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ெட்டமூலம் முழுப் பொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் 
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පූ. භා. 9.30  පාර්ිනම්න්ුව රැස් විය.   

නිනයෝජය කාානායකුමා [ගරු අිතත් රාජපක්ෂ  මහතා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 

பொரொளுைன்றம் மு. ப. 9.30 ைணிக்குக் கூடியது.  

 பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m., 

 MR. DEPUTY SPEAKER   

[THE  HON. AJITH RAJAPAKSE]  in the Chair. 
 

 

නිනේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
ආංශික අධීක්ෂ ණ කාරක සභා: සාමාිතකයන්  

නම් කයරීම 
துமறெொர் மைற்பொர்மவக் குழுக்கள்: உறுப்பினர்கள் 

நியைனம்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES: NOMINATION OF 

MEMBERS 
 

ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පාර්ිශම්න්තුමශේ ස්ථාවර නිශයෝග 111 හි විධිවිධාන සහ 2022 

ශනාවැම්බර් 21 දින පාර්ිශම්න්තුමව විසින් සම්මත කරන ලෙ 

ශයෝජනාව ප්රකාරව පත් කරන ලෙ  ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 

17 සඳහා ශස්වය කිරීමට ශත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරන 

ලෙ සාමාජික මන්ීවරයන්ශේ නම් සියල ල මවිසින් සභාගත* 

කරනු ලබන අතර  ඒවා හැන්සාඩ් වාර්තාශේ භාෂා ත්රිත්වශයන්ම 

පළ කරනු ලබන බව ශමම සභාවට ෙන්වනු කැමැත්ශතමි. 

 
*සභානම්සය මත තබන ලද නාම නල්ඛනය: 
  ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட தபயர்ப் பட்டியல்: 

  List of names tabled: 
 

1.  ආගමික ක යුු හා සහජීවනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂ ණ කාරක සභාව 

 ගරු ජනක බණ්ඩාර ශතන්නශකෝන් මහතා 
 ගරු නිමල  ලාන්සා මහතා 
 ගරු එච්. නන්ෙශස්න මහතා 
 ගරු අි සබ්රි රහීම් මහතා 
 ගරු උපුල  මශහන්්ර රාජපක්ෂ මහතා 
 ගරු එම්. රාශම්ෂ්වරන් මහතා 
  
2.   ප්රතිසන්ධාානය සහ ජාතික සමියය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂ ණ කාරක සභාව 

 ගරු ඒ.එල .එම්. අතාඋල ලා මහතා 
 ගරු කුලසිංහම් තිලීපන් මහතා 
 ගරු ඉසුරු ශොඩන්ශගාඩ මහතා 
 ගරු නීතිඥ ශේම්නාත් . . ශොලවත්ත මහතා 
 ගරු චින්තක අමල  මායාදුන්න මහතා 
 ගරු රාජිකා වික්රමසිංහ මහත්මිය 

 3.  ජාතික ආරක්ෂ ාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂ ණ කාරක සභාව 
 ගරු චමල  රාජපක්ෂ මහතා 
 ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරශස්කර මහතා 
 ගරු සම්පත් අතුමශකෝරල මහතා 
 ගරු යූ.ශක්. සුමිත් උඩුකුඹුර මහතා 
 ගරු (ආචාර්ය) (ශම්ජර්) ප්රදී්  උුගශගාඩ මහතා 
 ගරු (ශම්ජර්) සුෙර් න ශෙනිපිටිය මහතා 

 4.  ජාතික ආර්ික හා නභෞතික සැලසුම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂ ණ කාරක 
සභාව 

 ගරු මහින්ොනන්ෙ අලුත්ගමශේ මහතා 
 ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා 
 ගරු ධම්මික ශපශර්රා මහතා 
 ගරු සුෙත් මංජුල මහතා 
 ගරු නිපුණ රණවක මහතා 
 ගරු ගුණතිලක රාජපක්ෂ මහතා 
 ගරු (මහාචාර්ය) රංජිත් බණ්ඩාර මහතා 

 5.  ජාතයන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂ ණ කාරක සභාව 
 ගරු නීතිඥ නාමල  රාජපක්ෂ මහතා 
 ගරු එස්.එම්.එම්. මුෂාරෆ ්මහතා 
 ගරු අකිල එල ලාවල මහතා 
 ගරු ශකෝකිලා ගුණවර්ධන මහත්මිය 
 ගරු නීතිඥ සාගර කාියවසම් මහතා 
 ගරු යොමිණී ගුණවර්ධන මහතා 

 6.  භාණ්ඩ හා නස්වා අපනයන ඉහළ නැංවීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂ ණ 

කාරක සභාව 
 ගරු ශජාන්සට්න් ප්රනාන්දු මහතා 
 ගරු නිමල  ලාන්සා මහතා 
 ගරු සම්පත් අතුමශකෝරල මහතා 
 ගරු කරුණාොස ශකාඩිතුමවක්කු මහතා 
 ගරු උෙයකාන්ත ගුණතිලක මහතා 
 ගරු (ශම්ජර්) සුෙර් න ශෙනිපිටිය මහතා 
 ගරු නීතිඥ ශේම්නාත් . . ශොලවත්ත මහතා 

 7.  ආර්ික අර්ුදනේ බලපෑම සමනය කයරීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂ ණ 

කාරක සභාව 
 ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා 
 ගරු ධම්මික ශපශර්රා මහතා 
 ගරු ජීවන් ශතාන්ඩමන් මහතා 
 ගරු (වවෙය) ගයාෂාන් නවනන්ෙ මහතා 
 ගරු එම්.ඩබ්රිේ.ඩී. සහන් ප්රදී්  විතාන මහතා 
 ගරු (මහාචාර්ය) රංජිත් බණ්ඩාර මහතා 

 8.  බලශක්ති සහ ප්රවාහනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂ ණ කාරක සභාව 
 ගරු නීතිඥ පවිත්රාශේවී වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
 ගරු ගාමිණී ශලාකුශේ මහතා 
 ගරු යූ.ශක්. සුමිත් උඩුකුඹුර මහතා 
 ගරු නාලක බණ්ඩාර ශකෝට්ශට්ශගාඩ මහතා 
 ගරු උෙයකාන්ත ගුණතිලක මහතා 
 ගරු කුමාරසිි රත්නායක මහතා 
 ගරු යොමිණී ගුණවර්ධන මහතා 

 9.  ආහාර සුරක්ිතතාව හා කෘිකර්මය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂ ණ කාරක 

සභාව 
 ගරු චමල  රාජපක්ෂ මහතා 
 ගරු එස්.එම්. චන්රශස්න මහතා 
 ගරු කපිල අතුමශකෝරල මහතා 
 ගරු මිලාන් ජයතිලක මහතා 
 ගරු සුෙත් මංජුල මහතා 
 ගරු ඩී. වීරසිංහ මහතා 

 10. පරිසරය, ස්වාභාවික සම්පත් හා තිරසර සංවර්ධානය පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂ ණ කාරක සභාව 
 ගරු . .බී. රත්නායක මහතා 
 ගරු අකිල එල ලාවල මහතා 
 ගරු නාලක බණ්ඩාර ශකෝට්ශට්ශගාඩ මහතා 
 ගරු එච්. නන්ෙශස්න මහතා 
 ගරු අි සබ්රි රහීම් මහතා 
 ගරු උපුල  මශහන්්ර රාජපක්ෂ මහතා 

 11. අධායාපනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂ ණ කාරක සභාව 
 ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා 
 ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා 
 ගරු සංජීව එදිිමාන්න මහතා 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

 ගරු කුලසිංහම් තිලීපන් මහතා 
 ගරු මුදිතා ප්රි ාන්ති මහත්මිය 
 ගරු චින්තක අමල  මායාදුන්න මහතා 
 ගරු මංජුලා දිසානායක මහත්මිය 

 12. විනදස් රැකයයා සහ ශ්රමය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂ ණ කාරක සභාව 
 ගරු මහින්ොනන්ෙ අලුත්ගමශේ මහතා 
 ගරු ශරෝහිත අශබ්රගුණවර්ධන මහතා 
 ගරු කපිල අතුමශකෝරල මහතා 
 ගරු මිලාන් ජයතිලක මහතා 
 ගරු එම්.ඩබ්රිේ.ඩී. සහන් ප්රදී්  විතාන මහතා 
 ගරු සමන්ප්රිය ශහර්ත් මහතා 

 13. යුක්තිගරුක සහ නීතිගරුක සමාජයක් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂ ණ කාරක 

සභාව 
 ගරු ශජෝන් ශසශනවිරත්න මහතා 
 ගරු වජිර අශබ්රවර්ධන මහතා 
 ගරු ජනක බණ්ඩාර ශතන්නශකෝන් මහතා 
 ගරු තිසකුට්ටි ආරච්චි මහතා 
 ගරු ඉසුරු ශොඩන්ශගාඩ මහතා 
 ගරු නීතිඥ මධුර විතානශේ මහතා 
 ගරු ජනාධිපති නීතිඥ ජයන්ත වීරසිංහ මහතා 

 14. නසෞඛය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂ ණ කාරක සභාව 
 ගරු (වවෙය) ගයාෂාන් නවනන්ෙ මහතා 
 ගරු ජගත් කුමාර සුමිත්රාආරච්චි මහතා 
 ගරු කුමාරසිි රත්නායක මහතා 
 ගරු එම්. රාශම්ෂ්වරන් මහතා 
 ගරු සමන්ප්රිය ශහර්ත් මහතා 
 ගරු ලිත් වර්ණ කුමාර මහතා 

 15. ළමුන්, කාන්තාවන් හා ස්ී-පුරුෂ භාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂ ණ 

කාරක සභාව 
 ගරු කරුණාොස ශකාඩිතුමවක්කු මහතා 
 ගරු මුදිතා ප්රි ාන්ති මහත්මිය 
 ගරු රාජිකා වික්රමසිංහ මහත්මිය 
 ගරු ඩී. වීරසිංහ මහතා 
 ගරු මංජුලා දිසානායක මහත්මිය 
 ගරු ජගත් සමරවික්රම මහතා 

 16. මාධාය, තාරුණයය, රරුමය හා ූතතන පුරවැියයා පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂ ණ කාරක සභාව 
 ගරු එස්.එම්.එම්. මුෂාරෆ ්මහතා 
 ගරු ජයන්ත කැටශගාඩ මහතා 
 ගරු සංජීව එදිිමාන්න මහතා 
 ගරු නිපුණ රණවක මහතා 
 ගරු ලිත් වර්ණ කුමාර මහතා 
 ගරු ජගත් සමරවික්රම මහතා 

 17. විවෘත සහ වගකයවයුු රජයක් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂ ණ කාරක සභාව 
 ගරු ශජෝන් ශසශනවිරත්න මහතා 
 ගරු වජිර අශබ්රවර්ධන මහතා 
 ගරු (ආචාර්ය) ශම්ජර් ප්රදී්  උුගශගාඩ මහතා 
 ගරු ජගත් කුමාර සුමිත්රාආරච්චි මහතා 
 ගරු ගුණතිලක රාජපක්ෂ මහතා 
 ගරු මර්ජාන් ෆලීල  මහතා 
 

1.  ைத விவகொரங்கள் ைற்றும் ெகவொழ்வு பற்றிய துமறெொர் 

மைற்பொர்மவக் குழு  

 ைொண்புைிகு ஜனக பண்டொர ததன்னமகொன்  

 ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ 

 ைொண்புைிகு எச். நந்தமென 

 ைொண்புைிகு அலி ெப்ொி ரஹீம் 

 ைொண்புைிகு உபுல் ைமஹந்திர ரொஜபக்ஷ 

 ைொண்புைிகு எம். ரொமைஷ்வரன் 

 

2. நல்லிணக்கம் ைற்றும் மதெிய ஒற்றுமை பற்றிய துமறெொர் 

மைற்பொர்மவக் குழு 

 ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். அதொஉல்லொ 

 ைொண்புைிகு குலெிங்கம் திலீபன் 

 ைொண்புைிகு இசுரு ததொடன்தகொட 

 ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி பிமரம்நொத் ெி. ததொலவத்த 

 ைொண்புைிகு ெிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன  

 ைொண்புைிகு (திருைதி) ரொஜிகொ விக்கிரைெிங்ஹ 

3. மதெிய பொதுகொப்பு பற்றிய துமறெொர் மைற்பொர்மவக் குழு 

 ைொண்புைிகு ெைல் ரொஜபக்ஷ 

 ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெரத் வீரமெகர 

 ைொண்புைிகு ெம்பத் அதுமகொரல  

 ைொண்புைிகு யூ.மக. சுைித் உடுகும்புர  

 ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (மைஜர்) பிரதீப் உந்துதகொட 

 ைொண்புைிகு (மைஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய  

 
4. மதெிய தபொருளொதொர ைற்றும் தபௌதிகத் திட்டங்கள் பற்றிய 

துமறெொர் மைற்பொர்மவக் குழு 

 ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக 

 ைொண்புைிகு விைலவீர திெொநொயக்க 

 ைொண்புைிகு தம்ைிக்க தபமரரொ 

 ைொண்புைிகு சுதத் ைஞ்சுல 

       ைொண்புைிகு நிபுண ரணவக 

 ைொண்புைிகு குணதிலக ரொஜபக்ஷ 

 ைொண்புைிகு (மபரொெிொியர்) ரஞ்ெித் பண்டொர  

 
5. ெர்வமதெ ததொடர்புகள் பற்றிய துமறெொர் மைற்பொர்மவக் குழு 

 ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி நொைல் ரொஜபக்ஷ 

 ைொண்புைிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸொரப் 

 ைொண்புைிகு அகில எல்லொவல 

 ைொண்புைிகு (திருைதி) மகொகிலொ குணவர்தன  

 ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி ெொகர கொொியவெம்  

 ைொண்புைிகு யதொைிணீ குணவர்தன 

 

6. தபொருட்கள் ைற்றும் மெமவகள் ஏற்றுைதிமய அதிகொித்தல் பற்றிய 

துமறெொர் மைற்பொர்மவக் குழு 

 ைொண்புைிகு மஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து 

 ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ 

 ைொண்புைிகு ெம்பத் அதுமகொரல  

 ைொண்புைிகு கருணொதொஸ தகொடிதுவக்கு 

 ைொண்புைிகு உதயகொந்த குணதிலக்க 

 ைொண்புைிகு (மைஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய 

 ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி பிமரம்நொத் ெி. ததொலவத்த 

 
7. தபொருளொதொர தநருக்கடியின் தொக்கத்திமனத் தணித்தல் பற்றிய 

துமறெொர் மைற்பொர்மவக் குழு 

 ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திெொநொயக்க 

 ைொண்புைிகு தம்ைிக்க தபமரரொ 

 ைொண்புைிகு ஜீவன் ததொண்டைொன்   

 ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) கயொஷொன் நவனந்த 

 ைொண்புைிகு எம். டப்ளியு. டீ. ெஹன் பிரதீப் விதொன 

 ைொண்புைிகு (மபரொெிொியர்) ரஞ்ெித் பண்டொர 

 
8. வலுெக்தி ைற்றும் மபொக்குவரத்து பற்றிய துமறெொர் 

மைற்பொர்மவக் குழு 

 ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (திருைதி) பவித்ரொமதவி வன்னிஆரச்ெி 

 ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குமக 

 ைொண்புைிகு யூ.மக. சுைித் உடுகும்புர 

 ைொண்புைிகு நொலக பண்டொர மகொட்மடதகொட  

 ைொண்புைிகு உதயகொந்த குணதிலக்க 

 ைொண்புைிகு குைொரெிறி ரத்னொயக்க  

 ைொண்புைிகு யதொைிணீ குணவர்தன 

 
9. உணவுப் பொதுகொப்பு ைற்றும் கைத்ததொழில் பற்றிய துமறெொர் 

மைற்பொர்மவக் குழு 

 ைொண்புைிகு ெைல் ரொஜபக்ஷ 

 ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். ெந்திரமென 

 ைொண்புைிகு கபில அதுமகொரல 

 ைொண்புைிகு ைிலொன் ஜயதிலக்க  

 ைொண்புைிகு சுதத் ைஞ்சுல 

 ைொண்புைிகு டீ. வீரெிங்க  
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10. சுற்றொடல், இயற்மக வளங்கள் ைற்றும் நிமலமபறொன 

அபிவிருத்தி பற்றிய துமறெொர் மைற்பொர்மவக் குழு 

 ைொண்புைிகு ெீ.பி. ரத்நொயக்க 

 ைொண்புைிகு அகில எல்லொவல 

 ைொண்புைிகு நொலக பண்டொர மகொட்மடதகொட 

 ைொண்புைிகு எச். நந்தமென 

 ைொண்புைிகு அலி ெப்ொி ரஹீம் 

 ைொண்புைிகு உபுல் ைமஹந்திர ரொஜபக்ஷ 

 
11. கல்வி பற்றிய துமறெொர் மைற்பொர்மவக் குழு 

 ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திெொநொயக்க 

 ைொண்புைிகு விைலவீர திெொநொயக்க 

 ைொண்புைிகு ெஞ்ஜீவ எதிொிைொன்ன  

 ைொண்புைிகு குலெிங்கம் திலீபன்  

 ைொண்புைிகு (திருைதி) முதிதொ பிொிஸொன்தி  

 ைொண்புைிகு ெிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன 

 ைொண்புைிகு (திருைதி) ைஞ்சுலொ திெொநொயக்க 

 
12. தவளிநொட்டுத் ததொழில்கள் ைற்றும் உமழப்பு பற்றிய துமறெொர் 

மைற்பொர்மவக் குழு 

 ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக 

 ைொண்புைிகு மரொஹித்த அமபகுணவர்தன 

 ைொண்புைிகு கபில அதுமகொரல  

 ைொண்புைிகு ைிலொன் ஜயதிலக்க  

 ைொண்புைிகு எம். டப்ளியு. டீ. ெஹன் பிரதீப் விதொன  

 ைொண்புைிகு ெைன்பிொிய மஹரத்  

 

13. நியொயைொன, ெட்டத்மத ைதிக்கும் ெமூகதைொன்று பற்றிய 

துமறெொர் மைற்பொர்மவக் குழு 

 ைொண்புைிகு மஜொன் தெனவிரத்ன 

 ைொண்புைிகு வஜிர அமபவர்தன 

 ைொண்புைிகு ஜனக பண்டொர ததன்னமகொன் 

 ைொண்புைிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி 

 ைொண்புைிகு இசுரு ததொடன்தகொட 

 ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி ைதுர விதொனமக 

 ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி ஜயந்த வீரெிங்க  

 

14. சுகொதொரம் பற்றிய துமறெொர் மைற்பொர்மவக் குழு 

 ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) கயொஷொன் நவனந்த 

 ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர சுைித்ரொரச்ெி  

 ைொண்புைிகு குைொரெிறி ரத்னொயக்க  

 ைொண்புைிகு எம். ரொமைஷ்வரன் 

 ைொண்புைிகு ெைன்பிொிய மஹரத்  

 ைொண்புைிகு லலித் வர்ண குைொர 

 

15. ெிறுவர்கள், தபண்கள் ைற்றும் பொலினம் பற்றிய துமறெொர் 

மைற்பொர்மவக் குழு 

 ைொண்புைிகு கருணொதொஸ தகொடிதுவக்கு 

 ைொண்புைிகு (திருைதி) முதிதொ பிொிஸொன்தி  

 ைொண்புைிகு (திருைதி) ரொஜிகொ விக்கிரைெிங்ஹ 

 ைொண்புைிகு டீ. வீரெிங்க  

 ைொண்புைிகு (திருைதி) ைஞ்சுலொ திெொநொயக்க  

 ைொண்புைிகு ஜகத் ெைரவிக்ரை 

 

16. ஊடகம், இமளஞர், ைரபுொிமை ைற்றும் புதிய பிரமஜகள் பற்றிய 

துமறெொர் மைற்பொர்மவக் குழு 

 ைொண்புைிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸொரப் 

 ைொண்புைிகு ஜயந்த தகட்டதகொட 

 ைொண்புைிகு ெஞ்ஜீவ எதிொிைொன்ன 

 ைொண்புைிகு நிபுண ரணவக 

 ைொண்புைிகு லலித் வர்ண குைொர 

 ைொண்புைிகு ஜகத் ெைரவிக்ரை 

 

17. தவளிப்பமடயொன ைற்றும் தபொறுப்புக்கூறமவண்டிய 

அரெொங்கதைொன்று பற்றிய துமறெொர் மைற்பொர்மவக் குழு 

 ைொண்புைிகு மஜொன் தெனவிரத்ன 

ைொண்புைிகு வஜிர அமபவர்தன 

 ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (மைஜர்) பிரதீப் உந்துதகொட  

 ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர சுைித்ரொரச்ெி  

 ைொண்புைிகு குணதிலக ரொஜபக்ஷ 

 ைொண்புைிகு ைர்ஜொன் பளீல் 

 
1.  Sectoral Oversight Committee on Religious Affairs and Co-

Existence 

 The Hon. Janaka Bandara Thennakoon  

 The Hon. Nimal Lanza 

 The Hon. H. Nandasena 

 The Hon. Ali Sabri Raheem 

 The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha   

 The Hon. M. Rameshwaran  

2.  Sectoral Oversight Committee on Reconciliation and National 
Unity 

 The Hon. A. L. M. Athaullah  

 The Hon. Kulasingam Dhileeban 

 The Hon. Isuru Dodangoda 

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

 The Hon. Chinthaka Amal Mayadunna  

 The Hon. ( Mrs.) Rajika Wickramasinghe 

3.  Sectoral Oversight Committee on National Security 

 The Hon. Chamal Rajapaksa 

 The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera  

 The Hon. Sampath Athukorala  

 The Hon. U. K. Sumith Udukumbura 

 The Hon. (Dr.) (Major) Pradeep Undugoda 

 The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya 

4.  Sectoral Oversight Committee on National Economic and 
Physical Plans 

 The Hon. Mahindananda Aluthgamage 

 The Hon. Wimalaweera Dissanayake 

 The Hon. Dhammika Perera 

 The Hon. Sudath Manjula 

 The Hon. Nipuna Ranawaka 

 The Hon. Gunathilaka Rajapaksha 

 The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara 

5.  Sectoral Oversight Committee on International Relations 

 The Hon. Namal Rajapaksa, Attorney-at-Law 

 The Hon. S. M. M. Muszhaaraff 

 The Hon. Akila Ellawala 

 The Hon. (Mrs.) Kokila Gunawardene 

 The Hon. Sagara Kariyawasam, Attorney-at-Law 

 The Hon. Yadamini Gunawardena 

6.  Sectoral Oversight Committee on Increasing Export of Goods 
and Services 

 The Hon. Johnston Fernando 

 The Hon. Nimal Lanza 

 The Hon. Sampath Athukorala 

 The Hon. Karunadasa Kodithuwakku 

 The Hon. Udayakantha Gunathilaka 

 The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya 

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

7.  Sectoral Oversight Committee on Alleviating the Impact of 
the Economic Crisis 

 The Hon. S.B. Dissanayake 

 The Hon. Dhammika Perera 

 The Hon. Jeevan Thondaman 

 The Hon. (Dr.) Gayashan Nawananda 

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

 The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara 

8.  Sectoral Oversight Committee on Energy and Transport 

 The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, Attorney-at-Law 
 The Hon. Gamini Lokuge 
 The Hon. U. K. Sumith Udukumbura 
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 The Hon. Nalaka Bandara Kottegoda 
 The Hon. Udayakantha Gunathilaka 
 The Hon. Kumarasiri Rathnayaka 
 The Hon. Yadamini Gunawardena 

9.  Sectoral Oversight Committee on Food Security and 
Agriculture 

 The Hon. Chamal Rajapaksa 
 The Hon. S. M. Chandrasena 
 The Hon. Kapila Athukorala 
 The Hon. Milan Jayathilake 
 The Hon. Sudath Manjula 
 The Hon. D. Weerasingha 

10.  Sectoral Oversight Committee on Environment, Natural 
Resources and Sustainable Development 

 The Hon. C. B. Rathnayake 
 The Hon. Akila Ellawala 
 The Hon. Nalaka Bandara Kottegoda 
 The Hon. H. Nandasena 
 The Hon. Ali Sabri Raheem 
 The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha 
 

11.  Sectoral Oversight Committee on Education 

 The Hon. S.B. Dissanayake 
 The Hon. Wimalaweera Dissanayake 
 The Hon. Sanjeeva Edirimanna 
 The Hon. Kulasingam Dhileeban 
 The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi 
 The Hon. Chinthaka Amal Mayadunna  
 The Hon. (Mrs.) Manjula Dissanayake 

  
12.  Sectoral Oversight Committee on Foreign Employment and 

Labour 
 The Hon. Mahindananda Aluthgamage 
 The Hon. Rohitha Abegunawardhana 
 The Hon. Kapila Athukorala  
 The Hon. Milan Jayathilake 
 The Hon. M. W. D. Sahan Pradeep Withana 
 The Hon. Samanpriya Herath 

13.  Sectoral Oversight Committee on Just and Law-abiding 
Society 

  The Hon. John Seneviratne 
 The Hon. Wajira Abeywardana 
 The Hon. Janaka Bandara Thennakoon 
 The Hon. Thisakutti Arachchi 
 The Hon. Isuru Dodangoda 
 The Hon. Madhura Withanage, Attorney-at-Law 
 The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC  

14.  Sectoral Oversight Committee on Health 
 The Hon. (Dr.) Gayashan Nawananda 
 The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi 
 The Hon. Kumarasiri Rathnayaka 
 The Hon. M. Rameshwaran 
 The Hon. Samanpriya Herath 
 The Hon. Lalith Varna Kumara 
 

15.  Sectoral Oversight Committee on Children, Women and 
Gender 

 The Hon. Karunadasa Kodithuwakku 
 The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi 
 The Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe 
 The Hon. D. Weerasingha 
 The Hon. (Mrs.) Manjula Dissanayake 
 The Hon. Jagath Samarawickrama 
 

16.  Sectoral Oversight Committee on Media, Youth, Heritage and 
New Citizen 

 The Hon. S. M. M. Muszhaaraff 
 The Hon. Jayantha Ketagoda 
 The Hon. Sanjeeva Edirimanna 
 The Hon. Nipuna Ranawaka 
 The Hon. Lalith Varna Kumara 
 The Hon. Jagath Samarawickrama 

117.  Sectoral Oversight Committee on An Open and Accountable 
Government  

  The Hon. John Seneviratne 
 The Hon. Wajira Abeywardana 
 The Hon. (Dr.) (Major) Pradeep Undugoda 
 The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi 
 The Hon. Gunathilaka Rajapaksha 
 The Hon. Marjan Faleel 

 

ගරු නීතිඥ ලක්ෂ ්මන් කයරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 

සභාවල සභාපතිකම අපි විපක්ෂයට ඉල ලුවා. මම ඔබතුමමාට 
කිනුත් කිේවා  ආණ්ඩුශේ වැඩ ආණ්ඩුවට අධීක්ෂණය කරන්න 
බැහැ. ඒවා අධීක්ෂණය කරන්න ඕනෑ විපක්ෂය. ඒ කටයුත්ත 
සාර්ථක ශවන්න නම් විපක්ෂයට සභාපතිකම ශෙන්න ඕනෑ. 
ආණ්ඩුවට බහුතරයක් තියාගත්තාට කමක් නැහැ. ඔබතුමමා 
ෙන්නවා  පාර්ිශම්න්තුමශේ බහුතරය  තිශබන්ශන් ශම් රජයට බව. 
කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ ශගාල ලන්ශේ. හැම එකම ඒ 
ශගාල ලන්ශේ. නමුත්  රට බංශකාශලාත් කළා. මම ඒකයි 
කියන්ශන්  අධීක්ෂණය විපක්ෂයට ශෙන්න කියලා. සභාශේ 
බහුතරය තියා ගත්තාට කමක් නැහැ. ශමාකෙ  ආණ්ඩුවට බැහැ 
ශන් ආණ්ඩුව අධීක්ෂණය කරන්න. ඔබතුමමා ෙන්නවා ශන්  පසුගිය 
කාලශේ සිේධ වුණ ශේවල .  

 

ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මම ඒ කාරණය පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමමා ෙැනුවත් 

කරන්නම්. 
 

 

විගණකාධිපතිවරයානේ වාර්තාව 
கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்மக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජශේ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශේ 14(()) වයවස්ථාව ප්රකාරව - 

 2020 මුෙල  වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ වාර්තාශේ 
සිේවැනි කාණ්ඩශේ XX ශකාටස සහ හයවැනි කාණ්ඩශේ 
XXIV හා XXV ශකාටස;් සහ 

 2021 මුෙල  වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ වාර්තාශේ 
පළමුවැනි කාණ්ඩශේ XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII හා XIX ශකාටස ්  සිේවැනි කාණ්ඩශේ IX, X, XI, XII 
හා XIII ශකාටස ්සහ හයවැනි කාණ්ඩශේ I  හා II ශකාටස ්
ගරු කථානායකතුමමා ශවනුශවන් මම ඉදිිපත් කරමි. 

 

ගරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුියල් නේමජයන්ත මහතා 

(අධායාපන අමාතය සහ පාර්ිනම්න්ුනේ සභානායකුමා) 
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த - 

கல்வி அமைச்ெரும் பொரொளுைன்றச் ெமப முதல்வரும்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law - 
Minister of Education and the Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  එඑී  වාර්තා මුරණය කළ 

යුතුමයඑ යි මම ශයෝජනා කරමි. 
 

ප්රශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තා මුද්රණය කළ යුුයි  නිනයෝග කරන ලී. 
அறிக்மக கள் அச்ெிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Reports be printed. 
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II 
ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී   ජනරජශේ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශේ 14(()) වයවස්ථාව ප්රකාරව - 

 201) මුෙල  වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ වාර්තාශේ 
නවවැනි කාණ්ඩශේ XXIII ශකාටස;  

 2017 මුෙල  වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ වාර්තාශේ 
නවවැනි කාණ්ඩශේ XXVIII ශකාටස;  

 2018 මුෙල  වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ වාර්තාශේ 
ශෙවැනි කාණ්ඩශේ XLIII ශකාටස  ශතවැනි කාණ්ඩශේ 
XVII ශකාටස සහ නවවැනි කාණ්ඩශේ XXXIV ශකාටස;  

 2019 මුෙල  වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ වාර්තාශේ 
ශෙවැනි කාණ්ඩශේ XL හා XLI ශකාටස ් සහ නවවැනි 
කාණ්ඩශේ XXXII, XXXIII  හා XXXIV ශකාටස;්  

 2020 මුෙල  වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ වාර්තාශේ 
ශෙවැනි කාණ්ඩශේ XXXV හා XXXVI ශකාටස ් ශතවැනි 
කාණ්ඩශේ XVIII ශකාටස සහ නවවැනි කාණ්ඩශේ XXIV, 
XXV  හා XXVI ශකාටස;් සහ 

 2021 මුෙල  වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ වාර්තාශේ 
ශෙවැනි කාණ්ඩශේ VI, VII, VIII, IX, X, XI හා XIII 
ශකාටස ් ශතවැනි කාණ්ඩශේ III, IV, V හා VI ශකාටස ්සහ 
නවවැනි කාණ්ඩශේ III, IV, V, VI හා VII ශකාටස ් ගරු 
කථානායකතුමමා ශවනුශවන් මම ඉදිිපත් කරමි. 

 
ගරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුියල් නේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  එඑී  වාර්තා මුරණය කළ 

යුතුමයඑ යි මම ශයෝජනා කරමි. 
 

ප්රශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තා මුද්රණය කළ යුුයි  නිනයෝග කරන ලී. 
அறிக்மக கள் அச்ெிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Reports be printed. 

 

ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම.  

කාන්තා  ළමා කටයුතුම හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් කටයුතුම 

පිළිබඳ අමාතයාං  උය උපශේ ක කාරක සභාශේ වාර්තාව  ගරු 

ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය - [සභා ගර්භය තුමළ නැත.] 
  

රජනේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභානේ වාර්තාව 

அரெொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT  

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද ියල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  රජශේ මුෙල  පිළිබඳ කාරක 

සභාව ශවත ශයාමු කරන ලෙ 2023 මුෙල  වර්ෂය සඳහා වන 

විසර්ජන පනත් ශකටුම්පත සම්බන්ධශයන් එී  කාරක සභාශේ 

වාර්තාව මම ඉදිිපත් කරනවා.  

ශම් වාර්තාශේ වැඩ කටයුතුම සඳහා අපට සතියක් පමණයි 
තිබුශණ්. ඉංග්රීසි භාෂාශවන් එම වාර්තාව ෙැන් දාොනම්  ගරු 
නිශයෝජය කථානායකතුමමනි. අෙ ෙවස තතුමළත අපි එම වාර්තාව 
සිංහල සහ ශෙමළ භාෂාවිනුත් ඉදිිපත් කරනවා.   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  මට තව ටික ශවලාවක් 

ශෙන්න. මම ශම් වාර්තාශේ ඔක්ශකාම කියවන්ශන් නැහැ. I just 

want to make mention of the main component, Section 2, of 

the Executive Summary of "The Committee on Public 

Finance Report on the 2023 Budget - Assessment of the 

Fiscal, Financial and Economic Assumptions". ශමම 

වගන්තිය වැෙගත්. ශමාකෙ, අශ්  අය වැය ඉදිිපත් කරනශකාට 

උපකල පන සම්බන්ධශයන් තක්ශස්රුවක් කරන්න ඕනෑ. ශමම 

වාර්තාශේ මූික ශකාටස විතරක් මම කියවන්නම්.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි, ප්රථම වතාවට අශ්  රජශේ 
මුෙල  පිළිබඳ කාරක සභාවට තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයක් පත් 
කර තිශබනවා. අපි බලාශපාශරාත්තුම ශවනවා, අය වැය 
සම්බන්ධශයන් වන කාර්යාලයක් පාර්ිශම්න්තුමශේ ස්ථාපනය 
කරන්න. අපි ශමය outsource කරන්ශන් නැතුමව  අශ්  කාර්ය 
මණ්ඩලශයන්ම තමයි ප්රථම වතාවට ඉදිිපත් කරන්ශන් කියන 
කාරණයත් මම සතුමටින් ප්රකා  කරන්න කැමැතියි.  

Sir, since the Hon. Prime Minister is also here, I 
would like to quote the third paragraph of the Executive 
Summary of this Report: 

"Section 2 discusses the economic and financial assumptions 
underlying Budget 2023 and the key risk factors associated with 
these assumptions. The two main macroeconomic assumptions used 
in the formulation of the Budget are real GDP growth and the 
inflation rate. Real GDP growth rate for 2023 is assumed to be a 
negative  3 per cent. Given the current economic crisis, achieving a 
positive 5.7 percentage point change in real GDP growth from the 
lowest growth of -8.7 per cent observed for the past several decades 
may prove challenging. The COPF observes that possible downside 
risks to the real GDP growth rate assumption can arise from GDP 
sectoral forecasts and changes in aggregate demand. On the 
production side, the industry sector is expected to record a subpar 
performance, particularly given the weak  global growth forecast 
for 2023." 

 As you know the entire global growth forecast is 
falling. It further states, I quote:  

"On the demand side, contractionary monetary policy coupled 
with tight fiscal policy is expected to dampen investment and 
consumption, posing a risk to the economic recovery."   

Here, what we are trying to point out, Sir, is that with 
interest rates now at 36 per cent on the temporary 
overdraft and leasing rate at about 40 per cent plus, it is 
going to be extremely difficult for industrial sector to 
grow. Then, it also goes on to state, I quote:  

"On inflation, COPF is of the view that an annual average 
inflation rate of 30 per cent assumed in the Budget 2023 is 
plausible." 

With regard to inflation, the assumption for this year, 
Sir, is 30 per cent; උේධමනය සියයට 30ක් ශලස තමයි 
උපකල පනය කරලා තිශබන්ශන්. අපි වි ්වාස කරනවා ඒක 
සාධාරණයි කියලා. සමහර විට ඊට වඩා අඩු ශවන්නත් පුළුවන්. 
නමුත් අපි එක ශෙයක් මතක තබාගන්න ඕනෑ. උේධමනය සියයට 
30ක් ශලස පුශරෝකථනය කරන නිසා තමයි  උපකල පනය කරන 
නිසා තමයි ඔබතුමමන්ලා බලාශපාශරාත්තුම වන්ශන්  බදු ලබාගන්න 
ශකාට උේධමනය නිසා ලැශබන බදු ප්රමාණය වැඩි ශවනවා 
කියලා.   
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Then, the Report states, I quote;  

“Although the latest data indicates a deceleration in inflation, global 
inflationary pressures together with supply chain disruptions, will keep 
inflation at elevated levels in 2023. This section also looks at other 
assumptions such as the expected export growth and the profitability of the 
financial sector underlying the budget estimates.  

About Section 3, it states, I quote:  

"Section 3 provides an analysis of the revenue and expenditure 
estimates in the 2023 Budget and evaluates them against the 
assumptions underlying these estimates and the policy measures 
undertaken in the budget. Given that tax revenue increase in line 
with nominal GDP growth, policy changes and improvements in tax 
administration, revenue categories are assessed in terms of changes 
attributed to nominal growth and changes attributed to policy 
measures and better administration.” 

So, what we are saying is that because the inflation is 
so high, there is going to be a natural growth in your 
revenue, but getting an additional revenue beyond 
inflation is a question, given the falling growth rates we 
are expecting.  

The next point I want to highlight, Sir, is this.   

“On the expenditure front, although the Budget 2023 maintains 
recurrent expenditure at current levels, this is mainly driven by the 
reduction in non-interest recurrent expenditure.” 

What I am going to quote next is important.     

“Against the backdrop of the economic crisis and high inflation, 
it may be difficult to maintain certain categories of non-interest 
recurrent expenditure such as salaries and wages at given levels in 
2023. As interest payments are expected to rise considerably, 
primarily on account of domestic borrowings, COPF is of the view 
that there is a rollover risk associated with short-term domestic 
borrowings given the current high yield rates on Treasury Bills. The 
main risk associated with the foreign interest payment estimate is 
that it is heavily reliant on the progress of debt restructuring 
negotiations.”  

ශම්ක ඉතාම වැෙගත්. රජශේ මුෙල  පිළිබඳ කාරක සභාශේ 

සභාපතිවරයා හැටියට මා කලබල වන්ශන් නැතිව ශම් කථාව 

කියන්න ඕනෑ. ඒ තමයි  2023 ජුනි මාසශේ 30වන ො වනකල ම 

අප විශේ  ණය ශගවීම suspend කරලායි තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ඒ 

දිනය ෙක්වා ණය ශගවීශම් අව යතාවක් නැහැ. ඊට පසුව ූලි 

මාසශේ ඉඳලා ශෙසැම්බර් 31වන ො ෙක්වා ඔවුන් බලාශපාශරාත්තුම 

වන්ශන් විශේ  ණයවින් සියයට 40ක් ශගවීමක් විතරයි. 

එතශකාට ඉතිි සියයට 40 කපා ෙමන්න තමයි උපකල පනය කර 

තිශබන්ශන්.  

ගරු සභානායකතුමමනි  ශමතැන තිශබන අශනක් ප්ර ්නය තමයි 

domestic debts සම්බන්ධ කාරණය. අපි ශම් කාරණය highlight 

කරනවා. හිටපු ජනාධිපතිතුමමනි  අපට තිශබන ශලාකුම වියෙම 

තමයි ශපාිය. ශම් ශපාිය  ශේශීය ශපාිය. ශේශීය ශපාිය 

ඉතාම ඉහළ නිසා ශකටි කාලීන -මාස 3- ණය තමයි අප 

ලබාගන්ශන්. ඒ ශවනුශවනුත් අපි ෙැන් සියයට 33ක් ශගවනවා. 

ඉදිිශේදී ශමය ශකාච්චර දුරට කරශගන යන්න පුළුවන්ෙ කියන 

එක පිළිබඳව වි ාල ගැටලුවක් මතුම ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා 

තමයි අප කින් කිේශේ ශපාලී අනුපාතය ඉතාම වැඩි නිසා 

ආර්ිකය ඉදිියට ගමන් කිරීම පිළිබඳ ගැටලු මතුම වී තිශබන බව. 

ශපාලී අනුපාතය අඩු කරගන්න තිශබන එක ක්රමයක් හැටියට 

ශේශීය ණය පිළිබඳව හිතන්න ශවනවා. ඒ ශවනුශවන් ශමාකක්ෙ 

කරන්න ඕනෑ කියා අපි කියලා නැහැ. නමුත්  ශේශීය ණය ශගවීම 

පිළිබඳ ගැටලුවක් මතුම ශවමින් පවතිනවා කියන කාරණය 

සම්බන්ධශයන් ශම් ගරු සභාව ෙැනුවත් කිරීමට කමිටුව හැටියට 

අපට වගී මක් තිශබනවා. එම නිසා රජය ඒ සම්බන්ධශයන් 

ක්රියාත්මක විය යුතුමයි කියන එක කමිටුව හැටියට මා ෙැඩිව ප්රකා  

කරන්න කැමතියි.  

මට කථා කරන්න කාලය ලබා දුන්නාට ශබාශහාම ස්තුමතියි  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි. 
 
සභානම්සය මත තිබිය යුුයි  නිනයෝග කරන ලී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

  

ගරු නශහාන් නස්මියංහ මහතා (මුදල් රාජය අමාතයුමා) 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் மெைெிங்க - நிதி இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

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

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  හර්ෂ ෙ සිල වා මැතිතුමමා 

කියපු කාරණයට මමත් එකඟ ශවනවා. තවත් ප්රධාන කාරණයක් 

මතුම කරන්න මම කැමැතියි. මශේ කථාශේදී ඒ පිළිබඳව පැහැදිි 

කරන්නම්. විශ ්ෂශයන්ම ශම්  ශේශීය ණය සම්බන්ධශයන්                   

අෙ   විවිධ  කාරණා   ශතාරතුමරු  හුවමාරු ශවනවා. ගරු මන්ීතුමමා  
that is the main reason why we cannot borrow for about 
three months. There are so many speculations. People 
speculate, some, unknowingly and some others, 
knowingly. So, the moment you speculate, people would 
not come and invest in bonds for over three months. Your 
point is taken, but it is also the responsibility of 
Parliament not to speculate on domestic debt, on which 
we have not taken a decision yet.   

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද ියල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  එතුමමා කියන කථාව හි. ඒ 

කියන්ශන් වි ්වාසය මත තමයි මූලය ශවශළඳ ශපාළ වැඩ 

කරන්ශන්. බැංකුවක හිටපු ප්රධාන නිලධාිශයකු හැටියටත්  

ප්රධාන බැංකුවක භාණ්ඩාගාිකවරශයකු හැටියටත්  මට තිශබන 

අත්ෙැී ම් අනුව මා ෙන්නවා  ශගවන්න පුළුවන්ෙ  බැිෙ කියලා. If 

you are in the call money market, it is based on perception.  

මූලය ශවශළඳ ශපාළක මූිකම අව යතාව තමයි වි ්වාසය - 

confidence - ශගාඩනැඟීම. රජය ශම් වි ්වාසය ශගාඩ නඟන්න 

අව යයි. ෙැන් මුෙල  රාජය තමතිතුමමා කියන්ශන්  වි ්වාසය බිඳ 

වැටීම නිසා; speculate වන නිසා මාස තුමනට එහා ආශයෝජනය 

කරන්න පුේගලයන් දාොනම් නැහැ කියලායි. එතුමමා කියන 

කාරණය මම පිළිගන්නවා. 

නමුත්  ඒක ඔබතුමමන්ලාශේ වගී මක්. ඒ වි ්වාසය 

ජාතයන්තරව හා ශේශීයව ශගාඩනඟන එක ඔබතුමමන්ලාශේ 

මූිකම වගී මයි  ගරු අගමැතිතුමමනි. ඔබතුමමන්ලාශේ මූිකම 

වගී ම තමයි  නැවතත් ශම් ආර්ිකය පිළිබඳ වි ්වාසය 

ශගාඩනැඟීම. රජශේ මුෙල  පිළිබඳ කාරක සභාශේ සභාපති විධියට 

මට වගී මක් තිශබනවා  ශම් පිළිබඳව ෙැනුවත් කරන්න. නමුත්  

අපි කිසිම විධියකට ශම්ක සම්බන්ධශයන් speculate කරන්ශන්ත් 

නැහැ; හි ෙ  වැරදි ෙ කියන්ශන්ත් නැහැ. We are just pointing 

out, Hon. State Minister of Finance, that you have to make 

sure that you act on your words, without uttering mere 

words.  

Thank you.  
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිල වා  මහතා] 
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ගරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුියල් නේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

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

Hon. Deputy Speaker, I thank the Hon. (Dr.) Harsha 
de Silva, Chairman of the Committee on Public Finance, 
for tabling the Report with their observations and making 
comments on that. We will consider them, definitely.  

 

ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අමාතයාං  නිශේෙන  ගරු ම නෂ නානායක්කාර තමතිතුමමා. 

 

 සංචාරක වීසා මත ඕමාන් සහ එක්සත් 
අරාබි එමීර් රාජයය  ශ්රී ලාංකයකයන් යැවීනම් 

ජාවාරම: කම්කරු හා විනේශ රැකයයා 
අමාතයුමා නේ ප්රකාශය 

நுமழவு விெொமூலம் ஓைொன், ஐக்கிய அரபு 

அைீரகம் ஆகிய நொடுகளுக்கு 

இலங்மகயர்கமள ஆட்கடத்தல்: 

  ததொழில் ைற்றும் தவளிநொட்டு 

மவமலவொய்ப்பு அமைச்ெொினது கூற்று 
TRAFFICKING OF SRI LANKANS ON VISIT VISA 

TO OMAN AND THE UAE: STATEMENT BY 
MINISTER OF LABOUR AND FOREIGN 

EMPLOYMENT   
 

ගරු මූතෂ  නානායක්කාර මහතා (කම්කරු හා විනේශ 

රැකයයා අමාතයුමා) 
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர - ததொழில் ைற்றும் 

தவளிநொட்டு மவமலவொய்ப்பு அமைச்ெர்)  

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

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  මට ශම් අවස්ථාව ලබාදීම 

පිළිබඳව ඔබතුමමාට ශබශහවින් ස්තුමතිවන්ත ශවනවා.  

ශම් දිනවල විශ ්ෂශයන්ම කථාබහට ලක්ශවන මාතෘකාවක් 

සම්බන්ධශයන් මශේ අවධානය ශයාමු කරලා තමයි  ශමම 

අමාතයාං  නිශේෙනය මම ඉදිිපත් කරන්ශන්. එක්සත් අරාබි 

එමීර් රාජයය සහ ඕමාන් රාජයය වැනි ්රමිකයින් බඳවා ගන්නා 

තතැම් රටවල වීසා ක්රියා පටිපාටිය ඉතාම ිහිල  කිරීම ශහ්තුමශවන් 

එම රටවල ශස්වාශයෝජකයන් විසින් සංචාරක වීසා භාවිත කරමින් 

පැමිශණන ්රමිකයන් සිය ශස්වා ස්ථාන ශවත පැමිණීශමන් පසුව 

එම සංචාරක වීසා රැකියා වීසා බවට පිවර්තනය කර ඔවුන් 

රැකියා සඳහා බඳවා ගැනීමත් තතැම් අවස්ථාවලදී සිදු කරනු 

ලබනවා. 

ශස්වාශයෝජකයන් ඔවුන්ශේ බඳවා ගැනීශම් පහසුව සහ බඳවා 

ගැනීශම් ක්රියාවිය කාර්යක්ෂම කිරීම ශහ්තුමශවන් සංචාරක වීසා 

මත පැමිශණන ්රමිකයන් ශමශස් බඳවා ගැනීම සිේධ ශවනවා. 

ශකශස් වුවත්  සමහර ජාවාරම්කාර අතරමැදි නි ්චිත 

ශස්වාශයෝජකයන් හුගනා ශනාශගන සංචාරක වීසා භාවිත කරමින් 

ගෘහාශ්රිත අං ශේ රැකියා සඳහා කාන්තාවන් බඳවා ගැනීම ආරම්භ 

කර තති අතර  එමඟින් එවැනි කාන්තාවන් රැකියා 

නිශයෝජිතායතනවල ශහෝ ගමනාන්ත රටවල ශවනත් ස්ථානයන්හි 

අතරමං වී තිශබනවා. පූර්ව ගිවිසුම්ගත ශස්වාශයෝජකයන් 

ශනාමැති බැවින්  එහි ප්රතිලලයක් ව ශයන් එවැනි කාන්තාවන්ට 

අතරමැදි ස්ථානවලදී විවිධ දුෂක්රතා  හිිහැරවලට ලක් වීමට 

සිදුශවලා තිශබනවා. තවෙ  එම රටවල සිටින ශ්රී ලංකා රාජය 

තාන්ත්රික ත ත මණ්ඩලෙ එවැනි කාන්තාවන් ශ්රී ලංකාවට ආපසු 

ශගන්වා ගැනීම සඳහා සහාය පතන අවස්ථාවලදී වගකිව යුතුම 

බඳවා ගැනීශම් ආයතනයක් ශහෝ අතරමැදියන් ශසායා ගැනීම 

දුෂ්කර වී තිශබනවා. සමහර අවසථ්ාවලදී ගමනාන්ත රටවල බඳවා 

ගැනීශම් නිශයෝජිතයන් ශහෝ ශස්වාශයෝජකයන් වි ාල බඳවා 

ගැනීශම් ගාස්තුමවක් අය කරමින් අතරමැදියන් විසින් අොළ 

කාන්තාවන් බඳවාශගන තති බැේ අනාවරණ වී තත. සමහර 

කාන්තාවන් එක් රටකට ශගනැවිත් පසුව ශේ  . මා හරහා 

ශවනත් අසල වැසි රටවලට ප්රවාහනය කරන බව නිරීක්ෂණය කර 

තත. උොහරණයක් ව ශයන්  ශම් අය ශ්රී ලංකාශේ සිට එක්සත් 

අරාබි එමීර් රාජයයට රැශගන ශගාස් පසුව ඕමාන් රාජයය කරා 

පිටත් කර හැශර්. වර්තමානය වන විට ඕමාන් රාජයශේ සහ 

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජයශේ සිටින කාන්තා ්රමිකයන්   ශ්රී ලංකා 

විශේ  ශස්වා නියුක්ති කාර්යාං ය විසින් අොළ තානාපති 

කාර්යාල හරහා ක්රියාත්මක කරනු ලබන සුරක්ෂා නිවාසවල 

නවාතැන් ශගන සිටින අතර  එම අය සඳහා අව ය සහාය ලබා 

ශෙන ශලස විශේ  ශස්වා නියුක්ති කාර්යාං ශයන් ශම් වන විට 

ඉල ලීම් ලැබී  තිශබනවා. ශම් ශවනශකාට ශ්රී ලංකා විශේ  ශස්වා 

නියුක්ති කාර්යාං ශේ ියාපදිංචි වී ඕමානය බලා ගිය 

12ශෙශනකුත්  සංචාරක වීසා භාවිත කරමින් ශවනත් කර්තවයයන් 

සඳහා යන බව ලංකාශේ ගුවන් ශතාටුපළට හඟවමින් ලංකාශවන් 

එළියට ගිය )4ශෙශනකුත් තතුමළු 77ශෙශනක් ඕමාන් රාජයශේ 

සුරක්ෂා නිවාසශේ ඉන්නවා. 

විශේ  ශස්වා නියුක්ති කාර්යාං ශේ ියාපදිංචි ශවලා 

විශේ ගත වුණු 70ශෙශනකුත්  සංචාරක වීසා මඟින් 7ශෙශනකුත් 

ව ශයන් 77ශෙශනක් ඩුබායි රාජයශේ ඉන්නවා. ලැබී තිශබන 

පැමිණිි සංඛ්යාව සහ සුරක්ෂා නිවාසවල සිටින සංඛ්යාව එකතුම 

වුණාම ඔක්ශකෝම 1 000ක්  1 400ක්  2 000ක් පමණ ශවනවා. 

නමුත්  ශම් ශවනශකාට ඒක ඉතා අඩු සංඛ්යාවක් ශවලා 

තිශබනවා.  සංචාරක වීසා හරහා යන ප්රමාණය තමයි ෙැන් වැඩි 

ශවලා තිශබන්ශන්. අශනක් ප්රමාණය ශගන්වා ගැනීමට සහ ඒ 

රටවලදී ප්ර ්න තති වුණාම ඒවා විසීමමට අශ්  තානාපති 

කාර්යාලවල නිලධාින් සහ විශේ  ශස්වා නියුක්ති කාර්යාං ය 

මැදිහත් ශවනවා. එශහම නැත්නම් ඒ අය නැවත ශගන්වා ගැනීශම් 

කටයුත්ත සිදු කරනවා. නමුත්  එහි රැඳිලා ඉන්න පුේගලයන් රැී  

රක්ෂා සඳහා යන බව ශනාපවසා ශවනත් වයාජ කරුණු පවසා 

සංචාරක වීසා මත ලංකාශවන් එළියට ගිය අය නිසා ඒ අය 

ලංකාවට ශගන්වා ගැනීශම්දී යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්ට 

මුහුණ ශෙන්න සිදු ශවලා තිශබනවා.  

සංචාරක වීසා මත ගියාට පස්ශස් ඒ අය තමන්ශේ වීසා . මාව 

ඉක්මවා ගත කරන හැම ෙවසකටම ඕමාන් ියාල  4ක් බැගින් 

ශගවන්න ඕනෑ. ඒ අනුව  පුේගලශයකුට සාමානයශයන් ඕමාන් 

ියාල  400කවත් ෙඩයක් ශගවන්න සිදු ශවලා තිශබනවා. ඒ 

වාශේම ඔවුන්ශේ ටිකට් පත් සඳහාත් වි ාල මුෙලක් වැය කරන්න 

සිදු ශවනවා. ඔවුන් සමහර ආයතනවින් මුෙල  ලබා ශගන 

තිශබන නිසා ඒ එක්ශකශනක් ශගන්වා ගැනීම සඳහා සමහර 

ශවලාවට රුපියල  ලක්ෂ 10ක පමණ මුෙලක් ශගවන්න සිදු 

ශවනවා. ඒක නිසා ශම් තිශබන තත්ත්වය සැලකිල ලට අරශගන 

අපි කටයුතුම කරනවා. ශම් වාශේ සිේධීන් හරහා අශ්  රශට් 

කාන්තාවන්ට සිදුවන අපහසුතා  රැකියාවක් ශසායා ගැනීම 

සම්බන්ධශයන් තතිවන ප්ර ්න වාශේම ජාතයන්තර ව ශයන් 

රාජය තාන්ත්රිකව විවිධ ගැටලු පවා මතුම ශවනවා. අශ්  ්රමිකයන් 

වි ාල සංඛ්යාවක් ඒ රටවල වැඩ කරනවා. එම නිසා අපි ශම් 

පිළිබඳව ශනාශයක් ශනාශයක් තීන්දු-තීරණ රාශියක් ගන්න 

කටයුතුම කළා. ඒ අනුව  උක්ත රටවල  සඳහා සංචාරක වීසා මත 

යන අයශේ ියාපදිංචිය විශේ  ශස්වා නියුක්ති කාර්යාං ය විසින් 

මාසයකට කින් අත්හිටුවනු ලැබුවා.  

1159 1160 



පාර්ිශම්න්තුමව 

ඒ වාශේම එම රටවල  ශෙකට ගෘහ ශස්වය සඳහා ස්වයං 

මාර්ගශයන් යන කාන්තා ්රමිකයන් සහ අඩු නිපුණතා සහිත 

රැකියා සඳහා යන කාන්තා ්රමිකයන් ියාපදිංචිය අත්හිටුවන්නත් 

අපි කටයුතුම කළා. ඒ වාශේම සංචාරක වීසා මත විශේ ගත වන 

කාන්තාවන් පිළිබඳව ගුවන් ශතාටුශපාළ කාර්යාං  ඒකකශේ 

පරීක්ෂා කිරීම් තවදුරටත් වැඩි කිරීම හා අයථා -කූට- ක්රම මඟින් 

විශේ ගත වීමට උත්සාහ කරන හා ඒවාට ආධාර උපකාර ලබා 

ශෙන පාර් ්වයන්ට එශරහිව නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීම ෙැඩි 

කරන්නත් අපි කටයුතුම කළා. ශමම තැනැත්තන් සංචාරක වීසා මත 

අයථා ක්රම මඟින් රැකියා සඳහා විශේ ගත කරනු ලබන පාර් ව් 

හුගනා ශගන ඔවුන් සම්බන්ධශයන් කාර්යාං  පනත ප්රකාරව ශ්රී 

ලංකා විශේ  ශස්වා නියුක්ති කාර්යාං ශේ විශ ්ෂ විමර් න අං ය 

විමර් න කටයුතුම සිදු කරමින් පවතින අතර  ඒ අනුව සිේධීන් 

190ක් පමණ සම්බන්ධශයන් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර 

සැකකරුවන් රාශියක් අත්අඩංගුවට ශගන තත. එශස්ම වංචනික 

ශලස විශේ  රැකියා සඳහා ශයාමු කිරීම ශහ්තුමශවන් ශමම වර්ෂය 

තුමළදී ස්ථාන 24ක් සාර්ථකව වැටලීම්වලට ලක් කර තත. 

විශ ්ෂශයන් ශමවැනි සිේධීන් සම්බන්ධශයන් ශ්රී ලංකා ශපාලීසිශේ 

අපරාධ විමර් න ශකාට්ඨාසය අඛ්ණ්ඩව පරීක්ෂණ සිදු කරන 

අතර  ශපාලීසිය මඟින් ෙ සැකකරුවන් රාශියක් අත්අඩංගුවට 

ශගන තිශබනවා. ශමශලස වි ාල පිිසක් විශෙස්ගත කරන්න 

කටයුතුම කරපු පුේගලශයකු අපි ශපශර්ො අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒ 

වාශේම ඊශේ තවත් එකසියඅ න ගණනක් විශෙස්ගත කරන්න 

කටයුතුම කරපු කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්කම 

ලැබුණා. නමුත් ඔවුන්ට අධිකරණශයන් තප හම්බ ශවලා තිබුණා  

අශ්  නීතිඥ මහත්වරු ඒ අය ශවනුශවන් ඉතාම සේභාවශයන් 

ඉදිිපත් ශවලා කරුණු ඉදිිපත් කරලා ලංකාශේ කාන්තාවන් 

පිටරට පටවපු ශම් ත ෂණයට සම්බන්ධ ශවච්ච අය ශබ්රරා ගැනීමට 

කටයුතුම කිරීම නිසා. 

ශකාශහාම වුණත්  වර්තමානශේ පවතින තත්ත්වය 

සැලකිල ලට අරශගන  ශම් ක්රියාමාර්ග සඳහා අශ්  අමාතයාං ය 

ඊශේ දිනශේදී කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගත්තා. ශමාකෙ  අශ්  

අමාතයාං යට බැහැ  රැකියා සඳහා විශේ ගත ශනාවුණු 

පුේගලශයක් සඳහා වියෙම් කරන්න. එම නිසා ඒ සඳහා විශ ්ෂ 

කැබිනට් අනුමැතියක් අපි ලබා ගත්තා. 

ශම් සුරක්ෂා නිවාසවලට පැමිණ සිටින කාන්තාවන් ආපසු 

අශ්  රටට ශගන්වා ගැනීමට පළමුශවන්  CID එශක් කණ්ඩායමක් 

සමඟ අශ්  විමර් න කණ්ඩායමක් එම රටට යවලා ශම් අයශගන් 

කට උත්තර අරශගන ඔවුන්ව කවුෙ යැේශේ  කවුෙ සහශයෝගය 

දුන්ශන්  කවුෙ ගුවන්  ශතාටුශපාශළ්දි උෙවු කශළ්  කවුෙ ශම් අයශේ 

තැරැේකරුවන් ව ශයන් කටයුතුම කශළ්  එතැනට යන්න කවුෙ 

ගුවන් ශතාටුශපාශළ්දි සහාය ෙැක්ූශේ ආදී ශතාරතුමරු සියල ල 

ශසායාශගන ඒ අයට විරුේධව නඩු කටයුතුම පටන් ගන්න අපි 

කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගත්තා. ඒ වාශේම ශම් අය සම්බන්ධව 

නීතිමය කටයුතුම පටන් ගන්නවාත් එක්කම ඒ අය නැවත ලංකාවට 

ශගන්වා ගැනීම සඳහා අව ය මුෙල  විශේ  ශස්වා නියුක්ති 

කාර්යාං ය හරහා වියෙම් කිරීමටත් අව ය අනුමැතිය අපි ලබා 

ගත්තා. ඒ වාශේම ශමවැනි සිේධි නැවත තති ශනාවීම සඳහා ශම් 

රශට් ජනතාව ෙැනුවත් කරන්නත්  ශමවැනි කටයුතුම සිදු කරන 

පුේගලයන්ට එශරහිව කටයුතුම කරන නීති-රීති ෙැඩි කරන්නත් 

මහජන ආරක්ෂක අමාතයාං ය සහ අශ්  අමාතයාං ය එකතුම 

ශවලා විශ ්ෂ වැඩ පිළිශවළක් ආරම්භ කළා. ශම් ශවනශකාට  

මහජන ආරක්ෂක අමාතයාං ය සහ කම්කරු හා විශේ  රැකියා 

අමාතයාං ය එකතුම ශවලා ඒ සම්බන්ධශයන් විශ ්ෂ කමිටුවක් 

පත්කර තිශබනවා. ඒ වාශේම ශම් ශවනශකාට විශේ  කටයුතුම 

තමතිතුමමාත් සියලුම තානාපති කාර්යාල සමඟ එකතුම ශවලා 

ශපශර්ොත්  ඊශේත් සාකච්ඡා කිහිපයක් පවත්වා විශ ්ෂ කටයුතුම 

කිහිපයක් දාොනම් කර තිශබනවා  ශමවැනි සිේධි නැවත තති 

ශනාවන්නට.  

ඊට අමතරව බලපත්ර - licences - ලබා දීම පවා අපි ශම් 

ශවනශකාට අත්හිටුවා තිශබනවා. විශ ්ෂශයන්ම නිවැරැදි 

ක්රමශේෙයක් ක්රියාත්මක කිරීම  ලබා ගන්නා මුෙල වැඩි කිරීම  ඒ 

වාශේම හැම පුේගලයකු පිළිබඳව ම පූර්ණ පරීක්ෂාවක් සිදු කර 

licence එකක් පවා සුපරීක්ෂාකාරීව ලබා ශෙන ක්රමශේෙයක් අපි 

ආරම්භ කර තිශබනවා. ශකාශහාම වුණත් අශ්  කාන්තාවන් 

විශේ ගත කරවීශම්දී වංචා සහගත කටයුතුම සිදු කරන පුේගලයන් 

අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා ගන්න තිශබන සියලු ක්රියාමාර්ග 

රජයක් විධියට අපි ගන්නවා. ඒ වාශේම අපි ඒ ෙැනුවත් කිරීශම් 

වැඩ පිළිශවළත් ක්රියාත්මක කරන බව ශම් අවස්ථාාශේ මා මතක් 

කරනවා.   ශබාශහාම ස්තුමතියි. 

 

ගරු නීතිඥ ලක්ෂ ්මන් කයරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  මම ගරු තමතිතුමමාට ශම් 

කාරණය මතක් කරන්න ඕනෑ. ශම් ආර්ික අර්බුෙයට කින්  හැම 

තානාපති කාර්යාලයකටම කම්කරු ශෙපාර්තශම්න්තුමශේ 

නිලධාිශයක් සහ විශේ  රැකියා අමාතයාං ශේ නිලධාිශයක් 

පත් කළා.     

නමුත් ශම් ආර්ික අර්බුෙයත් එක්ක ඒ කම්කරු නිලධාින් 

ඔක්ශකෝම ෙැන් අයින් කරලා. විශේ  ශස්වා නියුක්ති කාර්යාං ශේ 

නිශයෝජිතයාත් තානාපති කාර්යාලවල නැහැ. ගරු තමතිතුමමනි  

ශම් ගැන ශපාඩ්ඩක් ශසායා බලන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු මූතෂ  නානායක්කාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු මන්ීතුමමනි  ඔබතුමමා කියපු කාරණය මම පිළිගන්නවා. 

විශේ  ශස්වා නියුක්ති කාර්යාං ශේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 

විධියට ඒ රටවල තානාපති කාර්යාලවල 140ශෙශනක් සිටියා. 

නමුත් පසුගිය කාලශේ තති වුණු තත්ත්වය නිසා විශේ  ශස්වා 

නියුක්ති කාර්යාං ශේ කාර්ය මණ්ඩලය (0යි  සියලුම රටවල  

නිශයෝජනය කරන්න ෙැනට ඉන්ශන්. ඉතින් ශබාශහාම අපහසුතා 

මැෙ තමයි ඒ කාර්යාලවල කටයුතුම කරශගන යන්ශන්. නමුත්  

ඉදිිශේදී තවත් 40ක කණ්ඩායමක් තාවකාිකව ඒ රටවලට 

යැවීමට කැබිනට් මණ්ඩලශේ අනුමතිය ලබා ශගන තිශබනවා.  
 

ගරු නහක් ර් අප්පපුහාමි මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  මටත් විනාඩියකට අවසර 

ශෙන්න.  

 ගරු තමතිතුමමනි  විශ ්ෂශයන්ම ඕමාන තානාපති 

කාර්යාලශේ සිේධිය සම්බන්ධශයන් කුෂාන් නමැති 

තැනැත්ශතකුට වි ාල ශචෝෙනාවක් තිශබනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් 

ගත්ත ක්රියාමාර්ගය ශමාකක්ෙ කියලා පාර්ිශම්න්තුමව ෙැනුවත් 

කරනවා නම් ශහාඳයි කියලා මම හිතනවා. 
 

ගරු චමින්ද වි නේියරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விமஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  මමත් ශම් සිේධිය ගැන 

තමයි කියන්ශන්.  මට අවස්ථාව ශෙන්න. 

 ගරු තමතිතුමමනි  ඔබතුමමා අරශගන තිශබන ක්රියාොමය 

පිළිබඳව තත්තටම අපි සතුමටු ශවනවා. හැබැයි  ඒ ක්රියාොමය 

ගැනීමට මුල පිරුශේ ශම් රශට් මාධය ආයතන. මාධය ආයතන 
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විසින් එම කාරණය ශපන්වා ශෙන ලෙ නිසා තමයි ඒ විධියට 

ක්රියාත්මක වුශණ්. එශතක් අමාතයාං ශේ සහ රශට් වගකිව 

යුත්තන් කිසිශවකුශේ අවධානයට ශමය ශයාමු වුශණ් නැහැ. අශ්  

රශට් ජනතාවට ඉන්න හිටින්න කන්න ශබාන්න නැති නිසා තමයි 

ඒ විධියට වීසා අරශගන ශහෝ ශම් රටින් ඒ අය යන්ශන්. ඒ නිසා 

මම හිතනවා ශම් පිළිබඳව අවධානය ශයාමු විය යුතුමයි කියලා.  

ගරු ශහක්ටර් අ් පුහාමි මන්ීතුමමා සඳහන් කළ එම 

නිලධාියා එක්ක සම්බන්ධ වුණු තවත් නිලධාින් ඉන්නවා. ඔවුන් 

ඒ රාජයය තුමළ ශමශස් අතවරයට ලක්වුණු පිිස ශවනත් 

ආකාරයකින් බිය ගන්වනවා කියන කාරණය තමයි දිගින් දිගටම 

ෙැනගන්න තිශබන්ශන්. එක පුේගලශයක් නම් අත්අඩංගුවට 

අරශගන නැවත ශගන්වා ශගන තිශබනවා. හැබැයි  ශමාවුන්ට 

සම්බන්ධ තානාපති ශස්වශේ ඉන්නා තවත් නිලධාින් පිළිබඳව 

ඔබතුමමන්ලා තීන්දු අරශගන නැහැ. 

ඒක බරපතළ කාරණයක්. ඒ හරහා දිගින් දිගටම ඔබතුමමා 

කියන ඔය නිවහශන් ඉන්න ශබාශහෝ ශෙශනකුට වි ාල 

අඩන්ශත්ට්ටම් සිේධ ශවනවා. මම හිතනවා  තානාපති ශස්වයටම 

ෙැශනන්න විශ ්ෂශයන්ම අශනක් රටවල ඉන්න අශ්  අයටත් ශම් 

ගැන ෙැනුම් දීමක් කශළාත් ශහාඳයි කියලා. ශමාකෙ  අශ්  ලාංී ය 

ජනතාව ආරක්ෂා කරගන්න තමයි ඔබතුමමන්ලා  අපි වි ාල මුෙලක් 

ශගවලා ඔවුන් තානාපති ශස්වශේ ශයාෙවා තිශබන්ශන්. අශ්  රශට් 

ජනතාවට හිංසනයක් ශවනශකාට ඔවුන් පිහිට ශවන්ශන් නැත්නම් 

ඒ සඳහා විශ ්ෂ වැඩ පිළිශවළක් ශයාෙන්න කියලා මම ඉල ලා 

සිටිනවා  ගරු තමතිතුමමනි. 

 
ගරු මූතෂ  නානායක්කාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ගරු චමින්ෙ විශසසිි 

මන්ීතුමමා මතුම කළ කාරණාශවන් මම පිළිතුමරු ශෙන්න පටන් 

ගන්නම්.  මමත් මාධයශේදිශයක් ශන්. ඒ වාශේම මාධය මඟින් ශම් 

කාරණය ශපන්වා දුන්නා කිේවාම මටත් ශපාඩි සතුමටක් තිශබනවා. 

ඒ වාශේම ඔබතුමමාටත් voice-cut එකක් ෙමා ගන්න පුළුවන්  ගරු 

මන්ීතුමමා. හැබැයි  ශම් සිේධිය සම්බන්ධශයන් අපි පරීක්ෂණ 

කරලා  වැඩ පටන් අරශගන තිශබන්ශන්. සියල ල සම්බන්ධශයන් 

නිරන්තරව වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක ශවනවා. 2017-2018 

කාලශේ මම ශම් අමාතයාං ය භාරව සිටිනශකාටත් ශමවැනි 

ක්රියාවලට විරුේධව ෙැනුවත් කිරීම්  අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු වුණා. 

ශම් සියල ල සිේධ ශේශගන ආපු ශේවල . හැබැයි  ශම් visit visa 
ියාපදිංචිය අපි අත්හිටුවන්ශන් මීට මාසයකට ඉස්ශසල ලා. 

එතශකාට ඊශේ අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාවට විරුේධව 

අත්අඩංගුවට ගැනීශම් වාරණ නිශයෝගය ගන්ශන් මීට මාසයකට 

විතර ඉස්ශසල ලා. මාධය සතියකට විතර කින් ශම් පිළිබඳව 

අවධානය ශයාමු කළා. අපට ඒකට සතුමටුයි. ශමාකෙ  මාධය 

අවධානය ශයාමු කළාම ශම් පිළිබඳ අපටත් වැඩි උනන්දුවකින් 

වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වාශේම ඒ සඳහා අපට ලැශබන 

සහශයෝගයත් වැඩි ශවලා තිශබනවා. සියලු පාර් ්ව ශම් 

ශවනුශවන් එකතුම ශවලා තිශබනවා. මීට කින් අපි තනිවම  

ශබාශහාම අමාරුශවන් ශගන ගිය වැඩ කටයුත්ත කරශගන යන්න 

මාධය අපට ශලාකු හයියක් දුන්නා. ශකාශහාම වුණත් නීති-රීති 

ක්රියාත්මක කිරීම  licence ක්රියාත්මක කිරීම අඩු කිරීම  visit visa 

නතර කිරීම වාශේම තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් රාශියක් සිේධ 

ශවලා තිශබන්ශන් මාධය කිේවාට පස්ශස් ශනාශවයි. ශම් ශවලාශේ 

ලබා ශෙන ශේ සඳහා මාධයයට ශෙන්න ඕනෑ ගරුත්වය අපි 

ශෙනවා. හැබැයි  මාධය කියන නිසා ශනාශවයි අපි වැඩ කරන්ශන්. 

අපි කරශගන යන ශේ ශවනුශවන් මාධය ලබා ශෙන 

සහශයෝගයටත් අපි ස්තුමතිවන්ත ශවනවා.  

අශ්  ගරු මන්ීතුමමන්ලා එක්තරා පුේගලශයක්  ගැන සඳහන් 

කළා. ශම් පුේගලයා සම්බන්ධශයන් ශචෝෙනාවක් තිශබනවා.  ශම් 

ශචෝෙනාව අපට ශචෝෙනාවක් පමණක් වුවත්  ශම් වන විට ඔහුශේ 

තානාපති ශස්වශේ කටයුතුම අත්හිටුවලා -වැඩ තහනම් කරලා- 

ඔහුව ලංකාවට ශගන එන්න අව ය නීතිමය කටයුතුම ෙැන් 

ක්රියාත්මක කරශගන යනවා. ඔහු ලංකාවට ආපු ගමන් අත් 

අඩංගුවට අරශගන ඉදිි පරීක්ෂණ කටයුතුම ක්රියාත්මක කරනවා. 

හැබැයි  ශම්ක ශචෝෙනාවක්. ශම් පැමිණිි කරන පාර් ්වයත් 

නීතයනුකූල ශනාවන විධියට විශේ  රටකට ගිහිල ලා  තානාපති 

කාර්යාලශේ ඉන්න පුළුවන්කමක් නැති ශවනශකාට ශම් අය අතර 

යම්කිසි වචන හුවමාරුවක් සිේධ ශවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වැරැේෙ 

කශළ් කවුෙ  ශනාකශළ් කවුෙ කියලා අපට පූර්ව නිගමනයකට 

එන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි නිලධාින් රකින්ශනත් නැහැ. 

හැබැයි  නියමිත පරීක්ෂණශයන් පස්ශස් නීතිය ක්රියාත්මක 

කරනවා. ඒ නිලධාියා කවුරු වුණත් ෙැනටමත් අපි නීතිය 

ක්රියාත්මක කරලා තිශබනවා. අපි ෙැනටමත් ඔහුශේ වැඩ තහනම් 

කරලා තිශබනවා. ඔහුශේ ශස්වය නතර කරලා නැවත ලංකාවට 

කැඳවන්න කටයුතුම කර තිශබනවා. ලංකාවට ආපු ගමන් ඔහු අත් 

අඩංගුවට ගන්නවා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ශම් 

සම්බන්ධශයන් පරීක්ෂණයක් කරන්ශන් ශමානම මාධයයකටත් 

යන්න ඉස්ශසල ලායි. අපට ශම් කාරණාව අොළ ශනාවන නිසා  

ජනාධිපති ශල කම් කාර්යාලයට කරපු ඉල ලීමක් අනුව 

ජනාධිපතිතුමමා මීට මාස ශෙකකට ඉස්ශසල ලා විශ ්ෂ 

කණ්ඩායමක් ඕමානයට යවා තිශබනවා. ඒ යවපු  කණ්ඩායම 

තමයි ශම් පරීක්ෂණ කරලා ශම් ගැන අනාවරණය කර ගත්ශත්. 

ඊට පස්ශස් තමයි ශම් පිළිබඳ ශතාරතුමරු මාධයයට නිරාවරණය 

ශවන්ශන්.   
 
 

පාර්ිනම්න්ුනේ ක යුු 
பொரொளுைன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුියල් නේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  මා පහත සඳහන් 

ශයෝජනාව ඉදිිපත් කරනවා: 

"නයාය පත්රශේ ප්රධාන වැඩකටයුතුමවල අංක 1 ෙරන විෂය පිළිබඳ 
වැඩ අෙ දින රැස්වීශම් දී පාර්ිශම්න්තුමශේ ස්ථාවර නිශයෝග 8හි 

විධිවිධානවල හා 2022 ඔක්ශතෝබර් 18 සහ 2022 ශනාවැම්බර් 10 යන 

දිනයන්හී පාර්ිශම්න්තුමව විසින් සම්මත කරන ලෙ ශයෝජනාවන්හී 

විධිවිධානයන්ශගන් නිෙහස ්විය යුතුම ය.එ 

 
ප්රශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රධාන වැඩ කටයුතුම. විසර්ජන පනත් ශකටුම්පත - 2023  

හත්වන ශවන් කළ දිනය.  

විවාෙය ආරම්භ කිරීම  ගරු මහින්ෙ රාජපක්ෂ මැතිතුමමා. 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

විසර්ජන පනත් නකටුම්පත, 2023  
ஒதுக்கீட்டுச் ெட்டமூலம், 2023 

APPROPRIATION BILL, 2023 
 

 

කල් තබන ලද විවාදය තවදුර ත් පවත්වනු පිණිස නිනයෝගය 
කයයවන ලී.   

ඊ  අදාළ ප්රශ්නය - [ නනාවැම්බර් 14 ] 
"පනත් නකටුම්පත දැන් නදවන වර කයයවිය යුු ය." - [ගරු 

රනිල් වික්රමියංහ මහතා]  
ප්රශ්නය යළිත් සභාිමමුඛ කරන ලී.  
 

ஒத்திமவக்கப்பட்ட  விவொதம் ைீளத் ததொடங்குதற்கொன கட்டமள 

வொெிக்கப்பட்டது.  

ெம்பந்தப்பட்ட வினொ - [நவம்பர் 14] 

"ெட்டமூலம் இப்தபொழுது இரண்டொம்முமற ைதிப்பிடப்படுைொக." - 

[ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைெிங்ஹ] 

வினொ ைீண்டும் 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. 10.01] 
 

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ  මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  අය වැය සම්බන්ධයන් ශම් 

වන විට ශබාශහෝ පක්ෂ  විපක්ෂ අෙහස් පළ වී තිශබනවා. ඒ අතර 

ශබාශහෝ සාධනීය අෙහස් මතුම කර තිබුණා. අපි ෙන්නවා  රටක් 

විධියට අප ශකාතැනෙ ඉන්ශන් කියලා. එතැන සිට ශම් දිහා බලන 

එකයි  ශම් දිහා පිටින් බලා ප්රතිචාර ෙක්වන එකයි ශෙකක් කියලායි 

මා වි ්වාස කරන්ශන්. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ජනාධිපතිතුමමා  මුෙල  

අමාතයවරයා ව ශයන් නව ආර්ිකයක් නිර්මාණය කිරීමට අව ය 

පෙනම ශම් අය වැශයන් නිර්මාණය කරන බව ශපන්වා දුන්නා. 

එවැනි ආර්ිකයක් බිහි කරන්න නම් අපි ඒ ශවනුශවන් සම්පූර්ණ 

කළ යුතුම ශකටි කාලීන හා දිගු කාලීන පියවර රැසක් තිශබනවා. ශම් 

හැම ශෙයම අපි ශත්රුම් ගත යුතුම වන්ශන් පවතින ශගෝලීය ආර්ික 

හා ශේ පාලන යථාර්ථයන් සමඟයි. එවැනි උපාය මාර්ගික 

සැලැස්මක ගමන් කශළාත් විතරයි  අපට සුබවාදී අනාගතයක් 

නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. ඒ නිසා සංශ ෝධනවලට 

යටත්ව අප සියලුශෙනාශේ සහශයෝගය ඒ සඳහා ලබා දීම ඉතා 

වැෙගත්. 

 අපි ශම් තත්ත්වශේ ඉන්ශන් තයි කියලා කවුරුන් ශහෝ 

අහනවා නම් ශබාශහෝශෙශනක් ශමය ආසන්න ශහ්තුමවින් විග්රහ 

කරන්න යන නිසා හැම ොම ඉතිහාසය පුරා එන සතයය යටපත් 

ශවනවා. ඔබතුමමා ෙන්නවා  යහ පාලන ආණ්ඩුව ඉතා ශකටි 

කාලයක් තුමළ ඉතිහාසශේ වැඩිම ණය ප්රමාණයක් ගත්තාය කියලා. 

අපට ෙරන්න බැි තරම් ණය ගත්තා. එය ශම් සභාවටවත්  

රටටවත් තවදුරත් රහසක් ශනාශවයි. 

අෙ ආර්ිකය හෙන්න අෙහස් ඉදිිපත් කරන තතැම් අය එො ඒ 

ආණ්ඩුශේ සිටියාය කියලා අමතක ශවලා වාශේ කථා කරනවා. 

හැබැයි  වගී ම අරශගන කරන්න කිේවාම බැහැයි කියනවා. ඒ 

අය කැමැතියි  ප්ර ්න විචාරය කරන ජනප්රිය පැත්ශත් ඉඳශගන හැම 

ොම වීරශයෝ වා ශේ කථා කරන්න. 

හැබැයි  ජනතාවට අපි මතක් කරනවා  අපට ඒ වාශේ 

වීරත්වයකින් වැඩක් නැති බව. ප්ර ්න  අියශයෝගවලදී ඒවාටත් 

මුහුණ ශෙන එක තමයි අශ්  ප්රතිපත්තිය. ඒ නිසා අපි ශම් 

ශමාශහාශත්වත් ජනතාව අතහැර පැනලා ගිශේ නැහැ. එශහම 

යන්ශනත් නැහැ.  

මම කින් කිේවා වාශේ  අපි රට භාර ගත්ශත් මහා ණය 

කන්ෙරාවක් එක්ක. එශහම භාරශගන අෙ වනකල  අපි දුෂ්කරතා 

මැෙ රට ඉදිියට ශගන යන්න අව ය සහාය දීලා තිශබනවා. 

ඉදිියටත් එහි ශවනසක් ශවන්ශන් නැති බව ශමම ගරු සභාවට 

මම මතක් කරන්න කැමැතියි. ශම්ක ශලශහසි පහසු වැඩක් 

ශනාශවයි. පාස්කු ප්රහාරය  ශකාවිඩ් වසංගතය නිසා තති ූ 

අර්බුෙකාරී තත්ත්වය විසඳා ගැනීශම් කටයුතුම අපි ඉතා අ. රුශවන් 

කළමනාකරණය කර ගත්තා. නම් වන වි ත් ඒ සමඟ තති වුණු 

ශබාශහෝ ශේවල  නිවැරදි කරමින් අපි ඉදිියට තවිත් තිශබනවා. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  එශහත් සමහර අවස්ථාවල 

ජනතාව මත ඒ පීඩනය වැටුණා. ඉවසන්න කිේවාට ජනතාව 

තමන්ශේ ප්ර ්න එක්ක ඉදිියට එන එක අහඹුවක් ශනාශවයි. 

හැබැයි  තතැම් අය ඒක ඔවුන්ශේ ශේ පාලන වාසියට හරවා 

ගත්තා. ඒ නිසා ශම්වාට කවොවත් ජනතාවට ශොස් කියන්න එපා. 

තතැම් තීන්දු වැරදියි. ඒ වැරදි තීන්දු ගැන කථා කළා කියලා ලලක් 

නැහැ. අපි වැරදුණු තැන් නිවැරදි කරශගන රට ඉදිියට ශගන 

යන්න අව යයි.  

 ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ශමාන තත්ත්වයක් යටශත් 

වුණත් එදිශනො රජශේ ආොයම්  වියෙම් පියවා ගන්න බැි 

වනශකාට ඒ ඒ රජයන් ණය ගන්නවා. එශහම ණය ගැනීම තව 

ෙවසකදී රශට් අස්ථාවර බවට ශහත්ුම ශවනවා. ආණ්ඩු මාරු වුණා 

කියලා රජයට ණය තියලා මාරු ශවන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි ෙැන් 

කළ යුතුමව තිශබන්ශන් ණය ප්රතිවයුහගත කරමින් රජශේ අය වැය 

හිඟය අඩු කර ගැනීමයි. ඒ සඳහා රාජය ආොයම ඉහළ ෙැමිය යුතුමයි. 

පාඩු ලබන ආයතන ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කර ගනිමින් 

කාර්යක්ෂම විශේ  විනිමය ඉපැයිය හැකි ආර්ික ප්රතිසංස්කරණ 

කළ යුතුමයි.  

ශම් වාශේ අවස්ථාවක විශ ්ෂශයන් අපනයන ආොයම අපට 

නිසි පිදි ලැශබනවා ෙ කියා ශහායා බලන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා 

වගකිව යුතුම ආයතන ඊට ක්රියාත්මක වීමයි වැෙගත් ශවන්ශන්. සති 

අන්ත ඉංග්රීසි පුවත් පතක පසුගියො ශම් සම්බන්ධශයන් වි ාල 

ශහළිෙරේවක් කර තිබුණා. සාමානයශයන් පිළිගන්ශන් අපනයනය 

සිදුශවලා දින 180කින් ඊට අොළ මුෙල  ලංකාවට ශේෂණය විය 

යුතුමයි කියලායි. හැබැයි  ඒ වාශේ ශරගුලාසි ක්රියාත්මක ශවන්ශන් 

නැත්නම්  ඒ වාශේ ශේවල  මඟ හරවන්න රජය වහා පියවර ගත 

යුතුමයි.  

ඒ වාශේම  මහ බැංකුශේ ෙැනට සිදුවන  ඒවාශේ අධීක්ෂණ 

පේධතිය තවදුරටත් කාර්යක්ෂම කළ යුතුමයි. ශර්ගු පේධතියට 

ශයාමු කරන අපනයන අංක ෙත්ත  මහ බැංකුවට ශයාමු වන 

අපනයන ශේෂණ සමඟ පරීක්ෂාවට ලක් විය යුතුමයි. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමමනි  ශම් හැම ශේම එක්ක අපනයන ආොයම වැඩි 

කර ගැනීමට ශේශීය අපනයනකරුවන් දිි ගැන්වීම අව යයි.  

අපනයන ආොයම් රටට ශගන එමින් ඔවුන් කරන ජාතික 

ශමශහවරත් අපි ශම් අවස්ථාශේ අගය කළ යුතුමයි. 

ඒ විතරක් ශනාශවයි. රට මුහුණ පා තති ශම් අර්බුෙශයන් 

ශගාඩ ගැනීමට නම්  ඒ අපනයන ආොයම් විශෙස් ගිණුම්වල තබා 

ශනාශගන අශ්  රට තතුමළට ශේන්න කියලා මා ඔවුන් 

සියලුශෙනාශගන් ඉල ලා සිටිනවා.  
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ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  සමාජ ආරක්ෂණය තහවුරු 

වන අපනයනය මූික කරගත් තරගකාරී ආර්ිකය  පිසර 

හිතකාමී නීල හිත ආර්ිකය වාශේම ඩිජිටල  ආර්ිකයත් අපි මීට 

ශපර ක්රියාවට නැංූවා. එම වැඩ පිළිශවළ ශමවර අය වැශයන් 

නැවත තහවුරු කිරීම රශට් අනාගතය ශවනුශවන් තැබූ සුබවාදී 

පියවරක් විධියටයි අප ෙකින්ශන්. 

එො -2020දී- මුෙල  අමාතයවරයා ව ශයන් අපි පුළුල  කරපු 

විෙයුත් රාජය ප්රසම්පාෙන - eGP - ක්රමය අෙ රාජය ආයතන 

ශෙසියයකට අධික සංඛ්යාවක භාවිත කරනවා. ශම් ක්රමශයන් රාජය 

ප්රසම්පාෙන ක්රියාවිය අෙ වනවිට විනිවිෙ හා ශේගවත් ක්රියාවියක් 

බවට පත්ව තිබීම සතුමටට කරුණක්. ශටන්ඩර් ෙැන්වීශම් සිට ලංසු 

තැබීම  තග උම සහ ප්රොනය කිරීම ෙක්වා රජශේ ප්රසම්පාෙන 

ක්රියාවිශේ සම්පූර්ණ චක්රය අන්තර්ජාලය හරහා ශගන ඒම සඳහා 

මුෙල  අමාතයාං ය ෙැන් eGP පෙධතිශේ ශෙවැනි අනුවාෙය හුගන්වා 

දීමට දාොනම්. ඒ ක්රමය ක්රියාත්මක කරන එක කඩිනම් කරන්න 

කියා මා මුෙල  අමාතයාං ශයන් ඉල ලා සිටිනවා. ඒ වාශේම  

ශතාරතුමරු හා සන්නිශේෙන තාක්ෂණ කර්මාන්තයත් ශම් රශට් 

පහසුශවන් දියුණු කළ හැකි කර්මාන්තයක්. අපි කාලයක් තිස්ශස ්

එය හුගනාශගන ඉදිියට ආවා. ඒත් තතැම් වයාපෘති අතරමඟ 

නැවතිලා. ඒවා නැවත ඉදිියට අරශගන මෘදුකාංග සමාගම් වාශේ 

ඒවා දිිමත් කරලා ශේශීය ව ශයන් පවා තිශබන මෘදුකාංග කාර්ය 

භාරයන් ඔවුන්ට පවරන්න ප්රමුඛ්ත්වය ගන්න කියලා අපි ශයෝජනා 

කරනවා. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  අපි ෙන්නවා අය වැය 

ඉදිිපත් වුණා කියලා ජනතාවශේ ප්ර ්න එක රැශයන් නිමා 

ශවන්ශන් නැහැ කියලා. අපි සාකච්ඡා කළ යුත්ශත් ජනතාව මත 

වැශටන ඒ ජීවන බර අවම කරන වැඩ  පිළිශවළක් ගැනයි. එශහම 

නැතිව අය වැය විශේචනය කළා කියලා  ජනතාව උසි ගැන්නුවා 

කියලා මම ෙන්න තරමින් රටට ශහෝ ජනතාවට සිදුවන ශසතක් 

නැහැ. 

අෙ ජීවත් ශවන්න අමාරු තත්ත්වයක් නිර්මාණය වුණු 

ජනතාවක් ඉන්නවා. එවැනි අඩු ආොයම් ලබන පිිස ආරක්ෂා 

කිරීම ශවනුශවන් අය වැශයන් වි ාල මුෙලක් ශවන් කරලාත් 

තිශබනවා. ඔවුන්ව තවදුරටත් සුරක්ිත කරන්න අපි විසින්ම 

සමාජ ආරක්ෂණ ෙැලක් එළිය යුතුමයි.  

ඒක රශට් හැම පක්ෂයකම ප්රමුඛ් අරමුණ විය යුතුමයි කියලා අපි 

වි ්වාස කරනවා. එශහම නැතිව ඔවුන්ශේ දුක  කුගල  ආශේගය 

තවදුරටත් රශට් ශේ පාලන ශමවලමක් විය යුතුම නැහැ. ඒ නිසා 

දිළිුග හා අවොනම් මට්ටශම් ඉහළ ඉන්න ජනතාව ශවනුශවන් අය 

වැශයන් සැලකිය යුතුම මුෙලක් ශවන්ව තිබීම සාධනීය තත්ත්වයක් 

වුණත්  අපි ඔවුන් ගැන තවදුරටත් ශසායා බලන්න ඕනෑ.  

  කෘි ආර්ිකය  ක්තිමත් කිරීමට ශමවර අය වැශයන් ශහාඳ 

තල ලුවක් දීලා තිශබනවා. කෘිකර්මාන්තශේදී අපි ශගාවීන්ශේ 

ප්ර ්නවලට තහුම්කන් දීලා ශම් ගමන යනවා නම්  ශම් රශට් 

කෘිකාර්මික නශවෝෙයක් ශවනුශවන් අපට තවත් ශබාශහෝ ශේ 

කළ හැකිව තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  රාජය ආයතන කිහිපයක්ම 

ප්රතිවයුහගත කිරීම ගැන ශමවර අය වැශයන් අවධානය ශයාමු කර 

තිශබනවා. ඒ අතර  ලාභ ලබන රාජය ආයතනත් තිශබනවා.  පාඩු 

ලබන රාජය ආයතන ලාභ ලැබීශම් තැනට පත් කිරීමට අව ය 

පියවර ගැනීම තමයි අප මුින් කළ යුතුම වන්ශන්. ඒ නිසා ශමාන 

ආර්ික අියශයෝගයක් යටශත් වුණත්  අශ්  රශට් සම්පත් විකුණන 

එක අශ්  ප්රතිපත්තිය ශනාවන බව මා අෙත් ඔබට සිහිපත් කරන්න 

කැමැතියි.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  සංචාරක කර්මාන්තය 

ශකශරහි වාශේම තරුණ ප්රජාව නඟා සිටුවීමටත් අව ය ශයෝජනා 

ශමවර අය වැය තුමළ අන්තර්ගතයි. ඒ වාශේම  අධයාපනය හා 

ආරක්ෂාව ශකශරහිත් ප්රමුඛ්තාව ලබා දී තිශබනවා. හැම 

පාසලකම ෙරුවන්ශේ ඉංග්රීසි අධයාපනය ඉහළ නැංවීමට කරන 

ප්රතිසංස්කරණ ඉතා වැෙගත්. හැබැයි  ෙරුවන්ශේ ශපාත පත ගන්න 

යන වියෙම් අඩු කරන්න ඕනෑ. ෙරුශවෝ කියන්ශන් අශ්  

අනාගතය.  

ෙැන් සමහරු අහනවා  එආරක්ෂාවට ශමච්චර මුෙලක් ශවන් 

කරලා තිශබන්ශන් තයි  අඩු කරන්න තිබුණා ශන්?එ කියලා. ඒ 

අයට මම ශම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. රශට් ආරක්ෂාව තමයි හැම 

ශේකටම බලපාන්ශන්. රශට් ආර්ිකය බැඳිලා තිශබන්ශන් 

ආරක්ෂාවත් එක්කයි. ඒ නිසා නිෙහස් ශසෞඛ්ය ශස්වාව තහවුරු 

කරන ගමන් රශට් පවතින තත්ත්වයත් එක්ක ඉදිියට යන්න නම් 

තතැම් ශවනස්කම් කරන්න අව යයි. හැබැයි  වි ාල ව ශයන් 

ජනතාවශේ ශබශහත්-ශහ්ත් වියෙම් ඉහළ ශනායවා පවත්වාගන්න 

අව යයි. පුළුවන් තරම් ශේශීය ශබශහත් නිෂ්පාෙනය ඉහළ ෙැමීම 

ගැන අපි සැලකිිමත් විය යුතුමයි.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ඕනෑම ආණ්ඩුවක් බලයට 

පත්වුණාම මූිකවම රශට් ජාතික ආරක්ෂාව  සංවර්ධනය හා 

සමාජ සුබසාධනය ශකශරහි අවධානය ශයාමු කරන්න ඕනෑ. 

තතැශමක් ශම් එකක් ශහෝ ශෙකක්  කළාට  අපි නම් හැමොම ශම් 

හැම ශේම ගැන අවධානය ශයාමු කළා. අපි ශබාශහෝ දුෂ්කර කාල 

වකවානුවල වුණත් ජනතාව ශවනුශවන් ඒ වගී ම ඉටු කළා. එො 

වාශේම කිසි සැකයක් නැතුමව ශහටත් අපි ඒ වගී ම ඉටු කරනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ශම් ශේත් මම කියන්න 

ඕනෑ. පසුගිය කාලශේ ශම් රශට් අර්බුෙ උත්සන්න කරන්න උෙේ 

කරපු අය කවුෙ කියලා ජනතාවට නිරාවරණය ශවලා ඉවරයි. 

තවත් ශබාශහෝ ශේ ජනතාවට ඉදිිශේදී ෙැනගන්න ලැශබ්රවි  මම 

කියන්න අව ය නැහැ. අශ්  රටට නැගිටින්න අවස්ථාව ශනාශෙන 

ශේශීය  විශේශීය බලශේග තවමත් ක්රියාත්මකයි. පසුගිය කාලශේ 

අත් ෙැී ම්වින් ජනතාව ශහාඳින් ඒ බව ශත්රුම් ගත්තා. සමාජ 

මාධය තසුරු කරන ශබාශහෝශෙනා ෙැන් ඒ ගැන ෙන්නවා. හැබැයි  

ඔවුන්ට ලසජාවක් නැහැ. ඔවුන් අෙත් කල පනා කරන්ශන් අප 

ආපහු වට්ටන්ශන් ශකාශහාමෙ කියලායි. පක්ෂ  පාටවලට ශබදිලා 

ගහ මරාගන්ශන් නැතුමව අපට අව ය වන්ශන්  ආණ්ඩු මාරු 

වුණාට ශනාශවනස් වන රාජය ප්රතිපත්තියක් ශම් රට ශවනුශවන් 

හො ගැනීමයි. ඒකට ශේෙ පැත්තකින් තියලා අපි හැශමෝම එක් 

වන්න වුවමනායි කියලා මා වි ්වාස කරනවා. එශහම නැතුමව 

අරයා වැරැදියි  ශමයා වැරැදියි කිය කියා හිටිශයාත්  අන්තිමට 

ජනතාවට ඉතිි වන්ශන් ප්රතිපත්තියක් නැති රටක් විතරයි. අපි ඒ 

ක්රමයට තිත තියමු.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  මම ශම් කාරණා ටික මතක් 

කශළ් භූ ශේ පාලනික ව ශයන් අශ්  රටට තිශබන වැෙගත්කම 

ශලෝකශේ හැම රටකටම ෙැශනන බව කියන්නයි. ඒ නිසායි අශ්  

රටට ශම් තරම් ජාතයන්තර අත ශපවීම් වැඩි ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ 

අයශේ රූකඩ තමයි පසුගිය කාශල  නැටවුශණ්. ඒ අය 

සංවිධානාත්මකවයි ශම් රශට් ආර්ිකය වැට්ටුශේ. ශම් ශේ අශ්  

රශට් ඉතිහාසශේ අවස්ථා ශෙකකදී සිදු ශවලා තිශබනවා. අශ්  

රශට් ආර්ිකයට ශවන්න තිශබන ශලාකුම විනා ය කශළ් ඒ 

අයයි. රශට් ආර්ිකය ඉහළට යන හැම අවස්ථාවකදීම ශමවැනි 

ශේවල  සිදු වුණා. ෙැනුත් ඒ ශේ සිදු වනවා. බලන්න  සංචාරකයන් 

ශම් රටට එන්න පටන්ගත්තා විතරයි. ශත්රුමක් නැති විධියට 

තතැශමක් ශබාශහෝ විශරෝධතා තති කරන්න පටන්ගත්තා. 

සමහරුන්ට ඒවාශේදී හූ කිේවා. ඉතින්  ජනතාව කියන ශේ 

ශමාකක්ෙ කියලාවත් ඒ අයට ශත්ශරන්ශන් නැහැ. 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  මාස කිහිපයකට කින් 

තිබුණු රට සහ වර්තමානය අතර ශවනසක් ජනතාවට ෙැශනනවා. 

තතශමක් ශම් ශවනස ශේ පාලනශයන් නැවත වරක් රත් කරන්න 

ශවශහශසනවා. අපි එකට එකතුම ශවලා රශට් අ ියශයෝගය ජය ශගන 

ඉදිියට යා යුතුම යැයි ඔවුන් කල පනා කරන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා  

ජනතාවශේ අශ් ක්ෂා සියල ල ශමවර අය වැශයන් එකවර 

නිශයෝජනය ශනාවුණත් ශමම උපාය මාර්ගික වැඩ පිළිශවළ රශට් 

සියලු ජනතාවශේ අනාගතය ශවනුශවන් තැබූ ශයෝධ පියවරක් වනු 

ෙැී ම අශ්  ප්රාර්ථනාව බව ඔබ සැමට සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. 

සමස්ත රට වැසියන්ට සුබ අනාගතයක් ශේවා! 

 
ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ස්තුමතියි  ගරු හිටපු ජනාධිපතිතුමමනි. 

ගරු කබීර් හෂීම් මන්ීතුමමා. ඔබතුමමාට මිනිත්තුම 29ක කාලයක් 

තිශබනවා.  

 
[පූ.භා. 10.1(] 
 

ගරු කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ගරු මහින්ෙ රාජපක්ෂ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමමාශේ කථාශවන් පසුව මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලැබීම ගැන සතුමටක් තිබුණත්  එතුමමා කියපු කාරණාවලට මට 

එකඟ ශවන්න බැි බව විශ ්ෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ. පසුගිය 

ෙ ක ශෙක තුමළ රටක්  ජාතියක් හැටියට අප නිෂ්පාෙනයට වඩා 

පිශභෝජනය කරලා  ආොයමට වඩා වියෙම් කරලා තිශබන බව 

ඉතාම පැහැදිියි. ඒ මදිවාට 2020දී ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

මහත්මයා රාජය ආොයම කපා හැියා. එහි ප්රතිලලයක් ව ශයන් 

2021 වනශකාට රාජය ආොයම රුපියල  බිියන 1 (47ක් ූ අතර  

රාජය වියෙම රුපියල  බිියන 3 437ක් වුණා. ඒ කියන්ශන් 

ආොයමට වඩා වියෙම ශෙගුණයකින් වැඩියි. ඒ නිසා ශමාකක්ෙ 

වුශණ්? 2021දී ණය ශපාලී ශගවීමට පමණක් රුපියල  බිියන 

1 0(8ක් ශවන් කරන්න අපට සිදු වුණා. ඒ කියන්ශන්  2021දී 

ශසෞඛ්ය ශස්වා  අධයාපන ශස්වා  සමාජ සුබසාධන ශස්වාවලට 

ශවන් කළ මුෙලට සමානයි  ශපාලී ශගවීමට පමණක් ශවන් කළ 

මුෙල.  එතශකාට ශවනත් වියෙම්වලට මුෙල  ඉතිි වන්ශන් නැහැ.  

අපි ෙැන් 2023 අය වැය අරශගන බලමු. ශමාකක්ෙ තත්ත්වය? 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  එම අය වැය මඟින් 

පුනරාවර්තන වියෙම්වලට රුපියල  බිියන ( 0)9ක් ශවන් කර 

තිශබනවා. එයින් සියයට 40ක්ම යන්ශන් ශපාලී ශගවන්න. ඒ 

කියන්ශන්  රුපියල  බිියන 2 193ක්. අධයාපනයට  ශසෞඛ්යයට  

සුබසාධනයට වඩා වැඩි මුෙලක් ලබන වසශර් ශපාලී ටික 

ශගවාගන්න යනවා. ශම් බර ෙරන්න ශවන්ශන් ශම් රශට් මහ 

ජනතාවටමයි. අශනක් පැත්ශතන්  ශම්වා පියවා ගන්න කාලයක් 

තිස්ශස් කඩා වැටිච්ච රාජය ආොයම ලබන වසර වනශකාට සියයට 

)9කින් -අධික ශලස- එකවරම වැඩි කරනවා. ඒ බරත් ෙරන්න 

ශවන්ශන් ශම් රශට් මහ ජනතාවටයි.  

ශම් වාශේ අය වැයක් ඉදිිපත් කරන්න  ශම් වාශේ 

තත්ත්වයක් ශම් රශට් තති කරන්න ශහ්තුම වුශණ් ශමාකක්ෙ කියන 

ප්ර ්නය අෙ හැශමෝම අහනවා. මට ශපර කථා කළ ගරු මහින්ෙ 

රාජපක්ෂ මැතිතුමමාත් ඒ ගැන කිේවා. හැබැයි  ශම් විවිධ 

ශේ පාලන පක්ෂ තමන්ශේ පක්ෂශේ මතය අනුව මතවාදී ෙෘෂ්ටි 

ශකෝණශයන් ශම්වාට උත්තර දුන්නා මිසක්  සමහර අය මිථයා මත 

පෙනම්ව උත්තර දුන්නා මිසක්  විෙයාර්ිකයන්ශේ මතය ශමාකක්ෙ 

කියන එක  විෙයාර්ිකයන් අපක්ෂපාතීව ශමාකක්ෙ ශම් ගැන 

කියන්ශන් කියන එක පිළිබඳව කල පනා කශළ් නැහැ. මම ඒකට 

උොහරණයක් කියන්නම්. ඩබ්රිේ.ඒ. විශසවර්ධන මහත්මයා 

කියන්ශන්  මහ බැංකුශේ හිටපු නිශයෝජය අධිපතිවරයා. එතුමමා 

කියනවා ශම් ප්ර ්නයට මුල 200( කියලා. ඒ වාශේම Institute of 

Policy Studies කියන්ශන්  අර්ධ රාජය ආර්ික පර්ශේෂණ 

ආයතනයක්. ඒ ශගාල ලන්ශේ එSri Lanka: State of the 

Economy 2020" වාර්තාශවන් කියනවා  2020 වනශකාට 

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා බදු ආොයම කපා හැර මුෙල  අච්ු 

ගැහුවා  ඒ වාශේ සිේධිවින් තමයි ශම්ක බරපතළ අර්බුෙයක් බවට 

පිවර්තනය වුශණ් කියලා.  

ආර්ික ස්ථා උකරණයට අොළ ශකටි සහ මධය කාලීන 

වැඩසටහන් හුගනාගැනීම සඳහා ූ ජාතික සභා අනුකමිටුව ශම් 

ආණ්ඩුව විසින් පත් කරන ලෙ පාර්ිශම්න්තුම සභාවක්. ඒ වාශේම 

ඔක්ශතෝබර් 22වන ො ශලෝක බැංකුව නිකුත් කරපු වාර්තාශේ 

කියන්ශන්ත් ශම් ප්ර ්නය නිර්මාණය වන්ශන් 200(න් පසුව 

කියලායි. ශම්ක විෙයාර්ිකයන්ශේ මතය. ශම් රශට් ඒ වාශේ 

තත්ත්වයක් තති ශවලා තිශබනවා කියනවා නම්  මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

මහත්මයා  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා   බැසිල  රාජපක්ෂ 

මහත්මයා  පී.බී. ජයසුන්ෙර මහත්මයා  අජිත් නිවාඩ් කබ්රරාල  

මහත්මයා අපට සලකන්න ශවන්ශන් ආර්ික ඝාතකයන් 

හැටියටයි.   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ශම් වාශේ තත්ත්වයක් 

තිබියදී අප ඊශේ ශපශර්ො ෙැක්ශක් ශමාකක්ෙ? අප ඊශේ ශපශර්ො 

ගුවන් ශතාටුශපාශළ්දී සංෙර් නයක් ෙැක්කා. ඒ සංෙර් නය දිහා 

බලන ශකාට පුදුම හිශතනවා. ශම් රශට් අරුම පුදුම ශේවල  සිේධ 

ශවනවා අපි ෙකිනවා ශන්. ශම් රට තුමළ උග්ර ආර්ික වයසනයක් 

තති ශවලා තිශබන අවධියක සමාජශේ . මිත පිිසකට ශම් මහා 

ආර්ික හා සමාජ උය විනා ය නිවැරැදිව වටහාගන්න තවමත් 

ශනාහැකි වී තිශබනවා. ශම්ක කනගාටුොයක තත්ත්වයක්. එය  

එක්ශකෝ ඔවුන්ශේ ශේ පාලනික අඳභාවය; එශහම නැත්නම් එය 

තනිකරම ඔවුන්ශේ දුෂ්ට බව  කුහකත්වය. මක්නිසාෙ  රාජපක්ෂ 

පාලනය අඛ්ණ්ඩවම එවැනි අඳ බාලයන් පිිසක් තමන් ශවනුශවන් 

නඩත්තුම කර තිශබනවා. ශම්ක තමයි තත්ත්වය. ශපශර්ො ගුවන් 

ශතාටුශපාශළ්දී අප ෙැක්ශක්ත් ඒ වාශේ අරුම පුදුම සංෙර් නයක්. 

ශම් රශට් ආර්ික වයසනයට ජජුවම වගකිව යුතුම බැසිල  

රාජපක්ෂ මහතා වැනි පුේගලයන්හට මල  මාලා ොලා ඔවුන්ශේ පා 

යුග සිපගන්නවා අපි ෙැක්කා. ඉතින්  ඒක හියට එල ලා මැරීමට 

නියමිත තැනැත්තා තමන් එල ලීමට බලා සිටින අලුශගෝසුවාට 

සාෙයක් පවත්වනවා වාශේ ක්රියාවක්. පුදුම වැඩක්! ඒ වාශේ 

ශේවල  පවා ශම් රශට් සිේධ ශවනවා. ඔවුන් ශම් රශට් ශම් වාශේ 

වයසනයක් තති කරපු මිනිස්සු. සමහර අයට ශම්ක ශත්රුම් ගන්න 

බැහැ. ඒ අය අශ්  රශට් ආර්ිකය ඝාතනය කරපු හැටි මම තහවුරු 

කරන්නම්. නිකම් ශචෝෙනා කරනවා ශනාශවයි. මම ඒ ගැන 

තහවුරු කරන්නම්. ශපාදු ජනතාව හැම ශවලාශේම 

ශේ පාලනඥයන්ට තඟිල ල දිගු කරනවා; ඉහළ නිලධාින්ට 

තඟිල ල දිගු කරනවා. ශම් කඩා වැටීම කශළ් ශේ පාලනඥයන් 

සහ නිලධාින් කියන එක ජනතාව හැම ශවලාශේම කියනවා. 

ශම්වා වැරැදි ප්රතිපත්ති නිසා සිේධ වුණා කියනවා. එශහම නැත්නම් 

ත ෂණය  වංචාව නිසා සිේධ වුණා කියනවා. ඒවා ශබාශහෝදුරට 

තත්ත. හැබැයි  විචාරාත්මකව අප කල පනා කශළාත් ශම් 

වගී ශමන් ජනතාවටත් මිශෙන්න බැහැ. ඒකට එක් උොහරණයක් 

මම කියන්නම්. 2001-2003 කාලශේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් 

තිබුශණ්. ඉතා ශීඝ්රශයන් ශකටි කාලයකින් ඒ ආණ්ඩුව අප්රසාෙයට 

පත් වුණා. ශකාශහාමෙ අප්රසාෙයට පත් වුශණ්? ඒ ආණ්ඩුව තීරණය 
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[ගරු මහින්ෙ රාජපක්ෂ  මහතා] 
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කළා අතයව ය ප්රතිවයුහගත කිරීම් කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ 

ශවලාශේ ආණ්ඩුවට ෙැක්මක් තිබුණා  ශම් රට යන දි ාව හි 

නැහැ කියලා. ඒ ප්රතිවයුහගත කිරීමට අොළව තීරණ ශගාඩක් 

ගත්තා. ජනප්රිය ශේ ශවනුවට නිවැරැදි ශේ කරන්න තීරණය කළා. 

හැබැයි  ඒ වනශකාට රාජය ශසව්ශේ ඉන්න සමහර අය අයින් 

කරන්නත් එක්ක VRS - Voluntary Retirement Scheme - එකක් 

පටන්ගත්තා.  

ඒ වාශේම  රාජය ශස්වශේ බඳවා ගැනීම් තාවකාිකව 

අත්හිටුවන්න තීරණය කළා. පාඩු ලබන රාජය ආයතන 

ප්රතිවයුහගත කිරීම සඳහා තීරණ ගත්තා. ඒවා අමාරු තීරණ. හැබැයි 

2003 අග භාගශේ ශමාකක්ෙ වුශණ්? මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

මහත්මයායි  ශසවීපී එකයි  චන්ිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 

එක්ක එකතුම ශවලා ශමාකක්ෙ කශළ්? ජනතා විමුක්ති ශපරමුණත් 

එක්ක මහින්ෙ රාජපක්ෂලා එකතුම ශවලා ශමාකක්ෙ කශළ්?  එශම්වා 

විකුණනවා  විශේ  ආක්රමණ  රාජය ශස්වය මර්ෙනයඑ කියලා 

ජනප්රිය සටන් පාඨ රටට විකිණුවා. ඒ වාශේම  එඅපි බලයට ආවා 

නම් ශම් ප්රතිවයුහගත කිරීම නතර කරනවා  රාජය ශස්වශේ බඳවා 

ගැනීම් තාවකාිකව අත්හිටුවන චක්රශල ඛ්ය අවලංගු කරලා නැවත 

බඳවා ගන්නවාඑ කියලා ජනප්රිය සටන් පාඨ කිේවා. පාඩු ලබන 

ආයතන තමන්ශේ ගජ මිතුමරන්ට  හිතවතුමන්ට හම්බ කරන්න 

නිෙහස් කරලා ශෙනවා කියලා ශපාශරාන්දු දුන්නා. ඡන්ෙ 

ොයකශයෝත් ඒ ජනප්රියතාවට අහු ශවලා ඡන්ෙය දුන්නා. ඒක තමයි 

ප්රතිලලය. ඒ ප්රතිලලශයන් ශමාකක්ෙ වුශණ්? 200(-201( කාලය 

තුමළ රාජය ශස්වයට බඳවා ගැනීම් ලක්ෂ තුමනහමාරකින් වැඩි වුණා. 

අලුශතන් ලක්ෂ තුමනහමාරක් රාජය ශස්වයට බඳවා ගත්තා. 

එතශකාට රාජය ආයතනවලට ශම් ශකටි කාලය තුමළ ශමාකක්ෙ 

වුශණ්? රාජය ආයතනවල පාඩුව වි ාල ව ශයන් - ශකෝටි 

ගණනින් - වැඩි වුණා. මම උොහරණයක් කියන්නම්. 2009-201( 

කාලශේ රාජය ආයතන 107 සිට 2(4 ෙක්වා වැඩි වුණා; අලුත් 

රාජය වයාපාර ආරම්භ කළා. ඒ වැඩි කශළ් තමන්ශේ ශගෝල 

බාලයන්ට ී යක් හි හම්බ කර ගන්න අවස්ථාව ශෙන්න ශවන්න 

පුළුවන්. ඒවාශේ ශස්වය කරන සංඛ්යාව 1(4 000 සිට 2)0 000 

ෙක්වා වැඩි කළා. ඒ වාශේම  රාජය වයවසායන් වැඩි කළා.  එම 

කාල පිච්ශේෙය තුමළ  200)-2020 ශවනශකාට ශම් රශට් රාජය 

ආයතනවල පාඩුව රුපියල  ට්රිියන 1.2යි.  ඒ ශවලාශේ දී  - 2003දී 

- එම ප්රතිවයුහගත කිරීම කරලා තිබුණා නම්   ශම් රුපියල  ට්රිියන 

1.2 අපට නැති ශවන්ශන් නැහැ. ඒ රුපියල  ට්රිියන 1.2 තිබුණා 

නම් රට බංශකාශලාත් ශවන්ශනත් නැහැ. බලන්න  රාජය 

ආයතනවල පාඩුව. 

අපි IMF එකට ගිහිල ලා  හතරගාශත් ොලා ඉල ලන්ශන් 

ශඩාලර් බිියන 2.9ක්.  හැබැයි  අෙ ශවනශකාට අපි ශගවන්න 

ඕනෑ ශ්රී ලංකාශේ සමුච්චිත පාඩුව ශලස ශඩාලර් බිියනයක්. ඒ 

කියන්ශන් IMF එශකන් ගන්න මුෙශලන් තුමශනන් එකකින්  ශ්රී 

ලංකාශේ පාඩුව පියවා ගන්න  ශවනවා. එතශකාට ඒකට වග 

කියන්න ඕනෑ කවුෙ? ඒ නිසා තමයි මම කියන්ශන්  ඒ ශගාල ශලෝ 

ආර්ික ඝාතකයන් කියලා. එම කාල පිච්ශේෙය තුමළ ත ෂණශයන් 

සහ වංචාශවන් රටට වුණු පාඩුව ශකෝටි ගාණක්.  

ඒ කාල පිච්ශේෙශේ දීම -200(න් පස්ශස-් අශ්  රශට් 

අපනයන ආොයම කඩා වැටුණු බව ගරු ජනාධිපතිතුමමාම 

පිළිගනීවි. රශට් නිෂ්පාෙන ආොයම කඩා ශගන වැටුණා; රාජය 

ආොයම කඩා ශගන වැටුණා. එතශකාට රට බංශකාශලාත් 

ශවන්ශන් නැේෙ? ඒ මදිවාට 2019 දී ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

මැතිතුමමා බලයට තවිල ලා  මහජනතාවට තව සිහිනයක් විකුණුවා. 

එඅපි බදු ආොයම් කපා හිනවා   රාජය ආොයම් කපා හිනවා   

ඕනෑ තරම් රසස්ා ශෙනවාඑ කිේවා. ශම් රශට් මහලු  වැඩිහිටි  

තරුණ  උස  මහත ඔක්ශකාම  -ලක්ෂ හැටනවයක්- එතුමමාට 

ඡන්ෙය දුන්නා. ඒ නිසා තමයි මා කියන්ශන්   ජනතාවටත් ශම් 

වගී ශමන් මිශෙන්න බැහැ කියලා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  අන්තිමට 2021 වනශකාට 

ප්රතිලලය වුශණ් ශමාකක්ෙ? රාජය ශස්වක වැටු්  ශගවීම සඳහා 

රුපියල  බිියන 8(4ක් ශවන් කරන්න අපට සිදු වුණා. එය රාජය 

ආොයමින් සියයට 48ක්.  2021 ණය ශපාලී සඳහා රුපියල  බිියන 

1 0(8ක්  ශවන් කරන්න අපට සිදු වුණා; එය අශ්  රාජය 

ආොයමින් සියයට 72ක්. ඒ අනුව රාජය ශස්වකයන්ට වැටු්  සහ 

ණය ශපාලී ශගවන්න විතරක් 2021 රාජය ආොයමින් සියයට 

130ක් වැය වුණා. එතශකාට අශනක් ශගවීම් ටික කරන්ශන් 

ශකාශහාමෙ? ඒවා ශගවන්න සල ි ශකාශහන්ෙ? එතශකාට ආපසු 

ණය ගන්න ශවනවා. ශම් තත්ත්වය උො ශවන්ශන් ශකාශහාමෙ? 

අප ශම් යථාර්ථය ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ශම් ශෙක සඳහා ශගවන්න 

ගියාම  අධයාපන  ශස්වාවලට  ශසෞඛ්ය ශස්වාවලට  සුබසාධනයට  

යටිතල පහසුකම්වලට රශට් සල ි නැහැ. එතශකාට ප්ර ්නයක් 

තති ශවන්ශන් නැේෙ?  

2022 අතුමරු අය වැය ඉදිිපත් කරන ශකාට ගරු 

ජනාධිපතිතුමමා ශම් ගරු සභාවට තවිල ලා කිේවා  රජශේ 

ශස්වකයන්ශේ වැටු්   ශපාිය සහ සුබසාධනය සඳහා ශවන් 

කරන මුෙල රුපියල  බිියන 2 7()ක් කියලා. හැබැයි  රාජය 

ආොයම ඒ තරම් නැහැ. 2022දීත් තිබුශණ් ඒ තත්ත්වය. 2023දී 

බලාශපාශරාත්තුම ශවන්න සිදු වන්ශන්ත් ඒ තත්ත්වයමයි. අප 

ශකාශහාමෙ ශම්ශකන්  ශගාඩ එන්ශන්? ආර්ික ඝාතකයන් ශම් 

රටට ශබාරුව  වවරය  මුළාව  විසජාව විකුණලා  ශම් රට ශම් 

තත්ත්වයට පත් කළා කියලා මා කියන්ශන් ඒකයි.  මිථයා මත 

අනුව වාශේම   එක එක ශේ පාලන ශකෝණ මත ශනාශයක් 

ශේවල  කිේවාට තත්ත තත්ත්වය හැටියට විෙයාර්ිකයන් නම් 

කියන්ශන් ශම්කට මුල 200( කියලා. ශම් ශමාශහාත වනවිට රට 

වස්තුම භංගත්වයට පත් ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා අපට ප්රධාන 

ඉලක්ක ී පයක් තිශබන බව අප පිළිගන්නවා. ඒ නිසා මූලය 

ස්ථා උකරණය සහ සාර්ව ආර්ික ස්ථා උකරණය අතයව යයි; 

economic stabilization is essential.  අපි ඒක පිළිගන්නවා. රටට 

ඉතුමරු ශවලා තිශබන විකල ප මාර්ග ඉතා අඩුයි. ඒ නිසා අපට වැඩ 

කරන්න ශලාකු ඉඩක් නැහැ. ශම් ශමාශහාශත්  රටක් හැටියට අපි 

ඒ ගැන හිතන්න ඕනෑ. හැබැයි  ස්ථා උකරණ ප්රතිසංස්කරණ  ඉතාම 

ශේෙනාත්මකයි. ඒවා කරන්න  ශලශහසි නැහැ.  

