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(අශ ෝධිත පිටපත /பிமழ திருத்தப்படொதது /Uncorrected) 





නිනේදන: 
කථානායකතුමාශේ සහතිකය  
ස්ථාවර නිශයෝග 27(2) යටශේ  එකම විෂයය නැවත මතු කිරීම  

 

රජනේ මුදල් පිළිබඳ කාරක ෙභානේ වාර්තාව  
 

විෙර්ජන පනත් නකටුම්පත, 2021 – [හතරවන නවන් කළ දිනය]: 

      ශෙවන වර කියවීම - විවාෙය අවසන් කරන ලදි.  

      පනේ ශකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිශම්න්තු  කාරක සභාවට පවරන ලදි.  
 

න ෝක ප්රකා ය: 
ශ්රී ලාකා රාමඤ්ඤ මහා නිකාශම මහා නායක අතිපූය නාපාන ශමමිරි  සව්ාීනන් වහන්ශස  

අන්තර්ගත ප්රධාාන කුණු 

பிரதொன உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
   Speaker’s Certificate 
   Repeated Raising of Same Subject Under Standing Order No. 27(2) 
 
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT  
 
APPROPRIATION BILL, 2021 - [Fourth Allotted Day]:  

Second Reading – Debate Concluded  
Bill Committed to a Committee of the Whole Parliament 

 
VOTE OF CONDOLENCE:  
 Most Ven. Napana Pemasiri Thero, Head of Sri Lanka Ramanna Nikaya 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப்புக்கள்: 

     சபொநொயகரது சொன்றுமர 

     நிமலயியற் கட்டமள 27(2)இன்கீழ் ஒரர விடத்மத ைீண்டும் எழுப்புதல் 
 

அரசொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக  
 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2021 - [ஒதுக்கப்பட்ட நொன்கொம் நொள்]: 

     இரண்டொம் ைதிப்பு - விவொதம் முடிவுற்றது 

     சட்டமூலம் முழுப் பொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப்பட்டது.  
 

அனுதொபத் தீர்ைொனம்: 

ஸ்ரீ லங்கொ ரொைொஞ்ஞ ைகொ நிக்கொயவின் ைகொ நொயக்கர் வண. நொபொன ரபைசிறி ரதரர்   
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිනම්න්තුව රැේ විය.   

කථානායකතුමා [ගුණ මහින්ද යාපා අනේවර්ධාන මහතා] 

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

சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அரபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

 
නිනේදන 

அறிவிப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 

 
කථානායකතුමානේ ෙහතිකය 

சபொநொயகரது சொன்றுமர 
SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශ්රී ලාකා රාතාන්්රික සමාවා ජ නරශම ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශ  7  වයවස්ථාශ  විධිවිාාන රකාරව  2222 

ශනොවැම්බර් මස 22 වන දින මවිිරන් “විසර්න” නමැති පනේ 

ශකටුම්පශේ සහතිකය සටහන් කරන ලෙ බව  ෙැනුම්  ජමට 

කැමැේශතමි. 

 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා ිවිුණධ ධා පාර් ්වනේ 

නායකතුමා)  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
 ගරු කථානායකතුමනි  මම ශම් අවස්ථාශ  ශයෝනා 

කරනවා  රාමඤ්ඤ නිකාශම මහා නායක මාහිමිපාණන් වහන්ශස  

අපවේ වී වොළ බැවින්  උන්වහන්ශස ට ගරු කිරීමක් හැටියට 

පාර්ලිශම්න්තුව විධියට අප විනාඩියක නි ් බ්ෙතාවක් 

පැවැේවූශවොේ ශහොඳයි කියලා. ඒක පාර්ලිශම්න්තු සම්රොශම 

තිශබන ශෙයක්. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ශවනම ශයෝනාවක් මඟින් තමයි කළ යුතුව තිශබන්ශන්. 

ඒක පාර්ලිශම්න්තුශ  ශමශතක් සම්රොයක්-  

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථානායකතුමනි  එය ශයෝනාවක් ශනොශවයි. අස්ගිි  

පාර් ්වශම මහා නායක මාහිමිපාණන් වහන්ශස  අපවේ වී වොළ 

අවස්ථාශ ේ ඒ සම්රොය අනුගමනය කරලා තිශබනවා. අපි ශම් 

අවස්ථාශ  ජ විනාඩියක නි ් බ්ෙතාවක් පවේවමු. ශමොකක්ෙ ඒශක් 

වරෙ?  

 
ගුණ බුධ ධික පතිරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථානායකතුමනි  ශවනම ශයෝනාවක් අපට නැවත 

ශගශනන්න බැහැ ශන්. ශමොකෙ  ශහටයි ඒ ්ොහන කටයුතු ිරද්ා 

වන්ශන්.  

 
ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අපි ිරයලුශෙනා එකඟතාවකින් ඒ කටයුේත කරමු.  

 

ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා ිවිනධ   අමාතය ෙහ 

පාර්ලිනම්න්තුනේ ෙභානායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன - தவளிநொட்டு அலுவல்கள் 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign and 
the Leader of the House of Parliament) 

ගරු කථානායකතුමනි  අශම කිිරම විරුද්ාතාවක් නැහැ. 

නමුේ වඩා ශහොඳ ශද්  පිළිගැනීමක් ඇති ශද්  ඔබතුමා ශයෝනා 

කළ පි දි සභාව කල් තබන්නට ශපර අෙ සවස ඉතාම ශකටිශයන් 

සභාශ  ශයෝනාවක් හැටියට එය සම්මත කිරීමයි. එතශකොට ඒක 

මහානායක ස්වාීනන් වහන්ශස ශේ ්ොහන කමිටුවට 

පිළිගැන්වීමට පුළුවන්. 

  
ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  ශම්ක වාෙ විවාෙ කරන්න ශෙයක් 

ශනොශවයි. 2215 හතරවැනි මාසශම 12වන ො ගරු විමල් වීරවා  

මන්ත්රීතුමාේ අස්ගිි  පාර් ව්ශම මහා නායක මාහිමිපාණන් 

වහන්ශස  අපවේ වූ අවස්ථාශ  ජ  ශමවැනි ශයෝනාවක් කළා. 

[බාාා කිරීමක්] ශම් සභාශ    කටයුතු ්රම්භශම විනාඩියක 

නි ් බ්ෙතාවක් පවේවන්න කියන එකයි ශම් ශයෝනා කරන්ශන්. 

ශම් ගැන තර්ක විතර්ක කරන්ශන් ඇයි?  

 
ගුණ චමින්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි  ඔබතුමාශේ අභිමතය.  

 
ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔබතුමාශේ බලය උපශයෝගි කරශගන ඒක කරන්න  ශම් 

ශවලාශ . 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊට වඩා පිළිශවළයි  ශයෝනාවක් සම්මත කරලා යවන එක.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
පූර්වාෙර් යක් තිශබනවා.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සභානායකතුමා ශයෝනා කළ විධියට අෙ ෙවස ඇතුළත 

ශයෝනාවක් සම්මත කරගමු.  

 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
පූර්වාෙර් යක් තිශයනවා. ඇයි  ශම්කටේ වාෙ විවාෙ 

කරන්ශන්? පූර්වාෙර් යක් තිශයනවා. අපි විනාඩියක 

නි ් බ්ෙතාවක් රකිනවා. ඒකට විරුද්ා ශවන්න එපා. ශම්ක 

ශද් පාලනීකරණය කරන්න එපා  ගරු කථානායකතුමනි. ශම්ක 

සම්රොයක්. ශම්ක 2215 ජේ කළා. විමල් වීරවා  මැතිතුමාශේ 

ශයෝනාවක් අනුව ඒක එො කළා නම් ඇයි  අෙ කරන්න බැි ? 

[බාාා කිරීමක්] 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊට වඩා ශගෞරවනීයයි  පිළිශවළයි  ්ඩුක් පක්ෂශම සහ 

විරුද්ා පාර් ්වශම ිරයලුශෙනා එකතු ශවලා ශයෝනාවක් සම්මත 

කරලා  ඒ කටයුේත කරනවා නම්. 
 

II 

 ේථාවර නිනයෝග 27ි2) යටනත්  එකම විෂයය 

නැවත මතු කිරීම  
நிமலயியற் கட்டமள 27(2)இன்கீழ் ஒரர விடத்மத 

ைீண்டும் எழுப்புதல் 
  REPEATED RAISING OF SAME SUBJECT UNDER STANDING 

ORDER NO. 27(2) 
 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස්ථාවර නිශයෝග 27(2) රකාරව  වාිකක පිළිතුරු අශමක්ෂා 

කරන ර ්න අවසානශම ජ ශපොු  වැෙගේකමකින් යුතු කරුණක් 

සම්බන්ා  ර ්නයක් අොළ අමාතයවරයාට විධිමේ ශලස ෙැනුම් 

 ජමකින් අනතුරුව පාර්ලිශම්න්තුශ  විරුද්ා පාර් ්වශම 

නායකවරයා ශහෝ පිළිගේ ශද් පාලන පක්ෂයක නායකවරයකු 

විිරන් ශහෝ අසනු ලැබිය හැකිය. ශකශස  ශවතේ  ස්ථාවර නිශයෝග 

36(ඔ) මඟින් යම් සභාවාරයක ජ සම්පූර්ණශයන් පිළිතුරු සපයන 

ලෙ ර ්නයක් නැවත එම සභාවාරය තුළ ජම අසනු ශනොලැබිය යුතු 

බව සඳහන් කරනු ලබයි. 

තවෙ  ස්ථාවර නිශයෝග  2න්  විවාෙ කළ යුතු ර ්නයක් 

සභාභිමුඛ කර විවාෙ ශකොට  අවසන් කරනු ලැබූ පසු 

කථානායකවරයාශේ අවසරය ශනොමැතිව කවර ශහෝ 

මන්ත්රීවරශයකුට එම සභාවාරය තුළ ජ එම ර ්නය නැවත වරක් 

සභාභිමුඛ කළ ශනොහැකි බව කියැශ . 

විපක්ෂ නායක ගරු සජිේ ශර මොස මහතා විිරන් 2222.11.21 

දින ස්ථාවර නිශයෝග 27(2) රකාරව සභාවට ඉදිි පේ කිරීශම් 

අශමක්ෂාශවන් ශකොවිඩ් - 1  වසාගත තේේවය පිළිබඳ ර ්න 

අඩාගු රකා යක් මා ශවත ශයොමු කරන ල ජ. ශකශස  ුවවෙ  එහි 

අඩාගු කරුණු පිළිබඳ අායයනය කිරීශම් ජ එී  කරුණු ශමයට 

ශපර අවස්ථා ගණනාවක ජම පාර්ලිශම්න්තුවට 27(2) රකා   

වාිකක පිළිතුරු අශමක්ෂා කරන ර ්න  කල් තබන අවස්ථාශ  

ශයෝනා හා ්සන්නතම ව ශයන් 2222 ශනොවැම්බර් මස 13 දින 

කල් තැබීශම් විවාෙයක් තුළින් ෙ ශමම ගරු සභාවට ඉදිි පේ කර 

ඇති අතර  ගරු ශසෞඛය අමාතයතුමිය විිරන් ඒ ිරයලු අවස්ථාවල ජ 

විස්තරාේමක ශලස පූර්ණ පිළිතුරු සපයා ඇත. 

උොහරණ ව ශයන් 2222.12.28 හා 2222.12.22 දින ස්ථාවර 

නිශයෝග 27(2) යටශේ ර ්න 22ක් හා 2222.12.23 හා 

2222.11.13 දිනවල සභාව කල්තබන අවස්ථාශ  ර ්න 22ක් 

ඉදිි පේ කර ඇති අතර වාිකක පිළිතුරු අශමක්ෂා කරන ර ්න 

ගණනාවක් ෙ ඉදිි පේ කර ඇත. එම ිරයලු ර ්න සඳහා  ගරු 

ශසෞඛය අමාතයවි ය හා අශනකුේ විෂය භාර ගරු අමාතයවරුන් 

විිරන් එම අවස්ථාවල ජ පිළිතුරු ලබා  ජ තිශබ්. එබැවින්  ස්ථාවර 

නිශයෝග 36.(ඔ) සහ  2  මඟින් පැහැදිලිව ෙක්වා ඇති පි දි එකම 

කරුණ සම්බන්ාශයන් ශකටි කාලයක් තුළ ජ නැවත නැවතේ 

රකා  ඉදිි පේ කළ ශනොහැකි වීම පෙනම් කර ගනිමින් නැවත 

වාරයක් විපක්ෂ නායකතුමා විිරන් ශකොවිඩ්-1  පිළිබඳ ර ්නයක් 

සභාභිමුඛ කිරීම සුු සු ශනොවන බව එතුමාට කාරුණිකව ෙැනුම් 

 ජමට කැමැේශතමි. 

 
ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  ඔබතුමා ෙැන් ස්ථාවර නිශයෝග ගැන 

කථා කළා. ස්ථාවර නිශයෝග 36.(ඔ) යටශේ සඳහන් වී 

තිශබන්ශන්  "යම් සභා වාරයක ජ සම්පූර්ණශයන් පිළිතුරු සපයන 

ලෙ ර ්නයක් නැවත එම සභා වාරය තුළ ජ ම අසනු ශනොලැබිය 

යුේශේ ය." කියලායි. මම අහපු ර ්න ිරයල්ලක්ම ශම් අවස්ථාශ  

හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා ෙභාගත* කරනවා. ඒ මන්ෙ  මම අෙ 

අසන ර ්නය ශවන කිිරම අවස්ථාවක ජ අසා නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි  මම ශම් ර ්නශයන් අහන්ශන් PCR 

යන්ත්ර ගැන  ventilator machines ගැන  ඒ වාශේම අලුතින්ම 

නිර්මාණය ුවණු එන්නේ ගැන  antibody test එක ගැන. ශම් 

කරුණු කාරණා පිළිබඳව මම ීනට ශපර ර ්නයක් අසා නැහැ. ඒ 

නිසා ඔබතුමාශේ තීන්ු ව සම්පූර්ණශයන්ම වැරදියි කියන එක මට 

කියන්න ිරද්ා ශවනවා. ඒ ශමොකෙ  මම ශම් ර ්නය කවොවේ ීනට 

ඉස්ශසල්ලා අසා නැහැ. ඔබතුමන්ලා එක වරක් 27. (2) සීමා කළා  

සතියකට ශෙවතාවයි කියලා. ඒ අනුව ශම් ර ්න අහන අයිතියේ 

නැති කරන්නෙ යන්ශන්? ඔබතුමා සඳහන් කරන ්කාරයට ශම් 

ර ්නය මම ීනට  කලින් අහලා නැහැ. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා කි වා  ර ්න තුනකට උේතර ලැුණශඩු නැහැ 

කියලා. නමුේ එක ර ්නයකට අශම නන්න යසුමන රාය 

අමාතයවරයා එො පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා ු න්නා. එන්නත 

සම්බන්ා ර ්නයට ගරු නාමල් රාපක්ෂ ඇමතිතුමා ඊශම ශම් 

ගරු සභාව තුළ ජ පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා ු න්නා. ඒක ඊශම 

රූපවාහිනිශයනුේ මුළු රට පුරාම රනාරය ුවණා. ඒ සඳහා පැහැදිලි 

පිළිතුරක් ලබා ු න්නා. [බාාා කිරීම්] ඔබතුමාශගන් මා ඉල්ලා 

611 612 

————————— 
* ලියවිලි ඉදිරිපත් නනොකරන ලදී. 

   ஆவணங்கள் சைர்ப்பிக்கப்படவில்மல. 

    Documents not tendered. 
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ිරටින්ශන්  ශම් සභාව හෑල්ලුවට ලක් කිරීශම් රයේනයක් 

තිශබනවා නම් කරුණාකරලා එශහම කරන්න එපා කියලායි.  
 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
සම්පූර්ණශයන්ම වැරදියි  ගරු කථානායකතුමනි. ඒක වැරදියි. 

මහ ශල්කම්තුමාශගන් අහන්න. ඔබතුමාශේ නිගමනය 

සම්පූර්ණශයන්ම වැරදියි. ඔබතුමා ශම් සභා ගැබ තුළේ භාෂණශම 

නිෙහස සීමා කරන්නයි යන්ශන්. එශහම කරන්න එපා  ගරු 

කථානායකතුමනි. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම සීමා කරන්න මට අයිතියයක් නැහැ. 
 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශම් ර ්නය අහන්න අපට ඉඩ ශෙන්න. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මට එශහම පුළුවන්කමක් නැහැ ශන්.  
 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා අප ිරයලුශෙනාශේම අයිතිය ්රක්ෂා කරන 

අපක්ෂපාති භාරකරු. ඔබතුමා අශම ශම් ර ්න ඇසීශම් අවස්ථාව 

සීමා කරනශකොට- 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට ඇති ශවන්න ශම් ර ්නය ඇසීමට අවස්ථාව  ජලා 

තිශබනවා. 
 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශම් ර ්නය අහන්ශන්  ශම් එන්නේ ගැන අහන්ශන්  රට 

ශවනුශවන්. රශේ නතාව ශවනුශවන් අහන්ශන්.  
 

ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි  විරුද්ා පක්ෂශම නායකතුමා යම් කිිර 

කාරණාවක් ඇසීමට ඔබතුමාශේ අවසරය පතලා  ඔබතුමා ඒ 

පිළිබඳව තීරණයක්  ජලා තිශබනවා. When the Hon. Speaker 

gives a Ruling, it cannot be questioned or debated. We 

remember the Hon. G.G. Ponnambalam's Question, which 

was also raised under Standing Order 27 (2) and on which 

a similar Ruling was given and the House proceeded with 

the normal Business of the day. Therefore, Sir, I request 

you to proceed with Business of the day as this is the final 

day of the Second Reading of the Budget. There is a 

Ruling given and it has to be accepted. 
  

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ලිපි ශල්ඛන ්දිය පිළිගැන්වීම  ගරු අග්රාමාතයතුමා සහ මුෙල් 

අමාතයතුමා. - [බාාා කිරීමක්] 

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නලින් බඩුඩාර යමහ මන්ත්රීතුමා. 

 
ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශබොශහොම ස්තුතියි  ගරු කථානායකතුමනි.  

පාර්ලිශම්න්තු ස්ථාවර නිශයෝග  2 යටශේ අනුව ශබොශහොම 

පැහැදිලිව ශමශස  සඳහන් කර තිශබනවා: 

"විවාෙ කළ යුතු ර ්නයක් සභාභිමුඛ කර  විවාෙ ශකොට  අවසන් කරනු 

ලැබූ පසු  කථානායකවරයාශේ අවසරය ශනොමැතිව කවර ශහෝ මන්ත්රීවරයකුට 

එම සභා වාරශම ජ ම එම ර ්නය නැවත වරක් සභාභිමුඛ කළ ශනොහැකි ය:" 

ගරු කථානායකතුමනි  ශමතුමා කලින් අහලා තිශබන ර ්නය 

ශබොශහොම පැහැදිලිව ශමතුමා සභාගත කළා. ඒ ර ්න ය ශනොශවයි 

ශම්. ශකොවිඩ් කියන්ශන් එක ර ්නයක් ශනොශවයි  ගරු 

කථානායකතුමනි. ශකොවිඩ් යටශේ ර ්න ගණනාවක් තිශබනවා. 

අෙ රශේ තිශබන රාානම ර ්නය තමයි ශම්. එම නිසා 

පාර්ලිශම්න්තු ස්ථාවර නිශයෝග 27(2) යටශේ ශකොවිඩ් සම්බන්ා 

ර ්නයක් කලින් ඇුවවා කියලා  නැවත ශකොවිඩ් යටශේ ර ්නයක් 

ඇුවවාම ඒක වළක්වන එක වැරැදියි. අශනක් එක  ඔබතුමා 

ශබොශහොම පැහැදිලිවම කි වා  නාමල් රාපක්ෂ  ඇමතිතුමා ඊශම 

ශම් ගැන කථා කළා කියලා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  කථා කළ 

මන්ත්රීවරුන්ශගන් භාගයකට වැඩි පිි සක් ශකොවිඩ් ගැන කථා 

කළා. එශහම ුවණා කියලා ශම් ර ්නයට උේතරයක් ු න්නා 

ශවන්ශන් නැහැ  ගරු කථානායකතුමනි.  ඒ වාශේම ශකොවිඩ් 

යටශේ අහන්න පුළුවන් එක ර ්නයයි කියලා ශම්ශක් කියන්ශන් 

නැහැ. ශකොවිඩ් යටශේ ර ්න ොහක් අෙ ශම් රශේ තිශබනවා. අෙ 

ශකොවිඩ් සමාගත ශවලා තිශබන්ශන්. එම නිසා ඔබතුමා ශම් 

ර ්නය අහන්න අවස්ථාව ශෙන්න. ශම්ක වැරැදි පූර්වාෙර් යක්. 

ඔබතුමා පාර්ලිශම්න්තු සම්රොයයි කඩ කරන්ශන්. පාර්ලිශම්න්තු 

සම්රොය කඩ කරලා ඔබතුමා කරන අසාාාරණය නිවැරදි 

කරන්න. එශහම නැේනම් ඔබතුමා ශම් නිලාාි න්ශගන් අහන්න. 

ඒ නිසා ශකොවිඩ් කියන ර ්නය යටපේ කරන්න ශෙන්න බැහැ  

ගරු කථානායකතුමනි. ශම්ක සමාගත ශවලා තිශබන්ශන්. 

 
ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි  යුද්ාය තිුණණු කාලශම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශ  අපි හැම ොම  යුද්ාය ගැන ඇුවවා. තවම 

ශකොවිඩ් අවසන් නැහැ. දිනපතා ශකොවිඩ් තේේවය ශවනස් වනවා. 

එම නිසා ශකොවිඩ් ගැන අපට හැම ොම ුවණේ ර ්න කරන්න 

අයිතියක් තිශබනවා. ඔබතුමාට කියන්න බැහැ  ගිය සුමානශම 

අහපු නිසා ශම් සුමානශම අහන්න බැහැ කියලා. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඔබතුමාට කි ශ    සභාශ  ඔබතුමන්ලා ිරයලුශෙනාම 

අනුමත කරපු ස්ථාවර නිශයෝග  ගැනයි. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, COVID is an ongoing problem; it is not over yet. 

The situation changes daily.  යුද්ාය කාලශම  ජ අපි හැම ොම 
යුද්ාය ගැන ඇුවවා; මැරුණු සාඛයාව ඇුවවා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හි   ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගුණ නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි  මටේ ර ්නයක්  තිශබනවා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ   ඔබතුමාශේ ර ්නයේ කියන්න. 

 

ගුණ නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි  පසුගිය කාලශම  පාර්ලිශම්න්තුශ  

දිගින් දිගටම පසුශපළ මන්ත්රීවරුන්ට ර ්න අහන්න අවස්ථාව  ජලා 

තිුණණු බව අපි ෙැක්කා. නමුේ  ෙැන් එය සීමා කර තිශබනවා. අපි 

ෙැක්කා  ඊශම signal නැතිව රූපවාහිනිය වැඩ කිරීමේ නතර ුවණු 

බව. ඒක පැේතකින් තියමු. ශම් ර ්න අහන එක සීමා කිරීශම් 

ශහ තුව ශමොකක්ෙ? ්ඩුක් පක්ෂශයන් ඉතා සුළු ර ්න රමාණයක් 

ශයොමු කර තිුණණේ  විපක්ෂය ර ්න 022ක්  522ක් පමණ ශයොමු 

කර තිශබනවා. අපි ශයොමු කර තිශබන ර ්න එශහමම තිශයද්දි  

අපි ර ්න අහන එක සීමා කරන්න ශහ තුව ශමොකක්ෙ? අපි ීනට 

කලින් ෙැක්ශක් නැහැ  ශම් විධියට කටයුතු කරනවා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කිිරම සීමාවක් නැහැ  ඔබතුමන්ලා  ර ්න අහන්න. 

 

ගුණ නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ෙැන් ර ්න අටයි අහන්න පුළුවන්.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අෙ  නයාය පත්රයට ර ්න ඇතුළේ කර නැති එක ඇේත. ඒ අෙ 

ශසනසුරාො නිසායි. 

 

ගුණ නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මහශල්කම්තුමනි  ෙැන් ෙවසකට ර ්න අටෙ අහන්ශන්? 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අටක් අහන්ශන් එො පක්ෂ නායකයන්ශේ රැස්වීශම්  ජ  

එකඟ වූ පි දියි. 

ගුණ චමින්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි  මටේ අවස්ථාව ශෙන්න.  මටේ ශම් 

සම්බන්ාශයන් ර ්නයක්  තිශබනවා. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නමින්ෙ විශේිරි  මන්ත්රීතුමාශේ ර ්නයේ කියන්න. 

 
ගුණ චමින්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි  ඇේතටම පක්ෂ නායකයන්ශේ 

රැස්වීශම් ජ සාකච්ඡා කරලා එකඟතාවකට පැමිණ තිශබනවා  

ර ්න අටක් අහන්න. නමුේ ශම්ක  ජර්  කාීනනව ් ගැටලුවක්. 

ගරු කථානායකතුමනි  “මුලසුශනන් ගන්න තීන්ු  ක්රියාේමක 

විය යුතුයි” කියන කාරණය අශම උගේ  ුණද්ධිමේ සභානායකතුමා 

කියනවා. අපි ඒකට එකඟයි. හැබැයි  ශයෂ්ඇ ඇමතිවරයකු වන 

එතුමා අෙ ශම් වැඩ පිළිශවළ දිගින් දිගටම කමපාු  කරනවා. හෘෙය 

සාක්ෂියට එකඟවෙ එය කරන්ශන්? අපට තිශබන ර ්නය ශම්කයි.  

අපි ර ්න 022ක්  ජලා තිශබනවා. ්ඩුක් පක්ෂය   ජලා තිශබන්ශන් 

ර ්න 02යි. ්ඩුක් පක්ෂශම ර ්න ්ඩුක්ව ඇතුශළ  විසඳා ගන්න 

පුළුවන්; කඩුඩායම් රැස්වීශම්  ජ විසඳා ගන්න පුළුවන්. නමුේ අපට 

තිශබන ර ්න විසඳා ගැනීමට තිශබන අවස්ථාව සීමා කර කටයුතු 

කිරීම පිළිබඳව අපි කනගාටු වනවා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ. සීමා කිරීමක් කශළ  නැහැ. 

 
ගුණ චමින්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි  ඉන්න. මම කියලා ඉවර නැහැ.   ගරු 

කථානායකතුමනි  ෙැන් ශමතුමා අහන ර ්නය මටේ අහන්න 

පුළුවන්. එතශකොට ර ්න ශෙකක්. එතුමා අහන්ශනේ ශකොවිඩ් 

ගැන නම්  මම අහන්ශනේ ශකොවිඩ් ගැන නම්  ඒ එකම ර ්නය 

ුවණේ ගරු ඇමතිවරයාට උේතර ශෙන්න ශවනවා.  ගරු ශහ ෂා  

විතානශේ මන්ත්රීතුමා අහන ර ්නයටේ උේතර ශෙන්න ශවනවා; 

මම අහන ර ්නයටේ උේතර ශෙන්න ශවනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි  ස්ථාවර නිශයෝග 27 (2) යටශේ ගරු විපක්ෂ 

නායකතුමා අසන ර ්නශම කරුණු කලින් අහලා තිශබන්න 

පුළුවන්. නමුේ විපක්ෂ නායකතුමා අහන ර ්නයට ඉඩ දිය යුතුයි 

කියන පැහැදිලි කිරීමයි මා කරන්ශන්. ඔබතුමාශේ අභිමතයට 

තීන්ු ව ගන්න. පැහැදිලිව කියනවා නම්  ඔබතුමා ශයෂ්ඇ 

නායකයකු හැටියට කරුණාකරලා ඒකට අවස්ථාව ශෙන්න. 

සභානායකතුමනි  ඔබතුමන්ලා ෙන්නවා ශම්ක අතයව ය ශෙයක්  

බව. යම් වැරැද්ෙක් ිරු  වනවා නම් ඒක නිවැරදි කරන්න  ගරු 

කථානායකතුමනි. 

 
ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  විපක්ෂ නායක හැටියට මට ශම් 

ශවලාශ  ඔබතුමාශගන් ර ්න කරන්න ශපොඩ්ඩක් අවස්ථාව 

ශෙන්න.  
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2020  ශනොවැම්බර් 21 

ගරු කථානායකතුමනි  මම ඔබතුමාශගන්  අහන්න කැමැතියි  

ශකොතැනෙ මම ස්ථාවර නිශයෝග 27 (2) ර ්නයකින් antibody 

test එක ගැන අහලා තිශබන්ශන් කියලා.  මම ඔය ර ්නය අහලා 

තිශබන බව කියනවා නම්  Rapid Antigen Test එක ගැන මම 

අහලා තිශබන්ශන් ශකොශහ ෙ කියලා මට කියන්න.  ශකශහ ෙ   මම 

එන්නත ගැන අහලා තිශබන්ශන්? 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඔබතුමාට කි ශ   ඒ සම්බන්ාව ශම් ගරු සභාවට විවිා 

අවස්ථාවල ෙැන්වීම් කර තිශබනවා කියන එකයි.  

 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නැහැ  නැහැ. ශම් ස්ථාවර නිශයෝග 27 (2) යටශේ අසන 

ර ්නයක්. ඔබතුමා හෙන්ශන්  රශම ශනොහැකියාව වහන්න ශන්. 

රශම ශනොහැකියාව වහන්නෙ ඔබතුමා ශම් අලුේ නීතිරීති 

ශගශනන්ශන්? ඇයි  ශම් vaccine එක ගැන ර ්න කරන්න අපට 

අයිතියක් නැද්ෙ? 

  

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක මට අොළ නැහැ  ගරු විපක්ෂ නායකතුමා. 

 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශමොකක්ෙ අොළ නැේශේ  ගරු කථානායකතුමනි? ඔබතුමා 

ශම් විධියට  කටයුතු කිරීම වැරැදියි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රීති ර ්නය සම්බන්ාව තමයි මට ගැටලුව තිශබන්ශන්. 

 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා ශම් විධියට කටයුතු කිරීම වැරැදියි. ඔබතුමා 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකුට  විශ  ෂශයන්ම විපක්ෂ 

නායකවරයාට ර ්න ඇසීමට තිශබන අයිතිය  ශමශහම  

වළක්වන්ශන් ඇයි? 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට සම්පූර්ණ අයිතිය තිශබනවා  ර ්න අහන්න. 

හැබැයි  ශම් ගරු සභාව හෑල්ලුවට ලක් කරන්න ශෙන්න බැහැ.  

 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
හි   මට ඒ අයිතිය තිශබනවා.  එශහම නම්  මම ශකොතැනෙ 

antibody test එක ගැන අහලා තිශබන්ශන්? මම ශම් 

සම්බන්ාශයන්  ස්ථාවර නිශයෝග 27(2) යටශේ පාර්ලිශම්න්තුශ  

අහලා තිශබන ර ්නය ශමොකක්ෙ?  මම Rapid Antigen Test එක 

ගැන අහලා තිශබන්ශන් ශකොශහ ෙ? Antibody test එක ගැන මම 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  කවොෙ අහලා තිශබන්ශන්? පාර්ලිශම්න්තුශ  

මහ ශල්කම්තුමනි  ඔබතුමා උේතර ශෙන්න.  

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි  ඔබතුමාට ශම් ර ්නය ගැන 

අහන්න අපි ශවනම ෙවසක අවස්ථාව ශෙන්නම්.  

 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශමොකක්ෙ ශවනම ෙවස? 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකට ලබන සතිශම ෙවසක් ගන්න පුළුවන්.  

 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශම් වසාගතය නිසා මිනිස්සු මහ පාශර් මැරුණාට පස්ශස ෙ? 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙැන් කාලය නාස්ති කරන්ශන් නැතිව ලබන සතිශම ෙවසක 

ශම් ගැන කථා කරන්න. 

 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  vaccine එක ගැන මට ෙැන් කථා 

කරන්න තහනම්ෙ?  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ  කිිරම තහනමක් නැහැ.  

 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා ඒ තහාිකය ශන් මට ෙමන්ශන්. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තහනමක් නැහැ. නමුේ ශම් ගරු සභාශ  පිළිගේ රීති 

සම්රොය අනුවයි අපි යා යුේශේ. ඒක ඔබතුමන්ලා ිරයලුශෙනාම 

අනුමත කරපු රීති සම්රොයක්.  
 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  මම ශබොශහොම ශගෞරවශයන් 

ඉල්ීනමක් කරනවා. ශම් ර ්නය අහන්න ඉඩ ශෙන්න. 
 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි  ස්ථාවර නිශයෝගය 27.(2) යටශේ 

ශමශස  සඳහන් ශවනවා: 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

"(2) රීති විශරෝධී යැයි කථානායකවරයා විිරන් තීන්ු  කරනු ලබන යම් 

ර ්නයක් හැර මහ ශල්කම්වරයාට ෙැනුම් ජම් ලැබී ඇති ිරයලු ර ්න  ෙැනුම් 

ශෙන ලෙ දින ිරට සම්පූර්ණ දින හතක් ඉකුේ වන්නට මේශතන් ශනොශයශෙන 

දිනයක  ජ පිළිතුරු ලැබීම සඳහා පාර්ලිශම්න්තුශ  නයාය පුස්තකයට ඇතුළේ 

කරනු ලැබිය යුේශේ ය:" 

රීති විශරෝධී යැයි කථානායකවරයා විිරන් තීන්ු  කරනු ලබන 

යම් ර ්නයක් හැර අශනක් නනෑම ර ්නයක්   ාතික 

වැෙගේකමකින් යුේ කාරණාවක් පිළිබඳව ර ්නයක් අහන්න 

පුළුවන්. ගරු කථානායකතුමනි  එතශකොට ශම් vaccine එක ගැන 

අහන එක රීති විශරෝධී ර ්නයක් කියලා ශම් ශවලාශ  තීන්ු  

කරනවාෙ? එශහම නැේනම්  රශේ යම් කඩුඩායමක් ශම් vaccine 

එක ගහ ශගන ඉන්න නිසා ශම් රශේ ශපොු  නතාවට ඒ vaccine 

එක ගහන එක ගැන කථා කිරීම වැඩක් නැහැ කියලා ඔබතුමන්ලා 

තීන්ු  කරනවාෙ? [බාාා කිරීම්] එශහමේ නැේනම්  ශම්  වැෙගේ 

තීන්ු වක් තිශබනවා. රීති විශරෝධී ශනොවනවා නම් මට ඒක අහන්න 

පුළුවන්.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමතැන ජ මට කරන්න පුළුවන් - [බාාා කිරීමක්]  
 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කථානායකතුමනි  ශම් vaccination එක ගැන කථා කිරීම 

රීති විශරෝධීයි කියලා ඔබතුමා තීන්ු  කරනවාෙ?   
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මශේ තීන්ු ව ශමතැනට අොළ නැහැ.  

 
ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කථානායකතුමනි  ශම් vaccine එක නනෑ නැහැ කියලා 

ඊශම ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා කියනවා මම 

ෙැක්කා. ඔබතුමාේ ඉන්ශන් ඒ ස්ථාවරශමෙ? ඒ කියන්ශන්  

අනාගතශම ශම් රටට ශම් vaccine එක නනෑ නැද්ෙ? ඒකයි මට 

තිශබන ර ්නය. ශම්ක රශම ස්ථාවරයෙ? [බාාා කිරීම්] 
 

ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි  විරුද්ා පාර් ්වශම නායකතුමාටයි  

විපක්ෂශම මන්ත්රීවරුන්ටයි ශම් වනවිට ඔබතුමා ී ප වාරයක් 

ිරහිපේ කළා  ඔබතුමා ලබා ු න් තීරණය අනුව ශම් සභාව ඉදිි යට 

ශගන යන්න ඉ ඩ ශෙන්න කියලා. ශම් මන්ත්රීවරු ෙැන් උේසාහ 

ෙරන්ශන් ඒ  තීරණයට පටහැනිව කටයුතු කිරීමට නම්  අපි ඒ 

පිළිබඳව කනගාටු ශවනවා. අෙ  2221 වසර සඳහා ඉදිි පේ කළ 

අය වැය ශල්ඛනය ශෙවන වර කියවීශම් විවාෙශම අවසාන දිනයයි. 

ශම් පිළිබඳව ඔබතුමා කරුණු රාශියක්  කි වා. අපි යළිේ 

ඉල්ලන්ශන්  ඔබතුමා ලබා ු න් තීරණය අනුව  අෙ දින වැඩ 

කටයුතු ්රම්භ කරලා ඉදිි යට යමු කියායි. ශමොන තරම් points 

of Order ඉල්ලුවේ  ශකොවිඩ් එක ගැන මිසක් එතුමන්ලාට ශවන 

කථා කරන්න ශෙයක් නැහැ.  

The Hon. Speaker has given a Ruling. - [Interruption.] 
None of you all can challenge that. - [Interruption.] I 

challenge you! None of you all can challenge that. - 
[Interruption.] මම ශබොශහොම ශගෞරවශයන්  වගී ශමන් ශම් 
කියන්ශන්. ශම් විධියට හැිරශරන්න එපා. [බාාා කිරීම්] අපි 
ශගෞරවනීය විධියට ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඉස්සරහට ශගන යමු. 
[බාාා කිරීමක්]  මන්ත්රීවරුන් නැඟිටලා කියනවා  
එතුමන්ලාශේ නායකශයෝ පක්ෂ නායක කමිටුවට ඇවිල්ලා 
එකඟ ශවන ශද්වල් ෙන්ශන් නැහැ කියලා. කමිටුව අවසන් 
ශවලා ගිහිල්ලා  ඒ එකඟ ුවණු ශද්වල් ගැන මන්ත්රීවරුන්ට 
කියන එක ඔබතුමන්ලාශේ නායකයන්ශේ වගී මක්. ඒක 
අශම වගී මක් ශනොශවයි. සභාශ  වැඩ කටයුතු කරශගන 
යනශකොට හැම ොම points of Order ඉදිි පේ කරලා  ගරු 
කථානායකතුමාට බාාා  කරන එක නවේවලා අපි ශම් සභාව 
ශගන යමු. [බාාා කිරීමක්] ශමොන point of Order ෙ? 
ශේරුමක් නැති points of Order ශේනවා. 

 
ගුණ නජොන්ේටන් ප්රනාන්ු  මහතා ිමහාමාර්ග අමාතය ෙහ 

ආණ්ඩු පාර් ්වනේ ප්රධාාන ෙවවිධාායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்ரகொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Highways and 
Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි  ගරු ශහ ෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමාේ  

ගරු නමින්ෙ විශේිරි  මන්ත්රීතුමාේ කි වා වාිකක පිළිතුරු 

අශමක්ෂාශවන් අසන ර ්න ගණන සීමා කර තිශබනවා කියලා. 

අපි කිිරශස ේම එශහම සීමා කිරීමක් කරලා නැහැ. [බාාා කිරීමක්] 

පක්ෂ නායක රැස්වීශම් ජ තමයි තීරණය කශළ .  පක්ෂ ගණනාවක 

නායකයන් එකතුශවලා තීරණය කළා  ශම් අය වැය විවාෙය 

පැවැේශවන අවස්ථාශ  ජ වාිකක පිළිතුරු අශමක්ෂා කරන ර ්න 

ගණන 8කට සීමා කරමු කියලා. අපි ඇති ශවන්න ර ්න අහන්න 

අවස්ථාව  ජලා තිශබනවා.  ඔබතුමන්ලා ර ්න 022ක් අහලා 

තිශබනවාෙ  02ක් අහලා තිශබනවාෙ කියන එක අපට අොළ නැහැ. 

ඒක ඔබතුමන්ලාශේ නායකශයෝ අපිේ එක්ක සාකච්ඡා කරලා 

ගේත තීන්ු වක්.  ගරු ලක්ෂ්මන් කිි ඇල්ල මැතිතුමා ශම් ගැන 

ෙන්නවා. ඔබතුමන්ලාශේ නායකශයෝ ඒ තීරණ ඔබතුමන්ලාට 

කියන්ශන් නැේනම් පක්ෂ නායක රැස්වීශම් වාර්තාව කියවන්න. 

ඔබතුමන්ලා ර ්න 15ක් ශනොශවයි  18ක් ඇුවවේ අපට ර ්නයක් 

නැහැ. අපි ඒවාට උේතර  ජලා තිශබනවා. ඒක පටලවා ගන්න එපා. 

ගරු කථානායකතුමා නිශයෝගයක්  ජලා තිශබනවා. ඒ 
නිශයෝගය පිළිගන්න නනෑ. ඒක තමයි පාර්ලිශම්න්තුශ  සම්රොය. 
හැම ොම උශද්ට ශම් සභාශ   නැඟිටලා ශවලාව නාස්ති කරනවා. 
අෙ ශම් අය වැය ශෙවන වර කියවීශම් විවාෙශම අවසාන දිනය. ගරු 
කථානායකතුමනි  ශමතුමන්ලා  හැම ොම points of Order 
ශගනැල්ලා සභාශ  කටයුතුවලට බාාා කරනවා. 
කථානායකතුමාශේ නිශයෝගය අභිශයෝගයට ලක් කරන්න බැහැ.  

අපි ෙැක්කා ශන්  පසුගිය කාලශම කරු යසූි ය මහේමයා 
ක්රියා කළ ්කාරය. එතුමා ු න්න නිශයෝග  කැලෑ නීතිය 
ක්රියාේමක ුවණු ්කාරය මතකයි ශන්. ෙැන් ශකොවිඩි වසාගතය 
ගැන ී  පාරක් කථා කළාෙ?  ෙැන් කථානායකතුමා කරු යසූි ය 
මහේමයා ශනොශවයි. අශම ගරු කථානායකතුමා රාතාන්ත්රවා ජ 
විධියට  ඔබතුමන්ලාට  අනන්ත අරමාණ වාරයක් කථා කරන්න 
ඉඩ  ජලා තිශබනවා. රීති ර ්න ශගශනන්නට ඉඩ  ජලා තිශබනවා. 
[බාාා කිරීම්] එම නිසා තවු රටේ ශම් රශේ නතාවශේ මුෙල් 
නාස්ති කරන්න එපා. අෙ අය වැය ශෙවන වර කියවීශම් විවාෙශම 
අවසාන ෙවස. ඒ නිසා ඒ කටයුතු කරශගන යන්න ඉඩ ශෙන්න.  ඒ 
නිසා තමයි අෙ ර ්න ගේශේ නැේශේ. ඒ තීන්ු ව ගැන 
ඔබතුමන්ලාශේ නායකයන්ශගන් අහන්න. කථානායකතුමාශේ 
නිශයෝගය කිිරශස ේම අභිශයෝගයට ලක් කරන්න බැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි  ෙැන් සභාශ  ඉදිි  කටයුතු කරශගන යන්න 
කියලා ඔබතුමාශගන් මම ශගෞරවශයන් ඉල්ලා ිරටිනවා.   

619 620 

[ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා] 
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ගුණ ආර්.එම්. රවජිත් මධ ු ම බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු කථානායකතුමනි  ඔබතුමා  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  

ශබොශහොම ශයෂ්ඇ මන්ත්රීවරශයක්. අපි අහන්ශන් ශම්කයි. 

තමුන්නාන්ශස  තීන්ු  ශෙන්න නනෑ  තමුන්නාන්ශස ට නනෑ විධියට 

ශනොශවයි. පාර්ලිශම්න්තුශ  ස්ථාවර නිශයෝග තිශබනවා; 

 සම්රොයයන් තිශබනවා. ඒ අනුව තමයි තමුන්නාන්ශස  තීන්ු  

ශෙන්න නනෑ.  ඒ ිරයල්ලට පටහැනිව තමුන්නාන්ශස ට නනෑ 

විධියට ශපෞද්ගලික තීන්ු   ශද් පාලන තීන්ු  ශෙන්න බැහැ.  

තමුන්නාන්ශස ශේ මානිරකේවය අපට ශපශනනවා. නාමල් 

රාපක්ෂ ඇමතිතුමා කියපු එක තමුන්නාන්ශස  ෙැන් ශමතැන 

කියනවා. තමුන්නාන්ශස ට උපශෙස් ශෙන්ශන් කුවෙ කියලා අපට 

ශපශනනවා. ගරු කථානායකතුමනි  කරුණාකර  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශ  ගරුේවය ්රක්ෂා කරන්න. විපක්ෂ 

නායකතුමාශේ අයිතිය ශෙන්න. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම තීන්ු වක්  ජලා තිශබනවා. ඒ තීන්ු ව ශවනස් කරන්ශන් 

නැහැ. ෙැන් අපි සභාශ  කටයුතු කරශගන යමු.  

 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි   ෙැන් ඔබතුමා කියන්ශන්-[බාාා 

කිරීමක්] 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම කියන එක පැහැදිලි කරලා ඔබතුමාට කි වා. [බාාා 

කිරීම්] ගරු විපක්ෂ නායකතුමා. 

 
ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි   ෙැන් ඔබතුමා ශෙන තීන්ු ව අනුව ශම් 

ර ්නය මට අහන්න තහනම්ෙ?  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තහනමක් නැහැ. ඔබතුමාට ශවනේ දිනයක අහන්න පුළුවන්.  

 
ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ  දිනය කවො ෙ? 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ලබන සතිශම නනෑම දිනයක.  අඟහරුවාො  බොො ඒ නනෑ 

දිනයක අහන්න.  

 
ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අහන්න පුළුවන් කවොෙ? 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා ලබන බොො අහන්න.  
 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එතශකොට ශම් ර ්නය අෙට වලාගු නැහැ  ලබන බොොට 

වලාගුයි? ශහොඳයි  ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න කියන ඒවා නනෑම ශමොශහොතක වලාගුයි. 
 

ගුණ බුධ ධික පතිරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි  මම ශම් ර ්නය මතු කරන්ශන් 
ස්ථාවර නිශයෝග 31 යටශේයි. ්ඩුක් පක්ෂශම රාාන 
සාවිාායකතුමා විධියට ගරු ශොන්ස්ටන් රනාන්ු  ඇමතිතුමාේ  
ශම් ර ්නය සඳහන් කළා. ඒ ර ්නයි  ශම් ර ්නයි -ිරයලු ර ්න- 
එකට ගැට ගැසී තිශබනවා. අෙ ශමතුමා -ගරු සජිේ ශර මොස 
මැතිතුමා- කථා කරන්න හැු ශ  ශකොවිඩ් එන්නත පිළිබඳවයි. 
එතශකොට එන්නත පිළිබඳව කථා කරන එක ඔබතුමා නතර කිරීම 
ශමතැන ඉන්න ඇතැම් ගරු මන්ත්රීවරු කි ව විධියට මාතර 
පැේශතන්වේ  පාසල පැේශතන්වේ ශනොශවයි  
කථානායකතුමාශේ පැේශතන් බලන ශකොට ඉතා නරකයි. 
ශමොකෙ  අුවරුු  12ක් විතර ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  හිටපු 
මන්ත්රීවරයකු විධියට මම ෙැකලා තිශබනවා  නමල් රාපක්ෂ 
මැතිතුමා  කරු යසූි ය මැතිතුමා ශමවැනි කාරණා 
සම්බන්ාශයන් ු න් තීන්ු . IPU එශක් සහ Commonwealth 
Parliamentary Association එශක්  ඔබතුමාශේ ශගෞරවයට ශහෝ 
අපී ර්තියට ශහ තු වන තේේවයක් ඇති වීම පාර්ලිශම්න්තුව 
පැේශතන් ගේශතොේ අපට ශ ෙනාවක්. ගරු කථානායකතුමනි  
IPU එක  CPA එක  SAARC Parliamentarians' Association 
එක වාශේ තැන්වල ඔබතුමා ඇගයීමකට භාන ශවනවා.  
ශම්වා යින් ශවන්ශන් ඔබතුමාශේ ී ර්තිමේ-[බාාා කිරීමක්] 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ඒ ර ්නයට මම පිළිතුරු ශෙන්නම්. ලිපි ශල්ඛනාදිය 

පිළිගැන්වීම. 
 

ලිපි නල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 2014 අාක 33 ෙරන ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සාවර්ාන පනශේ 0 (1) 

වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එී  පනශේ 58 වගන්තිය යටශේ “නිපුණ 
ඉදිකිරීම් වැඩකරුවන්  ඉදිකිරීම් වැඩබිම් අධීක්ෂකවරුන්  මායම 
මේටශම් කාර්මික නිලාරයන් සහ  ඉදිකිරීම්  කර්මාන්තශම  නියුතු 
ශවනේ වෘේතිකයන්ශේ නාමශල්ඛනය” සම්බන්ාශයන් නාගි ක 
සාවර්ාන  ල සම්පාෙන සහ නිවාස පහසුකම් අමාතයවරයා විිරන් 
සාෙන ලු ව  2222 ජුනි 25  දිනැති අාක 2181/21  ෙරන අති විශ  ෂ ගැසේ 
පත්රශම පළ කරන ලෙ නිශයෝග;  

 2014  අාක 33 ෙරන ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සාවර්ාන පනශේ 08(6) 
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එී  පනශේ 58 වගන්තිය යටශේ “ශිල්ප 
හැඳුනුම්පේ” සම්බන්ාශයන් නාගි ක සාවර්ාන  ල සම්පාෙන සහ 
නිවාස පහසුකම් අමාතයවරයා විිරන් සාෙන ලු ව  2222 ජුනි 25 දිනැති 
අාක 2181/21 ෙරන අති විශ  ෂ ගැසේ පත්රශම පළ කරන ලෙ නිශයෝග;  

621 622 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 2210 අාක 33 ෙරන ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සාවර්ාන පනශේ 32(5) 
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එී  පනශේ 58 වගන්තිය යටශේ 
“සුු සුකම්ලේ තැනැේතන් සඳහා විනය ක්රියාපටිපාටිය” සම්බන්ාශයන් 
නාගි ක සාවර්ාන  ල සම්පාෙන සහ නිවාස පහසුකම් අමාතයවරයා 
විිරන් සාෙන ලු ව  2222 ජුනි 25  දිනැති අාක 2181/21  ෙරන අති විශ  ෂ 
ගැසේ පත්රශම පළ කරන ලෙ නිශයෝග; 

 2210 අාක 33 ෙරන ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සාවර්ාන පනශේ 36(1) 
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එී  පනශේ 58 වගන්තිය යටශේ 
“ලියාපදිාික ශකොන්ත්රාේකරුවන් සඳහා වන විනය කාර්ය පටිපාටිය සඳහා 
මාර්ශගෝපශද් ”  සම්බන්ාශයන් නාගි ක සාවර්ාන  ල සම්පාෙන සහ 
නිවාස පහසුකම් අමාතයවරයා විිරන් සාෙන ලු ව  2222 ජුනි 25 දිනැති 
අාක 2181/21 ෙරන අති විශ  ෂ ගැසේ පත්රශම පළ කරන ලෙ නිශයෝග;  
සහ 

 2210 අාක 33 ෙරන ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සාවර්ාන පනශේ  02  වගන්තිය 
සමඟ කියවිය යුතු එී  පනශේ 58 වගන්තිය යටශේ “ශද්පළ 
සාවර්ානකරුවන් ලියාපදිාිකකිරීම” සම්බන්ාශයන් නාගි ක සාවර්ාන  
ල සම්පාෙන සහ නිවාස පහසුකම් අමාතයවරයා විිරන් සාෙන ලු ව    
2222 ජුනි 25 දිනැති අාක 2181/21 ෙරන අති විශ  ෂ ගැසේ පත්රශම පළ 
කරන ලෙ නිශයෝග. - [අග්රාමාතය  සහ මුෙල් අමාතය  ුණද්ා ාසන  
්ගමික හා සාසක්ෘතික කටයුතු අමාතය  සහ නාගි ක සාවර්ාන හා 
නිවාස අමාතයතුමා ශවනුවට ශොන්සට්න් රනාන්ු  මහතා]  

 

ෙභානම්ෙය මත තිබිය යුතුයයි නිනයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි  රශම ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

විිරන් පාර්ලිශම්න්තුව ශවත ඉදිි පේ කරන ලෙ පාර්ලිශම්න්තුශ  

සභානායක කාර්යාලය සම්බන්ා කරුණු පිළිබඳ පාර්ලිශම්න්තුශ  

ස්ථාවර නිශයෝග 11 (0) රකාරව නිරීක්ෂණ සහ ගනු ලැබූ 

ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ වාර්තාව මම ඉදිි පේ කරමි.  

ශමම වාර්තාව රශම ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත 

ශයොමු කළ යුතුයැයි මම ශයෝනා කරමි.    
 

ප්ර ්නය විමෙන ලදින්, ෙභා ෙම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

221  වර්ෂය සඳහා සමා ශස වා ශෙපාර්තශම්න්තුශ  වාර්ෂික 

කාර්යසාාන වාර්තාව.-  [ශසෞඛය අමාතයතුමිය ශවනුවට ගරු ශොන්ස්ටන් 

රනාන්ු  මහතා] 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම  ගරු අනුර ප්රියෙර් න යාපා 

මහතා. 

 

රජනේ මුදල් පිළිබඳ කාරක ෙභානේ වාර්තාව 
அரசொங்க நிதி  பற்றிய  குழுவின் அறிக்மக  

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT  
 
ගුණ අනුර ප්රියදර් න යාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ගරු කථානායකතුමනි  රශම මුෙල් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ශවත ශයොමු කරන ලෙ "2221 මුෙල් වර්ෂය සඳහා වන විසර්න 

පනේ ශකටුම්පත" සම්බන්ාශයන් වූ එී  කාරක සභාශ  වාර්තාව 

මම ඉදිි පේ කරමි.  
 

ෙභානම්ෙය මත තිබිය යුතුයයි නිනයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

ගුණ ිආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි  රශම මුෙල් පිළිබඳ කාරක සභාශ  

වාර්තාව එම කාරක සභාශ  සභාපති ගරු අනුර ප්රියෙර් න යාපා 

මහතා ඉදිි පේ කර තිශබනවා. නමුේ අපට ශමතැන ජ 

කනගාටුශවන් ශහෝ කියන්න ිරද්ා ශවනවා  මූලික ර ්නය එහි 

අඩාගු වී නැති බව. 2222 වියෙම් පිළිබඳව රය ඉදිි පේ කර 

තිශබන ගණන් සම්බන්ාව විගණකාධිපතිතුමා හරහා සහතිකයක් 

ලබා ගන්න නනෑ. ශමොකෙ  ශලෝක සම්රොයානුූලලව ශනොශවයි  

ශමය ඉදිි පේ කර තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ාශයන් අශම 

විශරෝාතාව අපි ශම් අවස්ථාශ  ජ සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

 

ගුණ අනුර ප්රියදර් න යාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ගරු කථානායකතුමනි  අපට ලැශබන  මුෙල් වර්ෂයක් සඳහා 

දින හතරකින් ඉදිි පේ කරන්න තිශබන වාර්තාවක් ශමය. අපි 

ඉදිි පේ කර තිශබන්ශන් 2222 වර්ෂය ශවනුශවන් ශනොශවයි  

2221 වර්ෂය ශවනුශවන්. ඒ සඳහා තමයි අෙ ශම් සාකච්ඡාව 

පැවැේශවන්ශන්. අපට තව ශෙසැම්බර් මාසශම 21 වැනි ො 

තිශබනවා. ඒ අනුව  විගණකාධිපතිවරයා තවම ඒ සම්බන්ාශයන්   

වාර්තාව ඉදිි පේ කරලාේ නැහැ. ඒකට අපට කල් තිශබනවා  ගරු 

කථානායකතුමනි. 

 

ගුණ ිආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ගරු කථානායකතුමනි  මට එම කාරක සභාශ  ගරු 

සභාපතිතුමා එක්ක කිිරම ගැටලුවක් නැහැ. මම එතුමාට ගරු 

කරනවා. ශම්ක එතුමාශේ ර ්නයක් ශනොශවයි  ගරු 

කථානායකතුමනි. මම ශම් ඉදිි පේ කරන්ශන් ශපෞද්ගලික 

කාරණාවක් ශනොශවයි. 2222 අය වැශයන් ඉදිි පේ කර තිශබන 

ෙේත නිවැරදි නැහැ. ඒක රශම වියෙම්වලට  ගිණුම්කරණයට 

අනුූලල නැහැ. ඒ කියන්ශන් 2222 වියෙම වැරදියි. ඊළඟට  2221 

වියෙම  2222ට සාශමක්ෂව ශම් වාර්තාශ   වැරදියි. 

ඒක මම ඔබතුමාට මශේ කථාශ  ජේ කි වා; කලිනුේ කි වා. 

ඔබතුමාට ඒ සම්බන්ාශයන් වගී මක් තිශබනවා කියලා මම 

වි ්වාස කරනවා  විගණකාධිපතිතුමා ශගන් ශම් සම්බන්ාශයන් 

සහතිකයක් ලබා ගන්න. ශමොකෙ  විගණකාධිපතිවරයා තමයි 

අවසානශම වග කියන්ශන්  රශම ගිණුම්වලට. මම කියන එක 

අහන්න අව යතාවක් නැහැ. මම ඔබතුමාශගන් නැවතේ 

ඉල්ලනවා  ශමම වාර්තාශ  අශනක් කරුණු  පිළිගන්න පුළුවන් 

ුවණාට  එහි ගිණුම් පිළිබඳව නම් මම එකඟ නැති බව එම කාරක 

සභාශ  සාමාජිකයකු හැටියට මම  ශම් අවස් ථාශ  ජ කියන්න 

කැමැතියි. 

 

ගුණ නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි  මමේ  එම කාරක සභාශ  

සාමාජිකශයක්.  මටේ  ෙක්වන්න තිශබනවා.  

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  විපක්ෂශම මන්ත්රීවරුන්ට යම් කිිර 
විධියකට ශහෝ රය කරන මූලය ගනුශෙනු පිළිබඳව මැදිහේ 
ශවන්න තිශබන එකම අවස්ථාව  රශම මුෙල් පිළිබඳ කාරක 
සභාශ  සභාපතිේවය ්නාර්ය හර්ෂ ෙ ිරල්වා මැතිතුමාට 
ශනොලැබීමේ සමඟ අපට අහිමි ුවණා කියලා අපි හිතනවා.   එම 
කාරක සභාශ  සභාපතිතුමා ගැන අශම සම්පූර්ණ ශගෞරවය  
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තිශබනවා. ශමොකෙ   අනුර ප්රියෙර් න යාපා  කියන්ශන් ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුශ  ඉන්න මහේවරුන්ශගන් තවේ එක් ශකශනක්. 
හැබැයි   ඇ ශේ හයිශයන් - by force - සභාපතිේවය අරගන්න 
කටයුතු කළ හැටි අපි එො ඇස ්ශෙකට ෙැක්කා. එක එක අයට නනෑ 
නනෑ ශද්වල් එහි ිරු  ශවනවා නම්  එහි සාමාජිකයකු විධියට නමට 
ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි  එම නිසා ශමය 
සටහන් කර ගන්න. මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  පසුශපළ 
මන්ත්රීවරයකු විධියට අුවරුු  පහක් තිස්ශස  ෙැකපු විනිවිෙභාවය 
ෙැන් නැේනම්  ශම් රශේ රාය මුෙල් පාලනය කිරීම ගැන 
විපක්ෂශම මන්ත්රීවරුන්ට ශහොයන්නවේ අයිතියක් නැේනම්  මම 
එම කාරක සභාශවන් ඉවේ වන බව ශම් ගරු සභාවට ෙැනුම් 
ශෙනවා. 

 

නපත්ෙම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගුණ නකනහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා ිජනමාධාය 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல - தவகுசன ஊடக 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of  Mass 
Media)  

ගරු කථානායකතුමනි  අලවතුශගොඩ  අරශේශපොළ  අාක 80/2 

ෙරන ස්ථානශයහි පදිාික එච්.එම්.ටී.සී. රේනායක මහතාශගන් 

ලැුණණු ශපේසමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

ගුණ ඩලේ අලහප්නපුණම මහතා ිවිු ලිබල අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை - ைின்சக்தி அமைச்சர்) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma - Minister of  Power) 

ගරු කථානායකතුමනි  රේමශල්  ශනළුම්වැව  වල ව යන 

ලිපිනශයහි පදිාික වී.ජී.ඒ. යශස කර මහතාශගන් ලැුණණු 

ශපේසමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

ගුණ වාසුනධ ව නානායක්කාර මහතා ිජල ෙම්පාදන 

අමාතයතුමා)  
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொணொயக்கொர - நீர் வழங்கல் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of Water 
Supply) 

ගරු කථානායකතුමනි  මම පහත සඳහන් ශපේසම් ශෙක 

පිළිගන්වමි: 

(1) දිුවලපිටිය  පහළ හපුවලාන  අාක 106/3 ෙරන සථ්ානශයහි 
පදිාික නිරන්න්  ාන්ත කුමාර් විශේගුණවර්ාන 
මහතාශගන් ලැුණණු ශපේසම; සහ 

(2) රේනපුර  මල්වල හන්දිය  ු ශරක්කන්ෙ ලිපිනශයහි පදිාික 
යූ.එස.් විතානවසම් මහතාශගන් ලැුණණු ශපේසම. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු යන්ත සමරවීර මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
 

ගුණ  නමොහාන් ප්රියදර් න ද සිල්වා මහතා ිනපොනහොර 

නිෂ්පාදන හා ෙැපයුම්, රොයනික නපොනහොර හා කෘමි 

නා ක භාවිත නියාමන රාජය අමාතයතුමා)  
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ  - உர உற்பத்தி 

ைற்றும் வழங்கல்கள், இரசொயன உரங்கள் ைற்றும் கிருைிநொசினிப் 

பொவமன ஒழுங்குறுத்துமக இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva -State Minister of 
Production and Supply of Fertilizer and Regulation of 
Chemical Fertilizer and Insecticide Use)   

ගරු කථානායකතුමනි  ඉමු ව  මායකක්ව  කහඳ කශඩ් යන 

ලිපිනශයහි පදිාික එම්.ශක්. ්ි යරේන මහතාශගන් ලැුණණු 

ශපේසමක් මම පිළිගන්වමි. 

  ගුණ බුධ ධික පතිරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථානායකතුමනි  මම පහත සඳහන් ශපේසම් ශෙක 

පිළිගන්වමි. 

(1) කිි න්ෙ  පුුවල්වැල්ල  පහළ අරඹ යන ලිපිනශම පදිාික 
එච්.එච්. ස්වර්ණා මහේමියශගන් ලැුණණු ශපේසම; සහ 

(2) අකුරැසස්  විල්පිට  මැෙවේත ලිපිනශම පදිාික පී.්ර්. 
ඥාණිරි  මහතාශගන් ලැුණණු ශපේසම. 

 
ගුණ අන ෝක ප්රියන්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு அரசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගරු කථානායකතුමනි  නාේතඩුඩිය  ඉහළ තබ්ශබෝව  

ශරෝටස් තිශස රා මාවත ලිපිනශයහි පදිාික ඩබ්ලි .එන්.ඒ. සරේ 

ලක්ෂ්මන් වීරිරාහ මහතාශගන් ලැුණණු ශපේසමක් මම 

පිළිගන්වමි. 

 
ගුණ නරෝහිණි කුමාරි විනේරත්න මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரஜரத்ன)  

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

ගරු කථානායකතුමනි  මහනුවර  ශල්වැල්ල පාර  නිෙහස ්

මාවත  අාක 12/32 ෙරන ස්ථානශම පදිාික ශේ.එම්.එම්. යසුන්ෙර 

මහතාශගන් ලැුණණු ශපේසමක් මම පිළිගන්වමි. 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද නපත්ෙම්  මහජන නපත්ෙම් පිළිබඳ කාරක 

ෙභාවට පැවරිය යුතු යයි නිනයෝග කරන  ලදී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 
 
 

පාර්ලිනම්න්තුනේ කටයුතු 
பொரொளுைன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි  මා පහත සඳහන් ශයෝනාව ඉදිි පේ 

කරනවා: 

"නයාය පත්රශම රාාන වැඩකටයුතුවල අාක 1 ෙරන විෂය පිළිබඳ වැඩ අෙ 

දින රැස්වීශම් ජ පාර්ලිශම්න්තුශ  ස්ථාවර නිශයෝග 8හි විධිවිාානවල සහ 

2222 ශනොවැම්බර් 13 දින පාර්ලිශම්න්තුව විිරන් සම්මත කරන ලෙ 

ශයෝනාශවහි විධිවිාානයන්ශගන් නිෙහස් විය යුතු ය." 
 

ප්ර ්නය විමෙන ලදින්, ෙභා ෙම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ) 

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථානායකතුමනි  විශ  ෂශයන්ම පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරුන්ශේ විතරක් ශනොශවයි  ශමහි ිරයලු  කාර්ය 

මඩුඩලවල ්රක්ෂාව භාරව තිශබන්ශන් ඔබතුමාටයි. ඊශම 

පාර්ලිශම්න්තු භූමිශම ජ ි ය අනතුරක් ුවණා. ඒ එවැනි පළමුවැනි 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අවස්ථාවේ ශනොශවයි. පාර්ලිශම්න්තු සාී ර්ණය ඉදිි ශම තිශබන 

ශපොකුණට බස් එකක් වැටුණා. ඊට කලින්  අප ෙන්නා කාලය තුළ 

කාර් එකක් වැටුණා. එතැන ්රක්ෂාව පිළිබඳ ර ්නයක් 

තිශබනවා  ගරු කථානායකතුමනි. රා්රි කාලශම වහින ශවලාවට 

එතැන තිශබන ශපොකුණ ශපශනන්ශන් නැහැ. ගරු 

කථානායකතුමනි  එම නිසා ඔබතුමා අශම පාර්ලිශම්න්තුශ  මහ 

ශල්කම්තුමාේ එක්ක සාකච්ඡා කරලා traffic lights ටිකක් ොලා 

එතැන ්රක්ෂාව තහුවරු කරන්න.  ඒක ගැඹුරු ශපොකුණක් ුවණා 

නම් ඊශම කිහිපශෙශනකුට ීනට වඩා ශලොකු අනතුරක් ශවන්න ඉඩ 

තිුණණා. විශ  ෂශයන්ම පාර්ලිශම්න්තු රැස්වීම් රෑ වන කල් තිුණණාම  

කාර්ය මඩුඩලශම නිලාාි න් තමයි අන්තිමට ඒ බස්වලින් 

යන්ශන්. එම නිසා ඒ සඳහා අව ය ්රක්ෂක වැඩ පිළිශවළක් 

ක්රියාේමක කරන්න කියලා මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා ිරටිනවා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ ශවනුශවන් අව ය කටයුතු කරනවා.  

 

ගුණ බුධ ධික පතිරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථානායකතුමනි  ඒකටම තවේ කාරණයක් එකතු 

කරන්න මට අවස්ථාවක් ශෙන්න.  

Traffic lights ෙැීනම තාවකාලිකව ශහොඳයි. ගරු 

කථානායකතුමනි  cateye light system එක ශහොඳයි කියලා මම 

අහලා තිශබනවා. ඔබතුමා මට වඩා ශහොඳට ඒ ගැන ෙන්නවා ඇති. 

ඉස්සර මාතර මන්ත්රීවර යා ව ශයන් හිටපු එස්.ශක්. පියොස 

මැතිතුමාශේ ජීම එකේ ඔය ශපොකුණට වැටුණා කියලා මම අහලා 

තිශබනවා. [බාාා කිරීමක්] ඒ  එතුමා ඔබතුමන්ලාේ එක්ක එකට 

හිටපු කාලශම. ඒක ෙවල්ෙ  රෑෙ ුවශඩු කියලා මම ෙන්ශන් නැහැ. ඒ 

නිසා cateye light system එකක් එතැන සවි කරන්න පුළුවන් නම් 

ඒ ර ්නය අවසන් වනවා. වැටවල් නම් ගහන්න එපා. ඒ වාශේ 

රමයක් ගැන අවාානය ශයොමු කරන්න. 

 

ගුණ චමල් රාජපක්ෂ මහතා ිවාරිමාර්ග අමාතය ෙහ 

අභයන්තර ආරක්ෂක, ේවනධ   කටයුතු හා ආපදා 

කළමනාකරණ රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ - நீர்ப்பொசன அமைச்சரும் 

உள்ளகப் பொதுகொப்பு, உள்நொட்டலுவல்கள் ைற்றும் அனர்த்த 

முகொமைத்துவ இரொஜொங்க அமைச்சரும்) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation and 
State Minister of Internal Security, Home Affairs and 
Disaster Management) 

ගරු කථානායකතුමනි  එතුමා සඳහන් කළ  කාරණය පිළිබඳ 

අව ය උපශෙස් ලබා  ජලා  අෙ උශද් පාන්ෙර ිරටම ඒ කටයුතු 

කරනවා  ශපොකුණ ශපශනන විධියට සලස්වන්න. 

 

ගුණ අන ෝක ප්රියන්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு அரசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගරු කථානායකතුමනි  අෙ උෙෑසන ිරට විපක්ෂය points of 

Order නඟන්න අවස්ථාව ඉල්ලන නිසා ශම් ගරු සභාශ  වැඩ 

කටයුතු ටිකක් අඩාළ වන බව ශපශනනවා. ඔබතුමා ඉතාම 

සාාාරණ විධියට විපක්ෂයට අවසථ්ාව ලබා ශෙනවා.  

අශම නලින් බඩුඩාර යමහ මන්ත්රීතුමා බස් එකක් වතුරට 

වැටිච්න එකක් ගැන කි වා. මා හිතන විධියට  ශම් රවෘේතිශයන් 

රටට යන්ශන්  'ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට එන්ශන් ි යැු රු බලපත්ර 

නැතිව ෙ  බීලා එනවාෙ ෙන්ශන්ේ නැහැ' කියන පණිවඩය. ෙවල්ට 

ඒ ශපොකුණ ශබ්රලා ි ය ාාවනය කරන්න බැි  අය පාර්ලිශම්න්තුව 

ඇතුළට එන්න නනෑ නැහැ. ශම් ර ්න  පාර්ලිශම්න්තු ගෘහය කාරක 

සභාශ  කථා කරලා විසඳාගන්න නනෑ ර ්න. ඒවා 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනැල්ලා පාර්ලිශම්න්තුව හෑල්ලුවට ලක් කිරීම 

ශනොහැකියාව කියලායි මා හිතන්ශන්  ගරු කථානායකතුමනි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ලාගම බස් රථයක් තමයි ඒ ශපොකුණට 

වැටුශඩු. ඒ ි යැු රාට ශම් ස්ථානය පුරුු  නැති නිසා ශවන්න ඇති 

එශහම ුවශඩු. 

රාාන කටයුතු. අෙ දින නයාය පත්රශම විෂයය අාක 1  විසර්න 

පනේ ශකටුම්පත 2221  කල් තබන ලෙ විවාෙය.  

ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ාන අමාතයතුමා. 

 
විෙර්ජන පනත් නකටුම්පත, 2021 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2021 
APPROPRIATION BILL, 2021 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවු රටත් පවත්වනු පිණිෙ නිනයෝගය 

කියවන ලදී.   
ඊට අදාළ ප්ර ්නය [නනො වැම්බර් 17] 
"පනත් නකටුම්පත දැන් නද වන වර කියවිය යුතු ය" [ගුණ මහින්ද 

රාජපක්ෂ මහතා]  
ප්ර ්නය යළිත් ෙභාිමමුඛ කරන ලදී.  

 
ஒத்திமவக்கப்பட்ட  விவொதம் ைீளத் ததொடங்குதற்கொன கட்டமள 

வொசிக்கப்பட்டது.  

சம்பந்தப்பட்ட வினொ - [ நவம்பர் 17] 

"சட்டமூலம் இப்தபொழுது இரண்டொம்முமற ைதிப்பிடப் 

படுைொக"  [ைொண்புைிகு  ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ] 

வினொ ைீண்டும் எடுத்தியம்பப்பட்டது. 

 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [17th  

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

Rajapaksa.] 
Question again proposed. 

 
[පූ.භා. 12.12] 

 
ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා   
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன   

(The Hon. Dinesh Gunawardena   
ගරු කථානායකතුමනි  අතිගරු නාධිපති ශගෝඇාභය 

රාපක්ෂ මැතිතුමා නාධිපති ධුරයට පේ වී ශම් වන විට වර්ෂයක් 

පිශරනවා. ඒ යග්රාහි නාධිපතිවරණශයන් පසුව අශම රශේ 

්ර්ථිකය සාාාරණව යළි ඉදිි යට ශගන යෑම පිළිබඳ අලුේ 

වි ්වාසයක් රටට නිත කරනු ලැුණවා. රටක ්ර්ථිකශම 

පැවැේමට ශද් පාලන ස්ථාවරභාවය අව යයි; වි ්වාසය අව යයි. 

The confidence of the international community is necessary 

for a country's progress. නාධිපති හා අගමැති උෙයට හා සවසට 

ෙකින පාලන තන්ත්රයක් මහ නයා රතික්ශෂ ප කරලා අශම රශේ 

පාලන තන්ත්රය අපට භාර ශෙන ශකොට අසාර්ථක ්ර්ථික 

පසුබෑමකට අශම රට පි වර්තනය කර තිුණණා.  
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[ගරු නලින් බඩුඩාර යමහ මහතා] 
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අශම රශේ පාලන තන්ත්රය එො අප භාර ශෙන ශකොට හිටපු 
නාධිපති ගරු මහින්ෙ රාපක්ෂ මැතිතුමා ිරයයට 7ක ්ර්ථික 
වර්ාන ශ ගයකට රට පි වර්තනය කර තිුණණා. එතුමාශේ පාලන 
තන්ත්රශයන් පස්ශස  ිරයයට 2.0ක ්පසු ගමනකට  
බාශකොශලොේභාවයකට රට ශගන ් පසුගිය පාලන තන්ත්රය 
නතාව රතික්ශෂ ප කර  "ශසෞභාගයශම ෙැක්ම" මත අනාගතයට 
ගමන් කරන රටක් පිළිබඳ තබන වි ්වාසය ශගෝඇාභය රාපක්ෂ 
මැතිතුමාශේ නපතිවරණශම යග්රහණශයන් ශපන්නුම් කළා. 
එතුමා ඒ නතා වරම ලැුණවා. ඒ අනුව අපි රාතන්ත්රවාදි 
පාර්ලිශම්න්තුවට පේ ුවණා. එතුමාේ  අග්රාමාතයතුමා සහ මුෙල් 
ඇමතිවරයා හැටියට මහින්ෙ රාපක්ෂ මැතිතුමාේ උේසාහයක් 
ෙැරුවා  පරණ ණය ශගවන්න; පරණ ප  ශසෝො ෙමන්න. ඒ 
උේසාහය සඳහා අපි අතිශර්ක පි පූරක ඇස්තශම්න්තු ඉදිි පේ 
කළා. නමුේ  ශම් ෙැන් ිරටින විරුද්ා පක්ෂශම ස්වාමි ෙරුශවෝ ෙ 
ඇතුළු එො ිරටි විරුද්ා පක්ෂය උේසාහ ෙැරුවා  අන්තිම 
ශමොශහොශේ රට හා පාර්ලිශම්න්තුව අුවල් ාලාවකට පේ කරන්න. 
ඒ නිසා අතිගරු නාධිපතිතුමා විිරන් පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා 
හැරීමට එතුමාට හැකියාව ලැුණණු පළමු අවස්ථාශ  ජම -මාර්තු 
මාසශම 2වැනි ො- කටයුතු කළා. මහ නයාට වරමක් ලබා  ජ 
අලුේ පාර්ලිශම්න්තුවක් පේ කරශගන  අශම අය වැය ශල්ඛන  
අශම මුෙල් පාලනය  අශම වයවස්ථාොයක බලය ක්රියාේමක 
කිරීමට  නාධිපතිතුමා සමඟ එක්ව පාර්ලිශම්න්තුවට කටයුතු 
කිරීමට හැකි අවස්ථාව අපි ලබාගේතා. ඒ අනුව ගරු 
අග්රාමාතයතුමා මුෙල් අමාතයතුමා හැටියට ශම් ඉදිි පේ කර 
තිශබන ඉදිි ය ෙකින ශම් අය වැය ශල්ඛනය අශම රටට වි ාල 
 ක්තියක්. ශම් අය වැය ශල්ඛනය ඉදිි ය පිළිබඳ ෙැවැන්ත 
වි ්වාසයක් ඇති කරනවා. මා පළමුශවන්ම කියන්න කැමැතියි  
ගරු අගමැතිතුමාශේ අය වැය කථාව මඟින් අශම රශේ 
සාවර්ානයට විශ  ෂශයන් අව ය රාාන කරුණු ගණනාවක් -
10ක්- හඳුනාශගන ඊට අොළ ශයෝනා ඉදිි පේ කර ඇති බව. " 
'සැමට ලය' රශම තුන් අුවරුු  ඉලක්කය...." යනාදි ව ශයන් 
්රම්භ කරමින් එම ශයෝනා 10 අය වැය කථාශ  08 සහ 0  
පිටුවල සඳහන් වනවා. ගරු කථානායකතුමනි  මම එී  පිටු ශෙක 
හැන්ොඩ්ගත* කරනවා.  

එහි ශෙවන ශයෝනාව  මාර්ග ලක්ෂශම වැඩසටහන යටශේ 

ග්රාීනය මාර්ග කිශලෝීනටර් 52 222ක් ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් 

මිලියන 22 222ක් ශවන් කිරීම. තුන්වැන්න  ු ෂ්කර ගම්මාන 

12 222ක් අවට පි සරය හා සම්බන්ා කරන ග්රාීනය පාලම් ඉදි 

කිරීම. හතරවැන්න  රාශද්ය ය ශල්කම් ශකොේඇාස මේටමින් 

වයාමත වන ාතික පාසල් 1 222ක් ඇති කිරීම. අෙ තිශබන ාතික 

පාසල් සාඛයාව 352කටේ අක් බව ගරු අායාපන අමාතය ජී.එල්. 

පීි ස් මැතිතුමා සඳහන් කළා. අශම රශේ ්ඩුක් පක්ෂය සහ 

විපක්ෂය කියන ශෙපාර් ්වශමම ඡන්ෙොයකයන්ශේ ෙරුවන්ශේ 

අනාගත දියුණුව ශවනුශවන් ශම් ශයෝනාව ඉවහල් ශවනවා.  ජර්  

කාලයකට පසුව පළමුවරටයි ඒ කටයුේත ක්රියාේමක කරනු 

ලබන්ශන්. 

ග්රාීනය පාසල්වලට අව ය ගුරුවරු අනුයුක්ත කිරීම සඳහා ශම් 

අය වැශයන් රතිපාෙන ශවන් කර තිශබනවා. ඒ වාශේම ග්රාීනය 

ශරෝහල්  ඩිස්ශපන්සි   මාතෘ සායන  ග්රාීනය පාසල් හා රීඩාපිටි 

සඳහා රතිපාෙන ශවන් කර තිශබනවා.  

ඊළඟට සමෘද්ධිලාභි පුවල් ලක්ෂ ශෙකක් ශක්න්ද්ර කර ගේ ගෘහ 

ශන්වාිරක ්ර්ථිකයන් හා ්ශ්රිත ගම්මාන බලසම්පන්න කිරීම 

සඳහා රතිපාෙන ශවන් කර තිශබනවා. මශේ මිත්ර හර්ෂ ෙ ිරල්වා 

්නාර්යතුමා කථා කරමින් ශබොශහෝ අවස්ථාවල ජ ශලෝක 

ානවාෙශම ශක්න්ද්රස්ථානශම  ඇඩම්ස් ස්මිේශේ ිරට ශඩ්විඩ් 

ි කාශඩෝ හරහා ශක්න්ස් හරහා ඉදිි පේ ශවච්න ්ර්ථික නයාය  

විටින් විට සාශ ෝානය කරමින් ්පු ගමන් මශේ අනුකරණවා ජ 

කටහඬ කියා පානවා. නමුේ ු මපේකම එක්සේ නපෙ 

ඇශමි කාශ ේ තිශබනවා. යුශරෝපශමේ ු මපේකම තිශබනවා. 

්ිරයාශ  අපි ඒ ු මපේකමින් ශගොඩඒම සඳහා ගේත රගතිම  

පියවර හැටියට තමයි ු මපේ පුවල් සඳහා සමෘද්ධි සහනාාාරය 

ලබා ජම. ු මපේකමින් හා ු ගීකමින් ශගොඩ ඒම සඳහා දිය හැකි 

සෑම  ක්තියක් පමණක් ශනොව  ්ාාර පමණක් ශනොව  ඔුවන්ට 

ස්ශවෝේසාහශයන් නැඟිටින්න  ස්ව ක්තිශයන් නැඟිටින්න අලුේ 

මාර්ග රාශියක් අග්රාමාතය මහින්ෙ රාපක්ෂ මැතිතුමාශේ ශම් අය 

වැය ශල්ඛනශයන් ඉදිි පේ කර තිශබනවා. එය අශම රශේ ලක්ෂ 

සාඛයාත නතාවට හා ඔුවන්ශේ ෙරුවන්ට ෙැවැන්ත  ක්තියක්. ඒ 

වාශේම සම්රොයික කර්මාන්ත ්ශ්රිත ගම්මානවල අනාගත 

ශවශළඳ ශපොළ ්කර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ශම් අය වැශයන් 

රතිපාෙන ශවන් කර තිශබනවා.  

අපි මුුවණශෙන අලි-මිනිස් ගැටුම අශම පි සරය සමඟ 

හි යාකාරව හැිරශරන්නට පුළුවන් අනාගතයක් නිර්මාණය කර 

ගැනීම සඳහා බාාාවක්. අභයභූමි හා වන අලින්ශේ සාරමණික 

මාර්ග හා රශද්  සුරක්ෂිත කිරීම ෙ ශම් අය වැය ශල්ඛනයට 

ඇතුළේ වනවා. වන සතුන්ශේ ්රක්ෂාවට තර්නයක් වන  

පි සරයට ඉවතලන කැළි කසළ කළමනාකරණය සඳහා ශමයින් 

රතිපාෙන ශවන් කර තිශබනවා. ග්රාීනය පළාේවල කුඩා හා මායම 

පි මාණ වයවසාය සාවර්ානය සඳහා ණය ශයෝනා රමයක් ශම් 

අයවැශයන් හඳුන්වා  ජ තිශබනවා. අශම රශේ මහා කර්මාන්තවලට 

අපි කාලයක් මුල් තැන ු න්නා. නමුේ  අශම රශේ කුඩා හා මායම 

පි මාණශම කර්මාන්ත තමයි ්ර්ථිකය ශමශහයවන රාාන බලය 

හැටියට අෙ අලුතින් එකතු ශවලා තිශබන්ශන්. ඔුවන්ට නිෂ්පාෙනය 

වැඩි කර ගන්න සහායවීම  බැාකු රමශයන් සහායවීම  නිෂ්පාෙන 

අමුද්රවය නිිරයාකාරව ලබා ගැනීමට ශවශළඳ ශපොළ සකසා ජම  

පුළුවන් රමාණයට අපනයන කර ගැනීශම් අවස්ථාව ලබ ාා  ජම 

ශම් අය වැය ශල්ඛනයට ඇතුළේ වනවා. විවිා රශද් වලට එවැනි 

අලුේ ශයෝනා රාශියක් ඉදිි පේ කර තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  අශම රශේ පසුගිය කාලපි ච්ශේෙයම 

අපි කරශගන ගිය වැඩ පිළිශවශළ  ජ  රාාන අාග 3ක් පිළිබඳව 

තමයි වැඩි වි ්වාසය තැුණශ . අශම වතු කෘෂි කර්මාන්තය  

සානාරක වයාපාරය සහ ඇඟලුම් වයාපාරය තමයි ඒ රාාන අාග 

තුන බවට පේ ුවශඩු. ඒ හා සමාන බලයක්   ක්තියක් අශම 

්ර්ථිකයට ශගනාපු විශද් ගත ශ්රමිකයන් 1 322 222ක් පමණ 

ිරටිනවා.  

ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ඊශම ශ්රී ලාකාවට තිශබන තර්නයක් 

ගැන කි වා. ශ්රී ලාකාව ශම් වනවිට රටවල් 126කින් 

06 252ශෙශනක්  ශගනැල්ලා තිශබනවා. ඒ අයශේ ජීවිත 

්රක්ෂාව සඳහා කටයුතු කිරීශම් වැඩ පිළිශවළට අතිගරු 

නාධිපතිතුමා සක්රියව ඒ රාය නායකයන් සමඟ තාක්ෂණය 

පාවිච්ික කරලා සාකච්ඡා කරන්න කටයුතු කරලා ති ශබනවා. ඒ 

අයශේ ජීවිත ්රක්ෂාව සඳහා ඒ රයන් සමඟ සාකච්ඡා ශකොට 

ලබා ගේ සහායට අ පි ඒ සෑම රයකටම ස්තුතිවන්ත වනවා.  අෙ 

වන ශකොට ඔබතුමන්ලා කියවලා ඇති this news item which 

states, “UK lifts self-isolation rule for Sri Lankans arriving 

there”. ශම් කියන්ශන් ලාකාවට අහිතකරෙ? ලාකාව සමඟ 

අමනාපෙ? ලාකාව කියන ශද් අහන්ශන් නැද්ෙ? ශබොරු  

කඩාකමපල්කාි  මත ඉදිි පේ කිරීමට පාර්ලිශම්න්තු ශ දිකාව 

පාවිච්ික කරමින්  රටට ාතික ව ශයන් අහිතකර ශද්වල් රනාරය 

කිරීමට විරුද්ා පක්ෂය ශම් අය වැය විවාෙය පාවිච්ික කළා. That 

news item states that travellers from Sri Lanka will no 

longer be required to self-isolate on arrival in England, 

Wales and Northern Ireland. The British High Commission 

in Colombo said that yesterday in a statement. The British 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

High Commission said the decisions on exempted countries 

are informed by a number of factors, including the latest 

epidemiological assessments.  So, it is very important that 

we realize that what we have been doing is estimated by 

these countries and they have relaxed the rule on self-

isolation, which the Sri Lankans did not enjoy up to now.  

ගරු කථානායකතුමනි  අශම රට ඉතාම වාසනාවන්ත රටක් 
බව මම කියන්න කැමතියි. ඒ රශේ වාසනාව ්රක්ෂා කර 
ගැනීමට  ශකොවිඩ් - 1  වසාගතය පැමිණි අවස්ථාශ  ජ රයක් 
විධියට ගත යුතු පියවර ිරයල්ල ශලෝක ශසෞඛය සාවිාානය සමඟ 
එකතු වී අනුගමනය කළ බව ගරු මුෙල් ඇමතිතුමා අය වැය 
ශල්ඛනශම ජ රකා  කළා. ඒක සතයයයි. ඒ අනුව අතිගරු 
නාධිපතිතුමාශේ රයට පළමුශවනි කාරණය විධියට තිුණශඩු  -
එක එක කරුණු මතු කරමින් ිරටින කනගාටුොයක රතිපක්ෂයක 
ශද් පාලන අුවලක් ශනොශවයි- පැහැදිලි වැඩ පිළිශවළක් අනුව 
අශම වවෙය ක්ශෂ ත්රය  අශම ්රක්ෂක ශස වා සහ අශම රාය 
ශස වය ගශම් ිරට ඉහළට ශමශහය වීමයි. අතිගරු නාධිපතිතුමාට 
ඒ කටයුේත කරන්නට පුළුවන් ුවණා.  ශම් ක්රියාොමශම ජ  ශම් 
ශකොවිඩ් වසාගත ර ්නය හමුශ  මිනිස් ජීවිතය ්රක්ෂා කළ යුතුයි 
කියන රාාන කාර්යයට අතිගරු නාධිපතිතුමා මැදිහේ ුවණු බව 
මම විශ  ෂශයන් සඳහන් කරන්න නනෑ. ශවන ශවන රටවලින් 
උොහරණ ශගනැල්ලා තර්ක විතර්ක ඉදිි පේ කළ අයට කියන්නට 
නනෑ  ඒ රටවල් පළමුව ශමොකක්ෙ කශළ  කියලා. අශම රශේ 
නාධිපතිතුමා WHO එකේ එක්ක සාකච්ඡා කරලා කි ශ   
"පළමුව මිනිස් ජීවිතය රකින්නට නනෑ  ී යක් වියෙම් ුවණේ 
කමක් නැහැ" කියලායි. අපි ඒ ශවලාශ  ශද් පාලන ශේෙයකින් 
ශතොරව  මුළු රට පුරා  උතුශර් ිරට ෙකුණට  නැ ශඟනහිර ිරට 
බටහිරට ගේ පියවර නිසා මහන ජීවිත ්රක්ෂා ුවණා. ශෙවැනි 
රැල්ල එන්නට පුළුවන්. අපි ෙන්නවා ශකොවිඩ් වසාගතය නිසා 
ශලෝකය පුරා ඇති වී තිශබන භයානක තේේවය ගැන. ශම් 
වසාගතය ශහ තුශවන් ඊශම වන විට ශලොව පුරා ජීවිතක්ෂයට පේ 
වී තිශබන රමාණය මිලියනය ඉක්මවා තිශබනවා. මම ඒ පිළිබඳ 
ශල්ඛන ඉදිි පේ කරන්නට යන්ශන් නැහැ. ශම් වසාගතයට ශලොව 
පුරා මිලියන ගණනක් නතාව ශගොු රු වී තිශබනවා. ඒ 
ශහ තුශවන් හැම ්ර්ථිකයක්ම තැති ගැන්විලා තිශබනවා; හැම 
්ර්ථිකයක්ම කඩා වැශටමින් තිශබනවා. විරුද්ා පක්ෂය ශමොනවා 
කි වේ සෑම ්ර්ථිකයක්ම පසු බැහැලා තිශබනවා. Never in the 
history, after the last Depression almost 100 years ago, did 
this type of situation arise. This is a new situation. We will 
not have a progress in the world economy or in economies of 
our countries as we did before COVID-19. The post-COVID
-19 situation will be a totally new situation. එම නිසා අලුතින් 
හිතන්නට නනෑ  අලුේ වැඩ පිළිශවළක් දියේ ශවන්නට නනෑ  
අලුේ ක්රියාමාර්ග ගන්න නනෑ කියන යථාර්ථය පිළිගැනීමයි 
ශසෞභාගයශම ෙැක්ම හරහා ඉදිි පේ කරලා තිශබන රතිපේතිය. 
ශම් නිසා  කර්මාන්ත කඩා වැශටනශකොට  වයාපාර කඩා 
වැශටනශකොට අපි ණය පහසුකම් වැඩි කළා. ශම් අය වැය 
ශල්ඛනය හරහාේ වි ාල ානස්කන්ායක් ශවන් කරන්නට 
ශයෝනා කරලා තිශබනවා. ශම් අය වැය මඟින් ඉතිි  කිරීම මත 
අය කළ ශපොලිය අශහෝිර කරලා තිශබනවා. අගමැතිතුමා සහ 
නාධිපතිතුමා ාතයන්තර නායකයන් සමඟ කථා කරලා 
ශමොනවාෙ කියන්ශන්? මම විශද්  අමාතයතුමා හැටියට ෙන්නවා  
එතුමන්ලා එක්සේ ාතීන්ශේ මහා මඩුඩලයට කථා කරලා කළ 
ඉල්ීනම ගැන. ඒ සම්බන්ාශයන් අපි අඩම්බර ශවන්නට නනෑ. 

මම ගරු   හර්ෂ ෙ ිරල්වා මැතිතුමාට කියනවා මැඩියන්ශේ 

කථාශවන් ඔබතුමා තමයි මැඩිශයක්ශවලා තිශබන්ශන් කියලා. 

ශලෝකයම අෙ ඉල්ලන ශද් - a moratorium on debt - ගැන 

පළමුශවන්ම කථා කළ රාය නායකයා ුවශඩු අතිගරු ශගෝඇාභය 

රාපක්ෂ මැතිතුමායි. ණය පිළිබඳව ශලෝකයම යළි සලකා බැලිය 

යුතුයි. කපා හි න්නට පුළුවන් ණය කපා හි න්නට කටයුතු කළ 

යුතුයි. එය සමස්ත සාකච්ඡාවක් බවට පි වර්තනය වී තිශබනවා. 

යුශරෝපා හුවශල්  ්ිරයාතික හුවශල්  අශනක් බටහිර රටවල් 

ශකොතරම් ු රට ශම් ණය පහසුකම් සැහැල්ලු කිරීම  කල් ෙැීනම 

ශහෝ යළි ගිවිසුම්ගත කිරීමට සාකච්ඡා කිරීම මූලාර්මය ව ශයන් 

ලබා  ජ තිශබනවා. ඒවා ඉදිි පේ කරමින්  අපි මුුවණ ශෙන ණය 

පිළිබඳ ර ්නශම ජ අපට ශගවිය හැකි සෑම ණය මුෙලක්ම ශගවීම 

සඳහා අව ය පියවර අරශගන තිශබනවා. අශම කඩා වැටුණු 

කර්මාන්ත  අපනයන  විශ  ෂශයන් වැවිලි කර්මාන්තය ඉහළ 

නිෂ්පාෙනයකට ශගනැවිේ තිශබනවා. 

විරුද්ා පක්ෂය අහන්න එපා රුපියල් 1 222 ශෙන්ශන් 

ශකොශහොමෙ කියලා. රුපියල් 1 222 ශෙන්න සහශයෝගය ශෙනවාය 
කියන ඒක කියන්න. ඊශම ශපශර්ො -[බාාා කිරීමක්] ගරු ්ර්.එම්. 

රාජිේ මද්ු ම බඩුඩාර මන්ත්රීතුමනි  ඔශහොම ඉන්න. ඔබතුමා හිටපු 
අග්රාමාතයතුමා එක්ක ශමතැන ඉඳශගන කියාපු කථා හැන්සාඩ් 

වාර්තාවලින් කියවන්න. ශම්ක ාතික අව යතාවක්. You have a 
Representative from the upcountry, the plantation sector, 

seated next to you. Is he going to get up and say the same 

thing that you are saying?  No. He will support it and we will 
deliver the Rs. 1,000. It is an assurance given by the 

President. I know that the late Hon. Arumugan Thondaman 
and the leaders of the plantation sector had a lot of 

discussions. We had virtually reached up to a rate of Rs. 950 
when the elections came and when he passed away. So, there 

are possibilities of increasing this wage by way of an 

increased production or by other means. But, we will deliver 
it! I want to tell the Hon. (Dr.) Harsha de Silva, who 

questioned whether we will deliver it, that we will deliver it 
because we are thinking out of the box without depending on 

the lessons that reach us from various universities which are, 
perhaps, still studying the situations in their own countries.  

ශම් වාශේ ශයෝනා රාශියක් ඉදිි පේ කර තිශබනවා.  ගරු 

(වවෙය) රශම්ෂ් පතිරණ ඇමතිතුමාශේ නායකේවශයන්  

වැවිලිකරය තුළ ශේ  ශපොල්  රබර් යන වැවිලි සම්බන්ාශයන්  අපි  

ෙැවැන්ත ඉදිි  පියවරක් තබා තිශබනවා. රටවල් රාශියකට අශම 

අපනයන  වැඩි කර තිශබනවා.  අශනක් රටවල් වාශේම අපිේ 

පසුබෑමකට ලක් ශවලා තිශබනවාය කියන එක  ගැන තර්කයක් 

නැහැ. නමුේ  අපි අපනයන වැඩි කර ගැනීමට කටයුතු  කරශගන 

යනවා. ඇගලුම් කර්මාන්තය විවිාාාගීකරණයකට ලක් කර 

තිශබනවා.  ලක්ෂ සාඛයාත වැඩ කරන නතාව රක්ෂාවලින් අස ්

ශවලා ශගෙර යනවා කියලා තමුන්නාන්ශස ලා කි වා. ඒ ගැන අපි 

අවාානය ශයොමු කර තිශබනවා.  කම්කරු ඇමතිවරයා හැටියට 

ගරු නිමල් ිරි පාල ෙ ිරල්වා ඇමතිතුමා කැබිනේ මඩුඩලයට  -  

[බාාා කිරීමක්] Hon. (Dr.) Harsha de Silva, I have no time, 

please. You have had your time. We can discuss most of 

these issues outside. I know that you are an intelligent 

Member. But, I must say that I do not belong to the category 

of intellectual dishonesty. That, I must say.  ුණද්ධිමතුන්ශේ 

වාකභාවශම ගණයට මම අයිති ශවන්ශන් නැහැ. මම හැම ොම ඒ 

අය  විශ නනය කළා.  ුණද්ධිමතුන් හෘෙ සාක්ෂියට අනුව කථා කළ 

යුේශේ කුමක්ෙ? ශගෝඇාභය රාපක්ෂ නාධිපතිතුමාට විරුද්ා 

ශවන එක ශවන ශෙයක්. නමුේ ශම් රශේ මිනිස් ජීවිත ්රක්ෂා 

කළ යුතුයි.  ඔුවන් කරන රැකියා ්රක්ෂා කර දිය යුතුයි.   ඔුවන්ට 

්හාර ලබා  ජම වාශේම ්ොයම් මාර්ග ඇති කර දිය යුතුයි.  ඒ 

වාශේම අශම  අභයන්තරශම එදිශනො නිෂ්පාෙන  ශස වා පවේවා 

ශගන යා යුතුයි. එයට එකඟ ශනොවන කුමන ශහෝ නයායික ශපොේ 

පේ ඔබ ශගශනන්නේ පුළුවන්  අපට ශගශනන්නේ පුළුවන්. 

නමුේ  එයින් ිරු වන්ශන් නතාවශේ ්රක්ෂාව හා රගතියට 

අවහිරයක් ඇති වීමයි.  

631 632 

[ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ාන මහතා ] 
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මුෙල් ඇමතිතුමා හැටියට ගරු අග්රාමාතයතුමා ඉදිි පේ කර 

තිශබන ශම් අය වැය ශල්ඛනශම ්ශයෝකයන් කැඳවන ශයෝනා 

ඉදිි පේ කර තිශබනවා. ්ශයෝකයන්ට එන්න පුළුවන්. එන්න 

බැහැ කියලා කියන්ශන් කුවෙ?  ශම් සම්බන්ාශයන් මිථයාවක් ඇති 

කරන්ශන් ඇයි?  

An EU Delegation met me at the Foreign Ministry. 
Yesterday, the Leader of the Opposition came and read 
out a notice that appeared. The EU has their own 
problems and they understand our problems. We 
discussed. There are areas that are being resolved; there 
are areas in which they have helped us. They will 
continue to help us. They gave the assurance, I must say, 
that  they will continue to help us. And on the question of 
GSP Plus, assurances were given. There are other matters 
that we are have tried to resolve. I do not represent the 
automobile industry. I must say that the automobile 
industry is one area that has been affected. But, do we 
immediately need automobiles or investments? 
Concessions have been granted to restart or reinvest in 
new areas like technology and IT, which will cut down 
unnecessary expenditures of our country from the 
Government sector to the private sector. So, the wasteful 
expenditure will be reduced because of the new 
investments in the IT sector and in technology, which has 
been mentioned before. 

