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ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිනම්න්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ගුණ මහින්ද යාපා අනේවර්ධාන මහතා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 

பாராளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மைிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அனபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 
නිනේදන 

அறிவிப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

  
 පාර්ලිනම්න්තුව නවත ඉදිරිපත් කරන රජනේ 

ආයතනවල වාර්ෂික වාර්තා, කාර්යසාධාන වාර්තා 

සහ ප්රගි  වාර්තාවල දඪඪ පිටපත්   
பாராளுமன்றத்துக்குச் சமர்ப்பிக்கப்படும் அரச 

நிறுவனங்களின் ஆண்டறிக்கககள், தசயற்றிறன் 

அறிக்கககள் மற்றும் முன்னனற்ற அறிக்கககளின் 

வன்பிரதிகள் 
HARD COPIES OF ANNUAL REPORTS, PERFORMANCE 
REPORTS AND PROGRESS REPORTS OF GOVERNMENT 

INSTITUTIONS PRESENTED TO PARLIAMENT  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
2022.06.02 දින පවත්වන ලෘ පාර්ලිශේන්තු කටයුතු පිළිබඳ 

කාරක සභා රැස්වීශේ දී එළැඹි තීරණය ප්රකාරව පාර්ලිශේන්තුව 

ශවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්ෂික වාර්තා සහ කාර්ය සාධන 

වාර්තා ශේ වනවිට මඪදු පිටපත් මාර්ගතශයන් පමණක් 

පාර්ලිශේන්තුව ශවත පිළිගතන්වනු ලබන අතර, එකී වාර්තාවල 

සීමිත ෘඪ  පිටපත් සංඛ්යාවක් පමණක් අව යතාව සැලකිල්ලට 

ශගතන මන්ත්රීවරයන්ශප ප්රශයෝජනය සඳහා සභා ගතර්භශේ සහ 

පුස්තකාලශේ තැබීමට කටයුතු කරනු ලැශේ.  

ඒ අනුව, 2023 වර්ෂශේ විසර්ජන පනත් ශකටුේපතට අෘාළ 

කාරක සභා අවස්ථාශේ විවාෘය පැවැත්ශවන කාල සීමාශේදී ඒ ඒ 

අමාතයාං /ශෘපාර්තශේන්තු සහ වයවස්ථාපිත ආයතන විිනන් 

පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්රගති  වාර්තාෘ මඪදු පිටපත් 

මාර්ගතශයන් මන්ත්රීවරයන් ශවත ලබා දීමට 2022.02.22 වන දින 

පාර්ලිශේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විිනන් තීරණය කරන 

ලෘ බවත් ෘැනුේ දීමට කැමැත්ශතමි. එම වාර්තාවලෘ ෘඪ  පිටපත් 

කිහිපයක් මන්ත්රීවරයන්ශප ප්රශයෝජනය සඳහා සභා ගතර්භශේ සහ 

පුස්තකාලශේ තැබීමට කටයුතු කරන බවත් ශමම සභාවට ෘැනුේ 

දීමට කැමැත්ශතමි. 

ස්ථාවර නිනයෝග පිළිබඳ කාරක සභානේ 
වාර්තාව 

நிகலயியற் கட்டகளகள் பற்றிய குழுவின் 

அறிக்கக  
REPORT OF THE COMMITTEE ON STANDING 

ORDERS 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝගත පිළිබඳ කාරක සභාශේ 

වාර්තාව මම පිළිගතන්වමි. 
 

ගුණ නීි ඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා (අධායාපන 

අමාතය සහ පාර්ලිනම්න්තුනේ සභානායකතුමා) 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பினரமஜயந்த - 

கல்வி அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law - 
Minister of Education and the Leader of the House of 
Parliament)  

ගතරු කථානායකතුමනි, "එම වාර්තාව මුද්රණය කළ යුතුය" ි   

මම  ශයෝජනා  කරමි. 
 

ප්රශ්්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

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

Ordered that the Report be printed. 
 

 

නපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගතරු අජිත් මාන්නප්ශපරුම මහතා - [සභා ගතර්භය තුළ නැත.] 
 

ගතරු මධුර විතානශප මහතා - [සභා ගතර්භය තුළ නැත.] 
 

ශයෝජනා පිළිබඳ ෘැනුේ දීම, ගතරු සභානායකතුමා.  

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා  

 துகறசார் னமற்பார்கவக் குழுக்கள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES  

 
 

ගුණ නීි ඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பினரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගතරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝගත 111 හි විධිවිධානවල සහ 2022 

ශනොවැේබර් 08 දින පාර්ලිශේන්තුව විිනන් සේමත කරන ලෘ ශයෝජනාශවහි 

කුමක් සඳහන්ව ි බුණ ෘ, 2022 ශනොවැේබර් 11 දින ශත්රීේ කාරක සභාව 

විිනන් තීරණය කළ පරිදි එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව, ශත්රීේ 

කාරක සභාව විිනන් නේ කරනු ලබන මන්ත්රීවරයන් ශෘොශළොස ්ශෘශනකුශගතන් 

(12) සමන්විත විය යුතු ය."  

 

ප්රශ්්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධාන වැ  කටයුතු.  විසර්ජන පනත් ශකටුේපත 2023, 

හයවැනි ශවන් කළ දිනය.  

විවාෘය ආරේභ කිරීම, ගතරු ඉේි යාස් බාකීර් මාකාර් මහතා. 

 

විසර්ජන පනත් නකටුම්පත, 2023  
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2023 

APPROPRIATION BILL, 2023 
 

 

කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිනයෝගය 
කියවන ලී.   

ඊට අදාළ ප්රශ්්නය - [නනොවැම්බර් 14] 
"පනත් නකටුම්පත දැන් නදවන වර කියවිය ුතතු ය."- [ගුණ රනිල් 

වික්රමසිංහ මහතා]  
ප්රශ්්නය යළිත් සභාිමමු  කරන ලී.  
 

ஒத்திகவக்கப்பட்ட விவாதம் மீளத் ததாடங்குதற்கான 

கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது.  

சம்பந்தப்பட்ட வினா - [நவம்பர் 14] 

"சட்டமூலம் இப்தபாழுது இரண்டாம்முகற மதிப்பிடப் 

படுமாக." - [மாண்புமிகு ரைில் 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. 
 

 
[පූ.භා. 2.33] 

 

ගුණ ඉම්ි යාස් බාකීර් මාකාර් මහතා 
(மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

ශබොශහොම ස්තුි ි , ගතරු කථානායකතුමනි.  

අය වැය ශයෝජනාවලිය පිළිබඳව අපි ශේ සාකච්ඡා කරන්ශන්, 

අශප් රට ඉි හාසශේ ශනොවූ ආකාරශේ ඉතාම දුෂ්කර, ඉතාම 

සංකීර්ණ වාතාවරණයකට මුහුණ දීලා ි ශබන ශේලාවකි . ශමය 

දුෂ්කර, අභිශයෝගතාත්මක අවධියක් වුණත්, එය අශප් රට නිවැරදි 

මඟට අවතීර්ණ කර ගතන්න ඉි හාසය ලබා දුන් ධනාත්මක 

අවස්ථාවක් ශලස සැලකිය යුතුි  කියලා මා තරශේ වි ්වාස 

කරනවා. 

 වැරදි නිවැරදි කරශගතන ඉදිරියට යාමට ඉි හාසය විිනන් අපට 

ශමවැනි අවස්ථා කිහිපයක්ම විටින් විට ලබා ශෘනු ලැබුවා. අශප් 

නායකශයෝ ඒ අවස්ථා නිින ශලස  ප්රශයෝජනයට ගතැීමම මඟ හැර 

ි ශබනවා. මම ශමශසේ සඳහන් කරන්ශන්, ඒ සේබන්ධශයන් 

කිිනශවකුට පහර ගතැසීශේ ශච්තනාශවන් ශනොව, ඒ ඓි හාිනක 

වැරදිවලින් පා ේ ඉශගතන ශගතන, ශේ ලැබී ඇි  අවස්ථාව මඟහැර 

ශනොශගතන නිින මඟ යාමට තීන්දු ගතැීමශේ අව යතාව අවධාරණය 

කරන්නි . චන්ද්රිකා බඩා ාරනායක කුමාරතුංගත මැි නිය 

ජනාධිපි නිය ශලසත්, රනිල් වික්රමිනංහ මැි තුමා අගතමැි තුමා 

ශලසත් ජනතා වරමකින් පත්ව ිනටි අවස්ථාව ශපොදු නයාය 

පත්රයකට එකඟව ශේ රට ඉදිරියට ශගතන යන්න අපට ලැබුු 

ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්. සීමාව ඉක්ම වූ මමත්වය නිසාශෘෝ, 

ශවනත් ශහේතු නිසාශෘෝ ඇි කර ගතත් ගතැටුේ ශහේතුශවන්, ඒ 

අවස්ථාශවන් නිින ප්රශයෝජන ගතන්න අපට බැරි වුණා. 

ඊළඟට, 2002 යුද්ධශයන් පසු 2010 වසශර් පැවැි  

ජනාධිපි වරණශයන් අි වි ාල ජයග්රහණයක් ලැූ  මහින්ෘ 

රාජපක්ෂයන්ට ශබදී ිනටි ජාි යක් එක්සත් කර ගතනිමින්, ශ්රී 

ලාංකීය අනනයතාව  ක්ි මත් කර ගතනිමින්, රට නව ගතමන් 

මඟකට ප්රශේ  කරන්න තවත් ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ 

අවස්ථාවත් අශප් නායකශයෝ මඟහැර ගතත්තා. මට මතක් ශවනවා, 

ඒ අවධිශේදී ජනාධිපි  මහින්ෘ රාජපක්ෂයන් යේ කරුණකට 

දුරකථනශයන් මට කථා කළ අවස්ථාවකදී මා එතුමාශගතන් කළ 

ඉල්ලීම. ඒ ඇමතුම ලැබුු අවස්ථාව ප්රශයෝජනයට ශගතන, මම 

ශමශහම ඉල්ලීමක් කළා. "ජනාධිපි තුමනි, ඔබට අනඟි 

අවස්ථාවක් ලැබී ි ශබනවා. ශේ ශවලාශේ එක්සත් ජාි ක පක්ෂය 

නැි  කිරීශේ අරමුණට යන්ශන් නැි ව, ශපොදු නයාය පත්රයකින් 

රට ඉදිරියට ශගතන යාම ගතැන කල්පනා කරලා බලන්න" කියන 

ඉල්ලීම මම එතුමාට ඉදිරිපත් කළා. එෘා එතුමා ඒකට ෘැක්වූ 

ප්රි චාරය මට අෘත් ිනහිපත් ශවනවා. එෘා එතුමා මට කිේවා, "මම 

ඔයශගතොල්ලන්ශප නායකයාව නේ වි ්වාස කරන්ශන් නැහැ. 

ඔයශගතොල්ශලෝ රුක්මන් වාශප ශකශනක්ව නායකයා කර ගතන්න. 

එතශකොට ඔය ශයෝජනාව ගතැන මට හිතන්න පුළුවන්" කියලා. 

හැබැි , ෘැන් රනිල් වික්රමිනංහ මැි තුමාත්, එතුමාත් ශෘශෘනාම 

වි ්වාසය ශගතො නඟා ශගතන ි ශබනවා. එශහත් ගතැටලුව ශේකි . 

ශේ පාලනය ගතැන ශලෝකශේ වි ්වාසයක් නැහැ; රශේ ජනතාවශප 

වි ්වාසයක් නැහැ. ජන වරමකුත් නැහැ. ශලෝකය ෘකින්ශන් ශමම 

පාලනය ජනතාව විිනන් ප්රි ක්ශෂේප කර ඇි  පරණ පාලනශේම 

දිගුවක් ශලසි ; දූෂිත සහ මානව අි තීන් උල්ලංඝනය කරන 

පැරැණි පාලනශේම දිගුවක් ශලසි .  

ලිබරල් ආර්ථික ෘැක්මක් ගතැන කථා කරමින්, ෆැිනස්ේ 

මර්ෘනකාරී පිළිශවතක් අනුගතමනය කරන විට එවැනි පාලනයකට 

ශලෝකශේ වි ්වාසය දිනාගතන්න පුළුවන් ශේවිෘ? ජනතා අභිලාෂ 

ශත්රුේ ශනොශගතන, ඒවාට ගතරු ශනොකරමින්, මර්ෘනය තුළින් 

පමණක් පැවැත්ම රැකගතන්න උත්සාහ කරන පාලනයක් ස්ථාවර 

පාලනයක් යැි  ශලෝකය වි ්වාස කරාවිෘ? 

රටත්, ශලෝකයත් වි ්වාස ශනොකරන අස්ථාවර පාලනයක් 

ඇි  රටකට ආශයෝජන ශගතන එන්න ආශයෝජකයන් ක්රියා කරාවි 

යැි  වි ්වාස කරන්න පුළුවන්ෘ? ශේ තත්ත්වය ගතැන අපි කවුරුත් 

අවංකව ශත්රුේ ගතන්න ඕනෑ. රටක් හැටියට ශේ අළු ගතසා ෘමා 

නැඟිටින්නට නේ ජනතා වි ්වාසය දිනාගතන්නා ජන වරමකින් යුතු 

පාලනයක් අශප් රශේ ඇි  කරගතත යුතු ශවනවා. ජනතා කැමැත්ත 

දිනාගතනිමින් රශේ ජනතාවශප වි ්වාසයත්, ශලෝක ප්රජාවශප 

වි ්වාසයත් දිනාගතන්න පුළුවන් ශේවි, එතශකොට. ශේ ි ත්ත ඇත්ත 

අප කුමන පැත්ශත් ිනටියත් අවශබෝධ කරගතත යුතුව ි ශබනවා. 

ශේ කර ි ශබන විනා ශයන් රට ශගතො  ගතන්නට නේ "රට පළමුව" 

යැි  ිනතන ිනයලු පුරවැිනයන් යථාර්ථය ශත්රුේ ගතනිමින්, ජනතා 

අභිලාෂ අවශබෝධ කරගතනිමින් වගතකීශමන් කටයුතු කළ යුතුව 

ි ශබනවා.  

ගතරු කථානායකතුමනි, විපක්ෂය ශලස අශප් ෘ අරමුණ 

සාේප්රෘාි ක විපක්ෂයක් ශනොවී ධනාත්මක ආකල්පයකින් රට 

පළමුව ශලස සලකා කටයුතු කිරීමි . "සක්වල" වැ සටහන, 

"හුස්ම" වැ සටහන ඇතුළු වැ සටහන් කිහිපයකින්ම සජබ මන්ත්රී 

ෘායකත්වය, ඒ වාශපම ශද්ශීය සහ විශද්ශීය පක්ෂ, සංවිධාන 

ශමන්ම හිතවතුන්ශප ෘායකත්වය ලබා ගතනිමින් ඉි හාසශේ කිිනදු 

විපක්ෂයක් කටයුතු ශනොකළ අයුරින් "රට පළමුව" යන්න සලකා 

අප කටයුතු කරමින් ිනටීම මුළු රටම ෘන්නා කාරණයක්. ශබශහත් 

ලබා ගතැීමමට අගතමැි තුමා උෘේ ඉල්ලූ අවස්ථාශේ ඒ වි ාල 

ෘායකත්වය පවා කිිනදු පැකිළීමකින් ශතොරව ගතරු විපක්ෂ 

නායකතුමා ලබා දුන් ආකාරය මට ිනහිපත් ශවනවා.  

අෘ පරේපරාව ිනතන විධිය ශවනස්. ගතතානුගති ක ිනතුේ පැතුේ 

ශමන්ම සාේප්රෘාි ක ශද් පාලන ගති  පැවතුේ අෘ යුගතශේ වලංගු 

985 986 
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නැහැ. අෘ ශලෝකශේ අන්ත වම වාශපම අන්ත ෘකුණ ෘ ප්රි ක්ශෂේප 

වී ි ශබනවා. අප චීනය තුළින් ශමන්ම වියේනාමය තුළින් ෘ එය 

ෘකිනවා. පසු ගිය කාලය පුරා නැ ශඟනහිර යුශරෝපීය රටවලින් ෘ 

අප දුටුශේ ඒ යථාර්ථයි . අන්ත ධනවාදී මඟ ගිය අන්ත 

ෘක්ෂිණාංශික රටවල් අෘ සමාජ ශවශළඳ ශපොළ ආර්ථිකය ගතැන 

කථා කරනවා. ස්කැන්ඩිශන්වියානු රටවල අප එය ෘකිනවා, 

ජර්මනිශයන් අප එය ෘකිනවා. අශප් රශේත් අන්ත වාමාංශික 

පක්ෂ, "සාදුකින් ශපශළනවුන් ෘැන් ඉි න් නැඟිටියේ, අන්ි ම 

සටනට සැරිනයේ!" සහ "ධනපි න් භංගත ශේවා!" කියන සටන් 

පාඨවලට සමු දී ි බීම ෘැන් ෘකින්නට ි ශබනවා. 

ශපෞද්ගතලික අං ශේ සහභාගිත්වය, ශපෞද්ගතලික වි ්වවිෘයාල, 

ශපෞද්ගතලික ප්රාපධන ආශයෝජන අවකා ය ආදියට විරුද්ධ නැි  

ස්ථාවරයකට එම පක්ෂත් අෘ පැමිණ ිනටින බවක් අපි ෘකිනවා. ඒ 

වාශපම නව ලිබරල් අන්තවල ිනටින නායකයන් ෘැන් සමාජ 

ශවශළඳ ශපොළ ආර්ථික ක්රම ගතැන කථා කරනවා. අෘ ශලෝකය 

ශවනස් ශවලා. ඒ නිසා අශප් රටත් ශවනස් ශවලා. ශේ ශවනස්වීේ 

ශත්රුේගතැන්ම සහ ඒ අනුව හැ  ගතැසීම අව යි . නැත්නේ ඒ 

පක්ෂ වාශපම ඒ පුද්ගතලයනුත් ප්රි ක්ශෂේප ශවනවා; අවලංගු 

ශවනවා. 

අන්ත ෘක්ෂිණාංශික ඇශමරිකාශේ ට්රේප් පරෘා බි ඩ්න්-

සැන් ර්සන් සන්ධානය ජය ශගතන ි ශබනවා. එෘා "සමාජවාෘය" 

ඇශමරිකාශේ තහනේ වචනයක්. ධනපි  සමාගතේවල මුෘල් 

අනුග්රහශයන් වසර ගතණනාවක් ජය ලැූ  උෘවිය ශගතෘර යවලා අෘ 

ජනතාවාදී අලුත් පරපුරක් ඇශමරිකානු ශකොංග්රසයට ශත්රී පත්ව 

ි ශබනවා. "ලි න් ඇශමරිකාශේ ට්රේප්" ශලස සැලූ  අන්ත 

ෘක්ෂිණාංශික ශබොල්සරා ශනෝ පරෘවා ප්රගති ශීලී බල ශේගත ජය ලබා 

ි ශබනවා. ශේ අන්ත ශෘකට මැද්ශෘන් ප්රගති ශීලී ආර්ථික ගතමන් 

මඟක් ගතැන කථා කරපු පිලිප් ගුණවර්ධන මැි තුමා ශේ 

ශමොශහොශත් මට ිනහිපත් වනවා. එතුමා ශ්රී ලංකාශේ මාක්ස්වාෘශේ 

පියා. එතුමා  ඩ්ලි ශසේනානායකයාණන්ශප රජශේ කර්මාන්ත 

ඇමි වරයා වුණා. එතුමාශප කියමනක් වූ "බළලා කළු වුවත් සුදු 

වුවත් කේ නැහැ, අව ය ප්රි ලලය ලබා ශෘනවා නේ" යන්න මට 

ශේ අවස්ථාශේ ිනහිපත් වනවා. ශ න්ප ෂියාඕපිං මැි තුමාට ශපර 

ශේ කථාව පිලිප් ගුණවර්ධන මැි තුමා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී 

කිේවා. එතුමාශප නායකත්වශයන් ඓි හාිනක කර්මාන්ත 

ප්රගති යක් 125 -1270 යුගතශේදී වාර්තා කරන්න කර්මාන්ත 

ඇමි වරයා ශලස එතුමාට පුළුවන් වුණා. එතුමා  ඩ්ලි 

ශසේනානායක මැි තුමා ගතැන කී ෘෑ මට ශේ අවස්ථාශේදී මතක් 

ශවනවා. එතුමා කිේවා, "මශප ජීවිතශේ වැඩි කාලයක් නාස්ි  කළ 

බවක් මට හැ ශඟනවා. ශේ තීන්දුව මට කලින් ගතන්න ි බුණා.  

 ඩ්ලි කියන්ශන් ශරේෂ්ඨ නායකශයක්" කියලා. පිලිප් ගුණවර්ධන 

මැි තුමා ගතැන කියද්දී මට මතක් වනවා, තරුණ නිශයෝජනත්වය 

පිළිබඳ මශප ශයෝජනාව. ෘැන් එය ි ශබන්ශන් අගතමැි වරයාශප 

ශේසය මත. එතුමාශප නිර්ශද් ය ලෘ විගතස එය සේමත කරගතන්න 

පුළුවන්. අවුරුදු 18ට වැඩි අයට ඡන්ෘ අි ි ය ලබා දීමටත් මැළිකේ 

ෘැක්වූ ප්රි ගතාී  ශකොටස් එෘා ිනටියා. 

අශප් අගතමැි වරයා ප්රගති ශීලී නායකශයකු යැි  මම වි ව්ාස 

කරනවා. "තමන් ගතැන තීන්දු තීරණ ගතන්නා තැන්වල අශප් හඬටත් 

අවස්ථාව ශෘන්න. අපට එයට හවුල් ශවන්නට අවස්ථාව ශෘන්න" 

කියන ඉල්ලීම තරුණ ප්රජාවශප ඉල්ලීමි . එයට හිස නමන්න 

කියා මම ඉල්ලා ිනටිනවා. පාර්ලිශේන්තුශවන් පවා ිනහිපත් කිරීේ 

අෘාළ අමාතයාං ය ශවත, අෘාළ අමාතයවරයා ශවත, ගතරු 

අගතමැි වරයා ශවත එවා ි ශබනවා. ඒත් තවමත් පිළිතුරක් නැහැ. 

ෘැන් මාස ගතණනක් ගතතශවලා ි ශබනවා. ශේ තීන්දු ගතැීමමට 

කරුණාකර ඉක්මන් දිනයක් ලබා ශෘන්න. වචනවලට ව ා 

හැිනරීමි  වැෘගතත් වන්ශන්. තරුණ අශප්ක්ෂා ඉටු කිරීම ගතැන, 

තරුණයන් ගතැන අය වැය ශල්ඛ්නශේ ශගතො ක් කථා කර 

ි ශබනවා. ඒ කථා අවයාජ නේ, ශේ නිශයෝජනත්වශේ හඬට 

ඇහුේකන් දීශමන්, ඔශේ සද්භාවය ශපන්වන්න ඔබට පුළුවන්. හිස ්

වචන කථා කිරීශමන් ශහෝ සුරංගතනා ශලෝක මැවීශමන් අෘ පරපුර 

වල්මත් කරන්නට ිනතීම මුළාවක්.  

අශප් රට ප්රචඩා  කැරැලි ශෘකකට මුහුණ දුන් රටක්. ඒවාි න් 
පා ේ උගතත් අෘ පරපුර තමන්ශප හඬ ශමෘා අවධි කශළේ 
සාමකාී වි ; අවිහිංසාවාදීවි . ගින්ෘරත් සමඟ ශසල්ලේ 
කරන්නට ිනතන්න එපා. රශේ ඉි හාසශයන් සහ ශලෝක 
ඉි හාසශයන් පා ේ ඉශගතන ගතන්න කියා මා වගත 
කිවයුත්තන්ශගතන් ඉල්ලා ිනටිනවා. හිස් කථා, වචන සහ හැිනරීේ 
අතර ශලොකු ශවනසක් ශපන්වන අශප් සාේප්රෘාි ක 
ශද් පාලනශයන් අෘ ජනතාව ශහේබත් ශවලා ිනටිනවා. එම 
නිසාි  කිින දිශනක වීථි ශනොබැස්ස පිරිස ් වීථි බැස්ශසේ; කිින 
දිශනක ශද් පාලන කටයුතුවලට සේබන්ධ ශනොවූ පිරිස ්මහ මඟට 
බැස්ශසේ. ශේ ජනතාවශප හඬ මර්ෘනය කරන්නට ත්රස්ත විශරෝධී 
පනත, ශපොලිස් ආඥා පනත කිිනදු ලජ්ජාවකින් ශතොරව අවභාවිත 
කරමින් ිනටිනවා. ශේ විධියට ශේ පාලනයට විරුද්ධව ජීවත් 
ශවන්න ෘඟලන මිනිසුන් සහ ඒ ශවනුශවන් ශපීම ිනටින උෘවිය 
මතු කරන ජනතා විශරෝධය මර්ෘනය කිරීමට උපාය මාර්ගත ශෘකක් 
ශේ රජය පාවිච්චි කරමින් ිනටින බව ශපශනනවා. පළමුවැන්න, 
විවිධ අණ පනත් අවභාවිත කරමින් කරන මර්ෘනයි . ශේ අයුරින් 
අවිහිංසාවාදී ශලස කරන මර්ෘනයට එශරහිව සාමකාී   විශරෝධයට 
මහ මඟට බැස්ස කාන්තාවන් ශෘශෘනා සේබන්ධව ීමි  විශරෝධී 
ශලිනන් ඔවුන්ශප අි ි ය පැහැර ගතනිමින්, නින්ෘා සහගතත ශලිනන් 
ශපොලීිනය ශමශහයවූ ආකාරය මුළු රටම ෘැක්කා. 

පසුගිය කාලය තුළ ත්රස්ත විශරෝධී පනත ය ටශත් රැඳවියන් 
වි ාල කාලයක් රඳවාශගතන, ඉන් අනතුරුව ශචෝෘනා නැතුව 
නිෘහස් කළා. ශේක පැහැදිලිවම ශද් පාලන ෘ යමක්. 
තරුණයන්ශප ජීවිත ගතැන කල්පනා කරන්න. ඔවුන්ශප ජීවිතවල 
ශහොඳම කාලය ශචෝෘනා රහිතව, නඩු නැතුව ඔවුන්ව රඳවාශගතන 
ඉන්නවා. එශලස ඔවුන්ශප ජීවිත අඳුශර් ෘැී මට විරුද්ධව කිිනදු 
ීමි මය ක්රියාමාර්ගතයක් ගතන්න අවකා යක් නැහැ. ජීවිතවල 
ශහොඳම කාලය අඳුරු කර තැබීමට විරුද්ධව කිිනදු ක්රියාමාර්ගතයක් 
ගතැීමමට නිෘහස් වූ පසුවත් ඉ ක් නැහැ. ශේ ශමොන අපරාධයක්ෘ? 
පැහැදිලිවම ශේවා ශද් පාලන ෘ යේ. ශේ අයුරින් ිනදු වන මානව 
අි තීන් උල්ලංඝනයන්ට විරුද්ධව මානව හිමිකේ ශකොමිසම අශප් 
රශේ පාලනයට ඇඟිල්ල දිගු කර ි ශබනවා. ක්ෂමා ආයතනය 
ඇතුළු ශලෝකශේ මානව හිමිකේ සංවිධාන ශමන්ම, ශලෝකශේ 
ප්රජාතන්ත්රවාදී රටවල් බහුතරය අපට ශචෝෘනා කරනවා. ශේ 
තත්ත්වය ශමවර ජිීමවාවල පැවැි  මානව හිමිකේ සමුළුශේදී අපි 
දුටුවා. ශේ හැිනරීම අපව ශලෝකය ඉදිරිශේ හුශෘකලා කරන 
හැිනරීමක් බවට පත් කර ි ශබනවා. 

මානව හිමිකේ උල්ලංඝනයට අමතරව, ආර්ථික ඝාතන 
ගතැනත් ශකොමිසම විිනන් සඳහන් කර ි ශබනවා. ඒවා ගතැන ශසොයා 
බලන්නට  ශහෝ ඒ දූෂිත ගතනු ශෘනුවලින් අහිමි වුු මුෘල් කන්ෘරාව 
නැවත අශප් ජනතාවට ලබා ගතන්නට ශහෝ අව ය පියවර ගතන්නට 
ශේ පාලනශේ කිිනදු සූෘානමක් නැහැ. ඒවා ගතැන සඳහනක්වත් අය 
වැශේ නැහැ. "දූෂණ සහ ශසොරකේ ශසොයා බැලීම ගතැන කරන 
කථා ඡන්ෘ කාලශේදී කරන ප්රලාපයක් පමණි" යන 
වියන්ශගතො ශගතන් කරන ලෘ උපුටා ගතැීමම තුළින් ජනාධිපි වරයා 
දුන් පණිවු ය වුශඩා ඒවා ගතැන ශසොයා බැලීම තමන්ශප ප්රමුඛ්තාව 
ශනොවන බව ශනොශේෘ? අශප් රට ශේ ඓි ි හාිනක වින්නැහියට 
ඇෘ ෘැමූ, මැදි ආෘායේ ලබන රටක් ශලස පැවි  රටක් 
බංශකොශලොත් රටක් බවට ඇෘ ෘැමූ ශේ ක්රියාවලීන් ගතැන ශසොයා 
බැලීමක් කරන්න ශේ පාලනය සූෘානේ නැහැ. වගතකීමක් නැහැ, 
වගතවීමක් නැහැ. ශමොන තරේ දූෂිත ගතනු ශෘනු, ශසොරකේ,  වංචා 
ගතැන පාර්ලිශේන්තුශේ කමිටු මඟින්, මාධය මඟින් ශහළිෘරේ කර 
ි ශබනවාෘ? ඒ ිනයල්ල යටපත් කර ෘමන රටක් බවට, දූෂිතයන් 
රකින රටක් බවට අශප් රට පත් වී ි ශබනවා. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශමය ශමොන තරේ නින්ෘා සහගතත තත්ත්වයක් ෘ? අප අෘත් 

ෘකිමින් ිනටින්ශන් වැ වසේ යුගතවලදී ශමන් ප්ර ස්ි කීේ, වැඳ 

වැටීේ මිශසක ශේ විනා ශයන් බැට කන ජනතාවට, ජීවත් 

ශවන්න ෘඟලන ජනතාවට හේහරණක් ශවන්නට, සංශේදී 

ශවන්නට වුවමනාවක් ශහෝ සූෘානමක් නැි  බවි . ශේ 

වින්නැහියට අශප් රට බඳුන් ශවන්නට මුල් වූ ආසන්න ශහේතූන් 

කිහිපය දිහා බලන්න. පළමුවැන්න, ශේ රශේ ඉහළම ධන 

කුශේරයන්ට ලබා දුන් බදු සහන. ශකො පමණ බිලියන ප්රමාණයක 

ආෘායමක් ශේ නිසා අශප් රටට අහිමි වුණා ෘ? 

ශෘවැන්න, කඪෂි ක්ශෂේත්රශේ ගතත් තීරණය. ශලෝකශේ කිිනදු 

රටක් ශනොගතත් තීරණයක් අපි  පැය 24න්  ක්රියාත්මක කරන්නට 

ගියා. එි න් වී නිෂ්පාෘනය අඩු වුණා, ශත් නිෂ්පාෘනය අඩු වුණා, 

අශප් අපනයන ආෘායේ අපට නැි  ශවලා ගියා. කඪෂි ක්ශෂේත්රශේ 

නිෂ්පාෘන ිනයල්ල ඇෘ වැටුණා. අපනයන ආෘායේ නැි  වී ගියා. 

ශේ ක්ශෂේත්රවලින් ජීවත් වූ වී ශගතොවීන්, ශත් ශගතොවීන් ඇතුළු කඪෂි 

ක්ශෂේත්රශේ ජනතාව ෘහස් ගතණනින් හිඟමනට ඇෘ වැටුණා.  ශේ 

ක්ශෂේත්රය ගතැන වි ාරෘයන්, වි ්වවිෘයාල ප්රජාව ශමන්ම ක්ශෂේත්රශේ 

නියැළුු උෘවියශප උපශෘස් කිිනවක් මාි ේ ශනොකරමින් තමි  

ශේ තීරණය ගතත්ශත්.  

තුන්වැනි කාරණය ශමයි . මුෘල් කන්ෘරාවක් -ට්රිලියන 

ගතණනක මුෘල්- අච්චු ගතසන්න පටන් ගතත්තා. මුෘල් අච්චු ගතැසීම සහ 

උද්ධමනය අතර ඇි  සේබන්ධය ගතැනවත් ශනොිනතා ශේ අයුරින් 

කටයුතු කිරීම නිසා අශප් රුපියලට අත් වූ ඉරණම කනගතාටුෘායක 

තත්ත්වයක්. ශේ ිනයල්ල කශළේ, පාර්ලිශේන්තුවට පවා නියම 

තත්ත්වය වසන් කරමින්. "කිින අර්බුෘයක් නැහැ, සංවර්ධනයට 

මුෘල් ි ශබනවා" කියමින් ඒ අවධිශේ පාර්ලිශේන්තුව ශෘවනත් 

කරපු ආකාරය මට මතක් ශවනවා.  

හතර වැනි කාරණය ශමයි . ශකොවිඩ් උවදුශර්දී වගත කිව 

යුත් තන්ශප හැිනරීම සහ ගතත්තු තීන්දු තීරණ දිහා බලන්න. 

විපක්ෂය දිගින් දිගතටම ශේ පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීේ කළා. 

එන්නත් කල් ඇතුව ශගතන්වා ගතන්න කිේවා. කල් ඇතුව ඇණවුේ 

කළ යුතු ශබශහත් ආදිය ගතැන කිේවා. ආරේභශේදී ම මුඛ් ආවරණ 

ශගතන්වා ගතැීමම ගතැන පවා කිේවා. එෘා විපක්ෂ නායකතුමාට හිනා 

වුණා. ශබොරුවට ජනතාව භය කරන්න එපා කියලා කිේවා. යුද්ධය 

ජයගතත් අපට ශමය ශමොන කජ්ජක්ෘ කියා ඇහුවා. එතුමා පමණක් 

ශනොශවි , ශද්ශීය ශමන්ම විශද්  රටවල ිනටින ශ්රී ලාංකික 

සේභවයක් ි ශබන වවෘය වි ාරෘයන් කී උපශෘස් පවා මාි ේ 

කශළේ නැහැ.  

කල් ඇි ව දුන් උපශෘස්, අනතුරු හැඟවීේ ශනොසලකා හරිමින් 

නූතන විෘයාව, නූතන ෘැනුම ශවනුවට පැණිය සහ මුේටිය පසුපස 

ගියා. මිතයාවන් පසු පස ගියා. ඒවාශේ විපාකයන්ට අෘ වන්දි 

ශගතවන්නට අශප් ජනතාවටත්, අශප් රටටත් ිනද්ධ ශවලා 

ි ශබනවා. ශේ වැරදි උද්ධච්ච තීන්දු තීරණ ශමන්ම, නම 

පවි න්නට ඉදිකරපු සුදු අලි වයාපඪි වලට ගතත් අධික ශපොලී සහිත 

ණය කන්ෘරාවත්, ිනදුකළ දූෂිත ගතනුශෘනුත්, ශේ රටට ශේ 

වින්නැහිය උරුම කර දී ි ශබනවා. ශමවැනි තත්ත්වයන් ඉදිරිශේදී 

ඇි  ශනොශවන්නට නේ, ශේවා ගතැන විධිමත් ශසොයා බැලීේ ිනදු 

කළ යුතුව ි ශබනවා. ඒවාි න් විපාක විඳින, බැට කන ජනතාව 

මත තවදුරටත් ඒවාශේ බර ශනොපැටවිය යුතුව ි ශබනවා. ශේ 

විනා යන්හි බරපතළකේ ගතැන කියමින් ජනතාව මත තවදුරටත් 

බදු බර පටවන නමුත් ලබන බදු ආෘායේ නිින ශලස පරිහරනය 

කිරීශේ රජශේ පරම වගතකීම ගතැන රජය සැලකිලිමත් වන බවක් 

නේ ශපශනන්න නැහැ. එශහත් එශසේ ශනොකර මැි  ඇමි  පෘවි 

වැඩි කර ගතන්නට රජය කටයුතු කරන්නට යනවා නේ, රජයට එය 

සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන්කමක් ි ශබනවාෘ? 

අෘ අශප් වි ්වවිෘයාලවල තත්ත්වය අපි ෘන්නවා. නිින පහසුකේ 

ආදිය ශනොමැි ව පසු බැස ඇි  එම වි ්වවිෘයාල උසස ්

තත්ත්වයකට පත් කළ යුතුව ි ශබනවා. එවැනි පසුබිමක, 

මාධයවල ප්රවඪත්ි  ිනරස්තල ලබා ගතන්නට,  අලුත් වි ්වවිෘයාල 

ඇි  කිරීේ ගතැන  කථා කරනවා. ශේ අලුත් වි ්වවිෘයාල ඇි  කිරීේ 

ගතැන අශප් වි ්වවිෘයාල ප්රජාවශගතන් අෘහස් ලබාශගතන ි ශබනවාෘ? 

සාකච්ඡා කරලා ි ශබනවාෘ? අශප් වි ්වවිෘයාලවල,  විශ ේෂශයන් 

ශප්රාශෘණිය වි ්වවිෘයාශලේ ශහොඳ කඪෂි පීඨයන් ි ශබනවා. 

ඒවාට පහසුකේ ලබා දී ඒවා උසස් කළ හැකිව ි බියදී, නව 

වි ්වවිෘයාල ඇි  කිරීම තුළින් ඒවාශේ ඉදිකිරීේ ආදිය සඳහා ෘරන 

වැය බර, අශප් ජනතාව ජීවත් ශවන්නට ෘඟලන අරගතළ කරන 

ශමොශහොතක ෘරාගතත හැක්කක්ෘ යන්න ශේ ශමොශහොශත් බැරෑරුේව 

ිනි ය යුතු ශවනවා. 

ලිබරල්වාදී ආර්ථික ෘැක්මක් පිළිබඳව අය වැශයන් කථා 

ශකරුණෘ,  ශේ පාලනශේ ශද් පාලන හැිනරීේ ඊට හාත්පිනන්ම 

ශවනස්. මුලදී අරගතළයට තම සේපූර්ණ සහය සහ පක්ෂපාතීත්වය 

පළ කළෘ,  ජනාධිපි  ධුරයට පත් වීශමන් පසු ඒ පිළිබඳ වූ හැිනරීම 

ඊට මුළුමනින්ම ප්රි විරුද්ධ එකක් බව අපි ෘැක්කා. 

ඒ හැිනරීම, ආරක්ෂක හමුෘාව ඉදිරියට ෘමමින් කඳුළු ගතෑස,් 

බැටන් ප්රහාර, ශවඩි උඩා වලින් බලය සහ පැවැත්ම රැකගතන්නා වූ 

හැිනරීමක්. ශේ ශෘබිඩි රංගතනය රශේ ජනතාව ෘකිනවා; ශලෝකය 

ෘකිනවා. ශලෝකශේ වි ්වාසය දිනා ගතන්න බැරි පාලනයකට; රශේ 

ජනතාවශප වි ්වාසය දිනා ගතන්න බැරි පාලනයකට; ිනයලුශෘනා 

සමඟ ගතැටුේ ඇි  කර ගතන්නා වූ පාලනයකට රට ස්ථාවර කිරීශේ 

හැකියාවක් ි ශබනවාෘ යන්න කල්පනා කළ යුතු ශවනවා. 

ශලෝකශේ වි ්වාසය නැි  කරගතත්, රශේ ජනතාවශප වි ්වාසය 

නැි  කරගතත් පැරණි පාලනශේ දිගුවක් යටශත් ශේ රශේ මුෘල් 

ආශයෝජනය කිරීමට ආශයෝජකයන් බියක් සැකයක් නැි ව 

ඉදිරිපත් ශේෘ යන කාරණය ගතැන අපි අපක්ෂපාතීව ිනි ය යුතුව 

ි ශබනවා.  

අෘ පාර්ලිශේන්තුව ශෘස බලන්න. ආඩාඩු පක්ෂය සීසීක  

ගිහින් ි ශබනවා. ආඩාඩු පක්ෂශේ තුශනන් එකක් පමණ ස්වාධීන 

මන්ත්රීවරු ශලස විපක්ෂශේ වාඩි වී ිනටිනවා. රශේ තත්ත්වයත් අප 

සැමශප හඪෘය සාක්ෂිය ෘන්නවා. පසුගිය දිනවල ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේදී තවමත් ආඩාඩු පක්ෂශේ ිනටින මන්ත්රීවරුන් 

කථා කළ හැටි බලන්න. ශලොකු පාශපෝච්චාරණයක් ඒ කථාවල 

ි බුණා, "අපට වැරදුණා, වැරැදි තීන්දු ගතත්තා, අපි කියන ශද් 

ඇහුශේ නැහැ, ඒ නිසාි  ශේ වින්නැහිය ිනදු වුශඩා" යනුශවන්. 

ශමවැනි කථා ශකොපමණ සංඛ්යාවක් පසුගිය දිනවල අපට ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව තුළින් අසන්න ලැබුණාෘ? ශේ කථා ිනයල්ල, 

කශතෝලික ජනතාව ඉරිෘා පල්ලියට ශගතොස් "Mea culpa! Mea 

culpa!!" - "මශප අපරාධය! මශප අපරාධය!" යි  කියමින් පේ 

සමා කිරීශේ ශයශෘනවා වාශපි .  

කිිනවකුට එක රැයකින්, ෘවසකින්, මාසයකින් ශහෝ වසරකින් 

රට ශගතො  ගතැීමම සෘහා ප්රාි හාර්ය පාන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට 

ශනොශවි  ඔබතුමන්ලා අෘ අශප් රටත්, අශප් ජනතාවත් ඇෘ ෘමා 

ි ශබන්ශන්. ශේ වින්නැහියට අශප් රට ඇෘ ෘමපු උෘවියම ශවස ්

මුහුු බැඳශගතන, ශවනත් අය ඉදිරියට ෘමමින්, රට නැවත 

ශගතො නැඟීම සඳහා අලුත් ප්රි පත්ි  ගතැන කථා කිරීම ඇත්ශතන්ම 

මහා ප්රශහේලිකාවක්. ශමොන අලුත් ප්රි පත්ි  ගතැන කථා කළත්, 

ජාතයන්තරයට ශමොන අලුත් පින්තූර ශපන්වූවත් වැ ක් නැහැ.  

ශලෝකශේ මන්ෘශපෝෂණය වැඩිම රටක් බවට, හරි හැටි තුන් 

ශේල කන්න බැරි රටක් බවට, ශහට ෘවස ගතැන බලාශපොශරොත්තු 

සුන් වී බුද්ධි ගතලනය වැඩිම රටක් බවට, අමාරු ශල කට ශේතක් 

ශහේතක් ශසොයා ගතන්න බැරිව ෘඟලන රටක් බවට අෘ අශප් රට පත් 

989 990 
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කරලා ි ශබනවා. ිනයලු ජනතාවශප කුසගින්න නිවන්නත්, ආත්ම 

ගතරුත්වය රැකශගතන ජීවත් වන්නත්, ඒ වාශපම ප්රජාතන්ත්රවාදී 

අි තීන් ආරක්ෂා වන රටක ජීවත් වන්නත් පුළුවන් වාතාවරණයක් 

අපි අශප් රශේ උෘා කරගතත යුතුව ි ශබනවා. ඒ සඳහා සුදුසු 

තීරණයක් ගතැීමමට ජනතාවට ඉ  ප්රස්ථාව සලසා අශප් රශේ 

ස්ථාවර පාලනයක් ඇි  කර ගතැීමමට අවකා ය ලබා දීශේ 

වැෘගතත්කම අවධාරණය කරමින් මශප කථාව අවසන් කරනවා.  

මට කාලය ලබා දුන්නාට ශබොශහොම ස්තුි ි , ගතරු 

කථානායකතුමනි. 

 

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගතරු කථානායකතුමනි, -  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කියන්න, ගතරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගතරු කථානායකතුමනි, අප ිනයලුශෘනාම එකතු ශවලා ඊශේ-

ශපශර්ෘා විිනඑක්වන ආඩාඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය සේමත 

කර ගතත් බව ඔබතුමාත් ෘන්නවා. ශකොමිෂන් සභා ස්වාධීන විය 

යුතුි  කියන එක එහි පැහැදිලිව ි ශබනවා.  

ජාි ක ශපොලිස් ශකොමිසශේ සභාපි වරයා වන චන්ද්රා ප්රනාන්දු 

හා එහි සාමාජික එේ.පී.පී. ශපශර්රා යන අය ඊශේ බැිනල් 

රාජපක්ෂ මහත්මයා පිළිගතන්න ගුවන් ශතොටුශපොළට ගිහින් 

ි ශබනවා. එතශකොට ශේවා ස්වාධීන ශකොමිෂන් සභා ශවනවාෘ? 

ගතරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලික ශවලා වහාම ශේ ශෘශෘනා 

කශනන් ඇෘලා එළියට ෘමන්න කටයුතු කරන්න. එශහම නැත්නේ 

අපි විිනඑක්වන වයවස්ථා සංශ ෝධනය සේමත කරපු එශකන් 

වැ ක් ශවන්ශන් නැහැ. ශේ වාශප ශකොමිෂන් සභාවලින් රටක් 

ඉස්සරහට යන්ශන් ශකොශහොමෘ? එෘා ගුවන් ශතොටුශපොශළන් 

එළියට යද්දී, ගුවන් ශතොටුශපොශළේ මිනිස්සු තමි  ශහොරාව, කපුටාව 

අල්ලා ගතත්ශත්.  ෘැන් කපුටාව පිළිගතන්න ශකොමිසශේ සභාපි වරයා 

යනවා. ශමතැනත් ඉන්නවා, ලජ්ජා නැි ව එතැනට ගිය අය. ඒ 

නිසා කරුණාකර ශපොලිස් ශකොමිසශේ චන්ද්රා ප්රනාන්දුි , එහි 

සාමාජික එන්.පී.පී. ශපශර්රාි  ශේ ශකොමිසශමන් අි න් කරන්න 

කටයුතු කරන්න කියා මම ඔබතුමාට  ශබොශහොම ශගතෞරවශයන් 

කියනවා, ගතරු කථානායකතුමනි. එම ිනදුවීම අන්තර්ගතත සීඩී එක 

ශේ අවස්ථාශේදී මම සභාගත* කරනවා. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහට-අනිද්ෘා එම ශකොමිෂන් සභා අලුි න් පත් කිරීම ිනද්ධ 

ශවනවා. 
 

ගුණ එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගතරු කථානායකතුමනි, මටත් ශපොඩි ශවලාවක් ශෘන්න. මම 

කියන්ශන්ත් ඒකටම අෘාළ කාරණාවක්.  

ගතරු කථානායකතුමනි, ගතරු සභානායකතුමාශගතන් ශේ 

පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. බැිනල් 

රාජපක්ෂ කියන්ශන් පාර්ලිශේන්තුශේ තබා අඩුම ව ශයන් ෘැනට 

ප්රාශද්ශීය සභාවක ිනටින මන්ත්රී ශකශනකුවත් ශනොශවි . 

එතශකොට කටුනායක ගුවන් ශතොටුශපොශළේ VIP පර්යන්තය ඔහුට 

ලබා දුන්ශන් ශකොශහොමෘ? Traffic Police bikes ලබා දුන්ශන් 

ශකොශහොමෘ? ඒකට පෘනම ශමොකක්ෘ? ඒ සේබන්ධශයන් පැහැදිලි 

කරන්න කියලා මම ගතරු සභානායකතුමාශගතන් ඉල්ලා ිනටිනවා. 

ගුවන් ශතොටුශපොළ විෂය භාර ඇමි තුමාත් ශේ ශවලාශේ සභාශේ 

ඉන්නවා.  
 
ගුණ ජයන්ත කැටනගොඩ මහතා  
(மாண்புமிகு ஜயந்த தகட்டதகாட) 

(The Hon. Jayantha Ketagoda) 
ගතරු කථානායකතුමනි, බැිනල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ඊශේ 

ලංකාවට ආපු හින්ෘා ශේ ශගතොල්ලන් වියරු වැටිලා ඉන්ශන්. 

එශහම නැි ව ශවන ශමොකක්වත් නිසා ශනොශවි , ශේ.   
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
අය වැය විවාෘශේ ී ළඟ කථාව, ගතරු අජිත් රාජපක්ෂ 

මැි තුමා. 

 
 

[පූ.භා. 2. 3]  

 

ගුණ අජිත් රාජපක්ෂ මහතා (නිනයෝජය කථානායකතුමා 

සහ කාරක සභාපි තුමා) 
(மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ - பிரதிச் சபாநாயகரும் 
குழுக்களின் தவிசாளரும்) 

(The Hon. Ajith Rajapakse - Deputy Speaker and Chairman 
of Committees)  

ගතරු කථානායකතුමනි, ඉතාම අභිශයෝගතාත්මක අය වැයක් 

ඉදිරිපත් කර ි ශබන ශේ ශමොශහොශත්, ඒ සේබන්ධශයන් කරුු 

කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න අවසථ්ාව ලබා දීම ගතැන ඔබතුමාට 

මශප ශගතෞරවය පුෘ කරනවා. අපි හැශමෝම ෘන්නවා, අශප් රට 

ඉතාම ෘරුු ආර්ථික අර්බුෘයකට මුහුණ ශෘමින් ිනටින ශවලාවක 

අය වැය ශල්ඛ්නයක් සකස් කරනවා කියන එක එච්චර ශලශහින 

වැ ක් ශනොවන බව.  ඉදිරි වසර කිහිපශේ ආර්ථික වර්ධනයක් 

සහිත, මහ ජනතාවට ව ා ගතැළශපන ක්රියාවලියක් ශේ අය වැය 

තුළින් ඉදිරිපත් කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු වුණා. එවන් අය 

වැය ශල්ඛ්නයක් සකස් කිරීම වර්තමාන ජනාධිපි තුමා                     

ප්රමුඛ් අශප් රජශේ -අගතමැි තුමා ඇතුළු අමාතය මඩා ලශේ- 

ිනයලුශෘනාටම ශලොකු අභිශයෝගතයක් වුණා. ඒ නිසා 

පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන අප ිනයලුශෘනාශපම වගත 

කීමක් ශවනවා, ශේ අභිශයෝගතාත්මක අවස්ථාශේ පක්ෂ, පාට, 

ශේෘවලින් ශතොරව ශපොදු මහ ජනතාව ගතැන හිතලා, රශේ 

ආර්ථිකය ගතැන හිතලා, ශේ රශේ සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගතත් 

වැ  පිළිශවළකට ෘායකත්වය ලබා දීම. ඒ නිසා මා වි ව්ාස 

කරනවා, අෘ අපි සාකච්ඡා කරන අය වැය අශප් රශේ 

පාර්ලිශේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාෘය තුළ ඉදිරිපත් වුු 

අභිශයෝගතාත්මකම අය වැය බවට පත් ශේවි කියලා. ී ට කලිනුත් 

අශප් රශේ අය වැය ශල්ඛ්න ඉදිරිපත් ශවලා ි ශබනවා. ඒවා අපි 

ෘැක ි ශබනවා.  

ගතරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත් මතක ඇි , 1271 මහ 

කැරැල්ලත් එක්ක රශේ ආර්ථිකය, සංවර්ධනය සහ ජන ජීවිතය 

ක ා වැටුු බව. 1272 දී ආචාර්ය ඇන්.ඇේ. ශපශර්රා මැි තුමා 

අභිශයෝගතාත්මක අය වැයක් ඉදිරිපත් කළා. එම අය වැය ඉදිරිපත් 

කරලා රට යථා තත්ත්වයට ශගතශනන්නට එතුමා උත්සාහයක් 

ගතත්තා. ඊළඟට,  1283 දී  ජූලි කලබලය ඇි  වුණා. 1284 දී ශරොීම 
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————————— 
*  පුස්තකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

ෘ මැල් මැි තුමා අය වැය ඉදිරිපත් කශළේ අභිශයෝගත රාශියක් මැෘ 

රට ඉස්සරහට ශගතනියන්න අව ය වැ  පිළිශවළ ඒ තුළින් 

නිර්මාණය කරශගතනි . ඒ වාශපම 1288-1282 කාලශේ දී ඇි  

වුු මහා භීෂණයත් අපි හැශමෝම ෘැක්කා. ඒ ශවලාශේ සාමානය 

ජන ජීවිතය ඉතාම පහළ මේටමකට ඇෘ වැටුණා. එෘා ශේ රශේ 

තරුණශයකුට පාරට බහින්න විධියක් ි බුශඩා නැහැ. හැම තැනම 

ටයර් සෑයවල මිීම ෘැශවන සමාජ සංස්කඪි යක් තමි  අපි ඒ 

ශවලාශේ ෘැක්ශක්.  රට එශහම ි බුු ශවලාවක -රට 

අරාජිකත්වයට වැටී ි බුු ශවලාවක- එවකට ිනටි මුෘල් අමාතය  

ඩී.බී. විශජ්තුංගත මැි තුමා 1288-1282 ඇි  වුු ආර්ථික බිඳ වැටීම 

පාලනය කරශගතන ඉස්සරහට යන අභිශයෝගතාත්මක අය වැය 

ශල්ඛ්නයක් ඉදිරිපත් කළා. 2004 වසශර් දී අපි කවෘාවත් අහලා 

නැි , ඒ වාශපම අපි හීනයකින්වත් හිතපු නැි  මහා 

ශේෘවාචකයකට අපට මුහුණ ශෘන්න ිනද්ධ වුණා. ඒ තමි , සුනාමි 

වයසනය. ඒ ශවලාශේ රජයක් හැටියට ශේ තත්ත්වයට මුහුණ 

ශෘන්ශන් ශකශසේෘ කියලා හිතා ගතන්නවත් බැරිවි  අපි හිටිශේ.  

ඒශකන් රශේ ආර්ථිකයට වි ාල පරිහානියක් ිනද්ධ වුණා. ඒ 

ශවලාශේ හිටපු ජනාධිපි  ගතරු මහින්ෘ රාජපක්ෂ මැි තුමා මුෘල් 

ඇමි තුමා හැටියට, සුනාමි ශේෘවාචකශයන් බිඳ වැටුු රට 

ඉස්සරහට ශගතනයන්න අව ය වැ  පිළිශවළ නිර්මාණය කර 

ගතැීමමට 200  දී අය වැය ශල්ඛ්නයක් ඉදිරිපත් කළා.  

අවුරුදු 30ක් ි ස්ශසේ අශප් රශේ ඉතාම ෘරුු ත්රස්තවාෘයක් 

පැවි යා. ශේ රශේ ආර්ථිකයට, සමාජයට ශේ හැම ශෘයටම 

අභිශයෝගත කරමින්, රශේ ආර්ථිකය බිඳ වේටවමින්, ශලෝකශේ 

අනික් රටවල් එක්ක ඉදිරියට යන්න ි බුු අවස්ථා  ිනයල්ල අශප් 

රටට අහිමි කරමින් ි ස් අවුරුද්ෘක් ි ස්ශසේ ශේ රශේ මහා ෘැවැන්ත 

යුද්ධයක් පැවි යා. ඒ යුද්ධශේ අවසානය ෘකින්න ඔන්න ශමන්න 

කියා ි බුු අවස්ථාශේදී, අශප් රශේ ි බුු ශ ොලර් සංචිත ක ා 

වැටිලා, රුපියශල් වටිනාකම අන්ි මට පහළට වැටිලා, රට 

ඉදිරියට ශගතන යන්න වි ාල අභිශයෝගතයක් ි බුණාය කියලා අපට 

මතකි . ඒ ශවලාශේ හිටපු ජනාධිපි  මහින්ෘ රාජපක්ෂ මැි තුමා 

එෘා අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් කශළේ, යුද්ධය කරශගතන යන්නත්, 

යුද්ධශයන් පස්ශසේ රශේ ශපොදු මහ ජනතාවට ගතැළශපන විධියට 

ශේ රශේ සංවර්ධන ක්රියාවලිය ඉදිරියට ශගතන යන්නත් අව ය 

කරන වැ  පිළිශවළ ඒ තුළින් නිර්මාණය කරශගතනි . එෘා ඒ අය 

වැය ශල්ඛ්නයත් මහා අභිශයෝගතයක් බවට පත් වුණා.  

ගතරු කථානායකතුමනි, 2020 දී අපි නැවත වතාවක් ඉතාම 

අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට මුහුණ දුන්නා. අපි කවෘාවත් අහලා 

නැි  වසංගතත තත්ත්වයකට ශේ ර ශේ ජනතාව විතරක් ශනොව 

ශලෝකවාසී ිනයලුම ජනතාව මුහුණ දුන්නා. ඒක තමි  ශකොශරෝනා 

වසංගතතය. එම වසංගතතශේ පැි රීමත් එක්ක ශලෝකශේම 

ආර්ථිකය බිඳ වැටුණා. තමන්ශප පරිපාලනය ඉදිරියට ශගතන 

යන්න බැරුව සාමානය පාලන ඒකක ිනයල්ලම බිඳ වැටිලා 

ශලෝකය ක ාශගතන වැශටද්දී, ඒ අභි ශයෝගතයට මුහුණ ශෘන්න අශප් 

රටටත් ිනද්ධ වුණා.  ශකොශරෝනා වසංගතතයත් එක්ක අශප් රට 

නැවතත් ආර්ථික ව ශයන් බිඳ වැටීශගතන යද්දී ඒ අභිශයෝගතයට 

මුහුණ දීලා, 2020 වර්ෂශේදීත් අය වැය ශල්ඛ්නයක් ඉදිරිපත් කළා. 

වර්තමානශේ අෘ ඒ අභිශයෝගතශේ අවසාන තත්ත්වයට පැමිණ 

ි ශබනවා. ඒ බිඳ වැටුු ආර්ථිකය කවෘාවත් නැි  විධියට ඍණ 

මේටමින් ඉතාම ඉහළට ගිහින් ි ශබන අවස්ථාවක තමි  අෘ ශේ 

අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් කර ි ශබන්ශන්. 

එවැනි අභිශයෝගතයක් මැෘ තමි  අෘ අපි ශේ සාකච්ඡා කරන අය 

වැය ශල්ඛ්නය ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් ශවන්ශන්.                             

ඒ නිසා පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන හැම මහජන 

නිශයෝජිතශයකුශපම වගතකීමක් ශවන්න ඕනෑ, පක්ෂ 

ශද් පාලනශයන් එහාට ගිහින්, තමන්ශප බලය මූලික කරගතත්ත 

ිනි විලිවලින් ශතොරව රට ඉදිරියට  ශගතන යන්න අව ය වැ  

පිළිශවළට සහශයෝගතය ලබා දීම. මා වි ්වාස කරනවා, අශප් 

පාර්ලිශේන්තුශේ ිනටින 22 ශෘනා ඉදිරිශේ අෘ ඒ අභිශයෝගතය  

ි ශබනවා කියලා. 

රජයක් හැටියට රටට වාශපම, මහජන නිශයෝජිතයන් හැටියට 

අප ශේ රශේ ශපොදු ජනතාවට වගත කියන ආකාරයට වර්තමාන අය 

වැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් කර ි ශබනවා. අපි එකිශනකාශප වගතකීේ 

හරියට ඉෂ්ට කශළොත්, ඒ අභිශයෝගතයට මුහුණ දීලා ඉි හාසශේ 

වාශපම අපට ගතමන් කරන්න පුළුවන්කම ලැශබි  කියලා මා 

වි ්වාස කරනවා.  

අපි අෘ ශේ අය වැය ශල්ඛ්නය ගතැන කථා කරනවා, ගතරු 

කථානායකතුමනි.  පසුගිය කාලශේ අරගතළයත් සමඟ ඇි  වුු 

සමහර ිනද්ධීන් දිහා බැලුවාම, අශප් සාමානය පරිපාලනය බිඳ 

වැටිලා, ජනාධිපි වරයාට ජනාධිපි  ශල්කේ කාර්යාලයට යන්න 

අවස්ථාවක් නැි ව, ඒ වාශපම සාමානය ිනවිල් මහජනතාවට 

තමන්ශප කාර්ය භාරය නිෘහශසේ කරශගතන යන්න බැරි වටපිටාවක් 

රශේ නිර්මාණය ශවලා ි බුණා. ඒ ශවලාශේ අශප් 

පාර්ලිශේන්තුවටත් -ශපොදු මහජනතාවශප උත්තරීතරම ස්ථානය 

වන ශේ පාර්ලිශේන්තුවටත්- වි ාල අභිශයෝගතයක් එල්ල වුණා. 

පාර්ලිශේන්තුශේ බලය අල්ලා ගතන්න,  පාර්ලිශේන්තුව බිමට 

සමතලා කරන්න, පාර්ලිශේන්තුවට  ශබෝේබ ගතහන්න, 

පාර්ලිශේන්තුව කුඩු කරන්න ෘඟලපු යේ යේ සමාජ ක්රියාකාරී  

කඩා ායේ ශේ රශේ හිටියා.\ 

එය අශප් ඇස් පනා පිට ෘකින්න ලැබුණා. පසුගිය ෘවස්වල 

පාර්ලිශේන්තුවට ඒ අභිශයෝගතය එල්ල වුණා. ඒ ශවලාශේ 

අභිශයෝගතය භාර ගතත්ත වර්තමාන ජනාධිපි තුමා ඇතුළු ශේ රජය 

පාර්ලිශේන්තුව ශේරා ගතන්න කටයුතු කළා. එෘා පාර්ලිශේන්තුව 

ආරක්ෂා කර ගතන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුු නිසා අෘ අපට අය 

වැය ශල්ඛ්නය ගතැන අෘහස් ෘක්වන්න අවස්ථාව ලැබිලා ි ශබනවා. 

එෘා ඒ අභිශයෝගතයට අපි මුහුණ දුන්ශන් නැත්නේ, අපිට අෘ අය 

වැය ශල්ඛ්නය ගතැන අෘහස් ප්රකා  කරන්න ශමතැන 

පාර්ලිශේන්තුවක් නැි  ශවන්න ි බුණා. අපට රැස්ශවලා, සාකච්ඡා 

කරන්න, රශේ ජනතාවශප ප්රජාතන්ත්රවාෘය රකින්න තැනක් නැි  

ශවන්න ි බුණා.  අසේමත විධියට සමාජශේ ක්රියාත්මක ශවච්ච ඒ 

සමහර ක්රියාකාරීන් මර්ෘනය කරලා, පාර්ලිශේන්තුව ආරක්ෂා 

කරශගතන අෘ අපට කටයුතු කරශගතන යන්න පුළුවන්කම ලැබිලා 

ි ශබනවා.  

ගතරු කථානායකතුමනි, ශේ පාර්ලිශේන්තුව රැක ගතන්න ඒ 

ශවලාශේ සහශයෝගතය දීපු හැම ශෘනාටම අශප් ශගතෞරවය සහ 

ස්තුි ය පුෘ කිරීම අපි හැමශෘනාශපම වගතකීමක් ශවනවා. ඒ 

අභිශයෝගතයට මුහුණ දීලා ගතත ශවච්ච ෘවස ්කිහිපය ඇතුළත නැවත 

රශේ ප්රජාතන්ත්රවාෘය වාශපම, රශේ ආර්ථික ක්රියාවලිය  ක්ි මත් 

කරන්න අපි කටයුතු ආරේභ කළා. ඒ සේබන්ධශයන් වන 

සාකච්ඡා කිරීමට අව ය ශේදිකාව අප සකස් කර ි ශබනවා. 

අවස්ථාවාදී වැ  පිළිශවළවල්වලට සහශයෝගතය ශෘන සමහර 

ක්රියාකාරීන්ට අපි කියනවා, ශේ වාශප ශද්වල්වලට කවෘාවත් 

ශපලශෙන්න එපා කියලා. ශමොකෘ,  ශපොදු මහ ජනතාවශප 

ජනවරමින් තමි  අපි පාර්ලිශේන්තුවට ආශේ. ඒ ජනවරම 

රකිමින්, රශේ ජනතාව ශවනුශවන් ශසේවය කිරීම අපි හැමශපම 

වගතකීමක්. ඒ ගතමන යන්න අව ය වැ  පිළිශවළ ෘැන් අපි 

නිර්මාණය කර ශගතන ි ශබනවා. ඒ කටයුතු අපි ඉදිරිශේදී ඉටු 

කරශගතන යනවා. අපි එකිශනකාට පැවරුු වගතකීේ හරියට ඉෂ්ට 

කශළොත්, ඒ ිනයලු ශද්වල් ඉෂ්ට කර ගතන්න අපට පුළුවන්කම 

ලැශබි  කියා මා වි ්වාස කරනවා. 

ගතරු කථානායකතුමනි, ශේ අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් කරන 

ශමොශහොත වන විට සමාජශේ  ශබොශහෝ තැන්වලින් විවිධ කාරණා 

993 994 

[ගතරු   අජිත් රාජපක්ෂ මහතා] 
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මතු වුණා. "ශේ රශේ ප්රජාතන්ත්රවාෘය නැහැ, පාර්ලිශේන්තුව හෘලා 

අවුරුදු ගතානක් ගියා, නායකශයෝ රට පාලනය කරලා අවුරුදු 7 ක් 

ගතත වුණා, කිින ශෘයක් කරලා නැහැ" කියලා අෘ අශප් සමාජය තුළ 

මතයක් හෘලා ි ශබනවා. හැබැි , වර්තමානශේ අපි වාශපම, 

ඉි හාසශේ ශේ පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරපු නායකශයෝ 

ක්රියාත්මක කළ වැ  පිළිශවළ නිසා තමි  අෘ අශප් රටට ශේ තරේ 

දුරට ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්කම ලැබිලා ි ශබන්ශන් කියන එක 

අපි හැශමෝම ෘන්නවා. අඩු පාඩු වුු තැන් අනන්ත අප්රමාණ 

ි ශබන්න ඇි .  නමුත්, රටක් හැටියට තීන්දු-තීරණ අරශගතන අෘ 

රට ඉස්සරහට ශගතනියන්න පුළුවන්කම ලැබිලා ි ශබන්ශන් ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව තුළ පසුගිය වසර ගතණනාවක් තුළ ගතත්ත ඒ තීන්දු 

තුළ බව අපි ෘන්නවා.  

අෘ ශසෞඛ්ය, අධයාපනය ආදී හැම ක්ශෂේත්රයකටම අව ය වැ  

පිළිශවළ ගතැන අපි ශේ සභාශේ කථා කරනවා, තීන්දු ගතන්නවා. 

ඒවා ශේ රටට ගතැළශපන විධියට ක්රියාත්මක කිරීම පක්ෂ, විපක්ෂ 

ිනයලුශෘනාශපම වැ  පිළිශවළක් බවට පත් කරශගතන ඒ වැ  

පිළිශවළ අපි ඉස්සරහට ශගතනියනවා. පාර්ලිශේන්තුව තුළ ගතන්න 

හැම තීන්දුවක්ම  රශේ මහජනතාව ශවනුශවන් තමි  ගතන්ශන්. ඒ 

නිසා අපිට පාර්ලිශේන්තුවට ගතරහලා, ශේ ි ශබන ක්රමයට ගතරහලා 

වැ  කටයුතු කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ශමහි අඩු පාඩු 

ි ශබනවා නේ, ඒවා ගතැන සාකච්ඡා කරලා ඒවා නිවැරදි කර 

ගතැීමම තමි  අෘ අපිට කරන්න ිනද්ධ ශවලා ි ශබන එකම ශද්.  

ශේ  පාර්ලිශේන්තුව එවැනි තැනක් ශනොවුණා නේ, තීන්දු 

ගතන්න පුළුවන් තැනක් ශනොවුණා නේ, සමහර ශවලාවට ි ස ්

අවුරුද්ෘක් පැවැි  යුද්ධය අවසන් කරන්න අපට තීන්දු-තීරණ 

අරශගතන කටයුතු කරන්න පුළුවන්කමක් ශනොි ශබන්න ි බුණා. 

ශේ ි ශබන ක්රමය තුළ තමි   ඒ තීන්දු අරශගතන අපි ශේ කටයුතු 

කර ි ශබන්ශන්. ඒ නිසා ශේ පාර්ලිශේන්තුව ඉි හාසශේ වාශපම 

වර්තමානශේත් ශේ රශේ ජනතාවශප ශගතෞරවය දිනා ගතන්න 

පුළුවන් තැනක් බවට අපි පත් කර ගතන්න ඕනෑ. වර්තමානශේ අපි 

අපිම එකිශනකාට ශචෝෘනා කරශගතන, සමහර ශවලාවට ගතන්න 

ි ශබන තීන්දු ශවනුවට, ශවනත් තීන්දු අරශගතන, විශේචනය 

ශනොකළ යුතු ශෘයක් වුණත්, අවසථ්ාවාදී විධියට විශේචනය කරලා 

කටයුතු කිරීශමන් තමි  පාර්ලිශේන්තුවට ි ශබන ශගතෞරවය 

ශකශලසන තැනකට අෘ පත් ශවලා ි ශබන්ශන්. ගතරු 

කථානායකතුමනි,  සමහර ශවලාවට පුංචි ිනද්ධි පවා වි ාල විධියට 

විශේචනය කරනවා අපි ෘැක්කා.  

පසුගිය කාලශේ පාර්ලිශේන්තුශේ කෑම ගතැන සමාජය 

ශලොකුවට කථා ශවනවා අපි ෘැක්කා.  ශේ රශේ ගතන්න තීන්දු තීරණ 

ක්රියාත්මක කරන්න පාර්ලිශේන්තුශේ අපි 22 ශෘනා වාශපම, 

පාර්ලිශේන්තුශේ මහ ශල්කේතුමාශප ිනට පහළ සුළු ශසේවකයා 

ෘක්වා හැම ශකශනකුම වි ාල කැපවීමක් කරනවා.   

පාර්ලිශේන්තුශේ වියෘේ ිනයල්ලම අන්ි මට ශබෘන්ශන් අපි 

22 ශෘනාශගතන්. අපි කන කෑම එකට, ශගතවන ලි ේ බිල්වලට යන 

වියෘේ ඇතුළු ිනයලු වියෘේ ශේ 22 ශෘනාශප වියෘේ කියලා බලන 

මානිනකත්වයක් ඇි  කරලා, පාර්ලිශේන්තුවට ි ශබන ශගතෞරවය 

ශකශලසන තත්ත්වයට අෘ ඇවිල්ලා ි ශබනවා. අපි ෘැකලා 

ි ශබනවා,  පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න නිලධාරින් පුදුම විධියට 

මහන්ින ශවනවා. රජය හැටියට අපි තීන්දු, තීරණ ගතන්නවා. නමුත්, 

අපි නිශයෝගත කළාට ඒවා ක්රියාත්මක කිරීශේදී පාර්ලිශේන්තුශේ 

නිලධාරින්ට වි ාල වගතකීමක් පැවරී ි ශබනවා. වර්තමානශේ අපි 

ෘැකලා ි ශබනවා, අලුශතන් ඇි  කළ කමිටු ක්රමය තුළ 

පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න ශසේවකශයෝ ිනයලුශෘනාටම වි ාල 

වගතකීමක් පැවරී ි ශබන බව. කාරක සභා කාමශරන් කාමශර්ට 

ශකොි  ශේලාශේත් වි ාල ව ශයන් සාකච්ඡා පැවැත්ශවනවා. 

ඔවුන් හරියට මහන්ින ශවනවා. කවෘාවත් නැි  විධියට ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව තුළ ඒ කාර්ය භාරය ිනදු ශවනවා. හැබැි , ඒ 

ිනයලුශෘනා අගතය කරන බවක් අපි ශකොතැනකදීවත් ෘැකලා නැහැ. 

පහර ගතහන ශකොට ගතහන්ශන් පාර්ලිශේන්තුවම ෆ්ලැේ ශවන්න.  

කවෘාවත් ඒ අයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට ශවනවා අපි ෘැකලා නැහැ. 

අපි 22 ශෘනාටත් ඇි  තරේ ම  ගතහනවා.  

පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න සමහර නිලධාරින් අප සමඟ කථා 

කරනවා. ඒ නිලධාරින්ශප ෘරුවන් පාසලට ගියාම තමන්ශප 

තාත්තා, තමන්ශප අේමා පාර්ලිශේන්තුශේ වැ  කරනවාය 

කිේවාම ඒ ෘරුවන්ටත් ි ශබන සැලකිල්ල බින්දුවි  ලු. ඒ 

ෘරුවන්ට තමන්ශප යහළුශවකුට කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ, 

තමන්ශප ශෘමේපියන් වැ  කරන්ශන් පාර්ලිශේන්තුශේ කියලා. 

ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ි ශබන ශගතෞරවය අෘ ඒ මේටමට බිඳ 

වේටලා ි ශබනවා. ඒ නිසා අපි හැශමෝටම වගතකීමක් ි ශබනවා.  

පාර්ලිශේන්තුශේ ශගතෞරවය ශකශලසනවාය කියන්ශන් ශේ රශේ 

ප්රජාතන්ත්රවාෘශේ ශගතෞරවය ශකශලසීමක්. ඒ නිසා අපි 

හැමශෘනාම පාර්ලිශේන්තුශේ ශගතෞරවය රකින්න කටයුතු කරන්න 

ඕනෑ. ශපොදුශේ හැශමෝටම "ශහොරු" කියලා ශචෝෘනා කරනවාට 

ව ා, එශහම යේ ිනද්ධියක් ශකොශහේ ශහෝ ිනදු ශවලා ි ශබනවා නේ 

එය නිවැරදි කිරීමට අව ය ක්රියාමාර්ගත ගතැීමම, ඒකට අව ය වැ  

පිළිශවළ සකස් කිරීම ඒ අයශප වගතකීම.  

ගතරු කථානායකතුමනි, අපි ශේ වතාශේ පාර්ලිශේන්තුවට 

ආශේ අවුරුදු ගතණනාවක් ි ස්ශසේ අශප් දිස්ත්රික්කවල ජනතාවත් 

එක්ක කටයුතු කරලාි . ඒ ජනතාව අප ඡන්ෘය ඉල්ලපු විවිධ 

අවස්ථාවලදී අපට සහශයෝගතය දීලා ි ශබනවා. ඒ නිසා තමි  

අපටත් පාර්ලිශේන්තුවට එන්න අවස්ථාව ලැබුශඩා. හැබැි , අපත් 

ශහොරු ගතණනට ෘමලා, කැත නින්දිත මිනිස් ශකොේඨාසයක් බවට 

පත් කරලා ි ශබනවා. එ්් නිසා අශප් හෘවතට අසීමිත ශේෘනාවක් 

ෘැශනනවා. ඒ නිසා කාට හරි ශචෝෘනාවක් කරන්න ි ශබනවා 

නේ, ශපොදුශේ කියන්ශන් නැතුව අෘාළ පුද්ගතලයාට ඍජුව ඒ 

ශචෝෘනාව එල්ල කරලා, අහවලා ශහොරා, අහවලා 

මංශකොල්ලකාරයා, අහවලා දූෂිතයා කියලා ශපන්වන්න. ශපොදුශේ 

අපි හැශමෝම දිහා ඒ ශකෝණශයන් බලන්න එපා. ඒක ශලොකු 

අසාධාරණයක්.  

ඒක අපට ඡන්ෘය දීපු මිනිසුන්ට කරන අසාධාරණයක්. අෘ ශේ 

කථා කරන මම තනි පුද්ගතලශයක් වුණාට මම ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට එන්ශන් තනි පුද්ගතලයකු හැටියට ශනොශවි . 

අපට ඡන්ෘය දීපු ෘහස ් ගතණන් මිනිසුන්ශප අි ි වාිනකේ 

ශවනුශවන් ශපීම ිනටින ශකනකු බවට පත් ශවලාි  අපි ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට එන්ශන්. ඒ නිසා අපට ඡන්ෘය දීපු මිනිසුන්ට 

ගතරහන්න එපා කියලා මම ඉල්ලා ිනටිනවා. ශමොකෘ, තනි 

පුද්ගතලයකු විධියට මාව ඉලක්ක කරලා මට පහර ගතහනවා 

කියන්ශන්, මට ඡන්ෘය දීපු මිනිසුන්ටත් ගතහනවා වාශප වැ ක්. අපි 

ශමච්චර කල් -ශේ පාර්ලිශේන්තුවට එන්න කලිනුත්- කිිනම 

වංචාවක්, දූෂණයක් කරලා ශනොශවි   පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිත් 

ි ශබන්ශන්. ඉි හාසශේ ශහෝ අපි එශහම කර ි ශබනවා නේ 

ඕනෑම ෘඬුවමක් විඳින්න, ඕනෑම අභිශයෝගතයක් භාර ගතන්න 

සූෘානේ. ඒ නිසා අපි හැශමෝම ශේ ශවලාශේ ශද් පාලනික 

ව ශයන් ම  ගතහන්න, චරිත ඝාතනය කරන්න උත්සාහ 

කරනවාට ව ා, කරන ශචෝෘනාව ඍජුව එල්ල කර ඒ ශවනුශවන් 

ක්රියා කිරීම ව ාත් ශහොඳි  කියලා මා වි ්වාස කරනවා. එශහම 

නැි ව "අසවලාට, අසවල් ශද් පාලන පක්ෂයට ගතැරහීම තුළ 

මශප ශගතො  වැඩි ශවනවා" කියන ිනතුවිල්ලක කවුරු ශහෝ 

ඉන්නවා නේ, ඒ ිනතුවිල්ල වහාම අස් කර ගතන්න. සමාජශේ 

එශහම තත්ත්වයක් නැහැ. අෘ ආඩාඩු පක්ෂය ෘ, විපක්ෂය ෘ, 

එශහම නැත්නේ ශවන තැනකෘ කියලා විශ ේෂ සැලකිල්ලක් 

නැහැ. පුංචි පුංචි පරතර ඇි . හැබැි , ඒවා සමස්තයට ගතැළශපන 

ඒවා ශනොශවි . ශබොශහෝ ශවලාවට අපි 22 ශෘනා ශචෝෘනා රහිතව 

995 996 



පාර්ලිශේන්තුව 

එකිශනකාට ශචෝෘනා කිරීමට ගතත් උත්සාහයන් නිසා 

පාර්ලිශේන්තුශේ ි ශබන ශගතෞරවයි  ශකශලිනලා ි ශබන්ශන්. අෘ 

අපි හැශමෝටම ඒක ශප්නවා. පාරට ගියත්, ශකොතැනට ගියත්, 

සමාජ වටපිටාව තුළ පාර්ලිශේන්තුව පිළිබඳව ි බුු ශගතෞරවය 

ඉතාම පහළ මේටමට -බින්දුවට- වැටිලා  ි ශබන්ශන්. ඒ නිසා 

අශප් වගතකීම අපි හරියට ඉෂට් කරමු. අපි ශමතැනට එවා 

ි ශබන්ශන් මහජන ඡන්ෘශයන්. ජාි ක ලැි ස්තුශවන් 22ශෘනාි  

ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිත් ි ශබන්ශන්. අශනක් හැශමෝම ෘහස් 

ගතණන්, ලක්ෂ ගතණන් ඡන්ෘ අරශගතන මහජන නිශයෝජිතයන් 

හැටියටි  ශමතැනට ඇවිත් ි ශබන්ශන්. ඒ නිසා අපි අශප් වගතකීේ 

ඉෂ්ට කරමු. අශප් වගතකීම හරියට ඉෂ්ට කශළොත් පමණි  අපට 

ඡන්ෘය දීපු ඡන්ෘ ෘායකයාට, ශේ රශේ ශපොදු මහජනතාවට වගතකීේ 

ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්කමක් ලැශබන්ශන්.  

ශබොශහෝ අය ශේ ශවලාශේ එක එක කාරණා මුල් කරගතනිමින්, 

ශේ අය වැය ශල්ඛ්නයට ගතරහමින් ශචෝෘනා කරනවා. හැබැි , ශේ 

අය වැය ශල්ඛ්නය තුළින් අපි හැශමෝටම සාකච්ඡා කරන්න අෘ 

අවස්ථාවක් ලැබී ි ශබනවාය කියලා මම ශපෞද්ගතලිකව වි ්වාස 

කරනවා. අපට කාලය ලැබී ි ශබනවා ඒ ගතැන සාකච්ඡා කරන්න. 

අපි හැශමෝම ෘන්නවා, අෘ රට ඉතාම අභිශයෝගතාත්මක තැනකි  

ි ශබන්ශන් කියලා. අභිශයෝගත රාශියක් මැෘි  අපි රටක් හැටියට 

ශේ ගතමන යන්න සූෘානේ ශවලා ි ශබන්ශන්. ඒ නිසා අපි 

22 ශෘනාම එකතු වුු බලශේගතයක් බවට ශේ පාර්ලිශේන්තුව 

පත් ශවන්න ඕනෑ. හෘන අය වැය ශල්ඛ්නය ශේ රශේ ශපොදු 

මහජනතාව පිළිගතන්නා ලියවිල්ලක් බවට පත් ශවන්න ඕනෑ.  

ඒ ලියවිල්ශල් -අය වැය ශල්ඛ්නශේ- ි ශබන වැ  පිළිශවළ 

හරහා ශේ රශේ ජනතාවශප අව යතා සැබෑ ශලසම ඉෂ්ට ශවන්න 

ඕනෑ. ඒ නිසා මා පක්ෂ නායකයන්, ශද් පාලන නායකයන් ඇතුළු 

පක්ෂ, විපක්ෂ හැම ශෘනාශගතන්ම -ශේ 22 ශෘනාශගතන්ම-  ඉල්ලා 

ිනටින්ශන් ශේ ඉදිරිපත් කළ අය වැය ශල්ඛ්නයට ව ා ශහොඳ, ී ටත් 

එහා ගිය ලියවිල්ලක් ඔබතුමන්ලාට ි ශබනවා නේ ඒ ලියවිල්ල 

පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලාි . අපි කැමැි ි  ඕනෑම 

ශහොඳ ශෘයකට ශකොන්ශද්ින විරහිතව සහශයෝගතය ශෘන්න. ශමොකෘ, 

අප ගතන්නා හැම තීන්දුවක් ශවනුශවන්ම අපි රශේ ජනතාවට වගත 

කියන්න ඕනෑ. ඒ වගතකීම ව ාත් විශිෂ්ට ශලස ඉෂ්ට ශවනවා නේ 

එවැනි ශෘයකට පක්ෂව ජනතාව ශවනුශවන් අත ඔසවන්න අප 

කවෘත් සූෘානමින් ඉන්ශන්. ඒ නිසා ආඩාඩු පක්ෂයට විතරක් 

ශනොශවි  විපක්ෂශේ තමුන්නාන්ශසේලාටත් පුළුවන් ී ට ව ා 

සාධීමය, ශපොදු මහ ජනතාවට ී ට ව ා වගත කියන්න පුළුවන් 

ලියවිල්ලක් ි ශබනවා නේ ඉදිරිපත් කරන්න. අප 22 ශෘනා කථා 

කරලා, සාකච්ඡා කරලා එය ක්රියාත්මක කිරීමට අව ය වැ  

පිළිශවළ හෘාගතන්න පුළුවන්. ශේ රට අෘ මුහුණ ශෘන අභිශයෝගතය 

හමුශේ රටක් හැටියට ඉස්සරහට යන්න අපි ිනයලුශෘනා එකට 

එකතු ශවලා ශේ රශේ ජනතාව ශවනුශවන් තීන්දුවක් ගතනිමු. 

නමුත්, හැම ෘාම උශද්ට ශේ ගතරු සභාවට ආවාම අපට ශපශනනවා 

සමහර අය ශේ රැස්වීශේ පළමුශවනි පැය ගතත කරන්ශන් මාධය 

ශවනුශවන් බව. හැන්ෘෑවට යන ප්රවඪත්ි වලට ෘා ගතන්න, මධයාහ්න 

12.00ට යන ප්රවඪත්ි වලට ෘා ගතන්න විවිධ චරිත ශේ ගතරු සභාශේ 

රඟපානවා. අපි ශගතො ක් ශවලාවට ඒක ෘැකලා ි ශබනවා.  

පසු ගිය ෘවස්වල ශේ ගතරු සභාශේ ශමවර අය වැය 

ශල්ඛ්නශයනුත් ඉදිරිපත් වුු කංසා වගතාව පිළිබඳ ශයෝජනාව ගතැන 

සාකච්ඡා වුණා. ඔය විපක්ෂශේ සමහර අයම කැන්ටින් එකට 

ගියාම කියනවා, "ශේක ඉතාම ශහොඳ වැ ක්, ශේක කරන්න ඕනෑ 

වැ ක්. ශමච්චර කල් කවුරුවත් ශේක ගතැන කථා කශළේත් නැහැ" 

කියලා. එශහම කථා කරන අය ශේ සභා ගතර්භයට ආවාම කථා 

කරන්ශන් කංසා කියන්ශන් හරිම විෂ, සමාජයට ශනොගතැළශපන 

ශෘයක් විධියටි . එශහම ශෘබිඩි පිළිශවතක ඉඳශගතන අෘ අප මුහුණ 

ශෘන ශේ අභිශයෝගතය ජයගතන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ගතරු කථානායකතුමනි, ශේ ශවලාශේ අපි හැශමෝම 

එකිශනකාට ගතැළශපන විධියට ඒ අභිශයෝගතය භාර ශගතන අශප් 

වගතකීේ ඉටු කළ යුතුි . ඒ සඳහා කැප ශවලා කටයුතු කරමු, ශේ 

ගතරු සභාශේ ඉන්න ිනයලුශෘනා එකට එකතු ශවමු, පාර්ලිශේන්තු 

ප්රජාතන්ත්රවාෘය රකිමින්, ශේ රශේ ශපොදු මහ ජනතාව අෘ මුහුණ 

ශෘන ශේ අභිශයෝගත ජය ගතැීමම ශවනුශවන් ශපීම ිනටින්නට 

අවස්ථාව උෘා කර ගතනිමු කියා ශගතෞරවශයන් යුතුව ඉල්ලා ිනටිමින් 

මම නිහඬ ශවනවා.  

ශබොශහොම ස්තුි ි .  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Next, the Hon.Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam 
- [Not in the Chamber.] 

ගතරු සජිත් ශප්රේමෘාස මැි තුමා. 

 
[පූ.භා. 10.14] 

 

ගුණ සජිත් නප්රේමදාස මහතා (විුණධ ධා පාර්ශ්්වනේ 

නායකතුමා)  
(மாண்புமிகு சஜித் பினரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

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

ගතරු කථානායකතුමනි, 1220 ගතණන්වල - ඒ ෘ කශේ අගත 

භාගතශේ - ශලෝක ආර්ථික අවපාතයක් වාශපම ඇශමරිකා එක්සත් 

ජනපෘශේ ආර්ථිකයටත් බලපෑ ෘැවැන්ත ආර්ථික වයසනයක් - the 

Great Depression - නිර්මාණය වුණා. එවකට ඇශමරිකා එක්සත් 

ජනපෘශේ ජනාධිපි වරයා වූ ප්රෑන්ක්ලින් ඩිලාශනෝ සවසශවල්ේ 

මහත්මයා ඒ ශලෝක ආර්ථික අවපාතශයන් ශගතො  ඒම සඳහා New 

Deal ප්රි පත්ි ය ක්රියාත්මක කළා. New Deal ප්රි පත්ි ශේ ප්රධාන 

අංගත තුනක් ි බුණා ඒවා තමි , සහනය, ප්රි සාධනය, 

ප්රි සංස්කරණය - Relief, Recovery and Reform. ඒ වාශපම, 

සවශසෝ කියන ශද් පාලන නයායාචාර්යවරයා කියපු ආකාරයට 

සවසශවල්ේ ජනාධිපි තුමා සමාජ ගිවිසුමකට - social contract 

එකකට - ප්රශේ  වුණා, ඇශමරිකා එක්සත් ජනපෘශේ ජනතාවත් 

සමඟ.  

අෘ බංශකොශලොත් රටක ිනටින අප මුෘල් හිඟතාවකට, ෘැවැන්ත 

ආර්ථික අවපාතයකට, වයසනයකට මුහුණ ශෘන අවස්ථාවක්, 

ශමය. එෘා සවසශවල්ේ ජනාධිපි තුමාට මුහුණ ශෘන්න ිනදු වුශඩා 

ශද්ශීය ආර්ථික අවපාතය ට වාශපම ජාතයන්තර අවපාතයටි . 

නමුත්, අෘ ජාතයන්තර ආර්ථිකශේ ශලොකු අවපාතයක් අපි 

ෘකින්ශන් නැහැ. නමුත්, අශප් රට බංශකොශලොත් ශවලා ි ශබනවා. 

අප බලන්න ඕනෑ, අශප් රශේ වර්තමාන රජය ක්රියාත්මක කරන 

සමාජ සේමුි ය ශමොකක්ෘ කියලා. අපට ශපශනන විධියට අශප් 

රශේ සමාජ සේමුි යක් නැහැ, ජනතා සේමුි යකුත් නැහැ 

කියලාි . සේමුි ය ශවලා ි ශබන්ශන් රට බංශකොශලොත් කරපු 

කඩා ායශේ 134ශෘශනකු සමඟ ි ශබන සේමුි යි .  

අපට ශපශනනවා, සවස්ශවල්ේ ජනාධිපි තුමා 3Rs - Relief, 

Recovery and Reform - ක්රියාත්මක කරන ශකොට අශප් රශේ 

යන්ශන් 3Cs බව. එනේ, දූෂණය, ගතජමිතුරු වාෘය, විපත සහ 

විනා ය - corruption, cronyism and catastrophe. කනගතාටුි  

ගතරු කථානායකතුමනි, බදු ශගතවන්නන්ශප සල්ලි කැප කරලා, අපි 

දින ගතණනාවක් අය වැය විවාෘයට ලක් කරනවා. නමුත් ගතරු 

997 998 

[ගතරු   අජිත් රාජපක්ෂ මහතා] 
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කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට හිශතන්ශන් නැද්ෘ, අප ශේ හැම  

ශවලාශේම කරන්ශන් ශතොරතුරු ශනොෘැන අඳුශර් අත පත ගතෑමක් 

කියලා? We are groping in the dark; we are wandering in the 

dark. රජය අශපොශහොසත් ශවලා ි ශබනවා, Staff-Level 

Agreement එශක් ශතොරතුරු, කරුු කාරණා ශේ සභා ගතර්භයට 

ලබා ශෘන්න.  

ශේ පාර්ලිශේන්තුව නමට විතරි  උත්තරීතර; නමට විතරි  

මුෘල් අනුමත කරන ප්රධාන සභාව ශවලා ි ශබන්ශන්. විධායකයට 

මුක්කු ගතහන පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න සුළු අතශකොළුවන් 

ශකොේඨාසය සහ කැබිශනේටුව කියන ශෘශගතොල්ලන් එකතු ශවලා, 

තමතමන්ට ඕනෑ ඕනෑ විධියට පාර්ලිශේන්තුශවන් ශතොරතුරු 

වසන් කරනවා; ලක්ෂ 220ක් වූ ජනතාවශගතන් ශතොරතුරු වසන් 

කරනවා. ඒ නිසා ෘැන් ක්රියාත්මක වන්ශන් සමාජ ගිවිසුමක් - 

social contract එකක් - ශනොශවි , political deal එකක්. ෘැන් 

ක්රියාත්මක වන්ශන්, corrupt political deal එකක්; ගතජමිතුරුවාෘය 

- cronyism - ක්රියාත්මක වන political deal එකක්; රට 

catastrophic situation එකකට, මහා විනා යකට, විපතකට පත් 

කරන political deal එකක්.  

ගතරු කථානායකතුමනි, අපි ශේ අය වැය කථාව කථාශවන් 

පමණක් තීන්දු කරන්න ශහොඳ නැහැ. අපි ශේ දිහා holistic විධියට 

බලන්න ඕනෑ. අපි බලන්න ඕනෑ, ගතරු ජනාධිපි තුමා ශේ සභාවට 

කථා කරපු අවස්ථාශේ ගතමය වුු ශතොරතුරු. අපි බලන්න ඕනෑ, 

එතුමාශප අතුරු අය වැය කථාව. ඒවාත් සමඟම ශේ අය වැය 

කථාව දිහා බලන්න ඕනෑ. අපි සාර්ව ශලස ශේ කරුු කාරණා 

දිහා බැලුවාම අපට එක ශෘයක් ශපශනනවා. වර්තමාන රජශේ 

මූලය ප්රි පත්ි ය, මූලය කළමනාකරණය දිහා බැලුවාම පරස්පරතා 

රැසක් ි ශබනවා. අය වැය කථාශේ කියනවා, "නව ආර්ථිකයක් 

ශගතො  නඟනවා" කියලා. ඒ සඳහා ප්රධාන කරුු 3ක් කියනවා. 

"අපනයනය මූලික කර ගතත් තරගතකාරී ආර්ථිකයක්; පරිසර 

හිතකාී  හරිත හා ීමල ආර්ථිකයක් සහ ඩිජිටල් ආර්ථිකයක්." 

ශේවා ඉතාම ශහොඳ ශයෝජනා; ඉතාම ශහොඳ පෘනමක්. හැබැි , 

එශහම කියලා අපනයනවලට බදු පිට බදු ගතහනවා. අපනයන 

උනන්දු කරවනවා ශවනුවට අපනයන හකුළුවනවා; අපනයන 

ශතරපනවා. "පරිසර හිතකාී  හරිත හා ීමල ආර්ථිකයක්" කියලා 

කියනවා. ඒවා ශබොශහොම ලස්සන වචන. නමුත්, ඒ තුළ පැහැදිලි 

කරලා නැහැ, green credit system එකක් ක්රියාත්මක කරන්ශන් 

ශකොශහොමෘ කියලා; green bonds හරහා green development 

වැ සටහනක් ක්රියාත්මක කරන්ශන් ශකොශහොමෘ කියලා. අපට 

අනනය ආර්ථික කලාපය - Exclusive Economic Zone - පාවිච්චි 

කරලා හරිත හා ීමල ආර්ථිකයක් ක්රියාත්මක කරන්ශන් 

ශකොශහොමෘ කියලා ඒ තුළ පැහැදිලි කරලා නැහැ. ශේ අය වැය 

තුළ එවැනි කිිනම සඳහනක් නැහැ.  

ඩිජිටල් ආර්ථිකයටත් එම ලල විපාකයමි . ශමොකක්ෘ, ඒ? බදු 

පිට බදු පටවනවා. ගතරු කථානායකතුමනි, එම නිසා ශේ අය වැය 

කථාව පරස්පරතාවලින් සපිරි, කථාවට ඉස්ශසල්ලා "අය" ඉදිරිපත් 

කරපු, රටට ලලෘායී ශනොවන "වැයක්" ිනදු වන අවස්ථාවක් ශලසි  

මම ෘකින්ශන්. ශේ අය වැය ශල්ඛ්නශේ අඩු පාඩුකේ ගතැන 

ශබොශහෝ ශෘනා කථා කළා. රට නිවැරදි ගතමනක් කරා ශයොමු 

කරවන්නට ශේ අවස්ථාශේ ප්රධාන ව ශයන් විසඳුේ 5ක් ලබා 

ශෘන්නට මම කැමැි ි . මම විසඳුේ 5කට සීමා ශවන්ශන් නැහැ. 

විසඳුේ රාශියක් ි ශබනවා. නමුත්, විසඳුේ 5ක් ගතැන පමණක් ශේ 

සීමිත කාලය තුළ කථා කරන්න මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

ගතරු කථානායකතුමනි, සකස් කර ි ශබන ශමම බදු ක්රමශේෘය 

දිහා බලන්න. ශතොරතුරු, සාක්ෂි, ෘත්ත ශේ සභාශේ සභාගතත 

කරමින් තමි  මම ශේ තර්ක ඉදිරිපත් කරන්ශන්. ශේක 

අසාධාරණ බදු ක්රමයක්. ශේශකන් ගතහන්ශන් මධයම පන්ි යට; 

ශපොඩි මිනිහාට; වැ  කරන ජනතාවට. අපි හැශමෝම ෘන්නවා, 

රඳවා ගතැීමශේ බද්ෘ - Withholding Tax එක - ගතැන. ඇි , ඒක 

ිනයයට පශහේම තබා ගතන්ශන්? VAT එක වැඩි කරනවා, PAYE 

tax එක වැඩි කරනවා. නමුත් අපි ෘන්නවා, Withholding Tax 

එක   per cent ඉඳලා 10 per cent ෘක්වා වැඩි කළා නේ, අපට 

වැඩිපුර රුපියල් බිලියන 20ක් රාජය ආෘායම හැටියට ගතන්න 

පුළුවන් බව. රාජය ආෘායමට ෘායකත්වය රුපියල් බිලියන 20 ිනට 

රුපියල් බිලියන 180 ෘක්වා වැඩි කර ගතන්න පුළුවන්. ශේ 

Withholding Tax එක ගතහනශකොට සමහශරක් කියන්න පුළුවන්, 

ශේශකන් pensionersලාට අසාධාරණයක් ශවි , ශේශකන් ශලොකු 

හානියක් ිනද්ධ ශවි  කියලා. එශහම අසාධාරණයක් ිනද්ධ ශවනවා 

නේ, අපට පුළුවන්, පසුගිය කාලශේ ි බුණා වාශප උපයන 

මුෘලින් පළමු ලක්ෂ 1 ට tax කරන්ශන් නැතුව වැඩිපුර ිනයයට 

1ක ශපොලී සහනයක් ලබා ශෘන්න. ගතරු කථානායකතුමනි, නමුත් 

ශේ බදු ක්රමය සාධාරණීකරණය කරන්න ි බුු අවස්ථාශේ 

Withholding Tax එක වැඩි කරලා ශමොකක්ෘ කරන්ශන්? 

PAYE tax එක වැඩි කරලා, VAT එක වැඩි කරලා, අඩු 

ආෘායේලාභීන්ට පහර ගතහනවා; වැ  කරන ජනතාවට පහර 

ගතහනවා. මධයම පන්ි යට පහර ගතහනවා. ඇි  ශමශහම 

කරන්ශන්? මම ඒ පිළිබඳව ෘත්ත වාර්තා ිනයල්ල  සභාගත* 

කරනවා. 

ඒ බදු ප්රි පත්ි ය ඉතා අසාධාරණි ; it is unfair. ඒ වාශපම 

ඒක අතාර්කිකි ; it is irrational.  ගතරු කථානායකතුමනි, බදු 

සහන ලබා දීම ගතැන අපි ශපොඩ් ක් බලමු. අපි අරගතනිමු, සීනි බදු 

වංචාව. බලන්න,  ඒ බද්ෘ රුපියල්  0 ඉඳලා සත විිනපහ ෘක්වා අඩු 

කරපු නිසා ශකොි  තරේ හානියක් ිනදු වුණා ෘ, ශකොි  තරේ රාජය 

ආෘායමක් අහිමි වුණා ෘ කියලා. අපි කියනවා, බදු සහන ලබා 

ශෘන්නට ඉස්ශසල්ලා ඒවා පිළිබඳවත් තාර්කික වි ්ශල්ෂණයක්, 

analysis එකක් අව යි  කියලා. ශමොනවාෘ costs, ශමොනවාෘ 

benefits, ශමොනවාෘ හර-බැර, ශමොනවා ෘ ධන-ඍණ කියන එක 

බලලාි  ඒ සහන ටික ලබා ශෘන්න ඕනෑ. නමුත් සීනි බදු සහනය 

තුළ ිනදු වූ  බදු වංචාව තුළින් පසු ගිය මාස ශෘක හැරුුශකොට,  ඒ 

ෘක්වා අශප් ර ටට රාජය ආෘායම රුපියල් බිලියන 48ක් අහිමි 

ශවලා ි ශබනවා.  

ජනතාවාදී, ජනහිතකාී , ශපොදුජනවාදී අශප් රජයක් තුළ ඒ 

වරෘ නිවැරැදි කරලා, අහිමි වුු බදු ටික අනිවාර්යශයන්ම අපි 

නැවත වරක් රට ශවනුශවන් අය කරගතන්නවා කියන එක මම ශේ 

අවස්ථාශේදී කියන්න කැමැි ි . ශේ ශමොකක් ෘ කරන්න 

හෘන්ශන්? ශකෝටි-ප්රශකෝටිපි යන්ට, ධන කුශේරයන්ට, තමන්ට 

මැි වරණවලදී සහශයෝගතය,  ක්ි ය ලබා දුන් ධනපි යන්ට 

සහන දීලා, ඒ සහනය වහගතන්න හෘනවා  සමස්ත ජනතාව මත 

පී නකාරී බදු ක්රමයක් නිර්මාණය කරලා.  

ගතරු කථානායකතුමනි, අෘටත් ිනද්ධ ශවන ෘැවැන්ත වංචාවක් 

ි ශබනවා. ශේ බංශකොශලොත් ශ්රී ලංකාශේ එය නිවැරැදි කරන්න 

කටයුතු කරන්න කියලා මම ඉල්ලා ිනටිනවා. ඒ ෘැවැන්ත වංචාව 

ිනද්ධ ශවන්ශන් දුේශකොළ බද්ෘ සේබන්ධශයන්. 2012 යහ පාලන 

රජශයන් සාධාරණ සූත්රයක් - formula එකක් - නිර්මාණය කළා. 

ඒ යටශත්, නාමික ෘළ ශද්ශීය නිෂ්පාදිතශේ වැඩි වීමට 

සමානුපාි කව ිනගතරැේ බද්ෘ වැඩි ශවන්න ඕනෑ.  

හරි නේ, ිනගතරැේ බද්ෘ මිශලන් ිනයයට 7 ක් ශවන්න  ඕනෑ. 

ශේ සූත්රයට ශලෝක ශසෞඛ්ය සංවිධානයත්, ඒ වාශපම Institute of 

999 1000 

————————— 
*  පුස්තකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

Policy Studies සහ National Authority on Tobacco and 

Alcohol කියන ශේ ිනයලු ආයතන එකඟ ශවලා ි ශබනවා. 

එතශකොට ිනගතරැේ එකක මිල රුපියල් 135ක් නේ, බද්ෘ රුපියල් 

102ක් ශවන්න ඕනෑ.  ගතරු කථානායකතුමනි, හැබැි   දුේශකොළ 

බද්ෘ ගතහන්න සමහර ශද් පාලනඥයන් කැමැි  නැහැ; සමහර 

නිලධාරිනුත් කැමැි  නැහැ. ශේ ශද් පාලනඥයන්, නිලධාරින් 

කියන ශකොේඨාස දුේශකොළ සමාගතශේ සාක්කුශේ - pocket එශක් -  

ඉන්ශන්.  ගතරු කථානායකතුමනි, 2015 ඔක්ශතෝබර් මාසශේදී එම 

බද්ෘ ිනයයට 40කින්  වැඩි කළා. ඒශකන් රාජය ආෘායම වැඩි 

වුණා, බිලියන 20කින්. අෘ බලන්න,  අශප් රශේ පුදුම තත්ත්වයක් 

ි ශබන්ශන්. රාජය බදු ආෘායම අඩු ශවලා, දුේශකොළ සමාගතශේ 

ලාභය වැඩි ශවලා. අපි බැලුශවොත්, මාස 12ක් තුළ year-over-year 

profit එක ිනයයට 72කින් වැඩි ශවලා. 2022 ඔක්ශතෝබර් ෘක්වා - 

තුන්ශවනි කාර්තුව ෘක්වා - කාර්තුශේ ලාභය ිනයයට 2 කින් වැඩි 

ශවලා. නිවැරදි බදු සූත්රයක් ක්රියාත්මක කශළොත් රජයට රුපියල් 

බිලියන 53ක ආෘායමක් ලබා ගතන්න පුළුවන්. ශේක තමි  අශප් 

රශේ ි ශබන මහා ශේෘවාචකය. ආහාර උද්ධමනය ිනයයට 2 ි . 

හැබැි , ිනගතරැේ මිල අඩු ශවන්ශන් ඊට පහළින්. ආහාරවල මිල 

ශීඝ්රශයන් ඉහළ යනවා. ශේ දූෂිත සූත්රය අපි වහා ඉවත් කරන්න 

ඕනෑ. අපි හැශමෝම ෘන්නවා, බැිනල් රාජපක්ෂ මහත්මයා මුෘල් 

ඇමි  ව ශයන් ිනටි කාලශේ ිනයයට  0කින් කැප්ටන් ිනගතරැේ 

බද්ෘ අඩු කළ බව. අෘ සමහර නිලධාරින් සහ ශද් පාලනඥයන් 

දුේශකොළ සමාගතේවල සාක්කුවල ඉන්ශන්. ඒ කාරණය මම ඉතාම 

කනගතාටුශවන් කියන්ශන්. ශේ දූෂණය තවමත් නිවැරදි ශවලා 

නැහැ; ඉවත් ශවලා නැහැ. අශප් ශපොදුජන හිතවාදී රජයක් තුළ 

දුේශකොළ බද්ෘ සේබන්ධ කරශගතන කරන ශේ වංචාව, දූෂණය 

නිවැරදි කරලා, රාජය ආෘායමට අපි ඒ මුෘල් ටික ලබා ගතන්නවාය 

කියන කාරණය මම පැහැදිලිව කියන්න කැමැි ි . 

