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விவொதம் ஒத்திமவக்கப்பட்டது 





 

පාර්ලිගම්්දතුව 
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 Thursday, 27th August, 2020 
—————————–—— 

 
 

පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිගම්්දතුව රැස ්විය.   
කථානායකතුො [ රු ෙහි්දා යාපා අගේවර්ධාන ෙහසතා]  

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

சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அவபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 
 

වි ණකාධිපිනවරයාගේ වාර්තාව 
கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்மக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශ්රී ලාකා රජ්ාතාන්්රික වමාජ්වාදී ජ්නරජ්ශආ ්ඩුක්රම 

වයවවථාාශ  54(()  වයවවථාාව රකාරව - 

• 205( මුදල් වර්ෂය වඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ 

වාර්තාශ  ශතවටනි කාඩුඩශආ XVI ශකොටව;   

• 2054 මුදල් වර්ෂය වඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ 

වාර්තාශ  ශදවටනි කාඩුඩශආ XXXI ශකොටව;  

• 205) මුදල් වර්ෂය වඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ 

වාර්තාශ  නවවටනි කාඩුඩශආ XVII හා XVIII ශකොටවථ;  

• 2057 මුදල් වර්ෂය වඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ 

වාර්තාශ  ශදවටනි කාඩුඩශආ XXVI ශකොටව වහ 
නවවටනි කාඩුඩශආ XVI, XVII හා XVIII ශකොටවථ;   

• 2058 මුදල් වර්ෂය වඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ 

වාර්තාශ  ශදවටනි කාඩුඩශආ XXV, XXVI, XXVII හා 
XXVIII ශකොටවථ, ශතවටනි කාඩුඩශආ XIII හා XIV 
ශකොටවථ වහ නවවටනි කාඩුඩශආ XIII, XIV, XV, XVI හා 
XVII ශකොටවථ; වහ 

• 2059 මුදල් වර්ෂය වඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ 

වාර්තාශ  ශදවටනි කාඩුඩශආ I ශකොටව 
මම ඉදිරිප්හ කරමි. 
 

 රු දිග්දෂ ් ගුණවර්ධාන ෙහසතා (විගද්ශ් අොතය සහස 
පාර්ලිගම්්දතුගේ සභානායකතුො) 
(ைொண்புைிகு  திவனஷ் குணவர்தன - தவளிநொட்டு அலுவல்கள் 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign and 
the Leader of the House of Parliament) 
ගරු කාානායකතුමනි, "එම වාර්තාව මුද්රණය ක  ුතතුය  ි 

මම ශයෝජ්නා කරමි. 
 
ප්රශ්න්ය විෙසන ලදි්ද  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තාව මුද්රණය ක  යුතුයි  ියගයෝ  කරන ලදී. 
அறிக்மக அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

II  
 
 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලාකා රජ්ාතාන්්රික වමාජ්වාදී ජ්නරජ්ශආ ්ඩුක්රම 

වයවවථාාශ  54(()  වයවවථාාව රකාරව, විගණකාධිපතිවරයාශේ 

වාර්තාශ  දවවටනි කාඩුඩය -විශ  ෂ විගණන වාර්තා- VII වහ XI 

ශකොටවථ මම ඉදිරිප්හ කරමි. 

 
 රු දිග්දෂ ්ගුණවර්ධාන ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කාානායකතුමනි,  එම වාර්තාව මුද්රණය ක  ුතතුය  ි 

මම  ශයෝජ්නා කරමි.  
 
ප්රශ්න්ය විෙසන ලදි්ද  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තාව මුද්රණය ක  යුතුයි  ියගයෝ  කරන ලදී. 
அறிக்மக அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 
 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 මී ඟට, වථාාවර නිශයෝග 27(2  යටශ්හ ර ථනය ඉදිරිප්හ 

කිරීමට, විපක්ෂ නායක ගරු වජි්හ ශර මදාව මහතා. 

 
 රු ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කාානායකතුමනි, ඊට ශපර, point of Order එකක් 

ඉදිරිප්හ කිරීමට මට අවවථාාව ශදන්න. 

 
 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාශේ රීති ර ථනය ශමොකක්ද, ගරු මූෂෂ නානායක්කාර 

මන්ත්රීතුමනි  

 
 රු ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කාානායකතුමනි, ගිය වතිශආ පක්ෂ නායකයන් විසින් 

ගරු කාානායකතුමාට ශුභාශාවන පිරිනටමූ අවවථාාශ දී ගරු සී.ීම. 

විේශන්ෂථවරන් මන්ත්රීවරයා විසින් සි ක කරන ලද යම් රකා යක් 

වම්බන්ධශයන් මම ශම් වභාශ  අවධානය ශයොමු ක ා. මම 

ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටියා, එම රකා ය හටන්වා්  වාර්තාශවන් 

ඉව්හ කරන්න කියලා.   
 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා,-  [බාධා කිරීමක්]  
 

 රු ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කාානායකතුමනි, මම කියන ශදය ශපෝ ඩක් අහන්න. 

මම එදා කි ශ , ලාකාව ඔවුන්ශේ පාරම්පරික වාවභූමියි 

යනුශවන් ක  රකා ය හටන්වා්  වාර්තාශවන් ඉව්හ කරන්න 

කියලා. නමු්හ එය හටන්වා්  වාර්තාශ  ඇතු ්හ ශවලා තිශබනවා. 

එතශකොට, ඒ රකා ය හරිි කියලාද ඔබතුමා කියන්ශන්     
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

It is not a point of Order. If there is any discrepancy, 
you can make another speech and correct it.  

 
 රු ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කාානායකතුමනි, ඒක ඔබතුමාශේ වථාාවරයද   
 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That does not come under Privilege.   
 

 රු ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

That does not come under Privilege. What I am asking 
is, ශම්ක කාානායකතුමාශේ මතය ද  රජ්ශආ මතයද  

 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා කරන්ශන් වම්පූර්ණ වටරදි රකා යක්, ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ෑන ම මන්ත්රීවරයට ට තමන්ශේ මතය රකා  

කිරීශම් අිතිය තිශබනවා. ඒක රජ්ශආ මතයද, විරුද්ධ පාර් ථවශආ 

මතයද කියලා එකක් නටහට, ඔබතුමන්ලා සියලුශදනාටම තමන්ශේ 

මතය රකා  කිරීශම් අිතිය තිශබනවා. එතුමාට වාශේම තමන්ශේ 

මතය රකා  කිරීශම් අිතිය තමුන්නාන්ශව ට්හ තිශබනවා.  

 
 රු ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

එය ශම් රශේ ්ඩුක්රම වයවවථාාව ලල්ලානනය කරමින් 

කරන ලද රකා යක්, ගරු කාානායකතුමනි. එශහම කරන්න 

පුළුවන්ද  
 

 රු ශ්ා්දත බණ්ඩාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  ාන්ත බඩුඩාර මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ රීති ර ථනය 

ශමොකක්ද  
 

 රු ශ්ා්දත බණ්ඩාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු කාානායකතුමනි, ගරු මූෂෂ නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා 

ඉදිරිප්හ ක  ඒ කාරණය වම්බන්ධශයන් වලකා බලනවා කියලා 

ඔබතුමා කි වා. මීට කලිනු්හ, ශනොගට ශපන ශදයක් කි ශවෝහ, 

්ඩුක්රම වයවවථාාව ලල්ලානනය කරමින් යමක් කි ශවෝහ එය 

හටන්වා්  වාර්තාශවන් ඉව්හ කර තිශබනවා. ඒ නිවා අප ඉල්ලීමක් 

කරනවා, කරුණාකර එම රකා ය හටන්වා්  වාර්තාශවන් ඉව්හ 

කරන්න කටුතතු කරන්න කියලා.   
 

 රු රවුෆ ්හසකීම් ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Sir, may I say something? 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ , කියන්න ගරු රවුෆථ හකීම් මන්ත්රීතුමනි.  

 
 රු රවුෆ ්හසකීම් ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Mr. Speaker, the Parliament (Powers and Privileges) 
Act ensures freedom of speech in Parliament for each 
Member. So, you have, in keeping with the Parliament 
(Powers and Privileges) Act, made an Order. Therefore, if 
there is any violation of any law in the country, the matter 
can be taken up as a complaint to a police station and 
pursued thereafter by Members rather than impinging on 
the Privileges of this House. I think you are perfectly 
correct in the decision you took, Sir.  

 
 රු ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කාානායකතුමනි, මම ඔබතුමාටි ර ථනය මතු කශ  . 

ඔබතුමා ශවොයා බලා කියන්නම් කි වා. මට මික් එක ශදන්න. 

මම කාා කරන්නම්.  

 
 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොයා බලා තමි මම ඔබතුමාට දන්වන්ශන්. වරරවාද 

කඩීමමක් ශහෝ -  

 
 රු ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
වරරවාද කඩීමමක් ගටන ශනොශවි මම කාා කරන්ශන්. මට 

මික්  එක ශදන්නශකෝ.  

 
 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා වාිව ශවන්න. [බාධා කිරීම්] අනව ය විධියට අශ්  

කාලය නාවථති කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] මී ඟට, ගරු වජි්හ 

ශර මදාව විපක්ෂ නායකතුමාශේ රකා ය කරන්න.  [බාධා කිරීම්] 

ඔබතුමා කාලය නාවථති කිරීමක් කරන්ශන්. 

 
 රු ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ශම් රට නිජ් භූමිය කර ග්හශ්හ ශදම  ජ්නතාව කියන එකද 

ඔබතුමාශේ වථාාවරය   [බාධා කිරීම්]  

 
 රු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 
 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු නලින් බඩුඩාර ජ්යමහ මටතිතුමාශේ point of Order එක 

ශමොකක්ද    
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 රු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කාානායකතුමනි, අපි ප මුවටනි දවශව  දිවුරුමක්  කන්නා, 

 ඍජුව ශහෝ වරව ශම් රශේ ්රවථතවාදයට, ශබ කම්වාදයට ලඩ ශගිව 

ශදන්ශන් නටහට  කියලා. ඒ දිවුරුමට විරුද්ධව, ඒ දිවුරුමට 

පටහටනිව තමි දිවුරුම දීලා පටයක් යන්න කලින් විේශන්ෂථවරන් 

මටතිතුමා එදා කාා කශ  .  ශමන්න ශම්කි තිශබන ර ථනය. අශ්  

දිවුරුම තිශබනවා. ඒ දිවුරුමට පටහටනිව ක රපු ඒ රකා ය අනුව  

පාර්ලිශම්න්තුශවන් එළියට දමන්න ෑන . ඒ දිවුරුම අවලාගු 

ශවනවා. ගරු විේශන්ෂථවරන් මටතිතුමා දිවුරුම අවලාගු වන 

රකා යක් තමි පටයක් ඇතු ත කශ  . එතුමා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශ  ක  දිවුරුම අවලාගු ීමම අනුමත කරනවාද  

එශහම නට්හනම් ඒක අදා  නටහට කියනවාද  ඒ දිවුරුමට විරුද්ධ 

රකා යක් තමි විේශන්ෂථවරන් මටතිතුමා කශ  .  

  
 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඒක රීති ර ථනයක් ශනොශවි.    

වථාාවර නිශයෝග 27(2  යටශ්හ රකා ය. ගරු විපක්ෂ 

නායකතුමා.  

 
 රු එස.්එම්. ෙරික්කාර් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
 රු ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ගරු කාානායකතුමනි, ශම්ක වරරවාද ර ථනයක් ශනොශවි, 

point of Order එකක්.  
 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු එවථ.එම්. මරික්කාර් මටතිතුමා, ඔබතුමාශේ point of Order 

එක ශමොකක්ද  

 
 රු එස.්එම්. ෙරික්කාර් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කාානායකතුමනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  මන්ත්රීවරු 

224ශදනා ශවනුශවන් මට ඔබතුමාශගන් යමක් අහන්න තිශබනවා. 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  සිටින පක්ෂ විපක්ෂ 224ශදනා ශවනුශවන් 

මම කාා කරන්ශන්. ගරු කාානායකතුමනි, ඊශආ  

පාර්ලිශම්න්තුශ  පටවටතුණු වටඩමුළුශ දී රකා යක් කරලා 

තිශබනවා, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයට ශේ ්හාර ශ ලකට 

රුපියල් 3,000ක් වටය ශවනවා කියලා. ඒක ගිණුම් අා ශයන් 

කි වා කියලා අද ප්හතරවල ශලොට වට දමා තිශබනවා. දටන් 

මිනිවථසු ිටතන්ශන් ශම්ක ඇ්හත කියලාි. අපි ගිිටන් ර්හරන් 

ගිලිනවාද කියලා මිනිවථසු අහනවා. මම ශමිටදී අද ලශද් ්හාර 

ශ ල ග්හතා. ඒ මාළු පරණි. ශම්  ඉන්න ශව වකයන් ඔක්ශකොම 

පාර්ලිශම්න්තුශවන් කනවා; රියට කරු මහ්හවරු කනවා. මන්ත්රීවරු 

224ශදනාශගන්  තමි ඒ වමවථත වියදම ශබදන්ශන්. එතශකොට 

මහජ්නතාව ිටතාශගන ඉන්ශන් මන්ත්රීවරු ශම් විධියට වටප 

විඳිනවා කියලාි. එම නිවා ඔබතුමා පක්ෂ විපක්ෂ සියලු 

මන්ත්රීවරුන්ශේ ශගවරවය ්රක්ෂා කිරීම ශවනුශවන් ඒ  ගණන් 

හදලා ශපන්වන්න. ශමොනවාද අපි කන්ශන් කියලා රටට කියන්න. 

අශ්  ශගදර ක ම ශ ල මීට වටිවය ශහොඳි ශන්, ගරු 

කාානායකතුමනි. එම නිවා ශම් ඇ්හත රටට ශහළි කරන්න. මම 

පසුගිය පාර්ලිශම්න්තුශ දී්හ ිටටපු කාානායකතුමාට ශම්ක 

කි වා. එතුමා ඒක කශ   නටහට. ඔබතුමාව්හ ශමය රටට ශහළි 

කරන්න. 

 
 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඊශආ පටවටති අවවාන වටසිවාරයට ඔබතුමා වහභාගි වුණාද  

 
 රු එස.්එම්. ෙරික්කාර් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 
මම වහභාගි වුශඩු නටහට. ශම් කරුණ අද ප්හතරවල 

තිශබනවා.  

 
 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
අවවාන වටසිවාරශආදී මම ඒ වම්බන්ධශයන් රකා යක් ක ා. 

 
 රු එස.්එම්. ෙරික්කාර් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කාානායකතුමනි, ඔබතුමා එතටනදී රකා යක් ක ාට, 

ඒක මාධයවල දමන්ශන් නටහට. පාර්ලිශම්න්තුව වීවීමව යන 

ශ ලාවට රකා  ක ාම  අක් ගණශන් ඒක Facebook එශක්ව්හ 

යි.  

 
 රු අනුර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திசொநொயக்க)   

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

Sir, I rise to a point of Order. 
ගරු කාානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තු (බලතල හා වරරවාද  

පනශ්හ 57වටනි වගන්තිය ශකශරිට මම ඔබතුමාශේ අවධානය 

ශයොමු කරනවා. එම වගන්තිශආ ශමශහම වඳහන් ශවනවා.  

"ප මුව පාර්ලිශම්න්තුශ  වි ශ  ෂ අවවරය ශනොලබා 
පාර්ලිශම්න්තුශ  කිසිම මන්ත්රීවරයට  විසින් ශහෝ නිලධරයට  විසින් ද 
පාර්ලිශම්න්තුව ඉදිරිපිට නටතශහෝහ යම් කාරක වභාවක් ඉදිරිපිට 
වාක්ෂි වටහන් කිරීම පිණිව ශව වශයිට නිුතක්ත කරනු ලටබූ කිසිම 
ලඝු ශල්ඛකයට  විසින් ද ඒ වාක්ෂිවල අඩාගු කරුණු වම්බන්ධශයන් 
නටතශහෝහ පාර්ලිශම්න්තුව ඉදිරිශයිට ශහෝ යම් කාරක වභාවක් 
ඉදිරිශයිට ශහෝ තබන ලද යම් අ්හ පිටපතක ශහෝ ශල්ඛනයක අඩාගු 
කරුණු වම්බන්ධශයන් නටතශහෝහ පාර්ලිශම්න්තු වභා ගටබ සීමාව 
තු  දී ශහෝ පාර්ලිශම්න්තුශ  යම් කාරක වභාවක් ඉදිරිපිට දී ශහෝ 
පටවට්හවුණු යම් කටුතතු ශහෝ විභාගයක් වම්බන්ධශයන් පිටවථතර 
වථාානයකදී වාක්ෂි ශනොදිය ුතතු ය. 

ඒ කියන්ශන් ඔබතුමාශේ අවවරයකින් ශතොරව  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශ  ශහෝ කාරක වභාවක ශහෝ නිලධරයට  විසින් 

ශහෝ  පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයට  විසින් ශහෝ කරනු ලබන කිසි ක 

රකා යක් විභාගයට ලක් ශනොක  ුතතුි කියලා  පාර්ලිශම්න්තු  

(බලතල හා වරරවාද  පනශ්හ 57වටනි වගන්තිශආ වඳහන් ීම 

තිශබනවා.  

ගරු කාානායකතුමනි, එ ශව  තිබියදී 2020.08.25 දින ශකෝ්  

වභාශ  ිටටපු වභාපති හටටියට කටුතතු කරපු සුනිල් හඳුන්ශන්හති 

මහතා ශවත ලිපියක් යවා තිශබනවා. ඒ ලිපිය යවන්ශන්, 

ජ්නාධිපති පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් වභාව. ඒ, පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් 

වභා පනශ්හ 07වටනි වගන්තිය රකාරව ශකොමිෂන් වභාව ශවත 

පටමිශණන ශලව කරනු ලබන නියමයක්. ශකෝ්   වභාශ   

වභාපතිවරයා ශලව කරන ලද කටුතතු පිළිබඳව විමසීම වඳහා 

ිටටපු මන්ත්රී සුනිල් හඳුන්ශන්හති මටතිතුමා එම ජ්නාධිපති 

විමර් න ශකොමිෂන් වභාවට කටඳවා තිශබනවා.  මම එිට අදා  

පාඨය  විතරක් ලපුටා කියන්නම්.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

''විමර් න හා පරීක්ෂණවලට අදා ව Batticaloa Campus 

Private Limited ්යතනය වම්බන්ධශයන් ශකෝ්  කමිුපශ දී 

අනාවරණ  ීම ඇති කරුණු හා එම ්යතනය වම්බන්ධශයන් ඔබ 

දන්නා ශවන්හ කරුණු පිළිබඳව''  

 එවටනි පරීක්ෂණයකට කටඳවා තිශබනවා. මම දටන ගන්න 

කටමටතිි, ශකෝ්  කාරක වභාශ  සි ක වුණු පරීක්ෂණයක් පිළිබඳව 

එිට ිටටපු වභාපති සුනිල් හඳුන්ශන්හති මහතා ශමම ජ්නාධිපති 

විමර් න ඒකකයට කටඳවන්ශන් පාර්ලිශම්න්තු වරරවාද පනශ්හ 

57වටනි වගන්තිය යටශ්හ ඔබතුමාශේ අවවරය මතද කියන එක. 

ඔබතුමාශේ විතරක් ශනොශවි, එිට කියන්ශන්  පාර්ලිශම්න්තුශ  

අවවරයකින් ශතොරව  කියලා. පාර්ලිශම්න්තුශ  විශ  ෂ 

අවවරයකින් ශතොරව ශකෝ්  වභාශ  සි ක වූ කටුතතු පිළිබඳව 

ජ්නාධිපති විමර් න ශකොමිෂන් වභාවට කිසි ක ශකශනට  

කටඳවන්න බටහට. ශම් පාර්ලිශම්න්තු ශ  එවටනි විශ  ෂ 

ශයෝජ්නාවක් වම්මත ීම නටහට. ගරු කාානායකතුමනි, ඒ නිවා මම 

ඔබතුමාශගන් දටන ගන්න කටමටතිි, ශකෝ්  වභාශ  ිටටපු  

වභාපති සුනිල් හඳුන්ශන්හති මන්ත්රීතුමා ශමම ජ්නාධිපති විමර් න 

ශකොමිෂන් වභාව ශවත කටඳීමම පිළිබඳව ඔබතුමාශේ වථාාවරය 

ට මක්ද කියලා.  

 
 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ ගටන ශවොයා බලා  ල්හතරයක්  ශදන්නම්. 

අපට කිසිම දටන්ීමමක් කරලා නටහට. සුනිල් හඳුන්ශන්හති 

මටතිතුමාව්හ - 

 
 රු අනුර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திசொநொயக்க)   

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු  කාානායකතුමනි, විශ  ෂශයන්ම  ජ්නාධිපති  විමර් න 

ශකොමිෂන් වභාවට කටඳීමම පිළිබඳව සුනිල් හඳුන්ශන්හති 

මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාට  ලිපියක් ශයොමු කර තිශබනවා. 

 
 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජ්නාධිපති විමර් න ශකොමිෂන් වභාවට 

පිළිතුරක් යවන බව පාර්ලිශම්න්තු මහ ශල්කම්තුමා දන්වනවා.   

 
 රු අනුර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திசொநொயக்க)   

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු  කාානායකතුමනි, එම පිළිතුර ශමොන වාශේ එකක්ද  අපි  

ඒක දටන ගන්න ෑන .  ශමොකද,  කටඳවූවාට  කමක්  නටහට  කියලා 

ඔබතුමා  දන්වලා යට ශවෝහ   

 
 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරරවාදවලට හානි ශවනවා නම් ඒ ගටන අපි දටන්ීමමක් 

කරනවා.  

 
 රු අනුර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திசொநொயக்க)   

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු කාානායකතුමනි, අපි සුනිල් හඳුන්ශන්හති ිටටපු 

මන්ත්රීතුමාශේ ර ථනය පශවකින් තබමු. ශකෝ්  කාරක වභාශ  සි ක 

වූ පරීක්ෂණයක් පිළිබඳව එිට වභාපතිවරයා ශහෝ වාමාජිකයට  

ජ්නාධිපති විමර් න ශකොමිෂන් වභාවට කටඳවිය හටකිද   

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කටඳවන්න පුළුවන්කමක් නටහට. 

 
 රු අනුර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திசொநொயக்க)   

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ඔ , කටඳවන්න පුළුවන්කමක් නටහට. එශව  නම්, ජ්නාධිපති 

විමර් න ශකොමිෂන් වභාව විසින් ඉදිරිප්හ කරන ලද ශමම  

ලියවිල්ල  වටරදි බව ඔබතුමා පිළිගන්ශන්ද   

 
 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ලියමශන් වඳහන් වන්ශන් ශමොකක්ද කියලා  ශහොයලා 

බලන්න ෑන . 
 

 රු අනුර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திசொநொயக்க)   

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ශහොඳි. ගරු  කාානායාකතුමනි, එම ලිුතම ඔබතුමාට ශයොමු 

කර තිශබනවා. සි ක වූ පරීක්ෂණයක් පිළිබඳව විමසීමට ශකෝ්   

වභාශ  වභාපතිවරයා ජ්නාධිපති විමර් න ශකොමිෂන් වභාවට 

කටඳීමම නතර කරන්න කියලා මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ ගටන ශවොයා බලා  අපි ඔබතුමාට  

දන්වන්නම්.   

දටන් වථාාවර නිශයෝග 27.(2  යටශ්හ ර ථනය. ගරු විපක්ෂ 

නායකතුමා 

 

 

ගපෞද් ලිකව ාැනුම් දීගේද ඇසූ ප්රශ්න්ය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 විධාායක දීෙනාව හසා රාජය ගස වක වැුප්  වැිවීමෙ 

අත්හිුපීමෙ 
நிமறவவற்றுனர் தகொடுப்பனவு 

இமடநிறுத்தம்  ைற்றும் அரச ஊழியர்களின் சம்பள 

அதிகொிப்பு 
SUSPENSION OF EXECUTIVE ALLOWANCE AND SALARY 

INCREASE OF PUBLIC SERVANTS 

 
 රු සජිත් ගප්ර ොාස ෙහසතා (විරුද්ධා පාර්ශ්ව්ගේ 
නායකතුො)  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிவரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු කාානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තු වථාාවර නිශයෝග 27.(2  

යටශ්හ මම ශමම ර ථනය අහනවා. 

රාජ්ය ශව වකයන්ට හා වි්ාමික රාජ්ය ශව වකයන්ට වහන 

රැවක්  ලබා දීමට  පසුගිය රජ්ය වමශආ කටුතතු කරනු ලටබුවා. 

දහනව වන ්ඩුක්රම වයවවථාා වාශ ෝධනය හරහා වථවාීනන 

රාජ්ය ශව වයක් ශමන්ම ශපොලිවථ හා විගණන ශව වාවක් ඇති 

කිරීමට්හ,  ඉන් අනතුරුව අධිකරණ නිලධාරින්ට  හා ශපොලිවථ 

නිලධාරින්ට විශ  ෂ වටුප්  වටිවීමම් ලබා දීමට්හ  අප කටුතතු කරනු 

ලටබුවා.   
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එශව ම, සියලු රාජ්ය ශව වකයන්ශේ වටුපප රුපියල් 

50,000කින් වටිව කිරීමට හා රජ්ශආ  සියලු විධායක නිලධාරින්ට 

රුපියල් 54,000ක මාසික දීමනාවක් ලබා දීමට පමණක් ශනොව, 

රාජ්ය ශව වකයන්ට 205).05.05 දින සිට 2020.05.05 දින දක්වා 

අදියර කිිටපයක් ඔවථශව  ලබා ශදන ලද වටුප්  වටිවීමම පදනම් කර 

ගනිමින් 205).05.05 දින සිට 2020.05.05 දින දක්වා කාලය තු  

වි්ාම ලටබූ සියලු රජ්ශආ ශව වකයන්ට 2020.05.05 දිනට ිටමි වන 

වටුපප පදනම් කර ගනිමින් වි්ාම වටුප්  ගණනය කිරීමට ද පසුගිය 

රජ්ය විසින් තීරණය කරනු ලටබුවා. එශව ම, රාජ්ය ශව වකයන්ශේ 

එක් එක් වථතර අතර පටවටති වටුප්  විෂමතා අවම කරමින්, 

එශමන්ම රාජ්ය ශව වකයන්හට රුපියල් 3,000 සිට රුපියල් 

23,974 දක්වා වටුප්  වටිවීමමක්ද ිටමි කර ශදමින්, රනුේශේ වටුප්  

ශකොමිෂන් වභා වාර්තාව ක්රියා්හමක කිරීමට අනුමටතිය ලබා දීමටද 

කටුතතු කරනු ලටබුවා.  

මුදල් අමාතයාා ය විසින් නිට ්හ කරන ලද නිල නිශ දන වහ 

ඒවාශයිට පිටප්හ හටන්වා්  වාර්තාවට ඇතු ්හ කිරීම වඳහා මම 

ශම් අවවථාාශ දී  සභා ත* කරනවා.  

නමු්හ, වර්තමාන රජ්ය බලයට ප්හ වූ වහාම රනුේශේ වටුප්  

ශකොමිෂන් වභා වාර්තාව පදනම් කර ගනිමින් 2020.05.05 දින සිට 

ලබා දී තිබූ වටුප්  වටිව ීමම අ්හ ිටුපීමමට කටුතතු කරන ලද අතර, 

රාජ්ය පරිපාලන කරශල්ඛ පවා නිට ්හ ශකොට තිබියදී විධායක 

දීමනා අ්හ ිටුපීමමට්හ, වි්ාමිකයන්ට ලබාදී තිබූ වටුප්  වටිව ීමම 

අ්හ ිටුපීමමට්හ කටුතතු කරනු ලටබුවා.  

ශමම කාරණා වම්බන්ධ සියලු කරශල්ඛ හටන්වා්  වාර්තාවට 

ඇතු ්හ කිරීම වඳහා මම සභා ත* කරනවා.  

රජ්ය නිශයෝජ්නය කරනු ලබන පාර් ථව විසින්, පසුගිය 

මටතිවරණ වමශආදී ශම් වඳහා විවිධ පදනම් විරිටත කරුණු 

ඉදිරිප්හ කරනු ලටබුවා. පාර්ලිශම්න්තු අනුමටතිය ලබාශගන මුදල් 

ශවන් කිරීමට අව ය බව ඇතටශමට  රකා  ශකොට සිටි අතර, නව 

වටුප්  ශකොමිෂන් වභාවක් ප්හ ශකොට ශම් වම්බන්ධව තව කරට්හ 

අධයයනය කරන බව තව්හ කඩුඩායමක් විසින් රකා  කරනු 

ලටබුවා. ෑන ම වාධනීය ශයෝජ්නාවකට පක්ෂ ීමමට විපක්ෂ 

නායකවරයා ව ශයන් මා රසිද්ධිශආම එකඟතාව ප  ශකොට 

සිටියද, එවටනි ශයෝජ්නාවක් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිප්හ වූශආ 

නටහට. ජ්නාධිපතිතුමා විසින් 2020 ශපබරවාරි මාවශආදී නව වටුප්  

ශකොමිෂන් වභාවක් ප්හ කරනු ලටබුවා. ශම් වන විට තුශනන් 

ශදකක බහුතර බලයකට ්වන්න පාර්ලිශම්න්තු බලයක් රජ්යට 

ිටමි ීම තිශබනවා. ශමම පසුබිම යටශ්හ පහත ර ථන වඳහා, 

රජ්ශයන් පිළිතුරු හා පටහටදිලි කිරීම් මම බලාශපොශරෝහතු වනවා. 

1. දටනට පවතින වටුප්  විෂමතා ඉව්හ ශකොට වටුප්  
වටිවීමමක්ද විටතව රාජ්ය ශව වකයන්ශේ වටුප්  කිවනමින් 
වටිව ක  ුතතු බව රජ්ය විසින් පිළිගනු ලබන්ශන්ද  ශනො 
එශව  නම්, ඊට ශහ තු ශමොනවාද  

2. රජ්ය විසින් රනුේශේ වටුප්  ශකොමිෂන් වභාශ  නිර්ශද්  
රතික්ශෂ ප කිරීමට ශහ තු ශමොනවාද  

3. ජ්නාධිපතිවරයා විසින් ප්හ කරන ලද නව වටුප්  ශකොමිෂන් 
වභාව දටනට රාජ්ය ශව වශආ පවතින වටුප්  විෂමතා  ඉව්හ 
ශකොට වටුප්  වටිව කිරීමට නිර්ශද්  ලබා දී තිශේද  ශනො 
එශව  නම්, එම වටුප්  ශකොමිෂන් වභාශ  වාර්තාව ලබා 
දීමට අශ් ක්ෂා කරනු ලබන්ශන් කවදාද  

4. 205).05.05 දින සිට 2020.05.05 දින දක්වා කාලය තු  
වි්ාම ලටබූ රජ්ශආ ශව වකයන්ට 2020.05.05 දිනට ිටමි 

වන වටුපප පදනම් කරගනිමින් සි ක ශකොට ඇති වි්ාම 
වටුප්  ගණනය කිරීම අනුව එම වි්ාම වටුප්  ශගීමම අ්හ 
ිටුපීමම තුළින් වි්ාමිකයන්ට බලව්හ අවාධාරණයක් සි ක ීම 
ඇති බව රජ්ය විසින් පිළිගනු ලබන්ශන්ද  එම 
අවාධාරණය කිවනමින් නිවටරැදි  කිරීමට රජ්ය විසින් 
කටුතතු කරනු ලබන්ශන්ද  ශනො එශව  නම් ඒ මන්ද  

5. රජ්ශආ සියලු විධායක නිලධාරින්ට ලබා දී තිබූ විධායක 
දීමනාව අ්හ ිටුපීමම පිළිබඳ රජ්ශආ වථාාවරය ශමම ගරු 
වභාවට පටහටදිලි කරන්ශන්ද  

ශබොශහොම වථතුතිි. 

 
 රු ජනක බණ්ඩාර ගත්දනගකෝ්ද ෙහසතා (රාජය ගස වා  
ප ාත් සභා හසා ප ාත් පාලන අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு  ஜனக பண்டொர ததன்னவகொன் - அரசொங்க 

வசமவகள், ைொகொண சமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்சி 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon - Minister of Public 
Services, Provincial Councils and Local Government) 
ගරු කාානායකතුමනි, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා නගන ලද 

එම ර ථනවලට පිළිතුරු ලබා දීම වඳහා මා වතියක කාලයක් 

ඉල්ලා සිටිනවා. 
    
 රු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කාානායකතුමනි, ව ම විශ  ෂ කාරක වභාවකම 

වභාපතිවරයා වහ වභික මන්ත්රීවරුන් ප්හ කිරීම කාානායකවරයා 

විසින් ක  ුතතුය කියා තමි වථාාවර නිශයෝග 503 යටශ්හ වඳහන් 

ශවලා තිශබන්ශන්.  

විශ  ෂශයන්ම COPA වහ COPE යන කමිුපවල වභාපති 

තනතුර හටමදාම  කන්ශන් විපක්ෂයට බව අපි දන්නවා.  ඔබතුමා 

කාානායකවරයා විධියට ඒ  පූර්වාදර් ය අනුගමනය කරමින් 

කටුතතු කරි කියලා මා වි ථවාව කරනවා. ශම් වම්බන්ධශයන් 

මට ඔබතුමාශගන් යම් ල්හතරයක්  ලබා ගන්න පුළුවන්ද  
 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ශදකම විශ  ෂ කාරක වභා ශනොශවි. මන්ත්රීවරුන් විසින් 

තමි කමිුපවල වභාපතිවරයා ශතෝරා ගන්ශන්. [බාධා කිරීමක්] 

නටහට,  මන්ත්රීතුමනි. 

      
 රු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

එය වම්රදායක්. ඔබතුමා තමි නම් කරන්න ෑන .  
 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ, Select Committeesවල. 
      
 රු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

හටබටි, ඔබතුමා තමි නම් කරන්න ෑන . වථාාවර නිශයෝග 

අාක 503 යටශ්හ එය පටහටදිලිව තිශබනවා. 
 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ශ්හරීම් කාරක වභාවල. ශම් කමිුපවලදී මන්ත්රීවරුන්ශේ 

අභිමතය පරිදි තමි වභාපතිවරයා ශතෝරා ගන්ශන් .  
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————————— 
*  පුසත්කාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 රු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

එතශකොට ඔබතුමා ඒ වම්රදාය අනුගමනය කරමින් ශපර පරිදි 

විපක්ෂයට ශම් COPE වහ COPAවල්හ, රජ්ශආ මුදල් පිළිබඳ 

කාරක වභාශ ්හ  වභාපති තනතුර ශදනවාද කියලා දටනගන්න 

පුළුවන්ද  
 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ගරු මන්ත්රීවරුන්ශේ ක්රියාවක්. 

   
 රු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔබතුමා තමි වභාපතිවරයා ශතෝරන්න ෑන  . [බාධා කිරීම්] 
 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නටහට. 
       
 රු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මට ශපශනන විධියට ඔබතුමන්ලා වටශ්  ශදන්න වාශගි 

යන්ශන්. 
 

 රු සජිත් ගප්ර ොාස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிவரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කාානායකතුමනි, අප රජ්ය කාලශආ  ශබොශහොම වටදග්හ 

වම්රදායක් අනුගමනය කරමින්, රජ්ශආ  ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 

වභාශ ්හ, ශපො ක වයාපාර පිළිබඳ කාරක වභාශ ්හ, ඒ වාශේම 

රජ්ශආ මුදල් පිළිබඳ කාරක වභාශ ්හ වභාපති තනතුරු   

විපක්ෂයට භාර කන්නා. විශ  ෂශයන්ම බ්රිතානය පාර්ලිශම්න්තු 

වම්රදාය අනුගමනය කරමින් වර්තමාන රජ්ය ඉදිරියට ඒ  

වද්කාර්යය ඉ ුප කරනවාද නටද්ද කියන කාරණාවට පටහටදිලි 

විවඳුමක්, පටහටදිලි පිළිතුරක් අප බලාශපොශරෝහතු ශවනවා. 
 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ගටන ශ්හරීම් කාරක වභාශ  දී වාකච්ඡා කරලා අවවාන 

තීරණයක් ගනිමු. 
 

 රු සජිත් ගප්ර ොාස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிவரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නටහට, ගරු කාානායකතුමනි. අභිනව කාානායකවරයා 

හටටියට ඔබතුමා කටුතතු කරන ශම් අවවථාාශ  විශ  ෂශයන්ම 

ශමය අශ්  පාර්ලිශම්න්තු වම්රදාය තු  ක්රියා්හමක වුණු වටදග්හ 

වම්රදායක් බව මා වඳහන් කරන්නට ෑන . ශම් වටදග්හ වම්රදාය 

පසුගිය රජ්ය අනුගමනය ක ා. ඒ අනුව, රජ්ශආ මුදල් පිළිබඳ 

කාරක වභාශ ්හ,  රජ්ශආ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක වභාශ ්හ, ශපො ක 

වයාපාර පිළිබඳ කාරක වභාශ ්හ වභාපති තනතුරු විපක්ෂ 

පාර් ථවයට ලබා ශදන්නට රජ්ය කටුතතු කරනවාද, නටද්ද කියලා 

මම ශම් අවවථාාශ  දී ගරු අගමටතිතුමාශගන් අහන්න කටමටතිි. 
 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් ගටන  ශ්හරීම් කාරක වභාශ  දී වාකච්ඡා කරලා තීන් ක 

ක ා නම් තමි ශහොඳ. 

 රු දිග්දෂ ්ගුණවර්ධාන ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කාානායකතුමනි, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා වඳහන් ක  

කාරණය ගටන ඔබතුමා පිළිතුරක්  කන්නා, අදා  මන්ත්රීවරු තමි 

එම කාරක වභාවල වභාපතිවරුන් ශතෝරන්ශන් කියලා. වම්රදාය 

ගටන කියපු කාලශආ්හ ඡන්ද විමසීම් තිබුණා. ඒ නිවා ඔබතුමා  කන් 

තීරණය තමි වභික මන්ත්රීවරුන්ට වභාපතිවරයා ශ්හ රීශම් අිතිය 

තිශබනවාය කියන කාරණය. ඒ පිළිබඳව ශ්හරීම් කාරක වභාශ  දී  

වාකච්ඡා කරනවාය කියන එක ඔබතුමාශේ තීරණය. 
 

 රු සජිත් ගප්ර ොාස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிவரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කාානායකතුමනි, මම ශබොශහොම ශගවරවශයන් ගරු 

අග්රාමාතයතුමාශගනු්හ, වභානායකතුමාශගනු්හ අහන්න කටමටතිි, 

රජ්ය අනුගමනය කරන්නට බලාශපොශරෝහතු වන වම්රදාය 

ශමොකක්ද කියලා. අර පසුගිය වම්රදාය අනුව,  ඒ කියන්ශන් 

විරුද්ධ පාර් ථවශආ අශ්  පක්ෂවලට ශම් කමිුපවල වභාපති ධුර 

ලබා ශදන්නට කටුතතු කරනවාද, නටද්ද  
 

 රු (ආචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා (ගවග ඳ 
අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of Trade) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බන් කල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීම්] 
 

 රු ේදත්රීවරගයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

එතුමා හටම එකටම ල්හතර ශදන්න යනවා,  අගමටති වාශේ.  
 

 රු දිග්දෂ ්ගුණවර්ධාන ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු අගමටතිතුමා්හ කියා සිටියා, ගරු කාානායකතුමා දටන් 

රකා යක් ක  ්කාරයට එම කාරක වභාශ  වාමාජිකයන් විසින් 

එකඟතාව ඇතිවි ප්හකර ගන්ශන් කියලා. ඒ අනුව කටුතතු 

කරනවාය කියලා කාානායකතුමා කි වා.  එම කාරක වභාවලට 

ප්හවන්ශන් ්ඩුක් පක්ෂශයන් විතරක් ශනොශවි. විපක්ෂ 

නායකතුමාශේ පක්ෂශයනු්හ, අශනට ්හ පක්ෂවල අයශගනු්හ 

ප්හශවනවා. ඒ අය එක්ක්හ ශපෝ ඩක් කාා කරලා බලන්න. 

ශමොකද, ඔබතුමාට තනි තීරණයක් ගන්න බටහට.   
 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු බන් කල ගුණවර්ධන අමාතයතුමා. 
 

 රු (ආචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු කාානායකතුමනි, පසුගිය කාලපරිච්ශේදය තු  අපි 

විපක්ෂශආ  සිටියදී මුදල් පිළිබඳ කාරක වභාශ  වභාපතිවරයා 

වඳහා විපක්ෂය ශවනු ශවන් මම තරගයට ඉදිරිප්හ වුණා. ඒ 

අවවථාාශ  දී සුමන්තිරන් මහතා වභාපති ධුරයට ප්හකරගටනීම 

වඳහා එක ඡන්දයක් වටිවපුර දීලා විපක්ෂයට අවවථාාව ශදන්ශන් 

නටතිව සුමන්තිරන් මහතා  ප්හකර ග්හතා. ඒක තමි ශම් මහ 

ශපොශ ොශ  ඇ්හත. ඒ ඇ්හත පිළිගන්න. 
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 රු ියෙල් ලා්දසා ෙහසතා (ග්රාමීය ය ොර්  හසා අවගශ් ෂ 
යටිතල පහසසුකම් රාජය අොතයතුො) 
(ைொ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.  

      
ගරු කාානායකතුමනි, කාරක වභාවට ප්හ වන මන්ත්රීවරුන්ට 

තමි ඒ අිතිය තිශබන්ශන්. ඒ අිතිය නටති කරන්න ශමම 

වභාශ  සිටින කාටව්හ බටහට. එම නිවා ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට 

අපි ඉතා පටහටදිලිව කියන්ශන්, අශ්  මන්ත්රීවරුන්ට තිශබන,  

වභාපති ශතෝරන එම අිතිය ව ක්වන්න ල්හවාහ කරන්න එපා 

කියලාි. එම අිතිය ගරු මන්ත්රීවරුන්ට ශදන්න. 

  

 රු සජිත් ගප්ර ොාස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிவரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කාානායකතුමනි, මට තව කාරණයක් කියන්න 

තිශබනවා. 
 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔ  කියන්න, ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි. 

 

 රු සජිත් ගප්ර ොාස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிவரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කාානායකතුමනි, මම ශම් කාරණාව ඉදිරිප්හ කරන්ශන් 

ශපො ක රාජ්ය මඩුඩලීයය වම්රදාය පිළිබඳව අවශබෝධයක් තිශබන 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීතුමන්ලාට පමණි. ශපො ක රාජ්ය මඩුඩලීයය 

රටවල වාමානය වම්රදාය තමි -අශ්  රජ්ය අනුගමනය ක  

වම්රදාය වුශඩු්හ- රජ්ශආ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක වභාව, 

Committee on Public Finance වහ ශපො ක වයාපාර පිළිබඳ කාරක 

වභාව කියන කාරක වභාවල වභාපති ධුර විරුද්ධ පාර් ථවයට ලබා 

දීම. ඒක තමි වම්රදාය.  
 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ වම්බන්ධශයන් ඔබතුමන්ලා තීන් කවක් ගන්න. 
 

 රු සජිත් ගප්ර ොාස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிவரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කාානායකතුමනි, මම අහන්ශන් ශබොශහොම වරල 

ර ථනයක්. වර්තමාන රජ්ය එම වම්රදාය අනුගමනය කරනවාද, 

නටද්ද කියන කාරණාව පමණි මම අහන්ශන්. [බාධා කිරීම්] 
 

 රු එස.්බී. දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කාානායකතුමනි, අශ්  විපක්ෂ නායකතුමාට [බාධා 

කිරීම්] ශපෝ ඩක් ඉන්නශකෝ. ගරු කාානායකතුමනි, පසුගිය රජ්ය 

කාලශආ රජ්ශආ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක වභාශ  වභාපති හටටියට 

කටුතතු කශ   ්ඩුක්ශ  ඇමතිවරශයක්. එතුමා තමි, අශ්  

ලවන්ත අලගියවන්න රාජ්ය ඇමතිතුමා. ශමොකක්ද ශම් කියන්ශන්  

රනිල් විරමසිාහ මටතිතුමා අගමටති වූ පසුගිය ්ඩුක්ශ , රජ්ශආ 

ගිණුම් පිළිබඳ කාරක වභාශ  වභාපතිවරයා ව ශයන් කටුතතු 

කශ   ගරු ලවන්ත අලගියවන්න මටතිතුමාි. ශවන කවුරුව්හ 

ශනොශවි. තමුන්නාන්ශව ලා ගිය වටශර්  ඒ පිළිශවත කටක්වා. දටන් 

නටවත ඉල්ලනවා. [බාධා කිරීම්] 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, දටන් කාලය නාවථති ක ා ඇති. අපි 

ඒ වම්බන්ධශයන් ශ්හරීම් කාරක වභාශ  දී වාකච්ඡා කරමු. [බාධා 

කිරීමක්]  ඔ , කියන්න.  
  

 රු සජිත් ගප්ර ොාස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிவரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කාානායකතුමනි, මම මතු කශ   කටබිනේ ඇමතිකමක් 

ගටනව්හ, රාජ්ය ඇමතිකමක් ගටනව්හ, නිශයෝජ්ය ඇමතිකමක් 

ගටනව්හ ශනොශවි. Committee on Public Finance, රජ්ශආ 

ගිණුම් පිළිබඳ කාරක වභාව, ඒ වාශේම ශපො ක වයාපාර කාරක 

වභාව ගටනි මම ඇහුශ .  

   

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක තමි මන්ත්රීවරුන්ට කාා කරලා ඒ වම්බන්ධශයන් 

තීරණයක් ගන්න කියලා මා කි ශ . 
 

 රු සජිත් ගප්ර ොාස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிவரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ වම්රදාය, ඒ කියන්ශන් විපක්ෂයට ශම් වභාපති තනතුරු 

ලබා ශදන වම්රදාය ක්රියා්හමක කරනවාද, නටද්ද කියන 

ශබොශහොම වරල ර ථනය මම අහන්ශන්, ගරු කාානායකතුමනි.  

 
 රු ෙහි්දා රාජපක්ෂ ෙහසතා (අග්රාොතය  මුාල් අොතය  
බුද්ධාශ්ාසන  ආ මික හසා සංසක්ෘිනක කටයුතු අොතය සහස 
නා රික සංවර්ධාන හසා ියවාස අොතයතුො) 
(ைொ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 කාානායකතුමනි, වම්රදායයක් නටහට. නමු්හ, යම් යම් 

අවවථාාවලදී විපක්ෂයට්හ එම අවවථාාව දීලා තිශබනවා. වමහර 

අවවථාාවලදී ්ඩුක් පක්ෂය ඒ අවවථාාව අරශගන තිශබනවා.  එම 

කාරක වභාවලට ප්හශවන මන්ත්රීතුමන්ලා වමඟ කාා කරලා 

තීන් කවක් ගන්න. [බාධා කිරීම්] එය ඔබතුමන්ලාශේ අභිමතය 

අනුව තමි සිද්ධ ශවන්ශන්.  

  

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඒ වම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට දටන් ල්හතරයක් ලටබුණා ශන්, 

ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි. 

 
 රු සජිත් ගප්ර ොාස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிவரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කාානායකතුමනි, ඒ වම්රදාය පිළිබඳව  මා  ඟ තිශබන 

සියලු කරුණු කාරණා ඇතු ්හ ලිපි ශල්ඛන ශම් අවවථාාශ  මා 

සභා ත* කරනවා. 
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————————— 
*  පුසත්කාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
අපි එශහම කරමු, ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි. 

 

 

පාර්ලිගම්්දතුගේ කටයුතු 
பொரொளுைன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

 රු දිග්දෂ ්ගුණවර්ධාන ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කාානායකතුමනි, මා පහත වඳහන් ශයෝජ්නාව ඉදිරිප්හ 

කරනවා: 

"නයාය ප්රශආ රධාන කටුතතුවල අාක 5 වහ 2 දරන විෂයයන් පිළිබඳ 

වටඩ අද දින රැවථීමශම්දී පාර්ලිශම්න්තුශ  වථාාවර නිශයෝග 27 වහ 525(2  ිට 

විධිවිධානයන්ශගන් නිදහවථ විය ුතතු ය.  

 
ප්රශ්න්ය විෙසන ලදි්ද  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

පාර්ලිගම්්දතු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 
பொரொளுைன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 

COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 
 රු දිග්දෂ ්ගුණවර්ධාන ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කාානායකතුමනි, මා පහත වඳහන් ශයෝජ්නාව ඉදිරිප්හ 

කරනවා: 

"පාර්ලිශම්න්තුශ  වථාාවර නිශයෝග 554 ිට විධිවිධානවල ට මක් වඳහන්ව 
තිබුණ ද, නවවටනි පාර්ලිශම්න්තුශ  ප මුවටනි වභාවාරශආ ශව වය කිරීම වඳහා 

පාර්ලිශම්න්තු කටුතතු පිළිබඳ කාරක වභාව, කාානායකවරයා වභාපතිවරයා වූ 

ද, නිශයෝජ්ය කාානායකවරයා, නිශයෝජ්ය කාරක වභා වභාපතිවරයා, 

පාර්ලිශම්න්තුශ  වභානායකවරයා, විරුද්ධ පාර් ථවශආ නායකවරයා, ්ඩුක් 

පාර් ථවශආ රධාන වාවිධායකවරයා, විරුද්ධ පාර් ථවශආ රධාන 

වාවිධායකවරයා වහ ශ්හරීම් කාරක වභාව විසින් නම් කරනු ලබන තව්හ 

වාමාජික මන්ත්රීවරයන් දහනව ශදශනට ශගන් (59  වමන්විත විය ුතතු ය.   

 

ප්රශ්න්ය විෙසන ලදි්ද  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රජගේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 
அரசொங்கக் கணக்குகள் பற்றிய குழு 

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 
 

 රු දිග්දෂ ්ගුණවර්ධාන ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කාානායකතුමනි, මා පහත වඳහන් ශයෝජ්නාව ඉදිරිප්හ 

කරනවා: 

"පාර්ලිශම්න්තුශ  වථාාවර නිශයෝග 559 ිට විධිවිධානවල ට මක් වඳහන්ව 
තිබුණ ද, නවවටනි පාර්ලිශම්න්තුශ  ප මුවටනි වභාවාරශආ ශව වය කිරීම වඳහා 

රජ්ශආ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක වභාව, ශ්හරීම් කාරක වභාව විසින් නම් කරනු 

ලබන මන්ත්රීවරයන් විසි ශදශදශනට ශගන් (22  වමන්විත විය ුතතු ය.   
 

ප්රශ්න්ය විෙසන ලදි්ද  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 
அரசொங்கப் தபொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழு 

COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES  
 

 රු දිග්දෂ ්ගුණවර්ධාන ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කාානායකතුමනි, මා පහත වඳහන් ශයෝජ්නාව ඉදිරිප්හ 

කරනවා: 

පාර්ලිශම්න්තුශ  වථාාවර නිශයෝග 520 ිට විධිවිධානවල ට මක් වඳහන්ව 

තිබුණ ද, නවවටනි පාර්ලිශම්න්තුශ  ප මුවටනි වභාවාරශආ ශව වය කිරීම වඳහා 

ශපො ක වයාපාර පිළිබඳ කාරක වභාව, ශ්හරීම් කාරක වභාව විසින් නම් කරනු 

ලබන මන්ත්රීවරයන් විසි ශදශදශනට ශගන් (22  වමන්විත විය ුතතු ය. 
 

ප්රශ්න්ය විෙසන ලදි්ද  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිගම්්දතු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව  

සාොජිකය්ද නම් කිරීෙ 
பொரொளுைன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு: 

உறுப்பினர்கள் நியைனம் 
COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS: 

NOMINATION OF MEMBERS  
 

 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker)\ 

වභාශ  අවවරය ඇතිව මම පහත වඳහන් නිශ දනය ඉදිරිප්හ 

කරනවා. 

පාර්ලිශම්න්තුශ  වථාාවර නිශයෝග අාක 554ිට විධිවිධාන වහ 
අද දින පාර්ලිශම්න්තුව විසින් වම්මත කරන ලද ශයෝජ්නාව 

රකාරව, කාානායකවරයා වභාපතිවරයා වූ ද නිශයෝජ්ය 
කාානායකවරයා, නිශයෝජ්ය කාරක වභා වභාපතිවරයා, 
පාර්ලිශම්න්තුශ  වභානායකවරයා, විරුද්ධ පාර් ථවශආ 
නායකවරයා, ්ඩුක් පාර් ථවශආ රධාන වාවිධායකවරයා වහ 
විරුද්ධ පාර් ථවශආ රධාන වාවිධායකවරයා වමඟ පාර්ලිශම්න්තු 
කටුතතු පිළිබඳ කාරක වභාශ  ශව වය කිරීම වඳහා ශ්හරීම් කාරක 
වභාව විසින් මතු වඳහන් මන්ත්රීවරුන්  නම් කරන ලද බවට දටනුම් 
දීමට කටමට්හශතමි. 

 ගරු කමල් රාජ්පක්ෂ මහතා 

 ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 

 ගරු (මහාකාර්ය  ීව.එල්. පීරිවථ මහතා 

 ගරු ඩේලවථ ශද්වානන්දා මහතා 

 ගරු ඩලවථ අලහ් ශපරුම මහතා 

 ගරු විමල් ීමරවා  මහතා 

 ගරු මිටන්ද අමරීමර මහතා 

 ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාර මහතා 

 ගරු රවන්න රණතුාග මහතා 

 ගරු මිටන්ද වමරසිාහ මහතා 

 ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 

 ගරු රවුෆථ හකීම් මහතා 

 ගරු අනුර දිවානායක මහතා 

 ගරු ිවලාන් ශපශර්රා මහතා 

 ගරු රිවා්  බදිුතදීන් මහතා 

 ගරු ්ර්.එම්. රාජි්හ මද් කම බඩුඩාර මහතා 

 ගරු මශනෝ ගශන්වන් මහතා 

 ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 

 ගරු අලි වබ්රි රම්ම් මහතා 

217 218 
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ශයෝජ්නා පිළිබඳ දටනුම්දීම වහ දිනට නියමිත වටඩ කටුතතු.  
 

 රු ෙහි්දා රාජපක්ෂ ෙහසතා (අග්රාොතය  මුාල් අොතය  බුද්ධාශ්ාසන  ආ මික හසා සංසක්ෘිනක කටයුතු අොතය සහස නා රික 
සංවර්ධාන හසා ියවාස අොතයතුො) 
(ைொ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 කාානායකතුමනි, අද දින නයාය ප්රශආ වඳහන් අාක 5 වහ 2 ශයෝජ්නා - අතුරු වම්මත ගිණුම 2020 වහ ශද්ශීය භාඩුඩාගාර 

බිල්ප්හ ්ඥා පනත යටශ්හ ශයෝජ්නාව - මා ඉදිරිප්හ කරනවා. 

 
 

අතුරු සම්ෙත ගිණුෙ (2020) 
கணக்கு வொக்குப் பணம் (2020) 

VOTE ON ACCOUNT (2020) 
[පූ.භා. 50.02] 
 

 රු ෙහි්දා රාජපක්ෂ ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ගරු කාානායකතුමනි, මා පහත වඳහන් ශයෝජ්නාව ඉදිරිප්හ කරනවා. 

 

219 220 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

 

221 222 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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223 224 



පාර්ලිශම්න්තුව 

  

225 226 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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227 228 



පාර්ලිශම්න්තුව 

  

229 230 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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231 232 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 
 

233 234 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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235 236 



පාර්ලිශම්න්තුව 

  

237 238 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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239 240 



පාර්ලිශම්න්තුව 

  

241 242 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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243 244 



පාර්ලිශම්න්තුව 

  

245 246 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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247 248 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

249 250 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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251 252 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

253 254 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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255 256 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

257 258 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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259 260 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

261 262 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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263 264 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

265 266 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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267 268 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

269 270 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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271 272 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

273 274 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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275 276 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

277 278 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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279 280 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

281 282 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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283 284 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

285 286 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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287 288 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

289 290 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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291 292 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

293 294 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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295 296 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

297 298 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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299 300 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

301 302 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝවථතු 27 

 

303 304 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

305 306 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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307 308 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

309 310 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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311 312 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

313 314 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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315 316 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

317 318 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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319 320 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

321 322 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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323 324 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

325 326 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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327 328 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

329 330 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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331 332 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

333 334 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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335 336 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

337 338 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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339 340 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

341 342 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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343 344 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

345 346 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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347 348 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

349 350 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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351 352 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

353 354 

[ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මහතා] 



2020 අශගෝවථතු 27 

 

355 356 



පාර්ලිශම්න්තුව 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු කාානායකතුමනි, අතිගරු ජ්නාධිපති ශගෝඨාභය 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාශේ නායක්හවශයන් පිිටුප වූ නව රජ්ශආ 

අග්රාමාතය ධුරයට අමතරව මුදල් අමාතයවරයා ව ශයන් මා වටඩ 

භාර ගනු ලටබුශ , 2020 අශගෝවථතු මව 58වන දිනි.  