සූර්ය බලශයන් විු ලිය නිෂ්පාෙනය කිරීමට  විශ  ෂ තැනක් 

ලබා  ශෙන ශයෝනා ශම් අය වැය ශල්ඛනය මඟින් ඉදිි පේ කරලා 

තිශබනවා. ඇයි  ඔබතුමන්ලා ඒකට විරුද්ා ශවන්ශන්?  අශම රශේ 

"එල්එන්ජී" බලාගාර මඟින් බල  ක්තිය නිෂ්පාෙනය කිරීමට  විු ලි 

බලය නිෂ්පාෙනය කිරීමට  අොළ ශයෝනා  ඉදිි පේ කර 

තිශබනවා. ඇයි  ඔබතුමන්ලා ශම්වාට විරුද්ා ශවන්ශන්?  ඊටේ 

වඩා ඔබතුමන්ලාශේ මිත්රශයෝ   සමහර විට හැම ්ඩුක්වක්ම  

රවටා ගන්න  මිත්රශයෝ ගේ තීරණ අනුව  ීසසල්වලින් විු ලි බලය 

නිෂ්පාෙනය කරන්න වි ාල මුෙලක් වියෙම් කළා. එම අපරාාය අක් 

කර ගැනීමට අශම විු ලිබල ඇමතිතුමා අෙහස ් රාශියක් ශයෝනා 

කරලා තිශබනවා. අතිගරු නාධිපතිතුමාශේ "ශසෞභාග යශම 

ෙැක්ම" වැඩ පිළිශවළ තුළින්  සූර්ය බලශයන් විු ලිය නිෂ්පාෙනය 

කරන ගම් ෙහොහක්වේ ඇති ශ වා කියලා අපි රාර්ථනා කරනවා. 

ශම් රශේ සෑම ග්රාම නිලාාි  ශකොේඇාසයකටම ශම් වැඩ පිළිශවළ 

ශගන යන්න පුළුවන් ශලස ඉන්දියාව සමඟ සාකච්ඡා ශකොට මූලය 

රතිපාෙන ලබා ශගන තිශබනවා.  ීනනය සමඟ සාකච්ඡා කරලා 

වි ාල ශයෝනා රම රාශියක් අඛඩුඩව කරශගන යනවා.  

වාි මාර්ග අමාතය  ගරු නමල් රාපක්ෂ මැතිතුමාේ ශම් 

අවස්ථාශ  සභාශ  ඉන්නවා. ශගොවිතැන සඳහා ලය අව යයි. 

්හාර අතින් ස්වයාශපෝෂිත ලාකාවක් ශගොඩනැඟීම සඳහා වූ 

කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කිරීම සඳහා  ශම් අය වැය ශල්ඛනය තුළින් 

ශයෝනා ඉදිි පේ කර තිශබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි   අපට විශද්  මුෙල් නැහැ කියපු අයට 

මම ශම් කාරණයේ  කියන්න කැමැතියි.  අපට විශද්   ්ශයෝන 

ශගන්වා ගැනීමට සාම්රොයික ණය ්ාාර රම තිශබනවා.  නමුේ  

අලුේ ශලෝකයේ සමඟ අපි ගමන් කළ යුතුයි. It is a totally 

different world. Various investments come under bonds and 

maybe, under different monetary instruments that we can 

renegotiate and create. Let us put our minds to it.   

ශම් රටට අව ය වන්ශන් යහපේ අනාගතයක්. අශම අලුේ 

පරම්පරාව ඒ ගැන බලාශගන ඉන්නවා.  පාසලින් පිට වන හැම 

ෙරුවකුටම තාක්ෂණික ෙැනුම ලබා ගත හැකි ්කාරශම ශයෝනා 

ගරු අග්රාමාතයතුමා මුෙල් අමාතයතුමා හැටියට ශම් අය වැය තුළින් 

ඉදිි පේ කර තිශබනවා. ඔබතුමන්ලා ඒකට විරුද්ාෙ?  ඒකට 

විරුද්ා ශවන්න එපා.  ෙහස් ගණන් ෙරුවන් පාසල් හැර යනවා.  ඒ 

අයට පුුවණුවක් ලබා  ජ  නිෂ්පාෙන කාර්යට සම්බන්ා කර 

ගන්නවා.  ඒ අනුව අශම රශේ නිෂ්පාෙන වැඩිකර ගනිමින් ඔුවන් 

ාතික ්ර්ථිකයට  ොයක කර ගන්නවා.  අවසානශම ඔුවන්ට 

අලුේ ්ොයම් මාර්ග ඇති කර ජශම් අවස්ථාවට අපි පිවිශසනවා.  

මශේ කාලය අවසන් නිසා මම  ජර් ව කථා කරන්ශන් නැහැ. 

In this Budget, climate change  has also been recognized. 

This is an issue that is discussed right across the world. 

Climate change cannot be ignored.  ඒකට තිශබන මාර්ගය 

පි සරය ්රක්ෂා කර ගැනීමයි. හානිකර වායුව ඉවේ කිරීශම් 

කාර්යයට ජීව වායුව අලුතින් පි සරයට එකතු කරන්න. අශම 

මුුවු කරශම උෂ්ණේවය වැඩිශවමින් තිශබනවා. ශම්වා ගැන ගරු 

අග්රාමාතයතුමා ශම් අය වැය ශල්ඛනශම සඳහන්  කර තිශබනවා. 

ඉදිි ශම ජ සාවර්ානය පමණක් ශනොව  අලුේ මඟක ඉදිි යක් 

පිළිබඳ ෙැන් සාකච්ඡා වන විෂයය අපට විතරක් සීමා කර ගන්ශන් 

නැතිව ශලෝකය සමඟ ඇති වී තිශබන සාකච්ඡාශ  ජ එවැනි 

ක්රියාවක් ඇති කළ හැකි රටක් බවට ලාකාව පේශවනවා. The 

global economic slow down is about 5.2 per cent. අපි තවම 

ශය ජ තිශබනවා  on a positive growth for which Parliament 

must support.  

මුෙල් පිළිබඳ බියක් ෙක්වනවා. ඒක ඇේත. නමුේ මුෙල් අව ය 

ශවනවා  ශම් කාර්යභාරය ඉදිි යට ශගන යන්න. අශම වයාපාි ක 

රාව  ක්තිමේශවලා වි ්වාසශයන් යුතුව ්ර්ථිකශම 

හුවල්කරුවන් ශවන්න නනෑ. අශම වැඩ කරන නතාව 

වි ්වාසශයන් යුතුව එහි හුවල්කරුවන් විය යුතුයි. අශම ශගොවි 

නතාවට තමන්ශේ නිෂ්පාෙන අශළවි කර ගැනීමට පමණක් 

ශනොව  නිෂ්පාෙනය සඳහා අව ය රුකුල් ව ශයන් ශපොශහොර 

සහනාාාරය ලබා  ජ  විවිා ශගොවි නිෂ්පාෙන සඳහා ඉහළ මිලක් 

ලබා  ජ තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  ඔබතුමා හිටපු කෘෂිකර්ම 

අමාතයවරයකු හැටියට ඉතා ශහොිනන් ෙන්නවා  අශම 

නිෂ්පාෙනයේ  එහි අවසාන අශළවියේ අතර ිරයයට 38ක් පමණ 

නාස්ති වන බව. අපි ශගොවියාට ්ාාර කරනවා; ශගොවියා 

නිෂ්පාෙනය කරනවා. ඒවා ්රක්ෂා කර ගත හැකි විධි රම සඳහා 

අලුේ ශයෝනා රාශියකට රුපියල් බිලියන ගණනාවක් ශවන් කර 

තිශබනවා. ශම් ර ්නයට අපි මැදිහේ ුව ශණොේ  අශම ශගොවි 

නතාවට අලුේ ්ොයමක් ලැශබනවා පමණක් ශනොව අෙට වඩා 

වි ාල ව ශයන් ශලෝකයට අපනයනය කළ හැකි අලුේ 

ශෙොරටුවක්ෙ විවෘත ශවනවා.  

විරුද්ා පක්ෂයක් ුවණාම  විශ නනය කිරීම සාාාරණයි. 

හැබැයි විරුද්ා පක්ෂය පිළිගත හැකි විශ නනයක් කරනවා නම් 

ඉතාම ශහොඳයි. මශේ මිත්ර හර්ෂ ෙ ිරල්වා මන්ත්රීතුමා සමඟ අපි 

නිතරම කථා කරනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට මතක ශන්  

මහ බැාකුවට කළ හදිය. ඒ සම්බන්ාශයන් අපි විශ නනය කළා. 

විශ නනය කළ අශම මන්ත්රීතුමන්ලා ශගන ගිහින් ඇතුළට ෙැම්මා. 

අශම හිටපු රාය නිලාාි න් ශගන ගිහින් ඇතුළට ෙැම්මා. ශබොරු 

නීතියක් හැු වා. ගැසේ පත්රයක් නිකුේ කරලා ශගන ගිය ෙඩයම 

ගැන ෙන්නවා ශන්. අපි  කුවරුවේ ෙඩයම් කරන්ශන් නැහැ. වැරැදි 

කශළොේ ශගෙර යන්න නනෑ කියන එක ඉතා පැහැදිලිව කියනවා. 

ඒක ඇේත. ඒක නාධිපතිතුමා කියනවා. වැරැදි කරන  වැඩ 

කරන්ශන් නැති රාය ශස වයක් ශහෝ ශවන ශස වයක් තබා ගන්න 

633 634 



පාර්ලිශම්න්තුව 

බැහැ. ශපෞද්ගලික සමාගමක් නම් සාර්ථකේවය ශපන්නුම් 

කරන්ශන් වැඩ කිරීම මතයි. වැඩ ශනොකර අපට ඒක කරන්න 

බැහැ. 

අපි ෙන්නවා  ිරල් ශරදි ර න්යකට හිටපු නාධිපති 

ශල්කම්තුමා ෙඩයම් කරලා ඇතුළට ෙැමූ බව. මම එතුමා බලන්න 

ගිය අවස්ථාශ   ශොන්ස්ටන් රනාන්ු  ඇමතිතුමාේ ඇතුශළ  ිරටියා. 

ඒ එක්කම  ඊශම කථා කළ තිස්ස අේතනායක මන්ත්රීතුමාේ 

ිරටියා. එතුමා ඒ හිටිශමේ ශේ රුමක් ඇති කථාවකටෙ? 

රාතන්ත්රවාෙය  ක්තිමේ ශකොට නීතිය ඉදිි ශම සාාාරණේවය 

ඉටු කිරීම සඳහා රශේ ිරාහල  ශෙමළ  මුස්ලිම් හැමශෙනාටම 

තිශබන අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීමට අව ය වැඩ පිළිශවළ ඉදිි යට 

ශගන යෑමට නනෑ වන්ශන් මූලයමය  ක්තියයි.  

ශකොළඹ දිස්්රික්කය නිශයෝනය කරන මන්ත්රීවරයකු හැටියට 

ශම් කාරණයේ සඳහන් කරලා මශේ කථාව අවසන් කරන්නම්. 

ගරු කථානායකතුමනි  කැලණිවැලි ු ම්ි ය මාර්ගශම පාසල් 

ෙරුවන් ඇතුළු ලක්ෂ සාඛයාත නයා උශද්  ෙවල්  සවස 

ශකෝච්ිකශයන් ගමන් කරනවා. ශම් ු ම්ි ය ශ ගවේ කර ගැනීම 

සඳහා එම ු ම්ි ය මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීමට ශම් අය වැය 

ශල්ඛනශයන් මුෙල් ශවන් කර තිශබනවා. සෑම දිස්්රික්කයකටම 

වාශේ රාාන වයාපෘතියක් ලබා  ජලා තිශබනවා. A national 

project and a district project have been proposed for every 

district in the country. උතුරට  නැ ශඟනහිරට  හැම 

දිස්්රික්කයකටම වයාපෘති ලබා  ජලා තිශබනවා. වි ්වවිෙයාල 

පද්ාතිය වැඩි කර තිශබනවා. ශවනේ ්යතන අලුතින් ඇති 

ශවනවා. එම නිසා අපි ශම් අය වැය ශල්ඛනය ක්රියාේමක කිරීම 

සඳහා සහශයෝගය  ජම ඉතාම වැෙගේ.  

ඉන්දියාව  ීනනය හා පානය සමඟ වාිරොයක ශවශළඳ 

තේේවයක් හො ගැනීමට ඉඩකඩ තිශබනවා. ්නාර්ය හර්ෂ ෙ 

ිරල්වා මැතිතුමනි  ඒ ඉඩකඩ රශයෝනයට ගැනීමට අප 

උේසාහයක ශයශෙන්න නනෑ. ඒ ඉඩකඩ රශයෝනයට ගැනීම 

තුළින් අපශේ නිෂ්පාෙන  අශම ද්රවයයන් වැඩිකරශගන  

සහශයෝගය  වි ්වාසය දිනාශගන  joint ventures, ්ශයෝන ඇති 

කර ගැනීශම් අවස්ථා ඇති ශවනවා.  

අපි ෙන්නවා   regionally, trade agreements and economic 

blocs have emerged කියලා. අපි ඒවා සමඟ කටයුතු කිරීමට 

බලාශපොශරොේතු ශවනවා. අපට ්ාාර ශෙන මැෙ ශපරදිග ගල්ෆ ්

රටවල් කිිරවක් අශම රටට එශරහිව කිිරම කටයුේතක් කරලා 

නැහැ. ඔුවන් අපට සහශයෝගය  ජලා තිශබනවා. අශම අයට 

්රක්ෂාව  ජලා තිශබනවා. අපට ඒ වයාපෘති -   

 

ගුණ රවුෆ් හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ඔබතුමා විශද්  අමාතයතුමා හැටියට - 

 
ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපි බොොට කථා කරමු. Hon. Rauff Hakeem, my Ministry's 

Vote is coming up on Wednesday. 

ගුණ රවුෆ් හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ගරු කථානායකතුමනි  එතුමා ඉස්ලාීනය රටවල් ගැන කථා 

කළා. ඉස්ලාීනය රටවල ඔක්ශකෝම තානාපතිවරු එකතු ශවලා 

නාධිපතිතුමාට ලියුමක් ලි වා  ශකොශරෝනා වැලිනලා මිය යන 

මුස්ලිම් ාතිකයන්ශේ ිරරුරු භූමොනය කිරීශම් අයිතිය ලබා 

ශෙන්න කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි  ඒ ගැනේ සලකා බලන්න 

කියලා මම ඉල්ලා ිරටිනවා. 
 

ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
්ඩුක්ව ඒ ගැන සලකා බැීනම වවෙයවරුන්ට භාර  ජලා 

තිශබනවා. ඒ ගැන අපි රිරද්ධිශම රකා  කළා. එම නිසා කලබල 

ශවන්න එපා  ගරු රුවෆ් හී ම් මන්ත්රීතුමනි. ඊට වඩා ශහොඳයි 

ඔබතුමා - [බාාා කිරීමක්] ශයෂඇ් මන්ත්රීවරයකු හැටියට ඔබතුමා 

කළ බැගෑපේ ඉල්ීනමට මම සවන් ශෙනවා. මම කියන්න 

අකමැතියි  පාස්කු දිනශම ුවණු ිරද්ධි ශවනුශවන් ්රක්ෂාව 

ශෙන්න කථා කළ හැටි. ඒ ගැන මම කනගාටු ශවනවා. ඒවාේ 

ිරහිපේ කරන්න නනෑ. ශම් රශේ සානාරක වයාපාරය 

සම්පූර්ණශයන් අඩපණ ුවණා  ඒ ිරු වීශමන් පස්ශස . අශම රශේ 

මහන වි ්වාසය නැතිව ගියා. ශපොලිස්පතිතුමා ඉවේ කර ගන්න 

බැි ව  ඒ ශද්වල් රැක ශගන හිටියා. එවැනි ශද්වලුේ ඉතිහාසශම 

ිරු  ුවණා. අපි ඒවා නිවැරදි කරශගන ඉදිි යට යමු. මම ඔබතුමාට 

ඉතා නනෑකමින් කියනවා  ඔබතුමා ඉදිි පේ කළ කරුණු සලකා 

බලන බව.  

The Gulf countries have had no major problem in 
economic terms. Hundreds of thousands of expatriates are 
working there. After every discussion with the Hon. 
Prime Minister, they have granted assistance for our 
projects. එය අපි ඉතාම ශගෞරවශයනුයි ශම් අවස්ථාශ  ිරහිපේ 
කරන්ශන්.  

විරුද්ා පක්ෂශම ගරු නායකතුමා උේසාහයක් ෙැරුවා  

ාතයන්තරය අප සමඟ අමනාපයි කියා කියන්න. ාතයන්තරය 

අප සමඟ අමනාප නැහැ. ්ාාර ශෙන කිිරම ්යතනයක් ශහෝ 

අරමුෙලක් ශ්රී ලාකාව සමඟ අමනාප වී නැති බව විපක්ෂ 

නායකතුමාට සහ එතුමාට උපශෙස් ශෙන අයට මම කියන්න නනෑ.   

ශම් ඉදිි පේ කර තිශබන අය වැය ශල්ඛනශම වැෙගේකම මා 

යළිේ ිරහිපේ කරනවා  ගරු කථානායකතුමනි. ශබෞද්ායන් 

හැටියට අපට උේඇාන වීර්යශයන්   ක්තිශයන් ශම් රට යළිේ 

ශගොඩ නඟන්න පුළුවන් බවට වි ්වාසයක් තිශබනවා. ඔබතුමා 

ෙන්නවා  ෙවස් හතළිස්පහක් ශහෝ හැේතෑපහක් ඇතුළත ශම් මහ 

ශපොශළොශ  නනෑම ශභෝගයක් වැශවන බව; ඵල ෙරන බව. ඒකයි 

ශම් මහ ශපොශළොශ  සශ්රීකකම. ඒක ශේරුම් අරශගන ගමින් ගමට 

වැඩ කිරීශම් ක්රියාමාර්ග ශසෞභාගයශම ෙැක්ම තුළින් අපි සාර්ථක 

කර ගනිමු.  

අවසාන ව ශයන් ශම් කාරණයේ මශේ මිත්රයන්ට සඳහන් 

කරන්න නනෑ. මට මතකයි  එතුමන්ලා ශබොශහෝ විට විශද්ය ය 

රාය නායකයන්ශේ කථාවලින් උද්ාෘත පාඇ කියවා 

එතුමන්ලාශේ කථාව නැවැේතුවා. මට මතකයි  there was a 

quotation of John F. Kennedy, President of the United States, 

made. John F. Kennedy, one of the youngest Presidents of 

the United States, said at his Inauguration, “Ask not what 

your country can do for you - ask what you can do for your 

country”. ඔබලාටේ කිව යුේශේ එයයි. ශම් ශවලා ශ  රට 

ශවනුශවන් කළ යුතු ශද් කිරීශමන් අපට ශමොනවාෙ ලැශබන්ශන් 

කියන කථාවට ශනොව  මහන නිශයෝජිතයන් හැටියට අප විිරන් 
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ගුණ අනුර දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු කථානායකතුමනි  මට අවස්ථාව ලබා  ජම පිළිබඳව 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. විශ  ෂශයන් ශම් අය වැය 

ශල්ඛනය පිළිබඳව ෙැන් දින තුනක් තිස්ශස  විවාෙ ශවනවා. පැවැති 

පාලනය විිරන් පවතින පාලනයට ශනෝෙනා කරනවා  ඔුවන්ශේ 

පාලන කාලය යහපේ බවේ; වර්තමාන පාලන කාලය අයහපේ 

බවේ. වර්තමාන පාලනය කියනවා  පැවැති පාලනය අයහපේ 

බවේ  පවතින පාලනය ශසෞභාගයවේ බවේ. 

ගරු කථානායකතුමනි  සැබැවින්ම ිරු  වී තිශබන්ශන් ඒක 

ශනොශවයි. අශම රට ෙ ක ගණනාවක් තිස්ශස  එකම මාවතක  ජර්  

කාලයක් ගමන් කිරීශමන් ්ර්ථිකය වි ාල කඩා වැටීමකට ලක් වී 

තිශබනවා. සාමානයශයන් ගේශතොේ  ිරයලු ්ඩුක් එකම පාරක 

ු වන බස් ි යක් වාශගයි. කාලශයන් කාලයට ි යු රු මාරු 

කරමින්  ශබෝඩ් එක ශවනස් කරමින් ගමන් කරනවා. 

1  0 ජ  "මානුෂික මුුවණුවර" ශබෝඩ් එක; අලුේ ි යැු ශරක්. 

2221 ජ "යළි පුුණෙමු ශ්රී ලාකා" ශබෝඩ් එක; අලුේ ි යැු ශරක්. 

2225 ජ "රට ශපරට" ශබෝඩ් එක; අලුේ ි යැු ශරක්. 2215 ජ "යහ 

පාලන" ශබෝඩ් එක; ි යැු රන් ශෙශෙශනක්. 221  ජ සහ 2222 

්රම්භශම ජ "ශසෞභාගයශම ෙැක්ම" ශබෝඩ් එක; අලුේ ි යැු ශරක්. 

හැබැයි  පැරණි බස් එක පැරණි පාශර්ම  ජර්  කාලයක් ගමන් 

කරමින් තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් වන විට අශම රශේ ්ර්ථිකශම 

රාාන ක්ශෂ ත්ර 5ක් අර්ුණෙයට මුුවණ  ජ තිශබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි  අශම රශේ ්ර්ථිකය පානවිා 

අර්ුණෙයකට මුුවණ  ජ තිශබනවා. ශකොවිඩ් වසාගතය ශහ තු 

ශකොටශගන එම අර්ුණෙය තවේ තීව්ර වී තිශබනවා. ඒ නිසා 

සාමානයශයන් ගේශතොේ  එය හිඟන්නාශේ පාත්රයට ශහනුවරා 

පාේ ුවණා හා සමානයි.  කඩා වැශටමින් තිුණණු ්ර්ථිකයට ශමම 

ශකොවිඩ් වසාගතය තවේ බරපතළ තේේවයක් නිර්මාණය ශකොට 

තිශබනවා. අශම ්ර්ථිකශම තිශබන පානවිා අර්ුණෙ  කවශර්ෙ? 

පළමු අර්ුණෙය තමයි  අශම ්ර්ථිකශම නිෂ්පාෙනය කඩා වැටී 
තිශබන එක. උොහරණයක් හැටියට ගේශතොේ  221  ශහොඳ 
වර්ෂයක් ශනොශවයි. 221  හා සාසන්ෙනශම ජ කෘෂිකර්ම හා ධීවර 
ක්ශෂ ත්රය 2222 අශගෝස්තු මාස ශම 31 ෙක්වා වූ මුල් මාස 8 
ඇතුළත ිරයයට 5.6කින් කඩා වැටී තිශබනවා. ශේ නිෂ්පාෙනය 
මුල් මාස 8 ඇතුළත ිරයයට 27.5කින් බිඳ වැටී තිශබනවා. රබර් 
නිෂ්පාෙනය මුල් මාස 8 ඇතුළත ිරයයට 8.7කින් බිඳ වැටී 
තිශබනවා. කරදිය ධීවර නිෂ්පාෙනය මුල් මාස 8 ඇතුළත ිරයයට 
8.1කින් කඩා වැටී තිශබනවා. මිි දිය මේසය නිෂ්පාෙනය ිරයයට 
10.0කින් කඩා වැටී තිශබනවා. කාර්මික නිෂ්පාෙනය ිරයයට 
7.8කින් කඩා වැටී  තිශබනවා. ඒ අනුව  අශම රශේ නිෂ්පාෙන 
අර්ුණෙයක් තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  තවේ පැහැදිලි කශළොේ  අශම රටට 
අව ය සීනිවලින් ිරයයට  1.0ක් අපි පිට රටින් ්නයනය 
කරනවා. අපට අව ය අර්තාපල්වලින් ිරයයට 58.3ක් අපි පිට 
රටින් ්නයනය කරනවා. අපට අව ය වියලි මිි ස්වලින් ිරයයට 
77.6ක් පිට රටින් ්නයනය කරනවා. ශලොකු ලූනු අව යතාශවන් 
221  ජ ිරයයට  2ක් පිට රටින් ්නයනය ශකොට තිශබනවා. බඩ 
ඉි ඟු අව යතාශවන් ිරයයට 2 ක් පිට රටින් ්නයනය ශකොට 
තිශබනවා. මුා ඇට අව යතාශවන් ිරයයට 60ක් පිට රටින් 
්නයනය ශකොට තිශබනවා. කුරක්කන් අව යතාශවන් ිරයයට 
02ක් පිට රටින් ්නයනය ශකොට තිශබනවා. ශසෝයා ශබෝාික 
අව යතාශවන් ිරයයට 78ක් පිට රටින් ්නයනය ශකොට 

637 638 



පාර්ලිශම්න්තුව 

තිශබනවා. ශමොකක්ෙ ශම් රටට ිරු  වී තිශබන්ශන්? ෙ ක ගණනක් 
තිස්ශස  එකම මාවතක ගමන් කරපු ශම් ්ර්ථිකය අශම රශේ 
නිෂ්පාෙනය මුළුමනින්ම බිඳ වේටා තිශබනවා. ශම්ක අලුේ 
්ර්ථිකයක් ශනොශවයි  ශම්ක අලුේ ්ර්ථික ෙැක්මක් ශනොශවයි. 
ශම්ක ගරු මහින්ෙ රාපක්ෂ අගමැතිතුමා මුෙල් අමාතයවරයා 
හැටියට ඉදිි පේ කළ 11වැනි අය වැය ශල්ඛනය.  

රාය අමාතය අජිේ නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමා අුවරුු  12ක් මහ 

බැාකුශ  අධිපතිවරයා ව ශයන් කටයුතු කළා. වර්තමාන 

නාධිපති ශල්කම්වරයා මුෙල් අමාතයාා ශම ශල්කම්වරයා 

හැටියට  ජර්  කාලයක් කටයුතු කර තිශබනවා. ඒ ්රිේවය තමයි 

ශම් අය වැය ශල්ඛනය හෙන්ශන්. එම නිසා පසුගිය අසාර්ථක 

ගමන් මඟම තවේ දිගු කාීනන අසාර්ථක ගමනකට ශගන යන බව 

තමයි ශපන්නුම් කර තිශබන්ශන්. පළමුශකොටම නිෂ්පාෙනශම කඩා 

වැටීම.  

ගරු කථානායකතුමනි  අශම රාය ්ොයම ීනනවීශම් ගැටලුව 

ශෙවැන්නයි. ශම්වාට විසඳුම් ශසොයා ගත යුතු නැද්ෙ? 221  මුල් 

මාස අටට සාශමක්ෂව ශම් වර්ෂශම අශම රශේ ්ොයම ිරයයට 

20කින් කඩා වැටී තිශබනවා. 221  මුල් මාස අශේ රාය ්ොයම 

බිලියන 1 225ක් වනශකොට 2222 ජ එය බිලියන  26.0යි. ඒ අනුව  

ිරයයට 20කින් කඩා වැටී තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  අශම රශේ වියෙම ගැන බලමු. ශම් 

වනශකොට අපි වි ාල ්ොයම් වියෙම් පිළිබඳ ගැටලුවකට මුුවණ  ජ 

තිශබනවා. උොහරණයක් හැටියට ගේශතොේ 2221 වසශර් ජ 

තමුන්නාන්ශස ලා අශමක්ෂා කරනවා  ්ඩුක්ශ  වියෙම බිලියන 

0   1යි  ්ොයම බිලියන 1   0යි කියලා. ඒ කියන්ශන් රාය 

වියෙමින් ිරයයට 3 යි ්ඩුක්ශ  ්ොයම බවට පේවී තිශබන්ශන්. 

2222 ජ රාය වියෙම බිලියන 0 718යි  ්ොයම බිලියන 1 555යි. 

බිලියන 1 555ක ්ොයමක් ලබා ගනිමින් බිලියන 0 718ක 

වියෙමක් කරනවා. ඒ කියන්ශන් රශම වියෙම් හා සාසන්ෙනය 

කරලා බලනශකොට රශම ්ොයම ිරයයට 32යි. එශහම බැලුවාම 

ශම් බිලියන 1 555 ලැශබන්ශන්ේ නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි  

අශගෝස්තු මස 31 ෙක්වා ්ොයම ලැබී තිශබන්ශන් බිලියන  26යි. 

නනෑ නම් අපි හිතමු  ශම් අශගෝස්තු මාසය කියලා. එශහම නම්  

ඉදිි  මාස හතරට තව බිලියන 052ක් ලැශබයි. එතශකොට 

ඔක්ශකෝම ගේශතොේ බිලියන 1 352ක් ශවයි. 2222 ජ රශම මුළු 

්ොයම  බිලියන 1 352ක් වනශකොට රශම වියෙම බිලියන 

0 018යි. ඒ කියන්ශන් රශම  වියෙමින් ්ොයම ිරයයට 28යි.  ත 

28ක් උපයන ශකොට  ත 122ක් වියෙම් කරන්න ිරු  වී තිශබනවා. 

ඉතින් ශම් ්ර්ථිකය යහපේෙ? එම නිසා ශම් රාය ්ොයම කඩා 

වැටීම වි ාල ශලස අර්ුණෙයක් නිර්මාණය ශකොට තිශබනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි  රාය ්යතනවල ිරු වන පාක්ව එම අර්ුණෙය 

තවේ තීව්ර කරනවා.  

උොහරණයක් හැටියට ගේශතොේ රාය ්යතන 52ක් 

තිශබනවා. ශම් රාය ්යතන 52න් රාය ්යතන 31ක්ම පාක් 

ලබනවා. ගරු කථානායකතුමනි  ශම් පළමු මාස අශේ ඒ 

කියන්ශන් අශගෝස්තු මාසශම 31ශවනි ො ෙක්වා  රාය ්යතනවල 

මාස අශේ පාක්ව බිලියන 82යි. එනම්  මිලියන 7  871යි. මුල් මාස 

අටට රාය ්යතන බිලියන 82ක් පාක් ලබනවා. ඉතිි  මාස 0ට 

බිලියන 02ක් පාක් ලැුණශවොේ  මුළු පාක්ව බිලියන 122යි.  ශම් 

රාය ්යතන ටික ශම් අුවරුද්ශද් ලබන පාක්ව බිලියන 122ක් 

කියන්ශන් ශකොපමණ රමාණයක්ෙ  ගරු කථානායකතුමනි. එම 

පාක්වල ස්වභාවය මම ඔබතුමාට ශපන්වන්නම්. විශ  ෂශයන් 

ගේශතොේ ශම් මුල් මාස අටට ලාකා විු ලිබල මඩුඩලය මිලියන 

31 222ක් පාක් ලබා තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි  ඉතිි  මාස 

හතශර් පාක්වේ එකතු ුවශණොේ වළක්වන්න බැි  විධියටම ලාකා 

විු ලිබල මඩුඩලශම පාක්ව මිලියන 05 222ට වඩා වැඩිවනවා. 

හැබැයි  පසු ගිය අුවරුද්ෙට වඩා ශම් අුවරුද්ශද් පාක්ව ටිකක් අක් 

ශවලා තිශබනවා. ඒ  විු ලි උේපාෙනය අක් වීම සහ ීසසල් මිල 

පහළ යෑම නිසා. හැබැයි  මිලියන 05 222ක පාක්වක් ලාකා 

විු ලිබල මඩුඩලය ශම් අුවරුද්ශද් ලබනවා. ඒ වාශේම 

ඛනිශතල් නීතිගත සාස්ථාව අරශගන බලමු.  

 
ගුණ (ආචාර්ය) ෙරත් වීරනෙේකර මහතා ිපළාත් ෙභා හා 
පළාත් පාලන කටයුතු රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசகர - ைொகொண சமபகள் 

ைற்றும் உள்ளூரொட்சி இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - State Minister of 
Provincial Councils and Local Government)   
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා ෙැන් කි වා  නිෂ්පාෙනය කඩා 

වැටිලා; ්ොයම කඩා වැටිලා කියලා. 

 
ගුණ අනුර දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

තවම ඒවා කියලා අවසන් නැහැ. 

 

ගුණ ිආචාර්ය) ෙරත් වීරනෙේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசகர)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera)   
රාය ්යතන කඩා වැටිලා කියලාේ ඔබතුමා කි වා. ශම්වා 

ශකොශරෝනා වසාගතයේ එක්ක ඇති වූ ශලෝක අර්ුණෙය නිසා වූ 

ශද්වල් කියලා ඔබතුමා හිතන්ශන් නැද්ෙ?  

 

ගුණ අනුර දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

නැහැ. 

 

ගුණ ිආචාර්ය) ෙරත් වීරනෙේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசகர)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera)   
ඔබතුමන්ලාශේ රයක් තිුණණා නම්  ඔබතුමා ශමොකක්ෙ 

කරන්ශන්? 

 

ගුණ අනුර දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු කථානායකතුමනි  මම අෙ පළමුශකොටම උේසාහ 

කරන්ශන් ශම් පානවිා අර්ුණෙයේ  ශම් අර්ුණෙයට ්ඩුක්ව ලබා 

ශෙන විසඳුම්වල තිශබන අසාර්ථකේවයේ ශපන්නුම් කරන්නයි. 

මුෙල් අමාතයාා ශම විවාෙය  ශම් විවාෙශම අවසන් දිනශම  

පැවැේශවනවා. එම අවසන් දිනශම ජ ශම් අර්ුණෙශයන් ශගොඩ ඒම 

සඳහා තිශබන වැඩ පිළිශවළ කුමක්ෙ කියලා මම කියන්නම්.  

ගරු කථානායකතුමනි  මාස තුනක හතරක ශකොවිඩ් 

වසාගතයකින් ්ර්ථිකයක් කඩා වැශටනවා නම්  එයින් ශපන්නුම් 

කරන්ශන් අපට ්ර්ථිකයක් ශනොතිුණණු බවයි. එශහම ්ර්ථික 

කඩා වැශටන්ශන් නැහැ. ඒක මතක තබාගන්න. ශම්ක අපි දිගු 

කාීනනව මුුවණ  ජ තිශබන අර්ුණෙයක් කියන එක මම කලිනුේ 

කි වා. හිඟන්නාශේ පාත්රයට ශහනුවරා පහේ ුවණා වාශේ ශම් 

ශකොවිඩ් වසාගතය ශම් අර්ුණෙය තීව්ර ශකොට තිශබනවා. හැබැයි  

639 640 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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පාත්රය හිස්. හිඟන්නාශේ පාත රය තමයි  රට. ඒකයි ඇේත. ගරු 

කථානායකතුමනි  ශම් වසශර් SriLankan Airlines එශක් පාක්ව 

ෙැනට මිලියන 36 222යි. ඉතිි  මාස හතශර් ජේ රුපියල් මිලියන 

18 222ක විතර පාක්වක් ලබනවා. ්සන්න ව ශයන් ගේශතොේ  

රුපියල් මිලියන 55 222ක පමණ පාක්වක් ලබනවා  එයාර් ලාකා 

සමාගම. ශම් ිරයල්ලම එකතු කළාම පාක්ව ශකොච්නරෙ? රාය 

්යතන 31ක පාක්ව ශම් මුල් මාස අටට රුපියල් මිලියන 

82 222ක්. තව රුපියල් මිලියන 02 222ක පාක්වක් ුවශණොේ  

ිරයල්ල රුපියල් මිලියන 122 222ක්. ෙැන් තමුන්නාන්ශස ලාශේ 

අය වැය ශයෝනා ශමොනවාෙ? ෙැන් තමුන්නාන්ශස ලා සාරගර්භ 

ශයෝනා ඉදිි පේ කරලා තිශබනවා ශන්. ශයෝනා 36ක් 

තිශබනවා. ශම් ශයෝනා 36ට ශවන් කරලා තිශබන්ශන්  රුපියල් 

බිලියන 102යි. 

රාය ්යතන තිස්එශක් පාක්ව රුපියල් බිලියන 122යි. 

තමුන්නාන්ශස ලා කියනවා  පාරවල් හෙන්න රුපියල් බිලියන 

22යි; කිශලෝීනටර් ලක්ෂයක් කාපේ කරන්න රුපියල් බිලියන 22යි 

කියලා. හැබැයි  එයාර් ලාකා එශක් පාක්ව රුපියල් බිලියන 55යි. 

එයාර් ලාකා එශක් පාක්ව බැලුවාම  තමුන්නාන්ශස ලා කියන 

විධියට කිශලෝීනටර් ලක්ෂ තුනක පාරවල් කාපේ කරන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි  වි ්වවිෙයාල හතරක් සෑ ජම සඳහා 

රුපියල් බිලියන 2ක් ශවන් කර තිශබනවා. හැබැයි  රාය 

්යතනවල පාක්ව රුපියල් බිලියන 122යි. ඒ කියන්ශන් බිලියන 

2කට වි ්වවිෙයාල හතරක් හෙන්න පුළුවන් නම්  බිලියන 122ට 

වි ්වවිෙයාල 202ක් හෙන්න පුළුවන්. ශමොකක්ෙ ශම් ිරු  වී 

තිශබන්ශන්? ශම් රායශම ්යතනවල බිඳ වැටීම රාය ්ොයමට 

තවේ වි ාල අර්ුණෙයක් නිර්මාණය කරනවා.  ඒ නිසා ඇති වන 

ශෙවැනි අර්ුණෙය තමයි  රාය ්ොයම ීනන  වීම. එයට 

තමුන්නාන්ශස ලා සතුව විසඳුම් තිශබනවාෙ කියලා ඉදිි පේ කළ 

යුතුව තිශබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි  ඊළඟට තුන්වන අර්ුණෙය. අශම රට 

මුුවණ  ජලා තිශබන තුන්වන අර්ුණෙය තමයි  ශගුවම් ශ  ෂශම ඇති 

වී තිශබන හිඟය. ශමයට විසඳුම් ලබා ගත හැක්ශක් ශකශස ෙ? 

221  වසශර් ්නයන සඳහා වැය වී තිුණණා  ශඩොලර් මිලියන 

1  337ක්. අපනයන ්ොයම තිශබන්ශන්  ශඩොලර් මිලියන 

11  02යි. 221  ශඩොලර් මිලියන 7 3 7ක  ඒ කියන්ශන් ්සන්න 

ව ශයන් ශඩොලර් බිලියන 8ක ශවශළඳ ශ  ෂශම හිඟයක් තිුණණා.  

්නයන සහ අපනයන අතර තිශබන පරතරය ශඩොලර් බිලියන 

8යි. ්නයන සඳහා යන වියෙමින් අපනයන ්ොයම අක් කළාම 

අපට ශවළඳ ශ  ෂශම බිලියන 8ක හිඟයක් ඇති වී තිශබනවා. ඒ 

බිලියන 8 හිඟය තවේ වර්ානය ශවමින් පවතිනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි  උොහරණයක් හැටියට  ගේශතොේ පසුගිය 

අුවරුද්ශද් මුල් මාස අශේ ්නයන වියෙම  ශඩොලර් මිලියන 

12 886යි; අපනයන ්ොයම  ශඩොලර් මිලියන 8 232යි.  221  මුල් 

මාස අශේ ශවශළඳ ශ  ෂශම හිඟය ශඩොලර් මිලියන 0 860යි. 

හැබැයි  ශම් මුල් මාස අශේ ්නයන වියෙම ශඩොලර් මිලියන 

12 258යි; අපනයන ්ොයම ශඩොලර් මිලියන 6 005යි. එතැන 

ශඩොලර් මිලියන 3 813ක හිඟයක් තිශබනවා. බැලූ බැල්මට 

නිවැරදියි වාශේ ශන්. හිඟය ගිය මාස අශේ  ශඩොලර් බිලියන 0යි; 

ශම් මාස අශේ ශඩොලර් බිලියන 3.8යි. හැබැයි  ශම් ශඩොලර් බිලියන 

3.8 නිර්මාණය ුවශඩු ශකොශහොමෙ? ඒ  විශ  ෂ තේේවයක් 

ශහ තුශකොටශගන. ඒ  අපනයන වැඩි ශවලා ශනොශවයි. 221  මුල් 

මාස අශේ අපනයන ්ොයම ශඩොලර් මිලියන 8 232යි; ශම් 

අුවරුද්ශද් මුල් මාස අශේ ශඩොලර් මිලියන 6 005යි.  ඒ අනුව  මුල් 

මාස අශේ අපනයන ්ොයම ශඩොලර් මිලියන 1 585කින් අක් වී 

තිශබනවා. එශහමනම්  ශම් මාස අශේ ්නයන සහ අපනයන අතර 

පරතරය ශඩොලර් බිලියනයකින් අක් ුවශඩු ශකො ශහොමෙ? අපනයන 

වැඩි ශවලා ශනොශවයි  ්නයනය අක් වී තිශබනවා. ්නයන අක් 

ශවන්න සාාක ශෙකක් තිුණණා. එක් ශහ තුවක් තමයි  ඉන්ාන 

සඳහා යන වියෙම අක් වීම. ශමොකෙ  ඉන්ාන පාවිච්ිකය අක්වීමේ  ඒ 

වාශේම ඉන්ාන මිල අක්වීමේ ශහ තුශකොටශගන 221  අුවරුද්ශද් 

මුල් මාස අටට වඩා ශම් අුවරුද්ශද් මුල් මාස අශේ මිලියන 876ක 

අක් වීමක් තිශබනවා  ඉන්ාන ්නයනශම. අන්න ඒ වාිරය 

තිශබනවා. අශනක් ශහ තුව  යම් යම් භාඩුඩ ්නයනය සීමා කිරීම. 

යම් යම් භාඩුඩ ්නයනය සීමා කිරීම නිසා ්නයන වියෙම අක් වී 

තිශබනවා. හැබැයි  ශම්ක දිගු කාීනන ශලස කරන්න පුළුවන්ෙ? 

සමාය සාමානය තේේවයට එනශකොට ඉන්ාන ඉල්ලුම වැඩි 

වනවා. ඉන්ාන ඉල්ලුම වැඩි වනශකොට ශලෝකශම ඉන්ාන මිලේ 

ඉහළ යනවා. ඒ නිසා ශම් අුවරුද්ශද් ඉන්ානවලින් එන ශඩොලර් 

මිලියනයක පමණ අතිි ක්තය 2221 ජ ලැශබන්ශන් නැහැ. 

ඊළඟට  ්නයන සීමා කිරීම ශම් විධියට පවේවාශගන යන්න 

පුළුවන්ෙ? වාහන ්නයනය සීමා කිරීම තවු රටේ  ජර්  කරන්න 

පුළුවන්ෙ? කරන්න බැහැ. කශළොේ  ඒශකන් වියෙම වැඩි වනවා. 

වාහන පරණ ශවනශකොට ඒ ශවනුශවන් ගන්නා අමතර 

ශකොටස්වල වියෙම වැඩි ශවනවා. ඒක නිසා ්නයනය වහලා තියා 

ගන්න බැහැ. ඒ නිසා අුවරුද්ෙක වැනි ශකටි කාලයකට ්නයන 

අපනයන අතර පරතරය ශඩොලර් බිලියනයකින් අක් කර ගේතාට 

ශම්ක දිගු කාීනනව පවතින්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ්සන්න ව ශයන් 

ගේශතොේ අක්ම තරමින් ශඩොලර් බිලියන 7ක වේ ්නයන සහ 

අපනයන අතර පරතරයක් නිර්මාණය ශවනවා. හැබැයි  ඒකට 

අශනක් පැේශතන් අපට අහිතකර තේේවයක් නිර්මාණය 

කරනවා  විශ  ෂශයන්ම සානාරක වයාපාරයට. සානාරක 

වයාපාරශයන් ගිය අුවරුද්ශද් ශඩොලර් බිලියන 3.6ක් අපට ලැුණණා. 

හැබැයි  ශම් අුවරුද්ශද් ලැබිලා තිශබන්ශන් ශඩොලර් මිලියන 

 56යි. උපි ම ුවශණොේ ශඩොලර් බිලියනයක් ලැශබයි. ගිය 

අුවරුද්ශද් සානාරක වයාපාරශයන් ශඩොලර් බිලියන 3.6ක් ලැුණණා. 

ඒක ශම් අුවරුද්ශද් ශඩොලර් බිලියනයක් ෙක්වා අක් ශවනවා. 

එතශකොට ශඩොලර් බිලියන 2.6ක හිඟයක් එතැන නිර්මාණය 

කරනවා.  

ඊළඟට විශෙස් රැකියා ගේශතොේ  විශෙස් රැකියාවලින් ශම් 

අුවරුද්ශද් යම් රමාණයකට ගිය අුවරුද්ශද්ම ලැබිච්න ්ොයම 

ලැශබන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. උොහරණයක් විධියට 

ගේශතොේ  ගිය අුවරුද්ශද් මුල් මාස 8 තුළ විශෙස් ශ්රමිකයන්ශගන් 

ලැුණණු ්ොයම ශඩොලර් මිලියන 0 010යි; ශම් අුවරුද්ශද් ලැුණණු 

්ොයම මුල් මාස 8 තුළ ශඩොලර් මිලියන 0 306යි. ිරයයට 1.5ක 

වාශේ කුඩා අක්වීමක් තිශබනවා. හැබැයි  ශම් අුවරුද්ශද් ශම්ශකන් 

යම් රමාණයක් ලැුණණේ ලබන අුවරුද්ශද් ීනට වඩා අක් ශවනවා. 

ෙැනටමේ 02 222ක් ශෙනා රක්ෂා අේ හැරලා ඇවිල්ලා තිශබනවා. 

තවේ ලක්ෂ ගණනක් එන්න බලාශගන ඉන්නවා. ඒ රටවල රැකියා 

අහිමි ශවමින් තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  ඒ නිසා විශෙස් ශ්රමිකයන්ශගන් 

ලැශබන ්ොයමේ  සානාරක වයාපාරශයන් ලැශබන ්ොයමේ  

්නයන අපනයන පරතරයේ ගේශතොේ ශගුවම් ශ  ෂශම වි ාල 

හිඟයක් නිර්මාණය කරනවා. ඊට තවේ අතිශර්ක ශලස බල 

කරනවා  ්සන්න ව ශයන් ගේශතොේ අපට ශඩොලර් බිලියන 6ක 

ණය වාි කයක් ලබන අුවරුද්ශද් ශගවිය යුතුව තිශබන ඒක. 

සාමානයශයන් ගේශතොේ මාසයකට ශඩොලර් මිලියන 322ක  

022ක විතර ණය රමාණයක් ශගවිය යුතුයි. විශ  ෂශයන්ම ූනනි 

මාසය වන විට තව ශඩොලර් බිලියනයක විතර බැඳුම්කරයක් 

සම්පූර්ණ ශවනවා. එතශකොට ්සන්න ව ශයන් ගේශතොේ 

ශඩොලර් බිලියන 5ේ  6ේ අතර ණය වාි කයක් ලබන අුවරුද්ශද් 

ශගවිය යුතුයි. ඒ ශවනුශවන් ශඩොලර් බිලියන 6ක් අපට අව යයි. 

්නයන සහ අපනයන අතර පරතරය ශඩොලර් බිලියන 8ක්වේ 

ශවනවා. එශහම නම් තව ශඩොලර් බිලියන 10ක්වේ අව යයි. 

හැබැයි  අපට තිශබන්ශන් ශඩොලර් බිලියන ශකොච්නර ෙ? සානාරක 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

වයාපාරශයන් ශඩොලර් බිලියන එකක් හම්බ ශවයි. [බාාා කිරීමක්]- 

ඔ    ශමවර ශඩොලර් බිලියන 7.2ක් ශග වා. ඒකේ ශගවපු විධිය 

මම කියන්නම්.  

ගරු කථානායකතුමනි  සෑම මහ බැාකු වාර්තාවකම අපට 

ශපන්නුම් කරනවා  සැමතැම්බර් මාසශම 31වැනි ො ශවනශකොට 

අශම රශේ විශෙස් සාිකතය ශඩොලර් බිලියන 6.7ක් තිුණණු බව. 

හැබැයි  තමුන්නාන්ශස ලා ඔක්ශතෝබර් මාශස  පළමුවැනිොයින් 

පස්ශස  ශතොරතුරු කියන්ශන් නැේශේ ඇයි? විශෙස් සාිකතශම 

ශඩොලර් බිලියන 6.7ක් අපට තිුණණා.  ඔක්ශතෝබර් මාශස  

පළමුවැනි ො ශඩොලර් බිලියනයක් ශග ශ  ඒශකන්. ෙැන් ඒක 

ශඩොලර් බිලියන 5.7 ෙක්වා අක්වී තිශබනවා. ඒ නිසා ෙැන් විශෙස ්

සාිකතය තිශබන්ශන් ශඩොලර් බිලියන 5.7යි. ශකොශහොමෙ අපි ණය 

ශගවන්ශන්? අපි අතිශර්ක ව ශයන් ශඩොලර් බිලියන 10ක් උපයා 

ගන්න නනෑ. සානාරක වයාපාරශයන් අපට උපි ම ශඩොලර් 

බිලියනයක් එයි. අපට විශෙස්ගත ශ්රමිකයන්ශේ උපි ම ශඩොලර් 

බිලියන 8ක් එයි. එතශකොට ශඩොලර් බිලියන  යි. ඒේ ශඩොලර් 

බිලියන 5ක් හිඟයි. ශකොශහොමෙ ශම් ශඩොලර් බිලියන 5 සපුරා 

ගන්ශන්?  

ඒ නිසා ශම් ශගුවම් ශ  ෂශම අර්ුණෙයක් තිශබනවා. ශම් 

අර්ුණෙයට විසඳුම් නනෑ. පළමුවැනි අර්ුණෙය  නිෂ්පාෙනය කඩා 

වැටීමයි. ශෙවැනි අර්ුණෙය  රාය ්ොයම අක් වීමයි. තුන්වැනි 

අර්ුණෙය  ශගුවම් ශ  ෂශම හිඟයයි. හතරවැනි අර්ුණෙය තමයි ගරු 

කථානායකතුමනි  ණය අර්ුණෙය. ශම්ක අශම රශේ රාානතම 

අර්ුණෙය බවට පේවී තිශබනවා. මම ශම්වා ශවන ශවනම කැක්වාට 

ශම් ිරයල්ල එකිශනකට සම්බන්ායි. නිෂ්පාෙන කඩා වැටීම  රාය 

්ොයම අක්වීම  ්නයන අපනයන ශවශළඳ ශපොශළ  ඇති වන 

පරතරය  ශම් ිරයල්ල එකට සම්බන්ා ශවමින් තිශබන්ශන්. ශම් 

ිරයල්ශල් බර අවසානශම ජ එකතු විය යුතු ශකොතැනට ෙ? ණයට. 

උොහරණයක් විධියට ගේශතොේ ගරු කථානායකතුමනි  

්ඩුක්ශ  වාර්තාවලට අනුව 2213 අවසන් ශවනශකොට අශම ණය 

රමාණය බිලියන 13 231යි. ඒ කියන්ශන්  ්රිලියන 13යි අශම ණය 

රමාණය. හැබැයි  තමුන්නාන්ශස ලා 2222 ජ අශමක්ෂා කරනවා  

බිලියන 2 775ක් ගන්න. ඒ හින්ො 2222 අවසාන ශවනශකොට අශම 

ණය රමාණය බිලියන 15 326යි. ඒ කියන්ශන්  ්රිලියන 15.3 

ෙක්වා ඉහළ යනවා කියන එක. නැවත 2221 ජ තමුන්නාන්ශස ලා 

ශඩොලර් බිලියන 15 326 ිරට තවේ ණය රමාණය වැඩි කරනවා. 

ශම් ණය රමාණය වැඩි ුවණාම අපට ෙරාගන්න බැි  ණය 

අර්ුණෙයකට මුුවණ ශෙන්න ශවනවා. උොහරණයක් විධියට 

ගේශතොේ 2222 ජ තමුන්නාන්ශස ලාශේ අය වැය ශල්ඛනය 

ඉදිි පේ කරනශකොට අගමැතිතුමා මුෙල් ඇමතිවරයා හැටියට 

කි වා  ණය ගැනීශම් අව යතාව බිලියන 2 832යි කියලා. ඒක 

වැරදියි. ඒශක් ගිණුම්කරණයේ වැරදියි. එකතු කිරීශමනුේ වැරදියි. 

මම කියනවා  පුළුවන් නම් ඒක ඇේත බව කියන්න කියලා. ගරු 

අගමැතිතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 2222 අය වැය ශල්ඛනය 

ඉදිි පේ කරමින් කියනවා  බිලියන 2 832ක ණයක් ගන්න ිරද්ා 

ශවනවා කියලා. හැබැයි  ඇේත ගණන ඊට වඩා වැඩියි. ගිණුම් 

ගැළපුවේ ගරු කථානායකතුමනි  ගන්න ශවනවා  බිලියන 

3 163ක්. ඊට පස්ශස  බිලියන 2   7ක්  එන අුවරුද්ශද් ගන්න 

අශමක්ෂා කරනවා. 2222  2221 වසර ශෙක සඳහා පමණක් අපි 

ණය ගන්නවා  රුපියල් බිලියන 6 162ක්. ඒ කියන්ශන්  රුපියල් 

්රිලියන 6.1ක් අුවරුු  ශෙකකට ණය ගන්නවා කියන එකයි. 

රුපියල් ්රිලියන 6.1ක් කියන්ශන්  රුපියල් බිලියන 6 222ක්.  

ගරු කථානායකතුමනි  ශම් රශේ මුළු ්ර්ථිකයම ශකොච්නරෙ 

ශවන්ශන්? ශම් රශේ මුළු ්ර්ථිකශමම තිශබන්ශන් ශඩොලර් 

බිලියන 82යි. ශඩොලර් බිලියන 82ක ්ර්ථිකයක් තිශබන රටක් 

වසර ශෙකකට ණය ගන්නවා  රුපියල් බිලියන 6 162ක්. ශඩොලර් 

බිලියන 82ක් තිශබන රටක අපි  තමයි ශම් ණය ගන්ශන්! එශහම 

නැේනම් කියන්න පුළුවන්  "අර රට අපට වඩා ණයයි." කියලා. ඒ 

රටවල ්ර්ථිකය ශලොකුයි. ශඩොලර් බිලියන 82ක කුඩා 

්ර්ථිකයක් තියාශගන වසර ශෙකකට රුපියල් බිලියන 6 162ක -

්රිලියන 6ක- ණයක් ෙරාගන්න පුළුවන්ෙ  ශම් ්ර්ථිකයට?  

ඒ විතරක් ශනොශවයි  ගරු කථානායකතුමනි. ශම් ර ්නය 

ශමොකක්ෙ කියලා අපි තවු රටේ බලමු. 2222 වසශර් අශම ණය 

සහ ශපොීන වාි කශම එකතුව රුපියල් බිලියන 1 850යි. ශපොීන 

වාි කය රුපියල් බිලියන 866යි. ණය වාි කය රුපියල් බිලියන 

 88යි. මුළු ශපොීන සහ ණය වාි කය රුපියල් බිලියන 1 850යි. ඒ 

කියන්ශන්  ශම් 2222 වසශර් අපි ණය සහ ශපොලිය ශවනුශවන් 

රුපියල් බිලියන 1 850ක් ශගවිය යුතු බවයි. හැබැයි  රාය 

්ොයම ශකොච්නරෙ? රුපියල් බිලියන 1 555යි. 2222 අුවරුද්ශද් 

රශම සමස්ත ්ොයම රුපියල් බිලියන 1 555යි. හැබැයි  රය 

ණය ව ශයන් ශගවිය යුතුයි  රුපියල් බිලියන 1 850ක්. ණය සහ 

ශපොීන වාි කය ශගවන්නේ රුපියල් බිලියන 2  ක් ණයට ගන්න 

ිරු  ශවලා තිශබනවා. ශමොකක්ෙ ශම් රට? ශහොඳෙ  ්ර්ථිකය? ණය 

සහ ශපොීන වාි කය ශගවන්නේ රායයට ලැශබන ්ොයම මදි 

නම් ණය සහ ශපොීන  වාි කය ශගවීමටේ  රුපියල් බිලියන 2  ක් 

ණය ගන්න ශවලා තිශබනවා නම්  ඒ  ් ර්ථිකය කුමක්ෙ  ගරු 

කථානායකතුමනි? 

ඒ වාශේම  2221 අුවරුද්ශද් ශපොලිය ව ශයන් ශගවන්න 

තිශබනවා  රුපියල් බිලියන 862ක්. ණය වාි කය ව ශයන් 

ශගවන්න තිශබනවා  රුපියල් බිලියන 1 257ක්. ඔක්ශකොම එකතු 

කළාම 2221 අුවරුද්ශද් ණය සහ ශපොීන වාි කවල එකතුව 

රුපියල් බිලියන 2 117යි.  අපි 2221 අුවරුද්ශද් -ලබන වර්ෂශම- 

ණය සහ ශපොීන වාි කය ව ශයන් ශගවිය යුතුයි  රුපියල් බිලියන 

2 117ක්. ්ඩුක්ශ  ්ොයම -රශම සමස්ත ්ොයම- රුපියල් 

බිලියන 1   0යි. බු  ගහලා  ෙඩ ගහලා  විවිා licence ගාස්තු අය 

කරලා -ශම් ඔක්ශකොම කරලා- රශම භාඩුඩාගාරයට 2221 

අුවරුද්ශද් එන්ශන්  රුපියල් බිලියන 1   0යි. හැබැයි  ණය සහ 

ශපොලිය ශගවිය යුතුයි  රුපියල් බිලියන 2 117ක්. ඒ කියන්ශන්  

ණය  සහ ශපොීන වාි කය ශගවන්න රාය ්ොයම රමාණවේ 

නැහැ කියන එකයි. 2221 ණය සහ ශපොීන වාි කය ශගවීම සඳහා 

පමණක් ණයට ගන්න ිරු  ුවණා  රුපියල් බිලියන 223ක්. අන් 

ිරයල්ලට -අායාපනයට  කෘෂි කර්මාන්තයට  ධීවර කර්මාන්තයට  

ශසෞඛය ශස වාවට- වියෙම් කරන්න ශවලා තිශබන්ශන් ණයවලින්.  

ශමය ්ර්ථික අර්ුණෙයක් ශනොශවයිෙ කියලා අපි 

තමුන්නාන්ශස ලාශගන් අහනවා. එහි තවේ භයානක තේේවයක් 

තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  2222 වර්ෂශම රශම මුළු ණයවලින් 

ිරයයට 07ක් විශද්ය ය ණය බව ්ඩුක්ශ  වාර්තාව ශපන්නුම් කර 

තිශබනවා. ඒ කියන්ශන්  අශම විශද්ය ය ණය රමාණය ශඩොලර් 

බිලියන 35.3යි. 2222 වන  ශකොට අශම රශේ මුළු විශෙස් ණය 

රමාණය -ශඩොලර් ණය රමාණය- ශඩොලර් බිලියන 35.3යි. ඒ 

ශඩොලර් බිලියන 35.3න් ිරයයට 02.6ක් ස්වවරීේව බැඳුම්කර 

හරහා තමයි අරශගන තිශබන්ශන්. ඒ බැඳුම්කර හරහා අරශගන 

තිශබන ණය රමාණය ශඩොලර් බිලියන 15ක්. විශෙස් ණය 

රමාණය ශඩොලර් බිලියන 35.3ක් වන ශකොට අපි ස්වවරීේව 

බැඳුම්කර හරහා අරශගන තිශබනවා  ශඩොලර් බිලියන 15ක් .  ඒවා 

 ඉතා ශ ගශයන්  ඉක්මනින් කල් පිශරනවා. ඒවා  අපි ශගවිය යුතු 

ණය. එශහම නම්  ශම් ණය ශගවන්ශන් ශකොශහොමෙ? ඒ නිසා 

අශම රට වි ාල ණය අර්ුණෙයකට මුුවණ ශෙමින් තිශබනවා. 

හැබැයි  ශම් ගණන්වලින් ශපන්නුම් කරන්ශන් භාඩුඩාගාරශම  

ණය ශෙපාර්තශම්න්තුශ  ණය පාගුවයි.  

643 644 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 



2020  ශනොවැම්බර් 21 

2012 අුවරුද්ශද් ඉඳලා ශම් රශේ විේාවක් පටන්ගේතා. 2212 

අුවරුද්ශද් ඉඳලා පටන්ගේ ගණිත විේාව -සාඛයාේමක විේාව- 

තමයි රාය ්යතනවල ණය ශවනම සඳහන් කිරීම. ඒක රශම 

ණයට එකතු ශවන්ශන් නැහැ. එශහම ගේතාම රාය ්යතන 

21ක ණය රමාණය රුපියල් බිලියන 1 317යි -රුපියල් ්රිලියන 

1.3යි- ්රිලියන 1.3ක් රාය ්යතන ණය යි! ගරු 

කථානායකතුමනි  ඒ අති න් විු ලිබල මඩුඩලය ණයයි  රුපියල් 

බිලියන 132ක් . විු ලිබල මඩුඩලය රුපියල් ශකෝටි 13 222ක් 

බැාකුවලට ණයයි. ඛනි ශතල් නීතිගත සාස්ථාව රුපියල් බිලියන 

375ක් ණයයි. ඒ කියන්ශන්  රුපියල් ශකෝටි 37 522ක් ඛනි 

ශතල් නීතිගත සාස්ථාව ණය බවයි. ශමොකක්ෙ ිරද්ා ශවලා 

තිශබන්ශන්? රශේ මුළු ්ර්ථිකයම ණයයි. රාය ණය පමණක් 

ශනොශවයි  ර ්නය. රාය ්යතන 21කින් රුපියල් ්රිලියන 

1.3කට -රුපියල් බිලියන 1 322කට- අධික මුෙලක ණය බරක් 

ෙරනවා. නමුේ  රාානම ර ්නය තිශබන්ශන් එතැන ශනොශවයි  

ගරු කථානායකතුමනි. ශම් ණයවලින් වැඩි පාගුව කාටෙ? අපි ෙැන් 

ලාකා බැාකුවට  මහන බැාකුවට කියනවා  ශස වා  සඳහා දිි  

ශෙන්න  ්ශයෝන වැඩි කරන්න දිි  ශෙන්න කියලා. 

භාඩුඩාගාරශම account එක ෙැන් ශකොච්නරෙ? මා ෙන්නා පි දි 

භාඩුඩාගාරය අෙ ු වන්ශන් ODවලින් -බැාකු අයිරාවකින්-  වැරැදි 

නම් මුෙල් ඇමතිතුමා මා නිවැරැදි කරන්න. එශහම ශනොශවයිෙ? 

ගරු කථානායකතුමනි  ්සන්න ව ශයන් ගේශතොේ  රුපියල් 

බිලියන 522ක බැාකු අයිරාවකින් එය ු වන්ශන්. ඒ රුපියල් 

බිලියන 522 සපයා තිශබන්ශන් කුවෙ? සපයා තිශබන්ශන් රාය 

බැාකු. රාය බැාකුවල තැන්පතුවලින් තමයි භාඩුඩාගාරය 

ු වන්ශන්. රුපියල් බිලියන 522ක බැාකු අයිරාවක් තිශබනවා. 

එශහම ශනොශවයි නම්  ඒ  රමාණය හි යට කියන්න. එශහම නම්  

OD එකකින් ු වන ්ඩුක්වක් ශම්ක. භාඩුඩාගාරය ු වන්ශන් OD 

account එකකින්. රුපියල් බිලියන 522ක OD එකක් තිශබනවා.  

ඊට අමතරව  රාය ්යතනවලට මහන බැාකුව ණය  ජලා 

තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි  රාය ්යතනවලට මහන 

බැාකුව ණය  ජලා තිශබනවා  රුපියල් බිලියන 270ක්. මහන 

බැාකුශ  ණය පාගුශවන් වි ාල පාගුවක් භාඩුඩාගාරය අරශගන 

තිශබනවා  තව පාගුවක් රාය ්යතන අරශගන තිශබනවා. 

මහන බැාකුශවන් රාය ණය අරශගන තිශබනවා  රුපියල් 

බිලියන 270ක්. ලාකා බැාකුශවන් රාය ්යතන ණය අරශගන 

තිශබනවා  රුපියල් බිලියන 381ක්. ඒ අනුව  ලාකා බැාකුව රාය 

්යතනවලට රුපියල් ශකෝටි 38 122ක් ණය  ජලා තිශබනවා. 

රුපියල් ශකෝටි 27 022ක් මහන බැාකුව රාය ්යතනවලට 

ණය  ජලා තිශබනවා. ශම් රාය ්යතනවල සල්ලි කියන්ශන් 

ශමොනවාෙ? ශම් රාය ්යතනවල සල්ලි කියන්ශන්  මහ 

නයාශේ තැන්පතු. ෙැන් තමුන්නාන්ශස ලාශේ ශම් ්ඩුක්ව 

ු වන්ශන් ශකොශහොමෙ? මහ නයාශේ තැන්පතු බැාකුවට එනවා  

ඒ බැාකුවලින් ්ඩුක්ශ  ්යතන ණය ගන්නවා. මහ නයාශේ 

තැන්පතු බැාකුවට එනවා  ඒ බැාකුශවන් භාඩුඩාගාරය ණය 

ගන්නවා. ඒකයි ිරු  වී තිශබන්ශන්. අෙ මහන බැාකුව හා ලාකා 

බැාකුව අවොනමකට මුුවණ  ජලා තිශබනවා. මම ඔබතුමාට ඒ ගැන 

පැහැදිලි කරන්නම්  ඒ අවොනම ශකොච්නරෙ කියලා.  

ලාකා බැාකුව 221  වසශර් ලාභ ලැුණවා  ්සන්න ව ශයන් 
ගේශතොේ රුපියල් බිලියන 32ක්. 221  අුවරුද්ශද් -පසුගිය 
අුවරුද්ශද්- ලාකා බැාකුශ  ලාභය රුපියල් බිලියන 32යි. ශම් 
අුවරුද්ශද් මුල් මාස 8ට ලාභය රුපියල් බිලියන 12යි. නනෑ නම් 
ඒකට තවේ රුපියල් බිලියන 6ක ලාභයක් ලැශබයි ශම් මාස 0ට. 
එතශකොට රුපියල් බිලියන 18යි. 221  අුවරුද්ශද් රුපියල් බිලියන 
32ක් ලාභ ලබපු ලාකා බැාකුශ  ලාභය ශම් අුවරුද්ශද් රුපියල් 
බිලියන 18 ෙක්වා පහළ බහිනවා. ගරු කථානායකතුමනි  මහන 
බැාකුව රුපියල් බිලියන 1 . ක් 221  අුවරුද්ශද් ලාභ ලැුණවා. ඒ 
කියන්ශන්  රුපියල් බිලියන ෙහනවය හමාරක්. හැබැයි  ශම් 
අුවරුද්ශද් මුල් මාස 8 තුළ එහි ලාභය රුපියල් බිලියන 6යි.  

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට නියමිත කාලය තවේ මිනිේතු 

2යි. 

 

ගුණ අනුර දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මම කථාව අවසන් කරන්නම්  ගරු කථානායකතුමනි. රුපියල් 

බිලියන 6යි කියන්ශන්  ශම් මාස 0ට තවේ රුපියල් බිලියන 3ක් 

එකතු කශළොේ රුපියල් බිලියන  ක් ශ වි. රුපියල් බිලියන 22ක් 

ලාභ ලබපු මහන බැාකුශ  ලාභය රුපියල් බිලියන   ෙක්වා 

රුපියල් බිලියන 11කින් අක් ශවනවා. ශමොකක්ෙ ිරු  වී 

තිශබන්ශන්? අෙ ශම් බැාකු ශපොීන අනුපාතිකවලට ශසල්ලම් 

ොන්ශන් ශවන ශමොකකටවේ ශනොශවයි. අෙ ලාකාශ  ිරටින 

රාානම ණයකරුවා ්ඩුක්ව සහ ්ඩුක්ශ  ්යතන. බැාකු 

ශපොීන අනුපාතිකයේ එක්ක ශසල්ලම ොන්ශන් ්ඩුක්වට ලාභ 

ලබන්න. ශපොලිය ිරයයට 0ට  ිරයයට 5ට අක් කරන්ශන් ්ඩුක්වට 

ලාභ ලබන්න. ඇයි ඒ? ්ඩුක්ව තමයි රාානම ණයකරුවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  ඒ නිසා ලාකා බැාකුශ  සහ මහන 

බැාකුශ  ලාභ අක් ශවමින් තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. 

රාශද්ය ය සාවර්ාන බැාකුව පාක් ලබා තිශබනවා. මුල් මාස 8ට 

රාශද්ය ය සාවර්ාන බැාකුශ  පාක්ව රුපියල් මිලියන 575යි. බැාකු 

පාක් ලබනවා  රක්ෂණ සමාගම් පාක් ලබනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි  මහ බැාකුශ  අධිපතිවරයා කියනවා අශම රශේ 

මූලය ්යතන 02කට ්සන්න රමාණයක් තිුණණේ මූලය ්යතන 

22ක් තමයි සාර්ථකව ු වන්ශන්  ඉතිි  රමාණය අසාර්ථකයි 

කියලා. මූලය ්යතන කඩා වැශටමින් තිශබනවා. ශම් ණය 

අර්ුණෙය සෑම ක්ශෂ ත්රයකටම පැතිශරමින් තිශබනවා. එම නිසා 

අශම රශේ හතරශවනි අර්ුණෙය ණය අර්ුණෙයයි.  

පස්ශවනි අර්ුණෙය  ්ොයම් ශබ ජ යෑශම් විසමතාව. ග්රාීනය 

නතාව ්ොයම් ශනොලැබීශම් විසමතාවට මුුවණ  ජ ිරටිනවා. එම 

නිසා මා අහන්ශන්  ශම් පානවිා අර්ුණෙයට තමුන්නාන්ශස ලාට 

තිශබන විසඳුම් ශමොනවාෙ කියලායි. එකක් තමයි  කළු සල්ලි සුු  

කිරීම. කාශේෙ ඒ කළු සල්ලි? ධීවරයා ළඟ තිශබනවාෙ? ශගොවියා 

ළඟ තිශබනවාෙ? ඒ කළු සල්ලි කාශේෙ? පසුගිය කාලශම රාය 

ශද්ශපොළ ශකෝටි රශකෝටි ගණන් ශහොරකම් කළ තමුන්නාන්ශස ලා 

ළඟ කළු සල්ලි ශගොඩ ගැහිලා තිශබනවා. 

කුක් වයාපාරශම ශයශෙන්නන් ළඟ ඒ කළු සල්ලි ශගොඩ ගැහිලා 
තිශබනවා.   'මධුෂ්' අේ අඩාගුවට ගන්න ශකොට කි වා  ඔුවට 
ශකෝටි 1 222ක වේකමක් තිශබනවා කියලා. ඒ තමයි කළු සල්ලි. 
කුක් වයාපාි කයන් ළඟ කළු සල්ලි තිශබනවා. ාවාරම්කරුවන් 
ළඟ කළු සල්ලි තිශබනවා. එතශනෝල් වයාපාි කයන් ළඟ කළු 
සල්ලි තිශබනවා. මහන ශද්ශපොළ ශකෝටි-රශකෝටි ගණන් 
ශහොරකම් කරපු අය ළඟ කළු සල්ලි තිශබනවා. ෙැන් ්ඩුක්ව 
ශමොකක්ෙ කරන්ශන්? ්ඩුක්ව ඒ කළු සල්ලි නීතයනුූලල 
කරන්න  ිරයයට එකක නාමික අගයක බද්ෙක් ගහනවා. 
තමුන්නාන්ශස ලාශේ ශම් ්ර්ථික තීන්ු ව ශමොකක්ෙ? ශලෝකශම 
තීන්ු  ගේශේ එශහම ශනොශවයි. ශම් රශේම තීන්ු වක් අරශගන 
කළු සල්ලිවලට පහර ශෙන්න ීනට ශපර ශමොකක්ෙ කශළ ? මුෙල් 
ශනෝේටු ශවනස් කළා. තිශයන මුෙල් ශනෝේටුව ශවනුවට අලුේ 
මුෙල් ශනෝේටුවක් නිකුේ කළා. පරණ සල්ලි ශගනැල්ලා බැාකුවල 
ෙමන්න කි වා. 1 72 ෙ කශම ඒ විධියට මුෙල් ශනෝේටු ශවනස් 
කළා. මෑතක ජ ඉන්දියාවේ ඒක කළා. මුෙල් ශනෝේටු ශවනස් කළා. 
ඒ හරහා තමයි කළු සල්ලිවලට පහර ු න්ශන්. හැබැයි  
තමුන්නාන්ශස ලා ශමොකක්ෙ කරන්ශන්?  උපයාගන්නා ලෙ කළු 
සල්ලි නීතයනුූලල කරන්න හෙනවා.  

645 646 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ඊළඟට  රාය ශස වකයන්ට ලැශබන වැටුප මදි නම්  තවේ 
අතිශර්කව වැඩ කරන්න කියනවා. ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාර 
ඇමතිතුමා හිටියා නම් මම එතුමාශගන් ශම් ගැන ෙැනගන්න 
කැමැතියි. ශම් පැය අශේ වැඩ දිනය සකස් ුවශඩු නිකමට ඔළුවට 
්පු ිරතිවිල්ලක් අනුව ශනොශවයි? ෙවශස  පැය 20 ශබශෙනවා  පැය 
8ක් වැඩ කරන්න  පැය 8ක් සාස්කෘතික ජීවිතයට  පැය 8ක් 
නිොගන්න. ශමශහම තමයි පැය 20 ශබශෙන්ශන්  ගරු 
කථානායකතුමනි. මිනිස්සු කියන්ශන් එන්ජින් ශනොශවයි. Oil 
මාරු කරලා  parts මාරු කරලා පැය 20 ම ු වන එන්ජින් 
ශනොශවයි  මිනිස්සු කියන්ශන්. ගරු කථානායකතුමනි  මිනිස්සු 
කියන්ශන්  සාස්කෘතික ජීවිතයක් තිශබන අය. ඒ නිසා තමයි පැය 
8ක වැඩ  පැය 8ක සාස්කෘතික ජීවිතයක්  පැය 8ක නිොගැනීමක් 
තීරණය කරලා තිශබන්ශන්. හැබැයි  තමුන්නාන්ශස ලා කියන්ශන් 
ශමොකක්ෙ? ශම් පැය අශේ සාස්කෘතික ජීවිතය කපන්න  වැඩ 
ඇි ලා තවේ "ශොබ්" එකකට යන්න කියලායි කියන්ශන්. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ශස ලාශේ ්ර්ථික උපාය මාර්ග සම්පූර්ණශයන් 
වැරැදියි.   

ගරු කථානායකතුමනි  මම අවසාන ව ශයන් ශම් කාරණයේ 

කියලා මශේ කථාව අවසන් කරනවා. ටයිටැනික් ශනෞකාව 

iceberg එශක්  අයිස් කන්ශද් හැමපිලා සම්පූර්ණශයන්ම ගිශලන්න 

පැය ශෙකයි විනාඩි හතළිහකට අධික කාලයක් ගියා. එය හැමපුණු 

විගස ගිලුශඩු නැහැ. ඒ නැව ගිශලන්න පැය ශෙකයි  විනාඩි 

හතළිහකට වැඩි කාලයක් ගත ුවණා. හැබැයි  ඒ නැව ගිශලනතුරු 

ටයිටැනික් ශනෞකාශ  band  එක ශසල්ලම් කළා  play කළා. එො 

අයිස් කන්ශද් හැමපිලා ටයිටැනික් ශනෞකාව ගිශලන ශකොට ඒ 

band එක නැව මුුවු බේ වනතුරු play කළා වාශේ ශම් ්ඩුක්ව 

යනු  ටයිටැනික් ශනෞකාශ  band එකයි. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ීනළඟට  ගරු ඩේලස් ශද්වානන්ො මන්ත්රීතුමා.  

ඊට ශපර කුවරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් ගරු වසන්ත 

යාපාබඩුඩාර මන්ත්රීතුමාශේ නම මූලාසනය සඳහා ශයෝනා 

කරන්න. 

 

ගුණ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ිකම්කුණ අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ - ததொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Labour) 

ගරු කථානායකතුමනි  "ගරු වසන්ත යාපාබඩුඩාර 

මන්ත්රීතුමා ෙැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ශයෝනා කරනවා. 
 
ප්ර ්නය විමෙන ලදින්, ෙභා ෙම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුණව ගුණ කථානායකතුමා මූලාෙනනයන් ඉවත් වූනයන්,  
ගුණ වෙන්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා මූලාෙනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு வசந்த யொப்பொபண்டொர 
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
WASANTHA YAPABANDARA took the Chair. 

 
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඩේලස් ශද්වානන්ො මන්ත්රීතුමනි  කථාව ්රම්භ 

කරන්න. 

[மு.ப. 11.16] 
 

ගුණ ඩේලේ නධ වානන්දා මහතා ිධීවර අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ரதவொனந்தொ - கடற்தறொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 
நன்றி. தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

இன்று சர்வரதச கடற்தறொழிலொளர் தினைொகும். வரவு 

தசலவுத்திட்ட விவொதத்மத ஆரம்பிக்க முன்பொக, சர்வரதச 

கடற்தறொழிலொளர் தினத்மத இங்கு நிமனவுகூர 

விரும்புகின்ரறன். உலகளொவிய ொீதியில் பரவியுள்ள இந்த 

தகொவிட்-19 ததொற்றுக் கொரணைொக இன்று எைது 

கடற்தறொழிலொளரும் தபொிதும் பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

குறிப்பொக, எைது நொட்டில் 'ரபலியதகொமடக் தகொத்தணி' எனப் 

பிரபலப்படுத்தப்பட்டு வருகின்ற  ஒரு நிமலமையில் ைீனுணவு 

என்பது அச்சத்திற்குொியததன எைது ைக்கள் ைத்தியில் தவறொன 

ஒரு கருத்தியல் புகுத்தப்பட்டுள்ள நிமலயில், இந்த சர்வரதச 

கடற்தறொழிலொளர் தினம் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது. கூடிய 

விமரவில் நிமலமை சுமுகைொகி எைது கடற்தறொழிலொளர் 

வொழ்வில் ஒளிவீசரவண்டுதைன்ற எதிர்பொர்ப்புகளுடன்,  ைீன் 

ததொடர்பொன அச்சநிமலமய எைது ைக்கள் ைத்தியிலிருந்து 

நீக்குவதற்கு அளப்பொிய பணிகமள முன்தனடுத்து வருகின்ற 

அமனவருக்கும், குறிப்பொக இரொஜொங்க அமைச்சர் கஞ்சன 

விரஜரசகர அவர்களுக்கும், அமைச்சின் தசயலொளர் இந்து 

ரத்நொயக்கொ ைற்றும் அமைச்சினதும் திமணக்களங்களினதும் 

உத்திரயொகத்தர்களுக்கும் இ்ந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நன்றிமயயும், 

வொழ்த்துக்கமளயும் கூறிக்தகொள்கின்ரறன்.  

உலகப் பொமலவனப் தபொருளொதொரத்தில் எைது 

தபொருளொதொரம் ைொத்திரம் ரசொமலவனைொக இருக்கின்றது 

எனக் கூற முடியொது. தகொவிட்-19 ததொற்று ஏற்பட்டதொல் 

ைொத்திரம் உலகப் தபொருளொதொரம் வீழ்ச்சியமடந்துள்ளது 

என்பதும் முழுமையொக ஏற்றுக்தகொள்ளத்தக்கதல்ல. உலகப் 

தபொருளொதொரத்தில் நீடிக்கின்ற நிதி மூலதனத்தின்  ஆதிக்கம் 

கொரணைொக யூகத்தின்ஊடொக விமரவு இலொபம் தபறுகின்ற 

நிமலப்பொடு, தபொருளொதொர சைநிமலயின்மையின் வளர்ச்சி, 

நுகர்வுைய கலொசொரத்தின் வளர்ச்சி, உமழக்கும் ைக்களின் 

உயரொத அல்லது வீழ்ச்சி கண்ட ததொடர் தைய் ஊதியம், 

உமழப்பின் முமறசொரொ ையைொக்கலின் தற்கொலிகைொக்கப்பட்ட 

உலகளொவிய பரவல், கடன் சுமையொல் பொதிப்புறுகின்ற 

குடும்பங்களின் அதிகொித்த எண்ணிக்மக, நில அபகொிப்பு, 

இயற்மகயின் பண்டையைொக்கலின் தீவிரம் ரபொன்றமவ 

கொரணைொக உலகப் தபொருளொதொரைொனது  ஏற்கனரவ,  

அதொவது,  2009ஆம் ஆண்டிலிருந்ரத ஓொிடத்தில் ரதங்கி 

நிற்கின்ற நிமலமையிரலரய இருந்து வந்துள்ளது.  

2018ஆம் ஆண்டில் உலக வர்த்தக அமைப்பு 

ரைற்தகொண்டிருந்த ஆய்வின்படி, 1800ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

1950ஆம் ஆண்டு வமரயிலொன 150 வருட கொலகட்டத்தினுள் 

உலகப் தபொருளொதொரைொனது ைிகவும் ைந்த நிமலயிரல 

வளர்ச்சி தபற்றுள்ளது என்றும் இரண்டொம் உலக யுத்தத்தின் 

பின்னர்,  அதொவது 1950ஆம் ஆண்டின் பின்னர் ைிக 

ரவகைொன வளர்ச்சிமயப் தபற்றது என்றும் 2008ஆம் ஆண்டு 

வமரயில் இது நீடித்தது என்றும் 2009ஆம் ஆண்டுக்குப் 

பின்னர் ஓொிடத்தில் ரதங்கி நிற்கின்ற நிமலமய அமடந்தது 

என்றும் ததொிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

எைது நொட்மடப் தபொறுத்தவமரயில் கடந்த 5 

வருடங்கமள எடுத்துக்தகொண்டொல், தபொருளொதொர 

வளர்ச்சியொனது 5 வீதத்மத எட்டவில்மல என்ரற 

கூறரவண்டும். அதொவது,  3 வீதத்திற்கும் 4  வீதத்திற்கும் 

இமடயிலொன வளர்ச்சியிமனரய தகொண்டிருந்தது. 2019ஆம் 
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ஆண்டொகின்றரபொது எைது நொட்டின்  தபொருளொதொர 

வளர்ச்சியொனது 2.3 வீதம் என்கின்ற கடும் வீழ்ச்சி 

நிமலமயக்கொட்டி நின்றது. இத்தமகய நிமலயில், 

உலகளொவிய தகொவிட்-19 ததொற்று அனர்த்தம் ஏற்பட்டு, அது 

தற்ரபொது பிரபல அறிஞர் மைக் ரடவிஸ் கூறியமதப்ரபொல், 

“தகொவிட்-19 ததொற்று நைக்கு நன்கு பழக்கப்பட்ட பூதம்ரபொல 

முன் கதவுக்கூடொக நுமழகின்றது” என்ற நிமலயில்  உலக 

நொடுகளுடன் ரசர்ந்து நொமும் இருந்து வருகின்ரறொம். 

இத்தமகய நிமலயிலிருந்து எப்படி நொம் ைீள்வது? என்ற 

ரகள்வி எம்முன் எழுகின்றது. தபொருளொதொர வளர்ச்சியொனது 

நல்ல நிமலயில் இருந்து,  ஒரு ததொற்று ஏற்பட்டதன் 

கொரணைொக தபொருளொதொரொீதியில் வீழ்ச்சிநிமல ஏற்பட்டொல், 

ஆங்கில ‘V’ எழுத்துப்ரபொன்று வீழ்ந்து உடனடியொக 

எழுந்திருக்க முடியும். ஆனொல், தபொருளொதொர வீழ்ச்சி நிமலயில் 

இத்தமகயததொரு அனர்த்தம் ஏற்பட்டுள்ளதொல், ஆங்கில ‘U’ 
எழுத்துப்ரபொன்று அந்த வீழ்ச்சியுடன்  சில கொலம் இருந்து 

பின்னர் எழுந்திருக்கரவண்டிய நிமல ஏற்படுகின்றது என்பமத 

தபொருளொதொர நிபுணர்கள் ஏற்றுக்தகொள்கின்றனர்.  

எனரவ, தபொருளொதொர வீழ்ச்சியுடன் இருக்கரவண்டிய சில 

கொலத்மத நீண்டு தசல்லவிடக்கூடொது. அதமன ைிகக் குறுகிய 

கொலகட்டைொக்குதல் ரவண்டும். அதற்தகன இறக்குைதிப் 

பரொைொிப்பில் தங்கியிருக்கொத, கடன் பளுவில் ததொடர்ந்தும் 

தங்கியிருக்கொத, அதீத நுகர்வுக் கலொசொரத்மதக் தகொண்டிரொத, 

சுய உற்பத்திப் தபொருளொதொரத்மத நம்பியதொன நிமலயின் 

ரைம்பொட்டின்பொல் நொம் தசல்லரவண்டும். அதுவும், 

தற்ரபொமதய நிமலமையில் ஆரம்பக் கட்டைொக ரதசிய 

ரதமவகமளக் கருத்தில்தகொண்டதொக இது அமைதல் 

ரவண்டும். ஏதனனில், சர்வரதச ரதமவகமள நம்பக்கூடிய 

சூழ்நிமல இன்னும் கொலதொைதைொகலொம். எனரவ, ரதசிய 

ரதமவகளில் ரபொதியளவு தன்னிமறவு கொணும்வமகயில் 

எைது ரதசிய உற்பத்தித்துமறமய ரைம்படுத்திக் 

தகொள்ளரவண்டும் என்பமதரய நொன் சுட்டிக்கொட்ட 

விரும்புகின்ரறன். இதன் ஒரு கட்டைொக, கிரொைியப் 

தபொருளொதொரத்மதக் கட்டிதயழுப்புகின்ற ரதசிய 

ரவமலத்திட்டத்மத எைது ரைன்மைதங்கிய ஜனொதிபதி 

ரகொட்டொபய ரொஜபக்ஷ அவர்களும், தகௌரவ பிரதைர் ைஹிந்த 

ரொஜபக்ஷ அவர்களும் தபரும் முமனப்புடன் தற்ரபொது 

முன்தனடுத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கதொகும். அந்த வமகயில், 

கொலத்திற்ரகற்ப ரதமவகமள இனங்கண்டு, அவற்மற 

இயன்றளவு பூர்த்திதசய்கின்ற வமகயிரலரய இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டம் அமைந்திருக்கின்றது என்பதில் 

சந்ரதகைில்மல. குறிப்பொக, இந்த நொட்டுக்குொிய வமகயிலொன 

விவசொய, தபருந்ரதொட்ட, கடற்தறொழில் ஆகிய துமறகள் 

ைற்றும் இவற்மறயும் எைது நொட்டின் ஏமனய வளங்கமளயும் 

தகொண்ட உற்பத்தித்துமறகள், சுய மகத்ததொழிற்துமறகளின் 

வளர்ச்சிரய தற்ரபொமதய நொட்டின் ரதமவயொக உள்ளது.  

அரதரநரம், ஏமனய உற்பத்தித்துமறகள் சொர்ந்தும் 

அவதொனம் தசலுத்த ரவண்டியுள்ளதுடன், எைது ைக்களின் 

நலன்கருதிய அமனத்துச் ரசமவகமளயும் சைகொலத்தில் 

ததொடரரவண்டிய ரதமவயும் உள்ளது. குறிப்பொக, தகொவிட்-19 

தகொரரொனொ ததொற்றிமனக் கட்டுப்படுத்தும் ைற்றும் அதனொல் 

பொதிக்கப்படுகின்ற ைக்களுக்கொன நிவொரணங்கள் வழங்கல் 

ரபொன்றவற்மற ரைற்தகொள்ள ரவண்டியிருக்கின்ற 

சைகொலத்தில் எைது சுகொதொரத்துமறயின் வலுத்தன்மை 

ததொடர்பிலும் உொிய நடவடிக்மககமள ரைற்தகொள்ள 

ரவண்டியிருக்கின்றது. இத்தமகய அமனத்து விடயங்கமளயும் 

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டம் கவனத்தில் தகொண்டிருக்கிறது. 

அரதரநரம், “ைருண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டததல்லொம் 

ரபய்” என்பதுரபொல், பொதுகொப்பு அமைச்சுக்தகன 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதித் ததொமகயொனது, யுத்தம் தசய்வதற்கொக 

எனும் சுயலொபம் கருதி வீண் புரளிமயக் கிளப்பக்கூடொது. 

பொதுகொப்பு அமைச்சு என்பது அதிகளவிலொன ஆளணிகமள 

மவத்துக்தகொண்டு பரொைொிக்கின்ற ஓர் அமைச்சு ைட்டும் அல்ல. 

அமனத்து இன ைக்களும் பொதுகொப்பொக வொழக்கூடிய சூழமல 

ஏற்படுத்துகின்ற, ைக்களது பொதுகொப்பிமன உறுதிதசய்கின்ற 

நடவடிக்மககரளொடு, அரச ைற்றும் தனியொர் தபொருளொதொரச் 

தசயற்பொடுகமளப் ரபொன்ரற, ரதசிய ைற்றும் சர்வரதச 

முதலீட்டு வொய்ப்புகமள விொிவுபடுத்துகின்ற வமகயில் 

பொதுகொப்பொன சூழமல ஏற்படுத்தரவண்டிய தபொறுப்மபயும் 

அது தகொண்டிருக்கின்றது. ரதசியப் பொதுகொப்பு 

உறுதிப்படுத்தப்படொமை கொரணைொக கடந்த வருடம் ஏப்ரல் 

ைொதம் 21ஆம் திகதி உயிர்த்த ஞொயிறு தொக்குதலுக்கு 

முகங்தகொடுத்த அனுபவம் இந்நொட்டு ைக்களுக்கு உண்டு. 

அரதரநரம், ரபொமதவஸ்துப் பொவமனயிலிருந்து இந்த 

நொட்மட விடுவித்தல், ரபொமதப்தபொருள் இந்நொட்டுக்குள் 

தகொண்டுவரப்படுவமதக் கட்டுப்படுத்தல், ரபொமதவஸ்துக்கு 

அடிமையொவமதத் தடுத்தல், ரபொமதவஸ்துக்கு 

அடிமையொரனொருக்குப் புனர்வொழ்வளித்தல்,  வறுமை ஒழிப்பு 

ைற்றும் தபொருளொதொர ைறுசீரமைப்பு, கடரலொரப் பொதுகொப்பு, 

ததொல்தபொருள் திமணக்களம், தகொவிட்-19 தகொரரொனொ 

ததொற்மறக் கட்டுப்படுத்தல் என ைிக முக்கிய 

பணிக்கூறுகமளப் பொதுகொப்பு அமைச்சு தகொண்டிருக்கின்றது.  

ஜனநொயக உலகம் கட்டிதயழுப்பப்பட்ட கொலம் 

முதற்தகொண்டு, அதொவது பிரொன்ஸ் புரட்சியுடன் ஒரு விடயம் 

ரதொற்றம் தபற்றுள்ளது. ஏதொவது சுகொதொரத்துமற சொர்ந்த 

அனர்த்தம் ஏற்படுகின்றரபொது, உடரன அது தபொருளொதொர 

தநருக்கடியொக ைொற்றப்பட்டு, பின்னர் அது அரசியல் 

தநருக்கடியொக ைொற்றப்படுகின்றது. இந்த நொட்மடப் 

தபொறுத்தவமரயிலும் எதிர்க்கட்சிகள் அதமனச் சிறப்பொகரவ 

தசய்து வருகின்றன. “பொடுவது ரதவொரம்; இடிப்பது சிவன் 

ரகொவில்” என்பது ரபொல், எைது தைிழ் ைக்களின் நலன்களுக்கு 

எதிரொகவும், நொடொளுைன்றத்தில் எதிர்த்தரப்பில் கொலம் 

தள்ளுகின்ற ரபொலித் தைிழ்த் ரதசியத்மத ஒட்டிக்தகொண்டுள்ள 

சுயலொப அரசியல்வொதிகள், அனர்த்தத்திலிருந்து அரசியல் 

வமரயில் அமனத்மதயும் இனவொதைொக்கிக் 

தகொண்டிருக்கின்றனர். ரதசிய நல்லிணக்கத்துடன்கூடிய 

பயணத்துக்கு தநொண்டியடிக்கின்ற இவர்கள் - 
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is up. 

 

ගුණ ඩේලේ නධ වානන්දා මහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ரதவொனந்தொ)  
(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, I have taken only nine minutes. So, I should have 
three more minutes. 

ரதசிய நல்லிணக்கத்துடன்கூடிய பயணத்திற்கு 

தநொண்டியடிக்கின்ற இவர்கள், எைது ைக்களின் வொக்குகமள 

மவத்துக்தகொண்டு, எைது ைக்களுக்கொகக் கமதப்பதொகக் 

கூறிக்தகொண்டு, எைது ைக்கமள இனவொதிகளொக ஏமனய 

ைக்களுக்கு ைலிவொக அடகு மவக்கின்ற நடவடிக்மககமளரய 

ததொடர்ந்தும் ரைற்தகொண்டு வருகின்றொர்கள். ரதசிய 

உற்பத்தியுடன்கூடிய சுய தபொருளொதொர வளர்ச்சி இந்த 

நொட்டுக்கு எவ்வளவு அவசியரைொ அரதரபொன்றுதொன் ரதசிய 

நல்லிணக்கமும் அவசியைொகும் என்பமதரய நொன் வலியுறுத்த 

விரும்புகின்ரறன். அதொவது, இரு மககளும் இமணந்து ஓமச 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

எழுப்புவதுரபொல், சகல தரப்பினரும் இமணந்ரத இதமன 

ரைற்தகொள்ள ரவண்டும். தங்களது சுயலொப இருப்புக்கும் 

அதற்கு முதலிடுகின்ற அரசியலுக்கும் தங்களொல் கொவு 

தகொடுக்கப்பட்ட எைது உறவுகளின் அப்பொவி உறவினர்களது 

கல்லமறகளுக்கு ைட்டும் வருடத்தில் ஒரு நொள் கட்மடப் 

பஞ்சொயத்து உொிமை தகொண்டொடும் ரபொட்டியில் ஊடகங்களில் 

முதலிடம் பிடிக்கின்ற ஊதொொி அரசியமல இன்னும் 

ததொடருகின்ற தவற்று வொய்ப்ரபச்சு ரபொலித் தைிழ்த் ரதசியமும் 

அதமனக் கிண்டலடித்து ஊதித் தள்ளுகின்ற அதிதீவிர ரபொலித் 

தைிழ்த் ரதசியமும் உயிருடன் இருக்கின்ற எைது ைக்கமளக் 

கல்லமறகளொக்கி, கல்லமற அரசியமலரய சில்லமறயொகவும் 

தைொத்தைொகவும் ரைற்தகொண்டு வருகின்றனர். ையொனங்கமளத் 

துப்பரவு தசய்கின்ற இவர்கள் எைது ைக்களின் துயரங்கமளத் 

துப்பரவு தசய்வதற்குத் தயொரொக இல்மல. வொழரவண்டிய 

எைது ைக்கமளக் கல்லமறகளொக்கிவிட்டு, வொழுகின்ற எைது 

ைக்களுக்குத் துரரொகிகளொகிவிட்ட இவர்களின் வரலொறுகமள 

எந்தக் கல்லமறகளும் ஏற்றுக்தகொள்ளொது என்ரற தைிழ் 

அரசியல் ஆய்வொளர்கள் கூறுகின்றனர். இருக்கின்ற 

வளங்கமளக் தகொண்டு எைது ைக்கமள வொழ்க்மகயில் 

முன்ரனற்ற ரவண்டுதைன நொங்கள் உமழக்கின்ற நிமலயில், 

எைது ைக்களின் அவலங்கமளத் ததொடரமவத்து அதன்மூலைொக 

இவர்கள் தங்களது வொழ்க்மகமய முன்ரனற்றிக் 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.  

ரபொலித்தைிழ்த் ரதசியத்தின் நல்லொட்சியில் நன்றொகத் 

தங்களுக்கொக உமழத்தவர்கள், எைது ைக்களின் தசொந்தக் 

கொணி, நிலங்களின் விடுவிப்பிற்கு, 

கொணொைற்ரபொரனொருக்கொன பொிகொரங்களுக்கு, தைிழ் அரசியற் 

மகதிகளின் விடுவிப்பிற்கு, அபிவிருத்திக்கு, ரவமல வொய்ப்புப் 

பிரச்சிமனக்கு, அரசியல் தீர்வுக்கு ரநர்மையொக உமழக்கொைல், 

இன்று நொட்டின் தபொருளொதொர வளர்ச்சிக்கு அரசியல் தீர்விமன 

முதலீடொக்க ரவண்டும் என்கின்றனர். இத்தமகய அபூர்வைொன 

சிந்தமனகள் அழிவின் விழிம்பில்தொன் வரும் என்கிறொர்கள் 

தபொருளொதொர நிபுணர்கள். அரதரநரம், கதிமரக்கொகக் 

கொத்திருந்த குதிமர, அன்று யுத்தம் நமடதபற்றிருந்தரபொது, 

இரத நொடொளுைன்ற சமபயில் 40,000 சவப்தபட்டிகமளத் 

தயொொிக்குைொறு தைது சுயலொப அரசியலுக்கொகரவண்டி 

ததன்னிலங்மகக்குச் சவடொல் விட்டுவிட்டு தவளிநொட்டுக்குத் 

தப்பிரயொடி, அங்ரக தனது குடும்பத்துடன் சுகரபொக 

வொழ்க்மகமய வொழ்ந்துவிட்டு, தனது கொட்டிக்தகொடுப்பு 

இரொஜதந்திரத்மதப் பயன்படுத்தி, ைீண்டும் இங்கு வந்து, தனது 

பொகனுடன் ரசர்ந்து கமனக்க ஆரம்பித்துள்ளது. 
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is up. Please wind up now. 

 

ගුණ ඩේලේ නධ වානන්දා මහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ரதவொனந்தொ)   
(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, please give me one more minute. 

கல்லமறயிலிருந்து கமனக்கின்ற இது எத்தமனயொயிரம் 

சவப்தபட்டிகமள ைீண்டும் கல்லமறகளுக்கு இட்டுக் 

தசல்லுரைொ? ததொியொது என்ரற தைிழ்ச் சமூக ஆர்வலர்கள் 

கமதத்துக்தகொள்கின்றனர். இதனது தைௌனமும் கமனப்பும் 

எைது ைக்கமளக் கொட்டிக் தகொடுப்பதன் அறிகுறி எனத் எைது 

தைிழ் அரசியல் ஆய்வொளர்கள் எதிர்வு கூறுகின்றனர். எைது 

ைக்கள் அமனத்து உொிமைகளும் தபற்றவர்களொக வொழ 

ரவண்டும். அதற்கொன அமனத்துத் ரதமவகமளயும் 

தகௌரவைொக எைது ைக்கள் தபறரவண்டும். அதற்கொகரவ நொம் 

உமழக்கின்ரறொம். அந்தவமகயில், இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டத்மத வரரவற்று, விமடதபறுகின்ரறன். நன்றி. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. R.M. Ranjith Madduma 

Bandara. You have eleven minutes. 
 