ගතරු කථානායකතුමනි, අර්ථසාධක අරමුෘල ශකොල්ලකෑම 

ගතැනත් මම කථා කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමාත් ශහොඳින් ෘන්නවා, අෘ 

වන විට පවි න ිනයයට 70කට අධික උද්ධමන ශේගතය තුළ අශප් 

වැ  කරන ජනතාවශප අර්ථසාධකශේ අගතය අවප්රමාණ ශවලා 

ි ශබන බව; අඩු ශවලා ි ශබන බව. ශේවා වැ  කරන ජනතාවශප 

සල්ලි. පසුගිය කාලශේ ශවෝහාරික විගතණන  ක් හරහා EPF එශක් 

ශකොල්ලකෑම, බැඳුේකර සහ ශකොටස් ශවශළඳ ශපොළ වංචාව 

පිළිබඳව කරුු කාරණා ිනයල්ලක් ම ඉදිරිපත් කළා. නමුත්, තවම 

යුක්ි ය ඉෂ්ට ශවලා නැහැ. යුක්ි ය ඉෂ්ට කිරීම සේබන්ධශයන් 

ක්රියාමාර්ගත අරශගතනත් නැහැ. ශේ වංචාවලට හවුල් වුු අයට 

ආපසු මහ බැංකු අධිපි කම ලබා ගතන්න මාර්ගතය නේ පෑශෘේවා. ඒ 

තරේ මහා ශේෘවාචකයක්, මහා වංචාවක් තමි , ශේ EPF වංචාව. 

ෘැන් ශමොකක්ෘ කරන්න හෘන්ශන්, ගතරු කථානායකතුමනි? ෘැන් 

ශසේවක භාරකාර අරමුෘශල් - ETF එශක් - ි ශබන වැ  කරන 

ජනතාවශප සල්ලි ටිකත් උදුරාගතන්න හෘනවා, health insurance 

එකක් ක්රියාත්මක කරන්න. අපි පැහැදිලිව  කියන්න කැමැි ි , 

 අශප් ශපොදුජන රජයක් තුළ; අශප් සමගි ජන බලශේගත රජයක් තුළ 

ශේ ශවෝහාරික විගතණන පශහේම ි ශබන ඒ නිර්ශද්  ගතැන ශසොයා 

බලා, ශේ රටට අහිමි වුු ඒ සේපත, ඒ මුෘල අපි නැවත වරක් 

රශේ ජනතාව ශවනුශවන් ලබා ගතන්නවා කියලා. 

ගතරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට මම කැමැි ි  සහනාධාර 

පිළිබඳව කථා කරන්න. මෑතකදී ශලෝක බැංකුව විිනන් ිනදු කළ 

සී ක්ෂණයකින් ශමන්න ශේ කාරණය ශහළි ශවලා ි ශබනවා. 

අශප් රශේ ශකොපමණ සහනාධාර ක්රම ක්රියාත්මක වුණත්, දුප්පත් 

අයශගතන් ිනයයට  8කට ශේ සහනාධාර හිමි ශවන්ශන් නැහැ. ඒ 

විතරක් ශනොශවි . ශේ සහනාධාර වැ  පිළිශවළ ක්රියාත්මක 

කරනශකොට සහනාධාර සඳහා ශවන් කරපු මුෘලින් ිනයයට 20ක් 

යනවා, පරිපාලන වියෘේ, පුනරාවර්තන වියෘේ සඳහා. ශේක 

ශලෝක බැංකුශේ වාර්තාවල සඳහන් ශවලා ි ශබනවා. නමුත්, 

ශේකට විසඳුමක් ි ශබනවා. මහාචාර්ය දිලිනි ගුණවර්ධන 

මහත්මිය සාක්ෂි, ෘත්ත, පරීක්ෂණ මත ශයෝජනා කරලා ි ශබනවා, 

විදුලි පරිශභෝජනය ශක්න්ද්ර කරශගතන රශේ සහනාධාර ලබා දීශේ 

ක්රමශේෘයක් නිර්මාණය කළ යුතු බව. විදුලි පරිශභෝජනය ශක්න්ද්ර 

කරශගතන අපට තීන්දු කරන්න පුළුවන්,  ශකොි  තරේ 

ශකොේඨාසයකට ශකොි  වාශප සහනාධාරයක් ලබා ශෘනවාෘ 

කියලා. 

ගතරු කථානායකතුමනි, රජයට වර්තමානශේ උපශෘස් ශෘන 

ශලෝක බැංකුශේ හිටපු Acting Chief Economist ශකනකු වන 

 ාන්ත ශද්වරාජන් මැි තුමාත් ශේ ප්රි පත්ි ය ගතැන ගතශේෂණය 

කර, සී ක්ෂණය කර ශේක ශහොඳ වැ  පිළිශවළක් කියා සඳහන් 

කර ි ශබනවා. ෘැන් ශමොකක්ෘ ආඩාඩුව කරන්ශන්? ආඩාඩුව 

social registry එකක් හෘනවා. ඒකට දීර්ඝ කාලයක් යනවා. අනික් 

එක, ශේ ක්රමශේෘය තුළ ශේ ආඩාඩුව අනුගතමනය කරන්ශන් 

ශබොශහොම subjective වැ සටහනක්. ඒ කියන්ශන් ඕනෑ 

ශකශනකුට ඕනෑ විධියට අර්ථකථනය කරලා ක්රියාත්මක කරන්න 

පුළුවන් වැ සටහනක්, මශනෝමූලික වැ සටහනක්. නමුත්, විය 

යුත්ශත් එය විෂය මූලික වැ සටහනක්, objective වැ සටහනක් 

වීමි . ඒ නිසා ශේ රශේ දුප්පතුන්ට සහනාධාර ලබා දීශේදී 

දුප්පතුන් කවුෘ කියා ශතෝරා ගතැීමම සඳහා ශහොඳම, objective, 

අපක්ෂපාත මිනුේ ෘඩා  හැටියට ගතශේෂණවලින් තීන්දු කර 

ි ශබනවා, විදුලි පරිශභෝජන ප්රමාණය ඉලක්ක කර ගතැීමම කියන 

එක. විශ ේෂශයන්ම මම රජශේ අවධානය ශයොමු කරවනවා, ශේ 

කර්තවයය වහාම ක්රියාත්මක කරන්න කියලා. ශේ රට 

 බංශකොශලොත් වී ි ශබන ශමොශහොතක සීමිත සේපත්, සීමිත මුෘල් 

යේ ක්රමශේෘයකට, ක්රමානුූ ලව, ඉලක්කගතතව ශයෘවීම සඳහා 

දිලිනි ගුණවර්ධන මහාචාර්යතුමිය ඉදිරිපත් කර ි ශබන ශේ වැ  

පිළිශවළ රටට ඉතා ශයෝගතයි  කියා මම හිතනවා . 

ගතරු කථානායකතුමනි, අපි හැශමෝම කියනවා, අශප් රශේ 

කාන්තා රම බලකා සහභාගිත්වය - women's labour force 

participation - ඉතාම අඩු මේටමකි  ි ශබන්ශන් කියලා. එනේ, 

ිනයයට 3 ක් වාශප අඩු මේටමක ි ශබන්ශන්. ඊට ව ා ඉහළ 

මේටමකට ශේක ශගතශනන්න ඕනෑ. ඒකට ශබොශහොම ශලශහින 

ක්රමයක් ි ශබනවා, අශප් මුෘල් රාජය ඇමි තුමනි. ප්රසූත නිවාඩු - 

maternity leave - ලබා ශෘනවා ශන්. එශසේ maternity leave ලබා 

ශෘනශකොට, ඒකට රජශයන්  fund කරනවා, private sector 

එකටත්. 2018දී ගතණනය කර ි ශබනවා, ශේ සඳහා වැය ශවන්ශන් 

රුපියල් බිලියන 4.2ි  කියලා. ශමොකක්ෘ, ශේශක් ප්රි ලාභය? 

කාන්තාවන් වැඩි ප්රමාණයක් රශේ ආර්ථික නිෂ්පාෘන ක්රියාවලියට 

එකතු ශවනවා. ඒක ගතඪහයටත්, රටටත් ආර්ථික උත්ශත්ජනයක්, 

economic stimulus එකක් බවට පත් ශවනවා. ඒක 

පර්ශේෂණවලිනුත් ඔප්පු ශවලා ි ශබනවා. 

නිවසට වැඩි ආෘායමක් ලබා ගතන්නත් පුළුවන්. ශබොශහොම සුළු 

ප්රමාණයක රාජය ආශයෝජනයක් කරලා  සාර්ව ආර්ථිකයට 

ෘැවැන්ත  ක්ි යක් ලබා ගතන්නට හැකියාව ලැශබනවා. ගතරු 

කථානායකතුමනි, Staff-level Agreement එක ඉදිරිපත් 

ශනොකළ අවස්ථාවක, ශේ ආඩාඩුව අඳුශර් අත පත ගතාමින්, දින 

ගතණනාවක විවාෘයක් ක්රියාත්මක කරනශකොට මම ශේ නිර්ශද්  

ඉදිරිපත් කශළේ, සාක්ෂි, ශතොරතුරු, අධයයන, පරීක්ෂණ සහිතවි .  

  Verité Research ආයතනය ක්රියාත්මක කළ විෘයාත්මක 

පර්ශේෂණවල ප්රි ලලයක් හැටියට  ඉදිරිපත් කළ ශේ ශයෝජනා හය 

මම ෘැන් ඉදිරිපත් කරනවා. ගතරු කථානායකතුමනි, මම ශේ අය 

වැය විවාෘශේදී කථා කරන්න ශපර, අමාතයාං යීය උපශද් ක 

කාරක සභාවටත් සහභාගි වුු බව අශප් මුෘල් රාජය ඇමි තුමා 

ෘන්නවා. එයට සහභාගි ශවලා කරුු-කාරණා ගතණනාවක් මට 
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[ගතරු  සජිත් ශප්රේමෘාස මහතා] 
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ෘැන ගතන්න ඕනෑ වුණා. ශමොකෘ, මම ශමතැනට ඇවිල්ලා                 

විශේචන ඉදිරිපත් කරන්න ශපර, රාජය ඇමි තුමාශගතනුි , 

නිලධාරින්ශගතනුි  ශේ ශතොරතුරු, කරුු කාරණා තවදුරටත් 

සාක්ෂාත් කරගතන්න ඕනෑ නිසා. ගතරු කථානායකතුමනි, සමාජ 

ආරක්ෂණ වැ සටහනක් - social protection programme එකක් 

- ගතැන ශේ ආඩාඩුව කථා කරනවා කියලා ඔබතුමා ෘන්නවා ඇි . 

නමුත්, ශේ ආඩාඩුව ෘන්ශන් නැහැ, ශේ වර්ෂශේ -2022- රශේ 

ි ශබන දුප්පත්කම ගතැන. අපි දුප්පත්කම ශහොයන්නට WFP 
Reports බලන්න ඕනෑ, UNICEF Reports බලන්න ඕනෑ, FAO 
Reports බලන්න ඕනෑ, තවත් ශනොශයකුත් ජාතයන්තර 

සංවිධානවල reports බලන්න ඕනෑ. 2012 වර්ෂශේ ඉඳලා ශේ 

ර ශේ දුප්පත්කම පිළිබඳව ගතශේෂණයක් රජය කරලා නැහැ. 

ශකොවිඩ් වසංගතතය ආවා. අදූරෘර්ශී ක්රියාමාර්ගත තුළින් රට 

බංශකොශලොත් වුණා. බංශකොශලොත් වුණා ශනොශවි , රට 

බංශකොශලොත් ශකශරේවා. [බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමා මශප 

කථාශවන් පසුව කථා කරන්න ශකෝ. මම ශවලාව ශෘන්ශන් නැහැ. 

මශප කථාව අවසන් කරන්න අවස්ථාව ශෘන්න. මම කාශපවත් 

කථාවලට බාධා කශළේ නැහැ ශන්. මට බාධා කරන්න එපා, ගතරු 

රාජය ඇමි තුමා.  

ශේ ආඩාඩුව ශකොශහොමෘ සමාජ ආරක්ෂණ වැ සටහනක් 

ක්රියාත්මක කරන්ශන්, හරියට ශේ රශේ දුප්පතුන් ප්රමාණය 

ශකොච්චරෘ,- [බාධා කිරීමක්]  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගතරු රාජය ඇමි තුමනි, ශේ කථාව අවසන් වුණාට පසුව 

ඔබතුමා කථා කරනවාෘ?  

 

ගුණ රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (මුදල් රාජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய - நிதி இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

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

ගතරු කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක් ශෘන්න.  
වැෘගතත් නිසාි  මම ශේ කාරණය කියන්ශන්, ගතරු 
කථානායකතුමනි. මම එතුමාශප කථාව ඉතාම ශගතෞරවශයන් 
අහශගතන ඉන්නවා. ඒක ඉතා වැෘගතත්. හැබැි , ශමතැන වැරැදිම 
ශතොරතුරක් ි ශබනවා. 2012න් පස්ශසේ අපි ෘරිද්රතාව පිළිබඳව 
සංගතණනයක් කරලා නැහැ. ඒක හරි. 2012න් පස්ශසේ ශේ රශේ 
ි බුු වාතාවරණය ඔබතුමාත් ෘන්නවා ශන්, ගතරු විපක්ෂ 
නායකතුමනි. හැබැි , 2012දී ගතත්ත සංඛ්යාශල්ඛ්න අෘාළ වර්ෂයට 
ගතළපා ගතැීමශේ විෘයාත්මක ක්රමශේෘයක් ි ශබනවා.  

උද්ධමනකාරී තත්ත්වය, රශේ ඒකපුද්ගතල ආෘායම, එක 

පුද්ගතලශයකුට ජීවත් ශවන්න අව ය මුෘල යනාදී ව ශයන් 

ශතොරතුරු ජනශල්ඛ්න හා සංඛ්යාශල්ඛ්න ශෘපාර්තශේන්තුව විිනන් 

ලබා ගතන්නවා. ඉන් පසු එම ශෘපාර්තශේන්තුව විිනන් විෘයාත්මකව 

ශේ සේබන්ධශයන් යේ ගතණනය කිරීමක් කරනවා. ඒක ශලෝකශේ 

හැම රටකම ශවන ශෘයක්, ගතරු කථානායකතුමනි.  

ශබොශහොම ස්තුි ි .  

 

ගුණ සජිත් නප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பினரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගතරු කථානායකතුමනි, ගතරු මුෘල් රාජය ඇමි තුමාට නැඟිටලා 

කථා කරන්න ිනද්ධ ශවන බව මම ෘන්නවා. ඇත්ත ව ශයන්ම 
එතුමාට තර්කයක් නැහැ. මුෘල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාි ක 
ප්රි පත්ි  කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය උපශද් ක කාරක 
සභාවට මම ශේ ප්ර ්නය ඉදිරිපත් කරනශකොට ඔවුන් ිනයලු 

ශෘනාටම කට උත්තර නැි  වුණා. තක්බීරි ශවලා හිටිශේ; 
තුෂ්ණිේභූත ශවලා හිටිශේ. ශේ ගතරු සභාවට ඇවිල්ලා ෘැන් අසතය 
ප්රකා  කරලා වැ ක් නැහැ. ඇත්ත කථාව ශේකි . 2012 වර්ෂශේ 
ඉඳලා දුප්පත්කම පිළිබඳව හරියාකාර සී ක්ෂණයක් කරලා නැහැ.  
2012 වර්ෂශේ දුප්පත්කම පෘනේ කරශගතන ශේශගතොල්ලන්ට 
පුළුවන්, ශකටි මා ර්ගතයක්, shortcut method එකක් අනුගතමනය 
කරන්න. 2012 වර්ෂය පෘනේ කරශගතන ශමතුමන්ලාට පුළුවන්, 
එක එක ගතණන් ඉදිරිපත් කරන්න. ශකොශහොමෘ, එශහම 
කරන්ශන්? HIE survey එකක් අව යි . ගතඪහයක ආෘායේ හා 
වියෘේ පිළිබඳව සී ක්ෂණයක් කරන්න අව යි . දුප්පත්කම, 
ෘරිද්රතා ශර්ඛ්ාව ගතැන බලන්න අව යි . අෘ  දුප්පත්කම මනින 
හරියාකාර මිනුේ ෘඩා ක් ශේ ආඩාඩුවට නැහැ. ඒක මම 
කියන්ශන් වගත කීශමන්. දුප්පත්කම ශකොපමණෘ කියලා ෘන්ශන් 
නැි ව ශමතුමන්ලා සමාජ ආරක්ෂණය - social protection - 
ගතැන කථා කරනවා. මම ගතරු මුෘල් රාජය ඇමි තුමාශගතන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා, මම ශේ ඉදිරිපත් කරන පා ේ ශපොඩ් ක් 
ඉශගතන ශගතන ඒවා ක්රියාත්මක කරන්න කියලා. එච්චරි  
කියන්ශන්. මම ලබා ශෘන්ශන් විසඳුේ.   

ගතරු කථානායකතුමනි, ෘැන් රට බංශකොශලොත් ශවලා 
ි ශබන්ශන්. රට බංශකොශලොත් ශවලා ි ශබන ශමොශහොතක අපට 
සුපුරුදු රාමුවලට ශකොටුශවලා විසඳුේ ශහොයන්න බැහැ. We have 
to think out of the box. අපි රාමුශවන් පිට පනින්න ඕනෑ. 
හැමෘාම වාශප ශේ සභාශේ නඟන අ   ශඳෝනාව ශමොකක්ෘ? ඒ 
අ ශඳෝනාව තමි , ශමච්චර බංශකොශලොත්, ශමච්චර සල්ලි නැහැ 
කියන එක. ඒ වාශපම, අරක නැහැ, ශේක නැහැ, නැහැ, නැහැ, 
බලමු, බලමු, ඉදිරියට, ඉදිරියට කියන වචන ටික තමි  අපට ෘැන් 
ඇශහන්ශන්. ගතරු කථානායකතුමනි, මම අහන්ශන් ශේකි . එෘා 
ශේ රශේ යුද්ධ ශෘකක් ි ශබනශකොට -ශේ රට ශෘශකොන 
පත්තුශවන විලක්කුවක් වාශප ි ශබනශකොට- පාසල් ෘරුවන්ට 
නිල ඇඳුේ ශෘන්න බැහැ කිේවාෘ? දිවා අහාරය ශෘන්න බැහැ 
කිේවාෘ? ඇඟලුේ කේහල් 200 වැ සටහන ක්රියාත්මක කරන්න 
බැහැ කිේවාෘ? ශලෝක බැංකුශවන් ආධාර අරශගතන ජනසවිය 
ශෘන්න බැහැ කිේවාෘ? ගතරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා රටක, 
රජයක යුතුකම වන්ශන්, "නැහැ", "බැහැ", "බලමු" කියන එක 
ශනොශවි . අපට අව ය විකල්පය, විසඳුම  ශසොයා ගතන්නා එකි . 
මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැි ි , ශේ බංශකොශලොත් ශ්රී ලංකාව 
ශගතො ගතන්න ඕනෑ කරන විකල්පය, විසඳුම ශපොදු ජනතාවශප 
රජයක් වන සමගි ජන බලශේගත රජශේ අපට ි ශබන බව. ශහොඳට 
මතක ි යාගතන්න, ශලොව තරණය කරන්න ි ශබන හැම රටක්ම 
තරණය කරලා හරි අපි ශේ රට ශගතො  ගතන්නවා. ඒ හැකියාව, 
ෘක්ෂතාව, කැපවීම අපට ි ශබනවා. 

ඒවා ශබොරු කි වාරු ශනොශවි ; ශබොරු සුන්ෘර photo 
opportunities ශනොශවි ; ශබොරු මාධය ජිල්මාේ ශනොශවි . අපි 
ෘන්නවා, ෘැන් ඔවුන්ශප නෑෘෑි ශන් ප පක්ෂශේ, ඔවුන්ශප 
නෑෘෑි න්ශප මාධය හරහා එක එක ශබොරු ශගතොතනවා, එක එක 
රැවටිලි ක්රියාවන් ක්රියාත්මක කරනවා කියලා. ඉි න් ශමොනවා 
කරන්නෘ? සමගි ජන බලශේගතයට ඔවුන්ශප නෑෘෑි න්ශප මාධය 
වාශප, ඔවුන්ශප නෑෘෑි න්ශප පක්ෂශේ වාශප මාධයයක් නැහැ. 
නමුත් ශේ රටට අව ය වැ , ශේ රටට අව ය ශසේවය, ශේ රටට 
අව ය out-of-the-box thinking එකක්.   

ගතරු කථානායකතුමනි, ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමා 
ශසෞඛ්යය ගතැන, අධයාපනය ගතැන කථා කරනවා මා අහශගතන 
ිනටියා. ගතරු කථානායකතුමනි, මා අහන්ශන් 4,300,000ක් වන 
පාසල් දූ ෘරුවන්ට දිවා ආහාරයවත් ලබා ශෘන්න බැරි වීම ගතැන 
ශේ ආඩාඩුවට ලජ්ජා නැද්ෘ, විළිලජ්ජා නැද්ෘ කියලාි . 
තමුන්නාන්ශසේලා පාරවල් හෘන්න රුපියල් ශකෝටි, ප්රශකෝටි 
ගතණන් ශවන් කරනවා. තමුන්නාන්ශසේලාට හිතක් පපුවක් නැද්ෘ, 
මනුෂයකමක් නැද්ෘ, මිනිසුන්ශප ශේෘනාව ෘැශනන ශල් නහර 
කැපිලාෘ? ශමොනවාෘ ශේ කථා කරන්ශන්? ඒ විතරක් ශනොශවි , 
ගතරු කථානායකතුමනි.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ අජිත් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Ajith Rajapakse)  
 

නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගුණ සජිත් නප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பினரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා කථා කරනශකොට මම disturb කශළේ නැහැ ශන්. 

අශන්, මට disturb කරන්න එපා.   
 

ගුණ අජිත් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Ajith Rajapakse)  

ඔබතුමා මශප නම සඳහන් කළා.  
 

ගුණ සජිත් නප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பினரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
හරි, හරි. නම සඳහන් කළා. ඔබතුමා මශප ශවලාශවන් පස්ශසේ 

කථා කරන්න.  

ගතරු කථානායකතුමනි, අෘ ශසෞඛ්ය ක්ශෂේත්රය ක ා වැටිලා 

ි ශබනවා. රටට අව ය ශබශහත් ටික නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගතරු නි ශයෝජය කථානායකතුමනි, කියන්න. 
 

ගුණ අජිත් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Ajith Rajapakse)  

ගතරු කථානායකතුමනි, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ හැම 
මන්ත්රීවරයකුටම අි ි යක් ි ශබනවා. ශේ සභාශේ තමන්ශප නම 
සඳහන් කළාම, තනතුර සඳහන් කළාම ඒ අයට කථා කරන්න 
අවස්ථාව ශෘනවා. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාව මටත් ලැශබන්න ඕනෑ. 
එශහම නැතුව බශලන් මශප කට වහන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
හැම මන්ත්රීවරයකුටම ි ශබන අි ි ය මටත් ි ශබන්න ඕනෑ.  

ගතරු විපක්ෂ නායකතුමනි, මා අධයාපනය ගතැන, ශසෞඛ්යය 
ගතැන ශවනම කථා කශළේ නැහැ. ශේ අය වැය ශල්ඛ්නය ගතැන මා 
ශපොදුශේ කථා කළා විතරි . ඔබතුමාට මශප කථාව වැරැදියට 
ඇහිලා ි ශබනවා.  

 

ගුණ සජිත් නප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பினரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
හරි, හරි. මට තමි  ශත්ශරන්ශන් නැත්ශත්. ශපොශහොේටුශේ 

ඔක්ශක්ාටම ශත්ශරනවා. ශපොශහොේටුශේ ඔක්ශකොටම ශත්රුණ 
නිසා ශන්, ඉි හාසශේ ප්රථම වතාවට රට බංශකොශලොත් ක ශළේ; රට 
විනා  කශළේ; රට සුන්නද්දූලි කශළේ.  

 

ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ඉි න්, රට භාර ගතත්ශත් නැත්ශත් ඇි ? 
 

ගුණ සජිත් නප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பினரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගතරු කථානායකතුමනි, මශගතන් අහනවා, රට භාර ගතත්ශත් 

නැත්ශත් ඇි  කියලා. රට භාරශගතන ශේ ශහොර ශපොශහොේටුවත් 

එක්ක දීගත කන්නෘ? ශේ ශහොර ශපොශහොේටුවත් එක්ක ශද් පාලන 

දීගත කන්නෘ? මා ඒවා කරන්න යන්ශන් නැහැ. අපට ආත්ම 

ගතරුත්වයක් ි ශබනවා. අපි මැක්කන් එක්ක වාඩිශවලා අශප් 

චරිතය ශකශලසා ගතන්ශන් නැහැ.  

ගතරු කථානායකතුමනි, අෘ අධයාපනය ගතැන මහ ශලොකුවට 

පේශපෝරි ගතහනවා. නමුත් අධයාපන අමාතයාං යට computer 
එකක්වත් අරශගතන ශෘන්න බැහැ. අධයාපන අමාතයාං යට 

පාසලකට  ක්ි ය ලබා ශෘන්න බැහැ; ශභෞි ක සේපත් ලබා 

ශෘන්න බැහැ; මානව සේපත් ලබා ශෘන්න බැහැ.  

ගතරු කථානායකතුමනි, අෘ වැෘගතත්  ලයකර්ම නතර ශවලා 

ි ශබනවා. නිර්වින්ෘන ශබශහත් නැහැ, cancer ශරෝගතයට ශෘන 

ශබශහත් නැහැ, diabetes ශරෝගතයට ශෘන ශබශහත් නැහැ, 

හඪෘයාබාධ සඳහා ශෘන ශබශහත් නැහැ.  

පසුගිය ෘවසක කාසල් වීදිශේ කාන්තා ශරෝහශල් ශල් 

පරීක්ෂණ කිරීේ නතර වුණා. එශහම ි ශයද්දී ශසෞඛ්යයට, 

අධයාපනයට වැඩිපුර මුෘලක් ලබා ශනොදී පාරවල් හෘන්න මුෘල් 

ශවන් කරන්න ඕනෑ කියලා ඔබතුමන්ලා කියනවාෘ? ශේක ඉතාම 

අසාධාරණ කථාවක්. ශේක වැරදිි .   ශේ ශද්වල් නිවැරදි කරන්න. 

ගතරු කථානායකතුමනි,  දූෂණය වළක්වනවා ශවනුවට, ශේ අය 

වැය කථාශේ "දූෂණය පිළිබඳ ශලොකු ශලොකු කථා කියලා වැ ක් 

නැහැ. ශලොකුවට කි වාරු ගතහලා වැ ක් නැහැ" වාශප ප්රකා ත් 

ි ශබනවා අපි ෘැක්කා. ඔේ, කි වාරුව වැ ක් නැහැ; කථාව වැ ක් 

නැහැ.  එක්සත් ජාතීන්ශප සංවිධානය ක්රියාත්මක කරන  Stolen 
Asset Recovery - StAR - Initiative  එක ක්රියාත්මක කරන්න. 

පැන්ශ ෝරා පත්රිකාවල ි ශබන, ශේ රශටන් ශහොරා කාපු ශ ොලර් 

ටික ශේ රටට ආපහු ලබා ගතන්න.  ඒක අශප් විශද්  විනිමය 

සංචිතයට එකතු කරන්න. ඇි  ඒක ගතැන කථා කථා කරන්ශන් 

නැත්ශත්? කාවෘ ශේ ආරක්ෂා කරන්ශන්?  ඒ සඳහා -ශේ රශේ 

ශහොරු අල්ලන්න, ශහොරු ශහොරා කාපු සල්ලි ටික අශප් රටට ලබා 

ගතන්න-  ානි අශේශසේකරව ශයොෘවන්න. අෘ ඒ මනුස්සයා නිකේ 

ඉන්නවා.  

ගතරු කථානායකතුමනි, සමහර අය හිතනවා අශප් රට 

ශවන්ශද්ිනලන්තය කියලා. ෘැන් රට විකුණන්න ලැි ස්තු හෘනවා. 

ශහොඳට මතක ි යාගතන්න, අපිත් එකඟි , ප්රි වයුහගතත කරනවාට; 

අපිත් එකඟි , ප්රි සංස්කරණය කරනවාට. නමුත් ශපොඩ් ක් 

හිතලා බලන්න. ලාභ ලබන ආයතන විකුණනවාෘ? ලාභ                  

ලබන ආයතන ප්රි සංස්කරණය කරනවාෘ? එම ආයතන 

ප්රි වයුහගතතකරණය කරනවාෘ? ශහොඳට මතක ි යාගතන්න, ශේක 

ශවන්ශද්ිනලන්තයක් ශනොශවි . එක එක්ශකනා කිේවාට ශේ රශේ 

සේපත් විකුණා ෘමන්න බැහැ. හැබැි , අලාභ ලබන, රටට බරක් 

වුු, ශේ රශේ බදු ශගතවන්නන්ට මහා පී නයක් එල්ල කරන 

ආයතන, පාඩු ලබන ආයතන ප්රි සංස්කරණය කරන්න ඕනෑ; 

ප්රි වයුහගතත කරන්න  ඕනෑ. ඒවා ලාභ ලබන ආයතන බවට පත් 

කරන්න  ඕනෑ. ඒ සඳහා එක එක ආකඪි  ි ශබනවා; joint 
venture programmes ි ශබනවා; public-private partnerships  

ි ශබනවා. අපි එතැනට යන්න  ඕනෑ.  

ගතරු කථානායකතුමනි, ලාභ ලබන ආයතන 

ප්රි වයුහගතතකරණය කරන්න ඕනෑ කියලා ශේ රට ශවන්ශද්ින 

කරන්න  අපි ඉ  තබන්ශන් නැහැ කියන එක මම ශේ අවස්ථාශේ 

 ශබොශහොම පැහැදිලිව කියනවා. කථා කරන්න තවත් කථිකයන් 

ිනටින නිසා ශේ  අවස්ථාශේ මම දීර්ඝව කථා කරන්ශන් නැහැ. තව 

එක කරුණක් විතරක් මම කියන්න ඕනෑ, ගතරු කථානායකතුමනි. 

ශේ රටට උචිත මැෘ මාවත, මැෘහත් මාවත. There is a third 

way;  තුන්වැනි මාර්ගතයක් ි ශබනවා. අන්ත ලිබරල්වාෘය, අන්ත 

ධනවාෘය, ලුේපන් ධනවාෘය පිටුපස හැ ශමෝම යන්න අව ය නැහැ.  
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හැශමෝම යන්න අව ය  නැහැ, අන්ත සමාජවාෘයට, 
ශපෞද්ගතලික වයවසායකත්වයට විරුද්ධව, හැම ශද්ම කරන්න ඕනෑ 
ආඩාඩුව යැි  කියන නයාය තුළ. මැෘ මාවතක් ි ශබනවා. ඒ මැෘ 
මාවත තමි  සමාජ ප්රජාතන්ත්රවාෘය ස්ථාපනය කරපු සමාජ 
ශවශළඳ ශපොළ, සමාජ ප්රජාතන්ත්රවාෘය, මානුීයය ධනවාෘය සහ 
ආෘායේ, සේපත් සමශසේ රශේ ජනතාවට ශබදී යන සමාජ 
සාධාරණත්වය ශක්න්ද්ර කරගතත් ශබදී යාශේ ක්රමශේෘය. එම 
ක්රමශේෘය හරහා, ගතරා වැටුු, ක ා වැටුු ශද් ය  ක්ි මත් 
කරන්න, ශපොශහොසත් කරන්න, වර්ධනය කරන්න  අපි 
සාේප්රෘාි ක රාමුශවන් පිට පැනලා, ශලෝකයත් එක්ක ගතනුශෘනු 
කරලා, වර්තමාන රජය ලබා ශෘන "නැහැ, බැහැ, බලමු, ඉදිරියට 
බලමු" කියන උත්තර  ශනොදී අපි ශේ රට ශගතො ගතන්නවා, 
ශගතො ගතන්නවාමි  කියලා ප්රකා  කරමින් මශප කථාව අවසන් 
කරනවා. 

ස්තුි ි . 

 
 

[පූ.භා. 10.42] 

 

ගුණ නීි ඥ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වරාය, නාවික 

හා ගුවන් නසේවා අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி நிமல் சிறிபால த சில்வா - 

துகறமுகங்கள், கப்பற்றுகற மற்றும் விமான னசகவகள் 

அகமச்சர்) 

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

ගතරු කථානායකතුමනි, ගතරු විපක්ෂ නායකතුමාශප කථාශවන් 
පස්ශසේ මට කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගතැන මම ඉතාම සතුටු 
ශවනවා. එතුමා කිේවා, ශේ box එශකන් පිටතට ගිහින් - out of 
the box - වැ  කරන්න ඕනෑ කියලා. ශේ අය වැය ශල්ඛ්නය 
සාේප්රෘාි ක, ගතතානුගති ක ක්රමය අනුව සකස් කරන ලෘ අය වැය 
ශල්ඛ්නයක් ශනොශවි . ශේ, box එශකන් එළියට ගිහිල්ලා - out of 
the box - හෘපු අය වැය ශල්ඛ්නයක් තමි .  

අපි ශේ අය වැය ශල්ඛ්නශේ මූලික හරය අරශගතන බලමු . ගතරු 
ජනාධිපි තුමා ශේ රශේ ෘැවැන්ත වගතකීම භාර ගතත්තා. විපක්ෂ 
නායකතුමා කිේවා, "ශපොශහොේටුව එක්ක එකතු ශවලා, ශේ ජරා 
පක්ෂය එක්ක එකතු ශවලා මම ශේ රට ශගතො නඟන්න සූෘානේ 
නැහැ. මම මැි වරණය දිනලා රට ශගතො නඟනවා" කියලා. 
එතශකොට ශේ  රශේ මිනිසුන්ට ශවන්න ි ශබන ශද් ශවලා හමාරි . 
අගතාධයට වැටුු, ආර්ථික ව ශයන් බංශකොශලොත් වුු, කවුරුත් 
අභිශයෝගතය බාර ගතන්න බැහැ කියපු රට භාර ගතන්න රනිල් 
වික්රමිනංහ මැි තුමා ඉදිරිපත් වුණා. ශේ රට ආර්ථික ව ශයනුත්, 
සමාජයීය ව ශයනුත් ශගතො නැඟීශේ භාරදූර කාර්යය එතුමා 
ශනොබියව භාර ගතත්තා; ඉතාම නිහතමාීමව භාර ගතත්තා. ෘැන් අශප් 
රශේ ජනතාවට ඕනෑ, යකා එක්ක එකතු ශවලා ශහෝ යශකක්ශගතන් 
වැ  අරශගතන ශහෝ ශේ රට වැටී ි ශබන ආර්ථික අගතාධශයන් 
ශගතො  ගතන්නි . ඒක තමි  යුගතශේ අව යතාව. යුගතශේ අව යතාව 
ශත්රුේ ගතත්ත අය ඉන්නවා, ශත්රුේ ශනොගතත්ත අයත් ඉන්නවා. ඒ 
නිසා තමි  ජනාධිපි තුමා ඉතාම පැහැදිලිව කිේශේ, දුෂ්කර හා 
නිවැරදි මාවත තමන් ශතෝරා ගතත්තා කියලා. එශහම නැි ව, 
ජනප්රිය මාවත ශනොශවි .  

 

ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

බඩා ාරනායක ප්රි පත්ි ය? 
 

ගුණ නීි ඥ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

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

ඔේ. අෘ විපක්ෂය ජනප්රිය ශද්වල් ශතෝරාශගතන ි ශබනවා. 

විපක්ෂය කල්පනා කරනවා, ජනප්රිය ප්රකා  කරලා, ජනප්රිය සටන් 

පාඨ කියලා ඒ තුළින් බලයට එන්න පුළුවන් ශවි  කියලා.  ජනප්රිය 

ශද්වල් කිේවාම ජනතාව ඒකට ඡන්ෘය ශෘි  කියලා ඔබතුමන්ලා 

හිතනවා නේ, එශහම හිතන එක ඔබතුමන්ලාට ි ශබන අි ි යක්. 

නමුත්, ශේ අවස්ථාශේදී අශප් මාවත ජනප්රිය ශද් පාලනය කිරීම 

ශනොශවි . මහතීර් ශමොශහොමඩ් මැි තුමා ගතැන බලන්න. එතුමා 

ජනප්රිය ශද් පාලනය කශළේ නැහැ. එතුමා පරාජයට පත් වුණා. 

නමුත්, එතුමා මැශල්ිනයා ව නව රජයයක් බවට පත් කිරීම සඳහා 

අව ය ආර්ථික හා ප්රි පත්ි මය තීරණය ගතත්තා. ඒක ජනප්රිය 

තීන්දුවක් ශනොශවි . නමුත්, එතුමා නිවැරදි මාවත ශතෝරා ගතත්තා. 

ඒ නිසා අෘ අපිට ි ශබන්ශන් අශප් ශද් පාලන පැවැත්ම පිළිබඳ 

ප්ර ්නයක් ශනොශවි . ගතරු කථානායකතුමනි, අෘ ි ශබන්ශන් ශේ 

රශේ පැවැත්ම පිළිබඳව, ජනතාවශප පැවැත්ම පිළිබඳව, අශප් 

ආර්ථිකය ශගතො  නැඟීම පිළිබඳව වූ ප්ර ්නයක්. අපි ශේ ශෘශකන් 

ශතෝරා ගතන්ශන් ශමොකක්ෘ? ජනප්රිය ශද් පාලන පාඨ කියලා 

ජනතාව තාවකාලිකව සනසන්න අපිටත් පුළුවන්. නමුත්, අපි 

ජනප්රිය ශනොවන තීරණ ගතත්ශත් නැත්නේ ශේ ි ශබන ආර්ථික 

අර්බුෘශයන් අපට ශගතො  එන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  ඒ නිසා  ශේ 

අය වැය ශල්ඛ්නය ජනප්රිය අය වැය ශල්ඛ්නයක් කියලා මම 

කිිනශසේත්ම කියන්ශන් නැහැ.  ශේ  අය වැය ශල්ඛ්නය ජනප්රිය අය 

වැය ශල්ඛ්නයක් ශනොශවි .  ජනතාවට විකුණන්න පුළුවන් අය 

වැය ශල්ඛ්නයක් ශනොශවි . නමුත්, අප ශතෝරාගතත් මඟ තමි  

නිවැරදි මඟ කියලා අපි ජනතාවට කරුු වටහා ශෘන්න ඕනෑ. අපි 

ඒ ම  ශේ ගියාම ශේ රට වැටිලා ි ශබන  ප්රපාතශයන් ශගතො ගතන්න 

පුළුවන්.   

ශරෝමය ගිනි ගතනිද්දී ීමශරෝ වීණා වාෘනය කළා වාශප වැ ක් 

තමි  අෘ විපක්ෂය කරන්ශන්. රට ගිනි අරශගතන ි බියදී, රට 

ආර්ථික ප්රපාතයකට වැටිලා ි ශබන අවස්ථාශේදී  මැි වරණ 

ඉල්ලනවා.  ඒ තුළින් ශේ රශේ ප්ර ්නය විස ශඳන්ශන් නැහැ, ගතරු 

කථානායකතුමනි. ඒ නිසා අපි යථාර්ථවාදී ශලස කල්පනා කළ 

යුතුි . පක්ෂයට ශපර, අශප් ශද් පාලන පැවැත්මට ශපර, ශේ රට 

පිළිබඳව ගතැඹුරු හැඟීමකින් යුතුව කටයුතු කළ යුතුි . අපි කවුරුත් 

එකතු ශවලා වැ  කරන්න ඕනෑ.  ඒ කාරණය මුල් කරශගතන තමි  

අෘ ජනාධිපි තුමා ශේ අය වැය ශල්ඛ්නය  ඉදිරිපත් කර 

ි ශබන්ශන්.  

 අෘ රජයට විශේචන එල්ල කරනවා බදු වැඩි කළාය කියලා. 

බදු අඩු කළා, බදු අඩු කිරීම නිසා රට ශේ තත්ත්වයට වැටුණා 

කියලා එෘා විශේචනය කළා. අෘ බදු වැඩි කළාම කියනවා, බදු 

වැඩි කරපු එක වැරදිි  කියලා.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

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

 අනතුුණව ගුණ කථානායකතුමා මූලාසනනයන් ඉවත් වූනයන්, 
නිනයෝජය කථානායකතුමා [ගුණ අජිත් රාජපක්ෂ මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலனவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு 

அஜித் ராஜபக்ஷ] தகலகம வகித்தார்கள். 

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

 

ගුණ නීි ඥ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

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

ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, කන්න ඕනෑ වුණාම 

කබරශගතොයාත් තලශගතොයා කරගතන්නවා වාශප වැ ක් තමි  අෘ 
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ශවලා ි ශබන්ශන්. අපි එෘා කළ බදු අඩු කිරීම වැරදි නේ ෘැන් අපි 

ඒ සහනය ඉවත් කරලා රශේ ආර්ථිකය සකස් කිරීම සඳහා බදු වැඩි 

කර ි බීම ඇගතැයීමට ලක් ශවන්න ඕනෑ. ඒක නිවැරදි ක්රියා 

මාර්ගතයක් බවට පත් ශවන්න ඕනෑ. අෘ ජනාධිපි තුමා ශකශරහි 

ි ශබන්ශන් ඊර්ෂයාව, ශක්රෝධය, වවරය. එශහම කටයුතු කිරීම 

ශනොශවි  කළ යුත්ශත්. කවුරු හරි රට ශවනුශවන් යමක් කරන්න 

ඉදිරිපත් වුණා නේ, අපි ඒ අයට යේ කාල පරාසයක් ශෘන්න ඕනෑ, 

සහශයෝගතයක් ලබා ශෘන්න ඕනෑ. එතශකොට ඒ කාල පරාසය 

අවසානශේදී ඔහු මුහුණ දුන්න අභිශයෝගතය ඔහු ජය ගතත්තාෘ කියලා 

ජනතාව තීන්දු කරි . ඔහු ජය ගතත්තා නේ, ජනතාව ඔහුව 

ජයග්රහණය කරවි . ඔහු ඒ අභිශයෝගතය ජයශගතන නැත්නේ ඔහු 

පරාජයට පත් කරි . ඒ නිසා ශමන්න ශේ කියන සාර්ව ආර්ථික 

ප්රි ලලය ගතැන පමණක් ශනොශවි , අර්බුෘශේ දුෂ්කරතාව හා 

සංකීර්ණ බව අශප් ශබොශහෝශෘනා අවශබෝධ කරශගතන නැහැ.  

ශ්රී ලංකාශේ ආර්ථිකය  ක්ි මත් කර නව පෘනමක් නිර්මාණය 

කිරීමි  අප කරන්ශන්.  ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශේ 

ආර්ථික අවපාතය පටන් ගතත්තාට පසුව, ශේ රට බංශකොශලොත් 

රටක් බව ප්රකා  කළාට පසුව ශේ ෘක්වා අශප් රජය ශගතන ගිය 

ක්රියාමාර්ගත ශමොන තරේ දුරට සාර්ථක ශවලා ි ශබනවාෘ? 

ශද් පාලනශයන් බැහැරව ඉන්න අය රට ගතැන කථා කරන්ශන් 

ශකොශහොමෘ කියලා අපි කල්පනා කරමු. නන්ෘලාල් වීරිනංහ 

මහත්මයා ශේ රශේ මහ බැංකු අධිපි වරයා හැටියට පත් කළා. 

කාටවත් එතුමා ගතැන අවි ව්ාසයක් නැහැ. එතුමා ගතැන අපි 

හැශමෝම වි ්වාසය ි යාශගතනි  ඉන්ශන්. මධයස්ථ පුද්ගතලශයක්, 

ආර්ථිකය ගතැන ශහොඳට වි  ්ශල්ෂණය කරන්න පුළුවන් 

පුද්ගතලශයක් වන එතුමා ශමොකෘ කියන්ශන්? බලන්න, අෘ "Daily 
News" පුවත් පත එතුමාශප ප්රකා යක් ශමශසේ වාර්තා කර 

ි ශබනවා:  

 
" 'We have regained stability and begun recovery' "  

ඒ කියන්ශන්, අපි ස්ථාවරත්වයට පත් ශවලා, ශේ ි ශබන 

තත්ත්වශයන් ශගතො  එන්න ෘැන් වැ  කටයුතු ිනදු කරශගතන යනවා 

කියන එකි . හැබැි , විපක්ෂය කියන්ශන්, "රශේ ආර්ථිකය ක ා 

වැටිලා, ආශයත් ශගතො  ගතන්න බැහැ, ශේ ආඩාඩුශවන් කිිනම 

වැ ක් ශකරිලා නැහැ" කියලාි . ශේ වාශප මධයස්ථ පුද්ගතලශයෝ 

කියන ශද්වලුත් අහන්න. අපි ශද් පාලනඥශයෝ ශන්. රට ෘැන් හරි 

මඟට ඇවිල්ලා ි ශබනවා. ආර්ථිකය ශගතො  ගතැීමම සඳහා අපි 

කටයුතු කරශගතන යනවා. ඒ වාශපම, අෘ "Daily News" පුවත් 

පත ශමන්න ශේ  ප්රවඪත්ි යත් වාර්තා කර ි ශබනවා, I quote:  

 
"Budget 2023 spelt out laudable proposals - 

Hulangamuwa 
 
National Budget - 2023 spelt out laudable proposals. 

However, committed implementation and close monitoring 
will be key in building confidence and achieving economic 
stabilization, Duminda Hulangamuwa, Senior Partner and 
Head of Tax at Ernst and Young said."  

බලන්න, ශේ රශේ ඉතාම ශගතෞරවයක් දිනා ශගතන ිනටින 

"අර්න්ස්ේ ඇන්ඩ් යන්ප" සමාගතශේ දුමින්ෘ හුලංගතමුව මහත්මයා 

කියා ි ශබනවා, ශමවර අය වැය ශල්ඛ්නය ශේ රශේ ආර්ථිකය 

නිින මඟකට හැරවිය හැකි අය වැය ශල්ඛ්නයක්ය කියලා. 

මධයස්ථව ශේ ගතැන කල්පනා කරන අය, ශද් පාලන 

ශකෝණයකින් බලන්ශන් නැතුව කල්පනා කරන අය අෘ ඉතාම 

පැහැදිලිව ශේ පිළිබඳව ශහොඳ විවරණයක් ලබා දීලා ි ශබනවා; 

ගතරු ජනාධිපි තුමා විිනන් ඉදිරිපත් කරන ලෘ අය වැය ශල්ඛ්නය 

ශේ රට නිවැරදි මාවතකට ශගතන යන අය වැය ශල්ඛ්නයක් බව 

සඳහන් කර ි ශබනවා. එය කාලය විිනනුත් ඉදිරිශේදී ඔප්පු 

කරනවා ඇි .  

ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අශප් ආර්ථිකය ශේ 

තත්ත්වයට පත් වීමට ශකොශරෝනා වසංගතතය පමණක් ශනොශවි , 

ආර්ථික කළමනාකරණශේදී සෑම රජයකම අදූරෘර්ශී ක්රියා බලපෑ 

බව අප ිනයලුශෘනාම නිහතමාීමව පිළිගතන්න ඕනෑ. විශ ේෂශයන් 

අප ලබා ගතත්ත ණය ආශයෝජනය කරන ලෘ ආකාරය, අප විිනන් 

අනුගතමනය කරන ලෘ ප්රි පත්ි  යන ිනයල්ලම ඒ සඳහා බලපා 

ි ශබනවා. ශද් පාලන ශහේතු මත, පක්ෂ ිනයල්ලම ශබොශහෝ විට 

අප අර කියන ජනප්රිය ශද් පාලනශේ ශයදුු නිසා අපට තීරණ 

ගතන්න පුළුවන් වුශඩා නැහැ. නමුත්, රනිල් වික්රමිනංහ මැි තුමා ඒ 

ජනප්රිය ශද් පාලනශයන් ඉවත් වුණා. එතුමාට ඒ හි ය ි බුණා; 

එතුමාට ඒ පසුබිම ි බුණා. ඒ නිසා අෘ එතුමා අව ය ආර්ථික 

ප්රි සංස්කරණ - reforms - බය නැතුව ශගතනැල්ලා ි ශබනවා, 

ශද් පාලනශයන් අපි හැඳි ගතෑවිලා ගියත් කමක් නැහැ, අපි රටට 

අව ය ආර්ථික ප්රි සංස්කරණ ශගතශනන්න ඕනෑය කියන පෘනම 

මත.  

ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අශප් සංචාරක කර්මාන්තය, 

ආනයන, විශද්  ශප්රේෂණ යනාදිය පිළිබඳ ෘත්ත රාශියක් අශප් ළඟ 

ි ශබනවා. ඒ ෘත්තවලට අනුව, අශප් ශප්රේෂණ හා ආෘායේ අඩු 

ශවලා ි ශබනවා. ශකොවිඩ් වසංගතතය, ඒ වාශපම ශේ රශේ ි බුු 

අස්ථාවර ශද් පාලන තත්ත්වය, අරගතළය යනාදිය නිසා 

විශ ේෂශයන් අශප් සංචාරක කර්මාන්තය ක ා වැටුණා. 

හැබැි , අපි අපනයන ක්ශෂේත්රය ශකොශහොම හරි යේ මේටමකට 

පවත්වාශගතන ගියා. නමුත්, විශද්  ශප්රේෂණ අඩු වුණා. නැවත ශේ 

රට ශගතො  නැංවීමට නේ සංචාරක කර්මාන්තය දියුු කරන්න 

ඕනෑ. ෘැන් සංචාරකශයෝ ශේ රටට එනවා. සංචාරකයන් පැමිණීශේ 

ප්රවණතාව ශහොඳි . ෘැන් සංචාරකයන් ලක්ෂ 5 පන්නලා 

ි ශබනවා. ඉස්සර ශකොළෙ වරායට මගී ශන් කා ආශේ නැහැ. 

පසුගිය ෘා 8 0ශෘශනකුශගතන් යුත් මගී ශනෞකාවක් ආවා. ශේ 

මාසශේ 28වන ෘා 3,000ශෘශනකුශගතන් යුත් මගී ශනෞකාවක් 

එනවා. ශේවා තමි  ධනාත්මක ප්රවණතා. ලබන මාර්තු මාසය 

වනශකොට එවැනි මගී ප්රවාහන ශනෞකා 2ක් ශේ රටට එන්න 

බලාශපොශරොත්තුශවන් ිනටිනවා. ඒ වාශපම අෘ ගුවන් 

ශතොටුශපොළවලටත් අහස් යානා වැඩි ව ශයන් එනවා. ශේ 

ක්රියාවලිය තුළ අප යන ගතමශන් ධනාත්මක ස්වසවපයක් 

ශපන්වනවා. හැම ශවලාශේම ඍණාත්මක ශද්වල් ගතැන කියලා 

ජනතාව කලබල කරවන්න එපා. ධනාත්මකව ිනතමින් ශේ 

ප්ර ්නශයන් ශගතො  ඒම සඳහා අප ශගතන යන ආර්ථික වැ  පිළිශවළ 

සාර්ථක වන බව  මා ප්රකා  කරන්න කැමැි ි .  

ගතරු විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු විපක්ෂශේ හුඟක් අය ප්ර ්න 

කළා, "ඇි  ශේ ලාභ ලබන වයාපාර ප්රි වයුහගතත කරන්ශන්?" 

කියලා. ඒ පිළිබඳව ජනාධිපි තුමා ිනය අය වැය කථාශේ ඉතාම 

පැහැදිලිව කියා ිනටියා. මුලින්ම පාඩු ලබන වයාපාර ප්රි වයුහගතත 

කරන්නට ඕනෑ. ශමොකෘ, පාඩු ලබන වයාපාරවලින් ජනතා මුෘල් 

අි ෘැවැන්ත ප්රමාණයක් නැි  නාස්ි  ශවනවා. ඒ නිසා ඒ ආයතන 

ප්රි වයුහගතත කරන්න ඕනෑ. ඒ අතරම අප ශ ොලර් සංචිත 

ඉක්මනින් ශගතො  නඟා ගතැීමමත් අව යි . ආර්ථික නයායක් 

ව ශයන් අප ශ ොලර් සංචිත ප්රමාණය වැඩි කර ගතත්ශතොත්, එය 

ආර්ථිකය ස්ථාවර කර ගතැීමමට ශබශහවින්ම උෘේ ශවනවා. ඒ 

නිසා තමි  ශටලිශකොේ වැනි ආයතන ලාභ ලැබුවත් ඒවා 

තවදුරටත් ප්රි වයුහගතත කරන්න බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්. 

ඒවාශයන් ලැශබන ශ ොලර් අපි එදිශනෘා පරිශභෝජනය සඳහා 

ගතන්ශන් නැහැ. එතුමා ඉතා පැහැදිලිව කියා ි ශබනවා ඒවා 

ශ ොලර් සංචිතය ශගතො  නැංවීම සඳහා ශයොෘාගතන්නවා කියලා. 
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ශමන්න ශේ ආර්ථික ක්රශමෝපාය හුඟක් අයට අෘ වැටහිලා නැහැ. ඒ 

ආයතන විකුණා කන්න ශබොන්න වියෘේ කරන්න ශනොශවි  අපි 

හෘන්ශන්. ශ ොලර් සංචිතය ඉක්මනින් ශගතො  නැඟීශේ ක්රියාවලියක් 

හැටියට තමි  ලාභ ලබන ආයතන කිහිපයක් ප්රි වයුහගතත කිරීමට 

රජය සැලසුේ කර ි ශබන්ශන්.  

ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්ම SriLankan 

Airlines, Ceylon Petroleum Corporation සහ ලංකා විදුලිබල 

මඩා ලය ආදි ආයතනවලින් ිනදු වන පාඩුව ශකොතරේෘ කියා 

ඔබතුමා ෘන්නවා. ඒවාශේ ි ශබන නිලධාරිවාෘය, ඒකාධිකාරය 

යන ිනයල්ල ක ා බිඳ ෘමා එම ආයතන අනිවාර්යශයන් තරගතකාරී 

මේටමකට ශගතන එන්න ඕනෑ. එශසේ ශගතන ආ යුත්ශත් ශේ රශේ 

සාමානය ජනතාවශප යහපත සඳහාි . කවෘාවත් අහස් යානාවකට 

ශගතො  වුශඩා නැි  දුප්පත් ගතැමියා පවා අෘ SriLankan Airlines 

න ත්තු කිරීමට මුෘල් ශගතවනවා. ඒක සාධාරණ නැහැ. ඒ නිසා අපි 

වි ්වාස කරනවා, අපට කවෘාවත් කරන්න බැරි වුු ආර්ථික 

ප්රි සංස්කරණ වි ාල ප්රමාණයක් ශේ ක්රියාවලිය තුළින් කරන්නට 

මුෘල් ඇමි තුමා ව ශයන් අශප් ගතරු ජනාධිපි තුමා පියවර ශගතන 

ි ශබන බව. ඒ පියවර සාර්ථක වුණාම ශබොශහෝ කාරණා ඉටු 

කරගතන්න අපට පුළුවන් ශවි . ආර්ථික ස්ථාවරභාවය ෘවශසන් 

ශෘශකන් හෘන්නට බැහැ. ඒකට යේ කාලයක් ගතත ශවි . නමුත් ඒ 

කාලය තුළ අපට පුළුවන් ශවි  ඒ සඳහා අව ය ක්රියාමාර්ගත ගතන්න.  

විශ ේෂශයන්ම මම කියන්නට කැමැි ි , රාජය ආයතන 

ප්රි වයුහගතත කිරීම පිළිබඳව වන ශයෝජනාව අෘ විවිධ ක්ශෂේත්ර තුළ 

විවාෘයට ලක් ශවලා ි ශබන බව. එය විවාෘයට ලක් ශවලා 

ි ශබනවා පමණක් ශනොශවි , ඒ තත්ත්වය සේපූර්ණශයන් 

වි ්ශල්ෂණයට භාජන කළ ඉතා ශහොඳ කතුවැකියක් ශේ සි  

අන්තශේ "ශද් ය" පුවත් පශත් පළ වී ි බුණා.  

විශ ේෂශයන්ම ජනමාධය තුළින් එවැනි කාරණයක් මතු කිරීම 

පිළිබඳව අපි ශබශහවින් ස්තුි වන්ත ශවනවා. එම සේපූර්ණ 

කතුවැකිය කියවන්න ශවලාවක් නැතත් මා කියන්න ඕනෑ, රජයට 

වයාපාර - businesses - කරන්න බැරි ශහේතුව එම කතු වැකිය තුළ 

ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කර ි ශබන බව. ඒ ශහේතුව නිසා තමි  

රජශේ අමාතයාං  විශේචනයට ලක් වන්ශන්. ගතරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, උෘාහරණයක් හැටියට අශප් ඛ්නිජ වැලි 

සංස්ථාව ගතනිමු. ඛ්නිජ වැලි සංස්ථාව පිළිබඳ විමර් න කරුු 

ඇතුළත් COPE වාර්තාව මා ළඟ ි ශබනවා. ඛ්නිජ වැලි සංස්ථාශේ 

වත්මන් තත්ත්වය ශමොකක්ෘ?  ෘැනට එය රුපියල් මිලියන 12 ක 

විතර ලාභයක් ලබනවා. එය රුපියල් මිලියන 12 ක් විතර ලාභ 

ලබන්ශන් ලංකාශේ ි ශබන ඛ්නිජ වැලි ටික නිකේම පිට රට 

යවලාි . ආශයෝජකයන්  0කට, 50කට කියලා අවුරුදු ගතණනාවක් 

ි ස්ශසේ තැන් තැන්වල ඉ ේ කෑලි ශරෝකර්වරුන්ට දීලා ි ශබනවා. 

ඒවාට අත ි යන්න කාටවත් බැහැ. ශරෝකර්වරු ඒ ටික විකුණන්න 

ආශයෝජකශයෝ ශපන්න ශලෝකය වශේ යනවා. නමුත්, කිිනම 

ආශයෝජකශයකු ශගතන එන්න බැරි ශවලා ි ශබනවා. ඒ 

ආශයෝජනය අධික වියෘේ සහිත ආශයෝජනයක්; වි ාල 

ආශයෝජනයක්; නව තාක්ෂණයක් ශගතන එන්න ඕනෑ 

ආශයෝජනයක්. ඒක කවෘාවත් රජයකට කරන්න බැහැ. ශමශතක් 

කල් අපි අශපොශහොසත් වී ි ශබනවා සුදුසු ආශයෝජකශයකු ශසොයා 

ගතන්න. එශහම නේ, ඛ්නිජ වැලි සංස්ථාව ප්රි වයුහගතත කශළොත් 

අපට වි ාල ආෘායමක් ලබාගතන්න පුළුවන්. ශකශනක් කියන්න 

පුළුවන්, "ඒ ආයතනය රුපියල් මිලියන 212ක ආෘායමක් ලබනවා. 

ඒක ලාභ ලබනවා. ඒ නිසා එය ප්රි වයුහගතත කරන්න එපා" කියලා. 

ඒක තර්කයක් ශනොශවි . ී ට ව ා මිලියන ෘහස් ගතණනක් අපට 

ශසොයන්න  පුළුවන්, නිිනයාකාර ආශයෝජකශයකු ශසොයාශගතන එය 

දුන්ශනොත්.  

අශප් ශපොස්ශප්ේ නිධියත් එශහමි . අපි ඒකත් ි යාශගතන 

හිටියා, "ජාි ක සේපත, ජාි ක සේපත" කියමින්. නමුත්, රශේ 

ශපොශහොර නැහැ. ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අපට 

ශේ පිළිබඳව අලුි න් හිතන්න ිනදු ශවලා ි ශබනවා. අපි ඒ 

පිළිබඳව අලුි න් හිතලා වැ  කරන්න ඕනෑ, ඒ සඳහා නව 

ප්රි පත්ි  සකස් කරන්න ඕනෑ, ඒ සඳහා ආශයෝජන අවස්ථා ලබා 

ශෘන්න ඕනෑ. පැරැණි සටන් පාඨ තුළින් ආර්ථිකයක් ජයගතන්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ බව අපට ඉතා ශහොඳින් ශපන්නුේ කර 

ි ශබනවා. අෘ සමහරු තවමත් තැන් තැන්වලට ගිහින් සටන් පාඨ 

ශද් පාලනය කරනවා; පාරට බැහැලා ශබෝඩ් අල්ලාශගතන 

ඉන්නවා. ශබෝඩ් අල්ලාශගතන හිටියා කියලා ආර්ථිකය හැශෘන්ශන් 

නැහැ. ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ආර්ථිකය හැශෘන්න නේ 

නිින ප්රි පත්ි  ක්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ. විදුලිබල මඩා ලයට, 

Ceylon Petroleum Corporation - CPC - එකට අෘ ශමොනවාෘ 

ශවලා ි ශබන්ශන්? ඒවාශේ අධික ණය ප්රමාණයක් ි ශබනවා. 

හැබැි , පාඩු ලබන ඒ ආයතන ිනයල්ශල්ම ශබෝනස් ශගතවනවා, 

incentive ශගතවනවා, අවුරුදු තුශනන් තුනට පඩි වැඩි 

කරගතන්නවා. ඒ නිසා හුඟක් අය හිතනවා 'අපි ඒ ආයතන 

ි යාගතන්න' ඕනෑ කියලා. නැහැ. ඇි , ශමවැනි ආයතන ි යාශගතන 

ශමවැනි බරක් ශේ රශේ ජනතාවට ශෘන්ශන්?  

ශේ පාඩු ලබන ආයතන  2 නිසා අෘ රජයට වි ාල මුෘල් 

ප්රමාණයක් ශගතවන්න ිනදු ශවලා ි ශබනවා. ඒ බර ජනතාව පිට 

පැටවී ි ශබනවා. එය අය වැයට බරක් ශවලා ි ශබනවා. පාඩු 

ලබන ආයතන පමණක් ශනොශවි  ව ාත් ලාභ උපෘවන්නට 

පුළුවන් සුළු ලාභ ලබන ආයතන පවා ප්රි වයුහගතත කිරීශේ 

අව යතාවක් ි ශබනවා, ශේ ආර්ථික අර්බුෘශයන් ශගතො  ඒම 

සඳහා.  

ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශර්ගු ආඥා පනත ගතැනත් 

මම කියන්න ඕනෑ. වරාය භාර ඇමි වරයා හැටියට මම පසු ගිය 

ෘවසක ශර්ගුශේ ගුෘේ පරීක්ෂා කරන්න ගියා. ඒ යද්දී, අවුරුදු 20ක් 

පරණ ශරදි දිරාපත් ශවමින් ගුෘේවල ි ශබනවා මා දුටුවා. අවුරුදු 

20ක් පැරැණි ශරදි! ඒ සේබන්ධශයන් නඩුවක් ි ශබනවා ලු.  මම 

ඇහුවා, ඒක හරි ප්ර ්නයක් ශන්ෘ කියලා. අවුරුදු 20ක් ි ස්ශසේ 

නඩුවක් ි ශබනවා ලු. ඒ නිසා  ශරදි ටික දිරාපත් ශවනවා. ශේ 

රශේ ජනතාව අමාරු තත්ත්වයක ඉන්න ශවලාශේ කහ, හාල්, 

සැමන් ටින් වාශප ද්රවය වි ාල ප්රමාණයක් එතැන දිරාපත් ශවනවා. 

අඩු ගතණශන් සත්ව ආහාරවලට ශහෝ ශේවා ශයොෘා ගතන්න වැ  

පිළිශවළක් සකස් කරන්න කියලා මම කිේවා. ශර්ගු ආඥා පනත 

අප කාලීන අව යතා අනුව  ශවනස් කරන්න ඕනෑ. ඒ පනත 

ශවනස් කරලා, ඒ සඳහා ක්රමශේෘ අප අනිවාර්යශයන්ම සකස් කර 

ගතන්න ඕනෑ.  

ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, export earnings 

සේබන්ධශයන් විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරු කියපු කාරණාවලට මම 

එකඟි . අප ශබොශහෝ විට ශත්, ශපොල්, රබර්, ඇඟලුේ ආදී හැම 

නිෂ්පාෘනයක්ම විශද්  රටවලට යවනවා. නමුත්, ඒ රටවලට 

යවන නිෂ්පාෘන ප්රමාණයට සරිලන මුෘලක් අපට ලැශබන්ශන් 

නැහැ. ශකොපමණ නිෂ්පාෘන ප්රමාණයක් අප විශද්  රටවලට 

යැේවත්, ඒ රටවල ඉන්න සමහර වයාපාරිකයන් ඒ ශවනුශවන් 

ලබා දිය යුතු මුෘල් ප්රමාණය ශෘන්ශන් නැි ව නතර කරශගතන 

ඉන්නවා. ඒ කාරණය මා කැබිනේ මඩා ලශේ දීත් මතු කළා. 

අශප් නිෂ්පාෘන සඳහා ශගතවිය යුතු මුෘල් ඉක්මනින් ලංකාවට 

ලැශබන ආකාරශේ ීමි යක් අප හෘන්න ඕනෑ. එශහම වුශණොත් 

අපට ඒ තුළින් වි ාල මුෘල් ප්රමාණයක් ලබා ගතන්න පුළුවන් 

ශවනවා. ඒ වාශපම ජනාධිපි  බදු ශකොමිසමක් පත් කරලා, කලින් 

කලට ශවනස් ශවන්ශන් නැි  ආකාරයටත්, අශප් ආශයෝජන 

මඩා ල හා ශවශළඳ මඩා ල විිනන් ඉල්ලන ආකාරයටත් අවුරුදු 

පහක ප්රමාණයකටවත් දීර්ඝ කාලීනව පවි න බදු ප්රි පත්ි යක් 

අප අනිවාර්යශයන්ම සෑදිය යුතුි . ඒ වාශපම ස්ථිර, දිගු කාලීන 

බදු ප්රි පත්ි යක් අප සකස් කළ යුතුි . එශමන්ම බදු  අය කර 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගතැීමම පිළිබඳව ගතත්ශතොත්,  අෘ වනශකොට අශප් බදු අය කර 

ගතැීමම ශකොශතක් දුරට සාර්ථකෘ?  

ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, විවිධ වංචාවලට හසු වුු 

පුද්ගතලි න් ගතැන ශේ දිනවල සවපවාහිනි නාළිකා ඇතුළු විවිධ 

මාධයවලින් කථා කරනවා අප ෘකිනවා. ඒ වාශපම අහවල් ශකනා 

මිලියන 800ක් දුන්නා, තවත් ශකශනක් මිලියන 200ක් දුන්නා 

කියනවා. ඉි න් බල-බලා ඉන්ශන් නැි ව ශද්ශීය ආෘායේ 

ශෘපාර්තශේන්තුව මුලින්ම කරන්න ඕනෑ ශේකි . ඒ මුෘල් 

දුන්නාය කියන අයශගතන් අහන්න ඕනෑ, මිලියන 800ක් හේබ 

වුශඩා ශකොශහොමෘ, මිලියන 200ක් හේබ වුශඩා ශකොශහොමෘ 

කියලා.  එශහම අහලා ඒ අයශගතන් බදු අය කර ගතන්න ඕනෑ. බදු 

ආෘායම එකතු කර ගතැීමම සඳහා එවැනි ක්ෂණික ක්රමයක් 

අනිවාර්යශයන්ම සකස් කර ගතත යුතුව ි ශබනවා.  

 අධයාපනය හා  සමාජ සුබසාධනය ශවනුශවන් ශමවර අය වැය 

ශල්ඛ්නශයන් වි ාල මුෘල් ප්රමාණයක් ශවන් කර  ි ශබනවා. 

ශමොන අමාරුකේ ි බුණත්, අධයාපනය හා ශසෞඛ්යය සඳහා ශවන් 

කරන මුෘල් ප්රමාණශේ අඩු කිරීමක් කරලා නැහැ. ප්රාශයෝගික 

අමාරුකේ ි ශබනවා, ශබශහත් ද්රවය ශගතන්වා ගතැීමම යනාදිය 

පිළිබඳව. ඒ තත්ත්වය සමනය කිරීමටත් ඉදිරිශේදී වැ  කටයුතු 

කරි  කියලා මා හිතනවා.  

විශ ේෂශයන්ම, මුෘල් ඇමි තුමා ව ශයන් ගතරු 

ජනාධිපි තුමාට මා ස්තුි වන්ත ශවනවා. ගතරු ජනාධිපි තුමාශගතන් 

මා ඉල්ලීේ ශෘකක් කළා, ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි.  වව 

ශවල්ලස්ස වි ්වවිෘයාලය කියන්ශන් නවක වෘය නැි , ඒ 

වි ්වවිෘයාලශයන් පිට වන සෑම ෘරුශවකුටම රැකියාවක් ලබා 

ගතන්න පුළුවන් මේටමට උගතන්වන ආයතනයක්. අශප් 

දිස්ත්රික්කශයන් වසරකට ිනයයකට වැඩි ළමුන් ප්රමාණයක් වවෘය 

විෘයාලයට ශත්රී පත් ශවනවා. ශමවර බදුල්ල දිස්ත්රික්කය ඇතුළු  

වව පළාශතන් ළමි න්  3 4ශෘශනකු "A" සාමර්ථ තුනක් 

අරශගතන වි ්වවිෘයාලයට ඇතුළත් වුු බව මා විශ ේෂශයන් 

කියන්න ඕනෑ.  

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු ඇමි තුමනි, ඔබතුමා ට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

ි ශබනවා. 

 

ගුණ නීි ඥ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

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

ශහොඳි . 

මම ගතරු ජනාධිපි තුමාශගතන් ඉල්ලා ිනටියා, වව ශවල්ලසස් 

වි ්වවිෘයාලයට අඩුවක්ව පැවි  වවෘය පීඨය අලුි න් ආරේභ 

කරන්න කියලා. මම ශසෞඛ්ය ඇමි වරයා ව ශයන් හිටපු කාලශේ 

දී සුනාමි ආධාර බදුල්ලට ලබාශගතන, රජශයන්  තයක්වත් 

ගතන්ශන් නැි ව බදුල්ල ශරෝහල ඉතා විශිෂ්ට ශරෝහලක් බවට පත් 

කළා.  

එම ශරෝහල ශික්ෂණ ශරෝහලක් බවට පත් කිරීමටත් එතුමා 

මුෘල් ශවන් කර ි ශබනවා. ඒ සේබන්ධශයන්  මම එතුමාට 

ස්තුි වන්ත ශවනවා. ඒ වාශපම, බදුල්ශල් ිනට මහනුවර ෘක්වා වූ 

පැරණි රජ මාවත බාශගතටි  හෘලා ි ශබන්ශන්. මම ගතරු 

ජනාධිපි තුමාට කිේවා, ශේ පාර ශකොශහොම හරි හෘලා සේපූර්ණ 

කර ශෘන්න කියලා. ශමොකෘ, ශමොන ආර්ථික අපහසුකේ ි බුණත් 

ශේක බදුල්ල දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවශප ිනහිනයක්. එතුමා මශප 

ඉල්ලීම අනුව රුපියල් මිලියන 2 0ක් ශවන් කර ි ශබනවා, රජ 

මාවත හෘන්න. ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අපි රජයට 

ආශේ, රජයට සහශයෝගතය ශෘන්ශන් අශප් දිස්ත්රික්කශේ 

ජනතාවශප දුක් ශේෘනා සහ සුසුේවලට ප්රි කර්ම ලබා ශෘන්න 

මිසක්,  විපක්ෂයට ශවලා ශබෝඩ් අල්ලාශගතන ඉන්න ශනොශවි . 

ඒක අශප් ප්රි පත්ි ය ශනොශවි . ඒ නිසා බදුල්ල දිස්ත්රික්කශේ 

ජනතාව ශවනුශවන් මම ගතරු ජනාධිපි තුමාට ස්තුි වන්ත 

ශවනවා, බදුල්ල දිස්ත්රික්කය අමතක ශනොකර, ඒ දිස්ත්රික්කයට 

අව ය සංවර්ධන කටයුතු ශෘකක් ලබාදීමට කටයුතු කිරීම 

පිළිබඳව. ඒක මශප ශපෞද්ගතලික සතුටක් ශනොශවි . බදුල්ල 

දිස්ත්රික්කශේ ජනතාව කියන්ශන්, "ඇමි තුමා, නිකේ ශබෝඩ් 

අල්ලාශගතන විපක්ෂශේ ඉඳලා වැ ක් නැහැ. අපි පසුගතාී  

දිස්ත්රික්කයක්, අපට ශමොනවා හරි වැ ක් කර ගතන්න ඔබතුමා 

කටයුතු කරන්න" කියලාි . ඒ කාරණය ප්රකා  කරමින් මශප 

කථාව අවසන් කරනවා.  

ශබොශහොම ස්තුි ි . 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කේ මන්ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 18ක කාලයක් ි ශබනවා.  

 
[மு.ப. 11.17] 
 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
இது கார்த்திகக மாதம்! எங்களுகடய மண்ணுக்காகவும் 

எங்களுகடய அரசியல் உாிகமக்காகவும் எங்களுகடய இனத் 

தின் விடுதகலக்காகவும் னபாராடி மரைித்த - வீரச்சாவகடந்த 

எமது மாவீரர்ககள நிகனவுகூரும் இந்தக் கார்த்திகக மாதத் 

தினல, இந்த இடத்தில் நானும் அவர்ககள நிகனவுகூர 

னவண்டும்.  நீண்ட காலமாக, 1948ஆம் ஆண்டிலிருந்து எங்க 

ளுகடய அரசியல் உாிகமக்காக அரசியல் னபச்சுவார்த்கதகள் 

மூலம் னபாராடி, தபரும்பான்கமச் சமூகத்தின் அரசாங்கத்தி 

னால் ஏமாற்றப்பட்டதற்குப் பின்பு, 1978ஆம் ஆண்டினல 

எங்களுகடய தமிழ் இகளஞர்களுகடய ககயிலிருந்த 

னபனாகவப் பறித்து, அவர்களிடம் ஆயுதங்கள் வைங்கப் 

பட்டன. 1956ஆம் ஆண்டிலிருந்து, பண்டா - தசல்வா 

ஒப்பந்தம், டட்லி - தசல்வா ஒப்பந்ததமனச் தசய்துதகாள்ளப் 

பட்ட இவ்வாறான எந்தனவார் ஒப்பந்தமும் நிகறனவற்றப் 

படாத பட்சத்தில்தான் தமிழ் இகளஞர்கள் தமது ககயிலிருந்த 

னபனாகவத் தூக்கி எறிந்துவிட்டு, ஆயுதனமந்திப் னபாராட 

னவண்டியததாரு நிகலக்குத் தள்ளப்பட்டனர் என்பது 

உங்களுக்குத் ததாியும். எங்களுகடய மாவீரர்கள் எங்க 

ளுகடய இனத்தின் விடுதகலக்காகப் னபாராடியவர்கள்! 

எதிர்வரும் வாரத்தினல அனுஷ்டிக்கப்படவுள்ள அவர்களுகடய 

நிகனவு தினத்கத முன்னிட்டு, வடக்கு, கிைக்கு முழுவதும் பல 

எதிர்ப்புகளுக்கும் தகடகளுக்கும் மத்தியினல, இறந்த 

தங்களுகடய உறவுககள நிகனவுகூருவதற்கான ஏற்பாடுகள் 

அவர்களுகடய உறவினர்களால் தசய்யப்பட்டுக் தகாண்டிருக் 

கின்றது என்பகத இந்த இடத்தில் தசால்லனவண்டும்.  

குறிப்பாக, இந்த இடத்தில் நான் இன்னுதமாரு 

விடயத்கதயும் ஆைித்தரமாகச் தசால்லனவண்டும். அதாவது, 

எங்களுகடய தமிழ் சமூகத்கதப் தபாறுத்தளவில், தமிழ் 

1013 1014 

[ගතරු ීමි ඥ නිමල් ිනරිපාල ෘ ිනල්වා  මහතා] 
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மக்களுகடய அரசியல் உாிகமக்காக 75 வருடங்களாகப் 

னபாராடும் ஒரு கட்சிதான் இலங்ககத் தமிைரசுக் கட்சி. தந்கத 

தசல்வாவினுகடய காலப்பகுதியிலிருந்து அதற்காகப் னபாராடி 

வருகின்ற இலங்ககத் தமிைரசுக் கட்சியின் வட - கிைக்கு  

வாலிபர் முன்னைியின் தகலவரும் எனது நண்பனுமான 

னசனயான் அவர்கள் ஒரு கூட்டத்தில் தசான்னார், “தமிழ்ச் 

சமூகமானது ‘பீனிக்ஸ்’ பறகவகயப் னபான்றது; நீங்கள் 

அைிக்க அைிக்க மீண்டும் வருனவாம்!” என்று. அனதனபாலத் 

தான் இந்த இடத்தினல நாங்கள் இலங்ககத் தமிழ் அரசுக் 

கட்சிகயச் தசால்லனவண்டும். தந்கத தசல்வாவினுகடய 

காலப்பகுதியிலிருந்து ஆரம்பித்த இந்த அரசியல் னபாராட்டம், 

அதகனயடுத்து தகலவர் அமிர்தலிங்கம் ஐயா, பின்னர் 

சம்பந்தன் ஐயா, மாகவ னசனாதிராஜா எனத் தகலகமகள் 

மாறி முன்தனடுக்கப்பட்டனபாதும் தீர்க்கப்படாமல், தற்னபாது 

தமிழ் மக்களின் அரசியல் உாிகமப் னபாராட்டத்கத 

முன்தனடுத்துச் தசல்கின்ற அண்ைன் சிறீதரன், அண்ைன் 

சுமந்திரன் ஆகிய தகலகமகளின் வாிகசயில் இகைந்து 

இன்று 32 வயதினல சாைக்கியனும் தமிழ் மக்களின் அரசியல் 

உாிகமக்காகப் னபாராடனவண்டியததாரு நிகலகமக்கு 

நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்னறாம்.  

ஜனாதிபதி அவர்களது வரவு தசலவுத்திட்ட உகரயினல, 

தமிழ் மக்களுக்கு நிரந்தர அரசியல் தீர்கவ வைங்குவகதப் 

பற்றினயா, இல்லாவிட்டால் இந்தப் தபாருளாதார தநருக்கடிக் 

கான முக்கிய காரைம் தமிழ் மக்களுகடய அரசியல் 

உாிகமகய வைங்காமல்விட்டது என்பது ததாடர்பாகனவா 

அவர் தசால்லத் தவறியிருந்தாலும்கூட, நான் அகத இந்த 

இடத்தினல தசால்ல விரும்புகின்னறன். எங்களுக்கு இந்த 

அரசியல் உாிகம மறுக்கப்பட்டால், என்னுகடய அரசியல் 

காலப்பகுதியினல நான் இந்தப் னபாராட்டத்கத முன்தனடுப்ப 

கதப்னபால, சாைக்கியன் இல்லாவிட்டால் இன்தனாரு 

சாைக்கியன், இன்தனாரு தந்கத தசல்வா, இன்தனாரு 

சம்பந்தன் ஐயா, இன்தனாரு சுமந்திரன், இன்தனாரு சிறீதரன், 

75 வருடங்களுக்குப் பின்னரும் உருவாகுவார்கள் என்பகத 

இந்த இடத்தினல தசால்லனவண்டும். ஆகனவ, எங்களுகடய 

அரசியல் உாிகமகய நீங்கள் மறுக்கமுடியாது.  

ஜனாதிபதி அவர்கள் தசால்லியிருக்கின்றார், “75ஆவது 

சுதந்திர தினத்திற்கு முன்பு தமிழ் மக்களுக்கான நிரந்தர 

அரசியல் தீர்கவ வைங்குனவாம்” என்று. நாங்கள் எதிர் 

பார்ப்பது, விக்கிரமசிங்ஹ - சம்பந்தன் ஒப்பந்தத்கத நீங்கள் 

தசய்து, அதனூடாகத் தமிழ் மக்களுக்கான நிரந்தர அரசியல் 

தீர்கவ வைங்கனவண்டுதமன்பகதனய. நீங்கள் தவறுமனன 

சர்வனதச சமூகத்கத ஏமாற்றுவதற்னகா, இல்லாவிட்டால் தமிழ் 

அரசியல் தரப்பினகர ஏமாற்றுவதற்னகா இவ்வாறான 

வாக்குறுதிககளக் தகாடுக்க னவண்டாம். நீங்கள் இவ்வாறு 

எங்ககள  ஏமாற்ற முடியாது என்பகத  இந்த இடத்தினல 

தசால்லனவண்டும். நாங்கள் பீனிக்ஸ் பறகவககளப்னபால 

மீண்டும் மீண்டும் எழுந்துவந்து எங்களுகடய அரசியல் 

உாிகமகளுக்காக 75 வருடங்களலல்ல, 100 வருடங்க 

ளானாலும் னபாராடுனவாம் என்பகத இந்த இடத்தினல 

தசால்லனவண்டும். 

இந்த இடத்தினல தகௌரவ விக்கினனஸ்வரன் ஐயா 

அவர்களும் இருக்கிறார். எங்களுகடய தமிழ்த் னதசியக் 

கட்சிகளுக்கிகடனய அல்லது  எங்களுக்கிகடனய பல கருத்து 

முரண்பாடுகள் இருக்கலாம். ஆனால், சமஷ்டி அடிப்பகடயி 

லான ஒரு தீர்வு என்று தசான்னால், எங்களுகடய மக்களின் 

அரசியல் உாிகமக்காக நாங்கள் அகனவரும் ஒன்றாக 

நிற்னபாம் என்பகத இந்த இடத்தினல தசால்லனவண்டும். 

“தமிழ்ச் சமூகத்தினல, தமிழ் மக்களுக்குள்னள ஒற்றுகம 

இல்கல; தமிழ்க் கட்சிகளுக்குள்னள ஒற்றுகமயில்கல” என்று 

பலர் தசால்லலாம். அரசியலினல னகாட்டாபய ராஜபக்ஷ, 

மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகிய அண்ைன், தம்பிகள் இகடயினலனய 

ஒற்றுகமயில்லாமல், னகாட்டாபய ராஜபக்ஷ இந்த நாட்கட 

விட்டுத் தப்பினயாடனவண்டிய சூழ்நிகல வந்தது. அனதனபால், 

தமிழ் அரசியல் கட்சிகளுக்குள்னளயும் பல கருத்து முரண்பாடு 

கள் வரும். அவ்வாறான கருத்து முரண்பாடுககளகவத்து 

நாங்கள் எங்களுகடய மக்களுகடய எதிர்காலத்கத ஒரு 

நாளுனம இல்லாமல் தசய்யமாட்னடாம் என்ற வாக்குறுதிகய 

இந்த மாதத்தினல, இந்த இடத்தினல நான் பகிரங்கமாகச் 

தசால்ல விரும்புகின்னறன்.  

நான் இங்கு குறிப்பிட்டதுனபால, இந்த அரசாங்கமானது 

தமிழ் மக்களுகடய பிரச்சிகனகயப் பற்றிப் னபசாத வரவு 

தசலவுத்திட்டதமான்கற முன்கவத்திருக்கின்றது. அந்த 

அடிப்பகடயினல வரவு தசலவுத்திட்டம் ததாடர்பாகவும் 

அவர்களுக்கும் புாியும் பாகையினல நான் சில விடயங்ககளச் 

தசால்லனவண்டும்.   

විශ ේෂශයන්ම ශෘමළ ජනතාවශප ගතැටලු විසඳීම සඳහා ශේ 

Budget එශක් වැඩි ශෘයක් ශනොි බුණත්, ශේශක් ි ශබන 

ශයෝජනා ගතැන ශගතො ක් අය කථා කරන නිසා, ශේ අවස්ථාශේ මම 

ඒවා ගතැනත් කරුු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. 

ශේ Budget එකට අනුව අශප් income and expenditure 

ගතත්ශතොත්, ලංකාශේ රාජය ආෘායම වැඩි කර ගතන්න බදු වැඩි 

කරලා ි ශබනවා. 2022 අතුරු අය වැය අනුව රුපියල් බිලියන 

272ක් විධියට ි බුු අශප්ක්ෂිත රාජය ආෘායම ශමවර රුපියල් 

බිලියන 1,753ක් ෘක්වා වැඩි කරලා ි ශබනවා. ඒ වාශපම, බදු 

හරහා ආෘායම උපයා ගතන්නශකොට, ඒ ිනයලු බදු ශගතවන්න ඕනෑ 

ශේ රශේ ජනතාව කියන එක මතක ි යාගතන්න. අෘ ෘරුවන්ට 

සපත්තු ගතන්න බැහැ, ශපොත් බෑගතයක් ගතන්න බැහැ, පැන්සල් 

ගතන්න බැහැ, පෑන් ගතන්න බැහැ. ඒ, ඇි ? රාජය ආෘායම වැඩි කර 

ගතන්න බදු වැඩි කිරීම නිසා. එක පැත්තකින් රාජය ආෘායම වැඩි 

කර ගතන්න ජනතාව මත බදු පටවන ගතමන්, තව පැත්තකින් රජශේ 

වියෘේ ගතත්තාම subsidies and transfersවලට, ඒ කියන්ශන් 

ජනතාවට ශෘන subsidiesවලට රුපියල් බිලියන 1,021 ඉඳලා 

2023 Budget එක වන විට රුපියල් බිලියන 1,114ක් ෘක්වා 

විතරි  වැඩිශවලා ි ශබන්ශන්. රශේ උද්ධමනය වැඩි ශවනශකොට 

වියෘේ වැඩි ශවනවා. ෘැන් defence budget එක වැඩිශවලා 

ි ශබනවා. ඒ ගතැන ඇහුශවොත් කියනවා, උද්ධමනය නිසා ඒක 

වැඩිශවලා ි ශබනවා කියලා. අශනක් budgetsත් වැඩිශවලා 

ි ශබනවා. නමුත්, subsidies විතරක් වැඩිශවලා නැත්ශත් ඇි  

කියලා අපි බලන්න ඕනෑ.  

ජනාධිපි තුමාශප අය වැය කථාශේ 47.1 යටශත් සඳහන් 

වන්ශන් ශමොකක්ෘ? Sir, I quote: 

"Honourable Speaker, a significant number of beneficiaries are wait
-listed in anticipation of the current elderly, differently-abled and 
kidney patient's allowances." 

වකුගතඩු ශරෝගීන්, ඒ වාශපම disabled පුද්ගතලයන් registration 

සඳහා බලාශගතන ඉන්නවා කියලා එහි සඳහන් කරලා ි ශබනවා. 

හැබැි , එක පැත්තකින් ජනතාව ඒ විධියට බලාශගතන ඉන්න 

ගතමන්ම, ෘැනට ඒ සහන ලැශබන ජනතාව ශවනුශවන් ශමොනවාෘ 

කරලා ි ශබන්ශන්? Support for low-income, disabled persons 

ගතත්ශතොත්, ශමශතක් කල් ආබාධිත පුද්ගතලයන්ට ශගතවූ රුපියල් 

 ,000ක දීමනාව රුපියල් 2, 00ක් ෘක්වා අඩු කරලා ි ශබනවා. 

ලජ්ජා නැහැ. එක පැත්තකින් උද්ධමනය වැඩි ශවනවා. අශනක් 

පැත්ශතන් රශේ බදු වැඩි කරලා රාජය ආෘායම වැඩි කරන ගතමන් 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ආබාධිත -disabled- පුද්ගතලයන්ශප රුපියල්  ,000ක් වූ 

දීමනාශවන් රුපියල් 2, 00ක් අඩු කරලා ි ශබනවා. ඊළඟට, 

වකුගතඩු ශරෝගීන් - kidney patientsලා - ගතත්ශතොත්, ඔවුන්ට ලබා 

දුන් රුපියල්  ,000ක දීමනාශවන් රුපියල් 2, 00ක් අඩු කරලා 

ි ශබනවා. ශමම අය වැය ශල්ඛ්නශේ 47.1හි කියනවා, ශේ 

ලැි ස්තුශේ ඉන්න පිරිස තවදුරටත් වැඩි කරන්න ි ශබනවා, 

ආබාධිත පුද්ගතලයන්ශපත්, වකුගතඩු ශරෝගීන්ශපත් list එක 

වැඩිශේශගතන යනවා කියලා. හැබැි , ෘැනට දීමනාව ලබා ගතන්නා 

අයශප රුපියල්  ,000න් රුපියල් 2, 00ක් අඩු කරනවා. ඊට 

අමතරව ගතත්ශතොත්, අවුරුදු 100කට ව ා ජීවත් වන අය 

ශවනුශවන් -අවුරුදු 100කට ව ා ජීවත් වන කී ශෘශනක් ලංකාශේ 

ඉන්නවාෘ කියලා ෘන්ශන් නැහැ- ශමශතක් කල් මාිනකව ලබා දුන් 

රුපියල්  ,000ක දීමනාව රුපියල් 2, 00ක් ෘක්වා අඩු කරලා 

ි ශබනවා. ඉි න්, අවුරුදු 100ක් ි ස්ශසේ යේ ශහෝ විධියකින් 

ලංකාවට ශසේවයක් කරලා ජීවත් වන මනුස්සයා ශේ උද්ධමනයත් 

එක්ක ගිහිල්ලා රස්සාවක් කරන්නෘ? ඒ මනුස්සයාශප රුපියල් 

 ,000ක දීමනාව රුපියල් 2, 00ක් ෘක්වා අඩු කරලා ි ශබනවා. 

ශේ විධියට subsidies ශෘනවා කියලා ජනාධිපි තුමාශප 

කථාශවන් ශපොශරොන්දු ශවලා ි බුණත්, ෘැනට ි ශබන subsidies 

පවා අඩු කරලා ි ශබනවා. ඉි න්, ශේ Budget එක තුළ ි ශබන 

ශේ වාශප ප්රි පත්ි  අපි ශකොශහොමෘ පිළිගතන්ශන් කියන එකත් මම 

ශේ අවස්ථාශේ කියන්න ඕනෑ. 

ඒ වාශපම ශබොශහෝ කමිටු පත් කිරීම ගතැනත් ශේ අය වැශේ 

කියලා ි ශබනවා. Reducing post-harvest crop losses and 

improving storage සේබන්ධවත් ෘැන් කමිටුවක් පත් කරනවා 

කියනවා. ඊට පස්ශසේ royalty, rent, and other non-tax revenue 

ගතැන තව කමිටුවක් පත් කරන්න ශයෝජනා කරලා ි ශබනවා. ඒ 

වාශපම digital technology සේබන්ධශයනුත් කමිටුවක් පත් 

කරන්න ශයෝජනා කරලා ි ශබනවා. ශේ කමිටු එකක්වත් 

හරියාකාරශයන් ක්රියාත්මක ශවි ෘ, නැද්ෘ? ශේ කමිටුවලින් ිනදුවන 

වැ  පිළිශවළ ශමොකක්ෘ? ශේ Budget එශක් ි ශබන කමිටු 

ලංකාශේ ආර්ථිකය ශගතො  ගතන්න ක්රියාත්මක ශවන්ශන් 

ශකොශහොමෘ කියන එක පිළිබඳව අපට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 

කියලා අපි ජනාධිපි තුමාට කියනවා. ශමොකෘ, ලංකාශේ ි ශබන 

කමිටුවල තත්ත්වය අපි ෘන්නවා. ඇමි වරශයකුට දූෂණ ශචෝෘනා 

එල්ල වුණාම ඒ පිළිබඳව ශසොයන්න කමිටුවක් පත් කරනවා. ඊට 

පස්ශසේ ඒ කමිටු වාර්තාව ගතන්නවා. ඒ කමිටු වාර්තාශේ ශමොනවා 

ි බුණත්, ඒ දූෂිත ඇමි වරයා නැවතත් පත් කරනවා. මම නේ 

ව ශයන් කියන්න යන්ශන් නැහැ. ී ට ශපර කථා කරපු සමහර 

ඇමි වරුන්ශප නේ පවා පසුගිය කාලශේ ඒ කමිටුවල ි බුණා. ඒ 

කියන්ශන්, Japanese Ambassador විිනන්ම ෘාපු complaint එකක් 

හරහා කමිටුවක් පත් කළා. ඒ කමිටුශවන් ආපු වාර්තාවට ශමොනවා 

වුණාෘ කියලා ෘන්ශන් නැහැ, ආපහු ඒ ශකනාට ඇමි කමක් ලබා 

දුන්නා. ශේ වාශප කමිටුවක් හරහා එවැනි ශද්වල් කරන්න ශහොඳ 

නැහැි  කියන එක මම ශේ අවස්ථාශේ කියන්න ඕනෑ. 

  ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ජනාධිපි තුමා එතුමාශප 

අය වැය කථාශේදී, සමාජ මාධයවල ි බුණාය කියන කථාවක් 

ගතැන සඳහන් කරලා ි ශබනවා. මම ඒක කියවන්නේ.  

අය වැය කථාව - 2023හි  වැනි පිටුශේ 3.4 යටශත් ශමශසේ 

සඳහන් ශවනවා: 

"රට ශගතො නැගීශේ දිව ඔසුව තමන් අශත් ඇතැි , ප්ර ්නශේ වලිගතශයන් 

අල්ලාශගතන යශමකු කියන විට පරිසස්ේ වන්න. තමන් බලයට පත් වූ 

සැණින් ශසොරුන් සහ දූෂිතයන් හිශර් විලංගුශේ ෘමන්ශන් යැි  කීම එවැනි 

එක් ප්රවාෘයකි. දූෂණශයන් සහ නාස්ි ශයන් ශතොර රටක් තමන් බිහි 

කරන්ශන් යැි  කීම තවත් එවැනි ප්රවාෘයකි." 

ශේ කථාශේ කියන්ශන්, දූෂණය හා වංචාව නවත්වනවා 
කියලා කවුරු හරි ශකශනක් ශපොශරොන්දු වුශණොත්, ඒ 
ශපොශරොන්දුව ඒ විධියටම ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් කියා පිළිගතන්න 
එපා කියලාි . 200  ඉඳන් 2010 ශවනකේ රාජපක්ෂ කඩා ායම 
කරපු ශහොරකේ ටික ඔක්ශකෝම ශෂේප් කර ගතත්තා, 2010 
ජනාධිපි වරණය දිනුවාම. 2010 ිනට 201  ශවනකේ කරපු 
ශහොරකේවලට, 201  ිනට 2012 ශවනකේ නඩු ෘැේමා; බැණ 
ගතත්තා . තමන්ශප පවුල ඇතුළුව තමන්ට හිතවත් අයට නඩු 
පැවශරන්න යනවා, ශලොකු විනා යක් ශවන්න යනවා කියලා 
ශකොශහොම හරි ශප්රෝ ා කරලා, රට ගිනි ි යලා, පාස්කු ප්රහාරය 
කරවලා, 2012දී ආපහු බලයට ආවා. ශේ ආර්ථික අර්බුෘය වැඩි 
ශවනවා කියලා ෘැන ෘැනත්, 2012දී බලයට ඇවිල්ලා 2022 
ශවනකේ තමන්ශප බලය ශකොශහොම හරි ි යාගතන්න ඕනෑ කියන 
මතශේ තමි  හිටිශේ. ඒ, තමන්ශප හා තමන්ශප හිතවතුන්ශප 
නඩු ටික ඉවර කර ගතන්න ඕනෑ නිසා. ඒ නඩු ටික ඉවර කරශගතන 
රට ෘාලා පැනලා ගියා.  

 
රට ෘාලා පැනලා ගිය ඒ ආර්ථික ඝාතකශයෝ ිනයලුශෘනා ෘැන් 

ශේ රටට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මම ෘැක්කා, මහින්ෘ රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපි තුමා ශප උපන් දිනය සමරන්න ශගතෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මහත්මයාත් හේබන්ශතොටට ගිහින් ඉන්නවා. ඊට පස්ශසේ අපි 
පසුගිය ෘවසක Airport එශක්දී ෘැක්කා, අශනක් ආර්ථික ඝාතකයා 
වන බැිනල් රාජපක්ෂ අශප් රටට එන ආකාරය. ලජ්ජා නැි ව 
රාජය ඇමි වරු, මන්ත්රීවරු Airport එකට ගිහිල්ලා ඉන්නවා, 
ආර්ථික ඝාතකයාව පිළිශගතන එක්කශගතන එන්න. ආර්ථික 
ඝාතකයාට ශපොලීිනය ආරක්ෂාව ශෘනවා. එෘා ඒ ආර්ථික ඝාතකයා 
පැනලා යන්න හෘනශකොට යන්න දුන්ශන් නැි  Immigration and 

Emigration Department එශකන්ම, ශේ ආර්ථික ඝාතකයා අෘ 
ලංකාව ඇතුළට එනශකොට මල්මාලා ෘාලා, පාව  එළා තමි  රට 
ඇතුළට එක්කශගතන ආශේ. ඒ, එක ආර්ථික ඝාතකශයක්. අශනක් 
ආර්ථික ඝාතකයා අජිත් නිවාඩ් කේරාල්. ඔහු ෘැන් ශපොතක් 
ලියලා, "ආර්ථික ඝාතකයන් මැෘ" කියලා. ආර්ථික ඝාතකයාම, 
ඝාතනය ගතැන ශපොතක් ලියලා.  

 
ශේ වාශප විහිළුවකට තමි  අෘ අශප් රට පත්ශවලා 

ි ශබන්ශන්. ජනාධිපි තුමා අය වැය කථාශේ උපුටා ෘක්වා 
ි ශබන විධියට, “It is a lie when they say that they will put 

thieves and corrupt people in prison…”. හරි, ඒක අසතයයක් 
කියලා කියමු ශකෝ; එශහම කරන්න බැහැ කියලා කියමු ශකෝ. 
2012 අගත ශවනශකොට බලයට ඇවිල්ලා, Attorney-General's 

Department එශකන් ෘාපු නඩු ිනයල්ලටම මුහුණ දීලා, Attorney-

General's Department එශක් ෘාපු නඩුවලින් නිශෘොස්ශකොට 
නිෘහස් කරලා ි ශබන්ශන්, ඒකට මම ශමොනවාෘ කරන්ශන් 
කියලා ජනාධිපි තුමාට අහන්න පුළුවන්. හරි, එ්්ක සාධාරණි  
කියමු ශකෝ.  

මම නිශයෝජනය කරන ම කලපුව දිස්ත්රික්කශේ අශප් දිස්ත්රික් 

සංවර්ධන කමිටුශේ සමසභාපි  ිනවශන්සතුශරි  චන්ද්රකාන්තන්  
 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

රාජය අමාතයතුමා ශේ ගතරු සභාශේ ෘැන් ඉන්නවා. ෘැනට පුළුවන් 

නේ ශමතුමා කරන ශහොරකේ ටික 
 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නවත්වන්න ශකෝ. පුළුවන් නේ ශේ වාශප ශහොශරක් කරන 

ශහොරකේ ටික 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

1017 1018 

[ගතරු ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කේ  මහතා] 
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ෘැනට නවත්වන්න ශකෝ. මම ශේ සහි කව කියන්ශන්. මම ශේ 

ශද්වල් කියන්ශන් documents ඇි වි . ජනාධිපි තුමාට පසුගිය 

කාලශේ ශේ ශද්වල් සේබන්ධශයන් ශමොකුත් කරන්න බැරි වුණා. 

ෘැන් ශමතුමා කරන ශහොරකේ ටික  
 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

පුළුවන් නේ නවත්වන්න.  

අශප් agriculture sector එක අරශගතන බලන්න. ඒ ශවනුශවන් 

ශමොනවාෘ කරලා ි ශබන්ශන්? රටක ආර්ථිකය හෘනවා නේ, කඪෂි 

කර්මාන්තය develop කරන්න ඕනෑ කියනවා. රටක ආර්ථිකය 

develop කරනවා නේ, agriculture sector එක develop කරනවා 

නේ, ශමොනවාෘ කරන්න ඕනෑ? Greenhouse farming system එක 

ශපන්න පුළුවන්. Greenhouses හරහා අපනයනය - export - 

කරන අලුත් ශභෝගත හෘන්න පුළුවන්. ඒ හරහා අශප් අපනයන 

කර්මාන්තය දියුු කරන්න පුළුවන්.  
 

ගුණ සිවනන්සතුනරි  චන්ද්රකාන්තන් මහතා (්ාමීය ය මාර්ග 

සංවර්ධාන රාජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு சிவனநசதுகர சந்திரகாந்தன் - கிராமிய வீதிகள் 

அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan - State Minister 
of Rural Road Development) 
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கனள, இவர் ததாடர்ந்தும் 

எனது தபயகரப் பயன்படுத்திக்தகாண்டு இருக்கிறார். அவர் 

னபசனவண்டிய விடயத்கத மட்டும் னபச னவண்டும். முகறயற்ற 

விதமாகத் னதகவயற்ற விடயங்ககளக் கூறித் தாழ்த்திப் 

னபசக்கூடாது.   

         
ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கனள, பாராளுமன்றத் 

தினல உறுப்பினர்கள் அகனவருக்கும் னபசும் உாிகம இருக் 

கின்றது. தகௌரவ சந்திரகாந்தன் அவர்கனள, நீங்கள் நான் 

தசால்லும் விடயங்ககளக் னகட்டு, உங்களுக்தகன்று இன்று 

பின்னனரம் ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கின்ற 15 நிமிட னநரத்தில் 

முடிந்தால் உங்களுகடய பதிகலச் தசால்லுங்கள்! அப்னபாது 

நானும் இங்னக இருப்னபன். உங்களுகடய ஊைல் அகனத் 

கதயும் இந்த உயாிய சகபயினல தசால்லனவண்டும். 

ஏதனன்றால், நீங்கள் அந்த மாவட்டத்கதச் சூகறயாடிக் 

தகாண்டிருக்கிறீர்கள்; அைித்துக்தகாண்டிருக்கிறீர்கள். ශමන්න 
ශේ කියන ිනවශන්සතුශරි   චන්ද්රකාන්තන්  

 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කියන දිස්ත්රික් සංවර්ධන කමිටුශේ සභාපි තුමාශප ශහොරකේ  

 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

20ක් ගතැන විස්තර මා ළඟ ි ශබනවා. මම එකින් එක කියන්නේ.  

 
ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමා ගතැන ශපෞද්ගතලිකව කරුු පැහැදිලි 

කිරීමක් අව ය ශවන්ශන් නැහැ. ඔබතුමා අය වැය විවාෘයට 

අෘාළව කථාව කරශගතන යන්න.  

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

හවස් වරුශේ එතුමාට කථා කරන්න කාලය ි ශබනවා. ඒවාට 

එතුමාට  පිළිතුරු ශෘන්න කියන්න.  

කඪෂිකර්මය develop කරලා රටක ආර්ථිකය හෘනවා නේ, 

ශමොනවා කරන්න ඕනෑ කියලා ෘ අපි බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්? 

Greenhouses හෘලා එහි ඇපල් ශහෝ ශමොනවා ශහෝ වවලා, ඒවා 

අපනයනය කරලා ඒ හරහා ශ ොලර් උපයා ගතැීමම ශන් අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්. එතුමා ශමොකක් ෘ කරන්ශන්? 

"කනිෂ්ක" කියලා ශකොේපැනියකට  රසායනික ශපොශහොර ශවනුවට 

organic ශපොශහොර ශෘන්න භාර දීලා ි ශබනවා. ම කලපුව 

දිස්ත්රික්කයටම එක ශකොේපැනියි  register කරලා ි ශබන්ශන්. ඒ 

ශකොේපැනිය එතුමාශප හිතවශතක් තමි  කරන්ශන්. ම කලපුව 

දිස්ත්රික්කශේ ශහක්ශටයාර ලක්ෂයක් ි ශබනවා. එක 

අක්කරයකට organic ශපොශහොර කිශලෝ ෘාහතරක් ශෘන්න ඕනෑ. 

කිශලෝ එකකට රජශයන් රුපියල් 7 ක් ශගතවනවා. එතශකොට, 

රුපියල් 7  වැඩි කිරීම 14, වැඩි කිරීම ශහක්ශටයාර ලක්ෂය, කීය ෘ 

කියලා ගතණන් හෘලා බලන්නශකෝ. වකුගතඩු ශරෝගියාට ශෘන 

රුපියල්  ,000න් රුපියල් 2, 00ක් අඩු කරනවා. අවුරුදු 100ට 

වැඩි මනුස්සයාට ශෘන රුපියල්  ,000න් රුපියල් 2, 00ක් අඩු 

කරනවා. Disabled ශකනාට ශගතවන රුපියල්  ,000න් රුපියල් 

2, 00ක් අඩු කරනවා. [බාධා කිරීමක්] මම නම කිේවා. "කනිෂ්ක" 

කියලා ශකොේපැනියක් කරන්ශන්. ඕනෑ නේ ඒ සේබන්ධශයන් 

ශහොයන්න කමිටුවක් පත් කරන්න.  

ශමතුමාශප හිතවතුන් තමි  දිස්ත්රික්කශේම වැ  කරන්ශන්. 

ම කලපුව දිස්ත්රික්කශේ ිනදුවන අපරාධ ලංකාශේ හැම 

දිස්ත්රික්කයකම ිනදු ශවනවා. ලංකාශේ ආර්ථිකය ක ා වැටිලා 

ි ශබන ශවලා වක ඇමි වරු 71ක් සහ දිස්ත්රික් සංවර්ධන 

කමිටුවල සභාපි  කියලා 2 ශෘශනක් පත් කරලා ි ශබනවා. ඒ 

ශගතොල්ලන්ට වාහන, ශපට්රල්, ඩීසල් වාශපම පඩියකුත් ශෘනවා. 

ආර්ථිකය හෘනවා නේ එශහම කළාට කමක් නැහැ. නමුත් රාජය 

ඇමි කේ අරශගතනත් ශහොරකේ ශන් කරන්ශන්. ගතරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, වේටවාන් කියන ප්රශද් ශේ පවුල් 200ක්, 

300ක් විතර ජීවත් ශවනවා. ඒ ප්රශද් ශේ ශපොඩි ගතඟක් ි ශබනවා. 

ඒ ගත ශේ ඉන්න ඉස්ශසෝ, ශපොකිරිස්ශසෝ, කකුළුශවෝ අල්ලලා 

විකුණලා තමි  ඒ මිනිස්සු ජීවත් ශවන්ශන්. එතුමාශප හිතවතුන් 

4 ශෘශනකුට වේටවාන්වල ඉ ේ දීලා ි ශබනවා. අපි fisheries 

industry එක develop කරනවා කිේවා ම ශමොනවා ෘ හිතුශේ? 