ජනාධිපතිතුමමා ශම් ගරු සභාවට තවිල ලා අය වැය ඉදිිපත් 

කරන ශකාට කිේවා  අපි ජනප්රිය ශේ ශවනුවට නිවැරැදි ශේ 

ශවනුශවන් ශපනී හිටින්න ඕනෑ කියලා.  ඔේ  අපි එතුමමා කියන 

කාරණය අනුමත කරනවා. අප එකඟ ශවනවා  එතුමමා කියපු 

කාරණයත් සමඟ. අපි විපක්ෂයක් හැටියට නිවැරැදි ශේ ශවනුශවන් 

ශපනී සිටින්න දාොනම්. හැබැයි  ඒ රජයට ඕනෑ නිවැරැදි ශේ 

ශවනුශවන් නම් ශනාශවයි. ශම් රටට ඕනෑ නිවැරැදි ශේ ශවනුශවන් 

විපක්ෂය ශපනී සිටින්න දාොනම්. ඒ ශවනුශවන් ශපනී සිටින්න 

වගී මක් තති විපක්ෂයක් හැටියට සමගි ජන බලශේගය ඕනෑම 

ශවලාවක දාොනම් බව මම ශම් ගරු සභාවට කියන්න කැමතියි. අෙ 

රශට් ප්රධාන විපක්ෂය හැටියට අශ්  භූමිකාව ශබාශහාම 

සංී ර්ණයි; 

අශ්  විපක්ෂශේ කාර්ය භාරය ඉතාම අමාරුයි. සාම්ප්රොයික 

විපක්ෂ කණ්ඩායමක් හැටියට අපට හැසිශරන්න අමාරුයි. 

ශමාකෙ  රට බිඳ වැටිලා තිශබන අවධියකදී ශබාශහාම වගී ම් 

සහිතව අපි වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ශම් අමාරු භූමිකාව තුමළ 

විපක්ෂයක් හැටියට රට ශවනුශවන් අශ්  කාර්ය භාරය හියට ඉටු 

කරන්න අපි බලාශපාශරාත්තුම ශවනවා. ගැලියට කථා කරලා 

ඊළඟ මැතිවරණය ඉලක්ක කරනවාෙ  එශහම නැත්නම් හි ශේ 

කථා කරලා ඊළඟ පරම්පරාව ඉලක්ක කරනවාෙ කියන තැනයි අෙ 

විපක්ෂය ඉන්ශන්. ඒක අමාරු වුණත්  හි ශේ ශවනුශවන්  නිවැරදි 

ශේ ශවනුශවන් ශපනී සිටින්න අපි දාොනම්. ප්රධාන විපක්ෂයක් 

හැටියට අපි හිතනවා  රට ඉල ලන ශේ ශම් අය වැය තුමළ 

1171 1172 



පාර්ිශම්න්තුමව 

අන්තර්ගත ශවලා නැහැ කියලා. නැත්නම්  ප්රමාණවත්ව 

අන්තර්ගත ශවලා නැහැ. ශම් අය වැය තුමළ අශ්  රට ඉල ලන ශේ 

ප්රමාණවත්ව ආමන්ත්රණය කරලා නැහැ කියලා අපි වි ්වාස 

කරනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  අය වැයවින් ප්රාේධන 

වියෙම ගත්තාම සැලකිය යුතුම මුෙල  ප්රමාණයක් අධිශේගී 

මාර්ගවලට  ශගාඩනැඟිිවලට ආදී ව ශයන් ශවන් කරලා 

තිශබනවා. අධිශේගී මාර්ගවලට පමණක්  ශකෝටි 8 (00ක් ශවන් 

කර තිශබනවා. හැබැයි  අය වැය වාර්තාශේ 3)වැනි පිටුශේ ප්රධාන 

සුබසාධන හා සංක්රාම ශගවීම් දිහා බලනශකාට 2022යි  2023යි 

අතර ඉතාම සුළු වැඩිවීමක් තිශබන්ශන්. සුබසාධන ශගවීම් සඳහා 

ශවන් කරන මුෙශල  සියයට 10ක වත් වැඩිවීමක් සිදුශවලා නැහැ. 

2022 වර්ෂශේ රුපියල  බිියන 1 021ක් ශවන් කරලා තිබුණා . 

2023 වර්ෂශේදී ඒ ප්රමාණය රුපියල  බිියන 1 1(1 ෙක්වා වැඩි 

කර තිශබනවා. ඒ කියන්ශන්  2022 ඉඳලා 2023 ශවනශකාට 

සුබසාධන හා සංක්රාම ශගවීම්වලට ශවන් කරන මුෙල  ෙළ ශේශීය 

නිෂ්පාදිතශේ ප්රති තයක් හැටියට ගත්තාම සුබසාධනයට ශවන් 

කර තිශබන මුෙශල  අඩුවීමක් සිදුශවලා තිශබනවා. ශම්ක අපට 

පිළිගන්න බැහැ. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  අර්බුෙ හමුශේ 

සමාජය තුමළ අසමානත්වයක්  ආොයම් අසමානත්වයක් නිර්මාණය 

ශවලා තිශබන ශමාශහාතක්  ශම්ක. එශහම නම් ශම් සමාජ 

අසමානත්වය සහ ආොයම් අසමානත්වය සඳහා ශම් අය වැශේ 

තිශබන්න ඕනෑ  ආොයම් ප්රතිවයා් තියක් සහ වියෙම් 

ප්රතිවයා් තියක්. ඒක සිදුශවලා නැහැ. මීටත් වඩා පුළුල  ශලස ශම් 

ප්රතිවයා් තිය ගැන ශම් අය වැය අවධානය ශයාමු කරන්න තිබුණා 

කියන එක තමයි අශ්  මතය. අපි ශම්ක කියන්ශන් ශහ්තුම සාක්ි 

තතිවයි. ශම් රජය අඛ්ණ්ඩ උේධමන ක්රියා මාර්ගයක් ශම් රශට් 

තති කළා. ශම් රශට් පුරවැසියන් සතුම ධනශයන් සෑශහන 

ප්රමාණයක් අපික්ෂාකාරීව ශම් රජය අපහරණය කරලා 

තිශබනවා. ශම් ක්රියාොමය නිසා රශට් ශබාශහෝ ශෙශනක් හිඟමනට 

පත්ශවලා ඉන්නවා; බහුතරයක් හිඟමනට පත්ශවලා ඉන්නවා. 

ඒශකන් අතශළාස්සක් පමණක් ධනවතුමන් බවට පිවර්තනය 

ශවලා තිශබනවා. ශම්ක ශලාකු ප්ර ්නයක්. ඒ නිසා 2019දී කරන 

ලෙ අන්තිම ගෘහස්ත ආොයම් හා වියෙම් සමීක්ෂණය මත ශම් රශට් 

ශපාශහාසත්ම සියයට 20 ගත්තාම  නිශවස් කණ්ඩායම්වල උපයන 

මාසික ආොයම 2019 ඒ සමීක්ෂණය අනුව ලක්ෂ ශෙකකට 

ආසන්න මුෙලක්.  

ඒ වාශේම රශට් දු් පත්ම සියයට 20 උපයන ආොයම -එම 

නිශවස් කාණ්ඩශේ මාසික ආොයම- රුපියල  17 472ක් පමණයි. 

අෙ තිශබන සියයට 40ක උේධමනයත් එක්ක  ඒ රුපියල  17 472හි 

ක්රය  ක්තිය සියයට 40කින් අඩුශවලා තිශබනවා. ඒ කියන්ශන්  ඒ 

අය ෙිරතා ශර්ඛ්ාශවන් පහළට වැටිලා ඉවරයි. ඒක තමයි ප්ර ්නය. 

ඒක ශම් අය වැශයන් හියට ආමන්ත්රණය කරලා නැහැ. 

ශ් රාශෙණිය වි ්වවිෙයාලශේ ආර්ික විෙයා 

ශෙපාර්තශම්න්තුමශවන් කරන ලෙ සමීක්ෂණයක් අනුව 

ජනගහනශයන් සියයට (4ක්ම අෙ ෙිරතා ශර්ඛ්ාශවන් පහළයි 

ජීවත් ශවන්ශන්. ඒකයි අශ්  රශට් තත්ත්වය. ජනවාි 20  22 

ශවනශකාට  ඒ කියන්ශන් ශම් වසර ආරම්භ ශවනශකාට ශම් රශට් 

දු් පත්ම අය -ෙිරතාශවන් ශපශළන අය- සිටිශේ ලක්ෂ 30යි. 

හැබැයි ශම් ඔක්ශතෝබර් මාසය ශවනශකාට ශම් රශට් ෙිරතාශවන් 

ශපශළන අය ලක්ෂ 9)ක් ඉන්නවා. ඒ කියන්ශන් ෙැන් තත්ත්වය 

භයානකයි. එතශකාට  ඒ අය සඳහා අපි ශමාකක්ෙ කරන්ශන්? ඒ 

නිසායි අපි කියන්ශන්  ඒ අය ඉලක්ක කරලා අනිවාර්යශයන්ම 

ආොයම් ප්රතිවයා් තියක් සහ වියෙම් ප්රතිවයා් තියක් ශම් අය 

වැශයන් සිදු ශවන්න තිබුණාය කියලා. 

ඊළඟට  ශපෞේගික අං ය දිහා බලන්න. හැම ශවලාශේම කට 

වචනයට කියනවා  එය රශට් engine of growth කියලා. හැබැයි, 

ඒක කට වචනයට විතරයි. ශමාකෙ, ශම් රශට් කුඩා හා මධය 

පිමාණ අං ය - SME sector එක - ගත්තාම ලංකාශේ 

වයාපාරවින් සියයට 80ක්ම SMEs. ලංකාශේ ෙළ ශේශීය 

නිෂ්පාෙනශයන් සියයට 42ක ොයකත්වය ලබා ශෙන්ශන් 

SMEsවින්. ඒ වාශේම ලංකාශේ රැකියා උත්පාෙනශයන් සියයට 

(4ක්ම සිදු ශවන්ශන් SMEsවින්. සමස්තයක් හැටියට 

ශපෞේගික අං ය ගත්තාම, ශපෞේගික අං ශේ සිටින 

කම්කරුශවෝ, ශස්වකශයෝ තතුමළු පිිස තමයි engine of growth 

කියන්ශන්. ඒ කියන්ශන්, වැඩ කරන ජනතාව. අපි රාජය ශස්වයට 

ශනාශයක් විධියට පඩි වැඩි කිරීම් කරනවා, වි්රාම ශගවීම් 

කරනවා. හැබැයි, අපි ශපෞේගික අං ශේ ශස්වකයන්ට 

ප්රමාණවත්ව සලකන්ශන් නැහැ. ශපෞේගික අං ශේ ජජුව 

ශස්වය කරන ලක්ෂ 34ක් ශම් රශට් ඉන්නවා. ඒ වාශේම, අනියම් 

ශස්වශේ ශයශෙන, ඒ කියන්ශන් ස්වයං රැකියා කරන තවත් ලක්ෂ 

27ක් ඉන්නවා. ඔක්ශකෝම ගත්ශතාත්, ශපෞේගික අං ශේ 

ශස්වාවල නියුතුම ලක්ෂ )2ක් පමණ ඉන්නවා. හැබැයි, ඒ 

ශගාල ලන්ට කිසිම ශවලාවක කිසිම දීමනාවක් දීලා නැහැ. එම 

නිසා අෙ SMEs වි ාල ප්රමාණයක් කඩාශගන වැශටමින් 

තිශබනවා. සමහර ඒවා වැශහනවා, සමහර ඒවා වැහිලා ඉවරයි. 

ස්වයං රැකියා නැති ශවනවා, අනියම් ශස්වකයන්ශේ රස්සා නැති 

ශවනවා. ශමාකෙ, අමුරවය හිඟය නිසා, ශපාලී අනුපාතය වැඩි වීම 

නිසා, උේධමනය වැඩි වීම නිසා. ශම් ශහ්තූන් නිසා අෙ ලක්ෂ 

20කට වැඩි ප්රමාණයකශේ රස්සා අහිමි වීම නිසා ඔවුන් මහ පාරට 

වැටිලා ඉන්නවා කියන එක තසත්ශම්න්තුම කරලා තිශබනවා. ඒ 

නිසා ජනාධිපතිතුමමාශේ ශම් අය වැය ප්රකා ශයන් කිේවා, රැකියා 

අහිමි ූ ශපෞේගික අං ශේ ශස්වකයන්ට මාස තුමනක dole 

එකක්, එශහම නැත්නම් යම්කිසි දීමනාවක් ලබා ශෙනවා කියලා. 

එවැනි ශයෝජනාවක් ඉදිිපත් කිරීම ගැන අපි ප්ර ංසා කරනවා. ඒක 

ශහාඳයි. 

හැබැයි  ඒක මාස තුමනකට පමණක් ලබා දීම ප්රමාණවත් නැහැ. 

අපි කියනවා  ඒක මාස හයකටවත් ශෙන්න කියලා. ඒක . මා 

කරන්න එපා. රැකියා නැතිශවන අනියම් ශස්වශේ ඉන්න අයට 

වාශේම ස්වයං රැකියා කරන අයටත් ඒ දීමනාව ශෙන්න  ඔවුන්ශේ 

නඩත්තුමව සඳහා. අග්රහාර රක්ෂණයත් ශපෞේගික අං ශේ 

ශස්වකයන්ට ලබා ශෙන බව අය වැශයන් කිේවා. අපි සතුමටු 

ශවනවා  ජනාධිපතිතුමමා කරපු ඒ ප්රකා ය ගැන. හැබැයි  ශම්කත් 

අපි කියනවා. අනියම් ශස්වකයන්ටත් ඒ අග්රහාර රක්ෂණය ලබා 

ශෙන්න. ඒ වාශේම ස්වයං රැකියා කරන අයටත් ඒ අග්රහාර 

රක්ෂණය ලබා ශෙන්න. රට හෙන තන්ජිම කියන ශපෞේගික 

අං ශේ ශස්වකයන්ට ඒ උපිම සහශයෝගය ලබා ශෙන්න කියා 

සමගි ජන බලශේගය ශවනුශවන් මා ඉල ලා සිටිනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  වර්තමාන අර්බුෙය සහ 

සමාජ අස්ථාවරත්වය අවතක්ශස්රු කරන්න එපා කියලා ශම් 

රජශේ ඉන්න කණ්ඩායමට අපි කියන්න කැමැතියි. ඒ 

සම්බන්ධශයන් රජශේ අවධානය ප්රමාණවත්ව ශයාමු වී නැහැ 

කියා අපි හිතනවා. ශ්රී ලංකාව අෙ ඉන්ශන් ශවනිසියුලාව අවුරුදු 

ශෙක  තුමනකට කින් තිබුණු තැන. ශවනිසියුලාවට ශමාකක්ෙ 

වුශණ්? ශවනිසියුලා ආර්ිකය තුමළ අතිඋේධමනයක් තති වුණා. 

හියුශගෝ චාශේස් කියන හිටපු ජනාධිපතිවරයා යටශත් ජනප්රියවාදී 

ශේ පාලනය කරන්න ගිහිල ලා රට බංශකාශලාත් වුණා. 

නිශකාලස් මදුශරෝශේ කාලය වන විට ඒ ආර්ිකය කඩාශගන 

වැටිලා ඉවරයි. ශවනිසියුලාව අෙ ශවනශකාට වශම් ප්රතිපත්තිය 

අනුගමනය කරලා විනා  වුණු රටක්. එයට ශහ්තුම ශලස 

විශ ්ෂඥයන් ශපන්නුම් කරන්ශන්   මුෙල  අච්ු ගැ. ම  ආොයමට 

වඩා වියෙම් කිරීම සහ විශේ  සංචිත නැති කර ගැනීමයි. ලංකාව 

කරපු හැම ශෙයක්ම ඒ රශට් පාලකයිනුත් කළා. එහි ප්රතිලලයක් 
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ව ශයන් 2020 වර්ෂය ශවනශකාට ශවනිසියුලාශේ ලක්ෂ )0කට 

වැඩි ප්රමාණයක් සරණාගතයන් බවට පත් වුණා. ඔවුන් තමන්ශේ 

රශට්ත් හැම තැනකටම වාශේ යන්න පටන් ගත්තා  රටින් 

බැහැරවත් ගියා. ඒ කියන්ශන් ඒ සරණාගතයන්ශගන් සමහර අය 

වි ශේ  රටවලට සංක්රමණය වුණා. ඒක හියට අෙ ලංකාශේ වාසය 

කරන ජනතාව පාස්ශපෝර්ට් හොශගන රට යනවා වාශේයි. ඒ 

රටවින් වාර්තා ශවනවා  පලා යන ඒ කාන්තාවන්  විශ ්ෂශයන්ම 

අම්මලා තමන්ශේ ෙරුවන්ට කන්න ශෙන්න බැි ශවනශකාට 

ගණිකා වෘත්ති යට ශයාමු වුණු බව.  

මම ශම් ශවලාශේදී ආණ්ඩුවට අවධාරණය කරන්ශන්                       

ශ්රී ලංකාව ශබාශහාම අවොනම් තැනක සිටින බවයි. මම 

කියන්ශන්  අපි ප්රශේ ම් වුශණ් නැත්නම් අශ්  අම්මලාටත් ඒ 

වාශේ ඉරණමක් අත්ශවයිෙ ෙන්ශන් නැහැ කියන එකයි. මම 

ප්රාර්ථනා කරනවා  එශහම ශනාශේවා කියලා. එවැනි ශේවල  

සිදුවීම වළක්වන්න අපි වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒක රජශේ වගී මක් 

ශවනවා.   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ශලෝක බැංකුව ශම් වසශර් 

ඔක්ශතෝබර් මාසශේ නිකුත් කරපු “Sri Lanka Development 

Update” කියන වාර්තාශේ කියනවා  එශම් රශට් ෙැනට තිශබන 

සහන ශෙන සුබසාධන වැඩ පිළිශවළ තුමළින් ෙිරතාව සඳහා           

සහන ශබෙන ක්රමශේෙය අසාර්ථකයි. සමෘේධි වැඩසටහන 

ශේ පාලනීකරණය වුණු වැඩසටහනක්. ඉලක්ක කරපු දු් පත්ම 

කණ්ඩායමට ඒ අව ය සහන මුෙල  යන්ශන් නැහැඑ කියලා. ඒක 

ශලෝක බැංකුශවන්ම කියනවා. ඒක ශවනස් කරන්න ඕනෑ කියලා 

කියනවා. ඒ වි ්වාසය අපට ලබා ගන්න බැි නම් අපි ජාතයන්තර 

සමාගම්වින් සල ි ලබා ගන්ශන් ශකාශහාමෙ? 

ජනාධිපතිතුමමාට බැි වුණා  ශම් අය වැශේදී ඒක ආමන්ත්රණය 

කරන්න. වසම්වල ජීවන උපාය මාර්ග කමිටු පත් කරනවා කිේවා. 

හැබැයි  ඒවා පක්ෂපාතී කමිටු. ඒක  දු් පත්කම බලන්ශන් නැතුමව 

පාට බලලා සල ි ශබෙන වැඩක්. ෙරුවන් හතර පස් ශෙශනක් 

ඉන්න  කන්න නැති   තයකවත් ආොයමක් නැති පවුල වලට ශම් 

සුබසාධන කටයුතුම සාධාරණ විධියට ශබදී යෑමක් ශවන්ශන් නැහැ. 

ඒ නිසා අපට ශම්කට එකඟ ශවන්න බැහැ. ශම්ක බරපතළ 

ප්ර ්නයක්. ශම් සම්බන්ධශයන් ශලෝකශේ ජාතයන්තර සමාගම් 

පවා තඟිල ල දිගු කරනවා. Welfare benefits boards කියන 

ක්රමශේෙය ක්රියාත්මක කරන්න කියලා ශලෝක බැංකුශවන් ඉල ලා 

සිටිනවා. හැබැයි, ජනාධිපතිතුමමා ශම් අය වැශයන් ඒ කිසි ශෙයක් 

කථා කශළ් නැහැ.  Institute of Policy Studies කියන අපක්ෂපාතී 

අර්ධ රාජය ආර්ික පර්ශේෂණ ආයතනය විසින් එSri Lanka: 

State of the Economy 2022" වාර්තාව නිකුත් කළා. එහි 

ශමාකක්ෙ කියන්ශන්? "රටට අහිතකර වැරැදි ප්රතිපත්ති සහ තීරණ 

නිසා ආර්ිකයට සිදුූ හානිය ශකාපමණෙ යන්න සම්බන්ධශයන් 

නිවැරැදි ගණනයක් කිරීමට කල  යන අතර, ඒ හානිය අතිවි ාලයිඑ 

කියනවා. ශමශහම කියන්ශන් IPS එශකන්. ඊළඟට, කියනවා, 

"රශට් ී ර්තිනාමයට හා වි ්වසනීයත්වයට තති ූ හානිය මිල කළ 

ශනාහැකඑ කියලා. අශ්  හර්ෂ ෙ සිල වා මන්ීතුමමාත් 

වි ්වසනීයත්වය ගැන කථා කළා. ශකාශහ්ෙ වි ්වසනීයත්වය 

තිශබන්ශන්? එය මිල කරන්න බැහැයි කියනවා.  

ඊළඟට කියනවා, ආර්ිකයට තති ූ හානිය සහ එහි පාඩුව 

තවමත් ගණනය කරශගන යනවා කියලා. ඒ කියන්ශන් ශම් රටට 

තති ශවච්ච ශම් ශේෙවාචකය නිසා ූ පාඩුව ශඩාලර් බිියන 

ශකාච්චර ප්රමාණයක්ෙ කියලා තවමත් ගණනය කරශගන යන බව. 

එතශකාට ශම්ක බරපතළ අපරාධයක්. ශම් සිදු ශවලා තිශබන්ශන් 

ආර්ික අපරාධයක්. ශම් IPS Report එක අනුව, සමගි ජන 

බලශේගය කියනවා, ශම්කට වගකිව යුතුම අයට අධිකරණය ඔස්ශස් 

නිසි ෙඬුවම් ලබා දීමට කටයුතුම කරන්න ඕනෑ කියලා. [බාධා 

කිරීමක්] අනිවාර්යශයන්ම ශම්ක බරපතළ ශෙයක්; ඉතාම 

භයානක ශෙයක්.   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි, අපි පැහැදිිව කියනවා, 

මූලය අං ශේ ප්රතිවයුහගත කිරීමක් සිදු ශවන්න ඕනෑ බව. අපි ඒක 

අවිවාෙශයන් කියනවා. සාර්ව ආර්ික ස්ථා උකරණය කරන්න 

ඕනෑ. ඒක ශනාකර අපට ඉස්සරහට යන්න බැහැ. අපි භය නැහැ, 

විපක්ෂශේ ඉඳශගන හි ශේ ශවනුශවන් ශපනී සිටින්න. හැබැයි, ඒ 

ස්ථා උකරණය හරහා ක්ුර ආර්ිකයට බරපතළ බලපෑමක් සිදු 

ශවනවා; ක්ුර ආර්ිකයට සිදුවන ඒ බලපෑශමන් ජන සමාජයට 

ඊට වඩා ශලාකු බලපෑමක් සිදු ශවනවා; ජන සමාජය තුමළ තතිවන 

ඒ බලපෑශමන් තමයි ශම් රශට් ෙිරතාව වැඩි ශවන්ශන්; ඒ 

ශර්ඛ්ාවට පහළින් තමයි අෙ ශබාශහෝ පිිසක් ඉන්ශන්; ඒ හරහා 

සමාජ අසමානත්වය රශට් පැතිශරනවා; ඒ වාශේම තමයි SMEs, 

කුඩා සහ මධය පිමාණ ආයතන කඩා වැශටන්ශන්; ස්වයං රැකියා 

නැති ශවන්ශන්; ශපෞේගික අං ශේ රස්සා නැති ශවන්ශන්. ඒ 

වාශේ තත්ත්වයකදී සිදුවන ඒ ජන සමාජ බලපෑම් නැති කිරීමට 

අව ය පියවර ආණ්ඩුව හියාකාරව ගත යුතුමයි. 

ප්ර ්නය තිශබන්ශන් ශම් අය වැශයන් ප්රමාණවත්ව එය 

ආමන්ත්රණය කර ශනාතිබීමයි. මම ශම්ක සරලව කියන්නම්  ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමමනි. ශම් ආණ්ඩුව ශමාකක්ෙ කරන්ශන්  

ශම් ආණ්ඩුව ශමාකක්ෙ කශළ් කියන එක ශත්රුම් ගන්න මම 

ශමශහම කියන්නම්. අශ්  රට  දියවැඩියා ශරෝගිශයක් කියලා 

හිතාගන්න. එතශකාට 2004 වර්ෂශේ සිට ශම් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 

ශමාකක්ෙ කරලා තිශබන්ශන්? ශම් ශරෝගියා සතුමටු කරන්න . නි 

දුන්නා වාශේ කියලා හිතාගන්න. ඒ නිසා ෙැන් ශරෝගය ශහාඳටම 

ෙරුණුයි. දියවැඩියා ශරෝගිශයකුට ශහාඳට . නි දුන්නා වාශේ 

වැඩක් තමයි 2004 වර්ෂශේ ඉඳලා කශළ්. අෙ ශවනශකාට ශරෝගය 

ශහාඳටම ෙරුණුයි. අතක්  පයක් ශනාකපා බැහැ. ෙැන් ශරෝගියා 

මරණශයන් ශබ්රරන්න බැි නිසා අතක්  පයක් කපන්න ඕනෑ. ඒක 

නිසා තමයි   බදු වැඩි කරන්ශන්  සුබසාධන කපන්ශන්  බඩු මිල 

වැඩි කරන්ශන්.  

ෙැන් මිනිසුන්ට හැම පැත්තකින්ම පහර ගහනවා  නැති 

ශවන්න. අතක්  පයක් ශනාශවයි ෙැන් මුළු කඳම කපලා වාශේයි. 

හැබැයි  ශමතැන තිශබන ප්ර ්නය ශමයයි. ශකාටසක අත  පය 

කපන්න බලනවා. නමුත්  ආණ්ඩුශේ සිටින පාලකයන්ශේ අශත් 

මයිල  ගහක්වත් ගලවන්න ශෙන්ශන් නැහැ. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමමනි  ඒක ශවන විධියකට කියනවා නම් ශමශහමයි. 

ෙ ක ගණනාවක් කල  ෙැමූ ප්රතිසංස්කරණ වසර ශෙකතුමනකින් 

කරන්න ගියාම රශට් ජනතාවට උග්ර ශේෙනාවක් ෙැශනනවා. 

සමාජයට ශම්ශකන් ිශෙනවා. එවැනි ශේෙනාකාරී 

ප්රතිසංස්කරණවලට යෑශම්දී නිර්ණායක කිහිපයක් තිශබනවා. 

එකක් තමයි  රජශේ වි ්වසනීයත්වය. වි ්වසනීයත්වය තිබීම 

ඉහළින් ම වැෙගත්. හැබැයි  ශම් රජය ශකශරහි ඒ වි ්වසනීයත්වය 

නැහැ. ආණ්ඩුව ආෙර් වත් ශවන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිවරයා               

රාජය තමතිවරු 37ශෙශනක් පත් කළා. එතශකාට ශකාශහාමෙ  

වි ්වසනීයත්වය තති ශවන්ශන්? අනික් මිනිසුන්ශේ ඔක්ශකෝම 

ශේවල  සංශකෝචනය කරනවා  කැප ශවන්න කියනවා. හැබැයි  

රාජය තමතිවරු 37ශෙශනක් පත් කරනවා. එතශකාට ඒක 

ගැළශපන්ශන් නැහැ  වි ්වසනීයත්වයට. ඊළඟට  පුළුල  සමාජ 

සම්මුතියක් තති කරන්න ඕනෑ. මහජනතාවත්  ආණ්ඩුවත් අතර 

සම්මුතියක් තති ශවන්න ඕනෑ. රට ශබ්රරාගන්න  රට ශවනුශවන් 

ශේෙනා විඳින්න ශම් රශට් පුරවැසිශයෝ දාොනම්. හැබැයි  එය එක් 

එක්ශකනාශේ වත්කම් මත  හැකියාව මත සිදු විය යුතුමයි. එක් 

එක්ශකනාට බර පටවනශකාට සමානුපාතිකව එය සිදුවිය යුතුමයි 

කියා අපි වි ්වාස කරනවා. එක් එක් කාණ්ඩවලට ෙැිය හැකි 

ප්රමාණය මතයි එය පෙනම් විය යුත්ශත්. හැබැයි  ඒක එශහම සිදු 

ශවනවාෙ? එක ශකාටසකට ශහෝ පිිසකට ප්රතිසංස්කරණවල 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

ශේෙනාව විීමමටත්  තව ශකාටසකට ශේෙනාශවන් මිදීමටත් ඉඩ 

ශෙනවා නම් එතැන ජන සම්මුතියක් තිශබන්න බැහැ. ඒ වාශේම 

ශම් ප්රතිසංස්කරණවින් ශතෝරා ගත් කණ්ඩායම් අ. මිතව  

අසාමානය ශලස ලාභ උපයනවා නම්  රජය ඒ අයට වක්රව 

අනුග්රහය ශෙනවා නම්  රාජය බලය අනිසි ශලස පාවිච්චි කරනවා 

නම්  නීති අයින් කර ගන්නවා නම්  රජය සහ මහජනතාව අතර 

සම්මුතියක් තිශබන්න බැහැ.  

ප්රතිසංස්කරණවල ප්රතිලල අෙ සියලුම ජන ශකාටස්වලට 

සමාන්තරව අන්තර්ගත විය යුතුමයි කියන එක මම ශම් අවස්ථාශේදී 

මතක් කරන්න ඕනෑ. එශහම වුශණාත් තමයි වි ්වසනීයත්වය සහ 

ජනතා සම්මුතිය සාර්ථකව හැශෙන්ශන්. මම වි ්වාස කරන්ශන් 

නැහැ  අෙ එශහම ශෙයක් ශම් රශට්  තිශබනවා කියලා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ශම් අය වැශයන් 

ඉලක්කවලට යෑමට අව ය ආොයම් ප්රතිවයා් තිය සහ වියෙම් 

ප්රතිවයා් තිය සිදු ශවලා නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා 

ආණ්ඩුශේ ක්රියාකලාපය තුමළ ශ්රී ලංකා ශපාදුජන ශපරමුණ 

ආණ්ඩුවට ඒ වි ්වසනීයත්වය දිනා ගන්න බැහැ. ඒ  ශේශීය 

වි ්වසනීයත්වය සහ ජාතයන්තර වි ්වසනීයත්වය දිනා ගන්න 

බැහැ. එම නිසා මැතිවරණයකින් ශතාරව ඒ වි ්වසනීයත්වය ලබා 

ගන්න බැහැ. ශම් ප්ර ්නශේ බැෑරරුම්කම ශම් ආණ්ඩුවට ශත්ිලාත් 

නැහැ. ඒ නිසා ශම් අය වැයට සහාය ලබා ශෙන එක සමගි ජන 

බලශේගශේ අපට කරන්න බැි ශෙයක් කියන එක ශම් 

අවස්ථාශේදී මතක් කරමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා. 

 

ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ශ හාන් ශස්මසිංහ රාජය තමතිතුමමා.  ඔබතුමමාට මිනිත්තුම 

38ක කාලයක් තිශබනවා. 

 

[පූ.භා. 10.(3] 
 

ගරු නශහාන් නස්මියංහ මහතා (මුදල් රාජය අමාතයුමා) 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் மெைெிங்க - நிதி இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

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

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  2023 අය වැය ශෙවන වර 

කියවීශම් විවාෙශේ අවසාන දිනය අෙයි. විවිධ ශේ පාලන පක්ෂ 

ශම් අය වැය සම්බන්ධශයන් තමන්ශේ තීන්දු-තීරණ ඊශේ මාධය 

ශවත ප්රකා  කර තිබුණා.  ශම් රශට් ඉතාම අියශයෝගාත්මක 

කාලයක් තුමළ ඉදිිපත් වුණු අය වැය ශල ඛ්නයක් ශලස අපට ශමය 

හුගන්වන්න පුළුවන්. 

අපි සාම්ප්රොයිකව ෙැකපු  ඒ වාශේම සාම්ප්රොයිකව ඉදිිපත් 

වුණු කරුණු ශම් අය වැය ශල ඛ්නය තුමළ අඩංගු ශවන්ශන් නැහැ  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි. එශස් අඩංගු ශනාවීමට ප්රධාන 

කාරණය තමයි ශම් රශට් ආර්ිකශේ තති ශවලා තිශබන 

පසුගාමීභාවය. ඒ නිසා පළමුශවන්ම ශම් රශට් ආර්ිකය ස්ථාවර 

කිරීශම් අව යතාව තිශබනවා වාශේම  ජනතාවට අතයව ය 

භාණ්ඩ සැප උශම් වගී මත් තිශබනවා. ආර්ිකය ස්ථාවර 

කිරීශමන් පසුව අපිට ආර්ික වර්ධනයකට ගමන් කළ හැකියි. ඒ 

නිසා ශම් ආර්ිකය ස්ථාවර කිරීම ශවනුශවන් ජනාධිපතිතුමමා ශම් 

අය වැය ශල ඛ්නය ඉදිිපත් කර තිශබනවා.  

ශමම අය වැය ශල ඛ්නය සම්බන්ධශයන් මත ශෙකක් ඉදිිපත් 

ශවලා තිශබනවා.  දීර්ඝ කාලීන ස්ථාවරත්වයකට සහ වර්ධනයකට 

ගමන් කළ හැකි අය වැය ශල ඛ්නයක් හැටියට එක කණ්ඩායමක් 

ශමය හුගන්වා දීලා තිශබනවා. 

මීට වඩා සහන සපයන  ඒ වාශේම අතීතශේ අපි ෙැකපු 

කාරණා අඩංගු අය වැය ශල ඛ්නයක් බවට ශමය පත් වුණා නම් 

මීට ශහාඳයි කියලා තව කණ්ඩායමක් ප්රකා  කරනවා. නමුත්  අෙ 

පවතින තත්ත්වය තුමළ මූලය පරාසය ඉතාම . මාසහිතයි  අතීතශේ 

ඉදිිපත් ශවච්ච අය වැය ශල ඛ්න කරා අපට ගමන් කරන්න. ඒ 

නිසා අපි වි ්වාස කරනවා  2023 අය වැය ශයෝජනා ආර්ිකය 

ස්ථාවරභාවයට පත් කර ජනතාව මුහුණ ශෙන ගැටලු අවම කරලීම 

සඳහා ගත්ත ප්රධාන පියවරක් හැටියට. ශම්ශක් ආරම්භය මීට මාස 

කිහිපයකට කින් ඉදිිපත් කළ අතුමරු අය වැය ශල ඛ්නය හරහායි 

එන්ශන්. ශම් අය වැය ශල ඛ්නය  මුෙල  අමාතයවරයා වන රනිල  

වික්රමසිංහ ජනාධිපතිතුමමා විසින් ඉදිිපත් කරන ලෙ අතුමරු අය වැය 

ශල ඛ්නශේම දිගුවක්. එම අතුමරු අය වැය ශල ඛ්නශේ ඉදිිපත් කළ 

කරුණුවලට අමතරව තවදුරටත් පුළුල  පරාසයක් තුමළ කරුණු 

ඉදිිපත් ශවච්ච අය වැය ශල ඛ්නයක් හැටියටයි මා ශමය 

ෙකින්ශන්. අෙ අශ්  රශට් ආර්ිකයට බරපතළ ගැටලු කිහිපයකට 

මුහුණ ශෙන්න සිදු ශවලා තිශබනවා. එකක් තමයි  ශකාවිඩ් 

වසංගතය ශහ්තුමශවන් අශ්  රටට තති ශවච්ච ආර්ික බලපෑම. ඒ 

වාශේම අපි ගත්ත යම් යම් තීන්දු-තීරණත් ශමහිදී බලපෑමක් තති 

කර තිශබනවා. 

ශලෝකශේ සෑම රටක්ම ශම් වන විට ඉහළ උේධමනයකට 

මුහුණ දී තිශබනවා. උේධමනය ඉහළ යෑම පාලනය කරලා යම් 

ස්ථාවර මට්ටමකට එන්න තවත් මාස 18ක  2(ක පමණ කාලයක් 

ගත ශේවි කියලායි පුශරෝකථනය කර තිශබන්ශන්. ඊළඟට  

ශලෝකශේ සෑම රටකම ජනතාවට ඉහළ ශපාලී අනුපාතයක් 

ශගවීමට සිදු වීම නිසා ඔවුන් අපහසුතාවලට ලක් ශවලා 

තිශබනවා. ඒ එක්කම රුසියාව සහ යුක්ශර්නය අතර තති වුණු 

යුෙමය වාතාවරණය නිසාත් සමස්ත ශලෝකයටම ආර්ික 

ව ශයන් අහිතකර බලපෑම් එල ල වී තිශබනවා. තවමත් ඒශක් 

අවසානයක් අපි ෙකින්ශන් නැහැ.  

ලංකාව පැත්ශතන් ගත්ශතාත්  අෙ අශ්  සංචිත අවම 

මට්ටමකයි තිශබන්ශන්. අපට පාවිච්චි කළ හැකි සංචිත අවම 

මට්ටමක පැවතීම ආර්ික කළමනාකරණශේදී අපි මුහුණ ශෙන 

තවත් ගැටලුවක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් සියල ල 

සලකා බලා ශමම අය වැය ශල ඛ්නය ප්රධාන කරුණු හතරක් 

පෙනම් කරශගන තමයි ඉදිිපත් කශළ්. ඉන් පළමුවැනි කාරණය 

ශම්කයි.  ශලෝක බැංකුව සිදු කරන ලෙ සමීක්ෂණ තුමළින් වාර්තා 

කර තිශබනවා  අෙ පවතින අපනයනවලට සාශ් ක්ෂව අපි තවත් 

විවෘතව අපනයන පිළිබඳව ශසායා බැලුශවාත්  වාර්ිකව බිියන 

10ක් ෙක්වා අශ්  අපනයන වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා. 

ඒ අනුව  අපනයනය මූික කරගත් අය වැය ශල ඛ්නයක් 

තමයි ශම් ඉදිිපත් කර තිශබන්ශන්. අපි ඩිජිටල  ආර්ිකයක් ශවත 

ගමන් කරවීමට අව ය කාරණාවලට ප්රමුඛ්ස්ථානය ලබා දීලා 

තිශබනවා   ශම් අය වැය තුමළින්. අෙ අශ්  රශට් ආොයම එකතුම 

කිරීම ශවන්න පුළුවන්  රජශේ වියෙම් සිදු කිරීම ශවන්න පුළුවන්  

ශම් සියල ල කළමනාකරණයකින් යුතුමව කරන්න ඕනෑ. ශම් කිසිම 

ශෙයකට පූර්ණ පිගණක ජාල ක්රමශේෙයක් අශ්  රශට් භාවිත 

ශවන්ශන් නැහැ. ශම් සියල ල තවම manually සිදුශවන්ශන්. ඒ 

නිසා ක්රමවත් ජාලගත - digitalized- system  එකක් හැදීම ශමවර 

අය වැය තුමළින් අපි බලාශපාශරාත්තුම ශවනවා.  

ඊළඟට  අශ්  දීර්ඝ කාලීන ඉලක්කයක් තිශබනවා. ඒ තමයි  

ඉහළ කුසලතාශවන් යුත්  ජාතයන්තර ව ශයන් තරගකාරී ්රම 

බලකායක් ඉදිි වර්ෂ 10ක කාලය තුමළ නිර්මාණය කිරීම. අපි 

ෙන්නවා  අෙ රශට් පවතින තත්ත්වය නිසා අශ්  සශහෝෙර 

සශහෝෙියන් විශේ ගත වීශම් වැඩි ප්රවණතාවක් තිශබන බව. 

අපට ඔවුන්ට ශෙෝෂාශරෝපණය කරන්න බැහැ. ශමාකෙ  ඔවුන්ට 

අනාගතය පිළිබඳ වි ්වාසයක් ශගාඩ නැ ශඟන තාක්කල  ඒ 
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[ගරු කබීර් හෂීම්  මහතා] 
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අනාගතය ශගාඩ නඟා ගතහැකි කාරණාවලට ශයාමු වීම සිදු 

ශවනවා. ශම් අය වැය ශල ඛ්නය ඉදිිපත් කරලා ක්රමානුකූලව 

ඉදිියට යමින් 2024 වසර වනවිට සියයට 7ක  8ක ආර්ික 

වර්ධන ශේගයක් ෙක්වා ගමන් කරන්න අපි බලාශපාශරාත්තුම 

ශවනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ජාතයන්තර ශවශළඳාම 

පිළිබඳවත් මම කථා කරන්න ඕනෑ. ජාතයන්තර ශවශළඳාම 

තවදුරටත්  ක්තිමත් කරන්න ප්රධාන රටවල  කිහිපයක්  සමඟ 

ශවළඳ ගිවිසුම් ශවනුශවන් අපි සාකච්ඡා ආරම්භ කර  තිශබනවා. 

නතර ශවලා තිබුණු සාකච්ඡා නැවත ආරම්භ කරලා ඉදිියට ශගන 

යාම ශම් වන විට ආරම්භ කර තිශබනවා. ඒ හරහා ලංකාශේ 

ආර්ිකය  ක්තිමත් කර ගැනීමට අව ය වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක 

කරන්න අපිට පුළුවන් ශේවි කියලා මම වි ්වාස කරනවා. ශම් වැඩ 

පිළිශවළ  ක්රියාත්මක කරන අතරතුමර ඒ සඳහා ප්රධාන ඉලක්ක 

ශෙකක් තිශබනවා. එයින් පළමුවැන්න  අශ්  ආශයෝජන ප්රමාණය 

වැඩි කර ගැනීම. ශෙවැන්න  අශ්  අපනයන වැඩි කර ගැනීම. ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ආශයෝජන සඳහා හිතකර පිසරයක් 

අෙ අශ්  රශට් නැහැ. 

ඒකට මූික  ශහ්තුමව තමයි  අෙ අපි ණය ශගවා ගන්න බැි 

රටක් හැටියට පැවතීම. ඒ නිසා ණය ශගවා ගත හැකි රටක් බවට 

පත් වන ශතක් අශ්  රටට ආශයෝජන ලැබීම පිළිබඳව වි ාල 

වි ්වාසයක් තබන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙැනට සිදුවන ක්රියාවිය 

ශේගවත් කරලා  ජාතයන්තර මූලය අරමුෙශල  සහශයෝගය ලබා 

ශගන ණය ප්රතිවයුහගතකරණය කරලා   ශම් රට ණය ශගවා ගත 

හැකි රටක් බවට පිවර්තනය කරලා  ආශයෝජකයන්ට ඒ මූලය 

සහතිකය ලබා දීලා අශ්  රට පිළිබඳව වි ්වාසයක් තති කිරීශම් 

වග ී ම අපට තිශබනවා.  

 අනික් පැත්ශතන්  අෙ අප මුහුණ ශෙන ප්රධාන කාරණයක් 

තමයි  ශ්රණ්ිගත කිරීශම් ආයතන විසින් අශ්  ආර්ික තත්ත්වය 

අනුව අෙ අපව පහළට ෙමා තිබීම. ඒ ශ්රණ්ිගත කිරීශම් 

ආයතනවලට අනුව  ආර්ික කළමනාකරණය තුමළින් විතරයි 

ඉහළ ආර්ික මට්ටමකට ක්රමානුකූලව අපව අරශගන යන්න 

පුළුවන් වන්ශන්.  එශහම ගිශයාත් විතරයි  අර මා කථා කළ 

ආශයෝජකයන්ශේ වි ්වාසය අපට ලැශබන්ශන්. ශම් සඳහා අව ය 

වැඩ පිළිශවළ රජය ක්රියාත්මක කරලා තිශබනවා. ඒ වැඩ පිළිශවළ 

ක්රියාත්මක කරශගන යන්න අව ය පසුබිම අෙ නිර්මාණය ශවලා 

තිශබනවා. ඒ නිසා තමයි  රජශේ මුෙල  පිළිබඳ කාරක සභාශේ 

සභාපතිවරයා හැටියට ගරු හර්ෂ ෙ සිල වා මන්ීතුමමා අෙ ඉදිිපත් 

කළ කාරණාවලදී මා විශ ්ෂ ඉල ලීමක් කශළ්. ශම් රශට් ණය 

ප්රතිවයුහගතකරණය පිළිබඳව අෙ සමහර අය කරුණු ෙැනශගන  

ශනාෙන්නා ශස් කරුණු ඉදිිපත් කරනවා. අනික් අය කිසිම 

කරුණක් ශනාෙැන උපකල පන මත පමණක් පෙනම් ශවලා කරුණු 

ඉදිිපත් කරනවා. අපි ශගාඩනඟාගත් වි ්වාසය ශම් තුමළින් බිඳ 

වැශටනවා. අපි ෙවස් 10ක් ආපසස්ට ගිශයාත් ශමාකෙ ශවන්ශන්? 

එක පැත්තකින්  ණය ප්රතිවයුහගතකරණය කිරීම පිළිබඳව සහ 

අනික් පැත්ශතන්  ජාතයන්තර මූලය අරමුෙශල  අධයක්ෂ 

මණ්ඩලශේ අනුමැතිය ලැබීම පිළිබඳව ශවශළඳ ශපාළ තුමළ වි ාල 

වි ්වාසයක් ශගාඩනැඟී තිබුණා. හැබැයි  අෙ විවිධ අය විවිධ 

speculations කිරීම තුමළින්  විවිධ අනාවැකි පළ කිරීම තුමළින් ශම් 

වි ්වාසය යම් තාක් දුරකට බිඳ වැටී තිශබනවා.  ශමය යථා 

තත්ත්වයට පත් කිරීම අතයව ය කාරණයක්.  

ගරු හර්ෂ ෙ සිල වා මන්ීතුමමනි  අෙ දිනශේ ඔබතුමමා ඉදිිපත් 

කළ වාර්තාශේ අඩංගු  අය වැය ශල ඛ්නය ගැන කියන ශකාට 

ඔබතුමමා සඳහන් කළ ශපාලී අනුපාතය සම්බන්ධ කාරණය ගැනත් 

මම පැහැදිි කරන්නම්. අපි පිළිගන්නවා  ශම් වන විට ශපාලී 

අනුපාත ඉහළ මට්ටමකයි තිශබන්ශන් කියලා. හැබැයි  රශට් 

ආොයම අඩුශවලා තිශබන අවසථ්ාවක  රාජය ආොයම ශීඝ්රශයන් 

කඩාශගන වැශටේදී  නිෂ්පාෙනයට සාශ් ක්ෂව සියයට 8.3ක රාජය 

ආොයමකට අපි හිමිකම් කියේදී  අපට ආර්ිකමය ව ශයන් යම් 

යම් මූලය කළමනාකරණයන් කරන්න සිදු ශවනවා. ශපාලී 

අනුපාතය ඉහළ මට්ටමක පැවතීම තුමළ බලපෑමට ලක් වුණු 

පාර් ්ව රාශියක් ඉන්නවා. ඒ අයට යම් සහනයක් ලබා දීලා ඔවුන් 

බලාශපාශරාත්තුම වන ඉදිි ගමන  ක්තිමත් කරන්න පුළුවන් 

වන්ශන් රශට් ආර්ිකය ස්ථාවර වීම තුමළ පමණයි.  

ගරු හර්ෂ ෙ සිල වා මන්ීතුමමනි  මම කිේශේ ෙැන් ඔබතුමමා මතුම 

කරපු කාරණය ගැනයි. විශ ්ෂශයන්ම අෙ රජය සියයට 30 ඉක්ම ූ 

ප්රමාණයකට තමයි මුෙල  රැස් කිරීම කරන්ශන්. හැබැයි  ඒක අපට 

ශබාශහෝ දුරට ලැශබන්ශන් මාස තුමනක කාලයක් සඳහා පමණයි. 

අපි කැමැතියි මාස හයකට ශහෝ අවුරුේෙක් ෙක්වා කාලයකට 

ගමන් කරන්න. හැබැයි  ඒ වි ව්ාසය ශම් ආශයෝජකයන් තුමළ 

තිශබනවා ෙ? එයට ශහ්තුමව  ශේශීය ණය ප්රතිවයුහගතකරණය 

පිළිබඳව  ශේශීය ණයවින් haircut එකක් ගැනීම පිළිබඳව  අෙ 

රජයවත් -මහ බැංකුවවත්  එශහම නැත්නම් මුෙල  අමාතයාං යවත්

- සාකච්ඡා ශනාකරන අවස්ථාවක  තීන්දුවක් ශනාශගන ඉන්න 

අවස්ථාවක ශම් කරුණු ඉදිිපත් කිරීම සාධාරණ ශවන්ශන් නැහැ. 

ඒ තුමළ ශවන්ශන් රශට් ජනතාව තවදුරටත් අවධර්යවත් වීම 

මිසක්   ක්තිමත් වීම ශන ාශවයි. ඒ නිසා ශපාලී අනුපාත විවෘත 

ශවශළඳ ශපාළ තුමළ තීන්දු වීම වඩා වැෙගත් ශවනවා. ශමාකෙ  ඒක 

අපි artificially තීන්දු කරන්න ගිශයාත් පසුගිය කාලවල යම් යම් 

ශේවල  කෘත්රිමව තීන්දු කිරීම තුමළ තති ූ අහිතකර බලපෑම්වලට 

නැවත අපට මුහුණ ශෙන්න සිදු ශවයි. හැබැයි  අපට තවදුරටත් අඩු 

පාඩු සහිතව වැරදි තීන්දු ගැනීශම් හැකියාවක් නැහැ. ශමාකෙ  අෙ 

අපි නැවත ක්රමානුකූලව ශසමින් හිස ඔසවමින් සිටිනවා.  

අෙ අතයව ය භාණ්ඩ ශබො හැරීම සම්බන්ධශයන්  ආනයනය 

සම්බන්ධශයන් අපි යම් ප්රගතියක් අත් කරශගන තිශබනවා. මම 

ශමම සභා ගර්භශේදී මීට ශපරත් ප්රකා  කළා  අපි ශම් ශගන යන 

ෙැඩි මූලය ප්රතිපත්තිය පිළිබඳව පුළුල  අවධානයක් ශයාමු ශනාකර 

එය ශවනස් කිරීමට උත්සාහ කිරීම නිසා නැවත වාරයක් මාර්තුම  

අශේල   මැයි  ජුනි හා ූලි මාසවල ශම් රශට් තිබුණු තත්ත්වයට 

වඩා අනිවාර්යශයන්ම ෙරුණු තැනකට ශම් රට තල ලු ශවනවා 

කියලා. ඒ පිළිබඳව අපි සියලුශෙනා අවධානශයන් කටයුතුම කිරීම 

වැෙගත් ශවනවා. රජය හැටියට අපි කැමැතියි  රජය ප්රසාෙයට පත් 

වන තීන්දු පමණක් ගන්න. සියලු මහජන නිශයෝජිතශයෝ -ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ ශේවා  විපක්ෂශේ ශේවා- කැමැතියි  රජයක් ජනප්රිය වන 

තීන්දු ගන්න. මහජන නිශයෝජිතශයක් හැටියට තමන් ජනප්රිය වන  

ජනතා ප්රසාෙය වැඩි වන තීන්දු ගන්න කැමැතියි. හැබැයි  

අවාසනාවකට අෙ රශට් පවතින ආර්ික තත්ත්වය අනුව අපට 

එශස් තීන්දු ගත ශනාහැකියි. එවැනි කාලයක ශනාශවයි  අපි අෙ 

ඉන්ශන්. හැබැයි  ඒ අවාසනාවන්ත කාලය ඉතාම ශකටි කාලයක් 

තුමළ අවසාන කරන්න අව ය පසුබිම තමයි ශම් නිර්මාණය 

ශවන්ශන්. ඒ නිසා ශම් අය වැය ශල ඛ්නය ගැන අපි ශේ පාලන 

ශකෝණයකින් බලලා තීන්දු ගන්නවාට වඩා රශට් සමස්ත ජනතාව 

ගැන කල පනා කරලා තීන්දුවක් ගැනීම වඩා වැෙගත් කියලා මා 

වි ්වාස කරනවා. ශමාකෙ  අපි ගන්න හැම තීන්දුවකම අවසාන 

වින්දිතයා ශවන්ශන් ශම් රශට් ජනතාව. ශම් රශට් ජනතාව තමයි 

අපි ගන්න තීන්දු තුමළ අවසාන වින්දිතයා බවට පත් ශවන්ශන්. ඒ 

නිසා බදු ප්රතිපත්තිය ශවනස් කිරීම  අශ්  රශට් ආොයම 

නිෂ්පාෙනයට සාශ් ක්ෂව සියයට 14 ෙක්වා ප්රමාණයකින් වර්ධනය 

කර ගැනීම  අපි තවදුරටත් ණය මත යැශපන රටකට වඩා 

ආශයෝජන ආකර්ෂණය කර ගත හැකි රටක් බවට පිවර්තනය වීම 

වාශේ කාරණා රාශියකට අපි ගමන් කිරීශම් අව යතාව අෙ 

තිශබනවා. අපි පිළිගන්නවා  ශම් ගන්න තීන්දු නිසා ජනතාව 

අපහසුතාවට හා දුෂ්කරතාවට පත් වන බව. හැබැයි  මම නැවතත් 

කියනවා  රජය ශම් තීන්දු ගන්ශන් ජනතාව මුහුණ ශෙන අපහසුතා 

1179 1180 



පාර්ිශම්න්තුමව 

ශනාසලකා හැර ශනාවන බව. ශම් අපහසු තීන්දු ගනිමින් අව ය 

ප්රතිසංස්කරණ අපි ශම් ශමාශහාශත් සිදු කරන්ශන් අපි මීට මාස 

පහකට  හයකට කින් අත් විඳපු තත්ත්වය නුදුරු අනාගතශේදී 

විතරක් ශනාශවයි  කිසිම ආකාරයකට ශම් රශට් තති ශනාවන්න. 

ඒ නිසා ශම් පිළිබඳව සැක සංකා තති කර ගන්න අව ය නැහැ. 

අපට ශමතැනට තවිල ලා කියන්න පහසුයි  ශම් තීන්දු ගැනීම රශට් 

යහපත ශවනුශවන් කරනවා කියලා.  

හැබැයි  අපි ෙන්නවා ජනතාව ශම් තීන්දු දිහා බලා ශගන 

ඉන්නවා කියලා. ඔවුන්ට වි ාල බරක් පැටශවනවා. හැබැයි  අපි 

නැවතත් සහතික කරනවා  අප ශම් තීන්දු ගන්ශන් රට අෙ මුහුණ 

පා තිශබන තත්ත්වයට යළි කිසිම ෙවසක කිසිම ආකාරයකින් 

මුහුණ ශනාපාන්න අව ය ප්රතිසංස්කරණ කරන්නයි කියලා. ඒ 

ශවනුශවන් ශේ පාලන අධිකාිය -ජනාධිපතිතුමමාශේ සිට අපි 

සියලුශෙනා- කැප ශවලා කටයුතුම කරනවා. යම් අඩු පාඩුවක් 

තිශබනවා නම්  එශහම නැත්නම් අප ගන්නා තීන්දුවක් ඊට වඩා 

ශහාඳ තීන්දුවක් බවට පිවර්තනය කරන්න ශයෝජනා තිශබනවා 

නම්  විශ ්ෂශයන්ම ඒවා පිළිගැනීමට අපි දාොනම්. අශනක් 

පැත්ශතන්  මහ බැංකුශේත්  මුෙල  අමාතයාං ශේත් නිලධාින් 

සියලුශෙනා ශම් ශවනුශවන් ඉතාම කැපවීශමන් වැඩ කරනවා. ඒ 

අය වුණත් ගන්නා තීන්දු ශවනස් කළ යුතුම නම්  ඒ කරුණු ඉතාම 

සේභාවශයන් අප ශවත ඉදිිපත් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ පිළිබඳව 

විවෘතව සාකච්ඡා කරන්න අපි දාොනම්. අතීතශේ ක්රියාත්මක 

ශනාවුණු  ආකාරයට අෙ විවිධ කමිටු ක්රියාත්මක ශවනවා. ආණ්ඩු 

පක්ෂයත්  විපක්ෂයත් සාකච්ඡා කරලා තීන්දුවලට පැමිණීම  -

තීන්දුවලට එළඹීම-   ගත් තීන්දු සාධනීයව ශවනස් කිරීම හරහා ශම් 

වනශකාට අලුත් සම්ප්රොයයක් නිර්මාණය ශවලා තිශබනවා. ශම් 

අ. රු අඩියක තිශබන රට ශගාඩනැඟීම ශවනුශවන්  ජනතාව විඳින 

දුක් ගැහැටවින් ඔවුන් මුොගැනීම ශවනුශවන් ශම් රජය සහ 

නිලධාින් විවිධ තීන්දු ගන්නවා. හැබැයි  අප අඩු පාඩු සහිත තීන්දු 

ගන්නවා නම්  ඒ තීන්දු නිවැරැදි කරශගන ඉදිියට යෑශම්  ක්තිය 

ලබා දීම වැෙගත් ශවනවා. ශේ පාලනඥයන් වන අපට විවිධ 

තැන්වින් විශේචන එල ල ශවන්න පුළුවන්. ඒවා විඳ ෙරාගැනීශම් 

හැකියාව අපට තිශබනවා. හැබැයි  නිලධාින් ශම් ආර්ිකය 

ස්ථාවර කිරීමට සහ ආර්ික වර්ධනය සඳහා ගන්නා ක්රියා 

මාර්ගවලට සියලුශෙනා සහ ශයෝගය ලබා දීම ඉතාම වැෙගත් 

ශවනවා.  

වැරැේෙ වුශණ් කාශගන්ෙ කියන කාරණය අපි පසුව ශසායා 

බලමු  ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි. අඅරයාශගන් වැරැේෙක් 

වුණාඅ  අශමයාශගන් වැරැේෙක් වුණාඅ කියලා එක එක්ශකනා ප්රකා  

කරනවා. අපි ඒ ගැන පසුවට ශසායා බලමු. කාශගන්ෙ වැරැේෙ 

වුශණ්  ඒ අයට ෙඬුවම් ලබා ශෙන්න ශම් රශට් නීති රාමුව තුමළ 

තිශබන ඉඩ ශමාකක්ෙ කියන එක පිළිබඳව අපි ශසායා බලමු. 

හැබැයි  ශම් වර්ධනය ප්රමාෙ වන තාක්  ස්ථාවර වීම ප්රමාෙ වන 

තාක් ජනතාවශගන් නැ ශඟන මැසිවිිවල අඩුවක් ශවන්ශන් නැහැ. 

ඒවා තවදුරටත් ඉදිියට යනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ජාතයන්තර ව ශයන් 

පිළිගත් ශවනස්කම් රාශියක් අශ්  රශට් සිදු කරන්න රජය ශම් 

වනවිට තීන්දු කර තිශබනවා. ඒ වාශේම පසු විපරම් ක්රමශේෙය 

ශවනස් කරන්න රජයක් හැටියට අපි තීන්දු කර තිශබනවා. විවිධ 

අය වැය ශල ඛ්න ක්රියාත්මක ශවේදී ඒවාශේ ප්රගතිය ශකාතැනෙ 

තිශබන්ශන්  බලාශපාශරාත්තුම වන ශේගශයන් ප්රගතිය ලැශබන්ශන් 

නැේෙ  ඒ ඉලක්කගත ප්රගතිය අත් කරගන්න ගැටලුසහගත 

තත්ත්වයන් තිශබනවාෙ යන්න පිළිබඳ පසු විපරම් කිරීශම් 

ක්රමශේෙශේ බරපතළ දුර්වලතාවක් අශ්  ර ශට් තිශබනවා. එම 

දුර්වලතාව නැති කරන්න ශම් අය වැය ශල ඛ්නය තුමළ කමිටු 

කිහිපයක්  එශහම නැත්නම් ශකාමිෂන් සභා කිහිපයක් පිහිටුවන්න 

ශයෝජනා ශවලා තිශබනවා. විශ ්ෂශයන්ම ශම් පිහිටුවන 

කමිටුවල  ශම් පිහිටුවන ශකාමිෂන් සභාවල අරමුණ ශම් සිදු 

කරශගන යන වැඩ කටයුතුම  එශහම නැත්නම් අනාගතශේදී සිදු 

කරන්න බලාශපාශරාත්තුම වන වැඩ කටයුතුම කිසිම අවස්ථාවක 

මන්ෙගාමි කිරීමවත්  ශනාකර සිටීමට කල  මැරීශම් ක්රියාවියක 

නියැළීමවත් විය යුතුම නැහැ. එශස් ශනාවන කමිටු සහ ශකාමිෂන් 

සභා ක්රියාත්මක වීම තමයි අප ශම් අය වැය ශල ඛ්නය තුමළින් 

බලාශපාශරාත්තුම වන්ශන්.  

විශ ්ෂශයන්  විශේ  ශවශළඳාම සහ ආශයෝජනය සම්බන්ධ 

නිශයෝජිත ආයතනයක් පිහිටුවීමට ශමම අය වැශයන් ශයෝජනා 

කර තිශබනවා. එම ආයතනය පිහිටුවීම වැෙගත් ශවනවා. අතීතශේ 

ඉඳන්ම ආශයෝජකයන් ප්රකා  කරන ශෙයක් තමයි ඒ අයට හිතකර 

පිසරයක් ශම් රශට් නැහැ කියන එක. විශේ  ශවශළඳාම තුමළ 

අලුත් ප්රශේ  ශවනුශවන් ගත යුතුම ක්රියාමාර්ග ශමානවාෙ  අප යා 

යුතුම ශවශළඳ ශපාළවල  ශමානවාෙ  අප සාම්ප්රොයික ශවශළඳ 

ශපාළ තුමළ ඉන්නවා නම් එහි ඊළඟට නැඟීශගන එන ශවශළඳ 

ශපාළ ශමාකක්ෙ  අපට තිශබන ෙක්ෂතාව ශමාකක්ෙ  අපට 

හුවමාරු කරගත හැකි ශේ ශමානවාෙ යනාදි කරුණු පිළිබඳ විශ ්ෂ 

අවධානයක් ශයාමු කිරීම ශමම නිශයෝජිත ආයතනය පිහිටුවීශමන් 

බලාශපාශරාත්තුම ශවනවා. ඒ සඳහා ආශයෝජන මණ්ඩලය  

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය  ශ්රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ 

සංස්ථාව සහ ජාතික වයවසායකත්ව සංවර්ධන මණ්ඩලය 

ඒකාබේධ ූ වැඩසටහනකට අපි ගමන් කරනවා.  

ජාතික ලලො උතා ශකාමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීමටත් ශමම අය 

වැශයන් ශයෝජනා කර තිශබනවා. ඒ වාශේම  ජාතික සංවර්ධන 

කමිටුවක් -National Development Committee එකක්- 

පිහිටුවීමට ශයෝජනා කර තිශබනවා. ශම් හරහා සිදු වන්ශන්  

වයෘපෘති  වැඩසටහන් තගැ උමට අව ය රාජය නිලධාින් සහ 

ශපෞේගික අං ශේ ප්රවීණයන් මැදිහත් කරශගන  එම වයාපෘති 

ශකාශතක් දුරට ශම් රශට් ක්රියාත්මක කිරීම සුදුසු ෙ නැේෙ  ඒවා 

සාර්ථක ෙ නැේෙ  අපට ගැළශපනවාෙ නැේෙ කියන කාරණා පිළිබඳ 

තීන්දු කිරීමයි. හැම රජයක්ම සේභාවශයන් යුතුමව සංවර්ධනය 

ශවනුශවන් යම් යම් වයාපෘති රටට ශගන ආවාට ඒවා 

සම්බන්ධශයන් පසු කාලීනව විවිධ විශේචන එල ල වී තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  අශ්  රශට් ආොයම් ක්රමවත් 

කිරීම  ආොයම් උපයන්න පුළුවන් සෑම තැනකින්ම නිවැරැදිව 

ආොයම් උපයාගැනීම ආදි කාරණා සම්බන්ධශයන් අධයයනය කර 

නිර්ශේ  ලබා දීමට බදුකරණය පිළිබඳ ජනාධිපති ශකාමිෂන් 

සභාවක් පත් කිරීමට ශයෝජනා කර තිශබනවා. ඒ ශයෝජනා 

පිළිබඳව  අෙ ඔවුන් හුගනාශගන තති දුර්වලතා පිළිබඳව සාකච්ඡා 

කරලා අව ය ශවනස්කම් කිරීමට බලාශපාශරාත්තුම ශවනවා. 

එතශකාට අෙ ශම් පාර්ිශම්න්තුමව තුමළ කථා වන  එළිශේ කථා වන 

ප්ර ්න ශගාඩකට ස්ිරසාර විසුගම් ලබාගන්න අපට පුළුවන් ශවයි.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ජාතික ශමශහයුම් මැදිියක් 

පිහිටුවීමටත් ශයෝජනා කර තිශබනවා. ශමයින් බලාශපාශරාත්තුම 

වන්ශන් රශට් සියලු සංවර්ධන කටයුතුම කිරීශම්දී තති වන ගැටලු 

නිරාකරණය කරලා  බාධා නිරාකරණය කරලා ඒ සඳහා ූ වැඩ 

පිළිශවළ ක්රියාත්මක කිරීමට අව ය සහශයෝගය ලබා දීමයි. අපි 

වි ්වාස කරනවා  ශම් පසු විපරම් යන්ත්රණය වඩා  ක්තිමත් වීම 

තුමළ අප ශම් බලාශපාශරාත්තුම වන ඉලක්ක ශවත ගමන් කරන්න 

අපට පුළුවන් ශේවි කියලා.  

අශ්  රශට් ආොයම  තස්තශම්න්තුම කර තිශබන්ශන් රුපියල   

බිියන 3 (14ක් ශලසයි. හැබැයි  අශ්  තස්තශම්න්තුමගත වියෙම 

රුපියල  බිියන 4 819යි. ශම් රුපියල  බිියන 4 819 තුමළ ශපාලී 

ශගවීම් තතුමළත් වුණාට  ඊට අමතරව අශ්  ණය වාික ශගවීමට 

1181 1182 

[ගරු ශ හාන් ශසම්සිංහ  මහතා] 
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අව ය වියෙම ෙ තිශබනවා. ශපාලී ශස්වාකරණයත්  ණය 

ශස්වාකරණයත් ශවනුශවන් අපට රුපියල  බිියන ( 218ක 

වියෙමක් ෙරන්නත් සිදු ශවලා තිශබනවා. ඒ හින්ො ශම් තති ශවලා 

තිශබන තත්ත්වය මඟ හැර  ක්තිමත් ආර්ිකයක් ශවත ගමන් 

කරන්න පුළුවන් පසුබිමක් ශම් අය වැය තුමළින් නිර්මාණය කිරීම 

අශ්  බලාශපාශරාත්තුමවයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද ියල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගරු රාජය තමතිතුමමනි  ඔබතුමමාශේ අවසරය තතිව මා යම් 

විම. මක් කරන්න ඕනෑ. වැෙගත්ම කථාවක් ඔබතුමමා ෙැන් කිේවා. 

තත්තටම අපට තිශබන අර්බුෙය තමයි ණය සඳහා රුපියල  බිියන 

2 193 ශපාියක් ශගවන්න තිබීම. අප ෙැන් විශේශීය ණය 

ශස්වාකරණය නවත්වා තිශබන නිසා ලබන අවුරුේශේ අපට 

ශගවන්න තිශබන විශේ  ණය ශපාිය රුපියල  බිියන 193යි. 

හැබැයි  ශේශීය ණය ශපාිය හැටියට ශගවන්න තිශබනවා රුපියල  

බිියන 2 000ක්. ඒ කියන්ශන් විශේශීය ණය ශපාිය වාශේ 10 

ගුණයකටත් වඩා ශේශීය ණය ශපාිය ශගවන්න තිශබනවා. ගරු 

රාජය තමතිතුමමනි  ඔබතුමමා කියපු ගැටලුව තමයි  ශේශීය ණය 

ගන්න රජයට ෙැන් සියයට 33ක ශපාියක් ශගවන්න සිදු ශවලා 

තිබීම. ගරු රාජය තමතිතුමමනි  මම ප්ර ්න ශෙකක් අහන්නම්. 

ඔබතුමමාට පුළුවන් නම් උත්තර ශෙන්න. 

 
ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ීතුමමනි   කාලය ගත වන නිසා ප්ර ්න ශකටිශයන් 

අහන්න.  

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද ියල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ශහාඳයි  ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි.  

විශේශීය ණය ප්රතිවයුහගත කිරීම පිළිබඳව ගත්ශතාත්  ලංකාව 

ශකාතැනෙ ඉන්ශන්? ේවීපාර් ්වික ණය සහ ශපෞේගික ණය 

සම්බන්ධශයන් චීනය එකඟ ශවලා තිශබනවාෙ  ඉන්දියාව එකඟ 

ශවලා තිශබනවාෙ?  

අශනක් කාරණය ශමයයි. ඔබතුමමා දිගින් දිගටම කිේවා  

ශේශීය ණය පිළිබඳව කිසිම විධියක ප්රතිවයුහගත කිරීමක් 

කරන්ශන් නැහැ කියලා. එශහම නම් රුපියල  බිියන 2 000ක් ූ 

ශේශීය ණය ශපාිය ශගවීම සඳහා තිශබන වැඩ පිළිශවළ 

ශමාකක්ෙ කියලා   කරුණාකර පැහැදිි කරන්න.   

 
ගරු නශහාන් නස්මියංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் மெைெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු හර්ෂ ෙ සිල වා මන්ීතුමමනි  ඔබතුමමා මතුම කශළ් ශහාඳ 

කාරණයක්. විශේශීය ණය  ේවීපාර් ්වික ණය ප්රතිවයුහගතකරණය 

පැත්ශතන් ගත්ශතාත්  කිසිම රටක්  කිසිම පාර් ්වකරුශවක් ශම් 

වන විට ඊට සහශයෝගය ශනාෙක්වනවා කියලා නැහැ.                        

ශම් වනශකාට මහ බැංකුව  මුෙල  අමාතයාං ය  ණය 

ප්රතිවයුහගතකරණය සම්බන්ධශයන් පත් කළ නීති උපශේ කයන් 

සහ මූලය උපශේ කයන් ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල සමඟ 

ඒකාබේධව සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටිනවා. අපට ඉලක්කයක් 

තිශබනවා. අශ්  ඉලක්කය තමයි ශෙසැම්බර් ශවේදී ඒ සඳහා 

අනුමැතිය ලබා ගැනීම. ඒක තමයි අශ්  ඉලක්කය. ඒ ශවනුශවන් 

අපි කටයුතුම කරනවා. එතශකාට අපට තවදුරටත් කියන්න බැහැ  

නි ්චිත ව ශයන් අපට ශකාතැනෙ  - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමමා 
අහන්ශන්  යම් කිසි ගැටලුවක් තිශබනවාෙ කියලා ශන්. තවම 

එශහම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතාම ශහාඳින් ඒ කරුණු  ශතාරතුමරු -

ෙත්ත- හුවමාරු කර ගැනීම සිදු ශවනවා. ඒ වාශේම රටක් හැටියට 

අප ක්රියාත්මක කරන වැඩ පිළිශවළ පිළිබඳත් ඔවුන් ෙැනුවත් 

ශවලා තිශබනවා.  ඒ ඉලක්කය ශවත ගමන් කරන්න පුළුවන් ශවයි 

කියලා අපි වි ්වාස කරනවා.  

ඊළඟට  පසුගිය ො වාර්තා වුණු කාරණය; financial 
assurances ලබා දීලා ශෙසැම්බර් මාසය ශවේදීත් අධයක්ෂ 

මණ්ඩලශේ එකඟතාව හම්බ වුශණ් නැත්නම් මාර්තුම ෙක්වා 

බලාශගන ඉන්න ඕනෑය කියන කාරණය මම පිළිගන්ශන් නැහැ. 

ශමාකෙ  අපි උත්සාහ කරන්ශන්  හැකි ඉක්මනින් ඒ financial 
assurances ලබා ශෙන්නයි. ඒ වාශේම ඒ රටවලුත් ණය 

ප්රතිවයුහගතකරණය නිසා ඔවුන්ට අභයන්තිකව තති වන 

තත්ත්වයත්  ඔවුන් තවත් රටවලට ශම් ආකාරයට ලබා දීලා 

තිශබන මූලය පහසුකම් පිළිබඳවත් වි ්ශල ෂණය කරලා තමයි 

අපට ඒ financial assurances ලබා ශෙන්ශන්. අපි වි ව්ාස 
කරනවා  අෙ පවතින තත්ත්වය තුමළ අපට ඒ financial 

assurances ලබා ගන්න පුළුවන් ශවයි කියලා. අශ්  උපිම 
උත්සාහය  ලබන ශෙසැම්බර් මාසය ශවේදී අපට අව ය ඒ 

අනුමැතිය ලබා ගැනීමයි.  

ඊළඟට ඔබතුමමා කියපු domestic debt ගැනත් මම කියන්න 
ඕනෑ. ඔේ  domestic debt වි ාල ප්රමාණයක් තිශබනවා. හැබැයි  

domestic debt restructure කරන්න පුළුවන් තැනකෙ අෙ අපි 

ඉන්ශන්? ඒ හරහා බැංකු පේධතියට තති වන බලපෑම  අෙ පවතින 

ඉහළ ශපාලී අනුපාත  ඉහළ උේධමනය යන සියල ල සලකා 

බලනශකාට   අශනක් පැත්ශතන් ශස්වක අර්ථසාධක අරමුෙලට 

වන බලපෑම යන සියල ල දිහා බලනශකාට domestic debt 
restructure කරන්න පුළුවන් තැනකෙ අපි ඉන්ශන්? ඒ නිසා තමයි 

ේවීපාර් ්වික ණයකරුවන් සමඟ කරන සාකච්ඡා අවසන් වන 

ශතක් අපි ඒ පිළිබඳව තීන්දුවක් ශනාගන්ශන්. නමුත් අපි වි ්වාස 

කරනවා  ශම් වැඩ පිළිශවළ තුමළ අපට domestic debt 

restructure කිරීශම් අව යතාවක් මතුම වන එකක් නැහැ කියලා. ඒ 
විධියට තමයි ශම් වනශකාට ශම් සාකච්ඡා මාලාව පවත්වාශගන 

යන්ශන්. ශමාකෙ  ඒ තුමළින් තති වන අහිතකර බලපෑම පිළිබඳව 

මහ බැංකුවත්  මුෙල  අමාතයාං යත් ශහාඳ අවධානශයන් කටයුතුම 

කරනවා. ඒ නිසා  ශමශතක් ආපු ගමන සාර්ථක කර ශගන  අපට 

අව ය ඉලක්ක ශවත ගමන් කිරීශම් හැකියාව ලැශබයි කියලා අපි 

වි ්වාස කරනවා.  

සුබසාධනය සම්බන්ධශයන් වන රජශේ ප්රතිපත්තිය ගැන 

පාර්ිශම්න්තුමශේදී දිගටම කථා වුණා. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමමනි  මම ඊශේ දිනශේ දීත් ශකටි පැහැදිි කිරීමක් 

කළා. සුබසාධනය සඳහා ලබා ශෙන දීමනා අපි ක් පාදු කරන්ශන් 

නැහැ. විපක්ෂ නායකතුමමා  මුෙල   ආර්ික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති කටයුතුම පිළිබඳ අමාතයාං  උය උපශේ ක කාරක 

සභාශේ දීත්   ඊශේ පාර්ිශම්න්තුමශේදීත්  ෙිරතාව පිළිබඳව  කරනු 

ලබන සංගණනය ගැන තහුවා. 2019 වසශරන් පසුව ඒ ගැන 

සංගණනයක් කරලා නැහැ  එශහම ශනාකර ශම් තීන්දු ගන්ශන් 

ශකාශහාමෙ කියන කාරණය එතුමමා මතුම කළා. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමමනි  අෙ ශම් ශමාශහාත වන විටත් ඒ සංගණනය ශම් 

රශට් සිදු ශවමින් පවතිනවා. ඒ සඳහා තවත් මාස තුමනක විතර 

කාලයක් ගත ශවයි.   නිවැරදි ෙත්ත පෙනම් කරශගන අපට අව ය 

Social Register එක ක්රමානුකූලව සකස් කර ගත්තාට පසුව     

ශම් රශට් ජනතාවශගන් නැ ශඟන මැසිවිි ඉදිිශේදී    

නැ ශඟන්ශන් නැති ශවයි. දිසාපතිවරු  ප්රාශේශීය ශල කම්වරු      

සහ ක්ශෂ්ත්ර නිලධාින් ඒ ශතාරතුමරු රැස් කරමින් ඒ සංගණනය 

ශම් වනශකාටත් සිදු කරමින් පවතිනවා. ගරු නිශයෝජය 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

කථානායකතුමමනි  සුබසාධන දීමනා -සමෘේධි සහනාධාරය 

ශවන්න පුළුවන්  වැඩිහිටි දීමනාව ශවන්න පුළුවන්; විශ ්ෂ 

අව යතා සහිත -ආබාධිත- ප්රජාව ශවනුශවන් ලබා ශෙන දීමනාව 

ශවන්න පුළුවන්  වකුගඩු ශරෝගීන් ශවනුශවන් ලබා ශෙන දීමනාව 

ශවන්න පුළුවන්  පවතින ආර්ික තත්ත්වය තුමළ දුෂ්කරතාවන්ට 

මුහුණ දී සිටින කණ්ඩායම්වලට ලබා ශෙන දීමනාව ශවන්න 

පුළුවන්- ලබා දීශම්දී අපි කිසිම ක් පාදුවක් සිදු කරන්ශන් නැහැ. 

ශම් අවුරුේශේ ශෙසැම්බර් ෙක්වා මාස හතක කාලයකට ලබා 

දීපු ඒ අතිශර්ක දීමනාව අපි ඉදිි මාස හතරක කාලය සඳහාත් ලබා 

ශෙනවා. ඒ සඳහා විවිධ ආයතන අපට සහශයෝගය ෙක්වා 

තිශබනවා. අශ්  ආොයශමන් ශකාටසකුත් ඒ සඳහා භාවිත කර 

තිශබනවා. සාමානයශයන්  මාසිකව ලැශබන ප්රමාණයට වඩා ශම් 

ශමාශහාශත් අතිශර්කව ලබා ශෙන ප්රමාණය ජනවාි සිට අශේල  

ෙක්වා ඒ ආකාරශයන්ම ශගවීමට අපි කටයුතුම කරනවා. හැබැයි  ඒ 

ශගවීම් සිදු කරේදී විශේ  රටවල  සහ අශනකුත් ආයතනවින් 

අව ය මූලය සහශයෝගය අපට ලැශබන්ශන් නැහැ. ශමාකෙ  අපට 

මූලය සහශයෝගයක් ලබා ශෙන්න ඔවුන්ටත් බැහැ. අපි ජාතයන්තර 

මූලය අරමුෙශල  අධයක්ෂ මණ්ඩලශේ එකඟතාව ලබා ගන්නා 

ශතක්  අපි ණය ශගවා ගත හැකි රටක් බවට පිවර්තනය වන 

ශතක්   අපට සහශයෝගයක් ලබා ශෙන්න ඔවුන්ටත් බැහැ. ඒ නිසා 

අතිශර්ක දීමනාව ලබන සියලු ශෙනාටම ලබන අවුරුේශේ -2023- 

පළමුශවනි මාස හතර සඳහා ඒ දීමනාව ලබා ශෙන්න කටයුතුම 

කරනවා. ශපාශරාත්තුම ශල ඛ්නවල ඉන්න කණ්ඩායමත් තතුමළත්ව 

ශම් අවුරුේශේ මාස හතක කාලයකට ලබා දීපු දීමනාව තවත් මාස 

හතරක කාලයක් සඳහා ලබා දීමට අව ය වැඩ කටයුතුම කරනවා.  

විවිධ අමාතයාං  පිළිබඳව අෙහස් ප්රකා  කරේදී  ශබාශහෝ 

අවස්ථාවල කියපු කාරණයක් තමයි  තයි ශම්වාට ශමච්චර මුෙල  

ශවන් කරලා තිශබන්ශන් කියන එක. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමමනි  ශම් වන විට රුපියල  බිියන 200කට වැඩි 

මුෙලක් රජයට සැපයුම් කරපු කණ්ඩායම්වලට ශගවන්න  

තිශබනවා. ශම් අය වැශයහි අඩංගු ශගාඩාක් ශේවල  දිහා 

බැලුශවාත්  විශ ්ෂශයන්ම මාර්ග සඳහා ශවන් කරපු මුෙල  

ප්රමාණය දිහා බැලුශවාත් ඒ ශවන් කිරීම සිදු කර තිශබන්ශන් අලුත් 

ඉදිකිරීම් කරන්න ශනාශවයි. ශම් වන විට ඉදිකිරීම් කටයුතුම සිදු කර 

ශගවීම් බලාශපාශරාත්තුමශවන් ඉන්න කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ෙළ 

ව ශයන් ගත්ශතාත්  මහාමාර්ග අමාතයාං ශයන් 

සැපයුම්කරුවන්ට බිියන 8)ක් පියවීමට තිශබනවා. ඒ  

සැපයුම්කරුවන් ෙැඩි දුෂ්කරතාවලට මුහුණ ශෙනවා. ශම් අය 

වැශයන් මුෙල  ශවන්කර තිශබන්ශන්  ශමශතක් සිදු කර තිශබන 

ඉදිකිරීම්වල සැපයුමට අොළව පියවීම් කටයුතුම කරන්න. ඒ නිසා 

අලුත් වයාපෘති ඉතාම . මිතයි. අපි ලබන අවුරුේෙ තුමළ අලුත් 

වයාපෘති කරන්න බලාශපාශරාත්තුම ශවන්ශන් නැහැ. අපට තිශබන 

ශම් මුෙල  ප්රමාණය ඉතාම . මිතව කළමනාකරණය කර ගැනීම 

සඳහා තමයි අපි ශම් කටයුතුම කරන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ශම් රශට් සුළු හා මධය 

පිමාණ වයාපාිකයන් අෙ වි ාල ගැටලුවකට මුහුණ පා 

තිශබනවා. ඔවුන් විවිධ අවස්ථාවලදී ජනාධිපතිතුමමා මුණ ගැ.  

තිශබනවා. අොළ නිලධාින් මුණ ගැ.  තිශබනවා. මහ බැංකුශේ 

නිලධාින් මුණ ගැ.  තිශබනවා. අපි ෙන්නවා  ඔවුන් අෙ මුහුණ දී 

තිශබන ගැටලුව ශමාකක්ෙ කියලා. ඔවුන්ට අෙ තමන්ශේ වයාපාර 

කටයුතුම කරශගන යන්න විධියක් නැහැ. ශපාලී අනුපාත වැඩියි. 

ඉල ලුම අඩු ශවලා තිශබනවා. ඒ ගැටලු නිසා ඔවුන්ට තම වයාපාර 

කටයුතුම පවත්වා ශගන යෑශම් අ. රුතාවක් තිශබනවා. ඒ නිසායි 

අපි උත්සාහ කරන්ශන්  ශපාලී අනුපාතය එකවර අඩු කිරීම 

ශවනුවට ආර්ික ස්ථා උකරණය ශගන එන්න. ආර්ිකය ස්ථාවර 

වුණාම විවෘත ශවළඳ ශපාළ තුමළ ශම් කළමනාකරණය සිදු 

කරන්න අපට පුළුවන් ශේවි. උේධමනය අඩු වීම  අපි 

බලාශපාශරාත්තුම ශවනවා. අපි ශම් වන ශතක් ගත් පියවර තුමළින් 

උේධමනය අඩු ශවලා තිශබනවා. උේධමනය අඩු ශවන්න පටන් 

අරශගන තිශබනවා. මීට වඩා වැඩි මට්ටමකට උේධමනය ගමන් 

කරයි කියලා අපි වි ව්ාස කරන්ශන් නැහැ. උේධමනය අඩු වීම  

රජය ගත් තීන්දුවල ශහාඳ ප්රවණතාවක්. ඒ නිසා තව මාස 

කිහිපයක් ශම් ප්රතිපත්තිය තුමළ  ගමන් කරන්න අපට සිදු ශවනවා.  
 

ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රාජය තමතිතුමමනි  ඔබතුමමාට තව මිනිත්තුම 3ක කාලයක් 

තිශබනවා. 
 

ගරු නශහාන් නස්මියංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் மெைெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ශහාඳයි  ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි. 

ශම් ශේවල  . මාවකින් ශතාරව ිහිල  කශළාත් අපට 

කළමනාකරණය කර ගැනීම අමාරු ශවනවා. රුපියල අෙ යම් 

ස්ථාවර මට්ටමකට තවිල ලා තිශබනවා. අශ්  ආනයන . මා 

ක්රමානුකූලව අෙ ිහිල  ශවනවා. අතයව ය භාණ්ඩ හා ශස්වා 

සැප උමට අව ය පහසුකම අෙ නිර්මාණය ශවලා තිශබනවා.  

ශම් සියල ල කරමින්  ලැශබන . මිත විශේ  විනිමය තුමළ 

කටයුතුම කරන්න අපට සිදු ශවලා තිශබනවා. අපි ශම් මාස (ක 

කාලය ගමන් කරන්ශන් කිසිදු විශේ  රටකින්  එශහම නැත්නම් 

ආයතනයකින් resources ලබා ගන්ශන් නැතිව. ඒ හින්ො ශම්ක 

අ. රු කළමනාකරණයක්. ඒ අ. රු කළමනාකරණය තුමළ 

අතයව ය වියෙම් සඳහා අපි ප්රමුඛ්තාව ලබා ශෙනවා.  

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද ියල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගරු රාජය තමතිතුමමනි  අතයව ය වියෙමක් ගැන කථා කළ 

නිසා මම ඔබතුමමාට ශම් කාරණය මතක් කරන්න කැමැතියි. 1990 

- සුවසැිය ගිලන් රථ ශස්වාවට රුපියල  මිියන 220ක ෙැඩි 

අව යතාවක් තිශබනවා. ගරු රාජය තමතිතුමමනි  ෙැන් එම ගිලන් 

රථ service කරන්න බැහැ  repair කරන්න විධියක් නැහැ. 
ශමාකෙ  එම කටයුතුම කරන ආයතනවලට රුපියල  මිියන )2ක් 

ශගවන්න තිශබනවා. ඊළඟට  shock absorbers ෙමා ගන්න 

විධියක් නැහැ  ඒවාට සල ි නැහැ. බැටි ොන්න විධියක් නැහැ; ඒ 

ආයතනවලට රුපියල  මිියන ශෙකහමාරක් ශගවන්න තිශබනවා. 

BLS bags  ඔක්ශකෝම worn out ශවලා  ඒවා මාරු කරන්න 
ඕනෑ. එශහම නැතිව patientsලා ශගනියන්න බැහැ. Staff එකට 

safety shoes ගන්න විධියක් නැහැ. ඒ වාශේම  call centre එශක් 
softwareවලට මාස (කින් ශගවලා නැහැ. කුිය ශගවලා නැහැ  

මාස 4කින්. ශම් ආදී ව ශයන් කරන්න ශබාශහෝ ශගවීම් 

තිශබනවා. ශමශහම ගිශයාත් අපට ශම් ශස්වාව නවත්වන්න සිේධ 

ශවනවා. ඔබතුමමා අතයව ය ශේවල  කියලා පාරවල  සඳහා ශගවීම් 

කරන්න රුපියල  බිියන 200ක් ශවන් කිරීම ගැන කථා කළා. 

කරුණාකරලා රුපියල  මිියන 220ක් සුවසැියට ලබා ශෙන්න. 

මම ඔබතුමමාශගන් ඉල ලා සිටිනවා  වහාම  අෙම ශම්ක approve 

කරලා ශෙන්න කියලා. 
 

ගරු නශහාන් නස්මියංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் மெைெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු මන්ීතුමමනි  ඔබතුමමා මම කියපු කාරණය අහශගන 

ඉඳලා නැහැ. රුපියල  බිියන 200ක මුෙල ශවන් කරන්ශන් 

1185 1186 

[ගරු ශ හාන් ශසම්සිංහ  මහතා] 
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මාර්ගවලට විතරක් ශනාශවයි  ශම් රජයට සැප උම් කළ 

සියලුශෙනාට අපි කළ යුතුම ශගවීම් සඳහායි එම මුෙල ශවන් 

කරන්ශන්. ඔබතුමමා ඔය කියපු කාරණය  විශ ්ෂශයන්ම 

ශසෞඛ්යයට අපි ශම් ශමාශහාශත් ප්රමුඛ්තාව ලබා දීලා තිශබනවා. 

1990 - සුවසැිය ශස්වාව ගැනත් අපි විශ ්ෂ අවධානයක් ශයාමු 

කරන්නම්. ගරු මන්ීතුමමනි  ඔබතුමමා ඔය කියපු සමහර 

කාරණාවලට ශවශළඳ ශපාශළ් භාණ්ඩ හිඟයත් බලපා තිශබනවා. 

ඔය හිඟ ශගවීම් වාශේම ශවශළඳ ශපාශළ් භාණ්ඩ හිඟයකුත් 

තිශබනවා. අපි ඒ සඳහාත් වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කරනවා  ඒ 

අව ය ශගවීම් ටික කරන්නත් වැඩ කටයුතුම කරනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද ියල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

සුවසැිය ගිලන් රථ ශස්වාශවන් ෙවසකට 1 000කට වඩා 

ශරෝගීන් ප්රමාණයක් emergency unitsවලට ශගනියනවා. මම 

ඔබතුමමාශගන් බැගෑපත්ව ඉල ලනවා  කරුණාකර අෙම ශම් මුෙල  

approve කරලා  ශෙන්න කියලා. 

 
ගරු නශහාන් නස්මියංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் மெைெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු මන්ීතුමමනි  ඔබතුමමා සුවසැිය ශස්වාව ක්රියාත්මක කිරීම 

ශවනුශවන් කළ ශස්වය අපි ශනාසලකා හින්ශන් නැහැ. එයින් 

සිදුවන ශස්වය පිළිබඳවත් අපි අවධානශයන් ඉන්ශන්. ශම් 

අවස්ථාශේදී ශසෞඛ්ය ක්ශෂ්ත්රයට අපි විශ ්ෂ අවධානයක් ශයාමු 

කරලා තිශබනවා. සුවසැිය ශස්වාව ගැනත් විශ ්ෂ අවධානයක් 

ශයාමු කරලා කටයුතුම කරන්න කියලා අශ්  නිලධාින්ට මම 

ෙන්වන්නම්. ඒ අව ය කාරණා ටික මම කරන්නම්. මම රුපියල  

බිියන 200ක් ශවන් කර තිශබන බව කිේශේ පාරවල වලට 

විතරක් ශනාශවයි  අනික් සියලු ශේවල  ෙ තතුමළුවයි. සියලු 

අමාතයාං වලට සැපයුම් කළ අයට කරන්න තිශබන හිඟ ශගවීම් 

කරන්නයි ඒ මුෙල ශවන් කර තිශබන්ශන්. ගරු මන්ීතුමමනි  එහිදී 

සුවසැිය පිළිබඳවත් අපි අවධානය ශයාමු කරනවා. 

 
ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමමාට ශවන් ූ කාලය අවසානයි  ගරු රාජය අමාතයතුමමා. 

 
ගරු නශහාන් නස්මියංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் மெைெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  තව විනාඩියකින් මශේ 

කථාව අවසන් කරනවා. 

 ශම් අය වැය ශල ඛ්නය සමහර විට අපි හිතන ආකාරශයන්ම 

නැති ශවන්න පුළුවන්. ශම් අය වැය  ශම් කරුණු ඉදිිපත්            

කරලා තිශබන්ශන් මහජන නිශයෝජිතයන් හැටියට අපට සතුමටු 

ශවන්න පුළුවන් අවස්ථාවක ශනාශවන්න පුළුවන්. නමුත්  රශට් 

ස්ථාවරභාවය ශගාඩනැඟීමට  මාස (කට කින් රශට් තති වුණු 

තත්ත්වය යළි තති ශනාවන්නට තමන්ශේ ශේ පාලන මතයට 

වඩා වැඩි වටිනාකමක් ලබා ශෙන්න කියලා මම ශගෞරවශයන් 

ඉල ලා සිටිනවා. 

මහජන නිශයෝජිතයන්ට පුළුවන්  අෙ සව්ාධීනව තමන්ශේ 

ඡන්ෙය පාවිච්චි කරන්න. මම වි ්වාස කරනවා  ශම් අය වැය 

ශල ඛ්නය තුමළින් බිහි කරන අලුත් ආර්ික ක්රමශේෙය අපට ශම් රට 

ශගාඩ නැඟීම සඳහා ූ පෙනම සකස් කර ගැනීමට වඩා ඉවහල  

ශවයි කියලා. රජයක් හැටියට අපි නිසි කළමනාකරණයක් සිදු 

කිරීමට කැප ශවලා කටයුතුම කරන බව ප්රකා  කරමින් මම නිහ  

ශවනවා.  

 
ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට  ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමමා. ඔබතුමමාට 

මිනිත්තුම (9ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[නමම අවස්ාානේී ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්රමියංහ මැතිුමා 

සභා ගර්භය  පැමිණිනේය.]  
[இச்ெந்தர்ப்பத்தில் ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ரணில் விக்கிரைெிங்ஹ 

அவர்கள் ெபொைண்டபத்துட் பிரமவெித்தொர்.] 

[At this stage, the Hon. President Ranil Wickremesinghe entered the 
Chamber.] 

 
[පූ.භා. 11.23] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ශබාශහාම ස්තුමතියි  ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි.  

ශමම අය වැය ශල ඛ්නය ඉදිිපත් කරලා තිශබන්ශන් අශ්  රට 

දිගු කාලයක් අනුගමනය කරන ලෙ ආර්ික ප්රතිපත්තිශේත්  

ශේ පාලන ප්රතිපත්තිශේත් ගැඹුරුම ප්රතිවිපාකවලට අශ්  රටත්   

ජනතාවත් මුහුණ දීලා තිශබන ශවලාවකයි. විශ ්ෂශයන්ම පසුගිය 

ෙවස්වල පාර්ිශම්න්තුමශේදීත්  පිටතදීත් ශම් අර්බුෙය පිළිබඳව   

විවිධ අර්ථ කථන ශේනවා මම ෙැක්කා  ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමමනි. 

ශ්රී ලංකා ශපාදුජන ශපරමුශණ් මහ ශල කම්වරයා ප්රකා යට 

පත් කර තිශබනවා මා ෙැක්කා  ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ කියලා 

පක්ෂයක් නැත්නම් ශම් අර්බුෙය තති ශවන්ශන් නැහැ කියලා. 

එතුමමාශේ අර්ථ කථනය වුශණ් අපි තමයි ශම් ප්ර ්නය නිර්මාණය 

කශළ් කියන එක. ඒ වාශේම මා ෙැක්කා  මහින්ොනන්ෙ 

අලුත්ගම ශේ හිටපු අමාතයවරයා එළිශයදි කියා තිබුණා  ශම් 

අර්බුෙයට වග කියන්න ඕනෑ  ජනතා විමුක්ති ශපරමුණයි කියලා.  

 
ගරු මනනෝ ගනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

සියලුම පක්ෂ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

සියලුම පක්ෂ ශන්. ශබාශහාම ස්තුමතියි  මශනෝ ගශන්සන් 

මන්ීතුමමනි.  

ඔය පැත්ශත් වාඩි වී සිටින ඒ තරම් ගණන් ගත යුතුම නැති 

මන්ීවරයකු ප්රකා  කර තිශබනවා මා ෙැක්කා  එසියයට 3ට බිය 

ශනාවන්න. ශම් ශවනුශවන් ෙැඩි   තීරණ ගන්නඑ කියලා. ඒ 

කියන්ශන්  එජනපතිතුමමනි  සියයට 3ට බිය ශනාවන්න  ඔබතුමමා 

ශවනුශවන් අපි ඉන්නවාඑ කියන එකයි. එවංචා  ත ෂණවින් ශතාර 

රාජයයක් පිළිබඳ ප්රවාෙයක් තිශබනවා. ඒක නිකම් එක ප්රවාෙයක් 

විතරයි. ඒක යථාර්ථයක් ශනාශේඑ වාශේ අෙහසක් ඔබතුමමා අය 

වැය ශල ඛ්නශයන් ඉදිිපත් කර තිශබනවා මා ෙැක්කා  ගරු 

ජනාධිපතිතුමමනි. 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

ගරු රනිල් වික්රමියංහ මහතා (ජනාධිපතිුමා, ආරක්ෂ ක 

අමාතය සහ මුදල්, ආර්ික ස්ාාීකකරණ සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති අමාතයුමා)  
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைெிங்ஹ - ெனொதிபதியும் பொதுகொப்பு 

அமைச்ெரும் நிதி, தபொருளொதொர உறுதிப்பொடு ைற்றும் மதெியக் 

தகொள்மககள் அமைச்ெரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - President, Minister of 
Defence and Minister of Finance, Economic Stabilization 
and National Policies) 

ගාමිණී වියන්ශගාඩශගන් අහන්න. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගාමිණී වියන්ශගාඩශගන් අහන්න කියලා එතුමමා මට කියනවා  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි. හැබැයි  යම් ශකනකු ප්රකා  කර 

තති ශෙයකින් යමක් උපුටා ෙක්වන්ශන් අපි ඒකට එකඟ නම් 

විතරයි. එකඟ ශනාවන ශේවල  අපි උපුටා ෙක්වන්ශන් නැහැ ශන්. 

ඒක තමයි ඔබතුමමාත්  මාත් පිළිගන්නා ශේ. අවසානශේදී 

ජනාධිපතිතුමමා කියනවා  ශම් ආර්ික ගමන එතුමමා ෙැකපු බවත්  

1977ට ශපර තිබුණු ආර්ික ගමනත් අසාර්ථකයි කියලා. ඒක අපි 

කවුරුත් ෙන්නවා. ඒක සංවෘත ආර්ිකයක් පමණක් ශනාශවයි. 

ඒක රාජය ඒකාධිකාරය  ධනවාෙය කියලා අපි ආර්ික විෙයාශේදී 

හුගන්වනවා. රජය මැදිහත් වී සියලු භාණ්ඩ හා ශස්වා ශව ශළඳ 

ශපාළ හසුරුවමින් රාජය ඒකාධිකාරී ධනවාෙයක් පවත්වා  ශගන 

ගියා. 1977දී නැවත ඒක ශවනස් කිරීමකට භාජන කළ බව ඔවුන් 

කියනවා. නමුත් ඉතා පැහැදිිව ශම් අය වැය ශල ඛ්නශේදී 

ජනාධිපතිතුමමා ප්රකා යට පත් කරලා තිශබනවා  එ1977 වසශර් 

නිර්මාණය ශකරුණු ආර්ික පෙනම ෙැන් වලංගු නැහැ. එය 

වර්තමානයට ගැළශපන්ශන් නැහැ. එය ෙැන් කඩා වැටිලා. අශ්  

රශට් කලක් ක්රියාත්මක ූ සංවෘත ආර්ිකය ශස්ම 1977 

නිර්මාණය කළ ආර්ිකයත් අසාර්ථක වී හමාරයිඑ කියලා. එතුමමා 

ඉදිිපත් කළ ශම් කාරණය ශබා ශහාම වැෙගත්  ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමමනි.  

දීර්ඝ කාලයක් ශම් රශට් විකල ප ආර්ික ක්රමශේෙයක් ගැන 

කල පනා කරපු කණ්ඩායම් 1977දී අනුගමනය කරන ලෙ ආර්ික 

ප්රතිපත්තිය දිගු කාලීනව අශ්  රශට් ආර්ිකයට තති කරන ලෙ 

හානිොයක තත්ත්වය පිළිබඳව අප පාර්ිශම්න්තුමශේදීත්  පිටතදීත් 

කථා කරලා තිශබනවා. හැබැයි  ජනාධිපතිවරයාටම පිළිගන්න සිදු 

වී තිශබනවා  1977දී නිර්මාණය කළ ආර්ිකය අසාර්ථක වී හමාර 

බව. ශකාට්ට උරයක් ශමන් කණපිට හරවා  අලුත් තහැකින් 

ශලෝකය ශෙස බැිය යුතුමයි කියා එමරාසාේඑ නාටයශේ තිබුණු 

ප්රකා යක් ජනාධිපතිතුමමා අය වැය කථාව අතරතුමරදී උපුටා 

ෙක්වනවා. හැබැයි  ශම් අය වැය ශල ඛ්නය සලකා බැලුවාම නම් 

ශකාට්ට උරයක් අනික් පස හරවා අලුත් තසකින් බලන බවක් නම් 

ශපශනන්ශන් නැහැ. මුළුමනින්ම පරණ ූ  කිිටි ූ ශකාට්ට උරය  

ජනාධිපතිවරයා විසින් සුවඳවත් යැයි කියා ඒ පැරණි ශකාට්ට 

උරශේ  ඒ පසම නිොශගන ඉන්න බවක් තමයි අපට ශපන්නුම් 

කරන්ශන්.  තයි  ඒ? 

 ශම් ආර්ික ගමන ආපු දි ාව ගත්ශතාත්  එහිදී අපි දීර්ඝ 

කාලීන අර්බුෙ ශෙකකට මුහුණ දුන්නා  ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමමනි. පළමුවන අර්බුෙය තමයි  රජශේ වියෙම සඳහා 

රුපියල  උපයා ගැනීමට ශනාහැකි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වීම. 

ශෙවන අර්බුෙය  රටට අව ය වන ශඩාලර් ප්රමාණය උපයා ගන්න 

අසමත් වීම. ශමශලස අනුගමනය කරන ලෙ ආර්ික 

ප්රතිපත්තිවින් අවසානශේදී අපි හිර වී තිශබනවා. රජයට 

තමන්ශේ මුෙල  වියෙම් කර ගැනීම සඳහා අව ය වන රුපියල  

උපයා ගන්නත් බැි වී තිශබනවා; රටකට අව ය ශඩාලර් ප්රමාණය 

උපයා ගන්නත් අපි අසමත් වී තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් අය වැය 

ශල ඛ්නය කරුණු ශෙකකින් සමන්විතයි. පළමුවන කරුණ ශමයයි. 

ශමම අය වැය ශල ඛ්නශයන් ඉදිිපත් කරන සංඛ්යා ෙත්ත 

ගත්ශතාත් ඒවා නිවැරැදි නැහැ කියා මා හිතනවා. ශමාකෙ  අශ්  

රශට් ෙත්තත් අෙ සැබෑ යථාර්ථය වසන් කරන tool එකක්. අශ්  
රශට් පවතින උේධමනය පිළිබඳව අෙ ඉදිිපත් කරන ෙත්ත 

නිවැරැදි නැහැ. සැබෑ යථාර්ථය වසන් කර ගැනීම සඳහා ශම් ෙත්ත 

උපශයෝගි කර ගන්නවා. ශම් අය වැය ශල ඛ්නශයන් ඉදිිපත් කර 

තිශබන සංඛ්යා ෙත්ත ශෙස බැලුශවාත් අපි ෙන්නවා  2021 වසශර් 

රජශේ සමස්ත ආොයම වුශණ් රුපියල  බිියන 1 ()(ක් බව. 

නමුත්  2023දී එතුමමා අශ් ක්ෂා කරනවා  රුපියල  බිියන 

3 (14ක ආොයමක්. ආසන්න ව ශයන් ගත්ශතාත් රුපියල  

බිියන 2 000ක -රුපියල  ට්රිියන 2ක- වැඩිවීමක්. කාට ශහෝ 

කියන්න පුළුවන්ෙ  රුපියල  ට්රිියන 2ක වැඩි වීම යථාර්ථවාදීයි 

කියලා? 

ෙැනට උපකල පනය කර තිශබනවා  ශම් අවුරුේශේ ආර්ිකය 

සියයට 8ත්  9ත් අතර ජණ අගයකට පත් ශේවි කියලා. ඒ  

වාශේම සමහරු උපකල පන ඉදිිපත් කරලා තිශබනවා  ලබන 

අවුරුේශේත් අශ්  ආර්ිකය ජණ 3කින් හැකිශළනවා කියලා. 

ආර්ිකය එශස් හැකිශළනවා කියේදි එතුමමා කියනවා  2021දී ලබා 

ගත්ත ආොයම වාශේ ශෙගුණයකටත් වැඩි ප්රමාණයක් 2023දී 

උපයන බව. ඒක අසතයයක්. ශම්  සංඛ්යා ෙත්ත මුළුමනින්ම 

විකෘති කිරීමක් සහ සැබෑ ස්වරූපය වසන් කිරීමක්. 2022 

ගත්ශතාත්  පළමුවැනි මාස ) තුමළ උපයා තිශබන්ශන් රුපියල  

බිියන 900ක් වාශේ ප්රමාණයක්. ඉතිි මාස )ටත් අපි බිියන 

900ක්  බිියන 1 000ක් ොමු. ඒත් ශමාකක්ෙ ශවන්ශන්? ශම් ෙත්ත 

සතය ඒවා ශනාශවයි.  

ජනාධිපතිතුමමා අය වැශේ කියලා තිබුණා  ප ්චාත් උපාධි 

ආයතන 3ක් පිහිටුවීම ශවනුශවන් රුපියල  මිියන )0ක් වැය 

කරන බව. ඒ කියන්ශන්  එක ප ්චාත් උපාධි ආයතනයකට 

රුපියල  මිියන 20ක්. ශම්  ෙත්තවින් සමාජශේ සැබෑ ස්වරූපය 

වසන් කිරීමක්. එතුමමා අය වැශේ කියලා තිබුණා  ඌව ශවල ලස්ස 

වි ්වවිෙයාලයට වවෙය පීඨයක් ඉදිකිරීම ශවනුශවන් රුපියල  

මිියන 200ක් ශවන් කරනවා කියලා. හැබැයි  සබරගමුව 

වි ්වවිෙයාලශේ ළමයි 100ක් සඳහා වවෙය පීඨයට අදියර 3ක් 

සඳහා 2018දී හෙපු තස්තශම්න්තුමව රුපියල  මිියන 12 180යි. 

ඒකට ශවන් කළ මුළු තස්තශම්න්තුම මුෙල මිියන 12 180ක් 

ශවනශකාට  ශම් අය වැශේදී රුපියල  මිියන 200කින් 

සබරගමුවට වවෙය පීඨයක් ලබා ශෙන බව එතුමමා කියනවා. ශම් 

වන විට ශමාරටුව වි ්වවිෙයාලශේ වවෙය පීඨයට රුපියල  

මිියන 4 994ක් වැය ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශම්වා ෙත්තවින් 

කරන වසන් කිරීමක්. ශම්වා කිසිශස්ත්ම යථාර්ථවාදී ෙත්ත 

ශනාශවයි.  

ඊළඟට  ශම් උපාය මාර්ගය යථාර්ථවාදී ෙ? ශම් උපාය 

මාර්ගශයන් ශමාකක්ෙ කියන්ශන්? ශම්ක කිසිශස්ත්ම අලුත් උපාය 

මාර්ගයක් ශනාශවයි. එතුමමා කිේවාට  එශකාට්ට උරය අශනක් පස 

හරවනවාඑ කියලා  කිසිශස්ත්ම යළි හැරවීමක් නැහැ. පැරණි 

උපාය මාර්ගශේම තමයි ගමන් කරමින් තිශබන්ශන්. 1977න් 

පසුව අශ්  රශට් ආර්ිකය මුහුණ දීපු ප්රධානම ගැටලු ටික 

ශමානවාෙ? අපට අව ය රුපියල  ප්රමාණය ශසායා ගන්න බැි 

වුණා; අපට අව ය ශඩාලර් ප්රමාණය ශසායා ගන්න බැි වුණා. 

අපට අව ය වන රුපියල  ප්රමාණයයි  ශඩාලර් ප්රමාණයයි උපයා 

ගන්න ශමාකක්ෙ කශළ්  ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි? එකක්  

ණය ගැනීම. ශෙවැන්න  විකිණීම. අපි ශම් වන විට ණය ගන්න 

පුළුවන් සියලු ආකාරයන්ශගන් ණය අරශගන ඉවරයි. අපි 

බහුපාර් ්වීය ශලස ADB, World Bank, IMF වැනි ආයතන 

හරහා ණය අරශගන තිශබනවා. අපි ේවිපාර් ්වීය ශලස චීනය  

ඉන්දියාව  ජපානය වැනි රාජයවින් ණය අරශගන තිශබනවා. ඒ 
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වාශේම  අපි ජාතයන්තර ශවශළඳ ශපාශළ්  ජාතයන්තර ස්වවරී 

බැුගම්කර -ISBs- විකුණලා ණය අරන් තිශබනවා. බංේලාශේ ය  

ඉන්දියාව  චීනය වැනි රටවින් අපි අතමාරු අරශගන තිශබනවා. 

ඒ නිසා දිගු කාලයක් තිස්ශස් ගමන් කරමින් තිබුණු ආර්ික 

මාවශත් ප්රධාන ලක්ෂණයක් තමයි  ශම් අර්බුෙය පියවා ගැනීම 

සඳහා ණය ගැනීම. ෙැන් ඒක අත හැරලා තිශබනවා ෙ? ෙැන් එතුමමා 

කිේවාට  එශකාට්ට උරශේ අශනක් පස හරවනවාඑ කියලා  හරවලා 

තිශබනවා ෙ? නැහැ. ලබන අවුරුේශේ ණය ගැනීශම් අශ් ක්ෂාව 

රුපියල  ට්රිියන (.9යි; ආසන්න ව ශයන් ගත්ශතාත් ට්රිියන 4ක්. 

ඒ කියන්ශන් ශකාච්චරක් ෙ? ශකෝටි 400 000ක් ණය ගන්න 

අශ් ක්ෂා කරනවා. ශකෝටි ලක්ෂ 4න්  ශකෝටි ලක්ෂ ශෙකක්  -

ට්රිියන ශෙකක්- ඒ කියන්ශන්  රුපියල  බිියන 2 024ක් ණය 

වාිකය ශගවීම සඳහා පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා අපි අලුතින් ණය 

ගන්න අශ් ක්ෂා කරනවා  ආසන්න ව ශයන් ට්රිියන 3ක්. ඒ 

කියන්ශන්  ලබන වසශර් අශ්  ණය පංගුශේ වැඩිවීම ට්රිියන 3යි. 

ඒ කියන්ශන්  ශකෝටි ලක්ෂ 3යි. නිවැරදි ෙත්ත නැහැ. එම නිසා 

මුෙල  අමාතයාං ශයන් මම ඉල ලා සිටිනවා  පුළුවන් නම් අෙ අශ්  

රශට් තිශබන සමස්ත ණය ශතාගය ගැන ශම් පාර්ිශම්න්තුමවට 

කියන්න කියලා.  මම හිතනවා  මුෙල  අමාතයවරයා ඒක කියයි 

කියලා.  

අශ්  රශට් සමස්ත ණය ශතාගය ශකාච්චර ෙ? සමස්ත ණය 

ශතාගය ආසන්න ව ශයන් මම හිතනවා ට්රිියන 24කට ආසන්න 

කරලා තති කියලා මධයම ආණ්ඩුශේ ණය ප්රමාණය  ෙැනට 

ශඩාලරයත් එක්ක අනුපාතය ගළපා බලපුවාම. ඒ නිසා තව 

ට්රිියන 3කින් අශ්  ණය ශතාගය වැඩි කර ගැනීම සඳහා ශමම අය 

වැය ශල ඛ්නශයන් ශයෝජනා කරමින් ඉන්නවා. ශම් ණය අර්බුෙය 

ශකාතැනටෙ ආශේ? ශම් රාජය වියෙම් ශසායා ගැනීශම් ගැටලුවට 

විසුගම් ශකාශහ්ෙ තිශබන්ශන්? උොහණයක් හැටියට ගත්ශතාත්  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි   2021 වසශර් ආණ්ඩුශේ මුළු 

ආොයම බිියන 1 ()(යි. වැටු්  හා වි්රාම වැටු් වලට බිියන 

8()ක් වැය කරනවා. ඒ කියන්ශන්  වැටු්  හා වි්රාම වැටු් වලට 

රජශේ ආොයශමන් සියයට 48ක් වැය කර තිශබනවා. ණය 

ශපාිය ශගවන්න බිියන 1 0(8ක් වැය කර තිශබනවා. ඒ 

කියන්ශන්  2022දී ශපාලී වාිකය සඳහා සියයට 72ක් අපි වැය 

කළා. එතශකාට ණයවලට සියයට 48යි; ශපාලීවලට සියයට 72යි. 

ආසන්න ව ශයන් ගත්ශතාත් සියයට 130යි.  

රාජය ආොයම හා සංසන්ෙනය කරලා බලනශකාට  ණය ශපාලී 

වාිකයත්  ඒ වාශේම රාජය ශස්වක වැටු්  සහ වි්රාම වැටු්  සඳහා 

අව ය ප්රමාණශේත් සියයට 130ක වැඩි වීමක් තිශබනවා. 

ශකාශහාමෙ ඒක ෙරන්ශන්? තමුන්නාන්ශස්ලා දිගු කාලයක් 

තිස්ශස් අශ්  රශට් රාජය ආොයම වැඩි කර ගැනීම සඳහා හෙපු 

සැලසුම් ශමානවාෙ? එන්න එන්නම ශම් අර්බුෙය තීව්ර ශවනවා 

හැශරන්න  සමනය ශවන්ශන් නැහැ. වියෙම් කරන්න රුපියල  

ශනාමැති අර්බුෙයකට අෙ රජය මුහුණ ශෙමින් සිටිනවා.  

ශෙවැනි අර්බුෙය ශමාකක්ෙ? ශම් ආර්ිකය අනුගමනය කරන 

ලෙ ප්රතිපත්ති විසින් ශෙවනුව නිර්මාණය කරන ලෙ අර්බුෙය තමයි  

ශඩාලර් හිඟය. ආසන්න ව ශයන් ගත්ශතාත්   2022 වසශර් අශ්  

අපනයන ආොයම තශමිකානු ශඩාලර් බිියන 12.4යි. අශ්  

ආනයන වියෙම තශමිකානු ශඩාලර් බිියන 20.)ක් වුණා. ඒ 

කියන්ශන්  ආසන්න ව ශයන් අපට තශමිකානු ශඩාලර් බිියන 

8.1ක ආනයන අපනයන පරතරයක් තිශබනවා. 1977 දී අශ්  

ශවශළඳ ශ ්ෂය ශඩාලර් මිියන ((ක ධන අගයක් වුණා. හැබැයි  

2021 ශවනශකාට අශ්  ශවශළඳ ශ ්ෂය ශඩාලර් මිියන 8 100 

ෙක්වා වර්ධනය ශවලා තිශබනවා. ශමාකක්ෙ  හෙපු ආර්ික 

ප්රතිපත්තිය? දිගු කාලයක් අශ්  රශට් ශවශළඳ ශ ්ෂශේ තති වී 

තිශබන අර්බුෙය විසීමම සඳහා තමුන්නාන්ශස්ලාට සැලසුමක් හො 

ගන්න බැි වුණා. 1977 දී ධන මිියන ((ක්ව තිබුණු ශවශළඳ 

ශ ්ෂය  2021 ශවනශකාට ජණ මිියන 8 100ක් ශවලා 

තිශබනවා. අශ්  ණය පංගුවත් එශහමයි. ආසන්න ව ශයන් 

ගත්ශතාත්  2022 වසශර් අශ්  ණය පංගුව තශමිකානු ශඩාලර් 

බිියන ).7ක් ශවනවා. අපි ශම් වසශර් ශඩාලර් බිියන ).7ක් 

ශගවිය යුතුමයි. ඒ කියන්ශන් ආසන්න ව ශයන් ගත්ශතාත්  භාණ්ඩ 

ආනයන ශවනුශවන් අපට අතිශර්ක ව ශයන් ශඩාලර් බිියන 

8.1ක් අව යයි  විශෙස් ණය ශගවීම ශවනුශවන් අපට අතිශර්කව 

ශඩාලර් බිියන ).7ක් අව යයි. ඒ කියන්ශන්  ශම් කාර්යයන් 

ශෙක සඳහා පමණක් ශඩාලර් බිියන 1(.8ක් අපට අව යයි. 

භාණ්ඩ ශගන ඒම සඳහා අතිික්ත මුෙලක් සහ ණය වාික ශගවීම 

ශවනුශවන් ශඩාලර් බිියන 1(.8ක් අපට අව යයි. එම මුෙල අපි 

උපයා ගන්ශන් ශකාශහාමෙ? ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  

අපට විශෙස්ගත ්රමිකයන්ශගන් ආසන්න ව ශයන් ශඩාලර් 

බිියන 7ක් විතර ආවා. ඒකත් කඩා  වැශටන්න පටන් ගත්තා. 

ඊළඟට  2018 වසශර් සංචාරකයන් මිියන 2.(ක් ආපු ශවලාශේ 

සංචාරක වයාපාරශයන් අපට ශඩාලර් බිියන 3.8ක වාශේ මුෙලක් 

ලැබුණා. නමුත්  ඒක ශුේධ ආොයමක් ශනාශවයි. එශහත්  අපට 

ශගඩි පිටින් ශඩාලර් බිියන 4ක විතර හිඟයක් හැම වසරකම 

තිශබනවා. එම නිසා  අශ්  ර ටට අව ය වන ශඩාලර් ප්රමාණය 

උත්පාෙනය කරන්න අපි ආර්ික සැලැස්මක් හැදුවාෙ? අපට එවැනි 

සැලැස්මක් තිබුශණ් නැහැ. අපි ශම් අර්බුෙ ශෙකට මුහුණ දුන්ශන් 

ශකාශහාමෙ? භාණ්ඩාගාරයට අව ය රුපියල  ප්රමාණය ශසායා 

ගැනීශම් අර්බුෙයටත්  රටට අව ය ශඩාලර් ප්රමාණය උපයා 

ගැනීශම් අර්බුෙයටත් අප මුහුණ දුන්ශන්  නැවත නැවත  නැවත 

නැවත ණය ලබා ගැනීශමනුයි. ගත හැකි හැම විධියකටම ණය 

ලබා ගත්තා.  

2007න් පස්ශස් අපි ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බැුගම්කර 

ශවශළඳ ශපාළට ගිහිල ලා ණය ගන්න පටන් ගත්තා; සියයට ).7  

7 වැනි ඉතා අධික ශපාලී අනුපාතිකයන්ට ණය ගන්න අපට සිදු වී 

තිබුණා. 2014-2019 කාලය ගත්ශතාත්  අවුරුදු 4  10 කාල 

සම්පූර්ණ වන පිදි සියයට )  7 ඉක්මූ ශපාියට ශඩාලර් බිියන 

12.4ක වාශේ ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බැුගම්කර අපි ණයට අරන් 

තිශබනවා. අපට සැලැස්මක් තිබුශණ් නැහැ. ශම් අර්බුෙශයන් 

ශගාඩ ඒම සඳහා ණය පස්ශස් හඹාශගන යනවා ශවනුවට අශ්  

ජාතික නිෂ්පාෙනය ඉහළ ෙමන්ශන් ශකාශහාමෙ  අශ්  ශස්වා 

නිෂ්පාෙනශයන් පංගුවක් අත් පත් කර ගන්ශන් ශකාශහාමෙ  

විශෙස්ගත භාණ්ඩ ශවශළඳ ශපාශළන් පංගුවක් අත් පත් කර 

ගන්ශන් ශකාශහාමෙ  විශ ්ෂශයන්ම විශෙස්ගත ්රම ශවශළඳ 

ශපාශළන් දියුණු වෘත්තීමය පංගුවක් අත් පත් කර ගන්ශන් 

ශකාශහාමෙ කියලා කිසිම සැලැසම්ක් අපට තිබුශණ් නැහැ. නමුත්  

එදිශනො වියෙම් සඳහා ණය ගැනීශම් ක්රියාවියකට අවතීර්ණ වී 

තිබුණා. අවසානශේදී ශමාකක්ෙ වුශණ්? අවසානශේදී ආණ්ඩුව 

පසුගිය අශේල  මාසශේ 12වැනි ො තීරණය කරනවා  අපි විශේ  

රටවින් අරන් තිශබන ණය ශගවන්ශන් නැහැ කියලා. 