[අ.භා. 11.31] 
 

ගුණ ආර්.එම්. රවජිත් මධ ු ම බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශගෝඇාභය රාපක්ෂ 

මැතිතුමා ශේ රශම අුවරුු  ශෙකක අය වැය ගැන සාකච්ඡා 

කරන්නයි අපි පැමිණ ිරටින්ශන්. අෙ වන විට එතුමාශේ රයට 

අුවරුද්ෙක් ගතශවලා තිශබනවා. මුල ජ කි ශ   එතුමාට අව ය 

බලය නැහැ කියලායි. අපි ෙන්නවා  ශම් අුවරුද්ෙම එතුමාශේ 

කැබිනේ මඩුඩලයක් යටශේයි පාලනය කශළ  කියලා. ඒ වාශේම 

එතුමා මාස  ක්  තනියම ශම් රට පාලනය කළා.  එතුමා ශම් රට 

පාලනය කරනශකොට අපට ශපශනනවා  ශම් රට ශවනේ 

දි ානතියකට ශගශනන්න යනවාය කියලා. 1 77  ජ ශම් රශේ ඇති 

කරපු විවෘත ශවශළඳ ශපොළ ්ර්ථික රමය අපි ශෙශගොල්ශලෝම 

පිළිගේතා. ඒශකන් තමයි අපි ඉදිි යට ගිශම. අෙ මට ශපශනනවා  

විවෘත ශවශළඳ ශපොළ ්ර්ථික රමය නැති කරලා  නීතිරීති ෙමා 

්නයන අපනයන තහනම් කරලා  ශම් රට නැවත  සාවෘත ්ර්ථික 

යුගයකට ශගශනන්න යනවා  කියලා. අෙ ශම් රශේ හාල් නැහැ. 

අෙ ශකොශහ වේ කඩයක සම්බා හාල් ගන්න නැහැ. අෙ ්ඩුක්ව 

ගැසේ නිකුේ කරලා ්පසු පාලන යුගයකට ශගන යන්න හෙනවා. 

ගැසේ පත්රශම සීනි කිශලෝව රුපියල් 85යි. නමුේ කශඩ්ට ගියාම 

සීනි කිශලෝව රුපියල් 122යි. ්ඩුක්වට ශම් රට පාලනය කරන්න 

බැි  තේේවයකට අෙ පේශවලා තිශබනවා.  

අෙ කියනවා  ගිය අුවරුද්ශද් තමයි ශම් රශේ ඉතිහාසශම වැඩිම 

වී අස්වැන්න ලැුණණු අුවරුද්ෙ කියලා. නමුේ වැඩිම වී අස්වැන්න 

ලැුණණු අුවරුද්ශද්   හාල් ටිකක් ගන්න විධියක් නැහැ. අෙ වී 

මුෙලාලිලා  වී ශමෝල්කාරයන් පාලනය කර ගන්න බැි  

තේේවයකට පේශවලා තිශබනවා. හාල් කිශලෝව රුපියල්  8යි 

කියනශකොට වී මුෙලාලිලා කියනවා  රුපියල්  1යි කියලා. 

්ඩුක්ව ඔළුව පහේ කරලා එතැනට යනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. 

අෙ කහ කිශලෝ එක රුපියල් 3 222යි. අුවරුු  ගණනක් අපි ශම් 

රශේ ශපෝලිම් ෙැක්ශක් නැහැ. 1 77 ිරට 221  ෙක්වා අපි ශපෝලිම් 

ෙැක්ශක් නැහැ. ෙැන් නගරයට ගි ශයොේ සශතොස ්යතනශම 

ශපෝලිම. ඒ ඇයි? සලාකශම බක් ටික ගන්න. අපට සැකයක් 

තිශබනවා  1 72 - 1 77 ශපෝලිම් යුගයට ්පසු ශම් රට යන්න 

හෙනවාෙ කියලා.  

අපි ෙන්නවා  ශම් ්ඩුක්ව ඇවිල්ලා ඉස්ශසල්ලාම ්ර්ථිකය 

විනා  කර ගේතා  කියලා. ්ඩුක්ශ  ග මිතුරන්ට  ්ඩුක්වට 

උෙුව කරපු අයට  ්ඩුක්වට  උෙුව කරපු මාායවල අයට බු  සහන 

ු න්නා. ශම් බු  සහන නිසා රුපියල් ලක්ෂ බිලියන 622ක් අහිමි 

ුවණා. මා අහනවා  ශම් බු  සහන අහිමි කළ එශක් වාිරය ශම් රශේ 

නතාවට තිශබනවාෙ කියලා. නැහැ  ඒ වාිරය නතාවට ලැුණශඩු 

නැහැ. ශම් රශේ ානපතින්ට  ග මිතුරන්ට බු  සහන ශෙනශකොට  

ඒ බු  රශේ ු මපේ මිනිසුන්ට ශගවන්න ිරු  ුවණා. යහ පාලන 

්ඩුක්ව යටශේ පි මපු කිශලෝ එක   රුපියල් 125යි. නතාව පිට 

බු  පටවපු නිසා "රට හෙන ශසෞභාගයශම ෙැක්ම" යටශේ අෙ 

පි මපු කිශලෝ එක රුපියල් 222යි. අශම ්ඩුක්ව යටශේ සැමන් 

ටින් එක රුපියල් 182කට   ු න්ශන්. අුවරුද්ෙක් යනශකොට සැමන් 

ටින් එක රුපියල් 252යි. සීනි කිශලෝ එකක් අපි ු න්ශන් රුපියල් 

651 652 

[ගරු ඩේලස් ශද්වානන්ො මහතා] 
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 5කට. ගැසේ පත්රශම අෙ සීනි  කිශලෝ එකක් රුපියල් 85යි  කඩයට 

ගියාම රුපියල් 122යි  අශම පැේශේ රුපියල් 132යි. ශම්වා තමයි 

ශම් අුවරුද්ෙ තුළ කශළ . මිි ස් කිශලෝ එක තිුණශඩු රුපියල් 382ට  

ෙැන් රුපියල් 622යි. බී ලූනුේ එශහමයි. හාල් කිශලෝ එක තිුණශඩු 

රුපියල් 76ට. රශේ වී අස්වැන්න වැඩි ුවණු අුවරුද්ශද් ෙැන් හාල් 

ටිකක් නැහැ. ශපොල් ශගඩියක් ගන්න බැහැ.  

"රට හෙන ශසෞභාගයශම ෙැක්ම" රතිපේති රකා නශම 

පැහැදිලිව තිශබනවා  ශගෝඇාභය රාපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු ශ්රී 

ලාකා ශපොු න ශපරමුණ බලයට ්වාට පස්ශස  ශගොවීන්ට ිරයලු 

ශභෝගවලට ශනොමිශල් ශපොශහොර ශෙනවා කියලා. අපි පාලනය 

කළ අුවරුු  හතරහමාර තුළ අපි කිිරම ශවනසක් නැතිව ශපොශහොර 

ු න්නා. ඊට ශපරේ ු න්නා. අෙ වී ශගොවීන්ට පමණයි  ශපොශහොර 

ශනොමිශල් ශෙන්ශන්. මා අහන්ශන්  අෙ ශගොවියාට කරලා 

තිශබන්ශන් ශමොකක්ෙ කියලායි. ශම් අය වැශයන් ශගොවියාට කිිරම 

සහනයක්  ජලා නැහැ. ශගොවියා අන්තිම අසරණ තේේවයකට 

පේශවලායි තිශබන්ශන්. අෙ ්ඩුක්වට සහශයෝගය ශෙන වී ශමෝල් 

මුෙලාලිලා - මැති ඇමතිවරුේ ඉන්නවා- වී ශගොවීන් සූරා කන 

තේේවයකට පේශවලා තිශබනවා. පසුගිය ඡන්ෙශම ජ ශමොකක්ෙ 

කි ශ ? රශම ශස වකයන් ිරයයට 82ක් ඡන්ෙය ු න්ශන් 

තමුන්නාන්ශස ලාශේ ්ඩුක්වට ශන්. ඒ අයශගන් ිරයයට 82ක් 

ඡන්ෙය ු න්ශන් ශපොු න ශපරමුණට.  හැබැයි  අෙ ශමොකක්ෙ 

ශවලා තිශබන්ශන්? රශම ශස වකයන්ට අපි ු න්න සහන කමපාු  

කරලා තිශබනවා. මට මතකයි  2215 ජ අපි බලයට එද් ජ රශම 

ශස වකයන් අන්තිම අසරණ තේේවයට පේ ශවලා  හිටි ශම.  ඒ 

අයශේ වැටුශපන් ණය කැපිලා එනශකොට කම්කරුශවකුට 

ලැුණශඩු රුපියල් 7 222යි  8 222යි. ඒ අය මාශසම ජීවේ ුවශඩු ඒ 

මුෙලින්. අශම ්ඩුක්ශ  අුවරුු  හතරහමාරක කාලය තුළ අපි 

ිරයයට 127කින් රශම ශස වකයන්ශේ පඩි වැඩි කළා  රුපියල් 

11 732ක වැටුපක් ලබපු රශම ශස වශම පහළම ශශ්ර ණිශම 

කම්කරුවාශේ වැටුප 20 252ක් ෙක්වා වැඩි කළා; overtime, batta 

් ජ ිරයල්ලේ වැඩි ුවණා. ශපොීනිරශම රාළහාමි ශකශනකුට 

ලැුණශඩු  රුපියල් 23 222යි. අෙ ශපොීනිරශම රාළහාමි ශකශනක් 

රුපියල් 58 222ක වැටුපක් ගන්නවා. අශම ්ඩුක්ව යටශේ 

ිරයයට 127කින් රශම ශස වක වැටුම වැඩි කරලා  ශපොීනිරයට 

තව ිරයයට 02ක වැඩිවීමකුේ ු න්නා.     

සාවර්ාන නිලාාි ශයකුට ලැුණශඩු රුපියල් 15 215යි. අශම 

්ඩුක්ව යටශේ ඔුව රුපියල් 31 0 2ක් ගේතා. එශහමයි අපි උෙ  

කශළ . අපි ශම් උෙ  කශළ  ඡන්ෙ ගන්න ශනොශවයි. ශෙපයින් 

 ක්තිමේව නැඟී ිරටිමින් ශගෞරවනීය විධියට ජීවේ වීශම් 

වාතාවරණය අපි රශම ශස වකයාට හො ශෙන්නයි.  

අපි වවෙයවරුන්ශේ වැ ටුපේ වැඩි කළා. ශම් රශේ ු මපේම 

අඩිශම ඉන්න  එක්ශකනා අෙ රුපියල් 35 222ක වැටුපක් ගන්නවා  

යහපාලන ්ඩුක්වට පින් ිරද්ා ශවන්න. එො රශම 

ශස වකයන්ශේ වැටුමවල විෂමතා තිුණණා. අපි ඒ සඳහා රනුේශේ 

කමිටුව පේ කළා. එම කමිටු වාර්තාව අනුව  රශම ශස වකයන්ට 

ශම් ු න්න ඒවාට අමතරව  වැටුප ශෙගුණ ශතගුණ කළාට අමතරව 

රුපියල් තුන්ෙහශස  ිරට රුපියල් 20 222 ෙක්වා ශම් අුවරුද්ශද් 

නවාි  මාසශම ිරට වැටුම වැඩි විය යුතුයි කියලා තීන්ු  කරලා  ඒ 

සඳහා කැබිනේ මඩුඩලශම අනුමැතියේ  ජලා  ්ඩුක්ව ඒකට 

මුෙලුේ ශවන් කළා. ශම් ්ඩුක්ව ඇවිල්ලා ශමොනවාෙ කශළ ? 

රශම ශස වකයන්ශගන් ිරයයට 82ක් ඡන්ෙ ගේතා. හැබැයි 

ඔබතුමන්ලා බලයට ්වාට පස්ශස  අශම ශයෝනාව වහාම කපලා 

ෙැම්මා.  

විාායක ශශ්ර ණිශම නිලාාි න් 03 222ක් ශම් රශේ ඉන්නවා. 

පි පාලන ශස වශම නිලාාි න් රමසම්පාෙන ශස වශම නිලාාි න්  

ශෙොස්තරලා  ඉාජිශන්රුවරු  කෘෂිකර්ම ශස වශම අය සහ ශවනේ 

විශ  ෂඥයන් ඒ පිි සට ඇතුළේ ශවනවා. විාායක ශශ්ර ණිශම 

සමහර නිලාාි න්ට ශවනේ ශස වාවල පහළම එක් ශකනාටේ 

වඩා අක් වැටුපක් තමයි ලැුණ ශඩු. ඒක නිසා අපි  තීන්ු  කළා  

විාායක ශශ්ර ණිශම හැම නිලාාි ශයකුටම  - ඒ 03 222ටම - 

රුපියල් 15 222ක  ජමනාවක් ශෙන්න. ශම් ්ඩුක්ව ඇවිල්ලා ඒ 

ශයෝනාවේ කපා හැි යා. ශම් ්ඩුක්ව එශහම තමයි රශම 

ශස වකයාට සැලකුශ .  

අපට මතකයි  රශම ශස වකයන්ශේ වැටුම ශවනුශවන් මුල ජ 

රුපියල් බිලියන 022යි වැය ුවශඩු.  අපි ඒක රුපියල් බිලියන 822 

ශවනතුරු වැඩි කළා. අශම ්ඩුක්ව එශහමයි රශම ශස වකයාට 

සැලකුශ . අෙ ශම් ්ඩුක්ව සමහර ක්ශෂ ත්රවල විාායක 

නිලාාි න් අයින් කරලා   රාය ශස වය හමුො යන්ත්රණයකට  

ඒකාධිපති යාන්ත්රණයකට ශගන යනවා.  

විශ්රාමිකයා ගැන මහා ශලොකුවට කථා කළා.  අශම රය විශ්රාම 

වැටුප ිරයයට 03කින් වැඩි කළා.   
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 
 

ගුණ ආර්.එම්. රවජිත් මධ ු ම බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ සමහර අයට ශම් නවාි  

පළමුවැනි ො ඉඳලා විශ්රාම වැටුප රුපියල් 12 222කින්  

15 222කින් වැඩි ශවන්න තිුණණා  23/2216 නරශල්ඛය අනුව. 

නමුේ ඒක වැඩි කශළ  නැහැ.  

ධීවරයාට ශමොකක්ෙ ුවශඩු? ධීවරයාට අෙ මාළු ටික විකුණා 

ගන්න බැහැ. ඒක ්ඩුක්ශ  වැරැද්ෙ. ඇයි මම එශහම කියන්ශන්? 

මිනුවන්ශගොඩ ශකොවිඩ් ශපොකුර එනශකොට රශම  වවෙය 

නිලාාි න් සහ විශ  ෂඥයන් කි වා  කරුණාකර  lock down 

කරන්න කියලා. නමුේ කශළ  නැහැ. ඒක නිසා පැතිරුණා  

පෑලියශගොඩ fish market එකට. අෙ රශේම මාළු විකුණා ගන්න 

බැි ව ඉන්නවා. ධීවර නතාව ලක්ෂ හතරක් පහක් අෙ මාළු 

විකුණා ගන්න බැරුව ඉන්නවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි  අෙ - [බාාා 

කිරීමක්] මම ඉඩ ශෙන්ශන් නැහැ. ඔබතුමා කරුණාකර වාඩි 

ශවන්න.  

 

ගුණ  කවචන විනේනෙේකර මහතා ිවිසිතුුණ මසුන්, මිරිදිය 

මත්ෙය හා ඉේෙන් ඇති කිරීම, ධීවර වරාය ෙවවර්ධාන, 

බහුදින ධීවර කටයුතු හා මත්ෙය අපනයන රාජය 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விரஜரசகர - அலங்கொர ைீன்கள், நன்னீர் 

ைீன்கள், இறொல்கமள வளர்த்தல், கடற்தறொழில் துமறமுகங்கள் 

அபிவிருத்தி, பலநொள் கடற்தறொழில் அலுவல்கள் ைற்றும் ைீன் 

ஏற்றுைதி இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of 
Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery 
Harbour Development, Multiday Fishing Activities and 

Fish Exports) 

ගරු මන්ත්රීතුමා  වැරදි මතයක් ශෙන්න එපා කියලා මම 

ඔබතුමාශගන් ශගෞරවශයන් ඉල්ලා ිරටිනවා. 
 

ගුණ ආර්.එම්. රවජිත් මධ ු ම බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒක නිසා තමයි එශහම ුවශඩු  ගරු රාය ඇමතිතුමනි.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අෙ කාටෙ බු  සහන  ජලා තිශබන්ශන්? ශම් අය වැශයන් 

අගමැතිතුමා - [බාාා කිරීමක්] මශේ ශවලාව ශෙන්න බැහැ.  
 

ගුණ කවචන විනේනෙේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விரஜரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඔබතුමාශේ ශවලාව ගන්ශන් නැහැ. ඔබතුමා  අසතය රකා  

කරන නිසා මම ශම් කියන්ශන්.  
 

ගුණ ආර්.එම්. රවජිත් මධ ු ම බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
පෑලියශගොඩ ශපොකුර නිසා තමයි ශම්ක ුවශඩු. 

අෙ ඔබතුමන්ලා කාටෙ සහන සලසා තිශබන්ශන්? 

 

ගුණ කවචන විනේනෙේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விரஜரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ධීවර අමාතයාා ය ශකොවිඩ් 

ශපොකුරක් නිර්මාණය කළා කියලා එතුමා වැරදි මතයක් සමාගත 

කරන්න හෙනවා. ධීවර අමාතයාා ය හැටියට  අපි අෙ ධීවර 

සාස්ථාශවන් මාළු මිල ජ ගැනීශම් ක්රියාවලිය කරනවා. පෑලියශගොඩ 

මේසය සාී ර්ණය අපි ්රක්ෂිත ශසෞඛය රමශ ෙ අනුව විවෘත 

කරනවා. එම නිසා ඔබතුමා වැරදි මතයක් සමාගත කරන්න එපා  

ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගුණ ආර්.එම්. රවජිත් මධ ු ම බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු ඇමතිතුමනි  මම කි ශ  ධීවර අමාතයාා ය ශනොශවයි. 

ඔබතුමා හි යට අහශගන ිරටිශම නැහැ. මම කි ශ  මිනුවන්ශගොඩ 

ශකොවිඩ් ශපොකුර ගැන. ශෙොස්තරවරු කියපු විධියට ඒක නිවැරදිව 

පාලනය කළා නම් ඒක පෑලියශගොඩට එන්ශන් නැහැ. [බාාා 

කිරීමක්] හි යට අහගන්න. එච්නරයි. 

 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

තවම ශපොඩි ළමයි ශන්. 

 

ගුණ ආර්.එම්. රවජිත් මධ ු ම බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
තවම ශපොඩි ළමයි.  ශම්වා ඉශගන ගන්න.  

ශම් අය වැශයන් බු  සහන  ජලා තිශබන්ශන් කාටෙ? බු  ශහෝ 

විනිමය නීති පාලනවලින් මි ජම සඳහා ශද්ය යව සහ විශද්ය යව 

තිශබන  ශහළි ශනොකළ මුෙල් ගැන ශම් අය වැය ශල්ඛනශම 

කියනවා. කුවරු ශවනුශවන්ෙ ශම්  සහනය ශෙන්ශන්? ශම් මඟින් 

ශේන්ශන්  2215ට ඉස්ශසල්ලා ශකොමිස් ගහලා  ශකොමිස් ගහලා 

පිට රට බැාකුවල තිශබන සල්ලි  ශම් රශේ හාගලා තිශබන සල්ලි  

කළු සල්ලි සුු  කරන්න ශම්ශකන් අවස්ථාව ශෙනවා. [බාාා 

කිරීමක්] ඒ නක් එක එක අස් කරනවා ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   ්ගමික ස්ථාන දියුණු කිරීමට 

ශම් අය වැශයන් රුපියල් බිලියන 2.5 යි ශවන් කර තිශබන්ශන්. 

ශමන්න  ්ගමට සලකන විධිය! අශම ්ඩුක්ශ  අන්තිම 

අුවරුද්ශද් විතරක් ්ගමික ස්ථාන සඳහා රුපියල් බිලියන 

හයහමාරක් ු න්නා. ඒ විතරක් ශනොශවයි  තව කියනවා  ග්රාීනය 

පාලම් 12 222ක් හෙන්න රුපියල් මිලියන 7 222ක් ශවන් කරනවා 

කියලා. ඒ කියන්ශන්  එක පාලමකට රුපියල් ලක්ෂ 7යි ශවන් 

කරලා තිශබන්ශන්. ඒ මුෙලින් ශබෝක්කුවක්වේ හෙන්න බැහැ. 

ශමශහමයි  ඔබතුමන්ලා වැඩ කරන්ශන්. ග්රාීනය පාසල් 1 222ක් 

වැඩිදියුණු කරන්න රුපියල් මිලියන 3 222යි ශවන් කරන්ශන්. 

එතශකොට එක පාසලකට රුපියල් මිලියන 3යි. ඒශකන් 

වැිරකිළියක්වේ හෙන්න පුළුවන්ෙ? ශමශහමයි එතුමන්ලා වැඩ 

කරන්ශන්  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි    

මහා මාර්ග කිශලෝීනටර් 52 222ක් කාපේ කරන්න රුපියල් 

මිලියන 22 222යි ශවන් කරන්ශන්. එතශකොට කිශලෝීනටරයක් 

සඳහා රපියල් ලක්ෂ 0යි. ගරු ඇමතිතුමා සභාශ  ඉන්නවා  ඒ 

ගණශනන් ඒ කටයුේත කරන්න පුළුවන්ෙ ගරු ඇමතිතුමනි? 

නතාව රවටන එක තමයි කරන්ශන්.  

රුපියල් බිලියන 7 522ක් ශලස තිුණණු ණය අපි රුපියල් 

බිලියන 13 222ක් ෙක්වා වැඩි කළා කි වා. 2220 ජ මහින්ෙ 

රාපක්ෂ මහේමයා රට භාර ගන්නශකොට ශම් රශේ ශද්ය ය  

විශද්ය ය ණය ශෙකම රුපියල් බිලියන 2 122යි තිුණශඩු. අපි 

එනශකොට රුපියල් බිලියන 7 522ක් තිුණණා. අපි රුපියල් බිලියන 

5 522ක් ණය ව ශයන් අරශගන තිශබනවා. එතශකොට ඔක්ශකෝම 

ණය රුපියල් බිලියන 13 222යි. [බාාා කිරීමක්] 

තමුන්නාන්ශස ලාශේ අය වැය ශල්ඛන ශෙක අනුව ශම් අුවරුද්ශද් 

විතරක් අපි ඒ අුවරුු  5 ජම ගේත ණය ටික ගන්නවා. 

 

ගුණ කවචන විනේනෙේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விரஜரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඔබතුමන්ලා කරපු වැඩක් නැහැ. 

 
ගුණ ආර්.එම්. රවජිත් මධ ු ම බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
කරපු වැඩ අපි ශපන්වන්නම්. කියන්න තව ශගොඩක් ශද්වල් 

තිශබනවා. ෙැන් ඉඩම් ටිකේ විකුණන්න යනවා. මට නියමිත 

කාලය අවසන් නිසා මශේ ඊළඟ කථාශ  ජ ඉතිි  ටික කියන්නම්. 

ස්තුතියි. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

11ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[மு.ப. 11.43] 

 

ගුණ ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். அதொஉல்லொ) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம்.  நஹ்ைதுஹு 

வனுஸல்லி அலொ ரஸூலிஹில் கொீம். 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, ரைதகு 

ஜனொதிபதி ரகொட்டொபய ரொஜபக்ஷ அவர்களின் வழிகொட்டலில் 

தகௌரவ பிரதை அமைச்சரும் சிரரஷ்ட தமலவருைொன ைஹிந்த 

ரொஜபக்ஷ அவர்களினொல் முன்மவக்கப்பட்ட இந்த                       

வரவு தசலவுத்திட்ட உமரைீதொன விவொதத்திரல உமரயொற் 

றுவமதயிட்டு நொன் ைகிழ்ச்சியமடகிரறன்.  
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சுைொர் ஐந்து ஆண்டுகள் இந்த நொட்டின் தபொருளொதொர 

அபிவிருத்தி, உற்பத்தி என்பன நிறுத்தப்பட்ட நிமலயில் 

புதியரதொர் அரசொங்கம் ைீண்டும் இந்த நொட்மடப் 

தபொறுப்தபடுத்து, நொட்டு ைக்களின் உற்பத்திகள் ததொடர்பிலும் 

நொடு ததொடர்பொன எண்ணங்கரளொடும் இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டம் முன்மவக்கப்பட்டது ைிகவும் திருப்திமயத் 

தருகின்றது.  குறிப்பொக, நைது இலங்மக நொடு இந்த உலகத்தில் 

எங்குைில்லொதவொறு பொொிய வளங்கமளக் தகொண்டுள்ள ஒரு 

நொடொகும். இந்த அழகிய நொட்டில் நொம் பல இனங்கள் 

கூட்டைொகச் சந்ரதொசைொக வொழ்கின்ரறொம். இந்த 

நொட்டிலிருக்கின்ற வளங்கமள இந்த நொட்டின் ைக்கள் 

முமறயொகப் பயன்படுத்துவதற்கு இந்தப் பொரொளுைன்றத்தின் 

உறுப்பினர்களும் அரச தமலவர்களும் தபொருளியலொளர்களும் 

முமறப்படி எண்ணுவொர்கரளயொனொல், இந்த நொட்டின் 

ைக்களுக்குச் சுபிட்சரை வந்துரசரும் என்பதில் ஐயைில்மல.   

அன்மறய கொல நடப்புக்கள் எனக்கு இன்று ஞொபகம் 

வருகின்றது. நொங்கள் சிறுபிள்மளகளொக இருக்கின்றதபொழுது 

சிறிைொரவொ பண்டொரநொயக்கொ அவர்களது கொலத்தில் இந்த 

நொட்டினுமடய தபொருளொதொர அபிவிருத்திமய, உற்பத்திமய 

அதிகொிப்பதற்கொகப் பல திட்டங்கள் இந்த நொட்டிரல 

ரைற்தகொள்ளப்பட்டன. மூடிய தபொருளொதொரம் என்றொலும் 

குறிப்பொக உற்பத்தியிமன அதிகொிப்பதற்கு நொட்டில் ஒவ்தவொரு 

ைொவட்டத்திலும் இருக்கின்ற வள நிலங்களில் எம்ைொல் 

முடியுைொன எல்லொவற்மறயும் உற்பத்தி தசய்வதற்கொன பொொிய 

நடவடிக்மக ரைற்தகொள்ளப்பட்டது.  அந்தந்த ைொவட்டத்திரல 

உற்பத்தி தசய்யப்படுகின்ற அொிசி அந்தந்த ைொவட்டத்திரலரய 

பொவிக்கப்படரவண்டும்.  ரவறு ைொவட்டங்களுக்குக் 

தகொண்டுதசல்ல முடியொதளவுக்குச் சட்டம் இறுக்கைொக 

இருந்தது.  வட ைொகொணத்தின் விவசொயிகள் ைிகவும் 

ைகிழ்ச்சியொன ஒரு சூழ்நிமலயிரல, அன்று அவர்கள் 

தங்களுமடய பிரொந்தியத்தின் உற்பத்திமய இந்த நொடு 

முழுவதும் அனுப்பிக்தகொண்டிருந்தொர்கள்.  

ஏதொவததொரு துமறயில் நொம் அபிவிருத்தியமடய 

ரவண்டுைொனொல், நொட்டில் உள்ளவர்கள் சிறு 

தியொகங்கமளயொவது தசய்ய ரவண்டும் என்பதற்கப்பொல், 

திறந்த தபொருளொதொரக் தகொள்மகமய அன்று ரஜ.ஆர். 

ஜயவர்தன அவர்களும் இந்த UNP அரசொங்கமும் 

தகொண்டுவந்து, அதனுமடய தபயொில் இந்த நொட்மட 

தவளிநொடுகளின் குப்மபத் ததொட்டியொக ைொற்றிவந்த 

வரலொறுகமள நொங்கள் பொர்க்கின்ரறொம். தநல்மலப் பற்றித் 

ததொியொைல், தநற்பயிர் எதுதவன்று ததொியொதவர்களொக ஐக்கிய 

ரதசியக் கட்சியினர் இருந்தொர்கள். நொன் 

ைகிழ்ச்சியமடகின்ரறன்.  ஏதனனில், ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ 

அவர்கள் இந்த நொட்டின் ஜனொதிபதியொக இருந்த கொலம் 

முழுவதும் விவசொயிகமள ஊக்குவித்தொர்.  இந்த நொட்டுக்குத் 

ரதமவயொன அபிவிருத்திகமளச் தசய்தொர்.  நொட்டின் எல்லொப் 

பிரரதசங்களுக்கும் 5 - 6 ைணித்தியொலங்களுக்குள் 

தசன்றுவரக்கூடிய ரபொக்குவரத்மத ஏற்படுத்தினொர். எல்லொக் 

கிரொைங்களிலும் விவசொயிகள் பணக்கொரர்களொக 

இருக்கக்கூடியளவுக்கு உற்பத்தியொளர்களொக இருந்தொர்கள். 

நொட்டின் உற்பத்திப் தபொருட்கள் ைிக ைலிவொகக் 

கிமடக்கக்கூடியதொக இருந்தமத  நொங்கள் பொர்க்கக்கூடியதொக 

இருந்தது.  

யுத்தமும் இந்த நொட்டின் வளங்கமளச் சூமறயொடியது. 

அதற்தகன்ரற சிலர் சதித் திட்டங்களில் ஈடுபட்டனர். 

அவர்களுக்கு agent களொகச் சிலர் இருந்து வந்தமையொல் 

கடந்த கொலங்களில் நைது நொட்டின் உற்பத்தி உண்மையிரலரய 

குமறந்து ரபொய்விட்டது. எைக்கு என்ன ரவண்டும்? 

சொப்பிடுவதற்கு உணவு ரவண்டும்; குடிப்பதற்குப் பொல் 

ரவண்டும். அமவ எங்களுக்குத் தன்னிமறவொக இருக்க 

ரவண்டும். குடிப்பதற்கு நீர் இருக்கின்றது. குளங்கள் 

இருக்கின்றன; நீர் வளம் இருக்கின்றது. நொங்கள் உண்பதற்குத் 

ரதமவயொன விமளச்சல்கமளச் தசய்வதற்கொன 

விமளநிலங்கள் இருக்கின்றன. எைது கொல்நமடகமள விருத்தி 

தசய்வதற்கொன ரைய்ச்சல் தமரகள் இருக்கின்றன. நொங்கள் 

அமவகமளக் கவனிக்கொைல், எல்லொவற்மறயுரை இறக்குைதி 

தசய்பவர்களொக ைொறியுள்ரளொம். நொட்டில் ைக்கமளச் 

ரசொம்ரபறிகளொக ைொற்றியது ைொத்திரைல்லொைல், 

தவளிநொட்டவர்களுக்கு எைது நிலங்கமள விற்றுப் 

பிமழக்கின்ற தமலவர்களொகரவ பலர் இருந்திருக்கிறொர்கள்.  

தகௌரவ ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர அவர்கள் அரசொங்க 

ஊழியர்களின் சம்பளம் பற்றிப் ரபசினொர். 10 ஆண்டுகளுக்கு 

முதல் இந்த நொட்டினுமடய நிதிச் தசயலொளரொக இருந்த 

டொக்டர் தஜயசுந்தர அவர்களிடம், 8 வீதம் அல்லது 10 வீதம் 

ைொத்திரம் இருக்கின்ற அரசொங்க உத்திரயொகத்தர்களின் 

சம்பளத்மத அதிகொிப்பது ததொடர்பொக ரபசுவமதவிடவும், 

அந்தச் சம்பளத்திற்குள் வொழ்வதற்கு வழியிமனச் 

தசய்துதகொடுக்க ரவண்டும் என்று ரகட்டிருந்ரதன். இவரது 

ரபச்சும் அப்படித்தொன் இருந்தது. அமதயிட்டு நொன் 

சந்ரதொசைமடகின்ரறன். ஒரு கொலம் இருந்தது. அன்று ஓர் 

அரசொங்க உத்திரயொகத்தருக்கொன - ஓர் ஆசிொியர் அல்லது ஓர் 

எழுதுவிமனஞருக்கு - சம்பளம் 95 ரூபொயொக இருந்தது. அந்தச் 

சம்பளத்திரல வொழ்ந்து, வொடமகக்கு அைர்ந்து தவளியூொிரல 

ரபொய் ததொழில் தசய்து, சமைத்துண்டு ைகிழ்ந்து, ஒரு தங்கப் 

பவுமணயும் வொங்கிக்தகொள்ளலொம். அடுத்த ைொதச் சம்பளம் 

தபறும்வமர மகயிரல ைீதியும் இருக்கும். அந்தளவுக்கு அந்தக் 

கொல நிமலமையிருந்தது. ஆனொல், இன்று ஒவ்தவொரு முமறயும் 

‘பட்தஜட்’ வருகின்றரபொதும் சம்பளத்மத அதிகொிக்க 

ைொட்டொர்களொ? என்று ரகட்கிறொர்கள். அப்படியில்லொைல், 

கிமடக்கின்ற சம்பளத்திற்குள் வொழக்கூடியவொறு 

பழகிக்தகொள்ள ரவண்டு்ம். நைக்குத் ரதமவயொன உற்பத்திப் 

தபொருட்கமள இங்கு உற்பத்தி தசய்யமுடியுைொக இருந்தொல், 

அவற்மற ைலிவு விமலயில் ைக்களுக்குப் 

தபற்றுக்தகொடுக்கக்கூடியதொக இருந்தொல், சத்துள்ள 

உணவுகமள எம்ைொல் உற்பத்தி தசய்யமுடியுைொக இருந்தொல் 

யொொிரலயும் தங்கியிருக்கரவண்டிய அவசியம் இருக்கொது. இது 

வளமுள்ள நொடு!  

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டம் ைிகவும் முக்கியத்துவம் 

தபறுகின்றது. குறிப்பொக, உள்நொட்டு உற்பத்தியொளர்கமள 

நல்லமுமறயிரல ஊக்குவிக்கின்றது. ரொஜபக்ஷ அவர்களின் 

கொலத்தில் அவர்கள் எப்தபொழுதுரை  விவசொயிகளுக்கு 

ஊக்கைளிப்பொர்கள். தவளிநொட்டிரலயிருந்து ரதமவயில்லொத 

தபொருட்கமள இறக்குைதி தசய்வமத நொம் நிறுத்த ரவண்டும். 

ஏதனன்றொல், அமதவிடவும் சிறந்த தபொருட்கள் இருக்கின்றன. 

வடக்கில் என்ன, கிழக்கில் என்ன, ைத்தியில் என்ன!  எல்லொ 

இடங்களிலும் சிறந்த வளங்கள் இருக்கின்றன. உற்பத்திமயப் 

தபருக்குவதற்கொன ஒரு வரவு தசலவுத்திட்டைொக நொன் 

இதமனப் பொர்க்கின்ரறன். 

தகொரரொனொ ததொற்று நொடு முழுவதிலும் ைொத்திரைல்ல, 

உலகம் முழுவதிலும் பரவி வருகின்றது. இந்தச் சூழ்நிமலயில், 

அதற்கு முகங்தகொடுத்து வொழரவண்டியவர்களொக நொங்கள் 

ைொறியிருக்கின்ரறொம். ஆரம்பத்தில் தகொரரொனொமவ ஒரு 

வமகயில் பொர்த்ரதொம். அதன் இரண்டொவது அமலமய 

இன்தனொரு வமகயில் பொர்க்கிரறொம். இப்தபொழுது நொங்கள் 
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தகொரரொனொவுடன் வொழ நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டுள்ரளொம். 

தகொரரொனொ ததொற்று உருவொன கொலத்தில் ரைதகு ஜனொதிபதி 

அவர்கள் கூட்டிய கூட்டதைொன்றிலும் நொன் இந்த விடயத்மதச் 

தசொன்ரனன். அதொவது, நம்ைிடத்திரல வளம்ைிக்க நிலங்கள் 

நிமறய இருக்கின்றன; நல்ல ைனிதர்கள் இருக்கிறொர்கள். 

அரதரபொன்று, சிறந்த விவசொயிகள் இருக்கிறொர்கள்; நல்ல 

ைனம் பமடத்தவர்கள் இருக்கிறொர்கள். நம் நொட்டில் 

உணவுக்குப் பஞ்சம் இருக்கக்கூடொது. தவளிநொடுகளிலிருந்து 

கப்பல்களும் விைொனங்களும் வரமுடியொத ஒரு சூழ்நிமலயில், 

நைது ைக்களுக்குத் ரதமவயொன உணவுகமள நொம் இங்ரகரய 

உற்பத்தி தசய்ய ரவண்டும். எைது நொட்டில் அொிசி இருக்கிறது. 

பொல் நைது குழந்மதகளுக்கு ைிகவும் முக்கியைொனது. எனரவ, 

அது ததொடர்பொகவும் கவனம் தசலுத்த ரவண்டுதைன்று 

நொங்கள் தசொல்லியிருந்ரதொம். இன்மறக்குப் பொல் உற்பத்தியில் 

ஒரு புரட்சிமயக் தகொண்டுவருவதற்கு அரசொங்கம் 

முமனகின்றது.  

நைக்கு அந்நியச் தசலொவணிமய ஈட்டித்தந்த 

ததொழிலொளர்கள், தபொறியியலொளர்கள், தபொருளொதொர 

நிபுணர்கள் என்று அதிகைொரனொர் இன்று தகொரரொனொ 

கொரணைொக தவளிநொடுகளில் நிர்க்கதியொன நிமலயில் 

இருக்கின்றொர்கள். அவர்கள் எைக்கு வருைொனத்மத அள்ளித் 

தந்தவர்கள். அவர்கமள இந்த நொட்டுக்கு அமழத்து வந்து, 

எைது நொட்டின் ரதமவகளுக்கொக அவர்கமளப் பொவிப்பதற்கும் 

அவர்களிடைிருக்கின்ற வளங்கமளப் தபற்றுக்தகொள்வதற்கும் 

அரசொங்கம் முன்வந்திருப்பமதயிட்டு நொங்கள் ைிகவும் 

ைகிழ்ச்சியமடகிரறொம்.  

தபொதுவொக, தங்களுக்குக் கிமடக்கின்ற சம்பளத்தில் 

வொழமுடியொது தடுைொறுகின்ற தவளி ைொவட்டங்களில் ரவமல 

தசய்கின்ற அரசொங்க உத்திரயொகத்தர்கள் கிமடக்கின்ற 

சந்தர்ப்பங்களில் தங்களுமடய ைொவட்டங்களுக்கு இடைொற்றம் 

தபற நிமனக்கின்ற சூழ்நிமலயில், இடைொற்றத்தின்ரபொது 

அவரவர்களுமடய வதிவிடத்மதக்தகொண்ட ைொவட்டங்களுக்கு 

முன்னுொிமை வழங்குவதொன முன்தைொழிமவ எங்களுமடய 

பிரதை அமைச்சர் அவர்கள் தசய்ததபொழுது நொன் ைிகவும் 

ைகிழ்ச்சியமடந்ரதன்.  

  

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්. 

 
ගුණ ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். அதொஉல்லொ) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ශෙන්න. මට තව කථා කරන්න නනෑ.  

இந்த நொட்டிரல தகொரரொனொ ததொற்றுப் பரவல் இருக்கின்ற 

நிமலயிலும் ரைதகு சனொதிபதி அரதரபொன்று சுகொதொர 

அமைச்சர்  - 

 
ගුණ ොණක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාෙමාණික්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Sir, I rise to a point of Order. 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
What is the point of Order, Hon. Member?  

 
ගුණ ොණක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාෙමාණික්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
தகௌரவ அதொஉல்லொ அவர்கரள, நீங்கள் 

கமதக்கும்தபொழுது பொல் உற்பத்தி பற்றிச் தசொன்னீர்கள். 

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் ையிலத்தைடு ைொதவமனப் 

பகுதியில் பொல் உற்பத்தியொளர்களுக்கு இருக்கின்ற தமடமயப் 

பற்றி நீங்கள் ஒரு தடமவ ரகட்கலொரை!  

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අතාඋල්ලා මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

 

ගුණ ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். அதொஉல்லொ) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට බාාා කරන්න එපා. 

நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற இடத்தில் ைொத்திரைல்ல! வட, 

கிழக்கில் இவ்வொறு எத்தமனரயொ இடங்களில் பிரச்சிமனகள் 

இருக்கின்றன. அந்த நிலங்கமள ைக்களுக்குப் 

தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு நமடமுமறகமளக் மகயொள 

ரவண்டுரை தவிர, கலொிக்குப் ரபசுவதொக இருக்கக்கூடொது. 

அதுதொன் எங்களுக்கு இருக்கின்ற பிரச்சிமன!  

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගුණ ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். அதொஉல்லொ) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ශෙන්න.  

தகொரரொனொவிலிருந்து நொட்மடப் பொதுகொப்பதற்கொக நைது 

சனொதிபதி உட்பட அமைச்சர்கள் பகீரதப் பிரயத்தனங்கமள 

ரைற்தகொண்டு வருகின்றொர்கள். ஆனொல், இதில் ஒரரதயொரு 

குமறபொடு ைொத்திரந்தொன் இருக்கின்றது. அதொவது, 

ைரணித்தவர்களுமடய உடமல எொிக்கின்ற விடயம்! ரொஜபக்ஷ 

குடும்பத்மதச் ரசொ்ந்தவர்கள் எப்தபொழுதும் ைனிதொபிைொனம் 

உள்ளவர்கள்; அவர்கள் எல்லொ ைதத்தவர்கமளயும் 

ைதிப்பவர்கள். அந்த வமகயில், அவர்கள்ைீது எங்களுக்கு 

நிமறய நம்பிக்மகயிருக்கிறது. அரதரபொன்று, எங்களுமடய 

doctors இதில் விரசட கவனம் தசலுத்துவொர்கள். அவர்களும் 

ைத வழிபொடுகமள தகௌரவிப்பவர்கள் என்ற அடிப்பமடயில், 

அந்தக் குமற ைிக விமரவில் தீரும் என்று நொன் நம்புகின்ரறன்.  

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Selvam 

Adaikkalanathan. You have 18 minutes. 
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ගුණ නෙල්වම් අඩඩක්කලනාදන් මහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
நன்றி. தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

முதலில் இரண்டு விடயங்கமள இங்கு நிமனவுகூரலொதைன்று 

நிமனனக்கின்ரறன். முதலொவதொக, ைீனவர் சமூகத்மத 

நிமனவுகூருகின்ற நொளொக இந்த நொள் இருக்கின்றபடியொல் 

அந்த நொமள நிமனவுகூர்கின்ரறன். பல துன்பங்கமள 

அனுபவித்துக்தகொண்டும் இயற்மக அனர்த்தங்கள் உட்பட பல 

ரசொதமனகளுக்கு முகம்தகொடுத்துக்தகொண்டும் வொழுகின்ற 

எங்களுமடய கடற்தறொழிலொளர்களுக்கு முதலிரல 

எங்களுமடய வொழ்த்துக்கமளத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்ரறன். 

இரண்டொவதொக, இப்தபொழுது ரபசுதபொருளொகவிருக்கின்ற 

தியொகசீலர்கமள நிமனவுகூர்கின்ரறன். கஷ்டப்பட்ட 

தங்களுமடய குடும்பங்களுக்கு உமழத்துக் 

தகொடுக்கரவண்டியிருந்தொலும், தங்களுமடய இனம் 

சுதந்திரைொன வொழ்க்மகமய ரைற்தகொள்ளரவண்டுதைன்று 

அந்த இனத்துக்கொகவும் நிலத்துக்கவும் எந்ததவொரு 

எதிர்பொர்ப்புைில்லொது அவர்கள் தைது உயிமரத் தியொகம் 

தசய்தொர்கள். இப்படிதயல்லொம் எங்களுமடய ரதசத்திரல 

இனத்தின் விடுதமலக்கொக, விடுதமலப் ரபொரொட்டத்திற்கொகத் 

தங்களுமடய குடும்பத்மத விட்டுச்தசன்று எைது ைண்மணயும் 

ைக்கமளயும் கொப்பொற்றரவண்டுதைன்ற ரநொக்ரகொடு, தைது 

உயிமரத் துச்சதைன நிமனத்துத் தங்கமளத் தியொகம் தசய்த 

தியொகசீலர்களின் நிமனவுநொமள நிமனவுகூருகின்ற தசயல் 

இப்தபொழுது சர்ச்மசயொகப் பொர்க்கப்படுகின்றது. 

ஒரு ரபொரொட்ட இயக்கத்திற்குத் 

தமலமைதொங்கியவதனன்ற அடிப்மடயிரல, தைிழீழ விடுதமல 

இயக்க இறந்த உறுப்பினர்கள்கூட இப்ரபொது 

நிமனவுகூரப்பட ரவண்டுதைன்பது எங்களுமடய 

ஆதங்கைொகவிருக்கின்றது. அரதரபொல, 36 வருடங்களுக்கு 

முன்பு நியூட்டன் என்று அமழக்கப்படுகின்ற 'நிக்லஸ்' என்பவர் 

சொவகச்ரசொிச் சைொிரல முதன்முமறயொக எங்களுமடய 

இயக்கத்தின் சொர்பொக உயிர் நீத்தவர்! அவமர நொன் 

இப்தபொழுது நிமனவுகூருகின்ரறன். இப்தபொழுதிருக்கின்ற 

சூழலில், அந்த வரலொற்மறப் புொிந்துதகொள்ள ரவண்டும். 

இறந்தவர்கள் என்று பொர்க்கின்றரபொது, heart attack 
வந்தவர்கமளக்கூட இந்த நொடு நிமனவுகூருகின்றது. சண்மட 

முடிந்திருக்கின்றது. ஆனொல், அந்தச் சண்மடயிரல இறந்தவ 

தொய், தகப்பன் அல்லது கணவமன நிமனவுகூரும் உொிமை 

ைறுக்கப்படுகின்ற ஓர் அவல நிமல இந்த நொட்டிரல 

கொணப்படுகின்றது. ரஜ.வீ.பீ.மய எடுத்துப் பொருங்கள்! 

அதுவும் ஒரு ரபொரொட்ட இயக்கைொகத்தொனிருந்தது. அந்தப் 

ரபொரொட்ட இயக்கம் ஆயுதப் ரபொரொட்டத்மத தைௌனிக்கச் 

தசய்த பின்பு இன்மறக்கும் ரபொரொட்டத்தில் ைொித்தவர்கமள 

எந்ததவொரு தமடயுைில்லொைல் நிமனவுகூர்கின்றொர்கள். அந்த 

நொமள அவர்கள் ைிகச் சிறப்பொக நிமனவுகூர்கின்றொர்கள். 

இந்த அரசொங்கம் ரபொமர முடித்துவிட்டதொக இறுைொப்ரபொடு 

ரபசினொலுங்கூட, அந்தப் ரபொொிரல ைொித்தவர்கமள 

நிமனவுகூருகின்ற அந்தச் சந்தர்ப்பத்மதக் தகொடுப்பதற்கு ஏன் 

தயங்குகின்றததன்பது ரகள்விக்குறியொகவிருக்கின்றது; 

அதிசயைொகவிருக்கின்றது. ரபொொிரல தைது உயிமரத் தியொகம் 

தசய்தவர்கமள ஒருரபொதும் அங்கீகொிக்க 

முடியொததன்பதொகரவ இந்த அரசொங்கத்தினுமடய தன்மை 

கொணப்படுகின்றது. எங்களுமடய இனத்தின்ைீதொன 

இப்படியொன அடக்குமுமறகள்தொன் எங்களுமடய 

இமளஞர்கமள ஆயுதம் ஏந்துவதற்குத் தூண்டியது.  

ගුණ ජගත් කුමාර මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔ   ගරු මන්ත්රීතුමා ඉදිි පේ කරන්න. 

 

ගුණ ජගත් කුමාර මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

්ඩුක්රම වයවස්ථාව ්රක්ෂා කරනවා  ඒී ය රායයක් 

පිළිගන්නවා  කියලා ශමතුමා  ඇවිල්ලා ඊශම උසාවිශයන් ු න් 

තීන්ු වක්  අෙ  විශ නනය කරනවා.  

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාශේ point of Order එක ශමොකක්ෙ?  

 

ගුණ ජගත් කුමාර මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

Point of Order එක තමයි  ශම් රශේ ඒී යභාවය පිළිබඳ 

ර ්නයක් ශම් කථා කරන්ශන්. ශම්  උසාවි නිශයෝගයක් විශ නනය 

කරනවා. උසාවි නිශයෝගයක් විශ නනය කරන්න පුළුවන්ෙ? 

උසාවිශයන් ු න්න නිශයෝගය තමයි ශම් විශ නනය කරමින් 

ිරටින්ශන්.  
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක point of Order එකක් ශනොශවයි. 

 
ගුණ ජගත් කුමාර මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

ශමතුමා ශම් කථා කරන්ශන් ාතිවාෙයයි. 

 

ගුණ නෙල්වම් අඩඩක්කලනාදන් මහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

இவ்வொறொன அடக்குமுமறகள்தொன் விடுதமலப் 

ரபொரொட்டத்மத ரநொக்கிச் தசல்லுகின்ற வொய்ப்மப 

உருவொக்கிக் தகொடுத்தது; அதற்குத் தூண்டுதலொக இருந்தது. 

இப்படியொன அடக்குமுமறகள்தொன் கடந்த கொலங்களிரல 

எங்களுமடய இமளஞர்கமள ஆயுதம் ஏந்த மவத்தது. ரபொர் 

தைௌனிக்கப்பட்ட பின்பு, ரபொொிரல இறந்தவர்கமள 

நிமனவுகூருவதற்கு ஏன் தமடயொக இருக்கின்றீர்கள் என்று 

நொன் இச்சந்தர்ப்பத்திரல ரகட்க விரும்புகின்ரறன்.  இந்த 

நொட்டிரல எங்களுமடய ைக்கள் சுதந்திரைொக வொழ ரவண்டும், 

தைது ைண்மணக் கொப்பொற்றரவண்டுதைன்று எந்ததவொரு 

எதிர்பொர்ப்புைில்லொைல் எங்களுமடய ரதசத்தின் 

விடுதமலக்கொகப் ரபொரொடி ைொித்த ரபொரொளிகமள இந்தச் 

சமபயிரல நிமனவுகூருவதிரல நொன் தபருமைதகொள் 

கின்ரறன்; இறுைொப்புக் தகொள்ளுகின்ரறன். ஏதனன்றொல்,   

இன்மறக்கும் விடுதமலப் புலிகமளப் பற்றித்தொன் 

ரபசுகின்றொர்கள். இந்த அரதசன்ன, கடந்த அரதசன்ன! எந்த 

அரசொங்கைொக இருந்தொலும் விடுதமலப் புலிகமளப் பற்றிப் 

661 662 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ரபசத் தவறுவதில்மல. ரபொரொட்டம் முடிந்துவிட்டததன்று 

தசொல்லுகின்றவர்கள் அந்தப் ரபொரொட்டத்தில் ைொித்தவர்கமள 

நிமனவுகூரவிடொது ஏன் தடுக்கின்றொர்கள் என்பது 

ரகள்விக்குறியொகவிருக்கிறது. 

 

ගුණ ජගත් කුමාර මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම් රශේ ඒී යභාවය රකිනවා 

කියලා  ්ඩුක්රම වයවස්ථාව අනුව පිළිශගනයි එතුමා ඇවිේ 

තිශබන්ශන්. එශහම පිළිශගන ඇවිල්ලා  ශම් රට ශබෙන්න කටයුතු 

කරපු ත්රස්තවාදින් අනුස්මරණය කරනවා කියලා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ කියනවා. නැවත ශම් රට ශබ ජම සඳහා 

ශහ තුවන කථා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ කියන්න පුළුවන්ෙ? රශේ 

නීතියට ගරු කරලා  ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට ගරු කරලා  උසාවිය 

ු න් තීන්ු වට ගරු කරලා  එතුමාශේ කථාව කරන්න කියන්න  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ත්රස්තවාදින්ට තවු රටේ උඩ ශගඩි 

 ජලා  ්ශයේ ශම් රට ශබ ජශම් දි ාවට ශගන යන්නයි එතුමා 

උේසාහ කරන්ශන්.  

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා  කරුණාකර විෂයයට අනුව කථා කරන්න. 

       

ගුණ නෙල්වම් අඩඩක්කලනාදන් මහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
எங்களுமடய நொட்டிரல இரண்டு பிரதொன ததொழில்கள் 

கொணப்படுகின்றன. ஒன்று, கடற்தறொழில்; ைற்மறயது, 

விவசொயம்! ைமலயகத்மதப் தபொறுத்தைட்டிரல, ரதயிமல 

உற்பத்தி கொணப்படுகின்றது. எங்களுமடய வடக்கு - 

கிழக்கிரல தபரும்பொன்மையொன ைக்கள் தசய்கின்ற, 

வருைொனத்மத ஈட்டுகின்ற பிரதொன ததொழில்களொக இந்த 

இரண்டு ததொழில்களும்தொன் கொணப்படுகின்றன. 

விவசொயத்மத எடுத்துக்தகொண்டொல், இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டத்திரல உற்பத்திப் தபொருட்கமள வொியில்லொது 

சலுமக அடிப்பமடயில் விவசொயிகளுக்குக் 

தகொடுக்கப்படுதைன்று தசொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனொல், 

எங்களுமடய பகுதியிரல தைிழர்களுமடய பூர்வீகைொன 

நிலத்மத அபகொிக்கின்ற தசயமலத்தொன் கொணக்கூடியதொக 

இருக்கின்றது. விவசொய உற்பத்திப் தபொருட்கள் என்று 

பொர்க்கின்றதபொழுது -[இமடயீடு] 
 

ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

එශහම එකක් නැහැ. 
 

ගුණ නෙල්වම් අඩඩක්කලනාදන් මහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
எங்களுமடய விவசொயிகள் உற்பத்திகமள 

ரைற்தகொள்ளரவண்டுதைன்றொல், அந்த ைக்களுக்கு நிலம் 

ரவண்டும். அவர்களுமடய நிலத்மதயும் குளத்மதயும் வன 

இலொகொத் திமணக்களம் அபகொித்துக்தகொண்டு இருக்கிறது.  

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்மதச் ரசர்ந்த எைது நொடொளுைன்ற 

உறுப்பினர் தசொன்னதுரபொல, விவசொயிகளுக்குக் கொல்நமட 

என்பது பிரதொனைொனததொரு விடயைொகும்.  ைட்டக்களப்பில் 

ைட்டுைல்ல, ரைய்ச்சல் தமரப் பிரச்சிமன வடக்கு, கிழக்கில் 

இன்மறக்குப் பொொிய பிரச்சமனயொக இருக்கின்றது. 

எங்களுமடய விவசொயிகளுமடய கொல்நமடகமள 

ரைய்ப்பதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுவதில்மல. ஆனொல், 

விவசொய உற்பத்தியும் பொல் உற்பத்தியும் 

ரைரலொங்கப்படுதைன்று இங்ரக தசொல்லப்படுகிறது. இது எந்த 

விதத்தில் நியொயம்? கொல்நமட விவசொயிகளுமடய நிலங்கள் 

வன இலொகொவொல் அபகொிக்கப்படுகின்றது. குளங்கள் 

அபகொிக்கப்படுகின்றன. கொல்நமடகளுக்கு ரைய்ச்சல் நிலம் 

இல்மல. தைிழர்கள் பூர்வீகைொக வொழ்ந்த பிரரதசத்மத 

உமடத்ததறிவதற்கொன சிந்தமனரயொடுதொன் இந்த அரசு 

தசயற்படுகிறது என்பதற்கு இதமன உதொரணைொகச் தசொல்லி 

மவக்க விரும்புகிரறன். நிலம் இல்மலதயன்றொல், 

எங்களுமடய ைக்களொல் வொழ முடியொது. நிலம் 

அபகொிக்கப்பட்டரபொதுதொன் ஆயுதரைந்திப் ரபொரொடிரனொம். 

அரத நிமலமை ததொடர்வதற்கு இந்த அரசொங்கம் அனுைதிக்கக் 

கூடொது. விவசொய நிலங்கள், குளங்கள் என்பன வன 

இலொகொவின் கீழிலிருந்து நீக்கப்படரவண்டும். 

அப்தபொழுதுதொன் எங்களுமடய விவசொயிகள் சிறந்த 

முமறயில் விவசொயத்மத ரைற்தகொள்ள முடியும்.  

அமதவிட, இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்திரல தநல்லுக்கொன 

விமல நிர்ணயிக்கப்படவில்மல. இன்மறக்கு ஏமனய 

பிரரதசங்களிரல நிமலமை எப்படிதயன்று எனக்குத் 

ததொியொது. ஆனொல், வடக்கு - கிழக்கிரல எந்த விவசொயியும் 

இலட்சொதிபதியொக, ரகொடீஸ்வரனொக வொழ்ந்த வரலொறு 

இல்மல. எங்களுமடய விவசொயிகள் தங்களுமடய நமககமள 

அமடைொனம் மவத்து, வட்டிக்குக் கடன் வொங்கி இன்மறக்கும் 

ஏமழயொக, கடனொளியொகத்தொன் இருக்கிறொர்கள். 

விவசொயிகமள ரைம்படுத்த ரவண்டுதைன்று தசொன்னொல், 

தநல்லுக்கொன விமலமய நிர்ணயித்து அதமன அரசொங்கம் 

வொங்குகின்றரபொதுதொன் விவசொயிகள் நல்ல வொழ்க்மகமய 

வொழ முடியும். இல்மலதயன்றொல், தனியொர் அந்த தநல்மல 

வொங்குவதற்கொன வொய்ப்மப இந்த அரசொங்கம் வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தினூடொக ஏற்பொடு தசய்திருக்கின்றதொ? 

என்பதுதொன் எனது ரகள்வியொகும்.   

அரதரபொல, பொமலத் தனியொர் வொங்குகின்றொர்கள். 

அதற்தகொரு சொியொன நிர்ணய விமலயில்மல. விவசொய 

உற்பத்திப் தபொருட்களுக்கு ஒரு நிர்ணய விமலயில்லொத 

சூழலிரல, எப்படி எங்களுமடய விவசொயிகளுக்கு இமவ 

நன்மை பயக்கும் என்பமத நொன் இந்தச் சமபயிரல 

ரகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்ரறன். வொிவிலக்கு என்பது 

விவசொயிகளுக்கு எந்தவமகயிரல உதவப்ரபொகின்றது? 

விவசொய உற்பத்தியொன தநல்லுக்கு நிர்ணய விமலயில்மல. 

இப்தபொழுது ஒரு கிரலொ கிரொம் ைஞ்சள் 5,000 ரூபொயிற்கு 

ரைரல விமல ரபொகின்றது. ைஞ்சள் கடத்தல் 

கூடியிருக்கின்றது. ஆகரவ, இமத உற்பத்தி தசய்கின்ற 

வொய்ப்மப நீங்கள் விவசொயிகளுக்குக் தகொடுக்க ரவண்டும். 

ைக்களுக்குத் ரதமவயொன தபொருட்கமளக் மகயிருப்பில் 

மவத்துக்தகொண்டுதொன் விமல நிர்ணயத்மத ரைற்தகொள்ள 

ரவண்டும்.   

அமைச்சரமவக் கூட்டத்திரல கொல்நமடகமள 

தவட்டக்கூடொததன்ற முடிமவ எடுத்திருக்கின்றொர்கள்.  

எங்களுமடய விவசொயப் தபருைக்கள் இந்தக் 

கொல்நமடகள்மூலம்  கிமடக்கின்ற வருைொனத்தில்தொன் 

தங்களுமடய குடும்பங்கமளயும் நிர்வகித்துத் தங்களுமடய 

தபண் பிள்மளகமளக் கமரரயற்றுகின்ற ஒரு 
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[ගරු ශසල්වම් අවඩක්කලනාෙන් මහතා] 
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தசயற்பொட்மடயும்  தசய்கின்றொர்கள். இன்மறக்கு 

ைக்கமளவிடக் கூடுதலொன விகிதொசொரத்தில் கொல்நமடகள் 

தபருகிக்தகொண்டிருக்கின்றன. ஆனொல், தவளிநொடுகளிலிருந்து 

இமறச்சிமய இறக்குைதி தசய்கின்ற ஒரு தசயமல 

ரைற்தகொள்வதொக அமைச்சரமவ முடிதவடுத்திருக்கின்றது. 

இது எந்த விதத்திரல நியொயம்? எங்களுமடய விவசொயிகளின் 

வயிற்றிலடித்து, தனியொருக்கு இறக்குைதி தசய்கின்ற 

வொய்ப்மபக் தகொடுப்பதற்கொன சந்தர்ப்பமத ஏன் 

உருவொக்குகின்றீர்கள்?  என்று நொன் ரகட்கின்ரறன்.   

விவசொயம் இந்த நொட்டின் முதுதகலும்பொக இருக்கின்ற 

சூழலிரல, வடக்கு, கிழக்கிரல விவசொயத்மத ரைற்தகொள்கின்ற 

எங்களுமடய விவசொயிகள் ைிக ரைொசைொன ஒரு நிமலயிரல 

இருக்கின்றொர்கள். அவர்களின் நிலங்கள் பறிரபொகின்ற, 

குளங்கமளப் பயன்படுத்த முடியொத சூழல் நிலவுகின்றது.  

இப்தபொழுது எங்களுமடய பிரரதசத்திரல 5 தகொக்குகள் ஒரு 

ைரத்திரலயிருந்தொல் அந்த இடம் பறமவகள் 

சரணொலயைொகின்றது. எங்களுமடய ைக்கள் அந்த இடத்மதப் 

பயன்படுத்த முடியொது. வடக்கு, கிழக்கிரல இதுதவொரு சட்டம்! 

எங்களுமடய ைக்கள் அந்த இடத்திரல வீடு கட்ட முடியொது. 

ஏதனன்றொல், அந்த இடம் பறமவகள் சரணொலயம் என்று 

தசொல்லப்படுகின்றது. அதொவது, தைிழர்களுமடய பூர்வீக 

நிலத்மத அழித்து, தைிழர்கள் பூர்வீகைொக வொழ்ந்த வரலொற்மற 

இல்லொைற் தசய்கின்ற இரண்டொவது சதி முயற்சி இது என்பமத 

நொன் குறிப்பிட விரும்புகின்ரறன். எங்களுமடய நிலங்கமள, 

எங்களுமடய வயல்கமள, எங்களுமடய பிரரதசத்மத, 

எங்களுமடய வீடுகமள, எங்களுமடய உறுதிக் கொணிகமளப் 

பயன்படுத்த முடியொைல் இரண்டு திமணக்களங்கள் அங்ரக ைிக 

முர்க்கத்தனைொகச் தசயற்படுகின்றன. ஒன்று, வன இலொகொத் 

திமணக்களம்; ைற்றது, வன சீவரொசிகள் திமணக்களம்! 

எங்களுக்கொன தீர்வுகமளப் பற்றிப் ரபசுகின்றரபொது ஒன்றுரை 

நமடதபறொத ஒரு நிமல கொணப்படுகின்றது.  

ைரங்கள் முமளக்கின்றரபொது அவற்மற 

அழிக்கக்கூடொததன்று இந்த வன இலொகொத் திமணளத்திமனர் 

தசொல்கின்றொர்கள். வவுனியொவிரல  கொட்மட அழித்து தபௌத்த 

விகொமர அமைத்து அங்ரக சிங்களக் குடிரயற்றத்மதயும் 

யொருமடய அனுைதிரயொடு தசய்கின்றொர்கள்? அங்ரகயுள்ள 

அரச அதிபருக்கு அதுபற்றித் ததொியொது;  அங்ரகயிருக்கின்ற 

பிரரதச தசயலொளருக்கு அதுபற்றித் ததொியொது. ஆனொல், 

அங்ரக கொட்மட அழித்து ைக்கமளக் குடிரயற்றுகின்ற ஒரு 

தசயற்பொடிருக்கின்றது. வன இலொகொத் திமணக்களத்தினொின் 

தமலயீட்டொல் ஒரு தடிமயக்கூட தவட்டமுடியொத துர்ப்பொக்கிய 

நிமலயிரல எங்களுமடய ைக்கள் வீடு கட்டுகின்ற, 

ரவலியமடக்கின்ற நிமலயிரல, தபொிய கொட்டுப் பகுதிமய 

அழித்து, அங்கு குடிரயற்றம் தசய்கின்றமை ததொடர்பில் இந்த 

வன இலொகொத் திமணக்களம் எங்களுக்கு ஒரு நியொயத்மதப் 

தபற்றுத்தர ரவண்டும்.      

அடுத்தபடியொக, ததொல்தபொருள் திமணக்களம் 

தசங்கற்கமளக் தகொண்டுவந்து மவத்துவிட்டு,  அந்தச் 

தசங்கற்கமளக் கொட்டி, “இது எங்களுமடய பமழய 

பொரம்பொியத்மதக் தகொண்டது” என்று தசொல்கிறது. அங்ரக 

எங்களுமடய ைக்களின் பொரம்பொியங்கள் ைீறப்படுகின்றன. 

ததொல்தபொருள் திமணக்களத்தின் தசயற்பொடுகள் இவ்வொறொகக் 

கொணப்படுகின்றன.  அந்த வமகயில், இந்தத்  ததொல்தபொருள் 

திமணக்களமும் எங்களது பூர்வீகத்மத அழிக்கச்  சதி 

தசய்கின்றது. 
 

ගුණ ෙමන්ප්රිය නහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு சைன்பிொிய ரஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා හිතන්ශන්  ශම් ගරු 

මන්ත්රීතුමා ාතින් අතර ගැටීමක් ඇති වන ්කාරශම රකා යක් 

ශම් කරන්ශන්. ඒක වැරැදියි. එතුමා විෂයට අොළව කථා කරනවා 

නම් ශහොඳයි කියා මා හිතනවා. ඇේතටම ෙැන් ශම් කරන කථාව 

තුළම තිශබන්ශන් ිරාහල සහ ශෙමළ නතාව අතර වවරයක් 

ඇති කරන තේේවයක්. 

 
ගුණ නෙල්වම් අඩඩක්කලනාදන් මහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இது 

point of Order இல்மல என்பதனொல் தகௌரவ உறுப்பினர் 

அவர்கள் எடுத்த எனது ரநரத்மத எனக்குப் தபற்றுத்தர 

ரவண்டும்.  

கடமல எடுத்துக்தகொண்டொல்,  எங்களுமடய  ைீனவர்கள் 

அங்ரக கடற்தறொழில் தசய்வதற்கொன வொய்ப்புக்கள் 

ைறுதலிக்கப்படுகின்றன. கடலட்மட பிடித்தல் 

தமடதசய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கு அனுைதி தகொடுக்கப்பட்ட 

பின்பும், கடற்பமடரய அதற்கு அனுைதி 

தகொடுக்கரவண்டுதைன்ற ஒரு நிர்ப்பந்தைிருக்கின்றது. ஆகரவ 

எங்களுமடய கடற்தறொழிலொளர்கள் தங்களுமடய 

உற்பத்திமய - பிடிக்கின்ற ைீமன நல்ல விமலக்குக் 

தகொடுப்பதற்குத் திண்டொடிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அந்த 

வமகயிரல, ததன்னிலங்மக ைீனவர்களும் இந்திய 

ைீனவர்களும் எங்களுமடய கடல் வளங்கமளச் 

சூமறயொடுகின்ற தசயற்பொட்மடத் தடுக்கொைல், 

ைீனவர்களுக்குச் சலுமகமய அறிவிக்கின்றரபொது, எப்படி 

அவர்களொல் அதமன அனுபவிக்க முடியும்? என்று நொன் இந்தச் 

சமபயிரல ரகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்ரறன். ஆகரவ, இந்த 

விடயத்திரல அரசொங்கம் தபொறுப்புடன் தசயற்பட ரவண்டும்.  

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is up. 

 

ගුණ නෙල්වම් අඩඩක්කලනාදන් මහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
ஒரு நிைிடம் தொருங்கள்! 

வரவு தசலவுத்திட்டத்திரல அமதச் தசய்கிரறன், இமதச் 

தசய்கிரறன் என்று தசொல்லிக்தகொண்ரட எங்களுமடய 

பிரரதசத்திரல எங்களுமடய ைக்களின் ைண்மணயும் 

அவர்களின் சுதந்திரத்மதயும் வொழ்க்மகமயயும் 

சூமறயொடுகின்ற தசயற்பொட்மட உடனடியொக நீங்கள் நிறுத்த 

ரவண்டும் என்பதுதொன் எங்களது ரகொொிக்மகயொக 

இருக்கின்றது. எங்களுமடய ைக்கமள ைீண்டும் 

அடக்குமுமறக்குள் நீங்கள் தகொண்டுவருவதொக இருந்தொல், 

அதமன உமடத்ததறிவதற்கொன ஒரு தசயற்பொடு ைீண்டும் 

உருவொவதற்கொன சந்தர்ப்பத்மத ஒருரபொதும்  

தவிர்க்கமுடியொது.  

எங்கமளப் தபொறுத்தைட்டிரல, ஐக்கிய இலங்மகக்குள்ரள 

ஒரு தீர்மவ நொங்கள் எதிர்பொர்க்கின்ரறொம். இந்த ஐக்கிய 

இலங்மகக்குள்ரள வொழ்வதற்கொன முயற்சிமய நொங்கள் 

ரைற்தகொள்கின்ரறொம். ஆனொல், அடக்குமுமற ததொடர்ந்தொல் 

அமத உமடத்ததறிவதற்கொன சந்தர்ப்பத்மத தவிர்க்க 

முடியொது ரபொகும் என்பமதச் தசொல்லி, விமடதபறுகின்ரறன். 

நன்றி. வணக்கம்!   
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) Wijeyadasa 

Rajapakshe.  You have nine minutes. 
 

 

[අ.භා. 12.17] 

 

 

ගුණ ිආචාර්ය) විජයදාෙ රාජපක්ෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  2221 අය වැය පිළිබඳ 

සාඛයාශල්ඛන ්ඩුක් පක්ෂශයන් වාශේම විපක්ෂශයනුේ දිගින් 

දිගටම ඉදිි පේ කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා ඒ සාඛයාශල්ඛන 

පිළිබඳව  ජර්  විග්රහයක් අව ය නැතේ  මම ශම් අවස්ථාශ  

ශකටිශයන් මතක් කරනවා  ලබන අුවරුද්ශද් අශම අය වැය 

ශල්ඛනය අනුව රශේ මුළු ්ොයම රොන  සමඟ රුපියල් බිලියන 

2 22 ක් විධියට සඳහන් වන බව. ඒ වාශේම  ණය ්පසු ශගවීම් 

ඇතුළුව මුළු ශගවීම් රුපියල් බිලියන 0 828ක් ව ශයන් සඳහන් 

වනවා. ශමහි ජ අපි වැෙගේශකොට සලකා බැලිය යුතු කාරණයක් 

තිශබනවා. ඒක තමයි  ලබන වසශර් අය වැය හිඟය පියවා ගැනීම 

සඳහා රාය ගිණුම් අනුව ණය ගැනීශම් අව යතාව රුපියල් 

බිලියන 2   7ක්  ඒ කියන්ශන් ්සන්න ව ශයන් රුපියල් 

බිලියන 3 222ක් බව සඳහන් කරලා තිශබන එක. ඒ එක්කම 

ලබන වසශර් රාය ණය ශගවීම් බිලියන 1 257යි. රාය ණය 

ශපොලිය ශගවීම් බිලියන 862යි. රශම ශස වකයන්ශේ වැටුම සහ 

ශ තන සඳහා රුපියල් බිලියන  25යි. ශම් තුශන් එකතුව විතරක් 

රුපියල් බිලියන 3 222ක්. එශහම නම් රාය ණය සහ වැටුම 

ශගවීම සඳහා ලබන අුවරුද්ශද් අපි බලාශපොශරොේතු වන පූර්ණ 

රාය ්ොයමට වැඩිය තවේ රුපියල් බිලියන 1 261ක 

අව යතාවක් තිශබනවා. ඒ රුපියල් බිලියන 1 261 අව යතාවේ 

එක්ක තමයි රාය වියෙම රුපියල් බිලියන 0 828ක් බවට පේ 

වන්ශන්. එතශකොට ශම් වැය ශල්ඛනශම ජ ඉදිි පේ ශකශරන්ශන් 

්ඩුක්ශ  ණය ශපොීන ශගවීශම් රුපියල් බිලියන 862ක මුෙල. 

නමුේ capital එක -මූලික ශකොටස- ඒශක් සඳහන් ශවලා නැහැ. 

ඒක එකතු ශවනශකොට තමයි ශම් රුපියල් බිලියන 0 828 සායුක්ත 

ශවන්ශන්. ඒ අනුව බැලුශවොේ සතයය ව ශයන්ම ලබන වසශර් 

අය වැය හිඟය රුපියල් බිලියන 2 810ක් බවට පේ ශවලා 

තිශබනවා. 221  වසර අවසාන ශවනශකොට ්ඩුක්ව ශද්ය යව 

ලබා ගේත ණය මුෙල රුපියල් බිලියන 6 62 යි. විශද්ය යව ගේත 

ණය රුපියල් බිලියන 6 022යි. ඒ කියන්ශන්  ශද්ය යව 

ඇශමි කානු ශඩොලර් බිලියන 36ක්  විශද්ය ය ණය ඇශමි කානු 

ශඩොලර් බිලියන 35ක්. ඒ අනුව ගේතාම රුපියල් බිලියන 

13 231යි. ඇශමි කානු ශඩොලර්වලින් නම් ඒක බිලියන 71ක්. 

2019 වසශර් ෙළ ශද්ය ය නිෂ්පාෙනශයන් - GDP - ිරයයට 

86.7ක් ශම් ණය ශවනුශවන් ශවන්කර තිශබනවා. එතශකොට ෙැන් 

තිශබන ර ්නය තමයි  අපි ශකොශහොමෙ ශම් රුපියල් බිලියන 

3 222ක පරතරය පියවා ගන්ශන් කියන එක. වාර්ෂිකව පවේවන 

අය වැය විවාෙශම ජ මාසයක් විතර ්ඩුක් පක්ෂයේ  විපක්ෂයේ 

විවාෙ කර ගන්නවා. ශම් හැම අවස්ථාවක ජම අපි ෙකින ශපොු  

ලක්ෂණයක් තිශබනවා. එනම්  ්ඩුක් පක්ෂයට අනුව ඒක තමයි 

ඉදිි පේ කරන්න පුළුවන් ශහොඳම අය වැය ශල්ඛනය කියලා අපි 

තර්ක කරනවා. විපක්ෂය කියනවා  ශම්ක තමයි ඉදිි පේ කරන්න 

පුළුවන් නරකම  අදූරෙර්ය ම අය වැය ශල්ඛනය කියලා. ශම් 

තර්කය තමයි  පසුගිය ෙවස් තුන පුරාවටම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  ජ 

ඇුවණු සෑම කථාවක ජම මතුුවශඩු. නමුේ  පාර්ලිශම්න්තුශ  

පවේවන විවාෙශයන් බලාශපොශරොේතු වන්ශන් ඒක ශනොශවයි. 

ශම්ක ්ඩුක්ශ  ර ්නයක් කියලා ශකශනක් ලු  කරනවා නම්  

අපට ශම්කට විසඳුම් ශහොයන්න අමාරුයි. ශමොකෙ  ශම්ක රශේ 

ර ්නයක්. ශම්කට විසඳුම් ශසවීශම් බලය හා වගී ම පැවරී 

තිශබන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුවට. පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු විධියට අපි 

නිරන්තරශයන් මතක් කරනවා  ්ඩුක්රම වයවස්ථාශ  108 

වයවස්ථාශ  සඳහන් පි දි රාය මූලය  පිළිබඳ තනි සහ අනනය 

බලය තිශබන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුවට කියලා. එතශකොට ශමතැන ජ 

ඒ බලය සහ වගී ම තිශබන්ශන් ්ඩුක් පක්ෂයටයි  විපක්ෂයටයි 

කියලා ශබො ශවන් කරන්න බැහැ. එශහම නම්  ශම් විවාෙය 

තිශබන්ශන් අපි කරපු ශහොඳ වැඩ  කරපු නරක වැඩ කියලා 

අතීතශම වූ කතන්ෙර ටික ඔක්ශකෝම ශගනැල්ලා ශෙපාර් ්වයට 

අවලාෙ කර ගන්න ශනොශවයි. එශස  කිරීශමන් නතා මුෙල් වි ාල 

ශලස වියෙම් කරලා ිරු කරන ශම් විවාෙශයන් නතාවට 

රතිලාභයක් ලැශබන්ශන් නැහැ. එශහම නම්  අපි යථාර්ථය ෙැන් 

පිළිශගන අවසන්. යථාර්ථය තමයි  අපට බිලියන 2 222ක් ්ොයම 

එනශකොට අපට තවේ බිලියන 3 222ක් ණය ගන්න ිරද්ා ශවලා 

තිශබනවාය කියන එක. ලබන අුවරුද්ශද් අපි බලාශපොශරොේතු 

වන්ශන් බිලියන 2 222 ුවණාට සතය ව ශයන්ම අපට බිලියන 

2 222ක් බලාශපොශරොේතු වන්න බැහැ. ඒක තමයි යථාර්ථය. 

221  වසශර් බලාශපොශරොේතු වූ ්ොයමට වඩා බිලියන 522ක් 

අක්ශවන් තමයි ශමවර අපට ්ොයම ලැුණශඩු. ශම් 2222 වසශර් 

අපට පූර්වකථනය කළ හැකි විධියට  අපි ඇස්තශම්න්තු  කරපු 

විධියට අශම වාර්ෂික ්ොයම රුපියල් බිලියන 2 222ක් ුවණේ  

අපට රුපියල් බිලියන 1 322 ඉක්මවා ගන්න බැි  තේේවයක් 

ෙැන් උොශවලා තිශබනවා. ලබන වර්ෂශමේ අපි පූර්වකථනය 

කරන විධියට බිලියන 2 222 සීමාව බිලියන 1 522 ෙක්වා අක් 

වීශම් රවණතාවක් තිශබනවා. ශමොකෙ  ශම් ශකොශරෝනා 

වසාගතයේ එක්ක අපි මුුවණ  ජලා තිශබන අභිශයෝග හමුශ  අශම 

්ර්ථිකයට වූ ෙරුණු බලපෑම නිසා. එශහම නම්  ගන්නවාය කියන 

ඒ බිලියන 3 222 ණය රමාණය බිලියන 3 522ක් ෙක්වා ඉහළ 

යෑමට ඉඩකඩ තිශබනවා. ශමතැන ජ අපි එකින් එක බලන්න නනෑ  

අශම ්ොයම රැකගන්ශන් ශකොශහොමෙ කියලා.  

සාමානයශයන් ශම් රශේ නතාව අතර මුෙල් සාසරණය 

වීශම් ජ මාසයකට රුපියල් බිලියන 552ක් නතාවශේ අශේ 

තිශබනවා. ශම් අුවරුද්ශද් මැයි  ූනනි  ූනලි මාස වනශකොට ශම් 

මුෙල් රමාණය රුපියල් බිලියන 852 ෙක්වා වැඩිශවලා තිශබනවා. 

එශහම නතාවශේ අශේ මුෙල් සාසරණය වීම වැඩි වීම 

සාමානයශයන් ්ර්ථිකයට ශහොඳයි. ඒකට ශහ තුව  ්ශයෝනය 

කිරීශම් හැකියාව වැඩිවීම. නමුේ  ශම් වාශේ ්පො තේේවයක් 

තිශබන ශවලාවට නතාව  එශහම ්ශයෝනය කිරීමක් 

කරන්ශන් නැහැ. තමන්ශේ හදිිර අව යතා  සඳහා මුෙල් තබා 

ගැනීම නිසා ්ශයෝනය අක් වනවා. ඒ තුළින් රශේ ්ර්ථිකයට 

ඉතා බරපතළ විධියට බලපෑමක් ිරද්ාවනවා. එතශකොට ශමතැන ජ 

මහ බැාකුවට තාවකාලික පිළියමක් විධියට මුෙල් අච්චු ගැසීමට 

ිරද්ා වනවා. අපි ෙැක්කා  221  ජ ්ඩුක්ව මුෙල් අච්චු ගහන්න 

විතරක් රුපියල් බිලියන 3.2ක් වියෙම් කළා කියලා. ඒ කියන්ශන් 

මුෙල් අච්චු ගැසීම සඳහා ්ඩුක්ව ශකෝටි 322ක් වියෙම් කරලා 

තිශබනවා. 2222 අපි පූර්වකථනය කරන විධියට ඊට වැඩි මුෙල් 

රමාණයක් අපට වියෙම් කරන්න ශවනවා  ශම් මුෙල් අච්චු ගැසීම 

සඳහා.  ශම් මුෙල් අච්චු ගහනවා වාශේම අශම මුෙල් විශද් ගත වීම 

-පිට රටට යෑම- පිළිබඳව මම එක් උොහරණයක් විතරක් ශම් 

ශවලාශ  ශපන්වනවා. ෙැන් අශම රශේ credit cards භාවිත 

කරනවා. 

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තවේ විනාඩි ශෙකක් තිශබනවා. 
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ගුණ ිආචාර්ය) විජයදාෙ රාජපක්ෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  කරුණාකර මට තව විනාඩි 

තුන හතරක් ශෙන්න  lunch time ශවනශතක්. ශකටිශයන් මශේ 

කථාව  කරන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි supermarket එකට ගිහින් 

credit card එශකන් ශගවලා යාපනශම ශගොවියාශේ අල  ලූනු ටික 

ගන්නශකොට  ධීවරයාශේ මාළු ටික ගන්නශකොට  රරට 

ශගොවියාශේ හාල් කිශලෝ එක ගන්නශකොට  ඒ හැම රුපියල් 

122කින්ම රුපියල් 3ක් ශහෝ රුපියල් 3.52ක්  ඒ කියන්ශන් ිරයයට 

3ක් ශහෝ ිරයයට 3.5ක මුෙලක්  ඇශමි කාව  යුශරෝපය ් ජ  

විශද්ය ය රටවලට ඇ ජ යනවා. ඒකට ශහ තුව තමයි අපට domestic 

payment platform එකක් ශනොමැති වීම.  හැබැයි මම සතුටු 

වනවා  2218 වසශර් ජ ශ්රී ලාකා මහා බැාකුව QR system - Quick 

Response system - එකක් හෙලා තිශබනවා. ඒ අනුව ෙැන් මුෙල් 

සාසරණ ශ ගය අක් කරනවා වාශේම  වි ාල මුෙල් කන්ෙරාවක් 

credit card ගනු ශෙනු හරහා විශද් යට ඇ ජ යෑම අපට වළක්වා 

ගන්න පුළුවන් ශවලා තිශබනවා. 2215 වසශර් විතරක් එම credit 

card සමාගම්වලට අශම මුෙල් රුපියල් ශකෝටි 012ක් ශකොමිස් 

විධියට ශගවලා තිශබනවා.  එශහම නම්  ඊට පසු අුවරුු වල ඊට 

වැඩි රමාණයක් අශම රටින් විශද්  රටවලට ඇදිලා ගිහිල්ලා 

තිශබනවා.  

ශම් රශේ සාමානයශයන් credit cards පාවිච්ික කරන්ශන්  

digital electronic system එක පාවිච්ික කරන්ශන් ශලොකු 

වයාපාි කයන්. හැබැයි මහ බැාකුව හෙපු QR system එක යටශේ 

තැඹිලි ශවශළන්ොට ුවණේ   ුණලේවිට ශවශළන්ොට ුවණේ ඒ 

ගනු ශෙනු ාලයට ඇතුළු ශවන්න පුළුවන්. ඒ විධියට තමයි ඒක 

හෙලා තිශබන්ශන්. ශමතැන අපි ෙකින ර ්නයක් තිශබනවා. අපට 

ශම් රමය වයාමත කර ගන්න පුළුවන් නම්  අශම රටින් පිට රටට 

ඇ ජ යන වි ාල මුෙල් රමාණය නවතා ගන්න පුළුවන්. ශම් රමය 

1  0 පානශම ්රම්භ කළා. ඉතා සාර්ථක ශලස ක්රියාේමක 

වනවා. පසුගිය වසශර් ිරට ඉන්දියාශ  ශමෝදි අගමැතිතුමා වි ාල 

රයේනයක් ෙරනවා  ශම් QR system එක යටශේ ඉන්දියාශ  

්ර්ථිකය හසුරවා ගන්න. ඉන්දියාශ  QR system තුනක් හෙලා 

තිශබනවා. හැබැයි  QR system තුනක් පැවතීම රට තුළ වයාූලලයි 

කියන තේේවය පිළිශගන  ඉන්දියාව ලබන අුවරුද්ශද් ඉඳලා QR 

system එකකින් ගනු ශෙනු කිරීශම් ක්රියාවලිය හැඩ ගස්සාශගන 

තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම ෙකින විධියට ශම් සඳහා 

මුෙල් අමාතයාා ශයන් පිළිතුරක් ලැශබන්නට නනෑ. ශමොකෙ  මහ 

බැාකුව ශලොකු උේසාහයක් ෙරා තිශබනවා ශම් රමය ක්රියාේමක 

කරන්න. හැබැයි  මුෙල් අමාතයාා ශයන් ශම් සඳහා උනන්ු වක් 

ෙක්වන බවක් ශපශනන්නට නැහැ. ශමය අවාර්යමේ කිරීමක් 

තමයි ශපශනන්නට තිශබන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ලැබී ඇති කාලය ශකටි නිසා 

තව  එක කාරණයක් විතරක් මතක් කරලා මම කථාව අවසන් 

කරන්නම්. අශම ශ්රී ලාකා මහ බැාකුශ  පළමු අධිපති ශෝන් 

එක්ස්ටර් මහේමයා රටට අව ය මූලය රතිපේතිය  ්ර්ථිකය 

ශමශහය වන හෙවත විධියට ඉතා ශහොඳ රමශ ෙයක් හෙලා 

තිශබනවා. නමුේ පසුකාීනනව අශම රශේ මහ බැාකුව 

ශද් පාලනීකරණය වීම තුළ අශම රශේ ්ර්ථිකයට වි ාල 

හානියක් ිරද්ා ශවලා තිශබනවා.  පසුගිය කාලශම විශද්ය ය 

පුරවැිරශයක් පවා ශගනැල්ලා මහ බැාකුශ  අධිපති හැටියට පේ 

කළා  අපි ෙැක්කා. මහ බැාකු බැඳුම්කර  ශකොල්ලය වාශේ වි ාලා 

ශනෝෙනා ඔුවට ඉදිි පේ ුවණා. ශමය මහ බැාකුව කාලයක් තිස්ශස  

ශද් පාලනීකරණය වීශම් රතිඵලයක් විධියට ඇති ශවච්න ශෙයක්. 

ඒ නිසා අපි ශමය ඉතා වැෙගේ කාරණයක් විධියට සලකා බලා ගත 

යුතු තීන්ු වක් බවට පේ වනවා. අපි මහ බැාකුව ස්වාධීන 

කරන්නට නනෑ.  

මහ බැාකුශ  ඉන්ශන්  ශම් රශේ ්ර්ථික කළමනාකරණය 

පිළිබඳව අුවරුු  22  25  32 අායයනය කරපු නිලාාි න්. ්නාර්ය 

උපාධි ලබපු අය  විශද්ය ය පුුවණුව ලබපු අය නනෑ තරම් අශම ශ්රී 

ලාකා මහ බැාකුශ  ඉන්නවා. හැබැයි  ඒ උෙවියශගන් අපි වැඩක් 

ගන්ශන් නැතුව  ශද් පාලන පේවීම් මත මහ බැාකුවට අධිපතිවරු 

පේ කිරීම හරහා අශම රශේ මූලය කළමනාකරණය ඉතා බරපතළ 

විධියට කඩා වැටිලා තිශබනවා. ෙක්ෂ නිලාාි න් අශමක්ෂා 

භාගේවයට පේ ශවලා තිශබනවා. අපි හමුොව ගේශතොේ  

ශපෞද්ගලික ්රක්ෂක ශස වශම ශකොච්නර ශහොඳ නිලාාි ශයක් 

හිටියේ අපි හමුොපතිවරයා විධියට ඔුව පේ කරන්ශන් නැහැ ශන්  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. එශහම කරලා හමුොවක් ශගන 

යන්න බැහැ. එම සාකල්පයම මහ බැාකුව සම්බන්ාවේ අොළ 

ශවන්න නනෑ. මම ඉදිි ශම  ජ අතිගරු නාධිපතිතුමාටේ  

්ඩුක්වටේ ශම් කාරණය පිළිබඳව අවාානය ශයොමු කරවන්න 

බලාශපොශරොේතු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම ශම් අය වැය විවාෙශම  ජ 

විශ  ෂශයන්ම බලාශපොශරොේතු ශවන්ශන්  ශෙපාර් ්වයට අවලාෙ 

කියා ගැනීමක් ෙකින්න ශනොශවයි. ශම්ක අශම ර ්නයක් විධියට 

සලකලා  පක්ෂ පාට ශේෙයකින් ශතොරව අපි අවාකව කරුණු 

ඉදිි පේ කරමු. අපි ශම් මුුවණ  ජලා තිශබන අභිශයෝගවලින් ශගොඩ 

එන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන එකට විසඳුම් සහ ශයෝනා ශම් 

විවාෙශම  ජ ඉදිි පේ ුවශණොේ ඒ තුළින් තමයි නතාවට 

රශයෝනයක් ශවන්ශන් කියන කාරණය මතක් කරමින්  මට 

අවස්ථාව ලබා  ජම සම්බන්ාව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මා 

නිහඩ වනවා.  

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දිවා ්හාරය සඳහා ප. ව. 1.22 ෙක්වා සභාශ  කටයුතු 

අේහිටුවනවා. 

 
රැේවිම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, නිනයෝජය 

කාරක ෙභාපතිතුමා [ගුණ අවගජන් රාමනාදන් මහතා] නේ 
ෙභාපතිත්වනයන් අ.භා 1.00ට නැවත පවත්වන ලදී. 

 

அதன்படி, அைர்வு பி.ப.1.00 ைணிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொைநொதன் ] தமலமை வகித்தொர்கள்.   
 

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair.  

 

[අ.භා. 1.22] 
 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  පසුගිය මැතිවරණවල ජ 

ශගෝඇාභය රාපක්ෂ නාධිපතිතුමාශේ ශේමා පාඇයට ාතික 

්රක්ෂාව සහ ාතික ්ර්ථිකය කියන කාරණා ශෙක රාාන 

ව ශයන්ම ඇතළේ ුවණා . හැබැයි  ශමය රාාන මූශලෝපාය 

හැටියට ශපන්වූවාට ඇේතටම ශම්ක ඇසුරුම පමණයි; පැශක්ය 

විතරයි. ඡන්ෙය ු න් උගතුන්  ුණද්ධිමතුන් හා මායම පන්තිශම අය 

ෙැඩි වි ්වාසයක් ඇති කර ගේතා පසුගිය මැතිවරණශයන් පසුව 

ශම් රශේ සුසමාෙර්ය  ශවනසක් ඇතිශවයි කියලා. නමුේ  අෙ 

ශවනශකොට ඒ අයශේ වි ්වාසය බිඳ වැටී තිශබනවා. ඒ සුසමාෙර්ය  

669 670 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශවනස ඇති ශවන්ශන් රටට ශනොශවයි  ඒ ශවනස ඇති  ශවන්ශන් 

ඉලක්ක කළ වියේ මඟ මහේම මහේීනන්ට සහ පාලක 

තන්ත්රයටයි කියන එක අෙ ඔමපුශවලා තිශබනවා. ශමොකෙ  වියේ 

ම ශේ ශම් අලුේ කඩුඩායම ශම් රශේ ඇති කරන්න 

බලාශපොශරොේතු ශවන්ශන් නව ාශන්ෂ්වර පන්තියක්. ඒ නව 

ාශන්ෂ්වර පන්තිය හෙන්න තමයි ිරයල්ල සැලසුම් කරන්ශන්. 

ාතික ්රක්ෂාව  ාතික ්ර්ථිකය කියන ඇසුරුම තුළ ශම් අය 

අනුගමනය කරන ශමොඩලයක් තිශබනවා. ශම් ශමොඩලය තමයි 

ප ්නාේ ාශන්ෂ්වර සාවර්ාන මාදිළිය - State-centric 

Authoritarian Capitalist State. විිරවන ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝානය ශේන්ශන් ශම් අධිකාි වා ජ පාලනය ස්ථාපනය 

කරන්නයි. ඒ වාශේම  අධිබල ඇති විාායකයක්ෙ  ිරවිල් මිලිටි  

පාලනයක්ෙ හරහා නතා පාලනය හා නතා කළමනාකරණය 

උපි ම රමාණශයන් මර්ෙනය කිරීම ඉලක්ක කරමින් කටයුතු 

කරන්නයි බලාශපොශරොේතු ශවන්ශන්. කාම්ශබෝශම ශපොල්ශපොේ  

ශවනිිරයුලාශ  නාශවස්  ිරම්බාබ්ශ  රශේ මුගාශබ් කි ශ  රට 

සාවර්ානය කරන්න නම් තමන්ට පූර්ණ බලය නනෑ කියලායි. 

හැබැයි  ෙැන් එහි රතිඵල එම රටවල වැිරයන් ුකක්ති විඳලා 

හමාරයි.  

ප ්නාේ ාශන්ෂ්වර සාවර්ාන මාදිළිය කියන සාකල්පය   
authoritarian capitalism කියන සාකල්පය ශම් වනවිට මු ළු 
ශලෝකශයන්ම "ශෆ ල්" නයායක්. හැබැයි  ෙැන් වියේ මඟ මහේම 
මහේීනන් ශම්ක ලාකාවට ශේන්න උේසාහ කරනවා. ඉතින්  'සර් 
ශෆ ල්' ශවන එක පුු මයක් ශනොශවයි.  

අශනක් පැේශතන්  අශම ්නයන ්ශද් න රතිපේතිය ්පුව 
අනුගමනය කරන්න කියලා ශම් ්ඩුක්ව නිතරම කියනවා. 1 72 -
77  කියන්ශන්  ශම් රශේ ශපෝලිම් තිුණණු යුගය; මිනිසුන් හබරල 
අල කාපු යුගය. මිනිස්සු ශම් ිරයල්ලම ශහොඳටම ෙන්නවා. ීනනය  
කියුබාව  රුිරයාව  වියේනාමය සහ කාම්ශබෝය වාශේ රටවල් ඒ 
්නයන ්ශද් න රතිපේතිය ශෆ ල් නයායන් හැටියට රතික්ශෂ ප 
කර තිශබනවා. හැබැයි  අෙ ලාකාශ  ශම් ගැන කථා කරනවා. ඒ 
ගැන කනගාටුයි.  

අපි ශමන්න ශම් කාරණය මතක තියා ගන්න නනෑ. ාතික 
්රක්ෂාව කියන්ශන් මිලිටි  ්රමණය පමණක් ශනොශවයි. 
ාතික ්රක්ෂාව කියන්ශන් මිලිටි  ශනොවන ්රමණයක්. ඒ 
ශෙකම තිශබන්න නනෑ. ශගෝඇාභය රාපක්ෂ නාධිපතිතුමාශේ 
"ශසෞභාගයශම ෙැක්ම" රතිපේති රකා ශම 13වන පිටුශ  එතුමා 
්රක්ෂාව ගැන ශමන්න ශමශහම කියනවා: 

 
"රශේ හමුොමය ්රක්ෂාව ශමන් ම රායතාන්්රික ්රක්ෂාව  සයිබර් 

්රක්ෂාව  ්හාර සුරක්ෂිතතාව ෙ සහතික කරන අතර අපරාා  මේද්රවය  

මුෙල් විශුද්ධිකරණය සහ දූෂණශයන් රට මුෙවා තබා ගැනීමට අව ය ිරයලු 

කාර්යයන් ඉටු ශකශර්." 

මුෙල් විශුද්ධිකරණයේ ාතික ්රක්ෂාවට  එශරහියි කියලා 

ශගෝඇාභය රාපක්ෂ නාධිපතිතුමාම ශසෞභාගයශම ෙැක්ම 

රතිපේති රකා ශම කියන අතශර්  එතුමාශේම අය වැය 

ශල්ඛනශයන් කියනවා  ශද්ය ය සහ විශද්ය ය රටවල සඟවාශගන 

තිශබන ශහොර සල්ලි ලාකාවට ශේන්න ඉඩ ශෙනවා කියලා. මුෙල් 

විශුද්ධිකරණය කරන එක ාතික ්රක්ෂාවට එශරහි කටයුේතක් 

බව එතුමාම කියලා   ශහොර සල්ලි ලාකාවට ශේන්න එතුමාම අය 

වැය තුළින් අවසර ශෙනවා. ශබොශහොම කනගාටුයි. ඒක තමයි  "සර් 

ශෆ ල්" කියන්ශන්. තමන්ශේ රතිපේති රකා ශම එක ශෙයක් 

කියලා  අය වැශම ජ තව එකක් කියනවා. හැබැයි  ීනට වඩා 

බරපතළ ශෙයක් තිශබනවා. රාය ්ොයම - [බාාා කිරීමක්] 

ගුණ මනනෝ ගනන්ෙන් මහතා  
(ைொண்புைிகு  ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  clarification එකක් 

තිශබනවා 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  උතුරු ශකොළඹ සහ මැෙ 

ශකොළඹ මිනිස්සු ශම් ශවලාශ  මහ පාශර් ඉන්ශන්. ඒ අයට කන්න 

නැහැ  ශබොන්න නැහැ කියනවා. මාසයක් තිස්ශස  ඒ මිනිස්සු හිර 

ශවලා ඉන්ශන්. ඒ රශද්  lock down කරලා තිශබන්ශන්. උතුරු 

ශකොළඹේ එශහමයි  මැෙ ශකොළඹේ එශහමයි  ශබොරැල්ශල්ේ 

පාගුවක් එශහමයි. ඒක වි ාල ර ්නයක් ශවලා තිශබනවා. මිනිස්සු 

උද්ශ ෝෂණ කරමින් ිරටිනවා.  
 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
We will inform the Leader of the House. 
 