"ශට්රෝලර් ශබෝේටු ශගතශනි , සාමානය ශබෝේටු ශගතශනි  , GPS 

facilities ශෘි , අඩුම ගතණශන් මුහුදු යන මිනිසුන්ට kerosene oil 

ශෘි " කියලා හිතුවා. අශප් ආර්ථිකය හෘන්න අව ය ශ ොලර් 

උපයන්න මාළු export කරන්න පුළුවන්. අශප් දිස්ත්රික්කශේ 

සංවර්ධන කමිටුශේ සභාපි  ශමොනවා ෘ කරන්ශන්? ෘැනට 

මිනිසුන් 200ක් විතර මාළු අල්ලන, කකුළුශවෝ අල්ලන ප්රශද්  

එතුමාශප හිතවතුන් 4 ශෘශනකුට ශෘන්න යනවා. වේටවාන්වලදී 

 එතුමාට ශසශරප්පුව ශපන්වලා එශළේශේ. “News First”හි ඒක 

විකා ය වුණා. ගිහින් බලන්න.  

අපි RDA එක ගතනිමු. හැම අමාතයාං යකින්ම ශහොරකේ 

කරනවා. Highways Ministry එශක් කිශලෝී ටර ලක්ෂය 

වැ සටහන යටශත් ශකොන්ත්රාත් ගතත්ත අය මාව හේබ ශවලා 

කියනවා, "අශන් සර්, අපි ශේ කිශලෝමිටර ලක්ෂයක පාරවල් හෘන 

එක ගතන්න ිනයයට පහක ශකොමිෂන් එකක් එතුමාට දුන්නා" 

කියලා .  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ නරෝහණ දිසානායක මහතා (ක්රීඩා හා නයනවන කටුතතු 

රාජය අමාතයතුමා)   
(மாண்புமிகு னறாஹை திஸாநாயக்க - விகளாயட்டுத்துகற 

மற்றும் இகளஞர் விவகாரங்கள் இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Rohana Dissanayaka - State Minister of Sports 
and Youth Affairs) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ගතරු ෂාණක්කියන් 

මන්ත්රීතුමා කියනවා, රුපියල්  ,000ක ආබාධිත දීමනාව අඩු 

කරලා ි ශබනවා කියලා. එශහම කරලා නැහැ, ගතරු මන්ත්රීතුමනි. 

සල්ලි පරක්කු වීමක් ි ශබනවා. ශහට රුපියල්  ,000 ඒ විධියටම 

ශෘනවා. තමුන්නාන්ශසේ අසතය  කියන්න එපා. අසතය කියලා ශේ 

සභාව ශනොමඟ යවන් න එපා. තමුන්නාන්ශසේ වවරශයන් කථා 

කරන්ශන්.  
 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ඔබතුමා වාඩි ශවන්න,  වාඩි ශවන්න. Budget එශක් කියලා 

ි ශබනවා, “Proposed relief for families affected due to 

prevailing economic conditions, 2023” යටශත්.  Budget එක 

කිශයේවාෘ ෘන්ශන් නැහැ, ඔබතුමා. මම හිතන්ශන් ඔබතුමා 

Budget එශක් කෑල්ලක්වත් ෘන්ශන් නැහැ. ශමන්න ශේ වාශප 

කේටිය පත් කළාම තමි  ශේ රට විනා  ශවන්ශන්. ශමන්න, ඒ 

කාරණය ි ශබනවා. ඔබතුමාට මම ශකොළය එවන්නේ. අපි 

ශනොශවි  ආඩාඩුව suggest කරන්ශන්. ආඩාඩුව propose කරන 

එකි  මම කිේශේ. ආඩාඩුව propose කරන්ශන්. Annexure Vවල. 

ශමන්න ශේක ගිහිල්ලා එතුමාට ශෘන්න. කරුණාකරලා ශේක 

ශෘන්න. ශේක කියවලා නැවත නැඟිටලා කථා කරන්න. ශේක 

එතුමාට ගිහිල්ලා ශෘන්න.  

RDA එශක් කිශලෝී ටර ලක්ෂය වැ සටහන යටශත් 

ිනවශන්සතුශරි  චන්ද්රකාන්තන්ශගතනුත්,  
 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අශනක් රාජය ඇමි තුමාශගතනුත් contracts ගතත්තු අය මට 
ශමශහම කියලා අඬනවා. "අපි ිනයයට පහක්  පගතාව දීලා ගතත්ශත්. 
ෘැන් RDA එශකන් සල්ලි ශගතවන්ශන් නැහැ. ශේ ශගතොල්ලන් 
ශමොනවාත් කරන්ශන් නැහැ" කියලා ඔවුන් කියනවා. RDA 
එශකන් කිශලෝී ටර ලක්ෂය ගතණශන් හැදුශේ කවුෘ?  

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ශෘකක කාලයක් 

ි ශබනවා. 
 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මට මිනිත්තු 18ක් ි බුණා ශන්. 
 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මිනිත්තු 18ක් ි ශබනවා. 
 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

අශන්, කිරිඇල්ල මන්ත්රීතුමනි, මට තව විනාඩි කිහිපයක් 

ශෘන්න. 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතුමා සභාශේ නැහැ. 
 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මට වැඩිපුර විනාඩි කිහිපයක් ශෘන්න, ගතරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි. මම කථාව අවසන් කරන්නේ. තව ශගතො ාක් 

ශද්වල් කියන්න ි ශබනවා.  

ිනවශන්සතුශරි  චන්ද්රකාන්තන් මැි තුමාශප හිතවශතකු 
UDA එශක් rest house එක රුපියල් 4 ,000ට බදු අරශගතන 
එතුමාශපම තවත් හිතවත් ශකශනකුට රුපියල් ලක්ෂ 
ශෘකහමාරකට බදු දීලා ි ශබනවා. ප්රාශද්ශීය සභාවලින් අි ස් 
ෆැක්ටරි ෘානවා කියලා ළිං කපලා ඒවාශයන් වතුර අරශගතන අි ස ්
හෘලා විකුණනවා. ප්රාශද්ශීය සංවර්ධන කමිටුශේ රැස්වීමක් ෘාලා 
Power and Energy Ministry එක යටශත් solar power 
generationවලට ඉ ේ ශෘනවා කියලා, ඒශකන් සල්ලි ශහොරකේ 
කරලා ි ශබනවා.  

ෘැන්    බලන්න,   ශේ   දිස්ත්රික්කශේ ිනවශන්සතුශරි  

චන්ද්රකාන්තන්ට  
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අක්කර හතළිස් හතරහමාරක් අරශගතන ි ශබනවා. ශෘි යශන්! 
ශකොශහන්ෘ? රශේ ඉ ේ කෑලි ලක්ෂයක් ශෘනශකොට දිස්ත්රික් 
සංවර්ධන කමිටු සභාපි තුමා ගිහිල්ලා අක්කර 
හතළිස්හතරහමාරක් අරශගතන ි ශබනවා. මම කියන්ශන් අසතය 
ශනොශවි . බලන්න, ශේ දිස්ත්රික්ක මේටමින් ි ශබන විස්තර. 
පුළුවන් නේ,  නැගිටලා කියන්න, අසතයි  කියලා. ගතරු නිශයෝජය 
කථානායකතුමනි, එතුමා ෘන්නවා. එතුමා නැගිටලා කියන්ශන් 
නැහැ. ශමොකෘ, ශේ ඇත්ත කියලා එතුමා ෘන්නවා. ඒ වාශපම තව 
කියනවා නේ ී ට ව ා කියන්න පුළුවන්. ගතරු නිශයෝජය 
කථානායකතුමනි, ශේක තමි  ශහොඳම විහිළුව.  LRC එකට අි ි  
ඉ මක්,- 
 

ගුණ සිවනන්සතුනරි  චන්ද්රකාන්තන් මහතා 
(மாண்புமிகு சிவனநசதுகர சந்திரகாந்தன்) 

(The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan) 

 
නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 
 
 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු ිනවශන්සතුශරි  චන්ද්රකාන්තන් රාජය ඇමි තුමා. 
 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මට දිගින් දිගතටම බාධා කරනවා. මම එතුමාශප නම කිේශේ 

නැහැ ශන්, ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. මශප කාලය 

ශෘන්න. 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමා එතුමාශප නම කිේවා. 
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ගුණ සිවනන්සතුනරි  චන්ද්රකාන්තන් මහතා 
(மாண்புமிகு சிவனநசதுகர சந்திரகாந்தன்) 

(The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan) 

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கனள, இவர் ததாடர்ந்தும் 

எனது தபயகரக் குறிப்பிட்டுப் பலவிதமான குற்றச்சாட்டு 

ககளச் தசால்கின்றார். நியாயமான குற்றச் சாட்டுககளச் 

தசான்னால் பரவாயில்கல. சாைக்கியன் அவர்கனள! நீங்கள் 

படித்தவர். முகறனகடாக விடயங்ககளப் னபசாமல், தரமாகப் 

னபசப் பைகிக்தகாள்ளுங்கள். தரம் தகட்ட, கீழ்த்தரமான 

விடயங்ககளப் பாராளுமன்றத்தில் முன்தமாைிய னவண்டாம். 

 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මම තව වංචාවක් කියන්නේ. ම කලපුව දිස්ත්රික්කශේ,- 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා එතුමාශප නම ඉලක්ක කරශගතන 

දූෂිතශයක් කියලා කියන්න එපා. ඒක සභාවට ගතැළශපන්ශන් 

නැහැ. 

 
ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

නම කියන්ශන් නැහැ. ඉි න් ඇත්ත කියද්දී නම කියන්න 

ශවනවා. නැත්නේ මිනිස්සු හිති  ශබොරු කියලා. 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එශහම ි ශබනවා නේ, ඒවා කියන විධියක් ි ශබනවා ශන්. 

 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, බාධා කරපු  නිසා මට තව 

විනාඩියක් ශෘකක් ශෘන්න. 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට එච්චර  බාධා වුශඩා නැහැ. තත්පර 30ි . 

 
ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

විනාඩියක් ශෘකක් ශෘන්න. 

ම කලපුව දිස්ත්රික්කශේ හිටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී  ප්රින්ස් 

කාිනනාෘර්ශප අක්කර 8ක ඉ මක් ශේ ිනවශන්සතුශරි  

චන්ද්රකාන්තන්ශප මස්ිනනා වන මි ල්වාගතනේ මනිවන්නන් - 

ශමයාශප අක්කාශප husband - අරශගතන ි ශබනවා. ශේශක් 

විහිළුව ශමන්න ශේකි . ශහොර ඔප්පුවක් ලියද්දී ශපොඩ් ක් හරියට 

ලියන්න ඕනෑ ශන්. ශමොකෘ, ශේ මෑතකදී  නැි  වුශඩා ශෘවන 

එළිසශබත් රැජින ශන්. අශප් ජනාධිපි තුමාත් ශෘවන එළිසශබත් 

රැජිනශප අවමංගතලයයට ගිහිල්ලාත් ආවා. නමුත් ශහොර ඔප්පුශේ 

ලියලා ි ශබනවා, පස්වන එළිසශබත් රැජින කියලා. ශහොර 

ඔප්පුවක්වත් ලියන්න ෘන්ශන් නැි  මනුෂයශයක්. නැි  වුශඩා 

ශෘවන එළිසශබත් රැජින. මම කියන්ශන් ශබොරු ශනොශවි . මා ළඟ 

ඔප්පුව ි ශබනවා. කාට හරි ඕනෑ නේ, මා ළඟ ඒ ඔප්පුව 

ි ශබනවා. ශෘවන එළිසශබත් රැජින නැි  වුශඩා, නමුත් පස්වන 

එළිසශබත් රැජින දුන් තෑපගතක් කියලා ඔප්පුශේ ලියලා ි ශබනවා. 

තව කියනවා නේ, ශේ වාශප දිගින් දිගතටම කියන්න පුළුවන්.  

Drugs සේබන්ධශයන් ශකශනක් අහු ශවලා ි ශබනවා. 

ම කලපුව දිස්ත්රික්කශේ ශමතුමාශප පක්ෂශේ සංවිධායකවරශයක් 

කියලා තමි  කියන්ශන්. TMVP පක්ෂශේ සතුරුශකොඩා ාන්හි 

ශරොස්මන් ශහෝ ශරෝස්මන්ඩ් කියලා එක්ශකශනක් කුඩු බිස්නස් 

කරලා අහුශවලා. ෘැන් බලන්න, දිස්ත්රික් සංවර්ධන කමිටුශේ හැටි.  

අවසාන ව ශයන් අශප් Ministry of Environment ගතැනත් 

මට කියන්න ි ශබනවා. ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මට 

තව විනාඩි ශෘක තුනක් ශෘන්න.  
 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානි . 

  

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මම අවසන් කරනවා, Ministry of Environment ගතැන සඳහන් 

කරලා. United Nations Climate Change Conference - COP27 

- එකට අශප් ජනාධිපි තුමා ගිහිල්ලා ආවා. අය වැය කථාශේ පිටු 

අංක 27හි, Climate change පිළිබඳ  international university 

එකක් හෘන්න රුපියල් මිලියන 100ක් ශවන් කරලා ි ශබන බව 

සඳහන් ශවනවා. Climate change පිළිබඳ university එකක් 

හෘන්න කලින් අශප් ිනවශන්සතුශරි  චන්ද්රකාන්තන් මැි තුමාට 

climate change ගතැන කියා ශෘන්න ඕනෑ.  
 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු මන්ත්රීතුමා, මම ඔබතුමාට කලිනුත් සඳහන් කළා, නම 

ඉලක්ක කරලා,- 
 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ශමොකෘ ෘන්නවාෘ, ම කලපුව දිස්ත්රික්කශේ Forest 

Department එකට අි ි  ඉ ේ, Environment Ministry එකට 

අි ි  ඉ ේවලට ගිහිල්ලා එ්් ඔක්ශකෝම ඉ ේ සුද්ෘ කරලා, කැලෑ 

එළි කරලා වැලි පටවනවා. ජනාධිපි තුමා COP27 සමුළුවට 

ගිහිල්ලා රාජය නායකයන්ට කියනවා, මම environment 

protection ගතැන වැ  පිළිශවළක් කරනවා කියලා.  දිස්ත්රික් 

සංවර්ධන කමිටුශේ සභාපි තුමාට COP27 සමුළුවට යන්න 

ඕනැත් නැහැ; environment එක ගතැන රුපියල් මිලියන 100 

වියෘේ කරලා university එකක් හෘන්න ඕනැත් නැහැ. අපි 

ම කලපුව දිස්ත්රික්කශයන් පටන් ගතනිමු. ශමතුමාට environment 

protection ගතැන අපි උගතන්වමු. 
 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට ී ට ව ා කාලය ශෘන්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ. 
 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

අවසාන ව ශයන් කියන්ශන් මට කියන්න ි ශබන්ශන් 
ශමච්චරි . ශෘමළ ජාි ක සන්ධානය ව ශයන් අශප් පක්ෂයට 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශද් පාලන විසඳුමක් ලබා ශෘනකේ, අපි ආඩාඩුවත් එක්ක එකතු 
ශවන්ශන් නැහැ. හැබැි , උතුර, නැ ශඟනහිර ි ශබන දිස්ත්රික්ක 
අශේම වගතකීම අශප් මන්ත්රීවරුන්ට  දීලා බලන්න, ඔය ශහොරු ටික 
අල්ලලා ශෘන්නේ. ශේ ශහොරකේ කරපු සල්ලි ටික අල්ලලා 
ශෘන්නේ; රශේ ආර්ථිකය ශගතො ෘාන්න අපි උෘවු කරන්නේ. මශප 
කථාව අවසන් කරන්න කලින් ශේ කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ශේ 
වාශප ජනතාවට අි ි  ඉ ේ ශේ ශගතොල්ලන් ශහොරකේ කරන 
ගතමන්, ම කලපුව දිස්ත්රික්කශේ ශමොරශකොේටන්චශනි  ප්රශද් ශේ 
ජනතාවට අි ි  ඉ මක් ි ශබනවා.  

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු මන්ත්රීතුමා, කාලය අවසන්. ී ට ව ා කාලය ශෘන්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ. 

 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මම අවසන් කරනවා, ශේ අන්ි ම ශකොටස. 
 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමා ෘැන් කී පාරක් අවසන් කරනවා කියලා කිේවාෘ? තව 

කාලය ශෘන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 

 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ඔන්න අවසන් කළා. Kaluwanchikudy Police Station එක 

ි ශබන්ශන් ශපෞද්ගතලික ඉ මක; Kankesanthurai Cement 

Factory එක ි ශබන්ශන් ශපෞද්ගතලික ඉ මක. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු නසීර් අහමඩ් අමාතයතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 20ක 

කාලයක් ි ශබනවා. 
 

 
 

[மு.ப. 11.38] 
 

 

ගුණ නසීර් අහමඩ් මහතා (පරිසර අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட் - சுற்றாடல் அகமச்சர்)  

(The Hon. Naseer Ahamed - Minister of Environment) 

Hon. Deputy Speaker, தகௌரவ உறுப்பினர் சாைக்கியன் 

அவர்கள் னபசியகதயடுத்து எனக்கு உகரயாற்றச் சந்தர்ப்பம் 

தந்ததகமக்கு நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்னறன். அவர் 

முக்கியமான ஒரு விடயத்கத இந்தச் சகபயினல குறிப்பிட் 

டிருந்தார். அதாவது,  இந்த நாட்டினல இனப் பிரச்சிகனக்கான 

தீர்வு உடனடியாக முன்கவக்கப்பட னவண்டுதமன்ற கருத்கத 

முன்கவத்திருந்தார். அதுததாடர்பாக ஒரு முக்கியமான 

விடயத்கத நான் இவ்விடத்தில் தசால்லினய ஆகனவண்டும். 

அதாவது, எந்தத் தீர்வு வருவதாக இருந்தாலும் அது முஸ்லிம் 

களுகடய பிரச்சிகனககளயும் உள்வாங்கிய தீர்வாக 

வருகின்றனபாது மாத்திரம்தான் அது ஒரு நிரந்தரத் தீர்வாக 

அகமயும் என்பகத இவ்விடத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்பு 

கின்னறன்.  

Sir, I wish to thank you for giving me the opportunity 
to participate in this important Debate on the Second 
Reading of the Appropriation Bill, 2023. 

 

ගුණ දයාසිරි ජයනසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயனசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  මුෘල් රාජය අමාතය ගතරු 

ශ හාන් ශසේමිනංහ මැි තුමා ශේ ශවලාශේ සභාශේ ිනටින නිසාි  

මම ශේ කාරණය අහන්ශන්. ගතරු රාජය ඇමි තුමනි, ඔබතුමන්ලා 

සශතොසට liquor licences, එශහම නැත්නේ තැබෑරුේ 300ක් 

ලබා දීශේ යේ වැ  පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කර ි ශබනවාෘ කියා 

මම ෘැනගතන්න කැමැි ි .  
 

ගුණ නශ්හාන් නසේමසිංහ මහතා (මුදල් රාජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு தசஹான் னசமசிங்க - நிதி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

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

මම ඒ ගතැන ශසොයා බලලා කියන්නේ, ගතරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු නසීර් අහමඩ් ඇමි තුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 

ගුණ නසීර් අහමඩ් මහතා  
(மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

Sir, Budget, 2023 titled “Sri Lanka, Towards a New 
Beginning” was presented by the Hon. President Ranil 
Wickremesinghe in his capacity as the Minister of 
Finance under extremely difficult circumstances. 

This Budget introduces the concept of "a social 
market economy" or "an open economic system of social 
protection". This economy will be led by the private 
sector while the Government focuses on regulating 
economic activities, investing in infrastructure, correcting 
market failures, maintaining law and order, taking care of 
the poor and the vulnerable groups and ensuring equitable 
benefits for all sections of the society. Budget, 2023 is 
also bringing across a whole lot of new policy initiatives 
which are aimed at modernizing the economy, getting 
into a new growth path and doing some of the much-
needed reforms that had been discussed for a long time, 
but which we actually did not see happening for many 
years. We see a lot of direction towards adopting new 
technologies, new practices and new ways of executing 
policies which have been brought forth in this Budget. As 
mentioned by the Hon. President in his Budget Speech, it 
is a common social agreement for economic 
management; it is a pact between the people, the 
Government and all segments of the society, including 
the business community, for collective action to take the 
economy into a new dimension. Furthermore, we are 
creating a new economy for the young people, for their 
tomorrow. 

Before diving deep into the Budget Proposals, we 
need to take into consideration the context in which this 
Budget was presented. As we all know, the country has 
an unsustainable level of debt, our net foreign reserves 
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are negative, inflation is at an unprecedented high level of 
beyond 70 to 80 per cent and the economy is projected to 
contract this year, maybe, by 8 to 9 per cent and also in 
the next year, by 4 to 5 per cent. We also have interest 
rates at almost 30 per cent and tax income is at one of the 
lowest levels, around 8 per cent of GDP. So, basically, we 
are expecting a contraction in the economy in the next 
two years. 

The Government is also in the middle of a debt 
restructuring exercise with creditors and with the help of 
the IMF, to bring back the debt to a sustainable level. So, 
primarily, the Government will have to provide some kind 
of assurance to the creditors and to the international 
community that we are taking necessary steps to get the 
economy back on track and bring back macroeconomic 
stabilization in the country. In all, Budget, 2023 has been 
formulated in this broader context. So, key priority, in 
terms of Budget, 2023,is on macroeconomic stabilization. 
That is the short-term objective. In the next year, 
basically, all efforts of the Government have to be on 
macroeconomic stabilization. What it means is that the 
Government has got to raise adequate revenue and 
rationalize expenditure in order to bring back debt to a 
sustainable level.  

Sir, looking more at the policy actions that have been 
spelt out in the Budget, we see that there are many 
progressive initiatives put forward. In order to create an 
export-oriented competitive economy, we are looking at 
establishing a consolidated agency with the BOI, EDB, 
SLECIC and NEDA amalgamated. That is an important 
policy measure taken after looking at the roles played by 
those institutions in developing exports and promoting 
investments. So, those institutions' reaching out has 
become very important and the expenditure allocated will 
improve outreach marketing and reaching out to 
investors, which the BOI and the EDB critically need to 
do.  

Another important Proposal for economic 
development and developing exports is the creation of 
new Economic Zones in the Western Province, the North-
Western Province and in Hambantota and Trincomalee 
regions. When foreign investors come to Sri Lanka, 
especially those who focus on manufacturing industries, 
we need to have the zones ready and waiting to 
accommodate them within a very short span of time. 
Therefore, the Economic Zones need to be pre-prepared 
with utilities made available, the infrastructure in place, 
for connectivity, roadways developed et cetera. So, the 
availability of Economic Zones in such a state that they 
could immediately be made use of by investors is quite 
critical.  

Then, having Free Trade Agreements - FTAs - with 
India, China, Thailand and Singapore has been 
encouraged, mentioning trading arrangements with 
Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP. 
FTAs and market access we can offer to foreign investors 
would be quite critical when it comes to the important 
checklist they look at when they select a destination.  

The need for new labour policies to be in tune with a 
modern and competitive economy has been rightfully 
recognized in this Budget. The Government’s intention to 
release land to grow exportable agricultural crops has 
been made quite clear in the Budget, 2023. We know that 
the State is a huge landowner and therefore, releasing or 
making available some of those State-owned lands to the 
private sector for engaging in productive economic 
activities is quite important. The process of releasing 
those State-owned land would be quite important. The 
speed at which it could be done, enabling the signing up 
of - 
 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 
 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කේ මන්ත්රීතුමා. 
 

 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

If the Hon. Minister will make way, I would like to 
raise one issue. Hon. Minister, you spoke about forest 
land in making your speech. If you are willing to respond 
to this, please do. In your own District, in the District of 
Batticaloa, in Vakaneri area which belongs to the 
Oddamavadi DS Division, there is a large of amount of 
forest land being cleared and used as a sand dumping 
yard. Your Colleague behind you is also responsible for 
some of that. It is being used as a sand dumping yard. 
Hon. Minister, you are the Minister in charge of 
environment. Could you take necessary action on that? 
 

 

ගුණ නසීර් අහමඩ් මහතා 
(மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

Sir, wherever illegal activities take place, action is 
already being taken. The supervising committee is in the 
process of taking necessary legal action.  

Now, let me continue with my speech, Sir. The 
process of releasing those State-owned lands would be 
quite important. The signing up of agreements, giving 
those State land on lease basis and making them available 
for investors need to be speeded up.  

Then, the Logistics Infrastructure Development 
Programme proposed will be a far-reaching policy 
initiative, given Sri Lanka’s location and the existing 
strength as a hub,   

I will be failing in my duty as Minister of 
Environment if I did not speak about the Budget 
Proposals aiming at creating an environmentally-friendly 
green and blue economy. That is an encouraging 
development brought about on the back of COP27 with a 
lot of countries adopting those practices. Sri Lanka, too, 
can access the multitudes of green financing options 
available globally. That is something we, as a country, 
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have not explored adequately. The Central Bank has 
published its Green Finance Taxonomy, which will 
enable Green Financing Frameworks to be established. I 
congratulate the Hon. President for declaring, as a policy 
measure, that Sri Lanka should be exploring more sources 
of green and blue financing and monetizing some of the 
existing assets in this space to enable Sri Lanka to access 
more sources of finance.  

In addition, concessions have been granted on solar 
energy panels, inverters, electric cars and so on. There 
was also mention of green hydrogen technology as well as 
of an International Climate Change University, which is 
an initiative of the Hon. President and which he spoke 
about at COP27.  

Then, moving onto the quite a few Proposals on the 
development of a digital economy, I must say that they 
are very progressive. We only need to look at our 
immediate neighbour, India, to see how much of 
digitization has been adopted there. It can be used for 
government payment systems, social security systems, in 
many other areas of payments and in other citizens’ 
services. The introduction of the QR code for fuel 
distribution is the best example. Here too, we see that Sri 
Lanka is quite far behind with a lot of transactions of the 
Government still taking place on manual basis. Now, the 
policies, laws and reforms necessary for digitization are 
being put in place. Accordingly, government payments 
will be made online from March, 2024; the electronic 
scheme for food security as well as the payment of social 
security are all going to be done through digitized 
methods. These developments will make sure that people 
receive what they have to receive directly, speedily and 
without delays and wastage in the process of providing 
these different services and social security to the 
population.  

Sir, let me also briefly analyse a few taxation policies 
in the Budget and justify how this Budget would 
contribute towards macroeconomic stabilization, which I 
mentioned at the beginning of my speech. Take the 
Proposals on tax reform and tax administration. Once 
again, we have to look at those Proposals on tax reform 
and tax administration in the current context of the 
economy. The Budget brings relief to the people on the 
taxation front and in that, there are no new taxes 
introduced, except for a few increases and concessions to 
the existing taxes. On the other hand, there are ambitious 
targets set in terms of collection of taxes and tax 
administration.  

There are measures to improve tax administration with 
clear KPIs being introduced to revenue collecting 
agencies. Broadening of the tax base, bringing changes to 
the Tax Appeals Commission Act, introducing 
commercial hub operations, which now include bunkering 
services as a part of commercial hub operations, et cetera 
are futuristic tax reforms. Efficient collection of more 
revenue with a simple tax system is the idea behind the 
tax proposals. The best example is the recently introduced 
Social Security Contribution Levy. There is wide 

criticism by the Opposition that the SSCL is a tax on the 
turnover, it has an inflationary effect and therefore, the 
Government should consider an increase in tax on value 
addition rather than introducing a tax on the turnover, 
which has a cascading effect. I must say that that 
interpretation is not entirely correct. Although the SSCL 
is a turnover-based tax having a cascading effect, it is a 
simple tax. If you go for Value Added Tax, again you 
have the input mechanism, refund issues et cetera.  

On the other hand, a number of tax proposals 
introduced in the Budget, 2023 will help create investor 
confidence, positive market sentiments et cetera. For 
example, there were fears of additional taxes such as 
Wealth Tax, an increase in VAT, additional taxes on 
revenue et cetera, which came to rest with the 
announcement of the 2023 Budget Proposals ending 
uncertainty and speculation, which is a positive sign. 
Investors were on the sidelines for the past couple of 
weeks in anticipation of the Capital Gain Tax on the 
stock market. But, the absence of such a tax on the equity 
market will be viewed positively by the investors.  

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු තුනක කාලයක් 

ි ශබනවා. 
 

ගුණ නසීර් අහමඩ් මහතා  
(மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

Sir, just give me a few minutes more.   

In terms of investor sentiments, there was nothing 
related to securities. There was only a mention of 
reducing para-tariffs in the long-term, which is a good 
thing. 

With regard to the taxation Proposals introduced, as 
Minister of Environment, I must congratulate the Hon. 
President. That is, for introducing a number of tax 
Proposals in line with creating an environmentally-
friendly green and blue economy. Those tax Proposals 
are centred around encouraging the use of electric 
vehicles, and a few concessions have been granted 
accordingly. In addition, both the PAL and SSCL have 
been exempted on importation of solar panels and 
inverters.  

During this Budget Debate, many references were 
made with regards to the revival of the tourism industry. 
For the last 36 months, the Government helped the 
tourism industry by providing moratoriums on the capital 
and loans, which really helped to sustain tourism 
businesses. During the last five to six months, the 
Government also assisted the tourism industry in the 
scarcity of fuel by introducing the fuel pass. So, in those 
situations, the Government has provided a lot of enablers. 
Criticisms are levelled by the Opposition with regard to 
the number of tourists arriving in the country. While I 
agree that the numbers are low, I must also emphasize 
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that the numbers are low not only in Sri Lanka, but even 
in countries like Thailand, Malaysia, Singapore and so on.  

Post-COVID revival has not been that quick. The key 
thing that Sri Lanka will have to do immediately is to 
correct its image. At the moment, many people overseas 
think that Sri Lankan people are still suffering, that we 
still have queues, we are like savages burning each 
other’s houses, people do not have food, they are starving 
et cetera. That is the image out there and unfortunately, 
the media, whenever they talk of Sri Lanka, keep playing 
the old footage. People overseas do not really listen, but 
instead, they watch those images and think that the 
situation in Sri Lanka is still bad.     

We desperately need to correct that image and tell the 
world that Sri Lanka is fine now. That positive message 
needs to go out to the world for tourists to come in to this 
country. It is everyone’s responsibility and that is where 
the Opposition also can play a major role. I urge the 
Opposition to not to instigate people to agitate on roads 
and demonstrate mass protests on unjustifiable and 
politically motivated causes, which send out a wrong 
message to the international community. This is the time 
the Opposition also should act with restraint. Give the 
Hon. President time and space to drive the reforms and 
revive the economy. 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු ඇමි තුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානි . 
 

ගුණ නසීර් අහමඩ් මහතා  
(மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

Sir, just give me one more minute.  

Another positive development in the Budget, 2023 in 
terms of the tourism industry is that it talks about new 
areas such as adventure tourism, sports tourism, marine 
tourism, ecotourism et cetera, which would help the 
people in the local areas. Most of the locals are very 
skilled and know their terrain very well. So, they can take 
tourists on hiking and attract them to engage in diving, 
water sports et cetera. In that sense, people in the rural 
areas will get economically benefited. With a little bit of 
guidance and training, such locals can be attracted to 
entertain tourists and make a living out of it.  

In conclusion, I wish to congratulate the Hon. 
President Ranil Wickremesinghe for presenting an 
exemplary and a visionary Budget for 2023 with strong 
and far-reaching economic policy reforms with a follow-
through plan of action.  

It is the duty and responsibility of all of us, as 
Legislators, to stand with the people and support the 
people-friendly vision and mission of the Hon. President 
to take our nation in the path of progress. Therefore, I 
appeal to my fellow Parliamentarians to join this national 
cause and be proud contributors to its inevitable success.  

Thank you.     

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ී ළඟට, ගතරු අංගතජන් රාමනාෘන් මැි තුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

ශෘොළහක කාලයක් ශවන් කර ි ශබනවා. 

 

[ந.ப. 12.00] 
 

ගුණ අංගජන් රාමනාදන් මහතා (නිනයෝජය කාරක 

සභාපි තුමා) 
(மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன் - குழுக்களின் பிரதித் 

தவிசாளர்) 

(The Hon. Angajan Ramanathan - Deputy Chairman of 
Committees) 
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கனள, நாட்டின் 77ஆவது 

வரவு தசலவுத்திட்டம்மீதான விவாதத்தில் உகரயாற்ற 

வாய்ப்பளித்தகமக்கு நன்றி. இந்த நாடு சுதந்திரமகடந்த 

காலத்தின் பின்னர் மிக னமாசமான தபாருளாதார தநருக்கடி 

கயச் சந்தித்துள்ள இவ்னவகளயில் இந்த வரவு தசலவுத் 

திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உள்நாட்டு யுத்தத்தின் 

னபாதும், அதன் பின்னரும் தபாருளாதார ாீதியாக மீண்தடை 

முடியாமல் தவிக்கும் வடக்கு வாழ் மக்களின் பிரதிநிதியாக 

என்னுகர அகமகின்றது. என்னுகடய உகரகய ஓர் 

உண்கமச் சம்பவத்திலிருந்து நான் ஆரம்பிக்க விரும்பு 

கின்னறன்.  

பாடசாகல மாைவர்கள் மயங்கிவிழும் சம்பவங்கள் 

ததாடர்பான தசய்திககள இப்னபாது பத்திாிகககளினல 

அடிக்கடி படித்திருப்பீர்கள். அவ்வாறான ஒரு மாைவிகயச் 

சந்திக்க எனக்கு வாய்ப்புக் கிகடத்தது. அவர் தசான்னார், 

“எங்களது வீட்டில் அம்மா, அப்பா, நான், ஒரு தங்கக. 

அரசாங்கம் தந்த வீடு; பாராளுமன்ற உறுப்பினாின் சிபாாிசில் 

இலவச மின்சாரம். அப்பா னமசன் ததாைில் தசய்கின்றார், 

நாளாந்த வருமானம் தபறுபவர். அவருகடய சம்பளம் 1,000 

ரூபாய். முன்னர் அதில் 4 னபரும் 3 னவகளயும் சாப்பிடுனவாம். 

இப்னபாது அனத 1,000 ரூபாய் சம்பளத்திற்கு ஒருனவகளகூடச் 

சாப்பிட முடியாமல் இருக்கின்றது. அகதச் சமாளிக்க நாங்கள் 

இரண்டு னபர் இப்னபாது மாறிமாறிப் பட்டினியாக 

இருக்கினறாம்” என்று. பக்கத்தில் இருந்த ஓர் ஆசிாியர் 

னகட்டார், “தங்ககச்சி, நீங்கள் பாண் என்றாலும் சாப்பிட்டு 

விட்டு வரக்கூடாதா?” என்று. அந்த மாைவி தசான்னார்,                  

“3 னவகளயும் பாண் சாப்பிடுவதாக இருந்தால், ஒருவருக்கு 

ஒருனவகளக்கு அகர இறாத்தலாவது னவண்டும். அகர 

இறாத்தல் வீதம் ஒரு நாகளக்கு 300 ரூபாய் னவண்டும்; ஒரு 

மாதத்திற்கு ஒருவருக்கு 9,000 ரூபாய் னவண்டும்” என்று. 

அவ்வாதறனில், 4 னபருக்கு கிட்டத்தட்ட 36,000 ரூபாய் 

னவண்டும். இப்னபாது 400 ரூபாய்க்குக் குகறவாக எந்ததவாரு 

மரக்கறியும் இல்கல. இவ்வாறு பார்த்தால்கூட, ஒரு குடும்பத் 

திற்குாிய மாதாந்தச் தசலவு கிட்டத்தட்ட ஓாிலட்சத்திற்கு 

னமலாக வரும். எத்தகன குடும்பங்களுக்கு இலங்ககயில் 

ஓாிலட்சம் ரூபாய்க்குனமல் சம்பளம் வருகிறது? நாட்டில் 88 

சதவீதமான மக்கள் இந்தப் பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளார்கள். 

இதுதான் இலங்ககயினலயுள்ள உண்கமயான கள நிகலவரம்!  

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டம் தகாள்கக வகுப்பு ாீதியான 

ஒரு Budget ஆக, ஜனாதிபதி அவர்களுகடய தகாள்ககப் 

பிரகடனம் னபாலத்தான் ததன்படுகிறது. மக்கள் எதிர்பார்த்த 

Budget ஆக இது இல்கல. நிகழ்காலத்கத மீட்காமல் 

எதிர்காலத்கதச் சிந்திக்கும் Budget ஆக இருக்கிறது. இதனால் 

இந்த Budget பற்றி மக்களிடம் னபச்சும் இல்கல. தகாள்கக 

ாீதியான மாற்றங்கள் அவசியம்; அகத இந்த Budget பல 

1031 1032 



පාර්ලිශේන්තුව 

விடயங்களில் தகாண்டுள்ளது. அரசாங்க னசகவ மறுசீர 

கமப்பு, தனியார் துகறயினருக்கான காப்புறுதி, காைிகள் 

ததாடர்பான பூர்வாங்க அதிகாரம் பிரனதச தசயலகங்களுக்கு 

வைங்கப்படல், பின்தங்கிய பாடசாகலகளுக்கான இலவச 

இகையம், பல்ககலக்கைக மற்றும் உயர்தர மாைவர் 

களுக்கான தவளிநாட்டுப் புலகமப்பாிசில், கவத்தியர் 

களுக்கான பட்டப்பின் படிப்பு வசதிகள் னபான்ற விடயங்கள் 

இதில் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பட்டப்பின் படிப்பு 

நிறுவனங்ககளத் தாபிப்பதில் யாழ்ப்பாைப் பல்ககலக் 

கைகமும் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளகமக்கு நன்றி கூற விரும்பு 

கின்னறன். ஆனால், மக்ககள மீட்தடடுக்காமல் எதிர்காலக் 

தகாள்கக ாீதியில் மட்டும் சிந்திப்பகத ஏற்றுக்தகாள்ள 

முடியாது. மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு நிற்கும் னநரத்தில் 

அவர்ககளக் கவனிக்காமல் கடந்து தசல்வது னபான்று இந்த 

Budget அகமந்துள்ளதாக மக்கள் ததாிவிக்கிறார்கள். 

நாட்கடக் கவனிக்காது நாட்கடவிட்டு தவளினயறுவகத இது 

தூண்டுகிறது; அகத நாங்கள் கண்கூடாகப் பார்க்கக்கூடியதாக 

இருக்கிறது.  

இன்று 37 இலட்சம் குடும்பங்கள் அரசாங்கத்திடம் 

நிவாரைம் னகாாியிருக்கின்றன. அரசாங்கம் அறிவித்த 

இகையத்தளத்தில் அவர்கள் இந்த விண்ைப்பங்ககளச் 

தசய்துள்ளார்கள். இந்த Budgetஇல் அவர்களுக்கு 5,000 

ரூபாய் வீதம் நிவாரைம் வைங்க நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

அது எப்படிப் னபாதும்? இன்று மக்களின் வருமானம் 

குகறந்துதகாண்டு வருகின்றது; தசலவுகள் அதிகாித்துக் 

தகாண்டு தசல்கின்றது; விகலவாசி அதிகாித்துக்தகாண்டு 

தசல்கின்றது. இன்று நடுத்தரக் குடும்பங்கள்கூட வறுகமக் 

னகாட்டுக்குக்கீழ்ச் தசல்கின்ற நிகலகமகய நாங்கள் பார்க்கக் 

கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆனால், தனிநபர் வருமானத் 

கதனயா, அரச ஊைியர்களின் வருமானத்கதனயா அதிகாிப்பது 

குறித்து இதில் எந்ததவாரு னபச்சும் இல்கல.    

னமலும், நிலத்தடி நீகர நம்பி விவசாயம் தசய்பவர்கள் 

எங்களுகடய யாழ். குடா மக்கள். இன்று அங்கு மண்தைண் 

தைய் இல்கல, உரம் சீராகக் கிகடப்பதில்கல, கிருமி 

நாசினிகள் விகலனயறிவிட்டன. யாழ்ப்பாைத்தின் தபரும் 

னபாகச் சின்ன தவங்காயச் தசய்கக, உருகளக்கிைங்குச் 

தசய்கக என்பன மிக னமாசமாக வீழ்ச்சியகடந்துள்ளன. 

சாதாரை விவசாயிகள் எதிர்பார்த்த ஊக்குவிப்புக்கள் இந்த 

Budgetஇல் இல்கல. கடந்தகால வரவு தசலவுத்திட்டங்கள் 

பிரபலமான திட்டங்ககள முன்கவத்ததாகக் குற்றஞ் 

சாட்டப்பட்டது. ஆனால், அகவ அக்காலத்துக்கு அவசியமான 

தாக இருந்தன. அதற்கு ஓர் உதாரைம், ஸ்ரீமானவா 

பண்டாரநாயக்க அம்கமயார் காலத்தில் சின்ன தவங்காயச் 

தசய்கக தசய்து கல்வீடு கட்டியவர்கள் எங்கள் மக்கள்; அகத 

யாரும் மறுக்க முடியாது. அகத மீண்டும் தசய்ய அவர்கள் 

தயாராக இருந்தும், அதற்குப் பிறகு வந்த எந்த அரசாங்கமும் 

அவர்களது னகாாிக்கககளுக்குச் தசவிசாய்க்கவில்கல. ஐப்பசி, 

கார்த்திகக வந்துவிட்டால், எங்கள் நிலங்களில் பயிர்கள் 

முகளக்கத் ததாடங்கிவிடும். ஆனால், இப்னபாது பார்க்கும் 

னபாது எங்கும் தவறும் புற்களும் புதர்களும்தான் ததாிகின்றது.        

இம்முகற பாதுகாப்புக்கான நிதி ஒதுக்கீடு அதிகம் என்று 

பலராலும் குற்றச்சாட்டு முன்கவக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 

காலங்களில் பாதுகாப்புக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகள் வடக்கு, 

கிைக்ககனய கமயப்படுத்தியிருந்தன. வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாைங்கள் அபிவிருத்தியில் பின்தங்கியுள்ளன. னபாாின் 

பாதிப்புக்களுக்கான நிவாரைங்ககளனய அவர்கள் இன்னமும் 

முழுகமயாகப் தபறவில்கல. காைமலாக்கப்பட்னடார், 

முன்னாள் னபாராளிகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் னபான்றவர் 

ககள மீண்டும் சமூகத்துடன் இகைக்கும் னவகலத்திட்டம் 

எதுவும் இல்கல. தியாகங்ககளச் தசய்யுமாறு எகனய 

மக்களிடம் னகட்பகதப்னபால எங்கள் மக்களிடம் னகட்க 

முடியாது. அவர்கள் ஏற்கனனவ தியாகங்ககளச் தசய்தவர்கள்; 

இப்னபாதும் தசய்கிறார்கள். தற்னபாது தபாருளாதார 

தநருக்கடியால் னவகலவாய்ப்புகள் இல்கல. வறுகமயின் 

விரக்தியால் இகளஞர்கள் மத்தியில் னபாகதப்தபாருளின் 

தாக்கம் அதிகாித்திருக்கிறது. எனனவ, பாதுகாப்புக்கு 

முன்னகரவிட அதிகமாக ஒதுக்கிய நிதிகயப் னபாகதப் 

தபாருகளக் கட்டுப்படுத்தனவனும் பயன்படுத்தனவண்டும் 

எனக் தகௌரவ ஜனாதிபதி அவர்ககளத் தாழ்கமயுடன் 

னகட்டுக்தகாள்கின்னறன்.   

நாட்டு நிகலகம இவ்வாறிருக்க, இன்னுதமாரு பக்கம் 

இகளஞர்கள் இங்கிருந்து தவளினயறுகிறார்கள். அவர்களுக் 

குப் புதிய நியமனங்கள் இல்கல; ததாைில் வாய்ப்புகள் 

இல்கல. உத்தினயாகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு னவகலயில் 

உத்தரவாதம் இல்கல. சுயததாைிலுக்கு வங்கிகளில் கடன் 

தபறுவதில் சிக்கல்! சிறுததாைில் தசய்னவார் அகதக் ககவிடும் 

நிகல! அவர்களிகடனய எதிர்காலம் குறித்த அச்சமும் 

நிகழ்காலம் குறித்த நம்பிக்ககயீனமும் அதிகாித்துள்ளது. 

இப்படியான நிகலயில், இகளஞர்கள் இல்லாத இலங்கக 

யில், எதிர்காலத்கதப் பற்றிய Budgetஐ எப்படிச் சாத்திய 

மாக்குவது என்று எனக்குத் ததாியவில்கல.   

இந்த உயாிய சகபயில், 'இலங்கக மூழ்கிக் 

தகாண்டிருக்கும் ஒரு கப்பல்' என்றார்கள்; 'அதகன மீட்க 

வந்தது இந்த அரசாங்கம்' என்றார்கள்; 'அதனடிப்பகடயில் 

உருவானனத இந்த Budget' என்றார்கள். ஆனால், கப்பலில் 

ஏற்பட்ட ஓட்கடகய அகடக்காமல் மூழ்கிக்தகாண்டிருக்கும் 

கப்பகலக் காப்பாற்ற முடியாது என்பகத ஞாபகமூட்ட 

விரும்புகினறன். “இதற்குக் காரைம் இலவசங்கள்!” என்று 

ஜனாதிபதி கூறினார். ஆனால், கடந்த காலங்களில் இலவசங் 

களுக்குக் காரைம், அரசாங்கங்கனள தவிர, மக்களல்ல. அதன் 

தண்டகனகய மக்ககள அனுபவிக்குமாறு கூறி, இப்னபாது 

அவர்ககள நிர்க்கதியாக்குவது தவறு. னதகவயற்ற 

னநரங்களில் இலவசங்ககள வைங்கியது எப்படித் தவனறா, 

அனதனபால் இப்னபாது னதகவயான னநரத்தில் நிவாரைங்கள் 

வைங்கப்படாததும் தவறாக அகமயும்.   

அரச நிறுவனங்ககளத் தனியார் மயப்படுத்தல் குறித்து 

இந்த Budgetஇல் பல னவகலத்திட்டங்கள் தசால்லப் 

பட்டிருக்கின்றது. அதுகுறித்த தவளிநாட்டு முதலீடுகள் கடந்த 

காலங்களில் நாட்கட விற்கும் தசயற்பாடுகளாகப் 

பார்க்கப்பட்டன. இதனால் மக்கள் அச்சமகடந்தனர். இதற்குக் 

காரைம், தவளிப்பகடயற்ற, னநர்கமயற்ற உாிகம 

மாற்றங்கள்! இது ததாடர்பாக மக்களுக்கு விைிப்புைர்வூட்டப் 

படவில்கல. இதனால், மக்கள் னபாராட்டங்கள் நடந்தன; 

இன்னும் நடக்கின்றன. இதுனவ, தபாருளாதார முன்னனற் 

றத்தின் இைப்புக்கான அடிப்பகட அம்சம். இைக்கப்பட்ட 

மனித னநரங்களும் - man-hours - அதன்மூலமான 

வருமானமும் இந்த நாட்டினால் எப்னபாதுனம திரும்பப் 

தபறமுடியாதகவ. இன ஒற்றுகமகயயும் இன உாிகமகயயும் 

மதிக்காததால் நடந்த உள்நாட்டுப் னபாாினால் சுமார் 32 

ஆண்டுகால மனித னநரங்களும் முதலீடுகளும் அதனூடான 

வருமானங்களும் இைந்துனபாயின. இகத இனியாவது 

உைர்ந்து, நாட்டின் தகாள்ககககள வகுக்கும்னபாது 

அகனத்துத் தரப்பினரும் பங்தகடுக்க வைிதசய்ய னவண்டும். 

அரசாங்கத்தின்மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கக ஏற்படனவண்டும். 
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அதற்கு ஒனர தீர்வு மக்கள் னகாரும் சர்வகட்சி ஆட்சிமுகற 

தான். இகதனய ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியும் ததாடர்ச்சியாக 

முன்தமாைிகின்றது. மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்களும் 

ஆரம்பத்தில் அகதனய ஏற்றுக்தகாண்டார். ஆனால், மக்கள் 

னகட்ட சர்வகட்சி அரசாங்கம் எங்னக? தற்னபாது அரசியல் தீர்வு 

பற்றி ஒரு னபச்சு உள்ளது. அந்த அரசியல் தீர்வும்கூடச் சர்வ 

கட்சி அரசாங்கதமான்று உருவாகும்னபாது மாத்திரனம 

சாத்தியமாகும். இப்னபாகதய தநருக்கடி நிகலயும் அப்னபா 

தான் முடிவுக்கு வரும்.  நன்றி.  
 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු ශරෝහණ දිසානායක රාජය ඇමි තුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

1 ක කාලයක් ි ශබනවා. 
 

 

[අ.භා. 12.10] 

 

ගුණ නරෝහණ දිසානායක මහතා (ක්රීඩා හා නයනවන කටුතතු 

රාජය අමාතයතුමා)   
(மாண்புமிகு னறாஹை திஸாநாயக்க - விகளாயட்டுத்துகற 

மற்றும் இகளஞர் விவகாரங்கள் இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Rohana Dissanayaka - State Minister of Sports 
and Youth Affairs) 

ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ජනාධිපි  ගතරු රනිල් 

වික්රමිනංහ මැි තුමා මුෘල් අමාතයවරයා ව ශයන් ඉදිරිපත් කරන 

ලෘ අය වැය පිළිබඳව අෘහස් ෘක්වන්න අවස්ථාව ලැබීම ගතැන මම 

සතුටු ශවනවා. රාසමාණික්කේ මැි තුමා එතුමාශප කථාව කරන 

අවස්ථාශේදී සුපුරුදු පරිදි අසතය කාරණා කිහිපයක්ම ප්රකා  කළා. 

එතුමා කිේවා, සමාජ සුබසාධන කටයුතුවලදී ඒ ප්රි ලාභීන්ට 

ශගතවනු ලබන රුපියල්  ,000ක දීමනාව හරි අ කින් අඩු කර 

ි ශබනවා කියලා. රාසමාණික්කේ මන්ත්රීතුමනි, ශේ ශවලාශේ ඒක 

නිවැරැදි කරන්න මම කැමැි ි . ආබාධිත පුද්ගතලයන්ට, අඩු 

ආෘායේලාභීන්ට, වකුගතඩු ශරෝගීන්ට, වැඩිහිටියන්ට සහ අවුරුදු 

100ට වැඩි වැඩිහිටියන්ට -  the elders over 100 years - ලබා 

ශෘන දීමනා ඒ ආකාරශයන්ම ලබා ශෘන්න රජය කටයුතු කර 

ි ශබනවා. ඒ වාශපම, ෘැනට ශගතවනු ලබන රුපියල්  ,000ක 

දීමනාවට අමතරව ලබන වසශර් January to April ෘක්වා රුපියල් 

2, 00ක අමතර දීමනාවක් - extra allowance එකක් - තමි  ලබා 

ශෘන්න යන්ශන්.රාසමාණික්කේ මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා Annexure 
V එක බලාශගතන තමි  ඒක කිේශේ. ඒශක් ි ශබන්ශන් 

"Expected Expenditure" කියලා. මා ළඟ ඒ  පිටුව ි ශබනවා. 

මම ඔබතුමාට ඒක එවන්නේ.  [බාධා කිරීමක්] 

 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ඔබතුමා මශප නම සඳහන් කළා, ගතරු රාජය ඇමි තුමනි. 

ඔබතුමාි , මමි  අය වැය ශල්ඛ්න  ශෘකක් බලනවාෘ ෘන්ශන් 

නැහැ. මම ශේ බලන්ශන් ජනාධිපි තුමාශප අය වැය කථාශේ 

ි ශබන ඒවා. මම ඔබතුමාට ඒ පිටුව එේවා. ආඩාඩු පක්ෂශේ 

මන්ත්රීවරුන්ට ශවනම අය වැයකුි , අපට ශවනම අය වැයකුි  

එවලා ි ශබනවාෘ ෘන්ශන් නැහැ. ශේ අය වැය ශල්ඛ්නශේ ි ශබන 

ඒවා තමි  මම කිේශේ. 
 

ගුණ නරෝහණ දිසානායක මහතා   
(மாண்புமிகு னறாஹை திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayaka   

ඔබතුමා එවපු photograph එක තමි  මා ළඟ ි ශබන්ශන්. I 
got the photograph you sent. මම ආපහු ඔබතුමාට ශේක 

එවන්නේ. ශේ Annexure V එශක් සඳහන් කරලා ි ශබනවා, 

"Expected Expenditure" කියලා. ඔබතුමා ශවන ශමොකක් හරි 

බලමින් කථා කරන්ශන්. ඒක මට ශත්ශරන්ශන් නැහැ. ඔබතුමා 

හැම ෘාම හුඟාක් ශද්වල් සුපුරුදු පරිදි ඔය විධියට කියනවා ශන්. 

අෘත් එශහම අසතය කරුණක් තමි  කිේශේ. ඒක මම වගත කීශමන් 

කියනවා.  
 

ගුණ නශ්හාන් නසේමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் னசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගතරු රාසමාණික්කේ මන්ත්රීතුමනි, මමත් ඔබතුමාශප කථාව  
අහශගතන හිටියා. ශහට දිනශේදී ඒ සේබන්ධශයන් පිළිතුරක් ලබා 
ශෘන්නි  මම හිටිශේ. විවිධ අවසථ්ාවලදී ශේ දීමනා වැඩි කරලා 
පවි න ආර්ථික තත්ත්වය තුළ ශමශතක් මාස 7ක් ඒ දීමනා ලබා දී 
ි ශබනවා. ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ දීමනා ලබා ශෘනශකොට විවිධ 
ආයතන අපට උෘවු කළා. නමුත්, ජනවාරි ඉඳලා අශප්රේල් ෘක්වා 
එශහම සහනයක් අපට ලැශබන්ශන් නැහැ. එශහත්, ඒ අමතරව 
ශගතවන දීමනා ඒ විධියටම - ඒ කියන්ශන්, ශේ මාස හත තුළ වැඩි 
කරලා ශගතවපු දීමනා - ජනවාරි ිනට අශප්රේල් ෘක්වා ලංකා රජශේ 
සල්ලිවලින් ශගතවන්න අව ය වැ  කටයුතු ටික කරලා ි ශබනවා. 
ඒ හින්ෘා ශේ දීමනා  කප්පාදු කිරීමක් ිනදු කර නැහැ. එශහම 
කප්පාදුවක් ිනදු ශවලා කියලා ඔබතුමා හිතනවා නේ, ඔබතුමාට ඒ 
ගතැන පැහැදිලි කරන්න මම කැමැි ි . අපි ඒ ගතැන සාකච්ඡා කරමු. 
එශහම කප්පාදුවක් ිනදු කරලා නැහැ. 

 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Thank you, Hon. Shehan Semasinghe. I appreciate the 
State Minister of Finance being in the House to answer 
these questions unlike in the previous occasions.  

Annexure V clearly states, under "Programmes", I 
quote:  

“Relief for the affected families due to prevailing 
economic condition." 

In the same column under "Current Benefit", it states, 
I quote:  

"Rs. 5,000/- has been granted for 07 months of the year 2022."   

Then, also in the same column under "Proposed relief 
for 04 months", it states, I quote: 

"Payment of Rs. 5,000/- for further 4 months”.  

ශේ Annexure V එශක්, "Allowance for elders", 
"Support for low-income Disable Persons" and 

"Allowance for Kidney Patients"  පිළිබඳවත් සඳහන් කර 

ි ශබනවා. 

With regard to "Allowance for elders", under "Current 
Benefit", it states, I quote: 

“Monthly Allowance of Rs. 2,000/- for elders over 70 years and 
monthly allowance of Rs. 5,000/- for over 100 years of age”  

Then, with regard to both "Support for low-income 
Disable Persons" and "Allowance for Kidney Patients", 
under "Current Benefit", the allowance given is Rs. 5,000.   

With regard to "Allowance for elders", under 
"Proposed relief for the next 04 months", it states, I quote:  

“Monthly payment of Rs. 3,000/- for elders over 70 years 
and monthly payment of Rs. 2,500/- for elders over 100 
years of age” 
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පාර්ලිශේන්තුව 

එතශකොට ඒශක් expenditure එකත් අඩු ශවලා ි ශබනවා. 

ඉි න්, next four monthsවල ඒක අඩු ශවනවා කියලා ශන් 

කියන්ශන්. මම ශවන ශකොශහන්වත් ශේවා ගතත්ශත් නැහැ. I took 
it from the Budget Speech.  

 

ගුණ නශ්හාන් නසේමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் னசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

I understand the point you are trying to make. පිටුව 
37හි Annexure V බලන්න, ගතරු මන්ත්රීතුමනි. ශේශක් ඉතා 
පැහැදිලිව ි ශබනවා, ෘැනට ශගතවන ප්රමාණය සහ ඊට අමතරව අපි 
ශගතවන්න propose කරන ප්රමාණය. ඔබතුමා කියන ඔය 
කාරණාශේදී විශ ේෂශයන්ම ආබාධිත පුද්ගතලයන්ට, අඩු 
ආෘායේලාභීන්ට ෘැනට රුපියල්  ,000ක් සහ ඊට අමතරව රුපියල් 
2, 00ක දීමනාවක් ඒ මාස හතරට ශගතවන්න කටයුතු කරනවා. එහි 
කිිනම අඩු කිරීමක් කරලා නැහැ. ඒක අපි නිවැරැදි කර ගතත යුතුි . 
එවැන්නක් ිනදු කරලා නැහැ. එවැනි අඩුවීමක් කර ි ශබනවා 
කියලා ශකොශහේ ශහෝ තැනක වාර්තා ශවනවා නේ, - ඒ කියන්ශන් 
ජනවාරි මාසශේ ිනට- ඔබතුමන්ලා අපට ඒක ෘැනුේ ශෘන්න. අපි 
ඒක නිවැරැදි කරන්න කටයුතු කරන්නේ.  

 

 ගුණ දයාසිරි ජයනසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயனசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මට හිශතන විධියට ඒ 

කාරණය පිළිබඳ ිනංහල, ඉංග්රීින භාෂා පරිවර්තනශේ ප්ර ්නයක් 

ි ශබනවා 
 

 

ගුණ නශ්හාන් නසේමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் னசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගතරු මන්ත්රීතුමනි,  translationsවල ශමොනවා ශහෝ ප්ර ්නයක් 

ි ශබනවාෘ කියලා මම check කරන්නේ. නමුත් රජය පැත්ශතන් 

මම ඉතා පැහැදිලිව, වගත කීශමන් ප්රකා  කරනවා, ශේ ලබා දීපු 

සහන දීමනා කිිනදු ආකාරයකින් කප්පාදු  කරලා නැහැ, මාස 

හතරක කාලයක් ශයෝජිත සහන දීමනාව අපි ලබා ශෘනවා කියලා. 

ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම හිතන විධියට ශේ 

සේබන්ධශයන් වාෘයකට යෑම අව ය නැහැ. අපි ශේ කාරණය 

ගතැන පැහැදිලි කළාට පස්ශසේ රජය ගතන්නා ප්රි පත්ි මය තීන්දුව 

ශමොකක්ෘ කියලා ශහොඳින් ශත්රුේ යනවා. ශද් පාලනික ව ශයන් 

තමන් ශවනත් විරුද්ධ මතයක් ෘරනවා නේ, ඒක ගතැන අපට 

ගතැටලුවක් නැහැ.  ශමවැනි දීමනා බලාශපොශරොත්තුශවන් 

ශපොශරොත්තු ශල්ඛ්නවල ිනටින අය අතුරින් අතයව ය අයට ශමම 

දීමනාව ලබා දීම සඳහා ශමවර අය වැශයන් මුෘල් ශවන් කර 

ි ශබනවා. තමන් නිශයෝජනය කරන ප්රශද් ය තුළ ඒ ශද්වල් 

බලාශපොශරොත්තුශවන් ිනටි කඩා ායමකට එය අහිමි ශවලා 

ි ශබනවා නේ පමණක් අපට ඒක ෘැනුේ ශෘන්න. උපකල්පන තුළ 

ිනටිමින් ඒ සේබන්ධශයන් කථා කරන්ශන් නැි ව, ජනවාරි 

මාසශේ ඉඳලාත් ශේ දීමනා අහිමි වූ අය ඉන්නවා නේ ඔවුන් ගතැන 

අපට ෘැනුේ ශෘන්න. අපි ඒක නිවැරැදි කරන්න අනිවාර්යශයන්ම 

කටයුතු කරනවා.   
 

 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
 ගතරු රාජය ඇමි තුමනි, පැහැදිලි කිරීම සේබන්ධශයන් 

ශබොශහොම ස්තුි ි . රුපියල්  ,000ක මුෘල ඒ අයට ශෘනවා නේ ඒ 
ගතැන ඉතාම සතුටුි . අපටත් අව ය රුපියල්  ,000ක මුෘල ලබා 
දීම තමි . ගතරු රාජය ඇමි තුමනි, ශේ රශේ ි ශබන උද්ධමනය 

ගතැන හිතලා ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් නේ ෘැනට ලබා ශෘන රුපියල් 
 ,000ක මුෘල රුපියල් 7, 00ක් කරන්න. ගුරුවරු, ශපන්ෂන් 
ගතත්ත,- 

 

 

ගුණ නරෝහණ දිසානායක මහතා   
(மாண்புமிகு னறாஹை திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayaka   
ශමතැනට ඇවිල්ලා ඔබතුමාට හැම ෘාම බි ලා ගතහන්න 

ශෘන්න බැහැ. රුපියල්  ,000ක මුෘලත් ලැශබන්ශන් නැහැ කියලා 
ශන් ෘැන් කිේශේ. ශමතැනට ඇවිල්ලා අසතය ප්රකා  කරන්න 
එපා. 

 

ගුණ නශ්හාන් නසේමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் னசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ෘැනට ශගතවන රුපියල් 

 ,000ක මුෘලට අමතරව තමි  ශේ මුෘල ශෘන්ශන්. එතශකොට ගතරු 

රාසමාණික්කේ මැි තුමා ශේ ගතැන ශහොඳ අවශබෝධයකින් තමි  

කථා කරලා ි ශබන්ශන්. එතුමා ඒක ෘන්නවා. එතුමා රුපියල් 

7, 00ක මුෘල ගතළපලා ි ශබනවා. අපි එවැනි අඩු කිරීමක් 

කරන්ශන් නැහැ.  

අශනක් කාරණය ශේකි . ජාතයන්තර මූලය අරමුෘලත්, 

ශලෝක බැංකුවත් අපිට විශ ේෂශයන්ම ෘැනුේ දීලා ි ශබනවා,  

ශමොන ආකාරයක ප්රි සංස්කරණ ිනදු කළත්, ශේ පවි න ආර්ථික 

තත්ත්වය තුළ විශ ේෂශයන්ම අඩු ආෘායේලාභී කඩා ායේ වැඩිපුර 

බලා ගතැීමම සඳහා, ඒ අයට රැකවරණය ලබා දීම සඳහා අව ය 

වැ  පිළිශවළ  ක්ි මත් කරන්න කියලා. එම නිසා ඒ ශවනුශවන් 

අව ය සහශයෝගතය ිනයලු ආයතනවලින් අපිට ලැශබනවා. 

 

ගුණ නරෝහණ දිසානායක මහතා   
(மாண்புமிகு னறாஹை திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayaka    
ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, කවුරු ශමොන ආකාරශයන් 

විශේචනය කළත්, අසතය ප්රකා  කළත්, ජනාධිපි  ගතරු රනිල් 

වික්රමිනංහ මැි තුමා 2023 වර්ෂයට අෘාළ අය වැය ඉදිරිපත් කරලා 

ි ශබන්ශන් ඉතා නිවැරැදිව හා වගත කීමකින් යුතුවි . මේ කුශසේ 

ඉන්න ෘරුවාශප ඉඳලා මිය යන්න ආසන්නව ිනටින පුද්ගතලයා 

ෘක්වාම ඒ වගතකීම ඉෂ්ට කරමින් තමි  එතුමා ශමවර අය වැය  

ඉදිරිපත් කරලා ි ශබන්ශන්. හැම ෘාම සුපුරුදු තැටිය වාෘනය 

කරන්න බලාශගතන ඉන්න ශෘන්ශනක්, තුන්ශෘශනක් ශමතැන 

ඉන්නවා. අපි ෘැක්කා ශන්, උශද් ඉඳන් පැය ගතණනක් එතුමන්ලා 

කථා කළ හැටි. නමුත්, එතුමන්ලා එකම තැටිය තමි  හැම ෘාම 

වාෘනය කරන්ශන්. ඒ ඔවුන්ශප සුපුරුදු තැටිය. රට පිළිබඳ 

ද්ශේෂශයන්, ේශල්ච්ඡ අෘහස්වලින් හෘවත පුරවා ගතත්ත, ඔළුව 

නරක් කරගතත්ත, හැමෘාම අරගතළ බලාශපොශරොත්තු වුු, තමන්ට 

විමුක්ි ය යැි  හිතන ශද්වල් ජනගතත කරන්න කටයුතු කරන 

ිනංහල ශහෝ ද්රවි  නායකශයෝ, ශවනත් ඕනෑම ජන වර්ගතයක 

නායකශයෝ අෘ ඒ විධියට කථා කරනවා. හැබැි , අෘ ඒ අයශප ගතේ 

ප්රශද් වලටවත් ඒ අයට යන්න විධියක් නැහැ. ශමොකෘ, ගතේවල 

ජනතාව එතුමන්ලා ප්රි ක්ශෂේප කරනවා. නමුත්, ශමතැනට 

ඇවිල්ලා ඒ අය ශනොශයක් වහින බස් ශෘො වනවා. ඔවුන්ශප 

ශද් පාලන වයාපාරය ශමන්න ශේකි  කියලා කියනවා, ගතරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි. අෘ උශද් ගතරු රාසමාණික්කේ 

මැි තුමා කශළේත් එවැනි කථාවක් තමි .  

 2019දී ශේ රශේ පාස්කු ප්රහාරය ිනදු වුණා, ගතරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි.  200 -2010 කාලශේ හිටපු ජනාධිපි  ගතරු 

මහින්ෘ රාජපක්ෂ මැි තුමා යේකිින විධියක ගතමනක් ආවා. ඒ 

යුගතශේදී අපි ඇශමරිකානු ශ ොලර් බිලියන 3.8ක ණයක් අරශගතන 

ි බුණා. ඒ ඇශමරිකානු ශ ොලර් බිලියන 3.8ට රශේ වැ  කරලා 

ි බුණා. Port City එක, මාර්ගත සංවර්ධනය වැනි කටයුතු කරලා 
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ි බුණා. අෘ උතුර, නැ ශඟනහිර ප්රශද් වලට ගියාම ඒ සංවර්ධනය 

අපට ශපශනනවා. මම හිතන්ශන් අශප් ප්රශද් වලටත් ව ා ශහොඳට 

ඒ ප්රශද් වල සංවර්ධන කටයුතු කරන්න එෘා එතුමා නායකත්වය 

ශගතන ි බුණා. අපි ඒ පිළිබඳව සතුටු ශවනවා, ගතරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි. ඒකට ශහේතුවක් ි ශබනවා.  

ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මාතශල් නගතරය කියන්ශන්, 

ිනංහල, ශෘමළ, මුස්ලිේ, බර්ගතර්, මැශල් කියන ිනයලු ජනතාව එකට 

ජීවත් ශවන ප්රශද් යක්. ශබෞද්ධ, හින්දු, ඉස්ලාේ, ක්රිස්ි යානි 

කියලා ආගතේ ශේෘයකුත් ඒ ප්රශද් ශේ නැහැ. ඒ පුරවරයට 

කියන්ශන්, "ඓි හාිනක පුරවරය", එශහම නැත්නේ "සාමශේ 

පුරවරය" කියලාි . මම ඒ පුරවරය නිශයෝජනය කරන 

මන්ත්රීවරශයක් විධියටි  ශේ කථා කරන්ශන්. අපට ජාි  ශේෘය, 

කුල ශේෘය, ආගතේ ශේෘය යනාදී කිිනදු ශේෘයක් නැහැ. අපි 

ඔක්ශකෝම එකට ජීවත් ශවන්ශන්. 

හැශමෝටම ආෘරය කරන මිනිස්සු තමි  අශප් දිස්ත්රික්කශේ 

ඉන්ශන්. හැබැි  ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශබොශහෝ අය 

තවමත් වවරශයන්, ශක්රෝධශයන්, ද්ශේ ශයන් කටයුතු කරනවා. 

හැම ශවලාශේම ඒ අයශප ඔළුශේ ි ශබන්ශන් රශේ ප්ර ්න ඇි  

කරලා තමන්ශප ජයග්රහණ ලබා ගතැීමම පමණි . ඒ 

politiciansලාශප බලාශපොශරොත්තුව තමි  next election එක. 

හැබැි , අපි කියන්න ඕනෑ අශප් බලාශපොශරොත්තුව next election 
එක  ශනොශවි , next generation එක බව. මශප 

බලාශපොශරොත්තුවත් ඒකි . ගතරු රනිල් වික්රමිනංහ මැි තුමා ඇතුළු 

ආඩාඩු පක්ෂශේ හැම මන්ත්රීවරශයකුශපම බලාශපොශරොත්තුව 

next generation එකි . Next election එක බලාශගතන අපි කථා 

කරන්ශන් නැහැ. අපි ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  ඒ විධියටි  

අපි ඒ අයට  උත්තර ශෘන්න ඕනෑ.  

ශේ රශේ ිනදු වුු පාස්කු ප්රහාරය නිසා පසුගිය අවුරුදු ශෘක 

තුන තුළ අපට වාර්ෂිකව ශ ොලර් බිලියන පහක ආෘායමක් අහිමි 

ශවලා ි ශබනවා, ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 2012, 2020, 

2021 සහ 2022 අවුරුදුවල ශ ොලර් බිලියන 20ක පමණ ආෘායේ 

අහිමිවීමක් ශවලා ි ශබනවා. රශේ එවැනි තත්ත්වයක් ඇි  වුණාම 

ඒක උද්ධමනයකට හැශරනවා, එශහම නැත්නේ රශේ ජනතාව 

පී නයට ලක්වන තත්ත්වයක් ඇි  ශවනවා කියන එක අපි 

අමුතුශවන් කියන්න ඕනෑ නැහැ. ඒක තමි  ඇත්ත. ශේක 

සංවර්ධනය ශවමින් පවි න රටක්. සංවර්ධනය ශවමින් පවි න 

රටට ශකොශරෝන වසංගතතය ආශේ ශගතෝලීය වයසනයක් ව ශයන්, 

ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. ශේ වයසනය ශලෝකශේ හැම 

රටකටම වාශප ආවා. ඉන්දියාවට ආවා, ඒ එක්කම අශනකුත් 

රටවලටත් ආවා. සමහරවිට අපට පමණක් ඒ වයසනය ආවා නේ 

ශේ තත්ත්වය ශනොශවි , ශබොශහෝ ශහොඳ තත්ත්වයකට එන්න 

අපට පුළුවන්කම ි බුණා. එශහම වුණා නේ, ඉන්දියාවට, 

පාකිස්තානයට, එංගතලන්තයට වාශපම ශලෝකශේ අශනකුත් 

රටවලට පුළුවන්  ශවනවා අපට උෘවු උපකාර කරන්න. හැබැි , ඒ 

හැම රටකටම ශේ වයසනය ආවා. ශමක්ිනශකෝශේ, ඇශමරිකාශේ 

ජනයා ලක්ෂ ගතණනින් මිය ගියා. හැබැි , අශප් රශේ 1 ,000ක 

පමණ මරණ සංඛ්යාවකින් ඒක නතර කර ගතන්න එෘා හිටපු 

ජනාධිපි තුමාට හැකියාව ලැබුණා. ශේ රට ශේරා ගතන්න එතුමා  

උත්සාහ ගතත්තා; එන්නත් ශගතනාවා. අශප් ශද් පාලනඥශයෝ 

එන්නත් ගතැන picket කළ හැටි අපි ෘැක්කා. එන්නත් 

ශගතශනන්ශන් කවෘාෘ කියලා ඇහුවා; එන්නත් වර්ගත කිේවා. 

විශ ේෂඥි න් අශප් රටට සුදුසු එන්නත් වර්ගතය ශතෝරා ගතන්න 

ඉස්සරශවලා අශප් ශද් පාලනඥශයෝ එන්නත ගතැන කිේවා, ගතරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි. එතුමන්ලා කියපු එන්නත් ගතැහුවා 

නේ එෘා ඔක්ශකොම මැශරනවා. ඒ තත්ත්වශයන් ශේ රශේ ජනතාව 

ශේරා ගතන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. හිටපු ජනාධිපි තුමා එෘා 

ඒ වයසන තත්ත්වශයන් ශේ රට ශේරාගතත්තා. අෘ ශමතුමන්ලා 

බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් ශමොනවාෘ? ශේ අය හැම ශවලාශේම 

ශේ රශේ අරගතළයක්, ප්ර ්නයක්, පී නයක්, යුද්ධයක්, විමුක්ි යක් 

ගතැන කථා කරනවා. ශේ අයශප ඔළුශේ ි ශබන්ශන්ම ඒක තමි .  

ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ඊශේ ශපශර්ෘා මම 

මහනුවර City Centre එශක් සහස්ර උෘයානශේ ි බුු ආහාර 

ෘැක්මක් සඳහා  සහභාගි ශවන්න ගියා. ශේ රශේ ආහාර සංස්කඪි ය 

පිළිබඳව ි බුු ඒ ප්රෘර් නයට මම ගියා. මම ඒකට උෘවු කළා. 

පරිසර ඇමි තුමාත් මට ඒ ශවලාශේ ශලොකු උෘවුවක් කළා. 

එතැනදී අපි ආහාර සැලසුේ ක්රියාත්මක කිරීම, ආහාර පිළිගතැන්වීම, 

ඒ වා ශපම ආහාර සංස්කඪි ය පිළිබඳව ශගතො ක් ශද්වල් ෘැක්කා, 

ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. එෘා අපට ශත්රුණා ශේ රශේ 

ශකොි  තරේ නේ ආහාර අපි විින කරනවාෘ කියලා. මම හිතන 

විධියට, මහනුවර දිස්ත්රික්කශේ අි වි ාල ජනතාවක් එෘා එතැනට 

ආවා. ඔවුන් එතැනට ඇවිල්ලා කිේශේ, අපි ෘවසකට ශකොි  තරේ 

නේ ආහාර විින කරනවාෘ කියලා. ශේ රශේ පලා වර්ගත පමණක් 

152ක් ි ශබනවා, ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. ඒ පලා වර්ගත 

152 දිහා බැලුවාම මට හිතුණා, ඒ පලා වර්ගතවලින් අපි 

ප්රශයෝජනයට ගතන්ශන් නැි  වර්ගත ශකොතරේ ි ශබනවාෘ කියලා. 

අශප් රශේ අල වර්ගත ශකොතරේ ි ශබනවාෘ? ආහාර සුරක්ෂිතභාවය 

පිළිබඳ කටයුතු කිරීශේදී අෘ අපට වගතකීමක් ි ශබනවා, ඒ හැම 

එකකටම වටිනාකමක් ශෘන්න. පාසල් ෘරුවන්ට පවා ශේ පිළිබඳව 

අවශබෝධයක් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ව ෘැනුවත් කිරීශේ වැෘගතත්කම 

ගතැනත් මම ශේ ශවලාශේ මතක් කරනවා. ආහාර සංස්කඪි ය 

පිළිබඳව ි බුු ඒ ප්රෘර් නය රට වටා ශගතනියන්න පුළුවන් නේ 

ශහොඳි . එම ප්රෘර් නය සංවිධානය කළ ග්රැෆික්ක්ස් ලංකා 

ආයතනශේ නිර්මාතඪ ගතාමිණී ජයි ස්ස සශහෝෘරයා මශප 

හිතවශතක්. ආහාර සංස්කඪි ය පිළිබඳ අවශබෝධයක් ලබා ශෘන්න 

ශේ වාශප ප්රෘර් න මුළු රට පුරා පවත්වන්න ඕනෑ යුගතයක්, ශේ. 

එහිදී ගිරිි ල්ල ශකොළය පවා ආහාරයට ගතන්නා ආකාරය සඳහන් 

කර ි බුණා. ඒවා අපි ෘැක්කා.    

ශගතවල්වල ිනටින තරුණ පිරිස ශමොන තරේ ඒ සඳහා උනන්දු 

ශවනවාෘ කියන එක අපිට එෘා ෘකින්න ලැබුණා, ගතරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි. මම ඒ පිළිබඳවත් ශේ ශවලාශේ මතක් කරන්න 

ඕනෑ. වන භාවිත එළවලු අශප් රශේ වි ාල ප්රමාණයක් 

ි ශබනවා. ඒ එළවලු වර්ගතත් පරිශභෝජනයට ගතන්නා වැ  පිළිශවළ 

අපි රට තුළ ක්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ. මම හිතන විධියට අපට ශේ 

සඳහා උත්තර ලැශබන්ශන් කිශලෝ ගතණනින්, එශහම නැත්නේ 

ශමට්රික් ශටොන් ගතණනින්. අපිට හරියාකාර උත්තරයක් ලබා ගතන්න 

නේ, ශේ සෑම එළවලු වර්ගතයක්ම, ශේ සෑම පලතුරු වර්ගතයක්ම, 

ශේ සෑම පලා ශකොළ වර්ගතයක්ම අපි අෘ ප්රශයෝජනයට ගතත යුතුි  

කියා මම වි ්වාස කරනවා.  

ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අශප් රශේ අෘ විදුලි 

අර්බුෘයක් ි ශබනවා. අපිට තවම ඒකට උත්තරයක් ලැබී නැහැ. 

ගතරු කංචන ඇමි තුමා ගතරු ජනාධිපි තුමා සමඟ සාකච්ඡා 

කරමින් නිරන්තරශයන් ඒ සඳහා අව ය කටයුතු ිනදු කරනවා.  

පසුගිය කාලශේදී අශප් හිටපු ජනාධිපි තුමා පක්ෂ 

නායකයන්ට කිේවා, ශේ ආඩාඩුව භාර ගතන්න කියා. ඒ ශවලාශේ 

ආඩාඩුව භාර ශනොශගතන පැන ගිය නායකශයෝ අෘ ශමතැනට 

ඇවිල්ලා ශනොශයක් ශද්වල් කථා කරනවා. අෘ ඒ අය නැතුව ශේ 

ආඩාඩුව කරන්න බැහැ වාශප තමි  කථා කරන්ශන්. හැම 

ශවලාශේම ඒ අය කියනවා, "ශේක බංශකො ශලොත් ආඩාඩුවක්, 

බංශකොශලොත් ශ්රී ලංකාවක්" කියලා. ශගතොශබල්ස්ශප නයාය වාශප 

හැම ශවලාශේම "බංශකොශලොත්, බංශකොශලොත්" කියන එක සහ 

"ශගතො  ගතන්නවා, ශගතො  ගතන්නවා" කියන එක තමි  එතුමන්ලා 

කියන්ශන්. ශගතො  ගතන්ශන් ශකොශහොමෘ? දුන්නු තැන භාර ගතන්න 

බැර ්  , දුන්නු තැන රැක ගතන්න බැරි, දුන්නු නායකකම භාර ගතන්න 
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බැරි අය ශකොශහොමෘ, රටක් රැක ගතන්ශන්? ඒකටත් බය වුණා නේ, 

රටක් රැක ගතන්ශන් ශකොශහොමෘ? තමන්ට භාර දී ි බුු 

අමාතයාං ය විනා  කරලා, රටට ණය කරලා, ශලෝකයට ණය 

කරලා ගිය  නායකශයෝ ශකොශහොමෘ රට ශේරා ගතන්ශන්? තමන්ට 

භාර දුන් අමාතයාං ශේ  රැකියා සඳහා සේමුඛ් පරීක්ෂණයට එන 

අය උසෘ, මිටිෘ බලපු අය ශකොශහොමෘ, රටක් රැක ගතන්ශන්? ගතරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අෘ ඒ අය ඇවිත් කියනවා, "රට 

බං ශකොශලොත් ශවලා ි ශබන්ශන්, අපි රට ශගතො  ගතන්නවා." 

කියලා.  ඒ අයශප නයායන් අනුව එෘා කටයුතු කළා නේ, අෘ 

වනවිට ශගතො  ගතන්න ශෘයක් නැහැ, රට රැක ගතන්න ලැශබන්ශන් 

නැහැ. එශහම නේ රට විනා  ශවලා ඉවරි .  

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු රාජය ඇමි තුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු තුනක 

කාලයක් ි ශබනවා.  

 

ගුණ නරෝහණ දිසානායක මහතා   
(மாண்புமிகு னறாஹை திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayaka   

ගතරු නි ශයෝජය කථානායකතුමනි, මට විනාඩි 1 ක් ි බුණා 

ශන්. ශහොඳි , මම ඉක්මනින් අවසන් කරන්නේ. 

 ශේ විදුලි අර්බුෘය විසඳන්න අපි පුනර්ජනීමය බල ක්ි ය 

ශයොෘා ගතැීමම ගතැන කථා කරනවා. අපි ෘකිනවා, ශද්ශීය තරුණ 

නිෂ්පාෘකයන්ශප ශබොශහෝ නව නිෂ්පාෘන රට තුළ ි ශබන බව. 

ශේ වනවිට අශප් රශේ උදුන් වර්ගත වි ාල ප්රමාණයක් නිෂ්පාෘනය 

කර ි ශබනවා. අපිට ඒවා ලලප්රශයෝජනයට ගතන්න පුළුවන් නේ, 

අශප් රශේ පවි න විදුලි අර්බුෘයට ඒ තුළින් විසඳුමක් ලබා ශෘන්න 

පුළුවන් ශවි  කියා මම හිතනවා, ගතරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි.  

ශත් පර්ශේෂණ ආයතනය හා මාතශල්, අපනයන කඪෂිකර්ම 

ශෘපාර්තශේන්තුව ශබොශහෝ පරීක්ෂණ ිනදු කර ශත්වලින් වි න් 

හෘන්න අෘ වනවිට ශප්ටන්ේ  බලපත්රය ලබා ශගතන ි ශබනවා. ඒ 

වාශපම cinnamon tea ගතැනත් මම කිව යුතුි . අශප් ගතරු රශේෂ ්

පි රණ ඇමි තුමා පසුගිය ෘවසක මාතශල් ප්රශද් යට ශගතොස් ඒ 

ගතැන ශබොශහොම උනන්දුශවන් ශසොයා බැලුවා. වැවිලි කර්මාන්ත 

අමාතයාං ය ි ශබන්ශන් එතුමා යටශත්. අපි කුරුඳු ශත් - 

cinnamon tea - හෘන්න කටයුතු කළා. එයටත් ශප්ටන්ේ 

බලපත්රය අරශගතන ි ශබනවා. ශේ නිෂ්පාෘන ශපෞද්ගතලික අං ය 

හරහා ිනදු කරන්න අපට පුළුවන් නේ,  ඒ තුළින් ශේ රටට අව ය 

ශ ොලර් ලබා ගතැීමම සඳහා වි ාල ෘායකත්වයක් ලබා ගතන්න 

පුළුවන් බවත් අපි ශේ ශවලාශේ මතක් කරන්න ඕනෑ. Cinnamon 
tea, tea wine වාශප ශද්වල් නිෂප්ාෘනය කරනවා. ඒවා ශේ රශේ 

හැම තැනම නිෂ්පාෘනය කිරීමට අව ය වැ  පිළිශවළ ෘැන් 

ක්රියාත්මක ශවලා ි ශබන බව මම ශපෞද්ගතලිකව ෘන්නවා, ගතරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි.  

ශපොල්වලින් අෘ ශබොශහෝ නිෂ්පාෘන ිනදු ශකශරනවා. ඒ 

වාශපම ශකශසල් spirit එක අරගතන්නවා. ඒ spirit ලීටර් භාගතශේ 

ශපොඩි ශබෝතලයක්  යුශරෝපය, එංගතලන්තය වැනි රටවල ශ ොලර් 

10ක්, 1 ක් ශවනවා. ඒ spirit එක ශකශසල් බශ න් ගතන්ශන්. ඒ 

රටවල ශකශසල් හැශෘන්ශන් නැහැ. හැබැි , අශප් රශේ 

හැශෘනවා. ඒ නිසා අපිට ඒ වාශප නිෂ්පාෘන ිනදු කරන්න පුළුවන්. 

ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ජනාධිපි තුමාට මුෘල් 

අමාතයවරයා විධියට අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.   

හැබැි , මහ බැංකු අධිපි තුමා, නිලධාරි මහත්වරු, ිනයලු 

ශද් පාලනඥශයෝ, සමස්ත ජනතාව එය ක්රියාත්මක කරන්න 

ඕනෑ. ධනාත්මකව හිතලා, ශබොශහොම ඉවසීශමන් කටයුතු කරලා 

ශේ ජයග්රහණ ලබන්න ඕනෑ. සමහරු ශේවා විශේචනය කරමින් 

කවි කියනවා මා ෘැක්කා. ශේ අය වැය ශල්ඛ්නය විශේචනය 

කරමින් ලස්සනට කවි කිේවා. කවි කියලා, ඒ  අය ශේ අය වැය 

ශල්ඛ්නය අපහාසයට ලක් කරනවා අපි ෘැක්කා. [බාධා කිරීමක්]  
අපටත් කවි කියන්න පුළුවන්, ෘයාිනරි ජයශසේකර මන්ත්රීතුමනි. කවි 

මඩුවක් පවත්වමු, මම එන්නේ. පැය ගතණනක් කවි මඩුව පවත්වමු. 

ෘයාිනරි ජයශසේකර මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා එක්ක කවි කියන්න මම 

ready. හැබැි , කවි ශනොකියන අය කවි බි ලා කියන එක තමි  

ප්ර ්නය. [බාධා කිරීමක්]  
 

ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

වමත්රීපාල ිනරිශසේන මැි තුමාට කියන කවි නේ එපා 

කියන්න.  
 

ගුණ නරෝහණ දිසානායක මහතා   
(மாண்புமிகு னறாஹை திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayaka   

ඔේ, වමත්රීපාල ිනරිශසේන හිටපු ජනාධිපි තුමාට කියන කවි 

වාශප ඒවා නේ එපා.[බාධා කිරීමක්]  
 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු රාජය ඇමි තුමනි, ඔබතුමාට ශවන් කර ි ශබන කාලය 

අවසානි . 
 

ගුණ නරෝහණ දිසානායක මහතා   
(மாண்புமிகு னறாஹை திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayaka   

ශහොඳි , ගතරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. ස්තුි ි . 

 

ගුණ දයාසිරි ජයනසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயனசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 

නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගතරු ෘයාිනරි ජයශසේකර මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ දයාසිරි ජයනසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயனசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගතරු රාජය ඇමි තුමනි, ඔබතුමන්ලාශප කේටිය වාශප ගතරු 

වමත්රීපාල ිනරිශසේන මැි තුමා නේ කවි කිේශේ නැහැ. එතුමා 

ශහොඳට වැ  කරශගතන ගියා. ශේ වන විට රටක් ඉතුරු ශවලා 

නැහැ, එතුමා වැ  කරශගතන- [බාධා කිරීමක්] 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ී ළඟට, ගතරු දිලිප් ශවෘආරච්චි මන්ත්රීතුමා.  

Order, please!  ශේ අවස්ථාශේදී ගතරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපි තුමා මූලාසනයට පැමිශණනවා ඇි . 
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අනතුුණව ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා මූලාසනනයන් ඉවත් 
වූනයන්, නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා [ගුණ අංගජන් රාමනාදන් 
මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்று அகலனவ, 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. 
 

 
[අ.භා. 12.31] 

 

ගුණ දිලිප් නවදආරච්චි මහතා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, අශප් රනිල් වික්රමිනංහ 

ජනාධිපි තුමා -[බාධා කිරීමක්]  "අශප්" කියලා කියැවුණා. ඉි න් 

අශප් ශන්. ගතරු ජනාධිපි තුමා පසුගිය 14වන ෘා 2023 වසරට 

අෘාළ අය වැය ශල්ඛ්නය ශේ ගතරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. ශේ අය 

වැය ශල්ඛ්නශේ සඳහන් කරුු කාරණා පිළිබඳව කථා කරමින් 

අශප් ආර්ථික විශ ේෂඥ ගතරු හර්ෂ ෘ ිනල්වා මන්ත්රීතුමාත්, ගතරු 

ඉරාන් වික්රමරත්න මන්ත්රීතුමාත්, ගතරු කබීර් හීයේ මන්ත්රීතුමාත්, අෘ 

අශප් නායකතුමාත් ශේ රශේ අර්බුෘය ගතැන, ශේ රශේ පවි න 

වර්තමාන තත්ත්වය ගතැන කරුු එකින් එකට පහෘා දුන්නා. ඒ 

නිසා ඒ කරුු ගතැන කථා කරන්න මා වැඩි ශේලාවක් ගතන්න 

බලා ශපොශරොත්තු ශවන්ශන් නැහැ.  

අපනයන ආර්ථිකය දියුු කරන්න, රටට ශ ොලර් ලැශබන 

ආර්ථිකය නඟා ිනටුවන්න පුළුවන් වැ  පිළිශවළක් ගතැන ශේ අය 

වැය ශල්ඛ්නශේ සඳහන් ශවන්ශන් නැහැ. විශ ේෂශයන් ඇඟලුේ 

කර්මාන්තය අෘ ක ා වැටිලා ි ශබනවා. ශසේවකශයෝ 2,000ක් 

පමණ වැ  කළ ශබලිඅත්ශත් ඇඟලුේ කර්මාන්ත ාලාව අෘ වහලා 

ි ශබනවා. ශසේවකශයෝ ශෘෘහස් ගතණනක් වැ  කළ තංගතල්ශල් 

ඇඟලුේ කර්මාන්ත ාලාශේ ශසේවකි න් 1,000කට වැඩි පිරිසක් අෘ 

අි න් කරලා ි ශබනවා. ඒ විධියට ලංකාශේම ඇඟලුේ 

කර්මාන්ත ාලා අෘ ක ා වැටිලා ි ශබනවා. ඒ වාශපම, කඪෂි 

ශභෝගත අපනයනය ගතැන බලන්න. ශපොශහොර ප්ර ්නය නිසා ශත්, 

ශපොල්, රබර්, කුරුඳු, ගතේමිරිස් වැනි අපනයන ශභෝගත ආර්ථිකය 

ක ා වැටිලා, ශ ොලර් එන මාවත ඇහිරිලා ි ශබනවා. ඒ විතරක් 

ශනොශවි . ඩීසල් ප්ර ්නය නිසා මත්සය අපනයනය අෘ නතරශවලා 

ි ශබනවා.  

ශේ අය වැය, ශ ොලර් රැශගතන එන ආර්ථිකයක් හෘන අය 

වැයක්ය කියනවා. නමුත්, මා කියන්න කැමැි ි , ශද්ශීය ආර්ථිකය 

 ක්ි මත් කරන්න, ශද්ශීය කර්මාන්ත දියුු කරන්න ශේ අය 

වැශේ  කිිනම වැ  පිළිශවළක් නැි  බව. ශේ ආඩාඩුව ශේ අය වැය 

අනාශගතන ි ශබනවා. විශ ේෂශයන් ධීවර කර්මාන්තය, සැමන් 

කර්මාන්තය, කරවල කර්මාන්තය, කුකුළු මස් කර්මාන්තය, 

බිත්තර කර්මාන්තය හා කිරි ශගතොවියාශප කර්මාන්තය ඇතුළු සෑම 

කර්මාන්තයක්ම අෘ ක ා වැටිලා ි ශබනවා. ශේ කර්මාන්ත දියුු 

කරන වැ  පිළිශවළක් ශේ අය වැය තුළ ඇත්ශත්ම නැහැ.  

ගතරු නි ශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, විශ ේෂශයන් ධීවර 

කර්මාන්තය ගතැන කථා කරන්න මා කැමැි ි . ධීවර කර්මාන්තය 

අෘ සෘහටම විනා  මුඛ්යට ඇෘ ෘමා ි ශබනවා. ධීවර කර්මාන්තශේ 

යාත්රා වි ාල ප්රමාණයක් ි ශබනවා. විශ ේෂශයන් සැමන් ටින්, 

සැමන් මාළු, කරවල ආදී ිනයල්ලක්ම අෘ රහිනගතතව ආනයනය 

කරනවා. ඒ නිසා තමි , අෘ මාළු මිල අඩු ශවලා ි ශබන්ශන්.  

ී ට ෘවස් 14කට ඉහතදී ආනයන හා අපනයන පාලකතුමාට මා 

ෘැනුේ දුන්නා, ධීවර අමාතයාං ශේ අනුමැි යක් නැතුව ශේ රටට 

රහිනගතතව ටින් මාළු ශගතන්වා ි ශබනවාය කියලා. ආනයන හා 

අපනයන පාලන ශෘපාර්තශේන්තුව ඒ වයාපාරිකයන්ට රහිනගතතව 

අවසර ලබා දීලා ි ශබනවා, ඒවා ශේ රටට ශගතන්වන්න.  ශ්රී ලංකා 

ප්රමිි  ආයතනයටත් මා ලිිතතව ෘැනුේ දුන්නා, ශතොරතුරු 

ෘැනගතැීමශේ අි ි වාිනකම පිළිබඳ පනත යටශත් මට ශේ වාර්තා 

ලබා ශෘන්න කියලා. අෘ වනතුරු ඒ ආයතන ශෘශකන්ම මට 

වාර්තාවක් ලබා දුන්ශන් නැහැ.  

අෘ ශේ කර්මාන්තය ක ා වැටිලා ි ශබන්ශන් රහස් කුමන්ත්රණ 

කරන ශහොර ජාවාරේකාරශයෝ පිට රටින් ශේ රටට මාළු ශගතන්වලා 

සැමන් ටින් සකස් කරලා රහිනගතතව ශව  ශළඳ ශපොළට ෘමන 

නිසාි . අෘ අශප් බහුදින යාත්රාවලින් සැමන් නිෂ්පාෘනය සඳහා 

අල්ලන මාළු -ශකෝස් ෘැල්වලින් අල්ලන මාළු- අශළවි කර ගතන්න 

බැරි තත්ත්වයක් උෘා ශවලා ි ශබනවා.  

විශ ේෂශයන් ශකළවල්ලා මාළු කර්මාන්තය කරන බහුදින 

ධීවර යාත්රා 1,777ක් ි ශබනවා. අෘ ශකළවල්ලා මාළු මිල පහත 

වැටිලා ි ශබනවා. ඒකට එක ශහේතුවක් තමි  ඉන්ධන මිල ඉහළ 

යාම. අනික, විශද්  රටවලින් මත්සය ආනයනය කිරීම; 

ජාතයන්තර වයාපාරිකයන්ශප මිල පාලනය. ඕනෑවට ව ා මිල 

පාලනය කළ නිසා රුපියල්  ,700ට ි බුු ශකළවල්ලා කිශලෝව 

අෘ රුපියල් 1,200ට බැහැලා ි ශබනවා. මුහුදු යන ශබෝේටුවල 

ශතල් වියෘම ආෘායමට ව ා වැඩි වීම නිසා අෘ ශබෝේටු ිනයයට 

70ක් ගතැට ගතහලා ි ශබනවා. රැකියාශේ යන්ශන් නැහැ. ඉි න්, ශේ 

රටට  විශද්  විනිමය  ලැශබන්ශන් ශකොශහන්ෘ?  

ඊළඟ එක තමි , වට කරන ශකෝස් ෘැල් කර්මාන්තය. ඒ 

ශබෝේටු 1, 77ක් ි ශබනවා. ඒවා ෘකුු පළාශත් ශබෝේටු,  ගතරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි. හේබන්ශතොට දිස්ත්රික්කශේ, 

මාතර දිස්ත්රික්කශේ, ගතාල්ල දිසත්්රික්කශේ, කළුතර දිස්ත්රික්කශේ 

තමි  ශේ ශබෝේටු 1, 77ම ි ශබන්ශන්.  වට කරන ශකෝස් ෘැල් 

කර්මාන්තශේ ශයශෘන අය ෘවස් හත අටක් ි ස්ශසේ අන්ෘමන් 

දූපත්වලට ගිහිල්ලාි  මාළු අල්ලාශගතන එන්ශන්. ඒකට ෘවස් 18ක්, 

20ක්, 2 ක්, මාසයක් ගතත ශවනවා. ශේ ශබෝේටුවලින් අල්ලන්ශන් 

සැමන් නිෂ්පාෘනය කරන මාළු. ලින්නා කියන මාළු වර්ගතය. ඒ 

මාළු ශගතනාවාම සැමන්වලට ශකොටසක් යනවා. අශනක් ශකොටස 

කරවලවලට යනවා. සැමන්වලට යන ශකොටස සැමන් 

කර්මාන්ත ාලාවලට ශගතනියනවා. සැමන් කර්මාන්ත ාලාවලට 

ශෘනශකොට ලින්නා කිශලෝවක් රුපියල් 400ට, රුපියල් 4 0ට  

විකුණනවා. සැමන් කර්මාන්ත ාලා 2 ක් විතර ශේ රශේ 

ි ශබනවා. සැමන් කර්මාන්ත ාලාවලට ඒ මාළු ටික යනශකොට 

ශද්ශීය පරිශභෝජනයට, ඒ වාශපම කර්මාන්තය කරන ධීවරයාට, 

ශවශළන්ෘාට සරිලන ආකාරයට මිල පරිපාලනයක් ශකශරනවා.  

කරවල කර්මාන්තය ගතත්ශතොත්, අෘ පුත්තලම දිස්ත්රික්කශේ 

ී ගතමුව බල ප්රශද් ය පුරාම ඉන්ශන් කරවල කර්මාන්තය කරන 

අය. ඒ කරවලවලට මාළු ශගතන යන්ශන් ෘකුශණන්. ශේ ශබෝේටු 

1, 77න් අල්ලන තමි  මාළු ශගතන යන්ශන්. අෘ කරවල 

කර්මාන්තය ක ා වැටිලා ි ශබනවා. ලින්නා මාළු  කර්මාන්තය 

ක ා වැටිලා ි ශබන්ශන් ප්රමිි  ආයතනශේ කිිනම ශසොයා බැලීමක් 

නැි ව, ප්රමිි යක් නැි  මාළු චීනශයන් ශහොශරන් ශගතශනන 

නිසාි . ශකොේපැනි හතර පහකට අවසර දීලා ි ශබනවා ආනයන 

හා අපනයන පාලන ශෘපාර්ත්ශේන්තුව. ධීවර අමාතයාං ය, ධීවර 

ශෘපාර්තශේන්තුව ෘන්ශන් නැනැ, මාළු ශගතන්වන්න අවසර දීලා 

ි ශබන්ශන්. මාළු වි ාල ප්රමාණයක් රැගතත් කන්ශේනර් ි ස් 

ගතණනක් ළඟදී එනවා ලු. මාළු ආනයනය තහනේ කශළේ ශේ රශේ 

ශ ොලර් පිටරටට යන නිසාි . එශහම තහනේ කරලා ි බියදී තමි  

ශපොශහොේටුව ආඩාඩුවට සේබන්ධ ශේ ශහොර නශඩ්ට රහිනගතතව 

මාළු ශගතන්වන්න අවසර දීලා ි ශබන්ශන්. ශේක වහාම නතර 

කරන්න ඕනෑ. අශප් ශද්ශීය ධීවරයා අෘ නැත්තටම නැි  ශවනවා. 

ෘකුශඩා ලින්නා මාළු කර්මාන්තය නැත්තට නැි  ශවනවා. ඒ නිසා 

1043 1044 



පාර්ලිශේන්තුව 

ශහොර රහශසේ මාළු පිට රටින් ශගතන්වන එක, කරවල ශගතන්වන 

එක, සැමන් ශගතන්වන එක නතර කරන්න කියා මම ශේ 

අවස්ථාශේ ශේ ගතරු සභාවට මතක් කරනවා.  

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, ප්රමිි යක් නැි , 

පරිශභෝජනයට නුසුදුසු මාළු ලංකාවට ශගතනැල්ලා, සුමාන 

ගතානකට පස්ශසේ ටින් කරලා ශවශළඳ ශපොළට ෘමනවා කියලා සි  

ශෘකකට උ දී අපට ෘැන ගතන්න ලැබුණා.  ප්රමිි  ආයතනශයනුත් 

ඒ කාරණය රහිනගතතව සඟවාශගතන ඉඳලා ි ශබනවා කියා ෘැන 

ගතන්න ලැබුණා. මම ඒ අවස්ථාශේම ධීවර ඇමි තුමාට කථා කළා. 

මට ධීවර ඇමි තුමාව සේබන්ධ කර ගතන්න බැරි වුණා. මම රාජය 

ඇමි තුමාට කථා කළා. ඒ අවස්ථාශේ රාජය ඇමි තුමා ජංගතම 

ශසේවශේ හිටිශේ. ඒ අවස්ථාශේ ධීවර අමාතයාං ශේ ශල්කේ 

හිටියා;  අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා හිටියා. ඒ ිනයලුශෘනාම ශේ 

කරුණ ෘන්ශන් නැහැ කිේවා. මාළු ශගතන්වන බව ෘන්ශන් නැහැ 

කිේවා. අෘ ශද්ශීය ධීවරයාට ඒ නියම මිල ප්රමාණය ලැශබනවා 

ශන්ෘ කියලා ඇහුවා. මම කිේවා "නැහැ, ශේ ගතැන ශසොයා බලන්න. 

රජශේ බලධාරින් කඩා ායමක් විිනන් ශේවා ශගතන්වනවා. ඒක 

වහාම නතර කරන්න" කියලා.  මම එෘා ඒ  ඉල්ලීම කළා. නමුත්, 

ඊට පසුව ඒ ගතැන ශමොනවත් කථාවක් නැි  වුණා. පසුගිය 14 

වැනිෘා අය වැය කථාව ඉදිරිපත් කර අවසන් වුණාට පස්ශසේ, ශත් 

පැන් සංග්රහය අවස්ථාශේ මම  පලස් ශද්වානන්ෘා කැබිනේ 

ඇමි තුමාට ශේ ගතැන කියලා එතුමා සමඟ අශප් ගතරු 

ජනාධිපි තුමා හමුශවන්න ගිහින් ජනාධිපි තුමාට ශේ කථාව 

කිේවා. "ෘකුශඩා ධීවර ශබෝේටු, බහුදින ධීවර යාත්රා 1700 ගතණනක් 

අභාවයට ගිහින්, කර්මාන්තය නතර ශවලා. ඒ නිසා ශේ මාළු 

ශගතන්වන එක නතර කරන්න"  කිේවා.  

මම එශහම කිේවාම,  පලස් ශද්වානන්ෘා ඇමි තුමාත් කිේවා, 

"ඔේ ජනාධිපි තුමනි, මාළු ශහොරට ශගතන්වනවා ලු. මම ෘන්ශන්ත් 

නැහැ" කියලා. ඇි  ඒ විධියට ශහොර රහශසේ කුමන්ත්රණ 

කරන්ශන්? ශද්ශීය කර්මාන්තය නඟා ිනටුවනවා කියලා ශන්ෘ 

කියන්ශන්? ධීවර කර්මාන්තය  ක ා වැශටන්න ශෘන්න එපා. ධීවර 

කර්මාන්තය දියුු කරන්න කටයුතු කරන්න කියා මම ඉල්ලා 

ිනටිනවා. 
 

ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ගතරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා අෘ කළු ඇඳුමක් ඇඳලා ආශේ ඇි ? 
 

ගුණ දිලිප් නවදආරච්චි මහතා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ශපොඩ් ක් ඉන්න. අෘ මම කළු ඇඳලා ආව ශහේතුව කියන්නේ. 

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, එක්දින ධීවර යාත්රා 

1,320ක් ි ශබනවා. ඉන්ධන ප්ර න්ය නිසා අෘ ඒ අය රැකියාවට 

යන්ශන් නැහැ. ඒ වාශපම තමි , වල්ලේ, ශතප්පේ ඇතුළු ශපොඩි 

ශබෝේටුවල තත්ත්වයත්. රුපියල් 8 ට ි බුු ලාේපුශතල් 

ශබෝතලය අෘ රුපියල් 380 ගතණනට නැඟපු නිසා සුළු කර්මාන්තය 

කරශගතන ිනටි ධීවරයන්ට අෘ එම කර්මාන්තය කරගතන්න විධියක් 

නැහැ. අෘ හුරුල්ලා, පැන්නා, හාල්මැස්සා, සාවාලයා, ශතෝරා, 

අංජිලාවා කියන මාළු මිනිසුන්ට කන්න ලැශබන්ශන් නැහැ. 

ශමොකෘ, අෘ ලාේපුශතල් නැි  නිසා ඒ මාළු අල්ලන ධීවරයන්ට 

තම රස්සාව කරන්න විධියක් නැහැ. ශමවැනි ප්ර ්නයක් ි බියදීත්, 

ශද්ශීය කර්මාන්ත නඟා ිනටුවනවා කියන අසතයය කියන්ශන් 

ඇි ? මම ජනාධිපි තුමාට කියනවා, ඒ වාශපම කැබිනේ 

මඩා ලයට කියනවා, ධීවර ජනතාව ගතැන ශනොෘන්නවා නේ, 

මුලින්ම ඒ අය ගතැන ඉශගතන ගතන්න කියලා. ධීවර ජනතාව තමි  

රටට මාළු සපයන්ශන්. ධීවර ජනතාවශප රැකියා සුරක්ෂිත කිරීම 

සඳහා සැමන්, මාළු පිට රටින් ශගතන්වීම වහාම නතර කරන්න.  