ශකොවි්  -59 වවාගතය හමුශ  ශබොශහෝ රටවල් අති ින් 

 කෂථකර වහ අවරණ ත්හ්හවයට ප්හ වූ අවවථාාවක, ශලෝක ශවවඛය 

වාවිධානය ඇතුළු අශනට ්හ ජ්ාතයන්තර වාවිධාන පිළිශගන 

තිශබනවා, ලාකාව වවාගත ත්හ්හවයට වාර්ාකව මුහුණ දී ඇති 

බව. පාර්ලිශම්න්තුව පවා ක්රියා්හමකව ශනොපවතින අවවථාාවක 

වුවද, වාවිධානා්හමක වටඩ පිළිශව ක් විටතව රශේ ්යතන 

වූහය  ක්තිම්හව කටුතතු ක  නිවා ඒ අවවථාාවට අපට 

නිර්මාණශීලිව මුහුණ දීමට හටකි වුණා. ශවවඛය ක්ශෂ ්රය, ්රිවිධ 

හමුදාව වහ පරිපාලන වුහය ශමන්ම බටාට  පද්ධතිය ඇතුළු රශේ 

්ර්ථික මර්මවථාාන ඉතා ශහොඳින් ශමශහයවන්න රශේ දූරදර්ශී 

නායක්හවයට හටකි වුණා. රට අගුලු දමා තිබුණු අවවථාාවක, රශේ 

්ර්ථික කටුතතු ක්රියා්හමක කරන්න අවවථාාව වටලසුවා. 

විශ  ෂශයන්, කෘෂිකර්මාන්තය පව්හවාශගන යන්න විශ  ෂ 

පහසුකම් ලබා  කන්නා.  

අපි 2059 ශනොවටම්බර් මාවශආදී ශමම රජ්ය භාර ගන්නා විට 

රශේ ්ර්ථිකය තිබුශඩු ඉතාම අවදානම් ත්හ්හවයකි. අප 205(දී 

රට භාර ශදන ශකොට රශේ ්ර්ථික වර්ධන ශ ගය සියයට 4්හ, )්හ 

අතර පටවතුණ්හ එම ත්හ්හවය රම රමශයන් පහ  ශගොවථ 2059 

වවර අවවාන වන විට දට ණු ්සියාශ  අක්ම ්ර්ථික වර්ධන 

මේටමට, එනම් සියයට 2 දක්වා අක් ශවලා තිබුණා. රශේ වයාපාර 
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කඩා වටටිලා තිබුණා. ශද්ශීය ඉදිකිරීම් කර්මාන්තවලට, ඖෂධ 

වමාගම්වලට, ශපොශහොර වමාගම්වලට බිල්ප්හ ශගවා තිබුශඩු 

නටහට. ඒ අනුව, 2059දී ශනොපියවූ බිල්ප්හවල එකතුව රුපියල් 

බිලියන 2(2ක්.  ඒ කියන්ශන්, ද  ජ්ාතික නිෂථපාදිතශයන් සියයට 

2.3කට වටිව රමාණයක් ශම් අවුරුද්ශද් අපට දරා ගන්න සිද්ධ 

ශවලා තිශබනවා. 2059දී අය වටය ිටඟය සියයට ).8ක් කියලා 

වාර්තා වුණාට ඇ්හතටම අය වටය ිටඟය ශම් ශනොශගවූ බිල්ප්හ 

එක්ක සියයට 9ට වටිව අගයක් ගන්නවා.  

ශම් සියල්ල නිවා ්ර්ථික කටුතතු අඩා  ශවලා තිබුණා. පටවති 

ඒ ත්හ්හවය තු  ්ර්ථිකය වාශකෝකනය ශවලා තිබුණා. එවටනි 

ත්හ්හවයක් තු  පටවති බ ක රමය කිසි  ශලවකව්හ ්ර්ථිකයට 

ල්හශ්හජ්නයක් ශලව ක්රියා්හමක වුශඩු නටහට. ඒ වන විට රශේ 

පටවති ඉහ  ශපොලී අනුපාත ශද්ශීය ්ර්ථිකයට වරිලන නව 

්ශයෝජ්න අවවථාා වඳහා කිසි ක ඉඩක් ලබා  කන්ශන් නටහට. අශ්  

රශේ මිනිසුන් තු  තිශබන නිර්මාණශීලි වයවවායක්හවය මල්ලල 

ගන්වන්න ශම් පටවති ්ර්ථික වුහය තු  කිසි ක ඉඩක් තිබුශඩු 

නටහට. ශම් ත්හ්හවය පසුගිය වවරවල රශේ සිටි කිසි ක පාලකයට ට 

ශ්හරුම් ගන්න බටරි වුණා. 

ශකොවි්  වවාගතය පටන් ගන්න්හ ඉවථශවල්ලා තමි, වටටී 

තිබුණු ්ර්ථිකය ශගොඩ ගන්න,  ්ර්ථික පුනර්ජ්නන ්රම්භය  

කියලා පටශක්ජ් එකක් රජ්ය විසින් හඳුන්වා  කන්ශන්; සුළු හා මධය 

පරිමාණ කර්මාන්තවලට අක් ශපොලී යටශ්හ ණය දීම වහ එවකට 

පටවති ණය රතිවූහගත කරන්න පටන් ග්හශ්හ; ශකොවි් වලින් 

පවථශව  lockdown එක ්රම්භ කරලා මාවයක් යන්නට ම්හශතන් 

විය හටකි වූ අවදානම මනාව ශ්හරුම් අරශගන, ඊට්හ වඩා පුළුල් 

පටශක්ජ්යක් ජ්නතාවට හඳුන්වා   කන්ශන්. ඒ තුළින්, රශේ 

වයවවායකයාට, ශද්ශීය කර්මාන්තකරුවාට අප ශනොසිූ 

්කාරයට ්ර්ථිකය තු  කටුතතු කරමින් රැඳී ඉන්න හටකි ශවලා 

තිශබනවා. අපනයන ්දායම ශනොසිූ ශලව වටිව ශවලා 

තිශබනවා. 

ශමවටනි පසුබිමක තමි ජ්නාධිපතිතුමාශේ  ශවවභාගයශආ 

දටක්ම  රතිප්හති මාලාව ඉදිරිප්හ කශ  . ශම් රතිප්හතිය ශද්ශීය 

වයාපාරිකයා මූලික කරග්හ රතිප්හතියක්. ශම් රතිප්හතිය තුළින් 

රශේ ව ම අවථවක මුල්ලකම සිටින පුරවටසියට ශේ මූලික 

අිතිවාසිකම්, ඒ කියන්ශන් ්ර්ථික ව ශයන් බලගටන්වූ සුරක්ෂිත 

රටක ීවව්හීමශම් අභිලාෂය ලදාකර ශදන්න හටකියාව ලටශබනවා. 

ශමම පුළුල් අභිලාෂය වාක්ෂා්හ කර ගන්න හටකි වන පරිදි ශද්ශීය 

්ර්ථිකය පුළුල් ව ශයන් විග්රහ කරලා තමි අමාතයාා වල විෂය 

පාය  තීරණය කශ  . ශම් හටම අමාතයාා යකටම පවරන විෂය 

පාය අධයයනය කශ ෝහ ඇ්හතටම ශවවභාගයශආ දටක්ම කරා 

යන මාවත ඉතාම පටහටදිලිව ශපශනනවා. 

2019 වර්ෂශආ ශනොවටම්බර් මව ජ්නාධිපතිතුමා ප්හ 

ශවනශකොට, නව රජ්යක් ප්හ කර ශගන අලු්හ ්ර්ථික 

රතිප්හතියක් තුළින් ශම් රටට ශහොඳ ්ර්ථිකයක් ශදන්න තිබුණු 

අවවථාාව එවකට පටවටති සුළුතර රජ්ය විසින් අිටමි ක ා. ශනොශගවූ 

බිල්ප්හ ශගවන්න අව ය වාශ ෝධන ශපබරවාරි මාවශආ දී මා 

විසින් ඉදිරිප්හ ක ා. නමු්හ එදා බහුතර බලයක් තිබුණු, අද 

විපක්ෂය එදා ඒකට බාධා ක ා. එදා ්ර්ථිකය පණගන්වන්නට 

තිබුණු අවවථාාව ශම් තීරණය්හ වමඟ පරක්ට  වුණා. එවටනි 

ත්හ්හවයක් තු  තමි 2020 වර්ෂය ශවනුශවන් ශතවන පරිපූරක 

ඇවථතශම්න්තුවක් ශම් ගරු වභාවට ඉදිරිප්හ කරන්න අද 

සිද්ධශවලා තිශබන්ශන්. 2020 වර්ෂශආ වට් තටම්බර් සිට 

ශදවටම්බර් දක්වා වූ මාව (ක කාලය වඳහා රජ්ශආ වියදම් දරන්න 

රුපියල් බිලියන 5,900ක් ශවන් කර ගන්න වහ ඒ ශවනුශවන් 

රුපියල් බිලියන 5,300ක ණය සීමාවක් අනුමත කර ගන්න තමි 

ශම් පරිපූරක ඇවථතශම්න්තුව ඉදිරිප්හ කරන්ශන්. ශමම සියලු 

පරිපූරක ඇවථතශම්න්තු 2020 වර්ෂශආ ඉදිරිප්හ කරන විවර්ජ්න 

පනත මඟින් අපි ඉදිරිශආදී ඉදිරිප්හ කරනවා. 

2020 වර්ෂශආ ප මු මාව 8 තු  මුළු රාජ්ය ්දායම රුපියල් 

බිලියන 950ක් පමණ ලබාගනු ඇතටි අශ් ක්ෂා කරනවා. ප මු 

මාව 8 තු  රජ්ශආ ශව වකයන්ශේ පිවනිව වඳහා රුපියල් බිලියන 

425ක් පමණ වටය වුණා. ඒ අතරින් ශපොලී ශගීමම් වඳහා රුපියල් 

බිලියන )74ක් වටය වන අතර රජ්ශආ වහනාධාර හා ශවන්හ 

වාරාම වඳහා රුපියල් බිලියන 390ක් පමණ වටය ශවනවා. ඒ 

අතරම 2059 වර්ෂශආ සිට ශනොශගවූ බිල්ප්හ පියීමම වඳහා ද 

වි ාල මුදලක් ශගීමමට සි ක වනවා. ශම් අනුව රජ්ශආ වියදම් යම් 

රමාණයකට ක මනාකරණය කරමින් පවතින අතර, ඉදිරිශආදී 

ඉහ  ්ර්ථික වර්ධන අනුපාතයක් වමඟ රජ්ශආ අය වටය ිටඟය 

අක් කිරීමට අපි පියවර ගනිමින් සිටිනවා. 

පසුගිය කාලය තු  මුළු ණය කලශෙන් හරි අඩක් විශද්ශීය 

ණයවලින් වමන්විත වුණා. ශමම ත්හ්හවය තු  රුපියල් බිලියන 

9කට ්වන්න සියලු වයාපෘති ණය නටවත වමාශලෝකනය 

කරන්න රජ්ය තීරණය ක ා. ශම් තු  ශද්ශීය 

ශකොන්්රා්හකරුවන්ශගන් අක් මිලට ඉුපකර ගන්න වමහර 

වයාපෘති තිශබනවා. වමහර වයාපෘතිවල ඇ්හතටම වමාජ්ීයය ශහෝ 

්ර්ථික රතිලාභයක් නටහට. අපි ශමම වයාපෘති ක්රියා්හමක කිරීම 

වම්පූර්ණශයන්ම නතර කරනවා කියලා ශමින් අදහවථ කරන්ශන් 

නටහට. අපි ශමිටදී ණය ශවනුවට ්ශයෝජ්න රවර්ධනය කරන්න 

මූලිකවම කටුතතු කරනවා. ශම් රතිප්හතිය තුළින් රජ්ශආ වටය බර 

අවම කරලා ්ර්ථිකය වර්ධනය ීමමට ඉඩ වලවථවන්න පුළුවන් 

කියන එක අශ්  වි ථවාවයි. 

අපි දීපු ශපොශරොන් ක ඉුප කරන රජ්යක්. අපි දීපු ශපොශරොන් ක 

නිසියාකාරව ඉුප කරන නිවා තමි මටතිවරණයට කලින් ශදන්න 

ශපොශරොන් ක වුණු රැකියා 5)0,000 මටතිවරණය අවවන් ශවලා වති 

ශදකක් තු  ශදන්න පටන් ග්හශ්හ. අපි නිර්මාණය කරපු ශම් ්ම 

බලකාය ශවනදා රැකියා ශදනවා වාශේ කාර්යාලවලට සීමා 

වන්ශන් නටහට. ්ර්ථික කටුතතුවලට වෘජුවම දායකවන 

බලකායක් ශලව ඔවුන් කෘෂි කර්මාන්තය, ඉදිකිරීම් වටනි වූ අා  

ශවත ශයොමු කරනවා. ඔවුන්ව නිසි වෘ්හතීයමය හටකියාවන්ශගන් 

වන්නද්ධ බලකායක් කරනවා. ඒ තුළින් වමාජ්ශආ  ක් ප්හ පවුල් 

වවි බල ගන්වනවා.  

අපි ශම් රජ්ය භාර ගන්න ශකොට අල්ශපශන්හතිශආ සිට මහා 
පරිමාණ යන්්ර ූත්ර දක්වා ශම් රටට ්නයනය කරනවා. සියෙලා 

විතරක් ශනොශවි, ශද්ශීය ශගොවියාට හානිකර ශලව හඳුන්කූරු, 

ගම්මිරිවථ, කහ පවා ්නයනය ක ා; වරුාගලු්හ ශගනාවා; ශවවක් 

කූක්්හ ශගනාවා. ශම් තුළින් ශද්ශීය කර්මාන්තකරුවා 

අධධර්යව්හ වන අතරම නව නිෂථපාදන ශවශ ඳශපො ට ශගන 

ඒමට්හ ඔවුන් මටළි ශවලා තිශබනවා. අශ්  විශද්  වාචිත ඇ්හත 

ව ශයන්ම භාවිත කරලා තිශබන්ශන් අතයව ය ශනොවන භාඩුඩ 

්නයනය කිරීම වඳහාි. ශම් ශහ තුව නිවා අශ්  විනිමය අනුපාත 

අනව ය ශලව ලච්කාවකනය වනවා. ශම් පිළිබඳව ශහොඳින් 

අවශබෝධ කරශගන අපි ්නයනය අතයව ය භාඩුඩවලට 

පමණක් සීමා කරලා තිශබනවා. ශමිට රතිලල අද අපට 

ශපශනනවා. ශම් තුළින් විනිමය අනුපාතය වථාාවර මේටමක 

පව්හවා ගන්න අපට හටකි ශවලා තිශබනවා. ශම්වාශආ අවවාන 

රතිලලය ලබන්ශන් කවුද  අශ්  ශද්ශීය වයවවායකයා; අශ්  

පාරිශභෝගිකයා. ඇ්හශතන්ම අශ්  ජ්නතාව. 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට වගකීමක් තිශබනවා, ශම් රශේ 

්ර්ථිකය පණගන්වන්නට. ජ්නාධිපතිතුමා ඇතුළු අශ්  රජ්ය ශම් 

වගකීමට ලර ශදන්ශන් ඒ පිළිබඳව ශහොඳ අවශබෝධයකින්. 

 ශවවභාගයශආ දටක්ම  වාකල්පය යාාර්ායක් කිරීමට ශම් රජ්ය 

හා  එක් වන ශලව අප ඔබශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු කාානායකතුමනි, අද දින නයාය ප්රශආ අාක 5 දරන 

විෂයයට අදා  සිාහල හා ශදම  භාෂා පාඨවල නිවටරැදි කිරීම් 

සභා ත කරනවා. 

ප්රශ්න්ය සභාිමමු  කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

[පූ.භා.50.53] 

 
 රු පාඨලී චම්පික රණවක  ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු කාානායකතුමනි, ශම් නව පාර්ලිශම්න්තුශ  අද මශේ 

ප මු කාාව සි ක කරන ශමොශහොශ්හ  මා ප මුශවන්ම ඔබතුමාට 

මශේ ශගවරවනීය රණාමය පිරිනමනවා. වයවවථාාදායකය, 

විධායකය, අධිකරණය කියන ශම්  ට ලුනු තුන මත සිටිමින්, 

වමබරතාශවන් ුතතුව, පක්ෂ-විපක්ෂ සියලුශදනාශේම අදහවථවලට 

කන් ශදමින් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඉදිරි අවුරු ක පශහ දී  රැශගන 

ය මට ඔබතුමාට හටකි ශවි කියලා අපි බලාශප ාාශරෝහතු වනවා. 

ගරු කාානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුවට සුවිශ  ෂී බලතල 

ශදකක් අශ්  ්ඩුක්රම වයවවථාාශවන් නිර්මාණය කරලා 

තිශබනවා. එක් බලතලයක් තමි, නීති තටනීශම් ල්හතරීතර 

වථාානය හටටියට පාර්ලිශම්න්තුව ශතෝරා ශගන තිබීම. එය 

්ඩුක්රම වයවවථාාශ  7)වටනි වයවවථාාශවන් ඉතා නි ථචිතව 

වඳහන් කර තිශබන වගකීමක්. ඒ වාශේම ශම් රශේ ර ාාජ්ය 

මූලයශආ වගකීම වම්පූර්ණශයන්ම පටවරී තිශබන්ශන්්හ 

පාර්ලිශම්න්තුවට. ්ඩුක්රම වයවවථාාශ  5(8වටනි 

වයවවථාාශවන් එම රාජ්ය මූලයශආ වගකීම පාර්ලිශම්න්තුවට පටන 

ීම තිශබනවා. ශමම මූලික වගකීම් ශදක තමි ශම් රට ශවනුශවන්, 

රශේ ්ර්ථිකය ශවනුශවන් හා ශපො කශ  ශම් රශේ ලක්ෂ 220ක් වූ 

ජ්නතාව ශවනුශවන් ශමම පාර්ලිශම්න්තුශ  සිටින ඔබතුමා ඇතුළු 

ශම් 224 ශදනාශේ පරම වගකීම ශවන්ශන්.  
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අද ගරු අග්රාමාතයතුමා මුදල් ඇමතිතුමා ශලව අතුරු වම්මත 

ගිණුමක් ඉදිරිප්හ ක ා. එතුමා  ඉදිරිප්හ ක  ශම් අතුරු වම්මත 

ගිණුශම් වාරාා ය ග්හශතෝහ, වට් තටම්බර් 05 වටනිදා සිට 

ශදවටම්බර් 35 වටනිදා දක්වා පුනරාවර්තන වියදම් වඳහා රුපියල් 

බිලියන )53ක්, රාේධන වියදම් වඳහා රුපියල් බිලියන 33)ක් 

වාශේම ශදවන ලපශල්ඛනශආ වඳහන් වියදම් වඳහා රුපියල් 

බිලියන 79)ක් ශලව රුපියල් බිලියන 5,7(4ක් ඉදිරිප්හ කරලා 

තිශබනවා. ගරු අගමටතිතුමාශේ කාාශ  නම් කි ශ  රුපියල් 

බිලියන 5,900 කියාි. නමු්හ ශම් ශල්ඛනශආ තිශබන්ශන් රුපියල් 

බිලියන 5,7(4ක් ශලවි.  

රුපියල් බිලියන 5,300ක් ණය ගටනීමට ශයෝජ්නා කරලා 

තිශබනවා. ශමිට ඉතාම වරල ශ්හරුම ශමයි. ශම් රුපියල් 

බිලියන 5,7(4න් රුපියල් බිලියන 5,300ක් ණය ගන්නවාය 

කියන්ශන් ඊ ඟ මාව හතශර්දී අශ් ක්ෂිත රාජ්ය ්දායම රුපියල් 

බිලියන ((4ක් කියන එකි. ඒක තමි ශමිට ඉතාම වරල අදහව 

වන්ශන්. ශමිට අවවන් වගන්තිශයන් රශේ ණය සීමාව රුපියල් 

බිලියන 740කින් ඉහ  නටාීමමට්හ ශයෝජ්නා කර තිශබනවා. ශම්ක 

තමි ශම් අතුරු වම්මත ගිණුශම් වරල වාරාා ය. 

ගරු කාානායකතුමනි, ශම් 2020 වර්ෂය සුවිශ  ෂී වර්ෂයක්. 

්ඩුක්රම වයවවථාාශ  5(8වටනි වයවවථාාශවන් රාජ්ය මූලය 

වඳහා ලබා දී තිශබන වගකීම අනුව නි ථචිත අය වටය ශල්ඛනයක් 

ශනොමටතිව ශගීම ගිය වර්ෂයක් හටටියට ශම් වර්ෂය ඉතිහාවයට 

එකතු වනවා. 2054 වර්ෂශආදී්හ ශමවටනි ත්හ්හවයක් ඇති වුණු 

බව අපි දන්නවා. ජ්නාධිපතිවරණයක් පටවට්හවුණා, මහ 

මටතිවරණයක් පව්හවන්න නියමිතව තිබුණා, අතුරු වම්මත 

ගිණුමක් තිබුණා. නමු්හ ඒ රජ්ය වහාම සියලුශදනාශේම 

එකඟතාශවන් අය වටය ශල්ඛනයක් 2054 වර්ෂයට ශගනාවා. 

නමු්හ ශනොවටම්බර් මාවශආ 5) වටනි දා ජ්නාධිපතිතුමා ප්හ වුණ්හ, 

2020 වර්ෂ යට නි ථචිත අය වටය ශල්ඛනයක් ශගශනන්න ශම් 

රජ්යට හටකියාවක් ලටබුශඩු නටහට. ඒ අනුව පසුගිය රජ්ය 2059 

ඔක්ශතෝබර් මාවශආ වම්මත කරපු අතුරු වම්මත ගිණුශමන්, 2020 

අශර ල් 30 වන දා දක්වා ගමන් ක ා. දටන් වට් තටම්බර් 05 වන දා 

සිට ශදවටම්බර් 35 වන දා දක්වා තව්හ අතුරු වම්මත ගිණුමක් 

ඉදිරිප්හ කර තිශබනවා. එතශකොට පටන නඟින ගටටලුව තමි, 

අශර ල්  තිශහන් පටන් ශගන  වට් තටම්බර්  ප මුවන දා දක්වා වූ 

වියදම් පාර්ලිශම්න්තුවට ශනොදන්වා ශම් ්ඩුක්ව ශකොශහොමද සි ක 

කරශගන ගිශආ කියන එක.  

ශම් කාරණශආදී මම විශ  ෂශයන්ම මතක් කරන්න කටමටතිි, 

අපශේ මුදල් අමාතයාා ශආ ශල්කම්තුමා 2020 මාර්තු 50 වන දා 

නිට ්හ ක  කරශල්ඛය ගටන. එතුමා එිට වඳහන් කර තිශබනවා, 

්ඩුක්රම වයවවථාාශ  540.(3  අනු වයවවථාාව යටශ්හ 

ජ්නාධිපතිතුමා නිශයෝග කර තිශබනවාය කියලා, මටි මාවය 

දක්වා මුදල් වියදම් කරශගන යන්න. ඉතාම වටදග්හ කාරණය 

ශම්කි. එතුමා 2020.03.23 වන දා මටතිවරණ පූර්ව මූලය 

ත්හ්හවය රකා යට ප්හ ක ා. එිට ශදවටනි පරිච්ශේදශයන් එතුමා 

ශමශව  වඳහන් කරනවා. I quote:  

 “…by His Excellency the President and a Vote on Account under 
Section 150 (c) was approved to facilitate the announced 
Parliamentary elections and honour the above-mentioned claims …”  

ශම් කියන්ශන් ශමොකක්ද  Vote on Account එකක් 

තිශබනවා කියලාි ශම් කියන්ශන්. Vote on Account එකක් - 

අතුරු වම්මත ගිණුමක් - වම්මත කරන්න ෑන  පාර්ලිශම්න්තුව 

මිවක් මුදල් ශල්කම්තුමාව්හ, අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාව්හ 

ශනොශවි.  

ගරු කාානායකතුමනි, ්ඩුක්රම වයවවථාාශ  540. (3  අනු 

වයවවථාාව අනුව ගටටලුවක් තිශබනවා. එිට ශමශව  වඳහන් වනවා: 

"යම්කිසි වර්ෂයක විවර්ජ්න පන්හ ශකොුපම්පත නීතිය බවට ප්හ ීමමට ශපර 

ජ්නාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හරිනු ලටබූ අවවථාාවක- 

 ඒක තමි ශමවර වුශඩු. 

"පාර්ලිශම්න්තුව විසින් රජ්ශආ ශව වාවන් වඳහා මුදල් ශවන් කර 

ශනොමට්හශ්හ නම් අභිනව පාර්ලිශම්න්තුව රැවථීමමට නියමිත දින සිට මාව 

තුනක් ඉට ්හ වන ශතක් -  

රැවථවන දිනශආ සිට මාව තුනක් ඉට ්හ වන ශතක්. 

"රජ්ශආ ශව වාවන් වඳහා යම්කිසි මුදලක් අව ය ශවතටි ජ්නාධිපතිවරයා 

වලකි නම් ඒ මුදල ඒකාබද්ධ අරමුදශලන් නිට ්හ කිරීමට්හ, වටය 

කිරීමට්හ නියම කිරීමට ජ්නාධිපතිවරයාට බලය ඇ්හශ්හ ය   

ඒ කියන්ශන්, පාර්ලිශම්න්තුව රැවථවන දිනශආ සිට ඉදිරියට 

මාව තුනක් වියදම් කරන්න බලය දී තිශබනවා මිව, 

පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හරිනු ලටබූ දින සිට එතුමාට එවටනි 

බලයක් ශහෝ ඒ වාශේම මුදල් අමාතයාා ශආ ශල්කම්වරයා රකා  

කරන පරිදි අතුරු වම්මත ගිණුමක් ඇති කිරීශම් බලයක් 

ශනොතිශබන බවි අපශේ වථාාවරය. මම ිටතනවා, ගරු 

අග්රාමාතයතුමා මුදල් ඇමතිවරයා හටටියට ශම් පිළිබඳව රකා යක් 

ක  ුතතුි කියලා. ශමොකද, එතුමා 2020 ප මු මාව අට තු  

අශ් ක්ෂිත මුළු රාජ්ය ්දායම වහ වියදම් පිළිබඳව පුශරෝකානයක් 

ක ා. ශම් වවශර් අය වටය ශල්ඛනයක් නට්හනම් විශ  ෂශයන්ම 

අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, ශම් වවශර් රාජ්ය ්දායම වකවථ ීම 

තිශබන්ශන් ශකශව ද, රාජ්ය ්දායමට විවිධ වටය ශීර්ෂ යටශ්හ බ ක, 

වර බ ක හා ඍජු බ ක වහ ශවන්හ ්කාරයට ඒ ්දායම් රජ්යට ගලා 

්ශ  ශකශව ද යන්න පිළිබඳව්හ, රාේධන වියදම් ඇතුළුව රජ්ශආ 

වියදම් පිළිබඳව්හ, අශනට ්හ කාරණා පිළිබඳව්හ වවිවථතර 

වාර්තාවක් ලබා ශදන්න කියලා. ශම් විවාදය අවවන් ීමමට ශපර 

එතුමා ගරු වභාවට වවිවථතරව ඒවා ලබා ශදි කියලා අපි හුශදක්ම 

බලාශපොශරෝහතු වනවා. ශමොකද, වයවවථාාශවන් ශම් බලය ලබා දී 

තිශබන්ශන් ජ්නාධිපතිතුමාටව්හ, මුදල් ශල්කම්තුමාටව්හ 

ශනොශවි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට නිවා. 

ගරු කාානායකතුමනි, අද ශම් රශේ ්ර්ථිකය ද්වි්හව මූලය 

අර්බුදයකට හසු ශවලා තිශබනවා. ප මු එක තමි, ශකොවි්  - 59 

අර්බුදයට ශපර සිට පටවතශගන ්පු ශම් රශේ ණය පිළිබඳව 

පටවශතන අර්බුදය. එය ශදයාකාරි. එකක්, රජ්ශආ වියදම් වකවථ 

කර ගටනීමට රාජ්ය ්දායම් කිසිශව ්හ රමාණව්හ ශනොීමම. ශදවන 

කාරණය, විශද්  මූලයවලින් ලබා ගන්නා ලද ණය ශගීමමට 

තිශබන්නා වූ දරුණු අපහසුතාව; දරුණු අර්බුදය.  

අද ගරු අග්රාමාතයතුමාශේ කාාශවනු්හ ශපනී ගිය ශද්්හ, මශේ 

තක්ශව රුව අනුව්හ රජ්ශආ ්දායම ශම් වර්ෂශආ රුපියල් බිලියන 

5,500ි. නමු්හ, ්ඩුක්වට සිද්ධ වනවා  අපි ලබාශගන තිශබන 

ණයවල ශපොලිය පමණක් ශමවර ට්රිලියනයකට ්වන්න 

රමාණයක් ශගවන්න. එතශකොට, අශ්  රශේ ඉතිහාවශආ 

ප මුවටනි වතාවට ්ඩුක්ශ  ්දායම වම්පූර්ණශයන්ම රජ්ය 

ලබාශගන තිශබන ඒ ණයවල ශපොලිය ශගීමමට පමණක් 

රමාණව්හ වන ත්හ්හවයකට ඇද වටටී තිශබනවා. අශ්  රජ්ය 

යටශ්හ ්වන්න ව ශයන් රුපියල් බිලියන 2,000ක් පමණ තිබුණු 

රජ්ශආ ්දායම, රුපියල් බිලියන 5,000ක් දක්වා -ඒ කියන්ශන් 

අඩකින්,- අක් කරශගන තිශබනවා, ශම් රජ්ය 2059 ශදවටම්බර් 05 

දින සිට සි ක කරන ලද අමශනෝඥ බ ක රතිප්හතිය, ්ර්ථික 

රතිප්හතිය නිවා. අද රට එවටනි රාජ්ය මූලය අර්බුදයකට ලක් 

ශවලා තිශබනවා. ඒ රාජ්ය මූලය අර්බුදය  ශකොවි්  - 59 වවාගතය 

නිවා ඇති ශවච්ක ශදයක් ශනොශවි, රජ්ශආ බ ක රතිප්හතිය නිවා 

ඇති කර ග්හත ශදයක්. 

ඒ වාශේම, මම මතක් කරන්නට ෑන , ශම් ශකොවි්  අර්බුදය 

එන්නට ශපර ශම් වවශර් ප මුශවනි මාව තුශන්දී්හ ්ර්ථිකශආ 

වර්ධනය ඍණ 5.)ක් බව. ඒක තමි රජ්ශආ රගති වාර්තාව. 

්සියානු වාවර්ධන බටාට ශ  පුශරෝකානය  අනුව ශම් වවශර් මුල් 

399 400 



පාර්ලිශම්න්තුව 

කාලශආ ්ර්ථික වාශකෝකනය ඍණ 5.)ි. ඒ වාශේ ශනොශයක් 

්කාරශආ පුශරෝකාන තව්හ තිශබනවා. ශකශව  ශවත්හ අපි 

මතක තබාගත ුතතුි, ශම් සියලු  ්ර්ථික අර්බුද  ශකොවි් වලට 

මුවා ීම යට කරන්නට බටරි බව. ශමොකද, ශකොවි්  එන්නට ශපර ශම් 

වවශර් මුල් මාව තුශන්දී්හ රශේ ්ර්ථික වර්ධන ශ ගය ඍණ 

5.)කට පරිවර්තනය ශවලා තිබුණු බව අපි ශබොශහොම පටහටදිලිව 

රකා  කරන්නට ෑන .  

ගරු කාානායකතුමනි, ඒ වාශේම අද රශේ ව්හමන් ත්හ්හවය 

ට මක්ද  අද රාජ්ය මූලය අර්බුදය රජ්ශආ බ ක රතිප්හතිය විසින් 

ශදගුණ ශදගුණ කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම අශ්  ්ඩුක්ව විසින්, 

අශ්  ිටටපු මහ බටාට  අධිපතිවරයා විසින් ඇති කරන ලද 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 7.2ක වාචිත අද ශයොදා ගන්ශන් 

ට මක් වඳහාද  අද ඒවා ශයොදා ගන්ශන් විශද්  ණය ශගවන්නට. 

ශම් ්නයන පාලනය කරලා තිශබන්ශන් ශද්ශීය 

වයවවායකයා රකින්නද  නටහට. රුපියල පාලනය කිරීම වඳහා ශම් 

වවශර් අශර ල් 5)ශවනි දා සිට ්රක්ෂණවාදී ්නයන තහනමක් 

දිය්හ කරලා තිශබනවා. ්නයන තහනම දිය්හ කරලා විශද්  

මුදල් වියදම් කිරීශම් බලය නිලධාරින් කිිටප ශදශනට  අතට 

අරශගන තිශබනවා. ශම් තුළින් ශමොකක්ද ශවන්ශන්  ශම් තුළින් 

ඔය කියන විධියට ශද්ශීය වයවවායකයා  ක්තිම්හ ශවනවා නම්, 

ශද්ශීය ශවශ ඳ ශපො   ක්තිම්හ ශවනවා නම් අපි ඉතාම වතුුපි. 

කිසිම ්කාරයක විදයානුකූල රමශ දයකින් ශතොරව වහමුලින්ම 

්නයන නතර කිරීම නිවා විශ  ෂශයන්ම රාේධන භාඩුඩ වඳහා 

තිශබන රශේ ්ර්ථිකයට ඇති කර තිශබන බලප ම ඉතාම රබලි. 

ශදවටම්බර් 35ශවනි දා ශවනශකොට රශේ ්ර්ථික වර්ධන ශ ගශආ 

ඍණ අගශයන් අපට බලා ගන්නට පුළුවන් ශවි ශම් අමශනෝඥ 

ක්රියාශ  තරම. ඒ අනුව අනිවාර්යශයන්ම ඊ ඟ වවශර්දී ශම් 

නාටකය ශම් ්කාරශයන්ම කරශගන යන්නට බටහට. ශමොකද, ඒ 

්නයන සීමා කරලා, ඒ ්නයන ශගොඩ නටඟීම වඳහා අශ්  රජ්ය 

විසින් ශගොඩ නඟපු වාචිත පාවිච්චි කරලා ණය ශගවලා, එයට 

වන්දි ශගීමම වඳහා ්නයන සීමා කරලා, අතයව ය ඖෂධ ශගන 

ඒම නතර කරලා,  අශනට ්හ රාේධන භාඩුඩ ශගන්ීමම නතර 

කරලා, ්හාර ද්රවය ශගන්ීමම නතර කරලා ශම් ක්රියාව කරන්නට 

බටහට; ශම් ශද්ශීය කර්මාන්ත ශගොඩ නටඟීම කරන්නට බටහට. කවර 

්කාරශආ ශද්ශීය කර්මාන්ත කරන්නද අපට  කයතාව 

තිශබන්ශන්, කවර ක්ශෂ ්ර වම්බන්ධශයන්ද  ශද්ශීය කර්මාන්ත 

ඇති කරන්නට පුළුවන් වන්ශන් කියන එක පිළිබඳව පූර්ව 

විදයානුකූල නිගමනයකින් ශතොරව ශම් ්කාරශආ රතිප්හති 

ක්රියා්හමක කිරීශමන් සිද්ධ ශවන්ශන් ශම් ්ර්ථික අගාධය තව්හ 

අර්බුදයකට ලක්ීමම විතරි.  

මම ශම් අවවථාාශ දී ශබොශහොම පටහටදිලිව ශමය කියනවා. 

රජ්ය ිටතාශගන ඉන්නවා නම් අනාගතශආදී විශද්ශීය මූලය 

ශවශ ඳ ශපො වලින්, -2050- 205( කාලශආ සි ක ක ා වාශේ- 

මුදල් රැවථ කර ගන්නට පුළුවන් කියලා, වථධවරී බටඳුම්කර ගන්නට 

පුළුවන් කියලා ඒක ම්නයක් පමණි. ශමොකද, ශම් ශවනශකොට 

ජ්ාතයන්තර ශ් ණිගත කිරීම් අනුව ශ්රී ලාකාව 

බාශකොශලෝහභාවශආ ඉමට ශගනටල්ලා තිශබනවා. ඍණ 'බී'  

ත්හ්හවයට ශ්රී ලාකාව ශ් ණිගත කරලා තිශබනවා. එම ත්හ්හවය 

තු  ජ්ාතයන්තර මූලය ශවශ ඳ ශපොශ න් අපට මුදල් රැවථ කර 

ගටනීමට අති ය අපහසු ත්හ්හවයක් ඇති ීම තිශබනවා විතරක් 

ශනොශවි, ශ්රී ලාකාව මූලය ව ශයන් බාශකොශලෝහභාවශආ මුව 

විටට, කර විටට පටමිණ තිශබනවා.  

ශම් අර්බුදශයන් ගටලශවන්නට රජ්යට ශමොනවාද කරන්න 

පුළුවන්  රජ්යට අනිවාර්යශයන්ම සි ක ශවනවා, රාජ්ය ශව වශආ 

වියදම් ක් පා ක කරන්නට; වටුප්  ක් පා ක කරන්නට. අතිගරු 

ජ්නාධිපතිතුමා කට කහනවට ශනොශවි රජ්ශආ ශව වකයන්ට 

වටුප්  පරිතයාග කරන්න කි ශ . එතුමා දන්නවා, ශම් අර්බුදය 

ගටන. ඒ අනුව රාජ්ය ශව වශආ වටුප්  ක් පා ක කරන්නට, වි්ාමික 

වටුප්  ක් පා ක කරන්නට සි ක ශවනවා. අද අශ්  ගරු විපක්ෂ 

නායකතුමා කාා ක ා රනුේශේ වටුප්  ශකොමිවශම් විෂමතා ඉව්හ 

කිරීම ගටන. අශ්  රජ්ය රජ්ශආ ශව වකයන්ට ලබා දීපු දීමනා, 

වෘ්හතීයශ දීන්ට දීපු දීමනා, රජ්ශආ ශව වකයන්ට ක  වටුප්  

වර්ධක, වි්ාමිකයන්ට දීපු වටුප්  වර්ධක  සියල්ල ශම් රජ්ය 

ක් පා ක කරලා තිශබනවා, වටඩ කරන ජ්නතාව ශවනුශවන් කියලා 

ඇවි්හ.  

ඒ විතරක් ශනොශවි. අනිවාර්යශයන්ම අනාගතශආදී ඔය 

කියන වාවර්ධනය වඳහා  රට හදන ශවවභාගයශආ දටක්ම  

ක්රියා්හමක කරන්නට අපහසු ශවනවා. ශමොකද, රාේධන 

වියදම්වලට අදා   රාජ්ය මූලය  ක්තිය රජ්යට නටති නිවා. 

එපමණක් ශනොශවි. රජ්ශආ ශද්ශපො  විකිණීමට 

අනිවාර්යශයන්ම සිද්ධ ශවනවා. අනිවාර්යශයන්ම ඉදිරි කාලශආදී 

ශද්ශීය වම්ප්හ විට ණන්නට සිද්ධ ශවනවාමි, ශම් රාජ්ය මූලය 

පිරිවටය වකවථ කර ගටනීම වඳහා. ඒ වඳහා අව ය පිුරරුප්හ දටන් 

වකවථ කරලා ඇති කියලා මම වි ථවාව කරනවා.  

ගරු කාානායකතුමනි, රජ්ශආ ලපාය මාර්ගය ශමොකක්ද  

රජ්ශආ ලපාය මාර්ගය  ශම් එ ටශෙන දටවටන්ත ්ර්ථික අර්බුදය 

හමුශ   -මම දන්ශන් නටහට,  රජ්ශආ මටති ඇමතිවරුන් හා 

ශද් පාලනඥයන් ඒ ගටන ශකොතරම්  කරට අවශබෝධ කරශගන 

තිශබනවාද කියලා- රාජ්ය ශව වය පව්හවාශගන ය මට එන දටිව 

අභිශයෝග හමුශ   විවඳුම හටටියට ඉදිරිප්හ  ශවන්ශන් ශමොකක්ද  

ශද් පාලනමය බලය අධිකාරිවාදී ශලව තමන් වතු කර ගටනීම්හ, 

විරුද්ධවාදීන් වම්බන්ධව හටකි පමණ මර්දනය දිය්හ කරලා 

ශද් පාලන ව ශයන් වථාාවර ීමම්හ තමි ශම් ්ර්ථික අර්බුදය 

පියමා කරන්නට ශම් රජ්යට අද ඉතිරිශවලා තිශබන එකම 

විකල්පය. එශව  නටතිව, ශවන කිසිම ්කාරයක ්ර්ථික 

රතිප්හතියක් ශහෝ ගමන් මඟක් අපට නම් ශපශනන්නට නටහට.  

අවවාන ව ශයන්, ගරු මුදල් ඇමතිතුමාශගන් -ගරු 

අග්රාමාතයතුමාශගන්- මා ඉල්ලීමක් කරනවා. එතුමා  ඟ තිශබන, 

ගත වූ මාව 8ිට ද්හත එතුමා ඉදිරිප්හ ක ා. ඒ වාශේම, ඉදිරි මාව 

( වඳහා පුශරෝකානයක් ද තිශබනවා. ශමවර අය වටයක් නටති 

නිවා සියලු ද්හත ඉදිරිප්හ කරලා ශම් වවශර් රාජ්ය ්දායම 

කවරක්ද, ඒ ්දායශම් වාුතතිය ට මක්ද, විවිධ බ කවලින් ලටබුණු බ ක 

රමාණ  ශමොනවාද, වර බ ක, ඍජු බ ක ශමොනවාද, පුනරාවර්තන 

වියදම් වකවථ ීම තිශබන්ශන් ශකශව ද, රාේධන වියදම් වකවථ ීම 

තිශබන්ශන් ශකශව ද, ණය ශගීමශම් රමශ දය ට මක්ද කියන 

ඒවා පිළිබඳ ශබොශහොම පටහටදිලි, නි ථචිත මූලය රකා නයක් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශගන එන ශලව මා එතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ශම් අතුරු වම්මත ගිණුම පිළිබඳ අපි ඉදිරිශආදී්හ විවාද කරනවා. 

අශර ල් 30වන දා සිට වට් තටම්බර් 5වන දා දක්වා කාලය තු  

මුදල් වියදම් කිරීම වයවවථාානුකූලද, ඒ වාශේම පාර්ලිශම්න්තුවට 

ඒ වම්බන්ධශයන් තිශබන වගකීම ට මක්ද කියන කාරණය 

පිළිබඳව්හ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  අවධානය ශයොමු කරවමින් මා 

නිහඬ ශවනවා. 

 

[පූ.භා. 50.28] 
 

 රු අජිත් ියවාඩ් කේරාල් ෙහසතා (මුාල් හසා ප්රාේධාන 
ගවග ඳ ගපො  සහස රාජය වයවසාය ප්රිනසංසක්රණ රාජය 
අොතයතුො)  
(ைொ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 කාානායකතුමනි, ශම් ල්හතරීතර වභාශ දී කරන, 

මාශේ මාගල කාාව ඔබතුමා ඉදිරිශආ කිරීමට අවවථාාව ලබා දීම 

ගටන මා මුලින්ම ඔබතුමාට වථතුතිවන්ත ශවනවා. ඒ වමඟම, 
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අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාට්හ, ගරු අග්රාමාතයතුමාට්හ, අප පක්ෂශආ 

රධාන වාවිධායක බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ මාශේ රණාමය 

වහ වථතුතිය පිරිනමන්නට කටමටතිි. 

වවර 9ක් තිවථශව  රාජ්ය නිලධාරියට  හටටියට්හ, ඊට පසුව 

අවුරු ක 4ක් තිවථශව  වාමානය පුද්ගලයට  හටටියට්හ ශම් ්ර්ථිකය 

ශදව මා ව ශහන්න වගකීමකින් බටලූ නිවා මට අද ශම් විග්රහය 

කිරීමට අවවථාාව ලටබීම මා ලටබූ තව්හ භාගයයක් හටටියට මම 

දකිනවා. තව කරට්හ කියනවා නම්, අශ්  ගරු අග්රාමාතයතුමා ශම් 

ගරු වභාශ  සිටින අවවථාාවක මාශේ මාගල කාාව කරන්නට 

ලටබීම ගටන්හ  වන්ශතෝෂ ශවනවා. ඒ වමඟම, ශම් පරිපූරක 

ඇවථතශම්න්තුව වහ භාඩුඩාගාර බිල්ප්හ ණය සීමාව වටිව කිරීම 

වඳහා එතුමා විසින් කරන ලද ශයෝජ්නාව වම්බන්ධශයන් කාා 

කරන්නට ලටබීම්හ මා ලටබූ තව්හ භාගයයක් හටටියට මම දකිනවා. 

විශ  ෂශයන්ම ශම් පිළිබඳ විවිධ මත විවිධ අය හරහා ප  ීම 

තිශබන නිවා්හ, ඒවා නිවටරැදි කිරීමට මට ඇති අව යතාව නිවා්හ 

ඒ වඳහා අවවථාාවක් ලටශබි කියා  ිටතනවා. 

ගරු කාානායකතුමනි, අප දටන් ඉදිරිප්හ ශකොට ඇති අතුරු 

වම්මත ගිණුශමිට පුනරාවර්තන වියදම් වඳහා රුපියල් බිලියන 

987ට ්හ, මූලධන වියදම් වඳහා රුපියල් බිලියන 33(ට ්හ, ණය 

්පසු ශගීමම් වඳහා රුපියල් බිලියන (23ට ්හ ශවන් කර තිශබන 

බව ඔබතුමා දටනටම්හ දන්නවා. ශමය දටවටන්ත මුදලක් බව අපි 

දන්නවා. ඒ නිවා තමි විපක්ෂශආ වමහර මන්ත්රීවරුන් ිටතාශගන 

ඉන්ශන්, අපට ශමය ක මනාකරණය කරගන්න බටරි ශවි 

කියලා. ඒ වාශේම, පසුගිය කාලශආදී ශම් රශේ ුතද්ධය පටවටති 

අවවථාාශ ්හ, අශ්  රට දටවටන්ත අභිශයෝගවලට මුහුණ  කන් 

අවවථාාවලදී්හ විපක්ෂශආ වමහර මන්ත්රීවරු ිටතාශගන සිටියා මට 

මතකි, අශ්  රජ්යට එම අභිශයෝගවලට මුහුණ ශදන්නට බටරි 

ශවි කියලා. එශහ්හ ඔවුන්ශේ අශ් ක්ෂා නිෂථලල වුණා. මා 

ිටතනවා, ශමවර්හ ඔවුන්ට එවටනිම ඉරණමක් තමි අ්හ වන්ශන් 

කියලා. නමු්හ, ඒ ත්හ්හවය  වමනය කරශගන අප ඉදිරියට 

යන්ශන් ශකොශහොමද කියන එක ශම් රටට කියන්නට, ශම් ගරු 

වභාවට කියන්නට, ශලෝකයට කියන්නට අපට වගකීමක් 

තිශබනවා.  

ගරු කාානායකතුමනි, පසුගිය කාලය තු  ශකොවි් -59 

වවාගතය ඉතාම විශෂථට ශලව පාලනය ක ා. ඒ දටවටන්ත 

අභිශයෝගය මධයශආ්හ අශ්  රශේ ්ර්ථිකය දිගින් දිගටම 

වාවර්ධන මාවතක ශගන යන්නට අපි කටුතතු කරන බව මා මතක් 

කර ශදන්නට අව යි. පසුගිය කාලශආ, විපක්ෂශආ සිටින විවිධ 

මන්ත්රීවරුන්ශේ කාාවලින් අපට ඇහුණා, අශ්  රශේ ්ර්ථික 

වර්ධන ශ ගය කඩාශගන වටුපශඩු ශම් අවුරුද්ශද් පමණි කියලා. 

ගරු කාානායකතුමනි, මා විශ  ෂශයන්ම මතක් කරන්නට 

කටමටතිි, 200) වර්ෂශආ සිට 205( වර්ෂය දක්වා වූ කාලය තු දී 

වාමානයයක් හටටියට අශ්  රශේ ්ර්ථික වර්ධන ශ ගය සියයට 

).(ක අගයක තිබුණු බව. 

මහ බටාට  වාර්තාව ්්ය කරශගනි මම ශම් කාා කරන්ශන්. 

ඒ වකවානුශ  ඉතිහාවශආ කවරදාව්හ, කිසි විශටක  ශනොතිබුණු 

ශලවට සියයට ).(ක ්ර්ථික වර්ධන ශ ගයක් අශ්  රශේ වාර්තා 

ශවලා තිබුණා. ඒ වුණාට ඊ ඟ අවුරු ක පහ තු දී යහපාලනය 

යටශ්හ ඒ ්ර්ථික වර්ධන ශ ගය වාමානයයක් හටටියට සියයට 

3.7කට අක් වුණා. එපමණක් ශනොශවි, ඒ ්ර්ථික වර්ධන ශ ගය 

2059 වවශර්දී සියයට 2.3කට අක් වුණා. අශ්  රශේ ්ර්ථිකය 

විවෘත ක ාට පවථශව  එක අවුරුද්දක් ඇශරන්නට අශනට ්හ ව ම 

අවුරු කවලින්ම අක්ම අගයකට තමි පසුගිය අවුරුද්ශද් ්ර්ථික 

වර්ධන ශ ගය වටටිලා තිබුශඩු.  

අපි දටක්කා, ඒක පුද්ගල ්දායම අවුරු ක 20කට පවථශව  

ප මුවටනි වතාවට අක් ශවනවා. ගිය අවුරුද්ශද් ඒක පුද්ගල 

්දායම ශඩොලර් 227කින් අක් වූ බව මහ බටාට  වාර්තාවලින් ඉතාම 

පටහටදිලිව ශපනී යනවා. නමු්හ ඊට හා්හපසින් ශවනවථ 

්කාරයකටි 200) වර්ෂශආ සිට ඒක පුද්ගල ්දායම වටිව වුශඩු. 

එය 200) වර්ෂශආදී ශඩොලර් 585කින් වටිව වුණා; 2007 වර්ෂශආදී 

ශඩොලර් 595කින් වටිව වුණා; 2008 වර්ෂශආදී ශඩොලර් 397කින් 

වටිව වුණා; 2009 වර්ෂශආදී ශඩොලර් (3කින් වටිව වුණා; 2050 

වර්ෂශආදී ශඩොලර් )90කින් වටිව වුණා; 2055 වර්ෂශආදී ශඩොලර් 

385කින් වටිව වුණා; 2052 වර්ෂශආදී ශඩොලර් 22)කින් වටිව වුණා; 

2053 වර්ෂශආදී ශඩොලර් 248කින් වටිව වුණා; 205( වර්ෂශආදී 

ශඩොලර් 250කින් වටිව වුණා. එශව  ව ම අවුරුද්දකම ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් 200ක පමණ වාඛයාවකින් ්ර්ථිකශආ ඒක පුද්ගල 

්දායශම් වූ වටිව ීමම ඊ ඟ අවුරු ක පහ තු  දටවටන්ත ශලව කඩා 

වටටීමකට ශයොමු වුශඩු යහපාලන ්ඩුක්ව පටවටති කාලශආදීි 

කියලා මා මතක් කර ශදන්න අව යි. අද කවුරු ශමොනවා කි ව්හ 

ඉහත ද්හතවලින් ඉතාම ශහොඳින් ඒ ත්හ්හවය පටහටදිලි ශවනවා, 

ගරු කාානායකතුමනි.  

ණය බර ගටන්හ කාා ක ා. ණය බර ගටන කාා කරද්දී 

ශබොශහෝශදශනක් ශම් ගරු වභාශ දී්හ විවිධ මත රකා  කරලා 

තිශබනවා. මා ිටතන්ශන් ඒ මත අභිශයෝගයට ලක් වුශඩු නටහට 

කියලාි. මා විපක්ෂයට ශම් කාරණය මතක් කර ශදනවා. මම්හ 

අවුරු ක නවයක කාලයක් මහ බටාට ශ  ිටටපු අධිපතිවරශයක්. ඒ 

නිවා ඉදිරි කාලශආදී ඒවා ගටන තර්ක කරද්දී ඒ ගටන්හ ශපෝ ඩක් 

මතක තියා ගන්න. මට්හ ශම් ගරු වභාශ දී ඒවා ගටන 

වි ථශල්ෂණය කිරීමට අවකා ය තිශබනවා. ඒ නිවා මා ඒ 

කටුත්හත කරන්න බලාශපොශරෝහතු වනවා කියන එක්හ මතක් 

කර ශදන්නට අව යි.  

ගරු කාානායකතුමනි, 2004 වර්ෂය අග වන ශකොට ද  

ශද්ශීය නිෂථපාදිතයට වාශ් ක්ෂව අශ්  රශේ ණය බර  සියයට 95ක් 

හටටියටි තිබුශඩු. මහ බටාට ශ  වාර්තාවලින් එය ශපනී යනවා. ඒ 

වුණාට ුතද්ධය්හ කරලා, සියලු යටිතල පහසුකම් වාවර්ධනය 

කරලා, රශේ වහ ශලෝකශආ තිබුණු සියලු ර ථනවලට මුහුණ දීලා 

205( වර්ෂය අග වන ශකොට ඒ ණය බර සියයට 72 දක්වා අක් 

කරලා තිබුණා. පසුගිය අවුරු ක පහ තු  එවටනි කිසි ක ර ථනයක් 

ශනොතිබුණ්හ අපි දටක්කා, ණය බර  වටිව ශවනවා. දිගින් දිගටම 

ණය බර වටිව වුණා. ඒ ණය බර  2054 වර්ෂශආදී බිලියන 8,499 

දක්වා වටිව වනවා අපි දටක්කා. එය 205) වර්ෂශආදී බිලියන 9,(78 

දක්වා වටිව වුණා; 2057 වර්ෂශආදී බිලියන 50,702 දක්වා වටිව 

වුණා; 2058 වර්ෂශආදී බිලියන 52,030 දක්වා වටිව වුණා; 2059 

වර්ෂශආදී බිලියන 53,035 දක්වා වටිව වුණා. එපමණක් ශනොශවි, 

ගරු කාානායකතුමනි. අශ්  රශේ ද  ශද්ශීය නිෂථපාදිතයට 

වාශ් ක්ෂව ණය බර  සියයට 8).8ක් දක්වා වටිව වුණා. ශබොශහොම 

ශවශහව ශවලා, ශබොශහොම ශහොඳ විනයකින් ණය බර  සියයට 92 

සිට සියයට 75 දක්වා අක් කරග්හ රවණතාව වම්පූර්ණශයන්ම 

අශනක් පට්හත -කණපිට- හරවා සියයට 8) දක්වා වටිව කර 
ග්හශ්හ පසුගිය රජ්යි කියලා මා මතක් කර ශදන්න කටමටතිි.  

එපමණක් ද ශනොශවි. අශ්  ශපොලී අනුපාතය ගටන්හ කාා 

කරන්න අව යි. 205( වර්ෂශආදී ව ම ශපොලී අනුපාතයක්ම 

තිබුශඩු තනි ඉලක්කශම්. ඒ  ශදව බලාශගන තමි  අශ්  රටට 

දටවටන්ත ්ශයෝජ්න ්ශ . ඒ වුණාට 2054 වර්ෂශආ සිට ශපොලී 

අනුපාත වටිව කර ග්හතා; අනව ය ශලව වටිව කර ග්හතා. 

බටඳුම්කර වාකාශවන් පමණක් ශපොලී අනුපාතය අනව ය ශලව  

සියයට 3කින් වටිව කර ග්හතා. ඒශකන් ශමොකක්ද වුශඩු  අශ්  

රශේ ණය රමාණයට ශගවිය ුතතු ශපොලී මුදල හටම අවුරුද්ශද්ම 

වටිව ීමමි වුශඩු. මම ඊට අදා  වාඛයා ශල්ඛන ඔබතුමාට 

ශදන්නම්. 205( වර්ෂශආදී අපි ණයවල ශපොලිය හටටියට ශග ශ  

බිලියන (3)ි. 2054 වවශර් දී එය බිලියන 450ක් දක්වා වටිව 

වුණා; 205) වවශර් දී බිලියන )55ක් දක්වා වටිව වුණා; 2057 

වවශර් දී බිලියන 73)ක් දක්වා්හ, 2058 වව ශර් දී බිලියන 842ක් 

දක්වා්හ, 2059 වවශර් දී බිලියන 905ක් දක්වා්හ වටිව වුණා. Sir, 

the total interest cost almost doubled in just five years. So, as 

a result, the entire structure of debt servicing was put into 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

serious stress.  එපමණක් ශනොශවි. 205( වවශර් දී ද  ශද්ශීය 

නිෂථපාදිතයට වාශ් ක්ෂව ශපොලිශආ වියදම සියයට (.2ක් පමණි. 

2059 වවර වන විට එය සියයට ) දක්වා වටිව කර ග්හතා. එය 

දටවටන්ත වටිව කිරීමක්. සියයට 40ක පමණ වටිව කිරීමක් හරහා 

අශ්  ණය බර  තව  කරට්හ අපට ඔශරෝහතු ශනොශදන මේටමකට 

ප්හ වුණා.  

දටන් රුපියල ගටන කාා ක ා. වාචිත ගටන කාා ක ා. මම ඒ 

ගටන්හ ශපෝ ඩක් කාා කරන්න අව යි. අශ්  රශේ ්ර්ථිකය 

විවෘත ක ාට පසුව රුපියශල් අගය ව ම වවරකම, ව ම ුතගයක 

දීම අවරමාණ ශවනවා අපි දටක්කා. එම අවරමාණ ීමම ගටන්හ 

වාඛයා ශල්ඛන  ශම් අවවථාාශ  දී  මා ඔබතුමාට  ඉදිරිප්හ කරන්න 

කටමටතිි. 5977 වවශර් සිට 598) වවර දක්වා වවරකට- 

 
 රු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ශම් අවවථාාශ  දී ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමා මූලාවනයට පටමිශණනවා ඇත. 

