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ආර්ථික ස්ථායීකරණයට අදාළ නකටි සහ මධ්ය කාීනන වැඩසටහ්  හුනනා ැැීමම සහහා ූ  ාාිකක 

සභා අනුකමිටුනේ පළමුවැනි වාර්තාව 

විසර්ාන (සංන ෝධ්න) පනත් නකටුම්පත: 
පළමුවන වර කියවන ලදී 

 
විසර්ාන පනත් නකටුම්පත, 2023 - [පළමුවන නව්  කළ දිනය]: 

ශෙවන වර කියවීම - විවාෙය කල් තබන ලදී 
 

කල් තැබීනම් නයෝානාව: 
වතු කම්කරුවන්ට ඉඩම් ඔප්පු ලබාදීම 

අ් තර්ැත ප්රධ්ාන කරුු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

FIRST REPORT OF SUBCOMMITTEE OF THE NATIONAL COUNCIL TO IDENTIFY SHORT 
AND MEDIUM-TERM PROGRAMMES RELATED TO ECONOMIC STABILIZATION 

   
APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL: 

Read the First time 
 
APPROPRIATION BILL, 2023 – [First Allotted Day]   

Second Reading - Debate Adjourned 
 
ADJOURNMENT MOTION: 

Title Deeds for Estate Workers 

PRINCIPAL  CONTENTS 
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ஒதுக்கீடு (திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டது 

 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2023 - [ஒதுக்கப்பட்ட முதலாம் நாள்]: 

இரண்டாம் மதிப்பு - விவாதம் ஒத்திகவக்கப்பட்டது 
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ததாட்டத்ததாைிலாளர்களுக்கு காைி உறுதி வைங்குதல்  
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිනම්් තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ැරු මහි් ද යාපා අනේවර්ධ්න මහතා] මූලාසනාරූඪ 

විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மைிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அதபவர்தன] 
0தகலகம வகித்தார்கள். 

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

in the Chair. 
 
 

ලිපි නල්ඛනාදිය පිළිැැ් වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ැරු ප්රස් න රණතුංැ මහතා (නාැිකක සංවර්ධ්න හා 

නිවාස අමාතය සහ ආණ්ු  පාර් ්වන  ප්රධ්ාන 

සංවිධ්ායකතුමා) 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் 

முதற்தகாலாசானும்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතය හ  රා්ය පිපපාලන, 

හ්වශේ  කටයුතු, පළාත් හභා  ා පළාත් පාලන අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මම ප ත හඳ න් නියමයන්, නිශයෝගය හ  ශයෝ්නා 

හම්මතයන් ඉදිිපපත් කරමි.  

(i) 2007 අංක 48 ෙරන විශ ේෂ ශවළඳ භාණ්ඩ බදු පනශත් 5 
වගන්තිය යටශත් විශ ේෂ ශවළඳ භාණ්ඩ බදු 
හම්බන්ධශයන් මුෙල්, ආර්ථික හථ්ායීකරණ හ  ්ාතික 
ප්රතිපත්ති අමාතයවරයා විිනන්  පනවන ලදුව, 2022 
අශගෝහත්ු 09 දිනැති අංක 2292/29 ෙරන අති විශ ේෂ ගැහට් 
පත්රශේ  පළ කරන ලෙ නියමය   

(ii) 2007 අංක 48 ෙරන විශ ේෂ ශවළඳ භාණ්ඩ බදු පනශත් 2 
හ  5 වගන්ති යටශත් විශ ේෂ ශවළඳ භාණ්ඩ බදු 
හම්බන්ධශයන් මුෙල්, ආර්ථික හථ්ායීකරණ හ  ්ාතික 
ප්රතිපත්ති අමාතයවරයා  විිනන් පනවන ලදුව, 2022 
අශගෝහත්ු 10 දිනැති අංක 2292/41 ෙරන අති විශ ේෂ ගැහට් 
පත්රශේ  පළ කරන ලෙ නියමය   

(iii) 2007 අංක 48 ෙරන විශ ේෂ ශවළඳ භාණ්ඩ බදු පනශත් 2 
හ  5 වගන්ති යටශත් විශ ේෂ ශවළඳ භාණ්ඩ බදු 
හම්බන්ධශයන් මුෙල්, ආර්ථික හථ්ායීකරණ හ  ්ාතික 
ප්රතිපත්ති අමාතයවරයා විිනන් පනවන ලදුව, 2022 
හැප්තැම්බර් 03 දිනැති අංක 2295/44 ෙරන අති විශ ේෂ 
ගැහට් පත්රශේ  පළ කරන ලෙ නියමය   

(iv) 2007 අංක 48 ෙරන විශ ේෂ ශවළඳ භාණ්ඩ බදු පනශත් 2 
හ  5 වගන්ති යටශත් විශ ේෂ ශවළඳ භාණ්ඩ බදු 
හම්බන්ධශයන් මුෙල්, ආර්ථික හථ්ායීකරණ හ  ්ාතික 
ප්රතිපත්ති අමාතයවරයා විිනන් පනවන ලදුව, 2022 
හැප්තැම්බර් 22 දිනැති අංක 2298/51 ෙරන අති විශ ේෂ 
ගැහට් පත්රශේ  පළ කරන ලෙ නියමය   

(v) 2007 අංක 48 ෙරන විශ ේෂ ශවළඳ භාණ්ඩ බදු පනශත් 2 
හ  5 වගන්ති යටශත් විශ ේෂ ශවළඳ භාණ්ඩ බදු 
හම්බන්ධශයන් මුෙල්, ආර්ථික හථ්ායීකරණ හ  ්ාතික 
ප්රතිපත්ති අමාතයවරයා විිනන් පනවන ලදුව, 2022 
ඔක්ශතෝබර් 13 දිනැති අංක 2301/40 ෙරන අති විශ ේෂ 
ගැහට් පත්රශේ  පළ කරන ලෙ නියමය   

(vi) 1979 අංක 40 ෙරන ශ්රී ලංකා අපනයන හංවර්ධන පනශත් 
14(2) වගන්තිය යටශත් මුෙල්, ආර්ථික හථ්ායීකරණ හ  
්ාතික ප්රතිපත්ති අමාතයවරයා විිනන් පනවන ලදුව, 2022 
අශගෝහත්ු 09 දිනැති අංක 2292/32 ෙරන අති විශ ේෂ ගැහට් 
පත්රශේ  පළ කරන ලෙ නිශයෝගය   

(vii) ශර්ගු ආඥා පනශත් (235 අධිකාරය) 10(අ) වගන්තිය 
යටශත් ආනයන තීරු බදු හම්බන්ධ ශයෝ්නා හම්මතය 
(2022 අශගෝහත්ු 09 දිනැති අංක 2292/31 ෙරන අති විශ ේෂ 
ගැහට් පත්රය)  හ  

(viii) ශර්ගු ආඥා පනශත් (235 අධිකාරය) 10(අ) වගන්තිය 
යටශත් ආනයන තීරු බදු හම්බන්ධ ශයෝ්නා හම්මතය 
(2022 ඔක්ශතෝබර් 06 දිනැති අංක 2300/27 ෙරන අති 
විශ ේෂ ගැහට් පත්රය). 

ශමම නියම, නිශයෝගය හ  ශයෝ්නා හම්මතයන් ර්ශේ  

මුෙල් පිළිබඳ කාරක හභාව ශවත ශයොමු කළ යුතු යැයි මම 

ශයෝ්නා කරමි.    

 
ප්ර ්නය විමසන ලදි් , සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ැරු ප්රස් න රණතුංැ මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතය හ  රා්ය පිපපාලන, 

හ්වශේ  කටයුතු, පළාත් හභා  ා පළාත් පාලන අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මම ප ත හඳ න් වාර්තා ඉදිිපපත් කරමි.  

(i) 2020 වර්ෂය හඳ ා ශහේවා නියුක්තයන්ශේ භාර අරමුෙල් 
මණ්ඩලශේ  වාර්ෂික වාර්තාව  

(ii) 2020 වර්ෂය හඳ ා හංවර්ධන ශලොතරැයි මණ්ඩලශේ  

වාර්ෂික වාර්තාව  හ  

(iii) 2021 වර්ෂය හඳ ා ්ාතික ඉතිිපකිරීශම් බැංකුශේ 

ඒකාබේධ වාර්ෂික වාර්තාව. 

ශමම වාර්තා මුෙල්, ආර්ථික හ්ථායීකරණ හ  ්ාතික ප්රතිපත්ති 

කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය ේපශේ ක කාරක හභාව ශවත 

ශයොමු කළ යුතු යැයි මම ශයෝ්නා කරමි. 

 
ප්ර ්නය විමසන ලදි් , සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ැරු ීමිකඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමාය් ත මහතා 

(අධ්යාපන අමාතය සහ පාර්ලිනම්් තුනේ සභානායකතුමා) 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிதரமஜயந்த - 

கல்வி அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law - 
Minister of Education and the Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ප ත හඳ න් වාර්තා ඉදිිපපත් 

කරමි.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

(i) 2020 වර්ෂය හඳ ා ශ්රී ්යවර්ධනපුර වි ව්විෙයාලශේ  
වාර්ෂික වාර්තාව  

(ii) 2020 වර්ෂය හඳ ා ශකොළඹ වි ව්විෙයාලශේ  ශේයය 
වවෙය විෙයා ප ත්ාත් ේපාධි ආයතනශේ  වාර්ෂික වාර්තාව 
 ා ගිණුම්  හ  

(iii) 2020 වර්ෂය හඳ ා කැලණිය වි ව්විෙයාලශේ  පුරාවිෙයා 
ප ත්ාත් ේපාධි ආයතනශේ  වාර්ෂික වාර්තාව. 

ශමම වාර්තා අධයාපන කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය 

ේපශේ ක කාරක හභාව ශවත ශයොමු කළ යුතු යැයි මම ශයෝ්නා 

කරමි. 
 
ප්ර ්නය විමසන ලදි් , සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

• 2021 වර්ෂය හඳ ා කාර්මික අධයාපන  ා පුණුණු කිරීශම් 
ශෙපාර්තශම්න්තුශේ වාර්ෂික කාර්ය හාධන වාර්තාව.- [ගරු (ආතාර්ය) 
සුිනල් ශප්රේම්යන්ත ම තා   

 
සභානම්සය මත ිකබිය යුතුයයි නිනයෝැ කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ැරු ප්රස් න රණතුංැ මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථානායකතුමනි, ප්රවා න  ා ම ාමාර්ග අමාතය හ  

්නමාධය අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 2017 වර්ෂය හඳ ා ශ්රී 

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලශේ  වාර්ෂික වාර්තාව  ඉදිිපපත් කරමි.  

ශමම වාර්තාව ප්රවා න  ා ම ාමාර්ග කටයුතු පිළිබඳ 

අමාතයාං යීය ේපශේ ක කාරක හභාව ශවත ශයොමු කළ යුතු 

යැයි මම ශයෝ්නා කරමි. 
 
ප්ර ්නය විමසන ලදි් , සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

• 2021 වර්ෂය හඳ ා කාබනික ශපොශ ොර නිෂ්පාෙන ප්රවර්ධන  ා 
හැපයුම් නියාමන හ  වී  ා ධානය, කාබනික ආ ාර, ළළවු,, පලතුරු, 
මිිපහ,් ලූනු  ා අර්තාපල් වගා ප්රවර්ධනය, ීජ් නිෂ්පාෙන  ා ේහහ ්
තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රා්ය අමාතයාං ශේ  වාර්ෂික කාර්ය හාධන 
වාර්තාව.- [කෘෂිකර්ම අමාතය හ  වනීවවී  ා වන හම්පත් හංරක්ෂණ 
අමාතයතුමා ශවනුවට ගරු ප්රහන්න රණතුංග ම තා   

 
සභානම්සය මත ිකබිය යුතුයයි නිනයෝැ කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 

• 2021 වර්ෂය හඳ ා ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු, රා්ය වයාපාර ඉඩම් 
 ා ශේපළ හංවර්ධන රා්ය අමාතයාං ශේ  කාර්ය හාධන වාර්තාව  

• 2021 මුෙල් වර්ෂය හඳ ා ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීශම් ශකොමහාිපහ ්
්නරාල්ශේ කාර්ය හාධන වාර්තාව  හ  

• 2021 වර්ෂය හඳ ා ඉඩම් ශකොමහාිපහ ් ්නරාල් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ 
වාර්ෂික කාර්ය හාධන වාර්තාව.- [හංතාරක  ා ඉඩම් අමාතයතුමා 
ශවනුවට ගරු ප්රහන්න රණතුංග ම තා   

 
සභානම්සය මත ිකබිය යුතුයයි නිනයෝැ කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

ැරු (වවදය) රනම්්් පිකරණ මහතා (වැවිලි කර්මා් ත 

අමාතය සහ කර්මා් ත අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரதமஷ் பதிரை - 

தபருந்ததாட்டக் ககத்ததாைில் அகமச்சரும் ககத்ததாைில் 

அகமச்சரும்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, 2020 වර්ෂය හඳ ා තුරුහවිය 

අරමුෙශල් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිිපපත් කරමි.  

ශමම වාර්තාව වැවිලි කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳ 

අමාතයාං යීය ේපශේ ක කාරක හභාව ශවත ශයොමු කළ යුතු 

යැයි මම ශයෝ්නා කරමි. 
 

ප්ර ්නය විමසන ලදි් , සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2020 වර්ෂය හඳ ා හංහ්කෘතික කටයුතු ශෙපාර්තශම්න්තුශේ කාර්ය හාධන 

වාර්තාව.- [ගරු විදුර වික්රමනායක ම තා   
 

සභානම්සය මත ිකබිය යුතුයයි නිනයෝැ කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ආර්ථික සථ්ායීකරණයට අදාළ නකටි සහ 
මධ්ය කාීනන වැඩසටහ්  හුනනා ැැීමම 

සහහා ූ  ාාිකක සභා අනුකමිටුනේ පළමුවැනි 

වාර්තාව 
தபாருளாதார ஸ்திரத்தன்கமயுடன் 

ததாடர்புகடய குறுகிய மற்றும் நடுத்தர 

கால நிகழ்ச்சித்திட்டங்ககள அகடயாளம் 

காண்பதற்கான ததசியப் தபரகவ 

உபகுழுவின் முதலாவது அறிக்கக 
FIRST REPORT OF SUBCOMMITTEE  OF THE 

NATIONAL COUNCIL TO IDENTIFY SHORT AND 
MEDIUM-TERM PROGRAMMES RELATED TO 

ECONOMIC STABILIZATION   

 
ැරු පාඨීන චම්පික රණවක මහතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු කථානායකතුමනි, නවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ, ආර්ථික 

හ්ථායීකරණයට අොළ ශකටි හ  මධය කාීනන වැඩහට න්  ුනනා 

ගැනීම හඳ ා වූ අනු කාරක හභාව විිනන් ්ාතික හභාවට ඉදිිපපත් 

කරන ලෙ පළමුවැනි වාර්තාව මම ඉදිිපපත් කරමි. 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා ිනටිනවා, 

ිනයු, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීතුමන්ලාට ශම් පළමු වාර්තාව ලබා 

ශෙන්න කියලා.   

ළහි අවහන් වාර්තාව ශම් වහර අවහන් වීමට ශපර ඔබතුමා 

ප්රමු  ්ාතික හභාවට ලබා දීමට අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

ඉදිිපශේ දී තව රැහ්වීම් කිහිපයක් පැවැත්ශවනවා.  අපි ඒවාට ශම් 

කාරක හභාශේ හාමාජිකයන් ශනොවන ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාටත් 

ආරාධනා කරනවා.  නීති ප්රතිහංහ්කරණ ගැන හාක්ජ්ා කිරීමට 

අනු කාරක හභා රැහ්වීමක් ශනොවැම්බර්  15වන ො, ළනම් අෙ දින 

පහ්වරු 2.00ට කාරක හභා කාමර අංක 02හිදී පැවැත්ශවනවා. ඒ 

159 160 

[ගරු නීතිඥ (ආතාර්ය) සුිනල් ශප්රේම්යන් ම තා  
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පිළිබඳව ේනන්දුවක් ෙක්වන ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට ළයට හ භාගි 

වන ශලහ ආරාධනා කරනවා. බැංකු පේධතිය ආශ්රිත ගැටු,, 

රක්ෂණ, ීනිනං හමාගම් හ  මූලය ආයතන හම්බන්ධ ගැටු, 

හාක්ජඡා කිරීමට ශනොවැම්බර් මහ 18වන දින ශපරවරු 10.30ට 

කාරක හභා කාමර අංක 02දී අනු කාරක හභා රැහ්වීමක් 

පැවැත්ශවනවා. ශපෞේගලික බහ් රථ හිමියන්, ත්රීවිල් හංගම් හ  

මගී අයිතිවාිනකම් සුරැකීශම් හංවිධානය හමඟ පැවැත්ශවන 

ප්රවා න ක්ශෂේත්රශේ  ගැටු,  ුනනා ගැනීශම් අනු කාරක හභා 

රැහ්වීමක් 2022 ශනොවැම්බර් 21වන දින ශපරවරු 10.30ට කාරක 

හභා කාමර අංක 01දී පැවැත්ශවනවා. ඒ හඳ ා ේනන්දුව ෙක්වන 

ිනයු, ගරු මන්ත්රීවරුන් ළම රැහ්වීමට හ භාගි ශවන්න කියලා මම  

ඉල්ලා ිනටිනවා. ශම් කිිනවක් මාධයවලට විවෘත කරලා නැ ැ. 

අෙ හ් ලබා ගැනීම, ශයෝ්නා ලබා ගැනීම හ  ප්ර ්න  ුනනා ගැනීම 

පමණයි ිනදු කරන්ශන්. ශම් ිනයල්ල හම්පිණ්ඩනය කරලා ඉදිිප 

කාලශේ දී අවහන් වාර්තාවක් නිකුත් කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා. 

 
ැරු ීමිකඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමාය් ත මහතා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிதரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ළම වාර්තාව මුද්රණය කළ යුතුය" යි 

මා ශයෝ්නා කරනවා. 
 
ප්ර ්නය විමසන ලදි් , සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුද්රණය කළ යුතුයයි නිනයෝැ කරන ලදී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 
නපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ැරු අනුරාධ් ායරත්න මහතා (අධිකරණ හා බ් ධ්නාැාර 

කටයුතු රාාය අමාතයතුමා)  
(மாண்புமிகு அனுராத ஜயரத்ன - நீதி மற்றும் சிகறச்சாகல 

அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne - State Minister of Justice 
and Prison Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉංගිිපය, ශකොට්ටිය වත්ත, අංක 161/

ඒ1 ෙරන හ්ථානශයහි පදිංචි ගුරුශේ ේපුල් තන්ද්රශහේකර 

ම තාශගන් ලැබුණු ශපත්හමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ැරු චාමර සම්පත් දසනායක මහතා (ප්රාථමික කර්මා් ත 

රාාය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க - ஆரம்பக் ககத்ததாைில் 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake - State Minister of 
Primary Industries)  

ගරු කථානායකතුමනි, බදුල්ල, හ්ප්රංවැලි, බැේශේකුඹුර, අංක 

179 ෙරන හ්ථානශයහි පදිංචි ශෙොන් ගාමිණී සුමිත් වැලිකල 

ම තාශගන් ලැබුණු ශපත්හමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

ැරු ිකස්ස අත්තනායක මහතා  
(மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)   

ගරු කථානායකතුමනි, මාතශල්, නුගශගොල්ල, 10 යාය යන 

ලිපිනශයහි පෙංචි ශක්.පී. ිනිපශහේන ම තාශගන් ලැබුණු ශපත්හමක් 

මම පිළිගන්වමි. 

ැරු වරුණ ලියනනේ මහතා  
(மாண்புமிகு வருை லியனதக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ගරු කථානායකතුමනි, රත්නපුර, ශේවැල්වත්ත, ගංශගොඩගම, 

අංක 126 ීජ/1 ෙරන හ්ථානශයහි පදිංචි ළම්.ළම්.ීජ. මැණිශක් 

ම ත්මියශගන් ලැබුණු ශපත්හමක් මම පිළිගන්වමි.  
 

ඉදිිකපත් කරන ලද නපත්සම් මහාන නපත්සම් පිළිබහ කාරක 
සභාවට පැවිකය යුතු යයි නිනයෝැ කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

 

ැරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරප්රහාෙ ප්ර ්නය, ගරු ශ්ෝන් ශහශනවිරත්න ම තා - [හභා 
ගර්භය තුළ නැත.  

ගරු (වවෙය) සුෙර්ිනනී ප්රනාන්දුපුල්ශල් ම ත්මිය  - [හභා 
ගර්භය තුළ නැත.  

 

ැරු සජිත් නප්රේමදාස මහතා (විරුධ ධ් පාර් ්වන  

නායකතුමා)  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශම් කාරණය කියන්න මට ටික 

ශවලාවක් ශෙන්න. මා ඔබතුමාට දුරකථනශයනුත් ෙැනුම් දුන්නා, 

රශට් ්නතාවශේ බදු මුෙල්වලින් ශපෝෂණය වන මාධය 

ආයතනයක් ශමශ ය වන පුවත් පතක් පසුගිය හති අන්තශේ  ඉතා 

හාවෙය ප්රකා යක් ඉදිිපපත් කර තිශබන බව. මා හිතන විධියට ඒ 

පිළිබඳව ඔබතුමාටත් පැ ැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්, ගරු 

කථානායකතුමනි. ඒ ප්රවෘත්තිශේ  ිනරහ්තලය ශලහ හඳ න් ශවලා 

තිශබනවා, "විපක්ෂ නායකවරයාශේ කල් මැරීශමන් හ්වාධීන 

ශකොමිෂන් හභා ප්රමාෙයි" කියලා. ළහි තවදුරටත් හඳ න් වනවා, 

"ිනවිල් හමා්ය ඇතුළු පාර් ්ව රැහක් දිගින් දිගටම ඉල්ලා ිනටි 

හ්වාධීන ශකොමිෂන් හභා පත් කිරීම විපක්ෂ නායක හජිත් 

ශප්රේමොහශේ කල් මැරීශම් රියා කලාපය ශ ේතු ශකො ට ශගන 

මුළුමනින්ම ඇනහිට තිශබන බව ර්ශේ  ආරංචි මාර්ග හඳ න් 

කරයි" කියලා. වැඩිදුරටත් ළහි හඳ න් ශවනවා, "...ළකඟතාශවන් 

පත් කරන ිනවිල් හංවිධාන නිශයෝජිතයන් පත් කිරීමට විපක්ෂ 

නායක හජිත් ශප්රේමොහශේ ළකඟතාව ශමශතක් පළ ශනොවීම ශ ේතු 

ශකොට ශගන ශමම තත්ත්වය ේේග ත වී ඇතැයි කියති."  "...බලය 

හිමි ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා හභාවට හාමාජිකයන් පත් කිරීම ේග්ර 

ගැටු,වක් වී ඇතැයිෙ ඉ ත ආරංචි මාර්ග ශපන්වා ශෙයි" 

යනුශවන්. 

ඒ වාශේම ළම පුවත් ප ශත් හඳ න් වනවා, පාඨීන තම්පික 

රණවක මැතිතුමා ට හභාපතිත්වය හිමි වන කමිටුවට මා විරුේධ 

වුණා කියලා. ඒ පුවත් පත ළම කමිටුශේ නම කියලා තිශබන්ශනත් 

වැරැදියටයි  "Waste and Means" කියලා තිශබන්ශන්. 

ඒ පුවත් පත ෙන්ශන් නැ ැ, කමිටුශේ නමවත්. ඒකට 

කියන්ශන්, "Committee on Ways and Means" කියලා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ශම්ක ඇශමිපකාශේ ක්රමශේෙය අනුව 

රියාත්මක ශවන කමිටුවක්. ඒ පුවත් පත  ිපයට ෙන්ශන් නැ ැ, 

ළම කමිටුශේ නමවත්. "හ්බ මන්ත්රීවරයකුටම හභාපතිත්වය 

හිමිවන වැඩහට නකටෙ විපක්ෂ නායකවරයාශේ ළකඟතාව 

ශමශතක් පළ ශනොවීම නිහා ෙ හ්බ අභයන්තර ගැටුම් තව දුරටත් 

ේග්ර ශවමින් තිශ""  යනුශවන් ළහි වැඩිදුරටත් හඳ න් ශවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ශම් කාරණය ශ ොඳින් 

ෙන්නවා. අපි අවහ්ථා ශෙකකදී ඔබතුමාශේ මූලිකත්වශයන් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

හාක්ජඡා වාර ශෙකක් පැවැත්වූවා. අපි ශබොශ ොම හේභාවශයන්  ඒ 

කටයුත්තට ඔබතුමා ළක්ක අත්වැල් බැඳශගන කටයුතු කළා. 

ඔබතුමා, ගරු අග්රාමාතයතුමා, විපක්ෂ නායකවරයා  ැටියට මම,  

ඒ වාශේම නිමල් ිනිපපාල ෙ ිනල්වා මැතිතුමා ළයට හ භාගි වුණා. 

ඔබතුමාට මම මතක් කරන්න කැමැතියි, ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා 

හභාව හ්ථාපනය වුශණ් විිනළක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා 

හංශ ෝධනයට හමගි ්න බලශේගය හ ශයෝගය ලබා දුන් නිහා 

බව. අශප් හ ශයෝගය නැත්නම් ඒකට තුශනන් ශෙකක ඡන්ෙ 

ප්රමාණය ලැශබන්ශන්ත් නැ ැ. හ්වාධීන ශකොමිෂන් හභා හ්ථාපනය 

ශවන්ශන්ත් නැ ැ. මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ීනමක් කරනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. ඔබතුමාටත් පුළුවන් ශම් ගරු හභාවට පැ ැදිලි 

කිරීමක් කරන්න, මම කල් මැරුවා ෙ ළශ ම නැත්නම් ඒ 

වැඩහට න කඩාකප්පල් කරන්න කටයුතු කළා ෙ කියලා. 

ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා හභාශේ හාමාජිකයකු  ැටියට ඔබතුමාට ඒ 

කරුණ පිළිබඳව අෙ හ් ඉදිිපපත් කරන්න පුළුවන්. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඒ වාශේම ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා හභාවට අප 

නිශයෝ්නය කරන පාර් ්වශේ  මන්ත්රීවරයා  ැටියට කීජර්  ම්ම් 

මැතිතුමා නම් කරන්න අෙ දිනශේ  අපි තීන්දු කරලා තිශබනවා. 

ඒකටත් ඔබතුමා කල් දුන්නා,  ශම් හතිය ඇතුළතදී ළම කර්තවයය 

කරන්න කියලා.  

ඒක නිහා අපි කිිනම කල් මැරීමක් ිනදු කරලා නැ ැ. ශම් ර්යට 

වුවමනා ශවලා තිශබනවා, මැතිවරණයක් ලබා ශෙන්න  ෙන 

මැතිවරණ ශකොමිහශම් හභාපතිවරයා - ළන්.ීව. පුංචිශ ේවා 

ම ත්මයා - අයින් කරන්න හ  ශම් රශට් ශපොදු්න අරගළශේ  

ශයශෙන ්නතාව ශවනුශවන් ශපනී ිනටින මානව හිමිකම් 

ශකොමිහශම් - Human Rights Commission ළශක් - හභාපතිනිය 

වන ශරෝහිණී මාරිනං  ම ත්මියව ඉවත් කරන්න. ඒ අරමුණ 

ඇතිවෙ ශම් අහතය ප්රතාර නිර්මාණය කරන්ශන් කියලා මම 

අ න්න කැමැතියි. ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාශගන් 

ඉල්ීනමක් කරනවා, කරුණාකර ශම් අහතය, හාවෙය, පත 

ප්රවෘත්තියට හම්බන්ධ කණ්ඩායම් ආතාර ධර්ම හ  වරප්රහාෙ 

පිළිබඳ කාරක හභාව  මුවට ශගන්වා ශම් ගැන තවදුරටත් විභාග 

කරන්න කියලා.  

අපි හ්වාධීන මාධයවලට පක්ෂයි  නිෙ හ් මාධයවලට පක්ෂයි. 

නමුත්, ආණ්ඩු ශවනුශවන් කශේ යන, ශටොන් පත ප්රතාරය කරන 

ශම් වාශේ පත මාධයවලට අපි තරශේ ම විරුේධයි කියන ළක මම 

ශම් අවහ්ථාශේ ප්රකා  කරනවා. මම ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා හභාශේ 

හාමාජිකශයක්  ැටියට කල් මරලා තිශබනවාෙ, ශම් වැඩහට නට 

බාධා කරලා තිශබනවාෙ කියලා ශපොේඩක් පැ ැදිලි කරන්න 

කියලා මම ගරු කථානායකතුමාශගන් ශගෞරවශයන් ඉල්ලා 

ිනටිනවා.  

 
ැරු ීමිකඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමාය් ත මහතා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிதரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආංිනක අධීක්ෂණ කාරක හභා හ  

අශනකුත් කාරක හභා හම්බන්ධශයන් හාක්ජඡා කිරීමට ශ ට 

ේශේ 11.30ට හ්ථාවර නිශයෝග පිළිබඳ කාරක හභාව රැහ් ශවනවා. 

ඒ කමිටු රැහ්වීශමන් පසුව අොළ කරුණු හභාවට ඉදිිපපත් කිරීමට 

අව ය කටයුතු කරනවා. ළතශකොට ප්රමාෙයක් ඇති ශවන්ශන් 

නැ ැ.  

 
ැරු සජිත් නප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මම අ න්ශන්,- 

ැරු ීමිකඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමාය් ත මහතා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிதரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ඒකට ගරු කථානායකතුමා ේත්තර ශෙයි, විපක්ෂ 

නායකතුමනි. ඒක මට අොළ නැ ැ.  

 
ැරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ  ැම රැහ්වීමකටම විපක්ෂ නායකතුමා හ භාගි වුණා, මමත් 

හ භාගි වුණා. ළහිදී විපක්ෂ නායකතුමාශගන් කිිනම බාධාවක් 

ිනේධ වුශණ් නැ ැ. විවිධ ශ ේතූන් මත අවහාන තීරණය ගැනීම ශම් 

හතියට කල් ෙමන්න අපට ිනේධ වුණා. ළ්ජතරයි. ළශ ම බාධාවක් 

ඇති වුශණ් නැ ැ.  

 

ැරු සජිත් නප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පිළිබඳව ශපොේඩක් පැ ැදිලි 

කරන්න. ශමොකෙ, රටට යන්ශන් වැරැදි පණිවුඩයක්.  

ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා හභාශේ ශහසු හාමාජිකයන් පත් කිරීම 

හ  ිනවිල් හමා්ශේ  නිශයෝජිතයන් පත් කිරීම හඳ ා ළො 

ක්රමශේෙයක් හාක්ජඡා වුණා. අපි හති ශෙකක් කල් දීලා, පුවත් 

පත්වල ෙැන්වීමක් ෙමලා   advertise කරලා අග්රාමාතයවරයාශේත්, 

විපක්ෂ නායකවරයාශේත් ළකඟතාව මත ළය ිනදු කිරීශම් 

රියාවලිය පිළිබඳව ක්රමශේෙයකුත් හකහ් කළා. ඉතින්, අපි ඒක 

රියාත්මක කශළේ පිළිශවළට ශම් කටයුත්ත කරන්නයි. ගරු 

කථානායකතුමනි,  මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ීනමක් කරනවා. ඔබතුමා 

රටට පැ ැදිලිව කියන්න, විපක්ෂ නායකවරයා ශම් කර්තවයයට 

බාධා කළාෙ, නැේෙ කියන කාරණාව. 

 
ැරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා බාධා කශළේ නැ ැ. පක්ෂ නායකයන්ශගන් කිිනම 

බාධාවක් ඇති වුශණ් නැ ැ. ළො ගත්ත තීරණ අනුව ෙැන් අපි පුවත් 

පත්වල ෙැන්වීම් පළ කරලා, ඒ නියමිත කාල සීමාව තුළ ඒ 

කටයුත්ත අවහන් කරනවා. 

  

පනත් නකටුම්පත් පිළිැැ් වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 

 
විසර්ාන (සංන ෝධ්න) පනත් නකටුම්පත 

ஒதுக்கீடு (திருத்தம்) சட்டமூலம் 
APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL  

 
"2021 අංක 30 ෙරන විහර්්න පනත හංශ ෝධනය කිරීම හඳ ා වූ පනත් 

ශකටුම්පතකි." 

 

පිළිැ් වන ලධ නධ  අග්රාමාතය සහ රාාය පිකපාලන, ස්වනධ   
කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයතුමා නවනුවට ැරු 
(ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමාය් ත මහතා විසිනි. 

2022 නනොවැම්බර් 22වන අඟහරුවාදා නදවන වර කියවිය යුතුයයි 
ද, එය මුද්රණය කළ යුතුයයි ද, රාන  මුදල් පිළිබහ කාරක සභාව 
නවත නයොමු කළ යුතුයයි ද නිනයෝැ කරන ලදී.  
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[ගරු හජිත් ශප්රේමො ම තා  



2022 ශනොවැම්බර් 15 

பிரதம அகமச்சரும் தபாது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், 

மாகாை சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சருமானவர் சார்பாக 
மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிதரமஜயந்த அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப் 

பட்டது. 
2022 நவம்பர் 22, தசவ்வாய்க்கிைகம இரண்டாம் முகற 

மதிப்பிடப்பட தவண்டுதமனவும் அச்சிடப்பட தவண்டுதமனவும் 

அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட தவண்டுதமனவும் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, on behalf of the 
Prime Minister and  Minister of Public Administration, Home Affairs, 
Provincial Councils and Local Government;  

to be read a Second time upon Tuesday, 22nd  November, 2022 and 
to be printed and to be referred to the Committee on Public Finance.  

 
ැරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධාන වැඩ කටයුතු. විහර්්න පනත් ශකටුම්පත 2023, 

පළමුවැනි ශවන් කළ දිනය.  

විවාෙය ආරම්භ කිරීම, ගරු  ර්ෂ ෙ ිනල්වා මන්ත්රීතුමා. 

 
විසර්ාන පනත් නකටුම්පත, 2023 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2023 
APPROPRIATION BILL, 2023 

 

 

කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිනයෝැය 
කියවන ලදී.   

ඊට අදාළ ප්ර ්නය [නනොවැම්බර් 1]] 
"පනත් නකටුම්පත දැ්  නදවන වර කියවිය යුතු ය."- [ැරු රනිල් 

වික්රමසිංහ මහතා]  
ප්ර ්නය යළිත් සභාිමමුඛ කරන ලදී.  
 
ஒத்திகவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ததாடங்குதற்கான கட்டகள 

வாசிக்கப்பட்டது.  

சம்பந்தப்பட்ட வினா - [நவம்பர் 14] 

"சட்டமூலம் இப்தபாழுது இரண்டாம்முகற மதிப்பிடப்படுமாக." - 

[மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ] 

வினா மீண்டும் எடுத்தியம்பப்பட்டது. 
 

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

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

Question again proposed. 

 
[පූ.භා. 9.46  
 

ැරු (ආචාර්ය) හර්් ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, ්නාධිපති ගරු රනිල් වික්රමිනං  

මැතිතුමා මුෙල් ඇමතිවරයා ව ශයන් ඊශේ  ඉදිිපපත් කරපු අය වැය 

ශයෝ්නා හම්බන්ධශයන් විපක්ෂය ශවනුශවන් ශම් විවාෙය ආරම්භ 

කිරීමට අවහ්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම ප්රථමශයන්ම ඔබතුමාට 

හ්තුතිවන්ත ශවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ්නාධිපතිවරයා ඊශේ  කිේවා, 

දූෂණශයන් හ  නාහ්තිශයන් ශතොර රටක් බිහි කරනවා කියන්ශන් 

ප්රවාෙයක් කියලා ගාමිණී වියන්ශගොඩ කිේවාය කියලා. මමත් 

ඔණුශේ තීරු ලිපිය කිශයේවා. ළය මටත් ළවලා තිබුණා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඔණු කියන්ශන් හංකීර්ණ කථාවක්. ඔණු 

අ න්ශන්, රා්පක්ෂලා පරා්ය කළායින් පහ්ශහේ අශප් රට ශගොඩ 

ගන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියලායි. ඒක කරන්න පුළුවන් කාටෙ, ශමොන 

ශේ පාලන මතවාෙයටෙ කියන ගැඹුරු කථාව තමයි ඔණු 

අ න්ශන්. වියන්ශගොඩ අ න්ශන්, අශප් මිනිසුන්ශේ අශප්ක්ෂාව 

ගැන. ඔණු කියනවා, අශප්ක්ෂාව කියන්ශන් ිනහිනය හ  

යථාර්ථශේ  මිශ්රණයක් කියලා.  ැම ශලොකු අශප්ක්ෂාවකටම 

ිනහිනශේ  ශකොටහක් තිශබනවා, ඒක අශප්ක්ෂිත ආ ාව කියලා 

ඔණු  ුනන්වනවා. ඔණු කියනවා, අශප් රශට් පවතින තත්ත්වය 

හැලකිල්ලට ගන්ශන් නැතිව ණුශෙක් ආ ාශේ පමණක් ළල්බ 

ිනටිශයොත් ිනහිනශේ  අවකා ය  ැකිශළනවා කියලා. වියන්ශගොඩ 

අශප් රශට් පවතින තත්ත්වය විග්ර  කරනවා  පවතින තත්ත්වය 

කියන්ශන් ශමොකක්ෙ කියලා කියනවා. ඔණු කියනවා, අශප් රශට් 

තිශබන ්ාතිවාෙය ගැන, ආගම්වාෙය ගැන. නූතන ශලෝකය හමඟ 

ශනොපෑශ න වාමාං ය කියන නටබුන්වාෙය ගැන ඔණු දීර්ඝ 

හාක්ජඡාවක් කරනවා. හ්වවරීත්වය කියන හිනාව ගැන ඔණු කථා 

කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ේො රණයක්  ැටියට ඔණු 

කියනවා, ලංකාව හ්වවරී රා්යයක් නිහා IMF ළකට යෑම 

ශනොශ ොබිනා රියාවක් බව - ශම් ඔණුශේ වතනශයන්- රට 

ශ ොම්ශබන් යනකල් ්නාධිපතිවරයා හමඟ අෙ ඉන්න කණ්ඩායම 

-ශපොශ ොට්ටුශේ කණ්ඩායම- කිේවාය කියලා. ඒක ඔණු කියන්ශන් 

නැ ැ, මමයි කියන්ශන්. ඒක අපි කවුරුත් ශ ොඳටම ෙන්නවා.  

ඊළඟට වියන්ශගොඩ කියනවා, වර්තමාන ලංකාව ශගොඩ 

ෙැමීශම් ප්ර ්නයට ේත්තරය තිශබන්ශන් හංකීර්ණ  ා දුෂ්කර 

පරාහයක කියලා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. ඔණු කියනවා, රනිල් 

වික්රමිනං  ්නාධිපතිවරයාට ශ ෝ ශවන කිින ශකශනකුට ශම් 

ප්ර ්නයට ේත්තරයක් නැ ැ කියලා. ශමොකෙ, ඔණු කියන විධියට 

හමා්ශේ  පවතින ශම් තත්ත්වය තුළ ඒ  ාහ්කම කරන්න ඉඩ 

අවහිර ශවනවා. ඒ නිහා ඔණු කියනවා, අපට කරන්න තිශබන 

ළකම ශේ අශප් ිනහිනය කප්පාදු කරගන්නා ළක පමණයි කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊශේ  ්නාධිපතිවරයා කිේවා, අර 

කියපු දුෂ්කර  ා හංකීර්ණ අර්බුෙශයන් ශගොඩ ඒම හඳ ා ආර්ථිකය 

පුබුෙන බලශේගයක් නිර්මාණය කරමු කියලා. ඒ  බලශේගය 

නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ආකාරයට ශ්රී ලංකා ආර්ථිකශේ  නව 

පෙනම හකහ් කරන්නයි ශම් අය වැශයන් ේත්හා  කරන්ශන් 

කියලා තමයි ළතුමා කථාව පටන් ගන්ශන්. ශමොකක් ගැනෙ, ළතුමා 

කියන්ශන්? හමා් ආරක්ෂණශේ  විවෘත ආර්ථික ක්රමයක් ගැන, 

ශවශළඳ ශපොළ ආර්ථිකයක් ගැන ළතුමා කථා කරනවා. අපි 

ෙන්නවා, ශමවැනි ආර්ථිකයක ශකොටහ් ශෙකක් තිශබන බව. 

ළකක්, විවෘත ආර්ථිකය. අශනක, හමා් ආරක්ෂණය. විවෘත 

ආර්ථිකය ගැන ළතුමා ශබොශ ෝ ශේ කථා කළා.  

ළතුමා ශබොශ ෝ ලිහිල්කිරීම් -රා්ය අං ශේ  කප්පාදුව, 

ශපෞේගීනකරණය, නියාමනය ඉවත් කිරීම, ආනයනික ශහහ් බදු 

ඉවත් කිරීම, කැිනශනෝ බදු ලබාදීම, වත්රශලෝක වි්ය පත්ර 

ශභෝගය  ුනන්වා දීම, කැිනශනෝ බලපත්ර ලබාදීම, ආයතන වයු  

ශවනහ් කිරීම, බදු කළමනාකරණය- හම්බන්ධශයන් කථා ක ළා. 

නමුත්, හමා් ආරක්ෂණය ගැන කථා කශළේ ශමොනවාෙ? ගරු 

කථානායකතුමනි, වතනයට පමණයි, ළතුමාශේ ශකොටහ් ශෙශක් 

ආර්ථික ශමොඩලය ගැන කථා කශළේ. හමා් ආරක්ෂණය වතනයට 

පමණක් සීමා වුණා. හමා් හාධාරණය, යුක්තිය ගැන ළතුමා කථා 

කශළේ නැ ැ. ඒකයි මම වියන්ශගොඩශේ කථාශවන් පටන් ගත්ශත්. 

ළතුමා ගාමිණී වියන්ශගොඩව පාවි්ජචි කළා කියලායි මම 

කියන්ශන්. දූෂණය, වංතාව, නාහත්ිය පිටුෙකින්ශන් ශකොශ ොමෙ 

කියන ළක ගැන මුෙල් අමාතය රනිල් වික්රමිනං  ්නාධිපතිතුමා 

මුළු අය වැය ශල් නය තුළ ඊශේ  ළක වතනයක්වත් කථා කශළේ 

නැ ැ. ඒශකන් කියන්ශන් ශමොකක්ෙ? හමා් ආරක්ෂණය, 

හාධාරණය, යුක්තිය ගැන ළතුමා අවධානය ශයොමු කශළේ නැ ැ. 

 ැබැයි ්නාධිපතිතුමා, දූෂණශයන්, නාහ්තිශයන් ශතොර රටක් බිහි 

කරනවා කියන්ශන් ප්රමාෙයක්, ශබොරුවක්, ීනනයක් ශනොශවයි 

කියන ළක ඍජුවම අපි ශමතැනදී ඔබතුමාට මතක් කරන්න 
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කැමැතියි. ඔබතුමා දිගින් දිගටම කථා කරපු තරුණ හමා්ය ශමය 

ෙැඩිව පිළිගන්නවා. ළය ිනහිනයක් ශනොව යථාර්ථයක් විය යුතු බව 

ඔවුන් කියනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අරගළය  ර ා  ශමොකක්ෙ කියවුශණ්? 

අශප් රට, අශප් හම්පත්,- [බාධා කිරීමක්  ඔේ, මම පිළිගන්නවා. 
්නාධිපතිතුමා කිේවා නිවැරදියි. හම්පත් කියන්ශන් buildings 

ශනොශවයි, අශප් තරුණ ප්ර්ාශේ අනාගතය. අශප්  හම්පත් ශ ොරා 

කාපු, විනා  කරපු අය පන්නන්න කියලා තමයි ළො අරගළයට 

පැමිණි ෙහලක්ෂ හං යාත තරුණ පරපුර රටට කිේශේ  ඒ අයට 

ෙඬුවම් ශෙන්න කියලායි ඔවුන් ඉල්ලා ිනටිශේ . ්නාධිපතිතුමා ඊශේ  

ඉ ළින් කථා කළා, ීන ක්වාන් යූ ගැන  ඒ අගමැතිවරයා කළා 

වාශේ කරන්න ඕනෑ කිේවා. නමුත්, ීන ක්වාන් යූ අගමැතිවරයා 

ිනංගප්පූරුශේ දූෂණයට තිත තියලා තමයි ළතුමාශේ අු,ත් වැඩ 

පිළිශවළ පටන් ගත්ශත්. දූෂණය නැති කරනවා කියන්ශන් 

ප්රවාෙයක් කියලා ළතුමා කිේශේ නැ ැ.   

ගරු කථානායකතුමනි, ලංකාශේ economic crimes ගැන අෙ 

ශලෝකයම කථා කරනවා. ආර්ථික අපරාධකාරශයෝ ලංකාශේ 

ඉන්නවා කියනවා. නමුත්, ශම් අු,ත් වැඩ පිළිශවළ  ර ා රට 

නිර්මාණය කරන්න නම් ඒ ිනයු, ශේ අමතක කරන්න ශවනවා. 

කියන්න කනගාටුයි. ගරු ්නාධිපතිතුමනි, ප්ර ්නය වලිගශයන් 

අල්ලා ගත්ශත් අපි ශනොශවයි, ඔබතුමා.   ඔබතුමාශගන් තමයි රශට් 

මිනිහ්සු පිපහ්හම් ශවන්න ඕනෑ, අශපන් ශනොශවයි. ශමොකෙ, "ශම් 

දුෂ්කර හංකීර්ණ ප්ර ්නශයන් ළළියට ළන්න  ැකියාවක් තිශබනවා, 

දූෂණය ආරක්ෂා කරන ගමන්" කියලා ඔබතුමා  කියනශකොට. 

ඒකයි ගැටු,ව. දූෂිතයන්, නාහ්තිකාරයන් වට කරශගන රශට් 

ආර්ථිකය ශගොඩ ගන්න නව පෙනමක් හකහ් කරන්න ඔබතුමාට 

කිිනශහේත්ම  ැකියාවක් නැ ැ, ගරු ්නාධිපතිතුමා.  

ඇත්ත ව ශයන්ම ශම් අය වැය ප්රබන්ධයක්. ශමොකෙ, ළශ ම 

කියන්ශන්? වි ්ශල්ෂණයක් නැති ප්රතිපත්ති මාලාවක් විතරක් ශම් 

අය වැය ශල් නශේ  තිශබන නිහායි. ීවවත් ශවන්න බැිපව අරගළ 

කරන, ඉදිිපශේ දී පාරට බහින්න ිනටින ම  ්නතාව මර්ෙනය 

කරන්න තමයි ශම් අය වැය ශල් නය  ර ා වැඩි අවධානයක් 

ශයොමු කර තිශබන්ශන් කියලා තමයි ශම්ක දි ා බැු,වාම මට 

ශපශනන්ශන්. ශමොකෙ, ශම් අය වැය තුළින් යුෙ  මුොවට, 

ශපොීනිනයට  ා විශ ේෂ කාර්ය බලකායට වියෙම් කරන ප්රමාණය 

හෑශ න්න වැඩි කරලා තිශබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

ෙැවැන්ත ආර්ථික වයහනයක් තුළ ඇත්ත ව ශයන්ම ආණ්ඩුවට 

කරන්න තිබුශණ් ශමොකක්ෙ? තමන්ශේ අනව ය, නාහ්තිකාර 

වියෙම් කපා  ැරලා මුලින්ම ්නතාවට ආෙර් යක් ශෙන්න තිබුණා 

ශන්ෙ, ගරු කථානායකතුමනි? ළතශකොට තමයි ්නතාවටත් 

හිශතන්ශන්, "කැප කිරීම් කරන්න නායකශයෝ සූොනම් නම්, අපිත් 

කැප ශවන්න ඕනෑ"කියලා. නමුත්, ඒකෙ ිනේධ ශවලා තිශබන්ශන්, 

ගරු කථානායකතුමනි? ඒක ශනොශවයි ිනේධ ශවලා තිශබන්ශන්.  

අපි ෙන්නවා ඉදිිපශේ දී තවත් ඇමතිවරු ශපෝලිමක් දිවුරුම් 

ශෙන්න නියමිතයි කියලා. ළතුමන්ලා නඩත්තු කරන්න ආණ්ඩුවට 

වි ාල වියෙමක් ෙරන්න ිනේධ ශවනවා. මා ෙන්ශන් නැ ැ, ෙැනට 

ඇමතිවරු කීශෙනකු ඉන්නවාෙ කියලා. මා හිතන  ැටියට ෙැනට 

ඇමතිවරු 60ශෙශනක් විතර ඉන්නවා. තවත් ඇමතිවරුන් 

10ශෙනකු පත් කශළොත් ඇමතිවරු 70ශෙශනක් ශවනවා, ශම් 

බංශකොශලොත් ශවලා තිශබන රශට්.  

ළතශකොට, ්නාධිපතිතුමා ඇතුළු ශම් ෙැවැන්ත ඇමති 
මණ්ඩලශේ  වියෙම ඉ ළ ෙමන්න ශවනවා. ඒ කියන්ශන්, ඔවුන්ශේ 
වා නවලට, කාර්ය මණ්ඩලවලට, ේපශේ කයන්ට වාශේ 
ශනොශයකුත් ශේවල්වලට වියෙම ඉ ළ ෙමන්න ිනේධ ශවනවා. 
ළශ ම ශනොශවයිෙ, ගරු කථානායකතුමනි? නමුත්, අඩු ආොයම් 

ලබන හමහ්ත ්නතාවට, මෑත කාලශේ  ෙිපද්රතාවට වැටුණු වි ාල 
පිිපහට ශම් අය වැශයන් ශමොකක්ෙ කශළේ? ්නාධිපතිතුමා කියන 
හමා් හාධාරණත්වය, හමා් ආරක්ෂණය ශම් අය වැශයන් 
ඔවුන්ට බලපාන්ශන් ශකොශ ොමෙ? ඔවුන්ට ලබා  ශෙන ේෙේ 
ේපකාර වැඩි කළාෙ, අඩු කළාෙ?  

ගරු කථානායකතුමනි, මම තවත් කාරණයක් පැ ැදිලි 
කරන්න කැමැතියි. හිටපු ්නාධිපති ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ 
ම ත්මයා  පැනලා ගිය ඒ ්නාධිපතිවරයා කිේවා, ඔණු තමයි 
ශ ොඳටම කශළේ කියලා. ඇත්ත. 2019දී අශප් රශට් දුප්පත් අය -
ෙිපද්රතාශවන් ශපශළන කට්ටිය- ිනටිශේ  ිනයයට 11.3යි. 2021 
ශවනශකොට ළම ප්රමාණය ිනයයට 13 ෙක්වා වැඩි ශවලා තිශබනවා. 
ම  බැංකුශේ අධිපතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා ිනයු,ම 
මන්ත්රීවරුන්ට කරපු workshop ළශක්දී අපට පැ ැදිලි කළ 
ආකාරයට අෙ ශවනශකොට ළය ිනයයට 26 ෙක්වා වැඩිශවලා 
තිශබනවා. ශප්රාශෙණිය වි ්වවිෙයාලශේ  ම ාතාර්ය අතුශකෝරළ 
ම තා හ  ඔණුශේ කණ්ඩායම ශපන්වා ශෙන ආකාරයට අශප් 
රශට් ෙිපද්රතාව ිනයයට 40 ෙක්වා වැඩිශවලා තිශබනවා. ඒ 
කියන්ශන්, අශප් රශට් ෙිපද්රතාශවන් ශපශළන ප්රමාණය ලක්ෂ 28 
ඉඳලා ලක්ෂ 57ක් -ශෙගුණයක්- ශවලා තිශබනවා. ළශ ම 
නැත්නම්, ලක්ෂ 28 ඉඳලා ලක්ෂ 96 ෙක්වා, ඒ කියන්ශන් තුන් 
ගුණයකින් වැඩිශවලා තිශබනවා. ඉතින්, ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ 
හිටපු ්නාධිපතිවරයා තමයි ශ ොඳටම කරලා තිශබන්ශන් කියලා 
මම වි ්වාහ කරනවා. ශලෝක ඉති ාහශේ  මෑත කාීනනව වැඩිපුරම 
ෙිපද්රතාව ඇති කර තිශබන්ශන් ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ හිටපු 
්නාධිපතිවරයා කියලා මම වි ්වාහ කරනවා. 

මම ෙැන් කලින් අ පු ප්ර ්නයට නැවත ළන්නම්, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙිපද්රතාශවන් ශපශළන ඒ අයට වියෙම වැඩි 
කළා ෙ, අඩු කළා ෙ? ගරු කථානායකතුමනි, 2022දී හමා් 
සුබහාධනයට අය වැශයන් රුපියල් බිලියන 353ක් ශවන් කළා. 
2023 වහර ශවනුශවන් ඉදිිපපත් කරපු ශම් අය වැය ශල් නශයන් 
ළය රුපියල් බිලියන 268කට සීමා කරලා, රුපියල් බිලියන 85ක් 
අඩු කරලා තිශබනවා. නමුත්, ඊශේ  නැවත ඒ හඳ ා රුපියල් 
බිලියන 43ක් ළකතු කළා. ළතශකොට ඒක රුපියල් බිලියන 311ක් 
ෙක්වා වැඩි වුණා. ශමොනවාට ෙ ඒ මුෙල් වැඩි කශළේ? හමෘේධි 
හ නාධාරයට  රුපියල් බිලියන 20ක් හ  ආර්ථික දුෂ්කරතා නිහා 
හමා්ශේ  පීඩාවට පත්ශවලා ිනටින පවුල්වලට රුපියල් බිලියන 
19ක් කියලා ශවන් කළා. හමෘේධි හ නාධාරයට ලබන ්නවාිප 
මාහශේ  ඉඳලා අශප්රේල් ශවනකම් මාිනකව තව රුපියල් 3,000ක් 
ශෙනවා කියලා තිශබනවා. ළ්ජතරයි. ඊ ට වඩා නැ ැ. ආර්ථික 
දුෂ්කරතා නිහා පීඩාවට පත් ශව්ජත ්නතාවට ්නවාිප මාහශේ  ිනට 
අශප්රේල් මාහය ෙක්වා මාිනකව රුපියල් 5,000ක් ශෙනවා කියලා 
තිශබනවා. ඊට වඩා නැ ැ. ළ්ජතරයි.  ැබැයි, ළශ ම කරලාත් 
හමා් සුබහාධනයට කරන වියෙම රුපියල් බිලියන 40කින් විතර 
අඩු කරලා තිශබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අෙ ශවනශකොට ේේධමනය යන්තම් 
අඩුශවලා තිශබනවා. නමුත්, ළය ිනයයට 74යි. ඒ කියන්ශන්, තවම 
ිනයයට 74ක ශේගශයන් ේේධමනය ඉ ළ යනවා. හම රු 
හිතනවා,  ේේධමනය අඩු ශවනවා කියන්ශන් බඩු මිල අඩු ශවනවා 
කියන ළකයි කියලා. ළශ ම ශනොශවයි. ගිය මාහශේ  තිබි්ජත 
ේේධමනයටත් වඩා ශම් වන විට ේේධමනය තවත් වැඩිශවලා 
තිශබන්ශන්.  ැබැයි, ේේධමනය වැඩි වන ශේගය යන්තම් 
අඩුශවලා තිශබනවා. ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ හිටපු ්නාධිපතිතුමා 
පත් ශවනශකොට 2019 ශනොවැම්බර් මාහශේ  ේේධමනය ිනයයට 
5ට අඩුයි. ළතශකොට ශම් කට්ටිය ශමොකක්ෙ කිේශේ? ළො ිනයයට 
5ට ේේධමනය තිශබනශකොට ශම් අය කිේවා, "ීවවත් ශවන්න 
බැ ැ, ීවවන වියෙම ඉතා ඉ ළයි, බඩු මිල ෙරා ගන්න බැ ැ" 
කියලා.  

අෙ වන විට ආ ාර ේේධමනය ිනයයට 95 ෙක්වා වැඩි ශවලා 
තිශබනවා. ෙැන් කියනවා, "ෙැන් ීවවත් ශවන්න පුළුවන්. ෙැන් රට 
stabilize ශවලා" කියලා. ශමොන විහිළුවක් ෙ ශම්? ශමොනවා ෙ ශම් 
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කථා කරන්ශන්? ගරු කථානායකතුමනි, ළක් පුේගලශයකුට 
දිනකට කිශලෝ කැලිප 2,030ක් අව යයි. ඉතින්, ශලවකාලා  ිප 
යන්ශන් නැ ැ. අෙ අශප් රශට් ලක්ෂ 96කට ළම කැලිප ප්රමාණය 
ලබාගන්න  ැකියාවක් නැ ැ. මම ශම් ඉදිිපපත් කරපු ෙත්ත අනුව 
බැු,වාම, රශට් මිනිහ්සු අන්ත අහරණභාවයට පත් ශවලා. හමා් 
ආරක්ෂණ වියෙම ේේධමනයට හාශප්ක්ෂව ළක්ශකෝ ශෙගුණයක් 
ශවන්න ඕනෑ, ළශ ම නැත්නම් තුන්ගුණයක් ශවන්න ඕනෑ. ළය 
අඩු ශවන්න බැ ැ, ගරු කථානායකතුමනි. ළශ ම නම්, ශම් 
හඳ න් කරලා තිශබන්ශන් ශමොකක්ෙ? විජ්්ාවක්, ශබොරුවක්, 
මුළාවක් ශම් කරලා තිශබන්ශන්. අපට කියා තිශබන ශේ ශනොශවයි 
කරලා තිශබන්ශන්. ම  ශලොකුවට අපට කිේශේ, හමා් 
ආරක්ෂණයක් තිශබන විවෘත ආර්ථික ක්රමයක් ශගොඩ නඟනවා 
කියලායි. ගරු රනිල් වික්රමිනං  ්නාධිපතිතුමනි, මම කියනවා 
ඔබතුමා කිේශේ ඇත්ත ශනොශවයි කියලා.  

මම පිළිගන්නවා, ශම් අය වැශේ  යම් යම් ශ ොඳ ශේවල් තිශබන 
බව. පාහල් ළමුන්ශේ ශපෝෂණ වැඩහට න, ත්රිශපෝෂ වැඩහට න, 
ගර්භිණි මේවරුන්ශේ දීමනාව ආදිය ශවනුශවන් යම් මුෙල් වැඩි 
කිරීමක් ිනදු කර තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒවා 
ශවනුශවන් පාර්ලිශම්න්තුශේදීත්, ළළිශයදීත් වැඩිපුරම හටන් කශළේ 
කවුෙ කියලා ශම් රශට් ිනයු,ශෙනා ෙන්නවා. ඒ ශවන කවුරුවත් 
ශනොශවයි, අශප් විපක්ෂ නායක ගරු හජිත් ශප්රේමොහ මැතිතුමා බව 
කරුණාකර හිශත් තබාගන්න. ඒ කාරණා හම්බන්ධශයන් අපි ශම් 
ගරු හභාශේ ෙවහ් ශෙකක විවාෙයක් පැවැත්වූවා. ර්ය කිේවා, 
"මන්ෙශපෝෂණ තත්ත්වයක් නැ ැ" කියලා. ළශහේ කියමින් ම ා 
ශලොකුවට තර්ක කළා.  ැබැයි ෙැන් පිළිගන්නවා ශන් 
මන්ෙශපෝෂණය වැඩි ශවමින් තිශබන බව. ශම් ආකාරයට ශපෝෂණ 
අතිශර්ක වැඩහට නට යම්කිින ශ ෝ වැඩි වීමක් ශවලා තිශබන්ශන් 
විපක්ෂය ධනාත්මකව ශපන්වා දීපු කාරණාවක් නිහා පමණයි 
කියන ළක මා නැවතත් අවධාරණය කරනවා.  

 
ැරු ීමිකඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමාය් ත මහතා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிதரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ඒ ගැන හතුටු ශවන්න ඕනෑ.  

 

ැරු (ආචාර්ය) හර්් ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

හතුටුයි තමයි, ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ැරු ීමිකඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමාය් ත මහතා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிதரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
විපක්ෂයට ඇණුම් කන් දීලා තිශබනවා.  

 
ැරු (ආචාර්ය) හර්් ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ඇණුම් කන් දීලා තිශබන ළක ශ ොඳයි. ඇත්ත කථා කළා ශන්. 
රශට් මන්ෙශපෝෂණ තත්ත්වයක් නැ ැ කියලා ඔබතුමන්ලා  
කිේවාට, පසුව ළය ඇත්ත බව පිළිගැනීම පිළිබඳව අපි හතුටු 
ශවනවා.  ළශ ම තමයි ශේ පාලනය කරන්න ඕනෑ.  

 ැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිගන්න ඕනෑ, ශම් අය 
වැය හමහ්තයක්  ැටියට ගත්තාම, යඝ්රශයන් ඉ ළ යන ීවවන 
වියෙ ම අඩු කිරීමට ළමඟින් අත හිත දීමක්  ිනදු වන්ශන් නැති බව. 
ීවවත් වන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියලා ෙහ අශත් කල්පනා කරන 
ර්ශේ  ශහේවකයන්ශේ වැටුපට ශමොකෙ ශවන්ශන්, ගරු 
කථානායකතුමනි?  ැශමෝම මශගන් ඒ ගැන අ නවා. මම 
පාර්ලිශම්න්තුශේ lift ළශක් ළනශකොට පාර්ලිශම්න්තුශේ ශහේවය 
කරන ර්ශේ  ශහේවකශයෝත් ඒ ගැන අ නවා. පාශර් යනශකොටත් 
ඒ ගැන අ නවා.  ැම ර්ශේ  ශහේවකයාම ඒ ගැන අ නවා. 

විශ්රාමිකයාත් තම වැටුප හම්බන්ධශයන් අ නවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, කල්පනා කර බලන්න, ර්ශේ  ශහේවකයන්ශේ 
වැටුප ගැන. 2022 වර්ෂශේ  වැටුප් බිල රුපියල් බිලියන 420යි  OT 
බිල රුපියල් බිලියන 320යි. ළතශකොට ඔක්ශකොම රුපියල් බිලියන 
740යි. ශම් ර්ය පිළිගන්න ඕනෑ, රට අගාධශේ  පතුලටම වැටිලා 
තිශබන බව. මිනිසුන්ට ීවවත් ශවන්න බැ ැ. ර්ශේ  ශහේවකයාටත් 
ීවවත් ශවන්න බැිප තත්ත්වයක් තිශබන ශම් ශවලාශේ 2023 
වර්ෂශේ  වැටුප් බිල රුපියල් බිලියන 420 ඉඳලා රුපියල් බිලියන 
382 ෙක්වා අඩු කර තිශබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. OT බිල ඒ 
ගණශනහිම, ළනම් රුපියල් බිලියන 320හිම තියාශගන ඉන්නවා. 
2022 වර්ෂශේ  වැටුප්  ා OT හඳ ා රුපියල් බිලියන 740ක් ශවන් 
කළා. 2023 වර්ෂශේ  ඒ හඳ ා ශවන් කරන්ශන් රුපියල් බිලියන 
702යි.  ැබැයි ශපොල් ශගඩියක මිල, පාන් ශගඩියක මිල, පිපප්පු 
කිශලෝවක මිල අෙ වැඩි ශවලා තිශබනවා. ඒවා ළො ගණනට 
කිිනශහේත් අෙ ගන්න බැ ැ  ශ ට ගන්න  ැකි වන්ශන්ත් නැ ැ. 
ශමොකෙ, ර්යම ේපකල්පනය කරන ආකාරයට ලබන අවුරුේශේ 
අඩුම ගණශන් -අවම ව ශයන්- ිනයයට 30කවත් ේේධමනයක් 
තිශබනවා. ීවවන වියෙම double ශවලා තිශබන විට වැටුප ෙැනට 
ලැශබන මුෙලම නම්, ළහි අගය මූර්ත ශලහ අඩු ශවනවා. ඉ ළ 
යන ීවවන වියෙමට විහුනමක් ලැශබන්ශන් නැතිව යනවා. නමුත් 
ගරු කථානායකතුමනි, ශමශ ම වැටුප් අඩු කරන ගමන් ප්රාේධන 
වියෙම් හඳ ා ශවන් කර තිශබන මුෙල් ප්රමාණය ගැන කල්පනා 
කර බලන්න. අපි ප්රමු තාව ශෙන්න ඕනෑ ශකොතැනටෙ?  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා හිතන්ශන් පාරවල්  ෙන්න 
ශකොපමණ මුෙලක් ශවන් කර තිශබනවා කියලාෙ? පාරවල්  ෙන්න 
රුපියල් බිලියන 256ක් ශවන් කර තිශබනවා. අපි ෙන්නවා පාරවල් 
 ෙනශකොට හකහ් කරන estimates ගැන. ඒවා ගැන අපි අ ලා 
තිශබනවා. Commission to Investigate Allegations of 

Bribery or Corruptionහි ඒවා ගැන කථා කරලා තිශබනවා. 
පාරවල් හඳ ා  ෙන ශම් estimates දූෂිත ශලහ වැඩි කරන්ශන් 
ශකොයි ආකාරයටෙ කියලා ශ ළිෙරේ ශවලා තිශබනවා. ශම් 
බංශකොශලොත් ශවලා තිශබන රශට්  ෙමින් තිශබන Defence 

Headquarters වැඩිදියුණු කරන්නත් ලබන අවුරුේෙට රුපියල් 
බිලියන 7ක් ශවන් කර තිශබනවා. ශේ පාලනඥයන්ශේ අදූරෙර්ය, 
අමශනෝඥ, අ ංකාර තීරණ නිහා මා කලින් කිේවා වාශේ ලක්ෂ 
96ක ්නතාවක් ෙිපද්රතාව ශ ේතුශවන් ම  පාරට වැටිලා ඉන්නවා. 
ඔවුන්ශගන් යම් පිිපහකට -තුශනන් ළකකට විතර- මා කලින් 
කියපු විධියට මාහයකට රුපියල් 5,000 ගණශන් තවත් මාහ 
 තරක් ෙක්වා ශගවන්න ශයෝ්නා කරනවා. 

ම  පාරවල්  ෙන්න රුපියල් බිලියන 256ක් ශවන් කර 
තිශබනවා. නමුත් මා කලින් කියපු කාරණයට ශවන් කරලා 
තිශබන්ශන්, රුපියල් බිලියන 19යි. ළනම්, ෙිපද්රතාව නිහා 
අමාරුශේ වැටුණු මිනිසුන් ීවවත් කරවන්න රුපියල් 5,000 ගාශන් 
මාහ  තරක් යනකල් රුපියල් බිලියන 19ක් ශවන් කරනවා කියා 
ආණ්ඩුව කියනවා.  ැබැයි, පාරවල්  ැදීම ආදිය කරන්න රුපියල් 
බිලියන 256ක් ශවන් කරලා තිශබනවා. ශකෝ, හමා් 
හාධාරණත්වය, ගරු කථානායකතුමනි? ශකෝ, හමා් හාධාරණත්වය? 
වතනශයන් කිේවාට වැඩක් නැ ැ, හමා් ආරක්ෂණය ශවනුශවන් 
ඇත්ත ව ශයන්ම මුෙල් ශවන් කරලා නැත්නම්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අතාර්ථික, දූෂිත වියෙම් හඳ ා හල්ලි 
ශ ොයාගන්ශන් ශකොශ න්ෙ කියලා ඊළඟට අපට බලන්න ිනදු 
වනවා. බලමු, ශම් ඉලක්කම් යථාර්ථවාදීෙ කියලා. 2022 වහශර් 
ආොයම රුපියල් බිලියන 2,080යි. නමුත්, 2023 වහරට ආොයම් 
අශප්ක්ෂාව ශමොකක්ෙ, ගරු කථානායකතුමනි? රුපියල් බිලියන 
3,400යි. රුපියල් බිලියන 1,320කින්, ළශ ම නැත්නම් රුපියල් 
ශකෝටි 132,000කින්, ළශ මත් නැත්නම් රුපියල් ට්රිලියන 
1.3කින්, ළශ මත් නැත්නම් ිනයයට 64කින් ආොයම වැඩි 
කරගන්න  ෙනවා. ඒ වැඩි කරගන්න  ෙන ආොයශමන් ිනයයට 
අනූගණනක් බදු ආොයම. වැඩිපුරම වැ ඩි කර තිශබන්ශන් ශමොන 
බේෙ ෙ? හමා් හාධාරණත්වය යටශත් වක්ර බදු අඩු කරනවා, ඍජු 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

බදු වැඩි කරනවා කියලා අපට කියන්න ළතුමා ේත්හා  කළා. 
නමුත් ශමහි හඳ න් වන්ශන් ශමොකක්ෙ? වැඩිපුරම වැඩි වන්ශන් 
වැට් ළක. ඒ ිනයයට 70කින්. ආොයම් බදු ිනයයට 63කින්, සුරා බදු 
ිනයයට 26කින්, විශේ  ශවශළඳාම මත බදු ිනයයට 20කින් වැඩි 
වනවා. අපි ෙන්නවා, ේේධමනය නිහා ලැශබන ආොයම 
ශකොශ ොමත් වැඩි වන බව. Nominal income ළක වැඩි ශවනවා. 
ඒ අනුව නාමික ආොයම ිනයයට 27ක්-28ක් වාශේ අගයක් 
ගන්නවා. අපි ශපොඩි වි ්ශල්ෂණයක් කළා, ගරු කථානායකතුමනි. 
ලාභාං  මත බදු ිනයයට 27කින් වැඩි ශවයි කියා ආණ්ඩුව 
කියනවා.  ැබැයි, ඇත්ත ව ශයන්ම පසු ගිය අවුරුදු 6ටම 
හාමානයශයන් වැඩි ශවලා තිශබන්ශන් ිනයයට 15යි. ඒ වාශේමයි 
Non-Corporate Tax ළකත්. ශපෞේගලික ආොයම් බේෙ  2017 
ඉඳලා 2021 වනකල් අවුරුදු ගණනටම වැඩි වීශම් average ළක 
වාර්ෂිකව ිනයයට 3යි. ශම් වතාශේ ළය ිනයයට 307කින් වැඩි 
කරන්න  ෙනවා. වැට් ළක ිනයයට 70කින් වැඩි කරන්න 
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා කියලා මම කලින් කිේවා ශන්.  ැබැයි, 
හාමානයශයන් කාලයක් තිහ්ශහේ වාර්ෂිකව වැඩි ශවලා තිශබන්ශන් 
ිනයයට 8යි. ශමවැනි අතාර්ථික බලාශපොශරොත්තු තමයි ආොයම 
යටශත් ඉදිිපපත් කරලා තිශබන්ශන්. 

වි ්වාහ කරන්න බැ ැ, ශම් බලාශපොශරොත්තු, ශම් ෙැවැන්ත බදු 
ආොයම යථාර්ථවාදියි කියලා. මා කලින් ශපන්නුවා වාශේ 
 ැමොම ශවන්ශන්, ශම් අනාවැකි ටික ශබොරු වන ළකයි. ඒ, 
හාමානය තත්ත්වය තුළ. නමුත් 2023 තත්ත්වය ශකොශ ොමෙ? අෙ 
වයාපාර බිමටම හමතලා ශවලා, රහ්හා නැති ශවලා. ආර්ථික 
වර්ධනය ශම් අවුරුේශේ ිනයයට ඍණ 9යි  ලබන අවුරුේශේ -2023 
වර්ෂශේ - ළය ිනයයට ඍණ 4.5යි. ළශ ම නම්, සුන්ෙර ිනහින 
වාශේ ශම් ඉදිිපපත් කර තිශබන ර්ශේ  ආොයම වැඩි ශවයි කියන 
කාරණය ශකෝජතර යථාර්ථවාදීෙ? ශකෝජතර දුරට පිළිගන්න 
පුළුවන්ෙ?  ැබැයි, මා ළක ශෙයක් කියන්නම්. අපිත් පිළිගන්නවා 
ර්ශේ  ආොයම වැඩි විය යුතු බව. ඒ ගැන විවාෙයක් නැ ැ. හම ර 
ශේ පාලන පක්ෂ වාශේ අපි ශමතැනට ඇවිල්ලා කියන්ශන් නැ ැ, 
ළවැනි අව යතාවක් නැ ැ කියලා. අව යතාවක් තිශබනවා. ඒ 
අව යතාව ගැන ෙැන් කථා කරන කට්ටිය 2019 බදු කපා  ිපන 
ශකොට ශමොකක්ෙ කිේශේ? ළො අපි දිගින් දිගටම තර්ක කළා. අපි 
ශම් පැත්ශත් ඉඳන් කිේවා, ඔය වැශේ කරන්න ළපා කියලා. 
ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති. නමුත්, ඒ බදු කපා  ැරීම කරලා 
රුපියල් බිලියන 600ක් නාහ්ති කර ෙැමුවා. ඒ ගැන ෙැන් කථා 
කරලා වැඩක් නැ ැ.  ැබැයි, හාධාරණත්වයක් තිශබන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ආතාර්ය ශවනුර ශවලශගෙර ම ත්මයා 
කර තිශබන වි ්ශල්ෂණයක් හම්බන්ධශයන් ඉතාම ශකටිශයන් 
කරුණු ෙැක්වීමක් කරන්න මා කැමැතියි. මා ළඟ තිශබන ශම් 
ප්රහ්තාර හට ශනහි ශපන්නුම් කරනවා, ආොයමට හාශප්ක්ෂව 
2019, 2020, 2021 බදු ශර් ාව. ශමහි ශපන්වා තිශබනවා, 2019 
මංගල හමරවීර මැතිතුමා කරපු බදු හංශ ෝධනයට අනුව හමා් 
හාධාරණත්වයත් ළක්කම බදු වැඩි වන්ශන් ශකොයි ආකාරයටෙ 
කියන ළක. ඒ වාශේම ශමහි රතු පාටින් ශපන්වා තිශබන්ශන් ළය 
විනා  කර ෙමා ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ හිටපු ්නාධිපතිතුමා 2020 
වර්ෂශේ  ශගන ආ බදු හංශ ෝධනයට අනුව බදු ශර් ාව ශපන්නුම් 
කරන්ශන් ශකොයි ආකාරයටෙ කියන ළක. ශම් බලන්න, ෙැන් බදු 
ශර් ාව පිදුරුතලාගල කන්ෙ  ැඩය වාශේ ඉ ළට යන ආකාරය. 
ළශ ම නම්, ශකෝ ශමතැන හමා් හාධාරණත්වය? ශම් බදු වැඩිවීම 
නිහා මැෙ පන්තියට තදින්ම ප ර වැශෙනවා.  

ශම් තිශබන්ශන් තවත් ප්රහත්ාර හට නක්, ගරු කථානායකතුමනි. 
ශම්ශකන් ශපන්නුම් ශකශරන්ශන් 2023 වර්ෂශේ  අමතර බදු බර. 
ශම් වාර්තාව දි ා බලන්න. රුපියල් ලක්ෂශේ  ඉඳලා ලක්ෂ 4ක් 
ෙක්වා  ම්බ කරන කණ්ඩායම ගැනයි මම ශම් අවහ්ථාශේ කථා 
කරන්ශන්. ඒ අයශගන් ශබොශ ෝ ශෙනා තරුණ තරුණියන්. අරගළ 
කරපු තරුණ තරුණියන්, IT ක්ශෂේත්රශේ  වැඩ කරන තරුණ 

තරුණියන් හ  පිටරට ඕනෑ තරම් රැකියාවල් තිශබේදී ශමශ ේ රැඳී 
ිනටින තරුණ තරුණියන් ගැනයි මම ශම් කථා කරන්ශන්. 
බලන්න, ශම් බදු ශර් ාව දි ා. ළය ඉ ළටම යනවා.  

රුපියල් ලක්ෂ  ත මාරක් විතර  ම්බ වුණාට පහ්ශහේ ඇත්ත 
ව ශයන්ම අමතර බදු බර අඩු ශවනවා. ශමොකක්ෙ ශම්ශක් තිශබන 
හමා් හාධාරණත්වය? ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට 
තවත් ප්රහ්තාර හට නක් ශපන්වන්න කැමැතියි.  බලන්න,  ශම් රතු 
පාටට තිශබන්ශන් ලංකාශේ බදු ශර් ාව. ඒක හංහන්ෙනය 
කරන්න, අශප් අහල්වැින රටවල බදු ශර් ා හමඟ. අන්න ඒ රටවල 
නම් හමා් හාධාරණත්වයක් තිශබනවා කියලා අපට කියන්න 
පුළුවන්. ශම් හංහන්ෙනශයන් ශපශනන්ශන් හමා් හාධාරණත්වය 
කියන ශේ හම්බන්ධශයන් කිින විධියකටත් අවධානය ශයොමු 
ශනොකරපු බවයි. ගරු කථානායකතුමනි, මා විිනන් ශපන්වන ලෙ 

ළම ප්රහ්තාර හට න් තුන ශම් අවහථ්ාශේදී සභාැත* කරනවා. ඒවා 
 ැන්හාේ වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්න කියා මම ඉල්ලා ිනටිනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමනි, මැෙ පන්තිශේ  ්නතාව ශම් 

හම්බන්ධශයන් අ න ප්ර ්න හාධාරණයි කියලා අපි හිතනවා. අපට 

ශම් පිළිබඳ විකල්ප ඉදිිපපත් කරන්න කියලා ර්ශේ  මුෙල් පිළිබඳ 
කාරක හභාශේදී ම ා භාණ්ඩාගාරයට කියන්න අපි බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා. ශම් බදු ප්රතිපත්තිය ශවනහ් කරන්න පුළුවන් ශකොයි 
ආකාරයටෙ කියන ළක ගැන අපි ශයෝ්නා ශගශනන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

 ගරු කථානායකතුමනි, අශනක් ළක තමයි ලාභාං  බදු.  ිනයු, 

බදු ිනයයට 30කින් වැඩි කරලා තිශබනවා. හම ර ක්ශෂේත්රවලට බදු 

ගැණුවාට කමක් නැ ැ.  ැබැයි, ්නාධිපතිතුමා ශමොකක් ගැන 
කියලාෙ ඊශේ  අය වැය කථාව පටන් ගත්ශත්? අපනයන අඩු ශවලා 

කිේවා, ශඩොලර් හිඟ ශවලා කිේවා.   ැබැයි මට ශත්ශරන්ශන් නැති 

ශලොකු ශෙයක් තිශබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඔබතුමාට 
ශත්ශරනවා නම් මට කියන්න. ඇයි ශෙවියශන් ළශ ම නම් 

අපනයන ක්ශෂේත්රය හඳ ා ිනයයට 15ට තිබුණු බේෙ ිනයයට 30ට 
වැඩි කශළේ? ශමොකක්ෙ ශම්ශක් තර්කය?  කවුරු  ිප ෙන්නවා නම් 

කරුණාකර මට කියන්න, ශම්ශක් තර්කය ශමොකක්ෙ කියලා. 
විශේ  විනිමය ශගශනන, තිරහර රැකියා නිර්මාණය කරන ඒ 

ක්ශෂේත්රයට ළශ ම බදු ග න ළක අහාධාරණයි. ශමොකක්ෙ ඒකට 

ශ ේතුව? හම ර ශේ පාලන ශ ේතුන් මත ිනයයට 150ක 
ආරක්ෂණයක් ශෙන ක්ශෂේත්රවලටත් බදු ග න්ශන් ිනයයට 30යි. 

ිනයයට 150ක ආරක්ෂණය තිශබන ක්ශෂේත්රයටත් බේෙ ිනයයට 
30යි. ශලෝකය ්ය ගන්න කාර්යක්ෂමව රියාත්මක ශවන 

අපනයන ක්ශෂේත්රශේ  ආයතනවලටත් ිනයයට 30යි. මට හිශතන 
විධියට ඕනෑම ශකශනකුට ශම් පරහ්පරය ශ ොඳට ශපශනනවා. ශම් 

බදු ප්රතිපත්තිශයන් අපනයන කර්මාන්තකරුවා අවධර්යවත් 

ශවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ්නාධිපතිතුමා අය වැශේ  කියපු 
නව ආර්ථිකශේ  ප්රධාන අරමුණක් වුණු, "අපනයනය මූලික 

කරගත් තරගකාරී ආර්ථිකයක්" ශම් බදු ප්රතිපත්තිය  ර ා 
නිර්මාණය ශවන්ශන් නැ ැ. 

අපි පිළිගන්නවා, ආශයෝ්කයන්ශේ මූලිකම නිර්ණායකය බදු 

ශනොශවයි කියලා.  ප්රතිපත්තිය, නීති, ශරගුලාින,  දූෂණශයන් ශතොර 

වීම කියන ශම් කිිනවක් නැතිශකොට අපි  ශමොකක්ෙ කරන්ශන්? 

අශප් රට වශට්ට තිශබන රටවල් දි ා බලන්න. බංේලාශේ ය 

අපනයනකරුවාට බදු ග න්ශන් ිනයයට 22.5යි. ඇඟු,ම්වලට 

බේෙ ිනයයට 12යි. ඉන්දුනීිනයාශේ ිනයයට 22යි. ඊශේ  ම ා 

ශලොකුවට ගරු ්නාධිපතිතුමා වියට්නාමය ගැන කථා කළා. මමත් 

දිගින් දිගටම වියට්නාමය ගැන කථා කරනවා.  
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[ගරු (ආතාර්ය)  ර්ෂ ෙ ිනල්වා ම තා  

———————————— 
* කථාව අවසානන  පළ කර ඇත. 
*  உகரயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. 

* Produced at end of speech. 
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මම කියන්නම් ශකෝ. ළතුමා හං යා ෙත්ත කියන්න පටන් 

ගත්ශත්ත් 1995 අවුරුේශෙන්. 1995 අවුරුේශේ වියට්නාමශේ  

අපනයන ආොයම ශඩොලර් බිලියන තුන මාරයි. රණිනං  ශප්රේමොහ 

හිටපු ්නාධිපතිවරයාශේ අභාවශයන් පහ්ශහේ, ළතුමා පටන් ගත් 

කර්මාන්ත ාලාත් ළක්ක 1995 අවුරුේශේ අශප් අපනයන ආොයම 

ශඩොලර් බිලියන තුන මාරයි. වියට්නාමය හ  අශප් රශට් 

අපනයන ප්රමාණය ළක හමානයි. ගිය අවුරුේශේ අශප් අපනයන 

ආොයම ශඩොලර් බිලියන ශෙොළ මාරයි. ගිය අවුරුේශේ 

වියට්නාමශේ  අපනයන ආොයම ශඩොලර් බිලියන 336යි. ඔවුන් 

අපනයනය දිිපගැන්වූවා. ඔවුන් ඇඟු,ම්වල ඉඳලා radiosවලට 

ගියා  radiosවල ඉඳලා TVsවලට ගියා  TVsවලින් computersවලට ගියා  

ඊට පහ්ශහේ electronicsවලට ගියා   telephonesවලට ගියා. නමුත්, 

අපි තවම ශකොශ ේෙ ඉන්ශන්? 1995 ඉඳලා ශමතැන හිටපු අයශේ 

පැවති ඔය මතවාෙය නිහා  අශප් අපනයන ක්ශෂේත්රයට ශමොකෙ 

වුශණ්? අපනයන ක්ශෂේත්රය වර්ධනය කර ගත්ශත් ශකොශ ොමෙ? 

ශම් ප්ර ්නවලට  ශම් අය ෙැන් ඔළුව  ැප්පිලා වාශේ අු,ත් ේත්තර 

ශෙයිෙ කියලා මා ෙන්ශන් නැ ැ.  

ගරු කථානායකතුමනි,  ැබැයි, කැිනශනෝවලට ග පු බේෙ 

වැඩි කශළේ නැ ැ, ිනයයට 40ටම තියා ගත්තා. කැිනශනෝවලට 

ආොයම් බදු ශගවනවා කියන්ශන් ශමොන විහිළුවක්ෙ? ශ ොයලා 

බලන්න, ඒ අය කීයක් ශගේවාෙ කියලා. ගරු මුෙල් රා්ය 

ඇමතිතුමා ඒ ගැන ශ ොයා බලයි. ශඩොලර් 100ක ශේට්ටු බේෙක් 

තිබුණා. ඒ බේෙවත් ශගේශේ නැ ැ. ඒ බේෙ අවුරුේෙකට මිලියන 

500ක් ෙක්වා  වැඩි කළා කියලා ෙැන් ේ්ාරුවට කියනවා. ඇත්ත 

ව ශයන්ම අප ශයෝ්නා කරන්ශන් කැිනශනෝවලට ිනයයට 40ක් 

ආොයම් බදු මත ශනොශවයි, අඩු තරමින් ිනයයට 30ක්වත් පිිපවැටුම 

මත බදු ග න්න ඕනෑ කියායි. ළශ මයි ශලෝකශේ   ැම තැනම 

කැින ශනෝවලට බදු ග න්ශන්, gross gaming revenue කියලා. 

අශනක් කාරණය ශමයයි. ශේ පාලන ශ ේතූන් මත 

ඇමතිවරයාට SDP Act ළක යටශත් අවුරුදු 25ක් වනතුරු බදු 

හ න ශෙන්න පුළුවන්. ශම්වාශයන් අශප් රටට ලැශබන ප්රතිලාභ 

ශමොනවාෙ? අප ළඟදී ප්ර ්න කළා, අවුරුදු ො තකට  ළක 

ශකොම්පැනියකට ප්රතිලාභ දුන්ශන් ශමොකටෙ කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගිය හතිශේ  අශප් මිත්ර ගරු රංජිත් 

ිනයඹලාපිටිය වැඩබලන මුෙල්  ඇමතිතුමා ලියවිල්ලක් හභාගත 

කළා. ළතුමා කිේවා, රුපියල් බිලියන 16ක සීනි බදු වංතාවක් 

ිනදුවුණා, ළශ ම නැත්නම් ර ටට ලැ බිය යුතු මුෙල් ප්රමාණයක් 

ශනොලැබුණා කියලා.  ැබැයි, ඒ මුෙල්  ත ප ක්වත් අය කර 

ගන්න  ැකියාවක් නැ ැ කියාත් ළතුමා කිේවා. ළතුමාශේ 

ෙක්ෂතාව මත ඒ පිළිබඳව  ශහොයා බලපු නිහා- [බාධා කිරීමක්    
ශ ොඳයි.  තව විනාඩි  යකින් මම අවහන් කරනවා. ආොයම් බේෙ 

ග පු නිහා රුපියල් මිලියන 250ක් ශ ොයා ගන්න පුළුවන් වුණා 

කියාත් ළතුමා කියා තිබුණා. ගරු කථානායකතුමනි,  ළශ ම නම් 

ශම්ක නීතිය ශවන්ශන් ශකොශ ොමෙ? ශම් නීතිය ශවනහ් කරන්න 

ඕනෑ ශන්ෙ? බදු ශ ොරු අල්ලන්න ඕනෑ ශන්ෙ? බදු පිපපාලනශේ  

තිශබන ෙැවැන්ත අඩුපාඩු හකහ් කරන්න ඕනෑ ශන්ෙ? ශම් 

හම්බන්ධශයන් ර්ශේ  මුෙල් පිළිබඳ කාරක හභාවට අපි ඉදිිපශේ දී 

ශයෝ්නා ශගශනන්න බලාශපොශරොත්තු වනවා.  

යම් විධියකට පුේගලික ආොයම් බදු හාධාරණය කිරීශමන් යම් 

ආොයම් බදු ප්රමාණයක් අහිමි ශවනවා නම්, මම කලින් කියපු 

විධියට ඒ ශවනුවට ර්යට ආොයම් ලබා ගන්න පුළුවන් 

ශකොශ ොමෙ කියන ළක ගැන අපට ශයෝ්නා තිශබනවා. ළක 

ේො රණයක් පමණක් අපි ශෙන්නම්. වි ාල තැන්පතු තිශබන 

අයශේ තැන්පතු ශපොලිය හඳ ා රඳවා ගැනීශම් බේෙ ිනයයට 5 

ඉඳලා ිනයයට 10 ෙක්වා වැඩි කශළොත්, - ඒ අය ශකොශ ොමත් 

ිනයයට 36ක් ශගවන්න ඕනෑ - අහාධාරණ විධියට මැෙ පන්තිශේ  

බදු වැඩි කිරීම කරන්න අව ය ශවන්ශන් නැ ැ. 

්නාධිපතිතුමාශේ නව ආර්ථිකය හම්බන්ධ ප්රධාන කරුණු 
තුශනන් ළකක් තමයි, ඩිජිටල් ආර්ථිකය. ශ්රී ලංකාව තුළ 
පිපශභෝ්නය කරන IT ශහේවාව තිබුශණ් ිනයයට බින්දුවක බේෙට. 
ෙැන් ඒක ිනයයට 30ක් කරලා තිශබනවා. අශන් මන්ො!  ගරු 
කථානායකතුමනි.  මට නම් ශත්ශරන්ශන් නැ ැ. මම ශපන්නුවා, 
ශකොශ ොමෙ බදු හාධාරණය කර ගන්ශන් කියලා. නමුත් ආණ්ඩුව 
කළ යුත්ශත් හතය ව ශයන් තමන්ශේ වියෙම පාලනය කර ගන්න 
ළක. ළශ ම නැතුව වියෙමට හිපලන ආොයම ශකොශ ොම  ිප 
ශ ොයා ගන්න ළක ශනොශවයි. ශම් විධියට ගිශයොත් ශම් රට තවත් 
වැශටයි. පුණුණු ශ්රමිකයන් රට ොලා යයි. වියෙම පාලනය පිළිබඳ 
ඉතා වැෙගත් කාරණයක් තිශබනවා. මම ඒ ගැනත් කියන්නම්.  

ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්මය ගැන ්නාධිපතිතුමා 
කිේශේ ශමොකක්ෙ? ශම් රශට් ලක්ෂ හං යාත ්නතාවක් ශපොශ ොර 
නැතුව දුක් විඳිනවා. ඇත්ත ව ශයන්ම ශපොශ ොර හ නාධාරයත් 
කපලා. රුපියල් බිලියන 50 ඉඳලා රුපියල් බිලියන 30ක වාශේ 
ගණනක් ෙක්වා කපලා. මට ගණන  ිපයට මතක නැ ැ. 
කෘෂිකර්මය ගැන වතන ශෙකයි, තුනයි කිේශේ. වත්රශලෝක වි්ය 
පත්ර කථාව ඇශරන්න ළතුමා කිේවා, "කෘෂි ශභෝග පසු අහ්වන්න 
ගබඩා කරන්න  ැකියාවක් නැ ැ. ඒකට රුපියල් මිලියන 150ක් 
ශවන් කරන්න ඕනෑ" කියලා. ශ ොඳයි. ්නාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා 
ශම් කාරණය ශ ොඳටම ෙන්නවා. අපි ෙඹුල්ශල් පටන් ගත්තා, 
"ප්රභාෂ්වර" කියලා  ේෂ්ණත්වය  ා ශතතමනය පාලනය කරපු 
ලංකාශේ පළමුවැනි කෘෂි ගබඩාව. 2019 ශනොවැම්බර් මාහශේ  
ඡන්ෙශයන් පහ්ශහේ ඒක නැවැතුණා. ගරු ්නාධිපතිතුමනි, ඔය 
රුපියල් මිලියන 150 මට ශෙන්න. මම ශ ට ගිහිල්ලා ඒ වැශේ 
ඉවර කරන්නම්. මම ඔබතුමාට අභිශයෝගයක් කරනවා, පුළුවන් 
නම් ඒක කරන්න කියලා. මම අභිශයෝගය භාර ගන්නවා. මම ඒ 
කටයුතු මාහයකින් ඉවර කරනවා. ඒ රුපියල් මිලියන 150 මට 
ශෙන්න. 

මම  කථාව අවහන් කරන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි. ඊට 
ශපර ශම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ිනයු, වියෙම්වලින් ණය 
ශගවන්න තිශබන ප්රමාණය ම ා වි ාල ප්රමාණයක්. ළදිශනො 
වියෙම රුපියල් බිලියන 4,600යි. ණය ශපොලිය විතරක්  රුපියල් 
බිලියන 2,200යි. ඊට අමතරව ප්රාේධන වාිපකය රුපියල් බිලියන 
2,025යි. ගරු කථානායකතුමනි, කථා කරපු නැති ප්ර ්නයක් 
තිශබනවා. ඒ තමයි, අශප් තිශබන ප්රධානම වියෙම. අපි වියෙම කපා 
 ිපන ළක ගැන කථා කරන ශකොට ශමොකක්ෙ ප්රධානම වියෙම? 
ණය  ා ශපොලිය ශගවීම. රුපියල් බිලියන 2,200න් රුපියල් 
බිලියන 2,000ක්ම ශේයය ණය ශපොලිය.  

ළො ශම් ආණ්ඩුව ගන්නශකොට භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල 

ශපොලිය  ිනයයට 5යි. ගිය හතිශේ  භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල මාහ 
තුශන් ශපොලිය අවුරුේෙකට නිර්ණය කළාම ිනයයට 33යි. ශම්ක 
pyramid scheme ළකක්, ගරු කථානායකතුමනි  this is a Ponzi 
scheme. You cannot run a country paying a 33 per cent 
interest on a three-month Treasury Bill. It cannot be 

sustained; of course, it cannot be sustained. ඒ නිහා, ශම් 
හම්බන්ධශයන් ඉතාම ෙැඩි අවධානයක් ශයොමු කරන්න ඕනෑ. 
ශමොකෙ, තිරහරභාවය තියාගන්න නම් ශම්ක,- [බාධා කිරීම්  නැ ැ, 
්නාධිපතිවරයා වතනයක්වත් කථා කශළේ නැ ැ, ශේයය ණය 
හම්බන්ධශයන්. ශම් ණය ප්රතිවයු ගත කරනවාෙ, ශමොකක්ෙ 
කරන්ශන්, ශම් ණය අඩු කර ගන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියලා කිේශේ 
නැ ැ. ඉතින්, අපි ශම් විවාෙශේ දී මීට වඩා වගකීම් හ ගත කථාවක් 
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. මම මශේ කථාව අවහන් කරන්නයි 
 ෙන්ශන්, ගරු කථානායකතුමනි.  

 



පාර්ලිශම්න්තුව 

[නමම අවස්ථානේදී ැරු ානාධිපික රනිල් වික්රමසිංහ මැිකතුමා 
සභා ැර්භයට පැමිණින ය.]  

 

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் மாண்புமிகு சனாதிபதி ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ 

அவர்கள் சபாமண்டபத்துட் பிரதவசித்தார்.] 
 

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

කපුටාශේ කූඩුශේ බිත්තර ොපු - [බාධා කිරීම්  රනිල් වික්රමිනං   
 

[මූලාසනන  අණ පිකදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

නමැති ශකො ාට [බාධා කිරීම්  නිවැරැදි ප්රතිපත්තියක් රියාත්මක 
කරන්න -  [බාධා කිරීම්  ඔබතුමා ඔය වැටුණු ේගුශල් ඉඳලා නම් 

බැිප බව ශම් අය වැශයන් ඔප්පු ශවනවා, ගරු ්නාධිපතිතුමනි.  

 

ැරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා (ානාධිපිකතුමා, ආර්ෂ්ක 

අමාතය සහ මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ාාිකක 

ප්රිකපත්ික අමාතයතුමා)  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ - சனாதிபதியும் பாதுகாப்பு 

அகமச்சரும் நிதி, தபாருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் ததசியக் 

தகாள்கககள் அகமச்சரும்) 

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

Yesterday, he told me it is a good UNP Budget. 
 

ැරු (ආචාර්ය) හර්් ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

I told you that there are two sides to this. Of course, I 
did say there are good reforms; I said that. - 
[Interruption.] I said it has good reforms, but what I am 
criticizing now is the other side of the coin, about lack of 
social protection and social justice. Hon. President, you 
talked about a social market economy. In a social market 
economy, you know there is political liberalism and 
economic liberalism. You did well on the economic 
liberalism side. I applaud you on that. All the reforms are 
good, but what about political liberalism? What about 
political freedom? What about  justice? What about social 
equity?  

Sir, you look at the reality on the ground. How many 
people are poor? You know that poverty was only 11 per 
cent when President Gotabaya Rajapaksa took office. 
Today, according to the World Bank, it is 27 per cent; 
according to the University of Peradeniya, it is 40 per 
cent. Poverty has increased threefold, Sir! We have to 
acknowledge that. So, all what I am saying is this. I agree 
that reforms are necessary; I agree that Government 
revenue must increase, but I also urge you to consider the 
fact that a lot of people are in absolute poverty, that they 
cannot spend enough to get the per capita calorie 
requirement of 2,030 kilocalories a day. Hon. President, 
you know that more than anyone else. 

ගරු ්නාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා ශම් හභාවට ආපු ළක 
ශ ොඳයි. මම කලින් කියපු කථාව කියන්න ශ ේතුව ශමයයි. 
ආණ්ඩුශේ වි ාල පිිපහක් ඉන්නවා, ශකොශ ොම  ිප තමන්ශේ 
බලය ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑය කියලා හිතන. 'රටට 
ශමොනවා වුණත් කමක් නැ ැ, ශමොන ක්රමශයන් ශ ෝ මට 
පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරශයක් ව ශයන් ඉන්න පුළුවන් නම්, 

ඒක තමයි මට අව ය කරන්ශන්' කියලා තමන් ගැන තමයි ඒ 
අය හිතන්ශන්. ඒ නිහා ශම් ආණ්ඩුව යටශත් ශම් රට ශගොඩ යයි 
කියලා බලා ිනටීම ිනහිනයක් විතරයි කියන ළක තමයි මම 
කියන්ශන්. මම ශමශ ම කිේවාට  මට හමාශවන්න, ගරු 
්නාධිපතිතුමනි.  

අශප් රටට අු,ත් බලාශපොශරොත්තුවක් ඕනෑ, ගරු 

කථානායකතුමනි. ඒ බලාශපොශරොත්තුවට අඩිතාලම ෙමන්න 

නම් අු,ත් ්න වරමක් රටට අව යයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

්න වරමක් අව යයි, ගරු ්නාධිපතිතුමනි. ඔබතුමාට 

විිනළක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා හංශ ෝධනශයන් ඒ  ැකියාව 

ලැීජ තිශබනවා, මාර්තු මාහශේ  ්න වරමක් ලබා ගන්න. Hon. 
President, you are a student of American politics. You 
have been telling me that for the last so many years or 
decades. Look at America. Last week, they had Senate 
Elections and Congressional Elections on the same day. 

Why can we not do that here? ඇයි, අපට බැිප?  තයක්වත් 

වැඩිපුර වියෙම් කරන්ශන් නැතිව පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණයක් 

පවත්වන්න පුළුවන්.  තයක්වත් වියෙම් ශවන්ශන් නැ ැ. ඒ 

ශකොශ ොමෙ? මැතිවරණ ශකොමහාිපහ් කියලා තිශබනවා, පළාත් 

පාලන ඡන්ෙයට රුපියල් බිලියන 10ක් ලබා දුන්නා කියලා.  

හල්ලි තිශබනවා. ළශ ම නම්, ළොටම පාර්ලිශම්න්තු 

මැතිවරණයත් පවත්වන්න බැිප ඇයි? ඔබතුමාට පුළුවන් ශන්, 

පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවන්න. ළතශකොට ්නතා ආිනර්වාෙශයන් 

අු,ශතන් පිහිටුවන ආණ්ඩුව යටශත් ශම් රට ශගොඩගන්න අපට 

පුළුවන්. ගරු ්නාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාට හම්බන්ධ වන ඡන්ෙයක් 

ගැන ශනොශවයි, අපි ශම් කථා කරන්ශන්. ඔබතුමා ඉන්න. ඔබතුමා 

ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාව අනුව පත් ශව්ජත ්නාධිපතිවරයා. අපි 

වයවහ්ථාවට පිටින් වැඩ කරන්ශන් නැ ැ. අපි කියන්ශන් අු,ත් 

පාර්ලිශම්න්තුවක් ගනිමු  අු,ත් ආණ්ඩුවක් ගනිමු කියලායි. 

්නතාවට ඒ අයිතිය ලබා ශෙන්න, ්නාධිපතිතුමනි. ඔබතුමාට ඒ 

 ැකියාව තිශබනවා. ඒකයි අපි කියන්ශන්. ඒ අු,ත් 

බලාශපොශරොත්තුව අපි  ැශමෝටම තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 

හඳ ා වූ ආර්ථික ෙැක්ම අපට තිශබනවා. ඒ හඳ ා වන 

කණ්ඩායමත් අපට ඉන්නවා. ගරු ්නාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා 

 ැමොම කියන කණ්ඩායමත් ශම් පැත්ශත් ඉන්නවා. ඔබතුමාටත් 

ඒක ශලශ ිනයි, කණ්ඩායමත් ඉන්නවා. ඒ නිහා ඒ හම්පූර්ණ වැඩ 

පිළිශවළ කරන්න අපට  ැකියාව තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අශගෝහ්තු මාහශේ  09ශවනි ො අපි 

ඉදිිපපත් කළ, ආර්ථිකය ශගොඩගැනීශම් හමා් ශවශළඳ ශපොළ 

ආර්ථික වැඩ පිළිශවළ පිළිබඳ හඳ න් ශල් නය ශම් අවහ්ථාශේදී 

මා සභාැත* කරනවා. 

ශම් හමා් ශවශළඳ ශපොළ ආර්ථික වැඩ පිළිශවශළේ අපි ිනයු, 

විහ්තර ඉදිිපපත් කරලා තිශබනවා. අපි වි ්වාහ කරන්ශන්, හමා් 

ශවශළඳ ශපොළ ආර්ථිකයක්. ආර්ථික නිෙ හ, ශවශළඳ ශපොළ 

තරගකාිපත්වය, ශේ පාලන නිෙ හ, හමා් හාධාරණය හ  

යුක්තිය ළහි තිබිය යුතුයි. ඒ නිහා ෙැනුම මත, තාක්ෂණය මත 

පෙනම් ශව්ජත ඉ ළ තරගකාිපත්වයක් ඇති දූෂණශයන් ශතොර 

හමා් ශවශළඳ ශපොළ ආර්ථිකයක් ශගොඩනඟන්න අපට 

 ැකියාවක් තිශබන බව කියමින්, ගරු ්නාධිපතිතුමාට අපි 

ඉදිිපපත් කරපු ශයෝ්නා හම්බන්ධශයන් අවධානය ශයොමු කරන්න 

කියා ඉල්ලා ිනටිමින් මශේ වතන හ්වල්පය අවහන් කරනවා. 

හ්තුතියි. 

175 176 

————————— 
*  පුස්තකාලන  තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ැරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රංජිත් ිනයඹලාපිටිය රා්ය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

45ක් තිශබනවා. 

 

[පූ.භා. 10.27  

 

ැරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (මුදල් රාාය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய - நிதி இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, මම  ර්ෂ ෙ ිනල්වා මැතිතුමාශේ කථාව 

අ න්න ඉඳ ගත්ශත් හිහ් ශකොළයකුත් අරශගනයි. ඒ, ළතුමාශේ 

සුවිශ ේම් ආර්ථික වි ්ශල්ෂණය පිළිබඳව හට න් කර ගන්නයි. 

 ැබැයි, ළතුමාශේ කථාව ගැන මම කනගාටු ශවනවා. ශමොකෙ, 

ශේ පාලන විවරණයක් පමණයි අපට අ න්න ලැබුශණ්. ළහි 

ඉතාම ශකටි ආර්ථික කරුණු ටිකක් තිබුණා. මශේ ේගත් 

මිත්රයාශේ ඒ කරුණු හම්බන්ධශයන් ේත්තර ශෙන්න මම 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2023 අය වැය පිළිබඳව 

පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි විවාෙ කරනවා. පාර්ලිශම්න්තුව කියන්ශන් 

ශම් රශට් ප්ර්ාතන්ත්රවාෙශේ  ේත්තරීතර හභාව.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශම්ක ප්ර්ාතන්ත්රවාෙශේ  ්යග්ර ණයක්. අපට 

ඉඩක් ලැබුණා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී 2023 වර්ෂය හඳ ා වූ අය 

වැය ගැන කථා කරන්න. අපට මතකයි, 2022 කියන අපි ශම් ගත 

කරන වර්ෂශේ  මැයි මාහශේ  නවවැනි ො හිටපු අග්රාමාතයතුමා 

ඇතුළු ඇමති මණ්ඩලය ම ඉල්ලා අහ්වුණු බව. අග්රාමාතයවරයා 

ඉල්ලා අහ්ශවනශකොට ඇමති මණ්ඩලයත් ඉල්ලා අහ්වුණා. ෙැනට 

රියාත්මක වන 2022 වර්ෂය හඳ ා අය වැය ශල් නය ඉදිිපපත් 

කරපු මුෙල් අමාතයවරයාත් ඉල්ලා අහ්වුණා. ූලලි මාහශේ  නවවැනි 

ො ්නාධිපතිවරයාත් ඉල්ලා අහව්ුණා. සුවිශ ේෂ රා්ය ආයතන 

වි ාල ප්රමාණයක් අරගළකරුවන් අතට පත් වුණා. මම ශම් 

අරගළකරුවන්ට ප ර ග නවා ශනොශවයි. ඒ ශවලාශේ තිබුණු 

හමා් පීඩනයත් ළක්ක අරගළයක් පැන නැඟුණා. විවිධ අය ඒකට 

නායකත්වය දුන්නා. කාලයක් යනශකොට ශේ පාලන 

නායකත්වයත් ඒකට හම්බන්ධ වුණා. ඒක ශවනම කථාවක්.  
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*සභානම්සය මත තබන ලද ප්රස්ථාර:  
 சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட வகரபுகள்: 

 Graphs  tabled: 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, මම කියන්න ේත්හා  කරන්ශන් 

ශමයයි. ශම් රා්ය ආයතන ඔවුන් අතට පත්වීමත් හමඟ ඔවුන්ශේ 

ළක් ඉලක්කයක් වුණා, ශම් ේත්තරීතර හභාව -පාර්ලිශම්න්තුව- 

ඔවුන් අතට ගන්න ළක. යම් ශ යකින් පාර්ලිශම්න්තුව ඔවුන් අතට 

පත් වුණා නම්, ඉන් පසු ඇතිවන තත්ත්වය ශමොකක්ෙ? ඔවුන් ළඟ 

විධිමත් වැඩ පිළිශවළක්, නීතියක්, ඉදිිපයට ගත යුතු රියා මාර්ග  

කිිනවක් තිබුශණ් නැ ැ. ඒ අනුව, අවිධිමත් කණ්ඩායමක් අතට 

තමයි ශම් පාර්ලිශම්න්තුවත් පත් ශවන්න ගිශේ . ළශ ම වුණා නම්, 

අෙ අපට ශම් ගරු හභාශේදී ශම් අය වැය විවාෙය කරන්න පුළුවන් 

ශවයිෙ, නැේෙ? ශමොකෙ, ඒ ග්ර ණය ඉන් පසු රශට්  ැම තැනකටම 

යාවි. ඒක පාර්ලිශම්න්තුශවන් නතර ශවන්ශන් නැ ැ, රා්ය 

ආයතන, ශපෞේගලික නිවාහ ෙක්වා යාවි.  ැබැයි ඒ අවහ්ථාශේ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ිනටියා, වධර්යවත් මන්ත්රීවරශයක්. ළතුමා 

තනිවම ිනටිශේ . ඒ මන්ත්රීවරයාට පුළුවන් වුණා, ඒ අභිශයෝගය භාර 

ගන්න. අපි ශබොශ ෝ ශෙශනක් ඒ අභිශයෝගය භාර ගැනීම පිළිබඳව 

කර අිපේදී, කල් බලේදී ශම් රට ශවනුශවන් ඒ අභිශයෝගය භාර 

ගන්න ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ළක් අසුනක් හිමි වූ මන්ත්රීවරශයක් 

ිනටියා. ළතුමා ඒ වගකීම භාර ගත්තා. ළතුමා මැයි මාහශේ  12වැනි 

ො අගමැති ශවලා, ූලලි මාහශේ  14වැනි ො වැඩබලන ්නාධිපති 

ශවලා, ූලලි මාහශේ  20වැනි ො ්නාධිපතිවරයා විධියට ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශවන් පත් වුණා. ඒ කාරණාත් ළක්ක තමයි ගරු 

කථානායකතුමනි, අෙ අපට අවහ්ථාව ලැබිලා තිශබන්ශන් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී 2023 වර්ෂය හඳ ා වූ අය වැය ශල් නය 

පිළිබඳව ශමශ ම ප්ර්ාතන්ත්රවාදීව විවාෙ කරන්න. ඒක නිහා තමයි 

මම කිේශේ, ප්ර්ාතන්ත්රවාෙය පිළිබඳ ්යග්රාීන තැනක ඉඳලා කථා 

කරන්න අෙ අපට අවහ්ථාව හැලසී තිශබන බව.  

ගරු  ර්ෂ ෙ ිනල්වා මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට අපි ඉදිිපපත් කරපු 

අය වැය ශයෝ්නා ගැන දීර්ඝ වි ්ශල්ෂණයක් කරන්නට අවහ්ථාව 

හැලසුශණ්, ප්ර්ාතන්ත්රවාෙය ආරක්ෂා කරන්න, ඒකට නායකත්වය 

ගන්න පුළුවන්  ක්තිමත් මන්ත්රීවරශයක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

හිටපු නිහායි. විවිධ අභිශයෝග මැෙ ළතුමා ඒ හඳ ා නායකත්වය 

ගත්තා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ළවැනි වධර්යයකින්ම තමයි 2023 

වර්ෂය හඳ ා වන අය වැය ශල් නයට ශයෝ්නා හකහ් කරන්න 

ශවලා තිශබන්ශන්ත්. ශමවර ඉදිිපපත් කශළේ ශම් රශට් 77 වැනි අය 

වැය ශල් නයයි. අය වැය ශල් න 77ක් ඉදිිපපත් ශවේදී විවිධ 

අවහ්ථාවල ෙැවැන්ත අභිශයෝගවලට ඒ ඒ මුෙල් අමාතයවරුන් 

මුණුණ දුන්නා. මම 1972  ැන්හාේ වාර්තාවක් කිශයේවා. ආතාර්ය 

ඇන්.ඇම්. ශපශර්රා මැතිතුමා කියපු කාරණයක් ළහි හඳ න්ව 

තිබුණා. ඒ ශවනශකොට 1971 කැරැල්ල නිමා ශවලා තිබුශණ්. ළය 

ශම් රටට අු,ත් අත්ෙැකීමක්. ළතුමා කියා තිබුණා, අය වැය 

ශල් නයක් හකහ් කිරීශම්දී මුෙල් අමාතයවරශයකුට අං  තුනක් 

ගැන බලන්න ශවනවා කියලා. පළමු අං ය, රා්ය -රශට්- 

ආරක්ෂාව.  ශෙවැනි අං ය, රශට් සුබහාධනය. තුන්වැනි අං ය, 

රශට් හංවර්ධනය. ගරු කථානායකතුමනි, ආතාර්ය ඇන්.ඇම්. 

ශපශර්රා මැතිතුමා කියනවා, "1971 ඇති වුණු තත්ත්වයත් ළක්ක 

ශම් අං  තුන ගැනම නම් මට බලන්න බැ ැ. මට 72 වර්ෂය 

ශවනුශවන් බලන්න ශවන්ශන් ශම් අං  තුශනන් ශෙකක් ගැන 

විතරයි" කියලා. ළ තශකොට අංක ළකට බලන්න ශවන්ශන් 

ආරක්ෂාව. ඊළඟට බලන්න ශවන්ශන් සුබහාධනය විතරයි. 

 ැබැයි, ළතුමා ළො ළශ ම කිේශේ ශම් වාශේ තත්ත්වයක් ඇති 

ශවලා ශනොශවයි. මීට  ාත්පිනන් ශවනහ් අභිශයෝගයකට, මීට වඩා 

කුඩා අභිශයෝගයකට මුණුණ දීලා තමයි ඒ ේගත් ශේ පාලනඥයා 

කියන්ශන්, "මට ශම් අං  තුන ගැනම බලන්න බැ ැ. මට අං  

ශෙකක් ගැන තමයි 72 වහර හඳ ා බලන්න ශවන්ශන්" කියලා. 

1971 පැවති කැරැල්ල නිහා තමයි ළතුමා ළශ ම කිේශේ.  

1989දී ළම්.ළ්ජ.ළම්. නයින මිපක්කාර් මැතිතුමා මුෙල් 

අමාතයතුමා විධියට ශබොශ ොම ශකටි කාලයකට පත් ශවන්ශන්. 

ශරොනී ෙ මැල් මැතිතුමාශගන් පසුව ළතුමා ශකටි කාලයක් මුෙල් 

අමාතය ුරරශේ  ිනටි බව ඔබතුමාට මතක ඇති. ඊට පසුව ී..ීජ . 

විශජ්තුංග මැතිතුමා මුෙල් ඇමතිවරයා විධියට පත් ශවනවා . මුෙල් 

අමාතය ුරරය ෙැූ  ශකටි කාලය තුළදී  ළම්.ළ්ජ.ළම්. නයින 

මිපක්කාර් මැතිතුමාට ිනේධ ශවනවා ෙකුශණ් හ  ේතුශර් කැරලි 

ේ්ජතතම අවහ්ථාවකට පැමිණ තිබුණු ශවලාවක අය වැය 

ශල් නයක් ඉදිිපපත් කරන්න. ඒක ටිකක් අසීරු අවහ්ථාවක්. ඒ 

වාශේම 2002දී ශක් .ළන්. ශතොක්ින මැතිතුමාට මුෙල් අමාතයවරයා 

විධියට ඍණ ආර්ථිකයක් හ  ළල්ටීටීඊ හංවිධානය හමඟ රට 

අභයන්තරශේ  යුේධයක් තබාශගන අභිශයෝගාත්මක අය වැයක් 

ඉදිිපපත් කරන්න ිනේධ ශවනවා. ඊළඟට, 2009දී මහින්ෙ රා්පක්ෂ 

මැතිතුමාට මුෙල් අමාතයවරයා විධියට ළල්ටීටීඊ යුේධය, ශතල් මිල 

 ා ශලෝක ආර්ථික අවපාතය කියන ශම් තුන්වැෙෑරුම් අභිශයෝග 

ළක්ක අසීරු අය වැය ශල් නයක් ඉදිිපපත් කරන්න ිනදු වුණා. 

 ැබැයි, ඒ මුෙල් අමාතයවරුන් මුණුණ දුන් ිනයු, අභිශයෝගවලට 

වඩා ිනය ගුණයකින් වැඩි ආර්ථික අභිශයෝගයක් ළක්ක තමයි 

වර්තමාන මුෙල් අමාතයවරයාට ශමවර අය වැය ශල් නය ඉදිිපපත් 

කරන්න ිනේධ වුශණ්. ඒ නිහා මම මුලින් කියපු විධියට ළතුමා රශට් 

වගකීම භාර ගත්තා වාශේම  වධර්යයකින් යුතුව ශම් අය වැය 

ශල් නයත් ඉදිිපපත් කර තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අය වැය ශල් නයකින් අපි කියන්න 

ේත්හා  කරන්ශන්, "ලබන වර්ෂශේ  ශමන්න ශම් කරුණු ශම් 

විධියට ිනේධ වුශණොත් අපට ශම් කටයුතු කරන්න පුළුවන් ශේවි" 

කියලා ශන්. රා්ය ආොයම හ  වියෙම පිළිබඳවයි අපි ේපකල්පන 

කරන්ශන්. 2023 විහර්්න පනත් ශකටුම්පත මීට ශපර 

පළමුවැනි වර කිශයේවා. ළය ශෙවැනිවර කියවීශම්දී මුෙල් 

අමාතයවරයා කිේවා, ලබන වර්ෂය හඳ ා රුපියල් බිලියන 

7,885ක් වියෙම් කරන්න අපි අශප්ක්ෂා කරනවා කියලා.  