අනාගතශේ තව සියවස් ගණනාවකට පසු කවුරු ශහෝ ශකශනක් 

ලංකා ඉතිහාසශේ ආර්ිකය පිළිබඳව ියනවා නම්  2022 අශේල  

මාසශේ 12වැනි ො ණය ශගවාගත ශනාහැකි රාජයයක් බවට 

ලංකාව පිවර්තනය වුණු බව සටහන් කරනවා. අශේල  මාසශේ 

12වැනිො  අශ්  රටට  ඉතාම  කළු පැල ලමක් එක් ූ දිනයක්  කළු 

දිනයක් බවට පත් ශවනවා. ඒ තමයි ඉතිහාසය. නමුත්  ඒශකන් 

ශමාකක්ෙ සිදු වුශණ්? ශම් සැ් තැම්බර් මාසශේ 30වැනි ො 

ශවනශකාට අපි ශගවිය යුතුම  නමුත් ශනාශගවා ඉතිි ූ ණය ශලස 

තශමිකානු ශඩාලර් බිියන 3.2ක් තිශබනවා. හැබැයි  ශමාකක්ෙ 

ශවන්න ඕනෑ? අපි ශඩාලර් බිියන 3.2ක ණය පංගුවක් ශගේශේ 

නැත්නම් අශ්  සංචිත ප්රමාණය ශඩාලර් බිියන 3.2කින් වැඩි 

ශවන්න ඕනෑ. නමුත්  එශහම වැඩිශවලා නැහැ. ආසන්න ව ශයන් 

ගත්ශතාත්  සංචිත ප්රමාණය ශඩාලර් මිලයන 300කට වඩා වැඩි 

වීමක් ශවලා නැහැ. එශහම නම්  ශම් ශඩාලර් බිියන 3.2 අපට 

ශගවාගත ශනාහැකි මුෙලක්. 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

ශගාඩක් අය කියනවා  - මහ බැංකු අධිපතිවරයාත් කියලා 

තිබුණා - අය වැය ශල ඛ්නය ඉදිිපත් කරනශකාට රනිල  

වික්රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාත් කිේවා  අපි ආර්ිකය යම් 

ස්ථාවරත්වයකට ශගනැල ලා තිශබනවා කියලා. නමුත්  එශහම 

ස්ථාවර තත්ත්වයකට ශගනැල ලා නැහැ. 

මාර්තුම මාසය ගත්ශතාත්  ණය ශගවමින් ඉන්න ශකාට තමයි 

අපට ඉන්ධන හිඟයක් තිබුශණ්; ගෑස් හිඟයක් තිබුශණ්; කිි පිටි 

හිඟයක් තිබුශණ්. ෙැන් අපට ඉන්ධන යම් ප්රමාණයක් තිශබනවා; 

ගෑස් යම් ප්රමාණයක් තිශබනවා; කිි පිටි යම් ප්රමාණයක් 

තිශබනවා. ඒ  ණය ශනාශගවමින්. ශඩාලර් බිියන 3.2ක් අපි ණය 

ශගවලා නැහැ. ඒශක් ප්රතිලල තමයි ශම් තිශබන්ශන්. ඒක නිසා 

ආර්ිකශේ ගන්නා ලෙ කිසිදු ප්රතිපත්තිමය ශහෝ උපාය මාර්ගික 

තීන්දුවක ප්රතිලලයක් නිසා ශනාශවයි  අෙ ඉන්ධන ටික 

තිශබන්ශන්; ගෑස් ටික තිශබන්ශන්; කිි පිටි ටික යම් ප්රමාණයකට 

ශහෝ තිශබන්ශන්. අපි ණය ශනාශගවා සුේො වාශේ අශත් තිබුණු 

සල ි ටික වියෙම් කිරීමයි සිදු වී තිශබන්ශන්. ආර්ිකය සමනය 

වුණාය කිේවාට එතැන තිශබන්ශන්  ණය ශනාශගවීම නිසා ඉතුමරු 

වුණු ශසාච්චශමන් කරන ශසල ලමක් මිස ශවන කිසිවක් 

ශනාශවයි. ශම් අර්බුෙය සමනය ශවලා නැහැ. නැවතත් ශම් 

අර්බුෙය විසීමමට යන්න තිශබන්ශන් පැරණි පාශර්මයි. ඒ තමයි 

නැවත ණය ගැනීම. ඒ නිසා තමයි මා කින් කිේශේ  2023 වසශර් 

අශ්  ණය පංගුව ට්රිියන තුමනකින් වැඩි ශවනවා කියලා. ශකෝටි 

ලක්ෂ තුමනකින් අශ්  ණය  ශතාගය වැඩි ශවන්න ශයෝජනා 

කරනවා. ඒ නිසා රනිල  වික්රමසිංහ මහත්මයා ශමානවා කිේවත්  

1977 සිට අනුගමනය කරන ලෙ ආර්ික උපාය මාර්ගශේම දිගුවක් 

තමයි ශමම අය වැය ශල ඛ්නශේ සඳහන් ශකාට තිශබන්ශන්.  

එතුමමා අසාර්ථකමයි කියනවා. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමමනි  ශම් අය වැය ශල ඛ්නය ඉදිිපත් කිරීම සඳහා 

ශම් රශට් ආර්ික සහ ශේ පාලන තත්ත්වය පිළිබඳව එතුමමා 

ඉදිිපත් කරන පූර්විකාව විශටක එතුමමාශේ ශේ පාලන ජීවිතශේ 

පාශපෝච්චාරණයක්. 1977 සිට අමාතය ධුර ෙරපු  අවස්ථා 

ගණනාවකදී අග්රාමාතය ධුරය ෙරපු  පාර්ිශම්න්තුමශේ විපක්ෂ 

නායක ධුරය ෙරපු ශකශනක්  එතුමමා. තමන් පාශපෝච්චාරණයක් 

කරනවා අය වැය ශල ඛ්නශේ පූර්විකාව තුමළ. එශමශහම සිේධ 

වුණා  ශමතැන වැරදුණා  අෙ ශමතැනට තවිල ලා තිශබනවාඑ 

කියනවා. හැබැයි  පාශපෝච්චාරණශයන් පසුව සැබැවින්ම තමන් 

ආපසු හැරී බැලීශම් ශයෝජනාවක් නැහැ. ඒ පාශපෝච්චාරණයට තුමඩු 

දුන් කරුණු මතම තමයි ඔහුශේ මුළු අය වැය ශල ඛ්නය සකස් කර 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශම් අය වැය ශල ඛ්නශේ පළමුවැනි 

පිච්ශේෙශේ පූර්විකාවට ශෙවන පිච්ශේෙශේ ශයෝජනා 

ප්රතිවිරුේධයි. තත්ත ගත්ශතාත්  රනිල  වික්රමසිංහ මුෙල  

අමාතයවරයාශේ පාශපෝච්චාරණයට එශරහි ශයෝජනා හැටියට 

තමයි අය වැය ශල ඛ්නශේ ශයෝජනා සඳහන් ශවලා තිශබන්ශන්. 

ශෙවැනි කරුණ තමයි නැවත විකිණීම. ශම්ක අලුත් ශෙයක් 

ශනාශවයි. සමහර ශේවල වලදී රජය උපාය මාර්ගිකව  ආර්ික 

සංවර්ධන සැලැස්මකට අනුව සියල ලම කළ යුතුමයි කියා අපි 

වි ්වාස කරන්ශන් නැහැ. හැබැයි  රජය ශම්වා අත්හින්න 

ශයෝජනා කරන්ශන් ආර්ික උපාය මාර්ගයකට අනුවෙ? ශහාඳට 

වාකය කියවන්න. එතුමමා කියන්ශන්  ශ්රීලන්කන් එයාර්ලයින්ස්  ශ්රී 

ලංකා ශටිශකාම්  ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව සහ ඊට අනුබේධ 

ආයතන  ශවෝටර්ස් එස ශහෝටලය  ගලොි ශහෝටලය  හිල ටන් 

ශහෝටලය  ඒ සියල ල විකුණන්ශන් විශෙස් සංචිත වැඩි කර ගැනීශම් 

අරමුණින් කියලායි. එශහම නැතිව ආර්ික උපාය මාර්ගයකට 

ශනාශවයි. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ආර්ික උපාය 

මාර්ගයකට අනුව නම්  ඔවුන්ම ශයෝජනා කරන ශ්රී ලංකා 

ශටිශකාම් ආයතනය ෙැන් ශපෞේගලීකරණ ක්රියාවියට ගිහිල ලා 

ඉවරයි. ඉතුමරු ශකාටස් ටික විකුණන්ශන් ශමාකටෙ? ඉතුමරු 

ශකාටස් ටික විකුණන්ශන් ආර්ික උපාය මාර්ගශේ ප්රතිලලයක් 

හැටියට ශනාශවයි  විශෙස් සංචිත යම් ප්රමාණයක් උපාය ගැනීමට. 

ආර්ිකය සමහර ධුරාවින්ශගන් අත්හැරීම සඳහා වන 

ශයෝජනාවක් ශනාශවයි ශම්. එතුමමා ඉතා පැහැදිිව සඳහන් 

කරනවා  ශමම ආයතන විකිණීශම් අශ් ක්ෂාව බවට පත් වී 

තිශබන්ශන් තමන්ශේ විශෙස් සංචිත වැඩි කර ගැනීමයි කියලා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  මට මතක් ශවනවා පරණ 

හාමුලා හිටපු වලේවලට සිදු වුණු සන්තෑසිය. ඒ වලේව ඉතා 

ප්රභාස්වරව තිබුණා. වලේශේ හාමු ඉතා ශහාඳින් ඒක 

කළමනාකරණය කළා. නාස්තිකාර පුශතක් හිටියා. නාස්තිකාර 

පුතා ශමාකෙ කරන්ශන්? වලේශේ සියල ල ටිශකන් ටික විකුණා 

ජීවත් ශවන්න පටන් ගත්තා. අන්න ඒ නාස්තිකාර පුශතක් 

ප්රභාස්වරව තිබුණු වලේවකට අත් කරපු ඉරණම තමයි ශම් දිගු 

කාලයක් අශ්  රශට් ජාතික සම්පත් විකිණීම හරහා සිදු ශකාට 

තිශබන්ශන්. ඉස්ශසල ලාම අත තිබ්රශබ්ර අශ්  ශ් ෂ 

කර්මාන්ත ාලාවලට.  තුමල හිිය  මත්ශත්ශගාඩ  පූශගාඩ  

ශේයන්ශගාඩ ශරදි ජනපෙ තිබුණා. තාක්ෂණය ගත්ශතාත් 

දුර්වලයි. හැබැයි  අපට  ඒවා වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා 

සැලැස්මක් හො ගත යුතුමව තිබුණා. අපට ඒක කරගන්න බැි 

වුණා. අපට තඹිිපිටිශේ  වාලච්ශච්න කඩොසි කම්හල  තිබුණා. 

අපි කම්හල  ටික විකුණලා ෙැම්මා. ඊට පස්ශස් කිේවා  ආර්ිකය 

එතැනින් ශගාඩ එයි කියලා. හැබැයි  ශමාකක්ෙ වුශණ්? ඒ 

කම්හල වල තාක්ෂණය පැරණියි කියන එක අපි පිළිගන්නවා. 

තඹිිපිටිය කම්හල 19)0 ෙ කශේ ආරම්භ කශළ්. ඒශකන් 

නිෂ්පාෙනය කළ කඩොසිවල තීන්ත පෑනින් ිේශවාත් ශබාඳ 

ශවනවා. ඒක තත්ත. හැබැයි  තාක්ෂණය එකතුම කරන්න තිබුණා. 

නමුත්  විකුණුවා. විකුණලා වහලා ෙැම්මා. ශමාකක්ෙ ප්රතිලලය?  

අපි හිඟුරාන . නි ෆැක්ටියට ශමාකක් ෙ කශළ්?  කන්තශල  

. නි ෆැක්ටියට ශමාකක් ෙ කශළ්? අපි ආර්ික උපාය මාර්ග 

හැදුශේ ශකාශහාමෙ? ක්රමානුකූලව අශ්  රශට් තිබුණු ආර්ිකය 

අපි අත්හැියා. අත්හින ශකාට කිේවා  උපාය මාර්ගික ශලස 

වැෙගත් කියලා. එශහම වැෙගත්භාවයක් අත්පත් කරලා දුන්ශන් 

නැහැ. ෙැනුත් ශමාකක් ෙ ශයෝජනා කරන්ශන්? තයි ශම් ලාභ 

ලබන ආයතන විකුණන්ශන් කියලා අහන ශකාට  ආණ්ඩුව 

පැත්ශතන් අමාතයවරයකු දීපු උත්තරය තමයි  එලාභ ලබන ඒවා 

තමයි ගන්ශන්එ කියන එක. ඒකත් තත්ත ශන්. ශමානවා හි 

ශේපළක් විකුණන්න ඕනෑ ජීවත් ශවන්න. නාටු වුණු 

ශපාල වත්තක් විකුණනවා කිේවාට ගන්ශන් නැහැ. සාරවත් 

ශපාල වත්තක් විකුණන්න  ඕනෑ. ඒක හි. ලලොව තිශබන  

ආොයමක් තිශබන  ආර්ිකයට  ක්තිමත්භාවයක් ශෙන ශ්රී ලංකා 

රක්ෂණ සංස්ථාව  ශ්රී ලංකා ශටිශකාම් වැනි ආයතන විකුණන්න 

ඕනෑ. ශමාකෙ  ඒවා තමයි ගන්න එන්ශන්. ඒ නිසා  ශම් ශමාකක්ෙ 

කරන්න හෙන්ශන්? ශම් නව ආර්ික උපාය මාර්ගයක් ශනාශවයි. 

1977 සිට අනුගමනය කරන ලෙ විකුණා ශගන කෑශම් ආර්ික 

උපාය මාර්ගශේම දිගුවක් ශම්ක.  

මම ෙැක්කා  මහින්ෙ රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමමා කියනවා  

ලාභ ලබන ආයතන විකිණීම ගැන එතුමමාශේ ඒ තරම් කැමැත්තක් 

නැති බව. ඒක හි. නමුත්  එතුමමා කියපු ශේ ගැන කියන්න මම 

ෙන්ශන් නැහැ. මම ඒක ගැන පසුව කියන්නම්. එතුමමා එශහම 

කියනවා. හැබැයි  මා ෙන්නවා එතුමමා හවසට තවිල ලා 

අනිවාර්යශයන්ම ශම් අය වැශේ අෙ පැවැත්ශවන ඡන්ෙ විම. ශම්දී 

පක්ෂව අත උස්සනවා කියන එක. එතශකාට තමන් කියපු ශේ සහ 

තමන්ශේ අත එසවීමයි අතර ශවනස්කමක් තිශබනවා. ඒ නිසා 

මම නැවත නැවත කියනවා  ශම් අනුගමනය කරමින් තිශබන්ශන් 

දිගුකාලීන ශලස අනුගමනය කරපු ආර්ික ප්රතිපත්තියමයි කියන 

1193 1194 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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එක. මම හිතන විධියට ශම් ආණ්ඩුවට එශහම mandate එකක් 

නැහැ. මම පසුව පැහැදිි කරන්නම්  ඒ ආර්ික උපාය මාර්ගයට 

යන ආකාරය ගැන. 

ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවට අනුබේධවයි Lanka Hospitals 

තිශබන්ශන්. එතශකාට ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව විතරක් 

ශනාශවයි  ඒකට අනුබේධ Lanka Hospitals තිශබනවා; ශ්රී ලංකා 

රක්ෂණ සංස්ථාව විතරක් ශනශවයි  ඒකට අනුබේධ ිට්ශරෝ ගෑස් 

සමාගම තිශයනවා. ඉතින් ශම් සියල ල විකුණන්න ශයෝජනා කර 

තිශබනවා. ඒ කුමක් ශවනුශවන්ෙ? ආර්ික උපාය මාර්ග 

ශවනුශවන්ෙ? එශහම නැත්නම් අශ්  රශට් ශපෞේගික අං ශේ 

ොයකත්වය ආර්ිකයට ලබා ගනිමින් ඒ ක්ශෂ්ත්රය දියුණු කිරීම  

වර්ධනය කිරීම් පිළිබඳ ඉලක්කයක්ෙ? එශහම ඉලක්කයක් 

ශනාශවයි  ශමතැන තිශබන්ශන්. ශමතැන තිශබන්ශන් අන් 

කවරක්වත් ශනාශවයි  පැරණි වලේවක නාස්තිකාර පුශතක් ඒ 

වලේශේ තිබුණු සියලු භවශභෝග සම්පත් විකුණමින් ජීවත් ශවන 

කලාශේ ආර්ික ප්රතිපත්තියයි ශමතැන තිශබන්ශන්. ශම්කට තමයි 

ශම් ගමන් කරමින් තිශබන්ශන්.[බාධා කිරීමක්] ඔේ. ඒක තමයි ශම් 
කරමින් තිශබන්ශන්. ඒ නිසා අපි කියන්ශන් අන් කවරක්වත් 

ශනාශවයි  ශම් උපාය මාර්ගය ශවනස්විය යුතුමව තිශබනවා. අශ්  

රට පත්වී තිශබන ශම් වයසනශේ ප්රතිලල ශමානවාෙ?  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  අෙ අශ්  කර්මාන්ත 

පේධතිය වි ාල අනතුමරකට මුහුණ ශෙමින් තිශබනවා. විශ ්ෂශයන් 

අශ්  තඟලුම් කාර්මාන්තය. තඟලුම් කර්මාන්තය ගත්ශතාත්   

2022  ඔක්ශතෝබර් මාසශේ අශ්  තඟලුම්වල ආොයම සියයට 

1(කින් අඩුවී තිශබනවා. අෙ ශලෝකශේ ශවළඳශපාළ හැකිශළමින් 

තිශබනවා. සාමානයශයන් තඟලුම් ක්ශෂ්ත්රයට තණවුම් -orders-  

එනවා  මාස හයකට කින්. ෙැන් තවිල ලා තිශබන තණවුම් අනුව 

ඔවුන්ට කියන්න පුළුවන්  එළශඹන ජනවාි මාසශේ ඉඳන් අශේල  

මාසය ෙක්වා ලංකාශේ තඟලුම් ක්ශෂ්ත්රයට තවිල ලා තිශබන 

තණවුම් ප්රමාණය සියයට 32කින් අඩු ශවලා තිශබන බව. ලක්ෂ 

තුමනහමාරකට ආසන්න ප්රමාණයක් රැකියාශේ ශයශෙනවා. තව වක්ර 

රැකියා වි ාල ප්රමාණයක් තිශබනවා. ඒ කර්මාන්ත අනතුමශර් 

තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  අශ්  ඉදිකිරීම් 

කර්මාන්තශේ ලක්ෂ හයකට ආසන්න පිිසක් ජජු සහ වක්ර 

රැකියාවල ශයශෙනවා. අෙ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය කඩා වැශටමින් 

තිශබනවා. ශස්වකයන් 30  (0 වැඩ කරපු කර්මාන්ත ාලා කඩා 

වැශටමින් තිශබනවා. ආණ්ඩු අනුගමනය කරපු ආර්ික 

ප්රතිපත්තිය හා කරුණු කිහිපයක් ශම්කට බලපෑවා. එකක්  ශපාලී 

අනුපාත ඉහළ ශගාස් තිබීමයි. පසුගිය බොො භාණ්ඩාගාර බිල පත් 

නිකුත් කළ ශපාලී අනුපාතිකය ී යෙ? ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමමනි  සියයට 33යි. සියයට 33 කියන්ශන් සාමානය 

අගය. මා ෙන්නවා  EPF,  ETF ෙැම්ශම් ී යටෙ කියන එක. EPF, 

ETF සාමානයශයන් අඩු ශපාලී අනුපාතිකයට ොනවා; හැබැයි  වැඩි 

අගයක් ගන්නවා. ඒ නිසා සමහර විට හිශතනවා  භාණ්ඩාගාර 

බැුගම්කරවල ඉහළම ගත්ත කණ්ඩායම සියයට 3) ඉක්මවා යන 

ශපාලී අනුපාතිකයක් ලබන්න ඕනෑ කියලා. ශම්කයි සිේධ ශවලා 

තිශබන්ශන්. ඉතින් ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ශම් බැංකු 

ශපාලී අනුපාතික ඉහළ යෑම සාමානය ජන ජීවිතයට විතරක් 

ශනාශවයි  කර්මාන්ත පේධතිය තුමළත් අර්බුෙයක් හෙලා තිශබනවා. 

ශපාඩි නිෂ්පාෙකයා තමන්ශේ සම්පූර්ණ වයාපාික සැලැස්මම 

හෙලා තිබුශණ් තමන්ශේ මාසික වාිකය මත. ඒ වාිකය වැඩි 

ශවලා තිශබනවා. ආකාර කිහිපයකින් එය වැඩිවී තිශබනවා. 

එකක්  ශපාි අනුපාතිකය ඉහළ යාම. ශෙක  විදුි බිල ඉහළ යාම. 

තුමන  ඒ ශගාල ලන්ශේ ශවළඳශපාළ හැකිළීම. ශම් සාධක තුමනම 

මත අෙ සුළු හා මධය පිමාණ කර්මාන්තකරුවා අර්බුෙයකට පත් 

ශවමින් තිශබනවා. නන්ෙලාල  වීරසිංහ මහත්මයා වැඩිපුර 

සැලකිල ලට භාජන කරන්ශන් කුමක්ෙ? නන්ෙලාල  මහත්මයාශේ 

වගී ම සහ එතුමමා බලා ගන්න උත්සාහ කරමින් තිශබන්ශන් මහ 

බැංකුශේ ගිණුම; මහ බැංකුශේ account එක. එතුමමා මහ බැංකු 

account එක balance කරනවා. හැබැයි  මහ බැංකු account එක 

balance කිරීම හරහා රශට් සාමානය ජන ජීවිතයට සිදුශවමින් 

තිශබන්ශන් ශමාකක්ෙ? එතුමමා කියනවා  ආර්ිකය හැකිළීම තමයි 

ශම්කට තිශබන උපාය මාර්ගය කියලා. මා ඒශකන් කියන්ශන් 

නැහැ  කබ්රරාල ශේ උපාය මාර්ගය හි කියලා. කබ්රරාල ශේ උපාය 

මාර්ගයත් එක ආන්තිකත්වයක් නිශයෝජනය කරනවා; අෙ 

නන්ෙලාල  මහත්මයාශේ උපාය මාර්ගයත් තව ආන්තිකත්වයක් 

නිශයෝජනය කරනවා. ශමහි හි තැන අප ශසායා ගත යුතුමව 

තිශබනවා. ඔහු කියනවා  ආර්ිකය හැකිළීම තමයි ඔවුන්ශේ 

උපාය මාර්ගය කියලා. රශට් මහ බැංකු අධිපතිවරයා අශ්  රශට් 

ආර්ිකය හැකිළීම පිළිබඳව ඉතාම සේභාවශයන් සහ 

වුවමනාශවන් කථා කරනවා නම් ශමාකක්ෙ අපට ඉතිි ශවන්ශන්?   

අශ්  රශට් ආර්ිකය හැකිළීම විසින් වි ාල ප්රමාණයක් රැකියා 

අහිමිවීශම් අනතුමරට මුහුණ ශෙමින් සිටිනවා. ඔක්ශතෝබර් මාසශේ 

පළශවනිො සිට ශම් බදු පැනවීම ෙරා ගන්න බැහැ. වැට් එක සියයට 

8 සිට 14 ෙක්වා වැඩි කරන්න තමුන්නාන්ශස්ලා ශයෝජනා කළා. 

සමාගම් ලාභය මත ගහන බේෙ සියයට 30 ෙක්වා වැඩි කළා; 

අපනයන ලාභ මත ගහන බදු සියයට 30 ෙක්වා වැඩි කරලා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම  සමාජ ආරක්ෂණ ොයකත්ව බේෙ සියයට 

ශෙකහමාරකින් වැඩි කරලා තිශබනවා. උපයන විට ශගවීශම් බේෙ 

වැඩි කර තිශබනවා. වෘත්තීයශේදීන් වි ාල ප්රමාණයකට ඒ බේෙ 

වැඩි කර තිශබනවා. ශම්වා ෙරා ගන්න බැි බව මතක තබා ගන්න.  

අශ්  රශට් ්රම බලකාශයන් සියයට 14යි ඉන්ශන්  වෘත්තීමය 

්රමිකයන් ශලස. අශ්  රශට් සියයට 84ක් ඉන්ශන් පුහුණු  

නුපුහුණු  අර්ධ පුහුණු ්රමිකයන් ශලස. අශ්  රශට් ්රම 

බලකාශයන් cream එක සියයට 14යි ඉන්ශන්. ශමාකක්ෙ  සිදු 

ශවමින් තිශබන්ශන්? අෙ ඒ ශගාල ශලෝ රට අත් හැර යනවා. 

හම්බන්ශතාට දිස්ත්රික්කශේ මා ෙන්නා කාරණයක් කියන්නම්. එහි 

ක්ශෂ්ත්ර ශෙකකට අොළ විශ ්ෂඥ වවෙයවරයන් එක්ශකශනකු 

බැගින් පමණයි සිටිශේ. මට එම ක්ශෂ්ත්ර ශෙක මතක නැහැ. එක 

ක්ශෂ්ත්රයකට සිටිශේ එක් විශ ්ෂඥ වවෙයවරශයක්. අශනක් 

ක්ශෂ්ත්රයට සිටිශේත් එක් විශ ්ෂඥ වවෙයවරශයක්. ඒ ශෙශෙනාම 

ගියා  ලංකාව ොලා. ශම්කයි අෙ සිදු වී තිශබන්ශන්. උොහරණයක් 

හැටියට  වවෙයවරුන් (00කට වැඩි පිිසක් ඊශේ වැඩට  ආවා 

නම්  අෙ ඒ අය ශනාෙන්වාම විශේ වලට ගිහින් තිශබනවා. අෙ 

. මාවාසික පුහුණුව ලබන ෙරුවන් පිිසකුත් විශේ ගත ශවලා 

සිටිනවා. අශ්  රශට් වවෙය පීඨශයන් එළියට තවිත් අවුරුේෙක 

. මාවාසික පුහුණුව ලැබුවාට පසුව තමයි ියාපදිංචි 

වවෙයවරශයකු හැටියට ශ්රී ලංකා වවෙය සභාව පිළිගන්ශන්. අෙ 

. මාවාසික පුහුණුශේ සිටින ෙරුවන් 2( ශෙශනක් ශම් රටින් 

ගිහිල ලා තිශබනවා  අවවෙයවරශයකු ශලස පිළිගනිමින් 

ඔය  ශගාල ශලෝ ශෙන සහතිකයවත් අව ය නැහැඅ කියලා. 

ශමාකක්ෙ  ශම් සිදු ශවමින් තිශබන්ශන්? අශ්  රට වි ාල බුේධි 

ගලනයකට මුහුණ ශෙමින් තිශබනවා. අෙ වන විට ශපෞේගික 

බැංකුවක ඉහළ කළමනාකාිත්වශයන් සියයට 40ක් විශේ ගත 

ශවලා සිටිනවා. ඒක ශහාඳින් මතක තබාගන්න. අෙ ශමාකක්ෙ  සිදු 

ශවමින් තිශබන්ශන්?  

අශ්  රශට් ඉතා ඉහළ වෘත්තිකයන්හට යම් සාධාරණ වැටු්  

තලයක පිහිටුවා සාධාරණ වැටුපක් ශගවන්න ඕනෑ. ඒ  ශගාල ලන් 

ශලෝකශේ ඕනෑම රටක සුරක්ිත සමාජ ජීවිතයක් සහිතව ඉහළ 

වැටු්  තලයක ජීවත් ශවන්න පුළුවන් අය. යම් සාධාරණ  සුරක්ිත 

වැටු්  තලයක පිහිටුවීශමන් විතරයි electrical engineer 

ශකශනකු  මෘදුකාංග ඉංජිශන්රුශවකු  විශ ්ෂඥ වවෙයවරශයකු  

බැංකු කළමනාකරුශවකු අශ්  රශට් රඳවාගන්න පුළුවන්කම 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

ලැශබන්ශන්. ඒ බුේධිමය ්රමයට වටිනාකමක් තිශබනවා. නමුත්  

අෙ ශමාකක්ෙ ශවලා තිශබන්ශන්? ශම් උපයන විට ශගවීශම් බේෙ - 

PAYE tax එක- හරහා වෘත්තිකයන් වි ාල බුේධි ගලනයකට 

ශයාමු කර තිශබනවා. ශම් ගැන තමුන්නාන්ශස්ලා අය වැය 

ශල ඛ්නශයන් ඉදිිපත් කර තිශබන අෙහස ශමාකක්ෙ? ඒ විතරක් 

ශනාශවයි. සාමානය ජනතාවත් වි ාල පීඩාවකට පත් වී තිශබනවා. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ඔවුන්ට ආහාර නැහැ  ශබශහත් 

නැහැ. ශබශහත් නැතිව ත ශඳ් ශවවුල ශවවුලා මිනිස්සු මියැශෙනවා. 

ෙරුශවෝ ක්ලාන්ත ශවලා වැශටනවා. ෙැන් සමාජ අර්බුෙයක් 

නිර්මාණය ශවමින් තිශබනවා. ආර්ික තලශේ විතරක් ශනාශවයි 

ශම් ප්ර ්නය තිශබන්ශන්.  

ශම් පාර්ිශම්න්තුමශේ හැම ශවලාශේම ධන  ජණ ගැන කථා 

කරනවා; ශගවුම් ශ ්ෂ හිඟය ගැන කථා කරනවා; ආොයම් වියෙම් 

ගැන කථා කරනවා; ශවළඳ ශ ්ෂශේ තත්ත්වය ගැන කථා 

කරනවා. හැබැයි ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  ශම් ෙත්තවලට 

යටින් සමාජ ජීවිතශේ ශේෙවාචකයක් තිශබනවා. ෙැන් ශමාකක්ෙ 

ශවන්න ඕනෑ? ශම් සමාජ ජීවිතශේ අප කවුරුත් අත් විඳිමින් 

තිශබන ශේෙවාචකය අපි කවුරුත් අශ්  තස් ඉදිි පිට අත් ෙකිමින් 

තිශබනවා. ෙැන් අප කාටත් හ  නඟා කියන්ශන් ශමාකක්ෙ? ශම් 

දිගු කාලයක් අනුගමනය කරන ලෙ ආර්ික ප්රතිපත්තියත්  දිගු 

කාලයක් අනුගමනය කරන ලෙ ශේ පාලන සංස්කෘතියත්  දිගු 

කාලයක් අනුගමනය කරන ලෙ සමාජ මශනෝභාවයත් ශවනස් 

කරන්න ඕනෑ බවයි. අශ්  රටට අලුත් පිවර්තනයක් ඕනෑ. ශම්ක  

රනිල  වික්රමසිංහ මහත්මයා  

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශපාශහා ට්ටුශේ ආණ්ඩුවට ගිහිල ලා මපට් ශකශනකු වාශේ 

උඩින් හිටගන්නවා වැනි එකක් ශනාශවයි. ඒවා ශමාන තරම් පහත් 

පිවර්තනෙ? අශ්  රටට අව ය වන්ශන් ආර්ික ශේහශේ 

පිවර්තනයක්. අශ්  රටට අව ය වන්ශන් ශම් ශේ පාලන 

සංස්කෘතිශේ පිවර්තනයක්. අශ්  රටට අව ය වන්ශන් සමාජ 

මශනෝභාවශේ පිවර්තනයක්. අන්න ඒ පිවර්තනය විතරයි ශම් 

තති වී තිශබන ශේෙවාචකශයන් ශගාඩ ඒම සඳහා තිශබන මාවත. 

මම එකින් එකට කියන්නම්.  

ජනතාව ශේ කැමැත්ත සහිත පාලනයක් අව යයි. ඒක 

පළමුවැන්න. අර්බුෙයකින් - crisis එකකින් - ශගාඩ එන්න බැහැ  

අටවාගන්නා ලෙ පාලනයකට. ශම් ජනතාවශේ mandate එක 

ශමාකක්ෙ? ශපාශහාට්ටුවට තිශබන mandate එක ශමාකක්ෙ? 

විකුණපු හම්බන්ශතාට වරාය බලයට ආ හැටිශේ පවරාගන්නවා 

කියන එකට තමයි ජනතාවශේ mandate එක. හැබැයි  අය වැය 

ශයෝජනාව ශමාකක්ෙ? තිශබන ඒවාත් විකුණන එක. එශහම නම් 

ශම් ශමාකක්ෙ ශවලා තිශබන්ශන්? ශපාශහාට්ටුවට ලැබුණු 

mandate එක ශමාකක් ශවනුශවන්ෙ? මහ බැංකු මහා වංචාශේ 

වංචනිකයන්ට ෙඬුවම් ලබා දීම. මහින්ොනන්ෙ අලුත්ගමශේ මශේ 

මිත්රයාට මතක තති. රනිල  වික්රමසිංහ හිශර් ොනකල  නින්ෙ 

යන්ශන් නැහැ කියලා එතුමමා පුවත් පතකට කියා  තිබුණා  මම 

ෙැක්කා.  ෙැන් නිදි ෙ ෙන්ශන් නැහැ. ඊට පස්ශස් ශමාකක්ෙ වුශණ්? 

සිංග් පූරුවට ගිහිල ලා අර්ජුන මශහ්න්රන්ව කශනන් තෙශගන 

එනවා කියලා කිේවා. [බාධා කිරීමක්] ඔේ  එශහම කිේවා. ගරු 
මන්ීතුමමනි  ෙැන් ඔබතුමමාට මතක නැතිව තති  2019 මැතිවරණ 

ශේදිකාශේ කියපු ශේවල . ශමාකක්ෙ කශළ්? එො 

තමුන්නාන්ශස්ලාට තිබුණු mandate එක ශමාකක්ෙ? ඒ 

වංචනිකයන්ට ෙඬුවම් දීමත්  විකුණන ලෙ ශේපළ නැවත පවරා 

ගැනීමත් සඳහා තමයි ශම් mandate එක ලැබිලා තිශබන්ශන්. ශම් 

ජනවරම තිශබන්ශන් එතැන. හැබැයි  ශම් ජනවරමට ප්රතිපක්ෂ 

නායකශයකු තමුන්නාන්ශස්ලා ජනාධිපති කරගන්නවා.  

ශමවැනි අර්බුෙයක් තිශබන ශවලාවක ජනතාවශේ 

කැමැත්ශතන් යුතුම පාලනයක් ශගාඩනඟා ගැනීම පළමු සාධකයයි. 

අපි ෙන්නවා  ශම් අර්බුෙශයන් ශගාඩ එන්න නම් තීරණාත්මක 

තීන්දු තීරණ ගණනාවකට යන්න ඕනෑ බව. අශ්  බදු ප්රතිපත්තිශේ 

සංශ ෝධන අව ය ශවනවා. ජනතාව යම් ෙරාගැනීමකට ලක් 

කරන්න ශවනවා. ජනතාව යම් කැප කිරීමකට ලක් කරන්න 

ශවනවා. හැබැයි  එය කළ හැකි වන්ශන් කාටෙ? එය කළ හැකි 

වන්ශන් නව ජනවරමක් සහිත ආණ්ඩුවකටයි.  

අපි ශයෝජනා ී පයක් ඉදිිපත් කරනවා. පළමුවැනි එක  

වහාම මැතිවරණයක් පවත්වා ශම් අර්බුෙශයන් රට ශගාඩ ගැනීම 

සඳහා ජනතාව වි ්වාස කරන පාලනයක් ශගාඩනඟා ගැනීමට 

අවස්ථාව දිය යුතුමයි කියන එක. අන්න ඒ පාලනයට ජනතාව 

අවුරුේෙක  ශෙකක කාල පිච්ශේෙයක් ලබා ශෙනවා. ඒ කාල 

පිච්ශේෙය තුමළ තමයි ශම් අර්බුෙශයන් ශගාඩ එන්න පුළුවන්කම 

ලැශබන්ශන්. ශම් විනා යට ලක් කරන ලෙ  ශම් අර්බුෙය තති 

කරන ලෙ  ශම් අර්බුෙයට එශරහි වන ජනවරමක් තිබුණු 

කණ්ඩායමක් විසින් පාලනය කරන ආණ්ඩුවකට ශම් අර්බුෙශයන් 

ශගාඩ එන්න බැහැ  ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි. පළමු 

අව යතාව  ජන වරමක් සහිත ආණ්ඩුවක්. ශෙවැන්න? ශම් 

අර්බුෙයට ශහ්තුම වන ආර්ික සාධක විතරක් ශනාශවයි  තවත් 

සාධක ශගාඩක් තිශබනවා. ඒවා විසීමම සඳහා වන පෙනම අපි 

හොගන්න ඕනෑ. 

අපට අලුත් ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ාවක් ඕනෑ. ඒක  ශෙවන 

අව යතාව. ශම් විධායක ජනාධිපති ධුරය අශහෝසි වන  අමාතය 

ධුර . මා හෙන  අමාතය ධුරවල විෂයයන් නිසි පිදි ශබො ශවන් 

කරන  සිංහල  ශෙමළ  මුස්ිම් කියන සියලු ජනතාවශේ සාධාරණ 

අයිතීන් නිශයෝජනය වන  සියලු ශෙනා අතර ගැටුම් අවම කිරීම 

සඳහා අව ය වන නීති ප්රතිපාෙන  ක්තිමත් වන  ජනතාවශේ 

මූික අයිතිවාසිකම් තහවුරු වන නව ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් 

ඕනෑ.  

තුමන්වනුව  අශ්  රශට් ශම් රාජය යන්ත්රණය කාර්යක්ෂම 

කරන්න ඕනෑකම තිශබනවා. අශ්  රාජය යන්ත්රණය පිළිබඳව 

වි ාල විශේචනයක් තිශබනවා. ඒක තත්ත. මා කින් කිේවා 

වාශේ  2021 වසශර් භාණ්ඩාගාරයට ආපු රුපියලකින්  ත 48ක් 

වැය කර තිශබන්ශන් රාජය  ශස්වක වැටු්  සහ වි්රාම වැටු් වලට. 

වි ාල රාජය ශස්වයක් තිශබනවා. ශම් රාජය ශස්වය ශලාකු වුශණ් 

ශකාශහාමෙ? රාජයශේ අව යතා මත ශනාශවයි. අප ඒ ඒ 

ආයතනයට ගිහින් බැලුශවාත් ශසායාගන්න පුළුවන්  ඒ ඒ 

ආයතනය භාරව හිටපු තමති කුමන ප්රශේ ශේ ශකශනක්ෙ 

කියලා. වරායට ගිහිල ලා එහි සිටින ශස්වකයන්ශේ පදිංචිය ශසායා 

බැලුශවාත් ශපශනනවා  මාතර නිශයෝජනය කරන ශකශනක් 

වරාය තමති ශලස ඉඳලා තිශබන බව. අප අධයාපන 

අමාතයාං යට ගිහිල ලා ඒ ශස්වකයන්ශේ පදිංචිය ශකාශහ්ෙ කියා 

ශසායා බැලුශවාත් ශපශනනවා  කුියාපිටිශේ ශකශනක් 

අධයාපන තමති ශලස ඉඳලා තිශබන බව. ශම්කයි තත්ත කථාව. 

හිෙ? ශම් රාජය ආයතන ශමාකක්ෙ කර තිශබන්ශන්? විශේ  

ශස්වා නියුක්ති කාර්යාං යට ගිහිල ලා ඒ ශස්වකයන්ශේ පදිංචිය 

ශකාශහ්ෙ කියා ශසායා බැලුශවාත් ශපශනනවා  ඒ ආයතනය 

භාරව රත්නපුරශේ ශකශනක් තමතිවරයා හැටියට ඉඳලා තිශබන 

බව. ශම්කයි තත්ත කථාව. ශමාකක්ෙ  ශම් ශවලා තිශබන්ශන්?  

තමුන්නාන්ශස්ලා ඡන්ෙය කාලශේ එක ශවලාවක application 

forms ශබදුවා. රස්සා ශෙන්න ඡන්ෙය කාලශේ application forms 

ශබෙපු මිනිස්සු  ශම්. ඒ විධියට ශමාකක්ෙ කශළ්? අශ්  රාජය 
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ශස්වය පතුමශලන් පළල  කළා; අකාර්යක්ෂම කළා. සමහර 

ආයතනවල තිශබන HR Division එක ශලාකුයි  ඒ ආයතනශේ 

අශනක් කාර්යයන් ඉටු කරන කාර්ය මණ්ඩලවලට වඩා. ඒ  එම 

ආයතනයට බඳවාගත් කණ්ඩායම පිපාලනය කරන්න තිශබන 

ඒකකය. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාියට 3 000ක් පිශරේවා  

සජිත් ශේමොස මහත්මයා. 3 000ක් පිශරේවා! ඔබතුමමන්ලාට 

මතක තති. අන්තිමට ඒ ශගාල ලන් අයින් කළා. ෙැන්  ඒ 

ශගාල ලන්ට රස්සාවත් නැහැ. ඒ ශගාල ලන්ශේ ෙරුවන්ට 

අනාගතයක් නැහැ. ශමශහම රටක් පාලනය කරන්න පුළුවන්ෙ? ඒ 

ආකාරයට අශ්  රාජය ශස්වය අකාර්යක්ෂමතාවට පත් කළා.  

ශම් අය වැය ශල ඛ්නශයන් රනිල  වික්රමසිංහ මහත්මයා 

ශයෝජනා කරනවා  රාජය ශස්වයට තවත් ආයතන ශෙකක් හෙන්න. 

මම ෙන්ශන් නැහැ  තයි කියලා. අශ්  අපනයන කෘිකර්ම 

ශෙපාර්තශම්න්තුමව තිශබනවා. අපනයන කෘිකර්ම 

ශෙපාර්තශම්න්තුමශේ කුරුුග වගාව පිළිබඳ අං යක් තිශබනවා. ඒ 

තුමළින් කුරුුග වගාව පිළිබඳව ඕනෑ තරම් පර්ශේෂණ කර 

තිශබනවා; ඕනෑ තරම් පත්රිකා ඉදිිපත් කර තිශබනවා. ඉතින්  ෙැන් 

ශමාකටෙ  අධිකාියක් හෙන්ශන්? මම ෙන්ශන් නැහැ  ශම්වා 

කරන්ශන් ශමාකටෙ කියලා.  

රාජය ශස්වය කාර්යක්ෂම කරන්න ඕනෑ. හැබැයි  ඒ 

ශවනුශවන් ශම් සිටින අය එකවර ශනරපන්න ඕනෑ කියලා මම 

හිතන්ශන් නැහැ. එශහම ශනරපන්න බැහැ. ශකායි ආණ්ඩුශවන් 

කවර කාලශේ ශමාන වුවමනාව ශවනුශවන් ගත්තත්  අෙ ඒ 

ශගාල ලන්ශේ ජීවිත ගැට ගැශහන්ශන් ඒ රස්සාව නිසා. ඒ 

වැටුශපන් තමයි ඔවුන් තමන්ශේ ෙරුවන්ට උගන්වන්ශන්; ඒ අය 

ජීවත් ශවන්ශන්; ඒ වැටුශපන් තමයි ඔවුන්ශේ අම්මාට තාත්තාට 

ශබශහත් අරශගන ශෙන්ශන්. ඒ නිසා ශස්වකයන් එශහම අයින් 

කරන්න බැහැ. අපි සැලසුමක් හැදිය යුතුමව තිශබනවා.  

විගණකාධිපතිතුමමා ශකෝ්  එශක්දී කරුණක් ඉදිිපත් කළා. 

එතුමමා අවුරුේෙකට විගණනය කරනවා කිේවා  රාජය ආයතන 

2 200ක්. අශ්  ආයතන වි ාල ප්රමාණයක් තිශබනවා  එකම 

කාර්යය ශකශරන. ඒ නිසා අශ්  රශට් ශම් රාජය ශස්වය යළි 

ප්රතිවයුහගත කිරීමට ලක් කළ යුතුමව තිශබනවා. මා කියන්ශන් 

ශස්වය අත් හින්න කියන එක ශනාශවයි. රාජය ශස්වය 

කාර්යක්ෂම කරන එකයි  ශස්වය අත් හින එකයි  ශෙකක්. 

ඔබතුමමන්ලා ශයෝජනා කරන්ශන් ශස්වය අත් හින්න. 

එඅධයාපනය විකුණමුඑ කියනවා. එය  ශස්වය අත් හැරීමක්. 

එශසෞඛ්ය විකුණමුඑ කියනවා. එයත්  ශස්වය අත් හැරීමක්. අප 

ශයෝජනා කරන්ශන් ශස්වය අත් හැරීමක් ශනාශවයි. අප ශයෝජනා 

කරන්ශන් රාජයශයන් ජනතාවට විය යුතුම ශස්වාව වඩාත් 

කාර්යක්ෂම කරගැනීම සඳහා අව ය වන තාක්ෂණය සහ ඉහළ 

කළමනාකාරීත්වය සහිත වැෙගත් ශමශහයුමක් අව යයි බවයි. ඒ 

නිසා අපි ශම් රාජය යන්ත්රණය හැකිළිය යුතුමව තිශබනවා. එශහම 

නැතුමව ශම් රාජය යන්ත්රණයට ඉදිියට යන්න බැහැ; එය නඩත්තුම 

කරන්නත් බැහැ; කළමනාකරණය කරන්නත් බැහැ.  

ප්රාශේශීය ශල කම් කාර්යාලයක් කළමනාකරණය කරන්න 

පුළුවන්ෙ? එහි ශොශරන් තතුමළු වුණාම ප්රාශේශීය ශල කම්තුමමා 

හම්බ ශවන්න නිකම් ොම් ශපශත් යනවා වාශේ යන්න ඕනෑ. හැම 

තැනම ශස්වකශයෝ පුරවලා. ග්රාම නිලධාි වසම්වල නිලධාින් 

ී ශෙශනක් ඉන්නවාෙ? ඉස්සර  ගම් දු් පත් කාලශේ  ගම්වල ප්ර න් 

තිබුණු කාලශේ  උ් පැන්න සහතිකයක් ගන්න ජනතාවශේ 

ශපලඹුමක් නැති කාලශේ  කසාෙ බඳින්ශන් නැතුමව  කසාෙ 

සහතිකයක් නැතුමව එකට ජීවත් වුණු කාලශේ එක ග්රාම නිලධාි 

මහත්මශයක් එම කාර්යයන් ඔක්ශකෝම කළා. අෙ ගමකට 

නිලධාින් ී  ශෙශනක් ඉන්නවාෙ? ශම් ඔක්ශකෝම ශේ පාලනය 

විසින් තති කශළ්. ඒ නිසා අශ්  ර ට ශගාඩ නඟන්න නම්  පළමුව 

අලුත් ජනවරමක් අව යයි; ශෙවනුව  නව වයවස්ථාවක් අව යයි; 

තුමන්වනුව  කාර්යක්ෂම රාජය ශසව්යක් අව යයි; හතරවනුව  වංචා 

ත ෂණ වැළැක්වීම කළ යුතුමයි.  

රනිල  වික්රමසිංහ මහත්මයා කියනවා  වංචා  ත ෂණ නතර කිරීම 

ප්රවාෙයක්  වංචා  ත ෂණවලට ෙඬුවම් දීම ප්රවාෙයක් කියලා. එතුමමා 

ඒක කියන්ශන් නැතුමව ශමාකක්ෙ කියන්න ඕනෑ? එතුමමාට කියන්න 

පුළුවන්ෙ  වංචා ත ෂණ කළ අයට ෙඬුවම් ශෙනවා කියලා? එතුමමාට 

ඒක කියන්න බැහැ.  ඒ ගැන කියනවා නම්  තමාම ස්ශේච්ඡාශවන් 

වැිකඩ බන්ධනාගාරයට ගිහිල ලා ජම්පරයක් තඳශගන කූඩුව 

අස්සට ගිහිල ලා කියන්න ඕනෑ  එමහ බැංකුශේ වංචනිකයා වන 

මට මඅවිසින් ෙඬුවම් ලබා ශෙන ලදී. අශනක් අයටත් ෙඬුවම් ලබා 

ශෙන්න මා විසින් තීරණය කරන ලදීඑ කියලා. ඕක ශන්  එතුමමා 

කියන්න ඕනෑ. එශහම නැත්නම් ශකාශහාමෙ  වංචා ත ෂණ කළ 

අයට ෙඬුවම් ශෙනවා කියලා කියන්ශන්? ඔයශගාල ලන්ම ශන්  එො 

ඒ වංචාව ගැන කිේශේ. ශමාකක්ෙ  බන්දුල ගුණවර්ධන තමතිතුමමා 

කිේශේ? ඒ මහ බැංකු බැුගම්කරය අවුරුදු 30කට නිකුත් කශළ්  ඒ 

නිසා ශපාලී අනුපාතය සියයට ශෙකකින් වැඩි වුණා  අවුරුදු 30ක්  

ඒ කියන්ශන් 2014 ශපබරවාි මාසශේ 28වන ො සිට 20(4 

ශපබරවාි මාසශේ 28වන ො ෙක්වා අශ්  බැංකු ශපාලී 

අනුපාතිකයට ශම් වංචාව නිසා වි ාල බලපෑමක් තති කරනවා 

කිේවා.  

ඒක අශ්  රශට් නිෂ්පාෙන පිිවැය ඉහළ යන්න බලපානවා   

අශ්  රශට් සාමානය ශකශනක් නිවාසයක් හෙනවා නම් ඒ නිවාස 

වාිකශේ මිල ඉහළ යනවා  ඒ නිසා ශම්කට ෙඬුවම් දිය යුතුමයි 

කියලා කිේවා. ශම්ක තමයි ලංකාශේ සිේධ ශවච්ච මහා  අපරාධය 

කියලාත් කිේවා. හැබැයි  ෙැන් ජනාධිපතිතුමමා ශමාකක්ෙ 

කියන්ශන්? එවංචා ත ෂණ නතර කිරීම යනු ප්රවාෙයකිඑ කියලා 

එතුමමා කියනවා. එතුමමාට ප්රවාෙයක් කියලා නැතිව ශවන ශෙයක් 

කියන්න බැහැ ශන්. ඒක යථාර්ථයක්. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමමනි  වංචා  ත ෂණ කියන්ශන් ඒ ශවලාශේ ගන්න 

commission එක ශනාශවයි. ඒකත් අපරාධයක්. හැබැයි  ඒ වංචා  

ත ෂණ විසින් තති කරන ලෙ වයාපෘතිය දිගු කාලීනව අපට හානි 

කරනවා. ඒ ශකාමිස් එක මත තමයි ඒ වයාපෘතිය තීරණය 

ශවන්ශන්. මා ෙන්නා ශම් සමහර අය ෆයිල  එක අත්සන් කරන්ශන් 

නැහැ  commission එක තමන්ශේ බැංකු ගිණුමට ලැබුණු බවට 

බැංකුශවන් SMS එක එනකල . තායිශසයි සමාගම ඉහළ රාජය 

තාන්ත්රික සබඳතා අනුව ගිහිල ලා හිටපු ජනාධිපති ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ මහත්මයාට පැමිණිි කළා  තායිශසයි සමාගශමන් 

නිමල  සිිපාල  
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

රුපියල  මිියන 200ක් ඉල ලුවා කියලා. ඒ නිසා තමයි ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ මහත්මයා ඔහුට අයින් ශවන්න කිේශේ. ලංකාශේ වංචා  

ත ෂණ පිළිබඳව gossips තිශබනවා. අපි පාර්ිශම්න්තුමශේ ඒ ගැන 

කථා කරලා තිශබනවා. හැබැයි  කාටවත් අයින් ශවන්න කිේශේ 

නැහැ. තයි  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඔහුට අයින් ශවන්න කිේශේ? 

එශහම කිේශේ ශවන ශහ්තුමවක් නිසා ශනාශවයි  ඒක රාජය 

තාන්ත්රික සබඳතාවක් ඔස්ශස් ලැබුණු ශතාරතුමරක් නිසායි. ඊට 

පස්ශස් රනිල  වික්රමසිංහ මහත්මයා ආවාම  කුසලා සශරෝජිනිශේ 

මහත්මියශේ ප්රධානත්වශයන් කමිටුවක් පත් කළා  ඒ ගැන  

ශහායන්න. ඊට පස්ශස් ශමාකෙ වුශණ්? මට මතකයි  ඒ කමිටුව 

පත් කරනශකාට රනිල  වික්රමසිංහ මහත්මයා කිේවා  නිමල  

සිිපාල 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 කුසලා සශරෝජිනී මහත්මියව ඒකට පත් කරන්න කියලා 

ඉල ලනවා කියලා. ඔන්න  තත්ත කථාව. එශහම තමයි ඒ කමිටුව 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

පත් කශළ්. එශහම කමිටුවක් පත් කරලා ශමාකක්ෙ කශළ්? ඊට 

පස්ශස්  කුසලා මහත්මියශේ කමිටුව කියනවා  එඑශහම 

පැමිණිල ලක් නැහැඑ කියලා. ජපානය රාජය තාන්ත්රික ශලස 

ජනාධිපතිවරයාට ඉදිිපත් කරපු පැමිණිල ල ගැන කුසලා 

මහත්මියට කියනවාෙ? 

 

ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ීතුමමා  ඒ නම සඳහන් කරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

නඩු ෙ? ශවන ශමාකක් හි කියන්නෙ?  [බාධා කිරීමක්] ඒ නම 
අයින් කරන්න. ශවන නමක් - [බාධා කිරීමක්]  

 

ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ීතුමමා  එතුමමියශේ නම ශනාශවයි. මම කිේශේ  

තමතිතුමමාශේ නම කියන්න එපා කියලා.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ඒකට ශමාකක්ෙ මම කියන්ශන්? [බාධා කිරීමක්] ඒ නම අයින් 
කරන්න. [බාධා කිරීමක්]  නම් ශගාඩක් මතක් ශවනවා  මට. ඒක 
ඊට වඩා ශහාඳ නැති ශවයි කියලා මම හිතනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ඊට පස්ශස් ශමාකක්ෙ වුශණ්? කමිටුශවන් ඔහුව නිෙහස් කරනවා. 

ඊට පස්ශස් ශමාකක්ෙ වුශණ්? ඊට පස්ශස් තායිශසයි සමාගම අශ්  

රටින් යනවා. ඒ සමාගම commission එක ශනාදීම ශහ්තුමශකාට 

ශගන ශමාකක්ෙ ශවලා තිශබන්ශන්? අෙ ගුවන් ශතාටුශපාළට 

ගිහින් බලන්න. භාශගට ඉදිකිරීම්; පාරවල  වහලා  තහඩු ගහලා  

වැටවල  ගහලා  සිශමන්ති කඩා වැශටනවා  එතැන ශස්වකයන් 

අනතුමශර්. තයි  ශම්? ක් පම් ඉල ලීම. ශම්ක අශ්  රශට් ආර්ිකශේ 

ප්රධාන වයසනයක් ශනාශවයිෙ? රනිල  වික්රමසිංහ මහත්මයා ඒක 

සැහැල ලුශවන් ගන්ශන් ශකාශහාමෙ? අශ්  රට ශගාඩ නඟන්න 

නම්  ශම් වංචා  ත ෂණ නතර කළ යුතුමයි. වංචනිකයන්ට  ත ිතයන්ට 

ෙඬුවම් ලබා දිය යුතුමයි. ෙඬුවම් ලබා දීම විතරක් ශනාශවයි   රනිල  

වික්රමසිංහ මහත්මයා ශම් ගරු සභාශේ හිටියා නම් මම එතුමමාශගන් 

ශම් කාරණයත් අහනවා. ඩුබායි රශට් බැංකුවක ශඩාලර් 

බිියනයක මුෙල  තිශබනවා කියලා  එතුමමා වැිඅමුණ  දිල රුක්ි 

ඩයස් සහ රවි විෙයාලංකාරව යැේශේ නැේෙ  ඩුබායිවලට පරීක්ෂා 

කරන්න. යැේශේ නැේෙ කියන්න? ඒ ශඩාලර් බිියනය කාශේෙ? 

ෙැන් ශමතුමමා තවිල ලා කියනවා  එවංචා ත ෂණ නතර කිරීම                 

යනු හිතලුවකි  ප්රවාෙයකිඑ කියලා. වංචනිකයන්  ත ිතයන් 

කණ්ඩායමකශේ ඔටුන්න අරශගන එතුමමාට කියන්න බැහැ  වංචා  

ත ෂණ නතර කරනවා කියලා. ශම් රට හෙනවා නම් වංචා  ත ෂණ 

නතර කිරීම සහ වංචනිකයන්ට  ත ිතයන්ට ෙඬුවම් දීම ප්රධාන 

සාධකයක්.  

ඊළඟට රාජය තාන්ත්රික සබඳතා. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමමනි  ශලෝකශේ කිසිදු රටකට තවදුරටත් හුෙකලාව 

ජීවත් ශවන්න බැහැ. ශලෝකශේ රටවල  අතර සබඳතා තිශබන්න 

ඕනෑ. ශවශළඳ ශපාළ ගනුශෙනු තිශබනවා  තාක්ෂණික ගනුශෙනු 

තිශබනවා  අශනකුත් රාජය තාන්ත්රික ගනුශෙනු තිශබනවා.  

ශලෝකශේ කවර ශහෝ රටක් ශම් ශවලාශේ හුෙකලාව තනිවම ජීවත් 

ශවන්න ඕනෑ කියලා කවුරුන් ශහෝ කල පනා කරනවා නම්  ඒක 

අයිති ශවන්ශන් පුරාතන යුගයට. වර්තමාන යුගය ශලෝකයත් 

එක්ක ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ. ශලෝකයත් එක්ක ඉස්සරහාට 

යනශකාට ප්රධාන ව ශයන්ම බලපාන්ශන් ශමාකක්ෙ? සමහර අය 

හිතනවා  සුේශෙෝ හුගනනවා නම් ශලෝකයත් එක්ක ඉස්සරහට 

යන්න පුළුවන් කියලා. ෙැන් සමාජ මතයක් හෙනවා  රනිල  

වික්රමසිංහ මැතිතුමමා විශේශිකයන් හුගනන නිසා එතුමමාට විශෙස් 

සබඳතා තති කරගන්න පුළුවන්කම තිශබනවා කියලා. විශෙස් 

සබඳතා කියන්ශන් සුේශෙෝ හුගනන එක ශනාශවයි. විශෙස් සබඳතා 

කියන්ශන් ඒ රටත්  ඒ රශට් රාජයයත් ශමාන තරම් ී ර්තිමත් 

රටක් ෙ; ශලෝකය ඉස්සරහා ශමාන තරම් සාර්ථක ප්රතිරූපයක් 

තිශබන රටක් ෙ කියන එකයි වැෙගත්. ඒ රශට් ප්රතිරූපය තමයි  ඒ 

රට අශනකා ගරු කරනවාෙ  අශනකා පැමිශණනවාෙ කියලා 

තීරණය කරන එක. එශහම නැතිව ජනාධිපතිවරයා  සුේශෙෝ 

හුගනන එක ශනාශවයි. මම ෙන්ශන් නැහැ  එතුමමා හුගනනවා 

කියනවා. සුේශෙෝ හුගනනවාෙ ෙන්ශන්ත් නැහැ. එතුමමා ශන් 

කියන්ශන්. එතුමමා  එමං හුගනනවාඑ කිේවාට සුේශෙෝ කියනවාෙ 

ෙන්ශන් නැහැ  එහුගනන්ශන් නැහැඑ කියලා. අපි ෙන්ශන් නැහැ  

ඉතින්. හැබැයි  සුේශෙෝ හුගනනවා කියන එක රාජය තාන්ත්රික 

සබඳතා ශනාශවයි. සුේශෙක් හුගනනවා නම්  ඔබතුමමා ලන්ඩන් ගිය 

ශවලාවක dinner එකට එක්ක ශගන යයි. හැබැයි  එතැනින් රාජය 

තාන්ත්රික සබඳතා හැශෙන්ශන් නැහැ. රාජය තාන්ත්රික සබඳතා 

හෙන්ශන් ශකාශහාමෙ?  බංේලාශේ ශේ අගමැතිතුමමිය ශමාකක්ෙ 

කියන්ශන්? ඒ අය අපට දුන්නා  ශඩාලර් මිියන 200ක අත මාරු 

ණයක්. 

හැබැයි  අපට ඒක නිසි පිදි ශගවන්න බැි වුණා. ආශයත් 

ශපාිය වැඩි කළා. පසුගිය අශේල වල දුන්නා  ඊට පස්ශස් 

ඔක්ශතෝබර්  ෙක්වා වැඩි කළා. නැවත මාස හයකින් වැඩි කළා. 

ෙැන් එතුමමිය ශමාකක්ෙ කියන්ශන්? ෙැන් එතුමමිය කියනවා  

එආශයත් නම් අපි ශම් මුෙල වැඩි කරන්ශන් නැහැ  කරුණාකරලා 

අපිට අොළ දිනයට ශෙන්නඑ කියලා. ඔන්න! රාජය තාන්ත්රික 

සබඳතා. ශම්වා ගනුශෙනු. ගනුශෙනු කරන්න නම්   ඒ රට ආර්ික 

ව ශයන්  ශමාන තරම්  ක්තිමත් ෙ  ඒ රශට් ී ර්තිය ශමාන තරම් 

උසස් ෙ කියන සාධකය වැෙගත් ශවනවා. ශම් ගරු සභාශේ සිටින 

කවුරුන් ශහෝ මන්ීවරශයකුට ශකාශහ් ශහෝ රටකට යන්න 

හිතුමශණාත් ශමාකක්ෙ ඒ රට  ගැන ත ශඳන චිත්රය? ඒ රට පිළිබඳව 

තමන්ශේ ඔළුශේ තඳිලා තිශබන ප්රතිරූපය තමයි වැෙගත් වන්ශන්. 

කාට හි හිශතනවාෙ  සැම්බියාවට යන්න? කාට හි හිශතනවාෙ  

ශසෝමාියාවට යන්න? එශහම හිශතන්ශන් නැහැ. අධයයන 

කටයුත්තකට නම් යාවි. හැබැයි  රටකට යන්න ශමාකක්ෙ වැෙගත් 

වන්ශන්? ඒ රශට් ී ර්තිය වැෙගත්. අශ්  රශට් ී ර්තිය ශමාකක්ෙ? 

ශලෝකශේ ශකාතැනක ශහෝ වංචා  ත ෂණයක් පිළිබඳ එළියට 

එනවා නම්  ලංකාශේ කවුරුන් ශහෝ ඒ සම්බන්ධව අහුශවනවා. 

තශමිකා එක්සත් ජනපෙශේ CIA සංවිධානශේ ඉමාන් සුශබ්රරු 

අවුරුදු 12කට හිශර් යැේවා. පරීක්ෂණවින් ශහළිෙරේ වුණා  

අජිත් නිවාඩ් කබ්රරාල  ශඩාලර් මිලයන )ක් ඉමාන් සුශබ්රරුට දීලා 

තිශබනවා කියලා. ප්රං යත්  එංගලන්තයත්  තශමිකාවත් එකතුම 

ශවලා ප්රං  එයාර් බස් සමාගම ගැන පරීක්ෂණයක් කළා. ඒ 

පරීක්ෂණශේ දී ශහළිෙරේ වුණා  ප්රං  එයාර් බස් සමාගශමන්  

එයාර් බස ්මිලදී ගන්න ශකාට ශ්රීලන්කන් එයාර්ලයින්ස්  සමාගශම් 

හිටපු ප්රධාන විධායක නිලධාි . .ඕ. කපිල චන්රශස්න මහතාට 

ක් පම් දීලා කියලා.  ලංකාව තිශබන්ශන් ශකාතැනෙ?  මෑතක දී 

ඕස්ශේියාශේ companies ශෙකක අධයක්ෂවරුන් ශෙශෙශනකු 

අත් අඩංගුවට ගත්තා. ඒ  වවෙය උපකරණ සපයන සමාගම් 

ශෙකක්. එම අධයක්ෂවරුන් අත් අඩංගුවට ගත්ශත් ශමාකටෙ?  

හම්බන්ශතාට වරාය ඉදිකිරීශම් දී ක් පම් දීලා. ශලෝකශේ 

ශකාතැනක ශහෝ ශහාශරක් අහුවුශණාත්  ශමන්න ලංකාශේ 

ශකශනක් මුල  පුටුශේ ඉන්නවා. ශලෝකශේ කවුෙ ශම් රට ගැන 

සලකන්ශන්? ශමශහම රටක් එක්ක රාජය තාන්ත්රික සබඳතා තති 

ශවනවා ෙ? Pandora Papers එළියට එනශකාට ඒකට සම්බන්ධ 

ශවලා සිටිශේ නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මියයි. ඊට කින් ඒ වාශේ 
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papers එළියට එනශකාට ඒකට සම්බන්ධ ශවලා සිටියා 

තමතිවරුන්ශේ ඥාතීන්  යාළුශවෝ.  ශම්කයි සිදු ශවලා තිශබන්ශන්.  

අපරාධයක් පිළිබඳව ශහෝ වංචා  ත ෂණයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා 

ශවන්ශන් ශලෝකශේ ශකාතැනෙ  ඒ සාකච්ඡාශේ ශකාතැනක ශහෝ 

ලංකාව ගැන ියැශවනවා. ඒ නිසා කවුෙ  ශම් ලංකාවට ගරු 

කරන්ශන්? කවුෙ  ශම් ලංකාව පිළිබඳව වි ්වාස කරන්ශන්? 

ශමාකක්ෙ  අපට ශලෝකශේ තිශබන ප්රතිරූපය?  එක්සත් ජනපෙශේ 

ශසශනට් මණ්ඩලශේ  විශේ  සබඳතා පිළිබඳ කමිටුව ජාතයන්තර 

මූලය අරමුෙලට ියුමක් ියුවා. ඉතින්  ශමාකක්ෙ  ජාතයන්තර 

මූලය අරමුෙල කියන්ශන්? ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල කියනවා  

එලංකාවට ජාතයන්තර මූලය අරමුෙශලන් ණයක් ශෙනවා නම්  

ශහාරකම් නතර කිරීම සඳහා යන්ත්රණයක් හෙන්න  ඕනෑඑ කියලා. 

ඔන්න! ශලෝකශේ අපි ගැන තිශබන කථාව. ශලෝක බැංකුව 

ශමාකක්ෙ කිේශේ? එශපාශහාර ශගන්වීම සඳහා ණයක් ශෙනවාඑ 

කිේවා. හැබැයි  ඒ ශගාල ශලෝ ණය ශෙන ගමන් ශමාකක්ෙ කිේශේ?  

එඔය ශගාල ශලෝ ශහාරකම් කරනවා ෙ කියලා බලන්න කට්ටියක් 

එවනවාඑ කිේවා.  ශමානවාෙ ශම් ශවන්ශන්? ශමවැනි රටකෙ 

ජාතයන්තර ප්රතිරූප හැශෙන්ශන්? ජාතයන්තර ප්රතිරූප හැශෙන්න   

ඒ  රශට් රාජය පාලනශේ තිශබන විනිවිෙභාවය වැෙගත්. හැබැයි  

අපට අෙ විනිවිෙභාවශයන් යුත් රාජය යන්ත්රණයක් නැහැ.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  අශ්  රශට් කාන්තාවන්ශේ 

අයිතිවාසිකම් ශමාන තරම් ප්රමාණයකට ආරක්ෂා කරන්න අපි 

දාොනම්ෙ? ඒක වැෙගත්. එශපාදු ප්රවාහන ශස්වය පාවිච්චි කරන 

කාන්තාවන්ශගන් සියයට 74ක් එක් වරක් ශහෝ කවර පන්නශේ 

ශහෝ ිංගික අඩන්ශත්ට්ටම්වලට ලක් වී තිශබනවාඑ කියලා අෙ 

වාර්තාවක් පළ ශවලා තිබුණා  මම ෙැක්කා. කාන්තාවකට එශහම 

අනාරක්ිත රටක් ශකාතැනෙ පිළිගන්ශන්? ළමා ආරක්ෂණය කඩා 

වැටුණු රටක් ශකාතැනෙ පිළිගන්ශන්? ඒ නිසා රාජය තාන්ත්රික 

සබඳතාවලට ඒ රශට් ප්රතිරූපය වැෙගත් ශවනවා. අෙ අපට 

තිශබන්ශන් ශමාකක්ෙ? කළු ප්රතිරූපයක්. ශලෝකය ඉස්සරහ 

තිශබන්ශන් කළු ප්රතිරූපයක්. රාජය තාන්ත්රික සබඳතා කියලා 

කියන්ශන්  සුේශෙෝ හුගනන එක ශනාශවයි. ඒ රට ආර්ික 

ව ශයන් ශකාච්චර  ක්තිමත්ෙ   ඒ රශට් රාජය පාලනය ශකාච්චර 

විනිවිෙභාවශයන් යුතුමෙ   ඒ රශට් ජනතා අයිතිවාසිකම් ශමාන තරම් 

තහවුරු ශවනවාෙ කියන කාරණා තමයි වැෙගත් ශවන්ශන්.  

මුස්ිම් ජනයාට එශරහිව ආණ්ඩු හෙනවා නම් කවුෙ ශම් රට 

පිළිගන්ශන්? වඳ ශකාත්තුම  වඳ ශොස්තරලා  වඳ තුගම් ගැන කිේවා. 

තමුන්නාන්ශස්ලා ශම් රටට ශමානවාෙ ශනාකශළ්? කවුෙ  එශහම 

රටක් පිළිගන්ශන්? අශනකුත් ජන කණ්ඩායම්වලට වවරය 

වපුරන ආණ්ඩුවක් තිශබනවා නම්  ජන කණ්ඩායම් තුමළ ශක්රෝධය  

අවි ්වාසය ශගාඩනඟන පාලනයක් තිශබනවා නම්  එවැනි රටක් 

පිළිගන්ශන් කවුෙ? ඒ නිසා ශම් රට ශලෝකශේ කළු පැහැති රටක්. 

අපි ශම් රට තතුමශළ් ජීවත් ශවන නිසා කළු බව ශපශනන්ශන් 

නැහැ. රටින්  එළියට ගියාම ශපශන්වි. අශ්  රශට් ශකශනකුට 

ශවනත් රටකට යන්න ඒ රටින් වීසා  එකක් ශෙන්ශන් නැහැ. 

ශමාකෙ  ගිශයාත් එන්ශන් නැති බව ෙන්නවා. අශ්  ජාතික 

කණ්ඩායම නිශයෝජනය කරමින්  ශපාදු රාජය මණ්ඩලයට ගිය 

ක්රීඩකයන් 10ශෙශනක් පැනලා ගියා. ඒ අශ්  රශට් 

පෙක්කම්ලාභීන්  අශ්  රශට් ජාතික ශූරයින්. හැබැයි  ඒ ජාතික 

ශූරයින් කල පනා කළා  එපෙක්කම ශබල ශල  එල ලා ශගන හිටියාට 

වැඩක් නැහැ. අපි ජීවත් ශවන්ශන් කඩා වැටුණු රටකඑ කියලා. ඒ 

නිසා ඔවුන්  කල පනා කරනවා  “මට පෙක්කම් වැඩක් නැහැ  මට 

අජාතික ශූරශයක්අ කියන ශල බල  එශකන් වැඩක් නැහැ  ශම් රට 

ොලා යන්න ඕනෑ” කියලා.  
 

ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්ීතුමමා  ඔබතුමමාට තවත් මිනිත්තුම 3ක කාලයක් 

පමණයි තිශබන්ශන්.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
ශහාඳයි  ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි.  

අෙ ශකාච්චර නම් රූපවාහිනී ෙැන්වීම් පළ කරනවා ෙ  එඅශ්  

රටට එන්න එපා  ශබෝට්ටුශවන්එ කියලා. ඉතින්  ශමවැනි කළු 

පැහැති රටක් ශකාශහාමෙ රාජය තාන්ත්රික සබඳතා හොගන්ශන්? 
රටකට ශම් රාජය තාන්ත්රික සබඳතා වැෙගත්. ශම් රට ශගාඩ 

නඟන්න නම්   ඉතා විනිවිෙභාවශයන් යුතුමව කාන්තා හා ළමා 
අයිතිවාසිකම් සුරක්ිත ශවන  අශනක් ජන කණ්ඩායම් අතර 

සමගිය නිර්මාණය වන නව ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක්  නව නීති 

පේධතියක්  නව සංස්කෘතියක් අශ්  රටට අව යයි.  

ඊළඟට  නව ආර්ික ප්රතිසංස්කරණ  තති කරන්න ඕනෑ. 

ඒකට අපි එකඟයි. මම කියන්ශන් නැහැ  ශම් සියල ල රාජයය සතුම 

කරන්න ඕනෑ කියලා. එශහම කරන්න ඕනෑ නැහැ. හැබැයි  මම 
වි ්වාස කරනවා අබල ක්තියඅ  පිළිබඳව රාජයය සතුම පංගුවක් 

තිශබන්න ඕනෑ  කියලා.  

විශ ්ෂශයන් මූලය ක්ශෂ්ත්රය ගත්ශතාත්  මූලය සමාගම් (0කට 

ආසන්න ප්රමාණයක් අශ්  රශට් තිශබනවා. ලංකා බැංකුව 

ගත්ශතාත්   ාඛ්ා 700කට වැඩි ප්රමාණයක් තිශබනවා. එම  ාඛ්ා 
700න්  200ක් විතර පාඩු ලබනවා. හැබැයි  ඒ පාඩු ලබන බැංකු ඒ 

ශස්වාව සපයන්ශන් ශකාහාටෙ? ගිරාුගරුශකෝට්ශට් ප්රශේ යට. 
ගිරාුගරුශකෝට්ශට් ප්රශේ යට ඒ බැංකු ශස්වාව ශගන යන්ශන් 

කවුෙ? ලංකා බැංකුවයි. ඒ ශස්වාව ශගන යන්ශන් නැහැ  

ශපෞේගික බැංකුවක්. ශපෞේගික බැංකු  අශ් ක්ෂා කරන්ශන් 
ශමාකක්ෙ? ලාභයයි. හැබැයි  සමාජ වගී ම තිශබන්ශන් කාටෙ? 

සමාජ වගී ම තිශබන්ශන් ආණ්ඩුවටයි. ඒ නිසා සමාජ වගී ශම් 
ප්රධාන තැන් වන බල ක්තිය  මූලය ශවශළඳ ශපාළ ආදිශයහි 

රාජය පංගුව ආරක්ෂා කර ගත යුතුමයි. බල ක්තිය තවදුරටත් 
නිෙහස් කරන්න එපා. පසුගිය ෙවස්වල ශමාකක්ෙ සිේධ වුශණ් 

කියලා අපි ෙැක්කා. LIOC එක තීරණය කළා  ඩීසල  තතුමළු සියලු 

ඉන්ධන විකුණන්ශන් නැහැයි කියලා. ලාෆ්ස් ගෑස් සමාගම 
තීරණය කළා  ගෑස ් විකුණන්ශන් නැහැයි කියලා. ඔවුන්ට 

තිශබන්ශන් ලාභය පිළිබඳ අශ් ක්ෂාවක්. මතක තබාගන්න  සමාජ 
වගී ම් පිළිබඳ අශ් ක්ෂාවක් ඔවුන්ට නැහැ.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  අශ්  ආර්ිකශේ කරුණු 

3ක් සම්පූර්ණ ශවන්න ඕනෑ. පළමුවන කාරණය තමයි  භාණ්ඩ හා 
ශස්වා නිෂ්පාෙනය ඉහළට ශේන්න ඕනෑය කියන එක. භාණ්ඩ හා 

ශස්වා නිෂ්පාෙනය ඉහළට ශේන්න අශ්  ජාතික සම්පත් 

ශකාශහාමෙ උපශයෝගි කර ගන්ශන්? අශ්  මානව සම්පත 
ශකාශහාමෙ උපශයෝගි කර ගන්ශන්? ශලෝකශේ නව ශවශළඳ 

ශපාළක් තිශබන්ශන් භාණ්ඩවලට ශනාශවයි. ශලෝකශේ වි ාලතම 
ශවශළඳ ශපාළ විවෘත ශවමින් තිශබන්ශන් ශමානවාටෙ? ෙැනුමටයි  

knowledge එකටයි. අෙ ශලෝකශේ සම්පත කියලා කියන්ශන් 
knowledge එකටයි. සවුදි අරාබිය ශලෝකශේ ඉන්ධන අපනයනය 

කරන ප්රධාන රටවල  4න් එකක්. හැබැයි  2021දී ඉන්ධන 

අපනයනය කරලා සවුදි අරාබිය ශහායාශගන තිශබන්ශන් ශඩාලර් 
බිියන 113යි. ඉන්දියාව ITවින් ශහායාශගන තිශබනවා  

ශඩාලර් බිියන 133ක්. ඒ නිසා අෙ ශලෝකශේ  ක්තිමත් සම්පත 
ශමාකක්ෙ? ශලෝකශේ  ක්තිමත් සම්පත ඉන්ධන ශනාශවයි  

knowledge එකයි. ඒ නිසා අපි සැලසුමක් සකස් කළාෙ  2030දී 
ශලෝකයට අව ය ්රමිකයා කවුෙ  ශලෝකශේ වෘත්තීමය ශවශළඳ 

ශපාශළන් අපි පංගුවක් අත්පත් කර ගන්ශන් ශකාශහාමෙ කියන 

එක ගැන? අපි සැලසුමක් සකස ් කශළ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි 
ගණිකා වෘත්තිශේ විකිශණන කාන්තාවන් ඕමාන්වින් හමු 

ශවන්ශන්. අපි අත්පත් කර ගත්තාෙ  ශවශළඳ ශපාළක්? අපි අත්පත් 
කර ගත්ශත් ්රම ශවශළඳ ශපාශළන් පහළම ්රම ශවශළඳ ශපාළක්. 

අපි දියුණු ්රම ශවශළඳ ශපාළක් අත්පත් කර ගත්ශත් නැහැ.  
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පාර්ිශම්න්තුමව 

2020දී 30( 000ක් විශේ ගත ශවලා තිශබනවා. ශම් 

30( 000න් වෘත්තීය රැකියා සඳහා ගිහින් තිශබන්ශන් 9 000යි. 
294 000ක් ගිහින් තිශබන්ශන් පුහුණු  නුපුහුණු ගෘහ ශස්විකාවන් 

ව ශයනුයි. ශමාකක්ෙ  ශම් ශවලා තිශබන්ශන්? අපට බැි වුණා  
ශහාඳ ්රමිකයන් බිහි කර ගන්න. අශ්  ශස්වා අං ය අපි ශහාඳ 

තත්ත්වයකට ශේන්න ඕනෑ. අශ්  භාණ්ඩ හා ශස්වා නිෂ්පාෙනය 

ඉහළට ශේන්න ඕනෑ. ඒ තමයි  පළමුවන කාරණය.  

ශෙවන කාරණය  ශකාළඹ ශක්න්ර කරගත් ආර්ිකයයි. 

ආර්ිකශේ ඉතා ම වැෙගත් සාධක තමයි  ආර්ිකශේ වර්ධනය 
වාශේම ආර්ිකශේ ප්රසාරණය. ආර්ිකය තල ලු කරන්න ඕනෑ  

ගමට. නමුත්  අෙ ශකාශහ්ෙ ආර්ිකය තිශබන්ශන්? සමස්ත ජාතික 
ධනශයන් සියයට 38ක් නිෂ්පාෙනය කරන්ශන් බස්නාහිර පළාතයි. 

 

ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ීතුමමා  ඔබතුමමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මට තව විනාඩි 2ක් ශෙන්න  ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි. 

උතුමරු මැෙ පළාශතන් ජාතික ආොයමට එකතුම ශවන්ශන් 
සියයට 4.9යි. උතුමරු පළාශතන් ජාතික ආොයමට එකතුම ශවන්ශන් 
සියයට (.9යි. ඒ කියන්ශන් ශමාකක්ෙ? බස්නාහිර පළාත ශක්න්ර 
කර ගත් ආර්ිකයක් තිශබන්ශන්. ශකාළඹ මහ ශගාඩනැඟිි 
හැශෙනවා. රටට ඒක ප්රසාරණය වන්ශන් නැහැ. ආර්ිකය 
ප්රසාරණය කර ගත හැකි වන්ශන් ශකාශහාමෙ? ගශම් ජනතාව 
ජීවත්වන ආර්ික ප්රභවය ශමාකක්ෙ? ඒ ආර්ික ප්රභවය 
සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ. නව ආර්ික ප්රභව හුගන්වා ශෙන්න 
ඕනෑ. ආර්ික වර්ධනය වාශේම ආර්ික ප්රසාරණයත් වැෙගත්. 
ජනතාව ආර්ිකයට හවුල  ශවන්න ඕනෑ. ආර්ිකය වර්ධනය 
ශවන්න ඕනෑ. උත්පාෙනය කරන ධනය සාධාරණ ශලස 
ශබශෙන්න ඕනෑ. ෙැන් ඒ ධනය සාධාරණ ශලස ශබශෙනවාෙ? 
නැහැ. අශ්  රශට් ඉහළම පන්තිශේ සිටින සියයට 10ක් ජාතික 
ධනශයන් සියයට 38ක් භුක්ති විඳිනවා. පහළම පන්තිශේ සිටින 
සියයට 10ට ලැශබන්ශන් ජාතික ධනශයන් සියයට 1.1යි. අපි 
ජාතික ධනය පාන් ශගඩියක් කියලා හිතමු. ඒ පාන් ශගඩිය ශපති 
100කට කැපුශවාත්  ඉහළම ඉන්න ෙහශෙනා පාන් ශපති 38ක් 
භුක්ති විඳිනවා. පහළම ඉන්න ෙහශෙනාට හම්බ ශවන්ශන් පාන් 
ශපත්තක් සහ තවත් ශපත්තකින් ටිකක් පමණයි. ඒක සාධාරණ 
නැහැ. මා කියන්ශන් නැහැ  ඔක්ශකෝටම සමානව ශබෙන්න 
කියලා. ඒක ශබාරුවක්; මිථයාවක්. එහා ශගෙරත් ශරාටි. ශමහා 
ශගෙරත් ශරාටි. එශහම ශවන්න බැහැ. ශමහා ශගෙරට කාර් එකක් 
තිබුශණාත්  එහා ශගෙරටත් කාර් එකක් ගන්නවා. ශමහා ශගෙරට 
ඉඩම් අක්කර ශෙකක් තිබුශණාත්  එහා ශගෙරට ඉඩම් අක්කරයක් 
ගන්නවා. ශමහා ශගෙරට තවත් ශගවල  ශෙකක් තිබුශණාත්  එහා 
ශගෙරටත් තව ශගයක් ගන්නවා. ශම්වා ශබාරු. ශම් කියන්ශන් 
සමාජ සාධාරණත්වයෙ? බුදුරජාණන් වහන්ශස්ශේ ශේ නා 
ජනාධිපතිතුමමා හැම ශවලාශේම උපුටා ෙක්වනවා. එතුමමා හැම 
කථාවක්ම කරනශකාට ශමාකක් ශහෝ දාත්ර පිටකයක් ගැන ශම් 
සභාශේදී කියනවා. හැබැයි  මා අහන්ශන් එක කාරණයයි.             
බුදු රජාණන් වහන්ශස් ශේ නා කළ ෙහශම් ප්රධාන පෙනම 
ශමාකක්ෙ? සමානාත්මතාවයි; සමාජ සාධාරණත්වයයි. සමාජ 
සාධාරණත්වයක් අශ්  රශට් තිශබනවාෙ? අශ්  රශට් ආර්ිකය 
වර්ධනය ශවන්න ඕනෑ; ආර්ිකය ප්රසාරණය ශවන්න ඕනෑ; සමාජ 
සාධාරණත්වය නිර්මාණය ශවන්න ඕනෑ.  

අෙ අශ්  රශට් ධනය ඉතා කුඩා කණ්ඩායමක් වටා 
සංශක්න්රණය ශවනවා. තමුන්නාන්ශස්ලා පසුගිය කාලශේ බදු 

ප්රතිපත්ති සකස් කශළ් සමහර වංචා  ත ෂණවලට ඉඩකඩ විවෘත 
කරමින්. සමහර ආර්ික උපාය මාර්ග සකස් කශළ් ශම් ධනය 
ඉතා කුඩා කණ්ඩායමක්  අතශළාස්සක් මත සංශක්න්රණය 
ශවන්නයි. ඒ ශවනුවට ජනතාව අතරට ආර්ිකය ගලාශගන 
යන්න ඕනෑ. එතශකාට තමයි දු් පත් ෙරුවාට අධයාපනයක් 
තිශබන්ශන්; වාතා්රය සහිත නිවාසයක් තිශබන්ශන්; නීශරෝගී 
සම්පන්න ජීවිතයක් තිශබන්ශන්.  මානසික සුවයක් සහිත මිනිසුන් 
ඉන්න සමාජයක් බිහි වී සමාජය යහපත් ශවන්ශන් එතශකාටයි. 
අපි ශම් රශට් ආර්ිකය ශමාන තරම් දියුණු කළත් වැඩක් නැහැ  
යහපත් සමාජයක් නැත්නම්. අනිකාට තහුම්කන් ශෙන  අනිකාට 
ගරු කරන  අනිකාත් එක්ක ශළන්ගතුමභාවයක් තිශබන  අනිකාත් 
එක්ක මානව බැීමම් තිශබන සමාජයක් අපට ඕනෑ. අෙ එශහම 
සමාජයක් නැහැ  කියන එක මතක තබාගන්න. ආර්ිකශේ 
ප්රතිවිපාක ලැබිලා සමාජය යහපත් ශවන්ශන් නැහැ. ආර්ිකයක් 
කඩා වැටුණු හැම සමාජයක්ම වි ාල වයසනයකට මුහුණ දීලා 
තිශබනවා. අෙ අපට ආර්ික අර්බුෙයක් තිශබනවා; සමාජ 
වයසනයක් තිශබනවා; ශේ පාලන අර්බුෙයක් තිශබනවා. ශම් 
අර්බුෙශයන් ශම් රට ශගාඩගැනීම සඳහා යම් යථාර්ථවාදී වැඩ 
පිළිශවළකට යන්න ඕනෑ. මා නැවතත් කියන්ශන්  ඒ වැඩ 
පිළිශවශළ් මූික පෙනම ජනතාවශේ කැමැත්ශතන් නව 
පාලනයක් සකස් කර ගන්න ඕනෑය කියන එකයි. අන්න ඒ 
ශයෝජනාව ඉදිිපත් කරමින් මා නතර ශවනවා.  

ශබාශහාම ස්තුමතියි  ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි. 

 

ගරු රනිල් වික්රමියංහ මහතා (ජනාධිපතිුමා, ආරක්ෂ ක 

අමාතය සහ මුදල්, ආර්ික ස්ාාීකකරණ සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති අමාතයුමා)  
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைெிங்ஹ - ெனொதிபதியும் பொதுகொப்பு 

அமைச்ெரும் நிதி, தபொருளொதொர உறுதிப்பொடு ைற்றும் மதெியக் 

தகொள்மககள் அமைச்ெரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - President, Minister of 
Defence and Minister of Finance, Economic Stabilization 
and National Policies) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  එක කාරණයක්                

මම පැහැදිි කරන්න ඕනෑ. අශ්  යහ පාලන ආණ්ඩුව              

කාලශේ ජනාධිපති උපශේ ක ශස.. . වැිඅමුණ මැතිතුමමාශේ 

ප්රධානත්වශයන් කණ්ඩායමක් ඩුබායිවලට ගියා. ඩුබායිවලදී ඒ 

ගැන ශහායා බලා එතුමමන්ලා ආපහු ලංකාවට පැමිණියා. ඉන් පසුව 

ඒ අය තවම පියවරක් ගත්ශත් නැහැ. එයට ශහ්තුමව  ඒ අයට සාක්ි 

නැහැ කිේවා. මට ඊට වඩා කරන්න ශෙයක් නැහැ. ඒ අය සිටිශේත් 

මා යටශත් ශනාශවයි. 

ගරු අනුර දිසානායක මන්ීතුමමනි  බුදුරජාණන් වහන්ශස් 

ශේ නා කශළ් සමානත්වය ගැන ශනාශවයි. චතුමරාර්ය සතයශේ 

තිශබන්ශන් දුක ගැන. දුක නැති කිරීමට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය 

අනුගමනය කරන්න කිේවා. එච්චරයි.  
 

ගරු ෂ ාණක්කයයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ெொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொெைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි - 
 

ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රාසමාණික්කම් මන්ීතුමමා. 
 

ගරු ෂ ාණක්කයයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ெொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொெைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
தகௌரவ பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கமள, மநற்மறய தினம் 

நொன் இச்ெமபயில் இல்லொததபொழுது, நொன் பிரதிநிதித்துவம் 

தெய்யும் ைொவட்டத்மதச் மெர்ந்த ெக பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் 

1205 1206 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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என்னுமடய தபயமரக் குறிப்பிட்டு ஒருெில கருத்துக்கமளச் 

தெொல்லியிருந்தொர். ஆமகயொல், அமவ ததொடர்பில் ததளிவூட்ட 

விரும்புகிமறன்.  

எனக்கு எனது தொயும் தந்மதயும் மவத்த தபயர் 

ெொணக்கியன் ரொகுல் ரொஜபுத்திரன் இரொெைொணிக்கம் என்ப 

தொகும். அது பற்றி அவருக்கு ஏதொவது குழப்பைிருந்தொல், 

என்னிடம் மகட்கலொம். அடுத்து, என்னுமடய தபயமரக் 

குறிப்பிட்டு கொணி அபகொிப்புத் ததொடர்பொக ஒரு விடயத்மதச் 

தெொல்லியிருந்தொர். அவ்விடயம் ததொடர்பில் ெந்மதகம் இருந் 

தொல், குழுதவொன்மற நியைித்து விெொரமண நடத்துைொறு நொன் 

ைொண்புைிகு ெனொதிபதி அவர்கமளக் மகட்கிமறன். அதற்கொக 

என்னுமடய தபயொிலுள்ள கொணிகள் பற்றிய  ெகல ஆவணங் 

கமளயும் நொன் தருகிமறன். அமதமபொல், ெிவமநெதுமர 

ெந்திரகொந்தன் அவர்களுமடய தபயொில் இருக்கும் ஆவணங் 

கமளயும் தருகிமறன். அவற்மறயும் நீங்கள் விெொொியுங்கள்!  

அடுத்து, நொன் கனடொவுக்கு ஆட்கடத்தல் தெய்வதொகச் 

தெொல்லியிருந்தொர். கனடொவுக்கு விெொ தபற்று, எப்படிப் 

மபொவததன்று ததொியொததன்ற விடயத்மத மநற்று அவமர 

நிரூபித்திருந்தொர். கனடொவுக்கு ஆட்கமளக் கடத்தி, கொசு 

உமழக்கமவண்டிய அவெியம் எனக்கு இல்மல. ரவீந்திரநொத் 

என்ற VC கடத்தப்பட்டொர்; பிமரைினி என்ற தபண்ைணி 

கடத்தப்பட்டு, rape பண்ணப்பட்டொர்; நமடென் கடத்தப் 

பட்டொர். இவற்மறப் பற்றியும் விெொொிக்க மவண்டும். 

அவுஸ்மரலியொவிற்கு ஆட்கமளக் கடத்துவது ெம்பந்தைொன 

தெய்திதயொன்று ABC தெய்திச் மெமவயில் 2022ஆம் ஆண்டு 

தெப்தரம்பர் ைொதம் 22ஆம் திகதி தவளிவந்திருக்கிறது. 

அதொவது,  அகிலகுைொர் ெந்திரகொந்தன் என்று அமழக்கப்படும் 

ெிவமநெதுமர ெந்திரகொந்தனுமடய ெமகொதரர் அவுஸ்மரலி 

யொவிற்கு ஆட்கமளக் கடத்துவதொக அந்தச் தெய்தியிமல 

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அது ததொடர்பொன ஆவணத்மத 

நொன் இந்த உயொிய ெமபயிமல *ெைர்ப்பிக்கின்மறன்.  

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில்  
 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

அவர்கள் கொணி அபகொிப்புச் தெய்கிறொர் என்பமத நொன் 

ஆதொரத்துடன்தொன் தெொல்கிமறன். ைொண்புைிகு ெனொதிபதி 

அவர்கமள, இது ததொடர்பில் விெொரமண தெய்வதற்கு 

உடனடியொகக் குழுதவொன்மற நியைியுங்கள்! எங்களுமடய 

ைொவட்ட அபிவிருத்திக் குழுவின் இமணத்தமலவொின்  

ஊழமலக் கண்டுபிடிப்மபொம். என்ைீது சுைத்தப்பட்ட அமனத் 

துக் குற்றச்ெொட்டுக்கமளயும் நொன் முழுமையொக நிரொகொிக் 

கின்மறன். மநற்மறய தினம் பொரொளுைன்றத்தில் நொன் 

அவருமடய உமரமயக் மகட்கமவண்டும் என்மற இருந்மதன். 

எனினும், முக்கியைொனததொரு கூட்டத்துக்குப் மபொகமவண்டிய 

சூழ்நிமல எனக்கு ஏற்பட்டது. ைொண்புைிகு ெனொதிபதி அவர்கள் 

கட்டொயைொக ஒரு குழுமவ நியைித்து, அவருமடய ஊழமலப் 

பற்றி விெொொிக்க மவண்டும் என்று ைீண்டும் மகட்டு, எனது 

உமரமய நிமறவுதெய்கிமறன். நன்றி. 

 

ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු (ආචාර්ය) සුසිල  ශේමජයන්ත තමතිතුමමා. ඔබතුමමාට 

මිනිත්තුම 29ක කාලයක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 12.1)] 
 

ගරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුියල් නේමජයන්ත මහතා 

(අධායාපන අමාතය සහ පාර්ිනම්න්ුනේ සභානායකුමා) 
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த - 

கல்வி அமைச்ெரும் பொரொளுைன்றச் ெமப முதல்வரும்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law - 
Minister of Education and the Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  2023 අය වැය ශෙවන වර 

කියවීශම් විවාෙශේ අවසාන දිනයට අපි අවතීර්ණ ශවලා සිටිනවා. 

2023 අය වැය තස්තශම්න්තුමව අනුව සමස්ත වියෙම රුපියල  

බිියන 7 879යි. ඒ  රාජය ණය ආපසු ශගවීමත් සමඟ. රාජය ණය 

ගැනීම් හැර මුළු ලැබීම් රුපියල  බිියන 3 (4)යි. එතශකාට මුළු 

ණය ගැනීශම් අව යතාව රුපියල  බිියන ( 979යි. ණය ආපසු 

ශගවීම් රුපියල  බිියන 2 024 අඩු කළාම  බිියන 2 94(යි. ඒක 

තමයි සාරාං ය. අපි බලමු  ශම් වියෙම එන්ශන් ශකාශහාමෙ 

කියලා.  

 

ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ශම් අවස්ථා ශේදී කවුරුන් ශහෝ ගරු 

මන්ීවරශයක් මූලාසනය සඳහා ගරු ෂාණක්කියන් රාජපුත්තිරන් 

රාසමාණික්කම් මන්ීතුමමාශේ නම ශයෝජනා කරන්න. 

 

ගරු කංචන විනේනස්කර මහතා (විදුිබල සහ බලශක්ති 

අමාතයුමා) 
(ைொண்புைிகு கஞ்ென விமஜமெகர - ைின்ெக்தி  ைற்றும் வலுெக்தி 

அமைச்ெர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - Minister of Power and 
Energy) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි  එගරු ෂාණක්කියන් 

රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මන්ීතුමමා ෙැන් මූලාසනය ගත 

යුතුමයඑ යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 

ප්රශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගරු නිනයෝජය කාානායකුමා මූලාසනනයන් ඉවත් 

වූනයන්, ගරු ෂ ාණක්කයයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொ 

ெனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு ெொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் 
இரொெைொணிக்கம் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN RASAMANICKAM 
took the Chair. 

 
ගරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුියල් නේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  අශ්  සමස්ත වියෙශමන් 

තුමශනන් එකක් ශවන් ශවන්ශන්  ලක්ෂ 14ක් පමණ වන රාජය 

ශස්වකයන්ශේ වැටු්  හා දීමනා සහ වි්රාම වැටු්  ශගවීම සඳහා. 

රජශේ ආොයම ශබාශහෝ ශවලාවට ප්රමාණවත් ශවන්ශන් නැහැ  

වැඩි වියෙමක් ෙැිය යුතුම ආරක්ෂක  අධයාපන හා ශසෞඛ්ය 

ක්ශෂ්ත්රවල ශස්වා සැපයිමට. ශම් තත්ත්වයට තමයි අෙ අපි තවිත් 

තිශබන්ශන්. ශම් ප්ර ්නයට විසුගම්  ශහායන්ශන් ශකශස්ෙ? එක 

පැත්තකින්  විශේ  සංචාරකයන් zero වුණා  ශකාවිඩ්-19 

වසංගතයත් එක්ක. පසුගිය අවුුුරුදු ශෙශකන්  අවුරුදු එකහමාරක් 

විතර විවිධ අවස්ථාවලදී රට වසා ෙැමුවා. නිෂ්පාෙන තති වුශණ් 

නැහැ. අපනයනය යම් ප්රමාණයකින් අඩාළ වුණා. ශලෝකශේම 
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————————— 
*  පුස්තකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ිශම්න්තුමව 

ජාතයන්තර ශවශළඳාම පසුබෑමකට ලක් වුණා. ශම් සියල ල සාර්ව 

ආර්ික ප්ර ්න. සියයට 9ක්ව තිබුණු ණය ශපාලී අනුපාතය ශම් 

ශවනශකාට සියයට 30 ඉක්මවා ගිහිල ලා තිශබනවා. ඒකට ශහ්තුමව 

තහුවාම සඳහන් කරන්ශන් මුෙල  සංසරණය අඩු කිරීම  ණය 

ගැනීම අවධර්යවත් කිරීම හා ඉතුමරුම් වැඩි කිරීමයි. ශමාකෙ  රට 

තුමළ බැංකුවල රවශීලතාව පිළිබඳ ප්ර ්නයක් තිශබනවා. රවශීලතා 

ප්ර ්නය විසීමම සඳහා යම් යම් ක්රශමෝපාය ශයාො තිශබනවා.  

 පසුගිය ෙ ක කිහිපය පුරාම ඉදිිපත් ූ අය වැය ශල ඛ්නවල 

අන්තිමට අය වැය හිඟය පියවා තිශබන්ශන්  එක්ශකෝ ජාතයන්තර 

ආයතනවින් ලබා ගන්නා ූ විශේශීය ණයවින්  එශහම 

නැත්නම්  ශේශීය බැංකුවින් සහ ශවනත් ක්රශමෝපාය මඟින් ලබා 

ගන්නා ූ ණයවින්. එශහමත් නැත්නම්  බදු වැඩි කිරීම හා 

භාණ්ඩ හා ශස්වා මත අලුශතන් පනවන බදුවින්. අපි 

උොහරණයක් ගනිමු. ආචාර්ය තන්.තම්. ශපශර්රා මැතිතුමමා 1973 

ශනාවැම්බර් මස 01වැනි ො තමයි 197( මුෙල  වර්ෂය සඳහා අය 

වැය ඉදිිපත් කශළ්. මා එහි උපුටනයක් කියවනවා  ඉංග්රීසි 

භාෂාශවන්. 
 

"I have pleasure in moving the Second Reading of the fourth 
Appropriation Bill of the United Front Government led by Mrs. 
Sirima Bandaranaike. I am presenting this Budget in an 
international atmosphere charged with unmitigated inflation." 

ඒ  ජාතයන්තර ව ශයන් ආපු උේධමනය. 
 

"The world has been rocked by floating currencies,...." 

 

Currencies float වීම. 
 

"....spiralling prices.." 
 

මිල spiral එකක් හැටියට ඉහළට යෑම. 
 

".. and an unprecedented scarcity of essential foodstuffs." 

ශපර ශනාූ විරූ ශලස අතයව ය ආහාරවල හිඟයක් තති වීම.  

"Never has the world witnessed such a period of economic 
instability." 

මම ඒ උපුටා ගැනීම කශළ් 197( වර්ෂයට අොළ අය වැශයන්. 

එම අය වැය ශල ඛ්නශේ තව තැනක ශමන්න ශම් විධියට සඳහන් 

ශවනවා: 

 "This attitude is belied by the World Bank’s most recent 
thinking. Or is it that the right hand (IMF) does not know what the 
left hand (World Bank) is doing? "   

ඒ ශවලාශේ ශලෝක ආර්ික අවපාතයක් ආවා  ශලෝකශේ 

ශතල  මිල අධික ශලස ඉහළ ගියා  ආහාර හිඟයකට මුහුණ දුන්නා. 

ශමවැනි අියශයෝග රාශියකට එො මුහුණ දුන්නා. ශකාවිඩ්-19 

තවිත් ශනාශවයි. ශකාවිඩ් වයසනයක් නැතිව පවා එවැනි 

අවස්ථාවලට අපි මුහුණ දුන්නා. එතශකාට ශමාකක්ෙ වුශණ්? ඒ 

ශවලාශේත් ආර්ිකය සංශකෝචනය වුණා. ආනයන . මා කළා. අපි 

පාසල  යන කාලශේ jumping fish poplin ශරදි ගන්න සමුපකාරය 

ගාව උශේ පාන්ෙර 4.00 ඉඳන් ශපෝිශම් ඉන්නවා. එශහම 

තත්ත්වයක් තමයි තිබුශණ්. සතියකට දින ශෙකක් මඤ්ශඤාක්කා  

බතල තමයි ශහෝටල වල කන්න තිබුශණ්. ආර්ිකය සංශකෝචනය 

කරන්න වුණා. හැබැයි  ඒ . මාවන් කශළ ්ආනයන . මා කරන්නයි. 

ඒ වකවානුව ශවනශකාට ශරදිපිළි කර්මාන්තයට  අශනකුත් 

අපනයන භාණ්ඩවලට අව ය  අමු රවය ශගන ඒම ශම් තරම් 

බරපතළ ප්ර ්නයක් ශවලා තිබුශණ් නැහැ. අශ්  රශට් නිෂ්පාෙනය 

කරන රබර්  කුළු බඩු  ශපාල   ශත් වැනි අපනයනවින් තමයි 

ප්රධාන ව ශයන් අශ්  ආර්ිකය රඳා පැවතුමශණ්. ඒ කාලශේ 

විශේ  ්රමිකයන් අපට මුෙල  එේශවත් නැහැ. ඒ වකවානුව තුමළ 

පැවැති තත්ත්වය තුමළ තමයි ඒක කළමනාකරණය කර ගන්න 

සිේධ වු ශණ්. එම අය වැශයහි ශයෝජනා ඉදිිපත් කරලා තිශබනවා. 

මම ශම් කියාශගන ආශේ අය වැය ඉදිිපත් කරනශකාට  තති වන 

තත්ත්වයන්ට ශකාශහාමෙ මුහුණ ශෙන්ශන් කියලායි. ඒ 

Proposals ශම්ශක් සඳහන් කරලා තිශබනවා: Business Turnover 

Tax සහ විශේ  විනිමය පිවර්තනය කරන්න Convertible 

Rupee Account එකක් හුගන්වා දුන්නා; taxation of income on 

a current year basis,  ඒ වර්ෂයට අොළව tax ශගවීම හුගන්වලා 

දුන්නා; Excise Duty on tobacco, නැත්නම් දුම්ශකාළ බේෙ 

හුගන්වා දුන්නා. ශමන්න ශමශහම තමයි එො අය වැය පරතරය 

පියවා ගන්න සාමානය විධියට කටයුතුම කශළ්.  

ආචාර්ය තන්.තම්. ශපශර්රා මැතිතුමමාශේ අය වැය කථාශේ 

රාජය ශස්වය ගැන කියනවා. එො ලක්ෂ )ට අඩු රාජය ශස්වකයන් 

සංඛ්යාවක් හිටිශේ. හැබැයි  එතුමමා එො පුශරෝකථනය - predict - 

කළා; ශම් විධියට රාජය ශස්වක සංඛ්යාව වැඩි වුශණාත්  

අනාගතශේ යම් ෙවසක ණය අරශගන තමයි වැටු්  හා වි්රාම 

වැටු්  ශගවන්න ශවන්ශන් කියලා. අෙ අපි එතැනට තවිත් 

තිශබනවා. ආර්ික විෙයාව පිළිබඳව ආචාර්ය උපාධියක් තිශබන  

වාම ශේ පාලනශේ නායකත්වය ෙරපු ආචාර්ය තන්.තම්. 

ශපශර්රා මැතිතුමමා එවැනි අියශයෝග රාශියක් මැේශේ තමයි එො ඒ 

අය වැය ඉදිිපත් කශළ්. අපි ෙැන් එතැනින් ශමපිට අය වැයක් 

අරශගන බලමු.  

අපි 2000 වර්ෂශේ අය වැය කථාව අරශගන බලමු. ජනාධිපති 

සහ මුෙල  හා ක්රම සම්පාෙන අමාතය ගරු චන්ිකා බණ්ඩාරනායක 

කුමාරතුමංග මැතිනිය වර්ෂ 2000ක් ූ ශපබරවාි මස 1(වැනි සුගො 

තමයි ශම් අය වැය ඉදිිපත් කරලා තිශබන්ශන්. ශම් අය වැය 

කථාශේ එතුමමිය ශමශහම කියනවා; 

 "එශහත් ජනාධිපතිවරයාශේ කටයුතුමවලට අොළව පවතින 
සම්ප්රොයයන් ශහ්තුමශවන් මශේ අය වැය ශයෝජනා ශපෞේගිකවම 
ඉදිිපත් කිරීශම් අවස්ථාව මට අහිමි වුණා. ශම් කාර්ය ඉතාමත් 
කාර්යක්ෂම ශලස ඉටු කිරීශම් කටයුත්ත භාර ගත්ශත් බහු්රැත ෙැනුශමන් 
යුතුම මශේ නිශයෝජය මුෙල  අමාතයවරයා වන මහාචාර්ය ජී.එල . පීිස ්
මැතිතුමමායි.එ  

ඒ අය වැය ඉදිිපත් කරන අවස්ථාව  - 2000 වර්ෂය - 

ශවනශකාට GDP - Gross Domestic Product - එක සියයට )ක් 

ශවනවා. ඒ සංඛ්යාශල ඛ්න මා සතුමව තිශබනවා.   

ෙැන් අපි ඊළඟ අය වැය බලමු. ඒ අය වැය ඉදිිපත් කශළ් 

කවුෙ? ඒ අය වැය ගැනත් මීට දින කිහිපයකට ශපර මහාචාර්ය 

ජී.එල . පීිස් මැතිතුමමා ශම් ගරු සභාශේදී  කථා කළා. මහාචාර්ය 

ජී.එල . පීිස ්මැතිතුමමා ශම් අය වැය කථාව ඉදිිපත් කශළ ් 2001 

මාර්තුම මස 08වැනි ො. එතුමමා ශමාකක්ෙ කිේශේ? එතුමමා ශමශහම 

කියනවා; 

" ශමම ශගවී ගිය කාලපිච්ශේය තුමළ ශනානවත්වාම ජාතික 
ආරක්ෂාවට තර්ජන එල ල වීමත්  ආරක්ෂක කටයුතුම ශවනුශවන් අධික 
වියෙමක් ෙැරීමට සිදුවීමත් අශ්  ආර්ිකය හා මූලය සැලසුම් 
මූශලෝපායයන් අශ් ක්ිත අයුින් ක්රියාත්මක කිරීමට ඉඩ ශනාලැශබන 
පිේශෙන් ජාතයන්තර ව ශයන් ෙක්නට ලැශබන ආර්ික 
අස්ථාවරභාවයත් ගැන සලකා බලන විට  එක දිගට අයවැය කථා හතක් 
ඉදිිපත් කිරීමට ලැබීම අියශයෝගයක් බව කිවයුතුම ශනාශේ.එ   

එතුමමාශේ හත්වැනි අය වැය තමයි ඒ 2001 වර්ෂයට 

ඉදිිපත්  කශළ්.  2001 මහ බැංකු වාර්තාශේ මම කින් කියපු 

මූර්ත නිමැවුම් කියන එශක් ෙළ ශේශීය නිෂ්පාදිතය ජණ 1.(යි. 
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කින් අවුරුේශේ 4.8ක් ශලස තිබුණු එක 2001දි ජණ 1.(යි. 

එතශකාට ශකාවිඩ්-19 බලපෑමක් තිබුණාෙ? ශම් වාශේ ආර්ික 

ප්ර ්නයක් තිබුණාෙ? යුේධයක් තිබුණා  ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්ර ්නයක් 

තිබුණා. හැබැයි  ශලෝක ආර්ික අවපාතයක් තිබුණාෙ? නැහැ. 

ජාතයන්තර ශවශළඳාශම් ප්ර ්නයක් තිබුණාෙ? නැහැ. ශමන්න  

2001 දී ලැබිලා තිශබන ප්රතිලලය. ෙළ ශේශීය නිෂ්පාදිතය ජණ 

1.(යි. ෙැන් ඒක ජණ 8යි. ෙැන් ජණ 8ක් වුශණ් සිේධි ගණනාවක් 

ශවලා ශන්. හැබැයි ඒ ශමානවත් නැතිව ෙළ ශේශීය නිෂ්පාදිතය 

2001 දී ජණ 1.(යි. මම ශම් කියන්ශන් කින් කලට ශවලා 

තිශබන ශේ.  

ඊළඟට  2003 වර්ෂය ගනිමු. 2003 මහ බැංකු වාර්තාව 

ගත්තාම  GDP එක නැවත 4.9යි. ඒ කියන්ශන් ඊළඟ අවුරුදු 

ශෙශක්දී 4.9ට ගිහිල ලා තිශබනවා. කින් කලට මතුම වන්නා ූ 

ප්ර ්නත් එක්ක ඒවාට සාර්ව ආර්ික ව ශයන් විසුගම් ලබා 

ශනාශෙන තාක්කල   තති වන්නා ූ ප්රතිලල තමයි ඉතිහාසය තුමළ 

ශම් සංඛ්යාශල ඛ්න ෙත්තවින් අපට ශපන්වා ශෙන්ශන්. 2021 

ශනාවැම්බර් මාසශේ 2022 වර්ෂයට අොළ අය වැය ශල ඛ්නය 

ඉදිිපත් කරනශකාට  සාර්ව ආර්ික ප්ර ්නවලට ක්ුර ආර්ික 

විසුගම් නැහැයි කියලා මම ශම් සභාශේදී  කිේවා. අෙ ඒක ඔ් පු 

ශවලා අවසානයි.  

Sir, I would like to quote from the 14th Edition of 
"Economics" by Lipsey and Chrystal.  

 "Microeconomics studies how and why basic resources are 
transformed by producers into all the many goods and services that 
modern consumers want." 

ශම්වා තමයි ක්ුර ආර්ික විසුගම් ශයෝජනාවල තිබුශණ්. ඊට 

පසුව සාර්ව ආර්ිකය පිළිබඳව එහි තවදුරටත් ශමශස් සඳහන් 

ශවනවා: 

 "Macroeconomics studies the amount of activity in the 
economy as a whole and the role of governments in trying to 
influence that activity."  

ශම්ශකන් කියන්ශන් ශමාකක්ෙ? ශම්ශකන් කියන්ශන් රජශේ 

මැදිහත්වීමක් අව යයි කියලා. සාර්ව ආර්ිකය පිළිබඳව කටයුතුම 

කළ යුතුම වන්ශන් ආණ්ඩුව බව ශම් අධයයනය තුමළින් පැහැදිි 

ශවනවා. ක්ුර ආර්ිකය ශමශහයවීම සම්බන්ධශයන්                  

ආණ්ඩුවට ශලාකු වගී මක් නැහැ. ශවශළඳ ශපාළ -markets - 

පාිශභෝගිකශයෝ  සමාගම් -firms-  වැඩ කරන්ශන්                

ශකාශහාමෙ  ඒවාශේ තිශබන තරගකාිත්වය යන ඒවා තමයි 

microeconomicsවල ශකශරන්ශන්. සාර්ව ආර්ිකය                        

-macroeconomics - ගත්ශතාත්  issues and frameworks, issues 

and measurements යන කරුණු තමයි ගණනය කරන්න ඕනෑ.    

මම ෙන්නා තරමින් ලංකාශේ රාජය වි ්වවිෙයාල 17ක් 

තිශබනවා. ඒ 17න් සාම්ප්රොයික වි ්වවිෙයාල තතුමළු ප්රධාන 

වි ්වවිෙයාල හැම එකකම management faculties තිශබනවා  

departments of economics තිශබනවා. ශම් ඔක්ශකාම තිශබනවා. 

අපි සංගණනයක් කරලා බැලුශවාත්  ශම් වි ්වවිෙයාල පේධතියට 

වඩා වැඩියි  මහ බැංකුශේ ආචාර්ය උපාධිය ලබාශගන තිශබන 

සම්පත් ොයකශයෝ සංඛ්යාව.   එශහම ශන්ෙ  Hon. (Dr.) Harsha 

de Silva? ෙැන් අපි fail ශවලා තිශබන්ශන් ශකාශහන්ෙ? 

ආර්ිකශයන්.  

ඊළඟට අපි කෘිකර්මය ගනිමු. ශ් රාශෙණිය  රුහුණ 

වි ්වවිෙයාලවල ඊට අොළ faculties තිශබනවා. හැබැයි ඒවාශේ 

ඉන්න ආචාර්ය  මහාචාර්යවරුන්ට වඩා වැඩියි කෘිකර්ම 

ශෙපාර්තශම්න්තුමශේ ආයතනවල ඉන්න කෘිකර්ම විෙයාඥයන්. අපි 

fail  ශවලා තිශබන අශනක් තැන තමයි එතැන. 

ශේ පාලනඥශයක් යම් ප්රතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගන්නවා නම්  

හැබැයි ඒක වැරදියි නම්  වැරැේෙ ශපන්වා ශෙන්න ඕනෑ. එශහම 

නැත්නම් රටට කියන්න ඕනෑ. ශකෝ  කිේවාෙ? කවුරුවත් කිේශේ 

නැහැ. ශම් අවුරුේශේ රට බංශකා ශලාත් කියලා පසුගිය  අශේල  

මාසශේදී සඳහන් කළාම ශමාකක්ෙ වුශණ්? Kuwait Fund, JICA 

ආදී විවිධ මූලා්රයන්ශගන් වි ්වවිෙයාල පේධතිශේ හෙපු 

ශගාඩනැඟිිවල වැඩ කටයුතුම එශහමම නැවතුමණා. ඒ බව 

ප්රකා යට පත් කරන්න කින් රාජය මූලයය පිළිබඳව වගී ම 

තිශබන පාර්ිශම්න්තුමව ෙැන ශගන හිටිශේ නැහැ. එතැනයි ප්ර ්නය 

තිශබන්ශන්. ඒ ඔක්ශකෝම ශකාශහ්ටෙ ශගනාශේ? ශෙසිය 

විසිපස්ශෙනාශේ කර මතට. ශෙසිය විසිපස්ශෙනාම ඒ වගී ශමන් 

නිෙහස් කරන්න කියලා මම කියන්ශන් නැහැ. නමුත්  ඒක 

ශනාශවයි ප්ර ්නය.  

මම ෙැක්කා  ශම් විවාෙශේදී සමහර මන්ීවරු විරුේධ පක්ෂය 

පැත්ශත් ඉඳශගන ආර්ිකය ගැන කරුණු කිේවා. ඒ අය එො තීන්දු 

ගන්න තැන අපි නම් හිටිශේ නැහැ. මනමාිව ශතෝරලා  

ශපා ශරාන්ෙම් බලලා  ශපෝරුශේ නේගලා  අතපැන් වත්කරලා 

ඔක්ශකෝම කරපු අය විරුේධ පක්ෂය පැත්තට ගිහිල ලා ෙැන් 

කියනවා  මනමාි හියට හිටිශේ නැහැ ලු. ඒ ශතෝරපු තැන්වල 

අපි නම් හිටිශේ නැහැ. අපි කියන්න ඕනෑ ශේ ප්රසිේධිශේ කිේවා. 

එශහම කියලා අපට යම් යම් ප්ර න්වලට මුහුණ ශෙන්න වනශකාට 

කවුරුවත් ඒ ගැන කථා කශළ්ත් නැහැ. හැබැයි  ෙැන් ශමාකෙ 

ශවලා තිශබන්ශන්? 

එො ේලයිශෆාශස්ට් තහනම් කරනශකාට ආචාර්යවරු ශපාත් 

ශගනැල ලා ශපන්නුවා. CKDu - Chronic Kidney Disease of 

Unknown etiology - ගැන කිේවා. Still it is unknown.  

ශමාකක්ෙ කශළ්? ේලයිශෆාශස්ට් තහනම් කළා. WHO එශක්වත් 

නිර්ශේ යක් තිබු ශණ් නැහැ. ශත් වගාශේ වල  පැළ ඉවත් කරන්න 

ක්රමශේෙයක් නැති වුණා. අශ්  ජීවන් ශතාන්ඩමන් මැතිතුමමා ශම් 

ශවලාශේ සභාශේ ඉන්නවා. එතුමමා ඒ ගැන ෙන්නවා. අෙ ඒ 

කටයුත්ත කරන්න ්රමය නැහැ. ශමාකෙ  වල  පැළ අතින් ගලවලා 

ඉවත් කරන්නෙ? ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමමාත් ශම් ගැන 

ෙන්නවා. ශත්වලට ශමාකෙ වුශණ්? වල  පැළ නිසා production 

එක අඩු වුණා. Export කරන quantity එක අඩු වුණා. ශවනත් 

රටවල  අශ්  ශත් ශවශළඳ ශපාළ අල ලා ගත්තා. ෙැන් ඒකට කවුෙ 

වග කියන්ශන්? තීන්දු ගත්ත අය නැහැ. 

කාබනික ශපාශහාර භාවිතය ක්රමානුකූලව අවුරුදු කිහිපයක් 

තිස්ශස් යම් ශතෝරා ගත්ත ප්රශේ යක ආෙර් යක් හැටියට  sample 

එකක් හැටියට අත්හො බලන්න තිබුණා. නමුත්  එශහම වුශණ් 

නැහැ ශන්. එක තීන්දුශවන් ඒක ශවනස් කළා. අන්තිමට ශමාකෙ 

වුශණ්? සියලුම පාිශභෝගික භාණ්ඩවල මිල ඉහළ ගියා  අපනයන 

. මා වුණා  අතයව ය භාණ්ඩ ආනයනය වැඩි කරන්න සිදු වුණා. 

ඔන්න  ලැබුණු ප්රතිලලය.  

ශබාශහෝ ශෙනා ඒ ෙවස්වල ඒ පැත්ශත් ඉඳශගන උපශෙස් දීලා  

ඒවා හි කිේවා. හැන්සාඩ් වාර්තා අරශගන බලන්නශකෝ  නැේෙ 

කියලා. නමුත්  මම පසුගිය අය වැය විවාෙශේදීත් ශමතැන 

ඉඳශගනයි  කිේශේ  සාර්ව ආර්ික ප්ර ්නවලට ක්ුර ආර්ික 

විසුගම් නැහැ කියලා. අෙ ඒක සනාථ ශවලා තිශබනවා. ෙැන් 

සමහරු කියනවා  එඅපි ඕවාට වග කියන්ශන් නැහැ. අපි ඔතැන 

නැහැ.එ කියලා. එශහම කියලා හියන්ශන් නැහැ. එශහම කියන්න 

පුළුවන් ඒ කාලශේ සිටම විපක්ෂශේ සිට අයට. හැබැයි  අශනක් 

අයට එශහම කියන්න බැහැ. ෙැන් ශමාකක්ෙ කරන්න තිශබන්ශ න්? 

ශම් ප්ර ්නය ශත්රුම් අරශගන ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ. මම ශම් 

ශපන්නුශේ  ඉතිහාසශේ ඒ වකවානුවල ශකාශහාමෙ අය වැය 

ඉදිිපත් වුශණ්  ශකාශහාමෙ කටයුතුම කශළ් කියන එකයි.  
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පාර්ිශම්න්තුමව 

අෙ වනශකාට කරන්න තිශබන්ශන් ශමාකක්ෙ? ඉස්ශසල ලාම 

සාමානය ජනතාවට ජීවත් ශවන්න පුළුවන් තත්ත්වය හෙන්න ඕනෑ. 