 
අනතුරුව  රු කථානායකතුො මූලාසනගය්ද ඉවත් වුගය්ද  

ියගයෝජය කථානායකතුො [ රු රංජිත් ියයලලාපිටිය ෙහසතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலவவ, பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு  ரன்ஜித்  

சியம்பலொபிடிய] தமலமை வகித்தொர்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the 
Chair. 

 
 රු අජිත් ියවාඩ් කේරාල් ෙහසතා   
(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ශම් අවවථාාශ  දී ඔබතුමා 

ඉදිරිශආ මශේ  කාාව කිරීමට අවවථාාව ලටබීම ගටන්හ මා වතුුප 

වනවා.  මහ බටාට ශ  අධිපතිවරයා ව ශයන් මා ශව වය ක  

කාලශආ දී ඔබතුමා නිශයෝජ්ය මුදල් හා රමවම්පාදන ඇමතිවරයා 

හටටියට කටුතතු ක ා. ඔබතුමා වහ මම එක IMF agreement 

එකකට අ්හවන් ක ා, මට මතකි.  ශම් අවවථාාශ  දී ඔබතුමා 

ඉදිරිශආ  කාා කිරීමට අවවථාාව ලටබීම ගටන්හ මා වන්ශතෝෂ 

වනවා.  

1977 වවශර් සිට 598) වවර දක්වා වවරකට සියයට 52.(ක 

අවරමාණයක් සි ක වුණා. 5987 වවශර් සිට 599) වවර දක්වා 

වවරකට සියයට 7.5ක අවරමාණයක් සි ක වුණා. 5997 වවශර් සිට 

2004 වවර දක්වා වවරකට සියයට )ක අවරමාණයක් සි ක වුණා. ඒ 

වුණාට 200) වවශර් සිට 205( වවර දක්වා සි ක වූ අවරමාණය 

සියයට 2.8ක් පමණි. ඒ වාශේම 2054 වවශර් සිට 2059 වවර 

දක්වා අවරමාණය නටවත වරක් සියයට ).7ක් දක්වා ඉහ  ගියා. ඒ 

අනුව පසු ගිය කාලය තු  දී ්ර්ථික ක මනාකාරි්හවශආ තිබුණු 

 කර්වලතා අපට ශපනී යනවා. ඒ තුළින් අපට සි ක වුශඩු ශමොකක්ද  

පසු ගිය අවුරු ක පහ තු දී අශ්  රශේ ණය බර, ණය ශතොගය 

රුපියශල් අගය අවරමාණ ීමම නිවා පමණක් රුපියල් බිලියන 

5,772කින් වටිව වුණා, ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි. දටවටන්ත 

අවරමාණයක් සි ක වුණා. එම නිවා ණය ශතොගය රුපියල් බිලියන 

5,772කින් වටිව වුණා.  

තව්හ අවවථාාවක දී මන්ත්රීවරු කියනවා මට ඇහුණා, මුදල් 

අච්චු ගටහුවා කියලා. වමහර අවවථාාවල දී මුදල් අච්චු ගටසිය ුතතු 

බව අපි දන්නවා. අද ශලෝකශආ ව ම රටක්ම ශකොවි් -59 වවාගතය 

ඉදිරිශආ මුදල් අච්චු ගහලා තිශබනවා. ඒ වුණාට මම මතක් කරලා 

ශදන්න අව ය වන්ශන් ඒක ශනොශවි. මම මතක් කරලා ශදන්න 

අව ය වන්ශන්, පසු ගිය කාලය තු  දී 2054 වවශර් සිට 2059 

වවර දක්වා මාව ශදකක් හටශරන්නට අශනක් ව ම මාවයකම මහ 

බටාට ව හරහා ඒ රජ්ය අරශගන තිබුණු මුදල් රමාණය ශකොපමණද 

කියන එකි. බිලියන )4 සිට 250 දක්වා -වමහර අවවථාාවලදී 

බිලියන 300 දක්වා- මුදල් අච්චු ගහලා තිබුණා. ඒ කියන්ශන්, එම 

රජ්ය අව ය රමාණයට වඩා මහ බටාට ව ලවා භාඩුඩාගාර බිල්ප්හ 

අරශගන තිශබන බවි. 205( වවශර් ජ්නවාරි මාවශආ ඉඳලා ජූලි 

මාවය ශවනකල් ශතොරතුරු තිබුණා. ඒ, එක මාවයකව්හ එක 

රුපියලක්ව්හ අච්චු ගහලා තිබුණා කියලා අපට කියන්න බටහට. ඒ 

වුණාට 205( වවශරන් පසුව 2054 වවශර් ශපබරවාරි මාවශආ 

පටන්  ව ම මාවයකම මුදල් අච්චු ගහපු අය තමි අද ශම් ශවනවථ 

කාා කියන්ශන්.  

විශද්  වාචිත රබල ශලව තිබුණාය කි වා. මම ඒක්හ මතක් 

කරලා ශදන්න ෑන , ශමොකක්ද ත්හ්හවය කියලා. ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි, 2050 වවශර් දී අශ්  රශේ විශද්  වාචිත 

තිබුශඩු ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 2.7ි. 205( අග 

ශවනශකොට එම මුදල් රමාණය බිලියන 8.2ක් දක්වා වටිව ක ා. 

ඊට පසුව අවුරු ක පහක් තිවථශව  කිසිම අවවථාාවක එම ගණන 

ඉක්මවා යන්නට ශම් අයට බටරි වුණා. ශකොටින්ම කි ශවෝහ, 

2054 අග ශවනශකොට එම වාචිත රමාණය 7.3 දක්වා අක් වුණා. 

205) ශවනශකොට බිලියන හය දක්වා අක් වුණා. 2057 දී  එය7.9ි. 

2058 දී ).9 දක්වා අක් වුණා.  මහා වි ාල රමාණයක් අපට ඉතුරු 

කර  කන්නා කියලා ශකොච්කර ක  ගවා කි ව්හ, 2059 දී තිබුශඩු 

ශඩොලර් බිලියන 7.)ක් පමණි. ඒ කාලශආ අපි පුශරෝකානය කර 

තිබුශඩු, 2059 අග ශවනශකොට බිලියන 54ක් ලබා ගන්නටි. ඒ 

වුණාට ලටබුශඩු 7.)ක් පමණි. ඒශකන් ශපනී යනවා ඒ මුදල් 

වාචිතය කාබාසිනියා කර තිශබන්ශන් කවුද කියලා.  

2014 අග ශවනශකොට ශ්රී ලාකාශ  භාඩුඩාගාර බිල්ප්හවල 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 3,(40ක් ්ශයෝජ්නය කර තිබු ණා. 

එම ්ශයෝජ්නය 2059 අග ශවනශකොට මිලියන 400 දක්වා          

අක් ශවලා තිබු ණා. ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, 

වි ථවවනීයභාවයක් නටතිශකොට ්ශයෝජ්කයන් ශම් රශේ මුදල් 

තබා ගන්ශන් නටහට. ඒ නිවා තමි ඒවා විිටදී ගිිටන් තිශබන්ශන්. 

අපි නටවත වරක් එම මුදල් ශම් රටට ශගන ඒමට කටුතතු කරනවා. 

ඊ ඟ වති කිිටපය තු  දී ඔබතුමා දකිි, අලු්හ ශමවලම් හරහා, 

අලු්හ ශයෝජ්නා හරහා නටවත වරක් එම මුදල් ශම් ලාකාවට ශගන 

ඒමට අපි කටුතතු කරන බව.  

ශබොශහෝ ශදශනක් ිටතාශගන ඉන්නවා ඇති,  ් ශය්හ 

්ර්ථිකය කඩා වටශටි කියලා. වමහර අය බලාශගන ඉන්නවා 

ඇති, ්ර්ථිකය කඩා වටශටි කියලා. වමහර අය ඒ ගටන 

ශබොශහොම වන්ශතෝෂශයන් ඉන්නවා ඇති. ඒ වුණාට එම 

වන්ශතෝෂය ඒ අයට බුක්ති විඳින්න හම්බ ශවන්ශන් නටහට කියන 

එක මම කියන්න කටමටතිි, ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි. 

ශමම ත්හ්හවය අපි ශවනවථ කරනවා. ඒ වඳහා අව ය වන 

ශමවලම් පාවිච්චි කරලා, අපි එම මුදල් ශම් රටට ගලා එන්නට 

අව ය කටුතතු කරනවා. ඒ නිවා ඒ අයට තිශබන ඒ වන්ශතෝෂය 

ශකටි කාලීන එකක් බව මතක් කර ශදන්නට මා කටමටතිි.  

අපනයනය කඩා වටටිලාය කියලා්හ කි වා. GSP Plus එක 

ලබා ග්හතාට පසුව දටවටන්ත ශලව අපනයනය වටිව ශවනවාය 

කියලා්හ කි වා. නමු්හ අවුරු ක පහකට පසුව්හ -2059 අග 

ශවනශකොට්හ- අපනයන මේටම තිබුශඩු 205(දී පටවටති මේටශම් 

පමණි කියන එක අපි දටක්කා. ඊට වඩා වටිව ශවලා තිබුශඩු 

නටහට. ශකොච්කර ක  ගටසුව්හ, අශ්  රශේ අපනයන ්දායම 

ශඩොලර් එකකින්ව්හ ඒ ශගොල්ලන්ට වටිව කරන්න බටරි ීම තිශබන 

බව මහ බටාට  වාර්තා අනුව අපට ශපනී යනවා. වමවථතයක් 

හටටියට 2054 සිට 2059 දක්වා අපනයන ්දායම තිබුශඩු 

405 406 
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ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 55.5ි. එම මුදලම තමි, එම 

ගණනම තමි 205( දී අශ්  කාලශආ දී්හ අපනයන ්දායම 

හටටියට වාර්තා ශවලා තිබුශඩු. 

අශ්  ජ්නාධිපතිතුමාශේ රතිප්හති රකා නය ඉදිරිප්හ ක ාට 

පසුව කාා ක  වමහර මන්ත්රීවරු  කි වා,  ශකොවි් -59 වවාගතය 

නිවා රැකියා අිටමි වුණා කියලා. මම මතක් කර ශදන්නට 

කටමටතිි, මහ බටාට ශ  වාර්තාවලට අනුව 205( අග ශවනශකොට 

අශ්  රශේ රැකියා විුතක්තිය ති බුශඩු ලක්ෂ 8(.2ක් හටටියට බව.  

2059 ශවනශකොට අලුතින් රැකියා ලක්ෂ දහයක් බිිට කරනවාය 

කියපු පටවටති රජ්ය, එම කාලය ශවනශකොට රැකියා විුතක්තිය 

ලක්ෂ 85ක් දක්වා අක් කරශගන තිබුණා.  එච්කරි. ඒ කියන්ශන් 

එම රජ්ය යටශ්හ රැකියා ලක්ෂ ශදකහමාරක අක්ීමමක් වාර්තා කර 

තිබුණා.  ශකොවි් -59 වවාගතය නිවා යම් ක්ශෂ ්රවලට දටවටන්ත 

පහරක් වට කණ්හ, ඒ සියලුශදනා ්රක්ෂා කරශගන පසුගිය කාලය 

තු  දී කටුතතු කරන්න අපට පුළුවන්ීමම ගටන වමහර විට ඒ අයට 

පු කම ඇති. ශමොකද, ඒ අයශේ කාලවලදී එවටනි ශද්වල් සි ක වුශඩු 

නටහට. දටන් ඒවා සි ක ශවනවා. අපි තව කරට්හ  ශම් කටුතතු වර්ධනය 

කරශගන යනවා.  

අශ්  බලාශපොශරෝහතුව තමි, V-shaped recovery එකක්. ඒ 

කියන්ශන් ඉතාම ඉක්මනින් recover ශවන ්ර්ථිකයක් 

ශගොඩනටගීම වඳහා කටුතතු කිරීම. එය සි ක ශවන බව දටනටම්හ 

අපට ශපනී ගිිටන් තිශබනවා. වටිව කාලයක් යන්න ඉවථශවල්ලා 

අපට ඒ ත්හ්හවය ශහොඳින් අවශබෝධ කරගන්න පුළුවන් ශවි 

කියලා මා වි ථවාව කරනවා. 

ජ්ාතයන්තර වර්ගීකරණය ගටන කාා ක ා. පසුගිය අවුරු ක පහ 

තු  දී ජ්ාතයන්තර වර්ගීකරණ හරහා අශ්  රට පටවටති වථාානශයන් 

රමරමශයන් අක්ීමමක් අපි දටක්කා. පසුගිය අවුරු ක පහ තු  එම 

වර්ගීකරණ ග්හශතෝහ, the rating of Sri Lanka in the South 

Asian Region came down from the first position to the third 

position in the Rule of Law Index, from the first position to 

the second position in the Index of Economic Freedom, from 

the first position to the fourth position in the Ease of Doing 

Business Index, we remained in the same position in the 

Human Development Index, came down from the second 

position to the third position in the Global Competitiveness 

Index and also from the second position to the third position 

in the Corruption Perceptions Index. ශම් සියලු අභිශයෝගවලට 

ඉදිරිශආදී අපි මුහුණ ශදන්න ල වථතිි. අතිගරු ජ්නාධිපති 

ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා වහ අශ්  ගරු අගමටති මිටන්ද 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා ඒ වඳහා දටනටම්හ වටලසුම් හදලා අවවානි. 

ගරු නි ශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ප මුවන වතාවට අපි දටක්කා, ඒ 

ඒ ඇමතිවරුන්ට ඉතාම පටහටදිලි ශලව ඒ අමාතයාා වල වගකීම් 

පවරා තිශබන අකාරය. වගීමමක් සි කවන විධියට ඒ කටුත්හතට 

එ ටඹී තිශබනවා. ඒ නිවා අපි දන්නවා, වටිව කලක් යන්නට ශපර 

ශම් ්ර්ථිකය නිසි මාර්ගයට ඇවි්හ, අපට නටවත වරක් වාවර්ධන 

මාවතට ශයොමු ශවන්නට පුළුවන් බව. ෑන ම ශදයක් මනින්නට 

මිම්මක් තිශයන්න ෑන . ඒ මිනුම තමි ගටවේ ප්රවලින් ලබා දීලා 

තිශබන්ශන්. ශම් ක මනාකාරි්හවය හරහා නව මුදල් අශ්  රටට 

ගලා ඒම ඔවථශව ්හ, අශ්  රශේ සියලු අා  ඉතාම කාර්යක්ෂමව 

කටුතතු කිරීම ඔවථශව ්හ අප ශම් ්ර්ථිකය තව කරට්හ වර්ධනය 

කිරීමට බලාශපොශරෝහතු ශවනවා. 

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවවන්. 

 රු අජිත් ියවාඩ් කේරාල් ෙහසතා   
(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, මට තව විනාිවයක 

කාලයක්  ශදන්න.    

මා පටහටදිලිව කියනවා, අශ්  ජ්නාධිපතිතුමාශේ දටක්ම වන, 

 රට හදන ශවවභාගයශආ දටක්ම  රතිප්හති රකා ය තු  අඩාගු 

සියලු කාරණා අපි අනිවාර්යශයන්ම ඉෂථට කර ගන්නා බව. ශම් 

රශේ යහපත ශවනුශවන් අපි ඒ සියලු ශද්වල් ඉෂථට කරනවා.  ඒ 

වමඟම මම මතක් කරනවා, අශ්  සියලු අමාතයාා  කාර්යක්ෂමව 

ඒ කටුත්හශ්හ නිරත ශවලා කටුතතු කරන බව. එම නිවා, අද සිිටන 

මවා ශගන සිටින වමහර අයශේ ඒ සිිටන ශබොඳ ශවලා යි.  

විශ  ෂශයන්ම  විපක්ෂයට මම එය මතක් කරන්න කටමටතිි. ගරු 

නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ශම් රශේ ජ්නතාවශේ සිිටන වටබ  

කිරීමට අපි කටුතතු කරන බව මතක් කරමින්, මශේ වකන 

වථවල්පය අවවන් කරනවා.  

වථතුතිි. 

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 මී ඟට, ගරු ඉ. කාල්වථ නිර්මලනාදන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාිව 20ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[மு.ப. 10.48] 

 

 රු ඉ. චාල්ස ්ියර්ෙලනාා්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கவள, நன்றி. நீங்கள் 

பிரதிச் சபொநொயகரொகத் ததொிவு தசய்யப்பட்டமைக்கு முதலில் 

எனது வொழ்த்துக்கமளத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்வறன். இந்த 

9ஆவது பொரொளுைன்றத்தில் நொன் உமரயொற்றுவதற்குக் 

கொரணைொக இருந்த கடவுளுக்கும் தைிழ்த் வதசியக் 

கூட்டமைப்பு - இலங்மகத் தைிழரசுக் கட்சி ஆதரவொளர் 

களுக்கும் வொக்களித்த ைக்களுக்கும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் எனது 

நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்வறன். ஒவர கட்சிமயச் 

சொர்ந்த ஜனொதிபதி, பிரதைருமடய இந்த அரசொங்கம் 

மூன்றிலிரண்டு தபரும்பொன்மையுடன் தற்தபொழுது ஆட்சிமயப் 

பிடித்திருக்கின்றது. தைிழ் ைக்களுக்குத் தீர்வு வழங்குவதற்கொன 

ஒரு சந்தர்ப்பைொக நொன் இதமனப் பொர்க்கின்வறன். 

இந்தத் தீவில் தைிழர்கள் தைிழ் ைன்னர்களுமடய ஆட்சியில் 

தனி நொடொக - தனி இரொச்சியைொகத்தொன் வொழ்ந்து வந்தொர்கள். 

1505ஆம் ஆண்டுக்கும் பிற்பொடு தவளிநொட்டவர் களுமடய 

வருமகக்குப் பின்னர்தொன் 1815இல் தைிழர் களுமடய 

இரொச்சியமும் சிங்களவர்களுமடய இரொச்சியமும் 

ஒன்றொக்கப்பட்டு ‘சிவலொன்’ஆக ைொறியது. அன்றிலிருந்து 

தைிழர்கள் இந்தத் தீவில் சிறுபொன்மை இனைொக 

ைொற்றப்பட்டொர்கள். தைிழர்கமள சிங்கள ஆட்சியொளர்கள் 

அடக்கியொள நிமனப்பதும் தைிழர்கள் அதற்தகதிரொகப் 

வபொரொடுவதும் வரலொறு. இந்தத் தீவில் தைிழர்கள்தொன் 

பூர்வீகக் குடிகள்! அதற்கு வரலொற்று ஆவணங்களும் உண்டு. 

நொங்கள் சிங்கள ைக்கமள ஆட்சிபுொிய நிமனக்கவில்மல. 

இங்கு தைிழர்களுமடய நிலங்கள் அபகொிக்கப்பட்டுச் சிங்கள 

ையைொக்கப்படுவதும் தைிழர்களுமடய கலொசொரங்கள் 

அழிக்கப்பட்டுச் சிங்கள - தபௌத்த ையப்படுத்தப்படுவதும் இந்த 

ஒற்மறயொட்சி முமறயில் ததொடர்ச்சியொக நமடதபற்று 

வருகின்றது.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ஒற்மறயொட்சி முமறமய வலுப்படுத்துவதற்கொக ைக்கள் 

ஆமண வழங்கியதொக ஜனொதிபதியவர்கள் தனது உமரயில் 

கூறியிருந்தொர். பிரதைர் அவர்கள் 2 தினங்களுக்கு முன்பு, “தனி 

நபர்களுக்கொக அல்ல, சகல ைக்களும் ஏற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய 

அரசியல் யொப்பு ைொற்றம் ஒன்று நமடதபறவவண்டும்” என்று 

கூறியிருந்தொர். ஒரு மையத்திலிருந்து பிறப்பிக்கப்படுகின்ற 

உத்தரமவ நொடு பூரொவும் நமடமுமறப்படுத்துவதுதொன் 

ஒற்மறயொட்சி முமறயொகும். ஒற்மறயொட்சி முமறயில் 

தைிழர்கள் அழிக்கப்பட்டதுதொன் வரலொறு! ஒரு நொடொக 

அதிகொரங்கள் பரவலொக்கப்பட்டு தைிழ் ைக்களுமடய 

நீண்டகொலப் பிரச்சிமனக்குத் தீர்வு வழங்கக்கூடிய வமகயில் 

அரசியல் யொப்பு ைொற்றம் இடம்தபற வவண்டும் என்று 

நொட்டினுமடய ஜனொதிபதி அவர்கமளயும் பிரதைர் 

அவர்கமளயும் இந்த அரசொங்கத்தின் கட்சித் தமலவர்கமளயும் 

அமைச்சர்கமளயும் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கமளயும் 

குறிப்பொகச் சிங்கள ைக்கமளயும் இந்தத் தீவில் 

அழிந்துதகொண்டிருக்கின்ற தைிழ் ைக்கள் சொர்பொகக் 

வகட்டுக்தகொள்ளுகின்வறன். இந்த உலகத்தில் உள்ள பல 

நொடுகளில் பல தைொழிகள் வபசுகின்ற, பல இனங்கள் சொர்ந்த 

ைக்கள் சைைொக வொழக்கூடிய வமகயில் அரசியல் யொப்புக்கள் 

உருவொக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த நொடுகவள அபிவிருத்தியமடந்த 

நொடுகளொக இருக்கின்றன என்பமதயும் ததொிவித்துக்தகொள்ள 

விரும்புகின்வறன். 

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கவள, நிதியமைச்சரொன 

தகௌரவ பிரதைர் அவர்கள் சற்றுமுன்னர் தசப்தரம்பர் முதல் 

டிசம்பர் வமரயொன நொன்கு ைொதங்களுக்கொன இமடக்கொலச் 

தசலவினங்கள் ததொடர்பொன கணக்கு வொக்குப் பணப் 

பிவரரமணமயச் சைர்ப்பித்திருந்தொர். அதன் பிரகொரம் 

அதிகைொன நிதிமய - கிட்டத்தட்ட அமரவொசிக்கு வைற்பட்ட 

நிதிமயக் கடன்களொகப் தபற்றுத்தொன் இந்த நொன்கு 

ைொதங்களும் இலங்மகயிலிருக்கின்ற தசலவினங்கமளச் 

தசய்யவவண்டிய சூழ்நிமலயிருக்கின்றது. இந்த நிமலமை 

ததொடருைொக இருந்தொல், இலங்மக வைலும் பொொிய 

ததொமகயொன கடன்கமளப் தபறவவண்டிய சூழ்நிமலதொன் 

உருவொகும் என்பமத நொன் உங்களுக்குத் ததொிவித்துக்தகொள்ள 

விரும்புகின்வறன்.  

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கவள, 2018, 2019ஆம் 

ஆண்டு கொலப்பகுதிகளில் வீடமைப்பு அதிகொரசமபயினொல் 

ஆரம்பிக்கப்பட்ட வீட்டுத் திட்டங்களுக்குொிய நிதிகள், அதொவது 

தற்வபொது எதிர்க்கட்சித் தமலவரொக இருக்கின்ற சஜித் 

பிவரைதொச அவர்கள் வீடமைப்பு அதிகொரசமபக்குப் 

தபொறுப்பொன அமைச்சரொக இருந்த கொலத்தில் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்த வீட்டுத் திட்டங்களுக்குொிய நிதி 

இன்னும் அந்த ைக்களுக்குக் கிமடக்கவில்மல. 2018ஆம் 

ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட வீடுகளுக்கும் 2019ஆம் ஆண்டு 

ஆரம்பிக்கப்பட்ட வீடுகளுக்குைொக ைிகப்தபொிய ததொமக 

எங்களுமடய பிரவதசத்தில் உள்ள ைக்களுக்குச் தசலுத்த 

வவண்டியிருக்கின்றது. அந்த ைக்கள் அரசொங்கத்திடைிருந்து 

தபற்றுக்தகொண்ட தவறும் 50,000 ரூபொய் - 90,000 ரூபொய் 

பணத்தில் அத்திவொரங்கமள இட்டுள்ளொர்கள். அவர்கள் 

இருந்த தற்கொலிகக் குடிமசகமள அகற்றிவிட்டு, சீதைந்துக் 

கற்களொல் அத்திவொரங்கமளப் வபொட்டுள்ள நிமலயில், 

கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்திற்கு வைலொக அவர்கள் இந்த ைிகுதிப் 

பணத்மத எதிர்பொர்த்திருக்கின்றொர்கள். ஆகவவ, 

நொட்டினுமடய தகௌரவ பிரதைர் அவர்களின் கவனத்திற்கு 

நொன் இமதக் தகொண்டுவர விரும்புகின்வறன்.  ைன்னொர் 

ைொவட்டத்தில் 2,691 வீடுகள் இன்னும் கட்டி 

முடிக்கப்படவில்மல; அதற்கொக 1,492.5 ைில்லியன் ரூபொய் 

வதமவப்படுகின்றது. வவுனியொ ைொவட்டத்தில் 2,678 வீடுகள் 

இன்னும் கட்டி முடிக்கப்படவில்மல; அதற்கொக 1,233.54 

ைில்லியன் ரூபொய் வதமவப்படுகின்றது. முல்மலத்தீவு 

ைொவட்டத்தில் 1,313 வீடுகள் இன்னும் கட்டி 

முடிக்கப்படவில்மல; அதற்கொக 261.51 ைில்லியன் ரூபொய் 

வதமவப்படுகின்றது. தகௌரவ பிரதைர் அவர்கவள, ைிக 

விமரவொக அந்த ைக்கள் இந்த வீடுகமளக் கட்டி 

முடிப்பதற்குொிய வமகயில் இந்த நிதிமய அந்த ைக்களுக்குச் 

தசலுத்த நடவடிக்மக எடுக்கவவண்டும் என்று உங்கமளக் 

வகட்டுக்தகொள்கின்வறன். இந்தப் பணம் கிமடத்தொல்தொன் 

அந்த ைக்களுமடய வீடுகள் பூரணப்படுத்தப்படும். எதிர்வரும் 

கொலம் ைமழக்கொலம்! அந்த ைமழக்கொலத்தில் நிரந்தர 

வீடுகளில் அந்த ைக்கள் இருப்பதற்வகற்ற சூழ்நிமலமயப் 

புதிதொகத் ததொிவுதசய்யப்பட்டிருக்கும் இந்த அரசொங்கம் 

உருவொக்கிக் தகொடுக்கவவண்டும் என்று நொன் இந்த வநரத்தில் 

வகட்டுக்தகொள்கின்வறன்.   

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கவள, அண்மையில் 

பட்டதொொிகளுக்கு நியைனங்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தன. இந்தப் 

பட்டதொொிகளுமடய நியைனங்கள் ததொடர்பொகப் பல 

குமறபொடுகள் இருக்கின்றன. பல பட்டதொொிகள் இந்த 

நியைனங்களில் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். ஆகவவ, 

அந்தப் பட்டதொொிகளுமடய நியைனங்கள் ததொடர்பொகவும் 

இந்த அரசொங்கத்தினுமடய கவனத்துக்குக் தகொண்டுவர 

விரும்புகின்வறன். வடக்கு ைொகொணத்தில் 5,572 பட்டதொொிகள் 

விண்ணப்பித்திருந்தொர்கள்; அதில் 3,109 பட்டதொொிகளுக்கு 

நியைனங்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தன;  2,346 

பட்டதொொிகளுமடய விண்ணப்பங்கள் நிரொகொிக்கப் 

பட்டிருந்தன. 117 பட்டதொொிகளுமடய நியைனங்கள் 

பொிசீலமனயில் இருக்கின்றன. ஆகவவ, நிரொகொிக்கப்பட்ட 

பட்டதொொிகளுமடய விண்ணப்பங்கமள, வைன்முமறயீடுகமள 

உொிய முமறயில் பொிசீலமன தசய்யவவண்டும்.  

அதனடிப்பமடயில், முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தில் 

விண்ணப்பித்த 344 பட்டதொொிகளில் 233 வபருக்கு 

நியைனங்கள் கிமடக்கப்தபற்றிருக்கின்றன; 101 வபொின் 

விண்ணப்பங்கள் நிரொகொிக்கப்பட்டிருக்கின்றன; 10 வபொின் 

விண்ணப்பங்கள் பொிசீலமனயில் இருக்கின்றன. ைன்னொர் 

ைொவட்டத்தில் 697 பட்டதொொிகள் விண்ணப்பித்திருக்கிறொர்கள். 

அவர்களில் 329 வபருக்கு நியைனங்கள் 

கிமடக்கப்தபற்றிருக்கின்றன; 356 வபொின் விண்ணப்பங்கள் 

நிரொகொிக்கப்பட்டிருக்கின்றன; 12 வபொின் விண்ணப்பங்கள் 

பொிசீலமனயில் இருக்கின்றன. வவுனியொ ைொவட்டத்தில் 658 

பட்டதொொிகள் விண்ணப்பித்திருந்தொர்கள். அவர்களில் 383 

வபருக்கு நியைனங்கள் கிமடக்கப்தபற்றிருக்கின்றன; 256 

வபொின் விண்ணப்பங்கள் நிரொகொிக்கப்பட்டிருக்கின்றன; 19 

வபொின் விண்ணப்பங்கள் பொிசீலமனயில் இருக்கின்றன. 

யொழ்ப்பொண ைொவட்டத்தில் 3,460 பட்டதொொிகள் 

விண்ணப்பித்திருந்தொர்கள். அவர்களில் 1,897 வபருக்கு 

நியைனங்கள் கிமடக்கப்தபற்றிருக் கின்றன; 1,506 வபொின் 

விண்ணப்பங்கள் நிரொகொிக்கப் பட்டிருக்கின்றன; 57 வபொின் 

விண்ணப்பங்கள் பொிசீலமனயில் இருக்கின்றன. அவதவபொல, 

கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்தில் 413 பட்டதொொிகள் 

விண்ணப்பித்திருந்தொர்கள். அவர்களில் 267 வபருக்கு 

நியைனங்கள் கிமடக்கப்தபற்றிருக்கின்றன; 127 வபொின் 

விண்ணப்பங்கள் நிரொகொிக்கப்பட்டிருக்கின்றன; 19 வபொின் 

விண்ணப்பங்கள் பொிசீலமனயில் இருக்கின்றன.  

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கவள, பட்டதொொிகளுக்கு 

நியைனங்கமள வழங்குகின்றவபொது, குறிப்பொக தவளிநொட்டில் 
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பட்டம் தபற்ற பட்டதொொிகளுமடய விண்ணப்பங்கமள 

நிரொகொித்திருக்கிறொர்கள். எங்களுமடய பிரவதசத்தில் 

குறிப்பொக, வடக்கு, கிழக்குப் பிரவதசத்தில் யுத்தத்தொல் 

இடம்தபயர்ந்து இந்தியொவுக்குச் தசன்று, அங்கு கல்வி கற்று, 

பின்னர் இங்கு வந்து பல்கமலக்கழக ைொனியங்கள் 

ஆமணக்குழுவினுமடய அங்கீகொரத்மதயும் தபற்ற பின்பு, 

அவர்களுமடய எதிர்கொல வொழ்வொதொர நடவடிக்மககளுக்கொக 

அரச நியைனங்கமளப் தபற முயல்கின்றவபொது, அவர்கமள 

'தவளிநொட்டுப் பட்டதொொிகள்' என்று நிரொகொிப்பது நியொயைற்ற 

ஒரு தசயலொக இருக்கிறது. வன்னி ைொவட்டத்மதச் வசொோ்ந்த 

ஓொிலட்சத்துக்கும் வைற்பட்ட எங்களுமடய ைக்கள் 

இடம்தபயர்ந்து, இந்தியொவில் அகதிகளொக இருக்கிறொர்கள். 

அவர்கள் இங்கு வருவதற்கு முயற்சி தசய்கின்றவபொதும் 

அவர்களுமடய பிள்மளகள் அந்த நொட்டுக் கல்வித் திட்டத்தின் 

அடிப்பமடயில் கல்வி கற்று, பின்னர் இங்கு வந்து அரச 

நியைனங்களுக்கொக அல்லது வவறு ததொழில் 

வொய்ப்புக்களுக்கொக விண்ணப்பிக்கின்றவபொது, அவர்கள் இந்த 

நொட்டினுமடய கல்விமயப் தபறவில்மல என்ற 

கொரணத்துக்கொக அவர்கமள நிரொகொிப்பது ஏற்றுக்தகொள்ள 

முடியொது என்பமத நொன் இந்த வநரத்தில் கூறிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்வறன். எனவவ, இந்த விடயம் ததொடர்பில் 

அரசொங்கம் கொிசமனயுடன் தசயற்படவவண்டும். ஏதனனில், 

யுத்தம் கொரணைொக இடம்தபயர்ந்து இந்தியொ தசன்று, 

அங்கிருந்த சூழ்நிமலயில் அங்கு பட்டம் தபற்று, அதன் 

பிற்பொடு இங்கு வந்து வவமலவொய்ப்புகளுக்கொக 

விண்ணப்பிக்கும்வபொது அவர்களுமடய விண்ணப்பங்கமள 

நிரொகொிப்பமத ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது. ஆகவவ, 

அவர்களுமடய விண்ணப்பங்கமளயும் ைீள்பொிசீலமன தசய்து, 

அவர்களுக்குொிய நியைனங்கமள வழங்கவவண்டுதைன்று நொன் 

இந்த வநரத்தில் வகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்வறன்.  

தகௌவர பிரதிச் சபொநொயொகர் அவர்கவள, திறன்கள் 

அபிவிருத்தி ைற்றும் ததொழில் பயிற்சி அமைச்சின்கீழ் வருகின்ற 

கருத்திட்ட உதவியொளர் - project assistant பதவிக்கு 

ஆட்வசொோ்ப்பதற்கொன வநொோ்முகத் வதொோ்வு 2019ஆம் ஆண்டு யூன் 

ைொதம் நமடதபற்று, அவத ஆண்டு தசப்தடம்பர் ைொதம் 16ஆம் 

திகதி நியைனங்களும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவர்கள் 

ைொவட்டச் தசயலகங்களுக்குச் தசன்று ஒப்பைிடுகின்றவபொது, 

அக்கொலப் பகுதி சனொதிபதித் வதொோ்தலுக்கொன திகதி 

அறிவிக்கப்பட்டிருந்த கொலப்பகுதியொக இருந்த 

கொரணத்தினொல், வதொோ்தல் திமணக்களம் அதமனத் 

தற்கொலிகைொக இமடநிறுத்தியிருந்தது. அப்வபொது வதொோ்தல் 

திமணக்களைொனது, வதொோ்தல் கொலம் என்றபடியொல், இதமனத் 

தற்கொலிகைொக இமடநிறுத்துவதொகவும் வதொோ்தல் முடிந்த பின்பு 

இதமனத் ததொடர முடியும் என்றும் கூறியிருந்தது. இன்று 

ஜனொதிபதித் வதர்தலும் முடிவுற்று, பொரொளுைன்றத் வதர்தலும் 

முடிவுற்று மூன்றிலிரண்டு தபரும்பொன்மையுடன் நீங்கள் 

அரசொங்கத்மத அமைத்திருக்கின்றீர்கள். வநர்முகத்வதர்வுகள் 

நமடதபற்று வழங்கப்பட்ட கிட்டத்தட்ட இந்த 7,000 

வபருக்கொன நியைனங்கமளயும் ததொடர்ச்சியொக அவர்களுக்கு 

வழங்குவதற்கு இன்னும் அரசொங்கம் ைறுத்து வருகின்றது. 

இதற்கொன கொரணம் என்னதவன்று இந்தச் சமபயில் நொன் 

வகட்க விரும்புகின்வறன். முன்மனய ஆட்சியொளர்கமளப் 

பழிவொங்குவதொக நிமனத்து நீங்கள் இவ்வொறு 

நடந்துதகொள்வது எங்களுமடய இமளஞர், யுவதிகமள 

ைனவவதமனப்படுத்துகின்ற ஒரு தசயற்பொடொகத்தொன் 

கொணப்படுகின்றது. வநர்முகத் வதர்வுக்கு அமழத்து 

அவர்கமளத் ததொிவு தசய்ததன் பிற்பொடுதொன் தகுதியொனவர் 

களுக்கு அந்த நியைனங்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தன. அதற்குொிய 

சகல நடவடிக்மககளும் அரசொங்கத்தினுமடய நிகழ்ச்சி 

நிரலுக்கமைவொக நமடதபற்றிருந்தது. அமைச்சரமவப் பத்திரம் 

சொியொன முமறயில் சைர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது; வநர்முகத் வதர்வு 

சொியொன முமறயில் நமடதபற்றிருந்தது; நியைனங்கள் சொியொன 

முமறயில் வழங்கப்பட்டிருந்தன. ஆனொல், ஜனொதிபதித் 

வதர்தல் நமடதபற்றததன் கொரணத்தினொல் வதர்தல் 

திமணக்களத்தினொல் அந்நியைனங்கள் தற்கொலிகைொக 

நிறுத்தப்பட்டிருந்தன. திறன்கள் அபிவிருத்தி ைற்றும் ததொழில் 

பயிற்சி அமைச்சின்கீழ் இருந்த அந்தத் திமணக்களம் இன்று 

கல்வியமைச்சர் ஜீ.எல்.பீொிஸ் அவர்களுமடய அமைச்சின்கீழ் 

இருக்கின்றது. தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கவள, 

தயவுதசய்து இந்த விடயத்மதக் கருத்தில் எடுத்து, கருத்திட்ட 

உதவியொளர் - project assistant என்று கூறப்படுகின்ற 

பதவிக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த நியைனங்களின் அடிப்பமடயில் 

ததொடர்ச்சியொகப் பணியொளர்கமள  உள்வொங்குவதற்கு இந்த 

அரசொங்கம் நடவடிக்மக எடுக்கவவண்டுதைன்று வகட்டுக் 

தகொள்ள விரும்புகின்வறன். 

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கவள, வைன்மைதங்கிய 

வகொட்டொபய ரொஜபக்ஷ அவர்கள் ஜனொதிபதியொகத் ததொிவு 

தசய்யப்பட்டதன் பிற்பொடு, கிழக்கு ைொகொணத்தினுமடய 

ததொல்தபொருள் வரலொறுகமள ஆய்வு தசய்வதற்கொகச் 

தசயலணிதயொன்மற உருவொக்கியிருந்தொர். பன்னிதரண்டு 

வபமரக்தகொண்ட அந்த ஜனொதிபதிச் தசயலணியில் ஒரு 

தைிழர்கூட இடம்தபறவில்மல. அதனொல், "கிழக்கு 

ைொகொணத்தினுமடய ததொல்தபொருள் வரலொறுகமள ஆய்வு 

தசய்கின்ற ஜனொதிபதிச் தசயலணியில் ஏன், ஒரு தைிழர்கூட 

இடம்தபறவில்மல?" என்று பல தரப்பினரொலும் வகள்வி 

எழுப்பட்டிருந்தது. ததொடர்ந்து, "எதிர்கொலத்தில் இமணக் 

கப்படுவர்" என்ற ஒரு தசய்திமயச் சமூக வமலத்தளங்களில் 

என்னொல் கொணக்கூடியதொக இருந்தது. ஆனொல், வநற்று 

முன்தினம் புதிதொக வைலும் நொன்கு தபௌத்த ைதகுருக்கள் அந்த 

ஜனொதிபதிச் தசயலணிக்கு உள்வொங்கப்பட்டொர்கள். 

தற்தபொழுது அது 16 வபர் தகொண்ட குழுவொக இருக்கிறது. 

"கிழக்கு ைொகொணத்தினுமடய ததொல்தபொருள் வரலொறுகமள 

ஆய்வு தசய்கின்ற தங்களுமடய தசயலணியில் ஏன், ஒரு 

தைிழர்கூட உள்வொங்கப்படவில்மல?" என்று நொன் இந்த 

வநரத்தில் ஜனொதிபதி அவர்கமளக் வகட்க விரும்புகின்வறன். 

தைிழர்களுமடய நீண்டகொல வரலொறுகள், தைிழர்களுமடய 

கலொசொர அமடயொளங்கள் அழிக்கப்பட்டு, எதிர்கொலத்தில் 

சிங்கள ையைொக்கமல அங்கு ஏற்படுத்துவதற்கொகத்தொன் 

தைிழர்கள் இல்லொத, முழுமையொகப் தபௌத்த ைதகுருக்கமள 

உள்வொங்கிய அந்தச் தசயலணி  உருவொக்கப்பட்டிருக்கிறதொ? 

என்ற சந்வததகம் எங்கள் ைத்தியில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது.      
 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාිව ශදකක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 

 රු ෙගනෝ  ග්දස්ද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  ைவனொ கவணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 
 

නැඟී ියටිගේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

 රු ඉ. චාල්ස ්ියර්ෙලනාා්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, එතුමා ගන්න කාලය මට 

ෑන . 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 රු ෙගනෝ  ග්දස්ද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  ைவனொ கவணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கவள, இந்தப் பிக்குைொருமடய 

நியைனம் ததொடர்பொக - [இமடயீடு]  என்று அவர் 

தசொல்லுகிறொர். 

 

 රු ඉ. චාල්ස ්ියර්ෙලනාා්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
அவர் சந்திொிகொ பண்டொரநொயக்க குைொரதுங்க அவர்களின் 

கொலத்தில் இருந்து தசொல்லிக் தகொண்டுதொன் இருக்கிறொர். 

அவர், சந்திொிகொ பண்டொரநொயக்க குைொரதுங்க அவர்களுடன் 

இருந்த கொலத்தில்தொன் வன்னியில் அவ்வளவு சிங்களக் 

குடிவயற்றங்களும் நமடதபற்றன. அவொின் கருத்மத நொங்கள் 

ஏற்றுக்தகொள்ளத் தயொொில்மல. ஜனொதிபதி அவர்களுக்குத் 

தைிழ் ைக்கள் சொர்பொக நொன் அந்தக் வகொொிக்மகமய முன்மவக்க 

விரும்புகிவறன்.  

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கவள, தகொக்கிளொய், 

தகொக்குத்ததொடுவொய், கருநொட்டுக்வகணி, ததன்மனைரவொடி, 

அக்கமரதவளி ைக்களுக்குச் தசொந்தைொன கொணிகள் 

அங்கிருக்கின்றன. அக்கமரதவளியில் 390 ஏக்கர் கொணிகளும், 

எொிஞ்சகொட்டில் 490 ஏக்கர் கொணிகளும் இருக்கின்றன. இது 

முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தில் ைகொவலி L வலயத்திற்கு உட்பட்ட 

தைிழர்களுமடய பூர்வீகக் கொணிகளொகும். அதற்குப் 

பிொித்தொனியர்கள் வழங்கிய உறுதிப் பத்திரங்கள் முதல் 

1957ஆம் ஆண்டு அரசொங்கத்தொல் வழங்கப்பட்ட உறுதிப் 

பத்திரங்கள்வமர அமனத்தும் இருந்தும் கடந்த  இரண்டு 

வருடங்களுக்கு முன்னர் அந்த நிலங்களில் ைொனொவொொி 

தநற்தசய்மக தசய்தும் வன இலொகொ திமணக்களம், 

வனசீவரொசிகள் திமணக்களம், ைகொவலி அபிவிருத்தி 

அதிகொரசமப ஆகியன ததொடர்ச்சியொக ைொறி ைொறி அந்த 

ைக்கமள அந்தப் பிரவதசங்களில் தநற்தசய்மக தசய்ய 

விடொைல் தடுத்துக்தகொண்டு இருக்கிறன. அந்தப் 

பிரவதசத்திலிருந்து அந்த ைக்கமள வலுக்கட்டொயைொக 

அனுப்புவதற்கொக, தவளிஓயொவினுமடய கட்டுப்பொட்டுக்குள் 

அந்த வயல் நிலங்கமளக்  தகொண்டு வருவதற்கொக, இந்தச் 

தசயற்பொடுகள் நமடதபறுகிறன.  

 

 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවවානි, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 
 රු ඉ. චාල්ස ්ියර්ෙලනාා්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

මට තව සුළු කාලයක් ලබා ශදන්න, ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි.  

இந்தச் தசயற்பொடுகள் ததொடர்ச்சியொக 

நமடதபற்றுக்தகொண்டிருப்பதனொல் பிரதைர் சொர்ந்த ஓர் 

அதிகொொி வநரடியொக அங்கு வந்து அங்குள்ள நிமலமைகமள 

ஆய்வு தசய்ய வவண்டுதைன்று நொன் தகௌரவ பிரதைருக்கு ஒரு 

வகொொிக்மக விடுக்கின்வறன். அங்கிருக்கின்ற தைிழ் ைக்கள் 

தங்களுமடய தசொந்தக் கொணியில் விவசொயம் தசய்வதற்கு 

இந்தத் திமணக்களங்கள் அனுைதிக்க வவண்டுதைன்று  நொன் 

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நொட்டினுமடய பிரதைர் ைஹிந்த 

ரொஜபக்ஷ அவர்களுக்குக் வகொொிக்மக விடுத்து எனது உமரமய 

நிமறவுதசய்கிவறன். நன்றி. 

 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී ඟට, ගරු ධමත්රීපාල සිරිශව න මටතිතුමා කාා කරන්න. 

ඔබතුමාට විනාිව 52ක් තිශබනවා. 

 
[පූ.භා. 55.08] 
 
 රු මෙත්රීපාල ියරිගස න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு மைத்ொீபொல சிறிவசன)  

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ඔබතුමා නිශයෝජ්ය 

කාානායක ධුරයට ප්හ ශවලා මූලාවනශආ සිටින ශවලාශ දී 

ඔබතුමා ඉදිරිශආදී කාා කරන්න අවවථාාව ලටබීම පිළිබඳව 

විශ  ෂශයන්ම මම වතුුප ශවනවා. ඒ වාශේම ඔබතුමා නිශයෝජ්ය 

කාානායක ධුරයට ප්හීමම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට මුලින්ම සුබ 

පතනවා.  

විශ  ෂශයන්ම වර්තමාන නව රජ්ය යටශ්හ අතුරු වම්මත 

ගිණුම වහ ශද්ශීය භාඩුඩාගාර බිල්ප්හ ්ඥාපනත යටශ්හ 

ශයෝජ්නාව පිළිබඳව අද්හ, ශහට්හ කරන ශම් විවාදයට වහභාගි 

ශවන්න ලටබීම ගටන මම ඉතාම  වතුුප ශවනවා.   රජ්ශආ ්ර්ථික 

ත්හ්හවය රවර්ධනය කරමින් අනාගතය වඳහා රශේ ත්හ්හවය 

යහප්හ අතට ගටනීමට වර්තමාන ජ්නාධිපතිතුමා්හ, රජ්ය්හ, මුදල් 

අමාතයාා ය්හ, මුදල් ඇමතිතුමා්හ ගන්නා ල්හවාහය පිළිබඳව අපි 

ඉතාම වතුුප විය ුතතුි. අපි ඒ වඳහා අශ්  වම්පූර්ණ වහශයෝගය 

වහ ්ශීර්වාදය දිය ුතතු ශවනවා. ඒ වාශේම අශ්  ක්රියාකාරි්හවය 

තුළින් ඒ ශවනුශවන් අශ්  වම්පූර්ණ අනුග්රහය, දායක්හවය ලබා 

දිය ුතතු ශවනවා.  

රධාන ව ශයන්ම ශමම අතුරු වම්මත ගිණුශම් වියදම් 

පිළිබඳව බලන විට කියන්න ෑන , පුද්ගල පිවනිව, පුනරාවර්තන 

වියදම්, ශපොලී ශගීමම්, වි්ාම වටුප් , ඖෂධ වටපීයම, වමෘද්ධි 

වහනාධාර, ශපොශහොර වහනාධාර, රාජ්ය ්යතන වඳහා මාරු 

කිරීම් හා අශනට ්හ පුනරාවර්තන වියදම් ශමිට වඳහන් ශවන බව. 

මූලධන වියදම් ව ශයන් ග්හ විට, අධයාපන, ශවවඛය, රවාහන, 

මහාමාර්ග, වාරිමාර්ග, කෘෂිකර්ම, නාගරික වාවර්ධන, ජ්ල 

වම්පාදන හා ශවන්හ මූලධන වියදම් ශමිට වඳහන් ශවනවා.  ඒ 

වාශේම  ණය ්පසු ශගීමම් තිශබනවා. ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි, ශම් කියන කරුණු කාරණා වටලකිල්ලට ග්හ 

විට අශ්  රශේ ්ර්ථික වාවර්ධනය වඳහා ඉදිරි මාව හතර 

ශවනුශවන් රජ්ය ශගනයන වටඩ පිළිශව   ක්තිම්හ කිරීමට ශම් 

ශයෝජ්නා මාලාව ඉතා වටදග්හ ශවනවා. ශම් වටඩ පිළිශවශ  දී 

මූලික ව ශයන් වඳහන් වන පුද්ගල පිවනිව, වි්ාම වටුප්  ්දී 

අා  ශකශරිට අශ්  අවධානය ශයොමු කිරීශම්දී, රධාන ව ශයන්ම 

මම ඉදිරිප්හ කරන අදහවථ තු   රමුඛ්හවයක් ශදන ශදයක් තමි, 

ශම් රශේ අද තිශබන රාජ්ය ශව වාශ  කාර්යක්ෂමතාව වටිව කිරීම. 

අශ්  රශේ රාජ්ය ශව වශආ කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳව කාා කරන 

විට මම කියන්න ෑන , ශම් වන විට අශ්  රශේ රාජ්ය ශව වශආ 

ලක්ෂ 54කට ්වන්න වාඛයාවක් සිටින බවට වාර්තා වන බව. 

ගරු ජ්නාධිපතිතුමාට අපි වථතුතිවන්ත ශවන්නට ෑන , 

විශ  ෂශයන්ම ලපාධිධාරින්ශේ රැකී රක්ෂා ර ථනය විවඳීශම් වටඩ 

වටහන යටශ්හ වහ ලක්ෂයකට රැකියා ලබාදීශම් වටඩ  වටහන 

යටශ්හ පසුගිය වතිශආ ග්හ තීරණයක් අනුව නව රැකියා පුහුණුීමම් 

ලබා දී 5)0,000කට රැකියා ලබාදීමට රජ්ය තීරණය කිරීම 

පිළිබඳව. ඒ සියලු කටුතතු ගටන අපි ඉතාම වතුුප ශවන්න ෑන . 

ශම් නිවා රැකී රක්ෂා ර ථනය විවශඳනවා.  

අනික් පට්හශතන් රශේ ලගතුන් රශේ වාවර්ධනය වඳහා 

දායක්හවය ශදනවා. එක්ලක්ෂ හටටදහවක් රාජ්ය ශව වයට එකතු 

ශවනවා. රාජ්ය ශව වයට සුළු ශව වකයන් ලක්ෂයක් බඳවා ගටනීශම් 

වටඩ පිළිශව ක් ක්රියා්හමක ශවනවා. ඒ අනුව, දටනට රාජ්ය 
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ශව වශආ සිටින ලක්ෂ 54ක පමණ පිරිවට ශම් ලපාධිධාරින් වහ 

සුළු ශව වකයන් වාඛයාව එකතුව ග්හ විට ලක්ෂ 57ක පමණ 

පිරිවක් ශලසින් ම ත කාලශආ රාජ්ය ශව වාව  ක්තිම්හ ශවනවා. 

රාජ්ය ශව වශආ සිටින ශම් පුද්ගල වාඛයාව ග්හ විට ශමය අශ්  

වාවර්ධනශආ රධානම බලකායක් විධියට වලකන්නට අපට 

පුළුවන්කම තිශබනවා. ඔවුන්ශේ දටනුම, බුද්ධිය ඉහ ි. ඔවුන් 

අතශර් විද්වතුන් වි ාල පිරිවක් ඉන්නවා.  ඒ නිවා රාජ්ය ශව වශආ 

සිටින ශම් රබල වාවර්ධන බලකාය දටනුශමන්, බුද්ධිශයන් පිරුණු 

විද්වතුන්ශගන් වමන්විත වනවා.   

වාමානය වාර්තා අනුව, රාජ්ය ශව වශආ කාර්යක්ෂමභාවය  

සියයට 30ක වාශේ ත්හ්හවයක තමි තිශබන්ශන්. ශම් සියයට 

30ක ත්හ්හවය අපි ශකොශහොමද, සියයට 40කටව්හ ශගනියන්ශන්  

ශම් වඳහා රජ්යක් විධියට අපි ව ම ශකශනක්ම, අමාතයාා , රාජ්ය 

වාවථාා, වයවවථාාපිත මඩුඩල යන සියල්ලම පුළුල් වටඩ 

පිළිශව කට යා ුතතු ශවනවා.  රජ්ශආ ශදපාර්තශම්න්තු පමණක් 

ශනොශවි, ශමතටනදී ගන්ශන්. රජ්ශආ ශදපාර්තශම්න්තු වශේම 

වාවථාා, වයවවථාාපිත මඩුඩල වම්බන්ධශයන්ද පුළුල් වටඩ 

පිළිශව කට යා ුතතු ශවනවා.  අපි දන්නවා, ශබොශහෝ ශවලාවට  

පටය 2(ම වටඩ කරන ශදපාර්තශම්න්තු, ්යතන තිශබන බව.   

ශවවඛය ශව වය  ශම් රටට ඉතාම ශහොඳ ශව වාවක් ඉෂථට කරන 

ශව වාවක්. ශමොන විධිශආ විශ කන තිබුණ්හ ශපොලිවථ 

ශදපාර්තශම්න්තුව ග්හතාම්හ එශහමි. ශපොලිවථ ශදපාර්තශම්න්තුව 

ශබොශහෝ ශවශහව මහන්සි ශවලා, ශබොශහෝ  කක් විඳලා තම ශව වාව 

ඉෂථට කරනවා. ශපොලීසිශආ රාලහාමි ශකශනක් ග්හතාම, රාලහාමි 

මහ පාශර් ඉන්න ශ ලාවට වමහර විට කන්න නටහට; වතුර ටික 

නටහට. නමු්හ තමන්ශේ කාලය කටපීමශමන් ඒ වඳහා ශයොමු 

කරනවා; වි ාල ව ශයන්  කක් විඳලා තමන්ශේ ශව වාව ඉෂථට 

කරනවා. ශපොලිවථ ශදපාර්තශම්න්තුව ග්හතාම්හ, පටය 2( ශව වාව 

වපයන ශව වාවක් විධියට ඒ ශදපාර්තශම්න්තුව හඳුන්වන්න 

පුළුවන්. ශවවඛය ශව වය, ශපොලිවථ ශදපාර්තශම්න්තුව, ්රිවිධ හමුදා 

ඒ විධියට තමන්ශේ ශව වාව  ඉෂථට කරනවා. තව  කරට්හ 

ග්හශතෝහ, අතයව ය ශව වා වන වි කලිය, ජ්ලය, ඛනිජ් ශතල්, 

වරාය ්දි ශව වා  නිසි විධියට ඉෂථට ශවනවා. ඒ වාශේම අපි 

දන්නවා, ඉතාම  කර්වල ත්හ්හවයක පවතින ශව වා  ද තිශබන බව. 

මම ඒවා නම් ව ශයන් කියන්ශන් නටහට. රාජ්ය ශව වශආ ඇතටම් 

අා  වඩා්හ කාර්යක්ෂම ශව වා  විධියට තිශබනවා වාශේම, ඇතටම් 

අා  ඉතාම  කර්වල ත්හ්හවශයන් තිශබන බව අප දන්නා ශදයක්. 

එශහම නම්, රාජ්ය ශව වශආ අද තිශබන සියයට 30ක වාශේ 

කාර්යක්ෂමතාව ර ශේ වාවර්ධනය වඳහා වඩා්හ ශ ගව්හ 

කරන්ශන් ශකොශහොමද  ඒ වඳහා අමාතයාා , ශදපාර්තශම්න්තු, 

වාවථාා, වයවවථාාපිත මඩුඩල වඩා්හ රමව්හ, විධිම්හ වටඩ 

පිළිශව කින් ඉදිරියට ශගන යා ුතතු ශවනවා. රශේ අනාගත 

දිුතණුව වඳහා ඇමතිවරයා, අමාතයාා  ශල්කම්වරයා, අධයක්ෂ 

ජ්නරාල්වරයා ඇතුළු අමාතයාා ශආ කම්කරුවා දක්වා වූ පහ ම 

ශ් ණිශආ ශව වකයා දක්වා වූ සියලුශදනාශේ කටපීමම පිළිබඳ 

වඳහන් කරමින් අප විසින් මූලික ව ශයන් වකවථ කරගත ුතතු වටඩ 

පිළිශව ක අව යතාව අපි දකිනවා. විශ  ෂශයන්ම මම  වි ථවාව 

කරනවා,  රට හදන ශවවභාගයශආ දටක්ම  නමටති වටඩ පිළිශව ට 

රාජ්ය ශව වශආ කාර්යක්ෂමතාව වටිව කිරීශම් වටඩ වටඩවටහන් ද 

ඇතු ්හ ීම තිශබනවා කියලා. ඒ බව ශපශනන්නට තිශබනවා. ඒ 

ත්හ්හවය වටලකිල්ලට ග්හ විට, අප ඒ ගටන වතුුප ශවන්නට ෑන .  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අපි ගුරු ශව වය ගටන්හ කිව 

ුතතුි. ගුරු ශව වය කියන්ශන්, රාජ්ය ශව වයම ශනොශවි. ශම් රශේ 

ගුරු ශව වශආ ශදලක්ෂ හට්හත පන්දහවක් විතර ඉන්නවා. රධාන 

ව ශයන්, ශම් රශේ දරුවන්ශේ අධයාපන ත්හ්හවය ලවවථ කිරීම 

ශවනුශවන් කටුතතු කරන, අධයාපන අමාතයාා ය, තව්හ 

පට්හතකින් ලවවථ අධයාපනයට වම්බන්ධ රජ්ශආ වි ථවවිදයාල, 

රාජ්ය වි ථවවිදයාල වාශේම රජ්ය අනුග්රහය දක්වන අධයාපන 

්යතන, ශපවද්ගලික අා ශආ ්යතන ඇතුළු ්යතන රාශයක් 

ශම් රශේ තිශබනවා. ඒ සියලු අා  ග්හතාම, ශම් රටට ලගතුන් බිිට 

කරන්න අධයාපන ක්ශෂ ්රශයන් වි ාල ශව වා  රාශයක් ඉෂථට 

ශවනවා. අප ශම් සියලු ත්හ්හවය  වටලකිල්ලට ගන්න ෑන .  