ඒ හඳ ා අපි ආොයම් ශ ොයා ගන්ශන් ශකොශ ොමෙ? අපි ඉතා 

පැ ැදිලිව ෙන්නවා, ශම් රශට් ිනයයට 90 ඉක්මවා ගිය බදු 

ආොයමින්, රා්ය ආොයම හකහ් කරගන්නා බව. ඒ වාශේම යම් 

අය වැය හිඟයක්, ආොයම  ා වියෙම අතර ශවනහක් ඇති 

වුශණොත්, ශේයය  ා විශේයය ණය ලබා ගැනීශමන් තමයි, ඒක 

අපට පියවා ගන්න ශවන්ශන්. ගරු කථානායකතුමනි, ශමන්න ශම් 

අභිශයෝගවලට අපි ශකොශ ොමෙ මුණුණ ශෙන්ශන් කියලා හලකා 

බැලිය යුතු වනවා. ශමවර අය වැය ශල් නය හකහ් කිරීශම්දී 

සුවිශ ේෂ අභයන්තර අභිශයෝගවලට මුණුණ ශෙන්න අපට ිනේධ 

ශවලා තිශබනවා. ෙැන් මම කිේවා වාශේ, 2023 වර්ෂය හඳ ා 

රුපියල් බිලියන 7,885ක රා්ය වියෙමක් විහර්්න පනතින් අපි 

හැලසුම් කළා. ඒක 2022 වහරට වඩා රුපියල් බිලියන 1,785ක, ඒ 

කියන්ශන් ිනයයට 29ක වැඩිවීමක්, ගරු කථානායකතුමනි. අපි ඒ 

මුෙල් ශහොයාගන්න ඕනෑ. අශප් මිත්ර  ර්ෂ ෙ ිනල්වා මැතිතුමා කිේවා 

වාශේ ඒක අභිශයෝගයක්. ිනයයට 8.3ක ඍණ ආර්ථිකයක අපි 

ඉන්ශන්.  ැකුළුණු ආර්ථිකයක ඉඳශගන ශම් මුෙල අපි ශ ොයා 

ගන්න ඕනෑ. 2023 වහශර්ත් ිනයයට 3ක ඍණ ආර්ථිකයක් ළක්ක 

අපට ඉහ්හර ට යන්න ශේවි කියලා හිතනවා. ශම්  ැම ළකක්ම 

ඉදිිප වහර හැලසුම් කිරීශම්දී බලපැවැත්ශවන ෙැවැන්ත අභිශයෝග. 

ේේධමනය ිනයයට 70 පැනලා කියලා අපි කියනවා. ආ ාර 

ේේධමනය ිනයයට අසූගණනක් ශවනවා. ඒ ගමන් ම අපි කියනවා, 

බැංකු ශපොීන අනුපාතය වැඩියි කියලා. ඉතින්, ිනයයට 85ක ආ ාර 

ේේධමනයක් තිශබන රටක බැංකු ශපොලිය අඩු කරන්ශන් 

ශකොශ ොමෙ? ශම්වා, ආර්ථික කළමනාකරුවන්, මුෙල් අමාතයවරයා මුණුණ 

ශෙන ෙැවැන්ත අභිශයෝග. ශම් අභිශයෝග කලින් වහරවලදී තිබුශණ් 

නැ ැ. අපි විශේ යන්ට ණය ශනොශගවන බව ප්රකා  කරලා ෙැනට 

මාහ 7ක් ශවනවා.  
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ගරු කථානායකතුමනි, මම කියපු විධියට, අපි අය වැය හිඟය 

අපි පියවා ගන්ශන් ශේයය  ා විශේයය ණයවලින්. පසුගිය අවුරුදු 
කිහිපය දි ා බැු,ශවොත්,  ැම ොමත් ිනයයට 10කට ආහන්න අය 

වැය හිඟයකට, නැත්නම් ආොයමට වඩා වියෙම වැඩි වීමකට අපි 
මුණුණ දී තිශබනවා.  ැම ොම අපි ිනයයට 10ක විතර ප්රමාණයක් 

ණයවලින් පියවා ගන්නවා. ඒ පියවා ගන්නා ප්රමාණශයන්  ිප 
අඩක් දිගින් දිගටම අපි පියවාශගන තිශබන්ශන් විශේ  ණයවලින්. 

ෙැන් අපට පුළුවන්ෙ විශේ  ණය ගැන කථා කරන්න? මම ශම් 

කියන්ශන්, මුෙල් අමාතයවරයා මුණුණ දුන් අභිශයෝග. ඒ නිහා අපි 
ශම්වා ළකින් ළක ලි ාශගන යන්න අව යයි. විශේ  හංචිත 

ශඩොලර් බිලියන 1.7කට සීමා ශවලා තිශබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒ නිහා අපට ිනේධ වුණා, ෙැඩි ආනයන 

පාලනයක් කරන්න. හාමානයශයන් නවීන ශලෝකශේ  ආනයන 
පාලනයක් කරන්ශන් බදුවලින්, මඟ ශපන්වීශමන්, බදු වැඩි කරලා 

ශවනත් විධියක බාධා කිරීශමන්.  ැබැයි, අපට ිනේධ වුණා, භාණ්ඩ 

වර්ග 2,000ක ලැයිහ්තුවක් ග ලා ඒ භාණ්ඩ ශගන්වන්න ළපා 
කියන්න. නමුත්, අපි විපන් වර භාණ්ඩ කිහිපයක් ශගන්වන්න ඉඩ 

දුන්නා. ළශ ම කියලා ශම්ජතර ආොයමක් අපට ශ ොයලා ශෙන්න 
කියලා ශර්ගුශවන් අපි ඉල්ලනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ශර්ගුශේ 

ප්රධාන ආොයම වන්ශන් ආනයනවලින් ගන්නා වූ ආොයම.  ැබැයි, 
අපි ලැයිහ්තුවක් ග ලා කියනවා, ශම් බඩු ශගශනන්න ශෙන්න ළපා 

කියලා. ළශ ම කියලා, ආොයම් ශ ොයලා ශෙන්න කියලා අපි 

ඉල්ලනවා.  

ෙළ ශේයය නිෂ්පාෙනයට හාශප්ක්ෂව ශලෝකශේ  අඩුම රා්ය 
ආොයම තිශබන රටක් බවට අපි පත්ශවලා තිශබනවා. 2022 

අශප්රේල් මාහශේ දී රුපියශල් අගය ිනයයට 100කට ආහන්න 
ප්රමාණයකින් අවප්රමාණය වුණා. ඒ ිනයල්ලම තිබියදී හම ර 

අතයව ය ශේවල්වලින් ිනයයට 100ක් අපි රටින් ශගශනන්න 

ඕනෑ. සීනි ිනයයට 90ක්, පිටි ිනයයට 100ක්, ඉන්ධන ිනයයට 
100ක්, ගෑහ් ිනයයට 100ක්, ඖෂධ ිනයයට 75ක්, ශපොශ ොර ිනයයට 

100ක් අපි ශගශනන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, ශමවර අය 
වැය ශල් නය හකහ ් කිරීශම්දී මුෙල් අමාතයවරයා මුණුණ දුන් 

ෙැවැන්ත අභිශයෝගය ගැනයි මා ශම් කියන්න ේත්හා  කශළේ. ශම් 
අය වැය ශල් නය පසුගිය වහර 76 තුළ ඉදිිපපත් කළ අය වැය 

ශල් නත් ළක්ක හංහන්ෙනය කරනශකොට කිිනශහේත්ම ඒවා හමඟ 

හමාන කරන්න බැ ැ. ශම් අය වැය ශල් නය ඉදිිපපත් කිරීශම්දී 
ඊට වඩා සුවිශ ේම් ශවනහ් අභිශයෝගයකට ළතුමා මුණුණ ශෙනු 

ලැබුවා.  ැබැයි, හමා් ආරක්ෂණ හ  විවෘත ආර්ථිකයක් පිළිබඳව 
අපි කථා කළා. අපි ශම්ක අත ැිපශේ  නැ ැ. ශම් රට ඉදි ිපයට ශගන 

යන්න ඕනෑ. ඉහ්ශහල්ලා ශම් රශට් මිනිසුන් ීවවත් කරවන්න ඕනෑ. 
ඊට පහ්ශහේ ආර්ථිකය හ්ථාවර කරශගන පියවශරන් පියවර ඉදිිපයට 

යන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් ගරු හභාශේදී කියැවුණා, හමා් 
ආරක්ෂණය ගැන කිේවා විතරයි කියලා. හමා් ආරක්ෂණය ගැන 
කිේවා විතරක් ශනොශවයි, ගරු කථානායකතුමනි. පසුගිය මාහශේ  

20 වනො වනශකොට අපි ්නතාවට නීතයනුකූලව ආරාධනා කරලා 

තිබුණා, ර්ශේ  ආධාර බලාශපොශරොත්තු ශවනවා නම්, කරුණාකර 
ශමන්න ශම් ඉල්ු,ම් පත්රය පුරවා අපට ශෙන්න කියලා. හ නාධාර 

ලබා ගැනීම හඳ ා ශම් වනශකොට පවුල් 5,768,000ක් ඉල්ු,ම් පත්ර 
ඉදිිපපත් කර තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා 

නිශයෝ්නය කරන ෙකුණු පළාත ගත්ශතොත්, ළම පළාශත් මුළු 
පවුල් හං යාව 707,000යි. ළයින් පවුල් 427,000ක්  ීවවත් ශවන්න 

ආධාරයක් ශෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ෙකුශණ් ්නතාවශගන් 

ිනයයට 60ක් ඉල්ලනවා, "අපට ීවවත් ශවන්න ආධාරයක් ශෙන්න" 
කියලා. හමහ්ත රටම අරශගන බැු,ශවොත්, පවුල් 3,441,032ක් 

ීවවත් වීම හඳ ා ආධාර ඉල්ලා ඉල්ු,ම් පත්ර ඉදිිපපත් කර 
තිශබනවා. පවුල් 5,700,000ත් ළක්ක බැු,ශවොත් ගරු 

කථානායකතුමනි, ිනයයට 60ක් ්නතාව ීවවත් ශවන්න ආධාර 
ශෙන්න කියලා ඉල්ලා ිනටිනවා. ශමන්න ශම්ක තමයි මුෙල් 

අමාතයවරයා මුණුණ ශෙන පළමුවන අභිශයෝගය. ඔක්ශතෝබර් 20 

දින ෙක්වා ඔවුන් ලියා පදිංචි කර ගත්තා. ්නවාිප මාහශේ  ිනට ඒ 

හඳ ා සුදුහ්හන් ශතෝරන්න කටයුතු කරනවා. අශප්රේල් මාහශේ  ිනට 
ඔවුන්ට ආධාර ශෙන්න පටන් ගන්නවා.  ැබැයි, ළශතක් අපි ශම් 

කාරණය අමතක කරලා නැ ැ. පවුල් ලක්ෂ 17කට හමෘේධි 
හ නාධාරය ව ශයන් මාහයකට දුන්නු රුපියල් 5,000ක මුෙල, 

රුපියල් 7,500 ෙක්වා වැඩි කළා. ඒක අපි ඒ විධියටම අශප්රේල් 
මාහය ෙක්වා ශෙනවා. ඒ වා ශේම හමෘේධි හ නාධාරය 

බලාශපොශරොත්තුශවන් පවුල් 726,000ක් ිනටියා. ඔවුන්ට රුපියල් 

5,000ක් අශප්රේල් මාහය ෙක්වා ශෙනවා. වැඩිහිටි, ආබාධිත, වකුගඩු 
ශරෝගී ආධාර ලබන අයට මාිනකව රුපියල් 7,500ක් ශෙන්න අපි 

තීරණය කළා. ඒකත් අශප්රේල් මාහය ෙක්වා ශෙනවා.  වකුගඩු 
ශරෝගීන්, අර ආධාර, ශම් ආධාර ඉල්ලන තව කණ්ඩායමක් 

ශපොශරොත්තු ශල් නශේ   ඉන්නවා.  ඔවුන්ටත් රුපියල් 5,000ක් 
ශෙනවා. ළම නිහා අපි  කිිනශහේත්ම හමා් සුබහාධනය කියන ළක 

අමතක කර නැ ැ. 

මම තවත් කාරණාවක්  ශපන්වන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි. 
විපක්ෂශේ  ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ශම් කාරණය ෙැක්ශක් නැේෙ 
කියලා මා ෙන්ශන් නැ ැ. ගරු කථානායකතුමනි, ශමම අය වැශේ    
ශවනත් හ නාධාර යටශත් ඉතා පැ ැදිලිව තිශබනවා, හ නාධාර 
හඳ ා අපි ශකොපමණ මුෙලක් ශවන් කර තිශබනවාෙ කියලා. ළම 
හ නාධාර ප්රමාණය රුපියල් මිලියන 852,344යි. ළය 
බිලියනවලින් ගත්ශතොත්, බිලියන 852යි. මුළු රා්ය වියෙමින් 
ගත්ශතොත්, ිනයයට 10.8ක් ශවන් කරලා තිශබන්ශන් හ නාධාර 
හඳ ායි. ඒ කියන්ශන්, මිනිසුන් ීවවත් කරවීමට.  ැබැයි, 
අධයාපනය හඳ ා ශවන් කළ මුෙල ළතැන නැ ැ. ශහෞ යය 
ශවනුශවන්  ශවන් කළ මුෙල ළතැන නැ ැ. ඒවාත් ඒකට ළකතු 
ශවන්න ඕනෑ. අපි හ නාධාර ශෙනවා කියන්ශන්, ශගෙරකට 
මුෙලක් ශෙන ළක විතරක් ශනොශවයි. ශමවැනි අසීරු අවහ්ථාවක 
ෙැවැන්ත වියෙමක් ෙරමින් ශම් ිනයල්ල කරන්ශන් ්නතාව ීවවත් 
කරවීම හඳ ායි කියන ළකත් මම ඉතා පැ ැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  
ශමම අය වැශේ  හමා් සුබහාධනය කියන ළක නාමමාත්රිකව 
විතරක් හඳ න් ශවලා තිශබනවා කියලා කියැවුණු නිහායි මම ශම් 
විහ්තර ටික ශම් ගරු හභාවට ඉදිිපපත් කශළේ.  

අපි ළතැනින් නතර වුශණ් නැ ැ, ගරු කථානායකතුමනි. 
හ නාධාරවලින් ළ ාට ගිහිල්ලා, ශම් රට නැවතත් ආර්ථිකමය 
ව ශයන් හ්ථාවර කරන්ශන් ශකොශ ොමෙ, අපි නැවතත්  ක්තිමත් 
රටක්  ැටියට නැඟී ින ටින්ශන් ශකොශ ොමෙ කියන කාරණා ගැන 
ඉතා ගැඹුිපන් අධයයනය කරලා, අපනයනය මූලික කර ගත් 
තරගකාරී ආර්ථිකයක්, පිපහර හිතකාමී  ිපත හ  නීල  
ආර්ථිකයක්, ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් කියන කාරණාත් ළක්ක 
ඉහ්හර ට යන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. "හමා් 
සුබහාධනය ශපරෙැිප කර ගත් විවෘත ආර්ථිකය" කියන තැන 
ිනටිමින් රශට් ඉදිිප හ්ථාවර ගමන පිළිබඳව ඉතා පැ ැදිලිව අපි 
අවධානය ශයොමු කරලා තිශබනවා වාශේම හැලසුම් කරලා 
තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අවධානය ශයොමු කළා පමණක් 
 ශනොශවයි, ළය හැලසුම් කරලා තිශබනවා. 

 ශමම අය වැය කථාශේ "ශවළඳ  ා ආශයෝ්නය" ශකොටහ 
යටශත්, ආශයෝ්නය හඳ ා හිතකර පිපහරයක් ඇති කරන බව 
හඳ න් කර තිශබනවා. අශප් රශට් තිශබන ශලොකුම ප්ර ්නය තමයි, 
ආශයෝ්නය හඳ ා හිතකර පිපහරයක් ශනොමැති වීම. 
ආශයෝ්කයකු ආවාම ඔණුට තිශබන බාධක ටික ෙැක්කාම, ඔණුට 
පුරවන්න තිශබන ඉල්ු,ම් පත්ර ටික ෙැක්කාම ඔණු ආපයින්ම ආපසු 
යනවා. ළම නිහා ඒ හඳ ා සුදුසු වැඩ පිළිශවළක් හකහ් කළ යුතුයි. 

 අපි නව ආශයෝ්න කලාප 3ක් බහ්නාහිර, වයඹ හ  ෙකුණු 
පළාශත්  ම්බන්ශතොට ඇති කරනවා. පිපහරය පැත්ශතන් ශවන්න 
පුළුවන්, යටිතල ප සුකම් ශවන්න පුළුවන්, ආශයෝ්න නඟා 
ිනටුවීම හඳ ා ආශයෝ්කයන්ට අව ය ශවනත් සුවිශ ේම්  ා 
අතයව ය ප සුකම් ිනයල්ල හහිත ආශයෝ්න කලාප 3ක් අපි ඇති 
කරනවා. 
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ඊළඟට, කුරුුන කර්මාන්තය ගැනත් මම කියන්න ඕනෑ. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් ෙකුණු පළාශත්. ඔබතුමා ෙන්නවා, 

අශප් රශට් වාශේම ශලෝකශේ  ශලොකුම විභවයක් තිශබන 

කර්මාන්තයක් තමයි කුරුුන කර්මාන්තය. කුරුුන කර්මාන්තය  ා 

හම්බන්ධ අශප් අයිතිවාිනකම  අශප් නම  අපටම අයිති වුණු 

හන්නාමය අවුරුදු ෙ හ් ගණනක් ඈතට යනවා.  ැබැයි, ශමශතක් 

ඒ හඳ ා තිබුශණ් කුඩම්මාශේ හැලකිල්ලක්. ශත්, රබර් හ  ශපොල් 

ගැන තමයි අපි කථා කශළේ. කුරුුන ගැන කථා කශළේ ශබොශ ොම 

අඩුශවන්. 

මශේ දිහ්ත්රික්කය ගත්තත්, ඉතා ප සුශවන් කුරුුන වවන්න 

පුළුවන්. ඒ වාශේම, ඒ වගාව ඉතා ප සුශවන් නඩත්තු කරන්න 

පුළුවන්. කුරුුන වගාශවන් දීර්ඝ කාලයක් ප්රශයෝ්න ගන්න පුළුවන්.  

ඉවතට ෙමන කුරුුන ශකොළශේ  නටුවත් අතුරු නිෂ්පාෙන හඳ ා 

ප්රශයෝ්නයට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිහා ඒ කර්මාන්තය 

හම්බන්ධශයන් ෙැඩි අවධානයක් ශයොමු කළ යුතු ශවනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඔබතුමන්ලාශේ පළාශත් තමයි කුරුුන 

කර්මාන්තයට ශෙපාර්තශම්න්තුවක් ඇති කරන්න යන්ශන්. මම 

හිතනවා ඉදිිපශේ දී අශප් රශට් ශත්, රබර්  ා ශපොල් අබිබවා යන්න 

කුරුුන කර්මාන්තයට අත ශෙන්න පුළුවන් නම් ඒශක් වි ාල 

වැෙගත්කමක් තිශබනවා කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, හංතාරක කර්මාන්තය ගැනත් මම කිව 

යුතුයි. ඊශේ  ගරු ්නාධිපතිතුමා අය වැය කථාව ඉදිිපපත් කරමින්  

කිේවා, "්ලය මත ලිහහ්ා යාම වැනි ත්රාහ්නක රීඩා ප්රවර්ධනය 

කිරීම හඳ ා අව ය ප සුකම් හලහා ශෙන්න ඕනෑ" කියලා. ඒ 

water rafting, අශප් පළාශත් තිශබන්ශන්.  ඒ ශවනුශවන්ම 

පිටරටින් ළන හංතාරකයන් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා.  ැබැයි, මීට 

කලින් කවුරුවත් ශම් ගැන කථා කරලා නැ ැ. ලංකාව  ැරුණාම, 

දියමත ලිහ්හා යාශම් - whitewater rafting - රීඩාව තිශබන 

රටවල් ශලෝකශේ  තව ළකක් ශ ෝ ශෙකක් තිශබනවා කියලායි මා  

ෙන්ශන්.  ැබැයි, ඒ වැෙගත් හම්පත ගැන අපි මීට ශපර කථා කර 

තිබුශණ් නැ ැ.  අපි ශම් අය වැශේ දී ඒ ගැන කථා කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට ප්රතිහංහ්කරණ යටශත්,  රා්ය 

ශහේවය ප්රතිහංහ්කරණය කළ යුතුයි කියන ළක ගැන කථා කළා.  

1987 වනිනං  පිපපාලන ප්රතිහංහ්කරණ කමිටුව වාර්තාවක් 

ඉදිිපපත් කළාට පහ්ශහේ රා්ය ශහේව ය ශෙගුණ, ශතගුණ, ිනේගුණ 

ශවලාත් අපි තවමත් ඒ ගැන හලකා බලා නැ ැ. ශම්ශකන් අෙ හ් 

කරන්ශන් නැ ැ, රා්ය ශහේවකයා ශගෙර යවනවා කියලා  රා්ය 

ශහේවකයාශේ පඩි අඩු කරනවා කියලා. ශම්ශකන් අෙ හ ්

කරන්ශන්, රා්ය ශහේවකයාශගන් ේපිපම ලලය ශම් රටට ලබා 

ගන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියන ළකයි.  

බදුකරණය පිළිබඳ ්නාධිපති ශකොමිෂන් හභාවක් හ්ථාපිත කළ 

යුතුයි කියන ශයෝ්නාවත් ශමවර අය වැශයන් ඉදිිපපත් වුණා. ළය 

ඉතාම වැෙගත් කාරණයක්. බදු පිළිබඳ කාරණය තමයි ශම් දිනවල 

අපි කථා කරන ප්රධානම මාතෘකාව. අපි  ැම ශමොශ ොතකම 

කියනවා, ඍජු බදු වැඩි කරලා වක්ර බදු අඩු කරන්න කියලා. 

 ැබැයි, ඒක කථාවක් පමණයි. අෙ ආපණු  ැරී බැු,වත්, වක්ර බදු 

ිනයයට 80යි, ඍජු බදු  ිනයයට 20යි.  

 
ැරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! කවුරුන් ශ ෝ ගරු මන්ත්රීවරයකු මූලාහනය 

හඳ ා ගරු ශකෝකිලා ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමියශේ නම ශයෝ්නා 

කරන්න. 

ැරු ප්රස් න රණතුංැ මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු ශකෝකිලා ගුණවර්ධන 

මන්ත්රීතුමිය ෙැන් මූලාහනය ගත යුතුය" යි මා ශයෝ්නා කරනවා. 
 
ප්ර ්නය විමසන ලදි් , සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුව ැරු කථානායකතුමා මූලාසනනය්  ඉවත් ූ නය් , ැරු 
නකෝකිලා ගුණවර්ධ්න මහත්මිය මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தி 

னின்று அகலதவ, மாண்புமிகு (திருமதி) தகாகிலா குைவர்தன 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
(MRS.) KOKILA GUNAWARDENE took the Chair. 

 

ැරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  
මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මම  කියමින් ිනටිශේ  

බදුකරණය පිළිබඳ ්නාධිපති ශකොමිෂන් හභාවක් හ්ථාපිත කිරීශම් 

වැෙගත්කම ගැනයි. ශම් ගැන අපි ඉතා සුවිශ ේම් හමාශලෝතනයක් 

කළ යුතු ශවනවා. අපට අව ය ශවලා තිශබනවා, බදු ආොයම අඩුම 

ගණශන් ිනයයට 8.3 තිශබන GDP ළකට හාශප්ක්ෂව ිනයයට 

11ක්, ිනයයට 13ක්, ිනයයට 15ක් ෙක්වා ශගනයන්න. ශමොකෙ, 

අශප් වියෙම  ැම විටම ෙළ ශේයය නිෂප්ාෙනයට - GDP ළකට - 

හාශප්ක්ෂව ිනයයට 19යි, ිනයයට 20යි. ඒකයි අපට තිශබන 

ප්ර ්නය. ශම්කට විහුනමක් අව යයි.  ැබැයි, අපි   ැම අං යක් 

ගැනම හලකා බලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ්නතාවශේ මතය, 

නිලධාිපන්ශේ මතය, විශ ේෂඥයන්ශේ මතය ඒක රාින කරන්න 

අව ය ශකොමිෂන් හභාවක් පත් කරන්න අපි ශයෝ්නා කරලා 

තිශබනවා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශම් බදු ගැන කථා කරේදී 

මම හ්තුතිවන්ත ශවන්න ඕනෑ, ගරු මහින්ොනන්ෙ අු,ත්ගමශේ 

මන්ත්රීතුමාට. ළතුමා පසුගිය ෙවහක ඒ හම්බන්ධශයන් විශ ේෂ 

ශයෝ්නාවක් ඉදිිපපත් කළා. ඒ ශයෝ්නාව හම්බන්ධශයන් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ෙවහක විවාෙයක් තිබුණා. ළතුමා ඒ ශයෝ්නාව 

 ර ා ශම් රශට් බදු අය කිරීශම්දී තිශබන අඩු පාඩු ශපන්වා දුන්නා. 

මම ළොම ළතුමාට ශපොශරොන්දු වුණා, ශම් හම්බන්ධශයන් හවිහ්තර 

පිළිතුරක් ලබා ශෙනවා කියලා. ළොත් මම පිළිතුරක් දුන්නා. 

 ැබැයි, ඒ පිළිතුර ශබොශ ොම ලඝුයි. ළතුමා ඇතුළු අශනක් ගරු 

මන්ත්රීවරු ඉදිිපපත් කරපු කරුණුවලට ළොම විහ්තර ශහොයා ගන්න 

බැ ැ. ඒ නිහා ළො මම ඒ හම්බන්ධශයන් ලඝු පිළිතුරක් දීලා කියා 

ිනටියා, "ශම් ගැන පාර්ලිශම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිිපපත් කරනවා" 

කියලා. ඒ අනුව ළම වාර්තාව මම ඉදිිපපත් කශළේ ළකක්, ගරු 

මහින්ොනන්ෙ අු,ත්ගමශේ මන්ත්රීතුමා ඇතුළු ඒ හම්බන්ධශයන් 

කරුණු ඉදිිපපත් කරපු මන්ත්රීවරුන්ට ශගෞරවයක්  ැටියටයි.  

ළතුමන්ලා ශම් රශට් බදු අය කිරීම හම්බන්ධශයන් තිශබන අඩු 

පාඩු ශහොයාශගන ඇවිල්ලා, අපට ආොයම් අව ය ශවලාශේ ශ ොඳ 

ශතොරතුරු ටිකක් ඉදිිපපත් කළා.  ඊළඟට මම ඒ වාර්තාව ඉදිිපපත් 

කශළේ, ශම් අභිශයෝග මැේශේ රා්ය ආොයම ශ ොයා ශෙන 

නිලධාිපන්ට ශගෞරවයක්  ැටියටයි. අපි ඔවුන්ට ශයෝ්නා කර 

තිශබන්ශන්, හංශකෝතනය ශව්ජත ආර්ථිකයක තිශබන ඉතාම 

අමාරු කාරණාවක්. ඒ නිහා ඔවුන්ටත් ශගෞරවයක්  ැටියටයි ඒ 

වාර්තාව ඉදිිපපත් කශළේ. මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශම් 

ශෙශගොල්ලන්ටම වඩා වැෙගත් ශවන්ශන් බදු ශගවන ශම් රශට් 

්නතාවයි. ශම් වාශේ අසීරුවට පත් ශව්ජත ආර්ථිකයක් තුළ 

ඉඳශගන ශම් බදු - ආොයම් බදු ශවන්න පුළුවන්, ශවනත් වක්ර බදු 

ශවන්න පුළුවන් - ශගවන ්නතාවශේත් ශගෞරවය අපි ආරක්ෂා 
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කරන්න ඕනෑ. ශමන්න ශම් කාරණා නිහා අශප් බදු ආොයම් හපයන 

ප්රධාන ආයතන තුන වන ශේයය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුව, ශ්රී ලංකා 

ශර්ගුව, ශ්රී ලංකා සුරාබදු ශෙපාර්තශම්න්තුව හම්බන්ධ කරශගන 

මම ඉතා පැ ැදිලි වාර්තාවක් හකහ් කළා. මූලාහනාූ ඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි, ඒ වාර්තාව මම සභාැත* කරනවා. 

ඕනෑම ශකශනකුට ළය පිපයලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ 

හම්බන්ධශයන් අපිත් ළක්ක කථා කරන්න පුළුවන්. ශම්ශක් ළක 

වැෙගත් කාරණාවක් තිබුණා, මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. ඒ, 

මන්ත්රීවරශයක් කරපු ශයෝ්නාවක්. ශම් ගැන ශේයය ආොයම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාිපන්ශේ ඉතාම ශ ොඳ අවධානයක් 

ශයොමු වුණා. ඒ ගරු මන්ත්රීතුමා කියන්ශන් ශමොකක්ෙ? ිනයු,ම 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු හඳ ා ආොයම් බදු ලිපි ශගොනුවක් ෙමන්න 

කියලායි. ඉතින්, අපි පාර්ලිශම්න්තුවට ේෙේවක් කරන්නත් ළපායැ. 

ඒ නිහා ගරු කථානායකතුමාශේ අවහරය පිපදි මම 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, මුෙල් අමාතයාං ශේ  වැය යර්ෂය 

විවාෙයට ගන්නා දිනශේ දී අශප් නිලධාිපන් කිහිප ශෙනකු කැඳවා, 

අව ය ඕනෑම ශකශනකුට ආොයම් බදු ලිපි ශගොනුවක් ආරම්භ 

කිරීමට අවහ්ථාව ලබා ශෙන්න. ශමොකෙ, අපි මුළු රටටම කියනවා, 

අවුරුදු 18ට වැඩි  ැම පුේගලයකු ශවනුශවන්ම බදු ලිපි ශගොනුවක් 

 ො ගන්න කියලා. අපි ඒක පාර්ලිශම්න්තුශවන් පටන් ගනිමු.  

ඒකට අව ය අවහ්ථාව හලහා ශෙන්න කියලා මා ඉල්ලා ිනටිනවා.   

 මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, රා්ය ශහේවකයන් හ  

විශ්රාමිකයන් ගැන මුෙල් අමාතයවරයා ඉතා පැ ැදිලිව ශමවර අය 

වැශේ දී කථා කර  තිබුණා. ඒක මම කියන්නම අව යයි. අය වැය 

කථාශේ, "රා්ය ශහේවකයන් විිනන් මුණුණ ශෙනු ලබන දුෂ්කර 

තත්ත්වයන්" යටශත් ළතුමා ශමශහේ කියා තිශබනවා: 

 "ප්රවා න වියෙම ඉ ළ යාම, විදුලි බල  ා ්ල ගාහ්තු වැඩි වීම  ා අධික 

ආ ාර ේේධමනය ශ ේතුශවන් මාිනක වැටුප තුළ වියෙම් කළමනාකරණය 

කර ගැනීශම් දී ර්ශේ  ශහේවකයන්  ා විශ්රාමිකයන් ඉතා අසීරු 

තත්ත්වයකට පත්ව ිනටින බව මා ශ ොඳින් අවශබෝධ කරශගන ිනටිනවා."  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ළතුමා ඒ කාරණාව ඉතා 

පැ ැදිලිව අවශබෝධ කරශගන තිශබනවා.  

ළතුමා වැඩිදුරටත් ශමශහේ හඳ න් කරනවා:  

"තවෙ, ර්ශේ  නව වැඩපිළශවළ අනුව, තවත් වහරක් පමණ ගත වන විට 

ආර්ථීකය ය පත් අතට  ැරී ර්ශේ  ආොයම වැඩි ශේ යැයි අශප්ක්ෂා 

කරනවා. ළශමන්ම, අප විිනන් ශයෝ්නා කරන රා්ය ශහේවශේ  

ප්රතිහංහ්කරණ ෙ හහිතව ප්ර හ්ත මට්ටශම් රා්ය ශහේවයක් ඇති කිරීමට ෙ 

 ැකියාව ලැශබනු ඇත. ඒ අනුව, 2023 වහර අග වන විට ර්ශේ  

ශහේවකයන්ට  ා විශ්රාමිකයන්ට හැලකිය යුතු හ නයක් ලබා දීමට කටයුතු 

කළ  ැකි ශවතැයි වි ්වාහ කරනවා." 

ශම් කියන්ශන්, හ්ථිර වැටුපක් ගන්න කණ්ඩායශම් තිශබන දුක් 

ගැනවිල්ල ගැනයි. ශමොකෙ, අශප් රශට් තිශබන විවෘත ආර්ථිකය 

තුළ, credit cards ආදී වියෙමට ශපලඹවීශම් ක්රම නිහා හ්ථිර 

වැටුපක් ගන්න  ැම ශකනාශේම වියෙම, ආොයම ඉක්මවා ගිහින් 

තිශබන බව අපි ෙන්නවා. ශමවැනි ෙැඩි ේේධමනයක් ඇතිශවලා, 

බැංකු ණය ආදියට වැඩි ශපොීන අනුපාතයක් නියම කළාම ඔවුන් 

විඳින පීඩනය මුෙල් අමාතයවරයා ශත්රුම් අරශගන තිශබනවා. ඒ 

හඳ ා ළතුමා අවහ්ථාවක් ලෙ ව ාම පිළිතුරක් ශ ොයන්න ේත්හා  

ෙරා තිශබනවා. ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාව  ැරුණු ශකොට 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිිපපත් කරන ශම් රශට් වැෙගත්ම ශල් නය වන 

විහර්්න පනත් ශකටුම්පශත් ළතුමා ඒ ගැන හඳ න් කර 

තිශබනවා. ශමොකෙ, හම ර අය විවිධ කථා කිේවා.  ළක්තරා 

පක්ෂයක් නිශයෝ්නය කරන නීතිඥ ම ත්මශයක් මාධය ළක්ක 

කථා කරේදී කියපු කාරණයක් මට ඇණුණා. ළතුමාට ෙැන ගන්න 

ලැබුණා ු,, රා්ය ශහේවකයන්ශේ වැටුශපන් භාගයක් කපන්න 

කියලා කැබිනට් පත්රිකාවක් නිකුත් කර තිශබනවා කියලා. ඊළඟට, 

විශ්රාමිකයන්ශේ පඩි අඩු කරන්න, ශහේවකශයෝ ළළියට ෙමන්න 

කියා තිශබනවා ු,. ළතුමා ළශ මයි කිේශේ. ළශ ම භීතියක්  ො 

තිශබනවා. නමුත්, මුෙල් අමාතයවරයා ශම් පඩි අඩු කරන්න 

ශනොශවයි කථා කරන්ශන්. ඉඩක් ලෙ ව ාම ඔවුන්ශේ පීඩනය 

ශවනුශවන් යමක් කරන්නයි ළතුමා කටයුතු කරන්ශන්. 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අපි ශම් කාරණා පැ ැදිලි 

කරගත යුතුයි. 

විශ ේෂශයන් කෘෂි කර්මාන්තයට අව ය ශපොශ ොර, ීජ් හ  

ේපශෙහ් ලබා දීම ගැනත් ගරු ්නාධිපතිතුමා අය වැය කථාශේ 

හඳ න් කළා. ළය ඉතා වැෙගත්. වගාවට අව ය ශපොශ ොර හැපයීම 

ෙැන් ිනදු ශකශරමින් පවතිනවා. ීජ් හපයා දීම ශකශරනවා. ඒ 

වාශේම, වැෙගත් වන ප්රධානම ශෙයක් තමයි, පසු අහ්වනු වගාව. 

"පසු අහ්වනු වගා  ානි අඩු කිරීම  ා ගබඩා ප සුකම් වැඩි දියුණු 

කිරීම" යටශත් ළතුමා අය වැය කථාශේ ශමශහේ හඳ න් කරනවා: 

"කෘෂි නිෂ්පාෙනය වැඩි කිරීමට අප ශවශ හ වී වැඩ කළ ෙ, නුසුදුසු 

ගබඩාකරණය  ා ප්රවා න ගැටු, වැනි විවිධ ගැටු, ශ ේතුශවන් අපශේ 

නිෂ්පාෙනවලින් ිනයයට 30කට වැඩි ප්රමාණයක් අහිමි ශවනවා. ළම නිහා, 

පසු අහ්වනු  ානි අඩු කිරීම හඳ ා අව ය ෙැනුම, තාක්ෂණය  ා විවිධ 

යටිතල ප සුකම් දියුණු කිරීම හඳ ා ලබන වහශර් අය වැශයන් රු. 

මිලියන 150 ක් පමණ ශවන් කිරීමට ශයෝ්නා කරනවා."  

ශමන්න, වැෙගත්ම කාරණය. ළතුමා වැඩිදුරටත් ශමශහේ 

හඳ න් කරනවා: 

"හතුන්ශගන් වන වගා  ානි වැළැක්වීම පිණිහ ශයෝ්නා ලබා ගැනීමට 

විශ ේෂ කමිටුවක් පත් කිරීමටත් ශයෝ්නා කරනවා." 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අෙ අශප් ගම් ප්රශේ වල 

්නතාවට තිශබන ප්රධානතම ගැටු,වක් බවට පත්ශවලා 

තිශබන්ශන්, හතුන්ශගන් වන  ානි. ඔබතුමිය ීවවත් වන 

ප්රශේ ශේ  ්නතාවටත් ශමය  බලපානවා ඇති. හතුන් ආරක්ෂා 

ශවන්න ඕනෑ. අපි හතුන් සුරකින්න ඕනෑ.  ැබැයි, අෙ හම ර 

ප්රශේ වල විශ ේෂශයන් ිපළවුන් වාශේ හතුන්ශගන් ශගෙර තිශබන 

බත් මුට්ටියත් ප්රශේ ම් කර ගන්න ශවලා. ශමොකෙ, ඒ හතුන් 

ඇවිල්ලා ශගෙර බත් මුට්ටියත් අරශගන යන මට්ටමට ශම් ගැටු,ව 

වයාප්ත ශවලා තිශබනවා  වර්ධනය ශවලා තිශබනවා. 

ඉහ්ශහල්ලාම අපි ්නතාව ීවවත් කරවන්න ඕනෑ. ඉන් පසුව තමයි, 

හතුන් ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. 

මම ශම්ශකන් අෙ හ් කරන්ශන් නැ ැ, ශවනත් අර්ථයක්. 

 ැබැයි, ශම් පීඩාකාරී ප්ර ්නයට නම් පිළිතුරක් අප ශහොයා දිය 

යුතුමයි. මා ග්රාමීය ප්රශේ යක් නිශයෝ්නය කරන්ශන්. නිතර 

මිනිසුන් ආශ්රය කරන ශකශනකු  ැටියට මම ෙන්නවා, ග්රාමීය 

ප්රශේ වල ්නතාවශගන් නැ ශඟන වි ාල දුක් ගැනවිල්ලක් ගැන. 

ඔවුන්ට වවන්න කියලා කියපු ගමන් ඔවුන් අ න්ශන්, 

"ඇමතිතුමනි, වවලා ිපළවුන්ට කන්න ශෙන්නෙ?" කියලායි. ඒ 

නිහා හතුන්ශගන් වන වගා  ානි ශකශරහිත් ශම් අය වැය 

ශල් නය තුළ අවධානය ශයොමු වී තිීජම ඉතා වැෙගත් කියා මම 

කල්පනා කරනවා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, තවත් වැෙගත් ළකක් තමයි, 

"සූර්ය බල හංග්රාමය" වැඩහට න. අපි ඒ වැඩහට න 2016-2017 

කාලශේ  පටන් ගත්තා. ළය පටන්ගන්න ශකොට තිබුශණ් 

නිවාහයක ව ලය මත සූර්ය පැනලයක් හවි කර ළයින් 
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————————— 
*  පුස්තකාලන  තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශමගාශවොට් 36ක පමණ විදුලි ධාිපතාවක් ේත්පාෙනය කර ලබා 

දීම. අප ඇති කරපු ඒ ක්රමශේෙය ෙැනට රියාත්මක ශවනවා. 

ශමගාශවොට් 36 ශනොව, ෙැන් ළම ධාිපතාව ශමගාශවොට් 600 

ඉක්මවා තිශබනවා. මම ඒ ගැන හන්ශතෝෂ ශවනවා. ඒක ශම් රශට් 

්යග්ර ණයක්. අපි  ැම ොම කථා කරනවා, විදුලි බලාගාර 

කැශඩන ළක ගැන. "ශනොශරෝජශතෝශල් බලාගාරය කැඩුණා", 

"ශනොශරෝජශතෝශල් බලාගාරය  ැදුවා" කියන ප්රවෘත්ති නිතරම 

වාශේ පළ ශවනවා. ඊශේ ත් පුවත් පතක ළවැනි headline ළකක් 

තිශබනවා මම ෙැක්කා. ඒ බලාගාරය කැශඩනවා   ෙනවා. ආශයත් 

කැශඩනවා  ආශයත්  ෙනවා. ගල් අඟුරු මිල අ හ ේහට ඉ ළ 

ගිහින් තිශබන ශම් ශවලාශේ ශනොශරෝජශතෝශල් බලාගාරශයන් 

ශකොපමණ විදුලි ධාිපතාවක් ෙ ලැශබන්ශන්? ශමගාශවොට් 900යි. 

 ැබැයි, ව ලවල් මත හවි කරන සූර්ය පැනල මඟින්  ැම 

ශකනාටම පාශ ේ ආොයමකුත් ලැශබනවා. ඒ හඳ ා වන මුෙල් 

ලබාගැනීම ශවනුශවන් අපි ක්රම තුනක්  ුනන්වා දී තිශබනවා, ුදේධ 

මනුකරණය, ුදේධ ගිණුම්කරණය ආදී ව ශයන්. අඩු 

ආොයම්ලාභියාශේ නිවශහේ ිනට ම ා මන්දිරයට පවා -ඕනෑම විදුලි 

පාිපශභෝගිකයකුට- ගැළශපන පිපදි අපි ශම් ක්රමය හකහ් කර 

තිශබනවා. ශම් අතිදුෂ්කර ප්ර ්න මැේශේ ශනොශරෝජශතෝශල් ගල් 

අඟුරු බලාගාරශයන් ශමගාශවොට් 900ක විදුලි ධාිපතාවක් ගනිේදී 

ශගවල්වල ව ලවල් මත හවි කරන සූර්ය පැනල මඟින් 

ශමගාශවොට්  යිනය ගණනක් ගන්නවා. ළශ ම නම්, ශම් සූර්ය 

පැනල ක්රමය නරකෙ? ශම් ක්රමය වයාප්ත කරන්න අව යයි. 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශම් සූර්ය පැනල අව ය හම ර 

ශකශනකුට සූර්ය පැනල හවි කරන්න හල්ලි නැ ැ  බැංකුශවන් 

ණය ගන්න  ක්තියකුත් නැ ැ. ඉතින්, ඒ අයට අව ය නම් තම 

ව ලය ළම කටයුත්ත හඳ ා කුලියට ශෙන්නත් පුළුවන්. ශම් වැඩ 

පිළිශවළ හාර්ථක කිරීම පිළිබඳව ගරු මුෙල් අමාතයතුමාශේ 

අවධානය ශයොමු ශවලා තිශබනවා. ළතුමා ශම් කාරණය ගැන ශමම 

අය වැශේ  ශමශහේ හඳ න් කරනවා:  

"පුනර්්නනීය බල ක්තිය ශයොො ගනිමින් විදුලි බලය නිෂ්පාෙනය 

ප්රවර්ධනය කිරීම හඳ ාත්, ළයට අොළ සූර්ය පැනල ශේයයව නිෂ්පාෙනය 
කිරීම දිිපගැන්වීම හඳ ාත් සූර්ය බල ක්තිය නිපෙවීමට ශයොො ගන්නා 

පැනල (Solar Panels) හංශයෝජිත වර්ගීකරණ ශක්තාංක 8541.10  ා 

ප්රතිවර්තක...."   

ශමහි තාක්ෂණික වතන කීපයක්ම තිශබන නිහා ළහි අෙ හ මා 

හරලව කියන්නම්. සූර්ය පැනල හඳ ා පනවා තිශබන බේෙ අඩු 

කරන්න ගරු මුෙල් අමාතයතුමා ශමවර අය වැශයන් ඉතා 

පැ ැදිලිව ශයෝ්නා කර තිශබනවා. ශම්ක ඉතා කාශලෝචිත 

ශයෝ්නාවක්. ඒ වාශේම, විෙයුත් ශමෝටර් කාර් ළකලහ් කරන 

කර්මාන්තයට හම්බන්ධ බේෙත් අඩු කර තිශබනවා. ඒවා 

ශගන්වේදීත් අශනක් ඒවාට හාශප්ක්ෂව යම් හ නයක් ලබා 

ශෙනවා. ශම් තිශබන ඉන්ධන ප්ර ්නය ගැනත්, පිපහරශේ  

ආරක්ෂාව ගැනත් හිතන අපි විෙයුත් ශමෝටර් කාර් ළකලහ් කිරීශම් 

කර්මාන්තය වැනි කර්මාන්ත, ඉන්ධන ශවනුවට විදුලි බලශයන් 

රියා කරන ේපකරණ, විෙයුත් ශමෝටර් කාර් වැනි ඒවා ්නතාව 

අතර ප්රතලිත කරන්න පුළුවන් තරම් ේත්හා  කරන්න ඕනෑ.   

"ශම් අය වැය ශල් නය නිකම් පුහ් ලියවිල්ලක්" කියලා 

ශකශනකු කියා තිශබනවා මම ෙැක්කා. ශම්ක පුහ් ලියවිල්ලක් 

ශනොශවයි. ශම්ක, පැ ැදිලිව ්නතාව ීවවත් කරවමින්, ආර්ථිකයට 

නව පණක් ලබා ශෙමින්, අශප් රට හ්ථාවර ආර්ථිකයක් තිශබන 

රටක් බවට පත් කිරීම හඳ ා වූ ශයෝ්නා ඇතුළත් අය වැය 

ශල් නයක්. ශම් ශවලාශේ ශගශනන්න පුළුවන් ඉතාම ඉ ළ 

ශයෝ්නාවලිය හකහ් කරන්න රා්ය නායකයා  ැටියට මුෙල් 

අමාතයවරයාත්, මුෙල් අමාතයාං ශේ  ිනයු, නිලධාිපනුත් ළකතු 

ශවලා ෙැඩි ශවශ හක් ගත්තා. ශම් කටයුතු අවහන් වනශකොට ඊශේ  

පාන්ෙර 4.00යි. හම ර අය ඒ ගැන ෙන්ශන් නැ ැ. "ශම්ක 

ඇශමිපකාශේ ඉඳලා  ෙපු ලියවිල්ලක්" කියලා හම රු කිේවා. 

ළක ඇශමිපකන්කාරශයක්වත් ළතැන ිනටි බවක් මම නම් ෙැක්ශක් 

නැ ැ. ශමම අය වැය ශල් නය නායකත්වශේ  සුවි ාල මඟ 

ශපන්වීම හහිතව අප ිනයු,ශෙනාශේ හාමූහික ළකතුවකින් හකහ් 

වූ අය වැය ශල් නයක්. ගරු මුෙල් ඇමතිතුමා ශම් ශයෝ්නා ළකින් 

ළකට ශගන කථා බ ට ලක් කරමින් තමයි ශම් අය වැය ශල් නය 

හකහ් කශළේ. ඒ නිහා අප ශම්වා ගැන අවශබෝධයක් ලබා ගැනීම 

ඉතා වැෙගත්, මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි.  

විශේතනය කිරීම ඉතා ප සුයි. විශේතනය කිරීම ගැන කිින 

ප්ර ්නයක් නැ ැ. නමුත්, ශම් අභිශයෝගාත්මක ශවලාශේ අප 

ිනයු,ශෙනා ේඩුගම් බලා පීනන්ශන්. අශප් රශට් නායකයාත් 

ේඩුගම් බලා පීනන්ශන්.  ැබැයි ඒ නිකම් ශනොශවයි, කඩා වැටුණු 

ශ්රී ලංකා ආර්ථිකය කියන ශේ ය කශර් තියාශගනයි ේඩුගම් බලා 

පීනන්ශන්. ළශ ම යන ගමන දි ා බලාශගන ගඟ ඉවුශර් ඉඳන් 

ශකශනකුට කියන්න පුළුවන්, "යන ශේගය අඩුයි, පීනන ආර 

වැරැදියි, ගිශලන්න යනවා" කියලා. ළශ ම කියන්න  ිප ප සුයි. 

ශම් ළවැනි අවහ්ථාවක්.  ැබැයි ඒ අවහ්ථාව ගැන අපි ශත්රුම් 

ගන්න ඕනෑ. හම ර විට, ළතුමා පීනලා ශගොඩට යාවි කියලා බයක් 

තිශබනවාෙ ෙන්ශන් නැ ැ. මම හිතන්ශන් නැ ැ, ළශ ම බයක් 

තිශබනවා කියලා. ඊට වඩා පළල්ව අපි කථා කළ යුතුයි, කල්පනා 

කළ යුතුයි.   ැබැයි, ශකශනකු හිතනවා නම්, 'ශම් රට කියන නැව 

ශකොශ ොම  ිප ගිු,ශණොත් ශ ොඳයි, ළතශකොට ශම්ක ශගොඩ 

අරශගන රන් පෙක්කම ගන්න පුළුවන්' කියලා, ඒක වැරැදියි. 

ළශ ම වුශණොත්, ළශ ම ශගොඩ ගන්න රටක් ඉතිිප වන්ශන් නැ ැ. 

ඒ නිහා මීට වඩා ඉතා ගැඹුිපන් ශම් ප්ර ්නය දි ා බලන්න  ඕනෑ. ඒ 

හඳ ා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ිනටින ම ්න නිශයෝජිතයන් 

225ශෙනාට වාශේම, රශට් ්නතාවටත් වගකීමක් තිශබනවා කියා 

මා හිතනවා, මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි.  

ශම් වැඩ පිළිශවළ තුළ අපි කල්පනා කර තිශබනවා ්නතාව 

ීවවත් කරවන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියලා  ඊළඟ වර්ෂශේ  අශප් 

කර්මාන්ත වර්ධනය කරන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියලා. ළතැනින් 

නවතින්ශන් නැතිව අපි අශප් දීර්ඝ කාීනන වැඩ පිළිශවළ ගැනත් -

මැදි කාීනන  ා දිගු කාීනන ඉලක්ක ගැනත්- කථා කර තිශබනවා, 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. වර්ෂ කිහිපයක් තුළ රා්ය 

ආොයම ිනයයට 15ක් ෙක්වා වැඩි කරගන්න ඕනෑ කියා අපි 

කියනවා. ඒක ශලොකු අභිශයෝගයක්. බදුවලින් ශන් ආොයම 

ේපයාගන්න ශවන්ශන්.  ැබැයි, වඩාත් සුදුසු විධියට බදු ටික අය 

කරගන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියන කාරණය හම්බන්ධශයන් අපට 

වැඩ පිළිශවළක් තිබිය යුතුයි. අපි ඒ ගැන කථා කළ යුතුයි. ඒ 

පිළිබඳව ර්ශේ  මුෙල් පිළිබඳ කාරක හභාශේ ෙැඩි කථා බ ට ලක් 

කළ යුතුයි. ශලෝකශේ  අඩුම රා්ය ආොයම තියාශගන අපට ශම් 

ගමන යන්න බැ ැ කියලා  ැම ශකශනක්ම පිළිගන්නවා, 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි.  

තවත් ගැටු,වක් තමයි, අධික රා්ය ණය ප්රමාණය. ළය ෙැන් 

ිනයයට 110 ඉක්මවා ශගොහ් තිශබනවා. ඒ කාලශේ  ආර්ථිකය ගැන 

කථා කරේදී අපි ශම් ගණන්වලට බිය වුණා.  ැබැයි අපි ෙන්නවා, 

අෙ තිශබන තත්ත්වය. අඩුම ගණශන් ළම අගය ිනයයට 100ක් 

ෙක්වාවත් ප ළට ශගශනන්න ඕනෑ කියන ඉලක්කය ශමවර අය 

වැය ශල් නය තුළ තිශබනවා. ේේධමනය තනි ඉලක්කමට ශගන 

ආ යුතුමයි කියන මතශේ  අපි ඉන්නවා.  ැබැයි, ඒක ළක රැයකින්, 

ළක හතියකින් බැංකු ශපොලිය ව ාම ශවනහ් කරලා කරන්න 

පුළුවන් ශෙයක් ශනොශවයි.  

ශපොීන අනුපාත ගැනත් මම කියන්න ඕනෑ. අෙ ශම් රශට් 

්නතාවට තිශබන ශලොකු ප්ර ්නයක් තමයි ෙැවැන්ත ශපොීන 

අනුපාත. තමන් ගත් ණය මුෙලට ශමශතක් ශගවපු ිනයයට 15 
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ශපොලිය ශවනුවට අෙ ිනයයට 25ක-30ක ශපොලියක් ළකවර 

ශගවන්න ිනදු ශවලා තිශබනවා. ඉතින්, ප්ර ්නයක් තිශබනවා. සුළු 

 ා මධය පිපමාණ කර්මාන්තකරුවන්ටත්, අශනක් ිනයු,ශෙනාටත් 

ඒක ප්ර ්නයක්.  ැබැයි, විහුනම ශමොකක්ෙ? ආ ාර ේේධමනය 

ිනයයට 100 ෙක්වා ඉ ළ යන, හාමානය ේේධමනය ිනයයට 70 

ෙක්වා ඉ ළ යන රටක ඒ තත්ත්වය පාලනය කරන්න ශමවලම් 

කිහිපයයි තිශබන්ශන්, මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. ළකක් 

තමයි අනව ය ශලහ මුෙල් මුද්රණය කිරීම නැවැත්වීම. ශෙවැනි ළක 

තමයි, බැංකු ශපොීන අනුපාතය වැඩි කිරීම තුළින් වියෙම් කිරීමට 

තිශබන ේනන්දුව අඩු කිරීම, ඉතිිප කිරීමට තිශබන ේනන්දුව වැඩි 

කිරීම හ  භාණ්ඩ සුලභ කිරීම. ඉතින් ශම් කාරණා තුන 

ශවනුශවන්ම අපි කැප ශවලා ඉන්නවා.   

 
ැරු විමල් වීරවං  මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු රා්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිේවා, ශපොීන අනුපාතය 

ඉ ළ ෙැමීශමන් පිපශභෝ්නය අවධර්යයට පත් කරනවා, මුෙල් 

තැන්පත් කරන්න මිනිසුන් දිිප ගන්වනවා කියලා. නමුත්, 

ඔබතුමන්ලා ෙැන් ශගනැල්ලා තිශබන බදු ප්රතිපත්තිය අනුව, මීට 

ශපර ශගන ආ බදු ක්රමය අනුව බැංකු තැන්පතුවලට ලැශබන 

ශපොලිශයනුත් බේෙක් අය කරගන්නවා. තැන්පතුවලට ිනයයට 

30ක ශපොලියක් ලබා  ශෙනවා නම්, ිනයයට 20ක පමණ බේෙක් අය 

කරගන්නවා. ළතශකොට තැන්පත්කරුවන් ආපසු අවධර්යයට පත් 

ශවනවා  තිශබන හල්ලි ටික අරශගන ශවනත් ශමොනවා  ිප 

කරන්න බලනවා. ඒ නිහා ළකිශනකට පරහ්පරයි, ඔය කියන කථා. 

 
ැරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණය මට ශත්ශරනවා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අති ය ශරෝගී ශ්රී ලංකා 

ආර්ථික ශේ ය කර තියාශගන අප පිහිනන්ශන් ේඩුගම් බලා කියා 

මම කිේවා. ළතුමා කිේවා වාශේ ළක පියවරක් ගත්තාම ඒ පියවශර් 

තවත් පැති කිහිපයක් තිශබනවා. අපි ශම් ඉන්ශන් ආර්ථික 

ප්ර ්නයක ශනොශවයි, ආර්ථික අභිශයෝගයක  ආර්ථික අර්බුෙයක. 

"අරක නැ ැ, ශම්ක නැ ැ" කියලා කරුණු පැ ැදිලි කරන්න නම් 

 ිප ප සුයි.  ැබැයි, ගැටු, ළකින් ළකට තමයි විහඳාශගන යන්න 

ඕනෑ. ෙැනට තිශබන අශප් බදු ප්රතිපත්තිය හර්වකාීනන, හොකාලික 

බදු ප්රතිපත්තියක් ශනොශවයි.  ැබැයි, රටට  දිින මුෙල් අව යතා 

තිශබනවා. ඒ, ශපෞේගලිකව කාටවත් ශෙන්න ශනොව, IMF ළකට 

ශපොදි බැඳලා ශෙන්න ශනොව, ශම් රශට් අව යතාව හඳ ායි. අපි 

ෙන්නවා, අප  ුනන්වා දුන් හම ර බදු හාර්ථක බදු ශනොවන බව, 

නවීන ශලෝකයට ගැළශපන බදු ශනොවන බව. ශම් කියන ප්ර ්න 

 ුනනාශගන, අපට ලැශබන පළමුවන අවහ්ථාශේ ඒවා ශවනහ ්

කරන්න අපි සූොනම්. නමුත්, මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අප 

ෙැනට තිශබන අභිශයෝගය ශත්රුම් ගත යුතු බවයි මා ඔබතුමිය 

ඇතුළු ශම් ගරු හභාවට කියන්ශන්.  

ේේධමනය තනි ඉලක්කමකට ගැනීශම්, ශපොීන අනුපාත 

මධයහ්ථ අගයකට ගැනීශම්, විශේ  විනිමය හංචිත වැඩි කර 

ගැනීශම්, රුපියශල් අගය වැඩි කර ගැනීශම් අරමුණක්, ඉලක්කයක් 

අපට තිශබනවා. අශප් රශට් ආර්ථික වර්ධනය ශේගය ෙැන් ඍණ 

8.3යි. ඊළඟ අවුරුේශේ ආර්ථික වර්ධන ශේගය වැඩි කරගන්න 

පුළුවන් ශවයි කියලා අපි හිතනවා.  ැබැයි, ිනයයට 5කවත් ආර්ථික 

වර්ධන ශේගයකට අපි ශම් රට ශගන යන්න ඕනෑ. ශම් ශ්රී ලංකාව 

නැඟිටුවන්න ඕනෑ, මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. ඒ ඉලක්ක 

හමඟ තමයි අප ශම් පෙනම හකහ් කරලා තිශබන්ශන්.  

ශම් ශයෝ්නා රියාත්මක කිරීශම්දී, ශම් පුශරෝකථන හාර්ථක 

කර ගැනීශම්දී අවධානය ශයොමු කළ යුතු ඉතාම වැෙගත් අං  

කිහිපයක් අපි ෙකිනවා, මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. අපි 

ශකොශතක් හැලසුම් කළත්, ඒ හැලසුම් රියාත්මක කිරීමට 

ශකොශතක් කටයුතු කළත් පසු විපරම අතයව ය ශවනවා. ශමවර 

අය වැය ශල් නශේ  ඉතා පැ ැදිලිව තිශබනවා, අය වැය 

ශල් නශේ  ශයෝ්නා හමාශලෝතනය කිරීම හඳ ා -අධීක්ෂණය 

කිරීම හඳ ා- කාර්ය හාධන බලකායක් පත් කරනවා කියලා. ඒක 

ශමශතක් ශනොශව්ජත ශෙයක්. ශවනො නම්, අය වැය ශල් නශයන් 

ලහ්හන ශයෝ්නා ටිකක් ඉදිිපපත් කරනවා  ඒ ගැන සුමානයක් 

ශෙකක් කථා කරනවා  ඊට පසුව ළය හම්මත කරගන්නවා.  ැබැයි, 

ඒශකන් ශමොකක්ෙ ශවන්ශන්? ම ා භාණ්ඩාගාරයටත් ඒක පුරුදුයි. 

හම ර ශයෝ්නා අඩ පමණින් තමයි රියාත්මක ශවන්ශන්. 

හම ර ශයෝ්නා ිනයයට 80කින් පමණ රියාත්මක ශවනවා. 

හම ර ඒවා වතනයට පමණක් සීමා ශවනවා.  ැබැයි, අපි ළතැනින් 

නවතින්න ශෙන්ශන් නැ ැ. ඒ නිහා, ශමම අය වැය ශයෝ්නා 

රියාත්මක කිරීම හම්බන්ධශයන් ්නාධිපති කාර්ය හාධන 

බලකායක් පත් කර, ශම්වා රියාත්මක ශවන්ශන් ශකොශ ොමෙ, අඩු 

පාඩු තිශබන්ශන් ශකොතැනෙ, අවධානය ශයොමු කළ යුත්ශත් 

ශකොතැනටෙ කියා ශහොයා බලන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

ශමම අය වැය ශයෝ්නා රියාත්මක කිරීශම්දී බලපාන 

අභයන්තර ආර්ථිකමය කාරණා ගැන මම කලින් කිේවා. ඒ 

වාශේම බාහිර කරුණු රාිනයකුත් තිශබනවා. ළකක් තමයි, ්නතා 

අවශබෝධය. අපි ශම් කරන්න යන්ශන් ශමොකක්ෙ කියන ළක ගැන 

්නතාව වධර්යවත්ව, පැ ැදිලිව අවශබෝධ කර ගත යුතුයි.  ිප 

ශේ  ිප ආකාරයට අවශබෝධ කර ගැනීම හම්බන්ධශයන් 

විපක්ෂශේ  ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාටත් ශලොකු වගකීමක් තිශබනවා. 

අශප් හශ ෝෙර මාධයශේදීන්ටත් ඒ වගකීම ඉතා ෙැඩිව තිශබනවා. 

ශමොකෙ, ශම්  ැම ළකක්ම ළක පැත්තකින් අල්ලා ගන්න පුළුවන්.   

වත්රශලෝක වි්යපත්ර ශභෝගය පිළිබඳව ශගන ආ ශයෝ්නාව 

ගැන ළක ළක්ශකනා විවිධ විධියට කථා කරනවා. නමුත්, ශම් අය 

වැය ශල් නශේ  තිශබන්ශන් ශමශතක් හමා්ය තුළ කථා බ  

ශව්ජත ශෙයක් ගැන. අපට ළය අපනයනය කරන්න පුළුවන්ෙ 

කියලා කමිටුවක් පත් කර ශහොයා බලනවා කියලා විතරයි ශම් අය 

වැය ශල් නශේ  තිශබන්ශන්. ළශ ම නැතිව, ශ ට ඉඳලා ගං්ා 

වවන්න කියලා ශනොශවයි.  ැබැයි, හම ර පුවත් පත්වල නම් 

හම්පූර්ණශයන්ම තිශබන්ශන් ඒ විධියටයි. ඒ නිහා ශම්වාශේ  

නිවැරදි නිර්වතනය ්නතාව අතරට ශගන ඒශම් ෙැවැන්ත 

වගකීමක් විපක්ෂශේ  මන්ත්රීවරුන්ට තිශබනවා. විපක්ෂශේ  

අතිෙක්ෂ මන්ත්රීවරු පිිපහක් ඉන්නවා. ශම්වා ඕනෑ විධියට අර්ථ 

ෙක්වන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කිේශේ, ේඩුගං බලා පිහිනනශකොට, 

"ඒ පිහිනුම වැරැදියි, පහ්හට යනවා, ආර වැරැදියි" වාශේ ශේවල් 

කියන්න පුළුවන් බව.  ැබැයි, ඊට වඩා වගකීශමන් ශම් කරුණු 

රටට ශගනයන්න ඕනෑය කියන කාරණය මම හශ ෝෙරාත්මකව 

පැ ැදිලි කරනවා. මාධයශේදී හශ ෝෙරයිනුත් ළතුමන්ලාශේ 

වගකීම ේපිපම අයුිපන් ඉෂ්ට කරනවා. තවදුරටත් ඒක රියාත්මක 

කරන්න. ශම්ක නැඟිටින්න  ෙන රටක්. අඩියට වැටිලා, ගැඹුරුම 

පතුශල් තමයි අපි ෙැන් ඉන්ශන්. ඒ නිහා ශම් ශවලාශේ ය පත් 

ශ්ජතනාශවන් කරන ශේවල්වල ය පත් පැත්ත ශපන්වා දීම අපි 

 ැශමෝශේම යුතුකමක්. ඒශකන් මම අෙ හ් කරන්ශන් නැ ැ, ශම් 

කියන  ැමශේම  ිපයි කියලා අත ේහ්හන්න, ඒක  ිප කියලා 

අත්පුඩි ග න්න  කියලා. නමුත්,  ශවනහ් විධියට, විපක්ෂශේ  

හාම්ප්රොයික ක්රමශේෙයට වඩා, හාම්ප්රොයික මාධයකරණයට වඩා 

ළ ා ගිය තැනක ඉඳලා තමයි අපි කටයුතු කළ යුත්ශත්. අපි ඒක 

යුේධය කාලශේ දී ෙැක්කා. ත්රහ්තවාෙය අවහන් කරන්න ඕනෑය 

කියන ළක මුළු හමා්යම තමන්ශේ ඇඟට ගත්තා.  ැබැයි, අපි අෙ 

ඊට වඩා ශලොකු ප්ර ්නයක ඉන්නවා. අන්න ඒ ප්ර ්නශයන් ශගොඩ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

යන්න නම් අපි තුළ හාමූහිකත්වයක් තිබිය යුතුයි. ඉන් පසුව ශම් 

රා්ය බලය තවත් ශකශනකුට ගියාට කමක් නැ ැ. ඒ ඉලක්ක 

 ැම ශකශනකුටම තිශබනවා ශන්. ඒශක් කිිනදු ගැටු,වක් නැ ැ. 

ඒ නිහා ශමන්න ශම් අවශබෝධය අපි ්නතාවට ශෙන්න ඕනෑ.   

හම ර ශේ ගුණික කාරණාත් ශම් අර්බුෙවලට බලපානවා. මට 

මතකයි, 2001දීත් ඍණ ආර්ථික වර්ධනයක් ආවා. ඒකට ප්රධාන 

කාරණය  ැටියට ආර්ථික විෙයාඥයින් ශපන්වා දුන්ශන් දීර්ඝ 

කාීනනව ශම් රශට් ඇති වුණු නියඟය. ඒ නියඟයත් ළක්ක විදුලිබල 

නිෂ්පාෙනය, ශගොවිතැන ශබොශ ොම ප ළ මට්ටමකට වැටුණා. ඒ 

නිහා ශම් කටයුතු යම්කිින ඉලක්කයක් කරා ශගන ඒශම්දී 

ශේ ගුණය කියන කාරණයත් ෙැඩිව බලපානවා.  

ඊළඟට අපි ශලෝක ආර්ථික ප්රවණතා ගැන බලමු. රුිනයානු-

යුක්ශර්න යුේධය ගැන අපි ෙැන් කථා කරනවා. අපට ඒක 

බලපාන්ශන් ශකොශ ොමෙ? ශත් පිපශභෝ්නය අතින් රුිනයාව හ  

යුක්ශර්නය ිනයයට 18ක්ම අශප් රශට් ශත් තමයි පිපශභෝ්නය 

කරන්ශන්. ශමය අපට බලපාන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියලා ශකශනක් 

අ න්න පුළුවන් ශන්. තිිපඟු ආනයනය ගත්තාමත් ළශ මයි. 

ිනයයට 45ක්ම අපි ඒ රටවල් ශෙශකන් තමයි තිිපඟු ශේන්ශන්. 

ශකශනක් අ නවා ශන් ඒ රටවල් ශෙක ග  ගත්තාම අපට 

බලපාන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියලා. ඒ වාශේම ශහෝයා ශබෝංචි හ  

සූිපයකාන්ත ඇට, ශතල් ිනයයට 50ක් අපි යුක්ශර්නශයන් 

ආනයනය කරනවා.  ැබැයි, අෙ අපිට ඒ වාශේ ශේන්න බැ ැ  ඒ 

මිලට ශේන්න බැ ැ  ඒ ප සුකම් මත ශේන්න බැ ැ. හංතාරක 

පැමිණීශමනුත් අශප් රටට වි ාල ොයකත්වයක් ෙක්වන්ශන් ශම් 

රටවල් ශෙක තමයි. යකඩ, ඇහ්බැහ්ශටෝහ්, ශපොශ ොර ආදී 

ශේවල්වලින් වැඩි ප්රමාණයක් අපි ඒ රටවලින් ශේනවා.  ශම් 

රටවල් ශෙක අතර පැවැති යුේධය නිහා අපට ඇති ශවලා තිශබන 

ඍජු බලපෑම් ගැනයි මම ඒ කිේශේ. ළහි වක්ර බලපෑම් ෙ තිශබනවා. 

ශලෝක  නි් ශතල් මිලට ශම් රටවල් ශෙක අතර පවතින ආරාවුල 

ෙැඩි ශලහ බලපානවා. ෙැන් අපි කියනවා ගල් අඟුරු මිල ශබොශ ෝ 

ශහයින් වැඩි ශවලා කියලා. ඒ කාරණාවලට ශම් රටවල් ශෙක 

අතර පවතින යුේධය ඉතා පැ ැදිලිව බලපානවා. අවුරුදු කිහිපයක 

පැවැති මිලත් ළක්ක බැු,ශවොත්,  ෙැන් ළකට  ාරිනයයක් විතර 

ඉ ළ නැඟපු මිලකට තමයි අපට ගල් අඟුරු ශගශනන්න ිනදු ශවලා 

තිශබන්ශන්. ශවනත් හැපයුම්වලටත් ඒ වාශේමයි. අපි 

බලාශපොශරොත්තු වන ඉලක්ක කරා ළඟා වීමට ඒ වාශේ 

්ාතයන්තර කරුණුත් ෙැඩිව බලපානවා.  

ඊළඟ කාරණය තමයි, ප්ර්ාතන්ත්රවාදී කටයුතු. ශම් කිිනම 

ශ ේතුවක් නිහා ශම් හභාවට තිශබන ප්ර්ාතන්ත්රවාදී අයිතීන්, 

්නතාවට තිශබන ප්ර්ාතන්ත්රවාදී අයිතීන් ළකක්වත් අඩු කරන්න, 

කප්පාදු කරන්න අපට බැ ැ.  ශේයය ආොයම් පනතට හංශ ෝධන 

රාිනයක් ශගනැල්ලා ඉතා  දිිනශේ  ඒක හම්මත කර ගන්න අපට 

අව ය වුණා.  ැබැයි, ්නතාව තම අයිතිය රියාත්මක කිරීම නිහා 

ශශ්රේෂ්ඨාධිකරණයට ඒ හම්බන්ධශයන් ශපත්හම් 8ක් ඉදිිපපත් 

වුණා. ඉතින් ඒ හඳ ා කාල සීමාව ලබා දුන්නා, ෙවහ් 21ක්. 

ඒශකන් අෙ හ් කරන්ශන් නැ ැ, ශම් ශේවල් නිහා ්නතාවට 

තිශබන ප්ර්ාතන්ත්රවාදී අයිතිය අවලංගු කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ 

වාශේම අධිකරණයට තිශබන සුවිශ ේම් බලය රියාත්මක විය 

යුතුයි. මම කිේශේ, ශම් ිනයල්ලත් ළක්ක තමයි අශප් කටයුතු 

හැලසුම් කරන්න ිනදු ශවලා තිශබන්ශන් කියන කාරණාවයි.  

 අශප් ගරු  ර්ෂ ෙ ිනල්වා මැතිතුමා ර්ශේ  මුෙල් පිළිබඳ කාරක 

හභාශේ හභාපතිතුමා ශලහ  පත්වීම ගැන මම හන්ශතෝෂ ශවනවා. 

පසුගිය ෙවහ්වල අපි බදු ශරගුලාින කිහිපයක් ශගශනන්න ේත්හා  

කළා. ළතුමන්ලාශේ කමිටුව ශයෝ්නා කළා,  ඒක ළො ශගශනන්න 

ළපා කියලා. මමත් ෙැක්කා, ඒ ඉල්ීනම ඉතාම හාධාරණයි.  ඒක 

නිහා අපි ඒක කල් ෙැම්මා. මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, 

ඉතින් ශම් ිනයල්ලත් ළක්ක තමයි අපට ශම් ගමන යන්න ිනදු 

ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ නිහා මම ශම් ගරු හභාවටත්, හමහ්ත 

රටටත් ශයෝ්නාවක් කරන්න කැමැතියි. අපි ෙැවැන්ත ආර්ථික 

අර්බුෙයකට මුණුණ දුන්නා. අපිට හිතා ගන්නවත් බැිප ආර්ථික 

අගාධයකට වැටුණා. ෙැන් අපි ඒ වැශටන ශේගය අඩු කරශගන 

තිශබනවා. අපි ෙැන් ඒ අගාධශේ  පතුශළේ ගැඹුර ෙකිනවා, පතුශළේ 

ඉඳශගන අ හ ෙකිනවා. ශම්ශකන් ේඩට යන්න නම් අපි තුළ 

යම්කිින හාමූහික ළකඟතාවක්, අවශබෝධයක් තිබිය යුතුයි. අන්න 

ඒ අවශබෝධය, ළකඟතාව ඇතිව ශම් ගමන යමු කියලා මම ිනයු, 

ශෙනාට ආරාධනා කරනවා. 

  ළක්තරා කියමනක් ගැන හඳ න් කරලා  මශේ කථාව නිමා 

කරන්න මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ශම්ක, තරුණ පරපුශර් 

ප්රගතියීනන්ශේ ශබොශ ොම ආකර්ෂණයට ලක් වූ නායකශයක් 

කියපු කථාවක්. ඒ කියමශනන් කියනවා, "අපි අර්බුෙයකට මැදි වී 

ඇත්ශත්ය. ඉතින් ඊට සූොනම් වීම, අසීරු පිළිතුරු ශහවීම  ැරුණු 

විට අපට ශවනත් විකල්පයක් නැත්ශත්ය. ළශහේම අර්බුෙයට මුණුණ 

දීමට අව ය වධර්ය අපට ඇත" කියලා.  කවුෙ ශම්ක කියන්ශන්? 

අශප් ගරු විජිත ශ ේරත් මන්ත්රීතුමාත් ශම් ශවලාශේ  හභාශේ 

ඉන්නවා. අ'නිනශටෝ ශ්ජ ගුශේරා ශම්ක කියන්ශන්.  අ'නිනශටෝ ශ්ජ 

ගුශේරාශේ තිපතාපොනය ලියලා තිශබනවා, අයි. ලේශරහ්කි 

කියන ශල් කයා. ඒ ශපොශත් තමයි ශම් ප්රකා ය තිශබන්ශන්. 

ළතුමා කියලා තිශබනවා, "අපි අර්බුෙයකට මැදි වී ඇත්ශත්ය. 

ඉතින් ඊට සූොනම් වීම, අසීරු පිළිතුරු ශහවීම  ැරුණු විට අපට 

ශවනත් විකල්පයක් නැත්ශත්ය. ළශහේම අර්බුෙයට මුණුණ දීමට 

අව ය වධර්ය අපට ඇත" කියලා. ඒ නිහා  අපි වධර්යශයන් 

යුතුව ශම් අර්බුෙයට මුණුණ ශෙමු. ඒ හඳ ා ිනයු, ශෙනාට ළකතු 

ශවන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. මූලාහනාූ ඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි,  මට  දීර්ඝ ශේලාවක් ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමියට  

හ්තුතිවන්ත ශවමින් මා නි ඬ ශවනවා.  
 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ගාමිණී වශල්ශබොඩ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 9ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 

[පූ.භා. 11.10  
 

ැරු ැාමිණී වනල්නබොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி வதலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අශප් රශට් 77වන අය වැය 

විධියට පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිිපපත් කර තිශබන 2023 වර්ෂය හඳ ා 

වන අය වැය ශල් නය පිළිබඳව  වතන හ්වල්පයක් ප්රකා  

කරන්නට අවහ්ථාව ලැීජම පිළිබඳව මම හතුටු ශවනවා. ගරු මුෙල් 

රා්ය ඇමතිතුමා ශම් අය වැය ශල් නය පිළිබඳව කථා කළා.  

ළතුමාශේ කථාව  අවහන් කළ තැනින්ම මශේ කථාව ආරම්භ 

කරන්න මම කැමැතියි. ළතුමා කියනවා අෙ ශම් රශට්  ආර්ථිකය 

මුණුණ දීලා තිශබන අර්බුෙශේ  පතුළ ශප්නවා,  ඒ පතුශළේ ඉඳලා 

ේඩ බලපුවාම අර්බුෙය හඳ ා විහුනම ශපශනනවා කියලා. ශම් 

මුණුණ දීලා තිශබන ආර්ථික අර්බුෙයට විහුනම් ශහොයා ගන්න 

අව යයි කියලා අපි ෙන්නවා.  ළශ ම විහුනම් ලැශබනවා නම්,  

ආර්ථිකශේ  ප්රධාන ගැටු, ශෙක වන අභයන්තර මූලය 

හ්ථාවරත්වයට රට පත්වීම හ  බාහිර හංචිත  ර ා ශඩොලර් 

ප්ර ්නය විහඳීම කියන කාරණා ශෙකම ිනදු විය යුතුයි. නමුත්, 

නිර්ණායක විධියට ගත්තාම ආර්ථිකය හ්ථාවර ශවමින් පවතිනවා 

නම් ේේධමනය වැඩි ශවන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියලා මම 

ළතුමාශගන් අ න්න කැමැතියි. ආර්ථිකය හ්ථාවර ශවමින් 

191 192 

[ගරු රංජිත් ිනයඹලාපිටිය ම තා  



2022 ශනොවැම්බර් 15 

පවතිනවා නම් ශපොීන අනුපාතය ඉ ළ යන්ශන් ශකොශ ොමෙ? 

ආර්ථිකය හ්ථාවර ශවමින් පවතිනවා නම්  දිනපතා ආ ාර මිල 

වැඩි ශවන්ශන් ශකොශ ොමෙ? රැකියා අහිමි ශවන්ශන් ශකොශ ොමෙ? 

දිනපතා වයාපාර කඩාශගන වැශටන්ශන් ශකොශ ොමෙ? දිනපතා 

ශවශළඳ ශපොළ අහිමි ශවන්ශන් ශකොශ ොමෙ?  දිනපතා ආර්ථිකය 

 ැකිශළන්ශන් ශකොශ ොමෙ?  ආර්ථික ගැටු,ව නිරාකරණය ශවන 

නිර්ණායකවලදී - 

 
ැරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

මම ශම් හභාවට කිේශේ අපි ආර්ථික අගාධශේ  පතුළට 

වැශටන ශේගය අඩු ශවලා තිශබනවා කියලා විතරයි, මූලාහනාූ ඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමියනි. ශම්ක හමනය ශවලා කියලා මම කිිනශහේත්ම  

කියන්ශන් නැ ැ. ළශ ම ිනදු ශවලාත් නැ ැ. 

 
ැරු ැාමිණී වනල්නබොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி வதலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

ගරු රා්ය ඇමතිතුමනි, Rating agencies අශප් රට ''CC'' 

ඉඳලා "D" ෙක්වා ප ත ෙමනවා. ආිනයානු නිෂක්ාහන හංගමය 

අශප් හාමාජිකත්වය අහිමි කරන තැනට ශයෝ්නා ශගනැල්ලා, 

අපට ආනයනය කරන්න ඕනෑ ශේවල් ටිකවත් ආනයනය කර 

ගන්න බැිප තත්ත්වයට පත් කරමින් තිශබනවා. අශප් විශේ  

විනිමය හංචිත ප්රමාණය පසුගිය මාහශේ දී ශඩොලර් මිලියන 

100කින් ප ත වැටුණා. ඒ කියන්ශන්, තවම අගාධශේ  පතුලට අපි 

ගිහිල්ලා නැ ැ කියන නිර්ණායක තමයි තිශබන්ශන්. ගරු මුෙල් 

රා්ය ඇමතිතුමාට මා හ්තුතිවන්ත වනවා, ළතුමා ඒ කාරණය 

පිළිගැනීම පිළිබඳව. ඒ අගාධශේ  පතුල ශනොශපශනන, ශේයය 

ආර්ථිකය ගිල ගනිමින් ිනටින, ්ාතයන්තර ශවශළඳ ශපොශළේ 

ග්ර ණයට අණු ශවලා තිශබන ආර්ථිකය ඉන් මුො ගන්න අව ය 

ශයෝ්නා තමයි ශම් අය වැය ශල් නශයන් ඉදිිපපත් ශවන්න ඕනෑ. 

 ැබැයි, කියන්න කනගාටුයි, මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. 

ශේයය ආර්ථිකය  ක්තිමත් කරන, ආර්ථික ප්රගමනයට ශ ේතු  වන 

සුළු  ා මධය පිපමාණ කර්මාන්ත දිිපගන්වන ආර්ථික හංවර්ධන 

ශයෝ්නා ශම් අය වැය ශල් නශේ  ඉදිිපපත් ශවලා තිශබනවාෙ? 

මට ශෙන්න පුළුවන් පිළිතුර නම්, ළශ ම ශයෝ්නා ඉදිිපපත් ශවලා 

නැ ැ කියන ළකයි. විශේ  හංචිත ගැටු,ව නිරාකරණය කර 

ගන්න වාශේම විශේ  හංචිත රටට ආකර්ෂණය කර ගන්න අඩු 

තරමින් අප අපනයනය කරන භාණ්ඩ  ා ශහේවාවලට  ම්බ 

ශවන්න ඕනෑ ශඩොලර් ටික රටට ශගන ඒමට අව ය ශයෝ්නා 

ටිකවත් ශම් අය වැය ශල් නශේ  ඉදිිපපත් ශවලා තිශබනවාෙ? 

පිළිතුර, ළවැනි ශයෝ්නා ඉදිිපපත් ශවලා නැ ැ කියන ළකයි. 

ළශ ම නම්, තමුන්නාන්ශහේලා ශම් අය වැය ශල් නශයන් ඉදිිපපත් 

කරන ඉලක්ක හම්පූර්ණ කර ගන්ශන් ශකොශ ොමෙ?  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අපි ආොයම් පැත්තට 

අවධානය ශයොමු කශළොත්, 2021දී මුළු රා්ය ආොයම රුපියල් 

බිලියන 1,464යි  2022දී රුපියල් බිලියන 2,094යි  2023දී 

ඇහ්තශම්න්තු කරනවා, රුපියල් බිලියන 3,415ක් ලබා ගන්න. 

 2022ට හාශප්ක්ෂව 2023 වර්ෂය ගත්ශතොත්, 2023දී ිනයයට 

38.6ක ආොයම් වර්ධනයක් අශප්ක්ෂා කරනවා. ශම් ආොයම් 

වර්ධනය අශප්ක්ෂා කරන්ශන් අශප් ආර්ථිකය කුමන තත්ත්වයක 

තිබියදීෙ? ශපොීන අනුපාතය ිනයයට 20ට වැඩිශවලා, 

වයාපාිපකයන්ට තම ණය හඳ ා ිනයයට 25ක, 30ක ශපොලියක් 

ශගවන්න ිනදු ශවලා තිශබනවා. ශමවැනි අවහ්ථාවකදී 

ආර්ථිකශයන් ආකර්ෂණය කර ගන්නා ශම් ආොයම කාන්දුවීම් 

විධියට, ළශ ම නැත්නම් බදු විධියට හාර්ව ආර්ථිකශයන් ළළියට 

යනවා. ළතශකොට නිෂ්පාෙකයන්, අපනයනකරුවන්  ා ශම් 

ආර්ථිකය  සුරුවන බලශේග තමන්ශේ කටයුතු කර ශගන 

යන්ශන් ශකොශ ොමෙ? ඔවුන්ට ශම් කටයුත්ත කර ශගන යන්න 

ශවන්ශන් නැ ැ. ශම් අය වැය ශයෝ්නා  ර ා ආොයම් බදුවලින් 

විතරක් අපි බලාශපොශරොත්තු වනවා, රුපියල් බිලියන 354ක 

වර්ධනයක්. 2021 වර්ෂයට හාශප්ක්ෂව ගත්ශතොත් ළය ිනයයට 

202ක වර්ධනයක්. නමුත්, අපට ශම් ආොයම් ඉලක්කය ලබා 

ගන්න බැ ැ.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ලංකාශේ පවුල්  ැටඅටලක්ෂයක් 

ඉන්නවා. මුෙල් රා්ය ඇමතිතුමා  ළතුමාශේ කථාශේදී කිේවා, 

 ැටඅටලක්ෂයක් වූ පවුල්වලින්  තළිහ් ලක්ෂයකට ආධාර 

ශෙන්න ිනදුශවලා තිශබනවා කියලා. ඒ ශෙන ආධාරවලිනුත් වක්ර 

බදු විධියට අය කර ගන්න බලාශපොශරොත්තු වන ප්රති තය, 2022ට 

හාශප්ක්ෂව ිනයයට 81කින් වැඩියි. VAT ළක වැනි බදු යටශත් 

ශමම වක්ර බදු ප්රමාණය අය කර ගැනීමට හැලසුම් කර තිශබනවා. 

ඒ කියන්ශන්, ශම් ආොයම් ඉලක්ක හපුරා ගන්න ලැශබන්ශන් 

නැ ැ කියන ළකයි. ආොයම් ඉලක්ක හපුරා ගන්න ලැශබන්ශන් 

නැත්නම් වියෙම් ඉලක්ක හම්පූර්ණ කර ගන්ශන් ශකොශ ොමෙ? ඒ 

අභිශයෝගයට තමුන්නාන්ශහේලාශේ ර්ය මුණුණ ශෙනවා. ඒ නිහා 

ශම් ආොයම්  ා වියෙම් මඟින් ඉදිිපපත් කර තිශබන ශල් නය, 

සුන්ෙර ශල් නයක් වුණාට ළය යථාර්ථවාදීව ම  ශපොශළොශේ 

රියාත්මක කරන්න බැිප ශල් නයක් බවට පත් ශවනවා. ඒ 

පිළිබඳව අප කථා කරන්ශන් හතුටින් ශනොව, අහතුටිනුයි. ශම් 

පිළිබඳව අප කථා කරන්ශන් කු කත්වශයන් ශනොව, දුශකන්. ඇයි, 

අපි ළශ ම කථා කරන්ශන්? ළශ ම කරන්ශන් නැතිව ශම් බේෙ 

අය කර ගන්න පුළුවන් ක්ශෂේත්ර තිශබනවා. නමුත්, ශම් අය 

වැශයන් ඒවා ආඝ්රාණය කරලා නැ ැ  කළු ආර්ථිකය ගැන කථා 

කරලා නැ ැ. ශම් රශට් ිනටින වි ාල ව ශයන් ආොයම් ලබන 

ප්රබලයන් ටික අත් ැර ොලා, හාමානය මිනිසුන්ශගන් බදු අය කර 

ගන්න ක්රමයකටයි ගිහිල්ලා තිශබන්ශන්. ඒ නිහා ශම් සුබහාධන 

කටයුතු, අධයාපනය, ශහෞ යය පවත්වා ශගන යන්න  ැකි ශවයිෙ 

කියන කාරණය පිළිබඳව වි ාල හැකයක් ඉදිිපශේ දී මතු වනවා. 

ශමොකෙ, ශම් කියන බදු ප්රමාණය අය කර ගන්න නම්, ශවශළඳාම 

තිශබන්න ඕනෑ  ශවශළඳාම තිශබන්න නම්, බඩු මිලදී ගන්න 

පාිපශභෝගිකයා -රශට් ්නතාව- අශත් මුෙල් තිශබන්න ඕනෑ. රශට් 

්නතාවට ශවනම බදු ග ලා, ආොයම් බදු විධියට ඒශගොල්ලන් ළඟ 

තිශබන මුෙල් ටික ළකතු කර ගන්නවා. PAYE tax ළක වැඩිශයන් 

කැශපනවා  භාණ්ඩවල මිල ිනයයට 200කින්, 300කින් ඉ ළ 

ගිහිල්ලා තිශබනවා. ළශ ම නම්  හමාගම්වල  ා වයාපාරවල 

ශවශළඳාම ඉ ළ යන්ශන් ශකොශ ොමෙ? ශවශළඳාම ඉ ළ ගිශේ  

නැත්නම් ලාභ නැ ැ  ලාභ නැත්නම් බේෙ නැ ැ  බේෙ නැත්නම් 

බදු ආොයම ර්යට ශ ොයා ගන්න ලැශබන්ශන් නැ ැ. ශම්ක තමයි 

යථාර්ථය. ඒ නිහා ශම් තත්ත්වය පිළිබඳව අපි අවධාරණය 

කරනවා. 

ඊළඟට, අපි විශේ  හංචිත  ා ශඩොලර් ප්ර ්නය පිළිබඳව බලමු. 

විශේ  විනිමය පනත ගැන ශම් හභාශේදී අපි ළක දිගටම 

්නාධිපතිතුමාශේ, අගමැතිතුමාශේ හ  කැබිනට් අමාතයවරුන්ශේ 

අවධානය ශයොමු ශකශරේවා. ඒ වාශේම ශම් හම්බන්ධශයන් 

ර්ශේ  මුෙල් පිළිබඳ කාරක හභාශේ කථා කළා  COPE ළශක් 

කථා කළා  COPA ළශක් කථා කළා. 1953 අංක 24 ෙරන විනිමය 

පාලන පනත ඉවත් කරමින් 2017 අංක 12 ෙරන විශේ  විනිමය 

පනත ශගනාවා  ළම පනත තුළින්, අපනයන කටයුතුවල 

නියැශළමින් ශඩොලර් වංතාවල නිරතවන්නන්ශේ විශේ  විනිමය 

ගනුශෙනුවලට පනවා තිබුණු සීමා ඉවත් කිරීම නිහා මාහයකට 

ශඩොලර් මිලියන 150ත් 300ත් අතර ප්රමාණයක් -ේපිපම 300කට 

යටත්ව- අයුතු ආකාරයට ශම් රටින් පිට රටවලට යනවා. අෙටත් 

ඒක ශවනවා. ගරු මුෙල් රා්ය ඇමතිතුමනි, ඒ අශප් රටට හිමි 

ශඩොලර් ප්රමාණයක්. ශම් අය වැය ශයෝ්නා ශගනැල්ලා 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

තිශබන්ශන් හේභාවශයන් නම්, ශම් අය වැය ශයෝ්නාවලින් ශම් 

රශට් ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරන්න අශප්ක්ෂා කළා නම්, විශේ  

විනිමය පනශත් 21, 22, 23 වගන්ති හංශ ෝධනය ශනොකරන්ශන් 

ඇයි? ඒ කාරණය ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාශේ අවධානයට මම 

ශයොමු කරනවා. ම  බැංකු අධිපතිතුමාත් කියනවා, ශම් හංශ ෝධන 

කරන්න ඕනෑය කියලා. මුෙල් අමාතයාං යත් ළය කියනවා. ශම් 

හංශ ෝධන ඉශ"  ැදිලා, ඇවිෙශගන ගිහිල්ලා අනුමත ශවලා 

ළන්න ඕනෑෙ? ඇයි, ඒවා ඉදිිපපත් ශනොකරන්ශන්? ශම්ශකන් 

අෙ හ් කරන්ශන්, රියාත්මක කරන්ශන් ශවන නයාය පත්රයක් 

කියන ළක. වුවමනාශවන්ම, රට ශම් ආර්ථික අගාධයට යන ළක 

වළක්වන්ශන් නැතිව නෑ සූ කනින්, ශනොදුටු ඇිනන් හිඳිමින් අර්බුෙය 

තව ේග්ර ශවන්න ශෙනවා. ඒ ශමොකටෙ? ඒකට ඕනෑ කරන 

ශයෝ්නාව ශම් අය වැය ශල් නශේ  22වැනි පිටුශේ ඉදිිපපත් 

කරලා තිශබනවා. මුෙල් ඇමතිතුමා ඒක කියන්ශන් ශකොශ ොමෙ?  

2023 අය වැය කථාශේ 22වැනි පිටුශේ ළතුමා ශමශහේ 

කියනවා: 

"ශ්රී ලංකන් ගුවන් හමාගම, ශ්රී ලංකා ශටලිශකොම්, ශකොළඹ හිල්ටන් 

ශ ෝටලය, ශවෝටර්හ් ඒජ් ශ ෝටලය හ  ශ්රී ලංකා රක්ෂණ හංහ්ථාව 

හ  ඒවාශේ  පිපපාලිත හමාගම් ප්රතිවයු ගත කිරීම හඳ ා ප්රථමශයන්ම 

පියවර ගනු ඇති අතර, ළමඟින් ලැශබන ආොයම රශට් විශේ  විනිමය 

හංචිත වැඩි කර ගැනීමටත් ..."  

ශම්ශකන් ශමොකක්ෙ කියන්ශන්? අශප් රශට් හම්පත් 

ශඩොලර්වලට විකුණනවා. ශවෝටර්හ් ඒජ් ශ ෝටලය, ශ්රී ලංකා 

රක්ෂණ හංහ්ථාව යනාදී ආයතන විකුණනවා කියන ළකයි ශම් 

කියන්ශන්. ශ්රී ලන්කන් ගුවන් හමාගම නම් කමක් නැ ැ. ඒක පාඩු 

ලබන ආයතනයක් ශන්. ඒ ආයතනය පිළිබඳව වි ාල ව ශයන් 

ප්ර ්න තිශබනවා. අපි ඒක අත් ිපමු ශකෝ. 

ඊළඟට ශමොකක්ෙ ශවන්ශන්? ශ්රී ලංකා රක්ෂණ හංහ්ථාව 

කියන ර්ශේ  ආයතනය පිටහ්තරයට පැවරුණාම, ඒ අය third-

party insurance ළක අශ ෝින කරයි. අශප් රශට් ිනටින අහිංහක 

මිනිසුන් තමන්ශේ ශමෝටර් රථයට, ශමෝටර්බයිිනකලයට, ත්රිශරෝෙ 

රථයට ශගවන රක්ෂණ වාිපකය තුන් ගුණයකින්,  තර ගුණයකින් 

වැඩි කරයි. ළ තශකොට කවුෙ ශම්වාට වග කියන්ශන්? ශම්වාට 

පිළිතුරු ශෙන්න පුළුවන්ෙ? ශමශ ම අගාධයකට ඇෙශගන යන අය 

වැය ශල් නයකින් ශමොකක්ෙ ශම් රටට, ්නතාවට ගන්න පුළුවන් 

හැනසීම කියලා අපි අ නවා. ශමවැනිම තවත් ශයෝ්නා ශෙකක් 

ශමහි හඳ න්ව තිශබනවා. ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාිපය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, Ceylon Petroleum Corporation ඇතුළු 

ආයතන විිනන් අරශගන තිශබන ණය ර්ය පවරා ගන්නවා. ඒ 

ණය ර්ය පවරා ගත්තාම ඒ ආයතන ලාභ ලබන ආයතන ශලහ 

ශපශනනවා. ඊට පහ්ශහේ විශේයය ගැනුම්කරුවන්ට ඒ ආයතන 

විකුණන්න පුළුවන්.  ම්බන්ශතොට වරාය දුන්නා වාශේ 

ශනොශරෝජශතෝශල් තාප විදුලි බලාගාරය ශවනම විකුණයි. ඒ 

විධියටම කැලණිතිහ්හ විදුලි බලාගාරයත්, ලක්ෂපාන විදුලි 

බලාගාරයත් විකුණන්න පුළුවන්. ආශයෝ්කයන්ට ඒ ආයතන 

ශවන ශවනම ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරන්න 

අව ය වයු ය, නීතිමය තත්ත්වය නිර්මාණය කරන අය වැය 

ශල් නයක් තමයි ශම් ඉදිිපපත් කරලා තිශබන්ශන්.  

 
ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවහන්.  

 

ැරු ැාමිණී වනල්නබොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி வதலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මට තව ටික ශවලාවක් 

ශෙන්න.  

ශම් ඉදිිපපත් කර තිශබන අය වැය  ශල් නශයන් ශම් රශට් 

්නතාවශේ අශප්ක්ෂා ඉෂ්ට ශවනවාෙ? ම  මැතිවරණශේ දී ශම් 

රශට්   ැටඅට ලක්ෂයක ්නතාව ඡන්ෙය දීලා, තුශනන් ශෙශක් 

බලයක් දීලා, "ශහෞභාගයශේ  ෙැක්ම" ප්රතිපත්ති ප්රකා ය තවදුරටත් 

අනුමත කළා. ළශලහ ්නතාව විිනන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ළවපු 

මන්ත්රීවරුන්ශගන් මම අ නවා, තමුන්නාන්ශහේලාට ශම් ම ්න 

වරම දුන්ශන් ශම් ආයතන විකිණීම අනුමත කරන්නෙ කියලා. 

තමුන්නාන්ශහේලාට ශරදි ඇඳශගන ශම්වාට කැමැත්ත ප්රකා  

කරන්න පුළුවන්ෙ කියලා ශ්රී ලංකා ශපොදු්න ශපරමුශණන් මනාප 

අරශගන ආපු මන්ත්රීවරුන්ශගන් මම අ නවා. ්ාතික ආර්ථිකය 

ශගොඩ නඟන්න, ශේයය ආර්ථිකය  ක්තිමත් කරන්න, සුළු  ා 

මධය පිපමාණ කර්මාන්ත ආරක්ෂා කරන්න, අපනයන ආොයම 

වැඩි කරන්න ආපු මන්ත්රීවරුන්ශගන් අවහන් ව ශයන් මම 

අ නවා, තමුන්නාන්ශහේලාට ඡන්ෙය දීලා අනුමත කරන්න පුළුවන් 

අය වැය ශල් නයක් ෙ ශම් ඉදිිපපත් කර තිශබන්ශන් කියලා.  

හ්තුතියි, මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. 

 
ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු විජිත ශ ේරත් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 24ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
[පූ.භා. 11.21  

 
ැරු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ්නාධිපති රනිල් වික්රමිනං  

ම ත්මයා මුෙල් ඇමතිවරයා විධියට ළතුමාශේ පළමුවැනි අය වැය 

ශල් නය ඊශේ  පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිිපපත් කළා. ඇත්තටම 

ගත්ශතොත් ශම් අය වැය ශල් නශේ  අඩංගුව තිශබන්ශන්, ්නතාව 

මත තවත් බදු බර පැටවීමත්, ණය බර පැටවීමත්, ඒ වාශේම අපට 

ඉතිිප ශවලා තිශබන රා්ය ආයතන ටික විකිණීමත් විතරයි. 

 රශයන් ගත්ශතොත්, ඒක UNP අය වැයක්. UNP අය වැයකට අෙ 

ශ්රී ලංකා ශපොදු්න ශපරමුශණ් ඇමතිවරු, මන්ත්රීවරු කිින 

හිිපකිතයක්, ලජ්්ාවක් නැතිව ආයර්වාෙ කරනවා  ඒශක් ශ ොඳ 

කියනවා. 

ළො ශ්රී ලංකා ශපොදු්න ශපරමුණ බලයට ආශේ, ්නවරම 

ගත්ශත්, "ශේයය හම්පත් ආරක්ෂා කරනවා, ළක්හත් ්ාතික 

පක්ෂශේ  ප්රතිපත්තියට පට ැනිව ශම් රශට් ආර්ථිකය ශගන 

යනවා" කියලායි.  ැබැයි, අෙ කරන ශේවල් හම්පූර්ණශයන් ඊට 

පරහ්පරයි.  රය විධියට ගත්ශතොත්,  "IMF ශයෝ්නා ශමහි අඩංගු 
ශවන්ශන් නැ ැ, ඊට ළ ා ගිය ෙැක්මක් හහිතව තමයි ශමවර අය 

වැය ශල් නය ඉදිිපපත් කරලා තිශබන්ශන්" කියලා මුෙල් 

ඇමතිවරයා කිේවාට, අපි අය වැය හං යා ශල් න 

වි ්ශල්ෂණාත්මකව බැු,ශවොත්, ්ාතයන්තර මූලය අරමුෙල කියපු 

ශේ තමයි මුෙල් ඇමතිවරයා ඉෂ්ට කරලා තිශබන්ශන් කියන ළක 

ඉතා පැ ැදිලියි. ්ාතයන්තර මූලය අරමුෙල පසුගිය මාර්තු මාහශේ  

ශෙවැනි ො Article IV Consultation  ලියවිල්ල ඉදිිපපත් කළා. ඒ 
Article IV Consultation ලියවිල්ශලන් ්ාතයන්තර මූලය 
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[ගරු ගාමිණී වශල්ශබොඩ ම තා  
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අරමුෙල ඉතා පැ ැදිලිව ශකොන්ශේින ප ක් ශයෝ්නා කළා. ඒ 

ශකොන්ශේින ප  මම නැවත නැවතත් අවධාරණය කරනවා, 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි.  

ඉන් පළමුවැනි ළක, "scope for raising income tax and 

VAT rates and minimizing exemptions" කියන ශකොන්ශේිනය. 
ඒ කියන්ශන් බදු වැඩි කරන්න, වැට් ළක වැඩි කරන්න, බදු හ න 

අඩු කරන්න කියන ළකයි. IMF ළක ශම් Article IV Consultation 

ලියවිල්ශලන් ඉතා පැ ැදිලිව ළශ ම ශයෝ්නා කරනවා. ශෙවනුව 

IMF ළක ශයෝ්නා කරනවා, "reform state-owned enterprises" 

කියලා. ඒ කියන්ශන්, රා්ය ආයතන ප්රතිවයු ගත කරන්න කියන 
ළක. ඒ වාශේම IMF ළක ශයෝ්නා කරනවා, "adopt cost-

recovery energy pricing" කියලා. ඒ කියන්ශන්, බල ක්තිය 
පිිපවැය මත මිල තීරණය කරන්න කියන ළක. ඒ වාශේම IMF ළක 

ශයෝ්නා කරනවා, "flexible exchange rate" කියලා. ඒ 
කියන්ශන්, රුපියල පා කරන්න. අවහාන ව ශයන්  IMF ළක 

ශයෝ්නා කරනවා, "fight  corruption" කියලා. ෙැන් "fight 

corruption" කියන ළක නැතිව  ඉතිිප  තරම රියාත්මක ශවනවා.  

"Fight corruption" කියන ළක  ළතුමා බැ ැර කර  තිශබනවා. 

්නාධිපතිවරයා අය වැය කථාශේ කියනවා, "දූෂණය, වංතාව, 
නාහ්තිය වළක්වලා ශම් රශට් ආර්ථිකය  ෙන්න බැ ැ. ළශ ම 

කවුරු ශ ෝ කියනවා නම්, ඒක මිථයාවක්  මුළාවක්. ළශ ම 
තැනකින් රශට් ආර්ථිකය  ෙන්න බැ ැ" කියලා.  

 මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අශප් රශට් ආර්ථික අර්බුෙය 
ශම් තරම් ේත්හන්න වුශණ්ම දූෂණය, වංතාව, නාහ්තිය කියන 

වැරැදි ශේ පාලන හංහ්කෘතිය නිහායි කියන ළක  ිප පැ ැදිලියි. 

රටක මූලය විනයක් නැත්නම්, ශේ පාලන නායකත්වයට මූලය 
විනයක් නැත්නම් රශට් හමහ්ත ආර්ථික පේධතියටම, රා්ය 

යන්ත්රණයටම මූලය විනය නැති ශවනවා. අශප් රට, ඒ වාශේම 
අප්රකානු රටවල් ශම් හා වි ාල ආර්ථික අගාධයකට තල්ු, ශවලා 

තිශබන්ශන් අශප් රටවල් තුළ තිශබන දූෂණ, වංතා, නාහ්තිය 
කියන වැරැදි ශේ පාලන හංහ්කෘතිය නිහායි. ඒක නැති කරන්ශන් 

නැතිව ආර්ථිකය  ෙන්න පුළුවන් කියලා ළතුමා හිතනවා නම්, ඒක 

තමයි මිථයාව  ඒක තමයි මුළාව  ඒක තමයි අතරමංවීම. ඇත්තටම 
ගත්ශතොත්  IMF ළක කියපු විධියට තමයි ශම් බදු වැඩි කරලා 

තිශබන්ශන්.  IMF ළක කියපු විධියට තමයි රා්ය ආයතන 
reform කරන්ශන්. මම IMF ළශක් වැරැේෙක් කියනවා ශනොශවයි. 
හාමානය වයාපාිපකශයක් බැංකුවකින් ණයක් ගන්න යනශකොට, ඒ 
බැංකුව අයිතිකාරයා විවිධ ශකොන්ශේින ෙමනවා. බැංකුව 

අයිතිකාරයා ණය  ශෙේදී තමන් ශෙන ණය ලබා ගැනීම හඳ ා විවිධ 
ශයෝ්නා ඉදිිපපත් කරනවා. ඒක බැංකුශේ වැරැේෙක් ශනොශවයි. 

 ැබැයි, වයාපාිපකයා ෙැන ගන්න ඕනෑ, ඒ ශයෝ්නා රියාත්මක 

කිරීම තුළ තමන්ශේ  වයාපාරයට වාිනයක් ශවනවාෙ, අවාිනයක් 
ශවනවාෙ කියලා බලන්න. ෙැන් ඒ ගැන කිිනදු තැකීමක් කරන්ශන් 

නැතිව ඔබතුමන්ලා කරලා තිශබන්ශන් ශබොශ ොම හරල විධියට 
බදු වැඩි කරන ළක. හාමානයශයන් අපි ෙන්න විධියට ඕනෑම 

ආණ්ඩුවකට බදු ග න්න ශවනවා.  ැබැයි, ග න බේෙ හාධාරණ 
ශවන්න ඕනෑ, හරල ශවන්න ඕනෑ. ශම් ආණ්ඩුව කශළේ, ආර්ථිකය 

ශම් තරම් අර්බුෙයකට කඩා වැටිලා නැති ශවලාශේ බදු නිෙ හ් 

කිරීමයි. තමන්ශේ හිතවතුන්ට යම් යම් හ න ශෙන්න වයාපාිපක 
වුවමනාව මත බදු නිෙ හ් කළා. ඒශකන් රුපියල් බිලියන 600ක් 

අපට අහිමි වුණා. ළශ ම කරපු ආණ්ඩුව රට ශම් තරම් 
බංශකොශලොත් තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශබන ශවලාශේ, සුළු  ා 

මධය පිපමාණ වයාපාිපකයා නිෂ්පාෙකයා බරපතළ ආර්ථික 
පීඩාවකට පත් ශව්ජත ශවලාශේ, ඒ අය මත බදු ග නවා. අන්න 

ළතැනයි අහාධාරණය තිශබන්ශන්. ශම්, ආර්ථික අර්බුෙයකට 

ගිහිල්ලා, වයාපාර කඩා වැටුණු ශවලාවක්. වයාපාර කඩා වැටුණු 
ශවලාශේ බදු ග නවා කියන්ශන්, "ගශ න් වැටුණු මිනි ාට 

ශගොනා ඇන්නා" වාශේ  වැඩක්. ළතශකොට ඒක කිිනශහේත්ම 
හාධාරණ ශවන්ශන් නැ ැ. ෙැන් ශම් ග න බේෙ අය වැයට 

ශපරාතුව ශයෝ්නා කළා.  

වැට් ළක ිනයයට 15 ෙක්වා වැඩි කළා. හමා් ආරක්ෂණ 

ොයකත්ව බේෙ වැඩි කළා. ආොයම් මත බදු ග න්න පටන් ගත්තා. 

ෙැන් අපනයන ආර්ථිකයකට යනවා කියලා ශකෝජතර කිේවත්, 

අපනයන මත බදු ග නවා. අපනයන හඳ ා අයකරන බේෙ වැඩි 

කරලා ශන් තිශබන්ශන්. ළතශකොට අපනයන ආොයම වැඩි 

කරන්ශන් ශකොශ ොමෙ?  

ඊළඟට, මුෙල් ඉතිිප කිරීම වධර්යවත් කරනවා කිේවාට ශපොීන 

අනුපාත වැඩි කරලා කවුෙ ඉතිිප කරන්ශන්? කවුෙ බැංකුශේ මුෙල් 

ෙමන්ශන්? ළශ ම මුෙල් ඉතිිප කරලා ඒ ලැශබන ශපොලියටත් 

ආපසු බදු ග නශකොට ඉතිිප කිරීම වධර්යවත් ශවනවා ශනොශවයි, 

අවධර්යවත් ශවනවා. ඇත්තටම ශමතැන හං යා විජ්්ාවක් 

තිශබන්ශන්. ඒ කියන්ශන්, ආර්ථිකයට ශ ණ ග ලා ගියත් කමක් 

නැ ැ, ආර්ථිකය මකබෑවිලා ගියත් කමක් නැ ැ, ම  බැංකුවට හ  

මුෙල් අමාතයාං යට ඕනෑ, ශම් හං යාශල් නත් ළක්ක අපි ෙැන් 

වැශේ ශගොඩ ොලා තිශබන්ශන් කියලා ්ාතයන්තර මූලය අරමුෙලට 

ශපන්වන්නයි. අශප් ප්රාථමික ගිණුශම් ශ ේෂය අපි ෙැන් balance 

කරලා තිශබනවා  අශප් ආනයන අපනයන පරතරය ෙැන් අඩු 

කරලා තිශබනවා කියා ශපන්වලා IMF ළක හතුටු කරනවා. 

 ැබැයි, අපි කවුරුත් ෙන්නා ශෙය ශන්, අෙ හාමානය 

වයාපාිපකයන්ශගන්, නිෂ්පාෙකයන්ශගන්, ඉදිකිරීම් අං ශේ  

අයශගන් අය කරන ශපොලිය ිනයයට 28, 29ට තමයි තිශබන්ශන් 

කියන ළක. ඉතින් ඒ ටික අරශගන බැංකු භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 

ගන්නවා. ඒකට ිනයයට 32ක්, 33ක් ශපොලිය ශගවනවා. ළතශකොට 

ම ා භාණ්ඩාගාරය මුෙල් අ්ජචු ග න ළක ශවනුවට භාණ්ඩාගාර 

බිල්පත් නිකුත් කරලා ඒශකන් තමන්ශේ මූලය  ක්තිය 

ශපන්වනවා.  ැබැයි, සුළු  ා මධය පිපමාණ වයාපාිපකයාට 

තමන්ශේ වයාපාර කරන්න හල්ලි නැ ැ. තමන් ේපයන 

ආොයශමන් වැඩි ප්රමාණයක් ශපොීන විධියට ශගවනවා. ෙැන් ශපොීන 

අනුපාතය වැඩි වුණා. ම  බැංකු අධිපතිවරයාම පැ ැදිලිව කියලා 

තිබුණා, ශම්ක වයාපාිපකයන්ට, නිෂ්පාෙකයන්ට අමාරු ශවන්න 

පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ ශගොල්ලන්ට අමාරුයි කියන්ශන් සුළු  ා 

මධය පිපමාණ නිෂ්පාෙන කඩාශගන වැශටනවා කියන ශන්. ඒවා 

කඩා වැටුණා කියන්ශන්, ආර්ථිකය කඩාශගන වැශටනවා කියන 

ළක. අෙ ශම් ිනේධ ශවලා තිශයන්ශන් ඒක ශන්. ආර්ථිකය ළන්න 

ළන්න ක්රමානුකූලව ශේගශයන්  ැකිශළනවා. ම  බැංකුශේ 

හං යාශල් න ටික හම්පූර්ණ ශවනවා. IMF ළකට ශම්ක 

ශපන්වනවා. IMF ළකට ශපන්නුවාම අපට IMF ළශකන්  ම්බ 

ශවන්ශන් ශමොකක්ෙ? තව අවුරුදු  තරකට -2026 ෙක්වා- ශඩොලර් 

බිලියන 2.9ක්  ම්බ ශවයි.  ඉතින් ඒ ශඩොලර් බිලියන 2.9න් ශම් 

වැටි්ජත ෙැවැන්ත ආර්ථිකය ශගොඩ ගන්න පුළුවන්ෙ? ශඩොලර් 

බිලියන 52ක් ණය ශවලා ශගොඩ ගන්න බැිප ශව්ජත ආර්ථිකය 

තවත් ශඩොලර් බිලියන 2.9ක් ණය ශවලා ශගොඩගන්න බැ ැ. අපි 

තවත් ණය ේගුලක හිර ශවනවා.  

 ශම් අය වැය ශල් නශේ  ඇති හං යාශල් නවලින් කියන්ශන් 

ශමොකක්ෙ? ලබන අවුරුේශේ අශප්ක්ෂිත ආොයම  රුපියල් බිලියන 

3,415යි. ළය රවුම් ඉලක්කමක්  ැටියට ගත්ශතොත්, රුපියල් 

බිලියන 3,500යි.  ැබැයි, වියෙම බිලියන 8,000ක් විතර. රුපියල් 

බිලියන 3,500ක් ආොයම ව ශයන් ලැශබනශකොට බිලියන 

8,000ක් -රුපියල් බිලියන 7,880 ගණනක්- වියෙම ව ශයන් 

තිශබනවා. ළතශකොට අු,ශතන් ණය ව ශයන් ගන්න අව යයි, 

රුපියල් බිලියන 4,500ක්. ඒ කියන්ශන් ශම් තිශබන ණය කන්ෙට 

තවත් අු,ශතන් රුපියල් බිලියන 4,500ක ණයක් ළකතු ශවනවා.  

ශම් ශවනශකොට අශප් ඒක පුේගල ණය බර ලක්ෂ 13 ඉක්මවා 

ගිහිල්ලා තිශබන්ශන්. ළක මනුෂයශයක් ලක්ෂ 13ක 

ණයකාරශයක් බවට පත්ශවශ ොයි තිශබන්ශන්. තවත් රුපියල් 

බිලියන 4,500ක් ශම්කට ළකතු ශවනශකොට ශම් අගය තවත් වැඩි 

ශවනවා. ළතශකොට ආර්ථිකය පළල් ශවන්ශන් නැ ැ, ආර්ථිකය 

හංශකෝතනය ශවනවා. මිනිහ්සුන්ශේ මිලදී ගැනීශම්  ැකියාව අඩු 
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ශවනශකොට, නිෂ්පාෙනය කිරීශම්  ැකියාව අඩු ශවනශකොට, 

වයාපාර කිරීශම්  ැකියාව අඩු ශවනශකොට, බැංකු ශපොලිය වැඩි 

ශවලා තමන්ශේ තැන්පතුවලට ලැශබන ඒ ශපොලියටත් බදු 

ග නශකොට, තමන් ේපයන ආොයමට බදු ග නශකොට -

විශ ේෂශයන්ම රැකියාවල නියුක්ත අය- ශමොකෙ ශවන්ශන්? අෙ 

තිශබන ශලොකුම ප්ර ්නය ශමොකක්ෙ? ඉ ළ ශපශළේ රැකියා කරන 

වවෙයවරුන්, ඉංජිශන්රුවන්, ගණකාධිකාිපවරුන්, IT ක්ශෂේත්රශේ  

නියැශළන අය ඒ  රැකියා ොලා යනවා. ම  බැංකුශේ නිලධාිපන් 

පවා රහහ්ා ොලා රට යනවා ශන්. ඇයි ඒ?  ම  බැංකුශේ පඩි ලබන 

අයටත් අෙ ශම් ග න බදුත් ළක්ක ලංකාව තුළ ීවවත් ශවන්න 

බැ ැ. ළතශකොට ශලෝකය අශප් අය ගන්න බලාශගන ඉන්නවා. 

කැනඩාව, නවසීලන්තය, බ්රිතානයය බලාශගන ඉන්නවා, ටක් 

ගාලා අශප් අය ගන්න. අෙ පවුල් පිටින් විශේ ගත ශවනවා. 

ලංකාව බුේධි ගලනයකට ලක්ශවලායි තිශබන්ශන්.  ැම 

ශපෞේගලික ආයතනයකම, රා්ය ආයතනවලත් ඉ ළ ශපශළේ 

නිලධාිපන් ලංකාශේ රහ්හා ොලා පවුල් පිටින් යුශරෝපයට යනවා. 

ඇයි ශම්? ශම් බදු ප්රතිපත්තිය නිහා. ශම් අමාරු ශවලාශේ, මුෙශල් 

මූර්ත අගය වැටි්ජත ශවලාශේ බදු ග නවා. අෙ රුපියල් ලක්ෂයක 

ඇත්ත වටිනාකම රුපියල් 30,000යි. රුපියල් ලක්ෂශේ  ඒ ඇත්ත 

වටිනාකම නැ ැ. 

ළවැනි ශවලාවක තවත් බදු පිට බදු ග නශකොට ඒක ෙරාගන්න 

බැිප වුණාම අශප් රශට් ආර්ථිකය  ෙන්න ඉන්න spirit ළකත් 

ශේගශයන් රට ොලා යනවා. මාර්තු මාහය හ  ූලනි මාහය අතරතුර  

අශප් රශට් වවෙයවරු පමණක් 343ශෙනකු ලංකාශවන් බැ ැර 

ශවලා තිශබනවා. අපි ඒ ගැන බලන්ශන් නැ ැ, ඒක ෙකින්ශන් 

නැ ැ. ඒශකන් ආර්ථිකයට වන බලපෑම අපි ශම් ශවලාශේ ගණන් 

 ෙන්ශන් නැ ැ. අපි ගණන්  ෙන්ශන් ම  බැංකුශේ අර 

හං යාශල් න ටික ගැන පමණයි. ඒ හං යාශල් න ටිශකන්, ඒ 

විජ්්ාශවන් අපි ශම් කාරණය ශගොඩ ොලා ශපන්නනවා.  ැබැයි, 

ආර්ථිකය කඩාශගන වැශටනවා, අශප් ශහෞ ය ක්ශෂේත්රය 

කඩාශගන වැශටනවා, අශප් අශනකුත් ක්ශෂේත්ර කඩාශගන 

වැශටනවා. ශම් බදු ප්රතිපත්තිය ගත්ශතොත්, ඔබතුමන්ලා ඉලක්ක 

කරන රුපියල් බිලියන 3,415ක ආොයශමන් රුපියල් බිලියන 

3,130ක්ම බදු. බදු ආොයම ිනයයට 92යි. බදු ශනොවන ආොයම 

තිශබන්ශන් ිනයයට 8යි. ඒකත් ඔබතුමන්ලා අය කරන්ශන් 

පාහ්ශපෝර්ට් ගාහ්තු හ  වීහා ගාහ්තු වැඩි කරලා.  