ගුණ මනනෝ ගනන්ෙන් මහතා  
(ைொண்புைிகு  ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ශකොළඹ දිස්්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුශ  සභාපතිතුමා ශම් 

අවස්ථාශ  ගරු සභාශ  ඉන්නවා. එතුමා ශහොඳයි. අපි එතුමා 

එක්ක වැඩ කරන්න කැමැතියි. ශමොකෙ  ශම් කාරණාශ  ජ පක්ෂ 

ශේෙශයන් ශතොරව වැඩ කරන්න නනෑ.  

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, we have a very short time for the 

Budget Debate today. 

 
ගුණ මනනෝ ගනන්ෙන් මහතා  
(ைொண்புைிகு  ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  ඒ සම්පූර්ණ බලතල 

ටික ඒ කමිටුවට ලබා ශෙන්න කියන්න. ශමොකෙ   එතැන ශසෞඛය 

ර ්න තිශබනවා. Antigen test ශහෝ PCR test  කරන්න නනෑ; 

2 222ක්වේ කරන්න නනෑ. [බාාා කිරීමක්] ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. මට 

කියන්න ශෙන්නශකෝ. [බාාා කිරීම්] 

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Mano Ganesan, time is very limited today. 
 

ගුණ මනනෝ ගනන්ෙන් මහතා  
(ைொண்புைிகு  ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

පරීක්ෂණ 2 222ක්වේ කරන්න නනෑ. නමුේ 1 222ක්වේ 

කරන්ශන් නැහැ. 822ක්වේ කරන්ශන් නැහැ.[බාාා කිරීමක්] 

ශසෞඛය ර ්න තිශබනවා. ඒ වාශේම  ඒ රශද්  locked down 

නිසා මිනිස්සු හිර ශවලා ඉන්නවා. ශකොළඹ ඉන්ශන් නාගි ක 

ු මපේ මිනිස්සු. ඒ නිසා බරපතළ ර ්නයක් තිශබනවා  ශකොළඹ 

නගරශම.[බාාා කිරීමක්]  

 

ගුණ විමල් වීරවව  මහතා  ිකර්මාන්ත අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ - மகத்ததொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Industries) 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  ගරු මශනෝ ගශන්සන් 

මන්ත්රීතුමා ඉදිි පේ කරන කරුණ පිළිබඳව මම ශම් ෙැන් ශකොළඹ 

671 672 

[ගරු  කබීර් හෂීම් මහතා] 
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දිස්්රික්කශම දිසාපතිතුමාශගන් විමසුවා. ඔබතුමාේ ෙන්නවා ශන්  

රුපියල් 5 222ක් ශෙන්ශන් සතියකින් වියෙම් කරන්න ශනොශවයි 

කියලා. ඒ කියන පුවල්වලට රුපියල් 5 222 ගණශන්  ජලා 

තිශබනවා. ඒක සතිශයන් වියෙම් කරශගනයි ෙැන් ඔය ශමොනවේ 

නැහැ කියලා ඉන්ශන්. [බාාා කිරීමක්]  

 
ගුණ මනනෝ ගනන්ෙන් මහතා  
(ைொண்புைிகு  ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  දිස්්රික් කමිටු 

සභාපතිතුමාට උේතර ශෙන්න කියන්න. 

 
ගුණ විමල් වීරවව  මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔබතුමාට නනෑ එක්ශකනා ශනොශවයි උේතර ශෙන්ශන්.  

එතුමා කි වේ  මම කි වේ ශම්ක තමයි උේතරය. ශම් උේතරය 

අහගන්න. තමුන්නාන්ශස  ශමතැන නැති ර ්න හෙන්න එපා.  

[බාාා කිරීමක්] 

 
[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
[බාාා කිරීමක්] ෙන්න ශද් තමයි කි ශ . [බාාා කිරීමක්]   

 
ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Kabir Hashim, please continue.  

 
ගුණ ිනම්ජර්) ප්රදීප් උුගනගොඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரைஜர்) பிரதீப் உந்துதகொட)  

(The Hon. (Major) Pradeep Undugoda) 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  මශනෝ ගශන්සන් 

මන්ත්රීතුමාශේ ර ්නයට උේතරයක් ශෙන්න මට කාලය ශෙන්න.   

 
ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔ   කියන්න.  

 
ගුණ ිනම්ජර්) ප්රදීප් උුගනගොඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரைஜர்) பிரதீப் உந்துதகொட)  

(The Hon. (Major) Pradeep Undugoda) 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  ගරු මශනෝ ගශන්සන් 

මන්ත්රීතුමා මතු කළ ර ්නය ගැන ීනට දින ශෙකකට කලින් අපි 

ිරයලුශෙනා සාකච්ඡා කළා. මම අවස්ථාවක් ු න්නා  විපක්ෂශම 

ඉන්න ගරු මන්ත්රීවරුන්ට ශකොළඹ රශද් ශම තිශබන ශම් ර ්නය 

සාකච්ඡා කරලා ඒවාට විසඳුම් ශසොයන්න. ශම් ගරු මන්ත්රීවරු 

ශෙශපොළේ  ගරු නගරාධිපතිතුමියේ ඒ සඳහා පැමිණියා.  රුපියල් 

5 222  ජමනාව ලබා ශෙන පිි ස කුවෙ  රුපියල් 12 222ක සහන 

මල්ල ලබා ශෙන පිි ස කුවෙ කියලා අපි ඒ අවස්ථාශ  තීන්ු  කළා. 

රුපියල් 12 222ක සහන මල්ල අපි ලබා ශෙන්ශන්  lock down 

කරපු flats ී පයකට විතරයි. 

 
ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 Please reply a bit faster. 

ගුණ ිනම්ජර්) ප්රදීප් උුගනගොඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரைஜர்) பிரதீப் உந்துதகொட)  

(The Hon. (Major) Pradeep Undugoda) 

ඊට අමතරව  රුපියල් 5 222  ජමනාව අපි ශම් ශවන ශකොට 

වි ාල පිි සකට ලබා  ජලා තිශබනවා. ශකොවිඩ්-1  වසාගතය නිසා  

දිගු ශපෝලිම් හොශගන ඒක ශෙන්න විධියක් නැහැ.  ශම් වන ශකොට 

ඒ කටයුේත කාර්යක්ෂමව කරශගන යනවා. අක් පාක්කම් තිශබන 

ස්ථාන ඇති. ඒ ස්ථාන කි ශවොේ මම ඒ ගැන ශසොයා බලා කටයුතු 

කරන්නම්. 

 
ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Kabir Hashim, please continue.  
 
ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, could you 
ensure that I have my full time, that you would not reduce 
my time? I did not engage in this conversation. I need my 
time. 

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Kabir Hashim, you may continue. 
 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, have I got my time?  I need to get it confirmed. 

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes. Please continue with your speech. 

 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Okay. Thank you.  

මම කථා කරමින් හිටිශම රාය ්ොයම ගැන. රාය ්ොයම 

ගේතාම  ්ර්ථික නයායට පටහැනිව ශම් රතිපාෙන-[බාාා 

කිරීමක්] 
 

ගුණ මනනෝ ගනන්ෙන් මහතා  
(ைொண்புைிகு  ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

ගුණ මනනෝ ගනන්ෙන් මහතා  
(ைொண்புைிகு  ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  එතුමා එක්ක අපි  වැඩ 

කරනවා. දිස්්රික් කමිටු සභාපතිතුමා එක්ක -[බාාා කිරීමක්] 

මිනිසුන් මහ පාශර්. [බාාා කිරීමක්] 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order, Hon. Mano Ganesan. 

Hon. Kabir Hashim, you may continue. - [Interruption.] 
We have alerted the Leader of the House and the relevant 
Ministers. 

 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, I would like to know whether I have my time.    
 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes. Please continue.  
 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි   ශම් රය රාය ්ොයම් 

කමපාු   කළා. ශම් විධියට අවිධිමේ ්කාරට ශම් රශේ රාය 

්ොයම් කමපාු  කශළ  ඉතිහාසශම පළමුවන වතාවටයි. අශම ෙළ 

ශද්ය ය නිෂ්පාෙනශයන් ිරයයට 12කට අක් රමාණයකින් රාය 

්ොයම උපයන පළමු වතාව ශම් වසරයි. ශම්ක බරපතළ 

ර ්නයක්.  

ුණු රාණන් වහන්ශස   ජ ානු ශකෝලිය පුත්රයාට ශද් නා කළ 

වයේගපේ සූත්රශම රටක් දියුණු කරන්න පුළුවන් කරුණු ී පයක්  

කියනවා. ඒශක් රාාන ශවන්ශන් සම ජීවිකතාව යි. එහි සරල 

ශේරුම තමයි ්ොයම ෙැනශගන වියෙම් කිරීම. හැබැයි  ශම් 

්ඩුක්වට ඒකවේ ශේරුම් ගන්න බැි  ුවණා. රාය ්ොයම 

කමපාු  කරලා කටයුතු කළා.  රාය ්ොයම අක් ශවනවාේ එක්ක  

ලබන වසර වන විට ාතයන්තර ණය ශවශළඳ ශපොළට අවම 

ව ශයන් ශඩොලර් බිලියන 5.5ක් ණය ව ශයන් ශගවන්න අපට 

ිරද්ා ශවනවා. ඒක තමයි රාානම ර ්නය.   

අශම විශද්  සාිකතය ශම් වන ශකොට ශඩොලර් බිලියන 5.8කට 

අක් ශවලා තිශබනවා. අශම ාතික ණය සාිකතය ශම් වසර තුළ 

රුපියල් ්රිලියනයකින් මාස හතක් ඇතුළත වැඩි  ශවලා තිශබනවා. 

අශම ණය සාිකතය ෙළ ශද්ය ය නිෂ්පාදිතශම පාගුවක් හැටියට 

ගේතාම ිරයයට  5 ෙක්වා වැඩි ශවලා තිශබනවා.  

ලාකාශ  අුවරුු  73කට පසු පළමුවරට වි ාලම ණය රමාණය 

අරශගන තිශබන්ශන්  ශම් වසශර්යි. එය රුපියල් බිලියන 2 652ක්.  

ශම් රාය ්ොයම වැටීම හා ණය සීමාව ඉක්මවා යෑමේ එක්ක  

ාතයන්තර මූලය ඇගයීම් ්යතනයක් වන "මූීසස්" ්යතනය 

අශම රශේ මූලය රමිතිය “B2” කියන අගශයන් “Caa1” කියන 

අගයට අවරමාණ  කර තිශබනවා. ශම්ශක් රතිඵලය  ශමොකක්ෙ?  

ශ්රී ලාාකික ස්වවරී බැඳුම්කරය ාතයන්තර ණය ශවශළඳ ශපොශළ  

වේටම් කළ අගයකටයි අෙ ගනු ශෙනු කරන්ශන්. ඒශකන් ඉදිි ශම ජ 

අපට අධික ශපොලියකට ණය ගන්න ිරද්ා ශවනවා. ඒක තමයි  

යථාර්ථය. One dollar of our bond, which will be maturing in 

2021, is trading at 80 cents. Then, a dollar of a bond which 

will be maturing in 2030 is trading at something like 60 

cents.  So, you can imagine how costly it is going to be  for 

us to borrow in the international market. 

අපට විශද්  ණයවලින් වැඩි රමාණයක් ලැශබන්ශන් 

ීනනශයන් ශහෝ ඉන්දියාශවන් ශහෝ ඇශමි කාශවන් ශනොශවයි. 

අශම විශද්  ණයවලින් ිරයයට 03ක්ම එන්ශන් ාතයන්තර 

ස්වවරී බැඳුම්කර හරහායි. ඒ කියන්ශන්  ාතයන්තර ණය 

ශවශළඳ ශපොශළන්. හැබැයි  අෙ ාතයන්තර ණය ශවශළඳ ශපොශළ  

අශම මූලය කළමනාකරණය පිළිබඳව වි ්වාසයක් නැහැ. ඒ 

වි ්වාසය බිිනලා තිශබනවා. ඒ නිසා ඉදිි ශම ජ ණය ගැනීම 

පිළිබඳව අපට අභිශයෝගයක් ඇති වනවා. 

ශපොීන අනුපාතය ාතයන්තර ණය ශවශළඳ ශපොශළ  ය ්ර ශලස 

වැඩි වනවා. ඒ නිසා හදිිරශම ණය ගැනීම පිළිබඳව ශම් රටට 

ර ්නයක් තිශබනවා. ලබන වස ර වනශකොට අවම ව ශයන් 

ශඩොලර් බිලියන 5.0ක් අපට ණය ශගවන්න තිශබනවා. ඒ වාශේම  

2221 අශම රාේාන ගිණුශමන් තව ශඩොලර් බිලියන 2ක් විතර 

ශම්කට එකතු වනවා. හැබැයි  අශම ්ොයම අක් ශවද්දි ණය 

අලුතින් වැඩි වන නිසා ශම් ශඩොලර් බිලියන 5.5 ශගවීශම් ජ අපට 

ශලොකු ර ්නයක් ඇති වනවා. රාය ්ොයම් කඩා වැශටනවා නම්  

අ පට ාතයන්තර මූලය ශවශළඳ ශපොශළන් ණය ගන්න බැි  නම්   

විශද්  සාිකතය ශඩොලර් බිලියන 5.8ක් ෙක්වා අක් ශවලා තිශබනවා 

නම් ලබන වසශර්  ශම් ශඩොලර් බිලියන 5.0 ශගවන්ශන් 

ශකොශහන්ෙ කියලා මම අහන්න කැමැතියි. ඒ සඳහා මම ෙකින්ශන් 

විකල්ප ශෙකයි. එක විකල්පයක් තමයි  ාතයන්තර මූලය 

අරමුෙලට - IMF එකට - යන්න නනෑ වීම. හැබැයි  IMF එකට 

ගියාම පළමුශවන්ම එතැනින් මූලය ්රමණයක් ිරු  වනවා. ඒ  

ශමොකක්ෙ? ඒ ශගොල්ලන්ශේ ශකොන්ශද්ිරවලට යටේ ශවන්න 

වනවා. ඒ ශගොල්ලන්ශේ ශකොන්ශද්ිරවලට යටේ ශවන්ශන් 

නැේනම් ්ඩුක්වට විශද්  රටකට යන්න ිරු  වනවා.  

විශද්  රටකට ගිහිල්ලා ණය ගන්නවා නම් මූලය 

්රමණයකට විතරක් ශනොශවයි  ස්වවරී ්රමණයකටේ 

යටේ ශවන්න  ශම් රටට ිරු  වනවා. ශමොකෙ ීනනය  ඉන්දියාව  

ඇශමි කාව වැනි නනෑම රටක් නිකම් ණය ශෙන්ශන් නැහැ. මම 

අහන්ශන් ශම්කයි. ශම් ණය ලබන වසශර් ශගවන්ශන් 

ශකොශහන්ෙ  ශකොයි ්කාරශයන්ෙ  ශම් අර්ුණෙයට මුුවණ ශෙන්ශන් 

ශකොශහොමෙ කියලා ශම් ගරු සභාව ෙැනුවේ කරන්න. හැබැයි  ශම් 

මහා මූලය පාවා  ජම මම හිතන හැටියට ශම් ්ඩුක්ව වසා ගන්ශන් 

ශද් ශර ීන ශවස්වලා ගැනීමේ එක්කයි.  ශම් අවස්ථාශ  ජ මට 

කියමනක් මතක් වනවා.  එය ශම් ්ඩුක්වට ගැළශපන කියමනක්. 

ඒ තමයි  "Patriotism is the last refuge of a political 

scoundrel". ඒක ිරාහශලන් කියනවා නම්  “ශද්  ශර ීනේවය 

වනාහි ශද් පාලන තක්කඩියාශේ අවසාන තිමපලයි.” 

්ඩුක්ව දිහා බලන ශකොට මට ඒ කියමන දිගටම මතක් 

වනවා. ඒ වාශේ පාවා  ජමක් ිරු  ශවලා තිබිය ජ ාතික ්ර්ථිකය 

 ක්තිමේ කරන්න ශම් අුවරුද්ෙ තුළ ඔබතුමන්ලා ගේත පියවර 

කුමක්ෙ කියායි මම අහන්ශන්. ශම් අුවරුද්ෙ තුළ වාර්තාගත ණය 

රමාණයක්  අරශගන තිශබනවා. ලබන අුවරුද්ශද්ේ ඒ වාශේ 

වි ාල ණය රමාණයක් ගන්නවා.  

හැබැයි  ශකොවිඩ් වසාගතය නිසා රශේ නයාශේ ්ොයම 

පහතට වැටිලා  ශසෞඛය අවොනම වැඩි ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා 

221  අුවරුද්ශද් සුබසාානය ශවනුශවන් ශවන් කරපු රතිපාෙන 

ශම් වසශර් රුපියල් බිලියන  3කින් කමපාු  කරලා තිශබනවා. ශම් 

වසර  වනශකොට ශම් රශේ නතාව ශේ සුබසාානය ශවනුශවන් 

මුෙල් වැඩි කරන්න නනෑ ුවණේ සුබසාානය  ශවනුශවන් ශවන් 

කරන රතිපාෙන රුපියල් බිලියන  3කින් අක් කරලා තිශබනවා. 

ාතිය ශගොඩ නඟන්න ශමච්නර කථා කරන ්ඩුක්ව  ාතිය 

ශගොඩ නඟන්න නම් පළමුශවන්ම ාතිය ශවනුශවන් ්ශයෝනය 

කළ යුතුයි. හැබැයි  ඔබතුමන්ලා ගන්න වි ාල ණය රමාණය 

්ශයෝනය කශළ  ශකොශහ ෙ  ඒවා කාශේ සාක්කුවටෙ ගිශම?  

මම පසු ගිය සතිශම පාර්ලිශම්න්තුශ  කථා කරන ශකොට 

කි වා  රශේ බුවතර අය රේතරන් බක් උගස් කරනවා කියලා. මම 
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ඒ කාරණය කියන ශකොට නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමා ඒක ඉලක්කම් 

විේාවක් කියලා ශපොඩි '්තල්' එකක් ගේතා. හැබැයි  මම 

එතුමාට ඒ කාරණය ඔමපු කරන්නම්. රුුවණු වි ්වවිෙයාලශම 

මානව  ාස්ත්ර හා සමා විෙයා පීඇශයන් සීනක්ෂණයක් කළා. ඒ 

සීනක්ෂණ වාර්තාව අෙ ඉදිි පේ කරලා තිශබනවා. ඒ සීනක්ෂණ 

වාර්තාව අනුව ලාකාශ  නිශවස්වලින් ිරයයට 60ක ්ොයම අක් 

ශවලා තිශබන බව වාර්තා වනවා. ඒ කියන්ශන්  නිවාස ලක්ෂ 32ක 

්ොයම අක් ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම  ශම් සීනක්ෂණය මඟින් 

කියනවා  රශේ තිශබන නිශවස්වලින් ිරයයට 7කට සම්පූර්ණ 

්ොයම අහිමි ශවලා තිශබනවා කියලා. ඒ කියන්ශන්  නිශවස් 

362 222කට සම්පූර්ණ ්ොයම අහිමි ශවලා තිශබනවා. ලාකාශ  

නිශවස්වලින් ිරයයට 05ටම මුෙල් බලාශපොශරොේතු වන බව ඒ 

වාර්තාශ  කියනවා. ලාකාශ  නිශවස්වලින් ිරයයට 05ක් 

කියන්ශන් නිවාස ලක්ෂ 23ක්. ඒ ශගොල්ලන් බලාශපොශරොේතු 

වන්ශන් ණය ශගවීමට සල්ලි; උගස් භාඩුඩ නිෙහස් කර ගන්න 

සල්ලි; credit cardsවලට ශගවන්න සල්ලි; බිල් ශගවන්න සල්ලි. 
 ශම්ක තමයි අපි එො කි ශ . ශම් ව න ශකොට ශම්ක තමයි 

යථාර්ථය. ශම්  ්ඩුක්ව ශම් කාරණය ශේරුම් අරශගන නැහැ. අෙ 

රේතරන් බක් උගස් කරන්න වාර්තාගත විධියට බැාකුවල මිනිස්සු 

පිි ලා  ඉන්නවා කියලා බැාකු මැශන්ර්ලා කියනවා. හැබැයි  

නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමාට ශම් කාරණය කියන ශකොට එතුමාට 

ඒක ්තල්. ශම්ක තමයි ්ඩුක්ශ  හැටි.  ශම්ක තමයි අෙ ්ඩුක්ව 

හැ ිරශරන හැටි. හැබැයි  ඡන්ෙය ගන්න ශකොට එශහම හැිරරුශඩු 

නැහැ. ාතික ්ර්ථිකය ගැන අවාක හැඟිමක් තිශබනවා නම් කුඩා 

සහ මායම පි මාණශම අා යට ඔබතුමන්ලා ශමොකක්ෙ කරලා 

තිශබන්ශන් කියලා මම අහන්න කැමැතියි. අෙ ලාකාශ  කුඩා සහ 

මායම පි මාණශම වයාපාර ලක්ෂ 12ක්  තිශබනවා. එයින් ිරයයට 

 1ක්ම ක්ෂුද්ර පි මාණශම ්යතන. ිරයයට 05ක්ම ශස වය 

කරන්ශන් එවැනි පුාික ්යතනවල. හැබැයි  රුුවණු වි ්වවිෙයලශම 

මානව  ාස්ත්ර හා සමා විෙයා පීඇය සීනක්ෂණය කරලා කියනවා  

ලාකාශ  ඒ කුඩා ්යතනවලින් ිරයයට 72ක ර ්නය තිශබන්ශන් 

පඩි ශගවන්න බැි කමයි කියලා. පඩි ශගවා ගන්න බැි  ඒ 

්යතනවලට ශමවර අය වැශයන් ඔබතුමන්ලා  ජලා තිශබන 

පිළිතුර ශමොකක්ෙ කියලා මා අහන්න කැමැතියි. ශම් රශේ ාතික 

නිෂ්පාෙනය ගැන  ාතික ්ර්ථිකය ගැන මහ ශලොකුවට කථා 

කරන ්ඩුක්ව ශම් රශේ නිෂ්පාෙන පද්ාතිය කඩා වැශටද් ජ තඹ 

සතයකින් සානුබල සහායක් ලබා ජලා නැහැ. ු මපේ රටවල් පවා ඒ 

රටවල ාතික නිෂ්පාෙනය  ක්තිමේ කරන්න මුෙල් ශෙනවා. ශම් 

රශේ කම්කරු ශෙපාර්තශම්න්තුශ  ශකොමසාි ස්වරයා අනතුරු 

හැඟවීමක් කළා. එතුමා ්ඩුක්වට කි වා  EPF එශක් ලියා පදිාික 

කරපු ්යතන 86 222ක් ලාකාශ  තිශබනවා  ඒ ්යතන 

86 222න් 2  222ක් වහන්න අවසර ඉල්ලා තිශබනවා  කියලා. 

ෙැන් ඒ ්යතන වහන්න කටයුතු ්රම්භ කරලා තිශබනවා. 

්ඩුක්වට ඒ අනතුරු හැඟවීම කළා. ්ඩුක්ව ශමොකක්ෙ කශළ ? 

්ඩුක්ව ශමවර අය වැශයන් ඒ කාරණයට උේතරයක් ු න්නාෙ? 

ශම් අය වැශයන් ඒකට කිිරම වැඩ පිළිශවළක් ඉදිි පේ කරලා 

නැහැ. ්යතන 2  222ක් එක වරම වැශහනවා නම්  රශේ 

නිෂ්පාෙන පද්ාතියට ිරද්ා ශවන්ශන් ශමොකක්ෙ කියලා මා අහන්න 

කැමැතියි. ශම් ්ඩුක්ව කරලා තිශබන්ශන් එකම ශෙයයි. ශම් අය 

වැශයන්  ජලා තිශබන්ශන් ඉතා ලස්සන උේතරයක්. ඔබතුමන්ලා 

කියන්ශන්  ශම් ්යතනවලට බු  සහන ශෙනවා  කියලායි. ශමය 

විහිළුවක් ශනොශවයිෙ? ්ඩුක්වට ශේශරන්ශන් නැද්ෙ  ශම් 

්යතනවල පඩි ශගවන්න බැහැ; කුලිය ශගවන්න බැහැ; ණය 

ශගවන්න බැහැ; බිල් ශගවන්න බැහැ  කියලා? ශම් ්යතන කඩා 

වැශටනවාය කියලා හැම සීනක්ෂණයකින්ම ඔමපු කරලා 

තිශබනවා. බු  ශගවන්න ්ොයමක් තිශබන්න නනෑ. ්ොයමක් 

නැති ්යතනයකට බු  සහනයක්  ජලා වැඩක් තිශබනවාෙ? ඔුවන් 

ඉල්ලන්ශන්  බු  සහනයක් ශනොව මූලය ්ාාරයක්. ශම් 

්යතනවලට බු  සහනයක් ශෙනවා  කියන්ශන්  "පය බරවායට 

පිටිකර ශබශහේ බිනනවා" වාශගයි. ශම් ්යතනවලට තිශබන 

රාාන ර ්න ශේරුම් ගන්ශන් නැතුව  තඹ සතයක ්ාාරයක්වේ 

ශෙන්ශන් නැතුව අෙ ශම් අය වැය ගැන කථා කරනවා.  

විශ  ෂශයන්ම ශම් ්ඩුක්වට කියන්න නනෑ  ශම්  ් ඩුක්ව 

මිථයා කිහිපයක් ශගොඩ නඟා තිශබනවා  කියලා. එකක් තමයි  

අශම කාලශම ණය අරශගන වැඩ කශළ  නැහැයි කියන එක. අපි 

වි ාල ණය රමාණයක් ගේතා  කි වා. නමුේ යථාර්ථය ෙැනශගන 

කථා කරන්න නනෑ. ශමොකෙ  අපි ණය ලබාශගන තිශබනවා; 

නැතුව ශනොශවයි. 2210 ජ අපි ්ඩුක්ව භාර ගන්නශකොට ශම් රශේ 

ණය සාිකතය රුපියල් බිලියන 7 522යි. 221  වනශකොට ඒ ණය 

සාිකතය රුපියල් බිලියන 13 222යි. ණය සාිකතය අශම කාලය 

තුළ වැඩි ුවශඩු  රුපියල් බිලියන 5 522කින්. හැබැයි ශම් ්ඩුක්ව 

ශම් අුවරුද්ෙ තුළ රුපියල් බිලියන 2 852ක ණය ලබාශගන 

තිශබනවා. එය ලාකාශ  වාර්තාගත ණය රමාණයයි. ලබන 

අුවරුද්ෙට රුපියල් බිලියන 2  32ක් ණය ගන්නවා  කියලා ශම් අය 

වැය කථාශ  කියා තිශබනවා. එත ශකොට එකතුව රුපියල් බිලියන 

5 782යි. ඒ කියන්ශන්  අපි අුවරුු  5කට ගේත ණයට වඩා වැඩි 

මුෙලක් ශම් අුවරුු  ශෙකට ශම් ්ඩුක්ව ණය ගන්නට ෙැනට 

සැලසුම් කරලා තිශබනවා. හැබැයි  ශම් අුවරුද්ෙ තුළ ගේත වැඩිම 

ණය රමාණශයන් ඔබතුමන්ලා හෙපු මාළු ටැාකියක්වේ 

තිශබනවාෙ කියලා පුළුවන් නම් ශපන්වන්නශකෝ. හැබැයි  අපි 

ගේත ණයවලින් අපි ශමොකක්ෙ කශළ  කියලා අහනවා. ශම් රශේ 

ෙළ ශද්ය ය නිෂ්පාෙනශම වටිනාකම රුපියල් බිලියන 5 222කින් 

වැඩි කරන්න අපට පුළුවන් ුවණා. අශම ෙළ ශද්ය ය නිෂ්පාෙනය 

රුපියල් බිලියන 5 222කින් වැඩි කළා. අපි ගේත ණය 

රමාණශයන් ශම් කාල පි ච්ශේෙය තුළ ශම් රශේ ාතික ්ොයම 

වැඩි කරලා ශපන්වා තිශබනවා. ශමොකෙ  අපි රට භාර ගන්නශකොට 

ෙළ ශද්ය ය නිෂ්පාෙනය රුපියල් බිලියන 12 232යි. අපි රට භාර 

ශෙනශකොට ෙළ ශද්ය ය නිෂ්පාෙනය රුපියල් බිලියන පන්ෙහසකින් 

වැඩි කර ු න්නා.  

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  අපි කළ වැඩ ශමොනවාෙ 

කියලා අහනවා. අපි ගේත මුෙල්වලින් ශලෝක බැාකුව  ්ිරයානු 

සාවර්ාන බැාකුව  ීනන සාවර්ාන බැාකුව  පානශම JICA 

්යතනය  ශකොි යාශ  KOICA ්යතනය  මැෙ ශපරදිග OPEC 

්යතනය  ඉන්දියානු රය  ඇශමි කානු රය  එක්සේ ාතීන්ශේ 

සාවිාානය සහ තවේ රටවල් 35ක් එක්ක අශම කාලය තුළ 

වයාපෘති 22 ක් ක්රියාේමක කරලා තිශබනවා. අපි ඒවාට 

්ශයෝනය කශළ  ශඩොලර් බිලියන 15යි. ඒ වාශේම  ශද්ය ය 

ව යන් ගේත ණයවලින් locally-funded projectsවල ශකෝටි 

2 332ක් ් ශයෝනය කරලා ඒ වයාපෘති ක්රියාේමක කරශගන 

යනවා.  

ඔබතුමන්ලා ශම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කියනවා  "අපි ාතික 

්ර්ථිකය ්රක්ෂා කරන්නට බැඳී ිරටිනවා" කියලා. අපි විවෘත 

්ර්ථිකයක් ශගොඩ නැඟුවාට  අපි ාතික ්ර්ථිකය ්රක්ෂා කළා. 

ඔබතුමන්ලා කෘෂිකර්මය  ශගොවිතැන ගැන හැම ොම ඇවිල්ලා 

කිඹුල් කඳුළු ශහළනවා. හැබැයි ඔබතුමන්ලාශේ record එක 

ශමොකක්ෙ? 2225 ජ මහින්ෙ රාපක්ෂ මහේමයා ශම් ්ඩුක්ව භාර 

ගන්නශකොට ඒ ෙවස්වල කෘෂිකර්මශයන් ලැුණණු ්ොයම ෙළ 

ශද්ය ය නිෂ්පාෙනශම රති තයක් හැටියට ිරයයට 10යි. හැබැයි  

2215 ජ අපට ්ඩුක්ව භාර ශෙනශකොට  කෘෂිකර්මය ෙළ ශද්ය ය 

නිෂ්පාෙනශම රති තයක් හැටියට 7කට අක් ශවලා තිුණණා. 

කෘෂිකර්මය විනා  කර තිශබන්ශන් කුවෙ? තමුන්නාන්ශස ලායි. 

ඒක තමයි යථාර්ථය. අෙ ශපොශහොරේ එක්ක කරන ශසල්ලම අපට 

ශේශරනවා.  

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  මම කියන්න කැමැතියි 

ශේ.්ර්. යවර්ාන හිටපු නාධිපතිතුමා තමයි පළමුවැනි මහවැලි 

මහ වයාපෘතිය ශම් රශේ ක්රියාේමක කශළ  කියලා. ශහක්ශටයාර 

677 678 



පාර්ලිශම්න්තුව 

තුන්ලක්ෂ හැටපන්ෙහසක්  ඒ කියන්ශන් අක්කර ලක්ෂ නවයකට 

වැඩි රමාණයක් සාවර්ානය කරලා  ඒවා සශ්රීක ඉඩම් බවට 

පි වර්තනය කළා. ල විු ලිය ශමගාශවොේ 622ක් උේපාෙනය 

කිරීශම් හැකියාව ඇති කර ු න්නා. වම දිය සැපයිය හැකි රශද් වල 

ිරයයට 62ක් සාවර්ානය කරන්නට හැකි ුවණා. ශම්ක තමයි අපි 

කෘෂිකර්මයට කරපු  ශද්. හැබැයි  2225 ිරට 2210 ෙක්වා බලශම 

ිරටිශම ශම් 'ශසේ' එකමයි. ශම් අය මාළු ටැාකියක්වේ හැු වාෙ 

කියලා මම අහන්න කැමැතියි. 2215 අපි බලයට ්වා. 2215 ජ 

බලයට ඇවිේ අපි ගේ ණයවලින් කශළ  ශමොකක්ෙ කියලා 

අහනවා.  

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  එතුමන්ලා 
ශමොරගහකන්ෙ හෙනවා කියලා 2227 මහින්ෙ රාපක්ෂ මහේමයා 
මුල්ගල තිබ්බා. හැබැයි  තිබ්ශබ් පැළ ශවන මුල්ගලක්. හිටපු 
නාධිපති වමත්රීපාල ිරි ශස න මැතිතුමා ඇවිල්ලා රිරද්ධිශම 
කි වා  "මම මහවැලි ඇමතිවරයා හැටියට ිරටින තාක්කල් මහින්ෙ 
රාපක්ෂ මහේමයා මට ඒක හෙන්න ු න්ශන් නැහැ. අුවරුු  
ගණනක් ිරටියා  මට ශමොරගහකන්ෙ හෙන්න ු න්ශන් නැහැ" 
කියලා. හැබැයි  අශම යූඇන්පී ්ඩුක්ව යටශේ ශමොරගහකන්ෙ 
හෙන්න ඒ මුෙල් ටික අපි අනුමත කරලා ු න්නා. ශමොරගහකන්ෙ 
කියන්ශන් මහවැලි වයාපෘතිශම පස්වැනි සහ අවසන් වයාපෘතිය. 
ශේ.්ර්. යවර්ාන මැතිතුමා එො  1 77න් පසුව පටන් ගේ 
මහවැලිශම අවසන් ශකොටස; වසභ රතුමාශේ සැලසුම 
ශමොරගහකන්ෙ. ඒ ශමොරගහකන්ෙ වයාපෘතිය අපි පටන් ගේතා  
2215 ජ. පටන් ශගන ශමගාශවොේ 25ක් නිෂ්පාෙනය කරන්නට 
පුළුවන් හැකියාව ඇති කරලා ු න්නා. වම දිය ලැශබන වාි මාර්ග 
රමය තුළින් පුවල් 87 222කට ශසත සලසා ු න්නා. තිශබන ඉඩම් 
අක්කර 82 222කට අමතරව අලුතින් ඉඩම් ශහක්ශටයාර 
52 222ක් එකතු කරශගන ඒවාශම වගා කිරීශම් හැකියාව ඇති කර 
ු න්නා. ඒ වාශේම මිි දිය මේසය නිෂ්පාෙනය ශම්රික්ශටොන් 
0 522ක් අුවරුද්ශෙන් අුවරුද්ෙ වැඩි කරන්නට හැකියාව ලබා  ජලා 
තිශබනවා. යාපනය  කිලිශනොච්ිකය රශද් වල පුවල් 352 222කට 
පානීය ලය ලබා ගැනීශම් හැකියාව ලබා  ජලා තිශබනවා. අපි 
ඒවාට ්ශයෝනය කළ මුෙල ශඩොලර් මිලියන 1 222කට වැඩි 
රමාණයක්.  

එපමණක් ශනොශවයි  අපි එම කාල පි ච්ශේෙය -එම අුවරුු  

හතර- තුළ උමා ඔය වයාපෘතිය ශද්ය ය මුෙල්වලින් සම්පූර්ණ කළා. 

හිටපු නාධිපතිතුමා අෙ ශමතැන ිරටියා නම්  ඒකට එතුමා සාක්ෂි 

ෙරයි. ඒවා තමයි අපි ඒ ශකටි කාලය තුළ කළ වැඩ.  අපි ණය 

හි යට පාවිච්ික කළා. ඒේ ශම් අුවරුද්ෙ තුළ හොපු මාළු 

ටැාකියක්වේ තිශබනවා නම් ශපන්වන්න. ඔබතුමන්ලා ඉදිි පේ 

කළ ශම් අය වැශම  ඔබතුමන්ලා ශම් ශද්ය ය කර්මාන්තකරුවන් 

ශවනුශවන් ශමොකක්ෙ කරන්ශන් කියලා ශපන්වන්න. ඒ නිසා 

තමයි අපි කියන්ශන් "සර් ශෆ ල්" කියලා. ස්තුතියි. 

 
ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Nimal Siripala de Silva. You have nine 

minutes.  

 
[අ.භා. 1.25] 

 

ගුණ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ිකම්කුණ අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ - ததொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Labour) 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  ගරු කබීර් හෂීම් 

මැතිතුමා  අශම මිත්රයාශේ කථාශවන් පසුව කථා කිරීමට ලැබීම 

ගැන මම ඉතාම සතුටු ශවනවා.  

මුලින්ම එතුමා නිවැරදි කරන්න නනෑ. ශමොරගහකන්ෙ 

වයාපාරය මහින්ෙ රාපක්ෂ නාධිපතිතුමා විිරන් මම වාි මාර්ග 

අමාතයවරයා ව ශයන් කටයුතු කළ කාලශම ජ පටන් ශගන  

ශමොරගහකන්ෙ වයාපාරය සඳහා ීනනය සමඟේ  කළු ගඟ 

වයාපෘතිය සඳහා කුශ ේ අරමුෙල සමඟේ ගිවිසුම් අේසන් කළා. 

මම අමාතයාා ශයන් යනශකොට ශමොරගහකන්ෙ සහ කළු ගඟ 

වයාපෘතිවල කටයුතු  ිරයයට 87ක් අවසන් කර තිුණශඩු. [බාාා 

කිරීම්] ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාාා කිරීම්] 
 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු ඇමතිතුමනි - 
 

ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
Sit down! Sit down! 
 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඒ වැඩ පටන් ගේශේ කවොෙ? 
 

ගුණ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

වැඩ පටන් ගේශේ මහින්ෙ රාපක්ෂ -[බාාා කිරීම්] 
 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

වැඩ පටන් ගේශේ කවොෙ? [බාාා කිරීම්] 
 

ගුණ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

වැඩ පටන් ගේශේ මශේ කාලශම. මම අමාතයවරයා 

ව ශයන් ිරටි කාලශම. [බාාා කිරීම්] 
 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඔබතුමා ෙන්ශන් නැති ශද්වල් කථා කරන්න එපා. [බාාා 

කිරීම්] මශේ ළඟ ඒ ිරයලු විස්තර තිශබනවා. 
 

ගුණ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

නැහැ  නැහැ. ඔබතුමා අසතය කියන්න එපා. [බාාා කිරීම්] 

මුලින්ම මුල්ගල් තැුණවාට ඒ වැශඩ් ශකරුශඩු නැහැ. මම 

අමාතයවරයා ව ශයන් කටයුතු කරද් ජ මහින්ෙ රාපක්ෂ මැතිතුමා 

සමඟ සාකච්ඡා කරලා ීනනශයන් අරමුෙල් අරශගන ඒ කටයුතු  

කළා. ිරයයට 87ක් ඉවර කරලා තමයි ු න්ශන්. ඊට පස්ශස  තමයි 

අශම නාධිපතිතුමා ඉතුරු වැඩ ටික ඉවර කශළ . ඒකේ කියන්න 

නනෑ. 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  ඉතාම ු ෂ්කර 
අවස්ථාවක  IMF එක ශමොකක්ෙ කියන්ශන්? IMF වාර්තාව 
බලන්න. ශම් COVID situation එක නිසා සමස්ත ශලෝකශම 
්ර්ථික අවපාතය  සෘණ 0.8ක් ශවනවා කියලා එහි කියා 
තිශබනවා. මුළු ශලෝකශමම ්ර්ථික අවපාතය සෘණ 0.8ක් වන 
අවස්ථාවක  එවැනි ු ෂ්කර අවස්ථාවක අපට ඒශක් බලපෑම් 
නැද්ෙ?  

679 680 

[ගරු  කබීර් හෂීම් මහතා] 
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ඊළඟට කියනවා  රක්ෂාවල් නැති ශවනවාලු. අනුර කුමාර 
දිසානායක මැතිතුමා කියනවා  නිෂ්පාෙනය අක් ශවලාලු. 
නිෂ්පාෙනය අක් ුවණා තමයි. මිනිස්සු ශකොශහොමෙ වැඩට එන්ශන්  
යන්ශන්? ශම් ශකොවිඩ් ්සාෙනය නිසා ඇති වූ තේේවය මත 
වැඩබිම්වල  කර්මාන්ත ාලාවල යම් යම් ර ්න ඇති ුවණා. එම 
නිසා නිෂ්පාෙනශම යම් කිිර අක් වීමක් ශවලා තිශබනවා. ශසෞඛය 
්රක්ෂිත රම අනුව එම නිෂ්පාෙන ක්රියාවලිය  ශගොඩ නැාවීම 
සඳහා අව ය වැඩ කටයුතු අපි කරශගන යනවා.  ශමවැනි ු ෂ්කර 
අවස්ථාවක අපි 'ශෆ ල්' නැහැ.  

අායාපන ක්ශෂ ත්රය ශෙස බලන්න. O/L විභාගය පැවැේතුවා  
A/L  විභාගය පැවැේතුවා. එපමණක් ශනොශවයි   ශමොන තරම් 
සහන රමාණයක් අපි ශම් රශයන්  ජලා තිශබනවාෙ?  

විශ  ෂශයන්ම ෙැන් කි වා  කුඩා සහ මාය පි මාණ 

වයවසායකයන්ට මුෙල්  ජලා නැහැ කියලා.  ගරු නිශයෝය කාරක 

සභාපතිතුමනි  කුඩා සහ මාය පි මාණ වයවසායකයන් 

61  27කට රුපියල් මිලියන එක්ලක්ෂ හැේතෑහේෙහස ් නවිරය 

පණස්එකකින් යුක්ත ණය රමාණයක් මුො හැරලා තිශබනවා. කුඩා 

සහ මාය පි මාණශම වයවසායකයන් ශගොඩ ගැනීම සඳහා රය 

එවැනි ෙැවැන්ත කාර්යභාරයක් කරනවා. අපි 'ශෆ ල්' නැහැ. අපි ඒ 

වැඩ කරලා තිශබනවා.  

එපමණක් ශනොශවයි. ශරෝගින් හඳුනා ගැනීම  නිශරෝාායනය  

නියමු පරීක්ෂණ  අශනකුේ සුබසාාන කටයුතු සඳහා රය 

රුපියල් මිලියන හැේතෑෙහසක මුෙලක් වියෙම් කරලා තිශබනවා. 

ඒවා නැහැ කියලා කියනවාෙ? ඒ නිසා අපි 'ශෆ ල්' නැහැ. අපි 'පාස්' 

ශම් ිරයල්ශලන්ම.  

ෙැන් වී කිශලෝවට රුපියල් පණහක අවම මිලක් ලබා  ජලා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම ශඩොලරශම අගය ස්ථාවර අගයක පවේවා 

ශගන යන්න පුළුවන් ශවලා තිශබනවා. අශම ශොන්ස්ටන් රනාන්ු  

ඇමතිතුමා අශම ගම්වලට ඇවිල්ලා ෙැන් මාර්ග කිශලෝීනටර 

ලක්ෂශම වැඩසටහන පටන් ශගන තිශබනවා. මශේ 

දිස්්රික්කශමේ ්රම්භ කරලා තිශබනවා. මම කියන්න කැමැතියි  

මහින්ෙ රාපක්ෂ නාධිපතිතුමාශේ කාලශම ජ අපි 'ර මාවශේ' 

වැඩ ්රම්භ කළ බව. නමුේ ඒ ්ඩුක්ව ශපරළීමේ එක්කම ර 

මාවශේ තිුණණ ිරයලු බක් ටික අරශගන ගියා. ෙැන් අපි නැවතේ 

ර මාවශේ වැඩ ්රම්භ කරලා තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි  

ශබරගල-වැල්ලවාය පාශර් වැඩ ්රම්භ කරලා කිශලෝීනටර හයක 

විතරක කටයුතු ශකරීශගන යනශකොට ්ඩුක්ව ශපරළුණා. 

එතැනින් ඒක 'ශලොම' ුවණා. නමුේ අපි ෙැන් නැවත වතාවක් ඒ 

මාර්ගශම වැඩ කටයුතු ්රම්භ කරලා තිශබනවා. ු ෂ්කර 

රශද් යක් වන පිටමාරුශ  කිශලෝීනටර ෙහයක් හො ගන්න බැරුව 

හිටියා. ෙැන් අපි ඒ කටයුතු  ්රම්භ කරලා තිශබනවා. ග්රාීනය 

සාවර්ානය  වාශේම තමුන්නාන්ශස ලා විිරන් අේහැර ෙමන ලෙ 

වයාපාර රාශියක් ෙැන් ්රම්භ කරලා තිශබනවා.  

මශේ දිස් ්රික්කශම විශ  ෂශයන්ම මම ්රම්භ කළා  ශමොරාන 

ලා ය. එහි කටයුතු ිරයයට 75ක් මම අවසන් කරලා තිුණණා. 

නමුේ ඉතුරු ටික කර ගන්න බැි  ුවණා. ෙැන් අපි ඒ ශමොරාන 

ලා ය සඳහා  විලකන්ඩිය ලා ය සඳහා ශම් අය වැශයන් මුෙල් 

ශවන් කරලා තිශබනවා. එම නිසා ගශම් නතාවට අව ය වන්ශන්  

ශම් rating එක  ඒ rating එක ශනොශවයි. ගශම් නතාව ට ගශම් 

වැඩ ටික ශකශරන්නයි අව ය.  ඒ වැඩ ටික ශකශරනවා.  

පානීය ලය ලබා  ජම සඳහා අපි ෙැවැන්ත මුෙලක් ශවන් කරලා 

තිශබනවා. පානීය ල අව යතාව ශමන්ම අායාපනය සඳහාේ 

මුෙල් ශවන් කරලා තිශබනවා. ශම් ළඟ ජ ඔබතුමන්ලා ෙකින්න 

ඇති  කුශ ේ අරමුෙලින් මුෙල් අරශගන සබරගමුව වි ව්විෙයාලයට 

වවෙය පීඇයක් ලබා ු න්නා. ඒ පීඇශම මුල් ගල තිබ්බා  එහි වැඩ 

කටයුතු ්රම්භ කළා. ඌව ශවල්ලස්ස වි ්වවිෙයාලයට අපි 

වවෙය පීඇයක් ලබා ශෙනවා. එහි මූලික කටයුතු ශකශරනවා. ඒ 

නිසා ශම් රශේ අව යතා ශේරුම් අරශගන ශම් රය වැඩ කටයුතු 

කරලා තිශබනවා.  තමුන්නාන්ශස ලාට ෙැන් ශම්වා ගැන ශලොකු 

ඊර්ෂයාවක් ඇති ශවලා තිශබනවා. ඊර්ෂයා කරන්න එපා. ශමොකෙ  

ඊ ර්ෂයා කිරීශමන් ඵලක් නැහැ. 

ශම් රශම ශම් වැඩ පිළිශවළ ක්රියාේමක ශවන්ශන් නැහැ 

කියලා ඔබතුමන්ලා කියනවා නම්  අුවරුද්ෙ අවසානශම ජ බලන්න. 

අුවරුද්ෙ අවසානශම ජ අහන්න  "ශම්ක කරනවා කියලා 

ඔබතුමන්ලා කි වේ  කශළ  නැේශේ ඇයි" කියලා. ඔබතුමන්ලා 

කි වා  අපට ණය ගන්න හම්බ ශවන්ශන් නැහැ කියලා. අපි ණය 

අරශගන ශපන්වන්නම්. අපි මුෙල් ශහොයාශගන ශපන්වන්නම්. අපි 

ඒ වැඩ කටයුතු කරන්නම්. ෙැන් ිරහින ෙකින්න එපා; ිරහින 

මවන්න එපා. නිකම් කාලකඩුණි සන්ශතෝෂයක් විිනන එක 

පමණයි විපක්ෂය කරන්ශන්. 'ශම් රයට ශම්ක කරන්න බැහැ' 

කියන මතය සමාගත කරන්න යනවා. නමුේ  ඒක හි යන්ශන් 

නැහැ. හැම ශවලාශ ම කි වා ශන්  "ශම් අය වැය හි  නැහැ." 

කියලා. රයක් අය වැය ශල්ඛනයක් ශගනා හැම ශවලාශ ම 

විපක්ෂය කියන්ශන් "ශම්වා ශකශරන්ශන් නැහැ. ඔය මුෙල් හම්බ 

ශවන්ශන් නැහැ. ඔය වැඩ ශකශරන්ශන් නැහැ" කියලාශන්. අපි 

ඒවා කරලා ශපන්වන්නම්. අපි ෙැනටමේ ෙැවැන්ත සාවර්ාන වැඩ 

පිළිශවළක් කරශගන යනවා. අපි මුෙල් ශහොයලා ශපන්වන්නම්. 

තමුන්නාන්ශස ලා කියනවා වාශේ ිකත්රයක් අශම ්ඩුක්වට  නැහැ. 

ශම් රට ඉදිි යට ශගන යෑම සඳහා ෙැන් කරශගන යන අවාක වැඩ 

පිළිශවළ යටශේ ඒ වැඩ කටයුතු ටික කරගැනීමට 

අනිවාර්යශයන්ම අපට පුළුවන්. ඒ ගැන අපට සැකයක් නැහැ. 

අපට ඒ ගැන වි ව්ාසයක් තිශබනවා. තමුන්නාන්ශස ලාශේ 

පක්ෂශම ශල්කම්තුමා - 

 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු ඇමතිතුමා  ශපොඩි ර ්නයක් අහන්න තිශබනවා.  

 
ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Kabir Hashim the time is very limited.   Hon. 

Nimal Siripala de Silva has only one more minute. 

 
ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඔබතුමා කි වා ශන්ෙ  ෙැන් ශම් ණය ටික ශගවන්න පුළුවන් 

කියලා?  

 
ගුණ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔ . 

 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු ඇමතිතුමනි  එශහම නම්  ණය ශගවීම සඳහා 

moratorium එකක් ශෙන්න කියලා නාධිපතිතුමා ළඟ ජ 

ාතයන්තර රාවශගන් ඉල්ීනමක් කශළ  ඇයි කියලා මා අහන්න 

කැමැතියි. ණය ශගවන්න පුළුවන් නම් ඇයි එශහම ඉල්ලන්ශන්? 

681 682 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

එතුමා ඉතාම වයක්ත ශලස කි වා  තුන්වැනි ශලෝකශම ිරයලු 

රටවලට තිශබන ශම් ර ්නය විසඳීම සඳහා moratorium එකක් 

ශෙන්න කියලා අපි සමස්ත ශලෝක රාවශගන් ඉල්ලා ිරටින්නට 

නනෑ කියලා.  
 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ර ්නයක් තිශබනවාෙ? තමුන්නාන්ශස ලා ර ්නයක් නැහැ 

කියනවා  ර ්නයක් තිශබනවා කියනවා. 

 

ගුණ ප්රෙන්න රණතුවග මහතා ිෙවචාරක අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அமைச்சர்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Tourism) 
ගරු මන්ත්රීතුමා  තමුන්නාන්ශස ට අර්ජුන් මශහ න්ද්රන්ශගන් 

ගාණක් හම්බ ුවණාෙ?  

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, your time is up. Please wind up. 
 

ගුණ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Moratorium එකක් නුු න්නා කියලා අපි ණය ශනොශගවා 

ඉන්ශන්ේ නැහැ. Moratorium එකක් ලබාගන්න පුළුවන් නම් 

ශහොඳයි. අපි ඒ සඳහා අව ය කටයුතු කරනවා. එම නිසා 

තමුන්නාන්ශස ලා ශම් අුවරුද්ෙ - 

 

ගුණ ප්රෙන්න රණතුවග මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු මන්ත්රීතුමා  තමුන්නාන්ශස ට අර්ජුන් මශහ න්ද්රන්ශගන් 

ගාණක් හම්බ ුවණාෙ? මහ බැාකුශ  හිටපු අධිපතිතුමාශගන් 

ඔබතුමාට ගාණක් හම්බ ුවණාෙ? 

 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

නිකම් ශෙොඩවනවා. [බාාා කිරීමක්] නිකම් කෑ ගහනවා. [බාාා 

කිරීමක්] 

 

ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ඔබතුමා අර්ජුන් මශහ න්ද්රන්ශගන් ඉල්ලාගන්න ගියා. 

 

ගුණ ප්රෙන්න රණතුවග මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගාණක් ඉල්ලාගන්න ගියා ශන්ෙ? 

 

ගුණ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

2021 වර්ෂය අවසානශම ජ අපි නැවතේ අය වැයක් ඉදිි පේ 

කරනවා. ඒ ශවලාශ  මතු කරන්න  "ශකෝ  ඒ කියපු සල්ලි 

ලැුණණාෙ  ශම් වැඩ කළාෙ" කියලා. අන්න ඒ ශවලාශ   තමයි අපි 

pass ෙ  fail ෙ කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒ ශවලාව වන ශකොට ශම් 

රය විශිෂ්ට ශලස  Distinctions සහිතව pass ශවලා 

ශපන්වනවාය කියන එක රකා  කරන්නට නනෑ.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Hector Appuhamy. You 

have nine minutes. 

 
[අ.භා. 1.30] 
 

ගුණ නහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි    විශ  ෂශයන්ම 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා  ශමම අය වැය විවාෙශම ජ  කථා 

කරන්න මට අවස්ථාව ලබා  ජම සම්බන්ාව. පළමුශවන්ම කියන්න 

නනෑ  පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු හැටියට මා ශමවැනි අය ගැන 

ලේා වන බව. ශමොකෙ  අශම ්ඩුක්ශවන් පිනට ඇමතිකම් 

අරශගන  අපිේ එක්ක එක පැේශේම ඉඳශගන ඔය 

අමාතයවරයාම තමයි එො තමුන්නාන්ශස ලාශේ 'ශපොශහොේටුව' 

ශහ ු ශ . වමත්රීපාල ිරි ශස න නාධිපතිතුමාශගන් ගන්න 

තිශබන ශද්වල් ඔක්ශකෝම අරශගන ෙැන් එතුමාේ වික්කා. ඊළඟ 

වතාශ  ඔබතුමන්ලා ගැනේ ඔය විධියට කියන්ශන්  ඔය කටින්ම 

තමයි. ශමොකෙ  ඔය කටින් එො අපිේ එක්කේ  කි වා ශන්. ඒ 

හින්ෙයි අප ශම් කියන්ශන්. අපි ඒක කියන්න නනෑ. ශමොකක්ෙ ශම් 

කථාව කියලා හැම ශකශනක්ම හඳුනාගන්න නනෑ. ඒ වාශේම 

මතක් කරන්න නනෑ  ශම් - [බාාා කිරීමක්]  
 

ගුණ නජොන්ේටන් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகுரஜொன்ஸ்டன்பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
ඔබතුමාට ු කෙ? 
 

ගුණ නහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

නැහැ  නැහැ  මට ු ක නැහැ. එතුමාශේ කථාව ගැනයි මට ු ක. 

එතුමා ලේා නැතිව ඒ කථාව කි ශ  ඇඳුම් ඇඳශගන ෙ? එතුමා 

කියපු කථාවටයි ු ක. හි   ඒකට කමක් නැහැ. 
 

ගුණ නජොන්ේටන් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

බලය එනවා  බලය යනවා. 
 

ගුණ නහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

බලය ශනොශවයි- [බාාා කිරීමක්] බලය ගැන ශනොශවයි මා 

කියන්ශන්. "බලය" පැේතක තියන්න. ඒ වාශේ ශකශනකු ශම් 

වාශේ කථා කියද් ජ ඇේතටම ගරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමන්ලාටේ 

ලේා හිශතන්න නනෑ. [බාාා කිරීමක්] මශේ කථාව මම 

කරන්නම් ශකෝ. ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  ශම්  රශේ ඉන්නවා ශන් 
නක්ෂත්රකාරයන් කඩුඩායමක්. 221  ශෙසැම්බර් 31වන ො ඒ 
කඩුඩායම වාඩි ශවලා කථා කළා 2222 අුවරුද්ෙ ගැන. 2222 
අුවරුද්ෙ ගැන කථා කරද් ජ  අශර ල් මාසශම 25වැනි ො කියලා 
දිනයකුේ නම් කරලා මහා උාරුවට අත දිග ඇරලා කි ශ  

683 684 
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ශමොකක්ෙ? "ශම් රටට වාසනාව ගලාශගන එනවා  ශම් රටට 
්ශයෝන ගලාශගන එනවා  ශම් රටට සල්ලි ගලාශගන එනවා  
ශම්ක අලුේ ශලෝකයක් ශවනවා" කියලා කි වා. අන්න එශහමයි 
කි ශ . ශෙයියශන්  එශහම කථා කරන ඒ අයට ශේරුශඩු නැහැ 
ශන්  අශර ල් මාසශම ශකොශරෝනා එනවා කියලා. ඉතින්  ඒ අය 
ශමොන තරම් අසතයෙ කියන්ශන්. එශහම කියලා තමයි ශම් 
්ඩුක්වේ ශනොමඟ යැ ශ  කියලා මම පළමුශවන්ම කියන්න 
නනෑ. 

ෙැන් ශමතැන තිශබන ර ්නය ඒක ශනොශවයි. "ශසෞභාගයශම 
ෙැක්ම" රතිපේති රකා නය ගැන කථා කරද් ජ  ඔබතුමන්ලා එහි 
විශ  ෂශයන්ම ලියා තිශබන ශෙයක් තමයි  "ඵලොයි පුරවැිරශයක් 
සහ සතුටින් ජීවේවන පුවලක්" කියන එක. ෙැන් ශම් රශේ නතාව 
සතුටින්ෙ ජීවේ වන්ශන්? ශම් රශේ නතාව සතුටින් ශනොශවයි 
ජීවේ වන්ශන්. මම පළමුශවන්ම ඒ බව කියන්න නනෑ.  

2020 අය වැයේ 2222 අුවරුද්ෙ අවසානශම තමයි ඉදිි පේ 
කශළ . 2221 අය වැය ශල්ඛනශම 2221 වර්ෂශම ්ොයම ශලස 
සඳහන්ව තිශබනවා  රුපියල් බිලියන 2 22 ක්. ණය වාි කයේ 
එක්ක වියෙම ශලස සඳහන්ව තිශබනවා  රුපියල් බිලියන 0 828ක්. 
ශම් අතර තිශබන ශවනස ශමොකක්ෙ  ඒ ශවනස ශකොශහොමෙ 
ශහොයාගන්ශන් කියලා නතාව ශබොශහෝ ශවලාවට ෙන්ශන් නැහැ. 
ශම් ශවනස තමයි  ණය. ්ොයම ශමශහම ඇස්තශම්න්තු කළාට 
ශම් ්ොයම හම්බ වන්ශන් නැහැ. ශම් ශවනස  ණය වන විට  අර 
කියපු ්ොයමේ ඇේත ශනොවන ශකොට ශමොකෙ ශවන්ශන්?  

ශම් අය වැශම සඳහන් කර තිශබන කාරණා ටික ගේතාම මම 
ශම් අය වැය ෙකින්ශන්  "නේතල් පමපා අය වැයක්" හැටියටයි. 
එශහම කියන්ශන් ශමොකෙ? නේතල් පමපා කියන්ශන් කුවෙ? අශම 
කශතෝලිකශයෝ ඒ ගැන ෙන්නවා . සාමානයශයන් නේතල් ොට 
ශපර අම්මලා තාේතලා ෙරුවන්ට කියනවා  "ශහට උශද් ශවද්දි 
ශසල්ලම් බක් ශගොඩක්  ශනොක්ලේ  ශටොෆිේ එක්ක ශලොකු තෑගි 
ටිකක් පුතාට හම්බ ශවනවා" කියලා. [බාාා කිරීම්] අශන් 
ශෙවියශන්! උශද් බලන ශකොට ඒ ශද්වල් නැහැ. හම්බ ශවලා 
තිශබන්ශන් ශටොෆි ටිකක්  ශනොක්ලේ ටිකක් ්දි ශපොඩි ශද්වල් 
ටිකක්. [බාාා කිරීම්] ඒ වාශගයි ශම් අය වැයේ. ශම්ක  "නේතල් 
පමපා අය වැයක්." ශම් ශල්ඛනයට වැය ය ර්ෂ ශගොඩක් ෙැම්මාට 
වැඩක් නැහැ. ශමොකෙ  ශම් වැය ය ර්ෂවල තිශබන ශද්වල් කරන්න 
ණය ගන්න පුළුවන් හැකියාව තිශබනවාෙ කියන එක අපට 
ර ්නයක්.  

ඊළඟට  ශම් ණය සම්බන්ාශයන් කියන්න නනෑ විශ  ෂ 
කාරණාව ශමයයි. අපි නතාවට කියනවා  ශම් කියන ණය 
ගේතාම  හාල් ටික  සීනි ටික  පි මපු ටික ශම් තිශබන ගණනට 
වඩා හතරපස්ගුණයකට වැඩි මිලකට අරශගනයි 2221 වර්ෂශම ජ  
කන්න ශවන්ශන් කියලා. ඒ මුෙල් රමාණය වියෙම් කරන්න 
නතාවට හැකියාවක් නැහැ.  

එතශකොට  ශම් ශකොවිඩ්-1  ගැන ශම් අය වැශයන් ශමොනවාෙ 
ශයෝනා කරලා තිශබන්ශන්? ඔන්න අෙ  ශකොළඹ නතාව පාරට 
බැහැලා. ෙැන් ග්රාම නිලාාි න් අසරණයි  සාවර්ාන නිලාාි න් 
අසරණයි  PHI මහේවරු  අසරණයි  ශපොීනිරය අසරණයි  හමුොව 
අසරණයි.  ්ඩුක්වට ශම් ගැන වැඩ පිළිශවළක් නැහැ; සැලැස්මක් 
නැහැ. ශකොවිඩ්-1  ගැන 2221 වර්ෂයට හෙලා තිශබන වැඩසටහන 
ශමොකක්ෙ? ශමොනවාටෙ මුෙල් ශවන් කරලා තිශබන්ශන්? මිනිසුන් 
්රක්ෂා කරන්නෙ  ජීවේ කරවන්නෙ? නැහැ. නමුේ  සතුටින් 
ජීවේ වන පුවලක් ගැන ෙැන් කථා කරනවා. සතුටින් ජීවේ වන 
පුවලක් නම්  මිනිසුන් ජීවේ කරවන්න අව ය වැඩ පිළිශවළ ශම් 
2221 අය වැශම තිශබන්න නනෑ. [බාාා කිරීම්] කට මැත 
ශෙොඩන්න පුළුවන්.  

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  විශ  ෂම කාරණය 
ශමයයි. ශමතැන ිරද්ා ශවච්න ශද් ශමොකක්ෙ ෙන්නවාෙ? ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුශ  අය වැය ඉදිි පේ කශළ  අපි කියලායි ෙැන් 

හිශතන්ශන්. සාමානයශයන් ්ඩුක්වක් අය වැයක් ඉදිි පේ කළා 
නම්  අය වැය ශයෝනා ගැන කථා කරන්න නනෑ  "අපි ශමන්න 
ශම්වා කරනවා  ශම්වා කරනවා" කියලා. නමුේ  හැම තිස්ශස ම 
ඔබතුමන්ලා නැඟිටලා ශමොකක්ෙ කශළ ? විපක්ෂයටයි බැන්ශන්. 
විපක්ෂයට බණින එකෙ  ්ඩුක්ශ  රාකාි ය? නතාව 
්ඩුක්වක් පේ කරලා තිශබන්ශන් ඒකටෙ? ඔබතුමන්ලාශේ 
ශයෝනා ගැන ඔබතුමන්ලාට කියන්න ශෙයක් නැහැ. කියන්න 
ශෙයක් නැති නිසා ඔබතුමන්ලා විපක්ෂයට බණිනවා.  

"ශගෝඇාභය ශෆ ල්" කියලා  "සර් ශෆ ල්" කියලා වැඩිපුරම 
කි ශ  කුවෙ? ඒක වැඩිපුරම කි ශ  ්ඩුක්ශ  අය. ශම් අය වැය 
විවාෙශම ජ "සර් ශෆ ල්" කියන කථාව  "ශගෝඇා ශෆ ල්" කියන 
කථාව වැඩිපුරම කි ශ  ඔබතුමන්ලායි. අපි ශනොශවයි කි ශ . 
එතශකොට  ශම් ර ්නය ශමොකක්ෙ කියලා අපට ශහොයාගන්නේ 
බැහැ. ඒක අස්ශස  නාධිපතිතුමාට විරුද්ාව කුමන්ත්රණයක් 
ක්රියාේමක වනවාෙ කියන ර න්ය අපට ෙැන් පැන නැ ඟී 
තිශබනවා. එවැනි ර ්නයක් තිශබනවා ඇති. නැේනම් 
ඔබතුමන්ලා ඇයි "ශෆ ල්" කථාව කියන්ශන්? "ශෆ ල්" කථාව 
කියන්න නනෑ අපි. "ශෆ ල්" කියන්න අපට ශහ තු තිශබනවා. අපි 
ශහ තු නැතිව "ශෆ ල්" කියලා නැහැ.  

ඊළඟට  මම විශ  ෂශයන් කියන්න නනෑ  බු  ගැන. ෙැන් අලුේ 
බද්ෙක් ෙමන්න ශන් යන්ශන්. ශමොකක්ෙ ඒ බද්ෙ? විශ  ෂ බද්ෙක් 
ශගන එන්න ශන් යන්ශන්. ශමොකක්ෙ  ඒශකන් ඉදිි ශම ජ ශවන්න 
යන්ශන්? ශම් බද්ශෙන් වන ශද් තමයි  ශපොඩි මිනිහාට කන්න නැති 
වන එක. ඒ බද්ශෙන් ශපොඩි මිනිහාශේ බඩට ගහන්නයි යන්ශන්. 
 අලුතින් ශගශනන්න යන බද්ශෙන් ශවන්ශන් ඒක. ශපොශහොසතුන්  
ාවාරම්කාරයන් ඇතුළු තමන්ශේ කඩුඩායම බු වලින් නිෙහස් 
කරලා  පැල්පේවල ඉන්න අහිාසක  පුාික මිනිහාශේ බඩට ගහලා  
ඔළුවට ගහලා කන්න නැතුව මරන්න තමයි ලෑස්ති  ශවන්ශන්. 
2221 ජ කරන්න හෙන්ශන් එා්කයි කියන එක අපි පැහැදිලිව මතක් 
කරන්න නනෑ. 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  මා විශ  ෂශයන්ම මතක් 
කළ යුතු කාරණාවක් තිශබනවා.  

 

ගුණ ඉන්දික අනුුණධ ධා නහේරත් මහතා ිග්රාමීය ය නිවාෙ හා 

ඉදිකිරීම් හා නගොඩනැගිලි ද්රවය කර්මාන්ත ප්රවර්ධාන රාජය 

අමාතයතුමා)   
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத் - கிரொைிய வீடமைப்பு 

ைற்றும் நிர்ைொணத்துமற ைற்றும் கட்டிடப்தபொருள் 

மகத்ததொழில் இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 
ශමොකක්ෙ ගහලා තිශබන බද්ෙ?  
 

ගුණ නහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

අලුතින් ගහන්න යන බද්ෙ. [බාාා කිරීම්] විශ  ෂ භාඩුඩ හා 

ශස වා බද්ෙ. අපි ෙන්ශන් නැහැ  විශ  ෂ භාඩුඩ හා ශස වා බද්ශෙන් 

ශමොකක්ෙ කරන්න යන්ශන් කියලා. 
 

ගුණ ප්රෙන්න රණවීර මහතා ිනේවැල්, පිත්තල, මැි,, ී 

බඩු ෙහ ග්රාමීය ය කර්මාන්ත ප්රවර්ධාන රාජය අමාතයතුමා)   
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர - பிரம்புகள், பித்தமள, 

ைட்பொண்டங்கள், ைரப்தபொருட்கள் ைற்றும் கிரொைியக் 

மகத்ததொழில் ரைம்பொட்டு இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera - State Minister of Rattan, 
Brass, Pottery, Furniture and Rural Industrial Promotion) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  අය වැය අනුව රාය ්ෙයම ී යෙ? පුළුවන් 
නම් කියන්න  රාය ්ොයම ී යෙ කියලා. රාය වියෙම ී යෙ? 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. Hon. Hector Appuhamy, 

please continue with your speech. 

 
ගුණ නහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

රාය ්ොයම  වියෙම පිළිබඳ අපි ළඟ ඔක්ශකෝම විස්තර 

තිශබනවා. තමුන්නාන්ශස ට කියන්න නනෑ නැහැ. [බාාා කිරීම්] 

මට කථා කරන්න ඉඩ ශෙන්න. ඔය ර ්නවලට උේතර ශෙන්න 

මට වැඩක් නැහැ. ෙැන් අලුේම ශයෝනාව ෙන්නවාෙ?  

 
ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up. Please wind up. 

 
ගුණ නහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

අශම පැේශේ ඉඳලා ගිය මන්ත්රීතුමිය ශයෝනාවක් ශගනැල්ලා 

තිශබනවා. ශමොකක්ෙ ඒ ශයෝනාව? "ගාා ගම" ශයෝනාව. ෙැන් 

කරන්න යන්ශන් හැම ශගෙරකටම ශගවතු වගාවක් ශලස ගාා 

වවන්න ශෙන එක. ඒශකන් අය වැය හිඟය පියවා ගන්න. ශමොන 

ලේා නැති ්ඩුක්වක්ෙ ශම්ක? ගාා ගමකුේ හැු වා  

තමුන්නාන්ශස ලා. ඒක විතරයි අක් ශවලා තිුණශඩු. ෙැන් ඒකේ 

හො ගේතා. 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  ශම් අවස්ථාව ලබා 

ු න්නාට ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

Weerasinghe. You have nine minutes.  

 
[ අ.භා. 1.02] 

 
 

ගුණ වීරසුමන වීරසිවහ මහතා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  2221 වසර සඳහා 

ඉදිි පේ කළ අය වැය පිළිබඳව ශම් ශකශරන විවාෙශම ජ  පසුගිය 

අුවරුු  පහක පමණ කාලයක් ශම් රට පාලනය කළ විපක්ෂය 

හි යට කථා කරන්ශන්  සුඛිත මුදිත කරලා භාර ු න් රටක් ශම් 

අුවරුද්ෙට අප විිරන් විනා  කළා කියන විධියට. එතුමන්ලා ශම් 

සමාගත කරන්න හෙන්ශන් ඒ අෙහසයි. විපක්ෂ නායකතුමාශේ 

කථාශවනුේ  අශනක් කථාවලිනුේ රාාන ව ශයන්ම කියැුවශඩු 

ඒක. වර්තමාන ්ර්ථික අර්ුණෙය ගැනවේ  එතුමන්ලා කරපු 

විනා ය ගැනවේ කථා කශළ  නැහැ. අෙ ශගෝීනය අර්ථික 

අර්ුණෙයක්  ශගෝීනය වසාගත තේේවයක් තුළ   ශලෝකශමම රටවල් 

විනා  ශවද්දි  ශලෝකශමම ්ර්ථික කඩා වැශටද්දි  ඒ ිරයල්ල 

පැේතක තියලා ශම් කරන කථා දිහා බැලුවාම අපට හිනා ශවන්න 

තැනක් නැහැ. 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  අපි ශම් රශේ 75වන අය 

වැය ඉදිි පේ කරන්ශන් ශලෝකශම ෙැවැන්තම ්ර්ථික 

ශේෙවානකයක් තිශබන අවස්ථාවක. ශම් හා සමාන ්ර්ථික 

ශේෙවානකයකට 1 32 ෙ කශම වාශේ අපට මුුවණ ශෙන්න ිරද්ා 

ුවණා. නමුේ  අෙ තිශබන්ශන් ඊටේ වඩා එහා ගිය ්ර්ථික 

ශේෙවානකයක්. විශ  ෂශයන්ම 2215-221  යහ පලන ්ඩුක්ශ  

වැරදි ්ර්ථික කළමනාකරණය හා ඒ ්ඩුක්ශ  

අකාර්යක්ෂමතාව නිසා ශම් රශේ ්ර්ථිකය නැතිභාගස්ථාන 

ුවණා. අශනක් පැේශතන් ශකොවිඩ් - 1  වසාගතයේ එක්ක 

්ර්ථිකය ෙැවැන්ත අර්ුණෙයකට පේ ුවණා. එවැනි පි සරයක් තුළ 

තමයි මුෙල් අමාතයවරයා විධියට ගරු අග්රාමාතයතුමා ශම් අය වැය 

රටට ඉදිි පේ කශළ . ශලෝකශම රටවල් ශෙකකට ශහෝ තුනකට 

පමණයි ශම් අර්ුණෙය තුළ යම් රමාණයකට ශහෝ හිස ඔසවාශගන 

ඉන්න පුළුවන්කම ලැබී තිශබන්ශන්. 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  නිෙහිරන් පසු 

ඉතිහාසශම පළමු වතාවට ෙළ ශද්ය ය නිෂ්පාෙනයට සාශමක්ෂව 

අශම රශේ රාය ්ොයම තනි ඉලක්කමකට පල්ලම් බැහැලා 

තිශබනවා. 2222 රාය ්ොයම ිරයයට  .75ක් ෙක්වා අක් ශවලා 

තිශබනවා. ශම්ක ුවශඩු ශකොශහොමෙ? ගරු ඉරාන් විරමරේන 

මන්ත්රීතුමා ෙැන් ගරු සභාශ  නැහැ. එතුමා ශම් ගරු සභාවට 

පේටපල් ශබොරුවක් කි වා. එතුමා කි වා  “රාය ්ොයම ශහොඳම 

තේේවයට ශගනාශ  1 83 ජ;  ිරයයට 28ක් ෙක්වා තිුණණා” 

කියලා. ඒ පේටපල් ශබොරු. 1 77 ජ අපි ්ඩුක්ව භාර ශෙනශකොට 

ිරයයට 28ක් තිුණණු රාය ්ොයම  අෙ ිරයයට  .75ක් ෙක්වා 

පල්ලම් බැහැලා තිශබන්ශන් නව ලිබරල්වා ජ ්ර්ථික 

රතිපේතිවල වැරදි නිසා; ඒ අය කැඳවාශගන ්පු  විනා කාි  

ගමන්  මඟ  නිසා. ඒක වර්තමාන රායයයන්ටවේ  අශම 

්ඩුක්වලටවේ පාලනය කරන්න ඉඩ කඩක් ලැබිලා නැහැ. ගරු 

නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  රශම ්ොයම හිඟවීම තුළ  

රශම ්ොයම පහළට බැසීම තුළ ශම් අය වැයට වඩා ශෙයක් 

බලාශපොශරොේතු ශවන්න පුළුවන්ෙ? ඒක නිසා ශම් ශමොශහොශේ  

ශම් ්ර්ථික අර්ුණෙශයන් ශගොඩ එන්න ශලෝකශම රටවල් 

ගණනාවක් ශලොකු උේසාහයන් ෙරනවා. අපි අන්න ඒ දිසාවට ඇස් 

ශයොමු කිරීම තමයි ශම් ශමොශහොශේ කළ යුතු වන්ශන්. ෙැන් ෙවස් 

ී පයකට කලින් ශලෝකශම රබල ්ර්ථික සාවිාානයක් වන 

BRICS සමුළුව සාකච්ඡාවක් පැවැේවූවා. ඒ BRICS සමුළුශ  ජ 

විශ  ෂශයන්ම ශම් කඩා වැශටන ්ර්ථිකය ශගොඩ ගන්ශන් 

ශකොශහොමෙ කියලා ඔුවන් කාරණා ගණනාවක් කථා කළා. ඒ 

වාශේම  කලාපශම අලුේ ්ර්ථික සාවිාානයක් ශගොඩ 

නැශඟනවා  විස්තීර්ණ ්ර්ථික හුවල්කාි ේවය කියලා. එය  

්ිරයානු සාවිාානශම තිශබන රටවල් 12ක්  ්ිරයා ෆැිරපික් 

කලාපශම ති ශබන රබලම රටවල් ශවච්න ීනනය  නස්ශරේලියාව  

නවසීලන්තය  ෙකුණු ශකොි යාව සහ පානයේ එකතු ශවච්න නව 

්ර්ථික සාවිාානයක්. ශලෝකශම වි ාලතම නිෙහස් ශවශළඳ 

කලාපය ෙැන් නිර්මාණය ශවනවා. ඒක නිසා අශම පැේශතන් අපි 

රයට මඟ ශපන්වන්න නනෑ  රටට අහිතකර යම් යම් විශෙස් 

ගිවිසුම්වලට යන්ශන් නැතිව  රටට එන්න හෙන MCC, SOFA, 

ACSA ් ජ එක එක ගිවිසුම්වලට වඩා  ශමගා ්ර්ථික කලාපයක් 

ශගොඩ නැශඟන තැනකට අශම සහශයෝගය ලබාශෙන්න අපට 

එකතු ශවන්න පුළුවන් නම් ඒක ශහොඳයි කියලා. ශලෝකශම 

ශහොඳම ශේ ටික තිශබන  ශලෝකශම ශහොඳම ගම්මිි ස් ටික 

තිශබන  ශලෝකශම ශහොඳම කුරුඳු ටික තිශබන  ශලෝකශම 

ශහොඳම මානව සම්පත තිශබන රටක් හැටියට ශම් රටට ඉස්සරහට 

යන්න පුළුවන් කියලා අපි වි ව්ාස කරනවා. අශම රශේ ශම් 

පවතින්ශන් බරපතළ ණය අර්ුණෙයක්. ඒක ඇේත. 1 82 

ශවනශකොට ඇශමි කානු ශඩොලර් මිලියන 1 822ක් විතර ශවච්න 

ණය රමාණය 2222 ශවනශකොට ඇශමි කානු ශඩොලර් මිලියන 

57 222ක් ෙක්වා වැඩි ශවලා තිශබනවා. රාය ්ොයම නැති 

ශවනශකොට අය වැය පරතරය පියවන්න ශවන්ශන් ශකොශහොමෙ? 

එක්ශකෝ  බු  ගහන්න ශවනවා. නැේනම් ණය ගන්න ිරද්ා 

ශවනවා.  

687 688 
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ණය ගැනීශම් ක්රියාවලිය ගැනේ අපි යමක් සඳහන් කරන්න 

නනෑ. ණය ගැන ශම් සභාශ  ෙැන් ශගොඩක් කථා ුවණා. පසුගිය යහ 

පාලන ්ඩුක්ශවන් ගේත ණය ගැන කථා කරනශකොට ඔුවන් 

කරපු ශෙයක්  ශමන්න ශෙයක් නැහැ. නමුේ අශම ශපොු න 

එක්සේ ශපරමුණු රය  අශම එක්සේ නතා නිෙහස් සන්ාාන 

රය විශෙස් රටවල්වලින් ණය අරශගන කරපු ශද්වල් ඇස්පනාපිට 

ශමන්න තිශබනවා. ඒ ණයවලින් කළ යටිතල පහසුකම් 

සාවර්ානය ශම් රශේ ්ර්ථිකයට ෙැවැන්ත  ක්තියක් ඇති කරපු 

සාවර්ාන ක්රියාොමයක්. හැබැයි  එක ශෙයක් මතක තියා ගන්න 

නනෑ. අජිේ නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමා පසුගිය ෙවසක සඳහන් කරපු 

රාාන කාරණාවක් තිශබනවා. ාතයන්තර මූලය අරමුෙල 

කියන්ශන් ශලෝකශම ශද් පාලන බලය හසුරුවන ්ර්ථික 

මායස්ථානයක්. ාතයන්තර මූලය අරමුෙලින් අශම රට 10 

වතාවක් ණය අරශගන තිශබනවා. ඒ 10 වතාශවන්  13 වතාවක් 

ණය අරශගන තිශබන්ශන් එක්සේ ාතික පක්ෂ ්ඩුක්වයි. 

එක්සේ ාතික පක්ෂ ්ඩුක් බලශම ඉන්න කාලශම ණය ගේත ඒ 

13 වතාශ ම  යම් ්ර්ථික ශකොන්ශද්ිර  ශද් පාලන ශකොන්ශද්ිර  

රාය ්යතන ශපෞද්ගීනකරණය  විකිීමම ් ජ ශද්වල් 

සම්බන්ාශයන් තමයි ාතයන්තර මූලය අරමුෙල හැම ොම මඟ 

ශපන්නුශ . හැබැයි  මහින්ෙ රාපකෂ මහේමයාශේ ්ඩුක්ව 

කවොවේ ාතයන්තර අරමුෙලට ගිශම නැහැ. එකම එක වතාවක් 

විතරයි ගිශම. ඒ  එො සුනාමි ශේෙවානකශයන් පස්ශස  ාතයන්තර 

මූලය අරමුෙලින් කිිරම ශද් පාලන ශකොන්ශද්ිරයක් නැතිව ණයක් 

ශනොශවයි  ්ාාරයක් අපට ලබා ු න්නා.  

අපට ශම් අර්ුණෙශයන් ශගොඩ එන්න නම් අපට ශලොකු වැඩ 

පිළිශවළක් තිශබනවා. මම ශ්රී ලාකා ශකොමියුනිස්ේ පක්ෂය 

නිශයෝනය කරන ශකනකු විධියට පසුගිය මාස කිහිපයක් අපි ශම් 

අය වැය ගැන කථා කළා; යම් යම් ක්ශෂ ත්ර ගැන කථා කළා. ගරු 

නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  ශ්රී ලාකා ශකොමියුනිස්ේ පක්ෂශම 

අය වැය ශයෝනාව ශකටිකාීනන ශයෝනාවලියක් විධියට ගරු 

මුෙල් අමාතයතුමාට බාර ු න්නා. පක්ෂයක් විධියට අපි සතුටු 

ශවනවා  ශම් ඉදිි පේ කරපු අය වැය ශයෝනාවලියට  අපි ඉදිි පේ 

කළ ඒ අය වැය ශයෝනාවලිශම බුවතරයක් කාරණා ඇතුළේවීම 

සම්බන්ාව. අශම path එක  අශම ගමන් මාර්ගය   විශ  ෂශයන්ම 

නිෂ්පාෙන ්ර්ථිකයක් සඳහා වන ගමන් මාර්ගය කියන 

ශයෝනාවේ  මානව සම්පේ සාවර්ානය කරන්න නනෑය කියන 

ශයෝනාවේ ඇතුළු ශයෝනා ිරයල්ලම වාශේ මහින්ෙ රාපක්ෂ 

අගමැතිතුමා මුෙල් ඇමතිවරයා විධියට ඉදිි පේ කරපු 75වැනි අය 

වැය රකා නශම තිශබනවා. ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  

ශම් ශකටි කාීනන ශයෝනාවලිය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළේ 

කිරීම සඳහා මම ෙභාගත* කරනවා.  

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  ශම් අර්ුණෙය තුළ අප 

මුුවණ ශෙන ර ්න කිහිපයකුේ තිශබනවා. ඒ ර ්න පිළිබඳවේ 

කථාබහ කරන්න නනෑ. ශම් අය වැශම සාානීය කාරණා 

ගණනාවක් පිළිබඳව කථා කරන්න තිශබනවා. නමුේ  මට ලැබිච්න 

ශකටි කාලය තුළ ශම්වා එකින් එක විස්තර කරන්න ලැශබන්ශන් 

නැහැ. 

 
ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

ගුණ වීරසුමන වීරසිවහ මහතා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  ඒ විනාඩි ශෙකක 

කාලයට අමතරව මට තව විනාඩි ශෙකක කාලයක් ලබා ශෙන්න.  

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
But, time is very limited today. 

 

ගුණ වීරසුමන වීරසිවහ මහතා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  ශර මලාල් යශස කර 

මැතිතුමාශගන් විනාඩි 2ක කාලයක් මට ලබා ශෙන්න ්ඩුක් 

පක්ෂශයන් ශයෝනා ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් 

සම්බන්ාශයන් තවේ කරුණු කාරණා ඉදිි පේ කරන්න මා 

බලාශපොශරොේතු ශවනවා. ශම් අය වැශම තිශබන සාානීය කාරණා 

ශමොනවාෙ? අාක එක  මානව සම්පත සාවර්ානය කරන්න 

ශගනාපු ශයෝනාව. පළමුවැනි වතාවට වෘේතීය පුුවණුව ගැන 

වි ාල අවාානයක් ශම් අය වැය රකා නශයන් ශයොමු කර 

තිශබනවා. වෘේතීය පුුවණු පාඇමාලා හොරන ෙරුවන්ට රුපියල් 

0 222ක  ජමනාවක්  ජමට සහ ලක්ෂයක් ශවච්න පුුවණුවන රමාණය 

ලක්ෂ ශෙකක් ෙක්වා වැඩි කරන්න ශයෝනා කර තිශබනවා. 

වෘේතීය පුුවණු ක්ශෂ ත්රය සඳහා පුුවණුව ලැබූ අය වයවසායකයන් 

බවට පේ ශවනශකොට ඔුවන්ට ලක්ෂ 5ක ණය මුෙලක් ිරයයට 0ක 

ශපොලියට ලබා ශෙන්න ෙැවැන්තම ්ශයෝනයක් ශයෝනා ශකොට 

තිශබනවා. 

ඉතිහාසශම ෙැවැන්තම ්ශයෝනයක් වෘේතීය පුුවණු 

ක්ශෂ ත්රය සඳහා ශයෝනා කරලා තිශබනවා.  තාක්ෂණික 

වි ්වවිෙයාල  කාර්මික වි ්වවිෙයාල සහ නාගි ක වි ්වවිෙයාල 

්රම්භ කරමින්  මහා ෙැවැන්ත පි වර්තනයක් සඳහා  ශයෝනා 

ගණනාවක් ශගනැල්ලා තිශබනවා. නිෂ්පාෙන ්ර්ථිකයක් සඳහා 

වන දිි  ගැන්වීම් ලබා ජම වාශේම  කෘෂි කර්මාන්තය  ධීවර 

කර්මාන්තය සහ වැවිලි කර්මාන්තය සඳහා වි ාල රමුඛතාවක් 

ලබා ශෙමින් එම ක්ශෂ ත්ර සඳහා බු  සහන ගණනාවක් ලබා ශෙන්න 

ශයෝනා කරලා තිශබනවා  ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි. 

ඒ  වාශේම  කුඩා හා මාය පි මාණ වයාපාර ක්ශෂ ත්රය සඳහා වැඩි 

අවාානයක් ශයොමු කරලා තිශබනවා. බල  ක්ති සාවර්ානය 

සඳහා වැඩි අවාානයක් ශයොමු කරලා තිශබනවා. ඒක හැම ොම 

අපට අතහැරුණු කාරණාවක්. ඒ වාශේම  රශේ ඉතුරුම් රමාණය 

වැඩි කරන්නට වි ාල මැදිහේවීමක් ලබා  ජලා තිශබනවා. 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  අශම රශේ තිුණණු බු  

රමය මහා විකාරයක්. පසුගිය යහ පාලන ්ඩුක්ව ගැුවශ  

සහගහන බු . හැම ක්ශෂ ත්රයකටම බු  ගහලා  ගහලා සම්පූර්ණ 

්ර්ථිකයම විනා  කළා. වර්තමාන රය පසුගිය නවාි  මාසශම 

ිරට ලබා ු න්  ඒ බු  සහන රමාණය ඉදිි යට ශගන යන්න ශම් අය 

වැශයනුේ කටයුතු කරලා තිශබනවා.  

ඒ වාශේම  යටිතල පහසුකම් සාවර්ානය සඳහා මහා ෙැවැන්ත 

මුෙලක් ශවන් කරන්නට කටයුතු කරලා තිශබනවා. ලය  පානීය 

ලය  වාි මාර්ග  මාර්ග සාවර්ානය ඇතුළු එී  ශමී  හැම 

ක්ශෂ ත්රයක්ම ්වරණ වන අය වැයක් ශම් අමාරු නිශම්ෂශම  ජේ 

ඉදිි පේ කරලා තිශබනවා.  

ශම් අය වැය ශයෝනාවලිශම  ගරු මුෙල් අමාතයවරයා ඉතාම 

ශහොඳ කාරණාවක් ඉදිි පේ කරලා තිශබනවා. ඒ තමයි ශම් රශේ 

ිරයයට  .7ක්ව තිශබන රශම ්ොයම ඉදිි  කාලශම  ිරයයට 

689 690 

————————— 
*  පුේතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

10ක් ෙක්වා වැඩි කරන්නේ  අෙ ඍණ අගයකට ්සන්නශවමින් 

තිශබන ්ර්ථික සාවර්ාන ශ ගය ිරයයට 5.5 ෙක්වා වැඩි 

කරන්නටේ ්ඩුක්ව ශයෝනා කරලා තිශබනවා.  ගරු නිශයෝය 

කාරක සභාපතිතුමනි  නමුේ  ශමය ක්රියාේමක කිරීම 

අභිශයෝගයක්. ඒ අභිශයෝගය ය ගන්න නම් ිරයල්ලන්ම එකට 

එකතු ශවන්න නනෑ. ඒකට නතාවශේ පැේශතන්  ක්තිය 

ශෙන්නට නනෑ; සහශයෝගය ශෙන්නට නනෑ.  පක්ෂ විපක්ෂ 

ශේෙයකින් ශතොරව ශද් පාලන අධිකාි ය විධියට  සහශයෝගය 

ලබා ශෙන්නට නනෑ. ඒ වාශේම  නිලාාි න්ශේ පැේශතනුේ 

සහශයෝගය ලබා ශෙන්නට නනෑ   ශම් ඉලක්කය සාානය කිරීම 

උශෙසා.  මම ඒ ශවනුශවන් ශකටිශයන් ශයෝනා රමාණයක් 

ඉදිි පේ කරන්නට බලාශපොශරොේතු ශවනවා.  

විශ  ෂශයන්ම මානව සම්පේ සාවර්ානය ගැන කථා කරනවා 

නම්   ශම් රශේ ඉතාම ශහොඳ  පුුවණු මානව සම්පතක් තිශබනවා. 

එයින් හි යාකාර රශයෝනය ගන්නට කටයුතු කරන්නට නනෑ. 

අශම රශේ වෘේතීය පුුවණු ්යතන සහ ද්විතියීක අායාපන 

්යතනවලින් පුුවණු ුවණු ශ්රමිකයන් වි ාල රමාණයක් ඉන්නවා. 

හැබැයි  පුුවණු කාලශයන් පසුව ඔුවන්ශේ ෙැනුම ඔුවන් 

්ශයෝනය කරන්ශන් නැහැ. ඒ වාශේම  විශද් ගතව ිරට පැමිණි 

ඉතාම  ෙක්ෂ  පුුවණු ශ්රමිකයන් වි ාල රමාණයක් අශම ර ශේ 

ඉන්නවා. ශම් ගැන කරුණු කාරණා පැහැදිලි කරන්නට නනෑ. 

නමුේ ශම් ඒකට ශවලාව ශනොශවයි   ගරු නිශයෝය කාරක 

සභාපතිතුමනි.  පානය  ශකොි යාව වාශේ ර ටවල අුවරුු  5ක් 

12ක් කර්මාන්ත ාලාවල රක්ෂා කරලා පැමිණි ඉතාම ශහොඳ පුුවණු 

ශ්රමිකයන් පිි සක් අශම රශේ ිරටිනවා. ඒ අය අෙ අශම රටට 

ඇවිල්ලා ිරටිනවා. නමුේ ඔුවන් ඉපයූ මුෙල් හි  ශද්කට 

්ශයෝනය කරන්ශන් නැහැ.  කර්මාන්ත ඇමතිතුමාේ ශම් ගරු 

සභාශ  ිරටින ශවලාශ  මම ශයෝනා කරනවා   එවැනි අය 

ශවනුශවන් විශ  ෂ ්ශයෝන කලාපයක් නිර්මාණය කරලා   

ඔුවන්ශේ ෙැනුම  පුුවණු ශ්රමය ශම් රශේ ්ශයෝනයක් බවට පේ 

කරන ශලස.  ඒ ෙැනුම   නිපුණතාව තිශබන  - 

 
ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up. Please wind up. 

 
ගුණ වීරසුමන වීරසිවහ මහතා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි   සඳහන් කරන්නට තවේ 

කාරණා ගණනාවක් තිුණණා ුවණේ මම  ඉක්මනින් කථාව අවසන් 

කරන්නම්.  ශම් හැම ශෙයක් තුළම අපට අතහැරුණු කාරණා තමයි 

රශම සහ ශපෞද්ගලික අා ශම වැටුම පිළිබඳව  ඒ වාශේම ගුරු 

හා විු හල්පති ශශ්ර ණිශම ර ්න පිළිබඳව  අභාසලාභි උපාධිාාි න් 

ස්ථිර කිරීම සම්බන්ාව  ්බාධිත රාව සම්බන්ාව සහ ්නයන 

සීමා කිරීම නිසා ඇති ුවණු අර්ුණෙ  සම්බන්ා කාරණා.  ඒ වාශේම  

සානාරක ක්ශෂ ත්රශමේ අර්ුණෙ ගණනාවක් තිශබනවා. ශම් ්ර්ථික 

අර්ුණෙයේ එක්ක  ගරු අගමැතිතුමාට  ශම් කාරණා ්වරණය 

කරන්නට ටික කාලයක් ගතශවයි.  නමුේ එ ් ශවනුශවන් 

මැදිහේශවන්න කියලා ඉල්ලා ිරටිනවා. 

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  අවසාන ව ශයන් 
සඳහන් කරන්ශන් අශම රශේ ්ර්ථිකය ඔසවා තබන ෙැවැන්ත 
කුලුනු තුනක් ගැනයි. ශද්ය ය ්ොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුව  ශර්ගු 
ශෙපාර්තශම්න්තුව සහ සුරාබු  ශෙපාර්තශම්න්තුව යන ශම් ්යතන 

තුන  ක්තිමේ ුවශණොේ තමයි ශම් අභිශයෝග යග්රහණය 
කරන්නට පුළුවන්කම ලැශබන්ශන්. එම නිසා ශම් ශවනුශවන් 
මුෙල් අමාතයවරයා විධියට අගමැතිවරයාශේේ  රාාන ව ශයන් 
රශමේ මැදිහේවීම ිරු  විය යුතුයි. ශම් ්යතන  ක්තිමේ 
කරන්නේ  රතිසාස්කරණය කරන්නේ  ශම්වා ඵලොයි විධියට 
ශයොෙවා ගන්නේ මැදිහේ ශවන්න කියන කාරණාව ිරහිපේ 
කරනවා.   

2021 වසර සඳහා ඉදිි පේ කර තිශබන 75ශවනි අය වැය ශම් 
රශේ ඉතිහාසශම ශහොඳම අය වැයක් බවට පේ කරන්නට කුවරුේ 
මැදිහේ ශවන්න කියන ්රාානය කරමින් මා නිහඬ ශවනවා  
ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 
ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Buddhika Pathirana. You have nine 

minutes. 
 
[අ.භා. 1.50] 

 

ගුණ බුධ ධික පතිරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  නිෙහස් ශ්රී ලාකාශ  

75ශවනි අය වැය  ශෙවන වර  කියවීශම් විවාෙයට සම්බන්ාශවමින් 

කරුණු ස්වල්පයක් ඉදිි පේ කරන්නට  මා බලාශපොශරොේතු 

ශවනවා.  

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  1 78 පළමුශවනි 

විාායක නාධිපතිවරයාශේ ඉඳලා හැම විාායක 

නාධිපතිවරශයකුම යම් ශේමාවක් සහිත ්ඩුක්වක් ශමශහය 

වූවා.  1 78 ජ ශේ.්ර්. යවර්ාන මැතිතුමා නිෙහස්  නිවහල්  

ාර්මිෂ්ඇ සමායක් පිළිබඳව කථා කළා. රණිරාහ ශර මොස 

මැතිතුමා නැති බැි  අය ඇති හැකි අය කරමු කියලා කි වා. 

නන්ද්රිකා කුමාරතුාග මැතිනිය සාමය සහ සමෘද්ධිය පිළිබඳව කථා 

කළා. මහින්ෙ රාපක්ෂ මැතිතුමා ශ්රී ලාකාව පානබල ශක්න්ද්රයක්   

්ිරයාශ  ් ්නර්යය බවට  පේ කරන්න කථා කළා. වමත්රීපාල 

ිරි ශස න මැතිතුමා යහපාලනය පිළිබඳව කථා කළා. ශගෝඇාභය 

රාපක්ෂ මැතිතුමා වැඩ කරන රටක් පිළිබඳව කථා කළා. 

ශගෝඇාභය රාපක්ෂ නාධිපතිතුමාට ශපර අතීතයට අපි ්පසු 

ගිශයොේ  ඒ සෑම පාලන කාලයකටම පසුව නතාව ඒ පාලන 

කාල  පිළිබඳව කුමන ්කාරශයන්  තක්ශස රු කළේ  ඒ පිළිබඳව  

්ර්ථික විෙයානුූලලව  සමා විෙයානුූලලව අශම රශේ ගැඹුරු 

අායයනයක් කර තිශබනවාෙ කියලා අශම හෘෙය සාක්ෂිශයන් 

ර ්න කර බැලුශවොේ අපට ර ්නාර්ථයක් විතරයි ඉතිි  ශවන්ශන්.   

ඒ වාශේම  තමයි අය වැයේ. ගිය අුවරුද්ශද් සහ ඊට කලින් 

අුවරුද්ශද් වාශේ සුවිශ  ෂී තේේවයක් ඇති ශනොුවශණොේ  

සාමානයශයන් සම්රොයයක් විධියට ශනොවැම්බර් මාසශම සහ 

ශෙසැම්බර් මාසශම අය වැය විවාෙය පැවැේශවනවා.  