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට තව්හ විනාිව ශදකක කාලයක් තිශබනවා. 

 
 රු මෙත්රීපාල ියරිගස න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு மைத்ொீபொல சிறிவசன)  

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 

ශහොඳි, ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි.  

මා ප ා්හ වභාවල ත්හ්හවය ගටන්හ කියන්නට ෑන . ශම් 

රශේ ප ා්හ වභා පිිටුපවලා දටනට අවුරු ක 32ක් වාශේ කාල 

සීමාවක් ශවනවා. ශම් අවුරු ක 32ක් පමණ වූ කාල සීමාශ දී ප ා්හ 

වභාවල කටුතතු පිළිබඳ -ප ා්හ වභාවල වාර්ාක්හවය, 

අවාර්ාක්හවය, අක් පාක්,  කර්වලකම් ශමොනවාද කියන කාරණාව 

පිළිබඳ- වමාශලෝකනයක් ශවලා නටහට. ඒ නිවා අවුරු ක 32ක් පමණ 

වූ  කාල සීමාවක් තු  ප ා්හ වභාවල වාර්ාක අවාර්ාකභාවය 

වමාශලෝකනය කර ඒවාශආ  කර්වලකම්, අක් පාක්කම් නිවටරැදි 

කරගත ුතතුි. රශේ වාවර්ධනය වඳහා ඒවා ශයොදාගත ුතතුි. 
රාජ්ය ශව වා ශකොමිෂන් වභාව වාශේම, ප ා්හ වභා යටශ්හ ප ා්හ 

රාජ්ය ශව වා ශකොමිෂන් වභා නවයක් තිශබනවා. ශම් සියලු අා  

ග්හ විට අප රධාන ව ශයන් වටලකිල්ල ශයොමු ක  ුතතුි, රශේ 

වාවර්ධන කාර්යයන් වඳහා ශම් සියලු අා  ඉදිරියට ශගන යන්ශන් 

ශකොශහොමද කියන කාරණය ශකශර්.  

ප ා්හ වභා මටතිවරණය ශනොපටවට්හීමම නිවා ඇ්හතටම අද 

ප ා්හ වභා නවයම අකර්මණය ත්හ්හවයකි තිශබන්ශන්. 

ඒවාශආ නිලධාරින් වි ාල පිරිවක් තමි අද කටුතතු කරන්ශන්. ඒ 

නිවා අශ්  වර්තමාන රජ්ය -නව රජ්ය- යටශ්හ එකී මටතිවරණ 

ඉක්මනින්ම පටවට්හීමම වම්බන්ධශයන් අවධානය ශයොමු ශවලා 

තිශබනවා. එමඟින් ඒ ්යතනවල කාර්යක්ෂමභාවය ඇති ශ වි. 

මූලික ව ශයන්ම රාජ්ය ශව වය තු  වි ාල පිරිවක් නිශයෝජ්නය 

ශවනවා. ප ා්හ වභාවල්හ කාර්යක්ෂමතාව ඇති ක  ුතතු 

ශවනවා. ප ා්හ වභා වහ රජ්ය අතර වම්බන්ධතාව, ප ා්හ 

වභාවල කාර්යක්ෂමතාව වඩා්හ වටිව කිරීශම් වටදග්හකම, ප ා්හ 

වභා විෂයයන්ිට වටදග්හකම අපි ශ්හරුම් ගත ුතතුි. රාජ්ය ශව වය 

නිශයෝජ්නය කරන රාජ්ය ශව වා ශකොමිෂන් වභාව, ප ා්හ 

නවශආම ප ා්හ රාජ්ය ශව වා ශකොමිෂන් වභා, රශේ වාවර්ධනයට 

අද රධාන ව ශයන් දායක වන රාජ්ය ශව වශආ ලක්ෂ 54කට වටිව 

වාවර්ධන බලකාය ්දි සියලු අා  මූලික කරශගන අපි අශ්  

වර්තමාන රජ්ය යටශ්හ යහප්හ, වාවර්ධිත රටක් ව දීම වඳහා, 

අශ්  රටට රබුද්ධ අනාගතයක් ශගොඩනටඟීම වඳහා කටුතතු ක  

ුතතුි. ශලෝකශආ වාවර්ධනය වන අශනට ්හ රටවල් හා 

තරගකාරිව වාවනාවන්ත රටක් ශලව අශ්  රට ඉදිරියට 

ශගනය මට අපි කටුතතු කරමු කියන ඉල්ලීම මා කරනවා. රධාන 

ව ශයන් සුබවාදී අනාගතයක් පිළිබඳ බලාශපොශරෝහතු ඇති 

කරශගන අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා ශගන යන රජ්ශආ වටඩ 

පිළිශව ට -රජ්ශආ කටුතතු වඳහා- අප ව ම ශකශනක්ම ලපරිම 

දායක්හවය වහ වහශයෝගය ලබා දිය ුතතුි. එම වටඩ පිළිශව  

වාර්ාක කරගටනීශම් වටිනාකම, අගය පටහටදිලි කිරීමි මා ශමිටදී 

කියා සිටිශආ. මට නියමිත කාලය අවවන් නිවා මශේ කාාව 

අවවන් කරනවා. වථතුතිි. 

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
මී ඟට, ගරු ඉරාන් විරමර්හන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිව 

54ක කාලයක් තිශබනවා. 

415 416 



පාර්ලිශම්න්තුව 

[පූ.භා. 55.20] 

 
 රු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

වථතුතිි, ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි. නව 

කාානායකතුමාට්හ, නිශයෝජ්ය කාානායක ධුරය දරන 

ඔබතුමාට්හ මම සුබ පතනවා. ඒ වාශේම, වමගි ජ්න බලශ ගයට 

ඡන්දය ලබා දීපු රට පුරා සිටින සියලුශදනාට මා වථතුතිවන්ත 

ශවනවා. එතුමන්ලාශේ ඡන්ද හරහා මට්හ පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න 

පුළුවන් වුණා. ඒ නිවා ඒ සියලුශදනාට වථතුතිවන්ත ශවනවා. අපි 

විපක්ෂයක් හටටියට -රබල විපක්ෂයක් හටටියට- අශ්  කාර්යභාරය 

අනිවාර්ශයන්ම ඉෂථට කරන්න බලාශපොශරෝහතු ශවනවා.  

ිටටපු මන්ත්රී සුනිල් හඳුන්ශන්හති මටතිතුමා,  - COPE එශක් 

ිටටපු වභාපතිතුමා - ජ්නාධිපති ශකොමිෂන් වභාවකට අද ලද වන 

කටඳවා තිශබනවා, ඒ ශකොමිෂන් වභාවට ඇවිල්ලා COPE එශක් වූ 

සි කීමම් ගටන -අපට දටනගන්න ලටබුණු හටටියට Batticaloa 

Campus (Private) Limited එක හා වම්බන්ධ සි කීමම් ගටන- 

වාක්ෂි ශදන්න කියලා. එමඟින් මන්ත්රීවරයට ශේ -විශ  ෂශයන්ම 

COPE එශක් වභාපතිතුමාශේ- වරරවාද කඩ ශවනවාද නටද්ද 

කියන කාරණය ගරු කාානායකතුමා විභාග කරන්න ෑන  

කියලාි මා ිටතන්ශන්. අපි ශබොශහොම පරික්ෂාශවන් බලාශගන 

සිටිනවා, ශම් කාරණය වම්බන්ධශයන් ශමොනවා ද සි ක ශවන්න 

යන්ශන් කියන එක.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අද ඉදිරිප්හ කරපු අතුරු 

වම්මත ගිණුම පිළිබඳ විවාදයට අවතීර්ණ වනශකොට අපට තිශබන 

එක් වි ාල ගටටලුවක් තමි, අපට අව ය ද්හත සියල්ල නටති එක. 

විශ  ෂශයන්ම වියදම පිළිබඳ ද්හත්හ නටහට, ්දායම පිළිබඳ 

ද්හත්හ නටහට, මාසික ද්හත්හ නටහට. ඒ ද්හත සියල්ල නටතිවි 

අපට කතා කරන්න සි ක වන්ශන්. ඉදිරිප්හ කර තිශබන ද්හත 

්්ශයන් තමි අපට කාා කරන්න සි ක ශවන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, මා මුලින්ම කියන්න 

අව යි, පාර්ලිශම්න්තුශ  අනුමටතිය ශනොමටතිව රජ්යකට කිසිම 

මුදලක් වියදම් කරන්න, ඒ වාශේම රුපියලක්ව්හ ණයට ගන්න 

බටරි බව. ඒක ජ්ාතයන්තර මූලය රතිප්හතිය. ලාකාශ  විතරක් 

ශනොශවි, ශලෝකශආ හටම පාර්ලිශම්න්තුවකම තිශබන මූලධර්මය 

ඒකි. ඇතටම් වි් ලව ඇති වුශඩු්හ ශම් කාරණය නිවාි.  

2015 වර්ෂශආදී අශ්  රජ්ය ප්හ වන ශකොට අපට තිබුශඩු 

සුළුතර ්ඩුක්වක්. නමු්හ, වති කීපයක් තු  අය වටයක් ඉදිරිප්හ 

කරලා, විපක්ෂය්හ එක්ක කාා කරලා, විපක්ෂය්හ කටමති 

කරවාශගන අපි ඒ අය වටය වම්මත කරග්හතා. ශම් රජ්යට්හ 

පසුගිය ශනොවටම්බර් මාවශආ 5)වනදාට පසුව ඒ අවවථාාව ලටබුණා. 

නමු්හ ශම් ්ඩුක්ව අය වටයක් ඉදිරිප්හ කශ   නටහට. ඒක, සුළුතර 

්ඩුක්වක්. ඒ වාශේම, අතුරු වම්මත ගිණුමක් ඉදිරිප්හ කශ  ්හ 

නටහට. ඒ ශවලාශ  පරිපූරක ඇවථතශම්න්තුවක් ඉදිරිප්හ ක ා. අපි 

කි වා, වියදමට එකඟ  ශවනවා, ණය ගටනීමට එකඟ ශවන්ශන් 

නටහට කියලා. ඒ වියදම පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිප්හ කශ   නටහට. 

නමු්හ, ්ඩුක් පක්ෂය හුඟක් ශවලාවට ශවන්හ කාාවක් 

කියන්නි හදන්ශන්. ඒ වියදම ඉදිරිප්හ කශ   නටහට. ණය සීමාව 

වටිව කරනවාටි අපි විරුද්ධ වුශඩු. ඒකට ශහ තුවක් තිබුණා. අපි 

ඒ ශවලාශ  ණය සීමාවට විරුද්ධ ශවන්න ශහ තුව තමි, රජ්ය 

කිසිම අධයයනයක් ශනොකර අවුරු ක ගණනාවකට පටවටති බ ක 

රතිප්හතිය එක රැයකින් ශවනවථ කරන්නට මටතිවරණ ශපොශරොන් ක 

දීලා, මිනිසුන් ඒ මටතිවරණ ශපොශරොන් ක වි ථවාව කරලා, රජ්ශආ 

්දායම වම්පූර්ණශයන්ම කඩාක් පල් කර දටමීම. අපට අද්හ 

කියන්නට බටහට හරියටම ඒ ගණන කීයද කියලා. නමු්හ, ශම් 

ලටබුණු ද්හත අනුව මම ිටතනවා, රුපියල් බිලියන 700කින්ව්හ, ඒ 

කියන්ශන්  තුශනන් එකකට වඩා වටිවශයන් රජ්ශආ ්දායම අක් 

ශවලා තිශබනවා කියලා. ඒ වාශේ ක මණාකාරි්හවයක් තිශබන 

ශකොට, වගකීමක් තිශබන මන්ත්රීවරුන් හටටියට ඇවිල්ලා අත 

ලවථවලා කියන්න අපට බටහට,  ෑන  තරම් ණය ගන්න  කියලා. 

අපට එශහම කරන්න බටහට කියන එක වඳහන් කරන්න අව යි. 

ඇ්හතටම ඇති ශවලා තිශබන ර ථනය ඒකි.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අද අපි ශකටිශයන් ්දායම 

ගටන කාා කරන්න ෑන , වියදම ගටන කාා කරන්න ෑන , ණය 

ගටන කාා කරන්න ෑන . ්දායම ගටන කාා කරන ශකොට, 

්දායම හා වම්බන්ධ ද්හත අප  ඟ නටහට. නමු්හ, දටන ගන්නට 

ලටබිලා තිශබන්ශන් ශද්ශීය ්දායම් ශදපාර්තශම්න්තුශ  

ප මුශවනි මාව හශආදී රුපියල් බිලියන 230ක් විතර ලටබුණා 

කියලාි. ්දායම රුපියල් බිලියන )00ක් විතර ලටශබන්න ෑන . 

ගිය වවශර්දී රුපියල් බිලියන (40ි. ඒක වටිව ක ා නම් රුපියල් 

බිලියන )00ක් විතර ලටශබන්න ෑන . නමු්හ, ලටබිලා තිශබන්ශන් 

රුපියල් බිලිනය 230ි. ශර්ගුව ගටන නම් කාා කරලාම වටඩක් 

නටහට. ්නයනය නතර කරලා තිශබනවා නම්, ශර්ගුශ  ්දායම 

පහ ටම බටහටලා ඇති. ඒ වුණ්හ ඒ ගටන වඳහන් කරන්න ද්හත 

නටහට. නමු්හ ්දායම පහ ටම බටහටලා ඇති කියලා ිටතනවා. ඒ 

වාශේම Excise Department එශක්්හ ඔය විධිශආ ර ථනයක් ඇති. 

රශේ ්දායම අප රට භාර ගන්න ශකොට ්දායම ද  ශද්ශීය 

නිෂථපාදනශයන් සියයට 50ක විතර අගයකි තිබුශඩු. අපි එය 

සියයට 53.4 දක්වා රමරමශයන් වටිව ක ා. අශ්  ඒක පුද්ගල 

්දායම් මේටම සියයට 58ක්, 59ක්, 20ක් පමණ ශවන්න ෑන . 

නමු්හ අපි ශහමින් ශහමින් ඒක සියයට 53.4ක් දක්වා වටිව ක ා. 

අද ඒක සියයට අටට, නවයට අක් ශවලා ඇතිි කියා මම වි ථවාව 

කරනවා. ඒ වාශේම වියදම ගටන කාා කරනශකොට,  අද ඉදිරිප්හ 

කර තිශබන අතුරු වම්මත ගිණුශම් අශ්  රශේ වියදම ව ශයන් 

රුපියල් බිලියන 9(7ක් වඳහන් කර තිශබනවා. ශම්වා ඉතින් 

දකින්ශන් නටතුව්හ බටහට ශන්. ජ්නාධිපතිතුමාට, අගමටතිතුමාට, 

කමල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට, නාමල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට -ඒ අයට 

විතරක්- මුළු මුදලින් සියයට 38ක් විතර ශවන් කර තිශබනවා. 

ඒවා ශනොකියා ඉන්න බටහට. ශමොකද, අශ්  චින්තනය ශවනවථ. අපි 

-වමඟි ජ්නබලශ ගය- පවුල් ශද් පාලනයට නටහට.  ශමොන 

ජ්ාතියක ඉප කන්හ, ශමොන ්ගමක ඉප කන්හ, ශමොන ට ලයක 

ඉප කන්හ, ශමොන පන්තියක ඉප කන්හ ශම් රශේ ලපදින හටම 

පුද්ගලයට ම එක හා වමානි කියා අපි වි ථවාව කරනවා. 

සියලුශදනාට එක හා වමානව වලකන්නට ෑන . අපි එය වි ථවාව 

කරන නිවාි මම ශම් ශද්  ශමතටන වඳහන් කරන්ශන්. නමු්හ, 

රජ්යට  තීරණය අරශගන ඉදිරියට යන්නට පුළුවන්.  

ණය බර දිහා බටලුවාම, රුපියල් බිලියන 5,300කට ණය 

සීමාව වටිව කරන්න කියා දටන් ඉල්ලා තිශබනවා. ඊට රාමශයන් 

ජ්නවාරි මාවශආ සිට ජුනි මාවය දක්වා ණය සීමාව  බිලියනයකින් 

වටිව ීම තිශබන බව අපි දන්නවා. ණය සීමාව තව්හ වටිව කශ ෝහ, 

වමහර විට ණය සීමාව රුපියල් බිලියන 2,000කට වඩා  වටිව 

ශවන්නට පුළුවන්. හුඟක් ශ ලාවට අප  විශ කනය කරමින් 

කි වා,  අශ්  අවුරු ක පහ තු දී ශම් ණය සීමාව වටිව වුණා කියලා.  

ඔ , ණය සීමාව වටිව වුණා. ණය ශගවන්න තමි වටිවශයන් ණය 

ග්හශ්හ. අපි පසුගිය අවුරු ක පහ තු  ග්හත ණය සීමාව ට්රිලියන 

පහක් ශවනවා නම්, ශම් වවර තු  දී එය ට්රිලියන ශදක්හ, ශදකි 

ද ම පහ්හ අතර ශවන්න පුළුවන්. ශම් ගටන නි ථචිතව කියන්න 

ද්හත සියල්ලක්ම තිශබන්න ෑන . ඒ කියන්ශන් අපි අවුරු ක පහකදී 

ග්හත රමාණශයන් සියයට 40ක් පමණ එක වවරක් තු  දී 

වටිවශවලා තිශබන්න පුළුවන්.  ඒ නිවා  අනිවාර්යශයන්ම රටට 

අවදානමක්  තිශබනවා. අපි ණය ග්හශ්හ ශමොකටද  අපි ණය 

ග්හශ්හ වටඩ කරන්න. අපි මහාමාර්ග හට කවා. හම්බන්ශතොට සිට 

මාතරට මාර්ගය හට කවා.  කම්රිය මාර්ග හට කවා. මාතර සිට 

ශබලිඅ්හතට  කම්රිය මාර්ග හට කවා. ශමොරගහකන්ද වයාපෘතියට  

පමණක්  ශඩොලර් බිලියන 5.(87ක්, - රුපියල්වලින් කි ශවෝහ, 
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රුපියල් ශකෝටි 5(8ක් - වියදම් ක ා. වට  රතිවාවථකරණය ක ා, 

ජ්ල වයාපෘති හට කවා, ග්රාමීය මාර්ග හට කවා.  පාවල්  මුන් ලක්ෂ 

(4කට  මා ශවවඛය රක්ෂණයක් ලබා  කන්නා. පිළිකා ශරෝගීන්ශේ 

ඖෂධ සීමාව ඉව්හ ක ා. ඖෂධ මිල පහ ට ශගනාවා. අපි 

 සුවවටරිය  ගිලන් රා ශව වය ක්රියා්හමක ක ා. මට ශම්වා 

කියාශගන, කියාශගන යන්න පුළුවන්.  

අද එක මන්ත්රීවරශයක්  තම මාගල කාාව කරන්න පටන් 

ග්හශ්හ  ශම් අය ්ර්ථිකය වටශටනකම් බලාශගන ඉන්නවා ඇති  

ි කියලාි. අපි එශහම බලාශගන ඉන්ශන් නටහට.  

්ශයෝජ්න ගටන ගරු අගමටතිතුමා කාා ක ා. ඒක තමි 

නිවටරදි මාර්ගය. ණය ගටනීම ශනොශවි, ්ශයෝජ්න ලබා ගටනීම 

තමි රට ඉදිරියට ශගන යා හටකි ශහොඳම රමය. ්ර්ථිකශආ 

රගතිශීලි ක්රියාමාර්ගවලට අපි අනිවාර්යශයන්ම වහශයෝගය 

ශදනවා. අපි ශම් ්ර්ථිකය කඩා වටශටනකම් ඉන්ශන් නටහට. දටන් 

මිනිසුන්ට හුඟක් අමාරුි. වයාපාරිකයන්ට අමාරුි. 

වයාපාරිකයන්ට ඒ අයශේ lease එකව්හ ශගවා ගන්න බටරුව 

ඉන්ශන්. එවටනි එක් අවවථාාවක  පුද්ගලයට ශේ ීවවිතය පවා අිටමි 

වුණා. ඒ අය ණය ශගවා ගන්න බටරුව ඉන්නවා. වයාපාරිකයන්ට 

moratorium එකක් දීලා තිශබනවා. ඒක ශම් මාවශයන් අවවන් 

ශවනවා. එය දීර්න කරන්න කියා මම රජ්ශයන් ඉල්ලීමක් කරනවා.    

වයාපාරිකයන්ට ඒ ණය ශගවන්නට බටහට. ඒ අයට අපි වහශයෝගය 

ශදන්නට ෑන . ශම් අවවථාාශ  ඒ අයශේ ්ර්ථිකය  අපි  ක්තිම්හ 

කරන්නට ෑන . ශම් අවවථාාශ  දී  ක්තිම්හ කරන්නම ෑන . 

නමු්හ එක අවදානමක් තිශබනවා. බටාට  හරහා විතරක් ඒක 

කරන්න යන්න එපා. ශමොකද, බටාට  පද්ධතිය කඩා වටුපශණෝහ, 

ඊට වටිවය වි ාල ර ථනයක් රශේ ඇති ශවනවා. ඒ නිවා partial 

guarantee එකක් ශහෝ ලබා දී රජ්ය එය ක  ුතතුි. ශමොකද,  

තටන්ප්හකරුවන්ශේ මුදල් තිශබන නිවා බටාට ්හ ්රක්ෂා කරන්න 

අව යි. රගතිශීලි ශද්වල් ඉදිරිප්හ කරනවා නම්, අපි ඒවාට 

අනිවාර්යශයන්ම එකඟ ශවනවා.    

මම ශම් ර ථනය අහන්න ශහ තුවක් තිශබනවා.  හුඟක් 

ශ ලාවට ිටතනවා, විපක්ෂශයන්  විශ කන  විතරක් කරනවා 

කියලා. පසුගිය ්ර්ථිකය ගටන කාා කරශගන, කරශගන ගියා. 

ඔ , ්ර්ථික වර්ධන ශ ගය පහ ට ්වා. ශලෝක ්ර්ථික වර්ධන 

ශ ගය පහ ට ්වා. පසුගිය ද කශආ්හ, ඊට පසු අවුරු ක පශහ දි්හ 

ශලෝක ්ර්ථික වර්ධන ශ ගය පහ ට ්වා.   චීනය, ඉන්දියාව 

සියයට 8කින්, 9කින්, 50කින් ්ර්ථික වර්ධනය වටිව කර ග්හ 

රටවල්.  ලාකාශ  ්ර්ථික වර්ධන ශ ගය  සියයට 4කින්, )කින් 

වටිවශවලා තිබුණා. අශ්  කාලශආ සියයට 3කට ්වා. එශහම 

ශවලා තිශබනවා. නමු්හ ඒශකන් විතරක් ත්හ්හවය මනින්නට 

බටහට.  එශහම නම්  අශනක් ර ථනය මම අහන්න කටමතිි. ශම් 

ජ්නාධිපතිතුමා  බලයට ප්හ ීම දටනට මාව අටක් ශවනවා. 

ශමොනවාද කරලා තිශබන්ශන් කියලා මම අහන්න කටමතිි.  

වට  හට කවාද, පාවල් හට කවාද, ශවවඛය ශව වාවට ශමොනවාද 

ලබා  කන්ශන්, මහාමාර්ග හට කවාද කියලා අපට්හ අහන්න පුළුවන්.  

ශමොකද, අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා බලයට ප්හ ශවලා මාව 8ක් 

ශවනවා. නමු්හ මින් එකක්ව්හ  සි ක ශවලා නටහට. ශමතටන තිශබන 

 කර්වලතාව ශම්කි. 'මටශරෝ' ්ර්ථිකශආ ක මනාකාරි්හවය විසින් 

මුලින් ර ථනය වරද්දා ග්හතා. එතටනින් තමි ගටටලුව ඇති ශවලා 

තිශබන්ශන්. ජ්ාතයන්තර ශ් ණිගත කිරීශම් වමාගම් ඒ ශ් ණිගත 

කිරීම අක් කරන්න ශහ තුව ඒකි. විපක්ෂය  නිවා ශනොශවි, 

රජ්ශආ ක මනාකාරි්හවය නිවාි එශහම කශ  . අශ්  ්ඩුක්ව රට 

භාර ශදනශකොට විශද්  වාචිතය ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 

7.)ි. 2020 ශපබරවාරි  මාවශආ දී ඒක ඇශමරිකානු ශඩොලර් 

මිලියන 7.8ට ඉහ   ගිිටල්ලා තිබුණා. අද  තිශබන විශද්  වාචිතය 

ශකොච්කරද කියලා අපි දන්ශන්්හ නටහට. රශේ තිශබන ර්හතරන් 

පවා විට ණලා කියලා තමි ්රාචිය තිශබන්ශන්. ශකොපමණ 

විට ණලාද කියන්න අපි රමාණය දන්ශන්්හ  නටහට. ර්හතරන් 

ශකොපමණ රමාණයක්  විට ණුවාද කියලා  මහ බටාට ශවන් අපට 

වඳහන් කරන්නට ෑන . ර්හතරන් විට ණලා  කියලා තමි  දටනට 

තිශබන ්රාචි  අනුව දටන ගන්න ලටබී තිශබන්ශන්.  

ගරු අගමටතිතුමා කාා කරන ශකොට කි වා, අපනයනය ඉහ  

ගිිටල්ලා තිශබනවා කියලා. අපි ඒ ගටන වන්ශතෝෂ ශවනවා. 

ශමොකද, කාලයක් නිෂථපාදනය කරන්න බටරි වුණ නිවා. 

නිෂථපාදනය කරන්න කියලා order එක ්වා.  ඒ orders ටික ශම් 

මාව  ශදශක් දී ඉෂථට කරන්න පුළුවන් ශවලා තිශබනවා. ඒ නිවා 

අපනයනය ඉහ ට යන්න ෑන . නමු්හ අපි ඒක ශනොශවි 

රාර්ානා කරන්ශන්. අපි  රාර්ානා කරන්ශන් ඊ ඟ මාවවලදී 

අපනයනය ඉහ  යන්න ෑන  කියන එකි. ඒ order එක ලබා 

ගන්ශන් ශකොශහොමද, අපනයනය ඉහ  යන්ශන් ශකොශහොමද 

කියන තටන තමි ගටටලුව ති ශබන්ශන්. ප මුශවන් වටරදි වටශ්  

ක ා කියලා ඉදිරියට්හ වටරදි වටශ්  කරන්න ෑන  නටහට. 

රතිප්හතිය හදාශගන ඉදිරියට යන්න අව යි. මම ශම්ක වඳහන් 

කරන්න ශහ තුව  ඒකි.   

පාඨලී කම්පික රණවක මන්ත්රීතුමා  ඉදිරිප්හ ක  නීතිමය 

ර ථනය ගටන  නටවත්හ කියන්න ෑන .  අශ්  ්ඩුක්ව  පසුගිය 

වවශර්  ඔක්ශතෝබර් මාවශආ අතුරු වම්මත ගිණුමක් ඉදිරිප්හ 

ක ා. එම අතුරු  වම්මත ගිණුම මඟින් ශමම වවශර් ජ්නවාරි  සිට 

අශර ල් වනතුරු  වියදම් කිරීම වඳහා පාර්ලිශම්න්තු  අනුමටතිය 

තිබුණා. නමු්හ   ඉන් එහාට  වියදම්  කිරීමට පාර්ලිශම්න්තු 

අනුමටතියක් තිබුශඩු නටහට. පාර්ලිශම්න්තුව කට     ශඳ ශව්හ නටහට, 

අනුමටතියක් ලබා ග්හශ්හ්හ නටහට. විසුරවපු පාර්ලිශම්න්තුව 

කටඳවන්න්හ ්ඩුක්රම වයවවථාාශ  රතිපාදන තිශබනවා. ඒක 

කශ  ්හ  නටහට. ඊට පවථශව   දටන් අතුරු වම්මත ගිණුමක්  ඉදිරිප්හ 

කරනවා.  

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට  තව විනාිව ශදකක කාලයක් 

තිශබනවා.  

 
 රු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ශමම අතුරු වම්මත ගිණුම ශහට වම්මත වුශණෝහ ලබන 

වට් තටම්බර් මාවශආ ඉඳලා ශදවටම්බර් මාවය දක්වා වියදම් 

කරශගන යන්න පුළුවන්. එශහම නට්හනම් අලුතින් අය වටයක් 

ශයෝජ්නා කරනතුරු ඒක කරශගන යන්න පුළුවන්. ඒ අය වටය 

ලබන ශනොවටම්බර් මාවශආ ඉදිරිප්හ ශවි කියා මා 

බලාශපොශරෝහතු ශවනවා. නමු්හ අපට තිශබන ගටටලුව තමි,  

ශමම වවශර් මටි මාවශආ ඉඳලා  අශගෝවථතු 59 ශවනතුරු  රජ්ය 

වියදම් කරපු මුදලට නීතිමය රතිපාදනයක් ්ඩුක්රම වයවවථාාව 

තු  නටති එක. ්ඩුක්රම වයවවථාාශ  5(7, 5(8, 5(9, 540, 545, 

542 යන වයවවථාා  ඔක්ශකොම බලන්න. ගරු  නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි, එවටනි රතිපාදනයක්  නටහට. මම ඒක දටන 

ගන්න කටමටතිි. ශමොකද, ශම්ක පාර්ලිශම්න්තුශ  අය වටය වම්මත 

කිරීමක් විතරක් ශනොශවි.  එතශකොට warrant එකක් අනුව තමි 

මුදල් ඇමතිතුමාට වියදම් කරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. මුදල් 

අමාතයාා ශආ ශල්කම්තුමා, නිශයෝජ්ය ශල්කම්තුමා ඇතුළු  

නිලධාරින් ශම් මුදල වියදම් කශ   ශකොශහොමද  ශමතටන නීතිමය 

ගටටලුවක් තිශබනවා. අපි විපක්ෂය හටටියට කියනවා,  රජ්ය හා 

විධායකය නීතිය  තු   ක්රියා්හමක ශවන්න ෑන  කියලා.  එශව  

හටම තිවථශව ම නීතිය තු  ක්රියා්හමක ශවනවාද නට්හද කියන එක 

ශවොයා බලන එක අශ්   රාාමික වගකීමක්. මට නම් එශහම 

ශදයක් ශමතටන ශපශනන්ශන්ම නටහට. ්ඩුක්රම වයවවථාාශ  

රම විධි තිබුණ්හ, ඒ රම විධි අනුගමනය කශ   නටහට.  නීතිය 

ශකොශහොම වුණ්හ කමක් නටහට. අපිට තුශනන් ශදකක ඡන්ද 

419 420 



පාර්ලිශම්න්තුව 

බලයක් තිශබනවා නම්  ෑන  ශදයක් කරන්න පුළුවන්  කියන  

අදහවක් තිශබනවා. තුශනන් ශදකක ඡන්ද බලයක් තිශබනවා 

කියලා ෑන  එකක් කරන්නට බටහට. පිරිමි අයට ගටහටනු අය  

මරන්න පුළුවන් කියලා  නීතියක් පනවන්න අපට බටහට. එශහම 

නීති පනවන්න බටහට. බලය තිබුණාට, එිට රාමුවක් තිශබනවා; 

නීතියක් තිශබනවා. ඒ වාශේම වම්රදායයන් තිශබනවා; 

ජ්ාතයන්තර නීති ති ශබනවා. ඒවා තු  තමි ක්රියා්හමක ශවන්න 

ෑන .  

In conclusion, Sir, I would like to say a few words in 
English. The problem that this Government now faces is a 
problem it had initially created. It created a problem by 
messing up the macromanagement of the economy right 
at the beginning. As the Government came in, based on 
election promises, it said that it would cut the taxes in the 
country and I suspect that the tax revenue has gone down 
by at least Rs. 700 billion. A huge amount. Even a 
company cannot basically run if its revenue goes down by 
such a large amount. Naturally, the international ratings 
of Sri Lanka have also come down. So, my plea to this 
Government is to focus on macroeconomic management. 

We were glad to hear the Hon. Prime Minister say this 
morning that they are going to depend on international 
investments. International investments will come in if you 
have the right macroeconomic policy, if you encourage 
international investments and if you work within the rule 
of law.  We wish this Government well, but we will 
execute our responsibility as a responsible Opposition to 
make sure that the Government acts within the law. 

Thank you, Sir, for giving me the time.   

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඒ.එල්.එම්.අතාලල්ලා මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට විනාිව 

50ක කාලයක් තිශබනවා. 

 

[பி.ப. 11.36] 
 

 රු ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். அதொஉல்லொ) 

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

நஹ்ைதுஹு வனுஸல்லி அலொ ரஸூலிஹில் கொீம். 

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கவள, நீங்கள் இந்தப் 

பொரொளுைன்ற அமவக்குப் பிரதிச் சபொநொயகரொகத் ததொிவு 

தசய்யப்பட்டமைக்கு உங்களுக்கு முதலில் என்னுமடய  

வொழ்த்துக்கமளத்  ததொிவித்துக்தகொள்கின்வறன். நீங்கள் 

நீண்டகொல அரசியல் அனுபவமுமடயவர்; பல அமைச்சுப் 

பதவிகமளயும் வகித்தவர். அந்த வமகயிவல, இந்த அமவக்குத் 

தமலமை தொங்குவதற்கு நீங்கள் ைிகவும் தகுதியொனவர். 

'வதசிய கொங்கிரஸ்' என்கின்ற எங்களுமடய கட்சி நீண்ட 

கொலைொக வநர்மையொன ஒரு பொமதயிவல பயணித்துக்தகொண்டு 

வருகிறது. இலங்மக ஒரு சிறிய நொடு.  இங்கு பல 

இனத்தவர்கள் வொழ்கின்றொர்கள். சிங்கள ைக்கள் அதிகைொகவும் 

தைிழர்கள், முஸ்லிம்கள், கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிவயொர் 

குமறவொகவும் வொழ்கின்றொர்கள். எைது நொடு வளம் நிமறந்த 

நொடு. இந்த நொட்டிவல நைக்குள் சிலவற்மறப் வபசி, ஒரு 

யொப்மப உருவொக்க முடியுைொகவிருந்தொல், தவளிநொட்டு 

சக்திகளின் அவசியம் எதுவும் இல்லொைல் நைது ைக்கள் 

வொழ்வதற்கொன வழிவமககமள நொவை தசய்யமுடியுதைன்ற 

வபரொமசவயொடு நொங்கள் அரசியல் பயணத்தில் 

இறங்கியிருந்வதொம். எங்களுமடய ைரணித்த தபருந்தமலவர் 

அஷ்ரஃப் அவர்கள், இந்த நொட்டில் ஒற்றுமை 

ஏற்படவவண்டும்,  எல்வலொரும் ஒற்றுமையொக வொழ்வதற்குச் 

சிறந்தததொரு யொப்பு உருவொக்கப்பட வவண்டும் என்பதற்கொகப் 

பல முயற்சிகமளச் தசய்தொர். அவருமடய பொசமறயிவல 

வளர்ந்த நொங்கள் அவத அடிப்பமடயில், அவத சிந்தமனயில் 

இன்று அந்தப் பயணத்மதத் ததொடர்ந்து தகொண்டிருக் 

கின்வறொம். அந்தப் பயணத்தின்வபொது எங்களுமடய 

திகொைடுல்ல ைொவட்ட ைக்கள் இந்த முமற ைிகவும் 

ஆர்வத்வதொடு எங்களுக்கு வொக்களித் திருந்தொர்கள். வதசிய 

கொங்கிரஸின் ஆதரவொளர்கள் தவறுைவன வொக்கொளர்களொக 

இல்லொைல், தகொள்மகப் பிடிப்புமடயவர் களொகவும் ைனவதொடு 

ைனது இமணந்தவர்களொகவும் இருக்கிறொர்கள். 

எப்தபொழுதுவை பணக் தகொடுக்கல் வொங்கல்கள், வதர்தலுக்கொக 

ஏதொவது தபொதிகமள வழங்குதல் என்கின்ற வழக்கத்திற்கு 

ைொறொகத்  ததொழிற்படுபவர்கள். 

இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் பல கட்சியினர் இருக்கிறொர்கள். 

எந்தத் வதர்தலொக இருந்தொலும் அந்தத் வதர்தலிவல 

தவற்றிதபற்று யொருக்கொகப் பொரொளுைன்றம் வருகிறொர்கவளொ, 

யொருக்கொக ஜனொதிபதிப் பதவிமய ஏற்றுக்தகொள்கிறொர்கவளொ, 

யொருக்கொக உள்ளூரொட்சிச் சமபகளில், ைொகொண சமபகளில் 

பதவிகமள ஏற்றுக்தகொள்கிறொர்கவளொ, அந்த ைக்கமள 

முதலிவல ஏைொற்றியவர்களொகவவ அவர்களின் அரசியல் 

ஆரம்பைொகின்றது. குறிப்பொக ஒரு வொக்கொளன் அவனுமடய 

அபிலொமஷகள் ைற்றும் தனது நொடு ததொடர்பொக, தன்னுமடய 

சமூகம் ததொடர்பொக, தன்னுமடய பிரொந்தியம் ததொடர்பொக 

எண்ணி, தொன் எதற்கொக வொக்களிக்கப்வபொகிறொன் என்று 

சிந்தித்து அளிக்கவவண்டிய அந்த வொக்கிமன - அவனது 

வொக்குப்பலத்திமன,  அவனது வறுமைமயச் சொதகைொகப் 

பொவித்துத் தனக்கு ஆதரவொக ஒருவர் தபற்றுக்தகொள்ளுகின்ற 

நிமலமைமய முற்றிலும் நிறுத்த வவண்டும். “திருடர்களொய்ப் 

பொர்த்துத் திருந்தொவிட்டொல் திருட்மட ஒழிக்க முடியொது” 

என்பதுவபொல், அரசியல்வொதிகள் முதலிவல திருந்திக்தகொள்ள 

வவண்டும். “ைக்களுக்குப் பணம் தகொடுத்து, தபொதி தகொடுத்து 

வொக்குக் வகட்பதில்மல” என்கின்ற ஓர் உறுதியுமரமய 

எடுத்துக்தகொள்ள வவண்டும். எந்த வவட்பொளரொக இருந்தொலும், 

எந்தக் கட்சிக்கொரர்களொக இருந்தொலும் அதமன 

முன்தைொழிந்தொக வவண்டும். ஏதனன்றொல் ைக்களுக்கொகவவ 

அத்தமன ைன்றங்களும் இருக்கின்றன. அந்த ைக்கள் முதலிவல 

ஏைொற்றப்படுகிறொர்கள். வொக்களித்த பின்பும் நொங்கள் 

பணத்திற்கொக வொக்களித்வதொம் அல்லது வவறு தபொதிகளுக் 

கொக வொக்களித்வதொம் என்று அவர்கள்  நிமனத்து 

தங்களுக்கிருக்கின்ற உொிமைகமள அல்லது தங்களுக்கிருக் 

கின்ற தகுதிகமள விளங்கிக்தகொள்ள ைறுக்கிறொர்கள்.  

இந்த அரசியற் கலொசொரம் முற்றொக ஒழிக்கப்பட வவண்டும். 

ைக்களினுமடய உண்மையொன அபிலொமஷகமளச் சுைந்தவர் 

களொகப் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் வர வவண்டும். 

ைக்களினுமடய அபிலொமஷகமளச் சுைந்து வந்தவர்களொக 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் பலமர எங்களொற் பொர்க்க 

முடியொதுள்ளது. அப்படி அவர்கள் வந்திருந்தொல், இதுவமர 

கொலத்துக்குள் இந்தச் சமபயில் பிரச்சிமனக்குொிய பல 
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விடயங்கள் தீர்த்துமவக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த வமகயில் 

எங்களுமடய பயணம், 'நொங்கள் ைக்களுக்கொகவவ' என்ற 

சிந்தமனயுமடயதொக இருக்கின்றது. நொங்கள் இந்த அரசொங் 

கத்திற்கு வொழ்த்துக்கமளத் ததொிவிக்கின்வறொம். மூன்றிலிரண்டு 

தபரும்பொன்மைப் பலத்மத மவத்துக்தகொண்டு, இந்த நொட்டில் 

ைக்கள் சிறப்பொக வொழ்வதற்கு ஏதொவது தசய்ய முடியுைொ 

என்பமதப்பற்றி அரசொங்கம் சிந்தித்தொக வவண்டும்.   

வதசிய கொங்கிரஸுக்கு வொக்களித்த திகொைடுல்ல ைொவட்ட 

அன்பொன வொக்கொளர்களுக்கு உண்மையிவலவய நொன் 

என்னுமடய தபரு நன்றிகமளச் தசொல்லிக்தகொள்கின்வறன். 

திருவகொணைமல ைொவட்டத்தில் வபொட்டியிட நொங்கள் 

வவட்புைனுக்கமளச் சைர்ப்பித்திருந்வதொம். வதொோ்தல் 

திமணக்களத்தினுமடய nomination paper இவலயிருந்த, 

அவர்களொல் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பிமழயினொல் அது 

நிரொகொிக்கப்பட்டது. அப்படி நிரொகொிக்கப்பட்டது அந்த 

commission உமடய பிமழயொல் என்பதமன நிரூபிப்பதற்கொக 

அந்த விடயத்மத நொங்கள் நீதிைன்றத்திற்கு எடுத்துச் 

தசன்வறொம். நீதிைன்றமும் அதமன விசொொித்தது. Supreme 

Court இல் நொங்கள் ததொடுத்த வழக்கிற்கு இன்னமும் தீர்ப்புக் 

கிமடக்கவில்மல. அமத எங்களுமடய தகட்ட கொலைொக 

நொங்கள் பொர்க்கின்வறொம். இதற்கு முன்னர் வரலொற்றில் அப்படி 

ஒரு நிகழ்வு இருந்தவதொ என்பது எனக்குத் ததொியொது. 

திருவகொணைமல ைொவட்டத்தில் நொங்கள் நிச்சயைொக 

ஆகக்குமறந்தது ஓர் ஆசனத்மதப் தபற்றிருப்வபொம்.  

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාිව ශදකක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 
 රු ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். அதொஉல்லொ) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
Thank you, Sir.   

அதுைொத்திரைல்லொது, அதவனொடு வசொோ்த்து வதசியப் 

பட்டியல்மூலைொகவும் ஓர் ஆசனம் எடுக்கக்கூடிய வொய்ப் 

பிருந்தும்கூட, நீதி கிமடக்கொத சூழ்நிமலயில் - நீதித்துமறயின்  

கதவு இன்னமும் திறக்கொத சூழ்நிமலயில் எங்களுமடய 

திருவகொணைமல ைொவட்ட ஆதரவொளர்கள் இதுவும் ஒரு 

புரளியொக இருக்குவைொ என்றுகூட நிமனக்கின்றொர்கள். 

எங்களுக்கு நீதி கிமடத்திருந்தொல், அங்கு ைக்கள் சந்வதொசைொக 

வொக்களித்திருப்பொர்கள். அவர்கள் விருப்பைில்லொதவொறு 

வொக்களித்ததனொல், அந்த ைொவட்டத்தினுமடய வதொோ்தலின் 

முடிவு வித்தியொசைொக அமைந்தது. அமவகள் இருந்துவிட்டுப் 

வபொகட்டும்!   

இன்மறய சூழ்நிமலயில், இந்த நொட்டில் நொம் 

எல்வலொரும் ஒற்றுமையொக வொழ்வதற்கொன ஒரு யொப்பு 

பற்றிச் சிந்தித்தொக வவண்டும். கொலத்திற்குக் கொலம், 

ஒவ்தவொரு முமறயும் பொரொளுைன்றத்திற்கு வந்து, 

ஒவ்தவொரு சிறிய சிறிய விடயங்களிலும் பிமழகமள 

அல்லது தவறுகமள அல்லது குமறகமள அல்லது 

வொழ்த்துக்கமளக் கூறிக்தகொண்டிருப்பமத விடவும் எல்லொ 

நொட்களும், எல்லொக் கொலங்களிலும் எல்வலொரும் நன்றொக 

வொழ்வதற்கொன ஒரு யொப்மபப் பற்றிச் சிந்திக்கவவண்டும்.  

இலங்மக சுதந்திரைமடந்த வவமளயில் தைிழர்கள் 50:50  

வகட்டொர்கள்; அல்லது அவர்கள் வகட்கமவக்கப் 

பட்டொர்கள். அது சிலவவமளயில் பிொித்தொனியர்களுமடய 

எண்ணைொகவும் இருந்திருக்கலொம்! இன்றும் இந்த 

நொட்டினுமடய இனப் பிரச்சிமனயில் ஒரு சதவீதவைனும் 

தீர்மவப் தபறமுடியொைல் இருப்பதற்கொன கொரணம் 

அன்மறய எைது வகள்விதொன். அன்மறய வகள்வி 

நியொயைொனதொக இருந்திருந்தொல், அன்மறய எங்களுமடய 

முன்தைொழிவு ைிகவும் தீர்க்கதொிசனைொக எைது நொட்டில் 

வொழ்கின்ற ைக்களுக்கொக என்றிருந்திருந்தொல், இன்மறக்குத் 

தீர்வு வந்திருக்கும். இன்றும்கூட, உலகின் பல்வவறு 

நொடுகளில் இருக்கின்ற முமறமைகமளப் பின்பற்றித்தொன் 

எங்களுக்குத் தீர்வு கிமடக்க வவண்டும் என்று 

சிந்திக்கின்வறொம். அப்படித்தொன் நொங்கள் சிந்திப்வபொம். 

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවවානි. 
 
 රු ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். அதொஉல்லொ) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, කරුණාකර මට තව 

විනාිවයක කාලයක් ලබා ශදන්න.  

அதுைொத்திரைல்ல, வவறு யொரொவது எங்களுக்கு உதவி 

தசய்கின்றொர்கதளன்றொல், அவர்கள் தகொண்டுவருகின்ற 

தீர்வுகமளப் பற்றிச் சிந்திக்கின்வறொம். இந்த நொடு 

சுதந்திரைமடந்ததின் பின்பு பல ஆண்டுகளொக 

எத்தமனவயொ வபொரொட்டங்கள் நமடதபற்றன. அது ைொத்திர 

ைல்லொைல், இந்த நொட்டுக்குத் வதமவயில்லொத 

எத்தமனவயொ ஒப்பந்தங்கள் தசய்யப்பட்டிருக்கின்றன. 

இந்த நொட்டில் ைொகொண சமப முமறமை 

தகொண்டுவரப்பட்டது நொட்டினுமடய வதமவகளுக்கொக 

அல்ல.  இந்த நொட்டில் வொழக்கூடிய ைக்களுக்கு ைிக 

இலகுவொகப் புொிந்துதகொள்ளக்கூடியவொறு நைது யொப்பில் - 

Constitutionஇல் ததளிவொக விடயங்கமள எழுதக்கூடிய 

வல்லமையும் திறமையுமுள்ள தமலவர்கள் இங்கு 

இருக்கின்றதபொழுது, எங்வகொ இருந்துவந்து எங்களுக்குப் 

புதிதொகக் கற்பித்து, எைது சிறிய நொட்மட 9ஆகப் பிொித்து  

வவடிக்மக பொர்க்கின்ற ஒரு நிமலமை இன்று 

வதொன்றியிருக்கின்றது.  

இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் ஒருதரப்பில் 150 

உறுப்பினர்களும் ைறுதரப்பில் ஏமனய உறுப்பினர்களும் 

இருக்கின்ற சூழ்நிமலயில், எத்தமன வபொோ் என்பமதவிடவும் 

சனொதிபதி அவர்கவளொ, அமைச்சர்கவளொ  யொப்பு ைொற்றம் 

ததொடர்பில் ஏதொவது வபசுகிறொர்கள் என்றொல், முதலில் 

அவர்களுமடய முன்தைொழிவுகமள முன்மவக்க விடுங்கள். 

அதன்பிறகு நொங்கள் நைது நொட்டுக்குத் வதமவ என்ன 

என்பமதத் தீர்ைொனித்துப் வபசுவவொம்! அமதவிடுத்து, 

"யொமன அடிப்பதற்கு முன்பு தொவன அடித்து 

வீழ்ந்துவிடக்கூடொது" என்று இந்தச் சமபயில் கொலத்தின் 

வதமவயொகக் வகட்டு, நன்றி கூறி விமடதபறுகிவறன்.  

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

වථතුතිි. 
 

ගරු ෆිවාල් කාසිම් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට විනාිව 5(ක 

කාලයක් තිශබනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

[மு.ப. 11.47] 

 
 රු ෆි සාල් කාියම් ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு மபஸொல் கொசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கவள, நீங்கள் 9ஆவது 

பொரொளுைன்றத்திற்குப் பிரதிச் சபொநொயகரொகத் ததொிவு 

தசய்யப்பட்டமதயிட்டு நொன் ைகிழ்ச்சியமடகின்வறன். நீங்கள் 

அமைச்சரமவயிலிருந்த கொலத்தில் எங்களுடன் இமணந்து 

எைக்குப் தபரும் உதவிகமளச் தசய்தமைக்கொக உங்களுக்கு 

நொன் நன்றி கூறுகின்வறன். என்மனப் பமடத்த அல்லொஹ்மவ 

முதற்கண் நொன் இந்தச் சமபயிவல நிமனத்தவனொக, எனக்கு 

வொக்களித்து நொன்கொவது தடமவயொகவும் இப்பொரொளு 

ைன்றத்துக்கு அனுப்பிய அம்பொமற ைொவட்ட முஸ்லிம், தைிழ், 

சிங்கள ைக்கள் அமனவருக்கும் நொன் நன்றி கூறுகின்வறன்.  

கணக்கு வொக்குப் பணம் சம்பந்தைொன இன்மறய 

விவொதத்திவல கலந்துதகொள்வமதயிட்டு நொன் ைகிழ்ச்சியமட 

கின்வறன். தசன்ற தபப்ருவொி ைொதம் 20ஆம் திகதி இந்தப் 

பொரொளுைன்றத்தில் கணக்குவொக்குப் பணம் சைர்ப்பிக்கப் 

பட்டவபொது, எங்களுமடய அரசொங்கக் கொலத்தில் 

வைற்தகொள்ளப்பட்ட தசலவினங்களுக்கொகக்  தகொடுக்கப்பட 

வவண்டிய நிதிமயப் தபற்றுக்தகொள்வதற்கொன அனுைதிமய 

நொங்கள் தகொடுத்தும்கூட, அரசொங்கம் அன்று அதிலிருந்து 

தவிர்ந்துதகொண்டது. அதன் கொரணைொக  நிமறய கட்டட 

நிர்ைொண வவமலகள் இன்று நிறுத்தப்பட்டிருப்பமத நொங்கள் 

கொண்கின்வறொம், கிட்டத்தட்ட 90 சதவீதைொன வவமலகள் 

நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அதுைட்டுைல்ல, ைக்களுக்குத் 

வதமவயொக இருந்த மவத்தியசொமலகளின் நிர்ைொணப் 

பணிகள்கூட 6 - 7 ைொதங்களொக நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. 

இவற்றில் வவமலதசய்த ஊழியர்கள் வொழ்வொதொரம் இல்லொத 

நிமலயில் கஷ்டப்பட்டுக்தகொண்டிருப்பமத நொங்கள் 

கொண்கின்வறொம். இந்த முமறயொவது இதமன தவற்றிதபறச் 

தசய்து, இந்த ைக்களுமடய பிரச்சிமனகளுக்குத் தீர்வு 

கொணவவண்டுதைன்று கூற விரும்புகின்வறன்.  

இவ்வொறொன பிரச்சிமனகள் ஓரளவுக்கு இருந்தொலும்கூட, 

'தகொவரொனொ' மவரஸின் தொக்கம் கொரணைொக நொடு இழந்த 

இழப்மபச் சீர்தசய்வதற்கு நொங்கள் நீண்ட நொட்கள் 

வபொரொடவவண்டி இருக்கின்றது, இன்று இந்தச் சமபயிவல 

சிலர் வபசும்வபொது, நொங்கள் ஆட்சிமயப் பிடிப்பதற்குப் 

வபொரொடுவதொகக் கூறினொர்கள். நீங்கள் ஆட்சிமயத் 

தந்தொலும்கூட, அமத நொங்கள் எடுக்கத் தயொொில்மல என்று 

கூற விரும்புகின்வறன். இந்த நொட்டின் தபொருளொதொரத்மத 

இன்னும் 4 - 5 வருடங்களுக்கு முன்தகொண்டுதசல்ல முடியொத 

நிமலயில் நொங்கள் இருக்கின்வறொம் என்று நிமனக்கின்வறன். 

தற்வபொமதய அரசொங்கம் இறக்குைதிமய ஓரளவுக்குக் 

குமறத்து, நொட்டின் தபொருளொதொரத்மத ஓரளவுக்குச் 

சீர்படுத்திக்தகொண்டு வருவமத நொங்கள் கொண்கின்வறொம். 

இருந்தொலும், எதிர்கொலத்திவல எங்களொல் இதமன 

முன்தகொண்டுதசல்ல முடியொது. ஏதனன்றொல், எைது நொட்டுக்கு 

அதிகளவு வருைொனத்மதப் தபற்றுத்தரக்கூடிய வழிகளில் முதல் 

கட்டத்தில் இருக்கும் தவளிநொடுகளில் வவமல தசய்வவொொிட 

ைிருந்து வருகின்ற பணம் தற்வபொது குமறந்துவிட்டது. எட்டு 

இலட்சத்துக்கும் வைற்பட்ட இலங்மகயர்கள் தவளிநொடுகளில் 

வவமலதசய்து தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். இன்று ைத்திய 

கிழக்கு நொடுகளிவல ைிகவும் வைொசைொன நிமலமை 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்பது உங்களுக்குத் ததொியும். இதனொல், 

இவர்களுக்குத் ததொழில் இல்மல, பணம் இல்மல, 

சொப்பொட்டுக்கு வழியில்மல, 06 ைொதங்களொகத் தங்குைிட 

வசதிகள் இல்மல. இவர்கமள ைீண்டும் இங்கு 

தகொண்டுவருவதற்குக்கூட அரசொங்கத்திடம் பணைில்லொைல் 

இருக்கின்றது. இந்த நிமலயில், ைத்திய கிழக்கு நொடுகளிவல 

வொழும் எங்களுமடய நொட்டவர்கமள இங்கு தகொண்டு 

வருவதற்குொிய வவமலத்திட்டத்மத அரசொங்கம் நமடமுமறப் 

படுத்தினொலும்கூட, பண வசதியுள்ள வவமலயொட்கள் 

வரக்கூடியதொகவும் பண வசதி குமறந்த ஊழியர்கள் வர 

முடியொைல் கஷ்டப்பட்டுக்தகொண்டிருப்பமதயும் கொண்கின் 

வறொம். ஆகவவ, இவர்களுமடய  சம்பளத்திற்வகற்ப ைிகவும் 

இலகுவொக இவர்கமள நொட்டுக்குக் தகொண்டு வருவதற்குொிய 

வவமலத்திட்டத்மத அரசொங்கம் உடனடியொகச் தசயற்படுத்த 

வவண்டுதைன்று வகட்டுக்தகொள்கின்வறொம்.  

அதுைட்டுைல்ல, இன்று நொட்டின் தபொருளொதொரத்திவல 

2ஆம், 3ஆம் இடத்தில் ஆமட ஏற்றுைதி இருக்கின்றது. ஆமட 

ஏற்றுைதி தசய்யும் நிறுவனங்களிடம் ஆகஸ்ட் ைொதம் 

வமரக்கும்தொன் orders இருப்பதொக நொன் நிமனக்கின்வறன். 

அதுைட்டுைல்ல, 6 ைொதங்களுக்குக் கடன் அடிப்பமடயில் 

அவற்மற வழங்கவவண்டுதைன்று இவர்களுமடய 

தகொள்வனவொளர்கள் வகட்கின்றொர்கள். இந்த நொட்டிவல 

முக்கியைொன ஒரு பிரச்சிமனயொக இது ைொறப்வபொகின்றது. 

ஏதனன்றொல், ஆமட ஏறக்குைதியொளர்கள் 6 ைொதத்திற்குக் 

கடன் தகொடுப்பொர்களொக இருந்தொல், தங்களுமடய ததொழிமல 

ைீண்டும் ததொடங்கும்வபொது யொர் அவர்களுக்குப் பண உதவி 

தசய்யப்வபொகின்றொர்கள் என்று ததொியவில்மல. இந்த விடயம் 

சம்பந்தைொக அரசொங்கம் முக்கியைொகக் கவனத்திற்தகொள்ள 

வவண்டி இருக்கின்றது. ஏதனன்றொல், இலட்சக்கணக்கொன 

ததொழிலொளர்கள் இத்துமறயில் வவமல தசய்து 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். இதமன நொங்கள் கவனத்திற் 

தகொள்ளொவிடில் இந்தத் ததொழிலொளர்களுமடய வொழ்வொதொரம் 

பொதிக்கப்படும்; அவர்கள் ஏமனய பிரச்சிமனகமளயும் 

எதிர்வநொக்க வவண்டியிருக்கும். 