ෙැන් එතැනත් ප්ර ්නයක් මතුම ශවලා ශන්. මමත් ඒ ගැන ප්ර ්න 

කළා. ශපාිය සියයට 3)ට ගියාම වයාපාිකයා ණය ගන්ශන් 

ශකාශහාමෙ? අෙ බැංකුශවන් TOD එකක් ගන්න බැහැ. ඒ 

සම්බන්ධශයන් ශකාශහ්වත් සාකච්ඡාවක් වුශණ් නැහැ. රජශේ 

මුෙල  පිළිබඳ කමිටුශේ -Committee on Public Financeහි - 

සාකච්ඡා වුශණ්ත් නැහැ ශන්. පාර්ිශම්න්තුමවට තමයි රාජය 

මූලයය පිළිබඳ අයිතිය තිශබන්ශන්. ෙැන් කමිටු ගණනාවක් 

පිහිටුවන්න ශයෝජනා කර  තිශබනවා: Committee on Ways and 

Means, Committee on Banking and Financial Services and 

Committee on Economic Stablilization. රාජය වයවසායන් 

(2(ක් තිශබනවා. එයින්  business enterprises 52ක් තිශබනවා. 

1961 Esso, Shell, Caltex ජනසතුම කරලා තමයි ඛ්නිජ ශතල  

නීතිගත සංස්ථාව හැදුශේ. 1980 ෙ කශේ අග ශවනකල  ශතල  

සංස්ථාව ලාභ ලැබුවා. ශකාශහාමෙ  ඒ අයතනය පාඩු වුශණ්? පාඩු 

වුශණ්  ජනප්රිය තීන්දු ගත්ත නිසායි. අපිත් ඒ තැන්වල හිටියා.  

ශතල  මිල වැඩි කශළ් නැහැ; price formula එක ක්රියාත්මක 

වුශණ් නැහැ. ශතල  වැඩි මිලට ශගනාවා. හැබැයි  අඩු මිලට 

දුන්නා. රුපියල  42ක්ව පැවැති ෙැවි ශතල  - by-product එක - 

ලීටරය 2012දී ලංකා විදුිබල මණ්ඩලයට දුන්ශන් රුපියල  27ටයි. 

ඒ නිසා හැම ලීටරයකින්ම රුපියල  24ක් පාඩු වුණා. ෙවසකට 

ශටාන් 3 000ක් දුන්නා විදුිය නිෂ්පාෙනය කරන්න. ගණන් හෙලා 

බලන්න  පාඩුව ශකාපමණෙ කියලා. ශම් ක්ශෂ්ත්ර සම්බන්ධශයන් 

වන ප්රතිපත්තිමය තීන්දු නිසියාකාරශයන්  නිසි ශේලාවට 

ශනාගැනීම  ප්ර ්නයක් බවට පත් ශවලා තිබුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ෙැන් ේලයිශෆාශස්ට් තහනම 

ඉවත් කර තිශබනවා. හැබැයි  යූියා ශගන්වනවා. මඩ ශපාශහාරත් 

එනවාය කියනවා. ශකාශහාම නමුත්  අපි මහ කන්නය සාර්ථක 

කර ගනිමු. ශලෝක ආහාර හිඟයක් ගැන පුශරෝකථනය කර 

තිශබේදී ඒකට විසුගමක් ශෙන්න අපට එතැනට යන්න ශවනවා. ඒ 

නිසා තමයි ආණ්ඩුව ඒ පියවර ගත්ශත්.  

ශකාවිඩ්- 19 වසංගතය කාලශේ විශෙස් සංචාරකයන්ශේ 

පැමිණීම zero ශවලා තිබුණා. ෙැන් ඒක ක්රමානුකූලව වැඩි ශවමින් 

පවතිනවා.  සංචාරක කර්මාන්තශේ  ශහෝටල  කර්මාන්තය  

restaurants ආදී වයාපාරවල ජජු හා වක්ර ව ශයන් ලක්ෂ )ක් 

පමණ රැකියාශේ ශයදී සිටියා. ඒ ක්ශෂ්ත්ර බින්දුවටම වැටුණා. ණය 

ගත්ත අයට ණය ශගවා ගන්න බැි වුණා. හැබැයි  ෙැන් 

ක්රමානුකූලව ඒ අය නැඟිටිනවා. ඒ තත්ත්වය වැඩි කර ගන්න අපට 

තවදුරටත් පියවර ගන්න සිේධ ශවනවා.   

ඊළඟට  විශේ  ශවළඳාම - foreign trade - ගැන අපි බලමු.  

2019 අග භාගශයන් ආරම්භ වුණාම 2020  2021 වසර ශෙශක්ම 

ජාතයන්තර ශවළඳාම සම්පූර්ණශයන්ම පසුබෑමකට ලක් වුණා . 

එශහම වුශණ් අශ්  ර ශට් විතරක් ශනාශවයි. නියමිත ආකාරශයන් 

අපනයන කටයුතුම කරන්න බැි වුණා. ආනයන කටයුතුම . මා කළා. 

එශහම කශළ් අපි විතරක් ශනාශවයි. විශේ  විනිමය ඉතුමරු කර 

ගැනීම සඳහා ආනයනික භාණ්ඩ අපි . මා කරනශකාට අශනක් 

රටවලුත් ඒ පියවරම ගන්නවා. ඒ නිසා එතැන ඒ ප්ර ්නය තති 

වුණා.  

ෙැන් අපට ශමාකක්ෙ කරන්න ශවලා තිශබන්ශන්? ණය 

ප්රතිවයුහගතකරණය - debt restructuring. ශේශීය ණය 

ප්රතිවයුහගත කරන්ශන් ශකාශහාමෙ? ඒක වි ාල අියශයෝගයක්. 

ඒක කරන්න ගිශයාත් ශමාකෙ ශවන්ශන්?  මම ඒ ගැන කියන්න 

යන්ශන් නැහැ.  ගරු ඩිලාන් ශපශර්රා මන්ීතුමමාත් ශම් ශවලාශේ 

සභාශේ ඉන්නවා. එතුමමාත් ෙන්නවා එශහම කරන්න ගිශයාත් 

ශමාකක්ෙ අශ්  බැංකු පේධතියට ශවන්ශන් කියලා. අශ්  බැංකු 

පේධතිය ලබා දී තිශබන ණය කපා හින්න ගිශයාත්  ප්රතිවයුහගත 

කරන්න ගිශයාත් ශමාකක්ෙ ශවන්ශන්? බැංකුවල රවශීලතාව අඩු 

ශවනවා; එදිශනො ශස්වා පවත්වා ශගන යන්න අමාරු ශවනවා; 

ගනුශෙනුකරුවන්ට අමාරු තත්ත්වයක් තති ශවනවා. අපි ඒක 

ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. එශහම නම් විශේ  ණය ප්රතිවයුහගත 

කරන්න ඕනෑ. ඒක රාජය තාන්ත්රික සබඳතා තුමළ  තාක්ෂණික 

ක්රමශේෙ අනුවයි කරන්න ඕනෑ. ප්රධාන ණයකරුවන් එක්ක 

සාකච්ඡා කරලා ප්රතිවයුහගත කිරීම කරන්න ඕනෑ. ඒකට තමයි අෙ 

අපි අවතීර්ණ ශවලා තිශබන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  IMF එශකන් අපි ගන්ශන් 

ආර්ිකය ස්ථා උකරණය කිරීම සඳහා ූ ණය මුෙලක්. ඒ විධියට 

අපි ෙහසය වතාවක් IMF එශකන් ණය අරශගන තිශබනවා. 2009 

යුේධය අවසන් කරනශකාට අශ්  රශට් සංචිත තිබුශණ් ී යෙ? සති 

හතරටයි අශ්  රශට් සංචිත තිබුශණ්. ඊට පස්ශස් ශමාකක්ෙ වුශණ්? 

IMF එකට ගියා. Stand-by Arrangement එකකින් US Dollars 

2.5 billion ගත්තා. ඒක ෙැම්මා සංචිතයට. එතශකාට අපට 

පුළුවන්කම ලැබුණා  හුස්මක් ගන්න; නැවත වතාවක් ඉදිියට 

එන්න.  

ණය අරශගන විතරක් ශම් ප්ර ්නය විසඳන්න බැහැ. ණය ආපසු 

ශගවන්න ඕනෑ ශන්. ඉතිහාසශේත් වුශණ් ඒකයි. එශහම නම් අපි 

කරන්න ඕනෑ ශමාකක්ෙ? ආශයෝජන ආකර්ෂණය කරගන්න 

ඕනෑ. ආශයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට නම් රට තුමළ 

වි ්වාසයක් ශගාඩනැශඟන්න ඕනෑ. ශබාශහෝ ශවලාවට අපි 

ෙකිනවා  mandate එකක් නැහැ කියනවා. රනිල  වික්රමසිංහ 

මැතිතුමමා ජනාධිපතිතුමමා වුශණ් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව අනුව. 

තවත් හිටියා ශන් contendersලා ශෙන්ශනක්. ඒ ඩලස් 

අලහ් ශපරුම මැතිතුමමායි  අනුර දිසානායක මැතිතුමමායි. ශහාඳයි  

ඩලස් අලහ් ශපරුම මැතිතුමමා දිනුවා නම්  එතශකාටත් කියන්න 

ශවන්ශන් ඕකම ශන්. ජන වරමක් නැහැ කියලා ශන් කියන්න 

ශවන්ශන්. අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමමා දිනුවත් කියන්න 

ශවන්ශන් ජන වරමක් නැහැයි කියලා ශන්. එතශකාට ජන වරම 

ශකාශහාමෙ අර්ථ නිරූපණය කරන්ශන්?  

 
ගරු ඩිලාන් නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு டிலொன் தபமரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.   
ගරු තමතිතුමමනි  එතැන ශපාඩි ශවනසක් තිශබනවා ශන්. 

ඩලස් අලහ් ශපරුම මැතිතුමමා ඡන්ෙය ඉල ලුශේ ශපාශහාට්ටුශවන්. 

එතශකාට ශපාශහාට්ටුවට ජන වරමක් ලැබුණා ශන්. ඩලස් 

අලහ් ශපරුම මැතිතුමමා කියන්ශන්  ශපාශහාට්ටුව නිශයෝජනය 

කරන අශ් ක්ෂකශයක් ශන්. රනිල  වික්රමසිංහ මැතිතුමමාට 

පාර්ිශම්න්තුම මැතිවරණශේදී තඩ්රසුත් නැහැ ශන්. ඒ නිසා එතැන 

ශපාඩි ශවනසක් තිශබනවා. ඒක ඔබතුමමා පිළිගන්න එපා යැ. 
 
 
ගරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුියල් නේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ඔේ  ශවනසක් තිශබනවා. නමුත්  අපි ෙන්ශන් නැහැ ශන් කවුෙ 

අගමැති ශවන්ශන් කියලා. සජිත් ශේමොස මැතිතුමමා අගමැති 

වුශණාත් එතැනත් ජන වරමක් නැහැ ශන්.  
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ගරු ඩිලාන් නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு டிலொன் தபமரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
ඒ ශවලාශේ ඉල ලුශේ සර්ව පාක්ික ආණ්ඩුවක් ශන්. ඒ 

ශෙශෙනා අතින් ජන වරම ගැන සංසන්ෙනය - 

 
ගරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුියල් නේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

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

ඔබතුමමාට තර්කයක් මතුම කරන්න පුළුවන්. එතැන තර්කය 

වන්ශන් එකම පක්ෂශේ අය ඉන්න ඕනෑ කියන කාරණය. ඒක 

ශනාශවයි මා කියන්ශන්. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ ශකාශහ්වත් 

කියලා නැහැ ජනවරම ලැබුණු පක්ෂශේ ශකශනකු 

ජනාධිපතිවරයා ශලස ඡන්ෙශයන් ශතෝරා පත් කරන්න ඕනෑ 

කියලා. 

 

ගරු ඩිලාන් නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு டிலொன் தபமரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 

ඒක ශේ පාලන වුවමනාව ශන්. 

 
ගරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුියල් නේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

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

ශපාඩ්ඩක් ඉන්න. මම කියන්ශන් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 

ප්රතිපාෙනය.  

 
ගරු ඩිලාන් නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு டிலொன் தபமரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
මම කිේශේ  ජනවරම අනුව.  

 
ගරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුියල් නේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ජනවරම ගත්ශතාත් - [බාධා කිරීමක්] අශනක් අතට  අනුර 

දිසානායක මන්ීතුමමා පත් වුණා නම් ශමාකෙ ශවන්ශන්? 

එතශකාටත් ඔය තර්කය අොළයි ශන්.  

 

ගරු ඩිලාන් නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு டிலொன் தபமரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 

අනුර දිසානායක මැතිතුමමාට ජනවරමක් තිශබනවා ශන්  රනිල  

වික්රමසිංහ මහත්මයා එක්ක සංසන්ෙනය කරන ශකාට. රනිල  

වික්රමසිංහ මහත්මයාශේ පක්ෂය පරාෙයි; තඩ්රසුත් නැහැ. එක් 

මන්ීවරයකුවත් පාර්ිශම්න්තුමවට ශත්රී පත් ශවලා ආශේ නැහැ.  

 
ගරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුියල් නේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

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

ඒක ඔබතුමමාශේ මතය. නමුත්  මා කියන්ශන් ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශේ ප්රතිපාෙන අනුව බලනවා නම්  ජනවරම තිබුණු අය 

එතුමමාව ජනාධිපති හැටියට පත් කර තිශබනවා. එච්චරයි. [බාධා 
කිරීමක්]  ඔේ  ශපාශහාට්ටුශේ බහුතරයක් ශනාතිබුණා නම් එතුමමා 

පත් ශවන්ශන් නැහැ ශන්. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ඩිලාන් නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு டிலொன் தபமரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
වයවස්ථානුකූලව හි.  

ගරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුියල් නේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ඔේ  වයවස්ථානුකූලවත් හි. ජනවරම අනුව ගත්තත් 

ශපාශහාට්ටුශවන් තමයි වැඩිපුර ඡන්ෙ ප්රමාණය හම්බ වුශණ්. 

ජනවරම දුන්ශන් ශකාශහාමෙ? [බාධා කිරීමක්] තනි තනිවත්  
පක්ෂ හැටියටත් ඡන්ෙ හම්බ වුණා. ඒ ඒ පක්ෂයට තිබුණු ජනවරම 

අනුව තමයි වයවස්ථානුකූලව ජනාධිපතිවරයා පත් කරශගන 

තිශබන්ශන්. මම කියන්ශන් එච්චරයි.  

ශම් සභාශේදී කියැවුණා 1977න් ශමපිට ගැන. එශහම නම් 
1970 ඉඳන් 1977 වනකල ම ගන්න පුළුවන්ශන්. හැබැයි  1970-

1977 ආණ්ඩුව කරන්න ගන්න ශකාට ශමාකෙ වුශණ්? 1971 

කැරැල ල ආවා. එො ශමාකක්ෙ වුශණ්? 10 000ක් මිය ගියා  
12 000ක් පුනරුත්ථාපනය කළා. එතශකාට ආර්ිකය පසුබැස්ශස් 

නැේෙ? ඒක හි නම්  ඒ හි ශේට බාධා වුශණ් ශකාශහාමෙ? අපට 
1971දී සාමානය ශපළ විභාගය ියන්න වුශණ් කල  ගිහින්. 

ඊළඟට  1988  1989  1990 කාලය අරශගන බලන්න. අෙ 
ශබාශහෝශෙනා ම්ශල ච්ඡ ශලස කථා කරනවා. ඒ කාලශේ හදිසි 

නීතිය යටශත්  - ඔබතුමමා ෙන්නවා  ගරු ඩිලාන් ශපශර්රා 
මන්ීතුමමා - ශවනම panel එකක් තිබුණා. Bail application එක 

ොලා panel එකට යන්න ඕනෑ, උසාවියට කින්. එතැනින් 

අනුමැතිය ශෙනකල  හදිසි නීතිය යටශත්ත්, - PTA යටශත් 
ශනාශවයි - තප දුන්ශන් නැහැ. ශමශහ්ට ශබෝම්බ ගහපු නඩුශේ 

විත්තිකාරශයෝ 4ශෙනා නිෙහස් වුණා. නිෙහස් වුණාට පස්ශස්ත් 
අවුරුදු ශෙකහමාරක් DO ගහලා ිමාන්ඩ් එශක් තිබ්රබා. ඒ නිසා අපි 

ශපාඩ්ඩක් ඉතිහාසය ගැනත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒවා හි කියන 
එක ශනාශවයි මා කියන්ශන්. ෙැන් Counter Terrorism Bill එක 

ලැහැස්තියි. [බාධා කිරීමක්] ඉතින්? තයි, ශම් වාසුශේව 

නානායක්කාර මැතිතුමමාත් හිටිශේ. ඒ වකවානු තුමළ ඒවා සිදු 
ශවලා  ෙැන් ඒ වකවානු පහු කරලා තවිත් තිශබන්ශන්. මම ඒ 

ශපන්වා දුන්ශන් ඉතිහාසශේ ආර්ිකශේ ශවනස්කම් වුශණ් 
ශකාශහාමෙ කියලා.  

ෙැන් ශම් තිශබන ප්ර ්නශයන් ශගාඩ යන්න නම් අපට සිේධ 
ශවනවා යම් නි ්චිත කාල . මාවක් ෙක්වා ප්රතිපත්තිමය තීන්දු 

අරශගන  ඒ ප්රතිපත්තිමය තීන්දු මත ආර්ිකය ස්ථාවර කරගන්න. 

එශස් ආර්ිකය ස්ථාවර කරගැනීශමන් ශතාරව ශවනත් ක්රියා 
මාර්ගවලට ගිශයාත් අවසාන ප්රතිලලය විධියට අෙ තිශබන ශේත් 

අපට නැති ශවනවා.  

අවසාන ව ශයන් මම තව එක කාරණයක් සඳහන් කළ යුතුමයි. 

මම හැම ශේකටම “Yes” කියන්ශන් නැහැ. ඒක මශේ ප්රතිපත්තිය. 
මම එොත් කිේවා වැරැදි ශේ වැරැදියි කියලා. අෙත් මශේ මතය 

තමයි, ශම් තරම් ඉහළට ශපාලී අනුපාතය ශගන යෑම ගැන මම 

එකඟ නැහැ කියන එක. ශමාකෙ, ආර්ික විෙයාශේ ශමාකක් හි 
ශෙයක් අපිත් ෙන්නවා ශන්. මම ඒකයි එශහම කිේශේ. ශම් හැම 

ශෙයක් ගැනම බලන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි. 
පහළ මට්ටශම් ඉන්න ජනතාව ශකාශහාමෙ ජීවත් ශවන්ශන්? එම 

ජනතාව ආහාර සපයාගන්ශන් ශකාශහාමෙ, රැකියාවට යන්ශන් 
ශකාශහාමෙ, එදිශනො ජීවත් ශවන්ශන් ශකාශහාමෙ? ශම් ප්ර ්නත් 

එක්ක තමයි ප්රතිපත්තිමය තීන්දු ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ශම් ගැන 

සාකච්ඡා කරන්න ශහාඳම තැන ශම් ගරු සභාව. හැකි ඉක්මනින් 
ශම් ශපාලී අනුපාතය පහළට ශගන එන්න ඕනෑ. මුෙල  ගලා යන්න 

සලස්වන්න ශවනවා. හැබැයි, යම් කාලයක් අව ය නම්, මාස 
ශෙකතුමනක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කාල . මාව තුමළ ජනතාවට ඒ 

පීඩනය ෙරාශගන ඉන්න ශවනවා. හැබැයි, ෙරාශගන ඉන්න පුළුවන් 
. මාවක් තිශබනවා. අපි ඒක ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ශම්ක ආර්ික 

විෙයා නයාශයන් පමණක් කරන්න බැහැ. ශම්ක ශේ පාලන 

ව ශයන් සමාජශේ, ජනතාවශේ මශනෝභාවයන් ශත්රුම් ශගන 
යන්න ඕනෑ ගමනක්. එශහම නැති වුශණාත් මීටත් වඩා 

විනා යකට යන්න ඉඩ තිශබනවා.     ස්තුමතියි. 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த ெைரவீர) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

ගරු අධයාපන තමතිතුමමනි  මට පැහැදිි කරගැනීමක් 

අව යයි. ගුරුවරුන්ට සුදුසු සහ පහසු තුගමකින් පාසල  ඒමට ඉඩ 

දිය යුතුමය කියා NGO වෘත්තීය සමිති නායකශයක් ශයෝජනාවක් 

කරලා තිබුණා. ඔබතුමමා ඉතා ෙැඩිව කියා තිබුණා  ඒකට කිසිශස්ත් 

ඉඩ ශෙන්ශන් නැහැ කියලා.  නමුත් ඊශේ මාධය ශහළිෙරේ කරනවා 

අපි ෙැක්කා  ගුරුවරුන් ී පශෙශනකු - මා ෙන්ශන් නැහැ  ඒ අය 

ගුරුවරුෙ  ගුරුශහාරුෙ කියලා - ෙැනට භාවිත කරන තුගම 

ශවනුවට ශවනත් තුගමකින් සැර.  පාසලට තවිල ලා හිටපු බවක්. 

ගරු තමතිතුමමනි  විශ ්ෂශයන් NGO බත් බැලශයකු වන  ශජෝස්  

ස්ටාින් කියපු කාරණය ගැන ඔබතුමමා නැවත නැවත ී  කථාව 

ශම් මුළු පාර්ිශම්න්තුමවම අනුමත කළා කියලායි අප වි ්වාස 

කරන්ශන්. ඒකට කවුරුවත් විරුේධ වුශණ් නැහැ. ඒ ශවනුශවන් 

හැශමෝම එකඟතාව පළ කළා. මහා සංඝ රත්නය -  
 
ගරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුියල් නේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ඔබතුමමා කියන කාරණය මට ශත්ශරනවා  ගරු මන්ීතුමමා. 

 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த ெைரவீர) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු තමතිතුමමනි  ඔබතුමමා පාර්ිශම්න්තුමශේදී ෙැඩිව කිේවා  එම 

තුගම ශවනස් කරන්න කිසිශස්ත් ඉඩ ශෙන්ශන් නැහැ කියලා. 

ඔබතුමමා ී  ඒ කථාවට කිසිම පාර්ිශම්න්තුම මන්ීවරශයකු ශම් 

ගරු සභාශේදී විශරෝධය පළ කශළ් නැහැ. ඒ කියන්ශන්  ඔබතුමමා 

කියපු කාරණයට ශම් සියලුශෙනා එකඟයි කියන එකයි. ඒක 

පාර්ිශම්න්තුමවම කියපු ශෙයක්. නමුත්  NGO බත් බැලශයකු 

ශවච්ච  ශජෝස්  ස් ටාින් තම ශයෝජනාව ගැන ෙැන් නැවත නැවත 

කියමින් ගුරුවරුන් ශම් තත්ත්වයට පත් කිරීමට ප්රයත්නයක් 

ෙරනවා. ගුරුවරශයකු  ශෙන්ශනකු ඒ ී මට හසු ශවලා තිශබනවා. 

මා හිතන්ශන් නැහැ  ඒ අය ගුරුවරු කියලා. ඒ   ගුරුශහාරු. ඒ අයට 

විරුේධව ඔබතුමමා ගන්නා ක්රියා මාර්ගය ගැන පැහැදිි කරන්න 

පුළුවන් නම් ශහාඳයි.  
 
ගරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුියල් නේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

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

මා ඉතා පැහැදිිව ශම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ශම් කාරණය 

පිළිබඳව හැම තිස්ශස්ම වාශේ සඳහන් කරන්ශන් රාජය පිපාලන 

චක්රශල ඛ් අංක 4/2022 අනුවයි. ඒ කියන්ශන්  ශකාවිඩ්-19 

වසංගතය තිබුණු කාලශේදී රාජය ශස්වකයන්ට පහසු තුගමක් 

තඳශගන රැකියාවට එන්න කියා තමයි ඒ චක්රශල ඛ්ශේ තිබුශණ්. 

රාජය ශස්වකයන් කියන්ශන් කාර්යාල ශස්වකයන්. ඒක පැහැදිි 

කරගන්න ඕනෑ. ඒක තමයි චක්රශල ඛ්ශේ තිශබන්ශන්. පහසු 

තුගමකින් එන්න පුළුවන් කියන කාරණශේදී ශම් චක්රශල ඛ්ය තමයි 

ඉස්සරහට ගන්ශන්.  

හැබැයි  රාජය පිපාලන අමාතයාං යට වාශේම ගරු 

අගමැතිතුමමාට මා ෙැනුම් දුන්නා  ශම් චක්රශල ඛ් ය නිසියාකාරව 
නැවත සකස් කරන්න කියලා. ශමාකෙ  ශම් චක්රශල ඛ්ශේ 

තිශබන්ශන් අරාජය ශස්වකයන්ටඅ කියලා ශන්. රාජය ශස්වකයන් 
කිේවාම ගුරුවරුත් රාජය ශස්වකශයෝ.  

අධයාපන අමාතයාං ශේ චක්රශල ඛ්යක් තිශබන්ශන් ආචාර 

ධර්ම ගැනයි. හැබැයි  නිල තුගම ගැන එශහම සඳහනක් නැහැ. ඒ 
නිසා මා රාජය පිපාලන අමාතයාං ශේ අවධානයට  ශයාමු කළා  

ඒ අව ය සංශ ෝධනය සහ පැහැදිි කිරීම කරන්න කියලා. 
එතශකාට ඒ කාරණය පිළිගන්නවා.  

මා නම් ෙැකපු හැටියට -බැලූ බැල මට- ඒ රූප රාමු  පාසල වල 

රූප රාමු ශනාශවයි. නමුත්  රාජය පිපාලන අමාතයාං ශයන් ඒ 

චක්රශල ඛ්ය ගැන පැහැදිි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. ඉන් පස්ශස ්තති 

වන තත්ත්වය ශමාකක්ෙ කියා අපි බලමු. 

 
ගරු ඩිලාන් නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு டிலொன் தபமரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කියන්න  ගරු මන්ීතුමමා.  

 
ගරු ඩිලාන් නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு டிலொன் தபமரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
තත්තටම ප්ර ්නය තිශබන්ශන් ගුරුවියන් සාිය අඳිනවාෙ  

නැේෙ කියන එක ගැන ශනාශවයි  ගරු තමතිතුමමා. ඊළඟ 

අවුරුේශේ ළමයින්ට පාසල  යන්න අව ය තුගම් ටිකයි  ශපාත් 

ටිකයි අරශගන දීම සම්බන්ධශයනුයි ප්ර ්නය තිශබන්ශන්. 

ගුරුවියන්ශේ සාිය පිළිබඳ ප්ර න්ය ශනාශවයි අෙ අධයාපනය 

සම්බන්ධශයන් තිශබන ශලාකුම ප්ර ්නය. ෙරුවන්ට ශපාත් ටික 

අරශගන ශෙන්ශන් ශකාශහාමෙ? අෙ පෑනක් ී යෙ? Exercise 

book  එකක් ී යෙ? School bag එකක් ී යෙ? ඒවා තමයි තිශබන 

ප්ර ්න. 

 
ගරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුියල් නේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

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

අප ඒ ප්ර ්නය ශකශරහි අවධානය ශයාමු කර තිශබනවා  ගරු 

මන්ීතුමමා. නිල තුගම් ටික අනිවාර්යශයන් ශනාමිශල  ලබා 

ශෙනවා. ශපළ ශපාත් ටික මුරණය කිරීම ආරම්භ කර තිශබනවා  

ශපෞේගික අං ය සහ රජශේ මුරණ නීතිගත සංස්ථාව විසින්.  

විශ ්ෂශයන්ම මා කැබිනට් මණ්ඩලයට note එකක් ඉදිිපත් 

කර තිශබනවා, ශසස් බේෙ හා සම්බන්ධ කාරණයට අොළව. එය 

ලබන අවුරුේශේ ගන්නවා. ශමාකෙ, හැම අභයාස ශපාතකටම 

අව ය ශකාළ ශගන්වන්න ශවන්ශන් ඉන්දියාශවන්. ඒවා ශමශහ් 

හෙන්ශන් නැහැ. ශසස් බේෙක් පනවන්ශන් රශට් කරන 

නිෂ්පාෙනවලට ශෙන රැකවරණයක් හැටියට. හැබැයි, ශම් 

ඔක්ශකාම අභයාස ශපාත් හෙන්ශන් කඩොසි ආනයනය කරලා. 

ශමශහ් ඒ ශකාළ නිෂ්පාෙනය කරන්ශන් නැහැ ශන්. තඹිිපිටිශේ, 

වාලච්ශච් ශන් කර්මාන්ත ාලාවල ශකාළ නිෂ්පාෙනය කරන්ශන් 

නැහැ, අභයාස ශපාත් සකස් කරන්න. මා ඒ කාරණය ශකශරහි 

අවධානය ශයාමු කර තිශබනවා. 

සමෘේධි විෂයය අොළ තමතිතුමමා එක්ක සාකච්ඡා කරලා, අඩු 

ආොයම්ලාභීන්ට සහනයක් ලබා ශෙන්න වාශේම ශපාදුශේ ශම් 

ශසස් බේෙ පිළිබඳව අවධානය ශයාමු කරලා කටයුතුම කරන්නත් මා 

බලාශපාශරාත්තුම ශවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්ීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 1(ක 

කාලයක් තිශබනවා. 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  අශ්  වත්මන් ජනාධිපතිතුමමා 

ශපාශහාට්ටු ආණ්ඩුශේ මුෙල  අමාතයවරයා ශලස ශපාදුජන එක්සත් 

ශපරමුණ ආණ්ඩුශේ තුමන්වන අය වැය  ඉදිිපත් කරේදී මට මතක් 

වුණා  හියටම මීට වසර තුමනකට ශපර ශනාවැම්බර් මාස ශේ ශම් 

වාශේ කාලයකදී ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමමා ජනාධිපති ශවලා 

වි ්වය පුරා ශපාදුජන ජය රාවය විහිදී ගිය හැටි. මා හිතන්ශන් 

ඔබතුමමාටත් ඒ වෙන් ශහාඳට මතක තති  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ීතුමමනි. වි ්වය පුරා විහිදී ගියා  ශපාදුජන ජය රාවය. නමුත්  

අවුරුදු තුමනක් පිශරන ශකාට රාජපක්ෂ පාලනශේ ප්රතිලලය 

හැටියට අ ශ්  රටින් වි ්වය පු රාවටම විහිදී යන්ශන් මිනිසුන්ශේ 

අ ශඳෝනා පිරුණු දුක් ගිනි රාවයයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ඒ වාශේම මට මතක් ශවනවා  

මීට අවුරුදු තුමනකට  ඉස්ශසල ලා ජනාධිපතිවරණය ශවලාශේදී 

කියපු ශේවල .  එඡන්ෙය ශෙන්න යනශකාට ශගෙර ඉන්න 

ෙරුවන්ශේ මුහුණු බලලා ගිහිල ලා  ඒ ෙරුවන්ශේ අනාගතය 

ශවනුශවන් ශපාශහාට්ටුවට කතිරය ගහන්නඑ කිේවා. නමුත්  

එශහම ශපාශහාට්ටුවට කතිරය ගහපු මිනිස්සු ෙැන් අවුරුදු 3කට 

පස්ශස් ෙරුවන්ශේ මුහුණු දිහා බල බලා පසුතැශවන හැටි තමයි 

රට පුරාම අපට අහන්න  ෙකින්න ලැශබන්ශන්. ශම් අය වැය 

ශල ඛ්නය ශපාදුජන ශපරමුණ ආණ්ඩුශේ අසාර්ථකත්වය විස්තර 

ශකශරන තවත් පරාජිත ප්රකා යක් විධියටයි අපි ෙකින්ශන්. තනි 

මන්ී ධුරයක් ගත්ත පක්ෂයකට මුවාශවලා   තමන් අතින් රටටත්  

අනාගත පරම්පරාවටත් ශවච්ච බරපතළ වැරදි ගැන සිහිපත් 

කරමින් ප ්චාත්තාප ශවනවා හැශරන්න  අඩු තරමින් අය වැය 

කථාව පුරාවටම අතින් පතරවත් අත්පුඩියක් ගහන්න බැිව 

අන්ත අසරණ ශවලා බලාශගන ඉන්න ආණ්ඩු පක්ෂයක් තමයි 

අපිට අය වැය කථාව ශවලාශේදී ෙකින්න ලැබුශණ්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  එො ශමො තුමර ඉතිහාසශේ 

රටක් හැටියට ඉතාම  බරපතළ අර්බුෙකාරී අවස්ථාවකට ශම් රජය 

විසින් අශ්  රශට් ජනතාව තෙ ෙමා තිශබන ශමාශහාතක  අඩු 

තරමින් ශම් වාශේ ශවලාවකදීවත් අය වැය ශල ඛ්නය ඉදිිපත් 

කරනශකාට ඒක යථාර්ථය පිළිබිඹු කරන  ාස්ීය ශල ඛ්නයක් 

ශවයි කියලායි රට බලාශගන හිටිශේ. නමුත්  ශමවරත් ඉදිිපත් 

කශළ් සුපුරුදු පිදිම රචනාවක් විතරයි. ශම් වාශේම රචනාවක් මීට 

මාස කිහිපයකට ඉස්ශසල ලා අතුමරු අය වැය කියලාත් ශම් සභාවට 

ඉදිිපත් කළා අපට මතකයි. හැබැයි  ඒ රචනාශේ තිබුණු ශයෝජනා 

ශම්ශක් නැහැ.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  තත්ත ව ශයන්ම 

ශම් අය වැය රචනාව තුමළ තිශබන්ශන් අතීත විලාප සහ අනාගත 

මශනෝ රාජයයක් විතරයි. වර්තමානශේ ජනතාව මුහුණ ශෙන 

ෙැශවන ප්ර ්නවලට විසුගම් කිසිවක් ශම් අය වැශේ ශනාතිබීම ගැන 

අපි කනගාටු ශවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශම් අය වැය ශපාශත් 9වැනි 

පිටුශේ එසාර්ව රාජය මූලය රාමුවඑ ගැන කරපු විග්රහය ශෙස 

බලන්න. එතැනදී කියනවා  රාජය ආොයම ෙළ ශේශීය 

නිෂ්පාදිතශයන් සියයට 14ක් ෙක්වා වැඩි කරනවා කියලා. හැබැයි  

ඒක කරන්ශන් 2024 වසශර්දී ලු. ඊළඟට කියනවා  සියයට 2කට 

වැඩි ප්රාථමික අතික්ත ෙළ ශේශීය නිෂ්පාදිතශයන් අත්පත් කර 

ගන්නා බව. ඒක කරන්ශන්ත් 2024දී ලු.  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ීතුමමනි   නමුත් ශම් අය වැය ඉදිිපත් කරපු ජනාධිපතිතුමමාශේ 

ධුර කාලය තිශබන්ශන් 202( ශවනකම් විතරයි කියලා ඔබතුමමාත් 

ෙන්නවා.  ඒ වාශේම  2024 ශවනශකාට අෙ ශම් ඉන්න තමතිවරු 

සහ ශම් රජශේ ඉන්න මන්ීවරුන්ශගන් හතශරන් එකක්වත් ශම් 

ඉලක්ක සපුරා තිශබ්ර ෙැයි ප්ර ්න කරන්න ශම් සභාශේ ඉන්න 

එකකුත් නැහැ. එතශකාට ශම් ඉලක්ක සපුරා තිශබ්ර ෙැයි ප්ර ්න 

කරන්න ශවන්ශන් ශම් අයශේ ශගවල වලට ගිහිල ලාෙ? 2024දී 

වත්  20(8දී වත් බිහි වන මශනෝ රාජයය ගැන ශනාශවයි ජනතාව 

බලාශගන සිටිශේ. තමන්ශේ ෙැශවන ප්ර ්නවලට 2023 වසශර් දී 

ශම් අය වැශයන් ලබාශෙන විසුගම් ශමානවාෙ කියලායි මහජනයා 

බලාශගන හිටිශේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශම් ආණ්ඩුවට 

මිනිස්සු මුහුණ ශෙන ප්ර ්න ගැන අවංක හැඟීමක් තිබුණා නම්  

බැංකු ණය ශගවා ගන්න බැිව සිටින මිනිස්සුන්ට කුමන ශහෝ 

සාධාරණ ක්රමශේෙයක් සලසන්න යුතුමකමක් තිබුණා.  අපි ෙන්නවා  

ණය අරශගන  ආණ්ඩුවට ශවච්ච ශේම තමයි  අෙ විවිධ ශහ්තුම මත 

ණය ගත්ත ජනතාවටත් සිේධ ශවලා තිශබන්ශන් කියලා. 

වාහනයක් මිලට ගන්න  වයාපාරයක් කරන්න  ශගයක් ශොරක් 

හොගන්න  ෙරුවන්ට උගන්වන්න ණයක් ගත්තා නම්  අෙ ඒ 

මිනිස්සුන්ටත් සිදු ශවලා තිශබන්ශන් ආණ්ඩුවට ශවච්ච ශේම 

තමයි. රජය ණය ශගවා ගන්න බැිව ශලෝකය වශට්ට වැඳ 

වැශටනවා; ශම් ණය ප්රතිවයුහගත කර ගන්න කථා කරනවා. ශම් 

රජශේ වැරදි ආර්ික ප්රතිපත්ති නිසා  වංචා ත ෂණ නිසා සහ හිටු 

කියලා සල ි අච්ු ගහපු නිසා ජනතාවශේ සියලුම ආොයම් මාර්ග 

ශම් ආර්ික අර්බුෙය හමුශේ අෙ තන හිටලා තිශබනවා. රජශේ 

සියලුම පේවලට ජනතාවට කර ගහන්න සිදු ශවලා තිශබනවා. ඒ 

නිසා ජනතාවශේ වයාපාර කඩා වැටිලා; ආොයම් මාර්ග තන 

හිටලා; ණය උගුලක මිනිස්සු හිරශවලා තිශබනවා. ආණ්ඩුවට 

වාශේම ජනතාවටත් ණය ශගවා ගන්න බැි නිසා තමන්ශේ ණය 

ප්රතිවයුහගත කර ගන්න ක්රමයක් ජනතාව බලාශපාශරාත්තුම වුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ජනතාව ආණ්ඩුවක් පත් කර 

ගන්ශන් තමන්ට තනිවම කර ගන්න බැි වැඩ කර ගන්නයි. 

හැබැයි  ඒවා අෙ ආණ්ඩුව පැත්ශතන් ජනතාවට ඉටු ශවන්ශන් 

නැහැ. ණය ගන්නශකාට තිබුණු ශපාියට වඩා තුමන්හතර ගුණයක් 

ශපාිය වැඩි කර  තිශබනවා. 

ආණ්ඩුවට නම් අඩු ගණශන් උේධමනය ජනතාව පිට පටවලා 

සල ි අච්ු ගහන්න ශහෝ පුළුවන්කමක් තිශබනවා. නමුත්  

ජනතාව ශමාකක්ෙ කරන්ශන්? ශගෙර සල ි අච්ු ගහන්නෙ? 

සල ි ගස්වින් කඩන්නෙ? සල ි අච්ු ගහන එක ගැන විවිධ 

වි ාරෙශයෝ  වර්තමානශේ ආර්ික ඝාතකශයෝ හැටියට රට 

හුගනාශගන තිශබන උෙවිය ශම් සභාශේ කථා කරපු හැටි අපට 

මතකයි. සල ි අච්ු ගහන එශකන් ආර්ිකයට කිසිම බලපෑමක් 

ශවන්ශන් නැහැ කියලා එො ඒ ආර්ික ඝාතකශයෝ ශම් සභාශේ 

කියපු හැටිත් මට ශම් ශවලාශේ මතක් ශවනවා. 

 
ගරු මනනෝ ගනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ගරු මන්ීතුමමා  ආර්ික ඝාතකශයෝ ෙැන් ශපාත් ියනවා. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ඔේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ලක්ෂ 1(ක් පමණ ූ රාජය 

ශස්වකශයෝත් බලාශගන සිටියා  ශමවර අය වැශයන් තමන්ශේ 

අමාරුකම්වලට යම් සහනයක් ලැශබයි කියලා. හැබැයි  රාජය 

ශස්වකයන් සහ වි්රාමිකයන් ගැන වචනයක්වත් කථා කරන්ශන් 

නැතුමව   ඒ අපවාෙශයන් මිශෙන්න විතරක් රාජය ශස්වකශයෝ ගැන 

යම් හැඟීමක් තිශබන බව ශපන්වන්න උත්සාහ කළා.  එප්රවාහන 

වියෙම ඉහළ යෑම  විදුිබල හා ජල ගාස්තුම වැඩි වීම හා අධික 

ආහාර උේධමනය ශහ්තුමශවන් මාසික වැටුප තුමළ වියෙම් 

කළමනාකරණය කර ගැනීශම් දී  රජශේ ශස්වකයන් හා 

1219 1220 



පාර්ිශම්න්තුමව 

වි්රාමිකයන් ඉතා අ. රු තත්ත්වයකට පත්ව සිටින බව මා ශහාඳින් 

අවශබෝධ කර ශගන සිටිනවාඑ කියන වාකයය විතරක් අර 

අපවාෙශයන් මිශෙන්න අය වැය ශල ඛ්නයට තතුමළත් කරලා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම තමයි ශපෞේගික අං යත්. ශපෞේගික 

අං ශේ හැටශෙලක්ෂයක් විතර පිිසක් ශස්වය කරනවා. ෙැන් 

ඔවුන්ශගන් ලක්ෂ 20කශේ විතර රැකියා නැතිශවලා තිශබනවා. 

ඔවුන් අන්තිම අසරණ තත්ත්වයට වැටිලා තිශබනවා. 

අය වැශේදී වි්රාමිකයන්ව අමතක වුණා. තමන්ට තිශබන 

අපහසුතා ගැන  තමන්ට සිදු වන අසාධාරණකම් ගැන වැඩ වර්ජන 

කරන්න  ශපළපාළි යන්න හැකියාවක් නැති  ශගවල වලට ශවලා 

තමන්ශේ ජීවිතශේ සැඳෑ සමය ගත කරන  ශම් රටට සුවි ාල 

ශස්වයක් ඉෂ්ට කළ පිිසක් වන එම වි්රාමිකයන් ගැන රජයට 

අමතක වුණා. විශ ්ෂශයන්ම ජනාධිපතිතුමමා ශපෞේගිකව  ෙන්නා 

කාරණයක් තමයි  201) ජනවාි 01වැනිො ඉඳලා 2019 ශෙසැම්බර් 

31 ෙක්වා වි්රාම ලැබූ 100 8)9ක් වි්රාමිකයන්ට යහ පාලන රජය 

වි්රාම වැටු්  ප්රොන පත්රයකින් ප්රොනය කරපු වැටුප  2020 ජනවාි 

01වැනිො ඉඳලා ඔවුන්ට ලබා ශෙන්න එතුමමා අගමැති හැටියට 

කටයුතුම කරනශකාට අතුමරු සම්මත ගිණුශමන් පවා මුෙල  ශවන් 

කළ බව. හැබැයි  ශම් ආණ්ඩුව තවිල ලා කැබිනට් පත්රිකාවකින් 

ඒක අත්හිශටේවා. ඒශකන් ශම් වි්රාමික පිිසට වි ාල 

අසාධාරණයක් සිදු ශවලා තිශබනවා. සමහරු 2020 දී  වි්රාම 

වැටුප වැඩි ශවයි කියලා හිතාශගන ණයත් ගත්තා. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ීතුමමනි  වි්රාමිකයන් කිේවාම ශබාශහාම 

ශගෞරවාන්විතව සිටින පිිසක් බව තමුන්නාන්ශස් ෙන්නවා. ඒ අය 

ශබශහත් ටික ගන්න  කෑම බීම ටික ගන්න  වන්ෙනා ගමනක් 

යන්න  ෙරුවන්ට උගන්වන්න  ෙරුවන්ට යුතුමකම් ඉටු කරන්න  

පිනක් ෙහමක් කර ගන්න වි්රාම වැටුප තමයි පාවිච්චියට ගන්ශන්. 

අෙ තිශබන තත්ත්වය යටශත් වි්රාමිකයන්ට ශබශහත් ටික 

ගත්ශතාත් ආහාර ටික ගන්න බැහැ.  ආහාරවලට වියෙම් කශළාත්   

ශබශහත් ටික ගන්න බැහැ. ශම් ශෙශකන් එකක් ශහෝ නැති 

වුශණාත් ජීවත් වීශම් ප්ර න්යක් තිශබනවා. වර්තමාන 

ජනාධිපතිවරයා අගමැති හැටියට සිටි කාලශේ තමයි ශමම වි්රාම 

වැටු්  වැඩි කිරීම සිේධ කශළ්. නමුත්  එතුමමා අෙ ජනාධිපති විතරක් 

ශනාශවයි  මුෙල  තමතිවරයා ශවලාත් අය වැය ඉදිිපත් 

කරනශකාට ඒක අමතක වීම ගැන අපි කනගාටු ශවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශම් ආර්ික අර්බුෙය අශ්  

ෙරුවන්ටත් වි ාල බලපෑමක් කරනවා. ළමා මන්ෙශපෝෂණශයන් 

අපි ශලෝකශේ )වැනි තැනට තවිල ලා. ආර්ික අර්බුෙය නිසා පීඩා 

විඳින මානුෂීය ආධාර අව ය කරන පිිස ලක්ෂ 47ක් කියලා 

UNICEF සංවිධානය ශපන්වා ශෙනවා. ෙරුවන් පනස් 

හත්ලක්ෂයක් ශෙනාශගන් විසි ශෙලක්ෂයක්ම මන්ෙශපෝෂණශයන් 

ශපශළන බවත්  ඒ අතින් හදිසි ප්රතිකාර ලැබිය යුතුම ෙරුවන් 

සංඛ්යාව 4) 000ක් බවත් එම සංවිධානය ශපන්වා දී තිශබනවා. 

ශම්ක බරපතළ ප්ර ්නයක්. මන්ෙශපෝෂණය තුමරන් කිරීම සඳහා 

මිියන 400ක් ලබා ශෙනවා කිේවා. ජාතික ශපෝෂණ වැඩසටහනට 

ශම් අය වැශයන් රුපියල  මිියන 12 274ක් ශවන් කර තිශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  මම කියන්ශන් ශම් බරපතළ 

ප්ර ්නය ඉලක්කම්වලට  කථාවලට . මා කරන්ශන් නැතුමව කඩිනම් 

වැඩ පිළිශවළකුත් එක්ක ශම් කටයුත්ත ආරම්භ කිරීම අතයව යයි 

කියන එකයි. 

ශම් ගරු සභාශේදීත් කියැවුණා වාශේ  ෙරුවන්ශේ පාසල  

උපකරණවල මිල තුමන් ගණයකින් විතර වැඩිශවලා තිශබනවා. 

පාසල  ෙරුවන් රුපියල  4 000ට ගත් ශපාත් ලැයිස්තුමව සඳහා ෙැන් 

රුපියල  14 000ක් ශගවන්න ඕනෑ. අභයාස ශපාත්  CR ශපාත්  

පෑන්  පැන්සල   සපත්තුම කුට්ටම්  පාසල  බෑේවල මිල අෙ ෙරාගන්න 

බැහැ. 

ෙරුශවෝ ශෙන්ශනක්  තුමන්ශෙශනක් ඉන්න ශගවල වලට ඒ මිල 

වැඩි වීම ඉතා ශලාකු ප්ර ්නයක්. ඒක නිසා රජය ඒවාට විසුගම් 

ලබා දිය යුතුමව තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශම් රජය බලයට ආපු ෙවශස ්

ඉඳලාම පීඩාවට පත් වුණු පිිසක් තමයි  ජනතාවට බත සපයන 

ශගාවි ජනතාව. ශම් රජය ගත් - ෙැන් සභානායකතුමමාත් ඒ ගැන 

කිේවා - අත රෙර්ශී ක්රියාමාර්ග නිසා  විශ ්ෂශයන් රසායනික 

ශපාශහාර ආනයනය එක රැයකින් තහනම් කරපු තීරණය නිසා 

ශගාවි ජනතාව අන්ත අසරණ වුණා. අෙටත් ඒ අය ඒශකන් පීඩා 

විඳිනවා. ශගාවි පවුල  ලක්ෂ 18ක් වී වගාශේ නිරතව සිටින රටක්  

ශ්රී ලංකාව. ශපාශහාර ප්ර ්නය නිසා වී වගාශේ වි ාල පසුබෑමක් 

තති වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  වී නිෂ්පාෙනය දිහා බැලුශවාත් 

ශකාච්චර නිෂ්පාෙන ප්රමාණයක් අඩු වුණාෙ කියලා අපට 

බලාගන්න පුළුවන්. 2020/2021 මහ කන්නශේ විතරක් ශමට්රික් 

ශටාන් මිියන 3.1ක්ව තිබුණු වී නිෂ්පාෙනය  2021/2022 මහ 

කන්නය ශවනශකාට ශමට්රික් ශටාන් මිියන 1.9කට අඩුශවලා 

තිශබනවා. ඒ ශකටි කාලය තතුමළත විතරක් වී නිෂ්පාෙනශේ 

සියයට 3).9ක අඩුවීමක් තිශබනවා. තවමත් නිසි ශවලාවට  නිසි 

පිදි ශපාශහාර නැහැ. තමතිවරුන්ශේ කථාවලයි  රාජය 

මාධයශේයි ශපාශහාර තිබුණාට වැඩක් නැහැ. ශගාවි ජනතාව 

අතරට  ශගාවිශපාළට ශපාශහාර යන්න ඕනෑ. ඒක නිසා අපි 

ආණ්ඩුවට කියනවා  ශපාශහාර අඛ්ණ්ඩව ලබා දීමට ක්රමවත්  

විධිමත් වැඩ පිළිශවළක් සකස් කරන්න කියලා. ශපාශහාර ලබා 

දීම සඳහා 2023 වර්ෂශේවත් ඒ වැඩ පිළිශවළ තති කරයි කියා අපි 

බලාශපාශරාත්තුම ශවනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ීතුමමනි  ඔබතුමමාට තව විනාඩි ශෙකක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

අමතරව මට තව විනාඩි ශෙකක් ලබා ශෙන්නම් කියා 

ලක්ෂ්මන් කිිතල ල මන්ීතුමමා කිේවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  අශනකුත් ක්ශෂ්ත්ර දිහා 

බැලුවත් ඒ වාශේම තමයි. ධීවරශයෝ ගැන  වතුම කම්කරුශවෝ ගැන  

අශ්  ප්රශේ ශේ සිටින කුඩා ශත් වතුම හිමිශයෝ ගැන බැලුවත් 

ඔවුන්ට ශම් අය වැශයන් ශමාකුත් ලැ බිලා නැහැ. විපක්ෂ 

නායකතුමමාත් නිතරම කියනවා වාශේ ෙැන් සිශමන්ති මිල ඉතා 

අධිකයි. යකඩවල මිලත් ෙවසින් ෙවස වැඩි ශවනවා. ඒක නිසා 

ඉදිකිරීම් ක්ශෂ්ත්රශේ වි ාල කඩා වැටීමක් තිශබනවා. ශම් 

ශවනශකාට ශබාශහෝ පිිසකශේ රැකියා අහිමි වීම නිසා ආොයම් 

නැති ශවලා තිශබනවා. ශපෙශර්රුවන්  කම්කරුවන්  කුඩා ශලාි 

රථ හිමියන්  ට්රක් රථ හිමියන් කියන ශම් කිසිශවකුටත් සැලකිය 

යුතුම විසුගමක් රජය පැත්ශතන් ලැබිලා නැහැ.  

ශම් අය වැශයන් ජනාධිපතිතුමමා කුරුුග වගාව ගැන 

විශ ්ෂශයන් සඳහන් කිරීම ගැන මම ශබාශහාම සන්ශතෝෂ 

ශවනවා. මම නිශයෝජනය කරන ගාල ල දිස්ත්රික්කය තමයි 

ලංකාශේ වැඩිශයන්ම කුරුුග වගාව සහ කුරුුග නිෂ්පාෙනය කරන 

ජනතාව ඉන්ශන්. එයිනුත් කරන්ශෙණිය  බටශපාල  මීටියාශගාඩ  

අම්බලන්ශගාඩ  තල පිටිය වැනි ප්රශේ වල බහුලව ශම් වගාව සිදු 

ශවනවා. ජනාධිපතිතුමමා සඳහන් කළා  කරන්ශෙණිය ප්රශේ ය මුල  
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කරශගන කුරුුග වගාව සඳහා ශවනමම ශෙපාර්තශම්න්තුමවක් 

ආරම්භ කරන්න රුපියල  මිියන 200ක් ශවන් කරනවා කියලා. 

ඒක ශහාඳ ශයෝජනාවක්.  

මට මතකයි  ශම් සභාව නිශයෝජනය කරපු ඒ ප්රශේ ශේ හිටපු 

මන්ීතුමමකු වන ජයන්ත ජයවීර මහතා මීට අවුරුදු ගණනාවකට 

ඉස්ශසල ලා ඉල ලීමක් කළා  කුරුුග සඳහා ශවනම අධිකාියක් 

පිහිටුවන්න කියලා. ඉතින්  මමත් ජනාධිපතිතුමමාශගන් ඒ ඉල ලීම 

කරනවා. ජනාධිපතිතුමමා කුරුුග වගාව ගැන අවධානය ශයාමු කිරීම 

ගැන අපි සතුමටු ශවනවා. විශ ්ෂශයන්ම ශෙපාර්තශම්න්තුමවකට වඩා 

බලයක් තිශබන විධියට  වැඩක් කරන්න පුළුවන් විධියට  

කාර්යක්ෂම ශස්වාවක් සපයන්න පුළුවන් විධියට කුඩා ශත් වතුම 

හිමියන්ට කුඩා ශත් වතුම සංවර්ධන අධිකාිය පිහිශටේවා වාශේ  

ශපාල  වගාකරුවන්ට ශපාල  සංවර්ධන අධිකාිය පිහිශටේවා 

වාශේ කුරුුග සංවර්ධන අධිකාියක්ම පිහිටුවනවා නම් ශහාඳයි 

කියා මම එතුමමාට ශයෝජනා කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශත් ගහ කියන්ශන්  වසර 

140කට වැඩි කාලයක් තිස්ශස් ශම් රටට ශඩාලර් උපයා දීපු ගහක්. 

ශත් කර්මාන්තයටත් මීට වඩා අවධානයක් ශයාමු කළ යුතුමව 

තිශබනවා. අලුශතන් ශඩාලර් ගැන හිතලා වත්රශලෝක විජය පත්ර 

වගා කරන්න ශපර ශඩාලර් ගහ රැක ගැනීමටත් කටයුතුම කරන්න 

කියා මම ජනාධිපතිතුමමාශගන් ඉල ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ලංකාශේ ඉතිහාසය ගැන 

පර්ශේෂණ කරන්න අලුත් ආයතනයක් හෙන්න රුපියල  මිියන 

40ක් ශවන් කළා ලු. ඉතිහාසය ගැන පර්ශේෂණ කරන්න ආයතන 

හෙන්න ඉස්ශසල ලා මෑත ඉතිහාසශේ අශ්  රට බංශකාශලාත් 

කරලා රශට් ජනතාව අගාධශේ පතුමලටම තල ලු කරපු -තෙ ෙමපු- 

වත්මන් ආර්ික ඝාතකයන් ගැන අනාවරණය කරන්න 

ආයතනයක් පිහිටුවනවා නම් ශහාඳයි කියලාත් අපි මතක් 

කරනවා. ඒ වාශේම වි ්වවිෙයාල 11ක වවෙය විෙයාල 

පවත්වාශගන යනවා වාශේ ඌව-ශවල ලස්සටත් නව වවෙය 

පීඨයක් ලබා දීමට රුපියල  මිියන 200ක මුෙලක් ශවන් කරලා 

තිශබනවා. ඒ ගැනත් අශ්  ප්රසාෙය පළ කරනවා. තත්ත ව ශයන්ම 

ඒ මුෙල ගැන වාෙ-විවාෙ  තර්ක-විතර්ක තිබුණත්  ඒ ශයෝජනාව මම 

අගය කරනවා. ශමාකෙ  අශ්  රශට් සිටින ශරෝගීන් සංඛ්යාවට 

සිලන වවෙයවරුන් සංඛ්යාවක් නැහැ. වවෙයවරුන්ශේ ශලාකු 

හිඟයක් තිශබනවා. වවෙයවරුන් ඉන්ශන් 18 000ක් වාශේ 

ප්රමාණයක්. ශම් රශට් තිශබන ආර්ික අර්බුෙය නිසා දිනපතා  

සතිපතා  මාස්පතා වවෙයවරු රට හැර යනවා. ඒක නිසා ඒ 

ශයෝජනාවත් අපි අගය කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශම් ශමාන රචනා ඉදිිපත් 

කළත්  අපට ශපශනන විධියට ජනාධිපතිතුමමාශේ නයාය පත්රශේ 

මුින්ම තිශබන්ශන් ශම් රටට ශම් තරම් වින්නැහියක් කරපු 

ආර්ික අපරාධකරුවන් රකින එකයි.   

අය වැය කථාශේදීත් කිේවා  ශම් ශසාර මුශළ් කාටවත් ෙඬුවම් 

ශෙන්න දාොනම් නැති බව. තත්ත ව ශයන්ම අපට ඒ ශවලාශේ 

සිහිපත් වුශණ් අශ්  හිටපු ජනාධිපතිතුමශමකු ූ මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

මහත්මයා  කළුතරට ගිහිල ලා යළි නැඟිටින්න කියලා කරපු 

කථාව. එතුමමා කිේවා  රනිල  ෙැන් අශ්  පැත්තට තවිත් ඉන්ශන්  

ෙැන් අපට ඕනෑ විධියට හොශගන තිශබන්ශන් කියලා. ඒ කථාව 

තමයි මට ඒ ශවලාශේත් මතක් වුශණ්. අපි ජනාධිපතිතුමමාට මතක් 

කරනවා    එතුමමාශේ පක්ෂය බින්දුවට වැටුණත්  එතුමමා යම් 

ප්රතිරූපයක් තිශබන  අපි ගරු කරන නායකශයක් කියලා. ඒ නිසා 

ප්රතිරූපය නැති කර ගත්ත ආණ්ඩුවක් සහ ප්රතිරූපය විනා  කර 

ගත්ත පිිසක් රකින්න ගිහිල ලා තමන්ශේ වටිනා ප්රතිරූපය විනා  

කර ගන්න එපා කියන එකත් එතුමමාට මතක් කරමින්  ෙක්ෂ පිිසිදු 

කණ්ඩායමක් එක්ක වැඩ කරන්න  පැහැදිි අලුත් ජන වරමක් ශම් 

සභාවට ලබා ගන්න අව ය පසුබිම සකස් කරන්න කියන 

ඉල ලීමත් කරමින්  මට වැඩිපුර විනාඩියක් ශෙකක් ලබා දීම ගැන 

ඔබතුමමාටක් ස්තුමතිවන්ත ශවමින් මශේ අෙහස් ප්රකා  කිරීම අවසන් 

කරනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමමාට වැඩිපුර ශවලාව ශෙනවා කිේශේ ගරු ලක්ෂ්මන් 

කිිතල ල මැතිතුමමා. 

Next, the Hon. Jeevan Thondaman. You have eight 
minutes. 

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Imran Maharoof to the Chair? 

 

ගරු අනුප පස්ුවල් මහතා (සමාජ සවිබලගැන්වීම් රාජය 

අමාතයුමා) 
(ைொண்புைிகு அனுப பஸ்குவல் - ெமூக வலுவூட்டுமக 

இரொஜொங்க அமைச்ெர்)  

(The Hon. Anupa Pasqual - State Minister of Social 
Empowerment)  

Sir, I propose that the Hon. Imran Maharoof do now 
take the Chair. 

 

ගරු මනනෝ ගනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 
 

විියන් ස්ිර කරන ලී 
ஆமைொதித்தொர். 

Seconded. 
 

ප්රශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගරු ෂ ාණක්කයයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් 

මහතා මූලාසනනයන් ඉවත් වූනයන්, ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ெொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் 

இரொெைொணிக்கம் அவர்கள் அக்கிரொெனத்தினின்று அகலமவ, 

ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN 
RASAMANICKAM left the Chair, and THE HON. IMRAN 
MAHAROOF took the Chair. 

 
[1.07 p.m.] 
 

ගරු ජීවන් නතාන්ඩමන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ஜீவன் ததொண்டைொன்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman) 

ெொைி ெரணம்! 

Hon. Presiding Member, first, I would like to clarify 
to the House that I am not protesting against the 
Government or any particular individual by being in this 
black attire. I have already written to the Hon. Speaker, 
the Chief Government Whip and the Chief Opposition 
Whip that I am making a pilgrimage to Sabarimala and 
that this would be the attire that is necessary for it.   

2023ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு தெலவுத்திட்டம் ெம்பந்தைொக 

ஆளும்தரப்பினரொலும் எதிர்த்தரப்பினரொலும் பல்மவறு கருத் 

துக்கள் முன்மவக்கப்பட்டன. அமதமபொல், இலங்மகத் 

ததொழிலொளர் கொங்கிரஸினுமடய நிமலப்பொட்மடயும் இங்கு 

தவளிப்பமடயொகச் தெொல்லமவண்டிய மதமவ இருக்கிறது.  
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පාර්ිශම්න්තුමව 

முதலொவதொக, ஓர் இலங்மகயரொக நொன் இந்த வரவு 

தெலவுத் திட்டத்மத வரமவற்கிமறன். நீண்டகொலைொக மைற் 

தகொள்ளப்படொைல் இருந்த தபொருளொதொர ொீதியொன ெீர்திருத்த 

முன்தைொழிவுகள் இந்த வரவு தெலவுத்திட்டத்தில் உள்ளடக்கப் 

படுதைன நொங்கள் எதிர்பொர்த்மதொம். அமதைொதிொி நடந்திருக் 

கின்றது. எனினும், ைமலயகத் தைிழர் என்ற வமகயில், எனக்கு 

இந்த வரவு தெலவுத்திட்டம் வருத்தத்மதத்தொன் தருகிறது. 

மூத்த தமலவர்கள் உட்பட அமனத்து ைமலயகப் பிரதிநிதி 

களும் தெொன்ன ைொதிொி இதில் எங்களுமடய ைக்களுக்கு 

எந்தவித நிவொரணமைொ, பொதுகொப்பு வமலமயொ கிமடயொது. 

நொங்கள் இது ெம்பந்தைொக ைொண்புைிகு ெனொதிபதி அவர்கமளச் 

ெந்தித்துப் மபெியமதொடு, அவொிடம் எங்களுமடய வருத்தத்மத 

யும் ததொிவித்திருந்மதொம்.  

தபொருளொதொர ெீர்திருத்தங்கள்மூலம் நொட்மடக் கட்டி 

தயழுப்புவதற்கு 6-7 ைொதங்கள் மதமவப்படும். இக்கொலப் 

பகுதிக்குள் நொட்மடக் கட்டிதயழுப்ப முடியுதைன்ற நம்பிக்மக 

ைொண்புைிகு ெனொதிபதி அவர்களுக்கு இருக்கிறது.  ஆனொல், 

அடுத்த 6-7 ைொதங்களுக்கு எங்களுமடய ைக்கள் உயிர் 

வொழ்வொர்கமளொ என்ற பயம் எங்களுக்கு இருக்கின்றது.   

அவர்களுக்குப் பொதுகொப்பு இருந்தொக மவண்டும். அவ்வொறு 

இல்லொைல், இந்த நொட்டின் தபொருளொதொரத்மதக் கட்டி 

தயழுப்புவததன்பது ைிகவும் ெிரைைொன கொொியைொகும். 

உதொரணத்துக்கு, 'தகொவிட்' ததொற்றுக் கொலத்தில் அந்தந்தத் 

மதொட்டங்களில் இருந்த துமரைொருக்குத் தடுப்பூெி வழங்கினொர் 

கள். ஆனொல், அங்கு மவமலதெய்த ததொழிலொளர்களுக்கு 

வழங்கவில்மல. இவ்வொறு ஒவ்தவொரு விடயத்திலும் 

எங்களுமடய ைக்கமளப் புறக்கணித்துக்தகொண்மட மபொனொல், 

நொமள எங்களுக்மக ெந்மதகம் வரும், நொங்கள் இலங்மகயர் 

களொ? இல்மலயொ? என்று.  

நொன் இந்த இடத்தில் இன்னுதைொரு விடயத்மதயும் 

தெொல்லியொக மவண்டும். இன்மறய தபொருளொதொர தநருக்கடி 

கொரணைொக, வறுமைக் மகொட்டுக்குக்கீழ் இருக்கின்ற ைக்களில் - 

கிரொைங்களில் இருக்கின்ற ைக்கள், மதொட்டங்களில் இருக்கின்ற 

ைக்கள் - அதிகைொமனொர் தவளிநொடுகளுக்கு மவமலவொய்ப்புத் 

மதடிச் தென்றுதகொண்டிருக்கிறொர்கள். தற்தபொழுது, எங்க 

ளுமடய நொட்டுப் தபண்கள் ஓைொன் நொட்டில் அவதிப்படுவது 

பற்றி எல்மலொரும் மகள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். ஆமகயொல், நொன் 

ெிறியததொரு மவண்டுமகொமள முன்மவக்கிமறன். அதொவது, 

தயவுதெய்து, யொரும் brokersமூலைொக தவளிநொட்டு மவமல 

வொய்ப்மபத் மதடிப் மபொகமவண்டொம். அப்படிப் மபொனொல், 

நிச்ெயைொகப் பிரச்ெிமன வரும்! ஓைொனிலுள்ள இலங்மகத் 

தூதரகத்தொல் நிர்வகிக்கப்படும் பொதுகொப்பொன இல்லத்தில் 

தற்மபொது தடுத்துமவக்கப்பட்டுள்ள 77 தபண்களில் 12 மபர் 

ைொத்திரமை Sri Lanka Foreign Employment Bureau - இலங்மக 

தவளிநொட்டு மவமலவொய்ப்புப் பணியகத்தில் register 

ஆகியிருக்கிறொர்கள். ஏமனய 65 மபரும் unregistered. So, 

இதிலும் பிரச்ெிமன இருக்கிறது. ஆமகயொல், இது 

ததொடர்பொன விழிப்புணர்மவ ைக்களிடம் கட்டொயம் ஏற்படுத்த 

மவண்டும். தற்தபொழுது, இங்மக தவளிநொட்டு அலுவல்கள் 

அமைச்ெர் தகௌரவ அலி ெப்ொி அவர்கள் இருக்கிறொர். 

இவ்விடயம் ததொடர்பில் நொங்கள் அவருடனும் மபெியிருக் 

கிமறொம். அதற்கு அவர் தனது முழுமையொன ஒத்துமழப்மப 

வழங்கி வருகிறொர். அமதமபொன்று, தகௌரவ அமைச்ெர் ைனுஷ 

நொணொயக்கொர அவர்களும் ஒத்துமழப்மப வழங்கி வருகிறொர். 

அவர்கள் விமரவில் அந்நொட்டுக்கு ஒரு குழுமவ அனுப்பி, 

இப்பிரச்ெிமனக்கு நிரந்தரத் தீர்மவப் தபற்றுக்தகொடுப்பொர்கள் 

என்று நொன் நம்புகிமறன்.  

இந்த வரவு தெலவுத்திட்டம் ெம்பந்தைொக எங்களுக்குள் 

பல்மவறு கருத்து முரண்பொடுகள் இருந்தமபொதிலும், நொங்கள் 

அது ததொடர்பில் ைொண்புைிகு ெனொதிபதியுடன் கமதத்ததன் 

விமளவொக, அடுத்த வொரம் அது ததொடர்பொன 

கலந்துமரயொடல் ஒன்மற அவர் ஏற்பொடு தெய்திருக்கிறொர். 

ைமலயகத்மதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற அமனத்துத் 

தரப்பினரும் இதில் கலந்துதகொள்வொர்கள் என நொன் 

நம்புகிமறன்; எதிர்பொர்க்கி மறன். மைலும், இந்த வரவு 

தெலவுத்திட்டத்தின்மூலம் ைமலயக ைக்களுக்கு எவற்மறச் 

தெய்யலொம், அவர்களுக்கு எவ்வொறு பொதுகொப்புக் கவெத்மத 

உருவொக்கிக் தகொடுக்கலொம் என்பது பற்றி எதிர்வருகின்ற 

வியொழக்கிழமை நொங்கள் Treasury அதிகொொிகமளச் ெந்தித்துப் 

மபெ இருக்கிமறொம். அதற்கு அடுத்த நொள் ைொண்புைிகு 

ெனொதிபதி அவர்கமளச் ெந்தித்து, அவொிடம் எங்களுமடய 

நிமலப்பொட்மடத் ததளிவுபடுத்த இருக்கிமறொம்.   

எைது நொடு தபொருளொதொர ொீதியொக வீழ்ச்ெியமடந்ததற்குப் 

பலரும் பல்மவறு கொரணங்கமள முன்மவக்கிறொர்கள். அமவ 

அமனத்தும் எங்களுக்கும் புொிகிறது. நொங்கள் ஒன்றும் 

குருடர்கள் அல்லர். ஏன் இந்த நொடு இந்த நிமலமைக்கு வந்தது 

என்று எங்களுக்கும் ததொியும்! அதொவது, வொிமயக் குமறத் 

தமை, இரெொயன உர இறக்குைதிமய நிறுத்தியமை மபொன்ற 

பிமழயொன முடிவுகமள எடுத்ததனொல்தொன் இந்த நொடு இந்த 

நிமலமைக்கு வந்திருக்கிறது. மநற்று glyphosateஇற்கொன 

தமடமய lift பண்ணியிருக்கிறொர்கள். அது வரமவற்கத்தக்க 

விடயம். ஆனொல், அதன் தமடயொல் ஏற்பட்ட இழப்மப 

எங்களொல் ஈடுதெய்ய முடியொது. அதொவது, glyphosate இன்மை 

யொல்  கிட்டத்தட்ட 24 ெதவீதைொன மதயிமலத் மதொட்டங்களின் 

அறுவமட வீழ்ச்ெியமடந்திருக்கின்றது. அதமன எங்களொல் 

ெொிதெய்ய முடியொது. ஏதனன்றொல், இன்மறக்குப் பல 

மதொட்டங் கள் கொடொக ைொறியிருக்கின்றன; அவற்றில் 

குப்மபகள் நிமறந்து கிடக்கின்றன. அங்கு 

மதொட்டத்ததொழிலொளர்கள் வொழ்கிறொர்கமளொ இல்மலமயொ, 

ெிறுத்மதகள் வொழுகின்றன. இமவ அமனத்துக்கும் மதொட்டக் 

கம்பனிகள் தெொல்கின்ற ஒமரதயொரு கொரணம், முன்னொள் 

ெனொதிபதி இரெொயன உர இறக்குைதிமயத் தமடதெய்தமை 

என்பதொகும். இரெொயன உர இறக்குைதிமய நிறுத்தியதொல் 

ைட்டும் இந்த நிமல ஏற்பட வில்மல. கடந்த 10 

வருடங்களொகத் மதொட்டக் கம்பனிகள் மதொட்டங்கமள 

ஒழுங்கொகப் பரொைொிக்கொததும் இந்த நிமல ஏற்பட ஒரு 

கொரணைொகும்.  

இன்மறக்கு ஊவொ ைொகொணத்திலுள்ள அக்கரப்பத்தமனப் 

தபருந்மதொட்ட நிறுவனத்துக்கு எதிரொக நொங்கள் ததொழிற்ெங்க 

நடவடிக்மகமய ஆரம்பித்திருக்கிமறொம். அங்கிருந்து ஒரு 

கிரொம் மதயிமலமயக்கூட, தவளிமய தகொண்டுதெல்லவிடொைல் 

தடுத்து நிறுத்தியிருக்கிமறொம். அக்கரப்பத்தமனப் தபொருந் 

மதொட்ட நிறுவனம் எங்களுக்குச் ெொியொன பதிமலத் தரவில்மல 

என்றொல், இந்தத் ததொழிற்ெங்க நடவடிக்மகமய கட்டொயம் 

நுவதரலியொ ைொவட்டத்திலும் மைற்தகொள்மவொம். அதில் 

எந்தவித ைொற்றுக் கருத்தும் கிமடயொது. இந்த விடயத்தில் 

ததொழிலொளர்கள் அமனவரும் ஒற்றுமையொக இருப்பொர்கள் 

என்று நொங்கள் நம்புகிமறொம். முன்பு நொங்கள் எப்படி 

அமனத்துத் ததொழிற்ெங்கங்களிடமும் இதற்கொன ஆதரமவயும் 

ஒத்துமழப்மபயும் வழங்குைொறு மகட்மடொமைொ, அமதமபொல, 

இம்முமறயும் நொன் இந்தச் ெமபயினூடொகக் மகட்கிமறன். 

அந்த வமகயில், இதற்கு ஆதரவு தருகின்ற அமனவருக்கும் 

எனது நன்றிமயத் ததொிவித்துக் தகொள்கின்மறன். ெொைி ெரணம்! 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
நன்றி, தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள! அடுத்ததொக, 

தகௌரவ ைமனொ கமணென் அவர்கள்! உங்களுக்குப் 14 

நிைிடங்கள் இருக்கின்றன.  
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[ගරු ජීවන් ශතාන්ඩමන් මහතා] 



2022 ශනාවැම්බර් 22 

[பி.ப. 1.13] 
 

ගරු මනනෝ ගනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 
நன்றி, தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள! 

2023ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு தெலவுத்திட்ட மயொெமனகமள 

ைொண்புைிகு ெனொதிபதியும் நிதி அமைச்ெருைொன ரணில் 

விக்கிரைெிங்ஹ அவர்கள் இந்தச் ெமபயிமல முன்மவத்த 

அன்மறய தினமை அது ெம்பந்தைொன தைிழ் முற்மபொக்குக் 

கூட்டணியின் நிமலப்பொட்மட நொங்கள்  ஊடகங்களுக்குத் 

ததளிவொக அறிவித்திருந்மதொம். அதுைட்டுைல்லொைல், அன்மற 

நொன் ைொண்புைிகு ெனொதிபதி அவர்கமள மநரடியொகச் ெந்தித்து, 

இது ெம்பந்தைொக ததளிவொகக் கூறியிருந்மதன்.  

இந்த வரவு தெலவுத்திட்டத்திமல நிவொரணங்கள் வழங்கப் 

படவில்மல என்பது எல்மலொருக்கும் ததொியும்! எனினும், 

இலங்மகயின் ெமூக அடுக்கில் ைிகவும் பின்தங்கிய ைக்களொகக் 

கருதப்படக்கூடிய, அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தபருந்மதொட்ட 

ைக்கள் ததொடர்பில் அவதொனத்மதச் தெலுத்துவதற்கு நிதி 

யமைச்ெரொக இருக்கின்ற ைொண்புைிகு ெனொதிபதி அவர்கள் 

தவறிவிட்டொர். இதமன நொங்கள் கடுமையொன அலட்ெியப் 

மபொக்கொகமவ கருதுகிமறொம்.  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இலங்மகயின் வறுமை நிமல 26 ெதவீதம் என்று உலக வங்கி 

தெொல்கின்றது. மதெிய ொீதியொகப் பொர்த்தொல், தபருந்மதொட்டத் 

துமறயிமல அது 53 ெதவீதைொகக் கொணப்படுகின்றது. 

உணவின்மையொனது நகரப் பகுதிகளில் 43 ெதவீதைொகவும் 

கிரொைப் பகுதிகளில் 33 ெதவீதைொகவும் இருக்கின்றதபொழுது, 

தபருந்மதொட்டப் பகுதிகளில் அது 51 ெதவீதைொக இருக்கிறது. 

எப்படிப்பொர்த்தொலும், இலங்மக நொட்டில் பின்தங்கிய, நலிவுறு 

நிமலயில் இருக்கக்கூடிய ைக்களொகப் தபருந்மதொட்ட ைக்கமள 

அமடயொளப்படுத்தப்படுகிறொர்கள். 

நொட்டின் தபொருளொதொர நிமலமை கொரணைொக அவர் 

களுக்கு நிவொரணம் வழங்க முடியொவிட்டொலும்கூட, நொட்டின் 

தமலவர், அரெொங்கத்தின் தமலவர் - the Head of the State, the 

Head of the Government - என்ற அடிப்பமடயிலொவது 

ைொண்புைிகு ெனொதிபதி அவர்களுக்கு ஒரு கடப்பொடு 

இருந்திருக்க மவண்டும். அதொவது, நொன் உங்களுமடய 

பிரச்ெிமனகமள அறிந்திருக்கிமறன்; உணர்ந்திருக்கிமறன்; 

என்மன நம்பியிருங்கள் என்றொவது அம்ைக்களுக்கு நம்பிக்மக 

அளித்திருக்க மவண்டும். ஆனொல், வரவு தெலவுத்திட்ட 

உமரயிமல எந்தமவொர் இடத்திலும் தபருந்மதொட்ட ைக்கள் 

ததொடர்பொக, குறிப்பொக இன்று உலகமை ஏற்றுக்தகொண்டி 

ருக்கக்கூடிய, அறிந்திருக்கக்கூடிய ைிகவும் பின்தங்கிய ைக்கள் 

ெம்பந்தைொக எதுவுமை தெொல்லவில்மல என்பமத நொன் 

அவருமடய முகத்துக்கு மநரொகமவ தெொன்மனன். அவர் 

என்னுமடய முகத்மதப் பொர்த்துக்தகொண்டிருந்தொமர தவிர, 

பதில் எதுவும் தெொல்லவில்மல என்பமத நொன் இந்த 

இடத்திமல பதிவுதெய்ய விரும்புகிமறன். 

In his Budget Speech, the Hon. President was 
referring to the reforms he proposes to bring to the 
plantation industry. They are fine. But, I must tell the 
President that unless and until you take the all important 
human element - the plantation workers - into account, 
you cannot bring any reform to that industry. So, that is 
important.  

மதொட்டத் ததொழிற்றுமறயில் இருக்கக்கூடிய மதயிமலயொக 

இருக்கலொம்; இறப்பரொக இருக்கலொம்; கொணியொக இருக்கலொம்; 

ததொழிற்ெங்கங்களொக இருக்கலொம், அமவ அமனத்துமை 

உயிரற்ற தபொருட்களொக இருக்கும்மபொது, உயிருள்ள, 

இரத்தமும் ெமதயும்தகொண்ட ஓர் அங்கம்தொன் உமழக்கும் 

ைக்களொன மதொட்டத்ததொழிலொளர்கள்! 2023ஆம் வருடத்தில் 

200ஆவது வருடத்மத நிமறவுதெய்யக்கூடிய நிமலயில் 

இருக்கக்கூடிய இந்தப் தபருந்மதொட்ட ைக்கள் ெம்பந்தைொக 

இந்த வரவு தெலவுத்திட்டத்தில் ெனொதிபதியும் நொட்டின் 

தமலவரும் அரெொங்கத்தின் தமலவருைொனவர் எதுவுமை 

தெொல்லவில்மல என்பதற்கொன கண்டனத்மத நொன் இந்த 

இடத்தில் வலிமையொகத் ததொிவித்துக்தகொள்ள விரும்புகிமறன். 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  මම ෙැක්කා ශම් ෙවස් ටිශක් 

අශ්  ගරු ජනාධිපතිතුමමා කරුණු ශෙකක් ගැන වැඩිශයන් ම කථා 

කරනවා. ඉන් පළමු කාරණය ශම්කයි. පළාත් පාලන ඡන්ෙය 

නැවත පවත්වනවා කියමින්  . මා නිර්ණය සම්බන්ධව ශසායා 

බලන්න කියලා කමිටුවක් නම් කරලා තිශබනවා. අනික් කාරණය 

තමයි  ජාතික ප්ර ්නයට විසුගම් ලබා ශෙනවා කියලා එතුමමා 

කියනවා. 74වැනි නිෙහස් සැමරුමට තව මාස කිහිපයයි 

තිශබන්ශන්. රශට් ජනවාර්ගික ප්ර ්නවලට විසුගම් ලබා ශෙනවා 

කියලා එතුමමා කියනවා. එතුමමා ඊශේ ශපශර්ො උතුමශර්ත් ගිහිල ලා 

තවිල ලා තිශබනවා. ඒක ශහාඳයි. ජනවාර්ගික ප්ර ්නය ගැන පසුව 

බලමුශකෝ. පළාත් පාලන මැතිවරණය සම්බන්ධශයන් පත් කරපු 

ඒ . මා නිර්ණය කමිටුවට එතුමමා පස්ශෙශනක් නම් කරලා 

තිශබනවා.  

ගරු ජනාධිපතිතුමමා තමයි පසුගිය වකවානුශේ අශ්  

අගමැතිතුමමා විධියට සිටිමින් අෙ පවතින ශම් පළාත් පාලන ක්රමය 

ශගශනන්නට නායකත්වය දුන්ශන්. එතුමමා ළඟම මම සිටියා. 

ශමාකෙ  එතැන ප්රධාන කරුණක් තිබුණා. අශ්  රශට් කාන්තා 

නිශයෝජනය සියයට 24 ෙක්වා වැඩි කිරීශමන් කාන්තාවන්ට 

ශේ පාලන නිශයෝජනය ලබා ගන්නා අවස්ථාව වැඩිදියුණු කරලා 

දුන්නා. ඒක ලංකා ඉතිහාසශේ ප්රථම වතාවට සිදු වුණා. ඒක රනිල  

වික්රමසිංහ මැතිතුමමා ලබපු වි ාල ජයග්රහණයක් කියලා මම 

හිතනවා. නමුත්  ෙැන් එතුමමා හිටපු ගමන් කියනවා  8 000ක 

පළාත් පාලන සියක සංඛ්යාව ( 000ක් කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒක 

ශහාඳයි. ජනප්රිය කථාවක් ඒක. නමුත් ඒ 8 000ක ප්රමාණය ( 000 

වුශණාත් කැශපන්ශන් ශවන කවුරුවත් ශනාව  කාන්තා 

නිශයෝජනය. අශ්  පාර්ිශම්න්තුම  මන්ීවියන්ශේ කාන්තා 

සංසෙය තිශබනවා. ඒ සඳහා ශෙපාර් ්වශේම මන්ීවියන් 

ඉන්නවා. ශම් ගැන ඒ අයශේ සථ්ාවරය ශමාකක්ෙ කියලා මම 

ෙන්ශන් නැහැ. ඒ ගැන ශහායලා බලන්න ඕනෑ. 

අශනක් කාරණය  එතුමමා විවිධත්වය ගැන කථා කරනවා. 

විවිධත්වය කියන්ශන් ස්ී  පුරුෂ බව පමණක් ශනාශවයි. ප්රධාන 

විවිධත්වය තමයි  ජනවාර්ගික ප්ර ්නය තිශබනවා. ශම් රශට් ජන 

වර්ග තිශබනවා. සිංහල සශහෝෙරවරුන්  උතුමශර් ශෙමළ 

සශහෝෙරවරුන්  මුස්ිම් සශහෝෙරවරුන් ඔබතුමමා නිශයෝජනය 

කරනවා. ඒ වාශේ කුගකරශේත් ශෙමළ ජනයා ජීවත් ශවනවා. ශම් 

ජනවාර්ගික ගැටලු තිශබනවා. ජන වර්ග ඔක්ශකාම එකතුම 

ශවනශකාට තමයි ශ්රී ලාංකිකත්වය තති ශවන්ශන්. එතශකාට ශම් 

8 000ක ප්රමාණය ( 000 වුණා නම්  උතුමරු-නැ ශඟනහිින් පිට 

මධයම පළාශත්  බස්නාහිර පළාශත්  ඌව පළාශත්  සබරගමු 

පළාශත් ජීවත් වන ෙමිළ බස කථා කරන ශෙමළ  මුස්ිම් 

ජනතාවශේ නිශයෝජනය සම්පූර්ණශයන් කැපිලා යනවා. ශම්කට 

එතුමමාශේ විසුගම ශමාකක්ෙ කියා මම ෙන්ශන් නැහැ. රනිල  

වික්රමසිංහ ජනාධිපතිතුමමනි  මට කියන්න විසුගම ශමාකක්ෙ කියලා. 

ඔබතුමමා තමයි ගිය සැශර් අපිත් එක්ක එකතුම ශවලා අත්වැල  

බැඳශගන ශම් ක්රමය ශගනාශේ. ඔබතුමමා එක්ක මමත් හිටියා. ෙැන් 

ඒ ක්රමය නැහැ කියනවා. ඒ වාශේම ජනවාර්ගික ප්ර ්න පිළිබඳව  

ෙැන් එළිශේ කථාබහ ශවනවා  මම කින් කියපු විධියට. ශහාඳයි. 

ප්ර ්නයක් නැහැ. 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

மதெிய இனப் பிரச்ெிமனமயத் தீர்ப்பதற்கு ைொண்புைிகு 

ெனொதிபதி அவர்களுக்கு ைக்கள் ஆமண இருக்கிறதொ, 

இல்மலயொ? என்று நொன் மகட்க விரும்பவில்மல. ஆனொல், 

ஒருெிலர் மகட்க முயற்ெிக்கிறொர்கள். மதர்தல் முமறமை ைொற்றம் 

உட்பட ஏமனய பிரச்ெிமனகமளத் தீர்ப்பதற்கு அவருக்கு 

ைக்கள் ஆமண இல்லொவிட்டொலும்கூட, மதெிய இனப் 

பிரச்ெிமனமயத் தீர்ப்பதற்கு ைக்கள் ஆமண இருக்கிறது. 

ஏதனனில், இந்த நொட்டில் ெனொதிபதியொகப் பதவி வகிக்கும் 

எவருக்கும் அதற்கொன ைக்கள் ஆமண இருக்கிறது. அது 

முன்னொள் ெனொதிபதிகளொக இருக்கலொம், இந்நொள் ெனொதிபதி 

யொக இருக்கலொம், நொமள ெனொதிபதியொக வருவதற்குக் கனவு 

கொண்பவர்களொக இருக்கலொம். அந்த அடிப்பமடயில், நொங்கள் 

அவருக்கு ஒத்துமழப்பு வழங்குவதற்குத் தயொரொக இருக்கி 

மறொம்.  

மதெிய இனப் பிரச்ெிமன என்பது, வடக்கில் வொழும் தைிழ் 

ைக்களுக்கு ைொத்திரைல்ல, கிழக்கில் வொழும் தைிழ் ைக்களுக்கும் 

இருக்கிறது. அது ததொடர்பில் அவர்களுமடய பிரதிநிதி 

களுடன் மபச்சுவொர்த்மத நடொத்தி, தீர்மவக் கொணுங்கள்! 

யுத்தத்தொல் தெொல்தலொணொத் துன்பங்கமள அனுபவித்த ைக்கள் 

அந்தப் பகுதிகளிமல வொழ்ந்து தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அமத 

மபொல, வடக்கு, கிழக்கு உட்பட நொடு முழுவதும் முஸ்லிம் 

ைக்களும் வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கிறொர்கள். அவர்களுமடய 

பிரதிநிதிகளுடனும் மபச்சுவொர்த்மத நடத்த மவண்டும். 

அமதமபொல, ததன்னிலங்மகயில் ைமலயகத்மத மையைொகக் 

தகொண்டு இந்திய வம்ெொவளியினரொன ைமலயகத் தைிழர்கள் 

வொழ்ந்து தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அவர்களுமடய பிரதிநிதி 

களொகிய எங்களுடனும் மபச்சுவொர்த்மத நடத்த மவண்டும். 

மதெிய இனப் பிரச்ெிமனமய வடக்கு ைக்களுடன் ததொடர்பு 

மடய பிரச்ெிமன என்று ைொத்திரம் தெொல்ல மவண்டொம். 

வடக்கு, கிழக்கு வொழ் தைிழ், முஸ்லிம் ைற்றும் ைமலயகத் 

தைிழர்களுமடய பிரதிநிதிகளுடன் மபச்சுவொர்த்மத நடத்தி 

னொல்தொன், பிளவுபடொத நொட்டுக்குள்மள ெிங்களச் ெமகொதரர் 

களுடன் நொங்கள் எப்படி வொழப் மபொகிமறொம் என்பது 

ெம்பந்தைொகக் கலந்துமரயொடி, தீர்வு கொணலொம் என்று நொன் 

நிமனக்கின்மறன். அமத ைொண்புைிகு ெனொதிபதி அவர்கள் 

புொிந்துதகொள்ள மவண்டும்.  

ைொண்புைிகு ெனொதிபதி அவர்களுக்கு இருக்கின்ற ைக்கள் 

ஆமண ததொடர்பில் இந்தச் ெமபயில் வொதப் பிரதிவொதங்கள் 

இடம்தபற்றன. தகௌரவ அமைச்ெர் சுெில் பிமரைஜயந்த 

அவர்கள் மபசும்மபொது, ைொண்புைிகு ெனொதிபதி அவர்களுக்கு 

ைக்கள் ஆமண இருப்பதொகச் தெொன்னொர். பரவொயில்மல! 

ஆனொல், 2019ஆம் ஆண்டு நமடதபற்ற ெனொதிபதித் 

மதர்தலிமல தவற்றிதபற்ற முன்னொள் ெனொதிபதி மகொட்டொபய 

ரொஜபக்ஷ அவர்களின் ைக்கள் ஆமணமய அவர் கடன் வொங்க 

முடியொது. ஏதனனில், அவர் அந்த மநரத்தில் எதிரணியிமல 

இருந்தொர். அப்தபொழுது, அவருக்குக் கிமடத்த ைக்கள் ஆமண 

மவறு. அதொவது, மகொட்டொபய ரொஜபக்ஷ அவர்களுக்குக் 

கிமடத்த ைக்கள் ஆமணக்கு எதிரொனததொரு ைக்கள் 

ஆமணதொன் அவருக்குக் கிமடத்தது. அதமனச் ெிங்களத்தில் 

'්  රතිපක්ෂ ජනවරම' என்று தெொல்வொர்கள். அவர் இம்முமற 

பிரதைரொவதற்கு முதல் எனக்குப் பக்கத்திலுள்ள ஆெனத்திமல 

தொன் இருந்தொர். அதொவது, நொன் இருக்கும் ஆென இலக்கம் 12. 

அவர் 13ஆம் இலக்க ஆெனத்திமல இருந்தொர். பின்னர், பிரத 

ைரொகப் பதவிமயற்று அந்தப் பக்கம் தென்றொர். ஆமகயொல், 

அவருக்குக் கிமடத்த ைக்கள் ஆமணயொனது, ஸ்ரீ லங்கொ 

தபொதுஜன தபரமுன கட்ெிக்குக் கிமடத்த ைக்கள் ஆமணயுடன் 

ெம்பந்தைில்லொதது.  

தற்தபொழுது, அவர்தொன் Head of Stateஆகவும் Head of 

Governmentஆகவும் இருக்கிறொர். அவருக்கு இருக்கின்ற ைக்கள் 

ஆமண என்பது ைட்டுப்படுத்தப்பட்டது. அவர் மதெிய இனப் 

பிரச்ெிமன பற்றிப் மபெலொம்; பிரச்ெிமனயில்மல! நிவொரணம் 

வழங்கலொம்; பிரச்ெிமன இல்மல! ஆனொல், அவர் தனக்குள்ள 

அதிகொரத்மதப் பயன்படுத்தி, விமரவிமல பொரொளுைன்றத்மதக் 

கமலத்து, புதிதொக ைக்கள் ஆமணமயக் மகொருவதற்குத் 

மதர்தலுக்குச் தெல்ல மவண்டும். அதுதொன் எங்களுமடய 

மகொொிக்மகயொகவும் இருக்கிறது. அப்படி அவர் தெய்ய 

ைொட்டொதரன்று தகௌரவ ெஜித் பிமரைதொஸ அவர்கள் 

தெொன்னொர். அப்படியல்ல! உண்மையிமலமய அவர் அமதச் 

தெய்ய மவண்டும். ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்கமவொ, 

ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருைமவொ தவற்றிதபற்றிருந் 

தொல், என்ன தெய்திருப்பொர்கள்? என்ற மகள்வி எழுந்தமபொது, 

ைொண்புைிகு தொன் தவற்றி தபற்றிருந்தொல், பொரொளுைன்றத்மதக் 

கமலத்து, புதியததொரு மதர்தலுக்குச் தெல்வதற்கொகத் 

தனக்குள்ள அதிகொரத்மத நிச்ெயைொகப் பயன்படுத் 

தியிருப்மபன் என்பதொக அநுர திஸொநொயக்க அவர்கள் 

கூறியிருந்தொர். அமதமபொல், ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப் 

தபருை அவர்களுக்கு வொக்களிக்கும் மபொது நொங்கள் ததளிவொக 

இருந்மதொம். அதொவது, அவர் தவற்றிதபற்றொல், நிச்ெயைொக 

எதிர்வரும் ைொர்ச் ைொதைளவில் அவர்மூலைொகப் பொரொளுைன்றத் 

மதக் கமலத்து, புதியததொரு மதர்தலுக்குச் தெல்லவிருந்மதொம். 

ஏதனனில், பொரொளுைன்றம் ைக்கள் ஆமணமய இழந் 

துவிட்டது. அதொவது, 2019 ைற்றும் 2020இல் கிமடத்த ைக்கள் 

ஆமண இப்தபொழுது தெல்லுபடியொகொது. 

2019දීත්  2020දීත් ලබාගත් ජනවරම අවලංගු ශවලා හමාරයි. 

ශමාකෙ  එතුමමාට බැි වුණා එතුමමාශේ පැත්ශත් ඉන්න කවුරුහි 

ශකශනක් අගමැති කරන්න  ජනාධිපති කරන්න. රනිල  වික්රමසිංහ 

මහත්මයා නිකම් ශකශනක් ශනාශවයි  රාජය නායක; ආණ්ඩුශේ 

නායක - the Head of State and the Head of Government. 

නැවත වතාවක් මම ඒක කියනවා. එතුමමාශේ ජනවරම ෙැන් 

. මාශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ඕනෑ ඕනෑ ශේවල  කරන්න බැහැ. 

අපට ඉඩශෙන්න බැහැ ඒකට. රශට් පවතින අර්බුෙය නිසා 

ජනතාවට උෙවු උපකාර කරන්න පුළුවන්. ඒ අයට සහනාධාර 

ලබා ශෙන්න පුළුවන්. ඒ වාශේ ජාතික ප්ර ්න පිළිබඳ කථාබහ 

කරන්න පුළුවන්. ප්ර ්නයක් නැහැ ඒ ගැන. අපි සහශයෝගය 

ශෙනවා  ප්ර ්නයක් නැහැ කාටවත්. ස්ිරව තිශබන ජනවරම ඒක. 

නමුත්  ශම් ජනවරම පාවිච්චි කරලා ඡන්ෙ ක්රම ශවනස් කරන්න 

හෙන්න එපා කියලා එතුමමාට අපි කියනවා. ශම්ක පාවිච්චි කරලා 

ශවන ශවන ශේවල  කරන්න හෙන්න එපා. එශහම කරන්න 

පුළුවන්කමක් තිශබන එකම ස්ථානය තමයි අලුත් පාර්ිශම්න්තුමව 

-නව පාර්ිශම්න්තුමව. ඒ නිසා මැතිවරණයකට යමු අපි. අපි 

ලැහැස්තියි. සමගි ජනබලශේගය හැටියට; සමගි ජනබලශේග 

සන්ධානය හැටියට අපි නැවත ඡන්ෙයකට මුහුණ දීලා අලුත් 

පාර්ිශම්න්තුමවට යන්න  ලැහැස්ති ශවලා ඉන්නවා.  

ශමාකෙ  ඒ වනතුමරු වි ්වාසයක් තති වන්ශන් නැහැ. ෙැන් 

බලන්න  ශම් රට ගැන ශලෝකයටම වි ්වාසයක් නැහැ කියනවා. 

ඒක අපි ෙන්නවා. ඊට ශපර කියන්න ඕනෑ තව කාරණයක් 

තිශබනවා. මැෙ ශපරදිග ජීවත් ශවන ශ්රී ලාංකිකයන් ඉන්නවා. ඒ 

අය තමයි රටට  විශේ  සංචිත වි ාල ශලස ලබා ශෙන්ශන්. නමුත්  

ඒ අය ලංකාවට මුෙල  එවන්ශන් නැහැ. ශමාකෙ  වි ්වාසය නැහැ. 

බැංකුවලට යවන මුෙල  කාටවත් ශහාරකම් කරන්න බැහැ. ඒක 

ෙන්නවා. නමුත්  ඒ අයශේ මතයක් තිශබනවා. තයි? කවුරු 

ගැනවත් වි ්වාසයක් නැහැ. ඒ නිසා මුෙල  යවන්ශන් නැහැ. තයි? 

අශ්  රශට් අශ්  පුරවැසියන්ට  අශ්  ශ්රී ලාංකිකයන්ට අපි ගැන 

වි ්වාස නැත්නම් ශකාශහාමෙ විශේශිකයන් අපි ගැන වි ්වාසය 

තබන්ශන්? ඒ නිසා ශම්ක හෙන්න ඕනෑ නම්  ශවනස් කරන්න 

ඕනෑ නම්  එකම මාර්ගයයි තිශබන්ශන්. There is no shortcut. 
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The only way out is elections; dissolve Parliament and go for 

elections.  ඒක කරන්න ඕනෑ. ඒ තැනට ජනාධිපතිතුමමා එන්න 

ඕනෑ. ඒක අශ්  ඉල ලීමක්. මම කියන්න කැමැතියි  ශම් 

අවස්ථාශේදී- 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ීතුමමා  ඔබතුමමාට තව විනාඩි ශෙකක කාලයක් 

තිශබනවා.  
 

ගරු මනනෝ ගනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ශහාඳයි.  

මම අහශගන හිටියා  මහින්ෙ රාජපක්ෂ මැතිතුමමා උශේ කථා 

කළා. ඒ ගැන මතක් කරන්න කැමැතියි. මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

මැතිතුමමා 2009දී යුේධය අවසන් කළාට පසුව වතාවක් මට කථා 

කළා. මට ඒ පිළිබඳව අෙ වාශේ මතකයි. මම එතුමමාට කිේවා  

එරනිල  වික්රමසිංහ මැතිතුමමා අෙ අශ්  විපක්ෂ නායක  - එො එතුමමා 

අපිත් එක්ක හිටිශේ - එතුමමා ශම් රශට් ජනවාර්ගික ප්ර ්නයට 

විසුගමක් ශලස දිස්ත්රික් සභාවක් දුන්නත්  සිංහල ජනතාව එය 

පිළිගන්ශන් නැහැ. එතුමමා රට විකුණනවා කියලා එතුමමාට ශචෝෙනා 

කරයි  රට ශබෙලා ශෙනවා කියලා ශචෝෙනා කරයිඑ කියලා. ඒ 

වාශේම  මම එතුමමාට කිේවා  එඔබතුමමා එශහම නැහැ  ඔබතුමමා 

සිංහල ජනතාවශේ වි ්වාසය ලබා ගත් නායකශයක්  ඔබතුමමා රට 

ශබෙලා දුන්නත්  අශ්  නායකයා ශමානවා හි කාරණාවකට 

කරන්ශන් කියලා පිළිගනීවි  සිංහල ජනතාව තුමළ  ඔබතුමමාට ඒ 

වාශේ පිළිගැනීමක් තිශබනවා  ඒ නිසා කරුණාකරලා යුේධය 

අවසන් කරපු විධියට ජනවාර්ගික ප්ර ්නය අවසන් කරන්නඑ 

කියලා. එතුමමාට මම එශහම ශයෝජනා කළා. එතුමමා යුේධය අවසන් 

කරපු විධිය ගැන මම එකඟ නැහැ. වැරදි විධියට කළා කියලා 

ෙන්නවා. නමුත්  එතුමමා යුේධය අවසන් කළ එක ගැන සතුමටු 

ශවනවා. මම එතුමමාට ඉහත ශයෝජනාව කළා. එතුමමා පිළිගත්ශත් 

නැහැ. 

ළඟදී මම ෙැන ගත්තා කාරණයක්. එතුමමා එක්ක හිටපු 

තමතිවරශයක් මට ඒ කාරණය කිේශේ. ශම් ශවලාශේ එතුමමා ශම් 

සභාශේ නැහැ. ඩිංගකට කින් නම් හිටියා. එතුමමා මට කිේවා  

මහින්ෙ රාජපක්ෂ මැතිතුමමා සම්පන්ෙන් මහත්මයා එක්ක සාකච්ඡා 

කරලා  අනිකුත් පක්ෂ නායකයන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා 

ජනවාර්ගික ප්ර ්නයට විසුගමක් ලබා ශෙන්න ලැහැස්ති ශවලා 

හිටියා  නමුත් ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ඒකට ඉඩ දුන්ශන් 

නැහැ කියලා. ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා 2009ට ශපර 

ආරක්ෂක ශල කම් ධුරශේ ඉඳලා බලවත් චිතයක් හැටියට ඒ 

ආණ්ඩුශේ හිටපු නිසා එතුමමා ඉඩ දුන්ශන් නැහැ. අන්තවාදී තැනක 

හිටියා. එශහම ඉඳලා තමයි එතුමමා ජනපති වුශණ්. නමුත්  අනා 

ගත්තා; ඔක්ශකෝම ඉවරයි. ඒවා ඉතිහාසයට භාරදීලා ෙැන් ශම් 

තත්ත්වය ශවනස් කරන්න ඕනෑ නිසා රනිල  වික්රමසිංහ මැතිතුමමා 

භාර ගත්තා.  

ජනාධිපතිතුමමා ජනවාර්ගික ප්ර න්යට විසුගම් ලබා ශෙනවා 

නම්  ඒකට ශපාදුජන ශපරමුශණ් නායක හැටියට මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

මැතිතුමමා සහශයෝගය ලබා ශෙයි කියලා මම හිතනවා. ශමාකෙ  

ඉතිහාසයට අනික් ඔක්ශකෝම භාරදීලා ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ 

කාලය එළඹිලා තිශබනවා. නමුත්  ජනවාර්ගික ප්ර ්නයට විසුගමක් 

ලබා දීශම්දී මම නැවත මතක් කරන්න කැමැතියි  එය උතුමරට 

පමණක් . මා කරන්න එපා කියලා. උතුමර  නැ ශඟනහිර ශෙමළ 

ජනයා ඉන්නවා; මුස්ිම් ජනයා ඉන්නවා; ෙකුශණ් කුගකර ශෙමළ 

ජනයා ඉන්නවා. හැශමෝම එකතුම ශවලා  සිංහල ජනතාව සමඟ 

එකතුම ශවලා අපි නව ශ්රී ලංකාවක් නිර්මාණය කරමු. ප්ර ්නයක් 

නැහැ. හැබැයි  ඒකට එතුමමා කියනවා  ලබන නිෙහස් දිනය 

ශපබරවාි මාසශේ 0( ශවනිො එනවා කියලා. එශහම ශන්ෙ? මම 

හිතන්ශන් එතුමමා එශහම කියන්ශන් නැහැ. ලබන අවුරුේෙ 

කියන්ශන් 74 වන නිෙහස් සංවත්සරය අපි සමරන වසර. මම  

එතුමමාට ශම් කාරණය කියන්න කැමැතියි.  ඔබතුමමා මුළු අවුරුේෙම 

ගන්න  මුළු අවුරුේෙම අරශගන ජනාධිපතිවරණයට යනවා නම් 

ශහාඳයි. එශහම නැත්නම් ඊට ශපර මහ මැතිවරණයට යනවා නම් 

ශහාඳයි. ඒකට අපි ලැහැස්තියි. අපි අනිවාර්යශයන් ලැහැස්තියි. 

එච්චරයි මට කියන්න තිශබන්ශන්. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මහින්ොනන්ෙ අලුත්ගමශේ මන්ීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 

2)ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 1.29] 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ගරු ජනාධිපතිතුමමා මුෙල  

අමාතයවරයා හැටියට ඉදිිපත් කරන ලෙ ශම් අය වැය  

පාර්ිශම්න්තුමවට ඉදිිපත් කළ ශම් රශට් 77 වන අය වැය 

ශල ඛ්නයයි. නිෙහසින් පසු ශම් රශට් මුෙල  අමාතයවරුන් ඉදිිපත් 

කළ අය වැය අතින් රටක් හැටියට අපි බරපතළ ආර්ික  

සමාජ උය  ශේ පාලන අර්බුෙයකට මුහුණ දී තිශබන ශවලාවක 

තමයි එතුමමා ශම් අය වැය ඉදිිපත් කශළ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  අය වැයක් ශගන එනශකාට 

සාමානයශයන් පුරුේෙක් විධියට අශ්  රශට් මිනිසුන් 

බලාශපාශරාත්තුම වන්ශන් සහන. අය වැයක් ළං වන ශකාට  

පත්තරවල පිටුවල ශලාකුවට ියන්ශන් සහන ගැන. මිනිස්සු අය 

වැයකින් බලාශපාශරාත්තුම වන්ශන් සහනාධාර. රාජය ශස්වකයා 

බලාශපාශරාත්තුම වනවා  වැටු්  වැඩිවීමක්. එශහම  තමයි හැම ොම 

වුශණ්. ඉතිහාසශේ හැම ොම වාශේ අය වැයකින් රාජය 

ශස්වකයන්ශේ වැටු්  වැඩි වුණා; සහන දුන්නා. එතශකාට තමයි 

පත්තශර් ශපාල  අකුරුවින් ියන්ශන්  ශම් ශම් සහන ටික 

ලැබුණා කියලා. හැබැයි  මුෙල  අමාතයවරයා හැටියට 

ජනාධිපතිවරයාට ශම් අය වැශයන් එශහම සහන ශෙන්න  රාජය 

ශස්වශේ වැටු්  වැඩි කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඊට මූික ශහ්තුමව 

අපි ෙන්නවා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි. රාජය ශස්වකයාශේ 

වැටු්  වැඩි කිරීමවත්  සහනාධාර දීමවත් ශනාවයි  ශම් ආර්ික 

අර්බුෙශයන් ශගාඩ එන්ශන්  ශකාශහාමෙ  කියන කාරණා තමයි 

එතුමමාට ශම් අය වැය තුමළින් ඉදිිපත් කරන්න සිේධ ශවලා 

තිශබන්ශන්.  

ශමශතක් කල   අපි සහන දීලා තිශබන්ශන්ත්  වැටු්  වැඩි 

කරශගන තිශබන්ශන්ත් ණයට අරශගන. ණයට අරශගන සහන 

දීලා  ණයට අරශගන වැටු්  වැඩි කරශගන දිගටම ආව නිසා අෙ 

වනශකාට අපි ඉතාම අමාරු තැනකට තවිත් තිශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  අශ්  රශට් ආර්ිකය ගත්ශතාත්  

අෙ අශ්  රශට් ණය ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනයට සාශ් ක්ෂව සියයට 

110ක් වනවා. අශ්  ආහාර උේධමනය  සියයට 87ක්. අපට විශේ  

සංචිත නැහැ. අපට ණය ශගවාගන්න බැහැ. ඒ නිසා ඉතාම 

බරපතළ ආර්ික අර්බුෙයක් හමුශේ තමයි රටක් හැටියට අපි 

ඉන්ශන් සහ ගරු මුෙල  තමතිවරයා ශම් අය වැය ඉදිිපත් 

කරන්ශන්. ඒ නිසා ශම් ශවලාශේ පාර්ිශම්න්තුමශේ සිටින අපි 

224ශෙනාම කළ යුත්ශත් 2019දී ජනාධිපති ධුරයට පත් ශවලා 

අවුරුදු ශෙකහමාරක් රට පාලනය කළ ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

මහත්මයාට බණින එකවත්  වත්මන් ජනාධිපති රනිල  වික්රමසිංහ 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

මහත්මයාට ශොස් කියන එකවත් ශනාශවයි. ශම් ශවලාශේ අපි 

ඔක්ශකෝම එකට එක්කාසු ශවලා ශම් රට ශගාඩ නඟන්න පුළුවන් 

වැඩ පිළිශවළක් පිළිබඳව ශම් පාර්ිශම්න්තුමව තුමළ සංවාෙයක් තති 

කරශගන කටයුතුම කළ යුතුම බවයි මා වි ්වාස කරන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  මා හිතන විධියට රට ශම් 

අර්බුෙයකට පත් ශවන්න එක පැත්තකින් ශකාවිඩ් වසංගතයත්  

යු  ක්ශර්න යුේධයත් බලපෑවා. ඊට එහාට ගිහින්  නිෙහසින් පස්ශස ්

ශම් රට පාලනය කළ සෑම රජයක් අතින්ම සිදු වුණු වැරැදිත් ශම් 

අර්බුෙයට බලපෑවාය කියන එක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ශම් 

පාර්ිශම්න්තුමශේ සිටින 224 ශෙනාශගන් කවුරු හි කියනවා නම්  

එශම් ආර්ික අර්බුෙයට අපි ොයක වුශණ් නැහැඑ කියලා  සමඟි ජන 

බලශේගය අත ශසෝොගන්න හෙනවා නම්  එඅපි ශම්ක ෙන්ශන් 

නැහැ. අපි බබ්රබුඑ කියලා  ඒක විහිළුවක්. ශමාකෙ  එශහම කියලා 

ඒශගාල ලන්ට මිශෙන්න බැහැ.  සමඟි ජන බලශේගය කියන්ශන් 

පරණ එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඒ නිසා ශම් රට පාලනය                    

කරපු සියලු ශේ පාලන පක්ෂ ශමයට වග කිව යුතුමයි. ෙැන් ජනතා 

විමුක්ති ශපරමුශණ් අය  එශහම නැත්නම් ටීඑන්ඒ එශක් අය 

කියන්න පුළුවන්  එඅපි ආණ්ඩුශේ හිටිශේ නැහැ.එ කියලා. 

ආණ්ඩුශේ තමතිකම් ශනාෙැරුවාට  ඒ අය ආණ්ඩුශේ 

පාර් ්වකරුවන් වුණා; ආණ්ඩුව ශවනුශවන් ඡන්ෙය දුන්නා. ඒ 

නිසා ශම් පාර්ිශම්න්තුමශේ ඉන්න 224ශෙනාම  ශම් පාර්ිශම්න්තුමව 
නිශයෝජනය කළ සියලු ශේ පාලන පක්ෂ ශම් ආර්ිකය කඩා 

වැටීමට වග කියන්න ඕනෑ කියන එකයි මා නම් වි ව්ාස 

කරන්ශන්  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි. ඒකයි මා කිේශේ ශම් 

රට බරපතළ ආර්ික අර්බුෙයකට වැටී තිශබන ශම් ශවලාශේවත් 

අපි පිල  ශබශෙන්ශන් නැතුමව එකට එක්කාසු ශවලා ජාතික 

වැඩසටහනක් හොශගන ශම් රට ශගාඩ ගන්න එක තීන්දුවක් ගනිමු 

කියලා.  

පසුගිය කාලශේ සිදු වුණු අරගළයත් අශ්  තස් තශරේවා. ඒ  

නිසා හිටපු ජනාධිපතිවරයා  අගමැතිවරයා ඉවත් වුණා; බරපතළ 

ශේ පාලන ශවනසක් තති වුණා. මා හිතන විධියට ශම් සියල ල 

එක්ක අපි කාශේත් තස් තරුණා. අපි අතින් වුණු වැරැදි ගැන අපි 

අෙ ස්වයං විශේචනයක් කරනවා. එශහම නම්  පරණ වැරැදි ගැනම 

කියමින් ශසෝෙ ශසෝො මශඩ් ෙමන්ශන් නැතුමව අපි ඔක්ශකෝම එකට 

එක්කාසු ශවලා කටයුතුම කරමු. අනුර දිසානායක මන්ීතුමමා එකම 

සින්දුව හැම ොම කියනවා. එකම ශේ කියන එක ශනාශවයි  අපි 

කළ යුත්ශත්. ශම් අර්බුෙශයන් ශගාඩ ඒමට සුදුසු ක්රියා මාර්ගයක් 

පිළිබඳ සංවාෙයක් අපි ශම් අය වැය විවාෙය තුමළ තති කරගත්තා 

නම් එය ඉතා වැෙගත් කියලායි මා වි ්වාස කරන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  රාජය බදු ආොයම 

සම්බන්ධශයන් මා ෙරන මතය ගැන මම පාර්ිශම්න්තුමශේදී දිගින් 

දිගටම කිේවා. මිනිසුන්ට සහනාධාර ශෙන්න නම්  බදු එක්කාසු 

කරන්න ඕනෑ.  ශලෝකශේ ඕනෑම රටක් එශහමයි. නමුත්  ආණ්ඩුව 

බදු වැඩි කළාම විපක්ෂය බණිනවා.  අනුර දිසානායක මන්ීතුමමා 

කිේවා  එබදු වැඩි කිරීම තුමළ අශ්  මිනිස්සු රට හැර යනවා  

බුේධිගලනයක්  ශවනවාඑ කියලා. එතුමමා බදු වැඩි කරනවාට 

විරුේධයි කියනවා. විපක්ෂය කියනවා  බදු වැඩි කරනවාට 

විරුේධයි කියලා. එශහම කියලා   සහනාධාර නැහැ කියලාත් 

කියනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  අපි කියන්ශන් ශම් රශට් 

සියලුශෙනාශගන් බදු අය කරන්න කියලා ශනාශවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  2021 වසශර් සංඛ්යාශල ඛ්න 

බැලුවාම  2021.12.31 වනශකාට මිියන 22ක් ඉන්න ශම් රශට් 

ආොයම් බදු ිපිශගානු තිශබන්ශන් 292 304යි. ඒවා අතින් 

returns එවලා තිශබන්ශන් 41 ()1යි.  තයක් ශහෝ බදු ශගවන්ශන් 

24 ()2 යි. මිියන 22ක ජනතාවක් ඉන්න අශ්  රශට් බදු 

ශගවන්නන් ඉන්ශන් 24 ()2යි! අශ්  රශට් සමාගම් 104 000ක් 

පමණ තිශබනවා. ඒ අතින් Returns එවලා තිශබන්ශන් 

17 782යි. අශ්  රශට්  තයක් ශහෝ බදු ශගවන සමාගම් 

තිශබන්ශන් 10 141යි. ශමන්න  ශම්වා ගැන තමයි අපි කියන්ශන්. 

වි ාල පිිසක් බදුවින් හැංගිලා ඉන්නවා.  

මා පාර්ිශම්න්තුමශේ ශම් ගැන කථා කළාම ගරු රංජිත් 

සියඹලාපිටිය රාජය තමතිතුමමා ශම් පාර්ිශම්න්තුමවට උත්තරයක් 

දීලා තිශබනවා.  ශේශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුමශේ නිලධාින් 

එතුමමාත් කශඩ් යවලා වාර්තාවක් හො දීලා තිශබනවා. ඒ 

නිලධාින් කියනවා   අපට ශම්ක නැහැ  ශම්ක නැහැ  ඒ නිසා 

කරගන්න බැි වුණා. බදු එකතුම කරගන්න බැි වුණා කියලා. අශ්  

රශට් බදු ශගවන ක්රමය ශමාකක්ෙ? අශ්  රශට් බදු ශගවන ක්රමය  

හියට ගැටශේ පන්සල ළඟින් යනශකාට පඬුරක් ෙමනවා 

වාශගයි. අපට හිශතන ගණනක් ශගවනවා. අශ්  රශට් බදු 

ශනාශගවන්නන්ට බලපාන නීතිය ශමාකක්ෙ? සාමානය නීතිය? 

ශලෝකශේ හැම රටකම බදු ශනාශගවන්නන්ට ක්රියාත්මක වන්ශන් 

අපරාධ නීතිය. අර්ජුන් තශලෝසියස් බිියන ගණනක් බදු ශගේශේ 

නැහැ කියලා උසාවියට ෙැම්මා. ඔහු  රීර තප ශෙකක් මත - 

සාමානය තප ශෙකක් මත - නිෙහස් කළා. ඔහු මිියන 700 

ගණනක් බදු ශගේශේ නැහැ. ශමන්න ශම්වා ගැන අපි කථා 

කරන්න ඕනෑ. ශම් නීති ශවනස් ශවන්න ඕනෑ. බදු ශගවන්ශන් 

නැත්නම් ශලෝකශේ අශනක් රටවල වාශේ ඒ අයට විරුේධව 

අපරාධ නීතිය ක්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ීතුමමනි  ශම් රශට් එක පුේගලශයකුශේ ගිණුමකට එක 

අවුරුේෙකට රුපියල  බිියන 34ක් තවිල ලාත්  තපහක්වත් බදු 

ශගවන්ශන් නැහැ! Casino සහ race-by-race වයාපාර කරන අය 

බිියන ගණන් සල ි හම්බ කරනවා. ඒත් ඒ ශගාල ලන් බදු 

ශගවන්ශන් නැහැ. ඒ ශගාල ලන් ශගවන්ශන් licence fee එක 

විතරයි. එශහම නම් අපි කියන්ශන්  තිශබන අයශගන් අරශගන 

රාජය බදු ආොයම  ක්තිමත් කරන්න කියලායි. ජජු බදු වැඩි 

කරන්න  වක්ර බදු අඩු කරන්න. අෙ වක්ර බදු සියයට 80යි; ජජු බදු 

සියයට 20යි. ඒ නිසා අපි කියන්ශන් තිශබන අයශගන් ගන්න 

කියලායි.  

ෙැන් හැම ශවලාශේම වාශේ කථා කරනවා  මුෙල  ශහාරකම් 

කිරීම් ගැන. ශහාරකම් කරන එක වැරැදියි. ඒවා ගැන ශහායන්න. 

හැබැයි   ශම් තිශබන කටයුතුම ටික  අපට කළමනාකරණය 

කරගන්න බැි තයි? බදු ගන්න පුළුවන් අයශගන් බදු ගන්න. මම 

කිේවා  ඒක ශම් පාර්ිශම්න්තුමශවන් පටන්ගන්න කියලා. 

පාර්ිශම්න්තුමශේ අපි 140ශෙනකු විතර බදු ශගවන අය ඉන්ශන්. 