පාර්ලිශම්න්තුශ  ඔබතුමාශේ ෙකුණු අත පැේශේ කුවරු වාඩි 

ශවලා හිටියේ ඒ අය ්ඩුක් පක්ෂය විධියට අය වැය පිළිබඳව 

ශබොශහොම උාරුශවන් කථා කරනවා; අේපුඩි ගහනවා; සතුටු 

ශවනවා. ඒ වාශේම  මාාය හමුශ  ඉතා ්ඩම්බරශයන් අය වැය 

ගැන ර ස්ති කියනවා. ඔබතුමාශේ වම් අත පැේශේ ඉන්න අය 

ඒක විශ නනය කරනවා  එහි අක් පාක් ෙකිනවා  එහි තිශබන 

කාරණා ඉටු කළ ශනොහැකි බවට පුශරෝකථනය කරනවා. ශම්ක 

තමයි නිෙහිරන් පසු අුවරුු  72ක කාලය තුළ අපට අේවිිනන්න 

ිරු ශවලා තිශබන  ඇඟට ෙැශනන  අසාමානය තේේවයක් 

ශනොුවණු සාමානය තේේවය.  
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ඒ වාශේමයි මාායයේ.  මාාය හැම විටම ඒ මාස ශෙක තුළ 
පාර්ලිශම්න්තුවට පැමිශණනවා වාශේම  පාර්ලිශම්න්තුශවන් 
එළිශම නතා නිශයෝජිතයන් සහභාගි වන තැන්වල අය වැය 
පිළිබඳව කථා කරනවා. විවාෙය ෙවස් 26ක් ශහෝ ්ඩුක් පක්ෂයයි  
විපක්ෂයයි එකඟ ශවලා තීරණය කර ගේ දින ගණනක් 
පවේවාශගන යනවා. ඉන් පසුවයි මන්ත්රීවරුන්ට පාර්ලිශම්න්තුශ  
යම්කිිර නිවාක් කාලයක් ලැශබන්ශන්. නිවාක් කාලශයන් පස්ශස   
ඊළඟ අුවරුද්ශද් ඔක්ශතෝබර්  ශනොවැම්බර් වනතුරු ්ඩුක් 
පක්ෂයටේ අය වැය අමතක ශවනවා  විපක්ෂයටේ අමතක 
ශවනවා  මාායයටේ අමතක ශවනවා  ගරු නිශයෝය කාරක 
සභාපතිතුමනි. අන්තිමට අය වැය විවාෙය සඳහා වැය කළ ඒ 
සමස්ත කාලශයන්  සමස්ත ශ්රමශයන්  සමස්ත වියෙමින්  ශම් රශේ 
නතාවශේ යහපත ශවනුශවන් පාවිච්ික කරලා තිශයන්ශන් ඉතා 
සුළු රති තයක් කියන එකයි මශේ හෘෙය සාක්ෂිය කියන්ශන්. ඒක 
තමයි රශේ ිරයලුශෙනාශේේ හෘෙය සාක්ෂිය. ශම් විවාෙය කාලය 
තුළ ශබොශහෝ විට ශෙපැේත කැශපන කථා   කුණුහරුප  ශවනේ 
පටු කාරණා  මඩ ගැසීම් වැනි අොළ ශනොවන කාරණා සම්බන්ා 
වාෙ විවාෙ කරනවා.  හි  නම් අය වැය ශෙවැනි වර කියවා  
තුන්වැනි වර කියැවීශම් කාරක සභා අවස්ථාවේ ක්රියාේමක ශවලා 
වර්ෂයකට පස්ශස  ්පස්සට හැි ලා බැලුවාම අපට සතුටු ශවන්න 
පුළුවන්ෙ  අපට ු ක් ශවන්න ශවනවාෙ කියන කාරණය උඩයි සැබෑ 
අය වැය විවාෙයක ගැඹුර තිශයන්ශන් කියලා මම වි ්වාස 
කරනවා.  ඒ නිසා ශම් අය වැය නතාවා ජෙ  නතා ශද්රෝීනෙ කියන 
කාරණය  පිළිබඳව අපට ගැඹුරු වි ්ශල්ෂණයක් කරන්න පුළුවන් 
ශවන්ශන්  අෙ ශනොශවයි  තව වසරකින් පසුව කියලා මම කියනවා.  
ඒ නිසා තමයි  ශබොශහෝ දියුණු රටවල සාමානයශයන් වාර්ෂික අය 
වැය ඉදිි පේ කිරීමට ශපර  පූර්ව අය වැය විවාෙයක් - pre-Budget 
debate එකක් - සාවිාාන ශවන්ශන්. ඒශකන් කියැශවන්ශන් අය 
වැය ශල්ඛනය ඉදිි පේ කළාම ඒ  තුළ තිශබන නතාවා ජ 
කාරණා  නතාවා ජ ශනොශවන කාරණා හඳුනා  ගන්න යම්කිිර 
කාලයක් ශවන් කරන්න නනෑ නැහැ කියන එක ශනොශවයි.  ඒක 
ුවවමනායි. හැබැයි  ඊට වඩා වැඩි අවාානයක් අපි ශයොමු කළ යුතුව 
තිශයන්ශන් පූර්ව අය වැය විවාෙයකටයි. ඒ නිසා අශම රශේ 
පවතින රමශම ශවනසක් - system change එකක්- පිළිබඳව කථා 
කරනවා නම්   අපි පූර්ව අය වැය විවාෙයකටයි වැඩි කාලයක් 
ශයොෙවන්න නනෑ. රටක් විධියට අපි වැඩි ඵලොයිතාවකින්  
ක්ෂමතාවකින් කටයුතු කරනවා නම්  system change එකක් 
පිළිබඳව අශම අවාක කැපවීම තිශබනවා නම්   ක්රියාේමක විය 
යුේශේ ඒකයි කියලා මා වි ව්ාස කරනවා. ඒ තුළ ගත වූ වසශර් 
අය වැය ශයෝනාවල රගතිය වාශේම  අගතිය පිළිබඳවේ ෙැන 
ගැනීමට හැකිවනවා ශස ම  ්ඩුක් පක්ෂශමේ  විපක්ෂශමේ 
ිරයලුශෙනාශේ අෙහස්වලින් ඊළඟ අය වැය රතිශපෝෂණය 
කරන්නේ ඒක ශහොඳ අවස්ථාවක් ශ වි කියන එකයි මශේ අෙහස.   

අශම රට නිෙහස ලබා අුවරුු  72ක ඉතිහාසය තුළ තිස ්
අුවරුද්ෙක් උතුශර් තරුණ තරුණියන් කැරලි ගැුවවා. ෙකුශඩු 
ශෙවරක් කැරලි ගැුවවා.  ශලෝක ඉතිහාසශම තිස්පස් අුවරුු  
කාලයක් තුළ ිරවිල් අරගළ තුනකට එක පිට එක මුුවණ ු න්නා 
නම්   එශහම මුුවණ ු න්ශන් ලාකාශ  - 

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 
ගුණ බුධ ධික පතිරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  මට විනාඩි නවයක් 

ශවන් ශවලා තිුණණා. මශේ stopwatch එක අනුව මම තවම  කථා 

කරලා තිශයන්ශන් විනාඩි පහයි  තමපර 50යි.  ඔබතුමා ශපොඩ්ඩක් 

බලන්න. 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You started at 1.53 p.m. 

 

ගුණ බුධ ධික පතිරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
මම කථා කරලා තිශබන්ශන් විනාඩි 6යි  තේපර 2යි. මට තව 

විනාඩි 3ක් තිශබනවා  ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි. 

ීනට ශපර  අශම රශේ අය වැය 70ක් ඉදිි පේ කර තිශබනවා. ඒ 

අය වැය 70හි අපි ෙැකපු තේේවශම ශවනසක් කරන්න අපි 

කටයුතු කරමු. ෙරුවකුට බේ කවන ෙවශස  ඒ ෙරුවා සල්ලි අතට 

ගේශතොේ සල්ලිකාරශයක් ශවයි  කෑම අතට ගේශතොේ කෑමට 

ළැදි ශකශනක් ශවයි  ශපොතක්  පෑනක්  පැන්සලක් අතට 

ගේශතොේ අායාපනයට ළැදි ශකශනක් ශවයි කියලා අපි 

පුශරෝකථනය කරනවා. අපි එශහම පුශරෝකථනය කරන්ශන්  

ෙරුවාට අුවරුද්ෙක්  අුවරුු  ශෙකක් ශවද් ජයි. හැබැයි  ඒ ෙරුවාට 

අුවරුු  21ක් ශවද් ජ ඔුව ඉන්ශන් එශහම තේේවයක ශනො ශවයි 

කියන එකයි යථාර්ථය. ශම් ිරයලු සන්ෙර්භ ගැන සලකලා  

ශෙම පියන් සහ අපි ිරයලුශෙනා බලාශපොශරොේතු වන තේේවයට 

ඒ ෙරුවා  පේ ශවන්ශන් ඒ නියමිත කාලය එළඹීශමන් පසුවයි. 

ශම්කේ ඒ වාශේ තමයි. ශම්  අය වැය ශල්ඛනශම ඵලොයිතාව 

පැහැදිලිවම අපට ෙකින්න පුළුවන් වන්ශන් අුවරුද්ෙක් ගත ුවණාට 

පසුවයි.  ඊට කලින් අපි ශම් පිළිබඳව ශමොන ශද් කථා කළේ  

ශමොන ්කාරශයන් ගුණ කි වේ  ශමොන ්කාරශයන් විශ නනය 

කළේ  ඒශක් සැබෑ රතිලාභ ලැශබනවාෙ  නැද්ෙ කියන එක  

අනාවැකිකරුවන්  ශමනකරුවන්  අනාවැකි කියනවා  ශමන 

කියනවා හා සමානයි කියලා තමයි මම වි ්වාස කරන්ශන්.  

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  ශම් ිරයලු සන්ෙර්භ 

එක්ක  ශම් ශකොශරෝනා තේේවයේ එක්ක රශේ ්ර්ථිකය  

සමාය වි න් වර උච්නාවනනය ශවනවා; ශවනස් ශවනවා. ඒ 

ිරු වන විෂමතාවල ට backup plan එකක්  එශහම නැේනම් 

විකල්ප රමශ ෙයක් එක්ක ශම් අය වැය ශල්ඛනය තුළ කරුණු 

ඉදිි පේ ුවණා නම්  ශම්කට තවේ වටිනාකම් එකතු කර ගන්න 

පුළුවන්කම තිුණණා. නමුේ ප න්ාේ ශකොශරෝනා තේේවයක් 

යටශේ යම්කිිර විධියකින් ශම් ශයෝනා ක්රියාේමක කරන්න 

තේේවයක් නැති ුවශණොේ  ඒ සඳහා රමශ ෙයක්   ශයෝනා ශවලා 

නැති එක ශම් අය වැය ශල්ඛනශම මම ෙකින අක්වක්.  

මුළු ශලෝකය තුළම  එක්සේ ාතීන්ශේ සාවිාානයේ  අපි 

කුවරුේ තිරසර සාවර්ාන ඉලක්ක පිළිබඳව කථා කළා. පසුගිය 

පාර්ලිශම්න්තුශ  ජ  තිරසර සාවර්ාන ඉලක්ක පිළිබඳ පනේ 

ශකටුම්පතක්  පනතක් බවට පේ ුවණා. තිරසර සාවර්ාන ඉලක්ක 

සහ අය වැය ශයෝනා අතර තිශබන බද්ාභාවය පිළිබඳව ශම් අය 

වැය  ශල්ඛනශම සඳහන්ශවලා නැහැ.  යම් වයාපෘතියක් ක්රියාේමක 

කරලා ඒ වයාපෘතිය අවසානශම පසුවිපරමක් ිරු  කරනවාට වඩා  

වයාපෘතිය ිරු වන අවසථ්ාශ  ජම එහි ඇගැයීම් ක්රියාවලිය ඒ 

වයාපෘතියට ඇතුළේ කර ගැනීම සාමානය රමශ ෙයක්. නමුේ 

 ාතික ඇගැයීම් රතිපේතියක් අනුමත ශවලා තිශබන රටක  ඒ 

ශයෝනා සමඟ ඇගැයීශම් ක්රියාවලියක් ඇතුළේ ශනොවීම හා 

ක්රියාේමක ශනොවීම බරපතළ අක්වක්. ඒ කාරණා ිරයල්ල පිළිබඳව 

මම ශම් ගරු සභාශ  අවාානය ශයොමු කරවනවා.  

සාමානයශයන්  ශපෞද්ගලික අා ය සැලසුම් හෙනවා. 

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

ගුණ බුධ ධික පතිරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි. තව සුළු ශවලාවකින් 

මම කථාව අවසන් කරනවා.  

ශපෞද්ගලික අා ය සැලසුම් හෙමින්  රමශ ෙ නිර්මාණය 
කරලා වැඩ සැලැස්මක් අනුව රතිඵල ලබනවා. මුළු වැඩසටහන 
පුරාම පසුවිපරම සමඟ ඇගැයීම තිශබනවා. නමුේ ඒ කටයුේශේ ජ 
රාය අා ශම ්ශ ණික ු ර්වලතාව ශමොකක්ෙ? රාය අා ශමේ 
සැලසුම් තිශබනවා  රමශ ෙ තිශබනවා  වැඩ සැලැස්ම තිශබනවා  
නමුේ එතැනින් එහාට රතිඵලය ෙක්වා පසුවිපරම සමඟ බද්ා වූ 
ඇගැයීමක් නැහැ. ඒ නිසා රටක් විධියට අුවරුු  72ක් පුරා අය වැය 
70ක අපි ෙැකපු ඒ අක්පාක් එශහමම තිශබන අය වැයක සැබෑ 
රතිඵලය ශම් අය වැය කථාශවන්වේ  ශම් අය වැය විවාෙශයන්වේ 
අවසන් ශවලා නැහැ කියලා මට හිශතනවා. වසරකට පසුව සැබෑ 
ඇගැයීමක් ිරද්ා කරන්න පුළුවන් කියන කාරණය තුළ  ශම් අය 
වැය පිළිබඳවේ කියන්න තිශබන්ශන්  ඉතිි  වන්ශන් අුවරුු  72ක්  
අය වැය 70ක තිුණණු ර ්නා ර්ථය පමණයි කියා සඳහන් කරමින්  
මශේ වනන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The next speaker is  Hon. Wimal 

Weerawansa. You have 14 minutes.  

[අ.භා. 2.20] 
 

ගුණ විමල් වීරවව  මහතා  ිකර්මාන්ත අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ - மகத்ததொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Industries) 

ගරු නි ශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  විරුද්ා පක්ෂශම 
මන්ත්රීවරුන්ශේ කථා කිහිපයකටම මම ඇුවම්කන් ු න්නා. වැෙගේ 
විධියට කථාවක් කළ එකම මන්ත්රීවරයකුශේ කථාවකට පස්ශස   
මට ශම් අවස්ථාව ලැුණණු එක ගැන  සතුටු ශවනවා. ඊට ශපර කථා 
කළ විරුද්ා පක්ෂශම සමහර මන්ත්රීවරුන් සමේ  අසමේභාවය 
ගැන ර ්න කරන්න පටන් ගේතා. අසමේභාවශම පියවරු තමයි 
ශම් සමේ  අසමේභාවය ගැන ර න් කරන්ශන්. සහරාන් මහ ෙවල් 
මරාශගන මැශරන තුරු වශේ වගක් නැතුව හිටපු අසමේභාවශම 
පියවරු තමයි සමේ  අසමේභාවය ගැන කථා කරන්ශන්. පාස්කු 
ඉි ො රහාරශයන් පස්ශස  ශම් රශේ ්ර්ථිකය කඩාශගන වැශටන 
හැටි බල-බලා ශකොශළොමපම් කර-කර හිටපු අසමේභාවශම 
පියවරු තමයි අෙ සමේ  අසමේභාවය ගැන කථා කරන්ශන්. මහ 
බැාකුව මහ ෙවල් ශහොරකම් කරනශකොට ඒවාට 'ෆුේශනෝේ' ෙමපු  
එශහම ශහොරකමක් ිරු ශවලා නැහැ කියපු  ඒ ශවනුශවන් ශපොේ 
ලියපු අසමේභාවශම පියවරු තමයි අෙ සමේ  අසමේභාවය ගැන 
කථා කරන්ශන්.  

ශම් අය අසමේ නිසා තමයි අුවරුු  හතරහමාරකින් ශම් රශේ 
නතාව ඉලපශතන් ගහලා එළියට ඇෙ ෙැම්ශම්. ඒ ශගොල්ලන් 
ශකොච්නර අසමේ ෙ කියනවා නම්  ඒ ශගොල්ලන්ශේ අගමැතිතුමා 
අෙ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  ඇේශේේ නැහැ. ඒ ශගොල්ලන්ශේ මුෙල් 
ඇමතිතුමන්ලා අෙ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  ඇේශේේ නැහැ. ඒ නිසා  
අසමේභාවශම පියවරුන් ශම් රශේ සමේ-අසමේභාවය ගැන කථා 
කරන එක තරම් විකාරයක් තවේ නැහැ. ිරයයට 6.5ට වැඩි වර්ාන 
ශ ගයක පැවති ්ර්ථිකය භාර ශගන ිරයයට 2.1ටේ අක් වර්ාන 
ශ ගයකට පල්ලම් බස්සපු අසමේභාවශම පියවරු තමයි මම 
ඉදිි පිට ශම් ඉන්ශන්.  

ගරු ුණද්ධික පතිරණ මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා ෙන්නවා පාස්කු 
ඉි ො රහාරය සම්බන්ා පරීක්ෂණ පවේවන ශකොමිෂන් සභාවට 
ඊශම-ශපශර්ො සශතොස ්යතනශම වාහනවලට GPS සවි කළ 

්යතනය ශගන් වූ බව. ඔුවන් ශගන්වා විනි ්නයකාරතුමන්ලා 
ඉදිි පිට ර ්න කළා. විනි ්නයකාරතුශමක් ඒ ිරයලු වාර්තා බලා 
කි වා  අේඅඩාගුවට ගේ ත්රස්තවා ජන් ිරටි ස්ථානවල  
ශතොරතුරුයි  සශතොස වාහන ගමන් කළ ස්ථානයි ශෙකම සමපාත 
ශවනවා; ශෙකම සමානයි කියලා. රශම ්යතනයක වාහන 
ත්රස්තවා ජන්ශේ කටයුතු ශවනුශවන් පාවිච්ික කරන්න ඉඩ  ජලා 
බලාශගන හිටපු අසමේභාවශම පියවරු අෙ ාතික ්රක්ෂාව 
ගැන කථා කරනවා. කෑගල්ශල් අශම කබීර් හෂීම් මන්ත්රීතුමා 
ාතික ්රක්ෂාව ගැන කථා කරනවා. මහේතශයෝ  සශතොස 
වාහනේ අරශගන ගිහිල්ලා තමයි සහරාන්ලාශේ ගුබ්බෑයම් අස්ශස  
ි ාගා තිශබන්ශන්. ඒ බව ශකොමිෂන් සභාශ  ජ ඔමපු ශවලා 
තිශබනවා. 

 

ගුණ කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඒවාට ෙඬුවම් ශෙන්න. 

 

ගුණ විමල් වීරවව  මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ෙඬුවම් ශෙනවා. ශපොඩ්ඩක් බලාශගන ඉන්න. [බාාා කිරීම්] 

ෙඬුවම් ශෙනවා. [බාාා කිරීම්] ෙඬුවම් ශෙන්න තමයි ශම්වා 

ශසොයන්ශන්.  

ිරයයට 6.5ට වඩා වර්ාන ශ ගයක් තිුණණු ශම් රශේ ්ර්ථිකය 

2.1ට වේටපු අසමේභාවශම පියවරු එන්න එපා  අපට සමේ-

අසමේභාවය ගැන උගන්වන්න.  

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  රශේ නාධිපති ශවලා  

තමන්ට උිකත පාර්ලිශම්න්තු බලයක් හො ගන්න ශගෝඇාභය 

රාපක්ෂ මැතිතුමාට මාස හතක් බලාශගන ඉන්න ුවණා. ඇයි  ඒ? 

ශම් අසමේභාවශම පියවරු ශගනා වයවස්ථා සාශ ෝාන නිසා  

අුවරුු  හතරහමාරක් යනකම් පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවන්න බැහැ 

කියපු ශකොන්ශද්ිරය නිසා සුළුතර බලයක් තිශබන ්ඩුක්වක් 

එක්ක එතුමා ිරටියා; අමාරුශවන් ශහෝ ඒ මාස හත තුළ ශම් රට 

පාලනය කළා. ඊට පසුව පැවති මහ මැතිවරණශයන් මහනයා 

අපට තුශනන් ශෙකක බලයක් ු න්ශන් ඒ මාස හශේ පැවති 

සමේභාවය ෙැකලායි. ඒ මාස හශේ සුළුතර ්ඩුක්වක් තබාශගන 

ශම් රට පාලනය කළ  දිහා බලා තමයි ශම් රශේ මහ නතාව 

තුශනන් ශෙකක බලයක් ශගෝඇාභය රාපක්ෂ නාධිපතිතුමා 

ශවනුශවන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  හැු ශ ; මහින්ෙ රාපක්ෂ 

අගමැතිතුමා ශවනුශවන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  හැු ශ . ඒ නිසා 

සමේභාවය මහනයා තීන්ු  කරලා ඉවරයි. මහනයා අසමේ 

කශළ  තමුන්නාන්ශස ලායි; කුඩා කල්ලියකට සීමා කශළ  

තමුන්නාන්ශස ලායි. මහනයා හිටපු අගමැතිතුමා ශගෙර තිබ්ශබ් 

ඒ ශගොල්ලන් අසමේ නිසායි. ගරු නිශයෝය කාරක 

සභාපතිතුමනි  ඒ මාස හශේ සමේභාවය මහනයා ෙැක්ක නිසා 

තමයි අපට තුශනන් ශෙශක් බලය ු න්ශන්. ඒ බලය අරශගන තමයි 

අපි අෙ අභිශයෝග මැද්ශද් ශම් රට තව තවේ ඉස්සරහට අරශගන 

යන්ශන්.  

එක පැේතකින් ඉතුරු බිතුරු ුවණු ත්රස්තවාෙශම ශහවණැලි 

අකා මකා ෙමා  ශකොවිඩ්-1  අර්ුණෙයටේ මුුවණ ශෙමින් තමයි 

ිරයයට 6.5ක වර්ාන ශ ගයකට ඉහළින් තිබී ිරයයට 2.1ට වඩා 

අක් මේටමකට පල්ලම් බස්සලා භාර  ජපු ශම් රශේ ාතික 

්ර්ථිකය පණ ගන්වන්න හෙන්ශන්. ඒ ශවනුශවන් තමයි ශම් අය 

වැය ඉදිි පේ කර තිශබන්ශන්.  

ඇශමි කා එක්සේ නපෙය  බ්රසීලය ඇතුළු ශලෝකශම 

ශබොශහෝ රටවල් ශකොවිඩ් අර්ුණෙය නිසා අෙ ඉතාම බරපතළ 

695 696 
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්ර්ථික අවපාතයකට ඇෙශගන වැටිලා තිශබනවා. ඒ රටවල 

්ර්ථිකය එක තැන පල් ශවන තේේවයකට පේ ශවලා. 

තිශබනවා. ඒ රටවල වි ්වකර්ම නායකශයෝ නැහැ.  ශම් අර්ුණෙය 

මැද්ශද් තම රශේ ්ර්ථිකය ශගනයන්ශන් ශකොශහොමෙ කියලා ඒ 

අය හිතනවා.  ශකොවිඩ්-1  අර්ුණෙයටේ මුුවණ ශෙන ගමන්  ඒකටේ 

උේතර ශසොයන ගමන් ශම් රශේ ්ර්ථිකයේ එක්තරා 

්කාරයකට ්රක්ෂිතව ඉදිි යට ශගනයන්න අෙ අපිට පුළුවන් 

ශවලා තිශබනවා.  

ශම් මහේවරුන්ශේ කාලශම ශඩොලරයට සාශමක්ෂව රුපියල 

කඩා ශගන වැටුණා. ශම් අය වශේ වගක් නැතිව ඒක බලාශගන 

ිරටියා. 

ශගෝඇාභය රාපක්ෂ නාධිපතිතුමන් රුපියලට ්පු ඒ පීඩනය 

ෙැකලා කළ නිවැරැදි කළමනාකරණය නිසා අෙ ශඩොලරයට 

සාශමක්ෂව රුපියශල් අගය 185 මේටශම් පවේවාශගන යන්න 

පුළුවන් ශවලා තිශබනවා. බලන්න තිුණණා  ශම් අසමේභාවශම 

පියවරු අෙ හිටියා නම්  ශම් අසමේභාවශම පියවරු අෙ ශම් රශේ 

පාලන තන්ත්රය භාර අර ශගන හිටියා නම්  අෙ ශඩොලරයට රුපියල් 

252කට වඩා ශගවන්න ශවනවා. ශකොවිඩ්-1  වසාගතය එනශකොට 

ශම් අසමේභාවශම පියවරු අශේ නම් රාය පාලන සුක්කානම 

තිුණශඩු  ශම් රටට ශෙයියන්ශේම  පිහිටයි; ශම් රශේ මිනිසුන්ට 

ශෙයියන්ශේම පිහිටයි. සහරාන්ශේ රහාරශයන් පසුව මාාය 

සාකච්ඡාවක් තියලා හිනා ශවවී ඇුවවා  "ෙැන් ඉතින් ශවච්න ශද්ට 

මක් කරන්නෙ" කියලා. ඒ මහේතයාේ ශගෙර. එශහම අහපු 

මහේතයාේ ශගෙර. අපරාශෙ කියන්න බැහැ  මිනිස්සු ශහොඳට 

ශතෝරලා තිශබනවා. ඒශකන් කියන්ශන් නැහැ  ශම් කේටිය 

ශහොඳයි කියලා. ශගෙර යවන්න ට්රයි කරලා බැි  ුවණු ටික 

ශෙශනකුේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. සහරාන්ශේ රහාරශයන් පසුව 

මාාය සාකච්ඡාවක් තියලා  කට ඇරලා හිනාශවලා -පනාව ොලා- 

ඇුවවා  "ශවච්න ශද්ට මක් කරන්නෙ" කියලා. ශකොවිඩ්-1  

වසාගතය එනශකොට ඒ අසමේභාවශම පියවරු හිටියා නම්  ුණු  

අම්ශම්! ශම් මුළු පාර්ලිශම්න්තුවේ හොශගන. එශහම නම්  ශවච්න 

ශද්ට මක් කරන්නෙ කියලා හිනා ශවවී අහයි. අන්න  

අසමේභාවශම පියවරු.  

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  ශමවර අය වැය අපි 

ඉදිි පේ කරලා තිශබන්ශන්  මහනතාවට සර්ව පිේතල 

ශලෝකයක් මවා පාන්න ශනොව ශම් රශේ නිෂ්පාෙන ්ර්ථිකයක් 

බලගන්වන්නයි. අෙ වනශකොට ාතයන්තර මේටශම් විවිා වාහන 

එකලස් කරන කර්මාන්ත ාලා ශම් රට තුළ හෙන්න ඔුවන් සූොනම් 

ශවලා ඉන්නවා. ඔුවන් ශමෝටර් සයිකල් එකලස් කරන 

කර්මාන්ත ාලා පටන් ගන්න ලෑස්ති ශවලා ඉන්නවා. ශම් රශේ 

්නයන අපනයන රතිපේතිය පිළිබඳව ගේත තීරණ නිසා රශේ 

මුෙල් නිකරුශඩු එළියට ගලාශගන යන එක නතර කරන්න 

පුළුවන් ශවලා තිශබනවා. ශම් රශේ ාතික ්ර්ථිකය 

නැගිේටවන්න නම්  ණය මත යැශපන ්ර්ථිකයක් ශනොශවයි 

ශගොඩ නඟන්න නනෑ. නිපෙවන්නන් සහ නිපුණතාශවන් පිි  න 

සමායක් සහිත රටක් අපි ශගොඩ නඟන්න නනෑ. ශමවර අය වැය 

තුළ රමුඛස්ථානය  ජලා තිශබන්ශන්  උපාය මාර්ගික අවාානය 

ශයොමු කරලා තිශබන්ශන් ඒකට. එම නිසා තමයි තාක්ෂණ 

භාවිතය සඳහා රමුඛතාව  ජලා තිශබන්ශන්. එම නිසා තමයි ඛනි 

වැලි  ශෆොස්ශෆ ේ  ශපොශහොර  මිනිරන් ් ජ සැඟුවණු කර්මාන්ත 

ඉහළ වටිනාකමකින් යුක්ත අපනයන කර්මාන්ත ශලස දියුණු 

කිරීම පිළිබඳව රතිපේතිමය තීන්ු  අරශගන තිශබන්ශන්. එම නිසා 

තමයි ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  ශපොල්  රබර් ්ශ්රිත 

නිෂ්පාෙනවලට අව ය බු  සහන ශෙමින්  ඒවා දිි  ගන්වන්න 

තීරණය කරලා තිශබන්ශන්; ශද්ය යව නිපෙවන්න ශනොහැකි කෘෂි 

ද්රවය හැර අශනකුේ කෘෂි භාඩුඩ ්නයනය සීමා කරන්න තීරණය 

කරලා තිශබන්ශන්. ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශද්ශිය නිෂ්පාෙන 

සැපයුම හා ඉල්ලුම තුලනය කරන්න ශතෝරා ගේ කෘෂි නිෂ්පාෙන 

හරහා විශ  ෂ ශවශළඳ භාඩුඩ බද්ෙ ක්රියාේමක කරන්න තීන්ු  

කරලා තිශබන්ශන් ඒ නිසායි. ්නයන හා අපනයන සඳහා ශද්ය ය 

නිෂ්පාෙනවලට අව ය ්රක්ෂණය සඳහා ශසස් බද්ෙ ක්රියාේමක 

කරන්න තීන්ු  කරලා තිශබන්ශන් ඒ නිසායි. භාඩුඩ අපනයන හා 

ශද්ය ය කර්මාන්තවල එකතු කළ අගය වැඩි නිෂ්පාෙනවලට ශයොමු 

වීම දිි  ගැන්වීම සඳහා ශද්ය යව ලබා ගත ශනොහැකි අමු ද්රවය  

නවීන තාක්ෂණික යන්ත්ර හා උපකරණ  රාේාන භාඩුඩ 

්නයනය සඳහා තීරුබු  ඉවේ කරලා තිශබන්ශන් ඒ නිසායි. ශම් 

හැම රතිපේතියකින්ම ශවන්ශන් නිෂ්පාෙකයා දිි ගැන්වීමයි  

කර්මාන්ත දිි ගැන්වීමයි  ස්වශද්ශික කරුමාන්තකරුවා 

බලගැන්වීමයි. අෙ ඒ තේේවය ඇති ශවමින් තිශබනවා  ගරු 

නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි. අශම රශේ ස්වශද්ශික 

කර්මාන්තකරුවා අෙ ඉතා උශෙයෝගශයන්  තමන්ශේ නිෂ්පාෙනය 

පිළිබඳව වි ්වාසයකින්  තමන් සතුව තිශබන රාේානය 

ශයොෙවමින් ශබොශහොම ු ෂ්කර තේේව යටශේේ ශම් රශේ 

කර්මාන්තවලට රශ   ශවමින් ිරටිනවා. අශම රය කරන්ශන් 

ඔුවන්ට ඒකට නනෑ කරන පි සරය හෙලා  ජමයි  රතිපේතිමය 

ව ශයන් අව ය වාතාවරණය හෙලා  ජමයි. අෙ අපි අමාතය 

මඩුඩල ප්රිකාවක් ඉදිි පේ කරලා තිශබනවා  ශම් රට ඇතුශළ  

වාහන එකලස් කරනශකොට  අගය එකතු කරන රති තයට 

සාශමක්ෂව බු  සහන ලැශබන විධියට. යශමක් අගය එකතු 

කරන්ශන් ිරයයට 32 නම්  ඊට සාශමක්ෂව බු  සහන ලැශබනවා. 

ිරයයට 02 නම්  ඊට සාශමක්ෂව බු  සහන ලැශබනවා. ිරයයට 52 

නම්  ඊට සාශමක්ෂව බු  සහන ලැශබනවා. ශම් විධියට ශම් රශේ 

කර්මාන්තකරුවා  නිෂ්පාෙකයා දිි ගැන්වීම තමයි අශම ්ර්ථික 

රතිපේතිශම තිශබන වඩාේම වැෙගේ ශද්.  

ශම් අසමේභාවශම පියවරුන්ශේ අශේ තිුණණු ්ර්ථික 

රතිපේතිය ශමොකක්ෙ? ිරයයට 6 ශපොලියටේ ණය ගේතා. ශම් 

අසමේභාවශම පියවරු අෙ අහනවා  අුවරුද්ෙක් තුළ ශමොනවාෙ 

කශළ  කියලා. අුවරුද්ෙක් තුළ ශමොනවාෙ කශළ  කියලා අශපන් 

අහන්න කලින් අුවරුු  හතරහමාරක් තුළ ශමොනවාෙ කශළ  කියලා  

තමුන්ශගන්ම අහලා බලන්න.  

ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  අෙ මුළු ශලෝකයම යම් 

අභිශයෝගයකට මුුවණ  ජලා තිශබනවා.  

ශම් මහා වසාගතය හමුශ  සෑම රටකම ්ර්ථිකය කඩා 

වැටිලා තිශබන ශවලාවක් ශම්. ඒ තේේවය  ඒ විපත දිහා විපතක් 

හැටියට ශනොබලා ඒක තුළින් මතු වන නිෂ්පාෙන අවස්ථාව  

ස්වශද්ශික කර්මාන්තකරුවා බලගැන්වීශම් අවස්ථාව නිර්මාණය 

කිරීම අරමුණු ශකොටගේතා වූ අය වැය ශයෝනාවලියක් විධියට 

ශම් දිහා බලන්න. එවැනි අය වැය ශල්ඛනයක් තමයි ඉදිි පේ 

කරලා තිශබන්ශන්. අශම රශේ අනාගත අව යතා එක්ක 

බැලුශවොේ  අශම මුෙල ශඩොලරයට සාශමක්ෂව  ක්තිමේව තබා 

ගැනීම පැේශතන් බැලුශවොේ  අශම රටින් නිකරුශඩු එළියට 

ගලාශගන යන මුෙල් වළක්වාීනම පැේශතන් බැලුශවොේ  ශම් රශේ 

නිපෙවන ශද්වල් පි ශභෝනය කරන අනාගත න සමායක් 

හෙන්න නනෑය කියන පැේශතන් හිතුශවොේ  එශහම හිතන අයට 

ශමවර අය වැයේ එක්ක එකඟ ශවන්න බැි  කිිරම ශහ තුවක් 

නැහැ. අශම රශේ රාය වයාපාර  රාය ්යතන  ඒවා කිිරවක් 

විකුණා ෙැීනශම් රතිපේතිය ශමවර අය වැය තුළ නැහැ. එා් තුළ 

රාය ්යතන  ක්තිමේ කරන රතිපේතිය තමයි තිශබන්ශන්. 

අශපොස (සාමානය ශපළ) අසමේ තරුණ ෙරුවන් ලක්ෂයකට 

රැකියා  ලබා ශෙන්ශන් ශම් රශේ මානව සම්පත නියමාකාරයට 

ශයොො ගන්නයි. රැකියා විරහිතව හිටපු උපාධිාාි න් 55 222කට 

වඩා රාය ශස වයට අන්තර්ග්රහණය කර ගන්ශන් ඔුවන්ශේ 

ෙක්ෂතාශවන්  කුසලතාශවන් ශම් රටට රශයෝන ගන්නයි. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

තමුන්නාන්ශස  ලා අුවරුු  හතරහමාරක් හිටියා. උපාධිාාි න්ට 

රස්සා  ු න්නාෙ? අක් ගණශන් තමුන්නාන්ශස ලා ඒකවේ කළාෙ?  

අසමේභාවශම පියවරු අපට සමේභාවය ගැන කියා ශෙන්න එන 

එක තමයි ශමතැන තිශබන ශලොකුම විකාරය. අසමේභාවශම 

පියවරු - ඔන්න ෙැන් අසමේභාවශම මවකුේ ්වා- ඒ 

අසමේභාවශම තමුන්නාන්ශස ලා තමයි අපට කියලා ශෙන්න 

එන්ශන්. ගරු නිශයෝය කාරක සභාපතිතුමනි  ගරු ුණද්ධික 

පතිරණ මන්ත්රීතුමා කි වා වාශේ නනෑම අභිශයෝගයක් මැද්ශද් 

ඉදිි  අුවරුද්ෙක කාලය ශගවලා ඊට පස්ශස  ්පසු හැරී බැලුවාම 

ශම් රශේ ්ර්ථිකය කඩා වැශටන්න ශනො ජ ්රක්ෂා කරමින් 

ඉදිි යට යන හැටි බලන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ශස ලාට පිළිගන්න 

ශවනවා  ශමොන තරම් ු ෂ්කර ශකොන්ශද්ිර යටශේ ුවණේ 

ශගෝඇාභය රාපක්ෂ නාධිපතිතුමාශේ නායකේවශයන් අපි අශම 

රශේ ්ර්ථිකය අභිශයෝග මැද්ශෙන්  ු ෂ්කරතා මැද්ශෙන්  එශහේ 

නිිර මාර්ගයට රැශගන එමින් තිශබන බව. එය ලබන වසර 

අවසානශම ජ තමුන්නාන්ශස ලාට පැහැදිලි කර ගන්න පුළුවන් 

ශවයි කියන කාරණය අවාාරණය කරමින් මශේ වනන ස්වල්පය 

අවසන් කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Rauff Hakeem. You have 

11 minutes. 

  
[2.17 p.m.] 

 
ගුණ රවුෆ් හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Deputy Chairman of Committees, having 
observed the Budget Debate for the last three days, I can 
see a concerted attempt by Government Members to 
describe this Budget as a growth-focused Budget with 
emphasis on boosting trade deficit and minimizing the 
strain on foreign exchange reserves. Then, coupled with 
the industry-focused interventions contained in the 
Budget, according to them, this will contribute to 
boosting growth.  

Sir, let me, at the outset, ask this simple question. Is 
your 6 per cent per annum GDP growth projection for the 
next five years not a pipe dream? Let me focus on two 
issues: our growth and debt portfolio and debt 
sustainability. 2021, in my view, is going to be a very 
stressful year. COVID-19 has impacted on a majority of 
businesses of all forms. In my view, GDP growth, in the 
short term, will recover very slowly. The Hon. Ajith 
Nivard Cabraal will testify to that. So, an immediate jump 
to 6 per cent is  a very unrealistic forecast.  

There are some negative features which are bound to 
hamper growth in the short term. The tourism industry, 
which contributes about US Dollars 4 to 5 billion to the 
economy, is in slumber and my personal view is that that 
industry will continue to be procrastinating until the 
second half of 2022. Sir, my view on this may be 

questioned, but the basis of my conclusion is, Sri Lanka 
has been a market for middle and lower middle-income 
tourists. With the whole world facing the post-COVID 
economic stress, the spending part of the middle and 
lower middle-income population globally has diminished. 
In this backdrop, this segment of the  global population 
venturing out on vacation, in the short term, is very 
remote and this will surely impact on the Sri Lakan 
tourist industry.   

Furthermore, most of these businesses have been 
highly leveraged with bank debt and have not been 
servicing their debts since April, 2019.  Based on the 
Easter Sunday related moratoriums granted by the State, 
these moratoriums have been further extended into 2021. 
In this backdrop, with no predictable revenues for the 
industry until at least mid-2022, in late 2021, debt 
servicing will become a major challenge to all these 
businesses. I understand that the total debt to the tourism 
industry in bank balance sheets is in the region of  Rs. 
350 billion. This is a very significant number and 
translates to about 39 per cent of the regulatory capital of 
all licensed commercial banks in this country. This chunk 
of debt sitting idle in bank balance sheets at least till the 
first quarter of 2022 will cause significant stress not only 
to bank balance sheets, but also cause significant issues 
for banks related to liquidity. This balance sheet pressure 
will hamper private credit to the market, thus depriving 
the market of a valid lever required for robust growth.  

Another segment significantly impacted by the current 
crisis is the construction sector, which is facing 
significant economic strains. This sector too is highly 
leveraged and have very high exposure in bank balance 
sheets. This asset class is also candidate to stress bank 
balance sheets, once again impairing private credit 
growth.  

Sir, another contributor to growth is consumer 
spending. With significant scaling down of businesses 
and lack of industry activity, the consumer's wallet will 
be impacted on. With credit card outstanding also 
ballooning in the post-COVID era, there is going to be 
added pressure on the consumer's wallet and consumer 
spending, in the short term, will move in a downward 
trajectory, thus negatively impacting on growth once 
again. The banking industry, as a whole, will be 
significantly impacted on by all of the above and in an 
environment where regulatory capital requirement 
pressures are mounting, all of the above are going to 
further impact on bank balance sheets. In this backdrop, 
the banking industry, as a whole, will lose its vibrancy 
especially in relation to private credit, which is a 
significant catalyst to boost GDP growth. Therefore, in 
this backdrop, a forecast of 6 per cent GDP growth per 
annum, in the short term, is very ambitious and may 
distort other economic indicators. 

Sir, now let me deal with another matter. It is obvious 
why you have not spelled out a fiscal stimulus package. 
There is simply no fiscal space to provide relief to the 
vulnerable sections of our society. It is high time that we 
stop blaming each other as if we are paragons of virtue on 
debt management. Both sides are guilty of borrowing in 
good times and spending the money without any concern 
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for the rate of return. There is basically no real harm in 
borrowing, but look at what we are doing with our debt. 
Ever since we went selling sovereign bonds, when the 
time comes to settle, as we say in common parlance, we 
are resorting to borrow from Peter to pay Paul. How long 
can we go on doing this? With terrible shocks to our 
economic well-being during the past two years - firstly, a 
foolhardy power grab in October, 2018 which created 
unnecessary volatility and lack of faith in our 
Constitutional democracy and then came the horrible 
Easter Sunday bombings and sheer incompetence we 
displayed to the international community engaging in 
opportunistic blame game within Government and from 
outside - as if it is not enough, those two shocks being 
manmade ones, thirdly, we now have the Coronavirus 
pandemic, a God given one, the management of which is 
being politicized for partisan interests. In all these three 
instances, the Muslim community had to face terrible 
trauma and take disproportionate blame.   

Sir, before the Budget, there were some talk of a swap 
facility from India in the region of US Dollars 1 billion. 
Then, there was talk about a syndicated loan from the 
China Development Bank of US Dollars 1.2 billion, of 
which US Dollars 700 million has already been credited. 
We have to pay almost US Dollars 6 billion in the next 12 
months. Sir, let me table* the Central Bank Weekly 
Report as of yesterday which talks about US Dollars 6.7 
billion to be settled within the next one year. 

Sir, we are faced with downgrades by rating agencies, 
somewhat unprecedented in the near term given our 
credentials. What is alarming is that, when it comes to the 
risk premium attached to our yield on Government 
Securities and Sovereign Bonds, only three other 
countries have a larger risk premium: Zambia, Lebanon 
and Angola. In the middle of all this, the Government is 
engaged in divisive, polarized politics only second to 
Donald Trump and his cohorts. 

Demonization of Muslims has become the new 
normal. The health crisis has been manipulated to 
reinforce the false narrative of blame game on the 
Muslims, resorting to virtual ethnic profiling as if we are 
spreading this disease. A type of Corona racism is being 
spread by some media institutions also aided and abetted 
by some among the Government Benches, unfortunately, 
for cheap political mileage. For demanding our rights to 
treat the dead with dignity and permit burials as is 
scientifically and ethically permitted in the rest of the 
world, we are being labelled as unpatriotic.     

 
 
 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up. Please wind up.  
 

 

ගුණ රවුෆ් හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Sir, at this point, may I make a fervent appeal to the 
Colleagues of my party, four of them, who, the last time, 
had voted with the Government. May I address them in 
Tamil so that I can make it very clear. 

அரசியலமைப்புக்கொன 20ஆவது திருத்தச் சட்டமூலத் 

தின்ைீதொன வொக்தகடுப்பின்ரபொது, என்னுமடய கட்சிமயச் 

ரசொ்ந்த நொன்கு பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது 

ைனச்சொட்சிப்படி வொக்களித்ததொகச் தசொல்லுகின்ற விவகொரம் 

எப்படியிருந்தரபொதிலும், இந்தக் கட்டத்தில் அவர்களுக்கு 

வொக்களித்த ஆயிரக்கணக்கொன ைக்கள், எங்களுமடய 

ஆயிரக்கணக்கொன கட்சித் ததொண்டர்கள் ைிகவும் ைனம் 

புண்பட்ட நிமலயில் இருக்கின்றொர்கள். 

இன்று தகொரரொனொ மவரஸ் ததொற்று கொரணைொக 

உயிொிழக்கின்ற எம்ைவர்களின் உடல்கள் எொியூட்டப் 

படுவதனொல், எைது ைக்களின் ைனங்கள் பமத பமதக் கின்றன; 

அவர்களின் உணர்வுகள் பொதிக்கப்படுகின்றன. தங்களுக்கு 

வொக்களித்த ைக்களுமடய ைனங்கள் எந்தளவுக்குப் புண்பட் 

டிருக்கும் என்பமதப் புொிந் துதகொண்டு, இந்தக் கட்டத்திலொவது 

அவர்கள் தமலமைரயொடு நின்று தங்களுமடய ைனச்சொட் 

சிமய தவளிப்படுத்துவொர்கள் என்ற எதிர்பொர்ப்புடன் 

என்னுமடய உமரமய நிமறவுதசய்கின்ரறன். நன்றி.  
 

ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Keheliya Rambukwella. You have 

nine minutes.  

Before he starts, will an Hon. Member propose the 
Hon. Mayantha Dissanayake to the Chair? 
 

ගුණ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, I propose that the Hon. Mayantha Dissanayake do 
now take the Chair. 

 

ප්ර ්නය විමෙන ලදින්, ෙභා ෙම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ නිනයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා මූලාෙනනයන් 

ඉවත් වූනයන්, ගුණ මයන්ත දිොනායක මහතා මූලාෙනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. MAYANTHA 
DISSANAYAKE took the Chair. 

 
 

[අ.භා. 2.2 ] 
 

ගුණ නකනහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ිජනමාධාය 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல - தவகுசன ஊடக 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of Mass 
Media)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   මා සහභාගි වන 26වැනි අය 

වැය විවාෙයට ොයකේවය ලබා  ජමට අවස්ථාව ලැබීම සම්බන්ාව 

මා සතුටු ශවනවා. ශමම අය වැය පුශරෝකථනශම රතිඵල 

701 702 

————————— 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් නනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சைர்ப்பிக்கப்படவில்மல. 

  Document not tendered. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ලබාගන්නට පුළුවන් තවේ අුවරුද්ෙකින් පසුවයි. ශමම විවාෙශම 

ශබොශහෝ අවස්ථාවල ජ මා ෙැක්ශක්  ශපෞද්ගලික රහාරයේ  ගණන් 

විේා ශපන්වමින් එහි තිශබන ඉලක්කම් පිළිබඳ සටනක නියැළුණු 

තේේවයකුේ පමණයි. ඒ සටන ශගන යන්නට නනෑ අුවරුද්ෙකින් 

පසුව ශමහි තිශබන ශද්වල් ක්රියාේමක ශනොුවශණොේ  නැේනම් 

ශම්වා යථාර්ථයක් ශනොුවශණොේ පමණයි කියන එකයි මශේ 

වි ්වාසය. 

ශම් අය වැය 26 ජ ම මා අේ ෙැකපු ශෙයක් තිශබනවා. අය වැය 
ඉදිි පේ කරන අය   'ශලෝකශම තිශබන ශහොඳම අය වැය ශමයයි' 
කියනවා. විපක්ෂශම අය සම්රොයයක් හැටියට  'ඉතිහාසශම 
ශමශතක් තිුණණු ඉතාම අසාර්ථක අය වැය ශමයයි' කියනවා. ඒ 
සම්රොය තමයි අපි ෙකින්ශන්. හැබැයි  ඒ ශවනුවට අපට 
හැකියාවක් තිශබනවා නම්  "ශමහි තිශබන ශහොඳ ශද්වල් ටික 
ශම්වායි. ශම්වා සාර්ථකයි කියලා අපි වි ්වාස කරනවා. නමුේ  
ශමන්න ශම් ටිකට අපි ෙැඩි ශලස විරුද්ායි. අපි ශම් ටික 
විශ නනය කරනවා" කියන්න  ඒ විශ නනශම වි ාල වටිනාකමක් 
තිශබනවා. එශහම නැතිව  සමස්තයක් හැටියට ිරයලු ශද් 
විශ නනනය කළාම එය සාමානය තේේවශම විශ නනයක් බවට 
පේ ශවනවා; අර්ථ ශූනය විශ නනයක් බවට පේ ශවනවා. එම 
නිසා මා රථමශයන්ම එම කාරණය සඳහන් කරන්නට නනෑ. එම 
කාරණය සඳහන් කරන ගමන් අපට කියන්න තිශබන ශද් තමයි  
අය වැයක සාර්ථකේවය  අසාර්ථකේවය තීරණය කිරීමට 
අුවරුද්ෙක් ඉදිි යට තිශබන නිසා පසුගිය අුවරුු  15  22 තුළ ශගන 
් අය වැය සම්බන්ාශයන් තිශබන සාර්ථකේවය  අසාර්ථකේවය 
ගැන පුාික වි ්ශල්ෂණයකට ගිශයොේ ශහොඳයි කියන කාරණය. 
එශහම කශළොේ  අපි කා ගැන ෙ වි ්වාසයක් තැබිය යුේශේ  කා 
ගැනෙ වි ්වාසයක් තැබිය හැක්ශක් කියන පණිුවඩය ශබොශහොම 
පැහැදිලිව ශෙන්න අපට පුළුවන්. 

උොහරණයක් හැටියට  2215 යහ පාලන ්ඩුක්ශ  පළමුවැනි 
අය වැය ගනිමු. එහි අායාපනය සඳහා රුපියල් බිලියන 323ක් 
වියෙම් කළා. ශමරාශෙණිශම ඉඳලා ශකොළඹට "ිරයයට 6" පිශේ 
ගහශගන ්පු කඩුඩායම සතුටු කරන්න නනෑ නිසා අය වැශයන් 
අායාපනයට ිරයයට 6ක් වියෙම් කරනවාය කියන පුශරෝකථනයක් 
එො කළා. ිරයයට 3ක් ශසෞඛය සඳහා වැය කරනවා කියා 
පුශරෝකථනයක් කළා. අවසානශම  රුපියල් බිලියන 323න් 
රුපියල් බිලියන 61ක් පමණයි වියෙම් කරගන්නට හැකියාව 
ලැුණශඩු. එශහම නම්  "ිරයයට 6" කියන එක නතාවට ඉදිි පේ 
කශළ  ඇස් බැන්ු මක් හැටියටයි. නතාවශේ ඉල්ීනම ශවලා 
තිුණශඩු ිරයයට 6ක්. ිරයයට 6 කියන එක රනාරය කළා. ඒක ලබා 
ශෙනවා කි වා  ඒ ශවනුශවන් ඉලක්කම් ශගනාවා. නමුේ 
යථාර්ථය ශමොකක්ෙ? බිශම් ඇේත ුවශඩු  අන්තිශම් ජ ිරයයට 
ශෙකයි ෙ ම ගණනකට එය අවසාන කරන්නට ිරු  වීමයි. එම නිසා 
අය වැය පුශරෝකථනය  කරන ශකොට  අපි අතීතශම ක්රියාකාරකම් 
සම්බන්ාව විග්රහයක් කළ යුතුයි. 

විශ  ෂශයන්ම මහින්ෙ රාපක්ෂ මැතිතුමා ශම් රශේ නාධිපති 
වූ ශවලාශ  - 2225 වසශර් - එතුමාට වයසන  තුනකට මුුවණ 
ශෙන්න ිරද්ා ුවණා. ඒවා තමයි  සුනාමි වයසනය  ශලෝක ශතල් 
ශවශළඳ ශපොශළ  ශතල් මිල ඉහළ යෑම  ශලෝක ්ර්ථික අවපාතය. 
ඒ වන ශකොට අශම ණය බර ිරයයට  8.2යි. ශපළක් අය කි වා  
එො නාධිපතිතුමාට ලණුවක් ු න්නා කියලා. ශමොකෙ  ඒ කාල ශම 
හතර වශේ ශබෝම්බ පේතු ුවණා. විශ  ෂශයන්ම ගුවන් ශතොටුශපොළ 
විනා  ශවච්න ශවලාශ  ඒ ගුවන් ශතොටුශපොළ ශවනුශවන් ලැබිය 
යුතු රක්ෂණය එො අපට ලබාගන්න හැකියාවක් නැති තැනකයි රට 
තිුණශඩු. රශේ තේේවය ඉතා ෙරුණු ශලස කඩා වැටිච්න 
ශමොශහොතක තමයි  එතුමා ඒ වගී ම භාරගේශේ. ඒ ශවලාශ  ශම් 
රශේ ෙළ ශද්ය ය නිෂ්පාෙනශම වටිනාකම ශඩොලර් බිලියන 20.0යි. 
කුවරුවේ හිතුශ  නැහැ  ශම් තේේවය  තුළ ශම් රට ඉදිි යට 
ශගන යන්න පුළුවන් ශවයි කියලා. ිරයයට  8.2ක්ව තිුණණු ණය 
බර ඒ අුවරුු    අවසානශම ජ ිරයයට 72.3කට ශේන්න අපට 

හැකියාවක් ලැුණණා. ඒ බාාක  අපහසුතා ිරයල්ල මැද්ශද් අපට 
හැකියාවක් ලැුණණා එවැනි යහපේ තේේවයක් ඇති කරමින් ශම් 
රශේ අව යතා පිි මහගන්න. ඒ වාශේම  රශේ   වේකම්වල 
වටිනාකම ශඩොලර් මිලියන 7 .0කට වැඩි කරන්න අපට පුළුවන් 
ුවණා. ඒක ීනනයක්  එො.  

අෙේ ශබොශහෝශෙශනක් කථාවල ජ කියනවා මම ෙැක්කා  "ශම් 
අය වැය ීනනයක්" කියලා. හැබැයි මතක තබාගන්න  පසුගිය 
කාලය තුළ ෙැකපු ිරහින සැබෑ කරපු යුගයක් ඇති කරපු අපි තමයි 
නැවත වරක් ශම් රශේ බලය අරශගන තිශබන්ශන් කියන එක. එම 
නිසා නතාවට මම කියනවා  ිරහින සැබෑ කරන්න පුළුවන් 
කඩුඩායමක් තමයි ශම් වගී ම අෙ භාරශගන තිශබන්ශන් කියලා. 
ඒ වාශේම  ිරහින සැබෑ කිරීශම් වැඩ පිළිශවළ ්ේම වි ්වාසයක් 
ඇතිව ඉදිි යට ශගන යන්න අපට පුළුවන් කියලා. 

2005 අුවරුද්ශද් අශම රශේ ඒකපුද්ගල ්ොයම ශලස 
තිුණශඩු  ශඩොලර් 1 202යි. අපට හැකියාවක් ලැුණණා  ඒ අුවරුු    
ඇතුළත ඒකපුද්ගල ්ොයම ශඩොලර් 3 81  වනශතක්  ශඩොලර් 
2 577කින් වැඩි කරන්න. නමුේ  අුවරුු  5කට පස්ශස  221  
අුවරුද්ෙ වන ශකොට එය ශඩොලර් 33කින් පමණයි වැඩි ශවලා 
තිශබන්ශන්. ිරයයට ගණන ගේශතොේ -රති තයක් හැටියට 
ගේශතොේ-  ිරයයට 221කින් ඒකපුද්ගල ්ොයම වැඩි කරන්න 
අපට හැකියාව ලැුණණා.  

2005 අුවරුද්ශද් ශම් රශේ සම්පූර්ණ ණය බර ්රිලියන 2.2යි. 
ඒක ්රිලියන 7.0කට වැඩි ුවණා. මට මතකයි  ල්ල්ඩ් මාර්ෂල් සරේ 
ශෆොන්ශස කා මැතිතුමාශේ කථාශ  ජ කි වා  "ඔ   අපි ්රිලියන 5ක් 
ගේශේ ඒ ණය ශගවන්න" කියලා. ණය ශගවන්න ගේතා නම්  
තිුණණු ණය අක් වන්න නනෑ. නමුේ  තවේ ්රිලියන 7කින් ණය 
වැඩි ශවලා තිශබනවා. ණය අක් ශවලා නැහැ. එම නිසා "ණය 
ගැනීම  ණය ශගවීම" කියන තර්කය අාක ගණිතශම පුස්සක් බවට 
පේ වන බව මා ශබොශහොම පැහැදිලිව කියන්න නනෑ. ශමොකක්ෙ 
ඒකට ශහ තුව? අපි කාට හි  රුපියල් 1 222ක් ශගවන්න තිශබනවා 
නම්  ඒක ශගවන්න අපි තවේ රුපියල් 1 222ක් ණයට ගේශතොේ  
අශම ශපොශේ තිශබන ණය "2" වන්න නනෑ. මතක තබාගන්න  
ශම් ගණන් විේාවලින් ශම් රශේ නතාව තවු රටේ රවටන්න 
බැහැ කියලා.  

ඒ වාශේම  තමුන්නාන්ශස ලා ෙන්නවා  පසුගිය කාල 
පි ච්ශේෙය තුළ අපට බලාශපොශරොේතු ශනොශවච්න තේේවයකට 
මුුවණ ශෙන්න ිරද්ා වූ බව. එම නිසා  ඊළඟ වසර කිහිපය තුළ 
ශරෝස මල් යහනාවක ගමනක් යන්න අපට හැකියාවක් ලැශබයි 
කියලා මම කිිරශස ේ කියන්ශන් නැහැ. ඉතා අමාරු ගමනක් 
යන්න තිශබන්ශන්. මම ශම්ක සාසන්ෙනය කරනවා  2225 
අුවරුද්ශද් ගිය අමාරු ගමනේ එක්ක. ශම් ගමනේ ඒ හා 
සමානවම යන්න අපහසු ගමනක්.  

1983 ජ ශවච්න ිරු වීම් එක්ක ශලෝකය ඉදිි ශම එො අප ිරටිශම 
ඉතා ම්ශල්ච්ඡ ාතියක් හැටියටයි. ඒ තේේවශයන් බැහැර ශවලා 
රට යම්කිිර සාර්ථකේවයකට ශගන එන්න එො අපට පුළුවන් 
ුවණා.   

තමුන්නාන්ශස ලාට මතකයි  ශම් රශේ රාය ශස වකයන් 
ලක්ෂ 8 ිරට ලක්ෂ 15 ෙක්වා වැඩි කරන්න අපට හැකියාව ලැුණණු 
බව. ඒ කාලශම අපට එක පෑන් පහරකින් හැකියාවක් ලැුණණා  
උපාධිාාි න් 52 222කට රස්සාවල් ශෙන්න. ඒක නැවත වරක් 
ක්රියාේමක ුවණා  ශම් වතාශ  ජේ. නමුේ  2210 කාලශයන් පසුව 
නැවත ෙවසක උපාධිාාි න්ට එශලස රැකියා ලබා  ජමක් ිරද්ා 
ුවශඩු නැහැ.  

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்உறுப்பினர்அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, you have two more minutes left. 

703 704 

[ගරු ශකශහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා] 



2020  ශනොවැම්බර් 21 

ගුණ නකනහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகுதகதஹலியறம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

Sir, I have two and a half minutes. I have taken only 
seven minutes and thirty four seconds. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  රශේ වගී මක් භාරශගන 

ක්රියා කරපු කඩුඩායමක් හැටියට  ඒ වගී ම ඉටු කරද් ජ ලබපු 

අේෙැී ම් එක්ක අපි වි ්වාස කරනවා  අපට ශම් රට ඉදිි යට ශගන 

යන්න පුළුවන් කියලා. අෙ අපට කුවරු හිනා ුවණේ  එො ශම් රශේ 

ෙැවැන්ත යුද්ායක් පවතින ශකොට  මහා විනා යක් වූ යුගයක අපට 

පුළුවන් ුවණා  ්ර්ථික වර්ානය අතින් ්ිරයාශ  පළමුශවනි 

තැනට අශම රට ශගන එන්න. මශේ මිත්ර  රුවෆ් හී ම් මැතිතුමා 

කි වා  ශම්ක ිරහිනයක් කියලා.  

මම නැවත වරක් කියනවා  ිරහින සැබෑ කරපු කඩුඩායමකටයි 

ශම් රශේ නතාව අෙ ශම් වගී ම භාර  ජලා තිශබන්ශන් කියලා.               

ඒ නිසා අපට වි ්වාසයක් තිශබනවා  නිවැරදි ්ර්ථික 

කළමනාකරණයක් තුළ  නිවැරදි වැඩ පිළිශවළක් තුළ  නිවැරදි 

ෙර් නයක් තුළ රමානුූලල ගමනක් යන්නට හැකි බවට. ශම් යන 

ගමශන් ජ අපට තිශබනවා  අහිමි ශවච්ච් ිරයලු සම්පේ  අහිමි ශවච්න 

ිරයලු ශද්වල් නැවත ලබා ගන්නට.  

ඔබතුමන්ලා කියපු කථාව ඇේත. සානාරක වයාපාරශම කඩා 

වැටීමක් තිශබනවා. විශද්  රැකියා ක්ශෂ ත්රශම කඩා වැටීමක් 

තිශබනවා. ශම්වා අපි කුවරුවේ හිතපු ශද්වල් ශනොශවයි. ශම් 

ශද්වල්වලට මුුවණ ශෙන්න ිරද්ාවනවා. රයක් කියන්ශන් ඒකයි. 

රයක වටිනාකම තිශබන්ශන් එතැනයි. සෑම ශද්ම ඉතා පැහැදිලිව 

තිශබනවා නම් ඒක පාලනය කරන්න රයක් අව ය නැහැ. ඒක 

නිලාාි න්ට කරන්න පුළුවන්. රටක් පාලනය කරන්න නම් අපට 

අලු තින් ිරතන්න වනවා. ඒකට කියනවා  think out of the box 

කියලා. අපට අලුතින් ශද්වල් කරන්නට ිරද්ා වනවා. මතක තබා 

ගන්න. අපි එශහම ශද්වල් කරලා පළපුරුු  අය. වැඩ කරලා 

තිශබන කඩුඩායමක් හැටියට මම වි ්වාස කරනවා  අපට ඒ 

ශද්වල් ඉදිි යට ශගන යන්න පුළුවන් කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අමාරුම අවස්ථාවක  අමාරු 

අය වැයක් ඉදිි පේ කර තිශබනවා. ඒ ිරයලු ශද් යථාර්ථයක් බවට 

පේ කර ගන්න අපට පුළුවන්. එවැනි ඉතිහාසයක් තිශබන අපට  ඒ 

ඉතිහාසය නැවත වරක් ක්රියාේමක කරන්න හැකියාව තිශබන බව 

රකා  කරමින්  ශම් අවස්ථාව ලබා  ජම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිය පුෙ 

කරමින්  මා නතර වනවා.   

 

ගුණ අන ෝක් අනේසිවහ මහතා  
(ைொண்புைிகு அரசொக் அரபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  නිවැරදි කිරීමක් කරන්න 

නනෑ. එතුමා කි වා  පසුගිය රය බිලියන 7 222ක් ණය අරශගන 

තිශබනවා කියලා. අපි 2215 බලයට එද්දි ණය තිුණශඩු බිලියන 

7 522යි. ෙැන් බිලියන 13 222යි. අපි බිලියන 5 522යි අරශගන 

තිශබන්ශන්. ශම් අුවරුද්ෙට එතුමන්ලා බිලියන 5 722ක් ණය 

ගන්නවා. අපි ණය ශගවලා තිශබනවා. කිිරම විධියකින් අපි ණය 

ශගවීම පැහැර හැරලා නැහැ. 
 

ගුණ නකනහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

Sir, I  need  just a minute to correct it. According to 

the Central Bank Report, 2009 අග ෙක්වා අුවරුු  පහක කාලය 

තුළ ජ රාය ණය රුපියල් බිලියන 5,547යි; රුපියල් ්රිලියන 

13.231යි. හැබැයි, 2020 වනශකොට 10,522කට වැඩි ශවලා 

තිශබනවා. 

 
ගුණ අන ෝක් අනේසිවහ මහතා  
(ைொண்புைிகு அரசொக் அரபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

2020 වනශකොට අපි ෙන්නවා කාශේ ්ඩුක්වෙ තිුණශඩු 

කියලා. 

 

ගුණ නකනහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

හි   හි . ඒක තමයි මම ශම් කියන්ශන්. මම කියන්ශන්  

වර්තමාන තේේවය. 

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Okay. Let us not go into a debate on this.  

Next, the Hon. (Major) Pradeep Undugoda.  

 
[අ.භා. 2.02] 

 

ගුණ ිනම්ජර්) ප්රදීප් උුගනගොඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரைஜர்) பிரதீப் உந்துதகொட)  

(The Hon. (Major) Pradeep Undugoda) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ීනට ටික ශ ලාවකට ශපර 

අශම හිටපු අමාතය මශනෝ ගශන්සන් මහතා විමසා ිරටියා  

ශකොළඹ රශද් ශම නතාව වීදි බැහැලා තිශබනවා  ශකොළඹ 

රශද් ශම ශකොවිඩ් වසාගතයට ශගොු රු ශවච්න පුවල් සඳහා රය 

මඟින් ශගන තිශබන ක්රියා මාර්ග ශමොනවාෙ කියලා. මා ඉතා 

ශකටිශයන් ඒ ගැන රකා  කරන්න කැමැතියි. 

ශම් වනශකොට විශ  ෂශයන්ම ශකොළඹ නාගි ක සීමාව තුළ 

ශකොවිඩ් වසාගතය ඉතා ය ්රශයන් පැතිර යනවා.  ශකොළඹ 

නාගි කරණය ශවච්න රශද් ශම රාාන ව ශයන් රාශද්ය ය 

ශල්කම් ශකොේඇාස ශෙකක් පවතිනවා. ඒ රාශද්ය ය ශල්කම් 

ශකොේඇාස ශෙශක් නිශරෝාායනය ශවච්න පුවල් ගැන මම 

විශ  ෂශයන් කියන්න කැමැතියි. ශකොළඹ රාශද්ය ය ශල්කම් 

ශකොේඇාසශම නිශරෝාායනය ශවච්න පුවල් 2 022කුේ  

තිඹිි ගස්යාය රාශද්ය ය ශල්කම් ශකොේඇාසශම පුවල්  22කුේ 

ඉන්නවා. ශකොළඹ රාශද්ය ය ශල්කම් ශකොේඇාසශම පුවල් 

2 022න් පුවල් 2 263ක් සඳහා ශම් වනශකොට අපි රුපියල් 12 222 

සහන මල්ල ලබා  ජමට කටයුතු කර තිශබනවා. තව පුවල් 137ක් 

ඉතිි  ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම  තිඹිි ගස්යාය රාශද්ය ය 

ශල්කම් ශකොේඇාසශම පුවල්  22න් 872කට ශම් වනශකොට අපි 

රුපියල් 12 222 සහන මල්ල ලබා  ජමට කටයුතු කර තිශබනවා. 

ශකොළඹ නාගි ක සීමාව තුළ රාාන රාශද්ය ය ශල්කම් ශකොේඇාස 

ශෙක ඇතුළත මහල් නිවාස 8ක් ශම් වනශකොට අපි ුවශෙකලා 

තේේවයට පේ කරලා තිශබනවා. ඒ ුවශෙකලා කළ මහල් නිවාස 

අති න් “ිරයපේ ශසවන”  “ිරි සර උයන”   ශපොලිස ් නිවාස 

්දිශම ිරටින  තිඹිි ගස්යාය රාශද්ය ය ශල්කම් ශකොේඇාසයට 

අයේ ඒ ිරයලු පුවල් සඳහා ශම් වනශකොට රුපියල් 12 222 සහන 

මල්ල ලබා  ජමට අපි කටයුතු කර තිශබනවා. ශකොළඹ රාශද්ය ය 

ශල්කම් ශකොේඇාසයට අයේ “සේහිරු ශසවන”  “ශමේසඳ 

ශසවන”  “ශමෝෙර උයන”  “සම්මන්ත්රණපුර” හා  මාලිගාවේත 

මහල් නිවාස සාී ර්ණය යන මහල් නිවාසවල ිරටින ිරයලු පුවල් 

සඳහා රුපියල් 12 222 සහන මල්ල ලබා  ජමට අපි කටයුතු කරලා 

තිශබනවා. 

705 706 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ඒ වාශේම තමයි  රුපියල් 5 222ක  ජමනාව ලබා ජමට 

තිඹිි ගස්යාය රාශද්ය ය ශල්කම් ශකොේඇාසයට අයේ පුවල් 

35 157ක් සුු සුකම් ලබන පුවල් හැටියට අපි ශතෝරාශගන 

තිශබනවා. ඒ අති න් පුවල් 32 532කට ශම් ශවනශකොට අපි 

රුපියල් 5 222ක  ජමනාව ශගවා අවසන් කර තිශබනවා. ඊශම 

සවස් ශවනශකොට තව පුවල් 2 627ක් ඉතිි ශවලා තිශබනවා. ඒ 

පුවල්වලටේ රුපියල් 5 222ක  ජමනාව ලබා ශෙන්නට තිශබනවා.  

ඒ වාශේම  ශකොළඹ රාශද්ය ය ශල්කම් ශකොේඇාසය තුළ පුවල් 

6  57 න්  පුවල් 0  030කට ශම් ශවනශකොට අපි රුපියල් 5 222ක 

 ජමනාව ලබා ජලා තිශබනවා. එයින් තව ඉතිි ශවලා තිශබන පුවල් 

22 105 සඳහා අපි ඉතාම කඩිනමින් රුපියල් 5 222ක  ජමනාව 

ලබා ජමට කටයුතු කරනවා. අශම මශනෝ ගශන්සන් මන්ත්රීතුමා 

රකා  කළ පි දි අපි පසුගිය කාලසීමාව තුළ අශම විපක්ෂ 

නායකතුමාේ  ඒ වාශේම  ශකොළඹ දිස්්රික්කශම ිරයලු 

මන්ත්රීවරුේ  ඇමතිවරුේ කැඳවලා ශකොළඹ රශද් ශම ඇති ශවලා 

තිශබන ශම් වයාූලල තේේවය පිළිබඳ සාකච්ඡා කළා. එහි ජ  

එතුමන්ලා අපට වි ාල සහශයෝගයක් ලබා ු න්නා. විශ  ෂශයන්ම 

මා කියන්නට නනෑ  ශම් අවස්ථාව වන විට ශමෝෙර ඉබ්බශගවේත 

කියන රශද් ශම වි ාල නතාවක් පාරට බැහැලා ිරටින බව. 

නමුේ ශම් විධියට කටයුතු කිරීම සුු සු නැහැ. අපි ශම් සටන් 

කරන්ශන්  අපි ශම් ශසල්ලම් කරන්ශන් මිනිස් ජීවිත එක්කයි. ඒ 

නිසා ශම් ශකොවිඩ්-1  වසාගතය හමුශ  නතාව වීථි බැස්සීම 

තුළින් තවේ ශම් ශකොවිඩ්-1  වසාගතය පැතිර ගිශයොේ නැවත 

වතාවක් අපට ශම් රශද්  ුවශෙකලා බවට පේ කරන්න ිරද්ා 

ශවනවා. ඒ නිසා මා ඉතාම  ශගෞරවශයන් ඉල්ලා ිරටිනවා - 

 

ගුණ මනනෝ ගනන්ෙන් මහතා  
(ைொண்புைிகு  ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි ඒ ශගොල්ලන් වීදි බැස්සුශ  නැහැ.  

 

ගුණ ිනම්ජර්) ප්රදීප් උුගනගොඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரைஜர்) பிரதீப் உந்துதகொட)  

(The Hon. (Major) Pradeep Undugoda) 

ඔබතුමා ඒ අය වීදි බැස්සුවා කියලා මම කි ශ  නැහැ ශන්. 
 

ගුණ මනනෝ ගනන්ෙන් මහතා  
(ைொண்புைிகு  ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ඒ ශගොල්ලන් ස්ශ ච්ඡාශවන් වීදි බැහැලා ඉන්නවා. ඒ ඉන්ශන් 

කන්න නැති මිනිස්සු. එා් අයට කන්න නැහැ; ශබොන්න නැහැ; 

ජීවේ ශවන්න විධියක් නැහැ කියනවා. ශම් සභාශ  අවාානයට 

ඒක ශගනාශ  ඒකයි. ඒක ශේරුම් ගන්න. 

 

ගුණ ිනම්ජර්) ප්රදීප් උුගනගොඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரைஜர்) பிரதீப் உந்துதகொட)  

(The Hon. (Major) Pradeep Undugoda) 

ගරු මශනෝ ගශන්සන් මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා මැදිහේ වූ 
කථාවක් මම කි ශ  නැහැ. [බාාා කිරීමක්] ඉබ්බශගවේත -[බාාා 
කිරීමක්] ඔබතුමා ඒක බාර ගන්න එපා. [බාාා කිරීමක්] ඉන්න  
ගරු මන්ත්රීතුමා මම කියන්නම්. ශම් ඉබ්බශගවේත රශද් යට ීනට 
දින ශෙකකට ශපර රුපියල් 5 222ක  ජමනාව අපි ශගවා අවසන් 
කර තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් රුපියල් 5 222ක  ජමනාව ශගවා නැති 
රශද් යක නතාව ශනොශවයි වීදි බැහැලා තිශබන්ශන්.  වීදි 
බැහැලා තිශබන්ශන් රුපියල් 5 222ක  ජමනාව ශගවපු රශද් යක 
නතාව. ගරු මශනෝ ගශන්සන් මන්ත්රීතුමනි  අපි ශම් කටයුේත 
කරනශකොට පක්ෂ විපක්ෂ ශේෙයකින් ශතොරව අශම ගරු විපක්ෂ 
නායකතුමා අපට වි ාල සහශයෝගයක් ලබා ශෙන බව මා 

කියන්නට නනෑ. ඒ නිසා එතුමාේ සමඟ මා එන අඟහරුවාො 
නැවත සාකච්ඡාවක් කැශඳ වා  ශම් ශවනුශවන් අපි ගත යුතු ක්රියා 
මාර්ග ශමොනවාෙ කියලා සාකච්ඡා කරන්න. ශකොළඹ දිස්්රික්කය 
තුළ නතාව අසරණ ශවලා නැහැ. ශකොළඹ දිස්්රික්කය තුළ 
ිරටින ිරයලු නතාවට අපි සහන සලසා තිශබනවා  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්ත්රීතුමනි.    

අය වැය පිළිබඳව විවාෙ කරන ශමොශහොශේ   අමතර ර ්නයක් 
හැටියටයි මා ශම් පිළිතුරු ලබා ු න්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ෙැන් මම අය වැය විවාෙයට 
සම්බන්ා ශවන්නම්.    

අපි අෙ ශම් 2221 අය වැයට මුුවණ ශෙන්ශන් රට වාශේම 
ශලෝකයම ශගෝීනය වසාගතයකට මුුවණ  ජලා තිශබන අවධියකයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ නිසා අපට ශම්ක ශලොකු 
අභිශයෝගයක්. ශම් අය වැය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනශකොට අපි 
හැශමෝම ිරතන්නට නනෑ  ශලෝකශම සෑම රටක්ම අෙ ශම් ්ර්ථික 
අර්ුණෙයට මුුවණ  ජලා තිශබන බව. ශම් අය වැය අපි ඉදිි පේ 
කරලා තිශබන්ශන් මූලිකවම අශම "ශසෞභාගයශම ෙැක්ම" පෙනම් 
ශකොටශගනයි. එම රකා නශම පළමුවැනි වසශර් අය වැය 
හැටියටයි අපි ශම් අය වැය ඉදිි පේ කරලා තිශබන්ශන්. 

ශම් රශේ අපි ෙකින රාානතම සම්පත මානව සම්පතයි. මානව 

සම්පත සාවර්ානය කරන්නට ශයෝනා කර ඇති වි ාල වැඩ 

ශකොටසක් ශම් අය වැය තුළ අපි ෙකිනවා. විශ  ෂශයන්ම ඉාග්රීිර 

භාෂාව සහ පි ගණක ශතොරතුරු තාක්ෂණය වි ්වවිෙයාල ිරසුන්ට 

අනිවාර්ය කරලා තිශබනවා.  

ඒ වාශේම   තාක්ෂණ ක්ශෂ ත්රය පුළුල් කිරීම ශවනුශවන් 

මිලියන 8 222ක මුෙලක් ශම් අය වැය තුළින් අපි ශවන් කරලා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම  තාක්ෂණ උෙයාන ශවනුශවන් මිලියන 

12 222ක්  ු රස්ථ අායාපනය ශවනුශවන් මිලියන 3 222ක්  

තාක්ෂණ විෙයාල නවීකරණය කිරීම සඳහා මිලියන 3 222ක් ශවන් 

කරලා තිශබනවා.  වෘේතීය පුුවණු ්යතන සඳහා වාර්ෂිකව බඳවා 

ගන්නා ිරසුන් රමාණය ලක්ෂශම ිරට ලක්ෂ ශෙක ෙක්වා අපි වැඩි 

කරලා තිශබනවා. වෘේතීය අායාපනය ලබන ිරසුන්ශේ 

සහභාගිේවය පෙනම් ශකොටශගන මසකට රුපියල් 0 222ක 

ශිෂයාාාරයක් ලබා ජමටේ ශමම අය වැය තුළින් අපි කටයුතු 

කරලා තිශබනවා.  ශමම වෘේතීය අායාපනය ලබා පිටව යන ඒ 

ිරසු ිරසුවියන්  ලබා ගේත ෙැනුම මුල්ශකොටශගන වයාපාරයක් 

්රම්භ කරන්නට රුපියල් ලක්ෂ 5ක මුෙලක් ිරයයට 0ක් වැනි 

ඉතා අක් ශපොීන අනුපාතයක් යටශේ ලබා ශෙන්නටේ අපි ශම් අය 

වැය තුළින් ශයෝනා කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම  ශපෞද්ගලික 

අා ශම වෘේතීය අායාපන ්යතනවල ොයකේවය වර්ෂයකට 

ිරසුන් 52 222 ෙක්වා වැඩි කිරීමට අපි කටයුතු කරලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශම ෙමිළ පක්ෂ නි ශයෝනය 

කරන සමහර මන්ත්රීවරු පටු ශද් පාලන අරමුණු මුල් ශකොටශගන 

තමන්ශේ නි බිම් සාකල්පය වාශේම  ශම් රශේ විරු දිනය 

සැමරීම් පිළිබඳව කථා කළ බව මා කියන්නට කැමතියි.  

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is up.  Please wind up now.   

 
ගුණ ිනම්ජර්) ප්රදීප් උුගනගොඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரைஜர்) பிரதீப் உந்துதகொட)  

(The Hon. (Major) Pradeep Undugoda) 

ශකොන්ෙ පණ නැති  කශ  රුකාවක් නැති නායකයන් ශම් රට 

පාලනය කරන කාල සීමාව තුළ ශම් රශේ විරු දින සමරන්නට 

ඇති. ඒ වාශේම  ාතික ගීය භාෂා ශෙකකින් ගායනා කරන්නට 
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ඇති. නමුේ ශගෝඇාභය රාපක්ෂ මැතිතුමා ශම් රට පාලනය කරන 

 තාක් කල් අපි විරු දින සමරන්න ඉඩ ශෙන්ශන් නැහැ කියන 

කාරණය මම ඉතාම ශගෞරවශයන් කියන්නට කැමැතියි. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. G.G. Ponnambalam.  

       
ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Presiding Member, how much time do I have? 
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, the time is very short; you have 12 
minutes. 

 
[2.50 p.m.] 
 

ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Thank you.  

Sir, on the first day of the most auspicious week of the 
Tamil political calendar, I bow my head in paying respect 
to those who paid their dear lives in fighting for the rights 
of the Tamil people and liberation of the Tamil nation. - 
[Interruption.] A war criminal  

 

[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

voices his sad voice. 

 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගුණ ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එතුමා ත්රස්තවා ජන් සමරන 

ගමන් හමුොපතිට කියනවා  "යුෙ අපරාාකාරශයක්" කියලා. [බාාා 

කිරීම්] ශම් තනිකර ත්රස්තවාදිශයක්. 
 
[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

It is not a point of Order. 

 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගුණ ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා      
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka)  
හමුොපතිට කියනවා  "යුෙ අපරාාකාරශයක්"ලු. ශම් වාශේ 

ත්රස්තවා ජන්ට  
[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

්ශයේ ඔළුව උස්සන්න ශෙන්ශන් නැහැ.   ්ශයේ ත්රස්තවා ජ පාේ 

ොන්න එන්න එපා ශම් රශේ. [බාාා කිරීම්] 
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! - [Interruption.] Hon. G.G. 

Ponnambalam, you have the Floor. - [Interruption.] Hon. 
Members, please sit down. 

       

ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Presiding Member, when this Government took 
office, the Tamil National People’s Front had no illusions 
that this Government is not going to address the Tamil 
national question. That they have no idea of finding a 
political solution to the Tamil national question was not 
something that we doubted. Neither did we doubt their 
willingness to look at war crime charges and make sure 
that such crimes do not take place in the future.  

 

ගුණ ිආචාර්ය) සුනර්න්  රාඝවන් මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுரரன் ரொகவன்) 

(The Hon. (Dr.) Suren Raghavan)  

Investigate both sides. 
 

 

ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Yes, both sides. We are not shying away. 

 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගුණ ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

Sir, I rise to a point of Order. 

Do not forget what the LTTE had done.  The LTTE 
was murdering innocent women, innocent children and 
they were also murdering Buddhist priests! - 
[Interruption.] 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. G.G. Ponnamblam, you have the Floor. 

       

ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Sir, we had no doubt that the Government will not 
look at those two key issues that the Tamils consider 
important. But, there was one thing that the TNPF 
thought this Government might  actually look into and 
that is development because His Excellency the President 
and the Prime Minister, on numerous occasions, have 
been telling that there is no ethnic problem in this country 
and that development will sort it out. For the last 30 odd 
years or even more, in fact, since the Federal Party took 
to the main stream of leadership in Tamil politics and 
since Tamil leaders did not join the Government of the 
day, take up ministerial portfolios and work for their 
people, the people have not got development and that is 
the issue. Therefore, we expected that they will provide 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

with development and will make sure that the North and 
the East that had been battered for over 30 years in war 
will be rebuilt and the people’s economy will be 
strengthened where the people can revive and survive. 
That was the expectation we had from this Government, 
that at least when it comes to the question of development 
and economy, they would try and be fair and recognize - 
[Interruption.]  Could you listen? We expected that they 
would try and be fair in recognizing the difference in the 
North and the East, that they would recognize the fact that 
for 32 years, the North and the East have been 
demolished, that the people’s economy has been smashed 
and that for a good part of the 32 years, the North and the 
East had an economic embargo where a litre of petrol 
used to cost as much as over Rs. 1,500. People could not 
fish. - [Interruption.] The North-East economy’s mainstay 
is fishing and agriculture. People could not fish; people 
could not do agriculture. - [Interruption.] 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  ගරු මන්ත්රීවරුනි  වාඩි ශවන්න. 

 

ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
Vast tracts of land were no-go zones in the Jaffna 

District when General Sarath Fonseka was the Jaffna 
Commander. He knows, for security reasons at that time, 
almost 30 per cent of the Jaffna District was under 
military control, that it was a high security zone.   

     
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගුණ ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සරේ ශෆොන්ශස කා මැතිතුමා. ඔබතුමාශේ නම සඳහන් 

ුවණු නිසා අවස්ථාව ශෙනවා.  

 
ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
Please, do not take my time. 

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, I will not deduct it from your time. 
 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගුණ ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
Yes, I know that agriculture and everything was 

destroyed, but it was not due to the actions of the military, 
but due to the actions of the terrorists.   

ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Could you listen? 
 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගුණ ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
I am listening and I am answering you! 
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon.  Ponnambalam, you have the Floor again. 
 

ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

I do not want an answer. Just listen!  
 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගුණ ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
You mentioned my name!  

 

ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Sit down and listen!  

So, that was just one example. Thirty per cent of the 
Jaffna District was under military rule; it was a high 
security zone where people could not go. That was the 
state the Tamil people were in for over 32 years. When 
you came out of this war, regardless of the fact that the 
ethnic question still stands and that the military and the 
Government is accused of heinous crimes - we will keep 
that aside for a moment - at least on the question of 
development, one expected that this Government which 
has been trying to say that development - 

 

ගුණ නිමල් ලාන්ො මහතා ිග්රාමීය ය මාර්ග හා අවන ේෂ 

යි,තල පහසුකම් රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ - கிரொைிய வீதிகள் ைற்றும் ஏமனய 

உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and 
Other Infrastructure) 
Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඉතාම වැරදි පූර්වාෙර් යක් 
ලබා  ජමක් ෙැන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ   ිරු  ශවනවා. එතුමා ඉතාම 

පැහැදිලිව කියනවා   රය  ාතන  කළා කියලා. රය  ාතන 

කරලා නැහැ  හමුොව  ාතන කරලා නැහැ. ඒ නිසා එතුමාශේ 
වනන ඉල්ලා අස් කර ගන්න කියන්න මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. රය ශහෝ හමුොව මිනිස්සු  ාතනය කරලා නැහැ  
ත්රස්තවාදින් තමයි   ාතන කරලා තිශබන්ශන්. [බාාා කිරීම්] 

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Ponnambalam, you have the Floor. You 

continue. ගරු මන්ත්රීවරුනි වාඩිශවන්න -  [බාාා කිරීම්] That is 
not a point of Order. 
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ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
My question is this. Hon. Presiding Member, why is it 

that on the question of development, this Government 
refuses to accept that the North and the East which have 
been battered by a war should be seen separately? - 
[Interruption.]  Why is it that this Government cannot 
declare the North and the East as a war-affected area and 
why is it that this Government cannot first protect the 
very vulnerable people of the North and the  East and 
their economy so that at least in the future, they can - 
[Interruption.]  One day - [Interruption.] 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! - [Interruption.] Order, please!  

ගරු මන්ත්රීවරුනි වාඩි ශවන්න. එතුමාශේ කථාව කරශගන 

යන්න ඉඩ ශෙන්න. ඉන් පසුව තමුන්නාන්ශස ලා උේතර ශෙන්න. 

[බාාා කිරීම්] ගරු මන්ත්රීවරුනි  වාඩි ශවන්න. එශහම 

ශනොුවශණොේ මම තමුන්නාන්ශස ලා නම් කරනවා  සභාශවන් 

එළියට යවන්නට. 

   

ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

What are you afraid of? Why have you not done that? 
- [Interruption.]  This Government - [Interruption.]  

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීවරුනි  මම ඔබතුමන්ලා නම් කරනවා සභාශවන් 

එළියට යවන්නට. Point of Order එකක් තිශබනවා නම් ඒක 

කියන්න.  

      
ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

People expected that at least this Government would 
do that because they claim to be centre-left.                                         
- [Interruption.]  The Hon. Vasudevea Nanayakkara is 
here. It is the Left's cornerstone principle that vulnerable 
people must be protected, that vulnerable economies must 
be protected and built. The Hon. Prime Minister is a 
leftist at heart. He should have made sure that the 
vulnerable people who had been facing a war situation for 
32 years should be protected, that those people’s economy 
should have been protected, but that has not been done. - 
[Interruption.]  So, you have failed even on the question of 
development as that has not been done. You expect those 
people’s economy, which has been battered for 32 years, 
to compete with the economy of the rest of the country. - 
[Interruption.]    

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීවරුනි  කරුණාකරලා වාඩිශවන්න. Order, please! 

- [Interruption.]  

ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

What you are doing, Hon. Member, is - [Interruption.]  
 

ගුණ අන ෝක ප්රියන්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு அரசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
No, no, I will not allow a point of Order to disrupt the 

Sitting.- [Interruption.] මුලින්ම තමුන්නාන්ශස ලා 
වාඩිශවන්න. [බාාා කිරීමක්] 
     

ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam) 

What the Government is doing is that they are 
sustaining poverty in the North and the East to make sure 
that the people of the North and the East are pauperized. - 
[Interruption.] 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ජී.ජී. ශපොන්නම්බලම් මන්ත්රීතුමනි  මට මිනිේතුවක් 

ශෙන්න; Hon. Ponnambalam, give me a minute. - 

[Interruption.] 

ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමාශේ point of Order එක 

ශමොකක්ෙ? 

 

ගුණ අන ෝක ප්රියන්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு அரசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මන්ත්රී වරරසාෙවලට 

මුවාශවලා ශම් විධියට ාතිවාෙය අුවස්සන්නට බැහැ. ඒක 

කරන්නට ඉඩ ශෙන්න එපා. කරුණාකරලා හැන්සාඩ් වාර්තාශවන් 

ශම්වා අයින් කරන්න.  

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ පිළිබඳව තමුන්නාන්ශස ලා කථානායකතුමාට පැමිණිල්ලක් 

කරන්න. එවිට  ඒක අපි බලන්නම්.  
 

ගුණ ඉන්දික අනුුණධ ධා නහේරත් මහතා   
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
What is your point of Order? 
 

ගුණ ඉන්දික අනුුණධ ධා නහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එතුමාට කියන්න   උතුරු - 

නැශඟනහිර නැවත පදිාික කිරීම ශවනුශවන් රුපියල් බිලියන 7කට 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

වැඩි මුෙල් ශවන් කරලා අය වැය තුළ තිශබනවා කියලා. ඒවා 

බලලා  පසුගිය වතාශ  ශවන් කළ මුෙල්වලින් වැඩ කළ හැටි 

බලලා කථා කරන්න කියන්න. එතුමා ාතිවාෙය විතරයි කථා 

කරන්ශන්.  
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

have the Floor. - [Interruption.] 
 

ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Sir, you must not subtract my time. 
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මම තමුන්නාන්ශස ලාශේ points of Orderවලට අවස්ථාව 

ශෙන්ශන් නැහැ  වාඩිුවශඩු නැේනම්. මම නැවත කියන්න 

යන්ශන් නැහැ. ්ඩුක් පක්ෂශම ගරු මන්ත්රීවරුන් වාඩි ශවන්න. 

ඔබතුමන්ලාශේ points of Orderවලට මම අවස්ථාව ශෙන්ශන් 

නැහැ  තමුන්නාන්ශස ලාට ශහොිනන් හැිරශරන්නට බැි  නම්. [බාාා 

කිරීම්] 
 

ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam) 

Sir, they cannot. You must now subtract my time. - 
[Interruption.] 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Ponnambalam, you continue with your speech as 

your time is running out. 
 

ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Sir, this Government’s intention, I say with utmost 
respect and responsibility, is to perpetuate pauperization 
of the North and the East. - [Interruption.] It is to 
perpetuate pauperization of the North and the East to a 
point where the Tamil people leave this country! Instead 
of building up the economy of the people of the North and 
the East, what you are doing is building infrastructure. 
You are spending billions on infrastructure. - 
[Interruption.]  When this country cannot afford to build 
roads, you are making them. Why? You are making roads 
to make sure that the pauperized Tamil people have no 
way to compete and that they leave the North and the 
East. You create the infrastructure for colonization to take 
place. That is what is happening because no sensible, left-
thinking Government would prioritize infrastructure over 
a pauperized population. - [Interruption.] So, that is what 
you are doing; that is the reality. - [Interruption.] 
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීවරුනි  වාඩිශවන්න. මම points of Order raise 

කරන්න ශෙන්ශන් නැහැ  එතුමාශේ කථාව අවසන් කරනතුරු.                                                              

ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Under the Head of Agriculture, the Hon. Minister of 
Finance stated that he wants every inch of agricultural 
land used. That is correct. Every inch of agricultural land 
must be put to use. The war-affected North-East people 
are recovering; they are trying to pick up the pieces. They 
have been systematically driven away from their lands. 
When those people are trying to go back to their lands, it 
is this very same Government that is preventing those 
people from toiling the land. Why are you doing this? 

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is almost up. Please wind 

up.    

     
ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

These are the people who have been pauperized for 30 
years and they are now trying to pick up the pieces. - 
[Interruption.]  The Hon. Prime Minister, under "Local 
Dairy Industry" in the Budget Speech, says that he wants 
to increase milk production.  

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is up. Please wind up. - 

[Interruption.]  

 
ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Do not interrupt. Please, look at this.  

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Gevindu Kumaratunga. - 

[Interruption.]  Order, please! 

ගරු ශගවිඳු කුමාරතුාග මැතිතුමනි  කථා කරන්න. ඔබතුමාට 

අවස්ථාව තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 3.23] 

 

ගුණ නගවිුග කුමාරතුවග මහතා 
(ைொண்புைிகு தகவிந்து குைொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම් අය වැය කථාව තුළ 

ඇේත ව ශයන්ම සාවාෙයට ගත ශනොහැකි  ගැඹුරු කාරණා 

සම්බන්ාශයන් ීනට ශපර රකා යට පේ ුවණා. ශෙමළ න වර්ගය 

නිශයෝනය කරන - [බාාා කිරීමක්] 
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීවරුනි  ඔබතුමන්ලා ෙැන්වේ වාඩිශවලා ගරු 

මන්ත්රීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ශෙන්න.  
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ගුණ නගවිුග කුමාරතුවග මහතා 
(ைொண்புைிகு தகவிந்து குைொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

ඒ අය  ාතනය ශකරුශඩු කාශගන්ෙ යන්න අපි වාශේම ශම් 

රශේ නතාවේ ෙන්නවා. එය අපි හැශමෝම අේවිඳපු ශෙයක්.  

ශෙමළ නයා අවසාන ව ශයන් අශම රශේ වීශරෝොර හමුො විිරන් 

ශබ්රා ගේ බවෙ  ලක්ෂයකට අධික නතාවක් - 
 

ගුණ ිආචාර්ය) සුනර්න්  රාඝවන් මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுரரன் ரொகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
What is your point of Order? 

 

ගුණ ිආචාර්ය) සුනර්න්  රාඝවන් මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுரரன் ரொகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

Sir, I want to put one factor before this House very 
correctly. As the Governor of the Northern Province, I 
tried my level best to bring back  83,000 Tamils who 
were in Tamil Nadu. It is the TNA which blocked me; it 
is the TNA which blocked all those efforts. - 
[Interruption.] 

 

ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
Ah! 
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශගවිඳු කුමාරතුාග මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා කථා කරන්න.  
 

ගුණ නගවිුග කුමාරතුවග මහතා 
(ைொண்புைிகு தகவிந்து குைொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   ශම් අය වැය පිළිබඳ සාවාෙය  

අශම රට ශගන යන දි ාව පිළිබඳ සාවාෙය ඇේතටම අපි 

හැශමෝටම වැෙගේ.  [බාාා කිරීමක්] 
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඔ   ගරු ශසල්වම් අවඩක්කලනාෙන් මන්ත්රීතුමා  
 

ගුණ නෙල්වම් අඩඩක්කලනාදන් මහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
முன்னொள் ஆளுநர் அவர்கள் தபொய் கூறுகின்றொர். அவர் 

ஆளுநரொக இருந்த கொலத்திரல ஒன்றுரை தசய்யவில்மல. 

இந்தியொவிலிருந்த ைக்கமள இங்கு அமழத்துவருகின்ற  

அமனத்து விடயங்களுக்கும் நொங்கள் ஆதரவளித்ரதொம். 

ஏதனன்றொல், இங்ரக நிலங்கள் இரொணுவத்தினரொலும், சிங்கள 

ைக்களொலும் பறிரபொகக்கூடொது என்பதற்கொக அந்த 

முயற்சியிமனச் தசய்ரதொம்.   
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශගවිඳු කුමාරතුාග මන්ත්රීතුමනි  කථා කරන්න.  [බාාා 

කිරීමක්] 

ගුණ නගවිුග කුමාරතුවග මහතා 
(ைொண்புைிகு தகவிந்து குைொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

ඔබතුමා  මට නියමිත කාලය ලබා ශෙයි කියා මම හිතනවා. 
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ලබා ශෙනවා. හැබැයි  ඔබතුමාශේ පක්ෂශම මන්ත්රීවරුන්ම 

තමයි බාාා කරන්ශන්. 
 

ගුණ නගවිුග කුමාරතුවග මහතා 
(ைொண்புைிகு தகவிந்து குைொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

නැහැ  ඔබතුමා ගරු ශසල්වම් අවඩක්කලනාෙන් 

මන්ත්රීතුමාට "මයික්" එක ු න්නා ශන්. 
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ කාලය මම ලබා ශෙන්නම්. 
 

ගුණ නගවිුග කුමාරතුවග මහතා 
(ைொண்புைிகு தகவிந்து குைொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

ශගෝඇාභය රාපක්ෂ නාධිපතිතුමාට ු න් හැටනව ලක්ෂයක් 

වූ නවරශමහි  ශම් නව රයට  පවතින සමානුපාතික ඡන්ෙ රමය 

තුළ ලබා ගැනීම අතිු ෂ්කර වූ තුශනන් ශෙකක න වරමක් ලබා 

 ජශමහි අර්ථය වි ෙ කර ෙැක ගැනීම මත ිරු  කළ යුේතක්. [බාාා 

කිරීමක්] 
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, let him finish his speech. I will give 

you time afterwards.  
 

ගුණ නගවිුග කුමාරතුවග මහතා 
(ைொண்புைிகு தகவிந்து குைொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

1977 ජ ශේ.්ර්. යවර්ාන මැතිතුමාට ශම් රශේ නයා ු න් 

න වරම  ඒ තාක් නිෙහශස  පටන් අප ් ගමන් මඟ ශවනස් කළ 

න වරමක්. ඒ වනතුරු  - [බාාා කිරීමක්] 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Sit down, Hon. Member, I will give you time after his 

speech.  
 

ගුණ නගවිුග කුමාරතුවග මහතා 
(ைொண்புைிகு தகவிந்து குைொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එය  ඒ තාක් පැවති ශ්රී ලාකා 

නිෙහස් පක්ෂය මුල් කරගේ වාමාාශික රයන් පමණක් ශනොව  

එක්සේ ාතික පක්ෂ රයන්ෙ අක් වැඩි ව ශයන් රැශගන ් 

සුබසාාන රායය ශවනුවට  ශද්ය ය ශගොවිතැන හා ළෙරු විශයහි 

පැවති මුේ ශම් රශේ අව යතා සපුරාීනම අරමුණු කරගේ ශරදි 

පිළි  කඩොිර  ිරශමන්ති  ටයර්  වාශන් ් ජ කර්මාන්ත  

ඉශලක්ශට්රොනික නිෂ්පාෙන හා රථ වාහන එකලස් කිරීම ් ජ 

ිරයල්ල අතහැර  ණය ්ාාර මත පෙනම් වූ  ්නයන-අපනයන 

ශවශළඳාම මතම පෙනම් වූ විවෘත ්ර්ථිකයක් සඳහා රට ශයොමු 

කළ නවරමක්. එය සවිඥානික තීන්ු වකට වඩා  1 72-1 77 

රශම සාානීය අරමුණු ශවනුශවන් විඳීමට ිරු  වූ ු ෂ්කරතාවලට 

717 718 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ෙැක්වූ අරුණද්ා රතික්රියාවක්. එො ශම් රශේ නයා ඒ අඥාන 

තීරණය ශවත ශයොමු ශවමින් ිරටි ්කාරය   නිෙහිරන් පසු යුගශම 

අපශේ විශිෂ්ටතම සාහිතයාරයා  රාඥයා වන ගුණොස 

අමරශස කර 1 76 වසශර් ජ රනනා කළ "අුණද්ෙස්ස යුගයක්" 

කෘතිශයන් ෙක්වා තිුණශඩු ශමශලසයි.  