அடுத்து, உல்லொசப் பயணத்துமறமய எடுத்துக் 

தகொண்டொல், எனது பிரவதசைொன அம்பொமற ைொவட்டத்திவல 

அறுகம்மபப் பிரவதசத்திலுள்ள ைக்கள் ஒவ்தவொரு season 

இலும் ஓரளவுக்கு வருைொனம் தபற்று வொழ்ந்தொலும்கூட, 

ஸஹ்ரொனுமடய குண்டுதவடிப்பின் பின்னர் சுற்றுலொத் 

துமறயிவல உள்ள எல்லொ வஹொட்டல்களும் 

மூடப்பட்டிருப்பதனொல் இவர்களுமடய வருைொனம் ைிகவும் 

பின்தங்கிய நிமலயிலுள்ளமத நொங்கள் கொண்கின்வறொம். 

அறுகம்மபப் பிரவதசத்தில் ைட்டுைல்ல, இன்று இலங்மகயில் 

இருக்கும் தபரும்பொலொன வஹொட்டல்கள் மூடப்பட்டிருக் 

கின்றன. அவர்கள் தபற்ற கடமனத் தீர்ப்பதற்கொக 

தசப்தரம்பர் ைொதம் வமரக்கும் அரசொங்கம் கொல அவகொசம் 

தகொடுத்திருந்ததொக நிமனக்கின்வறன். அதற்குப் பின்னர் 

எந்தத் தீர்வும் இல்லொைலிருப்பமத நொங்கள் கொண்கின்வறொம். 

தசப்தரம்பர் ைொதத்திற்குப் பின்னர் இவர்களுமடய கடன்கமள 

எவ்வொறு இலகுவொகச் தசலுத்தமுடியும் என்பதில் அரசொங்கம் 

கவனம் தசலுத்த வவண்டும். அவர்களுமடய வட்டி 

வீதத்மதயொவது கட்டி அவர்கமள வொழமவக்கவவண்டிய 

கடமை இந்த அரசொங்கத்திற்கு இருக்கின்றததன்பமத நொன் 

இச்சந்தர்ப்பத்திவல கூற விரும்புகின்வறன்.  

அதுைட்டுைல்ல, 'தகொவிட் - 19' என்கின்ற 'தகொவரொனொ' 

பொதிப்பினொல் ஏற்படுகின்ற ைரணம் சம்பந்தைொக இன்று 

முஸ்லிம்கள் கவமலப்படுகின்றொர்கள் என்பது உங்களுக்குத் 

ததொியும். உலக நொடுகளில் முஸ்லிம்களின் உடல்கமள 

அடக்கம் தசய்யும் முமற பற்றி எடுத்துக்கூறப்பட்டிருந்தும், 

உலக சுகொதொர ஸ்தொபனத்தினொல் முஸ்லிம்களின் 

ஜனொஸொக்கமள அடக்கம் தசய்வது ததொடர்பொன கட்டமள 
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எடுத்துக்கூறப்பட்டிருந்தும்கூட, முஸ்லிம்களுமடய ஜனொஸொக் 

கமள எொிப்பமதயிட்டு நொங்கள் இந்த அரசொங்கத்மத 

வன்மையொகக் கண்டிக்கின்வறொம். ஓர் இனம் என்ற 

வமகயிவல, 'தகொவரொனொ'வினொல் ைரணிக்கின்ற வர்களின் 

ஜனொஸொக்கமள எொிப்பது எங்களுமடய ைொர்க்க 

அனுஷ்டொனங்களின்படி தமடதசய்யப்பட்ட விடயைொகும். இது 

எங்களுமடய முஸ்லிம் ைக்களொல் ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொத 

விடயம்! இப்படியொன சிறு பிரச்சிமனகள் கொரணைொகத்தொன் 

இந்த அரசொங்கத்திடைிருந்து முஸ்லிம்கள் சற்று 

விலகியிருப்பமத நொங்கள் கொண்கின்வறொம். இந்த 

அரசொங்கத்துடன் முஸ்லிம்களொகிய எங்களுக்கு ஒருதபொழுதும் 

வகொபம் இருந்ததில்மல. முஸ்லிம்களுமடய - 

சிறுபொன்மையினருமடய பிரச்சிமனகமள அரசொங்கம் நன்கு 

உணர்ந்து எங்களுடன் தநருங்கி உறவொட முடியுைொக 

இருந்தொல் இந்த இமடதவளிமயக் குமறத்துக்தகொள்ளலொம். 

அத்தமகய நிமறய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன. அதற்கு 

நொங்கள் தயொரொகவிருக்கின்வறொம்.  

இவதவபொன்று, அரசியலமைப்புக்கொன 13ஆவது, 19ஆவது 

திருத்தம் சம்பந்தைொக இந்தப் பொரொளுைன்றத்திவல நிமறயப் 

வபசப்பட்டிருக்கின்றன. தசன்ற அரசொங்கத்திவல 19ஆவது 

திருத்தத்மத இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் நொங்கள் எல்வலொரும் 

ஒன்றுகூடித்தொன் அனுைதித்வதொம். இருந்தொலும் அதில் 

பிமழகள் இருக்கலொம். அமவகமள இனங்களுக்கு, அதொவது 

சிறுபொன்மை இனங்களுக்கு எந்தவித ஆபத்துக்களும் வரொைல், 

அவர்களுமடய சில ஆசொபொசங்களுக்கு ஏற்றவமகயில் ைொற்ற 

அரசொங்கம் ஒத்துமழக்க வவண்டுதைன்று வகட்டுக் 

தகொள்கிவறன்.  

அவதவபொன்றுதொன் எங்களுமடய பட்டதொொிகள் விடயமும். 

எனக்கு முன் எங்களுமடய யொழ்ப்பொண ைொவட்டப் 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் வபசியது வபொன்று, இன்று 

அம்பொமற ைொவட்டத்திவல கிட்டத்தட்ட 3,748 பட்டதொொிகள் 

நிரொகொிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். ஏற்கனவவ இவர்களுக்கு 

கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. அதொவது, அவர்களுக்குப் 

பட்டதொொி நியைனங்கள்  வழங்கப்பட்டும்கூட, ைீண்டும் அது 

ைறுபொிசீலமனக்குள்ளொக்கப்பட்டு, இன்று அந்த 3,748 

பட்டதொொிகமளயும் வவமலயற்வறொரொக்கியதொல் அவர்கள் ைன 

உமளச்சலுக்குள்ளொகி இருக்கிறொர்கள்.  

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට තව විනාිව ශදකක කාලයක් තිශබනවා, ගරු 

මන්ත්රීතුමා. 

 
 රු ෆි සාල් කාියම් ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு மபஸொல் கொசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ஆகவவ, இமத அரசொங்கம் ைிகவும் கவனத்திற்தகொள்ள 

வவண்டும். கொரணம் என்னதவன்றொல், இந்தப் பட்டதொொிகள் 

இலங்மகப் பல்கமலக்கழக ைொனியங்கள் ஆமணக் 

குழுவினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்ட ஒரு பல்கமலக்கழகத்தில்தொன் 

தங்களு மடய பட்டத்மதப் தபற்றிருக்கிறொர்கள். ஆகவவ, 

இமதக் கவனத்தில் தகொள்ளவவண்டிய கடமை 

அரசொங்கத்திற்கு இருக்கின்றது. 

சுகொதொரத் துமறமயப் பற்றிப் வபசும்தபொழுது நொங்கள் 

கவமல அமடகிவறொம். நொன் சுகொதொர அமைச்சரொக இருந்த 

கொலத்திலிருந்துகூட இருந்த பிமழகள் இன்னும் 

சொிதசய்யப்படொத நிமலயில் இருக்கின்றன. உண்மையிவல 

இன்று எங்களின் கிழக்கு ைொகொணத்திலுள்ள அம்பொமற 

ைொவட்டத்திலிருந்து கண்டி மவத்தியசொமலக்கு ஏதொவது 

சத்திரசிகிச்மசதயொன்மற வைற்தகொள்ள வரவவண்டிய 

வநொயொளிகளுக்கு ICU இல் கட்டில்கள் இல்மல என்று நொட்கள் 

தள்ளப்பட்டுக்தகொண்டிருப்பமதக் கொணுகின்வறொம். இன்று 

வமரக்கும் 1,500க்கும் வைற்பட்ட டொக்டர்கள் இன்னும் 

நியைனம் தபறொத நிமலயிவல இருப்பமத நொங்கள் 

கொணுகின்வறொம். இந்த 1,500 டொக்டர்களின் நியனத்திமன ைிக 

விமரவொகக் தகொடுக்குைொறு அரசொங்கத்மதக் 

வகட்டுக்தகொள்கின்வறன்.  

அதுைட்டுைல்ல, இன்று சுகொதொரத் துமறயிவல இன்னும் 

நிமறய அபிவிருத்திகள் தசய்ய வவண்டிய கட்டங்கள் 

இருக்கின்றன. நொங்கள் எங்களுமடய கொலத்திவல கண் 

வில்மலகமள இனொைொகக் தகொடுத்திருந்வதொம். அண்மையில் 

நொன் கல்முமன வடக்கு மவத்தியசொமலப் பணிப்பொளொிடம் 

ஒரு கண் வில்மல ைொற்றுவது சம்பந்தைொகப் வபசும்வபொது, "Sir, 

எங்களிடம் கண் வில்மலகள் தட்டுப்பொடொக இருப்பதொல் கண் 

வில்மல ைொற்றும் operation கமள நொங்கள் 

பிற்வபொட்டுக்தகொண்டிருக்கின்வறொம்" என்று தசொன்னொர். இது 

ஒரு கவமலக்குொிய விடயைொகும். இன்மறக்கு இலட்சக் 

கணக்கொன ைக்கள் cataract வநொய் ததொடர்பொக கண் வில்மல 

ைொற்றுவதற்கொகக் கொத்துக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். அன்று 

எைது அரசொங்கம் எடுத்த முயற்சியினொல் எங்களுமடய 

சுகொதொர அமைச்சு அந்தக் கண் வில்மலகமள இனொைொகக் 

தகொடுத்தது. 

  

 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවවානි. 
 
 රු ෆි සාල් කාියම් ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு மபஸொல் கொசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

அந்த முயற்சியிவல நொங்கள் முழுமையொக தவற்றி தபற 

முடியொதிருந்தொலும்கூட, இந்த அரசொங்கத்திமன ைீண்டும் 

வகட்டுக்தகொள்வது என்னதவன்றொல், ைிக விமரவிவல இந்தக் 

கண் வில்மலகள் ைொற்றும் வவமலத்திட்டத்தின்மூலம் 

இதற்குொிய கண் வில்மலகமளக் தகொண்டுவந்து, ஏமழ 

ைக்களின் கண் பொர்மவமய நீங்கள் தபற்றுக்தகொடுக்க 

வவண்டுதைன்று வகட்டுக்தகொண்டு, எனது வபச்மச 

முடித்துக்தகொள்கிவறன். நன்றி.  

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී ඟට ගරු වර්හ ීමරශව කර රාජ්ය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට 

විනාිව හතක පමණ කාලයක් ලටශබනවා. 

 

[පූ.භා. 55.49] 

 

 රු (ආචාර්ය) සරත් ීමරගස කර ෙහසතා (ප ාත් සභා හසා 
ප ාත් පාලන කටයුතු රාජය අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரவசகர - ைொகொண சமபகள் 

ைற்றும் உள்ளூரொட்சி இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - State Minister of 
Provincial Councils and Local Government)   
ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ශමය ශමම නව 

පාර්ලිශම්න්තුශ  සි කකරනු ලබන මාශේ ප මුවටනි කාාවි. මට 

මනාප ඡන්ද 328,092ක් ලබාදී ශකො ෙ දිවථ්රික්කශයන් රාමයා 

427 428 



පාර්ලිශම්න්තුව 

බවට ප්හ ක  ශකො ෙ දිවථ්රික්කශආ ශද් ශර මී ජ්නතාවට 

ප මුශවන්ම මාශේ වථතුතිය ශම් අවවථාාශ දී පුද කර සිටිනවා.  

අද දින අතුරු වම්මත ගිණුම ගටනි අප කාා කරන්ශන්. 

්රක්ෂක අමාතයාා ය වඳහා පුනරාවර්තන වියදම් වහ රාේධන 

වියදම් වඳහා රුපියල් බිලියන එකසිය හට්හත හතරක් අපි 

ශයොදවලා තිශබනවා. ඇ්හත ව ශයන්ම, ශම් මුදල් ශයොදවන්ශන් 

ශම් රශේ වාමය තිශබන ත්හ්හවයක් තු . තිවථ වවරක ුතද්ධයක් 

නිමා ීම වාමය ලටබුශ  මීට වවර කිිටපයකට ශපර.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ඒ වාමය නටතිවුශණෝහ 

අපට ජ්ාතික ්රක්ෂාව වඳහා මීට වඩා මුදල් රමාණයක් ශම් අතුරු 

ගිණුශමන් ශයොදවන්න ශවනවා. ඒ ත්හ්හවය තු  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශ දී කවුරුන් ශහෝ ඒ වාමය කඩ කර නටවත 

ුතද්ධයක් නිර්මාණය වන රකා  කරනවා නම්, ශදම  ජ්නතාව 

වහ සිාහල ජ්නතාව අතර තිශබන ධවරය වටිවවන රකා  

කරනවා නම්, ශදම  තරුණයන් යළි්හ වථවයා පාලනය වඳහා 

ලසිගන්වන රකා  සි කකරනවා නම් ඔවුන්ශේ නිරුවත අපි ඇ්හත 

ව ශයන්ම ශපන්වා දිය ුතතුි; ශහළිදර  ක  ුතතුි. මන්ද, ශම් 

කතාබහට රැවටිලා නටවත ්රවථතවාදය ිටව එශව ශවෝහ අතුරු 

වම්මත ගිණුම වාශේ දහවථ ගුණයක මුදල් ජ්ාතික ්රක්ෂාව වඳහා 

ශයොදවන්න අපට සි කශවනවා.  

Mr. Deputy Speaker, at the inaugural Meeting of the 

Ninth Parliament, one Party Leader went out of track and 

mentioned about self-determination and the supremacy of 

the Tamil language. This august Assembly is not a place 

to decide whether one language is superior to other 

language, but we sympathize with him thinking that he is 

clueless about the true history of our Mother Lanka. අශ්  
රට අවුරු ක ශදදහවථ පන්සියයක ලිඛිත ඉතිහාවයක් තිශබන රටක්. 

නමු්හ ඊට්හ එහා ගිය ශහ  ඉතිහාවයක් අපට තිශබනවා. ශම් 

ශහ  දීපශආ ශෂථටාකාරය වම්පූර්ණශයන් ශගොඩ නටගුශ  

සිාහලින් බව ශම් රට පුරා විසිර තිශබන නටබුන් වහ 

පුරාවවථතුවලින් ශහළි ශවනවා. එශහමනම් ඒ ඉතිහාවය දටන 

දටන්හ, වල්ලිපුරම් රන්පත ගටන දටන දටන්හ  සි කකරන ශම් වාශේ 

රකා  අප ශහ ා දටකිය ුතතුි. But, we must be more 

concerned about his statement about self-determination. 

Sir, this particular Member of Parliament is asking for 

self-determination like a small baby going to the 

supermarket with his mama and asking for a lollipop. ශම් 

මන්ත්රීවරයා වථවයා පාලනය ගටන නිතරම අහන්ශන් හරියට පුාචි 

දරුශවක් අම්ම්හ එක්ක supermarket එකට ගිිටන් ශලොලිශපෝ  

එකක් ඉල්ලන විධියටි. He is asking for self-determination 

to fulfil the aspirations of the Tamil people. If self-

determination is given to the North to fulfil the aspirations 

of the Tamils living there, what about the Tamils living in 

the South? More than 50 per cent of the Tamils in the 

country are living in the South among the Sinhalese and 

the Muslims. So, if self-determination is given to the 

North to fulfil the aspirations of the Tamils living in the 

North, what about the aspirations of the Tamils living in 

the South? Does it mean that he is not concerned about 

the aspirations of the Tamils living in the South or is he 

fully convinced that their aspirations have already been 

fulfilled?   

Sir, when this particular Member of Parliament was 

holding a very responsible position in Jaffna, he said that 

the Sinhalese and the Muslims have no right to live in the 

Jaffna Peninsula. He went to the Royal College and 

studied with the Sinhalese; he went to the Law College 

and studied law with the Sinhalese; he became a 

Magistrate, a High Court Judge and then a Supreme 

Court Judge and lived 65 years among the Sinhalese and 

the Muslims. But, he has the audacity to go to Jaffna and 

say that the Sinhalese and the Muslims have no right to 

live in Jaffna.  

Sir, this particular Member of Parliament ශම් ලාකා 

රජ්යට හටමතිවථශවම අපහාව කරනවා; සිාහල ජ්නතාවට හටම 

තිවථශව ම අපහාව කරනවා; සිාහල භාෂාවට හටම තිවථශව ම අපහාව 

කරනවා; බුද්ධාගමට අපහාව කරලා, බු කපිළිම ඉව්හ ක  ුතතුි 

කියලා කිලිශනොච්චිශආ ශප පාළි යවනවා. ඒ ශවන කවුරු්හ 

ශනොශවි ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ශම් වභා ගර්භශආ 

ඉන්න විේශන්ෂථවරන් කියන ද්රවිඩ මන්ත්රීවරයා. එම මන්ත්රීවරයා 

මුල්ලිවික්කාල්වලදී oaths ගන්නවා. ශමන්න, ශම් කාරණය 

තමි  ද වන්ශ්  ටිම්වථ  ප්හතරශආ  “Early this week, retired 

Supreme Court Justice C.V. Wigneswaran visited the 

place to ‘take an unofficial oath’ with his supporters. 

Gajendrakumar Ponnambalam, another Tamil nationalist 

politician elected to Parliament, also visited the 

location...” යනුශවන් වාර්තා කර තිශබන්ශන්. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ශම් මුල්ලිවික්කාල් 

කියන්ශන් ්රවථතවාදශආ බිිටසුණුම වටන් ඇති වූ වථාානය. එතටන 

තමි ්රවථතවාදීන් මිය ගිශආ. එම ්රවථතවාදීන් වටන් කශ   ඊ ම 

වඳහා. එතටනට ශගොවථ unofficial oath එකක් ගන්නවා 

කියන්ශන්, ඒ ශබ කම්වාදී නයාය ප්රශආ තමි එතුමා ඉන්ශන් 

කියන එක. එශහම නම්, අපි ඒකට අනිවාර්යශයන්ම එතුමාශගන් 

නිදහවට කරුණු ඇසිය ුතතුි. ඒ වාශේම, ගරු මූෂෂ 

නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා කියනවා වාශේ එතුමා ශේ එම ජ්ාතිවාදි 

රකා  හටන්වා්  වාර්තාශවන් අනිවාර්යශයන්ම ඉව්හ ක  ුතතුි 

කියන වථාාවරශආ තමි අපි ඉන්ශන්.  

ඒ වාශේම ගශජ්න්ද්රට මාර් ශපොන්නම්බලම් කියන ගරු 

මන්ත්රීවරයා කියනවා, අශ්  හමුදාව ුතද අපරාධ ක ා; ශදම  

ජ්නතාව වමූල නාතන ක ා කියලා. ඒ වාශේම එතුමා කියනවා, 

ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ ජ්නාධිපතිතුමාට යාපනශයන් ඡන්ද ලටබුශඩු 

නට්හශ්හ එශව  වමූල නාතන සි ක ක  නිවා කියලා. ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි, ුතද්ධය අවවන් ශවලා ටික කාලයක් යන්න 

කලින් ශමම වමූල නාතන ක ාය කියන, ුතද හමුදාවට 

නායක්හවය  කන් වර්හ ශෆොන්ශව කා මහතා එක්තරා 

ජ්නාධිපතිවරණයකදී ජ්නාධිපති අශ් ක්ෂකයා ව ශයන් 

ඉන්නශකොට, යාපනය දිවථ්රික්කශයන් ශමොන තරම් වි ාල ඡන්ද 

වාඛයාවක් ලටබුණාද කියා මම එතුමාශගන් අහන්න කටමටතිි. එම 

නිවා එතුමාශේ රකා  කවුරුව්හ ගණන් ගන්ශන් නටහට. එතුමා 

කියනවා ුතද අපරාධ - heinous crimes - ක ා කියලා. ුතද අපරාධ 

විශ  ෂඥයන් හය ශදශනට  වන Sir Desmond de Silva QC,  Sir 

Geoffrey Nice QC, Prof. David Michael Crane, Prof. 

Michael Newton, Rodney Dixon QC and Major General 

John Holmes කියා තිශබනවා, කිසිම ුතද අපරාධයක් අපි 

ශනොක  බව. 
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 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රාජ්ය අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට ලබා  කන් කාලය 

අවවානි. 
 

 රු (ආචාර්ය) සරත් ීමරගස කර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரவசகர)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera)   
මට තව්හ විනාිවයක කාලයක් ලබා ශදන්න, ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි. 

Sir, I do not want to embarrass these two Hon. 
Members of Parliament by asking them whether they 
have donated blood to their own people. Whenever the 
Blood Bank of the Jaffna Teaching Hospital runs out of 
blood, it is the Sinhalese soldiers who give blood to the 
Tamil people.  The Vellalars never give blood to the low-
caste people because they do not want their blood to be 
mixed with that of the low-caste. These are the people 
who talk about the aspirations and the welfare of the 
Tamil people. They do not have any right to talk about the 
aspirations of the Tamil people, but it is we, the Sinhalese 
soldiers and the Sinhalese nation, who have all the right to 
talk about the Tamil people. 

 මට තව්හ එක විනාිවයක් ලබා ශදන්න, ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අතුරුදහන්වූ තටනට්හතන් 

පිළිබඳ කාර්යාලයට්හ ශමම පුනරාවර්තන වියදශමන් මුදල් ශවන් 

කර තිශබනවා.  එක්ව්හ ජ්ාතීන්ශේ මානව ිටමිකම් කවුන්වලයට 

ඉදිරිප්හ ක  වාර්තාශ  30/5 කියන ශයෝජ්නාව අනුව තමි ශමම 

අතුරුදහන්වූ තටනට්හතන් පිළිබඳ කාර්යාලය ප්හ කශ  . 

ලදාහරණයක් හටටියට කියනවා නම් අපි දන්නවා, මරාශගන 

මටශරන ්රවථතවාදියට  ශජ්යරාජ් රනාන් කපුල්ශල් අමාතයවරයා  

නාතනය ක  බව. ඒ ්රවථතවාදියාශේ අනනයතාව අප දන්ශන් 

නටහට. ඔහුශේ ඥාතීන් ශමම කාර්යාලයට ඇවි්හ වන්දි ඉල්ලුශවෝහ 

අශ්  රජ්ශයන් තමි වන්දි මුදල් ශදන්න ශවන්ශන්. ඒ වා ශේම 

තමි, එිට සිටින වභාපතිතුමා වන වාලිය පීරිවථ කියන මහ්හමයා 

තමි යහපාලන රජ්ශආ ිටටපු විශද්  ඇමති ගරු මාගල වමරීමර  

විසින් අපි ුතද අපරාධ ක ා කියලා පිළිගන්න ශකොට, ඒකට 

එකඟතාව ප  කශ  . නිමල්කා රනාන් ක කියන කාන්තාව ජිනීවා 

මානව ිටමිකම් කවුන්සිලශආ ශදම  ඩයවථශපෝ රා වමඟ ශකෝපි 

ශබොමින් අශ්  රටට වහ අශ්  ුතද හමුදාවට අපහාව  වන විධිශආ 

රකා  ක  ්කාරය මම දටක තිශබනවා. ඒ අය ඉන්න OMP 

එකට මුදල් ශදන එක ගටන්හ අපි වලකා බලන්න ෑන ය කියා ශම් 

අවවථාාශ දී මම කියා සිටිනවා. 

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට වථතුතිි. මී ඟට, ගරු මුෂාරෆථ මුතුනාබීන් 

මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිව 5(ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[12.07 p.m.] 

 

 රු මුෂාරෆ ්මුතුනාබී්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு முஸ்ஸொரப் முதுனொபீன்)  

(The Hon. Muszhaaraff Muthunabeen)  
 Bismillahir Rahmanir Raheem. 

எல்லொப்புகழும் இமறவன் ஒருவனுக்வக. 

Mr. Deputy Speaker, I am very much delighted and 
feel humble to have been invited to deliver my Maiden 
Speech in Parliament. First of all, I would like to 
congratulate you on your appointment and look forward 
to your guidance in Parliament.  

The journey to this supreme place has not been an 
easy one, but was well-intended, dreamt of and 
determined. It is the trust of my people, regardless of who 
they are, what caste they belong to, which God they 
worship, what language they speak, what their social 
status is, what gender identity they represent, and 
absolutely their trust that turned a television journalist 
into a Parliamentarian. It is the people of Digamadulla 
District that made this journey of mine a reality. Also, it 
is the unconditional love, courage and support of my 
mother Katheeja Beevi, my wife Shihnas, family and my 
friends that provided me strength and showed me the path 
to this journey into politics.  

Sir, this is my Maiden Speech in Parliament. I hope 
you will indulge me if I take a moment to thank the 
people of the Ampara District for placing their trust in me 
and electing me as their Representative. Specially, I 
would like to thank all the people of Samanthurai, 
Irakkamam, Navithanveli, Varipathanchenai, 
Marathamune, Kalmunai, Nintavur, Addalaichenai, 
Oluvil, Palamunai and Akkaraipattu.  

I am deeply honoured to be the first ever Member of 
Parliament from the All Ceylon Makkal Congress. I 
would like to express my sincere gratitude to the 
passionate and courageous leader of my party, the Hon. 
Rishad Bathiudeen, for giving me the opportunity to 
represent the party from the Digamadulla District. I also 
want to express my sincere thanks and appreciation to my 
fellow candidates for their hard work during the election 
campaign. It is a humble and deeply touching experience 
for me to receive the support of so many people in my 
journey to Parliament.  

Sir, it is with a sense of responsibility that I stand here 
today because more than 43 years later, I have been 
chosen to Parliament by the people of Pottuvil, which is a 
beautiful town in the east coast of Sri Lanka. My parents, 
Meeralebbe Safiul Muthunabeen and Meerashahibu 
Katheeja Beevi, were not from a wealthy background, but 
they did what they needed to do to provide for their four 
children. My mother often said, "If you want something 
badly, you have to work hard to earn it". 

Sir, one day during my campaign, an elderly mother 
from Pottuvil came to me. I had never seen her before. 
She looked at my face as she could not talk though she 
wanted to. I was highly overwhelmed. She gave me Rs. 
10 as a donation to run my campaign. I wholeheartedly 
accepted it. She was one of my people. I am here to 
represent my people. I am proud to say that my entire 
election campaign was funded by people; yes, one 
hundred per cent of it was fully funded by people.  

I strongly believe that no amount of money can buy a 
people’s movement. You cannot put a price tag on a 
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people's movement that consists of people who are 
courageous with true enthusiasm and hope to make a 
difference in their community. A people’s movement is a 
priceless hope.   

Sir, my journey to Parliament was a whirlwind. I 
found myself faced with a five-week sprint to the finish 
line. There were many people who believed that it would 
be impossible to run a successful campaign in such a 
short period. But, I trusted my people and they have in 
turn placed their trust on me. I am here to represent their 
hope, courage and values in this Parliament. It is my 
political opponent, opponent only in ideology, who made 
me realize my own strength to be here. 

Sir, I have come to this place to serve my electorate, 
my district and my nation; I have come here to fight for 
my electorate, my district and my nation and also I am 
here to win those fights because our democracy embraces 
as its essence a combative process - a battle of ideas, a 
contest between challenging ideologies and policy 
prescriptions. I promise that I will be the voice of all of 
my people.  

Finally, I would like to tell the men and women, 
young and old, of the Digamadulla District and Sri Lanka 
that if a boy from Pottuvil who have had a simple 
beginning and who worked hard to win life can end up in 
this great Parliament, anything is possible. So, you go for 
it. I want to see this country become a place where the 
only limits you have are the limits of your own dreams 
and ambitions. Do not listen to the people who say that 
you cannot achieve something because you are not from 
the right place or from the right school, you are not 
mature enough or you are in the wrong age. I encourage 
you to dream big and I commit myself to support you in 
fulfilling those dreams, whatever they may be. 

Sir, we live in a wonderful country and I am a proud 
Sri Lankan who is privileged and would be humble to 
represent the people of the Ampara District in this Ninth 
Parliament. I believe that as Sri Lankans, we should 
celebrate our democracy. We are privileged to have the 
opportunity to cast our vote at the nation’s elections and 
to take part in our nation’s debates. Our democracy is 
made stronger by the participation of more Sri Lankans in 
political conversations. Therefore, as a Member of 
Parliament, it will be my priority to engage with as many 
voters as I could to ensure that the voices of the quiet Sri 
Lankans in the Ampara District are represented in 
Parliament.  

Let us embrace and encourage our individualism and 
celebrate our diversity, but at all times, remember our 
shared humanity. I have always believed that it is 
honourable to serve my community and my country. I 
want to be that change I wish to see.  

 

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கவள, நொன் என்னுமடய 

தொய் தைொழியொன தைிழ் தைொழியிலும் சில வொர்த்மதகள் இங்வக 

உமரயொற்றலொதைன்று விரும்புகின்வறன். என்மனப் 

தபொறுத்தளவிவல, நொன் ஓர் ஊடகவியலொளனொகப் 

பணியொற்றியவபொது, “யொதும் ஊவர யொவரும் வகளிர்” என்ற 

ஒரு ததொமலக்கொட்சி நிகழ்ச்சிமய நடொத்தியிருந்வதன்.  

கணியன் பூங்குன்றனொர் என்ற ஒரு தைிழ் அறிஞரொல் 

எழுதப்பட்ட வொசகம்தொன் “யொதும் ஊவர யொவரும் வகளிர்” 

என்பது. "எல்லொவை எனது ஊர், எல்வலொரும் எனது ைக்கள்" 

என்கின்ற கருத்மதப் பிரதிபலிக்கின்ற வொர்த்மதகள் அமவ. 

அது என்னுமடய ததொமலக்கொட்சி நிகழ்ச்சிக்கொக மவத்த 

தமலப்பு ைட்டுைல்ல. என்னுமடய அன்றொட வொழ்க்மகயிலும் 

"யொதும் ஊவர, யொவரும் என்னுமடய ைக்கள்" என்கின்ற ஓர் 

எண்ணப்பொட்வடொடு வொழ்பவன் நொன்.  என்மனப்தபொறுத் 

தளவில், என்னுமடய பிறந்த ஊரொன தபொத்துவிமல 

எடுத்துக்தகொண்டொல்கூட, நொன் பிறந்து வொழ்ந்த இடத்திவல 

தைிழ்ச் சவகொதரர்கள், சிங்களச் சவகொதரர்கள் என்று 

எல்வலொரும் ஒருைித்து வொழ்கின்ற ஒரு சூழமல நொன் அந்த 

இடத்தில் கொண்கின்வறன். அவதவபொன்று, என்னுமடய 

கல்விக் கொலைொக இருக்கலொம், அதமனத் ததொடர்ந்து ஊடகப் 

பணியிவல ஈடுபட்ட கொலைொக இருக்கலொம், எல்லொ 

இனங்களுடனும் ஒருைித்து வொழ்ந்த வொழ்க்மகயொகத்தொன் 

என்னுமடய ஒட்டுதைொத்த வொழ்க்மகயும் இருக்கின்றது. 

எனவவ, இலங்மகயிவல சவகொதரத்துவத்வதொடும் இன 

ஒற்றுமைவயொடும் எல்வலொரும் வொழவவண்டும் என்ற 

ஆத்ைொர்த்தைொன விருப்பம் எனக்குள்ளிருக்கின்றது. இப்படிப் 

பட்ட ஒரு சூழ்நிமலயில்தொன் நொன் இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் 

ஒரு சில விடயங்களில் என்னுமடய ஆதங்கத்திமனப் வபசுவது 

என்னுமடய கடமை என நொன் நிமனக்கின்வறன்.   

இந்தத் வதசத்திவல ைக்கள் ஒற்றுமைப்பட்டுத் 

வதசப்பற்வறொடு இயங்கினொல் ைொத்திரம்தொன் இந்தத் 

வதசத்மதக் கட்டிதயழுப்ப முடியும் என்பது என்னுமடய 

நம்பிக்மக. எனது பொடசொமலக் கொலம் ைற்றும் 

பல்கமலக்கழகக் கொலங்களிவல, சிங்கப்பூர் அன்று இலங்மக 

வபொன்று வரவவண்டும் என ஆமசப்பட்டதொம் என்று 

எல்வலொருவை சிலொகித்துப் வபசுவொர்கள். அந்தளவுதூரம் 

சிங்கப்பூமரவிட இலங்மக ைிக உயர்ந்த இடத்தில் இருந்தது 

பற்றிப்  தபருமையொகப் வபசப்பட்டது. அவ்வொறொன 

இலங்மகயின் பிரமஜகளொகிய எைக்கு இன்று ஏன் இந்த 

நிமல? என்கின்ற விடயத்மத நொன் சிந்தித்துப் பொர்த்ததுண்டு. 

உண்மையிவல, இந்த நொட்டிவல இனங்களுக்கிமடயிவல ஒரு 

பரஸ்பர புொிந்துணர்மவ ஏற்படுத்தொது, அரசியற் 

கொரணங்களுக்கொக இனங்களுக்கிமடயில் முரண்பொட்மட 

உண்டொக்கியவர்களொல் வந்த பிரச்சிமனதொன் இது என்பமத 

என்னொல் ஊகிக்கக்கூடியதொக இருந்தது. டி.எஸ். 

வசனொநொயக்க அவர்கள் பிரதைரொக இருந்தவபொது, அந்தப் 

பிரதைர் பதவி தனக்குக் கிமடக்கும் என்ற எதிர்பொர்ப்வபொடு 

இருந்த இந்த நொட்டினுமடய முன்னொள் பிரதைர் 

எஸ்.டபிள்யூ.ஆர்.டி. பண்டொரநொயக்க அவர்கள் ஓர் அரசியற் 

வகொஷைொக இன ொீதியொன ஒரு பகுப்மபத் ததொடங்கியதுதொன் 

இந்த நொட்டிற்கு ஏற்பட்ட ைிகப் தபொிய பின்னமடவு என்பது 

என்னுமடய அவதொனம். இதமனத் ததொடர்ந்து பல்வவறு 

கட்டங்களிலும் இந்த நொட்டிவல ைக்களுக்கிமடவய ஒற்றுமை 

ஏற்படொதொ? இந்தத் வதசம் கட்டிதயழுப்பப்படொதொ? என்று 

ஆதங்கப்பட்டுக்தகொண்வட என் வொழ்நொட்கமள நொன் 

கடத்தியிருக்கின்வறன்.   

அந்த அடிப்பமடயில் நொன் பொர்க்கின்றவபொதுதொன் 

முன்னொள் ஜனொதிபதி, தற்வபொமதய பிரதைர் தகௌரவ ைஹிந்த 

ரொஜபக்ஷ அவர்கள் 2009ஆம் ஆண்டு இந்த நொட்டிவல 

யுத்தத்மத முடிவுறுத்தியதன் பிற்பொடு, அழகொன சில 

வொர்த்மதகள் வபசினொர். “இந்த நொட்டிவல இரண்டு இனங்கள் 

இருக்கின்றன: ஒன்று இந்த நொட்மட வநசிக்கின்ற இனம்;  

இன்னுதைொன்று இந்த நொட்மட எதிர்க்கின்ற இனம்” என்ற 
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கருத்துப்பட அவருமடய உமர அமைந்திருந்தது.  அந்த உமர 

இந்த நொட்டு ைக்கமள ஈர்த்தவதொ இல்மலவயொ, என்மன 

ைிகவும் ஈர்த்த வொர்த்மதகளொக அமைந்திருந்தன. எனவவ, இந்த 

நொட்மட வநசிக்கின்ற ைக்கமள ஒன்றுபடுத்தி, எைது ஜனொதிபதி 

இந்த நொட்மடக் கட்டிதயழுப்புவொர், இனப்பொகுபொடுகமள 

இல்லொைற் தசய்வொர், சகல ைக்களுக்கும் சைைொன உொிமைகமள 

வழங்குவொர் என்று நொன் எதிர்பொர்த்வதன்.  ஆனொல், அந்த 

ஆட்சியிவல அந்த நிமல எய்தப்படவில்மல. அதற்கு யொர் 

கொரணதைன்று விரல் சுட்டுவதற்கொன ஒரு தருணமும் 

இதுவல்ல; அந்தத் வதமவயும் எனக்கு இப்வபொதில்மல என 

நொன் உணர்கின்வறன். ஆனொல், இந்த நொட்மட வநசிக்கின்ற 

ஒரு சொதொரண பிரமஜயொக நொன் ைிகவும் 

ைனவவதமனப்பட்வடன்.  

அதன்பிறகு நல்லொட்சி அரசொங்கம் வந்தது. நல்லொட்சி 

அரசொங்கம் என்பது மூன்றில் இரண்டு 

தபரும்பொன்மைமயக்தகொண்ட ஓர் அரசொங்கைொக இருந்தது. 

புதிய அரசியல் யொப்புக்கொன கதவுகள் திறக்கப்பட்டன.  ஓர் 

ஊடகவியலொளரொக, புதிய அரசியல் யொப்பு வரவவண்டும், சகல 

இனங்களினுமடய தகௌரவம் - அந்தஸ்து பொதுகொக்கப்பட்டு, 

அந்த அரசியல் யொப்பு முன்தகொண்டு தசல்லப்பட வவண்டும் 

என்ற தபருவிருப்புடன் நொன் இருந்வதன்.  இப்படியொன 

சூழ்நிமலயிவல அந்த அரசியல் யொப்பு முயற்சியும்கூட 

தவற்றியளிக்கவில்மல.   

இறுதியொகத் தற்வபொமதய ஜனொதிபதியொக வைதகு 

வகொட்டொபய ரொஜபக்ஷ அவர்கள் வந்துள்ளொர். அவருமடய 

வருமகயின் பின்னர் அவர் “தபரும்பொன்மை ைக்களொல் நொன் 

ஆட்சிக்கு வந்திருந்தொலும், எல்வலொருக்கும் நொன் 

ஜனொதிபதியொக இருக்கின்வறன்” என்று கூறினொர். அந்த 

வொர்த்மதைீது நம்பிக்மக தகொண்டவனொகத்தொன் நொன் 

இப்வபொது வபசிக்தகொண்டிருக்கின்வறன். எங்களுமடய 

தகௌரவ நீதியமைச்சர் அலி சப்ொி அவர்கள் வதொோ்தல் 

வைமடகளில் வபசுகின்றவபொததல்லொம், “எைது நொட்டின் 

தமலவர், லீ குவொன் யூ வபொன்ற, ைகொதீர் பின் முகைது வபொன்ற 

ஒரு தமலவர்” என்று அடிக்கடி தசொன்னொர். லீ குவொன் யூ 

வபொன்றிருக்கலொம், ைகொதீர் பின் முகைது வபொன்றிருக்கலொம், 

ஏன், ததன்னொபிொிக்கொமவ ஒருங்கிமணத்த தமலவர் தநல்சன் 

ைண்வடலொ வபொன்றிருக்கலொம்.  எவ்வொறிருப்பினும், முதலிவல 

நொட்டில் ைக்களுக்கிமடயில் ஓர் ஒருங்கிமணப்மப ஏற்படுத்தி, 

ஒரு வதசப்பற்மற ஏற்படுத்தியதன் பிற்பொடுதொன் அந்த 

நொட்மடக் கட்டிதயழுப்ப முடியுைொக இருந்தது. எனவவ நொன் 

தயவுகூர்ந்து வகட்கின்ற ஒரு விடயம், இந்த நொட்டிவல 

நொட்டுப்பற்மற ைக்களுக்குள் விமதக்கின்ற தசயற்பொட்டிமன 

இந்த அரசொங்கம் முன்தனடுக்க வவண்டும் என்பமதத்தொன். 

அப்வபொதுதொன் நொம் எைது நொட்மடப் தபொருளொதொரத்திலும் 

சமூகவியலிலும் முன்வனற்றப்பொமதயில் தகொண்டுதசல்லலொம்.  

இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் முதல் நொளிவலவய சிங்களத் 

வதசியமும் தைிழ்த் வதசியமும் கருத்தியல் ொீதியொக 

முட்டிக்தகொண்டமத நொன் அவதொனித்வதன். இந்தப் 

பொரொளுைன்றத்திவல இருக்கின்ற வயது குமறந்தவர்களில் 

நொனும் ஒருவன். முஸ்லிம் சமூகத்தினுமடய பிரதிநிதியொக 

நொன் இந்த இடத்தில் வபசுகின்வறன். முஸ்லிம் வதசியம் 

என்கின்ற சிந்தமனகமளக்கூட வைதலழுப்பொது, 

அமதப்பற்றிப் வபசொது, இந்தத் வதசம் பற்றியதொன ஒரு 

பற்வறொடும் நம்பிக்மகவயொடும்தொன் இந்த நொட்டிவல முஸ்லிம் 

சமூகம் வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கின்றது. அப்படியிருந்தும்கூட 

இந்த முஸ்லிம் சமூகத்மத இப்தபொழுது இந்த நொட்டில் 

ைொத்திரைல்ல, உலகத்திவலவய ‘இஸ்லொவைொ வபொபியொ’ என்ற 

ஒரு வமகயொன வியொதிக்குள் உட்படுத்தி, இந்த நொட்டு 

முஸ்லிம்கமளச் சந்வதகக் கண்தகொண்டு பொர்க்கின்ற, முஸ்லிம் 

சமூகத்தின் பொதுகொப்மபக் வகள்விக்குறியொக 

ைொற்றியிருக்கின்ற ஓர் அரசியல் சூழ்நிமலமயப் 

பொர்க்கின்வறொம். விொிவொக இதமன ஆரொய்ந்து பொர்த்தொல் 

இதுவவொர் அரசியல் வதமவக்கொக உருவொக்கப்பட்ட ஒரு 

நொடகம் என்பமத என்னொல் மதொியைொகச்  தசொல்லமுடியும்.  

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කාලය අවවානි. 

 
 රු මුෂාරෆ ්මුතුනාබී්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு முஸ்ஸொரப் முதுனொபீன்)  

(The Hon. Muszhaaraff Muthunabeen)  
ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, තව විනාිවයක් ශදන්න. 

எனவவ இப்படியொன சூழ்நிமலகமள உருவொக்கொது இந்த 

விடயங்களின்பொல் கொிசமன தகொள்ளுைொறு வகட்டுக்தகொள் 

கின்வறன்.  

இந்த நொட்டிவல கிழக்கு ைொகொணத்தில் ததொல்தபொருள் 

இடங்கமளப் பொதுகொப்பது ததொடர்பொன ஒரு தசயலணி 

உருவொக்கப்பட்டு, அதிவல முற்றுமுழுதொக சிங்களச் 

சவகொதரர்கள் இமணக்கப்பட்டது ததொடர்பொக வன்னிப் 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் வபசினொர். நொனும் அது 

ததொடர்பொக நிமறய விடயங்கமளக் குறிப்பிட 

வவண்டுதைன்று நிமனத்திருந்வதன். வநரம் வபொதொமையொல்  

ஒன்மறைட்டும் தசொல்லிக்தகொள்ள ஆமசப்படுகின்வறன். 

முஸ்லிம் சமூகப் பிரதிநிதிகள் இந்த நொட்டின் வரலொற்றில் 

கணிசைொன பங்களிப்மபச் தசய்திருக்கிறொர்கள். இந்த 

நொட்டிவல ததொல்தபொருளியல் வரலொற்மற எடுத்துப்பொர்த்தொல், 

1890இல் ததொடங்கப்பட்ட ததொல்தபொருள் இரசொயனப் 

பகுப்பொய்வு, 43 வருடங்கள் அது ததொடர்பொன ஒரு 

வல்லுநமரக் தகொண்டிரொத சூழ்நிமலயிவல, முதலொவதொக 

இந்தியொவிலிருந்து வரவமழக்கப்பட்டவர்கூட ஒரு முஸ்லிம் 

வல்லுநர் என்பமத இங்கு ஞொபகப்படுத்த விரும்புகின்வறன். 

திரு. கொன் பகதூர் முஹைர்சொனொ உல்லொ என்கின்ற ஒருவர் 

மூலைொகத்தொன் சிகிொியொ பொதுகொக்கப்பட்டது; ஏமனய 

இடங்கள்கூட பொதுகொக்கப்பட்டன.  

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කරුණාකර අවවන් කරන්න.  

 
 රු මුෂාරෆ ්මුතුනාබී්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு முஸ்ஸொரப் முதுனொபீன்)  

(The Hon. Muszhaaraff Muthunabeen)  
முடிக்கின்வறன்,  ஒரு நிைிடம்!  

இத்தமகயததொரு சூழ்நிமலயில், இந்த நொட்டிவல கலொசொர 

அமைச்சர்களொக இருந்த சீ.ஏ.எஸ். ைொிக்கொர், வொசு முதலியொர், 

கொொியப்பர் வபொன்ற முஸ்லிம் அமைச்சர்கள்கூட இந்த 

நொட்டினுமடய தபௌத்த கலொசொரத்மதயும் ததொல்தபொருள் 

இடங்கமளயும் பொதுகொப்பதிவல மும்முரைொக இருந்திருக் 

கிறொர்கள். எப்படிப் பொர்த்தொலும் எல்லொத் துமறகளிலும் 

முஸ்லிம்கள் இந்த நொட்மட முன்வனற்றுவதற்குக் கணிசைொன 

பங்களிப்மபச் தசய்திருக்கிறொர்கள். எனவவ, இந்த நொட்டில் 3 

இனங்களும் சைைொக ைதிக்கப்பட்டு, ஒன்றொக இமணந்து இந்த 

நொட்மடக் கட்டிதயழுப்புவதற்கு, இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் 

இருக்கின்ற அத்தமன உறுப்பினர்களும் ஒன்றுபட 

வவண்டுதைன்று தொழ்மையொகக் வகட்டு,  வொய்ப்புக்கு 

நன்றிகூறி, விமடதபறுகின்வறன்.    
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම වථතුතිි. මී ඟට, ගරු කනක ශහ ර්හ රාජ්ය 

අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාිව හතක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ. භා. 52.25] 
 

 රු  කනක ගහස රත් ෙහසතා (සො ම් වතු ප්රිනසංසක්රණ  
ගත් වතු ආශ්රිත ගබෝ  ව ා  ගත් කර්ෝදතශ්ාලා 
නීමකරණය හසා ගත් අපනයන ප්රවර්ධාන  රාජය අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு கனக வஹரத்  -  கம்பனித் வதொட்டங்கமளச் 

சீர்திருத்துதல், வதயிமலத் வதொட்டங்கள் சொர்ந்த பயிர்ச் 

தசய்மககள் ைற்றும் வதயிமலத் ததொழிற்சொமலகமள 

நவீனையப்படுத்துதல் ைற்றும் வதயிமல ஏற்றுைதி வைம்பொட்டு 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Kanaka Herath - State Minister of Company 
Estate Reforms, Tea Estate Related Crops, Tea Factory 
Modernization and Tea Export Promotion) 
ශබොශහොම වථතුතිි, ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි.  අතුරු 

වම්මත ගිණුමක් ගරු වභාවට ඉදිරිප්හ කර තිශබන ශම් අවවථාාශ  

ඒ වම්බන්ධශයන් වකන වථවල්පයක් කාා කරන්නට මට අවවථාාව 

ලටබීම පිළිබඳව වතුටට ප්හ ශවනවා. ඒ වාශේම ශමවර ඡන්දශආ දී  

මා ක ගල්ල දිවථ්රික්කශයන් රාම වථාානයට ශතෝරා ප්හකර 

ගනිමින්, ශමම නවවටනි පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කිරීම වඳහා 

එීමම පිළිබඳව ක ගල්ල දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට මශේ ශගවරවනීය 

වථතුතිය  ශම් අවවථාාශ  දී මා  පුද කරන්න කටමටතිි. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ක ගල්ල දිවථ්රික්කය 

නිශයෝජ් නය කරන ශජ්යෂථඨ ශද් පාලනඥයට  හටටියට ඔබතුමා 

ශමම ගරු වභාශ  නිශයෝජ්ය කාානායක තනතුරට ප්හ ීමම 

පිළිබඳව  ඔබතුමාට මාශේ ශුභාශාවන පිරිනමනවා. විශ  ෂශයන්ම 

මා ශකශරිට වි ථවාවය තබා  වටවිලි කර්මාන්තයට අදා ව රාජ්ය 

අමාතයවරයට  හටටියට ප්හ කිරීම පිළිබඳව අතිගරු ජ්නාධිපති 

ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ, ගරු අග්රාමාතය මිටන්ද 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ, අශ්  පක්ෂය වන ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න 

ශපරමුශඩු ජ්ාතික වාවිධායක ගරු බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ 

මශේ වථතුතිය පුද කරනවා.  

විශ  ෂශයන්ම පසුගිය වවර 4 තු  දී අපි ශ්හ වහ රබර් 

කර්මාන්තය ගටන පාර්ලිශම්න්තුශ  ශබොශහෝ ශද් කාා ක ා. 

නමු්හ,  205( වර්ෂශආ ශ්හ කර්මාන්තශයන් ලටබුණු කිශලෝග්ර ම් 

මිලියන 338ක් වුණු නිෂථපාදනය කිශලෝග්ර ම් මිලියන 300ක් දක්වා 

අක් කරන්න පසුගිය ්ඩුක්ව කටුතතු ක  බව ඉතාම 

කනගාුපශවන් කියන්න ෑන . ශපොශහොර වහනාධාරය ලබා 

ශනොදීම ඇතුළුව ඒ කරපු විනා ය ශහ තුශවන් අශ්  ක ගල්ල 

දිවථ්රික්කය ඇතුළු මුළු රශේම වටවිලි කර්මාන්තයට ශලොට  

බලප මක් සි ක ශවලා තිශබනවා.   

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අපි ශ්හ කර්මාන්තය ගටන 

කාා කරද්දී  වමාගම් ගටන තමි කාා කරන්ශන්. නමු්හ, ශම් ශ්හ 

කර්මාන්තය නඟා සිුපවන්න කටුතතු කරන්ශන් ට ඩා ශ්හ වතු 

ිටමියන්. අපි එය අගය කරන්න ෑන .  අපි අපනයනය කරන ශම් 

රශේ මුළු නිෂථපාදනශයන් සියයට 73ක්ම ට ඩා ශ්හ වතු ිටමියන්ශේ 

නිෂථපාදන.  ඒ නිවා රජ්යක් හටටියට ඒ සියලු ශදනාම ්රක්ෂා 

කරන්න කටුතතු කිරීමි  වටදග්හ ශවන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අවුරු ක ගණනාවකට පවථශව  

අද අපට ශ්හවලට ශහොඳ මිලක් ලබා ගන්න හටකියාව ලටබී 

තිශබනවා. අද ශ්හ කිශලෝග්ර ම් එකකට රුපියල් 90 සිට රුපියල් 

520 දක්වා මිලක් ලබා ගන්න හටකියාව ලටබී තිශබනවා.  ඒක 

ඉතාම වතුටට කාරණයක්.  නමු්හ, පසුගිය කාලශආ ශම් වටවිලි 

කර්මාන්තය අමතක කිරීම නිවා  අද ශ්හ කර්මාන්තය ඇතුළු රබර් 

කර්මාන්තය අභිශයෝග රාශයකට මුහුණ දීලා තිශබනවා.  රධානම 

අභිශයෝගය තමි අද ශලෝකශආ ඉහ ම මිලක් ලටශබන අශ්  

Colombo Tea Auction එක. Colombo Tea Auction එශකන් 

තමි ශ්හවලට ශහොඳම මිල ලටශබන්ශන්. ඉහ  ශපශ   රමිතියක් 

තිබුණු "Ceylon Tea"වල ත්හ්හවය රැක ගටනීම අද අව යතාවක් 

ශවලා තිශබනවා.  පසුගිය කාලශආ ඉතාම අතශ ොවථවක් -සුළු 

පිරිවක්- නිවා අශ්  ලාකාශ  ශ්හවලට, එශහම නට්හනම්  

"Ceylon Tea"වලට ජ්ාතයන්තරශආ තිබුණු ඒ ත්හ්හවය අද නටති 

ශවමින් පවතිනවා.  එම ත්හ්හවය  ්රක්ෂා කර ගටනීම තමි 

ප මුවටනි අභිශයෝගය හටටියට අපි දකින්ශන්. අපි ශම් රශේ 

නිෂථපාදනය කරන්ශන් ශ්හ කිශලෝග්ර ම් මිලියන 300ක් වටනි 

රමාණයක්. නමු්හ ඊට වඩා වටිව,  කිශලෝග්ර ම් මිලියන 400ක්  

නිෂථපාදනය කරන ශකන්යාව වටනි රටකට වමාන විශද්  

විනිමයක්  ලාකාව  ලපයනවා. ඒ නිවා අශ්  "Ceylon Tea" කියන 
වන්නාමය - 

 

 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාිව ශදකක් 

තිශබනවා. 
 

 රු කනක ගහස රත් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கனக வஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, මට තව විනාිව තුනක් 

ශදන්න. කාාව ්රම්භ ක ා විතරි.   

 ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ඒ නිවා අශ්  ප මු 

අභිශයෝගය විය ුත්හශ්හ එම රමිතිය නටවත  ක්තිම්හ කිරීමට 

කටුතතු කිරීමි.  අපි මුහුණ ශදන ශදවටනි අභිශයෝගය තමි 

නිෂථපාදනය අක් ීමම. අශ්  ගරු අමාතයතුමා්හ ශම් ශවලාශ  

වභාශ  ඉන්නවා.  ශ්හ නිෂථපාදනය ඉහ  දටමීම වඳහා පසුගිය 

මාව හය, හතක කාලය තු  දී ශමම අමාතයාා ය ශ්හ මඩුඩලය්හ 

වමඟ එකතු ශවලා වි ාල ශව වාවක් කරලා තිශබනවා. එින් අපි 

බලාශපොශරෝහතු වුශඩු ඉහ  රමිශයන් ුතතු  ශ්හ පට  අශ්  නව 

වගාව වඳහා වහ නටවත වගාව වඳහා ලබා ශදන්නි. ඊ ඟට, 

ශද් ගුනික විපර්යාවවලට මුහුණ දීමට හටකි නීමන ඉාජිශන්රු 

තාක්ෂණය, drip irrigation technology ්දිය ලබා දීශම් 

වටඩවටහන් ්රම්භ ක ා. 

ඒ වඳහා ඉතිහාවශආ රාම වතාවට ශ්හ මඩුඩලය මඟින් 

රුපියල් මිලියන 400ක් ශවන් කර තිශබනවා. ශමවටනි වටඩ 

කටුතතු රාශයක් ශ්හ මඩුඩලය මඟින් ක්රියා්හමක කර තිශබනවා. 

අශ්  රශේ තිශබන ශ්හ කර්මාන්ත ාලා වවර 500කට වඩා 

පටරණිි. අශ්  පටරණි ශ්හ කර්මාන්ත ාලා නීමකරණය කිරීශම් 

වටඩවටහනක් ්රම්භ කරන්න්හ අපි බලාශපොශරෝහතු වනවා. 

වටිව නිෂථපාදනයක් ලබා දීම වාශේම රමිතිය ගටන්හ සිතා තමි අද 

ඒ වටඩ පිළිශව  ්රම්භ කරන්න අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා 

බලාශපොශරෝහතු වන්ශන්.  

තාප බලය ශවනුවට ූතර්ය බලය ලබා දීශම් වටඩවටහනට ්හ 

අප දටනටම්හ ්රම්භ කර තිශබනවා. ඒ වටඩ පිළිශව  ඉතා 

වාර්ාකි. ඒ අනුව අශ්  වන්නාමයට  හරිත බල ක්තිශයන් 

නිෂථපාදනය කරන ශ්හ  කියන නාමය්හ ඇතු ්හ කරන්න ඉදිරි 

කාල වකවානුව තු දී හටකියාව ලටශබි.  

මට ලටබී තිශබන කාලය සීමිත නිවා වටිව විවථතර කාා 

කරන්න අවවථාාවක් නටහට. නමු්හ මම රබර් වගාව ගටන්හ 

කියන්න ෑන . ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අපට තිශබන 

ර ථනය ඔබතුමා්හ දන්නවා ඇති. අප නිශයෝජ්නය කරන ක ගල්ල 

දිවථ්රික්කශආ තිශබන රධාන ්ර්ථික ශභෝග වන්ශන් ශ්හ වහ 

රබර්. නමු්හ, අද  රබර්වලට ලටශබන්ශන් ඉතා අක් මිලක්. ශම් 

වම්බන්ධශයන් අපි වමාගම් කීපයකින් ඉල්ලීම් ක ා. වමහර 
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වමාගම්වලින් දටන් රබර් කිශලෝවකට රුපියල් 270ක්, 280ක් 

පමණ ශගවනවා. ඒ වාශේ වථාාවර මිලක් අශ්  ශගොීමන්ට ලබා 

ශදන්න ෑන . ඒ මිල රුපියල් 300ක් දක්වා ශහෝ ඉහ ට ශගන 

යන්න පුළුවන් නම් ඉතා වටිනවා.   