ෙැන් කියනවා, විශේ  රැකියා හඳ ා තරුණයන්ට යන්න 

තිශබන ඉඩ ප්රහ්ථා වැඩි කරනවා කියලා. තරුණශයෝ ශපෝලිම් 

 ැදිලා පාහ්ශපෝර්ට් ගන්න ගියාම  පාහ්ශපෝර්ට් ළශකනුත් ග නවා  

ඒ හඳ ා වන අයකිරීමත් වැඩි කළා ශන්. ඒකත් ළක් පැත්තකින් 

අවධර්යවත් කිරීමක්. ඒ වාශේම, කියා තිශබන කාරණයත් ළක්ක 

පරහ්පරයි. නමුත්, ඊට වඩා වැෙගත් කාරණය ශමොකක්ෙ? 

ඔබතුමන්ලා ඉලක්ක කර තිශබන රුපියල් බිලියන 3,130ක -

ිනයයට 92ක- බදු ආොයම ඇතුශළේ වක්ර බේෙ තමයි තවත් වැඩි 

කරලා ති   ශබන්ශන්. හාමානය ්නතාව මත ඒ බදු බර පටවලා 

තිශබන්ශන්.  

මම මීට ශපරාතුවත් කිේවා වාශේ, හාමානය ්නතාව මත 
ශමශ ම බදු බර පටවන අතශර්, හැප්තැම්බර් මාහශේ  01 වැනිො 

නිකුත් කරපු විගණන විමසුම් වාර්තාශේ ඉතා පැ ැදිලිව කියනවා 

අශප් රශට් බදු අය කරගත යුතු සුරාබදු ආයතනවලින් ශකෝටි 
513ක බදු අය කර නැ ැ කියලා. සුරාබදු නිෂ්පාෙන ආයතන, 

ිනගරැට් නිෂ්පාෙන ආයතනවලින් ශකෝටි 513ක බදු අය කර නැ ැ. 
ඒශකන් වැඩිම ප්රමාණය අය ශවන්න තිශබන්ශන් කාශගන්ෙ?  

මුෙල් ඇමතිතුමාශේ ය ළුවා වන අර්ජුන මශ ේන්ද්රන්ශේ බෑනාශේ 
හමාගශමන්. ඒ කියන්ශන්, අර්ජුන් ඇශලෝෂියහ්ශේ "ශමන්ඩිහ්" 

හමාගශමන්. ළම හමාගම බදු ශගවන්ශන් නැති නිහා ේහාවියට 

ගිහිල්ලා, වහර ගණනක් ළහි වැඩකටයුතු නතර කරලා  තිබුශණ්. 
 ැබැයි, මුෙල් ඇමතිවරයා විධියට ්නාධිපතිතුමා වගකීම භාර 

ගත්තාට පහ්ශහේ නැවත ඒ අයට නිෂ්පාෙන කටයුතු කරන්න ඉඩ 
දුන්නා. හැප්තැම්බර් මාහශේ  16 වැනිො කල්කුඩාවල නිෂ්පාෙන 

ආයතනය, කු,තර තිශබන ආයතනය, වැලිහර bottling plant 
ළක -ඒ ආයතන තුනම- නැවත පටන් ගත්තා.  ැබැයි, ඊට පහ්ශහේ 

ශ ෝ බදු ශගවන්න ඕනෑ ශන්. ේහාවියට ශපොශරොන්දු වුණා ශන් බදු 

ශගවනවා කියලා. නමුත්, ේහාවියට ශපොශරොන්දු වූ බේෙත් ශම් 
මාහ ශෙශක්ම ශගවා නැ ැ. මිලියන 204ක් ශගවන්න තිශබනවා, 

ළතුමාශේ යාළුවාශේ බෑනාශේ ආයතනය වන "ශමන්ඩිහ්" 
හමාගම විිනන්. ේහාවිශයන් අවහරයක් දුන්ශන් හැප්තැම්බර් 

16වන ොට පසු පරණ arrears ටික ශකොටහ් ව ශයන් ශගවන්න 
කියලායි. ඒ ආයතනය නීතයනුකූලව බැඳිලා ඉන්නවා නිෂ්පාෙන 

කටයුතු පටන් ගත්තාට පසු ඒ නිෂ්පාෙනය මත ෙවහ ් 15න්, 15ට 

බදු ශගවන්න. හැප්තැම්බර් මාහශේ  නැවත නිෂ්පාෙන කටයුතු 
ආරම්භ කරපු ඒ ආයතනය අෙ ශවනකල් මිලියන 204ක බදු ශගවා 

නැ ැ.  ැබැයි, ඔබතුමන්ලා හාමානය මිනිහ්සුන්ට බදු ග නවා. 
පාහ්ශපෝර්ට් ළශක් ගාහ්තුව වැඩි කරනවා. වීහා ගාහ්තු ිනයයට 

20කින් වැඩි කරනවා. හාමානය මිනිහ්සු මත ග න බදු ශේගශයන් 
වැඩි කරලා තිශබනවා. ශම් අය වැශයන් තීරු බේෙත් වැඩි කරලා 

තිශබන්ශන්. ිනයයට 0 ට, 10ට, 15ට තිබුණු තීරු බදු අනුපාත 

ිනයයට 0, 15 හ  20 ශලහ හංශ ෝධනය කර තිශබනවා. ඒක 
ආපසු වක්රව ආර්ථිකයට බලපානවා. ළතශකොට ආර්ථිකය 

 ැකිශළනවා. බදු කියන ශේ ඔබතුමන්ලාශේ ශම් අය වැශේ  මූලික 
 රය බවට පත් ශවලා තිශබනවා. ශම් අය වැය ශල් නශේ  මූලික 

ආොයම් ේපයන ඉලක්කය බවට පත් ශවලා තිශබන්ශන් බදු. IMF 
ළක කිේශේත් "increase income tax and VAT"  හ  "බදු හ න 

අඩු කරන්න " කියලා. ඉතින්, ඒක තමයි පළමු ශෙය විධියට ශම් 

කරලා තිශබන්ශන්.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශම් අය වැය ශල් නශේ  

ඊළඟට හඳ න් කර තිශබනවා රා්ය ආයතන ටික විකිණීම ගැන. 

පාඩු ලබන රා්ය ආයතන විකුණනවා කියනශකොට, ඒශක් යම් 
ශ ෝ හාධාරණයක් තිශබනවා කියා හාමානය ්නතාවටත් ළය 

පිළිගන්න පුළුවන්.  ැබැයි, අසීමිත ශලහ ලාභ ලබන ආයතන 
විකුණන්ශන් ශමොකටෙ? ඔබතුමන්ලා ේො රණ විධියට නම් 

කරලා තිශබනවා, ශ්රී ලංකා රක්ෂණ හංහ්ථාව. මූලාහනාූ ඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමියනි, ගිය අවුරුේශේ ශ්රී ලංකා රක්ෂණ හංහ්ථාශේ ුදේධ 

ලාභය රුපියල් මිලියන 11,725ක්. අසීමිත විධියට ලාභ ේපයන ශ්රී 

ලංකා රක්ෂණ හංහ්ථාව විකුණන්ශන් ශමොකටෙ? ශම් ආයතනය 
ශම් අවුරුේශේ පසුගිය මාහ නවයට රුපියල් මිලියන 9,459ක් ලාභ 

ලබා තිශබනවා. ළතශකොට ලංකාශේ තිශබන ලාභ ලබන 
ආයතනයක් විකුණන්න ශගශනන තර්කය ශමොකක්ෙ? 

ඔබතුමන්ලාශේ ප්රතිපත්තියම වුශණ් ශේයය හම්පත් ආරක්ෂා 

කරන ළක. පාඩු ලබන ආයතනයක් ප්රතිවයු ගතකරණය කරන 
ශකොට, ළතැන යම් ශ ෝ තර්කයක් තිශබනවා. ඒක ිනයයට 100ක් 

නිවැරදියි කියනවා ශනොශවයි.  ැබැයි, ලාභ ලබන ආයතන 
විකුණන්ශන් ශමොකෙ? මම අ ශගන ර්ශේ  ඇමතිවරශයක් ඊශේ  

ශපෞේගලික නාළිකාවක කිේවා, "කවුරුවත් පාඩු ලබන ආයතන 

හල්ලි දීලා ගන්ශන් නැ ැ ශන්. ලාභ ලබන ආයතනයක් තමයි 
විකුණා ගන්න ශලශ ින" කියලා. ළශ ම තමයි කිේශේ. ලාභ 

ලබන ආයතන තමයි, ශ්රී ලංකා ශටලිශකොම් ආයතනය හ  ශ්රී 
ලංකා රක්ෂණ හංහ්ථාව. ළශ ම නම් ශමොකක්ෙ, ශම් වුවමනාව? 

ලාභ ලබන ආයතන ශෙක ළකවර විකුණුවාම ලැශබන කුට්ටිශයන් 
ඔබතුමන්ලා තමන්ශේ අර්බුෙය වහා ගන්න බලාශපොශරොත්තු වන 

ළකයි ශමතැන තිශබන්ශන්. ඒශකන් දිගු කාීනනව හ  ම ා 

පිපමාණ ව ශයන් රශට් ආර්ථිකයට වන  ානිය ගැන හිතන්ශන් 
නැ ැ. ළශ ම නම් ශටලිශකොම් ළක හ  රක්ෂණ හංහ්ථාව 

විකුණන්න නම් කර තිශබන්ශන් ශම් අර්බුෙය පියවා ගැනීම 
හඳ ායි කියන කාරණය කිිනදු තර්කයක් නැතිවම පැ ැදිලියි. 
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ශම්ක UNP ළශක් ප්රතිපත්තිය ශන්. ශම්ක තමයි රනිල් 

වික්රමිනං ශේ UNP ළශක් ප්රතිපත්තිය. ඔබතුමන්ලා ඒකට ශන්, 

විරුේධ වුශණ්. රනිල්ශේ UNP ප්රතිපත්තිය වැරදියි කියලා, 

විකුණපු ශේවු,ත් පවරා ගන්නවා කියලා ශන්, ශ්රී ලංකා ශපොදු්න 

ශපරමුණ ඊට ළශරහිව ආණ්ඩුවක් පිහිශටේශේ. මට මතකයි, 

මහින්ෙ රා්පක්ෂ හිටපු ්නාධිපතිතුමා වි ාරම ා ශේවී 

ේෙයානශේ දී කිේවා, "කවුරුවත් ශම්වා ගන්න නම් ළපා. ගත්ශතොත් 

අපි බලයට ආපු ගමන් නැවත පවරා ගන්නවා, නැවත ගන්නවා" 

කියලා. ෙැන් ශමොකක්ෙ ශම් කරන්ශන්? ෙැන් ඒකට 

හම්පූර්ණශයන්ම පරහ්පරව ඔළුශවන් හිට ගන්නවා ශන්. ෙැන් 

ශම්වා ශකළින්ම විකුණන්න තීන්දු කරනවා, ප්රතිපත්තිමය 

තීන්දුවක් ගන්නවා. ෙැන් ශම් අය වැයට පක්ෂව අත ඔහවනවා 

ශන්, විකුණන්න ළකඟයි කියලා. මහින්ෙ රා්පක්ෂ හිටපු 

්නාධිපතිතුමාටත් ශම් අය වැයට පක්ෂව අත ඔහවන්න ශවනවා 

ශන්. ශම්ක හම්පූර්ණශයන්ම ඔළුශවන් හිට ගැනීමක් ශන්. අපි 

ෙන්නා ශපොදු්න ශපරමුශණ් ප්රතිපත්තිය නම් ශම්ක ශනොශවයි. 

 ැබැයි, ඊට පරහ්පර ළක්හත් ්ාතික පක්ෂශේ  ප්රතිපත්තිය තමයි 

ශම් ආයතන විකුණන ළක. ඒ විකිණිල්ල තමයි ඔබතුමන්ලා ශම් 

ශයෝ්නා කර තිශබන්ශන්.  

ඊළඟ කාරණය තමයි, ණය. මම ශම් ගැන කලිනුත් කිේවා. 

IMF ළශකන් ණය අරශගන, ශම් අර්බුෙශයන් අපි ශගොඩ යන්ශන් 

ශකොශ ොමෙ? තාවකාලිකව පුංචි හ නයක් ළයි.  ැබැයි, ඒ ණයට 

කෑශමන් ශකොශ ොමෙ ආර්ථිකය ශගොඩ ෙමන්ශන්? IMF ළකට යන 

පළමුශවනි වතාව ශම්ක ශනොශවයි ශන්. ශම්, අපි ඒකට යන 17 

වැනි වතාව. මීට ශපර 16 වතාවක් අපි IMF ළකට ගිහින් 

තිශබනවා. ඒ 16 වතාශවන්  ත් වතාවක්ම අන්තිම අහාර්ථකයි. 

09 වතාවක් තමයි අර්ධ ව ශයන් ශ ෝ හාර්ථක ශවලා 

තිශබන්ශන්.  ැබැයි, ඒශකනුත් රශට් ආර්ථිකය ශගොඩ ගිශේ  නැ ැ 

ශන්. ෙැනට අපිට ශඩොලර් බිලියන 52ක ණය කන්ෙක් ශගවන්න 

තිශබනවා. ඒකට තව 2.9ක් ළකතු ශවනවා. ඒ  ැර 

ප්රතිවයු ගතකරණය කියන්ශන්, ඒශකන් මාහ  යක, අවුරුේෙක 

විතර පුංචි chance ළකක් ළයි ශනොශගවා ඉන්න.  ැබැයි, ශගවන්න 

ශවනවා ශන්. මුළුමනින්ම ශගවන්ශන් නැතුව ඉන්න බැ ැ ශන්. 

Haircut ළකක්  ම්බ වුණත් ිනයයට 100ක්  ම්බ ශවන්ශන් නැ ැ 

ශන්. පුංචි ගණනක haircut ළකක්  ම්බ ශවන්න පුළුවන්.  ැබැයි, 

අපිට ආපසු ශගවන්න ශවනවා. ළශ ම නම්, ඒවා ශගවන්න අපි 

ආර්ථිකයට හල්ලි ශ ොයන්ශන් ශකොශ ොමෙ? ඒක තමයි අපි අය 

වැශයන් බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්. ඒ නිහා ප්රතිපත්ති රාමු, 

හංකල්ප පමණක් තිබුණාට වැඩක් නැ ැ.  

2023 වහර ශවනශකොට අප නිෙ හ ලබා අවුරුදු 75ක් ශවනවා. 

ළතැන් ිනට තව අවුරුදු 25 ගත වී ලබන 2048 වර්ෂය ශවන ශකොට 

අශප් රට නිෙ හ ලබා අවුරුදු 100ක් ශවනවා. නිෙ හ ලබා අවුරුදු 

75ක් ශවන ශකොටත්, රශට් ආර්ථිකය බංශකොශලොත් කරලා ෙැන් 

කියන්ශන් ශමොකක්ෙ? ෙැන් කියනවා, "අපට වැරදුණා. හංවෘත 

ආර්ථිකයත් වැරදියි. 1977 පටන් ගත් විවෘත ආර්ථිකයත් වැරදියි. 

ශෙකම අහාර්ථකයි" කියලා. ෙැන් ශමොකෙ කරන්ශන්? ෙැන් 

කරන්ශන් තිශබන ශේත් විකුණා ෙමා තව ටිකක් ණය අරශගන, 

මිනිහ්සු මත බදු ග ලා, ශම් රට කම්බහ් කර ෙමන ළකයි. ඕක 

තමයි ඇත්ත  රය. ශම් තුළ ේපාය මාර්ගික ශගොඩ යාමක් පිළිබඳ 

රියාකාරී හැලැහ්මක් නැ ැ. ශපන්වන ිනහින තිශබනවා.  

කලින් සූොනම් කළ ආකාරයට, ඊශේ  පාහල් ිනෂයශයෝ 

ශමතැන ගැලිපයට ශගන්වා තිබුණා. ළශ ම කර තිබුණු බව අය 

වැය කථාශවන් ඉතා පැ ැදිලි වුණා. "ගැලිපශේ  ඉන්නා තරුණ 

අයත් ෙැන් අ ශගන ඉන්නවා." කියලා print කරපු ශපොශත් තිබුණු 

වාකයයක් මුෙල් ඇමතිතුමා කිශයේවා. ඒක ශපොශත් තිශබනවා. 

ළතැන තරුණශයෝත් ඇවිල්ලා ිනටියා. ළතශකොට ළතුමා කලින් 

හැලසුම් කරලා ශන්, ඒ අය ශගන්වා තිශබන්ශන්. කමක් නැ ැ. ඒ 

තරුණයන්ට ශමොකක්ෙ කිේශේ? තරුණයන්ශේ ශ ට ෙවහ 

ශවනුශවන් ආර්ථිකය  ෙන්න IT ශෂේත්රය ශයොො ගන්නවා කිේවා. 

නමුත්, අෙ වනවිට කර තිශබන්ශන් ශමොකක්ෙ? ්ංගම දුරකථනවල 

මිල වැඩි කළා, Internet ගාහ්තු වැඩි කළා, දුරකථන ශහේවා ගාහත්ු 

හ  බදු වැඩි කළා. ඊළඟට, laptop ළශක්, iPad ළශක් මිල වැඩි 

කළා. ළතශකොට තරුණ අය IT භාවිත කරන්ශන් ශකොශ ොමෙ? 

ආණ්ඩුව ඒ පැත්ත ගැන බැු,ශේ නැතත්, අශප් රශට් හැලකිය යුතු 

තරුණ පිිපහක් ශපෞේගලිකව, හ්වාධීනව ශගවල්වල හිඳිමින් 

ශලෝකය පුරා තිශබන විවිධ software ආයතන ළක්ක හම්බන්ධ 

ශවලා තමන්ශේ  ැකියාශවන් ඒ ආයතනවලට ශහේවා හපයා 

ශඩොලර් ඉපැයුවා.  ැබැයි, යන්තම් ළශ ම ශ ෝ ශඩොලර් ටිකක් 

ශහොයා ගත් තරුණයාත් පසුගිය කාලශේ  කරපු මිල වැඩි කිරීම් 

ළක්ක, බදු වැඩි කිරීම් ළක්ක අෙ වනවිට අතරමං ශවලා 

තිශබන්ශන්.  

ශම් බදු ගැසීම් හ  මිල වැඩි කිරීම් ළක්ක IT ක්ශෂේත්රය 

බරපතළ ශලහ කඩා වැටී තිශබනවා. තරුණයන්ශේ ශ ට ෙවශහේ 

ආර්ථිකය ශගොඩ නඟන ප්රතිපත්තියක් ශම් අය වැය ශල් නශේ  

තිශබනවා කියලා ඔබතුමන්ලා කිේවාට, ශමහි රියාකාරී 

හැලැහ්මක් නැ ැ. ලහ්හන වතන ටිකක් නම් තිශබනවා. ඒ වතන 

ටික  ැශරන්නට ඇත්තටම තිශබන්ශන් තරුණයන්ශේ අනාගතය 

අුනරු කරන ශයෝ්නා, තරුණයන්ශේ අනාගතය අතරමං කරන 

ශයෝ්නා. ඒකට ේත්තරය විධියට ඔබතුමන්ලා ඉදිිපපත් කර 

තිශබන්ශන් ශමොකක්ෙ? ඔබතුමන්ලා ශබොශ ොම පැ ැදිලිව 

ෙන්නවා, තරුණයන්ශේ විරැකියාව තව තවත් වැඩි ශවලා, රශට් 

ආර්ථිකය  ැකිශළන ශකොට ඒකට විරුේධව තරුණයන් පාරට 

බහිනවා කියලා  ඒශකන් ශ"ශරන්න නම් ආරක්ෂක වියෙම වැඩි 

කරන්න ඕනෑ කියලා. අය වැය හම්පූර්ණශයන් පරීක්ෂා කර 

බැු,ශවොත් ශපශනනවා, ඔබතුමන්ලා ශමොනවාෙ කර තිශබන්ශන් 

කියලා. ආරක්ෂක අමාතයාං ශේ  වියෙම වැඩි කර තිශබනවා. 

ආරක්ෂක අමාතයාං යට රුපියල් බිලියන 410ක් ශවන් කර 

තිශබනවා.  ැබැයි, ආරක්ෂක අමාතයාං යට ප්රතිපාෙන වැඩි කරන 

ශකොට අර කියපු තරුණයන්ශේ ආර්ථිකය ශගොඩ නඟන්න, ළශ ම 

නැත්නම් කෘෂි කර්මාන්තය ශගොඩ නඟන්න ළතරම් මුෙල් 

ප්රමාණයක් ශවන් කරලා නැ ැ ශන්.  ිප නම්, ඒක ශන් කරන්න 

ඕනෑ. ආරක්ෂක අමාතයාං ය හඳ ා ශවන් කර තිශබන මුෙල 

රුපියල් බිලියන 410යි. වැඩිම ප්රතිපාෙනයක් ශවන් කර 

තිශබන්ශන් ඒ අමාතයාං යට. ආරක්ෂක වියෙම වැඩි කරන්න 

රශට් ෙැන් යුේධයක් තිශබනවාෙ? නැ ැ ශන්.  

 
ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් මිනිත්තු ශෙකක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 
ැරු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
යුේධයක් නැති ශවලාශේ ආරක්ෂක වියෙම වැඩි කරන ශකොට, 

තරුණයන්ශේ අනාගතය  ෙන්න තාක්ෂණ අමාතයාං යට ශවන් 

කරන්ශන් කරන්ශන් රුපියල් බිලියන 12කට ආහන්න මුෙලක් 

පමණයි. මීට අමතරව, ම ්න ආරක්ෂක අමාතයාං යට රුපියල් 

බිලියන 129ක් ශවන් කර තිශබනවා. ිනර ශගවල්වල පිිපහ වැඩි 

වන බව ෙන්නා නිහා ිනර ශගවල්වලට වැඩි මුෙලක් ශවන් කර 

තිශබනවා. ආරක්ෂක අමාතයාං යට හ  ම ්න ආරක්ෂක 

අමාතයාං යට වැඩි මුෙල් ප්රමාණයක් ශවන් කරලා ිනර 

ශගවල්වලට වැය කරන මුෙල් ප්රමාණය වැඩි කර තිශබනවා. 

 ැබැයි, තරුණයන්ශේ අනාගතය  ෙන තාක්ෂණ අමාතයාං යට 

රුපියල් බිලියන 12යි  ධීවර අමාතයාං යට රුපියල් බිලියන 6යි 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශවන් කර තිශබන්ශන්. ධීවර ක්ශෂේත්රශේ  නිෂ්පාෙන වැඩි කරන්න 

නම්, අපනයන ආර්ථිකය පුළුල් කරන්න නම්, ධීවර අමාතයාං යට 

වැඩි මුෙලක් ශවන් කරන්න ඕනෑ. නමුත්, ළශ ම ශෙයක් ිනදු කරලා 

නැ ැ. ඉතින්, ඒශකන් ශපශනන්ශන් ශමොකක්ෙ? මුෙල් ඇමතිවරයා 

ම පිළිගන්නවා, රුපියල අවප්රමාණය වීමත් ළක්ක, ශඩොලරශේ  

අගය වැඩි වීමත් ළක්ක පසුගිය අවුරුේෙට හාශප්ක්ෂව ිනයයට 

37.9කින් අශප් ණය හඳ ා ශගවන ශඩොලර් ප්රමාණය 

ප්රති තාත්මකව වැඩි ශවලා තිශබන බව. ශම් ප්රමාණය තවත් වැඩි 

ශවනවා. අර්බුෙය තවත් ේග්ර ශවනවා. අප මත තවත් බර පැටවීමක් 

පමණයි ශම්ශකන් ිනදු වන්ශන්.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අෙ අප රටක් විධියට මුණුණ 

දී තිශබන ප්රධාන අර්බුෙ තමයි, අශප් විශේ  හංචිත ිනඳී යෑම, අශප් 

ණය අර්බුෙය, අශප් නිෂ්පාෙන ආර්ථිකය මුළුමනින් කඩා වැට්ටවීම 

හ  ආොයම් ශබදී යෑශම් විෂමතාව ශේගශයන් ේත්හන්න වීම. 

පවුල් පනහ් ත්ලක්ෂයකින් පවුල් තිහ් තරලක්ෂයක් -ිනයයට 

60කට වැඩි ප්රමාණයක්- ආධාර ඉල්ලන තත්ත්වයට රශට් 

ආර්ථිකය කඩා වැටිලා නම්, ළය ශගොඩ ගන්න නිෂ්පාෙනය මත 

පෙනම් ශව්ජත ආර්ථික ෙැක්මක් තමයි අව ය වන්ශන්. ශම් අය 

වැය මඟින් හ නාධාර මත තාවකාලිකව ශගොඩ යන බවක් 

කියනවා නම්, ශමයත් මීට කලින් හිටපු මුෙල් ඇමතිවරුන් ඉදිිපපත් 

කළ අ්ජචුශේම අය වැයක් පමණයි. ඊට ළ ා ගිහින් ශම් රශට් 

ආර්ථිකය ප්රතිපත්තිමය ව ශයන් ශගොඩ ගැනීම හඳ ා භාණ්ඩ  ා 

ශහේවා නිෂ්පාෙනය වැඩි කිරීශම් ඉලක්ක මත පෙනම් වූ රියාකාරී 

හැලැහ්මක් ශම් අය වැය තුළ ෙකින්න නැ ැ. ශම් තුළින් ිනදු 

වන්ශන්, අශප් රශට් ්නතාවශේ ආොයම් ශබදී යෑශම් විෂමතාව 

තවත් වැඩි ශවලා, හ නාධාර බලාශපොශරොත්තු වන පවුල් 

තිහ් තරලක්ෂය ලබන අවුරුේෙ වනශකොට පනහ්ලක්ෂයක් ෙක්වා 

ඉ ළ ගිහින්, ීවවත් ශවන්න බැිප මට්ටමට රශට් ්නතාව කඩා 

වැශටන ළක පමණයි. ශම් ආර්ථික අර්බුෙය නිහා වැටුණු රට ළවැනි 

අය වැයකින් ශගොඩ ගන්න බැිප බව අවධාරණය කරමින් මා නතර 

ශවනවා.  

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු (ආතාර්ය) වි්යොහ රා්පක්ෂ ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 

මිනිත්තු 16ක කාලයක් තිශබනවා. 

 

[පූ.භා. 11.45  

 

ැරු ානාධිපික ීමිකඥ (ආචාර්ය) විායදාස රාාප්ෂ් මහතා 

(අධිකරණ, බ් ධ්නාැාර කටයුතු හා ආණ්ු ක්රම වයවස්ථා 

ප්රිකසංස්කරණ අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ - நீதி, சிகறச்சாகலகள் அலுவல்கள் மற்றும் 

அரசியலகமப்பு மறுசீரகமப்பு அகமச்சர்) 

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

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි,  2023 වහර හඳ ා වූ අය 

වැය ශල් නය පිළිබඳ විවාෙය පවත්වන ශම් අවහ්ථාශේදී මම 

මුලින්ම කාරණයක් හඳ න් කරන්න කැමැතියි. පක්ෂ, විපක්ෂ 

ශේෙශයන් ශතොරව අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා, ශම් අය වැය 

ඉදිිපපත් ශවලා තිශබන්ශන්, කඩා වැටුණු රටක යන්තමින් ශ ෝ 

බලාශපොශරොත්තු කිහිපයක් ඉතිිප කරශගන රට ශගොඩ ගැනීමට 

යම්කිින ආරම්භයක් ලබා දීශම් අෙ ිනන් කියලා. ශම් රට කඩා 

වැටුණු ළකට ශ ේතු හාධක කියන්න අව ය නැ ැ. ශම් රශට්ම 

්නතාව ෙැන් ඒක ෙන්නවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ අප දීර්ඝ 

වයායාමයකින් පහ්ශහේ තමයි, විිනළක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා 

හංශ ෝධනය පනත් ශකටුම්පත පසුගිය මාහශේ  හම්මත 

කරගත්ශත්. ශමොකෙ, මුළු රටම පිළිගත්තා, පවතින ශේ පාලන 

ක්රමශේෙය තුළ රශට් ශේ පාලනයට පමණක් ශනොව, ආර්ථිකශේ  

පැවැත්මටත් බාධාවක් තිශබනවා කියලා. ඒ නිහා තනි බලයක් 

මත ්නාධිපතිවරශයකු රියා කරනවා ශවනුවට හාමූහික වග 

කීමක් ඇතිව, රශට් වග කීම භාරශගන කටයුතු කරන ශේ පාලන 

හංහ්කෘතියක්, නීති ක්රමශේෙයක්  ෙන්න අපට වුවමනාව තිබුණා.  

අශප් පාර්ලිශම්න්තුශේ ිනයු, ම ්න නිශයෝජිතයන්ට මම 

හ්තුතිවන්ත ශවනවා, ඒ හංශ ෝධනයට පක්ෂ, විපක්ෂ ශේෙයකින් 

ශතොරව හ ශයෝගය ලබා දීලා හම්මත කරගනු ලැබුවාට. ඒ 

හඳ ාත් පෙනම වුශණ්, ශම් රශට් ගරා වැටුණු ශේ පාලනය, කඩා 

වැටුණු ආර්ථිකය ශගොඩ ගන්න නම් අු,ත් නීති රාමුවක් තුළ අප 

වැඩ කළ යුතුයි කියන කාරණයයි.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, විශ ේෂ කාරණයක් ශකශරහි 

මම ශම් අවහ්ථාශේදී ගරු කථානායකතුමාශේ අවධානය ශයොමු 

කරවනවා. ෙැනට තිශබන ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා ප්රතිපාෙන අනුව 

ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා හභාවට ිනවිල් හමා්ශේ  තිශෙශනකු හ  

අශනකුත් මන්ත්රීවරුන් පත් කළ යුතුව තිශබනවා. ෙැන් හති 

ශෙකක පමණ කාලයක් ගත ශවලා තිශබනවා. මම ෙැක්කා ඒ 

හඳ ා අයදුම් පත් කැඳවීමක් පාර්ලිශම්න්තුව මඟින් කර තිශබනවා. 

අපි ළශ ම ප්රතිපාෙනයක් ශම් විිනළක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා 

හංශ ෝධනයට ඇතුළත් කරලා නැ ැ. ිනවිල් හමා්ශේ  තිශෙශනකු 

ශතෝරා පත් කරගැනීශම් පූර්ණ බලතල දීලා තිශබන්ශන් ගරු 

කථානායකතුමා ප්රමු  ගරු අග්රාමාතයතුමාට හ  ගරු විපක්ෂ 

නායකතුමාට. මම හිතනවා ශම් ක්රමශේෙශේ  පටලවා ගැනීමක් 

තිශබනවා කියලා. ගරු කථානායකතුමා ළය නිවැරැදි කරයි 

කියලාත් මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

ශම් ිනයු, කඩා වැටීම් හම්බන්ධව ශම් රශට් ්නතාව ඇඟිල්ල 

දිගු කරන්ශන් ආණ්ඩුවට හ  පාර්ලිශම්න්තුශේ ිනටින මන්ත්රීවරුන් 

225 ශෙනාට. ළක අතකින් බැු,වාම ්නතාවශේ පැත්ශතන් ළයට 

යම් ප්රබල හාධාරණ කරුණක් තිශබනවා. ශමොකෙ, ශම් රශට් මූලය 

පාලනය පිළිබඳ තනි හ  අනනය බලය ලබා දී තිශබන්ශන් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවටයි.  ැබැයි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශහොයා 

බැීනමකින් ශතොරව, අධීක්ෂණයකින් ශතොරව ශම් රශට් ඕනෑ තරම් 

වංතා, දූෂණ, ශ ොරකම් ිනදු ශවනවා. ඒ පිළිබඳ විපක්ෂශේ  ගරු 

මන්ත්රීතුමන්ලාත් ඇති තරම් කරුණු කිේවා. අප අෙ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ වාෙ විවාෙ කරන අය වැය ශල් නය අශප් අය 

වැය ශල් නයක් ශනොශවයි. ඒ කියන්ශන්, ශමය පාර්ලිශම්න්තුශේ 

මන්ත්රීවරුන්ශේ අය වැය ශල් නයක් ශනොශවයි.  ැබැයි, ශම්ක 

ආණ්ඩුශේ අය වැය ශල් නයක්. මුෙල් අමාතයාං ය විධියටත්, 

ශෙපාර්තශම්න්තු මට්ටමිනුත් ඒ ඒ නිලධාිපන් තමයි ශම් පිළිබඳ 

මූලිකත්වය ශගන කටයුතු කරන්ශන්. ශම් පිළිබඳ ශහොයා බලන්න 

අපට අවහ්ථාවක් නැ ැ. ඒ නිහා මම 2007 අවුරුේශේ -මීට අවුරුදු 

15කට කලින්- ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ශයෝ්නාවක් ඉදිිපපත් කළා, 

"ශලෝකශේ  ප්ර්ාතන්ත්රවාෙය ආරක්ෂා වන දියුණු රටවල තිශබන 

විධියට රශට් මූලය පාලනය පිළිබඳ අධීක්ෂණය කරන්න 

මන්ත්රීවරුන්ටත් අවහ්ථාවක් තිශබන්න ඕනෑ" කියලා. ඒ හඳ ා 

හ්වාධීන අය වැය කාර්යාලයක් මන්ත්රීවරුන් ශවනුශවන් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ලබා ශෙන්න කියලා මම ඉල්ීනමක් කරලා ෙැනට 

අවුරුදු 15ක් ශවනවා. 2007 දී ශකෝප් වාර්තාව ඉදිිපපත් කරලා, 

පාර්ලිශම්න්තුශේ Sectoral Oversight Committees, COPA, 

COPE වාශේ කාරක හභාවල කටයුතු ශම් රශට් ්නතාවට ෙැන 

ගැනීම හඳ ා මාධයයට විවෘත කරන්න කියන ශයෝ්නා අපි ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිිපපත් කළා. ඒවා රියාත්මක කරන්න අපට 

කල් ගත වුණා. ඒ වයාපෘති රියාත්මක කිරීම ශවනුශවන් 2007 

වර්ෂශේ දී ශලෝක බැංකුශවන් රුපියල් මිලියන 100ක ආධාරයක් 

අපට ලබා දුන්නා. නමුත්, ළො හිටපු මුෙල් අමාතයාං ශේ  

203 204 

[ගරු විජිත ශ ේරත් ම තා  
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ශල්කම්වරයා ඒ රුපියල් මිලියන 100 භාණ්ඩාගාරයට ගත්තා මිහ, 

ළය පාර්ලිශම්න්තුශේ ඒ වැඩ කටයුතුවලට ශයොෙවන්න ඉඩ දුන්ශන් 

නැ ැ. ඒවාශේ  ප්රතිලල විධියට තමයි අෙ අපට ශම් අර්බුෙවලට 

මුණුණ ශෙන්නට ිනේධ ශවලා තිශබන්ශන්. වර්තමාන ගරු 

්නාධිපතිතුමා ශයෝ්නා කර තිශබනවා, පනත් ශකටුම්පතක් 

හකහ් කරමින් තිශබනවා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ හ්වාධීන අය වැය 

කාර්යාලයක් ආරම්භ කරන්න. ඉදිිප මාහ කිහිපය තුළ ඒ හඳ ා 

අව ය නීති ප්රතිපාෙන ඉදිිපපත් කරලා ඒ කටයුත්ත කරන්න අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

ඇත්ත ව ශයන්ම ශම් ශබොශ ෝ වැරැදිවල වගකීම 

ශේ පාලනඥයන්ශේ පිට පැටවී තිශබන්ශන් ශේ පාලනඥයන් 

විිනන් වැරැදි පුේගලයන් ර්ශේ  වැෙගත් හ්ථානවලට පත් කිරීම 

නිහායි. 2006 අශප්රේල් මාහශේ දී ළවකට මා රා්ය බැංකු හංවර්ධන 

අමාතය ුරරශයන් ඉල්ලා අහ ්ශවන්න බලපෑ ළක් ශ ේතුවක් තමයි 

ළො පැවැති ර්ය ම  බැංකුශේ අධිපතිවරයා විධියට ක"රාල් 

ම ත්මයා පත් කිරීම. ඔණු පත් කරන ශකොට මම කිේවා, ඔණු ඒ 

තනතුරට සුදුසු නැ ැ කියලා. ශම් රශට් ආර්ථිකය කඩා වැශටන්න 

මූලික ව ශයන් ශලොකු විනා යක් කළ තැනැත්ශතක් තමයි අජිත් 

නිවාේ ක"රාල් කියන්ශන්. අශනක් ශකනා තමයි පී.ීජ. ්යසුන්ෙර 

කියන්ශන්. ළො ආණ්ඩුශේ ිනටි අයම ඔවුන් "ආර්ථික ඝාතකශයෝ" 

විධියට  ුනන්වා දුන්නා. ඒ ේෙවියශේ රියා කලාපය නිහා අෙ 

පාර්ලිශම්න්තුශේ 225 ශෙනාටම බැට කන්න ිනේධ ශවලා 

තිශබනවා. ඉතින් ඒ වාශේ තැනැත්තන් පත් කිරීම අශප් රශට් 

ශේ පාලනඥයන් විිනන් ිනදු කර ඇති ශලොකු වැරැේෙක්. අශප් රශට් 

හ්ථාවර ආරථිකයක්  ෙන්න අව ය ආර්ථික මර්මහ්ථාන පිළිබඳව 

අශප් අවධානය තවම ශයොමු ශවලා නැ ැ. ඒවාශයන් මූලික වනවා, 

ශ්රී ලංකා ශර්ගුව. මම වි ්වාහ කරන්ශන් නැ ැ ශර්ගුව  ර ා ශම් 

රටට ලැශබන්න ඕනෑ ආොයශමන් ිනයයට 50ක්, 60ක්වත් 

ලැශබනවා කියලා.  

අපි ඒශකන්  කියන්ශන් නැ ැ, ිනයු,ම නිලධාිපන් දූෂිතයි 

කියලා. ශ්රී ලංකා ශර්ගු ශෙපාර්තශම්න්තුශවන් රටට ලැශබන්න 

ඕනෑ ආොයම රටට ඔශරොත්තු ශනොශෙන යම් ප්රමාණයකට අපට 

අහිමි ශවලා තිශබනවා. පසුගිය දිනවල ශකොළඹ හම්බන්ධීකරණ 

කමිටුශේ හභාපතිවරයා විධියට මා කටයුතු කරේදී, ශ්රී ලංකා 

ශර්ගුශේ HS codesවලින් කරන වංතා පිළිබඳවත්, ්නතාවට, අශප් 

වයාපාිපකයන්ට, වයවහායකයන්ට ශ්රී ලංකා ශර්ගුශවන් කටයුතු 

කර ගන්න තිශබන අප සුතාව පිළිබඳවත් මා අධීක්ෂණය කළා, 

හම ර ේපශෙහ් ලබා දුන්නා. ළශකොශළොහ් ශපොළකට ගිහින් 

අනුමැතිය ලබාශගන ළනශකොට අඩු ගණශන් ශර්ගු බේෙ ශගවා 

ගන්න ශ්රී ලංකා ශර්ගුව ඇතුශළේ  බැංකුවක් නැ ැ. අශප් ගුවන් 

ශතොටුශපොළවල්වල තිශබන බැංකු පැය 24 තුළම වැඩ කරනවා. 

ෙඹුල්ශල් ආර්ථික මධයහ්ථානශේ  පැය 24 තුළම වැඩ කරන බැංකු 

තිශබනවා.  ැබැයි, රටට වැඩිම ආොයමක් ශගන ශෙන ශ්රී ලංකා 

ශර්ගු ශෙපාර්තශම්න්තුශේ, ශකොළඹ ශර්ගුශේ රා්ය බැංකුවක 

 ා ාවක්වත් නැ ැ. ළශ ම ළකක් ඇති කරනවාය කියලා ඒ 

ෙවහ්වල  ශපොශරොන්දු වුණා. ෙැන් ළශ ම ළකක් ඇති කරලා 

තිශබනවාෙ, නැේෙ කියලා මා ෙන්ශන් නැ ැ. 

ශ්රී ලංකා සුරාබදු ශෙපාර්ත ශම්න්තුව පිළිබඳවත් ශතෝෙනා වි ාල 

ප්රමාණයක් තිශබනවා. ඒ ශතෝෙනා ිනයල්ලම අහතය ශනොශවයි. 

ඒවාශේ  හතයතාවන් තිශබනවා. ඒ තුළින් රටට ලැශබන්න ඕනෑ 

ආොයම් අහිමි ශවනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශේයය ආොයම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුවට පූර්ණ පිපවර්තනයක් අව යයි. ඒක තමයි 

ඇත්ත. ඒ ආණ්ඩුවෙ, ශම් ආණ්ඩුවෙ කියන ළක ශනොශවයි අොළ 

වන්ශන්. අශප් රටට බදු ප්රතිත්තියක් නැ ැ, මූලාහනාූ ඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි. මා යම්කිින ක්ශෂේත්රයක වයාපාරයකට ආශයෝ්නය 

කරනවා නම්, අඩුම ගණශන් අවුරුදු 10ක්, 15ක් යන කල් ළම 

ක්ශෂේත්රශයන් ශගවන්න තිශබන බේෙ පිළිබඳව මා ෙැන ගන්න 

ඕනෑ. ළශ ම නැත්නම් මට ආශයෝ්නය කරන්න බැ ැ. 

ආශයෝ්නය කළත් මා වි ාල අවොනමක් ගන්නවා. අෙ 

වයාපාිපකයින් යම් ක්ශෂේත්රයකට -ශහෞ යය ක්ශෂේත්රය ශවන්න 

පුළුවන්, අධයාපන ක්ශෂේත්රය ශවන්න පුළුවන්- ශපෞේගලික 

අං ශයන් යම් ආශයෝ්නයක් ිනේධ කළත්, ලබන අවුරුේෙ 

වනශකොට ශම් රශට් බදු ප්රතිපත්තිය ශමොකක්ෙ කියන ළක ඒ 

ශගොල්ලන්ට හිතාගන්න බැ ැ. මුෙල් ඇමතිවරුන් මාරු වනශකොට, 

මුෙල් අමාතයාං ශේ  ශල්කම්වරුන් මාරු වනශකොට, ආණ්ඩු මාරු 

වනශකොට ශම්වා ශවනහ් වන නිහා රශට් ආර්ථිකශේ   

හ්ථාවරභාවයක් ඇති කිරීම අපට කරන්න පුළුවන් ශෙයක් 

ශනොශවයි. ඒ නිහා පාර්ලිශම්න්තුවට වග කීමක් තිශබනවා. ශම් බදු 

ප්රතිපත්ති අනාගතශේ  අවුරුදු 15ක්, 20ක් ඉදිිපයට අනුගමනය කළ 

යුතුයි. ඒවා හකහ් කරන්න, ඒවා නීතිගත කරන්න ඕනෑ. ඒ වගකීම 

පාර්ලිශම්න්තුව දිගින්-දිගටම පැ ැර  ැර තිශබන නිහා තමයි අපට 

ශම් පිළිබඳව ගැටු,වලට මුණුණ ශෙන්න ිනේධ වුශණ්  රශට් 

ආර්ථිකය කඩා වැශටන්න පටන් ගත්ශත්. 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, දූෂණයට විරුේධව හටන් 

කරන්ශන් නැති බවටත්, දූෂණය හම්න්ධශයන් කිින වතනයක්වත් 

ශම් අය වැය ශල් නශේ  නැති බවටත් විපක්ෂශයන් ශතෝෙනා 

කළා. අපි ෙන්නවා, ශම් රශට් තිශබන දූෂණය බරපතළ කාරණයක් 

බව. ශම් දූෂණය ළක තැනක ශනොශවයි තිශබන්ශන්. ශම් රශට් 

්නාධිපතිවරයා පත් ශවන්ශන්ත් දූෂණය තුළයි. ශම් රශට් 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් පත් වන්ශන්ත් දූෂණයත් ළක්කයි. ශම් 

රශට් පළාත් පාලන ආයතනවලට මන්ත්රීවරුන් පත් වන්ශන්ත් 

දූෂණයත් ළක්කයි. ශම්  ැම තැනම ්ාවාරම්කාරශයෝ ඉන්නවා. 

ශම්  ැම තැනම කළු හල්ලිකාරශයෝ ඉන්නවා. අශප් හිටපු 

්නාධිපතිතුමාට වුශණ්ත් ඒකයි. ළතුමාට මුණුණ ශෙන්න වුශණ්ත් 

ඒ ඉරණමටයි. ළතුමාශේ මැතිවරණ වයාපාරයට හ ශයෝගය දුන් 

කළු හල්ලිකාරශයෝ, ඒ ්ාවාරම්කාරශයෝ තමයි අශප් රශට් බදු 

ප්රතිත්තිය ශවනහ් කරන්න ළතුමාව ශපලඹ වූශේ . ඒ අනුව අශප් 

රශට් බදු ප්රතිපත්තිය ශවනහ් කළා. මූලාහනාූ ඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි, රුපියල් බිලියන 1,400ක පූර්ණ ආොයමක් තිශබන 

රටක, වැඩි ආොයම් ලබන අයට බදු හ න ශෙන්න ගිහින් රුපියල් 

බිලියන 600ක් ළක වරම කපා  ැිපයාම, රශට්  ආර්ථිකයට ිනදු වන 

ශේ ගැන ඕනෑ ෙරුවකුට හිතාගන්න  පුළුවන් ශන්.  ැබැයි, අඩු 

තරශම් ඒ තරමටවත් හිතුශේ නැත්ශත්  කළු හල්ලිකාරයින්ට, 

්ාවාරම්කාරයින්ට ශම් රශට් ශේ පාලනය යටශවලා තිබුණු 

නිහායි. ඒක පාර්ලිශම්න්තු මට්ටශම් දී ිනේධ ශවනවා. ඒ නිහා අපි 

ඒක ශවනහ් කරන්න ඕනෑ. ළශ ම නැත්නම් ශම් පාර්ලිශම්න්තු 

ප්ර්ාතන්ත්රවාෙය අපට ශගන යන්න බැ ැ. අපි අෙ ඉතාම අසීරු 

තත්ත්වයකයි ිනටින්ශන්.  ැබැයි, රට වැටීශගන ආපු ශේගය ශෙහ 

බලනශකොට, ශම් රට අරාජික ශේශගන ආපු ශේගය ශෙහ 

බලනශකොට අෙ පාර්ලිශම්න්තුවත්, ප්ර්ාතන්ත්රවාෙයත් ශම් තරමට 

ශ"රා ගන්න, ශම් තරමට ඉතිිප කර ගන්න පුළුවන්කම ලැීජ 

තිශබන ළක ගැන අපි හතුටු ශවනවා. ඒ නිහා අපි වත්මන් ගරු 

්නාධිපතිතුමාට ආරාධනා කළා  හ ශයෝගය ලබා දුන්නා. 

ළතුමාශේ නායකත්වය තුළ ශම් ර ශට් ප්ර්ාතන්ත්රවාෙය නැවතත් 

හ්ථාපිත කරන්න පුළුවන්ය කියලා අපි වි ්වාහ කළා. ඒ වි ්වාහය 

මත තමයි අපි  වගකීම් භාර ගත්ශත්. වගකීම් ශෙනශකොට ළපාය 

කියලා දුවන තත්ත්වයක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ තිබියදී, අපි ඒ 

වගකීම් භාරශගන යම් කැප කීරීමක් කශළේ, ශම් අමාරු කාර්යය 

ඉෂ්ට කරන්න තමයි.  

අපි දූෂණය නවත්වන්න පියවර ගන්නවා, මූලාහනාූ ඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි.  අල්ලහ ්ශ ෝ දූෂණ  ශතෝෙනා විමර් න ශකොමිෂන් 

හභා පනත ශවනුවට,  ළක්හත් ්ාතීන්ශේ ප්රමිතීන්වලට අනුකූලව 

දූෂණ වි ශරෝධී පනත් ශකටුම්පතක් අපි ශම් වනශකොටත් හකහ් 

කරලා තිශබනවා.  පාර්ලිශම්න්තුශේ පක්ෂ නායකයින්ට අපි ඒක 
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ඉදිිපපත් කරලා තිශබනවා. ඒ අනුව, තමුන්නාන්ශහේලා 

ිනයු,ශෙනාශේ ොයකත්වය ඇතිව දූෂණ විශරෝධී පනත හම්මත 

කර ගන්න, ඒ වාශේම අු,තින් අල්ලහ් ශ ෝ දූෂණ ශතෝෙනා 

ශකොමිෂන් හභාවක් පිහිටුවන්න ඉදිිපශේ  දී අපි බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අකමැත්ශතන් වුවත් මම ශම් 

කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. අපි හව්ාධීන ශකොමිෂන් හභා කියලා 

ශකොමිෂන් හභා පිහිටුවනවා, හම රු ඒ පිළිබඳව ෙැඩි ශලහ 

විශේතන ඉදිිපපත් කරනවා. මම අන්තයටම යන්ශන් නැ ැ.  

නමුත්,  ශම් අවුරුේශේත් අපි අල්ලහ් ශ ෝ දූෂණ ශතෝෙනා විමර් න 

ශකොමිෂන් හභාවට රුපියල් මිලියන 781ක් ශවන් කර තිශබනවා. 

අපි ගිය අවුරුේශේත් ශම්  ා හමාන මුෙලක් ශවන් කරලා තිබුණා. 

 ැබැයි, අවුරුේෙක් පුරාවට අල්ලහ් ශ ෝ දූෂණ ශතෝෙනා විමර් න 

ශකොමිෂන් හභාව කරපු ශෙයක් අපි ෙන්ශන් නැ ැ. ඒ අය හ්වාධීන 

නිහාම ්නතාවට ඒ අයශගන් ශතොරතුරු ගන්න ක්රමයක් නැ ැ. 

අශනක් පැත්ශතන්, ශම් රශට් දූෂණ පිළිබඳව ශමම ශකොමිෂන් 

හභාවට ඕනෑ තරම් පැමිණිලි ගලාශගන ළනවා. මූලාහනාූ ඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි, මම ඇමතිවරශයක් විධියට අල්ලහ් ශ ෝ දූෂණ 

ශතෝෙනා විමර් න ශකොමිෂන් හභාවට පැමිණිලි ගණනාවක් 

ඉදිිපපත් කරලා තිශබනවා. ඒ හම්බන්ධශයන් පැය  තර, ප ,  ය 

මශගන් කට ේත්තර අරන් තිශබනවා. නමුත් අෙටත් ශව්ජත ශෙයක් 

නැ ැ. ඒක නිහා ශමශ ම අල්ලහ් ශ ෝ දූෂණ ශතෝෙනා විමර් න 

ශකොමිෂන් හභාවකින් ඇති වැශේ ශමොකක්ෙ? ශතොරතුරක් ලබා 

දුන්නාම, හාක්ෂියක් දුන්නාම අල්ල හ් ශ ෝ දූෂණ ශතෝෙනා 

විමර් න ශකොමිෂන් හභාව ඒ හඳ ා කටයුතු කරන්ශන් නැත්නම්, 

ඒකටත් බණින්ශන් අපට ශනොශවයිෙ? ශම් මන්ත්රීවරු 225ශෙනා 

ඒකටත් බැනුම් අ න්ශන් නැේෙ? ළශ ම නම්, ළම ආයතනය 

වගකිව යුතු ආයතනයක් බවට පත් කරන්න අපි කාටත් වගකීමක් 

තිශබනවා. 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ඒ වාශේම Campaign 

Finance Bill ළක මම කැබිනට් මණ්ඩලයට අු,තින් ඉදිිපපත් 

කරලා තිශබනවා. ඒ කියන්ශන් මැතිවරණවලදී මුෙල් වියෙම් 

කරනශකොට, ඒ වියෙම් කරන ප්රමාණය, ඒ පිළිබඳ වූ ගණන් හිලේ, 

ඒ මුෙල් ලැබුශණ් ශකොශ ොමෙ කියන ළක පිළිබඳ වගකීම ශම් රශට් 

ඡන්ෙයක් ඉල්ලන ්නාධිපති අශප්ක්ෂකයාශේ ඉඳලා ප්රාශේයය 

හභා මන්ත්රීුරර අශප්ක්ෂකයා ෙක්වා භාර ගන්න ඕනෑ. කළු 

ආර්ථිකය තුළ ්ාවාරම්කාරයන්ශේ ඉත්තන් බවට පත් වුණු 

ශේ පාලනඥශයෝත් ළක්ක ශම් ර ට ශගොඩ ගන්න බැ ැ. 

්ාවාරම්කාරයන්ශගන් අශප් රශට් ශේ පාලනඥයන් මුො ගන්නට 

ඕනෑ. ඒ හඳ ා පක්ෂ නායකයින්ට ෙැඩි කැපවීමක් නැති නිහා 

නීතියක් ශගනැල්ලා ශ ෝ ශම් තත්ත්වය ශවනහ් කර ගන්න අපට 

ිනේධ ශවනවා. 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අල්ලහ හ  දූෂණය 

හම්බන්ධශයන් අපට තවත් ප්ර ්න තිශබනවා. අපට ර්ශේ  ආයතන 

පිපගණකගත කරන්න පුළුවන්,  ඩිජිටල්කරණයට යන්න පුළුවන්. 

 ැබැයි, අපි ශකෝජතර ේත්හා  කළත්  හම ර අමාතයාං   හ   

හම ර ආයතනවල ර්ශේ  නිලධාිපන් ඒවාට ඉඩ ශෙන්ශන් නැ ැ, 

වළක්වනවා. ළම නිහා ර්ශේ  නිලධාිපන්ශේ අව යතාවලට අනුව 

ශනොශවයි, රශට් ්නතාවශේ අව යතාවලට අනුව අපි ශම් 

පිපවර්තන, ප්රතිහංහ්කරණ කරන්න ඕනෑ.  අශප් රශට් රා්ය ශහේවය 

ගත්තාම, පසුගිය වහරවල රා්ය ශහේවය නඩත්තු කරන්න අශප් බදු 

ආොයශමන් ිනයයට 86ක් ශවන් කරලා තිශබනවා.  ැබැයි, අශනක් 

පැත්ශතන්, අෙ රශට් ලක්ෂ 15කට වැඩි රා්ය ශහේවකයින්ශගන් 

රටට ලැීජ තිශබන ලලොයීතාව කුමක්ෙ කියන ළක ගැන අපි 

තක්ශහේරුවක් ගන්ශන් ශකොශ ොමෙ? 

ණය කන්ෙරාවක් ගැන කථා කළා. අපි ඇශමිපකානු ශඩොලර් 
බිලියන 52ක ණයකාරශයෝ. ශකොශ ොමෙ ශම්ක වුශණ්? අපි නම් 
ශම්ක ෙැනශගන ිනටියා. අපි කලින් කිේවා, ශම් රටට ශමශ ම 
ශවනවා කියලා. අපි කිිනදු ලලොයීතාවක් නැති වයාපෘතිවලට කිින 
ඇහිල්ලක් බැලිල්ලක් නැතිව ණය ලබා ගත්තා. අෙ ඒවාට ශපොලිය 
පිට ශපොලිය ළකතු ශවලා තිශබනවා. ඒවා ශගවා ගන්න බැිපව 
තමයි ශම් රශට් ආර්ථිකය කඩා වැටුශණ්. 

ගරු විජිත ශ ේරත් මැතිතුමා කිේවා, IMF ළකට ගිහිල්ලා රට 
ශගොඩ ගිශේ  නැ ැ කියලා. ඒක ඇත්ත. අපි ශමවර IMF ළකට 
යන්ශන් 17වැනි වතාවට. අපි මීට ශපර 16 වතාවක් ගියා. නමුත්, 
රට ශගොඩ ගන්න බැිප වුණා. ඉන්දියාශේ ආර්ථිකය 1990-1991 
කඩාශගන වැ ටුණා. ළතශකොට ඉන්දියාව IMF ළකට ගියා. ඒ 
ශගොල්ශලෝ ආධාර ලබා ගත්තා, ඒ ශගොල්ලන්ශේ ආර්ථිකය හකහ් 
කර ගත්තා. අෙ වන ශතක් ඉන්දියාව බංශකොශලොත් ශවලා නැ ැ. 
ශම් ශවනශකොට ශම් කලාපශේ  තිශබන වි ාලතම ආර්ථිකය, 
 ක්තිමත්ම ආර්ථිකය ඉන්දියාව විිනන් ශගොඩනඟාශගන 
තිශබනවා. ඇයි අපට ශමශ ම වුශණ්? අපි 16 වතාවක්ම කරලා 
තිශබන්ශන් ළකම ශෙයයි. අපි IMF ළශකන් ආධාර ේපකාර 
ගන්නවා, ශලෝකශේ  ශවනත් ආයතනවලින් ආධාර ේපකාර 
ගන්නවා. ඒ ඔක්ශකෝම අරශගන අපි කරලා තිශබන්ශන් 
ශමොකක්ෙ? අශප් ශහේවා ආර්ථිකය පුළුල් කරලා තිශබනවා. ශහේවා 
ආර්ථිකය පුළුල් කිරීම  ර ා අපි කෘෂි කර්මාන්තය ිනයයට 8කට 
 කුළා තිශබනවා, කර්මාන්ත ක්ශෂේත්රය ිනයයට 32කට  කුළා 
තිශබනවා. ශහේවා ආර්ථිකය ිනයයට 60 ෙක්වා පුළුල් කරලා 
තිශබනවා. ඉතින්, අපි ශම්ශකන් ශගොඩ ළන්න නම් ශම් ශහේවා 
ආර්ථිකය  කුළා ෙමන්න ඕනෑ. ශහේවා ආර්ථිකය  කුළා ෙමනවා 
කියන්ශන්, ඒශක් capacity ළක අඩු කරන ළක ශනොශවයි. ඊට 
වැඩි ප්රති තයකින් අශප් කෘෂි කර්මාන්තය ඉ ළට ශගන යන්නට 
ඕනෑ. ශමොකෙ, අශප් රට කෘෂි කර්මාන්තය අතින් තව ශබොශ ෝ දුර 
ගමනක් යන්න පුළුවන් හම්පත් තිශබන රටක්. ඒ වාශේම, 
කර්මාන්ත අං යත් ඒ ආකාරයටම පුළුල් කරන්න ඕනෑ. ඒ  ර ා 
තමයි දිගුකාීනන ව ශයන් ශම් රශට් ආර්ථිකය ශගොඩ ගන්න 
පුළුවන්කම ලැශබන්ශන්.  

මට කාලය ලබා දුන්නාට  ශබොශ ොම හ්තුතියි, මූලාහනාූ ඪ 
ගරු මන්ත්රීතුමියනි.  
 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Thavaraja Kalai Arasan. 

You have 19 minutes.  

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Premnath C. Dolawatte to the Chair? 
 

ැරු ානාධිපික ීමිකඥ (ආචාර්ය) විායදාස රාාප්ෂ් මහතා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 
Hon. Presiding Member, I propose that the Hon. 

Premnath C. Dolawatte do now take the Chair. 
 

ප්ර ්නය විමසන ලදි් , සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුව ැරු නකෝකිලා ගුණවර්ධ්න මහත්මිය මූලාසනනය්  
ඉවත් ූ නය් , ැරු නප්රේම්නාත් . . නදොලවත්ත මහතා මූලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு (திருமதி) தகாகிலா குைவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு பிதரம்நாத் சி. ததாலவத்த 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE left the 
Chair, and  THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE took the Chair. 
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ැරු තවරාාා කනලයි අරස්  මහතා 
(மாண்புமிகு தவராஜா ககல அரசன்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, 

2023ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத்திட்டத்தின் இரண்டாம் 

மதிப்பீட்டின்மீதான விவாதத்தில் கலந்துதகாண்டு தபசுவதற்கு 

எனக்கு வாய்ப்புக் கிகடத்தகதயிட்டு மனமகிழ்கிதறன்.  

2023ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத்திட்டமானது, 

எங்களுகடய மக்களுக்கு குறிப்பாக, பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு 

ஏமாற்றத்கதயும் கவகலகயயும் அளிக்கக்கூடிய ஒரு வரவு 

தசலவுத்திட்டமாகதவ அகமந்திருக்கிறது. இந்த வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தில் விதசட தசலவினக் கூறுகளுக்கும் 29 அகமச்சுக் 

களுக்குதமன சுமார் 3,657 பில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதிதல, தபாது நிருவாக, உள் 

நாட்டலுவல்கள், மாகாை சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி 

அகமச்சு, பாதுகாப்பு அகமச்சு, நிதி, தபாருளாதார உறுதிப் 

பாடு மற்றும் ததசியக் தகாள்கககள் அகமச்சு, தபாக்குவரத்து 

மற்றும் தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சு, கல்வி அகமச்சு, சுகாதார 

அகமச்சு, மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக 

வலுப்படுத்துகக அகமச்சு, தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சு, 

கமத்ததாைில் அகமச்சு, நீர்ப்பாசன அகமச்சு ஆகிய 10 

அகமச்சுக்களுக்கும் தமாத்த நிதிதயாதுக்கீட்டில் கிட்டத்தட்ட 

90 சதவீதமான நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பாதுகாப்பு 

அகமச்சுக்கு 410 பில்லியன் ரூபாயும் தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு 

அகமச்சுக்கு சுமார் 129 பில்லியன் ரூபாயும் ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டிருக்கிறது. இன்று நாடு பாாிய தபாருளாதாரச் 

சிக்ககல எதிர்தகாண்டிருக்கின்ற சூைலில், பாதுகாப்பு 

அகமச்சுக்கு இவ்வளவு ததாகககய ஒதுக்கீடு தசய்வது 

ததகவதான? எனப் பலராலும் வினா எழுப்பப்படுகிறது.  யுத்த 

காலத்தில் வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் பாதுகாப்பு அகமச்சுக்கு 

நிதி ஒதுக்கீடு தசய்வது தபான்று, இம்முகறயும் நிதி ஒதுக்கி 

யிருப்பதானது மனதவதகனயளிக்கிறது. 

நாடு மிக தமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்தச் 

சூைலிதல, சுகாதாரத்துகறக்கும் கல்வித்துகறக்கும் ஒதுக்கப் 

பட்டிருக்கின்ற நிதிக்குக் கிட்டத்தட்ட சமனான அளவு நிதி 

பாதுகாப்புத்துகறக்கு ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டிருப்பகத நாங்கள் 

இந்த நாட்டுக்குப் தபாருத்தமான விடயமாகப் பார்க்கவில்கல. 

ஆககயால், நீங்கள் இதில் மாற்றங்ககளச் தசய்யதவண்டும். 

இந்த நாட்டில் தபாருளாதார தநருக்கடி காரைமாக மிக 

தமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற சமூகத்கதக் கட்டி 

தயழுப்புவதற்காக இந்த நிதிகய ஒதுக்கீடு தசய்திருந்தால், 

அது வரதவற்கத்தக்க ஒரு விடயமாக இருந்திருக்கும். 

சுகாதாரத்துகறக்கு கிட்டத்தட்ட 322 பில்லியன் ரூபாயும் 

கல்வித்துகறக்கு 232 பில்லியன் ரூபாயும் ஒதுக்கீடு தசய்யப் 

பட்டிருக்கிறது. இவ்விரண்டு துகறக்குதமன தமாத்தமாக 554 

பில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதததபான்று, 

பாதுகாப்பு, தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு என்ற அடிப்பகடயில் 

539 பில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தின் நிதி ஒதுக்கீடுககள உற்றுதநாக்குகின்ற 

தபாது, விதசட தசலவினக் கூறுகளுக்கும் 29 அகமச்சுக் 

களுக்குதமன தமாத்தமாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிதியில், 10 

அகமச்சுக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 90 சதவீதமான நிதியும் 

ஏகனய  அகமச்சுக்களுக்கு 10 சதவீதமான நிதியுதம ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டிருக்கிறது.  

இந்த வருடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இகடக்கால வரவு 

தசலவுத்திட்டத்திதல மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்கள் 

மண்தைண்தையின் விகல அதிகாிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கு குறிப்பாக, கடற்தறாைிலில் ஈடுபட்டுள்ள சிறு 

மீன்பிடிப் படகுககள கவத்திருப்தபாருக்கும் மின்சார 

வசதியற்ற தபருந்ததாட்டப் பிரததசங்களில் வாழுகின்ற 

மக்களுக்கும் நிவாரைம் வைங்குவதாகக் கூறியிருந்தார். 

ஆனாலும், அது இன்னும் நகடமுகறக்கு வராத ஒரு 

விடயமாகத்தான் இருக்கிறது. அதனால், அம்மக்கள் மிகவும் 

ஏமாற்றம் அகடந்திருக்கிறார்கள். இன்று மண்தைண்தைகய 

எந்த எாிதபாருள் நிரப்பு நிகலயத்திலும் தபறமுடியாத சூைல் 

இருக்கிறது. ஆககயால், சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சர்கள் 

குறிப்பாக, தபருந்ததாட்டத்துகறக்குப் தபாறுப்பாக இருக் 

கின்ற அகமச்சர் அவர்களும் நிதி அகமச்சர் அவர்களும் இதில் 

கவனம்தசலுத்தி, இந்த நாட்டினுகடய தபாருளாதாரத்தின் 

முதுதகலும்பாக இருக்கின்ற, தங்களுகடய இரத்தத்கத 

வியர்கவயாக்கி, இந்த நாட்டுக்கு அந்நியச் தசலாவைிகய 

ஈட்டித்தருகின்ற மகலயக மக்களுக்கு நிவாரைங்ககள 

வைங்கக்கூடிய வககயில், இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் நிதி 

ஒதுக்கீடுககளச் தசய்ய தவண்டும். இன்று எங்களுகடய 

அகமச்சர் அவர்கள் விவசாயத்துகற பற்றிப் தபசியிருந்தார். 

தற்தபாது, நீங்கள் விவசாயம்சார் பிரச்சிகனகளுக்குச் சில 

தீர்வுககளப் தபற்றுக்தகாடுத்தாலும், விவசாயிகள் ஊக்கத் 

துடன் விவசாய நடவடிக்ககககளச் தசய்யக்கூடிய வககயி 

லான திட்டங்கள் இந்த அரசாங்கத்திடம் இல்கல என்பகத 

நான் இவ்விடத்தில் தசால்லிகவக்க விரும்புகிதறன். 

குறிப்பாக, இன்று தநல்லின் விகல வீழ்ச்சியகடந்து, அதற்குக் 

தகள்வி இல்லாத ஒரு சூைதல எங்களுகடய நாட்டில் இருந்து 

தகாண்டிருக்கிறது. இவ்வாறு நிகலகம இருக்கின்றதபாழுது, 

எவ்வாறு விவசாயிகள் தங்களுகடய ததாைிகல மும்முரமாகச் 

தசய்வார்கள் என்பகத நாங்கள் விளங்கிக்தகாள்ள தவண்டும்.  

இந்த நாட்டில் ஒரு தகாடிய யுத்தம் நடந்து முடிந்திருக் 

கிறது. எனினும், அதனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்ககளப் பற்றிச் 

சிந்திக்காத தகலவர்களாகத்தான் இந்த நாட்டின் தகலவர்கள் 

இருந்துதகாண்டு இருக்கிறார்கள். இந்த வரவு தசலவுத் 

திட்டத்திலும் கூட, அந்த மக்களுக்கு எந்ததவாரு நிவாரைமும் 

வைங்கப்படவில்கல. அதனால்தான் நான் ஆரம்பத்திதல 

தசான்தனன், இந்த வரவு தசலவுத்திட்டமானது பாதிக்கப்பட்ட 

எங்களுகடய மக்களுக்கு ஏமாற்றத்கதயும் கவகலகயயும் 

அளிக்கக்கூடிய ஒரு வரவு தசலவுத்திட்டம் என்று. தற்தபாழுது 

நாட்டின் சனாதிபதியாக இருக்கின்ற மாண்புமிகு ரைில் 

விக்கிரமசிங்ஹ அவர்கள், தமிைர்களுகடய பிரச்சிகனகளுக்கு 

ஒரு வருடத்திற்குள் தீர்வு காைப்படும் என்ற அடிப்பகடயில் 

கருத்துத் ததாிவித்திருக்கிறார். அவருகடய அந்தக் கருத்கத 

நாங்கள் வரதவற்கிதறாம். ஆனால், இன்று வடக்கு, கிைக்குப் 

பிரததசங்களில் எங்களுகடய மக்கள் நிம்மதியாக வாை 

முடியாத ஒரு சூைதல இருந்துதகாண்டிருக்கிறது. எங்களுகடய 

மதஸ்தலங்கள், விவசாய நிலங்கள் - விகளநிலங்கள் - 

ஆக்கிரமிக்கப்படுவதனூடாக திட்டமிட்ட ஓர் அடக்குமுகற 

எங்கள்மீது திைிக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கிறது. ஆககயால், 

நீங்கள் முதலில் ததால்லியல் திகைக்களம் தமற்தகாள்கின்ற 

ஆக்கிரமிப்கப நிறுத்துவதற்குாிய முதற்கட்ட நடவடிக்கக 

ககள உடனடியாக தமற்தகாள்ளுங்கள்! அதற்குப் பிறகு, 

எங்களுகடய நீண்ட காலப் பிரச்சிகனக்குத் தீர்வு காண்பதற் 

குாிய வைிவககககளச் தசய்யுங்கள்! நாங்கள் நம்பிக்கக 

தயாடு, உங்களுடன் பயைிக்கத் தயாராக இருக்கிதறாம். 

நாங்களும் இந்த நாட்டிதல சிங்கள மக்ககளப் தபான்று 

நீண்டகால வரலாற்கறக்தகாண்ட ஓர் இனம் என்பகத நீங்கள் 

விளங்கிக்தகாள்ள தவண்டும்.  

யுத்தம் முடிவகடந்து 13 வருடங்கள் கடந்திருக்கின்ற 

இவ்தவகளயில், வட, கிைக்குப் பிரததசங்களில் தபாகத 

வஸ்துப் பாவகன தகலவிாித்தாடுகிறது. இதன்மூலம் ஒரு 

தகல முகறகய அைிப்பதற்கல்ல, இந்த நாட்டின் தகல 
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விதிகயதய மாற்றியகமப்பதற்குாிய தவகலகள் நகடதபற்றுக் 

தகாண்டிருக்கின்றன. ஆககயால், இந்த நாட்டின் தகலவரும் 

இவ்விடயத்துக்குப் தபாறுப்பான அகமச்சர் அவர்களும் 

இதிதல கூடிய கவனதமடுத்து, இதகன இல்லாமல் தசய்வதற் 

குாிய வைிவககககளச் தசய்யதவண்டும்.  

இன்று தபாகதவஸ்துப் பாவகனயால் இகளஞர்கள் 

மாத்திரமல்ல, மாைவர்களுடன் தபண்கள்கூட பாதிக்கப்பட்டு, 

மனித சமூகதம அைிக்கப்பட்டுக்தகாண்டிருப்பகத நாங்கள் 

நாளாந்தம் தசய்திகளினூடாக அறிந்துதகாண்டிருக்கிதறாம். 

அண்கமயிதல கிகடக்கப்தபற்ற தகவலின் அடிப்பகடயில், 

இதுவகர 2 தமற்றிக் ததான் தபாகதவஸ்து ககப்பற்றப்பட்டி 

ருப்பதுடன், 39,428 சந்ததக நபர்கள் ககதுதசய்யப்பட்டிருக் 

கிறார்கள். உங்களுக்குத் ததாியும்! இப்தபாழுது, -  

 
ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු වි්යොහ රා්පක්ෂ ම තා. 

 
ැරු ානාධිපික ීමිකඥ (ආචාර්ය) විායදාස රාාප්ෂ් මහතා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

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

Hon. Presiding Member, please give me one or two 
minutes.  

Hon. Member, I concede what you say. You were 
talking about the drug menace in the Northern Province. 
When I went there two weeks ago, I, in fact, established a 
Special Task Force chaired by the Hon. Governor to 
control that situation. As you know, last week we passed 
legislations to make the laws rather stringent and also we 
are making further arrangements to have a Special Task 
Force for the whole Island.    

It is not that we have ignored the problems of the 
people in the North. In fact, during the last few months, 
we have been continuously attending to those. Even 
without any invitation, I went to Jaffna. - [Interruption] 
Hon. Member, we will not reduce the time I take from 
your time. Sir, we went to Jaffna and there were 11,782 
persons who had returned from India. They had a lot of 
problems: some people did not have things like Identity 
Cards, birth certificates and things like that. So far, we 
had three mobile services there. Even compensation that 
is to be paid to the victims of the war, I got approval from 
the Cabinet one month ago to double. So, we are 
concerned about you. Do not think that we have ignored 
your community or your area.  

 
ැරු තවරාාා කනලයි අරස්  මහතා 
(மாண்புமிகு தவராஜா ககல அரசன்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, நீங்கள் வடக்குப் பிரததசத் 

கதப் பற்றி மாத்திரம் தபசியிருந்தீர்கள். அவ்வாறில்லாமல், 

கிைக்குப் பிரததசத்திலும் அந்த நடவடிக்ககககள தமற்தகாள்ள 

தவண்டுதமனக் தகட்டுக்தகாள்கிதறன். நீங்கள் வடக்கக 

மாத்திரம் கமயமாக கவத்து, உங்களுகடய பைிககள ஆற்ற 

முடியாது. யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கிைக்கிலும் இருக் 

கிறார்கள். ஆககயால், நீங்கள் கிைக்கிலுள்ள மக்களுக்கும் 

அந்தப் பைிககளச் தசய்ய தவண்டும். யுத்தத்தால் பாதிக்கப் 

பட்டவர்களுக்கு தகாடுப்பனவுகள் தகாடுப்பதாக நீங்கள் 

கூறியிருந்தீர்கள். உண்கமயிதல அதில் பாரபட்சம் காட்டப் 

படுகிறது. சில இடங்களில் இன்னும் அதற்குாிய பைிகள் 

ஆரம்பிக்கப்படவில்கல. ஆககயால், நீங்கள் இந்த 

விடயங்களில் கூடுதலான கவனதமடுப்பீர்கள் என்ற 

நம்பிக்கக எனக்கிருக்கிறது. பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சார்பாக 

நின்று, அந்த மக்களுக்குாிய தகாடுப்பனவுககளப் தபற்றுக் 

தகாடுக்கதவண்டிய கடகம எங்களுக்கு இருப்பதால், 

நிச்சயமாக நீங்கள் இது ததாடர்பில் துாித நடவடிக்கக 

எடுக்கதவண்டுதமன இந்த இடத்திதல  தகட்டுக்தகாள்கிதறன்.  

ஏன் நான் இங்கு தபாகதவஸ்து சம்பந்தமாகப் தபசுகிதறன் 

என்றால், எங்களுகடய பிரததசங்களில் மக்கள் தபாகத 

வஸ்துக்கு அடிகமயாவதால், அதிகமான உயிாிைப்புகளும் 

சமூகச் சீர்தகடுகளும் தகாள்களகளும் தகாகலகளும் நகட 

தபறுவதனாலாகும். இவ்வாறான சம்பவங்கள் எங்களுகடய 

பிரததசங்களில் ததாடர்ச்சியாக  நடகடதபற்று வருகின்றன. 

இந்த நாட்டிலுள்ள பாதுகாப்புப் பகடயினகர எடுத்துக் 

தகாண்டால், உண்கமயிதலதய அவர்கள் பாாியததாரு 

யுத்தத்கத தவற்றி தகாண்டவர்கள்; அந்த தவற்றிகயக் 

தகாண்டாடியவர்கள். எனினும், அவர்கள் வடக்கு, கிைக்குப் 

பிரததசங்களில் எங்களுகடய மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்ற 

தபாகதவஸ்துப் பயன்பாட்கட நிறுத்துவதற்குாிய துாித 

நடவடிக்ககககளத் திட்டமிட்டு தமற்தகாள்ளாமல் இருக் 

கிறார்கதளா என்ற சந்ததகம் எங்களுகடய மனதிதல 

எழுகின்றது. அந்த அடிப்பகடயிதலதான் நான் இங்கு 

தபாகதவஸ்து சம்பந்தமாகப் தபசிதனன். தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்கதள, நீங்கள் நிச்சயமாக அந்த விதசட தசயலைிகய 

வடக்கில் மாத்திரமல்லாது, கிைக்கிலும் அகமத்து, தபாகத 

வஸ்துப் பாவகனகயக் கட்டுப்படுத்த துாித நடவடிக்கக 

தமற்தகாள்ள தவண்டுதமன்று தகட்டுக்தகாள்கிதறன்.  

2020ஆம், 2021ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத்திட்டங் 

களில் யாகன தவலி அகமப்பதற்காகவும் யாகனகள் 

வருவகதத் தடுக்க அகைி தவட்டுவதற்காகவும் நிதி ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது. குறிப்பாக, அம்பாகற மாவட்டத்தில் குறுகிய 

காலத்துக்குள் கிட்டத்தட்ட 13 தபாோ் யாகனயின் தாக்குதலுக்கு 

இலக்காகி உயிாிைந்திருக்கிறார்கள்.   

கடந்த 10ஆம் திகதி ஆகலயடிதவம்பு பிரததச தசயலாளர் 

பிாிவில் இருக்கின்ற கண்ைகி கிராமத்தில் 31 வயது நிரம்பிய 

2 பிள்களகளின் தாய் யாகனயின் தாக்குதலுக்கு இலக்காகி 

மரைித்திருக்கிறார். அக்கிராமத்துக்கு யாகன வந்துதசல்வது 

ததாடர்பில் அங்குள்ள மக்கள் அண்கமயிலுள்ள பாதுகாப்புப் 

பகடயினாிடம் தபாய் முகறயீடு தசய்திருக்கிறார்கள். அதற்கு 

அவர்கள், “ நீங்கள் வனபாிபாலன இலாகாவிற்கு இது 

ததாடர்பில் அறிவியுங்கள்; அவர்கள் உங்களுக்குப் 

பாதுகாப்புத் தருவார்கள்” என்று பதில் தசால்லியிருக் 

கிறார்கள். அவ்வாறு முகறயீடு தசய்து, ஒரு மைித்தியாலத் 

திற்குப் பின்னதர அந்த இளம் தாயார் யாகனயின் தாக்குத 

லுக்கு இலக்காகி மரைித்திருக்கிறார். அன்றிரவு  3 வீடுககள 

யாகன தாக்கியிருக்கிறது. இவ்வாறான சம்பவங்கள் 

அம்பாகற மாவட்டத்திதல காடுககள அண்டிய பிரததசங் 

களில் நாளாந்தம் நகடதபறுகின்றன. இதனால், அந்தப் 

பிரததசங்களில் இரவு தவகளயில் மாைவர்கள் தங்களுகடய 

வீடுகளிலிருந்து கல்விகற்க முடியாது; விவசாயிகள் 

தங்களுகடய விவசாய நடவடிக்ககககளச் சுதந்திரமாகச் 

தசய்ய முடியாது. இவ்வாறு தசால்தலாைாத் துன்பங்ககள 

அந்த மக்கள் அனுபவித்துக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். எனதவ, 
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அடிப்பகட வசதிகளற்ற அந்தப் பிரததசங்களில் நிரந்தரமான 

யாகன தவலிககள அகமத்து, அந்த மக்களுக்குாிய 

பாதுகாப்கப வைங்கதவண்டியது இந்த அரசாங்கத்தின் 

கடகமயாகும். 

கடந்த காலங்களிலிருந்த ஒவ்தவார் அரசியல் தகலவரும் 

தங்களுகடய அரசியகலச் சாதகமாக்கிக்தகாள்வதற்காக அந்த 

மக்களுக்குப் தபாய்யான வாக்குறுதிககள வைங்கினார்கள். 

யாகன தவலி அகமத்து, அந்த மக்ககளப் பாதுகாப்தபாம் 

என்பதாக பிரததச அபிவிருத்திக் குழுக் கூட்டங்களில் 

தீர்மானம் எடுப்பார்கள். ஆனால், இற்கறவகரக்கும் அது 

நகடமுகறப்படுத்தப்படவில்கல. அதனால், நாளாந்தம் அந்த 

மக்கள் தசால்தலாைாத் துன்பங்ககள அனுபவித்துக் 

தகாண்டிருக்கிறார்கள். எனதவ, அந்த மக்ககளப் பாதுகாக்கக் 

கூடிய வககயில், யாகன தவலிககள அகமப்பதற்குப் 

தபாதுமான அளவு நிதி ஒதுக்கீடுககள இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தினூடாகச் தசய்யதவண்டுதமன்று நான் இந்த 

உயாிய சகபயிதல தகட்டுக்தகாள்கிதறன்.  

தமலும், அந்தப் பிரததசங்களில் இயற்கக வளம் மிக்க 

மகலகள் இருக்கின்றன. எங்களுகடய நாட்டின் தகலவாின் 

நாமத்கத உச்சாித்துக் தகாள்பவர்கள் அந்த மகலககளக்கூட, 

விட்டு கவக்கிறார்களில்கல. "எமது நாட்டில் தடாலர் இல்கல; 

நாங்கள் தடாலகர தவளிநாடுகளிலிருந்தத தபறதவண்டும்; 

அதற்காக இந்த மகலககள உகடக்க தவண்டும்" என்று 

தசால்கிறார்கள். மக்கள் குடியிருப்புப் பிரததசங்களுக்குச் 

தசன்று ஆய்வுககள தமற்தகாள்கிறார்கள். அதனால் 

எங்களுகடய மக்களுக்கு எந்தவிதமான பயனும் இல்கல. 

அத்ததாடு, அவர்களுக்கு எந்தவிதப் பாதுகாப்பும் இல்கல. 

அங்குள்ள வளங்கள் அைிக்கப்படுவகத நாங்கள் முற்றுமுழுதாக 

எதிர்க்கிதறாம். அவ்வாறான ஒரு ததகவ அந்த மக்களுக்கும் 

இல்கல; எங்களுக்குமில்கல. அந்த இடங்கள் இயற்கக 

யாகதவ இருக்க தவண்டும். எங்களுகடய மக்களின் எதிர் 

காலத் திட்டங்ககளச் சிறப்பாக முன்தனடுப்பதற்கு நாங்கள் 

உங்கதளாடிருந்து ஒத்துகைப்பு வைங்குதவாதமன்று கூறி, 

விகடதபறுகின்தறன். நன்றி. வைக்கம்.  

 
ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සී.ීජ. රත්නායක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 14ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 12.20  

 

ැරු . .බී. රත්නායක මහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශට් ආර්ථිකය වි ාල 

ව ශයන් පසුබෑමට ලක්ශවලා තිශබන තීරණාත්මක අවහ්ථාවකදී 

ශම් රශට් ීවවත් වන ශෙශකෝටි විිනලක්ෂයක පමණ ්නතාව 

ආරක්ෂා කර ගැනීම හඳ ා, ඔවුන් රැක ගැනීම හඳ ා, ඒ 

අභිශයෝගය බාර ගනිමින් ගරු ්නාධිපතිතුමා මුෙල් ඇමතිවරයා 

ව ශයන් ලබන වර්ෂය හඳ ා අය වැය ශල් නයක් ඉදිිපපත් කළා. 

අපි ඒ අය වැය  හම්බන්ධශයන් තිශබන හාධාරණ විශේතන ගැන 

කථා කරමු. ඒ ගැන කිින ගැටු,වක් නැ ැ.  ැබැයි, හම රු බලයට 

ඒශම්   අරමුශණන් රශට් ්නතාව ඉදිිපශේ  විවිධ කථා කියමින් 

ශනොශයකුත් වැඩ පිළිශවළවල් රියාත්මක කරශගන යනශකොට, 

අශප් රට තවත් පල්ශල ාට වැශටනවා කියන ළක මම 

විශ ේෂශයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අපට නිතර ඇශ න, විපක්ෂය කියන කාරණයක් තිශබනවා.  

විපක්ෂ නායකතුමා හ  විපක්ෂශේ  ඉන්න ආර්ථික ඔහ්තාර් 

ශකශනකු  වන අශප් ගරු  ර්ෂ ෙ ිනල්වා හිටපු රා්ය අමාතයතුමා 

කියනවා, "රට බංශකොශලොත්, රට බංශකොශලොත්" කියලා. 

ඇශමිපකාශේ ගිහිල්ලා කියන්ශන්ත්, රශට් විශේයය නිශයෝජිතයින්ට 

කියන්ශන්ත්, "රට බංශකොශලොත්" කියලායි. ඒ ේෙවිය කවො  ිප 

ෙවහක ආණ්ඩුවක් ගත්ත ගමන් ඒ බංශකොශලොත් රට ශගොඩ ගැනීම 

හඳ ා රශට් ්නතාවට ශෙන ප්රතිඥාව ශමොකක්ෙ? ඔවුන් ඒ හඳ ා 

ශෙන හැලැහ්ම ශමොකක්ෙ? ඔවුන් ඒ හඳ ා රියාත්මක කරන 

ආර්ථික හැලැහ්ම ඉදිිපපත් කළ යුතුයි ශන්ෙ? අපි ශම් ශහල්ලම් 

කරන්ශන් ශම් රශට් අහිංහක ්නතාව ළක්කයි. ඔවුන් අප ශකශරහි 

ම ත් බලාශපොශරොත්තු තියාශගනයි පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු 225 

ශෙනාශගන් 198 ශෙශනක් ඡන්ෙශයන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ළවා 

තිශබන්ශන්. ඒ වාශේ ශවලාවක රශට් ආර්ථිකය ශගොඩ නඟාශගන 

ඉදිිපයට යන්න අපි හැලසුම් කරන්න ඕනෑ.  

1994දී තමයි මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ආශේ. ළො ිනට ශම් 

ෙක්වා කාලය තුළ අපි ආර්ථික හැලසුම් රියාත්මක කරමින් 

යනශකොට විශේතන අනන්ත වාරයක් අහා තිශබනවා. ඒවා ම  

ශපොශළොශේ හපථ කරන්න හම ර අය වි ාල ශවශ හක් ශගන 

තිශබනවා.  ශබොශ ෝ අය ්නතාවශේ හල්ලි ළක්ක ශහල්ලම්  

කරමින් ඒ හඳ ා අවහ්ථාව ලබා ශගන තිශබනවා. ශමන්න ශම් 

ශහල්ලම නිහාම ශම් රශට් ීවවත් වන ්නතාව ෙැන් කියන්ශන් 

ශමොකක්ෙ? නිෙ හ ලබා අවුරුදු  ැත්තෑ ගණනක් ශේ පාලනඥශයෝ ශම් 

රට විනා  කළා කියලායි ්නතාව කියන්ශන්. පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ඉන්න මන්ත්රීවරු 225ශෙනා ගැනයි ්නතාව ළශ ම කථා 

කරන්ශන්. නමුත්, ඒකට ඌනපූරණ ශෙමින් රශට් මාධය තුළින් 

විවිධාකාර කතන්ෙර කියන්න ඒ අය සූොනම් ශවලා ිනටින බවත් 

මම පැ ැදිලිව  මතක් කරන්න ඕනෑ. ්නතාවශේ ඔළුශගඩි 

පීඩනයට ලක්ශවලා තිශබන කාලයක, ආර්ථික අප සුතාවට 

ලක්ශවලා තිශබන කාලයක ඇතැම් අය ළවැනි විවිධාකාර කටයුතු 

කරනවා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ පාලන ක්ශෂේත්රය තුළ 

ඔබතුමා හ  අපි ළකටයි වැඩ කශළේ. 2015දී ශේ පාලන පළිගැනීම් 

ිනදුවන විට ඔබතුමා තමයි mike ළක ඉහ්හර ට ගිහිල්ලා කථා 

ශකරුශේ. ඒ නිහා තමයි අෙ ඔබතුමාට පාර්ලිශම්න්තුවට ළන්න 

පුළුවන්කම ලැබිලා තිශබන්ශන්. ළහි කිින ගැටු,වක් නැ ැ. 

 ැබැයි, අෙ ඉන්න නීතිඥ ම ත්වරු හම ර ශවලාවට කථා 

කරන්ශන් ශමොනවාෙ කියන ළක ගැනත් අපි බලන්න ඕනෑ. ශම් 

නීතිඥ ම ත්වරුත් අෙ කථා කරන්ශන් රට ගැන හිතලාය කියනවා. 

 ැබැයි, රුපියල් 5,000ක් හාක්කුශේ ෙමා ශගන අධිකරණශේ දී, 

"ේතුමාණනි, ඔණු නිවැරදිකරු"  කියන තැනට අෙ ඒ අය ඇවිත් 

තිශබනවා, ගරු වි්යොහ රා්පක්ෂ ඇමතිතුමනි. ඔවුනුත් ආොයම් 

බදු ශගවනවා ෙ, නැේෙ කියන ළක ගැන අපි ශහොයා බලන්න ඕනෑ.  

යම් කාරණයක් හම්බන්ධ නඩුවකදී අශප්ක්ෂිත ඇපයක් 

ඉල්ලන්න ගිශයොත්, ඒකට ශකොපමණ මුෙලක් අය කරනවාෙ 

කියලා අශප්ක්ෂිත ඇප ඉල්ලපු ේෙවිය ශ ොඳාකාරවම ෙන්නවා. 

ළවැනි අවහ්ථාවකදී ඒ අය ශකොයි විධියටෙ කටයුතු කරන්ශන් 

කියලා අශප්ක්ෂිත ඇප ඉල්ලපු ේෙවිය ෙන්නවා. රටක නීතියක් 

තිශබනවා නම්, රටක ේරුමයක් තිශබනවා නම්, රටට තමන්ශගන් 

ශෙයක් ශවන්න තිශබනවා නම්, ඒ කාරණා පිළිබඳවත් විවිධාකාර 

විධියට කථා කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කිින ගැටු,වක් නැ ැ. 

 ැබැයි, ඒ ආොයම් ේත්පාෙනය කරන තැන්වලින් අපි ආොයම 

ගන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම, ආගමන  ා විගමන ශෙපාර්තශම්න්තුව, 

ආනයන හ  අපනයන කටයුතු කරන ශෙපාර්තශම්න්තුවල, ඒ 

වාශේම, ශ්රී ලංකා සුරාබදු ශෙපාර්තශම්න්තුව යන ආයතනවලට 

අොළ කටයුතු තුළින්  ිප ම්බ කර ගන්නා ේෙවිය පිළිබඳව අපි 

අවශබෝධයක් ලබාශගන ඔවුන් බදු ශගවනවා ෙ, නැේෙ කියලා 
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අධීක්ෂණය කරශගන යන්න ඕනෑ. ශම් රශට් අහිංහක ්නතාව 

ශවනුශවන් අපි ඒ ශේ කරන්න ඕනෑ. ශම් රශට් ිනයයට 70ක 

්නතාවක් කියා තිශබනවා, "අපිට හ නාධාර ඕනෑ" කියලා. 

හ නාධාර මත යැශපන ්නතාවක් අපි ශම් රශට් බිහි කරලා 

තිශබනවා. මාඕ ශහේතුංශේ නයායට අනුව, බඩගිනියි  කියන 

මිනි ාට මාළුශවක් ශෙනවාට වඩා, බිීන පිත්තක් ශෙන ළක වැෙගත් 

කියන තැනට අපි අවුරුදු 74කට පහ්ශහේ  ිප ඇවිල්ලා තිශබනවා.  

 ැබැයි, ර ශට් ්නතාව  ැටියට අපි ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ 

කාරණා තිශබනවා. ළො, " ාල් ශහේරු ශෙකක් ශෙන්නම්,  ාල් 

නිකම් ශෙන්නම්, පාන් රාත්තල රුපියල් 3.50 ට ශෙන්නම්, ඇට 

අටක් ශෙන්නම්" කියලායි ආණ්ඩු ශපරළුශේ. ළො ්ාතික 

ප්රතිපත්තිය, හැලසුම් ගැන කථා කශළේ නැ ැ. ආණ්ඩුක්රම 

වයවහ්ථාව ගැන කථා කශළේ නැ ැ. ශමම කාරණය අපි පැ ැදිලිව 

ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. පසුගිය කාලශේ  ආණ්ඩුව ඉතා අප සුතාවට 

පත් වනශකොට හිටපු ්නාධිපති ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ මැතිතුමා 

කැබිනට් මණ්ඩලයට අයින් ශවන්න කිේවා. අග්රාමාතයතුමාට 

අයින් ශවන්න කිේවා. රශට් ආර්ථිකය ශගොඩ ගන්නවා කියලා, 

ශකශනකුට ආරාධනා කළා අග්රාමාතය ුරරය භාර ගන්න කියලා. 

අපි ඉතාම වැෙගත් විධියට තනතුරුවලින් ඉල්ලා අහ් වුණා. 

ආණ්ඩුව භාර ගන්න කියලා අපි ආරාධනා කළා. "රට ශගොඩ ගන්න 

ළන්න, අපි හාමූහිකව ශම් ගමන යමු" කියලා ආරාධනා කළා. 

ශකොිපයාශේ ආර්ථිකය කඩා වැශටන ශවලාශේදී ඒ රශට් මිනිහ්සු 

හ  ශේ පාලන පක්ෂ  ිනයල්ල ළකතු ශවලා අපි දිිපශයන් නැගිටිමු 

කියලා ළකතු වුණා. ඇතැම් අය තමශන් ේ කනකර පවා 

භාණ්ඩාගාරයට දුන්නා. 2018දී මම ශම් කාරණා කියනශකොට 

හමා් මාධය තුළින් මට පුදුමාකාර විධියට ප ර ග න්න පටන් 

ගත්තා. නමුත්, ිනටින තැනින් අපි ඉදිිපයට යන්න අවහ්ථාව හලහා 

ගත යුතු ශවනවා. 

ආර්ථිකය ශගොඩ නඟන්න තීන්දු-තීරණ ගනිේදී කවුරු අතිනුත් 

වැරදි ශවලා තිශබනවා. ශමයට වගකිව යුත්ශත් අජිත් නිවාේ 

ක"රාල්  ා පී.ීජ. ්යසුන්ෙර විතරක් ශනොශවයි. ළශ ම නම් අර්ජුන 

මශ ේන්ද්රන්ලාත් ශමයට වග කියන්න ඕනෑ. හිටපු ්නාධිපති 

මහින්ෙ රා්පක්ෂ ම තා ඒ අවුරුදු ප ටම ISBsවලින් ශඩොලර් 

බිලියන 3.5යි ණය ගත්ශත්.  ැබැයි, වමත්රීපාල ිනිපශහේන 

්නාධිපතිතුමාශේ ආණ්ඩු කාලශේ  ශඩොලර් බිලියන 12.5ක් 

අරශගන තිශබනවා. ළය ණය කන්ෙක් වුණාම, ළො කැබිනට් 

මණ්ඩලශේ  හිටපු අය අෙ ආණ්ඩු පක්ෂශේ  ඉන්න අපට 

ශෙෝෂාශරෝපණය කරන්න සූොනම් වනවා, "ශමන්න ශම් 

ආකාරශයන් කටයුතු කරනවා" කියලා. ආණ්ඩුව වැරැේෙක් 

කරනවා නම්, ආණ්ඩුව වැරදියි  කියන්න ශකොයි ශවලාවකවත් අපි 

පැකිශලන්ශන් නැ ැ. ආණ්ඩුව වැරදියි නම්, වැරදියි කියන්න 

ඕනෑ. ශෙමේපිශයෝත් වැරැේෙක් කරනවා නම්, ෙරුශවෝ වුණත් ඒ 

වැරැේෙ ශපන්වා ශෙන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ, රශට් අනාගතය 

ශවනුශවන් වාශේම ශම් රශට් හමහ්ත ්නතාව ශවනුශවන්.  

අෙ ඇතැම් අයට කුහට ආ ාරයක් නැ ැ. තුන් ශේශලන් ළක 

ශේලයි කන්ශන්. ඒ දුක් විඳින ්නතාව ශවනුශවන්, පීඩා විඳින 

්නතාව ශවනුශවන් ආණ්ඩුවට වගකීමක් තිශබනවා. ඔවුන්ශේ  

ආර්ථිකය  ක්තිමත් කිරීශම් වගකීමක් ආණ්ඩුව  ැටියට අපට 

තිශබනවා. ශම් ිනයු, කටයුතු රියාත්මක කිරීශම්දී රා්ය ශහේවශේ  

ොයකත්වය ලබාගත යුතු ශවනවා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හිටපු ්නාධිපති ශගෝඨාභය 

රා්පක්ෂ ම ත්මයා අග්රාමාතය ුරරය භාර ගන්න කියලා ආරාධනා 

කළ ශවලාශේ රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමා ළය භාර ගත්තා. ඒ 

වාශේම, ම  බැංකු අධිපති නන්ෙලාල් වීරිනං  මැතිතුමා හ  මුෙල් 

අමාතයාං ශේ  ශල්කම් ිනිපවර්ධන මැතිතුමාවත් මම ශම් ශවලාශේ 

මතක් කළ යුතුයි. අපි ආර්ථික ව ශයන් ශබල්ලටම හිරශවලා ිනටි 

අවහ්ථාවක තමයි ළතුමන්ලා ඒ අභිශයෝගය භාර ගත්ශත්  මුෙල් 

අමාතයාං ය හ  ම ා භාණ්ඩාගාරය භාර ගත්ශත්. නින්ො, 

අප ාහ, ශතෝෙනා, අපවාෙ  ා අවලාෙ ශකොශතක් කළත් රට 

ශවනුශවන් මරණ මංතකයට වුණත් යන්න සූොනම් කියලා ඒ 

වගකීම භාර ගත්තා. ඒ ගැන මම ළතුමන්ලා ශෙපළට  

විශ ේෂශයන්ම හ්තුතිවන්ත වනවා. ළතුමන්ලා, රට වැටී තිබුණු 

තැනින් යම් මට්ටමකට ේඩට ශගනැවිත් තිශබනවා. රට 

බංශකොශලොත්, රට බංශකොශලොත් කියමින් ිනටිශයොත් කුමක්ෙ 

ශවන්ශන් කියලා අප ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

හිටපු හම ර ඇමතිවරු අෙ කිේවා, "අපනයන කර්මාන්ත 

ශක ්ෂේත්රයට බදු ග ලා" කියලා. ර්ය අපනයන ඉලක්ක කර බදු 

පනවා නැ ැ. බදු පනවා තිශබන්ශන්, ආොයම මතයි  ඒ, ආොයම් 

බදු. ඒ කාරණය මම පැ ැදිලිව කියන්න ඕනෑ. නමුත්, රටට 

යන්ශන් ශවනම මතයක්. ළය නිවැරදි කළ යුතු වනවා. ශම් අය 

අර්බුෙ නිර්මාණය කරනවා. අරගළය තුළත් කටයුතු කළ ආකාරය 

අපි ෙැක්කා ශන්. ඒශකන් රටට ශමොකක්ෙ වුශණ්?  හංතාරකශයෝ 

ළන්ශන් නැතුව රශට් ආර්ථිකය ප ළටම වැටුණා ශන්ෙ? අරගළය 

නිර්මාණ කශළේ කවුෙ, අරගළයට හම්බන්ධ වුශණ් කවුෙ, අරගළය 

නිර්මාණය කශළේ ශමොකටෙ කියලා ෙැන් ශපශනනවා ශන්ෙ? ඒ 

ගැන පැ ැදිලියි ශන්ෙ? රට ශගොඩගන්න අරමුණක් තිශබනවා නම්, 

රශට් ්නතාව පෙනම් කරශගන ඒ අරමුණ කරා යා යුතුයි.  

හාමානය ්නතාවට අපි යම් මුෙලක් ලබා දුන්නා. ආර්ථික 

පීඩනය නිහා ීවවත් ශවන්න අමාරුයි කියන ශකොට රුපියල් 5,000 

බැගින් ලබා දුන්නා. ඒ රුපියල් 5,000 ශබො ශෙන විට ළය ගන්න 

මිනිසුන් ගිහිල්ලා ශපෝලිශම් ඉන්නවා මම ළො ෙැක්කා. නමුත් 

පවුශල් ගෘ  මූලිකයා ඒ රුපියල් 5,000 අරශගන ගිහින් මත්වතුර 

ටිකට තමයි වැඩි  ිපයක් වැය කරන්ශන්. තමන්ශේ ශගෙරට  ාල් 

කිශලෝ ළකක්වත් ශගන යන්ශන් නැති තත්ත්වයට හම රු පත් 

ශවලා තිශබනවා. ඒ නිහා අපි ශම් කාර්යය කාලානුූ පව කළ යුතු 

ශවනවා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉති ාහය ගැන කථා කරනවා 

නම්, අශප් මුතුන් මිත්ශතෝ වැලි මිදුශල් අකුරු ලිේවා. ඊට පසුව 

ගල් ලෑල්ල ගල් කූර අරශගන අකුරු ලිේවා. ළතැනින් පසුව 

exercise book ළකයි, කාබන් පෑනයි අතට ගත්, ෙැන් laptop 

ළකත් ළක්ක කටයුතු කරන ෙරුවන්ශේ හමා්යත් හමඟ තමයි අප 

වැඩ කරන්ශන්. ඒ ෙරුවන්ට ඒ අවහ්ථාව හලහා දීම හඳ ා අව ය 

කටයුතු අපි කරන්න ඕනෑ. බණු වාර්ගික ්නතාවක් ඉන්න 

දිහ්ත්රික්කයක් නිශයෝ්නය කරන ශකශනකු  ැටියට මම ෙන්නවා, 

වතුකරශේ  හ  ගම්මානවල ීවවත් වන ්නතාවට ප්ර ්න -ගැටු,- 

රාිනයක් තිශබන බව. ඒවා විහඳීම හඳ ා විධිමත් හැලැහ්මක් 

අව යයි. ණුදු හ නාධාර මතම පෙනම් වුණු හැලැහ්මක් රියාත්මක 

කළ යුතු නැ ැ කියන ළකයි මා විශ ේෂශයන් හඳ න් කරන්ශන්. 

ආොයම් ේත්පාෙනය කරන රියාවලියකට යන්න ඔවුන්ට 

ප සුකම් හලහා දීශම් වැඩ පිළිශවළක් රියාත්මක කරන්න ශම් 

අය වැය මඟින් ශයෝ්නා කර තිශබනවා. ඒ ගැන දිගින් දිගට විග්ර  

කරන්න මම සූොනම් වන්ශන් නැ ැ. ශමවර අය වැය තුළ හ න 

ලබා දීම හඳ ා වන ක්රමශේෙ  ුනන්වා දී තිශබනවා. ඒ ක්රමශේෙ ම  

ශපොශළොශේ යථාර්ථයක් බවට පිපවර්තනය කරන්න, පැළ 

කරන්න අපි සූොනම් වන්න ඕනෑ. ඒ හඳ ා සූොනම් විය යුත්ශත් 

ශම් ශ්රී ලංකාව මශේ රටයි, මශේ මාතෘ මිමියයි කියන  ැඟීම අප 

ිනත් තුළ ඇති කරගනිමින්. ඒ  ැඟීම නැතිව, පක්ෂ විපක්ෂ 

ව ශයන් ශබදී බලය ලබා ගැනීශම් අරමුණු කරා යෑම ප්රධාන 

කාර්යය කර ගත්ශතොත්, අප ශම් ම ්න ගැලිපශේ  ඉන්න 

ෙරුවන්ට ශෙන පණිවුඩය ශමොකක්ෙ? ශම් ෙරුවන් ශවනුශවන් ශම් 

රට තනන, ශමොවුන් ශවනුශවන් ශම් මාතෘ මිමිය ශ"රා ශෙන, 
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ශමොවුන් ශවනුශවන් ශම් රට නිෙ හ් නිව ල් ශේ යක් බවට 

පිපවර්තනය කරන, ශම් රට නමැති ම  ශපොශළොශේ පැළ වන 

ආර්ථිකය නමැති ගහ ඔවුන් ශවනුශවන්  ක්තිමත් කරන 

අරමුණින් යුතු ගමනක් ශන්ෙ ශම් යන්ශන්? ශේ පාලන 

ශේදිකාවලදී අපි ශවන් ශවලා කථා කරමු  ළහිදී අශප් විවිධ වූ 

අරමුණු කරා යන්න අපි සූොනම් ශවමු. ඒශක් කිින ගැටු,වක් 

නැ ැ. නමුත්, ශම් රශට් ආර්ථිකය ශගොඩ ගැනීම හඳ ා අව ය 

පසුබිම ෙැන් හකහ් කළ යුතු ශවනවා. 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තවත් විනාඩි ශෙකක කාලයක් ඔබතුමාට 

තිශබනවා. 

 

ැරු . .බී. රත්නායක මහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
විනාඩි ති ක්ෙ? 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාඩි ශෙකක කාලයක්. 

 

ැරු . .බී. රත්නායක මහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
මට  ිපයට ඇණුශණ් නැ ැ. විනාඩි ශෙකක් කියලා ඔබතුමා 

කියපු ළක විනාඩි 30ක් වාශගයි ඇණුශණ්. කමක් නැ ැ, ඕනෑ නම් 

මට කාලය දීර්ඝ කරගන්නත් පුළුවන් ශන්. මූලාහනශේ  ඔබතුමා 

ඉන්න විට මම වැඩි යමක් කියන්ශන් නැ ැ, කඩුශවල ආහනශේ  

 ැටි ෙන්නා නිහා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශට් ආර්ථිකය ශගොඩ 

නැඟීශම්දී ඒ හඳ ා ශ ොඳින් හැලසුම් කරන්න ඕනෑ. ශම් රශට් 

ශෙශකෝටි විිනලක්ෂයක් ්නතාව ඉන්නවා. ිනං ල මිනිසුන් ශවන්න 

පුළුවන්, ෙමිළ මිනිසුන් ශවන්න පුළුවන්, මුහ්ලිම් මිනිසුන් ශවන්න 

පුළුවන්, ඔවුන් ිනයු,ශෙනා ශ්රී ලාංකිකශයෝ. රට ශගොඩ නැඟීශම්දී ඒ 

ිනයු, ශ්රී ලාංකිකයන්ට අවහ්ථාව හලහා දිය යුතු ශවනවා. කවුරුන් 

ශ ෝ ්ාතිවාෙය අවුහ්හාශගන, ආගම්වාෙය අවුහ්හාශගන ගියාට 

ප්රශයෝ්නයක් තිශබනවාෙ කියලා කල්පනා කර බලන්න. 

ිනයු,ශෙනාශේ ඇශේ දුවන්ශන් රතු රුධිරයයි. ඔළුශේ අමාරුවට 

ෙමිළ පැනශඩෝල්, ිනං ල පැනශඩෝල්, මුහ්ලිම් පැනශඩෝල් කියලා 

ශවන ශවනම නැ ැ.  ැශමෝටම ළකම ශබශ ත් ශපත්ත තමයි 

තිශබන්ශන්. ඒ බව මතක තබාගන්න.  

ශම් මාතෘමිමිය ශගොඩ ගැනීම හඳ ා ළකතු ශවලා කටයුතු 

කරන්න කියලා ශම් රශට් රා්ය ශහේවකයන්ශගනුත්, ශම් රශට් 

මාධය  සුරුවන ේෙවියශගනුත් මම ඉතා කරුණාශවන් ඉල්ලා 

ිනටිනවා. අපි අවුරුදු ිනය ගණන් ීවවත් වන්ශන් නැ ැ. නමුත්, ශම් 

ෙරුවන්ශේ ශ ට ෙවහ නිර්මාණය කිරීම ශවනුශවන් වන ීජ්ය අෙ 

ෙවශහේ පැළ කරන්න පුළුවන් නම්, ඒකයි අප කළ යුතු ශ ොඳම ශේ. 

ශම්කයි, ළයට ශ ොඳම අවහ්ථාව. ඒ නිහා ශම් යථාර්ථය අවශබෝධ 

කරශගන අපි ඉදිිපයට යන්න ඕනෑ.  

අෙ highway ළශක් ගියත්, කාපට් ඇතිූ  මාර්ගවල ගියත්, 

මහින්ශෙෝෙය තාක්ෂණික විෙයාගාරවලට ගියත් අපට අමතක 

ශනොවන නාමයක් තිශබනවා. ඒ නාමය අපි විශ ේෂශයන් 

අවධාරණය කරගන්න ඕනෑ. "මහින්ෙ රා්පක්ෂ" නම් වූ ඒ යුග 

පුරුෂයා විිනළක්වන ිනයවහට ගැළශපන ආකාරයට ශම් රට 

නිර්මාණය කරන්න කටයුතු කළ ආකාරය අපි ආපහ්හට  ැරී 

බලමු. නමුත්, ළතුමාට ප ර ග න කුමන්ත්රණකරුවන්ෙ ිනටිනවා. 

ඒක ශේ පාලන හ්වභාවය ශවන්න පුළුවන්.  ැබැයි, ළතුමා ශම් 

රටට ඉතිිප කළ යමක් තිශබනවා. 

ශ ට ෙවශහේ ඒ ගැන කථා කරයි. ශ ට ෙවශහේ ඒ හඳ ා 

අවහ්ථාව හැලශහයි.  තරුණ ්වශයන් පිිප තරුණ පරපුශරන් ශම් 

අවහ්ථාශේදී මා ඉල්ීනමක් කරනවා. තරුණ මන්ත්රීවරුන්ට, තරුණ 

ඇමතිවරුන්ට මම කියනවා, ශම් රශට් ආර්ථිකය  ක්තිමත් 

කරන්න, ළල්ල වන ශතෝෙනාවලින් අප ශෙිනයවිිනපහ්ශෙනා 

මුොගන්න, අශප් රශට් අනාගතය ශවනුශවන් වන වැඩ පිළිශවළ 

රියාත්මක කරන්න අපි සූොනම් ශවමු කියලා. ශම් රශට් ඉදිිප 

ආර්ථික හැලැහ්ම ඉදිිපපත් කර තිශබනවා. ඒ හැලැහ්මත් ළක්ක 

කටයුතු කරන්න අපි සූොනම් ශවමු. කර්මාන්ත, ඉදිකිරීම් හ  

ම ාමාර්ග වයාපෘතිවලට ශවන් කර තිශබන මුෙල් ටිකක් අඩු 

කරලා ශ ෝ 2023 වර්ෂශේ දී ශම් රශට් ආර්ථිකය ශගොඩ ගැනීම 

හඳ ා අපි තිරහාර වැඩ පිළිශවළකට යමු කියා ශයෝ්නා කරමින්, 

මා නි ඬ ශවනවා.  හ්තුතියි. 

 
ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  

The next speaker is the Hon. Vadivel Suresh. You 
have 16 minutes. 

 
[பி.ப. 12.36] 

 
ැරු වඩිනේල් සුනර්්් මහතා 
(மாண்புமிகு வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, 

2023ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத்திட்ட விவாதத்திதல 

கலந்து தகாண்டு, எனது ததாப்புள்தகாடி உறவுகளான 

மகலயக மக்கள் சார்பாக இந்த உயாிய சகபயிதல ஒருசில 

கருத்துக்ககள முன்கவக்க விரும்புகிதறன். 

புதிய சனாதிபதி அவர்களால் இந்த வரவு தசலவுத்திட்டம் 

சமர்ப்பிக்கப்படும்தபாது, மகலயக மக்களின் பிரதிநிதிகள் 

என்ற வககயில் நாங்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் இருந்ததாம். 

அதாவது, எங்களுகடய சமூகமான மகலயக மக்களுக்கும் 

இதில் நிவாரைம் கிகடக்குதமன்ற எதிர்பார்ப்பு எங்களிடம் 

இருந்தது. இச்சந்தர்ப்பத்தில் நான் ஒரு விடயத்கதத் ததளி 

வாகக் கூற விரும்புகிதறன். இன்று இந்த நாட்டில் ஏற்பட்டி 

ருக்கின்ற தபாருளாதார தநருக்கடிக்கு, வங்குதராத்து நிகலக்கு 

நாங்கள் காரைமல்ல; மகலயக மக்கள் காரைமல்ல; மகலயக 

உகைப்பாளிகள் காரைமல்ல; மகலயகத்திதல தசகவ தசய்து 

தகாண்டிருக்கின்ற அதிபர்கதளா, ஆசிாியர்கதளா, ததாட்டத் 

ததாைிலாளர்கதளா காரைமல்ல. எனினும், நாங்களும் தசர்ந்து 

துன்பத்கத அனுபவித்துக் தகாண்டிருக்கிதறாம்.  ஒவ்தவாரு 

கால கட்டத்திலும் இந்த நாட்டினுகடய வளர்ச்சிக்காக 

எங்ககள நாங்கள் அர்ப்பைித்துச் தசகவ தசய்திருக்கிதறாம். 

அதததபால்தான் எங்களுகடய மக்களும் தசயற்பட்டிருக் 

கிறார்கள். 

இந்த நாட்டிதல 200 வருட காலமாக இந்திய வம்சாவளி 

மகலயக மக்களாகிய நாங்கள் வாழ்ந்துதகாண்டிருக்கிதறாம். 

ததயிகல, இறப்பர், ததன்கன சார் உற்பத்திகள்மூலமாக இந்த 

நாட்டிற்கு தடாலகரக் தகாண்டுவருவது உட்பட அகனத்து 
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தவகலத்திட்டங்ககளயும் நாங்கள் தவற்றிகரமாகச் தசய்து 

தகாண்டிருக்கிதறாம். தபாராட்டங்கள்,  தீவிரவாதச் தசயற் 

பாடுகள் இடம்தபற்ற காலங்களில்கூட, இந்த நாட்கட 

தநசித்தவர்கள் எமது மக்கள்! ஆனால், இன்று இந்த நாட்டில் 

ஏற்பட்டிருக்கின்ற தபாருளாதார வங்குதராத்து நிகலயால், மிக 

தமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக மகலயக மக்கள் இருக் 

கிறார்கள். அவர்களுக்கு இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தினூடாக 

நிவாரைம் கிகடக்குதமன நாம் எதிர்பார்த்ததாம். அந்த 

எதிர்பார்ப்தபாடுதான் இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்துக்கு 

நாங்கள் ஆதரவு ததாிவிப்பதாகக் கூறியிருந்ததாம்.   ஆனால், 

அவர்கள் ததாடர்பில் இதில் எந்தவித நிவாரைத்கதயும் 

காைவில்கல. இது எங்களுக்கு தவதகனயாக இருக்கிறது. 

வரவு தசலவுத்திட்டத்துக்கு மட்டுமல்ல, இந்த நாட்டிற்கு 

நன்கமபயக்கக்கூடிய தசயல்ககளச் தசய்யும்தபாது, மகலயக 

மக்களுகடய பிரதிநிதிகள் என்ற வககயிதல அவற்றுக்கு 

எங்களுகடய முழுகமயான ஆதரவு இருக்கும். இந்த நாட்டில் 

தசய்கின்ற அகனத்து நல்ல தவகலத்திட்டங்களுக்கும் 

மகலயக மக்கள் சார்பாக எங்களுகடய முழுகமயான 

ஆதரகவத் தருவதற்கு நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிதறாம் 

என்பகத நான் மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்களுக்குக் 

கூறிக்தகாள்கிதறன். ஏன், தநற்கறய தினம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 

வரவு தசலவுத்திட்ட உகரயில், மகலயக மக்கள் உள்வாங்கப் 

படவில்கல? ஏன் அச்சமூகம் புறக்கைிக்கப்பட்டது? இன்று 

மகலயகத்திலுள்ள காைிகள் பற்றி அகனவரும் தபசுகிறார் 

கள். அங்கு நிகறய காைிகள் இருக்கின்றன; அவற்கறப் 

பிாித்துக் தகாடுக்க தவண்டும்; அவற்கற தவளியாருக்குக் 

தகாடுக்க தவண்டும் என்ற விடயங்கள் இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தில் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கிருக் 

கின்ற மரங்ககளயும் காைிககளயும் மண்கையும் பற்றிப் 

தபச மறக்காதவர்கள், அங்கு உயிதராடு வாழ்ந்து தகாண்டிருக் 

கின்ற மக்ககளப் பற்றிப் தபச மறந்துவிட்டார்கள்; அவர்ககள 

வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் உள்வாங்க மறந்துவிட்டார்கள் 

என்பகத நான் இச்சந்தர்ப்பத்தில் மிகவும் தவதகனயுடன் 

கூறிகவக்க விரும்புகிதறன்.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, ஹப்புத் 

தகள ததர்தல் ததாகுதியிலுள்ள தகாஸ்லாந்கத - பூனாககல 

பிரததசத்தில் அகமந்துள்ள தபட்டிகல என்ற இடத்தில் 

தநற்றுக் காகல திருமதி பாப்பாத்தி அம்மாள் அவர்கள் யாகன 

தாக்கி அகாலமரைமகடந்திருக்கிறார். ஹப்புத்தகள, தகாஸ் 

லாந்கத, பூனாககல, ஹபரகல, தபட்டிகல, அம்பிட்டிகந்த 

தபான்ற பிரததசங்களில் பகல் தநரத்திலும், யாகனகளுகடய 

நடமாட்டம் இருப்பதன் காரைமாக தபருந்ததாட்டத் 

ததாைிலாளர்கள் அதிகமாதனார் பாதிக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருக் 

கிறார்கள். யாகன தாக்கி பலர் உயிாிைந்தும் இருக்கிறார்கள். 