"පසුබෑම්  යග්රහණ  ශබොරු වළවල්  වල්මේවීම් අස්ශසන් 
කරශගන ් ගමන ශමශතක් අල්ලාශගන ් කණ වැල අේහැර 

පැහැදිලි ෙර් නයකින් යුතුව කරශගන යෑම ශහෝ අේහැර ෙැීනම 
ශහෝ ශම් තීරණාේමක අවස්ථාව විිරන් විසඳනු ලැශබතියි මම 

වි ්වාස කරමි.  ඒ ගමන අේහැර ෙැීනම යනු ්ිරයාශ  ශබොශහෝ 
රටවල් පේව ඇති ශ ෝනනීය  ු ර්භාගය ඉරණම ශවත අපෙ 

පේවීමයි."   

1977 රශම මුෙල් ඇමතිවරයකු වූ ශරොනී ෙ මැල් මහතා එො 

ශම් ගරු සභාවට රකා  කශළ   ලැශබන ණය ්ාාරවලින් කුමක් 

කරන්නෙැයි ිරතා ගැනීමටේ අපහසු බවයි. එො  1 77 ජ අපශේ 
සමස්ත විශද්ය ය ණය රමාණය රුපියල් බිලියන 12.5යි.   221  ජ 

අපශේ විශද්ය ය ණය රමාණය රුපියල් බිලියන 6 022යි. එො 
ඉාග්රීසීන්ශේ ්ඩුක්ව ශනොමිශල් අරක්කු ශපොවා ශම් රශේ නතාව 

මේපැනට ඇබ්බැහි කශළ  යම් ශස ෙ  එශලසම ණයට හිඟා කන 
ාතියක් බවට අෙ අප  පේකර තිශබනවා. 

1977 ජ විවෘත ්ර්ථිකශයන් ඇරඹි ගමශන් උච්න ස්ථානය 
පසුගිය රනිල් විරමිරාහ අගමැතිතුමාශේ  විශද්  කටයුතු අමාතය 

ශමන්ම  මුෙල් අමාතය මාගල සමරවීර මැතිතුමාශේෙ රය විිරන් 
සනිටුහන් කළා. ්ර්ථික විවෘතභාවය  ්ර්ථික පරගැතිභාවය 

විිරන්  ස්වාධීන රායයක් යන්න අර්ථ විරහිත කළ ජිනීවා 32/1 

එකඟතාව මඟින්  ශමරට පුරවැිරයා ශම් රශේම සුළුතරයක් 
ශකශරන ETCA ගිවිසුම  නැේනම් ඉන්දියාව හා යාවන පාලම 

මඟින්   ශම් පින් බිම ඇශමි කානු ශගොු රු බිමක් ශකශරන ACSA 
සහ SOFA ගිවිසුම් මඟින්  ඒී ය රායය සී සී කඩ  කිරීම අරමුණු 

කරගේ ශෆඩරල්  නැේනම් 'ඔරුමිේතනාක්' වයවස්ථාව මඟින් 
වසර ෙහස් ගණනක ශශ්ර ෂ්ඇ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන 

නතාවක් ම බිමක් රහිත සරණාගතයන් බවට පේ කිරීම ෙක්වා 

රැශගන යෑම ඒ ු ර්ොන්ත රශම කාර්ය සාානය වී තිුණණා.  

ඒ අනුව ගේ කල  ශගෝඇාභය රාපක්ෂ නාධිපතිතුමාට හා 
අප රයට ලැුණණු සුවිශ  ෂී නවරම ශම් ිරයල්ල පිටු ෙැී මට ු න් 

න වරමක් බව රනිල් විරමිරාහ හිටපු අගමැතිතුමා   මාගල 

සමරවීර හිටපු විශද්  කටයුතු ඇමතිතුමා  හිටපු මුෙල් ඇමතිතුමා 
රාාන එක්සේ ාතික පක්ෂයට අේකර  ජ ඇති ඉරණශමන් 

පැහැදිලි ශවනවා. ඒක  1 77න්  ඇරඹි ශම් ගමන  "ෙැන් ඇති  
නවේවනු!" යැයි කියූ නවරමක්.  

රට අනාථ භූමියක් කරවන ඒ රශම වයවස්ථා ශයෝනාව 
පැරදූ අශම රශේ නතාව රශේ ඒී යභාවය  ක්තිමේ කරන  

රාය පාලනශම ජ ගම්බෙ ිරතුම් පැතුම් නිිර පි දි නිශයෝනය වන  
නව වයවස්ථාවක් පිළිබඳ අශමක්ෂා ෙල්වා ශගන ිරටිනවා.  එවන් වූ 

වයවස්ථාවක් අර්ථවේ කරගත හැකි වනුශම  ඒ හා බැඳුණු 
්ර්ථිකයක් කරා අප රට ශයොමු කර ගේශතොේ පමණයි. ඒ අනුව 

අපට අව ය වන්ශන්  ගම මුල් කරගේ ග්රාීනය ්ර්ථිකය  ක්තිමේ 
කරන අය වැයක්;  ක්තිමේ ාතික ්ර්ථිකයක් ශගොඩ නඟා 

ගැනීමට පෙනම සපයන අය වැයක්. අෙ ාතික ්ර්ථිකයක් ශගොඩ 

නඟා ගැනීශම් වැෙගේකම අවාාරණය ශකශරන්ශන් අපශේ 
ශද්ය ය අේෙැී ම්වලින් පමණක් ශනොශවයි.  අෙ ාතයන්තරශමෙ 

ෙක්නට ඇේශේ සාරාන්ති සමයක්.  

2001 වසශර් නි ශයෝර්ක් ශලෝක ශවශළඳ මායස්ථානයට  එහි 
ද්විේව කුලුනුවලට එල්ල වූ රහාරය කියා පාන්ශන්  රාේානයට 
ශද්  සීමා විවෘත කරවූ ඇශමි කාවට ශ්රමයට  ත්රස්තවාෙයට ශද්  

සීමා බැඳීමට බැි  බව යැයි එො අපි ශපන්වා ු න්නා.  
ශමක්ිරශකෝශ  ශද්  සීමා තාමප බැඳීම ගැන  ලාභ ශ්රමය ශසොයා 
අප්රිකාවට ්ිරයාවට ගිය ්ශයෝන නැවත තම රටට ශගන්වා 
ගැනීම ගැන ඇශමි කාවට අෙ කථා කිරීමට ිරු වී තිශබනවා. ට්රම්ම 
පාලනය ුවු  පුද්ගල අවභාවිතයක් පිළිබඳ ිකත්රයක් පමණක් ශනොව  
ශගෝීනයකරණය හමුශ  බටහිර සභයේවය අෙ මුුවණ ශෙන 
උභශතෝශකෝටිකය පිළිබඳ රකා නයක්.  

ඒ අනුව ගේ කල  ශම් අය වැය නිවැරදිෙ  නිවැරදි දි ාවට අප 

ශයොමු කරමින් තිශබන්ශන්ෙ යන ර ්නයට පිළිතුරු ශසවිය 

හැක්ශක් ශම් අය වැය අපශේ ග්රාීනය ්ර්ථිකය ශපෝෂණය කරයිෙ  

ග්රාීනය න ජීවිතය නඟා ිරටුවයිෙ  ාතික ්ර්ථිකයකට මුල පුරයිෙ 

යන කරුණු මතයි. 221  ජ ලැබූ ශගෝඇාභය රාපක්ෂ 

නාධිපතිතුමාශේ යග්රහණශම පටන්  අග්රාමාතය සහ මුෙල් 

අමාතය මහින්ෙ රාපක්ෂ මැතිතුමා ගේ රාාන මූලයමය තීන්ු  

තීරණ අපට රට ඒ ශෙසට ශයොමු කරන බව පැහැදිලි ශවනවා. 

සහල් මිල පාලනය කිරීම සඳහා ගැසේ පහක් නිකුේ කිරීම පිළිබඳ 

ශබොල් ශ ෝෂා නඟන විපක්ෂයට  221  ශෙසැම්බර් පටන් 

ස්ථිරසාර ශලස ශගොවි නයාට වී සඳහා  රුපියල් 52ක සහතික 

මිලක් ලබා  ජම ශනොශපනීම කනගාටුොයකයි. 2222 මුළු වී 

අස්වැන්න ශම්රික්ශටොන් මිලියන 5.1ක් වන විට  වී සඳහා වන 

සහතික මිශලහි වැඩි කළ රුපියල් 12 නිසා වී අස්වැන්නට එක් වූ 

රමාණශම ්ර්ථික වටිනාකම රුපියල් මිලියන 51 222කට 

අධිකයි.  

ශමම අය වැය තුළින් කුඩා වැ  5 222ක්  6 222ක් 

රතිසාස්කරණය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 12 222ක් ශයෙවීම   

කුඩා ග්රාීනය පාලම් සඳහා රුපියල් මිලියන 7 222ක් ශයෙවීම  

ග්රාීනය මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වි ාල මුෙලක් ශයෙවීම ්දිය 

ග්රාීනය ්ර්ථිකය  ක්තිමේ කිරීමට ශහ තු වනු ඇතැයි මා ිරතනවා. 

සාමානය ශපළ  උසස් ශපළ සමේ වීමට ශනොහැකි වූ අක් 

්ොයම්ලාභි පුවල්වල තරුණ තරුණියන් ලක්ෂයකට නිපුණතා 

ලබා  ජ  රශම රැකියා ලබා  ජශම් වයාපෘතිය පැහැදිලිවම අශම ගම්  

අශම රට ශපොශහොසේ කරන ශයෝනාවලි යකි.  ෙැනට 38 222කට 

පුුවණුව සමඟින් රුපියල් 22 222ක් ලබා  ජමට අව ය ශයොමු කිරීම 

කරනු ලබන්ශන් ්රක්ෂක අමාතයාා ය යටශේයි. ්රක්ෂක 

අමාතයාා යට ශවන් ශකොට ඇති වි ාල මුෙල අපි ෙැකිය යුේශේ 

ශම් රශේ තරුණ තරුණියන් විනයවේ  නිපුණතාවලින් පි පූර්ණ 

වෘේතිකයන් බවට පේ කරන මහා තක්සලාවකට කරන 

්ශයෝනයක් ශලසයි.  

එශස ම  ්නයන සීමා කිරීම මත ශද්ය ය ශගොවිතැන  හා ශද්ය ය 

කර්මාන්ත නැවත නඟා ිරටුවීමට ගන්නා තීන්ු  අපශේ පැසසුමට 

ලක් විය යුතුය. සහනාාාර ගැන  වැටුම වැඩිවීම ගැන විපක්ෂය 

කඳුළු සැලුවෙ  ණය ශනොවී සුබසාාන රායයක් පවේවා ශගන 

යන්ශන් ශකශස ෙ යන්න පිළිබඳව නිවැරැදි ෙැක්මකින් ශමවර අය 

වැය ඉදිි පේ කර තිශබ්. අපශේ සභයේව රායශම පෙනම 

සුබසාානය වූ බවට සැකයක් නැත. එශහේ ඒ සුබසාානය 

ක්රියාේමක වූශම වැ   ඇළ ශ ලි  මාමාවේ  ඒ ෙඬු  ශරෝහල්  

පිි ශවන් පවේවාශගන යෑම මත බව අපි අවශබෝා කර ගත යුතුය. 

සුබසාාන රායශම පෙනම වනුශම සාරවේ ජීවිතයකට අව ය 

කරන යටිතල පහසුකම් සැලසීමයි. ඒ අනුව ගේ කළ ශමවර අය 

වැය අපශේ ම බිම නිවැරැදි දි ාවට ශයොමු කරන අය වැයකි. එහි ජ 

ග්රාීනය ්ර්ථිකය නාවාීනමට  තරුණ තරුණියන් නිපුණතාවලින් 

නාවාීනමට  ාතික ්ර්ථිකය  ක්තිමේ කිරීමට ශකශරන ශයොමු 

කිරීම්  ්ශයෝන  ාතික සාවාෙයක් තුළ වඩාේ රතිඵලොයක කර 

ගත යුතු බව අපශේ අෙහසයි. " ක්තිමේ ාතික ්ර්ථිකයක් මත 

ශගොඩ නැ ශඟන ස්වාධීන ාතික රායයක්" යන්න අෙ ෙවශස  

ාතිශම පැතුමයි.   
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ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊළඟට  ගරු ම ශනෝ ගශන්සන් මැතිතුමා.  

 
ගුණ මනනෝ ගනන්ෙන් මහතා  
(ைொண்புைிகு  ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ශබොශහොම ස්තුතියි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මට 

ශකොපමණ ශවලාවක්ෙ තිශබන්ශන්? 

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
You have very little time, seven minutes. 

 
[අ.භා. 3.13] 
 

ගුණ මනනෝ ගනන්ෙන් මහතා  
(ைொண்புைிகு  ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

Unfortunately, the commotion has eaten up my time 
also.  

අෙ උශද් ශකොළඹ නගරශම උතුරු ශකොළඹ  ශමෝෙර 

ශකොේඇාසශම අලුේමාවත පාශර්  ඉබ්බශග වේත  ශමෝෙර වැනි 

රශද් වල මහ නතාව lockdown එක කඩාශගන පාරට ඇවිල්ලා 

උද්ශ ෝෂණයක් කළා. අශම දිස්්රික්කශම සම්බන්ධීකරණ 

කමිටුශ  සභාපතිතුමා - අශම ර ජම උඳුශගොඩ මන්ත්රීතුමා - ශම් ගරු 

සභාශ  ඉන්නවා. එතුමා එක්ක අපි වැඩ කරනවා. එතුමා ඉන්න 

අවස්ථාශ   ශම් කාරණය ශම් ගරු සභාශ  අවාානයට ශයොමු 

කළා. ඒක මහන නිශයෝජිතයාශේ වග ී මක්. ඒ අවස්ථාශ  මා 

සමඟ ගරු මුජිුණර් රුවමාන් මන්ත්රීතුමාේ ිරටියා.    තමුන්ශේ 

ශකොේඇාසශම  තමුන්ශේ ්සනශම  තමුන්ශේ දිස්්රික්කශම 

ඡන්ෙොයකයන් මහ පාරට ඇවිල්ලා උද්ශ ෝෂණය කරනවා නම්  

ඒ ගැන ශම් ගරු සභාවට තමයි කියන්න නනෑ. ඒකට තමයි ශම් 

ගරු සභාව තිශබන්ශන්. ශවන ශමොකටෙ  ශම් සභාව තිශබන්ශන්? 

ඒ උේතරීතර සභාව ශම්කයි. මා ඒක තමයි කශළ . එතුමා ඒකට 

ශෙොස් කි ශ  නැහැ. හැම ොම ව ාාශේ එතුමාේ එක්ක අපි වැඩ 

කරනවා. ශම් ර ්නය ශද් පාලනශයන් පිට ර ්නයක්. ශමය 

ශකොවිඩ් - 1  පිළිබඳ ර ්නයක්ෙ කියලා ෙන්ශන් නැහැ  ඒ අය 

SLPP ෙ  SJB ෙ කියලා ෙන්ශන් නැහැ  ඒ අය ිරාහලෙ  ෙමිළෙ 

කියලා ෙන්ශන් නැහැ  ඒ අය ශකොළඹෙ  එශහම නැේනම් ගම්පහෙ 

කියලා ෙන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒ සම්බන්ාව අවාානය ශයොමු 

කරන්න නනෑ. ශම් අවස්ථාශ   ඒ රශද්  lock down කරපු නිසා 

ශකොළඹ නගරශම උතුරු ශකොළඹ  මැෙ ශකොළඹ සහ ශබොරැල්ල 

්සනවල ජීවේවන නතාව වි ාල පීඩනයකට පේශවලා 

ඉන්නවා. ඒ ගැන කුවරුේ ෙන්නවා. ශ්රී ලාකාශ  ශකොවිඩ් - 1  

ගැන ශපොු ශ  කථා කරනවා. හැබැයි  බස්නාහිර පළාශේ ශකොළඹ 

දිස්්රික්ක ශම  උතුරු ශකොළඹ  ඒ කියන්ශන් මේටක්කුලිය  ශමෝෙර  

බ්ලූමැන්ඩල්  ඉබ්බශගවේත යන රශද්   ඒ වාශේම මැෙ ශකොළඹ  

ඒ කියන්ශන් ජින්තුපිටිය  ශකොච්ිකකශඩ්  ශකොටශහ න යන රශද්  

isolate කළ නිසා ඒ රශද් වල නතාව හිරශවලා ඉන්නවා. එක 

පැේතකින්  නතාව ්සාදිතශවලා ඉන්නවා. සමහර අය 

හිරශවලා ඉන්නවා. ඒ රශද් යම lock down කරලා තිශබන නිසා 

නතාවශේ දිනපතා ්ොයම කඩා වැටිලා තිශබනවා. මිනිසුන්ට 

කන්න නැහැ  ශබොන්න නැහැ. මිනිසුන්ට ජීවේ ශවන්න බැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  නාගි ක ු මපේ නතාව 

ශවනුශවන් තමයි අපි කථා කරන්ශන්. 'නාගි ක ු මපේ' කියන්ශන් 

ගම් පළාේවල ු මපේකමට වඩා බරපතළ ු මපේකමක්. සල්ලි 

නැේනම් වතුර බින්ු වක් ශහෝ ගන්න බැහැ. අෙ ඒ ශගොල්ශලෝ ඇෙ 

වැටිලා ඉන්නවා. ශම් වන විට ඒ රශද්   lock down කරලා 

මාසයකට -ෙවස් 32කට- ළා ශවනවා. ඒ අයට රුපියල් 5 222ක් 

ු න්නා. ඒක හි . මා ඒක ෙන්නවා. නමුේ රුපියල් 5 222 මදි. ඒ 

ශගොල්ලන්ට තවේ ශෙන්න නනෑ.  ශකොළඹ නගරශම එදිශනො 

හම්බ කරපු නතාව ඒ ෙවශස  මුෙල පාවිච්ික කරලා එො ශ ල 

කනවා. එච්නරයි. ඊළඟ ෙවශස  - next day - උශද් ගිහින් ්පසු 

හම්බ කරලා කනවා. එච්නරයි. ඒ වාශේ ජීවේවන නතාව තමයි 

නාගි ක ු මපේ නතාව කියන්ශන්. ඒ නතාව ශවනුශවන් අපි 

ශපනී ිරටින්න නනෑ; ශපනී ිරටින්න ුවවමනාව තිශබනවා.  

අපි කියන්ශන්  දිස්්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට බලය 

ශෙන්න කියලායි. දිස්්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට බලය නැහැ. 

අපි තුන් වතාවක්  හතර වතාවක් රැස් ුවණා. එතුමා කි වා  තවේ 

ෙවසකට ශහෝ ෙවස් ශෙකකට පස්ශස  රැස් ශවනවා  කියලා. 

එතශකොට බලතල නනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒක ශසෞඛය ර ්නයක්. අපට 

testing නනෑ. ඒක PCR tests ෙ  එශහම නැේනම් rapid antigen 

tests ෙ කියලා ර ්නයක් නැහැ. අපට testing නනෑ. අපට ෙවසකට 

tests 2 222ක් කරන්න නනෑ. ෙැන් එතැන ෙවසකට කරන්ශන් 

822යි. ඊට වඩා ශවන්ශන් නැහැ. ඊශම  ශප ශර්ො අපි ඒ ගැන 

සාකච්ඡා කළා. මහ නගර සභාශ  රාාන වවෙය නිලාා ි වරයා 

අපට පැවසුවා  ෙවසකට 1 222ක් කරන්න බලාශපොශරොේතුශවන් 

ිරටිනවා කියලා. ෙවසකට 1 222ක් කරලා නැහැ. ෙවසකට ශහෝ 

ෙවස් ශෙකකට වරක් එශහම කරනවා. හැම ොම එශහම ශවන්ශන් 

නැහැ. මා කියන්ශන් අහඹු ශලස test කරන්න නනෑ කියලායි. 

නතාව ඒ ගැන බලාශපොශරොේතුශවන් ිරටිනවා. නතාව වි ාල 

ර ්නයකට මුුවණ පා තිශබනවා. රා ය ගැන බලන්න  ශවනේ 

බටහිර රටවල් ගැන බලන්න. ඒ රටවල මිනිසුන් කඩාශගන 

එළියට එනවා වාශේ ෙවස් කිහිපයකින් ශකොළඹ නගරශම නතාව 

නීති රීති කඩාශගන  තම නිශවස්වලින් පාරට බහින තේේවයක් 

උොශවලා තිශබනවා. ඒක බරපතළ තේේවයක්. ඒකයි මා ශම් 

කාරණය ර ජම උඳුශගොඩ මන්ත්රීතුමාශේ අවාානයට ශගනාශ . මා 

එතුමාට ශපෞද්ගලිකව ශෙොස් කියන්ශන් නැහැ. එතුමා ශහොඳට වැඩ 

කරනවා. එතුමාට බලතල නැහැ. ශසෞඛය ඇමතිතුමියශගන් 

අහන්න  අගමැතිතුමාශගන් අහන්න. අහලා බලතල අතට ගන්න. 

එතශකොට අපි වැඩ කරන්නම්. අපි කරන්ශන් ශකොශරෝනා 

වසාගතයට විරුද්ා යුද්ායයි. අපි යුද්ා කරන්ශන් ශකොවිඩ්-1 ට 

විරුද්ාවයි.  අපි කාශේේ  ශපොු  අරමුණ ඒකයි.  

ශකොළඹ දිස්්රික්කශම තිශබන ශම් බරපතළ ර ්නය  අශම 

අගනුවර තිශබන ශම් බරපතළ ර ්නය  ශකොවිඩ් ගැන තිශබන 

ර ්නය ශම් උේතරීතර සභාශ  අවාානයට ශගශනන්න නනෑ. මට 

ඒකට ුවවමනාව තිශබනවා. ඒකයි මම කථා කශළ . ශමෝෙර ිරටින 

අය ෙැනුේ මශේ ු රකථනයට call කරනවා;  WhatsAppවල 

ඉන්නවා. ිරාහල මිනිස්සු  ෙමිළ මිනිස්සු  මුස්ලිම් මිනිස්සු ්ගම්  

ාති ශේෙශයන් ශතොරව - උතුරුකරශම මිනිස්සුේ-  අපට ශමොකෙ 

ශවන්ශන්   කියලා ෙැන් අඬනවා. අනාගතයක් නැහැ කියලා එම 

නතාව කියනවා. එහි ිරටින ිරයල්ලන්ටම ශකොශරෝනා නැහැ. 

ශකොළඹ නගරශම ජීවේ ශවන ලක්ෂ හයහමාරටම ශකොශරෝනා 

නැහැ. ඔුවන් ිරයල්ශලෝම ්සාදිතශයෝ ශනොශවයි. නමුේ lock 

down කළ නිසා ඒ මිනිසුන් හිර ශවලා ඉන්නවා. ඒ මිනිසුන්ට 

කන්න ශෙන්න නනෑ. ඒකට ්ඩුක්වක් නනෑ. ඇයි  ්ඩුක්වක් 

නනෑ? ්ඩුක්වක ුවවමනාව තිශබන්ශන් එතැන ජ තමයි. 

්ඩුක්වක් නතාවට සහන ලබා ශෙන්න නනෑ. එවැනි 

අවස්ථාවකට ඉදිි පේ ශවන වැඩ කරන ්ඩුක්වක් නනෑ; 

යාන්ත්රණයක් නනෑ. ශසෞඛය නිලාාි න්  ශපොලිස් සහ හමුො 

නිලාාි න් ඉතා කැපවීශමන් වැඩ කරන බව අපි ෙන්නවා. නමුේ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශද් පාලන නායකේවය අපි ශෙන්න නනෑ. ශද් පාලන 

නායකේවය හි යාකාරව නැේනම් ශසෞඛය නිලාාි න්ට ශ වා  

ශපොීනිරයට ශ වා  හමුොවට ශ වා වැඩ කරන්න බැහැ. අපි ඒක 

ෙන්නවා. අපි ශමෝඩශයෝ ශනොශවයි  අපි ඒ ගැන ෙන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ නිසා ශකොළඹ නගරශම 

ජීවේ ශවන නතාව ගැන අවාානය ශයොමු කරන්න කියලා 

ඔබතුමා හරහා අශම දිස්්රික්කශම සම්බන්ධීකරණ කමිටුශ  

සභාපතිතුමන්ට මම කියන්න කැමැතියි. එතුමා නවක  තරුණ 

මන්ත්රීවරශයක්. අපි එතුමා ගැන ෙන්නවා. එතුමා කැපවීශමන් වැඩ 

කරනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි  වැඩ කරන්න අව ය බලතල 

්ඩුක්වට කියලා ඔබතුමා ඉල්ලා ගන්න. අගමැතිතුමාට කථා 

කරන්න; නාධිපතිතුමාට කථා කරන්න; ශසෞඛය ඇමතිතුමියට 

කථා කරන්න. එශස  කථා කරලා බලතල ලබා ගන්න. ශමොකෙ  

එක පැේතකින් ශම්ක ශසෞඛය ර ්නයක්. අපට පරීක්ෂණ - testing 

- අව යයි. Rapid antigen tests ශ වා  PCR ශ වා ශමොන 

පරීක්ෂණ ුවණේ කමක් නැහැ   ඒවා කරන්න.  

අශනක් පැේශතන් කඩා වැටිච්න ්ර්ථිකය. රශේ ්ර්ථිකය 

ගැන පසුව බලමු. ඉස්ශසල්ලා බලමු  කුස්ිරශම ්ර්ථිකය ගැන. 

නිවශස  ්ර්ථිකය කඩා වැශටමින් තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශහට 

අනිද්ො ශවනශකොට මිනිස්සු පාලනය කරන්න බැි  ශවයි. අෙ 

මිනිස්සු ්වා  මම ෙන්ශන් නැහැ  ශපොීනිරශම නිලාාි න්ට කථා 

කළා; ඒ ශගොල්ලන් පාලනය කර ගේතා. තව ෙවස් ශෙක-තුනක් 

ගත ුවශණොේ නම් ඒ අය පාලනය කරගන්න බැි  ශවයි. 

අනිවාර්යශයන්ම මිනිසුන් කඩා ශගන එළියට එයි කියලා මම 

ෙන්නවා. ඒ ගැන ඔබතුමාශේ අවාානයට සහ සභාශ  අවාානයට 

ශයොමු කරන්න මම කැමැතියි. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much for your cooperation and 

perfect timing. 

ඊළඟට ගරු මහින්ෙ  අමරවීර  ඇමතිතුමා.  

 
[අ.භා. 3.22] 
 

ගුණ මහින්ද අමරවීර මහතා ිපරිෙර අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர - சுற்றொடல் அமைச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera -  Minister of  
Environment) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශම ගරු මශනෝ ගශන්සන් 

මැතිතුමාශේ කථාශවන් පසුව තමයි මම කථා කරන්ශන්. මම 

එතුමාට එක ශෙයක් කියන්න කැමැතියි. ශමශතක් කිිරු  රයක් 

ශම් වාශේ සහනාාාර ු න්ශන් නැහැ  ශම් වාශේ වයසන 

තේේවයක ජ. නමුේ තිශබන ්ර්ථික තේේවයේ සැලකිල්ලට 

අරශගන පුළුවන් උපි ම  ක්තිශයන්  ශම් රය ශම් ශවනශකොට 

බිලියන ගණනක සහන ශකොවිඩ් වසාගත තේේවය නිසා විපතට 

පේ ුවණු නතාව ශවනුශවන් ලබා  ජලා තිශබනවා. ඔබතුමා කියන 

ඔය ිරයලු රශද් වලටේ රුපියල් 5 222  ජමනාව ලබා  ජලා 

තිශබනවා.  

ඒ වාශේම  lock down කරන්න කියන්ශන් - [බාාා කිරීමක්] 

ශකොළඹ නගර සභාශ  නගරාධිපතිතුමියේ කි වා lock down 

කරන්න නනෑ කියලා. ශකොළඹ නගරාධිපතිතුමියට වගී මක් 

තිශබනවා  ශම්වාට මිල මුෙල් මදි නම් තව ටිකක් ශෙන්න. 

ගුණ මනනෝ ගනන්ෙන් මහතා  
(ைொண்புைிகு  ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එතුමා මශේ නම සඳහන් 

කළා ශන්. ශමතැන ජ ශද් පාලනය පැේතකට ෙමමු. [බාාා කිරීම්] 

මම  ශද් පාලනය කරන්න ්ශ  නැහැ. මශේ කථාව අහශගන 

ිරටියා ශන්  මම ිරාහශලන් ශන් කථා කශළ . මම ශද් පාලනය 

කරන්න ්ශ  නැහැ. මම ශද් පාලනය කරන්ශන් නැහැ. 

ර ්නයක් ඇති වී තිශබනවා. ඒක තමයි මම ඔබතුමන්ලාශේ 

අවාානයට ශගනැවිේ තිශබන්ශන්. 

 
ගුණ මහින්ද අමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි ෙන්නවා. කාටේ සහන ශෙන්න නනෑ. 

තව ශෙන්න පුළුවන් නම් ශහොඳයි. මම කියන්න ගිශම ශකොළඹ 

නගරාධිපතිතුමියට තමයි ඒ කියන රශද් ශයන් වැඩි රමාණයක් 

අයිති ශවන්ශන් කියන එකයි. එතුමියම කියනවා  lock down 

කරන්න නනෑය කියලා. එතශකොට නගර සභාශ  සල්ලිවලින් 

ටිකක් ශෙන්න කියන්න. ඔබතුමන්ලාේ මන්ත්රීවරුන් විධියට 

ගිහිල්ලා ඒ මිනිසුන්ට උෙුව කරන්න. අශම දිස්්රික්ක lock down 

කළ ශ ලාශ  අපි ශද් පාලනඥයන් හැටියට පුළුවන් විධියට ඒ 

මිනිසුන්ට උෙුව කළා. මිනිසුන්ශේ ගම්වලට ගිහිල්ලා උෙුව කළා. 

අපි එශහමයි වැඩ කශළ . එශහම නැතුව ශම්ක ්ඩුක්වටම විතරක් 

භාර  ජලා ඉන්න අව යතාවක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එතුමාට කලින් කථා කළ 

ශපොන්නම්බලම් මන්ත්රීතුමාශේ කථාව මම අහශගන හිටියා. මට 

ෙැනුශඩු එතුමා LTTE එක ශවනුශවන් කථා කළා වාශේයි. 

රභාකරන්ශේ අවතාරයක් ශමතැනට ්වා වාශේ තමයි එතුමාශේ 

කථාව. ශමන්න ශම් වාශේ අය නිසා තමයි ශෙමළ මිනිසුන්ට ශම් 

අසාාාරණය ශවන්ශන්. මම ඒ රශද් වලට ගිය ශකශනක්. මම 

කෘෂිකර්ම ඇමති  ධීවර ඇමති විධියට කටයුතු කළ කාලශම ඒ 

රශද් වලට ගිහිල්ලා ශෙමළ මිනිස්සු මුණගැසුණා. ඒ මිනිසුන්ශේ 

ර ්න ශම් ශගොල්ලන්ශේ ර ්න ශනොශවයි. ඒ මිනිසුන්ට අව ය 

ශද්වල් ශම් රය ශේරුම් ශගන තිශබනවා. එතුමාම කියනවා  එො 

ශපට්රල් ශබෝතලය රුපියල් 1 522ට විකුණුවා කියලා. ඒ වාශේම  

ශගොවියාට නිෂ්පාෙනය විකුණා ගන්න බැි  ුවණා  ධීවරයාට 

මේසය අස්වැන්න විකුණා ගන්න බැි  ුවණා කි වා. ඇේත. එශස  

පැවති යුගයක් තමයි මහින්ෙ රාපක්ෂ නාධිපතිතුමා අවසාන 

කශළ . ඒ මිනිසුන්ට අෙ ශපට්රල් ශබෝතලය ශකොළඹ මනුස්සයා  

මිල ජ ගන්නා මිලටම  ගන්න පුළුවන්. 

එො එළවලු ටික  මාළු ටික එල්ටීටීඊ එක හරහා තමයි වික්ශක්. 

ශකොළඹ මිලට වඩා භාගයකටේ අක්ශවන් තමයි ඒ මිනිසුන්ට 

සල්ලි හම්බ ුවශඩු. අෙ නියම මිලටම ඒ ටික විකුණා ගන්න 

අවස්ථාව ලැබී තිශබනවා. අපි කිිරශස ේම උතුරට කියලා ශවනම 

සලකන්න බලාශපොශරොේතුවක් නැහැ. අපි ඒ රශද් ශම ෙැවැන්ත 

සාවර්ානයක් කරලා තිශබනවා. වි ාල සාවර්ානයක් කරලා 

තිශබනවා  ශමොන පැේශතන් බැලුවේ. අෙ වන විට විු ලිබලය 

නැති ශගවල් රමාණය ශකොච්නරෙ කියලා බලන්න. ිරයලුශෙනාටම 

වාශේ විු ලිබලය ලබා  ජලා තිශබනවා.  ෙැන් මුුවු  ලය පිි ිරු  

කරලා ලබා  ජම සඳහා පසුගිය සතියට කලින් සතිශම ගරු 

වාසුශද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා කැබිනේ මඩුඩලයට 

කැබිනේ ප්රිකාවක් ඉදිි පේ කළා. ඒක ටිකක් වියෙම වැඩියි. 

ලාකාශ  ශකොශහ වේ නතාවට එශහම විශ  ෂේවයක් 

ෙක්වන්ශන් නැහැ. එය රුපියල් බිලියන ගණනක වයාපෘතියක්. 

එය ලබන අුවරුද්ශද්  නැේනම් තව මාස ගණනක් අතුළත ්රම්භ 

ශවනවා. ඒ මඟින් උතුරු රශද් ශම යාපනයටේ  

කිලිශනොච්ිකයටේ ලය ලැශබනවා. ඒ මඟින් පුවල් 22 222කට 

වැඩි සාඛයාවකට ලය ලබා ශෙන්න කටයුතු කරනවා. එතශකොට 
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බලන්න  ශකොශහ ෙ පටන් ගේශේ කියලා. ඒ කැබිනේ ප්රිකාව 

ඉදිි පේ කශළ  ගිය සතියට කලින් සතිශම.  ඒ කියන්ශන් ෙැනට 

සති ශෙකයි  ඒ කැබිනේ ප්රිකාව ඉදිි පේ කරලා. ඒ වයාපෘතිය 

ඉදිි ශම ජ පටන් ගන්නයි තිශබන්ශන්. ඒ වාශේ වයාපෘති රාශියක් 

ඉදිි ශම ජ ක්රියාේමක කරනවා.  

ඊට අතිශර්කව ෙැනටමේ රශද්  ගණනාවකට ලය ලබා  ජලා 

තිශබනවා. තවේ ල ශයෝනා රම ගණනාවක් තිශබනවා. ඒ 

වාශේම  වැ  වි ාල රමාණයක් සකස් ශවනවා.   යටිතල පහසුකම් 

සකස් කිරීශම් වැඩ පිළිශවළ දියේ කරන්න සූොනම් ශවලා තිශබන 

බවේ අපි එතුමාට පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න නනෑ. ඒ රශද් ශම 

නතාවශේ ඉල්ීනම ශමොකක්ෙ? ඒ   ඒ අයශේ නිෂ්පාෙනයට මිලක් 

ශෙන්න කියන එකයි. උතුරුකරශම නතාව එො 1 72-1 77 

යුගය ගැන තවමේ කථා කරනවා; ිරි මාශවෝ බඩුඩාරනායක 

මැතිනිය ගැන කථා කරනවා. ශමොකෙ එො ඒ ශගොවි නතාවශේ 

නිෂ්පාෙනවලට ශහොඳ මිලක් ලැුණණා. නමුේ ඊට පසුව එක්සේ 

ාතික පක්ෂ ්ඩුක්ව බලයට ්වාම ශගොවියා ගැන කල්පනා 

කශළ  නැහැ. ඒ ශගොවියා අන්ත අසරණ තේේවයට පේ ුවණා. 

නමුේ ගරු මහින්ෙ රාපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිි පේ කළ ශම් අය වැය 

ශල්ඛනයේ  ඒ වාශේම අතිගරු නාධිපතිතුමාශේ රතිපේති 

රකා යේ අනුව අපි නැවත ශගොවියා නඟා ිරටුවන වැඩ 

පිළිශවළකට රශ   ශවලා තිශබනවා. ිරයලු ශද් රටින් 

ශගශනනකල් බලාශගන ඉන්ශන් නැතුව රශේ ශගොවි නතාව 

ගැන වි ්වාසය තියලා  ඒ අයට ්ාාර උපකාර කරලා  ඒ අයට 

මිලක් ලබා  ජලා  ශගොවියා  ක්තිමේ කරන වැඩසටහන් 

ගණනාවක් ශමවර අය වැය ශල්ඛනය තුළ ඉදිි පේ ශවලා 

තිශබනවා.  

ඒ වාශේම  ශම් රශේ ධීවර නතාව ගැන වි ව්ාසය තියලා  

ධීවරයා නඟා ිරටුවීශම් වැඩසටහන් ගණනාවක් ක්රියාේමක කරලා 

තිශබනවා. ෙැනටමේ උතුරුකරශම ධීවර වරාය ගණනාවක වැඩ 

්රම්භ කරලා තිශබනවා. ලාකාව පුරාම ධීවර වරායවල වැඩ 

්රම්භ කරලා තිශබනවා. ඒ වැඩි රමාණයක් උතුරට තමයි ලබා 

 ජලා තිශබන්ශන්. මට මතකයි  ඒ ශවලාශ  ඒ සැලැස්මට ොයක 

ශවන්න මට පුළුවන්කම ලැුණණා. ශම් රය  අතිගරු ශගෝඇාභය 

රාපක්ෂ නාධිපතිතුමා  එතුමාට ඡන්ෙ ු න්ශන් නැහැ කියලා 

කිිරම න ශකොේඇාසයක් ශවන් කරලා සලකන්න සූොනම් නැහැ. 

එතුමාට ඡන්ෙය ු න්නාෙ  නැද්ෙ කියන එක අනුව ශනොශවයි එතුමා 

කටයුතු කරන්ශන්. ිරයලුශෙනාශේම නාධිපතිවරයා විධියට මුළු 

රටම සාවර්ානය කිරීශම් වැඩ පිළිශවළකටයි එතුමා රශ   ශවලා 

තිශබන්ශන්. ඒ අනුව හැම ක්ශෂ ත්රයකම යටිතල පහසුකම් 

සාවර්ානය සඳහා අතිවි ාල මුෙලක් ශයොෙවා තිශබනවාය කියන 

එකේ මම සඳහන් කළ යුතු ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශමවර අය වැය ශල්ඛනශම 
තිශබන තවේ විශ  ෂේවයක් තමයි උතුශර්ේ  ෙකුශඩුේ හැම 
රශද් වලම අක් ්ොයම්ලාභි පුවල් ලක්ෂයක් ශවනුශවන් 
සූර්යබල පැනල කේටල ලබා  ජශම් වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාේමක 
කිරීමට ශයෝනා කර ති බීම. ඒ කේටල ශනොමිශල් ලබා ශෙන්නයි 
රය තීන්ු  කරලා තිශබන්ශන්. ඒ වැඩ පිළිශවළේ එක්ක එක 
පැේතකින් අක් ්ොයම්ලාභින්ට විු ලි බලය සඳහා ශගවන්න ශවන 
මුෙල ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන්කම ලැශබනවා. ඒ වාශේම  
පුනර්නනීය විු ලිබලය ලබා ගත හැකි රමශ ෙයක් විධියට එය 
හඳුන්වන්නේ අපට පුළුවන්. ඒ තුළින් විු ලිබල ක්ශෂ ත්රශම 
ෙැවැන්ත ශවනසක් ඇති ශවනවා. LNG බලාගාර ශෙකක් ඉදි කිරීම 
සඳහා මූලය රතිපාෙන ලබා  ජලා තිශබනවා. ඒ අනුව පි සර 
හිතකාීන විු ලි වයාපෘති ශවනුශවන් වි ාල මුෙලක් ලබා  ජලා 
තිශබනවා. අමතක කරන්න ශහොඳ නැහැ  ශම් ිරයල්ල කරන්ශන්  
අතිගරු නාධිපතිතුමා බලයට පේ ුවණු ගමන් අතිවි ාල බු  
සහන රමාණයක් නතාව ශවනුශවන් ලබා ශෙමින් බව. නතාව 

ශවනුශවන් සහන වි ාල රමාණයක් ලබා ශෙන ගමන් තමයි ශම් 
වාශේ සාවර්ාන වයාපෘතිවලට මුෙල් ලබා ශෙන්ශන් කියන 
කාරණයේ මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

පසුගිය කාලශම ඇති කර ගේත ක්රියාොමය  නිසා බැාකු 

ශපොලිය ඉතාම  රමානුූලලව  වි න් වර අක් මේටමකට 

ශගනැල්ලා තිශබනවා. ඒ නිසා ්ශයෝනය කරන අයට අවස්ථාව 

තිශබනවා. උතුශර්ෙ  ෙකුශඩුෙ කියලා නැහැ  ඒ හැම තැනකම 

ිරටින ්ශයෝනය කරන අයට වයාපාර පටන්ගන්න  කර්මාන්ත 

පටන්ගන්න දිි ගැන්වීම සඳහා තමයි ඒ කටයුේත කරලා 

තිශබන්ශන්. ඒ වාශේම කුමන බාාක  කුමන තේේව තිුණණේ  

ශලෝකශම ිරයලු  රටවල ්ර්ථිකය  පහළට යන ශවලාශ  ඒ 

අභිශයෝගයටේ මුුවණ ශෙමින්  රුපියශල් අගය වැඩි කර ගනිමින් 

රුපියශල් වටිනාකම ්රක්ෂා කරගැනීම සඳහා ශම් රය ෙැවැන්ත 

වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාේමක කර තිශබනවා. එශහම ශනොවන්නට  

අෙ වන විට ශඩොලරය රුපියල් 222ට එහා ගිහින් තිශබන්නට ඉඩ 

තිශබන බවේේ මා සඳහන් කළ යුතු වනවා. 

ඒ වාශේම මා තවේ යමක් කිව යුතුයි. ඊශම ගරු 

සාණක්කියන් රාපුේතිරන් රාසමාණික්කම් මන්ත්රීතුමා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශ  ජ රකා යක් කර තිුණණා  මඩකළපුව රශද් ශම 

වැලි permits කිහිපයක්  ජලා කියලා. මා කියන්න කැමැතියි  එම 

දිස්්රික්කශම හැර ෙකුශඩු කිිරම ශකශනකුට - ශවනේ කිිරම 

ශකශනකුට - වැලි permits නිකුේ කරලාේ නැහැ  එශහම නිකුේ 

කරන්න බලාශපොශරොේතුවකුේ නැහැ  ඒ වාශේම  අනවසර 

වැඩක් එම රශද් වල ිරද්ා ශවන්න අප ඉඩ තියන්ශන්ේ නැහැ 

කියලා. පි සරය ්රක්ෂා කරගනිමින් තමයි අපි ිරයලු කටයුතු 

කරන්ශන්. සාවර්ානය සඳහා වැලි අව ය ශවනවා; ගල් අව ය 

ශවනවා; පස් අව ය ශවනවා. අපි ඒ ිරයල්ල ලබා ශෙන්ශන්  ඒ 

සාවර්ාන කටයුතු කරන්ශන් පි සරයේ ්රක්ෂා කරමින් කියන 

පණිුව ඩයේ ලබා ශෙමින්  ශම් අවස්ථාව ලබා  ජම ගැන ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශේ.සී. අලවතුවල මන්ත්රීතුමා.  

 
[අ.භා. 3.2 ] 

 

ගුණ නේ.සී. අලවතුවල මහතා 
(ைொண்புைிகு ரஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට අවස්ථාව ලබා ු න්නාට 

ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතියි.  

2021 අය වැය ශල්ඛනය සම්බන්ාශයන් කථා කරන ශම් 
ශමොශහොශේ අපට අභිශයෝග ගණනාවකට මුුවණ ශෙන්න ිරු ව 
තිශබනවා. එහි ජ පැහැදිලිව කිව යුතු ශෙයක් තිශබනවා. 
වර්තමානශම ඇති වී තිශබන ශකොවිඩ්-1  වසාගත තේේවයට 
මුුවණ ශෙන්න අප සූොනම් ශවලා ඉන්ශන් ශකොයි විධියටෙ කියන 
එක සම්බන්ාශයන් අපට සෑීනමකට පේ ශවන්න බැි  
්කාරශයන් තමයි මුෙල් අමාතය  ගරු අගමැතිතුමාශේ අය වැය 
කථාශ  කරුණු කාරණා සඳහන් කර තිශබන්ශන්. ඒ නිසා 
පැහැදිලිවම අහන්න නනෑ  එක් පැේතකින්  ශම් අභිශයෝගයට 
මුුවණ  ජම සඳහා ශසෞඛය අා ය මඟින් ඉටු කරගත යුතු කාරණා 
සඳහා අව ය රතිපාෙන ශමම අය වැය ශයෝනා තුළ තිශබනවාෙ  
අශනක් පැේශතන්  ්ර්ථික ව ශයන් අෙ ඇති වී තිශබන ශම් 
බැරෑරුම් ර ්නයට විසඳුම් ලබා  ජම සඳහා අොළ අා වලට අව ය 
විධියට රතිපාෙන ශවන් කර තිශබනවාෙ කියලා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශලෝකශම ිරටින ශසෞඛය විශ  ෂඥයන්ශේ මතය අනුව ශමම 

වසාගත තේේවය ලාකාව  ඇතුළු  ශලෝකය තුළ තවේ ටික 

කාලයක් ඉස්සරහට යනවා. එම තේේවයට මුුවණ  ජම සඳහා වන 

අශම වැඩ පිළිශවළ ශමොකක්ෙ? ශම් වන ශකොට අපි ෙකිනවා  අා  

ගණනාවක  වැඩ කරපු නතාවශේ   රැකියා අහිමි ශවලා තිශබන 

බව. එහි ජ විශ  ෂශයන්ම කිව යුතුයි  සානාරක අා ය ගැන. 

සානාරක අා ශම නියුක්තවූවන්ශේ රැකියා අහිමි වීම ගණන් හෙලා 

බැලුවාම ශපශනනවා  ලක්ෂ ශෙකතුනකට ්සන්න පිි සකට මාස 

ගණනාවක් තිස්ශස   ඒ රැකියා හරහා ලැුණණු ්ොයම අහිමි ශවලා 

තිශබන බවක්. ඒ වාශේම තමයි  කර්මාන්ත අා යේ. 

විශ  ෂශයන්ම ඇඟලුම් ඇතුළු තවේ කර්මාන්ත ගණනාවක 

ශස වකයන්ශේ රැකියා අහිමි ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම තමයි  

විශද්  රැකියා අා යේ. අපට රාානම ්ොයම ලබා ශෙන විශද්  

රැකියා අා ශම නියුතු 52 222කට ්සන්න පිි සක් ශම් වන විට 

ලාකාවට ඇවිල්ලා තිශබනවා. තවේ 52 222ක් විතර ලාකාවට 

එන්න ඉල්ීනම් කරලා තිශබනවා. රටවල් 16ක ිරටින තවේ 

ලක්ෂයක පමණ පිි සකශේ රැකියා අහිමි ශවලා තිශබනවා. ඒ 

තේේවය තුළ එම ක්ශෂ ත්ර ්රක්ෂා කරගන්න  ඒවාශම නියුතු අය 

ජීවේ කරවන්න රයක් හැටියට ශගන තිශබන වැඩ පිළිශවළ 

ශමොකක්ෙ? ශම් අය වැය කථාව තුළ ඒ සඳහා ශයෝනා ඇතුළේව  

ඇති කියා අපි බලාශපොශරොේතු ුවණා. නමුේ ශම් අය වැය 

ශයෝනා දිහා බැලුවාම එම කාරණා එශහම පිටින්ම අමතක කර 

ෙමා තිශබන බව ශපශනනවා. 

"රට හෙන ශසෞභාගයශම ෙැක්ම" තුළ තිශබන ශයෝනා ශම් 

අය වැය තුළ තිශබනවාෙ? පැහැදිලිවම කියන්න නනෑ  ශකොවිඩ් 

තේේවය තුළ අෙ අසරණ ශවලා තිශබන ක්ශෂ ත්රවලට සහන 

සලසන්න ශවනේ රටවල් ඒ රටවල ෙළ ශද්ය ය නිෂ්පාෙනයට 

සාශමක්ෂව වි ාල මුෙලක් ශවන් කර තිශබන බව. විශ  ෂශයන්ම 

අශම අසල්වැිර රශේ  ඉන්දියාශ  ඒ සඳහා ශවන් කර තිශබනවා  

ෙළ ශද්ය ය නිෂ්පාදිතශයන් ිරයයට 15ක මුෙලක්. අශම අසල්වැිර 

රට ගේතේ   යුශරෝපය ගේතේ  අශනක් රටවල් ගේතේ   ඒ 

රටවල නතාව සුරක්ෂා කරන්න  ජීවේ කරවන්න වි ාල මුෙලක් 

ශවන් කර තිශබනවා. මා කථා කරන්න ඉස්සර ශවලා කථා කරපු 

අශම ඇමතිතුමා ඇුවවා  "අපි රුපියල් 5 222ක් ශෙනවා. ශම් වාශේ 

 ජලා තිශබන්ශන් කුවෙ?" කියලා. 

ශම් වාශේ ර ්නයක් තිබිය ජ රුපියල් 5 222ක්  ජලා අත 

ශහෝොගන්න පුළුවන්ෙ?  

අෙ ෙකුණු ්ිරයාව ගේතේ  ්ිරයාව ගේතේ  යුශරෝපය 

ගේතේ  ඒවාශම හැම රටක්ම තමන්ශේ ාතික ්ොයශමන් 

ිරයයට 12ේ  15ේ අතර ගණනක් වැය කර  ශම් වයසනය නිසා 

අකරතැබ්බයට මුුවණ  ජ ිරටින  එශහම නැේනම් අමාරුශ  වැටී 

ිරටින අය ජීවේ කරවන්න අව ය සහන ලබා ශෙනවා. නමුේ  

සහන ලබා ශෙන්න අප වැය කරන්ශන්  අශම රශේ ෙළ ශද්ය ය 

නිෂ්පාෙනයට සාශමක්ෂව ිරයයට ෙ ම 223යි. එතශකොට කියයි  

"අපි නිෙහස් ශසෞඛය පහසුකම් ශෙනවා  නිෙහස් අායාපනය ලබා 

ශෙනවා" කියලා. ඒවා ශකොශහොමේ සාමානය තේේවය තුළේ 

අශම රශේ තිුණණා. අෙ තිශබන ශම් අභිශයෝගයට අව ය පියවර 

ලබන අුවරුද්ෙ තුළ ක්රියාේමක කරන්න ශම් අය වැය ශයෝනා 

තුළින් ශම් රය අසමේ ශවලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි ශම් කාරණයේ පැහැදිලිව 

කියන්න නනෑ. ශම් වයසනශයන් මිශෙන්න අව ය වන  අෙ 

ශලෝකය පුරා නප්රිය ශවලා තිශබන එන්නේ ලබාගැනීම සඳහා 

රටවල් ශපෝලිශම් ඉන්න ශවලාවක ෙැන් ශම් ගරු සභාශ  ිරටින  

ශම් රශම අමාතයවරශයකු වන වාසුශද්ව නානායක්කාර 

මැතිතුමා ඊශම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  ජම රකා  කළා  "එන්නේ 

නනෑ නැහැ" කියලා.  

ගුණ වාසුනධ ව නානායක්කාර මහතා  
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම එශහම කි ශ  නැහැ. 

 
ගුණ නේ.සී. අලවතුවල මහතා 
(ைொண்புைிகு ரஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ඔබතුමා කි වා ශන්. 

 
ගුණ වාසුනධ ව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම කි ශ   "ෙැනට ුවවමනා නැහැ" කියලායි. 

 
ගුණ නේ.සී. අලවතුවල මහතා 
(ைொண்புைிகு ரஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ෙැනට ුවවමනා නැහැ ශනොශවයි. ගරු ඇමතිතුමනි  අෙ තිශබන 

තේේවය ඔබතුමාේ ෙන්නවා ශන්.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගුණ ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අෙ  කාලය ගැන නම් ර ්නයක් තිශබනවා. Hon. Sarath 

Fonseka, what is your point of Order?   

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගුණ ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ශ ළිච්න වේටක්කාවලට එන්නේ නනෑ නැහැ ශන්? එතුමා 

භය ඇති. 

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

I am sorry, that is not a point of Order. ගරු ශේ.සී. 
අලවතුවල මන්ත්රීතුමා. [බාාා කිරීම්] 

 
ගුණ නේ.සී. අලවතුවල මහතා 
(ைொண்புைிகு ரஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

එතුමා විතරක් ශනොශවයි  ශම් කැබිනේ මඩුඩලශම ඇමතිවරු 

ශබොශහෝශෙශනක් කි වා  "ලාකාශ  ඉන්ශන් ීනශයෝ ශනොශවයි" 

කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අෙ ්ඩුක්ශ  ්කල්පය 

ඒකයි. ශලෝකශම ශවනේ රටවල් තමන්ශේ නතාව ශබ්රාගන්න 

ඒ එන්නේ ඇණුවම් කිරීම සඳහා අව ය රතිපාෙන ශවන් කරනවා; 

ඊට අොළ වැඩ පිළිශවළ ක්රියාේමක කරනවා.  

ශකොවිඩ්-1  සම්බන්ාශයන් මුල ඉඳලාම ශමතුමන්ලා කි ශ   

මැතිවරණයට ශපර ිරටම කි ශ   "අපි තමයි ඉස්සරහින් ඉන්ශන්" 

කියලායි. ඒ ශනොශයකුේ ශද්වල් කථා කරලා ශද් පාලන වාිර 

අරශගන අෙ නතාව ශගවල් ඇතුශළ   පාශර් මැශරන ශතක් 

බලාශගන ිරටින ්ඩුක්වක් බවට ශම් ්ඩුක්ව පේ ශවලා 

තිශබනවා. ලේයි! ඒ හැම අා යකින්ම ශම් රය අෙ අසමේ 
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ශවලා තිශබනවා. ශමවැනි වයසනයක් තුළ ශම් රය අෙ ශමොකක්ෙ 

කරන්ශන්? ගාගාවලට මුේටි අේ හි මින් ශවනේ විසඳුම් මාර්ග 

දිහා බලාශගන ිරටින රයක් බවට ශම් රය අෙ පේ ශවලා 

තිශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම් අය වැය ශයෝනා දිහා 

බැලුවාම  කියන්න තිශබන්ශන් ශමොකක්ෙ? "ශසෞභාගයශම ෙැක්ම" 

මඟින් ශම් රශේ නතාවට ශපොශරොන්ු  ශබොශහොමයක් ලබා ු න්නා. 

ශම් රශේ සතුටින් ජීවේ වන පුවලක් සම්බන්ාශයන් එහි කථා 

කළා. ශම් රශම අමාතයවරුන්ශගන්  ශම් රශයන් මම අහනවා  

අෙ නතාව සතුටින්ෙ ජීවේ වන්ශන් කියලා. ඉතාම අසහනකාි  

තේේවයක් තුළ ජීවේ වන්න බැි ව  කන ශබොන ශද්වල් ටික 

ශහොයාගන්න බැි  නතාව ශම් ශකොවිඩ්-1  වසාගත තේේවය තුළ 

පවා -ශම් අනාරක්ෂිතභාවය තුළ පවා- පාරට බහින යුගයක් අෙ 

ඇති ශවලා තිශබනවා කියන එක පැහැදිලිවම කියන්න නනෑ. එම 

නිසා අපි රයට කියනවා  ශද් පාලන වාිර ශකශරහි ශනොශවයි  

රශේ නතාව ජීවේ කරවන වැඩ පිළිශවළක් ශකශරහි අවාානය 

ශයොමු කරන්න කියලා. එම කාරණයේ ශම් අවස්ථාශ  මතක් 

කරමින් කාලය ලබා  ජම පිළිබඳ ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මම 

නිහඬ වනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Jeevan Thondaman. Hon. Thondaman, 

my sympathies on your father’s demise. Your father was 
a great friend of my father. I must place it on record. 
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ගුණ ජීවන් නතොන්ඩමන් මහතා ිවතු නිවාෙ හා ප්රජා යි,තල 

පහසුකම් රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ஜீவன் ததொண்டைொன் - ரதொட்ட வீடமைப்பு 

ைற்றும் சமுதொய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இரொஜொங்க 

அமைச்சர்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman - State Minister of Estate 
Housing and Community Infrastructure) 

Thank you for your expression of sympathy, Mr. 
Presiding Member. 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

முதலொவதொக ரைதகு சனொதிபதி ரகொட்டொபய ரொஜபக்ஷ 

அவர்களுக்கும் தகௌரவ பிரதைர் ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ 

அவர்களுக்கும் ைமலயக ைக்கள் சொர்பொக எனது நன்றிமயத்  

ததொிவித்துக்தகொள்கின்ரறன். ஏதனன்றொல், இவர்கள் 2021ஆம் 

ஆண்டுக்கொன வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் ைமலயக ைக்களுக்கு 

முக்கியத்துவம் தகொடுத்திருக்கிறொர்கள்.  

இந்தத் தருணத்தில் நொன் ஒருசில விடயங்கமளச் தசொல்ல 

விரும்புகின்ரறன். ைமறந்த தமலவர் தசௌைியமூர்த்தி 

ததொண்டைொன் அவர்கள் 1980இல் அவிசொவமலயிலுள்ள 

Penrith Estateஇல் முதன்முதலில் தனிவீட்டுத் திட்டத்மதக் 

தகொண்டுவந்தொர் . அமதத் ததொடர்ந்து ைமறந்த தமலவர் 

ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் ைற்றும் ைமறந்த முன்னொள் 

அமைச்சர் சந்திரரசகரன் ஆகிரயொர் கிட்டத்தட்ட 35,142 தனி 

வீடுகமளத் ரதொட்டத் ததொழிலொளர்களுக்தகன 

கட்டியிருக்கின்றொர்கள். யொருக்ரகனும் ஆதொரம் ரதமவ 

என்றொல், நொன் அதற்குொிய ஆவணங்கமளச் சமபயில் 

சைர்ப்பிப்பதற்குத் தயொரொக இருக்கின்ரறன். அதுைட்டுைல் 

லொைல், எதிர்கொலத்தில் தனிவீட்டுத் திட்டங்கமள 

உருவொக்குவதற்கொக என்னுமடய அமைச்சின்கீழ் வருகின்ற 

PHDTக்கு இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் நிதி ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அதுைட்டுைல்லொைல், 2016, 2017 

ைற்றும் 2018இல் கட்டப்பட்ட வீடுகளுக்கு இன்னும் தண்ணீர் 

வசதி, ைின்சொர வசதி, road வசதி என்பன இல்மல. 

இவற்மறதயல்லொம் தசய்வதற்கும் இவ்வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தில் நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதற்கொக 

என்னுமடய நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்ரறன்.  

கல்வி அமைச்சர் தகௌரவ ஜீ.எல். பீொிஸ் அவர்களுக்கும் 

முன்னொள் உயர் கல்வி அமைச்சர் தகௌரவ பந்துல குணவர்தன 

அவர்களுக்கும் விவசொயத்துமற அமைச்சர் தகௌரவ 

ைஹிந்தொனந்த அவர்களுக்கும் இ.ததொ.கொ. ைற்றும் ைமலயக 

ைக்கள் சொொர்பொக என்னுமடய நன்றிமயத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்ரறன். ஏதனன்றொல், இன்று ைமலயகத்துக்கு ஒரு 

பல்கமலக்கழகம் சொத்தியைொகியிருக்கிறது. அதற்கு கல்வி 

அமைச்சினூடொக நிதி ஒதுக்கியிருக்கிறொர்கள். ைமலயகத்துக்கு 

ஒரு பல்கமலக்கழகம் ரவண்டும் என்பது, எங்களுமடய 32 

அம்சக் ரகொொிக்மககளில் பிரதொன ரகொொிக்மகயொக இருந்தது. 

ஏதனன்றொல், இன்று எங்களுமடய நிமறய ைொணவர்கள் 

தவளிைொவட்டங்களுக்குப் ரபொய் கஷ்டப்பட்டுக் தகொண்டிருக் 

கிறொர்கள். என்மறக்கும் கல்விக்குத் தமட இருக்கக்கூடொது. 

அதனொல், நுவதரலியொ ைொவட்டத்துக்கு ஒரு பல்கமலக்கழகம் 

கிமடப்பமத நொங்கள் ஒரு தபொிய சொதமனயொகத்தொன் 

பொர்க்கின்ரறொம்.  நுவதரலியொ ைொவட்டத்தில் மும்தைொழி 

ரதசியப் பொடசொமலதயொன்மற உருவொக்குவதற்கொன 

திட்டத்மதயும் வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் முன்தைொழிந்திருக் 

கிறொர்கள். உண்மையிரல இது எங்களுக்கு ைிகவும் 

சந்ரதொசத்மத ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஏதனன்றொல், 

எங்களுமடய ரதொ்தல் வொக்குறுதிகளில் அதுவும் ஒன்றொகும். 

கொலம் ைொற ைொற எங்களுமடய இமளஞர்களும் 

ைொறிக்தகொண்ரட வருகிறொர்கள். அப்படி இருக்கும்ரபொது, இது 

அவர்களுக்குப் புதிய வொய்ப்புக்கமளக் கட்டொயம் உருவொக்கிக் 

தகொடுக்கும். 

அடுத்து, ஹட்டன் Thondaman Vocational Training Centre 

- ததொண்டைொன் ததொழிற் பயிற்சி நிமலயம் பற்றிச் தசொல்ல 

ரவண்டும். இதற்கு கிட்டத்தட்ட 214 ைில்லியன் ரூபொமய 

ஒதுக்கீடு தசய்திருக்கிறொர்கள். இந்த தகொவிட் கொலகட்டத்தில், 

நைது ைக்களின் திறன் விருத்திக்கு இது ைிகவும் ரதமவயொன 

ஒன்றொகும். "This is the decade of skills development" என்று 

சனொதிபதி தசொல்லியிருப்பதன் அடிப்பமடயில், to develop 
these skills, we need a more resourceful vocational 
training centre. இந்தத் தருணத்தில் நொன் இன்தனொரு 

விடயத்மதயும் கட்டொயம் தசொல்லியொக ரவண்டும். உதவி 

ஆசிொியர் நியைனத்மத யொரும் தபற்றுத்தரவில்மல என்று 

எதிர்த்தரப்பில் இருக்கின்ற சில பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் 

ஆரம்பத்தில் தசொல்லியிருந்தொர்கள்.  

கடந்த நல்லொட்சி அரசொங்க கொலத்தில் நொன்கமர வருட 

கொலைொக இந்த ஆசிொியர்கள் ஏைொற்றப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். 

அமைச்சுப் தபொறுப்மப எடுத்தவுடன் நொன் media முன்னொல் 

ரபொய்க் கூச்சலிடவில்மல. உடனடியொக உதவி ஆசிொிய 

நியைனங்கமளப்  தபற்றுக்தகொடுத்ரதொம். இதற்கும் எதிர்த் 

தரப்பிலிருக்கின்ற சிலர் தசொன்னொர்கள், தங்களொல் 

தகொடுக்கப்பட்ட அழுத்தத்தினொல்தொன் இந்த உதவி ஆசிொிய 

நியைனங்கள் தபற்றுக்தகொடுக்கப்பட்டன என்று. அவர்கள் 

தகொடுத்த அழுத்தத்தினொல் இதமன நொங்கள் தபற்றுக்தகொடுக் 

கவில்மல. அதிலிருக்கின்ற உண்மை என்னதவன்றொல், 

எங்களுமடய ஜனொதிபதி ரகொட்டொபய ரொஜபக்ஷ அவர்கள் 

இருக்கின்ற கொரணத்தினொல்த்தொன் இந்த நியைனங்கமளப் 

தபற்றுக்தகொடுக்க முடிந்தது. இந்த 1,000 ரூபொய் 

729 730 
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தபற்றுக்தகொடுக்கின்ற விடயத்திலும் கிட்டத்தட்ட அரத 

கமததொன் எதிர்த் தரப்பினரொல் தசொல்லப்பட்டது. இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தில் ரதொட்டத் ததொழிலொளர்களுக்கொன 1,000 

ரூபொய் சம்பளத்மதப் தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கொன 

முன்தைொழிமவ வரரவற்பதொக அவர்கள் தசொல்லியிருக்கின்ற 

விடயத்மத நொன் வரரவற்கிரறன். ஆனொல், அதமன எப்படிக் 

தகொடுக்கப்ரபொகின்றொர்கள் என்று ரகட்டொர்கள். நியொயைொன 

ரகள்வி! அதுபற்றி ஜனொதிபதியும், பிரதைரும் ததளிவொகச் 

தசொல்லியிருக்கின்றொர்கள். பல கம்பனிகள்  நல்ல முமறயில் 

ரதொட்டங்கமள நடொத்தி வருகின்றொர்கள். அரதரநரம், அதற்கு 

ைொறொகச் சில கம்பனிகள் நஷ்டத்மத ஈட்டுகின்ற ரதொட்டைொக 

ைொற்றியிருக்கின்றொர்கள்.  எந்ததந்தக் கம்பனிகளொல் 1,000 

ரூபொய் சம்பளத்மதத் ரதொட்டத் ததொழிலொளர்களுக்கு 

வழங்கமுடியுரைொ, அமவ 2021 ஜனவொியிலிருந்து அதமன 

வழங்குவொர்கள். எந்ததந்தக் கம்பனிகளொல் அவ்வொறு 1,000 

ரூபொய் சம்பளத்மத வழங்க முடியவில்மலரயொ, அந்தக் 

கம்பனிகளுடன் அரசொங்கம் தசய்துதகொண்ட ஒப்பந்தம் 

terminate ஆகும்.  

அதுைட்டுைல்லொைல், இன்தனொரு விடயத்மத நொன் 

கட்டொயம் தசொல்லியொக ரவண்டும். கடந்த கொலங்களிரல இந்த 

1,000 ரூபொய் சம்பளம் சம்பந்தைொக நொங்கள் நிமறயப் 

ரபொரொட்டங்கமள ரைற்தகொண்டிருக்கிரறொம். எங்களுமடய 

ததொழிற்சங்கம் ைட்டுைல்ல, ஏமனய ததொழிற்சங்கங்களும் 

நிமறயப் ரபொரொட்டங்கமளச் தசய்திருக்கின்றன.  இந்தப் 

ரபொரொட்டத்தில் ஒரு முக்கிய புள்ளியொகவிருந்த ஒரு நபர் 

ைருமதத் தமலவர் அவர்கள்! ஏவரலித் ரதொட்டத்மதச் சொர்ந்த 

ஒரு நீண்டகொலத் தமலவரொன அவர் ரநற்மறய தினம் திடீர் 

ைரணைமடந்துள்ளொர். அவருமடய குடும்பத்திற்கு  

என்னுமடய ஆழ்ந்த அனுதொபத்மதத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்ரறன். எதிர்த்தரப்பிலிருக்கின்ற பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களிடம் நொன் இமதக் கட்டொயம் 

தசொல்லியொகரவண்டும். இதமன யொரும் என்னுமடய 

ஆரலொசமனயொக எடுத்துக்தகொள்ள ரவண்டொம்; என்னுமடய 

அபிப்பிரொயைொக  எடுத்துக்தகொள்ளலொம்! கடந்த சில 

நொட்களொக நமடதபற்ற விவொதத்மத அவதொனித்துப் 

பொர்த்தொல், அவர்களொல் அதிகைொகப் ரபசப்பட்ட விடயம் 1,000 

ரூபொய் சம்பள விடயந்தொன்! ரதர்தல் கொலங்களில் நீங்களும் 

பல்கமலக்கழகதைொன்மறப் தபற்றுத்தருவதொக ைக்களுக்கு 

உறுதியளித்திருந்தீர்கள். அமத ஜனொதிபதியும் பிரதைரும் 

ஆதொித்திருக்கின்றொர்கள். அப்படியிருக்கின்றரபொது, நீங்கள் 

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்மத ஆதொிப்பீர்கள் என்று நொன் 

நம்புகின்ரறன். ஏதனன்றொல், உங்களுக்கு ைக்களுமடய நலன் 

முக்கியம்!  

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் ஒருவர், இந்திய வீட்டுத் 

திட்டத்தில் கட்டப்பட்ட வீடுகளுக்குத் ரதமவயொன ைின்சர 

வசதி, தண்ணீர் வசதி, road வசதி முதலியவற்மற நொன் 

தபற்றுத்தரவில்மலதயன்பதொக என்னிடம் ஒரு குற்றச்சொட்மட 

முன்மவத்தொர்.  2020இல் கட்டப்பட்ட இந்திய வீட்டுத்திட்டம் 

என்றொல் அதமன என்னிடம் குறிப்பிடலொம். ஆனொல், இது 

2016 - 2018இல் கட்டப்பட்ட வீட்டுத்திட்டம்! அப்படியிருக் 

கும்ரபொது, அதற்கு நொன் எப்படிப் தபொறுப்புக்கூறமுடியும்? 

ஆனொலும், நொங்கள் அதற்கொன  நிதிமயப் தபற்று, 

அமரகுமறயொக இருக்கின்ற வீடுகமள முழுமையொன 

வீடுகளொகக் கட்டி முடித்துக்தகொண்டிருக்கின்ரறொம்.  

தகௌரவ பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் ஒருவர், JEDB, 

SLSPCமயப் பற்றிக் ரகள்வி எழுப்பினொர். அதுசம்பந்தைொக 

நொங்கள் தபருந்ரதொட்ட அமைச்சர் தகௌரவ ரரைஷ் பதிரண 

அவர்கரளொடு கலந்துமரயொடியிருக்கின்ரறொம். கட்டொயம் 

அதற்கு ைிகவிமரவில் ஒரு தீர்வு வரும். அரசியல்ொீதியொக 

ஒன்மறளக் கட்டொயம் தசொல்ல ரவண்டும். ஒரு விரமல 

எங்கமள ரநொக்கிச் சுட்டிக்கொட்டும்ரபொது, நொன்கு விரல்கள் 

உங்கமள ரநொக்கிக் கொட்டும்! நொன்கமர வருடங்களொல JEDB, 

SLSPC உங்கள் மகயில் இருந்தது. ஆனொல், எந்தவிதைொன 

இலொபமும் கிமடக்கவில்மல. தயவுதசய்து அதமன நிமனவில் 

மவத்திருப்பீர்கதளன்று நிமனக்கின்ரறன். கமடசியொக, 

என்னிடம் ஒரு ரகள்வியிருக்கின்றது. கூட்டு ஒப்பந்தத்ரதொடு 

சம்பந்தம் இல்லொத சில பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள், 

அவ்தவொப்பந்தம் இருப்பதனொல்தொன் எங்களொல் இந்த 1,000 

ரூபொய் சம்பளத்மதப்  தபற்றுக்தகொடுக்க முடியவில்மல என்று. 

நீங்கள் தசொல்வது உண்மைதயன்றொல், ஒவ்தவொரு 

ரதர்தலிலும் '1000 ரூபொமவ நொங்கள் வொங்கித்தருரவொம்' 

என்று எதற்கொச் தசொல்கின்றீர்களொ? இரண்டிரல ஒன்று 

உண்மையொக அல்லது தபொய்யொக இருந்தொகரவண்டும். எது 

உண்மை! எது தபொய்! என்று நீங்கள் முடிவுபண்ணுங்கள்! 

ைக்கள் ஏற்தகனரவ அறிந்து விட்டொர்கள்.  

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Please wind up now, Hon. State Minister.  

 

ගුණ ජීවන් නතොන්ඩමන් මහතා  
(ைொண்புைிகு ஜீவன் ததொண்டைொன்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman) 
What I would like to say, Sir, is that, as I understand, 

the war has taken an impact on all of us. The aftermath of 
the war has an impact not only on Tamils, Sinhalese, 
Muslims and Christians, but on Sri Lankans in general.  

Being the youngest Parliamentarian here, I feel that I 
speak on behalf of the youth of Sri Lanka regardless of 
caste, creed or religion. What I say is that we do not want 
to step back and go back to the issues of the war, which 
we faced 11 years ago. We are in the midst of a 
pandemic. I would appreciate it if we could come 
together, take a step forward and provide economic 
development, which, we believe, the President is capable 
of doing. That being said, I hope this House comes 
together and cooperate for the benefit of Sri Lanka.  

Thank you.  

  
[අ.භා. 3.05] 

 

ගුණ කිවේ නනල්ෙන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  කඩිනම් මහවැලි වයාපාරශම 

නිර්මාතෘ දිවාගත ගාමිීම දිසානායක මැතිතුමාශේ පුත්රරේනය වන 

ඔබතුමා -ගරු මයන්ත දිසානායක මැතිතුමා- මූලාසනශම ිරටිය ජ 

අෙහස් ඉදිි පේ කරන්න ලැබීම ගැන මම විශ  ෂශයන්ම සතුටු 

වනවා. 

නවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශ  පළමුවන අය වැය  ශම් රශේ 

75වන අය වැය ශවනුශවන් අෙහස් ඉදිි පේ කරන්න මා අෙහස ්

කශළ   විශ  ෂශයන්ම ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශම ශගොවි 

නතාව ශවනුශවන්. මා නිශයෝනය කරන ශපොශළොන්නරුව 

731 732 

[ගරු ජීවන් ශතොන්ඩමන් මහතා] 



2020  ශනොවැම්බර් 21 

දිස්්රික්කශම ිරයයට 75ක් ිරටින්ශන් ශගොවි නතාව. ගරු මුෙල් 

ඇමතිතුමා විිරන් ඉදිි පේ කළ අය වැය කථාව තුළ තිශබනවා  වී 

ශපොශහොර ශනොමිශල් ලබා ශෙන බවේ  අශනකුේ ශපොශහොර 

අක්කරයකට කිශලෝ 52ක් රුපියල් 1 522කට ලබා ශෙන බවේ. 

හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ීනට වසරකට ශපර ගරු 

නාධිපතිතුමා එතුමාශේ රතිපේති රකා නශයන් ඉදිි පේ කශළ   

ිරයලු ශපාාශහොර ශනොමිශල් ලබා ශෙන බවටයි. එය මා ශම් 

අවස්ථාශ  මතක් කර ශෙන්න නනෑ. එතුමාශේ රතිපේති 

රකා නශම 3 වන පිටුව තුළ එය පැහැදිලිව සඳහන් වනවා. නමුේ 

ශම් වනශකොට ඇති ශවලා තිශබන තේේවය ශමොකක්ෙ? වී 

ශගොවියාට ශනොමිශල් ලබා ශෙන ශපොශහොර රමාණවේ මදි. 

විශ  ෂශයන්ම යූි යා ශපොශහොර අක්කරයකට කිශලෝ 122ක් ලබා 

ශෙන්න නනෑ. ටීඑස්පී ශපොශහොර අක්කරයකට කිශලෝ 22ක් ලබා 

ශෙන්න නනෑ. එම්නපී ශපොශහොර අක්කරයකට කිශලෝ 20ක් ලබා 

ශෙන්න නනෑ. ෙැන් වී ශගොවියාට ලබා ශෙන්ශන් යූි යා ශපශහොර 

අක්කරයකට කිශලෝ 82යි. ටීඑස්පී ශපොශහොර අක්කරයකට කිශලෝ 

12යි ලබා ශෙන්ශන්. ිරයයට 52ක් කමපාු  ශවලා තිශබනවා. 

එම්නපී ශපොශහොර  අක්කරයකට කිශලෝ 22යි ලබා ශෙන්ශන්. ශම් 

තේේවය තුළ  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි- 

 
ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා ිකෘෂිකර්ම 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக - கைத்ததொழில் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට විනාඩියක් ශෙන්න. 

 
ගුණ කිවේ නනල්ෙන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට මශේ කාලය ලබා ශෙන්න 

නනෑ. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමනි  එතුමාශේ කථාශවන් පස්ශස  මම ඔබතුමාට 

අවස්ථාව ලබා ශෙන්නම්. 

 
ගුණ කිවේ නනල්ෙන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වී වගාවට නියම රමාණයට 

ශපොශහොර ශනොශය ජම තුළින් ශවන්ශන්  අස්වැන්න ශබොල්  වීමයි. 

ඒ තුළින් ශගොවියා ෙැඩි අපහසුතාවකට පේ වනවා. ශම් අවස්ථාශ  

අශම කෘෂිකර්ම අමාතයතුමාේ ගරු සභාශ  ඉන්න එක ගැන මා 

සතුටු වනවා. ගරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාශේ කථාශ  ජ ශම් 

කාරණය ගැන අෙහස් ඉදිි පේ කරයි කියා මා වි ්වාස කරනවා. 

අෙ කෘෂි උපකරණ මත බු  පනවා තිශබනවා. ලෑන්ඩ් මාස්ටර් 

එශක් ඉඳලා ට්රැක්ටර් වර්ග ගේශතොේ  ඒ ්නයනය කරන භාඩුඩ 

හා උපකරණ අෙ ශගොවියාට ශවශළඳ ශපොළ තුළින් ලබා ගන්න 

බැහැ. ඒ නිසා ශගොවියා ෙැඩි අපහසුතාවට පේ ශවලා ිරටිනවා. ශම් 

අේට්රැක්ටර් හා අශනකුේ ට්රැක්ටර්  කෘෂි උපකරණ ්දියට පනවා 

තිශබන බු  අයින් කශළොේ අශම රශද් වල ඉන්න ශගොවි 

නතාවට වි ාල සහනයක්.  

අෙ අපි හැශමෝම කථා කරන්ශන්  ශකොවිඩ් වසාගතය ගැන. 

ශකොවිඩ්-1  අෙ රට තුළ වයාමත වී තිශබන බව ඇේත. එය 

ශගෝීනය ර ්නයක් බවේ ඇේත. හැබැයි  අපි ශම් දිහා බලන්න 

නනෑ විශ  ෂශයන්ම රටක් විධියටයි. අශම ශයෂ්ඇ ඇමතිවරු  

මන්ත්රීවරු ිරයලුශෙනා ශකොවිඩ් ගැන කථා කරද්දි කි ශ   “ශලොක් 

ඩුවන් රශද් වල ඉන්න නතාවට රුපියල් 5 222ක් ු න්නා. ඒක 

ු න්නාම රමාණවේ” කියලා. හැබැයි  රටක් විධියට ගේතාම අපි 

කළ යුේශේ ඒක ශනොශවයි. මහ බැාකුශවන් රුපියල් බිලියන 

52ක වාශේ මුෙලක් තමයි ශකොවිඩ් සහන ශවනුශවන් ශවන් කරලා 

තිශබන්ශන්.  

අශම රශේ සමස්ත ්ොයම ගේශතොේ ිරයයට ෙ ම 223ක් 

වාශේ ශබොශහොම අක් රති තයක් තිශබන්ශන්. පානය ශම් 

ශවනුශවන් ිරයයට 22ක ොයකේවයක් ලබා ජලා තිශබනවා. 

ඉන්දියාව ිරයයට 12ක ොයකේවයක් ලබා ජලා තිශබනවා.  අෙ ශම් 

රටට ඇති ශවලා තිශබන තේේවය තුළ විශ  ෂශයන්ම ගශම් 

ිරටින පුාික මනුස්සයාශේ ඉඳලා  ශමමන්ේ එශක් ස්විම විකුණන 

පුාික ශවශළන්ඳාශේ ඉඳලා ඉහළ මේටශම් වයාපාි කයා ෙක්වාම 

අෙ ශලොකු අපහසුතාවකට පේ ශවලා තිශබනවා. ශම් රය ඉතා 

අමාරු කාලයක තමයි ශම් අය වැය ඉදිි පේ කරන්ශන්. අපි ඒක 

ෙන්නවා. අපි ශම් ශවලාශ  විපක්ෂයක් විධියට රයට ශෙන්න 

පුළුවන් උපි ම සහශයෝගය ලබා ශෙන්න කටයුතු කරනවා. 

හැබැයි  සමහර අවස්ථාවල ්ඩුක් පක්ෂශම ිරටින ඇමතිවරු  

මන්ත්රීවරු  විපක්ෂශම මන්ත්රීවරු අෙහස් ඉදිි පේ කරන්න ගියාම 

ශනොශයකුේ ශද්වල් ගැන කථා කරනවා.  අපි ශම් අය වැය විවාෙය 

තුළින්  බලාශපොශරොේතු වන්ශන්  ශම් අය වැය ශයෝනාශ  

තිශබන ශද්වල් ගැන කථා කරන එකයි. හැබැයි  ඒවා ගැන 

ශනොශවයි අෙ කථා කරන්ශන්.  

අෙ රශේ නතාව  බලාශගන ඉන්ශන් 2221 අය වැය තුළින් ඒ 

අයට ලබා ශෙන සහන ශමොනවාෙ කියලායි. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  විශ  ෂශයන්ම වනජීවීන් සම්බන්ාව කථා කරද් ජ 

මම අනිවාර්යශයන්ම කියන්න නනෑ  ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කය 

අලි-මිනිස් ගැටුම තදින්ම බලපා තිශබන දිස්්රික්කයක් බව. ශම් 

ශවනශකොට මරණ 10ක් ිරු ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම  අලි 

01ක් නැතිශවලා තිශබනවා. එතශකොට  ශම් අලි-මිනිස් ගැටුම අපි 

පාලනය කරන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන එක ශම් අය වැය තුළ මම 

පැහැදිලි ශෙයක් ෙකින්ශන් නැහැ. ශපොශළොන්නරුව  දිස්්රික්කශම 

ෙැඩිව පවතින ශම්  අලි-මිනිස් ගැටුම ගැන ශම් අය වැශයන් 

අවාානය ශයොමු ශවලා තිශබනවාය කියලා අපට ශපශනන්ශන් 

නැහැ. මම ෙැක්කා  ශම් අය වැය රකා නය තුළ ශපොශළොන්නරුව 

දිස්්රික්කශම අලි වැට ශවනුශවන් මුෙල් ශවන් කරලා තිශබන්ශන් 

කිශලෝීනටර් 32කට වාශේ ශබොශහොම ශපොඩි රමාණයකට බව. 

ශම්ක රමාණවේ මදි. ශම් අලි-මිනිස් ගැටුම නවේවන්න නනෑ නම් 

විශ  ෂශයන්ම ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශම   ඒ ඒ රශද් වල 

ිරටින ශගොවි සාවිාාන සමඟ සහ ශගොවීන් එක්ක සාකච්ඡා 

කරන්න නනෑ. ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශම අලි වැට සඳහා ශම් 

ශවන් කර තිශබන රතිපාෙන රමාණවේ මදි කියලාේ මම ශම් 

අවස්ථාශ  ජ රකා  කරනවා.  

ශම් අය වැය කථාශ  ජ අග්රාමාතයතුමා ගරු මුෙල් ඇමතිතුමා 

ව ශයන්  "ගම සමඟ පිළිසඳරක්" සාකල්පය යටශේ ඒ සඳහා 

රතිපාෙන ශවන් කර තිශබනවා.   

ඒ වාශේම  ගුරු හිඟය ගැනේ කියන්න නනෑ. ෙැන් 

විශ  ෂශයන්ම ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කය ගේතාම ඉාග්රීිර 

ගුරුවරු  තාක්ෂණ - IT - ගුරුවරු ශබොශහොම අක්යි. ගුරු නිවාසේ 

ඒ වාශේම අක්යි. ගුරු නිවාස නැති   නිසා අෙ ගුරුවරුන් ෙැඩි 

අපහසුතාවකට පේ ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ගුරුවරු ඒ 

රශද් වල රැඳී ඉන්ශන් නැහැ. ඒ අයට ඉන්න තැනක් නැහැ. ශම් 

සම්බන්ාව විශ  ෂශයන්ම අවාානය ශයොමු කරයි කියලා මම 

බලාශපොශරොේතු ශවනවා.   
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අශම රය කාලශම අශම රශේ  සෑම ෙරුශවකුටම සුරක්ෂා 

රක්ෂණය අපි ලබා ු න්නා. නැවතේ ශම් රක්ෂණ වැඩ පිළිශවළ 

්රම්භ කරන්න කියලා මම ශයෝනා කරනවා.  

ඒ වාශේම සෑම දිස්්රික්කයකටම වි ්වවිෙයාලයක් ලබා 

ශෙනවා කියලා අය වැශම සඳහන්ව තිශබනවා. විශ  ෂශයන්ම මම 

ශම් අවස්ථාශ  ශයෝනා කරනවා  ශපොශළොන්නරුවට  ලබාශෙන 

ඒ වි ්වවිෙයාලය ඉක්මනින් ලබා ශෙන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම් අය වැය තුළ වි ාල ණය 

බරකට ශම් රට තල්ලු ශවමින් යන බව අපි ෙකිනවා. අපි ෙකින්ශන් 

නැහැ  ශම් ණය බර  පියවන්ශන් ශකොශහොමෙ කියලා. ඩයනා 

ගමශේ මන්ත්රීතුමිය කියා තිශබනවා  කාසා විකුණුශවොේ ශම් ණය 

පියවා ගන්න පුළුවන් කියලා. මම ෙන්ශන් නැහැ  එතුමිය ශමොන 

අෙහසකින් එම රකා ය කළාෙ කියලා.  

විශ  ෂශයන්ම අපි විපක්ෂය විධියට බලාශපොශරොේතු ශවනවා   

ශම් අය වැය රශේ නතාවට සහන ලබාශෙන අය වැයක් ශවයි 

කියලා. ශම් අවස්ථාව ලබා  ජම ගැන මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගුණ ඩයනා ගමනේ මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) டயனொ கைரக)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඩයනා ගමශේ මැතිනියට  අවස්ථාව ලබා ශෙනවා   

ඔබතුමියශේ නම සඳහන් ුවණු නිසා. 

 
ගුණ ඩයනා ගමනේ මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) டயனொ கைரக)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම ඊශම කළ ශයෝනාව 

ගැන මට විස්තර කරන්නට  බැි  ුවණා.   ඒ ගැන පැහැදිලි කරනවා 

නම්   ඇේශතන්ම  ඔබතුමන්ලා පුු මශවයි ශම් ශලෝකශම රටවල් 

ී යක්  කාසා වගාශවන් හම්බ කරනවාෙ කියලා. [බාාා කිරීමක්] 

හි ෙ? ඒ නිසා මම  ඉදිි ශම  ජ පැහැදිලි කරලා ශෙන්නම්  ශම් වගාව 

තුළින් අශම රට ණය බි න් නිෙහස් කර ගන්ශන් ශකොශහොමෙ 

කියලා.  [බාාා කිරීමක්] ෙන්ශන් නැේනම් මම කියලා ශෙන්නම්.  

 
[අ.භා. 3.55] 

 

ගුණ ප්රමිත බණ්ඩාර නතන්නනකෝන් මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னரகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ ෙවශස  අය වැය විවාෙයට 

එකතුශවමින් වනන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම 

ගැන ශහ තු කාරණා රාශියක් නිසා මා ඉතාම සතුටු ශවනවා. ශම් 

රශේ බිහි ුවණු රතාපවේම ශද් පාලන නායකේවය, අපි 

ිරයලුශෙනාම ගරු කරන, නනෑම ශපොශළොවක ෙණ ගහලා විනන 

මහින්ෙ රාපක්ෂ මැතිතුමා විිරන් ඉදිි පේ කළ අය වැය ගැන 

වනන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට ලැබීම ගැන මම සතුටු ශවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මහින්ෙ රාපක්ෂ මැතිතුමා 

අය වැය ඉදිි පේ කරද් ජ මම ශම් පුටුශ  වාඩිශවලා ශගොඩක් 

ශද්වල් කල්පනා කළා. එතුමා ශම් රශේ කළ ශද් පාලන 

විපර්යාසය පිළිබඳව මම කල්පනා කළා. ිරි මාශවෝ 

බඩුඩාරනායක මැතිනියශේ රා අයිතිය අශහෝිර කළ ශවලාශ  

එතුමා  බඩුඩාරනායක මැතිනිය ශවනුශවන්  එතුමිය ළඟින්ම 

හිටගේතා.  1 83 ජ ූනලි වර්කයන් ෙහස් ගණනින් රැකියාවලින් 

ශෙොේට ෙමද් ජ,  එතුමා ඒ රැකියා අහිමි ුවණු   වර්කයන්ශේ 

පැේශේ හිටගේතා. තරුණ තරුණියන් ෙහස් ගණනක් ටයර් 

සෑයවල පිළිස්ශසද් ජ  ඒ තරුණ තරුණියන් ්රක්ෂා කරගන්නට 

එතුමා එා් තරුණ තරුණියන්ශේ පැේශේ හිටගේතා; ඒ 

ශෙමුවපියන්ශේ කඳුළු ශවනුශවන් හිටගේතා. කැබිතිශගොල්ලෑශ  

ශබෝම්බ රහාරශයන් මැරුණු   ෙරුවා වඩාශගන කෑගහලා අඬපු 

තාේතාශේ ශල් තැවරුණු අේ ශෙශකන් අල්ලාශගන ඒ තාේතා 

සනසන්නට ඒ මිනිසුන්ශේ පැේශේ එතුමා හිටගේතා. එල්ටීටීඊ 

ත්රස්තවා ජන් පරෙවන්නට එතුමා ර ්න ශකෝටියක් මැද්ශද් ශකළින් 

තීන්ු වක් ගේතා. ත්රස්තවාෙය පරාය කරන්නට, විනා  කරන්නට 

ගේ ඒ තීන්ු ව ළඟ එතුමා ශකළින් හිටගේතා. යුද්ාය දිනාශගන 

යද් ජ ාතයන්තරව ්පු බලපෑම් එතුමා  ත පහකට ගණන් 

ගන්ශන් නැතිව ඒ බලපෑම් හමුශ  රට ශවනුශවන්, රට පැේශේ 

එතුමා ශකළින් හිටගේතා. ඒ වාශේම, එතුමා හැම ොම රට 

පැේශේ, රශේ නතාව පැේශේ හිටගේ, සටන් කරපු, අරගළ 

කරපු උේතුාග ශද් පාලන නි තයක්. මම ශමතැන වාඩිශවලා 

කල්පනා කශළ  ඒ ශෙපයට ශකොශහොම මහන්ිරයක්, ශකොශහොම 

ශවශහසක් ඇතිෙ කියලායි.  ඒ රතාපවේ නායකයා විිරන් ඉදිි පේ 

කළ අය වැය ගැන වනන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට ලැබීම ගැන 

මම ශබොශහොම සන්ශතෝෂ ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම් අය වැය එක එක අය එක 

එක විධියට අර්ථකථනය කරනවා. අපි ඉලක්කය ශපන්වන්න 

ඇඟිල්ල දිගු කළාම ශගොඩක් අය බලන්ශන් ඉලක්කය දිහා 

ශනොශවයි ඇඟිල්ල දිහා. ඉලක්කය ශපන්වන ශකොට ඇඟිල්ල දිහා 

බලනවා වාශේ ශම් අය වැය දිහා බලලා  කථා කරන්න  ගියාම 

කාට කාටේ වරදිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම් අය වැය ශද්ය ය 

්ර්ථිකයක් ශගොඩනැඟීම සඳහා ගේ වි ාල රයේනයක්. ශද්ය ය 

්ර්ථිකය නඟා ිරටුවන්න  ශද්ය ය වයාපාර නඟා ිරටුවන්න 

වාශේම නතාව අතරට මුෙල් යැවීම සඳහා අශම ගරු මුෙල් 

ඇමතිතුමා භාවිත කර තිශබන රමශ ෙය ඉතා පැහැදිලියි. 

රාේාන වියෙම් සඳහා රශම වැඩි අවාානය ශයොමු කර 

තිශබනවා.  පසුගිය වසර ගණනාවටම වඩා වැඩි මුෙලක් -්රිලියන 

1.0ක් වැනි වි ාල මුෙලක්- රාේාන වියෙම් සඳහා එතුමා ශම් අය 

වැශයන් ශවන් කර තිශබනවා. ඒ හරහා යටිතල පහසුකම් ශගොඩ 

නැ  ශඟද් ජ ශම් රශේ වයාපාරවලට  වයවසායකයාට ශම් මුෙල් ගලා 

ශගන යෑම ිරද්ා ශවනවා. ඒ හරහා රශේ ඉන්න ශපොු  නතාවට 

මුෙල් ගලාශගන යෑශම් ්ර්ථික රශමෝපාය තමයි ශම් පාවිච්ික කර 

තිශයන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම් ්ර්ථික රශමෝපාය 

භාවිත කර තිශබනවා  Great Depression යුගශම. Hoover Dam 

එක හෙලා  ඒ ඇති කළ දියුණුව තුළින් මහ නතාවට මුෙල් ගලා 

ශගන යෑම ිරද්ා කරන්න  ඒ කාලශම රට ශගොඩ ගන්න 

ඇශමි කාවට හැකියාව ලැුණණා. ර ්න ශකෝටියක් තිුණණේ  මූලය 

ගලනය ිරද්ා වන විට  වැඩිපුර භාඩුඩ හා ශස වා පි ශභෝනය 

කරන ශකොට  නිෂ්පාෙකයා නිෂ්පාෙනය වැඩි කරන ශකොට  

අලුතින් වයාපාර ්රම්භ වනවා වාශේම  රශේ අලුේ රැකියා 

උේපාෙනය ිරද්ා වනවා කියන ිරද්ාාන්තශම ඉඳලා ඒ ර ්න 

ශකෝටිය මැද්ශද් අශම රය  ශම් අය වැය ඉදිි පේ කළා.   
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  නනෑම ශවශළඳ ශපොළක් 

පවතින්න නම්  රශේ නයාට  වයාපාි කයාට  වයවසායකයාට ඒ 

රමය ගැන වි ්වාසයක් තිශයන්න නනෑ. විපක්ෂශම අශම ගරු 

කිාස් ශනල්සන් මන්ත්රීතුමා හැරුණාම අවාසනාවට අශනක් 

ිරයලුශෙනාම වාශේ උේසාහ කරන්ශන් ශම් රශේ අවි ්වාසයක් 

ඇති කරන්නයි. විශ  ෂශයන්  ෙඹුල්ල ්ර්ථික මායස්ථානය 

පිළිබඳව ෙඹුල්ලට එන්ශන්වේ නැති අය නිතර නිතර කථා 

කරනවා. ඒ අය නිතරම කියනවා   ශවශළඳ ශපොශළ  මිල ගැන. 

විවෘත ශවශළඳ ශපොළක කැකිි   මිල මට පාලනය කරන්න බැහැ  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. වැිර කාලයට කැකිි වල  

පශතෝලවල මිල පහළ යනවා. ඒක තමයි  මූලික ිරද්ාාන්තය. වැිර 

කාලයට කැකිි  මිල  පශතෝල මිල පහළ ගියාම රමිත බඩුඩාර 

ශතන්නශකෝන් ඒකට වග කියන්න නනෑේ නැහැ  ්ඩුක්ව වග 

කියන්න නනෑේ නැහැ. හැබැයි   ශද්ය ය ශගොවියාට අපි එක 

පණිුවඩයක් ශෙනවා. අපි ශබොශහොම වගී ශමන් ශම් අවස්ථාශ   

කියනවා  ශද්ය ය ශගොවියාශේ නිෂ්පාෙන විකුණා ගන්න බැි  වන 

්ර්ථිකයක් අපි ශගොඩ නඟන්ශන් නැති බව.  එවැනි ්ර්ථිකයක්  

අවස්ථාවක් ශගොඩ නැඟුශණොේ ඒ ිරයලු  භාඩුඩ මිල ජ ගන්න අශම 

රය බැිනා  ිරටින බවේ අපි මතක් කරනවා. 

අශම ගරු මහින්ොනන්ෙ අලුේගමශේ ඇමතිතුමා  ගැනේ ශම් 

ශවලාශ  මතක් කරන්න  නනෑ. එතුමා අපට  විශ  ෂශයන්ම 

මාත ශල් දිස්්රික්කශම ශගොවි නතාවට ශලොකු සහශයෝගයක් ලබා 

ශෙනවා. අශම ගරු කිාස් ශනල්සන් මන්ත්රීතුමාේ ශපොශහොර ගැන 

කථා කළා. ශද්ය ය  ්ර්ථිකයක් හෙන  ශද්ය ය ශගොවියා  ක්තිමේ 

කරන වැඩ පිළිශවශළ  ජ එක පැේතකින් අපි ශද්ය ය නිෂ්පාෙන නඟා 

ිරටුවන වැඩ පිළිශවළකුේ හෙන්න නනෑ.  මම ඒක ගරු 

ඇමතිතුමාටේ කි වා. බී ිරයල්ලම ෙැනට අශම රටට  එන්ශන් 

මලයාිරයාව  තායිලන්තය  ීනනය  කියන රටවලින්. ඒවා හයිබ්රිඩ් 

බී.  අශනක් පැේශතන් හෙනවා ශපොශහොර. ඒක තමයි බිස්නස් 

එක. ඒ නිසා අපි ශද්ය ය ්ර්ථිකයක් හෙනවා නම් මූලික අවාානය 

 ශද්ය ය ශගොවියාට ශෙන ගමන්  ශම් රශේ බී නිෂ්පාෙනය 

ශවනුශවනුේ අශම අවාානය ශයොමු කරන්න නනෑ. ශම් අය 

වැශයන් බී ලූනු ඇතුළු ශභෝග කිහිපයක බී නිෂ්පාෙනය සඳහා 

වි ාල මුෙලක් ශවන් කරමින් ඒ සඳහා මූලික අඩිතාලම ෙමා 

තිශබන බවේ අපි මතක් කරන්න නනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  කිශලෝීනටර ලක්ෂයක පාරවල් 

කාපේ කිරීශම් වයාපෘතිය හරහා අශම දිස්්රික්කශම පාරවල් සකස ්

කිරීමට ශොන්ස්ටන් රනාන්ු  ඇමතිතුමා වි ාල සහශයෝගයක් ලබා 

ශෙනවා. ඒ පිළිබඳව මාතශල් දිස්්රික්කශම නතාව ශවනුශවන් 

එතුමාට අශම  ශගෞරවය හා සත්ුතිය පුෙ කරමින්  මශේ වනන 

ස්වල්පය අවසන් කරනවා.   

 
[අ.භා.  0.20]  
 

ගුණ දිලිප් නවදආරච්චි මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශම රශේ 75වන අය වැය 

පිළිබඳව කථා කරන ශම් අවස්ථාශ   ශම් රශේ ෙැශවන ර ්න 

ී පයක් ගැන කථා කිරීමට මම බලාශපොශරොේතු වනවා. 