එශහම  ශනාශගවන අයට ිපිශගානුවක්  හෙන්න. ෙැන් බලන්න  

අපි අශ්  වැටුශපන් ආණ්ඩුවට යම් බේෙක් ශගවනවා. නමුත්  

ලංකා බැංකුශේ එක ශස්වකශයක්වත් බදු ශගවනවාෙ? මහජන 

බැංකුශේ එක ශස්වකශයක්වත් බදු ශගවනවාෙ? විදුිබල 

මණ්ඩලශේ එක ශස්වකශයක්වත් බදු ශගවනවාෙ? මහජන 

බැංකුශේ DGMsලා ශගවන බේෙත් බැංකුශවන්මයි ශගවන්ශන්. ඒ 

Tax එක ශගවන්ශන්ත් බැංකුශවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ීතුමමනි  අපි හියාකාරව බදු කළමනාකරණය කරගන්න 

ඕනෑ. වත්මන් ජනාධිපතිවරයා අය වැශයන් ශයෝජනා කරලා 

තිශබනවා  ඒ සඳහා බදුකරණය පිළිබඳ ජනාධිපති                 

ශකාමිෂන් සභාවක් පිහිටුවනවා කියලා. එය පිහිටුවා ශේශීය 

ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුමව  Excise Department -සුරාබදු 

ශෙපාර්තශම්න්තුමව- Sri Lanka Customs එක කියන ආයතන තුමන 

විතරක් හියාකාරව කළමනාකරණය කරගත්ශතාත් ඒක ශලාකු 

ජයග්රහණයක්. මම එොත් ඉඳපු තැන තමයි  අප ශලෝකය වශට් 

ගිහිල ලා හිඟාකන්න  අ න්න ඕනෑ නැහැ කියන එක. තිශබන 

මිනිසුන්ශගන් අරශගන සෑශහන වැඩ ශකාටසක් කරගන්න අපට 

පුළුවන්  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි.  
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ඊළඟට  අපි රාජය ආයතන ගැන කථා කරමු. ගරු 

ජනාධිපතිතුමමා කිේවා  ශම් ප්රධාන ආයතන 4(ක පාඩුව විතරක් 

රුපියල  බිියන 8)ක් කියලා. අපිත් කියනවා  එශම්වා විකුණන්න 

ශහාඳ නැහැ  ශම්වා විකුණන්න එපා  ශම්වා ප්රතිවයුහගත කරන්න 

එපාඑ කියලා. හැබැයි  රශට් මිියන 22ක් මිනිසුන්ශගන් බදු 

එක්කහු කරලා අපි ශම් ආයතන ටික නඩත්තුම කරනවා. ඒවාශේ 

පාඩුව රුපියල  බිියන 8)යි. මශේ ළඟ තිශබනවා  ඒ පාඩු ලබන 

ආයතන ලැයිස්තුමව. 2021 වසරට පාඩුව රුපියල  බිියන 8)යි. අපි 

ශකාශහාමෙ ශම්වා පවත්වාශගන යන්ශන්? එක්ශකෝ ශම්වා ලාභ 

ලබන ආයතන බවට පත් කරන්න ඕනෑ. එශහම නැත්නම් ශම්වා 

ප්රතිවයුහත කරලා ශහෝ රජයට බරක් ශනාවන විධියට 

පවත්වාශගන යන්න ඕනෑ. අපි පිළිගන්නවා  අශ්  රශට් ප්රධාන 

ආයතන ශපෞේගලීකරණය කළ යුතුම නැහැ කියලා. හැබැයි  

පවත්වාශගන යන්න බැි   මිනිසුන්ශේ බදු මුෙින් නඩත්තුම ශවන 

ආයතන පිළිබඳව  ආණ්ඩුව හැටියට ෙැන් තීරණයක් ගන්න අශ්  

තස් තශරන්න ඕනෑ කාලය තවිල ලා තිශබනවා  මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ීතුමමනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  අශ්  රශට් සංචාරක වයාපාරය 

ශෙස බලන්න. අශ්  රශට් සංචාරක වයාපාරය අපි හියට 

පවත්වාශගන යනවාෙ? මම පසුගිය සතිශේ අශ්  රැස්වීමක් සඳහා -

රාජකාි වැඩකට- තායිලන්තයට ගියා. තායිලන්තයට එක 

ෙවසකට සංචාරකයන් ලක්ෂයක් එනවා. තායිලන්තයට 

අවුරුේෙකට මිියන හතළිහක් සංචාරකයන් තවිල ලා තිශබනවා. 

ශථරවාදී බුදු ෙහම අෙහන්න චීනශයන් සංචාරකයන් මිියන 10ක් 

තායිලන්තයට එනවා. තායිලන්තශයන් ඉන්දියාවට සංචාරකයන් 

මිියන තුමනක් යනවා.  නමුත් නියම ශබෞේධ ආගම තිශබන්ශන් 

අශ්  රශට්. ෙළ ො මාිගාව තිශබන්ශන් අශ්  රශට්. නියම ශබෞේධ 

වැඩසටහන් තිශබන්ශන් අශ්  රශට්. ශසාශළාස්මස්ථාන 

තිශබන්ශන් අශ්  රශට්. හැබැයි  තායිලන්තශේ ශබෞේධශයෝ අශ්  

රටට තවිල ලා තිශබන්ශන් 10 000යි. ශබෞේධාගම අෙහන්න  

ශබෞේධ ආගමික   ශථරවාදී බුදුෙහම අධයනය කරන්න සංචාරකයන් 

මිියන 10ක් චීනශයන් තායිලන්තයට එනශකාට  Thailandවින් 

අශ්  රටට එන්ශන් සංචාරකයන් 10 000යි. ඒ නිසා  අපිට අශ්  

රශට් market කර ගන්න පුළුවන් ශේවල  තිශබනවා. අපිට සංචාරක 

වයාපාරය හරහා වි ාල ආොයමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ශඩාලර් 

200ක්වත් වියෙම් කරන විශේශිකශයෝ අශ්  රටට එන්ශන් නැහැ.  

2020දී අශ්  රටට තවිල ලා තිශබන විශේශිකයන් ප්රමාණය 

ගත්ශතාත්  වැඩිශයන්ම තවිල ලා තිශබන්ශන් ඉන්දියාශවන්               

- 89 347ක්. 2021දීත් ඉන්දියාශවන් - 4) 2)2ක්. 2022ත් 

ඉන්දියාශවන් - )8 7)1ක්. ඉන්දියාශවන් තමයි වැඩිම 

සංචාරකයන් ප්රමාණයක් අශ්  රටට තවිල ලා තිශබන්ශන්. පසුගිය 

අවුරුදු හතශර්ම ඉන්දියාශවන් සංචාරකශයෝ ලංකාවට තවිල ලා 

තිශබනවා. ඉන්දියාශවන් සංචාරකයන් එන එක ශහාඳයි. හැබැයි  

ඒ අය වැඩිය වියෙම් කරන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා අපි බටහිර රටවල 

විශේශිකශයෝ ශගනැල ලා  ඒ අයට අව ය පහසුකම් සලසලා   

දිනකට ශඩාලර් 200ට වඩා වියෙම් කරන්න පුළුවන් විශේශිකශයෝ 

ලංකාවට ශගන එන වැඩසටහනක් හෙන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ීතුමමනි  සංචාරක වයාපාරය තුමළින් පමණක් අපට වි ාල 

ආොයමක් ලබා ගන්න පුළුවන්.  

පසුගිය කාලය තුමළ එක් එක් රටවල වලට සංචාරයට ගිය 

විශේශිකයන් ප්රමාණය  තතුමළත් ශල ඛ්නයක් මශේ ළඟ තිශබනවා. 

උොහරණයක් ශලස කියනවා නම්  ශ්රී ලංකාවට 2000දී 

විශේශිකයන් තවිල ලා තිශබන්ශන් ලක්ෂ හතරයි. 2020දී  අශ්  

රටට තවිල ලා තිශබන විශේශිකයන් ප්රමාණය ලක්ෂ පහයි. 2018දී 

නම්  සංචාරකයන් මිියන 2.3 ක් තවිල ලා තිශබනවා. හැබැයි  අපි 

අශනක් රටවල  ගත්තාම  2000 වසශර් තායිලන්තයට 

සංචාරකයන් තවිල ලා තිශබන්ශන් මිියන 9.4යි. 2018 

ශවනශකාට සංචාරකයන් මිියන 38ක් තවිල ලා තිශබනවා. 

අවුරුදු 18කින් මිියන 9  මිියන 38 ෙක්වා වැඩි ශවලා 

තිශබනවා. හැබැයි  අපට ශම් අවුරුේශේ සංචාරකයන් මිියනයක් 

ශගන්වා ගන්න තවමත් ශනාහැකි ශවලා තිශබනවා. ශලෝකශේ 

අශනකුත් රටවල සංචාරක වයාපාරය ගැන කියනවා නම්  

සිංග් පූරුව  මැශල සියාව යන රටවල  පසුගිය අවුරුදු 10 ක කාලය 

තුමළ සංචාරක වයාපාරය ශමාන තරම් වර්ධනය කරශගන 

තිශබනවාෙ? සංචාරක වයාපාරය වර්ධනය කරලා සංචාරකයන් 

ශගන එන වැඩසටහන් ශමාන තරම් හෙලා තිශබනවාෙ? හැබැයි  

අපි එකිශනකාට බැණ ගන්නවා. අපි එකිශනකා රණ්ඩු ශවනවා. 

පාරට බැහැලා ගහ ගන්නවා. කුගළු ගෑස් ගහ ගන්නවා. හැබැයි  

ශම් පාර්ිශම්න්තුමව තතුමශළ් ශම් පිළිබඳ සංවාෙයක් තති කරශගන   

සංචාරක වයාපාරය දියුණු කිරීම සඳහා අශ්  රටට සංචාරකයන් 

ශගන්වාගන්න  පුළුවන් ක්රම ශමානවාෙ  ඒ සඳහා  අශ්  ජාතික 

වැඩසටහන ශමාකක්ෙ කියලා අපි කථා කරන්ශන් නැහැ. අපි හැම 

ොම  ශහාඳ ප්රතිපත්ති ශවනුශවන් කථා කශළ් නැහැ. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ීතුමමනි  ශමාන තරම් සුන්ෙර මුහුෙක්ෙ අපට තිශබන්ශන්?  

අශ්  සතා සිවුපාවා ගත්තත්  අශ්  පූජනීය  සංස්කෘතික  ආගමික 

ස්ථාන ගත්තත්  අශ්  රශට් ආකර්ෂණීය බව ශපන්වලා විකුණන්න 

පුළුවන් ශමාන තරම් ශේවල  තිශබනවාෙ? අපි හැම ශකනාම 

ශේ පාලන  ශකෝණශයන් බලලා කටයුතුම කරනවා මිසක්  රට 

ගැන හිතලා කටයුතුම කරලා නැහැ.  ශම් ශේවල  පිළිබඳව අශ්  

අවධානය ශයාමු ශවලා නැහැ  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි.  

ඊළඟට   අපනයනය පිළිබඳවත් අපි  කථා කළ යුතුමයි . 2013 

ශවනශකාට අශ්  රශට් අපනයනය යූඑස් ශඩාලර් බිියන 10යි. 

2020දී තිබුශණ්ත්  යූඑස් ශඩාලර් බිියන 10යි. වියට්නාමය 

ගත්ශතාත්  2018 යූඑස් ශඩාලර් බිියන 232යි. 2020 ශවනශකාට 

අපනයනය යූඑස් ශඩාලර් බිියන 282ක්. බලන්න  ඒ වාශේ 

රටවල  අපනයන - exports - ශවශළඳ ශපාළ හොශගන තිශබන 

හැටි. බංේලාශේ ශේ 2013 ශවනශකාට තිබුශණ් යූඑස් ශඩාලර් 

බිියන 29.3යි. 2020 වන විට යූඑස් ශඩාලර් බිියන 39.04යි.  ඒ 

නිසා  ශලෝකශේ අශනක් රටවල  ගත්තාම ඒ රටවල  අපනයන 

ආොයම හො ශගන  තියනවා. ශ්රී ලංකාව අවුරුදු 10කට ශපර හිටපු 

තැනම තමයි අෙ ශවනශකාටත්  ඉන්ශන්.  අපටත් ශහාඳ අපනයන 

ශවශළඳ ශපාළක් හො ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ පිළිබඳව අවධානය 

ශයාමු  කරනවාෙ? අශ්  නිෂ්පාෙන ශමාන තරම් අපනයනය 

කරන්න පුළුවන්ෙ? හැබැයි  ඒ පිළිබඳව අශ්  අවධානය ශයාමු 

ශවලා නැහැ.  

ඊළඟට   කර්මාන්ත  ක්ශෂ්ත්රය ගැන කියන්නම්. අශ්  විමල  

වීරවං  හිටපු කර්මාන්ත තමතිතුමමා ශම් අවස්ථාශේ  සභාශේ 

ඉන්නවා. එතුමමා කර්මාන්ත අමාතයවරයා ව ශයන් හිටපු කාලශේ   

කර්මාන්ත ක්ශෂ්ත්රය නඟා සිටුවන්න උත්සාහ කළා. ශමානවා 

වුණත් මා පිළිගන්න ඕනෑ  හිටපු ජනාධිපති ශේමොස රණසිංහ 

මැතිතුමමාශේ කාලශේ අශ්  රශට් කර්මාන්ත ක්ශෂ්ත්රශේ දියුණුවක් 

තති වුණා කියලා. එතුමමා තඟලුම් කර්මාන්ත ාලා ඉදි කරලා 

කර්මාන්ත ක්ශෂ්ත්රයට හයියක් දුන්නා. එතැනින් එහාට ශම් රශට් 

කර්මාන්ත ක්ශෂ්ත්රය  ක්තිමත් කරන්න කිසි ශකශනක් කටයුතුම 

කශළ් නැහැ. වියට්නාමය අලුතින් ශරදිපිළි  තඟලුම්  mobile 

phones වැනි ශේවල  නිෂ්පාෙනය කරලා විශේ  ශවශළඳ ශපාළට 

යවනවා. අපි ඒ ඔක්ශකාම අශ්  රටට ශගශනනවා.  

 

ගරු මනනෝ ගනන්සන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைமனொ கமணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

අශ්  කර්මාන්තකරුවන් ශවනත් රටවල ආශයෝජනය 

කරනවා. 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Yes. That is what I am telling. ඒක තමයි අපි කියන්ශන්. 

මශනෝ ගශන්සන් මන්ීතුමමා කියනවා වාශේ අශ්  තඟලුම් 

නිෂ්පාෙකශයෝ ගිහින් අශනක් රටවල ආශයෝජනය කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  අශ්  අවධානය ශයාමු කළ 

යුත්ශත් ශමන්න ශම් කාරණා  ශකශරහි.  

 

ඒ විතරක් ශනාශවයි. පාඩු ලබන අශ්  ආයතන ගැන  මා 

කිේවා. ඒ වාශේම අපනයනය ගැන  සංචාරක වයාපාරය ගැන 

කිේවා. අපි තවමත් යැපුම් ආනයන ආර්ිකයක ඉන්ශන්. අපි 

නිෂ්පාෙන ආර්ිකයකට යන්න ඕනෑ. අශ්  රශට් වගා කළ හැකි 

ශබාශහෝ ශේවල  තිශබනවා.  ඒවා වගා කරන්න අපට පුළුවන්. අපි 

ෙවසකට යූඑස් ශඩාලර් බිියනයක කිි පිටි ආනයනය කරනවා. 

අපට අව ය කිි පිටි ටික ශම් රශට් නිෂ්පාෙනය කර ගන්න අපට 

පුළුවන්. එො අශ්  රශට් සියයට 100ක් මිිස ්වැේවා. අෙ අපි මිිස ්

සියයට 100ක් පිට රටින් ශගශනනවා සියයට )4ක් අල 

ශගශනනවා; සියයට )4ක් ලූනු ශගශනනවා. ශම්වා යාපනශේ  

ෙඹුල ශල   මාතශල  වවන්න පුළුවන් ශේවල . අපට අව ය අල ටික 

අශ්  රශට් වවා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි  අපි තනිකර යැපුම් 

ආනයන ආර්ිකයකට  පුරුදුශවලා. අපි ඒවා සඳහා  බිියන 

ගණනක් විශේ  රටවලට ශෙනවා. ඒ නිසා අපි යැපුම් ආනයන 

ආර්ිකශයන් අයින්ශවලා නිෂ්පාෙන ආර්ිකයකට යන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි   ශම් ශවලාශේ අපි නිෂ්පාෙන 

ආර්ිකයකට යෑම තමයි කළ යුත්ශත් කියලා අපි වි ව්ාස 

කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  අරගළය අශ්  තස් තියා. 

ආර්ික ආර්බුෙය අශ්  තස ් තියා. ඒ නිසා අශ්  ශපෞේගික 

ශේවල  පැත්තකට ෙශමලා අපි ඔක්ශකාම එකට එකතුමශවලා 

ජාතික වැඩසටහනක් සකස් කරන්න ඕනෑ. අනුර දිසානායක 

මන්ීතුමමා දිගින්  දිගටම කිේශේ ශමාකක්ෙ? එතුමමා කාරණා තුමනක් 

කිේවා. මශනෝ ගශන්සන් මන්ීතුමමාත් ඒක කථා කළා. එතුමමන්ලා 

නව ජන වරමක් අව යයි  කිේවා. ෙැන් ජන වරමක් දුන්ශනාත්             

ශම් ප්ර ්නය විස ශඳයිෙ? මැතිවරණයකට ගිශයාත් ශම් ප්ර ්නය 

විස  ශඳනවාෙ කියන්න. මැතිවරණයකට ගිශයාත් ශම් ප්ර ්න  

විස ශඳනවා නම් අපි ඔක්ශකාම ඒකට පක්ෂව අත උස්සන්නම්. 

ශහට සිට බඩු මිල අඩු ශවනවා නම්  ශඩාලර් එනවා නම්  අපි ඒකට 

අත උස්සලා පාර්ිශම්න්තුම මැතිවරණයකට යමු. එතුමමන්ලා 

කියනවා  නව ජන වරමකට යන්න ඕනෑ  කියලා. ජන වරමකට 

ගිහිල ලා ශමාන ඉලේවක් කරන්නෙ?  

ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ ගත්ශතාත්  ඒ පක්ෂශයන් 

ඉස්ශසල ලාම ශම් පාර්ිශම්න්තුමවට ආශේ එක මන්ීවරයායි. ඒ 

නිහාල  ගල් පත්ති  මන්ීතුමමා. විමල  වීරවං  මන්ීතුමමාට ඒ ගැන 

මතක තති. මුින්ම එතුමමන්ලාශේ පක්ෂ ය නිශයෝජනය කරමින් 

පාර්ිශම්න්තුමවට පත් වුශණ් එක මන්ීවරයායි. ඊට පස්ශස් 

මන්ීවරුන් 10ශෙශනක් වුණා. ඊට පස්ශස් මන්ීවරුන් 

1)ශෙශනක් වුණා. ඊට පස්ශස් මන්ීවරුන් (3ශෙශනක් වුණා. 

අවසානශේ  (3  සංඛ්යාව 3කට බැස්සා. ජන වරමකට ගිහිල ලා 

එතුමමන්ලාට තිබුණු මන්ී ධුර (3 ශබ්රරා ගන්න බැි වුණා. ශම් 

රශට් මිනිස්සු ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණන් මන්ීවරුන් (3ශෙනකු 

පාර්ිශම්න්තුමවට එේවා. මන්ීවරුන් (3ශෙනකු පාර්ිශම්න්තුමවට 

එවලා  ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ ගැන ඔවුන් මහත් 

බලාශපා ශරාත්තුම තියා ගත්තා. අන්තිමට ශමාකක්ෙ වුශණ්? 

මැතිවරණශයන් පස්ශස් මන්ී ධුර සංඛ්යාව 3කට බැස්සා. 

(0ශෙශනක් ආ ගිය අතක් නැති වුණා. තිස්සමහාරාම ප්රාශේශීය 

සභාව ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ ජයග්රහණය කළා. ඊට පස්ශස ්

ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ හම්බන්ශතාටට ගිහිල ලා කිේවා  

තිස්සමහාරාම  ප්රාශේශීය සභාව ලංකාශේ ආෙර් වත්ම ප්රාශේශීය 

සභාව කරනවා කියලා. එශහම කියලා අවුරුදු 4කින් 

මැතිවරණයකට ගියා. ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ නිශයෝජනය කළ 

සියලු මන්ීවරු ඒ මැතිවරණශයන් පරාජයට පත් වුණා. 

ඔබතුමමන්ලාට සුරංගනා කථා කියන්න පුළුවන්; ලස්සණට 

කියන්න පුළුවන්. නමුත් ප්රාශේශීය සභාවක් පවත්වාශගන යන්න 

බැි වුණා. මන්ී ආසන්න (3ක් තියා ගන්න බැි වුණා. ඒ විතරක් 

ශනාශවයි. අනුර දිසානායක මන්ීතුමමාට එො රශට් කෘිකර්ම 

තමති ධුරය දුන්නා. එය මා හිටපු අමාතයාං යයි. වැේ ෙසෙහසක් 

හෙනවා  කියලා එතුමමා කිේවා. තවත් ශේවල  කරනවා  කිේවා. ඒ 

නිසායි මා කියන්ශන්  එකියන්න පුළුවන්  කරන්න ගියාම තමයි 

අමාරුඑ කියලා.  

අනුර දිසානායක මැතිතුමමා කිේවා  නව ජන වරමක්  නව 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක්  නව රාජය ශස්වයක් අව යයි කියලා. 

එතුමමාශේ කථාශේදී එතුමමා කිේවා  රාජය ශස්වකයන් ප්රමාණය 

වැඩියි කියලා. හැබැයි  ඊට පස්ශස් නැවතත් කියනවා  ශම් රාජය 

ශස්වකයන් අයින් කරන්න එපා  කියලා. ශමාකක්ෙ  ශම් විහිළු 

කථාව? රාජය ශස්වකයන් වැඩි නම් අයින් කරන්ශන් නැතුමව 

ශමානවාෙ කරන්ශන්? එතුමමා හිතනවා  රාජය ශස්වකයන් අයින් 

කශළාත් එතුමමාශේ ඡන්ෙ ටික කැශඩයි කියලා. එතුමමා කියනවා  

රාජය ශස්වකයන් ප්රමාණය වැඩියි  රාජය ශස්වය ප්රතිවයුහගත 

කරන්න ඕනෑය කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  

එතුමමන්ලා කියන ශේ ප්රාශයෝගිකව කරන්න බැහැ. ජන වරමකට 

ගිහිල ලා ශවන පිිසකට බලය දුන්නා  කියලා  ශම්වා කරශගන 

යන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  සජිත් ශේමොස විපක්ෂ 

නායකතුමමා ඉල ලන්ශන්ම මැතිවරණයක්. ශම් සියලුශෙනාම 

ෙඟලන්ශන් බලය   ගන්නයි.  එතුමමන්ලා උත්සාහ කරන්ශන් බලය 

ගන්නයි.  බලය අරශගන රට පවත්වාශගන යන්ශන් ශකාශහාමෙ 

කියලා කියන්ශන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  එතුමමන්ලා කියනවා  බදු අය 

කරන්න එපා  කියලා. බදු නැතුමව රටක් පවත්වාශගන යන්ශන් 

ශකාශහාමෙ? එශහම නම් සජිත් ශේමොස විපක්ෂ නායකතුමමාත්  

අනුර දිසානායක මන්ීතුමමාත් කියන්න ඕනෑ  එඅපි IMF එකට 

යන්ශන් නැහැ. අපි බදු වැඩි කරන්ශන් නැහැ. අපි රාජය ශස්වය 

ක් පාදු කරන්ශන් නැහැ. අපි පඩි වැඩි කරනවා. ශමන්න ශම්වා 

තමයි ඒවාට විසුගම්එ කියලා. නමුත් එශහම වැඩ පිළිශවළක් 

නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ඒකයි මම කියන්ශන් ශම් 

ශවලාශේ අපි සියලුශෙනා එකට එකතුම ශවමු කියලා. මිනිස්සු පාරට 

බැහැලා අශ්  තස් තරවපු ශවලාශේ  අපි සියලුශෙනාම එකට 

එක්කහු ශවලා ජාතික ප්රතිපත්ති ටික හෙමු. අවුරුදු හැත්තෑ 

ගණනක් ගතශවලාත් අපට  අශ්  බදු ටික හියට එකතුම              

කර ගන්න බැිශවලා තිශබනවා. අපි ශේශීය ආෙයම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුමශේ ශවනම ඒකකයක් හෙලා තිශබනවා  බදු ටික 

එකතුම කරන්න. RAMIS එක හෙලා අවුරුදු හතක් ශවනවා. තවම 

ඒ පේධතිශයන් වාර්තාවක් ලබා ගන්න බැහැ. ඒ තයි? ඒ වාර්තා 

එළියට ොපු ගමන් ශහාරකම් ටික එළියට එනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  මම කියන්ශන් ශම්කයි.              

ශම් ශවලාශේ අපි ඔක්ශකෝම එකට එකතුමශවලා නිෂ්පාෙන 

ආර්ිකයකට යෑම සඳහා ජාතික වැඩසටහනක් හෙමු. ඒ වාශේම 

ජනතා බදුවින් පවත්වාශගන යන පාඩු ලබන ආයතන ටික 

ආණ්ඩුවට බරක් ශනාවන විධියට පවත්වාශගන යන්න එම 

ආයතන ප්රතිවයුහගත කරන්න කටයුතුම කරමු. ඒ වාශේම අශ්  
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සංචාරක වයාපාරය දියුණු කරලා  අඩු ගණශන් මිියන හතක ශහෝ 

ෙහයක සංචාරකයන් ප්රමාණයක් ලංකාවට ශගන්වා ගන්න කටයුතුම 

කරමු. ඒ සඳහා ශහාඳම උොහරණය තායිලන්තය. තායිලන්තයට 

ෙවසකට පැමිශණන විශෙස් සංචාරකයන් ප්රමාණය ලක්ෂයයි. අපට 

අවුරුේෙටම ලක්ෂ 10යි. අපි ෙවස් 3)4ට ශේන ගණන ඒශගාල ශලෝ 

ෙවස් 10ට ශේනවා. COVID-19 වසංගතයට කින් තායිලන්තයට 

විශේ  සංචාරකයන් මිියන (00ක් තවිල ලා. අශ්  සංචාරක 

වයාපාරය  ක්තිමත් කර ගන්න  අපනයන - exports -  වැඩි කර 

ගන්න  කර්මාන්ත ක්ශෂ්ත්රය  ක්තිමත් කර ගන්න අපට පුළුවන් 

නම්  අශ්  ආර්ිකය  ක්තිමත් කර ගත හැකියි.  

ගරු විමල  වීරවං  මැතිතුමමාත් ෙන්නවා  අශ්  
කර්මාන්තකරුවන් වි ාල ප්රමාණයක් අෙ වියට්නාමශේ  

මැශල සියාශේ  තායිලන්තශේ කර්මාන්ත ාලාවල ආශයෝජනය 
කර තිශබන බව. ඒ සෑම රටකම ඉන්න අශ්  කර්මාන්තකරුවන් 

ලංකාවට ශගන්වා  අශ්  රශට් ආශයෝජන අවස්ථා තති කරලා  

කර්මාන්ත ක්ශෂ්ත්රය  ක්තිමත් කරන්න පුළුවන් නම්  අපට 
අපනයන ශවශළඳ ශපාළ ආක්රමණය කරන්න පුළුවන්. මම 

උොහරණයකට කිේවා  වියට්නාමය ගැන. ශවන ශමාකුත් ඕනෑ 
නැහැ. ශඩාලර් බිියන 232 සිට 282 ෙක්වා වියට්නාමශේ exports 

වැඩිශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම ශලෝකශේ අශනක් රටවල  
ගත්තාමත්  අපනයන ශවශළඳ ශපාළ වැඩිශවලා තිශබනවා. අපි 

අවුරුදු 10ක් ආපස්සට බැලුශවාත්  2010දී අශ්  අපනයන 

ප්රමාණයත්  අෙ ප්රමාණයත් සමානයි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ීතුමමනි  ඔබතුමමාට තිශබන්ශන් තව විනාඩි 2ක 

කාලයක් පමණයි. 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශම් කාරණය කියලා මම 

කතාව අවසන් කරනවා. 

ශම් ශවලාශේ රටක් හැටියට අපි කළ යුත්ශත්  මැතිවරණයකට 

යෑම ශනාශවයි  ජන වරමකට යෑම ශනාශවයි. අපි මැතිවරණයකට 
යමු. හැබැයි  ශම් ශවලාශේ කළ යුත්ශත් මැතිවරණයකට වියෙම් 

කිරීම ශනාශවයි. මැතිවරණයකට ගිශයාත් එක්ශකෝ දිනයි  
නැත්නම් පරදියි. ඒ ගැන ප්ර ්නයක් නැහැ. හැබැයි  රශට් ජනතාව 

ඉල ලන්ශන් මැතිවරණයක් ශනාශවයි  මිනිස්සු ඉල ලන්ශන් ජන 
වරමක්  ශනාශවයි. මිනිස්සු ඉල ලන්ශන්  ඒ අයට ජීවත් ශවන්න 

හයිය ශෙන්න කියලා. මිනිසුන්ට ජීවත් ශවන්න හයිය ශෙන්න නම්  

ජාතයන්තර මූලය අරමුෙලට ගිහිල ලා  ජාතයන්තර මූලය අරමුෙශල   
සහන ටික අරශගන  අශ්  ණය ටික ප්රතිවයුහගත කරලා  නැවත 

ණය ශගවිය හැකි රටක් බවට අශ්  රට පත් කර ගත යුතුමයි. 
නිෂ්පාෙන ආර්ිකයක් කරා රට අරශගන ගිහිල ලා  අශ්  සංචිත 

ටික  ක්තිමත් කරලා  අශ්  බදු ආොයම වැඩි කරශගන  පාඩු 
ලබන ආයතන ටික ප්රතිවයුහගත කර ගත යුතුමයි. ඒ සඳහා අපි 

සියලුශෙනාටම ජාතික වැඩසටහනකට  ජාතික වැඩ පිළිශවළකට 

එකතුම ශවන්න පුළුවන් නම්  ඒක තමයි ශම් ශවලාශේ අපට 
කරන්න පුළුවන් එකම ශේ. 

මම ජනතා විමුක්ති ශපරමුණට ශොස් කියනවා ශනාශවයි. මම 
එොත් කිේශේ  එතුමමන්ලාට ඕනෑ තරම් අවස්ථාව දීලා තිශබන 

බවයි. ශම් පාර්ිශම්න්තුමශේ මන්ී ආසන 224න්  (3ක් ශසවීපී 
එකට ඒ අවස්ථාශේ  දීලා තිශබනවා  රටට වැඩ කරලා ශපන්වන්න 

කියලා. Double cab එකක ගියා කියලා  ශපාල අතුම කශඩන් ශත් 

බිේවා කියලා ආණ්ඩු හෙන්න බැහැ  විමල  වීරවං  මැතිතුමමනි. 
Double cab එකක ගියාට  permit එක ශනාගත්තාට- 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මටෙ කියන්ශන්? 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමමාට ශනාශවයි  ඔබතුමමා හිටපු පක්ෂයට මම කියන්ශන්. 

අපි ආෙර් වත් කියලා රටට ශපන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි  එශහම 

ආණ්ඩු හෙන්න බැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ෙැන් ආොයම් බදු වැඩි කිරීමට 

ශයෝජනා කරලා තිශබනවා. මසකට රුපියල  ලක්ෂයකට වැඩි 

ආොයමක් ලබන අයත්  ශම් බේෙට අයත් වනවා. මම ශයෝජනාවක් 

හැටියටත් කිේවා   ගරු ජනාධිපතිතුමමාට ශපෞේගිකවත් කිේවා  

ශම් තිශබන ආර්ික අර්බුෙය නිසා පුළුවන් නම් ඒ . මාව ලක්ෂ 

එකහමාර ෙක්වාවත් වැඩි කරන්න පුළුවන් නම් ශහාඳයි කියලා. ඒ  

කාරණයට මුෙල  අමාතයවරයා හැටියට එතුමමාශේ අවධානය 

ශයාමු කරමින්  මම නිහ  වනවා.  

ශබශහාම ස්තුමතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විමල  වීරවං  මන්ීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 11ක 

කාලයක් තිශබනවා.  

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  මට විනාඩි 12ක් තිශබනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාඩි 11යි. 

 

[අ.භා. 1.43 ] 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගයන්ත කරුණාතිලක මන්ීතුමමා වැඩිපුර ගත්ත කාලය 

අශපන් අඩු කරන්න එපා. ඒ කාලය සජබ මන්ීවරුන්ශේ 

ශවලාශවන් අඩු කර ගන්න. අශ්  විනාඩි 12 අපට ශෙන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  මට ශපර අෙහස ් ෙක්වපු 

මහින්ොනන්ෙ අලුත්ගමශේ මැතිතුමමා අශ්  රශට් දියුණුව 

ශවනුශවන් කළ යුතුම යැයි හිශතන ශබාශහෝ අෙහස් ඉදිිපත් කළා. 

එතුමමා කර්මාන්ත ක්ශෂ්ත්රය ගැන විශ ්ෂශයන් සඳහන් කරපු නිසා 

එතැනින්ම  මශේ කතාව පටන් ගැනීම සුදුසුයි කියා මා හිතනවා. 

මම කර්මාන්ත තමති ශවලා හිටපු කාලශේ පුත්තලම 

සිශමන්ති කම්හලට අයිති ශවලා තිබුණු  චන්ිකා මැතිනියශේ 

කාලශේ ශපෞේගලීකරණය කරපු  INSEE කියන සිශමන්ති 

නිෂ්පාෙන සමාගශමන් එක ෙවසක් මට කථා කරලා පැමිණිල ලක් 

කළා. ආණ්ඩු පක්ෂශේ පාර්ිශම්න්තුම මන්ීවරශයක් -එක 

කාලයක රාජය තමතිවරශයක්- ඒ සමාගමට බලපෑම් කරලා 

තිශබනවා මත් රවය පාවිච්චි කර කර හිටපු ශස්වකයන් පිිසක් 

අයින් කළා කියලා. ඒ ශස්වකයන් එතුමමාශේ ශගෝලශයෝ බව 

1239 1240 



පාර්ිශම්න්තුමව 

පවසා  ඔවුන් නැවත ශස්වයට ගන්න කියලා තමයි බලපෑම් කරලා 

තිශබන්ශන්. අන්තිමට ඒ සමාගමට ශම් අර්බුෙය විසඳා ගන්න 

ආණ්ඩු පක්ෂශේ ඒ මන්ීවරයාට සිශමන්ති ශකාට්ට 1 000ක්  

2 000ක් පිතයාග කරන්නත් සිේධ වුණා. ඒ පැමිණිල ල රශට් 

ජනාධිපතිවරයාට පවා ආවා. ශමශහම කර්මාන්ත පවත්වාශගන 

යන්ශන් ශකාශහාමෙ කියලා කියන්න මට? ඒ මන්ීතුමමා කපුටා 

පිළිගන්න ගුවන් ශතාටුශපාළටත් ගිහින් ඉන්නවා මම ෙැක්කා. ශම්  

කපුටාටම ගැළශපන අය. ආණ්ඩු පක්ෂශේ බලය පාවිච්චි කරලා  

තමන්ට තිශබන හයිය ශපන්වා  එමට ශම්ක දීපන්  අරක දීපන්එ 

කියලා ඒ සමාගමට බලපෑම් කරනවා. ඒ සමාගමට ශස්වකයන් 

ශේන බස් රථ ටිකත් ඒ මන්ීවරයාශගන් ගන්න කියලා කියනවා. 

එවැනි ශේ පාලන සංස්කෘතියක් තමයි ශම් රශට් තිශබන්ශන්.  

කර්මාන්තයක් පටන් ගන්නශකාට මුින්ම පගාව ශෙන්න 

ශවන්ශන් ප්රාශේශීය සභාවට. එශහම නැත්නම් නගර සභාවට. 

ඊළඟට  මධයම පිසර අධිකාිශයන් තවිත් ශකකර ගානශකාට 

එතැනටත් ශෙන්න ශවනවා. අශ්  රශට් හෙලා තිශබන්ශන් 

කර්මාන්තකරුවා දිිගන්වන සංස්කෘතියක් ශනාශවයි. 

කර්මාන්තකරුවා කරමින් ඉන්න කර්මාන්තයත් එපා කරවලා  ශම් 

රටත් එපා කරවන විධිශේ තත්ත්වයක් තිශබන්ශන්. අපි ශම් 

පාර්ිශම්න්තුම සභා ගැබ මැේශේ ශකායි තරම් බරසාශරට කථා 

කළත්  මහ ශපාශළාශේ තිශබන ඒ අපරාධ ස්වභාවය ශවනස ්

කරන්න ප්රාශයෝගික මැදිහත්වීමක් නැත්නම් කවොවත් අශ්  රශට් 

කර්මාන්ත සංස්කෘතියක් තති ශවන්ශන් නැහැ. තමුන්නාන්ශස්ලා 

කියපු වියට්නාමය ශවන්න පුළුවන්  ශවනත් රටක් ශවන්න 

පුළුවන්  ඒ හැම රටකම පවතින නීති-රීති කාටත් එකයි. ප්රාශේශීය 

ශේ පාලනඥයන් සතුම ටු කරන්න ශොළ පිශේනි ශෙන්න ඒ 

කර්මාන්තකරුවන්ට බැහැ. ශම් ශේ පාලන සංස්කෘතිය යට ඉඳන් 

උඩට හෙලා තිශබන්ශන් එන මිනිහා මරාශගන කාලා හි 

තමන්ශේ කුට්ටිය කඩා ගැනීශම් ශපශර්තකමට. ඒ නිසා අපි 

එතැනින් පටන් ගන්න ඕනෑ.  

ජනාධිපති රනිල  වික්රමසිංහ මහත්මයා මුෙල  තමති විධියට ශම් 

අය වැය ඉදිිපත් කරලා කියනවා  එඅපි ආපු ගමශන් වැරැදි 

තිශබනවා. අපි ජනප්රිය ශේවල  පස්ශස් ගියා. අපි නිවැරැදි ශේවල  

කශළ් නැහැ.එ කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  බියගම 

තිබුණු ශපාශහාර ෆැක්ටියට ශවච්ච වැශඩ් මට මතක් වුණා. මශේ 

මතකය අනුව එතුමමා කර්මාන්ත තමති ශවලා හිටපු කාලශේ ඒ 

බියගම ශපාශහාර කර්මාන්ත ාලාශේ ශම් රටට වුවමනා යූියා 

ප්රමාණය නිෂ්පාෙනය කළා. අපි සමහර ශවලාවට ඒ යූියා 

අතිික්තය පාකිස්තානයට පවා විකුණලා තිශබනවා. එශහම 

තිබිච්ච කර්මාන්ත ාලාවක් තමයි පිට රට සමාගමකට 

කුණුශකාල ශලට දුන්ශන්. ඒශගාල ලන් ඒ ඔක්ශකෝම යන්ත්ර දාත්ර 

ටික ගලවාශගන යන්න ගියා. ඊට පස්ශස් ඒශක් වධකාගාරයක් 

ොගත්තා. අන්න  කර්මාන්තවලට කරපු ශේ! ශම් රශට් ශගාවියාට 

වුවමනා කරන යූියා ටික නිපෙවපු ශපාශහාර සමාගම පාඩු ලබන 

මට්ටමට බශලන් තෙ වට්ටලා  ඊට පසුව පාඩුයි කියලා ශපන්වලා 

විශේ  සමාගමකට දුන්නා. ඒ අය ඒ යන්ත්ර දාත්ර ගලවාශගන යන්න 

ගියා. එශහම ඉතිහාසයකින් බැට කාපු  තුමට්ටු ශෙශක් තීරණ 

අරශගන ශම් රට ශම් වළට තෙ ෙැමූ භාවිතා ඕනෑ තරම් ශ් න්න 

තිශබන රටක  අවුරුදු 20ක් විතර ගියාට පස්ශස ් ඒ රනිල  

වික්රමසිංහ මහත්මයාම ජනාධිපති හැටියට තවිල ලා කියනවා  

එඅශ්  වැරැදි තිබිලා තිශබනවාඑ කියලා. හි  ඒ වැරැේෙ අෙ ෙකිනවා 

නම්   ඒක නිවැරැදි කරන උපාය මාර්ගික සැලැස්මක් ශම් අය වැශේ 

තිශබන බවක් ශ් නවාෙ?  

කුරුුග නිෂ්පාෙනය බලගන්වන්න යම් කිසි මැදිහත්වීමක් 

කරන්න නම් ශයෝජනාවක් ඉදිිපත් කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේ 

ශයෝජනා එකක්  ශෙකක් හැරුණාම  සරලව ගත්ශතාත් 

ශමතැනදීත් බලන්ශන් ශමන්න ශමච්චරයි. ලාභ ලබන ආයතන 

ටිශක් ලැයිස්තුමව ොලාම තිශබනවා. ඒවා ශඩාලර්වලට විකුණනවා. 

විකුණලා විශේ  සංචිතය ශඩාලර් බිියන තුමනක්  හතරක් 

හොගන්නවා. ශඩාලර් බිියන තුමන හතරක සංචිතයක් 

හොගත්තාම ආශයත් ratingවින් ශපාඩ්ඩක් අපි උඩට එනවා. 

Ratingsවින් ශපාඩ්ඩක් උඩට ආවාම ආශයත් කවුරු හි 

ශහට්ටිශයක් ළඟට ගිහින් ණය ගන්න පුළුවන්කම ලැශබනවා. 

ආශයත් ණය ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණාම  ණයට අරන් සැපට 

කාලා ශජාිශේ ඉන්නවා. ඒ ආර්ික ෙර් නය හැශරන්න ශවන 

ෙර් නයක් මට නම් ශම් අය වැශේ ශ් න්ශන් නැහැ.  

රනිල  වික්රමසිංහ ජනාධිපතිතුමමා අය වැය කථාශවන් 

පිබාහිරව පාර්ිශම්න්තුමශවන් පිටතදී කරපු කථාවකත් කියනවා  

එමම සංශේදී ඔය ආයතන ගැන ශනාශවයි  ඒ ශගාඩනැඟිි ගැන 

ශනාශවයි. මම සංශේදී කුස්සිය ගැන. ඒ ටික විකුණලා ශඩාලර් 

බිියන 3ක්  (ක් හො ගත්ශතාත් අශ්  සංචිතය  ක්තිමත් 

ශවනවාඑ කියලා. එතැනින් කථාව නවත්වනවා. ශම්වා ටික 

විකුණලා සංචිතය  ක්තිමත් කරගන්න ශඩාලර්  බිියන තුමන 

හතරක් ශසායා ගන්නවා කියන්ශන් ශමාකටෙ? ඒ නැවතත් පරණ 

track එකට වැශටන්නයි. සංචිතය ශපන්වලා ratingsවින් 

ඉහළට ගියාම  නැවත ණය ගන්න පුළුවන්; අධික ශපාියට 

නැවත  ණය ගන්නවා. 

ෙැන් ශමතැන කථා කරපු කවුරුවත් ශම් කාරණය කිේශේ 

නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  පසුගිය අවුරුදු හතරහමාර 

-යහපාලන ආණ්ඩුශේ අවුරුදු හතරහමාර- තුමළ අශ්  මුළු විශේ  

ණය බර ශඩාලර් බිියන 42ක්. අපි ගත්ත වාණිජ ණයත් ඒ තුමළ 

තිශබනවා. ඒ කියන්ශන් ISB ණය. සියයට හයට වඩා වැඩි 

ශපාියට ගත්ත ජාතයන්තර සව්වරී බැුගම්කර ණය ඔක්ශකාම 

තිශබනවා  ශඩාලර් බිියන 17ක්. ISB ණය  අධික ශපාියට 

ගත්ත වාණිජ ණය තතුමළු ශඩාලර් බිියන 17න් ශඩාලර් බිියන 

12.4ක්ම ගත්ශත් යහපාලන අවුරුදු හතරහමාශර්.  ඒ ISB ණයවල 

වාිකය එක පාරට ශගවන්න වුණාම තමයි ණය කළමනාකරණය 

කර ගැනීශම් අර්බුෙයක් මතුම වන්ශන්. ඒ අවුරුදු හතරහමාර තුමළ 

ශඩාලර් බිියන 12.4ක් සියයට )  7  8  9 ශපාියට ගැනීමත් අෙ 

ශම් තිශබන අර්බුෙයට ප්රධාන ශහ්තුමවක්. ඒ ශහ්තුමකාරකයම අෙ 

අපිට තවිල ලා කියනවා  එඅශපන් වැරදි ශවලා තිශබනවා. අපි ඒවා 

හොශගන යමුඑ කියලා. එක පැත්තකින් බියගම ශපාශහාර ෆැක්ටි 

එක පාඩු කරවලා  විකුණලා එතැන වධකාගාරයක් පවත්වාශගන 

ගිය ශකනා; අශනක් පැත්ශතන් අවුරුදු හතරහමාරකදී අර ශඩාලර් 

බිියන 17න් ශඩාලර් බිියන 12.4ක වැඩිම පංගුවක් ණය බරට 

එකතුම කරපු ශකනා. ඒ නිසා ඒ වැදි බණවින් ශම් අියශයෝගය 

ජයගන්න පුළුවන් කියලා අපි වි ්වාස කරන්ශන් නැහැ.  

අෙ මට තිශබන සරලම ප්ර ්නය ශම්කයි. තමුන්නාන්ශස්ලා 

විශේ  විනිමය පනත සංශ ෝධනය ශනාකරන්ශන් තයි? පසුගිය 

අවුරුදු හතරහමාර තුමළ සිටි රවි කරුණානායක හිටපු මුෙල  

තමතිවරයා ශම් රශට් එශතක් තිබිච්ච විශේ  විනිමය පනත 

සංශ ෝධනය කළා. ඊට කින් තිබිච්ච නීතිය අනුව නි ්චිත 

කාලයක් තුමළ ලංකාවට විශේ  විනිමය ශගන ආ යුතුමමයි. එශස් 

ශනාශගනාශවාත් එය අපරාධමය වරෙක්. ඒ නිසා අශ්  

නිෂ්පාෙකශයෝ තමන් උපයපු විශේ  විනිමය ප්රමාණය මාස 

ශෙකකට ශහෝ තුමනකට ශහෝ වරක් ලංකාවට තතුමළට ශගශනනවා. 

ශනාශගනාශවාත්  නඩු පවරන්න මහ බැංකුවට බලය තිබුණා. රවි 

කරුණානායක එො  ඒ නඩු පැවරීම සම්බන්ධශයන් ඒ පනශත් 

තිබුණු ඔක්ශකාම වගන්ති අයින් කරලා  විශේ  විනිමය මාස )ක් 

තතුමළත ශගන ආ යුතුමයි කියලා ශබාරුවට සඳහන් කළා. 

ශනාශගනාශවාත් ශමාකක්ෙ කරන්ශන්? ඒකට කරන ශෙයක් 

1241 1242 

[ගරු විමල  වීරවං   මහතා] 
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නැහැ. ඒ නිසා  ශම් රශට් නිෂ්පාෙකශයෝ අවුරුදු ගණනක් තිස්ශස්  

විශේ  ශවශළඳශපාශළ්  නිෂ්පාෙන අශළවි කරලා උපයන මුළු 

ශඩාලර් ආොයම අපට එන්ශන් නැහැ. ශඩාලර් බිියන 34කට වැඩි 

ප්රමාණයක් රටින් එළිශේ අපාක්අ කරලා තිශබනවා. ඒවා 

ශගන්වන්න විශේ  විනිමය පනත සංශ ෝධනය කරලා ශපර 

තිබුණු තත්ත්වයට ශගශනන්න බැි නම්  එතැනට අවධානය 

ශයාමු කරන්න බැි නම් ශම් බලාශපාශරාත්තුම වන්ශන් ශමාකක්ෙ?  

තමුන්නාන්ශස්ලා පාසල  ෙරුශවෝ ශගනියන ශපාත් බෑේ එශක්  

සපත්තුම කූට්ටශම්  ශපාත් ටිශක් මිල තුමන් හතර ගුණයකින් වැඩි 

කර කර බදු අය කරනවා. නමුත් ශම් රටට විශේ  විනිමය ප්රමාණය 

ශගශනන්න ඕනෑ නීති සංශ ෝධනය කරන්ශන් නැහැ. ඒක 

කරන්න ඕනෑකමක් නැහැ කියන්ශන්  තමුන්නාන්ශස්ලා ශම් 

ප්ර ්නය මුින් අල ලාශගන ශනාශවයි විසඳන්න හෙන්ශන්. එශහම 

ශනාවී ශම් ප්ර ්නශේ හිශසන් අල ලන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 

තමුන්නාන්ශස්ලා තවදුරටත් කරන්ශන් ශබාරුව. ඒ පියවරට 

ශනාගිහින් ශවන ශවන ශේවල  කථා කර කර කරන්ශන්ත් 

ශබාරුව. අපි අහන්ශන් ශමච්චරයි. තමුන්නාන්ශස්ලා ශත්රුම් 

ගත්තා නම් ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාටත් තනතුමර ොලා 

පලා යන්න සිේධ වුශණ් තයි කියලා  ඒ යථාර්ථයට ශකළින් මුහුණ 

දීලා   තීරණ අරශගන ඒ පිළිබඳ මහජනයා  ෙැනුවත් කරන්න 

තිබුණා. එශහම සාකච්ඡාවකින් ශම් අියශයෝගයට මුහුණ ශෙන්න 

උපාය මාර්ගික සැලැස්මක් තමුන්නාන්ශස්ලාට තිබ්රශබ්ර නැහැ. ෙැන් 

ශමතැනදීත් එශහම කිසිම සැලැස්මක් නැතුමව ජාතයන්තර මූලය 

අරමුෙශල  ශමාකක්ෙ එක දිහා විතරක් බලාශගන ෙවස 

කළමනාකරණය කරනවා. අපි ණය ප්රතිවයුහගත කිරීමට විරුේධයි 

කියලා කිසියම් රටක් ශහෝ රටවල  ශෙකක් ශහෝ කිහිපයක් 

කිේශවාත් ජාතයන්තර මූලය අරමුෙශල  මුළු ක්රියාවියම ඒ මත 

යැශපනවා  ඒ මුළු සැලැස්මම ඒ මත බිඳ වැශටනවා. ඒ සැලැස්ම 

සාර්ථක වුණත්  හම්බ ශවන්ශන් වාික (කට ශඩාලර් බිියන 

2.9යි.  

අශ්  මුළු ණය ප්රමාණය ශඩාලර් බිියන 42ක්. ශඩාලර් 

බිියන 42ක ප්ර ්නයකට ශඩාලර් බිියන 2.9කින් කරන්න 

පුළුවන් ශකංශගඩිය ශමාකක්ෙ කියලා තමුන්නාන්ශස්ලාට 

පැහැදිියි. ශමතැන ශවන්ශන්  ජාතයන්තර මූලය අරමුෙශල  

ශබශහත් වට්ශටෝරුව දිහා විතරක් බලාශගන  ඒ ශබශහත තමයි 

එකම ශබශහත  ශහාඳම ශබශහත  ඒ ශබශහත ශපේවාම තමයි ශම් 

ශලශඩ් ශහාඳටම සනීප ශවන්ශන් කිය කියා ඉස්සරහට යනවා. 

අන්තිමට ශොස්තර මහත්මයා කියයි  එප්රතිවයුහගත කරන වැශඩ් 

ඔයශගාල ලන්ට කර ගන්න බැි වුණා  ඒක අශ්  ශබශහශත් 

ප්ර ්නයක් ශනාශවයි  ඔයශගාල ලන්ශේ ප්ර ්නයක්.එ කියලා. අන්න 

එතැනටයි ශම් පාර කපමින් තිශබන්ශන්. ආජන්ටිනාව 1980 

ගණන්වල ඉඳලා අෙටත් ආර්ික අර්බුෙශේ ගිලුණු රටක්; පස් 

වතාවක් default වුණු රටක්. ලංකාවත් එශහම දීර්ඝ කාලීන අර්බුෙ  

සමයකට තෙශගන යෑම පමණයි තමුන්නාන්ශස්ලා ශම් 

අනුගමනය කරන ප්රතිපත්ති හා අරශගන තිශබන තීරණවින් 

සිේධ වන්ශන් කියලා අපට ශබාශහාම පැහැදිියි. ඒ නිසා ශම් අය 

වැය  ශම් අ ියශයෝගය ජය ගැනීම සඳහා පුශරෝගාමී බලපෑමක් 

ශනාකරන අය වැයක් හැටියට සලකා අශ්  මතය අපි ඉදිිපත් 

කරනවා.  

ශබාශහාම ස්තුමතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිමල  ලාන්සා මන්ීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි ෙහනවයක 

කාලයක් තිශබනවා. 

[අ.භා.2.04 ] 

 

ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  අය වැය ශෙවන වර කියවීශම් 

විවාෙශේ අවසාන දිනශේ අෙහස් ෙැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමමාට ස්තුමතිවන්ත ශවනවා.  

අශ්  පාර්ිශම්න්තුම ඉතිහාසය තුමළ අය වැය ශල ඛ්න ඉදිිපත් 

කරපු අවස්ථාවින් අතිදුෂ්කර සහ අමාරුම අවස්ථාවක ඉදිිපත් 

කළ අය වැය ශල ඛ්නය තමයි  මුෙල  අමාතයවරයා විධියට  ගරු 

ජනාධිපතිවරයා 2023 වර්ෂය සඳහා ඉදිිපත් කශළ්. ඒ ප්ර ්න 

සියල ල කළමනාකරණය කරශගන ගරු ජනාධිපතිතුමමා මුෙල  

අමාතයතුමමා විධියට ශමවර අය වැය ශල ඛ්නය ඉදිිපත් කිරීම 

පිළිබඳව මාශේ ස්තුමතිය පිිනමන්න ඕනෑ.  

ශම්  අය වැය ශල ඛ්නය පිළිබඳව පසු ගිය සතිශේම විපක්ෂශේ 

ගරු මන්ීවරු කථා කළා. අය වැ ය ශල ඛ්නයක් ඉදිිපත් කළාම 

සාම්ප්රොයිකව ආණ්ඩු පක්ෂය එහි ගුණ වයනවා  විපක්ෂය එහි 

අගුණ ෙකිනවා. හැබැයි  එශහම කරන්න පුළුවන් කාලයක 

ශනාශවයි ශම් අය වැය ශල ඛ්නය ඉදිිපත් කරලා තිශබන්ශන්. 

තමුන්නාන්ශස්ලා-අපි සියලුශෙනා ෙන්නවා  ශම් රට ඉතාම අමාරු 

තැනක තිශබන බව. ශම් රශට් ආර්ිකය ඉතාම අමාරු තැනක 

තිශබන්ශන්. එශහම අවස්ථාවක ඉදිිපත් කළ ශම් අය වැය 

ශල ඛ්නයට වඩා එහා ගිය  මීට වඩා රටට වැඩො උ  මීට වඩා 

ක්රමවත් වැඩ පිළිශවළක් තිශබනවා නම්  තමුන්නාන්ශස්ලා ඒ 

පිළිබඳ  අෙහස් ෙැක්ූවා නම්  සාධනීය පියවරක් විධියට අපට  ඒක 

ෙකින්න පුළුවන්. හැබැයි  හැම ොම කරනවා වාශේ 

සාම්ප්රොයානුකූලව ශමාකක් හි එකක් අල ලාශගන නිකම්ම අය 

වැය ශල ඛ්නයට විරුේධ වීම ශනාශවයි  විපක්ෂය කරන්න ඕනෑ.  

විපක්ෂය ඉතාම පැහැදිිවම ෙැන ගන්න ඕනෑ  අය වැය 

ශල ඛ්නය කියන්ශන් ශමාකක්ෙ කියලා. අය වැය ශල ඛ්නයකින්  

කියන්ශන් ආොයම සහ වියෙම.  අශ්  රටට ලැශබන ආොයම 

ප්රමාණවත් ශවන්න ඕනෑ  ශම් රශට් ජනතාවශේ එදිශනො කටයුතුම 

ටික ඉටු කරලා  ඉතුමරු වැඩ ටික කර ගන්න. හැබැයි  අශ්  ආොයම 

ප්රමාණවත් නැහැ  ඒ වියෙම් ටික cover කර ගන්න. ඒ නිසා 
විපක්ෂශේ පක්ෂ සියල ල කටයුතුම කරන්න ඕනෑ  ආොයම වැඩි කර 

ගන්න පුළුවන් ආකාරශේ ශයෝජනා ඉදිිපත් කිරීමටයි. එශහම 

නැතුමව නිකම් කටට එන පළියට විවිධ ශේවල  ශෙඩවීම ශනාශවයි 

කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ශ සල්ා-අපි සියලුශෙනා ෙන්නවා  අශ්  

රටට ලැශබන ආොයමින් වැඩි ප්රමාණයක් යන්ශන් ශම් රශට් රාජය 

ශස්වකයන්ට පඩි ශගවන්න  වි්රාම වැටු්  ශගවන්න සහ 

සුබසාධන කටයුතුම සඳහා බව. ඒ නිසා ශහට කවුරු බලයට ආවත්  

ශහට කවුරු බලශේ හිටියත්  ශම් සරල ප්ර ්නය අපි ශත්රුම් ගන්න 

ඕනෑ. ශමාකක්ෙ  ශම් සරල ප්ර ්නය? රජයට ලැශබන ආොයම මදි. 

රාජය පවත්වාශගන යෑම සඳහා ලැශබන ආොයම මදි. එශහම නම්  

ඒ ආොයම වැඩි කරන්න ඕනෑ. ආොයම වැඩි කරන ගමන් වියෙම 

අඩු කරන්න ඕනෑ.  

හැබැයි  අෙ විපක්ෂය ශමාකක්ෙ කියන්ශන්? විපක්ෂය 

කියන්ශන්  එබදු වැඩි කරලා ආොයම වැඩි කරන්න යන එක 

වැරදියි. රාජය සම්පත් -පාඩු ලබන රාජය ආයතන- විකුණන එක 

වැරදියි. ජනතාවට දීලා තිශබන සුබසාධන දීමනා මදි.එ කියලා. 

ජනතාවට අරවා කරන්න ඕනෑ  ජනතාවට ශම්වා කරන්න ඕනෑ 

කියලායි කියන්ශන්. ශමාළය ශපාඩ්ඩක් හි තිශබනවා නම්  

ශමාංගල  ගතියක් නැත්නම්  ලැශබන ආොයම වියෙම් කරන්නත් 

මදි නම්  තව වැඩිපුර ශගවන්ශන් ශකාශහාමෙ කියලා කියන්න 

බලන්න.  
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ඒ නිසා අෙ අය වැයට විපක්ෂව ඡන්ෙය ශෙන මන්ීවරු 

කියන්න ඕනෑ  ශම් රටට ලැශබන ආොයම මදි නම් ඒ ආොයම වැඩි 

කරගන්නා ක්රම ගැන  වියෙම අඩු කර ගන්නා ක්රම ගැන ශන් 

කියන්න ඕනෑ. එශහම නැතුමව කට තිබ්රබ පළියට ශමතැනට 

තවිල ලා එක එක ඒවා කිේවාට වැඩක් නැහැ. විපක්ෂශේ කිසිම 

මන්ීවරශයක් ශම් අය වැය ශල ඛ්නය සම්බන්ධශයන් සාධනීය 

කාරණාවක් ඉදිිපත් කශළ් නැහැ. ආොයම් වැඩි කරන ක්රමය 

ශමාකක්ෙ කියලා  කරුණු ඉදිිපත් කශළ් නැහැ.  අෙ අපි බලශේ 

ඉන්න පුළුවන්  ශහට තව කවුරු හි බලශේ ඉන්න පුළුවන්. නමුත්  

කවුරු ආණ්ඩු කළත්  කවුරු බලශේ හිටියත් ඒ ඕනෑම ශකශනකුට 

ශම් රට කර ශගන යන්න නම් ශම් රශට් ආොයම -රාජය ආොයම- 

වැඩි ශවන්න ඕනෑ. ඒ ආොයම වැඩි කරගන්න අපි උෙේ කරන්නත් 

ඕනෑ. රාජය ආොයම වැඩි වුශණාත්  රාජයය  ක්තිමත් වුශණාත් 

තමයි ජනතාවත්  ක්තිමත් ශවන්ශන්. ඒ නිසා පළමුව මම ඒ  

කාරණය කියන්න කැමැතියි.  

ආණ්ඩුවකට බැහැ මැජික්වින් සල ි ශහායන්න. තලඩින්ශේ 

පුදුම පහන නැහැ ආණ්ඩුවට සල ි මවන්න. ඒ වාශේම  ගස්වින් 

සල ි කඩන්නත් බැහැ. රාජය ආොයම වැඩි කරගන්න ආණ්ඩුවට 

කරන්න පුළුවන් කාර්යය ටිකයි තිශබන්ශන්.  විපක්ෂය පසුගිය 

කාලය තුමළ විවිධ ශපළපාළි  උේශඝෝෂණ සංවිධාන කළා. 

ශමාකටෙ ඒ? උේශඝෝෂණ  ශපළපාළි කරන්ශන් ශමාකටෙ? ඒ 

සාමකාමීව තිශබන රටට විවිධ ප්ර ්න තති කරලා නැවත වතාවක් 

විනා  කරන්නයි. ශම් රශට් ආර්ිකය විනා  කරන්නයි.  

පාඩු ලබන ආයතන ගැන අපි කථා කශළාත්  

තමුන්නාන්ශස්ලා සියලුශෙනාම ෙන්නවා ශම් රශට් අහිංසක 

මිනිස්සුන්ශේ බදු මුෙල  ශකෝටි-ප්රශකෝටි ගණනින් විනා  කරන 

ආයතන ටිකක් තිශබනවා කියලා. ලංකා විදුිබල මණ්ඩලය 

ගත්ශතාත්  ශකෝටි-ප්රශකෝටි ගණනක් පාඩුයි  ශම් රශට් 

මිනිස්සුන්ශේ සල ි කාබාසිනියා කරනවා. Ceylon Petroleum 
Corporation එක  ශකෝටි ගණනින් ශම් රශට් මිනිසස්ුන්ශේ සල ි 

කාබාසිනියා කරනවා. SriLankan Airlines  ගත්ශතාත් ශකෝටි 
ගණනින් ශම් රශට්  මිනිස්සුන්ශේ සල ි කාබාසිනියා කරනවා. 

ඉතින්  ශම්වා කරන්න ඉඩ දීලා හැම ොම බලාශගන ඉන්නෙ 

කියන්ශන්? ශම් ආයතන ටික ශහට ඉඳන් ශපෞේගලීකරණය 

කශළාත්  අඩුම තරමින් ශම් රශට් මිනිස්සු හාල මැස්සන් ගනිේදී 

ශගවන බදු ටිකවත් අඩු කරන්න ආණ්ඩුවට පුළුවන් ශවනවා. 

ශමවැනි ආයතන හතරක්  පහක් පවත්වා ශගන යන්න මිියන 

22ක් වන ශම් රශට් මිනිස්සු සල ි ශෙනවා. අෙ මහා ශලාකුවට 

ශේ පාලනය ගැන කථා කරන ප්රධාන වෘත්තීය සමිති ටික 

තිශබන්ශන් ශම් කියන ආයතන හතර පශහ්.  ශම් වෘත්තිය සමිති 

ටික අෙ ශමාකක්ෙ කරන්ශන්? ශම් රශට් මිියන 22ක් වන 

ජනතාවශගන් බදු අරශගන ශමවැනි ආයතන  නඩත්තුම කරන්න 

ගිහිල ලා අෙ මුළු රටම විනා යට පත් කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා 

කවුරු ශකාශහාම කිේවත් ගරු ජනාධිපතිතුමමා කියනවා වාශේ ශම් 

රශට් පාඩු ලබන ආයතන සියල ල ශපෞේගලීකරණය කරන්න 

ඕනෑ.  

එො විධියට ශනාශවයි අෙ මිනිස්සු කල පනා කරන්ශන්. 

ජනතාවශගන් සියයට හැටකට වඩා වැඩි පිිසක් ඒ තීරණයට 

කැමැතියි. තවමත් ගතානුගතිකව හිතන  ශලෝකයත් එක්ක 

ගනුශෙනු කරන්න බැි  ශලෝකය ගැන ෙන්ශන් නැති අය ශම් 

ශයෝජනා ගැන විශේචනාත්මකව කථා කළාට  ජනතාව 

අතිබහුතරයක් ශම්කට කැමැතියි. පසුගිය කාලශේ ශපට්රල  ටික 

ගන්න බැරුව ගියාම  ඩීසල  ටික ගන්න බැරුව ගියාම ජනතාවට 

ශත්රුණා  ඒ පාඩු ලබන ආයතන නිසා තමයි අපට ශම් ශේවල  

සිේධ වුශණ් කියලා. ඒ නිසා ශම්ක ඉතාම ශහාඳ අවස්ථාවක් කියා 

මා හිතනවා. සමහර අය කිේවා  ශ්රී ලංකා ශටිශකාම් ආයතනය 

ලාභ ලබනවා කියලා. ශටිශකාම් එක ලාභ ලබන්ශන් නැහැ. 

හියට මූලය වාර්තා පරීක්ෂා කරලා බලන්න  ශටිශකාම් එශකන් 

පාඩුයි.  

පසුගිය කාලය තුමළ රශට් පැවැති ආර්ිකය ගැන ශම් ගරු 

සභාශේ සමහර අය කථා කළා. ඒ සමහර අය ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ මැතිතුමමා බලයට ශේන්න වි ාල වැඩ ශකාටසක් 

කරලා  එතුමමාට එො වැඩකටයුතුම කර ශගන යන්න උපශෙස් දුන්නු 

අය. හැබැයි  අෙ එතුමමාට විතරක් ශචෝෙනාව ොලා  ඒ අය 

නිර්ශෙෝෂීයි වාශේ හැසිශරන්න හෙනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 
Committees will now take the Chair. 
  

අනුරුව ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා මූලාසනනයන් ඉවත් 
වූනයන්, නිනයෝජය කාරක සභාපතිුමා [ගරු අංගජන් රාමනාදන් 
මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு  இம்ரொன் ைஹ்ரூப் அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் 

அவர்கள்  [ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொைநொதன்]  தமலமை 

வகித்தொர்கள். 
 

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

 
ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please continue with your speech.  

 

ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමමාශේ කාලශේ වාශේම  ඊට ඉස්ශසල ලාත් තමතිකම් 

කරපු අය අෙ විපක්ෂයට ගිහිල ලා ශමානවාෙ කියන්ශන්?   

ආර්ිකය හෙන්න පුළුවන්ලු. ඒ ආණ්ඩුව නැති ශවනකම් 

තනතුමරුවල ඉඳලා  ඒ ආණ්ඩුව නැති කරන්න ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ මහත්මයාට උපශෙස් දුන්නා. ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ශගනාශේ අපි ශනාශවයි ශන්.  

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ  ශේන්න කියලා ශවනත් හ ක් ආවා. ඒ 

හ  ආව නිසා තමයි අපටත් සිේධ වුශණ් ශගෝඨාභය රාජපක්ෂට 

වැඩ කරන්න. එතුමමා බලයට පත් වුණාම එතුමමාට උපශෙස් දුන්නු 

නයායාචාර්යවරු අෙ ස්වාධීන ශවලා කියනවා  ආර්ිකය හෙන්න 

පුළුවන්ලු.  අෙ ආර්ිකය හෙන්න පුළුවන් නම් ශගෝඨාභය සර් 

ශගනාවා වාශේම  ශගෝඨාභය සර්ට කියලා ඒ කටයුතුම ටික 

කරන්න තිබුණාශන්. ශගෝඨාභය සර්ට ලණු දුන්ශන් ඒ මිනිස්සු 

තමයි. ශගෝඨාභය සර්ට ශේ පාලනය ශත්ශරන්ශන් නැහැ. 

ශේ පාලනය ශනාශත්ශරන ශකශනක් ශේ පාලනයට ශගනාපු 

එක තමයි පළමුශවනි වරෙ. ශෙශවනි වරෙ  උගත්තුම  වියත්තුම කියන 

අය කාබනික ශපාශහාරවලට මාරු ශවන්න කියපු එක; බදු අඩු 

කරන්න කියපු එක.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  අපි පැහැදිිව කියන්න 

ඕනෑ ශගෝඨාභය රාජපක්ෂශේ වරෙක් නැහැ කියලා. ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ පැහැදිිවම කියලා තිබුණා ශේ පාලනයට එන්න බැහැ  

1245 1246 

[ගරු නිමල  ලාන්සා මහතා] 
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එතුමමාට ශත්ශරන්ශන් නැහැ කියලා. එතුමමා ශගනාපු අය තමයි 

පළමුශවනි වරෙ කශළ්. ශෙශවනි වරෙ කශළ් එතුමමාට උපශෙස් 

දුන්නු අය. ශමාකෙ  ඒ  සෑම තනතුමරකටම ෙැම්ශම් ඔය කියන 

වියත්තුම. ඒ වියත්තුම තමයි ශගෝඨාභය සර් නැති කශළ්.  

මට භය නැතිව ශම් ගරු සභාශේදී එක කාරණයක් කියන්න 

පුළුවන්. ඒ තමයි  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ශහාශරක් ශනාශවයි කියන 

එක. මම ශවන කාටවත් එශහම සහතික ශෙන්ශන් නැහැ.  

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමමාශේ failure එක වුශණ් 

ප්රතිපත්තිමය තීන්දු මත තති ූ තත්ත්වය නිසායි. විශ ්ෂශයන් බදු 

අඩු කිරීම සහ කාබනික ශපාශහාර ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීමට 

ගත්ත තීරණය තමයි එතුමමාට තනතුමර ොලා යන්න වුණු ශහ්තුම. 

හැබැයි  එතුමමා සත පහක් ශහාරකම් කළ නායකශයක් ශනාශවයි. 

එතුමමා පැහැදිිව ශපන්ූවා ජනාධිපතිවරයකු වියෙම් අඩු කරලා 

කටයුතුම කරන්ශන් ශකාශහාමෙ කියලා. එතුමමා අශ්  මන්ීවරුන්ට 

තීරුබදු රහිත vehicle permit  එකක්වත් දුන්ශන් නැහැ  

Working Directorsලා පත් කරන්න දුන්ශන් නැහැ; වියෙම් අඩු 
කළා. එතුමමාට වැරදු ශණ් ශකාතැනෙ? කරන්න බැි 

ශේ පාලනයකට එතුමමා ශගනැල ලා එතුමමාට වැරදි උපශෙස් දුන්නු 

නිසායි. කුමාර ශවල ගම මන්ීතුමමා විතරයි කිේශේ ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂට ජනාධිපති ධුරශේ කටයුතුම කරන්න බැහැ කියලා. අෙ 

ඒක සනාථ ශවලා තිශබනවා. අපි ශම් ශවලාශේ ඒක මතක් 

කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  අපි පැහැදිිව කියන්ශන් 

ශම්කයි.  මන්ීවරශයක් යම් පාර් ්වයක් නිශයෝජනය කරේදී  ඒ 

පැත්ශත් තිශබන ශහාඳ  නරක ශෙශකදීම ශපනී සිටින්න ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  මම තමයි ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ ඉඳලා ඉස්ශසල ලාම ස්වාධීන වුශණ්. අශනක් අයට  ඔය 

කෑ ගහන අශනක් අයට ගහලා ශොට්ට ොනකම් හිටියා. ඒ අය 

ගහලා ශොට්ට ොනකම් තමතිකම්වල හිටියා. මම තමයි 

පළමුශවන්ම ආණ්ඩුශවන් එළියට ආපු ශකනා. මම ආණ්ඩුශවන් 

එළියට තවිල ලා සාකච්ඡාවට ගිහින් ඉේදී ඔය කථා කරපු 

විේවශතක් ඒ රැස්වීමට තවිල ලා කථා කරලා ගිහිල ලා  ඊළඟ 

ෙවශස්  කැබිනට් අමාතය ධුරයක් ගත්තා. ශමාන ලසජා නැති 

වැඩක්ෙ? ඊට පස්ශස් මුළු රටම  අගමැතිට  කැබිනට් මණ්ඩලයට 

අයින් ශවන්න කියපු ෙවශස් තමයි අයින් වුශණ්. අෙ සභාවට 

තවිල ලා රට හෙන්න කථා කරනවා. පිස්සුශන්!  ඒ අය හින්ො 

තමයි අපටත් අවුරුදු 30ක් තිස්ශස ්කළ ශේ පාලනය නැති වුශණ්. 

අපි අවුරුදු 30ක් තිස්ශස ්අශ්  ශේ පාලන ගමන් මඟ ශගාඩ නඟා 

ගත්ශත් ඉතා අමාරුශවන්. පසුගිය අවුරුදු එකහමාශර් වියත්තුම 

කියලා ශකාටසක් තවිල ලා  ඒ සමහර අය ශගෝඨාභය රාජපක්ෂට 

වැරදි උපශෙස් දීපු නිසා අශ්  අවුරුදු 30ක් තිස්ශස් කළ 

ශේ පාලනයත්  තාත්තලා . යලා හම්බ ක ළ ශේත්  අපි හම්බ කළ 

ශේත් නැති වුණා. ඒ නිසා ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ශනාශවයි වැරදි  

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ බැහැ කියේදී එතුමමා ජනාධිපති කරලා  

එතුමමාට වැරදි උපශෙස් දීලා මුළු රටම ශම් තත්ත්වයට පත් කළ ඒ 

වියත්තුම ටික තමයි වැරදි.  

ඊශේ-ශපශර්ො ශම් සභාශේදී පළාත් පාලන ඡන්ෙය ගැන කථා 

කරලා තිබුණා. ශම් ඔක්ශකෝම කියන්ශන් ආණ්ඩුව පළාත් පාලන 

ඡන්ෙය කල  ොන්න යනවා කියලා. තයි  අපට ශමාකක්ෙ තිශබන 

වුවමනාව පළාත් පාලන  ඡන්ෙය කල  ොන්න? අපි ශකාතැනදීවත් 

කියලා තිශබනවාෙ පළාත් පාලන ඡන්ෙය කල  ොනවා කියලාඑ? 

අපට ඡන්ෙය කල  ොන්න ඕනෑත් නැහැ  ඡන්ෙ ශේලාසනින් 

තියන්න ඕනෑත් නැහැ. පළාත් පාලන ඡන්ෙය කල  ොන්න යනවා 

කියන අයම ශේලාසනින් පාර්ිශම්න්තුම මැතිවරණය ශේන්න 

කියනවා. එතශකාට ඒක ප්රජාතන්ත්රවාදීයිෙ  ඒක වයවස්ථානුකූලෙ? 

අපි ශකායිම ශවලාවකවත් ඡන්ෙය කල  ොන්න උත්සාහ කරන්ශන් 

නැහැ. හැබැයි  ශම් මැතිවරණ ක්රමය විකෘතියක්. ශම් සභාශේ 

ඉන්න ශමාළය තිශබන එක්ශකශනක් හි කියන්න ප්රාශේශීය සභා 

ඡන්ෙ ක්රමය විකෘතියක්ෙ  නැේෙ කියලා? ශම් 224ශෙනාම 

පිළිගන්නවා පළාත් පාලන මැතිවරණ ක්රමශේ ශකාට්ඨාස වැඩියි  

ඒවාට පත් ශවන ක්රමය වැරදියි  ශම්ක විකෘතියක් කියලා. හැබැයි  

ඒ විකෘතිය තියන්න කියනවා!  පුදුම වැඩක්ශන්. ශම් අය එක්ශකෝ 

ශමෝඩශයෝ ශවන්න ඕනෑ  එක්ශකෝ පිස්ශසෝ ශවන්න ඕනෑ. ශම් 

විකෘති ක්රමයටම මැතිවරණය තියන්න කියන අය එක්ශකෝ 

ශමෝඩශයෝ ශවන්න ඕනෑ  එක්ශකෝ විකෘති මානසිකත්වශයන් 

ශපශළන අය ශවන්න ඕනෑ. ශමාකෙ  ශම් 224ශෙනාම ඡන්ෙය ඉවර 

ශවලා පාර්ිශම්න්තුමවට තවිල ලා කිේවාශන් ශම් ක්රමය 

හියන්ශන් නැහැ  ශම් ක්රමය වැරදියි කියලා. ඒ කියපු අයම 

කියනවා විකෘතියක් හි කමක් නැහැ  මැතිවරණය තියන්න 

කියලා. එශහම කියන්න පුළුවන් මානසික ශලශඩකුට විතරයි. ඒ 

නිසා අපි පැහැදිිවම කියන්ශන්  ඒ මැතිවරණ ශකාට්ඨාස අඩු 

කිරීම විතරක් ශනාශවයි ශම් මැතිවරණ ක්රමයම ශවනස් කරන්න 

ඕනෑ කියන එකයි. මම ශහාඳම උොහරණයක් ශෙන්නම්ශකෝ.  

මා නිශයෝජනය කරන මීගමුව ආසනය උොහරණයකට ගන්න 

ශකෝ. පළාත් පාලන ඡන්ෙය තිබ්රබාම මශේ ආසනය ජයග්රහණය 

කශළ් එක්සත් ජාතික පක්ෂය. හැබැයි  නගරාධිපති වුශණ් කවුෙ? 

ශපාශහාට්ටුශවන් ඉල ලලා පැරැදුණු මශේ මල ි!  ශකාශහාමෙ 

එශහම වුශණ්? එශහම වුශණ් ශම් විකෘති මැතිවරණ ක්රමය නිසා. 

ඒකට මීට වඩා ශහාඳ උොහරණයක් ඕනෑෙ? මීගමුශේත් එශහමයි  

වත්තලත් එශහමයි. අපි ඒ සභාවල බලය පිහිශටේශේ  පැරැදිලා. 

විකෘති මානසිකත්වශයන් ශපශළන සමහර මන්ීවරුන් ශම් 

විකෘති ක්රමයට මැතිවරණ ඉල ලනවා. අපි හිතමු  මැතිවරණය  

තියලා පළාත් පාලන ආයතනවලට නිශයෝජිතයන් පත් වුණා 

කියලා. නමුත්  ඊළඟ ෙවස වනශකාට ශම් රශට් බඩු මිල අඩු 

වනවාෙ? ශම් රශට් ඉන්න මිියන 22ට තිශබන ප්ර ්න ඔක්ශකාම 

ඉවර වනවාෙ? එශහම ශවන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා අප සතය 

අවශබෝධ කරගන්න ඕනෑ බවයි මා පැහැදිිවම කියන්ශන්. අපි 

යථාර්ථයට මුහුණ ශෙන්න ඕනෑ. අපි පාර්ිශම්න්තුමවට තවිල ලා  

ශම් අය වැය  ශල ඛ්නයට විරුේධ ශවලා  ඒ පිළිබඳව 

ශෙෝෂාශරෝපණය කරලා  අඩු පාඩු ශහායලා  ඒවා ගැන කියලා 

විතරක් වැඩක් නැහැ. කවුරු රශට් ජනාධිපති වුණත්  කවුරු 

අගමැති වුණත්  කවුරු ආණ්ඩු කළත්  ඒ ආණ්ඩුව පවත්වාශගන 

යන්න අපි උෙවු කරන්න ඕනෑ. එතශකාට තමයි ශම් රට දියුණු 

ශවන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  ශපාඩ්ඩක් කල පනා   

කර බලන්න  මීට මාස හතරපහකට ඉස්ශසල ලා  ශම්ගරු 

ජනාධිපතිතුමමා පත් ශවන්න ඉස්ශසල ලා ශම් රට තිබුශණ් 

ශකාශහාමෙ කියලා. හැම තැනම ගෑස ් ශපෝිම් තිබුශණ් නැේෙ? 

ශපට්රල  ශපෝිම් තිබුශණ් නැේෙ? ඉන්ධන ශපෝිම් තිබුශණ් නැේෙ? 

කිි පිටි    ශපෝිම් තිබුශණ් නැේෙ? පැය ෙහය  ශොළහ විදුිය 

කැපුශේ නැේෙ? ගමනාගමනය හියට ක්රියාත්මක වුණාෙ? 

ඉස්ශකෝල වහලා තිබුශණ් නැේෙ? හැබැයි  එතුමමා පත් ශවලා ඉතා 

ටික කාලයක් තුමළ ඉන්ධන ටික දුන්නා; ශපාශහාර ටික දුන්නා; 

ශබශහත් ටික දුන්නා. ඒ වාශේම  අෙ කිි පිටි ශපෝිම් නැහැ; ගෑස් 

ශපෝිම් නැහැ; ශපෝිම් ශමාකුත් නැහැ.  ශම්ක ශපාඩ්ඩක් හි 

ශහාඳ ක්රමයක් කියලා ශම් පාර්ිශම්න්තුමශේ ඉන්න විපක්ෂශේ 

කාටවත් ශපශනන්ශන් නැේෙ? හැබැයි  රශට් මිනිසුන්ට නම් 

ශත්ශරනවා  ශම්ක ශහාඳ ක්රමයක් කියලා. රශට් මිනිස්සු කියනවා  

රනිල  වික්රමසිංහ ජනාධිපතිතුමමා වැඩ පටන්ගත්තාට පස්ශස් යම් 

සාධනීය වැඩ පිළිශවළක් රට තුමළ  වනවා කියලා.  

ඒ නිසා අපි ඉතා පැහැදිිව කියන්න ඕනෑ  එතුමමා පටන්ගත් 

කටයුතුම ෙැන් ක්රියාත්මක වන බව. අෙ වනශකාට අශ්  රටට 

සංචාරකයන් එනවා; ආපු නැති flights ෙැන් එනවා; ආශයෝජන 

1247 1248 



පාර්ිශම්න්තුමව 

එනවා. ඉන්දියාශේ අොනි සමාගම  ලංකා විදුිබල මණ්ඩලය 

සමඟ එකතුම ශවලා  ශමගාශවාට් 400ක -මිියන ගණනක- 

දාර්යබල වයාපෘතියක් සඳහා අත්සන් කරනවා අපි ෙැක්කා. වරාය 

සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මිියන 700ක වයාපෘතියකට අත්සන් 

කළා. Port City එක වැනි විවිධ වයාපෘති සඳහා ආශයෝජකයන් 

ෙැන් අශ්  රටට එනවා. ඒ නිසා ටිශකන් ටික අශ්  රට දියුණු 

වනවා; රශට් මිනිස්සු සාමානය තත්ත්වයට පත් ශවනවා. හැබැයි  

කාශේ තස්වලටෙ කටු තශනන්ශන්? කටු තශනන්ශන් විපක්ෂශේ 

තස්වලට. ශමානවාෙ ඔවුන්ට ඕනෑ? ශමානවා ශහෝ කරලා ශම් වැඩ 

කටයුතුම කඩාක් පල  කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි සියලු පක්ෂ හා 

සියලු වෘත්තීය සමිති එකතුම ශවලා උේශඝෝෂණයක් ආරම්භ කශළ්. 

ඒ වෘත්තීය සමිති  රට කාපු වෘත්තීය සමිති. ශම් රශට් මිනිසුන්ශේ 

සල ි කාපු වෘත්තීය සමිති. උේශඝෝෂණයක් ආරම්භ කරලා 

ශමාකෙ කශළ්? අන්තිමට විපක්ෂ නායකතුමමාටත් හූ කිේවා  ශ්රී 

ලංකා නිෙහස් පක්ෂශේ මහ ශල කම්තුමමාටත් හූ කිේවා. තමන් 

ගිහිල ලා හිටගන්න ඕනෑ  තමන් එක්ක යන්න පුළුවන් 

කණ්ඩායමක් එක්ක. ශපරට්ටුශවෝ එක්ක යන්න පුළුවන්ෙ? ශගවල  

ගිනි තියන  මංශකාල ල කන ශපරට්ටුශවෝ  ශසවීපීකාරශයෝ එක්ක 

ප්රධාන විපක්ෂයට වාශේම අශනක් පක්ෂවලට ගමනක් යන්න 

පුළුවන්ෙ? යන්න බැහැ. එශහම නම් අපි හිටගන්න ඕනෑ  අපිත් 

එක්ක යන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් එක්ක. එශහම නැතිව ගිහිල ලා 

හිටශගන තමයි එතුමමන්ලා පාඩම් ඉශගනගත්ශත්.  

අෙ රට යම් තැනකට එනවා. රශට් මිනිස්සු ඒක කියනවා. 

විපක්ෂයට ශම්වා දිහා බලාශගන ඉන්න බැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ට 

ඕනෑ ශමානවා ශහෝ කඩාක් පල  ක්රියාවක්  විශරෝධතාවක් 

කරන්න. ඒක තමයි ශම් විපක්ෂය කරන්ශන්. එශහම නැත්නම් ශම් 

අය වැය ශල ඛ්නයට විරුේධ ශවන්න ශමාකක්ෙ තිශබන ශහ්තුමව? 

ශම් ශවලාශේ මීට වඩා ශහාඳ අය වැය ශල ඛ්නයක් තිශබනවා නම් 

ඉදිිපත් කරන්න ශකෝ. ඕනෑම පනත් ශකටුම්පතක් ඉදිිපත් 

කළාම සංශ ෝධන ශගශනන්න පුළුවන් ශන්. තයි ශම්කට 

සංශ ෝධන ශගශනන්ශන් නැත්ශත්? මීට වඩා සංශ ෝධන  

ශගශනන්න බැහැ. ශමානවා කරන්නෙ සංශ ෝධන ශගශනන්න 

ශවන්ශන්? ආොයම් වැඩි කරන්න බදු පනවන්න ශවනවා. ශවන 

ශමානවාෙ කරන්න පුළුවන්? ආොයම අඩු කරන්න සංශ ෝධන 

ශගශනන්න පුළුවන්ෙ? පඩි ටිකවත් ශගවන්න සල ි නැති රශට් 

ආොයම අඩු කරන්න සංශ ෝධන ශගශනන්න පුළුවන්ෙ? ඒ නිසා 

සංශ ෝධන ශගශනන්ශන් නැහැ. හැබැයි  ශබාරුවට කියනවා  එඅපි 

ශම්කට විරුේධයි. මහ ජනතාවට සහන නැහැ. මහ ජනතාවට  මීට 

වඩා සහන ශෙන්න ඕනෑ. ගුරුවරුන්ශේ වැටු්  වැඩි කරන්න ඕනෑඑ 

කියලා. ශමතුමමන්ලාට ශමාශළ් ශපාඩ්ඩක්වත් තිශබනවාෙ? ශමාළය 

ශපාඩ්ඩක්වත් තිශබනවා නම් ශම් වාශේ ශමෝඩ කථා කියනවාෙ 

කියලායි මට අහන්න ශවන්ශන්.  

අපි අය වැයක් ශගනැල ලා තිශබන්ශන් යම් මට්ටමකට ශහෝ 

ශම් රට ස්ථාවර කරන්න. ඒ නිසා අප පැහැදිිවම කියන්න ඕනෑ  

රට තිබුණු තත්ත්වශයන් අෙ යම් මට්ටමකට ශගාඩ ශගන තිශබන 

බව. අපට ශපශනනවා  ශම් විධියට ගිශයාත් රශට් මිනිසුන්ට 

තිශබන ප්ර ්න එන්න එන්න අඩු කරගන්න පුළුවන් ශවයි කියලා. ඒ 

නිසා මා අෙ විපක්ෂයටත් ඉතා පැහැදිිව කියනවා  නිකම් විරුේධ 

ශවන්නන් වාශල  විරුේධ වන්ශන් නැතිව  ශම් අය වැය 

ශයෝජනාවලට වඩා ශහාඳ අය වැය ශයෝජනා තමුන්නාන්ශස්ලාට 

තිශබනවා නම්  ඒ ශයෝජනා ඉදිිපත් කරන්න කියලා. ඒ ඉල ලීම 

ඉතා බැගෑපත්ව කරමින් මා නිහ  වනවා.  

සියලුශෙනාට ස්තුමතියි. 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Kanchana Wijesekera. 
You have 26 minutes.  

 
[අ.භා. 2.2(] 
 

ගරු කංචන විනේනස්කර මහතා (විදුිබල සහ බලශක්ති 

අමාතයුමා) 
(ைொண்புைிகு கஞ்ென விமஜமெகர - ைின்ெக்தி  ைற்றும் வலுெக்தி 

அமைச்ெர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - Minister of Power and 
Energy) 
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  මට ශම් අවස්ථාව ලබා 

දුන්නාට ස්තුමතියි.  

අය වැය ශෙවනවර කියැවීශම් විවාෙශේදී කරුණු කිහිපයක් 

ඉදිිපත් කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම සතුමටට පත් 

ශවනවා. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  පසුගිය 1(වන ො 

ශම් පාර්ිශම්න්තුමවට අය වැය ඉදිිපත් කිරීශමන් පසුව ගත වුණු 

සතියක පමණ කාලය තුමළ පක්ෂ විපක්ෂ මන්ීවරු ඒ  පිළිබඳ 

කරුණු කාරණා රාශියක් ඉදිිපත් කළා. විශ ්ෂශයන්ම විපක්ෂය 

නිශයෝජනය කරන මන්ීවරු අෙත් ශම් අය වැයට ශචෝෙනා එල ල 

කළත්  එතුමමන්ලාශේ විකල ප වැඩ පිළිශවළ ශමාකක්ෙ කියලා  

ශම් පාර්ිශම්න්තුමවට  රටට කියන්න අශපාශහාසත් ශවලා 

තිශබනවා. අය වැය ශෙවැනි වර කියවීශම් විවාෙය පැවැත්ශවන පසු 

ගිය දින හශේම ඔවුන් ශම් අය වැයට  විශේචන එල ල කළා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  අපි කවුරුත් ෙන්නවා  

ශම් අය වැය ඉදිිපත් කරන්ශන් ඉතාම අියශයෝගාත්මක 

අවස්ථාවක බව; රටට අපහසුම අවස්ථාවක බව. අපි ෙන්නා 

ඉතිහාසය තුමළ මීට ශපර ශමවැනි අ. රු අවස්ථාවක් පිළිබඳ 

අත්ෙැී මක් අපට නැහැ. යුේධය අවස්ථාශේත් ආර්ිකමය 

ව ශයන් මීට වඩා  ක්තිමත් තැනක තිබුණු අශ්  රට  අෙ ඊටත් 

වඩා අමාරු අියශයෝගාත්මක තැනක තිබියදී තමයි අපි ශම් අය 

වැය ඉදිිපත් කශළ්. ශම් අය වැය ජනප්රිය අය වැයක් ශනාවුණත්  

ආණ්ඩු පක්ෂය  විපක්ෂය වැඩිය අත් පුඩි ගහන අය වැයක් 

ශනාවුණත්  ශම් රශට් ඉදිි අනාගතය  ක්තිමත් කරන ආර්ික 

වැඩ පිළිශවළට ප්රශේ යක් ලැශබන  අඩි තාලමක් වැටුණු අය 

වැයක් හැටියට තමයි අපි ශම් අය වැය ෙකින්ශන්.  

විපක්ෂය නිශයෝජනය කරන ශබාශහෝ මන්ීවරුන් පසුගිය 

අවුරුදු ශෙකහමාශර් අශ්  ආණ්ඩුවට ශචෝෙනා එල ල කරමින් අශ්  

ආර්ිකය විනා  කරන්න බලපෑ ප්රධාන ශහ්තුම ශලස ෙැක්ූශේ  බදු 

අඩු කිරීශම් ප්රතිපත්තිය  ආර්ික කළමනාකරණශේ තිශබන 

දුර්වලතා  රාජය ශස්වයට බඳවාගැනීම්  ප්රතිවයුහගත කිරීශම් 

වැඩසටහන ක්රියාත්මක ශනාකිරීම  ආශයෝජනවලට අවස්ථාව 

ශනාලැබීම ආදියයි. විශ ්ෂශයන්ම ශම්වා  තමයි විපක්ෂය පසුගිය 

කාලශේ එල ල කළ ශචෝෙනා. හැබැයි  ඒ ශචෝෙනා එල ල කරපු 

පිිසට අපි කියන්න ඕනෑ  එතුමමන්ලා ෙරන මතවින් යම් 

ශකාටසක් ශහෝ ශම් අය වැයට තතුමළත් කර තිශබන බව. නමුත් 

අඩුම තරමින් ඒ තතුමළත් කරපු ශකාටසටවත් සහශයෝගය 

ශනාෙක්වන තත්ත්වයට අෙ පත් ශවලා තිශබනවා.  

ශමම අය වැයට සමඟි ජන බලශේගය විරුේධ වන බව  ශ්රී 

ලංකා නිෙහස් පක්ෂය විරුේධ වන බව කියා තිශබනවා මම 

ෙැක්කා. ඒ අය කියා තිශබනවා  ශම් අය වැයට විරුේධයි කියලා. 

[බාධා කිරීමක්] ශ්රී ලංකා නිෙහස් පක්ෂශේ මන්ීවරුන්ශගන් ෙැන් 
ඔය පැත්ශත් ඉන්ශන් මන්ීවරු තුමන්ශෙනායි. තත්තටම 

කනගාටුයි. අය වැය විවාෙය ඉවර වනශකාට ඒ තුමන්ශෙනාශගනුත් 

1249 1250 

[ගරු නිමල  ලාන්සා මහතා] 
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ී ශෙශනකු ඉතිි ශවයිෙ ෙන්ශන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මම ගණන් 

ශහාඳට ෙන්නවා. [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු මන්ීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ගණන් fail ෙ? 

 

ගරු කංචන විනේනස්කර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගණන් fail නැහැ. තනතුමරු ශෙකතුමනක් දුන්නා නම්  ඔය 

තුමනත් නැති ශවනවා. ඉල ලපු තනතුමරු ශනාලැබිච්ච නිසා ඔය 

පැත්ශත් තුමන්ශෙශනක් ඉන්නවා. ඒක තමයි තත්ත කථාව. ඉල ලපු 

තනතුමරු ටික දුන්නා නම්  ඔය පැත්ශත් ඉන්ශන් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] ඉල ලපු තනතුමරුත් ශමානවාෙ කියලා අපි ෙන්නවා. [බාධා 
කිරීමක්]  නමුත් මම ඒ ගැන කියමින් පැටශලන්න යන්ශන් නැහැ. 
ඔබතුමමන්ලාට තව සතියකින් විතර ශම් පැත්තට එන්න ශවයි. ඒ 

නිසා වැඩිය ශමානවත් කියන්න යන්න එපා. ඒ කියන ඒවාට 

ඔබතුමමන්ලාටම උත්තර ශෙන්න ශවයි  ශම් පැත්තට තවිල ලා. 

[බාධා කිරීමක්] අපි ෙැක්කා ශන්. 2014දීත්  ඔය වාශේම තමයි  
ගරු මන්ීතුමමා. ඔබතුමමා අපිත් එක්ක ශන් හිටිශේ. 2014දී අපිත් 

එක්ක එකට වාඩි ශවලා ඉඳලා  නිශයෝජය තමතිකමක් ගත්තා.  

දුරකථන තමතුමමකින් තමයි අපි ෙැනගත්ශත්  නිශයෝජය 

තමතිකශම් දිවුරුම් දුන්නා කියලා. එො ඔබතුමමා අපිත් එක්ක ශන් 

හිටිශේ. 

 

ගරු සාරතී දුෂ ්මන්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு ெொரதீ துஷ்ைந்த)  

(The Hon. Sarathi Dushmantha)  

මම නම් කවොවත් ශ්රී ලංකා නිෙහස් පක්ෂය ොලා ගිහිල ලා 

නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කංචන විනේනස්කර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඔබතුමමා ශතා් පිය ොගන්න එපා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  අය වැය ඉදිිපත්            

කරලා තිශබන ශම් අවස්ථාශේ අපි විශ ්ෂශයන්ම විපක්ෂය 

නිශයෝජනය කරන පිිස්වලට කියනවා  අය වැය සම්බන්ධශයන් 

ඔබතුමමන්ලාශේ අෙහස් ලබා ශෙන්න කියලා. ශම් අය වැය 

ගැළශපන්ශන් නැත්නම්  ඔබතුමමන්ලා ශම් අය වැයට ශයෝජනා 

කරන්ශන් ශමානවාෙ කියන්න. නමුත්  ශයෝජනා ශෙන්ශන් නැහැ. 

හැබැයි  අය වැශේ හැම ශෙයක්ම වැරැදියි කියනවා. බදු වැඩි කරන 

ශකාටත් වැරැදියි කියනවා. බදු අඩු කරපු එක වැරැදියි කියලා 

ආණ්ඩුශවන් එළියට බහිනවා. ආර්ිකය කළමනාකරණය කශළ් 

නැහැ කියලා ආණ්ඩුශවන් එළියට බහිනවා. ජාතයන්තර මූලය 

අරමුෙලට ගිශේ නැහැ   සාකච්ඡා කශළ් නැහැ කියලා ආණ්ඩුශවන් 

එළියට බහිනවා. හැබැයි  ජාතයන්තර මූලය අරමුෙලත් එක්ක ගනු 

ශෙනු කරශගන යනශකාට  ඒ ප්රශේ ය ගන්න ශකාට  එනැහැ  ඒක 

කරන්න එපා.එ කියනවා. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  

ප්රතිපත්තියක් තිශබන්න ඕනෑ  ශමාන ශේ කරන්නත්. ඒ ප්රතිපත්තිය 

ශමාකක්ෙ කියන එක හුඟක් ශෙශනකුට අෙ අවශබෝධ ශවලා නැහැ. 

අෙ අපි ඉතාම අියශයෝගාත්මක අවස්ථාවක ඉන්ශන්. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  මීට මාස )කට ශපර  

ශමාකක්ෙ ශම් රශට් තිබුණු ප්ර ්නය? ආර්ික ප්ර ්නයත් එක්ක 

තිබුශණ් ශමාකක්ෙ? ජනතාව දින (ක්  4ක් සිටිශේ ශපෝිම්වල. 

ඉන්ධන ශපෝිම්වල සිටියා  ගෑස් ශපෝිම්වලට සිටියා  ශපාශහාර 

ගන්න ශපෝිම්වල සිටියා. හැම ශේම ගන්න ශපෝිම්වල  හිටිශේ.  

එතශකාට විපක්ෂයට තිබුණු සටන් පාඨය ශමාකක්ෙ? එආණ්ඩුවට 

ආර්ිකය කළමනාකරණය කර ගන්න බැහැ  ජනතාව ඉන්ශන් 

ශපෝිම්වල  අතයව ය ආහාර ටික ශෙන්න බැහැ  අතයව ය ශස්වා  

ටික සපයන්න බැහැ  ජනතාව මැශරනවා  ශරෝගි ශවනවා  ඒ 

සඳහා විසුගමක් ශෙන්නඑ කියන එක තමයි සටන් පාඨය.   

ඒ විසුගම දීලා අෙ  වන විට යම් කළමනාකරණයක් කරලා 

තිශබනවා. මම කියන්ශන් නැහැ  ඒ අව යතාවින් සියයට 100ක් 
සම්පූර්ණ කරලා තිශබනවා කියලා. හැබැයි  අපට තිශබන . මිත 

සම්පත් ටික කළමනාකරණය කරලා ඉන්ධන ශපෝිම්  ගෑස ්
ශපෝිම්  ශපාශහාර ශපෝිම්  අතයව ය ආහාර ශවනුශවන් 

තිශබන ශපෝිම් අෙ අවම කරලා තිශබනවා. ජනතාවට අෙ වි ාල 

බරක් තිශබන බව අපි පිළිගන්නවා. ජීවන වියෙම ඉහළ ගිහිල ලා 
තිශබන්ශන්. ඒක අපි සියලුශෙනාම වගී මක් ගන්න ඕනෑ 

කාරණාවක්  ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි. ශම්ක මාස 
)කින්  අවුරුේෙකින්  එශහම නැත්නම් ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමමා නිසා සිදු වුණු ශෙයක් ශනාශවයි. අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ශස් අපි ආනයනය කරපු මිලට ශනාශවයි ශබාශහෝ 

ශේවල  ජනතාවට දුන්ශන්. භාණ්ඩ ආනයනය කරන්න යන 

වියෙමට වඩා අඩු මුෙලකට තමයි අපි කාලයක් තිස්ශස් ජනතාවට 
භාණ්ඩ  දුන්ශන්.  

ලංකා විදුිබල මණ්ඩලය  පාඩු ශවන්න ශහ්තුමව ශමාකක්ෙ? 
එහි අතිික්ත ශස්වකයන් කියන එක එක්තරා කාරණයක් 

පමණයි. ඒක  එක ශකාටසක් විතරයි. අකාර්යක්ෂමතාව කියන 
එකත් එක ශකාටසක් පමණයි. හැබැයි  ඒ ශෙකටම වැඩිය 

තිශබන්ශන්  අපට වැය වන වියෙමට වඩා අඩු මුෙලකට ජනතාවට 

එම ශස්වාව ලබා දීමයි. 2013 ඉඳලා විදුි බිල සංශ ෝධනය ශවලා 
තිබුශණ් නැහැ. ඒක එකවර සංශ ෝධනය වුණු නිසා තමයි 

ජනතාව මත අෙ වි ාල බරක් පැටවිලා තිශබන්ශන්. අවුරුේශෙන් 
අවුරුේෙ  මාස හශයන් හයට ක්රමානුකූලව ඒ කටයුත්ත සිේධ වුණා 

නම්  ඒ බලපෑම වි ාල ව ශයන් තති ශවන්ශන් නැහැ. ආොයම 
වැඩි ශවනශකාට ඒ අොයමට සිලන ආකාරයට වියෙමත් වැඩි 

ශවනවා. 

ඉන්ධන ගැන කථා කශළාත්  පසුගිය ජනවාි මාසශේ ඩීසල  
ලීටරයක මිල වුශණ් රුපියල  119යි. රුපියල  119  රුපියල  (34ට  

ගියා. සමහරු හිතනවා  ශම් ගණන තව අඩු කරන්න ඕනෑ කියලා. 
මිල අඩු කරන්න  අශ්  රට ඉන්ධන නිෂ්පාෙනය කරන රටක් 

ශනාශවයි. අශ්  රටට අව ය සියලු ඉන්ධන අපි ආනයනය 
කරනවා. විපක්ෂශේ සමහරු හිතාශගන ඉන්නවා  ශම් මුෙලට 

ඉන්ධන ගන්න පුළුවන්  ශම් මුෙලට විකුණන්න පුළුවන් කියලා. ඒ 

අය හිතාශගන ඉන්ශන්  අශ්  රට තිශබන්ශන් සාමානය 
තත්ත්වයක කියලා. බැංකුවක ණයවර ිපියක් විවෘත කරන්න 

බැි නම්  ණය සහතිකයක් ශෙන්න බැි නම්  මහා 
භාණ්ඩාගාරශයන් සහතිකයක් ශෙන්න බැි නම්  මහා බැංකුශවන් 

සහතිකයක් ශෙන්න බැි නම්  බැංකු පේධතිය තතුමශළන් 
සහතිකයක් ශෙන්න බැි නම්  ඒ සමාගම්වින් සහතිකයක් 

ශෙන්න බැි නම්  අපි බංශකාශලාත් කියලා අපි තීරණය කරලා 

තිශබනවා නම් අපි සාමානය තත්ත්වයක ශනාශවයි ඉන්ශන්. 
හැබැයි  සමහරු හිතනවා සාමානය තත්ත්වයක ඉන්න රටක් 

විධියට අපට ගනු ශෙනු කරන්න පුළුවන් කියලා. අපට එශහම 
කරන්න බැහැ. නමුත්  මම එකක් කියන්න ඕනෑ  ගරු නිශයෝජය 

කාරක සභාපතිතුමමනි. මාස )කට  කින් තිබුණු තැන ඉඳලා අපි 
අෙ යම් කිසි ආකාරයක වර්ධනයක් ලබාශගන තිශබනවා. ඒ 

ගමශන්දී මම නිශයෝජනය කරන විදුිබල හා බල ක්ති 

ක්ශෂ්ත්රශේ යම් වර්ධනයක් ලබාශගන තිශබනවා.  

පසුගිය කාලශේ අපි ඉන්ධන ආනයනය කරන්න තශමිකානු 

ශඩාලර් මිියන )00ක් පමණ වියෙම් කළා. අපට ඒ මුෙල 
ෙරාගන්න බැි නිසා අපි ඒක ශඩාලර් මිියන 240කට  300කට 

1251 1252 



පාර්ිශම්න්තුමව 

කළමනාකරණය කර ගත්තා. ඒ ශඩාලර් මිියන 240  300 ශසායා 

ගත්ශත්ත් හි අමාරුශවන්. හැබැයි  ෙැන් අශ්  අව යතාව වන 
ශඩාලර් මිියන 200  240 ශසායා ගන්න පුළුවන් ක්රමයක් 

නිර්මාණය ශවලා තිශබනවා.  

ශම් රශට් රාජය ආයතන ප්රතිවයුගත විය යුතුමමයි. කවුරු හි 

කියනවා නම්  එශම්ක අශ්  ජාතික සම්පතක්  ඒ නිසා අපි ශම්ක 
තියාශගන ඉන්න ඕනෑ  ශම්ක තියාශගන තමයි අපි 

ශගාඩනැ ශඟන්න ඕනෑඑ කියලා  ඒක තමයි ශම් රශට් ජනතාව පත් 

කරන මුලාව. ත්රිකුණාමලශේ තිශබන අශ්  ශතල  ටැංකි 100 
පිළිබඳව අවුරුදු 70ක්  80ක් තිස්ශස් කථා කරනවා. ශමානම 

ආණ්ඩුවකටවත් පුළුවන් වුණාෙ  ඒවා පාවිච්චි කරලා ප්රශයෝජනයක් 
ගන්න? හැශමෝම ආණ්ඩු කරලා තිශබනවා ශන්. ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුණත් ආණ්ඩුවක සිටියා ශන්. සිටිශේ නැහැයි කියන්න 
බැහැශන්. ජනතා විමුක්ති ශපරමුණත් සිටියා  ශ්රී ලංකා නිෙහස් 

පක්ෂයත් සිටියා  එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් සිටියා  සමඟි ජන 

බලශේගයත් - සමඟි ජන බලශේගයත් ආණ්ඩුශේ ඉන්නවා ශන්?  
ශම් ඉන්ශන්. 
 

ගරු මූතෂ  නානායක්කාර මහතා (කම්කරු හා විනේශ 

රැකයයා අමාතයුමා) 
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர - ததொழில் ைற்றும் 

தவளிநொட்டு மவமலவொய்ப்பு அமைச்ெர்)  

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

ඔේ  මම සමඟි ජන බලශේගශේ. 

 

ගරු කංචන විනේනස්කර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඩයනා ගමශේ මන්ීතුමමියත් ඉන්නවා ශන්. ශම් හැශමෝම 

ආණ්ඩුවල ඉඳලා තිශබනවා. හැබැයි  ත්රිකුණාමලශේ තිබුණු ශතල  

ටැංකි පිළිබඳව කථා කළා හැශරන්න ශවන කිසි ශෙයක් කරන්න 

බැි වුණා. අපි ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ  අපට ආශයෝජනය කරන්න 

බැහැ කියලා. 

මීට අවුරුදු 40කට  )0කට කින් ඒවායින් ප්රශයෝජනයක් 

ගත්තාට  ෙැන් කලාපශේ  රටවල තිශබන තාක්ෂණයත් එක්ක 
තරග කරන්න බැි නම්  අපි ඒවා ශගාඩ නැඟුවා කියලා වැඩක් 

තිශබනවාෙ? මට තහුණා කියනවා  එවැහිලා ගිය කර්මාන්ත අපි 
අටවා ශගන නැවත පටන් ගත්තාඑ කියලා. ඒවා පටන් ගන්න එක 

ශහාඳයි. හැබැයි  පටන් ගත්තාට වැඩක් නැහැ  අපි ඒකට මුෙල  

ආශයෝජනය කරලා නිසි තාක්ෂණය ශයශෙේශේ නැත්නම් 
කලාපශේ රටවල  එක්ක තරග කරන්න බැහැ. සමහරු කියනවා  

එඅශ්  රට සිංග් පූරුව  ඩුබායි වාශේ ශවන්න ඕනෑ  අපට එශහම 
තමයි තීන්දු-තීරණ ගන්න ශවන්ශන්. ඒ රටවල ඒකාධිකාරයක් 

තිශබන්ශන්එ කියලා. ඒ රටවල ඒකාධිකාරයක් තිශබනවා. ශමාකෙ 
මැතිවරණ  නැහැ. එකම පාලනය තමයි දිගටම පවත්වාශගන 

යන්ශන්. පාලනය ශවනස් ශවන්ශන් නැති නිසා  ඒ රටවල  තීන්දු-

තීරණ ශවනස් කරන්ශන් නැහැ. එකම ප්රතිපත්තියක දිගටම 
යන්ශන්. එක්සත් එමීර් රාජය ගත්තත්  සිංග් පූරුව ගත්තත් 

උඩින්ම ඉන්න නායකශයෝ එකම ප්රතිපත්තියක් තමයි ක්රියාත්මක 
කරශගන යන්ශන්. උඩ ඉන්න නායකශයෝ ශවනස් කරන්න 

ඔවුන්ට මැතිවරණ ක්රමයක් නැහැ. ඒ විධියට ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක 
ශවන නිසා ඒ අයට පුළුවන් රාජය ආයතන හැටියට ඒවා 

තියාශගන  ඒවාට අව ය මුෙල  ටික ශපාම්ප කරලා  ඒ තීන්දු 
අරශගන ඉදිියට යන්න.  

හැබැයි  කවුරු ශමානවා කිේවත්  මම ශපෞේගිකව වි ්වාස 

කරන ශෙයක් තමයි ශම් රශට් බල ක්ති  ක්ශෂ්ත්රය ප්රතිවයුහගත 

කළ යුතුමමයි කියලා. ඒක  ප්රතිවයුහගත ශනාකශළාත්   ඒ බරත් 

ෙරන්න ශවන්ශන් ශම් රශට් සිටින ජනතාවටමයි. ශමාකෙ ඒ 
ආයතන ශස්වය ලබා ශෙන ආයතන බවට පත් ශවන්න ඕනෑ. ඒ 

ශස්වය අඛ්ණ්ඩව ශෙන්න නම්  ශස්වය ජනතාවට සාධාරණ විධියට 
ශෙන්න නම් ඒ ආයතන ප්රතිවයුහගත කරන්න ඕනෑ. අපි ශ්රී ලංකා 

ශටිශකාම් ආයතනය ගැන කථා කරනවා ශන්. ශ්රී ලංකා 
ශටිශකාම් මීට ශපර තිබුණු තත්ත්වයයි  ෙැන් තිශබන තත්ත්වයයි 

බලන්න. ශ්රී ලංකා ශටිශකාම් ආයතනය තව වැඩි දියුණු කරන්න 

පුළුවන්. ඉස්සර අපට දුරකථනයක් ගන්න අවුරුදු හයක්  හතක් 
ශපෝිශම් ඉන්න සිදු වුණා. හැබැයි  ශ්රී ලංකා ශටිශකාම් සමාගම 

තති කළාට පස්ශස් ශ්රී ලංකා ශටිශකාම් සමාගම  දුරකථන 
සම්බන්ධතාව ශෙන්න පාිශභෝගිකයා ශසායාශගන යන තැනට 

පත් ශවනවා. එතැන තරගයක් තිශබනවා. ශස්වාව සැප උමට 
අව යතාවක් තිශබනවා. ඒක විය යුතුමයි.  

Lanka IOC සමාගම ආරම්භ කරනශකාට   පසුගිය කාලශේ 

අපි නිශයෝජනය කරපු මතවාෙශේ ඉඳශගන අපිත් එයට විරුේධ 

වුණා. Lanka IOC සමාගම ඒ කරපු වැඩ ශකාටසින් ලංකා ඛ්නිජ 

ශතල  නීතිගත සංස්ථාවට යම් තරගයක් දුන්නා. මීට මාස හතරකට 

ඉස්ශසල ලා ලංකා ඛ්නිජ ශතල  නීතිගත සංස්ථාවට ශතල  

ශගන්වන්න සල ිත් නැහැ  පඩි ශගවන්න සල ිත් නැහැ  වැඩ 

කරන්න විධියකුත් නැහැ.  වසා ෙමලා තිබුශණ්.  හැබැයි  යම් මිල 

සංශ ෝධනයක් කරලා කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කළාට පස්ශස්   ෙැන් 

ලංකා ඛ්නිජ ශතල  නීතිගත සංස්ථාව අලාභ නැතුමව දුවන 

තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශබනවා. හැබැයි  අලාභ නැතුමව දුවන 

තත්ත්වයක් තිශබනවා කිේවාට  පැරණි අලාභය අපට තවම 

ආවරණය කර ගන්න බැහැ. ට්රිියන එකක ණය තිශබනවා. අපට 

ඉන්ධන අශලවි කරලා ලැශබන මුෙල වින් ඒ ණය පියවා ගන්න 

තව අවුරුදු 100ක් විතර බලාශගන ඉන්න ශවයි. එශහම කරන්න 

බැහැ. ශම්වාට හවුල  වයාපාර එන්න ඕනෑ. විපක්ෂය නිශයෝජනය 

කරන ශබාශහෝ ශෙශනක් ආණ්ඩුශේ සිටියදී ශම් මතශේ හිටියා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  කනගාටුවට කරුණ  

තමයි  ශම්වාට සංශ ෝධන ශගශනන ශකාට   ප්රතිවයුහගත කරන 

ශකාට  අණපනත් ශවනස් කරලා ශම් රශට් ජනතාවට අව ය 

ශස්වාව  ලබා දීමට ඉඩ ප්රස්ථාව ලබා ශෙනශකාට සමහරු ඒකට 

විරුේධ වීමයි. මම තත්තටම පුදුම වුණා  ඛ්නිජ ශතල  නිෂ්පාෙන 

(විශ ්ෂ විධිවිධාන) පනත් ශකටුම්පත ශගනැල ලා සංශ ෝධනය 

කරන අවස්ථාශේ සමගි ජන බලශේගය කිේවා  ඒකට විරුේධයි 

කියලා. හැබැයි  ශබාශහෝ ශෙශනක් ඒ ඡන්ෙයට ආශේ නැහැ. 

ඡන්ෙය ශෙන්ශන් නැතුමව එළිශේ හිටියා. හැබැයි  එශම් ප්රතිවයුහගත 

කිරීම් අව යයි. ශම්ක ශවන්න ඕනෑ. ශමශහම වුශණාත් තමයි රට 

අනාගතයට යන්න පුළුවන්එ කියලා කථා කරපු හර්ෂ ෙ සිල වා 

මන්ීතුමමා තවිල ලා පනතට විරුේධව ඡන්ෙය දුන්නා. ඒක තමයි 

තිශබන පුදුමය. මම අෙ ෙැක්කා  එතුමමා ඉදිිපත් කරලා තිශබන 

වාර්තාවක්. රජශේ මුෙල  පිළිබඳ කාරක සභාශේ සභාපතිවරයා 

හැටියට එතුමමාශේ තක්ශස්රුව ඉදිිපත් කරලා තිබුණා. මම 

ෙන්ශන් නැහැ  ශකාශහාමෙ ඒ තක්ශස්රුව කශළ් කියලා. ශම් 

සභාව තතුමශළ් කථා කරනවා  පුනර්ජනනීය බල ක්ති වයාපෘති 

පිළිබඳව. එතුමමාශේ වාර්තාශේ තිශබනවා  පුනර්ජනනීය බල ක්ති 

වයාපෘති ශවනුශවන් දාර්ය පැනල හෙන්න අව ය ශේවල වල බදු 

ඉවත් කිරීම සමහර විට අවාසිසහගත තත්ත්වයක්  ශවයි කියලා. 

මට ශත්ශරන්ශන් නැහැ  අවාසිසහගත  තත්ත්වය තති ශවන්ශන් 

ශකාශහාමෙ කියලා. ඒ අවාසිසහගත තත්ත්වය තති ශවන්ශන් 

අශ්  තිශබන ඒ නීති- රීති ෙැඩි කශළාත් පමණයි. ඒවා අෙ ිහිල  

කරලා තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  ශම් අය වැය තුමළින් 

ආර්ිකය  ක්තිමත් කිරීම සඳහා අඩිතාලමක් ොනවා වාශේම  

ඉදිි කාලය තුමළ දී ශම් ආයතන  ක්තිමත් කිරීම සඳහා 

1253 1254 

[ගරු කංචන විශසශස්කර  මහතා] 
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ප්රතිපත්තිමය ව ශයන් ඒ ප්රතිවයුහගත කිරීම සඳහා අව ය වැඩ 

පිළිශවළ ඉදිිපත් කරන්නට අපි බලාශපාශරාත්තුම ශවනවා.  

විපක්ෂය ශේ පාලන ව ශයන් ශමාන මතය ෙැරුවත්   

ඔබතුමමන්ලාශේ ශේ පාලන පක්ෂවල තිශබන ප්රතිපත්ති ප්රකා න 

තුමළින් ඉදිිපත් කර තති කරුණු අනුව නම්  ශම් අය වැය 

ශල ඛ්නයට විරුේධව ඡන්ෙය ශෙන්න නම් පුළුවන්කමක් 

ඔබතුමමන්ලාට නැහැ කියලා මම ෙන්නවා.  

ප්රතිපත්තිශේ තිශයන්ශන් එකක්. හැබැයි  ශමතැනට තවිල ලා 

කියන්ශන් තව එකක්. ඔබතුමමන්ලා තමයි වැඩිශයන්ම කෑ ගැහුශේ 

ජාතයන්තර මූලය අරමුෙලට යන්න කියලා. විපක්ෂයට ගිහිල ලා 

ඉන්න මන්ීවරු කිහිප ශෙශනක් ඉන්නවා. ඒ අය අශ්  ආණ්ඩුශේ 

ඉන්නශකාට කිේශේ ශමාකක්ෙ? ජාතයන්තර මූලය අරමුෙලට - 

IMF එකට - ගිශයාත්  ආණ්ඩුශවන් ඉවත් ශවනවා කිේවා; ආණ්ඩුව 

ශපරළනවා කිේවා. අන්න ඒ අය ශම් අය වැයට විරුේධ වුණාට 

ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි  ජාතයන්තර මූලය අරමුෙලට යන්ශන් 

නැත්ශත් තයි  බදු අඩු කරලා තිශබන්ශන් තයි  බදු අඩු කරපු 

හින්ො රාජය ආොයම අඩු ශවලා තිශබනවා   රාජය වියෙම වැඩි 

ශවලා තිශබනවා කියලා කියපු අයට ශම් අය වැයට විරුේධ 

ශවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ශමාකෙ  අපට මීට වඩා රාජය වියෙම 

වැඩි කරන්න බැහැ.  

මම ෙන්ශන් නැහැ  විපක්ෂ නායකතුමමා සහ විපක්ෂය 

නිශයෝජනය කරන අනික් මන්ීවරු අතර මත ගැටුමක් 

තිශබනවාෙ කියලා. ශමාකෙ  හර්ෂ ෙ සිල වා මන්ීතුමමා කියන එක 

ශනාශවයි  විපක්ෂ නායකතුමමා කියන්ශන්. හර්ෂ ෙ සිල වා 

මන්ීතුමමාශේ කථාශේ සමහර තැන්වල කියන ශේවල  සහ විපක්ෂ 

නායකතුමමාශේ කථාශේදී කියන ශේවල  බැලුවාම යම් පරස්පරයක් 

තිශබනවා. විපක්ෂ නායකතුමමා කියනවා  පඩි වැඩි කරන්න  

ශමන්න ශම් බදු අඩු කරන්න  ශමන්න ශම්වා ටික කරලා ශෙන්න 

කියලා. හැබැයි  අනික් අතට කියනවා  රාජය වියෙම අඩු කර ගන්න 

ඕනෑ  ආොයම වැඩි කර ගන්න ඕනෑ කියලා. මට කියන්න  බදු වැඩි 

කරන්ශන් නැතුමව ආොයම වැඩි කර ගන්න පුළුවන් ක්රමයක්.  

ඉතින් ආොයම වැඩි කරන ක්රමයක් කියන්ශන්ත් නැහැ.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  අශ්  රටට ආොයම 

ලැශබන  විශේ  විනිමය ලැශබන ප්රධාන ක්ශෂ්ත්ර තුමනක් 

තිශබනවා. ඒ තමයි  අශ්  ්රමිකයන්ශගන් ලැශබන විශේ  මුෙල    

සංචාරක කර්මාන්තය සහ අපනයන කර්මාන්තය. හැබැයි  

අවාසනාවට පසුගිය අවුරුදු ශෙශක් සංචාරක කර්මාන්තය සහ 

්රමිකයන්ශගන් ලැබිච්ච ශේෂණ ප්රමාණය හීන ශවලා තිබුශණ්; 

ඉතාම අඩු මට්ටමක තිබුශණ්. ශකාවිඩ් වසංගතයත් එක්ක 

ඔවුන්ශේ රැකියා අහිමි වුණා. ගමනාගමන දුෂ්කරතා තති වුණා. ඒ 

රටවල  පවා ආර්ික අර්බුෙවලට මුහුණ දුන්නා. ඒ නිසා ඒ රටවල 

ජනතාවට රැකියා ලබා දීමට ඉඩ ප්රස්ථා ලබා දුන් නිසා ශබාශහෝ ශ්රී 

ලාංකිකයන්ට රැකියා අහිමි වුණා. එතශකාට ඒ අයට රටට මුෙල  

එවන්න පුළුවන්කමක් තිබුශණ් නැහැ. අපට තිබුශණ් අපනයන 

ආොයම විතරයි.  