பாடசாகல மாைவர்கள்கூட, பாடசாகலக்குச் தசல்லமுடியாத 

துர்ப்பாக்கிய நிகலகம ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆககயால், வன 

இலாகா மிக விகரவாகச் தசயற்பட்டு, பாப்பாத்தி அம்மாளுக் 

குாிய நஷ்டஈட்கடப் தபற்றுக்தகாடுக்க தவண்டும் என்ப 

ததாடு, அங்கு யாகனகளால் பாதிக்கப்படுகின்ற மகலயக 

மக்கள் ததாடர்பில் விதசட கவனத்கதச் தசலுத்த தவண்டு 

தமன்றும் தகட்டுக்தகாள்கிதறன்.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, எமது 

நாடு ஒரு விவசாய நாடு! விவசாயத்கதப் பற்றி அகனவரும் 

தபசிக்தகாண்டிருக்கிதறாம். மகலயகத்திதல நல்ல விவசாயி 

கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால், இன்று தபருந்ததாட்டக் கம்பனி 

களால் 9,000 தஹக்தடயர் நிலம் காடாக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

இன்று நாங்கள் உைவுப் பற்றாக்குகற வரப்தபாவதாகப் 

தபசிக்தகாண்டிருக்கிதறாம். மகல வளம், மகை வளம், மண் 

வளம் என அகனத்து இயற்கக வளங்களும் இருக்கின்ற 

மகலயகத்திதல, 9,000 தஹக்தடயர் காைி காடாக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு நிகலகம இருக்கும்தபாது, நீங்கள் 

விவசாயத்கதப் பற்றி எப்படிப் தபச முடியும்? தகௌரவ 

தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, Madulsima 
Plantations PLC இற்குக்கீழ் இயங்குகின்ற 'எல்தடப்' 

ததாட்டத்திலுள்ள கிக்கிாிவத்கதப் பிரததசத்திதல திகழ்வாைி 

என்ற சாதாரை தபண் ததாட்டத்ததாைிலாளி தனது வீட்டுத் 

ததாட்டத்தில் நாட்டியிருந்த 300 வாகை மரங்ககள 

தபருந்ததாட்டக் கம்பனி தவட்டி நாசமாக்கியிருக்கிறது. இந்த 

நாட்டில் 200 வருட காலமாக, 5 பரம்பகரயாக வாழ்ந்து 

தகாண்டிருக்கின்ற மகலயக மக்கள், தவறுமதன இருக்கின்ற 

காைிகளில் விவசாயம் தசய்யக்கூடாதா? அப்படி ஒரு சட்டம் 

இருக்கின்றதா? இங்தக பாருங்கள்!  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ළඟ ඡායාූ ප කිහිපයක් 

තිශබනවා. කෘෂිකර්මය හම්බන්ධශයන් අපි කථා කරනවා ශන්. 

පහ්හර ආහනශේ  ළල්ටැ" වත්ශත් වැඩ කරන අම්මා ශකශනක් 

ශකශහල් ගහ් ිනශටේවා කියලා ඒ ඔක්ශකෝම - ශකශහල් ගහ් 

300ක් පමණ - කපලා විනා  කර තිශබනවා. ඒ ශකශහල් ගහ්වල 

මල් පවා ඇවිල්ලා තිබුණා. ශම් ඡායාූ ප දි ා බලන්න. පහ්හර 

ශපොීනිනශයන් ඒ ගැන අ න්න. Madulsima Plantations PLC 
ළශකන් අ න්න   ැරී ්යවර්ධනශගන් අ න්න. ශම්ක ශමොන 

කෘෂිකර්ම ආණ්ඩුවක්ෙ? ශමොන කෘෂිකර්ම රටක්ෙ? අවුරුදු 200ක 

කාලයක ිනට වතුකරශේ  ්නතාව ශම් රටට ආෙරය කරමින් රට 

ශවනුශවන් වැඩ කටයුතු කළා. ආයුධ අතට ගන්ශන් නැතිව  

ත්රහ්තවාදී කටයුතුවල ශයශෙන්ශන් නැතුව, JVP කාලශේ ත්, 

LTTE කාලශේ ත්, COVID-19 වහංගත කාලශේ ත් -  ැමොමත් - 

රට ශවනුශවන් තමන්ශේ ීවවිතය කැප කරපු ්නතාවක් ශම් 

ඉන්ශන්. ඉඩමක ශකශහල් හිටවපු ළකට ෙඬුවම් ශෙන්න තරම් 

ශමොන නීතියක්ෙ ශම් තිශබන්ශන්? ශමොන වැරැේෙක් කළාටෙ ඒ 

මිනිහ්සුන්ට ෙඬුවම් ශෙන්ශන්?  

කෘෂිකර්මාන්තය ගැන ශලොකුවට කථා කරනවා.  ැබැයි 

ශමොකක්ෙ ශම් කරලා තිශබන්ශන්? ශම් විධියට කෘෂිකර්මාන්තය 

පවත්වා ශගන යන්න බැ ැ ශන්. අවුරුදු 200ක පමණ කාලයක 

ිනට වතුකරශේ  ්නතාව වැවිලි කෘෂිකර්මාන්තශේ  ශයදී ිනටිනවා. 

අපි වතුකරශේ  ශකොල්ලන්ට LTTE කාලශේ  LTTE ළකට ළකතු 

ශවන්න දුන්ශන් නැ ැ. JVP කාලශේ   JVP ළකට ළකතු ශවන්න  

දුන්ශන්ත් නැ ැ. අපි ඔවුන්ව control ළශක් තියා ගත්තා. ශම් රටට 

ශඩොලර් ශගනාශේත්, “Ceylon Tea”  කියන නාමය දුන්ශන්ත් 

වතුකරශේ  ්නතාව. ශම් රටට ශඩොලර්හ් ශගනාශේ වතුකරශේ  

්නතාව. අපි ්ාතිවාෙය ගැන බැු,ශේ නැ ැ. ඒ ගැන කථා කශළේත් 

නැ ැ. අපි ඒ ්නතාවත් ළක්ක ළකතු ශවලා අත්වැල් බැඳශගන 

කටයුතු කළා. නමුත්, ශමන්න ඒ ්නතාවට හලකන  ැටි! අවුරුදු 

200ක කාලයක පටන් ිනටින  ඒ ්නතාවට අපි ශගෞරව කරන්න 

ඕනෑ. ඔවුන්  කෘෂි කර්මාන්තශේ  නියැශළන ්නතාවක්.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ඡායාූ ප දි ා බලන්න. ඒ 

ශකශහල් පැළ ඔක්ශකෝම කපලා විනා  කර තිශබනවා. 

කෘෂිකර්මාන්තය ගැන ඊශේ  Budget ළශක්දිත් කථා කළා. ශම්ක 
්ාතික අපරාධයක්. ශම්ක වැරැදි වැඩක්.  ඇයි ශම් ්නතාවට 

ශමශ ම කරන්ශන්? ශම් ඉඩම්වල ශ ක්ශටයාර 9,000ක පමණ 

කැලය වැවී තිශබනවා. ගරු වි්යොහ රා්පක්ෂ ඇමතිතුමා ශම් 

ශවලාශේ හභාශේ ඉන්නවා. Sir, ඔබතුමා ශම් ගැන ෙන්නවාෙ?  

ශම් companies 21න් companies 4ක්, 5ක්  ළකම පුේගලයාට 

දුන්ශනොත් පාලනය කරන්න පුළුවන්ෙ? Madulsima Plantations 

PLC ළකට වතු  තළිහ් ගණනක් තිශබනවා. Balangoda 
Plantations PLC ළකට වතු තිහ් ගණනක් තිශබනවා. 
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ළක්ශකශනක් තමයි ඒ  ඔක්ශකෝම පාලනය කරන්ශන්. ළකම 

Director Board ළකක් ඉන්ශන්. බලන්න, Hayleys 
Plantations, Kelani Valley Plantations PLC, Talawakelle 
Tea Estates PLC, Horana Plantations PLC යන ඒවාශේ  

ළකම Director Board ළකක් තමයි ඉන්ශන්. ශකොශ ොමෙ ශම්ක 
කරන්ශන්? වතුකරශේ  කාලගුණය ශකොශ ොමෙ,  වතුකරශේ  

අඩුපාඩු ශමොනවාෙ කියලා  ශහොයා බලන්න ඕනෑ.  නමුත්, ඒ 

ඔක්ශකෝම විනා  කරලා කැලයක් බවට පත් කර තිශබනවා.   

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, food shortage ගැනත්, food 

product development ගැනත් අපි කථා කරනවා. ඊශේ  ගරු 
්නාධිපතිතුමාත් ඒ ගැන කථා කළා. ළතුමා කරන ශ ොඳ වැඩවලට 

අපි හම්පූර්ණ හ ශයෝගය ශෙනවා. Sir, listen to what he said 
in his Budget Speech for 2023 under "Food Security". I 
quote:  

“32.  Electronic Scheme for Food Safety 

32.1. It is necessary to maintain an up-to-date data system for 
planning and implementing activities relating to food safety. 
Accordingly, information on all agricultural and livestock 
products of the household units should be obtained through an 
online process and the National Food Security Programme 
should be planned accordingly. This programme should be 
implemented by the National Food Security and Nutrition 
Unit.” 

 
Yes, superb; very good! We are there to support it. 

But, how are we going to implement these to uplift 
agriculture in this country, if this kind of things take 
place? We cannot do that. ශකොශ ොමෙ කරන්ශන්? ශමතැන 
වතු 22ක් තිශබනවා. ශමතැන තිශබන්ශන් ශවනම monopoly 
ළකක්  ශවනම system ළකක්  ශවනම ආණ්ඩුවක්. ඒ ඉඩශම් පහ ්
ටික ඔක්ශකෝම විනා  ශවනවා. ශම් කාරණා හම්බන්ධශයන් 
කම්කරු නීතිය රියාත්මක කරන්න කියලා මම ඉල්ලා ිනටිනවා. 
අපි ශම් රටට ආෙශරයි. කන්ෙ ේඩරටත් ශ ොඳ ශගොවිශයෝ පිිපහක් 
ඉන්නවා.   
 

ැරු ානාධිපික ීමිකඥ (ආචාර්ය) විායදාස රාාප්ෂ් මහතා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

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

ගරු මන්ත්රීතුමා, ශමොකක්ෙ ශවලා තිශබන්ශන් කියලා 

ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ෙ?  
 

ැරු වඩිනේල් සුනර්්් මහතා 
(மாண்புமிகு வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
Sir, it is regarding the El teb Estate in Kikiriwatta 

Division in Passara, which belongs to Madulsima 
Plantations. 

 

ැරු ානාධිපික ීමිකඥ (ආචාර්ය) විායදාස රාාප්ෂ් මහතා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 
You said they had caused some destruction. What is 

the destruction they had caused? 
 

ැරු වඩිනේල් සුනර්්් මහතා 
(மாண்புமிகு வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
Sir, the estate workers cannot enjoy that land. That is 

an abandoned land. So, there, they have planted banana 
trees, which is not a permanent crop.    

ැරු ානාධිපික ීමිකඥ (ආචාර්ය) විායදාස රාාප්ෂ් මහතා  
(மாண்புமிகு சனாதிபதி சட்டத்தரைி (கலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 
You give us the details. 
 

ැරු වඩිනේල් සුනර්්් මහතා 
(மாண்புமிகு வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
Definitely, I will give those to you.  

ஆகதவ, மகலயகத்திலுள்ள காைிககள தவளியாட்களுக் 

குக் தகாடுக்காமல், அங்குள்ள ஆசிாியர்களுக்குக் தகாடுக்கு 

மாறு நான் தகட்டுக்தகாள்கிதறன். அங்கு ஆசிாியர் கிராமங்கள் 

உருவாக்கப்படவில்கல. அரசாங்கத்திடம் காசு இல்கல. 

அதனால், வீடகமப்புத் திட்டங்கள் இல்கல. அப்படிதயன் 

றால், அங்குள்ள அதிபர், ஆசிாியர்களுக்குத் தலா இரண்டு 

ஏக்கர் வீதம் காைிககளப் பிாித்துக்தகாடுங்கள்! ததாட்டத் 

ததாைிலாளர்களுக்கு ஐந்து ஏக்கர் வீதம் காைிககளப் 

பிாித்துக்தகாடுங்கள்! அதததபால், அங்குள்ள ஒவ்தவார் 

ஆலயத்துக்கும் ஐந்து ஏக்கர் வீதம் காைிககளப் பிாித்துக் 

தகாடுங்கள்! அங்கிருக்கின்ற பாடசாகலகளுக்கு பத்து ஏக்கர் 

வீதம் காைிககளப் பிாித்துக்தகாடுங்கள்! அங்கு விவசாயத்கத 

ஊக்குவிக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். ததாட்டத்ததாைி 

லாளர்கள் மட்டுமல்ல, அங்கு வாழுகின்ற நடுத்தர வர்க்கத் 

தினரும் சிறந்த விவசாயிகளாக இருக்கிறார்கள். இந்த 

நாட்டினுகடய உைவுப் பற்றாக்குகறகயத் தீர்ப்பதற்கு 

மகலயக மக்கள் நிச்சயமாக அந்த தவகலத்திட்டத்கதச் 

தசய்வார்கள். அவர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற 

மக்களுக்குச் தசாறு தபாடுவார்கள். ஆககயால், இனவாதம் 

இல்லாமல், காழ்ப்புைர்ச்சி இல்லாமல் அங்குள்ள காைிககள 

அவர்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்க தவண்டும். 200 வருடங்களாக 

இந்த நாட்டுக்காகத் தங்ககள அர்ப்பைித்து வருகின்ற அந்தச் 

சமூகத்தினகர இந்த நாடும் இந்த அரசாங்கமும் இந்தப் 

பாராளுமன்றமும் தகௌரவிக்க தவண்டும். அவர்ககள 

தவதகனப்படுத்தும் வககயிலான தவகலத்திட்டங்ககளச் 

தசய்யக்கூடாது என்பகத நான் இங்கு ததளிவாக எடுத்து 

கரக்க விரும்புகிதறன்.   

ගරු ්නාධිපතිතුමාට මම වතුකරය ගැන කියන්න ඕනෑ නැ ැ. 

්නාධිපතිතුමා වතුකරය ගැන ශ ොඳටම ෙන්නවා, කියන්න කිින 

ශෙයක් නැ ැ. නමුත් වැරදි ේපශෙහ්  ලැබුණාම ශමොකෙ ශවන්ශන්? 

පසුගිය Budget ළශක්දී මම ඒක ෙැක්කා. වැරදි ේපශේ කශයෝ 
තියා ගත්තාම, වැශේ වරදිනවා. රශට් නායකයින්ට ශවලා 

තිශබන්ශන් ඒක තමයි. ගරු රනිල් වික්රමිනං  ්නාධිපතිතුමා ගැන 

අපි ෙන්නවා.  ළතුමා වතුකරශේ  ්නතාව ගැන ෙන්නවා, ්නතාවත් 

ළතුමා ළක්ක කිට්ටුයි. ඒ නිහා ළතුමාශගන් මම ඉල්ීනමක් කරනවා, 

ශපොේඩක් ශම්ක double check කරන්න, ශම්කට Amendment 
ළකක් ශගශනන්න,  ශම් ගැන විශ ේෂශයන් බලන්න කියලා. ඉඩම් 

විනා  ශවලා. Sir, there are factories called “silent 
factories.” Tea manufacturing factoriesවලින් ශ ොඳින් 

operate ශවන factories තමයි ආණ්ඩුවට භාර දුන්ශන්. The 

Secretary to the Treasury is the golden shareholder. ෙැන් 
ඒවා ඔක්ශකොම ව ලා. ඒවාශේ  යකඩ ගලවලා ඔක්ශකොම 

විකුණලා. Now, they are called “silent factories”; ඒවාට 

කියන්ශන් “silent factories” කියලා. ෙැන් බලන්න, about 

leasing and subleasing of estates. ආණ්ඩුවට කරන්න බැිප 

නිහා තමයි companiesවලට ඒවා lease කරලා තිශබන්ශන්. 

Companies ඒවා අරශගන තවත් කට්ටියට sublease කරනවා. 

විනා යි!  අපි ශම් හභාශේ ඒවා ගැන  කථා කරන්න ඕනෑ.  රශට් 

හම්පත් ශකොටහක් විනා  ශවනවා. Sir, these are all 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

Government assets. The Government is the owner. They 
have subleased those plantations to other companies. But, 
those companies are misusing them. On the other hand, 
they are also not maintaining labour laws.    

ගරු ්නාධිපතිතුමාට අපි කියන්ශන් C190 හම්මුතිය 

ශගශනන්න කියලා. අපි ජිනීවාවලදී C190 හම්මුතිය ශගනාශේ 

කාන්තාවන්ට ිනදු වන හිංහන - harassments - වාශේ ශේවල් 

හම්බන්ධශයන් කටයුතු කරන්න ශන්. 2019දී ජිනීවාවල දී ශගනාපු 

ඒ හම්මුතිය අශනකුත් South Asian ර ටවල් ඔක්ශකොම  

implement කරලා ඉවරයි. අශප් රශට්ත් ඒක implement 

කරන්න ඕනෑ. ගිය මාහශේ  විතරක් විවිධ ශ ේතූන් නිහා 

127ශෙශනක් මිය ගිහින් තිශබනවා. විදුලි හැර වැදිලා, බඹරු 

ඇනලා, ඌශරෝ ඇනලා,  ඒ වාශේ ිනේධීන් නිහා. ෙැන් දිවිශයොත් 

ළනවා. මීට ශපර කවොවත් වතුකරයට දිවිශයෝ ඇවිල්ලා 

තිශබනවාෙ,  ඉඳලා හිටලා නශයක් ග නවා  ැශරන්න?  වතුවලට 

හම්බන්ධ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ඒ ගැන ෙන්නවා. ෙැන් දිවිශයෝ 

ළන්ශන් ඇයි? වතු ඉඩම් ඔක්ශකොම කැලෑ ශවලා. කැලෑව නිහා  

දිවියා ශගවල්වලට ළනවා. ඊශේ  පූනාගල වත්ශත්දී කිිප ශගනාපු 

අම්මා ශකශනකුට අලිශයක් ග ලා, කෑලි කෑලි කරලා ොලා. ගිය 

හතිශේ  විදුලි හැර  වැදිලා ශෙශෙශනක් මැරුණා. ශම් ප්ර ්න ඇති 

ශවන්ශන් වතු,  කැලෑ බවට පත්ශවනශකොට. රශට් ශ ොඳම හම්පත් 

තිශබන ප්රශේ  කැලෑ ශවනවා.  

නුවරළළිශේ  ශත්  ැර ශවන ශමොනවත් වවන්න පුළුවන්ෙ? 

ළහ්.ීජ. දිහානායක මැතිතුමා ශම් අවහ්ථාශේ හභාශේ  ඉන්නවා. 

නුවර ළළිශේ  ශත්, නැත්නම් ළළවු,,  ශරෝහ වගා කරන්න පුළුවන්.  

නුවරළළිශේ  ශපොල් ග ක්වත් හිටවන්න බැ ැ. හිශටේවත්  ශගඩි 

ළන්ශන් නැ ැ. රබර් හිටවන්න බැ ැ, ශකොහ් ග ක් හිටවන්න 

බැ ැ. නුවරළළිශේ  වවන්න පුළුවන් tea තමයි. You can develop 
tourism because there are nice tea estates. So, tourism 

develop කරන්න පුළුවන්. ඒ ඉඩම් ඔක්ශකොම ෙැන් කැලෑ ශවලා. 
අශනක් කාරණය තමයි  monopoly ළකක් තියා ශගන ඉන්නවා.  

ශම්වා ඔක්ශකොම අශප් ඉඩම්, ශම්වාට කවුරුත් ළන්න ළපා කියලා 

වට කරශගන  අයිතිවාිනකම කියාශගන ඉන්නවා,  companiesවල 
කට්ටිය. මට නමත් ළක්ක කියන්න පුළුවන්. තුන්ශෙශනකු 

ඉන්නවා.  ඒ අයට ලංකාශේ  දිහ්ත්රික්ක 25න් දිහ්ත්රික්ක 10කම වතු 

තිශබනවා. ශමොණරාගල, බදුල්ල, ම නුවර, මාතශල්, නුවරළළිය, 

කෑගල්ල, රත්නපුර, කළුතර, මාතර හ  ගාල්ල කියන 

දිහ්ත්රික්කවල වතු තිශබනවා. ශෙනියාශේ  වතුවල තිශබන ප්ර ්න 

ගැනත්,  ශෙනියාශේ  වතුවලට ශමොනවාෙ ශවලා තිශබන්ශන් 

කියලාත් මට ඕනෑ නම් කියන්න පුළුවන්. නමුත්, මම කියන්න 

කැමති නැ ැ. ශකෝ,  Enselwatte Estate Group ළක? Beverley 
Estate Group ළක ශකෝ? වතු ක්ශෂේත්රය විනා  ශවලා. US 
Dollars ශගනාශේ වතු ්නතාව ශන්. ඊශේ  අතිගරු ්නාධිපතිතුමා 
income ගැන කථා කරනශකොට ඉහ්ශහල්ලාම කිේශේ 

plantations ගැන. Plantations have now become jungles; 
they have been abandoned. Those tea factories have 
become "silent factories”. The companies are violating 

labour laws. People do not want to work there.  1992දී 

ර්ශේ  වතු ටික companiesවලට භාර ශෙනශකොට කම්කරුශවෝ 

ලක්ෂ 12ක් හිටියා. ෙැන් ඉන්ශන් 140,00යි. So, you can 
imagine the situation. ලක්ෂ 12ක් හිටපු කම්කරුශවෝ ෙැන් 
140,000යි ඉන්ශන්. ඉඩම් ප්රමාණය ළශ මමයි. ශකොශ ොමෙ ශම් 

වතු maintain කරන්ශන්? වතු ්නතාව ශරොශබෝලාෙ?  

අෙ කාන්තා අයිතීන් ගැන කථා කරනවා. කාන්තාවන් තමයි 

ිනයයට 75ක්ම වතුකරශේ  වැඩ කරන්ශන්. ශකොශ ොමෙ ඒ අයට 

හලකන්ශන්? There are no health and safety measures 
implemented for them; nothing; කිින ශෙයක් නැ ැ. ශකොවිේ 

වහංගතය කා ලශේ ත් ඒ කට්ටිය ෙු, කඩාශගන ආවා. ශකොශ ොමෙ 

“Ceylon Tea” market කරන්ශන්? ඒ අයට ෙු, market කරන්න 
අව යතාවක් නැ ැ. ශත් plant කළා නම්, මිනිහ්සු ශපොරකනවා 
ෙු, ගන්න. Tea plants market ඕනෑෙ? අපි ඔක්ශකොම ෙන්නවා, 
ශත් ගහ් තිබුණා නම්  වහට private ශලොිපවලින් ඇවිල්ලා ෙු, 

අරශගන යනවා. ශත් කියන්ශන් හල්ලි ග ක්. ඒ හල්ලි ග  නැති 

කරනවා  විනා  කරනවා. ඒ හඳ ා ර්යට involve ශවන ශලහ 
කාරුණිකව    ඉල්ලා ිනටිනවා. ශම් ආර්ථික ප්ර ්නය විහඳන්න, 

ආ ාර ප්ර ්නය    විහඳන්න   ශමොකක්    ිප විශ ේෂ වැඩ 

පිළිශවළක් රියාත්මක කරනවා    නම් අශප් හම්පූර්ණ හ ශයෝගය 

ලබා ශෙන බව ශම් අවහ්ථාශේ මම කියන්න කැමැතියි.         

இன்று எமது மக்களுக்குத் ததகவ காைி! ஆனால், ததகவயில்லாத  

பிரச்சிகனகள் அங்கிருக்கின்றன.   

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, LRC ළකට විරුේධව 

companies නඩුවක් ොලා order ළකක් අරශගන තිශබනවා. 

ිනයු, JEDB, SPC වතු අයිති  LRC ළකටයි. නමුත්, ෙැන් ආශේ  

ඒවා ආණ්ඩුවට ගන්න බැ ැ. LRC ළකට විරුේධව 

ශකොම්පැනිකාරශයෝ නඩු ොලා ත නම් නිශයෝගයක් අරශගන. 

ශකොශ ොමෙ රටක් ශගනියන්ශන්? ශකොශ ොමෙ කරන්ශන්?

කම්කරු ්නතාවට  රුපියල් 1,000ක වැටුප ශෙන්න බැ ැ කියලා, 

ශකොම්පැනිකාරශයෝ කම්කරු ඇමතිතුමාට විරුේධව  නඩු ෙැම්මා. 

[බාධා කිරීමක්   ශකොයි රශට්ෙ ළශ ම තිශබන්ශන්? හිටපු 
්නාධිපති ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ ම ත්මයා රුපියල් 1,000ක් 

ශෙන්න කිේවා. නිමල් ිනිපපාල ෙ ිනල්වා ඇමතිතුමා ඒක ගැහට් 

කළා. ශකොම්පැනිකාරශයෝ නඩු ොලා ළය නැවැත්වූවා. අවුරුේෙකට 

පහ්ශහේ තීන්දුව ආවා, කම්කරු ඇමතිතුමාට විරුේධව. ඒ 

ශගොල්ලන්ශේ ඉඩම් ඇතුළට යන්න බැ ැ. "Land Reforms 

Commission ළකට අ ශප් ඉඩම් ඇතුළට ළන්න බැ ැ" කියලා  

ත නම් නිශයෝගයක් අරශගන තිශබනවා, ශකොම්පැනිවල කට්ටිය. 

LRC ළකටවත් ඇතුළට යන්න බැ ැ. කවුෙ, ශම් බලය ශෙන්ශන්?  

ශම් කට්ටියට ශම්ජතර power ළකක් ශෙන්ශන් කවුෙ ? 

ශම් අයට ශම්ජතර power දුන්ශන් කවුෙ? ශම් companies 

ටික run කරන්ශන් කවුෙ? Madulsima Plantations කරන්ශන් 

කවුෙ? Balangoda Plantations කරන්ශන් කවුෙ? Hayleys 

Plantations කරන්ශන් කවුෙ? Hapugastenne Plantations 

කරන්ශන් කවුෙ? ශම් companies කරන්ශන් කවුෙ? තව ණුඟක් 

ශේවල් මා නම් ළක්කම ශ ළි කරන්නම්. என்னுகடய மக்ககள, 

எனது ததாப்புள்தகாடி உறவுககள நசுக்கி வாழ்கின்ற கம்பனி 

களின் தசாந்தக்காரர்களுகடய தபயர்ககளயும் அரசாங்கத்தில் 

இருக்கின்ற சம்பந்தப்பட்டவர்களுகடய தபயர்ககளயும் நான் 

தவளியிடுதவன்.  
 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

 

ැරු වඩිනේල් සුනර්්් මහතා 
(மாண்புமிகு வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ම ට තව විනාඩියක් ශෙන්න, මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ශකෝ, කම්කරුවන්ට පඩි? අෙ වතු කම්කරුවන්ට රුපියල් 

ො කින් ීවවත් ශවන්න පුළුවන්ෙ? ශම් රට ශවනුශවන් "Ceylon 

Tea" නාමය රැකපු tea industry ළශක් අය හ  රබර් කර්මාන්තය 

ආශ්රිතව වැඩ කළ කම්කරුවන්ට ශමවර Budget ළශකන් පඩි වැඩි 
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කරලා තිශබනවාෙ? Wages Board ළක කැඳවලා, cost of living 
ළකට හිපලන වැටුපක් විධියට රුපියල් 3,250ක වෙනික වැටුපක් 

ඔවුන්ට ලබා ශෙන්න කටයුතු කරන්න. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ඉන්න ළක මන්ත්රීවරශයකුටවත් රුපියල් ො කින් ෙවහක් ීවවත් 

ශවන්න පුළුවන්ෙ? Labour laws maintain ශනොකර න පසුබිමක, 

ෙ  දුක් විඳිමින් වැඩ කරලා රුපියල් ො කින් ීවවත් වන වතුකරශේ  

්නතා   වශේ පඩි වැඩිවීම හම්බන්ධශයන් ශම් Budget ළශක් 

හඳ න් ශවලා තිශබනවාෙ? නැ ැ. ඔවුන් අඩු ආොයම් ලබන, 

ණුඟක් දුක් විඳින, හමෘේධිය නැති, ඉඩම් නැති පිිපහක්. ඔවුන්ශේ 

පඩි හම්බන්ධව කිින ශෙයක් ශම් Budget ළශක් හඳ න් ශවලා 
නැ ැ  ශන්. ඔවුශන් ේ පඩිය ගැන හඳ න් ශවලා තිබුණා නම් පක්ෂ, 

පාට ශේෙයක් නැතිව අත් ශෙකම ේහ්හලා මම ශම් Budget ළකට 
හ ශයෝගය ශෙනවා. නමුත්, වතුකරශේ  ්නතාව ගැන කිින ශෙයක් 

ශම් Budget ළශකන් කියලා නැ ැ. වතුකරශේ  ්නතාවශේ පඩි 
ගැන ොලා නැ ැ. අශප් ්නාධිපතිතුමා වතුකරශේ  ්නතාවට ේ ෙවු 

කරනවා. වැරැදි ේ පශේ  ගන්න ළපා. ශම් Budget ළක ශවනහ් 

කරන්න. ශම්ක Budget ළකක් ශනො ශවයි. ශම් Budget ළක 
amend කරන්න  please, ශම් Budget ළක amend කරන්න. ම  
ශපොශළොශේ ීවවත් වන මිනිහ්සු - human beings - ගැන ශමහි 
හඳ න් කරලා නැ ැ. වතුකරශේ  තිශබන ගහ් ශකොළන්, ඉඩම් 

ගැන හඳ න් ශවලා තිශබනවා. නමුත්, වතුකරශේ  ීවවත් වන 

්නතාව ගැන ශමහි හඳ න් ශවලා නැ ැ. ඒ නිහා ශම් Budget ළක 

ශවනහ් කරන්න කියා ඉතා කාරුණිකව මා ඉල්ලා ිනටිනවා. நன்றி. 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Roshan Ranasinghe. You 

have sixteen minutes. 

 
[අ.භා. 12.53  
 

ැරු නරෝා්  රණසිංහ මහතා (වාිකමාර්ැ අමාතය සහ ්රීඩා 

හා නයෞවන කටයුතු අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு தராஷான் ரைசிங்க - நீர்ப்பாசன அகமச்சரும் 

விகளயாட்டுத்துகற மற்றும் இகளஞர் விவகார அகமச்சரும்)  

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

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශට් ම  ්නතාවට වග 

කිව යුතු ආණ්ඩුවක් විධියට අප අය වැය ප්රමු තා මත 2023 අය 

වැය ශගනැල්ලා තිශබනවා. ළහි ප්රමු තා අංක ළකට හමා් 

සුබහාධනය ඇතුළත් කරලා තිශබනවා. ශම් රශට් පවුල් වි ාල 

ප්රමාණයක් ලබන හමෘේධි දීමනාව වාශේම වැඩිහිටි දීමනාව, 

ශහෞ ය තත්ත්ව මත ශනොශයක් පිිපහ් ලබන ආධාර ආදී ඒ  ැම 

දීමනාවක්ම ශම් වනශකොට වැඩි කරලා තිශබනවා, ප්රශේ  

ව ශයන් නම් ශනොකර. අපි ෙන්නවා, හ නාධාර මත යැපිලා රටක් 

කිිනශහේත් දියුණු කරන්න බැිප බව. ේො රණයක් විධියට කියනවා 

නම්, රටක් දියුණු කිරීමට නම්, මාළුවා ශවනුවට බිීන පිත්ත ශෙන්න 

ඕනෑ. ශම් රශට් හෑම පුරවැිනශයකුම තමන්ශේ අධයාපන කටයුතු 

අවහන් කළ පසු වෘත්තීමය පැත්ශතන් රැකියාවක් ලැශබන 

ක්රමශේෙයකට යන්න ඕනෑ. ශලෝකශේ  දියුණු රටවල් 

ශබොශ ොමයක් තම රශට් ්නතාවට යම් ආධාර මුෙලක් ශෙනවා 

නම්, ඒ හඳ ා ඉදිිපපත් කළ යුතු ඉල්ු,ම් පත්රයක් නිකුත් කර 

තිශබනවා. රැකියා ශහේශේ ශකොශ ේෙ, රැකියාවක් කරන්න ේත්හා  

කළාෙ, රැකියාවක් ශනොකළ කාලය තුළ යම් කුහලතාවක් 

හම්බන්ධශයන් අධයාපනයක් ලැබුවාෙ කියන ශම් කාරණා 

ිනයල්ලම ළම ඉල්ු,ම් පත්රශේ  හඳ න් කළ යුතුයි. අප ශමශතක් 

කල් ිනදු කශළේ යම් අහ නයකින් ශ ෝ දුප්පත්කමින් ඉන්න 

පුේගලයන් ශහොයලා, ඔවුන්ට අත දීලා, ආර්ථික ව ශයන් ඔවුන් 

නැඟිටුවනවාට වඩා යම් මුෙලක් දීලා හ නාධාර මතම යැශපන 

පිිපහක් බවට ඔවුන් පත් කරපු ළකයි. ඒක නිහා ෙැන්වත් ශම් 

තත්ත්වය ශවනහ් ශවන්න ඕනෑ. ශම් වාශේ ආර්ථික අර්බුෙයක් 

පවතිේදී ඒ ශවනහ් කිරීශම් වැඩ පිළිශවළත් ළක්කම  ඒ අයව රැක 

ගන්න ම ්න සුබහාධනය ශවනුශවනුත් 2023 අය වැශයන් වැඩි 

මුෙල් ප්රමාණයක් ශවන් කර තිශබනවා, කාීනනව බලා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි බදු ආොයම ගැන බලමු. 

2018 වර්ෂශේ  පැවැති ය  පාලන ආණ්ඩුව යටශත් ලැබුණු බදු 

මුෙල් ප්රමාණයටත් වඩා අඩු බදු මුෙල් ප්රමාණයක් තමයි පසුගිය 

කාලශේ දී ළකතු කළ බදුවලිනුත් අය කර ගන්න පුළුවන් ශවලා 

තිශබන්ශන්. ඒ කියන්ශන් ශම් ශවනශකොට රියාත්මක බදු 

ආොයමට වැඩි ආොයමක් 2018 වර්ෂශේ දී ගත්තා.  ැබැයි, 

ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ මැතිතුමා බලයට ආවාට පහ්ශහේ බදු අඩු 

කරලා නිෂ්පාෙනය වැඩි කරන්න ගත් තීන්දුව යම් හේභාවයකින් 

ගත්තත්, පසුව පැමිණි ශකොවිේ තත්ත්වයත් ළක්ක ඒ ක්රමශේෙය 

 ිප ගිශේ  නැ ැ. ඒක නිහාම රා්ය ආොයම හම්පූර්ණ ව ශයන් 

කඩා වැටුණා. ශම් වාශේ ආර්ථික තත්ත්වයකදී ඉවත් කරපු බේෙක් 

නැවත පනවනශකොට පැ ැදිලිවම යම් අප සුතාවක් මතු වනවා. 

මුෙල් අමාතයවරයා විධියට ්නාධිපතිතුමා ශ ෝ කැබිනට් 

මණ්ඩලය විධියට අපි හතුටකින්, කැමැත්තකින් ්නතාව මත බදු 

බර පටවන්ශන් නැ ැ. නමුත්, ශම් අමාරු අවහ්ථාශේ අපට ශවන 

විකල්පයක් නැ ැ. ශම් අවහ්ථාශේ අපි අනිවාර්යශයන්ම ආොයම් 

තත්ත්වය ඉ ළ නංවා ගන්න ඕනෑ. රා්යය  ර ා කරනු ලබන 

්නතා ශහේවය ශවනුශවන්  ා ණය ශගවීම් ඇතුළු වියෙම් හඳ ා 

අනිවාර්යශයන්ම අපට බදු ආොයමක් ළකතු කර ගන්න ශවනවා.  

්ාතයන්තර මූලය අරමුෙලට යන ළක ශබොශ ොම හරලයි. දිගින් 

දිගටම අපට වැරැදුණු තැනක් තමයි, ්ාතයන්තර මූලය අරමුෙලට 

ශනොයෑම. ්ාතයන්තර මූලය අරමුෙල කියන්ශන්ත් ශබොශ ොම හරල 

ශෙයක්  ශම් රශට් ඕනෑම ශකශනකුට ශත්ශරන ශෙයක්. පාඩු ලබන 

ආයතන හම්බන්ධශයන් තීන්දුවක් ගන්න, ඒ වාශේම යම්කිින 

ශහේවක අතිිපක්තයක් තිශබනවා නම්, ඒක බරක් විධියට ෙකිනවා 

නම්, ඒ හම්බන්ධශයන් ක්රමශේෙයක් හකහ් කරන්න, රා්යයක් 

විධියට රියාත්මක වන්න නම්, නිෙ හ් අධයාපනය  ා නිෙ හ් 

ශහෞ ය ශහේවාව ලබා ශෙන්න නම්, අනිවාර්යශයන්ම බදු අය කිරීම 

කරන්න ඕනෑ. ශම් ක්රම අපි පාවි්ජචි ශනොකරනවා නම්, අපට 

ශවන්ශන් තවදුරටත් ණය මත යැශපන්නයි. ශම් වහශර්ත් ණය 

ශගවීම හඳ ා අපට ණය ගන්න ිනදුශවලා තිශබනවා. ඒක තමයි 

ඇත්ත කථාව. අපට අෙ වි ාල ව ශයන් ණය ගන්න ශවලා 

තිශබන්ශන්, තිශබන ණය ශගවන්නයි. ඒක නිහා අපි ශඩොලර් 

බිලියන 51ක ණය තත්ත්වයක් තිශබන ශවලාවක ශම් 

තත්ත්වශයන් මිදිලා ඉහහ්ර ට යන්න නම්, අනිවාර්යශයන්ම 

ශමතැනින් ළ ාට ශවනහක් ශවන්න ඕනෑ. පසුගිය කාලශේ  

අරගළශේ  ශයදුණු අය කිේවා, ශේ පාලනඥශයෝ ශ ොරකම් කළා 

කියලා. ඉති ාහශේ  කවුරු ශ ෝ ශේ පාලනඥශයක් ශ ොරකමක් 

කරලා තිබුණත්, ශම් මන්ත්රීවරුන් 225ශෙනාම ඒකට බැණුම් 

අ නවා. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. ඒ හඳ ා ශම් මන්ත්රීවරුන් 

225ශෙනාම වග කිව යුතු නැති වුණත්, ශම් ිනයු,ශෙනාම අෙ ඒ 

තැනට ොලා තිශබනවා.  

ඊළඟට අපි රා්ය ශහේවය ගැන බලමු. ඊළඟ මැතිවරණයකදී 

කිශරන් ශපරන ලෙ සුපිිපිනදු මන්ත්රීවරුන් 225ශෙශනක් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ආවා කියලා හිතමු. ළශ ම නැත්නම් ඒ තැනට 

ශම් රශට් ්නතාව ශපළ ගැණුණා කියා අපි හිතමු.  ැබැයි, ඒත් 

ළක්කම රා්ය ශහේවකයන් ගැනත් ශලොකු ශතෝෙනාවක් තිශබනවා. 

රා්ය ශහේවශේ  ශකොටහක් ශබොශ ොම අවංකව වැඩ කරනවා. අපි 

ඒක ෙන්නවා. නමුත්, තව ශකොටහක් ඒ කාර්ය භාරය  ිපයට 

කරන්ශන් නැ ැ. යම් යම් තැන්වල දූෂණ-වංතා වුණා නම්, ඒවාට 

රා්ය ශහේවකයනුත් වග කියන්න ඕනෑ. ශබොශ ෝ ප්රහම්පාෙන 

කටයුතුවල තාක්ෂණික කමිටුවල ඉන්ශන් රා්ය නිලධාිපන්. 

ළශ ම නම්, ශම් ශේවල්වලට ඒ අයත් වග කියන්න ඕනෑ. අපි 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කිශරන් ශපරන ලෙ රා්ය ශහේවකයන් පිිපහක්  ා පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරුන් පිිපහක් නිර්මාණය කළත්, ශම් රශට් ්නතාව වැඩ 

කරන්ශන් නැත්නම් ඒත් වැඩක් නැ ැ. රා්ය ශහේවය පිිපිනදු වුණත්, 

පාර්ලිශම්න්තුව ඔය කියන තැනට  ැදුවත්, ශම් රට ශගොඩගන්න 

නම් අනිවාර්යශයන්ම ශම් රශට් ්නතාව වැඩ කරන්න ඕනෑ.  

ශම් රශට් ්නතාව ඒ තැනට අරශගන, රටක් විධියට 

නැඟිටින්න පුළුවන් වැඩ පිළිශවළක් අපි ප්රධාන ව ශයන්  ෙන්න 

ඕනෑ. ශම් අවුරුදු තුන තමයි අපට නැවත නැඟිටින්න තිශබන 

ශ ොඳම අවහ්ථාව.  ශලෝක යුේධශයන් පහ්ශහේ 1948 දී ්පානය 

බින්දුවට වැටුණා. ශේගවත් ආර්ථික දියුණුවක් ඒ අය  ොගත්ශත් 

ශේ පාලනඥයින්, රා්ය ශහේවයකයන් වාශේම ම ්නතාව 

ශබොශ ොම ශ ොඳින් කැප ශවලා වැඩ කරලා. ්පානශේ  කම්කරු 

නීතිය ගත්ශතොත්, ශකශනකුට රෑ 12.00 වනතුරු පැයක වැටුපකට 

වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් කිිනම බාධාවක් නැ ැ. ්නතාවට 

ආොයම වැඩි කරශගන කටයුතු කරන්න පුළුවන් විධිශේ  ලිහිල් 

නීති තමයි ්පානශේ  තිශබන්ශන්. ඒ වාශේම යම් කිින 

ආයතනයකින් අනුමැතියක් ගන්න අව ය නම්,  දින 7ක් ඇතුළත 

කිිනම බාධාවක් නැතිව  අනුමැතිය ලබා ශෙන්න ඒ අය වගකීශමන් 

බැඳිලා ඉන්නවා. ළශ ම නැත්නම් ශම් කාර්ය ශනොකශළේ ඇයි 

කියලා ලිඛිතව ඉ ළට වගකිව යුතුයි.  ඒ රටවල වගකීම හ  

වගවීම තිශබනවා. ඉතින්, ශම් රශට්  වගකීම හ  වගවීම  ෙන්ශන් 

නැතිව අපට කවොවත් ඉදිිපයට යන්න බැ ැ.   

අෙ ගරු ්නාධිපතිතුමා යම් යම් තීන්දු තීරණ ගන්න පුළුවන් 

විධිශේ  අය වැයක් ඉදිිපපත් කරලා ළය රියාත්මක කිරීමට 

වයු යක් හකහ් කරන්න ශලොකු ේත්හා යක් ගන්නවා. පසුගිය 

කාලශේ  තැන් තැන්වල ේේශඝෝෂණ තිබුණු ආකාරය අපි ෙැක්කා. 

මම ශම් හශ ෝෙර මන්ත්රීවරුන්ශගන් ශබොශ ොම ආෙරශයන් 

ඉල්ීනමක් කරනවා.  මම අෙ කැබිනට් අමාතයවරශයක් විධියට 

ඉන්න පුළුවන්.  ැබැයි, ශ ට ඒක නැති ශවන්න පුළුවන්. ශම් 

කාල ශේ  අව ය වන්ශන් මැතිවරණ ශනොශවයි, ශම් වැඩ පිළිශවළ 

්නාධිපතිතුමාට කරශගන යන්න හ ශයෝගය ශෙන්න කියලා 

තමයි මම විශ ේෂශයන් ශමතැනදී ඔබ ිනයු,ශෙනාශගන් ඉල්ලා 

ිනටින්ශන්. ඊට ශ ේතුව, අපි ෙකිනවා ශම් රට පවතින තත්ත්වශයන් 

මුොශගන ඉදිිපයට යන්න වැඩ පිළිශවළක් ශේන්න ළතුමා යම් 

ේත්හා යක් ෙරන බව. 

 පසුගිය කාලශේ  ගෑහ් ශපෝලිම් තිබුණා. ඒ වාශේම, ශපො ශ ොර 

ටික නැතිව ශගොවියා පාරට ඇවිත් හටන් කරපු ආකාරය අපි 

ෙැක්කා. ඉන්ධන නැතිව ්නතාව ෙවහ් ශෙක, තුන ශපෝලිම්වල 

හිටියා. ඒ වාශේම ආ ාර ද්රවය, භාණ්ඩ මිල ශේගශයන් ඉ ළ ගියා. 

 ැබැයි, අෙ ශවනශකොට ශලෝකශේ  ේෙවු නැතිව, ශතල් ශපෝලිම් 

නැතිව ශතල් ටික ශෙන්න පුළුවන් ක්රමශේෙයක් ශගනැල්ලා 

තිශබනවා. අපි ශම් මාහ ගණනක් දුවන්ශන් ්ාතයන්තර 

හ ශයෝගය ශබොශ ොම අවමශයන් ලබාශගනයි. ශලෝක බැංකුව 

හ  ආිනයානු හංවර්ධන බැංකුව දුන්න සීමිත හ ශයෝගය පමණයි 

අපට තිශබන්  ශන්. අපට යම් යම් තැන්වලදී ළතුමන්ලා මත 

යැශපන්න වුණා. අපට ළදිශනො ලැශබන ආොයශමන් තමයි ශම් 

රට ෙැන් දුවන්ශන්. ළශ ම තත්ත්වයකදී ශගොවියාට ශපොශ ොර ටික 

ලබා දීලා, ගෑහ් ශපෝලිම් නැතිව ගෑහ් ටිකත් දීලා, ආ ාර ටිකත් 

ලබා දීලා කටයුතු කරනශකොට ේේධමනය ප ළ යන ආකාරය අපි 

ෙකිනවා.  

ශම් රශට් ආශයෝ්නයක් කරන්න නම්, ශපොීන අනුපාතය 

අනිවාර්යශයන් අඩු ශවන්නම ඕනෑ. ශපොීන අනුපාතය අඩු 

ශවන්ශන් නැතිව ආශයෝ්න කරන්ශන් නැ ැ. ළතශකොට ඕනෑම 

පුේගලශයක් බලන්ශන් තමන්ශේ මුෙල් බැංකුශේ ොලා නිකම් 

ඉන්නයි. ඒ හම්බන්ධශයනුත් ර්යක් විධියට අශප් අවධානය 

ශයොමු ශවලා තිශබනවා. ේේධමනය ප ළට ගන්න ගමන්ම, ශපොීන 

අනුපාතය අඩු කරලා, ආර්ථික ව ශයන් ආශයෝ්න හඳ ා  නැවත 

්නතාව ළකතු කර ගන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියලා  අපි කල්පනා 

කළ යුතුයි.  

ඊළඟට, රා්ය - ශපෞේගලික වයාපාර හම්බන්ධශයන් අපි වැඩි 

වැඩිශයන් අවධානය ලබා දිය යුතුයි. ප්රධාන ශපශළේ ආයතන 

අනිවාර්යශයන්ම රා්ය - ශපෞේගලික ක්රමශේෙයකට ගත්ශතොත්, 

අපට දියුණු කරන්න පුළුවන්. කන්තශල් සීනි කර්මාන්ත ාලා  

වයාපෘතියට කාලයක් තිහ්ශහේ ආශයෝ්කයන් ළනවා.  ැබැයි, ඒක 

රියාත්මක ශවන්ශන් නැ ැ. ශම්වා කඩිනමින් රියාත්මක ශවන්න 

ඕනෑ. ශ්රීලන්කන් ගුවන් ශහේවය පාඩු ලබනවා නම්, ළය ඉක්මනින් 

 වුල්කාරී ශ ෝ ශපෞේගලික ආයතනවලට ලබා දීලා නිින 

කළමනාකාිපත්වයක් යටශත් ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් 

කරන්න පුළුවන්. ශමොකෙ, ශලෝකශේ  ප්රධාන රටවලට ගුවන් 

යානයක් නතර ශනොකර යා  ැකි දුරක තමයි අශප් රට පිහිටා  

තිශබන්ශන්. 

ඇශමිපකා ළක්හත් ්නපෙයටත් යෑමට  ැකියාව තිශබන තරම් 

 ැම අතින්ම වැෙගත් තැනකයි අපි ඉන්ශන්. ෙකුණු අප්රකානු 

රටවලට යෑම අතින් ගත්තත් ළශ මයි. අපි ඉන්ශන් ශලෝකශේ  

වැඩිම ්නග නය අතින් ශෙවන තැන ඉන්න රට ළඟ. ඉතින් 

ශලෝකශේ  ශෙවන ්නග නය ඉන්න රට ළඟ පිහිටි රටක් විධියට 

අපි ඉන්දියාව ඉලක්ක කශළොත්, අශප් රට දියුණු කරන්න වැඩි 

අමාරුවක් නැ ැ කියන ළක තමයි අපි හිතන්ශන්. අන්න ඒ 

කාරණාත් ළක්ක විශ ේෂශයන්ම අපි ඒ ගැන හිතන්න ඕනෑ. 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ශෙකක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 

ැරු නරෝා්  රණසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தராஷான் ரைசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

ශ ොඳයි. 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අය වැය කාරක හභා 

අවහ්ථාශේදී රීඩා  ා ශයෞවන කටයුතු අමාතයාං ශේ  වැය යර්ෂය 

පිළිබඳව හාක්ජඡා කරන ෙවහට අමාතයවරයා විධියට ඒ 

හම්බන්ධශයන්  කථා කරන්න මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ 

වාශේම වාිපමාර්ග අමාතයාං ශේ  කටයුතු පිළිබඳවත් ළොට කථා 

කරන්න තිශබනවා.  

  ශම් හම්බන්ධශයන් ශපොදුශේ කථා කශළොත්, මශේ විශ ේෂ 

හ්තුතියක් පුෙ කරන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, ශම් ශවලාශේ ශලොකුවට 

මුෙල් ශෙන්න අපට පුළුවන්කමක් නැ ැ. පසුගිය මාහ පශ ේ අපි  

පුළුවන් තරම් අනුග්රා කත්වය ලබාශගන තමයි රීඩාව ශගනි්ජශ්ජ. 

ශමොකෙ, රශට් තිශබන තත්ත්වයත් ළක්ක භාණ්ඩාගාරශයන් මුෙල් 

ඉල්ලන්න අපට පුළුවන්කමක් තිබුශණ් නැ ැ. නමුත් අපි යම් 

ක්රමශේෙයකට අනුව ළය කළා. ඒ වාශේම වාිපමාර්ග 

අමාතයාං ශේ  කටයුතු අමාරුශවන් තමයි අපි කරශගන ගිශේ . අපි 

බැු,වා, පසුගිය කාලශේ  ඉඩම් දීපු ඒවාශයන් ශකෝජතර බදු ළකතු 

ශවන්න තිශබනවාෙ කියලා. ඒ බදු ළකතු ශවලා තිබුශණ් නැ ැ. ඒ 

බදු ළකතු කරශගන ඒවාශයන් තමයි අමාතයාං ශේ  කටයුතු අපි 

ශකොශ ොම  ිප කරශගන ගිශේ , මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

අමාතයාං  වයාපාර බවට පත් කිරීම අව ය නැ ැ.  ැබැයි, 

අමාතයාං ත්, ඒ රා්ය ආයතන ටිකත් ශපෞේගලික අං ත් 
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ක්රමශේෙයක් ළක්ක යනවා නම්, භාණ්ඩාගාරයට බරක් ශනොවී 

ඉදිිපයට යන්න අපට පුළුවන් කියන ළක තමයි විශ ේෂශයන් අපි 

ෙකින්ශන්.  

 2023  අය වැය ්නප්රය අය වැයක් ශනොශවයි. අපි ෙන්නවා, 

ශමය ්නප්රය අය වැයක් ශවන්ශන් නැති බව. ශ ේතුව, ්නතාව 

බලාශගන ඉන්නවා කවොෙ අපට වා නයක් ශේන්න පුළුවන් 

ශවන්ශන් කියලා. ශමොකෙ, ශම් රශට් කවුරුත් කැමැතියි, ශවනත් 

රටකින් ශගන්වන ශ ොඳ වා නයක් පාවි්ජචි කරන්න.  ැබැයි, ශම් 

ඒකට ශවලාව ශනොශවයි. අපි ඒ තැනට යන්න නම්, ඉක්මනින් ශම් 

රශට් ආර්ථිකය නැගිට්ටවන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, ශලෝකයට ණය 

ශවලා අපි වා න ශගනැල්ලා වැඩක් නැ ැ. ඒ වාශේම අපි 

ෙන්නවා, ශේයය නිෂ්පාෙන වැඩි කරන්න ඕනෑ බව. නිෂ්පාෙනය 

වැඩි කරන්න නම්, අනිවාර්යශයන්ම කුඩා කර්මාන්ත පටන් ගන්න 

ඕනෑ. අපි ෙන්නවා, විිනළක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා හංශ ෝධනය 

ශ ොඳයි කියලා. විිනළක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා හංශ ෝධනය 

තුළ යම් යම් ශ ොඳ කාරණා තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම අපි 

ෙන්නවා, ශකොමිෂන් හභා ගැන.  ැබැයි, අශප් රටට වැෙගත් 

ශවන්ශන් ඊට ළ ා ගිය ්ාතික ප්රතිපත්තියක්. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

225ශෙනා ළකතු ශවලා ඉක්මනින් ශගන ආ යුත්ශත් ්ාතික 

ප්රතිපත්තියක්. ආර්ථික ප්රතිපත්තිය, අධයාපන ප්රතිපත්තිය, කෘෂි 

කාර්මික ප්රතිපත්තිය ව ශයන් ළක ප්රතිපත්තියක් මත ගිශයොත් 

තමයි ශම් රශට් කර්මාන්ත වැඩි වැඩිශයන් ඇති ශවන්ශන්  කෘෂි 

කර්මාන්තය හඳ ා ආශයෝ්න වැඩි ශවන්ශන්. ඒ නිහා ඒ 

හම්බන්ධශයන් අපි ිනයු, ශෙනාශේ අවධානය ශයොමු කරන්න 

ඕනෑ.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අරගළයත් ළක්ක ශගොඩක් 

ශේවල් ශවනහ් වුණු බව අපි ෙන්නවා. හිටපු ්නාධිපතිතුමා 

අවංකව යම් යම් තීන්දු ගන්න  ැදුවත් ළතුමාටත් වැරදි්ජත තැන් 

තිබුණා. ළතුමා ඒ අරගළශේ  විශරෝධතාවත් ළක්ක පුටුශවන් 

බැ ැලා ගියා. ඊට පහ්ශහේ නව ්නාධිපතිවරශයක් පත් වුණා. 

ළතුමාට ශම් රශට් ්නතාව කිේශේ,  ිප ක්රමශේෙයක් ළක්ක 

ඉහ්හර ට යන්න කියන ළක. ළතශකොට අපිට අර  අවුරුදු 70ක් 

කරපු පරණ වැඩවලට යන්න බැ ැ  ඒ ශේවල් කරන්න බැ ැ. මට 

ලබා දුන්න අමාතයාං ය ගැන මම හතුටු ශවනවා. ශමොකෙ, 

ශකොශ න්වත් ඇඟිලි ගැසීමක්, බාධාවක්  නැතුව කරශගන යන්න 

පුළුවන් නිහා. බාධාවක් ආපු ෙවහට මම ඉවත් ශවනවා. ඒ නිහා 

රීඩාව හ  තාරුණයශේ  ේන්නතිය ේශෙහාත්, ඒ වාශේම 

වාිපමාර්ග ක්ශෂේත්රශේ  ේන්නතිය ේශෙහාත් කිිනම බලපෑමකින් 

ශතොරව ශම් රශට් ්නතාවට අවංකව ශහේවය කරන්න පුළුවන් ෙවහ 

ෙක්වා මශේ වගකීම ඉටු කරන බව විශ ේෂශයන් ිනහිපත් කරමින් 

මශේ අෙ හ් ෙැක්වීම  මාර කරනවා.  

ශබොශ ොම හ්තුතියි. 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ළහ්.ළම්. මිපක්කාර් මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 16ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 1.11  
 

ැරු එස්.එම්. මික්ෂකාර් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊශේ  ගරු ්නාධිපතිතුමා 

ඉදිිපපත් කරපු 2023 අය වැය දි ා බැු,වාම, ගිය අවුරුේශේ බැිනල් 

රා්පක්ෂ මැතිතුමා ඉදිිපපත් කරපු අය වැයට වඩා වි ාල 

පරතරයක් තිශබන බව ශපශනනවා. 

ගිය අවුරුේශේ හමහ්ත ආොයම ශලහ ඇහ්තශම්න්තු කර 

තිබුශණ් රුපියල් බිලියන 2,284යි. ශම් අවුරුේශේ ළය රුපියල් 

බිලියන 3,415ක් ශලහ ඇහ්තශම්න්තු කර තිශබනවා. ගිය 

අවුරුේශේ අය වැය පරතරය ශලහ ඇහ්තශම්න්තු කර තිබුශණ් 

රුපියල් බිලියන 1,628යි.  ශම් අවුරුේශේ ළය රුපියල් බිලියන 

2,404යි. ශම්ශක් කරුණු ශෙකක් තිශබනවා. රුපියල් බිලියන 

2,404ක අය වැය පරතරයක් ශපන්වනවා කියන්ශන්ම ඒ රුපියල් 

බිලියන 2,404 හඳ ා ණය ගන්න ලැ ැහ්ති ශවනවා කියන ළක 

ශන්. අශප්ක්ෂිත ආොයම ඒ ප්රමාණශයන්ම ආශේ නැත්නම් ශම් අය 

වැය පරතරය තවත් වැඩි ශවනවා. ළතශකොට රුපියල් බිලියන 

2,404ටත් ළ ා ප්රමාණයක් ණය ගන්න ශවනවා. ශමොකෙ, 

අශප්ක්ෂිත බදු ආොයම විතරක් රුපියල් බිලියන 550ක් ශ ෝ 600ක් 

අතර ප්රමාණයක්.   ැබැයි, අපි ෙන්නවා අශප්ක්ෂිත බදු ආොයම ඒ 

මට්ටමින්ම ළකතු කර ගැනීශම් යන්ත්රණයක් ශම් ශවලාශේ අශප් 

රට ඇතුශළේ නැති බව.  

 ඊශේ   ශපශර්ො ගැහට් කර තිශබන බදු වැඩි කිරීම 

හම්බන්ධශයන් වන ශේයය ආොයම් පනත් ශකටුම්පත 

හම්බන්ධශයන් ශම් ශවනශකොට අධිකරණයට ශපත්හම් ඉදිිපපත් 

ශවලා තිශබනවා. ළය පැ ැදිලිවම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී අපි 

පරා්යට පත් කරනවා. ශමොකෙ, ඒ ප්රති තයට බදු ශගවන්න බැ ැ. 

ේො රණයක් විධියට ගත්ශතොත්, ෙැනට රුපියල් 3,000ක් බදු 

ශගවන ශකශනකුට රුපියල් 35,000ක් ශගවන්න ඒශකන් 

ශයෝ්නා කරලා තිශබනවා. ඔණු 2018දී ශගවා තිශබන්ශන් 

රුපියල් 20,000යි. ීවවන වියෙම ශම් තරම් ඉ ළ ගිහින් තිශබන 

ශවලාවක අෙ ළවැනි බදු ප්රමාණයක් ශගවන්න බැ ැ. ශමොකෙ, අඩු 

 වුණු බදු ප්රති තශයන් ඔවුන් යම් වාිනයක් ගත්තාය කිේවාට, ෙැන් 

ශපොීන අනුපාතික ඉ ළ යෑම නිහා ඔවුන්ශේ නිවාහ ණය වාිපක, 

ීනිනං වාිපක, බඩු මිල ඉ ළ යෑමත් ළක්ක ඒ අඩු වුණු හ නය 

ශගවිලා ගිහින් තිශබනවා. ඒ නිහා ්නතාවට ෙරාගන්න පුළුවන් 

මට්ටශම් බදු ආොයම් වැඩි කිරීමකට විතරයි අපි ළකඟ වන්ශන්. 

නැත්නම් අනිවාර්යශයන් අපි ළය පරා්යට පත් කරනවා.  

අනික් පැත්ශතන්, රට නන්නත්තාර ශවලා තිශබන ශම් වාශේ 

ශවලාවක, ශ ොරකශමන්, වංතාශවන්, දූෂණශයන්, නාහ්තිශයන් 

ශම් රට ශම් තරම් වළ පල්ලට ගිහිල්ලා තිශබන ශවලාවක 

්නාධිපතිතුමාශේ කථාශේදී ඊශේ  අපට අ න්න ලැබුණා, 

දූෂණශයන් හ  නාහ්තිශයන් ශතොර රටක් බිහි කරන්න බැ ැ 

කියලා ගාමිණී වියන්ශගොඩ ම ත්මයා කිේවා කියලා.  ැබැයි, ඒ 

කාරණය යට තිශබන කථා ටික ඇණුශේ නැ ැ. ඒ ගැන ගරු 

ආතාර්ය  ර්ෂ ෙ ිනල්වා මැතිතුමා කියපු නිහා මම ඒ ගැන කියන්න 

යන්ශන් නැ ැ. ්නාධිපතිතුමා ඒ කථාව කියනශකොට ළතුමා දි ා 

ඉහ්ශහල්ලාම බැු,ශේ මහින්ෙ රා්පක්ෂ ම ත්මයා. ශම් පැත්ශත් 

ඉඳලා ඒ දි ා බලාශගන ඉන්නශකොට අපට හිනා ගියා. ශමොකෙ, 

ගරු වි්යොහ රා්පක්ෂ ඇමතිතුමාත් ිනටි 2015 ය  පාලන 

ආණ්ඩුවට  ළශ ම ශවන්න ප්රධාන ශ ේතුවත් ඕක තමයි. ඔශ ොම 

හිතලා වැඩ කරලා ී.ල් ොපු නිහායි ළශ ම වුශණ්. ශමොකෙ, 

2015දීත් අපි කිේශේ ශ ොරුන්ට, මිනීමරුවන්ට, දූෂිතයන්ට ෙඬුවම් 

ශෙනවා කියලායි. අපි ෙන්නවා,  හමා්ශේ  කැරැල්ලක්, විප්ලවයක් 

ඇවිල්ලාත් හිටපු ්නාධිපතිවරයා අයින් වුශණ් නැ ැ කියලා, අශප් 

හිටපු ඇමතිතුමා ළශ ම කිේවාට. හිටපු ්නාධිපතිතුමා පැනලා 

ගියා. අගමැතිවරයා ව ශයන් හිටපු මහින්ෙ රා්පක්ෂ ම ත්මයා 

ත්රිකුණාමලයට ගිහිල්ලා  ැංගිලා හිටිශේ . බැිනල් රා්පක්ෂ 

ම ත්මයාට Airport ළශකන් පිට රට යන්න  ම්බ වුශණ් නැ ැ. 

ළශ ම අරගළයක් ආශේ. ඒ අරගළශයන් කිේශේ, ශ ොරකම් 

කරපුවා ශ ොරුන්ශගන් අය කර ගන්න, ඔවුන්ට ෙඬුවම් ශෙන්න 

කියලා. ළශ ම තිශයේදී ඒ අරගළය මතින් ආපු ්නාධිපතිතුමා අය 

වැය ඉදිිපපත් කරේදී දූෂිතයන්ට ෙඬුවම් ශෙන්න බැ ැ කියා කියන 

ළක මම හිතන  ැටියට  ාහයයට කරුණක්. ශමොකෙ, ශම් 

ශ ොරකම් නැවැත්වීශමන් අපට වි ාල මුෙල් නාහ්තියක් නතර කර 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගන්න  ැකියාව තිශබනවා. ඒ ගැන ගරු වි්යොහ රා්පක්ෂ 

ඇමතිතුමා මට වඩා ෙන්නවා. ශම් හම්බන්ධව ්ාතයන්තර 

අධිකරණවලට යන්න පුළුවන්, ්ාතයන්තර රියා මාර්ග ගන්න 

පුළුවන්. ඒ විධිශේ  ක්රම  ඕනෑ තරම් තිශබනවා.  

 අපි පැ ැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ්නාධිපතිතුමාශේ ශම් අය වැය 

හම්පූර්ණශයන්ම පුහ්හක් බව. ළතුමාශේ දි ානතිය ශ ොඳයි. ළතුමා 

අ ශප් හිටපු නායකයා. අපි ෙක්ෂිණාංිනක ආර්ථිකය වි ්වාහ කරන 

පිිපහක්. ළතුමාශේ දි ානතිය ශ ොඳයි.  ැබැයි, ශම් දි ානතිය තුළ 

ළතුමා කරලා තිශබන්ශන් ශමොකක්ෙ? ශබොරු හං යාශල් න ටිකක් 

ොලා, කරන්න බැිප වැඩ ටිකක් ොලා, කිින ශෙයක් අු,තින් ඉදිිපපත් 

කරලා නැ ැ. මම ඒකට ේො රණ කිහිපයක් ශෙන්නම්ශකෝ. ඌව 

ශවල්ලහ්හ වි ්වවිෙයාලයට වවෙය පීඨයක් හ්ථාපිත කිරීම හඳ ා 

රුපියල් මිලියන 200ක් ශවන් කර තිශබනවා. අෙ තිශබන වියෙම 

අනුව රුපියල් මිලියන 200කින් වවෙය පීඨශේ  ශගොඩනැඟිල්ල 

 ෙන්නත් අමාරුයි. ළතශකොට ඒකට අංශගෝපාංග, විෙයාගාර 

ප සුකම් අව යයි. ශම් ටික ඔක්ශකොම අරශගන රුපියල් මිලියන 

200කින් ශකොශ ොමෙ වවෙය පීඨයක්  ෙන්ශන්? ඒක කරන්න 

පුළුවන් ශෙයක් ශනොශවයි. අනික් පැත්ශතන්, අවුරුේෙකට ේහහ් 

ශපළ විභාගය හමත් ශවනවා 175,000ක් පමණ ිනසු ිනසුවියන් 

ප්රමාණයක්. හාමානයශයන් ඒ ිනසු ිනසුවියන්ශගන් 35,000-40,000 

අතර ප්රමාණයක් තමයි වි ්වවිෙයාලයට යන්ශන්.  වි ්වවිෙයාලයට 

ශනොයන තරුණ තරුණියන් ශවනුශවන් කරන වැඩ පිළිශවළ 

ශමොකක්ෙ කියලා ශම් අය වැශේ  පැ ැදිලි කිරීමක් නැ ැ. 

ශතොරතුරු තාක්ෂණය ශවනුශවන් ශවන් කරලා තිශබන්ශන් 

රුපියල් මිලියන 50ක් ශ ෝ 60ක්. ඒ මුෙලින් ඒ කටයුත්ත කරන්න 

පුළුවන්ෙ? අශප් රටට අල්ලපු රට වන ඉන්දියාව අවුරුේෙකට 

ශතොරතුරු තාක්ෂණශයන් ලබන ආොයම ශඩොලර් බිලියන 130කට 

වැඩියි.        

අපටත් ඒ අු,ත් ශවශළඳ ශපොළට ඇතුළු ශවන්න වුවමනා නම්, 

අු,ත් ආොයම් මාර්ග බිහි කරන්න වුවමනා නම්, අශපොහ (ේහහ් 

ශපළ) විභාගශයන්  ැශලන අය ඒ ශවශළඳ ශපොළ ආර්ථිකය තුළට 

ගන්නා වූ ක්රමයක් තිශබන්න ඕනෑ. ශකෝ, ඒ ක්රමය? ඒ ශවනුවට 

්නාධිපතිතුමා කියනවා, ේහහ් ශපළ විභාගය විිනෂ්ට ශලහ හමත් 

 වන ළමයි  ැත්තෑපහ්ශෙශනකු හඳ ා පිට රට ිනෂයත්ව ලබා 

ශෙනවාය කියලා. ළතශකොට ඔක්ශකෝම ප්ර ්න ඉවර ශවලා.  ඒක, 

ළක කාරණයක්.  

ඊළඟට, ගංවතුර පාලනයට පාලම්  ෙන්න රුපියල් මිලියන 

පන්ිනයයක්  අය වැශයන් ශවන් කර තිශබනවා. මූලාහනාූ ඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා නිශයෝ්නය කරන්ශන් කඩුශවල ආහනය. 

මම නිශයෝ්නය කරන්ශන් ශකොශළොන්නාව ආහනය. 2016 

ගංවතුර ගලපු ශවලාශේ ශකොශළොන්නාව ප්රාශේයය ශල්කම් 

ශකොට්ඨාහයට විතරක් රුපියල් මිලියන ශෙෙ හ් තුන්ිනයයක් වන්දි 

ව ශයන් ශෙන්න ිනදු වුණා. ඒක අපරාධයක්. ශමොකෙ, ගංවතුර 

පාලනය කරන්න  ිප විධියට මුෙල් ශයොෙවලා ශපොම්පාගාර ටික 

 ෙලා තිබුණා නම්, ඒ වන්දි මුෙල් ශගවන්න ශවන්ශන් නැ ැ. ඒ 

ගංවතුශරන් පසුව අපි රුපියල් මිලියන  ාරො ක් වියෙම් කරලා 

ශකොශළොන්නාව ප්රාශේයය ශල්කම් ශකොට්ඨාහශේ  ශපොම්පාගාර 

ටික  ැදුවා. තව ළක ශපොම්පාගාරයයි  ෙන්න තිශබන්ශන්. ඒ 

ශපොම්පාගාරය  ෙන්න ශම් රුපියල් මිලියන පන්ිනයශයන් මුෙල් 

ශවන් කරන්න පුළුවන්ෙ කියලා මම ෙන්ශන් නැ ැ. ශමොකෙ, 

රුපියල් මිලියන පන්ිනයය ශවන් කර තිශබන්ශන් මුළු රටටම 

අොළ වන විධියට. ඒක තව කාරණයක්.   

ඊළඟ කාරණය ශම්කයි. රා්පක්ෂ ආණ්ඩුව සුළු  ා මධය 

පිපමාණ වයාපාිපකයන් අසූපන්ෙ හක් ම  පාරට ඇෙ ෙමා 

තිශබනවා. අෙ ඔවුන්ට ණය ශගවා ගන්න බැරුව ඉන්නවා. 

ශකොවිේ අර්බුෙයත් ළක්ක ඔවුන්ශේ වයාපාර කඩා වැටිලා 

තිශබනවා. ආනයන ත නමත් ළක්ක ඔවුන්ට බඩු ශගන්වා ගන්න 

බැ ැ. ණය ශගවා ගන්න බැ ැ. අෙ වන ශකොට ඒ ණය, ඉ ළ 

ශපොීන අනුපාතයක් යටශත් re-schedule කර තිශබනවා. සුළු  ා 

මධය පිපමාණ වයාපාිපකයන් කියන්ශන් අශප් රශට් ආර්ථිකයට 

ප්රධාන ොයකත්වයක් ලබා ශෙන කණ්ඩායමක්. ඔවුන්ට කිිනදු 

ආකාරයක ේත්ශත්්න පැශක්්යක් ලබා දීලා නැ ැ.  

  අෙ ශම් රශට් ආර්ථික අර්බුෙශයන් ඔ"බට ගිය ශඩොලර් 

අර්බුෙයක් තිශබනවා. රටට ප්රධාන ව ශයන්  ශඩොලර් 

ශගශනන්ශන් කවුෙ? අපනයනකරුවන්. ඔවුන්ශේ අපනයන හඳ ා 

වන බේෙ ිනයයට ති  ෙක්වා වැඩි කර  තිශබනවා. ළතශකොට 

ශඩොලර් ශගශනයිෙ? අනිවාර්යශයන්ම ශඩොලර්  ංගනවා. ඒ 

වාශේම, ශම් වාශේ බදු ප්රති තයක් නියම කළාම PAYE Tax 

ශගවන අයට බදු ශගවන්නත් අමාරුයි.  ඒ වාශේම, වයාපාර 

කරලා බදු ශගවන අය ආොයම  ංගනවා. ශ ොරු බිහි කරන 

තත්ත්වයක් තමයි ඇති ශවලා තිශබන්ශන්.  

ඊළඟට, අෙ ්නතාවට ගත්ත ණය ශගවා ගන්න බැිප 

තත්ත්වයක් තිශබනවා. ණය re-schedule කරලා, කාලය දීර්ඝ 

කරලා, ශගවීමට අවහ්ථාවක් ලබා දීලා, ඒ ණය මුෙල් නැවත 

බැංකුවට ලබා ගැනීම හඳ ා වන ක්රමශේෙයක් නැ ැ. අෙ ත්රි ශරෝෙ 

රථ පෙවන ම ත්වරුන්ට ශතල් ලබා ශෙන්ශන් quota ළකකට. 

ශතල්වල වියෙමත් ළක්ක ඔවුන්ට ීනිනං ශගවන්න තියා ෙරුවන්ට 

කන්න ශෙන්න විධියකුත් නැ ැ. ඊශේ  තව බේෙකුත් ළකතු කර 

තිශබනවා. ඔවුන්ට ීනිනං ශගවා ගන්න පුළුවන් වන ආකාරශේ  

ේත්ශත්්න ක්රමයක්, re-scheduling ක්රමයක් පිළිබඳව කිිනදු 

ආකාරයක හඳ නක් ශම් තුළ නැ ැ.  

ඊළඟට, ශඩොලර් බිලියන තුනට වැඩි ඍජු විශේ  ආශයෝ්න 

ගැන ්නාධිපතිතුමා කථා කරනවා. ශම් තිශබන ශ ොරකමත් 
ළක්ක අෙ ලංකාව දි ා කිිනදු ආශයෝ්කශයක්  ැිපලා බලන්ශන් 

නැ ැ. ළතශකොට අවුරුේෙකට ශඩොලර් බිලියන තුනක ආොයමක් 
ශගශනනවා කියන්ශන්, කියන්න විතරක් පුළුවන් සුන්ෙර 

කථාවක්. ෙක්ෂිණාංිනක ආර්ථික මතයක් ෙරන නායකයකු පත් 
වුණාය කියලා ශලෝකශේ  රටවල් ඔක්ශකෝම ශේවල් අත ේඩට 

ශගනැල්ලා ශෙන්ශන් නැ ැ.  ළතුමා පත් වුණාට පසුවත්, ඔය 

ශකෝජතර කිේවත් ්ාතයන්තර මූලය අරමුෙල හ  ීනනය, ඉන්දියාව 
හමඟ ළක්ව ණය ප්රතිවයු ගත කිරීම හම්බන්ධශයන් අෙ ශවනකල් 

කිිනදු හාධනීය වැඩ පිළිශවළක් රියාත්මක ශවලා නැ ැ. අවම 
ව ශයන් Staff-level Agreement ළකකටවත් ළන්න  ම්බ ශවලා 

නැ ැ. ඇත්ත ව ශයන්ම ළක ශවලාවකට මට හිශතනවා, ඊශේ  
පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිිපපත් කළ අය වැය කථාව ඇශමිපකා ව base 

කරශගන ඉන්න ්ාතයන්තර මූලය අරමුෙල ලියා දුන්න අය වැය 
කථාවක්ෙ කියලා. ්ාතයන්තර මූලය අරමුෙලට යන්න ඕනෑ  

හාක්ජඡා කරන්න ඕනෑ  ණය ප්රතිවයු ගත කර ගන්න ඕනෑ. ඔවුන් 

විවිධ ශකොන්ශේින පනවනවා තමයි. ඒ ශකොන්ශේින අශප් මිමියට -
ම  ශපොශළොවට- ගැළශපන පිපදි අපි  ො ගන්න ඕනෑ.  

්ාතයන්තර මූලය අරමුෙල ෙැන් විශ ේෂශයන්ම බලාශපොශරොත්තු 

වන්ශන් ශමොකක්ෙ? අශප් ණය ශගවීශම්  ැකියාව ශ ොඳ මට්ටමක 

තිීජමයි. ඒ ශවනුශවන් ඔවුන් ශයෝ්නා කරනවා, බදු වැඩි කරන්න, 

විදුලි බිල වැඩි කරන්න, අරක වැඩි කරන්න, ශම්ක වැඩි කරන්න 

කියලා. ඇයි ඒ? රා්ය ආොයම වැඩි කරන්න ඕනෑ නිහා. රා්ය 

ආොයම වැඩි කිරීශම් ළක ක්රමයක් පමණයි, බදු වැඩි කිරීම 

කියන්ශන්. ළශ ම නැතුව හම්පූර්ණ රා්ය ආොයම බදු වැඩි 

කිරීශමන් පමණක් ලබාගන්න  ෙනවා නම් වැඩක් නැ ැ. ශකෝ, 

ආර්ථික ඔහ්තාර්ලා? ශකෝ, ආර්ථික ෙැනුම? අපි පැ ැදිලිව 

කියන්න ඕනෑ, ශම් අය වැය තුළ ශවනත් ආොයම් මාර්ග ගැන 

කල්පනා කර නැති බව. 
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අශප් රටට ක්ෂණිකව මුෙල් ඉපැයීශම් ක්රමයක් තමයි හංතාරක 

කර්මාන්තය. හංතාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීම හඳ ා ශම් අය 

වැය තුළින් හාධනීය පියවරක් ශගන තිශබනවාෙ?  ැශමෝම කථා 

කරනවා, අ ශප් ශපොශළොශේ පිහිටීම ගැන, ශලෝක ිනතියම තුළ අශප් 

රට පිහිටා තිශබන හ්ථානය ගැන, අපට තිශබන හම්පත් ගැන, අපට 

තිශබන හ්වාභාවික හම්පත් ප්රශයෝ්නයට ගන්නා ආකාරය ගැන. 

නමුත් wildlife tourism දියුණු කිරීමට  ළකදු පියවරක් ශ ෝ අෙ 

අරශගන නැ ැ. ශලෝකශේ   ැම රටක්ම පාශ ේ වනාන්තර හම්පත 

ශඩොලර් ේපයා ගැනීශම් ක්රමයක් බවට අෙ පත් කරශගන 

තිශබනවා. අපට වශනෝෙයාන තිශබනවා, මිශගෝීනය ව ශයන් 

වැෙගත් හ්ථාන තිශබනවා, ේේභිෙ ේෙයාන තිශබනවා, 

හත්ශවෝෙයාන තිශබනවා. නමුත්, ඒවා ශකශරහි හංතාරකයන් 

ආකර්ෂණය කරගැනීශම් හංවිධානාත්මක වැඩ පිළිශවළක් අපට 

තිශබනවාෙ? ඒ හ්ථාන ආොයම් ේනන, ආොයම් ේපෙවන තැන් 

බවට පත් කර තිශබනවාෙ? අපි ඒවාට අව ය පිිපහ ් පුණුණු කර 

තිශබනවාෙ? හංතාරක කර්මාන්තය කියන්ශන් ශඩොලර් ලැශබන 

ප්රධාන ආොයම් මාර්ග  තිපන් ළකක්. නමුත් ඒ පිළිබඳව දීර්ඝව, in 

depth අවධානය ශයොමු ශනොකිරීම කනගාටුවට කරුණක්.   

අප ෙන්නා පරදි, ශලෝකශේ  දියුණු වන අු,ත් ශවශළඳ ශපොළක් 

තමයි medical tourism කියන්ශන්. නමුත්, medical tourism ගැන 

ශම් අය වැශේ  වතනයක්වත් හඳ න් කරලා නැ ැ. SriLankan 

Airlines ළක ශකෝජතර පාඩු ලැබුවත්, ඒශක් වැඩිපුරම ගමන් 

කරන මගීන් ලංකාශේ අය ශනොශවයි  ෙකුණු ඉන්දියාශේ අයයි. 

Medical tourism කියන්ශන් බංේලාශේ ය, ඉන්දියාව, 

මාලදිවයින ආදි රටවල් ඉලක්ක කරගත් ශලොකු -පුළුල්- ශවශළඳ 

ශපොළක් තිශබන තැනක්. නමුත්, ඒ පුළුල් ශවශළඳ ශපොළ touch 

කරන්න කිිනම ේත්හා යක් ශනොගැනීම කනගාටුවට කාරණයක්.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අධයාපන ක්ශෂේත්රය 

කියන්ශන්ත් ශ ොඳ ශවශළඳ ශපොළක්. ප්ර්ාතන්ත්රවාදීව බලය 

අල්ලන්න බැිප, ශම් ළක ළක පක්ෂවලට බශේ  අපි තීරණ 

ශනොශගන ඉන්න ඕනෑ නැ ැ. ්නාධිපතිතුමා ශයෝ්නා කළා රා්ය 

ආයතන ප්රතිවයු ගත කරන්න ඕනෑ කියලා. පාඩු ලබන ආයතන 

ප්රතිවයු ගත කරන්න. අපි ඒකට හ ශයෝගය ශෙනවා. ඒක කරේදී 

ශම් ිනයයට තුශන් කල්ලියට බය ශවන්න ඕනෑ නැ ැ. නමුත්, පාඩු 

ලබන රා්ය ආයතන ළකක්වත් ප්රතිවයු ගත කරන්න ශයෝ්නා 

කරලා නැ ැ. නමුත්, ලාභ ලබන ආයතන හම්බන්ධව ඒ කටයුත්ත 

කරන්න යන්ශන් ඇයි? Sri Lanka Insurance අසීමිත ලාභයක් 

ලබනවා. Sri Lanka Telecom අසීමිත ලාභයක් ලබනවා. ළශ ම 

නම්, ශම්ක deal ළකක්ෙ? පාඩු ලබන ආයතන ප්රතිවයු ගත 

කරන්න කථා කරන්ශන් නැත්ශත් ඇයි?  

මම කලින් කිේවා වාශේ, A/L විභාගය පාහ් ශවලා 

වි ්වවිෙයාලයට ශනොයන 130,000කට ආහන්න තරුණ පිිපහක් 

ඉන්නවා. රැකියා ශවශළඳ  ශපොළ ඉලක්ක කරශගන ඒ අය 

අධයාපන ශවශළඳ ශපොළට ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ. ඒ හඳ ා රා්ය 

ශනොවන වි ්වවිෙයාල ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, 

වි ්වවිෙයාලවලට ඇතුළත් ශනොවූ අයශගන් ඉතාම සුළු පිිපහක් හ  

්ාතයන්තර පාහල්වල London A/L ලියන අය ේහහ ් අධයාපනය 

හඳ ා පිටරට යන ශකොට, අවුරුේෙකට වි ාල මුෙල් ප්රමාණයක් -

ශඩොලර් බිලියන  තරකට ආහන්න මුෙල් ප්රමාණයක්- ශගන 

යනවා. ශම්ක නවත්වන්න වාශේම, කලාපශේ  ශ ොඳ ශවශළඳ 

ශපොළක් ඇති කරන්න, අප අධයාපන ශවශළඳ ශපොළටත් ඇතුළත් 

විය යුතුයි. ශමොකෙ, තවදුරටත් ශත්, ශපොල්, රබර්වලින් ලැශබන 

ආොයමින් අපට ීවවත් ශවන්න බැ ැ. ඒ කාලශේ  ශප්රේමොහ 

ම ත්මයා ඇඟු,ම් අපනයනය හඳ ා ඇඟු,ම් කර්මාන්ත ාලා 

 ෙන ශකොට, සුේදියන්ට යට ඇුනම් ම න්න  ෙනවා කිේවා. නමුත්, 

අෙ ශඩොලර් බිලියන 14කට ආහන්න වාර්ෂික ආොයමක් ළන්ශන් ඒ 

ඇඟු,ම් අපනයනශයන්. ඒ ටිකත් නැත්නම් ශම් තිශබන ශබශ ත් 

ටිකවත් අපට නැ ැ, ශම් තිශබන පිපප්පු ටිකවත්, සීනි ටිකවත් 

අපට නැ ැ. ශලෝකය ශවනහ් වනවාත් ළක්කම අපිත් අු,ත් 

ශවශළඳ ශපොළවලට ඇතුළු ශවලා අු,ත් ආොයම් මාර්ග ේපයා 

ගැනීශම් ක්රමවලට ශයොමු විය යුතු බවයි අශප් අෙ හ.  

ගරු ්නාධිපතිතුමා ශතල් ටැංකි ගැනත් හඳ න් කළා. මම 

ළතුමාශේ ශතල් ටැංකි කථාවත් ළක්ක ළකඟ  වන්ශන් නැ ැ. 

 ැබැයි, ළක කාරණයක් හම්බන්ධශයන් නම් මම ළකඟ ශවනවා. 

අශප් රශට් මානව හම්පත රශට් ්ාතික හම්පතක්.  ැබැයි, රශට් 

්ාතික හම්පත වන්ශන් මානව හම්පත පමණක් ශනොශවයි  අශප් 

රශට් ශභෞතික හම්පත් පවා ප්රශයෝ්නයට ගත යුතුයි. අශප් රශට් 

 තිශබන ශභෞතික හම්පත්වලින් ප්රශයෝ්න ගැනීම හඳ ා අවම 

ව ශයන් ප්රශේ යක්වත් ගත් ආකාරයක්  ශ ෝ අු,ත් තාක්ෂණය 

හමඟ ශභෞතික හම්පත් දියුණු කර ආොයම් ේපයන අු,ත් ක්රම 

ශ ොයන්න ළතුමාට වුවමනාවක් තිශබන බවක් ශ ෝ ශපශනන්නට 

නැ ැ. ත්රිකුණාමලශේ  පිහිටි ශතල් ටැංකි ටික ඉන්දියාවට ශ ෝ 

ශනොදුන්නාම, නිකම් තිබුණාම දිරනවා තමයි. ඒ පිළිබඳව කම්පා 

ශවලා වැඩක් නැ ැ. ඒ පිළිබඳව කම්පා ශවලා ශභෞතික 

හම්පත්වලට ශෙෝෂාශරෝපණය කරලා වැඩක් නැ ැ.  

"අශප් රශට් ඇළ ශෙොළ, ගංගා, දිය ඇලි තිශබනවා, කෘෂි 

කර්මාන්තය ශකශරනවා, නිින ශවලාවට වහිනවා, වැේ තිශබනවා" 

කියලා කිේවාට වැඩක් නැ ැ. ඒවාශයන් ප්රශයෝ්න අරශගන අු,ත් 

ආොයම් මාර්ග  ෙන ක්රමයක් ගැන ළතුමා කල්පනා ශනොකිරීම 

ගැන අපට කනගාටුවක් තිශබනවා. ශමොකෙ, ළතුමා 

කාලාන්තරයක් අශප් නායකයා ශවලා හිටියා. අශප් ආර්ථික 

ෙර් නයත් ළක්ක තමයි ළතුමා යන්ශන්. අපි වි ්වාහ කළා, 

ළතුමාට ශම් turn ළක ගන්න පුළුවන් ශවයි කියලා. ශමය ළවැනි 

turn ළකක් ගන්නා අය වැයක් නම්, ළයට හ ශයෝගය ශෙන්න 

අපට පුළුවන්. විිනළක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථා හංශ ෝධනය 

පනත් ශකටුම්පත හම්මත කරන්නත් විපක්ෂශේ  හ ය ලබා 

දුන්නා. ළක්හත් ්ාතික පක්ෂයට කශේ යන හම ර අය Facebook 

ළක  ර ා කියන්න පටන්ගත්තා, රනිල් වික්රමිනං  ම ත්මයා 

ශපොශ ොට්ටුකාරයන්ම ෙම්මවා බැිනල් රා්පක්ෂට ශේම දුන්නා 

කියලා. ළතුමා ෙන්ශන්ත් නැ ැ, ඒක හම්මත වනකල්. විපක්ෂශේ  

මන්ත්රීවරයන් වන අපි අසූගණනක් හ ශයෝගය දුන් නිහා තමයි 

ළම පනත හම්මත වුශණ්.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂශේ  හම රුන්, 

අය වැය හම්බන්ධශයන් කරන හම ර කථා අ ශගන ඉන්නශකොට 

අපට අශධෝමු ශයන් හිනා යන්ශන්. ශමොකෙ, ශමතුමන්ලාම තමයි 

අවුරුදු ප ක් කෑ ගැණුශේ, ම  බැංකුව කඩපු, ශම් රශට් ආර්ථිකය 

ඝාතනය කරපු, ශම් රශට් ආර්ථිකය විනා  කරපු ශකනා 

ශකොශ ොමෙ  රම කරන්ශන්, ශමශ ම කරන්ශන් කියලා. ළශ ම 

බැු,වාම, අෙ ඇත්තටම ශපොඩි හතුටකුත් ෙැශනනවා. ඒ හතුට, 

අවුරුදු ගණනක් අප ශපනී හිටපු ප්රතිපත්ති ශවනුශවන් අවුරුදු 

ගණනක් ෙැඩි ශලහ විශරෝධය පෑ අයම ශපනී ඉන්න ශපලඹීම 

ගැනයි.  ැබැයි, ඔවුන් අෙ ශපලඹී ඉන්ශන් පුහ්හක් ශවනුශවන් 

ශපනී ඉන්නයි.  

මශේ කථාව නතර කරන්න කලින් අවහාන ව ශයන් ශම් 

කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. අපනයනයට පනවා තිශබන බදු ිනයයට 

10ට, 15ට අඩු කශළේ නැත්නම් අපනයනකරුවන් දිිපමත් කිරීමක් 

ශවන්ශන් නැ ැ  ඔවුන් තමන්ශේ ශඩොලර් ලංකාව තුළට ශගන 

ළන්ශන් නැ ැ. ඒ නිහා ළම බදු හංශ ෝධනය කළ යුතුයි.  

ඒ වාශේම PAYE Tax ළක ගැනත් මම කියන්න ඕනෑ. 

්නාධිපතිතුමා කියනවා, ශපෞේගලික අං ශේ  රැකියා නැති 

ශවනවා කියලා. ශපෞේගලික අං ශේ  රැකියා නැති ශවනවා තමයි. 

ේඩින් AWPLR ළකට ශපොලිය ිනයයට 31ක්  කරලා යටින් තවත් 

ිනයයට 30ක tax ළකක් ෙැම්මාම ිනයයට 61යි. ළතශකොට ඔවුන් 

මැෙ operating expense ළක අඩු කරනවා. ළතශකොට රැකියා නැති 
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ශවනවා. ඔවුන්ට දීලා තිශබනවා ු,, මාහ තුනක 

රක්ෂණාවරණයක්. ළතශකොට ඒ මාහ තුශනන් පහ්ශහේ කන්ශන් 

ශමොනවාෙ? PAYE Tax අඩු ශනොකශළොත්, අපනයන බදු අඩු 

ශනොකශළොත් අපි ශමය පරා්යට පත් කරනවා. අපි ශමය පරා්යට 

පත් කශළොත් ශම් අශප්ක්ෂිත ආොයම ළන්ශන් නැ ැ. ශම් 

අශප්ක්ෂිත ආොයම ශගශනන්න බැිප වුශණොත් ්නාධිපතිතුමාශේ 

අය වැය පුහ්හක් ශවනවා. ශම් රට ශම් ශමොශ ොශත් තිශබන 

තත්ත්වශයන් ශගොඩ ළන්න නම්, ශම් අය වැයට ප්රාශයෝගික 

හංශ ෝධන ශගශනන ශලහ මම ඉල්ලා ිනටිනවා.  

අවහාන ව ශයන් මම ශම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. අශප් 

හිටපු ඇමතිතුමා කිේවා, ශම් ශවලාශේ මැතිවරණ ඉල්ලන්න ළපා 

කියලා. ්නමතයට ඉඩ ශෙන්න. IMF ළශක් හල්ලි ඕනෑ නම් 

mandate ළකට ඉඩ ශෙන්න. පාර්ලිශම්න්තු ඡන්ෙයට යන්න බය 

නම් පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ෙ විමසීම ශ ෝ පවත්වන්න. 

ශමොකෙ, පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ෙ විමසීම due. ඡන්ෙයක් 

තියලා ්නතාවශේ වරම ශපන්වන්න අපි ඉඩ ශෙමු. අෙ පිළිගැනීම 

තිශබන්ශන් කාටෙ, ්නතාව පිළිගන්ශන් කවුෙ කියා තීරණය කරන 

අවහ්ථාව ්නතාවට ලබා ශෙන්න කියා ඉල්ලා ිනටිමින් මශේ 

කථාව අවහන් කරනවා.  

ශබොශ ොම හ්තුතියි. 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නලින් ප්රනාන්දු අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 16ක 

කාලයක් තිශබනවා. 
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ැරු නලි්  ප්රනා් දු මහතා (නවළහ, වාණිා හා ආහාර 

සුර්ෂෂිතතා අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து - வர்த்தக, வாைிப மற்றும் 

உைவுப் பாதுகாப்பு அகமச்சர்)  

(The Hon. Nalin Fernando - Minister of Trade, Commerce 
and Food Security) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2023 වර්ෂය හඳ ා වන අය 

වැය පිළිබඳව ශකශරන ශම් විවාෙශේ දී අෙ හ් ෙැක්වීමට කාලය 

ශවන් කිරීම පිළිබඳව පළමුව මශේ හ්තුතිය ඔබතුමාට පුෙ කර 

ිනටිනවා.  

2023 අය වැය ඉදිිපපත් කර තිශබන ශම් ශවලාශේ අශප් රශට් 

ආර්ථිකය ශකොයි විධියටෙ  ැිනශරන්ශන් කියන ළක අප 

ිනයු,ශෙනා ෙන්නවා. ආර්ථිකය කඩා වැටීම තුළින් ශම් රශට් 

්නතාවට ශව්ජත අප සුතාව, පීඩනය හ  ඒ තුළින් ්නතාව විඳපු 

දුක ගැන අපි අමුතුශවන් කියන්න ඕනෑ නැ ැ. තමුන්නාන්ශහේලාත්, 

අපිත් ෙන්නවා, හාමානයශයන් අය වැයක්  ෙන ආකාරය. 2023 

වර්ෂය හඳ ා අය වැය  ෙන විට 2023 අවුරුේෙට අොළ ඉලක්ක 

හම්පූර්ණ කරගන්නවාෙ, ඒ ඉලක්කවලට යන්න පුළුවන්ෙ, ඒ 

වාශේම 2022 අවුරුේශේ තිශබන ප්රගතිය ශමොකක්ෙ, ඒ ළක්කම අපි 

ශකොශ ොමෙ 2023 වර්ෂයට මුණුණ ශෙන්ශන් කියන කාරණා 

ශකශරහි අවධානය ශයොමු කරමින් අව ය කටයුතු කිරීම තමයි, 

හාමානය ආර්ථිකයක් තිශබන ශවලාවක මුෙල් අමාතයාං ශේ  

නිලධාිපන් ඇතුළු නිලධාිපන්ටත්, ශම් රශට් මුෙල් ඇමතිවරයා වන 

්නාධිපතිවරයාටත් තිශබන වග කීම. නමුත්, 2023 අවුරුේශේ අය 

වැය  ැදූ -ශම් අය වැය පිළිශයල කළ- අෙ වන විට අප ිනයු,ශෙනා 

ඉන්ශන් ඉ ත කී පිපදි හාමානය තත්ත්වයක් තිශබන රටක 

ශනොශවයි.  

පසුගිය කාලය ගැන මතක් කරේදී, කථා කරේදී කිව යුතුයි, 

ශම් රශට් ආර්ථිකයට ශව්ජත බලපෑම  මුශේ ශම් රශට් ්නතාවට 

අව ය කරන ඉන්ධන, ගෑහ්, විදුලිය ආදිය ලබා දීමට ශනො ැකි 

වුණු බව  ඒ තුළින් රශට් නිෂ්පාෙනයට බලපෑමක් ළල්ල වුණු බව. 

ඒ වාශේම ්නතාවට ෙරාගැනීමට ශනො ැකි භාණ්ඩ මිලත්, ඒ 

 ර ා ඇති ශව්ජත ආ ාර හිඟයත්, රශට් ශඩොලර් ප්රමාණය අඩු වීම 

තුළ ආනයනය පාලනය වීශමන් රශට් ්නතාවට අව ය කරන 

ආ ාර ටික හපයා ශෙන්න ශනො ැකි වීමත් නිහා ආ ාර හිඟයකට 

මුණුණ ශෙන්න අපට ිනදු වුණා.  

ළවැනි පසුබිමක් තුළ අය වැයක්  ෙනවා කියන ළක ශලශ ින 

වැඩක් ශනොශවයි කියන ළක අපි කවුරුත් ෙන්නවා. හාමානයශයන් 

අය වැය විවාෙයක් කියන්ශන් විපක්ෂශේ  විවාෙයක්.   ර්ෂ ෙ ිනල්වා 

මැතිතුමා ඒ ගැන ශ ොඳින් ෙන්නවා. ඒ නිහා තමයි ළතුමා හාමානය 

විධියට කථා කශළේ.  ළතුමා ආ ාර ශනොමැති පවුල් හං යාව ගැන 

හඳ න් කළා  ෙිපද්රතාව ගැන කථා කළා  ේේධමනය ගැන කථා 

කළා  බැංකු ශපොලිය ගැන කථා කළා. ශම් ිනයු, ශේ අපි ෙන්නවා. 

ආණ්ඩුවත් ෙන්නවා  විපක්ෂයත් ෙන්නවා. පසුගිය කාලශේ  රශට් 

තිබුණු ආර්ථික තත්ත්වය නිහා ශමවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවුණා 

කියන ළක අු,ශතන් කියන්න ඕනෑ ශෙයක් ශනොශවයි. ඒ නිහා 

තමයි  ළතුමා විශ ේෂශයන්ම ළවැනි කරුණු ගැන ශම් විවාෙශේ  දී 

කරුණු ෙැක්වූශේ  කියලා පැ ැදිලි වුණා. ළතුමා කිේවා, 

මන්ෙශපෝෂණය ගැන ළතුමන්ලා  වි ාල මතයක් ශගොඩ නැඟුවා 

කියලා.  ඒ නිහා මන්ෙශපෝෂණය ශවනුශවන් ශපෝෂණ අතිශර්ක 

වැඩහට න් හඳ ා ශමවර අය වැශයන් මුෙල් ශවන් කළ ළක ගැන  

හන්ශතෝෂයි කියලාත් ළතුමා කිේවා. ළතුමාට ශමවර අය වැය 

ශල් නය ගැනත් හන්ශතෝෂ ශවන්න පුළුවන් ඇති. ශමොකෙ, ශම් 

රශට් පවතින ආර්ථික තත්ත්වයත් ළක්ක, අය වැයක්  ෙේදි 

තිශබන අමාරුව හ   අය වැයක් තුළින් ශම් රශට් ඉදිිප අනාගතශේ  

දී ආර්ථිකය  ෙන්න තිශබන බාධා ශමොනවාෙ කියලා ළතුමා 

ෙන්නවා.  

අය වැයක්  ෙේදි අපි විශ ේෂශයන්ම රශට් ආොයමත්, වියෙමත් 

ගැන හැලකිලිමත් ශවනවා. අය වැය හිඟය පියවා ගන්න  තමයි 

පුළුවන් තරම් අපි බලන්ශන්. අය වැය හිඟය පියවා ගන්න නම් අපි 

ණය ගැනීම් ිනදු කරන්න ඕනෑ. අන්තර්්ාතික ව ශයන් ශ ෝ 

ශවනත් මූලය ආයතනවලින් ඒ ණය ගැනීම් ිනදු කරන්න ඕනෑ. 

අශප් රශට් ශම් තිශබන තත්ත්වය තුළ අපට ළවැනි  ණය ලබාදීම් 

ශ ෝ ආධාර ලැශබන්ශන් නැ ැ කියන ළකත් අපි ෙන්නවා. ශේයය 

ව ශයන් අශප් ආොයම වැඩි කරශගන අපට තිශබන වියෙම් පියවා 

ගන්න මූලික ව ශයන්ම බදු ප්රතිපත්තිය පිළිබඳව වි ්වාහය තබා 

තිශබනවා.  බදු වැඩි කිරීම තුළින් ශම් රශට් ආොයම වැඩි කර 

ගැනීශම් වැඩ පිළිශවළකට අපට කැමැත්ශතන් ශ ෝ අකමැත්ශතන් 

යන්න ිනදු ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම අශප් ආොයම වැඩි කර 

ගන්න නම් අපනයන වැඩි කර ගන්න ඕනෑ. ළශ ම නැත්නම්  

හංතාරක වයාපාරය වැඩි දියුණු කර ගත්ශතොත් අපට ආොයම වැඩි 

කර ගන්න පුළුවන්. අශප් විශේ  ශ්රමිකයන් මඟිනුත් අපට ආොයම 

වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වාශේම විශේ  ආශයෝ්නවලින් අපට 

අශප් ආොයම වැඩි කර ගන්න පුළුවන්.  ශම් ිනයු, ශේ හඳ ා ශම් 

අය වැශයන් දීර්ඝ කාීනන වැඩ පිළිශවළක් ආරම්භ කරන්න 

කටයුතු කරලා තිශබනවා කියලා මම හිතනවා. දීර්ඝ කාීනන වැඩ 

පිළිශවළක් ගැන කථා කරන්න අපට  ැකි ශවලා තිශබන්ශන්,  

පසුගිය කාලශේ  අශප් ආර්ථිකයට තිබුණු බලපෑම හමනය කර 

ගන්න අපට පුළුවන් වුණු  නිහායි.  ඉන්ධන ටික ලබා දීලා,  විදුලිය 

කැපීම නතර කරලා,  ඒ වාශේම ගෑහ් ටික ලබා දීලා, ්න ීවවිතයට 

තිශබන බලපෑම් ටික අඩු කර ගත්තාට පහ්ශහේ ශම් අය වැය තුළින් 

දීර්ඝ කාීනන වැඩ පිළිශවළකට යන්න අවහ්ථාව  හලහා ගන්න 

පුළුවන්.  
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විශ ේෂශයන්ම මශේ අමාතයාං ය  ළක්කත් හම්බන්ධ ශවන 

නිහා මම කියන්න කැමැතියි, ශම් අය වැශයන් ආශයෝ්න  ා 

විශේ  ශවශළඳාම ප්රවර්ධනය කිරීම හඳ ා වැඩ පිළිශවළක් 

 ුනන්වා දී තිශබන බව. අපි කවුරුත් ෙන්නවා, 1977න් පසුව 

ආරම්භ වූ විවෘත ආර්ථිකය නිහා  රශට් ආශයෝ්නය වැඩි ශවලා 

අපනයනය වි ාල ශලහ වැඩි ශවලා තිශබන බව. අපි  පසුගිය 

අවුරුදු 25ක, 30ක කාලය පුරා ම ශම් හඳ ා ආයතන කිහිපයක් 

පාවි්ජචි කළත්, පසුගිය කාලය ශවේදී ශම් ආයතනවල හරියභාවය, 

ශම් ආයතනවල තිශබන ප්රතිපත්ති, ශම් ආයතනවල වැඩ 

පිළිශවළවල් ගැන හෑීනමකට පත් ශවන්න බැ ැ කියන ළක ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව වාශේම රශට් ්නතාවත් කිේවා. ඒ නිහා,  ශ්රී ලංකා 

ආශයෝ්න මණ්ඩලය හ  ළයට හම්බන්ධ ආයතන කිහිපයක්,  

විශ ේෂශයන්ම ශ්රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ හංහ්ථාව, 

අපනයන හංවර්ධන මණ්ඩලය, ්ාතික වයවහායකත්ව හංවර්ධන 

අධිකාිපය ආදී ිනයල්ල ශවනුවට නව ආයතනයක් පිහිටුවන්න ගරු 

්නාධිපතිතුමා ශයෝ්නා කරලා තිශබනවා.   

ශම් ආයතනය පිහිටුවා අන්තර්්ාතික ශවශළඳ ප්රවර්ධන 

වැඩහට නට හ  ශයෝගයක් ලබා ශෙන්න කටයුතු කරනවා. 

ශම්කට මශේ තව ශයෝ්නාවකුත් තිශබනවා. මශේ අමාතයාං ය 

යටශත් තිශබන වාණි් ශෙපාර්තශම්න්තුවත් ශම් හඳ ා ළකතු කර 

ගත්තා නම්, වැඩි ප්රතිලල ලබා ගන්න පුළුවන් ශවයි කියන ළකයි 

මශේ අෙ හ.  

 මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශම්  අමාතයාං ය භාර 

ගත්තාට පහ්ශහේ රටවල් 25ක පමණ විශේ  තානාපතිවරුන් හමඟ 

හාක්ජඡා කළා. ළහිදී අපට  ැඟී ගියා, අශප් අපනයන තවත් 

වර්ධනය කර ගන්න ශබොශ ෝ අවහ්ථා තිශබනවා කියලා. ශම්වාශේ  

අපට මඟ  ැරුණු තැන් තිශබනවා. ශම් හම්බන්ධවත් අශප් අෙ හ ්

ෙක්වා, ඒ අව ය  කටයුතු ර්ය ශවත ශයොමු කර තිශබනවා. 

හාමානයශයන් රටවල් ශෙකක් අතර අපනයනය හ  ආනයනය 

අතර තිශබන ශවශළඳ ශ ේෂයන් ේවිපාර් ්වික ගිවිසුම් තුළින් 

ඉදිිපශේ දී අශප් පැත්තට වැඩි වාිනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් 

තත්ත්වයකට ශගශනන්න පුළුවන් ශවයි කියලා මා හිතනවා. අපි ඒ 

හම්බන්ධවත් වැඩි අවධානයක් ශයොමු කරලා තිශබනවා. ඒ නිහා 

තමයි විශ ේෂශයන්ම අපනයනය වැඩි කර ගැනීම හඳ ා ආර්ථික 

කලාප පිහිටුවන්න ශම් අය වැය තුළින් ශයෝ්නා කර තිශබන්ශන්.  

ආශයෝ්න කලාප ගැන කථා කශළොත්, පසුගිය අවුරුදු 25ක 

කාලය තිහ්ශහේ අශප් රශට් ආශයෝ්න කලාප රියාත්මක වුණා. 

නමුත් ඉදිිපශේ දී අපනයනය හඳ ා අව ය කරන අු,ත් නිෂ්පාෙන 

කරන්න අවහ්ථාව තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම අගය ළකතු කළ 

භාණ්ඩ නිෂ්පාෙනය - value-added products - හඳ ා අපට වැඩි 

අවහ්ථා ලැශබනවා. අපි ඒ රටවල නායකයනුත් ළක්ක හාක්ජඡා 

කරේදී, ඒ ශගොල්ශලෝ විශ ේෂශයන් ප්රකා  කළා, අමුද්රවය - raw 

materials - ව ශයන් අශනක් රටවලට අපනයනය කරනවාට වඩා 

ඒවා අගය ළකතු කිරීමක් ළක්ක ළේශවොත්  රටවල් ශෙකටම ළහි 

වාිනය ලැශබනවා කියලා. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ්නාධිපතිතුමා ශම් අය වැය ශල් නශේ  

හඳ න් කරලා තිබුණා, කෘෂි අපනයනය හඳ ා වි ාල දිිප 

ගැන්වීමක් කරනවා කියලා. විශ ේෂශයන්ම කුරුුන හම්බන්ධව 

ශවනම ආයතනයක් පිහිටුවනවා, ඒ ආයතනය තුළින් ඒ හඳ ා 

අව ය කරන ප සුකම් ලබා ශෙනවා කියලා ළතුමා හඳ න් කරලා 

තිබුණා. ශමහිදී මා විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ, ලංකා 

ඉති ාහශේ  පළමුවන වතාවට කුරුුන හඳ ා "Ceylon Cinnamon" 

කියන නාමය ලබා ගන්න අශප් අමාතයාං ය යටශත් තිශබන 

්ාතික බුේධිමය ශේපළ කාර්යාලය කටයුතු කළ බව. ශමහි 

තිශබන්ශන්, මිශගෝීනය ෙර් කය මත පෙනම් වුණු හන්නාමයක් 

ලබා ගැනීමක්. ඊට පහ්ශහේ කුරුුන අනිවාර්යශයන් අශප් රටට 

විතරක් ආශේණික, ළශ ම නැත්නම් අශප් රටට අයිති 

නිෂ්පාෙනයක් බවට පත් ශවනවා.  ඉදිිපශේ දී "Ceylon Pepper" 

හ  "Ceylon Cashew" කියන ඒ අයිතම ශෙකත් ශම් හඳ ා ළකතු 

කර ගන්න අපට පුළුවන් ශවනවා. ඒ නිහා වි ාල ව ශයන් කඩා 

වැටී තිබුණු කෘෂි ආර්ථිකය නංවා ගැනීම හඳ ා වැඩ පිළිශවළක් 

අපි ඉදිිපපත් කරලා තිශබනවා. අපි කවුරුත් ෙන්නවා, 

විශ ේෂශයන්ම කඩා වැටුණු ආර්ථිකයක් තිශබන රටක, ඒ 

ආර්ථිකය  ො ගන්න කල්, ළශ ම නැත්නම් ඒ ආර්ථිකය තුළින් 

රශට් ්නතාවට ප්රතිලාභ ලැශබන කල් අනිවාර්යශයන්ම 

්නතාවශේ ුදභහාධනය හම්බන්ධව කටයුතු කිරීම ර ්ශේ  

යුතුකමක්  ා ර්ශේ  වග කීමක් බව. ඒ නිහා තමයි හමා් 

ුදභහාධනය හඳ ා වි ාල මුෙල් ප්රමාණයක් ශම් අය වැශයන් ශවන් 

කරලා තිශබන්ශන්. තමන්ට අව ය කරන ආ ාර ටික ලබා ගන්න 

බැිපව ශකොපමණ ආ ාර ශේල් ප්රමාණයක් ඒ අයශගන් මඟ 

 ැශරනවාෙ, ළශ ම නැත්නම් අව ය කරන ප්රමාණයට වඩා 

ශකොපමණ අඩු ප්රමාණයක්ෙ ඒ අය ආ ාර ගන්ශන් කියන කාරණා 

පිළිබඳව පසුගිය මාහ කිහිපයක් තිහ්ශහේ හමීක්ෂණය කරලා අපි 

වාර්තාවක් ලබාශගන තිශබනවා.  ඒ අනුව  හ නාධාර අව ය 

කරන පවුල් ප්රමාණය ශම් වන විට  ුනනාශගන තිශබනවා. ඒ නිහා 

තමයි , ඒ ශගොල්ලන්ශේ පවුල්වල තිශබන ෙිපද්රතාව අනුව ඒ අයට 

අව ය කරන මුෙල් ප්රමාණය ඉදිිප මාහ 3 හඳ ා ලබා ශෙන්න ශම් 

අය වැය ශල් නශයන් ශයෝ්නා කරන්ශන්.  

අපි කවුරුත්  ැම තිහ්ශහේම කථා කරපු ශෙයක් තමයි, ශම් රට 

තුළ ළමා මන්ෙශපෝෂණශේ  හ  මන්ෙශපෝෂණශේ  වැඩි වීමක් 

තිශබනවා කියන ළක. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ිනටින මන්ත්රීවරුන් 

ිනයු,ශෙනාශේත් අෙ හ වුශණ්,  මන්ෙශපෝෂණ තත්ත්වය වැඩි 

කරන්ශන් නැතුව ඒ තත්ත්වය අඩු කර ගැනීශම් වැඩ පිළිශවළකට 

යන්න ඉක්මනින් තීන්දුවක් ගන්න ඕනෑ කියන ළකයි. 

ඒ නිහා තමයි මන්ෙශපෝෂණය තිශබන ෙරුවන් හඳ ා ත්රිශපෝෂ 

වැඩහට න වැනි ශේවල් ශවනුශවන් ශම් අය වැශයන් මුෙල් ශවන් 

කරලා කටයුතු කරන්ශන්. ඒ වාශේම ගර්භිණී මේවරුන්ශේ 

ශපෝෂණය පිළිබඳ ගැටු,ව පසුගිය කාලශේ  ඉඳලාම තිබුණු වි ාල 

ප්ර ්නයක්. ශහෞ ය අමාතයාං ශේ  නිලධාිපන් ශම් ගැටු,ව ගැන 

හාක්ජඡා කරලා, ගර්භිණී මේවරුන්ට අනාගතශේ දී ශපෝෂණ 

ඌනතාවලින් මිශෙන්න, ඔවුන්ශේ ශපෝෂණ තත්ත්වය නියමාකාරශයන් 

පවත්වාශගන යන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියා තීන්දු කශළේ ඒ 

නිහායි. ඒ අනුව තමයි ගර්භිණී මේවරුන් හඳ ා ශපෝෂණ මල්ල 

නැවත ලබා ශෙන්න ශම් අය වැශයන් ශයෝ්නා කරලා ඒ මුෙල 

වැඩි කරන්නත් කටයුතු කර තිශබන්ශන්. ශම් ිනයු, ශේ ශෙන්ශන් 

ශම් රශට් ්නතාවට තිශබන ආර්ථික ප්ර ්නවලට හ නයක් ලබා 

දීම හඳ ායි.  ැබැයි, අපට ශම්ක දිගටම කරන්න බැ ැ. ශම් 

තත්ත්වශයන් ළළියට ළන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියලා හිතලා ඒ 

හම්බන්ධශයන් කටයුතු කරන්න ර්යට වාශේම ශම් රශට් 

්නතාවටත් වගකීමක් තිශබනවා. ඒ නිහා තමයි අපි ශම් හඳ ා යම් 

වැඩ පිළිශවළක් ආරම්භ කශළේ. ශම් ප්ර ්නයට අපි ශකොශ ොමෙ 

ේත්තර ශෙන්ශන්? ශම් හඳ ා අනාගතශේ දී රියාත්මක කරන දීර්ඝ 

කාීනන වැඩ පිළිශවළ ශමොකක්ෙ? ඒ ිනයල්ල ශකශරහි ෙැන් අශප් 

අවධානය ශයොමු කර තිශබනවා. 

ශම් හ නාධාර ක්රමය නැති කරලා ඒ අයට තමන්ශේ 

 ක්තිශයන් ආොයම වැඩි කරශගන තමන්ට අව ය ආ ාර ටික, 

ළශ ම නැත්නම් තමන්ශේ ශපෝෂණය හලහා ශගන, තම ෙරු 

ෙැිපයන්ශේ අධයාපන කටයුතු ඉදිිපයට කරශගන යන්න අවහ්ථාව 

හලහා දිය යුතුයි. ඒ නිහා තමයි, 2023 අය වැශයන් කුටුම්බ 

වයවහායකයන් කියලා නම් කරපු යම් ශකොටහක් වයවහායකයන් 

බවට පත් කරන්න කටයුතු කරන්ශන්. ඒ යටශත් විශ ේෂශයන්ම 

වැඩිහිටියන්, ආබාධිත පුේගලයන්, වැන්ෙඹුවන්  ක්තිමත් කිරීමට 

අපි රුපියල් මිලියන 250ක මුෙලක් ශවන් කර තිශබනවා. ශමහිදී 

කාන්තාව මුල් කරශගන  වි ාල වැඩ ශකොටහක් කරන්න තමයි 

අපි   විශ ේෂශයන්ම බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මම ශවළඳ, වාණි්  ා ආ ාර සුරක්ෂිතතා අමාතයවරයා 
ව ශයන් පත් වුණාට පහ්ශහේ කැබිනට් මණ්ඩලශේ  අනුමැතිය 
හහිතව හෑම ප්රාශේයය ශල්කම් ශකොට්ඨාහයකම පාිපශභෝගික 
ශහේවා කමිටුවක් බැගින් පිහිටුවූවා. විශ ේෂශයන්ම කාන්තාවකට 
ශකොපමණ මුෙලක් ලබා දුන්ශනොත්ෙ ඒ අය වයවහායකශයෝ බවට 
පත් කරන්න පුළුවන් වන්ශන් කියන ළක හම්බන්ධශයන් අපි 
වාර්තා ලබා ගත්තා. ශම් වනශකොට අපි ඒ ිනයු, වාර්තා අරශගනයි 
තිශබන්ශන්. ඒ අනුව අපි ශම් වැඩහට න ආරම්භ කරන්න ශවන් 
කරපු මුෙල්වලින් ්ා-ඇල, වත්තල, කටාන, මීගමුව හ  කැලණිය 
ප්රශේ වල ඒ කටයුතු ආරම්භ කරලා තිශබනවා. තමන්ශේ 
 ක්තිශයන් නැඟී ිනටින්නට පුළුවන් ආර්ථිකයක් ශගොඩනඟන වැඩ 
පිළිශවළකට දිළිුන කාන්තාවන් ශයොමු කරන්න ශම් තුළින් අපට 
පුළුවන්. ළම නිහා මම විශ ේෂශයන්ම කියනවා, ෙැන් පක්ෂ-විපක්ෂ 
ිනයු,ශෙනාට ළක මතයකට ළන්න පුළුවන්කමක් තිශබන බව.  

අපි කවුරුත් ෙන්නවා, අශප් රටට මූලිකවම ආොයම 
ලැශබන්ශන් බදුවලින් හ  ඒ ආශ්රිත ක්රමවලින් බව. අපට බදු මුෙල් 
ලැශබන  ක්රම ශෙකක් තිශබනවා. ළකක් තමයි, ශේයය ආොයම් 
ශෙපාර්තශම්න්තුශවන් හ  ශ්රී ලංකා ශර්ගුශවන් ලැශබන ආොයම.  
අනික් ළක තමයි, සුරාබදු ශෙපාර්තශම්න්තුශවන් ලැශබන ආොයම. 
ශම් කටයුත්ශත්දී ළම ශෙපාර්තශම්න්තුවටත් වි  ාල වගකීමක් 
තිශබනවා. 