විශ  ෂශයන්ම  ශම් අය වැය ගැන  ්ර්ථිකය ගැන අශම ්ර්ථික 

විශ  ෂඥ හර්ෂ ෙ ිරල්වා මැතිතුමාේ  ඉරාන් විරමරේන 

මැතිතුමාේ ශම් ගරු සභාවට කරුණු එකින් එක පහෙලා ු න්නා. ඒ 

නිසා මම ්ර්ථිකය ගැන කථා කරන්න බලාශපොශරොේතු වන්ශන් 

නැහැ. මම බලාශපොශරොේතු වන්ශන් ශම් රශේ නතාවශේ ෙැශවන 

ර ්න ගැන කථා කරන්නයි.  

"ශසෞභාග යශම ෙැක්ම" රතිපේති රකා ය ඉදිි පේ කළ 

ශගෝඇාභ ය රාපක්ෂ මැතිතුමා නාධිපති ශවලා අෙට අුවරුද්ෙක් 

ශවනවා. අෙ වාශේ ෙවසක තමයි එතුමා දිුවරුම් ු න්ශන්. එතුමාශේ 

"ශසෞභාග යශම ෙැක්ම" රතිපේති රකා ශම සඳහන් ශවලා 

තිශබනවා  "ඵලොයි පුරවැිරශයක් සහ සතුටින් ජීවේ වන පුවලක්" 

කියලා. සතුටින් ජීවේ වන පුවලක් ශම් රශේ ඉන්නවාෙ කියලා 

තමයි මම ෙැන් ශහොයන්ශන්.  

අෙ  අශම මශනෝ ගශන්සන් මැතිතුමා කථා කළා. ශකොළඹ 

නගරශම  ජීවේ වන කම්කරුවන්  ශස වකයන් නිවාසවලට ශකොටු 

කරලා අෙට මාසයක් වනවා. අෙ ඔුවන් වීදි බැහැලා ිරටිනවා. 

රුපියල් 5 222ක් ලබා ු න්නේ ඔුවන්ට කන්න ශබොන්න විධියක් 

නැතිව අෙ ඒ නතාව වීදි බැහැලා ිරටිනවා. ශමවැනි තේේවයක් 

උො ශවලා තිශබන්ශන් ශකොළඹ නගරශම අයට පමණක් 

ශනොශවයි. ලාකාශ  ඉන්න අහිාසක  ු මපේ  කම්කරුවා  කන්න 

ශබොන්න විධියක් නැතිව අෙ අන්ත අසරණ තේේවයට පේ ශවලා 

ඉන්නවා. 

රශම ශස වකයාට අෙ කශඩ් බිල ශගවා ගන්න විධියක් නැහැ. 

බැාකු ණය  විු ලි බිල්  වතුර බිල්  ු රකථන බිල්  ෙරුවන්ශේ 

වියෙම්  බස් ගාස්තු  උකස් කරපු බක්වල ශපොලිය  ශබශහේ 

ශහ ේවලට මුෙල් ශගවා ගන්න බැි ව අෙ ඔුවන් අසරණ 

තේේවයට පේ ශවලා ඉන්නවා. පසුගිය යහපාලන ්ඩුක්ශ  ජ 

අපි රශම ශස වකයාශේ වැටුප රුපියල් 12 222කින් වැඩි කළා. 

නමුේ ඒවාට රශම ශස වකයන් සැලකුශ  නැහැ. අන්න ඒ නිසා 

තමයි ඒශගොල්ලන්ට අෙ ශම්  දිේඇාම්මශ ෙනීය කර්මය පඩිසන් 

ශෙන්ශන්.  

සානාරක වයාපාි කයා අෙ අන්ත අසරණ තේේවයට පේ 

ශවලා ඉන්නවා. ඔුවන්ට අෙ බිල් ශගවා ගන්න විධියක් නැහැ  ණය 

ශගවා ගන්න විධියක් නැහැ  ෆිනෑන්ස් ශගවා ගන්න විධියක් නැහැ. 

මුළු රශේම සානාරක වයාපාි කයන් අෙ වන ශකොට අසරණ 

තේේවයට පේ ශවලා ඉන්නවා . 

ලාකාශ ම ිරටින ධීවර කාර්මිකයන් අෙ වනශකොට අසරණ 
තේේවයට පේ ශවලා ඉන්නවා. මාළු කෑල්ලක් කාලා ශපන්වලා 
ශහෝ අෙ ඔුවන් බාශගට විතර මම ශගොඩ අරශගන තිශබනවා. 
ශකොශරෝනා වසාගතය නිසා ත්රීවීලර් හිමියන්  ි යැු රන්  සුළු හා 
මායම පි මාණශම වයාපාි කයන් අෙ අන්ත අසරණ තේේවයට 
පේ ශවලා ඉන්නවා. තව අුවරුු  ශෙක තුනක් ශම් ශකොශරෝනා 
වසාගතය එක්ක අපි ජීවේ ශවන්න නනෑ කියලා අශම වවෙයවරු 
රකා  කළා. නතාව ජීවේ ශවන්න නනෑ නම් ශම් ශකොශරෝනා 
වසාගතශයන් නතාව ශබ්රා ගන්න අව ය ශබශහේ ශහ ේ  ඒ 
පරීක්ෂණ කරන්න අව ය මැෂින් ශම් රටට ශගන්වන්න නනෑ.  
ශකොශරෝනා වසාගතය මැඬලන්න ශම් අය වැය ශල්ඛනශයන් 
මුෙල් ශවන් කර තිශබනවාෙ කියලා මම අහන්න කැමතියි. 

නාධිපතිතුමාට  අගමැතිතුමාට  ඇමතිවරුන්ට රට පාලනය 
කරන්න නම් රශේ නතාව ජීවේ ශවලා ඉන්න නනෑ. නතාවට 
කන්න ශබොන්න නැතිව තව මාසයක් හමාරක් යන ශකොට මැි ලා 
යයි. රශේ නතාව ජීවේ කරවන්න නනෑ නම් ශසෞඛය ක්ශෂ ත්රය 
හරහා ශලෝකශම තිශබන ඒ ශබශහේ  එන්නේ ශගන්වන්න නනෑ. 
ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා රකා  කළා  ශබශහේ 
එන්නත ශගන්වන්න එපා  කියලා. එතුමන්ලා වැනි වයසක අයට 
නම්  ර ්නයක් නැහැ. ශම් රශේ අහිාසක තරුණ තරුණියන් සඳහා 
ඒ ශබ්ේශහ ේ ශගන්වන්න නනෑ. ඒ ශබ්ේශහ ේ  PCR machines 
ශගන්වා ඒ අව ය පහසුකම් ශම් ර ශේ ස්ථාපිත කරන්න නනෑ. ඒවා 
ශගනැවිේ ශම් රට ශගොඩ ගන්න කටයුතු කරන්න නනෑ. [බාාා 
කිරීමක්] ශම් නාධිපතිතුමා අුවරුද්ෙක් රට පාලනය කළා. ශම් අය 
වැශයන් "සර් ශෆ ල්" කියන එක මා ශම් අවස්ථාශ  ජ මා රකා  
කරනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  1 06 ජ  ීස.එස්.  ශස නානායක 

මැතිතුමා පක්ෂයක් පිහිශට වා. පක්ෂයක් පිහිටුවා මැතිවරණයකට 

ගියා. 1 52 මහා මැතිවරණශයන් යග්රහණය කළා. ඊට පස්ශස    

පක්ෂශම ිරටි එස්.ඩබ්ලි .්ර්.ීස. බඩුඩාරනායක මැතිතුමාේ  

අශම ගරු අගමැතිතුමාශේ පියාණන් වන ීස.ඒ. රාපක්ෂ 

මැතිතුමාේ පක්ෂය කඩාශගන එළියට බැස්සා. එළියට බැහැලා ශ්රී 

ලාකා නිෙහස් පක්ෂය පිහිශට වා. ඊට පස්ශස  මහ මැතිවරණයකට 

ගියා. එහි ජ මන්ත්රී ්සන 8යි  යග්රහණය කරන්න පුළුවන් ුවශඩු. 

අශම සජිේ ශර මොස මැතිතුමා සමඟි න බලශ ගය පක්ෂය 

නමින් නව පක්ෂයක් පිහිශට වා. සමඟි න බලශ ගය පක්ෂය 

පිහිටුවා මාස 2ක් ඇතුළත මහ මැතිවරණයට ගියා. එහි ජ 

මන්ත්රීවරුන් 50ශෙනකු යග්රහණය කරලා එතුමා විපක්ෂ 

නායකවරයා හැටියට  පේ ුවණා. ඉදිි ශම ජ එතුමාට ශම් රශේ 

බලය ලබා ගන්න අපි කටයුතු කරනවා. [බාාා කිරීම්] ඊළඟට  අපි 

තව අුවරුු  0කින් රගතිය ලි  නිර්මාණය ලි ්ඩුක්වක් 

පිහිටුවන්ශන්  සජිේ ශර මොස මැතිතුමාශේ සමඟි න බලශ ගය 

පක්ෂය යටශේයි කියන එක මා තමුන්නාන්ශස ලාට කියනවා. අපි 

අනිවාර්යශයන්ම ්ඩුක්වක් පිහිටුවලා  නාධිපති ශවලායි පස්ස 

බලන්ශන් කියන එකේ මා ශම් අවස්ථාශ  ජ තමුන්නාන්ශස ලාට 

රකා  කරනවා. [බාාා කිරීම්] හිනා ශවන්න ශෙයක් නැහැ. ඒක 

තමයි සතයය. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීනළඟට  ගරු නිමල් ලාන්සා රාය ඇමතිතුමා. 

 

[අ.භා. 0.11] 
 

ගුණ නිමල් ලාන්ො මහතා ිග්රාමීය ය මාර්ග හා අවන ේෂ 

යි,තල පහසුකම් රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ - கிரொைிய வீதிகள் ைற்றும் ஏமனய 

உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and 
Other Infrastructure)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  විපක්ෂ නායකතුමාශේ ෙකුණු 

අත වන දිලිම ශවේරච්ික මන්ත්රීතුමාශේ කථාශවන් පස්ශස  ශමවර 

අය වැය ශල්ඛනය පිළිබඳව කථා කරන්න ලැබීම ගැන 

විශ  ෂශයන් මා සතුටු ශවනවා. ඒ ශගොල්ලන්ශේ ්ඩුක්ව 

කාලශම ශරෝටන් ශකොළ කන්න කි වා  ශකොස් ශකොළ කන්න 

කි වා. ඒ අය අෙ කියනවා  ශකොරල පිටින් අමු මාළු කන්න කියලා. 

එවැනි  මන්ත්රීවරුන් තමයි  ශම් විපක්ෂය නි ශයෝනය කරන්ශන්.  

එතුමන්ලා  අය වැය ශල්ඛනය තුළ කාරණා ශෙකක්  මතු කළා. 

එයින් පළමු කාරණය තමයි   ශකොශරෝනා වසාගතය පාලනය කිරීම 

සම්බන්ාශයන් ශම් ්ඩුක්ව fail කියන එක. ශෙවන කාරණය 

තමයි  ශම් රශේ ්ර්ථිකය හි හැටි හසුරුවන්ශන් නැහැයි කියන 

එක. ශම් කාරණා ශෙකම කි ශ  ශමවැනි ගරු මන්ත්රීවරු තමයි. ඒ 

කියන්ශන්  උගේකමක් නැති  ුණද්ධියක් නැති  ශගෝීනයකරණය 

ගැන ෙන්ශන් නැති  ශගෝීනය ්ර්ථිකය ගැන ෙන්ශන් නැති අය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  පළමුවන කාරණයට ඉතාම  

පැහැදිලිව මා උේතර ශෙන්නම්. ශලෝකශම බලවේ  ානවේ 

රටවලට පාලනය කර ගන්න බැරුව තිුණණු ශකොශරෝනා වසාගතය 

ගරු ශගෝඇාභය රාපක්ෂ මැතිතුමා ඉතාම  ශහොඳට පාලනය කර 

තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් පිළිබඳව ශලෝක ශසෞඛය සාවිාානය අපට 

සහතිකයක්  ජලා තිශබනවා  ශලෝකශම රටවල් සහතිකය  ජලා 

තිශබනවා. හැබැයි  විපක්ෂය ඒ සහතිකය ශෙන්ශන් නැහැ. 

ශෙන්ශන් නැේශේ කුහකකම නිසා  එශහම නැේනම් ෙැනුම නැති 

නිසා. මා ෙැක්කා ශන්  ීනට ශපර කථා කරපු මන්ත්රීතුමාශේ ෙැනුම. 

සාමානයශයන් ධීවර කටයුතු කරන අයේ ශකොරල පිටින් මාළු 

කන්ශන් නැහැ. ශමොකෙ  මමේ ධීවරයකුශේ පුශතක්.  

 

ගුණ දිලිප් නවදආරච්චි මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ශකොරල පිටින් මාළු කෑශ  නැහැ. මාළුවාශේ ශකොරල නැහැ. 

 

ගුණ නිමල් ලාන්ො මහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ඒ කියන්ශන්  අුවරුු  ගණනාවකට ශපර සමායකටයි ගිහින් 

තිශබන්ශන්. එතුමා අශම ධීවරයන්ට අවමාන කළා. කවොවේ 

ධීවරයන්ට අවමාන කරන්න එපා. ධීවරයන් ශකොරල පිටින් මාළු 

කන්ශන් නැහැ.  

 

ගුණ දිලිප් නවදආරච්චි මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

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

මා ධීවරයන්ට අවමාන කශළ  නැහැ. මා ශකොරල පිටින් මාළු 

කෑශ  නැහැ. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

That is not a point of Order. ගරු නිමල් ලාන්සා රාය 

ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගුණ නිමල් ලාන්ො මහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  විපක්ෂ නායකතුමාශේ ෙකුණු 

අත ශමශහම නම්  ශම් ශගොල්ලන් බලයට එන ්ඩුක්ව අපට 

බලාගන්න පුළුවන් ශන්. ශම් වාශේ  මන්ත්රීවරුන් විපක්ෂ 

නායකතුමාශේ ෙකුණු අත නම්  කථාව ශමොකක්ෙ? ඒ නිසා ඉතාම  

පැහැදිලිව මා ශම් කාරණය කියන්නම්. ඊශම ගරු විපක්ෂ නායක 

සජිේ ශර මොස මැතිතුමා ශමොකක්ෙ කි ශ ? එතුමා අහනවා  

ශකොශරෝනා වසාගතයට vaccine එක ශසොයාශගන තිශබනවා  

ලාකා ්ඩුක්ව එය order කරන්ශන් නැේශේ ඇයි කියලා. අපි 

ඉතාම  පැහැදිලිව විපක්ෂ නායකතුමාට කියනවා. ශම් rapid 

antigen test kit එක ශලෝක ශසෞඛය සාවිාානය නිර්ශද්  කළාට 

පස්ශස  ලාකාශ  රමුඛතම ශපෞද්ගලික ්යතනයක් ශගනාවාම  

එය ශගනාපු රමය වැරැදියි කියලා ශම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා 

ශකොච්නර ශකෝලම් නැටුවාෙ? ශපෞද්ගලික ්යතනයක් test kit 

එක ශගනාවාම ඒකට විශරෝාය රකා  කළ ගරු විපක්ෂ 

නායකතුමා ඊශම කියනවා  "අශන් ඉක්මනින් vaccine එක order 

කරන්න" කියලා ්ඩුක්වට කි වා. ශලෝක ශසෞඛය සාවිාානය 

අනුමත කළ එක vaccine එකක් තිශබනවා නම්  සමඟි න 

බලශ ගශම තමුන්නාන්ශස ලා -මන්ත්රීවරුන්- ෙැන් නැඟිටලා 

කියන්න. අර උගේ මන්ත්රීතුමා සජිේශේ ෙකුණු අත ඉන්නවා ශන්. 

ෙකුණු අත කියන්න. [බාාා කිරීම්] හි   ෙකුණු අත කියන්න ශකෝ. 

මම විපක්ෂශයන් එකම එක ර ්නයයි අහන්ශන්. විපක්ෂ 

නායකතුමා ඊශම පැහැදිලිවම ඇුවවා  ්ඩුක්ව vaccine එක 

order කරන්ශන් නැේශේ ඇයි කියලා.  ඉක්මනින් ඒක order 

කරන්න කියලා එතුමා ්ඩුක්වට කි වා. මම අහන ර ්නය 

ශම්කයි. ශලෝක ශසෞඛය සාවිාානය ශම් ශවනශකොට vaccine 

එකකට අනුමතිය  ජලා තිශබනවාෙ? කියන්න  උේතරයක් 

ශෙන්නශකෝ. ෙකුණු අත ශකෝ? [බාාා කිරීම්] විපක්ෂශම කුවරු 
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ශහෝ එක්ශකශනක් කියන්න. එච්නරටම ෙැනුම නැති අයෙ  

විපක්ෂශම ඉන්ශන්? [බාාා කිරීම්] විපක්ෂශම එක මන්ත්රීවරශයක්? 

සජිේශේ ෙකුණු අත  වම් අත ඉන්නවා. ශකෝ ඒ අය? 

තමුන්නාන්ශස ලාශේ නායකතුමා ඊශම කි වා  vaccine එක order 

කරන්න කියලා. ඇයි  ශෙවියශන් ශලෝක ශසෞඛය සාවිාානය 

අනුමත කළ rapid antigen test kit එක ශගනාවාම ශමතැන මළ 

ශබර තියලා කෑ ගැුවවා. එතශකොට ශලෝක ශසෞඛය සාවිාානය 

අනුමත ශනොකරපු එකක් ශගශනන්ශන් ශකොශහොමෙ? [බාාා 

කිරීම්] ඒ නිසා ඉතාම පැහැදිලිව - [බාාා කිරීම්] 

 
ගුණ දිලිප් නවදආරච්චි මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

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

ශමොකක්ෙ  කි ශ ? මළ ශබර තියාශගන කෑ ගැුවවාෙ?  [බාාා 

කිරීම්] කළු සල්ලි සුු  කරන  කුක් සල්ලි සුු  කරන මිනිස්සු 

තමුන්නාන්ශස ලා. [බාාා කිරීම්] අපි ඒ වාශේ කැත වැඩ කරලා 

නැහැ. [බාාා කිරීම්] කළු සල්ලි සුු  කරන්ශන් ශම් ්ඩුක්ශ  

තමුන්නාන්ශස ලා. කුඩ්ශඩක් 

 
[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

- [බාාා කිරීම්]  

 
ගුණ නිමල් ලාන්ො මහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  [බාාා කිරීම්] ඔබතුමා ශවනේ 

අය කථා කරද් ජ points of Order නඟන්න ු න්ශන් නැහැ. [බාාා 

කිරීම්] ඔබතුමා points of Orderවලට ඉඩ ු න්ශන් නැහැ. [බාාා 

කිරීම්] 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! 
 

ගුණ නිමල් ලාන්ො මහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ඔබතුමා ඇයි  එතුමාට points of Orderවලට අවස්ථාව 

ශෙන්ශන්? ඔබතුමා සභාශ  ශගෞරවය රැශකන විධියට පැහැදිලිව 

කටයුතු කරන්න. අපි ෙැක්කා  ඔබතුමා පැය ශෙකහමාරක් තිස්ශස  

කිිරම මන්ත්රීවරශයකුට points of Orderවලට අවස්ථාව ු න්ශන් 

නැති බව. ඔබතුමාට ාතික ලැයිස්තුශවන් අවස්ථාව හම්බ ුවණාම 

ශම් වාශේ නූගේ -උගේ නැති-  
 
[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මන්ත්රීවරුන්ට සජිේශේ ෙකුණු අතට point of Order එකට 

අවස්ථාව ශෙනවා. [බාාා කිරීම්]  

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු දිලිම ශවේරච්ික මන්ත්රීතුමා වාඩිශවන්න. [බාාා කිරීම්] 

ඔබතුමා - [බාාා කිරීම්] 

ගුණ නිමල් ලාන්ො මහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

අපි ඉතාම පැහැදිලිව එක ර ්නයයි අහන්ශන්. [බාාා කිරීම්] 

අපි එක ර ්නයයි අහන්ශන්. [බාාා කිරීම්] සජිේ ශර මොස විපක්ෂ 

නායකතුමා ශම් ගරු සභාශ  ජ ඊශම කි වා ඒ vaccine එක order 

කරන්න රය අශපොශහොසේ ශවලා තිශබනවා කියලා. [බාාා 

කිරීම්] ශලෝක ශසෞඛය සාවිාානය අනුමත කළ vaccine එකක් 

පුළුවන් නම් කියන්න. [බාාා කිරීම්] ශකෝ  සමඟි න බලශ ගශම 

කුවරු ශහෝ කියන්න බලන්න. විපක්ෂශම කුවරු ශහෝ කියන්න 

බලන්න. කුවරුවේ ෙන්ශන් නැහැ. එශහම එකක් අනුමත කරලා 

නැහැ. ඉතින්  තමුන්නාන්ශස ලාශේ නායකයා තමුන්නාන්ශස ලා 

අමාරුශ  ෙැම්මා ශන්ෙ?  

අපි ඉතාම පැහැදිලිව කාරණයක් කියන්න නනෑ. අපි ශකොවිඩ් 

මර්ෙනය කරන ්කාරය පිළිබඳව සජිේ ශර මොස මැතිතුමා 

සහතික ශනොු න්නාට  ඊශම ශවනශකොට එාගලන්තශයන් 

සහතිකයක්  ජලා තිුණණා. ඊශම මහ බ්රිතානයශයන් වාර්තාවක් 

ඉදිි පේ කළා. [බාාා කිරීම්] ඒශකන් ශමොකක්ෙ  කියන්ශන්? 

"එාගලන්ත ාතිකශයක් ලාකාවට ඇවිේ ගියාම self-quarantine 

ශවන්න නනෑ නැහැ"  කියනවා. ශකොශරෝනා පාලනය පිළිබඳව ඊට 

වඩා සහතිකයක් තිශබනවාෙ? ඊට වඩා පාලනයක් නනෑෙ? මහ 

බ්රිතානයශයන් එශහම කියන්ශන්. [බාාා කිරීම්] අයිශයෝ! 

ශමෝඩශයක්  
[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වාශේ කෑ ගහන්න එපා  දිලිම ශවේරච්ික මැතිතුමා. [බාාා කිරීම්]  

කෑ ගහන්න එපා. ශකොරල පිටින් - [බාාා කිරීම්] ධීවරයි න් 

අවමානයට ලක් කරපු දිලිම ශවේරච්ික මැතිතුමා සජිේශේ ෙකුණු 

අත ුවශණොේ  සජිේට ශෙවියන්ශේම පිහිටයි! [බාාා කිරීම්] 

ශෙවියන්ශේම පිහිටයි!! ශෙවියන්ශේම පිහිටයි!!! 

අපි ඉතාම පැහැදිලිව කියන්ශන් ශකොශරෝනා පාලනය පිළිබඳව 

ශලෝක ශසෞඛය සාවිාානය අපට සහතිකයක්  ජලා තිශබන බවයි. 

ඊළඟට  මහ බ්රිතානයය අපට සහතිකයක්  ජලා තිශබනවා. 

ශමොකක්ෙ ඒක? ශලෝකශම දියුණු ශවච්න රටවලටවේ එම 

සහතිකය  ජලා නැහැ. බ්රිතානය  ජලා තිශබන සහතිකය තමයි  

නනෑම එාගලන්ත ාතිකශයක් ලාකාවට ඇවිල්ලා ්පසු ගියාම 

self- quarantine ශවන්න අව ය නැහැ කියන එක. ඒශකන් 

කියන්ශන් ශමොකක්ෙ? ලාකාශ  ශකොශරෝනා මර්ෙනය ඉතාම 

ශහොිනන් කරනවා කියන එකයි ඒශකන් කියන්ශන්. 

තමුන්නාන්ශස ලා අහගන්න  ශලෝකශම දියුණු ශවච්න රටවල් වන 

ස්විේසර්ලන්තයට එම සහතිකය  ජලා නැහැ; ශඩන්මාර්කයට එම 

සහතිකය  ජලා නැහැ; ර්මනියට එම සහතිකය  ජලා නැහැ; 

ස්වීඩනයට  ජලා නැහැ. ශලෝකශම දියුණු රටවලට එම සහතිකය 

 ජලා නැහැ. හැබැයි  අශම ලාකාවට  ජලා තිශබනවා. [බාාා කිරීම්] 

ඒ නිසා මම ශකොශරෝනා පිළිබඳව ීනට වඩා කථා කරන්ශන් නැහැ. 

ශලෝකශම ානවේ  බලවේ රටවලට බැි  ශවච්න ශකොශරෝනා 

පාලනය අපි කර තිශබනවා. ෙැනුේ ශකොශරෝනා පාලනය කිරීම 

පිළිබඳ වගී ම අපි ගන්නවා.  [බාාා කිරීම්] 

ඊළඟට  එතුමන්ලා කථා කරන්ශන් ශමොනවාෙ? ්ර්ථිකය 

වැටිලාලු. අයිශයෝ! ශම් වාශේ ෙැනුමක් නැති මන්ත්රීවරුන් ඉන්නා 

තැනක මම ශම්වා කියන්ශන් ශමොකටෙ? ළි ශඳ  ඉන්න ශගම්බා 

ළි  ශඳ  පි මාණය විතරයි ෙන්ශන්. ශලෝකය ගැන ෙන්ශන් නැහැ  

ඇශමි කාව ගැන ෙන්ශන් නැහැ  බ්රිතානයය ගැන ෙන්ශන් නැහැ  

ගල් යුගය ගැන තමයි ෙන්ශන්. ශකොරල පිටින් මාළු කන්න තමයි 

ෙන්ශන්. ශවන ශමොකුේ ෙන්ශන් නැහැ.  සාඛයාශල්ඛන සමඟ අපි 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඉතාම පැහැදිලිව ශපන්වන්නම්; අහගන්න. "World Economic 

Outlook - 2020" පුශරෝකථනය මඟින් ශමොකක්ෙ කියන්ශන්? 

 ශලෝකශම රාාන ්ර්ථික  ිරයල්ල පසුබෑම තුළ වාර්තා කරන්ශන් 

ඍණ ්ර්ථික වර්ානයක්. ඒක විපක්ෂයට ශේශරන්ශන් නැද්ෙ? 

ශනොශේශරන අයෙ ඉන්ශන්? සමහර අයට නම් ශේශරන්ශන් 

නැහැ. හැබැයි  සමහර අයට ශේශරනවා. නමුේ ශනොශේශරනවා 

වාශේ ඉන්නවා  හර්ෂ ෙ ිරල්වා මන්ත්රීතුමා වාශේ අය. දිලිම 

ශවේරච්ික මන්ත්රීතුමාට නම් ශේශරන්ශන් නැහැ කියන එක මම 

ෙන්නවා. ශමොකෙ  එතුමා "World Economic Outlook" එක 

බලන්ශන් නැහැ ශන්. එතුමාට ඒක ශේශරන්ශන් නැහැ. ඉතින් 

සජිේ ශර මොස මන්ත්රීතුමාශේ ෙකුණු අත එතුමා ුවණාම රටට යන 

කල බලන්න. ශන්ෙ? එම නිසා අපි ඉතාම  පැහැදිලිව කියනවා - 

[බාාා කිරීම්] අහගන්න  ශලෝකශම ්ර්ථික රවණතා  ඔබතුමා 

අහගන්න.  

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. State Minister, please wind up.  Your time is 

almost up. 

 
ගුණ නිමල් ලාන්ො මහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

මම ඔබතුමාට ශපන්වන්නම්. අපි අෙ අය වැය ශල්ඛනයක් 

ඉදිි පේ කරලා තිශබන්ශන්  මුළු ශලෝකයම සාමානය තේේවයක 

තිශබද් ජ ශනොශවයි; අසාමානය තේේවයක තිශබද් ජයි. මුළු 

ශලෝකයම ්ර්ථික පසුබෑමක තිශබද් ජ තමයි අපි ශම් අශම අය 

වැය ශල්ඛනය ඉදිි පේ කරලා තිශබන්ශන්.  

අපි තමුන්නාන්ශස ලාට පැහැදිලි කරන්නම්  අහගන්න. 

සාමානයශයන් ඇශමි කාශ  221  ජ ිරයයට 2.3ක ්ර්ථික වර්ාන 

ශ ගයක් තිුණණා; ෙැන් ඒක ඍණ 8ට පහළ ගිහිල්ලා තිශබනවා. 

අපි එශහම නැහැ. ලාකාශ  ්ර්ථික වර්ාන ශ ගය එශහම පහළ 

ගිහිල්ලා නැහැ. අපි තමුන්නාන්ශස ලාට භාර ු න්ශන්  ිරයයට 7ක 

්ර්ථික වර්ාන ශ ගයක් තිුණණු රටක්. තමුන්නාන්ශස ලා අපට 

භාර ු න්ශන්  ිරයයට 1.8ක ්ර්ථික වර්ාන ශ ගයක් සහිත රටක්  

ිරයයට හයක් පහළට ෙමලා. එම නිසා අපි ඉතාම පැහැදිලිව 

කියනවා   ශකොශරෝනා පාලනය කළා වාශේ ශම් ශලෝකශම 

්ර්ථික අර්ුණෙයේ අපි යග්රහණය කරනවා කියලා. 2225 ජ අපි 

්ඩුක්ව භාර ගන්නශකොටේ ශම් වාශේම ර ්නයක් තිුණණා. 

ශලෝක ්හාර අර්ුණෙයක් තිුණණා  මූලය අර්ුණෙයක් තිුණණා  සුනාමි 

වයසනය ්වා  අුවරුු  තිහක් තිස්ශස  විසඳා ගන්න බැි  ුවණු 

එල්ටීටීඊ ත්රස්තවා ජන්ශේ ර ්නය තිුණණා.  

ෙැන් මට මතක් ශවනවා  ගශේන්ද්ර කුමාර් මන්ත්රීතුමාේ. එතුමා 

කි වා  ශම් රය සහ හමුොව  ාතන කළා කියලා. එම නිසා අපි 

තමුන්නාන්ශස ලාට කියනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  

ඉතාම පැහැදිලිව ඔබතුමාටේ කියනවා  ඒ ශකොටස හැන්සාඩ් 

වාර්තාශවන් ඉවේ කරන්න නනෑ කියලා. ශමොකෙ  හමුොව ශහෝ 

රය කිිරම අවස්ථාවක යුෙ  ාතන ිරු  කරලා නැහැ. ඒ පිළිබඳව 

අපි ඔබතුමාශේ අවාානය ශයොමු කරවනවා.  

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාය අමාතයතුමනි  ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

ගුණ නිමල් ලාන්ො මහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
இப்படித்தொன் தசன்ன, அரசொங்கம் සහ යුෙ හමුොව- [බාාා 

කිරීමක්] நொன் தசல்லியமத நீங்க ரகட்டுக்தகொங்ரகொ! 

உங்களுக்கு விளங்குதொ நொன் தசல்லியது? நொன் தசல்லியது 

என்ன?  

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාය ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාට ශවන් වූ කාලය අවසානයි. 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

ගුණ නිමල් ලාන්ො මහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

එල්ටීටීඊකාරශයක් වාශේ හැිරශරන්න එපා. රභාකරන් වාශේ 

හැිරශරන්න එපා. ත්රස්තවාදිශයක් වාශේ හැිරශරන්න එපා. [බාාා 

කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ගරු සාගර කාි යවසම් 

මන්ත්රීතුමාශේ කාලය මම ලබා ගන්නවා.  
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එතුමා  කාලය ලබා  ජලා නැහැ. 
 

ගුණ ොගර කාරියවෙම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொகர கொொியவசம்)  

(The Hon. Sagara Kariyawasam) 

මට කාලය ලබා  ජලා තිශබනවා. මශේ ශ ලාශවන් කාලය 

ගන්න පුළුවන්  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳයි. ගරු නිමල් ලාන්සා මැතිතුමා කථා කරන්න. 
 

ගුණ නිමල් ලාන්ො මහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා ඔය විධියට 

පක්ෂග්රාහි ශවන්න එපා.  

ගශේන්ද්ර කුමාර් මන්ත්රීතුමාට අපි කියන්න නනෑ. ඔබතුමා 

කි වා  -  

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිමල් ලාන්සා රාය ඇමතිතුමනි  ්ඩුක් පක්ෂශම 

මන්ත්රීවරශයකුට තමයි මම ශවලාව ු න්ශන්.  

 

ගුණ නිමල් ලාන්ො මහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ිරයයට 32ක ශකොටසක කෘෂි කර්මාන්තය කරන්න ්ඩුක්ව 
ඉඩ ු න්ශන් නැහැ කියලා. හැබැයි ඔබතුමා කල්පනා කරන්න  
ිරයයට 72ක් එශහනම් තිුණශඩු කාටෙ? එල්ටීටීඊ එකට. එල්ටීටීඊ 
එකයි ු න්ශන් නැේශේ. එල්ටීටීඊ එකයි කෘෂි කර්මාන්තය 
කරන්න බැි  වන විධියට බිම් ශබෝම්බ වැළලුශ . එම නිසා 

743 744 

[ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා] 
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රභාකරන්ට විරුද්ාව කථා කරන්න; ත්රස්තවා ජන්ට විරුද්ාව කථා 
කරන්න. ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා යුෙ හමුොවට විරුද්ාව 
කථා   කරන්න   එන්න   එපා    තමුන්නාන්ශස .    [බාාා කිරීමක්]  
சும்ைொ ரகட்டுக்தகொங்ரகொ!  நொன் தசொல்லியது விளங்குதொ? 

தைிழொல தசல்லவொ? இங்கிலீஷொல தசல்லவொ உங்களுக்கு? 

ஐரயொ!  

මා කියාශගන ්ශ   ්ර්ථික වර්ාන ශ ගය පිළිබඳවයි. 

[බාාා කිරීමක්] අහගන්න. යුශරෝපශම ්ර්ථික වර්ාන ශ ගය- 
 

ගුණ චමින්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  පාර්ලිශම්න්තුශ  ස්ථාවර 

නිශයෝග  1(උ) යටශේ මන්ත්රීවරශයක් කථා කළ යුතු ්කාරය 

තිශබනවා. මන්ත්රීවරශයකුට අපහාසාේමකව කථා කරන්න බැහැ. 

[ශ ෝෂා කිරීම්] "ශමෝඩශයක්" කියලා කථා කළා. දිලිම ශවේරච්ික 

මන්ත්රීවරයා ශපනී හිටිශම- 
 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ ශකොටස් හැන්සාඩ් වාර්තාශවන් ඉවේ කරන්න කියලා මම 

උපශෙස් ශෙනවා.  
 

ගුණ චමින්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

හැබැයි අපි ෙන්නවා  සමහර මන්ත්රීවරු කුක් ශගනැල්ලා  කුක් 

ශබ්රා ගන්න  ගිහිල්ලා නාධිපතිතුමා බො ගේතා.  
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නිමල් ලාන්සා මැතිතුමා කියපු ඒ  ශකොටස් හැන්සාඩ් 

වාර්තාශවන් ඉවේ කරන්න කියලා මම උපශෙස් ශෙනවා.  
 

ගුණ නිමල් ලාන්ො මහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

මා ශමොකක්ෙ කි ශ   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි? මා 

කි ශ  පැහැදිලිවම  එල්ටීටීඊකාරශයෝ ශවනුශවන් ශපනී ිරටිනවා 

කියලා. තමුන්නාන්ශස  ශකොශහොමෙ  ඒක ඉවේ කරන්න 

කියන්ශන්? 
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක අපි ශල්කම්තුමාට කියලා  ගරු කථානායකතුමා එක්ක 

ශබ්රා ගනිමු.  
 

ගුණ නිමල් ලාන්ො මහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

රය ශම් රශේ යුෙ අපරාා කළා කි වාම  තමුන්නාශන ්ස  
කියනවා  කථානායකතුමාට පැමිණිලි කරන්න කියලා. 
තමුන්නාන්ශස  ඔය විධියට කටයුතු කරන්න එපා. ගාමිීම 
දිසානායක මහේමයා ශශ්ර ෂ්ඇ නායකශයක්. තමුන්නාන්ශස  
එතුමාට අවමන් කරන්න එපා.  

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි  රාය ඇමතිතුමනි. 

ගුණ නිමල් ලාන්ො මහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

කාලය ඉවර ශවන්ශන් ශකොශහොමෙ? කථාව පටන් ගේතා 

විතරයි ශන්. ශමොකක්ෙ ඔබතුමා කරන්ශන්? ඔබතුමා මූලාසනශම 

ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න.  

අපි ඉතාම පැහැදිලිව කිව යුතු ශෙයක් තිශබනවා. 221  ජ 
යුශරෝපශම ්ර්ථික වර්ාන ශ ගය ිරයයට 1.3යි; ෙැන් ිරයයට 
ඍණ 12යි. 221  ජ රා ශම ්ර්ථික වර්ාන ශ ගය ිරයයට 1.5යි; 
ෙැන් ිරයයට ඍණ 12.5යි. [බාාා කිරීම්]  කෑ ගහන විපක්ෂශම 
මන්ත්රීවරුන්ට අපි භය නැහැ. තමුන්නාන්ශස ලාශේ ්ඩුක්ව 
අුවරුු  5ක් තිුණණා ශන්. එතශකොට නනැ ශෙයක් කරගන්න තිුණණා 
ශන්. අධිකරණය ඔබතුමන්ලා යටශේ ශන් තිුණශඩු  
ඔබතුමන්ලාශන් උසාවිය පාලනය කශළ . ඔබතුමන්ලාශේ 
මන්ත්රීවරු තමයි නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුවට බලපෑම් කශළ ; 
අල්ලස් ශහෝ දූෂණ ශනෝෙනා විමර් න ශකොමිෂන් සභාවට බලපෑම් 
කශළ . ඔබතුමන්ලා තමයි අධිකරණයට බලපෑම් කශළ . අපි 
කුවරුන් ශහෝ වැරැදි කරලා තිුණණා නම් ඒ කාලශම 
තමුන්නාන්ශස ලාට කටයුතු කරන්න තිුණණා ශන්. අෙ ශමතැනට 
ඇවිල්ලා නිකම් කෑ ගහන්න එපා  ගරු මන්ත්රීතුමා. සජිේශේ 
ෙකුණු අශේ නූගේකම අෙ අපි ෙැක්කාශන්. සජිේශේ ෙකුණු අශේ 
නූගේකම අපි ඉතා ශහොඳට ෙැක්කා. එම නිසා අපි ඉතාම  
පැහැදිලිව කියන්ශන්  අපි 2210 ජ තමුන්නාන්ශස ලාට ්ඩුක්ව 
ශෙනශකොට ඉතා ශහොඳ ්ඩුක්වක් ු න්ශන්; ඉතා ශහොඳ රටක් 
ු න්ශන්. තමුන්නාන්ශස ලා ඇවිල්ලා මහ බැාකුව  ශකොල්ල කෑවා 
විතරක් ශනොශවයි  ශම් රශේ ාතික ්රක්ෂාවේ නැති කළා. 
පාස්කු රහාරය ිරද්ා ශවන්න ු න්නා. තමුන්නාන්ශස ලාශේ 
මන්ත්රීවරු පාස්කු රහාරය ිරද්ා ශවනවා කියලා ෙැනශගන 
තිබිය ජේ ශගෙර ගිහිල්ලා නිොගේතා; ශගෙර ගිහිල්ලා  නිදියාශගන 
322ක් ශෙනා මැශරන්න ඉඩ හැි යා. එම නිසා තමුන්නාන්ශස ලාට 
ශම් රට ගැන  ශම් නතාව ගැන කථා කරන්න කිිරම අයිතියක් 
නැහැ. තමුන්නාන්ශස ලා අහිාසක ළමයින්  අහිාසක පුවල් පණ 
පිටින් වැළශලන්න ඇි යා. ීනට වඩා මශගන් අහගන්න එපා  ගරු 
මන්ත්රීතුමා. එල්ටීටීඊකාරශයෝේ එශහමයි  එල්ටීටීඊය ශවනුශවන් 
ශපනී ිරටින අයේ එශහමයි  ශේවීපීකාරශයෝේ එශහමයි  
විපක්ෂයේ එශහමයි. එම නිසා අපි ඉතාම  පැහැදිලිව කියනවා  
තමුන්නාන්ශස ලා ිරයලුශෙනාශේ අේවල ශල් ගෑවිලා තිශබනවා 
කියලා. ඉතාම  පැහැදිලිව තමුන්නාන්ශස ලා ඒ මරණවලට වග 
කියන්න නනෑ. ඒ කාලශම තරුණ තරුණියන් 62 222ක් මැරුවා.  
ඒවා මශගන් අහගන්න එන්න එපා.  නියමිත කාලය අවසන් වන 
නිසා මම කථාව නවේවනවා. හැබැයි  පුළුවන් නම් තව කුවරු 
ශහෝ නැඟිටින්න. මම ෙැක්කා  ගරු නමින්ෙ විශේිරි  මන්ත්රීතුමා 
කථා කළා. ඔබතුමන්ලා ශමතැනට ්වේ වැෙගේ ශෙයක් කථා 
කරන්ශන් නැහැ ශන්. 

 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීනළඟට ගරු හර්ෂණ රාකරුණා මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ චමින්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  පාර්ලිශම්න්තු ස්ථාවර 

නිශයෝග අනුව මන්ත්රීවරශයකුශේ කතා විලාසය පිළිබඳවයි 

කියන්ශන්. එම නිසා ශමෝඩ  
 

[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

විධියට හැිරරුණු හිටපු ඇමතිවරයා ගැන කථා කරන්න ගිශයොේ 

අපට ශවලාව නැහැ. [බාාා කිරීම්] 
 

745 746 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාශේ නම සඳහන් කරපු නිසායි මම කථා කරන්න 

අවස්ථාව ු න්ශන්.  

ීනළඟට ගරු හර්ෂණ රාකරුණා මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා. 0.27] 
 

ගුණ හර්ෂණ රාජකුණණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ශබොශහොම ස්තුතියි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අශම රශේ ලක්ෂ ගණනක් වන නතාව 2221 අය වැය 

එනශතක් බලාශගන ිරටිශම රාාන ව ශයන් කාරණා කිහිපයක් 

නිසායි. අලුේ ්ඩුක්ව ශකශරහි  නව නාධිපතිරයා ශකශරහි 

ශලොකු වි ්වාසයක් ඇතිව ශම් රශේ නතාව ශම් අය වැය එනකල් 

බලාශගන ිරටියා. විශ  ෂශයන්ම ශකොශරෝනා වසාගතයේ එක්ක 

රශේ ්ර්ථිකය ෙැවැන්ත කඩා වැටීමකට ලක් වීමේ  ඒ වාශේම  

එම කඩා වැටීම තුළ රශේ නතාවට ජීවේ වීමට ඇති අපහසුවේ 

නිසා රශේ නතාවට සහනයක් ලැශබයි කියලා 

බලා ශපොශරොේතුශවන් හිටපු කාලයක් තිුණණා. නාධිපතිවරයා 

පේුවණේ  විශ  ෂශයන්ම පාර්ලිශම්න්තුශ  බලය නැති නිසා 

නතාවට සහන ලබා ශෙන්න බැහැ කි වා. ඉන් පසුව 

පාර්ලිශම්න්තුශ  බලය ලබා ගේතා. තුශනන් ශෙකක බලයක් ලබා 

ගේතා. තුශනන් ශෙකක බලයක් ලබා ගේතාට පස්ශස  කි වා  

විිරවැනි ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝානයේ සම්මත  ශවන්නට 

නනෑ  එතශකොට තමයි අපට සම්පූර්ණ බලය ලැශබන්ශන් කියලා. 

එශහම කියලා විිරවැනි ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝානයේ 

සම්මත කර ගේතා. විිරවැනි ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝානයේ 

සම්මත කර ගේතාට පස්ශස  ශම් රශේ නතාව ශමම අය වැය දිහා 

බලාශගන ිරටියා  ෙැන් සහනයක් ලැශබයි කියලා. 

නමුේ ඉතා කනගාටුයි කියන්න  ශකොශරෝනා වසාගතයේ 
එක්ක ්ර්ථිකය යළි නැඟිටුවන්න ශම් රශේ අය වැශයන් 
උේශේනයක් ලබා ශෙයි කියලා බලාශපොශරොේතුශවන් ිරටියේ  
එවැන්නක් ිරු  ුවශඩු නැහැ. අශනක් රටවල් දිහා බලන ශකොට 
අපට ශපශනනවා  ඉන්දියාව ෙළ ශද්ය ය නිෂ්පාෙනශම වටිනාකමින් 
ිරයයට 12ක් විතර  ඇශමි කාව ිරයයට 15ක් විතර  පානය 
ිරයයට 22ක් විතර  අශනක් සෑම රටක්ම ෙළ ශද්ය ය 
නිෂ්පාෙනශයන් වි ාල රති තයක් ්ර්ථිකයට යළි 
උේශේනයක් ඇති කරන්න ශයොොගන්නා බව. නමුේ  ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුශවන් එවැනි උේශේනයක් ශම් රශේ ්ර්ථිකයට 
ශනොලැබීම ඉතා කනගාටුොයකයි. ශමොකෙ  අෙ අශම ්ර්ථිකය 
හැම අතින්ම වැටිලායි තිශබන්ශන්. රුපියල් 5 222  ජමනාව ලබා 
 ජමේ තවම රමාෙ ශවලා තිශබනවා. මම වගී ශමන් කියනවා  
තවමේ ගම්පහ දිස්්රික්කය තුළ රුපියල් 5 222  ජමනාව ලබා 
ශනොු න් වේතල  කැලණිය  ීනගමුව ්දි රශද්  ගණනාවක් 
තිශබන බව. ඒ වාශේම  ශකොළඹ දිස්්රික්කශම සමහර රශද් වලට 
රුපියල් 5 222  ජමනාව තවමේ ලබා  ජලා නැහැ.  
 

 

ගුණ ප්රෙන්න රණවීර මහතා ිනේවැල්, පිත්තල, මැි,, ී 

බඩු ෙහ ග්රාමීය ය කර්මාන්ත ප්රවර්ධාන රාජය අමාතයතුමා)   
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர - பிரம்புகள், பித்தமள, 

ைட்பொண்டங்கள், ைரப்தபொருட்கள் ைற்றும் கிரொைியக் 

மகத்ததொழில் ரைம்பொட்டு இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera - State Minister of Rattan, 
Brass, Pottery, Furniture and Rural Industrial Promotion) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගුණ හර්ෂණ රාජකුණණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ශම්  මශේ අවස්ථාව. මම කාටවේ බාාා කශළ  නැහැ.  
 

ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රසන්න රණවීර රාය අමාතයතුමා. 
 

ගුණ ප්රෙන්න රණවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

අසතය කියන්න එපා  ගරු මන්ත්රීතුමා. කැලණිශම සෑම 

ශගෙරකටම අපි රුපියල් 5 222  ජමනාව ලබා  ජලා තිශබනවා. ශම් 

වාශේ අසතය කියලා ඔබතුමා ශම් සභාව ශනොමඟ යවන්න එපා. 
 

ගුණ හර්ෂණ රාජකුණණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

එතුමාශේ නම "කැලණිය" ෙ  ශෙවියශන්! එතුමාශේ නම 

"කැලණිය" ෙ?   

මම ඉතා පැහැදිලිවම කියනවා  තවමේ සම්පූර්ණ ව ශයන් 

රුපියල් 5 222  ජමනාව ලබා ශෙන්න කටයුතු කරලා නැහැ කියලා. 

ඒ වාශේම  ශකොළඹ දිස්්රික්කශමේ තවම සම්පූර්ණ ව ශයන් 

රුපියල් 5 222  ජමනාව ලබා  ජලා නැහැ. රුපියල් 5 222  ජමනාව 

ලබා ශෙන්න බැි  ශම් ්ඩුක්ව  ශකොශරෝනා වසාගතය හමුශ  ශම් 

්ර්ථිකය යළි නඟා ිරටුවන්න ෙළ ශද්ය ය නිෂ්පාෙනශයන් 

ී යක්වේ  ජලා නැහැ.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශම් වන ශකොට ලක්ෂ ගණනාවකට 

රැකියා අහිමි ශවලා තිශබනවා. රැකියා අහිමි වීම නිසා තමන්ශේ 

්ොයම අහිමි වූ ලක්ෂ ගණනක් වූ අය ශවනුශවන් යම් සහනොයි 

වැඩ පිළිශවළක් ශම් රය ක්රියාේමක කරයි කියා බලාශගන 

ිරටියා. නමුේ  එශහම ශෙයක් ිරු  වන්ශන් නැහැ.  

විශ  ෂශයන්ම  ශම් vaccine එක ගැන ෙැන් කථා කරනවා. ඒ 

vaccine එකට WHO එක තවම අනුමැතිය ලබා  ජලා නැතිව ඇති. 

නමුේ  රාාන ව ශයන්  ිරයයට  2ක   5ක හැකියාවක් තිශබන 

vaccines ශෙකක් ශම් වන ශකොට ශසොයාශගන තිශබනවා. 

ශන්පාලය  බාේලාශද් ය විතරක් ශනොශවයි  රාාන රටවල් 

ගණනාවක් ශම් වන ශකොට ඒ එන්නත ලබාගන්න අව ය ඇණුවම් 

ශයොමු කරන්න පටන්ශගන තිශබනවා. ශම් වන ශකොට WHO එක 

ශම් රශේ නගහනශයන් ිරයයට 22කට එම vaccine එක ලබා 

ශෙන්න ශපොශරොන්ු  ශවලා තිශබනවා. එතශකොට  ඉතිි  ිරයයට 

82ට එම vaccine එක ලබා ශෙන්න යන රමශ ෙය ශමොකක්ෙ? ඒ 

අය ඒක ගන්ශන් ශකොශහොමෙ? කරුණාකර ඒ ගැන විශ  ෂ 

අවාානය ශයොමු කරන්න කියන ඉල්ීනම වගකිව යුතු විපක්ෂයක් 

හැටියට අපි කරනවා. එම vaccine එක ඇණුවම් කිරීශම් කටයුතු 

පිළිබඳ ශසෞඛය අමාතයාා ය තවමේ ඉතා මන්ෙගාමි ස්වරූපයක් 

තමයි ශපන්නුම් කරන්ශන්. ්ඩුක්ව ශම් පිළිබඳ විශ  ෂ අවාානය 

ශයොමු කරන්න නනෑ.  

2021 වර්ෂශම තිශබන රාානම ගැටලුව තමයි  ශම් 
ශකොශරෝනා වසාගතයේ එක්ක අපි ගනුශෙනු කරන්න නනෑ 
ශකොශහොමෙ කියන එක. ඒ ගැටලුව විසඳීමට ශම් අය වැශයන් වැඩි 
අවාානයක් ශයොමු කිරීමට කටයුතු කර තිශබනවාෙ? නැහැ  
එශහම කටයුතු කරලා නැහැ. එම කාරණය ශමහි එක් 
පි ච්ශේෙයකට සීමා ශවලා තිශබනවා. ශකොශරෝනා වසාගතයට 
අපි මුුවණ ශෙන්ශන් ශකොශහොමෙ  ශකොශරෝනා වසාගතයේ එක්ක 
ඇති ශවලා තිශබන ්ර්ථික අර්ුණෙයට අප මුුවණ ශෙන්ශන් 
ශකොශහොමෙ කියලා ශමහි සඳහන් වන්ශන් නැහැ. 
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ශම් ්ඩුක්වට රුපියල් 5 222  ජමනාව සම්පූර්ණශයන්  ජගන්න 
තවම බැි  ුවණා නම්  2221 අුවරුද්ශද් ශකොශරෝනා වසාගතයේ 
එක්ක ්ර්ථිකය හසුරුවන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන සාාාරණ 
සැකය අපට ෙැන් තිශබනවා. ඒ හින්ො අපි ඉල්ීනමක් කරනවා  
විශ  ෂ අවාානයක් ශයොමු කරලා ශම් රශේ වයාපාර නඟා 
ිරටුවන්න  අහිාසක ශස වකයන්ශේ අව යතා සපුරාලමින් ඔුවන් 
ජීවේ කරවන්න අව ය මූලයමය උේශේනය කරුණාකර ලබා 
ශෙන්න කියලා. අශම ලාකාව යළි සාමානය තේේවයට ශගන 
එන්න නම් රයට මැදිහේ ශවන්නම ිරු  වනවා. කරුණාකර ඒ 
සඳහා රශම මැදිහේ වීම ිරු  කරන්න කියා ඉල්ලා ිරටිමින් මම 
නිහඬ වනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 0.30] 
 

ගුණ  කවචන විනේනෙේකර මහතා ිවිසිතුුණ මසුන්, මිරිදිය 

මත්ෙය හා ඉේෙන් ඇති කිරීම, ධීවර වරාය ෙවවර්ධාන, 

බහුදින ධීවර කටයුතු හා මත්ෙය අපනයන රාජය 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விரஜரசகர - அலங்கொர ைீன்கள், நன்னீர் 

ைீன்கள், இறொல்கமள வளர்த்தல், கடற்தறொழில் துமறமுகங்கள் 

அபிவிருத்தி, பலநொள் கடற்தறொழில் அலுவல்கள் ைற்றும் ைீன் 

ஏற்றுைதி இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of 
Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery 
Harbour Development, Multiday Fishing Activities and Fish 
Exports) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ස්තුතියි. විශ  ෂශයන්ම ගරු 

හර්ෂණ රාකරුණා මන්ත්රීතුමාශේ කථාශවන් පසුව මට කථා 

කරන්න ලැබීම පිළිබඳ මම සතුටු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  පසුගිය අුවරුු  පශහ  ශම් 

මන්ත්රීවරුන්ම තමයි කි ශ   රනිල් විරමිරාහශේ ශමොළය වාශේ 

ශමොළයක් ශම් ශලෝකශමම නැහැ කියලා. ඒ වාශේම  අපට 

මතකයි  රනිල් විරමිරාහ තරම් ්ර්ථිකය ගැන අවශබෝායක් 

තිශබන  ුණද්ධියක් තිශබන  වැඩ පිළිශවළක් තිශබන පුද්ගලයකු 

ශහෝ එක්සේ ාතික පක්ෂය තරම් ෙක්ෂ ශවනේ පක්ෂයක් ශහෝ 

නැහැ කියපු බව. එො එශහම කියපු මන්ත්රීවරු අෙ  ෙවස පුරාම කථා 

කරමින්  අපට ඇඟිල්ල දිගු කරමින් අශම නව ්ඩුක්ව ඉදිි පේ 

කර තිශබන මාගල අය වැයට ශනෝෙනා එල්ල කරන්න පටන්ශගන 

තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එො ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

ඇතුශළ  එතුමන්ලාශේ ්ඩුක්වට බුවතරයක් තිුණණේ  221  

අුවරුද්ශද් අක්ම තරමින් 2222 අුවරුද්ෙ ශවනුශවන් අය වැයක් 

ඉදිි පේ කරගන්නවේ බැි  ුවණා. එො ඒ අය ශම් රශේ අර්ුණෙ 

ගණනාවක් නිර්මාණය කළා. එක පැේතකින්  අය වැයක් හෙලා 

තිුණශඩු නැහැ; ශයෝනා ඉදිි පේ කරලා ති ුණශඩු නැහැ. ු ර්වල 

්ර්ථික කළමනාකරණය නිසා හැම ්ර්ථික ෙර් කයකින්ම ශම් 

රට ්පස්සට ශගන ගිහින් තිුණණා.  

මා මිත්ර හර්ෂණ රාකරුණා මන්ත්රීතුමනි  2215 අුවරුද්ශද් 

මහින්ෙ රාපක්ෂ නාධිපතිතුමා ්ඩුක්ව භාර ශෙන අවස්ථාශ  

ශම් රශේ තිුණණු ්ර්ථිකය හාේපිරන්ම ශවනස් කරලා  අුවරුු  

පහක් මුළුල්ශල් ශම් රශේ ්ර්ථිකය ්පස්සට ශගන යෑම 

ශවනුශවන් ඒ යුගශම පැවැති ඔබතුමන්ලාශේ ්ඩුක්ව වග 

කිවයුතුයි කියලා  ්ර්ථික විෙයා විෂයය ශහොිනන් ඉශගන ශගන 

තිශබන පුද්ග ලයකු හැටියට ඔබතුමා ෙන්නවා ඇති කියා මම 

වි ්වාස කරනවා. එො ශම් රශේ ිරයයට 6.3ක තිුණණු ්ර්ථික 

වර්ාන ශ ගය  ිරයයට 2.3ට වැේටුවා. අපි ඇෆ්ගනිස්ථානයට 

පමණයි ශෙවැනි ශවලා ිරටිශම  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ශඩොලරයට සාශමක්ෂව අශම රුපියශල් අගය ී යෙ? එො රුපියල් 

133ක් ශවච්න ශඩොලරශම අගය රුපියල් 18  ෙක්වා ඉහළට 

ශගනිච්නා. පසුගිය ්ඩුක්ශ  ්ර්ථික කළමනාකරණයම නම් 

තවමේ ශම් රශේ තිශබන්ශන්  ශඩොලරශම අගය රුපියල් 252  262 

ෙක්වා ඉහළ යන එක වළක්වන්න කිිරශස ේ පුළුවන් කමක් 

ලැශබන්ශන් නැහැ. 

ගරු හර්ෂණ රාකරුණා මන්ත්රීතුමා කි වා  ශම් ්ඩුක්ව 

රුපියල් 5 222  ජමනාව ශෙන්න බැි ව ඉන්නවා කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  සමහර තැන්වල අක් පාක් ඇති 

කියලා අපි පිළිගන්නවා. ශම් රශේ ශකොශරෝනා වසාගතය පැවැති 

පළමු අවස්ථාශ  පළමුවන ශකොවිඩ්-1  ශරෝගියා වාර්තා ුවණාම 

අශර ල් මාසශම  මැයි මාසශම ශම් රට වහලා  ශකොශරෝනා මර්ෙන 

ක්රියාවලිය ශගන යන ශකොට පුවල් ලක්ෂ 72ක් ශවනුශවන් 

රුපියල් 5 222  ජමනාව ශෙන්න අශම ්ඩුක්වට පුළුවන්කම 

ලැුණණ බව ශම් ශවලාශ  මතක් කරනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. එය එක වතාවක් ශනොශවයි  ශෙවතාවක් ු න්නා.  

පසුගිය මාසශම බස්නාහිර පළාත ශක්න්ද්ර කරගනිමින්  

විශ  ෂශයන්ම ගම්පහ දිස්්රික්කශමේ  ශකොළඹ දිස්්රික්කශමේ 

ශකොවිඩ්-1  වයාමත තේේවයක් ඇති වූ ශවලාශ  රුපියල් 5 222 

ශබෙන්න භාර ු න්ශන් කාටෙ? ශද් පාලන නායකයන් හැටියට 

අප ා  ගිහින් ඒ මුෙල් ශබෙන්න ශනොශවයි කටයුතු කශළ . අපි 

රාශද්ය ය ශල්කම් ඇතුළු රාය නිලාාි න්ට භාර ු න්නා  රුපියල් 

5 222  ජමනාව සහ රුපියල් 12 222 භාඩුඩ මල්ල ලබා  ජමට සුු සු 

පුවල් ටික ශතෝරාශගන ඒ කටයුේත කරන්න කියලා. අපි ෙැක්කා  

ඒකටේ ශනෝෙනා එල්ල කර තිශබනවා. ඒ රුපියල් 12 222 බක් 

මල්ශල්  රුපියල් 12 222ක බක් තිශබනවාෙ කියලා රාය 

නිලාාි න්ට පවා අභිශයෝග කරන්න  ශනෝෙනා කරන්න පසුගිය 

කාලය පුරාම විපක්ෂශම මන්ත්රීවරු පාවිච්ික කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම මතක් කරන්න යන්ශන් 

නැහැ පසුගිය අුවරුු  පශහ  එතුමන්ලා ශනොකළ වැඩ ටික. මම 

එයින් එකක් විතරක් මතක් කරනවා. ගරු හර්ෂණ රාකරුණා 

මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා ශම් ගැන ශසොයා බලන්න. ශෙනියාය 

පැේශේ නතාව පිට පිට අුවරුු  ශෙකක් ගාවතුි න් පීඩාවට පේ 

ුවණා. ඒ නතාවට ශෙන්න ශයෝනා ශවච්න ්ාාර මුෙල්වේ 

ඔබතුමන්ලාශේ ්ඩුක්ශවන් ශගවාගන්න බැි ව එො  ඒ නතාව 

මුළාවට පේ කරපු ්ඩුක්වක් බවට ඔබතුමන්ලාශේ ්ඩුක්ව පේ 

ුවණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම විශ  ෂශයන්ම මතක් 

කරනවා  අශම ්ඩුක්ශ  අය වැය ශයෝනා ගැන. අප නවවැනි 

පාර්ලිශම්න්තුශ  මන්ත්රීවරුන් බවට පේ ශවලා තවම මාස ශෙකක 

කාලයක් පමණයි. ශම්ක අලුේ පාර්ලිශම්න්තුව. මම අභිශයෝගයක් 

කරනවා. එක්සේ ාතික පක්ෂශම පැවැති ්ඩුක්ව නිශයෝනය 

කරපු මන්ත්රීවරයකු -පසු ශපළ ිරටින කුවරුන් ශහෝ මන්ත්රීවරයකු- 

පුළුවන් නම් නැඟිටලා කියන්න  රැකියා 522ක් ශෙන්න එතුමාට 

පුළුවන් ුවණා කියලා. ඒ අුවරුු  පහ තුළ රැකියා 522ක් ශෙන්න 

පුළුවන් ශවච්න එක්සේ ාතික පක්ෂශම මන්ත්රීවරශයකු ඉන්නවා 

නම් අත ඔසවන්න බලන්න. නමුේ  ශමතැන ඉන්න මන්ත්රීවරු 

නව පාර්ලිශම්න්තුවට පේ ශවලා මාස ශෙකයි. එතුමන්ලා 

ිරයලුශෙනාට රැකියා 522ක් බැගින්  ජමට මැදිහේ වීම ලබා ශෙන්න 

අශම ්ඩුක්වට පුළුවන් ුවණා කියන එක අපි මතක් කරනවා. 

හැම මන්ත්රීවරශයක්ම අක්ම තරමින් රැකියා 522ක් ශෙන්න 

මැදිහේ වීම ලබා  ජ තිශබනවා. 

අපට මතකයි එො ඔබතුමන්ලා උපාධිාාි න්ට රැකියා ු න්ශන් 

ශකොශහොමෙ කියලා. සජිේ ශර මොස මැතිතුමාශේ ඉතා ළඟින් 

්ශ්රය කරන හිටපු ගරු ඇමතිතුමාට මතක ඇති  හම්බන්ශතොට 

දිස්්රික්කශම උපාධිාාි න්ට රැකියා ු න්ශන් ශකොශහොමෙ කියලා. 

"උස කේටියට  ිරකියුි ටි" කි වා; "මිටි කේටියට  කම්කරු" 

749 750 



පාර්ලිශම්න්තුව 

කි වා. එො අපට මතකයි නිවාස සාවර්ාන අධිකාි යට 1,400ක්, 

1,500ක් තාවකාලික පෙනශමන් බඳවාගේ හැටි. ඒ අයට ඉන්න 

තැන් තිුණශඩු නැහැ; පුටු තිුණශඩු නැහැ; වැඩ කරන්න තැන් 

තිුණශඩු නැහැ. හැබැයි, බඳවාශගන ඔුවනුේ මුළාවට පේ කළා. 

ඊශම ගරු ඉන්දික අනුරුද්ා රාය අමාතයතුමා කි වා, ඔුවන් 

පාවිච්ික කශළ  ශකොයි තැන්වල ශස වය කරවන්නෙ කියලා. රාය 

ඉාජිශන්රු සාස්ථාවට පේ කළ පිි ස් පාවිච්ික කශළ  ශමොන 

තැන්වල වැඩ කරන්නෙ කියලා එතුමා කි වා. යහ පාලන ්ඩුක්ව 

එවැනි කටයුතු කරපු ්ඩුක්වක් බව අපි මතක් කරන්න නනෑ.   

අශම ශගෝඇාභය රාපක්ෂ අතිගරු නාධිපතිතුමාේ  ගරු 

මහින්ෙ රාපක්ෂ අගමැතිතුමාේ VAT එක ිරයයට 15 ිරට ිරයයට 

8 ෙක්වා අක් කළා. NBT එක අශහෝිර කළා. ්ර්ථික  ශස වා ගාස්තු 

අශහෝිර කර තිශබනවාශගෝේව;ිරකුි ට කේටියට “ිරකුි ටි. බැාකු 

හා මූලය ්යතන මත පනවා තිුණණු හර බද්ෙ ඉවේ කර තිශබනවා. 

ශකොටස් ශවළඳ ශපොශළ  ලාභ මත අය කරන රාේාන බද්ෙ අශහෝිර 

කර තිශබනවා. PAYE tax එක -උපයන විට ශගවීශම් බද්ෙ- 

සාශ ෝානය කරලා තිශබනවා. Credit Service Tax එක, ශපොීන 

මත අය කරන රැඳුවම් බද්ෙ අශහෝිර කරලා තිශබනවා. ු රකථන 

ශස වා බද්ෙ ිරයයට 25කින් අක් කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම, 

ඉදිකිරීම් ක්ශෂ ත්රයට අොළ ්ොයම් බු  ිරයයට 28 ිරට ිරයයට 10 

ෙක්වා අක් කර තිශබනවා. ශම් බු  සහන ලබා ු න්ශන්, මහින්ෙ 

රාපක්ෂ අගමැතිතුමාශේේ ශගෝඇාභය රාපක්ෂ 

නාධිපතිතුමාශේේ ්ඩුක්වයි කියන එක අපි ශම් අවස්ථාශ  

මතක් කරනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ිරයලු ්ගමික ස්ථාන -  

 
ගුණ මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!   

 

ශම් අවස්ථාශ  ජ ගරු කථානායකතුමා මූලාසනයට 

පැමිශණනවා ඇති. 

 

 
අනතුුණව ගුණ මයන්ත දිොනායක මහතා මූලාෙනනයන් ඉවත් 

වූනයන්, ගුණ කථානායකතුමා මූලාෙනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு   ையந்த திசொநொயக்க அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE left the 
Chair, and THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 
ගුණ කවචන විනේනෙේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விரஜரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කථානායකතුමනි  මම කියාශගන ්ශ  අශම ්ඩුක්ව 

පසුගිය මාස ී පය ඇතුශළ  ගේත සුවිශ  ෂී තීන්ු  පිළිබඳවයි. අලුේ 

්ොයම් බු  පනතක් ශගනැල්ලා ඒ ්ොයම් බු  පනත ඇතුශළ  

්ගමික ිරද්ාස්ථානවලට පවා බු  පනවන ්ඩුක්වක්  තිුණණා. 

හැබැයි ශගෝඇාභය රාපක්ෂ මැතිතුමාශේ  මහින්ෙ රාපක්ෂ 

මැතිතුමාශේ ශම් ්ඩුක්ව  ිරයලු  ්ගමික ස්ථාන ඒ ්ොයම් 

බු වලින් නිෙහස් කරන තේේවයට පේ කළා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි  ශම් ්ඩුක්ශ  අය වැය තුළින් කෘෂි කර්මාන්තය  ධීවර 

කර්මාන්තය අුවරුු  5ක් යනකම් ්ොයම් බද්ශෙන් 

සම්පූර්ණශයන්ම නිෙහස් කරලා තිශබනවාය කියන එක අපි ශම් 

ශවලාශ   මතක් කරනවා.  

ඒ වාශේම ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති  කාලයක් බැාකු ණය 

ශපොලිය ිරයයට 10ට තිුණණා. බැාකු ශපොලිය ිරයයට 10ට  15ට  

16ට ගියා. බැාකු ශපොලිය එශහම ඉහළ ගිශම ඇයි? අපට මතකයි  

විපක්ෂශම පසුශපළ ඉන්න මන්ත්රීවරු එො අපිේ එක්ක කථා කරපු 

අවස්ථාවල  කි වා  බැඳුම්කර වානාව හින්ො එො ඒ කටයුේත 

ිරද්ා ුවණා කියලා. නමුේ  අෙ එතුමන්ලා ඒක පිළිගන්න 

කැමැේතක් නැහැ. නමුේ එො බැඳුම්කර වානාව නිසා එක රැයකින් 

ිරයයට 3කින් ශම් රශේ ශපොීන අනුපාතිකය ඉහළ ගියා විතරක් 

ශනොශවයි  තනි අගයකට තිුණණු ශපොීන අනුපාතිකය ද්විේව 

අගයක් බවට පේ කරන්නේ  තමුන්නාන්ශස ලාශේ ්ඩුක්ව 

කටයුතු කළා. ඒක අෙ ිරයයට  ට  8ට තනි අගයකට ශේන්න ශම් 

්ඩුක්ව කටයුතු කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම කර්මාන්ත සඳහා 

ිරයයට 0ක ශපොලිය යටශේ රාේාන ණය මුෙල් ලබා ජම 

ශවනුශවන් කටයුතු ශකොට තිශබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි  අපි සහන ලබා ජලා නැහැ කියලා ෙැන් 

ශබොශහෝ ශෙශනක් කියනවා. අපි මතක් කරනවා  ඔක්ශතෝබර් 

මාසය වන විට රුපියල් බිලියන 178ක්  වයාපාර 61  27ක් 

ශවනුශවන් මහ බැාකුව හරහා මුෙල් අනුමත කරලා  ඒ මුෙල් ලබා 

 ජලා තිශබන බව. ශකොශරෝනා ශරෝගයේ එක්ක එො අඩපණ 

ශවච්න ඒ වයාපාර ශවනුශවන් ඒ මුෙල් ලබා  ජලා තිශබනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි  සානාරක වයාපාරය ගැන ෙැන් ශබොශහෝ 

ශෙශනක් කථා කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි  පාස්කු ඉි ො 

රහාරශයන් පස්ශස  විශ  ෂශයන්ම මාතර දිස්්රික්කශම සානාරක 

වයාපාරයට අේ ශවච්න ඉරණම පිළිබඳව ඔබතුමාේ ෙන්නවා. 

සානාරක වයාපාරය කඩා වැශටන්න ශකොශරෝනා වසාගතය එන්න 

නනෑකමක් තිුණශඩු නැහැ. පසුගිය ්ඩුක්ව සානාරක කර්මාන්තය 

බිමට ඇෙලා ොලා තිුණශඩු. අෙ අහනවා  සානාරක ක්ශෂ ත්රශම 

නියැලිච්න පිි ස්වලට ලබා  ජපු සහන ශමොනවාෙ කියලා. අපි 

ඔබතුමන්ලාශගන් අහන්න කැමැතියි  එො අශර ල් මාශස  21වැනි 

ො පාස්කු ඉි ො රහාරශයන් පස්ශස  සානාරක කර්මාන්තය කඩා 

වැශටනශකොට  ්ර්ථිකය කඩා වැශටනශකොට ඔබතුමන්ලා ලබා 

 ජපු සහන ශමොනවාෙ කියලා. අපට මතකයි  තමුන්නාන්ශස ලා 

පාර්ලිශම්න්තුව පාවිච්ික කරශගන  විශ  ෂ කාරක සභාවක් පේ 

කරලා   තමුන්නාන්ශස ලාශේ ඒ ශනෝෙනා එල්ල ශවච්න මන්ත්රීවරු  

නිලාාි න් ඒ විශ  ෂ කාරක සභාව ඉදිි යට ශගනාවා. එො ඒ 

විශ  ෂ කාරක සභාශවන් සහතිකයක් ු න්නා  කිිරම ශනෝෙනාවක් 

ඔුවන්ට විරුද්ාව ඔමපු කරගන්න බැහැ කියලා. එො ඔුවන්ට 

සහතිකයක් ු න්නා   ඔුවන් ශනොශවයි ෙඬුවම් ලැබිය යුතු 

පුද්ගලශයෝ කියලා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව එවැනි ශද්වල්වලට 

පාවිච්ික කර ගේතා; රාතන්ත්රවාෙය යටපේ කළා.  

අෙ උශද් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා කථා කළා. 

එතුමා කථා කරලා කි වා  විවිා කාලවකවානුවල  විවිා ි යැු රන් 

යටශේ ශම් බස ් එක ශගනියලා තිශබනවා  හැබැයි  ඒ බස් එක 

පසුගිය අුවරුද්ශද් ි යැු රන් ශෙශෙශනක් යටශේ ශගන ගියා  

කියලා. අපි මතක් කරන්න කැමැතියි ගරු කථානායකතුමනි  ඒ 

බස් එකට ි යැු ශරෝ ශෙශෙනා ොලා  බස ් එශක් ගියර් එක ොපු 

එක්ශකනා තමයි අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා කියන එක. 

එො වැරැදි විධියට ගියර් එක ොශගන ගිහිල්ලා  බස් එක වැරදි 

පැේතට යනශකොට බස් එශකන් එළියට පැන්න අය තමයි  නතා 

විමුක්ති ශපරමුණ. ඒ නිසා පසුගිය අුවරුු  පශහ  ශම් රටට ිරද්ා 

ශවච්න ්ර්ථික විනා ශම හානිශයන් ශමොන ශවලාවකවේ 

ඔුවන්ට ගැළශවන්න බැහැ කියන එකේ අපි ශම් ශවලාශ  මතක් 

කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  ඒ විතරක් ශනොශවයි. අපි ්ර්ථිකය 

 ක්තිමේ කිරීම සඳහා ශම් අය වැය තුළින් ශයෝනා ගණනාවක් 

ඉදිි පේ කරලා තිශබනවා. ශබොශහෝ ශෙශනක් අහනවා  
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ශසෞඛයයට ශමොනවාෙ ශම් අය වැශයන් ලබා  ජලා තිශබන්ශන් 

කියලා. තව ශබොශහෝ ශෙශනක් අහනවා  ශකොවිඩ්-1  වසාගතය 

ශවනුශවන් ශම් අය වැය හරහා ශමොනවාෙ ලබා  ජලා තිශබන්ශන් 

කියලා. ඒ ශවනුශවන් අපි ශමොනවාෙ ශවන් කරලා තිශබන්ශන් 

කියලා අහනවා. ගරු කථානායකතුමනි  අශම අය වැශම සම්පූර්ණ 

ොයකේවශයන් ිරයයට 8කට වැඩි මුෙලක් ශවන් කරලා තිශබනවා 

විශ  ෂශයන්ම ශසෞඛයය අා ය ශවනුශවන්. අායාපනය 

ශවනුශවන් ිරයයට 6.5කට වැඩි මුෙලක් ශවන් කරලා තිශබනවා.  

තමුන්නාන්ශස ලා  එො  සටන් පාඇයක් ශගන ගියා අායාපනයට 

ිරයයට 6ක් ලබා ශෙන්න කියලා. නමුේ අපි ශම් සමස්ත අය 

වැශයන් ිරයයට 6කට වැඩි මුෙලක් ශවන් කරලා තිශබනවා 

අායාපනය ශවනුශවන්. ශසෞඛයය ශවනුශවන් ිරයයට 8කට වැඩි 

මුෙලක් ශවන් කරලා තිශබනවා. ල සම්පාෙනය ශවනුශවන් 

ිරයයට 0ක මුෙලක් ශවන් කරලා තිශබනවා. යටිතල පහසුකම්  

මහාමාර්ග සාවර්ානය කිරීම ශවනුශවන් ිරයයට 13කට වැඩි 

මුෙලක්  ශවන් කරලා තිශබනවා. සමෘද්ධි වයාපාරය හරහා 

වයවසායකයන් බලගැන්වීම සඳහා ිරයයට 0කට වැඩි මුෙලක් ශම් 

අය වැය ඇතුශළ  ශවන් කරලා තිශබනවා. ෙළ ශද්ය ය නිෂ්පාෙනශම 

රති තයක් ශලස ිරයයට 2.1ට තිුණණු රාය ්ශයෝන රමාණය 

ිරයයට 6 ෙක්වා වර්ානය කරන්නේ ශමවර අය වැශයන් අපි 

ශයෝනා කරලා තිශබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි  ණය ගන්නවා  ණය වැඩි ශවලා 

තිශබනවා කියලා එතුමන්ලා අපට කියනවා. පසුගිය කාලශම අශම 

රට ණය කන්ෙක් බවට පි වර්තනය කශළ  කුවෙ කියන එක අපට 

මතකයි. ඔබතුමන්ලා ණය ගන්න ශකොට අපි ඒකට විරුද්ා ුවශඩු 

නැහැ. ගන්න ණයට ඔබතුමන්ලා ශමොනවාෙ කරන්ශන් කියලායි 

අපි ඇුවශ . එො රුපියල් බිලියන 7 222ක්ව තිුණණු ණය රමාණය 

ඒ අුවරුු  හතර හමාර තුළ රුපියල් බිලියන 10 222ක් ෙක්වා 

ශෙගුණයකින් වැඩි කරන ශකොට  ඒ  ගේත ණයවලින් ශමොනවාෙ 

කශළ   කියලා තමයි අපි ඇුවශ .  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙැන් ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි.  
 

ගුණ කවචන විනේනෙේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விரஜரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මම තව විනාඩියකින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා  ගරු 

කථානායකතුමනි.   

හම්බන්ශතොට වරාය එො  ශඩොලර් බිලියනයකට විකුණලා 

ොලා  ඒ ණය කන්ෙ තවේ වැඩි කළ හැටි අපට මතකයි. ෙැන් 

අශපන් අහනවා  ලබා ශෙන සහන ශමොනවාෙ කියලා . අෙ නතාව 

ශපෝලිශම් ඉන්නවා කියලා සමහරු කියනවා. හාල් නැව එනතුරු 

අපි බලා ශගන හිටපු කාලයක් පසුගිය අුවරුු  හතර හමාර තුළ 

තිුණණු බව අපට මතකයි. අශම ගරු කුමාර ශවල්ගම 

මන්ත්රීතුමාටේ මතක ඇති. ශතල් නැව එනතුරු බලාශගන හිටපු 

කාලයක් තිුණණා; ගෑස් නැව එනතුරු බලාශගන හිටපු කාලයක් 

තිුණණා. එවැනි කටයුතු පසුගිය අුවරුු  හතර හමාර තුළ ිරු  ුවණා. 

ගරු කථානායකතුමනි  මශේ කථාව අවසන් කරන්න මට තව 

විනාඩියක් ලබා ශෙන්න. මාළු මිල ජ ගැනීශම් කාර්යය සෘජුවම 

කරන්න කියලා අගමැතිතුමාේ  නාධිපතිතුමාේ ධීවර සාස්ථාවට 

රුපියල් ලක්ෂ 2 222ක මුෙලක් ලබා ු න්නා. ශම් වනවිට අපි 

රුපියල් ලක්ෂ 822කට වැඩි වටිනාකමක මේසය සම්පත සෘජුවම 

මිල ජ ශගන තිශබනවා . හැබැයි  අපට අවාසනාවන්ත තේේවයක් 

උො ශවලා තිශබනවා. 2210 අුවරුද්ශද් මහින්ෙ රාපක්ෂ 

නාධිපතිතුමා ්ඩු ක්ව භාර ශෙන ශකොට තිුණණු ය තාගාර 

ිරයල්ලම අෙ අක්රිය කරලා තිශබනවා. ශමෝෙර තිුණණු 

ශම්රික්ශටොන් 222ක් තැන්පේ කළ හැකි ය තාගාර රමානුූලලව 

අක්රිය කරලා  පාවිච්ික කරන්න බැි  විධියට අෙ වන ශකොට කඩලා 

තිශබන බව හිටපු රාය ඇමතිතුමාේ ෙන්නවා. ධීවර සාස්ථාව  

විකිීමම සඳහා පිඹුරු පේ හෙලා තමයි තිුණශඩු. ය තාගාර 

පහසුකම් හෙන්න රුපියල් මිලියන 122ක් ශවන් කළාය කියලා 

2217 අය වැශම තිුණණු බව අපට මතකයි. හැබැයි  ශකොශහ වේ 

ය තාගාර පහසුකම් හෙලා තිුණශඩු නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි  ඒ වාශේම ධීවර සාස්ථාශවන් පසුගිය 

කාලශම අක්ම තරමින් රවාහන කටයුතු සඳහා සුු සු රථයක් මිල ජ 

ගන්න කටයුතු කරලා තිුණශඩු නැහැ. එතුමන්ලා පිඹුරුපේ හෙලා 

තිුණශඩු රාය ්යතන පුළුවන් නම් විකිීමශම් කටයුේත කරන්න 

පමණයි. ශම් අය වැය ශයෝනා තුළ ධීවර කර්මාන්තය ශගොඩ 

නඟන්න  ශද්ය ය කර්මාන්ත ශගොඩ නඟන්න ්ශයෝනය කරලා 

තිශබනවා. ඒ ශවනුශවන් ණය මුෙල් ඉල්ලා තිශබනවා. ණය 

ගන්ශන් ණය ශගවන්න පුළුවන්කම තිශබන ්ඩුක්වක් නිසායි. 

ඔබතුමන්ලා වාශේ "ණය ගන්ශන් ණය ශගවන්න" කියලා අපි 

කියන්ශන් නැහැ. ශම් අය වැය  ශලෝක වසාගත තේේවයේ එක්ක 

අසරණභාවයට පේ ශවලා  ඉතාම අමාරු තේේවයක ඉන්න ශම් 

රශේ නතාව ශගොඩ ගැනීම සඳහා ඉදිි පේ කරපු අය වැයක් 

කියන කාරණය මා ශම් ශවලාශ  මතක් කරන්න කැමතියි. ශම් 

අය වැය ශයෝනා ඉදිි පේ කරපු ගරු අගමැතිතුමාටේ   ඒ 

ශවනුශවන් නායකේවය ලබා  ජපු අතිගරු නාධිපතිතුමාටේ  

මශේ අමාතයතුමා වන ඩේලස ් ශද්වානන්ො මැතිතුමා ඇතුළු 

ිරයලුශෙනාටේ අශම ස්තුතිය පළ කරනවා.  

නායකේවය අරශගන මන්ත්රීවරුන් 50 ශෙනකු පේ කර 

ගේතාය කි වා. ඒ 50 ශෙනාශගන් පශස් ෙශනකු ෙැන් අශම 

පැේතට ඇවිල්ලා අවසානයි. ඊළඟ අය වැය එන ශකොට 

ඔබතුමන්ලාශේ තව ී  ශෙශනකු ශම් පැේශේ ඇවිල්ලා වාඩි 

ශවයිෙ කියන කාරණය විතරක් බලන්න කියලා ඔබතුමන්ලාට මම 

කියනවා. මට කථා කරන්න කාලය ලබා  ජම සම්බන්ාශයන් 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා  ගරු 

කථානායකතුමනි.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අවඩක්කලනාෙන් මැතිතුමා .  -  [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
 

ගරු මහින්ොනන්ෙ අලුේගමශේ ඇමතිතුමා. 

[අ.භා. 0.08] 
 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා ිකෘෂිකර්ම 

අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக - கைத்ததொழில் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of 
Agriculture) 

ගරු කථානායකතුමනි  221  ශනොවැම්බර් මාසශම 16වැනි ො 

ශගෝ ඇාභය රාපක්ෂ මැතිතුමාශේ ඓතිහාිරක යග්රහණශයන් 

පස්ශස  රය විිරන් ඉදිි පේ කරන ලෙ මාගල අය වැයයි ශම් විවාෙ 

කරන්ශන්. අපි ශනොවැම්බර් මාසශම 16වැනි ො යග්රහණය 

කළේ  අපිට සුළුතර ්ඩුක්වක් තිුණණු නිසා අය වැයක් ඉදිි පේ 

කරන්න බැි  ුවණු බව ඔබතුමා ෙන්නවා. අෙ වනශකොට අභිශයෝග 

ෙහසක් මැද්ශද් තමයි අපි කටයුතු කරන්ශන්. එක් පැේතකින් 

ශකොවිඩ් වසාගතය. තව පැේතකින් සානාරක වයාපාරය කඩාශගන 

වැටිලා. විශද් ගත ශ්රමිකයන්ශගන් ලැශබන ්ොයම අහිමි ශවලා. 

තව පැේතකින් විශද්  ්ශයෝන නැවතිලා. ශම් ිරයලු අභිශයෝග 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

හමුශ  නතාව ශවනුශවන් සාර්ථක අය වැයක් ඉදිි පේ කිරීම 

පිළිබඳව මුෙල් අමාතය ගරු මහින්ෙ රාපක්ෂ අග්රාමාතයතුමාට  

මුෙල් අමාතයාා ශම ශල්කම්තුමා රමුඛ නිලාාි න්ට  අතිගරු 

නාධිපතිතුමාට ශම් අවස්ථාශ  ජ අශම ශගෞරවනීය ස්තුතිය පුෙ 

කරන්න නනෑ .  

අපි ෙැක්කා  පසුගිය පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණය.  අතිගරු 

නාධිපතිතුමා ශනොවැම්බර් මාසශම 16ශවනි ො යග්රහණය 

කරලා  සුළුතර ්ඩුක්වක් හෙලා  ඒ සුළුතර ්ඩුක්ව සමඟ මාස 

8ක් රට අරශගන ගිහින් පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණයකට ගියා. ගරු 

කථානායකතුමනි  ශම් රශේ නතාව ශගෝඇාභය රාපක්ෂ 

නාධිපතිතුමාට පාර්ලිශම්න්තුශ   මන්ත්රීවරුන් 152ක  බුවතර 

බලයක් ලබා ු න්නා.  ශම් රශේ ශද් පාලන ඉතිහාසශම ශහොඳම 

සාකලනය ඒ යග්රහණශයන් පසුව පේ ුවණු ශම් රාය නායකයන් 

ශෙශපොළ කියලා අපි වි ්වාස කරනවා. තීන්ු  ගන්න 

නාධිපතිවරශයක්  වැඩ කරන නාධිපතිවරශයක්  ශපොශළොශ  

පය ගහපු  නතාවශේ  ු ක  කඳුළ හඳුනන අගමැතිවරශයක් 

පළමුශවනි වතාවට ශම් රටට හම්බශවලා තිශබනවා. ඉතිහාසශම 

කවොවේ ශම් වාශේ නාධිපතිවරශයක්  ශම් වාශේ 

අගමැතිවරශයක්  ශම් වාශේ සාකලනයක් අපට කවොවේ 

හම්බශවලා නැහැ  ගරු කථානායකතුමනි.  ශම්ක තමයි අපි ලබපු 

ශලොකුම අභිශයෝගය කියලා මම වි ්වාස කරනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි   ්ඩුක්ව ලබපු ශලොකුම අභිශයෝගයේ ශමයයි 

කියලා මම වි ්වාස කරනවා. ශම් අභිශයෝගය හඳුනා ගේ අතිගරු 

ශගෝඇාභය රාපක්ෂ වැනි නාධිපතිවරශයක්  මහින්ෙ රාපක්ෂ 

වැනි අගමැතිවරශයක් ශම් රට පාලනය කරනවා   කියන්ශන් තව 

අුවරුු  22කට ශම් රට ශහොල්ලන්න හම්බශවන්ශන් නැහැ කියන 

එකයි. තව අුවරුු  22ක් යනකම් ශම් ්ඩුක්ව තමයි ශම් රට 

පාලනය කරන්ශන්. ශම්ක ෙැනගේතා   පරාජිත විපක්ෂය.  ශම්ක 

ෙැනගේතා   ඒ අයට අනුග්රහය ලබාශෙන අන්තවාෙය.  ශම්ක හඳුනා 

ගේතා   ඒ අය ශපෝෂණය කළ ත්රස්තවාෙය.  ශම්ක හු නා ගේතා   

ඒ අයට උෙුව  කළ ාතයන්තරය. අෙ ශම් ිරයලුශෙනාම  විපක්ෂය 

කියන සමඟි න බලශ ගයට එකට එකතුශවලා ිරටිනවා. අෙ 

තමුන්නාන්ශස ලාශේ සමඟි න බලශ ගයට  අනුග්රහය 

ෙක්වන්ශන් කුවෙ? පක්ෂ කාර්යාලවලට සල්ලි ශගවන්ශන් කුවෙ?  

රැස්වීම් තියන්ශන් කුවෙ? ශම් ිරයල්ලට උෙුව කරන්ශන් ඒ 

්ඩුක්ශ  හිටපු අන්තවාදින්. ඒ ්ඩුක්ශ  හිටපු ි සාඩ් බදියු ජන්  
 
[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇමතිතුමා තමයි අෙ විපක්ෂයට ිරයලු අනුග්රහය  ලබා ශෙන්ශන්; 

ිරයලු වියෙම් කරන්ශන්. අෙ ශම් ිරයලුශෙනා එකතුශවලා websites 

හෙලා  තීන්ු  කරලා  ්ඩුක්ව ගැන  විවිා මත හෙන්නට උේසාහ 

කරනවා   ගරු කථානායකතුමනි.  

මම මුලින්ම විපක්ෂශම තමුන්නාන්ශස ලා ශම් අය වැය 

විවාෙශම  ජ කළ කථාවලට උේතර ශෙන්න කැමැතියි. මුලින්ම 

අශම  ශපොශළොන්නරුශ  ගරු කිාස්  ශනල්සන්  මන්ත්රීතුමා 

කෘෂිකර්මය ගැන කථා කළා. එතුමා සභාශ  ඉන්නවාෙ ෙන්ශන් 

නැහැ. එතුමා ඉන්නවා.  ඔබතුමා කථා කරලා කි වා  ලැශබන 

යූි යා ශපොශහොර රමාණය මදි කියලා. කිශලෝ 122ක් මදි කි වා. 

ඔබතුමා ෙන්නවාෙ   පඳුරකට යූි යා කිශලෝ 122ක් ගැුවශවොේ 

පඳුරට වැශටන්ශන් ශකොපමණෙ කියලා. ඔබතුමා ෙන්නවාෙ ඒක? 

ඔබතුමා ෙන්ශන් නැහැ. ිරයයට 22යි උරා ගන්ශන්. ිරයයට 6ක් 

වාෂ්ප ශවනවා. ිරයයට 72ක් 82ක් වතුශර් දියශවනවා. ඔබතුමා 

ෙන්නවාෙ  අපි ශකොපමණ රමාණයක් යූි යා පාවිච්ික කරනවාෙ 

කියලා. ඔබතුමා ෙන්නවාෙ   අපි ශහක්ශටයාර් එකකට ශකොපමණ 

ශපොශහොර  රමාණයක් ශෙනවාෙ කියලා. ගරු මන්ත්රීතුමා   අපි 

ශහක්ශටයාර් එකකට ශපොශහොර කිශලෝග්රෑම් 322ක් ශෙනවා. 

ඔබතුමා ෙන්නවාෙ   නස්ශරේලියාශ  ශෙන්ශන් කිශලෝ 52යි. 

තමුන්නාන්ශස  ඒක ෙන්නවාෙ?  

 
ගුණ කිවේ නනල්ෙන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

 ගරු ඇමතිතුමනි  මම කි ශ  ලබා ශෙන ශපොශහොර 

රමාණවේ මදි කියලා.  පසුගිය කන්නශම  ශපොශහොර අක්ශවන් 

ලබා ජම නිසා නිෂ්පාෙනය ුවශඩු ශබොල් වී.  ශම් ශවනශකොට මඩ 

ශපොශහොර ලැශබන්ශන් නැහැ. අව ය ශවලාවට තමයි ශපොශහොර 

ලැශබන්නට නනෑ. 

 
ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමාශේ කථාශ   ජ ඔබතුමා කි වා ශගොවියාට ශෙන යූි යා 

රමාණය මදි කියලා. ඒකයි මම ඔබතුමාට පැහැදිලි කශළ .  ගරු 

මන්ත්රීතුමනි   අපි වී ශගොවියාට   ශහක්ශටයාර් 2කට ශපොශහොර 

සහනාාාරය ශෙනවා කියන එක ඔබතුමා මතක තියාගන්න. 

තමුන්නාන්ශස  ෙන්නවාෙ  තමුන්නාන්ශස ලාශේ ්ඩුක්ව 

ශපොශහොර සහනාාාරය කැපුවා කියලා. ඔබතුමා ඉන්න පක්ෂශම 

්ඩුක්ව ශපොශහොර සහනාාාරය කැපුවා. අපි අෙ ශපොශහොර 

සහනාාාරය ශෙනවා. එක ශගොවිශයකුට ශෙනවා රුපියල් 

100 222ක සහනාාාරයක්. තමුන්නාන්ශස  ඒක ෙන්නවාෙ? මම 

ගිය සතිශම ශපොශළොන්නරුශ  ගියා. තමුන්නාන්ශස  ඇවිල්ලා 

හිටියා නම් මට උේතර ශෙන්න තිුණණා. අපි ශමශතක් කල් 

ශපොශහොර ශම්රික්ශටොන් 385 222යි ු න්ශන්  අෙ ඒකට තව 

ශම්රික්ශටොන් 222 222ක් වැඩි කරලා තිශබනවා. අපි අශනකුේ 

ශභෝග සඳහා ශපොශහොර මිටිය රුපියල් 1 522ට ශෙනවා. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  ඒ අනුව අපි ශගොවියාට අව ය ශපොශහොර ටික 

ශෙනවා. හැබැයි  ශපොශහොර ලබා ජශම් රමාෙයක් තිශබනවා. ඇයි 

ශපොශහොර රමාෙ? තමුන්නාන්ශස ලාශේ ්ඩුක්ව කාලශම හිටපු 

ශපොශහොර සාස්ථාශ  සභාපතිතුමා  දියර ශපොශහොර ශගනාවා 

කියලා උසාවියට ශගනාවා  හිශර් ොන්න. තමුන්නාන්ශස ලාශේ 

්ඩුක්ශවන් ශහොරකම් කරලා. මම සඳුොට අශම අමාතයාා ශම 

නිලාාි න් හය ශෙශනකු  අේ අඩාගුවට ගන්නවා. [බාාා කිරීමක්] 

අහගන්න. මශේ කථාව හි   මම කියන්නම්. මම සඳුොට 

නිලාාි න් හය ශෙශනක් ශගෙර යවනවා. මතක තියා ගන්න  

තමුන්නාන්ශස ලාශේ කාලශම හිටපු අගමැතිවරයා ්ර්ථික 

කළමනාකරණ කමිටුශ  නිර්ශද් ය මත බිලියන 1.2ක ශපොශහොර 

මිල ජ ශගන තිශබනවා. රසායනාගාරවලින් ඒ ශපොශහොර 

රතික්ශෂ ප කරලා තිශබනවා  නමුේ එම අගමැතිවරයාශේ 

්ර්ථික කමිටුශවන් ඒවා ශබෙලා තිශබනවා. ඒ සඳහා මුල් ුවණු 

නිලාාි න් හය ශෙනාම මම සඳුො ශගෙර යවනවා.  ශපොශහොර 

සහනාාාරය කපලා  තමුන්නාන්ශස ලා ශපොශහොර ගැන කථා 

කරනවා. ශපොශහොරවලින් ශකොමිෂන් ගහලා  වැරදි වාර්තා හෙලා 

ොපු තමුන්නාන්ශස ලා  අෙ ශගොවියාශේ ශපොශහොර ගැන කථා 

කරනවා. තමුන්නාන්ශස ලාට ශගොවියාශේ ශපොශහොර ගැන කථා 

කරන්න අයිතියක් නැහැ.  

ඒ වාශේම තමුන්නාන්ශස ලාශේ ගරු රාජිේ මද්ු ම බඩුඩාර 

මන්ත්රීතුමා - පක්ෂශම මහ ශල්කම්තුමා -  කි වා  ශපොශහොර නැහැ 

කියලා. එළවලුවලට මිලක් නැහැ කි වා  රශේ හාල් නැහැ කි වා. 

ගරු කිාස් ශනල්සන් මැතිතුමනි  පසුගිය කන්නශම අපි ශම් රශේ 

ශහක්ශටයාර් 026 222ක් වගා කළ බව  ඔබතුමන්ලාට කියන්නට 

නනෑ. අපි ශම්රික්ශටොන් මිලියන 1.8ක් නිෂ්පාෙනය කළා. මාිරක 

755 756 

[ගරු මහින්ොනන්ෙ අලුේගමශේ මහතා] 
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අව යතාව ශම්රික්ශටොන් එක්ලක්ෂ අනූපන්ෙහසයි.  ශපබරවාි   

මාර්තු වනතුරු අව ය සහල් ශම් රශේ තිශබනවා. හැබැයි  සහල් 

හාගලා. සහල් නැති ර ්නයක් ශනොශවයි තිශබන්ශන්. සහල් 

හාගලා. ඔබතුමා කි වා නිෂප්ාෙනය අක්යි කියලා. රශේ 

අව යතාවට වැඩිශයන් ිරයයට 12ක් අපි නිෂ්පාෙනය කරලා 

තිශබනවා. ඔබතුමා ඊළඟ මහ කන්නය බලන්න. ඊළඟ මහ 

කන්නය ශවන ශකොට රශේ අව යතාවට වැඩිශයන් ිරයයට 15ක් 

නිෂ්පාෙනය කරන්න අපි කටයුතු කරලා තිශබනවාය කියන එක 

කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා හැටියට අෙ මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ   ජ 

කියනවා. ඒක තමුන්නාන්ශස  ශහොඳට මතක තියා ගන්න. 

ඊළඟට  එළවලුවලට ලැශබන මිල මදි කියලා ඔබතුමා 

කියනවා. තමුන්නාන්ශස  ෙන්නවාෙ  ශකොවිඩ්-1  වසාගතය 

ශවලාශ  ගරු අගමැතිතුමා  ගරු නාධිපතිතුමා කි වා  ශගොවියාට 

මිලක් ලබා ශෙන්න කියලා. අපි ිරයලු ්ර්ථික මායස්ථාන විවෘත 

කළා. අගමැතිතුමා ගිහිල්ලා මැනිා මාර්කේ එක විවෘත කළා. අෙ 

ෙඹුල්ශල් එළවලු වීිර කරන්ශන් නැහැ  ශකොශහ වේ වීිර කරන්ශන් 

නැහැ. අෙ එළවලු ශගොවියාට සහතික මිල ඇවිල්ලා. ශනල්සන් 

මහේතශයෝ  තමුන්නාන්ශස ලාශේ කාලශම වී කිශලෝ එකට 

ු න්ශන් රුපියල් 32යි. අශම කාලශම රුපියල් 58ක් ශෙනවා. ඔය 

ලස්සන ඇඳුම ඇඳශගන ඔය පැේශේ ඉන්ශන් නැතිව ඔබතුමා 

එන්න ශම් පැේතට. එන්න ශම් පැේතට.  එක්සේ ාතික පක්ෂය  

කාලශම වී කිශලෝ එක රුපියල් 32ට විකුණා ගන්න බැි  ුවණා. ඒ 

්ඩුක්ව වී කිශලෝ එක රුපියල් 32ට විකුණා ගන්න බැි  ුවණු 

්ඩුක්වක්. තමුන්නාන්ශස ලාශේ ්ඩුක්ශ  අනුරාාපුරශම ඇමති 

ශකශනක් හිටියා   හැි සන් කියලා.  ඒ ඇමතිවරයා වී  කිශලෝ එක 

රුපියල්  50ට අරශගන- [බාාා කිරීමක්] 

 

ගුණ කිවේ නනල්ෙන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු කථානායකතුමනි  රුපියල් 52ට වී ගන්න නම්   වී ටික 

කබශල් ොලා රේ කරන්න නනෑ ිරයයට 17ක රමිතිය ගන්න.  