ක ගල්ල වහ කළුතර ඇතුළුව ව ම දිවථ්රික්කයකම නව රබර් 

වගාව වහ නටවත වගා කිරීම වයා් ත කරන්න අප  බලාශපොශරෝහතු 

වනවා. විශ  ෂශයන්ම ශමොනරාගල, අම්පාර වටනි දිවථ්රික්කවල 

නව වගාව දටනටම්හ ්රම්භ කර තිශබනවා. ඒ අනුව, ඉදිරි 

වර්ෂශආදී නටවත වගාව වහ නව වගා කිරීම් වඳහා වි ාල මුදලක් 

ශවන් කිරීමට අශ්  අමාතයාා ය බලාශපොශරෝහතු වනවා. 

වටවිලි කර්මාන්තය අද අශ්  රශේ ්ර්ථිකශආ රධාන 

වථාානයක් ශගන තිශබනවා. වාකාරක කර්මාන්තය්හ, ඇඟලුම් 

කර්මාන්තය්හ කඩා වටටී තිශබන අවවථාාවක වටවිලි කර්මාන්තය 

 ක්තිම්හ කිරීම අශ්  වගකීමක් හටටියට වලකා කටුතතු කරනවා. 

විශ  ෂශයන්ම ක ගල්ල දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවශේ 

බලාශපොශරෝහතු ඉෂථට කරමින්, ක ගල්ල දිවථ්රික්කය 

වාවර්ධනශයන් ඉදිරියට ශගන ය ශම් වගකීම අපි භාර ගන්නා බව 

මතක් කරමින්, මශේ කාාව අවවන් කරනවා. 

වථතුතිි. 

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 මී ඟට, ගරු ශහ ෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිව 

9ක කාලයක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 52.29] 

 

 රු ගහස ෂා විතානගේ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வஹசொ விதொனவக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ශමය නවවටනි 
පාර්ලිශම්න්තුශ  මශේ මාගල කාාවි. ඒ වඳහා අවවථාාව ලබා 
දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට වථතුතිවන්ත ශවනවා. වමගි ජ්නබලශ ගය 
නිශයෝජ්නය කරමින් ර්හනපුරය දිවථ්රික්කශයන්  තරග ක  මා 
එම දිවථ්රික්කශආ රාමයා බවට ප්හ කරලා, නවවටනි 

පාර්ලිශම්න්තුවට නටවත වතාවක් මා ශතෝරා ප්හ කර එීමමට 

කටුතතු ක  ර්හනපුර දිවථ්රික්කශආ ්දරණීය ජ්නතාවට මශේ 

ශගවරවනීය වහ වථතුතිය පුද කරන්න්හ මා ශමය අවවථාාවක් කර 

ගන්නවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අද ශම් රජ්ය විසින් අතුරු 

වම්මත ගිණුමක් ශම් ගරු වභාවට ඉදිරිප්හ කර තිශබනවා. දටන් 

මාව හය හතක කාලයක සිට ශම් රශේ ජ්නතාව  වි ාල ්ර්ථික 

අපහසුතාවලින් ශපශ නවා. පසුගිය මාව කීපය පුරාවට රශේ 

ජ්නතාව ශවනුශවන් ්ඩුක්ව විසින් වාධනීය පියවර ගන්නවා අපි 

දටක්කා. හටබටි, ශම් රශේ මූලය බලය ිටමි ල්හතරීතර ්යතනය 

වන පාර්ලිශම්න්තුව විධියට අද ්පවථවට හටරී බටලුවාම අපට 

ර ථනයක් තිශබනවා. පසුගිය මාව හයක කාල සීමාව තු  පටතිරී 

ගිය ශකොශරෝනා වවාගතය නිවා රශේ ජ්නතාවට සි ක වූ අපහසුතා 

ශවනුශවන් වහන වටලසීමට ඒ අදා  ක්රියාමාර්ග ගටනීශම් කිසි ක  

වරදක් නටහට. ඒක ක  ුතතුි. නමු්හ, ශම් විෂයය පිළිබඳව 

අවශබෝධයක් තිශබන ලදවිය පවා ශනොශයක් ශනොයක් විග්රහ 

ඉදිරිප්හ කරමින්, ශම් රශේ ල්හතරීතර පාර්ලිශම්න්තුවට ිටමි මූලය 

බලය ජ්නාධිපතිවරයා විසින් පාවිච්චි කිරිම වාධාරණීකරණය 

කරන ්කාරය ශම් කාල සිමාව තු  අප දිගින් දිගටම දටක්කා. යම් 

ගටටලුවක් නිර්මාණය වුණාම, ඒ ගටටලුව වහලා, එය වටරැද්දක් 

ශනොශවි කියලා ශකො ය වහලා ගහලා ඉදිරියට අරශගන 

යන්ශන් නටතිව, වටබ  ත්හ්හවය රටට පටහටදිලි කිරීමට අද 

ඔබතුමන්ලාට ශහොඳ අවවථාාවක් ලටබිලා තිශබනවා. නමු්හ,  ඒක 

වටරැද්දක් ශනොශ  ය කියන්න අද්හ ල්හවාහ කරනවා නම්, 

පාර්ලිශම්න්තුවට ිටමි බලය අවභාවිත කිරීමක් සි කව තිශබනවා 

කියලා මම ිටතනවා. පාර්ලිශම්න්තුව, ශම් රශේ මූලය බලය ිටමි 

්යතනය විධියට කටුතතු කරනවා නම්, අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාට 

වයවවථාාපිතව පටවරී තිශබන බලය අතිරමණය කරලා කටුතතු 

කිරීශම් හටකියාවක් නටහට කියන වම්රදාය තු  සිටිමින්, පසුගිය 

මාව කිිටපය තු  සි ක වූ මූලය පරිහරණය පිළිබඳව මුදල් 

අමාතයවරයා විධියට ගරු අග්රාමාතයවරයා ශම් ල්හතරීතර වභාවට 

රකා යක් ක  ුතතුි. එය එතුමාශේ වගකීමක්.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි,  ශපො ක වයාපාර පිළිබඳ 

කාරක වභාශ  වහ රජ්ශආ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක වභාශ  වභාපති 

ධුර විපක්ෂයට ශදනවාද, නටද්ද කියන එක වම්බන්ධශයන් ඍජු 

පිළිතුරක් ලබා ගන්න අද ලද වන විපක්ෂ නායකතුමා කිිටප 

වතාවක් ල්හවාහ ක  හටටි අප දටක්කා. එිටදී අග්රාමාතය ගරු 

මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාශේ ල්හතරය වුශඩු,  ඒ අිතිය 

තිශබන්ශන් මන්ත්රීවරුන්ට. ඒ  මන්ත්රීවරු ශතෝරා ගනීවි  කියන 

එකි. හටම දාම ජ්නතාව ශවනුශවන් කාා කරන ගරු දිශන්ෂථ 

ගුණවර්ධන මටතිතුමා විපක්ෂශආ සිටියදී එතුමාශේ අදහව 

වුශණ්හ,  ඒක මන්ත්රීවරුන්ට තිශබන අිතියක්. ඒක ශතෝරා 

ගන්න මන්ත්රීවරුන්ට ඉඩ ශදන්න  කියන එකි. පසුගිය අශ්  

්ඩුක්ව කාලශආ මන්ත්රීවරුන් හටටියට අපට තිබුශණ්හ ඒ අිතිය 

තමි. මන්ත්රීවරුන්ට තිශබන ඒ අිතිය අපි අවාකව විපක්ෂයට 

ලබා දීලා, ්ඩුක්ව කරන වටරදි, ්ඩුක්ව යන ගමශන් තිශබන 

නරක පට්හත ශපන්වා දීලා රටක් විධියට ඉවථවරහට යන්න පුළුවන් 

පාර කියන්න තමි ගරු සුනිල් හඳුන්ශන්හති මටතිතුමාට ශපො ක 

වයාපාර පිළිබඳ කාරක වභාශ  වභාපති ධුරය ලබා  කන්ශන්. 

එතුමාට එම ධුරය ලබා දීම ගටන අපි අද වතුුප වනවා. ශමොකද, ශම් 

වනශකොට ශකෝදනාවක් බවට ප්හ ශවලා තිශබන මහ බටාට ශ  

මුදල් ශකොල්ලක ම පවා ශම් රටට අනාවරණ කරන්න පුළුවන් 

වුශඩු විපක්ෂයට ශපො ක වයාපාර පිළිබඳ කාරක වභා ශ  වභාපති 

ධුරය ලබා දී තිබුණු නිවාි. ඔබතුමන්ලාශේ බලතල රකාරව අද 

එම විමර් න කටුතතු ඉදිරියට අරශගන ඇවිල්ලා ශහට ශහෝ 

අනිද්දා ඒ වඳහා ඉක්මන් විවඳුමක් ශදි කියලා අපි බලාශගන 

ඉන්නවා.  

අද මන්ත්රී ධුර 540කට අධික වාඛයාවක් විටතව, තුශනන් 

ශදකක බලයක් ඔබතුමන්ලාට තිශබනවා. ශම් විධියට තුශනන් 

ශදකක බලයක් තිශබන ශකොට වරදින්න තිශබන ඉඩකඩ වටිවි. 

ඒ තිශබන බලය්හ එක්ක යම්කිසි හානියක් ශවන්න තිශබන 

ඉඩකඩ වටිව බව අපි කියනවා. එ ම නිවා, වද්භාවශයන් ුතතුව එම 

වභාපති ධුර විපක්ෂශආ මන්ත්රීවරයට ට දීශම් වග කීම 

ඔබතුමන්ලාට තිශබනවා. ඒ තනතුරු ශදන්ශන්, ජ්නතා විමුක්ති 

ශපරමුණට, වමගි ජ්නබලශ ගයට ශහෝ ශවන්හ පක්ෂයකට 

ශවන්න පුළුවන්. එම වභාපති ධුර විපක්ෂයට දීලා, වාධාරණ 

ගමනක් යන්න අපි ූතදානම් ශවමු. ශම් රශේ අමාතයාා වල මුදල් 

ක මනාකරණය ශවන විධිය ගටන, රාජ්ය නිලධාරින්ශේ හටසිරීම 

ගටන මූලය බලය ිටමි පාර්ලිශම්න්තුව මඟින් අපි රටට ශහොඳ 

පණිවුඩයක් ශදනවා කියලා එම ධුර විපක්ෂයට ශදන්න පුළුවන්. 

හටබටි, ඒ අහපු ර ථනය යටප්හ කරන්න ල්හවාහ ක  විධිශයන්, 

ඒකට ල්හතර ශදන්න ඇෙරුණු විධිශයන් අපට ශපශනනවා, එම 

ධුර ශදක කවදාව්හ විපක්ෂයට ශදන්න ල්හවාහයක් නටති බව. 

 මන්ත්රීවරුන්ශේ කටමට්හත මත  කියලා කියනශකොට, 

අනිවාර්යශයන්ම එම ධුර ්ඩුක්වට තමි යන්ශන්. ඒ ගටන 

්ශය්හ කාා ශදකක් නටහට. ශමොකද, බහුතර බලය තිශබන්ශන් 

්ඩුක්වට ශන්. ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, එතටනට ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තල්ලු කරශගන යනවා නම්, රශේ ජ්නතාවට 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශදන්න තිශබන පණිවුඩය ශමොකක්ද කියන ර ථනය ඒ ජ්නතාව 

ශවනුශවන් අපි අහනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, දටන් නවවටනි 

පාර්ලිශම්න්තුව ප්හ ශවලා තිශබනවා. ශකොශරෝනා වවාගතය නිවා 

රශේ ජ්නතාව ශම් දවවථවල අපහසුතාවට ප්හ ශවලා සිටිය්හ, අද 

වනශතක් එම ජ්නතාවශේ ්ර්ථික ගටටලු ශවනුශවන් ගරු 

ජ්නාධිපතිතුමාශගන්ව්හ, පාර්ලිශම්න්තුශ  වගකිව ුතතු 

ඇමතිවරයට ශගන්ව්හ  ජ්නතාව ශවනුශවන් ශමන්න ශම් පියවර 

ටික ගන්නවාය  කියා ක  කිසි ක රකා යක් අපි තවම දටක්ශක් 

නටහට. ඒ වාශේම, පසුගිය කාලශආ කියපු ශද්වල් හා ශයෝජ්නා ක  

ශද්වල් ශම් මහ ශපොශ ොශ  යාාර්ායක් බවට ප්හ ශවලා්හ නටහට. 

පසුගිය කාලශආ කි වා, ශකොශරෝනා වවාගතය නිවා ලීසිා ශගවා 

ගන්න බටරි අය ශවනුශවන් මාව හයක වහන කාලයක් ලබා 

ශදනවා  කියලා. මාව හයක වහන කාලය ලබා දීම ශකශව  

ශවත්හ, ශම් රශේ ජ්නතාව කබශලන් ළිපට වටුපණා වටනි 

ත්හ්හවයකට අද ප්හ ශවලා ඉන්නවා.  ශම් අය ලීසිා එක ශගවන්න 

මාව හයක් කල් ඉල්ලා ලිුතමක් ගිිටන්  කන්නා. නමු්හ, අදා  මූලය 

්යතන කරලා තිශබන්ශන් ශමොකක්ද  අවාධු ශල්ඛනයට නම 

දමලා, දඩ ශපොලියට ්හ එකතු කරලා, දටන් ලීසිා වාරික ශගවන්න 

කියනවා. ඒ නිවා, ශම් රශේ ජ්නතාව රවටන්න ල්හවාහ කරන්න 

එපා කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා. ශද් පාලනඥයන්ශේ 

ශද් පාලන අරමුණුවලට වඩා එහා ගිය වග කීමක් ජ්නතාව 

ශවනුශවන් ඉෂථට කරන්න තිශබනවා. ශම් රශේ සිටින  ක් ප්හ, 

අිටාවක මිනිසුන් බලා ගටනීම ්ඩුක්ශ  හා විපක්ෂශආ අපි 

සියලුශදනාශේම වගකීමක්. අද නට්හනම් ශහට දින ශම් විවාදය 

අවවානශආ ශහෝ ඒ වම්බන්ධශයනු්හ ල්හතරයක් ශදි කියා අපි 

ිටතනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, දහතුන්වන ්ඩුක්රම 

වයවවථාා වාශ ෝධනය වහ දහනව වන ්ඩුක්රම වයවවථාා 

වශ ෝධනය අශහෝසි කරනවාද කියන කාරණය දටන් වාකච්ඡාවට 

ඇවි්හ තිශබනවා. දහතුන්වන ්ඩුක්රම වයවවථාා වාශ ෝධනය 

අශහෝසි කිරීශම් අව යතාවක් පටන නටඟිලා තිශබනවා නම් ඒ තු  

නිර්මාණය වන ගටටලුවලට ල්හතර ශවොයන්නට ්ඩුක්වට 

පුළුවන්ද  කවුරු ශමොනවා කි ව්හ ප ා්හ වභා අශහෝසි කරනවාද  

ප ා්හ වභා බලය මධයම ්ඩුක්වට පවරා ගන්නවාද  ප ා්හ වභා 

බලය අවවන් කරනවාද  ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ප ා්හ 

වභා බලය ජ්නාධිපතිවරයාට ලබා ශදනවාද, ඒකට ඉන්දියාව 

කටමටති ශවිද, ඒකට ශදම , මුවථලිම් ජ්නතාව නිශයෝජ්නය කරන 

පක්ෂ කටමටති ශවිද  ඒ විතරක් ශනොශවි. ශම් හරහා ශපෝෂණය 

වන සිාහල ජ්න වමාජ්ශආ යම් පිරිවට ්හ සිටිනවා,  සිාහල 

ශද් පාලන පවුල් පරිවරය තු  නිර්මාණය වූ නායකශයෝ සිටිනවා. 

එම නිවා අපි ිටතන්ශන් නටහට දහතුන්ශවනි ්ඩුක්රම වයවවථාා 

වාශ ෝධනය එශහම ශල්සිශයන් අශහෝසි කරන්න පුළුවන් ශවි 

කියලා. දහනවවන ්ඩුක්රම වයවවථාා වාශ ෝධනය තු ්හ 

එවටනිම ත්හ්හවයක් තිශබන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අතුරු වම්මත ගිණුමක් 

හරහා මුදල් ශවන් කරශගන රට ඉදිරියට ශගන ය ශම් පියවර අද 

ශම් රජ්ය ්රම්භ කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම වමාජ්ය තු  

කාාබහට ලක්ශවන, වමාජ්යට ල්හතර දිය ුතතු ර ථන අමතක 

ශනොකර ඒ ශවනුශවන් වාධාරණ ල්හතරයක් ලබාදීශම් 

වගකීශමන් බටහටර ශනොීම කටුතතු කරන්නට කියන කාරණය්හ 

මම ්ඩුක්වට මතක් කරනවා.  

ශබොශහොම වථතුතිි. 

 රු ගශ්හසා්ද ගස ෙියංහස ෙහසතා (සෙෘද්ධි   ෘහස ආර්ථික  
ක්ෂුද්ර මූලය  සව්යං රැකියා  වයාපාර සංවර්ධාන හසා  න 
උපගයෝජන  රාජය සම්පත් සංවර්ධාන රාජය අොතයතුො) 
 (ைொண்புைிகு தசஹொன் வசைசிங்க - சமுர்த்தி, வதிவிடப் 

தபொருளொதொர, நுண் நிதிய, சுயததொழில், வியொபொர 

அபிவிருத்தி ைற்றும் கீழுமழப்புப் பயன்பொட்டு அரச வளங்கள் 

அபிவிருத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of 
Samurdhi, Household Economy, Micro Finance, Self-
employment, Business Development and Underutilized 
State Resources Development) 
ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, මට මතු කරන්න රීති 

ර ථනයක් තිශබනවා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, වථාාවර නිශයෝග 530 

යටශ්හ තමි විවර්ජ්න පන්හ ශකුපම්පතක් ක්රියා්හමක ශවන 

අවධියකදී එය අනුමත කිරීම වහ ඒ වම්බන්ධශයන් විධිවිධාන 

දක්වා තිශබන්ශන්. නමු්හ දටන් විපක්ෂය දිගින් දිගටම ල්හවාහ 

කරනවා  පාර්ලිශම්න්තුව ක්රියා්හමක ශනොවූ අවධිය තු දී 

්ඩුක්රම වයවවථාාශවන් අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාට පටවරී ඇති 

බලතල රකාරව ශම් රට වාමානය ත්හ්හවශයන් පව්හවාශගන 

ය ම වඳහා මුදල් ලබා ගටනීම නීතයනුකූල ශනොවන බව 

ශපන්වන්නට. ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ශම්ක ශම් ගරු 

වභාව්හ, මුළු රට්හ ශනොමඟ යටීමමක්. ශමොකද,  ජ්නාධිපතිතුමා 

වතු බලය වම්බන්ධශයන් ්ඩුක්රම වයවවථාාශ  සිාහල, ශදම  

වහ ඉාග්රීසි භාෂාවලින් ඉතා පටහටදිලිවම වඳහන් කරලා තිශබනවා. 

ඒ අනුව මම නටවත්හ කියනවා. විපක්ෂය දටක්කා නම් ශම්ක 

නීතයනුකූල ශනොවන ත්හ්හවයක් කියලා, ඔවුන් ක  ුතතුව 

තිබුශඩු මටතිවරණය පව්හවන්නට එපා කියලා අධිකරණයට ගියා 

වාශේ ශම් කාරණය ගටන්හ අධිකරණශයන් මතයක් විමසීමි. 

එශහම  අධිකරණමය කටුත්හතට යන්ශන් නටතිව ශම් ගරු 

වභාව්හ, රට්හ ශනොමඟ යටීමම වම්බන්ධශයන් රජ්ය හටටියට අශ්  

කනගාුපව රකා  කරනවා.  

 
 රු චමි්දා වි ගේියරි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விவஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ඇමතිතුමනි, වථාාවර නිශයෝග 535න් කියශවන්ශන් අධි 

වටයක් ගටනි. ඒක තමි අපි ඉල්ලන්ශන්. යම් කාල සීමාවක යම් 

කටුත්හතක් වඳහා දරපු වියදමක් තිශබනවා නම් එය රජ්ශආ ගිණුම් 

පිළිබඳ කාරක වභාවට ඉදිරිප්හ කරලා, ඒකට අනුමටතිය ගන්න 

ෑන . අන්න ඒ වටදග්හ කාරණය තමි ගරු ඇමතිතුමනි අපි දිගින් 

දිගටම අහන්ශන්. පාර්ලිශම්න්තුව පටවට්හවුශඩු නටති කාලශආ 

ඒකාබද්ධ අරමුදලින් යම් වියදමක් දරලා තිශබනවා. එශහම නම් 

එය අනුමත කර ගටනීශම් නීතයනුකූල රමශ දය තමි වථාාවර 

නිශයෝග 535ිට වඳහන් වන්ශන්. එයි අපි දිගින් දිගටම ඔබතුමාට 

කියන්ශන්. වද්භාවශයන් ඒ අධි වටය ශල්ඛනය ඉදිරිප්හ කරලා 

ඒකට අනුමටතිය ගන්න. 

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමා, රීති ර ථනයක් නටහට. ඔබතුමා විවාදයකට 

ශන් යන්න ල්හවාහ කරන්ශන්. ශම් විවාදය තු දීම ඒ වඳහා 

පිළිතුරු ලබා ශදන්නට පුළුවන් ශවි.  

 
 රු ගශ්හසා්ද  ගස ෙියංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் வசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි,- 
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 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපට විවාදය තු දීම එයට පටහටදිලිව 

පිළිතුරු ලබා ශදන්නට පුළුවන්.  

 
 රු ගශ්හසා්ද  ගස ෙියංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் வசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, මම කියන්නට ල්හවාහ 

කශ   ශමයි. දිගින් දිගටම නීතයනුකූලව කටුතතු ක  

ජ්නාධිපතිතුමා නීතයනුකූල ශනොවන ්කාරයට කටුතතු ක ා 

කියලා වමාජ්ගත කරන්නට එතුමන්ලා ල්හවහ කරනවා. 2025 

වඳහා අපි අය වටය ශල්ඛනයක් ඉදිරිප්හ කරනවා වාශේම, ශම් 

අතුරු වම්මත ගිණුම හරහා ඇති වුණු ත්හ්හවය්හ, ඒ වාශේම ශම් 

පරිපූරක- 

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාශේ කාරණය පටහටදිලිි. අපට විවාදශආදී ශම් පිළිබඳව 

පටහටදිලි කිරීමක් ක  හටකිි. 

 
 රු ගශ්හසා්ද  ගස ෙියංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் வசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

පරිපූරක ඇවථතශම්න්තුව ඉදිරිප්හ කිරීම වම්බන්ධශයන් ඇති 

වුණු ත්හ්හවය්හ පිළිබඳව පටහටදිලි වාර්තාවක් ශම් ගරු වභාවට  

ඉදිරිප්හ කරනවා. අපි රජ්යක් හටටියට විනිවිදභාවය නටති 

කරන්නට ල්හවාහ කරන්ශන් නටහට. විරුද්ධ පක්ෂශආ අව යතාව 

වන්ශන් ශබොරු මතයක් වමාජ්ගත කිරීමි. එවටනි කාරණයක් 

වමාජ්ගත කිරීම වටරදිි කියන කාරණාවි අපි ශපන්වලා 

ශදන්ශන්.  

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, අපට විවාදශආදී ශම් කාරණා පටහටදිලි 

කරන්න පුළුවන්.  

 
 රු චමි්දා වි ගේියරි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விவஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order.   
ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, වථාාවර නිශයෝග 8) (අ  

යටශ්හ අපට ශම් ගටන අහන්න පුළුවන්. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ඔබතුමා කියනවා ශම්ක රීති 

ර ථනයක් ශනොශවි කියලා. ඔබතුමා වථාාවර නිශයෝග 8) (අ  

කියවලා බලන්න. ඒ අනුව ඇමතිවරශයට ශේ රකා යක් නිවටරදි 

කර ගටනීශම් අිතිය මන්ත්රීවරශයට ට තිශබනවා. වථාාවර නිශයෝග 

8) (අ  යටශ්හ තමි මම නටඟී සිටිශආ.  

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට ශ ලාව ශවන් කර දී තිශබනවා. කරුණාකර, ශම් 

ගටන ඔබතුමාශේ ශ ලාව තු  කරුණු පටහටදිලි කරන්න.  

මී ඟට, ගරු ලවන්ත අලගියවන්න මටතිතුමා, ඔබතුමාට 

විනාිව හතක කාලයක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 52.(5] 

 

 රු ලස්දත අලගියව්දන ෙහසතා (සමුපකාර ගස වා  
අග වි සංවර්ධාන හසා පාරිගභෝගික ආරක්ෂණ රාජය 
අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன - கூட்டுறவுச் வசமவகள், 

சந்மதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி ைற்றும் நுகர்வவொர் பொதுகொப்பு 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 
ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ඔබතුමා නිශයෝජ්ය 

කාානායකවරයා ව ශයන් ශ්හරී ප්හීමම පිළිබඳව මා 

රාමශයන්ම ඔබතුමාට සුබ පතනවා.  කරුණාකරලා මට ශම් 

ශමොශහොශ්හ සිට විනාිව හතක කාලයක් ලබා ශදන්න.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ගම්පහ දිවථ්රික්කය 

නිශයෝජ්නය කරවමින් හතරවන වතාවට පාර්ලිශම්න්තුවට මා 

ශතෝරා ප්හකර එවූ මහර, අ්හතනගල්ල රමුඛ ගම්පහ 

දිවථ්රික්කශආ ්දරණීය ජ්නතාවට මුලින්ම මාශේ රණාමය, 

ශගවරවය ප  කරන්න ෑන . ඒ වාශේම ශම් ගරු වභාවට 

ඇවිල්ලා අද ශම් ්කාරශයන් වකනශයන් රණාමය, ශගවරවය ප  

ක ා වාශේම ඉදිරි වර්ෂ පහ තු දී්හ අශ්  දිවථ්රික්කශආ 

ජ්නතාවශේ අශ් ක්ෂා  ඉුප කිරීම වඳහා පාර්ලිශම්න්තුව තු ්හ, 

ඉන් පිටතදී්හ කටපීමශමන් ුතතුව කටුතතු කරන බව්හ මා ශම් 

අවවථාාශ දී විශ  ෂශයන්ම වඳහන් කරනවා. ඒ තුළින් ජ්නතාවට 

වටබ  ශගවරවයක් ලබා දීමට කටුතතු කරනවා. 

අද ශම් පරිපූරක ඇවථතශම්න්තුව ඉදිරිප්හ කර තිශබන 

අවවථාාශ දී, අශ්  ගරු ශ හාන් ශව මසිාහ රාජ්ය ඇමතිතුමා්හ 

වඳහන් ක  පරිදි ශම් වභා ගර්භය තු  අවවථාා ගණනාවකදීම 

ශමිට නීතයනුකූලභාවය පිළිබඳව දීර්න ව ශයන් කාා ක ා. අශ්  

රශේ ්ඩුක්රම වයවවථාාව, නීතිය, වථාාවර නිශයෝග තිශබන්ශන් 

ජ්නතාව ්රක්ෂා කරන්නි. ්ඩුක්රම වයවවථාාව, වථාාවර 

නිශයෝග ශහෝ නීතිය ශවනුශවන් කටුතතු කිරීම ශනොශවි ශවන්න 

ෑන . ජ්නතාව ශවනුශවන් තමි ඒ ව ම ශදයක්ම තිශබන්ශන්. 

අපට ශමවටනි ත්හ්හවයකට ප්හ ීමමට සි ක වුශඩු මුළු ශලෝකමය 

වටලඳ ග්හත වවාගතයක් නිවාි. අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාශේ ශහෝ 

අගමටතිතුමාශේ ශහෝ රජ්ශආ වටරද්දක් නිවා ශනොශවි, ශමවටනි 

ත්හ්හවයකට මුහුණ පාන්න සි ක වුශඩු. ඒ වවාගතශයන් අපි 

ජ්යග්රහණය කරලා තිශබනවා. ඒ වවාගතශයන් ජ්යග්රහණය ක ා.  

ශමතටනදී කිසි ක නීතිමය ත්හ්හවයකින් ශතොරව ශනොශවි කටුතතු 

කරලා තිශබන්ශන්. තව මාව කිිටපයකින් පාර්ලිශම්න්තුවට අය 

වටය ශයෝජ්නා ශදකක් ඉදිරිප්හ ශවනවා. එක අය වටය 

ශයෝජ්නාවක් තමි 2025 වර්ෂය වඳහා වන අය වටය ශයෝජ්නාව. -

විවර්ජ්න පන්හ ශකුපම්පත- ඒ වාශේම,  ශම් ඉදිරිප්හ කරන ලද 

පරිපූරක ඇවථතශම්න්තුව වඳහා වහ ඉදිරි මාව කිිටපය ශවනුශවන් 

වන විවර්ජ්න පන්හ ශකුපම්පත. ඒ පන්හ ශකුපම්පත ඉදිරිප්හ 

කරලා අවවර ලටබුණාට පසුව ශම් ව ම පරිපූරක ඇවථතශම්න්තුවක් 

වඳහාම ගන්නා වූ ක්රියාමාර්ග වඳහා අව ය නීතිමය රාමුව ඇති 

ශවනවා. එම නිවා කිසි ක නීතයනුකූල බාධාවකින් ශතොරව තමි 

අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා්හ ශම් සියලු  කටුතතු සි ක ක රලා 

තිශබන්ශන්.  

අද අපි වතුුප ශවන්න ෑන , පසුගිය ජ්නාධිපතිවරණශආදී ශම් 

රශේ හටටනවලක්ෂයක් ජ්නතාව ජ්නාධිපතිතුමා ශකශරිට 

වි ථවාවය තබලා  රට හදන ශවවභාගයශආ දටක්ම  රතිප්හති 

රකා නය ක්රියාවට නටාීමමට අවවථාාව ලබා දීම වම්බන්ධශයන්. 

ඒ අභිශයෝගය එතුමාට භාර  කන්නා. අශ්  රශේ විධායක ජ්නාධිපති 

රමය ්රම්භ ීමශමන් අනතුරුව ප මුවන වතාවට තමි වර්ෂයක් 

තු  අය වටය ශයෝජ්නාවක් ඉදිරිප්හ කිරීමට රාජ්ය නායකයාට 

අවවථාාවක් ලටබුශඩු නට්හශ්හ. තමන්ටම කියලා ්ඩුක්වක්, 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

තමන්ටම කියලා පාර්ලිශම්න්තුවක් නටතුව ජ්නාධිපති ධුරශයන් රට 

පාලනය කරන්න සි ක වුශඩු රාම වතාවට ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 

ජ්නාධිපතිතුමාට. ඒ අභිශයෝගය අද එතුමා වාර්ාකව ජ්ය අරශගන 

තිශබනවා. 5970 ද කශයන් පසුව ශම් වන විට ශද්ශීය ්ර්ථිකයක් 

මුල් කරශගන අශ්  රශේ ශවශ ඳ ිටඟය  ධන අගයක් බවට ප්හ 

ශවලා තිශබනවා. ්නයන වියදමට වඩා අපනයන ්දායම වටිව 

ශවලා තිශබනවා. ශම්ක දටවටන්ත ජ්යග්රහණයක්. ශලෝකය අද වි ථව 

ගම්මානයක් නිවා අශ්  රශේ වහ මුළු ශලෝකශආම ජ්නතාව කි වා, 

ශලෝකශආ යම් යම් රටවල් වමඟ තිශබන වම්බන්ධතාව බිඳ 

වටුපශණෝහ අශ්  රට ඉවරි කියලා. ්නයනය නටවට්හතුශවෝහ 

වමවථත රටටම කන්න ශබොන්න නටතුව මිනිසුන්ට පාරට බිටන්න 

සි ක ශවි, බඩගින්ශන් මටශරි කියලා ිටතුවා. නමු්හ අද ්නයන 

සීමා කරලා තිශබනවා. ඒ මඟින් අද ජ්නතාවටව්හ, රටටව්හ 

අිටතකර ත්හ්හවයක් ඇති ශවලා නටහට. නිදහශවන් පසුව අපට 

වටර කණු තටන් පිළිබඳව අද අපි ශනොබියව, නිවටරදිව තීන් ක තීරණ 

ගත ුතතුව තිශබනවා. එම නිවා ශම් රශේ ඉදිරි අනාගතය පිළිබඳව 

කවුරුව්හ බිය විය ුතතු නටහට. 

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රාජ්ය අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාිව ශදකක 

කාලයක් ඉතිරිව තිශබනවා. 
 

 රු ලස්දත අලගියව්දන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඉදිරිශආදී අශ්  රට තු  ඉතාම   ක්තිම්හ ්ර්ථිකයක් ශගොඩ 

නඟා ගටනීමට පුළුවන්කම තිශබනවා. විශ  ෂශයන්ම ශද්ශීය 

්ර්ථිකය  ක්තිම්හ කර ගටනීම ශවනුශවන් වි ාල දායක්හවයක් 

ඉුප කිරීමට නියමිතව තිශබනවා. 

ශම් කාර්යභාරශආදී අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා වහ 

අග්රාමාතයතුමා, රාජ්ය අමාතයවරයා වන මට දටවටන්ත වගකීමක් 

ලබා දීලා තිශබනවා. මාශේ අමාතය ගරු බන් කල ගුණවර්ධන 

අමාතයතුමාශේ නායක්හවශයන් ශද්ශීය ්ර්ථිකය  ක්තිම්හ 

කිරීම වඳහා වමුපකාර වයාපාරය දටවටන්ත කාර්යභාරයක් ඉුප ක  

ුතතුව තිශබනවා. ඒ වාශේම වථවයා රැකියා ක්ශෂ ්රය තු  දටවටන්ත 

කාර්ය භාරයක් ඉුප ක  ුතතුව තිශබනවා. ශම් කටුතතු ශම් 

්කාරශයන් සි ක ශවනවා වාශේම පාරිශභෝගිකයා ්රක්ෂා ක  

ුතතුව තිශබනවා. පාරිශභෝගිකයා මිල පට්හශතන් ්රක්ෂා ක  

ුතතුි. පාරිශභෝගිකයාට ගුණා්හමක භාඩුඩ හා ශව වා  ලබා ගටනීම 

වඳහා ඒ අව ය ්රක්ෂාව ලබා දිය ුතතුව තිශබනවා. 

 ශවවභාගයශආ දටක්ම   ශම් රට දිුතණුව කරා ශගන යන ගමශන්දී 

මට පවරා දී තිශබන  අමාතයාා ශආ කටුතතු  ක්තිම්හව, අවාකව 

ඉුප කරලා ශම් රශේ ජ්ාතික නිෂථපාදනයට, ජ්ාතික ්ර්ථිකයට 

අශපන් ලබාදිය ුතතු දායක්හවය ශනොපිරිශහලා අපි ලබා ශදනවාය 

කියන එක්හ ශම් අවවථාාශ  වඳහන් කරන අතර, ඒ වඳහා සියලු 

ශදනාශේම වහශයෝගය, දායක්හවය බලාශපොශරෝහතු ශවනවා.  

අද අපට ඉුප ක  ුතතු ශබොශහෝ ද  තිශබනවා. ඒ කාර්යභාරය 

ඉුප කිරීමට,  විපක්ෂයක් විධියට වම්රදායානුකූලව ව ම ශදයකටම 

විරුද්ධ ශවනවාය කියන තටන ඉන්ශන් නටතුව රජ්ය කරන, 

ජ්නාධිපතිතුමා කරන ශම් ව ම කටුත්හතකදීම ඒ වහශයෝගය වටබ  

ශලව ලබා  කනශහෝහ ශහොඳ රටක් ශගොඩනඟා ගටනීම වඳහා අපට 

අවවථාාව තිශබනවා. මා ශකශරිට වි ථවාවය තබලා අතිගරු 

ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ ජ්නාධිපතිතුමා්හ, ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ 

අග්රාමාතයතුමා්හ ඒ වාශේම අශ්  බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා්හ ඒ 

ලබා දීපු ඒ වගකීම පිළිබඳව මශේ  ශගවරවය ශම් අවවථාාශ දී ප  

කරමින් මට කාා කිරීමට ශම් අවවථාාව ලබා දීම පිළිබඳව 

ඔබතුමාට වථතුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා. වථතුතිි. 

 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රවන්න රණතුාග අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාිව 50ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
 රු ීමරසුෙන ීමරියංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, මට මතු කරන්න රීති 

ර ථනයක් තිශබනවා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අද ශම් වභාශ  අවවථාා 

කිිටපයකදීම වභාව ශනොමඟ යටීමමක් එශහම නට්හනම් ද්ශ ෂ 

වහගතවම කරුණු විකෘති කිරීමක් සි ක වුණා. විශ  ෂශයන්ම 

කලින් කාා කරපු ගරු ශහ ෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා්හ, අද 

ශපරවරුශ  කාා කරපු ගරු විද්ධ පාර් ථවශආ නායකතුමා්හ 

වඳහන් කරපු කාරණාවක් තමි ශපො ක වයාපාර පිළිබඳ කාරක 

වභාව වහ රජ්ශආ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක වභාව වම්බන්ධව පසුගිය 

කාලශආ වම්රදායක් තිබුණාය කියන කාරණාව- 

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතටන රීති ර ථනයක් නටහට.  

 
 රු ීමරසුෙන ීමරියංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, එතටන රීති ර ථනයක් 

තිශබනවා. වථාාවර නිශයෝග 95.(ඌ  යටශ්හ කිසිම 

මන්ත්රීවරශයට ට තව්හ මන්ත්රීවරශයට ට ශකෝදනා කරන්න බටහට.  

ශමතටන වඳහන් වුණු කාරණාව ශමයි. පසුගිය කාලශආ 

රජ්ශආ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක වභාශ  වභාපතිවරයා ශලව ප්හ 

වුශඩු ්ඩුක් පක්ෂශආ මන්ත්රීවරශයක්. එම වභාපතිවරයා 

විපක්ෂශආ ශකශනට  ීමම වම්රදායයක්, ඒක පසුගිය ්ඩුක්ශවන් 

ක ාය කියන එක අවතයයක්,  එය ශම් වභාව ශනොමඟ  යටීමමක්ය 

කියන  කාරණාව මා මතු කරනවා.  

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතටන රීති ර ථනයක් නටහට.  

ගරු රවන්න රණතුාග අමාතයතුමා කාා කරන්න.   

 
 රු ගහස ෂා විතානගේ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வஹசொ விதொனவக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, එතුමා මශේ නම වඳහන් 

ක ා. මට රීති ර ථනයක් තිශබනවා. 

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාශේ කාාව අවවථාාශ දී එයට පිළිතුරු ශදන්න.  

මී ඟට, ගරු රවන්න රණතුාග අමාතයතුමා. 

445 446 

[ගරු ලවන්ත අලගියවන්න මහතා] 
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[අ.භා. 52.(8] 
 
 රු ප්රස්දන රණතුං  ෙහසතා (සංචාරක අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அமைச்சர்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Tourism) 
ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, නවවටනි පාර්ලිශම්න්තුශ  

මශේ ප මුවටනි කාාශවන් අතුරු වම්මත ගිණුම වම්බන්ධව 

අදහවථ රකා  කිරීමට  ලටබීම ගටන මම වන්ශතෝෂ ශවනවා.  

පසුගිය පාර්ලිශම්න්තු මටතිවරණශආදී ගම්පහ දිවථ්රික්කශආ 

ජ්නතාව  422,000කට වටිව ඡන්ද රමාණයක් ලබා දීලා ශනළුම් 

ශපොශහොේුපව -ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුණ- ගම්පහ 

දිවථ්රික්කශයන් ජ්යග්රහණය කරලා, තුශනන් ශදශක් බලයක් ලබා 

දීලා, ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාශේ  'ශවවභාගයශආ දටක්ම' 

 ක්තිම්හ කරන්න  ක්තිය ශදන්න කටුතතු ක ා. ඒ වාශේම 

ඉතිහාවශආ කවදාව්හ ගම්පහ දිවථ්රික්කශයන් එක පක්ෂයකින් 

මන්ත්රීවරුන් 53ශදශනක් ජ්යග්රහණය කරලා නටහට. එවටනි 

ශනොලටශබන අවවථාාවක් අපට ලබා ශදන්න ඒ දිවථ්රික්කශආ 

ජ්නතාව කටුතතු ක ා. ඒ මටතිවරණ ශමශහයවපු ශකනට  හටටියට 

ගම්පහ දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට මශේ වථතුතිය ප මුශවන්ම පුද 

කරන්න ෑන . ්ගමික නායකශයෝ, වෘ්හතිකශයෝ ඇතුළු රටට 

්දරය කරන  අශ්  ගම්පහ දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාව ඒ ුතතුකම 

තමන්ශේ රට ශවනුශවන් ඉුප ක ා. ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි, ඒක නිවා තමි මම කි ශ  ඒ ජ්නතාවට 

වථතුතිය පුද කරනවා කියලා. ඒ ජ්නතාව පසුගිය පාර්ලිශම්න්තු 

මටතිවරණ ශදශක්දීම ලක්ෂ තුනකට වටිව ඡන්ද රමාණයක් මට 

ලබා  කන්නා. ඒ පිළිබඳව මශේ ශපවද්ගලික වථතුතිය්හ පිරිනමන්න 

ෑන .  

ශම් මටතිවරණ ජ්යග්රහණය්හ වමඟ අපි ශ්හරුම් ගත ුතතු 

ශදයක් තිශබනවා, ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි. ශම් රශේ 

අන්තවාදීන්ට අවවථාාවක් නටහටි කියන එක ශම් රශේ ජ්නතාව ඒ 

තුළින් ඔ් පු කරලා  කන්නා. ඒ වාශේම බලයට එන ශකොට 

ජ්නතාවට අවතය කියලා, ශනොමඟ ඇරලා, බලයට ඇවිල්ලා 

ශද් පාලන පළිගටනීම් කරලා, මහ බටාට ව ශහොරකම් කරලා, 

වාවථකෘතික හා වමාජ්ීයය ව ශයන් ශම් රට විනා  කරපු ශම් අයට 

-යහපාලන රජ්යට- ශම් රශේ තටනක් ශදන්න ශම් රශේ ජ්නතාව 

ූතදානම් නටහටි කියන කාරණාව ඔ් පු කරපු අවවථාාවක්, ශම්ක. 

ශමොන අවලාද නටඟුව්හ ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා 

ජ්නාධිපතිවරණයට ඉදිරිප්හ ශවච්ක අවවථාාශ දී ශම්  රශේ )9 

ලක්ෂයක් එතුමාට ඡන්දය  කන්නා. ඒ වාශේම, එතුමා ශකශරිට 

වි ථවාවය තියලා  ශවවභාගයශආ දටක්ම  ක්රියා්හමක කරන්න 

තුශනන් ශදකක බලයක් ලබා දීලා තිශබනවා. මටතිවරණ 

වයාපාරය තු දීම අපි කි ශ , ශම් රටට වින කරන දහනවවන 

්ඩුක්රම වයවවථාා වාශ ෝධනය අශහෝසි කරන්න්හ, ශම් රශේ 

සිාහල, ශදම  වහ මුවථලිම් ජ්නතාවට වමඟිව එක්ව ීවව්හ ශවන්න 

පුළුවන් අවවථාාවක් වලවන වයවවථාාවක් ඇති කරන්න්හ තුශනන් 

ශදකක බලයක් ලබා ශදන්න කියන එකි. අද ඒ බලය ලබා දීලා 

තිශබනවා.  

පසුගිය පාර්ලිශම්න්තු කාල සීමාශ දී මම්හ වයවවථාා 

ශකුපම්ප්හ ක  කාරක වභාශ  සිටියා. ඒ නිවා එතටන කටුතතු 

කශ   ශකොශහොමද කියන එක මට මතකි. එදා ශම් රශේ බහුතර 

ජ්නතාවශේ වුවමනා ඉුප කරන්න ශනොශවි, කටුතතු කශ  . එදා 

අන්තවාදී ශද් පාලන පක්ෂවල ශද් පාලන වුවමනා ඉුප කරන්න 

අව ය විධියට ශකුපම්ප්හ හදන්න තමි ඒ අය ල්හවාහ කශ  . ඒ 

අයට ඒක කරගන්න බටරි වුණා. ඒ නිවා අද එකම රටක් - එකම 

නීතියක් යටශ්හ සිාහල, ශදම  වහ මුවථලිම් සියලුශදනාට 

වාිටඳියාශවන් ීවව්හ ශවන්න පුළුවන් රටක් නිර්මාණය කිරීමට 

බලය දීලා තිශබනවා. අපි වි ථවාව කරනවා, දහනවවන ්ඩුක්රම 

වයවවථාා වාශ ෝධනය ක ලි ක ලිවලට කඩා ශනොශවි, එම 

වාශ ෝධනය අශහෝසි කරලා රටට ගට ශපන වයවවථාාවක් 

ශගශනන්න කටුතතු ක  ුතතුි කියලා.  

අද කරපු කාා තුළිනු්හ, පසුගිය දවවථවල මාධයශයන් අපි 

දටකපු ශද්වල් තුළිනු්හ තවම ශම් අයශේ රාජ්පක්ෂ භීතිකාව නටති 

ීම නටහට කියන එක ශපනී යනවා. ශම් වම්බන්ධව ශවන්හ මතවාද 

හදනවා. ශම්ක තව්හ කාඩුඩයක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

ශගශනන්න දරපු ල්හවාහයක් කියන්න ල්හවාහ කරනවා.  

දහනවවන ්ඩුක්රම වයවවථාා වාශ ෝධනයට පක්ෂව අත 

ඔවවපු අය අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තු ම ඉන්නවා, ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි. ඒ අය එදා එක පවුලක්, එක කඩුඩායමක් 

ඉලක්ක කරශගන හදපු නීති ටිකක් තමි දහනවවන  ්ඩුක්රම 

වයවවථාා වාශ ෝධනශයන් ශගනාශ . දහනවවන ්ඩුක්රම 

වයවවථාා වාශ ෝධනය ශගනාවා කියලා ශම් රටට විශ  ෂ ශවතක් 

වුශඩු නටහට. ඒ නිවා තමි  දහනවවන ්ඩුක්රම වයවවථාා 

වාශ ෝධනය අශහෝසි කරන්න කියලා රශේ ජ්නතාව ඉල්ලන්ශන්. 

ගම්පහ දිවථ්රික්කය ඇතුළු ශම් රශේම ජ්නතාව 

බලාශපොශරෝහතු ශවන්ශන් පරිවර ිටතකාමී, බිශයන්-වටශකන් 

ශතොරව ීවව්හ ශවන්න පුළුවන් වාවර්ධිත රටක් නිර්මාණය ශවි 

කියලාි. විශ  ෂශයන්ම ගම්පහ දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවශේ 

බලාශපොශරෝහතුව ඒකි. ඒ නිවා එම බලාශපොශරෝහතු ඉුප 

කරන්න පුළුවන් රජ්යක් අද ලබා දීලා තිශබනවා. අපි ගම්පහ 

දිවථ්රික්කය ඇතුළු ශම් රශේ ජ්නතාවට ශපොශරොන් ක ශවනවා, අශ්  

වගකීම් ශකොටව ඉුප කරන බවට. ඒ ඡන්දය ලබා  කන් 

ඡන්දදායකයාශේ ඡන්දයට වටිනාකමක් ඇති වන අුතරින් කටුතතු 

කරන්න අපි ූතදානම් කියන කාරණාව්හ මතක් කරන්න ෑන . 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අභිනව ජ්නාධිපති 

ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා ඉදිරිප්හ ක  රතිප්හති රකා ය -

ශවවභාගයශආ දටක්ම- තුළින් හඳුනාශගන ඇති පරිදි වාකාරක 

කර්මාන්තය තුළින් ඉහ  විශද්  විනිමයක් රට තු ට ශගශනන්න 

බලාශපො ශරෝහතු ශවනවා. ශ්රී ලාාකික ්ර්ථිකයට වටදග්හකමක් 

 කන් විෂයයක් තමි වාකාරක අමාතයාා ය. නමු්හ  පාවථට  

රහාරය්හ, ඉන් පසුව ඇති වූ ශකොවි් -59 වවාගතය්හ වමඟ 

වාකාරක වයාපාරය වහ වාකාරක වයාපාරයට වම්බන්ධ ශබොශහෝ 

ශදශනට ට ්ර්ථිකමය ව ශයන් හා වමාජ්ීයය ව ශයන් 

අපහසුතාවට ප්හ ශවන්න සිද්ධ වුණා. ඔවුන්ශේ රැකියා අිටමි 

වුණා; ශනොශයක් ර ථනවලට මුහුණ ශදන්න සිද්ධ වුණා. නමු්හ 

අශ්  රශේ පරිවරයට ිටතකාමී,  ශද්ශීය වාවථකෘතියට ිටතකාමී 

වාකාරක කර්මාන්තයක් බවට ශමම කර්මාන්තය ප්හ කරන්න 

අව ය වටලසුම් ක්රියා්හමක කිරීමට පසුගිය ජ්නාධිපතිවරණශයන් 

පසුව ප්හ ක  භාරකාර ්ඩුක්ව තුළින් අපි කටුතතු කරශගන 

ගියා. ඒ වඳහා අධයක්ෂ මඩුඩල ප්හ කර, ඒ හරහා කමිුප ප්හ කර 

ශතොරතුරු ලබා ශගන අපි වටලසුම් හදාශගන කටුතතු 

කරනශකොටම තමි ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ශම් 

ශකොවි් -59 වවාගතය්හ වමඟ ඇති වූ ත්හ්හවයට මුහුණ ශදන්න 

සිද්ධ වුශඩු. වාකාරක වයාපාරය දිුතණු කිරීශම්දී  වාකාරක 

වයාපාරශආ ශයදී සිටින stakeholdersලා ්රක්ෂා කරන්න්හ 

පසුගිය කාලශආ කටුතතු ක ා. ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, 

වාකාරක වයාපාරයට වම්බන්ධිත මහ පරිමාණ, මධය පරිමාණ හා 

සුළු පරිමාණ වයාපාර රැක ගටනීම වඳහා රජ්ය මඟින් ලබා දිය 

හටකි වහන ලපරිමශයන් ලබා දීමට වාකාරක අමාතයාා ය කටුතතු 

ක ා. ඒ අනුව අමාතය මඩුඩල අනුමතිය අරශගන, වාකාරක 

ක්ශෂ ්රයට අදා  වයාපාරවලින් අය කරන වටේ එක 

වම්පූර්ණශයන් ඉව්හ කිරීමට්හ, සියයට හතරක වහන ශපොලී 

අනුපාතයක් මත වයාපාර වඳහා කාරක රාේධනය ශවනුශවන් 

රුපියල් මිලියන 40 දක්වා ණය මුදලක් ලබා දීමට්හ, ශම් වනවිට 

කටුතතු කර තිශබනවා. ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ඒ 

විතරක් ශනොශවි, ශම් වයාපාරවලට අදා ව ලබා දී ඇති වි කලිය 

හා ජ්ල බිල්ප්හ වම්බන්ධව අදා  වභාපතිවරුන් එක්ක වාකච්ඡා 

කරලා, ඒ අයට වහන කාලයක් ලබා ශදන්න්හ අපි 

බලාශපොශරෝහතු වනවා. ඒ පිළිබඳ වාකච්ඡා කරන්න කටුතතු 

කරලා තිශබනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශකොවි්  - 59 වවාගත ත්හ්හවය හමුශ  දටිව ්ර්ථික 

 කෂථකරතාවලට මුහුණ දී සිටින සුළු පරිමාණ ශව වා වපයන්නන්, 

වාකාරක මඟ ශපන්වන්නන් හා වාකාරක ට ලී රා රිය කරන්හට 

වහන වටලටසීම පිණිව අමාතය මඩුඩලය විසින් ලබා  කන් 

අනුමටතියට අනුව ශ්රී ලාකා වාකාරක වාවර්ධන අධිකාරිශආ 

ලියාපදිාචි වාකාරක මඟ ශපන්වන්නන් 5,830 ශදශනට ට රුපියල් 

20,000 බටගින් වූ එක් වරක් පමණක් ශගවනු ලබන දීමනාව ශම් 

වන ශකොට්හ ශගවා අවවන් කරලා තිශබනවාය කියන කාරණය 

ඔබතුමාශේ දටනුව්හ කිරීම වඳහා මා මතක් කරන්න ෑන . පසුගිය 

කාලශආ ලියාපදිාචි වුණ්හ, පරිපාලන  කෂථකරතා නිවා දීමනාවක් 

ලබා ගටනීමට ශනොහටකි වූ වාකාරක ට ලී රා රියට කරන්ට දීමනාවක් 

ව ශයන් රුපියල් 54,000ක වාශේ දීමනාවක් ශගවන්න්හ අපි 

කටුතතු කරලා තිශබනවා.  
 

 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට ශවන් ක  කාලය අවවානි. 
 

 රු ප්රස්දන රණතුං  ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මට තව්හ විනාිවයක කාලයක් ශදන්න, ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි.  

2020 වර්ෂශආ ඉදිරි මාව හතරක කාල සීමාව වඳහා ශමම 

අමාතයාා ය ශවත රජ්ය විසින් රුපියල් මිලියන 5)7.)(ක මුදලක් 

රතිපාදන ව ශයන් ශවන් කරලා තිශබනවා. ශමින් අපි 

බලාශපොශරෝහතු වනවා, වාකාරක ්කර්ෂණීය වථාාන වාවර්ධනය 

ශවනුශවන් රුපියල් මිලියන 58.9)ක් ශවන් කරන්න. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ප ා්හ වභා වම්බන්ධ 

කරශගන ප ා්හ වභාවල තිශබන වාකාරක ්යතන -අධිකාරියක් 

ශ වා, ශදපාර්තශම්න්තුවක් ශ වා- හා අලු්හ වථාාන හඳුනාශගන, 

ඒ හඳුනා ග්හ තටන් අලු්හ තටන් හටටියට අශ්  කාල සීමාශ දී දිුතණු 

කරන්න අපි බලාශපොශරෝහතු වනවා. පසුගිය කාලශආ ඇල්ල 

රශද් ය දිුතණු වුණා. ඒ වාශේම, එවටනි තටන් දිුතණු කිරීශම් වටඩ 

පිළිශව ක් ශම් ්යතනය හරහා ක්රියා්හමක කරන්න කටුතතු 

කරලා තිශබනවා. වාකාරක වයාපාරයට අව ය කරන අලු්හ 

ජ්වයකින් වටඩ කරන තරුණ තරුණියන් පුහුණු කිරීශම් 

වටඩවටහන් වඳහා මුදල් ශවන් කරන්න්හ අපි කටුතතු කරලා 

තිශබනවා. වාකාරක ගම්මාන දිුතණු කිරීම වඳහා්හ අපි කටුතතු 

කරලා තිශබනවා. වාකාරක ක්ශෂ ්රශආ බලාශපොශරෝහතු වන 

මේටමින් කටුතතු ඉුප කරගන්න බටරි වුණ්හ යම් ශකොටවක් ශහෝ 

ඉුප කරගන්න ශම් පරිපූරක ඇවථතශම්න්තුව හරහා මුදල් ලබා 

ශදන්න පුළුවන් ශවි කියා මම වි ථවාව කරනවා.  

අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා, ගරු අගමටතිතුමා ඇතුළු රජ්යට මම 

ශම් අවවථාාශ දී වථතුතිවන්ත වනවා, ලපාධිධාරින් වඳහා ශගන 

ඇති පියවර ශවනුශවන්. ඒ පියවර යටශ්හ, දටනට තිශබන 

රාශයෝගික ගටටලු හඳුනාශගන තිශබනවා. ඒ රාශයෝගික ගටටලු 

විවඳා ශගන ඒ ලපාධිධාරින්ට ශම් රශේ ජ්ාතික ශමශහවරට 

දායක්හවයක් ලබා දීමට හටකි වන පරිදි කටුතතු කරන්න 

බලාශපොශරෝහතු ශවනවා. ඒ වාශේම, රැකියා ලක්ෂශආ වටඩ 

පිළිශව  තු  ශම් රශේ අක් ්දායම්ලාභි පවුල්වල ීවවන ත්හ්හවය 

නඟා සිුපවන්න ්රම්භ කරලා තිශබන වටඩවටහන තුළින් 

අනාගතශආ රටට ශවතක් ශවි කියන වි ථවාවය ඇතිව මම නිහඬ 

වනවා, ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි. 
 

 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී ඟට, ගරු කමින්ද විශජ්සිරි මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඔබතුමාට විනාිව 50ි. 

[අ.භා. 5.00] 
 

 රු චමි්දා වි ගේියරි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விவஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, නවවටනි පාර්ලිශම්න්තුශ  

මශේ මාගල කාාව කරන්න අවවථාාව ලබා දීම පිළිබඳ ඔබතුමාට 

වථතුතිවන්ත වනවා. ශදවටනි වතාවට්හ ශම් ල්හතරීතර 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කරන්න බ කල්ල දිවථ්රික්කශආ 

ජ්නතාව මට ලබා දීපු වහශයෝගයට ශගවරවනීය වථතුතිය පුද 

කරන්න මම   මුලින්ම ශමය අවවථාාවක් කර ගන්නවා. 