අශප් ගරු   ර්ෂ ෙ ිනල්වා මැතිතුමාශේ ප්රධානත්වශයන් 
රියාත්මක වන ර්ශේ  මුෙල් පිළිබඳ කාරක හභාශේදී -මමත් ළහි 
හාමාජිකශයක්- ශම් හම්බන්ධශයන් කටයුතු කරන්න ළතුමාට 
පුළුවන්. මා මීට කලින් හඳ න් කළ ශෙපාර්තශම්න්තු  ැම 
ශවලාවකම වාශේ බදු මුෙල් හම්බන්ධශයන් ර්ශේ  මුෙල් පිළිබඳ 
කාරක හභාවත් ළක්ක කටයුතු කරනවා. ඒ නිහා ශකෝජතර බදු 
මුෙල් ප්රමාණයක් ළකතු කරගන්න පුළුවන්ෙ, ඒ කටයුතුවල තිශබන 
අඩු පාඩු ශමොනවාෙ කියා ළම ශෙපාර්තශම්න්තු ළක්ක හාක්ජඡා 
කරලා රශට් ආොයමට අව ය මුෙල් ප්රමාණය ළකතු කර ගන්නවාෙ 
කියන ළක අපට බලන්න පුළුවන්. ළම නිහා ළම කමිටුශේ හභාපති 
ුරරය  ර ා ඉදිිපශේ දී ශම් රශට් ආොයම වැඩි කර ගැනීශම් වැඩ 
පිළිශවළට හ ශයෝගය ශෙන්න විශ ේෂශයන්ම ගරු  ර්ෂ ෙ ිනල්වා 
මැතිතුමාටත් වි ාල වගකීමක් පැවරී තිශබනවා. ඒ වාශේම, ඒ 
හම්බන්ධව කටයුතු කරලා අශප් වැඩිම ආොයම වන බදු 
ආොයමත්, ඊට හම්බන්ධ ආයතනවල තිශබන ආොයමත් වැඩි කර 
ගැනීම හඳ ා කටයුතු කරන්න මුෙල් අමාතයාං යටත් වගකීමක් 
තිශබනවා.  

 2023 වහර හඳ ා ඉදිිපපත් කර ඇති අය වැය පිළිබඳව 
හාක්ජඡා කරන ශම් අවහ්ථාශේ විශ ේෂශයන්ම විපක්ෂයට මම 
හ්තුතිවන්ත ශවනවා, ශවන අවුරුදුවලට හාශප්ක්ෂව කාශලෝචිතව 
වර්තමාන තත්ත්වය ශත්රුම් අරශගන ශමම විවාෙයට ළතුමන්ලා 
හම්බන්ධ වීම ගැන. විශ ේෂශයන්ම විපක්ෂය ශවනුශවන් විවාෙය 
ආරම්භ කළ ගරු  ර්ෂ ෙ ිනල්වා මැතිතුමාත්, අශනකුත් 
කථිකශයෝත් ශම් තත්ත්වය ශත්රුම් අරශගන තිශබන ආකාරය අපි 
ෙැක්කා. ශමොකෙ, ඊළඟට කවො ශ ෝ ආණ්ඩුව ව ශයන් පත් 
වන්ශන් විපක්ෂය.  ශම් රට ඉහ්හර ට අරශගන යන්න ඕනෑ නම්, 
ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ිනටින ිනයු, මන්ත්රීවරු ශම් අය වැයට 
හ ශයෝගය ලබා ශෙන්න ඕනෑ. මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 
ළම නිහා නැවත වතාවක් ිනයු, මන්ත්රීවරුන්ට හ්තුතිවන්ත ශවමින් 
මා නි ඬව ශවනවා. 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (ම ාතාර්ය) තිපත ශ ේරත් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

9ක කාලයක් තිශබනවා. 
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ැරු (මහාචාර්ය) චිකත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) சாித்த தஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2023 වර්ෂයට ඉදිිපපත් කළ 

අය වැය පිළිබඳව පවත්වන විවාෙයට හම්බන්ධ ශවන්න අවහ්ථාව 

ලැීජම ගැන මම හතුටු ශවනවා. 

2023 වර්ෂශේ  අය වැය හම්බන්ධව මශේ පළමු නිරීක්ෂණය 

ශමයයි, මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශමම අය වැය ඇතුශළේ 

තිශබන ප්රධාන හංකල්ප ටික පිටුපහ බරපතළ ශේ පාලනයකුත් 

තිශබනවා. මම ශමශ ම කියන්ශන් ඇයි? අය වැශේ  තිශබන 

හං යා ළක්ක, හංකල්ප ළක්ක අපි ගනුශෙනු කරමු.  ැබැයි, ශම් 

පිටුපහ තිශබන පුළුල් ශේ පාලනය ගැන අපි ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 

රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමා 1999දීත්, ඒ වාශේම 2005දීත් 

්නාධිපතිවරණශේ දී ඉදිිපපත් කරපු අෙ හ් ශම්ශක් නැවත 

වතාවක් ශවනහ් විධියකට ඉදිිපපත් ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම 

2005 වර්ෂශේ  ඉඳලා අපි බරපතළ විධියට හාක්ජඡා කරපු හම ර 

ශේ පාලන හ්ථාවර, අශප් කණ්ඩායම බරපතළ විධියට ප්රතික්ශෂේප 

කරපු හ  අපට, ඔබට ඡන්ෙය දීපු ්නතාව පැ ැදිලිව ප්රතික්ශෂේප 

කරපු හම ර ප්රධාන ශේ පාලන හ්ථාවර ශමවර අය වැය ඇතුශළේ 

තිශබනවා. ්නතාවශගන් පත් වුණු මශේ හශ ෝෙර 

මන්ත්රීතුමන්ලාශේ අනුමැතිය ළක්ක ළන ර්ශේ  වැඩහට නක් 

විධියටයි ඒවා ඉදිිපපත් ශවලා තිශබන්ශන්. ළය මම කියන්ශන්, 

ශබොශ ොම පැ ැදිලිව, විවෘත මනහකින්. මා ළශ ම කියන්ශන්, 

ශම් ශවලාශේ ශම් රශට් තිශබන ආර්ථික තත්ත්වය ශනොෙැන 

ශනොශවයි. ඒකට අපි ේත්තර ශෙන්න ඕනෑ කියන කාරණය 

පැත්තකට ොලා ශනොශවයි. ඒ වුණාට ශමවර අය වැය ඇතුශළේ 

තිශබන හංකල්ප පිටුපහ බරපතළ ශේ පාලනයකුත් තිශබනවා. 

ළය මශේ පළමු නිරීක්ෂණයයි. 

ශෙවැනි නිරීක්ෂණය ශමයයි. රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමා 2022 

අශගෝහ්තු මහ 30වැනි ො අතුරු අය වැයක් ඉදිිපපත් කළා. ඊශේ  

ඉදිිපපත් කරපු අය වැය  ෙපු නිලධාිපන් අෙ ශමතැන Officials' 

Box ළශක් ඉන්නවා නම් මම ඒ අයට කියනවා, ශම් ශල් න ශෙක 

හංහන්ෙනය කරලා බලන්න කියලා. හම ර තැන්වල ළකට ළකක් 

ශනොගැළශපන ශේවල් තමයි කියා තිශබන්ශන්. ළක ශල් නයක් 

 ෙලා තිශබන්ශන් ළක නිලධාිපශයක්. අශනක් ශල් නය  ෙලා 

තිශබන්ශන් තවත් නිලධාිපශයක්. ඒ ශෙශෙනා තමන්ට කැමැති 

කැමැති ශේවල් ලියා දීලා තිශබනවා. ්නාධිපතිතුමා මුෙල් 

ඇමතිවරයා  ැටියට තමයි ශම් ශල් න ශෙකම ඉදිිපපත් කරලා 

තිශබන්ශන්. ශම් අය වැය ඇතුශළේ තිශබනවා, බරපතළ 

කාරණයක්. ළනම්, කාලය තල්ු, කර ගැනීශම් ේත්හා යක් ශමහි 

තිශබනවා. ශම් තුළින් ඉදිිපපත් කර තිශබන ණුඟක් ශයෝ්නා 

කරන්න පුළුවන් ඒවා ශනොශවයි.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2022 අශගෝහ්තු මහ 30වැනි 

ො ඉදිිපපත් කරපු අතුරු අය වැය අරශගන බලන්න. ළහි කියනවා, 

National Debt Management Agency ළකක් පිහිටුවනවා කියලා. 

ඒ ආයතනය ශකෝ? ඒ ගැන ශමවර අය වැශේ  හඳ න් කරලාත් 

නැ ැ, ළශ ම ආයතනයක් පිහිටුවලාත් නැ ැ. ඊළඟට කියනවා, a 

National Agency for Public-Private Partnership පිහිටුවනවා 

කියලා. ඒ ශයෝ්නාව හම්බන්ධව ශමවර අය වැශේ  හඳ න්ව 

නැ ැ. ළශ ම ආයතනයක් පිහිටුවලාත් නැ ැ. ඊළඟට, Youth 

Agriculture Companies කියලා companies මාලාවක්  ෙන්න 

ශයෝ්නා කර තිශබනවා. ඒ ගැන වතනයක්වත් ශමවර අය වැශේ  

හඳ න් ශවලා නැ ැ. ඊළඟට, ෙැනට මාහ අටකට ඉහ්ශහල්ලා 

ශලොකු හංකල්පයක් ශයෝ්නා කළා. ඒ හංකල්පය ගැන ශමවර අය 

වැශේ  හඳ න් කරලාත් නැ ැ  ඒ හම්බන්ධශයන් කිිනදු ගැළපීමක් 
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කරලාත් නැ ැ. ශවළඳ ආශයෝ්න කියන හංකල්පය යටශත් 

Trade Adjustment Programme ළකක් අතුරු අය වැශයන් 

ශයෝ්නා කර තිබුණා. නමුත්, ශමවර අය වැශේ  ඒ ගැනත් 

වතනයක්වත් හඳ න් ශවලා නැ ැ. ළම ශයෝ්නා කිිනවක් 

රියාත්මක ශනොකර ශමවර අය වැය ඉදිිපපත් කරමින් කියනවා, 

නව මූලය වත්කම් කළමනාකරණ පනතක් ශේනවා කියලා. ඒ 

පනත ශේන්න පුළුවන් ශවයිෙ? ඒක කරන්න පුළුවන් ශවයි කියා 

මම නම් හිතන්ශන් නැ ැ. ඊළඟට කියනවා, ක්ෂුද්ර මූලය  ා ණය 

නියාමන අධිකාිපයක් පිහිටුවනවා, සුරාබදු රහායනාගාරයක් 

පිහිටුවනවා කියලා. මම කියන්ශන් ශම්කයි. ශම් ශවලාශේ රශට් 

අව යතාවට ළ ා ගිය කල්පනාවක් ශම්ක ලියපු ශකනා තුළ 

පැවැතිලා තිශබනවා. ඒ කල්පනාව ්නාධිපතිතුමාත්, අප 

කණ්ඩායම පිටිනුත් -ඔශ"ත්, අශප්ත් පාක්ෂිකයන්ශේ ඡන්ෙශයන් 

පත් වුණු අප කණ්ඩායම පිටින්- ශේන්න  ෙනවාය කියන 

කාරණයයි මශේ ශෙවැනි නිරීක්ෂණය ව ශයන් ඉදිිපපත් 

කරන්ශන්. ශම් ශයෝ්නා කරන නීති  ෙන්න පුළුවන් ශවයි කියලා 

මම නම් හිතන්ශන් නැ ැ. 

ඊළඟ අය වැයත් ඔය ආණ්ඩුශවන්ම ශගනාශවොත් ශම් 

ශයෝ්නා ඔක්ශකෝම පැත්තකට ොලා අු,ත්ම ශයෝ්නා ටිකක් 

ශගශනයි. ශම්ක  ිපයට කඩොින රීඩාවක් වාශේයි. මාහ  තරකට 

ඉහ්ශහල්ලා ළකම වතන ටිකක් ොලා රීඩාව කරනවා. ඊට මාහ 

 තරකට පහ්ශහේ තව වතන ටිකක් ොනවා. ශම්ශක් කිිනම පෙනමක් 

නැ ැ. රශට් ්නතාවත්, ්ාතයන්තරයත් රැවටීමක් විතරයි 

ශවන්ශන්.  

අතුරු අය වැශේ දී ඊළඟට කියනවා, කෘෂි කාර්මික කටයුතු 

හඳ ා ඉඩම් පවරා ශෙනවා කියලා. 1972 ඉඩම් ප්රතිහංහ්කරණ 

පනත යටශත් ඇති කළ LRC ළක යටශත් ඇති ඉඩම් හම්බන්ධව 

ප්ර ්න ගණනාවක් තිශබනවා. COPE ළශක්දී අපි ශම් ගැන ශෙතුන් 

වතාවක් විභාග කර තිශබනවා. LRC ළක යටශත් ඇති ඉඩම් 1977 

ඉඳලා  ැම ආණ්ඩුවක්ම වැරැදි විධියට පාවි්ජචි කළා. 

ඒකට වනතික පෙනම ලබා දීම හඳ ා දිහ්ත්රික් ශල්කම්ශේ 

හ  ප්රාශේයය ශල්කම්ශේ අනුමැතිය තුළ පමණක් ඒ ඉඩම්  ශවන 

අයට ශෙන්න පුළුවන් කියලා ශම් අය වැශේ දී ශයෝ්නා කරනවා. 

අය වැය ශල්  නශේ  ළම  ශකොටහ කියවලා බලන්න කියලා ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ  ඉන්න මශේ හිතවත් මන්ත්රීවරුන්ශගන් මා ඉල්ලා 

ිනටිනවා. ශම්ක ඉතා බරපතළ ප්ර න්යක්. LRC ළකත්  ප්ර ්නයක් 

තමයි. LRC ළක භාර ගන්න  ැම ඇමතිවරයාම ඒ ඉඩම් තමන්ශේ 

යාළුවන්ට ශෙනවා. ඒකත් ඇත්ත.  ැබැයි LRC ළක ව න්න 

කියලා,  ප්රාශේයය ශල්කම්තුමන්ලා  ර ා තම තමන් කැමති ග් 

මිතුරන්ට ර්ශේ  ඉඩම් ශෙනවා නම් ඒකත් වැරදියි. ඒ ක්රමය 

හ්ථාපිත කරන්න ශමවර අය වැය තුළින් ශයෝ්නා කරලා 

තිශබනවා. ඉඩම් ඇමතිවරශයක් ශමතැන ඉන්නවා නම්, ළතුමාට 

මම කියනවා, ශම් අය වැය ඉවර ශව්ජත ගමන් තමුන්නාන්ශහේශේ 

බලයත් ඉවර ශවන්නයි යන්ශන් කියලා.  

ඒ වාශේම, ශම් අය වැශේ  17.2 කරුණ යටශත් ශමොකක්ෙ ශම් 

කියන්ශන්? ඒ කියන්ශන් National Development Committee 

ළක පිළිබඳව. ඒශකන් ශමොකක්ෙ කියන්ශන්? කැබිනට් 

මණ්ඩලශේ  කවුරුවත් ශමතැන නැ ැ. කැබිනට් මණ්ඩලය අරිය 

කරලා 2015දී පාහ්කරලිංගම් කරපු ශේ වාශේ ශෙයක් ශම් අය වැය 

තුළට ශගශනන්න යනවා. ඒක තමයි ශම් කියන්ශන්. ඒක වැරදියි.  

අශප් රශට් වයාපෘති හම්බන්ධව පළල් විමර් නයක් ඕනෑ. ඒක මම 

පිළිගන්නවා. අශප් රශට් වයාපෘති කරන විධිය, ඒ වයාපෘති 

ශගශනන විධිය වැරදි බව ෙන්නවා.  ැබැයි  කැබිනට් මණ්ඩලය 

ිනටියදී, පාර්ලිශම්න්තුව තිබියදී, ඒ වයාපෘති කටයුතු  අධීක්ෂණය 

කරලා screen කරන්න ශවනම කණ්ඩායමකට ශෙන ළකත් 

වැරදියි.  ශමන්න ශම් කාරණය ශම් අය වැයට ඇතුළත් කරලා 

තිශබනවා.  ඒ නිහා ආණ්ඩු පක්ෂ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට මම 

ශයෝ්නා කරනවා, ඒක බලන්න කියලා.  

ඌව වි ්වවිෙයාලයට වවෙය පීඨයක් ශෙන ළක ඉතා ශ ොඳයි. 

ඒ ගැන අපි හතුටුයි. ඒ වාශේම, ශම් ශවලාශේ මම යම්කිින 
හ්තුතියක් හහිතව කියන්න ඕනෑ, කුලියාපිටිය, වයඹ 

වි ්වවිෙයාලශේ  වවෙය පීඨය නැවත වතාවක් කුලියාපිටිශේ ම 
තියන්න වර්තමාන ්නාධිපතිතුමා වැඩ කරලා තිශබනවා. අපි 

ඒකට ළතුමාට හ්තුතිවන්ත ශවනවා. අශප් කාලශේ  අශප් 
දිහ්ත්රික්කශේ  ශේ පාලනයයි, අධයාපනයයි ළකට ගැළපූ නිහා 

හම ර ශවලාවට ශම් කටයුතු අවුල් වුණා. ළො කුලියාපිටිශේ  

තිශබන අශප් වවෙය පීඨය ඒ ප්රශේ ශයන් ඉවත් කරන්න ගියා. 
ඒක නැවත වතාවක් කුලියාපිටිශේ  හ්ථාපිත කරලා තිශබනවා. ඒක 

ශ ොඳයි. කුරුණෑගල ශරෝ ල, ිනක්ෂණ ශරෝ ලක්  කරන ළක 
ශ ොඳයි. කුලියාපිටිය ශරෝ ල  ිනක්ෂණ ශරෝ ලක් බවට පත් කරපු 

ළක ළශ මම ඉදිිපයට රැශගන යා යුතුයි. ශම් ශරෝ ල් ශෙකම 
ිනක්ෂණ ශරෝ ල් විධියට තිීජම අශප් දිහ්ත්රික්කය පැත්ශතන් ඉතා 

වැෙගත් කියලා අපි හලකනවා. ඒක ඒ විධියට කරපු ළක ගැන මම 

හිටපු ආණ්ඩුශේ ප්රධානීන්ට වඩා ශම් ්නාධිපතිවරයාට මම 
හ්තුතිවන්ත ශවනවා.  ැබැයි, ඒක ශම් අය වැශේ  තිශබන ළක 

ශපොඩි කාරණයක් විතරයි. ඊට වඩා ළ ාට ගිය පළල් ශේ පාලන 
අර්බුෙයක්  ශම් අය වැය තුළ තිශබනවා.  

ඒ වාශේම, ශතෝරා ගත්ත රා්ය වයාපාර ගණනාවක් 
ශපෞේගීනකරණය කළ යුතුයි, ප්රතිහංහ්කරණය කළ යුතුයි, ප්රති 

වයු ගතකරණය කළ යුතුයි කියා ශම් අය වැය තුළ හඳ න් කරලා 

තිශබනවා. ඒක ඉතා පැ ැදිලියි. අපි COPE ළශක්දිත් ශම් ගැන 
බලලා තිශබනවා.  නාහ්තිකාර, පාඩු ලබන රා්ය වයාපාර ගැන 

යම්කිින තීරණයක් ගන්න ඕනෑ.  ැබැයි ශම් කියලා තිශබන්ශන් 
ශමොකක්ෙ? SriLankan Airlines ළක ප්රතිවයු ගත කිරීමට 

පැ ැදිලිව අපි ළකඟයි. SriLankan Airlines ළක ප්රතිවයු ගත 
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශේ පාඩු ලබන හංහ්ථා රාිනයක් ගැන මට  

කියන්න පුළුවන්. ශම් ශවලාශේ මම ඒවා ගැන කියන්න යන්ශන් 

නැ ැ. නමුත් ශ්රී ලංකා ශටලිශකොම් ආයතනශේ  තිශබන අශප් 
ශකොටහ් ිනයයට 51ට කිිනම ප්ර ්නයක් ශවලා නැ ැ.  අශප් රශට් ශ්රී 

ලංකා ශටලිශකොම් ආයතනය පසුගිය කාර්තු ළකකවත් පාඩු ලබා 
නැ ැ. විවිධ ර්යන් හංවර්ධන වැඩවලට ඒශකන් ශකෝජතර මුෙල් 

අර ගත්තත්,  ළශ ම පාඩු ශවලා නැ ැ. ළශ ම තිබියදී ඒක 
විකුණන ළක වැරදියි. ඒක ප්රතිවයු ගතකරණය කරන්න ළන්ශන් 

ශමොන පෙනමින්ෙ කියලා ආණ්ඩුව කියන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, COPE ළශක් හිටපු හභාපති  විධියට මම 
කියනවා,  ශ්රී ලංකා රක්ෂණ හංහ්ථාශේ කිිනම ප්ර ්නයක් ඇවිල්ලා 

තිබු ශණ් නැ ැ කියලා. ශ්රී ලංකා රක්ෂණ හංහ්ථාව හතුව තිශබන 
ලිට්ශරෝ ගෑහ් ලංකා හමාගම, ලිට්ශරෝ ටර්මිනල් හමාගම, ලංකා 

ශ ොහ්පිටල්හ් ආයතනය ශවන ශවනම ප්රතිවයු ගතකරණය 
කරනවා කියලා ශම් අය වැශේ  තිශබනවා. ආණ්ඩු පක්ෂශේ  

මන්ත්රීතුමන්ලාට මම හිහ නමලා කියන්ශන් ශම් කාරණය ගැන 

නැවත බලන්න කියායි. අය වැශේ  ශම් ශයෝ්නාව හංශ ෝධනය 
කරන්න. SriLankan Airlines ළක ප්රතිවයු ගත කරමු. රා්ය 

වයපාර විධියට යහ අශේට තිශබන  ශ්රී ලංකා රක්ෂණ හංහ්ථාව, 
ලංකා ශ ොහ්පිටල් ආයතනය, ලිට්ශරෝ ටර්මිනල් හමාගම, ලිට්ශරෝ 

ගෑහ් ලංකා හමාගම ශම් ප්රතිවයු ගත කිරීමට ඇතුළත් කරලා 
ශපෞේගලික අං යට ශෙන්නයි යන්ශන්.  ඒක කරන්න ශෙන්න 

ළපා.  ශම් අය වැය හම්බන්ධශයන් හ්තුතිය පළ කරමින්ම ශමම 
අය වැශේ  රා්ය වයවහාය ප්රතිහංහ්කරණ කියන යර්ෂය යටශත් ඒ 

කාරණය හඳ න් වන බව මා කියනවා. ඒ නිහා ඒක ළශ ම 

කරන්න ළපා.  

ඒ වාශේම, ේපයන විට ශගවීශම් බේෙ  ර්ශේ  ආයතනවලින් 

ශගවමින් තිශබනවා කියලා අපි COPE ළශක්දී කිේවා.  ඒක ශම් 
අය වැය තුළින් නිවැරදි කරලා තිශබනවා. මම ඒකට හ්තුතිවන්ත 

ශවනවා. ේපයන විට ශගවන්න ඕනෑ බේෙ ර්ශේ  මුෙලින් ශගවන 
ආයතන ඔක්ශකොම යළි හලකා බලා  ිප නම් ඒ අයශගන් ඒවා 
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surcharge කරගන්න ඕනෑ. ළශ ම ආයතන ගණනාවක් 

තිශබනවා. ආණ්ඩු පක්ෂශේ  මන්ත්රීතුමන්ලාට වුණත්, 
තමුන්නාන්ශහේලාශේ ඡන්ෙ ප්රති තය ඇතුළත, ඡන්ෙ පෙනම 

ඇතුළත ශම් අය වැය හංශ ෝධන ගණනාවකට යටත්ව මිහ,  
ශම්කට පක්ෂව අත ඔහවන්න  ැකියාවක්  නැති තැනට 

ශගනැල්ලා  තිශබන බව ප්රකා  කරමින් මශේ වතන හ්වල්පය 

නිමා කරනවා.  හ්තුතියි. 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ළහ්.ළම්. තන්ද්රශහේන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 13ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 1.56  
 

ැරු එස්.එම්. ච් ද්රනසේන මහතා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ගරු 

්නාධිපතිතුමා විිනන්  ඉදිිපපත් කරන ලෙ 2023 අය වැය දි ා 

බැු,වාම, පසුගිය කාලශේ  ඉදිිපපත් කළ අය වැය වාශේ 

හාම්ප්රොයික අය වැයක් අපට ෙකින්න ලැශබන්ශන් නැ ැ. අශප් 

රට ඉතාම අමාරු තත්ත්වයක තිශබන ශවලාවක ෙැලි පිහිශයන් 

කිිප කනවා වාශේ තමයි ශම් අය වැය ඉදිිපපත් කරන්න ශවලා 

තිශබන්ශන්. හංවර්ධන කටයුතු කරන්නත් ඕනෑ  ර්ශේ  ආොයම් 

ශහොයා ගන්නත් ඕනෑ  හාමානය ්නතාවට හ න ලබා ශෙන්නත් 

ඕනෑ. ශම් කාරණා දි ා බලපුවාම, ශම්ක  ැර ශවන අය වැයක් ශම් 

අවහ්ථාශේ ඉදිිපපත් කරන්න අමාරුයි කියන ළක අපි කවුරුත් 

පිළිගන්නට ඕනෑ කාරණයක්. හ න ශෙන්නත්, ඒ ිනයු, කටයුතු 

කරන්නත් භාණ්ඩාගාරශේ  මුෙල් තිශබන්න ඕනෑ. නමුත්, අෙ අශප් 

රශට් ආර්ථිකය දි ා බලපුවාම, ශම් අය වැය ශ ොඳයි කියනවා මිහ 

නරකයි කියන්න විධියක් නැ ැ. ඒක නිහා ශ ොඳත් නැති, නරකත් 

නැති අය වැයක් විධියට තමයි මම ශම්ක හලකන්ශන්.  

විශ ේෂශයන්ම ශම් අශප් රශට් ආර්ථිකය කඩා වැටි්ජත 

අවහ්ථාවක්. අශප් හිටපු ්නාධිපති ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ මැතිතුමා 

බලයට පත් වුණාට පහ්ශහේ ළතුමා ශ ොඳ වැඩ ටිකක් කරශගන 

ආවා. අපිට ඒක, නැ ැ  කියන්න බැ ැ.  ළතුමා කිශලෝමීටර් 

ලක්ෂයක පාරවල්  ොශගන ආවා. වැේ 14,000ක්  ෙන්න අව ය 

කටයුතු කරශගන ගියා. අධයාපන සුදුසුකම් අනුව 35,000කට විතර 

රැකියා ලබා දුන්නා. ේපාධිධාිපන් 60,000කට රැකියා ලබා දුන්නා. 

ළො රුපියල් 34ට තිබුණු වී කිශලෝේරෑම් ළකක මිල රුපියල් 52ක් 

කළා. ළතුමා ඒ වාශේ ශ ොඳ වැඩ ටිකක් කරශගන ළන අතශර් අපි 

ශකොශරෝනා වහංගතයට  මුණුණ දුන්නා. නමුත්, ළතුමා ළකක්  

වරේො ගත්තා. ඒ තමයි, ශම් රශට් රහායනික ශපොශ ොර භාවිතය 

ත නම් කරලා, කාබනික ශපොශ ොරවලට  රවන්න ගිය ළක. 

ළතුමාට තනතුර  ැරෙමා යන්න ිනේධ වුශණ්ත්, රට කඩා 

වැශටන්න ශ ේතුවක් වුශණ්ත්, රශට් ආර්ථිකය කඩා වැශටන්න 

ප්රධාන ශ ේතුව වුශණ්ත් ඒක.   ළතුමා ඒ වැරැේෙ කරන තැනට පත් 

කශළේ වවෙයවරු. මම නම ඇතුවම කියන්නම්. ඔණු තමයි වවෙය 

අනුරුේධ පාශෙනිය. ඒ වාශේම හ්වාමීන් ව න්ශහේලා කිහිප 

ශෙශනක් තමයි ඒක කශළේ. ඒ අය ඒ කාලශේ  ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

ඇවිල්ලා, අපිට lectures දුන්නා. 
 

ැරු ම් ත්රීවරනය්ෂ 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ඔබතුමාත් ඒකට හ ශයෝගය දුන්නා ශන්. 

ැරු එස්.එම්. ච් ද්රනසේන මහතා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

මම හ ශයෝගය දුන්ශන් නැ ැ, මම ඒකට විරුේධවත් කථා 

කළා.   වවෙය  පාශෙනිය ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා, කාරක 

හභා කාමර අංක 03ට අප කැඳවලා අපට lectures දුන්නා. ඒක අපි 

විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ. ඒ අය කියා ිනටියා, "රහායනික 

ශපොශ ොර භාවිතය නිහා ශම්ජතර පිිපහකට වකුගඩු ශරෝගය 

 ැශෙනවා, ශම්ජතර පිිපහකට ශල් මාරු කරන්න ඕනෑ, ශම්ජතර 

පිිපහක් මරණයට පත් ශවනවා,  ුනනා ශනොගත් ශරෝග ශම්ජතර 

ප්රමාණයක් තිශබනවා, ශම් විධියට ගිශයොත් අපට ශහෞ යය 

ශවනුශවන් වි ාල වියෙමක් කරන්න ිනේධ ශවනවා කියලා. ශම් 

 ැම ශෙයක්ම අඩු කර ගන්න නම් රහායනික ශපොශ ොර නවත්වලා 

අපි කාබනික ශපොශ ොරවලට යන්න ඕනෑ." කියලා. ළතුමන්ලා 

ඇවිල්ලා අපිත් ඇන්දුවා   ්නාධිපතිතුමාත් ඇන්දුවා.  ැබැයි, අපි 

නම් ඇඳගත්ශත් නැ ැ. නමුත්, ඒ අය ළශ ම කිේවා. අශප් වී 

නිෂ්පාෙනය අඩු වුශණ්,  ාල් ටික නැති වුශණ් ශම් නිහායි. බඩ 

ඉිපඟු නිෂ්පාෙනයත්  අඩු වුණා. ඒ නිහා ශඩොලර් වියෙම් කරලා 

හ ල් පිට රටින් ශේන්න  වුණා  බඩ ඉිපඟු ටික ශේන්න වුණා. 

අශප් ළළවු, නිෂ්පාෙනය අඩු වුණා. ධානය වර්ගවල, ශත්, ශපොල්, 

රබර්වල ආොයම අඩු වුණා. ශම් ිනයල්ල නිහා තමයි ශම් කඩා 

වැටීම වුශණ්. ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ මැතිතුමාට වැරදුශණ්ත් ළතැයි. 

ළතුමාට තනතුර ොලා යන්න වුශණ්ත් ඒ කාරණය නිහායි කියලා 

අපි කියන්න ඕනෑ.  

ඒ නිහා අපි ආර්ථිකයක් ගැන කථා කරනවා නම්, ෙැන්වත් අපි 

නිිනයාකාරව ශපොශ ොර ටික ලබා ශෙන්න ඕනෑ. අශප් රට කෘෂි 

කාර්මික රටක් කියන ළක අපි අමතක කරන්න ශ ොඳ නැ ැ. ශම් 

ආර්ථික අර්බුෙයත් ළක්ක හම ර අය කිේවා, ශම් ශම් 

කර්මාන්තවලින් -අර කර්මාන්තශයන්, ශම් කර්මාන්තශයන්- අශප් 

රට ශපෝෂණය කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ විධියට ළක ළක මත 

තිබුණා. ළක ළක හංකල්ප තිබුණා. නමුත්, කෘෂිකර්මය කඩා 

වැටුණාට පහ්ශහේ අශප් රශට් ආර්ථිකය ඇතුළු අශනක් ිනයල්ලම 

කඩාශගන වැටුණා. ළතැනදී අපි ිනයු,ශෙනාටම ෙැනගන්න 

පුළුවන් වුණා, ශම් රට කෘෂි කාර්මික රටක්, කෘෂිකර්මය කඩා 

වැටුශණොත් රට, රශට් ආර්ථිකය කඩා වැශටනවා කියලා. අශප් 

රශට් කෘෂි කර්මාන්තය කඩා වැටීමත් ළක්ක අෙ ශම්  ැමශෙයක්ම 

ඔප්පු වුණා. ඒ නිහා විශ ේෂශයන්ම අපි වී, බඩ ඉිපඟු, ධානය වර්ග, 

ළළවු,, ශත්, ශපොල්, රබර් නිෂ්පාෙනයට අව ය  ශපෝෂණය ලබා 

දුන්ශනොත් විතරයි රශට් ආර්ථිකය ශගොඩ ගන්න පුළුවන්. 

ෙැනට තිශබන ආර්ථික තත්ත්වයත් ළක්ක යම් ශපොශ ොර 

ප්රමාණයක් ශගොවීන්ට ලබා ශෙමින් යනවා. නමුත් ඒකත් හම්පූර්ණ 

නැති බවත් කියන්න ඕනෑ. යූිපයා පමණයි ශෙන්ශන්.  ාකයක් 

වැශඩන්න, ශගොයම් ග ක්  ැශෙන්න TSP, MOP හ  යූිපයා 

කියන ශපොශ ොර වර්ග තුනම තිශබන්න ඕනෑ. කෘෂිකර්ම 

ඇමතිවරයා ෙැනුම් දීලා තිශබනවා, ඉදිිපශේ දී ඒ කටයුතු ටිකත් 

කරනවාය කියලා. ළශ ම වුශණොත් ශ ොඳයි. කෘෂි ආර්ථිකය දියුණු 

කිරීම තමයි ශම් තත්ත්වශයන් ශගොඩ ළන්න අපට කරන්න පුළුවන් 

ළකම ශේ.  

ෙැන් ග්රාම නිලධාිප වහමක් ගත්ශතොත්, ඒ වහශම් රා්ය 

නිලධාිපන් කීපශෙශනක් ඉන්නවා. ග්රාම නිලධාිප ඉන්නවා, 

හංවර්ධන නිලධාිප ඉන්නවා, කෘෂි පර්ශේ ෂණ නිෂ්පාෙන හ කාර 

නිලධාිප ඉන්නවා, හමෘේධි නිලධාිප ඉන්නවා. ඒ විධියට ළක ග්රාම 

නිලධාිප වහමක  නිලධාිපන්  තර පහ්ශෙශනක් ඉන්නවා. ග්රාම 

නිලධාිප වහම් ො තරෙ හ ්ගණනක් අශප් රශට් තිශබනවා. ඉතින් 

කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු කරන්න, ග්රාමීය කර්මාන්ත දියුණු 

කරන්න ඒ අයශගන් අපි ේපිපම ව ශයන් ශහේවය ලබා ගන්න 

ඕනෑ. නමුත් ළශ ම ශෙයක් ශවන්ශන් නැ ැ. ඒ අයට  ිපයට 
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වැඩක් භාර දීලා නැ ැ. ඒ නිහා අශප් රශට් හංවර්ධනය හඳ ා ඒක 

අපි අනිවාර්යශයන්ම කළ යුතු ශෙයක් ශවනවා. ඉන්න රා්ය 

ශහේවකයන් රටට වැඩක් කරන්ශන් නැති වුණත් ඒ රා්ය 

ශහේවකයන්ට ශෙන පඩි නඩි ඇතුළු වියෙම් ෙරන්ශන් ශම් රශට් බදු 

ශගවන අහිංහක ්නතාව. ඒවා ශගවන්න ඕනෑ අහිංහක ්නතාව. 

ඒ නිහා අනිවාර්යශයන්ම ඒ හඳ ා ක්රමවත් වැඩ පිළිශවළක්  ැදිය 

යුතුයි. ළශ ම නැත්නම් ශම් රට ශගොඩ ගන්න බැ ැ. හාම්ප්රොයික 

විධියට හ න දීලා ශම් රට ශගොඩ ගන්න බැ ැ.  විමධයගත අය 

වැශයන්   හල්ලි දුන්නාම ණුඟක්  ශෙශනක් ශබෝල ශබෙනවා, 

ළශ ම නැත්නම් තවත් ශමොනවා  ිප ශබෙනවා. අපි ශනොකරන 

ශෙයක් නැ ැ. ළක ළක ශේවල් ශබෙලා තාවකාලික හතුටක් ලබා 

ශෙන්න තමයි අපි කටයුතු කශළේ. ඒක අපි ශෙශගොල්ලන්ම කරලා 

ති ශබනවා. කාටවත්  ඒක නැ ැ කියන්න බැ ැ. ඒ නිහා ඒශකන් 

ගැලවිලා, යථාර්ථය ශත්රුම් අරශගන අපි කටයුතු කළ යුතුයි.  

ශකෝජතර ආර්ථික අර්බුෙයක් තිබුණත් ීවවත් ශවන්න පුළුවන් 

පිිපහක්, ඒකට ඔශරොත්තු ශෙන පිිපහක් ශම් රශට් ඉන්නවා. 

ඔශරොත්තු ශනොශෙන පිිපහකුත් ඉන්නවා. මට මතකයි, අපි කුඩා 

කාලශේ , ිනිපමාශවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියශේ කාලශේ   වි ාල 

නියඟයක් ඇවිල්ලා ශම් වාශේ ආර්ථික පීඩාවක් ආවා. ඒ 

අවහ්ථාශේදී ීවවත් ශවන්න අමාරු අයට හලාක ක්රමයට, ශටෝකන් 

ක්රමයට හ නාධාරයක් දුන්නා. අපට ඒ ක්රමය  ිප නැවත ශම් රශට් 

ඇති කරන්න ශවනවා. අෙ තුන්ශේල කන්න නැති, ශෙශේල කන්න 

නැති මිනිහ්සු ඉන්නවා. ඒ මිනිසුන්ට අපි බණ කිය කියා ඉඳලා  ිප 

යන්ශන් නැ ැ. අශප් ආ ාර සුරක්ෂිතතා ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. 

අපි අඩු ගණශන් token card ළකකින්  ිප සීනි ටිකක්, පිපප්පු 

ටිකක්, කරවල ටිකක් ලබා ශෙන වැඩ පිළිශවළක් ඇති කශළොත් 

ශ ොඳයි කියලා මම ශයෝ්නා කරනවා. ීවවත් ශවන්න අමාරුම 

ලක්ෂ තිහ් තරක විතර පිිපහක් ඉන්නවා. ඒ පිිපහ ඉලක්ක 

කරශගන කටයුතු කශළොත් තමයි අපි කාටත් ශේ පාලනය 

කරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්.  

අපි ෙන්නවා, රශට් අරගළයක් කළා. ඒ අරගළයට ඒ දුප්පත් 

මිනිහ්සු ඇවිල්ලා හිටිශේ  නැ ැ. අරගළශේ  හිටිශේ  මධයම 

පන්තිශේ   අය හ  ඊට ේඩ පන්තිශේ  අය. ඒ මුණුණු ෙැක්කාම, කරපු 

රියාකාරකම් ෙැක්කාම,  ැිනරීම් ෙැක්කාම  ශත්ශරනවා, ළශ ම 

පිිපහක් තමයි හිටිශේ . නමුත් පාරට බහින්නවත්, ළශ ම ශෙයක් 

ගැන ෙන්ශන්වත් නැති දුප්පත් මිනිහ්සු ටිකක් ඉන්නවා. ඒ මිනිහ්සු 

හඳ ා අපි අනිවාර්යශයන්ම වැඩ පිළිශවළක්  ෙන්න ඕනෑ. 

ළතශකොට තමයි ඒ අයට හමා් හාධාරණත්වය ඉටු ශවන්ශන්.  

ඊළඟට, ගරු තිපත ශ ේරත් මන්ත්රීතුමාත්  කිේවා ඉඩම් 

ප්ර ්නයක් ගැන. අපි ෙන්නවා, LRC ඉඩම් තිශබනවා, ර්ශේ  ඉඩම් 

තිශබනවා, ම වැලි ඉඩම් තිශබනවා. ඒ ඉඩම් ලබා දීශම්දී ඒ 

කටයුත්ත ප්රාශේයය ශල්කම්වරුන්ට භාර දුන්නාය කියලා ඒ 

කටයුත්ත  ිපයාකාරව ශකශරන්ශන් නැ ැ. මමත් ඒක අනුමත 

කරන්ශන් නැ ැ. ඉඩම් ඇමතිවරයා  ැටියට මමත් කාලයක් 

කටයුතු කළ නිහා මම ෙන්නවා. ළතැනට ගිය  ැටිශේ  ඒ ඉඩම් ටික 

ශෙන විධියටවත් ශෙන්න ශවන්ශන් නැ ැ. ඒ නිහා අමාතයාං වලින් 

රියාත්මක  කළ වැඩවල අඩුපාඩු තිශබනවා නම් ශවනත් වැඩ 

පිළිශවළක්  ැදිය යුතුයි. ළශ ම නැතුව ග්රාම නිලධාිපශේ හ තිකය 

ගන්න ගියාම, ප්රාශේයය ශල්කම්ට ඒ කටයුත්ත භාර ශෙන්න ගියාම 

හාධාරණය ඉටු කරන්න  ිප අමාරුයි. ශම්ක ප්රාශේයය 

ශල්කම්වරයාත්  තනිශයන් ගන්න තීන්දුවක් ශනොශවයි, ප ළ 

නිලධාිපන්ශේ නිර්ශේ ත් ළක්ක තමයි ඒ තීන්දු අරශගන කටයුතු 

කරන්ශන්. මම ෙන්නවා, හාමානය ඉඩමක් ශෙන්න ගියත් පසුගිය 

කාලශේ දී ඒ තත්ත්වය තිබුණා. ඒ නිහා ඒ කටයුතු  ිපයට 

කරනවාෙ කියලා අපි ශ ොයලා බලන්න ඕනෑ. මම හිතන විධියට 

ඒකට කමිටුවක් පත් කරලා තිශබනවා. ඉදිිපශේ දී අපිත් ඒ කමිටුවට 

ශයෝ්නා ඉදිිපපත් කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

ශම් ආර්ථික අර්බුෙයත් ළක්ක පැන නැඟිලා තිශබන තත්ත්වය  

අපි බලමු. මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් රශට්  හම්පත් 

තිශබනවා. ඒ හම්පත්  ිපයාකාරව කළමනාකරණය ශකශරන්ශන් 

නැති නිහා තමයි අපට ඒ ඉලක්කවලට යන්න බැිප ශවලා 

තිශබන්ශන්. අශප් මිනිහ්සු වැඩ කරනවා අඩුයි. වැඩ කරන්න  

ක්රමයක් නැ ැ. අපි ෙන්නවා, ්පානය, ශකොිපයාව, ීනනය වාශේ 

රටවල මිනිහ්සු වැඩ කරනවා. වැඩ කරන ගමන් තමයි ඔවුන් කෑම 

ටික කන්ශන්. ඔවුන්  ැම ශෙයක්ම කරන්ශන් යම්කිින 

පිළිශවළකට. අශප් රශට් ළශ ම නැ ැ. නිකම් ඉන්න අය, කඩවල් 

ගාශන් රහ්තියාදු ශවන අය ගම්වල ඉන්නවා. ඔවුන්ට කිිනම ශෙයක් 

නැ ැ. ළම නිහා ඒ ශගොල්ලන් යම්කිින කර්මාන්තයකට ණුරු 

කරනවා නම් ශ ොඳයි කියලා මම හිතනවා.  ීනනය දියුණු වුශණ් 

ග්රාමීය කර්මාන්තය  ර ා. ඉන්දියාව දියුණු ශවලා තිශබන්ශන්ත් 

ග්රාමීය කර්මාන්තය  ර ා. ඒ රටවල කාන්තාශවෝ, තරුණශයෝ 

ශගෙර ඉඳශගන යම්කිින කර්මාන්තයක් කරනවා. ඉන්දියාශේ ගෘ  

කර්මාන්තයක්  ැටියට ශබශ ත් ශපති  ෙනවා. ඒ වාශේ අශප් 

රශට්ත් ගෘ  කර්මාන්තය දියුණු කරන්න අව ය වැඩ පිළිශවළ අපි 

 ෙන්න ඕනෑ. අශප් ්නතාවශේ  ශ්රමය අපි ප්රශයෝ්නයට ගන්න 

ඕනෑ. ළශ ම වැඩ පිළිශවළක් ගැන ශම් අය වැශයන් ඉදිිපපත් 

වුශණ් නැතත්,  අොළ අං  ඒ හම්බන්ධශයන් කටයුතු කළ යුතුයි.  

හම ර අය ම න්ින ශවනවා. හම ර අය නිෂ්පාෙනයට  වුල් 

ශවනවා. හම ර අය නිකම්ම ඉඳලා ීවවත් ශවනවා. ඒකට 

ේො රණයක් මම කියන්නම්.  

ශගොවීන් ළළවු, වගා කරනවා.  වගා කරලා, ෙඹුල්ල ආර්ථික 

මධයහ්ථානයට ඒ ළළවු, ටික අරශගන යනවා.  ැබැයි, ළතැන 

ශගෝණි පඩංගු ෙමාශගන ඉන්නවා නිකම් පිිපහක්. ඒ පිිපහ තමයි 

වැඩිපුර ආොයම් ගන්ශන්. ළතශකොට පාිපශභෝගිකයාටත් ඒ 

ආොයම නැ ැ  ශවශළන්ොටත් නැ ැ  ශගොවියාටත් නැ ැ. අර 

විධියට මැෙ ඉන්න පිිපහ  ම්බ කර ගන්නවා. ළවැනි ක්රම  නැති 

කරන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. නිකම් ඉන්න පිිපහ, 

අනුන්ශගන් යැශපන පිිපහ ශම් රශට් ඉතා වැඩියි.  ඇත්තටම ඒක 

ශවනහ් කරන්න ක්රමයක්  ැදිලා නැ ැ. ඒ නිහා ශම් පිළිබඳව අපි 

අු,තින් හිතලා අු,තින් වැඩ කරන්න ඕනෑ. ශගොඩක් ශෙශනක් 

කිේවා, අවුරුදු 74ක් තිහ්ශහේ තිබුණු හාම්ප්රොයික ක්රමයට ශනොශවයි 

යන්න ඕනෑ, අු,ත් විධියකට කියලා. අු,ත් විධියකට යනවා නම්, 

අපි අු,ත් විධිශේ  ක්රම  ො ගන්න ඕනෑ. ළශ ම නැත්නම් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න ශෙිනය විිනපහ්ශෙනාම බැණුම් අ නවා. 

ළ ාට ශම ාට ශබශෙන්ශන් නැතුව, අපි ශෙිනය විිනපහ්ශෙනාම 

ළකතුශවලා ඒ හඳ ා සුදුසු වැඩ පිළිශවළක්  ො ගත්ශතොත්  

බැණුම් අ න්න ඕනෑ නැ ැ. ඡන්ෙ ගැන බලන්ශන් නැතුව අපට 

ළවැනි වැඩ පිළිශවළක්  ො ශගන යන්න පුළුවන් නම් ඉතාම 

ශ ොඳයි. ඡන්ෙයක් තිශබන ශවලාවට මිනිහ්සු ඡන්ෙය ශෙයි. මිනිහ්සු 

ඡන්ෙය ශෙන්ශන්, ඉහ්හර වාශේ ශබෝල ටිකක් ශබෙලා, තව 

ශමොනවා  ිප ිනල්ලර බඩු ටිකක් ශබෙලා ්නතාව හතුටු කරනවාට 

ශනොශවයි. ප්රතිපත්තිමය ව ශයන් ශ ොඳ වැඩ පිළිශවළකට ොයක 

වුණාම, ඒවා පිළිශගන කටයුතු කරනශකොට, ඡන්ශෙ කාශලට 

අව ය පක්ෂයට මිනිහ්සු ඡන්ෙය ශෙයි. ළශ ම නැතුව අපි ළ ාට 

ශම ාට ශබදිලා කටයුතු කිරීශමන් ඇති ලලක් නැ ැ. අශප් රට 

ශ ොඳටම ළිපලා තිශබන ශවලාවකත් ඡන්ෙයක් ඉල්ලමින් 

තමන්ශේ ඡන්ෙ හං යාව ශපන්වන්න,  ක්තිය ශපන්වන්න 

ේත්හා  ගන්නවා. ශම්ක  ක්තිය ේරගාන ශවලාවක් ශනොශවයි. 

අඩුම ගණශන්, ්නාධිපතිතුමාට අවුරුෙක් ළක මාරක්වත් ශම් 

ආණ්ඩුව කරශගන යන්න අපි කවුරුත් ඉඩ ශෙන්න ඕනෑ. ශම් 

ශවලාශේ ඡන්ෙයකට යනවා කියන්ශන්,  වියෙම් අධික  වැඩක්. අපි 

ශම් ශවලාශේ ඡන්ෙයකට ගිශයොත් ්නතාව අපට ග ලා ළළවයි. ඒ 

මානිනකත්වය නැතුව අපට බල තරගය කරන්න පුළුවන්. 

පාර්ලිශම්න්තු ඡන්ශෙ කාලයට ඒක තියන්න පුළුවන්. ඒ වාශේම 

්නාධිපතිවරණයත් ළනවා. ඒ නිහා ඡන්ශෙ තියන ළක ශනොශවයි 

ශම් ශවලාශේ කරන්න ඕනෑ. ෙැන් ශම් රශට් ආර්ථිකය දියුණු 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කරලා මිනිහ්සු ීවවත් කරවන්නයි ඕනෑ. ළශ ම නැතුව ශම් ආර්ථික 

අර්බුෙය අහ්ශහේ ඡන්ෙයක් තියලා තව මිලියන ගණනක් වියෙම් 

කරන්න කියලා ශයෝ්නා කරන ළකත් ශ ොඳ බුේධියකින් කරන 

ශයෝ්නාවක් කියලා මම හිතන්ශන් නැ ැ. ඒ නිහා අපි කට්ටියම 

ළකතු ශවලා ශම් ආර්ථික ප්රපාතශයන් ්නතාව ශගොඩ ගන්න 

කටයුතු කරමු. ඒකයි අශපන් ශවන්න ඕනෑ යුතුකම කියමින් මශේ 

වතන හ්වල්පය අවහන් කරනවා.  

ශබොශ ොම හ්තුතියි 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ෙයාිනිප ්යශහේකර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 9ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 2.10  
 

ැරු දයාසිික ායනසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயதசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ අය වැය පිළිබඳව හාක්ජඡා 

කරන පළමුශවනි දිනය. රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමා අවුරුදු 

ගණනක් ම න්ින ශවලා, ්නාධිපතිත් ශවලා,  මුෙල් ඇමතිත් ශවලා 

ශම් අය වැය ඉදිිපපත් කළා. ශම්ක ඉතා අමාරු අය වැයක්. ශම් අය 

වැය කාටවත් ශල්ිනශයන් වැඩ කරන්න පුළුවන් අය වැයක් 

ශනොශවයි. අපි රටක් විධියට ඉතා අමාරු තැනක  ඉන්ශන්. ශකශහේ 

ශවතත් ළතුමා යම් ේත්හා යක් ෙරලා තිශබනවා. මම පළමුශවන්ම 

ළතුමාට හ්තුතිවන්ත ශවනවා, කුලියාපිටිය ිනක්ෂණ ශරෝ ල 

පිළිබඳව ගත්ත ඒ පියවර ගැන.  ශමොකෙ, අපි පසු ගිය කාලශේ  ළහි 

වවෙය පීඨයක් ඉදි කළා. ශේ පාලන ව ශයන් කුරුණෑගල 

දිහ්ත්රික්කශේ  අපට වි ාල අර්බුෙයක් ශවලා තිබුණු ප්ර ්නයක් තමයි 

්නාධිපතිතුමා ශම් විහඳලා තිශබන්ශන්. ඒ ප්ර ්නය විහඳීම ගැන 

අපි ළතුමාට හ්තුතිවන්ත ශවනවා. 

ශෙවනුව, ශම් අය වැය තුළ හාර්ථක ශයෝ්නා ගණනාවක් 

තිශබනවා. ඒ වාශේම ප්ර ්න ගණනාවක් තිශබන ශයෝ්නාත් 

තිශබනවා. ළතුමාට මම පළමුශවන්ම ේත්තරයක්  දීලා ඉන්නම්. 

ළතුමා අය වැශේ දී කිේවා, වශරක ීන ක්වාන් යූ මැතිතුමා කියලා 

තිබුණා කියලා, "ිනංගප්පූරුශේ මම දුෂ්කර, ළශ ත් නිවැරදි මාවත 

අනුගමනය කශළමි. ශ්රී ලංකාශේ බණ්ඩාරනායක ්නප්රය මාවත 

අනුගමනය කශළේය." කියලා. නමුත් කිිනම ෙවහක බණ්ඩාරනායක 

මැතිතුමාවත්, මැතිනියවත් ්නප්රය තීන්දු ගත්ශත් නැ ැ. ළතුමන්ලා 

තමයි අමාරු තීන්දු ගත්ශත්. ශම් රටට ආනයන නතර කරලා රට 

ඇතුශළේම ශරදි ටික  ොශගන, රට ඇතුශළේම ිනශමන්ති ටික 

 ොශගන, රට ඇතුශළේම යකඩ ටික  ොගන්න ළතුමන්ලා කටයුතු 

කළා.  ශම් ිනයල්ල අමාරු තීරණ. ශම්වා ශල්ින තීරණ ශනොශවයි. 

මට මතකයි, මම ශපොඩි ෙරුශවක් විධියට පාන් ශපෝලිශම් ඉඳලා 

තිශබනවා. මිමි ශතල් ගඳ ග න ශරදි ගන්න මම ශපෝලිශම් ඉඳලා 

තිශබනවා. ළශ ම අමාරු කාල වකවානුවක් තමයි පසු කශළේ 

බණ්ඩාරනායක මැතිනියශේ කාලශේ දී.  

අශප් ්නාධිපතිතුමාශේ මාමාට බණ්ඩාරනායකවරු රට බාර 

ශෙනශකොට අය වැශේ  අතිිපක්තයක් තිබුණා. වත්මන් 

්නාධිපතිතුමාශේ මාමණ්ඩිට රට භාර දුන්නාට පහ්ශහේ තමයි ශම් 

රශට් අය වැය අතිිපක්තය හිඟයක් බවට පත් කශළේ. ඒ අනුව අමාරු 

තීන්දු ගත්ශත් බණ්ඩාරනායකවරු.  ැබැයි, ශජ්.ආර්. ්යවර්ධන 

මැතිතුමා ගත්ශත් ඉතාම හරල, ්නප්රය තීන්දු. ළතුමා මුළු රටම 

විවෘත ශවශළඳ ශපොළක් කරලා පිට රටින් ඕනෑම ශෙයක් ශේන්න 

දුන්නා. ළශ ම කරලා ශම් රට නිෂ්පාෙන ආර්ථිකශයන් ආපණු 

යැපුම් ආර්ථිකයකට ආපණු පත් කළා. ඒක තමයි කශළේ. ඒ නිහා 

ඒක  ිපයට අවශබෝධ කර ගන්න කියලා මම ගරු 

්නාධිපතිතුමාශගන් ශගෞරවශයන් ඉල්ලා ිනටිනවා.  

ඒ වාශේම ළතුමා අය වැය කථාශේදී කිේවා, සුගතපාල ෙ 

ිනල්වාශේ "මරාහාේ" නාටයශේ  ෙක්වන විධියට, ශකොට්ට ේරයක් 

ශමන් කණපිට  රවා, අු,ත් ඇ ැකින් ශලෝකය ශෙහ බැලිය යුතුයි 

කියලා.  ැබැයි, ශම් අය වැශේ  ඒ වාශේ ශෙයක් ශප්න්න නැ ැ. 

ඒකයි තිශබන ප්ර ්නය. මූලික ව ශයන් ශම් ආොයම් ශහොයා 

ගන්න ළතුමා බිලියන 3,415ක ඇහ්තශම්න්තුවක් ළතුමා  ෙලා 

තිශබනවා. භාණ්ඩ  ා ශහේවා බේෙ  ර ා බිලියන 1,763ක් ලබා 

ගන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

බිලියන 646ක් ශහොයා ගන්න 2021දී VAT ළක තිබුණා, ිනයයට 

12.5ක්. ඒක බිලියන 972 ෙක්වා වැඩි කළා 2022දී. ඒ බිලියන 972 

ශහොයා ගන්න වැඩ පිළිශවළ හකහ ්වුශණ්  VAT ළක ිනයයට 15 

ෙක්වා වැඩි කරලා. බිලියන 1,763ක ආොයමක් ලබා ගන්න නම් 

අනිවාර්යශයන් VAT ළක ිනයයට 20කට ළ ා පැත්තට 

ශගනයන්න ිනේධ ශවනවා. ඒක නියතයක් බවට පත් ශවලා 

තිශබනවා. ඒ නිහා මම කියන්න කැමතියි, ළතුමාට ශම් බදු 

ආොයම ශහොයා ගැනීම හම්බන්ධශයන් වි ාල අර්බුෙයක් ළන බව.  

මම ්නහතු කිරීශම් රියාවලිය ගැනත්   කියන්න කැමැතියි. 

ෙැන් පාඩු ලබන රා්ය ආයතන  ා වයවහාය  420ක් තිශබනවා. 

ර්ශේ  ප්රධාන වයාපාර, ළශ ම නැත්නම් වයවහාය  52ක පාඩුව 

බිලියන 86ක්. ඒක අපි පිළිගන්නවා. ශම් ආයතන ටිකට   ිප මන් 

වැඩ පිළිශවළක් හකහ් කර ගත යුතුයි. අපි ෙන්නවා ශම්වා හකහ ්

කරන විට රියාත්මක කරන ක්රම කිහිපයක් තිශබනවා. ළකක්, 

ශම්වා රා්ය අං ශේ ම තබාශගන පිපපාලනය ශපෞේගලික අං යට 

ශෙනවා. නැත්නම්, ශපෞේගලික අං ය හ  රා්ය අං ය ළකට 

ළකතු ශවලා කරන වැඩ පිළිශවළක් තිශබනවා. ළශ ම නැත්නම් 

ශම්වා හම්පූර්ණශයන් විකුණලා ොන්නත් පුළුවන්. ශම් ආයතන 

හම්බන්ධව ඔබතුමන්ලා ගන්න  ෙන රියාමාර්ගය ශමොකක්ෙ 

කියලා අපට පැ ැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. ේො රණයකට ශ්රී 

ලංකා ශටලිශකොම් ආයතනය ගනිමු. පසුගිය ්නවාිපශේ  ඉඳලා 

හැප්තැම්බර් ෙක්වා කාර්තු තුනට ශ්රී ලංකා ශටලිශකොම් ආයතනශේ  

බදුවලට ශපර ලාභය මිලියන 11,500යි, බිලියන 11.5යි. බදුවලට 

පසු ලාභය රුපියල් මිලියන 9,300යි, බිලියන 9.3යි. ඒ වාශේම 

ශම් අවුරුේශේ, ඒ කියන්ශන් 2022 අවුරුේශේ ශටලිශකොම් හමාගම 

ආණ්ඩුවට dividends  විධියට බිලියන 1.8ක් ශගවලා තිශබනවා. 

ශම් විධියට ලාභාං  දීපු ශකොම්පැනිය තමයි  ෙැන් ප්රතිවයු ගත 

කරන්න  ෙන්ශන්. ශම්කත් ළක්ක තව ආයතන 13ක් තිශබනවා. 

ඒ ආයතන 13ක ලාභය ශටලිශකොම් ආයතනශේ  ශම් ලාභයට 

අයිති ශවන්ශන් නැ ැ. ඒ නිහා මට ශපනන විධියට ශමතැන 

ෙැවැන්ත දූෂණයක් ඇති ශවන තත්ත්වයක් තමයි තිශබන්ශන්. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි ඒ තීරණය රශට් ්ාතික ආරක්ෂාවට බලපාන 

කාරණයක් බවටත් පත්  ශවයි. ඒ නිහා අපි කියනවා ශම්කට අත 

තියන්න ලෑහ්ති ශවන්න ළපා කියලා. ශම් අත තියන්න  ෙන්ශන්ම 

ලාභ ලබන ආයතනවලට.  

ඊළඟට, Sri Lanka Insurance ගැනත් මා කියන්න කැමතියි. 

Sri Lanka Insuranceහි tax අය කිරීමට ශපරාතුව profit ළක 

2021දී බිලියන 11.72යි, මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 2020 

profit ළක බිලියන 7.97යි. ශම් ආයතන ෙැවැන්ත ලාභයක් ලබන 

ආයතන. ශබොශ ොම පැ ැදිලිව මා කියන්න කැමතියි, ශම් 

ආයතනය 2021දී ආණ්ඩුවට බිලියන 5.34ක් දීලා තිශබන බව. 

2020දී බිලියන 3.28ක්   දීලා තිශබනවා. ඒ කියන්ශන්, බිලියන 

3.28ට වඩා තවත් බිලියන ශෙකකට වැඩි ප්රමාණයක් -බිලියන 

5.34ක් පමණ- ආණ්ඩුවට dividends දීලා තිශබනවා, ශම් Sri 
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Lanka Insurance ආයතනය. ශම් ආයතනය රනිල් වික්රමිනං  

මැතිතුමාශේ නායකත්වය යටශත් ළො 2003 අවුරුේශේත් 

විකුණන්න කටයුතු කළා. ශමොකෙ වුශණ්? රුපියල් බිලියන 6කට 

තමයි ශම් ආයතනය විකුණුශේ. Vauxhall Street ළශක් පර්තහ ්

336ක් පමණ තිශබන අංක 21 ෙරන ඉඩම වික්ශක් පර්තහයක් 

රුපියල් 7,230 ට. ඒ ගණනට තමයි  ඉඩම වික්ශක්. ශම් ඉඩම 

විකුණලා ටිකක් කල් ගත වන ශකොට ශම් ආයතනය 

හම්පූර්ණශයන් විනා  මු යට පත් ශවන්න පටන් ගත්තා. ඊට 

පහ්ශහේ වාසුශේව නානායක්කාර මැතිතුමා ගිහිල්ලා, නඩු පවරලා 

තමයි ශම් ආයතනය නැවත පවරා ගත්ශත්. ෙැන් ආපණු ශම් 

ආයතනය  විකුණන්න වැඩ පිළිශවළක් හකහ් කරලා තිශබනවා. 

අශප් ශවළඳ, වාණි්  ා ආ ාර සුරක්ෂිතතා ඇමතිතුමා ශම් 

ගරු හභාශේ ඉන්න නිහා මා ළතුමාට ශගෞරවශයන් මතක් 

කරනවා, මාළු ටින් කිරීශම් factories ලංකාශේ 22ක් තිශබන බව. 

ශම්ශගොල්ලන්ට මාහයකට මිලියන 3ත්, මිලියන 5ත් ෙක්වා 

ප්රමාණයක් ටින් මාළු නිෂ්පාෙනය කරන්න පුළුවන්.  ැබැයි, ෙැන් 

ශමොකෙ ශවන්ශන්? ෙැන් ටින් මාළු වි ාල ප්රමාණයක් පිට රටින් 

ශගන්වනවා. මා ෙන්ශන් නැ ැ, ඔබතුමා ඒකට කැමතිෙ, අකැමතිෙ 

කියලා. ශම් ටින් මාළු නිෂ්පාෙනය ලංකාශේ industry ළකක් 

විධියට  ක්තිමත් කරන්න ඕනෑ වුණත්, අෙ වනශකොට ළය වි ාල 

අර්බුෙයකට ලක් ශවමින් තිශබනවා. ඒ නිහා මා ඔබතුමාශගන් 

ඉල්ලනවා, කරුණාකරලා ශම් හම්බන්ධ  පැ ැදිලි වැඩ පිළිශවළක් 

හකහ් කරන්න කියලා.  

ඒ වාශේම මා ශම් කාරණයත් කියන්න කැමතියි, මූලාහනාූ ඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. පළාත් පාහල් 139ක හ  ්ාතික පාහල් 23ක  

ශමන්ම, අවම ප සුකම් හහිත ග්රාමීය පාහල්වල හනීපාරක්ෂක 

ප සුකම් ශවනුශවන් ශමවර අය වැශයන් ශවන් කරලා 

තිශබශන් න් රුපියල් මිලියන 200යි. රුපියල් ශකෝටි 20යි. පසුගිය 

කාලශේ   මුෙල් ශවන් කළා වාශේ ෙැන් අත දිග  ැරලා මුෙල් ශවන් 

කරන්න බැ ැ. රශට් පාහල් 10,000 ගණනක් තිශබනවා. ඒ පාහල් 

10,000න් පළාත් පාහල් 139ක් හඳ ා තමයි හනීපාරක්ෂක 

කටයුතුවලට මුෙල් ශවන්  කරන්ශන්.  

ඒ වාශේම රා්ය වි ්වවිෙයාලවලට කුහලතා පෙනම මත ිනසුන් 

ඇතුළත් කර ගැනීශම් ප්රමාණය වැඩි කරලා තිශබනවා. ඒක ඉතා 

ශ ොඳයි. දිහ්ත්රික් පෙනමට අහාධාරණයක් ශනොවන පිපදි ඒ ළමුන් 

බඳවා ගන්න කියන මතය තමයි මා කියන්ශන්. ළශ ම නැතිව 

island rank ළකට ළමුන් බඳවා ගන්න ගිශයොත් ශකොළඹ ඉන්න 

ිනෂය ිනෂයාවන්ට  තමයි අවහ්ථාව ලැශබන්ශන්. ඒ නිහා ගම්වල 

ඉන්න ෙරුවන්ට ඒ රියාවලිය තුළින් අහාධාරණයක් ිනදු ශවන්න 

පුළුවන්.ඒ වාශේම ේහහ් ශපළ හමතුන්ට හ  ේපාධිධාිපන්ට 

වි ශේ  ිනෂයත්ව ලබා දීම පිළිබඳව ශමවර අය වැශේ  හඳ න් 

වනවා. ඒක ශ ොඳ වැඩ පිළිශවළක්. නමුත් මා ඉල්ලනවා, ශම් 

ිනෂයත්ව ලබා දීමත් district rank ළක ට අනුව  කරන්න කියලා. 

ශමොකෙ,  island rank ළක අනුව විශේ  ිනෂයත්ව ලබා ශෙන්න 

ගිශයොත් ශකොළඹ  ා තොහන්න ප්රශේ වල තිශබන ේහහ් පාහල් 

ටිශක් ිනසුන් 75ශෙශනකුට  ශම් අවහ්ථාව ලැශබයි. ගශම් ඉන්න 

අහිංහක, දුප්පත්, ඉශගන ගත්ත ෙරුවාට ශම් විශේ  ිනෂයත්ව 

ලැශබන්ශන් නැ ැ. ඒ පිළිබඳවත් ශහොයා බලන්න කියා මා ඉල්ලා 

ිනටිනවා. 

2020, 2021, 2022 අය වැයවලදී වාශේම, පසුගිය දිනවල 

ඉදිිපපත් කළ අතුරු අය වැය තුළත් -ශම්  ැම ළකකම- බදුකරණය 

පිළිබඳ ්නාධිපති ශකොමිෂන් හභාවක් පත් කිරීම පිළිබඳවත් 

හඳ න් ශවලා තිබුණා. නමුත්, ශම්වා ළකක්වත් රියාත්මක ශවලා 

නැ ැ. ශම්වා රියාත්මක ශවලා තිශබන්ශන් ශකොශ ේෙ කියලා මට 

කියන්න?  ැම ොම ශම්ක ශයෝ්නාවක් විධියට අය වැශේ  හඳ න් 

කරලා තිශබනවා. ශම්  අය වැය  ෙන මුෙල් අමාතයාං ශේ  

නිලධාිපන්ෙ ශම්ක කරන්ශන් කියන්න මා ෙන්ශන් නැ ැ. කලින් 

අවුරුේශේ තිබුණු ශයෝ්නාව cut and paste කරලා ශම් අවුරුේශේ 

අය වැය කථාවට ළකතු කරනවා.  ැම අවුරුේශේම මුෙල් 

ඇමතිතුමා ශම් ගරු හභාවට ඇවිල්ලා ඒ ශයෝ්නාව කියලා යනවා. 

නමුත්, ඒ ශයෝ්නාව ඊට පහ්ශහේ රියාත්මක ශවන්ශන් නැ ැ. 

අශප් වර්තමාන මුෙල් ඇමතිතුමාට -්නාධිපතිතුමාට- මා කියන්න 

කැමතියි, ඒ පිළිබඳව ශ ොයා බලන්න කියලා. පසුගිය අය වැශයන් 

ඉදිිපපත් කරපු ශයෝ්නා ශකොයි තරම් ප්රමාණයක් ප්රමාණයක් ශම් 

අවුරුේශේ අය වැය තුළ ඉදිිපපත් ශවලා තිශබනවාෙ කියලා 

ඔබතුමා අපට - ශම් ගරු හභාවට- කරුණු ඉදිිපපත් කරන්න. ඒ 

වාශේ ශයෝ්නා ලැයිහ්තුවක් ඕනෑ නම් මට ඉදිිපපත් කරන්න 

පුළුවන්. අප ළඟ ඒ හඳ ා අව ය   ෙත්ත ිනයල්ලම තිශබනවා.  

ඒ වාශේම මා ්ාතික ක්රමහම්පාෙන ශෙපාර්තශම්න්තුවක් 

හ්ථාපිත කිරීම පිළිබඳවත් කියන්න කැමතියි, මූලාහනාූ ඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ඒක අර්බුෙ තත්ත්වයකට පත් ශවලා තිබුණා. කැමති-

කැමති අය මුෙල් ශවන් කර ශගන, තමන්ට අව ය  වයාපෘති 

රියාත්මක කරපු අය වැය  තමයි පසු ගිය කාලවල තිබුශණ්. 

්ාතික ක්රමහම්පාෙන ශෙපාර්තශම්න්තුව හ්ථාපිත කිරීශම් 

ශයෝ්නාව 1977දී ශජ්.ආර්. ්යවර්ධන මැතිතුමා  ඉදිිපපත් කළා. 

ශමොකෙ, ්ාතික ක්රමහම්පාෙනයක් නැතිව රටක් පවත්වා ශගන 

යන්න බැ ැ.  ැබැයි, ඒ ශයෝ්නාව අෙ නැවත රනිල් වික්රමිනං  

මැතිතුමා ශගනැල්ලා තිශබනවා. අපි ඒ හම්බන්ධශයන් ළතුමාට 

හ්තුතිවන්ත වනවා.  

ඒ වාශේම මා කියන්න කැමතියි, අෙ වනශකොට රා ්ය 

ශහේවකයන්ට  ා අර්ධ රා්ය ශහේවකයන්ට අර්බුෙ ගණනාවකට 

මුණුණ ශෙන්න ිනේධ ශවලා තිශබන බව. ඔවුන් වි ාල අමාරුවකින්  

ීවවත් ශවන්ශන්. 

ඔවුන්ශේ පඩිශයන් ිනයයට 75කට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් 

යන්ශන් ප්රවා න ගාහ්තු හඳ ා. ඒක නිහා ඔවුන්ට යම්කිින 

හ නයක් ලබා ශෙන වැඩ පිළිශවළක් හකහ් කරන්න ශවයි. ශම් 

අය වැශයන් ආරක්ෂක අමාතයාං ශේ  වැය යර්ෂය ිනයයට 12කින් 

වැඩි ශවලා තිශබනවා, මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් රශට් 

ආරක්ෂාවට ශම්ජතර මුෙලක් ශවන් කර ගැනීශම් ප්රතිලලය 

ශමොකක් ෙ? ආරක්ෂක අමාතයාං යට ශවන් කරපු මුෙල් ප්රමාණය 

අඩු කරලා, ඒ මුෙල් ටික අශනකුත් අමාතයාං වලට ශවන් 

කරන්න. ඒ  ැර ශවනත් විකල්පයක් නැ ැ. ඒ හඳ ා පියවර 

ගන්න කියන ඉල්ීනම කරමින් මශේ වතන හ්වල්පය අවහන් 

කරනවා.  

ශබොශ ොම හ්තුතියි. 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ළහ්.ීජ. දිහානායක මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 13ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 2.21  

 

ැරු එස්.බී. දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අශප් මිත්ර ෙයාිනිප ්යශහේකර මැතිතුමාත්,  ඒ වාශේම අශප්  

ආතාර්ය  ර්ෂ ෙ ිනල්වා මැතිතුමාත්, විපක්ෂශේ  මන්ත්රීවරුන් තව 

කිහිප ශෙශනකුත් කිේවා, ලාභ ලබන ආයතන ශපෞේගීනකරණය 

249 250 



පාර්ලිශම්න්තුව 

කිරීමට, ප්රතිවයණුගත කිරීමට ෙරන ේත්හා ය පිළිබඳව. 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් රශට් ආර්ථිකය කඩාශගන 

වැටිලා, රට බංශකොශලොත් කියලා ශලෝකයට කියලා, අපි බිමටම 

පතිත වුණ ප්රධාන ශ ේතුව තමයි, අශප් විශේ  හංචිත නැතිවීම. 

ශෙවැනි ළක තමයි, වි ාල ව ශයන් අපි අරශගන තිශබන ණය 

අපට ශගවා ගන්න ශනො ැකි වීම. ේේධමනය, රුපියශල් අගය 

ප ත වැටීම ඇතුළු ශම් ිනයු, කාරණා ළක්ක ළකට බැඳිලා 

තිශබනවා. විශේ  හංචිත වර්ධනය කර ගැනීම  ා ණය ශගවා 

ෙැමීම  ර ා ශම් රශට් ආර්ථිකය ේඩට මතු කර ගැනීශම් වි ාල 

අව යතාවක් අපට තිශබනවා, මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ 

නිහා ශම් ශවලාශේ අපට හල්ලි ටිකක් ඕනෑ. ශම් ණය ටික 

ශගවන්ශන් නැතුව,  ක්තිමත් හංචිතයක්  ෙන්ශන් නැතුව අපට 

අඩිය ඉහ්හර ට තියාගන්න අමාරුයි. ඒ පිළිබඳව හලකා තමයි ශම් 

අය වැය ශල් නශයන් ශ්රී ලංකා ශටලිශකොම් ආයතනය හ   ශ්රී 

ලංකා රක්ෂණ හංහ්ථාව ගැන කථා කරලා තිශබන්ශන් කියන 

කාරණය මම කියන්න කැමැතියි. 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු  ර්ෂ ෙ ිනල්වා 

මන්ත්රීතුමාත්, ගරු මිපක්කාර් මන්ත්රීතුමාත්, ගරු විජිත ශ ේරත් 

මන්ත්රීතුමාත් පුන පුනා කියපු ශේ තමයි,  "තමුන්නාන්ශහේලා 2019 

බදු අඩු කරන ශකොට අපි වි ාල විශරෝධයක් පළ කළා" කියන ළක. 

ඒක ෙැනුත් කරනවා. ආපණු බදු වැඩි කරන ශකොටත් 

තමුන්නාන්ශහේලා ඒ වාශේම විශරෝධයක් මතු කරනවා. 2019දී බදු 

අඩු  කශළේ ඇත්තටම සුළු පිපමාණ  ා ක්ෂුද්ර වයවහායකයන්ට 

වධර්යයක්, අභිශප්රේරණයක් ශෙන්න බලාශපොශරොත්තුශවන්. 

නමුත් බලාශපොශරොත්තු ශනොවුණු විධියට ශකොවිේ වහංගතය ආවා. 

ශම් ශවලාශේ විශ ේෂශයන් බදු වැඩි කරන්ශන් අපට අඩියක් 

ඉහ්හර ට තියලා යන්න ර්ශේ  ආොයම වැඩි කිරීම අතයව ය 

නිහා. ඒ නිහා ඒ පිළිබඳවත් අශප් ිනයු, ගරු මන්ත්රීවරුන්ශේ 

අවධානය ශයොමු කිරීම ශ ොඳයි.  

ආතාර්ය   ර්ෂ ෙ ිනල්වා මැතිතුමා දිගින් දිගට හ නාධාර, 

හ නාධාර, හ නාධාර ගැන කථා කළා. මූලාහනාූ ඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ිනංගප්පූරුව, මැශල්ිනයාව, ීනනය වාශේ රටවල් ශම්වා 

ගැන කථා කරකර හිටියා නම් ශමොකක් ෙ ශවන්ශන්?  1976 වර්ෂය 

වන ශකොට ීනනශේ  මිනිහ්සු බඩ ගින්ශන් මැශරන්න ගත්තා. 

 ැබැයි, රශට් බලය අතට ගත්ත ශඩන්ේ ෂියාඕපිංේ හ නාධාර හ  

අඩු ආොයම්ලාභින් ගැන ෙැඩි ශලහ කල්පනා කරමින් ඒ පැත්තටම 

රශට් ආර්ථිකය බර කළා නම්, ීනනය අෙටත් අපට වඩා දුප්පත් 

ශවන්න තිබුණා. අපි  නිෙ හ ලබන ශකොට ඒ රටවල් ිනටිශේ  අපට 

වඩා දුප්පත්ව. ඒ කාලශේ  ්පානශේ  ඒක පුේගල ආොයම ශඩොලර් 

80යි. අශප් ඒක පුේගල ආොයම ශඩොලර් 79යි. ඒ කාලශේ  

ශකොිපයාශේ ඒක පුේගල ආොයම ශඩොලර් 29යි, 30යි. 

මැශල්ිනයාශේ ඒක පුේගල ආොයම ශඩොලර් 32යි. අපි ඊට වඩා 

ණුඟක් ේඩින් හිටිශේ .  ැබැයි, අෙ ඒ රටවල ඒක පුේගල ආොයම 

ශඩොලර් 13,000යි, 61,000යි. ඔවුන් ේඩට ගිහිල්ලා තිශබනවා. අෙ 

අශප් ඒක පුේගල ආොයම ශඩොලර් තුන්ෙ ශහේ හිර ශවලා 

තිශබනවා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  මුෙල් ඇමතිවරයා  ැටියට   

්නාධිපතිවරයා  ඉදිිපපත් කරපු ශම් අය වැය ශල් නශයන් හමා් 

ශවශළඳ ශපොළ ආර්ථිකයක් ගැන, හමා් ආරක්ෂණ විවෘත 

ආර්ථිකයක් ගැන කථා කළා. පසුගිය අවුරුදු ිනයශේ  අශප් ශම් 

පෘථිවි තලය තුළ හංවර්ධනය ශව්ජත, ශපොශ ොහත් ශව්ජත, ධනවත් 

ශව්ජත රටවල් ගත්ශතොත්, ඒ ිනයු, රටවල් ශපොශ ොහත්, ධනවත්,  

 ක්තිමත් වුශණ් ශපෞේගලික වයවහාය  ා විශේ  ආශයෝ්න 

පෙනම් කරශගන.  ීනනය 1975-76 ශවනශකොට වි ාල අර්බුෙයකට 

ගියා. මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශවනශකොට හමා්වාදි 

ශලෝකයම බිඳ වැශටන්න පටන් ගත්තා. ශහෝවියට්ශේ ය ආර්ථික 

ප්රතිහංහ්කරණවලට යන්න යනශකොට රට කෑලි 15කට කැඩුණා. 

යු ශගොහ්ලාවියාව ආර්ථික ප්රතිහංහ්කරණවලට යන්න යනශකොට 

රට කෑලි ප කට කැඩුණා. ඒකට මූලික ශ ේතුවක් තිබුණා. ඒ 

ශ ේතුව ශම්කයි. හමා්වාදී ෙර් නය ඉදිිපපත් කළ කාල් මාක්හ් 

කවොවත් වයවහාය කියන ළක පිළිගත්ශත් නැ ැ. ඔණු නිෂ්පාෙන 

හාධක ශලහ හැලකුශේ මිමිය, ශ්රමය, ප්රාේධනය පමණයි. 

වයවහාය කියන්ශන් කම්කරුවාශේ ශ්රමය ූරරාකාශගන හල්ලි ගරා 

ගැනීම හඳ ා ධනපතියන් පාවි්ජචි කළ වතනයක් කියලා තමයි ඔණු 

කිේශේ.   ඒක ශෙේිපක් ළංගල්හ්   පිළිගත්ශත්ත් නැ ැ  ශලනින් 

ඒක පිළිගත්ශත්ත් නැ ැ  මාඕ ශහේතුං ඒක පිළිගත්ශත්ත් නැ ැ  

කිම් ඉල් - සුං ඒක පිළිගත්ශත්ත් නැ ැ  ශ ෝ චි මිං ඒක 

පිළිගත්ශත්ත් නැ ැ. ශම් තත්ත්වය තුළ මුළු හමා්වාදි 

ශලෝකශේ ම ආර්ථිකය ළකතැන පල්ශවන්න ගත්තා. 1972-78 

ම ා ආර්ථික පිප ානිය ශවලාශේ ඔවුන්ට ඒකට මුණුණ ශෙන්න 

බැිප වුණා. ශකොමියුනිහ්ට් පාලනශයන් ඒකට මුණුණ දීලා  රට 

ශ"රාගත්ශත් වියට්නාමය  ා ීනනය විතරයි. ඔවුන් ශකොශ ොමෙ 

ළක කර ගත්ශත්? ඒක කරගත්ශත් ශපෞේගලික වයවහාය  ා 

විශේ  ආශයෝ්න මත පෙනම් ශවලා. ීනනය විශේ  

ආශයෝ්කයන්ට කථා කරලා ළන්න කිේවා. "අපි ඔබට ඉඩම් 

ශෙන්නම්, අපි ඔබට ශගොඩනැඟිලි ශෙන්නම්, අපි ඔබ ශගශනන 

ප්රාේධනය  ිනයයට 100ක් ආරක්ෂා කරන්නම්.  අශප් 

කම්කරුවන්ශගන්  ඔබට කවොවත් ප්ර ්නයක් ළන්ශන් නැති ශවන 

බව අපි හ තික කරලා කියන්නම්" කිේවා. ළතශකොට විශේ  

ආ ශයෝ්කයන් ආවා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශකොවිේ වහංගතය ශවලාශේ 
ශඩොලර් බිලියන 1.7ක විශේ  ආශයෝ්න යුශරෝපශයන් ආිනයාවට 

ආවා. ඇශමිපකාව මරාශගන මැශරන්න  ෙනවා, ීනනයත් ළක්ක.  

 ැබැයි, ශකොවිේ වහංගතය ශවලාශේත් ඇශමිපකානු ආශයෝ්නවලින් 
ිනයයට 63ක් ගිශේ ,  ීනනයට. 1990 අශප් අපනයන ආොයම 

ශඩොලර් බිලියන 10යි. වියට්නාමශේ ත්  ශඩොලර් බිලියන 10යි. 
2020 වියට්නාමශේ  අපනයන ආොයම ශඩොලර් බිලියන 278යි. 

අශප්  ශඩොලර් බිලියන 12යි. අපි විශේ  ආශයෝ්කයන්ට භය 
වුණා. New Fortress Energy කියන ඇශමිපකානු හමාගශම් 

ප්රධාන විධායක ශ්රී ලාංකිකශයක්. කටුබැේෙ වි ්වවිෙයාලශයන් 

පිටශව්ජත, කටුබැේෙ වි ්වවිෙයාලශේ  කථිකාතාර්යවරයකු  ැටියට 
හිටපු ඉංජිශන්රුවරශයක්. ඔණු  General Electric Company ළශක් 

වි ාල කාලයක් වැඩ කළා. ඔණුට ශප්ටන්ට් බලපත්ර 30ක් 
තිශබනවා. ඔණු ශම් ශකොම්පැනිශේ  ප්රධාන ශකොටහ්කාරශයක් 

වාශේම, ප්රධාන විධායකයා. ඒ හමාගම ලංකාවට ළනශකොටත් 
කෑගැණුවා.  ශලෝකශේ  පළමුවැනි ධනපතියන්  තර පහ්ශෙනා අතර 

ිනටින අොනි හමාගම අශප් වරාශේ  බටහිර පර්යන්තයට 

ශගන්නනශකොට කෑගැණුවා. ඉතින්, ශකොශ ොමෙ ශම් රට 
නැඟිට්ටවන්ශන්? වරාය නගරය  ෙපු ඒ ීනන හමාගමට, අපි ශගොඩ 

නඟපු අු,ත් බිශමන් අශටන් ළකක් දුන්නාම, ය  පාලන ර්ය 
ඇවිත් ඉක්මනින් ඒක ේදුරලා අරශගන බේෙට දුන්නා. ඉතින්, 

විශේ  ආ ශයෝ්කයන් ශම් රටට ළයිෙ?  ශකොළඹ දිහ්ත්රික්කයට 
වඩා වර්ග කිශලෝමීටර් නවයයි ිනංගප්පූරුව ශලොකු. ිනංගප්පූරුව 

වර්ග කිශලෝමීටර් 729යි. ශකොළඹ දිහ්ත්රික්කය වර්ග කිශලෝමීටර්  

720යි.  ැබැයි, ිනංගප්පූරුශේ ීන ක්වාන් යූ පටන් ගත්ශත්, "ළන්න, 
ඇවිත් ශම්වා ිනන්නක්කර අරශගන වයාපාර පටන් ගන්න" 

කියලායි.   

මැශල්ිනයාශේ ම තීර් ශමොශ ොමේ, තුන්ශකෝ අ"දුල් නිවාහ 

අඩහ්ිනයට ොලා රට භාර අරශගන කිේශේ, මිමිපත්ර නීතිය නිහා මට 
ේඹලාට ිනන්නක්කර ඉඩම් ශෙන්න බැ ැ.  ැබැයි, ේඹලාට 99 

අවුරුදු බේෙට ඕනෑ නම්, 99 අවුරුදු බේෙටත්,  999 අවුරුදු බේෙට 
ඕනෑ නම්, 999 බේෙට ඉඩම් ගන්න ළන්න කියලායි. ඇවිල්ලා, 

මැශල්ිනයාශේ ආශයෝ්නය කරන්න කියලායි. මූලාහනාූ ඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි, රටවල් නැගිට්ශට් ළශ මයි.  
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වියට්නාම් යුේධය ශවලාශේ ඇශමිපකානුවන් ළක් වියට්නාම් 

මනුෂයශයකුශේ ඔළුවට කිශලෝ 50ක් ශවන්න තරම් ශබෝම්ම 

ෙැම්මා කියලා ශ ෝ චි මිං කිේවා.  ැබැයි, වියට්නාමය ආර්ථික 

ප්රතිහංහ්කරණවලට යමින් ශකොමියුනිහ්ට් පාලනය ආරක්ෂා කර 

ගන්න යනශකොට වැඩිශයන්ම  වියට්නාමයට ආශයෝ්කයන් ආශේ 

ඇශමිපකාශවන්  ා යුශරෝපශයන්. වියට්නාමය ඔවුන් ආෙරශයන් 

බාර ගත්තා. ඒ නිහා අෙ වියට්නාමය නැගිටලා ඉහ්හර ට ළනවා.  

ඒ නිහා මම හිතන  ැටියට ශම් අය වැය ශල් නශේ  පෙනම 

වුශණ් ශපෞේගලික වයවහාය  ා විශේ  ආශයෝ්න. ඒක තමයි 

පෙනම වුශණ්, ිනංගපූරුශේ. ඒක තමයි පෙනම වුශණ්, ීනනශේ . අෙ 

ීනනය මිලදී ගැනීශම්  ක්තිය අතින් ඇශමිපකා ළක්හත් ්නපෙයට 

වඩා  බිලියන 5,000ක් ේඩින් ඉන්ශන්.  තව අවුරුදු  තක්, අටක් 

යනශකොට ීනනය ශලෝකශේ  ම ා බලවත් ආර්ථිකය බවට පත් 

ශවනවා. ීනනය පෙනම කර ගත්ශත් ශමොකක්ෙ? ශපෞේගලික 

වයවහාය. ීනනය ිනයු,  ර්ශේ  ශගොවිපළවල්, ර්ශේ  කර්මාන්ත ාලා 

ශපෞේගලික අං යට දුන්නා  විශේ  ආශයෝ්කයන්ට දුන්නා  

ඔවුන් ආරක්ෂා කළා. ඒ නිහා ඔවුන් නැගිට්ටා. ඒ නිහා මම 

කියන්න කැමැතියි, අපි ප්රමාෙ ශවලා ශ ෝ ශම් තැනට ළන ළක 

ශ ොඳයි. මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 1994 ඉඳලා ශම්කට අපි 

ේත්හා  කළා. තන්ද්රිකා මැතිනිය බලයට ළනශකොට අපි කිේශේ,  

විවෘත ආර්ථිකයට මානුෂික මුණුණුවරක්  ශෙනවා කියලා. අපට 

ඕනෑකම තිබුණා, හංයුක්ත ආර්ථිකශේ  හම්පූර්ණ ගමන් මඟ 

ශවනහ් කර ගන්න. ඒක මහින්ෙ රා්පක්ෂ ්නාධිපතිතුමාත්  කළා. 

නැත්නම් අපට 2010 - 2015 වකවානුශේ ආිනයාශේ ශේගශයන්ම 

හංවර්ධනය ශවන රට බවට පත් ශවන්න බැ ැ. ඒත් අශප් 

ම ාතාර්ය තිපත ශ ේරත් මැතිතුමා කිේශේ, ශම්ක  ිප භයානකයි, 

අපි විරුේධ ශව්ජත ශේටයි ශම් යන්ශන් කියලා. ශම් රියාත්මක 

කරන්න  ෙන්ශන් ළක්හත් ්ාතික පක්ෂශේ  පරණ වැඩ පිළිශවළ. 

ඇත්ත.  ැබැයි, අපිත් තතන තතනා යන්න  ලෑහ්ති වුශණ් විශේ  

ආශයෝ්කයන්  ා ශපෞේගලික වයවහාය  ක්තිමත් කරමින් ශම් 

රශට් ආර්ථිකය ශගොඩ නගන්නයි. ඒකට තමයි යන්න ලෑහ්ති 

වුශණ්.  

ඒ නිහා මම හිතන්ශන් ඉතාම දුෂ්කර ශමොශ ොතක ඉදිිපපත් 

කරපු ශම් අය වැය ශල් නය  ර ා අපට නැගිටින්න ඕනෑ. 

නැගිටින්න නම් ඒකට අපි  ක්තිමත් විශේ  හංචිතයක්  ො ගන්න 

ඕනෑ, ශම් ණය ටික ශ"රා ගන්න ඕනෑ. ඉතින් ඒකට අවුරුදු 10, 

15ක් බලාශගන ඉන්ශන් නැතුව, අපට තිශයන ශෙයක් විකුණලා 

අපි ශම් හංචිතය  ොශගන ණය ටික ශ"රාශගන නැගිටින්න පටන් 

ගත්ශතොත් මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් ගමන ඉක්මන්.  

ශබොශ ොම හ්තුතියි. 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  ර්ෂණ රා්කරුණා මැතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 15ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 2.34  
 

ැරු හර්්ණ රාාකරුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2023 අය වැය විවාෙයට ළක් 

ශවමින් වතන හ්වල්පයක් කථා කිරීමට  ැකිවීම පිළිබඳව මම 

හතුටු ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම අශප් රට මුණුණ ශෙන ඉතාම දුෂ්කර 

ආර්ථික අවහ්ථාවක තමයි ශම් අය වැය ඉදිිපපත් කරලා 

තිශයන්ශන්.  ශම් අය වැය ඉදිිපපත් කිරීමට කලින්, රනිල් 

වික්රමිනං  මැතිතුමා ශම් රශට් ප්රධාන පුරවැිනයා බවට පත් වුණා. 

ළතුමා ්නාධිපති  ැටියට පත් වුණාම ශම් රශට් ්නතාව 

බලාශපොශරොත්තු වුණා, ෙැන් ශම් ආර්ථිකය ශගොඩනගන්න අව ය  

කටයුතු ටික කරයි කියලා. ශම් ආර්ථිකය ශගොඩනැගීශම්දී අපි 

 ැශමෝටම වි ාල කැපකිරීමක් කරන්න  ිනදු ශවනවාය කියන ළක 

අු,ත් කාරණාවක් ශනොශවයි.  මුළු රටම බලාශපොශරොත්තුශවන් 

හිටියත්, ඒ බලාශපොශරොත්තු සුනු විසුනු වුණා. විශ ේෂශයන්ම අශප් 

ර්ශේ  පැත්ශතන් ඒ කැප කිරීම් ිනදු කරනවාෙ කියන  කාරණය 

නිහා. කැබිනට් අමාතයවරු වි ාල හං යාවක් පත් කරශගන, රා්ය 

අමාතයවරු වි ාල හං යාවක් පත් කරශගන  ඒ අමාතයවරුන්ශේ 

නඩත්තුවට ෙැවැන්ත මුෙල් ප්රමාණයක් වියෙම් කරන්න ිනදු වුණා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ්නාධිපතිවරයාත් ේපශේ කවරුන් 

ශලහ යම් යම් පිිපහ්වලට විවිධ තනතුරු ලබා ශෙමින් කටයුතු කළ 

නිහා ළතුමාටත් ඒ කැප කිරීශම් ආෙර් ය ලබා දීමට ශනො ැකි 

වුණා. ළවැනි වකවානුවක තමයි  රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමා විිනන් 

මුෙල් අමාතයාං ය භාරශගන, ඒ අමාතයාං ය  ර ා අතිෙැවැන්ත 

බදු මුෙලක්  ම්බ කර ගන්න ශම් රශට් ්නතාව මත වි ාල බරක් 

පටවා තිශබන්ශන්. ශම් රශට් ්නතාව බදු බිපන් මිිපකිලා 

නන්නත්තාර ශවලා තිශබන අවහථ්ාවක්, ශම්. අශප් රශට් ්නතාව 

ඒ කැප කිරීම කරන්න සූොනම් නම්, පාලකශයෝ  ැටියටත් යම් 

කැප කිරීමක් ිනදු කරන ළක අතයව යයි. පාලකයන් ඒ කටයුත්ත 

ශනොකර, රශට් ්නතාවට පමණක් කැප කිරීම් කරන්න ිනදුවීශමන් 

ඔවුන්ට ශලොකු අහාධාරණයක් ිනදු ශවලා තිශබනවා.  

2023 වහශර් ිනයයට 60කට වඩා වැඩි ආොයමක් ලැශබයි 

කියලා ශම් අය වැශයන් ඇහ්තශම්න්තු කරලා තිශබනවා. 2021දී 

ඇහ්තශම්න්තුගත මුළු ආොයම  ා ප්රොන රුපියල් බිලියන 1,464යි. 

2022 හංශ ෝධිත අය වැය ඇහත්ශම්න්තු  අනුව ළය රුපියල් 

බිලියන 2,094යි. 2023 අය වැය ඇහ්තශම්න්තු අනුව ඒක රුපියල් 

බිලියන 3,415ක් ෙක්වා වැඩිශවලා තිශබනවා. ශමතරම් 

ප්රමාණයකින් මුළු ආොයම  ා ප්රොන වැඩි ශවයිශෙෝ කියලා 

හැකයක් තිශබනවා. ේේධමනය නිහා ළශහේ වැඩිවීශම් 

අවහ්ථාවකුත් තිශබනවා. නමුත් ඉතාම හංකීර්ණ විධියට 

අශප්ක්ෂිත මුළු ආොයම  ා ප්රොන වැඩිශවලා තිශබනවා. 

අශප්ක්ෂිත මුළු ආොයමින් ිනයයට 90ක්, 95ක්ම බදු වැඩි කිරීම 

මඟින්, ්නතාව මත බදු බර වැඩි කිරීශමන් තමයි ඒ ආොයම් ලබා 

ගන්න බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්. 

 ැබැයි, ශමශ ම කටයුතු කරනශකොට ගරු රනිල් වික්රමිනං  

මැතිතුමා ේත්හා  කරනවා පරණ ශේවල් අමතක කරන්න. ළතුමා 

මුල ඉඳන්ම -ශම් රට භාරගත් අවහ්ථාශේ ඉඳන්ම- කියපු 

කාරණාවක් තමයි ඒක. ළතුමා ශම් අය වැය ශල් නය ඉදිිපපත් 

කිරීශම්දීත් කියනවා, ගාමිණී වියන්ශගොඩ ම තා ශමශ ම 

කියනවා කියලා. 

"රට ශගොඩනැඟීශම් දිව ඔසුව තමන් අශත් ඇතැයි, ප්ර ්නශේ  වලිගශයන් 

අල්ලා ශගන යශමකු කියන විට පිපහහ්ම් වන්න. තමන් බලයට පත් වූ 

හැණින් ශහොරුන් හ  දූෂිතයන් හිශර් විලංගුශේ ෙමන්ශන් යැයි කීම ළවැනි 

ළක් ප්රවාෙයකි. දූෂණශයන් හ  නාහ්තිශයන් ශතොර රටක් තමන් බිහි 

කරන්ශන් යැයි කීම තවත් ළවැනි ප්රවාෙයකි."  

ළතුමා ේත්හා  කරනවා, අර පරණ ශේවල්, ශ ොරකම් කරපු 

ශේවල්, ශම් රට විනා  කරපු ශේවල් ිනයල්ලම අමතක කරලා අපි 

ශම් රට ශගොඩනැඟීමට ළකතු ශවමු කියලා කියන්න. ශම් රට 

ශගොඩනඟන්න අව යයි. විපක්ෂය   ැටියට ගරු හජිත් ශප්රේමොහ 

මැතිතුමාශේ නායකත්වශයන් ඒ කටයුත්ත කරන්න අව ය 

හම්පූර්ණ හ ශයෝගය, අශප් ේපිපම ොයකත්වය අපි ලබා ශෙනවා. 

 ැබැයි, ශම් රට විනා  කරපු අයට ළශරහිව නීතිය රියාත්මක 

කරන්නත් ඕනෑ. ඒක අමතක කරලා, ශම් රශට් මුෙල් වංතා කරපු 

ඒ අයට ෙඬුවම් ලබා ශනොදී, අශනක් ශේවල් විතරක් කරන්න අපි 

ළකඟ නැ ැ.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පසුගිය කාලශේ  ශම් රශට් වි ාල අරගළයක් තිබුණා. ශම් රශට් 

ලක්ෂ හං යාත ්නතාව පාරට බැ ැලා කිේශේ ශමොකක්ෙ? ඒ 
ශ ොරකම් කරපු අයට ෙඬුවම් ලබා ශෙන්න, ඒ ශ ොරකම් කරපු 

මුෙල් ආපසු ශම් රටට ශගන ළන්න කියලායි.  ැබැයි, දූෂණය පිටු 
ෙකින්න, ඒ දූෂණය නිහා රටට අහිමි වුණු ඒ මුෙල් නැවත ශම් රටට 

ලබා ගන්න අව ය වැඩ පිළිශවළ හම්බන්ධ ළක වතනයක්වත් ශම් 

අය වැශේ   නැ ැ. ශම් රශට් ්නතාව පුන පුනා කිේශේ ප්රධාන 
ව ශයන් ම ඒ කාරණය.  ැබැයි, ෙැන් ඒක අමතක කරලා 

තිශබනවා. රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමා ඒක ඉතා පැ ැදිලි 
අවශබෝධයකින් යුතුව අමතක කිරීමක් තමයි ශම් කරලා 

තිශබන්ශන්. ඒ නිහාම, තමයි ගාමිණී වියන්ශගොඩ ම තාශේ 
ප්රකා ය වැරැදි ආකාරශයන් ශ ෝ ශමතැනට ශගනැල්ලා යම් 

ේත්හා යක ශයශෙන්ශන්.  

මම විශ ේෂශයන් ශම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. මාත් මුල් 
ශවලා, විපක්ෂශේ  ම ්න නිශයෝජිතයන් වි ාල පිිපහක් ළකතු 

ශවලා ගරු කථානායකතුමාශගන් අපි ඉල්ීනමක් කළා, ශගෝඨාභය 
රා්පක්ෂ ්නාධිපතිවරයාශේ කාල සීමාශේ ිනට ශම් ආර්ථිකය 

විනා  කරන්න කටයුතු කරපු ශේ පාලනඥයන් ශවන්න පුළුවන්, 
ර්ශේ  නිලධාිපන් ශවන්න පුළුවන්, ශම්කට වග කියන්න ඕනෑ 

කවුෙ කියලා ශහොයන්න පාර්ලිශම්න්තු  විශ ේෂ කාරක හභාවක් පත් 

කරන්න කියලා. 

 ැබැයි, ෙැන් ඒ ගැන කිිනම කථාවක් නැ ැ. රනිල් වික්රමිනං  

මැතිතුමාත් ඒ කාලශේ  ඒකට ළකඟ වුණා  ඒ පිළිබඳව කථා කළා  
ඒක කළ යුතුයි කිේවා.  ැබැයි, ්නාධිපති පුටුශේ වාඩි වුණු 

ශවලාශේ ඉඳලා ඒවා අමතක කරලා තිශබනවා. ඒ නිහා 
මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි යළිත්  ඒ කාරණය අවධානයට 

ශයොමු කරනවා. අපි අශප් රශට් ්නතාවට ඒ වගකීම ඉටු කරන්න 

ඕනෑ, ශම් විනා ය ිනදු කරපු පුේගලයන් කවුෙ කියලා පරීක්ෂණ  
කරලා ඒ අයට ෙඬුවම් ලබා ශෙන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑම යි. 

ඒක ශවනහ් ශවන්ශන් නැ ැ. ඒ ශවනුශවන් අපි ශපනී ිනටිනවා, ඒ 
ශවනුශවන් අපි කටයුතු කරනවා කියන ළකත් ඉතා පැ ැදිලිවම 

අපි කියන්න කැමැතියි. 

ශම් රශට් ඉදිිප ආර්ථික කටයුතු ිනදු කරන ශකොට, ප්රතිවයු ගත 

කිරීමක් ිනදු විය යුතුයි. අපි ඒකට ළකඟයි. යම් යම් අවහ්ථාවලදී 

රා්ය වයාපාර -ර්ය යටශත් පවතින වයාපාර- ප්රතිවයු ගත 
කරන්න ඕනෑ. ඒ ගැන කිිනම හැකයක් නැ ැ. හමඟි ්න 

බලශේගය  ැටියට අපි වි ්වාහ කරනවා, ශපෞේගලික අං යත් 
ළකතු කරශගන ශම්  කටයුතු යම් ආකාරයකින් ිනදු කළ යුතුයි 

කියලා.  ැබැයි, ළතැනදී අපි ර්ශේ  ආයතන අතිපන් පාඩු ලබන 
ආයතන ශමොනවාෙ, ලාභ ලබන ආයතන ශමොනවාෙ කියලා ඉතා 

පැ ැදිලිව ශවන් කරගන්න ඕනෑ. මුළු රටම පිළිගන්නවා, ශ්රී 

ලන්කන් ගුවන් හමාගම ඉතා ශේගශයන් පාඩු ලබන ආයතනයක් 
බව. ළය ප්රතිවයු ගත කිරීමක් ිනදුවිය යුතුයි කියන ළක අපි 

 ැශමෝම කියනවා. ඒක ආණ්ඩු පක්ෂයත් කියනවා. විපක්ෂයත් 
කියනවා.  ැශමෝම  කියනවා. ඒ ගැන කිින ගැටු,වක් නැ ැ. 

 ැබැයි, ශම් ප්රතිවයු ගත කිරීමට ශයෝ්නා කර තිශබන ආයතන 
ශමොනවාෙ? ලාභ ලබන ආයතන කීපයක්ම නම් කරලා තිශබනවා. 

ඒ අතර තිශබ ශ්රී ලංකා රක්ෂණ හංහථ්ාව - Sri Lanka Insurance 

Corporation ළක - පාඩුවක් ලබන්ශන් නැ ැ. ඒක, බිලියන 

නවයක්, ෙ යක් ලාභ ලබන ආයතනයක්. ඒ වාශේම තමයි ශ්රී 

ලංකා ශටලිශකොම් ආයතනය. ඒක වි ාල ව ශයන් ලාභ ලබන 
ආයතනයක්. ළතශකොට, ශමන්න ශම් ආයතන ප්රතිවයු ගත 

කරනවා කියන ළශක් ශත්රුම ශමොකක්ෙ?  

ශමතැනදී අපට ශපනී යන්ශන් ශමොකක්ෙ? පසුගිය කාලශේ  ශම් 

අය රට පාලනය කළ ආකාරය අනුව අපට ෙැශනන්ශන් ශමොකක්ෙ? 

තමන්ට හිතවත් වයාපාිපකශයකුට ශම් ලාභ ලබන ආයතන පවරා 

දීමක් ිනදු ශවනවා කියන ළකයි අපට ශපශනන්ශන්. අපි ඒ වාශේ 
ශේවල් ෙැකලා තිශබනවා. පසුගිය කාලශේ   ග්මිතුරන්ට හලකපු 

ආකාරය අපි ශ ොඳින් ෙැකලා තිශබනවා. ශම් රශට් පාඩු ලබන 
ආයතන ප්රතිවයු ගත කිරීමට අපිත් හ ශයෝගය ලබා ශෙනවා. 

නමුත් ලාභ ලබන ආයතන, ඒ වාශේම රා්ය ආරක්ෂාවට යම් 
බාධාවක් ශවන ආයතන පිළිබඳව අපි විශ ේෂ අවධානය ශයොමු 

කරන්න ඕනෑ. ශ්රී ලංකා රක්ෂණ හංහ්ථාව කියන්ශන් ලාභ ලබන 

ආයතනයක්. ළහි කිිනම ගැටු,වක් නැ ැ. අග්ර ාර රක්ෂණය, 
සුරක්ෂා රක්ෂණය ඉතා හාර්ථකව රශට් රියාත්මක කරන අශප් 

රශට් තිශබන ප්රධානම රක්ෂණ ආයතනය තමයි ශ්රී ලංකා රක්ෂණ 
හංහ්ථාව. ඒ වාශේම තමයි ශටලිශකොම් ආයතනය. ශම් 

ශවනශකොටත් ශටලිශකොම් ආයතනශයන් ිනයයට 44ක් විතර 
ශපෞේගලික හමාගම්වලට පවරා දීලා තිශබනවා. Management 

ශකශරන්ශන් ශපෞේගලික කණ්ඩායමකින්. ඒ නිහා ඒ ආයතනශේ  

efficiency ළක ශපෞේගලික ආයතනයක්  ා හමාන ආකාරයට 
ඉතාම ශ ොඳින් කරනවා. ඒ නිහා ශම් ආයතන ප්රතිවයු ගත 

කිරීමක් ිනදු කළ යුතු නැ ැ. ඒ වාශේම, රක්ෂණ හංහ්ථාව යටශත් 
තිශබන ලංකා ශ ොහ්පිට්ල්හ්, ලිට්ශරෝ හමාගම වාශේ හමාගම් පවා 

ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශබනවා. ඒ නිහා ඒ ආයතන 
ප්රතිවයු ගත කරනවා කියලා තමන්ශේ ග්මිතුරන්ට ඒවා පවරා 

දීමක් ිනදු ශවයි කියන හැකය ශම් ශවනශකොට ඇති ශවලා 

තිශබනවා. ඒ නිහා ළවැනි ශෙයක් ිනදු කරන ළක සුදුසු නැ ැ. 

ඒ වාශේම ශමම අය වැශයන් ශයෝ්නාවක් ඉදිිපපත් කරලා 

තිශබනවා, ර්ශේ  ශරෝ ල්වල paying wards ඇති කිරීමට. ශම් 

වනශකොටත් ශකොළඹ ම  ශරෝ ශල් තිශබනවා, Merchants Ward 

ළක. ඒ වාශේම ම නුවර ප්රධාන ශරෝ ශල්ත් ශගවන වාට්ටු 

තිශබනවා. ප්රධාන ශරෝ ල් කිහිපයක ශගවන වාට්ටු තිශබනවා. අෙ 

ශම් රශට් තිශබන ශහෞ ය ප්ර ්නය විහශඳනවා ෙ ශගවන වාට්ටු 

ලබාදීම තුළින්?  අෙ ඇති ශවලා තිශබන ප්රධාන ප්ර ්නය ශගවන 

වාට්ටු ලබාදීම ශනොශවයි ශන්. ෙැන් ශහෞ ය ක්ශෂේත්රශේ  ප්රධාන 

ගැටු,ව ශමොකක්ෙ?  තිශබන ප්රධාන ප්ර ්නය තමයි,  ශම් ර්යට 

්නතාවට අව ය ශබශ ත් ලබාදීමට ශනො ැකි ශවලා තිශබන 

ළක. ශම් වනශකොට ර්ශේ  ශරෝ ලකුත් ශපෞේගලික අං ශේ  

ශරෝ ලක්  ා හමානයි. ර්ශේ  ශරෝ ලින් පැනශඩෝල් ශපත්තක්, 

පැරිනටශමෝල් ශපත්තක් ලබා දීමට ශනො ැකි ශවලා තිශබනවා.  

ඉතාම කනගාටුයි කියන්න, ශම් වනශකොට ඉහ්පිිපතාලයකට 

යනවාට වඩා ශ ොඳයි, මග මැශරනවා නම්. ඒ ශමොකෙ? අෙ 

ඉහ්පිිපතාශලට ශහේලයින් ශබෝතලයත් අරශගන ළන්න කියලා 

තිශබනවා, admit ශවන්න ඕනෑ නම්. ඉතින්, ශම් වාශේ 

තත්ත්වයක් තමයි අෙ ේො ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ නිහා අෙ අව ය 

ශවලා තිශබන්ශන්  විනා  ශවලා තිශබන තත්ත්වශයන් ශහෞ ය 

ක්ශෂේත්රය ශගොඩ ගැනීම  මිහ,  ශගවන වාට්ටු ලබාදීම ශනොශවයි. ඒ 

තුළින් ශහෞ ය ක්ශෂේත්රය ශගොඩනඟ  ා ගන්න අවහ්ථාවක්  නැ ැ. 

ශම් වනශකොටත් ශගවන වාට්ටු තිශබනවා. ඒවා තවත් වැඩිදියුණු 

කිරීම පිළිබඳ අශප් කිිනම ගැටු,වක් නැ ැ.  

ඒ වාශේම කියන්න ඕනෑ, ෙැන් අශප් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 
තිශබන්ශන් විකෘතියක්. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ තිශබන විකෘතිය 

තුළින් රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමා ්නාධිපති ශවලා තිශබනවා. ශම් 
ආර්ථික ප්රතිවයු ගත කිරීම් ිනදු කළ යුතුයි කියලා ළතුමා කියනවා. 

 ැබැයි, ළතුමා ශම් කටයුතු කරන්ශන් කාත් ළක්කෙ? ශම් 
ප්රතිවයු ගත කිරීම්  කරන්න විරුේධ කණ්ඩායමක ඔශඩොක්කුශේ 

ඉඳශගන ළතුමාට පුළුවන්ෙ ශම් ආර්ථික ශවනහ්කම් ිනදු කරන්න? 

ඒකට කිිනශහේත්ම ඉඩ ශෙන්ශන් නැ ැ. ළතුමන්ලා තමයි, ශම් 
ආර්ථික ප්රතිවයු ගත කිරීම්වලට, economic reformsවලට විරුේධ 

කණ්ඩායම. ඒ economic reformsවලට කැමැතිම නායකශයක් 
economic reformsවලට විරුේධ කණ්ඩායමට නායකත්වය 

ශෙනවා. ඒක හින්ො ශම්ක ගැළශපන්ශන් නැ ැ. ශම්ක විහිළුවක්. 
ළම නිහා ශම් රටට ්න මතය අතයව යයි. ඒකට ශම් 
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[ගරු  ර්ෂණ රා්කරුණා ම තා  
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පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා ගත යුතුමයි. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි 

ඔක්ශකෝම ළකතු ශවලා ඒකට අත්හන් කරන්න පුළුවන් නම් අපි 
කැමැතියි. නමුත්, තමුන්නාන්ශහේලා ඒකට කැමැති නැ ැ. ශම් 

රශට් 69ලක්ෂයක් ඡන්ෙය ලබා දුන්ශන් ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ 
මැතිතුමාශේ ප්රතිපත්තිය රියාත්මක කරන්න.  ැබැයි, 

තමුන්නාන්ශහේලා ෙැන් ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ මැතිතුමාශේ 
ශහෞභාගයශේ  ෙැක්ශම් ප්රතිපත්ති ෙ රියාත්මක කරන්ශන්? නැ ැ. 

ඊට හම්පූර්ණ ප්රතිවිරුේධ ෙැක්මක්  රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමාශේ 

ෙැක්ම. ඒක අශප් ෙැක්මට හමානයි. ඒක ළඟින් යනවා. [බාධා 
කිරීමක්  ඒ නිහා ඒ පැත්තට, ශම් පැත්තට යන ළක තමයි තිශබන 
ප්ර ්නය. ඒ පැත්තට, ශම් පැත්තට යන නිහා තමයි ශම් රශට් 
්නතාවට ශේ පාලනය ළපා ශවලා තිශබන්ශන්. ගරු රනිල් 

වික්රමිනං  මැතිතුමනි, ශම් රා්පක්ෂ ඔශඩොක්කුශේ ඉන්න ළපා. 
ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ ම ත්මයාට වඩා ශ ොඳට අෙ රනිල් 

වික්රමිනං  මැතිතුමා ශම් ශපොශ ොට්ටුශේ අය බලාගන්නවා. අෙ 

රා්පක්ෂ පවුලයි, ශපොශ ොට්ටුශේ මන්ත්රීවරු ටිකයි, ශගෝඨාභය 
රා්පක්ෂ ම ත්මයාට වඩා ශ ොඳට බලා ගන්නවා, රනිල් 

වික්රමිනං  මැතිතුමා.  

 
ැරු සනත් නි ා් ත මහතා (ාල සම්පාදන රාාය 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த - நீர்வைங்கல் இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Sanath Nishantha - State Minister of Water 
Supply) 
රා්පක්ෂ පවුල කියලා කියන්ශන්, ඔබතුමා ශන්. 

 
ැරු හර්්ණ රාාකරුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ඒ නිහා ශම් ශවලාශේ ශම් විකෘතිය රශට් ්නතාවට බලාශගන 

ඉන්න බැ ැ. ඒ නිහා අනිවාර්යශයන්ම පාර්ලිශම්න්තු 

මැතිවරණයක් අව යයි. ඔබතුමන්ලා ෙන්නවා, පළාත් පාලන 

මැතිවරණය ළන බව. ඒ පළාත් පාලන මැතිවරණය 

පවත්වනශකොටම පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණයටත් තව  ඡන්ෙ  

පත්රිකාවක් ෙමන්න. ළතශකොට රුපියල් බිලියන 10ක මුෙලක් ඉතුරු 

කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිහා හැබෑ ්න මතයක් ශගොඩනඟන්න 

නම්, ්නතාවශේ මතය පිළිබිඹු වන පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණයක් 

පවත්වන්න.  

ගරු රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමනි, ඔබතුමා  ඒ ශයෝ්නා කරන 

රියාවලිය අශප් ආණ්ඩුවක් තුළ දී රියාත්මක කරන්න. අපි ඒ 

හඳ ා හම්පූර්ණ හ ශයෝගය ලබා ශෙනවා. ඒ නිහා ඒ ්න මතය 

කරුණාකරලා ලබා ශෙන්න කියලා ප්රකා  කරමින් මම නි ඬ 

වනවා. ශබොශ ොම හ්තුතියි.  
 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දිු,ම් අමුණුගම රා්ය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 13ක 

කාලයක් තිශබනවා. 
 

[අ.භා. 2.51   
 

ැරු දිලුම් අමුුැම මහතා (ආනයෝාන ප්රවර්ධ්න රාාය 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம - முதலீட்டு தமம்பாடு 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Dilum Amunugama - State Minister of 
Investment Promotion) 
මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශම් ශවලාව ලබා දීම 

පිළිබඳ හ්තුතිවන්ත ශවනවා.  