බහුදින ධීවර යාත්රා 1, 70 ගතණනක් ි ශබනවා. ඒ යාත්රාවකට 

trip එකක් යන්න ශතල් ගතහන්න රුපියල් ලක්ෂ 2 ක්, 30ක් විතර 

වියෘේ ශවනවා. ශෘවැනි trip එකට ණය වුශණොත් තුන්වන trip 

එක යන්ශන් නැතුව ශබෝේටු ගතැට ගතහලා ි යනවා. ගතරු 

ඇමි තුමනි, ෘැන් ගතාල්ල දිස්ත්රික්කශේ ශබෝේටුවලින් ිනයයට 70ක් 

ගතැට ගතහලා ි ශබන්ශන්. ඇත්ත කථාව ඒකි . ඔබතුමා ශසොයා 

බලන්න. ගතාල්ල වරායට ගිහින් බලන්න, ී ගතමුව වරායට ගිහින් 

බලන්න, හේබන්ශතොට වරායට ගිහින් බලන්න, කු ාවැල්ල 

වරායට ගිහින් බලන්න. මම පසුගිය ෘවස්වල ගියා කු ාවැල්ල 

වරායට. එහිදී ධීවර ජනතාව මට බැන්නා. ශේ ප්ර ්න ගතැන කථා 

කරන්ශන් නැත්නේ, ශමොකටෘ පාර්ලිශේන්තුවට ශවලා ඉන්ශන් 

කියලා මශගතන් ඇහුවා. මම ශපශර්ෘා මශප මල්ලිශප ශනෝනාශප 

අේමාශප මළ ශගතෘරට සහභාගි ශවන්න ගියා, ශෘවුන්ෘරට. එහිදී 

ශකලවල්ශලො පන්න කරන ධීවරශයෝ මට බැන්නා, ධීවර ප්ර ්න 

ගතැන කථා කරන්ශන් නැත්ශත් ශමොකෘ කියලා අහමින්. මම 

විශ ේෂශයන් ඉල්ලා ිනටිනවා, ශහොශරන් මාළු ශගතන්වන එක, ඒ 

වංචනික ක්රියාව වහාම නතර කරන්න කියලා. ශලොකු 

ශකොේපැනිකාරයන් පස්ශෘශනකුට, ඇමි වරශයකුශප අි යාශප 

පුශතකුට ඉ  දීලා ි ශබනවා. ශහොර රහශසේ ශගතන්වනවා සැමන් 

මාළු. තව සි යකින් කන්ශේනර් 30 ගතණනක් ලංකාවට එනවා. 
 

ගුණ දයාසිරි ජයනසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயனசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කවුෘ ඒ ඇමි ? 

 

ගුණ දිලිප් නවදආරච්චි මහතා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ඔය පැත්ශත් ඇමි වරු තමි . ඒ නිසා අශප් ධීවර කර්මාන්තය 

ක ා වැශටනවා.  
 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமனக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නම කියන්න. 
 

ගුණ දිලිප් නවදආරච්චි මහතා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මම නම ෘන්නවා. මම රාජය ඇමි තුමාට නේ තුනම කිේවා. 

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, අෘ - 

 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமனக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ෘයාිනරි ජයශසේකර ෘ? 

 

ගුණ දිලිප් නවදආරච්චි මහතා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ෘයාිනරි ජයශසේකරලා එශහම කරන මිනිස්සු ශනොශවි . පිරිිනදු 

මිනිස්සු. එතුමන්ලා ශහොරු ශනොශවි . ශහොරු ශනොවන අය තමි  

ශේ පැත්ශත් ඉන්ශන්. ඔය පැත්ශත් ඉන්ශන් ඔක්ශකෝම ශහොරු.  

 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

1045 1046 

[ගතරු දිලිප් ශවෘආරච්චි  මහතා] 
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ශහොරකේ කරලා, ශහොරකේ කරලා ශේවා කාලා බීලා විනා  

කරලා -සුන් කරලා- ි ශබන්ශන්. රට, ජාි ය විනා  කරපු පිරිසක් 

තමි  ඔය පැත්ශත් ඉන්ශන්. [බාධා කිරීේ]  

ගතරු ඇමි තුමනි, අෘ ශලෝක ධීවර දිනය. නමුත්, අෘ ධීවරයා 

අනාථි . ඒ නිසා මම අෘ ඔබතුමාශගතන් ඉල්ලීමක් කරනවා. [බාධා 
කිරීේ] ලංකාශේ ජනගතහනය ශකෝටි 2.2 ි . ජනගතහනශයන් 

අශටන් පංගුවක් ධීවරශයෝ. ලක්ෂ 2 ක් පමණ වන ධීවරශයෝ ජීවත් 

ශවන්ශන් මහ මුහුශෘන්. මහ මුහුෘ විනා  කරන්න ශෘන්න එපා. 

මහ මුහුෘ විනා  කරනවා කියන්ශන් ශමොකක්ෘ? විශද්ශීය නැේ 

ගතණනාවක් ඇවිත් අශප් රට වට ් ා ඇි  මුහුශද් මාළු ටික 

ඔක්ශකොම ශහොරාට අරශගතන යනවා; උතුරු නැ ශඟනහිර මුහුශද් 

මාළු ටික මංශකොල්ල කනවා.  පලස් ශද්වානන්ෘා ඇමි තුමාටත් 

එය නවත්වන්න බැහැ. උතුරු නැ ශඟනහිර මුහුෘ පරිස්සේ 

කරගතන්න බැරුව ශකොශහොමෘ ෘකුශඩා මුහුෘ පරිස්සේ කරන්ශන්? 

එශහම නේ, ඒ කටයුතු හරියාකාරව කරන්න අෘාළ ඇමි වරුන්ට 

වගතකීම භාර ශෘන්න.  

අෘ එක පැත්තකින් මහ මුහුෘ මංශකොල්ල කනවා. අශනක් 

පැත්ශතන්, ශද්ශීය ධීවර කර්මාන්තය කරන ධීවරයා අල්ලාශගතන 

එන මාළු ටික අෘ විකුණාගතන්න බැහැ. චීනශයන් ලින්ශනෝ 

ශගතන්වන්න ශකොේපැනිකාරයන්ට ඉ  දීපු නිසා අෘ ෘකුශඩා 

ධීවරයන් පමණක් ශනොශවි , රශේම ධීවරශයෝ අසරණ තත්ත්වයට 

පත් ශවලා ඉන්නවා. සැමන් ශකොේපැනි 2 ක් විතර ි ශබනවා. 

ඒවාශේ වැ  කරන  ,000ක් පමණ වන ශසේවකයන්ට අෘ මහ 

පාරට බහින්න ිනද්ධ ශවලා ි ශබනවා. ී ගතමුශේ, පුත්තලම  

ඇතුළුව වියළි කලාපශේ කරවල ශේළන මිනිස්සු අෘ මහ පාරට 

බැහැලා ි ශබනවා. ශමවැනි විනා යක් ශේ රශේ ිනදු වන්ශන් 

ඇි ?  

ගතරු ජනාධිපි තුමනි, ඔබතුමා ශහොරුත් එක්ක හිටශගතන 

ශහොරුත් එක්ක වැ  කරන ශකොට ඔබතුමාට විවිධ ප්ර ්නවලට 

මුහුණ ශෘන්න ිනද්ධ ශවනවා. අෘ ශලෝක ධීවර දිනය. 

ශකලවල්ශලො පන්ශන කරන ධීවරයන් ශවනුශවන්, බහුදින ධීවර 

යාත්රා හිමියන් ශවනුශවන්, ධීවරයන්ශප ඩීසල් ප්ර ්නය ශවනුශවන්, 

ලාේපුශතල් ශනොමැි  වීම නිසා සුළු කර්මාන්තය කරගතන්න බැරිව 

ිනටින ධීවරයා ශවනුශවන්, ඒ වාශපම ශකෝස් පන්නය කරන 

ෘකුශඩා ධීවරයා ශවනුශවන් -ඒ ිනයලුශෘනා ශවනුශවන්- ශලෝක 

ධීවර දිනය වන අෘ දිනශේ මම පාර්ලිශේන්තුව අවසන් වනශතක් 

ශමම ගතරු සභාශේ උපවාස කරන බව ශේ අවස්ථාශේදී ප්රකා  

කරනවා. 

ශේවා තමි  මශප ඉල්ලීේ. රහිනගතතව ලංකාවට මාළු 

ශගතන්වන එක නතර කරන්න ඕනෑ; සැමන් ශගතන්වන එක නතර 

කරන්න ඕනෑ. ලංකාශේ ධීවරයන්ට ඩීසල් ටික ලබා ශෘන්න ඕනෑ; 

ලාේපුශතල් ටික ලබා ශෘන්න ඕනෑ; ශේ සෑම ශෘයක්ම ලබා 

ශෘන්න ඕනෑ. ශේ පාර්ලිශේන්තුව පවත්වා ඇි  වැ ක් නැහැ, 

පාර්ලිශේන්තුශේ අය රටට ආෘරය කරන්ශන් නැත්නේ. ශහොරට 

මාළු ශගතන්වන්න, ශහොරට සැමන් ශගතන්වන්න ඉ  ශෘනවා නේ, 

ඩීසල් ශහොරා කනවා නේ-  
 

ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

එතුමා අමු මාළුශවක් කාලාෘ ශකොශහේෘ.  
 

ගුණ දිලිප් නවදආරච්චි මහතා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 

ප්ර ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීේ] ජනතාව අප එවලා ි ශබන්ශන් 

ධීවරයා ආරක්ෂා කරන්න. [බාධා කිරීේ] ඔබතුමා ශමොකක්ෘ 

කියන්ශන්?  

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமனக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමා උපවාස කරන්න ඉඳගතන්න.  
 

ගුණ දිලිප් නවදආරච්චි මහතා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
උපවාස කරන්න ඉඳගතන්නවා තමි .  
 

[නමම අවස්ථානේී ගුණ දිලිප් නවදආරච්චි මන්ත්රීතුමා සභා ගර්භය 
මැදට පැමිණ බිම අසුන්ගත්නත්ය.]     

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி அவர்கள் 

சபாமண்டபத்தின் மத்திக்கு வந்து, நிலத்தில் அமர்ந்தார்.]  

[At this stage, the Hon. Dilip Wedaarachchi walked into the Well of 
the House and sat on the Floor.]  

 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமனக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, ෘැන් ඔබතුමා වැ  

කටයුතු කරශගතන යන්න - [බාධා කිරීේ] 
 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please get back to your seat. You have 

raised your issue. [Interruption.]   
 

ගුණ නීි ඥ සිසිර ජයනකොඩි මහතා (නධ ශීය වවදය රාජය 

අමාතයතුමා)  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி சிசிர ஜயதகாடி - சுனதச கவத்திய 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Sisira Jayakody, Attorney-at-Law - State Minister 
of Indigenous Medicine)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Order?  
 

ගුණ නීි ඥ සිසිර ජයනකොඩි මහතා   
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி சிசிர ஜயதகாடி) 
(The Hon. Sisira Jayakody, Attorney-at-Law)  

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, ෘැන් ශේ මන්ත්රීතුමා 

ශමතැන වාඩි ශවලා ඉන්න ශකොට හරියට වාඩි ශවලා ඉන්න 

කියන්න. ඇටවල්ශලෝ  
 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එතුමා අමුශවන් මාළු කාපු එක්ශකශනක්. [බාධා කිරීේ]  

 
 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Member, please get back to your 

seat and allow Parliament to continue. - [Interruption.]   
 

Hon. Member, you raised your issue. Now, please get 
back to your seat and allow Parliament to continue. 
[Interruption.] I will refer your issue to the Hon. Minister 
and to the Hon. President through the Hon. Speaker. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமனக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අශන්! ශේ මන්ත්රීතුමාට ශබශහත් ශපොඩ් ක් ශගතනැල්ලා 
ශෘන්න.-[Interruption.]   

 
ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please get back to your seat and allow 

Parliament to continue. [Interruption.] 
 

Hon. Member, through the Speaker, we will inform 
the issue you had raised to the Hon. President and to the 
Hon. Minister. Now, please get back to your seat and 
allow Parliament to continue. - [Interruption]  

The next speaker is the Hon. Akila Ellawala. You 
have 14 minutes. 

 
 

[අ.භා. 12.48] 

 

ගුණ අකිල එල්ලාවල මහතා 
(மாண்புமிகு அகில எல்லாவல)  

(The Hon. Akila Ellawala)  

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, මශප කථාව 

පටන්ගතන්න ඉස්ශසල්ලා කිව යුතු කාරණයක් ි ශබනවා. [බාධා 
කිරීේ] අශප් රාසමාණික්කේ මැි තුමා ශබොශහොම ෘක්ෂි  ජනතාව 

ශනොමඟ යවන අසතය කියලා මාධය සන්ෘර් න පවත්වන්න. 

එතුමාට ශපශනන්ශන් නැද්ෘ කියා මා ෘන්ශන් නැහැ, සමඪද්ධි, 

වැඩිහිටි, විවිධ හැකියා ඇි  පුද්ගතලයන් හා වකුගතඩු ශරෝගී දීමනා 

ලබන ප්රි ලාභීන්ට ශගතවනු ලබන වැඩි කරන ලෘ දීමනා අඛ්ඩා ව 

ලබා ශෘනවා කියන කාරණය මුෘල් අමාතයවරයා ව ශයන් 

ජනාධිපි තුමාශප ශයෝජනාවක් හැටියට ශේ අය වැය කථාශේ 

ි ශබන බව. එතුමාට ශේක ශත්ශරන්ශන් නැි වෘ ෘන්ශන් නැහැ. 

ශමතැන ි ශබන ප්ර ්නය ශේකි . මාස හතරක කාලය සඳහා 

ශයෝජිත සහන කියන එකට, "ශයෝජිත අි ශර්ක සහන" කියලා 

ි බුණා නේ ශේ ප්ර ්නය එන්ශන් නැහැ කියා මම හිතනවා. ශේ 

වාශප එක වචනයක් වුණත් අඩු කරලා, ඉස්පිලි පාපිලි අඩු කරලා 

කථා කරමින් ශබොරුවට මාධය සන්ෘර් න ෘමන එක විපක්ෂශේ 

කාර්ය භාරයෘ කියන ප්ර ්නය අපට ි ශබනවා.  

මම ශේ සුමානය පුරාම ෘැක්කා, විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරු කථා 

කරපු විධිය. අපට ශත්රුේ යන විධියට, ශේ ර ශේ හැමෘාම 

උද්ශඝෝෂණ පැවැත්ශවන එක තමි  විපක්ෂශේ බහුතරයක් 

මන්ත්රීවරුන්ට අව ය ශවලා ි ශබන්ශන්. [බාධා කිරීේ.] 

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Allow the Hon. Member to speak. 

Please go back to your seats. 

 
ගුණ අකිල එල්ලාවල මහතා 
(மாண்புமிகு அகில எல்லாவல)  

(The Hon. Akila Ellawala)  

ඒ වාශපම ශපට්රල් ශපෝලිේ, ගතෑස් ශපෝලිේ ි ශයන්න තමි  

එතුමන්ලාට අව ය ශවලා ි ශබන්ශන්. ඒක තමි  විපක්ෂශේ 

බහුතරයක් මන්ත්රීවරුන්ශප සන්ශතෝෂය. එශහම නැතුව ශේ රට 

ස්ථාවර කරන්න, ආර්ථික ව ශයන් ශපෝෂණය කරන්න, සමාජයීය 

ව ශයන් ස්ථාවරභාවයක් ඇි  කරන්න විපක්ෂයට කිිනම 

අව යතාවක් නැි  බව අපට ශේ කථාවලින් ශබොශහොම පැහැදිලිව 

ශපශනනවා. අශප් ශේ ශජයෂ්ඨ මන්ත්රීතුමා වුණත් ෘැන් ශේ සභා 

ගතර්භයට ඇවිල්ලා කරපු නා ගතම ශකළින්ම මාධය සන්ෘර් නයක්. 

එතුමා මළ ශගතෘරකට ගිය ශේලාශේ දී වුු ිනද්ධියක් ගතැන කිේවා. 

එතුමාට ි බුු ශචෝෘනා ඇත්ත. එතුමා කියන කථාව ඇත්ත 

ශවන්න පුළුවන්. නමුත් ශේ වාශප ශේලාවක පාර්ලිශේන්තු සභා 

ගතර්භය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ශජයෂ්ඨ මන්ත්රීවරයකු ඒ විධියට 

රඟපානශකොට ශමොකෘ හිශතන්ශන්? ශේ රශේ ජනතාව අෘ වි ාල 

ව ශයන් පී ාවට පත් ශවලා ඉන්නවා. එවැනි විකාරවලින් 

ජනතාවශප පී නය තවත් වැඩි කරනවා ශන්. 
 

ගුණ දිලිප් නවදආරච්චි මහතා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Order?  
 

ගුණ දිලිප් නවදආරච්චි මහතා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, ශමතුමා මශප නම 

කිේවා. 
 

ගුණ අකිල එල්ලාවල මහතා 
(மாண்புமிகு அகில எல்லாவல)  

(The Hon. Akila Ellawala)  
නම කිේශේ නැහැ. [බාධා කිරීේ] 
 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, that is not a point of Order. Your name 

was not mentioned. Hon. Akila Ellawala, please continue 
with your speech. 

 

ගුණ දිලිප් නවදආරච්චි මහතා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ශක්බල් ක ලා, ශපොත් ශපොළශේ ගතහලා - [බාධා කිරීේ] 

 

ගුණ අකිල එල්ලාවල මහතා 
(மாண்புமிகு அகில எல்லாவல)  

(The Hon. Akila Ellawala)  

අශනක් කේටිය කළා කියලා වැෘගතත් මන්ත්රීවරයකු වන 

ඔබතුමාත් එශහම හැිනශරනශකොට ඒක වැරදිි  ශන්. ඒකි  අපි 

කියන්ශන්.  
 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, do not go for a debate. Please continue 

with your speech. 

 

ගුණ අකිල එල්ලාවල මහතා 
(மாண்புமிகு அகில எல்லாவல)  

(The Hon. Akila Ellawala)  

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, ඉි හාසශේ ෘැවැන්තම 

ආර්ථික සහ සමාජයීය ප්ර ්නයට අශප් රශේ ජනතාව මුහුණ දී 

ිනටින අවස්ථාවක තමි  ගතරු ජනාධිපි තුමා ශමවර අය වැය 
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ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් කශළේ. ශමය කාශලෝචිත අය වැය 

ශයෝජනාවලියක් කියලා මා ශපෞද්ගතලිකව වි ්වාස කරනවා. 

ශබොරුවට ශලොකු ශනොේමර ෘමලා, ශලොකු ගතණන් ෘමලා, සමාජ 

සහන ශෘන එක ගතැන සඳහන් කරලා,  ශබොරු මාධය 

සන්ෘර් නයක් හැටියට ශනොශවි  ශමවර අය වැය ශල්ඛ්නය 

ඉදිරිපත් කරලා ි ශබන්ශන්. යථාර්ථවාදී ආර්ථික වැ  පිළිශවළක් 

ඔස්ශසේ ශේ රශේ ආර්ථිකය ස්ථාවරභාවයට පත් කිරීම සඳහා සකස ්

කළ ලියවිල්ලක් හැටියටි   ශමවර අය වැය ශල්ඛ්නය මම 

ෘකින්ශන්.  

අශප් රශේ ි ශබන ශේ ප්ර ්නවලට මූලික ශහේතුව තමි  යල් 

පැන ගිය ීමි  රීි . අශප් රශේ ි ශබන ශේ ීමි  රීි  එක්ක කිිනම 

ශෘයක් කරන්න බැහැ. ශේ ීමි  රීි  අවුරුදු පනහ-හැට පරණි . 

මට මතකි , ශජ්ේස් පැකර් කියලා ඕස්ශේලියානු වයාපාරිකශයක් 

ශලොකු මුෘලක් -විශද්  විනිමය ප්රමාණයක්- ආ ශයෝජනය කිරීම 

සඳහා 201  අගත භාගතශේදී ශේ රටට ආවා. නමුත් ඒ අවස්ථාශේදී 

යහ පාලන ආඩාඩුව ශමොකක්ෘ කශළේ? රාජපක්ෂලාශප 

යාළුශවක්ය, නාමල් රාජපක්ෂශප යාළුශවක්ය කියලා ශබොරු 

මතයක් හෘලා ඒ වයාපාරිකයා ශේ රශටන් පැන්නුවා. අවසානශේදී 

ඒ වයාපාරිකයා ඇශමරිකාවට ගියා. ඔහු හවාි  ප්රාන්තයට ගිහිල්ලා 

එශහේ ආශයෝජනය කළා.  

අෘ අශප් සංචාරක කර්මාන්තය දියුු කරන්න හෘනවා. නමුත් 

අශප් රශේ ි ශබන ශේ යල් පැන ගිය ීමි  රීි  එක්ක  සංචාරක 

කර්මාන්තය කවෘාවත් දියුු කරන්න බැහැ. මම උෘාහරණයක් 

කියන්නේ. සබරගතමුව වි ව්විෘයාලශේ තරුණයන් පිරිසක් මා 

නි ශයෝජනය කරන රත්නපුර දිසත්්රික්කශේ බලංශගතො  ආසනශේ 

"හුුගතල් ශපොකුණ" කියලා ස්ථානයක් හඳුනා ගතත්තා. නමුත් අෘ 

ශවනකල් ඒ ස්ථානය නරෙන්න ශද්ශීය ශහෝ විශද්ශීය 

සංචාරකයන්ට යන්න බැහැ. ශමොකෘ, ඒක ි ශබන්ශන් වන 

සංරක්ෂණ ශෘපාර්තශේන්තුවට අයත් භූමියක් තුළ. ඉි න්, ීමි  

ශවනස් කරන්ශන් නැතුව සංචාරක කර්මාන්තය දියුු කරන්ශන් 

ශකොශහොමෘ? ලංකාශේ දිය ඇලි 411ක් පමණ ි ශබනවා. එි න් 

ිනයයකට වැඩි සංඛ්යාවක් ි ශබන්ශන් සබරගතමුව පළාශත්. එි නුත් 

වැඩි සංඛ්යාවක් ි ශබන්ශන් රත්නපුර දිස්ත්රික්කශේ. නමුත් දිය 

ඇල්ලක් පිහිටි ස්ථානයක් අලංකාරවත් විධියට සංවර්ධනය 

කරන්න, පැමිශණන සංචාරකයන්ට පහසුකේ සපයන්න 

ක්රමශේෘයක් නැහැ. ඒ වාශප ශද්වල් නිසා තමි  අෘ තරුණ 

පරේපරාව උද්ශඝෝෂණ කරන්ශන්; ඉල්ලීේ කරන්ශන්. අෘ ි ශබන 

ශේ ීමි  රීි  රාමුව තුළ වැ  කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ි ශබනවා. 

ජනාධිපි තුමා අය වැය කථාශේ දී කිේවා වාශප,  සුගතතපාල ෘ 

ිනල්වා මහත්මයාශප "මරාසාද්" නාටයශේ ෘක්වන විධියට ශකොේට 

උරයක් ශමන් කණපිට හරවා, අලුත් අෘහස් ඇතුව, අලුත් ඇහැකින් 

ශලෝකය ශෘස බැලීම තමි  ශවන්න ඕනෑ. අශනක් රටවලත් ීමි  

ි ශබනවා. නමුත් ඒවා කාලශයන් කාලයට උචිත වන පරිදි, 

සමාජයට උචිත වන පරිදි ශවනස් ශවනවා. නමුත් අශප් රශේ 

කවෘාවත් එශහම ශවනස් ශවන්ශන් නැහැ. ශවනස් කරන්න 

උත්සාහ කරනශකොට, ඒ ශද් පාලනඥයා ශහෝ නිලධාරියා ශකොන් 

ශවනවා. පහර ගතහන එක විතරි  කරන්ශන්; ම  ගතහන එක 

විතරි  කරන්ශන්. කියන්න ඉතාම කනගතාටුි , එවැනි තත්ත්වයක් 

තමි  අෘ ි ශබන්ශන්.  

අෘ අපි කන පලතුරු ඉක්මනින් ඉෘවන්න එතශනෝල් වාශප 

chemicals පාවිච්චි කරනවා. ඒ සේබන්ධශයන් අශප් රශේ ීමි  

නැහැ. නමුත් ඒ සේබන්ධශයන් තමි  ීමි  හැශෘන්න ඕනෑ. අපි 

කන්ශන් වස. අශප් ෘරුවන්ට අපි කවන්ශන් වස. 

නමුත් ඒ සේබන්ධශයන් තවම ීමි  හැදිලා නැහැ. ඒක ඉතාම 

අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ීමි  හැශෘන්න ඕනෑ ශද්වල්වලට ීමි  

හැශෘන්ශන් නැහැ. රශේ ආර්ථිකය  ක්ි මත් කරනශකොට, තරුණ 

පරේපරාශේ ඉල්ලීේ ලබා ශෘනශකොට ීමි  වැඩිි . ඒ නිසා තමි  

ශේ සමාජශේ ප්ර ්න ශබොශහොමයක්ම ඇි  ශවලා ි ශබන්ශන්.  

අෘ අපි කවුරුත් ෘන්නවා, ආර්ථික අපහසුතා නිසා අශප් 

ප්රශද් වල ෘරුවන්ට මන්ෘශපෝෂණ තත්ත්වය ඇි  ශවලා ි ශබන 

බව.  අෘ විපක්ෂය  මන්ෘශපෝෂණය ගතැන ශලොකුවට කථා කරනවා.  

2012 දී තමි  මන්ෘශපෝෂණය සේබන්ධශයන් අවසාන සංගතණනය 

කර ි ශබන්ශන්. 2012 දී ජාි ක මන්ෘශපෝෂණ තත්ත්වය ිනයයට 

12ි . නමුත්, මම නිශයෝජනය කරන රත්නපුර දිස්ත්රික්කශේ ඒක 

ිනයයට 2කින් වැඩිි . ඒ කියන්ශන්, රත්නපුර දිස්ත්රික්කශේ 

මන්ෘශපෝෂණ තත්ත්වය ිනයයට 14ි . රත්නපුර දිස්ත්රික්කශේ 

මන්ෘශපෝෂණ තත්ත්වය හැමෘාම ජාි ක මේටමට ව ා ිනයයට 

2කින් වැඩිි . ඒක ශහොඳ තත්ත්වයක් ශනොශවි . ඒක අපි නවත්වා 

ගතන්න ඕනෑ.  

රත්නපුර දිස්ත්රික් ශල්කේතුමිය, ප්රාශද්ශීය ශල්කේතුමන්ලා, 

ප්රාශද්ශීය ශල්කේතුමියලා, ග්රාම නිලධාරින්-නිලධාරිනියන්, 

කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂ්පාෘන සහකාර නිලධාරිතුමන්ලා, 

සමඪද්ධි සංවර්ධන නිලධාරිතුමන්ලා, ශසෞඛ්ය වවෘය 

නිලධාරිතුමන්ලා සහ සබරගතමුව පළාත් සභාශේ ආඩාඩුකාරතුමා, 

ශල්කේතුමා ඇතුළු නිලධාරි කඩා ායමට මම ශේ අවස්ථාශේ 

ස්තුි වන්ත ශවනවා.  ශමොකෘ, ඔවුන් ිනයලු ශෘනා ඒක රාශි ශවලා 

ෘරිද්රතාශවන් ශපශළන පවුල් සඳහා ශලොකු වැ සටහනක් ශගතන 

යනවා. මම කියා ිනටින්ශන් ශේකි . ෘරිද්රතාශවන් ශපශළන අයශප 

ආර්ථික තත්ත්වය ශගතො  නඟන්න අපි තාවකාලිකව බඩු මලු ලබා 

ශෘනවා;  මූලය ආධාර ලබා ශෘනවා. හැබැි , ඒවා තාවකාලික 

විසඳුේ විතරි .  ඉදිරිශේ දී ශහෝ ඒ පවුල්වල ආර්ථිකය  ක්ි මත් 

කරන්න අපි ශවනත් වැ  පිළිශවළක් සකස් කළ යුතුි . 

ෘරිද්රතාශවන් ශපශළන සමහර පවුල්වල සැබෑ තත්ත්වය ශසොයා 

බැලුශවොත්,  ඒ පවුල් ස්වාමිපුරුෂයා මිය ගිහින් ි ශබන, කු ා 

ෘරුවන් ිනටින, මවට රැකියාවකට ශහෝ  යන්න බැරි තත්ත්වයක් 

ි ශබන පවුල් බව අපට ශපශනනවා. රජයක් හැටියට අපි උත්සාහ 

කරන්න ඕනෑ, එවැනි පවුල්වලට ස්වයං රැකියාවක් ශහෝ ශවනයේ 

ශහෝ ක්රියාවලියක් තුළින් තමන්ශප  ආර්ථිකය ශගතො  නඟාශගතන 

ශපෝෂණය සපයා ගතන්න අවස්ථාව සලසා ශෘන්න.  ඒක තමි  අපි 

ශේ ශවලාශේදී කරන්න ඕනෑ. ශමොකෘ, හැමෘාම  බඩු මලු 

ශබෘන්න රජයට බැහැ;  හැමෘාම රුපියල්  ,000 ගතණශන් 

ශගතවන්න බැහැ.  අපි ඒක ශත්රුේ ගතන්න ඕනෑ.  අශප් ප්රශද් වල 

වයාපාරිකශයෝ ඉන්නවා; ස්ශේච්ඡා සංවිධාන ි ශබනවා. ඒ 

ශගතොල්ලන්ට පුළුවන් ශේ සඳහා උෘේ කරන්න. උෘාහරණයක් 

ගතත්ශතොත්, මම නිශයෝජනය කරන බලන්ශගතො  ආසනශේ 

කල්ශතොට ශකොේඨාසශේ ෘරිද්රතාශවන් ශපශළන පවුල් 10ක් 

ි ශබනවා. අශප් ප්රාශද්ශීය ශල්කේතුමිය ඇතුළු නිලධාරි 

කඩා ායම එකතු ශවලා ඒ පැත්ශත් ඉන්න වයාපාරිකයන්ශගතන් 

සහ ස්ශේච්ඡා සංවිධානවලින් උෘේ ලබා ශගතන ඒ පවුල් 10ට 

ශවනම විශ ේෂත්වයක් කරනවා. ඒවා තමි  අෘ ශවන්න ඕනෑ.  අපි 

ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිල්ලා වටිනා කාලය සහ මුෘල් නාස්ි  

කර, එක එක්ශකනාට ම  ගතහ ශගතන, ශබොරු මාධය සංෘර් න 

ෘමන එක ශේ රශේ ි ශබන තත්ත්වය මත ඉතාම අයහපත් 

ක්රියාවලියක්.  ඒක නිසා ශේ ශද්වල් ගතැනත් අපි කල්පනා කරන්න 

ඕනෑ.  

ගතරු ජනාධිපි තුමා, ඉ ේ බැහැර කිරීශේ බලය ප්රාශද්ශීය 

ශල්කේවරුන්ට ලබා ශෘන්න කටයුතු කරනවා කියා ශයෝජනා කර 

ි ශබනවා. මම හිතන්ශන් ඒක ඉතාම කාශලෝචිත ශයෝජනාවක්.  

මශප දිස්ත්රික්කශේ ි ශබනවා මහවැලි අධිකාරියට අයත් ඉ ේ. ඒ 

වාශපම ඉ ේ ප්රි සංස්කරණ ශකොමිෂන් සභාවට අයත් ඉ ේ  

ි ශබනවා. නමුත්, කිිනම අවස්ථාවකදී ශේ ඉ ේ ලබා ගතන්න බැහැ. 

ජාි ක තලශේ වැ සටහනක් වුණත්, ඒ ආයතන ශෘක ගතත්ශතොත් 

හැමි ස්ශසේම ප්ර ්න. හැමෘාම සාකච්ඡා කරනවා. කවෘාවත් 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ඒවාි න් ප්රි ලල ලැශබන්ශන් නැහැ.  මම ඉහි න් කිේවා වාශප 

ශේ ඔක්ශකෝම ි ශබන්ශන් අශප් ීමි යත් එක්ක. ීමි  රාමුවත් 

එක්ක තමි  ශේ ඔක්ශකෝම ගතැටිලා ි ශබන්ශන්. ඒ නිසා අපි 

ශේවා ශවනස් කරන්න ඕනෑ. ශේ ශවලාශේදී ප්රාශද්ශීය 

ශල්කේවරුන්ට ඒ බලය ලබා ශෘන එක ශහොඳි . ශමොකෘ,  

ප්රාශද්ශීය ශල්කේවරුන්  ප්රශද් ශේ ජනතාව සහ ප්රශද් ශේ 

ශද් පාලන අධිකාරියත් එක්ක ශබොශහොම ළඟින් වැ  කරනවා. 

විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරශයක් කිේවා, ශද් පාලනඥයන්ශප ඉල්ලීමට 

ප්රාශද්ශීය ශල්කේවරුන්ට බලපෑේ කරලා ශේ ඉ ේ ලබා ශෘන්න 

කටයුතු කරනවාය කියලා. මම නේ හිතන්ශන් නැහැ,  එශහම 

ශෘයක් ශේවි කියලා. ඉ ේ ශබෘා දීශේ අි ි ය ප්රාශද්ශීය 

ශල්කේවරුන්ට ලබා දීම තුළින් ජනතාවට වි ාල ශසේවයක් ඉෂ්ට 

ශවි . හිටපු ජනාධිපි  ගතරු ශගතෝඨාභය රාජපක්ෂ මැි තුමා තරුණ 

වයවසායකයන්ට ඉ ේ ලබා දීලා ඔවුන්ශප ආර්ථිකය ශපෝෂණය 

කිරීශේ වැ සටහනක් සකස් කළා. නමුත්, අෘ ශවනතුරු ඒ 

වැ සටහන ක්රියාත්මක කර ගතන්න බැහැ. ඇි  ඒ? එක්ශකෝ ශේ 

ඉ ේ LRC එකට අි ි ි . එශහම නැත්නේ මහවැලි අධිකාරියට 

අි ි ි .  

ශමවැනි ජාි ක වයාපඪි යක් සඳහා රජශේ ඉ ේ ලබා දීම 

ප්රාශද්ශීය ශල්කේතුමාට ඉතාම ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. ඒක 

එශහම ශවන්නත් ඕනෑ. එශහම නැි ව අපට ඉදිරියට යන්න බැහැ. 

මා නිශයෝජනය කරන දිස්ත්රික්කශේ රජවක කියන ප්රශද් ශේ 

අක්කර 30ක විතර ප්රමාණයක ඛ්නිජ සේපතක් වන කැල්සි ේ 

නිධියක් ි ශබනවා. නමුත්, ශේක ි ශබන්ශන් වන සංරක්ෂණ 

ශෘපාර්තශේන්තුවට අයත් ප්රශද් යක. අශප් ප්රශද් ශේ ඉන්න 

වයාපාරිකශයක් කැල්සි ේ නිධිය ශවන්ශද්ින කරලා, ඔහුට ශෘන්න 

කියලා ඉල්ලනවා. නමුත්, වන සංරක්ෂණ ශෘපාර්තශේන්තුශේ 

නිලධාරින් ශචෝෘනා කරනවා ශේ තුළින් වනය විනා  ශවනවා 

කියලා. එශලස විනා  ශවන ගතස් ප්රමාණයට ව ා වැඩි ගතස ්

ප්රමාණයක් නැවත වගතා කරන්න ප්රශද් වාසීන් කැමැත්ත ප්රකා  

කරනවා. නමුත්, ඒකට ඉ ක් නැහැ. ශමවැනි ආර්ථික අපහසුතා 

ි ශබන ශවලාවකදී රටට විශද්  විනිමය ශගතන ඒමට ශේ ඛ්නිජ 

නිධිය ශහොඳම සේපතක්.  නමුත්, අපි ශේවා ගතැන ශකොච්චර කථා 

කළත්, ශේවාට අවසරයක් ලබා ශෘන්න බැහැ, අවසරයක් ලබා 

ශෘන්න ක්රමශේෘයකුත් නැහැ. එම නිසා එවැනි ශද්වල් ගතැනත් අපි 

කල්පනා කරන්න ඕනෑ.  

ශප්රාශෘණිය වි ්වවිෘයාලයත්, මධයම පරිසර අධිකාරියත්, 

GSMB එකත් එකතු ශවලා රජවක ප්රශද් ශේ කැල්සි ේ නිමි 

භාඩා  හෘන කර්මාන්ත ාලාවක් ආරේභ කරන්න හෘනවා. නිමි 

භාඩා  20ක් විතර ශේ තුළින් හෘන්න පුළුවන්. නමුත්, ශේ 

ශවනකේ අපට ඒ ඉ ම නිෘහස් කර ගතන්න හැකි ශවලා නැහැ. 

ශේවා අපරාධ. විශ ේෂශයන් ශමවැනි අවස්ථාවකදී ශේවා ගතැන 

තමි  අපි කථා කරන්න ඕනෑ. ශප්රාශෘණිය වි ්වවිෘයාලය විිනන් 

අප ෘැනුවත් කරලා ි ශබනවා, කැල්සි ේවලින් පිළිකා නා ක 

ඖෂධ හෘන්නත් පුළුවන් කියලා. ඒ වාශපම, ිනශමන්ි , තීන්ත 

වර්ගත වාශප අපට විශද්  විනිමය වැය ශවන භාඩා  වි ාල 

ප්රමාණයක් ශද්ශීය ව ශයන් නිෂ්පාෘනය කර ගතැීමශේ හැකියාවත් 

ශේ තුළ ි ශබන බව ඔවුන් ප්රකා  කරලා ි ශබනවා. නමුත්, 

අව ය ඉ ේ ලබා ගතන්න අෘ වන විටත් අපි වි ාල ව ශයන් කාලය 

මි ංගු කරනවා. මාස 10ක් විතර ශවනවා, තවම ඒ ඉ ම නිෘහස ්

කර ගතන්න බැරි වුණා. මම ගතරු ජනාධිපි තුමාශගතන් ඉල්ලා 

ිනටිනවා, ශේවාට මැදිහත් ශවලා රශේ කාශලෝචිත අව යතා 

ශවනුශවන් ීමි  රාමු ශවනස් කරලා, පාරේපරික හණමිටි අෘහස ්

ශවනස් කරලා රටක් විධියට ඉදිරියට යන්න කටයුතු කරමු කියලා. 

මම ී ට ව ා කථා කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් නැහැ. 

නමුත්, අවසාන ව ශයන් බහු කාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක 

බලකාය -ඒ තරුණ පිරිස- ගතැන වචනයක් කථා කරන්න ඕනෑ, 

රජශේ පාර් ්වය නිශයෝජනය කළත්. ඒ අයට ලැශබන්ශන් 

රුපියල් 22,000ක් වාශප වැටුපක්. තවම ඒ අය ස්ථිර කරලාත් 

නැහැ. ඒ වාශපම ශනොශයකුත් අවස්ථාවල ශේ තරුණ 

තරුණියන්ව රැකියා අව යතා මත කියලා ස්ථාන මාරු කරනවා. 

ශේ ි ශබන ආර්ථික අපහසුතාත් එක්ක රජයට ශේ අය ස්ථිර 

කිරීශේ හැකියාවක් ි ශබනවා කියලා මම නේ හිතන්ශන් නැහැ. 

ලබන අශප්රේල් මාසශයන් පසුව ශහෝ ශේ වැටුපට යේකිින මුෘලක් 

වැඩි කර ලබා ශෘන්න පුළුවන් නේ, ඒක ඒ අයට කරන 

සාධාරණයක්. ශේ රැකියාශේ ශයදී ිනටි ශබොශහෝ පිරිසක් අෘ 

ශවනශකොට රැකියාව අත්හැරලා ශගතවල්වලට ගිහින් ි ශබන්ශන්. 

ශමොකක්ෘ, ශහේතුව? ඔවුන්ට වැටුප මදි. රටක් හැටියට ගතත්තාම 

රජශේ ශසේවකයන්ශගතන් අඩුම වැටුප ලබන්ශන් ශේ කඩා ායම. 

මට ශේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ගතරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපි තුමාට ස්තුි වන්ත ශවමින්, මම නිහඬ ශවනවා. 

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Ashok Abeysinghe. You have 16 

minutes.  
 

 
[අ.භා. 1.03] 

 

ගුණ අනශ්ෝක් අනේසිංහ මහතා  
(மாண்புமிகு அனசாக் அனபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, අෘ අපි කථා කරන ශේ 

අය වැය ඉි හාසශේ වැඩිම අය වැය පරතරය ි ශබන අය වැය 

ශලසත්, වැඩිම ණය ගතන්නා අය වැය ශලසත්, වැඩිශයන්ම බදු 

ගතහන අය වැය ශලසත්, ඒ වාශපම ජාතයන්තර මූලය අරමුෘශල් 

අව යතාශවන් ඔේබට ගිය අය වැයක් ශලසත් මම හඳුන්වනවා. 

ශේ අය වැය ඉදිරිපත් කරන්න කලින් ජනාධිපි තුමා 

පාර්ලිශේන්තුවට ප්රකා  කරලා ි ශබනවා, ශමවර අය වැය 

ජාතයන්තර මූලය අරමුෘශල් රාමුව ඔස්ශසේ ක්රියාත්මක කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා කියලා. නමුත්, ඒ රාමුශවනුත් එළියට 

ගිහින් ශේ අය වැය ඉදිරිපත් කර ඇි  බව තමි  අපට ශප්න්ශන්. 

ශමවර ඉදිරිපත් කරලා ි ශබන අය වැශේ ආෘායේ ඇස්තශේන්තුව 

ලංකා ඉි හාසශේ වැඩිම ආෘායමක් ශසොයන ඇස්තශේන්තුවි . 

පසුගිය වසරට සාශප්ක්ෂව ආෘායම ිනයයට 70ක් වැඩිශයන් ශමවර 

ශපන්වනවා. ලංකාශේ කවෘාවත් ිනයයට 10කට, 1 කට, 20කට 

ව ා අවුරුද්ශෘන් අවුරුද්ෘට ආෘායම වැඩි ශවලා නැහැ. ශමවර අය 

වැශයන් අවසාන වසරට සාශප්ක්ෂව ිනයයට 70ක ආෘායේ වැඩි 

වීමක් ශපන්වනවා. ශේ ආෘායම හරියට එකතු වුශඩා නැත්නේ ශේ 

අය වැය ශයෝජනා ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව වි ාල ප්ර ්නයක් 

එනවා. 

ජාතයන්තර මූලය අරමුෘල කිේවා, පාඩු ලබන ආයතන 
ප්රි වයුහගතත කරන්න ඕනෑ කියලා. නමුත්, ශමවර අය වැය 
කථාශවන් ඉදිරිපත් කරලා ි ශබනවා, ලාභ ලබන ආයතන 
විකිණීම පිළිබඳ ශයෝජනාවක්. ජනාධිපි තුමා මුෘල් 
ඇමි වරයා විධියට කියනවා, ලාභ ලබන ආයතන විකුණා 
ශ ොලර් ලබා ශගතන, අශප් ශ ොලර් සංචිත  ක්ි මත් කරලා, 
කුස්ිනය  ක්ි මත් කරනවා කියලා. ඒක හරියට විකුණා ශගතන 
කනවා වාශප වැ ක්. ශමොකෘ, කුස්ිනය  ක්ි මත් කරන්න 
ශ ොලර් ටික ශහොයා ගතන්න හෘන්ශන් ශේ ආයතන 
විශද්ශිකයන්ට විකුණලා. විශද්ශිකයන්ට ශේ ආයතන 
විකුුශවොත් තමි  අප ට ශ ොලර් ලැශබන්ශන්. ශේක එක 
පැත්තකින් අශප් රට නව යටත් විජිතවාෘයට යටත් කිරීමක්ෘ? 
යුද්ධ කරලා ශේ රට යටත් කර ගතන්න බැරි වුු නිසා ශේ 
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[ගතරු  අකිල එල්ලාවල   මහතා] 
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පාලකයන් ආර්ථික ව ශයන් ශේ රට යටත් කර ගතන්න 
හෘනවාෘ කියලා අපි විශ ේෂශයන් අහනවා. 

මම ශේ අවස්ථාශේදී  ශේ කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ, 
ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි. ආඩාඩු පක්ෂය 
නිශයෝජනය කරන පිරිස ශේ අය වැය ශල්ඛ්නයට පක්ෂව 
ඡන්ෘය ශෘන්න බලාශගතන ඉන්නවා. එතුමන්ලාට ශරද්ෘක් 
ඇඳශගතන  ශමම අය වැයට පක්ෂය ඡන්ෘය ශෘන්න පුළුවන්ෘ?  
එෘා සේපත් විකුණන්ශන් නැහැ කියලා කියපු කථා හුඟක් අයට 
අෘ අමතක හින්ෘා  මා ඒ කථා ඇතුළත් පුවත් පත් පිටු කීපයක් 
අරශගතන ආවා. 2015.11.23 දින "අෘ" පුවත් පශත් සඳහන් 
වනවා, "මේබිශේ සේපත් ශනොවිකුණා ඕනෑම රටකින් 
ආශයෝජන ශපන්න" කියලා හිටපු ජනාධිපි  මහින්ෘ රාජපක්ෂ 
මැි තුමා කළ ප්රකා යක්. ඒ වාශපම හිටපු ජනාධිපි  
 ශගතෝඨාභය රාජපක්ෂ මැි තුමා මැි වරණ කාලශේදී කළ 
ප්රකා යක් තවත් පුවත් පතක ි ශබනවා, "වත්මන් රජය 
විකුණා ෘැමූ සේපත් ිනයල්ල යළි රටට පවරා ගතන්නවා" කියලා. 
එතුමා එශහම කියා ි ශබන්ශන් පසුගිය ජනාධිපි වරණ  
කාලශේදී. විකුණා ෘැමූ ිනයලුම සේපත් නැවත රටට ගතන්න බව 
තමි  එෘා එතුමා කිේශේ. "ජාි ක සේපත් විජාි කකරණයට 
එශරහි සටශන් එෘත්-අෘත් මා ඉන්නවා" කියා නාමල් රාජපක්ෂ 
මැි තුමා කළ ප්රකා යක් තවත් පුවත් පතක සඳහන් ශවනවා. 
ජාි ක සේපත් විශද්ශිකයන්ට විකුණනවාට  එශරහිව ඉන්නවා 
කියලා එතුමා කියනවා. මා ශේ කාරණා මතක් කරන්ශන් 
ජාි ක සේපත් විශද්ශිකයන්ට විකුණන්න හෘන ශේ අය වැයට 
පක්ෂව ශේ අයට ඡන්ෘය ශෘන්න පුළුවන්ෘ කියන කාරණය 
මතක් කරන්නි . "කිිනම විධියකින් රාජපක්ෂලා අි න් රට 
ජාි ය පාවාදීමක් ශවන්ශන් නෑ" කියා බැිනල් රාජපක්ෂ 
මැි තුමා කළ ප්රකා යක් තවත් පුවත් පතක සඳහන් ශවනවා. 
ඒ වාශපම බන්දුල ගුණවර්ධන මැි තුමා "රාජපක්ෂ ආඩාඩුව 
චීශනට ිනන්නක්කශර්ට දුන්ශන් එක ඉ මක් විතරි " යනුශවන් 
කළ ප්රකා යක් 2017.05.22 දින "මේබිම" පුවත් පශත් සඳහන් 
ශවනවා. ජාි ක සේපත් විශද්ශිකයන්ට ශෘනවාට විරුද්ධ බව 
කියමින්, ශේශගතොල්ලන්ම ජාි ක සේපත් විශද්ශිකයන්ට 
ශෘන්න කටයුතු කරනවා.  

ශමවර අය වැය ශල්ඛ්නශයන් ලාභ ලබන ආයතන 
ප්රි වයුහගතත කරන්න ශයෝජනා කර ි ශබනවා. ශ්රී ලංකා 
ශටලිශකොේ ආයතනය ලාභ ලබනවා; එහි පාලිත සමාගතේ හතම 
ලාභ ලබනවා. ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව ලාභ ලබනවා; එහි 
පාලිත සමාගතේ වන ලිේශරෝ ගතෑස් සමාගතම, ලංකා ශහොස්පිේල්ස් 
වැනි ආයතන ලාභ ලබනවා. ඒ ආයතන ඔක්ශකෝම 
ප්රි වයුහගතත කරන්න හෘනවා. ශමශහම කියලා, ශමවර අය 
වැයට සහශයෝගතය දීමක් ව ශයන් ඡන්ෘ ය ප්රකා  කිරීශේදී 
ශේශගතොල්ලන්ට අත ඔසවන්න පුළුවන්ෘ? ආඩාඩු පක්ෂශේ 
මන්ත්රීවරුන්ශගතන් මා අහනවා, ඔවුන්ශප නායකයන් කියපු 
කථාවල හැටියට ෘැන් ශේ අය වැයට පක්ෂව ඔබතුමන්ලා අත 
ඔසවනවාෘ කියලා.  

ශේ අය වැය එක අතකින් ඉලක්කේ විජ්ජාවක් ශලසි  මා 
ෘකින්ශන්, ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි. 2021දී ෘළ 
ශද්ශීය නිෂ්පාෘනය රුපියල් බිලියන 17,000ි . ශේ අවුරුද්ශද් 
ිනයයට සඪණ 2.2කින් ආර්ථිකය සංශකෝචනය ශවනවා -පසු 
බහිනවා- කියා ි ශබනවා. එශහම අඩු ශවද්දි ශේශගතොල්ලන් 
කියනවා, 2023දී ෘළ ශද්ශීය නිෂ්පාෘනය රුපියල් බිලියන 
30,000ක් ශවනවා කියලා.  උද්ධමනය ිනයයට 70, ිනයයට 80, 
ිනයයට 20 ෘක්වා වැඩි ශවලා ි ශබන නිසා එශහම ශවන්න 
පුළුවන්. එශහම නේ ශේ උද්ධමනය ශේ ප්රමාණශයන්ම -අඩු 
ශවන්න ශනොදී- තබාශගතන ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. ශේ ඉලක්කේ 
විජ්ජාව කාටෘ ශපන්වන්ශන්? අශප් අය වැය පරතරය 2023දී 

ිනයයට 7.2ක් කියලා ශපන්වන්න අව ය ශවලා ි ශබනවා. ඒක 
ශපන්වන්න ශනොශයක් උපකල්පන කරලා -ශමන්න ශේ 
විධියට ගතණන් හෘලා- අවසාන උත්තරය ශේකි  කියලා 
සංඛ්යාශල්ඛ්න හෘලා, සංඛ්යාශල්ඛ්න විජ්ජාවක් ෘැන් ශේ රටට 
ශපන්වන්න යනවා. කවුෘ, ශේ රවටන්න හෘන්ශන්? ශේක 
වි ාල ප්ර ්නයක්. ශේ අය වැය ශල්ඛ්නයට අනුව රුපියල් 
බිලියන පන්ෘාහක ණය ගතන්න බලා ශපොශරොත්තු ශවනවා. 
ඇත්තටම ශේ අය වැය පරතරය පියවන්න හෘන්ශන් බදු ගතහලා, 
ණය අරශගතන සහ මුෘල් අච්චු ගතහලා. අපි බලාශපොශරොත්තු වන 
රාජය ආෘායම ලැබුශඩා නැත්නේ, එතැනිනුත් සාමානයශයන් 
රුපියල් බිලියන ෘාහක් විතර එකතු ශවනවා. එතශකොට 
රුපියල් බිලියන හයෘාහක විතර ණය ගතන්න ිනදු ශවනවා. ඒ 
ණය ගතන්ශන් ශකොශහොමෘ? ෘැන් විශද්  රටවලින් ණය ගතන්න 
බැහැ. ඒ නිසා රට තුළින්ම ණය ගතන්න ඕනෑ. ර ට තුළින්ම ණය 
ගතන්ශන් ශකොශහොමෘ? රට තුළින්ම ණය ගතන්ශන් භාඩා ාගතාර 
බිල්පත්වලින්. පසුගිය ෘවස්වල භාඩා ාගතාර බිල්පත්වලින් 
ිනයයට 70ි  ශවන්ශද්ින වුශඩා. ිනයයට 30ක් ශවන්ශද්ින වුශඩා 
නැහැ. ඒ නිසා මුෘල් අච්චු ගතැහුවා. ෘවස් තුන හතරකට 
ඉස්ශසල්ලා රුපියල් බිලියන 13ක් -රුපියල් ශකෝටි 1,300ක්- 
වටිනා මුෘල් අච්චු ගතැහුවා. ශමශලස මුෘල් අච්චු ගතැසීම තුළ 
නැවත උද්ධමනය වැඩි ශවනවා. රජය කියනවා, උද්ධමනය 
ිනයයට 50ි , ිනයයට 70ි  කියලා.  

ශජෝන්ස් ශහොප්කින්ස් වි ්වවිෘයාලය කියනවා, අශප් රශේ 
උද්ධමනය ිනයයට 11 ි  කියලා. එශහම ි බියදී ඊශේ-ශපශර්ෘා 
මහ බැංකු අධිපි තුමා කියනවා මා ෘැක්කා, ලබන වසර 
අවසාන ශවද්දි උද්ධමනය ිනයයට පහට ශගතශනනවා කියලා. 
උද්ධමනය ිනයයට පහට ශපන්ශන් ශකොශහොමෘ? ෘැන් ඒ 
ශගතොල්ලන්ම උපකල්පනය කරනවා, ලබන අවුරුද්ශද් ෘළ 
ශද්ශීය නිෂ්පාෘනය රුපියල් බිලියන 30,000ි  -රුපියල් ට්රිලියන 
ි හි , රුපියල් ශකෝටි ි ස්ලක්ෂයි - කියලා. ආර්ථිකය ිනයයට 
2.1කින් සංශකෝචනය ශවලා, උද්ධමනයත්  ඒ ශගතොල්ලන් අඩු 
කරද්දි, ෘළ ශද්ශීය නිෂ්පාෘනය වැඩි ශවන්ශන් ශකොශහොමෘ? 

ශේක සේපූර්ණශයන්ම ආර්ථිකයට පටහැනි ක්රියාවලියක්. 
ශේක ඒ විධියටම කියාශගතන යනවා. ආඩාඩු පක්ෂශේ 
මන්ත්රීවරුන්ට ශේක ශත්ශරන්ශන් නැහැ. ඒ අය හිතාශගතන 
ඉන්නවා, "රනිල් වික්රමිනංහ කියන්ශන් ශහොඳ වැ කාරශයක්. 
එතුමා ඇවිල්ලා ශේ ආර්ථිකය ශගතො  ගතනිි " කියලා. 

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, ශමවර අය වැය 
ශල්ඛ්නශේ ි ශබනවා, "මහ බැංකුව ස්වාධීන කරනවා" කියලා. 
මහ බැංකුව ස්වාධීන කරන්ශන් ශකොශහොමෘ? රනිල් වික්රමිනංහ 
මැි තුමා මහ බැංකුව මහ ෘවල්  ශකොල්ල කෑවා කියලා ඔය 
ඉන්න අයම තමි  එෘා කිේශේ. ආඩාඩු පක්ෂශේ ඉන්න හැම 
ශකශනක්ම කිේවා, රනිල් වික්රමිනංහ මැි තුමා මහ ෘවල් මහ 
බැංකුව ශකොල්ල කෑවා කියලා. ෘැන් එතුමාම මුෘල් ඇමි වරයා 
විධියට කියනවා, මහ බැංකුව ස්වාධීන තත්ත්වයට පත් 
කරනවා කියලා. ඒක හතරබීරි කථාවක් ශන්. එශහම කරන්ශන් 
ශකොශහොමෘ? එතුමා එශහම කියද්දී, ශේ කේටිය අත්පුඩි 
ගතහනවා. ශේක කරන්න ස්වාධීන ආර්ථික ශකොමිසමක් පත් 
කරන්න ඕනෑ. ශද් පාලනඥයන් සේබන්ධ ශවන්ශන් නැි  
ස්වාධීන ආර්ථික ශකොමිසමක් පත් කරන්ශන් නැි ව ශේ වැශඩ් 
කරන්න බැහැ. අපි එෘා ආඩාඩුව නිශයෝජනය කරමින් ඔය 
පැත්ශත් ිනටියදී රනිල් වික්රමිනංහ මැි තුමා අත් ශෘක ඔසව 
ඔසවා, "කවුෘ ශහොරා, කවුෘ ශහොරා?" කිය කියා ඇහුවා 
ඔබතුමන්ලාට මතකෘ? ඔබතුමන්ලා එෘා හිටියා. එතුමා "කවුෘ 
ශහොරා, කවුෘ ශහොරා?" කියලා ඇහුවාම, එෘා කේටිය කිේවා, 
"මහින්ෘ ශහොරා, මහින්ෘ ශහොරා" කියලා. එෘා රනිල් වික්රමිනංහ 
මැි තුමා ඇහුවා, "කවුෘ ශහොරා?" කියලා; අශනක් අය කිේවා, 
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"මහින්ෘ ශහොරා" කියලා. ෘැන් ඒ ශෘශගතොල්ලන්ම එකට ඉඳන් 
මහ බැංකුව ස්වාධීන කරන්න කථා කරනවා. ශේක හරි විකාර 
කථාවක් ශන්. එශහම ි බියදී, ශේ ිනයල්ලම විශද්ශීයකරණය 
කරද්දී අපි අත් උස්සලා ඡන්ෘය ශෘන්න යනවා. කාවෘ ශේ 
රවටන්ශන්? රශේ ජනතාව. ශේ විධියට ශේ රටට ඉදිරියට 
යන්න පුළුවන් ෘ?  

 2023 ජනවාරි පළමුවැනිෘා ිනට රජශේ ශසේවා ගතාස්තුව 
ිනයයට 20කින් වැඩි කරනවා කියලා ශමවර අය වැශේ 
ි ශබනවා. ඒක ෘැන් ඉඳන්ම කරනවා ශන්. Passport එකට අය 
කරන මුෘල වැඩි කරලා ි ශබනවා. ඒ වාශප අශනකුත් 
ිනයල්ලම වැඩි කරලා ි ශබනවා. ෘැන් විදුලි බිල, ජල බිල  වැඩි 
කරලා ි ශබනවා. එතශකොට 2023දී ඒවා නැවත වැඩි ශවනවා 
ෘ? අෘ ිනයයට 20කින් ශනොශවි , ිනයයට ිනයයකින් වැඩි ශවලා.  

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, අවුරුදු 15ට වැඩි හැම 
ශකනාම හැඳුනුේ පතක් ගතන්න ඕනෑ. හැඳුනුේ පතක් ගතත්ශත් 
නැත්නේ  අය කරපු රුපියල් 2 0ක ෘ ය ෘැන් රුපියල් 2, 00ක් 
කර ි ශබනවා.  අවුරුදු 15ට කලින් හැඳුනුේ පත ගතත්ශත් 
නැත්නේ ඔවුන් රුපියල් 2, 00ක ෘ යක් ශගතවන්න ඕනෑ. 
නමුත්, අය වැය ශයෝජනාශේ ි ශබන්ශන් ශේවා ිනයයට 20කින් 
වැඩි කරනවා කියලාි . වාහනයක් ලියා පදිංචි කරන්න ගියාම 
ඒකට ගතන්නා මුෘල ිනයයට ිනයයකින් වැඩි කරලා ි ශබනවා. ඒ 
අතරතුර සෑම වාහනයක්ම අවුරුදු පතා ලියා පදිංචි කරද්දී, 
මාර්ගත න ත්තුවට කියලා තවත් රුපියල් 100ක් ගතන්නවා. 
ඒකත් ශමවර අය වැය ශයෝජනාශේ ි ශබනවා. ඒක අර 
ගතාස්තුවට අමතරවි  අය කරන්ශන්. ශේ රජශේ ගතාස්තු 
ිනයල්ලම අය වැශයන් 2023 ජනවාරි මාසශේ පළමුවැනිෘා වැඩි 
කරනවා කියලා කිේවාට, ඒක ෘැන් ඉඳන්ම වැඩි කරශගතන 
යනවා. ඒ වාශපම, බදු වැඩි කිරීේ ිනයල්ලම කරලා ි ශබනවා. 
ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, HS codes 1,000ක Cess 
බද්ෘ වැඩි කර ි ශබනවා. අය වැය ශයෝජනාශේ කියනවා, 
ක්රමානුූ ලව Cess බද්ෘ ඉවත් කරනවා කියලා. Cess බද්ෘ HS 
codes 1,000ක, -ශක්තාංක 1000ක- වැඩි කරලා ි ශබනවා. 
ඒශකන් තමි  ෘරුවන්ශප ලිපි ද්රවය, ශපොත්පත් මිල වැඩි වුශඩා. 
රුපියල් 70ට ි බිච්ච exercise ශපොතක් ෘැන් රුපියල් 180ි . 
CR ශපොතක් අෘ රුපියල් 800ි . රුපියල් 10ට ි බිච්ච පැන්සල 
අෘ රුපියල් 40ි . ශමශහම ශවනශකොට ළමි  ඉස්ශකෝශල් 
යන්ශන් ශකොශහොමෘ?  

අෘ සපත්තු ූ ේටමක මිල කීයෘ? අය වැය සේමත ශවන්න 
ඉස්ශසල්ලා ශේවාශේ ගතණන් වැඩි කරලා ි ශබනවා. ඊට 
පස්ශසේ අය වැශයනුත් නැවත ශේ ශද්වල් වැඩි කරනවා. ෘැන් 
බලන්න, වක්ර බදු ශකොච්චර අය කරනවා ෘ කියලා. ශකෝටි 
100,000ක් විතර වක්ර බද්ෘ අය කරන්න බලාශපොශරොත්තු 
ශවනවා. ශේ විධියට වක්ර බද්ෘ අය කිරීම කාටෘ යන්ශන්? ිනයලු 
දුප්පත් ජනතාවටත් ශේවා යනවා. දුප්පත් ජනතාව මත පටවන 
බදු බර වැඩි වුණාම ඒ ජනතාව ජීවත් ශවන්ශන් ශකොශහොමෘ? 
එෘා රුපියල් 100කින් ගතත්ත භාඩා වලට, අෘ රුපියල් 170ක් 
යනවා කියලා රජයම කියනවා. එතශකොට රුපියල් 100ක 
වටිනාකම කීයෘ? ඒ මිනිස්සුන්ශගතන් එච්චර බදු මුෘලක් අය 
කළාම ඒ ජනතාව ජීවත් ශවන්ශන් ශකොශහොමෘ? අශප් රශේ 
ි ශබන පවුල් 5,000,000න්, පවුල්  ,200,000කටම අෘ ජීවත් 
ශවන්න බැරි තත්ත්වයක් ි ශබන්ශන්. ශමශහම ි බියදී රශේ 
ලාභ ලබන ආයතන විශද්ශීයකරණය කරන්න යනවා.  

ෘැන් ශ්රී ලංකා ශටලිශකොේ ආයතනයට පාලිත සමාගතේ 7ක් 
ි ශබනවා. ෘකුු ආිනයාශේ රටක් වන අපට මුහුෘ යටින් යන 
ශක්බල් ි ශබන්ශන්. ඒ ශක්බල් සේබන්ධීකරණය කරලා 

සන්නිශේෘනය සඳහා ශයොෘා ගතන්නවා. ශේවා න ත්තු කරන 
මධයස්ථානයක් ගතාල්ශල් ි ශබනවා. ශේකත් විශද්ශිකයන්ට 
ශෘන්න යනවා. එශහම වුශණොත් අශප් රශේ ජාි ක 
ආරක්ෂාවට ි ශබන තැන ශමොකක්ෘ? එතශකොට අශප් රශේ 
ජාි ක ආරක්ෂාවට වි ාල ප්ර ්නයක් ශවනවා. ශ්රී ලංකා 
ශටලිශකොේ ආයතනශේ පාලිත සමාගතේ විශද්ශීයකරණය 
කිරීම වි ාල ප්ර ්නයක්. විශ ේෂශයන්ම SEA-ME-WE3, SEA-

ME-WE4 සහ SEA-ME-WE5 කියලා cables ි ශබනවා. 
ශේවාශේ පාලනය විශද්ශිකි න්ට දුන්ශනොත් අපට වි ාල 
ප්ර ්නයක් ඇි  ශවනවා ශන්. ඒක අශප් රශේ ජාි ක 
ආරක්ෂාවටත් ප්ර ්නයක්.  

2003දී රනිල් වික්රමිනංහ මැි තුමා අගතමැි  ශවලා ිනටියදී               
ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව ශපෞද්ගතලීකරණය කළා. එතශකොට 
චන්ද්රිකා බඩා ාරනායක කුමාරතුංගත මැි නිය තමි  
ජනාධිපි නිය ශවලා හිටිශේ. ඊට පස්ශසේ 2002දී 
ශරේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවකින් ඒක නැවත රජයට ගතත්තා. 
එතශකොට Litro Gas සමාගතමත් ශේශක් පාලිත සමාගතමක්; 
Lanka Hospitals එකත් ශේශක් පාලිත සමාගතමක්. ඒවා නැවත 
ශපෞද්ගතලීකරණය හරහා විශද්ශිකයන්ටි  ශෘන්න යන්ශන්. 
ශේක ශේ රටට කරන වි ාල අසාධාරණයක්. ආඩාඩු පක්ෂශේ 
ඉන්න ප්රගති ශීලී කියන මන්ත්රීවරු ඒකට අත උස්සන්ශන් 
ශකොශහොමෘ කියන එක විශ ේෂශයන්ම ප්ර ්නයක් බවට පත් 
ශවනවා. 

ඒ වාශපම, රාජය ආෘායම ශනොලැබීම තුළ ිනදු වන ශද් අපි 
ෘකිනවා. ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, රාජය ආයතන 
විශද්ශීයකරණය ගතැන කථා කරද්දී මට ිනන්දුවක් මතක් වුණා. මම 
ඒක කියන්න ඕනෑ. ශේක ෘ ක කිහිපයකට ප්රථම ආචාර්ය සුනිල් 
ආරියරත්නයන් ලියපු, නන්ෘා මාලිීමය ගතායනා කරපු ගීතයක්. 

 

"රට කරවන්න නේ මසුරන් ඇි ව කැශේ 

වටිනා කියන ශද් විකිණිය යුතුය රශේ 
අමන ෘනන් කෑ ගතැසුවත් හතර වශේ 
ඒවා ශනොවික්ශකොත් අපි හැම මකර කශේ 
 

ෘළෘා මැදුර අධිකව මිල කළ හැකිය 
ිනරිමහ ශබෝධිශේ ලංසුව පැහැදිලිය 
කළු ගතල්වලට විකුණාශගතන සීගිරිය 
සීගිරි කුරුටු ගී බි ලා කළ හැකිය 
 

ශහෝර්ටන් තැන්න දී ක ්් රී ා පිටියකට 

පවරා ිනංහරාජය ලී ශමෝලකට 
දුන්හිඳ ඇල්ල හරවා ජල විදුලියට 
සමනළ කන්ෘ බදු ශෘමු ශහෝටලයකට" 

ෘැන් ශේක ශවන්ශන් නැද්ෘ? සුනිල් ආරියරත්නයන් ෘ ක 
කිහිපයට ඉස්ශසල්ලා ලියපු ශේ ිනන්දුව අෘට ගතැළශපනවා. 
ිනංහරාජය පැත්ශත් ෘැන් ශහෝටල් හැශෘන්ශන් නැද්ෘ? දුන්හිඳ දිය 
ඇල්ල වාශප තැන් ඒවාට දීලා නැද්ෘ? ෘැන් ඒවා විශද්ශීයකරණය 
කරන්ශන් නැද්ෘ? ශේ ිනන්දුව හරියටම අෘට ගතැළශපනවා. 

 

ගුණ ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

කවුෘ කරන්ශන්? 
 

ගුණ අනශ්ෝක් අනේසිංහ මහතා  
(மாண்புமிகு அனசாக் அனபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

කරන්ශන් ශේ  ශගතොල්ශලෝ ශන්.  ඔක්ශකෝම එකතු ශවලා 

කරන්ශන්. එතුමන්ලා ඒ කාලශේ හිතන්න ඇි , අනාගතතශේදී 

ශමශහම ශවි ෘ කියලා. ඒ තත්ත්වයට ශේ රට පත් කරන්න එපා.  
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ෘැන් ශේ රශේ ජනතාවට ජීවත් ශවන්න බැහැ. ඒ නිසා සව්ාධීන 

ආර්ථික ශකොමිසමක් හෘලා ශේ රට හෘන්න. ශේ රශේ ජනතාව 

ඇි  ශේ තත්ත්වයට වැටිලා ි ශබන්ශන්? ගතරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපි තුමනි, ශේ රශේ ජනතාවට ශේ ආඩාඩුව වි ්වාස නැහැ, ඒ 

වාශපම විශද්ශීය රටවල වැ  කරන ශේ රශේ ජනතාවට ශේ 

ආඩාඩුව වි ්වාස නැහැ. ඒක ශන් අශප් රටට විශද්  ශප්රේෂණ 

එන්ශන් නැත්ශත්. ඒ නිසා තමි  විශද්  ශප්රේෂණ එන්ශන් නැත්ශත්. 

සාමානයශයන් මාසයකට ඇශමරිකානු ශ ොලර් මිලියන 700ක් 

විතර එන්න ඕනෑ. ඒ ශ ොලර් මිලියන 700 එන්ශන් නැහැ. එන්ශන් 

ශ ලර් මිලියන 300ි , 3 0ි . ශමොකෘ, ශේ ශහොරුන්ට, දූෂිතයන්ට 

ශෘ න්ශන් නැහැ කියලා. ශේ අය වැය කථාශේ ි ශබනවා, ශේ රශේ 

දූෂණ, වංචා නවත්වන්න- ශහොරු අල්ලන එකත් ප්රවාෘයක් ලු. 

ශේවා කරන්න ඕනෑ නැහැ ලු, කරන්ශන් නැතුව ශේ රට ශගතො  

ගතන්න ඕනෑ ලු. එතශකොට රශේ බහුතර ජනතාව අරගතළයක් කශළේ 

ශමොකෘ? ශේ රශේ දූෂණ, වංචා කරපු අයට ෘඬුවේ ශෘන්න ඕනෑ, ඒ 

සල්ලි නැවත ගතන්න ඕනෑ කියලා තමි  අරගතළ කශළේ. හැබැි , 

ජනාධිපි වරයා කියනවා, "ඒක කරන්න ඕනෑ නැහැ, ඒක 

ප්රවාෘයක්, ඊට වැඩිය කරන්න තව වැ  ි ශබනවා" කියලා. ඒ 

වාශප ජනාධිපි වරශයකුශගතන් කවෘාවත් ශේ වාශප ශෘයක් 

බලාශපොශරොත්තු ශවන්න පුළුවන්ෘ? එශසේ ි බියදී ෘැන් ලබන 

ජනාධිපි වරණයටත් ලැහැස්ි   ශවනවා කියලා අපට ආරංචිි . 

රනිල් වික්රමිනංහ මැි තුමා ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුශඩා 

කඩා ායමකුත් එකතු කරලා හංසයා ලකුශණන් 

ජනාධිපි වරණයට ඉල්ලන්න ලැහැස්ි  ශවනවා ලු. එතශකොට මම 

ශේ රශේ ජනතාවශගතන් අහනවා, දූෂණවලට, වංචාවලට ෘඬුවේ 

ශෘන්ශන් නැි  ශකශනකුට, අය වැය කථාශවන්ම එශහම කියන 

ශකශනකුට ඊළඟ ජනාධිපි  ශවන්න ඡන්ෘය ශෘනවාෘ කියලා. 

ෘැන් කේටිය එකතු කරශගතන යනවා ලු. ඒක නිසා තමි  ගතරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, ෘැන් ඔබතුමන්ලාශප පැත්තට 

ගිහිල්ලා රැස්වීේ ි යලා, ෘැන් ශමොනවාෘ කරන්න ඕනෑ කියලා 

අහලා, උතුශර් green socio-economy එකක් හෘන්න ඕනෑ කියලා 

කියන්ශන්. උතුශර් අය ගතැන අලුත් ආෘරයක් ඇි ශවලා. ශමොකෘ, 

ඊළඟ ජනාධිපි වණයට ඉල්ලන්න ඕනෑ ශවලා. නමුත්, ශේ රශේ 

ජනතාව නැවතත් අන්ෘවන්න බැහැ. රශේ ජනතාව නැවත 

රවේටන්න බැහැ. ශේ රශේ ජනතාව රැවටීම තුළ තමි  ශේ ිනයලු 

ශද්ම ශවලා ි ශබන්ශන්. ඒ නිසා අපි කියනවා, ශේ රශේ ආර්ථිකය 

හෘන්න. ආර්ථිකය හෘන්න නේ, ක්රමානුූ ල වැ  පිළිශවළකට 

යන්න ඕනෑ. එශහම ශවන්ශන් නැහැ. එශහන් ශමශහන් පැලැස්තර 

ෘානවා. ශමොකෘ, රජයට ආෘායමක් එන්ශන් නැතුව ශේ අය වැශේ 

කියන ශද්වල් කරන්ශන් ශකොශහොමෘ? ලංකා ඉි හාසශේ 

කවෘාවත් රුපියල් බිලියන තුන්ෘහස් ගතණනක ආෘායමක් ඇවිල්ලා 

ි ශබනවාෘ? ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, හැම 

අවුරුද්ෘකම ලැබුු ආෘායම රුපියල් බිලියන 2,000ට ව ා අඩුි . 

ඉි න්, රුපියල් බිලියන 2,000ට ව ා අඩු ආෘායමක් ලැබුු රටක, 

රුපියල් බිලියන තුන්ෘහස් ගතණනක ආෘායමක් ඕනෑ කියලා 

කිේවත් ශකොශහොමෘ ඒක කරන්ශන්? ඒක ශවන්ශන් නැහැ. 

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, ඒ වාශපම ණය අරන් 

අරන් අෘ ශවද්දී ඔබතුමා, මම ඇතුළු හැම ශකශනක්ම රුපියල් 

ලක්ෂ 13ක් විතර ණයි . ඒක පුද්ගතල ණය ප්රමාණය ඉහළ 

ගිහිල්ලා. මහින්ෘ රාජපක්ෂ මැි තුමා 200  දී බලයට එද්දී 

එක්ශකශනක් රුපියල් 2 ,000ි  ණය ශවලා ි බුශඩා. අෘ එක් 

පුද්ගතලශයක් රුපියල් ෘහතුන් ලක්ෂයක් ණයි . ඉි න් ශේ රට 

ණයකාරශයක් බවට පත් කරලා තව තවත් ණය කරන්නශන් 

යන්ශන්. ඒවා ශකොශහොමෘ ශගතවන්ශන්? අශප් රට ණය ශගතවන්ශන් 

නැි  තත්ත්වයක  ි ශබන්ශන්. ලංකාශේ ණය ප්රි වයුහගතත 

කරන්න කිේශවොත් ජාතයන්තරය ශමොනවාෘ කියන්ශන්? ගතරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, ශේක ඔබතුමාට විශ ේෂශයන් 

කියන්න ඕනෑ. ෘැන් ඉන්දියාව කියලා ි ශබනවා, අන්ි මට දීපු US 

Dollars 3.8 billion ප්රි වයුහගතත කරන්න බැහැ, ඒක අවුරුද්ෘක් 

ඇතුළත ශගතවන්න කියලා කියනවා. ශකොශහොමෘ, අපි ශගතවන්ශන්? 

ශේ සඳහා වැ  පිළිශවළක් හෘන්න. ශේකට වැ  පිළිශවළක් 

හෘන්ශන් නැතුව, ශමොකුත් කරන්න බැහැ.  

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, ශේ අය වැය කථාව  

ජනාධිපි තුමාශප රාජාසන කථාව ව ් ාශගති . රාජාසන කථාව 

කරමින් ඔබතුමා ඉන්න පුටුශේ ඉඳශගතන ඉදිරි වැ  පිළිශවළ රටට 

කිේවා වාශප තමි . ශේක අය වැය කථාවක් ශනොශවි , රශේ ඉදිරි 

වැ  පිළිශවළ කියනවා වාශප කරපු කථාවක්. ඒ නිසා අපි 

කියනවා, ඉස්ශසල්ලාම ශේ රශේ ජනතාව ජීවත් කරවීම සඳහා 

වැ  පිළිශවළක් හෘන්න කියලා. ෘැන් ශේ රශේ ජනතාවට ජීවත් 

ශවන්න බැහැ. ශසස ් බද්ෘ වැඩි කිරීම නිසා ජනතාවට වි ාල 

අසාධාරණයක් ශවලා ි ශබනවා. ශේ සඳහා වැ  පිළිශවළක් 

හෘන්ශන් නැතුව කුමන ශද් කළත් වැ ක් නැහැ. එම නිසා මම 

කියනවා, ඉක්මනින් මැි වරණයක් පවත්වලා, ශේ ආඩාඩුව 

ශවනස් කරලා, ශේ රශේ ජනතාවට නව රජයක් බලයට පත් කර 

ගතන්න අවස්ථාව සලසා දීම තමි  ශේකට ි ශබන එකම විසඳුම 

කියලා.  

ශබොශහොම ස්තුි ි . 

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Jayantha Weerasinghe. 

You have 14 minutes. 

 
[1.20 p.m.] 

 
 

ගුණ ජනාධිපි  නීි ඥ ජයන්ත වීරසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி ஜயந்த வீரசிங்க)  

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, first, I must 
thank you for giving me this opportunity to express my 
thoughts on this Budget. I will revert to Sinhala in a few 
minutes, but let me say this in English.  

Everybody knows that we are in the worst part of an 
economic crisis that has occurred in our country. The 
solution to that is very well embodied in the current 
Budget. If you look at this Budget carefully, you can see 
that it is a development-oriented Budget and if it is 
properly put into practice, we can bring this country out 
of the present financial impasse.  

If you look at the salient features of this Budget, you 
can see that the main theme is economic revival or “Sri 
Lanka, Towards a New Beginning”. It is very correct. The 
Hon. President proposed several measures to increase 
government revenue with the objective of moving away 
from costly monetary financing in the form of money 
printing to cover Government expenditure; what is 
proposed is a clear departure from that principle. That is 
what we should remember. This will also be supported by 
improved efficiency in public financing and measures for 
public sector reform.  

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, මම ඒ කියපු 

කාරණාවලින් ශමවර අය වැය ශල්ඛ්නශේ අරමුණ පැහැදිලිව 

ශපශනනවා. රට වැටී ි ශබන අගතාධශයන් ශගතො  ගතැීමම සඳහා 

ඉතා ශහොඳ Proposals ගතණනක් ශේ අය වැය ශල්ඛ්නශේ අ ංගු 

ශවලා ි ශබනවා.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ප්රධාන ව ශයන් විශද්  ආශයෝජන ශේ රටට ශගතන්වීමටත්, 

විශද්  ආශයෝජන දිරිමත් කිරීමටත් ඉතා පැහැදිලි ප්රි පත්ි යක් 

ප්රකා  කර ි ශබන අය වැය ශල්ඛ්නයක්, ශේක. ශමහි ප්රධාන 

ස්ථානය දීලා ි ශබන්ශන් විශද්  ආශයෝජන දිරිමත් කිරීමට සහ 

අපනයන වැඩි කිරීමට. විශද්  ආශයෝජන ආකර්ෂණය කර ගතැීමම 

සඳහා බස්නාහිර, වයෙ පළාත් සහ ත්රිකුණාමලය ආරිතව නව 

ආර්ථික කලාප ඇි  කිරීමට ශයෝජනා කර ි ශබනවා. ඒ 

වැ සටහනට මිලියන 300ක් ශවන් කරනවා කියා ි ශබනවා. 

විශද්  ආශයෝජන ආකර්ෂණය කර ගතැීමම සඳහා ශේ කියන 

පළාත්වලට ආර්ථික කලාප ඇි  කිරීමට ඉදිරිපත් කර ි ශබන 

ශයෝජනාව ඉතාම කාශලෝචිති .  

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, ඊළඟට ආශයෝජනවලට 

හිතකර පරිසරයක් ඇි  කිරීමට ශයෝජනා කර ි ශබනවා. 

ආශයෝජන කිේව පමණින් ආශයෝජකශයෝ එන්ශන් නැහැ ශන්. ඒ 

වයාපාරවලට හිතවත් පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමට හැකිවන පරිදි 

පිරිවැය ක්රියාපටිපාටි ශමන්ම, කාලය අවම කිරීම සහ විනිවිෘභාවය 

ඉහළ නැංවීමට ක්රියාමාර්ගත ගතැීමමට අව ය වන බව ප්රකා  කරලා, 

ඒ ශද් ිනදු කර ගතැීමමට අව ය කරන කරුු ශේ අය වැය 

ශල්ඛ්නශේ ඇතුළත් කර ි ශබනවා.  

 ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, ිනයලු ජාතයන්තර 

ශවළඳ සේබන්ධතා -ශමතැන වැෘගතත් වචනය, "ජාතයන්තර" 

කියන වචනය- පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට ජාතයන්තර ශවළඳ 

කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කිරීමට ශේ අය වැශයන් ශයෝජනා කර 

ි ශබනවා. ජාතයන්තර ශවළඳ කාර්යාලයක් ස්ථාපනය කිරීම 

ඉතාම කාශලෝචිත, ශේ අවස්ථාවට උචිත, කළ යුතු ක්රියාවක්. ඒ 

වාශපම, ශේ අය වැය ශල්ඛ්නශේ තවදුරටත් කියා ි ශබනවා, 

විශද්  රැකියා අවස්ථා සඳහා තරුණ-තරුණියන් පුහුු කිරීමට 

ජාි ක තරුණ ශසේවා සභාව ශවත රුපියල් මිලියන  0ක් ශෘනවා 

කියලා. තරුණ-තරුණියන් නිකේම පිට රට යවන එක ශනොශවි  

ශේශකදි අෘහස් කරන්ශන්. පිටරට යන අය නිසා අශප් රටට වි ාල 

විශද්  විනිමය ප්රමාණයක් ගතලාශගතන එනවා. ශමතැන වැෘගතත් 

වචන කිහිපය තමි , "තරුණ-තරුණියන් පුහුු කිරීමට" කියන 

වචන කිහිපය. පුහුු රමිකයන් යවන්නි  කටයුතු කරන්ශන්. 

පුහුුවක් නැතුව ඒ රටවලට ගිහිල්ලා කකුල් ශහෝෘන්න 

ශනොශවි ,  පුහුු රමිකයන් හැටියට ඒ අය යැවීමට කටයුතු  

කරන්න ඕනෑ. We should train them as caregivers or comfort 

givers almost like adding value to a product.  එම නිසා එය 

ඉතා කාශලෝචිත ශයෝජනාවක් හැටියට මම ෘකිනවා. ඒ 

ශගතොල්ලන්ශප වටිනාකම වැඩි ශවන්න නේ පුහුු කරලා 

රමිකයන් යවන්න ඕනෑ. පිට රට ඉන්න අය බලලා "ආ, ශේ ශ්රී 

ලංකාශවන් ෘ? එශහම නේ අර ශරදි ශහෝෘන්න ශවන්න ඇි " 

කියන මේටමට ශනොශවි  අශප් රමිකයන් යවන්න ඕනෑ. අෘ 

පිලිපීනය වාශප රටවල් හුඟක් හේබ කරනවා, රමිකයන් 

caregiversලා හැටියට train  කරලා. ඒක අශප් රශටත් ඉතා 

පහසුශවන් කරන්න පුළුවන්.  

ගතරු මුෘල් ඇමි තුමා තවදුරටත් ශයෝජනා කර ි ශබනවා, 

ශපෞද්ගතලික අං ශේ රැකියාවල නිරත වන ශසේවකයන්ට රැකියා 

අහිමි වුවශහොත්, ඔවුන්ට මාස තුනකට දීමනාවක් ලබාදීමට හැකි 

රක්ෂණාවරණයක් හා රක්ෂණ අරමුෘලක් පිහිටුවීමට. ඒක 

ශබොශහොම වටිනවා. ශමොකෘ, අපි ෘැන් ශේ රට දියුු කරන්න 

යන්ශන් ශපෞද්ගතලික අං යත් හවුල් කරශගතන නේ, ඒක එශසේ විය 

යුතුි . එශහම තමි  රුිනයාශේ කශළේ; චීනය කශළේ. අෘ රුිනයාව 

චීනය වාශප රටවල් කථා කරන්ශන් බිලියනවලින් ශනොශවි , 

ට්රිලියනවලින්. ඒවා ඔක්ශකෝම කර ගතත්ශත් ශපෞද්ගතලික අං ශේ 

ශසේවකශයෝ දිරිමත් කරලා. ශේ ශයෝජනාශේ ි ශබනවා, රැකියාව 

අහිමි වුශණොත් මාස තුනකට දීමනාවක් ලබා දීමට හැකි 

රක්ෂණාවරණයක් හා ආරක්ෂණ අරමුෘලක් පිහිටුවනවා කියලා. 

ඉතාම ශහොඳ ක්රියාවක්, ඉතාම ශහොඳ ශයෝජනාවක් හැටියටි  මා 

එය ෘකින්ශන්.  ඒ වාශපම, ශපෞද්ගතලික අං ශේ ශසේවකයන්ට 

අග්රහාර ශසෞඛ්ය රක්ෂණය වැනි රක්ෂණයක් හඳුන්වාදීමට 

ශයෝජනා කරනවා කියලා ි ශබනවා. ශේශකන් ශමොකක්ෘ 

කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්? ශපෞද්ගතලික අං ය දිරිමත් 

කරලා රක්ෂණාවරණය ඔවුන්ට දීලා ඒ මඟින් පුළුවන්තරේ 

ආශයෝජන ශමශහේ ශගතනැල්ලා රට දියුු කරන්නි . අපි මතක 

ි යා ගතන්න ඕනෑ, පිටරටින් එන ආශයෝජන රජශේ ආශයෝජන 

හැටියට නේ ශලශහිනශයන් එන්ශන් නැහැ කියන එක.  ඒවා එන 

තරමක් එන්ශන් ශපෞද්ගතලික අං ශේ ආශයෝජන හැටියට. අන්න 

ඒ නිසා තමි  මම ශමහි වැෘගතත්කම ෘකින්ශන්.  ශේ අවස්ථාශේ 

ශපෞද්ගතලික අං ශේ ශසේවකයන්ට ශේ ශෘන රක්ෂණාවරණ සහ 

දිරිගතැන්වීේ ඉතාම වැෘගතත්. ශමහිදී කවුරුවත් කියන්ශන් නැහැ, 

ශේ නිසා රාජය අං ශේ අයට අඩු කරනවා; එශහන් කපනවා 

කියලා. එශහම ශයෝජනා නැහැ. ශමශතක් කල් අඩුවක් හැටියට 

ි බුු ශපෞද්ගතලික අං ශේ අයටත් ශමවැනි රක්ෂණාවරණ දීලා 

දිරිගතන්වලා විශද්  ආශයෝජන ශමහාට ශගතනැල්ලා ශ ොලර් හේබ 

කරන්න අපිට ි ශබන අවස්ථාව තව වැඩි කර ගතන්නි  ශේ 

ශයෝජනා ෘාලා ි ශබන්ශන්.  

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, ඊළඟට බන්ධනාගතාර 

රැඳවියන්ශප සීමපාරක්ෂක පහසුකේ වැඩිදියුු කිරීම සඳහා 

මිලියන 100ක් ශමම අය වැශයන් ශවන් කර ි ශබනවා. ශේක 

ඉතාම වැෘගතත් ශෘයක්. ඒ කාලශේ මමත් තරුණ ීමි ඥවරයකු 

හැටියට මිනිසුන් හේබ ශවලා නඩු සේබන්ධශයන් සාකච්ඡා 

කරන්න ඇි  තරේ බන්ධනාගතාරයට ගිහිල්ලා ි ශබනවා. මම 

ෘැකලා ි ශයනවා, ඒ රැඳවියන් නියම පහසුකේ නැි ව ශමොන 

තරේ දුක් විඳිනවාෘ කියලා.  

ෘවසක් මම යනශකොට, මම ශපීම ඉන්න නඩුවක ශකශනක් 

කෑම පිඟාන අරශගතන එනවා. ඉි න් මම කිේවා, "කෑම පිඟාන 

බලන්න ඕක ශමහාට ශපන්න" කියලා. පලා වර්ගතත් එක්ක 

තණශකොළත් කපලා ි බුණා. ඒ තරමට සැලකිල්ලක් නැතුවි  ඒ 

අය ගතැන කටයුතු කරන්ශන්. බන්ධනාගතාරය ඉස්සරහ ි ශබන 

ශබෝඩ් එශක් නේ ගතහලා ි ශබනවා, "ිනරකරුශවෝෘ මනුෂයශයෝ ය" 

කියලා. ඇතුළට ගිහිල්ලා බැලුවාම ිනරකරුවන් ි රිසනුන් විධියට 

ෘාලා තමි  කටයුතු කරලා ි ශබන්ශන්. ඒ නිසා ශේ අය වැශේ 

ඉදිරිපත් කර ි ශබන ශයෝජනාව මම හුඟක් අගතය කරනවා. 

ශමොකෘ, ඒ අය විඳින දුක් මම ෘැකලා ි ශබනවා. ඒ අය ශවනුශවන් 

මම ශපීම ඉඳලා ි ශබනවා. එෘත්, අෘත්, ශහටත් ශපීම ඉන්නවා. 

එම නිසා ශේ ශයෝජනාව ඉතා වැෘගතත් ශයෝජනාවක් හැටියට මා 

ෘකිනවා.  

 ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, සුබසාධනය 

සේබන්ධශයන් වන කරුු කිහිපයක් ශේ Budget එශක් 

ි ශබනවා. ශසෞඛ්යමය ගතැටලු අඩු කිරීම සඳහා පවත්නා ළමා 

ශපෝෂණ අි ශර්ක වැ සටහන් තවදුරටත්  ක්ි මත් කිරීමට 

රුපියල් මිලියන  00ක් ලබා දීමට ශයෝජනා කර ි ශබනවා. 

ශමොකක්ෘ ශේශකන් කරන්ශන්? ළමි න්ශප ශපෝෂණයට අව ය 

කරන තත්ත්වය හෘා ගතන්න තව රුපියල් මිලියන  00ක් එකතු 

කරලා ි ශබනවා.   
 

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, you have two more minutes.  
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ගුණ ජනාධිපි  නීි ඥ ජයන්ත වීරසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி ஜயந்த வீரசிங்க)  

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC) 

Sir, I have come prepared to speak longer than that. I 
will see what I can do.  

ක්ෂුද්ර මූලය හා ණය ශෘනු ලබන වයාපාරවල 
පාරිශභෝගිකයන්ශප ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා ක්ෂුද්ර මූලය 
හා ණය නියාමන අධිකාරියක් පිහිටුවන්න ශයෝජනා කරලා 
ි ශබනවා. ඒක ශබොශහොම ශහොඳ වැ ක්.  

ඊළඟට කියා ි ශබනවා, රජශේ ශරෝහල්වල ශගතවීශේ වාේටු 
ක්රමය නැවත ක්රියාත්මක කිරීමට ශයෝජනා කරන බව. මා ඒක 
ෘකින්ශන් ඉතාම ශහොඳ ශෘයක් හැටියට.  ශබො ශහෝ ශෘශනක් 
අි වි ාල ගතණනින් මුෘල් ශගතවලා ශපෞද්ගතලික ශරෝහල්වලට 
යනවා; ශලශඩ් සීමප වනශකොට බංශකොශලොත් ශවනවා. ඒ 
තත්ත්වය හුඟක් දුරට මඟ හරවන්න පුළුවන් ර ජශේ ශරෝහල්වල 
ශගතවන වාේටු ක්රමය ඇි  කශළොත්. ශපෞද්ගතලික ශරෝහල් අය 
කරන මුෘලින් ෘහශයන් එකක්වත් රජශේ ශරෝහල්වල ශගතවන 
වාේටුවලට අය කරන්ශන් නැහැ. නමුත් යේකිින පිළිශවළකට ඒවා 
හැශෘන්න ඕනෑ.  

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, තවත් ශයෝජනාවක් 
තමි  ශපොල් ඉ ේ කැබැලි කිරීම අක්කර එකට ශහෝ ඊට ව ා අඩු 
ශපොල් ඉ ේ සඳහා පමණක් සීමා කිරීම. ශේ ශයෝජනාශේ 
වටිනාකම වචනශයන් කියන්න බැහැ. ඔය ලෑන්ඩ් ශසේල්කාරශයෝ 
ශපොල් ගතස් කපලා කපලා ඉ ේ කැබැලි කරලා ශපොල් ඉ මක් 
ශහොයාගතන්න බැරි වන තත්ත්වයක් ි ශබන ශේ ශවලාශේ, ශේ  අය 
වැශයන් ශයෝජනා කරලා ි ශබනවා, අක්කරයකට ශහෝ ඊට ව ා 
අඩු ශපොල් ඉ ේ ඇශරන්න ඊට ව ා වැඩි ශපොල් ඉ ේ කැබැලි 
කරන්න ශෘන්ශන් නැහැ කියලා. කුමන රජයක් ශහෝ ශේ ගතැන ී ට 
ඉස්ශසල්ලා කල්පනා කළා නේ ශමොන තරේ වටිනවාෘ?  

භාවිත ශනොකරන ඉ ේ අපනයන ශබෝගත වගතාවට ලබා දීමට 

කඪෂිකාර්මික ඉ ේ බදු දීමට පහසු වන පරිදි නව ීමි  

පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ශයෝජනා කරලා ි ශබනවා.  
 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

ගුණ ජනාධිපි  නීි ඥ ජයන්ත වීරසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி ஜயந்த வீரசிங்க)  

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC) 

Just give me a moment, please.  

පසු අස්වනු වගතා හානි අඩු කිරීම හා ගතබ ා පහසුකේ වැඩිදියුු 

කිරීමට ෘ ශයෝජනා කරලා ි ශබනවා. ශේකත් ඉතාම වැෘගතත් 

ශයෝජනාවක්.  

දියර කිරි නිෂ්පාෘනය ඉහළ නැංවීම සඳහා නව තාක්ෂණය 

ශයොෘාගතැීමමටත් ශයෝජනා කර ි ශබනවා. ශම ශයෝජනා ඉතාම 

වැෘගතත් ශයෝජනා බව මම ශේ අවස්ථාශේ කියන්නට ඕනෑ.     
 
 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

ගුණ ජනාධිපි  නීි ඥ ජයන්ත වීරසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி ஜயந்த வீரசிங்க)  

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC) 

Just a moment, Sir.  

මම ඉතාම ශගතෞරවශයන් ප්රකා  කර ිනටිනවා, ශේ අය වැය 

ශල්ඛ්නය හරිහැටි ක්රියාත්මක කශළොත්, ශේ වැටිලා ි ශබන 

ආර්ථික අගතාධශයන් රට ශගතො  ගතැීමමට අපට පුළුවන් වන බව. ඒ 

අරමුණින් ඉතා ශහොඳ ප්රි පත්ි  මාලාවක් හෘා ි ශබන බව 

කියමින්, ඔබතුමාට ස්තුි වන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා. 
 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Dullas Alahapperuma. 

You have 13 minutes. 
 

 
[අ.භා.1.34 ] 
 

ගුණ ඩලස් අලහප්නපුණම මහතා  
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, අෘ අපි ශේ පවත්වන්ශන් 

අශප් රශේ පාර්ලිශේන්තු ඉි හාසශේ 77වැනි අය වැය පිළිබඳ 

විවාෘයි . අශප් පාර්ලිශේන්තු ජීවිතය ශහෝ අශප් පුරවැින ජීවිතය 

දිහා බැලුවාම, ශමය ඉි හාසශේ ඉතාම දුෂ්කර කාලයක, දුෂ්කර 

අභිශයෝගත මැෘ ඉදිරිපත් කර ි ශබන අය වැයක් කියන කාරණයට 

කිිනම තර්කයක් ශහෝ විවාෘයක් නැහැ.  

නමුත් ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, ශේ අය වැය 
ඉදිරිපත් කරන පුද්ගතලයා සහ ඒ කඩා ායම දිහා බැලුවාම අපි 
කල්පනා කළා ශේ අභිශයෝගතය ආශීර්වාෘයක් බවට පත් කරශගතන 
ශේ අය වැය ඉදිරිපත් කරි  කියලා. කවුෘ ශේ අය වැය ඉදිරිපත් 
කශළේ? ශේ අය වැය ඉදිරිපත් කශළේ, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 
පස්වතාවක් අගතමැි  ධුරශේ සේභාවීමය වගතකීේ ෘරපු ශජයෂ්ඨ 
ශද් පාලනඥශයක්. එතුමා ශේ  සභාශේ අය වැය විවාෘවලට 44 
වතාවක් සේබන්ධ ශවලා ි ශබනවා. ඒ අතරින් 2  වතාවක් එතුමා, 
එතුමාශප පක්ෂශේ නායකයා විධියටි  සේබන්ධ ශවලා 
ි ශබන්ශන්. එම නිසා අය වැය පිළිබඳ එතුමාට තරේ පුළුල් 
අවශබෝධයක්, ෘැීමමක්, අත්ෘැකීමක් ශේ ගතරු සභාශේ කාටවත් 
නැහැ. ඒ වාශපම ඒ කඩා ායශේ ිනටිනවා, අශප් හිටපු ජනාධිපි  
ගතරු මහින්ෘ රාජපක්ෂ මැි තුමා. එතුමා ශෘොශළොස් වතාවක් අය 
වැය ඉදිරිපත් කරපු ශජයෂ්ඨතම නායකශයක්. ගතරු අගතමැි තුමාත් 
28 වතාවක් අය වැය විවාෘවලට සේබන්ධ ශවලා ි ශබනවා. ඒ 
නිසා අපි කල්පනා කළා, 'ශේ අභිශයෝගතයට අපි ආෘරය කරන්ශන් 
ශකොශහොමෘ' කියන ප්ර ්නය ගතැන රටවැිනයන් සමඟ එකතු ශවලා 
සාකච්ඡා කළ හැකි, අර්ථශයන් ගතත්තම ව ාත් පුෂ්ටිමත්, ඉතාම 
හරවත්, යථාර්ථවාදී, ප්රාශයෝගික ලියවිල්ලක් බවට ශේ අය වැය 
ශල්ඛ්නය පත් ශවි  කියලා.   

නමුත් ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, අපට 
ශපශනන්ශන් ශේක ප්රාශයෝගික ශනොවන, යථාර්ථවාදී ශනොවන 
ඉලක්කේ විජ්ජාවක් බවි . අපි පුංචි කාලශේ "ගතණිත විශනෝශද්" 
නමින්, සරලව ගතණිතය ඉශගතනගතන්නා ක්රමයක් පුංචි ෘරුවන්ට 
ි බුණා. ඒ වාශප ඉලක්කේ විජ්ජාවලින් පිරිච්ච පත්රිකාවක් තමි  
ශේ ඉදිරිපත් කර ි ශබන්ශන්.  

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, මම ශමහි අන්තර්ගතතයට 
යන්න ඉස්සර ශවලා කරුු ශෘකක් අවධාරණය කරන්න  
කැමැි ි . පළමුවන කාරණය ශේකි . ශේ රශේ මුෘල් 
අමාතයාං ශේ හිටපු  -ෘැන් විරාම සුවශයන් ිනටින- ශජයෂ්ඨ 
නිලධාරිශයක් මට කිේවා, එතුමා ෘන්නා කාලය තුළ අශප් රශේ 
ඉි හාසශේ මුෘල් ඇමි වරුන් අතරින් නිලධාරින් සමඟ හරිහරියට 
ගතැටිලා, තර්ක කරලා, සංවාෘ කරලා, බිශේ සාකච්ඡා පවත්වලා 
එතුමන්ලා විිනන්ම අය වැය ශල්ඛ්නයක් සකස් කර ඉදිරිපත් කළ 
නායකයන් තුන්ශෘශනකු හිටපු  බව. ඒ අතර එක්ශකශනක් තමි , 
මුෘල් අමාතයවරශයකු විධියට කටයුතු කළ ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැි තුමා. එතුමා හිටපු ජනාධිපි වරශයක්. අශනක් ශෘශෘනා, 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ආචාර්ය ඇන්.ඇේ. ශපශර්රා මැි තුමා සහ ශරොීම ෘ මැල් මැි තුමා.  
ඒ තුන්ශෘනා  විිනන්ම නායකත්වය දීලා තමි  ඒ අය වැය ශල්ඛ්න 
ඉදිරිපත් කශළේ කියලා ඒ  නිලධාරියා මට කිේවා. ඊට පසුව හැම 
ෘාමත්  කශළේ, අය වැය  ශල්ඛ්නය  ි ශබන ශපේටිය උස්සාශගතන 
පාර්ලිශේන්තුවට  එන,  අය වැය ශල්ඛ්නශේ පිටු ශපරළන,  සවප 
ශපන්වන මාධය සන්ෘර් නයක් පවත්වමින්, කවුරුන් ශහෝ 
නිලධාරි කඩා ායමක් හෘපු ශල්ඛ්නයක් ශගතනැල්ලා ඒ ලියවිල්ල 
ශේ සභාව හමුශේ කියවන එකි . ගතරු නිශයෝජය කාරක 
සභාපි තුමනි, ශේ ශල්ඛ්නය දිහා බැලුවාමත් මට හිශතනවා, රාජය 
නායකවරයා වන ගතරු රනිල් වික්රමිනංහ මැි තුමා මුෘල් 
අමාතයවරයා විධියට කරන්ශන්ත් ඒකමි  කියලා.  

ශෘවැනි කාරණාව ශේකි . අෘ අපි ඉතාම අභිශයෝගතාත්මක පසු 
බිමක ඉන්ශන්.  මුෘල් අමාතයාං ය කියන්ශන් රශේ ි ශබන ඉතාම 
සංකීර්ණම, සංශේදීම, තාක්ෂණිකව සහ ශද් පාලනිකව වැඩිම බර 
ි ශබන අමාතයාං ය. ඒ නිසා ඉි හාසශේ නේ එම විෂය 
සේබන්ධව ප්රාමාණික ෘැනුමක් ි ශබන, ඒ විෂයට මුළුමනින් කැප 
ශවච්ච, ඒ කියන්ශන් full-time කැප ශවච්ච ශකශනක් මුෘල් 
ඇමි වරයා ව ශයන් කටයුතු කළා. හැබැි , 1224 චන්ද්රිකා 
බඩා ාරනායක කුමාරතුංගත මැි නියශප නායකත්වශයන් පසුව ඒ 
ඉි හාසය ශවනස් වුණා. රාජය නායකයා -ජනාධිපි වරයා- මුෘල් 
ඇමි කම භාරගතත්තා. එක්ශකෝ රාජය නායකයා, එශහම නැත්නේ, 
රාජය නායකයාශප පවුශල් ශකශනකු, එශහමත් නැත්නේ තමන්ට 
ඉතාම අවනත, හිතවත්, සුවච කීකරු ශගතෝලශයකු මුෘල් අමාතය 
ධුරශේ වගතකීමට පත් කළා. මම කනගතාටු ශවනවා, ගතරු රනිල් 
වික්රමිනංහ මැි තුමා අශප් රශේ පළමුවන විධායක ජනාධිපි වරයා 
වූ ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපි තුමාශප ආෘර් ය ලබා 
ශනොගතැීමම ගතැන. විධායක ජනාධිපි  ධුරශේ ශමොන තරේ අඩු 
පාඩුකේ, වැරැදි ි බුණත් ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපි තුමා එකම 
අමාතයාං යක්වත් භාරගතත්ශත් නැහැ; එකම අමාතයාං යකවත් 
වගතකීම භාර ගතත්ශත් නැහැ, ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි. 
එතුමා විධායක ජනාධිපි  ධුරශයහි වගතකීම ශවනම ඉෂ්ට කළා. 
ශරොීම ෘ මැල් මැි තුමා වාශප ශජයෂ්ඨ, වගතකීේසහගතත 
ශද් පාලනඥයන්ට භාර දුන්නා, මුෘල් අමාතය ධුරශේ වගතකීම 
ඉෂ්ට කරන්න. ඒක පරමාෘර් යක්.  ඒ නිසා මම ශේ ශමොශහොශත්ත් 
ගතරු රනිල් වික්රමිනංහ මැි තුමාශගතන් ඉල්ලා ිනටින්ශන් ශේ 
ආර්ථිකය ීමශරෝගි කරන, නිවැරැදි කරන, යථාවත් කරන ගතමශන් 
පූර්ණකාලීනශයකුට, ඒ ප්රාමාණික ෘැනුම ි ශබන ශකශනකුට ඒ 
විෂය භාර ශෘන්න කියලාි . ශමොකෘ, විධායක ජනාධිපි වරයා 
විධියට එම ධුරශේ ි ශබන වගතකීේ එක්ක මුෘල් අමාතය ධුරශේ 
වගතකීේ ශවත හැශරන්න බැහැ. ඒ නිසා මම රනිල් වික්රමිනංහ 
මැි තුමාශගතන් එය ඉල්ලීමක් විධියට කරන්න කැමැි ි . 
ශපෞද්ගතලික කාරණාවක් විධියට ශනොශවි , නිවැරැදි කිරීශේ 
කාර්යයක් විධියටි  මම ශේ අවසථ්ාශේ ඒ ඉල්ලීම කරන්ශන්.  

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, මම ශේ කාරණය  
කියන්නම ඕනෑ. අපි ජූලි 20වැනි ෘා පාර්ලිශේන්තුශේදී  ජනාධිපි  
ධුරය සඳහා ඉදිරිපත් වූ ශවලාශේ අශප් කඩා ායමත් එක්ක මම 
කිේශේ, ශේ තරගතය ජයග්රහණය කරන්ශන් නේ කිිනදු ආකාරයක 
තනතුරක්, වයවස්ථාශවන් ආරක්ෂක ඇමි කම පැවැරී ි බුණත් 
ඒකවත් භාරගතන්ශන් නැහැ, වැඩිම වුශණොත්, අධයාපන 
අමාතයාං ශේ general education සඳහා ි ශබන වගතකීම විතරි  
ජනාධිපි වරයා විධියට ඉෂ්ට කරන්ශන් කියලාි . 