එශහම-[බාාා කිරීමක්. 

 
ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශනල්සන් මන්ත්රීතුමා වාඩි ශවන්න  ශමොශළ  තළා ගන්ශන් 

නැතිව. ශම්ක ශහොඳට මතක තියා ගන්න. මම ශපොශළොන්නරුවට 

ගියා. වී කිශලෝ එක රුපියල් 55ට තමයි විකුණන්ශන්.  

තමුන්නාන්ශස ලාශේ ්ඩුක්ශ  වී කිශලෝ එක රුපියල් 32යි; 

විකුණා ගන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලාශේ කාලශම කෘෂිකර්ම ඇමති 

හැි සන් මහේමයා රුපියල් 50ට වී කිශලෝ එක අරශගන  රුපියල් 

26ට සේව ්හාරවලට විකුණලා බිලියන 0ක් ශකොමිස් ගැුවවා.  ඒ 

විතරක් ශනොශවයි. කිි  හරක් ලක්ෂ 5ක් ශගනැල්ලා එක 

හරකාශගන් ලක්ෂය ගාශන් ගැුවවා. එක හරකාශගන් ලක්ෂය 

බැගින් ශකොමිස් ගහපු කෘෂිකර්ම ඇමතිලා තමුන්නාන්ශස ලාශේ 

්ඩුක්ශ  හිටිශම. ඒ නිසා  තමුන්නාන්ශස ලාට කෘෂිකර්මාන්තය 

ගැන කථා කරන්න අයිතියක් නැහැ.  

ඊළඟට තමුන්නාන්ශස ලා කියනවා  “ශම් ්ඩුක්ව අසාර්ථක 

්ඩුක්වක්  ශබොරු සාඛයා ශල්ඛන ඉදිි පේ කරලා තිශබන්ශන්  

අුවරුද්ෙක් ගත ශවලාේ ශම් ශගොල්ලන් ශමොනවේ කශළ  නැහැ” 

කියලා. ගරු කථානායකතුමනි  කුවෙ ශම් කථා කරන්ශන්? ඔය 

පැේශේ ඉන්න ශවල්ගම මන්ත්රීතුමා හැර  තමුන්නාන්ශස ලා නනෑ 

ශකශනක් මාේ එක්ක වාෙ කරන්න  මම ශම් කියන එකට 

උේතරයක් ශෙන්න. තමුන්නාන්ශස ලාශේ ්ඩුක්ව අුවරුු  5ක් 

ශම් රශේ ්ර්ථිකය කාපු ්ඩුක්වක් ශනොශවයිෙ? 

තමුන්නාන්ශස ලාශේ ්ඩුක්ව ත්රස්තවාෙයේ එක්ක ගනු ශෙනු 

කරපු ්ඩුක්වක් ශනොශවයිෙ? රනිල් විරමිරාහ මහේමයා 

ශ ලුපිල්ශල් රභාකරන් එක්ක ීසල් ෙැම්ශම් නැද්ෙ? සජිේ 

ශර මොසශේ තාේතා ්ර්. ශර මොස එල්ටීටීඊ එකේ එක්ක ගනු 

ශෙනු කශළ  නැද්ෙ? ඒ විතරක් ශනොශවයි. තමුන්නාන්ශස ලාශේ 

්ඩුක්ව පාතාලය ර කරපු ්ඩුක්වක්. පසුගිය කාලශම මධුෂ් 

්රක්ෂා කශළ  කුවෙ? ්රක්ෂක ඇමති සාගල රේනායක. 

තමුන්නාන්ශස ලාශේ ්ඩුක්ශ  ශපොීනිරය භාර ඇමති තමයි 

පාතාලය ශමශහයවූශ  කියන එක ශහොඳට මතක තියා ගන්න.  

තමුන්නාන්ශස ලාශේ ්ඩුක්ව මේකුක් ගනු ශෙනු කරපු 

්ඩුක්වක්.  මේ කුක් පිටුපස හිටිශම කුවෙ?  කාජිපානි පිටුපස 

හිටිශම කුවෙ?  මම ඒ අයශේ නම් කියන්න කැමැති නැහැ. 

ශකොළඹ දිස්්රික්කශම තමුන්නාන්ශස ලාශේ ශකෝේ අිනන 

මන්ත්රීතුමා  කාජිපානිශේ car sale එක විවෘත කරන්න ගිශම 

නැද්ෙ? පසුගිය නාධිපතිවරණය ශවලාශ  සජිේ ශර මොස 

මහේමයාශේ  ශකොළඹ  මැෙ ශකොළඹ රැස්වීම්වලට සල්ලි වියෙම් 

කශළ  මධුෂ් ශනොශවයිෙ කියන එක තමුන්නාන්ශස ලා අහන්න. 

මධුෂ් ලවා ශ දිකා ගහලා  කාජිපානිශේ කාර් ශස ල් විවෘත කරලා   

අන්තවාෙය ශපෝෂණය කරලා  ත්රස්තවාෙය  ක්තිමේ කරලා 

තමුන්නාන්ශස ලා ෙැන් කියනවා “ශම් ්ඩුක්ව අසාර්ථකයි”  

කියලා.  ඒ විතරක්ෙ? තමුන්නාන්ශස ලාශේ අුවරුු  පශහ  -[බාාා 

කිරීමක්] අය වැය? අය වැය ශනොශවයි  ශරදි ගැළශවන්න 

කියන්ශන් තවේ කථා කශළොේ. [බාාා කිරීමක්] අය වැය ගැන 

කථා කරනවා. තමුන්නාන්ශස ලා මතක තියා ගන්න  

තමුන්නාන්ශස ලාශේ ්ඩුක්ව තමයි වැඩිම දූෂිත ්ඩුක්ව කියන 

එක. තමුන්නාන්ශස ලාශේ ්ඩුක්වට තමයි වැඩිම ශනෝෙනා එල්ල 

ුවශඩු. මහ බැාකු ශකොල්ලය ගැන ඔය අලුතින් ්පු ගරු 

මන්ත්රීවරු ෙන්ශන් නැහැ. මන්ත්රීවරු ශපොඩ්ඩක් අහ ගන්න. 

තමුන්නාන්ශස ලා ෙන්ශන් නැහැ. තමුන්නාන්ශස ලාශේ ්ඩුක්ව 

තමයි මහ බැාකුව ශකොල්ල කෑශ . තමුන්නාන්ශස ලාශේ හිටපු 

අගමැතිතුමා තමයි මහ බැාකු ශකොල්ලශම මහ ශමොළකරු. 

තමුන්නාන්ශස ලා මතක තියා ගන්න  මහ බැාකු ශකොල්ලශම ගනු 

ශෙනුව හෙන්න කලින් ශකොමිෂන් එක ොන ීසල් එකක් මහ 

බැාකුශ  තිුණණා. ්ඩුක්වට සල්ලි හිර ුවණාම ්ඩුක්ව මහ 

බැාකු අධිපති එක්ක සාකච්ඡාවක් පැවැේවූවා. කුවෙ ඒකට ගිශම? 

එක්සේ ාතික පක්ෂශම මහශල්කම්  කබීර් හෂීම් හිටපු 

ඇමතිතුමා. ඒ තමයි පළමු වැනි රුවම හෙපු මන්ත්රීතුමා.  

කබීර් හෂීම් මන්ත්රීතුමන්ලා ගිහින් රශේ සල්ලි නැහැ කියලා 

මතයක් හෙලා  මහ බැාකුව ශකොල්ල කෑවා. ඔබතුමන්ලා 

හිතන්ශන් එච්නරයි කියලාෙ? තමුන්නාන්ශස ලා විතරක් ශනොශවයි  

තමුන්නාන්ශස ලාශේ ්ඩුක්ශ  හිටපු ඇමතිවරුන් 15ශෙනකු 

රුපියල් මිලියන 1 522ක් වානා කළා කියලා ඒ ඇමතිවරුන්ට 

විරුද්ාව පැමිණිලි ඉදිි පේ ශවලා තිශබනවා. දූෂිත ගනුශෙනු 

වැඩිශයන්ම කළ ්ඩුක්ව තමුන්නාන්ශස ලාශේ ්ඩුක්වයි. ඒක 

මතක තබා ගන්න.  

හිටපු කැබිනේ මඩුඩලශම ඇමතිවරු මහ ශලොකුවට අෙ කථා 

කරනවා  අසාර්ථකේවය ගැන. එො රනිල් විරමිරාහ මහේමයා  

මහ බැාකුව ශකොල්ල කනශකොට ශකළින් කථා කරන්න 

ශකොන්ෙක් තිශබන ඇමතිවරයකු ිරටියාෙ? අෙ රනිල් විරමිරාහ 

මහේමයාට බණිනවා. එො රනිල් විරමිරාහ මහේමයා සාක්කුවට 

අේ ශෙක ෙමාශගන ශම් සභාවට එනශකොට ඔක්ශකොම  කේටිය 

නැඟිටිනවා. අපි විපක්ෂශම ඉඳශගන බලාශගන ිරටියා. රනිල් 

විරමිරාහ මහේමයාට  "Good morning, Sir!", "Good night, 

Sir!", ශමොනවාෙ කන්ශන් සර්  ශබ්කන්ෙ කන්ශන් කියලා අහපු 

මිනිස්සු අෙ රනිල් විරමිරාහ මහේමයාට බණිනවා. 

තමුන්නාන්ශස ලාශේ මහ ශලොකු පක්ෂශම නායකතුමාට - විපක්ෂ 

නායකතුමාට- කියන්න  ඇවිල්ලා ශම් විවාෙය අහශගන ඉන්න 

කියලා. ඒේ ජීවිශේට අහශගන ඉන්ශන් නැහැ. එතුමාට අහශගන 

ඉන්න බැහැ. පසුගිය නාධිපතිවරණයට එකතු කරපු සල්ලි ශකෝ 

757 758 



පාර්ලිශම්න්තුව 

කියලා විපක්ෂ  නායකතුමාශගන් අහන්න. අන්න  ශරොස්මිඩ් එක 

පැේශේ සැලූන් එකක් ගේතා. මම ඒ රුපියල් මිලියන ගණන 

කියන්නම්  ඒ ඔමපුව ශෙන්නම්. ශරොස්මිඩ් එක පැේශතන් ශනෝනා 

සැලූන් එකක් ගේතා. ශනෝනාශේ සැලූන් එශක් වැඩ කශළ  කුවෙ? 

නිවාස අධිකාි ශම ශකොල්ශලෝ. නිවාස අධිකාි ශම ශකොල්ශලො 

ෙමලා ශනෝනාශේ ශකොඩුශඩ පිටි පස්ශසන් කැපුවා  මිනිසුන් 

ෙමලා ඔළු මසාේ කළා.  

තමුන්නාන්ශස ලා සමගි න බලශ ගය නමින් පක්ෂයක් 

හැු වා. මිස්ටර් බීන් මහ බැාකු වානාවට අුවුවණා තමයි  ඒේ එතුමා 

ීනට වඩා ටිකක් වැෙගේ. රනිල් විරමිරාහ මහේමයා ශලොකු ශලොකු 

ීසල් ෙැම්මාට  ශම් වාශේ ශෙකයි පනශහ  වැඩ කශළ  නැහැ. 

ශකොඩුඩය කපන්න මිනිස්සු ගේශේ නැහැ  වේශේ ශපොල් 

කඩන්න මිනිස්සු ගේශේ නැහැ  අඹ කඩන්න මිනිස්සු ගේශේ 

නැහැ.   

තමුන්නාන්ශස ලා කථා කරනවා  ශම් ්ඩුක්ශ  

අසාර්ථකභාවය පිළිබඳව. තමුන්නාන්ශස ලා ශමොනවාෙ කියන්ශන්? 

බලන්න  ි සාඩ් බදියු ජන් හිටපු ඇමතිවරයා පාස්කු ශබෝම්බ 

රහාරයට සම්බන්ාකමක් තිශබන ශකනකුශේ මඟුලටේ අේසන් 

කර තිශබනවා. ල ේා නැද්ෙ  කිි ඇල්ල මහේමයා? අශම සරේ 

ශෆොන්ශස කා මන්ත්රීතුමා  අශම හිටපු හමුොපතිතුමා ශම් සභාශ  

ඉන්නවා. එතුමා ුණලේ බක්වක්. මම අහන්ශන් ි සාඩ් බදියු ජන්- 

[බාාා කිරීම්] ශබෝම්බකාරයා - [බාාා කිරීම්]   

 
ගුණ තුෂාර ඉුගනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කථානායකතුමනි  රීති ර ්නයක් ඉදිි පේ කරන්න 

තිශබනවා. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමොකක්ෙ  ඔබතුමාශේ රීති ර ්නය?   

 
ගුණ තුෂාර ඉුගනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කථානායකතුමනි  ෙැන් ශවලාව පස්වරු 5.22 පුවශවලා. 

 
ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඇයි  ශම්වා අහශගන ඉන්න බැි ෙ? ශම්වා අහගන්න. කන 

ශුද්ා කරලා ශම්වා අහගන්න. ඔබතුමන්ලාශේ ්ඩුක්ව අුවරුු  

5ක් ඇතුළත ශම් රශේ කරපුවා අහගන්න. ශම් ්ඩුක්ව අුවරුද්ෙක් 

ඇතුළත කරලා තිශබන වැඩ කටයුතු අහගන්න. 

තමුන්නාන්ශස ලාට මතක නැහැ. අතිගරු නාධිපතිතුමා ාතිය 

අමතා කි වා  අුවරුද්ෙක් ඇතුළත ශම් රශේ කරපු වැඩ ගැන. ශම් 

රශේ මිනිස්සු මැි ලා ඉපදිලා නැහැ. ඔබතුමන්ලා අුවරුු  5ක් 

තිස්ශස  ශම් රටට කළ විනා ය බලන්න. "ිරනමන් ග්රෑන්ඩ් 

ශහෝටලයට රහාර එල්ල කළ ශබෝම්බකරුශේ බිි ය ි සාඩ් 

බදියු ජන් මන්ත්රීතුමාශේ ඥාතිශයක්" ඔන්න  පුවේ පේවල සඳහන් 

ශවන ශද්වල්. ි සාඩ් බදියු ජන් මන්ත්රීතුමා මඟුලට අේසන් කළා. 

ි සාඩ් බදියු ජන් මන්ත්රීතුමා හිශර් යන්න කලින් විපක්ෂ 

නායකතුමාශේ නිවශස  සාකච්ඡා ී යක් පැවැේවූවාෙ? 

තමුන්නාන්ශස ලාශේ පක්ෂශම අරමුෙලට සල්ලි ී යක්  ජලා 

තිශබනවාෙ? රනිල් විරමිරාහ මහේමයා ශකොටින්ශගන් සල්ලි 

ගේතා. සජිේ ශර මොස මහේමයා  
 
[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අන්තවාදින්ශගන් සල්ලි ගන්නවා. තමුන්නාන්ශස ලා 

ශෙශගොල්ලන්ම ශපෝෂණය කරන්ශන් ත්රස්තවාදින් බව අමතක 

කරන්න එපා. ශම් රශේ මිනිස්සු මැි ලා ඉපදිලා නැහැ. ශම් රශේ 

මිනිස්සු සජිේ ශර මොස මහේමයා ගැනේ ශහොඳට ෙන්නවා  රනිල් 

විරමිරාහ මහේමයා ගැනේ ශහොඳට ෙන්නවා  එක්සේ ාතික 

පක්ෂය ගැනේ ෙන්නවා  සමගි නබලශ ගය පක්ෂය ගැනේ 

ෙන්නවා.  

මා ළඟ තිශබනවා  2215 ිරට ශපොීනිරය භාරව හිටපු 

ඇමතිවරුන්ශේ ශල්ඛනය. මා ළඟ තිශබනවා  2215 ිරට අල්ලපු 

කුක් රමාණය. ඔබතුමන්ලා ෙන්නවාෙ  ඔබතුමන්ලාශේ කාලශම 

අල්ලා තිශබන කුක් රමාණය? 2215 අුවරුද්ෙටම ශපොීනිරය අල්ලා 

තිශබන්ශන් කුක් කිශලෝග්රෑම් 07යි. 2216 අුවරුද්ෙටම අල්ලා 

තිශබන්ශන් කුක් කිශලෝග්රෑම් 38යි. 2218 අුවරුද්ෙටම අල්ලා 

තිශබන්ශන් කුක් කිශලෝග්රෑම් 33යි. තමුන්නාන්ශස ලා ෙන්නවාෙ  

[බාාා කිරීමක්] ෙන්නවා  ඉටි ශගඩිය. ශපොශළොන්නරුශ  

එක්ශක ශනක් ඇවිල්ලා වැරදියි කියනවා. අපි ශම් අුවරුද්ෙට 

විතරක්  කුක් කිශලෝග්රෑම් 1 7  ක් අේඅඩාගුවට ගේතා. ඒක මතක 

තබා ගන්න. අපි ශම් අුවරුද්ෙට කුක් කිශලෝග්රෑම් 1 7  ක් අල්ලා 

තිශබනවා. අෙ කාජිපානි ඉම්රාන්ට අනුග්රහය ෙක්වන්න 

තමුන්නාන්ශස ලාශේ ශකෝේ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී අශම පැේශේ 

නැහැ. අශම ්ඩුක්ශ  නැහැ  මේ කුක්වලට උෙුව කරන අය. එක 

අුවරුද්ෙට කුක් කිශලෝ 1 7  ක් අපි අේඅඩාගුවට ගේතා. 

ශපොීනිරය භාර අශම ඇමතිතුමා වයසට ගියේ එතුමාශේ 'ෆිේ' එක 

ශකොශහොමෙ කියලා බලන්න. අශම ගරු නමල් ඇමතිතුමා වයසට 

ගියේ කුක් කිශලෝ 1 7 3ක් අල්ලා තිශබනවා. සාගලෙ  ශමොන 

ගලෙ කියලා තමුන්නාන්ශස ලාශේ ඇමති ශකශනක් ිරටියා  මම 

ෙන්ශන් නැහැ. තමුන්නාන්ශස ලා අුවරුද්ෙටම අේඅඩාගුවට 

ගේශේ කුක්  කිශලෝග්රෑම් 38යි.  

ගරු කථානායකතුමනි  මා ළඟ තිශබනවා ශම් ශගොල්ලන් 

පාතාලය ශමශහයවපු ්කාරය පිළිබඳ විස්තර. 2218-221  කාලය 

තුළ රාාන  ාතන ෙහයක් ිරද්ා ශවලා තිශබනවා. ශම් ඔක්ශකෝම 

පිටුපස ඉිනමින් අනුග්රහය ෙක්වා තිශබන්ශන් කුවෙ? සාගල 

රේනායක හිටපු ඇමතිතුමා. පාතාලයට අනුග්රහය ෙක්වා 

තිශබන්ශන් කුවෙ? තමුන්නාන්ශස ලා ශම් ශද්වල් මතක තබා 

ගන්න.  

තමුන්නාන්ශස ලා අෙ විපක්ෂය පැේශේ ිරටියාට  සමඟි 

නබලශ ගය කියලා ශවන ශබෝඩ් එකක් ගැුවවාට 

තමුන්නාන්ශස ලා මැි ලා ඉපු ණා කියලා හිතනවාෙ? නැහැ. ඔය  

අුවරුු  පහක් රට කාපු ශසේ එක; අුවරුු  පහක් ශම්ක විනා  කරපු 

ශසේ එක.  ඒක මතක තබා ගන්න. තමුන්නාන්ශස ලා ශම් රශේ 

්ර්ථිකය කඩා ෙමලා  අන්තවාෙය හෙලා  ත්රස්තවාෙය ශපෝෂණය 

කරලා  මේකුක්-පාතාලය  ක්තිමේ කරලා ශම් රට විනා  කළා. 

එශහම කරපු තමුන්නාන්ශස ලා අෙ ශම් කියන්ශන් ශමොනවාෙ?   

තමුන්නාන්ශස ලා  ශම් ්ඩුක්ශ  ඉහළ ශපශළ  නනෑම 

කැබිනේ ඇමතිවරශයකුට නැඟිටලා කථා කරන්න කියන්න. අපට 

කියන්න බලන්න. තමුන්නාන්ශස ලා නනෑම අභිශයෝගයක් 

කරන්න. නනෑම නාළිකාවකට එන්න  අපි කථා කරන්න 

කැමැතියි.  

759 760 

[ගරු මහින්ොනන්ෙ අලුේගමශේ මහතා] 
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තමුන්නාන්ශස ලාට තිශබන ශලොකුම ර ්නය ශවන 

ශමොකක්වේ ශනොශවයි. අෙ ශහොඳ නාධිපතිවරශයක් ශම් රටට 

පේ ශවලා ඉන්නවා. රටට ශහොඳ අගමැතිවරශයක් පේ ශවලා 

ඉන්නවා. මම ඒ ගැන කි වා. තීන්ු  ගන්නා නායකශයක් රශේ 

නාධිපති ශවලා ඉන්නවා. ශපොශළොශ  පය ගහපු  මිනිහාශේ ු ක  

කඳුළ හඳුනන  ශරද්ෙ බැනියම අිනන ගශම් ශකශනක්  අශම 

ශකශනක් ශම් රශේ අගමැති ශවලා ඉන්නවා. ශම්ක තමයි 

තමුන්නාන්ශස ලාට ඉවසන්න බැි ශවලා තිශබන්ශන්. ශම්ක තමයි 

තමුන්නාන්ශස ලාට තිශබන ර ්නය. ඒකට විරුද්ාව තමයි අෙ 

විපක්ෂය හිටගන්ශන්; ඒකට විරුද්ාව තමයි අෙ අන්තවාෙය 

හිටගන්ශන්; ත්රස්තවාෙය හිටගන්ශන්; ඒකට විරුද්ාව තමයි 

පාතාලය-මේකුක් හිටගන්ශන්.  

සුු  පාට ඇඳශගන ඉන්න අශම නම්පික රණවක මන්ත්රීතුමා 

ශකෝ? අෙ එතුමා ඇවිේ නැහැ. Websites 25ක් ලියාපදිාික කරලා 

තිශබනවා  මඩ ගහන්න. ඒ මඩ ගහන websitesවල වැඩ කරන 

ිරයලුශෙනාට පඩි ශගවන්ශන් ි සාඩ් බදියු ජන්. 
 
[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔබතුමන්ලා ශම්වා ෙැනගේශතොේ ඔතැන ඉන්ශන් නැහැ  ලේා 

ශවනවා. ඔබතුමන්ලාශේ පක්ෂශම නායකයන් කරන වැඩවලට 

ඔබතුමන්ලා ලේා ශවනවා. 

අර බලන්න  මශේ මිත්රයා ඉන්නවා  වේශේ මන්ත්රීතුමා. 

බලන්න  වේශේ නායකයා දිහා. වේශේ නායකයාට සැලකුවාෙ? 

අක් ගණශන් වේශේ නායකයාට සලකන්නවේ බැි  ුවණා. එතුමා 

හැම ොම ඔබතුමන්ලා එක්ක හිටියා. මම කි වා ශම් පැේතට 

එන්න කියලා. ්ශ  නැහැ. සජිේ එක්ක ගිහිල්ලා හිටියා. එතුමාට 

හම්බ ුවශඩු ශමොනවාෙ? අුවරුු  පහක් හිටියා.  ත පහකට ගණන් 

ගේශේ නැහැ. ඊළඟට  හැම ොම ශෙමළ නතාව ශවනුශවන් ශපනී 

ිරටින  ශකෝේ ඇඳපු හිටපු ඇමතිතුමාේ සභාශ  ඉන්නවා. එතුමා 

ශකොළඹ දිස්්රික්කශම නායකයා. එතුමාශේ කටේ ශහොඳයි  

ඔක්ශකෝම ශහොඳයි. ශමොකක්ෙ එතුමාට ු න්න අමාතයාා ය? ෂඩ් 

භාෂා පි වර්තකෙ ශමොකක්ෙ එකක් ු න්නා. [බාාා කිරීමක්] ඒක 

ශමොකක්ෙ  කියලා මට මතක නැහැ. අමාතයාා යක් ු න්නා. 

හැබැයි  මම කියන්ශන් ශම්කයි  මිත්රයා. ඔබතුමාට ඊට වඩා 

සලකන්න නනෑ. ඔබතුමාට සලකන්න නනෑ. ඒකයි අපි කියන්ශන්. 

හැබැයි  ඔබතුමන්ලාට සලකන්ශන් නැහැ. ඔබතුමන්ලාට 

සැලකුශ  නැති  මිනිසුන් රැක ගේශේ නැති ්ඩුක්වක 

ඔබතුමන්ලා හිටිශම.  මම කලිනුේ කි වා  බලන්න ශෆොන්ශස කා 

මන්ත්රීතුමා දිහා. එතුමා ශෙවැනි ශමළියට ෙමන්න නනෑෙ? [බාාා 

කිරීම්] 

 

ගුණ මනනෝ ගනන්ෙන් මහතා  
(ைொண்புைிகு  ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ඔබතුමා ඇවිේ ඉන්න කේටියට සලකන්න. 

 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ කේටියේ බලා ගන්නවා. ඔබතුමා ්ශවොේ ඔබතුමාේ බලා 

ගන්නවා. [බාාා කිරීම්] නැහැ  ශහොඳට සලකනවා. ශමශහමයි  

එතුමන්ලාටේ සලකනවා. ඔබතුමන්ලාටේ සලකනවා. ඒ 

ඔක්ශකෝම අපි බලා ගන්නවා. හැබැයි  අපට ු ක ඔබතුමාට සලකපු 

නැති එක ගැනයි. [බාාා කිරීම්] හි   හි . අපි වැඩිය කථා ශනොකර 

ඉිනමු  ්පසු රේමලාන පැේශේ කාර් එකකට අුව ශවයි. ඒ නිසා 

වැඩිය කථා ශනොකර ඉිනමු. [බාාා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමනි  අපි ඔබතුමාට කියන්න නනෑ  [බාාා 

කිරීම්] මම ශමොනවේ කි ශ  නැහැ.  කලබල ශවන්න එපා.  

[බාාා කිරීම්] නැහැ  නැහැ. මශේ මිත්රයා. [බාාා කිරීම්] Do not 

get caught in a car,  go somewhere else. ශකොශහ  හි  යන්න  

තැනක් කියලා ශෙන්නම්. හි ෙ?  

ගරු කථානායකතුමනි   අෙ  ක්තිමේ නාධිපතිවරශයක් ශම් 
රශේ ඉන්නවා.  ක්තිමේ අගමැතිවරශයක් ශම් රශේ ඉන්නවා. 
මන්ත්රීවරු 152 ශෙශනක් ඉන්න  ක්තිමේ පාර්ලිශම්න්තුවක් 
තිශබනවා. නාධිපතිතුමාට  අගමැතිතුමාට හයියක් ශවන්න අෙ 
නියම ුණලේ බක් ටිකක් -මන්ත්රීවරු 152 ශෙශනක්- ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුවට නතාව එවා තිශබනවා. ඒ නිසා අපි ඔක්ශකෝම 
එක්කාසු ශවලා ශම් වැඩ ටික කරශගන යමු. 152 ශෙශනක් 
ශනොශවයි  156යි.  

සජිේ ශර මොස මන්ත්රීතුමා කි ශ  ශමොකක්ෙ? එතුමා කි වා  
"පුළුවන් නම් සමඟි නබලශ ගශයන් එක්ශකශනක් අරශගන 
ශපන්වන්න" කියලා. සමඟි න බලශ ගශම ශල්කම්තුමියම අශම 
පැේතට  ්වා. කුවෙ? ඩයනා. අන්න  අපි බ්රිතානය මහ රැජින 
ශමහාට ශගනාවා. ඩයනා ග ම ශේ මන්ත්රීතුමියශගන් අහන්න  
නාධිපතිවරණයට හම්බ ුවණු සල්ලි ශකෝ කියලා. ශරොස්මිඩ් 
ශපශෙශස  ජ ඔමපුව ලියනශකොට සාක්ෂි අේසන් කශළ  ඩයනා 
ගමශේ මන්ත්රීතුමිය. නාධිපතිවරණශම සල්ලි. තමුන්නාන්ශස ලා 
ඔය කියන ශද් ශනොශවයි  ශම්ක ශහොඳට මතක තියා ගන්න.   

ගරු කථානායකතුමනි  අවසාන ව ශයන් අපි කියනවා  ශම් 

්ඩුක්ව සාර්ථකව අුවරුු  පහක් අපි ශගන යන බව. ෙැන් 

අුවරුද්ෙක් ගිහිල්ලා තිශබනවා. ඒ අුවරුද්ෙ ඇතුළත අපි කළ වැඩ 

නනෑ තරම් තිශබනවා. තමුන්නාන්ශස ලා ශවනේ මත සමාගත 

කරන්න හැු වේ  ශමොන ශද් කළේ  වේමන් නාධිපතිවරයාශේ 

නායකේවශයන්  වේමන් අගමැතිවරයාශේ නායකේවශයන් 

නතාවශේ ිරතුම් පැතුම් ඉටු කරමින්  අපි සාර්ථකව ශම් ්ඩුක්ව 

ඉදිි ය ට අරශගන යනවාය කියන කාරණය මතක් කරමින්  මා 

නිහඬ ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.11] 

 

ගුණ අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා ිමුදල් හා ප්රාේධාන 

නවනළඳ නපොළ  ෙහ රාජය වයවොය ප්රතිෙවේකරණ රාජය 

අමාතයතුමා)  
(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல் - நிதி, மூலதனச் சந்மத 

ைற்றும் அரச ததொழில்முயற்சி ைறுசீரமைப்பு இரொஜொங்க 

அமைச்சர்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money 
and Capital Market and State Enterprise Reforms) 

ගරු කථානායකතුමනි  මාශේ මිත්ර මහින්ොනන්ෙ අලුේගමශේ 

අමාතයතුමාට පසුව කථා කරන්න ලැුණණු ශම් අවස්ථාශ  ජ මට 

හැ  ශඟනවා  යම් ්කාරයකට ඉතාම රබල කථාවකට පසුව කරන 

ශවනස් විධිශම කථාවක් ශම්ක කියලා. [ශ ෝෂා කිරීම්] අශම රශේ 

හැේතෑපස්වැනි අය වැය ශෙවන වර කියවීශම් ඡන්ෙ විමසීම 

දිනශම  එහි පිළිතුරු කථාව කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා 

මුලින්ම අග්රාමාතය මහින්ෙ රාපක්ෂ මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  මා පසුගිය ෙවස් හතශර් කළ ිරයලු 

කථාවලට ඇුවම්කන්  ජලා  ඊට අමතරව රට වශේ ගිහිල්ලා එක 

එක අා වලින් ඒ අයශේ මතයේ විමසුවා. ඒ ිරයලු 

ඇුවම්කන් ජම්වලින් පසුව තමයි මා හිතුශ    අා  16ක් ඔස්ශස  

මශේ කථාව ශම් උේතරීතර සභාවට ඉදිි පේ කළ යුතුයි කියලා. 

මශේ කථාව ඉදිි පේ කිරීමට ශපර ශම් කාරණයේ කියන්න නනෑ 

කියලා හිතුවා.   
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශබොශහෝ අවස්ථාවල ජ විපක්ෂය ශකොවිඩ්-1  වසාගතය 

පාලනය සම්බන්ාශයන් විවිා මත ෙැරුවා  විවිා මත පළ කළා. 

සමහර මන්ත්රීවරු කි වා  අශම රශේ ශකොවිඩ් වසාගතය 

පාලනශම ජ අශම රය යම් ්කාර යකින් අසාර්ථක ශවලා 

තිශබනවාය කියලා. ඒ නිසා  ඒ පිළිබඳව ෙේත සහිතව යම් 

විස්තරයක්  ඔබතුමන්ලාට ඉදිි පේ කිරීමට මා හිතුවා. 

ගරු කථානායකතුමනි  Worldometer කියලා database එකක් 

තිශබනවා. ඒ database එශක් ශකොවිඩ්-1  වසාගතය 

සම්බන්ාශයන් ිරයලු  රටවල ශතොරතුරු තිශබනවා. ඒ database 

එශක් India, USA, Germany, France, Italy සහ UK පිළිබඳව 

තිශබන ශතොරතුරු ශමොනවාෙ කියලා මා ශහ වා. ඒ ශතොරතුරු 

්ශ්රශයන්  ඒ රටවල නගහනයට අනුව ඒ රටවල ඉන්න 

්සාදිතයන් සාඛයාව ගැන අපි ශහොයා බැලුවා. ශ්රී ලාකාවට 

සාශමක්ෂව ඉන්දියාශ  ්සාදිතයන් සාඛයාව හේ ගුණයක් 

ශවනවා  ඇශමි කාශ  01 ගුණයක් ශවනවා  ර්මනිශම 12 

ගුණයක් ශවනවා  රා ශම 36 ගුණයක් ශවනවා  ඉතාලිශම 20 

ගුණයක් ශවනවා  බ්රිතානයශම 20 ගුණයක් ශවනවා. ඒ වාශේම  

ශකොවිඩ් ්සාදිතයන්ට සාශමක්ෂව ශකොවිඩ් වසාගතය නිසා 

මරණයට පේ වූ සාඛයාව අපි ශහොයා බැලුවා. ලාකාවට 

සාශමක්ෂව ඉන්දියාශ  හතරශෙශනක් මැි ලා තිශබනවා  

ඇශමි කාශ  පස්ශෙශනක් මැි ලා තිශබනවා  ර්මනිශම 

හතරශෙශනක් මැි ලා තිශබනවා  රා ශම හයශෙශනක් මැි ලා 

තිශබනවා  ඉතාලිශම නවශෙශනක් මැි ලා තිශබනවා  මහා 

බ්රිතානයශම ෙසශෙශනක් මැි ලා තිශබනවා. ඉතින් ශම් ිරයලු  

ෙේතවලින් ඉතාම පැහැදිලි ශලස ශපනී යන්ශන්  ශ්රී ලාකාශ  

record එක ඒ විවිා රටවලට වඩා ඉතාම ඉහළින් තිශබන බවයි.  

ෙැන් මම මාතෘකාවට එන්නම්. ගරු කථානායකතුමනි  ෙැන් 

සාමානයශයන් අහන ර ්නයක් තමයි ශම් අය වැශම පෙනම 

කුමක්ෙ කියන එක. මා ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි  ශම් 

අය වැශම පෙනම ශම් රශේ සාවර්ානය නැවත ඇති කිරීමයි. 

පසුගිය අුවරුු  පහ තුළ ජ අශම රශේ සාවර්ානය දිගින් දිගටම අක් 

ුවණා. ගරු කථානායකතුමනි  රටක සාවර්ානය අක් ුවණාම 

කවොවේම ඒ රට ඉදිි යට ශගන යන්නට බැහැ.  ඒ නිසා තමයි අෙ 

අශම රශේ සාවර්ානය නැවත වරක් ඉතා ඉහළ මේටමකට ශගන 

ඒමට ිරු ශවලා තිශබන්ශන්. ්ර්ථික වර්ානය ගැන ශමවර අය 

වැශයන් අපි කරුණු කාරණා ඉදිි පේ කරලා තිශබනවා. රශේ 

සාර්ව ්ර්ථික සාාක නැවත ස්ථායිභාවයට ශගන ඒමට අපි 

කටයුතු කර තිශබනවා. ඒ සමඟම යටිතල පහසුකම් සාවර්ානය 

කිරීමට ශමවර අය වැශයන් මුෙල් ශවන් කරලා තිශබනවා. ඒ 

සමඟම ු ගී ු මපේභාවය නැති කිරීමටේ කටයුතු කරලා තිශබනවා.  

අපි බු  වැඩි කරන්ශන් නැේශේ ඇයි කියලා අහනවා. 

විපක්ෂශම අය සාමානයශයන් අහන්ශන් බු  වැඩි කශළ  ඇයි 

කියන එකයි. ශමතැන ජ අහන්ශන්  බු  වැඩි කශළ  නැේශේ ඇයි 

කියායි. ඒක හි  පුු ම කථාවක්ශන්. එතැන ජ අපි  ජලා තිශබන 

පණිුවඩය ශමොකක්ෙ  කියන්න  අව යයි. ශම් රශේ බු  රතිපේතිය 

දිගින් දිගටම එක හා සමානව ශගන යෑම තමයි අශම අෙහස. 

එතශකොට තමයි ්ශයෝකශයෝ රටකට යන්ශන්. Consistent tax 

policies have been announced by this Government and we 

want to stop the leakages. බු  රතිපේතිය ශබොශහෝ අවස්ථාවල ජ 

හි යට ක්රියාේමක ශවන්ශන් නැති බව අපි ෙකිනවා. එම නිසා leak 

ශවන ඒවා  පිටතට ගලාශගන යන ඒවා  ඒ කියන්ශන් 

හි යාකාරශයන් බු  එකතු කර ගන්ශන් නැති තැන්වලින් 

නිවැරැදිව බු  එකතු කර ගැනීම සඳහා administration එක තව 

ු රටේ සාවර්ානය කිරීමට අපි කටයුතු කර තිශබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි  රශේ සාවර්ානය ඇති ශවනශකොට 

අශම tax base එක වැඩි ශවනවා. අපට බු  එකතු කර ගන්න 

පුළුවන් රමාණය වැඩි ශවනවා  රශේ සාවර්ානය තිශබන නිසා. 

එම නිසා අපි ඉලක්ක කර තිශබන ිරයලු  මුෙල් එකතු කර ගන්න 

අපට පුළුවන් ශ වි. තවු රටේ අහනවා  ශම් වාතාවරණ තුළ අපට 

්ශයෝන ශේන්න පුළුවන්ෙ කියලා. ශම් ්ශයෝන ශේන්න බැි  

කාලයක්  ශලෝකශම ර ්න තිශබනවා  එම නිසා අපට ්ශයෝන 

ශේන්න බැහැයි  කියනවා. ඒ කාලශම ඒ අයට බැි  ුවණු බව අපි 

ෙන්නවා. ඒ කාලශම ඒ අය  කි වා  ශඩොලර් බිලියන 3ක් 

්ශයෝනය කරලා ශතල් පිි පහු වක් ඉදි කරනවා කියලා. ඒ අය 

කි වා  ශවොක්ස්වැගන් ෆැක්ටි යක් ොනවා කියලා. ඒ අය කි වා  

ශලෝකශම උසම  ශගොඩනැඟිල්ල ශම් රශේ හෙනවා කියලා. ඒවා 

එකක්වේ ිරු  ුවශඩු නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි  නමුේ අපි 

කියන්න නනෑ  ෙැනටමේ අශම රය හරහා රට තුළ අලුතින් 

්රම්භ කරන සහ පවේවාශගන යන ිරයලු  වයාපෘතිවල කටයුතු 

දිගින් දිගටම කරශගන යනවාය කියන කාරණය. ඒවාශම 

වටිනාකම රුපියල් බිලියන 5 277ක්. ඒවා ක්රියාේමක කරනශකොට 

අනිවාර්යශයන්ම රට තුළ සාවර්ානයක් ඇති ශවනවා.  

ඒ සමඟම පිට රටින් ගලාශගන එන ඍජු ්ශයෝන - Foreign 

Direct Investments - අපි ෙැනටමේ ගණනය කරලා තිශබනවා. 

ඊශම ශපශර්ො ඔබතුමන්ලා ෙකින්නට ඇති  ශම් රට තුළ අලුේ 

ටයර් ෆැක්ටි යක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ්ශයෝකයන් පැමිණි 

බව. ිරයලුශෙනාටම ශපශනන්නට එහි ගිවිසුම් අේසන් කළා. 

අනිේ අය කළා  ව ාාශේ ශනොශවයි. ඒේ එක්කම ඇශමි කානු 

ශඩොලර් මිලියන 722ක් වැය කරලා Airport එශක් සාවර්ාන 

කටයුේතක් කරනවා. ඒ ව ාාශේ අලුේ සාවර්ාන වැඩ කටයුතු 

ෙැනටමේ ්රම්භ කරලා තිශබන්ශන්. ඊට පස්ශස  ශම් අය අහනවා 

ඒ පිළිබඳව - 

 
ගුණ නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි  ගරු ඇමතිතුමාශේ කථාවට බාාාවක් 

කරනවා ශනොශවයි. මම ෙන්ශන් නැති නිසා පැහැදිලි කර ගන්නයි  

අහන්ශන්. ශම් අය වැය විවාෙශම මූලික වටශම ජ එක් 

මන්ත්රීවරශයකුට කථා කරන්න පුළුවන් එක් වතාවයි කියලා  මහ 

ශල්කම්තුමාශගන් ඇුවවාම කි වා. මා ෙන්නා විධියට අජිේ නිවාඩ් 

කබ්රාල් ඇමතිතුමා ශෙවැනි කථාව තමයි ශම් කරන්ශන්. 

පළමුවැනි ෙවශස  පළමු කථාව කළා. ගරු කථානායකතුමනි  

එශහම පුළුවන්කමක් තිශබනවා නම්  ඒ රමශ ෙය පිළිබඳව ශම් 

උේතරීතර පාර්ලිශම්න්තුවට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම්ක එතුමාශේ පළමුවැනි කථාව. 

      
ගුණ අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
මම ශම් පළමුවැනි වතාවටයි අය වැය පිළිබඳව කථා 

කරන්ශන්. ඔබතුමාට වැර ජමක් ශවලා තිශබන්ශන්. [ශ ෝෂා 

කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමනි  ශකොවිඩ් වසාගතය කියන්ශන් 
අභිශයෝගයක්. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති ගරු මහින්ෙ රාපක්ෂ 
මැතිතුමා නාධිපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන කාලශම 
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අභිශයෝග රාශියක් ඇති ුවණා. ශබොර ශතල් බැරල් එකක මිල 
ඇශමි කානු ශඩොලර් 105ට නැේගා. ශලෝකශම ශලොකුම ්ර්ථික 
අවපාතය ිරු  ුවණා. ශලෝකශම බැාකු කඩා වැටුණා. ඒ වාශේම  
අශම රශේ ෙැවැන්ත යුද්ායක් තිුණණා. ශම් අය කි වා  යුද්ාය 
ඉවර කරන්න බැහැ කියලා. ඒ ිරයලු ශද්වල් එක්ක තමයි අශම 
රශේ ්ර්ථිකය ඉදිි යට ශගන ගිශම. ඒ ිරයලු ශද්වල් එක්ක තමයි 
ිරයයට හයහමාරක ්ර්ථික වර්ාන ශ ගයක් ඇති කරන්න අපට 
පුළුවන් ුවශඩු. එම නිසා අපි අභිශයෝගවලට මුුවණ  ජලා පුරුු  බව 
කියන්න නනෑ. ඒ කාලශම ඔබතුමන්ලා ශබොශහෝශෙනා හිතාශගන 
හිටියා  ශම් එකක්වේ කරන්න බැි ශවයි කියලා. සාවර්ානයේ 
ශකරුවා; සහනේ ලබා ු න්නා; සටනේ ශකරුවා. ගරු 
කථානායකතුමනි  ඒ කාලය තුළ ඒ  ිරයලු ශද්වල් කරන්න පුළුවන් 
ුවණා.  අභිශයෝගවලට මුුවණ ශෙන එක අපට පුරුු යි. එම නිසා ශම් 
අභිශයෝගයේ අපි යගන්නවා. ශම් අභිශයෝගය ශවනුශවන් 
ශවනමම මුෙල් ශවන් කිරීමක් අව ය නැහැ. ෙැනට ශවන් කර 
තිශබන මුෙල්වලින් අපට ඒ වැඩකටයුතු කරන්න පුළුවන්. අශම 
ගරු මහින්ොනන්ෙ අලුේගමශේ මැතිතුමා කි වා වාශේ ශම් අය 
හිතන්නට ඇති  ඒ අය කරනවා වාශේ අලුතින් ශමොකකට ශහෝ 
මුෙල් ශවන් කරලා ඒ මුෙලින් ශහෝ ශවන ශවන ්කාරයට යම් යම් 
ශද්වල් කර ගන්නට. නමුේ  ඒක එශහම ශනොශවයි. ශමතැනදි 
අපට අව ය ශවලා තිශබන්ශන් වැශඩ් ශකශරන්නයි. මම මුලින්ම 
ලබා ු න් ෙේත අනුව ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලි ශවන්න ඇති  අපි ශම් 
වතාශ  ජේ ශකොවිඩ් වසාගතය ශකොපමණ සාර්ථකව පාලනය 
කරලා තිශබනවාෙ කියලා.  

ශම් අය කියනවා  සහන ු න්නා මදි කියලා. ගරු 
කථානායකතුමනි  මම හිතන විධියට ශමතැනදි අපි සහන 
කියන්ශන් ශමොකක්ෙ කියලා හි යටම ශේරුම් ගන්න අව යයි. 
සහන කියන්ශන් ශමොකක්ෙ? අපි කිශලෝීනටර් ලක්ෂයක මාර්ග 
හෙන ශකොට ඒශකන් ඒ පළාේවල ිරටින පුද්ගලයන්ට ෙැවැන්ත 
සහනයක් ලැශබනවා.  

අශම රශේ ලය තිශබන්ශන් ිරයයට 52කට පමණයි. අශනක් 
ිරයයට 52ට ලය නැහැ. ටැම එක ඇි යාම වතුර එන්ශන් නැහැ. 
ඒ අයට  ළමයා නාවන්න කළ ශගඩියක් අරශගන හැතැමම ගණන් 
යන්න ිරු වනවා  ලය අරශගන එන්න. එම නිසා ඒ අයට අපි ටැම 
එශක් වතුර ු න්නාම ශකොපමණ ශලොකු සහනයක් ඒ තුළින් 
ලැශබනවාෙ? ඒ වාශේ සහන අපි ලබා ශෙනවා. අශම ශපොීන 
අනුපාතය අපි අක් ශකරුවා. ගරු කථානායකතුමනි  යම් කිිර 
පුද්ගලශයකු ිරයයට 18ක ශපොීන අනුපාතයක් මත රුපියල් 
ෙසලක්ෂයක ණයක් අරශගන තිුණණා නම්  ඒ අය අුවරුද්ෙකට 
රුපියල් 182 222ක් ශගවනවා. ශපොීන අනුපාතය ිරයයට 8ට අක් 
ුවණාම ඒ අයට රුපියල් ලක්ෂයක් ඉතිි වනවා.  රුපියල් ලක්ෂයක් 
කියන්ශන් ශකොපමණ ශලොකු සහනයක්ෙ?  

ඒ සහනය රුපියල් 22කින් ගෑස් මිල අක් කරනවා වාශේ 
ශනොශවයි. මම කියනවා  ඒවාේ කරන්න අව යයි කියලා. ඒ 
ුවණාට ඒ වාශේ සහන ශනොශවයි අපි ශෙන්ශන්. අපි ශෙන්ශන් 
තිරසාර සහන. ඒ සහන තමයි රටකට වැෙගේ වන්ශන්. අපි පුවල් 
ලක්ෂයකට රැකියා ශෙනවා. ඒ ු ගී ු මපේම පුවල්වලටයි.  

ශමතැන ිරටින අපි ිරයල්ශලෝම ශද් පාලනඥයන්. අපි රට 

වශේ යනශකොට නතාව ශමොකක්ෙ කියන්ශන්? ඔුවන් අපට 

ඇවිල්ලා කියනවාෙ   ගෑස් මිල අක් කරලා ශෙන්න  කියලා. නැහැ. 

ඔුවන් අපට කියන්ශන් "අශන්! මශේ ු වට  මශේ පුතාට රැකියාවක් 

ශෙන්න" කියලායි. අපි රැකියා ලක්ෂයක්  ු න්නාම ඒ පුවල් 

ලක්ෂයටම ඒශකන් ශකොපමණ ශලොකු සහනයක් ලැශබනවාෙ? 

අන්න ඒවා ගැන අපි හිතන්න අව යයි  ගරු කථානායකුමනි.  

අශම රුපියල අවරමාණ  කර ගේතා නම්  ශබොශහෝ ශෙශනකුට 

බිස්නස් කර ගන්න බැි ව යනවා. අපි ඒකේ පාලනය ශකරුවාම  

ඒකේ යම් විධියක සහනයක්. ඒ වාශේම  ශපොීන අනුපාතය අක් 

කරන එකේ සහනයක්. 'සහන' කියන එශක් අලුේ අර්ථය අපි 

ශේරුම් ගන්න අව යයි  ගරු කථානායකතුමනි.  

ඒේ එක්කම තවේ අය අපට කියනවා  "ණය ගැනීම අවම කර 

ගන්ශන් ශකොශහොමෙ ඔබතුමන්ලාට ශම්ක කර ගන්න බැහැ"යි 

කියලා. මම ෙැක්කා  ශබොශහෝ මන්ත්රීවරු ඇවිල්ලා කියනවා  

"ශම්ක කර ගන්න බැහැ  ඔබතුමන්ලා අමාරුශ  වැශටනවා" 

කියලා. ඔ   අපි අමාරුශ  වැශටන ශතක් එතුමන්ලා බලාශගන 

ඉන්නවා ඇති. එතුමන්ලා හිතනවා ඇති  අපි අමාරුශ  වැශටයි 

කියලා. ගරු කථානායකතුමනි  ිරු  වූ ඇේත තේේවය ශමොකක්ෙ 

කියලා අපි ෙැක්කා. We had to analyse deeply as to what 

caused this economic debacle.  

ගරු කථානායකතුමනි  එශහම බලද්දි අශම රුපියල 

අවරමාණ  වීම නිසා ශම් රශේ ණය රමාණය රුපියල් බිලියන 

1 772කින් වැඩි ුවණු ්කාරය අපි ෙැක්කා. ශම් අුවරුද්ශද් තිශබන 

්ොයම වාශේ රමාණයකින් ශම් අයශේ එක් පාලන කාලයක් 

තුළ ජ අශම ණය රමාණය වැඩි ුවණා. ඒවා පාලනය කර ගේතා 

නම්  එශහම වන්ශන් නැහැ. ශපොීන අනුපාතය නිසා තවේ රුපියල් 

බිලියන 1 032ක් වැඩිුවණා. ශමවැනි කාරණා නිසා අශම රශේ 

ණය රමාණය වැඩි ුවණාට  අපි ඒ වැරැද්ෙ කර ගන්ශන් නැහැ. 

අපට ඒක ශනොකර ශම් කටයුේත කරන්න පුළුවන්.   අපි රුපියල 

රැක ගැනීම සඳහා ්නයනේ පාලනය කළ බව ඔබතුමන්ලා 

ෙකින්න ඇති.  රුපියල අවරමාණ  කර ගන්නවාට වඩා ්නයන 

පාලනය කර ගන්නා එක වඩාේ ශහොඳයි. ඒ තුළින් අපට පුළුවන් 

ශවලා තිශබනවා  ශම්වා පාලනය කර ගන්න. ශබොශහෝ ශෙශනක් 

හිතාශගන හිටිශම ශම්ක කරන්න බැහැයි කියලායි. ඒ නිසා මම 

ෙැන් ඒක මතක් කර ශෙන්න අව යයි.  

ගරු කථානායකතුමනි  ශපොීන අනුපාතය වාශේම රුපියශල් 

අගය ස්ථාවරව පවේවාගත යුේශේ ඇයි කියලා ශම් අය අහනවා. 

ඒ වාශේම සමහර අය අපට ශනෝෙනා කරනවා  පිට රටවලින්  

ඇවිල්ලා අපට කියනවා කියලා  "ඇයි  ශම් ්නයන  සීමා කර 

තිශබන්ශන්  ්නයන සීමා ශනොකර කටයුතු කරන්න පුළුවන් 

වන්න නනෑ" කියලා. ගරු කතානායකතුමනි  ශමතැනදි අපි මතක් 

කර ශෙන්න නනෑ රුපියශල් අගය ශම් අයට පාලනය කර ගන්න 

බැි  වූ නිසා ිරු  වූ ිරයලු ර ්න අෙ අපි නිරාකරණය කර ශගන 

තිශබන බව. රුපියශල් අගය පාලනය කර ගේත නිසා අෙ අපට 

පුළුවන් ශවලා තිශබනවා  අශම රශේ ්ර්ථිකය ස්ථායිභාවයකට 

ශගන ඒමට. පසුගිය ්ඩුක්ව ශඩොලර් එකට සාශමක්ෂව රුපියශල් 

අගය රුපියල් 131 ිරට 185 ෙක්වා වැඩි කර ගේතාට පස්ශස   සෑම 

වසරක ජම ණය ශගවීම සඳහා ශම් ගරු පාර්ලිශම්න්තුවට 

ශඩොලරයකට රුපියල් 185 ගණශන් ශවන් කරන්න ිරු  ුවණා. ඒ 

ර ්නය අපි අෙ නතර කරශගන තිශබනවා. තව ටික කාලයකින් 

ශම් රටට අලුේ ්ශයෝන ගලා එන්න පටන් ගේතාම  මාශේ 

පුශරෝකථනය අනුව රුපියල තවු රටේ අපට  ක්තිමේ කර ගන්න 

පුළුවන් ශවයි. එතශකොට  අශම රශේ ්ර්ථිකය පාලනය කර 

ගැනීම  වඩා ශහොිනන් කර ගන්න පුළුවන් වන බවේ මම මතක් කර 

ශෙන්නට අව යයි. 

තවේ සමහර අය අපට කියනවා  ඇයි ාතයන්තර මූලය 

අරමුෙලට යන්ශන් නැේශේ කියලා. IMF එකට යන්න කියලා 

ශබොශහෝ ශෙශනක් අපට ශහොඳ අවවාෙ ශෙනවා. අපි මතක තබා 

ගත යුතු ශද් තමයි ගරු කථානායකතුමනි  අශම විපක්ෂශම ඉන්න 

කිිරම ශකශනක් අපට තවමේ රටට ඔබින ශහොඳ අවවාෙ  

උපශෙසක් ලබා  ජලා නැහැයි කියන එක. ඒ අය උපශෙස් ශෙනවා 

නම්  ඒශකන් ශපශනන්ශන් කළ යුේශේ ඒක ශනොවන බවයි. අපි 

ඒක ශහොයලා බලලා තිශබනවා. මම හිටපු මහ බැාකු අධිපතිවරයා 

හැටියට ාතයන්තර මූලය අරමුෙලේ සමඟ අුවරුු   ක් ගනුශෙනු 

කරලා තිශබනවා.  වරක් ශලෝක අර්ුණෙයක් තිශබන අවස්ථාශ  අපි 

Stand-by Arrangement එකක් ගේතා. ඒ ගිවිසුම අේසන් කශළ  

ගරු මහින්ෙ රාපක්ෂ මැතිතුමා නාධිපතිවරයා සහ මුෙල් 

ඇමතිවරයා ශවලා ඉන්න කාලශම. ඒ ගිවිසුම අෙේ තිශබනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

නනෑ ශකශනකුට IMF එශක් websites එකට ගිහිල්ලා ඒක 

බලන්න පුළුවන්.  අශම රටට අහිතකර වන ශද්වල්  එක 

වාකයයක්වේ ඒ ගිවිසුම්වල  නැහැ. අපි ෙැන් ෙන්නවා  ශමොකක්ෙ 

අව ය ශවන්ශන් කියලා. ඒ නිසා ශම් ශවලාශ  විනයක් ඇතිව  

දූරෙර්ය ව  "ශසෞභාගයශම ෙැක්ම" අනුව අපි කටයුතු කරනවා. එශස  

කටයුතු කරද්දි අපට අව ය ශවලාවට අපි අව ය ශමවලම් පාවිච්ික 

කරනවා. එ ශමවලම් පාවිච්ික කරද්දි පිට රටින් ශකශනක් ඇවිල්ලා 

අපට යම් යම් ශද්වල් කියන්න අව ය නැහැ. අශම රශේ ඉන්නවා  

විශ  ෂඥයන්. අශම රශේ ඉන්නවා  ශම් කරුණු ගැන ෙන්න අය. ඒ 

නිසා අපි හැම තිස්ශස ම ගිහිල්ලා පිට රට ඉන්න අයශගන් අහන්න 

අව ය නැහැ. එශහම අහන්ශන්  ෙන්ශන් නැේනම්. මම ෙන්නවා 

සමහර අය නනෑම කරුණක් ගැන කථා කරද්දි  එක්ශකෝ විලියම් 

ශෂ ක්ස්පියර්  නැේනම් වින්ස්ටන් නර්ිකල්  එශහමේ නැේනම් 

තවේ කුවරු ශහෝ ශකශනක් කියපු කරුණු   තමයි කථා කරන්ශන්. 

අශම රශේේ ඉන්නවා  විශ  ෂඥයන්. අශම රශේේ ඉන්නවා  ෙක්ෂ 

පුද්ගලයන්. ඒ අයශේ කරුණු අනුව අපට කටයුතු කරන්න 

පුළුවන්. [බාාා කිරීම්] ශපොඩ්ඩක් අහශගන ඉන්න. ශේශරන්ශන් 

නැේනම් අහශගන ඉන්න. 

ගරු කථානායකතුමනි  අපි කටයුතු කරන්ශන් ශම් රටට වාිර 

වන විධියට; අශම රයට වාිර වන විධියට; අශම නතාවට වාිර 

වන විධියට. ඒ නිසා අපි ෙන්නවා  කාශගන්ෙ උපශෙස් ගන්න නනෑ  

කාශගන්ෙ මුෙල් ලබා ගන්න නනෑ කියලා. ඒ විධියට කටයුතු 

කරශගන යන්න තමයි අපි බලාශපොශරොේතු ශවන්ශන්. 

ශම් අය තවේ ශෙයක් කියනවා. සාරමික ශස වකයන්ශේ 

තැන්පතුවලට වැඩිශයන් ශගවන  රුපියල් 2 රමාණවේ මදි 

කියනවා. අපි අලුතින්  ජලා තිශබනවා  වැඩිපුර රුපියල් 2ක්. 

පසුගිය කාලශම ශබොශහෝ ශෙශනක් බලාශගන හිටිශම අශම රශේ 

තේේවය උග්ර ශවලා  අශම රශේ බාහිර ශගවීම්  ක්ශෂ ත්රය අමාරුශ  

වැටිලා  අපට කටයුතු කරන්න බැි  ශවයි කියලා. අපි ෙැනට ඉතා 

ශහොිනන් ඒක පාලනය කරශගන තිශබනවා. තව වැඩි කලක් 

යන්නට ඉස්ශසල්ලා අපට ඒකේ කර ගන්න පුළුවන් වනවා. 

ඒවාශම සමතුලිතභාවයක් ඇති කර ගන්න අපි බලාශපොශරොේතු 

වනවා. ඒක අපට කර ගන්න පුළුවන් වන බව මම ඉතා ශහොිනන් 

ෙන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  අෙ අලුතින් මුෙල් ශර ෂණය ශවන්නට 

පටන් ශගන තිශබනවා. අපි ශර ෂණ සම්බන්ාශයන් ෙැක්කා  

ශඩොලර් මිලියන 222ක් පමණ වැඩිපුර මුෙලක් පිට රටවලින් අශම 

රටට ගලා ඇවිල්ලා තිශබන බව. අපි හිතාශගන හිටිශම පිට රටින් 

මුෙල් ගලා ඒම අක් ශවයි කියලා. හැබැයි 'හවාලා' වැනි රමශ ෙ 

පාවිච්ික කරන්න බැි  ුවණ නිසා ශම් කාලය තුළ ජ අපට පුළුවන් 

ශවලා තිශබනවා වැඩිපුර මුෙල් ලබා ගැනීමට. අශම රශේ බැාකු 

පද්ාතියට මම උපශෙස් ලබා ශෙනවා  ඒ රවණතා ගැන ශහොඳට 

හිතලා ඉදිි  කාලශම ජේ ඒ මුෙල් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්න 

කියලා. එශහම කශළොේ අපට ඒ ර ්නය ඇති වන්ශන් නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි  මම කථාව ශකටි කරනවා. ඒ නිසා 

මශේ කථාශ  සාරාා ය කියන්න බලාශපොශරොේතු ශවනවා. අපට 

අභිශයෝග තිශබනවා. ඒක අපි ෙන්නවා. ශමවැනි අභිශයෝග 

රාශියකට අපට මුුවණ ශෙන්න ිරු  ශවලා තිශබන්ශන්  පසුගිය 

්ඩුක්ශ  තිබූ ු ර්වල පාලනය නිසා.  

අපි ඒවාට විසඳුම් ශසොයාශගන තිශබනවා. ඒ ශසොයාගේ 

විසඳුම් අනුව අපි ඉදිි යට යනවා. අශම ශගෝඇාභය රාපක්ෂ 

නාධිපතිතුමාශේ "ශසෞභාගයශම ෙැක්ම" යථාර්ථයක් වන විධියට 

අප කටයුතු කරන බවේ මා මතක් කර ශෙන්න නනෑ. එහි 

පළමුවැනි අදියර තමයි  ශම් අවසථ්ාශ  ජ අප ඉදිි පේ කර තිශබන 

අය වැය. ශමම අය වැය ඉදිි පේ කිරීම ගැන ගරු අග්රාමාතයතුමාට 

අශම කෘතඥතාව පළ කරමින් මශේ වනන ස්වල්පය අවසන් 

කරනවා . 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. විසර්න පනේ ශකටුම්පත - 2221  

ශෙවන වර කියවීම  සභාව එකඟෙ? 
 

ගුණ ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Sir, I call for a Division.  
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි - 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විරුද්ා පාර් ්වශම රාාන සාවිාායකතුමනි   ෙැන් ඡන්ෙය 

විමසීම. [බාාා කිරීම්] ෙැන් ඡන්ෙය විමසීම. [බාාා කිරීම්] ෙැන් 

ශබු ම් සීනුව නාෙ ශවනවා. [බාාා කිරීම්]  
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ි සාඩ් බදියු ජන් මන්ත්රීතුමා ඇවිල්ලා නැහැ. [බාාා කිරීම්] ගරු 

කථානායකතුමනි  මට විනාඩියක් ශෙන්න. [ශ ෝෂා කිරීම්]  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එො එකඟ වූ පි දි එතුමන්ලා ශෙශෙනාම ශම් සභාවට ඇවිල්ලා 

ඉන්නවා. [ශ ෝෂා කිරීම්] 
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි - [ශ ෝෂා කිරීම්]  Sir, I rise to a point 

of Order.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිි ඇල්ල මන්ත්රීතුමා  කියන්න. [ශ ෝෂා 

කිරීම්] එතුමාට mike එක ශෙන්න. 
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි  පක්ෂ නායක රැස්වීශම් ජ මම ි සාඩ් 

බදියු ජන් මැතිතුමා ගැන කි වාම ඔබතුමා කි වා  ඡන්ෙය ෙමන්න 

ශගන්වනවා කියලා.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ . 
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ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඇවිල්ලා නැහැ ශන්. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉතින්  එන්න බැහැ කියනවා. 
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින්  වගී ම  ඔබතුමාශේ මිසක් මශේෙ?  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා ශන් බැහැ කියන්ශන්. [බාාා කිරීම්] 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමා කථානායකවරයා ශන්. ඔබතුමා ශපොශරොන්ු වක් 

ු න්නා  එතුමා ශගන්වනවා කියලා. [ශ ෝෂා කිරීම්] What is the 

meaning of this? 
 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමා තමයි ඔක්ශකෝම කරන්ශන්. හැම ොම-  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මහින්ොනන්ෙ අලුේගමශේ අමාතයතුමා.  
 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ලක්ෂ්මන් කිි ඇල්ල මන්ත්රීතුමා ි සාඩ් බදියු ජන් මන්ත්රීතුමා 

එක්කශගන එන්න කියන්ශන් ශවන ශමොකවේ හින්ො ශනොශවයි. 

එතුමන්ලාට සල්ලි ශෙන්ශන් ි සාඩ්. එතුමා ශගනාශ  නැේනම්  

සල්ලි ශෙන එක නවේවනවා. [ශ ෝෂා කිරීම්] 
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශම් ඡන්ෙය ගන්නවාට අපි විරුද්ායි. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමාට අසනීපයි කියලා  "එන්න බැහැ" කියනවා. [ශ ෝෂා 

කිරීම්]- එතුමා බලහේකාරශයන් ශේන්න බැහැ. එතුමාට අසනීපයි 

කියලා "එන්න බැහැ" කියනවා. [ශ ෝෂා කිරීම්] 
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි - 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිි ඇල්ල මන්ත්රීතුමාට mike එක ශෙන්න. 

[ශ ෝෂා කිරීම්] 
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපට ශබොරු කි වා. [ශ ෝෂා කිරීම්] පාර්ලිශම්න්තුශ  මහ 

ශල්කම්තුමා ඇවිල්ලා කි වා  "එළිශම ඉන්නවා" කියලා.  
 

ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ෙැන් කි වා  ෙැන් කි වා.  
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශමතැනට ඇවිල්ලා කි වා. [ශ ෝෂා කිරීම්] - ශබොරු කි ශ . 

[ශ ෝෂා කිරීම්] එතුමා කි වා. [ශ ෝෂා කිරීම්]  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

"එන්න බැහැ" කියලා කියන්ශන් ෙැන්.  
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි  ඔබතුමා පක්ෂ නායක රැස්වීශම් ජ 

ශපොශරොන්ු  ුවණා  ි සාඩ් බදියු ජන් මන්ත්රීතුමා ඡන්ෙයට 

ශගශනනවා කියලා.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ   ශගශනන්න තමයි උේසාහ කශළ . [බාාා කිරීම්] එතුමා  

"එන්න බැහැ" කියනවා ශන් අවසාන ශමොශහොශේ.  [බාාා කිරීම්]  
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පාර්ලිශම්න්තුශ  මහ ශල්කම්තුමා ශමතැනට ඇවිල්ලා කි වා  

"එළිශම ඉන්නවා" කියලා. [බාාා කිරීම්] 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අවසාන ශමොශහොශේ  "බැහැ" කි වා. 

 
ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශම්වා ඔක්ශකෝම "ශේම්" ශන්. [බාාා කිරීම්] ඔක්ශකෝම 

"ශේම්". [බාාා කිරීම්] අපි විරුද්ායි  ඡන්ෙය ගන්නවාට. [බාාා 

කිරීම්] මන්ත්රීවරශයක් නැතිව- [බාාා කිරීම්]  මන්ත්රීවරශයක් 

නැතිව- [බාාා කිරීම්]   

 

ගුණ ජයන්ත කැටනගොඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த தகட்டதகொட)  

(The Hon. Jayantha Ketagoda) 

ගරු කථානායකතුමනි - 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ   ගරු යන්ත කැටශගොඩ මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ ජයන්ත කැටනගොඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த தகட்டதகொட)  

(The Hon. Jayantha Ketagoda) 

අශම පාර් ්වශම මන්ත්රීවරුන් ශෙශෙශනක් -ශර මලාල් 

යශස කර මන්ත්රීතුමායි  පිල්ශලයාන් මන්ත්රීතුමායි- නැහැ. ගරු 

කථානායකතුමනි - [බාාා කිරීම්]   
 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු කථානායකතුමනි   I rise to a point of Order.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මහින්ොනන්ෙ අලුේගමශේ අමාතයතුමා. 
 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු කථානායකතුමනි  ි සාඩ් බදියු ජන් මන්ත්රීතුමා එන්ශන්ේ 

නැහැ කි වා; සල්ලි ශෙන්ශන්ේ නැහැ කි වා. සල්ලි ශෙන්ශන්ේ 

නැහැ  එන්ශන්ේ නැහැ කි වා. 
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි -  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිි ඇල්ල මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි  ශම් ගරු සභාශ  පක්ෂ නායකශයෝ 

ිරයලුශෙනාම ඉන්නවා. ඔබතුමා පැහැදිලි ශපොශරොන්ු වක් ු න්නා 

ශන්  ි සාඩ් බදියු ජන් මන්ත්රීතුමා ශගශනනවා කියලා? [බාාා කිරීම්] 

එතශකොට  එතුමා නැතිව ඔබතුමාට ඡන්ෙයක් ගන්න බැහැ. [බාාා 

කිරීම්] ස්ථාවර නිශයෝග යටශේ ඡන්ෙයක් ගන්න බැහැ- [බාාා 

කිරීම්] 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමා එන්න රතික්ශෂ ප කරනවා  සනීප නැහැ කියලා; 

එතුමාට අසනීපයි කියලා. [බාාා කිරීම්]  

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඡන්ෙයක් ගන්නවාට අපි විරුද්ායි.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමාට අසනීපයි කියලා  එන එක රතික්ශෂ ප කරනවා. 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඡන්ෙයක් ගන්නවාට අපි විරුද්ායි. ඒක නීති විශරෝධියි. 

[බාාාකිරීම්] සම්පූර්ණශයන්ම නීති විශරෝධියි.  

 
නබු ම් සීනුව නාද වී අවෙන් වුණාට පසු - 
பிொிவுமைி ஒலித்து ஓய்ந்த பின் - 
At the conclusion of the division bell - 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ෙැන් ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ඡන්ෙය රකා  

කරන්න. [බාාා කිරීම්] ෙැන් ඡන්ෙය රකා  කරන්න. [බාාා කිරීම්] 

 
( නම් අවේථානේදී ඡන්දය දීම ආරම්භ නකරිණි.) 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வொக்தகடுப்பு ஆரம்பைொனது) 
(At this stage, the Voting commenced.) 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමා ශපොශරොන්ු  ුවණා ශන්  එතුමා ශගන එනවා කියලා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශගශනන්න තමයි උේසාහ කශළ . නමුේ  එතුමා එන එක 

රතික්ශෂ ප කරලා.  

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නැහැ  නැහැ. එශහම ශෙයක් නැහැ.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡන්ෙය  ජමට බැි  ුවණු මන්ත්රීතුමන්ලාට පුළුවනි  තමන්ශේ 

නම රකා  කරලා  ඡන්ෙය ශෙන්ශන් ශකොයි ්කාරයටෙ කියලා 

කියන්න. ගරු එච්. නන්ෙශස න මන්ත්රීතුමා. 

 

ගුණ එච්. නන්දනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு எச். நந்தரசன)  

(The Hon. H. Nandasena) 

පක්ෂයි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සරේ ශෆොන්ශස කා මන්ත්රීතුමා. 

 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගුණ ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
විරුද්ායි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශර මලාල් යශස කර මන්ත්රීතුමා. 
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ගුණ නප්රේමලාල් ජයනෙේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரரைலொல் ஜயரசக்கர)  

The Hon. Premalal Jayasekara)  

කැමැතියි. [බාාා කිරීම්] 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තව කුවෙ ඡන්ෙය ශෙන්න බැි  ුවණු මන්ත්රීවරුන් ඉන්ශන්? 

[බාාා කිරීම්] 
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමනි  ගරු ශර මලාල් යශස කර මන්ත්රීතුමා  

ශගන්වලා තිශබනවා. [බාාා කිරීම්] ගරු ි සාඩ් බදියු ජන් 

මන්ත්රීතුමා ශගන්වූශ  නැහැ. [බාාා කිරීම්] 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමා රතික්ශෂ ප කරලා. 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශමශහම පුළුවන්ෙ පාර්ලිශම්න්තුව පවේවාශගන යන්න? 

 

ගුණ මන්ත්රීවුණ  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

එතුමා ඇතුළට ්වා. ඇවිල්ලා ගිශම  ඇවිල්ලා ගිශම. [බාාා 

කිරීම්] 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අමරී ර්ති අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමා. [බාාා කිරීම්] 
 

ගුණ අමරකීර්ති අතුනකෝරළ මහතා 
(ைொண்புைிகு அைரகீர்த்தி அதுரகொரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  

පක්ෂයි. [බාාා කිරීම්] 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡන්ෙය රකා  කරන්නට ශනොහැකි වූ තවේ මන්ත්රීවරුන් 

ඉන්නවාෙ? [බාාා කිරීමක්] ගරු නමින්ෙ විශේිරි  මන්ත්රීතුමා. 

[බාාා කිරීමක්] ගරු ශසල්වරාා කශේන්ද්රන් මන්ත්රීතුමා ඡන්ෙය 

රකා  කරන්ශන් ශකොශහොමෙ? 
 

ගුණ නෙල්වරාජා කනේන්ද්රන් මහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கரஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  

Sir, I oppose.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාශේ නම කියන්න. Please tell your name and then 

declare your vote.  

ගුණ නෙල්වරාජා කනේන්ද්රන් මහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கரஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren) 
தசல்வரொசொ கரஜந்திரன்.  எதிர்த்து வொக்களிக்கின்ரறன்.   

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙැන් ිරයල්ල අවසානයි. [බාාා කිරීමක්] 

 

ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ඡන්ෙය  ජමට ශනොහැකි වූ තව මන්ත්රීවරශයක් ඉන්නවා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡන්ෙය  ජමට ලබා  ජ තිබූ කාලය ෙැන් ඉවරයි.  

 
 

ඡන්දය ප්රකා  කිරීනමන් පසුව- 
வொக்தகடுப்பின் பின் - 
On conclusion of the Voting - 

 
 

නම් අවේථානේදී පහත ෙඳහන් නම් ෙභා ගර්භනේ ඇති ඩිජිටල් 
පුවුණනේ ප්රදර් නය නකරිණි. 

(இவ்ரவமளயில், கீழ்வரும் தபயர்கள் சபொைண்டபத்திலுள்ள 

டிஜிற்றல் திமரயில் கொண்பிக்கப்பட்டன.) 

(At this stage, the following names appeared on the digital screen 
in the Chamber) 
 

විදුත් ඡන්ද විමසීම අනුව පහත දැක්නවන පරිදි - පක්ෂව 148: 
විුණධ ධාව 50 වැළකී සිි, 0 යනුනවන් නබු නණ්ය. 

இலத்திரனியல் வொக்தகடுப்பு முமறக்கிணங்க பொரொளுைன்றம் 

பிொிந்தது: சொர்பொக 148; எதிரொக 50; விலகியிருந்ரதொர் 0. 

According to Electronic Voting, Parliament divided: Ayes 148; 
Noes 50; Abstain 0. 

 
 
O 002. Rajitha Senaratne     No 
O 003. Imitiaz Bakeer Marker    No 
O 004. Tissa Attanayake     No 
O 005. Rauff Hakeem     No 
O 006. Gayantha Karunatileka    No 
O 007. Lakshman Kiriella     No 
O 008. Sajith Premadasa     No 
O 009. Kumara Welgama     No 
O 010. Patali Champika Ranawaka    No 
O 011. Palany Thigambaram    No 
O 012. Mano Ganesan     No 
O 015. Anura Dissanayake    No 
O 017. G.G. Ponnambalam    No 
O 018. A.A.S.M. Raheem     Yes 
O 021. Kabir Hashim     No 
O 022. Thalatha Atukorala    No 
O 023. Abdul Haleem     No 
O 024. Harin Fernando     No 
O 026. Harsha De Silva     No 

O 027. V. Radhakrishnan     No 

O 028. R.M. Ranjith Madduma Bandara   No 

O 029. Dilip Wedaarachchi    No 

O 030. Niroshan Perera     No 

O 031. Eran Wickramarathne    No 
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O 032. J.C. Alawathuwala    No 

O 035. Vijitha Herath     No 

O 036. Harini Amarasuriya    No 

O 041. Vadivel Suresh    No 

O 042. Ranjan Ramanayake    No 

O 043. Ashok Abeysinghe    No 

O 044. Buddhika Pathirana    No 

O 045. Manusha Nanayakkara    No 

O 046. Nalin Bandara Jayamaha    No 

O 047. Hector Appuhamy     No 

O 048. Thushara Indunil Amarasena   No 

O 049. Velu Kumar     No 

O 050. Kavinda Heshan Jayawardana   No 

O 051. Mayantha Dissanayake    No 

O 052. Sujith Sanjaya Perera    No 

O 053. S.M. Marikkar     No 

O 054. Imran Maharoof     No 

O 055. Mujibur Rahuman     No 

O 056. Harshana Rajakaruna    No 

O 061. Rohini Kumari Wijerathne    No 

O 062. Chaminda Wijesiri    No 

O 063. Hesha Withanage     No 

O 064. Waruna Liyanage     No 

O 065. M. Udayakumar     No 

O 066. W.H.M. Dharmasena    No 

O 067. Kins Nelson     No 

O 068. Rohana Bandara     No 

O 078. Ishak Rahuman     Yes 

O 080. Muszhaaraff Muthunabeen    Yes 

O 081. Premanath C. Dolawaththa    Yes 

O 083. Gayashan Nawananda    Yes 

O 084. Asanka Nawaratne    Yes 

O 085. Anupa Pasqual     Yes 

O 086. Nimal Piyatissa     Yes 

O 087. Muditha Prishanthi    Yes 

O 088. Uddika Premaratne    Yes 

O 089. Nalin Fernando     Yes 

O 090. Sudath Manjula     Yes 

O 092. Wasantha Yapa Bandara    Yes 

O 093. Nipuna Ranawaka     Yes 

O 094. B.Y.G. Rathnasekara    Yes 

O 095. Kumarasiri Ratnayaka    Yes 

O 096. Ajith Rajapaksa     Yes 

O 097. Gunathilaka Rajapaksa    Yes 

O 098. Thilak Rajapaksa     Yes 

O 099. Upul Mahendra Rajapaksa    Yes 

O 100. M. Rameshwaran     Yes 

O 101. Gamini Waleboda     Yes 

O 102. Rajika Wickramasinghe    Yes 

O 103. Sahan Pradeep Withana    Yes 

O 104. Madura Withanage    Yes 

O 105. D. Weerasinghe     Yes 

O 106. Weerasumana Weerasinghe    Yes 

O 107. Samanpriya Herath    Yes 

O 108. Gevindu Cumaratunga    Yes 

O 109. Yadamini Gunawardena    Yes 

O 110. Manjula Dissanayake    Yes 

O 111. Ranjith Bandara     Yes 

O 112. Surendra Raghavan    Yes 

O 113. Jayantha Weerasinghe    Yes 

O 114. Charitha Herath     Yes 

O 115. Marjan Faleel     Yes 

O 116. Diana Gamage     Yes 

G 001. Maithreepala Sirisena    Yes 

G 002. G.L. Peiris     Yes 

G 003. Nimal Siripala de Silva    Yes 

G 004. Chamal Rajapaksa     Yes 

G 005. Johnston Fernando    Yes 

G 006. Dinesh Gunawardana    Yes 

G 007. Mahinda Rajapaksa    Yes 

G 009. Pavithradevi Wanniarachchi   Yes 

G 010. Douglas Devananda    Yes 

G 011. Gamini Lokuge     Yes 

G 012. Bandula Gunawardana    Yes 

G 013. Janaka Bandara Tennakoon    Yes 

G 014. C.B. Ratnayake     Yes 

G 015. Keheliya Rambukwella    Yes 

G 016. Dullas Alahapperuma    Yes 

G 017. Wimal Weerawansa    Yes 

G 018. Mahinda Amaraweera    Yes 

G 019. S.M. Chandrasena     Yes 

G 020. Vasudeva Nanayakkara    Yes 

G 021. Ranjith Siyambalapitiya    Yes 

G 022. Mahindananda Aluthgamage   Yes 

G 023. Udaya Gammanpila    Yes 

G 024. Ramesh Pathirana     Yes 

G 025. Prasanna Ranatunga    Yes 

G 026. Rohitha Abeygunawardana    Yes 

G 027. Namal Rajapaksa     Yes 

G 028. Ali Sabry      Yes 

G 029. Susil Premajayanth    Yes 

G 030. Piyankara Jayaratne   Yes 

G 031. Duminda Dissanayake    Yes 

G 032. Dayasiri Jayasekara    Yes 

G 033. Lasantha Alagiyawanna    Yes 

G 034. Sudarshini Fernandopulle    Yes 

G 035. Arundika Fernando    Yes 

G 036. Nimal Lanza     Yes 

G 038. Jayantha Samaraweera    Yes 

G 039. Dilum Amunugama    Yes 

G 040. Mohan Priyadarshana    Yes 

G 041. Angajan Ramamathan    Yes 

G 042. Vijitha Berugoda     Yes 

G 043. Roshan Ranasinghe    Yes 

G 044. Lohan Ratwatte     Yes 

G 045. Janaka Wakkumbura    Yes 

G 046. Vidura Wickramanayaka    Yes 

G 047. Shehan Semasinghe    Yes 
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G 048. Kanaka Herath     Yes 

G 049. Sanath Nishantha     Yes 

G 050. Tharaka Balasuriya    Yes 

G 051. Kanchana Wijesekara    Yes 

G 052. Indika Anuruddha     Yes 

G 053. Siripala Gamalath     Yes 

G 054. Anuradha Jayaratne    Yes 

G 055. S. Viyalanderan     Yes 

G 056. Thenuka Vidanagamage    Yes 

G 057. Sarath Weerasekara    Yes 

G 058. D.V. Chanaka     Yes 

G 059. Sisira Jayakody     Yes 

G 060. Piyal Nishantha De Silva    Yes 
G 061. Prasanna Ranaweera    Yes 

G 062. D.B. Herath     Yes 

G 063. Nalaka Godahewa     Yes 

G 064. Channa Jayasumana    Yes 

G 065 Jeewan Thondaman    Yes 

G 066. Shasheendra Rajapaksa    Yes 

G 067. Seetha Arambepola    Yes 

G 068. Ajith Nivard Cabraal    Yes 

G 069. Mahinda Samarasinghe    Yes 

G 070. S.B. Dissanayake     Yes 

G 071. W.D.J. Senewiratne    Yes 

G 072. Anura Priyadharshana Yapa   Yes 

G 073. A.L.M.Athaullah     Yes 

G 074. Tissa Vitharana     Yes 

G 075. Dilan Perera     Yes 

G 076. Jagath Pushpakumara    Yes 

G 077. Jayarathna Herath     Yes 

G 078. Wijeyadasa Rajapakshe    Yes 

G 079. Chandima Weerakkody    Yes 

G 080. Rohana Dissanayaka    Yes 

G 082. Shantha Bandara     Yes 

G 083. Sarathie Dusmantha    Yes 

G 084. K. Kadder Masthan    Yes 

G 085. Asoka Priyantha     Yes 

G 086. Jayantha Ketagoda    Yes 

G 087. Mohamed Musammil    Yes 

G 088. Tiran Alles     Yes 

G 089. A. Aravindh Kumar    Yes 

G 091. Kapila Athukorala     Yes 

G 092. Sampath Athukorala    Yes 

G 093. Thisakutti Arachchi    Yes 

G 094. U.K. Sumith Udukumbura    Yes 

G 095. Pradeep Undugoda    Yes 

G 096. Sanjeewa Edirimanna    Yes 

G 097. Akila Ellawala     Yes 

G 098. Lalith Ellawala     Yes 

G 099. Udayana Chaminda Kiringoda   Yes 
G 100. Jagath Kumara     Yes 
G 101. Geetha Kumarasinghe    Yes 
G 102. K.P.S. Kumarasiri     Yes 
G 103. Karunadasa Kodithuwakku    Yes 
G 104. Nalaka Bandara Kottegoda    Yes 

G 105. Upul Galappaththi     Yes 
G 106. Udayakantha Gunathilaka    Yes 
G 107. Kokila Gunawardene    Yes 
G 109. Milan Jayathilake     Yes 
G 110. Kulasinghsm Thileepan    Yes 
G 111. Pramitha Bandara Tennakoon   Yes 
G 112. Shan Vijayalal de Silva    Yes 
G 113. Chamara Sampath Dasanayake   Yes 
G 114. Sudarshana Denipitiya    Yes 
G 115. Isuru Dodangoda     Yes 
G 116. Sagara Kariyawasam    Yes 
 

Electronic Voting Results 
 
Votes: 
 Yes  148 
 No    50 
 Abstain      0 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විෙුේ ඡන්ෙ රමයට හා වාිකකව පක්ෂව ඡන්ෙය ු න් සාඛයාව 

151යි; විරුද්ාව ඡන්ෙය ු න් සාඛයාව 52යි. [ශ ෝෂා කිරීම්] 

නි ් බ්ෙ ශවන්න. තව තිශබනවා. [ශ ෝෂා කිරීම්] ගරු 

මන්ත්රීතුමන්ලා නි ් බ්ෙ ශවන්න. [ශ ෝෂා කිරීම්] ශම් සභාශ  

ශගෞරවය රැක ගන්න. [ශ ෝෂා කිරීම්]  

ඒ අනුව ශෙවැනි වර කියවීම සම්මතයි.  
 

පනත් නකටුම්පත ඊට අනුකූලව නද වන වර කියවන ලදී. 
சட்டமூலம் இதன்படி, இரண்டொம் முமற ைதிப்பிடப்பட்டது. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි  මුෙල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් 

"විසර්න පනේ ශකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිශම්න්තු කාරක 

සභාවකට පැවි ය යුතුය" යි මා ශයෝනා කරනවා. 

 
ප්ර ්නය විමෙන ලදින්, ෙභා ෙම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කාරක සභාව කවොෙ? 
 

ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
2020 ශනොවැම්බර් 23වන සඳුො. 
 
පනත් නකටුම්පත, අවක 57 දරන ේථාවර නිනයෝගය යටනත්, 

ලබන 2020 නනොවැම්බර් මෙ 23 වන ෙුගදා පවත්වන පූර්ණ 
පාර්ලිනම්න්තු කාරක ෙභාවට පවරන ලදී. 

சட்டமூலம்,  நிமலக்கட்டமள  இல. 57இன்படி, எதிர்வரும் 2020 

நவம்பர் 23, திங்கட்கிழமை நமடதபறவிருக்கும் முழுப் பொரொளுைன்றக் 

குழுவுக்குச் சொட்டப்பட்டது. 

Bill committed to a Committee of the whole Parliament under 
Standing Order No. 57 for Monday, 23rd November, 2020.  
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ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ෝක රකා  ශයෝනාව. ගරු අගමැතිතුමා. 
 
 
 
 
 

න ෝක ප්රකා ය: ්රී ලවකා රාමඤ්ඤ මහා 

නිකානේ මහා නායක අතිපූජය නාපාන 

නප්මසිරි ෙව්ාමීය න් වහන්නෙේ 
அனுதொபத் தீர்ைொனம்: ஸ்ரீ லங்கொ ரொைொஞ்ஞ 

ைகொ நிக்கொயவின் ைகொ நொயக்கர் வண. 

நொபொன ரபைசிறி ரதரர்   
VOTE OF CONDOLENCE: MOST VEN. NAPANA 

PEMASIRI THERO, HEAD OF SRI LANKA 
RAMANNA NIKAYA 

 

 

[අ.භා. 5.08] 

 

ගුණ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ිඅග්රාමාතය, මුදල් අමාතය, 

බුධ ධා ාෙන, ආගමික හා ෙවේකෘතික කටයුතු අමාතය ෙහ 

නාගරික ෙවවර්ධාන හා නිවාෙ අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ - பிரதை அமைச்சரும் நிதி 

அமைச்சரும் புத்தசொசன, சைய ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் 

அமைச்சரும் நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு 

அமைச்சரும்) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Prime Minister, Minister of 
Finance,  Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural 
Affairs and Minister of Urban Development and Housing) 

ගරු කථානායකතුමනි  ශ්රී ලාකා රාමඤ්ඤ මහා නිකාශම 

මහානායක අේගමහා පඩුඩිත අති ශගෞරවාර්හ නාපාන ශමමිරි  

අභිාාන මහා ස්වාීනන්ද්රයන් වහන්ශස ශේ අපවේවීම පිළිබඳ 

ශ ෝක ශයෝනාව ශමම ගරු සභාවට ඉදිි පේ කරනු ලබන්ශන් 

බලවේ සාශ ගශයනි. 

කිි බඩුඩාර නිලශම්තුමා සහ බඩුඩාර මැණිශක් ෙම්පතීන්ට 

ොව  ටිකිි  බඩුඩාර යන ගිහි නමින් උපත ලෙ උන්වහන්ශස  

අපවේවී වොළ අති පූය ශති පැහැ ිරි  සීලවා  ස්වාීනන්ද්රයන් 

වහන්ශස ශේ ්නාර්යයේවශයන් 1 33 වසශර් ජ නාපාන ශමමිරි  

නමින් පැවිදි දිවියට ඇතුළේ විය. 

1943 ජ කටුගස්ශතොට පිඟාඔය සීමා මාලකශම ජ උපසම්පොවට 

පේ වූ උන් වහන්ශස  සුු සුකම් මනා ශලස සපුරා රාී ය          

පඩුඩිත උපාධිය ලැබූ ශස ක. පි ශ නානාර්යවරයකු ශමන්ම 

පි ශ නාධිපතිවරයකු ව ශයන් ෙ කටයුතු කළ උන් වහන්ශස  

හූරීකක්ව විෙයාසාගර පිි ශවන ඇතුළු ශවශහර විහාර රැසක් ්රම්භ 

කිරීමට ෙ මූලිකේවය ගේ ශස ක. 

මහනුවර රාශද්ය ය සා  සභාශ  සභාපති  ශ්රී ලාකා රාමඤ්ඤ 

මහා නිකාශම සඤ්ඤා ශල්ඛකාධිකාරී  අධිකරණ සා  නායක 

ඇතුළු ධුර රැසක් ෙැරූ උන්වහන්ශස  2212 වසශර් ිරට ශ්රී ලාකා 

රාමඤ්ඤ  මහා නිකාශම මහානායක පෙවිය ශහබවූහ.  ාසන 

ශ ෝභන  ්රිපිටක වාගී ්වරානාර්ය  ිරි  ය ලවා  වා ාලාකාරා  

්රිපිටක වාගී ්වර රාගුරු  පි යේති වි ාරෙ  විනයානාර්ය  ්රිපිටක 

නරවර්ති වැනි  ාසනික නාශමෝපාධිවලින් පිු ම් ලෙ 

උන්වහන්ශස ශේ  ාසනික ශස වයට ගරු කිරීමක් ව ශයන් 

මියන්මාර රය විිරන් අේගමහා පඩුඩිත උපාධිශයන් ෙ පුෙනු 

ලැබීය. 

අල්ශමච්ඡ නිරහාකාර ජීවිතයක් ගත කරමින්  ාසනශම 

දියුණුව සඳහා ඇප කැප වී කටයුතු කර වසර  8ක කාලයක් ්යු 

වළඳා අපවේ වී වොළ ශ්රී ලාකා රාමඤ්ඤ මහා නිකාශම 

මහානායක අේගමහා පණඩිත අති ශගෞරවාර්හ නාපාන ශමමිරි  

අභිාාන මහා ස්වාීනන්ද්රයන් වහන්ශස ට උතුම් නිවන් සුව 

අේශ වා!යි රාර්ථනා කරන අතර සාශ ගයට පේ ශ්රී ලාකා 

රාමඤ්ඤ මහා නිකාශම අනු නායක ස්වාීනන්ද්රවර රමුඛ මහා සා  

රේනයට ශමම ගරු සභාශ  ශ ෝකය පළ කළ යුතු යැයි ශයෝනා 

කරමි. 
 

 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශයෝනාව ස්ථිර කිරීම  ගරු විපක්ෂ නායකතුමා. 

 
[අ.භා. 5.52] 
 

ගුණ ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  අපවේ වී වොළ ශ්රී ලාකා රාමඤ්ඤ 

මහා නිකාශම ශතශළස්වන මහා නායක හූරීකක්ව  මැණික්හින්න 

විෙයාසාගර මහ පිි ශවන් මහා විහාරාධිපති තේ 

පි ශ ණාායක්ෂක  විනයානාර්ය  විනය වි ාරෙ  ිරි  සීලවා  

වාසාලාකාර   ාසන ී ර්ති ශ්රී  ්රිපිටක වාගී ්වරානාර්ය  අේගමහා 

පඩුඩිත පරම පූනීය නාපාන ශමමිරි  නායක මාහිමිපාණන් 

වහන්ශස ශේ අපවේ වීම පිළිබඳව අප ිරයලුශෙනාශේ ෙැඩි 

ශ ෝකය ශම් අවස්ථාශ  ජ පළ කර ිරටිනවා.  

සම්ුණද්ා  ාසනයටේ   ්ගමික ිරද්ාස්ථාන ශගොඩ 

නැඟීමටේ  ්රක්ෂා කිරීමටේ  ුණු  ෙහම වයාමත කිරීමටේ 

ශගෞරවනීය නායක මාහිමිපාණන් වහන්ශස  අතිඋේතරීතර 

කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කළා.  

විශ  ෂශයන්ම අප රශේ ගරා වැටුණු විහාරස්ථාන පද්ාතිය 

ශගොඩ නැාවීම උශෙසා විවිා පි තයාගය ලින් සම්බන්ා කරශගන 

රට පුරාම පිහිටා තිශබන ්ගමික ිරද්ාස්ථාන  පූනීය 

ිරද්ාස්ථාන ශගොඩ නඟන්නට  ්රක්ෂා කරන්නට  වා  ශේම රට 

පුරා පිහිටා තිශබන ෙහම් පාසල් පද්ාතිය වැඩිදියුණු කරන්නට 

අශම නායක මාහිමිපාණන් වහන්ශස  ඉතාම නිර්මල ්ගමික 

ශස වාවක නිරත ුවණා. නායක මා හිමිපාණන් වහන්ශස ශේ ඒ 

ශගෞරවනීය ්ගමික ශස වාව තුළින් අප රශේ ුණු  ෙහම ්රක්ෂා 

කරන්නට  අශම ්ගම ාර්මය සුරකින්නට අනුපමය ශස වාවක් 

ඉෂ්ට ිරද්ා කළා. විශ  ෂශයන්ම ඒ ශස වාව ශම්  රශේ පමණක් 

ශනොශවයි  ාතයන්තරවේ ඉමහේ ඇගැයීමකට ලක් ුවණා. ඒ 

නිසා ශම් අවස්ථාශ  ජ ශගෞරවනීය වන්ෙනීය අතිපූනීය මහා 

නායක මාහිමිපාණන් වහන්ශස ශේ අපවේවීම පිළිබඳව ෙැඩි 

කනගාටුව  ශ ෝකය පළ කරමින්  ඒ නායක මාහිමිපාණන් 

වහන්ශස ට නිවන් සුව රාර්ථනා කරනවා. 

 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. තව මන්ත්රීවරුන් කථා කරනවාෙ?  
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ශ්රී ලාකා රාමඤ්ඤ මහා නිකයාශම මහානායක අේගමහා 

පඩුඩිත අතිශගෞරවාර්හ නාපාන ශමමිරි  අභිාාන මහා 

ස්වාීනන්ද්රයන් වහන්ශස ශේ අපවේවීම පිළිබඳ පාර්ලිශම්න්තුශ  

ශෙපාර් ්වයම විිරන් කරන ලෙ ශ ෝක ශයෝනාව අනුමත 

කරමින්  මමෙ සාශ ගශයන් යුතුව ඒ සමඟ එකතු වීමට 

කැමැේශතමි. ඊශම  මා ශපෞද්ගලිකව උන්වහන්ශස  ශවත ශගෞරව 

ෙක්වා පැමිණියා. රටට ශමතරම් ශස වාවක් කරන ලෙ එම සව්ාීනන් 

වහන්ශස   පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා සඳහන් කරන ලෙ කාරණා 

ිරයල්ලම මා අනුමත කරනවා.  

ශම් සම්බන්ාශයන් අෙ  ශම් සභාශ  ඇති ුවණු අවාසනාවන්ත 

තේේවය ගැනේ ශම් අවස්ථාශ  ජ මා කනගාටුව රකා  කරනවා. 

ඉතා වැෙගේ ්කාරශයන් ශම් ශයෝනාව කරන්න පුළුවන්කම 

තිබිය ජේ  අවාසනාවන්ත විධියට රශේ අනව ය රනාරයක් ලබා 

ගැනීශම් බලාශපොශරොේතුශවන් ශම් කටයුතු ිරද්ාවීම ගැන මා 

ශපෞද්ගලිකව කනගාටුව රකා  කරන ගමන්  ශමම ශ ෝක 

ශයෝනාවට අොළ නිල හැන්සාඩ්  වාර්තාශ  පිටපතක් 

සාශ ගයට පේ ශ්රී ලාකා රාමඤ්ඤ මහා නිකාශම අනුනායක 

ස්වාීනන්ද්රවර රමුඛ සශහෝෙර ශිෂය මහා සා  රේනය ශවත 

පිළිගන්වන ශමන් පාර්ලිශම්න්තුශ  මහ ශල්කම්වරයාට මා 

නිශයෝග කරනවා. 
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කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

එකල්හි නේලාව අ.භා. 5.30 පසු කර තිබුනණන් ගුණ 
කථානායකතුමා විසින් ප්ර ්නය නනොවිමො පාර්ලිනම්න්තුව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිනම්න්තුව ඊට අනුකූලව,  අ.භා. 5.50ට 2020 නනොවැම්බර් 
20 දින ෙභා ෙම්මතිය අනුව, 2020 නනොවැම්බර් 23 වන ෙුගදා පූ.භා. 
9.30 නතක් කල් ගිනේය. 

 

 

அப்தபொழுது ரநரம் பி.ப. 5.30 ைணிக்குப் பிந்திவிட்டமையொல் 

ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைரலரய 

பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

இதன்படி, பி.ப.5.50க்கு, பொரொளுைன்றம் அதனது 2020 நவம்பர் 

20ஆந் ரததிய தீர்ைொனத்திற்கிணங்க 2020 நவம்பர் 23, திங்கட்கிழமை  

மு.ப.9.30 ைணி வமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 
 

 

And it being past 5.30 p.m., MR. SPEKAER  adjourned Parliament 
without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 5.50 p.m until  9.30.a.m. on 
Monday, 23rd November, 2020, pursuant to the Resolution of  
Parliament of 20th November, 2020. 
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ෙැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශ  අවසාන මුද්රණය සඳහා ස්වී ය කථාවල නිවැරදි කළ යුතු තැන් ෙක්වනු ි ිර මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවැරදි කළ යුතු ්කාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට  පිටපත ලැබී ශෙසතියක් ශනොඉක්මවා  

හැන්ොඩ් සාස්කාරක ශවත ලැශබන ශස  එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும். 
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හැන්ොඩ් වාර්තා  

නකොළඹ 5, නපොල්නහේන්නගොඩ, කිුණළපන පාර, අවක 163 දරන ේථානනයහි පිහිි, 

රජනේ ප්රවෘත්ති නදපාර්තනම්න්තුනේ පිහිි, රජනේ ප්රකා න කාර්යාව නයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

නමම හැන්ොඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்ரஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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