මශේ කථාව පටන් ගන්න කලින් මශේ මිත්ර ගරු  ර්ෂණ 

රා්කරුණා මන්ත්රීතුමාට ේත්තරයක් ශෙන්න අව යයි. ළතුමා 

විකෘතියක් ගැන කථා කරනවා. ඔබතුමාට මතක නැේෙ ෙන්ශන් 

නැ ැ, මහින්ෙ රා්පක්ෂ මැතිතුමා අගමැති ුරරශයන් ඉවත් වුණාට 

පහ්ශහේ, ඒ අගමැති ුරරය භාර ගන්න කියලා ඉහ්ශහල්ලාම 

ආරාධනා කශළේ ඔබතුමන්ලාශේ විපක්ෂ නායකතුමාට. ළතුමා 

ඒක භාර ගත්තා නම්, ළතුමා  අගමැති ශවලා ශම් ශවනශකොට 

්නාධිපති ශවන්නත් තිබුණා. ළශ මනම් ඔබතුමන්ලා මැතිවරණයක් 

ඉල්ලන්න ඕනෑත් නැ ැ. ළශ මනම් ඔබතුමාන්ලාට ශම් 

ශවනශකොට  ්නාධිපති ශකශනක් ලැබිලා ඔය කියන සුරංගනා 

කථා රියාත්මක කරන්නත් තිබුණා. ඔබතුමා කියනවාට වැඩිය 

්නතාවට ශම් 225ශෙනාම ළපා ශවලා තිශබන්ශන්- 

 

ැරු හර්්ණ රාාකරුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු රා්ය අමාතයතුමනි, අපි අගමැති ුරරය භාර ගන්න 

සූොනමින් හිටිශේ . අපි ඉතා පැ ැදිලිව ප්රකා  කළා, ශගෝඨාභය 

රා්පක්ෂ මැතිතුමා ්නාධිපති ුරරශයන් ඉවත් වන කාල 

වකවානුව  ගැන  ෙැනුවත් කරන්න කියලා. අපි ඒකට,- 

 

ැරු දිලුම් අමුුැම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 
ඊට පහ්ශහේ, අගමැති ුරරය භාර ගන්න කැමතියි  කියලා 

ලියුමක් ළේශේ ඇයි ළශ ම නම්? ඊට පහ්ශහේ,  ගිශේ  නැතත් 

කැමතියි කියලා ලියුමක් ළේවාශන්. ළශ ම ළක තීන්දුවක් ගන්න,-

[බාධා කිරීම්   ිප.  ිප. මට මශේ කථාව කරන්න ඉඩ ශෙන්න.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ ළතුමන්ලා කියනවා වාශේ 

ශම් 225ශෙනාම ්නතාවට ළපා ශවලා තිශබන්ශන් ශමන්න ශම් 

ශ ේතුව නිහා. ශවන ශ ේතුවක් නිහා ශනොශවයි. ශමොකක් ශ ෝ 

ශ ොඳ ශෙයක් කරන්න යනශකොට කරන්න ශෙන්ශන් නැ ැ. 

ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ මැතිතුමාට විරුේධව අරගළ කරලා 

ශනොශයකුත් ශේවල් කරලා ළතුමා ශගෙර යැේවා. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව විකෘතියක් ශවන්ශන් ශකොශ ොමෙ? පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ඉන්න මන්ත්රීවරු 225ශෙනා අතිපන් ර හ් ඡන්ෙයක් පවත්වලා, 

ඡන්ෙ 134කින් ්යග්ර ණය කරලා තමයි රනිල් වික්රමිනං  

මැතිතුමා  ්නාධිපතිවරයා  ැටියට පත් වුශණ්.   රනිල් වික්රමිනං  

මැතිතුමා පත් වුණාට පහ්ශහේ, ළතුමාත් ෙැන් රා්පක්ෂ පවුශල් 

ශවනවා!  හම ර විට ඒ ශවලාශේ ඒ ලියුම ලියන්ශන් නැතිව 

අගමැති ුරරය   භාර ගත්තා නම්  විපක්ෂ නායකතුමාත් රා්පක්ෂ 

පවුශල් ශවයිෙ ෙන්ශන් නැ ැ. ඉතින් ශම් නිහා තමයි ්නතාවට ශම් 

ශේ පාලනඥයන් ළපා ශවවී තිශබන්ශන්. ඒ ශකශහේ ශවතත්, මම  

ඒ කථාවට ඊට  වැඩිය ේත්තර ශෙන්න යන්ශන් නැ ැ. 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම මම වි ්වාහ 

කරනවා  ශම් ඉදිිපපත් කරපු අය වැය, අශප් රශට් නිෙ ිනන් පහ්ශහේ  

ඉදිිපපත්  කරන්න ශව්ජත  අමාරුම අය වැය ශවන්න පුළුවන් 

කියලා. ශමොකෙ, ආර්ථික අර්බුෙයක් ගැන අපි කථා කරනවා. ශම් 

ආර්ථික අර්බුෙය අශප් රටට විතරක් ශපොදු ශව්ජත ශෙයක් 

ශනොශවයි. අෙ ශලෝකශේ  ශබොශ ෝ රටවලට ශම් ආර්ථික අර්බුෙයට 

මුණුණ ශෙන්න ිනේධ ශවලා තිශබනවා. අෙ ඕහ්ශේලියාශේ, 

බ්රිතානයශේ ,- ශම් අර්බුෙය ශ ේතුශකොට පසුගිය කාලය තුළ 

බ්රිතානයශේ  අගමැතිවරු කිහිප ශෙශනක් පත් වුණා- ශම් තත්ත්වය 

තිශබනවා. ශම් රශට් අවාහනාවට ශම් රශට් අර්බුෙය තිශබන්ශන්, 

ළකක් විපක්ෂය නිහා  අශනක් ළක මාධය නිහා. තවමත්  ශම් 

අර්බුෙය තිශබන්ශන් ශම්වාට පින්ිනේධ ශවන්නයි.  ලංකාශේ 

විතරයි ශවන ශකොශ ේවත් නැ ැ ශමශ ම නැ ැ.  ැබැයි, BBC 

නාළිකාව ශ ෝ CNN ළක ශ ෝ විනාඩි 5කට, 10කට ොලා 
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බැු,ශවොත්, ශලෝකශේ  රටවලත් අෙ තිශබන අර්බුෙ තත්ත්වය 

 ුනනා ගැනීශම්  ැකියාව තිශබනවා. ඒ ශකශහේ ශවතත්, මම 

හිතනවා හිටපු ්නාධිපති ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ මැතිතුමා නිවැරදි 

තීන්දුවක් අරශගන, ශම් ශවනශකොට ගරු රනිල් වික්රමිනං  

මැතිතුමා ්නාධිපති ව ශයන් පත් ශවලා ඉන්න නිහා, ශම් 

අවහ්ථාශේ දී ශම් අර්බුෙශයන් ශගොඩ යෑම හඳ ා ඉදිිපපත් කළ  ැකි 

ශ ොඳම ෙැක්මක් ළතුමා ඉදිිපපත් කරලා තිශබනවා කියලා. 

ඔබතුමන්ලා කියන විධියට නත්තල් සීයාශේ අය වැයක්  ශනොශවයි 

ළතුමා ඉදිිපපත් කරලා තිශබන්ශන්, ශෙහැම්බර් මාහය ළඟ වුණාට.  

ළශ ම අය වැයත් තිබුණා. ළශ ම කරන්න පුළුවන් කාලයකුත් 

තිබුණා. අශප් මහින්ෙ රා්පක්ෂ මැතිතුමාශේ කාලශේ   ළවැනි අය 

වැය අපි ඉදිිපපත් කළා. පාරවල්වලට ෙ හ් ගණන් මුෙල් වියෙම් 

කළා. ඒ වාශේම ්නතාවට හ නාධාර   දුන්නා. ඒ කාලශේ  ඒවා 

කළා.  ැබැයි, ශලෝකශේ  රටවු,ත් ආර්ථික අර්බුෙයක 

ඉන්නශකොට, අපිත් ආර්ථික අර්බුෙයක ඉන්නශකොට ළවැනි අය 

වැයක් ඉදිිපපත් කරන්න බැ ැ. ළවැනි අවහ්ථාවක ඉදිිපපත් කරපු 

අමාරු, නමුත් ශ ොඳ ෙැක්මක් තිශබන ශ ොඳ අය වැයක් කියලා  

අපට ශම් අය වැය වි ව්ාහ කරන්න පුළුවන්.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම අපි  ුනනා 

ගන්නට අව යයි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළත්, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

පිටතත් ඉන්න කණ්ඩායම්. ඒ අයශේ පරණ ක්රමය වුශණ්ත් 

ආණ්ඩුව බලශයන් වට්ටලා, රට වට්ටලා, ආර්ථිකමය ව ශයන් 

ආණ්ඩුව වට්ටලා බලය ලබා ගැනීම.  ැබැයි, ඒ අය කවොවත් 

කල්පනා  කරන්ශන් නැ ැ, බලශේ  ඉන්න ආණ්ඩුව වට්ටනවාය 

කියන්ශන්  රට වට්ටනවා  කියන ළකයි කියන ළක.  

ඒ නිහා තමයි ළක කාලයක බහ ්ගිනි ති"ශ"  ට්රාන්හ්ශෙෝමර් 

පිපිශරේශේ  ර්ශේ  කාර්යාල ගිනි ති"ශ"  ෙළ ො මාලිගාවට පවා 

ශබෝම්බ ගැණුශේ  ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට පවා ශබෝම්බ ගැණුශේ. ඒ 

විධියට අෙ ශබෝම්බ ග න්ශන් නැ ැ. ෙැන් අු,ත් ශවලා තිශබනවා. 

අෙ අශත් තිශබන දුරකථනය තමයි තුවක්කුව ශවනුවට පාවි්ජචි 

කරන්ශන්. ඒ  ර ා අරගළ, ේේශඝෝෂණය ආදී ශනොශයක් ශේවල් 

හංවිධාන  කරලා, රටට ළන්න තිශබන ආශයෝ්න නතර කරලා, 

රශට්  හිටපු ආශයෝ්කයන් පිට මං කරලා, ශම් රට ශලෝකශයන්ම 

අර්බුෙක  තිශබන, කළු පැල්ලමක් තිශබන රටක් බවට පත් කරලා 

ශම් කරන්න  ෙන්ශන්ත් ආණ්ඩුව වට්ටලා, රට වට්ටලා බලය 

අල්ලා ගැනීම තමයි. මා හිතන්ශන් නැ ැ, රනිල් වික්රමිනං  

මැතිතුමාත් ළක්ක ඒක ඒ  ැටි ශල්ින ශවයි කියලා. ළතුමා ඒ 

කටයුතු ශ ොඳින් කළමනාකරණය කරශගන ඉදිිපයට යන බව 

අපට ශපශනනවා.  

අර්බුෙය ගැන කථා කර-කර ඉන්නවා ශවනුවට ්නාධිපතිතුමා 

ඉදිිපපත් කරලා තිශබනවා, අර්බුෙශයන් ශගොඩ ඒශම් වැඩහට න් 

 ා රියාමාර්ග.  ැබැයි, ඒක ්නතාවටවත්, ආශයෝ්කයන්ටවත්, 

කාටවත් හ න ලැශබන ක්රමයක් ශනොශවයි. ළක පැත්තකින්, 

හමෘේධිලාභීන්, දුප්පත් ්නතාව, ආබාධිත පුේගලයන්, වැඩිහිටියන් 

ආරක්ෂා කිරීම හඳ ා ශම් තිශබන අමාරු තත්ත්වය තුළත් වි ාල 

මුෙල් ප්රමාණයක් ශවන් කරලා තිශබනවා. ඒ අය හඳ ා ලබා ශෙන 

දීමනා  වැඩි කරලා තිශබනවා. හම ර දීමනා රුපියල් 3,000 ිනට 

රුපියල් 7,000 ෙක්වා වැඩි කරලා තිශබනවා. ශම් අමාරු තත්ත්වය 

තුළත් ශහෞ යය හ  අධයාපනය වැඩිදියුණු කරන්නත් මුෙල් 

ආශයෝ්නය කරලා තිශබනවා. වවෙය පීඨයක් අු,තින් ආරම්භ 

කිරීමට මුෙල් ශයොෙවන්න ශම් අය වැය තුළින් ශයෝ්නා කරලා 

තිශබනවා. ඒ මුෙල් හපයා ගන්න විධියත් ශම් අය වැය ශල් නශේ  

හඳ න් කරලා තිශබනවා.  

 ැබැයි, අපි මතක තබා ගන්න ඕනෑ කාරණයක් තිශබනවා. 

ශම් මට්ටමින් ශ ෝ අෙ ශම් රට රැඳිලා තිශබන්ශන් ශනොශයකුත් 
කණ්ඩායම්වල හ ාය මත. ප්රධාන ව ශයන් අපනයනකරුවන්ශේ 

ආොයම නිහා තමයි අෙ ශම් රට ශම් තත්ත්වශයන් ශ ෝ රැඳිලා 
කටයුතු කරශගන යෑමට  ැකියාව ලැීජ තිශබන්ශන්. ඒ නිහාම 

තමයි, ළතුමාශේ අය වැය කථාශවන් ආශයෝ්න හ  අපනයන 
වැඩිදියුණු කිරීම හඳ ා විහ්තරාත්මක වැඩ පිළිශවළක් ළතුමා 

 ුනන්වා දීලා තිශබන්ශන්. අපි ආශයෝ්කයන්ශගන්, ළශ ම 

නැත්නම් අපනයනකරුවන්ශගන් හමාව ඉල්ලන්නත් ඕනෑ. 
ශමොකෙ, ශම් තිශබන අප සු තත්ත්වය යටශත් ශනොශයකුත් බදු 

වර්ග ඒ අයට  ුනන්වා ශෙන්නත් ිනේධශවලා තිශබනවා, ර්යට 
ආොයම් අව ය නිහා.  ැබැයි, ශම් තත්ත්වශයන්  ශ ෝ රට ඉදිිපයට 

යෑම පිළිබඳවත් අපි  අපනයනකරුවන්ටත් හ්තුතිවන්ත ශවන්න 
අව යයි. ඒ අය ශගශනන ශඩොලර් ප්රමාණශයන් තමයි අෙ අපි 

ඉන්ධන ගන්ශන්  ගෑහ් ගන්ශන්. ඒවා ලබාශගන ශම් තත්ත්වශයන් 

ශ ෝ ශම් රට පවත්වාශගන යන්න අපට  ැකියාව ලැීජ 
තිශබන්ශන්ත් ඒ අය නිහායි. නමුත් ඒ අයටත් බදු පනවන්න ිනේධ 

වීම පිළිබඳව අපි කනගාටු වුණත්, කරන්න ශෙයක් නැති නිහා 
අපට ඒ කාර්යය කරන්න ිනේධශවලා තිශබනවාය කියන 

කාරණයත් මතක් කරන්න අව යයි. නමුත් අපනයනකරුවන් දිිප 
ගන්වන්න  අපි නව හැලැහ්මක් රියාත්මක කරනවා. ඒ අයට 

අව ය විදුලිය ශනොකඩවා ලබා ශෙන්න, ඒ අයට අව ය ඉන්ධන, 

quota ක්රමශයන් බැ ැරව ඒ කලාප තුළ ලබා ශෙන්න, ඒ හඳ ා 
ඉන්ධන පිරවුම් ල් ආරම්භ කරන්න, ඔවුන්ට ශහේවය හපයන 

ශ්රමිකයන්ශේ ීවවන හටන ්යග්ර ණය කිරීම හඳ ා පුළුවන් තරම් 
හ න ලබා ශෙන්න වැඩ පිළිශවළ  ගණනාවක් ශම් අය වැය 

ශල් නශේ  ඇතුළත් කරලා තිශබනවා.  

අපනයනකරුවන් මුණුණ ශෙන තවත් ප්රධාන ප්ර ්නයක් තමයි, 

ඉපැරණි පනතකින් හකහ් වුණු ෙැනට රශට්  රියාත්මක වන 

කම්කරු නීති. ඒ කම්කරු නීති ශනොශයක් වර හංශ ෝධනය කරලා 

තිශබනවා. අෙ ඒ නීති ප්ර ්නහ ගත තත්ත්වයකට පත්ශවලා 

තිශබනවා. ඒ නිහාම ඒ නීති හංශ ෝධනය කළ යුතු බවට 

්නාධිපතිතුමා ළතුමාශේ අය වැය කථාශවන් ශයෝ්නා කරලා 

තිශබනවා.  

විශ ේෂශයන්ම ශම් ප්ර ්නශයන් ළළියට යන්න නම් අපි ප්රධාන 

ව ශයන් විශේයය ඍජු ආශයෝ්න - Foreign Direct 

Investments, FDIs - ආකර්ෂණය කරන්න වැඩ පිළිශවළක් හකහ ්

කරන්න ඕනෑ. යම් ආශයෝ්කයන් ප්රමාණයක් ඇවිල්ලා ගැටු, 
තත්ත්ව තුළ හිරවී ිනටියා, ශනොශයකුත් රා්ය ආයතනවලින් 

අනුමැතිය ලබා ගැනීශම්දී. ශම් වනශකොට ්නාධිපතිතුමා 
ආශයෝ්න ප්රවර්ධන කැබිනට් ඇමතිවරයා  ැටියට කටයුතු 

කරනවා. ළතුමාශේ ේපශෙහ් මත, ඒ හිරශවලා හිටපු 

ආශයෝ්කයන් 73ශෙශනකු ශවනුශවන් ශඩොලර් මිලියන 500ක 
පමණ ආශයෝ්න හම්බන්ධශයන් අපි වෙනිකව ගිවිසුම් අත්හන් 

කරලා ඒ අයට ඒ ප සුකම් හලහා තිශබනවා. ශ්රී ලංකා ආශයෝ්න 
මණ්ඩලය one-stop shop හංකල්පය යටශත් IFC -Investor 

Facilitation Centre- ළක ආරම්භ කරලා, ඒකට IFCC                         

- Investor Facilitation  Centre Committee - ළක  ුනන්වා දීලා, 

ළයට ප්රධාන රා්ය ආයතනවල -මධයම පිපහර අධිකාිපය ශේවා, 

නාගිපක හංවර්ධන අධිකාිපය ශේවා, වනීවවී හංරක්ෂණ 
ශෙපාර්තශම්න්තුව ශේවා- අධයක්ෂ ්නරාල්වරු ඇතුළත්  

තිශබනවා. හති ශෙකකට වරක් ඒ අය රැහ්ශවලා, 
ආශයෝ්කශයන්ට තිශබන ප්ර ්න විහඳාගන්න ආශයෝ්කයන් රට 

වශට් යවන්ශන් නැතිව -ප්රාශේයය හභාවට, මධයම පිපහර 
අධිකාිපයට  ා ශවනත් තැන්වලට- ශ්රී ලංකා ආශයෝ්න 

මණ්ඩලශේ  නිලධාිපන්ශේ අනුමැතියක් ලබා ගැනීශම් කටයුතු ශම් 

වන විට රියාත්මක කරශගන යනවා. 

පසුගිය කාලශේ  ඒ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අවුරුදු 5ක්, 6ක් 

ගිහිල්ලා තිබුණා. ෙැන් ේපිපම ව ශයන් හති ශෙකක් ශ ෝ තුනක් 
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ඇතුළත ඒවාට අවහර ශෙන්න පුළුවන්ෙ, බැිපෙ කියන කාරණය 

පවහලා, පුළුවන් නම් ඒවාට අත්හන් කරනවා. ශම් ශවනශකොට ඒ  

කටයුතු  රියාත්මක ශවමින් යනවා. ෙැන් තිශබන තත්ත්වය අනුව 

ෙැනට තිශබන BOI හ න පැශක්්ය මදි, ළම නිහා ඉදිිපශේ දී 
ආශයෝ්කයන් හඳ ා ආකර්ෂණීය අු,ත් හ න පැශක්්යක් 

 ුනන්වා දිය යුතුයි කියලා අය වැය කථාශේ හඳ න් ශවනවා. ඒ 

වාශේම ග්රාමීයව ශවශහන දුප්පත් තරුණයන් ෙැනට ිනටින ආර්ථික 

තත්ත්වශයන් නඟා ිනටුවීම හඳ ා, ර්ශේ  ඉඩම් ශවන්න පුළුවන්, 

ර්ශේ  ශගොඩනැඟිලි ශවන්න පුළුවන් ආශයෝ්න මණ්ඩලශේ  

අනුමැතිය යටශත් ඒ අයට අර facilities - BOI ප සුකම් - ඒ 
විධියටම ඒ අයශේ අනු කර්මාන්ත ාලාවක් ග්රා මීය ප්රාශේයය 

ශල්කම් ශකොට්ඨාහවල ඉදි කරන්න ශ ෝ තිශබන ශගොඩනැඟිලි ඒ 

අයට බදු ක්රමයට ලබා දීලා ගශම් අයට රැකියා හැපයීශම් 

වැඩහට නක් හ  ළශහේ කරන අයට විශ ේෂ බදු හ න පැශක්්යක් 

ලබා දීමට ශම් වන විට ක්රමයක් අනුගමනය කරමින් යනවාය 

කියන කාරණයත් අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ. පැරණි ක්රමයට අනුව 

ආශයෝ්කශයෝ පැමිණිලා ඉඩමක් ශහොයන්න ඕනෑ. වයාපෘතිය 

ශකොශ ේෙ පටන් ගන්ශන් කියලා ශහොයන්න ඕනෑ. ඒ විධියට අුනශර් 

අතපත ගාන තත්ත්වයක් තමයි තිබුශණ්.  ැබැයි, 

්නාධිපතිතුමාශේ ේපශෙහ් අනුව ආශයෝ්නය කිරීම හඳ ා 

සූොනම් වයාපෘතිවලට - ready-to-invest projectsවලට - 

අනුමැතිය ලබා දීමට අපි ශම් වන විට කටයුතු කරශගන යනවා. ඒ 

ready-to-invest projects හඳ ා අපි ඉඩම්  ුනනාශගන 

තිශබනවා. ඒ ඉඩම්වලට පිපහර හ  ඉදිකිරීම් හඳ ා අව ය 

අශනකුත් අනුමැතිය අපි ලබාශගන තිශබනවා. හංතාරක ක්ශෂේත්රය 

හඳ ා වන ශ ෝටල් ශේවා, නැත්නම් නිෂ්පාෙනය -manufacturing 

- හඳ ා වූ කර්මාන්ත ාලා ශේවා, ශවනත් ශෙයක් ශේවා, අපි ඒ 

හඳ ා අව ය මිමි ප්රමාණ  ුනනාශගන, ආශයෝ්න මණ්ඩලය  ර ා 

අව ය අනුමැතිය ලබාශගන තිශබනවා වාශේම, ආශයෝ්කයන් 

ආපු ෙවහට පසුවො ම ඒවාශේ  ආශයෝ්නය  කටයුතු පටන් ගන්න 

පුළුවන් තත්ත්වශේ  වැඩහට නකුත් ශම් ශවනශකොට අපි දියත් 

කරලා තිශබනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, අය වැය කථාශේ හඳ න් වුණු පිපදි ශම් 

ිනයල්ලටම ප සුකම් හැලසීම හඳ ා ආශයෝ්න මණ්ඩලය, 

අපනයන හංවර්ධන මණ්ඩලය, SLECIC කියන රක්ෂණ 

ආයතනය,  වයවහාය හංවර්ධන අධිකාිපය යන ශම් ිනයල්ල 

ඒකාබේධ කරලා ළක ආයතනයක් නිර්මාණය කරන්නත් අතිගරු 

්නාධිපතිතුමා ශම් ශවනශකොටත් ේපශෙහ් දීලා තිශබනවා. ශම් අය 

වැය  ර ා ඒ හඳ ා රුපියල් මිලියන 100ක් ශවන් කර තිශබනවාය 

කියන කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ඒ වාශේම, අු,තින් කර්මාන්තපුර ආරම්භ කිරීම හඳ ාත් 

කටයුතු කරනවා.  ම්බන්ශතොට ආරම්භ කර තිබුණු ඒ වයාපෘතිය 

වැඩිදියුණු කරන්නත්, ත්රිකුණාමලය වරාය ආශ්රිත ඒ 

කර්මාන්තපුරයක් ආරම්භ කරන්නත්, ේතුශර් රැකියා විරහිත 

තරුණ තරුණියන් ගැන කල්පනා කරලා මාන්කුලම් ප්රශේ ශේ  

අක්කර 3,000ක් පමණ වි ාල කර්මාන්තපුරයක් ආරම්භ  

කරන්නත් ශම් වන විට මූලික කටයුතු ආරම්භ කර තිශබනවාය 

කියන කාරණයත් ශම් අවහ්ථාේ මතක් කරන්නට අව යයි. 

ඒ වාශේම, අශප් අපනයනවලින් රටට ළන ශඩොලර් ප්රමාණය 

ගැන අපි නිතරම කථා කළත්, ශම්වා ිනයයට 100ක් නිවැරදිෙ 

කියන ළක පිළිබඳ ප්ර ්නයක් තිශබනවා. හම ර අපනයනකරුවන් 

ඉන්නවා, අපනයනය කරන්ශන් ශම් රටින්. නමුත් ඒ ශඩොලර් ටික 

තිශබන්ශන් ශවන ශකොශ ේවත්. ඒ කාරණය විතරක් ශනොශවයි, 

තවත් ශමවැනි කාරණා පසු විපරම් කිරීම හඳ ා ශකොමිෂන් 

හභාවක් අව යයි. ඒ ආයතනවල ශහේවකයන්ට හලකන්ශන් 

ශකොශ ොමෙ, ශමශ ේ තිශබන තත්ත්වය නිහා බැිප ශවලාවත් ඒ 

කර්මාන්ත ාලාව වැණුශණොත් -ගරු  ර්ෂණ රා්කරුණා 

මන්ත්රීතුමා ඒක විහිළුවට ගත්තා- ඒ ශහේවකයන්ට යම් වන්දියක් 

ලබා ශේන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියන කාරණා පරීක්ෂා කිරීම හඳ ා 

්ාතික ලලොයීතා ශකොමිෂන් හභාවක් -ෙැන් ළය ශල්කම් 

කාර්යාලයක්  ැටියට තිශබන්ශන්- පිහිටුවීම හඳ ා අව ය මූලික 

කටයුතු ශම් ශවනශකොට රියාත්මක ශවමින් යනවා.  

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රා්ය අමාතයතුමනි, ෙැන් කථාව අවහන් කරන්න. 

 

ැරු දිලුම් අමුුැම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

මම ඉක්මනින් අවහන් කරන්නම්, මූලාහනාූ ඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

විශ ේෂශයන්ම FTAs - Free Trade Agreements - ශවළඳ, 

වාණි්  ා ආ ාර සුරක්ෂිතතා අමාතයාං ය  ර ා නැවත හලකා 

බලා කටයුතු කරන්න වැඩ පිළිශවළක් හකහ් කරනවා.  

ේො රණයක් ශලහ ඉන්දියාව ගත්ශතොත්, අපට කෑලි මිලියන 

18යි ඉන්දියාවට යවන්න පුළුවන්. ගිවිසුම අත්හන කරපු ෙවශහේ 

ඉඳලාම ඒ ගණන. නමුත් ඒ සීමාව ඉවත් කරන්න ෙැන් අපි ම  

ශකොමහාිපහ්තුමා හමඟ හාක්ජඡා කරලා තිශබනවා වාශේම, ඒ 

හඳ ා ළතුමාශේ ශ ොඳ ප්රතිතාර ලැීජ තිශබනවා.  

අපි ළතැනින් ළ ාට ගියාම, විශ ේෂශයන්ම Logistics 
Infrastructure Development Programme ළක රියාත්මක 

කරනවා. අපට වරාය  ශෙකක් තිශබනවා, ඒ වරායයන් ශෙක  

වාශේම ශබොශ ෝ ඉඩ කඩ තිශබන මත්තල ගුවන් ශතොටුපළ අපට 

ඒ හඳ ා භාවිත කරන්න පුළුවන්. මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ශම්  ර ා logistics hub ළකක් නිර්මාණය කරන්න කටයුතු 

කරන අතර, ිනයල්ලටම වඩා අව ය වන, ඔබතුමාත් නිතරම කථා 

කරන, Ease of Doing Business Index -  වයාපාර කටයුතු 

ප සු කිරීශම් ෙර් කශයහි - rankings වැඩි කර ගැනීම හඳ ා ශම් 

තිශබන ිනයු, නීති රීති, ශරගුලාින ළකතු කරලා ශබොශ ොම හරල 

නීතියක් හකහ් කිරීම හඳ ාත් ශම් ශවනශකොට අවතීර්ණ ශවලා 

තිශබනවාය කියන කාරණයත් හඳ න් කරනවා.  

මට කථා කරන්න කාලය ලබා දීම ගැන මූලාහනාූ ඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමාට මශේ හ්තුතිය පළ කරනවා. 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (පූ්ය) අතුරලිශේ  රතන හ්වාමින් ව න්හ. ඔබව න්ශහේට 

විනාඩි 9ක කාලයක් තිශබනවා. 

Order, please! ඊට ප්රථම, කවුරුන් ශ ෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් 

මූලාහනය හඳ ා ගරු ශේු, කුමාර් මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝ්නා 

කරන්න. 

 

ැරු ීමිකඥ නිමල් සිිකපාල ද සිල්වා මහතා (වරාය, නාවික 

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

துகறமுகங்கள், கப்பற்றுகற மற்றும் விமான தசகவகள் 

அகமச்சர்) 

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

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු ශේු, කුමාර් ම තා ෙැන් 

මූලාහනය ගත යුතුය"යි මා ශයෝ්නා කරනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ප්ර ්නය විමසන ලදි් , සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ැරු ීමිකඥ නප්රේම්නාත් . .  නදොලවත්ත මහතා 

මූලාසනනය්  ඉවත් වුනය් , ැරු නේලු කුමාර් මහතා මුලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிதரம்நாத் சி. ததாலவத்த அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு தவலு குமார் அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள்.  

 Whereupon  THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE left the 
Chair, and  THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 
[අ.භා. 3.06  
 

ැරු (පූාය) අතුරලින  රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வை.) அத்துரலிதய ரதன ததரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2023 වර්ෂය ශවනුශවන් 

ඉදිිපපත් කළ අය වැය ගැන අෙ හ් කීපයක් ප්රකා  කරන්න මා 

කැමැතියි.   ශම් අය වැය අපි ඉදිිපපත් කරන්ශන් ඉති ාහශේ  ශපර 

ශනොවූ විූ  ඉතාම බරපතළ ආර්ථික අර්බුෙයක රට ගිීන තිශබන 

ශමොශ ොතක. පාහල් ෙරුශවෝ ේශේ කාලශේ  පාහශල් විනාඩි 

ප ශළොවක් නැගිටලා හිටිශයොත්,  තර පහ්ශෙශනක් කලන්ශත 

 ැදිලා ඇෙ වැශටනවා. විශ ේෂශයන්ම නාගිපක ප්රශේ වල ඉන්න 

දුගී ්නතාව ඉතාම අමාරුශවන් ීවවත් ශවන්ශන්. ගැබිනි මේවරු, 

කිිපශෙන අම්මලා, ෙැඩි ආ ාර අශ ේනියකට මුණුණ දීලා ිනටිනවා. ඒ 

වාශේම විශ ේෂශයන්ම නාගිපක ප්රශේ වල ළදිශනො රහ්හා කරන, 

කුීන වැඩ කරන ්නතාව කිිනම කුීන වැඩක් නැතුව අන්ත 

අහරණශවලා ඉන්ශන්. ශම්ක මුළු ම ත් හමා්යම ඉතාම ශේෙනීය 

විධියට ආධයාත්මිකව කඩා වැටි්ජත යුගයක්. හම ර පාහල්වල, 

විශ ේෂශයන්ම ම ා විෙයාල කියන පළාත් හභා යටශත් පාලනය 

වන පාහල්වල,  වි ාල ව ශයන් මත් ද්රවය පැතිිපලා තිශබනවා.  

අශනකුත් පාහල්වලත් යම් හැලකිය යුතු ප්රති තයකින් පැතිර 

තිශබනවා. අපි ණය ශගවා ගන්න බැිපව, අපට කිිනම රටකින් ණය 

ශනොශෙන, රශට් ආර්ථික වි ්වාහය බිඳ වැටුණු අවහ්ථාවක තමයි 

ශම් අය වැය ඉදිිපපත් කරන්ශන්.  

රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමා තමයි ෙැන් ්නාධිපතිවරයා  ැටියට 

ඉන්ශන්. අපි ළතුමාත් ළක්ක කතා කරනශකොට, අපටත් වඩා 

ශ ොඳට ළතුමා අශප් අෙ හ්  ෙන්න බව ශපශනනවා. අර්බුෙය ගැන 

කියනශකොටත් ළතුමා ශ ොඳින් ඇණුම් කන් ශෙනවා. ළතුමා අශප් 

අෙ හ් ෙන්න බව, අධයයනය කරපු බව අපට ශපනුණා.  ැබැයි ශම් 

අය වැය ශල් නය දි ා බැු,වාම, අපට අවශබෝධ ශව්ජත ශේ 

ශමයයි. රනිල් වික්රමිනං  ්නාධිපතිවරයා මුෙල් ඇමතිවරයා 

විධියට ඉදිිපපත් කරපු ශම් අය වැය ශල් නය, රශට් තිශබන 

අර්බුෙයට කිිනම ආමන්ත්රණයක් නැති, කිිනම වැෙගැම්මකට නැති,  

ඇත්තටම ණුළං ශබෝල අය වැයක්. ළතුමා ම ා ප්රාඥශයක්, ෙැනුවත් 

ශකශනක්, ශ ොඳ බුේධිමශතක් බව ශන් කියලා තිශබන්ශන්. ළම 

නිහා අපි හිතුවා ළතුමාශගන් ශම් අය වැශේ දී ශමොකක් ශ ෝ අමුතු 

ශෙයක් අපට ෙකින්න පුළුවන් ශවයි කියලා. අශන්, බැු,වාට පහ්ශහේ 

ශම් ශලෝශක්  හරක් නැ ැ. ළතුමා ඉන්ශන් ශපොශ ොට්ටුශේ 

හරණින්. ශ්රී ලංකා ශපොදු්න ශපරමුශණ් හරණින්. රා්පක්ෂවරුන්ශේ 

ආිනර්වාෙය යටශත්යි ළතුමා ඉන්ශන්. ඒශගොල්ශලෝ විරුේධ 

වුශණොත් ළතුමාට පවතින්න බැ ැ. ඒශගොල්ලන්ශේ  යිශයන් 

ළතුමා බලයට ආශේ.  

 ැබැයි අතීතශේ  ළතුමන්ලා කරපු ිනයල්ලම ශමම අය වැය 

ශල් නශේ  පළමු පිටු තුශන් විශේතනය කරලා තිශබනවා. 

ළතුමාශේ ම ා පිපමාණ විවෘත ආර්ථිකය නිහා තමයි ශම් රට 

දියුණු වුශණ්, ත්රහ්තවාදී කැරැල්ලක් ආශේ නැත්නම් පුදුම විධියට 

රට ඉහ්හර ට යනවා කියලා ළතුමා කියලා තිශබනවා. ශම් රටට 

ත්රහ්තවාදී කැරැල්ලක් නිර්මාණය කශළේ කවුෙ? ඒ, ළක්හත් ්ාතික 

පක්ෂශේ  විශේ  ප්රතිපත්තිය  ා ආර්ථික ප්රතිපත්තිය. 1988-89 

කැරැල්ශලන් ප්රකාිනත ශේ කුමක් වුණත්, 1988-89 කැරැල්ල 

රැකියා විරහිත ේගත් තරුණයන්ශේ අහ නශේ  ප්රතිලලයක් 

 ැටියට ළො ්නාධිපති ශප්රේමොහ මැතිතුමා පත් කරපු ශකොමිහශම් 

වාර්තාශේ හඳ න් කරලා තිබුණා. ඒ අනුව, 1987 වනශකොට 

ළතුමන්ලාශේ ආර්ථික වර්ධනශේ  තත්ත්වය ශමොකක්ෙ? ළක්හත් 

්ාතික පක්ෂය ආශේ  හැරයක් බලයට ආශේ ඡන්ෙ වර්්නය 

කරලා. ළශ ම නැතිව, ප්ර්ාතන්ත්රවාදීව ඡන්ෙය තිබුණා නම් ළො 

ළක්හත් ්ාතික පක්ෂය හම්පූර්ණශයන්ම පරා්ය වනවා  

ආණ්ඩුවක් ශගොඩනඟන්න බැිප වනවා. ළශ ම තත්ත්වයක් 

තිබිලාත් ෙැන් රනිල් වික්රමිනං  ම ත්මයා කියනවා, ත්රහ්තවාදී 

කැරැල්ලක් ආශේ නැත්නම් රට පුදුම විධියට ඉහ්හර ට යනවා 

කියලා.  

 ැබැයි, ළක්හත් ්ාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව යටශත් ආරම්භ කරපු 

කර්මාන්ත ශමොනවා ෙ? වාමාංිනක ්ාතිකවාදී  ැඩයක් තිශබන ශ්රී 

ලංකා ශපොදු්න ශපරමුණට අඩු ගණශන් වරායවල් ටිකවත් 

ආරක්ෂා කර ගන්න යම් ශ ෝ අෙ හක් තිබුණා. නමුත්, ශම් 

මිනිහ්සු ශමොනවා ෙ ශම් අය වැය ගැන කියන්ශන්? ශම් අය වැශේ  

පළමු පිටු  තර කියවා තිශබනවා ෙ? ලජ්්ා නැේෙ? මට හිතා 

ගන්නවත් බැ ැ අය වැශයන් කරන්ශන් ශමොකක් ෙ කියලා. අය 

වැයක් ඉදිිපපත් කරනශකොට අඩු ගණශන් තමන් ඉන්න පිල අනුව, 

තමන් ඉන්න කණ්ඩායම අනුව යම්කිින ශවනහක් කරන්න ඕනෑ 

ශන්ෙ? තමන් තනි පුේගලශයක් කියලා හිතලා ඒකට ගැළශපන්න 

අය වැය ඉදිිපපත් කරන්න ඕනෑ ශන්ෙ? ශමොශළේ කලඳක් තිශබන 

ශකශනකුටවත් ශම් අය වැයට පක්ෂ ශවන්න පුළුවන් ෙ? ශම් අය 

වැය ශල් නශේ  තිශබන කතා අපට පිළිගන්න පුළුවන් ෙ?  ඒ ගැන 

කිිනම හංවාෙයක් නැ ැ. 

රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමා ශ ොඳට ෙන්නවා, අෙ ශගෝීනය 

ව ශයන් තිශබන තත්ත්වය. ළතුමා UN Climate Change 

Conference ළකට ගිහිල්ලා ඉතාම ශ ොඳ කථාවක් කළා. කලින් 

කිේවා වාශේම ළොත් ළතුමා කිේවා, 2030 වන විට රශට් හමහ්ත 

විදුලි ඉල්ු,ශමන් ිනයයට 70ක් පුනර්්නනීය බල ක්තිය තුළින් 

නිපෙවන බවත්, ිනයයට 30ක් ගල් අඟුරු  ා ඉන්ධනවලින් 

නිපෙවන බවත්, ඒ කරා අපි ගමන් කරමින් ිනටින බව. ඒ වාශේම, 

carbon emission  අඩු කිරීම හඳ ා ශලෝකය කිින ශෙයක් කර 

නැති බවත්, ඒ හඳ ා අපි ළඩිතරව  පියවර ගන්නා බවත් ළතුමා 

කිේවා. ළශ ම කිේවාම අපි හිතුවා, ළතුමාශේ අෙ හ් ේෙ හ් ශම් 

අය වැය ශල් නය තුළ නිශයෝ්නය ශවයි කියලා. නමුත් ඒ කිිනම 

අෙ හක් ශම් අය වැය ශල් නය ඇතුශළේ නිශයෝ්නය ශවන්ශන් 

නැ ැ. ශම්ශක් කියලා තිශබන්ශන්, 1977   ිප ශෂෝක් කියලායි. 

ඉතින් ශෂෝක් නම්, ඒ කාලශේ  තිබි්ජත කර්මාන්ත ශමොනවාෙ? ෙැන් 

ශම් ිනයු,ශෙනාම ශපෞේගීනකරණය ගැන ශගොඩක් කථා කරනවා.  

මැතිනියශේ කාලශේ  රුිනයාශේ අනුග්ර ශයන් හ  ඒ  

ප්රගතියලි ආණ්ඩු විිනන් වි ාල කර්මාන්ත පේධතියක් රශට් ශගොඩ 

නැඟුවා. කඩොින කම් ල් ශෙකක් අපට තිබුණා, රහායනික 

කම් ල් අපට තිබුණා. විශ ේෂශයන්ම ිනශමන්ති කම් ල් තිබුණා. 

ශරදිපිළි කම් ල් වි ාල ප්රමාණයක් අපි  ෙලා තිබුණා. වාශන් 

කම් ල තිබුණා. ශම් ඔක්ශකෝම අපි ශගොඩනඟලා තිබුශණ්. 

1977ඉඳලා 1994 ශවනකම් යූළන්පී ආණ්ඩුව යටශත් ශගොඩ නඟපු 

කර්මාන්ත ශමොනවාෙ? ළතුමන්ලා අශප් රට ශට්ලර් හාප්පුවක් 

කළා. ඒශකන් ම ා ශලොකු ශක්තුමතියක්  ැශෙනවාෙ? ඇඟු,ම් 

අපනයනශයන් අශප් රටට වර්ෂයකට ශඩොලර් බිලියන 5ක් 

ලැශබනවා  කිේවාට, ඇත්ත ඇහ්තශම්න්තුව ගත්ශතොත් ශම් 

හල්ලිවලින් ශඩොලර් බිලියන ළක මාරක්වත්  ම්බ ශවන්ශන් 

නැ ැ.  
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මම කියන්ශන් නැ ැ, අශප් රශට් ශවශළඳ ශපොළ නැවතත් 

1970-77 කාලයට යන්න ඕනෑ කියලා. මම කියන්ශන් නැ ැ, අශප් 

රශට් ශවශළඳ ශපොළ නැවතත් 1994 - 2000 කාලයට යන්න ඕනෑ 

කියලා. අු,ත් ගමනකට අපි මුල පුරන්න ඕනෑ  විශේ  

ආශයෝ්කශයෝ ලංකාවට ළන්න ඕනෑ  අු,ත් ආශයෝ්කශයෝ 

කැඳවන්න ඕනෑ. ශලෝකශේ  හමා්වාදී රටවල් ඒ විධියට ගිහිල්ලා 

තිශබනවා. ඒක අපි ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ීනනය විවෘත ආර්ථිකයට 

ගිශේ  ශකොශ ොමෙ? මැශල්ිනයාව විශේ  ආශයෝ්කශයෝ කැඳවා 

ගත්ශත් ශකොශ ොමෙ?   වියට්නාමශේ  ක්රමය ගැනත් ශම් අය වැශේ  

තැන් ශෙක තුනකම හඳ න් කරලා තිශබනවා. වියට්නාමය 

කියන්ශන් ශකොමියුනිහ්ට් පක්ෂය යටශත් ඉතාම සූක්ෂ්මව රට තුළ 

මුෙල් රඳවා ගන්න ේපාය මාර්ගිකව ඉතා විධිමත් හැලැහ්මකට 

රියාත්මක වුණු රටක්. ශම් තිශබන ශලෝක ක්රමය යටශත් ීනනය 

හ  වියට්නාමය මෑත කාලශේ  ඉහ්හර ට ගියා. විශ ේෂශයන්ම අපි 

කවුරුත් ෙන්නවා, අෙ බිලියන ළකකට වැඩි ්නග නයක් ිනටින 

ීනනය තමයි ශලෝකශේ  ආර්ථික බලවතා කියලා. ශකටිශයන්ම 

කියනවා නම් අෙ ඇශමිපකාව පවතින්ශන් ීනන ණයවලින්. ඇත්ත 

කථාව ඒකයි. අෙ ශලෝකශේ  ආර්ථික බලවතා ීනනය.  ගිය ආණ්ඩුව 

කාලශේ  ශලොකුවට කයිවාරු ගැණුවා, - 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු හ්වාමීන් ව න්ශහේට තවත් විනාඩි ශෙකක කාලයක් 

පමණයි තිශබන්ශන්. 

 

ැරු (පූාය) අතුරලින  රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வை.) அத்துரலிதய ரதன ததரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

මට නියමිත කාලය ශබොශ ොම ශකටි ශවනවා. ඒ නිහා මට ශම් 

කරුණු කියා ගන්න විධියක් නැ ැ. මා ෙන්නා විධියට මට නියමිත 

කාලශයන් තවම ගිහිල්ලා තිශබන්ශන් විනාඩි 7යි. කමක් නැ ැ, 

මශේ කථාව පුළුවන් තරම් හාරාං  කරලා ඉදිිපපත් කරන්න   

බලන්නම්.  ඒ නිහා ශම් අය වැය තුළ ්ාතයන්තරශේ  ඇතිශවලා 

තිශබන තත්ත්වය ගැන අවශබෝධයක් නැ ැ. මූලාහනාූ ඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ශලෝක ආර්ථික අර්බුෙශේ  පළමුවැනි කතිකාව 

ඇතිශවලා තිශබන්ශන් කාලගුණික විපර්යාහය පිළිබඳවයි. ඒ 

කියන්ශන්, 2050 වන විට ශලෝකශේ  ඉන්ධන හ  ගල් අඟුරු 

භාවිතය හම්පූර්ණශයන්ම නවත්වන්න ඕනෑ. අෙ ඇතිශවලා 

තිශබන ෙැවැන්ත පාිපහිපක අර්බුෙ ශෙහ බලන්න. ශමන්න ශම් 

අර්බුෙයත් ළක්ක අපි කල්පනා කරලා බැු,වාම යුශරෝපයට වඩා, 

ඇශමිපකාවට වඩා, ්පානයට වඩා අපට ලංකාව ඉක්මනින් ශගොඩ 

ගන්න පුළුවන්, නැඟිට්ටවන්න පුළුවන් මට්ටමක තිශබනවා. 

ශමොකෙ, අපි ශම් ශලෝක හම්මත රාමුශේ ඉහ්හර ට ගිය රටක් 

ශනොශවයි. ඒක නිහා ශලෝකශේ  තිශබන පාිපහිපක තත්ත්වය  

යටශත් ඉක්මනින් අපට ශගොඩ ළන්න පුළුවන්.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ඉතිිපව තිශබන කාලශේ  

 ැටියට මම කරුණු කීපයක් කියන්නම්. ශගොවිතැන ගැන ශම් අය 

වැය ශල් නය තුළින් ශමොනවාෙ කියලා තිශබන්ශන්? රනිල් 

වික්රමිනං  මැතිතුමාශේ ශම් අය වැය ශල් නශයන් කියන්ශන්   බදු 

ප්රතිපත්තියක්  ෙලා, ඉක්මනින්ම ඉඩම් ටික විකුණන්නයි. 

ප්රතිපත්ති ශේගවත් කරලා රශට් තිශබන ඉඩම් ටික  විකුණලා 

ොන්න ශම් ඉන්න ශපොදු්න ළක්හත් ශපරමුශණ් මන්ත්රීවරු ළකඟ 

ෙ?   ඒකට ළකඟ ෙ? ශම් රශට් තිශබන රා්ය ආයතන ටික පාඩු 

ලබනවා කියලා ළකම විහුනම විශේිනකයන්ට විකුණන ළක ෙ? 

ඒශකන් තුට්ටු ශෙකක් ශහොයා ගන්නා ළක ෙ තිශබන ළකම විහුනම? 

ශම්කෙ ශම් කියන්ශන්? මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

සූර්යාශලෝකශයන් නිපෙවන පුනර්්නනීය විදුලි ඒකකයකට 

ශමශතක් කල් ශගේශේ රුපියල් 22යි.  ඒ ශවලාශේ රුපියල් 

35ක්වත් ඒ හඳ ා ශගේවා නම්, ශම් රියාවලියට රා්ය මැදි ත් 

ශවන්න ඕනෑ නැ ැ. ළශ ම නම් වයාපාිපකශයෝ හ  

කර්මාන්තකරුශවෝ ශම් solar panels ටික ව ලවල්වලට ො 

ගන්නවා. ශකොශ ොම  ිප ළො කිිනම ඇමතිවරශයකුටවත්, 

ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ ම ත්මයාටවත් ශකොන්ෙ පණ තිබුශණ් 

නැ ැ, සූර්යාශලෝකශයන් නිපෙවන විදුලි ඒකකයකට රුපියල් 

35ක් ලබා ශෙන්න.  ැබැයි, අෙ  රුපියල් 35ක් ශගවනවා. නමුත්,  

ඉන්ධනවලින් නිපෙවන විදුලි ඒකකයක් අෙ රුපියල් 140ක් 

ශවනවා, මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  දිින අව යතාව මත 

මිලදී ගැනීශම්දී ඒ විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 140ක් ශවනවා. නමුත්, 

සූර්යාශලෝකශයන් නිපෙවන විදුලි ඒකකයකට රුපියල් 60ක් ලබා 

දුන්නා නම් ශම් ප්ර ්නය විහ   ශඳනවා, මූලාහනාූ ඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ළශ ම කළා නම් ශම් ප්ර ්නය විහඳන්න ආණ්ඩුව 

ඕනෑ නැ ැ. ළශ ම කළා නම් මිනිහස්ු ශම් solar panels ටික හවි 
කර ගන්නවා  වයාපාිපකශයෝ ඇතුළු companies ටික ශම් වැශේ 
කරනවා.  

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු හ්වාමීන් ව න්ශහේශේ කථාව ශකටිශයන් අවහන් 

කරන්න. 

 

ැරු (පූාය) අතුරලින  රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வை.) அத்துரலிதய ரதன ததரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

අවහන් කරනවා, මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. නමුත් 

ඒකවත් කරන්න අෙ හක් ශම් ආණ්ඩුවට නැ ැ. ෙැන් යන්තම් 

ළංගලන්තශයන් කීයක්  ිප තුට්ටු ශෙකක් අරශගන ශපොශ ොර 

ශගන්වා ගත්තා. රහායනික ශපොශ ොර ඊළඟ පාරත් අපට ණයට 

ගන්න පුළුවන් ෙ? ශගොවිතැන හඳ ා තිශබන විකල්පය ශමොකක්ෙ? 

ඒ හඳ ා කරන්න ඕනෑ විශේයය ්ාවාරම්කාරයන්ට ඉඩම් විකිණීම 

ශනොශවයි, අශප් අහ්වැන්න ශෙගුණයක් කරන්න වැඩ පිළිශවළක් 

 ෙන ළක.  වහවිශහන් ශතොර ශගොවිතැන කියන වැඩ පිළිශවළ 

රියාත්මක කරන්න මූලික වුශණ් රතන  ාමුදුරුශවෝ කියලා 

කියනවා. නමුත් අපි කරපු ශෙයක් නැ ැ. ඒ හම්බන්ධශයන් පත් 

කරපු ශකොමිටියට කිිනම විධියකින් මශේ නමක්වත් නැ ැ. ඒ 

කැබිනට් පත්රිකාව ෙමනකම් අපි ෙන්ශන්ත් නැ ැ. 

අපි ඒ කටයුත්ත ශවනුශවන් ශපනී ිනටියා, ඒක තමයි තිශබන 

විකල්පය කියලා.   ැබැයි අපි කවුරුවත් ශයෝ්නා කශළේ නැ ැ, ඒ 

කටයුත්ත පැය 24න් කරන්න කියලා. ෙැන් ශම් අය වැශයන් 

ශයෝ්නා කර තිශබන්ශන් ශමොකක්ෙ? ශම් අය වැය තුළ ඒ 

හම්බන්ධශයන් කිිනම වැඩ පිළිශවළක්  නැ ැ. ශගෝඨාභය 

රා්පක්ෂ ම ත්මයාශේ කාලශේ  ශම් රශට් තිබුශණ් ශතල් 

ශපෝලිම්. ඉහ්හර ට ඇති වන්ශන් කන්න නැති ශපෝලිම්  පාන් 

ශගඩියක් ගන්න ශපෝලිම්. ෙරුවන්ට කිිප ටික ගන්න නැතුව, ීවවත් 

ශවන්න ආ ාර ටික ගන්න  නැතිව  ැශෙන ශපෝලිමක්. ඒකට ශම් 

අය වැය තුළ ේත්තරයක් නැ ැ. ඒ නිහා ශම් අය වැය පට්ටපල් 

ශබොරුවක්  වයා්යක්.  රශට් ්නතාව ශපශළන පීඩාශවන් 

ගැළශවන්න කිිනම ේත්තරයක් නැති අය වැයක්.  මම ෙන්ශන් 

නැ ැ,  ශම් අය වැශේ  පළමුවැනි පිටු  තශර්ම  තිශබන්ශන් ශපොදු 

්න ශපරමුශණ් හ  ඒශගොල්ලන් කියපු ප්රතිපත්තිවලට හම්පූර්ණ 

විරුේධ අෙ හ්. ඊළඟට, ශවශළඳශපොළ ආර්ථිකයකට යනවාය 

කියනවා.  ඒ කියන්ශන් ශමොකක්ෙ? ඒක විහිළුවක්.  

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුතර හ්වාමීන් ව න්හ, අවහන් කරන්න. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ැරු (පූාය) අතුරලින  රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வை.) அத்துரலிதய ரதன ததரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

මම අවහන්  කරනවා, මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  රා්ය 

ආයතන ප්රතිවයු ගත කරනවා කියලා කියන්ශන් ඒක ර්ය යටශත් 

තියාගන්න ළක ශනොශවයි. ඒවා ප්රතිවයු ගත කරන්න ක්රමයක් 

තිශබනවා. ළතැනදී ශහේවකයන්, කම්කරුවන්  හම්බන්ධ කරශගන 

"්නතා හ භාගිත්ව වැඩහට න" කියලා ළකක්. ආර්්න්ටිනාව 

වාශේ රටවල ඉතා හාර්ථකව ශම්  කටයුත්ත ිනේධ ශවනවා. ශම් 

රා්ය ආයතන ශගොඩ නඟන්න ඒ වාශේ වැඩ පිළිශවළක් 

තිශබන්න ඕනෑ. රා්ය ආයතන විකුණන ළක ශනොශවයි ේත්තරය. 

ෙැන් කියනවා, "මම ලැයිහ්තුව ශෙනවා, ඒවා විකුණන්න ලෑහ්තියි" 

කියලා. ශ්රී ලංකා ශපොදු්න ශපරමුශණ් ප්රගතියලි කියපු, ශමොකක් 

 ිප ්ාතික අෙ හක් තිබි්ජත මිනිහස්ුන්ශේ කටවල් ශකෝ?   ඇයි ඒ 

ශගොල්ලන් කථා කරන්ශන් නැත්ශත්?  ශබොශ ොම හ්තුතියි. 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Chamara Sampath Dasanayake.   
 
[අ.භා. 3.17  

 

ැරු චාමර සම්පත් දසනායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

මූලාහනාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කාබනික ශපොශ ොර  ශගන්වලා  

්නාධිපති ශකශනකු ශගෙර යවපු, ඊට කලින් තව ්නාධිපති 

ශකශනකුට වට කරලා ග පු ශකශනකුශේ කථාශවන් පහ්ශහේ මට 

කථා කිරීමට ලැීජම ගැන  ශබොශ ොම හතුටු ශවනවා. ශමොකෙ, මම 

ඒ ිනේධි ශෙකම ෙන්නවා. හිටපු ්නාධිපති වමත්රීපාල ිනිපශහේන 

ම ත්මයාට කරපු වට කිරීමත්, අශනක් වට කිරීමත් යන ශෙකම  

මම ෙන්නවා. ශමොකෙ, කාරක හභා අංක 04 කාමරශේ  පැවති ඒ 

රැහ්වීශම් අපිත් හිටියා. ශපොශ ොර ගැන කථා කරන්න ඒ රැහ්වීමට 

අපටත් ළන්න කිේවා. අපි ඒවාට ඇණුම්කන් දුන්නා. අපිටත් 

ේපශෙහ් දුන්නා, පන්හල් ගණශන් ගිහිල්ලා ශගොවිශයෝ ෙැනුවත් 

කරන්න කියලා. ළතැනදී අපි තමයි ඒවා ප්රතික්ශෂේප කශළේ.  ළතැන 

හිටපු මන්ත්රීවරු ඔක්ශකොම නැඟිටලා ආවා. ඒ නිහා ඒවා ගැන 

වැඩිය කථා කරන්න ඕනෑ නැ ැ. ඒ ේපශෙහ් අනුව රනිල් 

වික්රමිනං  ම ත්මයාත් කටයුතු කශළොත්, ළතුමාටත්  වරදිනවා.    

ඒ ේපශෙහ් අ ලා ශෙන්ශනක් ඉවර වුණා. [බාධා කිරීමක්    
ළතුමාටත් ුරරය අත ැර යන්නයි ශවන්ශන්. කැප්ශපටිශපොළ 

ඒකනායකත් ළක්ක කරපු බිහ්නහ ්ළක මම ෙන්නවා. ඒවා මශගන් 

අ ගන්න ළපා. මම ඉලක්කම් ළක්ක ඒ ගැන ෙන්නවා. ගණනුත් 

ෙන්නවා.  ෙපු ශපොශ ොර ප්රමාණයත් ෙන්නවා. තමින්ෙ විශජ්ිනිප 

මන්ත්රීතුමාත් ළ ා පැත්ශත් ඉඳශගන අ ශගන ඉන්නවා.  ෙපු 

ශපොශ ොර ප්රමාණයත් මම ෙන්නවා, ඒ ශකොම්ශපෝහ්ට් විකුණපු 

ගණනත් ෙන්නවා, ගත්ත ශලොිප ගණනත් ෙන්නවා. ඒ නිහා ඒවා 

ගැන ඉලක්කම් ළක්ක කියන්න මම ෙන්නවා. නමුත් ඒවා ගැන මම 

ෙැන්  කථා කරන්න යන්ශන් නැ ැ.  

 
ැරු චමි් ද වි නේසිික මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ැරු චාමර සම්පත් දසනායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම කාශේවත් නම කිේශේ 

නැ ැ. 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තමින්ෙ විශජ්ිනිප මන්ත්රීතුමා. 

 

ැරු චමි් ද වි නේසිික මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  හ්ථාවර නිශයෝග 91. (ඊ) 

යටශත් point of Order  ළකක් ඉදිිපපත් කිරීමට මට අවහථ්ාව  
තිශබනවා, මශේ නම කියපු නිහා. 

 

ැරු චාමර සම්පත් දසනායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

මම ගරු තමින්ෙ විශජ්ිනිප මන්ත්රීතුමාශේ නම කිේවා විතරයි. 

 

ැරු චමි් ද වි නේසිික මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒ ශ ොරකම් කරපු ඒවායි,  ශ ොරකම් කරපු අය  කවුෙ, ඔවුන් 

අෙ ශකොතැනෙ ඉන්ශන් කියලා -ඒ බදුල්ශල් කථාව- කවුරුත් 

ෙන්නවා.  ඒ නිහා ශ ොරකම් ගැන කියනවා නම්, ශ ොරා කවුෙ 

කියලා බය නැතුව කියන්න. ඒක තමයි ශම් රශට් ්නතාව 

බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්. 

 

ැරු චාමර සම්පත් දසනායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

නැ ැ, නැ ැ,  මම ළශ ම කාශේවත්  නමක් කිේශේ නැ ැ, 

තමින්ෙ විශජ්ිනිප මන්ත්රීතුමා. [බාධා කිරීමක්  

 
ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තාමර හම්පත් ෙහනායක මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කථාව 

කරශගන යන්න.     

 
ැරු චාමර සම්පත් දසනායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

 මම කාශගවත් නමක් කිේශේ නැ ැ ශන්.  ඒ නිහා point of 
Order  ළකක් තිශබනවාෙ?   [බාධා කිරීමක්  

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තාමර හම්පත් ෙහනායක මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාශේ 

කථාව කරශගන යන්න.  

 

ැරු චාමර සම්පත් දසනායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාශේ නම ශනොකියවුණ නිහා point 
of Order ළකක් මතු කරන්න ළපා.  අනව ය ශලහ කථා කරන්න 

මම ශවලාව ගන්ශන් නැ ැ.  මම ඒ ශේවල් ගැන කථා කරන්න 

යන්ශන්ත් නැ ැ. මම ඇත්ත, ඇත්ත විධියට කිේශේ. ශමොකෙ, මම 

ශනොශවයි ඒ නායකශයෝම මාධයවල ඒ  ශ ොරකම් ගැන කිේවා. ඒ 

අයට විරුේධව  ේහාවි යනවා කියලාත් කිේවා. මම ශනොශවයි ඒවා 

කිේශේ. හිටපු ්නාධිපතිතුමා  ෙැන් ශමතැනින් නැඟිටලා ගියා.  

ළතුමා ඒ ගැන  ෙන්නවා. ඒ නිහා මම මීට වැඩිය ඒ හම්බන්ධව 

කථා කරන්න යන්ශන් නැ ැ. ශම් අය වැය තුළින් මශේ පළාතට  

267 268 



2022 ශනොවැම්බර් 15 

ශමොනවා ශ ෝ ශ ොඳක් ශවනවා නම් මම ඒ ගැන  හතුටු ශවනවා. 

ෙයාිනිප ්යශහේකර හිටපු ඇමතිතුමා කිේවා, කුලියාපිටියට වවෙය 

පීඨයක් ලැබි්ජත ළක ගැන. ඒ ගැන ළතුමා හතුටු වුණා. ඒ වාශේම,  

ඌව ශවල්ලහ්හ වි ්වවිෙයාලයට වවෙය පීඨයක් ලැීජම ගැන මම 

හතුටු ශවනවා. ඌව ශවල්ලහ්හ වි ්වවිෙයාලශේ  ේේශඝෝෂණ 

නැ ැ, රැේ කිරීම් නැ ැ. අෙ ලංකාශේ තිශබන ශ ොඳම වි ්ව 

විෙයාලයක් තමයි ඌව ශවල්ලහහ් වි ්ව විෙයාලය. ඒ නිහා ඌව 

මිනිශ ක්  ැටියට, බදුල්ශල් මිනිශ ක්  ැටියට මම ඒ ගැන හතුටු 

ශවනවා.     

ශම් අය වැය තුළින් බදුල්ල දිහ්ත්රික්කයට ලබා දුන්න තවත් 

හ නයක් ගැන අපට කියන්න තිශබනවා. ශම් අය වැශයන් බදුල්ල 

- ම නුවර ර් මාවත හංවර්ධනය කරන්න මුෙල් ශවන් කරලා 

තිශබනවා. ම නුවර ර් මාවත කියලා කියන්ශන් ඉති ාහශේ  

ර්වරුන්ශේ කාලශේ  ඉඳලාම තිබි්ජත මාවතක්.  ඒකයි ර් මාවත 

කියලා කිේශේ. බදුල්ශල් ඉඳලා ම නුවරට කිශලෝමීටර් 60ක දුරක් 

යනවාට වැඩිය,  ශම් පාශරන් කිශලෝමීටර් 40ක් විතර අඩුශවන්  

වලපශන්  ර ා  ම නුවරට යන්න පුළුවන් ප්රධාන පාරක්.       

ඒ පාර හංවර්ධනය කරන්න ආණ්ඩු කීපයකින්ම අපි මුෙල් 

ඉල්ු,වා.  ැබැයි, ඒ ඉල්ලපු මුෙල් අපට ලැබුශණ් නැ ැ. නමුත්  

්නාධිපතිතුමා  ශම් අය වැශයන් ඒ ර් මාවත  ෙන්න මුෙල් ශවන් 

කරලා තිශබනවා. ඒ ගැනත් මම ගරු ්නාධිපතිතුමාට හ්තුතිවන්ත 

ශවනවා.  

අශප් රශට් ්නතාවට ශමශ ම අය වැයක් ශ ෝ ඉදිිපපත් 

කරන්න ලැීජම ගැන අපි හතුටු ශවන්න ඕනෑ. මූලාහනාූ ඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය කාලශේ  අපි හිටපු විධිය කවුරුත් ෙන්නවා. 

"නිකම් ඉන්න ශකශනකුශගන් අ ලා ගියත් ඇති" කියලා තමයි 

පසුගිය කාලශේ  කිේශේ. අපි ශතල් ශපෝලිම්වල හිටියා. ගෑහ් 

ශපෝලිම්වල හිටියා. ළමශයක් ඉහ්ශකෝශල් යවා ගන්න 

පුළුවන්කමක් තිබුශණ් නැ ැ. ශවලාවට විභාග ති"ශ" නැ ැ. 

 දිිනයට ශබශ තක් ශ ේතක් ගන්න විශේ  රටකට යන්න බැිප 

වුණා. විශේ  රටවල ඉශගන ගන්ශන ළමයින්ට මුෙල් ටික යවන්න 

බැිප වුණා. ඒ වාශේ ශනොශයකුත් ප්ර ්නවලට ශම් රශට් ්නතාව 

මුණුණ දුන්නා. ශම් ඉදිිපපත් කශළේ, 77වන අය වැය. ඒ අවුරුදු 

77ටම ශමවර තමයි ශම් වාශේ අමාරු තත්ත්වයක රට ති ශබේදී අය 

වැයක් ඉදිිපපත් කශළේ. මීට මාහ  යකට කලින් ශම් රට තිබුණු 

විධිය අපි කවුරුත් ෙන්නවා. තරුණශයෝ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ශේට්ටු වට කරශගන හිටියා.  වහ පශ න්- ශයන් පහ්ශහේ 

පාර්ලිශම්න්තුශේ කටයුතු ඉවර ශවලා කාර්ය මණ්ඩලයට ළළියට 

යන්න විධියක් තිබුශණ් නැ ැ. මන්ත්රීවරුන්ට ළළියට යන්න 

විධියක් තිබුශණ් නැ ැ. ශකොළඹ නගරශේ  හෑම තැනම 

ේේශඝෝෂණ  ගම්වල ේේශඝෝෂශණ. ඒ තිබුණු තත්ත්වය ශවනහ ්

කරන්න පුළුවන් වුශණ් රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමා ශම් රට භාර 

ගත්තාට පහ්ශහේ. ඒක කාටවත් අමතක කරන්න බැ ැ. ඒක නැ ැ  

කියන්න බැ ැ. ඒ තත්ත්වය මටත් ළකයි, විපක්ෂයටත් ළකයි.  

ශෙිනය විිනපහ් ශෙනාටම ළක විධියට තමයි ළො හැලකුශේ.  ශෙිනය 

විිනපහ්ශෙනාම ළක වාශගයි කියලා හලකපු නිහා තමයි පාශර් ගිය  

අහිංහක මිනි ාටත් ප ර දුන්ශන්. කුමාර ශවල්ගම ම ත්මයා 

හිටිශේ  විපක්ෂශේ . ඒ ශවලාශේ ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ හිටපු 

්නාධිපතිතුමාට විරුේධව ශම් ශෙිනය විින පහ්ශෙනා අතිපන් ඍජුවම 

කථා කළ ශකනා, ඉදිිපපත් වුණු ශකනා තමයි ශවල්ගම මැතිතුමා. 

ළතුමාටත් ප ර දුන්නා. ඒ තත්ත්වය අෙ ටිශකන් ටික ශවනහ් 

ශවලා, අපට පාශර් යන්න පුළුවන් වාතාවරණයක්  ැදුශණ් රනිල් 

වික්රමිනං  මැතිතුමා ්නාධිපති  ැටියටි ශම් රට භාර ගත්ත නිහා. ඒ 

නිහා ළතුමාට අපි ඒ ශගෞරවය ශෙන්න ඕනෑ.  

 ැබැයි, ඒ ශගෞරවය මාහ  යකට දීලා බැ ැ. ශම් රශට් 

ආර්ථිකය  ෙන්න නම්, තව අවුරුේෙකට,  ශෙකකට ළතුමාට 

අවහ්ථාව ශෙන්න ඕනෑ. ිනයයට 100ක් ශම් ර ට හාර්ථක ශවලා 

තිශබනවාය කියලා කාටවත් කියන්න බැ ැ. ිනයයට 100ක් ප්ර ්න 

විහුනණාය කියලා අපි පිළිගන්ශන්ත් නැ ැ. තිබුණු තත්ත්වශයන් 

අඩුම ව ශයන් ිනයයට 20ක්  ිප,  මිනිසුන්ට ණුහ්ම ගන්න බැරුව 

හිටපු ශවලාවක යන්තම් ණුහ්ම ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ශම් රට 

පත් කළා නම් පත් කශළේ ළතුමා බව අපට පිළිගන්න ශවනවා. 

ඊශේ  ආණ්ඩු පක්ෂශේ  රැහ්වීමට ම  බැංකු අධිපතිතුමා ඇවිල්ලා 

හිටියා. ළතුමා ශපොීන අනුපාතය ගැන කිේවා, ශම් රශට් ආර්ථිකය 

ගැන කිේවා. ඉන්දියාව, ීනනය වාශේ රටවල ණය ප්රතිවයු ගත 

කරලා, ණය පහ්හට ොලා කටයුතු කළ විධියට ශම් රශට් ආර්ථිකය 

 ෙන වැඩ පිළිශවළක් ළතුමා ළඟ තිශබනවා. ළතුමා ළඟ වැඩ 

පිළිශවළක් නැත්ශත් නැ ැ.  

අපි විපක්ෂශේ  ිනටියදී බලාශගන හිටියා, 2002-2004 

කාලශේ දී. ්නාධිපතිතුමා ළඟ වැඩ පිළිශවළක් තිබුණා.  ැබැයි, ඒ 

වැඩ පිළිශවළට යන්න දුන්ශන්ත් නැත්ශත් "ඡන්ෙ ඕනෑ, ඡන්ෙ 

ඕනෑ" කියලා ප්රගතියලි විපක්ෂශේ  ඉඳශගන කෑ ග පු අය. ඒ නිහා 

තමයි ළතුමාට 2002-2004 ආණ්ඩුශේදීත් ඒ වැඩ පිළිශවළ 

ඉහ්හර ට ශගන යන්න  ැකියාවක් ලැබුශණ් නැත්ශත්. 2015-

2020දීත් ළතුමාට ආණ්ඩුව ශගන යන්න දුන්ශන් නැත්ශත් 

ශමොකෙ? ්නාධිපති ළක පැත්තක. අගමැති ළක පැත්තක. 

කැබිනට් මණ්ඩලශේ  භාගයක් ළක පැත්තක, තව භාගයක් අශනක් 

පැත්ශත්. ඒ නිහා තමයි ළතුමාට ළො 2015-2020 කාලශේ දීත් 

ආණ්ඩුව කරශගන යන්න බැිප වුශණ්. රා්පක්ෂලා ශ ෝ ශේවා, 

ශවනත් පක්ෂ ශ ෝ ශේවා, අෙ ශම් රට ශගන යන්න ළතුමාට 

ේපිපම හ ශයෝගය ශෙනවා. ශමතැන ඉන්න අපි කවුරුවත්, 

ආණ්ඩුශේ මැති ඇමතිවරු කවුරුවත් අෙ ළතුමාශේ කකුශලන් 

අදින්ශන් නැ ැ. අපි ළතුමාට හ ශයෝගය ශෙනවා. 1977දී රනිල් 

වික්රමිනං  ම ත්මයා පාර්ලිශම්න්තුවට ආපු කාලශේ ම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ආපු ගාමිණී ශලොකුශේ මැතිතුමා වාශේ 

ශ්යෂ්ඨයන් අෙ පසු ශපළට ශවලා ඉන්නවා. ළතුමන්ලා කවොවත්  

ඇමතිකම් නැති වුණා, අරවා නැති වුණා, වරප්රහාෙ නැති වුණා 

කියලා ළතුමාශේ කකුශලන් අදින්න යන්ශන් නැ ැ. ළතුමන්ලා 

කියන්ශන්ත්, අපි ශම්කට හ ශයෝගය ශෙන්න ඕනෑ  කියලායි. මීට 

ඉහ්හර ශවලා ළහ්.ළම්. තන්ද්රශහේන මැතිතුමා, ශ්ොන්හ්ටන් ප්රනාන්දු 

මැතිතුමා ශමතැන හිටියා. ඒ වාශේ ශ්යෂ්ඨයන් වුණත් 

කියන්ශන්,  ශමොන තනතුර තානාන්තරය නැති වුණත් අපි ශම් 

ර්ය ශගන යන්න, ශම් රට ශගන යන්න හ ශයෝගය ශෙනවා 

කියලායි.  

හම ර අය ෙැන් විපක්ෂයට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ඊශේ ත් මම 

බලාශගන හිටියා,  තරශෙශනක් අර පැත්තට ගියා කියලා ප්රවෘත්ති 

ෙැම්මා. අන්තිශම්දී ඒ  තරශෙනාශගන් ශෙන්ශනක්ෙ තුන්ශෙශනක්ෙ 

කියනවා, "නැ ැ, නැ ැ,  අපි ෙන්ශන්ත් නැ ැ, අපි ගිශේ ත් නැ ැ, 

ඒවාට අශප් නම් හඳ න් කරන්න ළපා" කියලා.  

හම ර අය හිතනවා, ශම් ශවලාශේ ආණ්ඩුව පැත්ශත් 

හි ටිශයොත් ඊළඟ හැශර් පාර්ලිශම්න්තුවට ළන්න බැිපශවයි කියලා. 

හම ර අය හිතනවා, විපක්ෂශේ  ඉඳලා ආණ්ඩුව විශේතනය 

කශළොත් ඊළඟ හැශර් පාර්ලිශම්න්තුවට ළන්න පුළුවන් ශවයි 

කියලා. අපි නම් කවොවත් ළශ ම හිතන්ශන් නැ ැ. අපි හිතන්ශන් 

ශම් රට වැටි්ජත තැනින් අඩියක්  ිප ේඩට ගන්න පුළුවන්, නම් ඒ 

යන ගමනට හ ශයෝගය ශෙනවා කියලායි. ඊළඟ හැශර් අපි 

පාර්ලිශම්න්තුවට ළන්නත් පුළුවන්, නැති ශවන්නත් පුළුවන්. ඒක 

අපට ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. අපි මීට වැඩිය අවොනම් ශවලාවකදීත් 

ශේ පාලන තීන්දු තීරණ ගත්තා. අපි මීට වඩා අවොනම් කාලශේ ත් 

ශේ පාලනය කළා.  

මීට වඩා අවොනම් ශේ පාලන කාලයක් තිබුණා. ශමොකක්ෙ ඒ 

කාලය? ඒ තමයි ශම් රශට් යුේධය පැවැති කාලය. ඒ කාලශේ  

ේතුරත් ගිනි ශගන, ෙකුණත් ගිනි ශගන. ේතුරයි, ෙකුණයි ශෙකම 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගිනි ගත්ත ශවලාශේත් අපි ශේ පාලනය කළා.   අපි ළොත් පහ්හට 

ගිශේ  නැ ැ. ළොත් අපි පක්ෂවලින් අයින් වුශණ් නැ ැ. අපි පක්ෂ 

ොලා ගිශේ  නැ ැ. අපි පක්ෂශේ  නායකශයෝ ොලා ගිශේ  නැ ැ. 

ශේ පාලන ව ශයන් අපි ළොත් ශකළින් හිට ගත්තා. අෙත් අපි 

ශකළින් හිට ගන්නවා. අශප් ශේ පාලනය ශවනහ් ශවන්න 

පුළුවන්. අපි ්නාධිපතිතුමාශේ ශේ පාලන පක්ෂය නිශයෝ්නය 

කරන්න යන්ශන් නැ ැ. අඩුම ව ශයන් අපි  ිනිපශකොත තිශබන 

තැනවත්  ෙන්ශන් නැ ැ. අපි ිනිපශකොශත් මිදුලටවත් ගිහිල්ලා නැති 

මිනිහ්සු.  ැබැයි, අපි ළතුමාට හ ශයෝගය ශෙනවා. ඒ හ ශයෝගය 

ශෙන්ශන්, ශේ පාලනය මත ශනොශවයි.  

පසුගිය කාලශේ  ශම් රට වැටිලා තිබුණා. ශම් රට වැටි්ජත 

තැනින් ඉහ්හර ට ගන්න නම්, නිවැරැදි නායකශයක් අපට අව ය 

ශවනවා. වත්මන් ්නාධිපතිතුමා  ෙැක්මක්  අනුව ගමනක් යනවා. 

ඒ ගමනට අශප් ේපිපම හ ශයෝගය ශෙන්න ඕනෑ. ශම් ශවලාශේ 

රශට් මිනිහ්සු ශමොකක්ෙ කියන්ශන්? "ඡන්ෙ අව ය නැ ැ. අපට 

ඕනෑ, ශම් රට ශගනියන ශම් නායකයාට හ ශයෝගය ශෙන්නයි" 

කියනවා. අපි ගම්වලට ළනශකොට ම ා හංඝරත්නය, පල්ලිවල 

පූ්කතුමන්ලා වාශේම ගශම් ඉන්න ශගොවියා, වතු කම්කරුවා 

කියනවා, ළතුමාට ශම් ගමන යන්න අව ය හ ශයෝගය 

ඔබතුමන්ලා ලබා  ශෙන්න  කියලා. අපට විරුේධව අෙ කවුරුවත් 

කථා කරන්ශන් නැ ැ. අපි මරණයට, මඟුලට ගමට යනශකොට 

කියන්ශන්,  ඔබතුමන්ලා ගත්ත තීන්දුව ශ ොඳයි. ඔබතුමන්ලා 

ගත්ත තීන්දුව නිහා තමයි අෙ අපට ශතල් ටික ලබා ගන්න පුළුවන් 

වුශණ්. ඔබතුමන්ලා ගත්ත තීන්දුව නිහා තමයි  ළමයින්ට අෙ 

පාහලට යවන්න පුළුවන් වුශණ්. ඔබතුමන්ලා ගත්ත තීන්දුව නිහා 

තමයි, අෙ ගෑහ් ශපෝලිම් නැත්ශත්. ඔබතුමන්ලා ගත්ත තීන්දුව නිහා 

තමයි, අෙ අපට ශබශ ත් ශ ේත් ටික ගන්න යන්න පුළුවන් වුශණ්  

කියලා. ඒ නිහා ඒ තීන්දු රියාත්මක කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. 

ශේ පාලන ව ශයන් අෙ අර පක්ෂයට, ශ ට අර පක්ෂයට, අතන 

ඉඳන් ශමතැනට, අර නායකයා ්නප්රයයි, ශම් නායකයා ්නප්රයයි, 

අර නායකයාත් ළක්ක හිටිශයොත් අපට ඊළඟ හැශර් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ළන්න පුළුවන් කියලා හිතමින් බශේ  ශේ පාලන 

තීන්දු ගන්න මිනිහ්සු ශනොශවයි අපි. අශප් ගමන අපි නවත්වන්ශන් 

නැ ැ.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ලැීජ තිශබන්ශන් ප්රාථමික 

කර්මාන්ත රා්ය ඇමති ුරරය. ඊශේ  ්නාධිපතිතුමාශේ අය වැය 

කථාශේදී කිේවා, කංහා අපනයනය කරන්න ශෙන්න ඕනෑ  කියලා. 

අපි බදුල්ල, බණ්ඩාරශවල, පහ්හර ප්රශේ වල ීවවත්ශවන මිනිහ්සු. 

අශප් පළාශත් තිශබනවා ශ ොඳ කිතුල් රා. කිතුල් රා මිනිහ්සුන්ට 

වහක් ශනොශවයි, විහක් ශනොශවයි. ඕනෑම ශකශනකුට කිතුල් රා 

ශබෝතලයක් ශබොන්න පුළුවන්. කිතුල් රා මදින්නාට තවමත් 

හාධාරණය ඉෂ්ට ශවලා නැ ැ. කිතුල් රාවල  ශමොකක්ෙ තිශබන 

ගැටු,ව?  අවුරුදු 90, 100 ීවවත්වන  ගම්වල වැඩිහිටි මිනිහ්සු 

කිතුල් රා පානය කළා. කුනකර ප්රශේ වල ීවවත් ශවන ්නතාව  

කිතුල් රා පානය කරනවා. කිතුල් රාවල කිිනම අගුණයක් නැ ැ. 

කිතුල් රා භාවිතශයන් කිිනම  ානියක් නැ ැ.  කිතුල් කර්මාන්තය 

දියුණු කරලා කිතුල් රා නිෂ්පාෙනය වැඩි කරලා ්නතාවශේ 

භාවිතයට ලබා දීම තුළින්  හංතාරක වයාපාරය දියුණු කරගන්නත් 

පුළුවන්. ඒ වාශේම කිතුල් රා හම්බන්ධශයන් තිශබන නීති රීති අඩු 

කරන්නත් ඕනෑ. ශපොල   ිනය ශමොකෙ කරන්ශන්? කිතුල් රා ශ ොඳට 

 ෙන මිනි ාත් සූප්පු කරනවා. නරකට  ෙන මිනි ාත් සූප්පු 

කරනවා. ඒ නිහා ඒ ක්රමය නැති කරන්න ඕනැ. ඒ ක්රමය නැති 

කරලා, කංහාවලට වාශේම කිතුල් රා කර්මාන්තයටත් හ ශයෝගය 

ෙක්වන්න ඕනෑ කියලා ශම් අවහ්ථාශේදී කියනවා.  

ඊළඟට, මැණික්  ා හ්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ගැනත් මම 

කියන්න ඕනෑ.   

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රා්ය ඇමතිතුමනි, ශකටිශයන් අවහන් කරන්න. 

 

ැරු චාමර සම්පත් දසනායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ශෙන්න. 

මැණික් කර්මාන්තශයන් අපට ලැශබන්ශන්, ශඩොලර් මිලියන 

170යි.  ැබැයි, ශඩොලර් බිලියන 1.5ක තරම් ආොයමක මැණික් 

ගල් විශේ  රටවලට යනවා. නමුත්, ේණ්ඩියල් වැනි ක්රම නිහා ඒ 

මුෙල් අශප් රටට නිිනයාකාරව ලැශබන්ශන් නැ ැ. මැණික් 

කර්මාන්තශයන් පසුගිය අවුරුේශේ අපට ලැීජ තිශබන්ශන්, 

ශඩොලර් මිලියන 170යි.  

ඒ නිහා ශම් ක්රමය ශවනහ් කරන්න ඕනෑ. මම 23ශවනි ො ම ා 

භාණ්ඩාගාරශේ  අධිපතිතුමා හ  Sri Lanka Customs, Director 

General ළක්ක හාක්ජඡාවක් ශයොොශගන තිශබනවා, ශම් වැරැදි 

ක්රමය නවත්වන්ශන් ශකොශ ොමෙ, ඒ ළන මුෙල් නිවැරදි ක්රමයට 

ලංකාවට ශේන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියලා බලන්න. මශේ 

බලාශපොශරොත්තුව ්ාතික මැණික්  ා හ්වර්ණාභරණ අධිකාිපය 

 ර ා, ප්රාථමික කර්මාන්ත අමාතයාං ය  ර ා ලබන අවුරුේශේ 

රුපියල් මිලියන 500ක් ශම් රටට ශේන්නයි. අශප් රටට අවුරුේෙක් 

දුවන්න අව ය ඇශමිපකානු ශඩොලර් බිලියන 20යි. ලබන 

අවුරුේශේ මශේ අමාතයාං ය යටශත් ඇති ්ාතික මැණික්  ා 

හ්වර්ණාභරණ අධිකාිපශයන් ඇශමිපකානු ශඩොලර් මිලියන 500ක් 

ශහොයලා ශෙන බව වගකීශමන් ප්රකා  කරමින්, මා නි ඬ ශවනවා.  

ශබොශ ොම හ්තුතියි.  

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තමින්ෙ විශජ්ිනිප ම තා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් 

තිශබනවා. 
 

[අ.භා. 3.32  

 

ැරු චමි් ද වි නේසිික මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අය වැය ගැන කථා 

කරන්න කලින් මට කියන්න ශෙයක් තිශබනවා. මට කලින් කථා 

කළ අශප් දිහ්ත්රික්කශේ  රා්ය ඇමතිතුමා ශ ොරකම් ගැන 

කියනවා, ශ ොරා කාපු විධිය ගැන කියනවා, ඒ ප්රමාණය කියනවා. 

 ැබැයි ඒවා කවුෙ කශළේ කියන කාරණය කියන්ශන් නැ ැ. ශම් 

අය වැය ශල් නය තුළත් අන්න ඒ  ැිනරීම, අන්න ඒ වැඩ 

පිළිශවළම අන්තර්ගත ශවලා තිශබනවා කියන කාරණය තමයි 

මම කියන්න ේත්හා  කරන්ශන්. කටවල්වලින් කථා කරන්න 

පුළුවන්.  ැබැයි, වැිනකිළි කටවල්වලිනුත් කථා කළ බව හමා්ය 

ෙැක්කා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 77ශවනි අය වැය 

ශල් නශයන් හමා්යට  රටට ශෙන්ශන්, ශලෝකය ්ය ගත්ත, 

ශලෝකය දිනවපු, ශලෝකය භය ශව්ජත, මුෙල් ඇමතිවරයා, 

්නාධිපතිවරයා  කියන පණිවුඩයයි.  ැබැයි, ශම් රශට් දුක් විඳින 

්නතාව දුකින් මුෙවා ගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිශවළක් ශම් අය වැය 

ශල් නය තුළ ඇතුළත් ශවලා තිශබන බවක් අපි ෙැක්ශක් නැ ැ, 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  
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[ගරු තාමර හම්පත් ෙහනායක ම තා  
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ආණ්ඩු පක්ෂයට අෙ රනිල් වික්රමිනං  ්නාධිපතිතුමා ශ ොඳ 

ශවලා තිශබන්ශන් ඇයි? අපි නිකම් ේපකල්පනයක් කරමු. 

ශපොදු්න ශපරමුණ ශවනම ඉන්නවා, ළො ඒකාබේධ විපක්ෂය 

හිටියා වාශේ. ය  පාලන ආණ්ඩුශවන් රනිල් වික්රමිනං  ්නාධිපති 

 ැටියට පත්ශවලා ඉන්නවා  ළතුමා ඒ ආණ්ඩුශේ මුෙල් ඇමති. 

ළතුමා ශම් අය වැය ශල් නය කිශයේවා කියලා අපි නිකම් 

ේපකල්පනය කරමු. කියයිෙ ශ ොඳක්? පසුගිය කාලශේ  ළතුමාශේ 

ශපෞේගලික ීවවිතශේ  ඇෙ කුෙ ශ ේවා, ශපෞේගලික ීවවිතශේ  හතුට 

පිළිබඳ විශේතන කළා, ළතුමාශේ ශ ොරකම් පිළිබඳව කථා කළා, 

ළතුමාශේ වංතා දූෂණ ගැන කථා කළා. මූලාහනාූ ඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ළතුමාශේ වංතා, දූෂණ, ශපෞේගලික ීවවිතය පිළිබඳව 

ම ා බරපතළ විධියට විශේතන කළ අය, බත් කන මන්ත්රීවරු 

 ැටියට අෙ ළතුමාශේ ශ ොඳ කියන්ශන් ශකොශ ොමෙ? ළශ ම 

කියන්න පුළුවන්ෙ? අශප් ගරු අතුරලිශේ  රතන හ්වාමීන් ව න්ශහේ 

කිේවා වාශේ, ප්රතිපත්තියක්  ැටියට විශේිනකයන්ට වත්කම් 

විකිණීමට විරුේධව ්ාතිකත්වය ශවනුශවන් හිටගත්ත ේෙවිය 

පල්ශල ා මට්ටශම් තමන්ශේ පාක්ෂිකයන්ශේ ප්රතිපත්තිය, රනිල් 

වික්රමිනං ශේ ආරක්ෂාව ශවනුශවන් විකුණන්න කටයුතු කරනවා. 

ඒ නිහා මම අ නවා, අෙ ඇයි රනිල් වික්රමිනං  ම ත්තයාශේ 

ශ ොඳ කියන්ශන්?  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ්නාධිපතිවරයාශේ ුරර කාලය  

පිළිබඳව ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාශේ 37ශවනි වයවහ්ථාශවන් ආරම්භ 

ශවලා 40ශවනි වයවහ්ථාව ෙක්වාම දිශවනවා. ුරරශේ  බලය හ  

බලය නැතිවීම පිළිබඳව ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාශේ හඳ න් ශවනවා. 

ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ ම ත්තයා ඉල්ලා අහ් ශවන්ශන් ශම් 

ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාශේ නැති ශෙයක් ිනේධ වුණු නිහායි. 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ රනිල් වික්රමිනං  ම ත්තයාශේ 

බලයට පැමිණීම පිළිබඳව කවුරුත් කථා කරනවා.  ැබැයි ළතුමා 

ආශේ ශම් රශට් මු ය ලියවිල්ල වන ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථාශේත් 

නැති ශ ේතුවක් නිහා මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශමොකක්ෙ ඒ 

ශ ේතුව? ශම් රශට් ්න්ෙය දුන් ශනොදුන් ිනයු,ශෙනා ශපළ ගැණුණා, 

69 ලක්ෂශේ  හ  68 ලක්ෂශේ  ්න වරමට විරුේධ ශවන්න. ඔවුන් 

නිර්මාණය කළ පාලනය යන්ශන් ෙැවැන්ත ශ ොර තක්කඩි, 

කාලකණ්ණි පාලනයකට කියලා ඔවුන් ෙැක්කා. ශ ොර වරමකින් 

්නාධිපති ුරරයට පත් වුණත්, රනිල් වික්රමිනං  ම ත්තයාට අපි 

්නාධිපති කිේවත්, ආණ්ඩුක්රම වයවහ්ථානුකූලව ළතුමා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශවන් පත් වුණත්, ්නතා වරමින් පත් ශනොවුණු 

්නාධිපතිවරශයක් කියන කාරණය ශම් අය වැය ශල් නශයන් 

ළතුමා ඔප්පු කරලා තිශබනවා. 

ශ ොර වරමට තමයි ශම් අය වැය ශල් නය පිහිට ශවලා 

තිශබන්ශන්  ශ ොරුන්ට පිහිට ශවලා තිශබනවා. ඒ නිහා ශන් 

ශ ොරු කෑ ග න්ශන්, ශ ොරු ශ ොඳයි කියන්ශන්. නමුත්, හජිත් 

ශප්රේමොහ මැතිතුමා ශ ොරු රකින්න ආණ්ඩු බලය ගන්න ළන්ශන් 

නැති බව ඔබතුමන්ලා මතක තියා ගන්න. අපි ළක්හත් ්ාතික 

පක්ෂය අත් ැරලා,  නිවැරැදි හමගි ්න බලශේගය කියන අු,ත් 

ශේ පාලන වැඩ පිළිශවළ  ැදුශේ අන්න ඒ නිහායි. හජිත් ශප්රේමොහ 

මැතිතුමාශේ ශපශළේ තමින්ෙ විශජ්ිනිපත් ඉඳ ගත්ශත් අන්න ඒ නිහා 

බව ඔබතුමන්ලා මතක තියා ගන්න. අපි ශ ොරු රකින්ශන් නැ ැ. 

නමුත්, ශ ොරුන්ට ෙඬුවම් ශෙන්න පුළුවන් වැඩ පිළිශවළක්  ෙන්න 

ඕනෑ, මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ළතුමා අය වැය කථාශේ පහ්වන පිටුශේ ශමොකක්ෙ කියන්ශන් 

ගාමිණී වියන්ශගොඩ මැතිතුමාශේ ප්රකා යක් ේපුටා ශගන? ශම්ක 

බරපතළ ප්ර ්නයක්. මා ශම් කියන්න  ෙන කාරණය කියන්න 

 ැ ශමෝම ේත්හා  ෙැරුවා. ශම් රශට් ඉදිිප අනාගතය ශවනුශවන් මා 

ඔබතුමන්ලාට ඒ කාරණය  කියන්නම්. ළො  රනිල් වික්රමිනං  

මැතිතුමා පාහල් ෙරුශවෝ ශගනැල්ලා ශම් ගැලිපය පිශරේවා. 

ෙරුශවෝ වඩා ශගන ේම්මා දීලා, ශම් රට විනා  කරපු නායකයන් 

ඉදිිප ශපශළේ වාඩි ශවලා ඉන්නවා. ළතුමාට විරුේධ ශව්ජත, 

ළතුමාට පාලන බලය ලබා දුන්ශන් නැති පිිපහශේ හ ාය  

කුමන්ත්රණකාරී ශලහ ළතුමාශේ බලය ශවනුශවන්  ලබා ගන්න 

වැඩ පිළිශවළක්  ෙන්න ෙැන් ළතුමා ේත්හා  කරනවා.  ඊශේ  

්නාධිපතිතුමා ඒ ෙරුවන්ශේ කරට අත ෙමන්න ඇති, හැප දුක 

අ න්න ඇති, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී ශත් ළකක් ශබොන්න ඇති. 

 ැබැයි, ෙරුවශන්, ඉති ාහශේ  පළමුවන වතාවට ළතුමා ශම් අය 

වැ ය ශල් නශයන්ම  කියනවා, ශ ොරුන්ට ෙඬුවම් ශෙන්ශන් නැ ැ 

කියලා. 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය කාලශේ  ශම් අය 

බලයට ආශේ ශකොශ ොමෙ? බලශේ  ඉන්න ආණ්ඩුව කරපු 

ශ ොරකම් ගැන කියනවා  ශ ොරකම් කරපු ප්රමාණය ළකතු කර 

ගන්නවා  ඒ ශ ොරකශම් බරපතළකම ගැන කියනවා  ශ ොරකමට 

හම්බන්ධ ඇමතිවරයා, මන්ත්රීවරයා, ්නාධිපති, අගමැති නම් 

කරනවා. ළශ ම කරලා කියනවා, "අප ආපු ගමන් කූඩුවට 

ොනවා" කියලා.  රශට් ්නතාව ඒවා වි ්වාහ කරලා, ළතුමන්ලාට 

බලය ශෙනවා. නමුත්, බලයට ආවාට පහ්ශහේ ශ ොරුන්ට ශ ොරකම් 

කරන්න ඉඩ ශෙනවා. ශම්ක තමයි ශම්ජතර කාලයක් වුශණ්. 

රා්පක්ෂවරුන්ශේ ශ ොරකම් අල්ලන්න ය  පාලන ආණ්ඩුව 

ආවා.  ැබැයි, ශ ොරු ඇල්ු,වාෙ? ම  බැංකු ශ ොරකමට හම්බන්ධ 

පුේගලයන් අල්ලලා, කශනන් ඇෙලා ොලා, ෙඬුවම් ශෙනවා කියලා 

ආපු ආණ්ඩුව අෙ ඒ ශ ොරුත් ළක්ක ළකතු ශවලා ශම් රශට් 

ආර්ථිකය  ෙනවා කියන ළක විහිළුවක් ශන්. ශම්ක තමයි 

ඉති ාහශේ  ිනේධ වුශණ්. ්නාධිපතිතුමා ෙැන් කියනවා, ශමොන 

ශ ොරකම් කළත් ඒ ශ ොරකම, වංතාව, දූෂණය කරන කිින 

ශකශනක් ඇල්ීනශමන් ශම් රශට් ආර්ථිකය ශගොඩගන්න බැ ැ 

කියලා. ඒශකන් කියන්ශන් "ේඹලා ශ ොරකම් කරපල්ලා" කියන 

ළකයි. ආණ්ඩු පක්ෂශේ  ඉන්න ඇමතිවරුන්ට කියනවා, "ේඹලා 

ශ ොරකම් කරපල්ලා, කමක් නැ ැ. ඒක ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. ඒ 

ශ ොරකම අල්ලන ළකවත්, ශ ොරුන්ට ෙඬුවම් ශෙන ළකවත්, ඒ 

ශ ොරකම් කරපු  ශේවල් රා්හන්තක කරන ළකවත් ශනොශවයි ශම් 

රශට් ආර්ථිකය  ෙනවා කියන්ශන්" කියලා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ප්රකා ය අ ශගන ඉන්න 

ශලෝකයා අපට ේෙවු කරයිෙ? රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමාට 

තිශබනවා, ශ ොර වරමට අව ය පිඹුරු පත් හකහන්න. ශමවර අය 

වැය ශල් නශේ  පහ්වන පිටුශේ තිශබනවා, ශ ොරකම් කරපල්ලා, 

ශ ොරකම් කළාට කමක් නැ ැ, මා ෙඬුවම් ශෙන්ශන් නැ ැ, ේඹලා 

මට ෙඬුවම් දුන්ශන්ත් නැ ැ කියන පණිවුඩය. ශම් ප්රකා ය තුළ 

තිශබන ලජ්්ාව හ  හිිපකිතය ශමොකක්ෙ? ළය අය වැය 

ශයෝ්නාවක්  ැටියට ශගනැත් තිශබනවා. ශම්ක මූලාහනශේ  

කථාවක් නම් කමක් නැ ැ  රා්ාහන කථාවක් නම් කමක් නැ ැ. 

නමුත්, අය වැය ශයෝ්නාවක්  ැටියට ශලෝකයටම ඇශ න්න 

කියනවා, තමන් නිශයෝ්නය කරන කඳවුර ශ ොරකම් කළත් 

කමක් නැ ැ, ඔවුන්ට ෙඬුවම්  දීම පිළිබඳව ශ ොයා බැීනම 

ශනොශවයි, රශට් ආර්ථිකය ශගොඩ නැංවීම කියන්ශන් කියලා.  ිප 

ශන්. ශෙපැත්ත ශබදිලා ශ ොරකම් කරලා, ෙැන් ශෙපැත්තම ළක 

පැත්තක ඉන්නවා. ඒවා නීතියක්  ැටියට හම්මත කර ගන්නවා, 

2023 ඉඳලා ඉදිිපයට. ළතුමා කියන විධියට 2025 ෙක්වා.  ශ ොරා 

කාලා, වංතා කළාට කමක් නැ ැ, ඔවුන්ට ෙඬුවම් ශෙන්න වැඩ 

පිළිශවළක්  ෙන්ශන් නැ ැ කියලා ළතුමා කියනවා.  

ඒක, ළක පැත්තකින් විහිළුවක්. ඇයි, ඒ? හම ර ශේ පාලන 

පක්ෂ ශ ොරකම් පිළිබඳව ශ ොයා ගන්නවා  ශ ොරුත් ශ ොයා 

ගන්නවා  ශ ොරකම් කරපු ප්රමාණයත් ශ ොයා ගන්නවා   ශ ොරකම් 

කරපු ප්රමාණශේ  අලාභයත් කියනවා  ඒ පිළිබඳව ලියා ගන්නවා  

ඒකට file ළකක්  ො ගන්නවා  files ශගොඩ ග නවා. නමුත් ඊශේ -

ශපශර්ො ෙැවැන්ත මූලය වංතාවක් කරපු තිලිණි ප්රයමාලි වාශේ අත 

යටින් ගනුශෙනු කර ගන්නවා. ඒක තමයි ශම් රශට්  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශේ පාලනශේ  තිශබන තුන්වන ී.ල් ළක. ඒක තමයි අපි ශත්රුම් 

ගන්න ඕනෑ. අපට ී.ල්  ොපු ශේ පාලන පක්ෂ ශෙකක් ෙැන් ශම් 

කාරණය ශත්රුම් අරශගන තිශබනවා.  ැබැයි, ඒ ශේ පාලන 

පක්ෂවලට ළ ා ගිහිල්ලා, ශේ පාලන පක්ෂවල ශ ොරකම් 

ශපන්වලා, files  ොශගන, ඒ file ළකක්වත් නඩු මඟට අරශගන 

යන්ශන් නැතිව අත යට ගනුශෙනු  කරන ඒ කණ්ඩායම ශපන්වලා, 

රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමා ේසුළු විසුළු කරනවා.  ිප ශන්. රනිල් 

වික්රමිනං  මැතිතුමා කියනවා ශන්, "මම අ වලා ගැන ෙන්නවා. 

අ වලා ගැන කිේශවොත් පක්ෂශේ ත් ඉන්න බැ ැ" කියලා. 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ෙරුවන් ඇවිල්ලා බැු,වා නම් 

ශමන්න ශම්ක තමයි වැෙගත් ශවන්ශන්. ඒ තමයි, ඔබට 

ශනොශත්ශරන, ඔශ"  ැඟීම් පාවි්ජචි කරන, පාක්ෂිකයන් පවා 

පාවි්ජචි කරන ශම් කාලකණ්ණි ශේ පාලන  ැිනරීම.   

සුදු ලූනු වංතාව ගැන ෙයිල්  ැදුවා, ම  බැංකු වංතාව ගැන 
ෙයිල්  ැදුවා. ළක ළක නම්වලින් ෙයිල්  ැදුවා. "Top 10" 

කියලාත් ෙයිල්  ැදුවා. ඒ ිනයු, ෙයිල් තමන්ශේ ශම්හශේ , 

තමන්ශේ ශගෙර තිබුණා  ැර, ඒ කාරණාවලට විරුේධව  කටයුතු 
කරන්න නීතිමය මගට ගිශේ  නැත්ශත් ඇයි කියන ප්ර ්නය අපි ඒ 

පක්ෂශයන් අ නවා. ඒ නිහා තමයි රනිල් වික්රමිනං  ම ත්තයා අෙ 
විහිළු කරන්ශන්. රනිල් වික්රමිනං  ම ත්තයාට ඒවා විහිළුවක් 

ශවලායි  තිශබන්ශන් ශම් රශට් ශ ොරකම, වංතාව, දූෂණය.  

නමුත් මතක තියා ගන්න, හමගි ්න බලශේගය ෙයිල් 

 ෙන්ශන් නැ ැ කියන ළක. ශ ොරාට ෙඬුවම් ශෙන්න පුළුවන්, හිශර් 

ොන්න පුළුවන්, ශ ොරා කාපු හල්ලි නැවත  ශම් රශට් ්නතාවට 
ගන්න පුළුවන් නීතිය  තමයි හජිත් ශප්රේමොහ ම ත්තයාශගන් අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්. ඒක අකුරට ඉෂ්ට ිනේධ කරන්න 
පුළුවන් නායකයා අපි  ෙලා තිශබනවා. ඒ තමයි, හරත් 

ශෙොන්ශහේකා ම ත්තයා. ඒක ශන් හම රු බය. යුේධය හැබවින්ම 
්යග්ර ණය කරලා ශම් රශට් ්නතාවශේ ීවවිත ශ"රා දුන්නු 

නායකයා අනාගතශේ  හමගි ්න බලශේගශේ  ආණ්ඩුවක් තුළින් 

ශේ පාලන පක්ෂවල ඉන්න ශ ොර නඩය අල්ලන්න පුළුවන් වැඩ 
පිළිශවළ රියාත්මක කරනවා. ඒකයි අශප් ර ශට් ්නතාවට අපි 

කියන්ශන් අශප් පක්ෂය අු,ත් පක්ෂයක් කියලා. ශවනහ් විධියට, 
ශවනහ් මගකින් ශම් රට  ෙන වැඩ පිළිශවළ අපි  ෙලා 

තිශබනවාය කියන ළක අපි ශම් ශවලාශේ ප්රකා  කරනවා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ෙැන් IMF ණය හ නය තමයි 

ඉතා වැෙගත් කාරණය.  මම කලින් කියපු කාරණා ටික  ිපයටම 

අධයයනය කශළොත්, IMF ළක අපට ණය ශෙයි ෙ කියන්න මා 
ෙන්ශන් නැ ැ. අපට IMF ණය හ නය ඉතා වැෙගත් ශවන්ශන් 

ඇයි? ඒ ශඩොලර් බිලියන 2.9ට වඩා අපට වැෙගත් වන්ශන්, අපට 
ණය ශගවන්න පුළුවන්, අපට රශට් ආර්ථිකය ශකළින් කරන්න 

පුළුවන්, රශට් ආර්ථිකය ්ය ගන්න පුළුවන් කියන හාධාරණ, 
හතුටුොයක පණිවුඩය ශලෝකයට ශෙන්න පුළුවන් නිහායි. නමුත් 

අෙ ශමොකක්ෙ ශවලා තිශබන්ශන්? ීනනය අප ගැන කථා කරලා 

නැ ැ. ඉන්දියාව අප කථා කරලා නැ ැ.  ඒ නිහා ෙැන්  ෙනවා, ශම් 
අය වැය හිඟය පියවා ගන්න නැවත ණය ගන්න. කවුෙ අපට ණය 

ශෙන්ශන්? අශප් රට  බංශකොශලොත් ශවලා ණය ශගවන්ශන් නැ ැ, 
ශපොීන ශගවන්ශන් නැ ැ.  ැබැයි, රනිල් වික්රමිනං  

්නාධිපතිතුමාශේ අෙ හක් තිශබනවා, අය වැය පරතරය පියවා 
ගන්න ණය ගන්න.  ඒ නිහා ශම්ක ශබොරු අය වැය ශල් නයක්. 

ශම්ක ලට්ට-ශලොට්ට ටිකක් තිශබන අය වැය ශල් නයක්. 

තමන්ශේ නැති වුණු කීර්ති නාමය,  බංශකොශලොත් වූ ශේ පාලනය 
 ො ගන්න හ  තමන්ට නැති වුණු පාර් ්වකරුවන්ශේ ඇල්ම-

බැල්ම, රුචිකත්වය ලබා ගැනීම ශවනුශවන්  ශම් අය වැය 
ශල් නය  ෙලා තිශබනවා. ඒ කඳවුර තමන්ට ඡන්ෙය ශෙයි කියන 

වි ්වාහය මත  ෙපු අය වැයක් ශම්ක. නමුත්, ඒක ළශ ම 
ශවන්ශන් නැ ැ.  

අය වැය ශල් නයට ළක ළක කරුණු ොලා රශට් ්නතාවට 

අය වැය ඉවර ශවන කල් කථා කරන්න මාතෘකාවක්  ැදුවා. රනිල් 

වික්රමිනං  ම ත්තයා ෙන්නවා, ඒ මාතෘකාව  ැදුවාම ඒ ගැන 

තමයි ්නතාව කථා කරන්ශන් කියලා. ඒවා පානය කළාම, ඒවා 

පානය කරපු පුේගලශයෝ  ැිනශරන විධිය හමා්ශේ  අය කියනවා. 

රනිල් වික්රමිනං  ම ත්තයා අය වැය ශල් නය අවහානශේ  ඒ 

ශබෝලය තල්ු, කරලා රශට් ්නතාව ඒක ගැන කථා කරකර, 

විහිළු කරකර ඉන්න තැනට පත් කරලා තිශබනවා. මූලාහනාූ ඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි අෙ තිශබන ප්ර ්න ඒවාෙ?  

ෙැන් කියනවා, "ෙැන් රට ශ ොඳයි" කියලා. මම ශම් 

පාර්ලි ශම්න්තුශේ වැඩ කරන ශහේවකයන්ශගන් ඇණුවා, 

ශකොශ ොමෙ ඔයාලා ශම් අර්බුෙය ළන්න කලින් වැඩට ආශේ 

කියලා. "ම ත්තශයෝ මශේ වා නශයන් ආවා"  කිේවා. මම 

ඇණුවා, ෙැන් ළන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියලා. ඔවුන් කියනවා, ෙැන් 

ළන්ශන් බයිිනකලශයන් කියලා. බයිිනකලශයන් ආපු ශකනාශගන් 

ඇණුවාම, "ඔයා ෙැන් ශකොශ ොමෙ ළන්ශන්?" කියලා, ඔණු කියනවා, 

"ෙැන් ළන්ශන් pushbike ළශකන්" කියලා. pushbike ළශකන් ආපු 

ශකනා බහ් ළශක් ළන තැනට පත් ශවලා තිශබනවා. ළශ ම නම් 

රනිල් වික්රමිනං  ම ත්තයාශේ ආගමනය තුළ, මිනිසුන්ශේ කැප 

කිරීම  ා  ඔවුන්ශේ ප්ර ්න ශවනුශවන් ඔවුන් ශ ොයා ගත්තු 

විකල්පය ශම් රශට් ආර්ථික ්යග්ර ණයක්  කියමින්  කවුරු  ිප 

හි නා ශවනවා නම්, ළශ ම හිනා ශවන්න ඕනෑ කටින් ශනොශවයි 

ශවන තැනකින්.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කිිප ක ට ළකක් ීජපු මිනි ා 

අෙ ශබොන්ශන් ප්ශල්න්ටියක්. ප්ශල්න්ටියක් ීජපු මිනි ා ශබොන්ශන් 

කැඳ ළකක්. කැඳ ළකක් ීජපු මිනි ා  වතුර ළකක් ශබොනවා. ශම්ක 

තමයි කැප කිරීම. ශම් කැප කිරීම රනිල් වික්රමිනං  ම ත්තයාශේ 

්යග්ර ණයක්  කියලා ශමෝඩ විධියට ණුවා ෙක්වන්න  ෙන්න ළපා. 

"QR" හංශක්තය දීලා ශතල් ග ශගන මම බදුල්ශල් ඉඳන් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ළනවා නම්, මට ළන්න පුළුවන් වන්ශන් 

රත්නපුරට විතරයි. ආපණු වා නය අරශගන ශගෙර යනවා නම්, 

ඊළඟ හතියට අොළ ීනටර් 20 ග ශගන තමයි යන්න ශවන්ශන්. ඒ 

නිහා ඒ ශෙන ීනටර් 20 ප්රමාණයට හිපලන විධියට තමන්ශේ 

අව යතා කැප කරලා කටයුතු කිරීශම් ඒ ශේෙනාව, ඒ පවුශල් 

ප්ර ්නය රනිල් වික්රමිනං  ම ත්තයාශේ ආර්ථික ්යග්ර ණය 

ශවන්ශන් නැ ැ. අපි බලාශපොශරොත්තු වුශණ් රනිල් වික්රමිනං  

ම ත්තයා ආවාට පහ්ශහේ ප්ශල්න්ටියක් ීජපු මිනි ාට කිිප ශත් 

ළකක් ශබොන්න  ම්බ ශවයි කියලා. නමුත් ළශ ම වුශණ් නැ ැ. 

ළශ ම ශවන වැඩ පිළිශවළක්  ෙලා නැ ැ. ළශ ම  ෙන්ශන් 

නැත්ශත් ඇයි? ළශ ම කරන්ශන් රා්පක්ෂ කල්ලිය නැවත 

බලයට ශගන ඒශම් වුවමනාව තිශබන නිහායි. අපි අ නවා, 

ළක්හත් ්ාතික පක්ෂශේ  පැවැත්ම ශවනුශවන් ශමොනවා ෙ රනිල් 

වික්රමිනං  ම ත්තයා කරලා තිශබන්ශන් කියලා. ළශ ම කරන්න 

පුළුවන් වැඩ පිළිශවළක් තිශබනවා ෙ? ළක්හත් ්ාතික 

පාක්ෂිකයාට ශමොකක්  ෙ ශවන්ශන්? ළක්හත් ්ාතික පාක්ෂිකයාට 

ය  පාලන ආණ්ඩුශවන් යමක් වුණා ෙ? ළක්හත් ්ාතික 

පාක්ෂිකයාට අෙ යමක් කරනවා ෙ? ළශ ම ශවන්ශන් නැ ැ ශන්, 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ඇයි ළශ ම වුශණ් නැත්ශත්? ළතුමා ළක්හත් ්ාතික 

පාක්ෂිකයා  ැම ොම පාවි්ජචි කශළේ රා්පක්ෂවරු ආරක්ෂා 

කරන්නයි. ඒක ෙැන් ළළිපිට ිනේධ ශවනවා  ළළිපිට කරනවා. ඒ 

නිහා ශමන්න ශම් කාලකණ්ණි ශේ පාලන වැඩ පිළිශවළ ශම් 

රටින් අතුගා ෙැමීමට නම්, ශමොන යම් ශ ෝ ක්රමයකින් නැවත 

්නවරමකින් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිර්මාණය ශවන්න ඕනෑ.  
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අනීතික බලය පාවි්ජචි කරලා ඒක නතර කරන්න කවුරුන් ශ ෝ 

හිතනවා නම්, ඒක ශවන්ශන් නැ ැ. ඒක කරන්න ේත්හා  කළ 

අය ගිශේ  ශකොශ ොමෙ කියන කාරණයත් මම මතක් කරනවා. ශම් 

රශට් ේහහ් ශපොලිහ් නිලධාිපන්ට මම කියනවා, ශම් අය වැය 

ශල් නය තුළ ිනේධ ශවන්ශන්  ශ ොරකම් කිරීමට අනුබල දීම නම්, 

ශම් ශ ොරකම් කරන්ශන් තමන්ශේ ෙරුවන්ශේ අනාගතය නම්, ශම් 

ශ ොරා කෑම තුළ ිනේධ ශවන්ශන් ශම් රශට් විනා ය නම්, රනිල් 

වික්රමිනං  ්නාධිපතිතුමාශේ නීතිය  රියාත්මක කරලා තමන්ශේ 

ෙරුවාට, පවුලට වළ කපා ගන්න ළපා කියලා.  ශපොලිහ ්නිලධාිපන් 

අෙ කරන්ශන් ශමොකක්ෙ? ඇත්ත ප්ර ්න කථා කරන, තමන්ශේ 

බඩගින්න ගැන කථා කරන, තමන්ශේ ආර්ථික ප්ර ්න කථා කරන 

පාශර් ඉන්න මනුෂයයව අරශගන ගිහින් ශබල්ශලන් අල්ලා කූඩුව 

ඇතුළට ෙමන ළකයි. මතක තියා ගන්න, ඒ ේහහ් නිලධාිපන් 

ගිහිල්ලා ඒ මිනිසුන්ශේ ශබල්ශලන් අල්ලා හිරකූඩුශේ ොන්ශන් 

රා්පක්ෂ පවුලටත්, රනිල් වික්රමිනං  ්නාධිපතිතුමාටත් ඔබින 

විධියට, ගැළශපන විධියට  2023ට අව ය ශ ොරකම් ිනේධ 

කරන්නය කියන කාරණය මතක් කරමින්, මට ශවලාව ලබා දීම 

ගැන මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමාට හ්තුතිවන්ත ශවමින් මම 

නවතිනවා.  

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The Hon. Piyal Nishantha De Silva, please. You have 
13 minutes.  

 

[අ.භා. 3.47  
 

ැරු පියල් නි ා් ත ද සිල්වා මහතා (ධීවර රාාය 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா - கடற்தறாைில் 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  

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

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ලංකාශේ 77වැනි අය වැය 

විවාෙයට හම්බන්ධ ශවන්න අවහ්ථාව ලැීජම පිළිබඳව මම ළක 

පැත්තකින් හතුටු ශවනවා. නිෙ ිනන් පහ්ශහේ ලංකා ඉති ාහශේ  

ඉතාම තීරණාත්මක අය වැය විවාෙය තමයි ෙැන් අපි ශම් 

ේත්තරීතර හභාශේ පවත්වන්ශන් කියලා මම හිතනවා. මම ළශ ම 

කියන්ශන් නිෙ ිනන් පසුව අශප් රට මුණුණ දුන්න ෙැවැන්තම 

ආර්ථික අර්බුෙය, ශේ පාලන අර්බුෙය ළක්ක බිඳ වැටුණු රටක 

ඉඳ ශගන ශම් තත්ත්වයට මුණුණ ශෙන නිහායි. ඒ නිහා ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ ත්, විපක්ෂශේ ත්  යුතුකම වන්ශන් තම තමන්ශේ පක්ෂ 

ශේ පාලනය, පටු ශේ පාලනය රියාත්මක කිරීමට වඩා අෙ රට 

හ  ්නතාව වැටිලා තිශබන ශම් ඉතාම නරක තත්ත්වශයන් ශගොඩ 

ළන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියන ළක පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ශයොමු 

කිරීමයි.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශමතැන කළ කථා 

කීපයක් අ ශගන හිටියා. ඒ අයට තමන්ශේ මතය ඉදිිපපත් 

කරන්න අයිතියක් තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව කිින ගැටු,වක් නැ ැ. 

මම ඒ අෙ හ් ඉදිිපපත් කළ ිනයු,ශෙනාට හ්තුතිවන්ත ශවනවා. 

 ැබැයි, ඒ කථා කළ ණුඟක් අය තමන්ශේ  ෘෙය හාක්ෂියට 

ශපොේඩක් තට්ටු කරලා බලන්න ඕනෑ.  ෘෙය හාක්ෂියට තට්ටු 

කරලා බලන ශකොට, ළතුමන්ලා ශම් ේත්තරීතර හභාව තුළ 

ශමශතක් කල් කථා කරලා තිශබන්ශන් හ  කථා කරන්ශන් 

තමන්ශේ පටු ශේ පාලන අරමුණු ශවනුශවන් නම්,  දිට්ඨ ධම්ම 

ශේෙනීය කර්මය පඩිහන් ශෙන ළක අපට වළක්වන්න බැ ැ 

කියලායි මම හිතන්ශන්. ළතුමන්ලාට ළය වළක්වා ගන්නත් බැිප 

ශවනවා. ඒ නිහා අපි ශම් ගරු හභාශේ පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්රීවරු  

 ැටියට ඉතාම අවශබෝධශයන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  ශබොශ ෝ 

අය ශම් ේත්තරීතර හභාව තුළ විවිධ අවහ්ථාවලදී අෙ හ් ඉදිිපපත් 

කශළේ ශකොශ ොමෙ කියලා අපි ෙැක්කා.  නමුත් ශම් වැටිලා තිශබන 

තත්ත්වශයන් ශගොඩ ළන්න ශබොශ ොම සුබවාදීව අෙ හ් ඉදිිපපත් 

කළ අයත් හිටියා.   

ගරු ්නාධිපතිතුමා, මුෙල් ඇමතිතුමා  ැටියට ඓති ාිනක අය 
වැයක් තමයි ශම් ඉදිිපපත් කශළේ. මම ඒක වගකීශමන් කියන්ශන්. 