ගරු රවන්න රණතුාග ඇමතිතුමා එතුමාශේ කාාව 

්රම්භශආදීම කි වා, පසුගිය ්ඩුක්ව කාලශආ කරපු ශහොරකම් 

හා වාකා දූෂණ පිළිබඳ. ඔ  ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ අය වඳහා දිය ුතතු 

දඬුවම් ලබා දීලා තිශබනවා. අද වමගි ජ්න බලශ ගය නිශයෝජ්නය 

වන්ශන් ඒ ශහොරුන් එක්ක ශනොශවි කියන කාරණය මා 

කියනවා. අපි ඔබතුමාට කියනවා, ලඩ බලාශගන ශක  ගහගන්න 

එපා කියලා. මුදල් හා රාේධන ශවශ ඳප  වහ රාජ්ය වයවවාය 

රතිවාවථකරණ රාජ්ය අමාතයවරයාට අපි කියනවා, ශවෝහාරික 
විගණන වාර්තාව කියවන්න කියලා. ශවෝහාරික විගණන වාර්තාව 

තුළින් පසුගිය කාලශආ සි ක වූ බටඳුම්කර වාකාශ  ් ගිය මුල ගිය 

තටන් ඔබතුමන්ලාට ශහොයා ගන්න පුළුවන්. ශම් ්ඩුක්ව නරින්ට 

ට ට ළු ශකොුපව බාර දීලා, අද ීම කරු ශගවල්වල ඉඳශගන ගල් 

ගහන්න ල්හවාහ දරනවා. අශ්  වමගි ජ්න බලශ ගය අද නිවටරැදි 

ශවලා තිශබනවා. අපි අද ශහොරු එක්ක ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තු  

වාිව ශවලා නටහට. ඒ ශහොරුන්ට අශ්  පාක්ෂිකයන් දඬුවම් ලබා 

 කන්නා, ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි. ඒ පිළිබඳ අපි වතුුප 

වනවා. හටබටි, ඒ රාජ්ය ඇමතිවරයා පවුශල් ඥාතීන් දහ ශදශනට  

තබා ශගන බටඳුම්කර වාකා සිද්ධ කශ   ශකොශහොමද කියන 

කාරණය ඒ ශවෝහාරික විගණන වාර්තාශ  පටහටදිලිවම වඳහන් 

ශවලා තිශබනවා. ගරු රවන්න රණතුාග අමාතයතුමනි, අපට 

ඇඟිල්ල දිගු කරන්න ඉවථශවල්ලා ඔබතුමන්ලාශේ වටඩ පිළිශව  

පිරිසි ක කර ගන්න කියලා අපි ඔබතුමාට ශයෝජ්නා කරනවා. ශම් 

්ඩුක්ව පරණ සුපුරු ක ගමන යනවා. නරින්ට ට ට ළු ශකොුපව බාර 

 කන්නාම ශමොකද ශවන්ශන් කියන කාරණය අමුතුශවන් කියන්න 

ෑන  නටහට, ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි.  

ශම් අතුරු වම්මත ගිණුම පිළිබඳ මශේ අදහවථ එකතු කරන්න 

කලින් කිව ුතතු, මා වතුුප වන කාරණයක් තිශබනවා. ගරු 

රවන්න රණතුාග අමාතයතුමනි, ඔබතුමා කි වා වශේ 

ජ්ාතිවාදයට, අන්තවාදයට විරුද්ධව ශප  ගටශහන්න ්ඩුක්වට 

තුශනන් ශදකක බලයක් ිටමි වුණා.  මා ඒ කාරණය පිළිගන්නවා. 
රශේ අද අශනට ්හ ර ථන තිශබනවා. ට වගින්න -වාගින්න; 

බඩගින්න- ශකශව  ශවත්හ, ජ්ාතිය, ්ගම ්රක්ෂා කිරීම 

ශවනුශවන් ජ්නතාව ශම් ්ඩුක්වට බලයක්  කන්නා. හටබටි, අපි 

කනගාුපව ප  කරමින් අහන්ශන්, ශම් අන්තවාදි රකා , ජ්ාතිවාදි 

රකා  කරන ශකොට ශකොන්දක් ශකළින් තබාශගන 

පාර්ලිශම්න්තුශ  නටඟිටින්න පුළුවන් හටකියාව තිබුශඩු වර්හ 

ීමරශව කර රාජ්ය ඇමතිවරයාට පමණද කියාි. ශම් ්ඩුක්ව 

බලයට ශගන එන්න ජ්ාතිවාදය, අන්තවාදය කර තබාශගන ගිය 

මටති ඇමතිවරුන් අද ශකොශහ ද ඉන්ශන්  ඒ අය හටාගිලා  ඉන්ශන්. 

අද ඒ රකා ය කරන ශකොට, අගමටතිවරයා, විමල් ීමරවා  

මන්ත්රීවරයා, ලදය ගම්මන්පිල මන්ත්රීවරයා අද ශකොශහ ද ඉන්ශන් 

කියලා අපි ශම් ශවලාශ  ර ථන කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, වර්තමාන අගමටතිතුමා එදා 

කි වා අපට මතකි,  අපට බලය ශදන්න, අපි කරන්නම්  කියලා. 

දටන් බලය අරශගන තිශබනවා. හටබටි, රුපියල් බිලියන 

5,300කින් ණය වාරික වටිව කරශගන; විශද්  රටවලින් වි ාල 

ශපොලියකට ණය අරශගන ශම් රට කරවන්ශන් නටහට කියන 

කාරණය තමි කියලා තිශබන්ශන්.  ශවවභාගයශආ දටක්ම  

449 450 

[ගරු රවන්න රණතුාග මහතා] 
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රතිප්හති රකා ශආ තිශබන්ශන් එශහමි. එශහම නම්, 

්රම්භශආදීම ශවවභාගයශආ දටක්මට ශබොරුව කරලා; වාකාව 

කරලා, ශම් රශේ ජ්නතාවශේ ඇවථවලට වටලි ගහලා කටුතතු කිරීම 

පිළිබඳව අපි කනගාුප ශවනවා. අධික ශපොලියට මහා 

පරිමාණශයන් ණය අරශගන රටක් කරන්න ෑන ද, එශහම 

කරන්නද වර්තමාන අගමටතිතුමා පසුගිය කාලශආ  අපට ශදන්න, 

අපි කරන්නම්    කි ශ  කියලා අපි ර ථන කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ඒ විතරක් ශනොශවි. අපි 

විශ  ෂශයන්ම දිගින් දිගටම නඟන ර ථනයක් තිශබනවා. යම් 

වාරාන්ති කාලයක් තු  ඒකාබද්ධ අරමුදලින් යම් මුදලක් වියදම් 

ක ා නම්, පාර්ලිශම්න්තුශ  වථාාවර නිශයෝග 530්හ අනුව කටුතතු 

කරන්න බලය තිශබනවා. අද එශව  ශනොකර, මුදල් වියදම් කරලා 
ඒ වියදම් ශකොශහ ටද ගිශආ කියන කාරණයව්හ කියන්ශන් නටහට. 

විශ  ෂශයන්ම බ ක ශගවන ජ්නතාවශේ ඒ මුදල් ශමොන 

්කාරශයන් වියදම් වුණාද කියන කාරණය ශපන්වා ශදන්න අද 

ශම් ්ඩුක්ව වම්හ ශවලා නටහට. ඒ පිළිබඳ අශ්  කනගාුපව රකා  

කරන්න ශමය අවවථාාවක් කර ගන්නවා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අපි කියන්ශන් ශම්කි. යම් 

මූලය වාකාවක්, අ්හ වටරැදීමක්, වටරැද්දක් -ශම් වාශේ කටුතතු- 

්ඩුක්වක් අතින් සි ක වනවා නම් ඒ සියලු ශද්වල් වම්බන්ධව 

ශවොයා බලන්න තමි ශපො ක වයාපාර පිළිබඳ කාරක වභාව්හ, 

රජ්ශආ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක වභාව්හ තිශබන්ශන්. ්ඩුක්ව විසින් 

දටනුව්හව ශහෝ ශනොදටනුව්හව ශහෝ කරන වටරැදි ශවොයා බලා ඒවා 

නිවටරැදි කරන්න අව ය වාධාරණ වටඩ පිළිශව  හදන්න තමි 

වථවාීනන, විපක්ෂශආ කඩුඩායමක ශකනට ට එම කාරක වභා 

ශමශහයීමශම් බලය ලබා ශදන්න කටුතතු කශ  . එශහම නම් අපි 

අහනවා, ශම් කියන වාම්රදාික රමශයන් ත්හ ශවන්ශන්, 

දටනටම්හ සිද්ධ ශවලා තිශබන ශහොරකම්, ඉදිරියට සිද්ධ වන 

ශහොරකම් ඒ ්කාරශයන් රශේ පාර්ලිශම්න්තුවට ශනොදන්වා 

වටඟීමම වඳහාද  ඒ වඳහා තිශබන භය නිවාද, වථවාීනන කාරක 

වභාවල තනතු රු විපක්ෂයට ශනොලටශබන්ශන්  ඒක තමි 

යාාර්ාය. පසුගිය කාලශආ අපි ්ඩුක්ව කරන ශකොට අශ්  

්ඩුක්ශ  යම් වටරැද්දක් සි ක වුණා නම්, ශම් රශේ ජ්නතාවට 

පටහටදිලිවම දටනගන්න, ඒ පිළිබඳ ශවොයන්න අව ය බලය අපි 

විපක්ෂයට භාර දීලා තිබුණා. විපක්ෂය ඒවා වාධාරණ විධියට 

ශවොයා බලා, ඒ වටරැදි නිවටරදි කරගන්න පුළුවන් වටඩ පිළිශව , 

මඟ ශපන්ීමම ක ා. ඒකි අපි ශම් ්ඩුක්ශවන් අහන්ශන්, 

තමුන්නාන්ශව ලා ශකොශරෝනා වවාගතයට මුවා ශවලා වියදම් 

කරපු ඒ ශහොර මුදල් ගටන ශවොයන්න COPE එකට ශයොමු කරලා, 

ඒවා නිවටරදිව ශවොයා ශදන්න පුළුවන් , වාධාරණව ශවොයා ශදන්න 

පුළුවන්, පක්ෂග්රාිට ශවන්ශන් නටතිව ශවොයා ශදන්න පුළුවන් 

රමශ දය, අව ය වටඩ පිළිශව  වකවථ කර දිය ුතතුය කියා තමි 

අපි ශයෝජ්නා කරන්ශන්, ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි. ඒ 

වඳහා ඒ කාරක වභාවල වභාපති තනතුර ්දිය විපක්ෂයට ලබා 

ශදන්න කටුතතු කරන්න. ඒ වඳහා ශම් ්ඩුක්ව ූතදානම් නටහට. ඒ 

පිළිඳ්හ අපි අශ්  කනගාුපව රකා  කරනවා. 

ඒ වාශේම අපි පටහටදිලිව දකිනවා, විශ  ෂශයන්ම අද 

ඒකාබද්ධ අරමුදල පාවිච්ක කරන්න හදන්ශන් ශමොකක් වඳහාද 

කියලා. අද අපි ශමය වම්මත ක ාට පවථශව  තමි, අගමටතිවරයා 

මුදල් ඇමතිවරයා හටටියට්හ, මුදල් අමාතයාා ය්හ, මහා 

භාඩුඩාගාරය්හ අනුමත ක ාට පසුව තමි රාජ්ය නිලධාරින්ට එම 

මුදල් වියදම් කිරීශම් බලය ලටශබන්ශන්; හටකියාව ලටශබන්ශන්.   

එශව  ශනොකර පසුගිය කාලය තු  දටරූ වියදම්වලට  වම්බන්ධ වුණු 

නිලධාරින්ට්හ වග කියන්න සිද්ධ ශවිද කියන ර ථනය අපට 

තිශබනවා. නමු්හ, අපි අද්හ, ශහට්හ විවාද කරලා ශම් වඳහා 

අනුමටතිය ලටබුණාට පවථශව  රාජ්ය ඇමතිවරුන්ට ිටතුමශ්හ වියදම් 

කරන්න බටරි බව අපි කනගාුපශවන් කියන්න ෑන . ශකොශරෝනා 

මර්දනය හා වම්බන්ධශයන් ප්හ කර තිශබන බලකාශආ රධානියා 

හටටියට බටසිල් රාජ්පක්ෂ මහ්හමයාශගන් අවවර ගන්ශන් නටතිව 

කිසිම රාජ්ය අමාතයවරශයට ට තමන්ශේ අභිමතය පරිදි, 

තමන්ශේ අමාතයාා ශආ අභිමතය පරිදි මුදල් වටය කරන්න බටහට 

කියන කාරණය අපි පටහටදිලිව කියනවා. එශහම නම් තව්හ මුදල් 

ඇමතිවරශයක් ඉන්නවාද  එශහම නට්හනම් අපි ශනොදන්නා 

shadow මුදල් ඇමතිවරශයක් ඉන්නවාද කියන කාරණය තමි 

අපට අහන්න තිශබන්ශන්. ශම්ක තමි යාාර්ාය, ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි. අද අපි අතුරු වම්මත ගිණුම අනුමත කරලා, 

නීතයනුකූලව මුදල් ඇමතිවරයා විසින් මුදල් අමාතයාා ශආ 

ශල්කම්වරයාට ලිඛිත අනුමටතිය  කන්නාට පසුව තමි වියදම් 

කරන්න පුළුවන්. හටබටි, අද එයට බාධාවක් ශවලා තිශබනවා. 

බටසිල් රාජ්පක්ෂ ිටටපු අමාතයවරයා හරහා තමි ශම්  වියදම් 

කරන්ශන්. ශම්ක තමි යාාර්ාය. අද ඇමතිවරු ිටටියාට, ශම් 

අමාතයාා  දටරුවාට, ශම් සියලු වියදම් කරන්න සි කශවලා 

තිශබන්ශන් විශ  ෂශයන්ම - 

 
 රු ජය්දත කැටග ොඩ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த தகட்டதகொட)  

(The Hon. Jayantha Ketagoda) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, මට රීති ර ථනයක් 

තිශබනවා. 

 

 රු චමි්දා වි ගේියරි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விவஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, එතුමා ගන්න ශ ලාව මශේ 

ශ ලාශවන් අක් කරන්න එපා. 

 
 රු ජය්දත කැටග ොඩ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த தகட்டதகொட)  

(The Hon. Jayantha Ketagoda) 

එතුමා වභාව ශනොමග යවන කාාවක් කියනවා. බටසිල් 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා- 

 
 රු ගහස ෂා විතානගේ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வஹசொ விதொனவக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ශමොකක්ද, ඒ රීති ර ථනය  

  
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රීති ර ථනයක් නටහට. ඔබතුමා කාාව කරශගන යන්න. 

 
 රු චමි්දා වි ගේියරි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விவஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ඇ්හතටම ල්හතර ශදන්න 

ෑන , එක්ශකෝ මුදල් ඇමතිතුමා එශහම නට්හනම් රාජ්ය 

ඇමතිතුමා ශන්. නමු්හ අපි කනගාුප ශවනවා, ඒ ශදශදනා්හ ශම් 

වභාව තු  නටහට. ඉතින් තුශනන් ශදකක බලයක් ග්හතාය  

කි වාට, අපි වාශේ පුාචි මන්ත්රීවරු කාා කරනශකොට ඒ කවුරුව්හ 

වභාශ  නටහට.  ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා අවරණ ශවන්න ඇති. 

ඔබතුමා දන්න ශද් කියන්න. නමු්හ එතුමන්ලා ල්හතර ශදන්නව්හ 

ශම් වභාශ  නටහට. ඒ පිළිබඳව අපි ශම් ශවලාශ  කනගාුපව 

රකා  කරනවා. 

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාිව ශදකක කාලයක් 

තිශබනවා. 

451 452 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 රු චමි්දා වි ගේියරි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விவஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශහොඳි. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි,  ශම් කාරණය කියන්න මම 

ශමය අවවථාාවක් කර ගන්න ෑන . පසුගිය කාලශආ  

විශ  ෂශයන්ම  පාවථට  රහාරය, ඒ වාශේම මද්රවා පාවල් ගටන, 

එවටනි  ජ්නවාර්ගික ර ථන ඇති කරන  විවිධ මාතෘකා ්ඩුක්ව 

ශගන ්පු බව අපි දටක්කා. අද ඒ මාතෘකාවලට සි කශවලා 

තිශබන්ශන් ශමොකක්ද   වඳ ශපති, වඳ කඩ ගටන පුව්හ නිර්මාණය 

කරලා වමාජ්ීයය ව ශයන් මහ වි ාල ජ්ාතිවාදී වටඩ පිළිශව ක් 

නිර්මාණය ක ා. අපට තිශබන පු කමය ශම්කි. ්ඩුක්ව ප්හ 

වුණාට පවථශව  ශම් ක්රියාදාමය නතර කරන්න, ශම් ක්රියාදාමයට 

ශවච්ක  අය ශහොයන්න කමිුප ප්හ කරලා ඒවා ක්රියා්හමක වුණ්හ,  

අපට නම් ඒවා ශපශනන්ශන් වමහර කඩුඩායම් රාණ 

ඇපකාරයන් බවට ප්හ කරලා ඒ කටුතතු කරන ්කාරයි.  පාවථට  

ඉරිදා රහාරය වම්බන්ධශයන් කරුණු ශවොයා බලන ජ්නාධිපති 

ශකොමිවම දිහා බලන්න ශකෝ. ිටටපු ජ්නාධිපතිතුමාශගන්  

රකා යක් ලබා ගන්න එම ශකොමිවශම් නිලධාරින් ඊශආ එතුමාශේ 

ශගදරට ගියා.  එකම රටක් - එකම නීතියක්   කියන කාරණය 

ග්හත්හ, අපට ශපශනන්ශන් පසුගිය කාල වකවානුශ  සිද්ධ 

ශවච්ක ශද්වල්ම තමි. ඒවා ඉතිහාවශආ්හ තිශයනවා, අශ්  

මතකශආ්හ තිශයනවා. රශේ හටශමෝටම එක නීතිය නම්, ිටටපු 

ජ්නාධිපතිවරයා වුණ්හ එම ශකොමිවම හමුවට ඇවිල්ලා කට 

ල්හතරයක් ශදන්න ෑන . මම කනගාුප ශවනවා, ධමත්රීපාල 

සිරිශව න ිටටපු ජ්නාධිපතිතුමා, වර්තමාන අශ්  ගරු මන්ත්රීතුමා 

ගටන. එතුමා අද ශම්  ශකොමිවම තු  රාණ ඇපකරුශවක් බවට ප්හ 

ශවලාි තිශබන්ශන්. එතුමා  අද එිට ගිල්වලා, දිගින් දිගටම ර ථන 

කරමින් ශම් ්ඩුක්ශ  තුශනන් ශදකක බලය රැක ගන්න, පාවථට  

ඉරිදා  රහාරය වම්බන්ධශයන් කරුණු ශවොයා බලන ජ්නාධිපති 

ශකොමිවම ශ්රී ලාකා නිදහවථ පක්ෂශආ තමුන්නාන්ශව ලා සියලුශදනා 

එිට රාණ ඇපකාරයන් බවට ප්හ කරශගන කටුතතු කිරීම පිළිබඳව 

අපි කනගාුපව රකා  කරනවා. ිටටපු ජ්නාධිපතිවරශයක් පසුශප  

මන්ත්රීවරයට  හටටියට සිටීම ගටන්හ අපි කනගාුප ශවනවා. ගරු 

නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ඒ ශවන කිසිවක් නිවා ශනොශවි.  අද  

එතුමා ශම් ්ඩුක්ශ  රාණ ඇපකාරශයක් බවට ප්හ කරලා 

කටුතතු කිරීම පිළිබඳව මතක් කරන්න අපි ශම් ශවලාව අවවථාාවක් 

කර ගන්නවා.  

ශබොශහොම වථතුතිි. 

 

 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී ගට, ගරු ජ්ග්හ ට මාර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිව 7ක් 

තිශබනවා. 

Order, please! ශම් අවවථාාශ  දී ගරු නිශයෝජ්ය කාරක 
වභාපතිතුමා මූලාවනයට පටමිශණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව  රු ියගයෝජය කථානායකතුො මූලාසනගය්ද ඉවත් 

වුගය්ද  ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො [ රු  අං ජ්ද රාෙනාා්ද 
ෙහසතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலவவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் 
அவர்கள் [ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொைநொதன்]  தமலமை 
வகித்தொர்கள். 

  

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

[අ.භා. 5.50] 
 

 රු ජ ත් කුොර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ශමය පාර්ලිශම්න්තුව 

තු  මශේ මාගල කාාවි. එබටවින්, මා පාර්ලිශම්න්තුවට ප්හ ක  

එීමමට දායක වූ වටමටම මශේ ශගවරවය වහ රණාමය 

ප මුශවන්ම ප  කරන්න ශමය අවවථාාවක් කර ගන්නවා. 

විශ  ෂශයන්ම පසුගිය පාර්ලිශම්න්තු මටතිවරණශආ දී ශපො ක ජ්න 

ශපරමුශඩු්හ, ඒ වාශේම අශ් ්හ ජ්යග්රහණ ශවනුශවන් කටප 

ශවලා කටුතතු කරපු කක්ශවල රමුඛ ශකො ෙ දිවථ්රික්කශආ 

ජ්නතාව වහ රශේ වමවථත ජ්නතාවට මශේ ශගවරවය, රණාමය 

ප  කරනවා. විශ  ෂශයන්ම කියන්න ෑන , වාමානය පන්තිශආ 

පවුලක දරුවට  ශලව අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා, ශම් 

ල්හතරීතර පාර්ලිශම්න්තුව තු  ජ්නතාවශේ හඬ අවදි කරන්න මට 

අවවථාාව වටලසුශ  කක්ශවල ්වනශආ ්දරණීය ජ්නතාව, අති 

පූජ්නීය මහා වාන ර්හනය වහ පූජ්ය පක්ෂය බව.  ඒ වාශේම 

රජ්ශආ ශව වකයට  විධියට, වෘ්හතීය වමිති නායකයට  විධියට මා 

නිශයෝජ්නය කරන වමවථත ලාකා වමෘද්ධි වාවර්ධන හා කෘෂි 

පර්ශආෂණ නිලධාරි වාගමය, වමෘද්ධි වයාපාරශආ අශ්  වශහෝදර 

නිලධාරින්,  ඒ හා වම්බන්ධ රතිලාභි ජ්නතාව, විවිධ වෘ්හතිකයන්, 

විශ  ෂශයන්ම අශ්  පාවල් මි්රයන් වහ අශනට ්හ සියලු  ශදනා 

ශම් ජ්යග්රහණශආ මුල ිටටියා. ඒ සියලුශදනාට මශේ ශගවවරය ප  

කරන්නට ශමය අවවථාාවක් කර ගන්නවා. ඒ වාශේම ශම් 

ශවලාශ   මශේ ඒ ශගවරවය කාාවට විතරක් සීමා කරන්ශන් 

නටහට. ශම් රශේ ජ්නතාවට්හ, ශපො කශ  අපි ප්හ කරපු 

සියලුශදනාට්හ අශ්  කෘතශ දී්හවය වහ ශගවරවය ප  කරන්නට 

ඉදිරි පවථ වවරක කාලපරිච්ශේදය තු  අපි ්දර් ව්හව අශ්  රට, 

ජ්ාතිය, ම බිම ශවනුශවන් කටප ශවලා වටඩ කරලා, ඒ ජ්නතා 

අශ් ක්ෂා මු කන් ප්හ කරන්න කටුතතු කරනවාය කියන කාරණය 

විශ  ෂශයන්ම මතක් කරනවා. 

අපි කවුරු්හ ශමතටනට එන්ශන් අශ්  පක්ෂය නිවාි. 

පක්ෂශආ නිර්මාතෘවරයා වන ගරු බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා ශම් 

ජ්යග්රහණශආ පිුපපව සිටිමින් එිට මහ ශමො කරු ශලව කටුතතු 

ක ා. අපශේ ජ්යග්රහණය ශවනුශවන් එතුමා අපට ලබා  කන් වහාය, 

 ක්තිය ශවනුශවන් එතුමාට අශ්  රණාමය ප  කරන්නට ෑන . 

ඒ වාශේම, අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා, ගරු අග්රාමාතයතුමා අපශේ 

ජ්යග්රහණය ශවනුශවන් අපට ලබා  කන් අවවාද, අනු ාවනාවලට 

වාශේම, ලබා  කන් වහායට එතුමන්ලාට්හ වථතුතිවන්ත ශවන්න 

ෑන .  ඒ වාශේම, අශ්  ජ්යග්රහණය වඳහා කටපවුණු රශේ සියලු 

ජ්නතාවට්හ ශම් ශවලාශ  වථතුතිය පුද කරන්නට ෑන . 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ශම් රශේ වමෘද්ධි 

වයාපාරය වම්බන්ධශයන් ශම් ශවලාශ  විශ  ෂශයන්ම මතක් 

කරන්නට ෑන . අපි වවර ගණනාවක් ජ්නතාව ශවනුශවන් 

වමෘද්ධි වයාපාරය තු  කටප ශවලා වටඩ ක ා වාශේම, 

ජ්නතාවශේ ර ථන ශවනුශවන් පාර්ලිශම්න්තුශවන්  එළිශආ ඉඳලා 

ප ා්හ වභාව නිශයෝජ්නය කරමින් කාා ක ා. ඒ අවවථාාවල මට 

විශ  ෂ වගකීමක් තිබුණා ඔවුන්ශේ අව යතා, ඔවුන්ශේ අශ් ක්ෂා 

පිළිබඳව හඬ නඟන්නට. පසුගිය කාලශආ එළිශආ සිට ක  එම 

කාර්යභාරය අද පාර්ලිශම්න්තුව තු  සිටිමින් සි ක කරන්නට අදහවථ 

කරනවා. වමෘද්ධි නිලධාරින්ශේ ගටටලු  වාශේම වමෘද්ධි 

වයාපාරය තු  සිටින ජ්නතාවශේ ර ථන රාශයක් තිශබනවා. ඒ 

සියලුශදනාශේ අව යතා ශවනුශවන් ශපනී සිටිමින් ඉදිරි කාල 

පරිච්ශේදය තු  ඔවුන්ශේ හඬ බවට ප්හශවලා කටුතතු කරනවා 

වාශේම, රාජ්ය ශව වකයන්ශේ වහ ශපො ක මහ්හ ජ්නතාවශේ 

අභිලාෂ ඉුප කිරීම වඳහා කටුතතු කරනවාය කියන කාරණය ශම් 

ශවලාශ  දී නටවත්හ මා සිිටප්හ කරනවා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ශම් රශේ දිළිඳුභාවය 

පිුපදටකීශම් ුතගමය ුතතුකම ඉුප කරන්නට ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 
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මටතිතුමාශේ  රට හදන ශවවභාගයශආ දටක්ම  රතිප්හති රකා නය 

තු ට පසුගිය කාලශආ අපි්හ ශයෝජ්නා ඇතුළු ක ා. ඒ අවවථාාශ  

දී ගරු බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාශේ ්ශීර්වාදය එක්ක එිට 

රතිප්හති ව දීශම් කමිුපශ  කටුතතු කරන්නට මට්හ පුළුවන්කම 

ලටබුණා. ඒ වාශේම, දිළිඳුභාවය වහ වමාජ් සුබවාධනය පිළිබඳ 

කමිුපව තු ්හ කටුතතු කරන්නට හටකි වුණා. ශම් රශේ අක් 

්දායම් ලබන අයට වහනාධාර ශදනශකොට පසුගිය ්ඩුක්ව 

කාලශආ ශද් පාලන පදනම තු  තමි ඒවා ලබා  කන්ශන්. ඒ 

වාශේම, තව්හ ශකොටවකට වහනාධාර ලටබුශඩු නටහට. ඒ නිවා 

එවටනි අයට ඉදිරි කාලශආ වහනාධාර ලබා දීම, ඔවුන්ශේ 

 ක් ප්හකම නටති කිරීම වඳහා රැකියා ලක්ෂයක් ලබා දීශම් 

ශයෝජ්නාව වහ ඔවුන්ශේ නිවාව වහ අශනට ්හ ශපො ක ගටටලු 

විවඳීම වඳහා ශයෝජ්නා රාශයක් අපි  රට හදන ශවවභාගයශආ 

දටක්ම  රතිප්හති රකා නයට ඇතුළු ක ා,- 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 
 රු ජ ත් කුොර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

ශහොඳි.  

ඒ ගටටලු ඉදිරි කාලය තු  විවඳන්න අපි මටදිහ්හ ශවනවා; ඒ 

වම්බන්ධව අශ්  රජ්ශආ අවධානය ශයොමු කරනවා; ඒ ශවනුශවන් 

කටප ශවනවාය කියන කාරණාව්හ ශම් ශවලාශ  මතක් කරනවා.  

ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට මා පටමිණිශආ රශද්ශීය වභාශ   

මන්ත්රීවරයට , ලප වභාපතිවරයට  ශලව කටුතතු කිරීශමන් වහ 

ප ා්හ වභාව නිශයෝජ්නය කිරීශමන් පසුවි. ප ා්හ වභාව තු  අපි 

වි ාල වටඩ ශකොටවක් ක ා. වමහර ශකශනට ට ඒක  සු ක 

අලිශයක්  වුණ්හ, අපි වි ාල පිරිවක් ප ා්හ වභාව නිශයෝජ්නය 

කිරීශමන් අනතුරුව ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිශබනවා. 

ප ා්හ වභාව තු  අපි වි ාල වටඩ ශකොටවක් ක  නිවාි අපට 

පාර්ලිශම්න්තුවට එන්නට අවවථාාව ලටබුශඩු. ඒ නිවා පසුගිය 

යහපාලන ්ඩුක්ව අතුරුදහන් ක  ප ා්හ වභා මටතිවරණය 

නටවත පව්හවන්න ෑන ය කියලා අපි ිටතනවා. ප ා්හ වභාශ  

මුදල් වහ අශනට ්හ සියලු බලතල පාවිච්චි කරන්ශන් 

්ඩුක්කාරවරුන් විසින්. ඒක නීතයනුකූල නටහට. එම නීතයනුකූල 

බලය, ජ්නතාවශේ පරමාධිපතය සුරක්ෂිත කිරීශම් වගකීම ප ා්හ 

වභා මන්ත්රීවරුන්ට -මහජ්න නිශයෝජිතයාට- ලබා ශදන්න ෑන . ඒ 

වගකීම ඉුප කිරීම වඳහා කිවනමින් ප ා්හ වභා මටතිවරණය 

පව්හවන ශලව රජ්ශආ අවධානය ශයොමු කරනවා. එිට යම් අක් පාක් 

තිශබනවා නම් වාශ ෝධනයක් ශගනටල්ලා එම අක් පාක් නිවටරැදි 

කර ගන්න ෑන . ඒ නිවා, මටතිවරණය පව්හවලා ජ්නතා 

පරමාධිපතය ක්රියා්හමක කිරීශම් ුතතුකම ඉුප කරන්න කියන 

කාරණාව විශ  ෂශයන් මතක් කරනවා. 

අශ්  බු කරජ්ාණන් වහන්ශව  ශද් නා ක  රකා යකින් මශේ 

කාාව අවවන් කරන්න කටමටතිි. බු කරජ්ාණන් වහන්ශව  විශටක 

ධර්ම ශද් නාවක ශයශදන ශකොට අශ්  වථවාමීන් වහන්ශව ලාට ශම් 

විධියට කියා තිශබනවා, 

"අ් පවන්නාවා පවාදාය  - පවන්නාවා භිශයෝ භාවාය.   

අපටහට කණු අයශේ පටහටදීම පිණිව්හ, පටහට කණු අයශේ වටිව 

පටහටදීම පිණිව්හ කාරිකාශ  ශයශදන්න  කියන එකි එිට ශ්හරුම. 

අශ්  මන්ත්රීතුමන්ලාට්හ ශමය අදා ි කියා මම ිටතනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

වම්බන්ධශයන් පසුගිය කාලය තු  වි ාල අරවාදයක් තිබුණා. 

 224ශදනාම ගිශලන්න ෑන  ය  කියන කාරණාව වමහරු කියා 

සිටියා. ඒ වාශේම, තව තව කාරණා කි වා. ඒ නිවා මන් ත්රීවරයාට 

තිශබන ශගවරවය, - 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 
 රු ජ ත් කුොර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

මට විනාිවයක් ශදන්න, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි. 

පසුගිය කාලශආ පාර්ලිශම්න්තුවට ශගවරවයක් තිබුශඩු නටහට. 

ඒ නිවා අපි හටශමෝටම වගකීමක් තිශබනවා නවවන 

පාර්ලිශම්න්තුව තු  අශ්  හටසිරීම ශහොඳින් පව්හවා ගන්න. අපි 

රට, ජ්ාතිය, ්ගම ශවනුශවන් වාශේම අශ්  ජ්නතාවශේ 

අිතිවාසිකම් ශවනුශවන් කටප ශවලා වටඩ කරන ගමන්, 

ජ්නතාවාදීව ඒ කටුතතු කරන ගමන්, අශ්  ශගවරවය්හ රශේ 

ශගවරව ය්හ ්රක්ෂා වන විධියට කටුතතු කරන්න ෑන . ඒ වඳහා 

අව ය වටඩ පිළිශව  අපි සියලුශදනා එකතු ශවලා කශ ෝහ තමි, 

පටහට කණු අයශේ පටහටදීම වටිව කරමින්, අපටහට කණු අයශේ 

පටහටදීම මන්ත්රීවරු වහ ජ්නතා නිශයෝජිතයන් හටටියට අපට 

වටිවකර ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ඊශආ අශ්  පුහුණු 

වටඩවටහශන් දී කියා තිබුණා, අශ්  ක ම එකක් වඳහා රුපියල් 

3,000ක් වටය ශවනවා කියලා. හටබටි, අශ්  මන්ත්රීවරු ඒ  ගටන 

තර්ක ක  නිවා පටය භාගයක් යනශකොට ඒ මුදල රුපියල් 900ක්  

බව අවවානශආ ශම් නිලධාරින්ම රකා  ක ා. නමු්හ අශ්  ගණන 

අනුව නම්, ශම් ක ම එක රුපියල් 340ක්, (00ක්ව්හ වටින්ශන් 

නටහට. ශම් ක ම එක අපට ශනො කන්න්හ කමක් නටහට. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 
 රු ජ ත් කුොර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මන්ත්රීවරු ශම් විධියට 

හ ල්ලුවට ලක් කිරීම අවාධාරණි. ශමවටනි ශද්වල් නිවා               

මහජ්න නිශයෝජිතයන්ශේ ශගවරවය තමි නටති ශවන්ශන්. 

පාර්ලිශම්න්තුශ  ශම් ක ම එක නිවාව්හ, අශනට ්හ ශද්වල් 

නිවාව්හ ශනොශවි මන්ත්රීවරු පාර්ලිශම්න්තුවට එන්ශන්. රට 

ශවනුශවන් රතිප්හතිමය තීන් ක ගන්න, ජ්නතාවට ශව වයක් 

කරන්න තමි අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට එන්ශන්. ක ම බීම නටතිව 

වුණ්හ, ඒ ශව වය සි ක කරන්න අපි ූතදානම්. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. Next, the Hon. Anuradha Jayaratne. You 

have seven minutes. 

455 456 



පාර්ලිශම්න්තුව 

[අ. භා. 5.57] 

 
 රු අනුරාධා ජයරත්න ෙහසතා (ග්රාමීය ය කුරුරු හසා ආශ්රිත වැේ  
ජලාශ් හසා වාර්ොර්  සංවර්ධාන රාජය අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு  அனுரொத ஜயரத்ன - கிரொைிய வயல் நிலங்கள் 

ைற்றும் அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்வதக்கங்கள் ைற்றும் 

நீர்ப்பொசன அபிவிருத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne - State Minister of Tanks, 
Reservoirs and Irrigation Development Related to Rural 
Paddy Fields) 
ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මශේ මි්රයට  වන 

ඔබතුමා මූලාවනශආ සිටින ශමොශහොශ්හ  කාා කරන්න අවවථාාව 

ලටබීම පිළිබඳව වතුුප ශවනවා. ඔබතුමා නිශයෝජ්ය කාරක වභාපති 

ධුරයට ප්හීමම පිළිබඳව්හ මශේ සුබපටතුම් ඔබතුමාට පිරිනමනවා. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. 

 
 රු අනුරාධා ජයරත්න ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ශමය, නවවටනි 

පාර්ලිශම්න්තුශ  මශේ ප මුවටනි කාාවි. මුලින්ම, මම ශම් 

කාරණය  කියන්න ෑන . අතිගරු ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 

ජ්නාධිපතිතුමාශේ ්ඩුක්ව ශකශරිට වි ථවාවය තියලා ඡන්දය 

ලබා  කන් ශම් රශේ ජ්නතාව තුශනන් ශදකක බලයක් විටතව අද 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව පව්හවාශගන යන්න අව ය වහශයෝගය, 

 ක්තිය එතුමාට ලබා දීලා තිශබනවා. අද අශ්  පාර්ලිශම්න්තුශ  

වාුතතිය ග්හතාම, සියයට 55ක පමණ තරුණ මන්ත්රීවරු පිරිවක් 

ශම් ගරු වභාව නිශයෝජ්නය කරනවා. නීතිඥවරු, ධවදයවරු, 

මහාකාර්යවරු ඇතුළු අපට ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  ශබොශහෝ විට 

දකින්න ශනොලටබුණු ශහොඳ පිරිවක් අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජ්නය කරනවා. අද ශම් පාාාර්ලිශම්න්තුව ඉතාම ශහොඳ 

වාුතතියක් යටශ්හ නිර්මාණය ීම තිශබනවා. ඒ නිවා රට පිළිබඳව 

සුබවාදී බලාශපොශරෝහතුවක් තියලා, ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 

ජ්නාධිපතිතුමාශේ  ශවවභාගයශආ දටක්ම  රතිප්හති මාලාව 

යාාර්ායක් බවට ප්හ කර ගන්න ශම් පාර්ලිශම්න්තුව හරහා 

පුළුවන්කම ලටශබි කියන වි ථවාවය අප තු  තිශබනවා.  

විශ  ෂශයන්ම, නවවටනි පාර්ලිශම්න්තුව තු  කරන මශේ 

ප මුවටනි කාාශ දී ශම් කාරණය්හ මා වඳහන් ක  ුතතුි. 

මහනුවර දිවථ්රික්කශයන් ශදවටනි වතාවට්හ මා පාර්ලිශම්න්තුවට 

ශතෝරා ප්හ කර එවපු එම දිවථ්රික්කශආ සිාහල, දමි , මුවථලිම් 

සියලු ජ්නතාවට මශේ වථතුතිය වහ ශගවරවය පිරිනමනවා. ශ්රී ලාකා 

ශපො කජ්න ශපරමුණ, මහනුවර දිවථ්රික්කශයන් ඡන්ද (77,(()ක් 

ලබාශගන ඉතිහාවශආ දටවටන්තම ජ්යග්රහණයක් ලබා ග්හතා. එය 

සියයට 48ක පමණ රමාණයක්. මහනුවර දිවථ්රික්කය දිනවමින් 

අප ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට එවලා, එම දිවථ්රික්කය ශවනුශවන් 

අව ය වටඩ ශකොටව කරන්න, රට ශවනුශවන් අව ය වටඩ ශකොටව 

කරන්න අව ය හිය,  ක්තිය ශගොඩනටඟීම පිළිබඳව එම 

දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට නටවත වතාවක් මශේ ශගවරවය, රණාමය 

හා වථතුතිය පුද කරනවා. 

අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට සුවිශ  ෂී දවවක්. ඉදිරි මාව කිිටපය 

වඳහා ඉදිරිප්හ කර ඇති අතුරු වම්මත ගිණුම පිළිබඳව විවාද 

කරන ශම් අවවථාාශ , මම තව්හ කාරණයක් මතක් කර ශදන්න 

කටමටතිි.  ්ඩුක්රම වයවවථාාශ  540.(3  වයවවථාාව යටශ්හ 

අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාට පටවරී තිශබන බලතල අනුව, මුදල් වියදම් 

කිරීම වඳහා වන බලය  එතුමාට පටවරී තිශබනවා. පසුගිය 

කාලශආදී වමහර කඩුඩායම් මටතිවරණ ශ දිකාවලදී විවිධ 

මතවාද ඉදිරිප්හ කරමින්, ශම් රශේ මහජ්න මුදල් ශකොල්ලකනවා, 

ශම් රශේ මහජ්න මුදල් ශහොරා කන්න ල්හවාහ කරනවා කියමින් 

රට තු  යම් මතවාදයක් ශගොඩ නඟන්න ල්හවාහ ක  ්කාරය 

අපි දටක්කා. විශ  ෂශයන්ම, ශම් අවවථාාශ දී මුදල් අමාතයවරයා 

වන ගරු අගමටතිතුමාට්හ, මුදල් අමාතයාා ශආ ශල්කම්තුමා 

රධාන සියලු නිලධාරින්ට්හ අපි වථතුතිවන්ත ශවනවා. එදා 

අගමටතිතුමා ශබොශහොම පටහටදිලිව රකා  ක ා, නවවටනි 

පාර්ලිශම්න්තුව පිිටුපවලා, ශම් ක  වියදම් ගනුශදනු සියල්ල 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිප්හ කරලා, පාර්ලිශම්න්තුශ  එකඟතාව 

අරශගන කටුතතු කරනවා කියලා. අද ඒ කියපු ්කාරයටම 

කටුතතු කර තිශබනවා.  

අතුරු වම්මත ගිණුමක් ඉදිරිප්හ කරනවාය කියන එක 

සුවිශ  ෂී කාරණාවක් ශනොශවි. අතුරු වම්මත ගිණුමකින් මුදල් 

වියදම් කිරීශම්දී නිලධාරින්ට ඇතිවන නීතිමය බාධා පිළිබඳව්හ 

වමහරු කාා ක ා. හටබටි, ්ඩුක්රම වයවවථාාශ  540.(3  

වයවවථාාශවන් ජ්නාධිපතිතුමාට පටහටදිලිවම පටවරිලා තිශබන 

බලතල අනුව ශම්ක සුවිශ  ෂී ත්හ්හවයක් ශනොශවි. ශබොශහෝ විට 

ශම් රශේ මූලය පරිපාලනශආ අිතිය පටවශරන පාර්ලිශම්න්තුව 

ක්රියාකාරීව ශනොමටති ශවලාවක,  වගකීම අරශගන කටුතතු කිරීම 

වම්බන්ධ ව තමි මුදල් අමාතයවරයා හටටියට කටුතතු කරන ගරු 

අගමටතිතුමාට්හ, ඒ වාශේම මුදල් අමාතයාා ශආ ශල්කම්තුමා 

රධාන සියලු නිලධාරින්ට්හ අශ්  ශගවරවය වහ වථතුතිය පුද ක  

ුතතුව තිශබන්ශන්.  

ශම් වියිටයදම් පිළිබඳ කාරණා ඉදිරිප්හ ශවනශකොට විපක්ෂය 

පසුගිය කාලවලදී ඒ වම්බන්ධශයන් ශබොරු මතවාද වපුරන්න 

ල්හවාහ ක  ්කාරය්හ අපි දටක්කා. ශම් රශේ මහජ්න මුදල් 

ශකොල්ලකන්න හදනවා කියලා එවටනි ශබොරු මතවාද ජ්නතාව 

තු  ඇති කරවන්න ල්හවාහ ක  ලදවියට ශම් හරහා පටහටදිලි 

පිළිතුරු ලටශබන්න ඇති කියලා අපි වි ථවාව කරනවා. කලින් කාා 

ක  ගරු මන්ත්රීවරශයක් කි වා, මුදල් අමාතය ගරු මිටන්ද 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට,  කමල් රාජ්පක්ෂ ඇමතිතුමාට වහ නාමල් 

රාජ්පක්ෂ ඇමතිතුමාට ශවන් කර ඇති මුදල් රමාණ ගටන. අපි 

ශබොශහොම ශගවරවශයන් එතුමාට මතක් කරනවා, ශම් රට 

අරශගන තිශබන සියලු ණය ශවනුශවන් ශගවන  වාරික, ශපොලිය 

යනාදී සියල්ල ඇතු ්හ ශවලා තිශබන්ශන් මුදල් අමාතයවරයාශේ 

වටය ශීර්ෂය තු  බව. අපි දන්නවා, ණය වාරිකය විතරක්  රුපියල් 

බිලියන (23ක් බව. ශපොලිය  රුපියල් බිලියන 357ි.  එකතුව 

රුපියල් බිලියන 7(0ි. ශම් එකතුව වියදම් හටටියට 

ශපන්වනශකොට, මුදල් අමාතයවරයාශේ  වටය ශීර්ෂශආ මුදල ඉහ  

යනවා. ඒ නිවා ශම්ක රාජ්පක්ෂවරු ගටනව්හ, ශවන කවුරුව්හ 

ගටනව්හ තිශබන ර ථනයක් ශනොශවි. ශම්ක, රශේ සියලු ්ඩුක් 

වග කිව ුතතු, ඒ සියලු ්ඩුක් එකතුශවලා ග්හත ණය මුදල් 

ශවනුශවන් ශගවිය ුතතු රමාණයි. එදා රුපියල් බිලියන හ්හදහවථ 

ගණනක් තිබුණා නම්, අද ඒ රමාණය රුපියල් බිලියන 

දහතුන්දහවථ ගණනක් දක්වා වටිව ශවලා තිශබනවා. හටබටි, ඒකට 

්ඩුක් හටටියට සිටි සියලුශදනාම වගකියන්න ෑන  බව්හ මම ශම් 

ශවලාශ දී සිිටප්හ කරනවා, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි.   

නටවත වතාවක් මම ශම් කාරණය සිිටප්හ කරන්න ෑන . 

රාජ්ය අමාතයවරු හටටියට අපට කිසි ගටටලුවක් නටහට. අපට 

අව ය මුදල් රතිපාදන ශවන් ශවලා තිශබනවා. ඒ මුදල් රතිපාදන 

වටය කරමින් රාජ්ය අමාතයවරු හටටියට වටඩ කරන්න පුළුවන් 

පරිවරය ශගොඩනටඟිලා තිශබනවා. වමහර අය කි වා, වටඩ 

කරන්න යම් යම් අයශගන් අවවර ගන්න ශවලා තිශබනවා කියලා. 

බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාශේ අවවරය යනාදී ව ශයන් විවිධ 

අයශගන් අවවර ගත ුතතු බව කි වා. හටබටි, අපි හටමශදනාම 

මතක තියා ගන්න ෑන ,  ්ර්ථික පුනර්ීවවන හා දරිද්රතාව තුරන් 

කිරීම වඳහා වන ජ්නාධිපති කාර්ය වාධක බලකාය  පිිටුපවලා, 

ශකොශරෝනා වවාගතහ පටවති පසුගිය මාව පහක පමණ කාලය 

457 458 
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තු   ශම් රශේ මිනිසුන්ට හාමශ්හ ඉන්න ශදන්ශන් නටතිව, ඒ අයට 

කාලා බීලා ීවව්හ ශවන්න පුළුවන් පරිවරය ශගොඩනටඟුශ   එිට 

වභාපතිවරයා හටටියට කටුතතු ක  ිටටපු අමාතය බටසිල් රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමා බව.  ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ඒ පරිවරය 

ශගොඩනඟපු එක්ශකනාශේ ලපශදවථ අරශගන අශ්  අමාතයාා  

ශප ගවථවා ගන්න පුළුවන් නම්, ඒක තමි වටිනාම ශදය කියලා 

මම ිටතනවා. වටඩ කරන්න පුළුවන් පිරිව හ ල්ලු කරන්ශන් නටතිව 

ශම් රටට වටඩ කරලා ශපන්වපු පිරිව ගටන අගය කිරීමක් කරලා, 

ශම් රට ඉදිරියට අරශගන ය ම තමි අපි සියලුශදනාශේ වගකීම.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, අවවාන ව ශයන් මම 

ශම් කාරණය්හ වඳහන් කරන්න ෑන . ග්රාමීය ට ුරරු හා ්රිත 

වට , ජ්ලා  හා වාර්මාර්ග වාවර්ධන  රාජ්ය අමාතයතුමා ව ශයන් 

ප්හ කරලා අද මට වගකීම් පවරා තිශබනවා. මශේ පියා වන දී.මු. 

ජ්යර්හන මටතිතුමා කෘෂිකර්ම අමාතයවරයා හටටියට කටුතතු ක ා. 

අශ්  රශේ ජ්නතාවශගන් සියයට (4ක් පමණ වන ශම් රටට බත 

වපයන ශගොවි ජ්නතාවට අව ය කරන පහසුකම් වටපීයම වඳහා 

තිශබන රධානම අමාතයාා යක් හටටියට ශමම අමාතයාා ශආ වටඩ 

කටුතතු ටික මට පටවරීම පිළිබඳව මා ඉතාම වතුුප ශවනවා.  ශම් 

ල්හතරීතර පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කරන අශ්  ගරු 

අමාතයවරු, රාජ්ය අමාතයවරු, මන්ත්රීවරු සියලුශදනාශේම 

වහශයෝගය ඒ ශවනුශවන් මා අශ් ක්ෂා කරනවා. තර්ක විතර්ක 

කරමින්, ශමම වභාශ  කටුතතු ශගනයන එක විතරක් ශනොශවි 

අප ක   ුත්හශ්හ. අපි සියලුශදනා ඉදිරි  අවුරු ක 4 අවවන් වන විට 

අශ්  රතිලලය රටට ශපන්වන්න ෑන . ඒ රතිලලය රටට 

ශපන්වන්න බටරිවුශණෝහ අවවානශආදී කඩා ශගන වටශටන්ශන් 

ශද් පාලන පක්ෂයක් ශහෝ පුද්ගලශයක් ශනොශවි. එශහම 

වුශණෝහ, වමවථත රට ව ශයන් අපි සියලුශදනාම කඩා වටුපණු 

පිරිවක් බවට ප්හ ශවනවා. ඒ නිවා,  අපට ක  හටකි සියලු කටප 

කිරීම් කරලා, අපට පටවරුණු ඒ වගකීම ිටතනවාට වඩා එහා 

තටනකට ශගන යන්න අපි පටහටදිලිවම කටුතතු ක  ුතතුි කියා 

මම ිටතනවා. ශම් ගරු වභාශ  සිටින  සියලුශදනාශේ වහශයෝගය 

හා  ක්තිය ඒ ශවනුශවන් එකතු කරන්න කියා මම  ශගවරවශයන් 

ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ශම්  

අවවථාාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට වථතුතිවන්ත ශවමින්, මශේ 

කාාව අවවන් කරනවා. වථතුතිි.  

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. Next,  the Hon. Imran Maharoof. You 

have eight minutes. 
 

[பி.ப. 1.25] 

 
 රු ඉම්රා්ද ෙහසරූෆ ්ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம்! 

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கவள, இந்த 

9ஆவது பொரொளுைன்றத்துக்கொக திருவகொணைமல 

ைொவட்டத்திவல ஐக்கிய ைக்கள் சக்தியின் சொர்பொகப் 

வபொட்டியிட்ட என்மன, 2ஆவது முமறயொகவும் ததொிவுதசய்து 

பொரொளுைன்றம் அனுப்புவதற்கொக எனக்கு வொக்களித்த ைற்றும் 

வதர்தல் கொலங்களிவல எனக்கொகப் பொடுபட்ட அமனத்துத் 

திருவகொணைமல ைொவட்ட ைக்களுக்கும் இந்த இடத்திவல 

எனது ைனைொர்ந்த நன்றிகமளத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்வறன். 

'ஐக்கிய ைக்கள் சக்தி' தவற்றிதபற்ற ஒவர ைொவட்டம் 

திருவகொணைமல ைொவட்டம் என்ற வமகயில் அந்தப் தபருமை 

எங்கமளச் சொரும் என்ற ஒரு விடயத்மதயும் இந்த இடத்திவல 

ஞொபகமூட்டிக்தகொள்கின்வறன்.  

உண்மையிவல இன்று பல விடயங்கள் இந்தப் 

பொரொளுைன்றத்தில் வபசப்பட்டன. தபரும் எதிர்பொர்ப்புடன், 

மூன்றிலிரண்டு தபரும்பொன்மையுடன் ைக்கள் இந்த 

அரசொங்கத்திற்குத் தம் ஆமணமய வழங்கியிருக்கின்றொர்கள். 

இவதவபொன்ற தபரும்பொன்மை இதற்கு முன்னர் 

பண்டொரநொயக்க அவர்களுமடய கொலத்திவல 

வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அன்று அந்தப் தபரும்பொன்மை 

அரசொங்கத்தினொல் முன்தனடுக்கப்பட்டிருந்த சில 

தசயற்பொடுகள் கொரணைொக நொட்டிவல பிரச்சிமனகள் 

ஏற்பட்டன. அவற்மறக் கருத்திற்தகொண்ட ஓர் அரசொங்கைொக 

எதிர்வரும் கொலங்களிவல தைது தசயற்பொடுகமள இந்த 

அரசொங்கம் முன்தனடுக்க வவண்டும்.  

‘ ஒவர நொடு, ஒவர சட்டம்’ என்ற ததொனிப்தபொருளொனது 

இன்று ைக்கள் ைத்தியிவல பரவலொகப் 

வபசப்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றது. ‘ஒவர நொடு, ஒவர சட்டம்’ 

என்ற ததொனிப்தபொருள் எமதக் குறிக்கின்றது? என்ற குழப்பம் 

இன்று ைக்கள் ைத்தியிவல கொணப்படுகின்றது. இந்த நொட்டிவல 

ஒவர சட்டம் அமுல்படுத்தப்படுைொக இருந்தொல் தற்வபொது 

அமுலிவல உள்ள கண்டிச் சட்டம், வதசவழமைச் சட்டம், 

முஸ்லிம் சட்டம் என்பன இல்லொைல் ஆக்கப்படுகின்ற ஒரு 

நிமல ஏற்படுைொ? இதற்கொன ததளிமவ அரசொங்கம் வழங்க 

வவண்டும்.  

கண்டிச் சட்டம் சிங்கள ைக்களுமடய கலொசொரம், 

பொரம்பொியத்வதொடு இமணந்த ஒரு சட்டைொகக் 

கொணப்படுகின்றது. வரலொற்றுக் கொலம் முதல் இந்தச் சட்டம் 

இந்த நொட்டிவல இருந்து வருகின்றது. இந்த நொட்டில் 

ைட்டும்தொன் இந்தச் சட்டம் அமுலில் இருக்கின்றது. உலகில் 

வவறு எங்கும் இல்லொத ஒரு சட்டைொகவும் இது 

கொணப்படுகின்றது. “ஒவர நொடு, ஒவர சட்டம்" என்ற 

ததொனிப்தபொருள்மூலம் கண்டிச் சட்டம் இல்லொைல் 

ஆக்கப்படப்வபொகின்றதொ? என்ற வகள்வி இன்று ைக்கள் 

ைத்தியில் எழுந்திருக்கின்றது. 

அவதவபொன்று, வதச வழமைச் சட்டமும், முஸ்லிம் சட்டமும் 

அந்தந்தச் சமுதொயங்கமளப் பிரதிபலிக்கின்ற சட்டங்களொகக் 

கொணப்படுகின்றன. இமவயும் எதிர்கொலத்தில் 

நீக்கப்படப்வபொகின்றதொ? என்ற அச்சம் இன்று ைக்கள் 

ைத்தியில் கொணப்படுகின்றது. அதிவைதகு ஜனொதிபதி 

அவர்களது தகொள்மகப் பிரகடன உமரயிவல, ஏமனய 

சையங்களும் பொதுகொக்கப்பட வவண்டும் என்ற ஒரு 

விடயத்மதக் குறிப்பிட்டிருக்கின்றொர். இது உண்மையிவல 

வரவவற்கப்படவவண்டிய ஒரு விடயைொகக் கொணப்படுகின்றது. 

தபௌத்த,  இந்து,  கிறிஸ்தவ ைற்றும்  இஸ்லொைிய 

சையத்தவர்களுமடய கலொசொரங்கள், பொரம்பொியங்கள், 

நமடமுமறகள் வவறுபட்டமவ. இப்படியிருக்மகயில், “ஒவர 

நொடு, ஒவர சட்டம்” என்ற வமரயமறக்குள் எப்படி இந்தச் 

சையங்களின் வித்தியொசைொன நமடமுமறகமள அரசு 

மகயொளப்வபொகின்றது? என்பது இன்று எல்வலொரொலும் 

எதிர்பொர்க்கப்படுகின்ற ஒரு விடயைொகக் கொணப்படுகின்றது. 

அதுைட்டுைன்றி, இந்த அரசொங்கம் சையங்களின் பொதுகொப்மப 

எப்படி உறுதிப்படுத்தப்வபொகின்றது? என்ற 

எதிர்பொர்ப்புக்களும் இன்று ைக்கள் ைத்தியிவல 

கொணப்படுகின்றது.  