ශමොකෘ, ඊට සුදුසු,  ඊට ගතැළශපන වි ාල කඩා ායමක් ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළේ ඉන්නවා. ඒ පරමාෘර් ය ගතරු 

ජනාධිපි තුමා විිනන් ලබා දිය යුතුි  කියලා මම හිතනවා. 

ආර්ථිකය නිවැරදි කිරීශේ එක වැෘගතත්, තීරණාත්මක පියවරක් 

විධියට එය අනුගතමනය කරි  කියලා මා වි ්වාස කරනවා. මා එය 

ශයෝජනා කරනවා.  

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, 14වැනි ෘා ඉඳලා දින 

5ක් ි ස්ශසේ ශේ අය වැය පිළිබඳව ආඩාඩු පක්ෂය, විපක්ෂය ශේ 

සභාශේ සාකච්ඡා කළා.  අපි ඔබට ඇහුේකන් ශනොදුන්නත්, ඔබ 

අපට ඇහුේකන් ශනොදුන්නත් අපි ශෘශගතොල්ලන්ම ඇහුේකන් 

ශෘන්න ඕනෑ කඩා ායමක් එළිශේ ඉන්නවා කියලා මම වි ්වාස 

කරනවා. කවුෘ ඒ?  එළිශේ ිනටින ජාි ක ඉදිකිරීේකරුවන්ශප 

සංගතමය ශේ ගතැන ශමොකක්ෘ කියන්ශන් කියලා, අපි ඇහුේකන් 

ශෘමු.  ශමොකෘ, ඔවුන් ශේ ආර්ථිකශේ නියමුවන්; ආර්ථිකය 

රැශගතන යන්නන්.   තරුණ වයවසායකයන්ශප සංගතමය ශේ ගතැන 

ශමොකක්ෘ කියන්ශන්, අපනයනකරුවන්ශප සංගතමය ශමොකක්ෘ 

ශේ ගතැන කියන්ශන්, වඪත්ි කයන්ශප සංගතමය - OPA එක - 

ශමොකක්ෘ ශේ ගතැන කියන්ශන්,  ශවශල්, කුඹුශර් නැත්නේ ශහේශන් 

ඉන්න ශගතොවියා ශේ අය වැය ගතැන  කියන්ශන් ශමොකක්ෘ කියලා 

බලමු. අපි ඔවුන්ට ඇහුේකන් ශෘමු. ඔවුන් ශේ ගතැන කියන්ශන් 

ශමොකක්ෘ කියලා ශහොයලා බලමු. ශමොකෘ, ඒ අය කවුරුත් ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට රිංගතන්න බලාශගතන, තනතුරු ගතන්න බලාශගතන 

තමන්ශප මතය ඉදිරිපත් කරන කඩා ායමක් ශනොශවි .  

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, මම මශප මාතඪකාවට 
එන්නේ. මම මුලින් කිේවා වාශපම, ශේ අය වැය ශල්ඛ්නය 
ප්රාශයෝගික ශනොවන, රාජය වියෘේ කඪත්රිමව අඩු කර ශපන්වපු, 
GDP එක කඪත්රිමව වැඩි කර ශපන්වපු අය වැය ශල්ඛ්නයක්. 
අශ ෝක් අශේිනංහ මැි තුමාත් ඒ ගතැන යේ යේ කාරණා ටිකත් 
කිේවා. මම එක උෘාහරණයක් ශේ සභාවට කියන්නේ. 2023 අය 
වැය හිඟය ශලස පුශරෝකථනය කර ි ශබන්ශන් රුපියල් බිලියන 
2,404ි . ඒක GDP එකට සාශප්ක්ෂව ගතත්ශතොත් ිනයයට 7.2ි . ඒ 
කියන්ශන්, ිනයයට එකක් ගතත්ශතොත් බිලියන 304ක්. ිනයයට 
ිනයයක් කියන්ශන්, 2023 වසශර් අශප් ෘළ ශද්ශීය නිෂ්පාදිතය - 
GDP එක - රුපියල් බිලියන 30,400ක් ශවන්නට ඕනෑ. ගතරු 
නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, ශමපමණ උද්ධමනයක් නැි  
2021දීත් GDP එක රුපියල් බිලියන 15,800ි .   ශේක හරි නේ, 
ශේ රුපියල් බිලියන 30,400ත් නිවැරැදි නේ, ෘළ ශද්ශීය 
නිෂ්පාදිතයට සාශප්ක්ෂව ඒක පුද්ගතල ආෘායම රුපියල් 
1,370,000ක් ශවන්නට ඕනෑ. 2023 වසශර් රුපියල් 1,370,000ක් 
ශවන්නට ඕනෑ. ඒක ප්රාශයෝගිකෘ?  

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

ගුණ ඩලස් අලහප්නපුණම මහතා  
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

2022 ශෘවැනි කාර්තුශේ වර්ධනය ඍණ 8.3ක් ශවච්ච රටක් 
ශේක. ඒ නිසා මම හිතන්ශන් නැහැ, ආර්ථිකය ශේ මේටමට 
ප්රසාරණය ශවි  කියලා. ඒ නිසා ඒක බරපතළ ශනොමඟ යැවීමක්. 
ඒ කාරණය ශේ සංකල්පමය පත්රිකාව තුළ ි ශබන ශනොමඟ 
යැවීමක් කියලාි  මම හිතන්ශන්.  

ශේ ශවලාශේ  රශේ වයවසායකයන් දිරිමත් කරන්න, 
අපනයනකරුවන් දිරිමත් කරන්න,  IT industry එක දිරිමත් 
කරන්න ඕනෑ. අසල්වැින ඉන්දියාව ආෘර් යට අරශගතන IT 
industry එක ඉස්සරහට ශගතනියන්ශන් ශකොශහොමෘ? එශහම 
නැත්නේ අපට ි ශබන ප්රධාන ගතැටලු ශමොනවාෘ? ශමොන 
ෘර් කවලින් බැලුවත්, අශප් රශේ දූෂණ අක්රමිකතා වැඩි ශවලා, 
අීමි ක බව වැඩි ශවලා, වංචා වැඩි ශවලා ි ශබනවා. ඒ තත්ත්වය 
අපි සමනය කරගතන්ශන් ශකොශහොමෘ? අය වැය ශල්ඛ්නය තුළින් 
ඒකට ලැබුු විසඳුේ ශමොනවාෘ?  

ෘැන් මම ඔබතුමාට එක ෘර් කයක් කියන්නේ. ජාතයන්තරව 

ගතත්ශතොත්, වයාපාර කිරීශේ පහසු ෘර් කශේ - Ease of Doing 

1065 1066 

[ගතරු   ලස් අලහප්ශපරුම මහතා] 



2022 ශනොවැේබර් 21 

Business Index  - අපි 115වන ස්ථානශේ ඉන්නවා. දූෂණ 

සංඥාන ෘර් කශේ  102වන සථ්ානශේ අපි ඉන්නවා. රාජය 

කාර්යක්ෂමතා ෘර් කශේ ශලෝකශයන් 23වන ස්ථානශේ අපි 

ඉන්නවා.  ීමි ශේ ගුණාත්මකභාවය අි න් අපි 10 වන ස්ථානශේ 

ඉන්නවා. ඒ නිසා තමි  1280 ඉඳලා ශේ ෘක්වා අවුරුදු 40ක් 

ි ස්ශසේ අශප් රටට ඍජු ආශයෝජන ශ ොලර් බිලියන 1 .4ක් විතරක් 

ලැබිලා ි ශබන්ශන්. ශමන්න, ශේ තත්ත්වය ශවනස් කරන්න අපි  

කළ යුත්ශත් ශමොනවාෘ? ඒ සඳහා ි ශබන විසඳුේ ශමොනවාෘ?   

ෘැන් ආයතන ප්රි වයුහගතත  කිරීම ගතැන කථා කරනවා. ඒ 

සංකල්පය වරෘක් ශනොශවි . නමුත් අපි ඒ සඳහා අපි ශතෝරා 

ගතන්ශන් ශමොකක්ෘ? ශ්රී ලංකා ශටලිශකොේ ආයතනය. ශ්රී ලංකා 

ශටලිශකොේ ආයතනය කියන්ශන් ශමොකක්ෘ? ශ්රී ලංකා ශටලිශකොේ 

ආයතනය   කියන්ශන් ප්රි වයුහගතත  කරපු ආයතනයක්. ලංකාශේ 

වැඩිම ලාභ ලබන රාජය ආයතනයක් තමි  ශ්රී ලංකා ශටලිශකොේ 

එක. ඒ ආයතනශේ  ිනයයට  0කට ව ා ශකොටස්  ආඩාඩුව ට 

ි ශබනවා.  ිනයයට 45ි  විශද්ශිකයන් අශත් ි ශබන්ශන්. ඒක 

model එකක්. ඒ නිසා ශමතැනට ඇතුළු ශවන්න ශහොඳ නැහැ.  

 
ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 
ගුණ ඩලස් අලහප්නපුණම මහතා  
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 
ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, මට තව විනාඩි ශෘකක් 

ශෘන්න.  

ගතරු ජනාධිපි තුමා  අය වැය ශයෝජනා අංක 21 යටශත් රාජය 

වි ්වවිෘයාල සේබන්ධශයන් ශයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා 

ි ශබනවා.  එම ශයෝජනාව යටශත්, "රාජය වි ්වවිෘයාලවලට 

කුසලතා පෘනම මත ඇතුළත් කර ගතැීමේ වැඩි කිරීම" යනුශවන් 

සඳහන් කරලා ි ශබනවා.  21.1 ශයෝජනාව යටශත්  දීපවයාප්ත 

කුසලතා පෘනම මත රාජය වි ්වවිෘයාල සඳහා ඇතුළත් කර ගතැීමම 

පිළිබඳව සඳහන් ශවනවා. University intake එක පිළිබඳව 

සඳහන් ශවනවා.  ඒක ශහොඳ ශයෝජනාවක්. ඒ ඇතුළත් කර ගතනු 

ලබන ිනසුන් ප්රි  තය ිනයයට 40 ිනට ිනයයට  0 ෘක්වා වැඩි 

කරනවා කියලා ශයෝජනා කරනවා. ශේ ශයෝජනාව තුළ 

අන්තර්ගතත ශවලා ි බුශඩා කරුු තුනි .  ඒ තමි  දීප වයාප්ත 

කුසලතා පෘනම, දිස්ත්රික් පෘනම, දුෂ්කර දිස්ත්රික් පෘනම කියන 

කාරණා. දීප වයාප්ත කුසලතා පෘනමින් රාජය වි ්වවිෘයාල සඳහා 

ඇතුළත් කර ගතනු ලබන ප්රි  තය ිනයයට 40 ිනට ිනයයට  0  

කරන එක පිළිබඳ ගතැටලුවක් නැහැ.  මම අධයාපන ඇමි තුමා 

විධියට කටයුතු කළ කාලශේ කැබිනේ  මඩා ලශේ  හිටපු ගතරු 

රශේෂ් පි රණ මැි තුමා ෘැන් මශප ඉස්සරහ ඉන්නවා.  

ශපබරවාරි මාසශේ 18වැනි ෘා ශේ ශයෝජනාවටම තවත් කරුු 

ඇතුළත් කරලා ශේ පිළිබඳ කැබිනේ පත්රිකාවක් අපි ඉදිරිපත් කළා. 

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, ඒ ශමොකක්ෘ? දිස්ත්රික්  

පෘනමි , දුෂ්කර දිස්ත්රික්ක පෘනමි  කියන එක ශවනස් කරලා 

පාසල් පෘනමක් හෘන්න කියලා. A/L   පන්ි  පැවැත්ශවන  පාසල් 

ි ශබන්ශන් 3042ි .  ඒ නිසා,  ඒ සේබන්ධ  කරුු ඇතුළත් 

කරලා තීන්දුවක් ගතන්න කටයුතු කරි  කියලා මම වි ්වාස 

කරනවා.  

ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, මා ජනමාධය 

අමාතයවරයා විධියට කටයුතු කරපු කාලශේ මාධයශේදීන්ට 

රක්ෂණයක් ලබා දුන්නා කියලා ඔබතුමාත්,  අපි ිනයලුශෘනාත් 

ෘන්නවා.  ඒක, "ශසෞභාගතයශේ ෘැක්ම" ප්රි පත්ි  ප්රකා නශේ 

ි බුු කාරණාවක්. ඒකට අවුරුද්ෘකට වියෘේ වුශඩා මිලියන 

 0ි . අපි මාධයශේදීන්ට කියන්ශන් "තුන්ශවනි ආඩාඩුව" කියලා. 

මම කනගතාටු ශවනවා, ලජ්ජා  ශවනවා ශේ අය වැය ශල්ඛ්නශයන් 

ඒක අි න් කරලා ි ශබන එක ගතැන. ඒක පැහැර හැරලා 

ි ශබනවා.  

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 
ගුණ ඩලස් අලහප්නපුණම මහතා  
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 
ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි, මම අවසාන ව ශයන් 

කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ.  

එෘා ගතරු ජනාධිපි තුමාශප ප්රි පත්ි  ප්රකා නය ශේ ගතරු 

සභාවට ඉදිරිපත් කරමින්  කථාව අවසන් කශළේ,  දීපිකා ප්රියෘර් ීම 

පීරිස් මහත්මිය සහ ආනන්ෘ වීරිනංහ මහත්මයා  විිනන් ගතායනා 

කරන ලෘ, "ආජු තපර ලාහිලා..." කියන බි ලා ගීතශේ වාකය 

ඛ්ඩා  ශෘකකින්. මම කැමි ි , ගුණෘාස කපුශප මහත්මයා 

ගතායනා කරපු ගීතයක පෘ ශප්ළියකින් මශප කථාව අවසන් 

කරන්න. අෘ එතුමා ජීවතුන් අතර නැහැ. එතුමා ශේ ගීතය ගතායනා 

කර ි ශබනවා: 

 

"පිහිටක් නැි  සරණක් නැි  
සතුටක් ඇි  මුහුණක් නැි  
ශේ සසර ෘනවුශේ... 
අපි අසරණ ශවලා වශප   

හිතට ෘැශනනවා... 
බුදුහාමුදුරුවශන්..."  

ශබොශහොම ස්තුි ි . 

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Lalith Varna Kumara.  You have 14 

minutes.  

 
[අ.භා.1. 0 ] 

 

ගුණ ලලිත් වර්ණ කුමාර මහතා 
(மாண்புமிகு லலித் வர்ை குமார) 

(The Hon.Lalith Varna Kumara)  
ශබොශහොම ස්තුි ි , ගතරු නිශයෝජය කාරක සභාපි තුමනි.  

2023 වසර ශවනුශවන් ඉදිරිපත් කර ි ශබන අය වැය 

වාර්තාශේ ශපොදු කාරණා පිළිබඳව මට  කථා කරන්න  අවස්ථාව 

ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා ිනයලුශෘනාටම ස්තුි වන්ත 

ශවනවා.  

ඇත්තටම  පසුගිය වසරවල  අය වැය ඉදිරිපත් කරද්දී අපි 

පාර්ලිශේන්තුශේ ශනොිනටියත්, ශගතෘර ඉඳශගතන  බලාශගතන ඉන්ශන් 

අපිට ලැශබන්ශන් ශමොනවාෘ, ශනොලැශබන්ශන් ශමොනවාෘ, අපිට 

සතු ටු ශවන්න පුළුවන් ශද්වල්  ශමොනවාෘ කියලාි . හැබැි , ශමවර 

අය වැය ශෘස බැලුවාම එවැනි ශෘයක් ඇත්තටම ශපශනන්න 

නැහැ. හැබැි , අපි පැහැදිලිවම ශත්රුේ ගතන්න ඕනෑ කාරණාවක්  

ි ශබනවා. ශේ රට අෘ ි ශබන්ශන් ශකොතැනෘ?  ශේ රට යන්ශන් 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශකොශහේටෘ කියන එක ශත්රුේ ගතන්න ඕනෑ. අන්න ඒ නිසා අපි 

ිනයලුශෘනාම ශේ ශවලාශේ කැපවීමක්  කළ යුතුි  කියන එකි  

මශප අෘහස.  කවුරු ශකොශහොම කිේවත්,  පසුගිය කාලවල, එශහම 

නැත්නේ තවත් අවුරුදු ගතණනාවක් ආ පස්සට අරශගතන බැලුශවොත්,  

ිනදු වූ  ඒ සෑම ශෘයකටම  ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ිනටින 

ිනයලුශෘනාම වගත කියන්න ඕනෑ කියලාි  මම හිතන්ශන්.  

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

Premnath C. Dolawatte to the Chair? 
 

ගුණ (වවදය) රනම්ෂ් පි රණ මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரனமஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

Sir, I propose that the Hon. Hon. Premnath C. 
Dolawatte do now take the Chair. 

 
ප්රශ්්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපි තුමා මූලාසනනයන් 

ඉවත් වූනයන්, ගුණ නප්රේම්නාත් සී. නදොලවත්ත මහතා මූලාසනාරූඪ 
විය.  

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலனவ, மாண்புமிகு 
பினரம்நாத் சி. ததாலவத்த அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE  HON. PREMNATH C. DOLAWATTE took the 
Chair. 

 
ගුණ ලලිත් වර්ණ කුමාර මහතා 
(மாண்புமிகு லலித் வர்ை குமார) 

(The Hon.Lalith Varna Kumara)  
මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශමොන තරේ දුරට වගතකීේ 

ඉටු කළා ෘ, ඉටු වුණාෘ කියන එක  අපි ඇත්තටම බලන්න ඕනෑ. 

විපක්ෂශේ ඉඳලා මාධයයට කථා කරලා යන්න හරි ශල්ිනි . 

හැබැි , අපි අවුරුදු තුන, හතරක් ආපස්සට ගිහිල්ලා බැලුශවොත් 

ශපශනනවා,  ඒ අය ශමොනවෘ කරලා ි ශබන්ශන් කියලා. ඒ ගතැන 

කථා කරන්න ගිශයොත් ඇත්තටම ී ට ව ා ශවනස් කථාවක් තමි  

කියන්න ශවන්ශන්.  

නමුත්, අෘ ඒ ිනයල්ල පැත්තකට ෘමලා අපි ිනයලුශෘනාම එකට 
එකතුශවලා කටයුතු කරලා ශේ රට යේකිින ස්ථාවරයකට පත් 
කිරීශේ වගතකීම ශේ රශේ ජනතාව අපට දීපු මහජන 
පරමාධිපතයශේ යුතුකම හැටියටි  මා ෘකින්ශන්. ශකොශරෝනා 
වයසනශයන් පස්ශසේ ක්රියාත්මක කළ ශනොශයක් වැ  පිළිශවළ 
තුළින් ශේ අවුරුද්ශද් ජනවාරි මාසශේ ඉඳලා ශේ රට යේකිින 
ප්රමාණයකින් ඉහළට එන්න පටන් ගතත්තා. විශද්ශිකශයෝ ශමරටට 
පැමිණියා.  ශේ රශේ ආර්ථිකය ශගතො  නඟන්න, නිෂ්පාෘන 
ආර්ථිකයක් ශගතො  නඟන්න වි ාල වැ  පිළිශවළක් ක්රියාත්මක 
කළා. අපට මතකි , ඒ ෘවස්වල කහ කිශලෝවක මිල කීයෘ කියලා. 
එම ප්ර ්නයට පිළියමක් හැටියට පිට රටින් කහ ශගතන එන වැ  
පිළිශවළ නවත්වා, ශේ රශේ කහ වගතා කරන්න අව ය පහසුකේ 
දීලා, ඒ කටයුතු ක්රියාත්මක කරපු නිසා "කහ" කියන වචනය අශප් 
සමාජශේ කථා බහ ශනොවන මාතඪකාවක්  බවට පත් වුණා.  

ඒ විතරක් ශනොශවි . විශ ේෂශයන් බුලත්ිනංහල ආසනය 

ගතත්ශතොත්, එම ප්රශද් ශේ ජීවත් වන දිළිඳු ජනතාව, අඩු ආෘායේ 

ලබන ජනතාව නඟා ිනටුවා, ශේ රටට විශද්  විනිමය ශගතශනන, 

නිෂ්පාදිත ආර්ථිකයක් ශගතො  නඟන වැ  පිළිශවළ පිළිබඳව කථා 

කශළේ ශකොශහොමෘ කියලා අපි ෘැක්කා. ඒ ප්රශද් වල ජීවත් වූ අඩු 

ආෘායේලාභීන්ට, සමඪද්ධිලාභීන්ට අයත් හිස් ඉ ේ ි ශබනවා නේ, 

ඒ ඉ ේ සුද්ධ කරලා පැළ ිනටුවන්න අක්කර කාලකට පැළ 

1,400ක් ශනොමිශල් ලබා දුන්නා. ඒ දුන්ශන් සමඪද්ධිලාභීන් දිරිමත් 

කිරීම සඳහාි . ඒ පැළ ිනටුවා ඒවාට සාත්තු කරන අතර තව ඉ ේ 

අක්කර කාලක් ි ශබනවා නේ, ඒකටත් තවත් පැළ 1,400ක් ලබා 

දුන්නා. අවුරුදු එකහමාරක් ගතතවනශකොට ඒ සමඪද්ධිලාභියා 

සමඪද්ධි වැ සටහනින් අි න් කරලා ඔහුට ශවනම ආර්ථිකයක් 

ශගතො  නඟන වැ  පිළිශවළක් සකස් කර දීමට අපි කටයුතු කළා. 

ඒ විතරක් ශනොශවි . කරෘමුංගු, කරාබුනැටි වැනි  අශප් රටින් පිට 

රටට ශගතන යන්න පුළුවන්, විකුණන්න පුළුවන්,  විශද්  ආධාර 

ලබා ගතන්න පුළුවන් නිෂ්පාෘන ආර්ථිකයක් ශගතො නඟා ශගතනි  අපි 

ඉදිරියට ආශේ. ඒ විතරක් ශනොශවි ,  සමහර මාසවල 

විශද්ශිකයන් ලක්ෂයකට වැඩි ප්රමාණයක් පැමිණියා. හැබැි , ඒ 

ිනයලු ශද් විනා  වුණා.  

ඒ යන ගතමන එශහම ගිශයොත්,  රජය ඉතා ඉහළ තැනකට 

යනවා, ඒ වාිනය ශේ ආඩාඩුව ගතීමවි කියන කාරණා 

ශහේතුශකොටශගතන සූක්ෂ්මව සැලසුේ කළ කුමන්ත්රණ පසුගිය 

කාලශේ  අපි ෘැක්කා. අපට ඒවාට මුහුණ ශෘන්න ිනද්ධ වුණා. එහි 

ප්රි ලලයක් හැටියට 5,200,000ක් ඡන්ෘ ලබා ගතත් හිටපු 

ජනාධිපි තුමා ඉවත් වුණා. තුශනන් ශෘකක බලයක් ි බුු 

පාර්ලිශේන්තුව ශවනස් වුණා. ඒ අවස්ථ ් ාශේ  අශප් රශේ ි බුු 

ීමි යට ශමොකක්ෘ වුශඩා? ශේ රටට කිිනම ශසේවයක් ශනොකර 

ීමි ය අතට ගතත්ත සමහර අය ීමි ය අතට ශගතන එය වල් වැදුු 

ීමි යක් බවට පත් කරලා තනිව තීන්දු-තීරණ ගතන්න උත්සාහ 

කළා. සමහර රාජය නිලධාරිනුත් එයට වක්රව ශහෝ ඉ  දුන්නාය 

කියන එකත් අපි වි ්වාස කරනවා. ශේ ශහේතු නිසා රට ි බුණාට 

ව ා වි ාල ව ශයන් පහළට වැශටන්න පටන් ගතත්තා. ඒ 

අවස්ථාශේ වර්තමාන ජනාධිපි තුමා, වැ බලන ජනාධිපි තුමා 

හැටියට පත්ශවලා, ශේ පාර්ලිශේන්තුව ගිනිබත් කරන්න ශහෝ 

අත්පත් කර ගතන්න ි බුු අවස්ථාව නැි  කරලා, ශේ රශේ වල් 

වැදුු ීමි ය යේකිින තැනකට ශගතශනන්න කටයුතු කළා. ඒ වැ  

පිළිශවළ තුළින් ජාතයන්තරයටත්, ශේ රටටත් කරන්න පුළුවන් 

නිවැරැදිම ශද් කරලා   ශේ රට ශේ තත්ත්වයට පත් කළාය කියන 

එකත් අපි ෘකිනවා.  

ශේ ශමොශහොත වනශකොට යේකිින ක්රමයක් තුළින් ශේ රට 

නැවතත් නැඟිටිමින් ිනටිනවා. ඒකි  මා මුලින් කිේශේ, ශේ රට 

ශගතො ගතන්න අපි ිනයලුශෘනාම උෘවු ශවන්න ඕනෑය කියලා. ශේ 

වර්ධනය ෘැකලා ශේ රට වේටන්න කලින් කුමන්ත්රණ කළ 

කුමන්ත්රණකරුවන්ශප සැලසුේසහගතත වැ  පිළිශවළ නැවත 

ක්රියාත්මක කරන්න පටන්ශගතන ි ශබනවා. නමුත්, ඒකට ඉ  

ශනොශෘන ආකාරශේ වැ  පිළිශවළ හා ීමි  රීි  අෘ ආඩාඩුව විිනන් 

සකස් කරන්න කටයුතු කරනවා. ශේ රශේ ඉන්න ෘ ම ගතණනක 

සුළු පිරිසකට පමණක් ඇහුේකන් ශනොදී, ශේ රශේ ඉන්න මිලියන 

22ක ජනතාව ශවනුශවන් කටයුතු කළ යුතුි  කියන පෘනම මත 

වර්තමාන ජනාධිපි තුමා, අගතමැි තුමා, ශේ ආඩාඩුව කටයුතු 

කරනවාය කියන එක විශ ේෂශයන්  මතක් කරන්න ඕනෑ. ශේ රට 

ඒ තත්ත්වයට පත් කිරීම සේබන්ධශයන් මහජන නිශයෝජිතයන් 

හැටියට අප ිනයලුශෘනාටම ශෘොස් කිේවාට, මන්ත්රීවරුන් 

22 ශෘනාම එකි  කිේවාට, ඒ හා සමානවම ශේ රශේ 

නිලධාරිනුත් ඒකට වගත කියන්න ඕනෑ. සමහර ආයතනවල 

නිලධාරින් හිටපු ජනාධිපි තුමාට දීපු සමහර වැෘගතත් උපශෘස් 

තුළින් ශේ රට   ශගතො  නැඟුණා. හැබැි , සමහර උපශෘස ්

ක්රියාත්මක කළ නිසා ශේ රට විනා  වුණා.  

අශප් රශේ වශේ ජනතාව තමි  ශගතොවි ජනතාව කියන්ශන්. 

ශේ ජනතාව උද්ශඝෝෂණ කරන්න කවෘාවත් පාරට බැහැපු පිරිසක් 
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ශනොශවි . ශේ අය එක වතාවක් ණය පිළිබඳව ඔවුන්ට ිනදුවුු 

අසාධාරණයක් ශවනුශවන් පමණක් පාරට බැහැලා ි ශබනවා. 

නමුත් ශේ අවස්ථාශේ ශගතොවීන්ට පාරට බහින්න ිනදුවන ආකාරයට 

සමහර නිලධාරින් සූක්ෂ්ම ආකාරශයන් කටයුතු කළා. ඒ උගුල් 

නිසා තමි  අෘ අපට ශේ තත්ත්වය උෘා වුශඩා. ඉි න්, එතැනින් 

පටන් ගතත්ත වැ  පිළිශවළ අරගතළයක් ෘක්වා ගිහින් ශේ රටට ශේ 

තත්ත්වයට මුහුණ පාන්න ිනද්ධ වුණා.  

මම මුලින් කිේවා වාශප ශේ තත්ත්වශයන් ශගතො  ඒම සඳහා 

අප ිනයලුශෘනාම එකතු විය යුතුි . එශහම ශනොවන තාක්කල් අපි 

ිනයලුශෘනාටම ශේ පේවලට කරගතහන්න ශවනවා. මම මුලින් 

කිේවා වාශප ශේ රට ශවනුශවන්, ශේ රශේ ජනතාවශප 

පරමාධිපතය ශවනුශවන් ඒ අය කරපු ශද්වල් ගතැන හිතුශවොත් 

ඇත්තටම ඒ සමහර අයට  ඒ අය  ගතැනම ලජ්ජාසහගතත ශවන්න 

ශවි . ඒ අතර ජනතාව ශවනුශවන් උපරිම කැප කිරීේ කරපු, 

උපරිම ශසේවය කරපු අය නැි ව ශනොශවි . ඇත්තටම එශහම අය 

ශගතො ක් හිටියා. තමන්ශප ශද්පළ පවා ශේ රට ශවනුශවන් ලබා 

දීලා ජනතාව ශවනුශවන් කටයුතු කරපු අය ශගතො ක් හිටියා. 

මහජන නිශයෝජිතයන් වාශපම නිලධාරිනුත් ඇත්තටම ශගතො ක් 

කැප ශවලා කටයුතු කරලා තමන්ට ලැශබන වැටුපට එහා ගිය 

ශසේවයක් ලබා දීපු ඉි හාසයක් ශනොි බුණා ශනොශවි . හැබැි , 

වර්තමානශේ සමහර තැන්වල පැවැි  ීමි  රාමුව ශවනස් වුණා. 

ආඩාඩු ශවනස් වුණා කියලා සමහර අය ඒක තමන්ශප වාිනය 

තකා ශයොෘා ගතත්ත ආකාරය අපි ෘැක්කා.  

ඇත්තටම ශේ ශමොශහොත ශවනශකොට ීමි ගතත මෘයසාර 

භාවිතය ිනයයට 40කින් පමණ අඩු ශවලා ි ශබනවා. හැබැි , 

ීමි ගතත ශනොවූ මෘයසාර අෘ ගතේවල ශමොන තරේ පැි ර යනවාෘ 

කියන එක  අපි කවුරුත් ෘන්නවා. අෘ අපි නිශයෝජනය කරන 

ආසනවල මෘයසාර භාවිතය ශමොන තරේ වැඩි ශවලා ි ශබනවාෘ? 

එශහම නැත්නේ "අි ස්" කියන මත්ද්රවයය ශමොන තරේ පාවිච්චි 

කරනවාෘ? ශේ සේබන්ධශයන් අෘ ඉතාම කනගතාටුෘායක 

තත්ත්වයක් ෘකින්න ි ශබන්ශන්. වයස අවුරුදු 12, 20, 21, 22 

ෘරුශවෝ, විශ ේෂශයන් ගතැහැනු ෘරුශවෝත් ඉතා ඉක්මනින් ශේවාට 

ඇේබැහි ශවලා ශේ සමාජය විනා  ශවනවා. "අි ස්" මත්ද්රවයයට 

ඇේබැහි වීශමන් මාස ශෘක තුනක් ගතත වන විට ඒ ළමි න්ශප 

 රීරය ඉක්මනින් ක්ෂය ශවනවා.  ශපොලිස් නිලධාරින් ශමොන තරේ 

අවංකව කටයුතු කළත්, ඒ අතර ිනටින කිහිප ශෘශනක් ීමි  

විශරෝධි ජාවාරේකරුවන්ශප ඔශ ොක්කුවට වැටීම නිසා ශේ රට  

මත් ද්රවය උවදුරින් ශගතො  ගතන්න ශවන්ශන් නැහැ කියන එකත් ශේ 

ශවලාශේ මම විශ ේෂශයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. යේකිින 

ආධිපතයක් හෘාශගතන  ීමතයනුූ ලව වැ  කරන ශසේවකශයක් 

අවංකවම රාජකාරිය කරන්න ගියාම, ඒ අය පැත්තකට ෘමලා, 

එශහම නැත්නේ ඒ ස්ථානශේ ශවනත් තැනකට ෘමලා කටයුතු 

කරන ආකාරය මම ශපෞද්ගතලිකව ෘන්නවා. සමහර ශවලාවට යේ 

නිලධාරිශයක් ශසේවා ස්ථානශයන් ශවනත් තැනකට යවා ගතන්න 

බැරි වුණාම බුද්ධි අං යට කියනවා, "ශේ ශකනා හරියන 

ශකශනක් ශනොශවි  කියලා වාර්තාවක් ගතහපල්ලා" කියලා. එශහම 

කරන අවස්ථා ි ශබනවා. යේ ප්රශද් යක ිනටින වගත කියන අයට 

මාසයකට ලැශබන රුපියල් ලක්ෂ 4,   නැි  ශවන නිසා ඕනෑ බලු 

වැ ක් කරන්න, ශහොඳ නිලධාරින් ශනොමඟ යවන්න, එශහම 

නැත්නේ ඒ අය අපහසුතාවට පත් වන විධියට කටයුතු කරන්න 

ශපලශෙනවා. ඉි න්, ශේ විධියට කටයුතු කරන තාක්කල් 

කවෘාවත් අපට ශේ රට ශගතො  නඟන්න පුළුවන් ශවි  කියා මම 

වි ්වාස කරන්ශන් නැහැ. ශකොශහොම වුණත් අප ිනයලුශෘනාටම 

වගතකීමක් ි ශබනවා, ශමොන යේ ශහෝ ක්රමයක් තුළින් ශේ රට 

ශගතො  නඟන්න.  

අපි අධිකරණ කටයුතුවලට අෘාළ වන පනත් වි ාල 

ප්රමාණයක් සංශ ෝධනය කරලා දුන්නා ඒ අව ය වටපිටාවත් 

එක්ක. අපි ශේ රට ශගතො  ගතන්න කටයුතු කළත්, අශප් අනාගතත 

පරපුර ශගතො  නඟන්න කටයුතු ශනොකශළොත්, ඒ පාප කර්මයට අප 

ිනයලුශෘනාම හසුශවනවාය කියන එක විශ ේෂශයන් මතක් 

කරන්න ඕනෑ.  

ශසෞඛ්ය ක්ශෂේත්රය ගතත්තාම, අපට ලැබී ි ශබන මුෘල් 

ප්රි පාෘනත් එක්ක ඉස්සර කළා වාශප වි ාල මුෘලක් වැය කරන්න 

බැරි ශවන බව අපි ෘන්නවා. නමුත්, ඒ අහිංසක ශරෝගීන්ට කරන්න 

පුළුවන් උපරිම ශද් කිරීම අශප් වගතකීම, යුතුකම ශවනවා. රජය   

වැඩි මුෘලක් අධයාපනයටි , ශසෞඛ්යයටි  වැය කරනශකොට, 

ජනතාව ශපෞද්ගතලිකව උපයන ශෘි නුත් වැඩිම ශකොටස වැය 

කරලා ි ශබන්ශන් ඒ කරුු ශෘකටමි . ඉි න්, ඒ තත්ත්වය මට 

හිතාගතන්න බැහැ.  රජශයනුත් ඒ ශද්වල් ශවනුශවන් වි ාල මුෘලක් 

වැය කරනවා. ශපෞද්ගතලිකවත්  අධයාපනය හා ශසෞඛ්ය 

ශවනුශවන් වැඩිම වියෘමක් ජනතාව ෘරන තත්ත්වයක් අෘ 

ඇි ශවලා ි ශබනවා.    ඒ  නිසා  ශේ  අපි  කුමක්ෘ කළ යුතු 

නිවැරදි  ශද් කියන එක අපි තීන්දු කරන්න ඕනෑ.   

මට අශප් ශසෞඛ්ය අමාතයතුමාශගතන් තවත් ඉල්ලීමක් කරන්න 

ි ශබනවා. මා නිශයෝජනය කරන කළුතර දිස්ත්රික්කශේ, ශහොරණ 

මූලික ශරෝහශල් ි බුු   ICU එක අි න් කරලා ශවනත් 

ශගතො නැඟිල්ලක් හෘන්න කටයුතු කර ි ශබනවා.  

ඇත්තටම ඒ ශගතො නැඟිල්ශල් බිම ඉඳලා අඩි ශෘක තුනක් 

විතරි  ඉදිකර ි ශබන්ශන්. ඒ ශරෝහලට යන ශරෝගීන්ශගතන් ෘවසට 

හතර, පස් ශෘශනක් එතැන ලිස්සලා වැශටනවා.  ඒ ශකශසේ 

ශවතත්, ඒ ශගතො නැඟිල්ල ඉදිකිරීමට ෘාපු කේබි ටික දිරා ගිහින් 

ි ශබනවා. ඒ ඉදිකිරීේ අතරමඟ නවතා ඇි  නිසා අවුරුදු ගතණනක් 

ඒ ඉ  පහසුකම ලබන්න බැරිශවලා ි ශබනවා. ශසෞඛ්ය 

ඇමි තුමාශගතන් මම ආෘරශයන් හා ශගතෞරවශයන්  ඉල්ලා ිනටිනවා  

අතයව ය කටයුත්තක් හැටියට සලකා ශහොරණ මූලික ශරෝහශල් 

ඒ ප්රධාන ශගතො නැඟිල්ශල් වැ   කඩිනමින් ඉවර කරලා ශෘන්න 

කියලා. 

කළුතර දිස්ත්රික්කශේ අගතලවත්ත, බුලත්ිනංහල ආසනවල 

දුප්පත් ජනතාවක් ඉන්ශන්. ගතංවතුරක් ගතැලුවත් ඒ ප්රශද්  යට 

වනවා. සුළඟක් ආවත්, කුණාටුවක් ආවත් ඒ නිවාස විනා  වනවා. 

ඔවුන් හැම ආපෘා තත්ත්වයකටම හසු වනවා.  

ඊළඟට, ගතමනාගතමන අපහසුව. ලංගතම ඩිශපෝශේ රියැදුරු 

මහත්වරු හදිිනශේ නිවාඩු ගියාම, ි ශබන බස් එක ෘවස් හතරක්  

පහක් නවි න තැනට පත්ශවලා ි ශබනවා. අෘ ඒ සෑම 

ඩිශපෝවකම බස් 20ක්, 30ක් නිකේ නවතා ි ශබනවා. 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, අෘ ඒ ලංගතම ඩිශපෝවල පඩි 

ශගතවන්ශන්, ඩිශපෝ එශකන් හේබ කරලාි . ඒ ධාවනය කරවන්න 

පුළුවන් බස් ටිකට අපට ශසේවකයන් ශෘන්න බැරි ඇි ? ශේ කතා 

කරන ශමොශහොශත් ඉහළගතල ගතමට ි ශබන එකම බස් එකත් 

නැහැ. ඉහළගතල ගතම කියන්ශන්, ඉතාම අසරණ, දුප්පත් ජනතාවක් 

ජීවත් වන ප්රශද් යක්. ඒ ජනතාවට යන්න අෘ බස් එකක් නැහැ. 

ශමොකෘ, ඒ ශකොන්ශෘොස්තර වංචාවකට අසුශවලා  වැ  නවත්වා 

ි ශබනවා. ෘැන් ෘවස් හත අටක් ි ස්ශසේ මිනිස්සු අපිව කන්න 

හෘනවා ඒ බස ් එකට ෘාන්න ශකොන්ශෘොස්තර ශකශනක් නැහැ 

කියලා. මම අහන්ශන්, ඒකට වැ  පිළිශවළක් ක්රියාත්මක 

කරන්ශන් නැත්ශත් ඇි  කියලාි . පඩි ශගතවන්ශන් රජශයන් 

ශනොශවි  නේ, ඒ අය හේබ කරන මුෘලින් නේ පඩි ශගතවන්ශන්, ඒ 

අයට අව ය පහසුකේ ටික දීලා අව ය ශසේවකයන් ශෘන්න බැරි 

ඇි ? වැඩිපුර ශසේවකයන් කිහිප ශෘශනක් ිනටියා නේ ශකශනක් 

නිවාඩු යනශකොට ඒ ශවනුවට ශයොෘවන්න ි බුණා. එශහම 

ප්රවාහන අපහසුතා ි ශබන පාරවල් වි ාල ප්රමාණයක් අශප් 

බුලත්ිනංහල ආසනශේ ි ශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවි , සමහර 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ඩිශපෝ පාඩු ලබනවා කිේවාම රජශයන් ශගතවනවා.   රජශේ  ඒ 

මුෘලුත් අරශගතන බස් ධාවනය ශනොකරන  අවස්ථාත් ි ශබනවා. 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි,  බහුකාර්ය රැකියාවල නියුතු 

අශප් සශහෝෘරවරු ගතැන මම අවසාන ව ශයන් කතා කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු වනවා. අෘත් ඒ චක්රශල්ඛ්ය ශවනස් කරලා 

ි ශබනවා, ප්රාශද්ශීය ශල්කේ කාර්යාලවලින් එපිටට ඒ අය 

ෘාන්ශන් නැහැ කියලා. හැබැි , ශේ වනශකොට බඳවාගතත් අයශගතන් 

ිනයයට හැටක්, හැත්තෑවක් ශසේවය අත හැර ගිහින් ි ශබන්ශන්. අෘ 

ශේ රැකියාව  ශහොඳ තැනකට ශගතනැල්ලා ි ශබනවා. අෘ සාමානය 

රස්සාවකට යන්න බැරි අසරණ ළමි  ශවනුශවන් ක්රමයක් හෘලා 

දීලා ි ශබනවා. හමුෘාශේ තනතුරු ෘරපු අය ශේ  රැකියාවලට 

ඇවිත්, හමුෘාශේ කියලා හිතලා අත්තශනෝමි කව වැ  කරපු නිසා 

අෘ ඒ අයට රුපියල් 22,000ක් ලැශබන රැකියාවත් කර ගතන්න බැරි 

තත්ත්වයට පත්ශවලා ි ශබනවා. මම ශයෝජනාවක් කරනවා, 

ශසේවය හැර ගිය අයටත් කැමැි  නේ ඒ අයශප ශකොේඨාසය තුළ 

රස්සාව ශෘන්න නැවතත් වැ  පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කරන්න 

කියලා. අපට ඒ කාර්ය කරන්න පුළුවන්. නැත්නේ කවෘාවත් ඒ 

අයට රස්සාවකට යන්න ශවන්ශන් නැහැ. ත්රී විලර්කාරශයක්, 

එශහම නැත්නේ කුඩු ශහෝ ගතංජාකාරශයක් බවට ඒ අය පත් වනවා 

කියන කාරණය විශ ේෂශයන්ම මතක් කරමින්, ශේ අවස්ථාව ලබා 

දීම ගතැන ඔබතුමාට ස්තුි වන්ත වනවා. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. G.G. Ponnambalam. You 
have 20 minutes. 
 

 
[2.05 p.m.] 

 
ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Thank you, Hon. Presiding Member, especially for not 
reducing my time, which is a very rare occurrence in this 
House.  

Sir, when I chose to speak today, I actually did not 
realize that today marks the beginning of a week in the 
Tamil calendar, in which we commemorate the fallen 
heroes of the LTTE. That is a very controversial issue as 
far as this House is concerned. But, first, I pay my 
respects to them and then commence my speech.  

It has been 14 years since the war came to an end, Sir, 
and if you ask the people of the North and the East, 
particularly the Tamils, whether they are in a better place 
than 14 years ago - I say this with respect and much 
responsibility - the answer would be "no". At the 
immediate aftermath of the war coming to an end, the 
Tamil people were actually confused because they 
supported an armed struggle, a struggle that caused a lot 
of destruction in their own economy, because of the 
hallowed idea of freedom and creating a separate State, 
there can be no doubt about that. But, when that struggle 
came to an end, their idea of freedom also came into 
question because the LTTE was portrayed as a very 

strong military organization and it was spoken the world 
over that if such an organization and a struggle could, in 
fact, be brought to an end, whether the ideals for which 
that struggle stood for is achievable and whether the 
Tamil people must rethink.  

There was a moment when the Tamil people were 
doing a soul-searching and asking themselves, "Were we 
not being practical in supporting a separate state and an 
armed struggle?" It is in that context, Sir, that every 
Member of this House and even those who are outside 
must look back and do some soul-searching and ask, 
"Fourteen years after the end of the war, if those very 
same people who were prepared to soul-search are saying 
today that they are in a worse place, is there not 
something radically wrong?" You can quite easily put off 
someone like us or quite easily put off the way the Tamil 
people are being treated in the North and the East as 
racism - we will just say like that - but if you ask that, not 
just from Tamils, but from other members of this Island, 
they will also tell you the same thing today, that they are 
far worse off. So, Sir, 14 years after the end of the war, 
when common sense ought to dictate that this country 
should have developed and moved forward by leaps and 
bounds, if we are today scraping the barrel to an extent 
that even at the height of the war this country never had 
to, then surely there is something radically wrong! This 
system is stinking! And if we do not realize it, at least, 
today and think anew, then, Sir, we are not going to get 
out of this mess.  

Sri Lanka’s economic crisis did not commence two 
years ago with the former President Gotabaya Rajapaksa 
getting elected. Nor did it commence an arbitrary 10, 15 
years ago. It actually commenced the moment 
majoritarian politics took root, where you chose to make 
enemies from within, to look at Sri Lanka as a country 
belonging only to the majority Sinhala-Buddhists and 
everybody else being hangers-on, you chose to privilege 
the entire State accordingly and created enemies. And 
when you create enemies of that nature, obviously your 
economy will have to be modelled in a way to contain 
those enemies. That is common sense. Even though at the 
time the British departed, Sri Lanka was being spoken of 
as a model newly independent country by countries such 
as Singapore, which were aspiring to follow Sri Lanka, 
today, it is a basket case. There is no war to hide that fact 
as this has nothing to do with the Tamil armed struggle; 
this has nothing to do with it. What it is, is that you chose 
enemies so that you can find scapegoats, you can ferment 
racism and  use that as a scapegoat and rook the country, 
rook it for yourself and for your cronies.  

Today, the Tamil people of the North and the East, 
who were discriminated on year after year and which led 
them to the frustration where they had to ultimately 
choose to even give up their lives to try and find freedom 
as a better option, are suffering the second time around. 
First and foremost, it was pure racism that targeted them; 
now, it is because of your complete inability to govern 
and complete selfishness with which you are prepared to 
rook the country so that you can line your own pockets, 
the Tamils are suffering again. Is this not completely 
unacceptable? What will a person from the North and the 
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East, who was willing to sacrifice his life, say today?  
Would his choice actually not be doubled and be more 
relevant to say that actually a separate State is the only 
way out? Is this the projection that you want after you 
brought the war to an end?  

President Ranil Wickremesinghe and President 
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, in my view, Sir, 
are different from the average Sinhala-Buddhist 
nationalist politicians. They have a capacity to move 
beyond that; they have the qualifications to move beyond 
that as well, but they did not. President Kumaratunga was 
probably the first President who openly spoke about 
federalism and got an unprecedented mandate of over 60 
per cent, which is still not matched. So, the ordinary 
Sinhalese people are not opposed to it. President 
Kumaratunga got elected on federalism and her choosing 
not to do it is a different matter. Likewise, President Ranil 
Wickremesinghe knows more than anyone else in the 
House that a federal solution is the only solution which 
will make this country prosper, prosper because you can 
cut down on defence and because every cent that you 
allocate for defence in a scenario where there is no war is 
literally burning money which you cannot afford. But, he 
is not prepared to do it nor is he prepared to speak the 
truth and that is the problem we have with him.  

When he became Prime Minister in 2001, Sir, I was a 
young Member of Parliament; I had just got elected. Of 
course, he did not speak about federalism, but he did say 
many things including signing a Ceasefire Agreement 
with the LTTE, which, at that time, we supported. We 
went out of our way to protect him. When President 
Kumaratunga was being extremely hostile, we went out of 
our way to protect him. So, as a young Member of 
Parliament who got elected to this House for the first time 
when he was Prime Minister and who had been following 
his politics and his policies closely, I had not doubts, Sir, 
as I say that he is probably the most experienced person to 
be in power to handle the present economic crisis, that he 
is also probably the most experienced person who would 
tell you that there is nothing wrong with federalism. Well, 
he should not hesitate to say that to the Sinhalese people. 
Federalism is not separation, but quite on the contrary, 
federalism in this country would, in fact, ultimately result 
in unifying the county, a country that has been divided 
from the time the British left, not because of the British, 
but because of the decisions taken in this own House.  

So, at a time when Sri Lanka has hit rock-bottom, is it 
not the time, at least, now for a President who has nothing 
to lose - I mean, he has already lost; he has become 
President by losing and therefore, he has nothing to lose 
more - at least in the last days of his political career to be 
a statesman and tell the truth, the truth that will ultimately 
be a legacy and the foundation for a new beginning of this 
country? But, he is not doing that, Sir. And, it is for that 
reason, when he made an impromptu or rather an 
unspecified speech soon after he got back from COP27, 
the Conference on Climate Change, inviting the Tamil 
Parties, that our party took up the position that there is 
nothing to speak with the President; he knows what the 
solution is.  

He, who belongs to the Sinhala community, knows 
more than anyone else in this House what exactly he has 
to do to find a solution and as a basis for that beginning, 
at least, he must be honest to the Sinhalese people and 
say, “Look, if we want to solve the ethnic problem, then 
we have to go down the federal path and it is only by 
solving the ethnic problem that we can afford to refinance 
the country in a way that will do away with this 
ridiculous expenditure on defence and other related 
matters and it is only through that that we can actually 
invest in the future of the generations to come and in our 
health, both of which are suffering". So, our party’s 
position, Sir, has been and continues to be that these 
Debates regarding the annual Budget and the economy 
become meaningless unless you are fundamentally 
prepared to change the Sri Lankan State. If you do not 
have that vision, you are going to continue to waste 
money, waste it because of your ignorance or even worse, 
because you have vested interests.  

As I said, for the first 75 years of this country, you 
have been finding scapegoats to line your own pockets. 
Whether you are going to carry on that path for a further 
75 years, you can decide. But then, you cannot expect us 
to be a party to that. Sir, we have suffered enough! 
Surely, you cannot expect the new generation of Tamils, 
who have seen their brothers and sisters abroad doing 
tremendously well and whose income is more than this 
country’s income, to just simply sit and say, "look, we 
will take a little bit more for another 75 years or so". No! 
If you do not, at least, now rethink not only for your own 
people but also for us, we are not going to just simply sit 
and watch. We will make it a very expensive, wrong 
choice for you. We will, Sir; we have no other choice. 
That means, you will have to spend much more on 
defence. Is that what you want?  

Today, not a single Member in this House is talking 
about a separate State, but you are spending more on 
defence; you are increasing the allocation. I believe this 
time, the defence allocation is 14 per cent more than the 
last time. It is your insecurities that will result in you 
pulling this country down further and further. Why? 
Because of racism and at best, because of ignorance. So, 
we will not be a party to it. Maybe, Members of this 
House will come and tell you something else, but the 
people on the ground are not going to just go on this way. 
Today, it is only the Tamils, but, God forbid, with the 
way you are treating the Muslims and the upcountry 
Tamils, they will also decide the same thing and God 
forbid, the poor people of this country, the ordinary 
Sinhalese people whom you have rooked and who are 
ultimately paying today, will also rethink. Then, you will 
have a totally different scenario to deal with, something 
very similar to what you had in the 80s.  So, it is in that 
context, Sir, that we approach this Debate on the Budget.  

Sir, I would choose to speak more detailedly on Votes 
of the Ministries at the Committee Stage Discussion, but 
as far as the policies are concerned, I will repeat what I 
have been repeating in the two previous Budgets. The 
North-East is a war-affected zone; almost 15 years after 
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the war, it still remains a war-affected zone. The President 
had visited the Northern Province over the last two days - 
he was in Vavuniya and Mannar - and he knows that; he, 
more than anybody else, knows that. That means, you 
cannot pretend as if the war-affected North-East can be 
treated on an equal footing with the rest of the country. 
So, we have been saying that if those people of the North-
East are to, in some way, rebuild their lives, at the very 
least economically and not to fall even further down the 
precipice, then the North-East has to be declared a war-
affected zone and there must be some protectionist 
measures applied so that the economy of the people can 
first be protected and then, be allowed to grow to a point 
where it can compete on an equal footing with the rest of 
the country. We have been repeatedly asking that this be 
done even before we became Members of this House two 
years ago and when the war came to an end. If ever 
President Wickremesinghe wishes to go back and see our 
critiques with regard to the annual Budgets, he would see 
that we have been repeatedly saying that it is a must. And 
Today, more than ever before, it is a must because the 
economy in the country is suffering, the ordinary people 
across the country are suffering and the average person in 
the North-East is suffering ten times over. Ten times over, 
at least. If there is no diaspora, Sir, those people would 
have died of starvation during COVID and especially 
now, with the economic crisis. So, you cannot allow this 
to persist. And, it is on that basis that I wish to reiterate 
yet again that if this country is to genuinely get out of this 
economic crisis, firstly, the ethnic conflict has to be 
resolved.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, your time is up. Please wind up your 
speech. 

 
ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

I am finishing, Sir.  

Also, if the problems of all others, be it the Muslims, 
the upcountry Tamils or the workers, are not resolved in 
one go and a holistic approach is not taken, this country 
will bleed. We are already a failed State and we will be a 
totally bleeding failed State, Sir. So, as a more immediate 
effect, the President must, as I said towards the end, 
consider, in principle, protecting the economy of the 
North-East and declaring it a war-affected zone. 

Thank you, Sir. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගතරු සහන් ප්රදීප් විතාන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 14ක 

කාලයක් ි ශබනවා. 

[අ.භා. 2.25 ] 

 

ගුණ එම්.ඩේලිේ.ඩී. සහන් ප්රීප් විතාන මහතා 
(மாண்புமிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதான)  

(The Hon. M. W. D. Sahan Pradeep Withana)  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, 2023 අය වැය  පිළිබඳව 

අෘහස් ප්රකා  කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 

ස්තුි වන්ත ශවනවා.  

අය වැය ශල්ඛ්නය සේබන්ධව සාකච්ඡා කරන  ශකොට එයට 

අෘාළ සංඛ්යා ශල්ඛ්න සේබන්ධවත් අෘහසක් ප්රකා  ශනොකශළොත්, 

මා හිතන හැටියට අය වැය ශල්ඛ්නය පිළිබඳ ශේ සාකච්ඡාවට 

සාධාරණයක් ඉෂ්ට ශනොකළා ශවනවා.  

මම මුලින්ම රාජය ආෘායම පිළිබඳව කියන්නේ. ශමවර අය 

ශීර්ෂවලින් රුපියල් බිලියන 3,433ක් ශහොයාගතන්න බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා. ඒ, බදු ආෘායම හැටියට රුපියල් බිලියන 3,040කුත්, බදු 

ශනොවන ආෘායම හැටියට රුපියල් බිලියන 312කුත්, ප්රෘාන 

හැටියට රුපියල් මිලියන 7,000කුත්, පළාත් සභා ආෘායම හැටියට 

රුපියල් මිලියන 55, 00කුත් ව ශයනුි . 

මම ී ළඟට රාජය වියෘම පිළිබඳව කියන්නේ. 2023 වර්ෂය 

තුළ රුපියල් බිලියන 7,872ක් වියෘේ කරන්න බලාශපො ශරොත්තු 

ශවනවා. පුනරාවර්තන වියෘේ -පඩි නඩි, වැටුප්, විරාම වැටුප් 

ඇතුළු ිනයලු පුනරාවර්තන වියෘේ- සඳහා රුපියල් බිලියන 

4,534කුත්, මූලධන වියෘේ -ප්රා පධන වියෘේ- සඳහා රුපියල් 

බිලියන 1,212කුත් වියෘේ කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

රාජය ණය ආපසු ශගතවීම සඳහා රුපියල් බිලියන 2,02 ක් 

ශයොෘවන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. මූලාසනාසව  ගතරු 

මන්ත්රීතුමනි, රාජය ආෘායම රුපියල් බිලියන 3,433ක් වනශකොට 

සහ රාජය වියෘම රුපියල් බිලියන 7,872ක් වනශකොට අය වැය 

හිඟය රුපියල් බිලියන 4,445ක් ශවනවා. ණය ශගතවීේ සඳහා වන 

රුපියල් බිලියන 2,02  පැත්තකින් තැබුවත්, පුනරාවර්තන සහ 

ප්රාපධන වියෘේ එකතුව රුපියල් බිලියන  ,8 4ක් ශවනවා. 

වියෘමට සාශප්ක්ෂව බලනශකොට ආෘායමට ව ා ඒත් රුපියල් 

බිලියන 2,421ක් ශහොයාගතන්න අපට ිනද්ධ ශවනවා. ඒක ඉතාම 

අපහසු කාර්යයක් තමි . හැබැි , පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන් 

හැටියට අපි, අමාතයවරුන්, අගතමැි තුමා, ජනාධිපි තුමා සහ 

ිනයලු ක්ශෂේත්රවල, ආයතනවල ඉන්න රාජය නිලධාරින් ඇතුළු 

ිනයලුශෘනා එකතු ශවලා මහන්ින වුශණොත්, 2023 වර්ෂය තුළ ශේ 

අය වැය හිඟය තරමක් ශහෝ පියවාගතැීමශේ හැකියාව අපට 

ි ශබනවා. හැබැි , කාරක සභාවල කථා කළ කරුු අනුව අපි 

ෘැනගතත්තා, පසුගිය වසරවල වර්ෂශේ එකතු කරන රාජය ආෘායම 

රුපියල් බිලියන 3,433වත් එකතු කරන්ශන් නැි  තත්ත්වයක් 

ි ශබන බව. මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, අන්න ඒක තමි  

ශ ෝචීමය තත්ත්වය.  

මම ී ළඟට, අශප් රාජය බදු ආෘායම සේබන්ධ වාර්තාවට 
අෘාළ කරුු ඉදිරිපත් කරන්නේ. ප්රධාන බදු අය ශීර්ෂ 4ක් 
ි ශබනවා; උපප්රධාන බදු අය ශීර්ෂ 33ක් ි ශබනවා; බදු ආෘායේ 
මාර්ගත  2ක් ි ශබනවා; ඔක්ශකෝම 82ක් ි ශබනවා. ඒවාශයන් 
රුපියල් බිලියන 3,040ක් අපි ආෘායම හැටියට ශහොයනවා. 
මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ අය ශීර්ෂ 82න් 2023 වර්ෂය 
තුළ අය ශීර්ෂ  8කින් විතරි  බදු එකතු  කරන්ශන්. ශීර්ෂ 31ක්ම 
අත්හැරලා ි ශබනවා. බදු ආෘායම එකතු කරන ශීර්ෂ 82න් 31ක් 
අත්හැරලා  8කින් විතරි  බදු ආෘායම එකතු කිරීම කරන්ශන්. ඒ 
වාශපම රාජය බදු ශනොවන ආෘායම විධියට රුපියල් බිලියන 
312ක් ශහොයනවා. එය  ශහොයන්ශන් ශමශහමි . බදු ශනොවන 
ප්රධාන අය ශීර්ෂ සංඛ්යාව  ි ; බදු ශනොවන උපප්රධාන අය ශීර්ෂ 
සංඛ්යාව 1 ි ; බදු ශනොවන ආෘායේ මාර්ගත සංඛ්යාව  1ි . 
ඔක්ශකෝම අය ශීර්ෂ 71කින් බදු ශනොවන ආෘායම ශහොයනවා.  
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මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, අශප්ක්ෂිත පළාත් සභා 

ආෘායම රුපියල් බිලියන 55. ි . පළාත් සභා ප්රධාන අය ශීර්ෂ 

ශෘකි . පළාත් සභා උප ප්රධාන අය ශීර්ෂ ශෘකි . අය ශීර්ෂ 17කින් 

ඒ පළාත් සභා ආෘායම ශහොයනවා. ඒ වාශපම ප්රෘාන හැටියට 

මිලියන 7,000ක් ලැශබනවා. බදු ආෘායම, බදු ශනොවන ආෘායම 

සහ ප්රෘාන කියන පළාත් සභා ආෘායේ මාර්ගත ඔක්ශකෝම එකතු 

වනශකොට, 2023 වර්ෂය තුළ අය ශීර්ෂ 177කින් අපි ආෘායේ 

ශහොයන්න බලාශපොශරොත්තු වනවා. මූලාසනාසව  ගතරු 

මන්ත්රීතුමනි, ශමම අය වැය ශල්ඛ්නය සේබන්ධව ශහොඳ 

පසුවිපරමක්, ශහොඳ ශසොයා බැලීමක්, වි ්ශල්ෂණයක් කිරීම ඉතා 

වැෘගතත්.   

ශමම අය වැය ශල්ඛ්නය තුළින්  ගතරු ජනාධිපි තුමා අය ශීර්ෂ 

සේබන්ධ කමිටුවක් පත් කරන්න ශයෝජනා කරලා ි ශබනවා. ඒ 

වාශපම වැය ශීර්ෂ සේබන්ධ කමිටුවක් පත් කරන්නත් ශයෝජනා 

කරලා ි ශබනවා. ඒ ගතැන මම ඉතා සතුටු වනවා. ශමොකෘ, අපි 

දිගින් දිගතටම -හැම ෘාම- මුෘල් අමාතයාං ශේ උපශද් ක කාරක 

සභාශේදී කිේවා, පසුගිය වසරවල අය වැය සේබන්ධ පසුවිපරමක් 

කරන්න කියලා. නමුත් කිිනම වසරක, කිිනම ආයතනයක් 

කැඳවලා ඒ පසුවිපරම කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබුශඩා නැහැ.  ඒ 

නිසා,  ශමවර අය වැය තුළින් ඒ ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම ගතැන 

ගතරු ජනාධිපි තුමාට මම ස්තුි වන්ත වනවා. එතුමා අවශබෝධ 

කරශගතන ි ශබනවා,  සංඛ්යා ශල්ඛ්නත් එක්ක ශේ ගතනුශෘනුව 

ශනොකළශහොත් ශේ රට ඉස්සරහාට ශගතන යන්න බැහැි  කියලා. ඒ 

නිසා ඒ පියවර ගතැීමම පිළිබඳව අපි එතුමාට ස්තුි වන්ත වනවා.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, වැය ශීර්ෂ පිළිබඳවත් අපි කතා 

කරන්න ඕනෑ. ගතරු ජනාධිපි , අග්රාමාතය කාර්යාලය, 

උපරිමාධිකරණවල විනි ්චයකාරවරු වැනි විශ ේෂ වියෘේ ඒකක 

2 ක් ි ශබනවා. ඊට අමතරව අමාතයාං  22ක් ි ශබනවා. ඒ 

ිනයල්ශල්ම වැය ශීර්ෂ 182ක් ි ශබනවා. 2023 වර්ෂය තුළ ශේ 

වැය ශීර්ෂ මඟින් ඒ, ඒ අමාතයාං වල  ිනදු වන කාර්යභාරය රශේ 

සංවර්ධනයට ශමොන තරේ  ඉවහල්  ශවනවාෘ නැද්ෘ කියන එක,  

ලලෘායී ශලස ශේ මුෘල් වියෘේ කරනවාෘ නැද්ෘ කියන එක 

පිළිබඳව ශහොයා බලන්න උපශද් ක කාරක සභාවලටත්, කාරක 

සභාවලටත් ශලොකු වගතකීමක් ි ශබනවා.  

නමුත් අපි පසුගිය ෘවස්වල ෘැක්කා, උපශද් ක කාරක සභා  

රැස්ශවන්ශන් ඒ ඒ අමාතයාං වල යේ යේ අණපනත්  අනුමත 

කරගතන්න විතරක් බව. ඉදිරිපත් කරන්නන් වාශල් තමි  ඒ කාරක 

සභාවලට යේ යේ ශයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්ශන්. ඒවාට නිවැරදි 

ශතොරතුරු දීලා නැහැ. ඒ පිළිබඳව හරියට පසුවිපරමක්  කරලා 

නැහැ. අෘාළ අමාතයාං ය සේබන්ධව වැය ශීර්ෂශයන් වැය 

ශීර්ෂයට කථා කරලා, ඒ මුෘල්වලට ශමොනවාෘ වුශඩා කියලා 

ශසොයා බලා කටයුතු කරලා නැහැ. මම හිතන විධියට  පසුගිය 

කාල වකවානුවල ශේ රශේ ජනතාවශප බදු මුෘල් ලලෘායී ශලස 

වියෘේ කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා  නැහැ.  ඒ නිසා තමි  

ජනාධිපි තුමා අෘ ශේ වැය ශීර්ෂ සේබන්ධවත් විශ ේෂ කමිටුවක් 

ෘාලා, ඒ සෑම වැය ශීර්ෂයක් පිළිබඳවම ශසොයා බලන්න කටයුතු 

කරලා ි ශබන්ශන්. ඒ ගතැන අපි ඉතා සතුටු ශවනවා.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් අමාතයාං  22 සතු 

ශෘපාර්තශේන්තුත් 100ක් ි ශබනවා. වයවසථ්ාපිත මඩා ල, 

අධිකාරි, සංස්ථා 330ක් ශේ රශේ ි ශබනවා. ඒ වාශපම පළාත් 

සභා 2ක්, දිස්ත්රික් ශල්කේ කාර්යාල 2 ක්, වි ්වවිෘයාල 12ක්  

ි ශබනවා. මූලාසාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ ආයතනවලින් කරන 

කාර්යභාරයත් එක්ක තමි  ශේ රශේ අනාගතතය තීරණය වන්ශන්.  

අශප් ෘරුශවෝ, අශප් තරුණ තරුණිශයෝ බලාශපොශරොත්තු වන ශේ 

රශේ සංවර්ධනය, දියුුව ඇි  කරන්න පුළුවන් වන්ශන් ශේ 

ආයතනවල ි ශබන කාර්යක්ෂමතාවත් එක්කි . එශහම නේ, 

ශගතවුු වසර 74ක කාලය තුළ ඒක ිනද්ධ වුණාෘ  නැද්ෘ කියන 

එක අපි හැශමෝම ෘන්නවා.  අශප් රශේ අමාතයවරු පත් වුණා, 

රාජය අමාතයවරු පත් වුණා, සංසථ්ා සභාපි වරු පත් වුණා, ෘක්ෂ 

ශෘපාර්තශේන්තු ප්රධාීමන් පත් වුණා, උපශද් කවරු පත් වුණා, 

විශ ේෂඥශයෝ පත් වුණා. ශේ ිනයලුශෘනාම පත්වුණා.  ඒ වාශපම 

වි ්වවිෘයාලවල කුලපි වරු පත් කළා; පත් ශවලා හිටියා,  

ආඩාඩුකාරවරු, දිස්ත්රික් සභාපි වරු පත් කළා. ඒ ිනයලුශෘනා පත් 

කළත්, වසර 74ක් ගතතශවලාත් අෘ අපි ෘැවැන්ත ආර්ථික 

අර්බුෘයකට ලක් ශවලා ි ශබනවා. එශහම නේ ශේ වැරැද්ෘ 

ි ශබන්ශන් ශකොතැනෘ?   

වයවස්ථාපිත මඩා ල ගතත්ශතොත්, ඒවාශේ අධීක්ෂණ කටයුතු 

සඳහා අමාතයවරු සහ රාජය අමාතයවරුන්ට අමතරව, ඒ ඒ 

විෂයන්වලට ෘක්ෂ මන්ත්රීවරු ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්නවා.  ගතරු 

ජනාධිපි තුමාශගතනුත්, ගතරු අගතමැි තුමාශගතනුත් මම ඉල්ලීමක් 

කරනවා.  ඒ  අයට වරප්රසාෘවලින් ශතොරව, යානවාහන ශනොදී,  

අඩුම ගතණශන් කාර්යාලයක්වත් ශනොදී ශේ වයවස්ථාපිත 

මඩා ලවල වගතකීේ පැවරුශවොත්, ශේ ආයතන  ශගතො ගතන්න 

පුළුවන් ශවි  කියලා මා වි ්වාස කරනවා. අශප් පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රී කාලය අවුරුදු  ි .  ශේ කාලය අපශත් යවන්ශන් නැතුව 

අශප් ගතරු මන්ත්රීවරුන්ශගතන් වැ ක් ගතන්න කටයුතු කරන්න 

කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. නිපුණතාව ි ශබන, හැකියාව 

ි ශබන පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්රීවරු වි ාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ 

හැශමෝටම  අවස්ථාව දුන්ශනොත්, ශේ ආයතන ශගතො ගතැීමමට 

හැකියාව ි ශබනවා. ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා මම 

ඉල්ලීමක් කරනවා.   

ඒ වාශපම, ශේ ආයතන සේබන්ධව කටයුතු කරන 

කාරකසභාවලට අපි  අලුි න් ීමි  හඳුන්වා දීලා  ඒ කාරක සභා 

 ක්ි මත් කළ යුතුි . COPE එකට පරීක්ෂා කරන්න ආයතන 

820ක් ි ශබන බව අපි ෘන්නවා. ඒ කාරක සභාශේදී ඒ ගතැනකථා 

කරනවා;  විගතණනය කරනවා; තීන්දු ගතන්නවා. නමුත් ඒ එකක්වත් 

ක්රියාත්මක කරන්න තරේ බලයක් ඒ කාරක සභාවලට අෘාළ 

ීමි ය තුළ නැහැ. ඒ ආයතනවල නිලධාරින් හැම ෘාම වැරදි 

කරනවා. ඒ නිසා පාර්ලිශේන්තුව ීමි  හෘන ස්ථානය හැටියට ඒ 

කාරක සභාවලට බලය ලබා දීශේ කටයුත්තත් කළ යුතුි  කියලා 

මා වි ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි,  2023 අය වැය ශයෝජනා තුළ 

ි ශබන සාධීමය කරුු 17ක් අපි ෘකිනවා. මම ඒවා එකින් එක 

විස්තර කරන්ශන් නැහැ. ඒවාට මුෘල් වැය වන්ශන් නැහැ. ගතරු 

ජනාධිපි තුමාශප අය වැය කථාව තුළ කඪෂිකර්මාන්තශේ 

දියුුව, අධයාපනශේ දියුුව, කර්මාන්ත අං ශේ දියුුව, 

ෘරුවන්ශප අනාගතතය, වි ්වවිෘයාලවල දියුුව ආදි ව ශයන් 

කරුු 17ක් ශපළ ගතස්වා ි ශබනවා.  පසුගිය අය වැය ශල්ඛ්නත් 

එක්ක සංසන්ෘනය කරද්දී වි ාල ශවනසක් අපි එතැන ෘකිනවා. 

මුෘල් වියෘේ කරන්ශන් නැතුව රශේ වි ාල වැ  ශකොටසක් 

කරන්න පුළුවන්, ශසේවා කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් ි ශබනවා. 

ඒක ශේ අය වැය ශල්ඛ්නශයන් හඳුනා ගතැීමම පිළිබඳව අපි ඉතාම 

සතුටු ශවනවා.  

ඒ වාශපම නව ශයෝජනා 30කට රුපියල් බිලියන 72ක් ශවන් 

කර ි ශබනවා. ඇත්තටම ශපොඩි මුෘලක් තමි  ඒ ශවන් කර 

ි ශබන්ශන්. නමුත්, 2023 අවුරුද්ශද් මැෘ භාගතය ශවනශකොට මුෘල් 

ලැබුශණොත්, ඒ කර්යයන් අවසාන කිරීමට හැකියාව ි ශබනවා. 

ශ ොලර් බිලියන  ක්, 5ක් ශහොයා ගතන්න ජනාධිපි තුමා ඇතුළු 

ආඩාඩුව වි ාල උත්සාහයක් ගතන්නවා කියලා අපි ෘන්නවා. ඒ 

විධියට මුෘල් ශහොයා ගතන්න පුළුවන් වුශණොත්, පරිපූරක 

ඇස්තශේන්තුව මඟින් මුෘල් ශවන් කරපු වැය ශීර්ෂවලට 

තවදුරටත් මුෘල් ශවන් කරලා ඒ කාර්යයන් අවසාන කිරීශේ 

හැකියාව ි ශබනවා. ඒ නිසා ඒ ශයෝජනා පිළිබඳව අපි ඉතාම 

සතුටු ශවනවා.  

1079 1080 



පාර්ලිශේන්තුව 

මුලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි,  හැම අමාතයාං යක්ම, හැම 

වයවස්ථාපිත මඩා ලයක්ම, හැම රාජය ආයතනයක්ම ශ ොලර් 

ශහොයන වැ  පිළිශවළට එකතු ශවන්න ඕනෑ කියලා මම ඉල්ලීමක් 

කරනවා.  ශපර වසරවල දී අපි කාටවත් ඒ ගතැන කල්පනාවක් 

ි බුශඩා නැහැ. නමුත් ඒ අව යතාව ෘැන් අපට ෘැනිලා ි ශබනවා. 

ඒ නිසා සෑම අමාතයාං යක්ම ඒ සඳහා ශපලඹිලා, නිෂ්පාෘන 

ආර්ථිකයකට අව ය මූලික පහසුකේ ලබා දී කටයුතු කශළොත්, 

ශ ොලර් හිඟයට උත්තරයක් ලබා ශෘන්න පුළුවන් කියලා මම 

හිතනවා. පාර්ලිශේන්තුව හැටියට, උපශද් ක කාරක සභා ඇතුළු 

විවිධ කාරක සභාවල වගතකීේ ෘරන කඩා ායම හැටියට අපි 

22 ශෘනාම එකතු ශවලා  කටයුතු කරලා ශේ රට ශගතො  නඟන්න 

අව ය කටයුතු කළ යුතුි  කියලා මා වි ්වාස කරනවා.  

මහ බැංකු අධිපි තුමාශගතන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ශේ 

ශවනශකොට කර්මාන්ත ක්ශෂේත්රය පවත්වා ශගතන යන්න බැරි 

තරමට වි ාල බදු මුෘලක් අය කරනවා.  ඒ නිසා අෘ කර්මාන්ත 

ිනයල්ලම වැටිලා. ඒ අයට ජීවත් ශවන්න බැහැ. ඒ කර්මාන්තවල   

ඉන්න අහිංසක ශසේවකයන්ට අෘ රැකියා අහිමි ශවලා. ඒ නිසා ශේ 

බදු අය කිරීම ශමොන තරේ සාධාරණෘ කියලා මහ බැංකු 

අධිපි තුමා ශෘපාරක් හිතලා බලන්න ඕනෑ. තනි පුද්ගතලශයක් මත 

ශේ රශේ අනාගතතය තීන්දු ශවන්න ඉ  දිය යුතු නැහැ. ශමොකෘ, ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව තමි  අන්ි මට ඒ තීරණවලට වගත කියන්න ඕනෑ.  

මශප ඉදිරිශේ ඉන්නවා, ගතරු කුමාර ශවල්ගතම මන්ත්රීතුමා. අපි 

ඔක්ශකෝම ගුටි කාපු අය. එක පුද්ගතලශයක් වරෘක් කශළොත්, ඒ 

පුද්ගතලයා නිසා අපි ිනයලුශෘනාම ගුටි කනවාෘ, එශහම නැත්නේ ඒ 

වරෘ ශවන්න ඉ  ශනොදී අපි ිනයලුශෘනා පාර්ලිශේන්තුව තුළ 

අවශබෝධශයන් කටයුතු කරලා ශේ රට ශගතො  ගතන්නවාෘ කියන  

කාරණය  පස්සට ශනොෘා  කල්පනා කර බැලිය යුතුි  කියලා මම 

වි ්වාස කරනවා.   ඒ නිසා අසුබවාදීව හිතන්ශන් නැතුව,  තව මාස 

හය-හතක් ගතත ශවද්දී ශ ොලර් බිලියන පහ-හයක් ශහොයා ශගතන, 

ශේ රට සාමානය තත්ත්වයට පත් කර ශගතන, දුක් විඳින 

මිනිස්සුන්ශප ශසෝ සුසුේවලට ිනනහව, සතුට ශගතන ශෘන්න 

පුළුවන් යුගතයක් උෘා කරමු කියමින් මශප කථාව අවසන් කරනවා.  

ශබොශහොම ස්තුි ි . 
 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගතරු ශමොශහොමඩ් මුසේමිල් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක 

කාලයක් ි ශබනවා.  
 

 

ගුණ නමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

විනාඩි 8ක් ශනොශවි , මට විනාඩි 10ක් ි ශබනවා ශන්ෘ?  
 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාඩි 8ි   ි ශබන්ශන්. විනාඩි 8 හරියටම ශෘන්නේ, ඔබතුමා 

කථා කරන්න. 

 
ගුණ නමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

අපට විනාඩි 10ක් දුන්නා.  

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෘැන් කථාව පටන් ගතන්න, මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ නමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

නැහැ, ඉන්න. අපි විරුද්ධ පක්ෂශේ ස්වාධීන කඩා ායමක් 

ශන්. එතශකොට අපට ශවලාව ශබෘනවා. ඒ අනුව, මටි , ගතරු 

වීරසුමන වීරිනංහ මන්ත්රීතුමාටි  විනාඩි 10 බැගින් ශවන් කර 

ි ශබනවා. ඒක අඩු ශවන්න බැහැ. ශමොකෘ, අපි ශෘන්නාම කථා 

කශළේ නැහැ. ඒකි  මම ශේ කියන්ශන්. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 8ක් ි ශබනවා කියලා 

තමි  මට සපයා ි ශබන ශල්ඛ්නශේ ි ශබන්ශන්.  
 

ගුණ නමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ඒක අශප් අඩුවක් ශනොශවි . ශේක හරි ප්ර ්නයක් ශන්. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක මශප අඩුවකුත් ශනොශවි . 

 

 

[අ.භා. 2.42] 

 

ගුණ නමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ අය වැය විවාෘශේ 

ශෘපැත්තක් ෘකින්න ලැබුණා. එනේ, ශේ අය වැය ශහොඳි  කියන 

පාර් ්වයි , නරකි  කියන පාර් ්වයි . හැබැි , ඇත්තටම අෘ 

සමාජය මුහුණ ශෘන මූලය අර්බුෘයට, ආර්ථික අර්බුෘයට සහ 

සමාජ අර්බුෘයට ශේ අය වැශයන් සාර්ථක විසඳුමක් හේබ ශවලා 

ි ශබනවාෘ? ඒ පිළිබඳ  වි ාල සංවාෘයක් ශේ සභාව ඇතුශළේ අපට 

ෘකින්න ලැබුශඩා නැහැ. ජනාධිපි තුමා ශේ අය වැය ඉදිරිපත් 

කරලා ප්රකා  කශළේ ශේ තුළින් එතුමා නිර්මාණය කරන්න 

යන්ශන් සමාජ ආරක්ෂණ විවඪත ආර්ථික ක්රමයක් කියලාි . ඒ 

අනුව, 1277දී නිර්මාණය කළ විවඪත ආර්ථිකය අවුරුදු 4 ක් ගතත 

ශවද්දීත් සමාජය ආරක්ෂා කරලා නැහැ කියන එක පිළිශගතන 

තමි  ශේ අය වැය ඉදිරිපත් කරලා ි ශබන්ශන්. නමුත් අලුි න් 

හෘන්න යන සමාජ ආරක්ෂණ විවඪත ආර්ථික ක්රමය කියන්ශන් 

පරණ විවඪත ආර්ථික ක්රමශේම නම ශවනස් කළ ඉදිරි දිගුවක්. 

එශහම නැත්නේ සේපූර්ණ ශනොවුු ශකොටස සේපූර්ණ කර 

ගතැීමශේ දිගුවක් විධියට තමි  අපට ශේ අය වැය ශප්න්ශන්. අපි 

වි ්වාස කරනවා, අෘ මුහුණ ශෘන සමාජ, ආර්ථික ගතැටලුවලට ශේ 

ඉදිරිපත් කර ි ශබන අය වැය මඟින් සහ ශේ ඉදිරිපත් කර ි ශබන 

වැ  පිළිශවළ මඟින්  කිිනශසේත්ම විසඳුේ ශනොලැශබන බව.  

විශ ේෂශයන් ගතරු හර්ෂ ෘ ිනල්වා මැි තුමා ඇතුළු විරුද්ධ 

පක්ෂය පැත්ශතන් කථා කළ තවත් කථිකයන් කිේශේත් IMF 

එකට යන්න ඕනෑය කියන ඒ වැ  පිළිශවළ ගතැනම තමි . 

එතුමන්ලාට ි ශබන්ශන් ඒ වැ  පිළිශවළ ක්රියාත්මක කරන 

කඩා ායම පිළිබඳ ප්ර ්නයි . එතුමන්ලාට ි ශබන්ශන් අපි 

ශනොශවි , අශනක් අය තමි  කරන්ශන්, ඒ අය ඒක කරන විධිය 

1081 1082 

[ගතරු එේ. ේලිේ.ඩී. සහන් ප්රදීප් විතාන  මහතා] 
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වැරැදිි  කියන එක පිළිබඳ ප්ර ්නය. හැබැි , මූලිකවම ගතත්ශතොත් 

එතුමන්ලා ඒ වැ  පිළිශවළට එකඟි . ඒ හැම කථාවක් ඇතුශළේම 

ශේ වැ  පිළිශවළ කරන විධිය පිළිබඳ ප්ර ්නය ඉස්මතු කරනවා 

මිසක්, ශේ වැ  පිළිශවළ මඟින්, ශේ ඉදිරිපත් කළ අය වැය මඟින්, 

එශහම නැත්නේ ශේ ඉදිරිපත් කරන ආර්ථික ෘර් නය මඟින්, ශේ 

පවත්වාශගතන යන ආර්ථික ශමො ලය මඟින් ශේ ප්ර ්නය විසඳන්න 

පුළුවන්ෘ කියන කාරණය ඒ කවුරුවත් කථා කරන්ශන් නැහැ. ඒත්, 

අපි මතු කරන්ශන් ඒ ප්ර ්නයි . අපි කියනවා, ශේ පවත්වාශගතන 

යන ශමො ලශයන්, ශේ ඉදිරිපත් කරන ෘර් නශයන්, ශේ ඉදිරිපත් 

කරන වැ  පිළිශවළින් ශේ අර්බුෘයට විසඳුමක් ලැශබන්ශන් නැහැ 

කියන එක ඉතා පැහැදිලි බව.  

ශේ අය වැශේදී ගතරු මුෘල් ඇමි තුමා කිේවා, ශලෝකශේ 
ශබොශහෝ ශවනස් කිරීේ ිනද්ධ ශවමින් පවි න බව. එතුමා 
ජාතයන්තරය පිළිබඳව ඉතා ශහොඳ අවශබෝධයක් ි ශබන 
නායකශයක්. නමුත්, ශේ අය වැය ඇතුශළේ ජාතයන්තර ආර්ථික 
සහ මූලය අර්බුෘය සහ අෘ ඇි  ශවලා ි ශබන ශලෝක තත්ත්වයට 
ශ්රී ලංකාව මුහුණ ශෘන්ශන් ශකොශහොමෘ කියන එක ගතැන එක 
වචනයක්වත් අපට ෘකින්න හේබ වුශඩා නැහැ. අපි ෘන්නවා, අෘ 
රුිනයාශේ සහ යුක්ශර්නශේ ි ශබන යුෘ ගතැටුමත් එක්ක ශලෝක 
ආර්ථික අර්බුෘය, මූලය අර්බුෘය සහ ආහාර අර්බුෘය කියන ශේ 
ිනයල්ල ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ි ශබන බව. ඒ අස්ශසේ අපට 
ධනාත්මක ලකුණකුත් ෘකින්න ි ශබනවා.  

රුිනයාව සහ මධයම ආිනයාවත්, අශනක් පැත්ශතන් ඉන්දු-
 පැිනෆික්ක් කලාපයත් ශලෝකශේ ශීඝ්ර ආර්ථික සංවර්ධනයක් අත්පත් 
කර ගතනිමින් ඉන්නවා. ශලොව ඊළඟ ිනයවස ඉන්දු සාගතර කලාපය 
මූලික කර ගතත් ිනයවසක් කියන එක අෘ ආර්ථික විෘයාඥයන්ශප 
මතය බවට පත් ශවලා ි ශබනවා. චීනය, ජපානය, ඉන්දියාව, 
ඕස්ශේලියාව, ඉන්දුීමිනයාව, මලයාිනයාව, තාි ලන්තය, ෘකුු 
ශකොරියාව සහ වියේනාමය වැනි ආර්ථික ෘැවැන්තයන් අෘ ශේ 
කලාපය නිශයෝජනය කරනවා. ශේ අය වැශේ ශකොතැනකවත් ඒ 
කාරණය කථා කරලා නැහැ.  ඒ කාරණශේදී අපි පෘනේ ශවන්ශන්, 
අපි ඉලක්ක කර ගතන්ශන් ශකොතැනෘ කියලා. ශේ එන අර්බුෘය 
හමුශේ යුශරෝපා කලාපශේ මිලදී ගතැීමශේ හැකියාව අඩු වීමත් 
එක්ක, ඒ ඇි  ශවන අර්බුෘයත් එක්ක -අපි අපනයනය කිරීේ 
වැඩිපුර කරන්ශන් යුශරෝපයට- එන ප්ර ්නවලට අපි මුහුණ 
ශෘන්ශන් ශකොශහොමෘ කියන එක පිළිබඳව ශලොකු සංවාෘයක් 
නැහැ. ඒ හැර, මතුපිටින් ජනප්රිය, ශවන ශවන ශද්වල් අතපත 
ගතාමින් තමි  ශේ අය වැය ඉදිරිපත් කර ි ශබන්ශන්. 

මට මතකි , අපි ශපොඩි කාලශේ අශප් ගතශේ ශේකරිශේ කජු 
ශක්ක් ි බුු බව. මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, කජු ශක්ක් 
කිේවාට, සාමානය ශක්ක් කෑල්ලක් උ   කජු කෑල්ලක් ි යලා 
ි ශබන්ශන්. ශේ අය වැයත් එශහම තමි . සාමානයශයන් 
ශමශතක් කාලයක් ඉදිරිපත් කළ අය වැයවලට අමතරව, ශේකට  
සමාජ ආරක්ෂණ විවඪත ආර්ථික ක්රමය වාශප අලුත් සංකල්පයක්, 
ශෘකක් හඳුන්වා දීලා ි ශබනවා. ඒ නිසා අපි ෘකින්ශන් නැහැ, ශේ 
අය වැය ශල්ඛ්නශයන් ශේ ප්ර ්නවලට විසඳුමක් ලැශබි  කියලා. 
ඒ නිසා අපි "උත්තර ලංකා සභාගතය" විධියට පසුගිය ෘවස්වල 
පවත්වපු මහජන සමුළුශේදී ආඩාඩුව ඉටු කළ යුතු වගතකීේ හා 
ශකොන්ශද්ින මාලාවක් ඉදිරිපත් කළා.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ආඩාඩුව ඉදිරිපත් කරපු ශේ 
අය වැය ශල්ඛ්නය තුළින් ශේ ප්ර න්වලට විසඳුමක් ලැශබි  කියලා 
අපි ෘකින්ශන් නැහැ. නමුත්, ශේ ප්ර ්නය ගතැඹුරින් ෘකින 
කඩා ායමක් විධියටත්, ශේ ප්ර ්නය අව ශබෝධ කර ගතත් මන්ත්රීවරු 
විධියටත් අපට වගතකීමක් ි ශබනවා, ශේ රට විනා යට යන එක 
වළක්වන්න. රට සේපූර්ණශයන්ම මානව ආපෘා තත්ත්වයකට පත් 
වීම වැළැක්වීමට අපට වගතකීමක් ි ශබනවා. ඒ නිසා අපි කල්පනා 
කළා, එවැනි තත්ත්වයකට යෑම වැළැක්වීම සඳහා යේ ශකොන්ශද්ින 
මාලාවක් ආඩාඩුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුි  කියලා.  

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශෘකක කාලයක් 

ි ශබනවා. 

 

ගුණ නමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

විනාඩි අශටන් ඉතුරු විනාඩි ශෘකෘ, විනාඩි ෘහශයන් ඉතුරු 

විනාඩි ශෘකෘ, මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි? 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගතරු මන්ත්රීතුමනි, විනාඩි අශටන්, ඉතුරු විනාඩි ශෘක. 

 

ගුණ නමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 
ශහොඳි , මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි.  

ආපෘාව ශයොෘා ගතනිමින් අධිරාජයවාදීන් කරන මැදිහත්වීම අෘ 
අපි ෘකිනවා. ඒ මැදිහත්වීම නවතා ගතැීමම සඳහා වූ වගතකීමක් අපට 
ි ශබනවා. ඒ නිසා තමි  අපි ශේ වැ  පිළිශවළ ඉදිරිපත් 
කරන්ශන්. ශේ වැ  පිළිශවළ යටශත් විශද්  විනිමය පනත වහාම 
සංශ ෝධනය කරන්න කියලා අපි ආඩාඩුවට කියනවා. ශමොකෘ, 
ආඩාඩුව IMF එශකන් අවුරුදු හතරටම ගතන්ශන් ඇශමරිකානු 
ශ ොලර් බිලියන 2.2ි . හැබැි , අශප් විශද්  විනිමය පනත 
සංශ ෝධනය කරන්ශන් නැි ව, විශද්  විනිමය ඕනෑ තරේ පිට 
රටට අරශගතන යන්න අවස්ථාව දීලා ි ශබනවා. මා ලබා ගතත් 
ශතොරතුරු අනුව පසුගිය මාස හය තුළ -අශප්රේල් මාසශේ ිනට 
සැප්තැේබර් මාසය ෘක්වා- විතරක් අශප් අපනයනවල වටිනාකම 
ඇශමරිකානු ශ ොලර් මිලියන 5,731.8ක්, මූලාසනාසව  ගතරු 
මන්ත්රීතුමනි. අපි අවුරුදු හතරක් ශවනුශවන් IMF එශකන් ගතන්න 
බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් ඇශමරිකානු ශ ොලර් බිලියන 2.2ි . 
අශප් රටින් පිටට යන විශද්  විනිමය ප්රමාණශයන් ිනයයට  0ක් 
නැවත ලංකාවට ශගතන්වා ගතත්තා නේ, ඇශමරිකානු ශ ොලර් 
බිලියන 3. කට වැඩිය අපට ි ශබනවා. අපි අවුරුද්ෘටම ඒ 
ප්රමාණශයන් ිනයයට 2 ක්, එශහම නැත්නේ අවුරුද්ෘකට ිනයයට 
10 ගතණශන් ශගතන්වා ගතත්තා නේ, ජාතයන්තර මූලය අරමුෘලින් 
ශෘන මුෘල්වලට වැඩි ප්රමාණයක් විශද්  විනිමය පනත 
සංශ ෝධනය කර ගතැීමශමන් පමණක් අපට ඉතුරු කර ගතන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා ආඩාඩුව ශේ කාරණයට  වහාම අවධානය ශයොමු 
කරන්න ඕනෑය කියලා අපි හිතනවා.  

ෘැන් රාජය ආයතන ශපෞද්ගතලීකරණය කරලාත් ඇශමරිකානු 
ශ ොලර් බිලියන තුනක් ශන් මුෘල් ඇමි තුමා එකතු කර ගතන්න 
හෘන්ශන්. නමුත්, විශද්  විනිමය පනත සංශ ෝධනය කරලා, ලාභ 
ලබන රාජය ආයතන ටික ආරක්ෂා කර ශගතන ඒ මුෘල එකතු කර 
ගතන්න අපට පුළුවන්කම ි ශබනවා. ඒ ශවනුශවන් අව ය පියවර 
ගතන්න කියා අපි ඉල්ලා ිනටිනවා.  

ඒ වාශපම අපි ඉදිරිපත් කරන ශයෝජනාවල පැහැදිලිවම 
සඳහන් කර ි ශබනවා, අඩු ආෘායේලාභීන්ශප ජීවන තත්ත්වය 
ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව. ෘැන ට ි ශබන උද්ධමනය පිළිබඳව 
සලකා බලා ඔවුන්ට ලැබිය යුතු සහන පිළිබඳව නැවත 
සී ක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑ. එශහම නැි ව රුපියල්  ,000ක් 
ශෘන්නේ, රුපියල් 7,000ක් ශෘන්නේ කියලා ඒ පවුල් ජීවත් 
කරවන්න බැහැ. ඒ වාශපම අතයව ය ද්රවය සැපයුේ ජාලය 
පවත්වා ශගතන යෑම සහ මිල සථ්ායීතාව සහි ක කර ගතැීමම 
කරන්න ඕනෑ. එශමන්ම ශද්ශීය නිෂ්පාෘන පද්ධි ය බිඳ වැටීම 
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පාර්ලිශේන්තුව 

වළක්වා ගතැීමම සහ ආරක්ෂා කර ගතැීමම කරන්න ඕනෑ. ශේ 
කාරණා පිළිබඳව විශ ේෂශයන් අවධානය ශයොමු කරන්න ඕනෑ, 
මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි . 

 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාශප කථාව ෘැන් අවසන් කරන්න, ගතරු මන්ත්රීතුමනි. 
 

 

ගුණ නමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

මා ශේ කාරණයත් කියා මශප කථාව අවසන් කරනවා, 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි.  

අපි රටක් විධියට නැඟිටින්න නේ අතයව යම ශද් තමි  
ශද්ශීය නිෂ්පාෘකයා, කර්මාන්තකරුවා ආරක්ෂා කර ගතන්න එක. 
ඔවුන් ආරක්ෂා ශනොකර ිනයයට 40, ිනයයට  0 ශපොලියට බැංකු 
ණය අරශගතන නේ ඔවුන්ට වයාපාර කරන්න කියන්ශන්, අපට 
කවෘාවත් ශේ රට ශගතො  ගතන්න ලැශබන්ශන් නැහැ. අපනයනය 
දියුු කරන ශද්ශීය කර්මාන්ත ජාලය  ක්ි මත් කර ගතැීමශමන් 
පමණි  අපට ජපානය, ෘකුු ශකොරියාව වාශප නැඟිටින්න 
පුළුවන්කම ලැශබන්ශන්. චීනය, ජපානය, ෘකුු ශකොරියාව, 
වියේනාමය වාශප ශලෝකශේ දියුු වුු හැම රටක්ම තමන්ශප 
ර ශේ නිෂ්පාෘන  ක්ි මත් කර ගතනිමින් තමි  නැඟිේශේ. නමුත්, 
ශද්ශීය කර්මාන්තකරුවන් ශකශරහි සාධීමය ශලස බලා ි ශබන 
බවක් ශේ අය වැය ශල්ඛ්නය තුළින් අපි ෘකින්ශන් නැහැ, අශප් 
ආර්ථිකශේ ශක්න්ද්රයක් විධියට ඔවුන් ශෘස බලා ි ශබන බවක් අපි 
ෘකින්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ශේ කු ා හා මධය පරිමාණ 
කර්මාන්තකරුවන් ආරක්ෂා කර ගතැීමම සඳහා ඔවුන් ශක ශරහි 
වැඩි මැදිහත්වීමක් ෘක්වමින් බැංකු පද්ධි ය ශවනුශවන් ආඩාඩුව 
වහාම ප්රි පත්ි යක් හෘි  කියා අපි හිතනවා. 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වාශපම මශප කථාශේ 

දිගුවක් විධියට අශප් වැ  පිළිශවළ පිළිබඳ ශතොරතුරු ඇතුළත් 

ශල්ඛ්නය මා ශේ අවස්ථාශේදී සභාගත* කරනවා. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගතරු ිනවශන්සතුශරි  චන්ද්රකාන්තන් රාජය අමාතයතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 1 ක කාලයක් ි ශබනවා. 

 
[பி.ப. 2.53] 

 

ගුණ සිවනන්සතුනරි  චන්ද්රකාන්තන් මහතා (්ාමීය ය මාර්ග 

සංවර්ධාන රාජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு சிவனநசதுகர சந்திரகாந்தன் -  கிராமிய வீதிகள் 

அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan - State Minister 
of Rural Road Development) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, 

2023ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத்திட்டம் மீதான 

விவாதத்தினல உகரயாற்றுவதற்கு வாய்ப்பு வைங்கியகமக்கு 

நன்றி ததாிவிக்கின்னறன். இந்தச் சந்தர்ப்பத்கதயிட்டு நான் 

மகிழ்ச்சியகடகினறன்.  

உண்கமயினல எங்களுகடய நாட்டின் சனாதிபதி மாண்பு 

மிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ அவர்கள் மிகவும் அனுபவம் 

வாய்ந்த ஓர் அரசியல்வாதி! அவர் பலமுகற சனாதிபதித் 

னதர்தலில் னபாட்டியிடுவதற்கான முயற்சிககள எடுத்திருந்தும் 

ஒரு முகறதான் னபாட்டியிடக் கிகடத்தது. அதில் அவரால் 

தவல்லமுடியவில்கல. இருந்தாலும், அவர் தற்னபாது 

சனாதிபதியாகி, முதன்முகறயாகப் பாராளுமன்றத்தில் வரவு 

தசலவுத்திட்டத்கத நிதி அகமச்சர் என்ற அடிப்பகடயில் 

சமர்ப்பித்திருக்கிறார். எனினும், இந்த வரவு தசலவுத்திட்டம் 

ததாடர்பாகச் சத்தமிட்டு விவாதித்து, மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் 

தசய்து னபசமுடியாத சூைலில் நாங்கள் இருக்கினறாம். அதற் 

கான காரைத்கத இங்கு பலர் தசால்லியிருந்தாலும், நானும் 

சுருக்கமாகச் தசால்ல னவண்டும். 

விகரவாக அபிவிருத்திககள னமற்தகாள்ளனவண்டும்; 

மக்களுக்கு மானியங்ககளக் தகாடுக்கனவண்டும்; நிவாரைங் 

ககளக் தகாடுக்கனவண்டுதமன்று நாங்கள் எண்ைினாலும், 

உலகலாவிய ாீதியில் ஏற்பட்ட 'தகாவிட்-19' ததாற்று, அதன் 

பின்னர் ஏற்பட்ட உலக மாற்றங்கள், உக்னரன் யுத்தம் மற்றும் 

எங்களுகடய நாட்டினல ஏற்பட்டிருக்கின்ற அரசியல் 

தநருக்கடி என எல்லாவற்கறயும் கருத்திற்தகாண்டு,  முடிந்த 

வகர மக்களுக்கு நல்லவற்கறச் தசய்வதற்காகவும் உள்ளூர் 

உற்பத்திகய னமம்படுத்துவதற்காகவும் இந்த வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தின்மூலம் முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்கள் வரவு தசலவுத்திட்ட உகர 

யினல தசால்லியிருந்தார், “கடன்பட்டுத் திருமைத்கதச் தசய்ய 

முடியாது; பகட்டுக்காக நாங்கள் இயங்க முடியாது” என்று. 

அகத எங்களுகடய கிராமப் பாகையில் தசால்வதானால், 

“பாகனயினல இருந்தால்தான் அகப்கபயினல வரும்” 

என்பார்கள். அந்த அடிப்பகடயில்தான், எங்களுகடய 

சனாதிபதி அவர்கள் உள்ளூர் வருமானத்கத நம்பி, இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டத்கதச் சமர்ப்பித்து உகரயாற்றியிருந்தார். 

அதினல அவர் பல விையங்ககளச் தசால்லியிருந்தாலும், 

மக்கள் எதிர்பார்த்த நிவாரைங்களும் மானியங்களும் விகல 

வாசி குகறப்பும் இடம்தபறவில்கல என்ற கவகல 

எங்களுக்கும் இருக்கிறது.  

முக்கியமாக, எமது மாவட்டம் ஒரு விவசாய மாவட்டம் 

என்ற அடிப்பகடயில், அங்குள்ள விவசாயம் சார் பிரச் 

சிகனகள் இன்னமும் தீரவில்கல. அதற்கான முயற்சிககள 

நாங்கள் எடுத்துக்தகாண்டிருக்கினறாம். குறிப்பாக, சில 

மாதங்களுக்கு முன்னர், 22,000 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட ஒரு 

'ரயர்' இப்தபாழுது, 92,000 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. 

இகதயிட்டு மக்கள் ஆங்காங்னக முணுமுணுக்கும் சந்தம் 

னகட்கின்றது. மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்கள் வரவு 

தசலவுத்திட்ட உகரயின் 13.1இல், அரச காைிககள உாிகம 

மாற்றம் தசய்தல் சம்பந்தமாகச் தசால்லியிருக்கிறார். இதகன 

நான் வரனவற்கக்கூடிய ஒரு விடயமாகனவ பார்க்கினறன். 

அதாவது, பிரனதச தசயலாளர்களும் மாவட்டச் தசயலாளர் 

களும் இகைந்து, அரச காைி, மகாவலி அதிகாரசகபக்குாிய  

காைி, LRC காைி னபான்றன ததாடர்பில் தீர்மானம் எடுத்து, 

பிைக்குகள் இல்லாமல் மக்களுக்கு வைங்கமுடியும் என்பதாகச் 

தசால்லியிருக்கிறார். கிைக்கு மாகாைத்தில் எங்களுகடய 

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் அதிகளவான வளங்ககளக் 

தகாண்டிருக்கின்ற ஒரு மாவட்டம் என்ற அடிப்பகடயில், 

அங்குள்ள காைிககள மக்களுக்குச் சாியாகப் பகிர்ந்தளித்து, 

அவர்ககள விகரவாக உற்பத்தித் துகறயினல எழுச்சிதபறச் 
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[ගතරු ශමොහමඩ් මුසේමිල්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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தசய்வதற்கு நாங்கள் முயற்சிககள எடுத்திருக்கினறாம்; 

எடுக்கவிருக்கினறாம்.  

அனதனபான்று, வரவு தசலவுத்திட்ட உகரயின் 18.1இனல, 

கடல்சார் சுற்றுலாத்துகறகய ஊக்குவித்தல் சம்பந்தமாக 

சனாதிபதி அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதுவும் 

எதிர்காலத்தினல கிைக்கு மாகாைத்திற்கு ஒரு சாதகமான 

சூைகல ஏற்படுத்துதமன நம்புகினறன். அதன்மூலம் புதிய 

னவகலவாய்ப்புக்ககளயும் புதிய முதலீட்டுத் திட்டங்ககளயும் 

அறிமுகப்படுத்த முடியுதமன்று நம்புகினறன். ஆககயால், 

அதற்கு முன்னுாிகமதகாடுத்துப் பைியாற்றுவதற்கு நாங்கள் 

எண்ைியிருக்கினறாம். அனதனபான்று, அதன் 51.1இனல, 

விவசாயத்துகறகய னமம்படுத்துவதற்கான பல னவகலத் 

திட்டங்ககள மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்கள் முன்தமாைிந் 

திருக்கிறார். இவற்றின்மூலம் விவசாயிககள விவசாய 

ததாைில்முயற்சியாளர்களாக மாறுதலகடயச் தசய்வதற்கும் 

அதனூடாகத் ததாைில்வாய்ப்புக்ககள உருவாக்குவதற்கும் 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அந்தவககயில், மனமுகடந்திருக் 

கின்ற விவசாயிகள், இகளஞர்ககள ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய 

சூைல் ஏற்படுமாகவிருந்தால், அது எங்களுகடய பகுதி 

மக்களுக்கும் நல்ல வாய்ப்பாக அகமயும். அதற்காக நான் 

கண்ணும்கருத்துமாகச் தசயலாற்றவிருக்கினறன்.  

அனதனபான்று, அவ்வுகரயின் 65.2இனல, இளம் தபண் 

ததாைில்முயற்சியாளர்ககள ஊக்குவிக்கும் கடன்திட்டம் சம்பந் 

தமாகச் தசால்லியிருக்கிறார். இகவ எல்லாம் நகடமுகறப் 

படுத்தப்பட்டு, எங்களுகடய நாடு மிக விகரவாக எழுச்சி 

தபற்று, 2024ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத்திட்டம் 

தன்னிகறவானதும் மக்ககளத் திருப்திப்படுத்தக்கூடியதுமான 

ஒரு வரவு தசலவுத்திட்டமாக அகமய னவண்டுதமன்பது           

தான் எங்களுகடய இலக்காக இருக்கிறது. அதற்காக நாங்கள்               

இந்த அரசாங்கத்னதாடு இகைந்து பைியாற்றிக் தகாண்டிருக் 

கினறாம். 

னமலும், மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்கள் அரச ஊைியர் 

களின் தசயற்றிறகன அதிகாித்தல், அவர்ககள விகரவாகச் 

தசயலாற்றுவதற்கு ஊக்கமளித்தல், வீண்விரயங்ககளத் 

தடுத்தல் னபான்ற பல நல்ல விடயங்ககளச் தசால்லி 

யிருக்கிறார். அகதயிட்டு நான் மகிழ்ச்சியகடகினறன். இந்தச் 

சூைலில், இந்த நாட்கடக் கட்டிதயழுப்பக்கூடிய வாய்ப்பு 

ககளப் பயன்படுத்துவதற்கு அவருக்கு நாங்கள் முடிந்தவகர 

ஒத்தாகச வைங்க னவண்டும். நாங்கள் இதிலிருந்து நழுவிச் 

தசல்லனவா, தூரத்திலிருந்து விமர்ச்சிக்கனவா முடியாது என்ற 

யதார்த்தத்கதப் புாிந்து, நல்லனதார் அரசியற் சூைகலயும் 

கிராமியப் தபாருளாதாரத்கதயும் கட்டிதயழுப்ப னவண்டும். 

ஏதனனில், நாங்கள் அதன் பாகதயினலனய வந்தவர்கள். 

அநாவசியமாகப் னபசி, காலத்கத இழுத்தடிக்க முடியாது என்ற 

தந்தினராபாயத்தின் அடிப்பகடயில்தான் நான் அவனராடு 

இகைந்து பைியாற்றிக்தகாண்டிருக்கினறன். 

தகௌரவமிக்க இந்தச் சகபயினல தகாள்கக ாீதியான 

விடயங்ககள முன்னுாிகமப்படுத்திப் னபச னவண்டும். 

தகாள்கக சார்ந்த விடயங்ககள விமர்சிப்பது அடிப்பகடயில் 

யதார்த்தமாக இருந்தாலும், எங்களுகடய மாவட்டத்கதப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற சாைக்கிய ராகுல ராஜபுத்திர 

அவர்கள் ததாடர்ந்தும் தன்னிச்கசயான, எழுந்தமானமான, 

தபாய்யான, விைமக் கருத்துக்ககள இங்னக சத்தமிட்டுச் 

சிங்களத்தில் தசால்லி வருகிறார். அவர் ததாடர்ந்தும் அப்படி 

உகரயாற்றுவது -  
 

ගුණ එම්.ඒ. සුමන්ි රන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගතරු එේ.ඒ. සුමන්ි රන් මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

 

ගුණ එම්.ඒ. සුමන්ි රන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

The Hon. Member is deliberately stating the  name of 
another Member wrongly.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member,  that is not a point of Order.  
 