ශමොකෙ, පසුගිය කාලය තුළ තිබුණු ශපෝලිම් ගැන, විදුලිය අර්බුෙය 

ගැන, ආර්ථිකශේ  තිබුණු තත්ත්වය ගැන බැු,වාම, අෙ අපි යම් 
තැනක ඉඳශගනයි ශම් 77වැනි අය වැය විවාෙයට හම්බන්ධ 

ශවන්ශන්.  ළශ ම නැති වුණා නම් හම ර විට ශම් අය වැය 
විවාෙයට හ භාගි ශවන්න අපට ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ළන්න බැිප 

තත්ත්වයක් ේො ශවන්නත් ඉඩ තිබුණා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි 
ශෙශගොල්ලට  ළකතු ශවලා  අය වැය ශල් නයක් පිළිබඳ කථා 

කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ේො ශවයිෙ කියන හැකයත් 

ළක්ක අපි කාලයක් හිටියා. නමුත් හම ර අයට නම් ඉතින් ළ්ජතර 
ගැටු,වක් තිබුශණ් නැ ැ. ඔවුන් කුමන්ත්රණශේ  ශපර 

ගමන්කරුවන්  ැටියටයි කටයුතු කශළේ. ඒ නිහා ඒ අය භය නැතිව 
හිටියා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශම් අගාධ ශේ  ගිලිලා මිය 
යනවාෙ, ළශ ම නැත්නම් අපි  වැටුණු ළි ශඳන්, ඒ ළිං කටින්ම 

ශගොඩ ළනවාෙ කියන ළක පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ශයොමු 

කරන්න ඕනෑ.  

ඊශේ  අය වැය ඉදිිපපත් කරමින් ්නාධිපතිතුමා අපට 

පැ ැදිලිවම කිේවා, බලාශපොශරොත්තු තබාගන්න, ශම් රශට් 
ආර්ථික හංවර්ධනයක් ඇති කරන්නට ශම් වන විට ශමන්න ශම් 

ශම් කටයුතු ඉටු කරමින් යනවා,  ්නතාවට ීවවත් ශවන්න පුළුවන් 
රටක් නිර්මාණය කරන්නට අව ය පසු බිම නිර්මාණය කරමින් 

යනවා කියලා. ්නාධිපතිතුමා ළශ ම කිේවා නම්, ශෙයියශන් 

ළතුමාට ශපොඩි කාලයක් ශෙන්න. ඇයි, ශම් විධියට කකුල් මාට්ටු 
ෙමන්ශන්? ඇයි, ශම්  විධියට බාධා කරන්ශන්?  තමුන්ට බලය 

හඳ ා  තිශබන ගිජුකම නිහා ෙ? ශම් ගමන යන්න  ළතුමාට 
ශපොේඩක් ඉඩ ශෙන්න. ළශ ම යේදී ළතුමාශගන් වැරැදි  වනවා 

නම් ළතුමා ආරක්ෂා කරන්න ශම් පියල් නි ාන්තලා නැ ැ. 
ශමොකෙ, අපට වටින්ශන් ළක ළක පුේගලයන් ශනොශවයි. අපට 

වටින්ශන් රට හ  ්නතාව. රට හ  ්නතාව ගැන හිතනවා නම්, 

අපි ශබොශ ොම බුේධිමත්ව කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ශමහිදී අප ශත්රුම්ගන්න 

ඕනෑ කාරණයක් තිශබනවා. මම හතුටු වන්ශන් නැ ැ මීට ශපර 
ශම් රශට් ්නතාව මත පටවපු බදු බර හම්බන්ධව. මම පැ ැදිලිවම 

කියනවා, ශම් බදු බර ්නතාවට වැඩි බව. අපි ඒක පිළිගන්න 
ඕනෑ. නමුත් අපි ශම් අර්බුෙශයන් ශගොඩ ළන්න ශමොකක්ෙ කරන්න 

ඕනෑ? ශමතැනින් ශගොඩ ළන්න නම්, අපට යම් වැඩ පිළිශවළක් 

තිශබන්න ඕනෑ. ඒ වැඩ පිළිශවළ තනිවම රියාත්මක කරන්න 
කාටවත් බැ ැ. ඒක ළක කණ්ඩායමකට විතරක් කරන්නත් බැ ැ. 

ඒ නිහා අපි ිනයු,ශෙනා ළකට ළකතු ශවලා ඒ කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. අපි පැ ැදිලිවම කියනවා, ශපොඩි මිනි ාට විතරක් ශනොශවයි, 

ශම් බදු බර  ැම ශකශනකු මතම පැටවී තිශබන බව. ශම් 
හම්බන්ධ  ඉතාම ශ ොඳ ප්රශේ යක් හහිත වැඩ පිළිශවළක් අපි 

දියත් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් බදු බරත් ළක්ක ීවවත් 

වන ්නතාවට අපි පැ ැදිලිව කියන්න ඕනෑ, හමා ශවන්න  

කියලා. ඒක තමයි අපට කියන්න තිශබන්ශන්.  හමාශවන්න  
කියලා ්නතාවට කියන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, ්නතාව කබශලන් 

ළිපට වැටුණා විතරක් ශනොශවයි, කරකියා ගන්න බැිප 
තත්ත්වයකයි  ෙැන් ඉන්ශන්. අපි ඒක ශත්රුම්ගන්න ඕනෑ. ඒක 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශත්රුම් අරශගනත් අපි නැවත නැවත ශබදිලා ශවන් ශවලා අශප් 

පටු අරමුණු ශවනුශවන් ශපනී ිනටිනවා නම්, ළය ඉතාම නරක 
වැඩක්  ැටියට විතරක් ශනොශවයි, ්නතාවට කරන ෙැවැන්ත 

අපරාධයක්  ැටියටත් මා ෙකිනවා. 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ශම් ගරු හභාශේ විතරක් 

ශනොශවයි, මින් පිටතත් -අශප් රශට්- ඉන්නවා ටිකක් අමුතු 

කට්ටියක්. අමුතුම අමුතු කට්ටියක්. ඒ කට්ටිය  ැම ශවලාශේම 
 ැම ශෙයක්ම ෙකින්ශන් ශබොශ ොම වැරැදි විධියට. ශමශ ම 

කරන්න ඕනෑ, ශමශ ම කරමු, ඒක වැරැදියි කියනවා ඇශරන්න, 
ප්රාශයෝගිකව ඇවිල්ලා හම්බන්ධ ශවලා වැඩ කරන්න, හ ශයෝගය 

ශෙන්න ඒ අය කැමැති නැ ැ. අපි ඒ තත්ත්වය පසුගිය කාලශේ  
පැ ැදිලිවම ෙැක්කා. අශප් රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමා 

්නාධිපතිවරයා ශලහ පත් ශවන්න ඉහ්ශහල්ලා අශප් ශගෝඨාභය 

රා්පක්ෂ හිටපු ්නාධිපතිතුමා විපක්ෂයට ආරාධනා කළා, ශම් 
වගකීම ගන්න ළන්න කියලා. ළතුමා ්නාධිපතිවරයා  ැටියට 

ඉන්න ශකොටත් ශබොශ ොම විවෘතව ඒ ආරාධනාව කළා. ළතුමා 
්නාධිපති ුරරශයන් ඉල්ලා අහ් වනශකොටත් වගකීම භාරගන්න 

කියන ඉල්ීනම කළා.  ැබැයි, වගකීම භාරගන්න කවුරුවත් ආශේ 
නැ ැ. ශමොකෙ, ආහයි-බයයි! නමුත් පසුව ළතුමන්ලා තැන් 

තැන්වල, ශබෝක්කු ගාශන්, ළශ ම නැත්නම් පාශර්, ශවනත් 

ශවනත් තැන්වලට ගිහිල්ලා ඒ ගැන ශනොශයකුත් විශේතන  
කරන්න පටන්ශගන තිශබනවා. ආහයි-බයයි කට්ටිය ඉතින්  ැම 

ොම ආහයි-බයයි.  

මුලසුන ශ ොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ අය ශම් ෙවහ්වල 

කරන්ශන් චිත්රපටයක රංගනයක්. ඒ චිත්රපටය "Low-budget" 
කියලා නම් කරන්න ශවනවා. අපි ළතුමන්ලාට කියනවා, 

විශේතනය විතරක් කරන්ශන් නැතුව, ශම් ශවලාශේ ශම් ර්ය 

ශගන යන්නට හ ශයෝගය ශෙන්න කියලා. ඊට පසුව 
මැතිවරණයක් ළං වනශකොට පුළුවන් තමන්ශේ ශේ පාලන මතය 

ඉහ්හර ට ොශගන කටයුතු කරන්න. අෙ හම ර ේෙවිය විවිධ 
විශේතන ඉදිිපපත් කරනවා. ඒ විශේතන  කරන අය ඇඟිල්ල දිගු 

කරන්ශන් ඇත්තටම විශේතනය කිරීශම් පරමාර්ථශයන් නම්, ඒ 
අය ඉති ාහය ශෙහ බලා විශේතනය කළ යුතුයි. දීර්ඝ කාලයක ිනට 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝ්නය කරන අය ඉන්නවා. 

ඒ අයත් ෙැන් ලෑහ්ති ශවලා ඉන්ශන් වර්තමාන ආණ්ඩුවට 
ඇඟිල්ල දිගු කරන්නයි.  ැබැයි, ඉතින් ශම් ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල දිගු 

කළාට වැඩක් නැ ැ. ශමොකෙ, තමන්ශේ පැත්තටත් ඇඟිලි  තරක් 
දිගු ශවලා තිශබන නිහා.  ඉති ාහශේ  ඉඳලා බැු,වාම ශපශනනවා 

ශම් රට ශම් තත්ත්වයට පත් කරන්න, ශම් රට විනා  කරන්න, 
කාලයක් තිහ්ශහේ ශම් ගරු හභාශේ ඉඳන් කටයුතු කරපු ඒ අයත් 

ොයක ශවලා තිශබන බව. නමුත්, ඒ අය ෙැන්  ිපයට ශතොත්ත  

බබාලා වාශේ තමයි කථා කරන්ශන්.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි පැ ැදිලිව කියනවා අපි 

ශම් තත්ත්වය ශත්රුම් ශගන කටයුතු කරන්න ඕනෑ බව. අෙ ඉතාම 
අවාහනාවන්ත තත්ත්වයක අපි ඉන්ශන්. ඒ වරෙ කාශේෙ කියලා 

ශහොයශහොයා ඉන්ශන් නැතිව, ඒ වරෙ නිවැරැදි කරගන්න අව ය 
වැඩ පිළිශවළ අපි නිර්මාණය කරගන්න ඕනෑ. ශම් වශළන් ශගොඩ 

ළන්නට නම් අපි ිනයු,ශෙනා ශේ පාලන පක්ෂ, පාට ශේෙශයන් 
ශතොරව ඉදිිපයට ඇවිල්ලා වැඩ කළ යුතුයි.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ෙැන් කළ යුත්ශත් කුමක්ෙ? 

කළ යුතු ශෙය  ැටියට මා ෙකින්ශන් ශමයයි. ඉදිිපපත් කර තිශබන 
ශම් අය වැය ශල් නය පිළිබඳ ඉලක්කම්  රඹයකට පමණක් අපි 

සීමා ශනොවිය යුතුයි. අපි ශෙශගොල්ලන්ම ශම් අය වැශේ  තිශබන 
ුදභවාදි ශේවල් ටික ශත්රුම්ගන්න ඕනෑ. ශමහි ඇති යම් යම් 

ශේවල් රටට ගැළශපනවා නම්, ඒ ගැළශපන ශේවලට හ ශයෝගය 

ශෙන්න ඕනෑ. ශමහි තිශබන යම් යම් ශේවල් ්නතාවට 
ගැළශපනවා නම්, ඒ ගැළශපන ශේවලට හ ශයෝගය ශෙන්න 

ඕනෑ. ළශ ම නැතිව තමන්ශේ ශපෞේගලික නයාය පත්ර, 
ශපෞේගලික ශේ පාලන මතිමතාන්තර ඉහ්හර ට ෙමාශගන 

කටයුතු කළාට ශ ොඳ, ුදභවාදි තත්ත්වයක් ශගොඩ නඟන්න අපට 
පුළුවන් ශවයි කියා මම හිතන්ශන් නැ ැ.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ආණ්ඩුව අෙ ඉතාම ශ ොඳ 

වැඩ පිළිශවළක් රියාත්මක කරශගන යනවා. ළහි අඩු පාඩු 

නැතිවා ශනොශවයි. අපි ඒ අඩු පාඩු ගැන හාක්ජඡා කරලා ඒවා 

නිවැරැදි කරගන්න ඕනෑ.  ැබැයි, ප න් ිනතුවිලි ළක්ක තමයි ඒ 

අඩු පාඩු නිවැරැදි කරගන්න ඕනෑ. ළශ ම නැතිව, වවරශයන් 

යුක්තව ඒ තත්ත්වය ශවනහ් කරගන්න අපට බැ ැ. ීවවත් ශවන්න 

ඉතාම අමාරු අඩියක ඉන්න ්නතාව ශවනුශවන් අපි ිනයු,ශෙනා 

ළකට ළකතු ශවන්න ඕනෑ. ගරු ්නාධිපතිතුමා පිළිබඳව අපට 

ශලොකු වි ්වාහයක් තිශබනවා. ළතුමා  ුරරයට ආවාට පහ්ශහේ අපට 

ශපොශරොන්දු වුණා වාශේම, ශලෝක බැංකුව හ  ්ාතයන්තර මූලය 

අරමුෙල ළක්ක ෙැනටමත් ුදභවාදි හාක්ජඡා පවත්වා තිශබනවා. ඒ 

හාක්ජඡාවල ප්රතිලල ඉතාම ුදභවාදියි. ඒ ුදභවාදි බලාශපොශරොත්තු 

හහිතව අපට ඉන්න පුළුවන්.  ැබැයි, ළතුමාට ශෙන්න ශපොඩි 

කාලයක්. ඒ කාලය තුළ අපි බලමු ශම් කියන ශේවල් ඉටු 

කරනවාෙ කියලා. ශම් අය වැය ශල් නශේ  තිශබන ශේවල් අකුරු 

 රඹයකට, ඉලක්කම්  රඹයකට විතරක් සීමා වනවා නම් අපි 

ළකතු ශවලා ඒ ශවනුශවන් ශපනී ිනටිමු  ඒවා නිවැරැදි කරගන්නට 

කටයුතු කරමු.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට අවහාන ව ශයන් ශම් 

කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ශමශ ම කිේවාට කවුරුවත් අමනාප 

ශවන්න ළපා. ෙැන් අපි ඇතුළු ශම් රශට් ්නතාව ිනයු,ශෙනා ඇෙ 

වැටිලා, ශ ොම්ශබන් ගිහිල්ලා, ඇට මුං ඇට ශව්ජත තත්ත්වයකටයි 

පත් ශවලා ඉන්ශන්. ශම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. ඒ නිහා අපි නිකම් 

ශබොරුවට ළක ළක ශේවල් කථා කළාට වැඩක් නැ ැ. අපි 

ශමතැනින් ශගොඩ ළන්න ඕනෑ. අපි ිනයු,ශෙනා ළකට ළකතු 

ශවන්න ඕනෑ කියන කථාව තමයි අපි  ැම ශවලාශේම 

පැ ැදිලිවම කියන්ශන්. ඔය ශකොයි ශකොයි අයියාශේත් පැටිකිිපය 

ශම් රශට් ්නතාව ෙන්නවා. ඔය කථා කරන අයියලා ශබොශ ොම 

ුදේධවන්තශයෝෙ? ෙැන් අපට ඇණුණා ශන්, ඒ අයශේ ුදේධවන්ත 

කථා ටික. කථාව නම්  ැම ොම ඒ විධියම තමයි.  ැබැයි, රියාව 

ශෙහයි බලන්න ඕනෑ. ඒ රියාව ශකොශ ොමෙ කියලා ගමට ගිහින් 

බලන්න. ඒ අය  අහිංහක ්නතාව ශවනුශවන් ශපනී ිනටිනවාෙ 

කියලා බලන්න. ගම්වල ඉඳලා ආපු හම ර ඇමතිවරු, මන්ත්රීවරු 

තවමත් ඉන්ශන් ශකොළඹ. ඒ ශගොල්ශලෝ ශකොළඹින් ළ ාට 

අඩියක්වත් තියන්ශන් නැ ැ. ඒ වුණාට ෙැන් කථා කරනවා, ඒ 

්නතාවශේ දුක පිළිබඳව. ශම් නින්දිත ශේ පාලන ක්රමයට තිත 

තියන්න ඕනෑ. ඒ තිත තියන්න ිනයු,ශෙනා ලෑහ්ති ශවන්න කියන 

පණිවුඩය ලබා ශෙමින්, ශම් අය වැයට අශප් හම්පූර්ණ හ ශයෝගය 

ලබා ශෙනවාය කියන පණිවුඩයත් ලබා ශෙමින් මා නි ඬ ශවනවා.  

ශබොශ ොම හ්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.00  

 

ැරු බී.වයි.ජී. රත්නනසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னதசக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2023 වහර හඳ ා ඉදිිපපත් 

කළ අය වැය ශල් නය ශෙවැනිවර කියවීශම් විවාෙශේ  දී මටත් ඒ 

ගැන අෙ හ් ෙැක්වීමට අවහ්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 

හ්තුතිවන්ත ශවනවා.  

279 280 

[ගරු පියල් නි ාන්ත ෙ ිනල්වා ම තා  



2022 ශනොවැම්බර් 15 

ර්ය පැත්ශතන් ශබොශ ෝ කථා ශකශරන අතශර් ශමම අය 

වැය ශල් නය පිළිබඳව මට නම් ෙැනුශණ්, අය වැය ශල් නයකින් 

බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් ශමොකක්ෙ, අය වැය ශල් නය 

කියන්ශන් ශමොකක්ෙ, අය වැය පාලනය කියන ළශකන් අෙ හ ්

කශළේ ශමොකක්ෙ කියන ළක පිළිබඳව මූලික අවශබෝධයක් ශ ෝ 

ශනොමැතිව හකහ් කරපු අය වැය ශල් නයක්  ැටියටයි.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අය වැය ශල් නයකින් නැත්නම් 

අය වැය පාලනයකින් බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් කුමක්ෙ? ර්යක් 

යම් නි ්චිත අරමුණු කිහිපයක් ළඟා කර ගැනීම හඳ ා ඉදිිප වර්ෂය 

තුළ රියාවට නඟන්නට බලාශපොශරොත්තු වන රියාකාරී හැලැහ්ම 

හකහ් කරලා, ඒ රියාකාරී හැලැහම් ප්රාශයෝගිකව රියාත්මක කිරීම 

හඳ ා අව ය ඇහ්තශම්න්තුගත අගය  ශම් හැලැහ්මට ආශරෝපණය 

කළාම, ළය අය වැය ශල් නයක් බවට පිපවර්තනය ශවනවා.  

අපට තිශබනවා, ෙැවැන්ත ප්ර ්න තුනක්. ළකක් තමයි, ෙැවැන්ත 

අය වැය හිඟය. ර්ශේ  හමහ්ත ආොයම රුපියල් බිලියන 3,415යි. 

ණය ශගවීම්ෙ ඇතුළුව ර්ශේ  හමහ්ත වියෙමට රුපියල් බිලියන 

7,885ක් අව යයි. ළතැන ෙැවැන්ත හිඟයක් තිශබනවා. අපි ශම් අය 

වැය හිඟය පියවා ගන්ශන් ශකොශ ොමෙ?  

ශෙවැනි කාරණය තමයි විශේ  විනිමය. අපට විශේ  විනිමය 

ලැශබන ප්රමාණය අඩුයි. නමුත් ශගවීම් අතිවි ාල ව ශයන් වැඩියි. 

අපට ෙැවැන්ත ශගවුම් ශ ේෂ ප්ර ්නයක් තිශබනවා. ශම් ප්ර ්නය අපි 

විහඳා ගන්ශන් ශකොශ ොමෙ?  

තුන්වැනි ප්ර ්නය තමයි ෙැවැන්ත ණය ප්රමාණය. අපි කාලයක් 

තිහ්ශහේ අනව ය පිපදි ණය අරශගන ප්රතිලාභයක් නැති 

ශේවල්වලට ඒ ණය මුෙල් ශයෙවීම නිහා ෙරා ගන්න බැිප ෙැවැන්ත 

ණය ප්රමාණයක් තිශබනවා. ශම්වාට අපි මුණුණ ශෙන්ශන් 

ශකොශ ොමෙ?  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වත්මන් ආර්ථික අර්බුෙය 

හම්පූර්ණශයන්ම පෙනම් ශවලා තිශබන්ශන්, ශමන්න ශම් කරුණු 

තුන මත. ශම් අර්බුෙශයන් යම්තාක් දුරට ශ ෝ ලබන අවුරුේෙ තුළ 

ශගොඩ ළන්න නම්, ඒ හඳ ා අව ය රියාමාර්ග කීපයක් ශ ෝ ශම් 

අය වැය ශල් නය තුළ අන්තර්ගත විය යුතුව තිබුණා.  

ඇත්තටම අපට ශලොකු බලාශපොශරොත්තුවක් තිබුණා. වත්මන් 

්නාධිපතිතුමා විපක්ෂශේ  ඉන්න ශකොට කියපු ශේවල් අපි 

ෙන්නවා. ළතුමා ්නාධිපති ුරරයට පත් ශවලා ඉදිිපපත් කළ අතුරු 

අය වැශයන් යම් විහුනමක් ලබා දීමට කාලයක් තිශබන්න නැතුව 

ඇති.  නමුත් ශම් ආර්ථිකය ආපසු හරිය කරලා ශම් වැටී තිශබන 

අර්බුෙශයන් රට යම්තාක් දුරකට ශ ෝ ශගොඩගන්න පුළුවන් 

ශයෝ්නා මාලාවක් 2023 අය වැශයන් ශගශනයි කියලා අපි හිතුවා. 

 ැබැයි, අවාහනාවක මහිමය! ළවැනි රියාමාර්ගයක් ළතුමා 

අරශගන තිශබන බවක් නම් ශපශනන්ශන් නැ ැ. 

ශම් තුළ ලහ්හන කථා ටිකක් තිශබනවා. ආර්ථික වර්ධනය 

ිනයයට  තක-අටක තරම් ඉ ළට ශගන ඒම, ්ාතයන්තර 

ශවශළඳාම ෙළ ශේයය නිෂ්පාදිතශේ  ප්රති තයක් ශලහ ිනයයට 

ිනයයකට වඩා ඉ ළ නංවා ගැනීම, 2023 ිනට 2032 ෙක්වා නව 

අපනයන මඟින් ශඩොලර් බිලියන තුනක වාර්ෂික වර්ධනයක් 

අත්පත් කර ගැනීම වාශේ වි ාල වැඩ පිළිශවළක් ශමම වාර්තාශේ 

හඳ න් කර තිශබනවා. මශේ අෙ හ නම් ශම්වා ීනන කියන ළකයි. 

ශම්කට ලහ්හන වතන ටිකකුත් ළකතු කරලා තිශබනවා. "ආර්ථික 

ප්රතිහංහ්කරණය කළ යුතුයි, ආර්ථිකය නවීකරණය කළ යුතුයි, 

 ිපත ආර්ථිකයක් ශගොඩ නැඟිය යුතුයි" යනාදී ලහ්හන වතන 

ටිකකුත් ශමම අය වැය ශයෝ්නාවලට කලින් ශකොටශහේ ඇතුළත් 

කරලා තිශබනවා. අපි ඒවා පිළිගන්නවා. ඒ ගැන කිින විවාෙයක් 

නැ ැ, අපි ඒවා පිළිගන්නවා. අපි ඒ පැත්තට අවධානය ශයොමු කළ 

යුතුයි. නමුත් ඒ අරමුණු ළඟා කර ගැනීම හඳ ා වන ඒ ශයෝ්නා, 

අය වැය ශයෝ්නා ශලහ ඉදිිපපත් විය යුතුව තිබුණා.  ැබැයි, ශම් 

අය වැය ශයෝ්නා තුළ ශම් ෙැවැන්ත ආර්ථික අර්බුෙශයන් ශගොඩ 

ඒමට  ැකියාව තිශබන ශයෝ්නා නැ ැ. 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අය වැය පාලනය කියන්ශන් 

ර්ශේ  පාලන ේපකරණයක්. ඉහශ්හල්ලාම අය වැය ශල් නශයන් අපි  

 ෙනවා හැලැහ්මක්. ඒ හැලැහ්ම රියාවට නඟලා ශකටි කාලයක් 

තුළ අපි බලන්න ඕනෑ, හැලසුම් කළ විධියට ශම් රියාමාර්ග 

රියාත්මක ශවනවාෙ, ඒ අනුව හැලසුම් කළ ප්රතිලලය අපට 

ලැශබනවාෙ කියලා. ළශහේ ලැශබන්ශන් නැත්නම් ඒකට ශ ේතු 

ශමොනවාෙ කියා ශහොයා බලා,  ඒ අඩු පාඩු නිවැරදි කරලා, ළම 

හැලැහ්ම  ිප track ළකට ගන්නා පාලන ක්රමයක්  ැටියට තමයි 

අපි අය වැය ශල් නයක් පාවි්ජචි කරන්ශන්.  

ළතශකොට ශම් ෙැවැන්ත අය වැය පරතරය  ා විශේ  විනිමය 

හිඟය ශවනුශවන් ශමොනවාෙ ශයෝ්නා? ළක ශයෝ්නාවක් 

තිශබනවා, අපනයන හංවර්ධන මණ්ඩලය, ආශයෝ්න මණ්ඩලය 

වැනි ආයතන  තරක් ඒකාබේධ කරලා ආශයෝ්න  ා විශේ  

ශවශළඳාම ප්රවර්ධනයට තනි ආයතනයක්  ෙනවා කියලා. අපට 

ශත්ශරන්ශන් නැ ැ, ශම් තනි ආයතනය  ැදුවාම අර ප්ර ්නයට 

විහුනම ලැශබන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියලා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් තුළ තිශබන හම ර 

ශයෝ්නා ප්රාශයෝගිකව රියාත්මක කළ  ැකිෙ? නව ආර්ථික 

කලාප කීපයක් ඇති කරනවා කියලා ශමහි හඳ න් ශවනවා. වයඹ 

පළාත, බහ්නාහිර පළාත,  ම්බන්ශතොට හ  ත්රිකුණාමලය ආශ්රිතව 

නව ආර්ථික කලාප ඇති කිරීමට ශයෝ්නා කරලා තිශබනවා. 

්නාධිපතිතුමාශේ කථාශේදී කිේවා,  ම්බන්ශතොට විතරක් 

ආර්ථික කලාප තුනක්  ෙනවා කියලා. අපි හිතන විධියට අවම 

ව ශයන් ආර්ථික කලාප  යක්වත්  ෙන්න ඕනෑ.  

ඒ හඳ ා ශවන් කරලා තිශබන්ශන් කීයක්ෙ? ආර්ථික 

කලාපවලට ශවන් කරලා තිශබන්ශන් රුපියල් මිලියන 300යි. 

ආශයෝ්න කලාප තුනයි. ඊළඟට, ්ාතික ලලොයීතා ශකොමිෂන් 

හභාවක්  ෙන්න ශයෝ්නා කරනවා. ඒ හඳ ා රුපියල් මිලියන 

100ක් ශවන් කරලා තිශබනවා.  ැබැයි, ඒ ශකොමිෂන් හභාශේ 

කාර්යභාරය ශමොකක්ෙ කියන්න අපි ෙන්ශන් නැ ැ. ප්රධාන, 

බරපතළ ආර්ථික අර්බුෙයට ශම්  ර ා ලැශබන ොයකත්වය 

ශමොකක්ෙ කියන ළකත් අපට පැ ැදිලි නැ ැ.  

ඊළඟට, ය පත් වයාපාර පිපහරයක්  ෙන්න ළතුමා භාරශේ  

තිශබන ආශයෝ්න ප්රවර්ධන අමාතයාං යට රුපියල් මිලියන 

200ක් ශවන් කර තිශබනවා. ය පත් වයාපාර පිපහරයක්  ෙන ළක 

ශ ොඳයි.  අපි ඒක පිළිගන්නවා.  ැබැයි, ප්ර ්නය තිශබන්ශන් ශම් 

ෙැශවන ආර්ථික අර්බුෙයට ශම්ශකන් අපට ශකටි කාීනන විහුනමක් 

ලැශබනවාෙ කියන ළකයි. පැ ැදිලිවම, 2023 අය වැය ශල් නශේ   

ශකටි කාීනන ශයෝ්නා තිබිය යුතු ශෙයක්.  2023 අය වැය විය 

යුත්ශත්, ලබන අවුරුේෙ තුළ රියාත්මක කළ යුතු ශකටි කාීනන 

හැලසුම් තිශබන අය වැයක් මිහක්, 2035 වනකල් රියාත්මක 

කරන ශයෝ්නා තිශබන අය වැයක් ශනොශවයි. 

ඊළඟට, ඩිජිටල් තාක්ෂණයට කමිටුවක් පත් කරනවා. ඒ 

කමිටුශවන් ශම් ෙැවැන්ත අර්බුෙයට ක්ෂණික විහුනමක් 

ලැශබනවාෙ? ඒ වාශේම, කුරුුන වගාවට ශෙපාර්තශම්න්තුවක් 

පිහිටුවීමට ශයෝ්නා කරලා තිශබනවා. ඒශකන් අපට ක්ෂණිකව 

ශම් ප්ර ්නවලට විහුනමක් ලැශබනවාෙ? ශ්රී ලංකාශේ  නි් හම්පත් 

්ාතික හංවර්ධනයට ොයක කර ගැනීම හඳ ා ඒ  ා හම්බන්ධිත 

ආයතන ඇතුළත් කමිටුවක් පත් කිරීමට ශයෝ්නා කරලා 

තිශබනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඊළඟට, හංතාරක වයාපාරය. අපි ෙන්නා විධියට විශේ  විනිමය 

හිඟයට අපට ක්ෂණිකව ගන්න පුළුවන් රියාමාර්ගයක් තමයි, 

හංතාරක වයාපාරශයන් කරන ඉපැයීම් වැඩි වීම. හංතාරක 

වයාපාරය ශවනුශවන් කරලා තිශබන ළකම ශයෝ්නාව විධියට 

හමුද්රීය හංතාරක වයාපාරය දියුණු කිරීම කියලා රුපියල් මිලියන 

50ක් ශවන් කරලා තිශබනවා.  රීඩා ආශ්රිත හංතාරක වයාපාරයට   

හතයක්වත් ශවන් කරලා නැ ැ.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අය වැය ශල් නය පුරාම 

බැු,වාම, අපි ෙැන් මුණුණ ශෙන ආර්ථික අර්බුෙශයන් ශගොඩ ඒමට 

පුළුවන් හාධනීය විහුනමක් අන්තර්ගත ශවලා නැති බවයි අපට 

ශත්ශරන්ශන්.  ළතුමා යම් විහුනමක් ලබා ශෙයි කියලා අපි 

බලාශපොශරොත්තු වුණා.  නමුත්, අපි බලාශපොශරොත්තු වුණු විහුනම 

ශම් තුළ නැ ැ. ඒ නිහා රශට් ්නතාවට අපට කියන්න ශවන්ශන්, 

ශම් 2023 අය වැශයන් රට යථා තත්ත්වයට පත් ශවයි කියලා යම් 

බලාශපොශරොත්තුවක් තිබුණා නම්, ශම්ක ්නාධිපතිතුමාටත්  

ීනනයක්ම විතරයි කියලායි. ්නාධිපතිතුමාට නම් ඒක ීනනයක් 

වුණාට කමක් නැ ැ. රශට් ම  ්නතාවටත් ශම්ක ීනනයක් 

ශවනවා. ඒ නිහා ම  ්නතාවශේ දුක් ගින්ෙර නිවන්න නම්, ශම් 

ගැටු, ටික විහඳන්න නම්, ශම් අය වැය ශල් නශයන් ළ ා ගිය 

කඩිනම් වැඩ පිළිශවළක් අව යයි. ඒ වැඩ පිළිශවළ  ෙන්න කියලා 

අපි ර්යට බල කරමින්, මට අවහ්ථාව ලබාදීම හම්බන්ධශයන්  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමාට හ්තුතිවන්ත ශවමින් මා නි ඬ 

ශවනවා. 
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ැරු ඩී.බී. නහේරත් මහතා (පශු සම්පත් සංවර්ධ්න රාාය 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு டீ.பீ. தஹரத் - கால்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock 
Development) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශම්  අවහ්ථාව ලබාදීම 

ගැන ඔබතුමාට හ්තුතිවන්ත ශවනවා. අෙ අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

තුළ ්නාධිපති රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමා ඉදිිපපත් කරපු අය වැය 

ශල් නය පිළිබඳව කථා කරනවා. නිෙ හ ලබා ගත්ත ො ිනට ශම් 

ෙක්වා ඉදිිපපත් කළ 77 වන අය වැය තමයි ශම්. අය වැය ශල් න 

77ක් හාක්ජඡා කළ පාර්ලිශම්න්තුව, ඒ ප්රතිලල ේක ා ගත්ත රට 

පිළිබඳව ඇත්තටම අපි කනගාටු ශවන්න ඕනෑ. අය වැය ශල් න 

77කින් ඉදිිපපත් කළ ආර්ථික වැඩ පිළිශවළ රටට ගැළපුණා නම්, 

අෙ ශම් වාශේ තත්ත්වයකට  රට පත් ශවන්ශන් නැ ැ. තුන්ශවනි 

ශලෝකශේ  රටක්  ැටියට අපි අන්ත දුප්පත් හ්වභාවයට පත් ශව්ජත 

පිිපහක්. අපි අය වැය ශල් න ශකොශතක්  ඉදිිපපත් කළත්, ශම් 

රශට් ්නතාවශේ  ෘෙය හාක්ෂිය රටත් ළක්ක ළකතු කරන්න, රශට් 

ඉදිිප ගමනට ොයක කරගන්න කටයුතු කිරීමත් වැෙගත් කියා අපි 

වි ්වාහ කරනවා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ළක ශවලාවක අපි වි ාල 

සුනාමි ේවදුරට ශගොදුරු වුණා. ඒශකන් අතිවි ාල පිිපහක් මිය ගියා, 

ශේපළ විනා  වුණා.  ැබැයි, අපි මුළු ශලෝකයම විමතියට පත් 

කරමින් පසු සුනාමි අවහ්ථාව ්යග්ර ණය කළා. ඒ තමයි, අශප් 

රශට් මිනිසුන්ශේ ආත්ම වි ්වාහය, කැපවීම. ඒ අත්ෙැකීම් අපි 

ඉදිිපයට පවත්වාශගන යන්න ොයක වුණාෙ කියන කාරණාව 

පිළිබඳව  අපට ප්ර ්නයක් තිශබනවා.  

ශම් අය වැය ශල් නය ඉදිිපපත් කිරීමට ශපර අශප් රශට් 

තිබුණු හමා් වටපිටාව තුළ ශතල් ශපෝලිම්, ගෑහ් ශපෝලිම් වාශේම,  

ළදිශනො අව යතා ඉටු කරගන්න බැිපව ර්ය ශකශරහි ේෙ හ් 

ශව්ජත මිනිසුන්ශේ නැඟිටීම් අපි ෙැක්කා. ඒ ශවලාශේ ශම් හමා් 

තන්ත්රය පුපුරා යන්න ඔන්න ශමන්න කියලා තිබුශණ්.  ැබැයි, 

ළශ ම පිපිිපලා ගියා නම්, අෙ අශප් රටත් ලිබියාව වාශේ ශබෝම්බ 

පුපුරන රටක් බවට පත් ශවන්න තිබුණා. ළවන් පසුබිමක් තිබුණු 

ශවලාවක, ෙැවැන්ත පිපිරීමට ලක් ශවන්න තිබුණු ශවඩි නූල 

ළතැනින් නවත්වන්න පුළුවන්කමක් ලැබුශණ්, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ 

ගත්ත ප්ර්ාතන්ත්රවාදී රියාමාර්ග නිහායි. 

ඒ අනුව තමයි හිටපු ්නාධිපති ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ මැතිතුමා 

අගමැති ුරරය භාර ගන්න කියලා විවිධ පක්ෂ නායකයන්ට 

ආරාධනා කශළේ. ඒ ආරාධනාව කරනශකොට ආණ්ඩු පක්ෂය 

නිශයෝ්නය කරපු අප තුළ ඒ පිළිබඳ මතයක් තිබුශණ් නැ ැ. 

නමුත්, ඒ ආරාධනාව පිළිගත්ත රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමා රශට් 

අගමැතිවරයා  ැටියට කටයුතු කළ කාල වකවානුව තුළ ආණ්ඩු 

පක්ෂය ශනොමඳව ළතුමාට හ ශයෝගය ෙැක්වූවා. ඒ වාශේම, රශට් 

්නාධිපතිවරයා වන ළතුමාට ෙැනුත් ඒ හ ශයෝගය අපි ලබා 

ශෙනවා. ළහි ප්රතිලලයක්  ැටියට පිපිශරන්න ඔන්න ශමන්න 

තිබුණු ඒ ම ා විනා ය නවත්වන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ 

විනා ශයන් ශ"රා ගන්න පුළුවන් ශව්ජත ශම් රට නිවැරැදි 

තැනකට ශගන යෑශම් වගකීම අපට තිශබනවා. ඒ ශවනුශවන් 

තමයි ලබන වහර හඳ ා වූ අය වැය ශල් නය මුෙල් ඇමතිවරයා 

 ැටියට ගරු ්නාධිපතිතුමා විිනන් ඊශේ  පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිිපපත් 

කශළේ.  

අය වැය ශල් න හම්බන්ධශයන් කථා කරේදී අපි අතීතයත් 

ළක්ක හංහන්ෙනය කර බැු,වාම ශප්නවා, 1977 වර්ෂයට ශපර 

ිනිපමාශවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියශේ ආණ්ඩු කාලය තුළ 

ඉදිිපපත් කළ අය වැය ශල් නවල අය වැය හිඟයක් ශනොතිබුණු 

බව. නමුත්, ඉන්පසු ඉදිිපපත් කරපු  ැම අය වැය ශල් නයකම 

අය වැය හිඟයක් තිශබනවා. ශම් අය වැය හිඟය පුරවන්නට 

විශේයය රටවලින් ආධාර ලබා ගැනීමට, ණය ලබා ගැනීමට ඒ ඒ 

ර්යන් ේත්සුක වුණා. ඒ අනුව, අෙ වන විට රුපියල් බිලියන 

2,404ක මුෙල් ප්රමාණයක් අපි ණය ශවලා තිශබනවා. අපි ගත්ත 

ශම් ණයවලට ශමොකක්ෙ කශළේ? ළක පැත්තකින් අපි ඒ ගත්ත ණය 

රශට් හංවර්ධනයට භාවිත කළා. තව ශකොටහක් අපි පාඩු ලබන 

ආයතන නඩත්තු කරන්න භාවිත කළා. නමුත්, ඒ තුළින් රටට 

ප්රතිලලයක් ලැබුශණ් නැ ැ. තව ශකොටහක් ශම් රශට් 

සුබහාධනයට භාවිත කළා. ්නතාව ීවවත් කරවන්න භාවිත කරපු 

ඒ මුෙල් ප්රමාණයත් ඔවුන් හංවර්ධනයට ේපශයෝගි කර ගත්ශත් 

නැති නිහා ඒ මුෙලත් ආර්ථික ලලොයිතාවට ළක් වුශණ් නැ ැ. ශම් 

නිහා ළො ඉඳලා ශම් ෙක්වා ශම් රට අධික ණය බරකින් ශපළුණා. 

ශම් ශවලාව ඒ ණය බර අධික ශලහ ේත්හන්න වුණු ශවලාවක්. 

විශ ේෂශයන් ම ඒකට හාධකයක් වුශණ්, ශකොශරෝනා වයිරහයයි. 

ශකොශරෝනා වයිරහය ශම් රශට් ්නතාව ගිල ගන්න යනශකොට ඒ 

්නතාව ශ"රා ගන්න අපට තිබුණු විශේ  විනිමය හංචිත භාවිත 

කරන්න ිනේධ වුණා. ඉන් පසු ්නතාව ීවවත් කරවන්න අපට මුෙල් 

නැති වුණා.  
 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Samanpriya Herath to the Chair? 
 

ැරු පියල් නි ා් ත ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா)  
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)   

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ශම් අවහ්ථාශේදී ගරු 

හමන්ප්රය ශ ේරත් මන්ත්රීතුමා මූලාහනය ගත යුතු ය"යි මා 

ශයෝ්නා කරනවා. 
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ැරු බී.වයි.ජී. රත්නනසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னதசக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

 
විසි්  ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆதமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්ර ්නය විමසන ලදි් , සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ැරු නේලු කුමාර් මහතා මූලාසනනය්  ඉවත් ූ නය් , 

ැරු සම් ප්රිය නහේරත් මහතා මූලාසනාරූඪ විය.  
 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு தவலு குமார் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு சமன்பிாிய தஹரத் அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 
HON. SAMANPRIYA HERATH took the Chair. 

 
ැරු ඩී.බී. නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு டீ.பீ. தஹரத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 
මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් තත්ත්වයත් ළක්ක ශම් රට  

ඉහ්හර ට ශගනියන්න භාවිත කරන ක්රමවල යම් ශවනහ් කිරීම් 

කරන්න අපට ිනේධ වුණා.  

ශමවර අය වැය ශල් නය ඉදිිපපත් කළාම අපට ශපනුණු 

ශෙයක් තමයි, අපි රුපියල් බිලියන 5,819ක් වියෙම් කරන ශකොට, 

මුළු ආොයම  ා ප්රොන විධියට රුපියල් බිලියන 3,415ක් ලැශබන 

බව. ඒ අනුව, ශමවර අය වැය හිඟය රුපියල් බිලියන 2,404ක් 

ශවලා තිශබනවා. ශම් අය වැය හිඟය පියවීම අශප් වගකීමක්. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි. විනා  ශව්ජව රට ශගොඩ ගැනීශම් වගකීමත් 

අපට තිශබනවා. ඒ ශවනුශවන් තමයි අපි ශපනී ිනටින්ශන්. 

වර්තමාන මුෙල් ඇමතිවරයා වන ්නාධිපතිවරයා ඉදිිපපත් කරපු 

අය වැය ශල් නය තුළින් ඒ හඳ ා යම් රියාමාර්ග ශගන ඇති 

ආකාරය අපි ෙකිනවා. අපි ආතාර්ය ගුණපාල රත්නශහේකර 

මන්ත්රීතුමා ළක්ක ළකඟ ශවනවා. නමුත් ශම් අය වැශයන් අවුරුදු 

25ක-30ක ඉලක්කයක්  හඳ ා පෙනමක් ොනවා මිහ, ෙැන් තිශබන 

ප්ර ්නවලට විහුනම් ලබා ශෙන්නට, ශයෝ්නා ඉදිිපපත් කරන්නට 

පුළුවන්කමක් අපට නැ ැ. අපට අව යතාව තිශබන්ශන් විකෘති 

ශව්ජත හමා්ය නිවැරැදි කරන්නයි. ඒ ශේ කරන්නට අපට 

වගකීමක් තිශබනවා. ඒ ශේ කරන්නයි අපි සූොනම් ශවන්ශන්. අය 

වැය ශල් නය ඉදිිපපත් කරේදී අපි අනාගත තරුණ පරපුරට ීවවත් 

ශවන්න පුළුවන් පසුබිම  ෙන්න ඕනෑ. අපි ෙන්නවා, ේගතුන්, 

බුේධිමතුන් වන තරුණයන්ශේ මනශහේ හ්වභාවය  ිපයට ශත්රුම් 

අරශගන ඔවුන් රශට් අනාගතය ශවනුශවන් ආශයෝ්කයන් 

 ැටියට භාවිත කරන්න පුළුවන් බව. ඔවුන්ශේ කැපවීම, ඔවුන්ශේ 

ශ්රමය, ඔවුන්ශේ ෙැනුම, ඔවුන්ශේ ොයකත්වය  ර ා අශප් රට 

ඉ ළට ශගන යෑශම් වගකීම ඔවුන්ට පැවරීම තුළින් ඒ කටයුත්ත  

කරන්න පුළුවන්.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට ඊළඟට තිශබන 

අභිශයෝගය ශමයයි. ශම් රශට් අඩු ආොයම් ලබන, දිළිුන බවින් 

ශපශළන පවුල් 726,000ක් ඉන්නවා. ඔවුන්ශේ දිළිුන බව තුරන් 

කිරීම ශවනුශවන් යම් කාර්යභාරයක් කිරීමටත්, ඔවුන් නඩත්තු 

කිරීශම් වගකීමත් අපට තිශබනවා. ඒ ශවනුශවනුත් අය වැය 

ශල් නශයන් වි ාල මුෙල් ප්රමාණයක් ශවන් කරලා තිශබනවා, 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ වාශේම නිෙ හ ් අධයාපනය, 

ශහෞ යය වැනි ක්ශෂේත්ර ශවනුශවනුත් අය වැය ශල් නශයන් මුෙල් 

ශවන් කරලා තිශබනවා.  

ආණ්ඩු පක්ෂශේ  මන්ත්රීවරයකු  ැටියට ළහ්.ීජ. දිහානායක 

මන්ත්රීතුමා අශප් රශට් ආර්ථිකය හම්බන්ධශයන් පැ ැදිලි කරලා 

දුන්නා. අෙ මුළු ශලෝකයම ආර්ථිකය ්යශගන තිශබන්ශන් 

ශපෞේගලික වයවහායකයන්ශේ ොයකත්වය තුළින්. ඒ නිහා ෙැන් 

තිශබන තත්ත්වශයන් අශප් රට ශගොඩගන්න ඕනෑ නම්, ර්යක් 

 ැටියට අපි අනිවාර්යශයන්ම ආශයෝ්කයන් ශකශරහි වි ්වාහය 

තියන්න ඕනෑ. පාඩු ලබන ආයතන ශපෞේගීනකරණයට ලක් 

කරන්න ඕනෑ. ශම් වනශකොට පාඩු ලබන ආයතන ගණනාවක් 

අශප් රට තුළ තිශබනවා. ශමවර අය වැය ශල් නශේ ත් හඳ න් 

කරලා තිබුණා, රා්ය ආයතන 420ක් ම ්න මුෙලින් නඩත්තු 

කරන බව. ඒ අතිපන් ආයතන 52ක පාඩුව රුපියල් බිලියන 86යි. 

ශමවැනි අධික පාඩුවක් ලබන ආයතනවලට "රා්ය ආයතන" 

කියන ශල්බලය ග ලා, ශම් රශට් අහිංහක මිනිසුන් ීවවත් 

කරවන්න තිශබන හල්ලි ටික ශමවැනි ආයතන නඩත්තු කරන්න 

භාවිත කිරීම ේචිතෙ, ළය අශප්  ෘෙය හාක්ෂියට ළකඟෙ කියන 

කාරණය පිළිබඳව අපට බරපතළ ප්ර ්නයක් තිශබනවා. ශමවැනි 

කාරණා පිළිබඳව අය වැය ශල් නශයන් ළ ාට ගිහින් අපි හිතන්න 

ඕනෑ.  

අශප් ්නාධිපතිතුමා පැ ැදිලි කරලා දුන්නා, බහ්නාහිර පළාත, 

වයඹ පළාත,  ම්බන්ශතොට හ  ත්රිකුණාමලය ආශ්රිතව නව 

ආර්ථික කලාප ඇති කිරීම පිළිබඳව. මා ළතුමාට හ්තුතිවන්ත 

ශවනවා, වයඹ පළාත ආර්ථික කලාපයක්  ැටියට  ුනන්වා දී 

තිශබන ළක ගැන. ඒ හඳ ා මුෙල් ශවන් කරලාත් තිශබනවා. 

ශකොතලාවල ආරක්ෂක වි ්වවිෙයාලයත් ළක්ක හම්බන්ධ 

ශපෞේගලික වවෙය විෙයාලයක් වයඹ පළාශත් ආරම්භ කරන්නත් 

ළතුමා  ශයෝ්නා කරලා තිශබනවා. වයඹ පුරවැිනයකු  ැටියට මා 

ඒ පිළිබඳව ළතුමාට හ්තුතිවන්ත ශවන්න ඕනෑ. 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කෘෂිකර්ම ක්ශෂේත්රය 

පිළිබඳවත් කරුණු කීපයක් මම කියන්න ඕනෑ. පසුගිය කාලය තුළ 

අශප් කෘෂිකර්ම ප්රතිපත්තිය පිළිබඳව බරපතළ ප්ර ්නයක් තිබුණා  

අභිශයෝගයක් තිබුණා. ශම් රශට් ිනටින 22,500,000ක් වන 

්නතාව ීවවත් කරවන්න වර්ග හැතපුම් 25,000ක් පමණ තිශබන 

මිමි ප්රශේ ය භාවිත කිරීශම්දී, පුංචි ඉඩ කඩක් තුළ වැඩි 

අහ්වැන්නක් ශනළා ගැනීශම් රියාශේ ශනොශයදුණු නිහා අපි අෙ 

ආ ාර හිඟයකට ශගොදුරු ශවලා තිශබනවා. ශම් කාරණාව 

හැලකිල්ලට ශගන, විශ ේෂශයන්ම ශම් රශට් වී වගාව, ළළවු, 

වගාව,  වතු ආර්ථිකය  ක්තිමත් කිරීශම් වගකීම අපට තිශබනවා. 

ළබැවින් ශම් වහර තුළ ශපොශ ොර හ නාධාරය හඳ ා රුපියල් 

බිලියන 56ක මුෙලක් ශවන් කර තිශබනවා. ඒ මුෙල්වලින් 

රහායනික ශපොශ ොර ශගනැල්ලා, කඩාශගන වැටුණු කෘෂි 

කර්මාන්තය ශම් වහර තුළ ශගොඩ ගන්න අපි යම් වැඩ පිළිශවළක් 

හකහ් කරන්න ඕනෑ. විශ ේෂශයන් අපි තරුණ ප්ර්ාව ශම් හඳ ා 

ළකතු කර ගන්නවා. කෘෂි වයවහායකයකු නිර්මාණය කරන  ැටි 

ශම් අය වැය ශල් නශයන් පැ ැදිලි කරලා තිශබනවා. ළවන් 

පසුබිමක් තුළ කෘෂි කර්මාන්තයට වටිනාකමක් ළකතු ශේවිය 

කියන වි ්වාහයත් ළක්ක අපි කටයුතු කරනවා.  

අපි  ැම ශවලාවකම ශභෞතික හංවර්ධනය පිළිබඳව කථා 

කරනවා. ශවන ො අය වැය ශල් නයක් ඉදිිපපත් කරේදී ශම් රශට් 

අධිශේගී මාර්ග පිළිබඳව කථා කරනවා, ෙැවැන්ත වයාපෘති, වාිප 

කර්මාන්ත පිළිබඳව කථා කරනවා. නමුත්, අපට අෙ ළශ ම කථා 

කරන්න පුළුවන් වටපිටාවක් ශම් ආර්ථිකය තුළ ඇති කරලා නැ ැ. 

ඒ නිහා අපි ශමොකක්ෙ කරන්න ඕනෑ කියලා කල්පනා කරන්න 

ඕනෑ. අපි ශම් ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ.  

ශම් ර ශට් තිශබන්ශන් පිිපණුණු, විනයක් නැති හමා්යක්. අපි 

ෙන්නවා, ශම් රශට් ඉති ාහශේ  බරපතළ ිනදුවීම් තිබුණු බව. 1983-

1984 කාලය තුළ ඒ බරපතළ ිනදුවීම්වල වි ාල වර්ධනයක් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

තිබුණා. ඊළඟට, 1988-1989 කාලය වන විට භීෂණයක් තිබුණා.  

ඒ වාශේම ්න වාර්ගික අරගළයකුත් තිබුණා  අවුරුදු 30ක් 

ප්රභාකරන් ළක්ක යුේධ කළා. මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  

1995 වර්ෂයට ආහන්න කාලය තුළ ඉපදුණු ෙරුවා අෙ තරුණයකු 

බවට පත්ශවලා තිශබනවා. නමුත්, ඔණුට ඒ භීෂණ අත්ෙැකීම් 

නැ ැ. භීෂණශේ  ශහවණැලි පිළිබඳ  ඔණුට අවශබෝධයක් නැ ැ. 

ශම් රශට් පැවැති වර්ගවාෙය ශවනුශවන් ශපනී හිටපු හ්වභාවය, 

විවිධ  අරගළ කරපු හව්භාවය,  දිනා ගන්න බැිප වුණු ශේ පාලන 

අරගළවල හ්වභාවය ගැන ඔණුට  ිප ැටි අවශබෝධයක් නැ ැ.  ඒ 

නිහා  ශම් රශට් වටපිටාව පිළිබඳව අවශබෝධයක් නැති තරුණයන් 

විවිධ මාතෘකා ඔහ්ශහේ ශපොලඹවා ගන්න ඕනෑම ශකනකුට පුළුවන්. 

ඒ ශවනුශවන් ඔවුන්ට ශම් පවතින ආර්ථික ෙිපද්රතාව භාවිත 

කරන්න පුළුවන්.   ඒ පිිපහ  ැම ශවලාශේම ේත්හා  කරන්ශන්, 

රශට් අනාගතය නිර්මාණය කරන්න ඉන්න තරුණ පිිපහ, රශට් 

ේන්නතිය ශවනුශවන් ොයක කර ගැනීම ශවනුවට ඔවුන්ශේ මනහ 

තුළ වවරය ශරෝපණය කරලා, ශම් රටට ළශරහි වන, ශම් 

හමා්යට ළශරහි වන පිිපහක් බවට නිර්මාණය කරන්නයි. 

ශමන්න ශම් නිහා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝ්නය කරන 

පක්ෂ විපක්ෂ ිනයු,ශෙනාම රශට් ශභෞතික හංවර්ධනය පිළිබඳව 

කථා කරනවා වාශේම, ඊට ළ ා ගිය ආධයාත්මික මානව හම්පත 

 ක්තිමත් කරන වැඩ පිළිශවළකට අවධානය ශයොමු කරන්න 

අව යයි කියා මා හිතනවා. ශම් තුළින් ඒ හඳ ා පූර්වාෙර්  

ශෙන්නට ඕනෑ. 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ේශේට විපක්ෂ නායකතුමා 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා කථාව පටන් ගත්තාම හම්පූර්ණශයන්ම 

ෙවල් 12.00, 1.00 වනතුරු ළකම කාරණය කියනවා. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ වගකීම විපක්ෂය   ිප විධියට භාවිත කරන්ශන් 

නැ ැ. ශමතැනින් ළළියට යන පණිවුඩය ශමොකක්ෙ? 

පාර්ලිශම්න්තුශේ පැය ගණනක් පුරාම ඒ ිනදුවීම් කියවනවා. ඒත් 

ළක්කම  ශෙන්ශන් වවරයක්, වපුරන්ශන් වවරයක්. ඒ හින්ො 

අය වැය ශල් නය ශෙවනවර කියවන ශවලාශේ, විපක්ෂශේ  

කාර්යභාරය ලබන වහර තුළ කඩිනම් විධියට, රටට ගැළශපන 

විධියට භාවිත කරනු ඇතැයි වි ්වාහ කරමින්, මට අෙ හ් ෙක්වන්න 

අවහ්ථාව ලබා දුන් ඔබතුමාට හත්ුතිවන්ත ශවමින් මශේ කථාව 

ශමශතකින් අවහන් කරනවා. 
 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අනුප පහ්කුවල් රා්ය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

13ක කාලයක් ලැශබනවා. 
 

[අ.භා. 4.22  
 

ැරු අනුප පස්කුවල් මහතා (සමාා සවිබලැැ් වීම් රාාය 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல் - சமூக வலுவூட்டுகக 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  

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

 මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  අෙ 2023 අය වැය පිළිබඳව 

කථා කරපු ශබොශ ෝ මන්ත්රීවරු, විරුේධ පක්ෂය නිශයෝ්නය 

කරමින් කථා කරපු මන්ත්රීවරු අව ය සුබහාධනය අව ය නැ ැ  

කියමින් කථා කළා. විශ ේෂශයන්ම ර්ශේ  මුෙල් පිළිබඳ කාරක 

හභාශේ හභාපතිතුමා කිේවා, පීඩාවට පත් වූ ්නතාවට අව ය 

සුබහාධනය ශමවර අය වැය තුළ නැ ැ කියලා. ශමහි පැ ැදිලිව 

සුබහාධනය  තිබුණත්, ර්ශේ  මුෙල් පිළිබඳ කාරක හභාශේ 

හභාපති විධියටත්, විරුේධ පක්ෂය විධියටත් ළක මතයකට 

ඇවිල්ලා කථා කළ යුත්ශත් ආර්ථික අර්බුෙශයන් ශගොඩ ළන 

ක්රමයක් පිළිබඳවයි. අර්බුෙ වාතාවරණයක් ඇති ශවලා, ඉතාම  

ෙරුණු ආර්ථික අවපාතයකට වැටිලා, ශපට්රල්, මිමිශතල්, ගෑහ් 

නැතිව මිනිසුන්ශේ ළදිශනො වියෙම අධික මට්ටමකට වැටුණා. ඒ 

වාශේම ේේධමන අනුපාතයත් ශේගශයන් ඉ ළ ගියා. නමුත්, 

ිනයයට 100ක්ව තිබුණු ේේධමනය ශම් වන විට ිනයයට 60 ෙක්වා 

අඩුශවලා තිශබනවා. ඒක නිහා අපි ශම්  අය වැශේ දී ප්රධාන 

ව ශයන්ම අවධානය ශයොමු කරන්ශන්, ශමශතක් කල් තිබුණු 

සුබහාධන රා්ය, වයවහායක රා්යයක් බවට පත් කිරීම හඳ ා 

අව ය නව ප්රශේ යක් ගැනීමටයි. ශමය මශේ අමාතයාං යටත් -

හමා් හවිබලගැන්වීම් අමාතයාං යටත්- අොළයි. මශේ 

අමාතයාං යටත් සුබහාධනය හඳ ා වි ාල මුෙල් ප්රමාණයක් ශවන් 

කරලා තිශබනවා. ආර්ථික දුෂ්කරතා ශ ේතුශවන් බලපෑමට ලක් වූ 

ිනයු,  ්නතාවශේ සුබහාධනය ශවනුශවන් මුෙල් ශවන් කරලා 

තිශබනවා. ඒ ආකාරශයන්ම මාිනක හමෘේධි හ න දීමනා ශවන් 

කරලා තිශබනවා.  ඒ ආකාරශයන්ම, වැඩිහිටියන් හඳ ාත් ඊටත් 

වඩා වැඩිශයන් මූලයාධාර ශවන් කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම 

ආබාධිත හ  අඩු ආොයම්ලාභින් ශවනුශවනුත් රශට් ආර්ථික 

තත්ත්වයට අනුකූලව අව ය මුෙල් ශවන් කරලා තිශබනවා.ඒ 

වාශේම වකුගඩු ශරෝගීන් හඳ ාත් මූලයාධාර ශවන් කරලා 

තිශබනවා. ශම් ිනයු,  අං වලට මුෙල් ශවන් කරලා තිශබනවා.  

කලින් කිේවා වාශේ මන්ෙ ශපෝෂණශේ  වැඩි වීමකුත් ඇති 
ශවන්න පුළුවන්  යම් කිින ගණනකින් මන්ෙ ශපෝෂණය වැඩි 

ශවමින් පවතිනවා. ඒක පාලනය කිරීම හඳ ාත් අව ය මූලය 
ප්රතිපාෙන ශවන් කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම ආබාධිත, වැන්ෙඹු 

කියන ඒ ිනයු, අං වලට අපි මුෙල් ශවන් කරලා තිශබනවා.  

අශප් ඉලක්කය තමයි, පාඩු ලබන රා්යය, මුෙල් ශබදීම 
නිහාම විනා යට පත් වුණු ශම් රා්යය, ඡන්ෙ අල්ලහ ්විධියට ළක 
ළක සුබහාධන කටයුතු -මුෙල් ශබදීම, හමෘේධිය   දීම- රියාත්මක 

කරලා විනා ය කරා ගිය ශම් රා්යය නැවතත් වයවහායකත්වය 

තුළින්  ක්තිමත් රා්යයක් බවට පත් කර ගැනීමයි. අපට 
වයවහ්ථාපිත මණ්ඩල 400 ගණනක් තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම 

ඒවායින් පනහ් ගණනක් අධික ශලහ පාඩු ලබනවා. 

ේො රණයක් විධියට ගත්ශතොත්, SriLankan Airlines 

රුපියල් බිලියන ගණන් පාඩු ලබනවා. ීවවිශත්ට plane ළකක 
ගිහින් නැති ශම් රශට් මිනිහ්සු SriLankan Airlines ළශක් පාඩුව 

ශගවනවා. ළවැනි ිනයු, ආයතන නව ප්රශේ යක් තුළින්, 
ප්රතිවයු ගත කිරීම තුළින්, ඒවාට ශපෞේගලික අං යත් හම්බන්ධ 

කර ගැනීම තුළින්, නව ආර්ථික ශමොඩලයකට යන ළක තමයි ශම් 
අය වැය තුළින් අපි බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්. ඒ වාශේම තරුණ 

පරපුශර් ්වය,  ක්තිය  ැකි පමණින් ඒ නව ප්රශේ ය හඳ ා 

ශයොමු කිරීම තමයි ශම් ආර්ථික ශමොඩලශේ  අරමුණ. පාඩු ලබන 
ආයතන හිඟන්නාශේ බදු මුෙලින් පවත්වාශගන යනවා ෙ, නැේෙ 

කියන ළක හංවාෙ කරමින් හිටපු ශම් රා්යය, හිඟන්නාශේ බදු 
මුෙලින් ආයතන පවත්වාශගන යන ක්රමය ශවනහ් කරලා, 

ලාභොයක ආයතන බවට පත් කිරීශම් රියාවලියට තමයි ශමවර 
අය වැය තුළින්  ප්රශේ  ශවන්ශන්.  

ීන ක්වාන් යූ අගමැතිවරයා වීමට ශපර ිනංගප්පූරුවත් ශම් 
වාශේම තමයි තිබුශණ්. පුේගලයා ව ශයන් ශනොශවයි, රා්යය 

තුළ නායකයාත්, පාර්ලිශම්න්තුවත්, ්නතාවත් නව ක්රමයක් හඳ ා 
තමයි ප්රශේ  ශවන්ශන්. නායකයාශේ නාමශයන්ම යනවා 

ශනොශවයි. රනිල් වික්රමිනං  ්නාධිපතිතුමා ශපන්වා ශෙන්ශන් 
ශලෝකශේ  රටවල් දියුණු වුශණ් ශකොශ ොමෙ කියන ළක පිළිබඳව 

තමයි. ඒ ක්රමය අත් ො බලමින් ිනයු,ශෙනාශේ මානිනක 

දිළිුනභාවය නැති කරමින්, මානිනක  ක්තිය හංවර්ධනය කර 
ගනිමින් යන ගමනකට තමයි ශම් ප්රශේ  වන්ශන්.  
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බදු ආොයම නැති කළා කියලා දිගින් දිගටම, දිගින් දිගටම 

විරුේධ පක්ෂශේ  මන්ත්රීවරු කෑ ග න්න පටන් ගත්තා. ෙැන් බදු 

ආොයම වැඩි කරලා තිශබනවා. බදු ශගවිය යුතු අය 

නියමාකාරශයන් බදු ශගවිය යුතුයි කියලා ෙැන් බදු වයු යක් හකහ ්

කරලා තිශබනවා. අපි ඒ ශගොල්ලන්ට  ක්තිය ලබා දිය යුතුයි. 

අපනයන ක්ශෂේත්රය තුළ, නිෂ්පාෙන ක්ශෂේත්රය තුළ, ශහේවා ක්ශෂේත්රය 

තුළ ඉන්න අය කළුකඩකාරශයෝ විධියට ශනොශවයි, ඒ අය ශම් 

රශට් ශපරටුගාමී බලය විධියට ෙකින ෙැක්මක් තමයි ශම් අය වැය 

තුළ තිශබන්ශන්. බදු මුෙල් ශගවලා ශම් රට  ක්තිමත් කිරීම තමයි 

ඒ ශගොල්ලන් කරන්ශන්. ළශ ම ශනොකශළොත් අපට ිනේධ 

ශවන්ශන් ණයට කන්නයි. ණයට අරන් ණයට කන්නයි අපට ිනේධ 

ශවන්ශන්. ඒක නිහා තමයි බදු ප්රතිපත්තියක් ශගනැල්ලා 

තිශබන්ශන්. 

 ඒ නිහා ශම් දුෂ්කර අවහ්ථාශේ  අව ය කරන්ශන් විශේතන 

ශනොශවයි. අපි හෑම ශකශනක්ම ශම් ශවලාශේදී කල්පනා කළ 

යුත්ශත්,  රටින් මට ලැශබන්ශන් ශමොනවාෙ කියන ළක ශනොශවයි,  

මශගන් රටට විය යුත්ශත් ශමොකක්ෙ  කියන ළකයි.  හෑම බිම් 

අඟලකම වවන්න පුරුදු ශවන්නත්, නිෂ්පාෙන ක්ශෂේත්රයට 

අවතීර්ණ වන්නත්, රැකියාව අවංකව කරන්නත්, මන්ත්රීකම 

අවංකව කරන්නත්, ඇමතිකම අවංකව කරන්නත්  ැම 

ශකශනක්ම පුරුදු ශවන්න ඕනෑ. රට ශගොඩ නැගීම හඳ ා 

ශකොිපයානු ්නතාව කැපවුණා වාශේ, ්පානශේ  ්නතාව 

කැපවුණා වාශේ, ිනංගප්පූරුශේ ්නතාව කැපවුණා වාශේ ශම් 

රශට් ්නතාවත් ශම් අවහ්ථාශේදී තමයි රට ශගොඩ නැගීම හඳ ා 

කැපවීම් කළ යුත්ශත්. ඒ ශවනුශවන් පාරට බැ ැලා ේේශඝෝෂණ 

කරන ළක ශනොශවයි කළ යුත්ශත්. ශගෙර ආර්ථික ව ශයන් 

වැටිලා තිශබනවා නම්, ඒ අවහථ්ාශේදී අපි කළ යුත්ශත් ශේ 

කඩලා ෙමන ළක ශනොශවයි, තමන්ට හිමි ඒ වත්ශත් හෑම බිම් 

අඟලකම  වවන්න ඕනෑ. පැය 24න්, පැය 15ක් වත් වැඩ කරලා 

අපි ආොයම් ශ ොයන ළක තමයි කළ යුත්ශත්. ඒ ආකාරයටයි අපි 

රටක් විධියටත් හිතන්න ඕනෑ. අපට ඕනෑ, ඕනෑ විධියට හල්ලි විින 

කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ශනොශවයි ශම් අවහ්ථාශේ 

තිශබන්ශන්.  

දුෂ්කරම දුෂ්කර ශමොශ ොතක, ශම් අර්බුෙය ්ය ගැනීම හඳ ා 

කැප කිරීම් කළ යුතු ශමොශ ොතක, අශප් රශට් ්නතාව  

විශේ ගතවීම වැඩිශවලා තිශබනවා. අෙ මම ආගමන විගමන 

ශෙපාර්තශම්න්තුවට ගියා. විශේ  ගමන් බලපත්රය ලබාගන්න 

අතිවි ාල පිිපහක් පාහ්ශපෝට් ඔෆිහ් ළකට ළනවා.  විශේ  ගමන් 

බලපත්රය ලබාශගන පිට රට ගිහිල්ලා රැකියාවක් කරන්න. ්ය 

ගැනීම තිශබන්ශන්ත් අර්බුෙය තුළම තමයි. අර්බුෙය තුළම තමයි 

කැපවීම අව ය වන්ශන්ත්. අර්බුෙය තුළම තමයි ශම් විධියට විශේ  

රටවලට ගිහිල්ලා හල්ලි  ම්බ කරලා, ශගෙරට මුෙලක් ළවීම තුළින් 

්ය ගන්ශන්ත්.  

අපි හැලසුම් කර තිශබන විධියට ලබන වහර ශවනශකොට අපට 

්ාතයන්තර මූලය අරමුෙල හ ශයෝගය ලබා ශේවි. නමුත්, IMF 

ළශක් හ ාය කියන්ශන් ශම් රට ශගොඩ ෙැමීශම් රියාවලියක් 

ශනොශවයි. ඒ තුළින් ලැශබන්ශන් ආර්ථික හ්ථායීකරණය පමණයි. 

රට ශගොඩ ොන්න ඕනෑ නම් විරුේධ පක්ෂයත්, ආණ්ඩු පක්ෂයත්, 

අශනකුත් ිනයු,ශෙනාත් නිෂ්පාෙන ආර්ථිකයක් ශවනුශවන් කැප 

කිරීමක් කළ යුතුයි.  

විරුේධ පක්ෂය දිගින් දිගටම කියනවා ශ ොරුන්ට ෙඬුවම් 

ශෙන්ශන් නැ ැ කියලා. ඒ ශගොල්ලන් ශකොශ ොමෙ ළශ ම 

කියන්ශන්? ඒ ේෙවිය අලි බබා හ  ශ ොරු  තළි  වාශගයි. 

හමුපකාරයට පැනලා  ාල් මල්ල ශ ොරා කාපු මීශයෝ වාශේ, 

හංහ්කෘතික අරමුෙල හ මුලින්ම ශකොල්ලකාලා විනා  කරපු, 

දූෂණයකට ලක් කරපු නායකශයක් ළක්ක ඉඳශගන තමයි ඒ 

ශගොල්ලන් දූෂණය ගැන කථා කරන්ශන්.  

ිනයු,ශෙනාශේම කිල්ශලෝටවල ණුණු තිශබන බව අපි 

ෙන්නවා. ඔප්පු ශනොවුණත්,  ැශමෝටම ශතෝෙනා පත්ර ඉදිිපපත් 

කරනවා. ෙැන් අව ය කරන්ශන් ශතෝෙනා පත්ර ඉදිිපපත් කිරීම 

ශනොශවයි, පාරට බැ ැලා ේේශඝෝෂණ කිරීම ශනොශවයි, රශට් 

හංතාරක වයාපාරය බිඳ ෙැමීම හඳ ා කුමන්ත්රණ කිරීම ශනොශවයි. 

ෙැන් අව ය ිනයු, ශේ පාලන පක්ෂ ළකතු ශවලා, ිනයු, 

පුරවැිනශයෝ ළකතුශවලා ශම් රශට් ආර්ථිකය  ක්තිමත් කිරීම 

හඳ ා ඇප කැප වීශමන් වැඩ කිරීමයි. ඒකට ශ ොඳම ේො රණය 

තමයි හමෘේධි වයාපාරය. ශමශතක් කල් හමෘේධිලාභින් ශත්රුශේ 

ශේ පාලන පෙනම මත, ශේ පාලනය ශවනුශවන් ශෙන පගාවක් 

විධියට. හමෘේධිය තමයි ිනයු, පක්ෂ පගාව බවට පත් කර ගත්ශත්. 

නමුත්, ශම් ර්ය විිනන් හමා් සුබහාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලය 

 ර ා නියම ක්රමයක් ඉදිිපපත් කර තිශබනවා හමෘේධිලාභින් 

ශත්රීමට. ආර්ථික දුෂ්කරතා තිශබන පිිපහට නියමාකාරශයන් 

ලකුණු ලබා දීලා, හ්වාධීනව ඒ පිිපහ ශතෝරලා ඒ අයට දීමනා ලබා 

දීමට අව ය  මුෙල් ප්රමාණය ශම් අය වැශයන් ශවන් කර 

තිශබනවා. ඒ නිහා  

හමෘේධිලාභින් ශතෝරපු විධිය දූෂිතයි, ශේ පාලන 

පක්ෂපාතීත්වය මතයි ඒවා ලබා දුන්ශන් කියලා මින් ඉදිිපයට 

කාටවත් කියන්න බැ ැ. සුදුසු අයට, නැති බැිප අයට, ආර්ථික 

දුෂ්කරතා තිශබන අයට, ආබාධිත අයට අපි ඒ  දීමනා ලබා 

ශෙනවා. ඒ වා ශේම, වැඩ කරන්න පුළුවන් ආබාධිතයන්ටත් අපි 

රැකියා හපයන විධිශේ  ක්රමයක්  ෙනවා. ඒ අයට වෘත්තීය පුණුණුව 

හඳ ා අවහ්ථා හකහ ් කරනවා. ආබාධිතයන් කියන්ශන්, වැඩ 

කරන්න බැිප අය ශනොශවයි. ඒ ශගොල්ලන්ටත් වැඩ කරන්න 

 ැකියාව තිශබනවා. ඒ අයටත් ශම් රශට් හංවර්ධනය හඳ ා ොයක 

වීමට අව ය   ක්තිය අශප් අමාතයාං ශයන්  ලබා ශෙනවා.  

හමෘේධි වයාපාරය කියන්ශන්, ශමශතක් කල් තිබුණු 

රියාොමය ශවනහ් කරමින් කටයුතු කරන වයාපාරයක්. "මරාහාේ" 

නාටයශේ   කියනවා වාශේ, ශකොට්ට ේරයක් ශමන් කණපිට  රවා, 

අු,ත් ඇ ැකින් ශලෝකය ශෙහ බලමින් කට යුතු කරන 

වයාපාරයක්. හමෘේධි වයාපාරශේ  ඉන්න  ක්තිමත් හමෘේධි 

හංවර්ධන නිලධාිපන්ව, වයවහායකයන් හංවර්ධනය කිරීම හඳ ා 

ග්රාම නිලධාිප වහම් 14,000 තුළම රියාත්මක වන නියාමක 

බලශේගයක් ශලහ ශයොෙවන්න අව ය කටයුතු අපි කරනවා. ඒක 

තමයි ශම් ශමොශ ොශත් ිනයු, අමාතයාං වලින්, ිනයු, රා්ය 

නිලධාිපන්ශගන්, ිනයු, ශපෞේගලික අං වලින්, ිනයු, වෘත්තීය 

හමිතිවලින්  ා විරුේධ පක්ෂශේ  ිනටින ිනයු, හාමාජිකයන්ශගන් 

්නතාව ඉල්ලා ිනටින්ශන්. ්නතාව ෙැන් ේේශඝෝෂණවලට 

යන්ශන් නැ ැ. ්නතාව ෙැන් අරගළ කරන්න යන්ශන් නැ ැ. 

නිවැරදි මාර්ගයක් ඔහ්ශහේ රට පියවිපන් පියවර ඉදිිපයට ගමන් 

කරනවා. ඒ ගමන  ක්තිමත් කිරීම තමයි ශේ ශප්රේමී ්නතාවශේ 

යුතුකම හ  වගකීම. ඒ වගකීම ඉෂ්ට කශළොත් විතරයි ශම් රට 

අනාගතශේ දී ඉ ළට ඔහවා තබන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. "රා්ය 

අං ය" කිය කියා, ළශ ම නැත්නම් "්ාතික හම්පත්" කිය කියා, 

රශට් ධනය කාබාිනනියා කිරීම ශනොශවයි, කළ යුත්ශත්. අු,ත් 

රටක් ශගොඩනැඟීම හඳ ා, අු,ත් ශේ යක් ශගොඩනැඟීම හඳ ා ශම් 

දුෂ්කරම දුෂ්කර අවහ්ථාශේ කැපවීශමන් කටයුතු කරන්න ඉදිිපයට 

ළන්න කියා මා ිනයු,ශෙනාට ආරාධනා කරනවා. ශම් රට සුබොයී 

තත්ත්වයට පත් කර ගැනීම හඳ ා අපි ිනයු,ශෙනා කැප ශවමු. ඔබ 

හැමට ්යශේවා!  

හ්තුතියි. 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඉන්දික අනුරුේධ ශ ේරත් රා්ය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 17ක කාලයක් ලැශබනවා. 
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ැරු ඉ් දික අනුරුධ ධ් නහේරත් මහතා (විදුලිබල හා 

බල ්ෂික රාාය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத் - மின்சக்தி மற்றும் 

வலுசக்தி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Power and Energy) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ්නාධිපතිතුමා මුෙල් 

ඇමතිවරයා විධියට 2023 වර්ෂය හඳ ා ඉදිිපපත් කරනු ලැබූ අය 

වැය ශල් නය පිළිබඳව අෙ හ් ප්රකා  කිරීමට අවහ්ථාවක් ලබා දීම 

ගැන ඔබතුමාට හ්තුතිවන්ත වනවා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ මීට 

ශපර අය වැය විවාෙ ගණනාවකදී කථා කරලා ඇති. ඒ වාශේම, අපි 

අ ලා තිශබනවා, ඉහ්හර පාර්ලිශම්න්තුවට අය වැයක් ඉදිිපපත් 

කරනවා කිේවාම අශප් ගම්වල පැරැන්ශනෝ කටයුතු කළ ආකාරය. 

කශේ මුෙලාලි කශළේ, කශේට බඩු බාහිරාදිය ළක්රැහ් කරලා, අය 

වැශේ දී බඩු මිල ඉ ළ ෙැමීශමන් ලැශබන ප්රතිලාභ ලබා ගන්න 

බලාශපොශරොත්තු වීමයි. ඡන්ෙ ොයකයා කශළේ, ශර් ඩිශයෝව කශන් 

තියාශගන අපට ලැශබන වරප්රහාෙ ශමොනවා ෙ, අපි පත් කරලා 

යවපු නිශයෝජිතයන් අපි ශවනුශවන් කරලා තිශබන්ශන් ශමොනවා 

ෙ, අපට ලබා ශෙන ප්රතිලාභ ශමොනවා ෙ කියලා අ  ගන්න සූොනම් 

වීමයි. අශප් පැරැන්ශනෝ ශම් වාශේ ශලොකු බලාශපොශරොත්තු ළක්ක 

තමයි අය වැය ශල් නය ඉදිිපපත් කරනශකොට හවන් දීලා 

තිශබන්ශන්. අපි පාර්ලිශම්න්තුවට ආවාට පහ්ශහේ ඉදිිපපත් වූ  ැම 

අය වැය ශල් නයකම යම්කිින වැඩ පිළිශවළක්, ළශ මත් 

නැත්නම් ආකර්ෂණීය විධියට ශයෝ්නාවලියක් තිබුණා.  ැබැයි,  

ගරු ්නාධිපතිතුමා  ඊශේ   ඉදිිපපත් කරපු අය වැය ශල් නය ඒ 

අයට ශ ොඳම ආයර්වාෙයයි කියලා විපක්ෂය හිතාශගන ඉන්නවා. 

ශමොකෙ, විපක්ෂය කල්පනා කරනවා ශම් අය වැශේ  ශමොනවාෙ 

තිබුශණ්, ්නතාවට තිශබන හ න ශමොනවාෙ කියලා. ශම්ශක් බදු 

ග ලා තිබුණා, විකිණීම තිබුණා. ශම්වා  ැර ශවන ශෙයක් තිබුශණ් 

නැ ැ කියලා ශම් විපක්ෂශේ  කණ්ඩායම් ප්රකා  කර තිශබනවා මම 

ෙැක්කා.  ැබැයි, ආකර්ෂණීය ශේවල් කරන්න පුළුවන් කාලයක් 

අපට  තිබුණා. ශම් රශට් යුේධය අවහන් වුණාට පහ්ශහේ 2009, 

2010, 2011 වැනි කාලවල ශම් රටට ලැබුණු විශේ  ආධාර  ළක්ක 

අය වැය ඉදිිපපත් කරලා වි ාල වැඩ ශකොටහක් කරන්න මහින්ෙ 

රා්පක්ෂ හිටපු ්නාධිපතිතුමා කටයුතු කළා. ඒක අපි ෙැක්කා. ඒ 

 ර ා වි ාල හංවර්ධනයක් රටට ආවා. ළො අධිශේගී මාර්ග ශගොඩ 

නැඟුණා. අය වැශේ  කියන ශේවල් ඒ වහර තුළ, ළශ ම නැත්නම් 

ඒ වහර ශෙක, තුන තුළ, ළශ මත් නැත්නම්  වහර 10ක් තුළ 

කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ශගොඩ නැඟුණා.  ැබැයි, අෙ 

ශලෝක ශේ පාලනශේ  ඇති ශවලා තිශබන තත්ත්වය, ශලෝක 

ආර්ථිකශේ  ඇති ශවලා තිශබන තත්ත්වය, රුිනයානු - යුක්ශර්න 

යුේධය මුල් කරශගන ඇති ශවලා තිශබන ආර්ථික ගැටු,ව, වහර 

ශෙක, තුනක කාලයක් ශකොවිේ ේවදුර නිහා ශලෝකයට බලපෑ 

තත්ත්වය,  අනශප්ක්ෂිත විධියට 2019 වහශර් මුණුණ ශෙන්න ිනේධ 

වුණු පාහ්කු ඉිපො ශබෝම්බ ප්ර ාරය යන කරුණු නිහා තමයි අශප් 

රශට් ශම් ආර්ථිකමය කඩා වැටීම පටන් ගත්ශත්.  

අපි  ැම ශවලාශේම කථා කරන්ශන්,  හංතාරක ක්ශෂේත්රය 

දියුණු කර ගන්න ළක ගැන, පසුගිය කාලය තුළ හංතාරක 

ක්ශෂේත්රයට වුණු බලපෑම් ගැන. වර්තමාන ්නාධිපතිතුමා ශම්  ැම 

ශෙයක් ගැනම අවධානය ශයොමු කරලා, 2023 ිනට 2045 විතර 

ෙක්වා හැලසුම් කරමින් ශම් අය වැය නිර්මාණය කර තිශබනවා. 

ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ මැතිතුමා ළතුමා අග්රාමාතයවරයා විධියට පත් 

කර ගනිේදී ළතුමා අශනකුත් පක්ෂවලට ශයෝ්නා කශළේ, ළතුමාට 

හ  ර්යට හ ශයෝගය ශෙන්න කියලායි. ළතුමා ්නාධිපති වුණාට 

පසුවත් ිනයු,ශෙනාට ශයෝ්නා කශළේ ඒකයි. ශමොකෙ , ශම් රශට් 

ආර්ථිකය ශගොඩ නැඟීම අෙ ආණ්ඩුවකට, පක්ෂයකට, 

්නාධිපතිවරයකුට තනිවම කරන්න පුළුවන්කමක් නැති නිහා. අර 

මම කියපු පසුගිය කාලය තුළ ඇති වූ ිනේධි මාලාව නිහා අශප් 

රශට් ආර්ථිකය ෙැවැන්ත කඩා වැටීමකට ලක් වුණා.  

අශප් රශට් ආර්ථිකය ගැන කථා කශළොත් ඕනෑම ශකශනක් 

ෙන්නවා, අපි ශඩොලර් බිලියන 20ක, 25ක විතර  ශතල්, ගෑහ්,  

කිිපපිටි, ආ ාර ද්රවය, ශ"ත්-ශ ේත්, ශපොශ ොර  ශම් රට තුළට 

ශගනැල්ලා ළයින් අපි ේපයන්ශන් ශඩොලර් බිලියන 10ක්, 12ක් 

බව.  ැම වහරකම භාගයට භාගයක් අපි ණයකාරශයෝ බවට පත් 

ශවලා තිශබනවා. අපි ෙැවැන්ත ඉදිකිරීම් කළාට, අධිශේගී මාර්ග 

 ැදුවාට, වි ්වවිෙයාල පේධතිය ශගොඩ නැඟුවාට, පාහල් පේධතිය 

ශගොඩ නැඟුවාට, යටිතල ප සුකම් ක්රම ක්රමශයන් ෙැවැන්ත ශලහ 

ශගොඩනඟා ගත්තාට, ඒ කටයුතු ඉදිිපයට ශගනියන්න අපට අව ය  

මූලය ප සුකම් අශප් රට තුළ නැති ශවලා තිශබනවා. විපක්ෂශේ  

හම රු අ නවා,  IMF ළක දි ා බලාශගනෙ ශම්  ගමන යන්න 
 ෙන්ශන්, ශඩොලර් බිලියන 2.9ක් අරශගන ශම් රටට කරන්න 

පුළුවන් ශමොනවාෙ කියලා. ශමවැනි හම්ජතල් කරලා ශම් 

අවහ්ථාශේ ශම් අර්බුෙශයන් බැට කන ්නතාවට ශෙන පණිවුඩය 

ශමොකක්ෙ? ඒ ශෙන පණිවුඩය තමයි, ශම්  ෙන ක්රමය තුළිනුත් ශම් 

රශට් ආර්ථිකයට ඉදිිපයට යන්න බැ ැ කියන ළක. ඒ අවි ්වාහය, 

අවිනි ්චිතභාවය තමයි ළතුමන්ලා ශම් මතු කරන්න  ෙන්ශන්. 

නමුත් ශම් ක්රමය තුළ වි ාල වැඩ පිළිශවළක් තිශබනවා.  

ශමවර අය වැය තුළ වි ාල වැඩ පිළිශවළක් ශයෝ්නා කරලා 

තිශබනවා. පළාත්  තරක ආර්ථික කලාප නිර්මාණය කරන්න 

ශයෝ්නා කරලා තිශබනවා. ආර්ථික කලාප  තරක් නිර්මාණය 

කරන්ශන් ඇයි? ඒ ආර්ථික කලාප  තර නියම 

කළමනාකාිපත්වයකින් යුක්තව තවත් වහර  තර-ප කදී,  යක -

ෙ යකදී දියුණු කරන්න පුළුවන් කියන ඉලක්කය ඇතිවයි ළශ ම 

කරන්ශන්.  

ඒ වාශේම හරහවි ප්රශේ ය ිනයයට 10කින් ඉ ළ ෙැමීම 

අනාගත තරුණයන් දි ා බලාශගන කරන අධයාපන 

ප්රතිහංහ්කරණවලින් ළකක්. ඒ වාශේම, ශම් තුළ රා්ය ණය 

කළමනාකරණයට වැඩ පිළිශවළක් ශයෝ්නා කරලා තිශබනවා. 

අෙ ළක මන්ත්රීවරශයක් කථා කරමින් කිේවා, පාහ්ශපෝර්ට් ළකට, 

ළශ ම නැත්නම් වීහාවලට අය කරන ගාහ්තුව ිනයයට 20ක් වැඩි 

කර තිශබනවා කියලා. අෙ පිටරටවලට යන්න  ෙන ්නතාවටත් ඒ 

ආකාරශේ  ශේවල් කියනවා. ශමොනවාෙ ඒශකන් ඒ ්නතාවට ලබා 

ශෙන පණිවුඩ? පාහ්ශපෝර්ට් ළක  ොශගන, වීහා ළක  ොශගන 

විශේ ගත වන පුේගලයන් යම්කිින ඉලක්කයක් ඇතිව යන්ශන් 

ළක වතාවයි. ඒ ගාහ්තු වැඩි කිරීම තුළින් ශම් රටට වැඩිපුර 

ආොයමක් ලබාගන්න පුළුවන් ශවනවා නම්, ශමොකක්ෙ ඇති 

වැරැේෙ? පාහ්ශපෝර්ට් ළක  ෙන්න යන ගණන ිනයයට 20කින්, 

ළශ ම නැත්නම් ිනයයට 10කින් වැඩි කරලා බලන්න, කීයෙ වැඩි 

ශවන්ශන් කියලා. ඒ ප්රමාණය වැඩිවීමත් ළක්ක, ඒ ඔළු ශගඩි 

ගණන වැඩිවීමත් ළක්ක ලැශබන ආොයම දි ා බලන්න.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අය වැය හකහ් කරන්න 

අපට ිනදු වුශණ් අශප් රටට අතයව ය ශේ -ඉන්ධන ටික, ශබශ ත් 

ශ ේත් ටික, කෑම ීජම ටික- දි ා බලායි. ඒ නිහා තමයි ශමවර අය 

වැය අර ආකර්ෂණීය විධියට ඉදිිපපත් කරන්න, ඉහ්හර වාශේ 

මාර්ග කිශලෝමීටර ගණන්  ෙන්න ප්රතිපාෙන ශවන් කරන්න, 

ඉහ්හර වාශේ ශපොදු ම  ්නතාවට ඍජු දීමනා ලබා ශෙන්න 

්නාධිපතිතුමාට  ැකියාවක් ලැීජ නැත්ශත්. ළො බැිනල් රා්පක්ෂ 

මැතිතුමා වැඩ පිළිශවළක්  ෙලා, ඒක රියාත්මක කරන්න කාර්තු 

ක්රමයක්  ෙලා, ළක කාර්තුවකට වියෙම් කරන්න ඕනෑ විධිය  ො 

දුන්නා. අපිත් ඒ වැඩ පටන්ගත්තා. 2022 පළමුවැනි කාර්තුශේදී 

අපට හාර්ථකව ඒ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් වුණා.  ැබැයි, 

විපක්ෂශේ  අය අරගළය ම  පාරට ශගනැල්ලා, රශට් ආොයම් 
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තත්ත්වය හම්පූර්ණශයන් වට්ටලා, රටට අතයව ය ශේවල් මිල දී 

ගන්න තිබුණු අවහ්ථාව, රට හංවර්ධනය කරන්න තිබුණු අවහ්ථාව, 

අය වැය ශයෝ්නා රියාත්මක කරන්න තිබුණු අවහ්ථාව නැත්තටම 

නැති කරලා ෙැම්මා. අෙ කරන්ශන්ත් ඒකමයි. මම ෙැක්කා, ඊශේ ත් 

තුන් තරශෙශනක් ගිහින් ශමොකක්ශෙෝ හන්ධානයකට බැඳිලා 

තිශබනවා. ්නතාව අප මන්ත්රීවරුන්  ැටියට පාර්ලිශම්න්තුවට 

පත් කරලා ළවන්ශන් විපක්ෂශේ  ඉඳගනියි කියා හිතලා ශනොශවයි, 

්නතාව ශවනුශවන් ශෙයක් කරයි කියා හිතලායි. ශම් තිශබන 

මැතිවරණ ක්රමය මත තමයි පක්ෂ-විපක්ෂ කියලා ශතෝරන්ශන්. 

 ැබැයි, ශම් 225ශෙනාම පාර්ලිශම්න්තුවට ආවාම ළතුමන්ලාට 

ආශයත් ගමට ශගන යන්න ශමොනම ශ ෝ ශෙයක් ශෙනවා. අපි අර 

කියපු මන්ත්රී ප්රතිපාෙන, ළශ ම නැත්නම් විමධයගත ප්රතිපාෙන අපි 

225ශෙනාටම ශෙනවා. ඒක ආණ්ඩුශේ මන්ත්රීවරුන්ට විතරක් 

ශෙන්ශන් නැ ැ. ළශ ම තිශයේදී ශකොශ ොමෙ  ගිහිල්ලා විපක්ෂශේ  

වාඩි ශවන්ශන්? 

 

ැරු වීරසුමන වීරසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු රා්ය ඇමතිතුමනි, ඔය කියන විමධයගත අරමුෙල්වලින් 

2022 වහශර් හත ප ක්වත් විපක්ෂශේ  මන්ත්රීවරුන්ට නම්  ම්බ 
ශවලා නැ ැ. ගරු රා්ය අමාතයතුමනි, මම ෙන්ශන් නැ ැ, 

ඔබතුමාට  ම්බ ශවලා තිශබනවාෙ කියලා. ඊශේ  ්නාධිපතිතුමා 

ඉදිිපපත් කළ අය වැය ශල් නශේ ත් ශකොශ ේවත් හඳ න් ශවලා 
නැ ැ, ලබන අවුරුේෙටත් විමධයගත මුෙල් ලබා ශෙනවා කියලා. 

ශම් වහර ශෙක තමයි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න 225ශෙනාට 
ඉති ාහශේ  බරපතළම අහාධාරණය වූ  අවුරුදු ශෙක. 

 

ැරු ඉ් දික අනුරුධ ධ් නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම කියපු කාරණය අවුරුේෙකට ශෙකකට 

ලඝු කරගන්න ළපා. මම කථා ක ශළේ, අතීතශේ  ඉඳලා පවතින 

ක්රමය ගැන. පාර්ලිශම්න්තුවට ළන අයට කියන්න බැ ැ, "අපි ෙැන් 

හ්වාධීනයි" කියලා. පාර්ලිශම්න්තුවට ළන අයට කියන්න බැ ැ, 

"අශන් ෙැන් අපි විපක්ෂශේ " කියලා. ශමොකෙ, ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

ආවාම මන්ත්රීවරශයකුට ඉටු කිරීමට තිශබනවා යම්කිින කාර්ය 

භාරයක්. ඒ කාර්ය භාරය කියන්ශන්, කශේ යනවා කියන ළක 

ශනොශවයි. ඒ කාර්ය භාරය ්නතාව ශවනුශවන් වගකීම් ඉටු කරන  

ළක. නමුත්, අෙ ඒක ශනොශවයි කරන්ශන්. අෙ කරන්ශන් ගිනි 

තියන ළක. "අශන්, අපි ඔය ශගොශේ නැ ැ. අශන්, අපි ඉන්ශන් 

විපක්ෂශේ . අශන්, අපි ඉන්ශන් හ්වාධීනව. අශන්, අපි ෙැන් ඉන්ශන් 

ශවන පැත්තක. අශන්, අපි ඉන්ශන් ශෙකටම නැති පැත්ශත්" 

කියනවා. ශම් ශමොන ශකෝලමක්ෙ?   
 

ැරු නරෝහණ බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு தராஹை பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු රා්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 2015දී පාර්ලිශම්න්තුශේ 
හිටියාෙ? 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමා  point of Order ළකක්ෙ මතු කරන්ශන්? 
 

ැරු නරෝහණ බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு தராஹை பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

Point of Order ළක මතු කරන්න තමයි, 2015දී 

පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටියාෙ කියලා ඇණුශේ. ළතුමා 2015දී 

පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටියා නම් තමයි ඒක අ න්ශන්.   

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Point of Order ළක ශමොකක්ෙ කියන්න.  

 

ැරු නරෝහණ බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு தராஹை பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

Point of Order ළක නඟන්න තමයි ළතුමා 2015දී 

පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටියාෙ කියලා මම අ න්ශන්.  

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක point of Order ළකක් ශනොශවයි.  

 

ැරු නරෝහණ බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு தராஹை பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

Point of Order ළකක් තමයි. ළතුමා 2015දී පාර්ලිශම්න්තුශේ 

හිටියා නම් තමයි ඒක අ න්න පුළුවන්.  

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රා්ය ඇමතිතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්   
 

ැරු ඉ් දික අනුරුධ ධ් නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ගංවතුරට ග ශගන ළන ශපොල්ශලලි වාශේ අය අනුරාධපුරය 

පැත්ශතන් පාර්ලිශම්න්තුවට ආවාම ශමවැනි ශේවල් ශවනවා. 

ඒකට අපට කරන්න ශෙයක් නැ ැ. ඒවා ගංවතුරට ග ශගන ළන 

ශපොල් ශලලි වාශගයි. ්නතාවට වග කියන්න ඕනෑ කියලා 

ළතුමන්ලාට ීනශනකින්වත් හිශතන්ශන් නැ ැ. ගරු මන්ත්රීතුමා, 

මම ඔබතුමා වාශේ අය ගැන ශනොශවයි කිේශේ. අෙ 

ම ාතාර්යවරශයක් කථාවක් පවත්වමින් කිේවා, රා්ය, ශපෞේගලික 

 වුල් රියාකාිපත්ව ආයතන වැඩහට න හම්බන්ධශයන් වන 

ශයෝ්නාවක් පසුගිය අතුරු අය වැශයන් ්නාධිපතිතුමා ඉදිිපපත් 

කළා, නමුත් ඒක ගැන කිිනම කථාවක් ශම් අය වැශේ  නැ ැ 

කියලා. මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒකට අොළ ිනයු, වැඩ 

පිළිශවළ ශම් අය වැශයන් ඉදිිපපත් කර තිශබනවා. 2023 අය වැය 

කථාශේ 41වන පිප්ජශේෙශේ  ඒ ගැන පැ ැදිලිවම කියනවා. ශමය, 

විපක්ෂයට ගිහිල්ලා, හ්වාධීන ශවලා ඇඟ ශ"රාගන්න ශවලාවක් 

ශනොශවයි, ගරු මන්ත්රීතුමා.   

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි  ැමොම කියන ශෙයක් 

තිශබනවා. අපි ්නාධිපතිතුමා නිශයෝ්නය කරන ශේ පාලන 

කඳවුශර් අය ශනොශවයි.  ැබැයි, අපි අෙ ශමොකක්ෙ කරන්න ඕනෑ? 

අෙ ශම් රට වැටිලා තිශබන්ශන්, ශම් ඉන්දික අනුරුේධ 

පාර්ලිශම්න්තු ආ හින්ොෙ? අෙ ශම් රට වැටිලා තිශබන්ශන්,  අපි 

ශම් ආණ්ඩුව කරන හින්ොෙ? ශම්ක ඉති ාහශේ  ඉඳන් ිනේධ ශව්ජත 

ශෙයක්. ිනයයට 3ක නිශයෝ්නයක් තිශබන කණ්ඩායමක් 

කියනවා, "ශම්වා, අවුරුදු  ැත්තෑගණනක් තිහ්ශහේ කරපු ශකරුම්" 

කියලා.  ැබැයි, ඒ ශගොල්ශලෝත් ඔය අවුරුදු  ැත්තෑ ගණශන්ම -

1970, 1988, 2020, 2022  ව ශයන්- දිගට  ර ට කශළේ හමා්ය 

ගිනි තියන ළක  හමා්ය තුළ වවරය  ෙන ළක. ශම් ගරු 

හභාශේදී අෙ කථා කරේදී කිේවා, "SriLankan Airlines 
විකුණුවාට කමක් නැ ැ.  ැබැයි, ශ්රී ලංකා රක්ෂණ හංහ්ථාව 

විකුණන්න ළපා, හිල්ටන් ළක විකුණන්න ළපා" කියලා. ඉතින්, 

ශෙවි  ාමුදුරුවශන්! රශට් තිශබන ෙැවැන්තම වෘත්තීය හමිති ටික 

293 294 



පාර්ලිශම්න්තුව 

තිශබන්ශන්ත් ඒ පක්ෂශේ  -්නතා විමුක්ති ශපරමුශණ්- ශන්. ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය ගත්තත්, ගුරු හංගමය ගත්තත්, ශවනත් හමිති 

හමාගම් ගත්තත් ළශ මයි. ඉතින්, ළතුමන්ලාටත් ඇවිල්ලා ශම් 

වගකීම්වලින් ශකොටහක් අරශගන වගකීශමන් වැඩ කරන්න 

පුළුවන් ශන්. නමුත්, ළශ ම කරන්ශන් නැතිව කඩාකප්පල් වැඩ 

කරනවා. ආශයෝ්කයන් ශම් රටට ළන ළක කඩාකප්පල් කරනවා. 

ශමන්න ශම් වාශේ ශේවල් හින්ො තමයි ශම් රට විනා  ශවලා 

තිශබන්ශන්.  

හජිත් ශප්රේමොහ ම ත්මයා ඇමති තනතුරු ෙැූ  කාලශේ  කරපු 

ශේවල් අපි ෙැක්කා ශන්. ඒ ගැන අශප් මන්ත්රීතුශමකුත්  කිේවා. ළො 

මධයම හංහ්කෘතික අරමුෙල නැත්තටම නැති කළා. මූලාහනාූ ඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ්නාධිපතිතුමාශේ අවහරශයන් අගමැතිවරයා 

තමයි මධයම හංහ්කෘතික අරමුෙශල් භාරකරු වන්ශන්. ළතුමා 

අවහ්ථාව දුන්නා. ඊට පහ්ශහේ දිගට  ර ට අරශගන ඒ මුෙල් ටික 

විනා  කළා. ළතුමා ඇමතිවරයා  ැටියට කටයුතු කළ 

අමාතයාං යට අයත් ්ාතික නිවාහ හංවර්ධන අධිකාිපශේ , 

ළක්ශකශනකු, ශෙන්ශනකු, ෙ ශෙශනකු, ප ශළොහ්ශෙශනකු ොන්න 

ඕනෑ තැනට ශෙතුන්ිනයය පිශරේවා  ෙ හ් ගණනින් පිශරේවා. 

ශගොඩනැඟිලි ද්රවය හංහ්ථාශේ ිනශමන්ති ටික අරශගන ගිහින්, 

අම්මාශේ අප්පාශේ බූෙලය වාශේ රට වශට් ශබො දුන්නා. ඒවා 

ේපයන්ශන් ශකොශ ොමෙ, ශ ොයන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියලා බැු,ශේ 

නැ ැ. අෙ කථා කරනවා විනා ය, දූෂණය, නාහ්තිය ගැන. මම 

හිතන්ශන් ළතුමා තරම් නාහ්ති කරපු පුේගලශයක් නැ ැ. ළතුමාශේ 

කටවුට්, ශපෝහ්ටර් තවමත් කාර්යාලවල තිශබනවා. ශමන්න කරපු 

විනා ය! ශම් ආණ්ඩුව කරන ශේවල් බලාශගන ඉන්න බැරුව අෙ 

තර්ක විතර්ක කරනවා. නමුත් ඒක ශනොශවයි කරන්න ඕනෑ.  

අපි අෙ ඉල්ලන්ශන් ශම්ජතරයි. ශම් අය වැශයන් ශගනැල්ලා 

තිශබන සුබවාදී ශයෝ්නා දි ා බලන්න.  ැබැයි, ශම් අය වැය තුළ  

තිශබන "රා්ය වයවහාය ප්රතිවයු ගත කිරීම" කියන කාරණය 

රා්ය ආයතන විකිණීම කියලා හිතාශගන, "ශම් ආයතනය 

විකුණනවා. අර ආයතනය විකුණනවා" කියමින් ශ ට ඉඳන් ගමින් 

ගමට යන්න ළපා,  නුමා වාශේ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ප්රතිවයු ගත කරන්න යන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියලා අපි ෙැක්කා. 

ලංකා  නි් ශතල් නීතිගත හංහ්ථාව ප්රතිවයු ගත කරන්න 

යන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියලා අපි ෙැක්කා. ඒ ිනයු, ශේවල් 

හම්බන්ධශයන් වන ශයෝ්නා පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිිපපත් කරලා, 

කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිිපපත් කරලා, නීතිපතිවරයාට ඉදිිපපත් 

කරලා යම්කිින ක්රමයක්, වැඩ පිළිශවළක් ඇතිව තමයි ඒ කටයුතු 

කරන්ශන්. ළශ ම නැතිව, පිටුපහ පැත්ශතන්, පිළිකන්ශනන් 

ළන්න කියලා ඒ ආයතන විකුණන වැඩ පිළිශවළක් අශප් නැ ැ. ඒ 

නිහා ශම් කටයුතු කරන්න ්නාධිපතිතුමාට ඕනෑ කරන 

හ ශයෝගය ලබා ශෙන්න. ශම් ශවලාශේ රට වැටී තිශබන තැන 

ගැන හිතලා, අපට පැවරුණු වගකීම් අනුව කටයුතු කරශගන 

යන්න. ය පත් ිනයු, ශේට ගැළශපන ආකාරයට කටයුතු කරන්න  

පාර්ලිශම්න්තුව විධියට වග කියන්න. ඕනෑ නම් ්නාධිපතිතුමාට 

තිබුණා, "අරක ශෙන්නම්, ශම්ක ශෙන්නම්. අර වරප්රහාෙ ශෙන්නම්, 

ශම් වරප්රහාෙ ශෙන්නම්. ශකොශ ොම  ිප බලය අල්ලාශගන ඉන්න 

ේෙේ කරන්න" වැනි ශේවල් කියලා මුළා කරන්න. ළතුමා ඒ වාශේ 

ශයෝ්නා ශගනාශේ නැ ැ. දීර්ඝ කාීනනව බලපාන, රටට අව ය  

ප්රතිහංහ්කරණ ටික තමයි ළතුමා ශගනාශේ. ඒ ප්රතිහංහ්කරණ ටික 

නිවැරැදිව  කරශගන වර්ෂ 2023, 2024න් ළ ාට ගියාම අපට 

බලන්න පුළුවන් ශවයි, ශම් ප්ර ්නවලට ලැබුණු ේත්තර.  

ශම් අය වැය, වර්තමානශේ  පවතින ආර්ථික අර්බුෙයටත්, 

හමා්යීය ගැටු,වටත්, ශේ පාලනික ගැටු,වටත් යම්කිින 

ේත්තරයක් ශහොයා ගැනීශම් අරමුණින් ගරු ්නාධිපතිතුමා 

ඉදිිපපත් කරපු අය වැයක්. ශම් හඳ ා ආණ්ඩු පක්ෂය විධියට අපි 

හ ශයෝගය ශෙනවා. අපි ශයෝ්නා ශගන ළන්ශන් ආණ්ඩු පක්ෂය 

විධියටම ශනොශවයි. පාර්ලිශම්න්තුවක් විධියට, අනාගතය දි ා 

බලන පුේගලයන් විධියට, ිනයු,ශෙනාශේ හ ශයෝගය ශම් හඳ ා 

ලබා දී, රටටත්, ්නතාවටත් ආෙර් යක් වන්න කියලායි අපි 

ඉල්ලා ිනටින්ශන්. ශමොකෙ, ශම් අය වැය හම්මත වුණත්, 

ශනොවුණත් ම ා විප්ලවයක් වන්ශන් නැ ැ.  ැබැයි, ශම් අය වැය 

හම්මත වුණාම රශට් ්නතාව හිතාවි ශම් ිනටින 225ශෙනා යම්කිින 

ශෙයක් කරන්න ේත්හා  කරනවා කියලා. ඒ ශවනුශවන් අව ය 

හ ශයෝගය ලබා ශෙන්න කියා මා ිනයු, ශෙනාශගන් ඉල්ලා 

ිනටිනවා.  

ශබොශ ොම හ්තුතියි.  

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! I wish to announce that this House 

cordially welcomes the Parliamentary Delegation from 
the People's Republic of China headed by His Excellency 
Lin Songtian, President of the Chinese People's 
Association for Friendship with Foreign Countries, now 
present at the Speaker’s Gallery.  

Thank you. 

ගරු ශරෝ ණ බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 16ක 

කාලයක් ලැශබනවා. 

 

[අ.භා. 4.52  
 

ැරු නරෝහණ බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு தராஹை பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  2023 අය වැය ගැන වතන 

කීපයක් කථා කරන්න කලින් පසු ගිය යුගශේ  අවධානය ශයොමු 

වුණු කාරණා කීපයක් ගැන මතක් කරන්න මම හිතුවා. ශම්වා 

පුවත් පත්වල පළවුණු ශේවල්.  

ළක පුවත් පතක තිබුණා, "සුදු ලූනු ශගඩිය නැතිව බික් 

ඉල්ලාශගන ළනවා. මිිපහ් කුඩු ග්රෑම් 10ත් ඉල්ලනවා" කියලා.  තව 

තැනක තිශබනවා,  "ලූනු ශගඩිය තුනට පලලා තුන් ශේලට කන 

වත්ශත් ීවවිතය" කියලා.  තව තැනක තිබුණා, "ගිං - නිල්වලා, 

ේමා ඔය, තල්පිටිගල, ශයෝධවැව වැඩ  තරකට යට කළ ශකෝටි 

9,029ක් වතුශර්" කියලා.  තව පුවත් පතක තිබුණා, "ඕඅයිසීලා 

184න් 182ක්ම ශේ පාලන පත්වීම්" කියලා.  ඊළඟට තිශබනවා,   

"රුපියල් 250ට ගන්න තිබුණු ළන්නත රුපියල් 40,000ට අරශගන 

ශකෝටි 7ක් වතුශර්" කියලා.  ඊළඟට, "ශමරට හමාගම් ශෙකක් ීනන 

හමාගමට ශගවූ ශකෝටි 240ට කාබනික ශපොශ ොර තවම ලැබිලා 

නැ ැ" කියලා තිශබනවා. ඊළඟට තිශබනවා,   "ශනොශරෝජශතෝශල් 

බලාගාරය, මාගම්පුර වරාය ඉදිකිරීමට ගත් ශකෝටි 28,000ක ණය 

මූලය ප්රකා නවල නැ ැ" කියලා.  ඊට පහ්ශහේ තිශබනවා, "අර්ථ 

හාධකශේ  බිලියන 5ක් වතුශර්" කියලා.   

ශම් මුෙල් අය කර ගන්න කටයුතු කරනවා ශවනුවට ශම් අය 

වැශයන් ශමොකක්ෙ කරලා තිශබන්ශන්? අශප් ගරු ්නාධිපතිතුමා 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිිපපත් කරපු අය වැය ගැන ශමොකක්ෙ කියන්න 

තිශබන්ශන්?  "වත්රශලෝක වි්ය පත්ර පවන් හලන ශලෝකශේ  

වවවර්ණ ිනහින ශපන්වීම" කියලා තමයි ඒ  ගැන අපට කියන්න 

තිශබන්ශන්. ්නතාවට හ  ශපොශ ොට්ටුශේ මන්ත්රීවරුන්ට ිනහින 

ශලෝකයක් මවන අය වැයක් තමයි ළතුමා ඉදිිපපත් කරලා 

තිශබන්ශන්.  

295 296 

[ගරු ඉන්දික අනුරුේධ ශ ේරත් ම තා  



2022 ශනොවැම්බර් 15 

කථිකයන් ගණනාවක්ම කළ කථා මම අ ශගන හිටියා. ඒ අය 
කණ්ණාඩියක් ඉහ්හර ා ඉඳශගන ඒ අය ගැනම කථා කරනවාෙ 
කියලා මට හිතුණා. 2015දී, ශම් රශට් ඇති  කළ ශේ පාලන ක්රමය 
හම්පූර්ණශයන් ේඩු යටිකුරු කළා. ළො ශම් රශට් ප්රධාන පක්ෂ 
ශෙකම ළකම තලයකට ඇවිල්ලා, රශට් ශේ පාලන වයු ය ශවනහ් 
කරශගන අු,ත් ගමනක් යන්න පාර  ෙනශකොට,  ඒකට විරුේධව 
ශම් හභාශේ නැති ළකක් - ඒකාබේධ විපක්ෂයක්ෙ ශමොකක්ෙ කියන 
ළකක් - අටවාශගන පැත්තකින් වාඩි ශවලා, ළො කියපු, ශගනාපු 
 ැම ශේටම විරුේධව කථා කළ ශම් ේත්තමශයෝ  ෙැන් කියනවා, 
ශම්ක ශේ පාලනය කරන්න ඕනෑ ශවලාවක්  ශනොශවයි ු,!  ළො 
තමුන්නාන්ශහේලා තත්ත්වය  ිපයට අවශබෝධ කරශගන ඒ 
කටයුතුවලට ේෙවු කරලා තිබුණා නම්,  අෙ ශම් රට ශම් තත්ත්වයට 
වැශටන්ශන් නැ ැ. ඒ ශේවල් කරන්ශන් නැතිව තමුන්නාන්ශහේලා 
පුළුවන් කාලශේ   රශට් ආර්ථිකය කාලා විනා  කරලා ෙැම්මා.   
රශට් ආර්ථිකය විනා  කරලා, නන්නත්තාර ශවලා තිබුණු 
ශවලාවක  රශට් වාහනාවට 2015දී අපි යම්කිින කැපවීමක් කරලා 
ඒ අයශේම පක්ෂශේ  ම  ශල්කම්වරයා ශම් රශට් ්නාධිපති බවට 
පත් කළා.  ඒ ්නාධිපතිවරයාත් ළක්ක අත්වැල් බැඳශගන,  ශම් 
රශට් ඇති වූ ඒ ළකඟවීමත් ළක්ක  කටයුතු කරන්ශන් නැතිව, ශම් 
හභාව ඇතුශළේ යකා නටලා, ශම් හභාශේ 'මයික්' ටික කඩන්න 
ගිහින් අත පයත් කපාශගන, ශම් හභාව ඇතුශළේ රෑ නිො ගත්ත 
ේෙවිය තමයි අෙ,  "විපක්ෂය විධියට වගකීශමන්ෙ  ැිනශරන්ශන්?"  
කියලා අ න්ශන්. ඒ නිහා  ශම්වා කථා කරන  ැම ශකනාම 
කණ්ණාඩියක් ඉහ්හර ා ඉඳශගන ඒවා තමුන්ටම කියා ගන්නවා 
කියලා හිතා ගන්න. ඒ ළක්කම, දිට්ඨධම්ම ශේෙනීය කර්මය ගැනත් 
කථා කරනවා. තමුන්නාන්ශහේලාට තමයි අෙ දිට්ඨධම්ම ශේෙනීය 
කර්මය පඩිහන් දීලා තිශබන්ශන්.  

හංහ්කෘතික අරමුෙශල් ශ ොරකම ගැන අෙ කථා කරනවා. ඊට 
ඉහ්ශහල්ලා කිේවා,  ම  බැංකු ශ ොරකම ගැන. ම  බැංකු ශ ොරා   
පුටුශේ තියාශගන, ම  බැංකු ශ ොරා රැක රැක, අෙ හංහ්කෘතික 
අරමුෙල ගැන කථා කරනවා. හංහ්කෘතික අරමුෙල ශ ොරා කාලා 
අරශගන ගිහින් හජිත් ශප්රේමොහ ම ත්මයා ශගවල්  ොගත්තාෙ?  
ළතුමා හංහ්කෘතික අරමුෙල පාවි්ජචි කරලා  ශම් රශට් ශවශ ර 
වි ාරහ්ථාන ටික ශේගශයන් ශගොඩ නඟමින් ඒ කටයුතු කළා.  ළො 
්නාධිපතිවරණය ශවලාශේ හජිත් ශප්රේමොහ ම ත්මයා  පරා්ය 
කරන්න ඔබතුමන්ලාත් ළක්ක ඇති කර ගත්ත  ළකඟතාව, ී.ල් 
ළක තමයි ශම් ළළිපිට තිශබන්ශන්. ඒ ඇති කර ගත්ත ළකඟාව 
තුළ, රනිල් වික්රමිනං  ම ත්මයා ළළියට ෙමපු කාරණයක් 
තිශබනවා. හජිත් ශප්රේමොහ  ම ත්මයා අත්හන් කරවා ගන්ශන් 
නැතිව හංහ්කෘතික අරමුෙලින් කළ වියෙම්වලට කල් ශේලා ඇතිව 
රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමාට අනුමැතිය ශෙන්න තිබුණා. පසුගිය 
කාල ශේ  හිටපු අකිල විරාජ් කාිපයවහම් වැඩ කරලා තිබුශණ්ත්  ඒ 
විධියටම තමයි. අකිල විරාජ් කාිපයවහම් ශවනුශවන් අත්හන් කළ 
ළතුමා,  හජිත් ශප්රේමොහ පරා්ය කරන්න ඕනෑ නිහා, හජිත් 
ශප්රේමොහට විරුේධව මඩ ප්රතාරයක්  ෙන්න ඕනෑ නිහා, හංහ්කෘතික 
අරමුෙලින් කළ වියෙම්වලට අත්හන් ශනොකර තිබුණා.  ැබැයි, 
කමිටුශේ අශනකුත් ිනයු, හාමාජිකයන් අත්හන් කරලා තිබුණා. 
අෙ ඒක අල්ලාශගන ශ ොරකම් කළා කියලා කියනවා. ශ ොරකම් 
කළ අය තමයි අෙ රැකශගන ඉන්ශන්. අෙ ශ ොරු - ශ ොරු  
ඔක්ශකොම ළක ශගොඩකට වැටිලා ශ ොරා කන්ශන් නැති 
මිනිහ්සුන්ට ශතෝෙනා කර කර ඉන්නවා.  

අශනක් පැත්ශතන්, හ්ථාවර නිශයෝග 27(2) යටශත් අශප් 
නායකතුමා ඇවිල්ලා ශම් රශට් ්නතාවශේ ෙැශවන ප්ර ්න 
පාර්ලි ශම්න්තුව  මුශේ  ඬ නඟනශකොට ළතුමන්ලාට  ිප 
ශේෙනායි. අ  ශගන ඉන්න බැිප තරමට ඒවා ළතුමන්ලාශේ කනට 
 ිප අමිහිිපයි. තමන් කරන ශගොන්කම්, ඔළශමොට්ටලකම් පිළිබඳව 
පාර්ලිශම්න්තුශේ දී කියනශකොට ළතුමන්ලාට හිිපකිතයක් 
ෙැශනනවා. රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමා ශමවර අය වැය ඉදිිපපත් 
කරන ශකොට හ්ථාවර නිශයෝග 27(2) යටශත් අශප් ගරු 
නායකතුමා ඉදිිපපත් කරපු ශබොශ ෝ ශේවල් ගැන හඳ න් කරලා 
තිශබනවා.  

්නාධිපතිතුමා ශම් අය වැය ඉදිිපපත් කරන අතරතුර කිේවා, 

ශම් අවුරුදු ශෙක අවහන් වන ශකොට ිනයයට  තක, ිනයයට අටක 

ආර්ථික වර්ධන ශේගයකට අප ළඟා වනවා ු,! ශකොශ න්ෙ අපි 

ශම්වාට හිනා ශවන්න ඕනෑ? ම  බැංකු අධිපතිතුමා කියනවා, ශම් 

අවුරුදු ශෙක අවහන් වන ශකොට ිනයයට නවයකින්වත් අශප් 

ආර්ථිකය ප ළට කඩා ශගන වැශටයි කියලා. නමුත් රනිල් 

වික්රමිනං  මැතිතුමා කියනවා, ිනයයට  තක, ිනයයට අටක විතර 

ආර්ථික වර්ධනයකට අපි ළඟා වනවා  කියලා. ශ ොඳයි ශන් 

ළශ ම වනවා නම්.  ශලෝකශේ  හංවර්ධන මට්ටශම් තිශබන රටක 

ආර්ථික වර්ධන ශේගයට අපට යන්න පුළුවන් නම්,  අපි අත් 

ශෙකම ේහ්හලා ශම් අය වැයට හ ශයෝගය ශෙන්න ලෑහ්තියි. 