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ  ජනාධිපතිතුමමාශේ ආණ්ඩුව තතුමශළ් එක 

ශෙයකින් අපි සමත් වුණා. අශ්  අපනයන ආොයම සහ ආනයන 

වියෙම අතර අපි යම් පරතරයක් තති කර ගත්තා. ඒ  අවුරුදු 

ගණනාවකට පස්ශස් සිදු ූ ශෙයක්. ඒක අපි ඉදිියට ශගනියන්න 

ඕනෑ.  අශ්  අපනයන ආොයම වැඩි කරන්න නම්  අපි කලාපශේ 

රටවල  එක්ක තරග කරන්න ඕනෑ. අපි හිතාශගන ඉන්නවා නම්  

අශ්  කෘි කර්මාන්තය ශම් විධියටම කරලා අපට දියුණු ශවන්න 

පුළුවන් කියලා  වැවිි කර්මාන්තය ශම් විධියටම කරලා අපට 

දියුණු ශවන්න පුළුවන් කියලා  ඒක කරන්න බැහැ. ඒකට 

ආශයෝජන අව යයි; තාක්ෂණය අව යයි. කවුරු හි 

බලාශපාශරාත්තුම ශවනවා නම්  ශමාන ආණ්ඩුවක් පත් වුණත් 

ආශයෝජකශයක් තවිල ලා ශම් තිශයන වටපිටාව තුමළ ශම් රශට් 

ආශයෝජනය කරයි කියලා  ඒක එශහම ශවන්ශන් නැහැ. ශමාකෙ  

ඒ ආශයෝජකයාට අව ය පහසුකම් ටික ශෙන්න ඕනෑ. 

ආශයෝජකශයක් එනශකාට ගහලා පන්නන්න බැහැ.   

බල ක්ති ක්ශෂ්ත්රශේ ආශයෝජනයක් ශවනුශවන් අොනි 

සමාගම එනශකාට කියනවා  එඔන්න ශම් රශට් විදුියත් පිට රටට 

ශගනියන්න එක්ශකශනක් එනවාඑ කියලා. අශ්  ආණ්ඩුව 

ශවලාශේ නැ ශඟනහිර පර්යන්තයට ආශයෝජනය කරන්න අොනි 

සමාගම ආවා. එතැනින් තමයි ශම් ශේවල  පටන් ගත්ශත්;  ගහලා 

එශළේවා; ආශයෝජනයත් නැති වුණා. අවසානශේ වරාශේ තිශයන 

අශ්  ශහාඳම ශකාටස ඒ ආශයෝජනය හැටියට ශෙන්න සිේධ වුණා. 

ෙැන් ඒශක් වැඩ යනවා. මට හිශතනවා  ශම් යන විධියට තව ටික 

ෙවසක් යනශකාට බටහිර පර්යන්තශේ වැඩ ඉක්මන් ශවයි වාශේ 

නැශඟනහිර පර්යන්තයට වැඩිය. අපි ශම්වා තියාශගන හිටියාට 

වැඩක් නැහැ. ශම්ක අශ්  ශපාශළාශේ කෑල ලක්  ශම්කට 

ආශයෝජකයන්ට එන්න ශෙන්ශන් නැහැ කියලා තියාශගන හිටියාට 

වැඩක් ශවන්ශන් නැහැ. එතශකාට ඒක සංවර්ධනය ශවන්ශන් 

නැහැ. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  ගිහිල ලා බලන්න  

ඩුබායි රට සංවර්ධනය ශවන්ශන් ශකාශහාමෙ කියලා. අෙ ඔවුන් 

ආශයෝජකයන්ට අව ය පිසරය නිර්මාණය කරලා ශෙනවා. ශ්රී 

ලාංකිකශයෝත් ගිහිල ලා ඩුබායිවල ආශයෝජනය කරනවා. තයි? 

ආශයෝජනය සඳහා අපට වැඩිය පහසුකම් ඒ රටවල ශෙනවා.  

අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමමා උශේ කිේවා  ශම් රශට් 

ඉන්න මිනිසුන් ෙැන් ශම් රට අත්හැරලා යන තත්ත්වයට පත් 

කරලා තිශයන්ශන් කියලා. තත්තටම එතුමමන්ලා තමයි ඒකට වග 

කියන්න ඕනෑ. ශම් රශට් ඉන්ශන් නැතුමව රට අත්හැරලා යන 

තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශබන්ශන්  ශම් රශට් රැකියා නැතුමව  

කන්න ශබාන්න නැතුමව ශනාශවයි. එශහම යන බහුතරය කවුෙ? 

කන්න  ශබාන්න තිශයන  ශම් රශට් ආශයෝජන කරලා තිශයන 

ශහාඳ වයාපාිකශයෝ තමයි අෙ එශහම යන්ශන්. තයි ඒ? ඔවුන්ශේ 

ආරක්ෂාව නැති ශවලා තිශබනවා; ස්ථාවරභාවය නැති ශවලා 

තිශබනවා. 

සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු ශවයිෙ  ශහෝටලයක් තිශයන 

මිනිශහකුට දියුණු ශවන්න හිතන්න පුළුවන්ෙ  ශම් තිශබන 

තත්ත්වය අනුව? සංචාරක කර්මාන්තය නැඟශගන එනශකාට 

උේශඝෝෂණ ශෙක තුමනක් කරලා  වට කරලා ගහලා  ශපාලීසිය 

එක්ක ගැටුම් තති කරශගන ශලෝකයට ශෙන මතය ශමාකක්ෙ? 

ශමාකක්ෙ ශෙන මතය? රශට් මානව හිමිකම් උල ලංඝනය ශවලා 

කියනවා. එශහම ශන් කියන්ශන්. වයාපාිකශයෝ වට කරනවා. 

උේශඝෝෂණ කරලා වයාපාිකයන්ට බලපෑම් කරනවා. කිසිම 

ආශයෝජකශයකුට එන්න ශෙන්ශන් නැහැ. ඒක නිසා තමයි  වි ාල 

පිිසක් අෙ රට අතහැර යන තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශයන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  ඒක පාර්ිශම්න්තුමව 

ශසායා බැිය යුතුම ම කාරණාවක්. රැකියාවලට රටින් එළියට යන 

ප්රමාණයට වැඩිය ශම් රශට් ශහාඳට ජීවත් ශවන්න පුළුවන් 

වෘත්තිකශයෝ  වයාපාිකශයෝ -ශහාඳ වයාපාර තිශබන පිිස-් වැඩි 

ව ශයන් ශම් රටින් යන්න පටන් අරශගන තිශබනවා. ඒ තයි? 

ඔවුන්ට ශ් නවා  ශම් රට ශේ පාලන ව ශයන් අස්ථාවර කරනවා 

කියලා. ශම් රට ශේ පාලන ව ශයන් අස්ථාවර කරනවා පමණක් 

ශනාශවයි  ඔවුන්ශේ ආරක්ෂාව පවා අෙ නැතිශවලා තිශබනවා   

ඉලක්ක කරශගන ඔවුන්ට ප්රහාර එල ල කරනවා කියලා ඔවුන්ට 

ශ් නවා. තති නැති පරතරය ශපන්වලා අෙ සමහරුන් ශකශරහි 

වවරයක් -ශක්රෝධයක්- තති කරලා තිශබනවා. ඉතිහාසශේත් අපි 

ෙැක්කා  සමහර තැන්වල ශම්වා සිේධ වුණා. අෙ ඒක තවතවත් 

ශේගශයන් සිේධ ශවමින් තිශබනවා.  
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පාර්ිශම්න්තුමව 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  තව ටික ෙවසක් 

යනශකාට ඔබතුමමාශගනුත් ඉල ලීමක් කරයි  සැහැල ලු තුගමකින් 
සැරසිලා පාර්ිශම්න්තුමවටත් එන්න ඉඩ ශෙන්න කියලා. ශම් 

පාර්ිශම්න්තුමවටත් ඒක එන්න ඉඩ තිශබනවා  තව ටික ෙවසක් 
යනශකාට. එශහම වුශණාත් මම නම් පුදුම ශවන්ශන් නැහැ. 

ඉදිිශේදී පාර්ිශම්න්තුමශේත් ඒ තත්ත්වය තති ශවයි. සමහර 

ශවලාවට ශම්වා trend එකක් කර ගන්නවා ශන්. අෙ සමහරු වැරැදි 
පූර්වාෙර්  trend එකක් කරශගන තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  ශම් අය වැය තතුමශළ් 
තිශයන්ශන් අපහසු කාරණා  අමාරු කාරණා. අශ්  සමහර 

මන්ීවරු වුණත් බැලුශේ විමධයගත අරමුෙල  ගන්න පුළුවන්ෙ  
වැඩි ව ශයන් අශ්  ආසනයට  දිස්ත්රික්කයට වැඩ කරන්න 

පුළුවන්ෙ කියලායි. නමුත් ජනාධිපතිතුමමා පැහැදිිව කිේශේ  

එශහම  ශවන් කරන්න  ඒ කටයුතුම කරශගන යන්න මුෙල  නැහැ 
කියලායි. අශ්  ආර්ිකය  ක්තිමත් වුණාට පස්ශස් අපට ඒ 

කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්. කෘි කර්මාන්තය  ධීවර කර්මාන්තය  
වැවිි කර්මාන්තය වැනි අපි ප්රමුඛ්තාව ලබා දීලා තිශබන කාරණා 

කිහිපයක් තිශබනවා. ශම් අර්බුෙය තුමළ අපි උත්සාහ කරන්න ඕනෑ  
ශම් තිශබන වැඩ පිළිශවළ  ක්තිමත්ව ඉදිියට ශගන යන්නයි. 

මැතිවරණ තියන ශවලාවට ඕනෑ ශකශනකුට ආණ්ඩුව පිහිටුවා 

ගන්න පුළුවන්.   

සමහරු ෙැන් විපක්ෂශේ ඉඳශගන ඉල ලනවා  ඉක්මනින් 

ඡන්ෙයක් පවත්වන්න කියලා. ඔබතුමමන්ලාට මතක තති                 
2018 ඔක්ශතෝබර් මාසශේ වමීපාල සිිශස්න ජනාධිපතිතුමමා 

පාර්ිශම්න්තුමව විසුරුවා හැියා ශන්. පාර්ිශම්න්තුමව විසුරුවා 
හැියාම ඡන්ෙය තියන්න එපා කියලා නඩුත් ෙැම්මා ශන්; එශහමත් 

නඩු ෙැම්මා. ඒ ශවලාශේත් පළාත් පාලන මැතිවරණය කල  ෙැම්මා. 

අවසාන ශමාශහාශත්ත් පළාත් පාලන මැතිවරණ පනතට 
සංශ ෝධන ශගනාවා. පළාත් සභා මැතිවරණය අෙටත් පවත්වලා 

නැහැ ශන්. එො විපක්ෂශේ ඉන්නශකාට අපි කිේශේ පළාත් සභා 
මැතිවරණය කින් තියන්න කියලා ශනාශවයි  කලට ශවලාවට 

තියන්න කියලා. එො ශ්රී ලංකා නිෙහස් පක්ෂය සහ එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය එකටයි ආණ්ඩු කශළ්. හැබැයි  ඒ ශවලාශේ බලය 

තියාගන්න ඕනෑ නිසා ශ්රී ලංකා නිෙහස් පක්ෂශේ අයත් කිේවා  ඒ 

ශවලාශේ ඡන්ෙයකට ගිශයාත් පළාත් සභාශේ මහ තමතිකම 
ශනාශවයි  මන්ීකමක්වත් ගන්න බැහැ කියලා. ඒ නිසා 40:40 

ශගනාවා. ඒ විධියට එො විකෘති මැතිවරණ ක්රමයක් ශගනාවා. එො 
ඒ විකෘති මැතිවරණ ක්රමයට පිතෘත්වය දීපු අය තමයි ෙැන් 

කියන්ශන් මැතිවරණය කින් තියන්න කියලා. පාර්ිශම්න්තුම 
මැතිවරණය ශවලාවට තියයි. ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමමනි  පාර්ිශම්න්තුම මැතිවරණයක් අව ය නම්  ඒක 

කරන්න අමාරුත් නැහැ ශන්.  
 

ගරු දයාියරි ජයනස්කර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

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

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

ගරු දයාියරි ජයනස්කර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වැරැදි  ෙන්ශන් නැති ශේවල  එක්ශකෝ ශනාකියා ඉන්න ඕනෑ. 

ශමාකෙ  ශම් පරාජයට පත් වුශණ් Delimitation Commission 

එක. 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

 
ගරු දයාියරි ජයනස්කර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හි  හි. [බාධා කිරීම්] ෙන්නවා තති   [බාධා කිරීම්] මශේ නම 

කිේවා.  

 
ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Dayasiri Jayasekara, let us not make this a 

debate.  

 
ගරු දයාියරි ජයනස්කර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශම් පරාජයට පත් වුශණ් Delimitation Commission එක. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  ඒ Delimitation 

Commission එකට අගමැතිතුමමා විසින් මාස ශෙකක් තතුමළත 

ශවන ශයෝජනාවක් ඉදිිපත් කරන්න තිබුණා. නමුත්  ඒක 

ඉදිිපත් කශළ් නැහැ. ඒක ඉදිිපත් කශළ් නැත්ශත් 

ඔබතුමමන්ලාශේ ෙැන් ඉන්න ජනාධිපති. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, thank you for the clarification. Hon. 

Minister, please continue. 
 

ගරු කංචන විනේනස්කර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  ඒක කියපු එක ශහාඳයි. 

ඒ ශවලාශේ කවුෙ  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන තමති?  ෆයිසර් 

මුස්තාපා. එතුමමා ශම් පාර්ිශම්න්තුමවට තවිල ලා කිේවා  එතුමමාත් 

ඒකට විරුේධව ඡන්ෙය ශෙනවා කියලා. එතුමමා ෙැන් ශ්රී ලංකා 

නිෙහස් පක්ෂශේ උපසභාපති. ඒ කාලශේ එතුමමා පළාත් සභා හා 

පළාත් පාලන තමති. එතුමමා ශම් පාර්ිශම්න්තුමවට තවිල ලා 

කිේශේ  එතුමමාත් විරුේධ ශවනවා කියලායි. ෙැන් ශම් බයිලා කථා 

කරනවා.    

 

ගරු දයාියරි ජයනස්කර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක තමයි මම කිේශේත්. ශත්රුම් ගන්ශන් නැති එශක් 

ප්ර ්නයශන් තිශබන්ශන්. තමතිශේ ප්ර ්නයක් ශනාශවයි  ශමතැන 

තිශබන්ශන්. අගමැතිතුමමා ඒ ශයෝජනාව ශගනාශේ නැහැ. අශ්  

දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමමා ඒක ශහාඳට ෙන්නවා. ගරු දිශන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මැතිතුමමනි  ඔබතුමමා අගමැතිතුමමා විධියට ආපසු ඒ 

ශයෝජනාව ශේන්න ශකෝ. පුළුවන් නම් ශේන්න ශකෝ. මාස  

ශෙශකන් ඒක කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. Hon. Minister, please let us not make this 

a debate. Please continue with the speech.  
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[ගරු කංචන විශසශස්කර මහතා] 
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ගරු කංචන විනේනස්කර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  මාරුශවන් මාරුවට  

ඉක්මනට ඉක්මනට ආණ්ඩුශවයි විපක්ෂශේයි ශෙසැරයක් 

තුමන්සැරයක් ඉන්නශකාට  ඒ ශවලාශේ හිටපු තමති කවුෙ කියලාත් 

අමතක  ශවනවා. ඒ ශවලාශේ ආණ්ඩුශේ හිටිශේ කවුෙ  ඒ ශවලාශේ 

හිටපු තමති කවුෙ කියන එකත් අමතක ශවලා තිශබන්ශන්. ඒක 

තමයි ශවන්ශන්  මාස ශෙක-තුමනක් තතුමළත ආණ්ඩුශේයි  

විපක්ෂශේයි ශෙපැත්ශත්  තුමන්පැත්ශත් ඉන්නශකාට. ඒක තමයි 

ශම් ශවන්ශන්. ශ්රී ලංකා නිෙහස් පක්ෂශේ ෙැන් ඉන්න 

උපසභාපතිවරයා  ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමමා එො තමතිවරයකු 

විධියට සිටියදී ශම් පාර්ිශම්න්තුමශේදී මම තහුවාම  එතමතිතුමමා  

ඔබතුමමා ශම් පනත් ශකටුම්පතට ඡන්ෙය ශෙනවාෙඑ කියලා  එනැහැ  

අපි ශෙන්ශන් නැහැ  මම ශෙන්ශන්ත් නැහැ  අශ්  පක්ෂය 

ශෙන්ශන්ත් නැහැඑ කිේවා. ඒ ශවලාශේ කියපු ශේවල  - [බාධා 
කිරීම්] 

 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

ගරු කංචන විනේනස්කර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඒ ශවලාශේ පළාත් සභා මැතිවරණය නැවැත්ූවා  ගරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි. ඡන්ෙයක් ඕනෑ නම් කිසි 

ප්ර ්නයක් නැහැ  ඔබතුමමන්ලා අත්සන් කරන්න  එපාර්ිශම්න්තුමව 

විසුරුවන්නඑ කියලා. එශහම අත්සන් කරන්න  අත්සන් කරලා 
ශෙන්න. ඒක කරන්ශන් නැහැ. එශහම කරන්ශන් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] ශම් පාර්ිශම්න්තුමව විසුරුවන්න කියලා අත්සන් කරන්ශන් 
නැහැ. ඒ නිසා බලනවා  ප්රාශේශීය සභා මැතිවරණශයන් ශමාකක් 

හි කරගන්න පුළුවන්ෙ කියලා .  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  අපි අවසාන ව ශයනුත් 

කියන්ශන් ශම්කයි. ශම් අියශයෝගාත්මක අවස්ථාශේ ශම් 

පාර්ිශම්න්තුමව නිශයෝජනය කරන සියලුශෙනාටම වගී මක් 

තිශබනවා  ශම් රශට් ආර්ික ක්රමය නැවත වතාවක් යථා 

තත්ත්වයට පත් කිරීමට ප්රශේ යක් ගන්න. ඒ ප්රශේ ය සඳහා 

කවුරු ආවත් එකයි. සමහර විට ජාතයන්තර මූලය අරමුෙින් 

පමණක් අපට විසුගම් ශනාලැශබන්න පුළුවන්. ශමතැන ඉන්න 

සජිත් ශේමොස මහත්තයා බලයට ආවා කියලා ශවන කවුරුවත් 

එන්ශන් නැහැ  අපට උෙේ කරන්න. ඒ අයම තමයි එන්ශන්. සජිත් 

ශේමොස මහත්තයාට තව ජාතයන්තර අරමුෙලක්  නැහැ  උෙවු 

කරන්න. ඒ නිසා ශම් ක්රමය තමයි ක්රියාත්මක කරශගන යන්න 

ශවන්ශන්. [බාධා කිරීමක්] හර්ෂණ රාජකරුණා මන්ීතුමමාත් ඒක 

කියන එක ශහාඳයි. පසුගිය ෙවසක එතුමමා ගිහින් තිබුණා  

බල ක්ති සමුළුවකට. අපි ඉදිිපත් කළ  බල ක්ති පනතට විරුේධ 

ශවලා  එතුමමා බල ක්ති සමුළුවට ගිහින් තිබුණා.  
 

ගරු මන්ීවරු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

ලසජයි. 
 

ගරු කංචන විනේනස්කර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  ශම් අය වැය ශවනුශවන් 
අව ය සහශයෝගය ලබා ශෙන්න කියන ඉල ලීමත් කරමින්  අපි 

ආණ්ඩුවක් හැටියට පුළුවන් තරම් ශම් අය වැය ප්රතිපත්ති 

ක්රියාත්මක කරමින් රශට් ජනතාවට අව ය පහසුකම් ලබා දීම 

සඳහා අවස්ථාව උො කරගන්නා බවත් මතක් කරමින්  මශේ 

කථාව අවසන් කරනවා. 
 

ගරු ජගත් සමරවික්රම මහතා  
(ைொண்புைிகு ஜகத் ெைரவிக்ரை) 

(The Hon. Jagath Samarawickrama)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

ගරු ජගත් සමරවික්රම මහතා  
(ைொண்புைிகு ஜகத் ெைரவிக்ரை) 

(The Hon. Jagath Samarawickrama)  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  මනම්පිටිශේ නිමල  

ජයරත්න මාධයශේදී මහතා අෙ  -2022.11.22- එලංකාදීපඑ පුවත් 

පශත් සඳහන් කර තිශබනවා  ශපාශළාන්නරුව වැිකන්ෙ  

ත්රිශකෝණමඩු රක්ිතයට මායිම්ව පිහිටි දාියවැව රක්ිතශේ  

NLDB Farm එකට  අයත් ශකාටස යම්කිසි කණ්ඩායමක් විසින් 

වගා කටයුතුම සඳහා ශඩෝසර් කරනවා කියලා. ඒ නිසා කෘිකර්ම 

අමාතයතුමමාට මම ශයෝජනා කරනවා  තාවකාිකව - 
 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (කෘිකර්ම අමාතය සහ 

වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂ ණ අමාතයුමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர - கைத்ததொழில் அமைச்ெரும் 

வனெீவரொெிகள் ைற்றும் வனவளங்கள் பொதுகொப்பு 

அமைச்ெரும்) 

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

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  එතුමමා ඉදිිපත් කළ 

කාරණාවට අපි අවධානය ශයාමු කරනවා. අෙ පුවත් පත්වල ශම් 

පිළිබඳව පළ ශවලා ති බුණා. අපි කිසිශස්ත්ම ශම් කැලෑව එළි 

කරන්න ඉඩ ශෙන්ශන් නැහැ. එශහම සිේධියක් ශවලා තිශබනවා 

නම්  ඒක වහාම නතර කරන්නත්  ඊට විරුේධව කටයුතුම 

කරන්නත් අපි දාොනම් ශවනවා. ඒ වාශේම ක්රමානුකූලව සිදු 

කරන වගා වැඩ පිළිශවළකට මිසක්  පිසරය විනා  කරන 

කටයුතුමවලට අපි ඉඩ ශෙන්ශන් නැහැ. 
 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Rishad Bathiudeen. You 

have nine minutes.  

 
[பி.ப. 2.53] 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුීන් මහතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ பிரதித் தவிெொளர் அவர்கமள, இந்த வரவு 

தெலவுத்திட்ட விவொதத்திமல மபெச் ெந்தர்ப்பம் தந்தமைக்கொக 

நன்றி கூறுகின்மறன். எைது நொடு சுதந்திரம் தபற்றதபொழுது 

தபொருளொதொர அந்தஸ்திமல ஆெியொக் கண்டத்திமல ஜப்பொனு 
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க்கு அடுத்ததொக இரண்டொவது இடத்மதப் தபற்றிருந்தது. இந்த 

நொட்டின் முன்மனய ஆட்ெியொளர்கள் தொம் ஆட்ெிக் கதிமர 

யிமல அைரமவண்டும் என்பதற்கொக ைக்கமள ைமடயர் 

களொக்கி, தங்களுமடய விருப்பத்திற்மகற்பச் தெயற்பட்டு, இந்த 

நொட்டின் தபொருளொதொரத்மத நொெைமடயச் தெய்தொர்கள். 

நொட்டின் தபொருளொதொரத்மதப் பற்றிச் ெிந்திக்கொது தங்க 

ளுமடய இருப்மபப் பற்றி ைொத்திரம் ெிந்தித்து அவர்கள் எடுத்த 

பிமழயொன முடிவுகளொலும் தெயற்பொடுகளொலும் இன்று இந்த 

நொடு வங்குமரொத்து நிமலமய அமடந்த நொடொக, உலகத்திமல 

கறுப்புப் புள்ளியிடப்பட்ட நொடொக ைொற்றப்பட்டிருக்கின்றது. 

அவ்வொறொன இக்கட்டொன ஒரு சூழலிமலதொன் இந்த வரவு 

தெலவுத்திட்டம் ெைர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.  

ெில ைொதங்களுக்கு முன்னர் நொட்டின் முன்னொள் ஜனொதிபதி 

அவர்கள் நொட்டு ைக்களொல் விரட்டப்பட்ட வரலொறு இங்மக 

இருக்கின்றது. ைக்களுமடய அதிகபட்ெ ஆதரமவப் தபற்ற ஒரு 

ெனொதிபதிக்குத் தன்னுமடய பதவிக் கொலத்மதக்கூட நிமறவு 

தெய்ய முடியொைற்மபொனததொரு  நிமலமை ஏன் ஏற்பட்டது? 

இந்த நொட்மட இவ்வளவு மைொெைொன நிமலக்குக்தகொண்டு 

வரும் வமகயில் அவரது தெயற்பொடுகள் அமைந்ததனொல் அவர் 

இந்த நொட்மடவிட்டு ஓடுைளவுக்குச் சூழ்நிமலகள் ைொற்ற 

ைமடந்தன. ஒரு திட்டைிடல் இல்லொத தெயற்பொடொக அவர் 

தொன் நிமனத்தவொறு வொிமய இரமவொடிரவொகக் குமறத்தத 

னூடொக, 2020ஆம் ஆண்டு 600 - 700 பில்லியன் ரூபொய் 

வருைொனம் இழக்கப்பட்டது. அமதமபொல, ஒரு பொரம்பொிய 

விவெொய நொடொன எைது நொட்டில் organic farming systemஐ 

நமடமுமறப்படுத்துவதற்கொக, எந்தவிதத் திட்டைிடலும் 

இல்லொைல், விவெொயத்தில் தங்கியிருக்கின்ற 40 ெதவீதைொன 

விவெொயிகளினமதொ அல்லது அது ததொடர்பொன நிபுணர்களி 

னமதொ ஆமலொெமனமயப் தபறொைல், இரமவொடிரவொக உர 

இறக்குைதி தமடதெய்யப்பட்டதனொல் விவெொயிகள் மைொெைொன 

தபொருளொதொர நிமலமைக்கு உள்ளொக்கப்பட்டொர்கள். அந்த 

அரெொங்கம் ஆட்ெிக்கு வந்த கொலத்திலிருந்து அவ்வொறொன பல 

முடிவுகமள எடுத்து, தங்களுக்கு ஆமண வழங்கிய நொட்டு 

ைக்கமளத் திருப்திப்படுத்துவமதவிட, நொட்மட அதல பொதொளத் 

திற்குக் தகொண்டுமபொகக்கூடிய தெயற்பொடுகளொன இனவொதத் 

மதயும் ைதவொதத்மதயும் விமதத்தமைமய இன்று இந்த நொடு 

இவ்வளவு மைொெைொன வங்குமரொத்து நிமலமய அமடயக் 

கொரணைொக அமைந்தது.  

இன்று நைது நொட்மடப் பொர்க்கின்றதபொழுது, ைிகவும் 

மவதமனயொக இருக்கின்றது. நைது நொட்டிலுள்ள புத்திஜீவிகள், 

மவத்தியர்கள், மவத்திய நிபுணர்கள் எனப் பலரும் 

நொட்மடவிட்டு தவளிமயறிக்தகொண்டு இருக்கிறொர்கள். இன்று 

அரெொங்க மவத்தியெொமலகளிமல ைருந்துகள் இல்லொைல் 

ைக்கள் ைிகவும் கஷ்டப்படுகிறொர்கள். ைருந்துகமள மவத்திய 

ெொமலக்கு தவளிமய தபற்றுக்தகொள்வதற்குப் பணம் 

இல்லொைல் கஷ்டப்படுகிறொர்கள். இன்று எத்தமனமயொ மபர் 

மவத்தியெொமலகளிமல அவர்களுக்கொன ெொியொன மவத்தியம் 

கிமடக்கொைலும் ைருந்துகள் கிமடக்கொைலும் மநொயொளிகளொக 

ைரணித்துக் தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அவ்வொறொனததொரு இக்கட் 

டொன நிமலயில், இன்று மவத்தியர்களும் மவத்திய நிபுணர் 

களும் நொட்மடவிட்டு தவளிமயறித் ததொழிலுக்கொக தவளிநொடு 

களுக்குச் தெல்வததன்பது, நைது நொட்மட இன்னும் தபரும் 

ஆபத்மத எதிர்மநொக்கக்கூடிய அதிர்ச்ெிகரைொன நிமலமைக்குத் 

தள்ளிவிடுமைொ என்ற பயத்துடன் நொங்கள் இருக்கிமறொம்.  

நைது நொட்டில் பொடெொமலக் கல்வி இலவெக் கல்வியொக 

இருந்தொலும், பிள்மளகளுக்குத் மதமவயொன பொடெொமல 

உபகரணப் தபொருட்கமள வொங்குவதற்குப் தபற்மறொர்கள் 

ைிகவும் ெிரைப்படுகிறொர்கள். இன்று நொன் கொமலயில் 

முன்னொள் இரொணுவ வீரர் ஒருவமரச் ெந்தித்திருந்மதன். 

அப்மபொது, பிள்மளகளின் தந்மத என்றவமகயில் அவர் 

தெொன்னொர், “இன்று பிள்மளகளுக்குத் மதமவயொன பொட 

ெொமல உபகரணங்கமளப் தபற்றுக்தகொள்வததன்பது இயலொத 

விடயைொக இருக்கின்றது” என்று. அன்று பொடெொமல உபகர 

ணங்கமள வொங்குவதற்கு ஒரு பிள்மளக்கு ரூபொய் 5,000 

மதமவதயன்றொல், இன்று ரூபொய் 20,000 மதமவயொக 

இருக்கின்றது. அப்பியொெக் தகொப்பிகள் மபொன்ற பொடெொமல 

உபகரணங்களின் விமல இன்று நொனூறு வீதம் அதிகொித் 

திருக்கின்றது. இதனொல் ஏமழ ைொணவர்களொல் கல்விமயத் 

ததொடர முடியவில்மல. ெொதொரண குடிைக்களொன அவர்களது 

தபற்மறொர் இந்தச் தெலவுகமள ஈடுதெய்ய முடியொைல் 

திண்டொடுகின்ற ஒரு துர்ப்பொக்கிய நிமல இருக்கின்றது. இந்த 

விடயத்திமல ஒரு திட்டைிடல் இல்லொைல் அரெொங்கம் 

தெயற்படுகிறது.  

இன்று தபொருட்களின் விமல அதிகொிப்தபன்பது 

மகட்பொரற்ற நிமலயில் கொணப்படுகின்றது. அதொவது, எைது 

நொடு இன்று மகட்பொர், பொர்ப்பொர் இல்லொத நொடொக 

ைொறியிருக்கிறது. கடந்த கொலங்களிமல நொன் அதற்குப் 

தபொறுப்பொன அமைச்ெரொக இருந்ததபொழுது, அந்த விடயங் 

களில் ைிகக் கவனஞ்தெலுத்தி, அதற்கொன அதிகொொிகமளப் 

பயன்படுத்தி ைொவட்ட ொீதியொக, கிரொை ொீதியொக, பிரமதெ 

ொீதியொக ைதிப்பொய்வுகமளச் தெய்து, தவறு தெய்யும் 

வர்த்தகர்கமளக் மகது தெய்வதற்கொன நடவடிக்மககமள 

எடுக்கின்ற திட்டங்கள் இருந்தன. அன்று தபொருட்களின் 

விமலகமளத் தீர்ைொனிப்பது அரெொங்கைொக இருந்தது. ஆனொல், 

இன்று எல்லொப் தபொருட்களின் விமலகமளயும் வியொபொொிகள் 

தீர்ைொனிக்கின்ற அளவுக்கு நொட்மட ைிகமைொெைொன 

நிமலமைக் குக் தகொண்டு வந்திருக்கிறொர்கள்.  

அது ைொத்திரைல்ல, அண்மையிமல இங்கிருந்து ஓைொன் 

நொட்டுக்கு மவமல மதடிச் தென்ற தபண்கள்ைீது ைிகமைொெைொன 

தெயற்பொடுகள் இடம்தபறுவமத நொங்கள் அறியக்கூடியதொக 

இருக்கின்றது. அங்கு தபண்கள் பிமழயொன ததொழிலுக்கொக - 

விபச்ெொர நடவடிக்மககளுக்கொகப் பயன்படுத்தப்படுகிறொர்கள். 

அங்கு தென்றவர்கள் அடிக்கடி எங்களுடன் ததொமலமபெியில் 

ததொடர்பு தகொள்கிறொர்கள். அவர்கள் திரும்பவும் எைது 

நொட்டுக்கு வரமுடியொது கஷ்டப்படுகிறொர்கள். இந்த விஷயத் 

திமல அரெொங்கம், குறிப்பொக Ministry of Foreign Affairs ைிகவும் 

கவனம் தெலுத்தமவண்டும். இந்த நொட்டுக்கு அதிக அந்நியச் 

தெலொவணிமயப் தபற்றுத்தருகின்ற ததொழிலொக தவளிநொட்டு 

மவமலவொய்ப்புகள் இருந்தன. இன்று அது பிமழயொகப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ஆகமவ, அந்த நொட்டி மலயிருக் 

கின்ற எைது தூதரகம் அவர்களுமடய விடயத்திமல அக்கமற 

தெலுத்தமவண்டும். அரெொங்கம் பரொமுகைொக இருந்து விட 

முடியொது. அரெொங்கம் அதற்கொன தபொறுப்மப எடுத்து, 

அவ்வொறொனவர்கமளக் கொப்பொற்றி நொட்டுக்குக் தகொண்டுவரு 

கின்ற நடவடிக்மககமள மைற்தகொள்ள மவண்டும். இதற்குப் 

பின்னொல் இருக்கின்ற ெக்திகமள அமடயொளங்கண்டு 

அவர்களுக்குத் தண்டமன வழங்குவதனூடொக இவ்வொறொன 

தெயற்பொடுகள் எதிர்கொலத்திமல நடந்துவிடொைல் தடுத்து, 

மவமலவொய்ப்புக்கொகச் தெல்கின்றவர்கமளப் பொதுகொக்க 

முடியுதைன்று நொங்கள் எண்ணுகின்மறொம்.  

அதுைொத்திரைல்ல, அம்பொமற ைொவட்டத்திமல தபொத்து 

வில், அமதமபொல அக்கமரப்பற்றுப் பகுதியிமல இருக்கின்ற 

வட்டைடு மபொன்ற இன்மனொரன்ன பிரமதெங்களில் உள்ள 

பல்லொயிரக் கணக்கொன கொணிகமள விவெொய நடவடிக்மக 

1261 1262 

[ගරු  ිසාඩ් බදියුදීන්  මහතා] 
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களுக்குப் பயன்படுத்த முடியொைல் அந்த விவெொயிகள் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள். அண்மையிமல ைொண்புைிகு 

ஜனொதிபதி அவர்கள் வவுனியொவுக்கு வந்ததபொழுதும் நொங்கள் 

இந்த விஷயத்மத எடுத்துச் தெொன்மனொம். அமதமபொல, கடந்த  

2 வருடங்களொக இந்தச் ெமபயிலும் பலமுமற நொங்கள் 

தெொல்லி வருகிமறொம். நொட்டிமல விவெொயத்மத அதிகொிக்க 

மவண்டும், உற்பத்திமயப் தபருக்கமவண்டுதைன்று ெட்டங் 

கமள இயற்றி அதற்கொன முயற்ெிகமள எடுக்கின்றதபொழுது, 

அவர்களுமடய தெொந்தக் கொணிகள் - யுத்தத்தின் கொரணத்தி 

னொல் தெல்லமுடியொதிருந்த அந்த விவெொய பூைி - இன்று 

வனவளத் திமணக்களத்திற்கும் வனெீவரொெிகள் திமணக்களத் 

திற்கும் தெொந்தைொனதொக gazette பண்ணப்பட்டு இருப்பதனொல், 

அங்மக விவெொயம் தெய்தவர்கள் தங்களுமடய விவெொய 

நடவடிக்மககமளச் தெய்ய முடியொத துர்ப்பொக்கிய நிமலக்குத் 

தள்ளப்பட்டுள்ளொர்கள். இதன் கொரணைொக இன்று அவர் 

களுமடய தபொருளொதொரம் ைிக மைொெைொன நிமலயில் இருக் 

கின்றது. இதுெம்பந்தைொக நொங்கள் பலமுமற இதற்குப் 

தபொறுப்பொன அமைச்ெொிடத்திலும் அமைச்சுெொர் ஆமலொெ 

மனக் குழுக் கூட்டங்களிலும் - Consultative Committee Meetings 

ைற்றும் இன்மனொரன்ன பல இடங்களில் தெொல்லியும் 

அதற்கொன தீர்வுகமளப் தபற்றுக்தகொடுக்கின்ற அல்லது அந்தக் 

கொணிகமள அவர்களிடத்திமல ஒப்பமடக்கின்ற நடவடிக் 

மககமள அரெொங்கம் தெய்யொைல் இருப்பது, விவெொய 

உற்பத்திமய அதிகொிக்கமவண்டுதைன்ற தகொள்மகக்கு மநர் 

ைொறொனதொக, தெொந்தக் கொணிகளிமல தெொந்தைொக அவர்கள் 

விவெொயம் தெய்வமதத் தமடதெய்கின்ற ஒரு தெயலொகமவ 

இருக்கின்றது.  

கடந்த 1977 - 1983 கொலப்பகுதியிமல இந்த நொட்டினுமடய 

40 ெதவீதைொன உளுந்து உற்பத்திமய வழங்கிய ஒரு ைொவட்ட 

ைொக வவுனியொ ைொவட்டம் இருந்தது. இன்று அங்குள்ள 

பல்லொயிரக்கணக்கொன ஏக்கர் கொணிகமள வனவளத் திமணக் 

களம் தனது உமடமையொக்கியிருக்கின்றது. அதொவது, 

1983இன் கலவரங்களுக்குப் பின்னர் தகொழும்பில் இருந்து 

தகொண்டு GPSஇனூடொக எல்மலகமளயிட்டு இந்தக் 

கொணிகமளதயல்லொம் அரெ கொணிகளொக - வனவளத் 

திமணக்களத்திற்கும் வனெீவரொெிகள் திமணக்களத்திற்கும் 

தெொந்தைொன கொணிகளொகக் மகயகப்படுத்தியதன் கொரணைொக 

இன்று தைது தெொந்தக் கொணிகளிமல விவெொயம் தெய்ய 

முடியொைல் அந்த விவெொயிகள்  ைிகவும் மைொெைொன ஒரு 

நிமலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கிறொர்கள். இவ்வொறொன விஷயங் 

கமள இங்கு பலமுமற தெொல்லியும் அவர்களுக்கு நிவொரண 

த்மத வழங்குவதற்மகொ அல்லது இந்தப் பிரச்ெிமனமயத் 

தீர்ப்பதற்மகொ எந்தவித நடவடிக்மகமயயும் நீங்கள் எடுக்கொ 

ைல் இருப்பமதப் பொர்க்கின்றமபொது ைிகவும் மவதமனயொக 

இருக்கின்றது.  

இன்று பல மகத்ததொழிற்ெொமலகள் மூடப்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்றன. இந்த நொட்டிமல தனியொர் துமறயிமல 

மவமலதெய்கின்ற 30 இலட்ெத்திற்கு மைற்பட்ட ததொழிலொளர் 

கமளப் தபொறுத்தவமரயிமல, இன்று தபொருட்களுமடய விமல 

200 - 300 ெதவீதைொக அதிகொித்திருக்கின்ற மவமளயிலும், 

அவர்களுமடய வருைொனத்தில் எந்தவித ைொற்றத்மதயும் 

கொணமுடியவில்மல. அதுமபொல், சுயததொழில்கமளச் தெய் 

கின்றவர்கள் ைிகவும் கஷ்டப்படுகிறொர்கள்; SME sector இன்று 

வீழ்ச்ெியமடந்து தகொண்டிருக்கின்றது. இவ்வொறொன ஒரு 

மைொெைொன நிமலயிமல நொங்கள் இருந்து தகொண்டிருக் 

கின்மறொம். எனமவ, எதிர்கொலத்திலொவது இந்த நொட்டிமல 

வருகின்ற ஆட்ெியொளர்கள் இனவொதம், ைதவொதங்களுக்கு 

அப்பொல், தபொருளொதொர நிபுணர்கமள மவத்து இந்த 

நொட்டினுமடய நலனுக்கொன திட்டங்கமளக் தகொள்மக ொீதியொக 

வகுத்து, ஆட்ெிக் கதிமரகள் ைொறுகின்றமபொது தகொள்மககளில் 

ைொற்றம் தெய்யொைல் தெயற்படுகின்ற ஒரு நல்ல நிமல 

வரமவண்டுதைன்று பிரொர்த்தித்து, விமடதபறுகின்மறன். 

நன்றி.  
 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Dilan Perera. You have 14 minutes. 

 
[අ.භා. 3.02] 
 

ගරු ඩිලාන් නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு டிலொன் தபமரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  ශම් අය වැය  මම ශම් 

පාර්ිශම්න්තුමශේ පිට පිට කථා කරන 28වන අය වැය. මම ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ හිටියා; විපක්ෂශේ  හිටියා.  ශම් මම කථා කරන 28වන 

අය වැය. පසුගිය අය වැය 27ම දිහා නැවත හැිලා බලනශකාට 

මට හිතන්ශන් අපි කථා කරලා තිශබන්ශන් ඉලක්කම් ටිකක් ගැන 

විතරයි  අය වැයක් ගැන ශනාශවයි කියලායි. ඒක තමයි තත්ත 

කතන්ෙරය. ශමවර අය වැශේදීත් පක්ෂ විපක්ෂ අය එකතුම ශවලා 

තිශබනවා. අපට හුරු පුරුදු ශපාශහාට්ටුව ආණ්ඩු පක්ෂශේ  UNP 

එක විරුේධ පක්ෂශේ කියන කතන්ෙරය ශවනස් ශවලා  

ශපාශහාට්ටුව සහ UNP එක එකතුම ශවලා  සජබ අයත් ඒකට 

එකතුම ශවච්ච ශවලාවක මම හිතුමවා  මට කියන්න පුළුවන් ශවයි 

කියලා ශම් අය වැය පසුගිය අය වැය 27ට වඩා ශවනස්  ඉලක්කම් 

විසජාවක් නැති අය වැයක් කියලා. නමුත්  ශම් යන්ශන්ත් ඒ 

පාශර්ම තමයි කියන එක කනගාටුශවන් වුවත් කියන්න ශවනවා.  

අපි 19)4දී එවගා සංග්රාමඑ ගැන කථා කළා. 1970දී එජනතා 

රජයඑ ගැන කථා කළා. 1977දී එධර්මිෂ්ඨ සමාජයඑ කිේවා. 199(දී 

එසාමය හා සමෘේධියඑ කිේවා. 200(දී එයළි පුබුෙමු ශ්රී ලංකාඑ 

කිේවා. 2004දී එසුබ අනාගතයක්එ කිේවා. 2010දී එආසියාශේ 

ආ ්චර්යයඑ කිේවා. ම නෂ නානායක්කාර තමතිතුමමනි  2014දී අපි 

එයහපාලනයඑ කිේවා. 2019දී එශසෞභාගයශේ ඉදිි ෙැක්මඑ කිේවා.  

ඒවාශේ  ප්රතිලලය  2022දී බංශකාශලාත් රටක්!  මම ශකටිශයන් 

ශම් ගැන කිේශේ  අපි ශකාශහ්ටෙ ගිශේ  ශකාශහ්ටෙ ආශේ කියන 

එක ශපාඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනෑ නිසායි. ඊට වඩා මම ඒ ගැන 

කියන්න යන්ශන් නැහැ. අර කියපු ඔක්ශකෝම පහුකරශගන 

තවිල ලා ෙැන් අපි ඉන්ශන්  බංශකාශලාත් රටක් කියන තැන. ෙැන් 

ශම් බංශකාශලාත් රටින් එළියට එන්න වර්තමාන ජනාධිපතිතුමමා 

මුෙල  තමතිතුමමා හැටියට ඉදිිපත් කළ ශම් අය වැයට පුළුවන්ෙ?  

ශම් අය වැයත් ඉලක්කම් විසජාවක් කියලා මම මුින් කිේශේ 

තයි? එතුමමා ශම් අය වැශේ කියනවා  ඊළඟ අවුරුේශේ අශ්  

ආර්ික වර්ධන ශේගය සියයට 7ක් කියලා. හැබැයි  මුෙල  

පිළිබඳව ගනුශෙනු කරන  මත විමසන ජාතයන්තර ආයතන අශ්  

රට පිළිබඳව කියලා තිශබන්ශන් ඊළඟ අවුරුේශේ අශ්  රශට් 

ආර්ිකය සියයට 9කින් සංශකෝචනය වනවා කියලායි.  එතුමමා 

ඒක ෙන්නවාෙ ෙන්ශන් නැහැ. ඒ ආර්ික අනාවැකි පළ කරන අය 

කියන ශේ අපට පිළිගන්න ශවනවා. තයි ඒ? ශ්රී ලංකාශේ මහ 

බැංකු අධිපතිතුමමා මූලය අර්බුෙශයන් ගැලශවන්න ආර්ිකය 

සංශකෝචනය කරන බව තමයි කියන්ශන්. ඒ වාශේම  කරන 

ක්රියාවිශයන් ශප ශනන්ශන්ත් ඒකමයි. ආර්ිකයක් සියයට 9කින් 

සංශකෝචනය වනශකාට මට හිතාගන්න බැහැ  සියයට 7ක 

ආර්ික වර්ධන ශේගයක් බලාශපාශරාත්තුම ශවන්ශන් ශකාශහාමෙ 

කියලා. ශකාශහාමත් ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල  ශලෝක බැංකුව 

වැනි ආයතන ශලෝකශේ හැම රටකම ඊළඟ අවුරුේශේ ආර්ික 

තත්ත්වය පිළිබඳ පු ශරෝකථනයක් කරනවා. ඒ කරන ලෙ 

පු ශරෝකථන  අනුව ඒශගාල ලන් කියන්ශන්  ඉන්දියාව හැර 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

ශවනත් කිසිම රටකට සියයට )ක  7ක ආර්ික වර්ධනය ශේගයක් 

තියා ගන්න බැි ශේවි කියලායි. තශමිකාව  ජර්මනිය  

එංගලන්තය වාශේ රටවල පවා ආර්ික වර්ධන ශේගශේ 

ඉලක්කය විධියට ඒ ශගාල ලන් පුශරෝකථනය කර තිශබන්ශන් 

below 5 per cent. So, even though the forecast or the 

prediction of our President, as Minister of Finance, is for a 7 

per cent growth, I do not think it is realistic. Looking at what 

is happening on the ground and looking at the plans of the 

Central Bank, we can say that you could never achieve that.  

ආර්ිකය ප්රසාරණය ශනාකර  ආර්ිකශේ ක්රියාකාරකම් වැඩි 

ශනාකර  ආර්ිකය සංශකෝචනය වන තත්ත්වයක් තුමළ  මම 

ෙන්ශන් නැහැ  ආර්ික වර්ධනශේ ඒ ඉලක්ක අපි ළඟා 

කරගන්ශන් ශකාශහාමෙ කියලා. 

ඊළඟට  මශේ තහැ ගිය තවත් කාරණයක් ශම් අය වැශේ 

තිශබනවා. රනිල  වික්රමසිංහ මහත්තයා ටිකක් ප්රසිේධයි  එතුමමාශේ 

පක්ෂය තතුමශළ් වාශේම  ආණ්ඩු කරන විටත් විවිධ ූ කමිටු සහ 

ශකාමිෂන් සභා හෙන්න. ලංකාශේ වැඩිශයන්ම කමිටු සහ 

ශකාමිෂන් සභා හෙපු නායකයා ශතෝරා ගත්ශතාත්  ඒ රනිල  

වික්රමසිංහ මැතිතුමමා. එතුමමා ඒ සුපුරුදු ක්රියාවිය ශම් අය වැශේදීත්  

කරලා තිශබනවා. එතුමමා ශමවර විශේ  ශවළඳාම හා ආශයෝජනය 

සම්බන්ධ නිශයෝජිතායතනයක් හෙන්න රුපියල  මිියන 100ක් 

ශවන් කිරීමට ශයෝජනා කරනවා. ඊළඟට  ජාතික ලලො උතා 

ශකාමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීමට ශයෝජනා කරනවා. ඊළඟට  එතුමමා 

ඩිජිටල  තාක්ෂණය  පිිබඳ ශවනම කමිටුවක් හෙන්න ශයෝජනා 

කරනවා. ඒ වාශේම  ශ්රී ලංකාශේ ඛ්නිජ සම්පත් ජාතික 

සංවර්ධනයට ලලො උ ශලස ශයාො ගැනීම සම්බන්ධශයන් වන 

කමිටුවක් හෙන්න ශයෝජනා කරනවා. කුරුුග කර්මාන්තය සඳහා 

නව ශෙපාර්තශම්න්තුමවක් පිහිටුවීමට ශයෝජනා කරනවා. ඊළඟට  

ජාතික සංවර්ධන කමිටුවක් - National Development 

Committee එකක් - පත් කරන්න ශයෝජනා කරනවා. Steering 

Committee එකක් හෙන්න ශයෝජනා කරනවා. ඒ වාශේ 

committees ගණනාවක් හෙන්න ශයෝජනා කරලා තිශබනවා. ඒ 

committees සඳහා රුපියල  මිියන 100ක් බැගින් ශවන් කළාම 

එතැනම රුපියල  බිියනයක් තිශබනවා. ඒ committees සහ 

ලලො උතා ශකාමිෂන් සභාව පත් කිරීමට බිියනයක් පමණ ශවන් 

කරන්න ශයෝජනා කරනවා. නමුත් ගරු සුෙර් න ශෙනිපිටිය 

මන්ීතුමමනි  ශමවර අය වැශේ මම වඩාත්ම ආසා කරන 

ශයෝජනාව වන  ඌව ශවල ලස්ස වි ්වවිෙයාලයට අොළ 

ශයෝජනාවට ශවන් කරන්න ශයෝජනා කරන්ශන් රුපියල  මිියන 

200යි! මම ෙන්ශන් නැහැ  මිියන 200කින් ඉස්ශකෝලයක 

විෙයාගාරයක්වත් හෙන්න පුළුවන්ෙ කියලා.   

ශම් කමිටු පත් කරන එශකන් ශමාකෙ ශවන්ශන්? අපි 

කියනවා  සෘජු විශේ  ආශයෝජන ශගශනන්න ඕනෑ  වැඩිපුර 

investments ඕනෑ කියලා. අපි වැඩිපුර investments ශගශනන්න 

ඕනෑ නම්  අපි red tape නවත්තන්න එපායැ? ෙැන් අශ්  රටට 

ආශයෝජන ඒශම්දී තිශබන ශලාකු ප්ර ්නයක් තමයි  red tape. 

ආශයෝජකශයක් එනවා නම්  ආයතන තිස් ගණනකට යන්න ඕනෑ  

අවසර ගන්න.  ෙැන් තවත් ශකාමිෂන් සභා  තවත් කමිටු  තවත් 

අධීක්ෂණ  තවත් සම ාශලෝචන පිළිබඳ ආයතන ෙැම්මාම ඒ 

ආයතන තිස් ගණන  ආයතන 37  38  39  (0  ශවනවා. ඒ නිසා 

ශම් කරන්ශන් තවත් red tape වැඩි කරන එක. ඒ 

විතරක්  ශනාශවයි. ශම් විධියට ආයතන හැදුවාම ඒවාට 

සභාපතිවරු තතුමළු නිලධාින් පත් කරන්න ඕනෑ. ඒවාට තවත් 

වියෙම් යනවා. ෙැන් ශවලා තිශබන්ශන් ඒ red tape අඩු කරනවා 

ශවනුවට  red tape වැඩි කිරීමක්.  

ශම් අය වැය දිහා බැලූ බැල මටම ශපශනන්ශන් ලාභ ලබන 

ආයතන විකුණලා සල ි ශහායන්න හෙනවා කියන එකයි. ගරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  එවැනි ආයතන ශෙකක් පිළිබඳව 

අපි උසාවි ගිහිල ලා තිශබනවා. වර්තමාන අධිකරණ අමාතය ගරු 

විජයොස රාජපක්ෂ මැතිතුමමා COPE එශක් සභාපතිතුමමා හැටියට 

කටයුතුම කරන කාලශේ PERC ආයතනය ඒ කමිටුවට කැ ශඳේවා.  

එතශකාට PERC එශක් සභාපති පී.බී.ජයසුන්ෙර මහත්මයා. රනිල  

වික්රමසිංහ මැතිතුමමා තමයි අගමැති. PERC එශකන්  ශ්රී ලංකා 

රක්ෂණ සංස්ථාව ශපෞේගලීකරණය කළා. ඒ ශපෞේගලීකරණය 

කරපු විධිය වැරදියි.  එතැනදී තක්කඩිකමක්  ශහාරකමක්  ශවලා 

තිශබනවාෙ කියලා ශහායන්න COPE එශකන් පත් කළා  

අනුකමිටුවක්. ඒශක් සභාපති මම. හිටපු පාර්ිශම්න්තුම මන්  ී

හුශස්න් බයිලා මහත්තයා ඒ අනුකමිටුශේ සාමාජිකශයක්. අපි ඒ 

අනුකමිටුශවන් COPE එකට වාර්තාවක් දුන්නා  රක්ෂණ සංස්ථාව 

ශපෞේගලීකරණය කිරීම සම්පූර්ණශයන් ශහාරකමක් කියලා. ඒ 

වාර්තාව අරශගන තමයි වාසුශේව නානායක්කාර මහත්තයායි  

අමරශස්කර මහත්තයායි උසාවි  ගිශේ. ශ්රෂ්්ඨාධිකරණය තීන්දු 

කළා  ඒ ශපෞේගලීකරණය කිරීම වැරදියි කියලා. ඒ අනුව එය 

නැවත රජයට පැවරුවා. ඒ රජයට පැවරූ ආයතනයට 

ශ්රෂ්්ඨාධිකරණ තීන්දුශවන් පසු පත් කරපු සභාපතිතුමමා තමයි  

වර්තමාන පාර්ිශම්න්තුම මන්ී ගරු නාලක ශගාඩශහ්වා 

මහත්තයා.  

ඊළඟට  ශවෝටර්ස් එස ශහෝටලය. ශවෝටර්ස් එස ශහෝටලය 

හැදුශේ ශපෞේගික එක්ශකශනක්. උසාවිශයන් තීන්දු කළා  ඒ 

සිේධ වුණු ගනුශෙනුව වැරදියි කියලා. ඒ නිසා ඒක ආපහු 

ආණ්ඩුවට ගත්තා. මට ෙැන් සැකයක් තිශබනවා  ඒ 

ශපෞේගලීකරණය කිරීම වැරදියි කියලා උසාවිශයන් පවා තීන්දු 

ලබා දී තිශබන ශම් ආයතන නැවත වරක් ශපෞේගලීකරණය 

කරන්න යන්ශන්  උසාවිශයන් එපා කියපු ශේ ශවනත් පාරකින් 

කරන්නෙ කියලා. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  ශම් අය 

වැය දිහා බැලුවාම වර්තමානශේ තති ශවලා තිශබන ප්ර ්නවලට 

විසුගමක් ශහායනවා ශවනුවට  ශවන ශවන පාරවල වල යන බවක් 

තමයි ශපශනන්න තිශබන්ශන්.   

ඊළඟට කියලා තිශබනවා  වරාය අධිකාිය  ඛ්නිජ ශතල  

නීතිගත සංස්ථාව වාශේ ආයතන විසින් අරශගන තිශබන්නා ූ 

ණය රාජය ණයට එකතුම ශවලා නැහැ. ඒ නිසා ඒවා  රජශේ ණයට 

එකතුම කරන එක ශහාඳයි කියලා. ඒක අවංකව කරන වැඩක් නම් 

ශහාඳයි. හැබැයි  ශම් වැඩ පිළිශවළ පිටුපස ඉන්න සමහර අය දිහා 

බැලුවාම මට හිශතන්ශන්  ඒ ණය ටික ඒ ආයතනවින් ගලවලා 

ආණ්ඩුවට අරශගන  ණය නැති ඒ ආයතන ටික කුණුශකාල ශලට 

යාළුවන්ට විකුණන්න හෙනවා ෙ ෙන්ශනත් නැහැ කියලායි. 

ශමාකෙ  ඒ ආයතනවල ණය තිශබන ශකාට  ඒ ණය ආණ්ඩුවට 

එකතුම ශවන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ආණ්ඩුවට තිශබන ණයක් හැටියට 

ශ ්ෂ පත්රයට ොන එක ශහාඳයි. හැබැයි  ඒ පිටුපස තිශබන්ශන් 

ආණ්ඩුව ඒ ණය බරට කර ගහලා   ණය නැති ඒ ආයතන  ශගඩි 

පිටින් තමන්ශේ යාළුවන්ට  තමන්ශේ ශහංචයියන්ට විකුණන්න 

හෙන වැඩ පිළිශවළෙ ෙන්ශන්ත් නැහැ. ඒ සැකය මට මතුම වන්ශන්  

ශම් ආණ්ඩුශේ ඉන්න සියලුශෙනා දිහා බැලුවාම ශනාශවයි. ඒ 

සැකය මට මතුම වන්ශන්  සමහර ගනු ශෙනු කරපු අය ආණ්ඩුව තුමළ 

තවමත් ඉන්න නිසා සහ ඒ ගනු ශෙනු පිටුපස හිටපු අය පිට රට 

ගිහින් නැවත ලංකාවට එමින් සිටින නිසාත්. ඒ කාරණා දිහා 

බැලුවාම තමයි ඒ සැකය මතුම වන්ශන්.  

ගරු නි ශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  අෙ අපට අව ය ශවලා 

තිශබන්ශන්  ශම් තති ශවලා තිශබන ප්ර ්නයට විසුගමක් 

ශසායන්නයි. හැබැයි  ප්රාශයෝගික නැති ඉලක්කම් ශපන්වලා  

ආර්ික වර්ධන ශේගය පිළිබඳව ප්රාශයෝගික නැති පුශරෝකථන 

කරලා ශම් වැශඩ් කරන්න බැහැ. ශම් තති ශවලා තිශබන 
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ප්ර ්නයට ප්රාශයෝගිකව විසුගමක් ශසවීම සඳහා වැඩ පිළිශවළක් ශම් 

අය වැය තුමළ නැහැ කියන කාරණය කියන්න ඕනෑ. ශකශනකුට 

තර්ක කරන්න පුළුවන්  එහි  එශහම නම්  ශමාකක්ෙ තමුශසලාශේ 

විසුගම?එ කියලා. ඒ නිසා තමයි අපි දිගින් දිගටම කිේශේ  ශම් 

ප්ර ්නශයන් ශගාඩ ඒමට  අශ්  රටට තනියම වැඩ කරන්න බැහැ  

ශලෝකශේ ශවනත් රටවල  එක්ක ේවිපාර් ්වික ගිවිසුම් හරහා අපට 

උෙවු ඕනෑ  multinational organizationsවල උෙවු ඕනෑ කියලා. ඒ 

ශගාල ශලෝ උෙවු කරන්ශන්ම අශ්  රශට් ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් 

තිශබනවා නම් පමණයි. ඒ ස්ථාවර ආණ්ඩුව තතුමශළ් සියලු පක්ෂ 

නිශයෝජනය වන්නා ූ වැඩ පිළිශවළක් එක්ක තමයි යා යුතුම 

වන්ශන්. එශහම නැතුමව  අටවාගත්ත ආණ්ඩුවක් එක්ක සියලු 

පක්ෂ නිශයෝජනය කරනවාය කියන කාරණය කියලා හි යන්ශන් 

නැහැ.  

ගරු නි ශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  අශ්  රටට මූිකම 

ශචෝෙනා ී පයක් තිශබනවා. පළමුවැනි එක  ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් 

නැතිකම. ශෙවැන්න  වංචාව  ත ෂණය හා ශහාරකම. මා ෙන්නවා  

ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්ශත් වංචාවට  ත ෂණයට  ශහාරකමට විරුේධ 

අය ඉන්නවා කියලා. ම නෂ නානායක්කාර  හින් ප්රනාන්දු  රශම්ෂ් 

පතිරණ මහත්මයාලා ශම් ආණ්ඩුවට ක ශඩ් ගියාට  මම ෙන්නවා  

එතුමමන්ලා ශහාරකමට කශඩ් යන්ශන් නැහැ. ශහාරකමට කශඩ් 

යන්ශන් නැති තවත් මන්ීවරු ගණනාවක් ඔය පැත්ශත් ඉන්නවා. 

එතුමමන්ලා ආණ්ඩුවට කශඩ් යයි; ශහාරකමට කශඩ් යන්ශන් 

නැහැ. බයික් අරශගන  ලයිට් ගහශගන  මල  මාලා ෙමාශගන 

ශහාරුන් වශට් එකතුම ශවන්න පුළුවන් නම්  ශහාරකමට විරුේධව 

අපට එකතුම ශවන්න බැි තයි? පක්ෂ පාට ශේෙයකින් ශතාරව 

ශහාරකමට  වංචාවට  ත ෂණයට එශරහිව අපට එකතුම ශවන්න බැි 

තයි? මල  මාලා ෙමාශගන  බයික් අරශගන ශහාරු ව ශට් කට්ටිය 

එකතුම ශවනවා නම් ශහාරකමට විරුේධ අපට එකතුම ශවන්න බැි 

තයි? එශහම එකතුම වුශණාත් විතරයි  එලංකාශේ ඉන්ශන්               

ශහාරු  ලංකාශේ ඉන්ශන් වංචනිකශයෝ  ලංකාශේ ඉන්ශන් 

ශකාමිස්කාරශයෝ  පගාකාරශයෝ  ලංකාශේ ශේ පාලනඥශයෝ 

ශහාරු  පාර්ිශම්න්තුමව ශහාර ගුහාවක්එ කියන ශල බලය 

ගලවන්න පුළුවන් වන්ශන්. 

 ඒ නිසා විරුේධ පක්ෂශේ සියලුශෙනාශගනුත්   ශහාරකමට 

විරුේධව නැඟී සිටින ආණ්ඩු පක්ෂශේ සියලුශෙනාශගනුත් මා 

ඉල ලා සිටිනවා  අය වැය කියලා ඉලක්කම් ටිකක් විතරක් 

ශපන්වන ශම් ශවලාශේදීවත්  අතීතශයන් පාඩම් ඉශගනශගන  

ශහාරකමට  වංචාවට එශරහිව නැඟිටිනවා කියලා අපි අධිෂ්ඨාන 

කරගනිමු කියලා. එශහම නැතිව  විරුේධ පක්ෂ ශේ ඉන්න ශකාට 

ආණ්ඩු පක්ෂයට එශහාරුඑ කියන එකත්  ආණ්ඩු පක්ෂශේ ඉන්න 

ශකාට විරුේධ පක්ෂයට එශහාරුඑ කියන එකත් නවත්වලා  ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ සහ විරුේධ පක්ෂශේ ඉන්න අපි ඔක්ශකාම ශහාරකමට 

විරුේධව නැගිටිනවා කියන මතශේ සිටිශයාත්  මා හිතනවා  ඒකම 

ජයහග්රහණයක් ශවයි කියලා. මා ෙන්නවා  ශහාරකමට විරුේධව 

නැඟිටින අය ආණ්ඩුශේ ඉන්න බව; ශහාරකමට විරුේධව නැඟිටින 

වි ාල පිිසක් විරුේධ පක්ෂශේත් සිටින බව. ඒ පිිසවත් එකතුම 

ශවන්න ශම් අවස්ථාශේදී අධිෂ්ඨාන කරගනිමු.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  ශම් රශට් ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාව සංශ ෝධනය කළා තති. ෙැන් අලුත් ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවක් ඕනෑ; we need a new Constitution. I am very 
happy to talk about a new Constitution when you are in 
the Chair, Sir. We need a new Constitution so that it could 
address not only the problems of the Sinhalese, the 
Tamils and the Muslims, but also of the LGBTQ 
community. Today, we are in a world where the LGBTQ 
community is also getting all their rights. But, what are 
we doing in Sri Lanka? We are looking down upon that 

community. So, let us include the LGBTQ community 
also as a community which has lost its rights. When 
discussing about a new Constitution, let us see that all the 
religions and all the communities, including the LGBTQ 
community, get their rightful place in the society.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  අවසාන ව ශයන් මා 

තවත් කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. පිිමි හැටියට අශ්   රීරය 

පිළිබඳ සම්පූර්ණ අයිතිය අපට තිශබනවා. හැබැයි  කාන්තාවන්ශේ 

 රීරය පිළිබඳ අයිතිය ඒ ශගාල ලන්ට ශෙන්ශන් නැහැ. මම ශම් 

කියන්ශන් ගබ්රසාව - abortion - ගැන. පිිමි හැටියට අශ්   රීරශේ 

අයිතිය ගැන අපි කියනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් අපට ඕනෑ ශේ අපි 

කරනවා. හැබැයි  කාන්තාවට අපි කියනවා  එනැහැ  නැහැ. උඹට 

ඕනෑ විධියට උශේ  රීරය සම්බන්ධශයන් වැඩ කරන්න ඉඩ 

ශෙන්න බැහැ. සමහර අවස්ථාවලදී උශේ  රීරය පිළිබඳ අයිතිය 

අපිට ඕනෑඑ කියලා. That is wrong. Just as a man has a right 
to his body, the woman must also have the same right to 

her body. එතශකාට තමයි සියලුශෙනාට සාධාරණ වුණු 

වයවස්ථාවක් නිර්මාණය කරන්න ඉඩ ලැශබන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  අපි අවුරුදු ගණනක් 

තිස්ශස්  අයිසින් ොනවා වාශේ එක එක වචන ෙමමින් කරපු ශම් 

ශබාරු වැශඩ් නවත්වමු. ශම් අය වැය ශවලාශේදීවත් ශහාරකමට  

වංචාවට විරුේධව අපි ඔක්ශකාම ශපරමුණක් ශස් නැගිටිනවාය 

කියන අධිෂ්ඨානය තති කරගනිමු. සියලුශෙනාට සමාන 

අයිතිවාසිකම් ශෙන නව වයවසථ්ාවකට මඟ පාොගන්නට අපි 

සියලුශෙනා අරමුණු කරගනිමු කියා ශයෝජනා කරමින්  ශම් 

අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමමාට ස්තුමතිවන්ත ශවමින් මා නිහ  

ශවනවා.    ශබාශහාම ස්තුමතියි.  

 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Manusha Nanayakkara. You 

have 27 minutes.  
 

 
[අ.භා. 3.17] 
 

ගරු මූතෂ  නානායක්කාර මහතා (කම්කරු හා විනේශ 

රැකයයා අමාතයුමා) 
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர - ததொழில் ைற்றும் 

தவளிநொட்டு மவமலவொய்ப்பு அமைச்ெர்)  

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

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි  ඩිලාන් ශපශර්රා 

මැතිතුමමා සියලු පක්ෂවලට එකතුම වන්න කියලා කතා කළා. අෙත් 

අපි ආරාධනා කරනවා  එන්න එකතුම ශවමු කියලා.  ඒ කාටවත් 

කශඩ් යන්න ශනාශවයි  රට ශවනුශවන් කශඩ් යන්න ශම් 

ශවලාශේ අපි  එකතුම ශවමු. අශ්  පක්ෂ  පාට  කණ්ණාඩි ගලවා 

ෙමලා  අශ්  හිත් තතුමශළ් තිශබන ශේ පාලන මතවාෙ පැත්තකට 

ෙමලා  අප තුමළ තිශබන ශේ පාලන ideologies  පැත්තක තියලා 

රට ශගාඩ නඟන්න එකතුම ශවමු. අවුරුදු 7(ක් තිස්ශස් බැණ බැණ 

ඉන්න අපි ඉදිියටත් -තව අවුරුදු 24කින් පස්ශස්ත්- බැණ බැණ 

ඉන්න ඉඩ ශනාතැබිය යුතුමයි. ඒ සඳහා අපි හැශමෝම ශම් ශවලාශේ 

එකතුම ශවමු. ඩිලාන් ශපශර්රා මැතිතුමමා අවසානශේ කියපු කාරණා 

ටිකට අපි හෙවතින්ම එකඟයි. හර්ෂ ෙ සිල වා මන්ීතුමමන්ලා 

තතුමළු ශම් ගරු සභාශේ වාඩිශවලා ඉන්න ශබාශහෝ ශෙශනක් ශම් 

අය වැය ශල ඛ්නයත් එක්ක  ශමහි තිශබන ෙර් නයත් එක්ක 

එකඟයි. හැබැයි  ඒකට එකතුම ශවන් න බැි පුංචි පුංචි කාරණා මතුම 

කරනවා. අපි කියන්ශන්  ඒ පුංචි පුංචි කාරණා පැත්තක තියලා 

ශපාදු අරමුණ  රශට් අරමුණ  අශ්  ඊළඟ පරම්පරාශේ අරමුණ 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

ශවනුශවන් අපි හැශමෝම එකට එකතුම ශවන්න ඕනෑ කියලායි. අප 

ඒකරාශී ශවන්න ඕනෑ එතැනට බව මම ශම් ශවලාශේ කියනවා. 

2014 අවුරුේශේ ආපු එGetúlio" කියන සිනමා පටශේ 

"People almost never request something for the country. 

They always ask for something for someone" කියන ශෙබස 

අපි අහලා තිශබනවා. පසුගිය ෙවස්වල ශමය අපි අත් ෙැකපු 

ශෙබසක්.  මිනිස්සු කවොවත් රට ශවනුශවන් ශෙයක් ඉල ලුශේ 

නැහැ. මිනිස්සු හැම ශවලාශේම යම් යම් ශේවල  ඉල ලුශේ  තවත් 

ශකශනකු ශවනුශවන්. ෙැන් ශම් හන්දි ගාශන් තවිදින  හන්දි 

ගාශන් කෑ ගහන අය ඉල ලීම් කරන්ශන් රට ශවනුශවන් ෙ? නැහැ. 

තවත් කාශේ ශහෝ උසි ගැන්වීමකට  තවත් රටක අව යතාවකට  

තවත් කාශේ ශහෝ ශේ පාලන වුවමනාවකට තමයි පාරට බැහැලා 

කෑ ගහන්ශන්. ෙැන් පාරට බැහැලා කෑ ගහන අය  ඒ ශවනුශවන් 

මූිකත්වය ගන්නා අය  අවුරුදු ගණනක් ශේ පාලනශේ හිටියා. 

හැබැයි  එක ෙවසකවත් ඡන්ෙය ඉල ලලාවත් නැහැ. ඒ වුණාට හැම 

ොම රට අවුල  කරන්න වැඩ කරනවා; රටට කරෙර කරනවා. අපට 

තිශබන කනගාටුව  දුක ඒ වාශේ කණ්ඩායම් එක්ක ප්රධාන 

විපක්ෂයත් අෙ අත්වැල  බැඳගන්න කටයුතුම කිරීමයි.  

නැති බැි මිනිස්සු තති හැකි අය කරන්න 1977දී විවෘත 

ආර්ික ක්රමය හුගන්වා දුන්නා. ශම් රශට් තිබුණු සංවෘත ආර්ිකය 

ශවනුවට විවෘත ආර්ිකය හුගන්වා දුන්නාම  ඒ පිළිබඳව වාමාංශික 

පක්ෂ  මාක්ස්වාදි පක්ෂ තතුමළු ශවනත් ශවනත් පක්ෂ විශේචන 

ඉදිිපත් කලත්  ලාභය දිි ගැන්වීමක් විධියට ශස.ආර්. 

ජයවර්ධනය මහත්මයා 1977දී විවෘත ආර්ික ක්රමය ශම් 

ශපාශළාශේ පැළ කළා. අෙ විවෘත ආර්ිකශේ උොහරණයක් 

විධියට ගන්ශන් එංගලන්තය. එංගලන්තයවත් 1977 විවෘත 

ආර්ික ක්රමය හුගන්වා දීලා තිබුශණ් නැහැ. 1979දී තමයි මාග්රට් 

තැචර් එංගලන්තශේ අගමැති ධුරයට පත් ශවලා ඒ රටට විවෘත 

ආර්ික ක්රමය හුගන්වා දුන්ශන්. ඒ වනශකාට චීනයවත් විවෘත 

ආර්ික ක්රමයට ගිහින් තිබුශණ් නැහැ.  අශ්  රටට විවෘත ආර්ික 

ක්රමය හුගන්වා ශෙනශකාට ඉන්දියාශේ නරසිංහ රාඕ  ්රිතානයශේ 

මාග්රට් තැචර් පවා විවෘත ආර්ිකයට ශයාමු ශවලා තිබුශණ් නැහැ. 

අඩුම තරමින් ජර්මනිශේ බර්ින් තා් පයවත් බිඳ වැටිලා තිබුශණ් 

නැහැ. ශසෝවියට් ශේ ය බිඳ වැටිලා තිබුශණ් නැහැ. ශසෝවියට් 

ශේ ය ගැන අපි ෙන්නවා.  

ශස.ආර්. ජයවර්ධන අනාගතවාදී නායකයකු විධියට තමයි එො 

විවෘත ආර්ිකය ශම් රටට හුගන්වා දුන්ශන්. හැබැයි  1977ට 

කින් තිබුණ සංවෘත ආර්ික ක්රමය නිසා වැහිලා තිබුණ ජන 

ජීවිතය නිරාවණය කරන්න විවෘත ආර්ික ක්රමයට පුළුවන් වුණා. 

ඒ ශහ්තුමශවන් මිනිසුන්ට වයාපාර කරන්න  වාහනයක් ගන්න  

දියුණු ශවන්න පුළුවන්කම ලැබුණා; අෙ ශම් තිශබන තාක්ෂණය 

ශම් මට්ටමට එන තැනට පත් කරන්න  පුළුවන් වුණා. හැබැයි  අප 

හැශමෝම පිළිගන්නවා වාශේම  විවෘත ආර්ික ක්රමය ගැන 

විශේචනත් තිශබනවා. අෙ රනිල  වික්රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා 

සඳහන් කළා  විවෘත ආර්ික ක්රමශේ අඩු පාඩු තිශබනවා  ශම්ශක් 

ශවනස්කම් සිදු කළ යුතුම තැන් තිශබනවා කියලා. ඒ නිසා තමයි 

විවෘත ආර්ික ක්රමය ශවනුවට සමාජ ආරක්ෂණ විවෘත ආර්ික 

ප්රතිපත්තියක් නිර්මාණය කරන්න ශම් අය වැය මූල බීජ පැළ කිරීම 

ආරම්භ කශළ්. 

ශම් පාර්ිශම්න්තුමව තතුමශළ් සහ එළිශේ කරන කථා බැලුවාම  

ශම් අය වැය පිළිබඳව බිල ශලක් මවනවා කියලා අපට ශපශනනවා. 

අපි නැවත මතක් කරනවා  මිනිස්සු කෑගහන්ශන් තමන් 

ශවනුශවන්   රට ශවනුශවන් ඕනෑ ශේ ගැන ශනාශවයි කියන එක. 

තවත් ශකශනකුට ඕනෑ ශේ ශවනුශවන් තමයි මිනිස්සු 

කෑගහන්ශන්. මිනිස්සු ෙන්ශන් නැහැ  ශම් අය වැය ශකාතැනටෙ 

ශක්න්රගත ශවලා තිශබන්ශන්  ශකාතැනටෙ දි ාගත ශවලා 

තිශබන්ශන් කියන කාරණාව. ශම්ක රට විනා  කරන 

ශයෝජනාවක්  රට විකුණන්න ශයෝජනා කරනවා කියලා තමයි මුල 

ඉඳලා කථා කරන්ශන්. නමුත් ශම් අය වැය තතුමශළ් තිශබන හරය  

ඒශක් තිශබන අනාගතවාදී බව ශපන්නුම් කරන්ශන් නැහැ. 

හැබැයි  අපි ශම් ශවලාශේ මතක් කරලා ශෙනවා  ගරු 

ජනාධිපතිතුමමා භාර ගත්ශත්  කවුරුත් භාර ගැනීම කර තරපු රටක් 

කියන එක.   

 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

Hon. Weerasumana Weerasinghe to the Chair? 

 

ගරු (වවදය) රනම්ෂ ් පතිරණ මහතා (වැවිි කර්මාන්ත 

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

தபருந்மதொட்டக் மகத்ததொழில் அமைச்ெரும் மகத்ததொழில் 

அமைச்ெரும்) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana - Minister of  Plantation 
Industries and Minister of Industries) 
Sir,I propose that the Hon.Weerasumana Weerasinghe 

do now take the Chair.  
 

ප්රශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

අනුරුව ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුමා මූලාසනනයන් 
ඉවත් වූනයන්, ගරු වීරසුමන වීරියංහ මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ 
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE took 
the Chair. 

 

ගරු මූතෂ  නානායක්කාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශම් ෙවස්වල හන්දි හන්දි 

ගාශන් ගිහින් කෑගහන අය භාර ගන්න බැහැ කියපු රට තමයි අපි 

භාර ගත්ශත්.  සමහර අය භාර ගන්න ළඟට ගිහින් හැිලා ආවා; 

සාකච්ඡා ශෙකක්  තුමනක් තියලා හැිලා ආවා;  ශම්ශක් අමාරුව 

ෙැනශගන  භාර ගන්න බැහැ කියලා හැිලා ආවා. ෙැන් කෑගහන 

අය භාර ගන්න බැහැ කියපු රට තමයි අපි ශම් භාර ගත්ශත්.  

සමහර අය ෙැන් විපක්ෂයට ගිහිල ලා එක පාරට ඉපදුණා 

වාශේ කෑගහනවා. ශතල  පිිපහදුව වහපු තමතිතුමමා ෙැන් ශතල  

පිළිබඳ ප්ර ්න ගැන කථා කරලා කෑගහනවා. ශතල  පිළිබඳ 

ප්ර ්නයක් තති කරපු තමතිතුමමා ඒ ආණ්ඩුශේ ඉඳශගන අවුරුදු 

ගණනක්  එකට වැඩ කරනශකාට  ශම් කියන විනා ය සිේධ වුණා 

නම්  ඒ විනා ය තස් ශෙශකන් බල බලා කැබිනට් එශක් වාඩි 

ශවලා ඉඳලා ෙැන් විපක්ෂයට ගිහිල ලා කෑගහනවා. ෙ ක ශෙකක් 

විතර ඒ අය එක්ක එකට ඉඳලා  ෙැන් එළියට බැහැලා කෑගහනවා  

එශම් කරන වැශඩ් වැරදියි  කරපු වැශඩ් වැරදියිඑ කියලා.  

සමහර ශවලාවට චිත ශහ්රත් මන්ීතුමමන්ලාත් COPE එකට 

තවිත් අලුත ඉපදුණා වාශේ  කථා කරනවා. අපි අහනවා  

ශමාකක්ෙ ශම් ශවලා තිශබන්ශන්  කියලා. ශම් අර්බුෙයට වග 
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[ගරු ම නෂ නානායක්කාර මහතා] 
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කියන්න ඕනෑ මිනිස්සු එළියට බැහැලා   අපි අලුතින් අර්බුෙයක් 

නිර්මාණය කළා වාශේ කථා කරනවා. ඒ අය ශම් වගී ම් භාර 

ගන්න බැිව කර  තිය ශවලාවක තමයි ජනාධිපතිතුමමා ශම් 

වගී ම භාර ගත්ශත්. ඒ වාශේම මාත්  හින් ප්රනාන්දු 

තමතිතුමමාත්  ශම් ඉන්න තමති මණ්ඩලයත් ශම් වගී ම භාර 

ගත්ශත් ශම් රට වැටිච්ච තැන ඉඳලා නිවැරදි තැනට ශගන 

එන්නයි. ඒ අියශයෝගය අපි භාර ගත්තා. රට තිබුණු  තැන ඉඳලා 

යම් තැනකට  ශගාඩ නඟන්න අපට හැකි වුණා. අෙ ශවනශකාට 

මිනිස්සුන්ට කාලා  බීලා  තඳලා  යන්තම් හි ශතල  ටික ගහශගන  

යන්තම් ජීවත් ශවන්න පුළුවන් තැනට ශම් රට තවිත් තිශබනවා. 

රට තිබුණු අගාධශයන් යම් තැනකට ශගාඩ ශගන  රශට් නීතිය 

ස්ථාපිත කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. හැශමෝම  පුේගික 

ශේ පාලනය කරේදී  ආණ්ඩුවක් විධියට ආණ්ඩු පක්ෂශේ සිටි 

හැශමෝම ෙහසකුත් එකක් අඩු පාඩු මැෙ වුණත් ශකාන්ශේසි 

විරහිතව රට ගැන හිතලා ශම් අියශයෝගවලට මුහුණ දුන්නා.  

පුේගික ශේ පාලනය පැත්තකින් තියලා ආපු නිසා තමයි 

ජාතයන්තර මූලය අරමුෙශල  ණය ලැශබන්නත් කින් විශේ  

රටවල සහාය අරශගන ශම් රට ශම් තත්ත්වශයන් ශගාඩ ගන්න 

පුළුවන් තැනට අපි කටයුතුම කශළ්. අපට IMF එ ශක් ණය තවම 

ලැබුශණ් නැහැ. හැබැයි  අපි ශනාශයක් ශනාශයක් සහශයෝග 

අරශගන ශම් රශට් ශපෝිම් නැති කශළ් IMF එශකන් සල ි 

අරශගන ශනාශවයි. ගෑස් ශපෝිම් ටික නැති කළා. 

ඉස්පිිතාලවලට ශබශහත් ටික ශෙන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි  

ශම්වාට IMF එශකන් සල ි ලැබුශණ් නැහැ. විදුි ක් පාදුව අඩු 

කළා. ශම් සියල ල කරන්න පුළුවන් වුශණ්  කැපවීම සහ නිවැරදි 

නායකත්වය තුමළ පුේගික අියප්රායවලට  පුේගික ඉලක්කවලට 

යන්ශන් නැතිව කණ්ඩායමක් විධියට  රශට් නයාය පත්රයට අනුව 

රට ශවනුශවන්  ශම් ටික කාලය වැඩ කරපු නිසා කියන කාරණාව 

මම මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ීතුමමනි  1977දී අපි ආර්ිකය විවෘත 

කළාට පස්ශස්  මාග්රට් තැචර් 1979දී එංගලන්තයට විවෘත 

ආර්ිකය හුගන්වා දුන්නා. එො එංගලන්තශේ තිබුශණ් අෙ අශ්  

රශට් තිශබනවා වාශේම තත්ත්වයක්.  ඒ වනවිට එංගලන්තශේ 

වාර්ික උේධමනය සියයට 18ක්. ඉතිහාසශේ කවොවත් ශනාවුණු 

විධියට පවුම අවප්රමාණ වුණා. කම්කරුවන්  වවෙයවරුන්  දුම්ිය 

ශස්වකයන් රට පුරාම වැඩ වර්ජනය කරමින් සිටියා. රාජය වයාපාර 

සියල ලම වාශේ පාඩු ලබන තැනකට තෙ වැටිලා තිබුණා. රාජය 

අං ය අකාර්යක්ෂමයි. හියට  අශ්  වශේමයි. ඒ වනවිට හිටපු 

ශේ පාලනඥයන් ශම් තත්ත්වය ශවනස් කරන්න ඕනෑ කියලා 

ශත්රුම් අරශගන තිබුණත්  ඔවුන් ඒවා ශවනස් කරන්න බය වුණා. 

ඒවා ශවනස් කශළාත්  තමන්ශේ ශේ ාපාලන අනාගතය විනා  

ශවයි කියන බය තිබුණා. හැබැයි  මාග්රට් තැචර් ආපු ගමන්  පාඩු 

ලබමින් තිබුණු රාජය ආයතන වහලා  ෙැම්මා.  1979 සිට 1984 

වනවිට එතුමමියශේ  ධුර කාලශේ පළමු අවුරුදු හය තතුමශළ් පාඩු 

ලබමින් තිබුණු පතල  වහලා ෙැම්මා. තවත් ශනාශයක් ශවනස්කම් 

කළා. ඒ විතරක් ශනාශවයි  ආයතන ශපෞේගලීකරණය කරන්න 

පටන් ගත්තා. British Aerospace, British Airways  

ශපෞේගලීකරණය කළා.  

ශම් රශට් නම්    ගුවන් යානයකටවත් නැඟලා නැති මිනිස්සු  

ඒවාට බදු ශගවමින් සිටිේදී අපි තවම ඒ ආයතන පවත්වාශගන 

යනවා. හැබැයි ්රිතානයය එො ඒ තීන්දුව අරශගන   එතැනින් 

එහාට ශරෝල ස් ශරායිස්  ්රිටිෂ් ශටිශකාම්  ්රිශටායිල  කියන රාජය 

වයාපාර සහ විදුි ජල සැපයුම්  සියල ල ශපෞේගලීකරණය කළා. 

ඉන් පස්ශස් ඒවා සමාගම්  විධියට ලාභ ලබන්න පටන් ගත්තා. 

ඉන්ධන ක්ශෂ්ත්රශේ ශලෝකශේ තරගකාරී සැපයුම්කාරශයක් බවට 

පත් ශවන්න ඔවුන්ට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ විතරක් ශනාශවයි  

ඔවුන් බදු ශපාලී අනුපාත ඉහළ ෙැමුවා. 1981 වන විට ආර්ික 

විශ ්ෂඥයන්  සහ ආර්ික ප්රවීණයන් 3)(ශෙශනක් එක්ව තැචර් 

ශනෝනාට ිපියක් ියමින් කියනවා  එශම්ක මහා විනා යක්  

වහාම නවත්වන්නඑ කියලා. හැබැයි ඒ කිසිවක් ගණන් ගන්ශන් 

නැතුමව  රට  ඉතා ශේගශයන් ඉස්සරහට ගිහිල ලා එරජය  රජය  

රජය  ජාතික සම්පත්එ කියමින් විනා  කරමින් තිබුණු වි ාල මුෙල  

ප්රමාණයක් ඉතුමරු කරගන්න ්රිතානයයට පුළුවන්කම ලැබුණා. එො 

පතල  වැහුවාම කම්කරුවන්ශේ රැකියා අහිමි වුණා. විරැකියාව 

ඉහළ ගියා. ලක්ෂ 30කට රැකියා අහිමි වුණා. සමස්ත රාජය 

ශේපළවින් තුමශනන් එකක් ශපෞේගික අං යට ලබා දුන්නා. 

ලාභ ශනාලබපු ශපෞේගලීකරණය ශනාකළ සියලු රාජය වයාපාර 

සඳහා භාණ්ඩාගාරශයන් ප්රතිපාෙන ලබා ශෙන එක නතර කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි   එවැනි ආකාරශේ  දුර්වලතා 

තමයි අපි හුගනාගත්ශත්.  අපි ෙන්නවා  ආර්ිකශේ ශබාශහාම 

ප්ර ්න සහගත තත්ත්වයක්  තිශබන බව.  අපි අෙ ශවනතුමරු රාජය 

ශස්වකයන්ශේ රැී -රක්ෂා අහිමි කරලා නැහැ.  තැචර් කළා වාශේ 

වෘත්තීය සමිති මර්ෙනය කරලා නැහැ. හැබැයි සමාජ ආරක්ෂණ 

විවෘත ආර්ික ප්රතිපත්තියක් හරහා ඒ වැඩ පිළිශවළ ඉතා නිවැරදි 

මාර්ගයක් ඔස්ශස් ක්රියාත්මක කිරීම තමයි ශම් අය වැය හරහා අපි 

බලාශපාශරාත්තුම වන්ශන් කියන එක  මතක් කරන්න කැමැතියි. 

අෙ ශම් ජනතාව ශවනුශවන් කිඹුල  කුගළු ශහළන  පාශර් කෑ ගහන 

සමහර උෙවිය ෙැන් රට රටවල යන්න පටන් අරශගන. ඔවුන් රට 

රටවල යන්ශන් ශමාකටෙ? අශ්  විශේ ගත ්රමිකශයෝ ශම් 

ෙවස්වල රටට සල ි ටිකක් එවනවා.  තමන්ශේ අම්මාට ශබශහත් 

ටික ගන්න  වාහනයට ශතල  ටික ගහගන්න සල ි ටිකක් එවනවා.  

රශට් ශතල  ශපෝිම් ටික නැති කරන්න කටයුතුම කරශගන යන ශම් 

ශවලාශේ   කට්ටියක්  රට රටවල ගිහිල ලා එඑශතරට  ශමශතරටඑ 

කියමින් රැස්වීම් සංවිධානය කරමින්  ඒ රටවින් එවන සල ි ටික 

නීතයනුකූලව එවන්න එපා  උණ්ඩියල  ක්රමයට එවන්න කියමින් 

ශම් රටට සල ි ටික එවන එකත් නතර  කරන්න කටයුතුම  කරමින් 

ඉන්නවා.  අපිට  ලසජයි.  ආර්ිකය පිළිබඳව  ශනාශයක් ශේ 

පිළිබඳව බිල ශලෝ මවමින් රශට් ආනගතය විනා  කරන්න රට 

රටවලට ශක්ලම් කියමින් යන ශම් තතැම් කණ්ඩායම් පිළිබඳව 

අපි අශ්   ෙැඩි විශරෝධය ශම් ශවලාශේ  පළ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ඒ වාශේම 1977 අශ්  රටට 

විවෘත ආර්ිකය හුගන්වා ශෙනශකාට ඒ සඳහා ආෙර් ය විධියට 

අපිට බලන්න තිබිච්ච එකම රට චිලී රාජයය. හැබැයි ඒ රශට්ත් 

තිබුශණ් හමුො පාලනයක්. හැබැයි අපි විවෘත ආර්ිකය හුගන්වා 

දුන්නාට පස්ශස් එංගලන්තයත්  චීනයත් හුගන්වා දුන්නා.  චීනයත් 

එො ලංකාවට තවිල ලා ලංකාශේ විවෘත ආර්ිකය පිළිබඳව 

අධයයනය කරලා ගිය බව අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.  මීට අවස්ථා 

තුමනකට ඉස්ශසල ලා චීනශේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඒ කාලශේ 

ලංකාවට  තවිල ලා විවෘත ආර්ිකය පිළිබඳව අවශබෝධ කරශගන 

ගියා. හැබැයි අපට හියට ශම් විවෘත ආර්ීකය ක්රියාත්මක 

කරන්න  බැි ශවච්ච නිසා චීනය අෙ අපට ණය ශෙන තත්ත්වයට 

පත් ශවලා  අශ්  රට චීනශේ මහා ශලාකු ණයකාරශයක් බවට  

පත් ශවලා තිශබනවා.  

එය ක්රියාත්මක කරන්න බැිවීමට ශේ පාලනික සාධක 

වාශේම අශ්  රාජය තන්ත්රශේ  බරපතළ ප්ර ්නයකුත්  බලපෑවා. 

අශ්  රාජය තන්ත්රශේ සිටින ශස්වකශයෝ බහුතරයක් ශහාඳ 

මිනිස්සු.  ශම් බහුතරය ශහාඳෙ  නරකෙ කියන තර්කය සමහර 

ශවලාවට තිශබනවා. බහුතරය කාර්යක්ෂමෙ  තීන්දු-තීරණ ගන්න 

කැමැතිෙ  අකමැතිෙ කියන ප්ර ්නය තිශබනවා.  වැටු්  ලැශබනවා 

නම්  වි්රාම වැටුප හම්බ ශවනවා නම්  වාහනය හම්බ ශවනවා 

නම්  අශ්  ඉහළ නිලධාින්ට ෙරුශවෝ ටික ඉස්ශකෝශල  යවාගන්න 

වාහනය හම්බ ශවනවා නම්  ඉතා වි ාල වැටු්  හම්බ ශවනවා නම්  

සමහර අයට ඒ වැශඩ් කරනවාෙ නැේෙ කියන එක අොළ නැහැ. 

මිනිස්සු ශපෝිම්වල ඉන්නවාෙ  මිනින්සු දුක් විඳිනවාෙ කියන ඒවා 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

ගැනත් ප්ර ්නයක් නැහැ. ඒ ප්ර ්නය තිශබන්ශන් ශම් 

ශේ පාලනඥයන්ට.රාජය ශස්වකශයෝ ඒ පිළිබඳව සමහර 

ශවලාවට උඩ බලාශගන ඉන්නවා. අපි ශම් පිළිබඳව ශචෝෙනා 

මුඛ්ශයන් කථා කරනවා. අපි ශේ පාලනඥයන්ට විතරක්  

ශකාච්චර තඟිල ල දිගු කළත්  රාජය ශස්වකයාශේ තිශබන  

අකාර්යක්ෂමතාව  තීන්දු-තීරණ ශනාගැනීම  තීන්දු තීරණ ගන්න 

කල  මැරීම  -ශම් සියල ල- ශම් තත්ත්වයට බලපා තිශබනවා කියන 

එක මම ශම් ශවලාශේ මතක් කරනවා.   

ඒ වාශේම  ශම් කාරණයත් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. 

"Zootopia" කියලා කාටුන් චිත්රපටයක් තිබුණා. ඒශක් ඉන්නවා 

Slothsලා. Slothsලා කියන්ශන් ශලෝකශේ ඉතා ශහමින් ගමන් 

කරන සත්තුම ජාතියක්. අශ්  සමහර රාජය ආයතනවලට ගියාම 

අශ්  සමහර රාජය ශස්වකශයෝත්  Slothsලා වාශේෙ වැඩ 

කරන්ශන් කියලා හිශතනවා. අශ්  සමහර රාජය ආයතනවලට 

වැඩක් කරගන්න ගියාම  ඒ වැශඩ් කරගන්න ී  වතාවක්  පස්ශසන් 

ගිහිල ලා කථා කරන්න ඕනෑෙ  ී  වතාවක් මතක් කරන්න ඕනෑෙ?  

ජනතාව ශවනුශවන් යම් කර්තවයක් කරගන්න සමහර 

අමාතයාං වලට ගියාම  තමතිවරයකු විධියට එක කර්තවයයක් 

කර ගන්න පහශළාස් වතාවක්  විසි වතාවක් විතර ඒ  

අමාතයාං වල ශල කම්වරුන්ට කථා කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අෙ 

රශට් තිශබන තත්ත්වය. ෙැන් අරගළය ශකාතැනටෙ යන්න ඕනෑ? 

ශම් රාජය ශස්වකයන් දිහා බලන්ශන් නැේෙ?   

සමහර ශේ පාලන නායකයන් ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න 

බයයි. තයි  ඡන්ෙ නිසා. රාජය ශස්වකයන්ශේ ඡන්ෙ 

ොහත්ලක්ෂයක් තිශබනවා. ඒ ඡන්ෙ ටික ගන්න ඕනෑ නිසා ඒ ගැන 

කථා කරන්න බයයි. ඒ විශරෝධතාවල වැරැදි පිළිබඳව කථා 

කරන්න බයයි. රාජය ශස්වකයන්ශේ ලලො උතාව පිළිබඳව කථා 

කරන්න බයයි. නමුත්  අපි ඒ ශේවල  පිළිබඳව බය නැතුමව කථා 

කරනවා. අපට ශේ පාලන අරමුණක් නැහැ. අපට තිශබන 

ඉලක්කය  රශට් ඉලක්කයයි. වැරැදි සියල ල නතර කර ෙැන් 

තිශබන තත්ත්වය ශවනස් කර ගන්න ඕනෑ නිසා අපි ඒ පිළිබඳව 

කථා කරනවා. ඒ වාශේම තමතමන්ශේ වැටු්  ශවනුශවන් කථා 

කළාට  ශවනත් ශනාශයක් ශේ පිළිබඳව කථා කළාට  තමන්ශේ 

පැත්ශතන් ශවන්න ඕනෑ වැඩ ටික ගැන කල පනා කරන්ශන් 

නැහැ.  

අපි ෙන්නවා  සමහර ආයතන එශහමයි. අශ්  රශට් මුෙල  

අමාතයාං ය ගත්තත් එශහමම තමයි. මුෙල  අමාතයාං ශේත් 

වි ාල ඒකාධිකාරයක් තිශබනවා. තුමශනන් එකක් වැඩිශයනුත් 

වැටු්  ලබනවා. හැබැයි  නීතියක් ක්රියාත්මක කර ගන්න ගියාම 

ශමාකක්ෙ තත්ත්වය? අෙ කථා කරන්ශන් අය වැය ගැන; මුෙල  

අමාතයාං ශේ විෂයය. නමුත්  වැඩක් කර ගන්න ගියාම අමාරුයි. 

අෙ වනශකාට විශේ ගත ්රමිකයන්ට වැඩිශයන් වරප්රසාෙ ශෙන්න  

ඒ හරහා වැඩි ශඩාලර් ප්රමාණයක් ලංකාවට ශගන්වා ගන්න 

ශයෝජනා කරලා තිශබනවා. එය ක්රියාත්මක කරන්න ගියාම 

ශමාකක්ෙ වුශණ්? යල  පැන ගිය පරණ නීතියක් තිශබනවා  luxury 

tax කියලා. ඒ අනුව පුංචි වාහනයටත් ෙැන් luxury tax එකක් 

වදිනවා. ඒ නීතිය සංශ ෝධනය කරන්න ඕනෑය කියලා එතුමමන්ලා 

පිළිගන්නවා. නමුත්  කරන්ශන් නැහැ. ඒක කරන්න පරක්කු 

ශවන්න-පරක්කු ශවන්න ලංකාවට ශගන්වා ගන්න තිශබන 

ශඩාලර් ප්රමාණය අඩු ශවනවා; ශඩාලර් ශගන්වා ගන්න කල  ගත 

ශවනවා. හැබැයි ඒ නීතිය ශවනස්  කරන ෙවස කවොෙ කියලා 

කියන්නත් බැහැ. විශේ ගත ්රමිකයන්ට තීරු බදු සහන දීමට  

අොළ ශයෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලශයන් අනුමත කරලා මාස 

ශෙකක් ශවනවා. නමුත් මුෙල  අමාතයාං යටත්  මහ බැංකුවටත් ඒ 

සඳහා වන යාන්ත්රණය හෙලා ශෙන්න තවම බැි වුණා. බැංකු ටික 

එකතුම කරලා system එකක් හෙලා ශෙන්න තවම බැි වුණා.  

ශේ පාලනඥයන් තීන්දු ගන්නවා. කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ 

තීන්දු අනුමත කරනවා. හැබැයි  ක්රියාත්මක කරන්ශන් කවුෙ? ඒ 

නිලධාින්. ශකෝ  ඒවා තවම ක්රියාත්මක ශවන්ශන් නැහැ. ඉතින් 

ශකාශහාමෙ  අපි මිනිසුන්ට සහන ශෙන්ශන්? එතැන තමයි ප්ර ්නය 

තිශබන්ශන්. ශේ පාලනඥයන්ටත් මැදිහත් ශවන්න පුළුවන් 

. මාවක් තිශබනවා. ඒවාට රාජය ශස්වකයන්ශගනුත් සහශයෝගය 

ඕනෑ. මම ශම් ශචෝෙනාවක් ශනාශවයි කරන්ශන්. ශම් රට ශගාඩ 

නඟන්න ශම් ශවලාශේ හැශමෝශේම සහශයෝගය   ක්තිය ඕනෑ 

කරනවා. ශේ පාලනඥයන් විවිධ ප්රතිපත්ති ශගනාවා. එඅපි වවමු - 

රට නගමුඑ කිේවා  "Regaining Sri Lanka" කිේවා. ශනාශයක් 

අවස්ථාවල ශනාශයක් ප්රතිපත්ති ශගනාවා. හැබැයි  ඒ හැම 

අවස්ථාවකදීම ඒ ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කරන්න බැි වුශණ්  

ප්රාශයෝගිකව ඒවා ක්රියාත්මක කරශගන යන්න අව ය සහශයෝගය 

පහළින් ශනාලැබුණු නිසායි.  

ඒ වාශේම අපි මතක් කරන්න ඕනෑ   ඒ වැඩ කරශගන යේදී 

හැම තැනකදීම විගණනය ඉස්සරහට එන බව. විගණනයට 

නිලධාින් එනවා. විදුිය පිළිබඳව විගණනය කරන්න එන්ශන් 

විදුිය පිළිබඳව ශමශලෝ හසරක ෙැනුමක් නැති නිලධාින්. 

Buildings පිළිබඳව විගණනය කරන්න එන්ශන් engineering 
පිළිබඳව ශමශලෝ ෙැනුමක් නැති නිලධාින්. විෂයට අොළ ෙැනුම 

නැතුමව විගණනය කරනවා. ඉතින් රාජය නිලධාින් තීන්දුවක් 

ගන්න බයයි. ඒ අයශේ පැත්ශතනුත් ප්ර ්නයක් තිශබනවා. හැම 

පැත්තම හිර කරශගනයි වැඩ යන්ශන්. ශමානවා හි ශෙයක් 

ප්රසම්පාෙනය කරන්න ගියාම  procure කරන්න ගියාම  නීති 

රාශියක් තිශබනවා. එතශකාට වැඩ කරන්න ගතවන කාලය 

වැඩියි. විශේ  විනිමය එවන්න කියලා විශේ ගත ්රමිකයන්ට 

ෙැන්වීමක් පළ කරන්න පසුගිය ජුනි මාසශේදීයි අපි කැබිනට් 

මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගත්ශ ත්. තව ශවනකල  ඒ 

advertisement එකක් පළ කර ගන්න බැි වුණා. තයි? 

Procurement Guidelines නිසා. ඒවාත් එක්ක මිනිස්සු වැඩ 
කරන්න බයයි. එම නිසා ශම් ශේවල  ප්රාශයෝගිකව ක්රියාත්මක 

කරන්න බැහැ. ශකාශහාමෙ  රටක වැඩක් ඉස්සරහට යන්ශන්? 

හැම ොම ඒක ඒ විධියටම නම් ශවන්ශන්  රටක් විධියට අපි 

ශකාශහාමෙ ඉස්සරහට යන්ශන්? ඒක තමයි ප්ර ්නය. ඒ නිසා ශම් 

ශේවල වලදී ශවනස් ශවන්න ඕනෑ ශේ පාලනඥයා විතරක් 

ශනාශවයි. ශම් system එක  රාජය ශස්වකයාශේ ඉඳලා අපි 

හැශමෝම ශවනස් ශවන්න ඕනෑ බව අපි මතක් කරනවා.  

සමෘේධි වයාපාරය ගැනත් මම කියන්න ඕනෑ. එපුංචි මිනිස්සු 

ගැන බලන්ශන් නැේෙ එ කියලා අශපන් අහනවා. ලංකාශේ පවුල  

පනස්හතරලක්ෂයක් ඉන්නවා. ඒ ප්රමාණශයන් ෙහසයලක්ෂයක් 

සමෘේධි සහනාධාරය  ගන්නවා. පවුල  ෙහසයලක්ෂයක් අවුරුදු 

ගණනාවක් තිස්ශස් සමෘේධි සහනාධාරය  ගන්නවා. සමෘේධිශේ 

ලලො උතාව ශමාකක්ෙ? ලලො උතාව තමයි සමෘේධිශයන් ඉවත් 

වීම. ශකාච්චර කාලයක් තතුමළත  සමෘේධිලාභීන් ශකාපමණ 

සංඛ්යාවක් සවිබල ගන්වා තිශබ්රෙ? නමුත් එශහම එකක් නැහැ. 

ශේ පාලන අව යතාව නිසා හි  ශවන ශමාකක් හි නිසා හැම 

ොම සමෘේධි සහනාධාරය ලබනවා. හබරාත ව ප්රාශේශීය 

සම්බන්ධීකරණ කමිටුශේදී මම ශම් පිළිබඳව ඒ නිලධාින්ශගන් 

තහුවාම  අශ්  ලලො උතා නිලධාිතුමමිය පැහැදිි කළා  ඒ මිනිස්සු 

සමෘේධිශයන් අයින් ශවන්ශන් නැත්ශත් තයි කියලා.  

සමෘේධිය ලබන ශකනා  විදුිය ගන්න ගියාම අඩු ගණනට 

හම්බ ශවනවා; වතුමර ගන්න ගියාම අඩු ගණනට හම්බ ශවනවා; 

අරකට ශම්කට කියලා සහන රාශියක් හම්බ ශවනවා. වාහන 

තිශබන ශකනා  ඉඩම් තිශබන ශකනා  රස්සාවක් තිශබන ශකනා -

හැම ශකනාම- සමෘේධිය කියන්ශන් ආඩම්බරයක්  ආභරණයක් 

කියලා හිතාශගන සමෘේධිශයන් අයින් ශවන්න කැමැති නැහැ. 

සමෘේධිශයන් අයින් කශළාත්  අයින් කරපු ෙවසට මන්ීවරයා 
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ළඟට යනවා  ප්රාශේශීය ශල කම්වරයා ළඟට යනවා  හිතවත් 

ශකශනක් ළඟට යනවා   සමෘේධිය කපන්න එපා  කියලා කියනවා. 

එතශකාට ශම් ජනතාව සවිබල ගැන්වීශම් කටයුත්ත ඉවර 

කරන්ශන් කවොෙ? සමෘේධිය ශෙන්න ඕනෑ අයට ශෙන්න ඕනෑ. දිය 

යුතුම සියලුශෙනාට  හිමි විය යුතුම සියලුශෙනාට මීටත් වඩා වැඩිශයන් 

හි දීලා  යම් කාල . මාවක් දීලා  සමෘේධිශයන් ඉවත් ශවන්න 

පුළුවන් තැනට ඒ අය පත් කරන්න ඕනෑ කියලා මම ශයෝජනා 

කරනවා. 

එශහම නැතුමව හැම ොම සමෘේධිය ලබා ශෙන  හැම ොම 

සහශයෝගය ලබා ශෙන තත්ත්වය වහාම නතර කළ යුතුමයි. ශකශස් 

නමුත්  දු් පත් මිනිස්සු සියලුශෙනා ආරක්ෂා කර ගැනීශම් වැඩ 

පිළිශවළක් අපි ක්රියාත්මක කළ යුතුමයි. ශබාශහාමයක් ප්ර ්න 

අතශර්ත් සියලුශෙනාශේ රැකියා ශම් ශවනශකාට අපි සුරක්ිත කර 

තිශබනවා. රැකියාව ආරක්ෂා කර ගැනීම ශවනුශවන් අපි 

අනාගතවාදී වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කර තිශබනවා. 

කම්කරුවන් තතුමළු ශපෞේගික අං ශේ සියලුශෙනාශේ රැකියා 

ආරක්ෂා කරන වැඩ පිළිශවළක් ශම් අය වැය හරහා අපි ශයෝජනා 

කරලා තිශබනවා. 

ඔබතුමමන්ලාශගන් මම ප්ර ්නයක් අහන්න කැමැතියි. 

වි ්වවිෙයාල පේධතිය තුමළ ආර්ික උපාධිධාින් ශකාච්චර 

ඉන්නවාෙ? ආර්ික විෙයාව හොරපු අය ශකාච්චර ඉන්නවාෙ? 

විෙයාඥයන්  විශ ්ෂඥ වවෙයවරු ශකාච්චර බිහි ශවලා 

තිශබනවාෙ? ජනාධිපතිතුමමා අවසථ්ා කිහිපයකදීම කිේවා  ශම් රට 

වැටී තිශබන ආගාධශයන් ශගාඩ ගන්න ඔබතුමමන්ලාශේ වැඩ 

පිළිශවළ ඉදිිපත් කරන්න කියලා. ශකෝ  ඉදිිපත්  කළාෙ? එශහම 

කරන්ශන් නැහැ. බදු මුෙින් ඉශගන ශගන  ලිත් තතුමලත්මුෙි 

මහත්තයා හුගන්වා දීපු මහශපාළත් අරශගන  ඒ ශස්රම කරශගන 

අෙ පිට රටට ගිහිල ලා Facebook එශකන් රට හෙන්න උපශෙස් 
ශෙනවා. හැබැයි  අපි කියන්ශන් ශම්කයි. රට හෙන්න ශෙන්න 

තිශබන උපශෙස ශෙන්න. ශම් රට ශගාඩ නඟන්න අව ය 

සහශයෝගය ශම් ශවලාශේ ශෙන්න. රශට් බදු සල ිවින් ඉශගන 

ශගන පිට රටට ගිය ඔබතුමමන්ලා සියලුශෙනා -ශලෝකශේ එහා 

ශකළවශර් ඉන්න අයත්- ලංකාවට ශම් ශවලාශේ උෙේ කරන්න. 

ඔබතුමමන්ලා ඉශගන ගත්තුම වි ්වවිෙයාල ටික  ක්තිමත් කරන්න; 

අශ්  ඊළඟ පරම්පරාව හෙන්න.  

ඉන්දියාවත් ශම් වාශේම වැටිච්ච ශවලාශේ Overseas Indians 
තතුමළු සියලු ඉන්දියානු ජාතිකශයෝ එකතුම ශවලා ඉන්දියාව ශගාඩ 

නඟන්න උෙේ කළා. ඒ ශවලාශේ ඒ රටට ශඩාලර් එවන්න එපා 

කිය කියා තැන් තැන්වල යන්න අඅඑශතර ශමශතරඅඅ වාශේ සංවිධාන 

තිබුශණ් නැහැ. හැබැයි  ඉන්දියානුශවෝ විධියට ඔවුන් එකතුම  වුණා. 

අෙ අපි ශ්රී ලාංකිකයන්ටත් කියන්ශන්  සියලු ශ්රී ලාංකිකශයෝ එකතුම 

ශවලා ලංකාව ශගාඩ නඟන්න ඕනෑ කියලායි. විශේ ගතව ඉන්න 

අය  ශේශීය ව ශයන් ඉන්න අය තතුමළු අපි සියලුශෙනා ශම් 

ශවලාශේ රට ශගාඩ නඟන්න එකතුම ශවන්න ඕනෑ. එශහම නැතිව 

කුඩුශක්ඩුකම් කරමින්  කුහකකම් කරමින්  අරයාශේ වැරැේෙ  

ශමයාශේ වැරැේෙ තැන් තැන්වල කිය කියා  වගී ම් භාර ගන්න 

බැිව  ශකාන්ෙ පණ නැති  ආසයි-බයයි ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක 

ශනාකර ඉන්න කියලා අපි හැම ශකනා ශගන්ම ඉල ලනවා.  

ශම් ෙවස්වල හැශමෝම කියනවා  රාජය ආයතන ප්රතිවයුහගත 

කරනවා  එශහම කරන එක අපරාෙයක් කියලා. හැබැයි  ජාතික 

සම්පත් නම්  රටට සම්පත් ශවන්න ඕනෑ. රුපියල  ශකෝටි ගණන් 

රශට් මුෙල  වියෙම් කර කර ඒ ආයතන ආරක්ෂා කරන්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ. රශට් මිනිස්සු රැක බලාගන්න නම්  

විශ ්ෂශයන් පුංචි මිනිස්සු බලාගන්න නම්  ඒ පුංචි මිනිස්සු 

බලාගන්න තිශබන සල ි planeවලට ශගවන්න වියෙම් කරනවා 
නම්  පුංචි මිනිස්සු බලා ගන්න තිශබන සල ි තවත් පිිසකශේ 

වැටු්  සහ overtimeවලට ශගවන්න වියෙම් කරනවා නම්  ඒක 
වැරැදියි. ඒක වහාම නතර කරලා ඒවා අලුත් වයාපාර විධියට 

ඉදිියට අරශගන යන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම ආශයෝජන  අපනයන 

දිි ගන්වන්න තමයි අපි ශම් අය වැය ඉදිිපත් කශළ්. ශම් අය වැය 

ඉදිිපත් කරේදි සමහරු කියනවා  පඩි වැඩි වුශණ් නැහැ කියලා. 

තවත් ශනාශයක් ශනාශයක් ප්ර ්න කියනවා. අපටත් ශවන අය 

වාශේම සල ි අච්ු ගහලා පඩි වැඩි කරන්න පුළුවන්. නමුත්  

එශහම කරන්න අපට වුවමනාවක් නැහැ. ශම්වා ජනප්රියවාදී තීන්දු 

ශනාශවයි. ශම්වා ටිකක් අමාරු තීන්දු. හැබැයි  ඒ අමාරු තීන්දු ටික 

ගන්ශන් ශහට ෙවශස් ශම් රට යහපත් රටක් කරන්න ඕනෑ නිසායි. 

ශම් අය වැය ජනප්රිය  හැශමෝම හුශර් ොන  කිසිශවක් ශහාඳ අය 

වැයක් කියන එකක් ශනාශවයි.  

හැබැයි  ශම් අය වැය අනාගතය ගැන ෙකින අය වැයක්. සල ි 

අච්ු ගහන්ශන් නැතිව  රුපියල  ලක්ෂයකට වඩා වැඩි ආොයමක් 

ලබන අයට අපි බේෙක් ගැහුවා; වයාපාිකයන්ට බේෙක් ගැහුවා. 

හැබැයි  වැන්ෙඹුව  ආබාධිතයා  වකුගඩු ශරෝගියා  වැඩිහිටියා  

ෙරුවා ආදී ශම් සියලුශෙනා ආරක්ෂා කර ගන්න තමයි ඒ   බදු 

ගැහුශේ. එශහම නැතිව සල ි අච්ු ගහමින් ශම් අය ආරක්ෂා 

කරලා රට විනා  මුඛ්යට ශගනියන්න ශනාශවයි. ශම් අය වැය 

හරහා රාජය ආයතන ශපෞේගලීකරණය කරනවාය කියලා 

විපක්ෂය ශචෝෙනා කරනවා නම්  අපි එතුමමන්ලාට මතක් කරනවා 

විවෘත ආර්ිකය උත්කර්ෂයට පත් ශවන්ශන් 1993දී කියලා. ඒ 

කියන්ශන්  ශේමොස මහත්තයා ජනාධිපති වුණාට පස්ශස්. ඒ 

ශවලාශේ තිබිච්ච අව යතාව හැටියට එතුමමා තමයි රාජය ස්කාගාර 

සංස්ථාව හැරී ජයවර්ධනට විකිණුශේ. තුමල හිිය ශවනුවට අෙ 

තිශබන්ශන් MAS Holdings ආයතනය. MAS Holdings 

ආයතනය අෙ ශවේදි ශම් රශට් තරුණ තරුණියන් ී  ොහකට 

රැකියා දී තිශබනවාෙ? විනිමය ශකායි තරම් උපයා තිශබනවාෙ? 

ලංකාශේ සන්නාමය ශකායි තරම් දුරට ජාතයන්තරයට ශගනියලා 

තිශබනවාෙ? ඒක නිසා ශබාශහාම ගැඹුශරන් මශේ පියාශණෝ-

පියාශණෝ කිය කියා ඉන්ශන් නැතිව  පියාශණෝ කරපු කියපු 

ශේවල  පිළිබඳවත් යම් අවශබෝධයක් ලබා ශගන  ඒ අනුව කටයුතුම 

කරන්න කියන එකත් අපි ශම් ශවලාශේ මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  රාජය ශස්වකයා ගැනවත්  

අශ්   කකුශලන් අදින ශවනත් කවුරුවත් ගැන අපට ශපෞේගික 

අමනාපයක් නැහැ. ඒ අයශේ අෙහස් අත්තශනෝමතිකව වාරණය 

කරන්නත් අපට කිසිම අව යතාවක් නැහැ. මාග්රට් තැචර් එො ශම් 

ක්රමය ෙරුණු විධියට මර්ෙනය කළා. නමුත්  ප්රජාතන්ත්රවාෙය 

වි ්වාස කරන අය විධියට අපි ශම්වා මර්ෙනය කරන්ශන් නැහැ. 

අපි ප්රජාතන්ත්රවාෙය වි ව්ාස කරන අය. අපි එො ඉඳලාම 

ප්රජාතන්ත්රවාෙය ශවනුශවන් ශපනී හිටපු අය. අපට ගල  මුල  ගහවි  

විශේචනය කරාවි  අෙ අපි රටට පිළිලයක් විධියට ශපන්නාවි.  

අපි පක්ෂ ශේ පාලනය  ශපෞේගික ශේ පාලනය පැත්තකින් 

තියලා කවුරුත් ශනාකියන තිත්ත තත්ත තමයි රශට් අනාගතය 

ශවනුශවන් කථා කරන්ශන්. ඒ වාශේම ශම් ශවලාශේ අපි 

හැශමෝශේම එකම අශ් ක්ෂාව වන්ශන් වැටිලා තිශබන රට නැඟී 

සිටුවන්ශන් ශකාශහාමෙ කියන එකයි. එශහම නැතිව මට 

තිශබන්ශන් ශහට පාර්ිශම්න්තුම එන්ශන් ශකාශහාමෙ කියන ඒ 

වුවමනාව ශනාශවයි. එපාර්ිශම්න්තුම එන්ශන් ශකාශහාමෙ  බලය 

ලබා ගන්ශන් ශකාශහාමෙ  මම  ජනාධිපති ශවන්ශන් කවොෙ  මම 

අගමැති ශවන්ශන් කවොෙ?එ කියන සිහින තියා ගත්ශතාත් ශම් රට 

හෙන්න බැහැ. තමන්ශේ පටු පරමාර්ථ  පටු ඉලක්ක පැත්තකට 

ොලා ඉස්සරහට තවිල ලා  තැන් තැන්වල පවතින ශපාඩි ශපාඩි 

ශේ පාලනය පැත්තකට ොලා  ශපාදු විධියට හිතන්න ඕනෑ. අපි 

නිෙහස ලබලා අවුරුදු 7(ක් ශවනවා.  හැම තිස්ශස්ම ආපස්සට 

හැිලා බලන  උසුළුශවන් විසුළුශවන් කථා කරන  අවුරුදු 7(ක්  

තිස්ශස් අපි අනාථයි  අපට කර ගන්න බැි වුණා කියන එක නතර 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

කරන්න. ඒක මන්තරයක් වාශේ කියන එක නතර කරලා  අෙ 

ඉඳලා තවත් අවුරුදු 24කින් පස්ශස් අපි රට හි තැනට ශගනාවා 

කියලා රශට් පැත්ශතන් ඉඳශගන  රශට් කණ්ණාඩිශයන් බලන්න 

මුල  ගල  තියන අය වැයක් ශම්ක. ඒකට තමුන්නාන්ශස්ලා 

සියලුශෙනාශේම සහශයෝගය බලාශපාශරාත්තුම ශවනවා  ශම් රශට් 

ෙරුවන්ශේ ඉදිි අනාගතය ශවනුශවන්.  

ශබාශහාම ස්තුමතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු බුේධික පතිරණ මැතිතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 12ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 3.(2] 
 

ගරු ුේධික පතිරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශමවර අය වැය මුෙල  

තමතිවරයා පාර්ිශම්න්තුමවට ඉදිිපත් කරලා පවත්වන ෙවස් 7ක 

විවාෙශේ අන්තිම ෙවස ශවනශකාට  ශම් අය වැශේ තරමත්  ගිය 

අය වැශේ තරමත්  ශම් අය වැශේදී විපක්ෂය ඉදිිපත් කළ කරුණු 

සහ කිකයන්ශේ කථා  - සමහරු එශහ් ශමශහ්  ශකාශහ් වාඩි 

ශවලා හිටියත්- ආණ්ඩුශේ සහ විපක්ෂශේ මන්ීවරුන්ට මම 

ආරාධනා කරනවා  ්රවණය කරන්න පුළුවන් අය ්රවණය 

කරන්න  කියවන්න පුළුවන් අය කියවන්න  කටින් කියවන එකට 

අමතරව හොරන්න කියලා. එතශකාට ඔබතුමමන්ලාට ශ් නවා 

ශබාශහෝශෙශනකු කථා කරලා තිශබන්ශන් කටින්ෙ එශහම 

නැත්නම් ශවනත් කටකින්ෙ කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  රටක සාර්ව ආර්ිකශේ  

කුටුම්භ සහ ආයතනවල  ක්ුර ආර්ිකශේ  ඊළඟ වර්ෂයට අොළ 

වැඩ පිළිශවළ  ඒ සඳහා මුෙල  ශවන් කරන ආකාරය  ඒ වාශේම ශ්රී 

ලංකා ජනරජය ශවනුශවන් පවතින ආණ්ඩුව  රශට් සල ි 

කළමනාකරණය කරන්ශන් ශකාශහාමෙ කියන එක පිළිබඳ 

කැඩපත තමයි අය වැය ශල ඛ්නය කියන්ශන්. හැබැයි  ශම් අය වැය 

ශල ඛ්නයට කින් කසකාරශයෝ වාශේ බදු ප්රතිපත්තිය එළියට 

ආවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශම් පිළිබඳව ශහාඳ කියවීමක් 

මට ඊශේ කියවන්න ලැබුණා. මම ඉශගන ගත්ත කැලණිය 

වි ්වවිෙයාලශේ ජන සන්නිශේෙන අධයයන අං ශේ වි්රාමික 

මහාචාර්ය ආියරත්න තතුමගල  මහත්මයා  එජනයි - ප්රියයිඑ නමින් 

තිශබන YouTube නාිකාශේ එරජ වැසිශයෝඑ කියන විනාඩි )යි 

තත්පර 34ක ශපාඩි video segment එක ගැන ශහාඳ කියවීමක් 
ොලා තිබුණා. එතුමමා කියලා තිබුණා  මෑත වකවානුශේ මා දුටු 

බලසම්පන්නම ප්රහසනය  ඊ ශේ ශපර්ො එජනයි-ප්රියයිඑ ශෙන්නා 

එකතුම ශවලා කළ එරජ වැසිශයෝඑ කියලා. ශකාමිස් සහ බදු රශට් 

අහිංසක මිනිසුන්ශේ ඔළු මත පැටශවන්ශන් ශකායි විධියටෙ කියන 

එකත්  ඒ වාශේම ශේ පාලකයා  -ඉස්සර විධියට ගත්තාම රජා- 

සහ නිලධාි කාටලය ශකායි ආකාරයටෙ තමුන්ශේ සියලු 

අශ් ක්ෂා  පීඩකත්වශේ ආයුධ පාවිච්චි කරලා සාමානය ජනයා මත 

ශහළන්ශන් කියන කාරණයත් අපට හි පැහැදිිව ඒශකන් 

ෙකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම රශට් සියලුශෙනාට ආරාධනා 

කරනවා   ශනාෙැකපු අයත්  ශනාබලපු අයත් චමල  රත්නායක 

ශසායුරාත්  රංග ජයශකාඩි ශසායුරාත් ඉදිිපත් කළ විනාඩි )යි  

තත්පර 34 එරජ වැසිශයෝඑ video segment එක බලන්න කියලා.  