ගුණ එම්.ඒ. සුමන්ි රන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

This is a point or Order.  He cannot twist the name, he 
deliberately changed the name of another Hon. Member 
of Parliament. That is not permitted.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of Order. Hon. State Minister, you 

go ahead.  

 
ගුණ සිවනන්සතුනරි  චන්ද්රකාන්තන් මහතා 
(மாண்புமிகு சிவனநசதுகர சந்திரகாந்தன்) 

(The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan) 

என்கனப் தபாறுத்தவகர அவருகடய உண்கமயான, 

பதிவுப் தபயர் 'சாைக்கிய ராகுல ராஜபுத்திர' என்பதாகும். 

அதனால்தான் நான் அப்தபயகர இங்கு உறுதியாகச் 
தசான்னனன். அகதத் ததளிவுபடுத்திக்தகாள்ள னவண்டு 

மானால், சாைக்கியன் அவர்களிடனம னகட்டுத் ததாிந்து 

தகாள்ளுங்கள்! அவர் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற கட்சியின் 
முக்கியஸ்தரான தகௌரவ சுமந்திரன் அவர்களுக்கு 

அவருகடய உண்கமயான தபயர் ததாியாமல் இருப்பகத 

யிட்டு நான் கவகலயகடகினறன். அவர் என்மீது பல 
குற்றச்சாட்டுக்ககள இங்னக முன்கவத்தார். நான் இச் 

சகபயில் இருக்கும்தபாழுனத, 'கள்ளன்' என்ற தசாற்பதத்கதப் 
பிரனயாகித்தார். இந்த உயாிய சகபயினல இருக்கும் 
ஏகனய மாவட்டங்ககளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பாராளு 

மன்ற உறுப்பினர்களிடம் என்கனப் பற்றிய பிகையான 

பிம்பத்கத ஏற்படுத்துவதற்காகவும் ஊடகங்கள் வாயிலாக 

நிகலகமககளப் பார்த்துக்தகாண்டிருக்கும் மட்டக்களப்பு 

மாவட்ட மக்களிடம் என்கனப் பற்றிய பிகையான கருத்கதத் 

ததாிவிப்பதற்காகவுனம அவர் இவ்வாறு னபசுகிறார். னமலும்,  

சிகறச்சாகலயிலிருந்துதகாண்னட நான் கடந்த தபாதுத் 

னதர்தலில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினலனய அதிகூடிய 

வாக்குககளப் தபற்றவன் என்பது உங்களுக்குத் ததாியும்! 

அந்தக் காழ்ப்புைர்ச்சி காரைமாக, அடுத்த தபாதுத் னதர்தகல 

கமயமாக கவத்னத அவர் இவ்வாறு னபசுகிறார்.  "தபற்னறால் 

அடித்த நாய் னபால" அவர் கத்துவதற்குக் காரைம், 

மட்டக்களப்பு மாவட்ட அபிவிருத்திக்குழுவின் இகைத் 
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தகலவர் என்ற அடிப்பகடயில், நான் ஒரு விசாரகைக் 

குழுகவ அகமத்து, அவருகடய தபயாில் இருக்கின்ற 

கம்பனிககளப் பற்றிய விளக்கதமான்கறக் னகாாியதுதான். 

அதகன அவர் அறிந்துவிட்டார். 

முக்கியமாக, அவர் தன்னுகடய பாட்டனாருகடய 

தபயகர கமயமாகக்தகாண்டு சந்திதவளி, பாகலயடி 

னதாைாவில் 75 ஏக்கர் காைிகய வாங்கியிருக்கிறார். 3381 

என்ற இலக்க உறுதியுகடய அந்தக் காைி மகலயகத் 

தமிைரான சின்னச்சாமி தாயுமானவர் என்ற தனிநபர் 

ஒருவருகடய தபயாிலிருந்தது. அந்தக் காைியின் உறுதிகய 

கவத்துக்தகாண்டு கிட்டத்தட்ட 95 ஏக்கர் காைிகய அகடத் 

திருக்கிறார். அவர் அவ்வுறுதிகய சம்பத் வங்கியில் அடமானம் 

கவத்து, 10 னகாடி - நூறு மில்லியன் - ரூபாகயக் கடனாகப் 

தபற்று, கடந்த தபாதுத் னதர்தலில் னபாட்டியிட்டார். அப்படி 

யான ஒருவர்தான் அவர்! இன்னுதமாரு விடயத்கதயும் நான் 

இங்கு தசால்லனவண்டும். ஓந்தாச்சிமடத்தினல - [இகடயீடு] 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Yes, Hon. Sumanthiran. 

 
ගුණ එම්.ඒ. සුමන්ි රන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, you cannot permit this under Standing Order 91. 
He is making allegations -  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Sumanthiran,  this is not about you.  

 
ගුණ එම්.ඒ. සුමන්ි රන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
No, it is not  about me.  It does not have to be about 

me.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Then, what is your point of Order, Hon. Member? 

 
ගුණ එම්.ඒ. සුමන්ි රන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

My point of Order is this. He is making improper 
complaints about another Member of Parliament. That is 
expressly prohibited. While it is being stated, I am 
bringing it to the notice of  the Chair and the  Chair must 
rule this out.   I raised this once before. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
No, there is no point of Order in that. 

ගුණ සිවනන්සතුනරි  චන්ද්රකාන්තන් මහතා 
(மாண்புமிகு சிவனநசதுகர சந்திரகாந்தன்) 

(The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, 

தகௌரவ சுமந்திரன் அவர்கள் இச்சகபயினல இல்லாத 

னநரம்தான் அவருகடய கட்சிகயச் னசர்ந்த சக பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர் எனது தபயகரச் தசால்லி, என்கனயும் அரசாங் 

கத்கதயும் மிகக் னகவலமாக விமர்சித்தார். அப்தபாழுது நான் 

எழுந்து, அப்படிப் னபசனவண்டாம் என்று தசால்லியும், அவர் 

ததாடர்ந்து அவ்வானற னபசினார். முதலில் நீங்கள் அவருக்கு 

ஒழுக்கத்கதக் கற்றுக்தகாடுக்க னவண்டும். அவ்வாறு 

தசய்யாமல், இந்த உயர் சகபயில் நீங்கள் எங்களிடம்    

ஒழுக்கம் பற்றிக் ககதக்க னவண்டாம். ஓந்தாச்சிமடத்தில், 

Indonesian group of companies என்ற கம்பனிக்கு 7 ஏக்கர் 

காைி வைங் கப்பட்டிருக்கின்றது.  தன்னுகடய தசயலாளரும் 

Rasamanickam Foundation இனுகடய தசயலாளருமான 

விமல்நாதன் மதினமாகன் அவர்களும் தன்னுகடய தபயாில் 7 

ஏக்கர் காைிகய கவத்திருந்தார். அந்தவககயில், கிட்டத்தட்ட 

14 ஏக்கர் காைிகய அவர் ஏன் பிடித்தாதரன்று னகட்டதற்காக, 

பிரனதச தசயலாளருக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சித் தகலவனராடு 

இகைந்து, அவகர விசாாிப்பதற்காக விசாரகைக் குழுகவ 

அகமத்திருக்கிறார். [இகடயீடு] 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! කරුණාකරලා සභාශේ වැ  කටයුතු ඉදිරියට 

කරශගතන යාම සඳහා අවස්ථාව ලබා ශෘන්න, ගතරු එේ.ඒ. 

සුමන්ි රන් මන්ත්රීතුමා. ගතරු රාජය අමාතයතුමනි, කරුණාකරලා 

ඔබතුමාත් අය වැය විවාෘය සේබන්ධශයන් කථා කරන්න. ගතරු 

රාජය ඇමි තුමා කථාව කරශගතන යන්න. 

 

ගුණ සිවනන්සතුනරි  චන්ද්රකාන්තන් මහතා 
(மாண்புமிகு சிவனநசதுகர சந்திரகாந்தன்) 

(The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, இன்று 

காகலயில் இந்தச் சகபயில் தகளரவ சபாநாயகருக்கு 

முன்னிகலயில் அவ்வளவும் இடம்தபற்றன. அப்தபாழுது, 

நான் எழுந்து என்னுகடய சிறப்புாிகம மீறப்படுவதாகச் 

தசான்னனபாது அகத யாரும் கண்டுதகாள்ளவில்கல. இந்தப் 

பாராளுமன்றத்தில் சிறப்புாிகம என்ற னபார்கவயில் 

எங்களுகடய தபயகரக் தகடுக்க நிகனக்கின்றவர்களுக்கு 

எதிராக நாங்களும் எங்களுகடய சிறப்புாிகமகயப் 

பயன்படுத்த முடியும் என்பகத நீங்கள் விளங்கிக்தகாள்ள 

னவண்டும். சிங்கள தமாைிகய சரளமாகப் னபசக்கூடிய 

சாைக்கியன் அவர்கள், பாராளுமன்றத்திலும் கூட்டங்களிலும் 

பயமுறுத்தும் வககயில் னபசி, தங்களுகடய பிகைககள 

மகறப்பதற்காக மற்றவர்ககளக் னகவலப்படுத்துவகத 

நிறுத்திக்தகாள்ள னவண்டும். தபாறுப்புமிக்க பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர் என்ற அடிப்பகடயிலும், மக்கள் பிரதிநிதி என்ற 

அடிப்பகடயிலும்  நான் சாியாகச் தசயலாற்ற விரும்புகினறன். 

அவர் 'கனிஷ்கா' என்ற கம்பனி பற்றியும் தசான்னார். அது 

என்னுகடய கம்பனி என்றும் அதினல இலஞ்சம் தபறுவ 

தாகவும் தசான்னார். சந்திதவளியினல இருக்கின்ற ஒனரதயாரு 

கம்பனி அது என்பது உங்களுக்குத் ததாியும்! அதுவும் அந்தக் 

கிராமத்தினல பிறந்து வளர்ந்த ஒருவருகடய கம்பனி! கிட்டத் 

தட்ட நூறு னபருக்கு னவகலவாய்ப்பு வைங்கியிருக்கின்ற 

கம்பனி! அக்கம்பனி 2012ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் இன்று 

வகர இயங்கிக்தகாண்டிருக்கிறது. மட்டக்களப்பு மாவட் 

டத்தில் கிட்டத்தட்ட 7 கம்பனிகள் உரத்கத வைங்கிக் 
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தகாண்டிருக்கின்றன. அவற்கற எல்லாம் மறந்துவிட்டு, அங்கு 

ஒனரதயாரு கம்பனி மாத்திரம் இருப்பது னபால னபசுகிறார். 

சந்திதவளியினல பிறந்த ஒருவன், அங்கு ஒரு நிறுவனத்கத 

நடாத்தி, கிட்டத்தட்ட நூறு னபருக்கு னவகல வாய்ப்கபக் 

தகாடுக்கின்ற தசயற்பாட்கடத் தடுக்கின்ற தமிழ்த் னதசியக் 

கூட்டகமப்பினர், அனத ஊாினல 75 ஏக்கர் காைிகயக் 
கள்ளத்தனமாகப்  

 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

பிடித்து கவத்திருக்கின்ற கபடர்களுக்கு சுமந்திரன் னபான்ற 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சாதகமாகப் னபசுவகதயிட்டு,  

தவட்கப்படனவண்டியிருக்கிறது.  
 

இவருகடய னதசிய உைர்வு இதுதான்! வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாை மக்ககளக் காப்பாற்ற னவண்டுதமன்றும் அவர்ககள 

ஆர்வப்படுத்த னவண்டுதமன்றும் தசால்லிக்தகாண்டு, மூன்று 

னகாடி ரூபாய் பைத்கதப் தபற்று கனடாவிற்கு ஆட்கடத்தல் 

தசய்கின்ற சாைக்கியன் 
 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

அவர்கள், சிகறச்சாகலயிலிருந்துதகாண்டு கடந்த தபாதுத் 

னதர்தலில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் அதிகூடிய வாக்கு 

ககளப் தபற்ற என்கனப் பார்த்து 'கள்ளன்" என்று கூறுகிறார். 

இவர்கள், னபசுவததான்று; தசய்வது இன்தனான்று என்பகத 

விளங்கிக்தகாண்டு - [இகடயீடு] 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Yes, Hon. Sumanthiran. 
 

ගුණ එම්.ඒ. සුමන්ි රන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

If he will not abide by the Standing Orders and if you 
will not stop him, then we will have to say this. I have 
pointed out the Standing Orders.  It is expressly  
prohibited in the Standing Orders. On the 6th of May, 
2022, the Hon. President in this House said that this Hon. 
Member killed  600 policemen. I have the Hansard here 
with me. The Hon. President said that. Your own 
President! Head of your own Government said that the 
Hon. Member killed 600 policemen.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order. please! Hon. Sumanthiran, whatever 

unparliamentary remarks that were stated by both  
Members have to be removed from the Hansard. - 
[Interruption]. Please help to maintain the order of the 
House. Hon. State Minister, you can continue your 
speech.  

 

ගුණ සිවනන්සතුනරි  චන්ද්රකාන්තන් මහතා 
(மாண்புமிகு சிவனநசதுகர சந்திரகாந்தன்) 

(The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan) 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, இந்தச் 

சகபயின் பாரம்பாியத்கதயும் நகடமுகறககளயும் சட்டத் 

கதயும் மதிக்கனவண்டுதமன்றுதான் நானும் எண்ணுகினறன். 

இந்த தகௌரவமான சகபமீது மக்கள் அதிருப்தி அகடயாது 

நம்பிக்ககதகாள்ள னவண்டும்; எங்களுகடய தகௌரவம் 

பாதுகாக்கப்பட னவண்டும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்துக்கு 

இடமிருக்க முடியாது. ஆனாலும், இன்று காகலயில் இங்கு 

பல உறுப்பினர்கள் அமர்ந்திருந்த னவகளயில், சத்தமிட்டு 

என்கனச் சாடி, என்கனக் னகவலப்படுத்தி,  அவமானப் 

படுத்தி, எனக்கும் எனது கட்சிக்கும் களங்கம் ஏற்படுத்தும் 

னபாது, அதற்கு எதிராக என்னால் கருத்துச் தசால்லாமல் 

இருக்க முடியாது. அதிலும், குறித்த உறுப்பினர், "நான் 

தசால்கின்ற விடயங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுகடய னநரத்தில் 

பதிலளியுங்கள்!" என்று இச்சகபயில் மிகவும் ததளிவாகச் 

தசான்னார். அப்தபாழுது, சுமந்திரன் அவர்கள் இங்கிருக்க 

வில்கல. இப்தபாழுது இங்கு கூச்சலிடுகிறார்.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, இந்தச் 

சகபயினல ஓர் உறுப்பினாின் தனிப்பட்ட விடயங்ககள 

விமர்சிக்கனவண்டிய னதகவ எனக்குக் கிகடயாது. ஓர் 

இக்கட்டான சூழ்நிகலயில் இருக்கின்ற இந்த நாட்கட 

எப்படியாவது காப்பாற்றி, அடுத்த சந்ததியினருக்குக் 

ககயளிக்கனவண்டிய தபாறுப்புமிக்க பாராளுமன்றத்தினல 

தபாறுப்பான பதில்ககளயும் தகாள்கக ாீதியான கருத்துக் 

ககளயும் உகரக்க னவண்டியவனாக நான் இருக்கினறன். பல 

திட்டங்ககள முன்தமாைிந்து, எங்களுகடய மாவட்ட மக்களின் 

தபறுமதிமிக்க வாக்குககளப் தபற்னறன் என்ற அடிப் 

பகடயில், முடிந்தவகர உலகளாவிய சவால் களிலிருந்து 

மீண்தடழுவதற்கும் நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பிரச்சிகன 

களுக்கு முகங்தகாடுப்பதற்கும் கிராமப்புற மக்ககளத் 

தட்டிதயழுப்பி அவர்களுக்குத் தகலகமத்துவத்கதக் தகாடுப்ப 

தற்குமான தபாறுப்பு எனக்கிருக்கிறது. அந்த வககயில், 

அவர்ககளப் தபாருளாதார ாீதியாகக் கட்டிதயழுப்ப 

னவண்டியிருக்கிறது.  அதற்காகத்தான் நான் எங்களுகடய 

மாவட்டத்தில் பல்னவறு அபிவிருத்தித் திட்டங்ககளச் 

தசய்வதற்கு முடிந்தவகர முயற்சிககள எடுத்துவருகினறன்.  

அரச தகாள்ககயின் பிரகாரம், மாண்புமிகு சனாதிபதி 

அவர்கள் முன்கவத்திருக்கின்ற திட்டத்தின் பிரகாரம் 

மக்களுக்குக் காைிககளப் பகிர்ந்தளிப்பது, மீன்பிடித் 

துகறகய அபிவிருத்தி தசய்வது, நன்னீர் மீன் உற்பத்தி 

கயயும் இறால் உற்பத்திகயயும் தபருக்குவது, இகளஞர், 

யுவதிகளுக்கு னவகலவாய்ப்புக்ககள வைங்கக்கூடிய புதிய 

நபர்ககளக் கண்டுபிடித்து, அவர்ககளத் ததாைில்முயற்சி 

யாளர்களாக உருவாக்குவது எனப் பல னவகலத்திட்டங்ககள 

நாங்கள் முன்தனடுத்து வருகினறாம். அவ்வாறான பைிககளச் 

தசய்வதற்குப் பதிலாக, அரசியல் ாீதியான எதிர்ப்புக்ககளயும் 

ஊடக ாீதியான எதிர்ப்புக்ககளயும் ஏற்படுத்தி, மக்ககள 

அச்சுறுத்துகின்ற வககயில் தசயலாற்றாமல், இந்த மக்கள் 

நம்பிக்ககதகாண்டு உள்நாட்டினலனய வாைக்கூடிய சூைகலக் 

கட்டிதயழுப்புவதற்கு உங்களால் முடிந்தால் உதவி 

தசய்யுங்கள்! எங்களுகடய மக்கள் நம்பிக்கக இைந்திருக் 

கிறார்கள் என்றும் வடக்கு, கிைக்கு மக்கள் நாட்கடவிட்டு 

தவளினயறுகிறார்கள் என்றும் கூச்சலிட்டு அதினல 

குளிர்காய்ந்துதகாண்டு, தவள்களக்காரன் வந்து எங்களுக்கு 

உதவுவான் என்று நம்பிக்தகாண்டு, மக்ககள இன்னும் 

மகடயர்களாக ஆக்குகின்ற அரசியலுக்கு நாங்கள் தசாந்தக் 

காரர்கள் அல்லர். இவர்களுகடய ககதககளக் னகட்டு, கடந்த 

காலத்தில் அைிந்து கிடக்கின்ற மண்கையும் மக்ககளயும் 

மீட்தடடுத்து, இருக்கின்றவற்கறக் காப்பாற்றி, புதியததாரு 

பாகதயினல தசன்று, மாகாை சகபகளுக்குாிய அதிகாரங் 

ககளப் தபற்றுக்தகாடுக்க னவண்டும் என்பதுதான் எங்களு 

கடய இலக்காக இருக்கிறது.   

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, அந்த 

அடிப்பகடயில் எங்களுகடய மக்கள்மீது அகசக்க முடியாத 
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පාර්ලිශේන්තුව 

நம்பிக்கக கவத்ததன் அடிப்பகடயில், எந்தத் னதாோ்தல் 

வந்தாலும், அதற்கு நாங்களும் முகங்தகாடுக்கத் தயாராக 

இருக்கினறாம். எப்படியாவது கிைக்கு மாகாைத்கதக் 

காப்பாற்றி, அதன் தனித்துவத்கத மீட்டு, அதன் ககல, 

கலாசார, தபாருளாதார, கல்வி னமம்பாட்கட முழுகமயாகப் 

தபற்றுக்தகாடுக்கக்கூடிய ஆற்றகலயும் அறிகவயும் 

எங்களுக்கு இகறவன் தந்திருக்கிறான். அதற்கு மக்களும் 

எங்களுக்கு ஆகை வைங்கியிருக்கிறார்கள் என்பகத 

ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாதவர்கள் தசால்கின்ற கருத்துக்ககளயும் 

தாண்டி, மக்கள் உண்கம நிலவரத்கத அறிந்து, ததாடர்ந்தும் 

எங்களுடன் னசாோ்ந்து தசயலாற்றுவார்கள்.  இயற்ககயும் 

இகறவனும் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு நல்ல வைிககளக் காட்ட 

னவண்டும்; ஆசி வைங்க னவண்டும். இந்தக் கஷ்டமான 

சூைலிருந்து நாட்கட மீட்சியகடயச் தசய்து, அகனவரும் 

தசௌபாக்கியமான வாழ்க்கக வாழ்வதற்கு இகறவன் அருள் 

புாிவானாக இருந்தால், நாங்களும் மகிழ்ச்சினயாடு மக்களுக்குப் 

பைியாற்ற முடியுதமன்று கூறி, இந்தச் சந்தர்ப்பத்கதத் தந்த 

உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி, எனது உகரகய 

முடித்துக்தகாள்கினறன். வைக்கம்.   

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගතරු (වවෘය) ි ලක් රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

2ක කාලයක් ි ශබනවා. 
 

 

[අ.භා.3.10 ] 

 

ගුණ (වවදය) ි ලක් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) திலக் ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. (Dr.) Thilak Rajapakshe)  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, රට ඉතා ෘරුු ශද් පාලන හා 

ආර්ථික අර්බුෘයකට මුහුණ දී ි ශබන ශවලාවක, ආකර්ෂණීය අය 

වැයක් ඉදිරිපත් කරනවා කියන එක ඉතාම බරපතළ කාරණයක්. 

අපි ඒක ෘන්නවා. හැබැි , රටක් වැටිලා ි ශබන ප්රපාතශයන් ශගතො  

එන්න නේ, ශේ රශේ ඉන්න මිනිසුන්ට මානිනක ව ශයන් 

උත්ශත්ජනයක් ලබා ශෘන්න ි ශබන ශහොඳම ලියවිල්ල තමි  අය 

වැය.  අපට සහ ශේ රටට යහපත් ශහටක් උෘා ශේවා  යනුශවන් 

මිනිසුන්ශප හිත්වල ි ශබන ප්රාර්ථනාව ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් 

ප්රධානම ලියවිල්ල තමි  අය වැය.  

අෘ ශේ රශේ මිනිස්සු කබශලන් ළිපට වැටිලා, ළිශප් අඟුරු 

ශවවී ඉන්ශන්. ඒ නිසා සමාජශේ වි ්වසීමයත්වය බිඳ වැටිලා, 

මිනිසුන් එකිශනකා ශකශරහි පැවැි  ශගතෞරවය නැි  ශවලා, ශේ 

රශේ මිනිසුන්ශප බ ගින්න උත්සන්න ශවලා, ශල ට දුකට 

ශබශහත් ටික නැි  ශවලා, ීමි ය අවීමි ය ශවලා, පාතාලය රජ 

ශවලා, මරණ බිය වැඩි ශවලා. ඇත්ශතන්ම ගතත්ශතොත් ශමය ශේ 

සමාජයම මානිනකව ඔත්පළ ශවලා ඉන්න අවස්ථාවක්. එවැනි 

රටකට අනාගතතයක් ි ශේවිෘ කියන එක ශේ රශේ මිනිසුන්ශප 

හිත්වල කැකෑශරන ප්ර ්නයක්. පුළුවන් ශකනා පවුල් පිටින් ශේ රට 

අත් හැර ෘමා යනවා. ඒ මිනිසුන්ට ශෘොස් කියන්න බැහැ. නමුත්, 

ශේ රට ශගතො  ගතැීමම සඳහා ඥානය,  ක්ි ය, ෘැනුම ශෘන්න 

බලාශපොශරොත්තුශවන් ඉන්න මිනිස්සු ශේ රට අත් හැර ගියාට 

පස්ශසේ ශේ රට තවත් අනාථ වන, අසරණ වන තත්ත්වයකට පත් 

ශවනවා.  ශේ රශේ අනාගතතය ගතැන හීන ෘකින මිනිස්සු 

අවුරුද්ෘකට වතාවක්  ශක්න්ෘරය බලාගතන්නවා වාශප  ශෘයක් 

විධියට තමි  අය වැය ලියවිල්ල දිහා බලාශගතන ඉන්ශන්.  

අය වැයකට දි ානි යක් ි ශබන්න ඕනෑ. පසුගිය අය වැය, 

ශේ අය වැය සහ අනාගතත අය වැය ආදි ව ශයන් ශමය අඛ්ඩා ව 

එකිශනකට ගතැටගතැහුු වැ සටහනක් විය යුතු වනවා. අශප් රශේ 

ශේ අලුත් ජනාධිපි තුමාශප රාජාසන කථාශේදීත්, 2022 

අශගතෝස්තු මස ඉදිරිපත් කළ අතුරු අය වැශේදීත්, ශේ අය 

වැශේදීත් කිේශේ එකිශනකට පරස්පර විශරෝධී ශද්වල් යැි  

ආර්ථික වි ්ශල්ෂකයන් ශේ වන විට සඳහන් කර ි ශබනවා. අපිත් 

ඒ කාරණය ෘකිනවා.  

අය වැයක ප්රධාන කාරණා 4ක් ි ශබනවා. මම ආර්ථික 

විශ ේෂඥශයක් ශනොශවි . නමුත්, මශප ෘැනුශේ හැටියට, අය 

වැයකින් ශකශරන්න ඕනෑ කාරණා 4 ි . රජශේ ආෘායේ වැඩි 

කරශගතන රජශේ වියෘේ අඩු කරගතන්න ඕනෑ. රශේ ආෘායේ වැඩි 

කරශගතන රශේ වියෘේ අඩු කරගතන්න ඕනෑ. හැබැි , ශේ රජය 

සේපූර්ණශයන් හිතලා ි ශබන්ශන් රජශේ ආෘායේ වැඩි 

කරගතන්නා එක ගතැන පමණි . ඒ මිස රශේ ආෘායේ වැඩි 

කරගතන්නා එක ගතැන හිතලාම නැහැ.  

ශේ රශේ සුළු හා මධය පරිමාණ වයසායකශයෝ ිනයයට  2ක් 

 අශප් ආර්ථිකයට  ක්ි ය  ශෘනවා; ෘායකත්වය  ශෘනවා. නමුත් 

ඔවුන්ශප ක ා වැටිච්ච හීන, ඔවුන්ශප ක ා වැටිච්ච වයපාර 

පිළිබඳ කිිනම තැකීමක් ශේ අය වැය තුළින් කරලා නැහැ. 2012දී 

ශේ රජශේම බදු ප්රි පත්ි ය අනුව බදු සහන ශෘනවා කියලා බදු 

අඩු කරලා, ශේ රජ ශේ ආෘායම රුපියල් බිලියන 500ක්, 800ක් 

විතර අහිමි කරගතත්තා. එශහම කරලා ෘැන් කියනවා, රජශේ 

ආෘායම ෘළ ශද්ශීය නිෂ්පාදිතශයන් ිනයයට 8ක් විතර අඩු වුණා 

කියලා. ඒකට උත්තරය විධියට ශේ රජය ෘැන් නැවත වතාවක් බදු 

පිට බදු ගතසමින් ඒවා එකතු කරශගතන යනවා. ඒ නිසා තමි  අපි 

කියන්ශන්, ශමහි කිිනම ප්රි පත්ි යක්, අරමුණක්, එකට 

ගතැටගතැහීමක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා ෘැන් අපිම කියලා ි ශබනවා,  

ශේක ෘැන් බංශකොශලොත් ශවච්ච රටක්  කියලා. ශේ රටට 

විශද්ශිකශයෝ කවුරුවත් ආශයත් ණය ශෘන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා 

රුපියල් බිලියන  ,000ක් පමණ වන ශේ අය වැය පරතරය 

පියවාගතන්න ිනද්ධ වන්ශන් ශේ රශේ මිනිසුන්ශගතන්ම සූරා කාලා, 

ශේ රශේ මිනිසුන්ශපම සාක්කුශවන් අරශගතන. ඒ නිසා රජය 

ආෘායම වැඩි කරගතන්නා ප්රධානම මාර්ගතය විධියට විවිධාකාර බදු 

වර්ගත යටශත් බදු එකතු කරශගතන යනවා. අපි ෘන්නවා, ආෘායේ බදු 

වැඩි කරලා ි ශබන බව. ඒ වාශපම, VAT එක ිනයයට 8 ිනට 12 

ෘක්වාත්, ිනයයට 12 ිනට 1  ෘක්වාත් වැඩි කරලා ි ශබනවා. ඒ 

වාශපම, සමාජ ආරක්ෂණ ෘායකත්ව බද්ෘ කියලා ිනයයට 2. ක් 

අය කර ි ශබනවා.  

නමුත්, මම එක කාරණයක් කියන්න කැමැි ි . බදු පිට බදු 

ෘානවාට ව ා අනුගතමනය කළ හැකි ක්රමයක් ි ශබනවා.                  

පසුගිය සැප්තැේබර් 20වැනි ෘා මා මිත්ර මහින්ෘානන්ෘ අලුත්ගතමශප 

මැි තුමා ශේ උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුවට ඉතාම බරපතළ                   

බදු වංචාවක් ගතැන කරුු කාරණා පැහැදිලි කළා. හැබැි ,                    

අෘ වනකල් මුෘල් අමාතයාං යවත්, ශද්ශීය ආෘායේ 

ශෘපාර්තශේන්තුශේ නිලධාරින්වත් -ඒ කවුරුවත්- ඒ 

සේබන්ධශයන් රටට කරුු කාරණා පැහැදිලි කර දීලා නැහැ. 

එතුමාශප ශතොරතුරුවලට අනුව ආෘායේ බදු ශගතවීම සඳහා ලියා 

පදිංචි වූ සමාගතේ 100,00 ක් ි බුණත්, ආෘායේ බදු ශගතවා 

ි ශබන්ශන් 2 ,522ි . ඒ කියන්ශන්, සමාගතේ 74,313ශෘශනක් 

ආෘායේ බදු ශගතවීම පැහැර හැර ි ශබනවා. VAT සඳහා ලියා 

පදිංචි ශවච්ච වයාපාර ප්රමාණය 50,721ි . හැබැි , VAT එක 

ශගතවලා ි ශබන්ශන් සමාගතේ 18ි . VAT එක කියන්ශන්, 

භාඩා යක් විකුණන විට පාරිශභෝගිකයාශගතන් අය කරශගතන 

වයාපාරිකයා නැවත රජයට බාර දිය යුතු බදු මුෘලක්. නමුත් 

සමාගතේ 50, 35ක් මිනිසුන්ශගතන් එකතු කරගතත් ඒ මුෘල්  ඒ 

අයශප සන්තකශේ ි යාශගතන ඉන්නවා. ලංකා ඉි හාසශේ මහ 

1093 1094 

[ගතරු ිනවශන්සතුශරි  චන්ද්රකාන්තන්  මහතා] 
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බැංකු බැඳුේකර  ශකොල්ලයට ප්රථම ිනදු වූ ශලොකුම  ශකොල්ලය 

VAT වංචාව බව අපි ශහොඳින් අහලා ි ශබනවා. එශහම ශවලා 

ි ශබන්ශන් ඇි ? වයාපාරිකයන්, රජශේ නිලධාරින් එක්ක එකතු 

ශවලා, ශෘපාර්තශේන්තු නිලධාරින් එක්ක එකතු ශවලා ශේ රශේ 

මිනිසුන්ට, රශේ සංවර්ධනයට එකතු වීමට නියමිතව ි බුු බදු 

මුෘල් සූක්ෂ්ම විධියට, කපටි විධියට හංගතාශගතන ඉන්න එක, ශහොරා 

කන එක මහා අපරාධයක්.  

ඒ හිටපු අමාතයතුමාශපම ශතොරතුරුවල සඳහන්ව ි ශබනවා, 

ගතාලු ශකොටුශේ ඉ මක් ශකෝටි 200කට අරශගතන ශකෝටි 2,000කට 

විකුුවා, රජයට ආෘායමක් නැි  වුණා කියලා, ශබොරැල්ශල් 

ශද්පළ සමාගතමක් ආෘායේ බදු ශගතවලා නැහැ කියලා. අපි ශේවා  

කියමින් ශකොච්චර කෑ ගතැහුවත්, එළිශේ ඉන්න මිනිස්සු ඇස් කන් 

ඇ රශගතන ඉන්ශන්. ඒකට ශමොනවාෘ කරන්ශන් කියලා තම 

සංවිධානය බලා ිනටින බව සඳහන් කරමින් නිෘහස් ශවළඳ කලාප 

සහ ශපොදු ශසේවා ශසේවක සංගතමය පාර්ලිශේන්තුශේ අපි 

22 ශෘනාටම ලියවිල්ලක් එවා ි ශබනවා. ෘැන් මාත් ඒ කාරණය 

ඉස්මතු කරනවා. එෘා පාර්ලිශේන්තුශේදී මුෘල් රාජය අමාතය 

රංජිත් ිනයෙලාපිටිය මැි තුමා ශපොශරොන්දුවක් දුන්නා, ඒ 

කාරණයට අෘාළව මාසයකින් වාර්තාවක් ශෘනවා කියලා. නමුත්, 

අෘ වනකල්ම නැහැ. ගතරු රාජය අමාතයතුමනි, එම නිසා මම 

ඔබතුමාශගතන් ශබොශහොම ශගතෞරවශයන් ඉල්ලා ිනටිනවා, ඒ අෘාළ 

රජශේ නිලධාරින් ශගතන්වා කරුු විමසීමට කටයුතු කරන්න 

කියලා. ඊට පසුව පාර්ලිශේන්තුශේ අපි 22 ශෘනාම එකතු ශවලා ඒ 

වංචාව සේබන්ධශයන් පාර්ලිශේන්තු විවාෘයක් පවත්වමු.  

මිනිසුන්ශගතන් අලුත් අලුත් බදු එකතු කරනවාට ව ා පැරැණි 

බදු ක්රමය අනුව නැි  වුු, හංගතාශගතන ඉන්න, ශහොරකේ කරපු බදු 

මුෘල් ටික එකතු කරලා රජශේ ආෘායම  ක්ි මත් කරගතන්න 

කියලා අපි ඉල්ලා ිනටිනවා. විවිධාකාර අලුත් බදු පනවා බදු මුෘල් 

එකතු කළත් අවසාන ව ශයන් ශවන්ශන් ශමොකක්ෘ? ශසස් බද්ෘ 

එකතු වීම නිසා ළමි න්ශප ශපොත් පත් ටිශක් වටිනාකම විතරක් 

ෘැන් ිනයයට 200කට වැඩි ප්රමාණයකින් වැඩි ශවලා ි ශබන බව 

කියමින් අපි ඊශේ ශපශර්ෘා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී විවාෘ කළා. ශේ 

රශේ ශෘමේපියන්ට උණ ගතැශනන්ශන් එළශෙන ජනවාරි මාසශේ 

නව පාසල් වාරශේදී ළමි න්ට අව ය ශපොත් ටික අරශගතන ශෘන්න 

ගියාමි .  

රජශේ ආෘායම හිතා මතා විනා  කරගතන්නවා. අපි පසුගිය 

ෘවස්වල ෘැක්කා, භූ විෘයා සී ක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාං ශේ 

සභාපි තුමාශප වංචාව පිළිබඳ ශතොරතුරු. ශේ රශේ ස්වාමින් 

වහන්ශසේ නමක් කියනවා, ඒ වංචාව ජාි ය ශගතො නැඟීශේ 

බද්ශෘන් ගතන්නවා වාශප හයගුණයක් කියලා. එවැනි නිලධාරින් 

ගතැනත් ශසොයන්න ඕනෑ. නමුත්, පාර්ලිශේන්තුශේ අප  22 ශෘනාට 

විතරි  ශේ රශේ මිනිසුන් ඇඟිල්ල දිගු කරන්ශන්. ශේ රශේ ිනටින 

සමහර රජශේ නිලධාරින් සහ ූ ඨ වයාපාරිකයන් එකතු ශවලා ශේ 

රටට කරන හානිය ශකොච්චරෘ කියලා ගතණනය කරලා ඒවා අය 

කරගතන්න ඕනෑ. අලුත් බදු ක්රමවලට යනවාට ව ා පැවැි  බදු ක්රම  

යටශත් බදු මුෘල් සූක්ෂ්මව හා නිිනයාකාරව එකතු කරගතැීමම සුදුසු 

වැ  පිළිශවළක් යටශත් කරනවා නේ ව ාත් ශහොඳි  කියා මම 

හිතනවා. 

රාජය ආයතන පාඩු ලබන නිසා ඒවා ප්රි වයුහගතත කරන්න 

ඕනෑ බව ආඩාඩුව කියනවා. ලංකාශේ රාජය ආයතන 400 

ගතණනක් ි ශබනවා. ඒවාශයන් සමහර ඒවා ෘැන් ඒකාබද්ධ 

කරන්න හෘනවා, සමහර ඒවා විකුණන්න හෘනවා. හැබැි , ඒ 

එක්කම ශේ අය වැය හරහා තවත් රාජය ආයතන 11ක් අලුි න් 

නිර්මාණය කරන්න හෘන බවත් මම කියනවා. එශහම වුශණොත්, 

ඒවාශේ නිලධාරින්ට පඩි නඩි ශගතවන්න, කාර්යාල සඳහා වන 

ශගතො නැඟිලි කුලිය, වාහනවලට, ඉන්ධනවලට, ශසේවකයන්ශප 

ගතමන් බිමන් වියෘේවලට, අි කාල දීමනා ආදියට නැවත වතාවක් 

රජයට බරක් ෘරන්න ශවනවා. මම එක උෘාහරණයක් කියන්නේ. 

සුරාබදු ශෘපාර්තශේන්තුවට රසායනාගතාරයක් ඉදි කරන්න රුපියල් 

මිලියන 100ක් ශවන් කරලා ි ශබනවා. හැබැි , ශේ රශේ 

වවෘයවරුන්ට තමන්ශප ප ්චාත් උපාධිය සේපූර්ණ කරගතන්න 

ශප්රාශෘණිය, රුහුණ සහ යාපනය කියන වි ්වවිෘයාලවලට ශවන් 

කරලා ි ශබන්ශන් රුපියල් මිලියන 50ි . එශහම නේ, ඒ එක 

ආයතනයකට රුපියල් මිලියන 20 ි . ශේ රජය ශේ රශේ 

බුද්ධිමතාට සලකන විධිය, ශගතෞරව කරන විධිය ඒශකන්ම 

ශත්ශරනවා. සුරාබදු ශෘපාර්තශේන්තුශේ රසායනාගතාරයට රුපියල් 

මිලියන 100ි , එක් ප ්චාත් වවෘය උපාධි ආයතනයකට රුපියල් 

මිලියන 20ි !  සුරාබදු ශෘපාර්තශේන්තුවට රසායනාගතාර පහසුකේ 

ලබාගතන්න ශේ රශේ කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය ි ශබනවා. 

ඔබතුමන්ලා ෘන්නවා, කිරි පිටිවල ප්ර ්නය ආපු ශවලාශේ, whey 

protein, DCD, melamine ආදිය අ ංගු ශවලා ි ශබනවාෘ නැද්ෘ 

කියන කාරණශේදී උසාවිය පවා පිළිගතත්ශත් කාර්මික තාක්ෂණ 

ආයතනශේ වාර්තා බව. එහි පැරාමිි  7 0ක් විතර පරීක්ෂාවට 

ලක් කරනවා. ඒ වාශපම රජශේ රස පරීක්ෂණ ආයතනයත්  

ි ශබනවා. එශහම නේ, රුපියල් මිලියන 100ක් වියෘේ කරලා 

අලුත් පරීක්ෂණාගතාරයක් ආරේභ කරන්ශන් නැි ව, ශේ ි ශබන 

ආයතනය නව තාක්ෂණයත් එක්ක වැඩිදියුු කරනවා නේ  ඒක 

ව ා ශහොඳි . 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, අේපාශර් ශකශනකු හැටියට 

මම තවත් එක කාරණයක් ඉස්මතු කරන්න කැමැි ි . අපි 

ෘන්නවා, ශපොශහොර ප්ර ්නය නිසා ශගතොවීන් ෘැන් ඉතාම අසරණ 

තත්ත්වයට පත් ශවලා ිනටින බව. ෘැන් ආහාර සුරක්ෂිතතාව 

ගතැනත් කථා කරනවා. අපි ශගතොවීන් උනන්දු කරවනවා, අස්වැන්න 

වැඩි කරගතන්න,  වගතා බිේ වැඩි කරගතන්න කියලා. ශපොශහොර 

සහනාධාරය සඳහා අය වැශයන් ශවන් කරලා ි ශබනවා, රුපියල් 

මිලියන පනස්හයෘහස් ගතණනක්. හැබැි , මහඔය බුබුල ප්රශද් ශේ 

ශගතොවිශයෝ සඳුෘා මට කථා කරලා කිේවා, "ග්රීන් ඇශග්රෝ කියන 

සමාගතම කාබනික ශපොශහොර කිශලෝග්රෑේ 40 බෑප ශගතනැවිත් දී 

ි ශබනවා, ඒ බෑපවල ිනයයට   කට, 60කට ව ා ි ශබන්ශන් 

වැලි" කියලා. එම නිසා ඒවා පාවිච්චි කරන්න ශගතොවීන්ට 

වි ්වාසයක් නැහැ. රජශේ අෘාළ ිනයලු නිලධාරින්ට කථා කරලා 

මා ඒ ගතැන කිේවා. පැය භාගතයක් විතර යනශකොට ඒ සමාගතම 

ඇවිල්ලා, "අශප් අි න් වැරැදීමක් වුශඩා" කියලා ඒ ශපොශහොර ටික 

අරශගතන ගිහින් ි ශබනවා. හැබැි , මම රහස්පි න්ෘා ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේදීම කඪෂිකර්ම අමාතයතුමා ශපෞද්ගතලිකවම හමු 

ශවලා ඒ ගතැන සාකච්ඡා කළා. ිනකුරාෘා එතුමා රජශේ නිලධාරින් 

එක්ක අමාතයාං ශේදී ඒ ගතැන කථා කරලා ි ශබනවා. නමුත්, ශේ 

ශසනසුරාෘා නැවත වතාවක් ඒ සමාගතමම, ඒ ශපොශහොර ටිකම, 

මහඔය ප්රශද් යටම ශගතන ගිහින් දී ි ශබනවා. ශගතොවියාට ඒ 

ශපොශහොර අපි ශනොමිශල් දුන්නත්, අපි ඒ සමාගතමට රුපියල් 70 

ගතණශන් ශගතවනවා. රජශේ අය වැශයන් රුපියල් මිලියන 

පනස්හයෘහස් ගතණනක් ශපොශහොර සහනාධාරය සඳහා ශවන් කර 

ි ශබනවා. එශහම ි බියදීත් රජශේ නිලධාරින් සහ ඒ සමාගතේ 

එකතු ශවලා රජයට අපරාධයක් කිරීමි  නැවත වතාවක් 

කරන්ශන්.  

අපි කියනවා, අලුි න් බදු එකතු කරලා මිනිසුන් කබශලන් 

ළිපට ෘමන්න එපා කියලා. අලුත් බදු ක් රම ශගතනාවත් 

අවසානශේදී ිනදු වන්ශන් ශත් ශකොළ ටිකට, සීනි ටිකට, පිටි ටිකට 

සාමානය මිනිසුන් වක්ර බදු ශගතවන එකි . අලුත් බදු ක්රම ශගතනැවිත් 

බදු මුෘල් එකතු කරන්ශන් නැි ව, ශේ ි ශබන ක ශතොලු, දූෂණ, 

වංචා, අක්රමිකතා වහන්න නිින ක්රමයක් ආරේභ කරලා, ශේ රශේ 

ආර්ථිකය  ක්ි මත් කරන නිින වැ  පිළිශවළක් ඔස්ශසේ රට 

ඉදිරියට ශගතන යන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. 

 මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගතැන මූලාසනාසව  ගතරු 

මන්ත්රීතුමාට ස්තුි ය පළ කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  ගතරු මුදිතා ප්රි ාන්ි  මැි නිය. ඔබතුමියට විනාඩි 14ක 

කාලයක් ි ශබනවා.  

 
[අ.භා. 3.20] 

 

ගුණ මුදිතා ප්රිශ්ාන්ි  මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி)  

(The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi)  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, නිෘහිනන් පසු වසර 74ක් 

ශගතවන කාලයක, ශේ රට ෘරුු වසංගතතයකට මුහුණ දීලා ශීඝ්ර 

ව ශයන් ආර්ථිකය බිඳ වැටී ඇි  කාලයක, අප රශේ විශද්  ණය 

ශගතවීේ නවතා ඇි  ශමොශහොතක,  2023 වර්ෂශේ අය වැය 

විවාෘයට සහභාගි වී කරුු ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 

ගතැන ඔබතුමාට ස්තුි වන්ත ශවනවා.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ඇත්තටම ශ්රී ලංකාශේ 

පුරවැිනයන් ව ශයන් අප මුහුණ පා ඇි  අඳුරු ආර්ථික 

අර්බුෘශයන් ශගතො  ආ යුතුි . වසර 74ක් පුරාවට අප රට පාලනය 

ශගතන ගිය ිනයලු ශද් පාලන පක්ෂ ශමන්ම, එවකට ිනටි බලධාරින් 

ිනයලුශෘනා ශේ ඇි  ශවලා  ි ශබන ආර්ථික අර්බුෘයට යේ ශහෝ 

අන්ෘමකින් වගත කිව යුතු වන බව කනගතාටුශවන් වුවත්  ප්රකා  

කරන්න කැමැි ි . 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි,  ගතරු ජනාධිපි තුමා එෘා අය 

වැය කථාශේදී සඳහන් කරපු කරුණක් මා මතක් කරන්න 

කැමැි ි . 122  වර්ෂශේ වියේනාමශේ  විශද්  සංචිත ප්රමාණය 

ශ ොලර් බිලියන 1.3ක් ශවන ශකොට,  අශප් රශේ විශද්  සංචිත 

ප්රමාණය ශ ොලර් බිලියන 2.1ි . අවුරුදු 25කට පස්ශසේ,  2021 

වර්ෂය වන විට  අශප් රශේ විශද්  සංචිත ප්රමාණය ශ ොලර් 

බිලියන 3.1ි ,  වියේනාමශේ විශද්  සංචිත ප්රමාණය ශ ොලර් 

බිලියන 102.4ි .  ඔන්න ඕකි  තත්ත්වය.  අෘ පවි න අර්බුෘයට  

මූලික ශහේතුවක් වී ඇත්ශත් විශද්  විනිමය හිඟයි .  සංචාරක 

කර්මාන්තය බිඳ වැටීම, විශද්  ශප්රේෂණ අඩුවීම, පාස්කු ප්රහාරය, 

ශකොවිඩ් වසංගතතය, අරගතළය වැනි  ශහේතු නිසා විශද්  ආෘායේ 

මාර්ගත පහළ වැශටද්දී  ඒවාට පිළියේ ශයදීම සඳහා වූ උපාය මාර්ගත 

ශ්රී ලංකාවට ි බුශඩා නැහැ. ඉි න්, ශමවර අය වැය තුළින් ඒ සඳහා 

වූ ගතමන් මඟ සකස් විය යුතු ආකාරය පිළිබඳ  විග්රහයක් සහ 

ෘැක්මක් ප්රකා යට පත් කර ි ශබනවා.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි,  විවිධ අවස්ථාවල දී  

කඩා ායේවලට ශබදිලා ආඩාඩුශේ වැරැදි විපක්ෂශයනුත්, 

විපක්ෂශේ වැරැදි ආඩාඩුශවනුත් කියලා වැ ක් නැහැ. එකිශනකාට 

ඇඟිල්ල දික් කරලා,  එකිශනකාශප වැරැදි කියලා ශත්රුමක් 

නැහැ. මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි,  ගතරු ජනාධිපි තුමා මුෘල් 

අමාතයවරයා ව ශයන් 2023 වර්ෂය සඳහා අය වැය ශයෝජනා 

ඉදිරිපත් කරලා ි ශබනවා. ශේ රශේ පවි න අර්බුෘයට  මුහුණ 

ශෘමින් ඉතා ෘරුු කාලයක ශමවැනි අය වැයක් ඉදිරිපත් කරපු 

එක පිළිබඳව අප ිනයලුශෘනාම සතුටු ශවන්න ඕනෑ.  මූලාසනාසව  

ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ශමවර අය වැශේ කාශපත් ිනත් සතුටු කරන්න 

පුළුවන් ශයෝජනා ශනොමැි  ශවන්න පුළුවන්. නමුත් ශේ රශේ 

ආර්ථිකය මුහුණ පා ඇි  ිනදුවීේ ශෘස බලන විට, අප  ිනයලුශෘනා 

ශේ අය වැය ශයෝජනා  අගතය කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ජනාධිපි තුමා ශයෝජනා  

රැසක් ඉදිරිපත් කරලා ි ශබනවා. අපි අපනයන ක්ශෂේත්රය මූලික 

කරගතත් තරගතකාරී ආර්ථිකයක් හෘන්න ඕනෑ. රට ශගතො ගතන්න 

පුළුවන් එම ක්රමය ගතැන ශේ අය වැය තුළ ශයෝජනා ඉදිරිපත් 

කරලා ි ශබනවා. මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය කාලය 

තුළ බදු අඩු කළා. ඒ නිසා අශප් ආෘායම අඩු වුණා. එතශකොට 

විපක්ෂය කෑ ශගතහලා කිේවා, බදු අඩු කළා කියලා. ශේ අය 

වැශයන් බදු වැඩි කරන්න ශයෝජනාවක් ශගතනැල්ලා ි ශබනවා.  

එවිට කෑ ගතහනවා, බදු වැඩි කරලා කියලා. ශේ ගතැන සුබවාදීව 

හිතන්න. රටට අව ය ශද්වල් ගතැන හිතන්න. හැම ශද්ටම විරුද්ධ 

ශවන්න එපා කියලා මා විපක්ෂශයන් ඉල්ලා ිනටිනවා. 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, පැරණි සටන් පාඨ තුළින් ශේ 

ආර්ථික අර්බුෘය ජය ගතන්න බැහැ. ඒ සඳහා අපි බදු ප්රි පත්ි යක් 

ක්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ.   

පාසල් ෘරුවන්ශප සීමපාරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳවත් ශේ අය 

වැශයන් වැඩි අවධානයක් ශයොමු කරලා ි ශබනවා. ඊට අව ය 

ශභෞි ක සේපත් ලබා දීම ශකශරහි අවධානය ශයොමු ශවලා 

ි ශබනවා. ඒ වාශපම, ශද් ගුණික ශවනස්වීේ පිළිබඳ  

ජාතයන්තර වි ්වවිෘයාලයක් පිහිටුවීමට සැලසුේ කරලා 

ි ශබනවා. 

ඒ වශපම භාවිත ශනොකරන ඉ ේවල අපනයන ශභෝගත වගතා 

කිරීමට කඪෂිකාර්මික ඉ ේ බදු දීශේ වැ සටහනට පහසුකේ 

සැලසීම සඳහා නව ීමි  රීි  පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව 

සඳහන් කරලා ි ශබනවා. මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ 

ශයෝජනාව ඉතාම වටිනවා කියලා මා අෘහස ් කරනවා. ශමොකෘ, 

රශේ කඪෂිකර්මාන්තය හා වැවිලි ශභෝගත වගතාව  ක්ි මත් කර 

අපනයනය   වැඩි කළ  විට රට තුළට ශ ොලර් ශගතන්වා ගතැීමමට 

හැකියාව පවි න නිසා.  මූලාසනාරු  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ 

ශයෝජනාව  පිළිබඳව විශ ේෂ  කරුණක් ප්රකා  කළ යුතුමි .  මා 

නිශයෝජනය කරන රත්නපුර දිස්ත්රික්කශේ අි වි ාල මුඩු බිේ 

ප්රමාණයක් ි ශයනවා.  අවුරුදු 100කටත් ව ා පැරණි ශේ මුඩුබිේ 

වගතා කරන්ශන් නැහැ.  ෘැනට බුක්ි  විඳින වැවිලි සමාගතේවත් 

ඒවාශේ නැවත වගතා කටයුතු කරන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා පහසු බදු 

පෘනම මත ඒවා ජනතාවට ශබෘා ශෘන වැ පිළිශවළක් 

ශගතශනන්න කියලා මා විශ ේෂශයන් කියනවා. වැවිලි සමාගතේ සතු 

වගතා ශනොකළ ිනයලු ඉ ේ ක්රමවත් සැලැස්මක් යටශත් නැවත 

පවරා ශගතන,  වගතාව සඳහා ෘක්ෂතා හා සුදුසුකේ ඇි  ගතේමානවල 

ිනටින රැකියා විරහිත අයට ඒවා ශබෘා ශෘන්න කියලා මම 

ශයෝජනා කරනවා.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි,  තරුණ කාන්තා 

වයවසායකයන් දිරි ගතැන්වීම සඳහා ණය ශයෝජනා ක්රමයක් ශේ අය 

වැශයන් හඳුන්වා දීම ගතැන කාන්තාවක් ව ශයන් මම සතුටු 

ශවනවා.   ඒ හරහා තරුණ කාන්තා වයවසායකශයකුට රුපියල් 

2 0,000ක උපරිමයකට යටත්ව ණයක් ලබා ගතන්න පුළුවන්. ඒ 

කටයුතු සඳහා මූලික අරමුෘලක් ශලස 2023 වර්ෂශේදී රුපියල් 

මිලියන 2 0ක් ශවන් කර ි ශබනවා. 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ශමවර අය වැශයන් මාර්ගත 

න ත්තු අරමුෘලක් ස්ථාපිත කිරීමට ශයෝජනා කරලා ි ශයනවා.   

181 දී අශප් රට යටත් කර ගතත් ඉංග්රීින අධිරාජයවාදීන් විිනන් ශේ 

රටට වාහන හඳුන්වා දීලා,  ගතමනාගතමන හැකියාව ඇි  කරමින් 

දියුු මාර්ගත පද්ධි යක් ඇි  කරලා ි ශයනවා. ඉන් අනතුරුව ශේ 

රටට අධිශේගී මාර්ගත නැමැි  සංකල්පය, කාපේ මාර්ගත ඇතුළු  

මාර්ගත පද්ධි  හඳුන්වා දුන්ශන් හිටපු ජනාධිපි  මහින්ෘ රාජපක්ෂ 

මැි තුමාශප ආඩාඩුවි .   අපි ඒක අෘත් ආ ේබරශයන් කියනවා. 

කවුරු කි වාරු ගතැහුවත්, කවුරු පුරසාරේ ශෘඩුවත් සතයය එයි . 

ගතමට යන මාර්ගත A1, A2, A3 කියලා නේ කරලා ි බුණාට, එෘා 

ි බුශඩා දියුු මාර්ගත පද්ධි යක් ශනොශවි . හැබැි , පසුගිය 

කාලය තුළ  දියුු මාර්ගත පද්ධි යක් සකස් කරලා ජනතාවට 

ගතමනක් බිමනක් යන්න, ගතේ තුළත්, නගතර තුළත් මාර්ගත ටික හෘලා 

දුන්ශන් එතුමාි . ශේ වයසනය ආශේ නැත්නේ ඉි රි පාරවල් 

ටිකත් හෘලා ඉවර කරන්න ි බුණා. සමහරු ඇහුශේ පාරවල් 
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කන්නෘ කියලාි . නමුත් ජනතාව ඉල්ලන්ශන් පාරවල් ටික හෘලා 

ශෘන්න කියලාි .  විපක්ෂය අහනවා, ශමච්චර අර්බුෘයක් ි ශබද්දී 

ශමවර අය වැශයන් මාර්ගත න ත්තු කටයුතු සඳහා අරමුෘලක් 

ස්ථාපනය කිරීමට රුපියල් මිලියන 100ක් ශවන් කිරීමට 

ශයෝජනාවක් ශගතනාශේ ඇි  කියලා. ගතේවලට යන්ශන් නැි  අය 

තමි  ශේ වාශප ශද්වල් අහන්ශන්.  මූලාසනාසව  ගතරු 

මන්ත්රීතුමනි, මාර්ගත න ත්තු කටයුතු සඳහා අරමුෘලක් ස්ථාපනය 

කිරීම සඳහා එම ශයෝජනාව ශගතන ඒම පිළිබඳව අපි මුෘල් 

අමාතයතුමාට ස්තුි වන්ත ශවනවා.  

වැඩිහිටියන්, ආබාධිත පුද්ගතලයන්, අඩු ආෘායේලාභීන්, 

වැන්ෘඹුවන් යනු ආර්ථික ව ශයන් වැඩි අවධානයක් ශයොමු විය 

යුතු ශකොටසකි. ශේ අය ආර්ථික ව ශයන්  ක්ි මත් කළ යුතුි . 

පසුගිය ශකොශරෝනා කාලය තුළ පවා ශේ අයට රුපියල්  ,000ක 

දීමනාව ශනොඅඩුව ලබා දුන්නා. ශේ අය වැය ශයෝජනා  හරහා ඒ 

ජනතාව ශකශරහි වැඩි අවධානයක් ශයොමු කිරීම  ගතැන මා සතුටු 

ශවනවා.  ශමවර අය වැශයන් අඩු ආෘායේලාභීන් ශකශරහි වැඩි 

අවධානයක් ශයොමු කිරීම ගතැන ගතරු ජනාධිපි තුමාට මා 

ස්තුි වන්ත ශවනවා. 

රජශේ ශරෝහල්වල ශගතවීශේ වාේටු ක්රමය නැවත ක්රියාත්මක 

කිරීම සඳහා ඉතාම කාශලෝචිත ශයෝජනාවක් ශේ අය වැශයන් 

ඉදිරිපත්  කරලා ි ශයනවා.  ඇත්තටම නැවත එය ක්රියාත්මක 

කිරීමට ලැශබනවා නේ මා ඉතාම සතුටු ශවනවා. ශමොකෘ, අධික 

මුෘලක් වැය කරලා ශරෝගීන්ට ශපෞද්ගතලික ශරෝහල්වල නවි න්න 

අපහසුි . ඒ නිසා එම ශයෝජනාව කඩිනමින් ක්රියාත්මක කශළොත් 

වටිනවා කියා මා වි ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය කාල පරිච්ශයෘය තුළ 

ි බුු ප්ර ්න අශප් රටට විතරක් ශනොශවි , මුළු ශලෝකයටම 

ි බුණා. එය අපි කවුරුත් ෘන්නා කරුණක්. ඒ නිසා පක්ෂ, විපක්ෂ 

කියන කාරණශයන් බැහැර ශවලා අපි ිනයලුශෘනා එකතුශවලා 

ජාි ක ප්රි පත්ි යක් හෘලා රටක් විධියට නැඟී ිනටිමු කියලා 

ිනයලුශෘනාශගතන් මා ඉල්ලා ිනටිනවා. අපි ආඩාඩුවක් හෘලා 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රිවරු ව ශයන් ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ආශේ 

අශප් දිස්ත්රික්කවල, අශප් ආසනවල ජනතාවට සාධාරණයක් ඉෂ්ට 

කරන්නි , ඒ ජනතාවට සහන ශෘන්න  සහ ඒ ප්රශද් වලට 

සංවර්ධනය ශගතන යන්නි . එශහම නැි ව විපක්ෂය වාශප ශබෝඩ් 

අල්ලාශගතන හැම ශද්ටම විරුද්ධ ශවන්න ශනොශවි  අපි ආශේ.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ අය වැය ශයෝජනා අතර 

ශහොඳ ශයෝජනා ි බුණත්, සමහර කාරණා ශකශරහි අපි වැඩි 

අවධානයක් ශයොමු කරලා නැහැ. ඉදිකිරීේ ක්ශෂේත්රශේ නියැශළන 

වි ාල පිරිසක් ශේ රට තුළ ඉන්නවා. ඒ අය අෘ වි ාල පසුබෑමකට 

ලක් ශවලා ි ශබනවා. ඒ නිසා එම ක්ශෂේත්රය ශකශරහි වැඩි 

අවධානයක් ශයොමු කරන්න කියලා මම ගතරු ජනාධිපි තුමාශගතන් 

ඉල්ලා ිනටිනවා. විපක්ෂශේ ගතරු මන්ත්රීතුමන්ලා වුණත් ඉදිරිපත් 

කරපු ශනොශයක් කරුු ගතත්විට, ඒවා තුළ ශුභ වාදි අෘහස් මතු 

ශවමින් ි බුණ බව මා ෘැක්කා. මා නැවත වරක් ඉල්ලා ිනටින්ශන්, 

ඒ ිනයල්ල එක් කරශගතන රටක් විධියට අප ිනයලුශෘනා වැටී 

ි ශබන ශේ අර්බුෘශයන් ශගතො  එමු කියලාි .  

ඒ වාශපම  ගතරු ජනාධිපි තුමාට මා සුබ පතනවා, එතුමාශප 

ශද් පාලන ජීවිතශේදී ඉදිරිපත් කළ මංගතල අය වැය කාලයට 

උචිත සාර්ථක අය වැයක් වීම පිළිබඳව. ඔබ-අප ිනයලුශෘනාශප 

සහශයෝගතශයන් රට නව මංශපතක් කරා ශගතන යෑමට  ගතරු 

ජනාධිපි තුමාට, අගතමැි තුමා ඇතුළු ිනයලු  මැි  ඇමි වරු 

 ක්ි යක් ශවමුි  කියමින් මා නිහඬ ශවනවා.  

ශබො ශහොම ස්තුි ි .  

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Palani Thigambaram. You have six minutes.  

 
[பி.ப. 3.32] 
 

ගුණ පලනි දිගම්බරම් මහතා 
(மாண்புமிகு பைனி திகாம்பரம்) 

(The Hon. Palani Thigambaram)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, இந்த 

அரசாங்கத்திடமும் தபருந்னதாட்ட வீடகமப்புக்குப் தபாறுப் 

பாக இருக்கின்ற அகமச்சாிடம் ஒரு முக்கியமான  னகாாிக் 

கககய நான் விநயமாக முன்கவக்க விரும்புகினறன். நான் 

அகமச்சராக இருந்த காலத்தில் மகலயகப் தபருந்னதாட்டப் 

பகுதிகளில் வீடுகள் கட்டப்பட்டன. குறித்த வீடகமப்புத் 

திட்டங்களில் சிலவற்றுக்குத் தற்தபாழுது மாதாந்த அடிப்பகட 

யில் பைம் அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கப்பட்டுள்ள 

தாகச் சில பயனாளிகள் என்னிடம் முகறயிட்டுள்ளனர். இன்று 

காைப்படும் தபாருளாதார தநருக்கடிக்கு மத்தியில் தபருந் 

னதாட்டத் ததாைிலாளர்கள் தபறுகின்ற மாதாந்தச் சம்பளம் 

அவர்களுகடய உைவுத் னதகவகயப் பூர்த்தி தசய்வதற்குக் 

கூடப் னபாதுமானதாக இல்கல. இந்நிகலயில், மாதாந்தம் 

3,000 ரூபாயிலிருந்து 5,000 ரூபாய் வகர வீட்டுக் கடனாக 

அறவிட முயற்சிப்பது அவர்ககளப் பாாிய சிக்கல்களுக்குள்ளா 

க்கும் தசயற்பாடாகும். எனனவ, இந்த வீட்டுத் திட்டத்திற்கான 

கட்டை அறவீட்டு நடவடிக்கககய உடனடியாக இகட 

நிறுத்துமாறு நான் மிகவும் தயவுடன் னகட்டுக்தகாள்ள 

விரும்புகினறன்.  

தபாருளாதார ாீதியாகப் பாதிக்கப்பட்ட எமது மக்கள் வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தில் தங்களுக்கு ஏனதனும் நிவாரைம் 

கிகடக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் இருந்தனர். எாிதபாருள் 

விகல அதிகாிப்பு, னபாக்குவரத்துக் கட்டை அதிகாிப்பு, 

மின்சாரக் கட்டை அதிகாிப்பு, அத்தியாவசியப் தபாருட்களின் 

விகல அதிகாிப்பு என மக்கள்மீது பாாிய சுகம 

சுமத்தப்பட்டுள்ளது. அரச ஊைியர்கள், தனியார் ஊைியர்கள் 

மற்றும் னதாட்டத் ததாைிலாளர்களுக்கு அன்றாடத் னதகவ 

ககளப் பூர்த்திதசய்யும் அளவுக்குகூடப் னபாதிய வருமானம் 

இல்கல. னதாட்டத் ததாைிலாளர் குடும்பங்களுக்கு னகாதுகம 

மா, மண்தைண்தைய், அாிசி, பருப்பு னபான்ற தபாருட்ககள 

நிவாரைமாக வைங்குமாறு னகாாிக்கக முன்கவத்தும் அது 

நடக்கவில்கல. 

வாி அறவிடும்னபாது அது வருமானம் குகறந்த ஏகை 

மக்ககளப் பாதிக்காதவாறு அகமயனவண்டும். ஆனால், நமது 

நாட்டில் அகனவருக்கும் ஒனர வககயில் வாி 

அறவிடப்படுவது நியாயமான விடயமல்ல. குறிப்பாக, 

னதாட்டத் ததாைிலாளர் குடும்பங்களுக்கு இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தில் எவ்வித நிவாரைமும் இல்கல. நாட்டில் 

சுமார் 15 இலட்சத்திற்கும் அதிகமான இந்திய வம்சாவளி 

மகலயகத் தமிைர்கள் வாழ்கின்ற னபாதும், அதில் சுமார் 5 

இலட்சம் ததாைிலாளர் குடும்பங்கள் எவ்வித முன்னனற்றமும் 

இன்றி வாழ்ந்துவருவது கவகலயளிக்கின்றது. இவர்கள் 

அகனவரும் னதயிகல, இறப்பர் னபான்ற ததாைில் துகறககள 

நம்பினய வாழ்க்கககய நடத்துகின்றனர்.  

ஆயிரம் ரூபாய் சம்பள விடயத்திலும் னதாட்டத் 

ததாைிலாளர்கள் ஏமாற்றப்பட்டனர். நாதளான்றுக்கு 18 

கினலாகிராமுக்குனமல் தகாழுந்து பறிக்குமாறு ததாைிலாளர்கள் 

கம்பனிகளால் துன்புறுத்தப்படுகின்றனர். அதனால், விரக்தி 
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யகடயும் ததாைிலாளர்கள் னதாட்டங்களிலிருந்து தவளினயறி, 

தகாழும்பு னபான்ற இடங்களுக்கும் தவளிநாடுகளுக்கும் 

னவகலனதடிச் தசல்கின்றனர். இதனால் னதயிகலத் ததாைில் 

துகற அைிவகடயும் நிகலக்குச் தசன்றுதகாண்டிருக்கிறது. 25 

சதவீத சிறுனதாட்ட உாிகமயாளர்கள் 75 சதவீத னதயிகல 

ஏற்றுமதிகயச் தசய்கின்றனர்.  ஆனால், 75 சதவீத தபருந் 

னதாட்டத்துகறக் கம்பனிகள் 25 சதவீத னதயிகலகய மாத்தி 

ரனம ஏற்றுமதி தசய்கின்றன. இதற்குக் காரைம், தபருந் 

னதாட்டத்துகற மறுசீரகமப்பு தசய்யப்படாகமனய ஆகும். 

னதயிகலத் னதாட்டங்கள் உாிய பராமாிப்பின்றிக் காடுகளாக 

மாறியுள்ளன. சில னதயிகல மகலகள் வன விலங்குகளின் 

இருப்பிடமாக மாறியுள்ளன. சிறுத்கத னபான்ற விலங்குகள் 

மக்கள் குடியிருப்புகளுக்குள் சரளமாக வந்து தசல்லும் 

நிகலகமகயக் காைக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இத்தககய 

நிகலகமயிகனத் ததாடர்ந்தும் னவடிக்கக பார்த்துக்தகாண்டு 

இருக்கமுடியாது. எனனவதான், எமது மக்ககளயும் சிறுனதாட்ட 

உாிகமயாளர்களாக மாற்றுவதற்கான னவகலத்திட்டங்ககளச் 

தசய்யுமாறு நாம் ததாடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகினறாம். இந்த 

வரவு தசலவுத்திட்டத்திலும் மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அவர் 

களிடம் நாம் அனத னகாாிக்கககய முன்கவக்க விரும்பு 

கினறாம். ஜனாதிபதி அவர்கள் தபருந்னதாட்ட மக்களின் 

நிகலகய நன்கு அறிந்தவர். தபருந்னதாட்டங்ககள மகலயகத் 

னதாட்டத் ததாைிலாளர்களுக்குப் பிாித்து வைங்குங்கள்! 

அவர்கள் சிறந்த அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள்;  னதாட்டங்ககள 

முகறயாகப் பராமாிப்பார்கள்; அதிகளவு தகாழுந்து பறித்து 

நாட்டின் னதயிகல ஏற்றுமதிகய அதிகாிப்பார்கள். அதன் 

மூலம் நாட்டுக்கு அதிகளவான தடாலர்ககளக் தகாண்டுவர 

முடியும். அத்துடன் அவர்களின் வாழ்க்ககத் தரமும் உயரும். 

எனனவ, ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்தத் திட்டத்கதச் தசயற்படுத் 

தினால் அவருக்குப் பூரை ஆதரகவ வைங்க நாம் தயாராக 

உள்னளாம்.   

னமலும், இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் தபருந்னதாட்ட 

மகலயக மக்கள் சார்பாக எவ்வித அபிவிருத்தித் திட்டங்களும் 

முன்கவக்கப்படவில்கல. உட்கட்டகமப்பு அபிவிருத்திககள 

முன்தனடுப்பதற்கான நிதி வளங்கள் இப்னபாது இல்கல 

என்பகத நாமும் அறினவாம். தற்னபாகதய ஜனாதிபதி 

அவர்கள் பிரதமராக இருந்தனபாது,  தமிழ் முற்னபாக்குக் 

கூட்டைியின் முயற்சியின் பலனாக எமது பகுதியில் பிரனதச 

தசயலகங்ககள அதிகாிப்பதற்கான நடவடிக்கககள் னமற் 

தகாள்ளப்பட்டன. இன்கறய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வஜிர 

அனபவர்தன அவர்கள் அப்னபாது அகமச்சராக இருந்தனபாது 

அது ததாடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தல் தவளியிடப் 

பட்டது. இருந்தாலும், இன்னும் அது முழுகமயாக நகட 

முகறக்கு வரவில்கல என்பகத இங்கு சுட்டிக்காட்ட 

விரும்புகின்னறன். பிரனதச தசயலகங்களாகத் தரமுயர்த்தப்பட 

னவண்டியகவ உப பிரனதச தசயலகங்களாகனவ இயங்கு 

கின்றன. இது ததாடர்பில் இதற்கு முன்பும் பாராளுமன்றத்தில் 

சுட்டிக்காட்டியுள்னளாம். அதற்குப் தபாறுப்பான அகமச்சனர 

இன்று பிரதமராகவும் உள்ளார்.  அவாிடமும் இந்த வினசட 

னகாாிக்கககய முன்கவக்கின்னறன். அத்துடன், நான் 

அகமச்சுப் பதவிகய வகித்த காலத்தில் வீடுகள் பல 

கட்டப்பட்டு மக்கள் குடியமர்த்தப்பட்டுள்ளனபாதும், அந்த 

வீடுகளுக்கான காைி உறுதிப் பத்திரங்கள் இன்னும் வைங்கப் 

படவில்கல. அதற்கான நடவடிக்கககயயும் எடுக்கனவண்டும்.  

இறுதியாக, சர்வனதச நாைய நிதியத்தின் னதகவக்காக 

முன்கவக்கப்பட்ட வரவு தசலவுத்திட்டமாகனவ இதகனப் 

பார்க்க முடிகிறது. வரவு தசலவுத்திட்டத்தின் மூலமாகத் தமக்கு 

ஏதாவது நிவாரைம் கிகடக்குதமன எதிர்பார்த்த மக்கள் 

ஏமாற்றமகடந்துள்ளதாகனவ ததாிகின்றது என்பகதக் கூறி, 

முடிக்கினறன்.  நன்றி. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගතරු ඒ.එල්.එේ. අතාඋල්ලා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
ෘහතුනක කාලයක් ි ශබනවා. 

 
[பி.ப. 3.37] 

 

ගුණ ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා මහතා 
(மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

நஹ்மதுஹு வனுஸல்லி அலா ரஸூலிஹில் காீம் அம்மா 

பஃத். 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, 

2023ஆம் வருடத்திற்கான வரவு தசலவுத்திட்டத்தின்மீது 

இந்தப் பாராளுமன்றத்தினல விவாதம் நகடதபற்றுக் 

தகாண்டிருக்கின்ற இவ்னவகளயில், ஒவ்தவாரு வருடமும் 

இந்தச் சகபயினல சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வரவு தசலவுத்திட்டத்தின் 

அனுபவங்ககள கவத்துக்தகாண்டு இந்த வரவு தசலவுத் 

திட்டத்கதப் பற்றி நாங்கள் னநாக்கனவண்டியிருக்கிறது. 

வைகமயாக ஒரு வரவு தசலவுத்திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்படும் 

னபாது, அரசாங்க உத்தினயாகத்தர்கள் மற்றும் வாியிறுப்பாளர் 

கள் என அகனவருனம உண்கமயினல அதனூடாகத் 

தங்களுக்கு ஏதாவது இலாபம் கிகடக்குமா அல்லது சம்பளம் 

அதிகாிக்கப்படுமா என்று எதிர்பார்க்கின்ற நிகலப்பானட 

நீண்டகாலமாக இருந்துவந்திருக்கிறது. ஆனால், இன்று அந்த 

எதிர்பார்ப்புகதளல்லாம் இல்லாமல், இந்த நாடு சுதந்திரம் 

அகடந்து பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தபாருளாதார ாீதியாக 

நலிவகடந்திருக்கின்ற நிகலயில், நாம் மீண்டும் எழுந்து 

நிற்கனவண்டும் என்ற னநாக்கிலான ஒரு வரவு தசலவுத் 

திட்டத்கதனய நிதி அகமச்சரான மாண்புமிகு சனாதிபதி 

அவர்கள் முன்கவத்திருக்கின்றார் என்பகத நாங்கள் தசால்லி 

யாக னவண்டும்.  

நாடு சுதந்திரமகடந்ததன் பின்பு, குறிப்பாக நான் 

அறிந்திருந்த வககயில்கூட, அன்று ஓர் அரசாங்க 

உத்தினயாகத்தாின் - ஆசிாியர், எழுதுவிகனஞர் னபான்றவர் 

களின் - மாதாந்தச் சம்பளமான 95 ரூபாயிகனக்தகாண்டு, 

அவர்கள் தவளியூர்களினல ததாைில்தசய்பவர்களாக இருந்தா 

லும், அந்த மாதத்திற்கான தங்களது முழுச் தசலகவயும் 

தசய்து, அந்த வருமானத்தின் மீதியில் ஒரு பவுண் தங்கத்கத 

யும் வாங்கக்கூடியளவுக்கு எங்களுகடய நாட்டின் தபாரு 

ளாதார நிகலகம இருந்தது. ஆனால், இன்று அரச 

உத்தினயாகத்தர் ஒருவருக்கு இலட்சக்கைக்கான ரூபாய் 

மாதாந்தம் சம்பளமாகக் கிகடத்தாலுங்கூட, அந்த வருமானத் 

கதக் தகாண்டு வாை முடியாத நிகல காைப்படுகின்ற 

அனதனவகள, விவசாயிகளுக்கும் இனத நிகல ஏற்பட்டிருக் 

கின்றது. நாட்டின் தபாருளாதாரக் தகாள்கக மற்றும் அரசியல் 

ஸ்திரத்தன்கம ஆகிய விடயங்களில் நமது நாடு நீண்ட 

காலமாகப் பிகையான வைிகளினல தசன்றதன் விகளவாக, 

இன்று நாட்டு மக்கள் எல்னலாரும் நடுத்ததருவினல நிற்க 

னவண்டிய ஒரு நிகலகயச் சந்தித்திருக்கின்னறாம். இதற்கு மிக 

முக்கியமான காரைம், எங்களிடத்தில்  முகறயானததாரு 

தபாருளாதாரக் தகாள்கக இல்லாதிருந்தகமனய என்பகத 

யாரும் மறுக்கமுடியாது.  
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பல நூற்றாண்டு காலமாக இந்த நாட்கட ஆண்ட 

தவள்களயர்கள், ஒல்லாந்தர்கள், னபார்த்துக்னகயர் னபான்னறா 

ாின் னநாக்கம் இங்குள்ள வள நிலங்ககளப் பயன்படுத்திப் 

பலவககயான தபாருட்ககளயும் உற்பத்தி தசய்து தமது 

நாட்டிற்குக் தகாண்டுனபாவதாகனவ இருந்தது. இங்கு னமற் 

தகாள்ளப்படும் னதயிகல, இறப்பர், ததன்கன னபான்ற 

தபருந்னதாட்ட உற்பத்திப் பயிர்களினாலும், அனதனபான்று 

உலகத்தில் எங்கும் இல்லாத வாசகனத் திரவியம் மற்றும் 

உலகத்தில் எங்குமில்லாத மாைிக்கம் னபான்ற சிறந்த 

வளங்களினாலும் மிகவும் வளங்தகாைித்து வந்த நாடு எமது 

நாடு. இன்றும் அந்த வளங்களுக்குக் குகறவில்லாத 

தசார்க்கபுாியான நாடு எமது நாடு. ஆகனவ, நாம் எமது 

உைவுத் னதகவகளுக்காக னவதறந்த நாட்டிலும் தங்கி 

யிருப்பது பிகையான நகடமுகறயாகும். எமக்குத் னதகவயான 

உைவுப் தபாருட்ககள உற்பத்தி தசய்யக்கூடிய சகல 

வளங்களும் எமது நாட்டினல இருக்கின்றன. பார்க்கின்ற 

இடதமல்லாம் பச்கசப்பனசதலன்று பசுகமயாக இருக்கின்றது. 

உலகத்தில் எங்குமில்லாத சுவாத்திய நிகல நமது நாட்டில் 

இருக்கின்றது.  

அனதனபான்று, எமக்குத் னதகவயான பால் மற்றும் பால் 

உற்பத்திப் தபாருட்களுக்காகவும் நாம் ஒருனபாதும் தவளி 

நாடுகளிடம் ககனயந்தி நிற்கனவண்டிய அவசியமில்கல. அனத 

னபான்று, தவளிநாடுகளுக்கான ஏற்றுமதி என்று பார்க்கின்ற 

தபாழுது, முன்னர் பல நாடுகள் இங்கிருந்னத அாிசி, னதயிகல, 

இறப்பர், ததங்கு உற்பத்திகள் மற்றும் வாசகனத் திரவியங்கள் 

முதலானவற்கற இறக்குமதி தசய்தார்கள். அப்படிதயன்றால், 

இன்று ஏன் அவற்கற எம்மால் ததாடர முடியாதிருக்கின்றது 

என்ற னகள்வி எழுகின்றது. தவவ்னவறு சதிகளின் காரைமாக 

அரசியல் ாீதியாக நாம் பிளவுபட்டிருப் பதனானலனய இன்று 

எமது நாட்டின் தபாருளாதாரத்திலும் பின்னகடவு ஏற்பட்டிருக் 

கின்றது என்றுதான் தசால்ல னவண்டும்.    

தபாருளாதாரத்தில் முன்னிகலயினல இருக்கனவண்டிய 

நாமும் நமது விவசாயிகளும் நமது நாட்டின் உற்பத்திககள 

தயல்லாம் தூக்கிதயறிந்துவிட்டுத் னதகவயில்லாத தபாருட் 

ககளக் கூட தவளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி தசய்து 

தகாண்டிருப்பது இன்று எமக்குப் தபரும் சவாலாக மாறியிருக் 

கின்றது. இந்தியாவிலிருந்து இலங்ககக்குச் சுற்றுலா வந்த ஓர் 

இகளஞன் அவனுகடய நண்பனுடன் ததாகலனபசியினல 

னபசுகின்றனபாது தசால்கின்றான், "உனக்குத் ததாியுமா, இந்த 

நாட்டில் ஒரு னகாப்கப பால் னதநீர் 100 ரூபாய். ஆனால், 

நாட்டில் திரும்பிப் பார்க்கின்ற இடதமல்லாம் பச்கசப்பனச 

தலன்று புற்றகரயாகக் காட்சியளிக்கின்றது” என்று. 

அந்தவககயில், இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற குகறபாட்கட ஒரு 

சாதாரை இகளஞன் சுட்டிக்காட்டினான். ஆகனவ, நாம் 

ஏனதாதவாரு வககயில் தபாருளாதார ாீதியாக மற்றவர்களால் 

திாிபுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்னறாம். நமது நாட்டின் னதங்காய் 

எண்தைய் உற்பத்திகயப் புறக்கைித்துவிட்டு, யானரா 

உற்பத்தி தசய்த, தவளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி தசய்கின்ற 

எண்தைகயப் பாவித்துக்தகாண்டிருக்கின்னறாம்.  

அதுனபால், எமது நாட்டில் பாலுற்பத்தி தசய்யக்கூடிய 

வளங்கள் இருக்கின்றன, பசுகமயான புற்றகரகள் இருக்கின் 

றன, சத்துள்ள சிறந்த உைவுப்தபாருட்கள் இங்னக உற்பத்தி 

யாகின்றன. அப்படியிருக்கின்றனபாது எங்னகா தவளி 

நாடுகளில் தயாாிக்கப்பட்டு யானரா அனுப்புகின்ற பால் மா 

‘பக்தகட்’டுககள வாங்கி, அதகனப் ‘பால்’ என்று நாங்கள் 

குடித்துக் தகாண்டிருக்கினறாம். உண்கமயில், எமது ஆனராக் 

கியம் சம்பந்தமாக நாங்கள் சிந்திக்கனவண்டியிருக்கின்றது. 

எமது நாடான இலங்கக எந்தவககயிலும் உைவுப் 

தபாருட்களுக்காக தவளிநாட்கட நம்பியிருக்கத் னதகவயி 

ல்கல; உைவுற்பத்திக்கான அகனத்து வளங்களும் நம்மிடத் 

தினல இருக்கின்றன.  

அனதனபான்று, ஆகட உற்பத்தி தசய்யக்கூடிய 

வளங்களும் எங்களிடம் இருக்கின்றன. எமது நாட்கடப் 

தபாறுத்தவகரயில் பருத்தி ஆகட மிக முக்கியமானது. 

ஆயினும், பருத்தி உற்பத்திகயப் பற்றி நாம் இன்னும் சிந்திக்க 

வில்கல. இவற்றுக்காக நாங்கள் ததாடர்ந்தும் தவளிநாடு 

களினல தங்கியிருப்பததன்பது மிகவும் ஆபத்தானது 

மாத்திரமல்ல, எமது தபாருளாதாரம் நலிவகடவதற்கு இகவ 

யும் காரைமாக இருந்திருக்கின்றது.  

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்கதப் தபாறுத்தவகர 

சனாதிபதி அவர்கள் மாத்திரமல்ல, சகல பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களும் நாட்டு மக்களும் ஒருசில விடயங்ககள 

ஏற்றுக் தகாண்டிருக்கிறார்கள். எமது நாட்டுக்குத் னதகவயான 

வற்கற நாம் எப்படி இந்த நாட்டினலனய உற்பத்தி தசய்ய 

முடியும்? என்று சிந்திக்கத் ததாடங்கியிருக்கிறார்கள். உதாரை 

மாக, ஏகனய நாடுககளப் பார்க்கிலும் நமது நாட்டில் நாங்கள் 

இலவசக் கல்வி மற்றும் இலவசச் சுகாதாரத்கதப் தபற்றுக் 

தகாடுக்கினறாம். ‘சமுர்த்தி’ நிவாரைத்கதப் தபற்றுக் தகாடுக் 

கினறாம். அவ்வாறு இவற்கற இலவசமாகப் தபற்றுக் தகாடுப் 

பதாக இருந்தால், அதகனச் தசய்வதற்கான வருமானம் 

னவண்டும். அதற்காக நாம் வாி தசலுத்தனவண்டும் அல்லது 

னவறு வருமான வைிககளத் னதடனவண்டும். ஆனால், இகவ 

எதுவுமில்லாமல், இந்தச் னசகவகள் இலவசமாக நடக்க 

னவண்டுதமன்று எண்ைி, எல்லாவற்கறயும் தவளிநாடுகளி 

லிருந்து இறக்குமதி தசய்வதற்கு தடாலகரத் னதடி, னதகவ 

யில்லாத பிரச்சிகனகளில் நாம் மாட்டிக் தகாண்டிருக் கினறாம். 

ஆகனவ, இந்த நாடு உைவுக்காக தவளிநாடுகளில் தங்கி 

யிருக்க முடியாது. 

அதுனபால், எமக்கு உைவு, உகட என்பவற்றுடன் 

சக்தியும் னவண்டும். நமது நாட்டில் எண்தைய் வளம் மாத்திரம் 

இல்கல. என்றாலும், நாட்டில் நிகறய மகை தபய்கிறது; 

சூாியன் எறித்துக்தகாண்டு இருக்கிறது; காற்று வீசிக்தகாண்டி 

ருக்கிறது. ஆயினும், இந்தச் சக்திககளக்தகாண்டு மின்சாரம் 

உற்பத்தி தசய்வகத நாங்கள் நீண்டகாலமாகத் தவிர்த்துக் 

தகாண்டிருக்கினறாம். எங்கிருந்னதா தகாண்டுவரப்படுகின்ற 

எண்தைய் பற்றியும் அதற்கான 'தகாமிைன்’ பற்றியும் 

அதகனத் னதகவயில்லாது பாவிப்பது பற்றியும் அதன் 

மூலமாகச் சூைல் மாசகடவகதப் பற்றியும் நாம் னபசிக் 

தகாண்டு இருந்தாலும், நமது நாட்டில் இயற்ககயாகனவ 

கிகடக்கின்ற காற்று, சூாிய தவளிச்சம், மகை நீர் 

என்பவற்றிலிருந்து நாம் சக்திகய உருவாக்கமுடியும். எனனவ, 

இவ்வாறானததாரு அடிப்பகடயில் நிமிர்ந்து நிற்பதற்கு 

இன்று சனாதிபதி அவர்கள் முகனந்திருக்கிறார். அதுமாத்திர 

மல்ல, முழு நாடும்  - பாராளுமன்றமும் மாகாை சகபகளும் 

விவசாய சமூகமும் பல்ககலக்கைக சமூகங்களும் - அதற்கு 

ஆதரவளிக்க னவண்டும். அதில் இன்று இகளஞர்கள் மிக 

முக்கியமானவர்கள். அவர்கள்தான் நமது நாட்டினுகடய 

தசாத்துக்கள். அவர்கள் இந்த நாட்கட முன்தகாண்டு தசல்ல 

னவண்டும். அவர்கள் எதிர்காலத்தில் மக்களின் தகலவர்களாக 

னவண்டும்.  

சிலகாலமாக இப்படியான இகளஞர்கள் படித்து முடித்து 

விட்டு, அரச ததாைில் கிகடக்கனவண்டுதமன்று தவறுமனன 

பார்த்துக்தகாண்டிருந்தார்கள். ஆனால், னதசிய காங்கிரஸ் 

தனது னதர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் இகளஞர்களுக்குத் ததாைில் 

தகாடுப்பது பற்றிச் தசால்லவில்கல. “ஒவ்னவார் இகளஞனும் 
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ததாைிலதிபராக மாறனவண்டும்” என்று நாங்கள் தசான்னனாம். 

நமது மூதாகதயர்கள் மிகவும் பகைய முகறயில் விவசாயத் 

கதச் தசய்து, நமக்கும் உண்ைத் தந்து, தவளிநாடுகளுக்கும் 

தம் உற்பத்திககள அனுப்பிய சூழ்நிகலயில், இன்று 

விவசாயம் தசய்வதற்னகா, மீன்பிடிகய னமற்தகாள்வதற்னகா 

அவர்களுகடய பிள்களகள் தயாராக இல்கல. ஆனால், அகவ 

இன்றியகமயாதது. யாரும் தடாலகரச் சாப்பிட முடியாது; 

யாரும் அரசாங்கத்தினுகடய ‘னபப்பர்’ஐச் சாப்பிட முடியாது.  

நம்மவருக்கு உைவு முக்கியம் என்றவககயில் அந்த 

உைவு மிகவும் சுத்தமானதாக இருக்கனவண்டும். அகத 

நாங்கள் உறுதிப்படுத்திக் தகாள்ளனவண்டும். ‘பக்தகட்’டுகளில் 

அகடத்து வருகின்ற உைவுககளவிட, நமது மண்ைில் 

விகளவிக்கக்கூடிய பயிாினங்களான விவசாயப் பயிர், 

உைவுப் பயிர், தபாருளாதாரப் பயிர் என்பவற்கற இனங் 

கண்டு, எமது இகளஞர்கள் அகவ பற்றிய ஆராய்ச்சியில் 

ஈடுபட்டு, உற்பத்தித் ததாைில்நுட்பங்ககள அதிகாித்துக் 

தகாள்ள னவண்டும். சீனா, இந்தியா, ஜப்பான் னபான்ற 

நாடுகளில் எத்தகனனயா நவீனமுகறகளில் விவசாயத்கதப் 

பற்றிச் சிந்திக்கின்றார்கள்; குளங்களின் நடுவினல விகதக் 

கிறார்கள். இங்கு நமக்கு எல்லானம சீராகவும் சிறப்பாகவும் 

அகமந்திருந்தும் நாம் அதில் ஆர்வம் காட்டாததனாலும் அரசு 

ஊக்குவிக்காததன் காரைமாகவும் நலிவகடந்திருக்கினறாம். 

ஆகனவ, நான் எமது நாட்டின் விவசாயிகளுக்கும் காைிச் 

தசாந்தக்காரர்களுக்கும் இகளஞர்களுக்கும் அகறகூவுல் 

விடுக்கின்னறன், உங்களுகடய உைவு உங்களிடத்தினல 

இருக்கனவண்டும்! என்று. 

இன்கறக்கு எந்தப் தபாருளாக இருந்தாலும் அதன் விகல 

கூடுவதற்கு ஒரு முக்கிய காரைம் அதற்கான transport ஆகும். 

உதாரைமாக, முட்கடகய உற்பத்தி தசய்கின்ற ஓாிடத்தி 

லிருந்து அதகன விற்பகன தசய்வதற்காக இன்தனாரு 

இடத்திற்குக் தகாண்டு தசல்வதற்குாிய transport தசலவினால் 

முட்கடயின் விகல அதிகாிக்கிறது. இவ்வாறுதான் வாகைப் 

பைத்தின் விகலயும் அதிகாித்திருக்கிறது.  

இன்று ஒவ்தவாரு பிராந்தியத்திலும் இருக்கின்ற 

நிலங்களின் உச்சப் பயகன விவசாயிகள் அகடயனவண்டும். 

அவ்வாறு அவர்கள் தங்களுகடய பிரனதசங்களினல  

பயிர்ககளச்  தசய்கின்றதபாழுது அகவ மக்களுக்கு மலிவாகக்  

கிகடக்கும். ஆனால், அவர்கள் இன்று குறிப்பட்ட ஒரு பயிகர 

- சிலர் தநல்கல, சிலர் கரும்கப - மாத்திரம் பயிர்தசய்வதன் 

மூலம் யாருக்குனம இலாபமில்லாமல் தபாருளாதாரம் 

நலிவகடந்து னபாயிருக்கின்றது. எனனவதான் நாங்கள் 

இகளஞர்களுக்கு அகறகூவல் விடுக்கின்னறாம். நீங்கள் 

தவளிநாடுகளுக்குச் தசன்று, அங்கு தடாலாில் சம்பாதித்து, 

இங்கு வருவதற்கிகடயில் எவ்வளனவா தபாிய மாற்றங்கள் 

இங்னக நடந்துவிடும்! ஆகனவ, உங்களுகடய நிலங்களில் 

உங்களுகடய முயற்சிககள நீங்கள் னமற்தகாள்ளனவண்டும். 

எமது நாட்டினல காடுகள், வயல் நிலங்கள் என நிகறய 

வளங்கள் இருக்கின்றன. காடுககள அைிக்கனவண்டும் 

என்பதல்ல, நமது வளமான நிலங்ககளக் கைனிகளாக 

மாற்றுகின்ற தபாழுது, பசுகமப் புரட்சியில் ஈடுபடுகின்ற 

தபாழுது, காட்டிலிருக்கின்ற மரங்ககளவிடவும் அதிகமான 

மரங்ககள நாம் வளர்ப்பதன்மூலம் இந்த நாட்டிற்குக் குகற 

வில்லாமல் மகை கிகடக்கும். இந்த வரவு தசலவுத்திட்டம் 

நம்கமப் தபாறுத்தவகரயிலும் இந்த நாட்கடப் தபாறுத்த 

வகரயிலும் நாம் நிமிர்ந்து நிற்பதற்கானது. எனனவ, இந்த 

இடத்திலிருந்து நாம் நிமிர்ந்து நிற்க னவண்டுதமன்று 

ஜனாதிபதி அவர்ககளயும் நாட்டு மக்ககளயும் வாழ்த்தி, 

விகடதபறுகின்னறன். நன்றி.  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගතරු අේදුල් හලීේ මන්ත්රීතුමා. ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට 

විනාඩි 12ක කාලයක් ශවන් කර ි ශබනවා. 
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ගුණ අේදුල් හලීම් මහතා 
(மாண்புமிகு அப்துல் ஹலீம்)  

(The Hon. Abdul Haleem)  

මුලසුන ශහොබවන ගතරු මන්ත්රීතුමනි, මට ලැබී ි ශබන ශේ 

ශකටි කාලය තුළ මශප කථාව ඉතාම ශකටිශයන් කරන්නි  මා 

අෘහස් කරන්ශන්. ගතරු ජනාධිපි තුමා මුෘල් අමාතයවරයා විධියට 

ඉදිරිපත් කළ ශේ අය වැය සාේප්රෘාි ක ශලස ඉදිරිපත් කරන අය 

වැයකට ව ා ශවනස් වූ අය වැයක් හැටියටි  මම ෘකින්ශන්. 

ජනතාවට සහන සැලසීම ශවනුවට, ජනතාව මත තවත් බර 

පැටවීමක් තමි  ශේ අය වැය තුළින් ිනදු වී ි ශබන්ශන් . ශකශසේ 

ශවතත්,  අෘ අශප් රට ආර්ථික ව ශයන් පී ාවට පත් රටක් වී, 

බංශකොශලොත්  වූ රටක් වීම අශප් අවාසනාව.  

එනමුත් ශේ අය වැය තුළ ශහොරකම, වංචාව, දූෂණය, නාස්ි ය 

නැි  කිරීම ගතැන කිිනම සඳහනක් නැහැ. මම හිතන විධියට 

ආඩාඩුව පිරිශහන්න පටන් ගතත්ශත් හිටපු ජනාධිපි තුමා තමන්ශප 

හිතමිතුරන්ට, ශකොේපැනිවලට බදු සහන ලබා දීමත් එක්කමි . 

එපමණක් ශනොව, පසුගිය කාලශේ වංචා ශගතො ක් ිනදු වුණා. ශතල් 

සංස්ථාශේ වංචාව, සීනි වංචාව, මෑත කාලශේදී ශබොරශතල් 

ගතනුශෘනුවල ිනදු වුු වංචාව, ශපොශහොර සමාගතශේ ිනදු වුු වංචාව 

වැනි ශබොශහෝ වංචා ිනදු වුණා. නමුත් ඒවා පිළිබඳව ශසොයා බලා 

නැවත ඒ මුෘල් ලබා ගතැීමමට නේ කිිනම උත්සාහයක් ශේ රජය 

ෘරා නැි  බවි  ශපශනන්ශන්.  

ෘැන් අපිට පිහිටට ි ශබන එකම තැන තමි  ජාතයන්තර මූලය 

අරමුෘල. ඔවුන්ශගතන් මුෘල් ලබා ගතැීමශේදී මම හිතන විධියට 

ඔවුන්ශප ශකොන්ශද්ිනවලට අපට අවනත ශවන්නට ිනදු ශවනවා. 

ශමවර අය වැය තුළිනුත් අපි ෘකින්ශන් ඔවුන්ශප ඒ 

ශයෝජනාවලිශේ දිගුවක්.  

අශනක් පැත්ශතන් බලන ශකොට, අශප් ණය ප්රි වයුහගතත 

කිරීශේ ක්රියාවලිය තවම අවසන් ශවලා නැහැ. ඉන්දියාව සහ 

චීනය ඒ සඳහා තවම කැමැත්ත පළ කර නැහැ. චීනය ඔවුන්ශප 

අකමැත්ත දිගින් දිගතටම පවත්වා ශගතන ගිශයොත්, මූලය අරමුෘලින් 

ලැශබන්න ි ශබන මුෘල් අපට ලබා ගතන්න බැරි ශවනවා. එශහම 

තත්ත්වයක් ඇි  වුශණොත්, අශප් රට තවත් බරපතළ තත්ත්වයකට 

වැශටන්න ඉ ක  ි ශබනවා. හැබැි , අශනක් පැත්ශතන් බලන 

ශකොට ජාතයන්තර මූලය අරමුෘලින් අපට ඒ මුෘල් ලැබුශණොත්, 

අශප් රට ගතැන ජාතයන්තර ව ශයන් යේ පිළිගතැීමමක් ඇි  

ශවන්න ශබොශහෝ දුරට ඉ  ි ශබනවා. එශහම වුශණොත්  

ශලෝකශේ අශනක් රටවල්වලිනුත් අපට උෘවු-උපකාර ලබා ගතන්න 

පුළුවන් ශවි .   

ෘැන් රජය බලන්ශන්  රජය සතු ආයතන ටික ප්රි වයුහගතත 

කිරීශේ මුවාශවන් විකුණා ෘැී මටි . හැබැි , රශේ ආර්ථිකයට 

වි ාල බරක් හැටියට ි ශබන ශ්රී ලන්කන් එයාර් ලි න් වැනි 

ආයතන එශසේ ප්රි වයුහගතත කළත්, ලාභ ලබන ශ්රී ලංකා 

ශටලිශකොේ, ශ්රී ලංකා රක්ෂණ ආයතන වැනි ආයතන විකුණා 
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ෘැී ම නේ ඉතාම අසාධාරණ කටයුත්තක් ශලසි  මම ෘකින්ශන්. 

ශේ සේබන්ධශයන් ආඩාඩුවට නැවත ිනතා බැලීමට ිනදු ශවි  කියා 

මා හිතනවා.  

ආඩාඩුව ගතත්ත යේ යේ සාධීමය පියවර ගතැනත් අප සඳහන් 

කළ යුතුි . විශ ේෂශයන්ම අපනයනය ප්රවර්ධනය කිරීම   ක්ි මත් 

කිරීමට රජශේ අවධානය ශයොමු වීම ඉතා අගතය කළ යුතු 

කාරණයක් හැටියටත් මා සඳහන් කළ යුතුි .  

අපනයන ප්රවර්ධනය කිරීමට නේ අපට විශද්  ආශයෝජකයන් 

ශගතන්වා ගතැීමම සඳහා විශ ේෂ අවධානයක් ශයොමු කරන්නට ිනදු 

ශේවි. ඒ සඳහා  ආර්ථික කලාප ඇි  කිරීම ශහොඳ වැ  පිළිශවළක් 

හැටියට මම ෘකිනවා. අපට පසුගිය අවුරුද්ෘ පුරාම ලැබී ි බුු 

විශද්  ආශයෝජන ෘ ම පහක් වැනි අගතයක තමි  ි බුශඩා. නමුත්, 

අසල්වැින ඉන්දියාවට බිලියන 4 ක, ිනංගතප්පූරුවට බිලියන 22ක, 

වියේනාමයට බිලියන 15ක වාශප ආශයෝජනයක් ලැබී ි ශබනවා. 

ශේශකන් ශපන්නුේ කරන්ශන් අශප් රශේ මුෘල් ආශයෝජනය කිරීම 

සඳහා විශද්  රටවල් අකැමැත්තක් ෘක්වන බවි .  ශේ තත්ත්වය 

ශවනස් කරන්න නේ, ඒ ශකශරහි විශ ේෂ අවධානය ශයොමු කරලා 

ඒ සේබන්ධ  විශ ේෂ වැ  පිළිශවළක් ආරේභ කිරීමත් ඉතාම 

වැෘගතත් වනවා.  

ඒ වාශපම ශේ අය වැය ශල්ඛ්නශේ යේ යේ ශයෝජනා ඉදිරිපත් 

කර ි බුණා. විශ ේෂශයන්ම රජශේ ශරෝහල්වල ශගතවන වාේටු 

ආරේභ කිරීම. ශේක අලුත් වැ  පිළිශවළක් ශනොශවි . ඉසස්ර 

කාලශේත් ශේ ශගතවන වාේටු ක්රමය ි බුණා. නමුත්, එක 

පැත්තකින් යේ හැකියාවක් ි ශබන, ඒ වාශපම ඒ අවස්ථාව 

බලාශපොශරොත්තු වන සමාජශේ යේ ශකොටසකට ශේ තුළින් 

සාධාරණයක් ශවනවා කියන එකි  මශප මතය. ඒ වාශපම ශේ 

මගින් ශපෞද්ගතලික ශරෝහල්වල ෘැනට ි ශබන අය කිරීේ යේතාක් 

දුරට අඩු කර ගතන්නත් පුළුවන් ශවි  කියා මා හිතනවා. නමුත් 

ෘැනටමත් අශප් රජශේ ශරෝහල් වාේටු සංකීර්ණවල වි ාල 

තෘබෘයක් පවි නවා. ඒ ශරෝහල්වල ශගතවන වාේටු ක්රමයක් 

ආරේභ කරනවා නේ, එය ශවනම ශගතො නැඟිල්ලක ආරේභ 

කරන්න ිනද්ධ ශවි . 

අශනක් ප්ර ්නය තමි , ශසස් බද්ෘ. ශේ ශසස් බද්ෘ සමාජය තුළ 

වි ාල ව ශයන් කථා බහට ලක් වන මාතඪකාවක් ශවලා 

ි ශබනවා. ශසස් බද්ෘ වැඩි කිරීශමන් අතයව ය ආහාර ද්රවය ඇතුළු 

භාඩා  51 ක පමණ මිල වැඩිශවනවා. පසුගිය ෘවස්වල අශප් මුෘල් 

රාජය ඇමි තුමා නේ කිේවා, පාසල් ෘරුවන්ශප උපකරණවලට 

ඒක බලපාන්ශන් නැහැ කියලා. එනමුත්, ෘැනටමත් ඒ  ිනයල්ශල් 

මිල වැඩි කර හමාරි . සාමානයශයන් ෘැන් ශබෝල්ශපොි න්ේ 

පෑනක මිල රුපියල්  0ක්, 50ක් ශවනවා. පැන්සලක මිල රුපියල් 

80, 120ක් ශවනවා. රුපියල් 250කට ි බුු CR ශපොතක් ෘැන් 

රුපියල් 7 0ක් ශවනවා. රුපියල් 2,000ට 3,000ට ි බුු සපත්තු 

කුේටමක් ෘැන් රුපියල් 5,000ක් 7,000ක් ශවනවා. ශේ විධියට ඒ 

ිනයලු උපකරණවල මිල වැඩි ශවලා ි ශබනවා. එශසේ වුණත්, මුෘල් 

රාජය ඇමි තුමා කිේවා වාශප පාසල් ළමි න්ශප උපකරණවලට 

කිිනම ප්ර ්නයක් ශවන්ශන් නැත්නේ ශහොඳි . නමුත්, ක වල්වල 

ෘැනටමත් ඒ භාඩා වල මිල වැඩි කරලා ඉවරි .  

ඒ වාශපම විදුලි බිල සේබන්ධවත් කථා කරන්න ඕනෑ. ශේ අය 

වැශේ නේ විදුලි බිල පිළිබඳව සඳහන් කරලා ි බුශඩා නැහැ. විදුලි 

බිල ෘැන් තුන්ගුණයකින් වැඩි ශවලා. ඒ වාශපම ආගතමික 

මධයස්ථානවල විදුලි බිල වැඩි කරලා. පසුගිය කාලශේ නේ 

මහජන උපශයෝගිතා ශකොමිෂන් සභාශේ සභාපි තුමා කිේවා, ඒක 

අඩු කරනවා කියලා. ෘැන් ආශේත් කියනවා,  ඒ තැන්වල solar 

පද්ධි යක් ඇි  කරනවා කියලා. නමුත් මහ බැංකු අධිපි තුමා 

කියනවා, ඒක කරන්න බැරි වැ ක්  කියලා. ශේ වාශප පරස්සර 

විශරෝධි මත තමි  ෘරන්ශන්.  අපි පාර්ලිශේන්තුශේ කථා කරන 

ඒවා ශනොශවි , මාධය සාකච්ඡාේ ලදී යේ යේ නිලධාරින් ප්රකා  

කරන ඒවා තමි  ශබොශහෝ දුරට ජනතාව පිළිගතන්ශන්. ඒ නිසා ශේ 

විදුලි බිල් සේබන්ධව රජය නිින තීන්දුවක් ගතත යුතුි . ඊශේ-

ශපශර්ෘා ි ස්ස අත්තනායක මැි තුමාත් සමඟ මම පන්සල් 

ගතණනාවකට ගියා. ඒ හැම පන්සලකම ි ශබන ප්ර ්නය තමි , 

ලි ේ බිල වැඩිවීම. ඒ ශහේතුශවන් වි ාල කනස්සල්ලකින් තමි  ඒ 

පන්සල්වල හාමුදුරුවන් ිනටින්ශන්. ඒ නිසා ඒ සේබන්ධව රජය 

විශ ේෂ අවධානය ශයොමු කළ යුතුි .  