  ැබැයි, ශම්ක පට්ටපල් අහතයයක්. ළවැනි ආර්ථික වර්ධනයකට 

යන්න පුළුවන් හාධනීය වැඩ පිළිශවළක් ශම් ඉදිිපපත් කරපු 

ලියවිල්ල තුළ නැ ැ. ශම්ශක් ලහ්හන වතන මාලාවක් තිශබනවා. 

 වතන මාලාව ඉවර වන ශකොට අවහානයට යම්කිින මුෙලක් ොලා 

තිශබනවා,  මිලියන 20යි,   මිලියන 10යි,   මිලියන 5, මිලියන 50 

කියලා. ලහ්හනට වතන මාලාවක් ඉදිිපපත් කරලා, ඒ අවහානශේ  

මුෙල් ටිකක් හඳ න් කරපුවාම හිතනවා, ශම්ක තමයි ශම් රට 

සුඛිත මුදිත කරන අය වැය කියලා.  

අෙ රශට් තිශබන වයාපාරය ශමොකක්ෙ? අෙ ශම් රශට් වයාපාර 

කරපු ිනයු,ශෙනා තමන්ශේ මුෙල් ටික අරශගන ඇවිල්ලා  ම  

බැංකුශේ බැුනම්කරවල තැන්පත් කරනවා. අෙ ලංකාශේ  වයාපාර 

කරන ළකම ආයතනය ශ්රී ලංකා ර්ය පමණයි. ශ්රී ලංකා ර්ය ශම් 

රශට් හංහරණය ශවමින් තිබුණු මුෙල් ිනයල්ලම අෙ භාණ්ඩාගාරය 

තුළට අරශගන තිශබනවා. ළශ ම මුෙල් ිනයල්ලම භාණ්ඩාගාරයට 

අරශගන ශමොකක්ෙ කරලා තිශබන වයාපාරය? මුෙල් ිනයල්ල 

භාණ්ඩාගාරයට අරශගන කරලා තිශබන ළකම ශේ තමයි රා්ය 

ශහේවකයන්ශේ  ා විශ්රාමිකයන්ශේ වැටුප් ශගවපු ළක. අෙ 

ළතුමන්ලා ඒ තුළින් තාවකාලික තෘප්තියක් ලබමින් ඉන්නවා. තව 

මාහ ශෙක තුනක් ගත වනශකොට ශම් ගත්ත බැුනම්කරවල ට කල් 

පිශරනවා. ඒ බැුනම්කර  කල් පිරුණාට පහ්ශහේ  ශපොලියත් ළක්ක 

ඒවාට ශගවන්න ඔබතුමන්ලා  හල්ලි  ම්බ කර  ශගන තිශබන්ශන් 

ශකොශ න්ෙ? ඒ  ශවනුශවන් අෙ ශයෝ්නාවක් ඉදිිපපත් කරලා 

තිශබනවා, ශම් රශට් පාඩු ලබන වයාපාර, නැත්නම් පාඩු ලබන 

ආයතන ප්රතිවයු ගත කරනවා කියලා. ශම් රශට් පාඩු ලබන 

ආයතනයක් තිශබනවා. ශ්රීලන්කන් ළයාර්ලයින්හ් ආයතනය 

ප්රතිවයු ගත කරන ළකට අපි ශෙොහ ්කියන්ශන් නැ ැ. ඒ ආයතනය 

ප්රතිවයු ගත කරන්න ඕනෑ. ඒවා ලාභ ලබමින් තිබූ ආයතන. 

රා්පක්ෂලා තමයි තමන්ශේ පවුල් පිටින් පිට රටවල වන්ෙනාශේ 

යන්න බැිප වනශකොට ඒ ආයතනය නැවත පවරා ගත්ශත්. ළශ ම 

කරලා, ඒ පාඩු ශම් රශට් ්නතාව මත පැශටේශේ ඒ ේත්තමශයෝ 

තමයි. ඒ නිහා ඒ ආයතනය නැවත ප්රතිවයු ගත කරනවාට අපි 

විරුේධ නැ ැ.  ැබැයි, ඒ මුවාශවන් ශ්රී ලංකා ශටලිශකොම් 

ආයතනය, හිල්ටන් ශ ෝටලය, ශවෝටර්හ්ළජ් ශ ෝටලය, ශ්රී ලංකා 

රක්ෂණ හංහ්ථාව වාශේ ආයතන විකුණලා තමයි ශම් මුෙල් ටික 

පියවා ගන්න  ෙන්ශන්.  ැබැයි, ඒ ආයතන විකුණුවත් ශම් 

ෙැශවන ප්ර ්න ටික විහඳන්න ලැශබන්ශන් නැ ැ. අෙ  රට තුළ 

තාවකාලිකව මුෙල් හංහරණය ශවනවා. ඒ මුෙල් ර්යට අරශගන 

තිශබනවා.  ැබැයි, ශම් බැුනම්කරවලට කල් පිශරන ශකොට ර්ය 

නැවත ඒ මුෙල් ශගවන්න ඕනෑ. ඒ මුෙල් ශගවන්න අව ය 

වනශකොට ර්ය ඒවා ේපයා ගන්ශන් ශකොශ න්ෙ? ර්යට ඒ හඳ ා 

තිශබන ළකම විහුනම මුෙල් අ්ජචු ගැසීම පමණයි. අෙ තාවකාලික 

ව ශයන් ේේධමනය පාලනය ශවලා තිශබන්ශන් ශම් රට තුළ 

හංහරණය ශව්ජත මුෙල් ටික අරශගන, ශම් විධියට ර්ය තුළ  

තැන්පත් කර ගත් නිහා විතරයි.  ැබැයි, ශ ට ෙවශහේ නැවත ඒ 

මුෙල් ටික ආපණු ශගවන්න හල්ලි අ්ජචු ග නවා  ැශරන්න 

ආණ්ඩුවට කළ  ැකි ශවනත් විකල්පයක් නැ ැ.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අෙ වනශකොට  ශම් අය වැය හිඟය පියවන්න ට්රිලියන ප ක් 

ණය ලබා ගත යුතුව තිශබනවා. ශකොශ න්ෙ ඒ  ණය ගන්න 

පුළුවන්? ආණ්ඩුවට ්ාතයන්තර ව ශයන් ණය ශෙන ළක 

ආයතනයක් ගැන ඔබතුමන්ලාට ෙැන් කියන්න පුළුවන්ෙ? ෙැන්, 

ණය  ඉල්ලා ශගන IMF ළකට ෙණ ගාශගන, බඩ ගාශගන යනවා. 

අපි කලින් කිේවා, "ෙැන් යන්න, ෙැන් යන්න, ෙැන් ගිහිල්ලා කථා 

කර ගත්ශතොත් අපට ශම් ණය ටික ගන්න පුළුවන්" කියලා. ඒ 

ශවලාශේ පම්ශපෝිප ගැණුවා, "අපට IMF ළක ඕනෑ නැ ැ, අපි 

නියම ශවලාවට ණය ටිකත් ශගවනවා" කියලා. ළශ ම කියපු 

ඔළශමොට්ටළ, තකතීරු ක"රාල් අෙ  ශපොත් ලියනවා. ළයාශේ 

බැිපකම තමයි ශපොත්වල ලියන්න ඕනෑ. අෙ ශපොත් ලියලා කවුරු 

ගැනෙ කියන්ශන්? ආර්ථික ඝාතකශයෝ, ේත්තමශයෝ  ළතුමන්ලාම 

ශන්.  ළතුමන්ලා කයිය ගැණුවා,  "අපට ණය ටික ශගවන්න ඕනෑ 

තරම්  ැකියාව තිශබනවා, අපි භය නැ ැ"  කියලා. තමන්ශේ 

ඥාතීන්ශගන්, නැත්නම් හිතවතුන්ශගන් ගත්ත ශඩොලර් මිලියන 

500 නම් ශගවලා ෙැම්මා. නැත්නම් නායකයාශේ ේෙ හට ලක් 

වන නිහා ඒ ශඩොලර් මිලියන 500 විතරක් ශගවලා ෙැම්මා. ඒ 

ශේවල් කරන්ශන් නැතිව කටයුතු කරපු ළශක් ප්රතිලලය අෙ අප 

භුක්ති විඳිනවා. නියම ශවලාවට IMF ළකට යන්ශන් නැතිව ඉඳලා 
ආර්ථිකය ෙැන් නන්නත්තාර ශවලා,  තර ගාශතන් වැටිලා, අශප් 

රටට බංශකොශලොත් කියන ශල්බල් ළක වැදුණාට පහ්ශහේ ෙැන් ණය 

ප්රතිවයු ගත කර ගන්න බැිපව ෙඟලනවා.  

පසුගිය කාලශේ  අරගළකරුවන්ට ග න ශකොට ළතුමා හිතුශේ 

තණ්ඩියා කියලා. "Mr. Clean" කියලා ශන් ඉහ්හර ළතුමාට 

කිේශේ  "Mr. Clean" කියලා තමයි ්ාතයන්තරය ළතුමා 

 ැඳින්වූශේ.  ැබැයි, ෙැන් ළතුමා clean ශවලා ඉන්ශන්. ශමොකෙ, 

ළතුමා අරගළය clean කරන්න ෙක්ෂයා  ශ ොරුන්ට ග ලා තිශබන 

ශල්බල් ටික ගලවලා, clean කරන්න ෙක්ෂයා. රා්පක්ෂවරුන් ශම් 

රශට් කළ දූෂණ, වංතා ිනයල්ලම අෙ වනශකොට clean කරලා, 

ඔවුන් ආරක්ෂා කරන්න ෙක්ෂයා. ීනන නැවක් අශප් රටට ළනවා 

අපි ෙැක්කා. අශප් රටට ීනන තානාපතිතුමා ආවා. ළතුමා අරගළය 

පාලනය කළා වාශේ ීනනයටත් ගිහිල්ලා ශපොඩි හේෙයක් ොලා, 

තමන්ශේ වැශේ කර ගන්න පුළුවන්ෙ කියලා බලනවා. ළතුමාට 

ළකතු කර ගන්න පුළුවන් මන්ත්රීන් හං යාවක්වත් නැ ැ. අපි 

නමක්වත් කියන්න ෙන්ශන් නැති, බදුල්ල පැත්ශත් ප්රාශේයය 

හභාවක මන්ත්රීවිපයක් ළක්ක තුන්  තර ශෙශනක් ීනන තානාපති 

කාර්යාලය ඉහ්හර ට යවලා තර්්නය කරනවා, "අශප් ණය ටික 

ප්රතිවයු ගත කරන්න කැමති ශවයේ, කැමති ශවයේ" කියලා. 

ීනනශේ  ්නාධිපතිතුමා බය ශවලා  ශවන්න ඇති, ඒ අය  

ළවන්න ඇත්ශත්!  "ණය ටික ප්රතිවයු ගත කරන්න. ළශ ම නැති 

වුශණොත් අපට ශලෝකශේ  ඉන්න  ම්බ ශවන්ශන් නැති ශවයි. ශ්රී 

ලංකාශේ ්නාධිපති කියලා ම ා වැේශඩක් ඉන්නවා. ඔණු අපට 

තර්්නය කරනවා. ඒ හින්ො අශන්, ගිහිල්ලා කථා කරලා ශම්ක 

හාමොනශයන් ශගොඩ ොගන්න" කියලා ශවන්න ඇති ඒ කණ්ඩායම 

ළවලා තිශබන්ශන්. ළවැනි ඔළශමොට්ටළකම් කරකර තමයි ශම් 

රශට් ආර්ථිකය ශගොඩනඟන්න  ෙන්ශන්.  

පසුගිය ෙවහ්වල ශම් රශට් අධයාපනය ශගොඩනඟන්න, 

අධයාපන ප්ර ්න ගැන හාක්ජඡා කරන්න අශප් රශට් ්නාධිපතිතුමා 

ශගන්වූශේ  කවුෙ? ග්රාමීය මට්ටශම් විෙයාලවල තිශබන ප්ර ්න, අශප් 

අධයාපනශේ  තිශබන ප්ර ්න ගැන හාක්ජඡා කරන්න, ළතුමා ආදි 

ිනෂයයකු  වූ රා්කීය විෙයාලශේ  ෙරුශවෝ ටික ශගනාවා. අපි ඒ 

ෙරුවන්ට ශෙොහ් කියන්ශන් නැ ැ. ඒ ෙරුශවෝ ඇවිල්ලා ඉදිිපපත් 

කරපු ශයෝ්නාව ඒ ෙරුවන්ශේ පැත්ශතන් හාධාරණයි. ඒ ෙරුවන් 

ශගනා ශයෝ්නා අය වැය ශල් නශයන් ඉදිිපපත් කරලා, ඒ  ර ා 

රියාත්මක කරන්න යනවා. වි ්වවිෙයාලයලට දිහ්ත්රික් පෙනම මත 

ගත්ත ෙරුවන්ශේ ප්රමාණය, ඒ quota ළක අඩු කරන්න යනවා. 

ශකොළඹ රා්කීය විෙයාලශේ  ඉන්ශන් ෙක්ෂ ෙරුශවෝ. ලංකාශේම 

ඉන්න ෙක්ෂශයෝ ටික ළකතු කරශගන ඒ පාහලට ෙැම්මාම ළහි 

තිශබන ිනයු, ප සුකම් ළක්ක ඒ ෙරුශවෝ විභාගවලදී වැඩි ප්රතිලල 

ගන්නවා  ලකුණු වැඩිපුර ගන්නවා.  ැබැයි, ඒ විධියට ප්රතිලල 

ගන්ශන් ඒ ෙරුවන්ට තිශබන වැඩි ප සුකම් නිහා   ඔවුන් 

ලංකාශේ ඉන්න ෙක්ෂශයෝ නිහා. ඒ අයශේ අව යතාව ඉෂ්ට කර 

ගන්න ළො කරපු හාක්ජඡාශේ ප්රතිලලයක් විධියට රනිල් වික්රමිනං  

මැතිතුමා අය වැශයන් ඒකට ේත්තර ශෙනවා.  ැබැයි, ශම් රශට් 

ග්රාමීය පාහල්වල ඉශගන ගනිමින් දුක්විඳින ෙරුවන්ට කිිනදු 

ඇණුම්කන් දීමක් නැ ැ. ඒ ෙරුවන්ට වි ්වවිෙයාලයට ළන්න 

තිශබන අවහ්ථාවත් අණුරන්න කටයුතු කරනවා. රා්කීය 

විෙයාලශේ  ආදි ිනෂයයකු විධියට රා්කීය ෙරුවන්ට හැලකුවා 

කියලා හිතාශගන ශවන්න ඇති, ශම් රශට් අධයාපන ප්ර ්න විහුනවා 

කියලා හිතාශගන ශවන්න ඇති  ඒ විධියට කටයුතු කරන්ශන්. 

ග්රාමීය පාහල් ශගොඩනඟන්න, ග්රාමීය පාහල් දුෂ්කරතාවලින් 

මුෙවන්න ළතුමා ශයෝ්නා කරන්ශන් ශමොනවාෙ? ළතුමා කියනවා, 

පළාත් පාහල්වලට වැිනකිළි පේධති 139කුත්, ්ාතික පාහල්වලට 

23කුත්  ෙන බව. ළතශකොට වැිනකිළි 162ක්  ෙන්න යනවා. ඒ 

හඳ ා ශවන් කරන්ශන් කීයක්ෙ? රුපියල් මිලියන 200යි. ළක 

පාහලකට රුපියල් 1,234,500ක් ශවන් කරලා ළතුමා කියනවා, 

ග්රාමීය දුෂ්කර පාහල්වල වැිනකිළි පේධතිවල ප්ර ්න විහඳනවා, ්ල 

ප සුකම් ළක්ක තමයි ඒ ප්ර ්නය විහඳන්ශන් කියලා. රුපියල් 

1,250,000කින් ගමක ශගෙරක කැිනකිළියක්වත් ටයිල් කරලා  ො 

ගන්න බැ ැ. ඒ නිහා ශම් අය ීවවත් ශවන්ශන් ශකොශ ේෙ, 

ප්රාශයෝගික බිශම් ඉඳශගනෙ ශම් ප්ර ්නවලට ේත්තර ශ ොයන්ශන් 

කියලා අපට ප්ර ්නයක් තිශබනවා.  රුපියල් 1,250,000කින් 

ශකොශ ොමෙ ශම් වැිනකිළි හම්බන්ධශන් තිශබන ප්ර ්නයට ේත්තර 

ශ ොයන්ශන්?  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ළතුමා නව ඉඩම් ලබා දීම 

ගැනත් කථා කරනවා. වගා කරන්න අු,තින් ඉඩම් ලබා ශෙන බව 

කියනවා. ළකම කථාශේ ශෙපැත්තක් තිශබනවා. ප්රශයෝ්නයට 

ශනොගත් ඉඩම් ටික අු,තින් වගා කරන්න ශෙනවා ු,. ඒ වාශේම 

කියනවා, වන ග නය අක්කර 50,000කින් වැඩි කරන බවක්. 

ශම්ක  තර බිහිිප කතාවක් ශන්. ළශ ම කියන්න, අශප් රශට් 

පිපශභෝ්නයට ශනොගත් ඉඩම් ශකොශ ේ  ිප  ංගලා තියාශගන 

ඉන්නවාෙ? අක්කර 50,000කින් වන ග නයත් වැඩි කරනවා ු,, 

පාවි්ජචියට ශනොගත් ඉඩම් වගා කරන්නත් ශෙනවා ු,. වගා 

කරන්න ශෙනවා තියා අශප් පැතිවල අහිංහක ශෙමේපියන්ශේ 

ෙරුවන්ට පරම්පරාශවන් ේරුම වූ ශ ේන් ටිකත් පසුගිය කාලශේ  

වන හංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුශවන්, වනීවවී හංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුශවන් කියාශගන ඇවිල්ලා මායිම් ගල් ොශගන 

අයිති කර ගත්තා. ඒ අයට කුඹුරටවත් බහින්න දුන්ශන් නැ ැ. 

පරම්පරා ගණනක් ශ ේන කරපු තමුන්ශේ ඉඩශමන් අෙ ඒ විධියට 

අයින් කරලා ොලා තිශබනවා.  

ඒ වාශේම අෙ කෘෂි කර්මාන්තයට අව ය ශපොශ ොර ටික 

ශෙන්ශන්ත් නැ ැ. ළතුමා නියම ශයෝ්නාවක් කරලා තිශබනවා. 

තරුණයන් අෙ කෘෂි කර්මාන්තයට ළන ළශකන් ඈත් ශවලා ු,. ඒ 

තරුණයන් කෘෂි කර්මාන්තයට ශේන්න  අවධානය ශයොමු කරලා 

තරුණයන් 240ශෙශනක් ඒ ක්ශෂේත්රයට ශයොමු කරන්න රුපියල් 

මිලියන 120ක් ශවන් කරනවා කියලා ළතුමා කියා තිශබනවා. ළක 

තරුණශයක් ශගොවියකු බවට පත් කරන්න රුපියල් මිලියන ෙ ම 

ප ක්, ඒ කියන්ශන් රුපියල් ලක්ෂ ප ක් ළතුමා ශවන් කරලා 

තිශබනවා. රුපියල් ලක්ෂ ප කින් අක්කර ශෙක මාරක 

කුඹුරක්වත් කරන්න පුළුවන්ෙ?  

ශම්වා තමයි අෙ තිශබන ප්ර ්න. හඳු, තලවල ඉඳශගන, 

ප්රාශයෝගිකව බිම ගැන ෙන්ශන් නැති අය ශම් රශට් නායකයන් 

299 300 

[ගරු ශරෝ ණ බණ්ඩාර ම තා  
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විධියට පත් කරගත්තු ළශක් ප්රතිලලය තමයි අෙ ශම් රශට් ්නතාව 

භුක්ති විඳින්ශන්.  ඒ කතාව කෘෂිකර්මය හම්බන්ධශයන් ශලොකු 

කතාවක්  ලහ්හන කතාවක්. තරුණයන් ශම් ගැලිපයට ශගනැල්ලා 

ළතුමා ඒ කතාව කිේවත්, ඒ කතාව ලිේශේ ෙවහ් ගණනකට කලින්. 

ළතුමා ෙවහ් ගණනකට කලින් ශම් කතාව ලියාශගන අය වැය 

ඉදිිපපත් කරන ශකොට ගැලිපය දි ා බලලා කියනවා, ශම් අය වැශේ  

තිශබන කාරණා නිහා තරුණයන් අෙ වි ාල ේනන්දුවකින් යුතුව 

ශම් අය වැය ඉදිිපපත් කරන ළක බලන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා 

කියලා. ෙවහ් ගණනකට කලින් හැලසුම් කරලා, ඒ ෙරුශවෝ ශම් 

ගැලිපයට ශගනැල්ලා ළතුමාම කියනවා, "අශන්, රනිල් 

වික්රමිනං ශේ අරුම පුදුම අය වැය බලන්න ශම් රශට් තරුණශයෝ 

ඇවිල්ලා ඉන්නවා" කියලා. ඒ තරුණයන් චූන් කරන්න ශමොකක්ෙ 

ශම් කියන්ශන්? ශම් රශට් තරුණයන් 240ශෙශනකුට අු,තින් කෘෂි 

කර්මාන්තයට ශයොමු ශවන්න ළක් අශයකුට රුපියල් ලක්ෂ ප ක් 

ශෙනවා කියනවා. අශන්, ශමවැනි කුණු රුප කථා කියන්න ළපා 

කියන්න. 

අපි, ශම් රශට් කුඹුරු කරන ශගොවීන්ශේ පුත්තු. අෙ ශගොවීන්ට 

ශපොශ ොර ටික දීගන්න  ැකියාවක් නැ ැ. ඒ  ශවනුශවන් ශලෝක 

බැංකුශවන්, විවිධ තැන්වලින් ආධාර ලැබුණා. ශටන්ඩර් පටිපාටිය 

 ිපයට රියාත්මක කරලා ඒ ශපොශ ොර ටික ශගනැල්ලා දීලා ශම් 

රශට් කෘෂි කර්මාන්තය නඟා ිනටුවන්න කටයුතු ශනොකරපු 

නායකයා ෙැන් පම්ශපෝිප ග නවා. අෙ ශපොශ ොර නැේ ළනවා 

කියනවා.  ැබැයි, ශපොශ ොර  නැ ැ. ඒ වාශේම TSP නැතිව වගා 

කිරීමක් ගැන කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා කථා කරනවා. ග   ෙන්ශන් 

නැතිව, බණ්ඩි ශපොශ ොර ග ලා කරල්  ෙන්න ළතුමන්ලා ේත්හා  

කරනවා. ශම් විධියට කෘෂි කර්මාන්තය ශගනියන්න  ෙන්ශන් 

මුලින්ෙ, මැේශෙන්ෙ, අගින්ෙ, ශකොශ න්ෙ කියන ප්ර ්නය තමයි 

අපට ෙැන් තිශබන්ශන්. ෙැන් ශම් ඔක්ශකෝම ශේවල්  ැම 

පැත්තකින්ම ශගොවි ්නතාව මත කඩා වැටිලා තිශබනවා.  කෘෂි 

කර්මාන්තය ශගොඩ නඟන්න කටයුතු කළ යුතුයි. ශම් වනශකොට 

ශගොවි ්නතාවට විවිධ ප්ර ්නවලට මුණුණ ශෙන්න ිනේධශවලා 

තිශබනවා. අෙ ශගොවීන්ට ීජ් ටික නැ ැ. අශනක් පැත්ශතන් 

තිශබන ීජ් ටික පැළශවන්ශන්ත් නැ ැ. පසුගිය කන්නවල 

ශගනාපු බඩඉිපඟු ීජ්වල ප්රමිතියක් නැ ැ. ඒ පිළිබඳව ශ ොයා 

බලන්න, ඒවාශේ  මිල පිළිබඳව හාක්ජඡා කරන්න. ඒ වාශේම  

ශගොවීන්ශේ  නිෂ්පාෙනවලට හාධාරණ මිලක් ශෙන්න යම් වැඩ 

පිළිශවළක් ර්ය පැත්ශතන් හකහ් කරලා නැ ැ. රනිල් වික්රමිනං  

මැතිතුමා ඉදිිපපත් කළ අතුරු අය වැය ගැන ළො මම නැඟිටලා 

ප්ර ්න කරනශකොට ළතුමාම මට ේත්තරත් දුන්නා. මම ඇණුවා, 

ශගොවීන්ට වන්දි ශෙන්න ශවන් කරලා තිශබන්ශන් ශම්ජතර 

මුෙලක්, නමුත් ඔබතුමා ඊට වැඩිය මුෙලක් -රුපියල් මිලියන 400ක්

- මහින්ෙ රා්පක්ෂ මැතිතුමාශේ නිවහ අු,ත්වැඩියා කරන්න ශවන් 

කරලා තිශබනවා ශන්ෙ කියලා. ළතශකොට ළතුමා කිේශේ 

ශමොකක්ෙ? මහින්ෙ රා්පක්ෂ මැතිතුමාට ළතුමන්ලා  ත ප ක්වත් 

ශවන් කරලා නැ ැ කිේවා.  ැබැයි, අෙ ශගොවි ්නතාවට වන්දි 

මුෙල් ව ශයන්  ත ප ක්වත් ශගවලා නැතිව තිබියදී, මහින්ෙ 

රා්පක්ෂ මැතිතුමාශේ නිවහ අු,ත්වැඩියා කරන්න රුපියල් 

මිලියන 400ක් ශවනුවට රුපියල් මිලියන 1,035ක් ශම් වන විට 

ශගවලා තිශබනවා. ඒ, ශගොවියා ගැන කතා කරනශකොට ළො කියපු 

ශේ.  

ඒ නිහා ශම් අය වැයත්, කියන ශේ පැත්තකට ොලා ශනොකියන 

ශේ ඉෂ්ට කරන අය වැයක් බව අපට ශබොශ ොම පැ ැදිලිව 

ශප්නවා. රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමාටවත්, ශම් ඉන්න 

ළක්ශකනකුටවත් අෙ ශම් රශට් තත්ත්වය අවශබෝධ කරශගන ශම් 

ප්ර ්නවලට ේත්තර ශෙන්න බැ ැ. අෙ ශලෝකය අපිත් ළක්ක 

හිටගන්න ලෑහ්තියි. ඒ අය කියන්ශන් ්න මතය හහිත ආණ්ඩුවක් 

 ොගනිල්ලා, අපි නැඟී ිනටින්න ේෙවු කරන්නම් කියලායි. අරගළය 

නිහා ඔබතුමන්ලාශේ ිනයු, අශප්ක්ෂා බිඳ වැටුණු නිහා අරගළයට 

 ාප කර කර ඉන්ශන් නැතිව, කු කකම් පැත්තකින් තියලා ශම් 

රශට් තිශබන හැබෑ ්න මතයත් ළක්ක ඉදිිපයට යන්න පුළුවන් 

විධියට ්න මතය විමහා බලන්න කටයුතු කරන්න. ඒ වාශේම 

මැතිවරණවලින් පලා යන්ශන් නැතිව කටයුතු කරන්න ලෑහ්ති 

ශවන්න කියන ඉල්ීනම කරමින්, ිනයු,ශෙනාටම ්යශේවායි 

ප්රාර්ථනා ක රමින් මා නි ඬ ශවනවා.  

ශබොශ ොම හ්තුතියි.  

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ්ානක වක්කුඹුර රා්ය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

11ක කාලයක් ලැශබනවා. 

 
[අ.භා. 5.08  
 

ැරු ාානක ව්ෂකුඹුර මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන රාාය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர - மாகாை சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura - State Minister of 
Provincial Councils and Local Government) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ්නාධිපතිතුමා විිනන් 

ශබොශ ොම ශකටිශයන් පැය ළක මාරක් වාශේ කාලයක් තුළ 

තමයි ළතුමාශේ අය වැය ශල් නය ඉදිිපපත් කශළේ. ළතුමා අය 

වැය ශල් නශේ  තිබුණු ිනයු, කරුණු කිේශේ නැ ැ. ශම් අය වැය 

ශල් නශයන් ශම් රශට් කරන්න බලාශපොශරොත්තු වන වි ාල වැඩ 

ප්රමාණයකට ළතුමා මුෙල් ශවන් කරලා තිශබනවා. නමුත්, 

ළතුමාශේ අය වැය කථාශේදී රුපියල් මිලියන ශෙතුන් ිනයයකට 

වැඩි ශේවල් ගැන කිිනම ශෙයක් කිේශේ නැ ැ.  

ශම් රශට් කෘෂි කර්මාන්තයට අතයව ය ශෙයක් තමයි, 

ශපොශ ොර. ශපොශ ොරවලට හ නාධාරයක් දුන්ශන් නැත්නම් 

ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ ශපොශ ොර මිල වැඩිවීමත් ළක්ක 

ශගොවියාට ශම් රශට් ශගොවිතැන් කරන්න අමාරුවනවා. ඒ නිහා 

ළතුමා රුපියල් මිලියන 56,263ක් ශපොශ ොර හ නාධාරය හඳ ා 

ශවන් කරලා තිශබනවා. ඒ අනුව, වැඩිම මුෙලක් ශම් රශට් ශගොවි 

්නතාව ශවනුශවන් ශවන් කරලා තිශබනවා. හෑම ශගොවිශයකුටම 

ශපොශ ොර ලබා ශෙන්න තමයි ශම් මුෙල ශවන් කර තිශබන්ශන්. 

 ැබැයි, ළතුමා ඒක අය වැය කථාශේදී කිේශේ නැ ැ. ළතුමා ශම් 

අය වැය ශල් නශේ  තිශබන වැඩ පිළිශවළ යථාර්ථයක් බවට පත් 

කරන්න අව ය  කටයුතු කරලා තිශබනවා. ඔබතුමන්ලා ශම් ගැන 

පසුවිපරමක් කරන්න. අය වැයක් ඉදිිපපත් කරලා ඊළඟ අවුරුේශේ 

අය වැය ඉදිිපපත් කරනශකොට අපි බලන්න ඕනෑ, කලින් ඉදිිපපත් 

කරපු අය වැශයන් ශකොපමණ ප්රමාණයක් හම්පූ ර්ණ කරලා 

තිශබනවාෙ කියලා. ඒ නිහා ශම් අය වැශයන් රශට් වැඩ ශකොටහක් 

කරලා ශපන්වන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 2022 වර්ෂයට 

අය වැය ශල් නයක් ඉදිිපපත් කළත්, රශට් තිබුණු යම් යම් 

ප්ර ්නත් ළක්ක ඒ අය වැශේ  තිබුණු ශයෝ්නා ඉෂ්ට කර ගන්න බැිප 

වුණා.   ශම් අය වැය  ර ාත් යම් යම් ශේවල්වලට වි ාල මුෙලක් 

ශවන් කරලා තිශබනවා.  

අශප් රශට් ෙරුවන්ට මන්ෙ ශපෝෂණය තිශබනවා,  ැබැයි 

ත්රිශපෝෂ ටිකවත් නැ ැයි කියලා විපක්ෂශයන් කිේවා. ත්රිශපෝෂ 

ලබා ශෙන වැඩහට නට ශමවර රුපියල් මිලියන 12,240ක් ශවන් 

කරලා තිශබනවා. ඉතින්, ්නාධිපතිතුමා ඒක කිේවාෙ? ශම් 

ළකක්වත් ළතුමා කිේශේ නැ ැ. ශම් වාශේ වැඩ පිළිශවළක් ළක්ක 

ළතුමා ශම් අය වැය  ෙලා තිශබනවා. අපි ෙන්නවා, අමාරුම 

ශමො ශ ොතක තමයි ශම් අය වැය ශේන්න කටයුතු කශළේ කියලා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අශප් රශට් මාර්ග පේධතිය  ෙලා ඉවර කරන්න අපට බැිප 

වුණා. ඒ වාශේම ශකොළඹ, ගම්ප  වැනි දිහ්ත්රික්කවල මාර්ග වි ාල 

ප්රමාණයක්  ැදුවත්, රශට් වැඩි ප්රශේ යක මාර්ග පේධතිය ළශ ම් 

පිටින්ම  ෙලා නැ ැ.  

අපි බැු,ශවොත් අශප් රශට් ප්රාශේයය හභා මාර්ග, පළාත් හභා 

මාර්ග වි ාල ප්රමාණයක් තිශබනවා. ඒශකන් යම්කිින ශකොටහක් 

ශ ෝ නඩත්තු කරලා පවත්වාශගන යන්න ළශ ම නැත්නම් 

අු,තින්  ෙන්න පළාත් මාර්ග හංවර්ධනයට ළතුමා රුපියල් 

මිලියන 6,000ක්  ශවන් කරලා තිශයනවා. ඒ ළක්කම, ග්රාමීය 

පාලම් වි ාල ප්රමාණයක්  ෙන්න තිශබනවා. ගම්බෙ ප්රශේ වල 

්නතාවට  තිශබන ප්ර ්නයක් තමයි වහින ෙවහ්වලට ෙරුශවෝ 

ඉහ්ශකෝශල් යවන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියන ළක. ළක්ශකෝ ෙරුවාට 

ඉහ්ශකෝශල් යන්න විධියක් නැ ැ  නැත්නම් ඉහ්ශකෝශලට ගිය 

ෙරුවාට ළන්න විධියක් නැ ැ. මශේ මැතිවරණ ශකොට්ඨාහශේ  තව 

වි ාල පාලම් ශතොගයක්  ෙන්න තිශයනවා. මශේ අමාතයාං යට 

ඒ හඳ ා රුපියල්  මිලියන 5,000ක් ශවන් කර දීලා තිශයනවා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  මීට ඉහ්ශහල්ලා අඩුම 

ආොයම් තත්ත්වයක් පවතින ප්රාශේයය හභා නංවන්න "පුර නැගුම" 

කියලා වැඩහට නක් කළා. ළහි ශෙවන අදියරට ළතුමා රුපියල් 

මිලියන 2,000ක් දීලා තිශයනවා. ඒ අනුව, පුර නැගුම වැඩහට න 

නැවත වරක් ප්රාශේයය හභාවලට ලබලා දීලා ඒ ප්රශේ  හංවර්ධනය 

කරන්න මුෙල් ශවන් කරලා තිශබනවා. ශම් ළකක්වත් 

්නාධිපතිතුමාශේ අය වැය කථාශේදී කිේශේ නැ ැ.  

ඒ වාශේම හන්නිශේෙන තාක්ෂණයත් ළක්ක 'ඉ - ග්රාම 

නිලධාිප'  කියන වැඩකටයුත්ත කරන්න රුපියල් මිලියන 1,500ක් 

ශවන් කරලා තිශයනවා. අෙ පළාත් හභා අරිය ශවලා තිබුණත්, 

ආණ්ඩුකාරතුමන්ලා යටශත් අශප් අමාතයාං ශයන් ඒ පළාශත් 

හංවර්ධනයට පළාත් හභාවලට ලබා  ශෙන්න රුපියල් මිලියන 

29,320ක් ශවන් කරලා තිශයනවා. ඒ ළක්කම, අඩු ආොයම් ලබන 

ප්රාශේයය හභාවල අව යතා හම්පූර්ණ කරන්න රුපියල් මිලියන 

2,500ක් ශවන් කරලා තිශයනවා. ශම් රට හංවර්ධනය කරන්න ශම් 

වාශේ වි ාල මුෙලක් ශම් අය වැශයන් ශවන් කරලා තිශයනවා.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය කාලශේ  ීවවත් ශවන්න 

අමාරුකම් තිබි්ජත අයට අපි මාහ  තශරන්  තරට රුපියල් 5,000 

ගාශන් ලබලා දුන්නා. ලබන අවුරුේශේත් ඒ හඳ ා මාහ  තරකට 

මුෙල් ශවන් කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම ආබාධිත පුේගලයන්  

ආදී ව ශයන් ශම් හෑම ශෙයකටම මුෙල් ශවන් කරලා තිශයනවා. 

අමාරුකම් ශකෝජතර තිබුණත්,  හංවර්ධන කටයුතු වාශේම 

අනිකුත් කටයුතු හඳ ාත් යම්කිින මුෙලක් ශවන් කරලා තිශයනවා. 

ශගොඩක් අය අ නවා, ශම් වැඩ කරන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියලා. 

වැඩ කරන්ශන් නැති වුණාම කියනවා, කිින ශෙයක් කරන්ශන් 

නැ ැ කියලා. ඊළඟට අ නවා, ශම්වාට හල්ලි ශ ොයා ගන්ශන් 

ශකොශ ොමෙ කියලා. ශම්වාට බදු ග නවාෙ කියලා අ නවා.  ශම්වා 

ශකොශ න්ෙ ළන්ශන් කියලා අ නවා.  ෙන්ශන් නැති වුණාම 

අ නවා, ඇයි ශම්ක  ෙන්ශන් නැත්ශත් කියලා. ඒ නිහා අපි 

ඔක්ශකෝටම යුතුකමක් තිශබනවා, ශම් රශට් පුරවැිනයා ශවනුශවන් 

කටයුතු  කරන්න.  අව ය ශයෝ්නා ශේනවා ශනොශවයි, තිශයන 

ශයෝ්නාත් කරන්න බැ ැ කියන්න තමයි ශම් අය බලාශගන 

ඉන්ශන්. අපි ඒ ශගොල්ලන්ට කියනවා, ලබන අවුරුේශේ මැයි 

මාහය විතර ශවනශකොට ශම් ශයෝ්නා රියාත්මක වුණාෙ  නැේෙ 

කියලා අ න්න. ළතශකොට අපි ඒකට ේත්තරය ශෙනවා.  ැබැයි, 

2022 අවුරුේශේ වාශේ කඩාකප්පල්කාරී කටයුතු කරන්ශන් 

නැතුව, ශම් රට තවත් අගාධයට යවන්ශන් නැතුව, හංතාරකශයෝ 

ළනශකොට ඒක නවත්තන්න  ෙන්ශන් නැතුව, අශප් රටට මුෙල් 

ළවන්න  ෙනශකොට ඒක නවත්වන්ශන් නැතුව අශප් රටට මුෙල් 

ළවන්න  ෙන අයට  ිප ඒ මුෙල් ටික ළවන්න ශෙන්න.  

ආශයෝ්කශයක් ළනශකොට ඒ ආශයෝ්කයා ළන ළක වළක්වන්න 

තමුන්නාන්ශහේලා කටයුතු කරනවා ඇශරන්න, ඒ ආශයෝ්කයාට 

ශම් රටට ළන්න අව ය  කටයුතු හලහන්ශන් නැ ැ.  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි රශට් ආොයම් වැඩි කර 

ගන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. රශට් ආොයම් වැඩි කර ගන්න 

නම්,  නිෂ්පාෙනය වැඩි කරන්න ඕනෑ. ඒ නිහා තමයි ර්ය හතු 

ඉඩම්, වැවිලි හමාගම් හතු වගා ශනොකරපු ඉඩම් ශම් රශට් තරුණ- 

තරුණියන්ට දීලා ඒ අය වගාවට ශයොමු කරන්න ්නාධිපතිතුමා 

ශ ොඳ ශයෝ්නාවක් ශගනැල්ලා තිශයන්ශන්. අපි බැු,ශවොත්,   

තරුණ-තරුණියන් ලක්ෂයකට අක්කරය ගාශණ් අක්කර 

ලක්ෂයක් ශෙන්න ශම් රශට් ඕනෑ තරම් ඉඩම් තිශයනවා. වවන්ශන් 

නැති ඉඩම් තිශයනවා.  ැබැයි, වතු හමාගම්වලින් ඇණුවාම 

ශවනත් කාරණා කියනවා.  අවුරුදු 20, 25  ා 30  අවුරුදු බේෙට 

අරශගන, තවමත් ශම් වතු ආපණු ශෙන්ශන් නැතිව තමයි ඒ අය 

ඉන්ශන්. නමුත් ඒ අයට දීපු කාර්ය ඒ අය ඉෂ්ට කළාෙ කියලා අපි 

බැු,ශවොත්, ඒ කාර්ය ඉෂ්ට කරලා නැ ැ. ෙැන් බදු අන්තිම 

කාලශේ  කියලා අු,තින් වගාවක් කරන්ශන්ත් නැ ැ. ළශ ම නම්, 

අපට තිශයන්ශන් දීර්ඝ කාීනන බේෙකට ශම් රශට් ඉඩම් අු,තින් 

වගා කරන්න කැමැති පිිපහකට ලබා ශෙන ළකයි. ඉතින් ඒක 

කියනශකොට ශකොශ ේෙ ඉඩම් තිශබන්ශන් කියලා අ නවා.  

මීට ඉහ්හරශවලා කිේවා අශප් රශට් වනග නය වැඩි කරන්න 

ඕනෑ කියලා. අක්කර 50,000ක අු,තින් වනග නය වැඩි කරන්න 

්නාධිපතිතුමා ශම් අය වැශේ  ශයෝ්නාවක් ඉදිිපපත් කරලා 

තිශබනවා. ශම්වා  ංගාශගන හිටපු ඉඩම් ෙ කියලා  අ නවා. 

නැ ැ, වන හංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුව යටශත් වගා කරපු නැති 

ඉඩම් තිශබනවා  වගාවක් නැති ඉඩම් වි ාල ප්රමාණයක් 

තිශබනවා.  

ළතුමන්ලාශගන් අපි අ න්න කැමැතියි, වන හංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුව යටශත් තිශබන ඉඩම්වත්  ුනනනවාෙ කියලා. ඒ 

ඉඩම්වල නැවත වන වගාව ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. ඒක කරන්න 

නම්, ඒ අයට හල්ලි දීලා ඒ අව ය කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ළශ ම 

නැත්නම් ඒ ඉඩම් ඔශ ේ නිකම් ම තිශබනවා. ළශ ම ඉඩම් 

තිශබන්ශන් ශකොශ ේෙ කියලා  අ නවා.  

අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා ශම් අය වැය යථාර්ථයක් බවට 

පත් කරන්න ශම් අයශේ හ ශයෝගය ලබා ශෙයි කියලා. ශබොශ ෝ 

ශවලාවට විරුේධ පක්ෂශේ  ඉන්නශකොට ශම් අයට  ැම ශෙයක්ම 

ශපශනන්ශන් නරක ශෙයක්  ැටියටමයි. ශම්ශක් ශ ොඳ ශෙයක් 

ඇත්ශත්ම නැේෙ කියලා ඇණුවාම, ඒත් ේත්තරයක් ශෙන්ශන්ත් 

නැ ැ. අශප් අධයාපන ඇමතිතුමාත් ශම් හභාශේ ඉන්නවා. 

ළතුමාත් ෙන්නවා, ශම් අවුරුේශේ ර්ශේ  වි ්වවිෙයාලවලට යන්න 

බැිප වුණු ෙරුවන්ට ශපෞේගලික වි ්වවිෙයාලයකට යන්න 

ර්ශයන් ශපොීන රහිත මුෙලක් ලබා දුන් බව. ඒ අය වි ්වවිෙයාල 

අධයාපනය අවහාන ශවලා රහ්හාවක් කරනශකොට තමයි ඒ මුෙල 

නැවත අය කර ගන්ශන්. ඒකට 2023 අවුරුේෙටත් මුෙල් ශවන් 

කරලා දීලා තිශබනවා. ඒක නරකෙ?  ර්ශේ  වි ව්විෙයාලවලට 

යන්න බැිප වුණු ළමයි 5,000ක් ශපෞේගලික වි ්වවිෙයාලවලට 

ගිහිල්ලා ඉශගන ගන්නවා. ඒක ශකෝජතර ශ ොඳෙ? ඒ ෙරුවන්ශේ 

අම්මා තාත්තාට හල්ලි නැති වුණත්, ශම් වැඩ පිළිශවළ නිහා ඒ 

ෙරුවන්ට ශපෞේගලික වි ්වවිෙයාලයක ශ ෝ ඉශගන ගන්න 

පුළුවන්කමක් ලබා දීලා තිශබනවා. ඒ වාශේම   වි ්වවිෙයාලවලට 

අු,තින් ප සුකම් ලබා ශෙන්න මුෙල් ශවන් කර තිශබනවා. ශම් 

අය වැය පිළිබඳව ඕනෑ ශකශනකුට ඕනෑ පැත්තකට කථා කරන්න 

පුළුවන්. නමුත් අපි හිතනවා ්නාධිපතිතුමා ෙැක්මක් හහිත අය 

වැයක් ඉදිිපපත් කර තිශබනවා කියලා.  
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හම ර අය කියනවා, ්නාධිපතිතුමා ශම් අය වැශයන් අවුරුදු 

20ක් ඉහ්හර ට කථා කරලා තිශබනවා කියලා. ඒක තමයි ෙැක්ම 

කියන්ශන් ශම් රශට් අනාගතය ගැන. ළතුමාශේ වයහ ශනොශවයි 

බලන්න ඕනෑ. අෙත මම ඉශගන ගත්ත රත්නපුර ඇශලෝිනයහ් 

විෙයාලශේ  ෙරුවන් ශෙතුන් සීයක් ශම් ගරු හභාව බලන්න ආවා. 

ශකෝජතර ශ ොඳෙ? ඒ ෙරුවන්ශේ අනාගතය ශවනුශවන් තමයි අපි 

ශම් රට ඉහ්හර ට ශගනියන්න ඕනෑ. මශේ වයහ කීයෙ, මම තව 

ශකෝජතර කල්ෙ ඉන්ශන්, මම ඉන්න කාලයට විතරක් ශම්ක 

කරශගන හිටියාම ඇති කියලා හිතනවාට වඩා, රශට් අනාගතය 

ගැනයි ්නාධිපතිතුමා හිතුශේ. ළතුමාශේ වයහ ගැන ශනොශවයි, 

අනාගතය ගැන බලලා තමයි කියන්ශන්, ශම් රට ශමතැනට 

ශගනියන්න ඕනෑ කියලා. අපි අෙ ඉඳියි, ශ ට නැතිශවයි. ඒ නිහා 

අපි රට ගැන හිතලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. බලය ගන්ශන් 

ශකොශ ොමෙ කියන අෙ හ ළක්ක ශනොශවයි අපි කටයුතු කළ 

යුත්ශත්. ශම් අය වැය යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න 

ිනයු,ශෙනාශේ හ ශයෝගය ලබා ශෙන්න කියා ඉල්ලා ිනටිමින්, මට 

කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට හ්තුතිවන්ත ශවමින් මා නි ඬ 

ශවනවා. 

 
ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු හනත් නි ාන්ත රා්ය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

ළශකොළ ක කාලයක් ලැශබනවා. 

 
[අ.භා. 5.19  

 
ැරු සනත් නි ා් ත මහතා (ාල සම්පාදන රාාය 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த - நீர்வைங்கல் இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Sanath Nishantha - State Minister of Water 
Supply) 
මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශම් ශවලාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට හ්තුතියි.  

2023 වහරට අය වැය ඉදිිපපත් කර තිශබන අවහ්ථාශේදී ඒ 

පිළිබඳව අෙ හ් ෙැක්වීමට මට අවහ්ථාව හැලසීම පිළිබඳව මම 

 ෙවතින්ම හතුටු ශවනවා. අය වැයක් ඉදිිපපත් කරනවා කියලා 

කියනශකොට, 1948 නිෙ හ ලැබුණු ො ඉඳලා ශම් ෙක්වා ම ශම් රශට් 

්නතාව පුරුදු වුණු ශෙයක් තිශබනවා. ශමොනවාෙ අපට 

ලැශබන්ශන්, පඩි වැ ඩි ශවනවාෙ, බඩු මිල අඩු ශවනවාෙ, හ න 

ලැශබනවාෙ, ශමොනවාෙ අපි ශවනුශවන් ශම් අය වැශයන් 

ලැශබන්ශන් කියලා තමයි ්නතාව බලාශගන ඉන්ශන්. ඇත්තටම 

ගරු රනිල් වික්රමිනං  මැතිතුමා ඉදිිපපත් කරපු අය වැය  ඒ 

හාම්ප්රොයික අය වැශයන් ළ ා ගිය, ශ ට ෙවහ ගැන හිතලා තිත්ත 

වුණත් ඇත්ත ඉදිිපපත් කරපු අය වැයක්  ැටියට තමයි මම 

ෙකින්ශන්. ඒ නිහා අපි රටක්  ැටියට කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ශම් 

රශට් නායකයාශේ අශත් ඇලඩින්ශේ පුදුම ප න තිශබනවා නම් 

පඩි වැඩි කරන්නත් පුළුවන්, බඩු මිල අඩු කරන්නත් පුළුවන්, 

හ න ශෙන්නත් පුළුවන්. ඒ  ැම ශේම කරලා ඉවර කරන්න නම් 

ඇලඩින්ශේ පුදුම ප න වාශේ ළකක් තිශබන්න ඕනෑ.  ැබැයි, 

ළතුමා ශම් රට භාරගන්න ඉහ්ශහල්ලා අශප් රට තිබුණු තැන ගැන 

අපි අශප්  ෘෙය හාක්ෂිශයන් අ න්න ඕනෑ.  

කිශලෝමීටර ගණන් දිග ශතල් ශපෝලිම්, ගෑහ් ශපෝලිම් තිබුණා. 

පැය ගණන් විදුලිය කප්පාදු කළා. ආ ාර හිඟයක් තිබුණා. ්නතාව 

ඉතාම අප සුතාවට පත් වුණු තත්ත්වයක් තිබුශණ්. මූලාහනාූ ඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා වි ්වාහ කරන විධියට රට ශමතැනට 

වැශටන්න ප්රධාන ශ ේතුවක් ති ශබනවා. නිෙ හ ලැබුණු ො ිනට 

කුමන නායකයා ශම් රට පාලනය කළත්, හර්ව පාක්ෂික 

හාක්ජඡාවක් පවත්වා, අශප් රට පාලනය කරන්ශන් ශකොශ ොමෙ 

කියන කාරණය හම්බන්ධව ්ාතික ප්රතිපත්තියක්  ො ගත්ශත් 

නැති රටක්, අශප් ර ට. ඒකට ළක පැත්තකින් ම ්න 

නිශයෝජිතයන්ට බර ෙමා ප ර ගැසුවත්, රා්ය නිලධාිපයාත් ඒකට 

වග කියන්න ඕනෑය කියන ළකයි මා වි ්වාහ කරන්ශන්. අශප් 

රටට අල්ලපු රශට්, ඉන්දියාශේ ්ාතික ප්රතිපත්තියක් තිශබනවා. 

ඉන්දියාශේ ශමොන ආණ්ඩුව ශවනහ් වුණත් ඒ ්ාතික ප්රතිපත්තිය 

ශවනහ් ශවන්ශන් නැ ැ. නමුත්, අශප් රශට් විතරක් ආණ්ඩු 

ශවනහ් ශවේදී, ප්රතිපත්ති ශවනහ් ශවනවා. ශ්රී ලංකා නිෙ හ් පක්ෂ 

ආණ්ඩුවක් ළනවා නම් නිලධාිපයා නිල් පාට ටයි ළකක් ෙමා 

ගන්නවා. ශපොශ ොට්ටුශේ ආණ්ඩුවක් ළනවා නම් maroon colour 

ටයි ළකක් ෙමා ගන්නවා.  යූඇන්පී ආණ්ඩුවක් ළනවා නම් ශකොළ 

පාට ටයි ළකක් ෙමා ගන්නවා. ම ්න නිශයෝජිතයින්ශේ හිත සුව 

පිණිහ හ  තම තමන්ශේ වාිනය හඳ ා වැඩ කරපු ළවැනි හම ර 

නිලධාිපන් ශම් තත්ත්වයට වග කියන්න ඕනෑ කියලායි මම 

වි ්වාහ කරන්ශන්. ෙැන් තිශබන්ශන් අපි ආපු ගමන පිළිබඳව 

ආපසු  ැරී බැලිය යුතු අවහ්ථාවක්.  

අපට මතකයි, COVID-19 වහංගතය ආපු කාලය. ඒ 

අවහ්ථාශේ ගන්නා පියවර ශමොකක්ෙ කියලා හාක්ජඡා කිරීමට 

අරලියග  මන්දිරයට ිනයු, පක්ෂ නායකයන් කැ ශඳේවා. ඒ 

කැ ශඳේවාට පක්ෂ නායකයන්ශගන් වි ාල පිිපහක් ආශේ නැ ැ. 

"අපි ළතැනට ළන්ශන් නැ ැ. අපි ශමොකටෙ, ළතැනට ළන්ශන්, 

පාර්ලිශම්න්තුව කැ ශඳේශවොත් විතරයි අපි ළන්ශන්" කිේවා. ළවැනි 

අවහ්ථාවකදී ප්ර ්නයට ේත්තරය ශෙන්ශන් කවුෙ, කියන ළක 

ශනොශවයි, රට ශවනුශවන් ගන්න තිශබන තීන්දු, තීරණ ගැනීමයි 

වැෙගත් ශවන්ශන්. ශම් රට  තමුන්නාන්ශහේලා-අපි කවුරුත් ඉපදුණු 

රට  මැශරන රට. අපි කවුරුත් මිහිෙන් කරන ශම් ආෙරණීය මාතෘ 

මිමිය ශවනුශවන් ගත යුතු තීන්දු, තීරණ ගන්න ශකොට, ශම් 

ආණ්ඩුව යූඇන්පී ෙ, ශ්රී ලංකා නිෙ හ් පක්ෂශේ  ෙ, ්විශපෙ, 

හමහමා්ෙ, ළශ ම නැත්නම් ශවනත් පක්ෂයකට අයත් ළකක්ෙ 

කියන ළක ශනොශවයි, රට ශවනුශවන් ගන්න තිශබන තීන්දු ටික 

ගැනීමයි වැෙගත් ශවන්ශන්. ඒ නිහා ළො COVID-19 

හම්බන්ධශයන්  කටයුතු කිරීම හඳ ා වන කමිටුව  ෙන්න කටයුතු 

කරන අවහ්ථාශේදී ළය මග  ැර ගිය පක්ෂ නායකයන්ට මම 

කියනවා, ඔබ ළො ගත් තීන්දුව  ිපෙ කියා ඔබශේ  ෘෙය 

හාක්ෂිශයන් අ ලා බලන්න කියලා.  

මට මතකයි, ළො රට ඉතාම නරක තැනකට තල්ු, ශවලා 

තිබියදීත් හම ර පක්ෂවල ේෙවිය කටයුතු කළ ආකාරය. ඔවුන් 

බංශකොශලොත් වූ තම ශේ පාලන පක්ෂය ශගොඩ නඟා ගැනීම 

හඳ ා රට වැටී තිබුණු තත්ත්වශයන් තවදුරටත් ප ළට වැට්ටුවා. 

ඔවුන් හම ර රා්ය නිලධාිපන් ඉදිිපයට ෙමාශගන ේේශඝෝෂණ 

පැවැත්වූවා. "ශපොකුරු ගැශ න්න ළපා, ළක්කාසු ශවන්න ළපා" 

කියලා ළො ශහෞ ය අං ශයන් කියේදීත් ඒ අය COVID-19 

ශගන්වීශම් හ  ශබො  ැරීශම් වැඩ පිළිශවළ රියාත්මක කළා. 

හම ර රා්ය නිලධාිපන් ඒ වැශේට ගිහිල්ලා මිය ගියා. ඒ නිහා ඒ 

බංශකොශලොත් වූ ශේ පාලන පක්ෂ ළො ශේ පාලන අව යතා 

හම්පූර්ණ කර ගැනීමට ශබොර දිශේ  මාළු බෑවා කියලායි අපි 

වි ්වාහ කරන්ශන්. රට ශ ොඳ තත්ත්වශේ  තිබියදීත් ඒ අය කිේවා, 

"ෙැන් ව ාම රට ව න්න ඕනෑ" කියලා. මට මතකයි, ළො 

ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ ම ත්මයා කිේවා, "රට ව න්නම්.  ැබැයි, 

ආර්ථික ව ශයන් රට කඩා වැටුශණොත් මට ශපෞේගලිකව 

ශෙෝෂාශරෝපණය කරන්න ළපා" කියලා. ඒ නිහා ළො 

ේේශඝෝෂණය කරපු, වැඩ වර්්න කරපු, පාරට බැ ැපු, කෑ ග පු, 
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රට ව න්නය කියපු ඒ බංශකොශලොත් ශේ පාලන පක්ෂත් රටට 

ෙැන් අත්වී තිශබන ඉරණමට  වග කියන්න ඕනෑ. ශම් තත්ත්වය 

ශමශ ම ඉහ්හර ට යන ශකොට, ්නතාව පාරට බැහ්හා  

ේේශඝෝෂණ කළා, මිනිහ්සු මැරුණා  පාරවල් දිශේ මිනිහ්සු 

මැශරන තත්ත්වයට පත් වුණා, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු 77 

ශෙශනකුශේ පමණ නිවාහ ගිනිබත් කර ෙැම්මා, ළක පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරශයක් අමුඅමුශේ මරා ෙැම්මා. මැරුවා විතරක් ශනොශවයි, 

ළතුමාශේ ශේ ය ගන්න ශෙන්ශන් නැතුව පැය 7ක්, 8ක්, 10ක් 

විතර ඒ  ශේ යට අශගෞරව කළා.  

ඒ පැවැති තත්ත්වය තුළ හම ර ේෙවිය ළො මහින්ෙ රා්පක්ෂ 

ම ත්මයාට ඉල්ලා අහ ්ශවන්න කිේවා. නමුත්, අපි ශපෞේගලිකව 

වි ්වාහ කරපු ශේ තමයි ශම් ප්ර ්නයට විහුනම් තිබුශණ් මහින්ෙ 

රා්පක්ෂ ම ත්මයා ළඟයි කියන ළක. ළතුමා කියන ශේ ඇණුවා 

නම් ශම් රට ශම් තත්ත්වයට පත් ශවන්ශන් නැ ැ. ළතුමාත් ළක්ක 

වැඩ කළා නම් ශම් රට ශම් තත්ත්වයට පත් ශවන්ශන් නැ ැ. 

නමුත්, හම ර ශවලාවට ළතුමා කියපු ශේවල් ගණන් ගත්ශත් 

නැ ැ. මහින්ෙ රා්පක්ෂ ම ත්මයාශේ ඉල්ලා අහ්වීශමන් පසුව 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝ්නය කරන ිනයු, පක්ෂවල 

නායකයන්ට ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ ම ත්මයා ශපෞේගලිකව කථා 

කරලා කිේවා, අග්රාමාතය ුරරය භාර ගන්න කියලා.  

හම ර ේෙවිය, "බුදු අම්ශමෝ, මට බැිපශයෝ" කියලා පැන දිේවා. 

හම ර ේෙවිය කිේවා, "ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ ම ත්මයා ඉල්ලා අහ ්

ශවන්න ඕනෑ. ළශ ම වුශණොත් මම භාර ගන්නම්" කියලා. හම ර 

ේෙවිය අන්ෙශර් කිේවා වාශේ කථාවකුත් කිේවා ශන්. අන්ෙශර්ට 

ශලොකු ගලක් ේහ්හලා පැත්තකින් තියන්න කිේවාම, අන්ෙශර් 

කියනවා, " ිප, මම ගල ේහ්හලා පැත්තකින් තියන්නම්. මට මාහ 

ගණනක් කළු ීනනටි  ාශල් බතුයි, කළුකුම් මසුයි කන්න ශෙන්න 

ඕනෑ" කියලා. අන්ෙශර් ශ ොඳට බඩ පිශරනකල් කාලා නියමිත 

ෙවශහේ ගල ේහ්හන්න ගියා. අන්ෙශර් ගල ේහ්හනවා බලන්න 

ශහනඟත් ගියා. අන්ෙශර් ශල්න්සුව අරශගන කර පිහ ෙමලා කිේවා, 

"කට්ටියම ළක්කණු ශවලා මශේ කර ේඩින් ගල තියන්න" කියලා. 

ඊට පහ්ශහේ කට්ටිය කියනවා, "තමුන්නාන්ශහේ ශන් කිේශේ ශම් ගල 

ේහහ්නවා" කියලා. අවහානශේ  අන්ෙශර් අ නවා, "තමුන්නාන්ශහේලා 

කට්ටියටම ළක්කණු ශවලා කර ේඩින් තියන්න බැිප ගල මම 

ශකොශ ොමෙ කශර් තියා ගන්ශන්?" කියලා. ඒ වාශේ හම ර 

ශේ පාලන පක්ෂවල ේෙවිය කියන්ශන්ත්, "ඒ ශගොල්ලන්ට රට 

ශෙන්න. දුන්නාට පහ්ශහේ කරලා ශපන්වන්නම්" කියලායි. රට 

කරන විධිය ගැන ඒ ශගොල්ලන්ශේ කිිනම ප්රතිපත්තියක්, 

ඉලක්කයක්, වැඩ පිළිශවළක් ඉදිිපපත් කරන්ශන් නැ ැ.  නමුත්  

රනිල් වික්රමිනං  ම ත්මයා  රට ශවනුශවන් වග කීමක් භාරගත්ත 

ශකශනකු විධියටයි අපි ෙකින්ශන්.  

රට ශවනුශවන් ළතුමා ඒ වග කීම භාර ගන්නශකොට ළතුමායි, 

අපියි ප්රතිපත්ති ශෙකක, වැඩ පිළිශවළ ශෙකක හිටිශේ .  ැබැයි, 

ආණ්ඩුව කාශේ ෙ කියන ළක ශනොශවයි වැෙගත් ශවන්ශන්. ශම් රට 

අශප්. ශම් රට ශවනුශවන් අපට පැවශරන වග කීම ශමොකක්ෙ, ඒ 

වගකීම අපි භාරගන්න ඕනෑ. කවුරු ශකොශ ොම කිේවත් යම්කිින 

ඉලක්කයක් ඇතිව ශම් රශට් යම්කිින වැඩ පිළිශවළක්,  යම්කිින 

හාර්ථක වැඩහට නක් රියාත්මක වුශණ්, 2005 වහශර් මහින්ෙ 

රා්පක්ෂ ම ත්මයා රට භාරගත් ශවලාශේදීයි. ළතුමා රට භාර 

ගනිේදී රශට් තිබුණු ණය ප්රමාණය රුපියල් විධියට ගණනය 

කශළොත්, ට්රිලියන ශෙකයි. ළතුමා රට භාර ගත්ශත්, අශප් මුණුදු 

සීමාශවන් තුශනන් ශෙකක් ශකොටින්ශේ අතට ගිහිල්ලා තිබුණු 

ශවලාවක. ම  ශපොශළොශවන් තුශනන් ළකක් ශකොටින්ශේ අතට 

ගිහිල්ලා තිබුණා ශවලාවක. ෙරුවා පාහලට ගිහිල්ලා ළළියට 

ළනකල් ශේට්ටුව ළඟ මුර කරන්න ිනදු ශවලා තිබුණු අවහ්ථාවක. 

ළතුමා රට භාර අරශගන යුේධය අවහාන කළා. ඊට පහ්ශහේ ශම් 

රශට් ෙැවැන්ත හංවර්ධනයක් ඇති කළා. රශට් වරායවල්, ගුවන් 

ශතොටුශපොළවල්, අධිශේගී මාර්ග ඉදිකරලා, අහ්හක් මුල්ලක් නෑර 

විදුලිය ලබා දීලා, ගම නැඟුම, මග නැඟුම, දිවි නැඟුම යනාදී 

වයාපෘති තුළින් ෙැවැන්ත හංවර්ධනයක් ඇති කරලා, යුේධය නැති 

හංවර්ධිත රටක් බවට පත් කළා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ආර්ථික 

වර්ධන ශේගය අතින් අශප් රට ශලෝකශේ  ශෙශවනි තැනට 

ශගනාවා.  

ශම් විධියට රට හංවර්ධනය ශවමින් යනශකොට තමයි, 2015 

්නවාිප මාහශේ  08වැනි ො වමත්රීපාල ිනිපශහේන හිටපු 

්නාධිපතිතුමාට ්න වරමක් ශෙන්ශන්. ළතුමාශේ වහර 

 තර මාරක කාලය තුළදී තමයි, ශම් රට ආපහහ්ට  ැරුශණ්. 

ඒක තමයි ඇත්ත. තිත්ත වුණත් ඇත්ත ඒකයි. මහින්ෙ රා්පක්ෂ 

ම ත්මයා රට භාරගනිේදී ට්රිලියන ශෙකක ණය ප්රමාණයක් 

තිබුශණ්. කලින් කියපු හංවර්ධන කටයුතු ිනයල්ල කරන්න, 

යුේධය ඉවර කරන්න ළතුමා ණය වුශණ් රුපියල් ට්රිලියන ප යි. 

රුපියල් විධියට ගත්ශතොත් ළකතුව ට්රිලියන 7යි. 2015 ්නවාිප මහ 

08වැනි ො ිනට ගත වූ වහර  තර මාරක කාලය තුළ ශම් රශට් 

ණය ප්රමාණය ශෙගුණයක් කළා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, වරාය නගර 

වයාපෘතිය නතර කළා. අශප් වරාය 99 අවුරුේෙකට බදු දුන්නා, 

්ාතික හම්පත් නැති වුණා. ඒ ිනයු, ශේවල් වමත්රීපාල ිනිපශහේන 

හිටපු ්නාධිපතිතුමාශේ කාලශේ දී තමයි ිනේධ වුශණ්.  ැබැයි, අපි 

ආපහ්හට  ැිපලා කාටවත් ශතෝෙනා කරලා වැඩක් නැ ැ. ශම් රට 

ශගොඩනැඟීශම් වග කීමට අපි අත්වැල් බැඳගනිමු කියලායි මම ශම් 

ශවලාශේ ඉල්ලා ිනටින්ශන්. 

හ්තුතියි. 

 
එකල්හි නේලාව අ.භා. 5.30  ූ නය් , කටයුතු අත්හිටුවා විවාදය 

කල් තබන ලදී. 
එතැ්  සිට විවාදය 2022 නනොවැම්බර් 16වන බදාදා පවත්වනු 

ලැනේ. 
அப்தபாழுது, பி.ப. 5.30 மைியாகிவிடதவ அலுவல்கள் 

இகடநிறுத்தப்பட்டு விவாதம் ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

விவாதம், 2022 நவம்பர் 16, புதன்கிைகம மீளத் ததாடங்கும். 
It being 5.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 

adjourned. 
Debate to be resumed on Wednesday, 16th November, 2022. 
 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ැරු ීමිකඥ (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමාය් ත මහතා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரைி (கலாநிதி) சுசில் பிதரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "පාර්ලිශම්න්තුව ෙැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ශයෝ්නා කරනවා. 
 
ප්ර ්නය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හභාව කල් තබන අවහථ්ාශේ ශයෝ්නාව, ගරු කුමාරිනිප 

රත්නායක මැතිතුමා. 

307 308 

[ගරු හනත් නි ාන්ත ම තා  
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වතු කම්කරුව් ට ඉඩම් ඔප්පු ලබාදීම 
 ததாட்டத்ததாைிலாளர்கள் வசிக்கும் காைிகளுக்கு 

உறுதி வைங்குதல்  
TITLE DEEDS FOR ESTATE WORKERS   

 
[අ.භා. 5.30  

 

ැරු කුමාරසිික රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு குமாரசிறி ரத்னாயக்க)  

(The Hon. Kumarasiri Rathnayaka) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ දින හභාව කල් තබන 

අවහ්ථාශේ මා ප ත හඳ න් ශයෝ්නාව ඉදිිපපත් කරනවා: 

"1867 ම නුවර ලූල්කුනර වතුයාශේ  ආරම්භ වූ ශත් වගාව හැබවින්ම 

මධයම කුනකරශේ ත්, ප තරට ශතත් කලාපශේ ත් ීවවත් වන ්නයාශේ 

ප්රධාන වැවිලි ශභෝගය ශමන්ම රටට විශේ  විනිමය රැශගන ළන ප්රධාන 

ආර්ථික වැවිලි ශභෝගය බව ට පත්ව ඇත. ශත් වගාව ආරම්භශේ  ිනටම ශත් 

වතුවල ශහේවයට ළක් වූශේ  ඉන්දියාශවන් ශගන්වූ ෙකුණු ඉන්දීය 

හම්භවයක් ඇති ශෙමළ ්නතාවයි.  

අඩු වැටුප හ  අඩු ප සුකම් හහිතව කුඩා ශප්ළි නිවාහවල ශමන්ම ණුෙකලා 

නිවාහවල දීර්ඝ කාලයක් ීවවත් වූ ඔවුන්ට ළම නිවාහ හහිත කුඩා බිම් 

ශකොටශහේ අයිතිය නීතයනුකූලව ලබා දීම ිනදු වූශේ  ඉතා මන්ෙගාමීව  ා 

අල්ප ව ශයනි. අතිගරු ්නාධිපතිතුමාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය 

"ශහෞභාගයශේ  ෙැක්ම" තුළ හඳ න් වන පිපදි ප්රාථමික තත්ත්වශේ  ලැයිම් 

කාමර ශවනුවට පර්තර් 7ක ඉඩමක ප සුකම් හහිත නිවාහ ඉදිකර දීමට 

කටයුතු කරමින් ිනටින ශම් අවහ්ථාශේ, ෙැනට ඔවුන් පදිංචිව ිනටින නිවාහ 

හහිත ඉඩම් ශකොටහ හඳ ා අොළ පළාත් පාලන ආයතනශේ  නිර්ශේ  

හහිතව නිවහක් ඉදි කර ගැනීමටත්, ණය මුෙලක් ලබා ගැනීමටත් ර්ශේ  

ආධාර වැඩහට න් තුළින් ආධාර මුෙලක් ලබා ගැනීමටත්  ැකිවන පිපදි 

නීතයනුකූල හිමිකම් පත්රයක් ළනම්, ඔප්පුවක් ලබාදීමට කටයුතු 

කළයුතුයැයි ශමම ගරු හභාවට ශයෝ්නා කර ිනටිමි." 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රශට් ආර්ථිකයට වහර 

100කට වැඩි කාලයක් ම ඟු ොයකත්වයක් ලබා ශෙන, වතු 

කම්කරු ්නතාව ඔවුන්ශේ මූලික අව යතා පවා ශනොහලකා, 

ඔවුන්ට පැවැරුණු වගකීම අනුව කළ යුතු වැඩ ශකොටහ ඉතා 

වගකීශමන් දීර්ඝ කාලයක් තිහ්ශහේ ඉටු කරමින් ිනටින බව අපි 

ශ ොඳාකාරවම ෙන්නවා. ඒ නිහා ඔවුන්ශේ ීවවන තත්ත්වය ේහහ ්

කිරීම, ඔවුන් ආර්ථික ව ශයන්  ක්තිමත් කිරීම, අව ය 

වාහහ්ථාන ඉදිකර ගැනීම හඳ ා ප සුකම් හැලසීම, ෙරුවන්ට 

අධයාපනය ලබන්න අව ය ප සුම් හැලසීම හ  අශනකුත් 

සුබහාධන කටයුතු හලහා දීම පවතින ර්ශේ  වගකීමක් වනවා. ශම් 

වගකීම පසුගිය කාල සීමාව තුළ පැවැති ර්යන් විිනන් යම් 

ප්රමාණයකින් ඉටු කරන්න කටයුතු කළත් ඒ පිළිබඳව අපට 

හෑීනමකට පත් ශවන්න පුළුවන්කමක් නැ ැ. පැවැති ර්යන් විවිධ 

අවහ්ථාවල නිවාහ ඉදිකර ඒ ්නතාවට ලබා දීශම් වැඩහට න් 

රියාත්මක කළා. ශබොශ ෝ අවහ්ථාවල ඉන්දීය ආධාර වැඩහට න 

යටශත් ඒ නිවාහ ඉදිවුණා. ඒ නිවාහත් ඉතාම නිවැරැදිව ලැබිය යුතු 

පුේගලයන්ට පසු ගිය කාලය තුළ ලැබුණාෙ කියන ගැටු,ව 

ඔවුන්ශගන් ලැබුණු පැමිණිලි ළක්ක අපට මතු වුණා. ඔවුන් ශම් 

වන විට ීවවත් වන නිවාහ වහර 100කටත් වඩා පැරැණියි. ඒවාශේ  

බිත්ති ගරා වැටිලා. ඒවාශේ  ත ඩු දිරාපත් ශවලා. මූලික පවුල 

පමණක් ශනොශවයි, ඔවුන්ශේ ෙරුවන් විවා  ශවලා ඒ පවුල් 

කිහිපයත් ළකම නිවාහයක ීවවත් වන තත්ත්වයක් ඌව පළාශත් -

ශමොණරාගල දිහ්ත්රික්කශේ ත්, බදුල්ල දිහ්ත්රික්කශේ ත්- ඕනෑ තරම් 

ෙකින්නට ලැශබනවා. ඒ නිවාහ වැඩි දියුණු කරන්න, ඒ නිවාහවල 

හැලැහ්ම ශවනහ් කරන්න ඔවුන්ට පුළුවන්කමක් නැ ැ. ඒ වාශේම 

ර්ශයන් ලබා ශෙන ආධාර ලබාගන්නත් ඔවුන්ට පුළුවන්කමක් 

නැ ැ. මන්ත්රීවරුන්ශේ ප්රතිපාෙන යටශත් යම් මුෙලක් ශවන් කර 

දුන්නත් ඒවා ලබාගන්න ඔවුන්ට පුළුවන්කමක් නැ ැ. ඒ 

නිවාහවල ීවවත් වන අයට  ඒ ඉඩම් ශකොටහ -ඔවුන් භාවිත කරන 

වපහිපය-  ලබා ශෙන වැඩ පිළිශවළක් ගැන පසුගිය කාලය තුළ 

කථා කළා. ඒ වාශේම, පර්තහ් 7ක ඉඩම් ප්රමාණයක් ඔවුන්ට ලබා 

ශෙන්න පසුගිය ර්යත් ශයෝ්නා කළා. ඒ වාශේම මෑත කාලශේ  

හිටපු ්නාධිපතිතුමා විිනනුත් ඒ හඳ ා වන ශයෝ්නා ළතුමාශේ 

ප්රතිපත්ති ප්රකා යට ඇතුළත් කර තිබුණා. නමුත්, ඒ ්නතාවට ඒ 

හ නය ලැබුශණ් නැ ැ.  ශමොණරාගල දිහ්ත්රික්කශේ  ඒ පර්තහ් 7 

ඉඩම් ප්රමාණය ලබා ශෙන්න, මුෙල් ළකතු කරලා, ඉඩම් කට්ටි 

ශවන් කරලා  ශපොශරොන්දු වුණත්, ශම් ශමොශ ොත ෙක්වාම ඒ වතු 

කම්කරු ්නතාවට ඒ ඉඩම් ලැබුශණ් නැ ැ. මූලාහනාූ ඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි,  වතු කම්කරු ්නතාවට ලබා ශෙන්න නියමිත, ශම් 

වනශකොටත් හැලසුම් කර තිශබන ඒ ඉඩම්වල අයිතිය -ඔවුන් 

පදිංචි නිවහ හහිත මිමිශේ  අයිතිය- ඔවුන්ට ලබා දීශම් වැඩ 

පිළිශවළ රියාත්මක කරලා ඒ ඉඩම් ඔවුන් ශවත නීතයනුකූලව 

පවරන ලියවිල්ලක් ලබා ශෙන්න කටයුතු කරන්න කියන 

ශයෝ්නාව ඉදිිපපත් කරමින් මශේ කථාව අවහන් කරනවා.  

හ්තුතියි.  

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශයෝ්නාව හ්ථිර කිරීම, ගරු වීරසුමන වීරිනං  මන්ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 4ක කාලයක් ලැශබනවා.  
 

[අ.භා. 5.35  
 

ැරු වීරසුමන වීරසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු කුමාරිනිප රත්නායක 

මන්ත්රීතුමා විිනන් අෙ දින හභාව කල් තබන අවහ්ථාශේ ඉදිිපපත් 

කළ ශයෝ්නාව මම හ්ථිර කරනවා. ළතුමා ඉතාම කාීනන හ  

වැෙගත් ශයෝ්නාවක් ඉදිිපපත් කරනු ලැබුවා.  

අශප් රශට් ශබශ වින්ම දුක් විඳින, පීඩාවට පත් වුණු 

්නතාවශේ ප්ර ්නයක් හම්බන්ධශයන් තමයි ළතුමා අෙ ශම් හභාව 

කල් තැීජශම් ශයෝ්නාව  ඉදිිපපත් කර තිශබන්ශන්. ළතුමා හඳ න් 

කළා, අශප් ර ශට් ශත් වගාව ආරම්භ වන්ශන් වර්ෂ 1867දී  කියලා. 

 ැබැයි, ශෙමළ ්නතාව ශම් රශට් පදිංචියට ආශේ වර්ෂ 1823දී. 

ළො බ්රිතානය පාලකයන් ශකෝපි වගාවට තමයි ශෙමළ ්නතාව 

ශගනාශේ. ඒ අනුව, ශෙමළ ්නතාව ලංකාවට ඇවිල්ලා ලබන 

අවුරුේෙ වන ශකොට අවුරුදු 200ක් හපිශරනවා. ශම් අවුරුදු 200 

තුළ ඔවුන් විඳපු අශන්කවිධ දුක් ගැ ැට ගැන කථා කරන්න 

ශවලාවක් නැ ැ, මට ලැබුණු ශම් විනාඩි 4ක කාලය තුළ. ඒ අයට 

ඉතිිප වූ ප්ර ්න ප්රමාණයක් අෙටත් තිශබනවා. ඒ ්නතාව අශප් රශට් 

ඉති ාහශේ   ැම ොම සුවිශ ේම් ්න ශකොටහක් බවට පත් වුශණ් 

ඇයි? ළශහේ වූශේ , ශම් රශට් ඇතැම් ්න ශකොටහ් ශවන්ව යන්න 

ඉල්ලන ශකොට, ශවන්ව ීවවත් ශවන්න ඉල්ලන ශකොට, ශවනම 

රා්යයක් ඉල්ලන ශකොට, වතුකරශේ  ීවවත් වූ ශෙමළ ්නතාව 

කිිනම ෙවහක ශවන්ව යන්න ඉල්ු,ශේ නැති නිහායි. ඔවුන් 

රා්යශේ  ශකොටහ්කරුවන් බවට පත් කරගන්න, රා්ය ප්රවා යට 

ළකතු කරගන්න කියන ඉල්ීනම තමයි ඔවුන්  ැම ොම ඉදිිපපත් 

කශළේ. ඒ නිහා කිිනම ෙවහක ත්රහ්තවාදී රියාවලට ොයක ශනොවුණු 

ශකොටහක් ශලහයි ඔවුන් ගැන ඉති ාහශේ  හඳ න් වන්ශන්. 

ඔවුන්ට ිනේධ වූ අහාධාරණකම්  මුශේ වුණත්, පුරවැිනභාවශයන් 

ඉවත් කිරීම, පුරවැිනභාවය අහිමි කිරීම වැනි ෙැවැන්ත 

අහාධාරණකම්  මුශේ වුණත්, ඔවුන් කිිනදු ෙවහක රා්යයට 

ළශරහිව අරගළ කරන්න මැදි ත් වුශණ් නැ ැ. ඔවුන් ඉතාම 

අහිංහක විධියට ීවවත් වනවා.  

ළො සුදු පාලකයන් ලබා දීපු ලැයිම් කාමර ශප්ළි තමයි අෙටත් 

ශම් අයශේ වාහහ්ථාන බවට පත් ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ වතු 

309 310 



පාර්ලිශම්න්තුව 

කාමරවලින් ළළියට බහින්න ඔවුන්ට කාලාන්තරයක් ගත වුණා. 

1948න් පහ්ශහේ පත් වූ අශප්  ැම ර්යකින්ම විපන්වර 

අහාධාරණයට, ශබොරුවට, වංතාවට, මුළාවට ලක් වූ ්නතාවක් 

ශලහ ඔවුන්  ංවඩු ගැීන තිශබනවා. මෑත ඉති ාහශේ ත් ළවැනි 

ශබොරුවලට ඔවුන් ලක් කර තිශබනවා. ඒ කම්කරුවාශේ වෙනික 

වැටුප ශලහ රුපියල් 1,000ක් ලබා ශෙනවාය කියපු ශබොරුව, 

ශගවල් ලබා ශෙනවා  කියලා කියපු ශබොරුව, ඉඩම් ලබා ශෙනවා 

කියලා කියපු ශබොරුව, අෙ ශම් ශයෝ්නාවට ප්රහ්තුත වූ ඉඩම් හඳ ා 

ඔප්පු ලබා ශෙනවාය කියලා කියපු ශබොරුව බලයට පත් වූ  ැම 

ර්යක්ම අඩු වැඩි ව ශයන්  කියලා තිශබනවා. ඒ නිහා ඒ ්නතාව 

ශවනුශවන් අව ය මැදි ත් වීම ෙැන්වත් කරන්න කියා මා ඉතාම 

ශගෞරවශයන් ඉල්ලා ිනටිනවා. මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ගරු කුමාරිනිප රත්නායක මන්ත්රීතුමාට මම හ්තුතිවන්ත ශවනවා, 

කාීනන වැෙගත්කමක් තිශබන ශම් ශයෝ්නාව ඉදිිපපත් කිරීම 

හම්බන්ධශයන්. ද්රවිඩ ්ාතික වතු කම්කරුවන් සීමිත පිිපහක් තමයි 

ශමොණරාගල දිහ්ත්රික්කශේ  ීවවත් වන්ශන්.  

ගරු ශලො ාන් රත්වත්ශත් රා්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ශ ොඳින් 

ෙන්නවා, මා නිශයෝ්නය කරන මාතර දිහ්ත්රික්කය ඇතුළු ෙකුණු 
පළාශත්ත් ද්රවිඩ කම්කරුවන් හැලකිය යුතු ප්රමාණයක් ීවවත් 

වනවා කියලා. වතුකරශේ  ්නතාවට ේඩරට, ප ත රට ව ශයනුත් 
අහාධාරණකම් ිනේධ වනවා. ේඩරට ප්රශේ වල වතුකරශේ  ීවවත් 

වන ද්රවිඩ ්නතාවට ලැශබන අවම ප සුකම්වලින් යම් 
ප්රමාණයක්වත් ෙකුණු පළාශත් හ  ශමොණරාගල දිහ්ත්රික්කශේ  

ීවවත් වන ඒ ද්රවිඩ ්නතාවට ලැශබන්ශන් නැ ැ. ඒ ිනයල්ල තීන්දු 

වන්ශන් ඇතැම් වෘත්තීය හමිතිවල හ  ඇතැම් නායකයන්ශේ 
අනු හ මත බව කනගාටුශවන් යුතුව හඳ න් කරන්න ශවනවා.  

පසුගිය කාලශේ  ඉන්දියානු ර්ය ලංකාශේ වතුකරශේ  

්නතාවට නිවාහ 15,000ක් ශෙන්න ශපොශරොන්දු වුණා. ඒ ගැන 
ඉන්දියානු ර්යට මා හ්තුතිවන්ත ශවනවා. ෙකුශණ් අයටත් නිවාහ 

1,296ක් ලබා ශෙන්න  ශපොශරොන්දු වුණා. ගරු වැවිලි කර්මාන්ත 
රා්ය අමාතයතුමනි, ඒ නිවාහවලින් නිවාහ 72ක් විතරයි අෙ වන 

ශකොටත් ඉදිශවමින් පවතින්ශන්.  ො ශෙනවා කියා ශපොශරොන්දු 
වුණු ඒ නිවාහ ළක්ෙ හ් ශෙිනය ගණනින් නිවාහ 72ක් විතරයි 

ඉදිශවමින් පවතින්ශන්. ඒ ලබා දීපු නිවාහවලත් අඩුපාඩුකම් 

රාිනයක් තිශබනවා. ළො වැවිලි මානව හංවර්ධන භාරය මඟින් 
ලැබුණු අරමුෙල්වලින් වතුකරශේ  ්නතාවට ්ලය හ  අශනකුත් 

යටිතල ප සුකම් ලබා දීශම් කටයුතු ිනේධ වුණා. නමුත් පසුගිය 
මෑත ඉති ාහශේ  ඒ වැවිලි මානව හංවර්ධන භාරය කිිනදු 

කටයුත්තකට හාධාරණ විධියට මැදි ත් වුශණ් නැ ැ. ඒ කාලශේ  
වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයාං ය යටශත් ශ ෝ ශේවා, වතු නිවාහ 

අමාතයාං ය යටශත් ශ ෝ ශේවා, ඒ අමාතයාං වලින් හාධාරණය 

ඉෂ්ට වුශණ් ඉතාම අඩුශවන්. ඒ නිහා ඒ ්නතාව ඉතාම බරපතළ 
ශලහ අහාධාරණයට ලක් ශවලා තිශබනවා. 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ කථාව ෙැන් අවහන් කරන්න. 

 

ැරු වීරසුමන වීරසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

කථිකයන් අඩු නිහා  මට තව තත්පර 30ක් ශෙන්න, 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

වතුකරශේ  ීවවත් වන ිනයු, ්නතාව වතුවල වැඩ කරන්ශන් 

නැ ැ. හම ර විට අම්මා, තාත්තා වයහට ගිහින් තිශබන නිහා  

වත්ශත් වැඩට යන්න බැ ැ. ෙරුවන් නගරශේ  ශමොකක් ශ ෝ කුීන 

වැඩක් ශ ෝ කම්කරු වැඩක් කරනවා ශවන්න පුළුවන්. ඒ අය 

නිවාහවලින් ළළියට ෙමන්න වතු  ාම්පුතුන් විධියට කටයුතු කරන 

වතු අධිකාිපවරු හ  ඒ ශකොම්පැනි කටයුතු කරනවා. ව ශල් හිල් 

ශව්ජත ටකරන් ශකොළය නිහා ශේ ඇතුළ ශතශමන ළක 

වළක්වන්න ටකරන් ශකොළයක් ශෙන්ශන් නැ ැ. අඩි 8 ටකරන් 

ශකොළය ශවනුවට අඩි 10 ටකරන් ශකොළයක් ෙමන්න ගියාම 

ශපොීනිනයට කුෙලාශගන යනවා. ඒ ආකාරයට හමහ්ත වතුකරශේ  

මිනිසුන් බරපතළ පීඩාවට ලක් ශවලා ඉන්නවා. ප්රධාන ව ශයන්ම 

ඔවුන්ශේ අධයාපන අයිතිය, භාෂා ඉශගන ගැනීශම් අයිතිය ඉතාම 

නින්දිත විධියට සීමා කර තිශබනවා. ඒ නිහා වතුකරශේ  ීවවත් වන 

හමහ්ත ්නතාවශේ ප්ර ්න හම්න්ධවත්, ෙකුශණ් වතුකරශේ  ීවවත් 

වන මිනිසුන්ශේ ප්ර ්න හම්බන්ධවත් වැඩි මැදි ත් වීමක් 

කරන්නය කියන ඉල්ීනම කරමින්, අෙ  ඉදිිපපත් කර තිශබන ශම් 

කාීනන ශයෝ්නාව මා නැවතත් හථ්ිර කරනවා. මට ලැීජ තිශබන 

ශකටි කාලය අවහන් වන බැවින් මශේ කථාව අවහන් කරනවා. 

ශබොශ ොම හ්තුතියි. 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශජ්.සී. අලවතුවල මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි තුනක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 5.40  
 

ැරු නේ.. . අලවතුවල මහතා 
(மாண்புமிகு தஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු කුමාරිනිප රත්නායක 

මන්ත්රීතුමා විිනන් ඉදිර   පත් කරන ලෙ  ශම් කල් තැීජශම් 

ශයෝ්නාව වැෙගත් ශයෝ්නාවක්. වැවිලි ක්ශෂේත්රශේ  දීර්ඝ 

කාලයක් තිහ්ශහේ ීවවත් වන ්නතාවට අහාධාරණකම් ගණනාවක් 

ිනේධ ශවලා තිශබනවා. ශමහිදී මම විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ, 

පසුගිය 2015 ර්ය වතු කම්කරුවන් ශවනුශවන් පර්තහ් 7ක 

ඉඩමක නිවහක් ඉදිකර දීශම් වැඩහට නක් රියාත්මක කළ බව.  

ශම් ශවනශකොට ඒකත් අහාර්ථක ශවලා තිශබනවා. ඒ 

කියන්ශන් ඒක නවත්වලා තිශබනවා. ඉඩශම් ප්රමාණය පර්තහ් 10 

ෙක්වා වැඩි කරලා ශෙනවා කියලා ඔබතුමන්ලාශේ ආණ්ඩුව කථා 

කළත්, තිබුණු ළකත් ෙැන් නැවතිලා තිශබනවා. ෙ ඇතිශවලා 

තිශබන ආර්ථික තත්ත්වයත් ළක්ක වතුකරශේ  ්නතාව ඉතාම 

අහරණභාවයට පත්ශවලා තිශබනවා. ශමොකෙ, ිනයු,  භාණ්ඩවල 

මිල ඉ ළ ගිහිල්ලා,  ලැශබන වැටුප ප්රමාණවත් නැති නිහා අෙ 

තුන්ශේල කන්න බැිප තැනට ඒ අය පත්ශවලා තිශබනවා. 

විශ ේෂශයන්ම පාන් පිටි ඇතුළු වැඩිපුර පිපශභෝ්නයට ගන්නා 

ශේවල්වල මිල අධික වීම නිහා, මිමිශතල් මිල අධික වීම නිහා 

ඔවුන් ඉතාම  අහරණභාවයට පත්ශවලා තිශබනවා. ළම නිහා ශම් 

ශවනශකොට වතුකරශේ  ීවවත් වන ්නතාවශේ මානව හිමිකම 

පවා ේල්ලංඝනය ශවලා, ප්රාථමික අව යතා ටිකවත් ඉෂ්ට කර 

ගන්න බැිප තැනට පත්ශවලා තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම ශත් 

වගාව, රබර් වගාව,  ශපොල් වගාව වැනි අපනයන ශබෝග  ර ා 

දීර්ඝ කාලයක් අශප් රටට විශේ  විනිමය -ශඩොලර් ටික- ශගනැවිත් 

දීපු, ඒ වාශේ ක්ශෂේත්ර ශම් තත්ත්වයට ශගන ළන්න වි ාල 

කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරපු පරම්පරා ගණනාවක වතුකරශේ  

්නතාවට අපි හලකන විධිය ගැන ඇත්තටම අපි ලජ්්ා ශවන්නට 

ඕනෑ. විශ ේෂශයන්ම ඒ අයශේ නිවාහ වැඩ පිළිශවළ වාශේම, ශම් 

අවහ්ථාශේ ඒ අයට ීවවත් වීම හඳ ාත් වැඩ පිළිශවළක් රියාත්මක 

කරන්න ඕනෑ. ශම් රශට් අෙ ඇතිශවලා තිශබන බංශකොශලොත්භාවයත් 

ළක්ක අෙ ඔවුන් තුන්ශේල කන්න බැිප තත්ත්වයට පත්ශවලා 

311 312 

[ගරු වීරසුමන වීරිනං  ම තා  
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තිශබනවා. වතුකරශේ  ්නතාව ීවවත් කරවීම හඳ ා ළවැනි වැඩ 

පිළිශවළක් රියාත්මක වන බවක් අපි ශම් අය වැශේ දීත් ෙැක්ශක් 

නැ ැ. වතුකරශේ  ්නතාව ආරක්ෂා කර ගැනීම හඳ ා ළවැනි වැඩ 

පිළිශවළක් අතයව ය ශවලා තිශබනවා. 

ඒ වාශේම තමයි නිවාහ වැඩ පිළිශවළ. ශම්ක ඉතාම වැෙගත්. 

ශමොකෙ, ලැයිම් කාමරවල තිශබන අය පත් තත්ත්වය අපි කවුරුත් 

ෙන්නා ශෙයක්. මශේ ප්රශේ ශේ  මාවතගම, කුරුණෑගල, 

ශෙොඩන්ගහ්ලන්ෙ කියන ප්රශේ වල තිශබන වතු දි ා බැු,වාම, ළම 

වතු හමාගම් අෙ ඒවා ශනොහලකා  ිපන තැනට පත්ශවලා 

තිශබනවා. ඒ ප්රශේ ශේ  විතරක් ශනොශවයි, මුළු ලංකාව පුරාම 

තත්ත්වය ළශ මයි. වතු හමාගම් අෙ තමන්ශේ ශහේවකයන් 

පිළිබඳව ෙක්වන ආකල්පය ශවනහ් ශවන්න ඕනෑ. ඒ අයශගන් 

වැඩ අරශගන,- 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ශවන් කළ කාලය ෙැන් අවහන්. 

 

ැරු නේ.. . අලවතුවල මහතා 
(மாண்புமிகு தஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මම ඉක්මනින් අවහන් කරනවා, මූලාහනාූ ඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

ඒ අය දීර්ඝ කාලයක් අශප් රටට විශේ  විනිමය ශගනැවිත් 

දුන්න අය. ළශ ම නම්, ඒ අයට හලකන්න, ඒ අය  මීට වඩා ශ ොඳ 

ීවවන තත්ත්වයකට ශගශනන්න ඔවුන්ට අව ය අවම ප සුකම් 

ටික ශ ෝ ලබා ශෙන ළක අශප් යුතුකමක් කියන ළක මතක් 

කරමින්, ගරු කුමාරිනිප රත්නයක මන්ත්රීතුමා ශගන ආ 

ශයෝ්නාවට අපි ළකඟ වන බවත් ප්රකා  කරමින් මශේ වතන 

හ්වල්පය අවහන් කරනවා. 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශේු, කුමාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් 

තිශබනවා. 
 

[අ.භා. 5.43  
 

ැරු නේලු කුමාර් මහතා  
(மாண்புமிகு தவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හභාව කල් තබන අවහ්ථාශේ 

ශයෝ්නාවක්  ැටියට ගරු කුමාරිනිප රත්නායක මන්ත්රීතුමා අෙ  

ඉදිිපපත් කර තිශබන ශයෝ්නාව කාීනන ශයෝ්නාවක් බව මම 

මුලින්ම කියන්න ඕනෑ. 

වතුකරශේ  ්නතාව, ලංකාශේ වතුකරයට ඇවිල්ලා ලබන 

අවුරුේෙ වන විට අවුරුදු 200ක්  ශවනවා. ඒ කියන්ශන්, වතුකරශේ  

තිශබන ලැයිම් කාමරවලටත් අවුරුදු 200ට කිට්ටු කාලයක් 

ශවනවා.  ශජ්.සී. අලවතුවල මන්ත්රීතුමා කිේවා වශේ, ඒ අවුරුදු 

200ක කාලය තුළදී දිගින් දිගටම අශප් රටට විශේ  විනිමය ශගන 

ළන්න ප්රධාන ව ශයන්ම ොයකත්වය ලබා දීලා තිශබන්ශන් ශත් 

කර්මාන්තය  ර ා. ්නාධිපතිතුමා ඊශේ  Budget Speech ළක 

ඉදිිපපත් කරන අවහ්ථාශේ ලංකාශේ තිශබන ආොයම් මාර්ග 

පිළිබඳව හඳ න් කළා.  ළතුමා පළමුශවන්ම කිේශේ, අශප් වැවිලි 

කර්මාන්තශයන් ලැශබන ආොයම ගැන. ඒ වුණාට අෙ ශවනශකොට 

වැවිලි කර්මාන්තය පිළිබඳ ්ාතික ප්රතිපත්තියක් තිශබනවාෙ කියන 

ළක, වැවිලි කර්මාන්තය හඳ ා භාවිත කරන ඉඩම් පිළිබඳව 

්ාතික ප්රතිපත්තියක් තිශබනවාෙ කියන ළක, වැවිලි කර්මාන්තය 

තුළ ීවවත් වන කම්කරුවන් හඳ ා ්ාතික ප්රතිපත්තියක් 

තිශබනවාෙ කියන ළක ශලොකු ප්ර ්නාර්ථයක් බවට පත්ශවලා 

තිශබනවා. 

2015දී පත් වූ ය  පාලන ආණ්ඩුශේ ෙවහ් 100 වැඩහට න 

තුළින්, පැ ැදිලිවම වත්ශත් ීවවත් වන අයට පර්තහ ් 7ක ඉඩම් 

කැබැල්ලක් දීලා නිවහක් තනා ගැනීශම් අයිතිය ලබා ශෙන්න 

ඕනෑය කියලා තීරණය කරලා, ළය කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිිපපත් 

කරලා  අනුමත කර ගත්තා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඊට පහ්ශහේ කිේවා 

ළය ෙවහ ්100 වැඩහට න යටශත් පමණයි රියාත්මක කරන්ශන් 

කියලා. ඒ  නිහා වතුකරශේ  ීවවත් වන කම්කරුවන්ට පර්තහ් 7ක 

ඉඩමක් ලබා දීලා නිවහක් තනා ගැනීශම් අයිතිය ලබා ශෙන්න 

ඕනෑය කියලා 2018දී නැවතත් කැබිනට් අනුමැතිය ගත්තා. නමුත්, 

ඊට පහ්ශහේ ශගෝඨාභය රා්පක්ෂ ්නාධිපතිතුමාශේ ර්ය යටශත් 

වතුකරය නිශයෝ්නය කරපු ්නතා නිශයෝජිත කණ්ඩායම කිේශේ 

පර්තහ් 7ක් මදි, පර්තහ ්10ක් ලබා ශෙන්න ඕනෑ කියලායි. 

ශම් අයට පර්තහ් 10ක් ලබා ශෙන්න ඕනෑය කියලා පසුගිය 

Budget ළශකන් ශයෝ්නාවක් ශගනාවා මට මතකයි. අශප් 

මිනිහ්සුන්ට නිවහක් තනා ගන්න පර්තහ ් 7ක  ප්රමාණයට තවත් 

පර්තහ් 3ක් වැඩි කරලා පර්තහ් 10ක බිම් කැබැල්ලක් ලබා ශෙනවා 

කියන Proposal ළක ඉදිිපපත් කරලා, ඒ තිබුණු පර්තහ ් 7 කියන 

හංකල්පයත් නැති කරලා ෙැම්මා. Plantation companies, JEDB 

ළශක් Chairman, SLSPC ළක ඒ කාරණය අල්ලාශගන කියනවා, 

"ෙැන් අපට පර්තහ් 7ක් ලබා ශෙන්න බැ ැ, ෙැන් පර්තහ් 10ක් ගැන 

කථා ශවනවා" කියලා. පර්තහ් 10ෙ, පර්තහ් 7ෙ කියලා අ නවා.  අෙ 

ගරු රා්ය ඇමතිතුමා පැ ැදිලිව කියා තිශබනවා, පර්තහ් 7ක ඉඩම් 

කැබැල්ලක අයිතිය ඒ මිනිහ්සුන්ට ලබා ශෙන්න කියලා. ඒ 

පිළිබඳව මම හන්ශතෝෂ ශවනවා. අශප් දිහ්ත්රික්කශේ  ිනටින ගරු 

ශලො ාන් රත්වත්ශත් රා්ය ඇමතිතුමාට මම කියනවා, ම නුවර 

දිහ්ත්රික්කය තුළ විතරක් 2015 ිනට 2019 ශවනකම් ඉඩම් කට්ටි 

9,000ක් පමණ අපි ශබො දීලා තිශබන බව. ඒ ශබෙපු ඒවාට 

භුක්තිය විතරයි ලබා දීලා තිශබන්ශන්. ඔබතුමාශේ ශම් Proposal  

ළක අනුව ශම් පර්තහ ්7ක ඉඩශම් අයිතිය ලබාදීම හඳ ා ඉදිිපපත් 

ශවන්න කියන ඉල්ීනම කරමින් මශේ කථාව අවහන් කරනවා.  

ශබොශ ොම හ්තුතියි. 

 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (ශම්්ර්) සුෙර් න ශෙනිපිටිය මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 3ක කාලයක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 5.47  
 

ැරු (නම්ාර්) සුදර් න නදනිපිටිය මහතා 
(மாண்புமிகு (தமஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු කුමාරිනිප රත්නායක 

මන්ත්රීතුමා ශගනාශේ ඉතාම කාශලෝචිත ශයෝ්නාවක්. අපට 

අව යම ශයෝ්නාවක් තමයි ළතුමා අෙ ශගන ආශේ. ශමොකෙ, මම 

බදුල්ල දිහ්ත්රික්කය නිශයෝ්නය කරමින් පාර්ලිශම්න්තුවට පැමිණි 

මන්ත්රීවරයකු වන නිහා, වතුකරශේ  ්නතාව විඳින දුක පිළිබඳව 

මම ෙන්නවා. ඔවුන් ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ශන් නැ ැ. ඔවුන් 

ශගොඩක් අප සුශවන් ීවවිතය ගත කරලා අශප් ්ාතික ධනයට 

වි ාල මුෙල් ප්රමාණයක් ළකතු කරනවා. අෙ වන විට ඔවුන් 

වෙනිකව රුපියල් 1,000ක් වැනි ශහෝජතම් වැටුපක් අරශගන 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

තමයි ීවවත් ශවන්ශන්. පරම්පරා ගණනාවක් තිහ්ශහේ ඒ අය ඒ 

ලැයිම්වල ීවවත් වුණා. නමුත්, ඔවුන්ට කිිනම හිමිකමක් නැ ැ. 

අඩුම ව ශයන් ඔවුන්ශේ නිවහක විදුලිය විහන්ධි වුශණොත්, ඒකට 

අව ය රියා මාර්ගයක් ගන්නවත් ඔවුන්ට හිමිකමක් නැති තැනට 

ඔවුන් අෙ පත්ශවලා. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ නිහා ශම් 

ශයෝ්නාව ඉතාම කාශලෝචිත ශයෝ්නාවක්.  

අපි ෙැන් කියනවා, කිිපවලින් අශප් රට හව්යංශපෝෂිත කරන්න 
ඕනෑ කියලා. ශම් අය ඉල්ලන්ශන් ශපොඩි ශේවල් ටිකක්. ඔවුන් 
ඉල්ලන්ශන්, "ගව ගාල් ටික ඇති කර ගන්න මුඩු ඉඩම්වලින් ශපොඩි 
ප්රමාණයක් ලබා ශෙන්න, වගාවක් කර ගන්න මුඩු ඉඩම්වලින් 
ශපොඩි ප්රමාණයක් ලබා ශෙන්න. ඒ තුළින් යම්කිින ආොයමක් ලබා 
ගන්න අවහ්ථාව ශෙන්න" කියලායි. ශම්වා තමයි ශම් අය 
ඉල්ලන්ශන්. ඒ මිනිහ්සු ශලොකු ශේවල් ඉල්ලන්ශන් නැ ැ. ඒ 
ලැයිමක් ඇතුළට ගිශයොත් ඔබතුමන්ලාට ශපශනයි, ඒ අය ීවවත් 
ශවන්ශන් ශකොශ ොමෙ කියලා. ඇත්තටම ඒ අය පුදුම 
අහරණභාවයකට පත් ශව්ජත කණ්ඩායමක්. ඒ තැන්වලට ගිහිල්ලා 
බැු,ශවොත් ඔබතුමන්ලාටත් ඒක ශත්ශරයි. ඒ අය පුදුම 
අහරණභාවයකට පත් ශව්ජත කණ්ඩායමක්. ඒ නිහා අපි ශම් 
හම්බන්ධශයන් කඩිනම් පියවරක් ගන්න ඕනෑ. ඒ අයට පර්තහ් 7ක් 
ශනොශවයි, පර්තහ් 10ක්ම ශෙන්න පුළුවන් නම් ශ ොඳයි. පර්තහ ්
10ක් ශෙන්න බැිප නම්, පර්තහ ්7ක්  ිප කමක් නැ ැ ඒ අයට  දීලා 
ඔවුන්ටත් ඉන්න හිටින්න  ිප තැනක්  ෙලා ශෙන්න පුළුවන් නම් 
ඒක වටිනවා.  ශම් අය ශවනුශවන් ර්ශයන්  ශගවල්  ෙලා ශෙනවා 
නම්, කුන ේඩ ශපොඩි ශපොඩි ශගවල්  ෙන්ශන් නැතිව apartment 

system ළකකට  ිප යන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාම වැෙගත් 
ශවනවා. ශමොකෙ, හම ර ශවලාවට ඉන්දියාශවන් ආධාර ලබා දීලා 
ඔවුන්ට ශගවල්  ො දීලා තිශබනවා.  ැම කන්ෙකම ශපොඩි ශපොඩි 
ශගවල් ටිකක්  ෙලා තිශබනවා. ඒක  ිප  අපරාධයක්. ඒක නම් 
 ිපම අපරාධයක්. ඒක නිහා මම කියන්ශන්, පුළුවන් නම් ශපොඩි 
apartments ටිකක් ඒ අය ශවනුශවන්  ෙලා ශෙන්න කියලායි. 
ළතශකොට අශප් මිමියත් ආරක්ෂා කරශගන ඒ ශේවල් කරන්න 
පුළුවන්.  

ඒ වාශේම, ඔවුන්ට ගව පාලනය කර ගන්න, කුකුළු පාලනය 
කර ගන්න, ඔවුන්ශේ අශනකුත් අව යතා ඉෂට් කර ගන්න  ැකි 
වන ආකාරයට ශකොශ න් ශ ෝ ශපොඩි ඉඩම් ප්රමාණයක් ලබා 
ශෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාම වැෙගත් ශවනවා. ඒකට අව ය 
කටයුතු කරන්න කියලා මා ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා ිනටිනවා. අශප් 
ගරු කුමාරිනිප රත්නායක මැතිතුමා ශගනා ශම් ශයෝ්නාව ඉතාම  
ශ ොඳ,  කාශලෝචිත ශයෝ්නාවක්. අපි ිනයු,ශෙනාම ළකතුශවලා  
ශම් ශවනුශවන් අව ය කටයුතු කරමු කියා මා ඉල්ලා ිනටිනවා. 
ශබොශ ොම හ්තුතියි. 
 

ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශත්නුක විොනගමශේ රා්ය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

4ක කාලයක් තිශබනවා.  
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ැරු නත්නුක විදානැමනේ මහතා (නාැිකක සංවර්ධ්න හා 

නිවාස රාාය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு ததனுக விதானகமதக - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடகமப்பு இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage - State Minister of 
Urban Development and Housing) 
මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු කුමාරිනිප රත්නායක 

මැතිතුමා හභාව කල් තබන අවහථ්ාශේ ඉදිිපපත් කළ ශයෝ්නාවට 

මම පිළිතුරු ලබා ශෙන්නම්. 

නාගිපක හංවර්ධන  ා නිවාහ අමාතයාං ය යටශත් පවතින 

ආයතන අතර වතුකරශේ  ්නතාවශේ අභිවෘේධිය හඳ ා පිහිටුවා 

තිශබන, වැවිලි කලාපය හඳ ා වූ නව ගම්මාන අධිකාිපය හ   

වැවිලි මානව හංවර්ධන භාරය යන ආයතන ශෙක ශමම කරුණට 

අොළ වගකීම් ෙරන ආයතන ශෙක ශවනවා. ශමම ආයතන ශෙක 

ළක්ව වතු කම්කරු පවුල් හඳ ා නිවාහ  ා ඒ හඳ ා අව ය යටිතල 

ප සුකම් හංවර්ධන කටයුතු රියාත්මක කරනවා. වතු නිවාහවල 

පදිංචි අය ශවත ළම පදිංචි නිවාහශේ  ඉඩශම් අයිතිය හිමිවන පිපදි 

ඔප්පු ලබාදීම හඳ ා අමාතය මණ්ඩල තීරණයක් යටශත් කටයුතු 

කර තිශබනවා. 

ඔප්පු ලබා දීම ඉඩම් ප්රතිහංහ්කරණ ශකොමිෂන් හභාව මඟින් 

ිනදු කරන අතර, මම ඉ ත හඳ න් කළ ආකාරයට අව ය 

ප සුකම් හලහා දීම හම්බන්ධශයන් වැවිලි කලාපය හඳ ා වූ නව 

ගම්මාන අධිකාිපය හ  වැවිලි මානව හංවර්ධන භාරය කටයුතු 

කරනවා. ශමොණරාගල හ  බදුල්ල දිහ්ත්රික්කවලත් ශමම කටයුතු 

රියාත්මක කිරීම කඩිනම් කරවීමටත්, නුවරළළිය, ම නුවර, 

මාතශල්, රත්නපුරය, කෑගල්ල දිහ්ත්රික්කවල කටයුතු පිළිබඳව 

හමාශලෝතනය කර ශකටි කාලයක් තුළ ශමම කටයුතු නිම 

කිරීමටත් අපි පියවර ගන්නවා. 

 
ැරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශලො ාන් රත්වත්ශත් රා්ය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 6ක කාලයක් ලැශබනවා. 
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ැරු නලොහා්  රත්වත්නත් මහතා (වැවිලි කර්මා් ත රාාය 

අමාතයතුමා)     
(மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்தத - தபருந்ததாட்டக் 

ககத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Lohan Rathwaththe - State Minister of Plantation 
Industries) 
මූලාහනාූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු කුමාරිනිප රත්නායක 

මන්ත්රීතුමා හභාව කල් තබන අවහ්ථාශේ ඉතා වැෙගත් 

ශයෝ්නාවක් ඉදිිපපත් කළා. ඒ හම්බන්ධව ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා 

ඉදිිපපත් කරපු කරුණු ිනයල්ල අපි පිළිගන්නවා. ළතුමා ඉදිිපපත් 

කළ ශයෝ්නාවට අශප් අමාතයාං යට අොළ පිළිතුර ශමශහේයි. 

ශම් වනශකොට වතු ශහේවක ්නතාව ශවත ඉඩමක් හහිතව 

නිවාහ ප සුකම් ලබා දීම හඳ ා විවිධ වැඩහට න් රියාත්මක 

වනවා. ප්රාශේයය වැවිලි හමාගම්වල ශහේවය කරනු ලබන වතු 

ශහේවකයන් හඳ ා 1992 වර්ෂශේ  ිනට ශම් ෙක්වා රියාත්මක කරනු 

ලැබූ විවිධ වැඩහට න් යටශත් වතු ශහේවක නිවාහ 29,193ක් ශම් 

වන විට ඉදිකර තිශබනවා. ඒ යටශත් ප්රාශේයය වැවිලි හමාගම්වල 

වතු ශහේවක ්නතාව හඳ ා පර්තහ් 07ක් හමඟ නිවාහ ලබා දීශම් 

වැඩහට නක් වැවිලි මානව හංවර්ධන භාරය මඟින් රියාත්මක 

කරනු ලබනවා. ළම ආයතනය විිනන් ඉන්දියානු ආධාර යටශත් 

විවිධ නිවාහ වයාපෘති රියාත්මක කරනු ලබන අතර, 

පුේගලයන්ශගන් මුෙල් අය කර ගැනීමකින් ශතොරව ළම නිවාහ 

ඉදිකර ශෙනු ලබනවා. 

2015 වර්ෂශේ දී වතු ශහේවකයන්ට ඉඩම් අයිතිය හමඟ හැබෑ 

නිවහක හිමිකාිපත්වය ලබා දීම හඳ ා දින ිනයශේ  වැඩහට නක් 

රියාත්මක කර තිශබනවා. ඒ හම්බන්ධශයන් ලබා ගත් අමාතය 

මණ්ඩල තීරණය අනුව ශහෞභාගයා ප්රොන පත්ර 1,098ක් ලබා දී 

තිශබනවා. ළශලහ ලබා දී ඇති ප්රොන පත්රය නීතයනුකූල කිරීම 

හඳ ා  ා ඉතිිප වතු ශහේවක නිවාහලාභීන්ට ෙ ප්රොන පත්ර ලබා දීශම් 

315 316 

[ගරු (ශම්්ර්) සුෙර් න ශෙනිපිටිය ම තා  
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අරමුණ ඇතිව, 2016, 2017, 2018  ා 2019 වර්ෂවල පැවැති 

අමාතයාං  මගින් අමාතය මණ්ඩල තීරණ ලබාශගන තිශබනවා. ඒ 

අනුව, 2019 වර්ෂශේ දී, "1994 ිනට විවිධ නිවාහ ශයෝ්නා ක්රම 

යටශත් ෙැනටමත්  නිවාහ ඉදිකර ඇති වතු ශහේවකයන් හඳ ා ඔප්පු 

නිකුත් කිරීම" හම්බන්ධශයන් ලබා ගත් අමාතය මණ්ඩල තීරණය 

අනුව පැ ැදිලි ක්රමයක්  ුනන්වා දී තිශබනවා. ඒ අනුව අොළ 

පාර් ්ව හමඟ ශම් වන විට හාක්ජඡා කර ඇති අතර, ඒ හඳ ා 

අව ය ශල් න ශගන්වා ගනිමින් ඉදිිප කටයුතු ිනදු කරමින් ිනටින 

බව ගරු මන්ත්රීතුමාශේ අවධානයට ශයොමු කර ිනටිනවා. 

ළශහේම, නාගිපක හංවර්ධන  ා නිවාහ අමාතයාං ය යටශත් 

නිවාහ වයාපෘති රියාත්මක කිරීශම්දී 2021.01.07 දිනැතිව නිවාහ 

අමාතයවරයා විිනන්, "හමහ්ත වැවිලි ප්ර්ාව ඉලක්ක කරමින්, 

වඩාත් සුරක්ෂිත වාහහ්ථාන හිමිකර දීම හඳ ා පවතින වතු නිවාහ 

ශයෝ්නා ක්රමය හංශ ෝධනය කිරීම" මැශයන් ඉදිිපපත් කරන ලෙ 

අමාතය මණ්ඩල හන්ශේ ය හ  2021.01.25 දිනැති අමාතය 

මණ්ඩල තීරණය අනුව හෑම නිවාහ ප්රතිලාභියකු ශවතින්ම නිවහක් 

ඉදිකිරීම හඳ ා වන ඇහ්තශම්න්තු වටිනාකමින් ිනයයට 50ක 

මුෙලක් -රුපියල් 650,00ක්- මහකට රුපියල් 2,750ක ේපිපමයකට 

යටත්ව වහර 20ක කාලයක් තුළ නැවත අය කර ගැනීමට තීරණය 

වී ඇති බැවින් නිවාහලාභීන් හඳ ා ශවනත් ණය මුෙල් ලබා 

ගැනීමකින් ශතොරව නිවාහයක් ඉදිකර ගැනීශම්  ැකියාව 

පවතිනවා.  

අප අමාතයාං ශේ  වැවිලි කළමනාකරණ අධීක්ෂණ අං ය 

මඟින් වතු ශහේවක නිවාහ වයාපෘති හඳ ා ශතෝරා ගන්නා ලෙ ඉඩම් 

හඳ ා හ්වර්ණමය ශකොටහ් හිමිකරු ශලහ රියා කරන ම ා 

භාණ්ඩාගාර ශල්කම්ශේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම පමණක් ිනදු 

කරනු ලබනවා. ළබැවින් ශමම ඉඩම් හඳ ා නීතයනුකූල හිමිකම් 

පත්ර ලබා දීශම් කටයුතු, ඉඩම් හිමිකරුවන් ව ශයන් රියාත්මක 

වන ආයතන පිහිටුවා ඇති පනත් අනුව ිනදු කරමින් ිනටිනවා. 

ශබොශ ොම හ්තුතියි. 
 

ප්ර ්නය විමසන ලදි් , සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

පාර්ලිනම්් තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 5.55ට, 2022 නනොවැම්බර් 
10 වන දින සභා සම්මිකය අනුව, 2022 නනොවැම්බර් 16 වන බදාදා                
පූ. භා. 9.30 වන නත්ෂ කල් ගින ය. 

 

அதன்படி பி. ப. 5.55 மைிக்கு பாராளுமன்றம், அதனது 2022 

நவம்பர் 10ஆம் திகதிய தீர்மானத்திற்கிைங்க, 2022 நவம்பர் 16, 

புதன்கிைகம மு. ப. 9.30 மைிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 
 

Parliament adjourned accordingly at 5.55 p.m. until 9.30 a.m. on 
Wednesday, 16th November, 2022, pursuant to the Resolution of 
Parliament of 10th November, 2022. 
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සැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවහාන මුද්රණය හඳ ා හ්වකීය කථාවල නිවැරදි කළ යුතු තැන් ෙක්වනු ිපින මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවැරදි කළ යුතු ආකාරය ළහි පැ ැදිලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැීජ ශෙහතියක් ශනොඉක්මවා  

හැ් සාඩ් හංහ්කාරක ශවත ලැශබන ශහේ ළවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் தவண்டும். 
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හැ් සාඩ් වාර්තා  

නකොළඹ 5, නපොල්නහේ් නැොඩ, කිරුළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානනයහි පිහිටි 

රාන  ප්රවතත්ික නදපාර්තනම්් තුනේ පිහිටි රාන  ප්රකා න කාර්යාං නය්   

මිල දී ැත හැක. 
 

නමම හැ් සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනය්   

බාැත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்தஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 

 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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