පසු ගිය අය වැය ශල ඛ්නත් එක්ක බලනශකාට ශම් අය වැය 

ශල ඛ්නය ගැන මම සතුමටු ශවනවා. ශමාකෙ  පසු ගිය අය වැය 

ශල ඛ්නවල මුෙල  තමතිවරයා ආණ්ඩුව පැත්ශත් වාඩි ශවලා කථා 

කශළ් විපක්ෂය පැත්තට. උපශෙස් දුන්ශන්  අවවාෙ අනු ාසනා 

කශළ් විපක්ෂයට. හැබැයි  රනිල  වික්රමසිංහ මුෙල  තමතිතුමමාශේ 

ශම් අය වැය ශල ඛ්නශේදී  -එතුමමා අශ්  පැත්ත බලාශගන කථා 

කළත්-  සියලු අවවාෙ  අනු ාසනා  ශපරහුරු  ආෙර්  සියල ල දීලා 

තිබුශණ් කාටෙ? විශ ්ෂශයන් මම හැම ශකශනකුට කියනවා 

එතුමමාශේ අය වැශේ පළමුශවනි පිටු ) කියවන්න එපා  හොරන්න 

කියලා. පළමුශවනි පිටු ) හොරන්න  කියවන්න එපා. 

ශම් පළමුවන පිටු හය කිශයේශවාත් ශම් කාරණය ඔළුවට 

ගන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව මනසින් -සිහි කල පනාශවන්- 

හොරන්න. ඒ සියල ලම කියන්ශන් ශගෝත්රිකවාදී අෙහස් තිශබන 

අයට පමණයි. ඒ වාශේම මා සතුමටු වනවා  ම නෂ නානායක්කාර 

මැතිතුමමා කළ කථාව ගැනත්. එතුමමාශේ මුළු කථාවම වැෙගත් 

ශවන්ශන් විපක්ෂශේ අපට ශනාශවයි. ඒකත් අඩු-වැඩි ව ශයන් 

අොළ ශවන්ශන් ශගෝත්රිකවාදී අෙහස් තිශබන අයට පමණයි.  

මුෙල  තමති රනිල  වික්රමසිංහ මැතිතුමමා කියපු විධියටම 1940 

වනශකාට ජපානයයි  අපියි ආසන්න ව ශයන් ඒක පුේගල 

ආොයමින් සමාන මට්ටමක හිටියා. ඉන් පසුව  ජපානය අපට වඩා 

ශබාශහෝ දුර ගියා. එශහත් අපි 19)4 විතර වනශකාට ශකාියාවට  

සිංග් පූරුවට වඩා ඉදිිශයන් හිටියා. නමුත්  ඒ රටවල  අප අබිබවා 

ගියා. ඒත්  බංේලාශේ ය  ඉන්දියාව වාශේ ෙකුණු ආසියානු 

කලා පශේ අනික් රටවලට වඩා අපි ඉදිිශයන් හිටියා. අෙ 

වනශකාට ඒ සියලුශෙනාට  පහළින් අපි ඉන්නවාය කියන ශම් 

සන්ෙර්භය තතුමළත්  ශේ න මාලා  විපක්ෂශේ අප ට නම් ශබාශහෝ 

කාලයක් තිස්ශස් රනිල  වික්රමසිංහ මුෙල  තමතිතුමමාශගන් අහන්න 

ලැබිලා තිශබනවා. අපට සතුමටු ශවන්න පුළුවන්කම තිශබන්ශන්  

අෙ අත්පුඩි ගහමින්  තලු මරමින් ආණ්ඩු පක්ෂශේ අයට -අශපන් 

ගිය අයට ඒ කාරණය අොළ නැහැ  අනික් අය- අඒහි පස්සිශකෝඅ 

කියමින් ඒ නීරස යථාර්ථය භක්ෂණය කරන්නට වීම නිසායි. එය 

ඉතිහාසශේ සරෙමකට වඩා යථාර්ථය පිළිගැනීමක්.   

මශේ මතකශේ විධියට ශස.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමමා 199) 

ශනාවැම්බර් මාසශේ 01වන ො තමයි ජීවිතශයන් සමු ගත්ශත්. 

එතුමමාශේ උපන්දිනය සැ් තැම්බර් මාසශේ 17. මා කාලයක් 

ටීඑන්එල  රූපවාහිනි නාළිකාශේ වැඩසටහන් කළා. මා ශස.ආර්. 

ජයවර්ධන මැතිතුමමාශගන් සම්මුඛ් සාකච්ඡාවක් ඉල ලුවා. 

ශේමරත්න මාපිටිගම හිටපු ශල කම්තුමමා තමයි මට ඒ සඳහා 

අවස්ථාව සලසා දුන්ශන්. අෙ ජීවතුමන් අතර නැති වුණත් මා 

කෘතශේදීව ශේමරත්න මාපිටිගම මැතිතුමමා සිහිපත් කරනවා. ඒ 

සම්මුඛ් සාකච්ඡාවට ගියාම මට කිේවා  cameraman සහ make-
up artist නැතිව තතුමළට එන්න කියලා. ඒ සම්මුඛ් සාකච්ඡාශේදී 
ශස.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමමා  ම නෂ නානායක්කාර මැතිතුමමා 

කියපු ටිකම -චීනශේ ශවච්ච ශේවල - කියලා ශමශහමත් කිේවා. 

එමා විවෘත ආර්ිකය හුගන්වා ශෙන  ශකාට මට ශගාඩක් අය ශොස් 

කිේවා; බැන්නා. හැබැයි  චන්ිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුමංග 

මැතිනිය 199(දී විවෘත ආර්ිකය පිළිගත්තා විතරක් ශනාශවයි  ඒ 

සඳහා මානුෂීය මුහුණුවරකුත් ශෙනවා කිේවා. මම ශගන ගිය 

ක්රමයට වඩා ශවනසක් ශවලා තිශබන බව ශම් තරුණයාට 

ශපශනනවාෙ?එ කියලා මශගන් තහුවා.  මට මතක විධියට 199) 

අශගෝස්තුම මාසශේ ෙවසක එශහම තහුවා. මම කිේවා  එමට එශහම 

ශවනසක් ශපශනන්ශන් නැහැඑ කියලා. එඑශහනම් මශේ ක්රමයම 

ශන්ෙ යන්ශන්එ කියලා මශගන් එතුමමා තහුවාම මා කිේවා  එඔේ  

හිටපු ජනාධිපතිතුමමනිඑ කියලා. එතශකාට එතුමමා කිේවා  එමශේ 

වයවස්ථාව අනුව හිටපු ජනාධිපතිවරු කියලා ජාතියක් නැහැ. මම 

අෙත් ජනාධිපති ශස.ආර්. ජයවර්ධනඑ කියලා. එශහම කියන ගමන් 

එතුමමා කිේවා  එඑශහනම් 1977 මම ඒක කරන ශකාට  අඒක 

1277 1278 

[ගරු ම නෂ නානායක්කාර මහතා] 
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ගැළශපන්ශන් නැහැඅ කියපු ශේ සිිමාශවෝ  බණ්ඩාරනායක 

මැතිනියත්  චන්ිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුමංග මැතිනියත් අවුරුදු 

17කට පස්ශස් පිළිගත්තා. ශම් තරුණයා හිතා ගන්න  මශේ 

ශමාළයට වඩා  ඒ ශෙන්නාශේම ශමාළය තිශබන්ශන් අවුරුදු 17ක් 

පස්ශසන්එ කියලා. එතුමමා තව ශබාශහෝ ශේවල  කිේවා. ඒවා 

කියන්න මශේ . මිත කාලය තුමළ ඉඩ නැහැ.  

මීට කින් අය වැය ශල ඛ්න ශෙකකදීත් මා ශම් කථාව කිේවා. 

අපි අය වැය ශල ඛ්න පිළිබඳව ප්ර ංසාශවන්වත් අප්රසාෙශයන්වත් 

මිනුම් ෙඬු ගන්න  ඕනෑ  ෙැන් ශනාශවයි   අවුරුේෙකට පසුවයි 

කියලා. ඒ නිසා තමයි මා පුන-පුනා  ඉල ලන්ශන් අය වැය 

කථාශවන් පසුව දීර්ඝ විවාෙයක් පවත්වන්ශන් නැතිව ඒ සඳහා 

ශවන් කරන කාලය අඩු කරලා  පුළුවන් නම් පූර්ව අය වැය 

විවාෙයක් තියන්න කියලා. මා අවුරුදු තුමනක් තිස්ශස් අය 

වැය  විවාෙ වලදී ඒ කාරණය මතුම කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම 

රුපියල  10කින් Cut එක move කරන එකට -රුපියල  10ක් 

කපන්න කියන එකට- විරුේධව මා අවුරුදු ශෙකක් තිස්ශස් කථා 

කරලා තිශබනවා. ශමාකෙ  විපක්ෂය ශයෝජනා කරන්න  ඕනෑ  

රුපියල  10කින් කපා හින්න කියලා ශනාශවයි  රුපියල  10කින් 

වැඩි කරන්න කියලායි. මා හිතන විධියට ශම්ක ශනාශවයි  අෙ 

රශට් ජනතාවශේ -විශ ්ෂශයන් තාරුණයශේ- හෙ ගැස්ම. ශම් 

කුණුහරුප  ශනාශවයි  රශට් තාරුණ යය ඉල ලන්ශන්. අෙ 

ශගෝල ශෆ්ස් භූමිශේ  අරගළය නැති වුණත් හෙවත් තුමළ අරගළය 

ඉල ලන්ශන් ඒක ශනාශවයි. ඒ නිසා රශට් සාති ය බහුතරයක් 

ඉල ලන ශේ ශම් කිසිදු ියවිල ලක් තුමළින් ගමය ශවන්ශන් -

ශපන්නුම් කරන්ශන්- නැති බව මා ශම් රශට් ජනතාවට කරන 

සාධාරණයක් ව ශයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 

ඒ වාශේම  ඉතා පැහැදිිව රශට් නව පරම්පරාශේ අියලාෂ  

අශ් ක්ෂා ශවනුශවන්  ඒ අය ශවනුශවන් දිගුකාලීන සහ 

මධයකාලීන වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 2023 වසශර් 

කරන්න බලාශපාශරාත්තුම ශවන කාර්යභාරය ශම් අය වැය 

ශල ඛ්නය තුමළ පිළිබිඹු වන්ශන් නැහැ කියන කාරණය මම සඳහන් 

කරන්න ඕනෑ.  

ඒ වාශේම මහා පිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ශේ  මාත් කටයුතුම 

කරපු ක්ශෂ්ත්රයක් වන කර්මාන්ත අමාතයාං ය යටතට ගැශනන 

සුළු හා මධය පිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ශේ  සාම්ප්රොයික 

කර්මාන්තකරුවන්ශේ  ශම් රශට් එො ශේල ශහායාශගන ජීවත් 

ශවන වෙනික කම්කරුවන්ශේ -ශම් සියලුශෙනාශේ- අියලාෂ ශම් 

අය වැය තුමළින් ඉෂ්ට කර ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියන එක 

විශ ්ෂශයන් කියන්න ඕනෑ. රජශේ පඩි වැඩිවීම් පිළිබඳ කාරණා 

ශවනම සංවාෙයකට අරශගන අපි කථා කරමු. නමුත්  මම ශම් 

සඳහන් කළ කිසිදු පිිසකශේ අියලාෂ ශම් රජශේ බදු ප්රතිපත්තිය 

තුමළින්වත්  ශම් අය වැශේ කථා කරන සාර්ව ආර්ික ප්රතිපත්තිය 

තුමළින්වත් ඉෂ්ට කර ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියන කාරණය 

ඉතා කනගාටුශවන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

ඒ අතර  ශමතැන ියැවිල ලක් ඉදිිපත් කරලා තිශබනවා  

ශමාකක්ෙ විපක්ෂයට තිශබන විකල පය කියලා අහලා. විවිධ 

ශේ පාලන පක්ෂවල සංයුතියක් විධියට ක්රියාත්මක වන 

විපක්ෂශේ ඒ ඒ ශේ පාලන වයාපාර විසින්  -සමඟි ජන බලශේගය 

පමණක් ශනාශවයි  විපක්ෂශේ අශනකුත් ශේ පාලන වයාපාර 

විසින්- විකල පය විධියට ඔවුන්ශේ ප්රතිපත්ති සමුොය ඉදිිපත් 

කළාය කියන එක මම ඉතා පැහැදිිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. මට 

සමඟි ජන බලශේගශේ විකල ප වැඩ පිළිශවළ  ගැන එක 

සහතිකයක් ශෙන්න පුළුවන්. අපි ශම් රශට් ආණ්ඩු බලය ගත්ත 

අවස්ථාවක ක්රියාත්මක කළ යුතුම ශකටි කාලීන  මධය කාලීන හා 

දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිශවළ පිළිබඳව අපි ශම් වන විටත් සෑශහන්න 

දුරට සාක්ෂාත් කරමින්  ශකටුම්පත් කරමින් ඉන්නවා. ඉතිහාසශේ 

පළමු වරට  විපක්ෂ නායකතුමමාශේ ඊශේ කථාව තුමළත් ශපන්වා 

දුන්නු ආකාරයට  මත් වතුමර සහ දුම්වැටි පිළිබඳව අපි වැෙගත් 

ක්රියාමාර්ග ගන්න බලාශපාශරාත්තුම වනවා. මට මතක් ශවනවා  

ගිය පාර කැ් ස්ටන් කියන සිගරැට්ටුවක බදු  අඩු කරපුවාම  මම 

විපක්ෂශේ අන්න අර පුටුශේ එො ඉඳශගන ඒ ගැන කථා කළාම  

එො ආණ්ඩුශේ ඉස්සරහා ශ් ළිශේ තුමන්වැනි ශම්සශේ හිටපු මුෙල  

තමතිතුමමා නැඟිටලා එහක්  හක්එ ගාලා හිනාශවලා වාඩි වුණු හැටි. 

ගිය අවුරුේශේ හිටපු මුෙල  තමතිතුමමා තමයි එශහම කශළ්. මම 

එො තහුවා  තයි සිගරැට්ටුවක මිල අඩු කශළ් කියලා. ෙැන් අෙ 

බීඩියක මිල බේෙට යටත් කර තිශබනවා.  ගිය පාර බීඩිශේ බේෙ 

අයින් කරන්න කියලා  සිගරැට්ටුශේ මිල අඩු කළා.  හැම ොම 

එකම ඔළුශගඩි ටිකක් ඉන්න ආණ්ඩු පක්ෂයක  -ඕනෑ නම් 

එක්ශකශනක් ශෙශෙශනක් ශවනසක් ශවලා තති- ආණ්ඩු පක්ෂශේ 

හිටපු පිිසක් විතැන්ශවලා විපක්ෂයට තවිල ලා තිශබන 

ශමාශහාතක  ඉතා පැහැදිිව අපිට ශපශනන ශේ තමයි  ශම් අය 

ඒකමතිකත්වශයන් ශතාරව ගමන් කරන බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  නිෙහස ලබා අවුරුදු 7(ක් ගත 

ශවලාත්  ශම් රටට ඕනෑ විධායක ජනාධිපති ක්රමයක් ෙ  නැත්නම් 

අගමැති ක්රමයක් ෙ කියලා තවමත් සංවාෙ කරමින් ඉන්න 

ශලෝකශේ එකම රට අශ්  රට ශවන්න පුළුවන්. ඉන්දියාශේ 

පවතින ක්රමය ශවනස් කිරීමක් පිළිබඳව ෙැන් ඉන්දියාව සංවාෙ 

කරනවා ෙ? නැහැ. ඒක 1940 ශවනශකාට තීන්දු කරලා ඉවරයි. 

මැතිවරණ ක්රමය පිළිබඳවත් තවම සංවාෙයක් යනවා. නිෙහස 

ලබාශගන අවුරුදු 7(ක් ගත ශවලා තිබියදී  මැතිවරණ ක්රමය 

පිළිබඳව තවමත් සංවාෙ කරන ශලෝකශේ එකම රට අපි ශවන්න 

පුළුවන්. ශකාටින්ම කියනවා නම්  පාසලකට ෙරුශවක් තතුමළත් 

කිරීශම් ක්රමය පිළිබඳවත් තාමත් සාකච්ඡාවක් යන ශලෝකශේ 

එකම රට අශ්  ර ට. එශහම නම් අපට වැරදිලා තිශබන්ශන් අපි 

ශවනස් ශවන ප්රතිපත්තියක ගමන් කිරීමයි.  

ෙැන් ලංකාව ගත්ශතාත් ෙැන් බඩු මිල වැඩි ශවනවා. හැබැයි  

බඩු මිල වැඩිවීශම් pattern එකට වඩා සිගරැට්ටුශේ මිල වැඩිවීශම් 
pattern එක ශවනස්. සිගරැට්වින් ලැශබන බදු මුෙල ශවනස්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශමන්න ශම් තත්ත්වය  තුමළ මුෙල  

අමාතයාං යට සල ි ශහායන්න ඕනෑ නම්  ඒ සම්බන්ධ කාරණා 

ශකශරහි වැඩි අවධානය ශයාමු කරන්න ශවනවා.  ශම් කථා කළ 

කරුණු කාරණාවලට අොළ ශල ඛ්න 3ක් මම ශම් අවස්ථාශේදී 

සභාගත* කරනවා. මීට කින් මම ශම් කරුණු කාරණා ගැන 

පාර්ිශම්න්තුමශේ  කථා කළා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ීතුමමාට නියමිත කාලය ෙැන් අවසානයි. කථාව 

අවසන් කරන්න. 

 

ගරු ුේධික පතිරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
මම කථාව අවසන් කරන්නම්  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි. 

මට තව සුළු කාලයක් ශෙන්න.  

මත් වතුමර ශබෝතලශේ ස්ටිකරය තලවීම පිළිබඳ කාරණය 

ගත්ශතාත්  අන්න ඒක ශහාරට අච්ු ගහලා. ඒකට සුරාබදු 

ශෙපාර්තශම්න්තුමශේත් සමහරු සම්බන්ධයි. ඒ පරීක්ෂණ යට 
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————————— 
*  පුස්තකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ිශම්න්තුමව 

ගහලා. ශහ්තුමව තයි? සුරාබදු ශකාමසාිස් ජනරාල  පුටුවට එන්න 

ශකළ හලන අයයි  පුටුව රැක ගන්න කටයුතුම කරන අයයි ඒක යට 

ගහලා. ඒ ස්ටිකරය ශහාරට  අච්ු ගහලා ෙැන් ඒ පරීක්ෂණය යට 

ගහශගන ඉන්නවා. ෙැන් ශහාර සල ි අච්ු ගැහුශවාත් ඒ සම්බන්ධ 

පරීක්ෂණ යට ගහ ශගන ඉන්නවාෙ? නැහැශන්. ශකශස් ශහෝ ශම් 

ආකාරයට සුරාබදු ශෙපාර්තශම්න්තුමශවන්  ශේශීය ආොයම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුමශවන් ලබා ගන්න තිශබන ආොයම ලබා ගැනීමට 

ශනාහැකිවීශම් ශේෙවාචකයකට අපි මුහුණ දීලා තිශබනවා. 

ඒ නිසා මම අවසාන ව ශයන් ශම් කාරණයත් කියනවා. සමඟි 

ජන බලශේගය විධියට අපි ශම් ශමාශහාත ශවනශකාට සතිශේ 

සෑම සුගො දිනයකම  සෑම අඟහරුවාො දිනකම පැය )ක් ශම් රශට් 

සෑම ක්ශෂ්ත්රයකටම අොළ ප්රතිපත්ති සකස් කිරීම තමයි සිදු 

කරන්ශන්. 

ශම් රශට් ප්රතිපත්ති සම්පාෙනශේදී විකල ප ශමානවාෙ කියලා 

අහලා ඒ ඔස්ශස්  ජනතාවාදී විකල ප  සමාජ ප්රජාතන්ත්රවාෙය මත 

පෙනම් ූ විකල ප ඔස්ශස්  සමාජ ශවශළඳ ශපාළ ක්රමයක් ඔස්ශස්  

සැමට සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීශම් ක්රමය ඔස්ශස්  අලුත් ගමනක්  

අලුත් වැඩ පිළිශවළක් ශගන යන ශේ පාලන වයාපාරයක් විධියට 

අපි ශම් අය වැයට විරුේධ ශවන්ශන්  ශම් අය වැය අයිසිං තවරපු 

සුන්ෙර ශක්ක් ශගඩියක් බුග අය වැයක් නිසායි. හැබැයි  නයි විස 

කවලා  ඒක උඩ පිච්ච මල  ටිකක් ලස්සනට ශපශනන්න තියලා  

ඒක තුමළින් සුවඳ හමනවාය කියලා බලාශපාශරාත්තුම ශවනවා. 

හැබැයි එන්ශන්  කිඩාරම් මල  සුවඳ විතරයි. ශබාශහාම ස්තුමතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මන්ීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 

8ක කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 3.47] 
 

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொெிொியர்) திஸ்ஸ விதொரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි, අපි සියලුශෙනාම ෙන්නවා, 

අශ්  රට ෙරුණු විශේ  විනිමය හිඟයකට මුහුණ දීලා තිශබන බව. 

ඒ ශහ්තුමශවන් ෙැන් රජශේ ශරෝහල වල ශබශහත් ශහ්ත් ශනාමැති 

තත්ත්වයට පත්ශවලා තිශබනවා. මම වවෙයවරයකු හැටියට ඒ 

ගැන කනගාටු ශවනවා. ශලඩ්ඩුන්ට ෆාමසිවලට ගිහිල ලා ගිනි 

ගණන් මුෙල  ශගවලා ඒ ශබශහත් ලබා ගන්නයි සිේධශවලා  

තිශබන්ශන්.  

එක පැත්තකින් අශ්  රටට තශමිකානු ශඩාලර් බිියන 

42කට වැඩි ගණනක් ශගවීමට සිදු වී තති නිසා තමයි ශම් විශේ  

විනිමය හිඟය තතිශවලා තිශබන්ශන්. අවුරුදු පතා ශඩාලර් බිියන 

7කට වැඩි ගණනක් ශගවන්න සිේධශවලා තිශබනවා. ශම් 

තත්ත්වශයන් ශගාඩ යෑම සඳහා ශම් අය වැය තුමළ කිසිම 

සැලැස්මක් නැහැ. ඒ ගැන කිසිදු විධිමත්, සංවිධානාත්මක පියවරක් 

ඉදිිපත් කරලා නැහැ. 

අශනක් අතට පිට රටවින් එන නැේවලට ප්රමාෙ ගාසත්ුම 

ව ශයන් වි ාල ප්රමාණයක් වැය කරමින් ශඩාලර් වි ාල 

ප්රමාණයක් නාස්ති කරනවා. ඒ පිළිබඳව මම කනගාටු  ශවනවා. 

ශමන්න ශමවැනි තත්ත්වයකට තමයි ශම් රට ශගනැල ලා 

තිශබන්ශන්. අශ්  ශඩාලර් හිඟය ශම් ආකාරයට වැඩිශවලා 

ගිශයාත්, මම කින් කිේවා වාශේ ශබශහත් වැනි අතයව ය 

ශේවල  වුණත් අපට පිට රටින් ලබාගන්න ශනාහැකි තත්ත්වයකට 

එනවා. 

ශමම විශේ  විනිමය හිඟය තති වුශණ් ණය ගත්ත නිසා.  තව 

තව  ණය ගන්නයි යන්ශන්. IMF එකට යනවා  ශලෝක බැංකුවට 
යනවා  ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවට යනවා. ඉතින්  ශම් රට තවත් 

ප්රපාතශයන් ප්රපාතයට වැශටනවා. ශම්කෙ  අපි යන ගමන? ඒ 

ගමන ශවනස් කිරීමට ශමම අය වැය තුමළ කිසිම වැඩ පිළිශවළක් 

නැහැ. 

ඒත් එක්කම ෙැන් අපි සාමානය ජනතාවශේ තත්ත්වය  බලමු. 

බඩු මිල අහසට නඟිනවා. ශවශළන්ෙන්ට ඕනෑ ගණනක් අය 

කරලා ශපාශහාසත් වීම සඳහා මාර්ගයක් තති කරලා තිශබනවා. 

එක පැත්තකින් මැෙ පන්තිශේ අය  ගසා කෑම සිදු ශවනවා. 

ශගාවියාට සහ නිෂ්පාෙකයාට නියම මිල ලැශබන්ශන් නැහැ  

ඔවුන්ට පහර වදිනවා. අශනක් පැත්ශතන් බඩු ගන්න 

පාිශභෝගිකයාට වි ාල මුෙලක් වැය කරන්න  ශවලා තිශබනවා. 

ශම් තත්ත්වය උඩ අශ්  රශට් ජනතාවශේ ආොයම වැඩි ශවලාත් 

නැහැ  පඩි වැඩි කිරීමකුත් නැහැ. ශම් හරහා ජනතාවට ශමානවාෙ 

සිේධශවලා තිශබන්ශන්? මම කියන්න කනගාටුයි  වවෙය 

පර්ශේෂණායතනශේ සමීක්ෂණයක් තුමළින් ශපන්වලා තිශබනවා  

සමස්ත පවුල වින් සියයට )4කට වඩා ෙිරතා ශර්ඛ්ාවට  පහළ 

මට්ටශම් ඉන්න අඩු ආොයම්ලාභීන් බව. 

ඒ ශගාල ලන්ට නියම ආහාර ප්රමාණයක් ලැශබන්ශන් නැහැ. 

ෙැන් මන්ෙශපෝෂණය වැඩි ශවලා තිශබනවා. ඒ ප්රමාණය සියයට 

20 පනින තත්ත්වයට තවිල ලා තිශබනවා. අවුරුදු පහට අඩු 

වයශස් ෙරුවන් පස්ශෙශනකු ගත්ශතාත්  එක්ශකශනක් 

මන්ෙශපෝෂණශයන් ශපශළනවා. අනාගත පරම්පරාවලටත් ශම්ක 

බලපානවා. ඒ ළමයාශේ  ාරීික දියුණුව හියාකාරව  

ශනාශවනවා පමණක් ශනාශවයි  මානසික දියුණුවත් තති වන්ශන් 

නැහැ. ඒක අශනක් ළමයින්ටත් යම් ප්රමාණයකින් බලපානවා.  

ශමාන වාශේ අනාගත පරම්පරාවක්ෙ නිර්මාණය ශවන්න යන්ශන් 

අශ්  රශට්? ශම් ආකාරයට බැලුවාම බඩගින්න   වැඩි ශවනවා.  

මන්ෙශපෝෂණය වැඩි ශවනවා. ශම් තත්ත්වයත් එක්ක වැඩි 

කාලයක් යන්න ශපර අප රශට් ජනතාව සාගින්ශනන් මිය යන 

තත්ත්වයකුත් තති ශවයි. ශම් ප්ර ්න විසඳන ආකාරය ගැන ශම් අය 

වැය ශල ඛ්නශේ වචනයක්වත්   නැහැ. ශම්වා තමයි ෙරුණු ප්ර ්න. 

ශම් ෙරුණු ප්ර ්නවලට විසුගම් ශසවීම කරා ගමන් කිරීමක්වත් ශම් 

අය වැය ශල ඛ් නශේ ශපශනන්නට නැහැ. අපි  

රටක් හැටියට ශමවැනි තත්ත්වයකට මුහුණ දුන්නාම ශමාන 

වාශේ අනාගතයක් ෙ තති වන්ශන්? අවුරුදු 10ක්  20ක්  (0ක් 

යනශකාට තති වන ශසත ගැන රසවත් වචන පාවිච්චි කරමින් 

කථා කරනවා පමණයි. අෙ තිශබන තත්ත්වය ගැන හිත ශයාමු 

කරලා  ශම් ෙරුණු තත්ත්වශයන් අපි ශගාඩ එන්ශන් ශකාශහාමෙ  

ශම් ආර්ික අර්බුෙශයන් අශ්  රට ශබ්රරාගන්ශන් ශකාශහාමෙ 

කියන ප්ර ්න ගැන නිසි වැඩ පිළිශවළක් ශම් අය වැශේ ෙකින්න 

නැහැ. අශ්  රශට් ජනතාවශේ බඩ ගින්න වැඩි වීම  

මන්ෙශපෝෂණය වැඩි වීම  ශරෝගීන්ට ශබශහත් නැතිකම ආදි 

ප්ර ්නවලට හිත ශයාමු කරලා  ඒවා විසඳන ශයෝජනා ශමාකවත් 

ශම් අය වැය ශල ඛ්නශේ සඳහන් කරලා නැහැ. ඒ ප්ර ්නවින් 

ගැලවීශම් මාර්ගයක්වත් ශපන්වලා නැහැ. ඒ ගැන මශේ 

කනගාටුව ප්රකා  කරනවා.  

ශම් අය වැශයන් අපට කියනවා  අලුත් ගමනක් යන්න ෙැන් 

මාවතක් නිර්මාණය කරනවා කියලා. නමුත්  ශම්ශකන් සිේධ 

වන්ශන් රටක් හැටියට  ජනතාවක් හැටියට අප තවතවත් වැශටන 

එකයි. ඒ ගැන කනගාටුව ප්රකා  කරමින් මශේ වචන ස්වල පය 

අවසන් කරනවා.    ශබාශහාම ස්තුමතියි.  
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[ගරු බුේධික පතිරණ  මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran. You 
have 17 minutes. 

 
[4.05 p.m.] 
 

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

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Presiding Member, the Debate on the Second 
Reading of the Budget presented by the Minister of 
Finance, who also happens to be the President, is ending 
today. I have consistently recorded my opposition to 
President being the Minister of Finance. From 2010 
onwards, in this House, whenever the President, in his 
capacity as Minister of Finance, has presented a Budget, I 
have recorded that protest and I wish to record that today 
as well. When a person who is not a Member of this 
House presents the Budget or is the Minister of Finance, 
that seriously curtails this House’s ability to be in total 
control of public finance, as the Constitution stipulates in 
Article 148.  

This also exposes another thing this time. That is, 
there is a Twenty First Amendment to the Constitution 
that was brought in and said to be going back to the 
Nineteenth Amendment - that is, doing away with the 
Twentieth Amendment - which, as we pointed out during 
that Debate, does not really do that. Under the Nineteenth 
Amendment to the Constitution, the President could not 
hold any Ministries, not even the Ministry of Defence. 
Only for the tenure of the President at that time - personal 
to President Maithreepala Sirisena- three named 
Ministries were permitted in the Transitional Provisions. 
Thereafter, the President could not hold any Ministries. 
But now, the President actually can hold any number of 
Ministries; in fact, he can hold all the Ministries. So, this 
is another occasion on which we can expose that lie to the 
country, that some reform was made, that Executive 
powers were curtailed through the Twenty First 
Amendment, but no, no such thing was done. Even the 
one positive thing that is being touted is the re-
establishment of the Constitutional Council. That also, we 
pointed out, is a political body, that it is not the 
Constitutional Council under the Seventeenth 
Amendment, that more of its Members are from this 
House, which makes it political, and that body is tasked 
with the appointment of, amongst others, Independent 
Commissions.  

In the last couple of days, we found how the supposed 
Independent Commissions' Chairmen had behaved. We 
saw the Charman of the National Police Commission 
going to the VIP lounge to receive a person who was 
chased out of this country for fraud and large-scale 
corruption. Who else, but the Chairman of the National 
Police Commission was there bowing to him and 
welcoming him back! A few days before that, we heard 
the Chairman of the Office on Missing Persons saying 
that only a few people went missing and all of them are 
living abroad. 

That very Office was established to investigate into 
missing persons. All of the Government Commissions, 
there were many, had reported that over 20,000 people 
had gone missing; that is a conservative number. But, the 
Chairman of the Office that was appointed to go into that, 
supposedly an independent office, says nobody has gone 
missing. Then, the Hon. Minister of Justice, Prison 
Affairs and Constitutional Reforms explains saying, "No, 
he is wrong because he has not understood the 
Government’s priority. The Government has prioritized 
reconciliation measures which must deal with the issue of 
disappearance also and unfortunately, this Chairman does 
not seem to know that." That creates another problem. 
Why should a Chairman of an independent office know 
what the Government’s priorities are, if he is 
independent? Why should he comply with what the 
Government wants to do today? The Government would 
not want to do that tomorrow; the Government changes 
its mind day to day. If it is an independent office, he has 
been tasked, by law, to make investigations into the tens 
of thousands of disappearances in the country, but that is 
what its Chairnan says. So, the Twenty First Amendment 
was just an eyewash and really did not make anything 
independent in this country nor did it strip the President 
of any Executive powers.   

That said, let me turn to the Budget Proposals. I want 
to concentrate on one matter and that is with regard to the 
EPF. The EPF is Sri Lanka’s single largest fund. That 
fund has been dipped into and there are serious 
allegations of fraud and corruption in the way 
investments have been made out of this fund. There had 
been five forensic audits conducted, but no action has 
been taken to date. The last Annual Report of this Fund 
published was for 2016. Forensic audits had revealed 
massive frauds into the earnings and savings by the 
working force of this country, and not a muscle has been 
moved; nothing, to date, has happened with regard to 
taking action on that. I am highlighting this because the 
economic crisis we are facing in this country is primarily 
due to corruption and that is why the IMF, in its Report, 
said there are corruption susceptibilities and that is one of 
the challenges for the IMF's implementing of its 
programme in this country. The President or the Minister 
of Finance, in his Budget Speech, said that that - 
corruption issues - will be dealt with. But, where? 
Nothing has been done.   

The other issue is with regard to the office of the 
Attorney-General, who advises the Government, appears 
on behalf of the Government and defends the 
Government. Even when the Right to Information 
Commission orders the Central Bank to divulge certain 
information, the Central Bank appeals and the Attorney-
General appears for them.   

All these are public funds, monies of the people of 
this country. There is absolutely no transparency. 
Evidently, large-scale corruption and fraud, all that is 
covered up by the Government, the Central Bank, the 
EPF and the Attorney-General gives absolute sanction to 
cover it up. With that background, how do we get out of 
this economic crisis? The Government pays lip service, 
but every action of the Government demonstrates the 
opposite.  
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පාර්ිශම්න්තුමව 

Earlier this morning, the Hon. Anura Dissanayaka 
cited the case of a Minister who asked an Ambassador for 
a bribe. That was reported; he was suspended from the 
Cabinet; he got a committee of his choice appointed, 
which exonerated him, and he is back in the Cabinet. To 
add insult to injury, that very Minister has been appointed 
as the President’s nominee on the Constitutional Council! 
The Constitutional Council, which is supposed to appoint 
independent Commissions, hand-picked him because 
there is no one who is up to that mark in the Cabinet, who 
has the brass to go and ask an Aambassador for a bribe! I 
suppose the other Ministers are a little less corrupt. So, 
you have to pick the most corrupt to appoint to the 
Constitutional Council. Then, you have a convicted 
extortionist as the Chief Government Whip.  

 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

So, how do we tell either the IMF or anyone else that we 
are dealing with corruption? The Government has really 
no intention of doing any of that sort; the President, too, 
has no intention. Those are President’s appointments. So, 
you say one thing, but do just the opposite.  

There is a book written by Mr. V.P. Vittachi on 
President J.R. Jayewardene’s conduct, a small blue colour 
book which I have read some time ago.  It is called “Sri 
Lanka: What Went Wrong?”  Mr. Vittachi coins a word 
and calls it “plonking”. He says, “President Jayewardene 
will say, ‘I am turning right; this is the right way to go. I 
am turning right, now’ and he will turn left”. While 
travelling left, all the time he insists, “No, no, I am 
travelling right”. That is “plonking”. The incumbent 
President learned his political lessons from President 
Jayewardene and one wonders whether that is what he is 
now practising saying, “We are dealing with corruption”, 
but doing the very opposite to what will eradicate 
corruption.  

The Tamil National Alliance Parliamentary Group met 
today and took certain decisions with regard to this 
Budget. We have highlighted various shortcomings and 
matters that are contrary to the well-being of this country, 
particularly the high percentage of allocation to the 
defence sector. The country’s economy is contracting; 
various fundamental service sectors are contracting and 
reducing whilst, in the last two years, the allocation to the 
defence sector has increased by 12 per cent! 

That is not just salaries and Recurrent Expenditure 
which is necessary. You must visit one of the camps to 
see the high life that goes on there. To test it out, a few 
days ago, I went with the Hon. President and had lunch at 
the Air Force Base, Vavuniya. The lunch was of a 
standard that is higher than what you can get in a seven-
star hotel; nothing has come down. No one wants to touch 
that; the ceramic ware, food and everything, nobody 
wants to touch. But, you are telling the country to reduce 

expenses. Seventy per cent of our people have dropped 
one meal and 50,000 children are in danger of 
malnutrition! The Government might deny it, but those 
are the real facts. And, you want to keep the military 
happy; you do not want to upset them so that you could 
suppress dissent and the people who protest that they do 
not have food to eat. So, all of that is there. 

And, at a time like this, one would have expected a 
programme through this Budget to lift this country out of 
the economic crisis, but that is not there. So, we are 
opposed to this Budget. But, for one reason, we took a 
decision today not to cast our vote in opposition.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

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

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I am concluding, Sir.  

That is, due to the reason that the President has, in the 
last couple of days, repeatedly said that he is taking steps 
to resolve the long-standing Tamil national question. 
Although we are sceptical - it is not because we trust it - 
we do not want to be blamed for opposing a President 
when he says, “I want to solve this. Come, let us sit down 
and talk”. So, for that very reason, we will, today, not 
cast our vote against this Budget.    Thank you. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තුමෂාර ඉුගනිල  අමරශස්න මැතිතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 

1(ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. (.22] 
 

ගරු ුෂ ාර ඉඳුනිල් අමරනස්න මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශම්  නිෙහස් ලංකාශේ 77වන 

අය වැය; බංශකාශලාත් ලංකාශේ පළමුශවනි අය වැය. ලංකාශේ 

අය වැය කියවන කිසිම වාරයක ජනතාවශේ සන්නිශේෙනයට  

සැලකිල ලට පාත්ර ශනාවුණු  පළමුශවනි අය වැය අෙ අපි ඉදිිශේ 

තියනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  සාමානයශයන් ශවන ො 
අය වැය කියවනශකාට මිනිස්සු ඒ ගැන උනන්දුයි. ශර්ඩිශයෝ 

එකක් ළඟ  ටීවී එකක් ළඟ  මිනිසුන් බලාශගන ඉන්නවා  

ශමානවාෙ ලැශබන සහන  ශමානවාෙ අහිමි ශවන්ශන් කියලා. 

එශහම නැත්නම් පහුවො පුවත් පතකින් ශහෝ බලනවා  ලැබී 

තිශබන සහන සහ අහිමි වී තති ශේවල  ශමානවාෙ කියලා. එශහම 

කිසිම අරමුණක්  සැලසුමක්  උනන්දුවක් නැති අය වැය 

විවාෙයකට තමයි අෙ අපි සහභාගි ශවලා ඉන්ශන්.   

රට වශට්ම මුහුෙ තිශයන  ආගන්තුමක සත්කාර අතින් ඉතාම 

විශිෂ්ට තැනක ඉන්න  අධයාපනය අතින් ශලෝකය පුරා ඉමහත් 

ී ර්තියක් තියාශගන හිටපු  විවිධාකාර විධියට ඉස්සරහින් හිටපු 

1285 1286 

[ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා] 
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ජනතාවක් ඉන්න ඉන්දියන් සාගරශේ මුතුම තටය  අෙ කාලකණ්ණි 

තටයක් බවට පත් ශවලා තිශයනවා. එවැනි අවස්ථාවක විකෘති 

ආණ්ඩුවක  විකෘති අය වැයක් පිළිබඳවයි අපි සාකච්ඡා කරමින් 

ඉන්ශන්.  

එතශකාට ශම් අය වැශේ අරමුණු විය යුතුම වන්ශන් ශමානවාෙ? 

බංශකාශලාත්භාවශයන් රට මුො ගන්ශන් ශකාශහාමෙ කියන 

කාරණා ගැන ශම් අය වැය ශල ඛ්නය තුමළින් අපි කථා කළ යුතුම 

ශවනවා. ඊළඟට  ආර්ිකය හැකිළීම  සංශකෝචනය වීම 

වළක්වන්ශන් ශකාශහාමෙ කියන කාරණා පිළිබඳව අපි ශම් අය 

වැය විවාෙය තුමළ අශ්  අවධානයට ශයාමු කරන්න ඕනෑ. ඒ 

වාශේම ජන ජීවිතය යළි ශගාඩනඟන්ශන් ශකාශහාමෙ කියන 

කාරණා ගැන අපි කථා කරන්න ඕනෑ. හැබැයි  ශම් අය වැය 

ශල ඛ්නය තුමළ එවැන්නක් අපි ෙකින්ශන් නැහැ. ශම් විකෘති 

ආණ්ඩුශේ  විනා  ශවච්ච ආර්ිකයක් තුමළ ඉදිිපත් කළ ශම් අය 

වැය ශල ඛ්නය සාම්ප්රොයික ියවිල ලක් හැටියට විතරයි අපි 

ෙකින්ශන්. මූලාසනශේ ගරු මන්ීතුමමනි  ශම් අය වැශේ ඉලක්කම් 

අඩුයි. හුශෙක් සංකල පනාවින් පිරුණු  මනසට තති ශවච්ච 

සිතුමවිි ටිකක් තමයි ශමහි තිශබන්ශන්.  අවුරුේශෙන් අවුරුේෙ 

ෙමන සංකල පනාත්මක ියවිල ලක් හැටියට තමයි අපි ශම් 

ශල ඛ්නය ෙකින්ශන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ආශයෝජන අවස්ථා ගැන කථා 

කරනවා. අපි ෙන්නවා  ශම් ශවනශකාට ඩීසල  පිශභෝජනය 

සියයට 40කින් අඩු ශවලා. ගෑස ්පිශභෝජනය සියයට 24කින් අඩු 

ශවලා. ශම් අය වැය තුමළින් රට යථා තත්ත්වයට එනවා කියලා 

තමයි සමහරු  උෙම් අනන්ශන්. නමුත්  එශහම නැහැ. ෙැන් ඩීසල  

ගන්න  ගෑස් ගන්න  ශපට්රල  ගන්න මිනිසුන්ට සල ි නැහැ. 

මිනිසුන්ශේ ආර්ිකය සංශකෝචනය ශවලා. ඉතින් ශුභවාදී 

පැත්තක්  ධනවාදී පැත්තක් කියලා ශම් අය වැයට ප්ර ස්ති ගයනවා 

නම්  ඒකත් අශ්  අවාසනාවක් බව මම කියනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  අනුර කුමාර දිසානායක 

මහත්තයා අෙ උශේ කථා ශකරුවා. 77 ආර්ික ක්රමය ගැන එතුමමා 

වි ාල ශෙෝෂාශරෝපණයක් කළා. ආර්ික ප්රතිසංස්කරණ ඕනෑ 

කියලා කිේවා. රාජය තන්ත්රය හකුළන්න ඕනෑ කියලා කිේවා. ඔේ  

ඕනෑ තමයි  අපි කියන්ශන්ත් ඕනෑ තමයි. හැබැයි  අපට තිශයන 

ප්ර ්නය ශම්කයි. එශහම කථා කරලා ඒ රාජය ප්රතිසංස්කරණ 

කරන්න ඕනෑය කියලා  වෘත්තීය සමිති තුමළිනුත්  හැම තැනකින්ම 

මහජනතාව අතරට ගිහිල ලා ඒ අෙහස් විශේචනය කරනවා. ශම් 

ප්ර ්නවලට තිශබන විසුගම් එතුමමා කියන්ශන් නැහැ. ඒ එක්කම 

එතුමමා කියනවා  සමාජය ශවනස් විය යුතුමයි ලු. ආකල පමය 

ශවනසක් තතිවිය යුතුමයි ලු. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  

ක්ෂණිකව විසුගම් අව යව තිශයන තත්ත්වයට ෙ ක ගණනාවක් 

ගතවන වයාපෘති ශයෝජනා කරලා හි යන්ශන් නැහැ. මම ඒකත් 

කියන්න ඕනෑ. මාස හයකින් ආර්ිකය හෙනවා කියලා කියපු අනුර 

කුමාර දිසානායක මහත්තයා ෙ ක ගණනාවකින් ආකල ප ශවනස් 

ශවන්න ඕනෑ කියනවා.  ප්රතිපත්ති ශවනස් ශවන්න ඕනෑ  කියනවා.  

දීර්ඝ කාලීන -ෙ ක ගණනාවක් සඳහා වන- ප්රතිපත්ති ගැන කථා 

කරනවා. ඉතින් ඒවාටත් අපි විශ ්ෂශයන් අවධානය ශයාමු 

කරනවා. ඒවාත් ශනාශවයි  විසුගම් කියන කාරණය අපි කියනවා. 

තත්තටම අපි එකඟ ශවනවා  ආර්ික ප්රතිසංස්කරණ අව යයි  

reforms කළ යුතුමයි කියා. හැබැයි  ඒ ආර්ික ප්රතිසංසක්රණවින් 

බිඳ වැශටන  ඒ හරහා කඩා වැශටන ප්රජාවට  කම්කරුවන් තතුමළු 

සියලු ශස්වකයන්ට සහන ලබා දීශම් යම් වැඩ පිළිශවළකුත් අපට 

අව යයි. 

හැබැයි  ශම්  තුමළ එශහම ශේවල  සිේධ ශවන්ශන් නැහැ. 

ඊජි් තුමව වාශේ රටවල ශපට්රල  මිල වැඩි කරනවා නම්  ඒ හරහා 

බිඳ වැශටන  අසරණභාවයට පත්වන අයට subsidy එකක් දීලා 

තමයි ඒ මිල වැඩි කරන්ශන්. එතශකාට ඒ හරහා ධීවරයන්ට 

යම්කිසි ගැටලුවක් ශවනවා නම්  ඒ අයට අව ය සහශයෝගය දීලා 

තමයි ඒ මිල වැඩි කරන්ශන්. අශ්   බදු ක්රමශේ හැටියට V8 එකක් 

පාවිච්චි කරන පුේගලශයක් ඩීසල  ලීටර් 300ක් ගහනවා නම්  ඒ 

ඩීසල  ලීටර් 300න් ඔහුට ලීටරයකට රුපියල  100 ගණශන් 

ලාභයක් ලැශබනවා නම්  ඔහු රුපියල  30 000ක ලාභයක් 

ගන්නවා. ශමෝටර් බයිසිකලයක් පාවිච්චි කරන පුේගලශයක් 

ශපට්රල  ලීටර් 3ක් ගහනවා නම්  ඔහුට ලැශබන්ශන් ඒ ලාභශයන් 

රුපියල  300යි. ධනපතියන්ට වැඩි ලාභයක් සලසන  දු් පත් 

අහිංසකයන්ට අඩු ලාභයක් සලසන  ශම් බදු ප්රතිපත්ති ශවනස් 

කශළ් නැත්නම්   අපට ඉස්සරහට  කටයුතුම කරශගන යන්න බැහැ 

කියන කාරණය අපි කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ඒ එක්කම ෙත්ත ශබාරු 

කිරීශම් කලාව ගත්තාම  පී.බී. ජයසුන්ෙර  අජිත් නිවාඩ් කබ්රරාල  

වැනි අයශේ කාලශේ ඉඳලාම ඒක ශබාශහාම ප්රසිේධ කලාවක්. 

මහ බැංකු වාර්තාවල සඳහන් ආර්ික වර්ධන ශේගය  ෙළ ජාතික 

නිෂ්පාෙනය පිළිබඳව හැම ොම අපට ශබාරු කරමින්  සතය ෙත්ත 

යට ගහමින් තමයි කටයුතුම කශළ්. අෙටත් කියනවා  ශම් ආර්ිකය 

නැවතත් පණ ගහනවා ලු  නැඟිටිනවා ලු. ෙැන් ශම් ආර්ිකය යථා 

තත්ත්වයට පත් ශවමින් තිශබනවා කියලා ඔය ම නෂ 

නානායක්කාර තමතිතුමමා එශහම කියනවා. ඒ  කුියට කවි 

කියන්න ගිහිල ලා ඉන්න කවිශයෝ. ඒවා වැඩක් නැහැ.  

ශලෝක බැංකුව කියනවා  2021 වර්ෂයට සාශ් ක්ෂව 2022 

වර්ෂශේ ආර්ිකය සියයට 9.2කින් සංශකෝචනය ශවනවා කියලා. 

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව කියනවා  ශම් වසශර් ආර්ිකය 

සියයට 8.8කින් සංශකෝචනය ශවනවා කියලා. භාණ්ඩ හා 

ශස්වාවල මිල වැඩිශවලා වි ාල උේධමනයකට අපට යන්න 

ශවනවා කියනවා. හැබැයි  ශමතුමමන්ලා කියනවා  ෙැන් ශම් 

ආර්ිකය යහපත්  ශම්ශකන් නැඟිටිනවා කියලා. ශමාන පිස්සුෙ? 

ශම් තත්ත්වය නිකම් නි ්චල ශවච්ච අහසක් වාශේයි. 

නි ්චල  ශවච්ච අහස භයානකයි. ශකායි  ශවලාශේ වහීවිෙ  ශකායි 

ශවලාශේ අකුණු ගහයිෙ  ශකායි ශවලාශේ ශහණ පුපුරයිෙ කියන්න 

බැහැ. ශම් තත්ත්වය නි ්චල මුහුෙක් වාශේයි. නිසල ජලය 

ගැඹුරුයි කියලා කියනවා. ඒක භයානකයි.  

ශම් ශවනශකාට බැංකුවල ණය ශපාිය සියයට 30ට ඉහළ 

ගිහිල ලා තිශබනවා. ලීසිං වාිකල සියයට (0 ෙක්වා ඉහළ 

ගිහිල ලා තිශබනවා. ශකාශහාමෙ  එතශකාට ශම් ආර්ිකය 

ප්රසාරණය ශවන්ශන්? එතශකාට මිනිශහක් lease එකක් ගන්ශන් 

නැහැ  අව ය ණය මුෙලක් ගන්ශන් නැහැ. ශකාශහාමෙ  එතශකාට 

ආශයෝජනයක් සිේධ ශවන්ශන්? ශලබනනය කියන්ශන්ත් ශම් 

වාශේම බංශකාශලාත් වුණු රටක්. ශලබනනශේ ශම් ශවනශකාට 

වි ාල බැංකු ප්රමාණයක් වහලා. මිනිසුන්ශේ accountsවල සල ි 

තිශබනවා. හැබැයි  ඒ accountsවින් සල ි ගන්න බැහැ. බැංකු 

වහලා  බැංකුවල සල ි නැහැ. ATM cards ෙමලා ශහෝ සල ි 

ගන්න බැහැ. Machines තිශබනවා  නමුත් ඒවාශයන් සල ි 

එන්ශන් නැහැ. ඒ රශට් නිසි පාලනයක් නැහැ. සම්පූර්ණශයන් 

ආර්ික යාන්ත්රණය කඩා වැටිලා. අගාධශේ ඉන්න ගමන් තවත් 

ශබාරු ආශටෝප-සාශටෝප ශයාෙමින් අපි යන්ශන්ත් එතැනටෙ 

කියන භයානක කාරණය ශම් අවස්ථාශේදී අපි මතක් කරන්න 

ඕනෑ.  

එතශකාට ශම්ශගාල ශලෝ කියනවා  ඒ අයට සහාය ශෙන්න ලු. 

අපි අහනවා  ශමානවාටෙ අපි සහාය ශෙන්ශන්? ශකෝ  

මන්ෙශපෝෂණය ශවනුශවන් විසුගම්? පාසල  ෙරුවන්ශේ ආහාර 

ශේලට වියෙම් කරන මුෙල තවමත් රුපියල  )0යි නම්   ශකෝ  

මන්ෙශපෝෂණය සඳහා අව ය වන විසුගම්? ශකෝ  උේධමනය 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

පාලනය කිරීම සඳහා අව ය වන විසුගම්? ශකෝ  අධයාපනයට   

ලබා ශෙන විසුගම්? ෙැන් මහා ශලාකුවට කෑ ගහනවා  ගුරුවිශයෝ 

අඳින්න ඕනෑ සාියක් ෙ  ශරේෙක් ෙ කියලා. ශරේශේ ශනාශවයි 

අධයාපනය තිශබන්ශන් කියලා මම කියන්න කැමැතියි. 

අධයාපනය තිශබන්ශන් ගුරුවරයාශේ කැපවීම මත. ඒ නිසා අපි 

ශරදි ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. අධයාපනයට අව ය 

පහසුකම් ටික සපයන්ශන් නැතිව  ගුරුවියන්ට සුදුසු සාිය ෙ  

ශරේෙ ෙ කියන ශේ ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ කියන 

කාරණයත් මම ශම් අවසථ්ාශේ කියනවා. ශකෝ  ශසෞඛ්ය සඳහා 

අව ය වන විසුගම්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශම්වාට 

විසුගම් නැතිව අපි ශම් අය වැයට සහාය ශෙන්ශන් ශකාශහාමෙ 

කියන ප්ර ්නය අපි ශම් ශවලාශේ අහන්න ඕනෑ.  

වියෙම් කළමනාකරණය කරන්න ලු. ඒක ශහාඳ ශෙයක්. වියෙම් 

කළමනාකරණය කළ යුතුමයි. හැබැයි  ශමශහම කියන්ශන් කවුෙ? 

ශම් රශට් වියෙම් වැඩි කරපු   තමන්ශේ ශගාන් තීන්දු නිසා ශම් 

රශට් ආොයම් අඩු කර ගත්ත කණ්ඩායම් තමයි අපට කියන්ශන් 

වියෙම් කළමනාකරණය කරන්න කියලා. එතශකාට අනව ය 

විධියට රාජය ආයතනවලට ශස්වකයන් පුරවන්න කිේශේ අපිෙ? 

අතිවි ාල ව ශයන් පාඩු පිට පාඩු ලබන විධියට රාජය ආයතන 

ශස්වකයන්ශගන් පුරවන්න කිේශේ අපිෙ? එතශකාට  මත්තල 

ගුවන් ශතාටුශපාළ  හම්බන්ශතාට වරාය  ශනළුම් කුලුන  ශනළුම් 

ශපාකුණ  හම්බන්ශතාට සම්මන්ත්රණ ාලාව වාශේ ලලක් නැති   

සුදු අි වැනි වයාපෘති ක්රියාත්මක කරන්න කිේශේ අපිෙ කියලා මා 

අහනවා.       

ගජ මිතුමරන්ට සහන ශෙන්න ඕනෑ නිසා අශ්  රශට් බදු ආොයම 

අහිමි කරගත්ශත් අපිෙ? . නිවලට  ශපාල ශතල වලට  සහන දීලා  

බදු ආොයම අඩු කරගත්ශත් අපිෙ කියලා අපි අහනවා. හැබැයි  ෙැන් 

අපිට කියනවා ආොයම් වැඩි කර ගන්න  වියෙම් අඩු කර ගන්න 

කියලා. අපට ශමශහම උපශෙස් ශෙන අය  ශම් ශවලා තිශබන 

කිසිම ශේකට වගී මක් ගන්ශන් නැතිව  ශම් කිසිම ශේකට වග 

කියන්ශන් නැතිව  ශම් ආර්ික ක්රියාවිය නිසා විනා යට  

අගතියට පත් ශවලා සිටින ජනතාවශගන් බදු ගහන්න හෙනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ඊශේ-ශපශර්ො ආර්ික 

ඝාතකශයක් කටුනායක ගුවන් ශතාටුශපාළින් ආවා අපි ෙැක්කා. 

කවුෙ ආශේ? බැසිල  රාජපක්ෂ ශ්රීමතාශණෝ. රට  ජාතිය  ආගම 

ගැන උන්මාෙයකින් කථා කරන  සිංහ ශසයයාශවන් කථා කරන 

ශම් ආණ්ඩු පක්ෂය නිශයෝජනය කරමින් ඉන්න  මැති-තමතිවරු 

වි ාල පිිසක් කුක්ශකෝ ටිකක්  
 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වාශේ ගිහිල ලා අර ේවිත්ව පුරවැසියාට වැඳපු හැටි  ආයුශබෝවන් 

කියපු හැටි  කථා කරපු හැටි  ශෙකට නැමුණු හැටි අපි ෙැක්කා. ඒක 

මහ ශලාකු හපන්කමක් හැටියට ඒ අය ෙකිනවා නම්  ඒ අයශේ 

බුේධිය ගැන අපට කනගාටුයි. ෙැන් රශට් ජනතාව යම්තම් සන්සුන් 

ශවලා ඉන්නවා. ෙැන් අපට අර එකපුටු කාක්  කපුටු කාක්එ සේෙය 

තශහන්ශන් නැහැ. බැසිල  රාජපක්ෂ කියන ඒ ශචෞරයා ගැන ෙැන් 

රශට් ජනතාවට අමතක ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ වුණාට  මිහිුග 

හාමුදුරුශවෝ වැඩියා වාශේ  මහ කුසලානයක් අරශගන රටට 

ජයග්රහණයක් අරශගන මහ වීරශයක් රටට බැස්සා වාශේ ශම් 

හාෙශයෝ ටික කටුනායක ගුවන් ශතාටුශපාළට ගිහිල ලා බැසිල  

රාජපක්ෂ වන්ෙනා කරන හැටි අපි ෙැක්කා. [බාධාකිරීම්] එතශකාට 
ශම් ආර්ිකය විනා  කරපු -  [බාධාකිරීම්] තමුන්නාන්ශස් කට 

පියා ශගන ඉන්න. ශම් ආර්ිකය විනා  කරපු  ශම් ආර්ිකය 

ඝාතනය කරපු  ශම් රශට් ජනතාවට යන එන මං නැති කරපු  

ළමයින්ට  කිි පිටි ටික  ශබශහත් ටික නැති කරපු  හුස්ම ගන්න 

බැි කරපු ආර්ික ඝාතකයා ළඟට ගිහිල ලා ශමතැන ශම් ඉන්න  

අය වැඳ වැටුණු හැටි අපි ෙැක්කා. ආර්ිකය ඝාතනය කරපු අයට 

මල  මාලා ෙමා පුෙ පූජා කරනවා.  අශ්  අහිංසක ජනතාවශේ 

කරපිටට බදු පිට බදු ගහනවා. ශම්වාටෙ  අපි සහාය ශෙන්න ඕනෑ  

කියලා අපි අහනවා.  

ඊශේ මහින්ෙ රාජපක්ෂ මැතිතුමමා කිේවා  යහපාලන 

ආණ්ඩුශවන් ගත්ත ණය නිසාලු  ශම් ආර්ිකය බංශකාශලාත් 

ශවලා තිශබන්ශන්. ඉතින් ශෙයියශන්  මහින්ෙ රාජපක්ෂ මහත්තයා 

ඒක අපට කියලා හියනවාෙ? ඒක මහින්ෙ රාජපක්ෂ මහත්තයා 

කිව යුත්ශත් තමුන්නාන්ශස්ලා සියලුශෙනාම  එකතුම ශවලා පත් 

කරගත්ත රනිල  වික්රමසිංහ මහත්තයාට ශන්. රනිල  වික්රමසිංහ 

මහත්තයා ශන්  යහපාලන ආණ්ඩුශේ හිටපු අගමැතිවරයා. සජිත් 

ශේමොස කියන්ශන් ඒ යහපාලන ආණ්ඩුශේ හිටපු තමතිවරශයක් 

විතර ශන්. සජිත් ශේමොස මහත්තයා රනිල  වික්රමසිංහ 

මහත්තයාශේ ආණ්ඩුශේ වරප්රසාෙ ලැබූ තමතිවරශයක් ශනාශවයි. 

රනිල  වික්රමසිංහ මහත්තයාශේ ආණ්ඩුශේ කුඩම්මාශේ සැලකිි 

ලැබූ  පැත්තකට ශවලා බැට කාපු තමතිවරශයක් එතුමමා. 

[බාධාකිරීම්] එතුමමා ශම්කට වග කියන්න ඕනෑ ෙ? එශහම නම්  
ඉතින් මහින්ෙ රාජපක්ෂ මහත්තයා ශ්රී ලංකා නිෙහස් පක්ෂශේ 

ඉඳලා ශන්  ශපාශහාට්ටුවට ගිශේ. ශ්රී ලංකා නිෙහස් පක්ෂය කරපු 

වැඩ ශපාශහාට්ටුවට ගියාට පස්ශස් පිළිගන්න ඕනෑෙ? එශහම නම් 

ඉතින් මහින්ෙ රාජපක්ෂ මහත්තයාශේ තාත්තා  ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ 

මැතිතුමමා  බණ්ඩාරනායක මහත්තයා යනශකාට එතුමමාශේ 

පිටුපසින් ගියා ශන්. එශහම නම් ඉතින් ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ 

හැම පක්ෂයකම පිටුපසින් ගියා ශන්. එතශකාට තමන් කින් 

ලැගපු තැන  කින් හිටපු තැන සිටි අයශේ වැරදිවලට අශනක් 

පැත්තට ආවාම වගකියන්න ඕනෑෙ? ඒ නිසා මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

මහත්තයාට ප්ර ්නයක් තිශබනවා නම්  කරුණාකර ඒ ගැන 

එතුමමාශේ ජනාධිපතිවරයා වන රනිල  වික්රමසිංහ මහත්තයාශගන් 

අහන්න කියන එකත් මම ශම් අවස්ථාශේදී කියනවා. 

ෙැන් ටිකකට කින් අපි ෙැක්කා  ශමතැන තිබුණු ශහාඳම 

විහිළුව. අශ්  ම නෂ නානායක්කාර තමතිතුමමා සහ හින්  ප්රනාන්දු 

තමතිතුමමා අර පිටුපස තිශබන පුටු ශ් ළිශේ ශබාශහාම ආරූඪ 

සම්පන්නව ඉඳශගන ඉන්නවා. අශන් අර ශරෝහිත 

අශබ්රගුණවර්ධන මහත්තයලා එශහම එතැන හිටශගන ියුම් 

වගයක් අත්සන් කර ගත්තා. මීට පැය භාගයකට පමණ ඉස්සර 

ශවලා අපි ෙැකපු සිේධියක්  ඒක. ඒශගාල ලන් හෙපු ආණ්ඩුව  

ශම්ක. මහත් බලාශපාශරාත්තුම තතිව )9 ලක්ෂයක් ඡන්ෙය දීලා 

පත් කරපු ආණ්ඩුව  ශම්ක. ෙැන් ශම් පත් කළ ආණ්ඩුශේ ඉන්න 

ම නෂ නානායක්කාරලා  හින් ප්රනාන්දුලා කියන්ශන් අශ්  අය. 

ෙැන් ඒ අය ළඟ හිටශගන ියුම් අත්සන් කර ගන්නවා! 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ීතුමමනි  ඔබතුමමාට ලබා දී තිශබන කාලය අවසානයි. 

කථාව අවසන් කරන්න. 

 

ගරු ුෂ ාර ඉඳුනිල් අමරනස්න මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

තව එක ශෙයයි මම කියන්ශන්. මට තව තත්පර තිහක් 

ශෙන්න  මම කථාව අවසන් කරන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශම් අය වැය ශෙවැනිවර 

කියවීශම් විවාෙයට අොළ ඡන්ෙ විමසුශම්දී සමහර ශවලාවට අෙ 

1289 1290 

[ගරු තුමෂාර ඉුගනිල  අමරශස්න  මහතා] 
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ශමය ජයග්රහණය කරයි. හැබැයි  ශම් අය වැය ජයග්රහණය 

කරවන්ශන් තමන්ශේ මන්ීකම් ටික ශබ්රරා ගන්නයි  තමන්ශේ 

තමතිකම් ටික ශබ්රරා ගන්නයි. ශම් අය වැයට පක්ෂව ඡන්ෙය 

ශෙන්ශන් අෙ ශහට ශගෙර යන්න අකමැති පිිසක්. ශම් රශට් 

ජනතාවට ශමාන ශේ වුණත්  ශමාන විධියට වැරදුණත් තමන්ශේ 

මන්ීකම ශබ්රරා ගන්න  තමන්ශේ තමතිකම ශබ්රරා ගන්න කටු 

ශලවකන ටිකකශේ ඡන්ෙශයන් අෙ ශම් අය වැය ශෙවැනිවර 

කියවීශම් විවාෙය ජයග්රහණය කරයි. ඒකට කමක් නැහැ. අපි 

පැරදුණත් කමක් නැහැ  අපි ජනතාව ශවනුශවන් ඉන්නවා කියමින් 

මශේ වචන ස්වල පය අවසන් කරනවා.   ශබාශහාම ස්තුමතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු හින් ප්රනාන්දු මැතිතුමමා. ගරු තමතිතුමමනි  ඔබතුමමාට 

විනාඩි 27ක කාලයක් ශවන් කර තිශබනවා. 

 
[අ.භා. (.3)] 
 

ගරු හරින් ප්රනාන්දු මහතා (සංචාරක හා ඉඩම් අමාතයුමා) 
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து - சுற்றுலொத்துமற ைற்றும் கொணி 

அமைச்ெர்) 

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

මුලසුන ශහාබවන ගරු මන්ීතුමමනි  මශේ මිත්රයා  තුමෂාර 

ඉුගනිල  මැතිතුමමා කිේවා වාශේ ලංකාශේ පළමුශවනි වතාවට 

බංශකාශලාත් ශවච්ච රටක අය වැයක් තමයි ජනාධිපතිතුමමාට 

ඉදිිපත් කරන්න සිදු වුශණ්. ඒක තත්ත. ඒ ගැන තර්කයක් නැහැ. 

බංශකාශලාත් රටක අය වැයක් ඉදිිපත් කරන්න එතුමමාට 

ශකාන්ෙක් තිබ්රබාය කියන එක ඉස්ශසල ලාම මතක තබා ගන්න. 

බංශකාශලාත් ශවච්ච රටක! 
 

ගරු මන්ීවරු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
ජය ශේවා! 
 

ගරු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ශමාකෙ  අ  ගහලා අතට දීපු ශවලාශේ  එහා එන්නම්; තව 

ටිකකින් එන්නම්; ශවලාව බලා එන්නම්; නැකැත් බලා එන්නම්එ 

කියමින් තඹශරන්න ගිය මිනිශහක් ශනාශවයි  එතුමමා. මශේ 

මිත්රයා  තුමෂාර ඉුගනිල  මැතිතුමමා ෙැන් කථා කළා.  

මුලසුන ශහාබවන ගරු මන්ීතුමමනි  ඉතිහාසය පුරාම 

ශනාවැම්බර් මාසශේ අය වැයක් ශගශනනවා. විපක්ෂය අය වැය 

වැරදියි කියනවා  ආණ්ඩු පක්ෂය අය වැය ශහාඳයි කියනවා. 

ආණ්ඩු පක්ෂය අය වැය දිනනවා  විපක්ෂය පරදිනවා. ඊට පස්ශස් 

ශත් ශම්සයට ගිහිල ලා ශත් ශබානවා. ශහාඳට විහිළු කරගන්නවා; 

ශෆාශටෝ ගහනවා; ශගෙර යනවා. ශමන්න  ශම්ක තමයි අය වැශේ 

ඉතිහාසය. හැබැයි   මහ බැංකුශේ සල ි නැති ශකාට  ශම් රශට් 

ආර්ිකය බින්දුවටම වැටිලා තිශබන ශකාට අය වැයක් ඉදිිපත් 

කරනවා කියන්ශන් තුමෂාර ඉුගනිල  මැතිතුමමනි  ඔබතුමමා ඔය කියන 

වාචාල කථා වාශේ ශල සි ශෙයක් ශනාශවයි. අන්න  ඒකයි ශවනස. 

මුලසුන ශහාබවන ගරු මන්ීතුමමනි  මුෙල  තියාශගන හෙපු අය 

වැයක් ශනාශවයි  ශම්ක. ශම්ක ණය ශගවා ගන්න බැරුව හෙපු අය 

වැයක්.  
 

ගරු ුෂ ාර ඉඳුනිල් අමරනස්න මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order. මශේ නම කිේවා 

ගරු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

නම කියපු පළියට point of Order එකක් ඉල ලනවා නම් 

ශබාළඳයි. කමක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ශෙන්න  ශෙන්න. කමක් 
නැහැ  මශේ මිත්රයා ශන්  පරණ යාළුවා ශන්  මයික් එක ශෙන්න. 

අහන්න  එතුමමාශේ point of Order එක ශමාකක්ෙ කියලා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුමෂාර ඉුගනිල  මැතිතුමමා  නම කියපු පළියට ශනාශවයි  

point of Order එකක් ඉල ලන්න ඕනෑ. 

 

ගරු ුෂ ාර ඉඳුනිල් අමරනස්න මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු හින් ප්රනාන්දු තමතිතුමමනි  ඔබතුමමා මට කිේවා  වාචාල 

කට කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමමා අශ්  පක්ෂශේ ඉඳලා කෑ 

ගහනශකාට ඒක වාචාලකමක් ශනාශවයිෙ? [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ඉඳගන්න  ඉඳගන්න. ඔබතුමමා ඔශහාම කරලා හි කමක් 

නැහැ  ශපාඩ්ඩක් ශගාඩයන්න බලන්න. කමක් නැහැ.  

මුලසුන ශහාබවන ගරු මන්ීතුමමනි  මම පුංචි උොහරණයක් 

කියන්නම්. අපි රස්සාවකට ගිහිල ලා පළමුශවනි වැටුශපන් credit 

card එකක් ගන්නවා. ඒ credit card එකට අපි ණය ශගවන්ශන් 

නැහැ. එතශකාට අපි CRIB list එකට වැශටනවා. CRIB list 

එකට වැටුණාට පස්ශස් ආශේත් කවොවත් අපට ණයක් ගන්න 

බැහැ. ෙැන් ලංකාව  ඒ තත්ත්වශේ ඉන්ශන්. ලංකාවට ණයක් 

ගන්න බැිව  ලංකාව ණය ශගවන්ශන් නැතිව  අපට හිතාගන්න 

බැරුව ඉන්න ශමාශහාතක තමයි ශම් අය වැය ඉදිිපත් කශළ්. 

අපට හිනා ශවනවා  අපි වාසියකට ආණ්ඩුවට ගියා කියලා. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ. නැහැ  අියශයෝග භාර ගන්න භය නැති නිසායි අපි 
ගිශේ. අපි අිය ශයෝග භාර ගන්න භය නැති නිසායි ගිශේ කියන එක 

ශහාඳට මතක තබා ගන්න.  

මුලසුන ශහාබවන ගරු මන්ීතුමමනි  රනිල  වික්රමසිංහ 

මහත්මයා තනි මන්ීවරශයක්. එතුමමාශේ කකුශලන් අදින අයත් 

ඉන්නවා. නැතිව ශනාශවයි. ඒත් ශම් ශේම ගහනවා කියන එක 

ශම් ශගාල ලන්ට හිතාගන්නවත් බැි ශෙයක්. ශම් විපක්ෂශයන් 

මම එක ශෙයක්  අහනවා. මශගන් පස්ශස් කථා කරන්න ඉන්න 

මශේ මිත්ර නින් බණ්ඩාර ජයමහ මැතිතුමමා ශම් අය වැශේ 

අවසාන කථාව කරනවා නම් විසුගමක් ශෙන්න  ශම් අය වැය 

ශමශහම ශනාශවයි හෙන්න ඕනෑ  ශම් අය වැය අපි හෙන්න ඕනෑ 

ශමශහමයි  ලාභය ශගශනන්න ඕනෑ ශමශහමයි  ශවශළඳ ශ ්ෂය 

ඉහළ නංවන්ශන් ශමශහමයි  අශ්  මුෙල  සංචිත වැඩි කරගන්ශන් 

ශමශහමයි කියලා. කියන්නශකෝ උත්තරයක්. උත්තරයක් නැතිව 

පුංචි ශකානක් අල ලාශගන ඒශක් එල ලීශගන කෑ ගහනවා නම්  

තත්තටම ලසජයි. රනිල  වික්රමසිංහ මහත්මයා පාශර් යනශකාට 

පාර වශට් ඉන්න නි හූ කිේවාට  බල ශලෝ බුරාශගන පැන්නාට 

එතුමමා හැිලා ගල  ගහන්ශන් නැහැ. භාරගත් අියශයෝගය ඉදිියට 

අරශගන යන්න එතුමමා කටයුතුම කරනවා. 

මුලසන ශහාබවන ගරු මන්ීතුමමනි  ශම් කණ්ඩායමත් එක්ක 

අපිත් යහපාලන ආණ්ඩුශේ හිටියා. විපක්ෂයත් තතුමළුව ශම් රශට් 

අපි ඔක්ශකෝම ශම් ප්ර ්නවලට වග කියන්න ඕනෑ. අපිත් ආණ්ඩු 

කළා.  

1291 1292 



පාර්ිශම්න්තුමව 

ගරු නින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

තයි  අපි? 

 

ගරු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

නින් බණ්ඩාර මන්ීතුමමනි  ඔබතුමමා කශළ් නැතිව තති. 

ඔබතුමමා හිටිශේ මික් සමරවික්රමත් එක්ක උඩ ශන්. ඒ නිසා 

ඔබතුමමා ආණ්ඩු කරලා නැතිව තති.  

 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද ියල්වා මහතා (ධීවර රාජය 

අමාතයුමා) 
(ைொண்புைிகு பியல் நிஷொந்த த ெில்வொ - கடற்தறொழில் 

இரொஜொங்க அமைச்ெர்)  

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva - State Minister of 
Fisheries)  

උඩ හිටියා කියන්ශන් ඉතින් හිතාගන්න පුළුවන්. 

 

ගරු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

නැහැ  උඩ හිටියා කියලා මම කිේශේ  World Trade Centre 

එක උඩ. ශවන ශකාශහ්වත් ශනාශවයි. සාමානයශයන් එශහම 

චිතයක් ශනාශවයි. [බාධා කිරීමක්] එශහම නැහැ.  

මුලසුන ශහාබවන ගරු මන්ීතුමමනි  අශ්  අවසාන ජයග්රහණය 

ශවන්න ඕනෑ ශම්කයි.  අපි ණය ශගවන රටක් බවට පත් ශවන්න 

ඕනෑ. අපි පළමුශවනි වාිකය ලබන අවුරුේශේ ශගවන්න ඕනෑ. ඒ 

වාිකය ශගවන්න පුළුවන් වන විධියට රට නිර්මාණය කිරීමයි 

අශ්  යුතුමකම ශවන්ශන්. ඒ නිසා 224ම ශම්කට වග කියන්න ඕනෑ. 

ශම්ක එක්ශකශනකුශේ පිටින් ෙමන්න බැහැ. මුලසුන ශහාබවන 

ගරු මන්ීතුමමනි  රනිල  වික්රමසිංහ මහත්මයා ශමානවාෙ කශළ ්

කියලා අහනවා.  

මම ශම් සජබ මන්ීවරුන්ශගන් අහනවා  රනිල  වික්රමසිංහ 

මහත්මයා අගමැති විධියට දිවුරුම් ශෙනශකාට අපි ශනාම්මර 30  

මාකස් ප්රනාන්දු මාවශත් පිහිටි කාර්යාලශේ ෙවස් පහක් හම්බ 

ශවලා ශමානවාෙ කථා කශළ් කියලා හෘෙය සාක්ියට අත තියලා 

අහන්න කියලා? නිකමට  කවුරු හි එක්ශකශනක් බලය අරශගන 

ශතල  ශපෝිම නවත්තලා  ගෑස ් ටික දුන්ශනාත් ආශේත් අපට 

එබඩුමඑ තමයි කියලා අපි කිේශේ නැේෙ? අපි එශහම කථා කශළ් 

නැේෙ? හෘෙය සාක්ියට එකඟව තට්ටු කරලා අහන්න. [බාධා 
කිරීමක්] අපි එො ඒක කිේවා ෙ නැේෙ කියලා ඔබතුමමන්ලා අවංකව 
හෘෙය සාක්ිශයන් අහන්න.  

"අපි ශම්කට කර තියන්ශන් නැතිව ඉඳලා  රනිල  වික්රමසිංහ 

මහත්තයා ආණ්ඩු බලය අරශගන ශතල   අරවා ශම්වා දුන්ශනාත් 

අපි විනා යිඑ කියලා අපි කිේශේ නැේෙ?  අපි අවංක ශවලා බලමු. 

ඊට පස්ශස් අපි අශ්  නායකයාට කිේවා  එඅපි ඕනෑ නැහැ.   

සහශයෝගය ශෙන්න අශ්  පස ්ශෙශනක් ශෙන්න   ශම්ක රට වැටිලා 

තිශබන ශවලාවක්එ කියලා.  මම ගරු හර්ෂ ෙ සිල වා මන්ීතුමමාට 

එහා පැත්ශත් ඉඳලා අපි ශම් ආණ්ඩුව විශේචනය කළා. ඒත්  රට 

විශේචනය ශවලා රට වැශටන්න ශෙන්න බැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ීතුමමනි  ෙසුන්  ානක ලංකාශේ ක්රිකට් කණ්ඩායශම් 

නායකයා. මම හිතනවා  එයා ශහාඳයි කියලා. ම නෂ 

නානායක්කාර අමාතයතුමමා හිතනවා  එයා ශහාඳ නැහැ  කියලා. 

ශත්නුක විොනගමශේ රාජය තමතිතුමමා හිතනවා  එයා ශහාඳයි  

කියලා. තවත් ශකශනක් හිතනවා  එයා ශහාඳ නැහැ කියලා.  

හැබැයි  ලංකාව නිශයෝජනය කරලා ශලෝක කුසලානයට තරග 

කරනශකාට ඔහු  ලංකා ක්රිකට් කණ්ඩායශම් නායකයා කියලා අපි 

පිළිගන්නවා. අන්න! රටකට ආෙශර් නම්  රටක් තතුමශළ් වැඩ 

කටයුතුම ශවන්න ඕනෑ එශහමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  මම තවත් එකක් කියන්නම්. 

රනිල  වික්රමසිංහ මහත්තයා පුංචි පුංචි ශේවල වලට කථා කරන්ශන් 

නැහැ. ශපාලීසිශේ කවුරුන් ශහෝ කාශේ ශහෝ ශබල ශලන් 

තල ලුශවාත් ඒකට උත්තර ශෙන්න ඕනෑ රනිල  වික්රමසිංහ 

මහත්තයා ශනාශවයි. එතුමමා යම් ක්රමයක් හෙනවා. රටට 

ප්රතිපත්තියක් හෙනවා; රාමුවක් හෙනවා. ශම් experience එක  ශම් 

පාර්ිශම්න්තුමශවන්ම තිශබන්ශන් එතුමමාට විතරයි කියලා මුළු 

ශලෝකයම පිළිගන්නවා. ඒ නිසා අපි ශම් ශවලාශේ කරන්න ඕනෑ 

රටට ශපාඩ්ඩක් හුස්ම ගන්න ඉඩ ශෙන එකයි. හුස්ම ගන්න ඉඩ 

ශෙන්ශන් නැතිව ශපශර්තකමින් එඡන්ෙයක්  ඡන්ෙයක්  ඡන්ෙයක්එ 

කියන්ශන් තයි? තයි  ඒ? රටට ආෙශර් නිසා ෙ? එශහම නැත්නම්   

තනතුමර ඉක්මනට ලබා ශගන ඒ තනතුමශර් වැජශඹන්න ෙ?  මට 

නම් ශලාකු වි ්වාසයක් තිශබනවා  ශහට  විපක්ෂයට ආණ්ඩුව 

දුන්ශනාත්  කරගන්න බැහැ කියලා; කරගන්න විධියක් නැහැ. 

එශහම අෙහසක් නැහැ. එශහම අෙහසක් තිබුණා නම්  ඒ 

අියශයෝගය එො භාර ගන්නවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි.  

අපි හැමතැනම කියනවා   ලංකාවට system change එකක් 

අව යයි කියලා. මම කියනවා  ඒක වැරදියි කියලා. System 

change එකක් අව ය නැහැ  ලංකාවට. සුේො හෙපු ක්රමය තමයි අෙ 

අශ්  රශට් තිශබන්ශන්. ග්රාම නිලධාිශේ ඉඳන් ජනාධිපතිවරයා 

ෙක්වා යන සියලු ශකාටස් නියමාකාරශයන් ඒ ක්රමය තුමළ 

තිශබනවා. ඒ ක්රමය තුමළ අශ්  රට ප්රාශේශීය ශල කම් 

ශකාට්ඨාසවලට ශබෙලා  වසම් 1(000කට අධික ප්රමාණයකට 

ශබෙලා  තිශබනවා. ශටන්ඩර් පටිපාටි  අරවා ශම්වා   තිශබනවා. ඒ 

ක්රමය හි. ඒ නිසා  මිනිස්සු තමයි change ශවන්න ඕනෑ. 

ශේ පාලඥයා තමයි change ශවන්න ඕනෑ.   අරගළය ශවනුශවන් 

කෑ ගහන ගමන්  හාඩ්ශවයාර් එශක් මුෙලාි රුපියල  1 200කට 

ගන්න සිශමන්ති ශකාට්ටය රුපියල  3 400ට විකුණනවා නම්  

ීවිල  එශක් මනුස්සයා අරගළයට ගිහිල ලා කෑ ගහන ගමන් 

ශපට්රල  ශහාරකම් කරලා ලීටරයක් රුපියල  1 400ට විකුණනවා 

නම්  system change කියන්ශන් ඒකෙ? ඒ නිසා අශ්  change 

එකක් ශවන්න ඕනෑ. ශේ පාලඥයා change ශවන්න ඕනෑ. අපි 

හිතන විධිය ශවනස් ශවන්න ඕනෑ. රජශේ ශස්වකයා ශවනස ්

ශවන්න ඕනෑ. ශපෞේගික අං ශේ ශස්වකයා ශවනස් ශවන්න 

ඕනෑ. අපි අවුරුදු 7(කට පස්ශස් ශමතැනට වැටුශණ් system 

change එකක්  නැති නිසා ශනාශවයි  අශ්  change එකක් නැති  

නිසායි. අපි ජාති විධියට  ආගම් විධියට  කුල විධියට ඒ හැම 

විධියකටම ශබදිලා. ඒ ශබදුණු නිසායි ශම් ප්ර ්නය තිශබන්ශන්. 

අපි අශ්  ආකල පය ශවනස්කර ගන්නා ශතක් ශම්ක හියන්ශන් 

නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි.  

අශ්  විපක්ෂශේ මන්ීවරුන්ට ඕනෑ තරම් ශම් රජයට 

සහශයෝගය ශෙන්න තිබුණා   හි. අපි අවුරුේෙකින් ශම් රට ශගාඩ 

ොමු. ඊට පස්ශස් අපි ඡන්ෙයකට යමු කියලා. එච්චරයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශෙන්න බැහැ කියපු ශතල  ෙැන් 

ශෙන්ශන නැේෙ? ශෙන්න බැහැ කියපු ගෑස් ෙැන් ශෙන්ශන් නැේෙ? 

මම සංචාරක කර්මාන්තය භාර ගත්ශත් ලංකාශේ හිටපු අන්තිම 

සුේෙත් ලංකාශවන් යන ශවලාවක. මතකශේ තියා ගන්න  ඒ 

ශවලාශේ ලංකාවට එන flights cancel ශවලා සුේශෙෝ Airport 

එකට පැනලා දුවන තත්ත්වයකයි රට තිබුශණ්; සුේශෙෝ 

ලංකාශවන් ගියා.  

මාස 3ක් ගතවුණා. ඒ මාස තුමශන්දී අමාරුම විධියට ලංකාව 

ශගාඩ ෙමාශගන ආවා. තත්තටම  සංචාරක කර්මාන්තශයන් 

විතරක් ලංකාව ශගාඩ ෙමන්න පුළුවන්. අශ්  රට ත පතක්. අශ්  රට 
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වශට්ම තිශබන්ශන් මුහුෙ. සියයට 33ක් තිශබන්ශන් අශ්  

වනාන්තර. අශ්  රශට් national parks 26ක් තිශබනවා; river 

bodies 109ක් තිශබනවා. අශ්  රට සශ්රීක රටක්; ශලෝකයට 

ශපන්වන්න පුළුවන් රටක්. රනිල  වික්රමසිංහ මැතිතුමමා ශම් අය වැය 

ශල ඛ්නශේ ශමානවාෙ කිේශේ කියලා අහනවා. ශත්ශරන්ශන් නැති 

ගුරුවරුත් ශම් සභාශේ ඉන්නවා. පවු  ගුරුවරශයක් වුණාට 

ශත්ශරන්ශන් නැහැ.  

ඩිජිටල  ආර්ිකයක් එනවා  කියන්ශන් ශමාකක්ෙ? ඒ තුමළින් 

වියෙම් සම්පූර්ණශයන් කැශපනවා. ශලෝකශේ ඕනෑම රටක ඉන්න 

සුේශෙකුට ශම් රටට තවිල ලා ශමශහ් ඉඳශගන ඩිජිටල  විධියට 

වයාපාර කරන්න පුළුවන්. ශමාකක්ෙ ඩිජිටල  කියන්ශන්? 

තඟිිවින් කරන -ලස්සන පිසරයක් ඉස්සරහ ශකාම්පියුටරයක් 

තියාශගන Internet එකට ගිහිල ලා තමන්ශේ බිස්නස් එක 

තඟිිවින් කරන  ක්රමයක්. 

මුලසුන ශහාබවන ගරු මන්ීතුමමනි  ප්රතිපත්ති ශත්ශරන්ශන් 

නැති මිනිසුන්ට ශම් අය වැය ශත්ශරන්ශන් නැහැ. රනිල  වික්රමසිංහ 

මැතිතුමමා පැහැදිිව කිේවා  ශම් රට සංවර්ධනය ශවනවා ෙකින්න 

මම ජීවත් ශවන්ශන් නැහැ  කියලා. ඒ කියන්ශන්  ශම් සංවර්ධනය 

කරන්ශන් අනාගත පරපුර ශවනුශවන්. හැබැයි  ඒ ශවනස අපි 

අවුරුදු 7(ක් තිස්ශස් කරලා නැහැ. ශේ පාලනඥයා ෙන්ශන් 

විශේචනය කරන්න විතරයි. අනික් අය ෙන්ශන් හුනු ගාන්න 

විතරයි. එශහම ශන් කියන්ශන්. මිනිසුන්ට ශේ පාලනය තිත්ත 

ශවලා  තිශබන්ශන්.  

මුලසුන ශහාබවන ගරු මන්ීතුමමනි  visionary leader 

ශකශනක් ශවන්ශන් WhatsApp Groupsවින් ශනාශවයි. ඒක 

කිේශේ කාටෙ කියලා ශත්ශරයි. ම නෂ නානායක්කාර තමතිතුමමා 

නම් හිනාශවනවා. Visionary leader ශකශනක් ශවන්ශන් vision 

එකක් තිශබන ශකශනක්. Vision එකක් නැති  අියශයෝගයක් භාර 

ගන්න බැි ශකශනක් visionary ශකශනක් ශවන්ශන් නැහැ. 

Visionary ශකශනක් ශවන්න නම් ඉස්ශසල ලාම  අියශයෝගය භාර 

ගන්න ඕනෑ. ඒකට  ශහාඳම නිෙසුන තමයි  ිශි සුනක්.  ඉන්දියානු 

සම්භවයක් තිශබන මනුස්සශයක් සුේොශේ රට  එංගලන්තය 

පාලනය කරනවා. එතුමමා ඒ අියශයෝගය භාර ගත්තා. චාල ස ්

කුමාරයාශගන් තමයි අගමැති ධුරය භාර ගත්ශත්. අපටත් ඉන්ශන් 

කුමාරශයක් තමයි. ඒ අගමැතිතුමමාට පුළුවන් වුණා  ඒ අියශයෝගය 

භාර ගන්න. ශම් ගැනත් ශහාඳට කල පනා කරලා බලන්න ඕනෑ. 

මුලසුන ශහාබවන ගරු මන්ීතුමමනි  ශම් අය වැශේ ප්රධාන 

කරුණු 3ක් සඳහන් ශවනවා. පළමුවන කාරණය ආර්ික 

අර්බුෙශයන් මිදීම. ශෙවන කාරණය  ශේගවත් සංවර්ධන 

ශයෝජනාවලට අව ය පෙනම සකස් කිරීම. තුමන්වන කාරණය  ශුභ 

සාධනය තුමළින් ආර්ික ක්රියාවිශේ මඟ හැශරන ශකාටස් හුගනා 

ගැනීම. ඒ කියන්ශන්  ශම් අය වැය ශල ඛ්නශයන්  දු් පත් මිනිසුන් 

අමතක කරලා නැහැ කියන එක. ඒ මිනිසුන්ට ශකශරන්න ඕනෑ 

ශෙයත් අපි ශසායලා තිශබනවා. ශේගවත් සංවර්ධනය කියන්ශන් 

infrastructure එක. විශේශිකයන් ශගන්වන්න infrastructure 

ඕනෑ නැහැ. ලංකාශේ ඒවා හැදිලායි තිශබන්ශන්. හැබැයි  අපි ඒ 

සඳහා positive message එකක් ශෙන්න ඕනෑ.  

මරු වැඩක් වුණා. අර නැවක් ආවා ශන්. ඒ නැව ආපු ශවලාශේ 

ඒ නැශේ සිටි විශේශිකයන් ඔක්ශකාම three-wheelersවලට 

නංවලා  ඒවාශේ ශ්රී ලංකා ශකාඩිය ගහලා  ඔවුන් ලංකාව වශට් 

ශගන ගියා. කාළකණ්ණි ශසට් එකක් එො පාරවල  4කින් විතර 

ශකාළඹට ආවා. ඒ ශගාල ලන්ට කුගළු ගෑස් ගහනශකාට ඒ 

විශේශිකයන් අපි ගැන ශමානවා හිතන්න තේෙ?  ඒ ශසට් එශක් 

ඉන්ශන් රටට ආෙරය කරන මිනිස්සුෙ? රටට ආෙරයක් තිශබන 

මිනිස්සු නම් ඉඳලා ඉඳලා පළමුවන වතාවට ආපු නැශේ හිටපු 

විශේශිකයන් ලංකාව වශට් ශගන යන ශවලාශේ එතැනට ගිහිල ලා 

ඒකත් කඩාක් පල  කරන්න හෙයිෙ? ලසජයි. ඒ වාශේ  මිනිස්සුත් 

එක්ක එකට ලැේගා ශන්! ඒ මිනිස්සු එක්ක එකට ශපළපාළි ගිහින් 

අන්තිමට එහූඑ කියවා ගත්තා ශන්. කල පනා කරලා බලන්න.  

මුලසුන ශහාබවන ගරු මන්ීතුමමනි  මා එක කාරණයක් 

කියන්නම්. සජිත් ශේමොස මැතිතුමමා මා ආෙරය කරන 

නායකශයක්. මා ශබාරු කියන්ශන් නැහැ. ශම් ප්ර ්නය එේදිත් 

රනිල  වික්රමසිංහ මැතිතුමමා ගැන මා කියලා තිශබනවා  රනිල  

වික්රමසිංහ මැතිතුමමා කියන්ශන් ගුරුවරශයක්  පිශයක් වාශේ 

ශකශනක් කියලා. සජිත් ශේමොස මැතිතුමමා සශහෝෙරශයක්. [බාධා 
කිරීම්]  ඔබතුමමන්ලා කාටත් වඩා ශහාඳින් මා එතුමමා  ආ්රය කරලා 
තිශබනවා. ඒ නිසා මශගන් අහගන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමමන්ලාට වඩා ශහාඳින් මා එතුමමා  ආ්රය කරලා තිශබනවා. 

ෙැන් මුජිබුර් රහුමාන් මන්ීතුමමායි  අශ්  මිත්ර එස්.එම්. මික්කාර් 

මන්ීතුමමායි 11වන ො ශහාඳ රැියක් පවත්වනවා ශන්. ඒ රැිය 

පවත්වලා ශපන්වන්නශකෝ.  

මුලසුන ශහාබවන ගරු මන්ීතුමමනි  මා ඒ පක්ෂශේ සිටියා 

නම් සජිත් ශේමොස මැතිතුමමා අරගළකරුශවක් කියලා position 

කරන්ශන් නැහැ. ඕනෑම ශෙයක් තිශබන්ශන් positioningවල.  

නායකශයක් position කරන්න ඕනෑ. සජිත් ශේමොස මැතිතුමමා 

ශම් රශට් අනාගත ජනාධිපති හැටියට ශපන්වන්න ඕනෑ නම්  මා 

අෙ එතුමමා position කරන්ශන්  කුස්සිය දිනවන  දු් පත් මිනිහා 

දිනවන  දු් පත් මිනිහාශේ ප්ර ්න දිනවන නායකයා හැටියට. අශන් 

අර ශසට් එක එතුමමා  එක්කශගන ගිහින් අරගළයට ෙැම්මා. එතුමමා 

අරගළකරුවකු කරන්න ගියා. සජිත් ශේමොස මැතිතුමමා 

අරගළකරුශවක් ශනාශවයි. අශ්  ශේ පාලනශේ එශහම එකක් 

තිබුශණ් නැහැ. අපට රට ගැන හිතන්න ශවනවා. අන්තිමට 

ශමාකක්ෙ වුශණ්? හැම ොම නවක වෙය කරන ශසට් එකක් එක්ක 

එතුමමා ෙැම්මා. මාර positioning. මාර මිනිස්සු ඉන්ශන් ශම්ක 

තතුමශළ්. 

මුලසුන ශහාබවන ගරු මන්ීතුමමනි  කින් ලංකාවට ආපු 

නැති Emirates ගුවන් ශස්වය  පසුව flights ශෙකක් එවලා  අෙ 

ෙවශස් එය flights තුමනක් ෙක්වා වැඩි කළා. Swiss International 

Air Lines ලංකාවට එනවා. Condor Airlines අලුතින් එනවා. 

Azur Air එනවා. තව නැවක් සංචාරකශයෝ 3 000ක් අරශගන 

29වන ො ලංකාවට එනවා. හැබැයි  සමහරුන්ට ශම්වා ෙකින්න 

බැහැ. ඔවුන්ට ශම්වා ශකාශහාම හි වට්ටන්න ඕනෑ. තයි? 

ඉක්මනට election එකකට ගිහිල ලා බලය ලබා ගැනීශම් 

සිහිනයක් තිශබනවා. රට භාර දුන්නු ශවලාශේ භාර ගත්ශත්ත් 

නැහැ. එයින් පැහැදිිව ශපශනන්ශන්   ඊර්ෂයාව  ශක්රෝධය  රටට 

ආෙරය නැති තුමච්ඡ ශේ පාලනයයි  මුලසුන ශහාබවන ගරු 

මන්ීතුමමනි. අශපන් අහනවා  අපි ශම් පැත්තට තවිල ලා ඉන්ශන් 

ශකාශහාමෙ කියලා. අපි ආණ්ඩු පක්ෂයට ආශේ  පක්ෂයක් ගැන 

හිතනවාට වඩා රට පැත්ශතන් හිතලායි. රට භාර ගත්ත 

මනුස්සයාට සහශයෝගයක් ශෙන්න කියලා අපි පක්ෂයට කියේදීත් 

දුන්ශන් නැති නිසා .  මම ආශයත් කියනවා  නායකශයක් position 

කරන්න ඕනෑ. අපි හිටපු නායකයකුශේ වැරදි ශපන්වලා 

නායකශයක්ව position කළාම  ඔහු ඒ position එක ලැබුණාම 

භාර ගන්න ඕනෑ. නායකශයකුට ඒ ෙක්ෂකම තිශබන්න ඕනෑ. 

නායකශයකුට ඒක  ගන්න බැි වුශණාත්  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ීතුමමනි  කවොවත් බලයට එන්න බැහැ.  

මම ශම් විපක්ෂය ගැන තව එකක් කියන්නම්. මම ෙැක්කා 

හැශමෝම වාශේ සිංදුවක් කියනවා. මශේ අෙරණීය ශරෝහිණී 

අක්කත් ශම් සිංදුව කිේවා. ඒ තමයි  එවත්රශලෝක විජය පත්ර පවන් 

සලන ශලෝශක් වවවර්ණ හීන ශ් නවාඑ කියන සිංදුව.  

ඔබතුමමන්ලා ෙන්නවා ෙ ෙන්ශන් නැහැ  ඒශක් ශත්රුම. 

1295 1296 



පාර්ිශම්න්තුමව 

වත්රශලෝක කියලා කියපු ගමන්  ඔබතුමමන්ලා හිතුමවා  හි  අර 

ගහන එක තමයි ශම් කියලා. ඉතින්  ඔක්ශකෝම එකතුම ශවලා 

රනිල  වික්රමසිංහ මැතිතුමමා ශගනාපු වත්රශලෝක විජය පත්ර 

ශයෝජනාව කියලා ඒකට ගැහුවා. හැබැයි  ශම් සිංදුව කියපු නිසායි 

මම ශමය කියන්ශන්. කවුරුත් ශම් සිංදුශේ ශත්රුම ෙැනශගන 

කිේශේ නැහැ. ශම් සිංදුව මශේ ශහාඳ මිත්රයකු වන මංජුල 

ශවඩිවර්ධන ිේශේ. මම ශලාකු සහශයෝගයක් ලබා ශෙන Line 

One  කියන සංගීත කණ්ඩායශම් - band එශක්- ශෂන්් සින්ේ සහ 

ජනා සින්දුව කිේශේ. ඒ සිංදුව ශමයයි. 

"වත්රශලෝක විජය පත්ර පවන් සලන ශලෝශක් -  

  වවවර්ණ හීන ශ් නවා 

වත්රශරෝශේ කැරශකන ශම් වවතාල යාශම් -  

  සන්සුන් හීන බි ශඳනවා 

ජාති ජාති පතන් ආව ආෙශර් ගීශත් -  

  වත්රශරෝශේ තඳිලා තිශයනවා 

සංසාශර් ෙකින ෙෑස ගීශතකින් තහැශර් -  

  අපි එක තැන කැ රශකනවා 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශම් එවත්රශරෝශේඑ කියන්ශන් 

ත්රිශරෝෙ රථවලට. ඒ රථයට ශරෝෙ තුමනක් නැතුමව දුවන්න  බැහැ. 

එක ශරෝෙයක් නැතුමව ගමන් කරන්න බැහැ කියන්ශන්  සිංහල  

ශෙමළ හා මුස්ිම් කියන ජාතීන්වින් එකක් ශහෝ මඟ හැරලා  

අමතක කරලා  අත හැරලා  ශම් සමාජශේ ඉදිියට යන්න බැහැ 

කියන එකයි ඒ සිංදුශේ ශත්රුම. නමුත් ශම් ශගාල ලන් අල ලා 

ගත්ශත්  අර එපවන් සලන ශලෝශක්එ කියන ශකාටස.  ඒක කිේවාම 

ආ  ශම් ගැන සිංදුවකුත්  තිශබනවා කියලා ආතල  වුණා. අශ්  

ශරෝහණ බණ්ඩාර මන්ීතුමමාත් ශම්ක කිේවා. ශරෝහිණී විශසරත්න 

මන්ීතුමමියත් කිේවා. ඒශක් තිශබනවා ශහාඳ ශත්රුමක්. එජාති 

ජාති පතන් ආව ආෙශර් ගීශත්එ  ශමාකක්ෙ ඒශක් ශත්රුම? සිංහල  

ශෙමළ හා මුස්ිම් කියන ශම් ජාතීන් ආෙරය පතාශගන ආපු අය. ඒ 

ජාතීන් එකට බැඳිලා ජීවත් ශවන්න ඕනෑ කියලායි කියන්ශන්. 

සිංදුශේ අන්තිමට කියනවා  එ වත්රශරෝශේ තඳිලා තිශබනවාඑ 

කියලා. ඒ කියන්ශන්  ත්රි ශරෝෙවල පිටුපස ියා තිශබනවා කියන 

එකයි. ශම් ගීතශේ ශත්රුම ෙන්ශන් නැතුමව කියනවා. ඊළඟට 

තිශබනවා  එසංසාශර් ෙකින ෙෑස ගීශතකින් තහැශර් - අපි එක තැන 

කැරශකනවාඑ කියලා. ඒ කියන්ශන්  ශම් සංසාශර් ජාතීන් 

එකතුමශවලා සමගිශයන්  සමාොනශයන් ශම් සමාජශේ ඉදිියට 

යන්න ඕනෑ කියලා. එශහම නැති වුශණාතින් අපි හැම ොම එක 

තැන කැරශකනවා. අෙ ලංකාවට ශවලා තිශබන්ශනත් ඒකයි. එක 

තැන කැරශකනවා. අපි ජාතීන් ව ශයන් ශබදිලා  ආගම් ව ශයන් 

ශබදිලා ජීවත් ශවන්ශන්. අෙ බණ කියන්න ඕනෑ මිනිස්සු 

ශේ පාලනය කරනවා. ශේ පාලනය කරන්න ඕනෑ මිනිස්සු බණ 

කියනවා. පැවිේශෙෝ ගිහිශයෝ වනවා. ගිහිශයෝ පැවිදි වනවා. 

තත්තටම අෙ ලංකාව කැරකිලා තිශබන්ශන්. ශම් රශට් මිනිස්සුන්ට 

තමන්ශේ ශම් රට ගැනවත්  රශට් අනාගත පරපුර ගැනවත් 

වුමනාවක් නැහැ. වුවමනාවක් නැහැ!  
 

ගරු මන්ීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ශේ පාලනඥයන්ශේ හෙවත තමයි කතා කරන්ශන්. 
 

ගරු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මම ෙැන් ගීතයක් කිේවා. මම ෙන්නවා  ෙැන් සජබශේ ඉතුමරු 

ශවලා ඉන්ශන් ශමච්චරයි. ඔබතුමමන්ලා ශපාඩ්ඩක් සේශෙ ෙැම්මාට 

කමක් නැහැ. ඔශහාම යමු. මශේ කිසිම විරුේධත්වයක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  මශේ ඉල ලීම ශමයයි. අපි 

එකට වැඩ කළා. එකට මහන්සි වුණා. අපි ආණ්ඩුවක් එළවන්න 

ශගාඩක් වැඩ කළා. හැබැයි  ශම් රටට හුස්ම ගන්න තව ශපාඩි 

කාලයක් ඕනෑ කියලා තවම ශත්ශරන්ශන් නැත්නම්  

ඔබතුමමන්ලාශේ ශේ පාලනය පිළිබඳ ශපාඩ්ඩක් හිතන්න වනවා. 

ඔය පැත්ශත් ඉඳලා ශම් ආණ්ඩුව ශපරළා ශගනම තමති ශකශනක් 

වීම ෙ ශහාඳ.  මම එො හිතුමශේ එක ශෙයයි.  රටක් වැටිලා  බිංදුවටම 

වැටිලා  තඹිලා  කැරකිලා තිශබනශකාට මම ඒ ආණ්ඩුශේ 

ශලාකු තමති ශකශනක් ශවලා වැඩක් තිශබනවා ෙ කියලා. මට 

හෘෙය සාක්ියක් තිශබනවා. මශේ හෘෙය සාක්ියත් එක්ක තමයි 

කතා කශළ්. ම නෂ නානායක්කාර තමතිතුමමාශේ හෘෙය සාක්ිය  

මශේ හෘෙය සාක්ිය ෙැක්කා. මම එතුමමා එක්ක කතා කළා  

ඔබතුමමන්ලා එක්කත් කතා කළා. ඔබතුමමන්ලා ී ප ශෙශනකුත් 

එකතුම වුණා. ඔබතුමමන්ලාට ඒක නැහැ කියන්න බැහැ. අපි සටන් 

කළා. නමුත්  ඔබතුමමන්ලාට අියශයෝගය භාර ගන්න බැි වුණා. 

මට ඒ අියශයෝගය භාර ගන්න හයියක් තිබුණා. මශේ ශේ පාලන 

ගමන ගැන හිතලා මම ශම් තීරණය ගත්ශත් නැහැ. මම තීරණය 

ගත්ශත් රට ශකාශහ්ෙ යන්ශන්  මට ශමතැන ප්ර ්න තිශබන්ශන් 

කාශගත් එක්ක ෙ කියන ශේවල  ගැන හිතලා ශනාශවයි. එශහම 

ශනාශවයි මම හිතුමශේ.  වගී මක් ගන්නවා  වගී ම අරශගන වැඩ 

කරනවා  වැඩ කරලා ශපන්වනවා කියලායි මම හිතුමශේ. ශලඩා 

මැරුණත් බඩ සුේෙයි කියලා කියමනක් තිශබන්ශන්. ඒ අනුව 

තමයි මම ශම් තීරණය ගත්ශත්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  මිනිසුන්ට ජීවිශත් ඉලක්ක - 

targets - තිශබන්න ඕනෑ. ඒ ඉලක්කය  තමති ශකශනක් වීම 

ශනාශවයි. මශේ ශකස් සුදුශවලා  අවුරුදු 70දි විතර ශගෙරට ශවලා 

ඉන්නශකාට  මශේ රට කඩා වැටිලා තිබුණු ශවලාවක  මම රට 

වැශටන්න දුන්ශන් නැහැ  මම අියශයෝගයක් ගත්තා කියන සතුමට 

මශේ හෙවශත් තිශේවි කියන වි ්වාසය මට තිශබනවා. ගරු 

මන්ීවරුනි  ඔබතුමමන්ලාට මශේ විෂය පැත්ශතන් ශමය 

කියන්ශන්. අරගළය තිශබනශකාට රශට් හිටපු විශෙස් 

සංචාරකශයෝ එළවා ෙමේදි කෑ ගහපු ඔබතුමමන්ලා ෙැන් 

සංචාරකශයෝ එන එකට විරුේධයි. 

එශහම නැත්නම් ගිහින් අරගළය උඩ නැඟශගන ශෙකයි 

පනශහ් සිල ලර වැඩ කරන්ශන් නැහැ  අනාගත ජනාධිපති. 

අනාගතශේ ජනාධිපති ශවන්න ඉන්න මිනිහා ශම් රටට දියුණුවක් 

ශවනවාට අකමැති නම්  ඒ මිනිහා සිල ලර නායකශයක්. ඒක 

මතක තියාගන්න. [බාධා කිරීම්] මුජිබුර් රහුමාන් මන්ීතුමමා  මට 
ගහන්න කියලා ඔයශගාල ලන්ට සිය පාරක් කියනවා කියලා මම 

ෙන්නවා. ඔයශගාල ලන්ට කැමති විධියට ඔය ශගාල ලන් ගහන්න. 

[බාධා කිරීම්] ඔබතුමමාශේ කථාශේ කියන්න. ළඟදී ආපු චණ්ඩි 

ශවන්න එපා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  [බාධා කිරීම්] ශම්වාශේ 
එවුන්ව බැඳලා තියන්න ඕනෑ. හි. ශම්වාශේ එවුන්ව බැඳලා 

තියන්න ඕනෑ තත්තටම. කථා කරන්න ශෙයක් නැහැ. සජිත් 

ශේමොසව අරගළයට ශගනිච්ශච් ශම් ශගාල ලන්. සජිත් ශේමොසව 

අරගළයට ශගනියලා හූ කිශයේශේ ශම් ශගාල ලන්. ඒකයි වරෙ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  සවුදි අරාබිය ගන්න. සවුදි 

අරාබිය දියුණු වුශණ් ඒ රටට ශතල  තිබුණු නිසා. අපි ඉන්දියාව 

ගනිමු. ඉන්දියාශේ ඕනෑම airport  එකකට යන්න. [බාධා කිරීමක්] 
Airport  එශකන් එළියට ගියාම හරක් ඉන්නවා ශවන්න පුළුවන්. 

මම කියන්ශන් කකුල  හතශර් හරක්. අශ්  පාර්ිශම්න්තුමශේ නම් 

ඉන්ශන් කකුල  ශෙශක් හරක්. ඔය පැත්ශත් කෑගහන්ශන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ඉන්දියාශේ airports  ඔක්ශකෝම 

ශපෞේගලීකරණය කරලා තිශබන්ශන්. අොනි ශකාම්පැනියට අයිති 

airport  කිහිපයක් තිශබනවා. BP එකට අයිති airports  කිහිපයක් 

1297 1298 

[ගරු හින් ප්රනාන්දු මහතා] 
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තිශබනවා. හැබැයි   airport එකකට  ගියාම නිේශයෝක්වලට ගියා 

වාශේ. අශ්  Airports එක ශකාශහාමෙ? ශම් ළඟදී Airport එශක් 

කරන්ට් ගිහිල ලා. අපි ඉන්ශන් ශකාතැනෙ? රනිල  වික්රමසිංහ 

මහත්මයා ශම් ඔක්ශකාම විකුණන්න යනවා කියනවා. රජයක් 

කියන්ශන් බිස්නස් කරන එක ශනාශවයි. ශේ පාලන ප්රතිපත්ති 

හෙන එක. ෙැන් ඔබතුමමන්ලාශේ ප්රතිපත්තිය ශමාකක්ෙ? 

ඔබතුමමන්ලාශේ ශේ පාලන ප්රතිපත්තිය ශමාකක්ෙ කියලා 

කියන්න. සජබයට ශේ පාලන ප්රතිපත්තියක් තිශබනවාෙ? අපි 

centre-right party  එකක් නම්  රනිල  වික්රමසිංහ මහත්මයා 

නිශයෝජනය කශළ් එතැන නම්  එතුමමා ෙකින ශේ පාලන ෙැක්මක් 

තිශබනවා. ඒ ෙැක්ම ඔබතුමමන්ලා ළඟ නැහැ. ඔබතුමමන්ලාශේ 

නායකයාට නැහැ. ඔබතුමමන්ලා ඔතැන ඉඳන් කෑගැහුවා කියලා  

වැඩක් ශවන්ශන්නැහැ. අපි ශේ පාලන ප්රතිපත්තිය ශමාකක්ෙ 

කියලා පක්ෂය තතුමශළ් කථා කළා. ශේ පාලන ප්රතිපත්තියක් 

නැහැ  අපට. ශපරටුගාමියාශේ  ත ශේ නැඟලා හි  JVP 

ශකනාශේ  ත ශේ නැඟලා හි ශසනඟ ටිකක් ශපන්වලා  අත් 

ශෙකම ඔසවන එක තමයි අශ්  ශේ පාලනය. ඒකයි අපි 

ශමතැනට ආශේ. ඒක මතක තියාගන්න.  

ඒක ශනාශවයි ශේ පාලනය. ප්රතිපත්ති රාමුවක් තතුමශළ ්

ඉන්න. ප්රතිපත්ති රාමුව ශමාකක්ෙ? ශම් ශවලාශේ ආයතන 

ශපෞේගලීකරණය කරන්ශන් තයි? ශපෞේගලීකරණය කරන්ශන් 

ශම් රශට් සංචිත වැඩි කර ගන්න  ශඩාලරශේ වටිනාකම අඩු කර 

ගන්න  ලංකාව නැවතත් බිස්නස් කරන රටක් කියලා ශලෝකයට 

ශපන්වන්න.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  සුේශෙක්ව ලංකාවට 

ශගන්වා ගන්න ශමාන තරම් අමාරුෙ? අශ්  ලංකාශේ කන්න 

තිශබනවාෙ කියලා අහනවා. අශ්  ලංකාශේ මිනිස්සු මැශරනවාෙ 

කියලා අහනවා. ශතල  තිශබනවාෙ කියලා අහනවා. ඒ ඔක්ශකාමත් 

හි. සුේශෙෝ ටිකක් එනශකාට ආශේත් ගිහින් උේශඝෝෂණයක් 

කරනවා!  ශමාකක්ෙ ශම් ශේ පාලනය? ඔබතුමමන්ලාට තවම 

ප්රතිපත්තියක් හුගනා ගැනීමට බැි වීම ගැන මම ලසජා ශවනවා. 

ෙැන් ශලාකු ශටෝක්! ශලාි ශටෝක්  ශන් ශෙන්ශන්. ශලාි ශටෝක්   

ශකෝටියක් ශෙනවා. එශහම නම් ශම් අය වැයට  උත්තරයක්  

විසුගමක් ශෙන්න.  

ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ ගත්ශතාත්  පාර්ිශම්න්තුමශේ පැය 

එකහමාරක් විතර කථා කළා. ඉතින්  විකල ප අය වැයක් ඉදිිපත් 

කරන්නශකෝ  ශෙයියශන්!  විපක්ෂය හැටියට විකල ප අය වැයක් 

ශගනැල ලා  විකල ප අය වැයක් ඉදිිපත් කරන්න. ශමන්න අශ්  

අය වැය  අපි භාර ගත්තා නම් ශමච්චරයි කරන්ශන්  ශමන්න 

ශමචචරයි තිශබන්ශන්  ශමශහමයි කරන්ශන් කියලා ඉදිිපත් 

කරන්න. ශකෝ නායකශයෝ? නායකශයෝ කරන්ශන් එශහමයි. 

නායකශයක් ශම් ප්ර ්නවලට විකල පයක් ශෙන්න ඕනෑ. 

විකල පයක් ශෙන්න බැි නායකශයක් යටශත් ඉඳලා ඔබතුමමන්ලා 

ආණ්ඩුවක් ගත්ශතාත් ඔබතුමමන්ලාට බුදු සරණයි.  

මම නැවත වතාවක් කියනවා. නායකයා ඉස්සරහට තල ලු 

කරන්න ඕනෑ  ඒ පක්ෂශේ ඉන්න සාමාජිකශයෝ  මන්ීවරු. 

එඑශහයි සර්එ  “Yes, Sir", "No, Sir” කියලා ඒක කරන්න 

ශවන්ශන් නැහැ. අපි එශහම කථා කරන්න ගිහිල ලා තමයි 

අන්තිමට ශබි කැපිලා එළියට ආශේ. ඒක මතක තියාගන්න. අපි 

හි  ශේට හි කිේවා  වැරැදි ශේට වැරැදි කිේවා. ඒක කියන්න බැි 

නම් ඔබතුමමන්ලා මශේ ත ශේ එල ිලා වැඩක් නැහැ. මශේ 

ශේ පාලනය මම තීරණය කශළ් රට  ගැන හිතලා. රට  ආර්ිකය  

වැටුණු ශවලාවක අපි ඒකට උෙවුවක් කරන්න ඕනෑ. ශමාකෙ  

අපිත් ශම් රශට් ජීවත් ශවන්න ඕනෑ  අශ්  ෙරුශවෝ ජීවත් ශවන්න 

ඕනෑ කියලා හිතපු නිසා. ඔබතුමමන්ලාට එශහම හිශතන්ශන් 

නැත්නම් ඒ  පිළිබඳව  - 

ගරු ුෂ ාර ඉඳුනිල් අමරනස්න මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
 

නැඟී ියටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගරු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මම කාශේවත් නමක් කිේශේ නැහැ.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තමතිතුමමනි  ඔබතුමමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 

ගරු ුෂ ාර ඉඳුනිල් අමරනස්න මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු තමතිතුමමනි - [බාධා කිරීමක්]  Sir, I rise to a point of 

Order. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 Point of Order එකක්ෙ? ශමාකක්ෙ? තමතිතුමමා අවසරය 

ශෙනවාෙ?   

 

ගරු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

කමක් නැහැ  විනාඩියක් ශෙන්න. 

 

ගරු ුෂ ාර ඉඳුනිල් අමරනස්න මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු තමතිතුමමනි  ඔබතුමමා ශවලාවකට කියනවා රට 

ශවනුශවන් ආණ්ඩුවට ගියා කියලා. ෙැන් කියනවා නායකයා නිසා 

ගියා කියලා. හැබැයි  අපි ෙන්ශන් ඔබතුමමා ජාතික ලැයිස්තුමශවන් 

ගියා කියන එක. ඒ ආකාර තුමශනන් ශකායි එශකන්ෙ ගිශේ 

ඔබතුමමා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු හින් ප්රනාන්දු තමතිතුමමා කථාව අවසාන කරන්න.  

 
ගරු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු තුමෂාර ඉුගනිල  අමරශස්න මන්ීතුමමා ඒ ප්ර ්නය අහපු එක 

ගැන මම ස්තුමතිවන්ත ශවනවා. අපි ශසට්ශවලා ශම්ක තහුශේ. මම 

ශමාකටෙ ජාතික ලැයිස්තුමශවන් ආශේ කියලා තහුවා. මම ජාතික 

ලැයිස්තුමව ගත්ශත්  පක්ෂය මට ශකාච්චර බිල  ශගවන්න 

තිශබනවාෙ කියලා  අහන්න  ඒ පක්ෂශයන්.  
මට ඒ බිල   ශගේශේ නැහැ. ඒ නිසා මට ඒ මන්ීකම දුන්නා 

ශවන්න පුළුවන්. ගරු මන්ීතුමමනි  ඔබතුමමා ශනාෙන්න කරුණක් 

ගැන මශගන් තහුශේ. ඔබතුමමා ෙන්ශන් නැත්නම් ඒකත් අෙ 

මශගන් අහගන්න.  

1299 1300 



පාර්ිශම්න්තුමව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  මම බදුල ල දිස්ත්රික්කශයන් 

ඡන්ෙය ඉල ලපු හැම අවස්ථාශේම මනාප ලැයිස්තුමශේ පළමුවැනියා. 

නමුත් මට ගම්පහ දිස්ත්රික්කයට යන්න ඕනෑ වුණු නිසාත්  බදුල ශල  

මිනිසුන්ශේ ඡන්ෙය අරශගන ගම්පහට යන්න බැි නිසාත් -  ඒ 

ශවලාශේ අපි විපක්ෂයට ගිහිල ලා ඔබතුමමන්ලාශේ නායකයා 

විපක්ෂ නායක කර ගත්තා. ඉන්පසු ශම් මන්ීවරු ටිකට 

පාර්ිශම්න්තුමවර එන්න ශහෝ ඒ පක්ෂශේ සම්පූර්ණ campaign එක 

කශළ්  ඒ රැස්වීම් පැවැත්වුශේ කවුෙ කියලා ඔය ශගාල ලන්ශේ 

ශලාක්කාශගන් අහගන්න. ඒ නිසා   මම එතැනින් එහාට ඒ ගැන 

කථා කරන්ශන් නැහැ.   

මම ඔබතුමමන්ලාශගන් ඉල ලීමක් කරනවා. අපි අතර වාෙ ශේෙ 

තිශබන්න පුළුවන්. හැබැයි  ඒ ගැන හෙවතින් අහලා බලන්න. ශම් 

ශවලාශේ ශම් රටට මීට වඩා විකල ප අය වැයක් ඉදිිපත් කරන්න 

අපට පුළුවන්ෙ කියලා කල පනා කරලා බලන්න.  ඒ නිසා  ශම් රට 

ගැන හිතලා  මාස )ක්  මාස 8ක් රටට යන්න ශෙන්න. ශම් රටට 

හුස්ම ගන්න ශෙන්න. රශට් ආර්ිකය කැරශකන්න ශෙන්න. ණය 

ශගවන්න පුළුවන් මට්ටමට පත් ශවන්න ශෙන්න.  එතශකාට  

ඡන්ෙයකට යන්න පුළුවන්.  ඒ ඉල ලීම කරමින් මම නිහ  ශවනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්ීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 

20ක කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 4.03]  
 

ගරු නින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  හින් ප්රනාන්දු තමතිතුමමා 

දීර්ඝ විග්රහයක් කළා. අපිට ඉතින් ශනාශයක් ශේවල  හිශතනවා. 