ඊළඟට, ඉ ේ සේබන්ධවත් කථා කරන්න ඕනෑ. ඉ ේ ලබා 

දීමට රජය බලාශපොශරොත්තු වන එක ඉතාම සාධීමය පියවරක් 

හැටියටි  මම ෘකින්ශන්. නමුත්, විශ ේෂශයන් මතක් කරන්න 

ඕනෑ කාරණයක් ි ශබනවා. මහනුවර දිස්ත්රික්කශේ ශහේවාහැට 

මැි වරණ ශකොේඨාසශේ, ශෘශල් තොට, මැෘ කැකිල්ල කියන 

වතුයාශේ ඉ ේ, පසුගිය යහපාලන රජය කාලශේ  ජනතාවට 

ලබාදීම සඳහා ඉ ේ කච්ශච්රි පවත්වලා, ඒ ඔක්ශකෝම කටයුතු 

සූෘානේ කර ි බුණා.  

නමුත් අවාසනාවකට පාර්ලිශේන්තුව විසුරුවා හැරපු නිසා 

අපට ඒ අයට ඉ ේ ලබා දීමට ශනොහැකි වුණා. ශේ ආඩාඩුව පත් 

වුණාට පස්ශසේ එම ඉ ේවලට ශබොශහෝ අනවසර පදිංචිකරුවන් 

ගිහිල්ලා පදිංචි වුණා. නමුත් හිටපු ඉ ේ අමාතය එස්.එේ. 

චන්ද්රශසේන මැි තුමාට අපි ඒ ගතැන කිේවාට පස්ශසේ ඒ අය  පළවා 

හැරියා. ඒ ගතැන මම එතුමාට ස්තුි වන්ත ශවනවා. නමුත්, ඒ ඉ ම 

තවම  කාටවත් ශබෘා දීලා නැහැ. වර්තමාන ඉ ේ අමාතය  ගතරු 

හරින් ප්රනාන්දු ඇමි තුමා ඒ සේබන්ධව කටයුතු කරි  කියලා මම 

වි ්වාස කරනවා.   

ඉ ේ සේබන්ධව කතා කිරීශේ දී ඉ ේ ඔප්පු සේබන්ධවත් 

කථා කළ යුතුි . පසුගිය කාලවල විවිධ රජයන් විිනන් 

"ස්වර්ණභූමි" ඔප්පු ලබා දුන්නා. නමුත් ඔවුන්ට ඒ ලබා දීලා 

ි බුශඩා ඔප්පු ශනොශවි , බලපත්ර. සමහර අවස්ථාවල දී  ඒ 

බලපත්රය වලංගු ශවන්ශන් නැහැ. උෘාහරණයක් ව ශයන් 

කිේශවොත්, පාසලකට ළමශයක් ඇතුළත් කරන්න ගියාම ඔප්පුව 

ඉදිරිපත් කරන්න ිනදු ශවලා ි ශබනවා. ඒ සඳහා ඉ ශේ බලපත්රය 

ලබා දුන්නාම එය පිළිගතන්ශන් නැහැ. ඒ වාශප ප්ර ්න ි ශබනවා. 

හාරිස්පත්තුශේ මැි වරණ ශකොේඨාසශේ ජනතාව පමණක් 

ශනොශවි , මුළු මහනුවර දිස්ත්රික්කශේම ජනතාව ඒ ප්ර ්නයට 

මුහුණ ශෘනවා. ඒ නිසා ඒ ඉ ේවල ඔප්පු ඉක්මනින් ලබා දීමට 

කටයුතු කරන ශලස මම ඉල්ලා ිනටිනවා.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ශසෞඛ්ය සේබන්ධවත් මම 

වචනයක් කථා කළ යුතුි . ෘැන් ිනයලු ශබශහත් වර්ගතවල මිල වැඩි 

ශවලා ි ශබනවා. ශේ සේබන්ධව ී ට කලිනුත් පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරු ගතණනාවක්ම කථා කළා. ශල ට පත් ශවලා  ිනටින 

අසරණ ශරෝගීන් ජීවන වියෘමත් එක්ක ෘරාගතන්න බැරි විධියට 

අසරණ තත්ත්වයකට පත් ශවලා. ඒ වාශප ශගතො ක් ශරෝගීන්ට 

අව ය ශබශහත් ශරෝහල්වලින් ගතන්නත් නැහැ.  ඒ වාශපම අව ය 

ශබශහත් ශපෞද්ගතලිකව ගතන්න ෆාමිනවලත් නැහැ. ශේ 

සේබන්ධවත් විශ ේෂශයන්ම රජශේ අවධානය ශයොමු කරන ශලස 

ඉතාම  කාරුණකව ඉල්ලා ිනටිනවා. 

ශමවර අය වැශයන් සමඪද්ධි මාිනක දීමනාව වැඩි කිරීමක් 

සේබන්ධව ශයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා ි ශබනවා. එය ඉතාම  

සාධීමය පියවරක්. සමඪද්ධි  මාිනක දීමනාව වාශපම, ආබාධිත අඩු 

ආෘායේලාභීන්ට සහන, වකුගතඩු ශරෝගීන් සඳහා වන දීමනාව වැඩි 

කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවන බව අය වැය වාර්තාශේ සඳහන් 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශවලා ි ශබනවා. ඒක ශහොඳ කාරණයක්. සමඪද්ධිලාභීන් ඉන්ශන් 

ඉතාම  සීමිත පිරිසක්. නමුත් අෘ ශබොශහෝ අය සමඪද්ධිය ලැබිය යුතු 

පිරිසක් හැටියට පරිවර්තනය ශවලා. ඒ නිසා නැවත වතාවක්  

සී ක්ෂණයක් කරලා සමඪද්ධි දීමනාව ලබා දීම සඳහා පිරිසක් 

ශතෝරා ගතන්නා ශලස මම ඉල්ලා ිනටිනවා. 

ශබොශහොම ස්තුි ි . 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගතරු වීරසුමන වීරිනංහ මන්ත්රිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක 

කාලයක් ි ශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 4.04] 

 
ගුණ වීරසුමන වීරසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 
මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, "1277 වසශර් නිර්මාණය 

ශකරුු ආර්ථික පෘනම ෘැන් වලංගු නැත. එය වර්තමානයට 

ගතැලශපන්ශන් ෘ නැත.  එය ෘැන් ක ා වැටිලා. අශප් රශේ කලක් 

ක්රියාත්මක වූ සංවඪත ආර්ථිකය ශසේම, 1277 නිර්මාණය කළ 

ආර්ථිකයත් අසාර්ථක වී හමාරි . ඒ නිසා අප වර්තමානය ගතැන 

අලුි න් ිනි ය යුතුය."  

මම ශේ සඳහන් කශළේ, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ිනටින වාමාංශික 

ශද් පාලන මත ෘරන ශකශනක්වත්, පාර්ලිශේන්තුශවන් එළිශේ 

ඉන්න වාමාංශික මත ෘරන ශකශනක්වත් කරපු ප්රකා යක් 

ශනොශවි , ී ට දින කිහිපයකට කලින්  ශේ රශේ අටවන - හරියට 

කියනවා නේ  අටවන ලෘ- විධායක ජනාධිපි වරයා වන රනිල් 

වික්රමිනංහ මහත්මයා මුෘල් ඇමැි වරයා විධියට ඉදිරිපත් කරපු 

පාශපොච්චාරණශේ සාරාං යි . එතුමා ඉදිරිපත් කරපු අය වැය 

සාරාං ය වුශඩා, "1277 ආර්ථිකය අෘ අසාර්ථකි . ඒක මින් 

ඉදිරියට යන්න බැහැ" කියන කාරණාව. 1277 ආර්ථිකය ශගතනාශේ 

එතුමාශප මාමා වන ජුනියස් රිචඩ් ජයවර්ධන මැි තුමා. ඒ විවඪත 

ආර්ථිකය ශගතනාපු පළමු පැශේ ඉඳලාම ඒ ආර්ථිකය රටට, 

ශලෝකයට හානිකර ෘ කියන කාරණය ශපනුණා. අවුරුදු 44කට 

පස්ශසේ තමි   රනිල් වික්රමිනංහ වර්තමාන ජනාධිපි තුමාට ඒක  

ශත්රුේ ගිහින් ි ශබන්ශන්. 

එතුමා විිනන් සහ ඒ කඩා ායම විිනන් ශගතනාපු ඒ ආර්ථිකශේ 

ගතමන් මඟ ශකොි  තරේ ශේෘීමය තත්ත්වයට පත් කරලා 

ි ශබනවාෘ කියන කාරණාව, නව ලිබරල්වාෘය ශනොශහොත් 'කුළු 

හරක් ධනවාෘය' තුළින් ශපශනනවා. මූලාසනාසව  ගතරු 

මන්ත්රීතුමනි, "නව ලිබරල්වාෘය" කියන වචනයට  හරි ිනංහල 

වචනය "කුළු හරක් ධනවාෘය" කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක කුළු 

හරශකක් හා සමානි . කිිනම පාලනයකින්, විනයකින්, 

හික්ී මකින් ශතොර ගතමනක් තමි  ශේ නව ලිබරල්වාෘය ගතමන් 

කරන්ශන්. ඒ කුළු හරක් ධනවාෘය  ගතමන් කරපු  මාර්ගතය තුළින් 

අශප් රට සේපූර්ණශයන්ම නැි  භංගතස්තාන කරලා අවසානි .  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, එෘා අය වැය ශල්ඛ්නය 

ඉදිරිපත් කරන ෘවශසේ ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ගතැලරිය පිරිලා ිනටිශේ 

පාසල් ිනසුන්ශගතන් සහ ශයොවුන් පාර්ලිශේන්තුශේ අයශගතන්. 

තරුණ පරේපරාවට අලුත් ශෘයක් කියන්න රනිල් වික්රමිනංහ 

ජනාධිපි තුමා උත්සාහ කළ බවක් ශපනුණා. හැබැි , එතුමාශප 

සමස්ත අය වැය ශල්ඛ්නය කැටි කරලා සාරාං යක් විධියට 

ගතත්තාම, එහි සඳහන් වන්ශන් ශමොකක්ෘ? ශේ අය වැය 

ශල්ඛ්නශේ සාරාං ය වුශඩා, බදු සහ ආයතන විකිණීේ පිළිබඳ 

ක්රියාවලිශේ සාධාරණීකරණයක් කිරීම සඳහා වන ගතමනි . ශේ 

තරේ බරපතළ ආර්ථික අර්බුෘයක් ි ශබන විට ශලෝකශේ ආර්ථික 

ගතමන් මඟ, ශලෝකශේ ආර්ථික ක්රශමෝපායයන් සහ ශේ ආර්ථික 

වර්ධනය ගතැන අංශු මාත්රයක්වත් සඳහන් ශනොකර ඉන්න එතුමා 

ප්රශේ ේ වුණා. ශේ අර්බුෘයට මූලික වුු, ප්රස්තුත වුු ඒ ප්ර ්නය 

ගතැන කථා ශනොකරන්න එතුමා ප්රශේසේ වුශඩා ඒ අර්බුෘශේ 

ප්රධාන නිර්මාපකයා වන්ශන් එතුමා ඇතුළු කඩා ායම කියන 

කාරණාව ශේ සමාජශේ අෘ ඔප්පුශවලා ි ශබන නිසා.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, බදු පනත් ශකටුේපත් 

ගතණනාවක් ශේ සභාව තුළ වරින්-වර ඉදිරිපත් කළා. ඇතැේ 

මන්ත්රීවරු අත ඔසවා ඒවා සේමත කළා. අෘ වනශකොට ශේ 

සමාජයට ඇි  පෘමට බදු පනවලා, පනවන්න තවත් නැි  තරමට 

බදු පනවලා. සහගතහන බදු පද්ධි යක්  හඳුන්වා දීලා ශේ සමාජ 

ආර්ථික ශද්හයම එක මිටට හකුළා ගතන්න ආඩාඩුව කටයුතු 

කරමින් ි ශබනවා. බදු පනවලා-පනවලා අන්ි මට බදු 

පැශනේශේ නැත්ශත් බීඩියට පමණි . බීඩියටත් ගතහපු අය වැය 

ශල්ඛ්නයක් තමි , ශේ අය වැය ශල්ඛ්නය. රජශේ ආෘායමට බදු 

ඕනෑ බව මා පිළිගතන්නවා. වක්ර බදු ප්රමාණය වැඩි ශවන්න-වැඩි 

ශවන්න ිනද්ධ වන්ශන් පී ාවට පත්ශවලා ඉන්න ජනතාව තව 

තවත් පී ාවට පත්වන එකි . අපි දිගින්-දිගතටම කිේශේ, ිනයයට 

8 ක් සහ     ිනයයට 1 ක් ව ශයන් ි ශබන වක්ර බදු සහ ඍජු බදු 

ප්රි පත්ි ය ශවනස ් කරන්න යේ සාධීමය ප්රශේ යක් අව ය  

බවි . නමුත් ශේ අය වැය ශල්ඛ්නශේවත්, පසුගිය දින කිහිපය 

තුළ ඉදිරිපත් කළ යේ යේ ගතැසේ නිශේෘනවලවත්, ී ට මාස 3කට 

කලින් ඉදිරිපත් කළ අතුරු අය වැය ශල්ඛ්නශේවත් කිිනම 

ආකාරයක සාධීමය ප්රශේ යක් අරශගතන ි බුශඩා නැහැ, ඍජු බදු 

ප්රමාණය වැඩි කරන්න. නැවත- නැවතත්, නැවත-නැවතත් වක්ර 

බදු   තමි   වැඩි  කශළේ.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, අෘ ශේ බදු වැඩි කිරීම තුළින් 

ිනදුවන ශසෞඛ්යයට ශමන්ම අනිකුත් හානි ප්රමාණයකුත් ි ශබනවා. 

ඇත්ත ව ශයන්ම අෘ මත්පැන් සඳහා ිනයයට 5 ක ශහෝ ිනයයට 

70ක බදු පනවා ි ශබනවා. ඒ නිසා අෘ සාමානය මිනිසුන් පාවිච්චි 

කරන මත්පැන් ශබෝතලයක මිල ෘරා ගතන්න බැරි ආකාරයට ඉහළ 

ගිහින් ි ශබනවා. ඒ නිසා අරක්කුවලින් පරිබාහිරව තහනේ 

මත්පැන් සඳහා ශයොමු වීශේ ප්රවණතාවක් ි ශබනවා. එම නිසා 

සුරාබදු ශෘපාර්තශේන්තුශේ බදු ආෘායම අෘ අහිමි ශවමින් 

ි ශබනවා. අනික් පැත්ශතන් බැලුවාම, බීඩියට බදු පනවනශකොට 

මුෘල් ඇමි තුමා කිේශේ, බීඩිවලට බදු වැඩි කරන්න ශහේතුව, 

ිනගතරැේ භාවිතය සහ බීඩි භාවිතය අඩු කිරීම සඳහාි  කියන 

කාරණාවි . නමුත් අෘ ිනගතරැේ එකට ිනයයට 250ක බදු අය 

කරනවා. ිනගතරැේ මිල වැඩි වීම නිසා ිනගතරැේ පාවිච්චි කරන්න බැරි 

වනශකොට, බීඩි පාවිච්චියට ශපලඹුු මිනිසුන්ටත් ගතහන්න තමි  

බීඩියටත් බද්ෘක් පැශනේශේ.  

අනික් පැත්ශතන්, ශසස් බද්ෘ ගතැන ශලොකු කථිකාවක් ඇි  

වුණා. හැම එකටම ශසස් බද්ෘ අය කිරීම නිසා අෘ ශේ රට 

බරපතළ තත්ත්වයකට පත්ශවලා ි ශබනවා. එක පැත්තකින් 

බැලුවාම, පාසල් ෘරුවන්ශප පාසල් උපකරණ ගතැන සංවාෘයක් 

පසුගිය දින කිහිපශේ ඇි  වුණා. මුෘල් රාජය ඇමි තුමා පසුගිය 

ෘවසක ප්රකා  කළා, පාසල් උපකරණවල මිල වැඩි වීමට ශසස් 

බද්ෘ බලපානවා නේ, එය අඩු කරන්න කටයුතු කරනවා කියලා. 

එය වහාම ක්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ. අය වැය ශෘවන වර 

කියවීශේදීත්, එශහම නැත්නේ, 08වන ෘා තුන්වන වර 

කියවීශේදීත්  ඒවාට සහන ශනොශෘන්ශන් නේ, හඪෘය සාක්ෂියක් 

ි ශබන කිිනදු මන්ත්රීවරයකුට ශේ අය වැය ශල්ඛ්නයට පක්ෂව 
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ඡන්ෘය පාවිච්චි කරන්න ඉ ක ක් ලැශබනවාෘ කියන කාරණාව 

ප්ර ්න සහගතති . 

අනික් පැත්ශතන් බැලුවාම, ශේ අය වැය ශල්ඛ්නශේ බදුවලට 

සාශප්ක්ෂව ි බුු අනික් කාරණාව තමි , ආයතන විකිණීම 

සේබන්ධ කාරණාව. ශේ 77වන අය වැය  ශල්ඛ්නය හිරිකිතයකින් 

ශතොරව ආයතන විකිණීම සාධාරණීකරණය කරන අය වැයක්. 

නේ, ගතේ සහිතව ආයතන විකිණීම සඳහා ක්රියාත්මක ශවනවා. අය 

වැය ශල්ඛ්නශේ ඒක සඳහන් වන්ශන් ප්රි වයුහගතත කිරීම 

යනුශවන්. අපිත් කියනවා, පාඩු ලබන රාජය ආයතන ි ශබනවා, 

ඒවා ප්රි වයුහගතත කරන්න ඕනෑ  කියලා. ඒ ශසේවක සංඛ්යාව අඩු 

කරන්න ඕනෑ. දූෂණ, වංචා නවත්වන්න ඕනෑ. ඒවා ලාභ ලබන 

ආයතන බවට පත් කරන්න ඕනෑ. ඒ ගතැන කිිනම ප්ර ්නයක් නැහැ, 

අපි අත උස්සලා ඒවාට එකඟ ශවනවා. හැබැි , කිිනම 

සෘාචාරාත්මක අි ි යක් නැතුව ප්රි වයුහගතත කිරීශේ මුවාශවන් 

ලාභ ලබන ආයතන විකුණන්න පිඹුරුපත් සකස් කරන බව ශේ 

අය වැය ශයෝජනාවල සඳහන් ශවනවා. මුෘල් අමාතයවරයා සඳහන් 

කරන්ශන් ශමොකක්ෘ? ඒ ප්රි වයුහගතත කිරීම මඟින් ලැශබන 

ආෘායම රශේ විශද්  විනිමය සංචිත වැඩි කර ගතැීමමට භාවිත 

කරනවාය කියලාි . විශද්  විනිමය සංචිත වැඩි කර ගතැීමමට ඒවා 

විකිණීම හැර ශවන ක්රමයකින් පුළුවන්කමක් නැද්ෘ,  මූලාසනාසව  

ගතරු මන්ත්රීතුමනි?  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාඩි ශෘකි  ි ශබන්ශන්.  
 
 

ගුණ වීරසුමන වීරසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් ගතරු එේ. රාශේෂ්වරන් 

මන්ත්රීතුමාශගතන් මට තව විනාඩි ශෘකක් ලබාගතන්න පුළුවන්.  

විකිණීම හැර, ඒ කටයුත්ත කරන්ශන් ශකො ශහොමෘ? අෘ 

විකිණීමට නේ කර ි ශබන ආයතන ශමොනවාෘ? එක ආයතනයක් 

තමි  ශ්රී ලංකා ශටලිශකොේ ආයතනය. ඊශේ ගතරු වජිර 

අශේවර්ධන මන්ත්රීතුමා විළි ලජ්ජාවක් නැි ව ශේ ගතරු සභාව 

ශනොමඟ ඇරියා, ශටලිශකොේ ආයතනය පාඩු ලබන ආයතනයක් 

කියලා. සහගතහන්න ඕනෑ. ශටලිශකොේ ආයතනය පාඩු ලබන 

ආයතනයක් ශවන්ශන් ශකොශහොමෘ? ශේ අවුරුද්ශද් සැප්තැේබර් 

මාසය ශවනශකොට ශටලිශකොේ ආයතනය රුපියල් බිලියන 72.2ක් 

ලාභි . ශේ අවුරුද්ශද් සැප්තැේබර් මාසය ශවනශකට ශටලිශකොේ 

ආයතනය රාජය ආෘායමට -රාජය භාඩා ාගතාරයට- රුපියල් 

බිලියන 21ක් ලබා දීලා ි ශබනවා. ශටලිශකොේ ආයතනය ශේ 

රශේ ප්රධානම, ප්රමුඛ්තම ලාභ ලබන ආයතනයක් ශසේම, ශේ රශේ 

ආර්ථිකයට ශසේම ස්වවරීත්වයටත්, ආරක්ෂාවටත් බලපාන 

ආයතනයක්. අෘ ශටලිශකොේ ආයතනය වැනි ආයතන පාඩු 

ලබනවා කියලා හිරිකිතයක් නැි ව හිටපු ඇමි වරු කියනවා. අෘ 

ශටලිශකොේ ආයතනය ශකොටස් ශවශළඳ ශපොශළේ ඉහළම  ශකොටස් 

වටිනාකමක් ි ශබන ආයතනයක්. ී ට මාස තුනකට කලින්, -

2022 ජූලි මාසශේ- ශටලිශකොේ ආයතනශේ ශකොටසක මිල 

රුපියල් 21ක් වුණා. පසුගිය 18වැනි ෘා එය රුපියල් 77ක් ෘක්වා 

ිනයයට 250කින් වැඩි ශවලා ි බුණා. ශකොටස් ශවශළඳ ශපොශළේ 

ශකොටසක වටිනාකම අඩු කරලා, ශේ ආයතන පාඩු ලබන ආයතන 

බවට පත් කරලා,  ඔවුන්ශප ශහංචි යන්ට ශේක විකුණන්න තමි  

ෘැන් කටයුතු කරන්ශන්.  

"Business Today" කියන සඟරාව "TOP 40" කියලා 

ලංකාශේ ශහොඳම ආයතන 40 නේ කරලා ි බුණා. එහි 10 වැනි 

ආයතනය හැටියට  ි ශබන්ශන් ශ්රී ලංකා ශටලි ශකොේ ආයතනය. 

මම ඒ සේබන්ධ ශතොරතුරු ඇතුළත් ශල්ඛ්නය සභාගත* කරනවා. 

ඒ නිසා ශේවා විකුණන්න ි යා අතවත් ි යන්න ශෘන්න එපා, 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි.  

ඒ වාශපම ශ්රී ලංකා රක්ෂණ ආයතනය ශේ රශේ හෘවත  

වාශප ි ශබන ආයතනයක්. ශේ අවස්ථාශේ ගතරු ශරෝහිත 

අශේගුණවර්ධන මැි තුමා ගතරු සභාශේ ිනටිනවා. ී ට කලින් අපි 

නිශයෝජනය කළ ආඩාඩුවල මැදිහත්වීම මත එෘා විකුණපු 

රක්ෂණ ආයතන නැවත රජයට අත්පත් කර ගතන්න කටයුතු කළා.  

ඒ රක්ෂණ ආයතනය අෘ  කුු ශකොල්ලයට ශෘන්න හෘනවා.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අවසන් කරන්න, ගතරු මන්ත්රීතුමනි, 

 

ගුණ වීරසුමන වීරසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මශප කථාව අවසන් කරන්න මට තව විනාඩියක් ශෘන්න, 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි.  

ශේ රක්ෂණ ආයතනය ශෘනශකොට ඒකත් එක්ක ි ශබන 

පාලිත ආයතන ගතණනාවක්  කුු ශකොල්ලයට විකුණන්න තමි  

ශේ ිනයලු පිඹුරුපත් හෘන්ශන්. රක්ෂණ ආයතනයට සේබන්ධ 

ිනයලු වඪත්තීය සමිි  ඒකාබද්ධ ප්රකා යක් නිකුත් කරලා 

ි ශබනවා. මම ඒ ප්රකා ය සභාගත* කරනවා. 

ශේ රාජය ආයතන විකුණන්න කිිනම සෘාචාරාත්මක අි ි යක් 

ශේ රජයට නැහැ. භාරකාර රජයක් විධියට, භාරකාර  

ජනාධිපි වරයකු විධියට, එශහම නැත්නේ ශේ පාර්ලිශේන්තුව 

පත් කළ ජනාධිපි වරයකු විධියට රනිල් වික්රමිනංහ මහත්මයාට 

කිිනදු අි ි යක් නැහැ, එතුමා ඉදිරියට ඉන්න දින කිහිපය, මාස 

කිහිපය ශහෝ අවුරුදු කිහිපය තුළ ශේ රශේ රාජය සේපත් 

විකුණන්න. ශේ ආයතන කිහිපය විකුණලා එතුමාට ගතන්න 

පුළුවන් ශ ොලර් බිලියන 3ක්, 4ක් විතරි .  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ශ ොලර් බිලියන 3ක්, 4ක් 

කියන්ශන් මාය හයකට අව ය ආහාර ටික, ශතල් ටික ගතන්න යන 

වියෘම විතරි  කියලා ඔබතුමා ෘන්නවා. ඊට පස්ශසේ විකුණන්ශන් 

අහවල් එකෘ? ඊට පස්ශසේ විකුණන්ශන් අහවල් එකෘ? ඒ නිසා ශේ 

ශද්වල් කරලා ශේ රට තවත් ෘැවැන්ත ශේෘවාචකයකට තල්ලු 

කරන්න මැදිහත් ශවන්න එපා කියන කාරණාව මම ිනහිපත් 

කරනවා. කවශරකු ශහෝ  ශේ ශයෝජනා සහිත ශේ අය වැයට 

ඡන්ෘය ශෘනවා නේ, ජනතාවශගතන් ඒවාට උත්තර ලැශබි  කියලා 

අපි වි ්වාස කරනවා.  ශේවාත් එක්ක ශේ ශයෝජනා ඉදිරිපත් 

කරනවා නේ,  ශේ රට ෘරුු ශේෘවාචකයකට යනවා කියලා මා 

වි ්වාස කරනවා. මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, අවසාන 

ව ශයන් මම ශේ කාරණය සඳහන් කරන්න කැමැි ි . ශේ 

වැටුු තැනින් රට ශගතො  ගතන්න නේ, අපි කවුරුත් එකට එකතු 

ශවලා වැ  කරන්න ඕනෑ. අපි ඒකට සූෘානේ. හැබැි , එකට 

එකතු ශවලා වැ  කරන්ශන් ශමවැනි ශද්වල් සඳහා නේ, අපට 

ඒකට ෘායකත්වය ශෘන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
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————————— 
*  පුස්තකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

පසුගිය කාලශේ ටි ටැනික් නැව ගතැන තමි  කථා කශළේ. 

ගිලුු ටි ටැනික් නැව ශගතො  ගතන්නලු රනිල් වික්රමිනංහ මහත්මයා 

ඇවිත් ඉන්ශන්. ටි ටැනික් නැව එශහම ශගතො  ගතන්න පුළුවන් 

නැවක් ශනොශවි . ඒක ෘැන් සුන්බුන් ශගතො ක්. ඒක ශකෞතුක 

භාඩා යක්. ශේ රට වැටුු අගතාධශයන් ශගතො  ගතන්න නේ අලුත් 

නැවක් ඕනෑ; අලුත් කප්පිත්ශතක් ඕනෑ; අලුත් crew එකක්, එශහම 

නැත්නේ අලුත් කඩා ායමක් ඕනෑ. ඒ වා ශපම ගතමන් කළ මාර්ගතය 

ශවනස් කරන්න ඕනෑ. එශහම නැත්නේ ඒ ගතමන යන්න 

ලැශබන්ශන් නැහැ. ඔය ද්විත්ව පුරවැිනයන් රට ඉඳලා ඇවිත් ශේ 

රට නැවතත් ශගතො  ගතන්න හිතනවා නේ, ඔවුන් අලුත් කප්පිත්තන් 

විධියට අලුත් ගතමනක් යන්න හිතනවා නේ, කලින් ශවච්ච වැරැදි 

අමතක කරලා, ඒ පරණ ගතමන් මඟම යන්න සූෘානේ ශවනවා නේ, 

ටි ටැනික් ශේෘවාචකයට ව ා ශේෘවාචකයකින් තමි  අවසන් 

ශවන්ශන්. ඒක නිසා ශේ අය වැය ජනතාවාදි අය වැයක් ශනොශවි .  

එමූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ඉි හාසශේ පළමුවැනි 

වතාවට අත්පුඩියක් ශනොගතහපු අය වැයක්  ශේක. වත්රශලෝක 

විජයපත්ර සඳහා විතරි  ඒ අය වැය කථාශේදීම අත්පුඩියක් ගතැහුශේ. 

අත්පුඩියක් ශනොගතහපු, ජනතාවට සහනයක් ශනොදීපු, කිිනම 

ශකශනක් ගතැන ශනොබලපු අය වැයක් ශවච්ච ශේ අය වැයට අශප් 

පැත්ශතන් සහශයෝගතය ලබා දීම අසීරුි  කියන කාරණය ිනහිපත් 

කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගතරු එේ. රාශේෂ්වරන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 14ක 

කාලයක් ි ශබනවා.  

 
[பி.ப. 4.15] 
 

ගුණ එම්. රානම්ෂ්වරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம். ரானமஷ்வரன்)  

(The Hon. M. Rameshwaran)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, எமது 

நாட்டின் சனாதிபதி மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ 

அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற வரவு தசலவுத்திட்டம் 

மீதான விவாதத்தில் கலந்துதகாண்டு உகரயாற்றுவதற்குச் 

சந்தர்ப்பம் அளித்தகமக்கு முதலில் நன்றிகயத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கினறன். 

நாடு பாாிய தபாருளாதார தநருக்கடியில் இருந்ததபாழுது, 

கதாியத்னதாடு முன்வந்து நாட்கடப் தபாறுப்னபற்று, நாட்டு 

மக்களுகடய தபாருளாதாரப் பிரச்சிகனககளத் தீர்க்க 

னவண்டும் என்பதில் மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்கள் மிகவும் 

அக்ககறனயாடு தசயற்படுவகத நாங்கள் காைக்கூடியதாக 

இருக்கிறது. இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் நல்ல பல 

திட்டங்கள் இருந்தாலும், தபருந்னதாட்ட மக்களுக்கு எந்த 

தவாரு நிவாரைமும் வைங்கப்படவில்கல. தபருந்னதாட்ட 

மக்களுகடய  நிகலகம பற்றி உங்களுக்கு நன்றாகத் ததாியும்! 

நாட்டில் தபாருட்களின் விகலவாசி அதிகாித்திருக்கின்ற 

இந்தக் காலத்திலும், அவர்கள் 1,000 ரூபாய் நாட் சம்பளத்கத 

கவத்துக்தகாண்டுதான் தங்களுகடய அன்றாட வாழ்க்கககய 

நடாத்த னவண்டியிருக்கிறது.   

தபாதுவாக வரவு தசலவுத்திட்டத்தினூடாக அரச ஊைியர் 

களின் சம்பளம் அதிகாிக்கப்படுவனதாடு, தனியார் நிறுவனங் 

களில் ததாைில்புாிகின்றவர்களுக்குச் சலுகககளும் வைங்கப் 

படுகின்றன. அனதனபான்று, தபருந்னதாட்ட மக்களுக்கும் 

சலுகககள் வைங்கப்பட னவண்டுதமன்பதுதான் எங்களுகடய 

எதிர்பார்ப்பாகும். அரசாங்கம்  தபருந்னதாட்டக் கம்பனி 

களுக்குத் னதாட்டங்ககளக் குத்தககக்குக் தகாடுக்கும் 

தபாழுது, அகவ நல்ல நிகலயினலனய இருந்தன. ஆனால், 

இன்று பல தபருந்னதாட்டக் கம்பனிகள் மூடப்பட்டு, 

னதாட்டங்கள் காடாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. தபாருந்னதாட்டங் 

ககள நம்பித்தான் எங்களுகடய மக்கள் தங்களுகடய 

பிகைப்கப நடாத்தி வருகிறார்கள். தபருந்னதாட்டக் கம்பனி 

களுக்குத் னதகவனயற்படுமாக இருந்தால், யாருக்கு 

னவண்டுமானாலும் எகத னவண்டுமானாலும் வைங்க முடியும். 

ஆனால், அங்கிருக்கின்ற மக்கள் ஏதாவது ஒரு னதகவக்கு 

அந்தக் காைிககளப் பயன்படுத்த னவண்டுதமன்றால், 

ததாைிற்சங்க நடவடிக்ககககள னமற்தகாண்டு மிகவும் 

கஷ்டப்பட்டுத்தான் தபறனவண்டும். இன்றும்கூட, பதுகளப் 

பகுதியில் இருக்கின்ற தபருந்னதாட்ட மக்கள்  னபாராட்டத்தில் 

ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். அப்னபாராட்டம் அக்கரப்பத்தகன 

கம்பனிக்கு எதிராக என்னற நான் நிகனக்கின்னறன். 

ஒவ்தவாரு முகறயும் சம்பளப் னபச்சுவார்த்கத நடக்கின்ற 

தபாழுது, பல்னவறு னபாராட்டங்களிற்கு மத்தியினலதான் 

நாங்கள் தபருந்னதாட்ட மக்களுக்குச் சம்பளத்கதப் தபற்றுக் 

தகாடுக்கனவண்டி இருக்கிறது. ஐந்து வருடங்கள் னபாராடினய, 

இந்த 1,000 ரூபாய் நாட் சம்பளத்கதப் தபற்றுக்தகாடுத்னதாம். 

இன்றிருக்கின்ற நிகலகமகயக் கருத்திற்தகாண்டு, தபருந் 

னதாட்டக் ககத்ததாைில் அகமச்சர் ரனமஷ் பதிரை அவர்களும் 

ததாைில் அகமச்சர் மனுை நாைாயக்கார அவர்களும் 

தபருந்னதாட்டக் கம்பனிககள அகைத்து, கூடிய விகரவில் 

சம்பளப் னபச்சுவார்த்கதகய நடாத்தி, னதாட்டத்ததாைிலாளர் 

களுக்கு நியாயமான சம்பளத்கதப் தபற்றுக்தகாடுக்க 

வைிவகுக்க னவண்டுதமன்று நான் இந்தச் சகபயினல 

னகட்டுக்தகாள்கினறன்.  

ஹட்டனிலுள்ள கிளங்கன் ஆதார கவத்தியசாகலயானது, 

இந்திய அரசாங்கத்தால் நன்தகாகடயாகக் கட்டிக்தகாடுக்கப் 

பட்ட ஒரு தபாிய கவத்தியசாகலயாகும். மகலயகப் பகுதியில் 

இரண்னட இரண்டு தபாிய கவத்தியசாகலகள்தான் இருக் 

கின்றன. ஒன்று, நுவதரலியா தபாது கவத்தியசாகல. 

மற்கறயது, கிளங்கன் ஆதார கவத்தியசாகல. கிளங்கன் 

ஆதார கவத்தியசாகலகய மத்திய அரசாங்கம் தபாறுப்னபற்க 

னவண்டுதமன்று நாங்கள் பலமுகற சுகாதார அகமச்சாிடம் 

னகாாிக்கக விடுத்திருக்கினறாம். ஏதனன்றால், அதன் 

தசலவுககள மாகாை சகபயினூடாக னமற்தகாள்ள முடியாது.  

அடுத்து, 2015ஆம் ஆண்டு 'நல்லாட்சி' அரசாங்க 

காலத்தில் உகடக்கப்பட்ட பல பாடசாகலக் கட்டிடங்கள் 

இன்னும் கட்டப்படாமல் அனத நிகலயினல காைப்படு 

கின்றன. எனனவ, கல்வி அகமச்சர் அவர்கள் இதகனக் 

கவனத்திற்தகாண்டு, அந்தப் பாடசாகலக் கட்டிடங்ககளக் 

கட்டிமுடிப்பதற்கு நடவடிக்கக எடுக்க னவண்டும் என்பது 

எங்களுகடய எதிர்பார்ப்பாகும். மத்திய மாகாைத்தில் 

'னமலதிக கல்விப் பைிப்பாளர்' என ஒரு பதவி இருந்தது. அது 

மகறந்த தகலவர் தசௌமியமூர்த்தி ததாண்டமான் ஐயா 

அவாோ்களுகடய காலத்தினல வைங்கப்பட்டது. தற்னபாது, 

அந்தப் பதவிநிகல இல்கல. இன்று நான் அது ததாடர்பில் 

கல்வி அகமச்சனராடு உகரயாடியனபாது, மீண்டும் அகத 

வைங்குவதாக வாக்குறுதி அளித்திருந்தார். மகலயகத்கதப் 

தபாறுத்தவகரயில், அந்த மக்களுக்கு வாய்ப்புக்கள் 

கிகடப்பததன்பது குகறவாகும். அகதயும் ஏதாவததாரு 

வைியினல தட்டிக்கைிப்பதற்னக சில அரச அதிகாாிகள் 

முயற்சிக்கிறார்கள். அந்த நிகலகம மாறுகின்றனபாதுதான் 

எங்களுகடய மக்களும் ஏகனய சமூகங்ககளப் னபால் 

முன்னனறுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் ஏற்படும். அது கல்வி ாீதியான 
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வளர்ச்சியாக இருந்தாலும் சாி, தபாருளாதார ாீதியான 

வளர்ச்சியாக இருந்தாலும் சாினய! 

நுவதரலியா மாவட்டத்தினலதான் கூடுதலான மரக்கறி 

வகககள் உற்பத்தி தசய்யப்படுகின்றன. அங்கிருந்துதான் 

கூடுதலான மரக்கறி வகககள் நாட்டின் ஏகனய பகுதிகளுக்குச் 

தசன்றகடகின்றன. ஆககயால், கமத்ததாைில் அகமச்சு 

ஏகனய விவசாயிகளுக்கு நிவாரைங்ககள வைங்குவதுனபால், 

நுவதரலியா மாவட்ட விவசாயிகளுக்கும் வைங்க னவண்டும். 

'நல்லாட்சி' அரசாங்க காலத்தினல அகமச்சரகவப் பத்திர 

தமான்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, காலி மாவட்டத்திற்கும் 

நுவதரலியா மாவட்டத்திற்குதமன புதிதாக பிரனதச தசயல 

கங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. அதன்படி, நுவதரலியா மாவட் 

டத்தில் புதிதாக 5 பிரனதச தசயலகங்களும் காலி மாவட்டத்தில் 

புதிதாக 3 பிரனதச தசயலகங்களும் உருவாக்கப்பட்டன. காலி 

மாவட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட புதிய பிரனதச தசயலங்கள் 

பிரனதச தசயலகங்களாக இயங்குகின்றன. ஆனால், 

நுவதரலியா மாவட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட புதிதாக பிரனதச 

தசயலகங்கள் உப காாியாலயங்களாகனவ  இயங்குகின்றன. 

அது பற்றி நானும் எமது கட்சியின் தபாதுச் தசயலாளர் 

ஜீவன் ததாண்டமான் அவர்களும் அதற்குப் தபாறுப்பாக 

இருக்கின்ற பிரதமர் அவர்களுடன் கலந்துகரயாடினனாம். 

கூடிய விகரவில் அகதச் தசய்து தருவதாக அவர் 

கூறியிருக்கிறார். அகத வார்த்கதயால் மட்டும் தசால்லாது, 

தசயலிலும் தசய்து காட்ட னவண்டும். அப்னபாதுதான் 

எங்களுகடய பகுதிகளில் இருக்கின்ற குகறகள் நீங்கும். 

நாட்டின் ஏகனய பகுதிகளுக்கு எவ்வாறு அபிவிருத்தித் 

திட்டங்கள் கிகடக்கின்றனதா, அனதனபான்று எங்களுகடய 

பகுதிகளுக்கும் கிகடக்க னவண்டும். முன்கனய அரசாங் 

கத்தினால் கட்டிக்தகாடுக்கப்பட்ட வீடுகளுக்கான பைம் 

தற்தபாழுது அறவிடப்படுவதாகக் கூறுகிறார்கள். அகதத் 

தற்காலிகமாக நிறுத்த னவண்டும். இன்றிருக்கின்ற தபாருளா 

தாரப் பிரச்சிகனயிலும் அந்த மக்கள் ஆயிரம் ரூபாய் நாட் 

சம்பளத்கத கவத்துத்தான் தங்களது வாழ்க்கககய நடத்த 

னவண்டும். அந்த வீடுகளுக்தகன மாதாந்தம் 3,000 - 4,000 

ரூபாகய அறவிடுகின்றனபாது, அவர்களுகடய வாழ்க்ககச் 

சுகம னமலும் அதிகாிக்கும். ஆககயால், அதற்குப் 

தபாறுப்பான அகமச்சர் அவர்கள் தற்காலிகமாக ஏகனயவர் 

களுக்குக் தகாடுக்கின்ற சலுககககளப் னபான்று மகலய 

கத்தில் வீட்டுத் திட்டங்களினூடாகப் வீடுககளப் தபற்றிருக் 

கின்றவர்களுக்கும் வைங்கனவண்டும் என்பதுதான் எங்களு 

கடய எதிர்பார்ப்பாகும்.  

எங்களுகடய மகலயக மக்கள் தகானரானா ததாற்றுக் 

காலத்திலும் ததாைிலுக்குச் தசன்று, நாட்டுக்குப் பாாியளவில் 

வருமானத்கதப் தபற்றுக்தகாடுத்தவர்கள். ஆககயால், அந்த 

மக்ககளயும் நாங்கள் கவனத்திற் தகாள்ளனவண்டும். அந்த 

மக்கள் எந்தவிதமான னபாராட்டங்களிலும் பிரச்சிகனகளிலும் 

ஈடுபடுபவர்கள் அல்லர். மாறாக, இந்த நாட்டுக்கு உகைத்துக் 

தகாடுக்கின்றவர்கள்.  எனனவ, ஏகனய மக்களுக்கு அரசாங்கம் 

என்ற ாீதியினல வைங்கப்படுகின்ற நிவாரைங்கள் அந்த 

மக்ககளயும் தசன்றகடய னவண்டும். அப்னபாதுதான் அந்த 

மக்களும் ஏகனய சமூகங்ககளப் னபால் முன்னனறு வதற்குாிய 

சூழ்நிகல ஏற்படும். எல்னலாரும் மகலயக மக்ககளப் பற்றிக் 

கவகலனயாடு னபசுகிறார்கள். அவர்களின் நிகலகய 

மாற்றுவதற்குாிய நடவடிக்ககககளச் தசயலில் காட்டுகின்ற 

தபாழுதுதான் அந்தக் கவகல நீங்கும். மகலயக மக்கள் 

இப்படியிருக்கிறார்கள், அப்படியிருக்கிறார்கள் என்று தசால்லி 

விட்டு, பின்னர் அவர்ககள மறந்துவிட்டால் அந்த மக்கள் 

முன்னனறமாட்டார்கள். மாறாக, இன்னும் பின்னனாக்கித்தான் 

தசல்வார்கள். அங்கிருக்கின்ற தாிசு நிலங்ககள எடுத்து, 

தங்களுக்கு னவண்டியவர்களுக்குக் தகாடுக்கனவண்டும் என்ற 

ஆகச  நிகறயப் னபருக்கு இருக்கிறது. அங்கிருக்கின்ற தாிசு 

நிலங்ககள அந்தந்தத் னதாட்டங்களில் 200 வருட காலமாகக் 

குடியிருக்கின்றவர் களுக்குக் தகாடுக்க னவண்டுதமன்று 

நாங்கள் பலமுகற சனாதிபதி அவர்களிடமும் சம்பந்தப்பட்ட 

அகமச்சர் அவர்களிடமும் தசால்லியிருக்கினறாம். அவ்வாறு 

தசய்தால், அவர்கள் விவசாயம் தசய்வதற்குச் சந்தர்ப்பம் 

ஏற்படும். அதன்மூலம் அவர்களுக்கும் நாட்டுக்கும் வருமானம் 

கிகடக்கும். அதன் விகளவாக அம்மக்கள் தபாருளாதாரப் 

பிரச்சிகனகளிலிருந்து விடுபடுவார்கள்.   

அரசாங்கம் னதாட்டங்ககள தபருந்னதாட்டக் கம்பனி 

களுக்குக் குத்தககக்குக் தகாடுக்கின்றனபாது அகவ நல்ல 

நிகலயினலனய  இருந்தன. இன்கறக்கு தபருந்னதாட்டக் 

கம்பனிகள் இரண்னட இரண்டு னவகலககளத்தான் தசய் 

கின்றன. ஒன்று, தகாழுந்ததடுப்பது; மற்கறயது, மரம் 

தவட்டுவது. தபருந்னதாட்டக் கம்பனிகளுக்கு எவற்றின்மூலம் 

வருமானம் வருகிறனதா, அவற்கற மட்டும்தான் தசய்கின்றன. 

ஆனால், எப்னபாது பார்த்தாலும் அந்த நிறுவனங்கள் loss 

என்றுதான் கூறுகின்றன. அப்படிதயன்றால், ஏன் அகவ 

தபருந்னதாட்டங்ககள கவத்திருக்கின்றன? அவற்கற அரசாங் 

கத்திடம் தகாடுத்தால், அரசாங்கம் அவற்கறப் தபாறுப் 

னபற்றுச் தசய்யும்! ஒருனபாதும் அவ்வாறு தபாறுப்னபற்குமாறு 

தசால்வதில்கல. சம்பளப் னபச்சுவார்த்கதக்குப் னபாகும் 

னபாததல்லாம், சாியான loss என்றுதான் கூறுகின்றன. ශේ 

ෘවස්වල ශගතො ක් පාඩුි , ඒ නිසා පඩි වැඩි කරන්න බැහැ ලු. පාඩු 

නේ ආඩාඩුවට ශෘන්න ශකෝ. ප්ර ්නය ඉවරි . இவ்வாறுதான் 

தபருந்னதாட்டக் கம்பனிகள் தசயற்படுகின்றன. தபருந் 

னதாட்ட மக்களுக்குச் தசய்யனவண்டியவற்கற அரசாங்கம் 

நிச்சயமாகச் தசய்யும்! மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் 

சனாதிபதியாக இருந்தனபாது, தபருந்னதாட்ட மக்களுக்தகனப் 

பல்னவறு அபிவிருத்தித் திட்டங்ககளக் தகாண்டுவந்தார் 

என்பகத நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. இன்கறய சனாதிபதி 

ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ அவர்களுக்குப் தபருந்னதாட்ட 

மக்களின் நிகல பற்றி நன்றாகனவ ததாியும்! அவரும் தனது 

ஆட்சிக் காலத்தில் அபிவிருத்திசார் னவகலத்திட்டங்ககளப் 

தபருந்னதாட்ட மக்களுக்குச் தசய்திருக்கிறார். எதிர்காலத்திலும் 

தபருந்னதாட்ட மக்களுக்குத் னதகவயான வசதிககளச் தசய்து 

தகாடுக்க னவண்டுதமன்று னகட்டு, சந்தர்ப்பம் வைங்கிய 

கமக்கு நன்றி கூறி, விகடதபறுகினறன்.   
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ී ළඟට, ගතරු සු. ශනෝගතරාෘලිංගතේ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 14ක කාලයක් ි ශබනවා.  

 
[பி.ப. 4.24] 

 
ගුණ සු. නනෝගරාදලිංගම් මහතා 
(மாண்புமிகு சு. னநாகராதலிங்கம்)  

(The Hon. S. Noharathalingam)    
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, இந்த 

வரவு தசலவுத்திட்டத்தின் இரண்டாம் மதிப்பீட்டுக்கான 

விவாதத்தினல கலந்துதகாள்ள எனக்கும் னநரம் ஒதுக்கிய 

கமக்கு முதலில் நன்றிகயக் கூறிக்தகாள்கின்னறன். நாடு 

மிகவும் னமாசமான ஒரு தபாருளாதார தநருக்கடிக்குள் சிக்கித் 

தவித்துக்தகாண்டிருக்கின்ற இந்த னநரத்தினல, இந்தப் 

பாராளுமன்றம் நாட்டு மக்களுக்குப் தபாறுப்புக்கூறனவண்டிய 

கடகமப்பாட்டிலிருக்கின்ற இந்தத் தருைத்தினல, ஆளுங் 
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පාර්ලිශේන්තුව 

கட்சியின் முன்வாிகசயினல அகமச்சர்கள் இல்கல. ஒட்டு 

தமாத்தமாக எண்ைிப் பார்த்தால்கூட மிகக் குகறந்த 

அளவில்தான் - விரல்விட்டு எண்ைக்கூடிய அளவில்தான் - 

உறுப்பினர்களும் இந்தச் சகபயினல இருக்கின்றார்கள். 

இவர்ககளத்தான் இந்த நாட்டினுகடய எதிர்காலத்கதச் 

சிருஷ்டிக்க வந்தவர்களாக இந்த நாட்டு மக்கள் நிகனத்துக் 

தகாண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால், உண்கமயினல அகவ 

யகனத்துனம இங்கு தபாய்யாக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருக் 

கின்றது.   

நான் ஒரு முக்கியமான விடயத்கத இங்னக கூறிக்தகாண்டு 

என்னுகடய னபச்கசத் ததாடரலாம் என்று நிகனக்கின்னறன். 

னநற்று முன்தினம் மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்கள் நல்லததாரு 

னநாக்கத்திற்காக வவுனியா மாவட்டத்திற்குச் தசன்றிருந்தார். 

அவர் அங்கு னமற்தகாள்ளனவண்டிய அபிவிருத்தி திட்டங்கள் 

சம்பந்தமாக அரச அதிகாாிகளுடனும் அரசியல் பிரதிநிதிகளுட 

னும் கலந்துகரயாடினார். அவர் சனாதிபதியான பின்னர் 

முதன்முதலாக வவுனியா மாவட்டத்திற்கு விஜயத்கத னமற் 

தகாண்டகமகயயிட்டு உண்கமயினலனய நாங்கள் மகிழ்ச்சி 

யகடகின்னறாம்.  

சனாதிபதி அவர்கள் அரச அதிகாாிகனளாடும் அரசியல் 

வாதிகனளாடும் அங்னக கூட்டதமான்றிகன நடாத்திக் 

தகாண்டிருந்தனவகள, யுத்த காலங்களினல காைாமலாக் 

கப்பட்ட எங்களுகடய உறவுகளினுகடய உறவுகள் வவுனியா 

மாவட்டச் தசயலகத்திற்கு முன்னால் னபாராட்டத்தில் ஈடு 

பட்டிருந்தார்கள். தாங்கள் இந்த நாட்டினுகடய தகலவகரச் 

சந்திக்க னவண்டும், அவாிடம் தங்களுகடய பிரச்சிகனககளக் 

கூறனவண்டும் என்ற னநாக்கத்திற்காகனவ அவர்கள் அங்னக 

குழுமியிருந்தார்கள். ஆனால், அங்கிருந்த தபாலிசார், “நீங்கள் 

ஊடகங்களுக்காகவும் தவளிநாடுககளத் திருப்திப்படுத்து 

வதற்காகவும் வீைான னபாராட்டத்கத நடத்துகின்றீர்கள்” 

என்று கூறி அவர்ககளத் தடுத்துவிட்டார்கள். ஒவ்தவாரு 

நாளும் வீதி வீதியாகத் தங்களுகடய உறவுககளத் னதடுகின்ற 

உன்னதமான னபாராட்டத்தின் ஓர் அங்கமாக, நாட்டின் 

சனாதிபதி அவர்ககள னநரடியாகச் சந்தித்து முகறயிட 

இருந்தவர்கள் தடுக்கப்பட்டார்கள். அந்தத் தாய்மகரப் பார்த்து 

“நீங்கள் ஊடகங்களுக்காகப் னபாராடுகிறீர்கள்” என்று 

பாதுகாப்புப் பகடயினர் கூறுவதன் கருத்து, ஒருனபாதும் இந்த 

நாட்டினுகடய சனாதிபதியினானலா அல்லது இந்த அரசாங் 

கத்தினானலா அந்த மக்களுகடய பிரச்சிகன தீர்த்துகவக்கப் 

படமாட்டாது என்பனதயாகும். இதுனவ இந்த ஜனநாயக 

நாட்டில் னபாராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்றவர்களுக்கு அரசாங்கம் 

தசால்கின்ற பதிலாக இருக்கின்றது. சனாதிபதி அவர்களும் 

அந்தப் னபாராட்டக்காரர்ககளச் சந்தித்து அவர்களுடன் 

னபசாமல் அங்கிருந்து நழுவிச் தசன்றிருப்பகத உண்கம 

யினலனய ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத ஒரு தசயற்பாடாகத்தான் 

நாங்கள் கருதுகின்னறாம்.  

அனதனபால்தான் நாங்களும் இந்தப் பாராளுமன்றத்தினல 

பத்திாிகககளுக்காக, ஊடகங்களுக்காகத்தான் னபச முடியும். 

ஏதனன்றால், இங்னக தகௌரவ சபாநாயகர் அல்லது 

தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் மட்டுனம இருக்கின்றனபாது 

நாங்கள் அடுக்கடுக்காகத் ததாடுக்கின்ற னகள்விகளுக்கு 

அவர்களால் பதில் அளிக்க முடியாது. அரசாங்கத்தின் முக்கிய 

அகமச்சர்கள் இங்னக இருப்பதில்கல. இப்படியான ஒரு 

நிகலகமயினல ஊடகங்களுக்காகவும் மக்ககளத் திருப்திப் 

படுத்துவதற்காகவும் - தபாய்த் திருப்தி -  னபசலானம தவிர, 

இந்தப் பாராளுமன்றத்தினல னபசித் தீர்வு கிடக்கும் என்ற 

நம்பிக்கக நூறு சதவீதமும் இல்லாதிருக்கின்றது. கடந்த 

காலங்களிலும் நாங்கள் பாராளுமன்றத்தினல சில விடயங் 

ககளச் சுட்டிக்காட்டிப் னபசுகின்றனபாது, பதில் தரக்கூடிய 

நிகலகமயினல அகமச்சர்கள் இங்னக இருப்பதில்கல. பதில் 

தருவதற்கு யாருனம இல்லாத நிகலகம இருக்கும். இன்றுகூட 

இவற்றுக்குப் பதில் கிகடக்கும் என்ற நம்பிக்கக எங்களுக்கு 

இல்கல.  

இந்த னநரத்தினல ததாடர்ந்து நான் இன்னுதமாரு 

விடயத்கதச் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகினறன். மாண்புமிகு 

சனாதிபதி அவர்கள் வன்னிக்கு விஜயம் னமற்தகாண்டகத 

நான் பாராட்டுகின்னறன். தமிழ் மக்களுக்கு அல்லது வடக்கு 

மக்களுக்குப் பிரச்சிகன இருக்கின்றது என்று அவர் வடக்குக்கு 

விஜயம் தசய்திருக்கின்றார் என்றால் அது பாராட்டப் 

படனவண்டிய விடயம்; அதில் மாற்றுக் கருத்துக்கு 

இடமில்கல. அவர் வவுனியா மாவட்டத்திற்குச் தசன்றனபாது 

எதிர்க்கட்சிகயச் னசர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் 

அகைப்பு விடுக்கப்பட்டது. ஆனால், னநற்கறய தினம் 

மன்னார் மாவட்டத்திற்கு விஜயம் னமற்தகாண்டனபாது 

எதிர்க்கட்சிகயச் னசர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு 

அகைப்பு விடுக்கப்படவில்கல. ஆகனவ, ஓர் உள்னநாக்கத் 

துடனான அல்லது திருட்டுத்தனமான இந்தப் பயைம் 

எதற்காக? என்பது ததாடர்பாக மன்னார் மக்கள் மத்தியினல 

சந்னதகம் எழுந்திருக்கின்றது. இதற்கான விகடகய யாாிடம் 

எதிர்பார்ப்பது? “மாண்புமிகு சனாதிபதியவர்கள் அபிவிருத்தி 

சம்பந்தமாகச் சிந்திக்கின்றார்; அதனடிப்பகடயில் அது ஒரு 

கண்காைிப்பு விஜயம்” எனக் கூறப்பட்டாலும், எதிர்த்தரப்பில் 

இருக்கின்ற, அந்தப் பிரனதசத்கதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்து 

கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்குத் ததாியாமல் 

திருட்டுத்தனமாகவா சனாதிபதி அவர்களும் அவனராடு 

இகைந்த குழுவினரும் அங்கு தசன்றிருக்கின்றார்கள் 

என்பதில் எங்களுக்குச் சந்னதகம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது.  

அனதனபால்தான், வவுனியாவினல தபாருளாதார மத்திய 

நிகலயம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு 5 வருடங்களாகியும் இன்று 

வகர திறக்கப்படாமல் இருக்கின்றது. எதற்காகத் திறக்கப் 

படாமல் இருந்தது? சாி, 5 வருடங்களுக்குப் பின்பு சனாதிபதி 

அவர்கள் அங்னக தசல்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அவரால் அந்தப் 

தபாருளாதார மத்திய நிகலயக் கட்டடத்திகனத் திறப்பதற் 

கான ஏற்பாடுகள் தசய்யப்பட்டு அவரது நிகழ்ச்சிநிரல் 

ஒழுங்ககமக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அவர் அங்கு தசன்றுங் 

கூட அந்த நிகழ்ச்சிநிரலினல இருந்த நிகழ்வு தவிர்க்கப்பட்டு, 

அந்தக் கட்டடம் திறந்துகவக்கப்படவில்கல. எதற்காக? 

நாட்டினுகடய சனாதிபதி அவர்கள் திட்டமிட்டு அந்தப் 

தபாருளாதார மத்திய நிகலயத்திற்கான கட்டடத்கதத் திறப் 

பதற்காகச் தசன்றிருந்தும் எதற்காக அதகனச் தசய்யவில்கல? 

அதற்கு னவறு பிரச்சிகனகனளா அல்லது னவறு சிக்கல்கனளா 

இருக்கலாம். எனினும், ஒரு கட்டடத்கதத் திறப்பதற்கு 

நிகழ்ச்சிநிரல் ஒழுங்ககமக்கப்பட்டு, பின்னர் அது திறக்கப் 

படவில்கல என்று தசான்னால் அதற்குாிய காரைம் என்ன? 

ஒரு கட்டிடத்கதத் திறந்து கவப்பதில் உள்ள பிரச்சிகனகயக் 

கூட சனாதிபதி அவர்களினால் தீர்க்கமுடியவில்கல என்றால், 

இந்த நாட்டினுகடய ஒட்டுதமாத்தப் பிரச்சிகனககளயும் - 

அது அரசியல் பிரச்சிகனயாக இருக்கலாம், அபிவிருத்தி 

சார்ந்த பிரச்சிகனகளாக இருக்கலாம் - எப்படி இந்த 

நாட்டினுகடய தகலவரால் தீர்க்கமுடியும்? என்ற சந்னதகம் 

எங்களுக்கு இருக்கிறது. கட்டிடத்கதத் திறந்துகவப்பதற்கான 

நிகழ்கவ நிகழ்ச்சிநிரலில் உட்படுத்திய பின்பு, அதனால் 

பிரச்சிகன வருதமன்று அகதத் தவிர்க்கக்கூடியததாரு 

நிகலகம இருக்கிறததன்றால், அதுகுறித்து நாங்கள் 

சந்னதகப்பட னவண்டியததாரு நிகல இருக்கிறது.  
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அனதனபால்தான், மீன்பிடிகய ஜீவனனாபாயத் 

ததாைிலாகக்தகாண்டிருக்கின்ற அதிகமானனார் வாழ்கின்ற 

மன்னாாினல, அங்குள்ள ஒரு சிறிய கிராமத்திற்கு மட்டும் 

தசன்று அங்குள்ள மீன்பிடித் ததாைிலாளர்ககளச் சந்தித்து 

விட்டு, ஏகனயவர்ககள - அது மீன்பிடிச் சமாசமாக 

இருக்கலாம், மீன்பிடிச் சங்கங்களாக இருக்கலாம், அவற்றின் 

பிரதிநிதிககள - சந்திப்பகத சனாதிபதி அவர்கள் ஒட்டு 

தமாத்தமாகத் தவிர்த்துக்தகாண்டகம எங்களுக்குச் 

சந்னதகத்கத ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. சனாதிபதி அவர்கள் எங் 

களுகடய மண்ணுக்கு வருகிறார், எங்களுகடய பிரனதசத்திற்கு 

வருகின்றார் என்று, அவாிடம் அபிவிருத்தித் திட்டங்ககள 

அல்லது தீர்க்கப்படாத பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதற்குாிய 

சந்தர்ப்பத்கத நாங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கின்ற னவகளயினல, 

அவர் சந்னதகங்ககள மட்டுனம தமிழ் மக்கள் மத்தியில் விட்டுச் 

தசன்ற நிகலகமயாக இது இருக்கிறது.  

புதிதாக ஒரு விமான நிகலயத்கத அங்கு நிறுவ முயற்சிக் 

கப்படுகிறது. வடபகுதியினல ஏற்கனனவ ஒரு விமான நிகலயம் 

இருந்தும்கூட அது இயங்கமுடியாததவாரு நிகலகம இருக் 

கின்றது. இந்திய அரசாங்கத்துடன் னபசி, அந்த விமான 

நிகலயத்தினூடாக வடபகுதி மக்கள் இலகுவாகப் பயைங் 

ககள னமற்தகாள்வதற்கான ஏற்பாடுககளச் தசய்வதற்கு ஏனதா 

தகடகள் இருக்கின்றன. இவ்வளவுகாலமும் அந்தப் பிரச்சிகன 

கயத் தீர்க்க முடியவில்கல. ஒவ்தவாரு முகறயும் நாள் 

குறிக்கப்பட்டு இரண்டு அரசாங்கங்களும் னபச்சுவார்த்கத 

ககள னமற்தகாள்கின்றன. ஆனால், விமானங்கள் ஓடுவ 

தில்கல. அப்படியிருக்கின்ற நிகலயில், புதிதாக ஒரு விமான 

நிகலயத்கத வவுனியாவில் நிறுவுவதற்கு இப்தபாழுது 

முயற்சிக்கிறார்கள் என்றால், அதிலும் எங்களுக்குச் சந்னதகம் 

இருக்கின்றது. வடக்கில் ஒரு விமான நிகலயம் இருக்கின்ற 

னபாது இன்னுதமாரு விமான நிகலயம் எதற்கு? அங்குள்ள 

விமான நிகலயத்கதனய இயக்கக்கூடிய நிகலகம இல்லாத 

னபாது வடக்கில் இன்னுதமாரு விமான நிகலயம் னதகவயா? 

என்ற னகள்வி எழுகின்றது. 

இம்முகற வரவு தசலவுத்திட்ட உகரயில் மாண்புமிகு 

சனாதிபதி அவர்கள் ஒவ்தவாரு வார்த்கதகயயும், தசாற்ககள 

யும் மிக அைகாக வடிவகமத்து, இதகன ஒரு சிறந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டமாகக் காட்டுவதற்கு முயற்சித்திருக்கிறானர 

தவிர, வடக்குக்கான அவரது தற்னபாகதய பயைம்னபான்று - 

மன்னார், வவுனியா பயைம்னபான்று - நன்னனாக்கத் 

துடனான பயைம் எனக் காட்ட விகளகின்ற அவரது பயைம் 

நிச்சயமாக தவற்றியளிக்கும் என்ற நம்பிக்கக எங்களுக்கு 

ஏற்படவில்கல. இதில் மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்களால் 

பல்னவறு வாக்குறுதிகள் வைங்கப்பட்டிருப்பகத நாங்கள் 

பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அவ்வளவு வாக்குறுதிகளும் 

நிகறனவற்றப்பட்டால் உண்கமயில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி 

யகடனவாம்.  

2015ஆம் ஆண்டு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, நல்லாட்சி 

அரசாங்கக் காலத்தில் பிரதமராக இருந்த எங்களுகடய 

மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்கள் முல்கலத்தீவு மாவட்டத்திற்கு 

வருககதந்தனபாது, “முல்கலத்தீவு மாவட்டத்கதயும் கிளி 

தநாச்சி மாவட்டத்கதயும் கல்வியில் முன்னனறிய மாவட்டங் 

களாகக் தகாண்டுவருனவன்” என்று உறுதிதமாைி தகாடுத்து 

விட்டுச் தசன்றது எனக்கு நன்றாக ஞாபகமிருக்கின்றது. 

ஆனால், நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஐந்து வருடங்கள் ஆட்சியில் 

இருந்தும்கூட அது நிகறனவற்றப்படவில்கல; ஏமாற்றங்கள் 

தான் எஞ்சியிருக்கின்றது. இன்றும் அனதனபான்றததாரு 

நிகலகமயில்தான் நாங்கள் இருக்கின்னறாம்.  

வடக்கினல ஏற்தகனனவ இருந்த DCC - மாவட்ட 

ஒருங்கிகைப்புக் குழு காலாவதியாகிவிட்டது. அங்கு மாவட்ட 

ஒருங்கிகைப்புக் குழுகவப் புதிதாக நியமனம் தசய்யாததன் 

காரைமாக நாங்கள்கூட கூட்டங்களில் கலந்துதகாண்டு 

மக்களினுகடய பிரச்சிகனககளத் தீர்க்கமுடியாத, பிரச்சிகன 

ககளப் னபசமுடியாத நிகலகம இருக்கின்றது. ஏகனய 08 

மாகாைங்களிலும் மாவட்ட ஒருங்கிகைப்புக் குழுவுக்குத் 

தகலவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், வடக்  

குக்கு நியமிக்கப்படவில்கல. னநற்று முன்தினம் மாண்புமிகு 

ஜனாதிபதி அவர்களின் தகலகமயினலதான் வவுனியா 

மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுக் கூட்டம் நடந்திருக் கின்றது. 

ஆனால், அரசியல் காரைங்களுக்காகனவா அல்லது னவறு 

காரைங்களுக்காகனவா இதுவகரக்கும் அங்கு மாவட்ட 

அபிவிருத்திக் குழுத் தகலவர் நியமிக்கப்படாத நிகலகம 

இருக்கின்றது.   
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අවසන් කරන්න, ගතරු මන්ත්රීතුමනි. 
 

ගුණ සු. නනෝගරාදලිංගම් මහතා 
(மாண்புமிகு சு. னநாகராதலிங்கம்)  

(The Hon. S. Noharathalingam)    

Sir,  please give me one more minute. 

ஆகனவ, இந்த நிகலகம உடனடியாக மாற்றப்பட்டு அங்கு 

மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுக்கள் நிர்வாக ாீதியாக இயங்கு 

வதற்கான ஏற்பாடுககள னமற்தகாள்ளனவண்டும். மாண்புமிகு 

ஜனாதிபதி அவர்கள் அதற்குாிய தசயற்பாடுககள 

முன்தனடுக்க னவண்டுதமன்று இந்த னநரத்தினல னகட்டுக் 

தகாள்கின்னறன். இல்லாவிட்டால், அங்னக மிகவும் னமாசமான 

ஒரு நிகலகம ஏற்படும்.   

அதுனபால்தான் எங்களுகடய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

களால் திரும்பத் திரும்பச் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்ற ஒரு 

விடயம், ததால்தபாருள் திகைக்களத்தினுகடய ஆக்கிர 

மிப்பு! அங்கு அது மீண்டும் மீண்டும் இடம்தபற்றுக் 

தகாண்டிருக்கின்றது. மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 

தசால்லுகின்றார், “மிக விகரவினல காைிப் பிரச்சிகனகயத் 

தீர்ப்னபன், வீட்டுப் பிரச்சிகனகயத் தீர்ப்னபன்; அதற்கு 8 - 9 

குழுக்ககள நியமிக்கப்னபாகினறன்” என்று. ஆனால், 

பன்தனடுங்காலமாக இந்தப் பிரச்சிகன னபசப்பட்டுக் 

தகாண்டிருக்கின்றது. எங்ககளப் தபாறுத்தவகர ஜனாதிபதி 

க்கு இந்தக் குழுக்கள் எல்லாம் னதகவயில்கல. இராணுவத் 

தினகர உடனடியாகத் தனியார் காைிகளிலிருந்து 

தவளினயற்றுமாறு ஓர் உத்தரகவப் பிறப்பித்தானல னபாதும்! 

காைிப் பிரச்சிகன தீர்ந்தால் மீதிப் பிரச்சிகனகள் மிக 

விகரவினல தீர்க்கப்படலாம்! ஆகனவ, உடனடியாக 

பாதுகாப்புத் தரப்பினர் தங்களுகடய முகாம்களிலிருந்து, 

அதாவது தனியார் காைிகளிலிருந்து விலகிச் தசன்றானல 

அகரவாசிக் காைிப் பிரச்சிகன தீர்ந்துவிடும் என்பகத இந்த 

னநரத்தினல கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்னறன். 

அனதனபால், ததால்தபாருள் திகைக்களம் மீண்டும் 

மீண்டும் எங்களுகடய நிலங்ககள ஆக்கிரமிக்கின்றது. 

வவுனியாவினலா, மன்னாாினலா, முல்கலத்தீவினலா மகல 

ககளக் கண்டால் அவற்கறத் ததால்தபாருள் திகைக்களத் 

தினுகடய இடங்களாகக் காட்டுகின்ற ஒரு நிகலகம 

இருக்கின்றது; அவற்கறத் தங்களுகடய பிரனதசமாகத் 

ததால்தபாருள் திகைக்களத்தினர் இப்னபாதும் ககப்பற்று 

கின்றார்கள்; கபளீகரம் தசய்கிறார்கள். அகத உடனடியாக 

நிறுத்தனவண்டும் என்று இந்த னநரத்தினல னகட்டுக்தகாண்டு, 

விகடதபறுகின்னறன். நன்றி.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
நன்றி, Hon. Member. 

ගතරු ශරෝහිත අශේගුණවර්ධන අමි තුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

 2ක කාලයක් ි ශබනවා. 

 

[අ.භා. 4.40] 

 

ගුණ නරෝහිත අනේගුණවර්ධාන මහතා  
(மாண்புமிகு னராஹித்த அனபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, 2023 වර්ෂය ශවනුශවන් මුෘල් 

අමාතයවරයා හැටියට ගතරු ජනාධිපි  රනිල් වික්රමිනංහ මැි තුමා 

ශේ අය වැය ඉදිරිපත් කරන්ශන් අශප් රට නිෘහස ලබලා අවුරුදු 

74ට පස්ශසේ. එතුමා ජනාධිපි  ධුරයට පත්වීමට ශපර ඉන්ධන 

ශපෝලිේ, ගතෑස් ශපෝලිේ ඇි  ශවලා, ජනතාව පැය 24න් පැය 13ක් 

විදුලිය නැතුව හිටපු අර්බුෘයක් ි බුු බව මූලාසනශේ ඉන්න  

ඔබතුමාත් ෘන්න කාරණයක්. ඒ අර්බුෘකාරී අවස්ථාශේ ජනතාව 

ශගතෝල්ශෆේස් පිටියට ඇවිල්ලා, එතැන කඳවුරු බැඳශගතන, ශේ රශේ 

මහා අරගතළයක් කළා. ඒ  කාලය තුළ රශේ ශද්පළ විනා  ශවලා 

අවසානශේ පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරපු අශප් සශහෝෘර 

අමරකීර්ි  අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමාත් ෘැශයන් සමුගතත්තා.   

ඒ අර්බුෘ  තත්ත්වයට පස්ශසේ ඉදිරිපත් කරපු අය වැයක් තමි  

ශේ අය වැය. ශකොශහොමත් ශේ වාශප ආර්ථිකය ක ා වැටිච්ච 

අර්බුෘ අවස්ථාවකදී ඉදිරිපත් කරන අය වැයට අත්පුඩියක් 

බලාශපොශරොත්තු ශවන්න බැහැ, මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි. 

අත්පුඩියක් බලාශපොරාත්තු ශවනවා නේ, ඒශකන් සතුටක් ලබන්න 

පුළුවන් ශවනවා නේ ශේ ඉදිරිපත් කර ි ශබන අය වැය 

සහමුලින්ම අමූලික ශබොරු ලියවිල්ලක් බවට පත් කරන්න ඕනෑ.  

ඒ නිසා   ශේ රශේ  ඇි  වූ අර්බුෘ තත්ත්වයක් තුළ ඉදිරිපත් කරපු 

අය වැයක් හැටියට තමි  අපි ශේ අය වැය ෘකින්ශන්.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ලබන අවුරුද්ෘ 2023. මුෘල් 

ඇමි වරයා විිනන් 2023 වර්ෂයට ඉදිරිපත් කරන අය වැය 

ශල්ඛ්නය තුළින්, අශප් ආෘායම හැටියට රුපියල් බිලියන 3,41 ක් 

එතුමා බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ බදු මුෘල් ඇතුළු ශනොශයකුත් 

ශද්වල්වලින් ලබන ආෘායම. අශප් වියෘම විධියට බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා, රුපියල් බිලියන  ,812ක්.  අපි ආෘායම හැටියට   රුපියල් 

බිලියන 3,41 ක් ඇස්තශේන්තු කරනවා.  වියෘේ කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, රුපියල් බිලියන  ,812ක්. එතශකොට  

අය වැය හිඟය රුපියල් බිලියන 2,404ක්.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ අය වැය හිඟය  එශසේ 

ශමශසේ මුෘලක් ශනොශවි . ශගතෝලීය ආර්ථික අර්බුෘයක් ි ශබන  

ශවලාවක, ඒ වාශපම ආහාර හිඟයක් ඇි  වුු ශවලාවක අශප් 

අය වැය පරතරය විතරක් රුපියල් බිලියන 2,404ක්, මූලාසනාසව  

ගතරු මන්ත්රීතුමනි. පසුගිය දින ගතණනාවක් ි ස්ශසේ උශද් ඉඳලා ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළේ අපි රැඳී ිනටියා. එහිදී  ආඩාඩු පක්ෂය 

නිශයෝජනය කරන, විපක්ෂය නිශයෝජනය කරන, ස්වාධීන ශවච්ච 

මන්ත්රීවරු ශේ අය වැය ගතැන එතුමන්ලාශප කරුු ඉදිරිපත් කළා. 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, මූලාසනශේ ඉන්න ඔබතුමාට මට 

වැඩිය ශහොඳට ශේ කරුු ඇශහනවා. ශමොකෘ, ඔබතුමා ශලොකු 

ශවලාවක් මූලාසනශේ ඉන්න නිසා. ශේ ඉදිරිපත් කරන කරුු-

කාරණාවලදී වැඩි ශෘශනකු අි න් කියැශවනවා,  නිෘහස ලබා  

ගතත්තාට පසුව ගතත වූ ශේ අවුරුදු 74 තුළ ශේ රට ආපස්සට 

ගිහිල්ලා  කියලා.   

ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ෘැන් විපක්ෂශේ එක්ශකශනක්වත් නැහැ.  
 

ගුණ නරෝහිත අනේගුණවර්ධාන මහතා  
(மாண்புமிகு னராஹித்த அனபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ඔේ, කිිනම ශකශනක් නැහැ. විපක්ෂශේ කිිනම ශකශනක් ෘැන් 

ශේ සභාශේ නැහැ. ශේවා අහශගතන ඉන්න විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරු 

ඉන්නවා නේ ශහොඳි .  

ඒ අවුරුදු 74 තුළ ශමොකුත්ම ිනද්ධ ශවලා නැහැ කියලා 

විපක්ෂශයන් කියනවා. මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, 

විපක්ෂයත් නැි  හින්ෘා ඔබතුමා මූලාසනශේ ඉන්න මන්ත්රීතුමා 

නිසා ශේ කාරණය මම ඔබතුමාශගතන්ම අහනවා. මූලාසනාසව  

ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ඔබතුමාශප පාසල් කාලය මතක් 

කරන්න.  ඔබතුමා පාසශල් පළමුවැනි පන්ි යට ගිය ෘවස  

ඔබතුමාට මතක ඇි .  

ඔබතුමා පළමු ශරේණියට යනශකොට පාසශල් ි බුණ 

තත්ත්වයි , අෘ ඔබතුමාශප පාසල ි ශබන තත්ත්වයි  බලන්න. 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ී ට අවුරුදු 74කට ඉස්ශසල්ලා 

ශමොනවා ෘ අශප් රශේ ි බුණ පාරවල්? කරත්ත පාරවල්. අශප් 

රශේ ි බුශඩා කරත්ත පාරවල්. මිනිස්සු ශගතොන් කරත්ශතන් තමි   

බඩුබාහිරාදිය අරශගතන ගිශේ. සුදු මහත්වරු මාර්ගත හෘලා දීලා 

ගියාට පස්ශසේ, ක්රමක්රමශයන් අපි මාර්ගත පද්ධි ය සංවර්ධනය 

කළා. කාපේ මාර්ගත හෘලා, අධිශේගී මාර්ගත හෘලා, අෘ ශහොඳ 

ප්රවාහන පද්ධි යක් රට තුළ ක්රියාත්මක වනවා. ශකොි  ආඩාඩුත් 

ශේවාට ෘායකශවලා ි ශබනවා. මම ශේ කතා කරන්ශන් මම 

ඉන්න ආඩාඩුව ගතැන විතරක් ශනොශවි . මාර්ගත සංවර්ධනයට හැම 

ආඩාඩුවක්ම ෘායකශවලා ි ශබනවා, මූලාසනාසව  ගතරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

අෘ අධයාපන ක්ශෂේත්රය ගතන්න. එෘා පාසල බලන්න. අපි 

ෘැකලා ි ශබනවා ඒ කාලශේ පාසල්. එෘා ශපොල් අතු ශසවිලි 

කරපු, මැටි බිත්ි වලින් හෘපු  ාලාශේ තමි  ෘරුශවෝ ඉශගතන 

ශගතන ි ශබන්ශන්.  අපි ඒවා ෘැකලා ි ශබනවා. අෘ ඒවා 

ශකොශහොම ෘ? අෘ ෘරුවන්ට විෘයාගතාර, තාක්ෂණාගතාර ි ශබන 

පාසල් හෘලා ි ශබනවා. ඒ මේටමට පාසල් දියුු කරලා 

ි ශබනවා. ඒ අධයාපන ක්ශෂේත්රය.  

ශසෞඛ්ය ක්ශෂේත්රය ගතන්න. අෘ ශරෝහල් ඉදි කරලා, දියුු 

තත්ත්වයට ශගතනැවිත් ි ශබනවා, මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි. 

මම ශේ ටික ඔබතුමාට මතක් කශළේ එෘා සහ අෘ රශේ තත්ත්වය 

ශපන්වන්න. ශේ රශේ ඉි හාසශේ ශපොල් අතු ශගතවල් කීයක් 

ි බුණා ෘ, කටුමැටි බිත්ි  ශගතවල් කීයක් ි බුණා ෘ? මූලාසනාසව  

ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ශමොණරාගතල දිස්ත්රික්කයට යන්න. කටුමැටි 

ශගතෘරක්, ශපොල් අතු ශසවිලි කළ ශගතයක් අෘ ශහොයා ගතන්න 

ි ශබනවා ෘ? 

ඊළඟට, විදුලිය. ශේ රශේ විදුලි බලය නැි  නිවාස ශකොච්චර 

ි බුණා ෘ? ඉස්සර ශේ රශේ ි බුශඩා කුප්පි ලාේපු. පුංචි ෘරුශවෝ 

අධයාපන කටයුතු කශළේ කුප්පි ලාේපු එළිශයන්. ඒ කාලශේ 

විෘයුත් මාධය ි බුශඩා නැහැ. අපට මතකි  පත්තරවල පළ ශවලා 

ි බුණා, "කුප්පි ලාේපුව ශපරළිලා, භූමිශතල් ඇ ශේ හැලිලා ෘරුවා 

පිච්චුණා, මිය ගියා" කියන ප්රවඪත්ි . ඒ ඉි හාසය. මූලාසනාසව  

ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිසා මම කියන්ශන් පසුගිය අවුරුදු 74 තුළ 

ශේ රට සංවර්ධනය වුශඩා නැහැ කියලා ඇඟිල්ල දික් කරන්න 

බැහැ. 1247 ඩී.එස්. ශසේනානායක අගතමැි වරයාශප ිනට  ඩ්ලි 

ශසේනානායක, සර් ශජෝන් ශකොතලාවල, එස්. ේලිේ.ආර්.ඩී. 
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බඩා ාරනායක,විජයානන්ෘ ෘහනායක, ිනරිමාශවෝ බඩා ාරනායක 

මැි නිය ෘක්වාත්, ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපි වරයාශප ිනට 

ආර්. ශප්රේමෘාස, ඩී.බී. විශජ්තුංගත, චන්ද්රිකා බඩා ාරනායක, මහින්ෘ 

රාජපක්ෂ, වමත්රීපාල ිනරිශසේන හා ශගතෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන 

ශේ හැම නායකශයක්ම තමන්ශප ආඩාඩුව තුළින් යේ ශසේවාවක්, 

යුතුකමක් ඉටු කරලා ි ශබනවා. කළමනාකරණශේදී වැරදිච්ච 

තැනුත් ි ශබනවා. එය අපි පිළිගතන්න ඕනෑ. ආර්ථික 

කළමනාකරණය සේබන්ධව නායකයන් ගතත්ත තීන්දුවල වැරදුණ 

තැන් ි ශබනවා. අශප් රශේ ශේ වාශප ආර්ථික අර්බුෘයක් 

නිර්මාණය වීමට පසුගිය අවුරුදු 74 තුළ ිනදු වූ යේ යේ ශහේතු 

සාධකත් බලපා ි ශබනවා. ඒ ශහේතු සාධක ශමොනවා ෘ කියලාත් 

අපි ශහොයා බලන්න ඕනෑ.  

ෘැන් සමහරු කියනවා, පසුගිය අවුරුදු 74ක ශද්වල් 

එකතුශවලා කරකැවිලා ඇවිත් වැටුශඩා ශගතෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ජනාධිපි තුමාශප ඔළුවට කියලා. ඒ ඔක්ශකෝම ටික කරකැවිලා, 

කරකැවිලා, කරකැවිලා ඇවිල්ලා එතුමා මතට වැටුණා. කියමනක් 

ි ශබනවා ශන්, නරක ශවලාව ආවාම ශමෝල් ගතහත් පත්තු වනවා 

කියලා. ඒ වාශප එතුමාශප ඔළුවට ඔක්ශකෝම ක ාශගතන වැටුණා. 

හැබැි , විපක්ෂය නිශයෝජනය කරන ශද් පාලන පක්ෂවලින් අෘ 

මම ශේ ප්ර ්නය අහනවා. ඒ අවුරුදු හැත්තෑහතර තුළ -එෘා ශමෘා 

කාලය තුළ- මා ඒ කියපු සංවර්ධනය ක්රියාත්මක කරද්දීත් රට 

ආපස්සට ගියා නේ, ඒ ආපස්සට යෑමට තවත් සාධක ගතණනාවක් 

බලපෑවා, මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි. ශමොනවාෘ ඒ සාධක? 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමාට ඒවා මතක ඇි . 

ඔබතුමා ීමි ඥශයක්.  

අශප් රශේ ඉි හාසශේ -1271දී- ිනරිමාශවෝ බඩා ාරනායක 

මැි නියශප ආඩාඩුවට විරුද්ධව එක්තරා ශද් පාලන පක්ෂ යකින් 

කැරැල්ලක් ඇි  කළා. ඒ නිසා ශේ රශේ ජීවිත, ශද්පළ වි ාල 

ප්රමාණයක් හානි වුණා. 1271 කැරැල්ල වාශපම තමි , 1283 ජූලි 

කලබලය; කළු ජූලිය. ඒ ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපි තුමාශප 

කාලශේ.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, එෘා අපි පාසල් යන ශිෂයයන්. 

එෘා උතුශර් එල්ටීටීඊ ත්රස්තවාදින් අි න් පළමුශවන්ම හමුෘා 

ශසොල්ෘාදුවන් ෘහතුන්ශෘශනකු මිය ගිය ශේලාශේ  ඒ 

රණවිරුවන්ශප ශද්හ රත්මලාන ගුවන් ශතොටුශපොළට ශගතනාවා. 

ශගතනැල්ලා රෑම ඒවා වළලන්න හැදුවා. ඒ ගතැන ජනතාව කුපිත 

වුණා. ඊට පස්ශසේ ශමොකක්ෘ වුශඩා? මූලාසනාසව  ගතරු 

මන්ත්රීතුමනි, ඊට පස්ශසේ ශේ රශේ ිනංහල, ද්රවි  ජාතීන් ශෘක අතර 

ි බුු සශහෝෘර බැඳීම සහමුලින්ම ඉවර වුණා. හැම ගතමකම, හැම 

නගතරයකම ි බුණා සුරුේටු ක යක්. හැම නගතරයකම ශතෝශසේ 

ක යක් ි බුණා. ඒ හැශමෝම අපි සමගත ශබොශහොම 

සශහෝෘරත්වශයන් හිටිශේ. නමුත් ඒ සශහෝෘරත්වයට ශමොකෘ 

වුශඩා? ිනංහල අවුරුද්ෘට කැවුේ ශකොකිස් ටික ශගතනිහිල්ලා දීලා 

එකට කාපු මිනිස්සු,  හැම දීපවාලි ෘවසකම  ිනංහල මනුස්සයාට 

කන්න ශගතනැල්ලා දීපු ඒ ද්රවි  මනුස්සයා කශඩ් ඇතුශළේ මරලා 

ෘාලා ගිනි ි ේබා. ඒ ශද්පළ  ඔක්ශකෝම විනා  කළා. මුළු රට පුරාම  

මිීම ශගතො  ගතැසුණා. ශද්පළ, වාහන ිනයල්ල විනා  කළා. ඒශකන් 

ශමොකක්ෘ වුශඩා? රට ආපස්සට ගියා. 1271දීත් එශහම ශෘයක් 

වුණා. එෘා ශපොලීින ගතණනාවක් අල්ලා ගතත්තා. රාජය ශද්පළ විනා  

කළා. ඒවා කථා කරන අයට අපි ශේ පහෘලා ශෘන්ශන්, කාශප 

අි න් හරි ශේ රශේ ශෘයක් විනා  වුණා නේ, ආර්ථිකය ක ා 

වැටුණා නේ  ඒ සඳහා ශේ ඔක්ශකෝම වගත කිව යුතුි  කියන එක. 

ඒක එක තැනකට ශනොශවි  ශකොටු කරන්න ඕනෑ.  

ඊට පසුවත් අවසන් වුශඩා නැහැ, මූලාසනාසව  ගතරු 

මන්ත්රීතුමනි. 1288-1282 කාලයත් එශහමි . ශත් අපනයනය 

කරලා අශප් රටට විශද්  විනිමය වි ාල ප්රමාණයක් ලබා ගතන්න 

පුළුවන් කියන මන්ත්රීවරුන්ශප සශහෝෘරවරු ශේ රශේ ශත් 

කර්මාන්ත ාලා හයිනය ගතණනක් ගිනි ි ේබා. ඒ අය අශප් රශේ 

ශත් කර්මාන්තය ගතැන කථා කරනවා; ශත් කර්මාන්ත ාලා ගිනි 

ි යනවා. ශමොකක්ෘ වුශඩා? රාජය ශද්පළ විනා  කළා. ශගතොවිජන 

මධයස්ථාන ටික ගිනි ි යලා විනා  කළා. ඒ විතරක් ශනොශවි , 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි. අශප් රශේ හිටපු මහා 

ශමොළකරුවන්, මහා විද්වතුන්, කලාකරුවන්, මහා මාධයශේදීන් 

ඝාතනය කළා. ඒ අතරින් විජය කුමාරතුංගත කියන්ශන් ශේ රටට 

අහිමි කළ ශහොඳ ෘැවැන්ත කලාකරුශවක්; ශහොඳ නිර්මාණශීලි 

නායකශයක්.   ඒවාට වගත කියන්ශන් කවුෘ?    

1271දී ගිනි ි යපු ඒවා, 1271දී අපට අහිමි කළ ශද්වල්, 1283දී 

අපට අහිමි කළ ශද්වල් ශමොනවාෘ කියලා ගතණන් හෘලා 

ි ශබනවාෘ? අපි පැහැදිලිවම කියනවා, 1283දී ශජ්.ආර්. 

ජයවර්ධන මැි තුමාශප ආඩාඩුව ඒ පිළිබඳ ක්රියා ශනොකිරීම නිසා 

තමි   එශහම වුශඩා. ඒක අපි කියනවා. ඒක කියන්න අපට 

ශකොන්ෘක් ි ශබනවා. එෘා වැරදි විධියට දින තුනක් ශපොලීිනයට 

නිවාඩු දුන්නා. පාතාලය උ ට ඇවිල්ලා මිනිස්සු  විනා  කළා. 

එල්ටීටීඊ ත්රස්තවාෘයට පළමුශවන්ම අවස්ථාව දුන්ශන්ත් එතැනින්. 

ශමන්න, ශේ රටට කරපු අපරාධය. 1271, 1283, 1288, 1282 පසු 

කර ඇවිත් 2004දී අපි සුනාමියකට මුහුණ දුන්නා. මශප කලුතර 

දිස්ත්රික්කය ඇතුළු ශේ රශේ මුහුෘ අද්ෘර ඉන්න මිනිසුන්ට 

සුනාමිශයන් ශලොකු වයසනයක්  වුණා. අපට ඒකත් එක්ක 

නැඟිටින්න  වුණා. ශේවා අපි ශනොහිතන ස්වාභාවික ශද්වල්. අපි 

ඒකට මුහුණ දුන්නා.   

1983ට ඉස්ශසල්ලා පටන් ගතත්ත අවුරුදු 30ක යුද්ධයක් ශේ 

රශේ ි බුණා. ශේ රශේ  හැම ශකශනකුම උපයන හැම 

රුපියලක්ම ඒ යුද්ධය ශවනුශවන් වියෘේ කරන්න අපට ිනද්ධ 

වුණා. බිලියන ගතණනාවක් යුද්ධය ශවනුශවන් වියෘේ කරන්න 

ිනද්ධ වුණා. හැබැි , අෘ ඒක ගතැන හැම ශකශනකුටම ිනයුේ 

සතුටක් ි ශබනවා. ශමොකක්ෘ ඒ ිනයුේ සතුට? එෘා ශේලුපිල්ශල් 

ප්රභාකරන් ඝාතනය කරලා ඒ ත්රස්තවාෘය අවසන් ශනොකළා නේ, 

ශේ වන විට උතුරු නැ ශඟනහිර ශවනම රටක්.  ඒ ඇත්ත ි ත්ති . 

නමුත්, එෘා මහින්ෘ රාජපක්ෂ ජනාධිපි තුමාට පුළුවන්කම 

ලැබුණා ශකොන්ෘ ශකළින් ි යාශගතන යුද්ධය ඉවර කරන්න ඒ 

අසහාය නායකත්වය ලබා දීලා ඒ යුතුකම ඉටු කරන්න. ඒ 

ඔක්ශකෝම ශේ අවුරුදු 74ක් තුළ ශවච්ච ශද්වල්. ඉි න්, යුද්ධය 

අවසන් වුණා. සමහර අය නේ එශහම යුද්ධයක් ි බුණාෘ 

කියලාවත්  ෘන්ශන් නැහැ. අලුත් ෘරුශවෝ ෘන්ශන් නැහැ. ඉස්සර 

අශප් අේමි , තාත්ති  එකට ගිශේ නැහැ. ශමොකෘ, ශබෝේබයක් 

පිපිරුශණොත් අේමා හරි  ශේශරන්න ඕනෑ ශන්. ඒ නිසා ශෘන්නා  

ශවන ශවනම තමි  ගිශේ. එශහම ඉි හාසයක හිටපු මිනිස්සු  අපි. 

ශේ ආර්ථිකශේ ක ා වැටීම ගතැන කියනශකොට ශේක තමි  ඇත්ත 

තත්ත්වය.  

ඊට පස්ශසේ අපට මුහුණ පාන්න ිනද්ධ වුණා පාස්කු ප්රහාරයට,  

2012දී. ඒකත් අශප් රශේ ආර්ථිකයට බලපෑවා. ඒක නිසා 

සංචාරක වයාපාරය ඇතුළු අනිකුත් ිනයලු කර්මාන්ත ක ා ශගතන 

වැටුණා.  

ඊට පස්ශසේ ශමොකක්ෘ වුශඩා? මම අර කලින් කියපු අරගතළය 

පටන් ගතත්තා. මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමාටත්, මටත්, 

ශේ ඉන්දික අනුරුද්ධ රාජය ඇමි තුමාටත් -අපට-  ඒ අරගතළශේ 

අත්ෘැකීේ ශහොඳට ි ශබනවා. ඒ අරගතළය කාලශේ අමරකීර්ි  

අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමා පාශර් මරා ෘැේමා. ඒ වාශපම ශේ රශේ 

පුද්ගතලික ශද්ශපොළ වි ාල ප්රමාණයක් විනා  කළා. ශගතවල් 

හයිනය හැත්තෑ ගතණනක් විනා  කළා. සංචාරක ශහෝටල්, යාන 

වාහන සහ ජනාධිපි  මැඳුර, අරලියගතහ මැඳුර ඇතුළු රජශේ 

ශද්ශපොළ   විනා  කළා.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

මම අරගතළශේ හිටපු ඒ නායකයන්ශගතන් අහන එකම ප්ර ්නය 

ශේකි . අමරකීර්ි  අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමා මරලා, තවත් ජීවිත 

විනා  කරලා, ශගතවල් ගිනි ි යලා -ඒ ිනයල්ල කරලා- ඔබතුමන්ලා 

ලබා ගතත්ත ප්රි ලලය ශමොකක්ෘ? ඔබ අපට පිළිතුරක් ශෘන්න. ඔබ  

ලබා ගතත්ත ප්රි ලලය ශමොකක්ෘ කියලා අපට කියන්න. ඒශකන් 

බඩු මිල අඩු වුණාෘ? රට සංවර්ධනය වුණාෘ? ආර්ථිකශේ 

වර්ධනයක් ි ශබනවාෘ? ශලෝකය අපි දිහා බලලා සතුටු ශවනවාෘ, 

ශහොඳ රටක ශහොඳ මිනිස්සු ටිකක් ඉන්ශන් කියලා? එශහම නැහැ 

මන්ත්රීතුමනි. අපි හිටියාට වැඩිය තවත් පල්ලමට ගියා. 

අරගතළකරුවන් කියන්ශන් වර්ගත ශෘකක්. ශපට්රල් ටික නැතුව ශෂඩ් 

එක ගතාව කිශලෝ ී ටර්  ක් පමණ දිගත ශපෝලිශේ හිටපු අහිංසක 

මිනිසුන්ශප ශේෘනාව සාධාරණි . ගතෑස් ටික නැතුව උයා ගතන්න 

බැරිශවච්ච අහිංසක පවුල්වල මිනිසුන්ශප ශේෘනාව සාධාරණි . 

විදුලිය නැතුව ශගතෘර පැය ගතණනාවක් ඉන්නශකොට ෘැශනන 

ශේෘනාව සාධාරණි . ඒ අය තමි  සැබෑ අරගතළකරුශවෝ. නමුත් 

ශගතෝල් ශෆේස් පිටියට එකතුශවලා ශනොශයක් ශද් පාලන මි  

මතාන්තර ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ශමන්ම,  ඒ අරගතළය 

වයාපාරයක් කර ගතත්ත අය පිළිබඳව  ෘැන් ශතොරතුරු එළියට 

එනවා. ශගතෝල් ශෆේස් එක භාර අරශගතන එශහම වුණා නේ, රට භාර 

දුන්ශනොත් ශකොශහොම ශවි ෘ?  

මම ඔබතුමන්ලාට, ශේ රටට කිේශේ,  අවුරුදු 74ක් තුළ ශේ 

ිනයලු ශද්වලින් ශේ රශේ ආර්ථිකයට බලපෑේ ිනද්ධ ශවලා ි ශබන 

බවි . ඒවා ගතණනය කරන්න ශවනවා. හැබැි , හැම ෘාම ශේවා 

කිය කියා ඉඳලා අපට ගතමනක් යන්න බැහැ. අපි ශමතැනින්  

ඉස්සරහට එන්න ඕනෑ. මම අරගතළශේ එක ශෘයකට හිස නමනවා,  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි. ශවන ශමොනවාටවත් ශනොශවි ,   

system change එකකට මම හිස නමනවා. ඒ අය system change 

එකක් ගතැන කථා කළා. මම ඒකට හිස නමනවා. ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරයකුට ව ා, ශේ රශේ 

පුරවැිනයකු විධියට මම කියනවා, ශේ රටට system change එකක් 

ඕනෑ කියලා.  

ශලෝකශේ අපට ව ා පිටුපිනන්  හිටපු රටවල් ෘැන් අපට ව ා 

ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ි ශබනවා,  අපි ෘැකලා ි ශබනවා. ඒ ශමොකක් 

නිසාෘ? මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි,  අපට ශමොනවා ි බුණත් 

එක ශෘයක් නැහැ.  ශමොකක්ෘ ඒ?  අපට ජාි ක ප්රි පත්ි යක් 

නැහැ.  අශනකුත් රටවල ආඩාඩු මාරු ශවනවා. ජනාධිපි වරු  

මාරු ශවනවා; අගතමැි වරු මාරු ශවනවා.  හැබැි , ඔවුන් ජාි ක 

ප්රි පත්ි ය ශවනස ්කරන්ශන් නැහැ. අශප් අසල්වැින ඉන්දියාවට 

ජාි ක ප්රි පත්ි යක් ි ශබනවා. ජපානයට ජාි ක ප්රි පත්ි යක් 

ි ශබනවා. නමුත් අපි ළඟ ජාි ක ප්රි පත්ි යක් නැහැ,  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි. එශහම නේ අපි ජාි ක 

ප්රි පත්ි යක් ශවනුශවන් කැප ශවන්න ඕනෑ.  

මම, විිනශෘවන ආඩාඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනයට ඡන්ෘය 

දීපු ශකශනක් ශනොශවි . මම ඒකට කැමැි  නැහැ. ඇි  මම 

කැමි  නැත්ශත්? ශේ කීශවනි පැලැස්තරයෘ ආඩාඩුක්රම 

වයවස්ථාවට ෘාන්ශන්? 21ශවනි එක. ෂර්ේ එකක ශපොඩ් ක් 

ඉශරනශකොට ඒකට කෑල්ලක් ෘාලා මහනවා, තව කෑල්ලක් ෘාලා 

මහනවා. ෘැන්  ශේ ශවනශකොට කෑලි 21ක් මහලා ි ශබන්ශන්. 

හැබැි  රශේ ජනතාව සහ මහජන නිශයෝජිතශයෝම කියනවා,  

ෘහතුන් වැනි ආඩාඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය ශහොඳ නැහැ, 

ෘහඅට වැනි ආඩාඩුක්රම වයවස්ථා  සංශ ෝධනය ශහොඳ නැහැ,  

ෘහනව වැනි ආඩාඩුක්රම වයවස්ථා  සංශ ෝධනය ශහොඳ නැහැ,  

විිනවැනි ආඩාඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය ශහොඳ නැහැ කියලා. 

හැශමෝම ඒවා විශේචනය කරනවා. මශප ශපෞද්ගතලික මතය ශේ 

කියන්ශන්. අපට නව ආඩාඩුක්රම වයවස්ථාවක අව යතාව 

ි ශබනවා. ශේ පැලැස්තර ෘාන එක නවත්වන්න ඕනෑ.  ඒ 

ශවලාවට බලශේ ඉන්න අයශප අව යතාව මත,   වුවමනාව මත  

එක එක පැලැස්තර ෘමනවා. මම ඒකට විරුද්ධි .  ඒ නිසා නව 

ආඩාඩුක්රම වයවස්ථාවක් ඕනෑ. ඒ නව ආඩාඩුක්රම වයවසථ්ාවට 

ජාි ක ප්රි පත්ි යක් ඇතුළත් විය යුතුි .   

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාත්, මමත් ඇතුළු අපි 

පත් ශවන්ශන්ත්, ජනාධිපි වරශයක් පත් ශවන්ශනත් අවුරුදු 

 කට.  අමාතයාං වල සමහර රජය නිලධාරින් කියන කථාවක් 

ඔබතුමන්ලා අහලා ි ශබනවාෘ? ඒ තමි  ි ත්ත ඇත්ත. "එයා 

එන්ශන්  කට, මම එන්ශන් 40කට"   කියනවා. ශමොකෘ,  රාජය 

ශසේවකයාට වයස අවුරුදු 20දී රසස්ාව හේබ වුණාම අවුරුදු 50ක් 

ශවනකේ ඉන්න පුළුවන්. ඇත්ත. එශහම නේ ශේ රශේ රාජය 

ශසේවකයාට වගතකීමක් නැද්ෘ? අවුරුදු  කට බලයට එන අපි 

වාශපම, අවුරුදු 40කට එන ශකනාශප වගතකීම අපට ව ා කී 

ගුණයකින් වැඩි ශවන්න ඕනෑෘ? අෘ අපි ශේවා ගතැන කථා කරන්න 

ඕනෑ. ඒකි  ඇත්ත තත්ත්වය.  ඉතාම ශහොඳ, බුද්ධිමත් වැ  කරන 

මිනිස්සු රාජය ශසේවශේ ඉන්නවා. ඒ වාශපම රාජය ශසේවය 

මිනිසුන්ට එපා කරවන මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ශද් පාලනශේත් 

එශහමි . හැබැි , ශද් පාලනඥයාට ෘඬුවේ ශෘන්න පුළුවන්. 

ශමොකක්ෘ ෘඬුවම? ශගතෘර යවන එක. ශද් පාලනඥයා භය 

ශවනවා.  භය ශවන්ශන්  ඡන්ෘය ගතන්න මහ ජනයා ළඟට යන්න 

ඕනෑ නිසා. අපි ශමොනවා කිේවත්  අවුරුදු  කට පස්ශසේ මහ 

ජනතාව ළඟට යන්න ඕනෑ. අපි වැ  කශළොත් අප ජයග්රහණය 

කරවි , නැත්නේ අප ශගතෘර යවි . ඒ නිසා බලධාරින් සහ 

නිලධාරින් කියන ශෘශගතොල්ලටම ශේ රට ගතැන හිතන්න ශවනවා. 

එශහම නේ ඒ system change එක ඇි  කරන්න ශවනවා. 

හැබැි , ශේ යන ක්රමයට නේ අපට ඒක ඇි  කරන්න බැරි ශවි .  

අපට එය ඇි  කරන්න බැරි ශවන්ශන් ඇි ,  මූලාසනාසව  ගතරු 

මන්ත්රීතුමනි?  

ශේ අය වැශේ  ශමොනවාෘ ි ශබන්ශන්,  ශේශක්  ශමොකුත් 

නැහැ, ශේශක් අත්පුඩියක්වත් ගතහන්න ශෘයක් ි ශබනවාෘ කියලා 

සමහර අය කථා කරනවා මම ෘැක්කා. ඔේ. අත්පුඩි ගතහපු 

ආර්ථිකයක් එක්ක තමි  අපි ආශේ. එතැනින් තමි  අපි වරද්ෘා 

ගතත්ශත්. අපි ෘැන් ජනප්රිය තීන්දු ශනොශවි  ගතන්න ඕනෑ. අපි 

ශකොශහොම හරි රශේ තත්ත්වය ජනතාවට කියන්න ඕනෑ. ඒ 

අනුවි  තීන්දු ගතන්න ශවන්ශන්.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, මම කථා කරන ශද් අෘ 

හැන්සාඩ් වාර්තාවට එකතු ශවනවා.  මූලාසනාසව  ගතරු 

මන්ත්රීතුමනි,  2024දී ජනාධිපි වරණයකින් ජනාධිපි වරශයක් 

ශතෝරා ගතන්නවා කියලා අපි හිතමු. ඊළඟ ජනාධිපි වරණයට 

අශප්ක්ෂකශයෝ 10ක්, 12ක්, 1 ක්, 3 ක් විතර එි . හැබැි , ඒ 

අශප්ක්ෂකශයෝ ශෘන්ශනක් අතර තමි  තරගතය ි ශබන්ශන්. ඊළඟ 

ජනාධිපි වරණශේ දී ඒ ශෘශෘනාශගතන් කවුෘ ජනාධිපි  කරන්ශන් 

කියලා රශේ ජනතාව තමි  තීන්දු කරන්ශන්. එතැනදී ශබොරු 

ලියවිල්ලක් ලියලා, අත්පුඩි ගතහන්න ශෘයක් කියලා, ජනප්රිය කථා 

කියපු ශකනා දිනනවා. ඇත්ත කියන, රශේ ි ශබන තත්ත්වය 

ගතැන වාශපම අලුත් system change එකක් ගතැන කියන ශකනා 

පරදිනවා, මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි.  ශමොකක්ෘ පරදින්න 

ශහේතුව?  අශප් රශේ රාජය ශසේවකයන් ෘහසයලක්ෂයක් ඉන්නවා. 

ඊළඟට පත් වන ජනාධිපි වරයා - අර,  මම කියපු ශබොරු කියන 

ශකනා- කියි ,  මම රාජය ශසේවය තව  ක්ි මත් කරනවා කියලා. 

අපිත් එශහම කිේවා. අපි ෘැන්  ශේවා කියන්න ඕනෑ. අපි කිේවා, 

උපාධිධාරින් හැටෘාහක් බඳවා ගතන්නවා කියලා.  බඳවා ගතත්තා. 

ඒශකන් ශපෞද්ගතලික අං ශේ වැ  කරපු උපාධිධාරිනුත් රජශේ 

රක්ෂාවලට ආවා. සාමානය ශපළ විභාගතය සමත් නැි , ඉශගතන 
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ශගතන නැි  ෘරුවන් ලක්ෂයකට රැකියා ශෘනවා කිේවා. ශේ වාශප 

ජනප්රිය තීන්දු ගතැන එක්ශකශනක් කියි .  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් රශේ පාඩු ලබන 

ආයතන 420ක් ි ශබනවා. පාඩු ලබන ආයතන 420 වසරකට 

ලබන පාඩුව බිලියන 85ි . අපි ශකොශහන්ෘ ශේ මුෘල් ශහොයා  

ගතන්ශන්? මුෘල් අමාතයාං ශේ නිලධාරින් ශේ අවස්ථාශේ  ශේ 

නිලධාරි කුටිශේ ඉන්නවා. අපි එකතු කරන බදුවලින් රුපියල් 

බිලියන 85ක් යවනවා, ඒ පාඩු ලබන ආයතන ටික රැක ගතන්න. ඒ 

ශබෝඩ් එක පරිස්සේ කර ගතන්න. ඒ ආයතනවල ඉන්න මිනිස්සුන්ට 

පඩි නඩි ටික ශගතවන්න. ශේ රාජය ආයතන අවුරුදු  2ක් ි ස්ශසේ 

පාඩු ලබනවා. අවුරුදු  2, බිලියන 85න් වැඩි කළාම රුපියල් 

බිලියන 4,472ක් පාඩු ලබනවා. රුපියල් බිලියන 4,472ක් පාඩු 

කරශගතන, "පාඩු ලබන ආයතන" කියමින් අපි ශේ ආයතන ටික 

ි යා ශගතන ඉන්නවා. ඊළඟ ජනාධිපි  අශප්ක්ෂකයා කියනවා,  

"නැහැ. මම ශේ  ආයතන ප්රි වයුහගතත කරන්ශන් නැහැ. රාජය 

සේපත් සුරකින්න ඕනෑ. මා ඒ වැශඩ් කරනවා" කියලා.  එශහම 

කිේවාම, එයා දිනනවා. හැබැි , ශමොකක්ෘ ශවන්ශන්? System 
change එකක් ශවි ෘ? නැහැ, System change එකක් ශවන්ශන් 

නැහැ, මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි. එශහනේ ඇත්ත කියන්න 

ශවනවා. පාඩු ලබන හැම ආයතනයක්ම ප්රි වයුහගතත කරන්න 

ශවනවා. එශහම ශනොකර ශේ ආර්ථිකය හෘන්න පුළුවන්කමක් 

ලැශබන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ඇත්ත කථාව කියන්න ශවනවා. රාජය 

ශසේවයට තව ශසේවකයන් එකතු කරලා, ඒ බඳවා ගතන්න අයත් 

අමාරුශේ ෘමන්න ශහොඳ නැහැ. 

 අපි ජනාධිපි තුමාට කියනවා, ෘැන් ශමතැනින් ඉරක් ගතහලා 

ශහෝ කලින් බඳවා ගතත් උපාධිධාරින්ශප වාශපම  රැකියා ලක්ෂය 

වැ සටහන යටශත් බඳවා ගතත්ත අයශපත් ශසේවය ස්ථිර කරන්න 

කියලා. ඒ මිනිස්සුන්ට අනාගතතයක් ි ශබන්න ඕනෑ; ඒ මිනිස්සු 

රැක බලා ගතන්න ඕනෑ. ඒ නිසාි  මා කිේශේ ි ශබන තත්ත්වය, 

ඉතා භයානක තත්ත්වයක් කියලා. හැබැි , ඇත්ත කියන 

ජනාධිපි  අශප්ක්ෂකයාට ජනාධිපි වරණශේදී ඉ ක් නැි  ශවි . 

හැබැි ,  ලාභ ලබන, ඉතා ශහොඳ කළමනාකරණයක් ි ශබන, 

අනාගතත ඉලක්ක ි ශබන ආයතන ශේකට එකතු කරන්න ඕනෑ 

නැහැ, පාඩු ලබන ආයතන තමි  එකතු කරන්න ඕනෑ කියන  එක 

අපි කියනවා. මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වාශප ශෘයක් 

කියනශකොට පිරිසක්  ඒ ආයතනවල  ශසේවකයන් කීප ශෘශනක් 

එකතු කරශගතන සඨන් පාඨ කියනවා.  ඒ ශවලාවට   අශප් 

ශද් පාලනඥයන් කීප ශෘශනකුත් එතැනට යනවා. "ජාි ක 

සේපත් විකුණන්න ශෘන්න බැහැ" කියලා ඒ අයත් ශබෝඩ්  අල්ලා 

ශගතන ඉන්නවා. ඒ ශබෝඩ්  අල්ලා ශගතන ඉන්නශකොට මාධයශයන් 

එතැනට එනවා. මාධයශයන් ඇවිල්ලා ඔවුන්ශගතන් ඒ ගතැන 

ඇහුවාම, "අප මැරුවත් ශේ ආයතන විකුණන්න ශෘන්ශන් නැහැ, 

අශප් ශල් මි න් තමි  ශේ ආයතන විකුණන්න ශවන්ශන්" කියලා 

ශලොකු සටන් පාඨ කියනවා. රෑට ප්රවඪත්ි  බැලුවාට පස්ශසේ 

ඒශගතොල්ලන්ට හරි සතුටුි . ඇි , ඒ? ජාි ක සේපත් ශවනුශවන් 

කථා කරන ඒ මන්ත්රීතුමා ෘක්ෂ වීරශයක් කියලා ජනතාව අත්පුඩි 

ගතහනවා. එතුමාට ජනතාවශගතන් ශහොඳ සැලකිල්ලක් ලැශබනවා.  

හැබැි , එතුමා ෘන්ශන් නැහැ, මහා භාඩා ාගතාරශයන් බිලියන 

85ක් මා ඒ  ආයතනවලට යවන්න ඕනෑ බව.  ඒක මාධයශේ 

කියැශවන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ශේවාශේ ශවනසක් ඇි  කරන්න 

ඕනෑ, මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි. ඒකි  ඇත්ත තත්ත්වය.  

එෘා කඩා ායේ රැස්වීශේදී මම ජනාධිපි තුමාට ශයෝජනාවක් 

කළා. ජනාධිපි තුමා මුෘල් ඇමි වරයා විධියට අය වැය ශල්ඛ්නය 

ඉදිරිපත් කරමින් ඉතා පැහැදිලිව කිේවා, වයවසායකයන් ආරක්ෂා 

කරන්න ඕනෑ කියලා. ආඩාඩුව නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරු 

හැටියට අපි මහ බැංකුශේ අධිපි තුමාශගතන් ඒ ගතැන ඉල්ලීමක් 

කළා. මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, මම ෘැනට කැබිනේ 

ඇමි වරශයක් ශනොශවි . නමුත්, මම හිටපු කැබිනේ මඩා ලශේ 

සමහර කැබිනේ ඇමි වරු ‘වැය’ ගතැන කථා කරනවා. හැබැි  

එතුමන්ලා ‘අය’ ගතැන කථා කරන්ශන් නැහැ. කැබිනේ ඇමි වරු 

ිනයලුශෘනා ෘැන ගතන්න ඕනෑ  රශේ ආෘායම ශමොකක්ෘ, වියෘම 

ශමොකක්ෘ කියලා. කැබිනේ මඩා ලශේදී අහවල් සහනාධාරය 

ශෘන්න, අහවල් ශද් කරන්න  කියලා කැබිනේ ඇමි වරු 

ශයෝජනා කළාට වැ ක් නැහැ, ඒ ආෘායම එන්ශන් ශකොශහොමෘ 

කියන එක ශනොෘැන. ඒ ගතැනත් ශසොයා බලා ෘැන ගතන්න කැබිනේ 

ඇමි වරයාට වගතකීමක් ි ශබනවා. පසුගිය කැබිනේ මඩා ලශේ 

මම හිටියා. ඒ කැබිනේ මඩා ලශේදී සමහර අය කථා කරනවා,  

අර ටික ශෘන්න ඕනෑ, ශේ ටික ශෘන්න ඕනෑ කියලා. හැබැි , ඒ 

කියන ගතමන්ම රටට ආශයෝජකශයක් එනවා නේ, එයාශප පස්ස 

පැත්තට පි න් ගතහලා එළවන්නත් ඕනෑ. එශහම ශනොශවි  අපි 

කථා කරන්ශන්. අපි ආෘායම ගතැනත් ෘන්නවා; වියෘම ගතැනත් 

ෘන්නවා.   

මහ බැංකුශේ අධිපි තුමාට අපි කියනවා, ඔබතුමා මුෘල් එකතු 

කරන්න; ආෘායේ එකතු කරන්න, හැබැි , අශප් වයවසායකයාත්  

ආරක්ෂා කර ගතන්න ඕනෑ කියලා. බැංකු ණය ශපොලිය ෘැන් ිනයයට 

31ි . රාජය ශසේවශේ ශකශනක් ණයක් ගතත්තා නේ, සුළු 

වයාපාරිකශයක් ණයක් ගතත්තා නේ,  ශකශනක් නිවාස ණයක් 

ගතත්තා නේ, ිනයයට 5ක වාශප ශපොලියකට තමි  ඒ ණය අරශගතන 

ි ශබන්ශන්. මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ිනයයට 5ක විතර 

ශපොලියකට අපි බැංකුවකින් ණය මුෘලක් ගතනිද්දී අශප් වැටුප දිහා 

බලලා, අපට වයාපාරශයන් ශකොච්චර ආෘායමක් එනවා ෘ කියලා 

බලලා, ඊට ගතැළශපන ආකාරයට බැංකු වාරිකය ශගතවන්න පුළුවන් 

විධියට ශන් අපි ඒ ණය මුෘල ලබා ගතන්ශන්. ිනයයට 5කට විතර 

ි බුු ශපොලී ප්රි  තය ිනයයට 31කට විතර වැඩි වුශණොත් 

ශකොශහොමෘ අපි ඒ වාරික ශගතවීේ කරන්ශන්? ඒ වයවසායකයා 

වැටුශණොත් ශමොකෘ ශවන්ශන්? ඒ නිසා අපි ශයෝජනා කරනවා, 

ඉතාම ඉක්මනින් ශේකට විසඳුමක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. 

ශමොකෘ, ශේක රශේ ෘැවැන්ත ප්ර න්යක්. ශමොකෘ  සුළු පරිමාණ හා 

මහා පරිමාණ වයාපාරිකයා වැටුශණොත් රශේ ආර්ථිකය 

වැශටනවා. ඒක අශප් රශේ ආර්ථිකයට ෘැඩි ශලස බලපානවා.  

ජනාධිපි තුමා ධනාත්මක විධියට අපට එෘා ශහොඳ උත්තරයක් 

දුන්නා. ඒ නිසා අපි මහ බැංකු අධිපි තුමාට ශයෝජනා කරනවා, 

අනිවාර්යශයන්ම ඒක ක්රියාත්මක කරන්න කියලා.  

ඒ වාශපම, අශප් අපනයන ආර්ථිකය ගතැනත් මම කියන්න 

ඕනෑ. අපි ශත්, කුරුඳු, ගතේමිරිස,් රබර්, ශපොල් ආදිය අපනයනය 

කරනවා. අපි අපනයනය කරන ඒවාට අගතය එකතු කරන්න 

ශවනවා. මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ශලෝකශේ ප්රබලම සුවඳ 

විලවුන් brand එකක් තමි  Givenchy කියන්ශන්. ඒශක් අ ංගු 

ශද්වල් සඳහන් කරලා ි ශබනවා. ඒ සුවඳ විලවුන් එකට ෘාලා 

ි ශබන්ශන් ශමොනවාෘ? ඒශක් අ ංගු ශද්වල්වලට ඔවුන් ඇතුළත් 

කරලා ි ශබන්ශන් ලංකාශේ ශද්වල්. ගතේමිරිස්, කුරුඳු, ශේවා 

තමි  ඒකට අ ංගු කරලා ි ශබන්ශන්. ශේවා ලංකාශේ  ශද්වල්. 

ඔවුන්ට ෘාන්න ි බුණා ශන් ශේ ශද්වල් ශවන ශකොශහේ ශහෝ රටක 

කියලා. ඔවුන් එශහම කරලා නැහැ. එශහම නේ,  අගතය එකතු 

කිරීම කරනශකොට අපි ඒ සඳහා දිරි ශෘන්න ඕනෑ. ශේ වැ  

පිළිශවළ අපට ක්රියාත්මක කරන්න ශවනවා, මූලාසනාසව  ගතරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

මුෘල් අමාතයාං ශේ නිලධාරිනුත් නිලධාරි කුටිශේ ිනටින නිසා 

මම ශේ ශද් කියන්න ඕනෑ. මම වි ්වාස කරනවා, අශප් රශේ බදු 

ක්රමශේ යේ ශවනසක් ශවන්න ඕනෑ කියලා.  අපි ශේ රශේ 

ජනතාවශගතන් ඍජු සහ වක්ර බදු අය කළ යුතු ශවනවා. ශමතැනදී 

පැහැදිලි ශලස වක්ර බදුවලට තමි  වැඩිපුර අශප් අවධානය ශයොමු 

ශවන්ශන්. ඇි  අපි ඍජු බදු ගතැන හිතන්ශන් නැත්ශත්?  අපි ඍජු 

බදු අය කරන්න කියන්ශන් මිනිසුන්ට බර පටවන්න ශනොශවි . 
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හැබැි , අෘ බදු ෘැශලන් පැනලා යන ප්රමාණය වැඩිි . ජනතාවට 

 ක්ි යක් දීලා, වයවසායකයා හෘලා ඔවුන්ශගතන් බදු ගතත්ශතොත් 

තමි  ව ාත් යහපත්. එශහම නැත්නේ වක්ර බදු කියන එක 

අහිංසක, දුගී දුප්පත් මනුස්සයාටත්  වදිනවා. ඒ නිසා ශේ බදු 

ක්රමශේ යේ ශවනසක් ඇි  විය යුතුි  කියලා අපි ශයෝජනා 

කරනවා.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය දිනවල අශප් ආර්ථිකය 

ගතැන කථා කරනශකොට අපි ෘැකපු ශෘයක් ි ශබනවා. අපට විශද්  

විනිමය ගතලා ශගතන එන ක්රම කිහිපයක් ි ශබනවා.  එකක් තමි , 

අශප් සංචාරක වයාපාරශයන් එන මුෘල. තව එකක් තමි , විශද්  

රමිකයන් විිනන් අපට එවන මුෘල. ඊළඟ එක තමි  අපනයන 

ක්ශෂේත්රශයන් ලැශබන මුෘල. මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, 

විපක්ෂය නිශයෝජනය කරන ප්රබල නායකශයෝ කිහිප ශෘශනක් 

කියනවා මට ඇහුණා, ඒ ශගතොල්ලන් ආඩාඩුව ගතත්තාම කරන්ශන් 

ශකොශහොමෘ කියලා. ඒ ශගතොල්ලන් කියනවා, අපි ආඩාඩුව ගතත්ත 

ගතමන් විශද්  විනිමය ප්ර ්නය ඉවරි  කියලා. අපි ඇහුවාම ඒ 

ශකොශහොමෘ කියලා?  ඒ ශගතොල්ලන් කියනවා, ඒ අය ආඩාඩුව 

ගතත්ත ගතමන් විශද් වල ඉන්න රමිකයන් එක පාරටම ලංකාවට 

ශ ොලර් ටික එවනවා කියලා. ඒ අයට ශේ ශගතොල්ලන් ගතැන ශලොකු 

වි ්වාසයක් ි ශබනවා කියලා කියනවා.  

ශේ ආඩාඩුව වි ්වාස නැහැ, ඒ ශගතොල්ශලෝ ගතැන වි ්වාසයක් 

ි ශබනවාලු. ශේවා අමූලික ශබොරු. ශේවා අමූලික ශබොරු කියලා 

මම කියන්ශන් ශේකි . විශද්  රටවල ිනටින රමිකයන් උපයන 

ශ ොලර් එක, යූශරෝ එක, පවුම, ඩිනාර් එක, ඩිරාේ එක ලංකාවට 

එවනශකොට රුපියලක් ශහෝ වැඩිශයන්  ගතන්න තමි  ඔවුන් 

බලන්ශන්. එශහම ශන්ෘ  මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි? තමන් 

හේබ කරන මුෘල  අේමාට, තාත්තාට, බිරිඳට එවනශකොට කීයක් 

හරි වැඩිශයන් ගතන්නි  ඔවුන් බලන්ශන්. ඒක සාධාරණි ශන්. 

එතශකොට, ඒ ශගතොල්ලන්ට අෘාළ ශවන්ශන් නැහැ, ෘැන් ශේ රශේ 

ආඩාඩු පාලනය කරන්ශන් සජබයෘ, ශජ්වීපී එකෘ, ශපොදුජන 

ශපරමුණෘ, එශහම නැත්නේ ශවන කවුරු හරිෘ කියලා. ඒවා 

ශබොරු. ඒවා අමූලික ශබොරු. ශේ ශබොරු කියන එක අපි 

නවත්වන්න ඕනෑ. ඒකි  මම කිේශේ, system එක change 

ශවන්න ඕනෑ කියලා.  ෘැන් අපිත් හැශෘන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අමූලික 

ශබොරු කියන්න එපා. එශහම නේ අපි ෘැනගතන්න ඕනෑ, විශද්  

රමිකයා හේබ කරන විශද්  මුෘල්වලට සාධාරණ මිලක් ශෘන්න. 

උන්ඩියල් වාශප ක්රම  නිසා අෘ අපට ඒ වටිනාකම ශෘන්න 

බැරිශවලා ි ශබනවා. අන්න ඒක හරියට කර ගතත්ශතොත් විශද්  

රමිකයන්ශප මුෘල් ටික ශේ රටට ශගතන්වා ගතන්න අපට පුළුවන්. 

තව සමහරු කියනවා, ෘැන් අශප් රශේ ඉන්න ශමොළකාරශයෝ 

ටික ඔක්ශකෝම යනවා, අශප් රටි  කවුරුවත් ඉි රි ශවන්ශන් 

නැහැ, අශප් රටින් විශද්  රැකියාවලට යන එක එච්චර සුබවාදී 

නැහැ කියලා. මශගත අේශේ! එශහම කියලා ෘැන් හරියට කෑ 

ගතහනවා. මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, යුශරෝපශේ 

ි ශබනවාශන්, උතුරු යුශරෝපය. Eastern European countriesවල 

එකම ආෘායේ මාර්ගතය තමි  යුශරෝපශේ ශවනත් රටවලට 

ගිහිල්ලා රමිකයන් හැටියට ශසේවය කිරීම. එශහම කරලා ඔවුන්ශප 

රටවල්වල ආර්ථිකය  ක්ි මත් කර ගතන්නවා. ඒ අය ඔක්ශකෝම ඒ 

රටවල නවි න්න යන අය ශනොශවි . 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! කවුරුන් ශහෝ ගතරු මන්ත්රීවරයක් මූලාසනය 

සඳහා ගතරු ගුණි ලක රාජපක්ෂ මහතාශප නම ශයෝජනා කරන්න. 

ගුණ නශ්හාන් නසේමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் னசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, "ගතරු ගුණි ලක රාජපක්ෂ 

මහතා ෘැන් මූලාසනය ගතත යුතුය"ි  මා ශයෝජනා කරනවා. 

 

ගුණ ජගත් සමරවික්රම මහතා  
(மாண்புமிகு ஜகத் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Jagath Samarawickrama)  
 

විසින් ස්ථිර කරන ලී. 
ஆனமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශ්්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ නප්රේම්නාත් සී. නදොලවත්ත මහතා මූලාසනනයන් 

ඉවත් වූනයන්, ගුණ ගුණි ලක රාජපක්ෂ මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பினரம்நாத் சி. ததாலவத்த அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலனவ, மாண்புமிகு குைதிலக ராஜபக்ஷ 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE  left the 
Chair, and  THE HON. GUNATHILAKA RAJAPAKSHA took the Chair. 

 
ගුණ නරෝහිත අනේගුණවර්ධාන මහතා  
(மாண்புமிகு னராஹித்த அனபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, මම ෘැන් විශද්  රැකියා 

ගතැනත් කියන්නේ. කේකරුශවක් ශවන්න පුළුවන්, ශවනත් 

වඪත්ි කශයක් ශවන්න පුළුවන්, ඔහු විශද්  රැකියාවකට ගිහිල්ලා 

ශලොකු වැටුපක් උපයාශගතන ලංකාවට එනවා. ෘැන් ශේක 

ෘකින්ශන්ත් වැරදි ආකාරයට.  අපි ෘැකලා ි ශබනවා ශලෝකශේ 

හැම රටකම මිනිස්සු ශවනත් රටවලට ගිහිල්ලා ශසේවය කරනවා. 

ඇශමරිකාශේ ජනතාවත් ශවනත් රටවලට ගිහිල්ලා ශසේවය 

කරනවා. එංගතලන්තශේ මිනිස්සු ශවන රටවලට ගිහිල්ලා ශසේවය 

කරනවා. ඉි න්, ශමතුමන්ලාශප අව යතාව ශමොකක්ෘ? 

ශමතුමන්ලාශප අව යතාව ශවන එකක්. රශේ ආර්ථිකය 

ක ාශගතන වැටුශණොත් තමි  ඒ අයට ශහොඳ තත්ත්වයක් උෘා 

ශවන්ශන්. ශතල් ශපෝලිේ ටික, අරවා ශේවා ටික එනවා නේ, ඒ 

අය හිතන ශද්වල් ක්රියාත්මක කරන්න  පුළුවන්. 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ෘැන් ශද්ශීය ආර්ථිකයක් 

ගතැන කථා කරනවා. විශ ේෂශයන්ම ආර්ථිකය ගතැන ෘන්නා 

ආර්ථික විශ ේෂඥයකු වන, ඒ වාශපම රජශේ මුෘල් පිළිබඳ කාරක 

සභාශේ සභාපි කම ෘරන ගතරු  ආචාර්ය  හර්ෂ ෘ ිනල්වා 

මන්ත්රීතුමා ෘැන් ශමතැන ිනටියා නේ ශහොඳි  කියලා මම හිතුවා. 

එතුමා මෑතකදී ශේ රටට ටි ල් ආනයනය කරන වයාපාරිකයන් 

සහ ශේ රශේ ටි ල් නිෂ්පාෘනය කරන ශද්ශීය වයාපාරිකයන  ්

විපක්ෂ නායක කාර්යාලයට කැඳවනවා. ඒ ශෘශගතොල්ලන්ම එකට 

කැඳවනවා.  මම ෘන්ශන් නැහැ, ඒශක් ීමතයනුූ ලභාවය 

ශමොකක්ෘ කියලා. ශේ රශේ ටි ල් නිෂ්පාෘනය කරන ආයතන 

10ක් පමණ අෘ රශේ ි ශබනවා. ඒ ටි ල්වලට අව ය කරන කිරි 

මැටි, ිනලිකා වැලි ඇතුළු raw materials ඔකශකෝම ි ශබන්ශන් 

ශේ රශේම තමි . ඒවාි න් තමි  ටි ල් හෘන්ශන්. ෘැන් එතුමා 

ඔවුන් කැඳවලා කියනවා, ශේවා ආනයනය කරන්න ඕනෑ කියලා. 

එෘා, ශගතෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපි තුමාශප කාලශේ රජයක් 

හැටියට අපි ටි ල් ආනයනය කරන එක සේපූර්ණශයන් 

නැවැත්තුවා. එෘා රුපියල් 3,000ට ි බුු ටි ල් කැශේ අෘ රුපියල් 

1, 00ි . 
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[ගතරු ශරෝහිත අශේගුණවර්ධන  මහතා] 



2022 ශනොවැේබර් 21 

එතශකොට ශකොශහොමෘ ශද්ශීය වයවසායකශයක් උ ට 

එන්ශන්?  ශමොකක් ෘ ශේ ආර්ථික ප්රි පත්ි ය? මම ආර්ථික විෘයාව 

ගතැන එතුමා තරේ ඔස්තාර් ශකශනක් ශනොශවි . හැබැි , බිශේ 

ිනදුවන ශද් ගතැන අපට ශහොඳ ෘැීමමක් ි ශබනවා. ටි ල් 

කර්මාන්ත ාලාකරුවා විතරක් ශනොශවි , සමස්ත ජාලයක් ඒ 

තුළින් ජීවත් ශවනවා. ටි ල් ආනයනය කළා නේ මහ බැංකු 

අධිපි තුමාට තව ප්ර ්නයක්. ඇි ? ටි ල් ටිකක් ශගතශනන්නත් 

ඇශමරිකානු ශ ොලර් ටික යවන්න එපා යැ. ශතල් ටික ගතන්න 

බැරුව ඉන්න ශකොට, ගතෑස් ටික ගතන්න බැරුව ඉන්න ශකොට, 

ශබශහත් ටික ගතන්න බැරුව ඉන්න ශකොට ටි ල් ශගතශනන්නත් 

ශ ොලර් යවන්න ඕනෑ. ශේක ෘ ශේ ශගතොල්ලන්ශප ආර්ථික 

ප්රි පත්ි ය? ශේ ශගතොල්ලන් එක එක ශවලාවට ශවනස් ශවනවා. 

රෑට  ැනිශයල්; ෘවල්ට මිශගතල්. ඉි න් ශේකත් ශවනස් ශවන්න 

ඕනෑ. ශේ තත්ත්වය ශවනස් කරන්න ඕනෑ කියන එක තමි  අපි 

ශබොශහොම පැහැදිලිව කියන්ශන්. 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ අය වැය ගතැන කථා කරද්දී 

අහනවා, ශේවා ශකොශහොම ෘ කරන්ශන් කියලා. මම පැහැදිලි 

කරලා කිේවා, මුලින්ම ආෘායම සහ වියෘම ි ශබනවා කියලා. 

ඔබතුමා මූලාසනශේ ඉන්න නිසාම  ශමශහම කියනවා කියලා 

හිතන්න එපා. අපි ටිකක් වයසට යනශකොට ශකස් ටික ගිහිල්ලා 

තේටය එනවා ශන්. ඔබතුමාත් මූලාසනයට ආශේ මරු ශවලාශේ. 

නමුත් ශේක කියන්නත් එපා යැ. අපි ඉදිරිපත් කරපු ශේ අය වැය 

මම ෘකින්ශන් ශේ විධියට. තේටය පෑශෘන ශකොට ශකස් ගතස් 

කීපයක් ඉතුරු ශවනවා ශන්. අපි ෘැන් උත්සාහ කරන්ශන් අසීමිත 

තේටයක් සීමිත ශකස් ගතස්වලින් වසා ගතන්න. ශේකි  ඇත්ත 

කථාව. අසීමිති , තේටය. හැබැි , ශකස් ගතස් සීමිති . ඒශකන් 

තේටය වහගතන්න හෘනවා වාශප වැ ක් තමි  අපි ශේ කරන්න 

හෘන්ශන්.  

ඉි න් ශේ ආර්ථික අර්බුෘශයන් අපි ශගතො  එන්න ඕනෑ. 

ඒශකන් ශගතො  එන්න හැම ශකශනකුම ආපසු හැරී බලන්න ඕනෑ; 

අනාගතතය සැලසුේ කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අනාගතත වැ  

පිළිශවළක් හෘන්න ශවනවා. ඒ වැ  පිළි ශවළ තුළ පරණ 

ගතලාශගතන ආපු ක්රමශයන් අපිට ඉවත් ශවන්න ශවනවා. අපි 

කිේශවොත්, ශේ ශේ ශද්, ශේ ශේ විධියට ිනද්ධ ශවන්න ඕනෑ 

කියලා, එශහම ශවන්න ඕනෑ නැහැ. ඊට ව ා ශවනස් ක්රමයකට 

අපි හිතුශවොත් අපට පුළුවන් ශවි , ශේ ආර්ථිකය ශගතො  ගතන්න. 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, අනිවාර්යශයන්ම ශේ ආර්ථිකය 

ශගතො ගතන්න නේ, ශේ අවුරුද්ශද් නැතත් 2024 වර්ෂය ශවන 

ශකොටවත් ශේ අය වැය හිඟය රුපියල් බිලියන 2,404ට ව ා අඩු 

මේටමකට ශගතශනන්න නව ආෘායේ මාර්ගත උත්පාෘනය කරන්ශන් 

ශකශසේෘ කියන එක ගතැන අපි හිතන්න ඕනෑ. එශහම නැතුව අපට 

කවෘාවත් ශේ ගතමන යන්න පුළුවන්කමක් ලැශබන්ශන් නැහැ. ශේ 

ගතමන යන්න පුළුවන් වන්ශන්, අලුි න් හිතන, අලුත් විධියට වැ  

කරන තත්ත්වයකදී විතරි . ඒ වාශපම ගතලාශගතන ආපු ක්රමශයන් 

එහාට ගිහිල්ලා ශේක ක්රියාත්මක කරන්න ශවනවා. එශහම 

ශනො වුශණොත් අපි හැමශෘනාටම ශවන්ශන් ෘරුු ආගතාධයකට 

වැශටන එක. 

ශේ රශේ ජනතාව ශවනුශවන් පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය 

කරන මන්ත්රීවරුන් 22 ශෘනාට වගතකීමක් ි ශබනවා. ඒ වගතකීම 

අපි ඉටු කරන්න බැඳිලා ඉන්නවා.  ඒ වගතකීම ඉටු කරන හැම 

ශකශනකුම ශේ පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන්ශන් යේ 

පක්ෂයක් නිශයෝජනය කරමින්. පක්ෂයක් නිශයෝජනය කරන 

නිසා ඒ පක්ෂශේ ි ශබන ප්රි පත්ි  අපට අෘාළ ශවනවා. හැබැි , 

අෘ අපි වැටිලා ඉන්න තත්ත්වය දිහා බලන  ශකොට අපට ිනද්ධ 

ශවනවා, ආඩාඩුව, විපක්ෂය විධියට හිතන්ශන් නැතුව අපි 

ඔක්ශකෝම එකට එකතු ශවලා එක විධියට හිතලා යේ අලුත් වැ  

පිළිශවළකට යන්න. එශහම ශනොගිශයොත් අපට ිනද්ධ වන්ශන් අපි 

තවත් ආර්ථිකශයන් පහළට වැශටන එකි .  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ෘකිනවා ශලෝකශේ 

ශනොශයක් රටවල් ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරලා ඔවුන් 

නැඟිටපු විධිය. අශප් රශේ සංචාරක වයාපාරය ගතැන බලන්න. 

ඔබතුමාත් සංචාරක වයාපාරශේ වටිනාකම ගතැන ෘන්නවා. 

ඔබතුමාශප දිස්ත්රික්කශේත්  සංචාරක වයාපාරය නිසා ඍජුව සහ 

වක්රාකාරව ශකොපමණ ආර්ථිකය  ක්ි මත් වුණා ෘ.  පාස්කු 

ප්රහාරශයන් සංචාරක වයාපාරයට වි ාල හානියක් වුණා. ශකොවිඩ් 

එක සංචාරක වයාපාරයට බලපෑවා. අපි ෘැඩි ශලස ඒ නිසා 

අපහසුතාවට පත් වුණා. හැබැි , ඒ වාශපම අපි ෘැක්කා ශලෝකශේ 

දියුුවන රටවල් සංචාරක වයාපාරය ශගතන යන විධිය.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් රටට ආසන්නශේ 

ි ශබන මාලදිවි ශන් පුංචි දූපත් ටිකක් ි ශබන්ශන්. ඒ රශේ 

ෘරුශවෝ ශගතො ක් ඉශගතන ගතන්ශන් ලංකාශේ පාසල්වල. 

මාලදිවි ශන් සංචාරක වයාපාරශයන් අෘ ඔවුන් විශද්  විනිමය 

ශකොපමණ ප්රමාණයක් ලබනවා ෘ? ශමොකක් ෘ ඒකට ශහේතුව?  

ඒකට ශහේතුව, ඔවුන්ට ජාි ක ප්රි පත්ි යක් ි ශබනවා.  

ජාි ක ප්රි පත්ි යක් ඔවුන්ට ි ශබනවා. ඔවුන් ඒ ජාි ක 

ප්රි පත්ි ය ක්රියාත්මක කරනවා. ඔවුන් සතුව ි ශබන දූපත් ටික 

ඔවුන් ගතණනය කරලා ි ශයනවා ශහක්ටයාර් ප්රමාණය 

ශකොපමණෘ කියලා. මාශල් ඉඳලා ඒ දූපත්වලට ඇි  දුර ප්රමාණය 

ශකොච්චරෘ,  පළමුශවන්ම ඒ දූපත් බදු ශෘනශකොට  ශගතවන්න ඕනෑ 

කීයෘ,  ඊට පස්ශසේ ඒවාට එන සංචාරකයාශගතන් බදු ගතන්ශන් 

කීයක්ෘ ආදී ව ශයන් ප්රි පත්ි  සකස් කරලා ි ශබනවා. ඒ 

ශගතොල්ලන් ිනයයට 15 ෘක්වා බදු ගතන්නවා. ඒ නිසා ඒ අයට වියෘේ 

කරන්න ශෘයක් නැහැ.  මාලදිවි න අෘ සංචාරක වයාපාරය හරහා 

ඔවුන්ශප ආර්ථිකයට ෘැවැන්ත  ක්ි යක් ඇි  කරශගතන 

ි ශයනවා. අශන් අේශේ, ඒකට අශප් රට!  අශප් රශේ ශපොඩි  

කෑල්ලක් හරි බදු ශෘනවා  කියන්න ශකෝ ශවන ශද් බලන්න.   

ඊශේ ශපශර්ෘා කියනවා, කි ේස් දූපත පැත්ශත් ි ශයන ශමොකක්ෘ 

එකක් බදු ශෘනවා කියලා. ඒක ශමොකක්ෘ කියලා ෘැකලාවත් 

නැහැ. ශේ කථා කරන මම ඒක ෘැකලාත් නැහැ. නමුත් ශමශහේ 

ඉඳශගතන කියනවා, ඒක අශප් උරුමයක්, ඒක  බදු දීලා නේ 

අහුශවන්න එපා, ඒ උරුමය අපි රැක ගතන්න ඕනෑ කියලා. ඉි න් 

ශමශහම කර කර රටක් හැටියට අපි නැගිටින්ශන් ශකොශහොමෘ? 

අශප් ආර්ථිකය ශගතො නගතන්ශන් ශකොශහොමෘ?  අපි අශප් රට උ ට 

ශගතනියන්න නේ ශේ ක්රමවල ශවනසක් ඇි  කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි,  අපි  විශද්  විනිමය ලබා 

ගතැීමමට අපි කටයුතු කරන ගතමන්ම, අශප් රටින් පිටරටට මුෘල් 

යන එකත් අපි නවත්වා ගතන්නත් ඕනෑ. මූලාසනාසව  ගතරු 

මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ෘන්නවා,  අශප් ශකොතලාවල ආරක්ෂක 

වි ්වවිෘයාලය  - KDU - ගතැන.  ශේ ශකොතලාවල ආරක්ෂක 

වි ්වවිෘයාලශේ වවෘය පීඨයට ඇතුළත් ශවන්න ෘරුවන් 

45ශෘශනකුට පසුගිය සි ශේ අවස්ථාව ලැබුණා. රජශේ 

වි ්වවිෘයාලවල වවෘය පීඨයට ඇතුළත් ශවන්න බැරි ශවච්ච, 

ගතේවල අහිංසක ෘරුවන් 45ශෘශනකුට ඒ අවස්ථාව  ලැබුණා. 

රජශේ වි ්වවිෘයාලවල වවෘය පීඨයට යන්න ලකුු මදි ශවච්ච 

ෘරුවන් 45ශෘශනකුට ශකොතලාවල ඇක මිශේ ඒ අවස්ථාව 

ලැබුණා. තව අවුරුදු තුනකට පස්ශසේ ඔවුන් වවෘයවරු හැටියට 

එළියට එනවා. එශහම ශවන්ශන් ශේ  KDU  එක ි බිච්ච හින්ෘා 

ශන්. එශහම නැතත් ඒ ෘරුවන් වි ්වවිෘයාලයකට ඇතුළත් ශවි ,  

හැබැි , වවෘය පීඨයට ශනොශවි . එෘා ශේ  KDU එක සේබන්ධ  

පනත් ශකටුේපතක් ශගතනැල්ලා ීමි ගතත කරන්න හෘනශකොට 

ශමොනවාෘ කශළේ? අධයාපනය ගතැන කථා කරන එක මහත්තශයක් 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශපොල්දූව හංදිශේ ඒකට විරුද්ධව බුදියා ගතත්තා. ඒ නිසා ශකොවිඩ් 

හැදිලා නිකං නැි  ප්ර ්නත් ඇි  කර ගතත්තා.   

මම අහන්ශන් ශේකි .  අෘ අශප් රශේ ෘරුශවෝ ශකොපමණ 

ප්රමාණයක් විශද්  රටවලට ගිහිල්ලා ශනොශයකුත් වි ්වවිෘයාලවල 

ඉශගතනුම ලබනවාෘ? ඒ ෘරුවන්ට ශමොකුත් කියන්න අපට බැහැ. ඒ 

ඉශගතනුම ලබන ෘරුවන් ශවනුශවන් අපට ිනද්ධ ශවනවා, අශප් 

රශේ මුෘල් ඒ රටවලට යවන්න. ගතරු මූලාසනාසව  ගතරු 

මන්ත්රීතුමනි, ඒ ගතණන ශකොච්චරක් ශවනවාෘ? හැබැි , අශප් රශේ 

එක ශපෞද්ගතලික වි ්වවිෘයාලයක් හෘා ගතන්න විධියක් නැහැ. 

හෘන්න යනශකොටම අර මම කියපු කේටිය එනවා.  ඒකට 

ශවනමම කඩා ායමක් ඉන්නවා,  ඇවිල්ලා ශබෝඩ් ටික ශෘනවා,  

ශබෝඩ් ටික එල්ලා ගතන්නවා,  එල්ලා ශගතන කියනවා, අපි 

ඉන්නතුරු ශපෞද්ගතලික වි ්වවිෘයාල විවඪත කරන්න ශෘන්ශන් 

නැහැ කියලා. මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ශපෞද්ගතලික 

වි ්වවිෘයාල විවඪත කරන එශකන් එක පැත්තකින් අශප් ෘරුවාට 

විශද්  රටකට ශනොගිහින් ශමශහේ ඉඳශගතන උපාධිය ලබා ගතන්න 

පුළුවන්කම ලැශබනවා. ඒ වාශපම, විශද්  රටවල ෘරුවන් පවා 

ඉශගතන ගතන්න අශප් රටට එනවා.  විශද්  රටවල ෘරුවන්  ශේ 

රටට ආවාට පස්ශසේ අපට ඒ හරහා ආෘායේ ලබා ගතන්න පුළුවන්; 

විශද්  විනිමය ලබන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් ශනොශවි ,  

වි ්වවිෘයාලයක් ි ශබනවා නේ, ඒ අවට ශන්වාිනකාගතාර පහසුකේ, 

කෑම බීම සපයන තැන් ආදී ිනයල්ල ඇි  ශවනවා. 
 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! කවුරුන් ශහෝ ගතරු මන්ත්රීවරයකු මූලාසනය 

සඳහා ගතරු ශප්රේේනාත් සී. ශෘොලවත්ත මන්ත්රීතුමාශප නම ශයෝජනා 

කරන්න. 
 

 
ගුණ නීි ඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பினரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, "ගතරු ශප්රේේනාත් සී. 

ශෘොලවත්ත මන්ත්රීතුමා ෘැන් මූලාසනය ගතත යුතුය"ි  මා ශයෝජනා 

කරනවා. 
 

ප්රශ්්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ ගුණි ලක රාජපක්ෂ මහතා මූලාසනනයන් ඉවත් 

වුනයන්, ගුණ නප්රේම්නාත් සී. නදොලවත්ත  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு குைதிலக ராஜபக்ஷ அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலனவ, மாண்புமிகு பினரம்நாத் சி. 

ததாலவத்த அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. GUNATHILAKA RAJAPAKSHA left the 
Chair, and  THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE took the Chair. 

 
 

ගුණ නරෝහිත අනේගුණවර්ධාන මහතා  
(மாண்புமிகு னராஹித்த அனபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිසා අපට පුළුවන්කම 

ි ශයනවා නේ, ශපෞද්ගතලික වි ්වවිෘයාල  අශප් රට තුළ ස්ථාපිත 

කරන්න ඕනෑ. විශ ේෂශයන් වරාය නගතරය - Port City එක - තුළ. 

එෘා මම වරාය හා මහාමාර්ගත ඇමි වරයා කාලශේ මහින්ෘ 

රාජපක්ෂ ජනාධිපි තුමාශප කාලශේ තමි  වරාය නගතරය ආරේභ 

කශළේ. ඒක ඉතාම ශහොඳ ආශයෝජනයක්.  අපට පුළුවන් නේ, ඒ 

තුළ ශපෞද්ගතලික වි ්වවිෘයාල කිහිපයක් ආරේභ කරන්න, 

විශ ේෂශයන්ම ශේ රශේ ආර්ථිකයට ඒක  ෘැඩි ශලස උපකාර 

ශවනවා. ඉි න් ශේ ක්රම අපි ඇි  කරගතත යුතු ශවනවා. ඒක කර 

ගතන්න අපි හැම ශකශනක්ම එකට එකතු ශවන්න ශවනවා. අශප්  

අර පැරණි ආකල්ප,  අශප් පක්ෂශේ ි ශයන්ශන් ශේ මතය, අපි 

ශේ අහවල් ශද් ශවනුශවන් තමි  කැප ශවන්ශන් කියන ක්රමය 

මිනිසුන්ට ෘැන් ි ත්ත ශවලා ි ශයන්ශන්. මිනිස්සුන්ට ඕනෑ 

නැඟිටින්නි .  නැඟිටින්න නේ, මිනිස්සු  සුදුසු තැනට යන්න 

ඕනෑ.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි,  ආිනයානු කලාපශේ ජපානය 

තමි  ආර්ථික තත්ත්වශයන් එෘා ඉහළින් හිටිශේ. ශෘවන තැන 

හිටපු රට තමි  ශ්රී ලංකාව. හැබැි , අෘ ජපානයි  අපිි  ගතත්තාම, 

අපි ශකොතැනෘ?  ජපානශේ එක රහසක් ි ශබනවා. ඒ ශමොකක්ෘ? 

ඒ හැම මිනිශහක්ම වැ  කරන මිනිශහක් බවට පරිවර්තනය වුණා. 

ඒ  මිනිසුන්ට වැ  කරන්න ශවනවා.  ඒ නිසා අපටත් වැ  කරන 

මිනිස්සු බවට පරිවර්තනය ශවන්න ශවනවා. ඒ වාශපම තමි   

ශකශනකුට  ශකශනක් ගතරු කරන තත්ත්වය ඇි  කරන්න ඕනෑ.  

ජපානශේදී  මිත්රශයක් හමු වුණත්, කවුරු හමු වුණත් ශෘන්නාට 

ශෘන්නා හිස නමලා ශගතෞරව කර ගතන්නවා. අෘ අපි ළඟ නැි  

ශවලා ි ශයන්ශන් ඒක. අෘ ශගතෞරවය ශනොශවි  අපි ළඟ 

ි ශයන්ශන් වවරය. ශගතෞරවය ශවනුවට වවරය ඇවිල්ලා. 

එතශකොට ශේවා ි ශයනකේ ශකොශහොමෘ අපට රටක්  දියුු 

කරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්?  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ශහට තමි  ශේ අය වැය 

ශයෝජනා ශෘවන වර කියවීශේ  ඡන්ෘය පාවිච්චි කරන්ශන්. අපි  

විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්ශගතන් ඉල්ලීමක් කරනවා, රට ආර්ථික 

ව ශයන් ඒ වාශපම අනිකුත් ප්ර ්නවලින් මිරිකිලා ි ශයන 

ශවලාවක අපි හැශමෝම එකතු ශවලා රශේ ජනතාව පණිවු යක් 

ශෘමු කියලා. 

අපි එකතු ශවලා තමි  ශේ රට ආර්ථික ව ශයන් 

ශගතො ගතන්ශන් කියන පණිවු ය ලබා ශෘමු.  

රනිල් වික්රමිනංහ ජනාධිපි තුමා අෘ යේ සහනයක් ලබා දීලා 

ි ශබනවා. අරගතළ කරලා රට විනා  කරපු අය පැත්තකට කරලා, 

රට ඉදිරියට ශගතන යන්න  ක්ි ය ලබා දීලා ි ශබනවා. ඒ නිසා 

එතුමාට රට ඉදිරියට ශගතන යන්න  ක්ි ය ලබා ශෘන්න 

හැමශෘනාම එකට එකතු ශවන්න කියා ආරාධනා කරමින්, මට ශේ 

ශවලාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාටත්  ස්තුි  කරමින් මා නිහඬ 

ශවනවා, මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි.   
 

 
එකල්හි නේලාව අ. භා. 5.30  වූනයන්, කටුතතු අත්හිටුවා විවාදය 

කල් තබන ලී. 
එතැන් සිට විවාදය 2022 නනොවැම්බර් 22 වන අඟහුණවාදා 

පවත්වනු ලැනේ. 
 

 

அப்தபாழுது, பி.ப. 5.30 மைியாகிவிடனவ, அலுவல்கள் 

இகடநிறுத்தப்பட்டு விவாதம் ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

 விவாதம், 2022 நவம்பர் 22, தசவ்வாய்க்கிைகம மீளத் 

ததாடங்கும். 
 

 

It being 5.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 
adjourned. 

Debate to be resumed on Tuesday, 22nd November, 2022. 
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කල්තැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 
 
ගුණ නීි ඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பினரமஜயந்த) 

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

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, "පාර්ලිශේන්තුව ෘැන් කල් 

තැබිය යුතුය" ි  මා ශයෝජනා කරනවා. 
 
ප්රශ්්නය සභාිමමු  කරන ලී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

  
කඪෂිකර්ම පර්නේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාාරින් 

මුහුණ නදන ගැටලු                                                                                                                                                                                                                                              
விவசாய ஆராய்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி உதவியாளர்கள் 

எதிர்னநாக்கும் பிரச்சிகனகள் 
ISSUES FACED BY AGRICULTURE RESEARCH AND 

PRODUCTION ASSISTANTS   

 
 

[අ.භා.  .31] 

 

ගුණ නක්.පී.එස්. කුමාරසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு னக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

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

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, අෘ  දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාශේ මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"වසර 2 කට ව ා ක්ශෂේත්රශේ අත්ෘැකීේ ඇි  කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ 

හා නිෂ්පාෘන සහකාර නිලධාරින්, රශේ ප්රමුඛ් කාර්ය භාරයක් වන 

කඪෂිකර්ම ක්ශෂේත්රය ග්රාී ය මේටශමන් නඟා ිනටුවීම ශවනුශවන් ෘැවැන්ත 

කාර්ය භාරයක් ිනදු කරනු ලබි . ශගතොවිජන සංවර්ධන පනත ක්රියාත්මක 

කිරීම හරහා ශගතොවීන්ශප වනි කමය ගතැටලු සඳහා විසඳුේ ලබා දීමත්, 

කඪෂිකර්ම ක්ශෂේත්රශේ වයාප්ි  කටයුතු කිරීම ශමන්ම අතයව ය කාර්ය 

භාරයක් ඉටු කරමින් ිනටිනු ලබි .      

ශගතොවි මහතුන් සමඟ සී පව කටයුතු කරන ශමම පිරිස ශගතොවීන්ශප 

ගතැටලු ශමන්ම කඪෂිකර්ම ක්ශෂේත්රශේ විය යුතු ශවනස්කේ පිළිබඳව මනා 

අවශබෝධයක් ඇි  පිරිසකි. රශේ කඪෂිකර්මය සංවර්ධනය සඳහා ඍජුව 

ෘායකත්වය ලබා ගතත හැකි එකම කඩා ායම ශමොවුන්ය. පළාත් අනුව වගතා 

කළ හැකි ශබෝගත පිළිබඳව ශමන්ම කඪෂි ශයෘවුේ අව යතා පිළිබඳව මනා 

අවශබෝධයක් ශමම නිලධාරින් සතුව ඇත. 

රට තුළ උද්ගතතව ඇි  ආහාර අර්බුෘය විසඳීමටත්, ශ ොලර් හිඟතාව 

නවතා ශ ොලර් ඉපයීමටත් කඪෂිකර්ම ක්ශෂේත්රය විධිමත්ව භාවිත කළ හැක. 

ඒ පිළිබඳව විශ ේෂඥ ෘැනුම ප්රාශයෝගිකව බිේ මේටශමන් ක්රියාත්මක කිරීම 

සඳහා ශයොෘාගතත හැකි ඉලක්කගතත කඩා ායම කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ හා 

නිෂ්පාෘන සහකාර නිලධාරින් බව ඕනෑම අශයකුට ශත්රුේගතත හැකි 

කරුණකි.  

ශසේවා වයවස්ථාව අනුමත කිරීමටත්, ඔවුනට අව ය නිපුණතාවන් 

ලබා දීමටත්, ඒ සඳහා අව ය පහසුකේ සැලසීමටත් අව ය කඩිනේ පියවර 

ගතැීමම තුළින්, ශ්රී ලංකාශේ සංවර්ධනයට ශමම ක්ශෂේත්රය ව ාත් ලලෘායීව 

ෘායක කර ගතැීමශේ වැෘගතත්කම පිළිබඳ ෘැඩි අවධානයක් ශයොමු  කළ යුතුි  

කියන ශයෝජනාව ශමම ගතරු සභාවට ඉදිරිපත් කරමි." 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, මා හිතන හැටියට ඔබතුමාත් 
ෘන්නවා, කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂ්පාෘන සහකාර නිලධාරින් 
කියන්ශන් ශේ රශේ ෘැවැන්ත කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන 
නිලධාරින් කඩා ායමක් බව. ඒ අයට ප්ර ්න ගතණනාවක් ි ශබන 
බව මම ශේ ශවලාශේ කියන්න ඕනෑ.  

ඒ ප්ර ්න  නිසා තමි  මම අෘ ශේ  සභාව කල් තබන 

අවස්ථාශේ ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කශළේ.  

ශේ අවස්ථාශේ  කඪෂිකර්ම රාජය අමාතයතුමා ශේ ගතරු 
සභාශේ ිනටිනවා. ගතරු රාජය අමාතයතුමනි, මම ශේ ශයෝජනාව 
පිළිබඳව කඪෂිකර්ම අමාතයතුමාටත් අෘ උශද් කිේවා.  

ශේ රශේ වඪත්තීය සමිි  ගතණනාවක් ි ශබනවා. සමහර 
වඪත්තීය සමිි  ි ශබන්ශන්, සමිි ය ශපන්වලා ඒ නායකයන්ශප 
වැ  කටයුතු කර ගතන්නි . ශේ කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ හා 
නිෂ්පාෘන සහකාරවරුන්ශප ප්ර ්න දීර්ඝ කාලයක් ි ස්ශසේ 
ි ශබනවා. එම තනතුරට බඳවා ගතැීමමට අෘාළව 1224දී සකස ්
කළ බඳවා ගතැීමශේ පටිපාටියක් තමි  තවමත් ි ශබන්ශන්. ඒක 
ෘැන් අවුරුදු 28කට ව ා පැරණිි . ශේ ශවනශකොටත් ඒ බඳවා 
ගතැීමශේ පටිපාටිය ශවනස් කරලා නැහැ. ශේ නිලධාරින් ශගතොවිජන 
සංවර්ධන ශෘපාර්තශේන්තුවට අලුත් ශසේවා වයවස්ථාවක් ඉදිරිපත් 
කර ි ශබනවා. ඒ ශසේවා වයවස්ථාව පිළිශගතන ඒ අනුව අලුත් 
බඳවා ගතැීමශේ පටිපාටියක් සකස් කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් 
කරලා ි ශබනවා.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන් කියන්න ඕනෑ 
තවත් කාරණා කිහිපයක් ි ශබනවා. ශේ ශවනකල් ශේ කඪෂිකර්ම 
පර්ශේෂණ හා නිෂ්පාෘන සහකාරවරුන්ට  නව පුහුුව ලබා ශෘන 
වැ  පිළිශවළක් සකස් කරලා නැහැ, ගතරු රාජය ඇමි තුමනි.  

ඒ වාශපම, ඔවුන් ඉදිරිපත් කර ි ශබන ශසේවා වයවස්ථාව ශේ 
ශවනකල් අනුමත කරලා නැහැ, ගතරු රාජය ඇමි තුමනි.  ශේ 
ශවනකල් ඒ කාර්යක්ෂම, ෘක්ෂ නිලධාරින් ඇගතයීමට ලක් කරලා 
නැහැ. ඔබතුමා ෘන්නවා, ශේ කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂ්පාෘන 
සහකාර නිලධාරින් අතර උපාධිධාරින් වි ාල ප්රමාණයක් ිනටින 
බව. හැබැි , ඔවුන් ශවනුශවන් කිිනදු ඇගතයීමක්වත්, තනතුරු 
උසස් කිරීමක්වත් ශේ ශවනකල් කිිනම ආඩාඩුවකින් කරලා 
නැහැ, ගතරු රාජය අමාතයතුමනි. ඒ වාශපම, නව බඳවා ගතැීමශේ 
පටිපාටියක් ශගතන ඒමත් ශේ ශවනකල් ිනදු කරලා නැහැ. ඒ 
සේබන්ධවත්  ශේ අයශප  ඉල්ලීමක් ි ශබනවා. කඪෂිකර්ම 
සැලසුේ සකස් කිරීශේදී ශමම නිලධාරින්ශප ෘැනුම හා අවශබෝධය 
ශමශතක් කල් භාවිත කරශගතන නැහැ කියන එකත් මම  කියන්න 
ඕනෑ.  

ඒ වාශපම, ශමම නිලධාරින්ට අෘාළ රාජකාරි ශවනත් 
නිලධාරින් හරහා ක්රියාත්මක කරවීමට පසුගිය කාලශේ කටයුතු 
කර ි ශබනවා. ගතරු රාජය ඇමි තුමනි, කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ  හා 
නිෂ්පාෘන සහකාර නිලධාරින්ශප රාජකාරිය ශවනත් අයශගතන් ඉටු 
කරශගතන ි ශබනවා. ඒක වි ාල ප්ර ්නයක්. උෘාහරණයකට 
ගතත්ශතොත්,  දිවි නැගුම වැ සටහනට අෘාළ වයාපඪි වල පැළ 
තවාන් ඉදිකරන්ශන් ශවනත් ආයතනයක් මාර්ගතශයන්. ඒ නිසා 
ශේ පිළිබඳව ගතරු ඇමි තුමාශප අවධානය ශයොමු කරන්න කියා 
මා ඉල්ලා ිනටිනවා.  

ගතරු රාජය ඇමි තුමනි, ශේ අයට  දිරි දීමනා ලබා ශෘන්ශන්ත් 
නැහැ. ගතමන් වියෘේ සඳහාත් ශබොශහොම ශපොඩි මුෘලක් ශෘන්ශන්. 
අවසාන ව ශයන් මම කියන්ශන් කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ හා 
නිෂ්පාෘන සහකාර නිලධාරින්ට ගතැටලු රාශියක් ි ශබන බවි .  
එම ගතැටලු විසඳීම සඳහා ගතරු අමාතයතුමා මැදිහත් ශවන්න කියා 
ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී මා ඉල්ලා ිනටිනවා. 

ශබොශහොම ස්තුි ි .  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගතරු ලලිත් එල්ලාවල මන්ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි තුනක කාලයක්  ි ශබනවා. 
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පාර්ලිශේන්තුව 
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ගුණ ලලිත් එල්ලාවල මහතා   
(மாண்புமிகு லலித் எல்லாவல)  

(The Hon. Lalith Ellawala)  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ගතරු ශක්.පී.එස්. කුමාරිනරි 

මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල්තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාව 

මා ස්ථිර කරනවා. ගතරු මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් කශළේ ඉතාම 

කාශලෝචිත ශයෝජනාවක්. ශමොකෘ, අපිත් ෘන්නා පරිදි කඪපනිස 

නිලධාරින්ශප නව ශසේවා වයවසථ්ාව හෘලා ෘැනට අවුරුදු පහකට 

වැඩිි . නමුත්, තවම එය අනුමත කර දුන්ශන් නැහැ. ෘැන් ඒ 

අයශගතන් සමහර අය විරාම යන්නත් ළඟි . හැබැි , ඒ අයශප 

ප්ර ්න ටික විසඳුශඩා නැහැ. අශප් රශේ ි ශබන ප්ර ්න විසඳන්න 

ි ශබන  මූලික තැන ශමතැන.  

ශ්රී ලංකාව කියන්ශන් කඪෂිකාර්මික රටක්. ශේ කඪෂිකාර්මික 

රශේ පහළම ිනටින ශගතොවියා එක්ක සේබන්ධ ශවලා ඉන්ශන් 

කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂ්පාෘන සහකාර මහත්ම, මහත්ී න්. 

හැබැි , ඒ අය ගතැන රජය බැලුශේ නැහැ. අපට මතකි , ඒ අයට   

මුලින්ම -1224දී- පත්වීේ දුන්ශන්ත් අශප් රජයක් යටශත්මි . 

හැබැි , ඒ පත්වීේ දුන්නාට අශප් රජය  කරපු වැරදි ි ශබනවා. 

මැි වරණ කාශලට ශපොශරොන්දු ශවනවා, ශමන්න ශමච්චර පත්වීේ 

ප්රමාණයක් ශෘනවා කියලා. හැබැි , ඒ අයශගතන් ගතන්නා ශසේවය 

ශමොකක්ෘ කියලා තීන්දු කරන්ශන් නැහැ.   ඒ අය බඳවා ගතත් පසු 

කල්පනා කරනවා, ඒ අයශගතන් ගතන්නා ශසේවය ශමොකක්ෘ,  ඒ අය 

ස්ථිර කරන්ශන් ශකොශහොමෘ කියලා. අපට මතකි , ඒ අයම පාරට 

බැහැලා තමි , -ඔවුන්ශප ඒ කැපවීම නිසාම තමි - ඔවුන්ශප 

පත්වීේ ස්ථිර කර ගතත්ශත්.  ඒ අය ස්ථිර වුණාට පසුවත් රජශයන් 

කල්පනා කරනවා, ඒ අයශගතන් ගතන්නා ශසේවය ශමොකක්ෘ කියලා. 

ශේක හැම රජයකටම ි ශබන ප්ර ්නයක්.  

අෘ එක කඪපනිස නිලධාරිශයක් ග්රාම නිලධාරි වසේ හතරක, 

පහක වැ  බලනවා. ග්රාම නිලධාරි වසේ හතරක්-පහක් එකතු 

කරමින් තමි  කඪපනිස වසමක් හෘලා ි ශබන්ශන්. ශේ විධියට 

රාජකාරි කරන්න අමාරුි .   මම ෘන්නා තරමින් ඒ අයට ගතමන් 

වියෘේ ව ශයන් ශෘන්ශන් රුපියල් 400ි . අෘ බස් එකක ගියත්, 

රුපියල් 400කින් ග්රාම නිලධාරි වසේ හතරක-පහක යන්න බැහැ. 

අෘ කඪපනිස නිලධාරින්ශප තත්ත්වය ඒකි . අෘ වනවිට ඒ 

අයශගතන් සමහරු විරාම ගතන්නත් ළඟි . ඒ නිසා අපි රජශයන් 

ඉල්ලන්ශන් ෘැන්වත් ඒ ශසේවා වයවස්ථාව කඩිනමින් අනුමත 

කරලා  ඒ අයශප ප්ර ්න විසඳන්න කියන එකි .  

මම තව ඉල්ලීමක් කරනවා. මා නිශයෝජනය කරන 

දිස්ත්රික්කශේ මිල්ලනිය ශගතොවිජන ශසේවා බලප්රශද් ය  

කඪෂිකාර්මික කටයුතු වැඩි ව ශයන් ිනදු ශකශරන ප්රශද් යක්. 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ බල ප්රශද් ශේ කඪපනිස 

නිලධාරින් හතර ශෘශනක් ෘැනට විරාම ගිහින් ි ශබනවා. ශේ 

31වැනි ෘා වන විට තව ශෘශෘශනක් විරාම යනවා. ලංකාශේම 

ිනටින ශේ නිලධාරින්ශගතන් ිනයයට හයක් විරාම යනවා, ශේ 

31වැනි ෘා වනශකොට. ඒ නිසා ඒ අය බඳවා ගතන්නා පටිපාටියක් 

හෘන්න. ශමොකෘ, ඒ අයට වැ බලන දීමනාවක් ශගතවන්ශන්ත් 

නැහැ. ඒ නිසා ශේ ප්ර ්නවලට කඩිනේ විසඳුේ ශෘන්න කියන 

ශගතෞරවීමය ඉල්ලීම කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.  

ශබොශහොම ස්තුි ි . 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගතරු වසන්ත යාපාබඩා ාර මන්ත්රීතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 

තුනක කාලයක්  ි ශබනවා.  

[අ.භා.  .41] 
 

ගුණ නීි ඥ වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி வசந்த யாப்பாபண்டார)  
(The Hon. Wasantha Yapabandara, Attorney-at-Law) 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ඇත්ත ව ශයන්ම ක්ශෂේත්ර 

නිලධාරින් අතර ිනටින කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂ්පාෘන 

සහකාර නිලධාරින් සේබන්ධව සෑම ආඩාඩුවක්ම ශනොසැලකිල්ල 

තමි  ෘක්වා ි ශබන්ශන්. ක්ශෂේත්ර නිලධාරින්ට දුන් රුපියල්  00ක 

දීමනාව පසුගිය අය වැයකින් ශෘගුණ කළා. නමුත්, ශේ කඪපනිස 

නිලධාරින්ට ඒක අෘාළ වුශඩා නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකර ශේ අය 

වැශයන්වත් ඒ වරෘ නිවැරදි කරන්න කියා මා ඉල්ලනවා.  

පසුගිය කාලශේ අවුරුදු 50න් විරාම යෑමට ි බුු වයස් සීමාව 

අවුරුදු 5  ෘක්වා ඉහළ ෘැේමා. ඒ අතශර් සමහර කඪපනිස 

නිලධාරින් ණය ශයෝජනා ක්රමවලට ශයොමු වුණා. ෘැන් නැවත 

කියලා ි ශබනවා, වයස අවුරුදු 50දීම ඒ අයට විරාම ගතන්නා 

ශලස. එතශකොට ඒ අය ගතත්ත ණය ශගතවන්ශන් ශකොශහොමෘ?   ඒ 

ගතැනත් අවධානය ශයොමු කරන්න කියා මා කියනවා.  

ඒ වාශපම,  ක්ශෂේත්ර නිලධාරින් අතර ිනටින සමඪද්ධි සංවර්ධන 
නිලධාරින් පිළිබඳවත් ප්ර ්නයක් ි ශබනවා. ඒ නිලධාරින්ශගතන් 
බැංකු නිලධාරින් ශලොකු අර්බුෘයක ඉන්නවා. ශසේවා වයවස්ථාවක් 
සේමත ශනොකිරීම නිසා ශේ නිලධාරින් ශෘශගතොල්ලන්ම  ගතැටලු 
රාශියකට මුහුණ දී ි ශබනවා.  

ගතරු රාජය අමාතයතුමනි, කරුණාකර ශේ අය ශද් පාලන 
අතශකොළුවක් බවට පත් කරන්න එපා කියා මම කියනවා. 
ඇත්තටම විකල්ප ක්රම  හතරක් ශේ සමඪද්ධි නිලධාරින්ටත් ලබා දී 
ි බුණා. ඒවා තමි , කැමැි  නේ ශසේවශයන් අි න් වීම, නව 
ශසේවකශයකු ශලස ශසේවයට බැඳීම, අර්ථසාධක ක්රමයකට ශයොමු 
වීම, අලුි න්ම පැමිණීම කියන ක්රම  හතර. මා කියන්ශන්, ශේ 
ක්ශෂේත්ර නිලධාරින් අවුල් වියවුල් තත්ත්වයකට පත් කරලා ඒ 
අයශප විරාම දිවිශේදීත් නඩු කියන, රාජය ආයතන ගතණශන් 
ඇවිදින තත්ත්වයක් ඇි  කරන්න එපා කියලාි . ඒ අයශප විරාම 
කාලයම ඒ ශවනුශවන් ශවන් කරන්න බැහැ, මූලාසනාසව  ගතරු 
මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිසා මම ශයෝජනා කරනවා, ඒ නිලධාරින්ට නිින 
ශගතෞරවය දීලා උසස් වීශේ ක්රමයක්, උසස් වීශේ පටිපාටියක් 
හෘන්න කියලා. ශමවර අය වැශේදී ශේ ක්ශෂේත්ර නිලධාරින් 
පිළිබඳත් අවධානය ශයොමු කරන්න කියන ඉල්ලීම මා කරනවා.  

මට ශේ කාලය ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුි ි , 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි.  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගතරු ජගතත් කුමාර සුමිත්රාආරච්චි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

තුනක කාලයක් ි ශබනවා.  

Order, please! ඊට ශපර කවුරුන් ශහෝ ගතරු මන්ත්රීවරශයක් 

මූලාසනය සඳහා ගතරු වසන්ත යාපාබඩා ාර මන්ත්රීතුමාශප නම 

ශයෝජනා කරන්න.  

 
ගුණ නීි ඥ නමොහාන් ප්රියදර්න ද සිල්වා මහතා (කඪෂිකර්ම 

රාජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி தமாஹான் பிாியதர்ைன த சில்வா - 

கமத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, Attorney-at-Law 
- State Minister of Agriculture)  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, "ගතරු වසන්ත යාපාබඩා ාර 

මන්ත්රීතුමා ෘැන් මූලාසනය ගතත යුතුය" ි  මම ශයෝජනා කරනවා. 
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ගුණ ජගත් සමරවික්රම මහතා  
(மாண்புமிகு ஜகத் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Jagath Samarawickrama)  

 
විසින් ස්ථිර කරන ලී. 
ஆனமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශ්්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
අනතුුණව ගුණ නප්රේම්නාත් සී. නදොලවත්ත මහතා මූලාසනනයන් 

ඉවත් වූනයන්, ගුණ වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பினரம்நாத் சி. ததாலவத்த அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலனவ, மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE left the 
Chair, and THE HON. WASANTHA YAPABANDARA took the Chair. 

 
[අ.භා.  .44] 

 

ගුණ ජගත් කුමාර සුමිත්රාආරච්චි මහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 
මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, රටට බත සපයන ශගතොවියා 

රැකගතන්නවා වාශපම, ශගතොවිතැනට නායකත්වය ශෘමින් 

ශගතොවියාශප සී ප මිත්රයා විධියට කටයුතු කරන කඪෂිකර්ම 

පර්ශේෂණ නිෂ්පාෘන සහකාර නිලධාරියාශප අි ි වාිනකේ සහ 

ඔවුන්ශප අනාගතතය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා වැ  කටයුතු කිරීමත් 

රජය විධියට අශප් යුතුකමක්. අපි පාර්ලිශේන්තු ආ ෘවශසේ ඉඳන් 

වසර ගතණනාවක් ි ස්ශසේ සමඪද්ධි වයාපාරශේ, කඪෂිකර්ම 

වයාපාරශේ ගතැටලු පිළිබඳව අශප් ඇමි වරු එක්ක දීර්ඝව කථා 

කළා. අපි අවස්ථා කිහිපයකදීම ගතරු මහින්ෘ අමරවීර ඇමි තුමා 

එක්ක, ගතරු ජානක වක්කුඹුර රාජය ඇමි තුමා එක්ක, ගතරු 

ශමොහාන් ප්රියෘර් න ෘ ිනල්වා රාජය ඇමි තුමා එක්ක ඒ ගතැටලු 

පිළිබඳව කථා කළා. එම නිලධාරින්ශප ගතැටලු ගතැන මා කථා කශළේ 

එම වයාපාරශයන්ම ශගතො  නැඟුු මහජන නිශයෝජිතශයකු 

විධියට.  

කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ නිෂ්පාෘන සහකාර නිලධාරින් 

කියන්ශන් ර ශේ ජනතාවට බත සපයන ශගතොවියාට  ක්ි යක් ශෘන, 

ශගතොවියාට   නායකත්වයක් සපයන රටට අතයව ය පිරිසක්. ෘැනට 

ඔවුන්ට ි ශබන පහසුකේ දිහා බැලුවාම අපි කවුරුත් ෘන්නවා, ඒ 

අයට අඩු පාඩු රාශියක් ි ශබන බව. මම ඇමි තුමා එක්ක ඒ යේ 

යේ කාරණා සේබන්ධශයන් සාකච්ඡා කළා; ඒ නිලධාරින් සඳහා 

වන ශසේවා වයවස්ථාවක් ගතැනත් කථා කළා. 2022.10.05වන ෘා 

සහ 2022.11.10වන ෘා මා අසන ලෘ වාචික පිළිතුරු අශප්ක්ෂා 

කරන ප්ර ්නවලට ලැබුු උත්තර තමි  ශේ ි ශබන්ශන්. ශේ 

උත්තරවල ි ශබනවා, ශසේවා වයවස්ථාව සේබන්ධව කඩිනමින් 

කටයුතු කරනවා කියලා. ඇමි තුමාශප සාකච්ඡාශේදීත් ඒ සඳහා 

කටයුතු කර වැ  පිළිශවළක් හෘන්න කියලා ශකොමසාරිස්තුමාට 

කිේවා. නමුත්, ඒ කටයුත්ත දිගින් දිගතටම ප්රමාෘ ශවනවා.  

ගතරු රාජය ඇමි තුමනි,  කලින් සඳහන් කළා වාශප එම 

නිලධාරින්ශප මාිනක ගතමන් වියෘේ දීමනාව රුපියල් 400ි ; 

ලිපිද්රවය දීමනාව රුපියල් 1,000ි . ආපෘා ණය - ten months' loan 

එක - ව ශයන් ශෘන්ශන් රුපියල් 100,000ි . ඒ මුෘල ශකොශහත්ම 

ප්රමාණවත් වන්ශන් නැහැ.  

අෘ රශේ ප්ර ්න ි ශබන බව ඇත්ත. නමුත්, ඒ නිලධාරියාට 

ශකොන්ෘ ශකළින් ි යාශගතන රාජකාරි කටයුතු කරන්න නේ අපි 

ඔහුට  ක්ි යක් ශෘන්න ඕනෑ. ඒ නිලධාරින්ශප පැත්ශතනුත් 

හිතලා ඔවුන්ශප අනාගතතය  ක්ි මත් කරන්න ඕනෑ. ශගතොවිතැනට 

 ක්ි ය දීලා ශගතොවියාට වී ටික වපුරන්න ශපොශහොර ශෘනවා 

වාශපම, ඔවුන්  ලබාගතන්නා වී අස්වැන්න නිින මිලට ගතන්න 

කටයුතු කරනවා වාශපම, එම ශගතොවීන්ට  ක්ි ය ශෘන කඪෂිකර්ම 

පර්ශේෂණ නිෂ්පාෘන සහකාර නිලධාරිශන් ප අි ි වාිනකේ  

තහවුරු කරන්නත් ඕනෑ. පසුගිය සි ශේ මම ජනාධිපි තුමා 

එක්ක ශේ ගතැන කථා කළා. ශේ රශේ අශනක් නිලධාරින්ශප 

ගතැටලු පිළිබඳත් අපි සාකච්ඡා කළා. එහිදී ජනාධිපි තුමා කිේශේ, 

ඉදිරි මාස කිහිපය ඇතුළත කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ නිෂ්පාෘන 

සහකාර නිලධාරින්ශප ගතැටලුවලට විසඳුේ ශෘනවා කියලාි . 

විශ ේෂශයන් මම ශමොහාන් ප්රියෘර් න ෘ ිනල්වා රාජය 

ඇමි තුමාශගතන් ඉල්ලනවා, ශේ ප්ර ්න ටිකට කඩිනේ විසඳුේ ලබා 

ශෘන්න, ඔවුන්ශප පහසුකේ ටික ලබන වර්ෂශේදී ශහෝ සේපාෘනය 

කර ශෘන්න කියලා. ඔවුන්ට දුපගතැනවිලි රාශියක් ි ශබනවා; 

ප්ර ්න රාශියක් ි ශබනවා. යේ ගතැටලු ප්රමාණයක් විසඳුණත් තවත් 

ගතැටලු රාශියක් ඔවුන්ට ි ශබනවා. විරාම යෑමට නියමිතව 

ඉන්නවා ශනොශවි , ඔවුන්ශගතන් ශකොටසක් ෘැනටමත් විරාම 

ගිහිල්ලා. ඒ අයත් ප්ර ්න රාශියක ඉන්ශන්. ඒ අයට සාධාරණයක් 

ඉෂ්ට කරන්න රජය විධියට අපි කටයුතු කළ යුතුි  කියන 

කාරණාව  කියනවා. ශේ ශයෝජනාවට අශප් සහාය පළ කරමින් 

මශප අෘහස් ෘැක්වීම අවසන් කරනවා. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගතරු වීරසුමන වීරිනංහ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි තුනක 

කාලයක් ලැශබනවා. 

 
[අ.භා.  .47] 

 

ගුණ වීරසුමන වීරසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් ගතරු ශක්.පී.එස්. 

කුමාරිනරි මන්ත්රීතුමා ඉතා වැෘගතත් කාලීන ශයෝජනාවක් අෘ 

ඉදිරිපත් කළා. ඒ ශයෝජනාව තුළින් දීර්ඝ කාලයක් ි ස්ශසේ -වසර 

30කට ආසන්න කාලයක්- විශිෂ්ට ශසේවාවක් කළ රජශේ ශසේවශේ 

ිනටින ඉතාම විශිෂ්ට නිලධාරින් පිරිසක් මුහුණ ශෘන ප්ර ්න 

පිළිබඳව කථා බහ කර ි ශබනවා. ී ට ශපර ගතරු මන්ත්රීතුමන්ලා 

ශේ ගතරු සභාශේ කරුු ෘක්වපු ආකාරයටම ඒ නිලධාරින් අශප් 

ආර්ථිකයට සවිබල ශෘන, නිෂප්ාෘන ආර්ථිකයට, කඪෂිකර්ම 

ආර්ථිකයට වි ාල ෘායකත්වයක් ලබා ශෘන පිරිසක්. 1224දී බඳවා 

ගතැීමශමන් පසුව, ඉතා සීමිත පිරිසක් විතරි  එම තනතුර සඳහා 

නැවත බඳවා ගතත්ශත්. මුලින් ශයෝජනා ශවලා ි බුශඩා, ලංකාශේ 

සෑම ග්රාම නිලධාරි වසමකටම ඒ එක නිලධාරිශයකු බැගින් ිනටිය 

යුතුි  කියලා. නමුත්, කාලයාශප ඇවෑශමන් විරාම යෑම සහ 

ශසේවශයන් ඉවත්ව යෑම නිසා අෘ වන ශකොට ශේ නිලධාරින්ශප 

පුරප්පාඩු වි ාල සංඛ්යාවක් ි ශබනවා. ඒ වාශපම, ෘැනට ිනටින 

නිලධාරින්ට තවත් ශකොේඨාසයක් ආවරණය කරන්නත් ිනද්ධ 

ශවලා ි ශබනවා.  

ලංකාශේ අශනක් හැම රජශේ ශසේවකශයකුටම තවත් 
ශකොේඨාසයක වැ  ආවරණය කරන ශකොට ඒ ශවනුශවන් 
ශවනත් දීමනා ශහෝ වරප්රසාෘ ශහෝ සහන ලැශබනවා. නමුත්, 
කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂ්පාෘන සහකාරවරුන් ශවනත් 
ශකොේඨාසයක වැ  ආවරණය කිරීම ශවනුශවන් කිිනදු 
වරප්රසාෘයක් ලැශබන තත්ත්වයක් පසුගිය කාලශේ ි බුශඩා 
නැහැ. විශ ේෂශයන්ම ශකොවිඩ් වසංගතත සමශේදී ශවන්න පුළුවන්, 
වගතා වැ සටහන්වලදී ශවන්න පුළුවන් ඔවුන්ට ඒ සඳහා සාධාරණ 
ප්රශේ යක්, සාධාරණ මැදිහත්වීමක් ලැබුශඩා නැහැ. කලින් කිේවා 

1139 1140 



පාර්ලිශේන්තුව 

වාශපම ඉතා අල්පයක් වූ ගතමන් වියෘේ සහ අශනකුත් වියෘේ 
විතරි  ලැබුශඩා.  එශහත් ශවනත් ශකොේඨාසවල වැ  ආවරණය 
කිරීමට අෘාළව සහනයක් ලබා දීමට කිිනදු මැදිහත්වීමක් රජය 
පැත්ශතන් ශකරුශඩා නැහැ.  

ඔවුන්ශප ශසේවා වයවස්ථාව අෘ වනශකොටත් නියමිත පරිදි 
ක්රියාත්මක ශනොවීම නිසා ඔවුන් තඪප්ි යකින් ශනොශවි  කටයුතු 
කරන්ශන්. ඒ නිලධාරින් අතර ිනටිනවා දීර්ඝ කාලයක් ි ස්ශසේ එම 
ක්ශෂේත්රය තුළ ිනටින අත්ෘැකීේ බහුල කඩා ායමක්. ඔවුන් 
කඪෂිකර්ම ක්ශෂේත්රය සේබන්ධ ෘැනුම ශහොයාශගතන ගිහින් -
ඩිප්ශලෝමා පාඨමාලා ආදිය හෘාරා- පුළුල් වපසරියක ෘැනුේ 
සේභාරයක් ලබා ි ශබන අය.  

ශේ කථා කරන  ශමොශහොශත්දීත් අශප් රට ආර්ථික අර්බුෘයක  
ි ශබන්ශන්. ඒ ආර්ථික අර්බුෘශයන් ශගතො  එන්න ි ශබන මාර්ගත 
අතර එකක් වන්ශන්, කඪෂිකර්ම ක්ශෂේත්රශයන් ලබාගතන්නා 
ජයග්රහණි . කඪෂිකර්ම ක්ශෂේත්රශයන් ජයග්රහණ ලබාගතත හැක්ශක් 
ශගතවතු වගතාවට සහ නිෂ්පාෘන ආර්ථිකයට ශගතොවියා ෘායක කරවීම 
සහ ඒ සඳහා ශගතොවියා  ක්ි මත් කරවීම මඟින්. ඒ නිසා ඒ 
නිලධාරින්ශප කාර්යභාරය ශපොශහොර ටික ශබෘන එකට, එළවලු 
බීජ ශබෘන එකට විතරක් සීමා ශනොකළ යුතුි . ශේක කඪෂි 
කර්මාන්තය අලුත් ශලෝකයත් එක්ක ඉස්සරහට ශගතන යන 
ක්රමයකට අප යා යුතු ශවලාවක්. විශ ේෂශයන්ම නිෂ්පාෘන 
ආර්ථිකයට ගතැළශපන ශගතවතු වගතා වැ සටහන් ක්රියාත්මක 
කරමින් සාේප්රෘාි ක කඪෂිකර්මය රැකගතන්නවා වාශපම, 
අපනයනය මුල් කරගතත් කඪෂි කර්මාන්තයත් දියුු කළ යුතුි . 
කඪෂිකර්ම ක්ශෂේත්රය තුළ සුළු අපනයන ශභෝගතවලට එහා ගිය, 
එළවලු සහ ශවනත් අලුත් ශභෝගත වර්ගත ගතණනාවක් සඳහා අෘ 
ශවශළඳ ශපොළක් ජාතයන්තර ව ශයන් නිර්මාණය ශවලා 
ි ශබනවා. තාක්ෂණික සහ විෘයාත්මක ෘැනුම අව ය වන 
අපනයන කඪෂි කර්මාන්තය දිරිගතැන්වීම, එම නිලධාරින්ශප ෘැනුම, 
අත්ෘැකීේ සහ ඔවුන් සතු  ක්ි ය පාවිච්චි කර ලබා ශෘන්න 
පුළුවන්. එහිදී කළ යුතු වන්ශන් ශේ ක්ශෂේත්රය තුළ තඪප්ි මත්ව 
ශසේවය කිරීම සඳහා අව ය මඟ ශපන්වීම අෘාළ අමාතයාං  ය සහ 
ඒ නිලධාරින් හරහා ඔවුන්ට ලබා දීමි .  

අතීතශේ ිනට ලංකාශේ රාජය ශසේවා ධුරාවලිශේ ඉහළ ිනට 
පහළට ගතත් විට විවිධ තනතුරු ි ශබනවා; ශනොශයකුත් රාජය 
ශසේවකයන් ිනටිනවා. අවාසනාවකට තඪප්ි මත්භාවශයන් අඩුම 
රාජය ශසේවක කඩා ායේ ශරේණිගතත කරනවා නේ, කඪෂිකර්ම 
පර්ශේෂණ හා නිෂ්පාෘන සහකාරවරුන් ඒ අතරින් මුල් තැනට එන 
බවි  මා වි ්වාස කරන්ශන්. ශමොකෘ, ඔවුන් නිින ශසේවා ඇගතයීමක් 
ිනදු වන, සාධාරණ ක්රමයක් තුළ කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලැබුු 
කඩා ායමක් ශනොශවි . ඔවුන් අවම ශසේවා තඪප්ි මත්භාවයකින් 
යුත් කඩා ායමක්. ගතරු රාජය ඇමි තුමා ශේ නිලධාරින් සමඟ 
ළඟින් වැ  කරන ශකශනක්, ඉතාම සී පව වැ  කරන  ශකශනක්, 
අත්ෘැකීේ ි ශබන ශකශනක්. එම නිසා මම ගතරු ශමොහාන් 
ප්රියෘර් න ෘ ිනල්වා රාජය ඇමි තුමාශගතන් අවසාන ව ශයන් 
ඉල්ලා ිනටිනවා, එම නිලධාරින්ශප ශසේවා වයවස්ථාව සේපාෘනය 
කරලා, ඒ අයට අව ය පහසුකේ දීලා ඒ ශවනුශවන් වන ක්රියා 
ෘාමයක් සඳහා ඉතාම ඉක්මනින් මැදිහත් ශවන්න කියලා. එම 
ඉල්ලීම කරමින් අෘ දින සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාව 
සේබන්ධශයන් මශප අෘහස ්ෘැක්වීම අවසන් කරනවා.  

ශබොශහොම ස්තුි ි .  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගතරු ශප්රේේනාත් සී. ශෘොලවත්ත මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

3ක කාලයක් ලැශබනවා. 

[අ.භා.  . 0] 

 

ගුණ නීි ඥ නප්රේම්නාත් සී. නදොලවත්ත මහතා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி பினரம்நாத் சி. ததாலவத்த) 
(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  
මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශේ අවස්ථාව ලබා 

දුන්නාට ස්තුි ි .  

මා හිතන විධියට, අශප් ලංකාව අෘ මුහුණ දී ි ශබන තත්ත්වය 
එක්ක බැලුවාම කඪෂිකර්ම ක්ශෂේත්රය තුළ වි ාල පිබිදීමක් අව ය 
වන වාතාවරණයක් නිර්මාණය ශවලා ි ශබනවා. අපි කවුරුත් 
ෘන්නවා, පසුගිය කාලය පුරාවට කඪෂි කර්මාන්තය ගතැන, අශප් 
වගතාවක් ගතැන නිරන්තරශයන් අවවාෘයක් ලබාගතන්න, විමසීමක් 
කරන්න ිනටින නිලධාරියා වන්ශන් කඪපනිස ශහවත් කඪෂිකර්ම 
පර්ශේෂණ හා නිෂ්පාෘන සහකාරවරුන් බව. ශේ ශමොන නමින් 
කථා කළත් ඔහු අශප් ගතශේ ශකශනකු, අශප් පවුශල් ශකශනකු 
බවට පත් වුණා. හැබැි , අෘ රශේ පවි න තත්ත්වය තුළ ප්රවාහන 
ශසේවශේ ගතැටලු සහ අශනකුත් ිනයලු ගතැටලු එක්ක රුපියල් 400ක 
දීමනාවක් ලබාශගතන ඔවුන්ට ඒ ිනයලු කටයුතු කරන්න බැහැ. ඒ 
යථාර්ථය අපි කවුරුත් පැහැදිලිව පිළිගතන්නවා.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, රාජය ශසේවකශයකුශප ශසේවා 
වයවස්ථාව සේමත කරලා නැත්නේ ඒක වි ාල ගතැටලුවක්. එශහම 
බැලුවාම, ආඩාඩුවක් හැටියට එම නිලධාරින්ශප එම අව යතාව 
පුළුවන් තරේ කඩිනමින් ඉටු  කළ යුතුි . අපි පසුගිය කාලය 
පුරාවට රාජය ශසේවකයන් ගතැන ශබොශහෝ ශද්වල් කථා කළා. ශේ 
රට ශේ තත්ත්වශේ ි ශබන්න රාජය ශසේවකයන්ශප අඩු පාඩුත් 
බලපා ි ශබන බව කියනවා. හැබැි , රාජය ශසේවකයාශප අඩු පාඩු 
කථා කරනවා වාශපම, ආඩාඩුවක් විිනන් රාජය ශසේවකයන්ට කළ 
යුතු යුතුකේ ෘ ි ශබනවා. ඒ නිසා ඒ අයශප ශසේවා වයවස්ථා 
අනුමත කිරීම වාශප වයවස්ථාපිත කාරණා සේබන්ධශයන් අපි 
කාර්යක්ෂමව කටයුතු කළ යුතුි ; ඒ අෘාළ නිර්ණායක සේපාෘනය 
කළ යුතුි . ශමොකෘ, ඒවා මිල මුෘල් වැය වන ශද්වල් ශනොශවි . ඒ 
අයට තඪප්ි ශයන් යුතුව වැ  කරන්න පුළුවන්, නව ශලෝකයත් 
එක්ක වැ  කරන්න පුළුවන් ක්රමයක් හෘා ශෘන්න ඕනෑ. ගතශේ 
ඉන්න සාමානය පුරවැිනයාශප ඉඳලා, කඪෂි කර්මාන්තශයන් 
ශලෝකය ජයගතන්න උත්සාහ කරන කඪෂි වයවසා යකයාශප ඉඳලා 
කඪෂිකාර්මික ශක ්ෂේත්රශේ ිනයලු අවස්ථා ජයග්රහණය කරන්න 
ඉන්න පුද්ගතලයන්ට පවා අවවාෘ, අනු ාසනා, ශිල්පීය ෘැනුම ලබා 
ශෘන්න ඕනෑ. ඒ ෘැනුම ලබා ශෘන්න ඉන්න ශකනා තමි  
කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂ්පාෘන සහකාර නිලධාරියා. ඒ නිසා 
ඒ අයශප අි ි වාිනකේ ශවනුශවන් ගතන්නා තීන්දු තීරණ 
කාර්යක්ෂමව ගතැීමම අපි ආඩාඩුවක් විධියට කරන්න ඕනෑ. ඒ 
සේබන්ධශයන් ෘැනුමක් ි ශබන, පළපුරුද්ෘක් ි ශබන රාජය 
අමාතයවරයා හැටියට ශේ ප්ර ්නය ශමතැනින් විසඳන්න ඔබතුමාට 
පුළුවන් ශවි  කියා මා වි ්වාස කරනවා.  

ශබොශහොම ස්තුි ි .  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Rauff Hakeem. You 

have three minutes.  
 

[பி.ப. 5.53] 
 

ගුණ නීි ඥ රවුෆ් හකීම් මහතා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem, Attorney-at-Law)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, 

விவசாய ஆராய்ச்சி உற்பத்தி உதவியாளர்களுகடய னசகவப் 

பிரமாைக் குறிப்பு இன்னும் நகடமுகறக்கு வரவில்கல 
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என்பது குறித்தும் அவர்களுக்கான தகாடுப்பனவுகள், ஏகனய 

னதகவப்பாடுகள் குறித்தும் தகாண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த 

ஒத்திகவப்புனவகளப் பினரரகை ததாடர்பில் நான் சில 

விடயங்ககளக் குறிப்பிட விரும்புகின்னறன். 

கிைக்கு மாகாைத்கதப் தபாறுத்தவகரயினல, குறிப்பாக 

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்கத எடுத்துக்தகாண்டால், அங்கு 

ஒவ்தவாரு கிராம னசவகர் பிாிவுக்கும் நியமிக்கப்படனவண்டிய 

இந்த விவசாய ஆராய்ச்சி உற்பத்தி உதவியாளர்கள் அவ்வாறு 

நியமிக்கப்படாமல், கமநல னசகவ நிகலயம் இருக்கின்ற 

ஒவ்தவாரு பிரனதசத்துக்குமாக மாத்திரம் நியமிக்கப்பட்டிருப் 

பதால் அங்கு தபாிய குகறபாடு நிலவுகின்றது. ஏகனய 

மாவட்டங்கனளாடு ஒப்பிடுகின்றனபாது, இது மிகப் தபாிய 

குகறபாடாக இருக்கின்றது. இந்த இடங்களினல மாகாை 

சகபயினூடாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள விவசாயப் னபாதனா 

சிாியர்கள்தான் - Agriculture Instructors - இந்த விவசாய 

ஆராய்ச்சி உற்பத்தி உதவியாளர்களுகடய னசகவககளயும் 

னசாோ்த்துச் தசய்துதகாண்டு வருகின்றார்கள். நாட்டின் ஏகனய 

பகுதிகளில் ஒவ்தவாரு கிராம னசவகர் பிாிவுக்கும் 

நியமிக்கப்பட்டிருப்பதுனபான்று மட்டக்களப்பு மாவட்டத்கதப் 

தபாறுத்தமட்டில் மாத்திரம் அவர்களது நியமனம் நகட 

தபறாமல் இருப்பது பிரச்சிகனக்குாிய விையம். ஏதனன்றால், 

நான் குறிப்பிட்டதுனபால் அங்கு கமநல னசகவ நிகலயம் 

இருக்கின்ற ஒவ்தவாரு பிரனதசத்துக்கும்தான் இவர்கள் 

நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள்; இந்தக் குகறபாடு நீக்கப்பட 

னவண்டும்.  

இவர்கள் மாகாை ாீதியாகச் சாகுபடி தசய்யக்கூடிய 

வற்கற இனங்கண்டு, எவ்வாறான விவசாய உற்பத்திகய 

அங்கு தசய்யலாம் என்பது குறித்த அறிவுறுத்தகல விவசாயி 

களுக்கு வைங்கி, என்தனன்ன உள்ளீடுககளச் தசய்ய 

னவண்டும், என்ன பசகளகயப் னபாடனவண்டும்,  எந்தச் 

சந்தர்ப்பத்தில் பசகள னபாடனவண்டியது அவசியம், தவள்ளம் 

ஏற்படுகின்ற காலத்தினல அகதத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கக 

ககள எப்படி எடுக்கனவண்டும் என்தறல்லாம் அறிவுறுத்திப் 

பலவாறாக விவசாயிகளுக்கு உதவியாக இருந்துவருகின்ற 

நிகலயில், மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினல இன்று இந்த னவகல 

கயயும் னசாோ்த்து விவசாயப் னபாதனாசிாியர்கள்தான் தசய்து 

தகாண்டு வருகின்றார்கள். எனனவ, இந்தக் குகறபாடு குறித்து 

நான் அகமச்சாின் கவனத்துக்குக் தகாண்டுவருகின்னறன். 

அனதனநரம், இன்று ஜனாதிபதி அவர்கள் தன்னுகடய 

வரவு தசலவுத் திட்டத்தினல, மகலயகப் பிரனதசங்களினல 

இருக்கின்ற அரசாங்கப் தபருந்னதாட்டக் கம்பனிகளான JEDB, 

SLSPC னபான்ற கம்பனிகளின் கீழுள்ள இடங்களுடன் LRC 

இன் இடங்ககளயும்கூட மக்களுக்குப் பகிர்ந்தளித்து விவசாய 

உற்பத்திகயக் கூட்டுவதான முயற்சிக்கு அவர் வித்திட்டிருக் 

கின்றார். அனதனபால, மகாவலி அதிகாரசகபயிடம் 

இருக்கின்ற காைிககளயும் இன்று பிரனதச தசயலாளர் 

ஊடாக விவசாயத் னதகவகளுக்காக மக்களுக்குப் பகிர்ந்தளிப் 

பதற்கான முயற்சிகளும் தசய்யப்படவிருக்கின்றன.  தவளி 

நாட்டுப் தபருந்னதாட்டக் கம்பனிகளுக்கு இவற்கறக் 

தகாடுப்பகதவிடவும் எங்களுகடய நாட்டினல உற்பத்திகயப் 

தபருக்குவதற்கு இடப்பற்றாக்குகற இருக்கின்ற விவசாயி 

களுக்கு இவற்கறப் பகிர்ந்தளித்து, அதன்மூலமாக இந்தக் 

காலகட்டத்தினல இருக்கின்ற உைவுப் பற்றாக்குகறகயப் 

னபாக்குவதற்கான முயற்சிககள னமற்தகாள்வதற்கு 

நடவடிக்கக எடுக்கனவண்டும். அனதனநரம், குறிப்பாகக் 

கிைக்ககப் தபாறுத்தமட்டில் மகாவலி அதிகாரசகபயினூடக, 

பிரனதச தசயலாளர்கள் ஊடாக இடங்கள் வைங்கப்படுகின்ற 

னபாது, அகவ இனப்பாகுபாடில்லாமல் எல்லா இனங்களுக்கும் 

சாியாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படுவது உறுதிதசய்யப்படனவண்டும் 

என்று நான் இங்கு வலியுறுத்துகின்னறன்.  நன்றி.   

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගතරු ශමොහාන් ප්රියෘර් න ෘ ිනල්වා රාජය ඇමි තුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි  ක කාලයක් ි ශබනවා. 

 
[අ.භා.  . 5] 

  

ගුණ නීි ඥ නමොහාන් ප්රියදර්න ද සිල්වා මහතා (කඪෂිකර්ම 

රාජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி தமாஹான் பிாியதர்ைன த சில்வா - 

கமத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, Attorney-at-Law 
- State Minister of Agriculture)  
මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ 

ගතරු ශක්.පී.එස්. කුමාරිිනරි මන්ත්රීතුමාටත්, ශේ ශයෝජනාව ස්ථිර 

කළ ගතරු ලලිත් එල්ලාවල මන්ත්රීතුමාටත් මා ස්තුි වන්ත ශවනවා. 

ඒ වා ශපම ගතරු මන්ත්රීවරුන් ගතණනාවක් ශේ  ශයෝජනාව පිළිබඳව 

ඉතාම උශෘයෝගතයකින් යුක්තව ශේ ගතරු සභාවට කරුු ෘැක්වීම 

පිළිබඳව එතුමන්ලාටත් ස්තුි වන්ත ශවනවා.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, ශගතොවිශසවන 

නියාමකවරුන්ශගතන් 2,500ක් කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂ්පාෘන 

සහකාරවරුන් ව ශයන් පත් කරන්න 1222 හා 2000 වර්ෂවල 

අනුමැි ය ලැබුණා. ශේ ගතරු  සභාශේ දී කිේවා වාශපම අපි 

පිළිගතන්නවා, අවුරුදු 2 කට ව ා ක්ශෂේත්රශේ අත්ෘැකීේ ඇි  ශේ 

නිලධාරින් කඩා ායම ශගතොවි බිේ අතර සේබන්ධීකරණ කටයුතු 

ිනද්ධ කරමින් කඪෂි කාර්මික ක්ශෂේත්රය ග්රාී ය මේටමින් නඟා 

ිනටුවන්න වි ාල වැ  ශකොටසක් කරන බව. 2000 අංක 45 ෘරන 

ශගතොවිජන සංවර්ධන පනත ක්රියාත්මක කරන්නත්, ඒ හා 

සේබන්ධිතව ශගතොවීන්ට ි ශබන වනි ක ගතැටලු විසඳීම ත් ප්රමුඛ් 

කාර්යභාරයක් ශේ නිලධාරින් විිනන් ඉෂ්ට කරනු ලබනවා. 

වසේ 10,400ක් සඳහා අනුමත කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ  

නිෂ්පාෘන සහකාර තනතුරු සංඛ්යාව වන තනතුරු 10,400ක් 

සඳහා 2013.07.2  දිනැි ව අනුමත කර ඇි  නව බඳවා ගතැීමශේ 

පටිපාටිය අනුව, එක් වසමකට එක් කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ හා 

නිෂ්පාෘන සහකාර නිලධාරිවරයකු බැගින් රාජකාරි කටයුතු සඳහා 

අනුයුක්ත කර ි ශබනවා. යාවත්කාලීන කරනු ලබන ශසේවක 

සංඛ්යා ශතොරතුරු ෘත්ත පද්ධි ය අනුව ශේ අවුරුද්ශද් ඔක්ශතෝබර් 

මාසශේ 10වන දින වනශකොට කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂ්පාෘන 

සහකාර තනතුරු ෘරන නිලධාරින් 8,03 ක් ශගතොවිජන සංවර්ධන 

ශෘපාර්තශේන්තුව යටශත් ශසේවය කරනවා.  

ශේ   ගතරු මන්ත්රීතුමන්ලා ශේ අයශප උසස්වීේ පිළිබඳව කථා 

කළා. මා හිතන හැටියට ඒ සේබන්ධශයන් යේ යේ සාධීමය 

පියවර ගතණනාවක් ශගතන ි ශබනවා. කඪෂිකර්ම ශෘපාර්තශේන්තුව 

පිළිගතත් කඪෂිකර්ම විෘයාල මඟින් පවත්වනු ලබන එක් අවුරුදු 

සහි කපත් පාඨමාලා  සහ ෘෑවුරුදු ඩිප්ශලෝමා පාඨමාලා  

හැෘෑරීමට ශමම නිලධාරින් අතරින් පිළිශවළින් නිලධාරින් 

780ශෘනකුට සහ තවත් නිලධාරින් 202ශෘනකුට   ශේ වන විටත් 

පහසුකේ ලබා දීලා ශේ පුහුු කාලය තුළ ඒ නිලධාරින්ට වැටුප් 

සහිත නිවාඩු ලබා දීලා ි ශබනවා. 

නව බඳවා ගතැීමශේ පටිපාටිය අනුව කඪෂිකර්ම පර්ශේෂණ හා 

නිෂ්පාෘන සහකාර III ශරේණියට බඳවා ගතන්නා නිලධාරින්ට අෘාළ 

සුදුසුකේ සේපූර්ණ කිරීම මත, පිළිශවළින් II හා I ශරේණි සඳහා 

1143 1144 



පාර්ලිශේන්තුව 

උසස් වීමට අවස්ථාව සලසා දී ි ශබනවා. ශේ වන විට නිලධාරින් 

550ක් I ශරේණියට උසස් ශකොට ඇි  අතර,  අෘාළ ශරේණි උසස් වීේ 

2023.03.31 දින වන විට අවසන් කිරීමට බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා.  

තවෘ, ශගතොවිජන සංවර්ධන නිලධාරින් සඳහා වන බඳවා 

ගතැීමශේ පටිපාටිශේ ෘක්වා ඇි  සීමිත බඳවා ගතැීමේ යටශත්ෘ අෘාළ 

සුදුසුකේ සපුරන්ශන් නේ ශමම නිලධාරින්හට ශගතොවිජන 

සංවර්ධන නිලධාරින් ශලස උසස් වීමට හැකියාවක් පවි න අතර, 

ඉන් අනතුරුව ශෘපාර්තශේන්තුගතත සහකාර ශකොමසාරිසව්රුන් 

බඳවා ගතැීමශේ පටිපාටිශේ ෘක්වා ඇි  විධිවිධාන පරිදි සීමිත බඳවා 

ගතැීමේ යටශත් ශමම නිලධාරින්ට ශෘපාර්තශේන්තුශේ සහකාර 

ශකොමසාරිස් තනතුර ෘක්වා උසස් ශවන්නත් පුළුවන්කම 

ි ශබනවා. මූලාසනාසව  ගතරුමන්ත්රීතුමනි, ශේ අයට සංවර්ධන 

නිලධාරින් හැටියට උසස් ශවන්නත්, ඉන් අනතුරුව 

ශෘපාර්තශේන්තුගතත සහකාර ශකොමසාරිස් තනතුරුවලට උසස් 

ශවන්නත් පුළුවන්කම ි  ශබනවා. ඒ විධියට වටපිටාව සකස් ශවලා 

ි ශබනවා.   ඔවුන් ශගතොවි මහත්වරුන් සමඟ සී පව කටයුතු කරන 

පිරිසක් බැවින් හා ඔවුන්ශප විෂය පිළිබඳ, - [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශේ විස්තර ටික කියවන්න 

කාලය ශෘන්න පුළුවන්ෘ, එශහම නැත්නේ ශේ විස්තරශේ ඉි රි 

ශකොටස හැන්සාඩ්ගතත කරන්නෘ?  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගතරු රාජය ඇමි තුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ශෘන්න පුළුවන්. 
 

ගුණ නීි ඥ නමොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද සිල්වා මහතා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி தமாஹான் பிாியதர்ைன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, Attorney-at-Law) 
ශහොඳි .  

ඔවුන් ශගතොවි මහත්වරුන් සමඟ සී පව කටයුතු කරන පිරිසක් 

බැවින් හා ඔවුන්ශප විෂය පිළිබඳ ෘැනුම ප්රාශයෝගිකව බිේ 

මේටමින් ක්රියාත්මක කිරීමට හැකියාව සහිත පිරිසක් බැවින් 

ශමන්ම,  රශේ කඪෂි කාර්මික සංවර්ධනය සඳහා ඍජුව ෘායකත්වය 

ලබා ශෘන කඪෂිකර්ම ඩිප්ශලෝමාවක් සේපූර්ණ කරන ලෘ 

නිලධාරින්ශප වැටුප් තලය MN 1 ිනට  MN 3 ෘක්වා සංශ ෝධනය 

කරමින් නව බඳවා ගතැීමශේ පටිපාටියක් අනුමැි ය සඳහා අෘාළ 

බලධාරින් ශවත ෘැනටමත්  කරුු ඉදිරිපත් කරලා ි ශබනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවි . ශේ අයශප බඳවා ගතැීමශේ පටිපාටිය 

ගතැනත් කිේවා. ඒ පිළිබඳව සේපූර්ණශයන්ම ගතරු ඇමි තුමාශප 

අවධානය ශයොමු ශවලා ි ශබනවාය කියන කාරණයත් කියන්න 

ඕනෑ. 

මම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ඇත්තටම වි ාල වැ  

ශකොටසක් කරන ශේ නිලධාරින් පිළිබඳව අශප් අවධානය ශයොමු 

කරලා ි ශබන බව. මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, නමුත් 

ප්රි පාෘන පිළිබඳ ප්ර ්නයක් ි ශබනවා. ශේ ගතරු සභාශේදී ගතරු 

මන්ත්රීතුමන්ලා කියපු ිනයලු කාරණා පිළිබඳව අපට ශහොඳ 

අවශබෝධයක් ි ශබනවා. අපිත් ඒ කාරණා පිළිගතන්නවා. 

කඪෂිකර්ම ක්ශෂේත්රයට වි ාල වැ  ශකොටසක් කරන අශප් ඒ 

සශහෝෘර නිලධාරින්ශප අඩු පාඩු, ප්ර ්න පිළිබඳව අපි රජයක් 

හැටියට අවධානශයන් ිනටිමින්, අශප් ිනයලු  ගතරු මන්ත්රීතුමන්ලා 

ශේ ගතරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ අෘහස් සැලකිල්ලට ශගතන ඉතාම 

කඩිනමින් ශේ ප්ර ්නවලට විසඳුේ ලබා දීමට කටයුතු කරන බව 

මම කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාසව  ගතරු මන්ත්රීතුමනි, මට කාලය ලබා දුන්නාට 

ඔබතුමාට ස්තුි වන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා. 

 
එකල්හි නේලාව අ. භා. 6.00 වූනයන් මූලාසනාරූඪ ගුණ 

මන්ත්රීතුමා විසින් ප්රශ්්නය නනොවිමසා පාර්ලිනම්න්තුව කල් තබන ලී. 
පාර්ලිනම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2022 නනොවැම්බර් 10 වන දින 

සභා සම්මි ය අනුව, 2022 නනොවැම්බර් 22 වන අඟහුණවාදා පූ. භා. 
9.30 වන නතක් කල් ගිනේ ය. 

 

அப்தபாழுது, பி.ப. 6.00 மைியாகிவிடனவ மாண்புமிகு 

தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா விடுக்காமனலனய 

பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 

அதன்படி பாராளுமன்றம், அதனது 2022 நவம்பர் 10ஆம் 

திகதிய தீர்மானத்திற்கிைங்க, 2022 நவம்பர் 22, தசவ்வாய்க் 

கிைகம மு.ப. 9.30 மைிவகர 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 Tuesday, 
22nd November, 2022, pursuant to the Resolution of Parliament of 10th 
November, 2022. 

 

 

 

 

 

 

1145 1146 

[ගතරු ීමි ඥ ශමොහාන් ප්රියෘර්න ෘ ිනල්ව මහතා] 



 

සැ.ුත. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණය සඳහා ස්වකීය කථාවල නිවැරදි කළ යුතු තැන් ෘක්වනු රිින මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගතන 
 නිවැරදි කළ යුතු ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුු ශකොට, පිටපත ලැබී ශෘසි යක් ශනොඉක්මවා  

හැන්සාඩ් සංස්කාරක ශවත ලැශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் னவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

නකොළඹ 5, නපොල්නහේන්නගොඩ, කිුණළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානනයහි පිහිටි 

රජනේ ප්රවඪත්ි  නදපාර්තනම්න්තුනේ පිහිටි රජනේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්නයන්  

මිල ී ගත හැක. 
 

නමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்னஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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