බලනශකාට එතුමමා ජාතික ලැයිස්තුමවට ගිහිල ලා තිශබන්ශන් 

පක්ෂයට වියෙම් කරලා  සල ි දීලා වාශේ අෙහසකුත් එතුමමාශේ 

කථාශවන් ප්රකා යට පත් වුණා. මම ඒක විග්රහ කරන්න යන්ශන් 

නැහැ. බදුල ශල  මිනිස්සු අහනවා   එතුමමා  බදුල ශලන් ඡන්ශෙ 

ඉල ලුවා නම් ශමාකෙ ශවන්ශන්  කියලා. ගම්පහ මිනිස්සු අහනවා   

එතුමමා  ගම්පහින් ඡන්ශේ ඉල ලුවා නම් ශමාකක්ෙ ශවන්ශන්  

කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි   මහාචාර්ය අමින්ෙ ශමත්සිල 

මැතිතුමමා ඊශේ-ශපශර්ො පැවති රූපවාහිනී වැඩසටහනකදි ශම් අය 

වැය ශබාශහාම සරලව විග්රහ කළා.   එතුමමා කිේවා  එඅශ්  ශගෙර 
ශකශසල  කැන කපාශගන ගියාට පස්ශස් උසාවිශයන් අපිටම ෙඩ 

ගහනවා වාශේ වැඩක් තමයි ශම් අය වැශයන් වුශණ්එ කියලා. ඒ 
කියන්ශන් ශහාරාට ශනාශවයි ෙශඩ් ගැහුශේ. උසාවිය ෙශඩ් ගැහුශේ 

ශකශහල  කැශන් අයිතිකාරයට. ඒ වාශේ අය වැයක් තමයි රනිල  
වික්රමසිංහ මහත්මයා ශම් ඉදිිපත් කරලා තිශබන්ශන්.  

2019 එතුමමන්ලාශේ ශ්රීමතාණන් වන ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

මැතිතුමමාශේ අය වැය තුමළින් රජශේ ආොයම අඩු කරගත්තා. 
රජශේ ආොයම  අඩු කළාට  පසශ්ස්  ඒශක් වාසිය ගත්ශත් ශවන 

කවුරුවත් ශනාශවයි  මහා ජාවාරම්කාරයන් පිිසක්. ඒ 
ජාවාරම්කාරශයෝ පිිස ඒ වාසිය ගත්තා. අෙ  ඒශක්  ශේෙනාව 

විඳින්න සිදු ශවලා තිශබන්ශන් රශට් ජනතාවට. ඒක තමයි තත්ත 
කතන්ෙරය.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශම් අය වැය ශල ඛ්නය දිහා 

බැලුවාම  ශම් වියෙම් තාර්කික නැහැ කියලා අපිට ශබාශහාම 

පැහැදිියි.  රනිල  වික්රමසිංහ ජනාධිපතිතුමමාශේ  සුරංගනා කථා 

ී පයක් ශම් අය වැශේ තිශබනවා. ශම් අය වැය තාර්කික නැහැ   
කියන්න මම ශගාඩක් උොහරණ ගන්ශන් නැහැ. මම එක 

උොහරණයක්  ශෙකක් කියන්නම්.   

ශමම අය වැය වාර්තාශේ ෙහවැනි පිටුශේ අංක ) යටශත් නව 

ආර්ික කලාප තති කිරීමට ශයෝජනා කර තිශබනවා. ඒක 

ශබාශහාම ශහාඳයි. අපි ප්රතිපත්තිමය ව ශයන් ඒකට එකඟයි. අපි 

හම්බන්ශතාට ආර්ික කලාප තති කරන්න යන ශවලාශේ ගල  

ගහපු අය කවුෙ කියලා අපට මතකයි. ඒ ආර්ික කලාපය ආරම්භ 

කරේදි ගල  ගහපු අය තමයි අෙ ආණ්ඩුව පැත්ශත් ඉඳශගන 

ඉන්ශන්.  නව ආර්ික කලාප තති කරන්න කියලා රුපියල  

මිියන 300යි ශවන් කරලා තිශබන්ශන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ීතුමමනි  අපි බිංගිිශේ හෙපු අපනයන සැකසුම් කලාපශේ 

යටිතල පහසුකම් ටික හෙන එක අෙ නතර ශවලා තිශබනවා. ඒ 

ශවලාශේ වියෙම් කරන්න අපි ශවන් කරලා තිබුණු රුපියල  

බිියන 2ක මුෙින් භාශගට කරපු වැඩ  ටිකවත් ඉස්සරහට 

අරශගන යන්න ශම් රුපියල  මිියන 300 ප්රමාණවත් නැහැ. ඒ 

පිවිසුම් මාර්ගය හෙන්නවත් ශම් රුපියල  මිියන 300 ප්රමාණවත් 

නැහැ.  එනව ආර්ික කලාපඑ කියන වචන ටික ලස්සනයි.  නමුත් 

රුපියල   මිියන 300 කියන ශසාච්චශමන් අෙ කාලශේ සිල ලර 

කඩයක්වත් ොන්න බැහැ.   

ඊළඟට  නව ආර්ික කලාපවලට අමතරව  වි ්වවිෙයාල 

අධයාපනය ශවනුශවන් රුපියල  මිියන 200ක් ශවන් කර 

තිශබනවා. රුපියල  මිියන 200න් ඌව ශවල ලස්ස 

වි ්වවිෙයාලශේ ෙැනට තිශබන ශගාඩනැඟිි ටිශක්වත් වැඩ  ඉවර 

කරන්න බැහැ. වයඹ වි ්වවිෙයාලශේ  සබරගමුව වි ්වවිෙයාලශේ 

ෙැනට හෙලා තිශබන ශගාඩනැඟිි ටිශක් වැඩ ටිකවත් ශම් රුපියල  

මිියන 200 වියෙම් කරලා ඉවර කරන්න බැහැ. කුියාපිටිශේ 

ශික්ෂණ ශරෝහශල  මහාචාර්ය ඒකකය සහ අශනකුත් 

ශගාඩනැඟිිවල වැඩ කටයුතුම අවසන් කරන්න විතරක් රුපියල  

බිියන (0ක් අව යයි. ඒ නිසා ශම් වියෙම් තාර්කික නැහැ කියලා 

ශබාශහාම පැහැෙැිව අපට කියන්න පුළුවන්.  

අශ්  රටට ආශයෝජන අව යයි; අපනයන අව යයි. 

ආශයෝජන අව ය නම්  අපනයන අව ය නම් ආශයෝජන 

ප්රවර්ධනය ශවනුශවන් මුෙල  ශවන් කරන්න ඕනෑ. හැබැයි 

ආශයෝජන ප්රවර්ධනය ශවනුශවන් රුපියල  බිියන 7යි ශම් අය 

වැශයන් ශවන් කරලා තිශබන්ශන්. ඊට වඩා බුේධ ාසන 

අමාතයාං යට මුෙල  ශවන් කරලා තිශබනවා. ඊට වඩා ජනමාධය 

අමාතයාං යට මුෙල  ශවන් කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් අය වැය 

තාර්කික නැහැ කියලා අපට පැහැදිිවම  කියන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  අපි මහශපාළ උසස් අධයාපන 

ශිෂයත්ව භාර අරමුෙල ගැන කථා කරන්නම ඕනෑ.  අපි ෙන්නවා  

මහශපාළ ශිෂයාධාරය ලබපු අය ශමතැන ඉන්නවා. එො රුපියල  

ශෙෙහස් පන්සියශේ මහශපාළ ශිෂයාධාර මුෙින් මාසයක් ජීවත් 

ශවලා  ශගෙරටත් මුෙලක් යැේවා. හැබැයි  අෙ ශමාකෙ ශවලා 

තිශබන්ශන්? අෙ මහශපාළ ශිෂයාධාරය ක් පාදු කරලා. අෙ 

ම හශපාළ ශිෂයාධාර මුෙින් අෙ ශිෂයශයකුට මාසයක් තියා 

සතියක්වත් ජීවත් ශවන්න බැි තත්ත්වයක් උො ශවලා තිශබනවා. 

ඒකයි තත්ත කතන්ෙරය.  

ආර්ික ප්රතිසංස්කරණ ගැන කථා කරේදී ඔබතුමමන්ලා 

කියනවා  විපක්ෂශේ අපි ආර්ික ප්රතිසංස්කරණවලට විරුේධයි 

කියලා. අපි ආර්ික ප්රතිසංස්කරණවලට විරුේධ නැහැ. අපි 

කියන්ශන් නැහැ  ආර්ික ප්රතිසංස්කරණවලට විරුේධයි කියලා. 

ආර්ික ප්රතිසංස්කරණවලට විරුේධ අය තමයි ඔය පැත්ශත් 

ඉන්ශන්. මහින්ෙ රාජපක්ෂ මන්ීතුමමා අෙ උශේ කිේවා  
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එවිකුණනවාට විරුේධයිඑ කියලා. ඊළඟට කිේවා  එලාභ ලබන්න 

ට්රයි කරන්න ඕනෑඑ කියලා. ලාභ ලබන ආයතන විකුණනවාට 

විරුේධයි කියලා එතුමමා කිේවා. එතශකාට අෙ ඔබතුමමන්ලා ඡන්ෙය 

ශෙන්ශන් මහින්ෙ රාජපක්ෂ මහත්මයා කියපු විකිණීමට විරුේධවෙ  

එශහම නැත්නම් රනිල  වික්රමසිංහ මහත්මයා කියපු ලාභ ලබන 

ආයතනත් විකිණීමට පක්ෂවෙ? ඔබතුමමන්ලා ශපාඩ්ඩක් අත 

උස්සලා මට කියන්න  ඒක ශකාශහාමෙ කරන්ශන් කියලා? 

ඔබතුමමන්ලා විකුණනවාට විරුේධව මහින්ෙ රාජපක්ෂ මහත්මයාට 

පක්ෂවෙ ඡන්ෙය ශෙන්ශන්  විකුණනවාට පක්ෂව රනිල  වික්රමසිංහ 

මහත්මයාට පක්ෂවෙ ඡන්ෙය ශෙන්ශන්? මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

මහත්මයා ශමානවා කිේවත් තව ටිකකින් තවිල ලා ශම් අය වැයට 

පක්ෂව ඡන්ෙය ශෙනවා. අපි ඒක ෙන්නවා. ශනාෙන්නවා ශනාශවයි. 

ඒ වුණාට ඒක තමයි තත්ත. ශම් අය වැය පිළිබඳව අපට 

වි ්වාසයක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  තවත් කරුණු කාරණා 

කිහිපයක් කියන්න තිශබනවා. අෙ අශ්  ආර්ිකය හැකිළිලා 

තිශබන්ශන්. ඊශේ-ශපශර්ො මා  නිශයෝජනය කරන බිංගිිය 

ආසනශේ මාශනශලම්බුව ග්රාම නිලධාි වසශම් රැස්වීමක් තිබුණා. 

මම ශම් ආර්ිකශේ හැකිළීම ගැන කථා කරනශකාට   ගශම් 

මනුස්සශයක් කිේවා  එමහත්තශයෝ  ඕකට අපි කියන්ශන්  ශගෝශල 

ශබෝශල කරනවා කියලායිඑ කියලා. ආර්ිකය හැකිළීමට 

කියන්ශන්  එශගෝශල ශබෝශල කරනවාඑ කියලා ලු. අෙ ගශම් 

මිනිසුන්ටත් ශත්ිලා තිශබනවා  ශම් ආණ්ඩුව කරලා තිශබන්ශන් 

ශගෝශල ශබෝශල කරන එක කියලා. පැහැදිිවම අෙ ආර්ිකය 

හැකිළිලා තිශබන්ශන්. ශපට්රල  ශපෝිම්  ඩීසල  ශපෝිම් නැහැ 

කියන්ශන්  ඩීසල  ටිකක්  ශපට්රල  ටිකක් ගහ ගන්න මිනිසුන්ට 

මුෙල  නැහැ කියන එකයි. රශට් කර්මාන්ත දුවන්ශන් නැහැ. 

ප්රවාහන - transport - පේධතිය නතර ශවලා  මිනිසුන්ශේ ජීවන 

රටාව -චක්රය- නතර ශවලා. හින් ප්රනාන්දු තමතිතුමමා කියන 

විධිශේ සුරංගනා ශලෝකයක් නිර්මාණය ශවලා නැහැ. අෙ 

මිනිසුන්ට තුමන්ශේල කන්න බැි තත්ත්වයක් උො ශවලා 

තිශබනවා; ශෙශේල කන්න බැි තත්ත්වයක් උො ශවලා තිශබනවා. 

පාසල  ශපාත්වල මිල ගණන් වැඩි ශවලා. රුපියල  ෙහයට තිබුණු 

පෑන රුපියල  හතළිහයි; මකන කෑල ල රුපියල  හතළිහයි. ඒ මිල 

ගණන් හතර ගුණයකින් වැඩි ශවලා තිශබනවා. අෙ ආර්ිකය 

හැකිළිලා  මිනිස්සුන්ට ජීවත් ශවන්න බැි තත්ත්වයක් තති ශවලා 

තිශබනවා. ඩීසල   ශපට්රල  මිල ඉහළ ගිහිල ලා තිශබනවා.  මිනිස්සු 

ශකාශහාමෙ ශපට්රල  ගහශගන  යන්ශන්? ආර්ික එන්ජින් එක 

ක්රියාත්මක ශවන්ශන් නැහැ. ඉන්ධන භාවිතය තුමශනන් එකකින් 

අඩු ශවලා තිශබන නිසා තමයි අෙ ශපට්රල   ඩීසල  ශපෝිම් 

නැත්ශත්. මහා උජාරුශවන් කථා කරනවා. හැබැයි  දින පනස ්

ගණන්වලට-හැට ගණන්වලට අපි ඉන්ධන නැේවලට ප්රමාෙ ගාස්තුම 

ශගවනවා. ඒවා ගැන වචනයක්වත් කථා කරන්න හින් ප්රනාන්දු 

තමතිතුමමා තතුමළු ඔබතුමමන්ලාට අවශබෝධයක් නැහැ  

ඔබතුමමන්ලාට ඒවා ශපශනන්ශන් නැහැ කියන එක තමයි කියන්න 

තිශබන්ශන්.  

අෙ ආණ්ඩුව මරණ පිළිබඳ සංඛ්යාශල ඛ්න හංගනවා. මම ඒ 

ශතාරතුමරු ෙැන ගන්න උත්සාහ කළා. අශ්  රශට් සාමානයශයන් 

වසරකට මරණ එක්ලක්ෂ පනස්ෙහසක්  එක්ලක්ෂ හැටෙහසක්  

එක්ලක්ෂ හැත්තෑෙහසක් වාශේ සංඛ්යාවක් සිේධ ශවනවා. අෙ ඒ 

මරණ සංඛ්යාව සියයට ෙහයක  පහශළාවක  ප්රමාණයකින් වැඩි 

ශවලා තිශබනවා. ශමාකෙ ශහ්තුමව? අශ්  ශරෝහල වල අතයව ය 

ශබශහත් නැහැ. ඔබතුමමන්ලා පුරසාරම් ශොඩනවා. අඩු ගණශන් 

තශමාක්සිින් ශපත්තක් නැහැ  පැන ශඩෝල  ශපත්තක් නැහැ   

වමනයට ශෙන ශඩාම්ශපිශඩාන් ශපත්තක් නැහැ. සංකූලතාවින් 

ජනතාව මැශරනවා. වසරකට වැඩිපුර සියයට ෙහයක් මැශරනවා  

කියන්ශන්  ශබශහත් නැති නිසා වසරකට තව පහශළාස්ෙහසක් 

විතර මැශරනවා. ක්ිනික් එකට යන්ශන් ගශම් දු් පත්ම මිනිහා. ඒ 

මිනිහාට අව ය ශබශහත් ටික නැහැ  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ීතුමමනි. අඩුම ගණශන් ECG එකක් ගන්න අව ය paper 

rolls නැහැ  hospitalsවල. ඒ මරණවලට ශම් ආණ්ඩුව වග 

කියන්න ඕනෑ. ශබශහත් හිඟය නිසා වසරකට පහශළාස්ෙහසකට 

වැඩි සංඛ්යාවක් මැශරනවා. ඒ වාශේම අශ්  රශට් ජනතාවශේ 

ආයු අශ් ක්ෂාව අඩු ශවනවා. ශමාකෙ  නිෙන්ගත ශරෝග තිශබන 

අය ශබශහත් නැහැ කියලා පහුව ොට එක පාරටම මැශරන්ශන් 

නැහැ. ඒ අයශේ ආයු අශ් ක්ෂාව අඩු ශවනවා. ඒක තමයි තත්ත 

කතන්ෙරය. ශම් ආණ්ඩුව පුරසාරම් ශොඩනවා. හක්ශක් නම් 

තිශබන්ශන් බුදු රැස්. හැබැයි  ශබාක්ශක්  ෙඩ මස්. ශබශහත් ටිකක් 

නැතුමව මිනිස්සු ශරෝහල වල දුක් විඳින විධිය ගිහිල ලා බලන්න 

ඕනෑ. වවෙයවරු කියනවා  අෙ සිල ලරට සතියකට තමයි 

ශබශහත් ටික ලැශබන්ශන් කියලා. ශරෝහල වල අව ය උපකරණ 

ටික  ශබශහත් ටික  නැහැ. ඒක තමයි තත්ත කතන්ෙරය.  

ෙැන්  ශම් තත්ත්වයට වග කිව යුත්තන් ගැන කථා කරනවා. 

ශම් රට ශමතැනට තෙලා ෙැම්ශම් කවුෙ? 199(දී අපි වියට්නාමයට  

බංේලාශේ යට අපනයනවිනුත් - ශඩාලර් බිියන හතරක විතර 

- සමානව හිටිශේ. Foreign Direct Investmentsවිනුත් සමානව 

හිටිශේ. 

1994 සිට අෙ ශවනකම් ශම් රට පාලනය කරපු අයත් එක්ක 

එකට ලැග ශගන  ලසජා නැතුමව අෙ හින් ප්රනාන්දු  ම නෂ 

නානායක්කාර වැනි අය ශම් රට හෙන හැටි අපට කියලා 

ශෙන්න  හෙනවා.  199( සිට ශම් ෙක්වා වන වසර 28න් වසර 

24ක්ම පාලනය කරපු අය එක්ක ඉඳශගන  රට හෙන හැටි අපට 

කියලා ශෙන්න හෙනවා.  

1965දී සිිමාශවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ශම් රශට්  තිබුණු 

කැල ශටක්ස් සමාගම සහ එශසෝ සමාගම එළවා ෙැම්මා.  ඒ එළවපු 

සමාගම් අෙ සිංග් පූරුශේ ශතල  ඒකාධිකාරය ලබාශගන 

ශලෝකශේ ශවළඳ ශපාළ බවට සිංග් පූරුව පත් කර ශගන 

තිශබනවා. ශතල  බින්දුවක් නැති රට අෙ oil market එක බවට පත් 

කර ශගන තිශබනවා.  එො ඉඳන් වැරැදි ආර්ික නයායන් 

ක්රියාත්මක කරපු පිලකුත් එක්ක තමයි අෙ රනිල  වික්රමසිංහ 

මහත්තයා ලැග ශගන ඉන්ශන්. විදුිබල හා බල ක්ති තමති 

කංචන විශසශස්කර මහත්තයා කිේවා  ශතල  ටැංකි  LIOC එකට 

දුන්න එක ශහාඳයි ලු! ඒ ෙවස්වල ඒ හිස් ශතල  ටැංකි දුන්නාම 

අශ්  රශට් ශේශපාළ  අශ්  රශට් සම්පත් ටික කිය කියා අ පු පිශළ ්

අය ෙැන් ඒ කරපු ඒවාශේ ශහාඳ කියනවා. හර්ෂ ෙ සිල වා 

මහත්මයාලා -අපි- ඒවා අෙ ඊශේ ශනාශවයි කිේශේ. අපි එො 

ඉඳන්ම ඒවා කිේවා. ශම් ප්රතිපත්තිවලට තිශබන විශරෝධතාවක් 

ශනාශවයි අපට තිශබන්ශන්. ශම් ක්රමයට තිශබන විශරෝධතාවක් 

තමයි අපට තිශබන්ශන්. ශම් අය වැයට අපි විරුේධ ඒකයි. ශම් 

ක්රමය පිළිබඳ ප්ර ්නයක් මිසක්  ප්රතිපත්ති පිළිබඳ ප්ර ්නයක් 

ශනාශවයි අපට තිශබන්ශන්.   

එතැනදී  අපි සලකා බලන්න ඕනෑ කාරණා ගණනාවක් 

තිශබනවා.  රත්තරන් බිජු ෙමන කිකිළිශයෝ විකුණනවාෙ  අලාභ 

ලබන ආයතන විකුණනවාෙ කියන එක පිළිබඳ අපට විවාෙයක් 

තිශබනවා.  රත්තරන් බිජු ෙමන කිකිළිශයෝ වික්කාට පස්ශස් මාස 

ශෙකක්  තුමනක් අපි ඒ සල ිවින් ජීවත් ශවයි. හැබැයි  හැම ොම 

ලැබුණ රත්තරන් බිත්තරය අපට නැති ශවනවා. ඉතින්  ඒ වාශේ 

ආයතන විකුණනවාෙ කියන එක ගැන අපට ප්ර ්නයක් තිශබනවා. 

ඒ ගැන අශ්  කතිකාවක් තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් හැම ශේකටම 

එකඟ ශවන ආර්ික ප්රතිපත්ති අපි ක්රියාත්මක කරන්ශන් නැහැ.  

ෙැන් ඔබතුමමන්ලා අශපන් අහනවා   බදු අය කර ගැනීම සඳහා 

ඔයශගාල ලන්ශේ විසුගම් ශමානවාෙ කියලා. මම එක ශෙයක් 

මතක් කරනවා. අශ්  රශට් තිශබනවා යකඩ සමාගම් 21ක්. ඒ 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

යකඩ සමාගම්වින් හියට බදු අය කර ගන්න ඕනෑ. අශ්  රට 

පුරාම ඉන්නවා  යකඩ එකතුම කරන දු් පත් මිනිස්සු ලක්ෂයකට 

වැඩි ප්රමාණයක්. ශගවල  ගාශන් ගිහිල ලා යකඩ එකතුම කරන අය 

රට පුරාම ඉන්නවා. ඒ යකඩ එකතුම කරන අයට ිසිට් එකක්වත් 

ශෙන්ශන් නැහැ. හර්ෂ ෙ සිල වා මැතිතුමමනි  ශම් යකඩ සමාගම්වල 

inputs එන්ශන් නැහැ. ඒ ශගාල ලන්ශගන් VAT අය කරනශකාට 

ඒවාශේ inputs එන්ශන් නැහැ. එතශකාට ඒවා අත්පත් කර 

ගැනීශම් ක්රමයක් නැහැ. IRD එකට ක්රමයකුත් නැහැ. ශලාකු 

ශලාකු අය අල ලා ශගන  IRD එකත් අල ලා ශගන  ඒ අයට සල ි 

දීලා ශම් ශේවල  වසා තිශබනවා. යකඩ උණු කිරීම හරහා වසරකට 

රුපියල  බිියන 20ත්  30ත් අතර ප්රමාණයක් අපට අත්පත් කර 

ගන්න පුළුවන්.  ශම් සමාගම් විසින් ශනාශගවන වැට් එක  ශසස් 

බදු  පැල  බදු අය කර ගැනීශමන් වි ාල ආොයමක් අපට ලබන්න 

පුළුවන්. මම ඒ සඳහා -ගණන් හො ගන්න විධිය- ක්රමයකුත් කියලා 

ශෙන්නම්. ශම් යකඩ සමාගම්වල පාවිච්චි ශවන විදුි බිල ගණනය 

කරශගන  වාර්ිකව නිෂ්පාෙනය කරන යකඩ ප්රමාණය ශසායා 

ශගන ඒ තුමළින් ඔවුන්ට tax එක ගහන්න පුළුවන්; VAT එක 

ගහන්න පුළුවන්. පුළුවන්නම්  ඒවා ක්රියාත්මක කරන්න. ඒක තමයි 

බදු අය කර ගන්නා ඕනෑ ක්රමය. ඒ ශවනුවට  ශපාඩි ගණන් 

අරශගන IRD එශක් නිලධාිනුයි   හයිය තිශබන මහ අයයි අල ලා 

ශගන  මැති තමතිවරු අල ලා ශගන ඒ ශකාම්පැනි ටිශක් ඒ files  

වසා ෙමා තිශබනවා. ඒක තමයි තත්ත කතන්ෙරය. 

ඊට අමතරව මම ශම් කාරණය අහනවා. ෙැන් හින් 

තමතිතුමමා  ම නෂ තමතිතුමමා වැනි අය කියනවා ශම් රට 

බංශකාශලාත් වුණා තමයි කියලා. එතශකාට  ශම් රට 

බංශකාශලාත් කරපු අය ෙැන් ශකෝ? මට ඔබතුමමන්ලා ඒක 

කියන්න. හර්ෂ ෙ සිල වා මැතිතුමමනි  ඔබතුමමාෙ ශම් රට 

බංශකාශලාත් කශළ්? තලතා අතුමශකෝරල මැතිනියනි  ඔබතුමමියෙ 

ශම් රට බංශකාශලාත් කශළ්? අපි ශනාශවයි ශම් රට බංශකාශලාත් 

කශළ්. 2019 ශවනශකාට ශම් රට බංශකාශලාත්භාවයට ගමන් 

කරමින් හිටපු රටක් ශනාශවයි. ශම් රට බංශකාශලාත්භාවයට තෙ 

ොපු පිිස තමයි ඔය පැත්ශත් ඉන්ශන්. මම අහන්ශන් ශම්කයි. ශම් 

රට බංශකාශලාත්භාවයට තෙ ෙැමූ එකට වරෙකරුවන් වන්ශන් ශම් 

රශට් දු් පත් මිනිස්සුෙ  ශම් රශට් ශගාවියාෙ  කම්කරුවාෙ  ශම් රශට් 

සුළු වයාපාිකයාෙ  මධයම පාන්තිකයාෙ  රජශේ ශස්වකයාෙ? 

ශපෞේගික අං ශේ ලක්ෂ 8ක් ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සු ෙ පළි ශම් රට 

බංශකාලාත්භාවයට තෙ ෙැමීමට? ශම් රට බංශකාශලාත්භාවයට 

තෙ ෙැමීශම් වගකිවයුත්තන්ට ෙඬුවම් ශෙන්න ඕනෑ. රනිල  

වික්රමසිංහ මහත්තයා ළඟ ඒකට ක්රියාමාර්ගයක් තිශබනවාෙ? 2020 

ඉඳන් අපි ඒ ගැන කියනවා. නමුත්  ඒකට වගකිවයුතුම මිනිස්සුන්ට 

ෙඬුවම් දීශම් ක්රියාමාර්ගයක් තවමත් අරශගන නැහැ.  

ඩබ්රිේ.ඩී. ලක්ෂ්මන් ශකෝ? අජිත් නිවාඩ් කබ්රරාල  ශකෝ? පී.බී. 

ජයසුන්ෙර ශකෝ? හිටපු මුෙල  තමතිතුමශමකු ූ මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

මහත්තයා ශම්කට වගකිව යුතුමයි. ඉතින්  ෙඬුවම් ශෙනවාෙ? බැසිල  

රාජපක්ෂ ගිය අවුරුේශේ හති ෙො ශමතැනදී අය වැය කිශයේශේ. 

හති ෙො කියපු ඒ අය වැශේ ප්රතිලල ශකෝ? ශම්කට වග කිවයුතුම 

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ශකෝ?  ශපාශහාර ප්රතිපත්ති ගැන වැදි බණ 

ශොඩපු පාශෙණිය ශොස්තර මහත්තයා ශකෝ? රනිල  වික්රමසිංහ 

ජනාධිපතිතුමමනි  ඒ අයට ෙඬුවම් ශෙන යාන්ත්රණය ශකෝ? ඒවාට 

උත්තර ශෙන්න. රශට් මිනිස්සු ඒකයි කියන්ශන්. වයාපාිකයා  

රජශේ ශස්වකයා  ශපෞේගික අං ශේ ශස්වකයා කියනවා   අපි 

බදු ශගවන්නම්. හැබැයි  අප ශමතැනට තෙලා ොපු එවුන්ට ෙඬුවම් 

ශෙන්න කියලා. ඒකයි තත්ත කතන්ෙරය. අපි බදු ශගවන්නම්  

කියලා ඒ ශගාල ලන් කියනවා. ඒ ශගාල ලන් දාොනම් බදු 

ශගවන්න; ඒ ශගාල ලන් ශම් බර භාර ගන්න දාොනම්; කැප කිරීම් 

කරන්න දාොනම්.  

හැබැයි  . නි බදු වංචාශවන් ශහාරකම් කරපු අයට  ෙඬුවම් 

දීපල ලා  VAT එශකන් ශහාරකම් කළ අයට ෙඬුවම් දීපල ලා 

කියනවා. ඒ ක්රියාමාර්ග ගන්න අෙ කවුරුත් ක්රියාත්මක ශවන්ශන් 

නැහැ. රනිල  වික්රමසිංහ මහත්තයා ඒකට ක්රියාමාර්ග ගන්ශන් 

නැහැ. මම ෙැක්කා  අනුර දිසානායක මහත්තයාශේ ප්ර ්නයකට 

රනිල  වික්රමසිංහ මහත්තයා මරු කථාවක් කියනවා. හරීන් 

ප්රනාන්දු තමතිතුමමා පුළුවන් නම් ශම්කට උත්තර ශෙන්න. රනිල  

වික්රමසිංහ ජනාධිපතිතුමමා කිේවා  එශහාරකම් ගැන ගැන 

ශහායන්න අපි කට්ටියක් තියා  ඩුබායිවලට; සාක්ි නැහැඑ 

කියලා. මංගල සමරවීර මැතිතුමමා අෙ ජීවතුමන් අතර නැතත්  එතුමමා 

අපට කියලා තිශබනවා සාක්ි තිශබනවා කියලා.ඒ පරීක්ෂණවලට 

ගිශේ වැිඅමුණ මහත්තයා විතරක් ශනාශවයි  දිල රුක්ි 

වික්රමසිංහ මහත්මියත් ගියා  ශපාලීසිශේ නිලධාින් ගියා  CID 

එශක් නිලධාින් ගියා. රුපියල  බිියනයකට ආසන්න ප්රමාණයක් 

ඩුබායිවලට අස්ථානගත කරලා තිශබනවා  ශහාරකම් කරලා 

තිශබනවා කියලා හුගනාශගන තිබුණා. ඒ අය ශමාකක්ෙ කිේශේ? 

එඋඹලා නඩු ොපල ලා  නඩු ොලා වැරදිකාරයා කරලා ශමශහ්ට 

වශරල ලා අපි ඒ සල ි උඹලාට ශෙන්නම්එ කියලා තමයි කිේශේ. 

ඒක තමයි තත්ත කතන්ෙරය. පුළුවන් නම් කවුරු හි ඒක නැහැ 

කියලා කියන්න. මංගල සමරවීර මැතිතුමමා අෙ ජීවතුමන් අතර 

නැහැ. එතුමමා අපි ගරු කරන ශකශනක්. එතුමමා ශබාශහාම 

පැහැදිිව කිේවා ශම් ශතාරතුමරු තිශබනවා කියලා  ඒ රශට්. ඒ ගිය 

කණ්ඩායමට ඒක   කියලා තිශබනවා. අෙ වැදි බණ ශොඩන අය 

ෙන්ශන් නැහැ ශම්ශක් තත්ත කතන්ෙරය.  

මම හරීන් ප්රනාන්දු තමතිතුමමාට කියනවා ශවන ශමාකුත් ඕනෑ 

නැහැ  හියට නීතිය ක්රියාත්මක  කරපු  ානි අශබ්රශස්කර ශබ්රරලා 

ශෙන්නශකෝ  එයා නැවත ශස්වශේ පිහිටුවන්නශකෝ. ඒ මනුස්සයා 

හියට නීතිය ක්රියාත්මක කරලා  ශහාරුන්ට ෙඬුවම් ශෙන්න 

ගිහිල ලා  රාජපක්ෂවරුන්ට ෙඬුවම් ශෙන්න ගිහිල ලා තමයි 

කශණන් තෙලා එළියට ෙැම්ශම්. අෙ එශසානික්  ශසානික්එ ගැන 

කථා කරන්න ශෙයක් නැහැ. ඒ ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ  අෙ 

එශසානික් ශසානික්එ නැහැ.  

අපි පැහැදිිවම ෙන්නවා ශම් ආණ්ඩුව ඉස්සරහට යන්ශන් 

නැත්ශත්  ශම් රටට පිළිගැනීමක් නැත්ශත් ශවන ශමාකුත් හින්ො 

ශනාශවයි  රට බංශකාශලාත්භාවයට තෙ ොපු වග කිව යුත්ශතෝ 

ගැන ශසායා බැලීමක් නැති නිසා බව. ගරු රනිල  වික්රමසිංහ 

මැතිතුමමාට අපි කියනවා  පුළුවන් නම් ශම්වා ශහායන්න ජනාධිපති 

ශකාමිසමක් ොන්න. අපි කිේවා මුෙල  සම්බන්ධව ශසායන්න 

විශ ්ෂ කාරක සභාවක් පත් කරන්න කියලා. ඒවාට ශමාකෙ 

වුශණ්? ඒවාට ශවච්ච ශෙයක් නැහැ. ශබාශහාම පැහැදිිව අෙ ඒවා 

හමස් ශපට්ටියට  ොලා තිශබනවා. ඒ ශවන ශමාකුත් හින්ො 

ශනාශවයි   ඒවා ශහේශවාත් ඉස්සරහට යන්න බැහැ කියලා ෙන්න 

නිසා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  අෙ අශ්  ලක් මාතාව ශලඩ 

ත  ශඳ් ඉන්ශන්. අෙ ලක් මව හුස්ම ගන්ශන් ශබාශහාම අමාරුශවන්. 

අෙ අශ්  ලක් මව මරණාසන්න තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශබනවා. 

ඒ තත්ත්වයට පත් කශළ් කවුෙ? ශම් අ් ශපාච්චිලා ටික තමයි අශ්  

ලක් මව ඒ තත්ත්වයට පත් කශළ්. ඒ අ් ශපාච්චිලා ටික තමයි 

2019න් පස්ශස් ලක් මව විනා  කරලා  ලක් මව බංශකාශලාත් 

භාවයට තෙ ෙැම්ශම්. ඒ අ් ශපාච්චිලා ටික අරගළශයන් එළවලා 

ෙැම්මා. ශෙශවනි අ් ශපාච්චි  ශගෝඨා් ශපාච්චි අරගළශයන් 

එළවලා ෙැම්මා. ලක් මව විනා  කළ අ් ශපාච්චිලා අරගළශයන් 

එළවලා ෙැම්මාම ශම් අ් ශපාච්චිලා  කවුරුෙ ශතෝරා ගත්ශත්?

කුඩ් පච්චිශයක් ශහායා ගත්තා; සුළු පිශයක් ශහායා ගත්තා. සුළු 

පිශයක් ශසායාශගන සුළු පියාට භාර දුන්නා ශම්ක කරශගන යමන් 

කියලා. හැබැයි  ඒ අ් ශපාච්චිලා ටික තමයි අශ්  ලක් මව ත ෂණය 

කශළ්  විනා  කශළ්  ගිලන් තත්ත්වයට පත් කශළ්. ශම් 
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අ් ශපාච්චිලා ගැන කථා කරේදී කියන්න තව කාරණයක් 

තිශබනවා. ශම් ලක් මවශේ සශහෝෙරශයෝ ටිකකුත් ඉන්නවා. 

එතශකාට ඒ සශහෝෙරශයෝ ශමාකෙ කරන්ශන්?  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමමාට තව විනාඩි 2ක කාලයක් තිශබනවා ගරු 

මන්ීතුමමනි. 
 

ගරු නින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මට තව විනාඩි ශෙක තුමනක් ශෙන්න  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ීතුමමනි. 

ඒ සශහෝෙරයන්ට ශහාඳ ශකාම්පැනියක් තිශබනවා. ඒ 
සශහෝෙරයන්ට ලාභ ලබන ශකාම්පැනියක් තිශබනවා. ඒ 
සශහෝෙරශයෝ  ශම් අ් ශපාච්චිලා යනකම් ලක් මව ගැන හිතන්ශන් 
නැහැ; පැනශඩෝල  ශපත්තක්වත් අරශගන ශෙන්ශන් නැහැ. 
රුපියල  බිියන 8ක් විතර තිශබනවා කියනවා ඒ සශහෝෙරයින්ශේ 
ගිණුම්වල  ගරු හර්ෂ ෙ සිල වා මන්ීතුමමා. ශකාම්පැනිය ලාභයි. 
හැබැයි  ලක් මවට ශපනශඩෝල  ශපත්තක්වත් අරශගන ශෙන්ශන් 
නැහැ. ඒ සශහෝෙරශයෝ එශහමයි. ඒ ශගාල ල බලය අරශගන තමයි 
ශකාරන්න බලාශගන ඉන්ශන්. හැබැයි  ශම් ලක් මවට පුශතක් 
ඉන්නවා. ශහාඳ පුශතක් ඉන්නවා ලක් මව දිහා බලන. ඒ 
පුතාශණෝ හැම ොම ශම් ලක් මව දිහා බලාශගන ඉන්නවා. ඒ 
පුතාශණෝ ශම් ලක් මව සුවපත් කරන්න පුළුවන් හැම ශේම 
කරනවා. ඒ එහුස්මඑ වැඩසටහශනන් ශවන්න පුළුවන්  එසක්වලඑ 
වැඩසටහශනන් ශවන්න පුළුවන්. ඒ පුතාශණෝ ශම් ලක් වම 
දාරාශගන කන්ශන් නැහැ. ඒ පුතාශණෝ බලය නැතත් ලක් මව 
ශවනුශවන් කරන්න පුළුවන් හැම ශේම කරනවා. ඒක තමයි 
පුතාශණෝශේ ශවනස.  

ඒ නිසා පැහැදිිවම අපි ශම් රශට් මිනිස්සුන්ට කියනවා ඒ 
පුතාශණෝ scan කරලා බලන්න. ඒ පුතාශණෝ දිහා උඩින් බලන්න 
එපා  යටින් බලන්න එපා  විචක්ෂණව බලන්න කියලා කියනවා. 
ශමාකෙ  ඒ පුතාශණෝට තමයි ශම් වැශඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ 
වාශේම ශම් රශට් දු් පත් මිනිස්සු බලාශගන ඉන්නවා ඒ පුතාශණෝ 
තුමන් ශේල කන්න ශෙන්න එනකම්  ශබශහත් ටික ශෙනකම්. 
ශෙමළ  සිංහල  මුස්ිම් ෙරුශවෝ බලාශගන ඉන්නවා ඒ පුතාශණෝ 
ශම් රට ශගාඩ ොනකම්. ඒ නිසා ශම් රට ශගාඩ ොන්න පුළුවන් 
ශවන කාටවත් ශනාශවයි පුතාශණෝට කියන එක ශබාශහාම 
පැහැදිිව කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශම් රටට අව ය ශවන්ශන් ඒ 
වාශේ රටට ආෙරය කරන පුශතක්. ශම් රට ශගාඩ ොන්න පුළුවන් 
ඒ පුතාට විතරයි. ඒ පුතාට ශම් රට බාර ශෙන්න  ශම් රශට් දු් පත් 
මිනිස්සු   කුගකරශේ මිනිස්සු  යාපනශේ  නැ  ශඟනහිර  බස්නාහිර 
මිනිස්සු  හැම දි ාවකම මිනිසස්ු  රශට්ම මිනිස්සු බලාශගන 
ඉන්නවා. 

ශම් ශවලාශේ රශට් මිනිසුන්ට කෑම ටිකක් කාලා  ශබශහත් 
ටික ලබා ශගන අඩුම ගණශන් ජීවත් වීශම් අයිතියවත් ලබා 
ශෙන්න පුළුවන් පුතාශණෝ ශකශනක් තමයි ශහායන්ශන්. ඒක නිසා 
අපි ශම් රශට් ජනතාවට කියනවා  පුතාශණෝ කියවන්න  හියට 
බලන්න කියලා. මඩගහලා  මඩගහලා විනා  කරන්න හෙන්ශන් 
ශම් රට ශගාඩ ොන්න පුළුවන් මිනිහාය කියන එක අපි මතක් 
කරනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමමාට නියමිත කාලය අවසානයි  ගරු මන්ීතුමමනි.  

ගරු නින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  මට තව විනාඩියක් ලබා 

ශෙන්න.  

හින් ප්රනාන්දුයි  ම නෂ නානායක්කාරයි කිේවා  එඅපි 

කරන්ශන් නැහැ. අපි ආසයි  බයයිඑ කියලා. මම ශම්ක කියලා 

මශේ කථාව අවසන් කරනවා. එතුමමා තයි  බැහැ කිේශේ  කියලා 

ශම්ශකන් ශත්ශරයි.   

"සබඳ අපි කුදු ශනාශවමු - රාජපක්ෂට නැශවන 

එඩිතරව ශපරට එමු -  ශහාරු රැලම බිම ශහළන 

කිසිම බුරුලක් ශනාශෙමු - ජඩයන්ට හයිය ශෙන 

ජනතාව ශවත හැශරමු - මළ කඳන් වී වැශටන 

නපුරු ෙඬුවම් ශනාශෙමු - අරගළය හඹා යන 

ශසාුගරු උත්තර ශසායමු - තත්ත පිළිතුමරු ලැශබනඑ  

ශබාශහාම ස්තුමතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු එම්.යූ.එම්.  අි සබ්රි තමතිතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 22ක 

කාලයක් තිශබනවා.  

[අ.භා. 4.23] 
 

ගරු ජනාධිපති නීතිඥ එම්.යූ.එම්. අි සබ්රරි මහතා (විනේශ 

ක යුු අමාතයුමා) 
(ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி எம்.யூ.எம். அலி ெப்ொி - 

தவளிநொட்டு அலுவல்கள் அமைச்ெர்) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  මශේ කථාව ඉවර කරනතුමරු 

මට ශවලාව ඕනෑ.  පිළිතුමරු ී පයක් ශෙන්න ඕනෑ නිසා මට කාලය 

අව යයි. මම ඒ ගැන කථා කරලා තිශබන්ශන්.   

අපි සියලුශෙනාම ෙන්නවා  ලංකාව ආර්ීක ව ශයන් ඉතා 

අ. රු තත්ත්වයක තිශබන පසුබිමක තමයි ශම් අය වැය ශල ඛ්නය 

ඉදිිපත් කරලා තිශබන්ශන් කියන එක. ඒ පිළිබඳව අලුතින් කථා 

කරන්න ශෙයක් නැහැ. සියලුශෙනාම ෙන්නවා  ඒකට විවිධ ශහ්තුම 

රාශියක් බලපා තිශබන බව. විශේචනය කරන එක තරම් පහසු 

ශෙයක් තවත් නැහැ. හතර අතට විශේචනය කරනවා. හැබැයි  ඒ 

විශේචන ශවනුශවන් විකල ප විසුගමක් ලබා ශෙන්ශන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ීතුමමනි  ශකාවිඩ් වසංගතය සහ 

විශ ්ෂශයන්ම යුක්ශර්න යුේධය නිසා  තශමිකානු ශඩාලර් (4ට 

තිබුණු petroleum product එක තශමිකානු ශඩාලර් 100ට  

120ට ගිහිල ලා  අෙ වනශකාට තශමිකානු ශඩාලර් 80 ෙක්වා 

පහත වැටී තිශබනවා. ගල  අඟුරු කිශලෝවක් ගන්න ඒ කාලශේ 

අපට වියෙම් වුශණ් රුපියල  2(යි. අෙ වනශකාට ගල  අඟුරු 

කිශලෝවක් ශවනුශවන් රුපියල  117ක් වියෙම් කරන්න සිේධ ශවලා 

තිශබනවා. පස් ගුණයක්  වැඩියි. රුපියල  4 000කට අඩුශවන් 

මිලදී ගත්ත ශපාශහාර මිටිය අෙ ජාතයන්තර ව ශයන් රුපියල  

20 000ට මිලදී  ගන්න සිේධ ශවලා තිශබනවා. අපි ආණ්ඩු කළාෙ  

විපක්ෂය ආණ්ඩු කළාෙ කියලා ශම්වාශේ ශවනසක් නැහැ. ශම් 

අියශයෝගයට අපට මුහුණ ශෙන්න සිේධ ශවලා තිශබනවා. එම 

නිසා අපි සලකා බලන්න ඕනෑ  2023 වර්ෂය සඳහා ඉදිිපත් කර 

තිශබන ආොයම් සහ වියෙම් වාර්තාව පිළිබඳව. 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ීුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශම් අවස්ථාශේදී ගරු කථානායකතුමමා 

මූලාසනයට පැමිශණනවා තති. 

 
අනුරුව ගරු වීරසුමන වීරියංහ මහතා මූලාසනනයන් ඉවත් 

වූනයන්, ගරු කාානායකුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

 

ගරු ජනාධිපති නීතිඥ එම්.යූ.එම්. අි සබ්රරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி எம்.யூ.எம். அலி ெப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry, PC) 
ගරු කථානායකතුමමනි  2023 වර්ෂය සඳහා තස්තශම්න්තුම කර 

තති රජශේ සම්පූර්ණ ආොයම රුපියල  බිියන 3 (14යි. සම්පූර්ණ 

වියෙම රුපියල  බිියන 4 819යි. ණය ගැනීශම් අව යතාව රුපියල  

බිියන ( 979යි. එයින් ණය ආපසු ශගවීම රුපියල  බිියන 

2 024ක් ශලස ෙැක්ශවනවා.  

ගරු කථානායකතුමමනි  ශම් වියෙම් කරන මුෙල  අපට අඩු කර 

ගන්න පුළුවන් වන්ශන් ශකාශහාමෙ කියලා අපි බලන්න ඕනෑ. අපි 

සතුමව තිශබන 2022 සංඛ්යාශල ඛ්නත්  2023 සංඛ්යාශල ඛ්නත් 

පුශරෝකථනය කළ සංඛ්යා ශල ඛ්න. නමුත්  අවසාන  ව ශයන් අපට 

සැබෑ ෙත්ත තිශබන්ශන් 2021 වර්ෂශේ. 2021 වර්ෂශේ 

සංඛ්යාශල ඛ්න අනුව  අශ්   සම්පූර්ණ ආොයම රුපියල  බිියන 

1 ()(යි  ගරු කථානායකතුමමනි. සම්පූර්ණ වියෙම රුපියල  බිියන 

3 422යි. ඒ කියන්ශන්  රුපියල  100 000ක ආොයමක් ලබන 

ශකාට අපට සිේධ ශවලා තිශබනවා  රුපියල  2(0 000ක් වියෙම් 

කරන්න. ශම්ක ට්රිියනවලට පිවර්තනය කශළාත්  ට්රිියනයක 

ආොයම ලැශබන ශකාට ට්රිියන 2.(ක් වියෙම් කරන්න සිේධ 

ශවලා තිශබනවා. ශම්ක එක රැයකින් ශවච්ච ශෙයක් ශනාශවයි. 

ශම්ක කාලාන්තරයක් තිස්ශස් ශවච්ච  ශෙයක්.  

ගරු කථානායකතුමමනි  ප්රධාන ව ශයන් වියෙම් දිහා 

බැලුශවාත්  2021 වර්ෂශේ ආොයමින් පුනරාවර්තන වියෙම් විතරක් 

රුපියල  මිියන 2 7(8ක්. වියෙම අඩු කර ගන්න ඕනෑ  ආොයම 

වැඩි කර ගන්න ඕනෑ කියලා අපි පහසුශවන් කිේවාට  කවුරුවත් ඒ 

සඳහා වන ක්රමයක් ගැන කියන්ශන් නැහැ. ප්රාශයෝගිකව ශම් 

වියෙම අඩු කර ගන්න පුළුවන්ෙ? වියෙම ප්රධාන ව ශයන් කරුණු 

තුමනක් මත පෙනම් ශවලා තිශබනවා. ඒ කරුණු තුමන තමයි  

පුනරාවර්තන වියෙම  ණය ශපාලී ශගවීම සහ ණය වාික ශගවීම. 

ණයවලට ශපාලී ව ශයන් ශගවන්න තිශබන මුෙල  මුළු ණය 

ආපසු ශගවන ශකාට අඩු කරන්න පුළුවන්ෙ? තාවකාිකව අපි 

අත්හිටුවීමක් කරලා තිශබනවා. නමුත් හැම ොම ණය ශනාශගවා 

ඉන්න පුළුවන්ෙ? ශෙවනුව  ණය වාික ශගවන්න ඕනෑ. තුමන්වනුව  

පඩි නඩි  ශගවන්න ඕනෑ.  

පුනරාවර්තන වියෙම් ප්රධාන ව ශයන් ශයාො ගන්ශන් රාජය 

ශස්වකයන්ශේ වැටු්  ශගවන්නට  වි්රාම වැටු්  ශගවන්නට  දීමනා 

ශගවන්නට  සමෘේධිය සහ ශපාශහාර සහනාධාරය වැනි සමාජ 

ආරක්ෂණ යාන්ත්රණය ක්රියාත්මක කිරීමටයි. නිෙහස් අධයාපනය 

හා නිෙහස් ශසෞඛ්ය පවත්වාශගන යන්නට. පුනරාවර්තන වියෙම 

අඩු කළ යුතුමයි යන්න ජනප්රිය සටන් පාඨයක් වුණත් ගරු 

කථානායකතුමමනි  ප්රාශයෝගිකව ගත් කළ ශම්වා අඩු කර ගැනීශම් 

වි ාල ප්ර ්නයක් තිශබනවා. ඒක කියන තරම් ශල සි නැහැ. එශස් 

නම් අපි අවධානය ශයාමු කළ යුත්ශත් ශම් පුනරාවර්තන වියෙම් 

අඩු කර ගැනීම සඳහා ශහෝ එශස් අඩු කරන්ශන් නම් කුමන 

ශකාටසට අඩු කළ යුතුම ෙ යන්න පිළිබඳව විමසා බලන්නටයි.  

වි ාල රාජය ශස්වයක් අපට තිශබනවා. අපි සියලුශෙනාම ඒක 

ෙන්නවා. ෙැනට ලක්ෂ 14ක පමණ රාජය ශස්වකයන් ප්රමාණයක්   

ඉන්නවා. ලංකාව නිෙහස ලබා ගන්නා විට පුේගලයන් 100කට 

එක රාජය ශස්වකයායි අපට හිටිශේ. අෙ පුේගලශයෝ 1( ශෙශනකුට 

එක රාජය ශස්වකශයක් ඉන්නවා. ශම් වාශේ රටකට ශම්ක ෙරා 

ගන්නට බැහැ. 199( අපිට තිබුණු රාජය ශස්වශේ වි ාලත්වය 

ලක්ෂ හයහමාරයි. පසුගිය අවුරුදු 28 තතුමළත රාජය ශස්වය 

)40 000 ඉඳලා 1 400 000 ෙක්වා වැඩිශවලා තිශබනවා. ගරු 

කථානායකතුමමනි  රජය සතුම වයවසායන් (20ක් පමණ අපට 

තිශබනවා. 2022 වර්ෂශේ පළමුවැනි මාස (ට පමණක් එී  

ආයතනවල ශුේධ අලාභය බිියන 849ක් ශවනවා. වි ාල 

ව ශයන් පාඩු ලබන්ශන් ලංකා ඛ්නිජ ශතල  නීතිගත සංස්ථාව  

ජාතික ජලසම්පාෙන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය  ලංකා විදුිබල 

මණ්ඩලය හා ශ්රීලන්කන් ගුවන් සමාගමයි. ඒ නිසා ශම් ආයතන 

තවදුරටත් ශම් රශට් මිනිස්සුන්ශේ බදු මුෙින් අපි නඩත්තුම කළ 

යුතුම ෙ කියන ප්ර ්නය මතුම ශවනවා.  

2021 වර්ෂශේ සංඛ්යාශල ඛ්න අනුව  අපශේ සම්පූර්ණ වියෙම 

බිියන ( 879යි. එයින් බිියන 1 700ක් පමණ පුනරාවර්තන 

වියෙම් ශවනවා. ශපාිය ශගවන්නට බිියන 1 000ක් පමණ 

වියෙම් ශවනවා. ණය වාිකවල මුල  මුෙල ව ශයන් බිියන 

1 300ක් පමණ වියෙම් ශවලා තිශබනවා. නමුත්  පුනරාවර්තන 

වියෙම අඩු කිරීමට කියලා අපට එකවරම රාජය ශස්වය අඩු කිරීශම් 

හැකියාවක් නැහැ. ඒක ප්රාශයෝගික නැහැ. ඒක ක්රමානුකූලව හා 

උපාය මාර්ගිකව කළ යුතුම ශෙයක්.  

එම නිසා අපට සිේධ ශවනවා  දිගින් දිගටම ණය ශනාශගවා 

ඉන්න බැි හින්ො වියෙම් අඩු කළ හැකි තැන් ශමානවාෙ කියලා 

බලන්න. පළමුවැනි පියවර හැටියට අපි  cost-reflective pricing 
කියන සම්මතය උඩ  වියෙමට සිලන මුෙලක් අයකර ගැනීම 

සඳහා ශතල  මිල දාත්රයක් හුගන්වලා දීලා තිශබනවා. ඒ හා 

සමානවම විදුි බලයටත් අපිට ඒ ශේ කරන්න සිේධ ශවනවා. 

නැත්නම් ඒක ශගවන්නට සිේධ ශවන්ශන් ශපාදුශේ ශම් රශට් 

සිටින සාමානය මිනිස්සුන්ශේ බදුවින්. ඒක අපි ශත්රුම් ගන්නට 

ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමමනි  ඒ හා සමානවම ශ්රී ලංකා දුම්ිය 

ශෙපාර්තශම්න්තුමවත්  ශ්රී ලංගමත් වි ාල ශලස පාඩු ලබමින් තමයි 

අෙ වන විටත් ක්රියාත්මක ශවන්ශන්. ඒවාශේත් තත්ත්වය උසස් 

කරලා වඩාත් ශහාඳ ශස්වාවක් ලබා ශෙන්නට නම්  වියෙමට 

සිලන ගාස්තුම නියම කිරීශම් හැකියාවක් තිබිය යුතුම ශවනවා.  

ගරු කථානායකතුමමනි  පාර්ිශම්න්තුමව හා අමාතයවරු 

නඩත්තුම කිරීමට තමයි ශම් හැමශේම යන්ශන් කියලා ශබාරු 

මතයක් හොශගන තිශබනවා. මම ඒ සංඛ්යාශල ඛ්න බැලුවාම  ශම් 

පාර්ිශම්න්තුමශේ ඉන්න මන්ීවරුන් 224ටත්  ඔවුන්ශේ කාර්ය 

මණ්ඩලවලටත්  අමාතයවරුන් තතුමළු සියලුශෙනාම එකතුම කරලා 

බැලුවාම  ඒ සටන් පාඨය ලසස්න වුණාට  සම්පූර්ණ රජශේ 

වියෙමින් සියයට 0.)7යි ඒ අයට යන්ශන්. සියයට එකක්වත් 

නැහැ. 0.)7යි යන්ශන්. ඒ නිසා සුරංගනා කථා කියලා  මිනිස්සුන් 

කුල් පු කරලා ශම්ශකන් සම්පූර්ණ ප්ර ්නය විසඳා ගන්න පුළුවන් 

කියලා හිතන්න එපා. වියෙම් අඩු කරන්න ඕනෑ නම් අඩු කරන්න 

ඕනෑ. නමුත්  ඒශකන් ශම් ප්ර ්නය ෙ මයක්වත් අඩු ශවන්ශන් 

නැහැ කියන තත්ත සතය අපි වටහා ගන්නට ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමමනි  අපි අනිවාර්යශයන්ම නාස්තිය හා 

ත ෂණය අවම කර ගත යුතුමයි. ඒ හා සමානවම කාර්යක්ෂමතාව 

වැඩි කර ගැනීම සඳහා විදුිය  වතුමර  ගමනාගමනය හා ශතල  

සඳහා වඩාත් කාර්යක්ෂම ශස්වාවක් හුගන්වා දිය යුතුමයි. 

විශ ්ෂශයන්ම පුනර්ජනනීය විදුිය නැතිව අපට අනාගතයක් 

1309 1310 
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නැහැ. ඒ සඳහා අව ය අපි නීති ශම් වන විටත් ශවනස් කරලා 

තිශබනවා. තවදුරටත් ඒ නීති ශවනස් කළ යුතුමයි. අපි විදුි 

ඒකකයකට රුපියල  130ක්  1(0ක් ඩීසල  මාෆියාවට ශගවනවාට 

වැඩිය  රුපියල  20ට  22ට පුනර්ජනනීය විදුි බලය ලබා ශෙන්න 

අපට පුළුවන් නම්  ඒ පනත ශේනශකාට ඒකටත් විරුේධ ශවනවා. 

මහා ශලාකුවට කථා කිේවාට ඒකටත් විරුේධ ශවනවා. 

ගරු කථානායකතුමමනි  එම නිසා කුහක ශනාවී ශම්වා කරන්න 

ඉඩ ශෙන්න  උෙේ කරන්න. ශම්වා කරනශකාට කකුශලන් අදින්න 

එපා කියන එක අපි කියන්නට ඕනෑ.  ශමාකෙ  පුනර්ජනනීය විදුි 

බලය නැතුමව රටකට ඉදිියට යන්නත් බැහැ  අපනයනය ප්රමුඛ් 

කර ගත් ආර්ිකයක් ශගාඩනඟන්නටත් අපට හැකියාව 

ලැශබන්ශන් නැහැ  ගරු කථානායකතුමමනි. 

2022 වර්ෂශේ අශේල  මාසශේ අපි ණය අත්හිටුවන විට  ශම් 

අවුරුේෙට තව දුරටත් ශගවිය යුතුම විශේ  ණය පමණක් 

තශමිකානු ශඩාලර් මිියන ( 330ක් තිබුණා. ඉතින්  ඒක අපට 

ශගවන්න පුළුවන්ෙ? Moody's, S&P, ඒ හා සමානවම Fitch 

Ratings අශ්  ණය ශගවීශම් හැකියාව සම්පූර්ණශයන්ම පහළට 

ෙමලා තිබුණා. අශ්  ණය sustainable නැහැ කියලා IMF එශකන් 

තීරණය කරලා තිබුණා. එවැනි අවස්ථාවක් තුමළ අපට ශවනත් 

විකල පයක් තිබුශණ් නැහැ  ගරු කථානායකතුමමනි. ශම් ශවලාශේ 

හැටියට ණය අත්හිටුවලා  තිශබන ශේවල වින් ජීවත් වීශම් 

හැකියාවක් තමයි අපට තිශබන්ශන්. ඒ හින්ො තමයි අපි ණය 

ප්රතිවයුහගත කිරීම සඳහා IMF එක තතුමළු සියලු අය එක්ක 

සාකච්ඡා කරමින් යන්ශන්. ශම් තිශබන තත්ත්වය තුමළ තිශබන 

ශෙයින් අඩු කිරීශම් හැකියාවක් ප්රාශයෝගිකව නැහැ.  

එශහම නම්  ඊළඟට කරන්න තිශබන ශේ ශමාකක්ෙ? ඊළඟ ශේ 

තමයි ගරු කථානායකතුමමනි  අපනයන ප්රමුඛ් ආර්ිකයක් ශගාඩ 

නැඟීම  කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම සහ යම් ප්රමාණයකින් බදු අය 

කර ගන්නට සිේධ වීම. 2021 වර්ෂශේ ලංකාශේ බදු ප්රති තය 

ශකශරහි මම ශම් අවස්ථාශේ ඔබතුමමාශේ අවධානය ශයාමු 

කරවනවා. එය ෙළ ජාතික නිෂ්පාෙනශේ ශකාටසක් හැටියට  

තිශබන්ශන්. එම ප්රමාණය සියයට 8.3යි. අපි ඉන්ශන් ශලෝකශේ 

7වැනි තැනට. අඩුශවන් බදු අය කරන අපට වඩා උඩින් තිශබන 

රටවල  තමයි  ශසෝමාියාව  ශවනිසියුලාව  ශේමනය  හයිටි 

රාජයය සහ නයිජීියාව. නයිජීියාව සහ ශවනිසියුලාව ගත්ශතාත්  

ඔවුන්ට ශතල  තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමමනි  ශමවැනි රටක් 

අපට පවත්වාශගන යන්න බැි නිසා තමයි  [බාධා කිරීමක්] ගරු 
හර්ෂ මන්ීතුමමනි  ඔබතුමමා ඉස්ශසල ලා කථා කළාශන්. ශපාඩ්ඩක් 

වාඩි ශවන්නශකෝ. මම උත්තර ශෙනවාශන්. 

ගරු කථානායකතුමමනි  ඒ නිසා තමයි අපට tax වැඩි කරන්න 

සිේධශවලා තිශබන්ශන්. ෙැන් tax වැඩි කරන්න එපා කියලාශන් 

කියන්ශන්. ගරු කථානායකතුමමනි  ඒ විධියට tax වැඩි කිරීම හැර 

අපට ශවනත් විකල පයක් තිශබනවාෙ? ඒ නිසා තමයි අපට tax 

වැඩි කරන්නට සිේධ ශවන්ශන්. එශහම වැඩි කළත්  ෙළ ජාතික 

නිෂ්පාෙනශේ ප්රති තයක් හැටියට ගත්ශතාත් සුඩානය පවා අපට 

වඩා tax අය කර ගන්නවා. ගරු කථානායකතුමමනි  මැශල සියාව 

ෙළ ජාතික නිෂ්පාෙනශයන් සියයට 1)ක බදු ප්රති තයක් අය 

කරනවා  වියට්නාමය ෙළ ජාතික නිෂ්පාෙනශයන් සියයට 18.)ක 

බදු ප්රති තයක් අය කර ගන්නවා  එක්සත් රාජධානිශේ වි ාල 

ප්ර ්නයක් තිබියදීත් ඔවුන් සියයට 33ක බදු ප්රති තයක් අය කර 

ගන්නවා. එශහම නම්  අශ්  රශට්ත් යම් ප්රමාණයකින් බදු අය කර 

ගැනීමට සිේධ ශවනවාය කියන එක අපි හැශමෝටම ශත්ශරනවා.  

ඉස්සර වැරැේෙක් කරලා තිශබනවා නම්  ඒක ඔයාෙ කශළ්  

ශමයාෙ කශළ් කියමින් එකිශනකාට ශබෝලය පාස් කරලා වැඩක් 

නැහැ. මම ෙන්නවා  ෙැන් විපක්ෂශේ ඉන්න මන්ීවරු ශම් 

පැත්ශත් ඉන්නශකාට කියනවා  සල ි අච්ු ගැහුවාට 

උේධමනයක් තති ශවන්ශන් නැහැ කියලා. ශම් පැත්ශත් ඉන්න 

අයත් ඒකම කියනවා. ආණ්ඩුශේ ඉන්නශකාට එක මතයකුත්  

විපක්ෂශේ ඉන්නශකාට තව මතයකුත් ඉදිිපත් කරනවා. ශම්ක 

කරන්න කියලා ඒ ශගාල ලන්ට භාර දුන්නාම  භාර අරශගන 

කරන්ශන්ත් නැහැ  දුවනවා. ඉතින්  භාර ගත්ත අයට එකතුමශවලා 

වැඩ කරන්න ශෙන්ශන්ත් නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමමනි  අපි ී පශෙශනකුටම කථා කළා. මහ 

බැංකුශේ අධිපතිතුමමායි  මහා භාණ්ඩාගාරශේ ශල කම්තුමමායි 

යවලා  වාඩිශවලා කථා කරලා  ශතාරතුමරු ටික දීලා කිේවා  එශම්ක 

භාරශගන කරන්න  අපි උෙේ කරන්නම්එ කියලා. එඅශපෝ! අපට 

භාර ගන්න බැහැඑ  කිේවා. කරන මිනිහාට කරන්න ශෙන්ශන්ත් 

නැහැ. ශමාකක්ෙ කරන්න කියන්ශන්? ශම් රට විනා  කරන්න 

ශෙන්නෙ කියන්ශන්? [ශඝෝෂා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමමනි  ශම් 
අය නිකම් ශබාරුවට ශොඩවනවා. කහිනවා විතරයි. ඔශහ් 

ශොඩවනවා.  

ගරු කථානායකතුමමනි  ශ්රී ලංකාශේ වක්ර බදු ප්රති තය සියයට 

80යි  ජජු බදු ප්රති තය සියයට 20යි. [ශඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණාකරලා නි ් බ්රෙ ශවන්න. ගරු මික්කාර් මන්ීතුමමා  

නි ් බ්රෙ ශවන්න. 

 
ගරු ජනාධිපති නීතිඥ එම්.යූ.එම්. අි සබ්රරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி எம்.யூ.எம். அலி ெப்ொி) 

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

අහශගන ඉන්න  අහශගන ඉන්න. ඉන්දියාව ගත්ශතාත්  වක්ර 

බදු ප්රති තය සියයට ()යි  ජජු බදු ප්රති යත සියයට 4(යි. ඉතින්  

අපිත් තිශබන මිනිස්සුන්ශගන් බදු ටිකක් ගත්තාට ශමාකක්ෙ 

ශවන්ශන්? අපට ශමානවාෙ කරන්න කියන්ශන්? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒකට කැමති නැහැ. 

 

ගරු ජනාධිපති නීතිඥ එම්.යූ.එම්. අි සබ්රරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி எம்.யூ.எம். அலி ெப்ொி) 

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

ඒකට කැමැති නැහැ. ශම් අය කෑ ගහලා මහ ශලාකුවට 

ශමානවාෙ කියන්ශන්? බදු ගන්න එපා කියලාෙ කියන්ශන්? බදු 

ගන්න එපා  කියන්ශන්  ජජු බදු ගන්න එපා කියන එකයි. ජජු බදු 

ගන්න එපා  කියන්ශන්  සල ි තිශබන මිනිහාට කරෙර කරන්න 

එපා  පහළ මිනිහාශගන් තවත් දාරාශගන කන්න කියන එකයි. 

ඒක කරන්නෙ කියන්ශන්? 

ඒක තමයි කියන්ශන්! [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමමනි  
වියට්නාමය ගත්ශතාත් ජනගහනශයන් සියයට 3(ක් බදු 

ශගවනවා. මැශල සියාශේ ජනගහනශයන් සියයට 7.1ක් බදු 

ශගවනවා. ඉන්දියාශේ ජනගහනශයන් සියයට (.2ක් බදු 

ශගවනවා. ගරු කථානායකතුමමනි  ලංකාශේ සම්පූර්ණශයන්ම - 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද ියල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගරු කථානායකතුමමනි  මට ප්ර ්නයක් අහන්න පුළුවන් ෙ?  

1311 1312 

(18th start) 



පාර්ිශම්න්තුමව 

ගරු කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉඳගන්න. ඔබතුමමා කථාවක් කළා ශන්.  

 

ගරු ජනාධිපති නීතිඥ එම්.යූ.එම්. අි සබ්රරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி எம்.யூ.எம். அலி ெப்ொி) 

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

ලංකාශේ register ශවලා තිශබන income tax files 

තිශබන්ශන්  407 000යි. ඒක ජනගහනශේ ප්රති තයක් හැටියට 

සියයට 2.(යි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද ියල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගරු කථානායකතුමමනි  මට ප්ර ්නයක් අහන්න පුළුවන් ෙ? 

 
ගරු කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තමතිතුමමා එකඟ නම්  ඔබතුමමාට අහන්න පුළුවන්. නමුත් ශම් 

ශවලාශේ එතුමමා පිළිතුමර කථාව ශන් කරන්ශන්. කරුණාකරලා 

නි ් බ්රෙ ශවන්න.  

 
ගරු ජනාධිපති නීතිඥ එම්.යූ.එම්. අි සබ්රරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி எம்.யூ.எம். அலி ெப்ொி) 

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

ඔබතුමමා කථා කළා ශන්. කරුණාකරලා වාඩි ශවන්න. [බාධා 
කිරීම්] ශම් මශේ අවස්ථාව. වාඩි ශවන්න. කථා කළා ශන්  වාඩි 
ශවන්න.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තමතිතුමමා පිළිතුමරු කථාව කරන්ශන්.  

 
ගරු ජනාධිපති නීතිඥ එම්.යූ.එම්. අි සබ්රරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி எம்.யூ.எம். அலி ெப்ொி) 

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

ඔබතුමමා පැයක් විතර කථා කළා ශන්. [බාධා කිරීම්] පැයක් 
විතර කථා කළා;  විසුගමක් ශෙන්ශන් නැහැ. බණිනවා. හැම 

එකකම වැරැදියි කියනවා. කාට ෙ ඒක කියන්න බැි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද ියල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ඔබතුමමාශගන් ශම්කත් අහන්න ඕනෑ. ශගෝඨාභයට advice 

දුන්ශන් කවුෙ?  

 
ගරු ජනාධිපති නීතිඥ එම්.යූ.එම්. අි සබ්රරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி எம்.யூ.எம். அலி ெப்ொி) 

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

ලංකාශේ income tax files 507 000ක් තිශබනවා. බදු ශගවලා 

තිශබන්ශන්  30 000යි. ඉතින් එශහම තිශබන ශකාට අපි 

ශකාශහාම ෙ ශම් රට ඉදිියට ශගන යන්ශන්?  

ගරු කථානායකතුමමනි  මම විශ ්ෂශයන්ම කියන්නට ඕනෑ 

ශම් ළඟදී   ශේශීය ආොයම් බදු (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත                  

- Inland Revenue (Amendment) Bill එක - අියශයෝගයට ලක් 

කළා.  එශම් බදු වැඩියි  අසාධාරණයි. ඒ  නිසා බදු වැඩි කිරීම නැති 

කරන්නඑ කියලා තමයි අධිකරණශයන් ඉල ලුශේ. ඔබතුමමා එහි 

නිරීක්ෂණ ශම් පාර්ිශම්න්තුමවට ඉදිිපත් කළා. එහිදී Supreme 

Court එශකන් ඉතා ශහාඳ ප්රතිපත්ති තීන්දු ශෙකක් ලබා දීලා 

තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමමනි  මම ඒ තීන්දුව ප්රකා  

කරන්නම්. In page 28 of its Determination, the Supreme 

Court states, I quote: 

"In fact, the learned DSG drew the attention of Court to the 
proposed tax structure and submitted that the proposed tax rates 
appear excessive only because the Petitioners sought to compare it 
against the reduced tax rates introduced in 2021." 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද ියල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

So, who did it? 

 
ගරු ජනාධිපති නීතිඥ එම්.යූ.එම්. අි සබ්රරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி எம்.யூ.எம். அலி ெப்ொி) 

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

ඉන්නශකෝ ඒක කියන්නවත් ශෙන්ශන් නැහැ ශන්. අයිශයෝ! 

ශමාකක් ෙ ශම්? පශහ් පන්තිශේ ළමයිවත් කරන්ශන් නැති ශේවල  

ශන් ශම් කරන්ශන්. ශහාඳ ඉස්ශකෝලවලට ගියා කියලා වැඩක් 

නැහැ  ශම්ක ශත්ශරන්ශන් නැත්නම්. එහි ත වදුරටත් කියනවා   

"We are not privy to the reasons for the introduction of the reduced 
tax rates in 2019 and 2021. Nevertheless, they have been identified 
as a grave error that has eroded government revenues. It is wrong to 
assess the constitutionality of the proposed tax system on the basis 
of a  prior tax system that has proven to be economically flawed." 

ගරු කථානායකතුමමනි  එතුමමන්ලා ෙැනුත් කිේවා  වැරැදියි 

කියලා. වැරැදි තමයි. එශහම නම් වැරැේෙ නිවැරැදි කර ගන්ශන් 

නැේෙ? ඒ වැරැේෙ තවදුරටත් වැඩි කරනවා ෙ? ශ්රෂ්්ඨාධිකරණය 

කියන්ශන් පමා ශවලා හි ශම් වැරැේෙ නිවැරැදි කර ගන්න කියලා. 

[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද ියල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

එච්චර කල  ශමානවා ෙ කශළ්? 

 

ගරු ජනාධිපති නීතිඥ එම්.යූ.එම්. අි සබ්රරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி எம்.யூ.எம். அலி ெப்ொி) 

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

ගරු කථානායකතුමමනි  ඊට පස්ශස් ශ්ර්ෂ්ඨාධිකරණය ඉතා 

ශහාඳ නිරීක්ෂණයක් සහ example එකක් ලබා දීලා තිශබනවා. 

ගරු කථානායකතුමමනි  මහාධිකරණ විනි ්චයකාරවරුන් සහ දිසා 

විනිසුරුවරුන්ශේ සංගම් ශ්රෂ්්ඨාධිකරණයට ගිහිල ලා කිේවා  

එඔවුන්ශගන් ගන්න tax එක වැඩි කරන්න එපා. ලැශබන 

ප්රමාණයට වඩා tax වැඩි කළාම ඒක අධිකරණශේ 

ස්වාධීනත්වයටත් බලපාන්න ඉඩ තිශබනවාඑ කියලා. නමුත් 

ශ්රෂ්්ඨාධිකරණය ඒක පිළිගත්ශත් නැහැ. ඒක ඉතා වැෙගත් 

ශෙයක්. ඔවුන් විසින්ම ඔවුන් පිළිබඳ  ශහාඳ පණිවුඩයක් ශෙනවා. 

The Determination further states, I quote: 

"ln a welfare state, public finances must sustain free public services 
such as education and health and other subsidized services. We are 
of the view that there is no logical reason as to why judges should 
not be called upon to contribute on a non-discriminatory basis, 
directly or indirectly, to the State coffers along with other members 
of the public despite the differences identified above. These 

1313 1314 
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differences do not have a rational relationship to the purpose of 
taxation, which is to increase government revenues. The public 
services provided through public  funds are available to all judicial 
officers." 

Then again,  it also goes on to state, I quote:   

"We are of the view that the reasoning in the above cases is logical 
and instructive on the issue of taxes on the salaries of judges. When 
a tax is applied across the board, as in this case, without directly or 
indirectly targeting the judges, it cannot be said to be an intrusion 
into the independence of the judiciary. Taxes are one of the main 
revenues generating measures to enhance public finance. Public 
services such as free health and free education in this country are 
run with public finance. They are open to all citizenry including 
judges of the superior courts  and Judicial Officers within the 
meaning of Article 111 M of the Constitution. ln fact, the decision 
of this Court in Chathurika Silva is premised on the legitimate 
expectation that judges have of admitting their children to State 
schools. Hence there is no logical reason to exempt judges from 
making their contribution to the public coffers along with the other 
members of the community. To that extent, the classification is 
Judges should have the same obligations as other citizens on taxing 
matters." 

එතශකාට judgesලාට ඉතා ශහාඳ පණිවුඩයක් ශෙනවා. මම 

හිතනවා  ශම්ක ශත්රුම් අරශගන කටයුතුම කරාවි කියලා. 

Judgesලාශේ පඩිය ආණ්ඩුශවන් ශගවන්ශන්. අඩු කරන්න බැහැ; 

under-invoice කරන්න බැහැ. ඔවුන් සියලුශෙනාම ශම්ක එක හා 

සමානව රජයට ශගවිය යුතුමයි; එශහම තමයි නිෙහස් අධයාපනය  

නිෙහස් ශසෞඛ්ය පවත්වාශගන යන්න පුළුවන් කියලා 

ශ්රෂ්්ඨාධිකරණය කියනවා. එශහම නම්  ශම්ශකන් අපි පාඩමක් 

ඉශගන ගන්නට ඕනෑ. හැම professional ශකශනක්ම  හැම 

businessman ශකශනක්ම තමන්ශේ යුතුමකමත් ඒ හා සමානවම 

ඉෂ්ට කරලා රශට් tax ටික ශගවලා ශම් රශට් නිෙහස ්අධයාපනයයි  

නිෙහස් ශසෞඛ්ය ශස්වයයි ආරක්ෂා කර ගන්න කියන එක තමයි 

ශම් ශනාකියා කියන්ශන්. වයතිශර්කයකින්  ශතාරව ඒ වගී ම 

ෙරන්න  කියන එකයි ශම් කියන්ශන්.  

ගරු කථානායකතුමමනි  2021 වර්ෂය ශවනශකාට අපි අල ලස 

හා ත ෂණය පැත්ශතන් 102 වන තත්ත්වයට පත්ශවලා තිශබනවා. 

ඉතාම පහළට ගිහිල ලා තිශයනවා. ඒක එක තැනකට . මා වුණු 

ශෙයක් ශනාශවයි. ඒක ශේ පාලනඥයාට විතරක් . මා ශවච්ච 

ශෙයක් ශනාශවයි. ගරු කථානායකතුමමනි  ඉතාම වැෙගත් ශෙයක් 

කියන්න ඕනෑ. අපි පුරුේෙක් කරශගන තිශබනවා  එකිශනකාට 

තඟිල ල දිගු කර ගන්න එක. ඔය විධියට තඟිල ල දිගු කරශගන 

කරශගන ගිහිල ලා අවසාන ව ශයන් තඟිල ල දිගු කරයි 

කුශේණිට. ලංකාවට විජය කුමාරයා ආශේ නැත්නම් ශම් ප්ර ්න 

ශමාකුත් නැහැ කියයි.   ගරු කථානායකතුමමනි  ශම් තඟිල ල දිගු 

කිරීශමන් අශ්  ප්ර ්නවලට උත්තර ලැශබන්ශන් නැහැ. ශම් 

තිශයන්ශන් ඒ වාශේ එක කර්තවයයක්. ගරු කථානායකතුමමනි  

[බාධා කිරීම්] අහශගන ඉන්න ශකෝ.  

ගරු කථානායකතුමමනි  2022 වර්ෂශේ ශනාවැම්බර් මාසශේ 

1ශවනි ො “Daily FT” පත්රශේ පළවුණු වාර්තාවක් මම උපුටා 

ෙක්වනවා. ඒ වාර්තාවට අනුව  under-invoice කරලා Sri Lanka 

Customs  එක අල ලාශගන  ලංකාශවන් පිටට යවලා තිශයන 

මුෙල වල ප්රමාණය Global Financial Integrity එශකන් ගණන් 

හෙනවා  පසුගිය අවුරුදු නවයට -2009 - 2017ට- තශමිකානු 

ශඩාලර් බිියන 3)ක්  කියලා! ශම්ක ශම් ශේ පාලනඥයන් කරන 

ශෙයක් විතරක් ශනාශවයි. ඒ හින්ො එකිශනකාට තඟිල ල දිගු 

කරන එක ශනාශවයි කරන්න ඕනෑ. ශම්කට වගකිව යුතුම 

සියලුශෙනාම ශ්රී ලාංකිකශයෝ හැටියට  පුරවැසිශයෝ හැටියට 

තමන්ශේ යුතුමකම ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. අර judgesලා දීපු 

උොහරණය හැටියට තමන්ශේ  ක්ති ප්රමාණශයන් tax ශගවනතුමරු 

අපට ශම් රට ශගාඩොන්න බැහැ කියන එක තමයි ශම්ශකන් අපට 

ගන්න පුළුවන් පණිවුඩය. ගරු කථානායකතුමමනි  මම ශම් 

ශල ඛ්නය සභාගත* කරනවා. කවුරුවත් කියන ශෙයක් ශනාශවයි 

ශමය  Global Financial Integrity එශකන් කරපු finding එකට 

අනුව 2009-2017 ශවනතුමරු unofficially under-invoice කරලා 

පිටරටවල ශඩාලර් තියා ගත්ත අයශේ මුෙල වල එකතුමව 

තශමිකානු ශඩාලර් බිියන 37යි. 

ගරු කථානායකතුමමනි  අපි හැශමෝටම බණිනවා. අෙ අපි 

ශමානවාෙ කරන්ශන්? වි ්වවිෙයාලයකට තරුණ ප්රජාව ආපු ගමන් 
ශමාකෙ කරන්ශන්? ලංකාශේ ඉන්න ශහාඳම ෙරුශවෝ ටික තමයි 

වි ්වවිෙයාලයට ශතෝරා ගන්ශන්. ඒ  ෙරුශවෝ ටික වි ්වවිෙයාලයට 

ආපු ගමන්ම ඔවුන්ට මුල ඉඳලාම ශතල  ශබෙනවා. ඔවුන්ට 
ඉංග්රීසිශයන් ඉශගන ගන්න ශෙන්ශන් නැහැ. කම්පියුටර් එකක් 

අල ලන්න ශෙන්ශන් නැහැ. Library එකකට ගිහිල ලා පාඩම් 
කරන්න ශෙන්ශන් නැහැ. Research  එකක් කරන්න ශෙන්ශන් 

නැහැ. ඔවුන් අල ලාශගන ඔවුන් පාරට බස්සනවා. පාරට බස්සලා 
හැම ොම ශපළපාළි. හැම ොම උේශඝෝෂණ. ඊට පස්ශස ්කට පාඩම් 

කරලා ශමානවා හි course එකක් කරලා එළියට යනවා  degree 

එකක් අරශගන. වි ්වවිෙයාලශේ අවුරුදු තුමනක් ඉන්න අය අවුරුදු 
)  7ක් ඉඳලා තමයි එළියට යන්ශන්  ජාතික සම්පත් විනා  කරලා. 

එළියට ආවාට පස්ශස් ඔවුන්ට රස්සාවක් ශහායා ගන්නට බැහැ. 
ඊට පස්ශස් ඔවුන්ම හො ගන්නවා රැකියා විරහිත උපාධිධාි 

සංගමය කියලා එකක්.  ඊට පස්ශස් බලහත්කාරශයන් මිනිස්සුන්ට 
කථා කරලා ආණ්ඩුශේ රස්සාවලට පුරවනවා; ෙරා ගන්න බැි 

මිනිස්සු සංකයාවක් ආණ්ඩුශේ රැකියාවලට යනවා. ඊට පස්ශස ්

වැඩක් නැතිශකාට ඒ ශගාල ලන් unions හොගන්නවා. Unions 
හොශගන ශමාකෙ කරන්ශන්? කළ යුතුම ශවනස්කම් වත් කරන්න 

ශෙන්ශන් නැහැ. ශම්කට හැශමෝම වග කියන්න ඕනෑ. ශම් සියලු 
ශෙනාම වග කියන්න ඕනෑ. කිහිප ශෙශනකුට විතරක් ශම් වගී ම 

පවරලා ශම් වැශඩ් කරන්නට බැහැ.  

ගරු කථානායකතුමමනි  මා කියපු ආකාරයට වියෙම් අඩු 

කරගන්න ක්රමශේෙයක් අපට නැත්නම් ආොයම වැඩි කරනවා මිස 

ශවන ශමානවාෙ කරන්න තිශබන්ශන්? ශම්කට විරුේධව තිශබන 
විකල පය ශමාකක්ෙ? කියන්නශකෝ විකල ප. එක එක වාර්තා 

ඉදිිපත් කරනවා මමත් ෙැක්කා. හැම වාර්තාවකම කරුණු 
කියනවා; මතය ප්රකා  කරනවා. කවුරුහි කියනවාෙ ශම්කට 

විරුේධව ශවනත් විකල පයක්? කිසිම විකල පයක් නැහැ. විකල ප 
නැතිශකාට ෙැන් කියනවා  එක්රමය හි  vision එක හි. නමුත්  

ක්රියාොමය පිළිබඳ ප්ර ්නයක් තියනවාඑ කියලා. ක්රියාොමය හෙලා 

කරන්න ඉඩ ශෙන්නශකෝ. ගරු කථානායකතුමමනි  ශම්ක 
. නිශබෝල විකුණන  අයිස්ක්රීම් ශබෙන අය වැයක් ශනාශවයි. 

හැශමෝටම පඩි වැඩි කරලා  බඩු මිල අඩු කරලා  උේධමනය වැඩි 
කරපු අය වැයක් ශවනුවට යථාර්ථවාදී අය වැයක් ඉදිිපත් කර 

තිශබනවා.  

්රිතානයශේ නව අගමැතිවරයා වන ිෂී සුනාක් මහත්මයා 

මෑතකදී කියපු කාරණයක් මා කියන්නම්. He said, 

 "Leadership is not selling fairy tales, it is confronting challenges 
and that is what the public will get from this government."  

This is also a Budget brought to confront the challenges, 
not to sell fairy tales. That is exactly what this Budget is 
about.   

ගරු කථානායකතුමමනි  ශලෝකශේ අශනක් රටවල ශමන්ම 
අපනයනය මත පෙනම් වුණු ආර්ිකයක් ශගාඩ නැඟීම පිළිබඳව 
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————————— 
*  පුස්තකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ිශම්න්තුමව 

අප අවධානය ශයාමු කළ යුතුම ශවනවා. ශබාශහෝ කලාප දියුණු 

වන්ශන් එකට. උොහරණයක් හැටියට ආසියානු කලාපය එකට 
දියුණු වුණා; Middle East, එකට දියුණු වුණා; උතුමරු තශමිකාව 

එකට දියුණු වුණා; යුශරෝපය එකට දියුණු වුණා. අපි ඒ බව 
ෙන්නවා. අප පිළිගත්තත්  නැතත් ෙැන් ඉන්දියාව වි ාල 

දියුණුවකට පත් ශවමින් යනවා. ඉන්දියාව ශම් අවුරුේශේ 

ශලෝකශේ හයවැනි වි ාලතම ආර්ිකය. එය ලබන අවුරුේශේ 
ශලෝකශේ පස්වැනි වි ාලතම ආර්ිකය ශවනවා  ්රිතානය පරෙවා. 

2030 වනශකාට ශලෝකශේ තුමන්වැනි වි ාලතම ආර්ිකය 
ශවනවා. එශහම නම්  අපි ඉන්දියාවත් එක්ක ගනු ශෙනු කළ යුතුමයි. 

ලංකාශේ පුනර්ජනනීය විදුි බලය නිපෙවීශම්දී ඉන්දියාශේ සහය 
ලබාගත යුතුමයි. World Bank එක වාර්තාවක් ඉදිිපත් කරමින් 

සඳහන් කර තිශබනවා  ෙකුණු ආසියානු කලාපය තුමළ විදුිබල 

ක්ශෂ්ත්රශේ ඉන්දියාශේ ඉහළ ොයකත්වය සම්බන්ධශයන්. 
ඉන්දියානු කලාපය තුමළ එම ක්ශෂ්ත්රශයන් අතිවි ාල ොයකත්වයක් 

ඉන්දියාව ලබා ශෙනවා. ලංකාව ෙ බල ක්ති ක්ශෂ්ත්රශේ ඉදිියට 
ශගන යෑම සඳහා ශමම අය වැශයන් වි ාල උනන්දුවක් ෙක්වා 

තිශබනවා.  

ඒ හා සමානවම අපට සිේධ ශවනවා අපනයන මත පෙනම් වුණු 

ආර්ිකයක් ශගාඩ නඟන්නට. ගරු කථානායකතුමමනි  2001 

වර්ෂශේදී ලංකාශේ ආර්ිකශයන් ෙළ ජාතික නිෂ්පාෙනශේ 

ප්රති තයක් හැටියට අපනයනය සියයට 33ක් තිබුණා. අෙ 

වනශකාට එය සියයට 1(.4කට පහත වැටිලා තිශබනවා. ඒකට 

ශහ්තුමව තමයි ආරක්ෂණකාි පියවර ශනාගැනීම. එම 

තත්ත්වශයන් මිදිලා  එතුමමන්ලාත් හැම ශවලාශේම කියන 

ආකාරයට තරගකාරී ආර්ිකයට මුහුණ දිය හැකි විවෘත 

ආර්ිකයක් නිර්මාණය කරලා ශලෝකය ජයගැනීශම් හැකියාව 

අපට තිශබනවා. ශහාංශකාං නුවර සහ තායිවානය ශකාශහාමෙ 

චීනයට ශොරටුවක් වුශණ්? සිංග් පූරුව ශකාශහාමෙ සම්පූර්ණ 

ආසියාවට ශොරටුවක් වුශණ්? ඩුබායි රට ශකාශහාමෙ Middle 

Eastවලට හා අප්රිකාවට ශොරටුවක් වුශණ්? ඒ ආකාරයට 

ලංකාවටත් පුළුවන් ශම් සම්පූර්ණ කලාපයටම ශොරටුවක් ශවන්න. 

ඒ සඳහා අඩි තාලම ෙැමීමට වි ාල වැඩ පිළිශවළක් ශම් අය වැය 

තුමළින් ඉදිිපත් කර තිශබනවා කියන කාරණය කියන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමමනි  ෙැන් IMF එක සම්බන්ධශයන් වි ාල 

ව ශයන් කරුණු ප්රකා  කළා. මීට ඉස්ශසල ලා හැශමෝම කිේවා 

IMF එකට යන්න කියලා. කැබිනට් මණ්ඩලශේ එකම එක 

අමාතයවරයායි -අශ්  ගරු වාසුශේව නානායක්කාර හිටපු 

තමතිතුමමා විතරයි- ඒකට විරුේධ වුශණ්. IMF එකට ගියාම  ෙැන් 

IMF එක ශමානවාෙ අපට කියා තිශබන්ශන්? IMF එක කියා 

තිශබන ශම් කරුණුවලට අපට විරුේධ ශවන්න අව යතාවක් 

තිශබනවාෙ? බදු ප්රතිපත්තිවල ශවනසක් ගැන කියනවා. හැශමෝම 

කියනවා  පැරැණි බදු ප්රතිපත්ති වැරැදියි කියලා. වියෙම හා 

ගැළශපන මිල ගණනක් ගැනත් කියනවා. තත්ත ශන් ශෙයියශන්! 

ශපට්රල  ගහශගන කාර්වින් යන්ශන් සල ි තිශබන මිනිස්සු. 

ඉතින් ඒ අය ඒක ශගවන්නට ඕනෑ. කවොවත් කාර් එකකට 

නැගලා නැති මිනිස්සු ශමාකටෙ ඒකට ශගවන්ශන්? ෙිරතාශවන් 

ශපශළන අය සඳහා වන සමාජ ආරක්ෂණ යන්ත්රණයක් ගැනත් 

කියනවා. ඒ කියන්ශන්  දු් පත් මිනිසුන්ට යම්කිසි මුෙලක් ශෙන්න 

කියන එක; cash transfer එක ශෙන්න කියන එක; සමෘේධිය 

ශෙන්න කියන එක. ඒ සඳහා තමයි අප ශමවර අය වැශයන් වැඩිම 

මුෙලක් ශවන් කරලා තිශබන්ශන්.      

ඒක නරකෙ? ඊළඟට  සටන් පාඨ හා සුරංගනා කථාවින් 
ශතාර  ෙත්ත මත පෙනම් ූ මූලය ප්රතිපත්තියක් ඉදිිපත් කර 
තිශබනවා. බයිලා ශනාකියා  research and development මත 
පෙනම් ූ ප්රතිපත්ති හෙන්න කියන එකයි කියන්ශන්. [බාධා 

කිරීමක්] මහ බැංකුශේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරන්න කියලා 
තිශබනවා. ඊට පසුව  තිරසාර ප්රතිපත්තියක් තුමළ ශහාරකම හා 
ත ෂණය වළක්වන නීති ශගශනන්න කියලා තිශබනවා.  ඉතින් 
ශම්කට විරුේධ ශවන්න පුළුවන්ෙ? IMF එක කිේවත්  නැතත් 
ශම්වා අපි කරන්න ඕනෑ ශේවල . IMF එක ශවන ශමාකක්වත් 
කියලා නැහැ. ගරු කථානායකතුමමනි  මම හිතන විධියට  අපි 
ශම්වා අනිවාර්යශයන්ම සිදු කළ යුතුම ශේවල . එශහම නැතුමව 
අපට ඉදිියට යන්න ශවන ක්රමයක් නැහැ  ගරු 
කථානායකතුමමනි.  

ශපෞේගලීකරණයට සහ ශවනත් රටවින් නවීන 
තාක්ෂණය ලබා ගැනීමට අපි අගුල  ෙමන්ශන් තයි? ගරු 
කථානායකතුමමනි  ඔබතුමමාත්  අපි සියලුශෙනාත් ෙන්නවා  
ඉස්සර දුරකථන සබඳතාවක් ගන්න ගියාම waiting list එශක් 
අවුරුදු 10ක් විතර ඉන්න ඕනෑ බව. අෙ ජනගහනය වාශේ තුමන් 
ගුණයක්  telephones තිශබනවා. [බාධා කිරීම්] ඒක සිේධ 
වුශණ් විශේ  ආශයෝජකශයෝ ආපු නිසා; තරගයක් තිබුණු 
නිසා. නැත්නම් ඒක සිේධ ශවන්ශන් නැහැ. ඒක පිළිගන්න 
ඕනෑ. 2008 වර්ෂශේ එමිශර්ට්ස් ගුවන් සමාගම යටශත් අශ්  
ගුවන් ශස්වය තිශබන ශකාට  ලාභය බිියන 9යි. අපි ඒක 
ආපසු අරශගන ශම් ශවනශකාට අවුරුදු 1(යි; අලාභය බිියන 
1 117යි. ඉතින් එශහම කරන්න ඕනෑෙ? [බාධා කිරීම්] ඔය 
බයිලා කියලා වැඩක් නැහැ ශන්. ෙැන් පරණ කථා කියලා 
වැඩක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] කවුෙ කශළ් කියමින් - ඔය 
ශගාල ශලාත් කළා; අපිත් කළා; හැශමෝම කළා. [බාධා කිරීම්] 
ඔය ශගාල ලන් තවිල ලා පඩිය වැඩි කශළ් එක ෙවසකින්.  
රුපියල  10 000කින් රාජය ශස්වශේ වැටු්  වැඩි කළා. නිකම් 
විහිළුවට වාශේ කිේවා  10 000කින් වැටු්   වැඩි කරලා ශෙනවා 
කියලා. එො බලාශපාශරාත්තුම වුශණ් නැහැ  දිනයි කියලා. ඒ 
වුණාට දිනුවා. දිනපු ගමන් එක ෙවසකින් මුළු රාජය ශස්වශේම 
ශස්වකයන්ට රුපියල  10 000කින් වැටු්  වැඩි කළා. එතැනින් 
තමයි සම්පූර්ණශයන් හැරුශණ් ශම් රට ආපස්සට යන්න. 
[බාධා කිරීම්] හැශමෝම ඒ වාශේ ශේවල  කළා. එශහම කියන්න 
ගිශයාත් නවත්වන්න හම්බ ශවන්ශන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමමනි  ඉතා පැහැදිියි - [බාධා කිරීම්] ශම් 
අය වැය සුරංගනා කථා කියන  ශලාසින්ජර්  ශටාෆි ශබෙන  අඩු 

පාඩු කියන අය වැයක් ශනාශවයි. [බාධා කිරීම්] ශම්ක  යථාර්ථවාදී 
අය වැයක්. ශම් යථාර්ථවාදී අය වැය ශම් රශට් සංවර්ධනශේ නව 

නැම්මක් බවට පත් ශවනවා  ගරු කථානායකතුමමනි. ඒකයි මට 

කියන්න තිශබන්ශන්. [බාධා කිරීම්] ශම් ශගාල ලන් - [බාධා කිරීම්] 
තව එක ශෙයක් කියලා මම කථාව අවසන් කරන්නම්   ගරු 

කථානායකතුමමනි. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු නින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපාඩ්ඩක් ඉන්න. තමතිතුමමාශේ කථාව අවසන් වුණාට පසුව 

අවස්ථාව ශෙන්නම්. 
 

ගරු ජනාධිපති නීතිඥ එම්.යූ.එම්. අි සබ්රරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெட்டத்தரணி எம்.யூ.எம். அலி ெப்ொி) 

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

අවසාන ව ශයන් තව එක ශෙයක් කියලා මශේ කථාව 
අවසන් කරන්නම්. ගරු කථානායකතුමමනි  මංගල සමරවීර 

මැතිතුමමා අවස්ථා කිහිපයකදී විවිධ ප්රකා  කරලා තිබුණා  මට 

මතකයි. ශමතුමමන්ලා පවා ඒ ගැන කිේවා.  එතුමමා අපිත් එක්කත් 
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[ගරු ජනාධිපති නීතිඥ එම්.යූ.එම්. අි සබ්රි  මහතා] 
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හිටියා   පසුව අශනක් පැත්තටත් ගියා. නමුත්   එතුමමාශේ සමහර 

ශේවල වලට අපි ඒ කාලශේ එකඟ වුශණ් නැහැ. සමහර 
ශේවල වලට අපි එකඟ වුණා. එක ශෙයක් සම්බන්ධශයන් අපි 

දිගටම එතුමමාත් එක්ක එකඟ වුණා. එතුමමා කිේවා  ශම් රශට් සිංහල 
ෙරුවාටයි  මුස්ිම් ෙරුවාටයි  ශෙමළ ෙරුවාටයි එශම් මශේ රටඑ 

කියලා ඔහුශේම හිතට ෙැශනන තුමරු අපට සැබෑ සංහිඳියාවක් තති 
කර ගන්නට බැහැ කියලා. සැබෑ සංහිඳියාවක් නැති තාක් රට 

දියුණු කරන්න බැහැ කියල එතුමමා කිේවා. අපි ඒකට එකඟ වුණා.  

එතුමමා ඒ කාලශේ fuel pricing formula එකක් ශගනාවා. අපි 
ඒකට හිනා වුණා. නමුත් අෙ අපට සිේධ ශවලා තිශබනවා  ඒක 

ආශයත් ශගශනන්න. [බාධා කිරීම්] ඒක හි. එශහම තමයි  ඒශක් 
ප්ර ්නයක් නැහැ. ඒක හිනා ශවන්න ශෙයකුත් ශනාශවයි. බදු 

ප්රතිපත්ති ශගශනන ශකාට  එතුමමා ඒ හා සමානවම Twitter 

message එකකින් කිේවා  එශම් බදු ප්රතිපත්ති ඉතාම භයානකයි. 

ඉදිිශේ දී ලංකාව ශවනිසියුලාව වාශේ ශවන්න ඉඩ තිශබනවාඑ 

කියලා . ඒකත් යම් ප්රමාණයකට සතය ශවලා තිශබනවා.  එතුමමා 
තව  එක ශෙයක් කිේවා. ශමතුමමන්ලා ඒ ගැන කියන්ශන් නැහැ. 

2020 වර්ෂශේ පැවැති ඡන්ෙශයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
සම්පූර්ණශයන්ම අයින් ශවලා ගියාට පස්ශස්  ෙැනට සිටින 

ජනාධිපති රනිල  වික්රමසිංහ මැතිතුමමා එො පැරදුණාම   හැශමෝම 
හිතුමවා එතුමමාශේ ශේ පාලන ජීවිතය ඉවරයි කියලා. එො මංගල 

සමරවීර මැතිතුමමාශගන් තහුවා  එරනිල  වික්රමසිංහ මහත්මයා ගැන 

ඔබට කියන්න තිශබන්ශන්  ශමාකක්ෙ  කියලා. He said, "Sri 
Lankans will remember the President whom we never had." 

එතුමමා ශනාකියා කිේශේ ශමාකක්ෙ? එලංකාශේ මිනිස්සු කවො ශහෝ 

කියාවි  ඔහු කවොවත් ජනාධිපති ශනාවුණු  නමුත් විය යුතුම 

ශකශනක්එ කියලා. නමුත් කවොවත් ජනාධිපති ශනාශේ යැයි හිතපු 
රනිල  වික්රමසිංහ මැතිතුමමා  වෙවශේ හාස්කමකින් ශහෝ අෙ 

ජනාධිපති ශවලා තිශබනවා. ඒකත් මතක තියා ගන්න. [බාධා 
කිරීම්] එශහම වුශණ්  ශම් අවස්ථාශේ ශම් අියශයෝගය භාර ගන්නට 

එතුමමාට හැකියාව තිශබන නිසායි කියන එකත් මම ප්රකා  
කරනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ අියශයෝග හමුශේ ශම් අය වැය තුමළින් 
ශම් රශට් හැරවුම් ලක්ෂයය නිර්මාණය ශවනවා කියන එකත් 

ප්රකා  කරමින් මම නිහ  ශවනවා   

ගරු කථානායකතුමමනි. ශබාශහාම ස්තුමතියි. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විසර්ජන පනත් ශකටුම්පත - 2023  ශෙවන වර කියවීම  සභාව 

එකඟෙ? 
 

ගරු නීතිඥ ලක්ෂ ්මන් කයරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

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

ගරු කථානායකතුමමනි  අපි විරුේධයි. ශබදීමක් ඉල ලනවා. 

 
නබදුම් සීනුව නාද වී අවසන් වුණා  පසු -  
பிொிவுைணி ஒலித்து ஓய்ந்த பின் -  

At the conclusion of the Division Bell -  
 

ගරු කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණාකර ගරු මන්ීවරුන් සියලුශෙනා ඉඳගන්න. 

ෙැන් ඡන්ෙය ප්රකා  කිරීශම් අවස්ථාව.  ඡන්ෙය ප්රකා  කර 

අවසන් වනතුමරු ගරු මන්ීවරුන් කරුණාකර අසුන්ගන්න.  
 
නම් අවස්ාානේී ඡන්දය ීම ආරම්භ නකරිණි. 
(இச்ெந்தர்ப்பத்தில் வொக்தகடுப்பு ஆரம்பைொனது.)  

(At this stage, the Voting commenced.)  

ගරු කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡන්ෙය ප්රකා  කිරීමට ශනාහැකි ූ ආණ්ඩු පක්ෂශේ ගරු 

මන්ීවරු ඉන්නවාෙ? 
 
ගරු රංිතත් ියයඹලාපිටිය මහතා (මුදල් රාජය අමාතයුමා) 
(ைொண்புைிகு ரன்ஜித் ெியம்பலொபிடிய - நிதி இரொஜொங்க 

அமைச்ெர்) 

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

 

නැඟී ියටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගරු කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාජය අමාතයතුමමනි  ඔබතුමමා ඡන්ෙය ප්රකා  කරන්ශන් 

ශකායි ආකාරයටෙ? 

 
ගරු රංිතත් ියයඹලාපිටිය මහතා  
(ைொண்புைிகு ரன்ஜித் ெியம்பலொபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya) 

පක්ෂයි. 

 

ගරු කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡන්ෙය ප්රකා  කිරීමට ශනාහැකි ූ ආණ්ඩු පක්ෂශේ තවත් 

ගරු මන්ීවරු ඉන්නවාෙ? 

 ඡන්ෙය ප්රකා  කිරීමට ශනාහැකි ූ විරුේධ පක්ෂශේ ගරු 

මන්ීවරු ඉන්නවාෙ?  [බාධා කිරීමක්]   

ගරු වී. රාධාක්රිෂ්ණන් මන්ීතුමමා  ඔබතුමමා ඡන්ෙය ප්රකා  

කරන්ශන් ශකායි ආකාරයටෙ?  

 

ගරු (ආචාර්ය) වී. රාධාාක්රිෂ ්ණන් මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
විරුේධයි. 

 
ගරු දිිප්ප නවදආරච්චි මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்ெி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
 

නැඟී ියටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගරු කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දිි්  ශවෙආරච්චි මන්ීතුමමනි  ඔබතුමමා ඡන්ෙය ප්රකා  

කරන්ශන් ශකායි ආකාරයටෙ?  

 

ගරු දිිප්ප නවදආරච්චි මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்ெி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
විරුේධයි. 
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පාර්ිශම්න්තුමව 

ගරු කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡන්ෙය ප්රකා  කිරීමට ශනාහැකි ූ තවත් ගරු මන්ීවරු 

සිටිනවාෙ?  

ෙැන් ඡන්ෙය දීමට ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි.  
 

ඡන්දය ප්රකාශ කයරීනමන් පසුව -  
வொக்தகடுப்பின் பின் -  

On conclusion of the Voting -  
 
 

නම් අවස්ාානේී පහත සඳහන් නම් සභා ගර්භනේ ඇති ඩිිත ල් 
පුවරුනේ ප්රදර්ශනය නකරිණි.  

(இவ்மவமளயில், கீழ்வரும் தபயர்கள் ெபொைண்டபத்திலுள்ள 

டிஜிற்றல் திமரயில் கொண்பிக்கப்பட்டது.)  

(At this stage, the following names appeared on the digital screen 
in the Chamber.)  

 

විදුත් ඡන්ද විමසීම අනුව පහත දැක්නවන පරිදි - පක්ෂ ව 120: 
විරුේධාව 82: වැළකී ියටි 01 යනුනවන් නබදුනණ්ය.  

இலத்திரனியல் வொக்தகடுப்பு முமறக்கிணங்க பொரொளுைன்றம் 

பிொிந்தது: ெொர்பொக 120; எதிரொக 82; விலகியிருந்மதொர் 01.  

According to Electronic Voting, Parliament divided: Ayes 120: 
Noes 82: Abstain 1.  

 

G 001.  Douglas Devananda   Yes 
G 002.  Nimal Siripala De Silva   Yes 
G 003.  Chamal Rajapaksa   Yes 
G 004.  Mahinda Rajapaksa   Yes 
G 005.  Prasanna Ranatunga   Yes 
G 006.  Susil Premajayantha   Yes 
G 007.  Dinesh Gunawardena   Yes 
G 010.  Keheliya Rambukwella   Yes 
G 011.  Mahinda Amaraweera   Yes 
G 012.  Wijeyadasa Rajapakshe   Yes 
G 013.  Harin Fernando    Yes 
G 014.  Ramesh Pathirana   Yes 
G 015.  M.U.M. Ali Sabry   Yes 
G 016.  Vidura Wickramanayaka   Yes 
G 017.  Kanchana Wijesekera   Yes 
G 018.  Naseer Ahamed    Yes 
G 019.  Manusha Nanayakkara  Yes 
G 020.  Tiran Alles    Yes 
G 021.  Ajith Rajapakse    Yes 
G 022.  Nalin Fernando    Yes 
G 023.  Roshan Ranasinghe   Yes 
G 024.  Jagath Pushpakumara   Yes 
G 026.  Dilum Amunugama   Yes 
G 027.  Mohan Priyadarshana De Silva  Yes 
G 028.  Janaka Wakkumbura   Yes 
G 029.  Shehan Semasinghe   Yes 
G 030.  Kanaka Herath    Yes 
G 031.  Thenuka Vidanagamage   Yes 
G 032.  Premitha Bandara Tennakoon  Yes 
G 033.  Lasantha Alagiyawanna   Yes 
G 034.  Rohana Dissanayaka   Yes 
G 035.  Premalal Jayasekara   Yes 
G 036.  Arundika Fernando   Yes 
G 037.  Vijitha Berugoda    Yes 
G 038.  Lohan Ratwaththe   Yes 
G 039.    Sanath Nishantha   Yes 

G 040.  Tharaka Balasuriya   Yes 
G 041.  Indika Anuruddha Herath   Yes 
G 042.  Siripala Gamalath   Yes 
G 043.  Anuradha Jayaratne   Yes 
G 044.  S. Viyalanderan    Yes 
G 045.  D. V. Chanaka    Yes 
G 046.  Sisira Jayakody    Yes 
G 047.  Piyal Nishantha De Silva   Yes 
G 048.  Prasanna Ranaweera   Yes 
G 049.  D. B. Herath    Yes 
G 050.  Shasheendra Rajapaksa   Yes 
G 051.  Seetha Arambepola   Yes 
G 052.  Shantha Bandara    Yes 
G 053.  K. Kader Masthan   Yes 
G 054.  Ashoka Priyantha   Yes 
G 055.  A. Aravindh Kumar   Yes 
G 056.  Geetha Samanmale Kumarasinghe  Yes 
G 057.  Suren Raghavan    Yes 
G 058.  Diana Gamage    Yes 
G 059.  Sivanesathurai Santhirakanthan  Yes 
G 060.  Chamara Sampath Dasanayake  Yes 
G 061.  Anupa Pasqual    Yes 
G 062.  Johnston Fernando   Yes 
G 063.  S. B. Dissanayake   Yes 
G 064.  Pavithradevi Wanniarachchi  Yes 
G 065.  Gamini Lokuge    Yes 
G 066.  Vajira Abeywardena   Yes 
G 067.  Janaka Bandara Thennakoon  Yes 
G 068.  C. B. Rathnayake   Yes 
G 069.  S. M. Chandrasena   Yes 
G 070.  Mahindananda Aluthgamage  Yes 
G 071.  Rohitha Abeygunawardhana  Yes 
G 072.  Namal Rajapaksa   Yes 
G 073.  Sarath Weerasekera   Yes 
G 074.  Wimalaweera Dissanayaka  Yes 
G 075.  Dhammika Perera   Yes 
G 076.  Kapila Athukorala   Yes 
G 077.  Gayashan Nawananda   Yes 
G 078.  S. M. M. Muszhaaraff   Yes 
G 079.  Jayantha Ketagoda   Yes 
G 080.  Sampath Athukorala   Yes 
G 082.  U. K. Sumith Udukumbura  Yes 
G 083.  Pradeep Undugoda   Yes 
G 084.  Sanjeeva Edirimanna   Yes 
G 085.  Akila Ellawala    Yes 
G 086.  Jagath Kumara Sumithraarachchi  Yes 
G 087.  Karunadasa Kodithuwakku  Yes 
G 088.  Nalaka Bandara Kottegoda  Yes 
G 089.  Udayakantha Gunathilaka   Yes 
G 090.  Kokila Gunawardene   Yes 
G 091.  Milan Jayathilake   Yes 
G 092.  Kulasingam Dhileeban   Yes 
G 093.  Sudarshana Denipitiya   Yes 
G 094.  Isuru Dodangoda    Yes 
G 095.  Premnath C. Dolawatte   Yes 
G 096.  H. Nandasena    Yes 
G 097.  Muditha Prishanthi   Yes 
G 098.  Sudath Manjula    Yes 
G 099.  Mayadunna Chinthaka Amal  Yes 
G 100.  Nipuna Ranawaka   Yes 
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G 101.  Kumarasiri Rathnayaka   Yes 
G 102.  Gunathilaka Rajapaksha   Yes 
G 103.  Upul Mahendra Rajapaksha  Yes 
G 104.  Rajika Wickramasinghe   Yes 
G 105.  M. W. D. Sahan Pradeep Withana  Yes 
G 106.  Madhura Withanage   Yes 
G 107.  D. Weerasingha    Yes 
G 108.  Samanpriya Herath   Yes 
G 109.  Sagara Kariyawasam   Yes 
G 110.  Yadamini Gunawardena   Yes 
G 111.  Manjula Dissanayake   Yes 
G 112.  Ranjith Bandara    Yes 
G 113.  Jayantha Weerasinghe   Yes 
G 114.  Marjan Faleel    Yes 
G 115.  Lalith Varna Kumara   Yes 
G 116.  S. Jagath Samarawickrama  Yes 
O 001.  Rishad Bathiudeen   No 
O 002.  Rajitha Senarathne   No 
O 003.  Imthiaz Bakeer Markar   No 
O 004.  Tissa Attanayake    No 
O 005.  Rauff Hakeem    No 
O 006.   Gayantha Karunatilleka   No 
O 007.  Lakshman Kiriella   No 
O 008.  Sajith Premadasa    No 
O 009.  Kumara Welgama   No 
O 010.  Patali Champika Ranawaka  No 
O 011.  Palany Thigambaram   No 
O 012.  Mano Ganesan    No 
O 013.  Maithreepala Sirisena   No 
O 015.  G.L. Peiris    No 
O 016.  Anura Dissanayaka   No 
O 017.  A. L. M. Athaullah   Yes 
O 018.  G. G. Ponnambalam   No 
O 019.  C. V. Wigneswaran   Abstain 
O 020.  Athuraliye Rathana Thero   No 
O 021.  Kabir Hashim    No 
O 022.  Thalatha Athukorala   No 
O 023.  Abdul Haleem    No 
O 024.   Sarath Fonseka    No 
O 025.  Harsha De Silva    No 
O 028.  R. M. Ranjith Madduma Bandara  No 
O 029.  Niroshan Perera    No 
O 030.  Eran Wickramaratne   No 
O 031.  J. C. Alawathuwala   No 
O 033.  John Seneviratne    Yes 
O 034.  Anura Priyadharshana Yapa  No 
O 035.  Tissa Vitharana    No 
O 036.  Dullas Alahapperuma                No 
O 037.  Vijitha Herath    No 
O 038.  Selvarajah Kajendren   No 
O 040.  Ali Sabri Raheem   Yes 
O 041.  Angajan Ramanathan   No 
O 042.  Faizal Cassim    No 
O 043.  Ashok Abeysinghe   No 
O 045.  Ajith Mannapperuma   No 
O 046.  Buddhika Pathirana   No 
O 047.  M. S. Thowfeek    No 
O 048.  Nalin Bandara Jayamaha   No 
O 049.  Hector Appuhamy   No 
O 050.  Thushara Indunil Amarasena  No 

O 052.  Kavinda Heshan Jayawardhana  No 

O 053.  Dilan Perera    No 

O 054.  Wimal Weerawansa   No 

O 055.  Piyankara Jayaratne   Yes 

O 056.  Vasudeva Nanayakkara   No 

O 057.  Harini Amarasuriya   No 

O 061.  Mayantha Dissanayake   No 

O 062.  K. Sujith Sanjaya Perera   No 

O 063.  S. M. Marikkar    No 

O 064.  Imran Maharoof    No 

O 065.  Ishak Rahuman    No 

O 066.    Mujibur Rahuman   No 

O 067.  Harshana Rajakaruna   No 

O 068.  Rohini Kumari Wijerathna  No 

O 069.  Chaminda Wijesiri   No 

O 070.  Waruna Liyanage   No 

O 071.  M. Udayakumar    No 

O 072.  Hesha Withanage   No 

O 074.  Duminda Dissanayake   Yes 

O 075.  Chandima Weerakkody   No 

O 076.  Dayasiri Jayasekara   No 

O 081.  W. H. M. Dharmasena   No 

O 082.  Kins Nelson    No 

O 083.  Rohana Bandara    No 

O 085.  Udaya Gammanpila   No 

O 086.  Nalaka Godahewa   No 

O 087.  Channa Jayasumana   No 

O 089.  Nimal Lanza    Yes 

O 090.  Jayantha Samaraweera   No 

O 091.  Jeevan Thondaman   Yes 

O 092.  B. Y. G. Rathnasekara   No 

O 093.  Sarathie Dushmantha   No 

O 094.  Mohomad Muzammil   No 

O 095.  Lalith Ellawala    No 

O 096.  Udayana Kirindigoda   No 

O 097.  K. P. S. Kumarasiri   No 

O 098.  Upul Galappaththi   No 

O 099.  Shan Vijayalal de Silva   No 

O 102.  Nimal Piyathissa    No 

O 103.  Uddika Premarathne   No 

O 104.  Wasantha Yapabandara   No 

O 105.  Thilak Rajapakshe   No 

O 106.  M. Rameshwaran   Yes 

O 107.  Gamini Waleboda   No 

O 108.  Weerasumana Weerasinghe  No 

O 109.  Gevindu Cumaratunga   No 

O 110.  Charitha Herath    No 
 
 

Electronic Voting Results: 
 
Participants: 
 

Present  203 
 

 
Votes: 
 

 Yes    120 
 No      82 
 Abstain        1    
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පාර්ිශම්න්තුමව 

ගරු කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විෙයුත් ඡන්ෙ විම. ම අනුව පක්ෂව ඡන්ෙය දුන් සංඛ්යාව 120යි; 

විරුේධව 82යි; වැළී  සිටි 01යි.  

නැඟී සිට පක්ෂව ඡන්ෙය දුන් සංඛ්යාව 01යි. ඒ අනුව  පක්ෂව 

ලබා දුන් මුළු ඡන්ෙ සංඛ්යාව 121යි. 

නැඟී සිට විරුේධව ඡන්ෙය දුන් සංඛ්යාව 02යි. ඒ අනුව  

විරුේධව ලබා දුන් මුළු ඡන්ෙ සංඛ්යාව 8(යි.  

ඒ අනුව  විසර්ජන පනත් ශකටුම්පත  2023 ශෙවන වර කියවීම 

සම්මතයි.  
 
පනත් නකටුම්පත ඊ  අනුකූලව නදවන වර කයයවන ලී. 
அதன்படி, ெட்டமூலம் இரண்டொம் முமற ைதிப்பிடப்பட்டது.   

Bill accordingly read a Second time.  

 
 
ගරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුියල් නේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු කථානායකතුමමනි  මුෙල  අමාතයතුමමා ශවනුශවන්  

එවිසර්ජන පනත් ශකටුම්පත පූර්ණ පාර්ිශම්න්තුම කාරක 

සභාවකට පැවිය යුතුමයඑ යි මා ශයෝජනා කරනවා.  
 
ප්රශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු කාානායකුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කාරක සභාව කවොෙ? 

ගරු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුියල් නේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு ெட்டத்தரணி (கலொநிதி) சுெில் பிமரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
2022  ශනාවැම්බර් 23වන බොො. 
  

පනත් නකටුම්පත, අංක 57 දරන ස්ාාවර නිනයෝගය ය නත්, 
2022 නනාවැම්බර් 23 වන බදාදා පවත්වන පූර්ණ පාර්ිනම්න්ු 
කාරක සභාව  පවරන ලී. 

ெட்டமூலம், நிமலக்கட்டமள இல. 57இன்படி, 2022 நவம்பர் 23, 

புதன்கிழமை நமடதபறவிருக்கும் முழுப் பொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் 

ெொட்டப்பட்டது. 

Bill committed to a Committee of the whole Parliament under 
Standing Order No. 57 for Wednesday, 23rd November, 2022.  

 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

එකල්හි නේලාව අ. භා. 5.00 පසු කර තිුනණන් ගරු 
කාානායකුමා විියන් ප්රශ්නය නනාවිමසා පාර්ිනම්න්ුව කල් 
තබන ලී. 

පාර්ිනම්න්ුව ඊ  අනුකූලව, අ. භා. 6.13 , 2022 නනාවැම්බර් 
19 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2022 නනාවැම්බර් 23වන බදාදා            
පූ. භා. 9.30 වන නතක් කල් ියනේය. 

 

அப்தபொழுது மநரம் பி.ப. 5.00 ைணிக்குப் பிந்திவிட்டமையொல், 

ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைமலமய பொரொளு 

ைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

அதன்படி, பி.ப. 6.13 ைணிக்கு, பொரொளுைன்றம் அதனது 2022 

நவம்பர் 19ஆம் திகதிய தீர்ைொனத்திற்கிணங்க, 2022 நவம்பர் 23, 

புதன்கிழமை மு.ப. 9.30 ைணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 
 

And it being past 5.00 p.m., THE HON. SPEAKER adjourned 
Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 6.13 p.m. until 9.30 a.m on 
23rd Wednesday, 2022, pursuant to the Resolution of Parliament of 
19th November, 2022.  
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සැ.යු. 
 
ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුරණය සඳහා ස්වී ය නිවැරදි කළ යුතුම තැන් ෙක්වනු ිසි මන්ීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවැරදි කළ යුතුම 
ආකාරය එහි පැහැදිිව ලකුණු ශකාට  පිටපත ලැබී ශෙසතියක් ශනාඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ශවත ලැශබන ශස් එවිය යුතුමය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

නකාළඹ 5, නපාල්නහ්න්නගාඩ, කයරුළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ාානනයහි පිහිටි 

රජනේ ප්රවෘත්ති නදපාර්තනම්න්ුනේ පිහිටි රජනේ ප්රකාශන කාර්යාංශනයන්  

මිල ී ගත හැක. 
 

නමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk නවබ්ර අඩවිනයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்ெொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரெொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரெொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தெலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்ெொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தெய்ய முடியும். 
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