அதுைொத்திரைல்ல, இன்று நொடளொவிய ொீதியிவல 

வபசப்படுகின்ற ஒரு விடயம் அரசியலமைப்பின் 19வது 

திருத்தைொகும். இன்று எல்வலொரொலும் விைர்சிக்கப்படுகின்ற 

ஒரு விடயைொகவும் இது கொணப்படுகின்றது. இந்த 19ஆவது 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

திருத்தத்தினுமடய விவசடம் என்ன? இதிவலயுள்ள சில 

விடயங்கமள நொன் குறிப்பிட விரும்புகின்வறன். ஒருவர் 

சனொதிபதியொக இரண்டு தடமவக்கு வைல் ைக்களொல் 

ததொிவுதசய்யப்பட முடியொது; முன்னர் இக்கட்டுப்பொடு 

இல்மல. சனொதிபதிக்கு எதிரொக அடிப்பமட உொிமை ைீறல் 

வழக்குத் தொக்கல் தசய்யமுடியும்; முன்னர் வழக்குத் தொக்கல் 

தசய்யமுடியொது. சனொதிபதிக்கு அமைச்சுப் தபொறுப்புக்கமள 

மவத்திருக்க ஏற்பொடுகள் இல்மல; முன்னர் விரும்பிய 

அமைச்சுக்கமள மவத்திருக்கலொம். இரட்மடப் 

பிரஜொவுொிமையுள்ள ஒருவர் சனொதிபதியொகவவொ, பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினரொகவவொ வர முடியொது; முன்னர் இந்தக் கட்டுப்பொடு 

இல்மல. சனொதிபதி பிரதைமரப் பதவி நீக்கும் ஏற்பொடு 

நீக்கப்பட்டுள்ளது; முன்னர் பதவி நீக்கலொம். சனொதிபதி 

பொரொளுைன்றத்மத நொன்கமர ஆண்டுகளுக்குப் பின்னவர 

கமலக்கலொம்; முன்னர் ஒரு வருடத்தின் பின்னர் கமலக்கலொம். 

சனொதிபதி பொரொளுைன்றத்மத நொன்கமர ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னர் கமலக்க விரும்பினொல், பொரொளுைன்றத்தில் மூன்றில் 

இரண்டு தபரும்பொன்மை ஆதமவப் தபறவவண்டும் என்ற 

நிபந்தமன இருக்கின்றது; முன்னர் இந்த நிபந்தமன இல்மல. 

ஒரு சட்டமூலம் பொரொளுைன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 

இடப்படுவதற்கு இரண்டு வொரங்களுக்கு முன்னர் அது 

வர்த்தைொனியில் தவளியிடப்பட வவண்டும்; முன்னர் ஒரு 

வொரத்துக்கு முன்பு தவளியிடப்பட வவண்டும். சனொதிபதி 

பிரதைொின் ஆவலொசமனயுடவனவய அமைச்சர்கமள நியைிக்க 

முடியும்; முன்னர் பிரதைொின் ஆவலொசமனமயப் தபறத் 

வதமவயில்மல. அரச தொபனங்களிலிருந்து தகவல்கமள 

அறிந்துதகொள்ளும் உொிமை ஒவ்தவொரு பிரமஜக்கும் உண்டு; 

முன்னர் இந்த உொிமை கொணப்படவில்மல. சனொதிபதியினதும் 

பொரொளுைன்றத்தினதும் பதவிக் கொலம் 5 ஆண்டுகள்; முன்னர் 6 

ஆண்டுகள். அமைச்சரமவ அமைச்சர்களின் எண்ணிக்மக 30 

வமரயும் ஏமனய அமைச்சர்களின் எண்ணிக்மக 40 வமரயும் 

இருக்கலொம்; முன்னர் இந்தக் கட்டுப்பொடு இல்மல.  

அதுவபொன்று, 10 உறுப்பினர்கமளக்தகொண்ட 

அரசியலமைப்புப் வபரமவயின் சம்ைதத்துடவனவய சனொதிபதி 

உயர் பதவிகளுக்கு  - உயர் நீதிைன்ற, வைன்முமறயீட்டு 

நீதிைன்ற நீதிபதிகள், சட்ட ைொ அதிபர், தபொலிஸ் ைொ அதிபர், 

கணக்கொய்வொளர் நொயகம், பொரொளுைன்றச் தசயலொளர் நொயகம் 

வபொன்ற பதவிகளுக்கு ஆட்கமள நியைிக்கலொம்; முன்னர் 

விரும்பியவொறு ததொிவுதசய்து நியைிக்கலொம். அவதவபொன்று, 

அரசியலமைப்புப் வபரமவயின் சிபொொிசிவலவய சனொதிபதி 

ஆமணக்குழுக்களுக்கு - வதொோ்தல் ஆமணக்குழு, தபொலிஸ் 

ஆமணக்குழு, தபொதுச் வசமவ ஆமணக்குழு, நீதிச் வசமவ 

ஆமணக்குழு, எல்மல நிர்ணய ஆமணக்குழு, இலஞ்சம் 

அல்லது ஊழல் பற்றிய சொர்த்துமரகமளப் புலனொய்வு 

தசய்வதற்கொன ஆமணக்குழு, ைனித உொிமைகள் ஆமணக்குழு, 

வதசிய தபறுமக ஆமணக்குழு, கணக்கொய்வுச் வசமவ 

ஆமணக்குழு வபொன்றவற்றுக்கு - உறுப்பினர்கமள 

நியைிக்கலொம்; முன்னர் சனொதிபதி விரும்பியவொறு 

ததொிவுதசய்து நியைிக்கலொம். இவ்வொறொன ஏற்பொடுகமளக் 

தகொண்டுள்ள அரசியலமைப்புச் சட்டைொனது திருத்தப் 

படுவதற்கொன அல்லது நீக்கப்படுவதற்கொன வநொக்கத்மத இந்த 

அரசொங்கம் ைக்களுக்குத் ததளிவொக விளங்கப்படுத்த 

வவண்டும். இந்த அரசொங்கம் யொமரயும் பொதிக்கொத வமகயில், 

இந்த நொட்டிவல அரசியலமைப்புத் திருத்தங்கமளக் 

தகொண்டுவருைொக இருந்தொல், அவற்மற ஆதொிக்கின்ற ஓர் 

எதிர்க்கட்சியொக எங்களுமடய கட்சி இருக்கும் என்பமத நொன் 

இந்த இடத்திவல குறிப்பிடுகின்வறன்.  

 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up.  
 
 රු ඉම්රා්ද ෙහසරූෆ ්ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
இங்வக குறிப்பிடுவதற்கு இன்னும் பல விடயங்கள் 

இருக்கின்றன. இருந்தவபொதிலும், 09ஆவது 

பொரொளுைன்றத்திவல என்னுமடய முதலொவது உமரக்கு வநரம் 

வழங்கியமைக்கு உங்களுக்கு இந்த வநரத்திவல நன்றி கூறி, 

எனது உமரமய முடித்துக்தகொள்கின்வறன்.  
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 රු ඩී.බී. ගහස රත් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ. பி. வஹரத்)  

(The Hon. D. B. Herath)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට නිශයෝජ්ය 

කාරක වභාපති  ධුරය ලටබීම පිළිබඳව මම සුබ පතනවා. ඒ 
වාශේම මට අදහවථ රකා  කරන්න අවවථාාව ලබා දීම පිළිබඳවද 

ඔබතුමාට වථතුතිවන්ත ශවනවා. අද අශ්  රජ්ය ඉදිරි මාව හතර 

ලශදවා අතුරු වම්මත ගිණුමක් ඉදිරිප්හ කර තිශබන අවවථාාව 

තමි ශම්ක. ශම් කාරණාව ගටන කියන්න ම්හශතන් පසුගිය 

ශද් පාලන ක්රියාකාරකම් තු  අප  ශම් තටනට ප්හ කිරීමට 

කටුතතු ක  පූජ්නීය මහා වානර්හනය ශගවරවශයන් සිිටප්හ 

කිරීමට මා ශමය අවවථාාවක් කර ගන්නවා. ඒ වාශේම, අපට 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඒමට  අවවථාාව ලබා දීම පිළිබඳව විශ  ෂශයන් 

අශ්  මිටන්ද රාජ්පක්ෂ අග්රාමාතයතුමා්හ, අශ්  ශගෝඨාභය 

රාජ්පක්ෂ ජ්නාධිපතිතුමා්හ ශම් ශ ලාශ  ශබොශහොම ශගවරවශයන් 

මා සිිටප්හ කරනවා.  

වයෙ ප ා්හ වභාශ  ශවවඛය විෂය භාර ඇමතිවරයා විධියට 

මා කටුතතු කරද්දී, ශම් රශේ බිිටවුණු යහ පාලන යටි කියා ග්හත 

රජ්ය තුළින් තනතුරු අිටමි කරද්දී, පක්ෂයක් අිටමි ශවද්දී, අපට 

අනනයතාව වහතික කරන්නට ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුණ හදපු  

එිට නිර්මාතෘ බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා්හ  ශම් අවවථාාශ  මා 

ශගවරවශයන් සිිටප්හ කරනවා. විශ  ෂශයන් ශම් රට ශේරා 

ගටනීශම් ක්රියාවලියට අව ය වටඩ පිළිශව  වකවථ කිරීම පිළිබඳව්හ 

ශගවරවශයන් සිිටප්හ කරනවා.  පසුගිය ශපබරවාරි මාවශආ ශම් 

වාශේම අතුරු වම්මත ගිණුමක් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිප්හ කරද්දී, 

එිට අන්තර්ගතයට එවකට සිටි විපක්ෂය එශරිට ීමම නිවා එම 

අතුරු වම්මත ගිණුම වම්මත කර ගටනීමට අවවථාාවක් ලටබුශඩු 

නටති බව විශ  ෂශයන් මතක් කරන්න කටමතිි. නමු්හ වගකිව 

ුතතු රජ්යක් හටටියට වර්තමාන ජ්නාධිපතිතුමා එතුමාට ්ඩුක්රම 

වයවවථාාශ  540(3  වයවවථාාව යටශ්හ නීතයනුකූලව ලටබී 

තිශබන බලය යටශ්හ ශම් රට පව්හවා ශගන යන්නට ග්හත ක්රියා 

මාර්ගය අති ින්ම ර ාවනීයි. එදා අපට අතුරු වම්මත ගිණුමක් 

වම්මත කර ගටනීමට අවවථාාවක් ලබා ශනො කන්, ඒ මහජ්න මතය 

පිළිබඳ තක්ශව රුවකට ශනොඑ ුරණු විපක්ෂය පසුගිය වවශර් 

ශනොවටම්බර් මාවශආ 5)වටනි දින ශම් රශේ ජ්නාධිපතිතුමා 

ශකශරිට ජ්නතාව තියපු වි ථවාවය පිළිබඳව කල්පනා කශ   නටහට. 

ලක්ෂ )9ක් ඡන්දදායකයන් ඡන්ද ශපො ට ගිිටන් එතුමා බලයට 

ප්හ ක ්හ, එතුමාශේ මතය පාර්ලිශම්න්තුව තු  ක්රියාවට 

නාවන්නට එවකට සිටි විපක්ෂය අකෘතඥ වුණාය කියා අපට 

වඳහන් කරන්න පුළුවන්. එිට අවවාන රතිලලය වුශඩු පසුගිය 

අශගෝවථතු මාවශආ 4වටනි දින පටවටති මහ මටතිවරණශආදී ඡන්ද 

ශපො ට ගිය ඡන්දදායකයන් විශ  ෂශයන් රාජ්පක්ෂ පවුල 

ශකශරිට තටබූ වි ථවාවය තු  තුශනන් ශදකක බලයක් වනාා 

කිරීමට කටුතතු කිරීමි.  එයට වාධක වූ කාරණා අපි දටක්කා. 

ජ්නාධිපති කාර්ය වාධන බලකාය ප්හ කශ   ශකොශරෝනා ලව කර 

461 462 

[ගරු ඉම්රාන් මහරූෆථ  මහතා] 
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මුළු ශලෝකයම ශව ාශගන කටුතතු කරද්දීි. වර්තමාන ජ්නාධිපති 

ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා, බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට ඒ 

වගකීම පටවරුවා. ඒ ශ ලාශ   පටවටති ඇඳිරි නීතිය,   ශවවඛය 

ගටටලු වටනි ත්හ්හවය  තු  ජ්නතාව ීවව්හ කරන්නට එම බලකාය 

හරහා ග්හත ක්රියා මාර්ග අපි දටක්කා. ඇ්හතටම ශකොශරෝනා 

ලව කශරන් ශලෝකශආ මිනිසුන් ලක්ෂ ගණන් මටශරද්දී, මරණ භය 

ශම් රශේ ශදශකෝටි විසිපන්ලක්ෂයක ීවවිතවලට ඇතුළු ීමම 

වට ටක්ීමමට කටුතතු කශ   අශ්  ජ්නාධිපති ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමා වහ ජ්නාධිපති කාර්ය වාධන බලකාශආ වභාපති බටසිල් 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාි. ශවවඛය ක්ශෂ ්රය වහ ්රක්ෂක අා  භාවිත 

කර සි ක ක  ශමශහුතම නිවා තමි අශගෝවථතු මාවශආ 4වටනි දින 

මහ මටතිවරණයකට මුහුණ ශදන්න පුළුවන්කම ලටබුශඩු. 

ජ්නාධිපතිතුමාශේ ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව ජ්නතාව ව ම්මකට ප්හ 

වුණු නිවා්හ, අග්රාමාතයතුමා ඉදිරිප්හ ක  වටඩ පිළිශව  නිවා්හ,   

බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාශේ ශමශහුතම් ක්රියාවලිය නිවා්හ, 5977 

ශම් රශේ බලයට ප්හ වුණු ශජ්.්ර්. ජ්යවර්ධන ජ්නාධිපතිවරයා 

රකා  කර තිබුණු, කවදාව්හ ශම්  රශේ නටවත තුශනන් ශදකක 

බලයක් ඇති ්ඩුක්වක් හදන්න බටහට කියන කාරණාව ශවනවථ 

කරන්න අපට පුළුවන්කම ලටබුණා. ශම් වනවිට ඒ මතය ශවනවථ 

කරලා, තුශනන් ශදකක බලයක් ඇති ල්හතරීතර පාර්ලිශම්න්තුවක් 

නිර්මාණය කරලා තිශබනවා. අද ්ඩුක් පාර් ථවය ශම් කටුතතු 

ශමශහම කරන ශකොට, විරුද්ධ පාර් ථවය සුපුරු ක විධියට ඔවුන්ශේ 

වටරදි නිවටරදි  කර ගටනීශම් ක්රියාවලිය තු  නිරත ශවලා නටහට 

කියලා වමහර විරුද්ධ පාර් ථවශආ මන්ත්රීවරුන්ශේ රකා වලින් 

අපට පටහටදිලිව ශපශනනවා. අපි හටම ශවලාවකම රශේ 

මහජ්නතාවශේ මතය්හ වමඟ කටුතතු  කරන්න අව යි. මහජ්න 

මතයට එශරිට ශවන කිසිම ශකශනට ට ශම් රට තු  බලය 

පිිටුපවන්න හටකියාවක් නටති  බව පසුගිය මටතිවරණශආදී රකා  

ක ා. අපි දටක්කා, ඒ කාල වකවානුව තු  ශම් රශේ තිබුණු 

ක්රියාවලිය වහ ඡන්දදායකයා ඡන්ද ශපො ට ගිිටල්ලා, රකා  කරපු 

ශද්.  ශම් රශේ මහ බටාට ව ශකොල්ල කාලා, රශේ  ජ්නතාවට 

 ක් ප්හකම ලරුම කර  කන් කාරණාවට  එශරිට ීමම,  හම්බන්ශතොට 

වරාය ජ්නතාවට  අිටමි කරලා ශම් රශේ ජ්ාතික වම්ප්හ විට ණන 

එකට එශරිට ීමම,  වහරාන් වටනි අන්තවාදීන්ට ශම් රට තු  

ක්රියා්හමක ශවන්නට ඉඩ හරිමින් වග කිව ුතතු ්ඩුක්වක් වගකීම 

පටහටර  හටරීශම් ක්රියාවලියට එශරිට ීමම වටනි විවිධ කාරණා වාධක 

කරශගන තමි ඡන්දදායකයන් ඡන්ද ශපො ට ගිිටල්ලා ඒ විධියට 

ඡන්දය  කන්ශන්.  ඒ පණිවුඩයට අවනත ීමශම් වථවභාවශයන් 

ඉක්මවා ගිය විරුද්ධ පාර් ථවයක් තවම්හ ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තු  

කටුතතු කිරීම අති ින්ම ශ ෝකනීය කාරණාවක්.  

අද අශ්  ජ්නාධිපතිතුමා අතුරු වම්මත ගිණුම් මඟින් ශම් රට 

පව්හවාශගන යන්න ක  ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව ශබොශහෝ  

විශ කන විරුද්ධ පාර් ථවයට තිශබනවා.  නමු්හ ශම් රශේ ජ්නතාව 

ඡන්ද ශපො ට ගිිටල්ලා,  ඡන්දය දීලා  වනාා කරපු කාරණාව 

තමි, අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාශේ ක්රියාකාරකම අනුමත කිරීම. ඒ 

කාරණාව නිවා තමි පාර්ලිශම්න්තුශ  තුශනන් ශදකක බලයක් 

ඇති ්ඩුක්වක් හදන්නට  අපට පුළුවන්කමක් තිබුශඩු.  
 

 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 
 රු ඩී.බී. ගහස රත් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜயரத்ன வஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath)  

වමාශවන්න ගරු  නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මට තව 

විනාිවයක කාලයක් ලබා ශදන්න.  

වර්තමාන පාර්ලිශම්න්තුවට පටවශරන කාර්යභාරය තමි, 

රටට ලචිත වයවවථාාවක් ව දීම. අවුරු ක ගණනාවක් තිවථශව  අශ්  

රටට බරක් වන ශලසින් විපක්ෂය විසින් කරන කටුතතු ව ක්වලා, 

අශ්  වගකීම්  නිසි අුතරින් ඉුප කරන්න අපි කටුතතු කරන බව්හ  

මතක් කරමින්, මට ශම් ගරු වභාව ඇමතීමට අවවථාාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට  වථතුතිවන්ත ශවමින්, මාශේ කාාව ශමතටනින් 

අවවන් කරනවා.  

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 Next, the Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi. You have 

seven minutes.  
 
[අ.භා. 5.(0] 

 

 රු මුදිතා ප්රිශ්ා්දින ෙහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) முதிதொ பிொிஸொன்தி)  

(The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi)  

ගරු  නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි,  මට ශම් අවවථාාව ලබා 

දීම වම්බන්ධව  ප මුශවන්ම ඔබතුමාට වථතුතිවන්ත ශවනවා. 

මාශේ මහ්හමයා වන ිටටපු පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී රාජි්හ ශවොිවා 

මහතා ශපො කජ්න ශපරමුණු පක්ෂය බිිට කරන්න්හ, ඒ වාශේම ගරු 

ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා ජ්නාධිපති ධුරයට ප්හ කරන්න්හ 

ග්හ ශවශහව මහන්සිය, ඒ කටප කිරීම ඔබ සියලු ශදනාම දන්නවා. 

අපි ්ඩුක්වක් බිිට ක ා. නමු්හ අශ්  අවාවනාවකට, රශේ 

අවාවනාවකට රාජි්හ ශවොිවා මහතා   අප අතරින් වදහටම ශවන් 

ශවලා ගියා. එදා ම ශගදර අවවථාාශ  අශ්  ශගදරට ්ව ජ්නතාව 

මශගන් ඉල්ලීමක් ක ා,  ශද් පාලනයට පිවිසිලා,  එතුමා 

කරශගන ගිය ඒ කාර්යභාරය  ඉදිරියට්හ කරශගන යන්න කියලා.  

ගරු ජ්නාධිපතිතුමා, ගරු අගමටතිතුමා  ඇතුළු පක්ෂ නායකයන් ඒ 

ඉල්ලීමට ඉඩ දීලා,  ඒ ්වනය මට භාර දීලා, ශද් පාලනය 

කරශගන යන්න මට අවවථාාව ලබා  කන්නා. එතුමන්ලා 

සියලුශදනාටම මම ශම් අවවථාාශ  වථතුතිවන්ත ශවනවා. මාශේ 

මහ්හමයා  ශවනුශවන් ඒ ුතතුකම ඉුප කරන්න, ර්හනපුර 

දිවථ්රික්කශආ  සිාහල, දමි , මුවථලිම් ජ්නතාව ුතතුකශම් මනාපය 

ශලසින්  මනාප )4,933ක්  ලබා දීලා, මා  ශම්  නවවටනි 

පාර්ලිශම්න්තුවට  ශතෝරා ප්හ කර එීමම ගටන ඒ ජ්නතාවට්හ, ඒ 

වඳහා ලදවු ලපකාර ක  සියලුශදනාට්හ  මම  ශම් අවවථාාශ  

හදවතින්ම වථතුතිවන්ත ශවනවා. ඒ වාශේම මම ීවව්හ වන 

ර්හනපුර දිවථ්රික්කශආ ීවව්හ වන ජ්නතාව ශවනුශවන්,  ශ්හ, රබර්,  

ට රුඳු,  ගම්මිරිවථ ශගොවියාශේ ්ර්ථිකය  ක්තිම්හ කිරීම 

ශවනුශවන් මම කටප ශවනවා. ඒ වාශේම, පතල් කර්මාන්තය වටිව 

දිුතණු කර ගන්න මම හඬක් නඟනවා.  ර්හනපුර දිවථ්රික්කශආ, 

රක්වාන ්වනශආ වාවර්ධනය ඉදිරියට ශගනයන්න්හ මම 

බලාශපොශරෝහතු ශවනවා. අලු්හ මන්ත්රීවරුන්ට ඒ වහශයෝගය 

ලබා ශද්වි කියා ගරු ඇමතිතුමන්ලාශගනු්හ, නිශයෝජ්ය 

ඇමතිතුමන්ලාශගනු්හ මා බලාශපොශරෝහතු ශවනවා. වථතුතිි. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

 Next, the Hon. Sujith Sanjaya Perera. You have nine 
minutes.  

 
[අ.භා. 5.(3] 

 
 රු සුජිත් සංජය ගපගර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு சுஜித் சங்ஜய தபவரரொ) 

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ප මුශකොටම මම 

ඔබතුමාට සුබ පතනවා. අද කාා කරන්න මට  ශම් අවවථාාව ලබා 

දීම පිළිබඳව්හ  මාශේ වථතුතිය ඔබතුමාට පිරි නමන්නට ෑන  . මම 

ශම් අවවථාාශ දී විශ  ෂශයන්ම යටියන්ශතොට මටතිවරණ 

ශකොේඨාවශආ රශද් වාසීන්ට්හ වථතුතිවන්ත ශවන්න ෑන . 

ශදවටනි වරට්හ පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කරන්න මට 

463 464 



පාර්ලිශම්න්තුව 

අවවථාාව වලවා  කන් යටියන්ශතොට   ජ්නතාවට්හ, ඒ වඳහා මට 

ලදවු ලපකාර කරපු ක ගල්ල දිවථ්රික්කශආ  හටමශදනාටම්හ  වථතුති 

කරන්න මම ශමය අවවථාාවක් කර ගන්නවා. ඒ වාශේම, මාශේ 

පියාණන් වන ිටටපු රාජ්ය අමාතය ශක්. වින්වන්ේ ශපශර්රා 

මටතිතුමා්හ මම ශම් අවවථාාශ දී සිිටප්හ කරන්න ෑන .  

ශම් අතුරු වම්මත ගිණුම වම්බන්ධව විවිධ අදහවථ හා විවාද අද 

අපට අවන්නට ලටබුණා. ශම් අතුරු වම්මත ගිණුශමන් ඉදිරි මාව ( 

වඳහා වි ාල මුදලක්  ශවන් කරන්න  කටුතතු කරලා තිශබනවා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, අපි දටකපු ශදයක් තමි ශම් 

වඳහා මුදල් ලබා ගන්නා ්කාරය වම්බන්ධශයන් විධිම්හ පටහටදිලි 

කිරීමක් නටහටි කියන එක. අපි දන්නා තරමින් සියයට 74ක් විතර 

ණය මාර්ගශයන් ලබා ශගන පියවන විධියට  තමි ශපන්නුම් 

කරලා තිශබන්ශන්. පසුගිය කාල සීමාව තු දී පවා දටකපු ශදයක් 

තමි හටම දාම අපි අය වටයක් පියවා ගන්න, එශහම නට්හනම් 

අශ්  රශේ වියදම් පියවා ගන්න ශද්ශීය ව ශයනු්හ, විශද්ශීය 

ව ශයනු්හ ණය ලබා ග්හත එක. අවුරු ක ගණනාවක් තිවථශව  අපි 

කශ    ඒක. වර්තමාන රජ්ය යටශ්හ්හ එය තව කරට්හ ඉදිරියට යන 

එක තමි අපට දකින්න තිශබන්ශන්.  

අද ්ඩුක් පක්ෂශආ මටති ඇමතිවරු ඉතාම  සුන්දර ශලෝකයක් 

ගටන අදහවථ දටක්වූවා. ශම් රශේ ජ්නතාවට ්ර්ථික ව ශයන් කිසිම 

පීඩාවක් නටතිව ීවව්හීමමට අවවථාාව ලදා කරනවා කියන එක 

තමි ශබොශහෝ අවවථාාවලදී කාා කශ  . නමු්හ, ශම් ණය බර දිහා 

බලනශකොට, ඒ වාශේම ශගවන්න තිශබන ණය බර දිහා 

බලනශකොට  ශහොඳින්ම ශපනී යන ශදයක් තමි, ශනොශයට ්හ 

්කාරශආ ්ර්ථික අමාරුකමකට,  පසුබ මකට වාශේම ජ්නතාවට 

්ර්ථික ව ශයන් වි ාල ශලව පීඩාවකට ප්හශවන ත්හ්හවයක් 

ලදා ශවනවාය කියන එක. ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, 

මා ඒ වම්බන්ධශයන් දිගින් දිගටම කාා කරන්ශන් නටහට.  

ගරු ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා ්ඩුක්ව පිිටුපවා ග්හතාට 

පවථශව  මටති ඇමතිවරු ගණනාවක්ම ප්හ කරන්න කටුතතු කර 

තිබුණා. කටබිනේ අමාතයවරුන්ට අමතරව රාජ්ය අමාතයවරු  

හතළිවථ ශදශනක් ප්හ කරන්න ශම් වන විට කටුතතු කර 

තිශබනවා. ඒ ප්හ කිරීම් තු ්හ  වාමානයශයන් වාධනීය පට්හතක් 

අපි දකිනවා. යම් යම් කර්මාන්ත -වටවිලි ක්ශෂ ්රය ඇතුළු අනිට ්හ 

කර්මාන්ත- වම්බන්ධශයන් ශවන ශවනම රාජ්ය අමාතයාා  නම් 

කරලා රාජ්ය ඇමතිවරුන්ට ශවන ශවනම වගකීම් පවරා 

තිශබනවා. ශමිට ශහොඳ පට්හතක් ද තිශබනවා. ඒ වාශේම අපි 

දන්නවා, මීට ශපර අශ්  ්ඩුක්ව පටවටති කාලශආ්හ කර්මාන්ත 

වම්බන්ධව එක අමාතයාා යක් තිබුණ බව. ඒ සියලු විෂයයන් එක 

අමාතයාා යක් යටශ්හ ගටවේ කර තිබුණා. වටවිලි ක්ශෂ ්රය වටවිලි 

කර්මාන්ත අමාතයාා ය යටශ්හ්හ, අනිට ්හ අමාතයාා  යටශ්හ ඊට 

අදා  විෂයයන් ගටවේ කර තිබුණු බව අපි දන්නවා, ගරු 

අමාතයතුමනි. ඒ නිවා ශමම ත්හ්හවය තු ්හ විශ  ෂ ශදයක් අපි 

දකින්ශන් නටහට. ශමොකද, යම්කිසි ශකශනට ට වගකීමක් පටවරුවා 

නම්, ඒ ක්ශෂ ්රශආ නම වඳහන් කරන්න අව යතාවක් නටහට. 

ඇමතිවරයට ට වගකීමක් පටවරුවාම ඇමතිවරයාට අව යතාවක් 

තිශබනවා නම්, ඒ වම්බන්ධව ශවොයා බලා තමන්ට ලටබුණු 

ක්ශෂ ්රය ගටන අවධානය ශයොමු කරලා වටඩ කටුතතු ක ා නම්, ඒ 

ක්ශෂ ්රශආ දිුතණුවක් ඇති කරගන්න පුළුවන් වන බව මා ශම් 

අවවථාාශ දී කියන්න ෑන .  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, වටවිලි කර්මාන්ත 

ක්ශෂ ්රය ගටන කාා කරන ශකොට, විශ  ෂශයන්ම ක ගල්ල 

දිවථ්රික්කය නිශයෝජ්නය කරන මන්ත්රීවරයට  හටටියට මම දකිනවා, 

අශ්  දිවථ්රික්කශආ අයශගන් සියයට හටටක්, හට්හත වක් විතර 

්දායම ලබන්ශන් වටවිලි ක්ශෂ ්රශයන් බව. ශ්හ වගාව, රබර් 

වගාව, අනිට ්හ සුළු අපනයන ශබෝග වාශේම කිතුල් කර්මාන්තය 

පිළිබඳ්හ මා කියන්න ෑන . ශම් දවවථවල විශ  ෂශයන්ම කිතුල් 

කර්මාන්තය ගටන ශනොශයට ්හ ශදනා අවධානය ශයොමු කරමින් 

කාා කරන බවක් මම දකිනවා. කිතුල් කර්මාන්තය ගටන කාා 

ක ශ ෝහ, මීට කලිනු්හ කිතුල් කර්මාන්තය දිුතණු කරන්න අපි 

වි ාල වටඩ ශකොටවක් කර තිබුණා. පසුගිය කාල සීමාව තු  

ඇමතිවරුන් වාශේම අමාතයාා  කිිටපයක් හරහා කිතුල් 

කර්මාන්තය වටිව දිුතණු කරන්න ලදවු ලපකාර කර තිබුණු බව අපි 

දන්නවා. අද හුඟශදශනට  ශද්ශීය කර්මාන්ත ගටන කාා කරන 

නමු්හ, ශම් වටවිලි ක්ශෂ ්රයට ශයොමු වන පිරිශවිට යම් අක්ීමමක් 

අපට දකින්න ලටශබනවා, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි. 

අපි ශමොන තරම් ලපකරණ ශබදා  කන්න්හ, ඒ අයට යම් යම් 

පහසුකම් ලබා  කන්න්හ, ණය මුදල් ලබා  කන්න්හ, ශම් 

කර්මාන්තයට ඇතුළු වන රමාණය -විශ  ෂශයන්ම වර්තමාන 

තරුණ පරපුර- අක් ශවලා තිශබනවා. ශමොන තරම් ල්හවාහ 

ග්හත්හ, ශමම කාර්මාන්තය දිුතණු කරන්න බටරි කාරණා 

කිිටපයක් තිශබන බව අපි දන්නවා. එකක් තමි, ශම් 

කර්මාන්තයට ශයොමු වන පිරිශවිට අක්කම. වර්තමාන තරුණ 

පිරිව ශම්වාට ශයොමු වන්ශන් නටහට. ඒ නිවා එය ශලොට  ර ථනයක් 

ශවලා තිශබනවා. ශමොන තරම් පහසුකම් ශදන්න අපි ල්හවාහ 

දටරුවා වුණ්හ වාර්ාක වන්ශන් නටහට. ඒ නිවා  විශ  ෂශයන්ම ශම් 

කර්මාන්තය වම්බන්ධශයන් පවතින මානසික චින්තනය ශවනවථ 

කරන්න ෑන ය කියා මා ිටතනවා. ශම් කර්මාන්තශආ තිශබන 

වටිනාකම පිළිබඳව විශ  ෂශයන්ම තරුණ පිරිව අතර යම්කිසි 

මතයක් ඇති කරන්න ෑන . ඉහ  ්දායමක් ලබන, 

ශගවරවාන්විත රැකියාවක් බවට ප්හ කශ ෝහ එය වාර්ාක 

වයාපාරයක් බවට ප්හ කරගන්න පුළුවන්කම ලටශබනවාය කියන 

කාරණය මා කියන්න ෑන . ශම් වාශේ කරුණු කාරණා, හුඟක් 

ලදාහරණ වටවිලි ක්ශෂ ්රය වම්බන්ධව ලබා ශදන්න පුළුවන්කම 

තිශබනවා. නමු්හ, ශම් අවවථාාශ දී මම දිගින් දිගට ඒ ගටන කාා 

කරන්ශන් නටහට.  

හුඟශදනක් දටන් ශද්ශීය කර්මාන්තය ගටන කාා කරනවා. 

ශද්ශීය කර්මාන්තය ගටන කාා කරන ශකොට, ශබොශහෝශදනට  

කාා කරන්ශන් 5970-5977 කාල සීමාව ගටනි කියා අපි 

දන්නවා. නමු්හ, ඒ කවුරුව්හ කතා කරන්ශන් නටහට, ශම්වා කඩා 

වටුපශඩු ඇි කියලා. ශද්ශීය කර්මාන්තය ඇණ ිටටිශආ ඇි 

කියන පට්හත ගටන හුඟශදශනක් කාා කරන්ශන් නටහට.  හුඟක් 

ශවලාවට ශම් ශද්ශීය කර්මාන්ත, ඒ වාශේම ඒවාට වම්බන්ධ 

වාවථාා, වයවවථාාපිත ්යතන හටම එකක්ම රජ්ශආ මටදිහ්හීමම 

යටශ්හ තමි තිබුශඩු, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි. ඒවා 

රජ්ශආ මටදිහ්හීමම යටශ්හ තිශබන ශකොට සිද්ධ වුශඩු ශමොකක්ද  

අකාර්යක්ෂමතාව නිවා හුඟක් අවවථාාවලදී ඒ කර්මාන්ත සියල්ල 

කඩා වටටීමි සිද්ධ වුශඩු.  ජ්නතාවශේ අව යතාව අනුව, 

ජ්නතාවශේ ඉල්ලුම අනුව වටපුතම ලබා ශදන්න පුළුවන්කමක් 

තිබුශඩු නටහට කියන කාරණය තමි, ශම් ශද්ශීය කර්මාන්ත 

වාශේම රජ්ය මටදිහ්හීමශමන් කරන කර්මාන්ත ද පරිහානියට ලක් 

ශවන්න මූලික ශහ තුව ශවලා තිශබන්ශන්. අශනක් කාරණාව 

ශම්කි.  අශ්  ශද්වල් අපිම නිපදවාගන්න ෑන ය කියන 

වාකල්පය පිළිබඳ හටම අවවථාාවකදීම කාා කරනවා අපි දකිනවා. 

නමු්හ, ශ් ෂ කර්මාන්ත අමාතයාා ය ගටන මම ඔබතුමාට 

ලදාහරණයක් කියන්නම්, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි. 

අද කාා ක  බතික් කර්මාන්තය්හ ඒ වාශේම අ්හයන්්ර 

කර්මාන්තය්හ වම්බන්ධව ශවනම විෂයයන් පවරා, ගටවේ කර, 

රාජ්ය අමාතයවරයට ට බාර දීලා තිශබනවා. ශම් බතික් 

කර්මාන්තය වම්බන්ධව තිශබන ගටටලු පිළිබඳව ශපවද්ගලිකව 

මම දන්නවා. ශම් අවවථාාශ දී මා ඒ කාරණය්හ වඳහන් කරන්න 

ෑන , ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි. ශම් කර්මාන්තය 

දිුතණු කරන්න අද කාා කරනවා, ඒ වාශේම එම නිෂථපාදන පිටරට 

යටීමම පිළිබඳව කාා කරනවා, ශමය හටම තටනටකම වයා් ත 

කරන්න ෑන  කියලා්හ කාා කරනවා. එශහම වමාජ් මතයක් ඇති 

කරන එක ශහොඳි. නමු්හ, ඒක ක්රියා්හමක කරන්න ගියාම 

රාශයෝගික ගටටලුවක් තිශබනවා. එම කර්මාන්තය වඳහා ශහොඳ 

465 466 

[ගරු සුජි්හ වාජ්ය ශපශර්රා මහතා] 
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ත්හ්හවශආ ශරදි අව ය  බව අපි දන්නවා. විශ  ෂශයන්ම ශහොඳ 

ත්හ්හවශආ නිමි ඇඳුම් බිිට කරන්න නම්, ශහොඳ ත්හ්හවශආ ශරදි 

ශගශනන්න ෑන . ඒවා අනිවාර්යශයන්ම විශද්  රටවලින් 

ශගශනන්න අව ය වනවා. ඊට අමතරව ඒවාට අව ය කරන ූෂල්, 

ඊට අව ය කරන ඩි වර්ග ්දි හටම එකක්ම විශද්  රටවලිනුි 

ශගන එන්න සි ක වන්ශන්. එශහම ශගශනන්න  වුණාම ඒවාට අධික 

තීරු බ ක අය කරනවා. ඒ බ ක අක් කශ ෝහ විතරි, එශහම නට්හනම් 

ඒවා වම්බන්ධශයන් වහන ලබා  කන්ශනෝහ විතරි ශද්ශීය 

ව ශයන් ශම් කර්මාන්තය දිුතණු කරන්න පුළුවන් වන්ශන් කියා 

මා කියන්න ෑන , ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි.  

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 
 රු සුජිත් සංජය ගපගර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு சுஜித் சங்ஜய தபவரரொ) 

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

Okay. 

 
ශම් කර්මාන්ත ගටන කාා කරන එක ශහොඳි. ඒ වාශේම 

ශම්වා වම්බන්ධව ජ්නතාව තු  මතයක් ඇති කරන එක ඉතාම 

ශහොඳි කියා මා ශම් අවවථාාශ දී කියනවා. නමු්හ, රජ්ය, 

කර්මාන්ත ඇති කරන්න කර්මාන්තවලට දිරි ශදනවා කි වාට, 

අශනක් පට්හශතන් ර ථනයක් තිශබනවා. ශමොකද, අපි අමු ද්රවය 

නිපදවන්ශන් නටහට; ඩි වර්ග නිපදවන්ශන් නටහට; ශරදි වර්ග  

නිපදවන්ශන් නටහට. ඒ නිවා ශම් අමු ද්රවය ශගශනන ශකොට 

අනිවාර්යශයන්ම වහනයක් වලවා ශදන්න කියන ඉල්ලීම මා ශම් 

අවවථාාශ දී කරන්න කටමටතිි. ශමොකද, එශහම කශ ෝහ විතරි 

ශම් කර්මාන්තය දිුතණු කරන්න පුළුවන් වන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, අවවාන ව ශයන්, මා 

කියන්න ෑන  තව්හ කාරණයක් තිශබනවා. හටම කරුණක්ම 

ශප ගවථවන්න මට කාල ශ ලාව මදි. නමු්හ, මා ශම් අවවථාාශ දී 

කියන්න ෑන  හටමශදනාම පාශහ  කාා ක  දහනව වන 

්ඩුක්රම වයවවථාා වාශ ෝධනය ගටන. දහනව වන ්ඩුක්රම 

වයවවථාා වාශ ෝධනය වම්බන්ධව කාා කරනවා නම්, 599( 

වර්ෂයට යන්න ෑන , ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි. මා 

ිටතන විධියට 599( වර්ෂශආදී තමි ශම් රශේ ශලොට  මතයක් ඇති 

කශ  , විධායක ජ්නාධිපති රමය අශහෝසි කරන්න ෑන  කියලා. 

ඊට පසුව කිිටප වරක්ම අශ්  ිටටපු ජ්නාධිපතිතුමිය, ඒ වාශේම 

වර්තමානශආ සිටින අශ්  අගමටතිතුමා ්දි සියලුශදනා වවර 

ගණනාවක් තිවථශව  ඉඳන්ම මටතිවරණයක් එනශකොට, 

ජ්නාධිපතිවරණයක් එනශකොට -ඒ හටම අවවථාාවකදීම- ශම් 

විධායක ජ්නාධිපති රමශආ තිශබන අිටතකර රතිලල, ඒ වාශේම 

්ඩුක්රම වයවවථාාශ  තිශබන අිටතකර රතිලල ගටන කාා ක  

බව තමුන්නාන්ශව  දන්නවා. එශහම කාා ක ා වුණ්හ කිසිම 

අවවථාාවක ඒවා ශවනවථ කරන්න ූතදානම් වුශඩු නටහට. ඒ වඳහා 

කටුතතු කරපු එකම අවවථාාව 2050 වර්ෂය බව තමුන්නාන්ශව  

දන්නවා , ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි. 2050 වර්ෂශආදී 

තුශනන් ශදකක බලයක් ලටබුණු ශවලාශ  ව්හමන් ගරු 

අග්රාමාතයතුමා, ශජ්.්ර්. ජ්යවර්ධන මටතිතුමාට්හ එහා ගිය විධිශආ 

බලතල තමි එදා ඇති කර ග්හශ්හ. ශමොකද, ශජ්.්ර්. ජ්යවර්ධන 

මටතිතුමාශේ කාලශආ හදපු ්ඩුක්රම වයවවථාාශ  තිබුශඩු 

ජ්නාධිපතිතුමාට ජ්නාධිපතිකම දරන්න පුළුවන් වාර ශදකි 

කියලාි. නමු්හ, එතුමා තුන්වටනි වරට්හ සීමාවකින් ශතොරව එහාට 

යා හටකි වන විධියට වයවවථාාව ශවනවථ කරගන්න කටුතතු ක ා.  

වමහර ශවලාවට, ශම් වාශේ වාශ ෝධනයක අිටතකර රතිලල 

අපට දකින්න ශවන්ශන් තව්හ අවුරු ක 50ක්, 54ක් ගියාට පසුවි. 

ශකොි පට්හශ්හ සිටියා වුණ්හ ශම් රශේ රජ්ාතන්්රවාදය අගයන 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් සියලුශදනාශගන් මා ශම් අවවථාාශ දී 

ශගවරවශයන් ඉල්ලීමක් කරන්න කටමටතිි. දටන් වමහර විට 

ිටතන්න පුළුවන්,  අශ්  නායකතුමා ඉන්නවා. අශ්  

ජ්නාධිපතිතුමා ඉන්නවා. ශමය ශවනවථ කශ ෝහ කිසි ර ථනයක් 

නටහට  කියලා. නමු්හ මම කියනවා, එශව  කිරීශම් අිටතකර 

රතිලල තිශබන බව.  

දහනව වන ්ඩුක්රම වයවවථාා වාශ ෝධනශආ ඉතාම ශහොඳ 

ශද්වල් තිශබනවා. ඒ නිවා අප ඉදිරිප්හ කරපු කාරණා, ශකොමිෂන් 

වභා, ශතොරතුරු දටනගටනීශම් පනත, ඒ වාශේම අශනට ්හ ශද්වල් 

-ශම් හටම එකක් ගටනම- කල්පනා කරන්න කියලා මම ඉල්ලා 

සිටිනවා. ඒ වාශේම අශනට ්හ පක්ෂවලින්, සිවිල් වාවිධානවලින් 

ඉල්ලීමක් කරනවා දහනව වන ්ඩුක්රම වයවවථාා වාශ ෝධනය 

රැකගන්න කියලා. ඒ කටුත්හත අශ්  රශේ අනිවාර්යශයන්ම සිද්ධ 

ශවන්න ෑන . එය ඉතා වටදග්හ කාරණයක් හටටියට ශම් 

අවවථාාශ දී මතක් කරමින්, ශම් අවවථාාව ලබා දීම පිළිබඳ 

ඔබතුමාට නටවත වරක් වථතුතිවන්ත ශවමින් මශේ වකන වථවල්පය 

අවවන් කරනවා, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි.  

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next speaker is the Hon. Premitha Bandara 

Tennakoon. You have seven minutes. 
 
 
[අ.භා.5.42] 

 

 රු ප්රමිත බණ්ඩාර ගත්දනගකෝ්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னவகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 

"තිශබන්ශන් ුතද ීම පරදන්නටද මරු - වටන් කරමි මම මශග 

පණ තිශබන තුරු  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මශේ දිවාගත අ්හතා -

ටී.බී. ශතන්නශකෝන් මටතිතුමා- 594) සිට 5977 දක්වා දුරල්ල 

්වනශආ ශවශනශහබර මන්ත්රීවරයා වුණා. එතුමා පරාජ්යට ප්හ 

වුණාට පවථශව  ඒ කාලශආ පටවතුණු භීෂණය නිවා එතුමාට නටවත 

දුරල්ලට යන්න අවවථාාව ලටබුශඩු එක වතාවි. එශහ  ගිය 

අන්තිම වතාශ  එතුමා දුරල්ල භූමිශආ සිට කියූ අන්තිම කවිශයන් 

ශම් ගරු වභාශ  මශේ ප මු කතාව ්රම්භ කරන්න ලටබීම ගටන 

මම වතුුප ශවනවා; ්ඩම්බර ශවනවා. ඒ වාශේම එතුමා 

ශබොශහොම ්දරශයන්, ශගවරවශයන්, ශවශනහසින් ශම් 

අවවථාාශ දී මම සිිටප්හ කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මට ලටබිලා තිශබනවා 

සුවිශ  ෂි අවවථාාවක්. මට ීවවිතය දීපු, මට ශද් පාලනය ලගන්වපු, 

මට ීවවිතය පිළිබඳ ලගන්වපු, මශේ ීවවිතශආ ීමරයා වන, මශේ 

ගුරුවරයා වන මශේ ්දරණීය අ් පච්චි වමඟ ශම් ගරු වභාශ  

එකට වාිව ශවන්න ලටබීශම්  කර්ලභ අවවථාාව මාතශල් 

දිවථ්රික්කශආ සුවහවක් ජ්නතාව මට ලබා දී තිශබනවා. එම 

ජ්නතාව එම අවවථාාව අප ශදශදනාටම ලබා දී තිශබනවා. ඒ 

පිළිබඳව අශ්  වථතුතිය, ශගවරවය මාතශල් දිවථ්රික්කශආ දුරල්ල, 

ගශල්ශවල, පල්ශල්ශපොල, ර්හශතොට, මාතශල්, ලේගල ්දි සියලු 

්වනවල ජ්නතාවට ශම් අවවථාාශ දී ්දරශයන් පුද කරනවා. 

මශේ ිටශ්හ තිශබන හටඟීම් වකනවලට ශපර ා ඒ ජ්නතාවට වථතුති 

කරන්න තරම් ශලොට  වකන මශේ ශහෝිවශආ නටති ීමම ගටන මම 

කනගාුප ශවනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ශම් කඳවුරට 

නායක්හවය  කන්ශන් ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාි. එතුමා 

ශම් කඳවුරට නායක්හවය ශදන විට ශම් පක්ෂය හදන්න තිරය 

පිුපපව සිට වි ාල වටඩ ශකොටවක් ක , ශවශහව දටරූ, මහන්සිය 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

දටරූ ගරු බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා පක්ෂය ව දීමට ග්හ 

මහන්සිය, කටප කිරීම අපි අශ්  ඇවථවලින්ම දටක්කා. ඒ පිළිබඳව ශ්රී 

ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුශඩු සියලුශදනා ශවනුශවන් එතුමන්ට ශම් 

ගරු වභාශ දී වථතුතිය පුද කරන්න අවවථාාව ලටබීම ගටන අපි වතුුප 

ශවනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මිලියන විසිශදකක් 

ශවනුශවන් ශම් ගරු වභාව නිශයෝජ්නය කරන්න අප ශදසිය 

විසිපවථශදනට ට අවවථාාව ලටබිලා තිශබනවා. අපි ර ථන 

හඳුනාශගන තිශබන්ශන්, ජ්නතාව පට්හශතන් එන ශනෝෂාව 

අනුවි; ලද්ශනෝෂණ අනුවි; ශප පාළි අනුවි. අපි ර ථන විධියට 

හඳුනාගන්ශන් ශනෝෂාකාරයන්ශේ ර ථන, ශප පාළිකාරයන්ශේ 

ර ථන, එශහම නට්හනම් වටඩ වර්ජ්නවලදී එළියට එන ර ථන. 

හටබටි, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ලද්ශනෝෂණ 

කරන්ශන් නටති, ශප පාළි යන්ශන් නටති, වටඩ වර්ජ්න කරන්ශන් 

නටති නමු්හ වටබ  ර ථනවල ශතරපිලා මිරිකිලා ඉන්න අතිමහ්හ 

ජ්නතාවක් ශම් රශේ ඉන්නවා. ඒ ජ්නතාව ඔවුන්ශේ ර ථන හදවශ්හ 

සිර කරශගන ඉන්නවා. ඒ ර ථනවලට විවඳුමක් ශදන්න ඒ 

ජ්නතාවට කාශේව්හ හ හරණක් නටහට. ගරු නිශයෝජ්ය කාරක 

වභාපතිතුමනි, අපි වි ථවාව කරනවා, එම නි ථ ේදතාශ  

පණිවුඩකරුවන් ශවන්න, ශම් මුළු වභාවටම, රටටම ඒ පණිවුඩ  

ශදන්න අප සියලුශදනාට අවවථාාව, අවකා  තිශබනවා කියලා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ශම් රශේ සි ක වන 

බරපත ම අවාධාරණය පිළිබඳ මශේ ප මුවටනි කතාශවන්ම ශම් 

ගරු වභාශ  අවධානය ශයොමු කරවන්න මම බලාශපොශරෝහතු 

ශවනවා. ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, අශ්  රශේ 

අධයාපන රමය අනුව ශමොන පාවලට ගිය්හ ලටශබන්ශන් එකම 

ර ථන ප්රයක්. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have two more minutes. 
 
 රු ප්රමිත බණ්ඩාර ගත්දනගකෝ්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னவகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 

රාජ්කීය විදයාලශආ දරුවාට ලටශබන ර ථනය්හ, දුරල්ල 

රශද් ශආ ශකොනක තිශයන පුාචි පාවලක දරුවාට ලටශබන 

ර ථනය්හ, විල්ගමුශ , හඳුන්ගමුශ  පාවශල් දරුවාට ලටශබන 

ර ථනය්හ එකමි. එිට එක ඉවථපිල්ලක්, එක පාපිල්ලක්, එක 

ඇලපිල්ලක්, එක ශකොම්බුවක්, ශකොමාවක් ශවනවථ නටහට. ඒක 

එශහම ශවන්න ෑන . අපි ඒකට ගරු කරනවා. හටබටි, ගරු 

නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, අශ්  පාවල්වල දරුවන්ට 

ලගන්වන්ශන් ශදවිධියකට, තුන් විධියකට. රාජ්කීය විදයාලශආ 

දරුවාට ලටශබන අධයාපනයම අශ්  ්වනවල, අශ්  ගම්වල අශ්  

අිටාවක  ක් ප්හ දරුවන්ට ලටශබන්ශන් නටහට.   ගම්වල අශ්  

දරුවන්ට ඉාග්රීසි ලගන්වන ගුරුවරු අශ්  පාවල්වලට ලටශබන්ශන් 

නටහට. ඒ පාවල්වල විදයාව ගුරුවරයා නටහට, ගණිතය ගුරුවරයා 

නටහට. මම නිශයෝජ්නය කරන ්වනශආ ව වල ගශමන් කවදාව්හ 

ධවදයවරශයක් බිිට ශවලා නටහට. ඒක ව වල ගශම් දරුවන්ශේ 

ර ථනයක් ශනොශවි. ඒක එශහම ශවන්න බටහට. හටබටි, ශම් රශේ 

වමාජ් රමශආ, අධයාපන  රමශආ තිශබන බරපත  ර ථනයක් 

විධියට අපි ඒක හඳුනා ගන්නවා. පහ වවර, හය වවර දරුවන්ට 

ලද්ශනෝෂණ කරන්න, ශප පාළි යන්න, වටන් පාඨ කියන්න, 

ගුරුවරුන් ඉල්ලන්න හඬක් නටහට. එශහම නම්, ගරු නිශයෝජ්ය 

කාරක වභාපතිතුමනි, මාතශල් දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාව ශවනුශවන් 

අශ්  රාම ඉල්ලීම වන්ශන් අශ්  පාවල්වල දරුවන්ට ඉාග්රීසි 

ගුරුවරුන්, ගණිතය ගුරුවරුන්, විදයාව ගුරුවරුන් ලබාශදන්න 

කියන එකි. කිසිම ශේදයකින් ශතොරව, වමාවට කාරණයකින් 

ශතොරව එකම ර ථන ප්රය ශදනවා නම්, එකම විධියට අශ්  

දරුවන්ට අධයාපනය ලබා දීශම් වගකීම අප සියලුශදනාට 

තිශයනවාය කියන එක අපි මතක් කරන්නට ෑන . 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, එශහම ශනොශවන්නට 

කවදාහරි ශම් දරුවන් වමාජ්යට, ශම් වමාජ් රමයට  ාප කරන 

බව මතක් කරන්නට ෑන .  

 

 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up. 
  
 රු ප්රමිත බණ්ඩාර ගත්දනගකෝ්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னவகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 

ඒ වාශේම, එම දරුවන්  ීවවිතශආ ලබා ගන්නා පරාජ්යන්ට 

වගකියන්නට ශම් වමාජ්යට සි ක වනවා. ගරු නිශයෝජ්ය කාරක 

වභාපතිතුමනි, මම ඔබතුමාට සුබ පතනවා. මශේ  මා කාලශආ 

මි්රයා වන ඔබතුමා  මූලාවනශආ සිටින ශ ලාවක, මශේ  අ් පච්චි 

 ඟ සිටින ශ ලාවක පාර්ලිශම්න්තුශ  මශේ  රාම කාාව සි ක 

කිරීමට අවවථාාව ලටබීම පිළිබඳව මා වතුුප ශවනවා. අද  දුරල්ල 

්වනය නිශයෝජ්නය කරන මහජ්න නිශයෝජිතයන් සියලුශදනා 

ශම් අවවථාාශ   සිටිනවා.  ඒ සියලුශදනාට්හ, අපශේ ජ්යග්රහණය 

වඳහා ලද  - ලපකාර ක  සියලුශදනාට්හ මාශේ වථතුතිය වහ 

ශගවරවය පුද කරනවා. මාතශල් දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට නටවත්හ 

මශේ වථතුතිය වහ ශගවරවය පුද කරමින් මාශේ වකන වථවල්පය 

අවවන් කරනවා. 

   

 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Next, the Hon. Thisakutti Arachchi. You have five 
minutes.  
 

[අ.භා. 2.00] 
 

 රු ිනසකුට්ටි ආරච්චි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  
ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජ්නය කරන නවක මන්ත්රීවරයට  වන මා ඔබතුමන්ට 

මුලින්ම මශේ ශුභාශාවන එක් කරනවා.   5989 - 599( වකවානුව 

තු  අවුරු ක 09්හ, 14්හ අතර  වයශව  සිටි පුාචි ශකොලු ගටටයට  

විධියට මා ශමම ගටලරියට ඇවි්හ,  වභා ගර්භය ශදව බලා සිටියා 

මට මතකි.  එදා  පාර්ලිශම්න්තු කටුතතු පිළිබඳ රාජ්ය 

අමාතයවරයා විධියට මශේ බා් පා කටුතතු ක ා. ගරු ලලි්හ 

ඇතු ්හමුදලි මටතිතුමා, ගරු ගාමිණී දිවානායක මටතිතුමා, ගරු 

ීව.එම්.ශර මකන්ද්ර මටතිතුමා, ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාර 

මටතිතුමා, ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා වටනි දක්ෂ රීමණයන් 

ශම් ල්හතරීතර වභාව තු  අර්ාව්හ කාා පව්හවන අවවථාාවල දී  

මට්හ කවදාහරි ශම් වභාව තු  කාා කිරීමට අවවථාාවක් 

ලටශබනවා නම් කියලා මට සිතුණා. අවුරු ක 30කට පසුව අද මට 

එම වාවනාව ලටබිලා, පුාචි කාලශආ ඇති වුණු එම 

බලාශපොශරෝහතුව ඉෂථට කර ගන්නට ලටබීම පිළිබඳව ශබොශහොම 

වතුුප වන අවවථාාවක් තමි ශම්, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක 

වභාපතිතුමනි.  මට එම අවවථාාව වඳහා මඟ ශපන්වපු අතිගරු 

ජ්නාධිපතිතුමන්ට, ගරු අග්රාමාතයතුමන්ට වහ ්ඩුක් ශපරළියක් 

ඇති කර රශේ නව ගමනකට මඟ ප දූ ගරු බටසිල් රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමන්ට්හ මාශේ වථතුතිය පුද කරනවා. ඒ වාශේම, මා හට 

ශද් පාලන ව ශයන් ලද  ලපකාර ක  ගරු  ෂීන්ද්ර රාජ්පක්ෂ  

469 470 

[ගරු  රමිත බඩුඩාර ශතන්නශකෝන් මහතා] 



2020 අශගෝවථතු 27 

්දරණීය  නායකතුමන්ට්හ, මා හට දටවටන්ත  ක්තියක්, 

ධධර්යයක්  කන් අශ්  දිවථ්රික්කශආ නායකයා වන මාශේ ිටත මි්ර 

වශහෝදර ගරු ශ්හනුක විදානගමශේ මටතිතුමා රධාන 

සියලුශදනාට්හ මාශේ වථතුතිය පුද කරනවා.   

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ශම් අවවථාාශ  දී  

බ කල්ල දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට මා වථතුතිවන්ත ශවන්ශන් නටහට. 

එයට ශහ තුව, වථතුති කරන්නට ඔවුන් මා හට ලබා  කන්ශන් 

තයාගයක් ශනොශවි; ඔවුන් මට පට ඳුශ  රන් ඔුපන්නක් 

ශනොශවි. බ කල්ල දිවථ්රික්කශආ අන්ත අවරණභාවයට ප්හ 

්දරණීය අම්මා තා්හතාශේ, දූ දරුවන්ශේ අනාගතය තමි ඔවුන් 

අවුරු ක පහකට මශේ ශදෝතට භාර  කන්ශන්.   එම නිවා ඔවුන්ට මා 

වථතුති කරනවා ශවනුවට, ඔවුන් ශවනුශවන්  හඬක් නටගීශම් 

වගකීම   මට ලබා දී තිශබනවා. එම වවර පහ ඇතු ත ඌව 

පරණගම, වටලිමඩ  ්වනවල අල ශගොවියා ශවනුශවන්, එ වලු 

ශගොවියා ශවනුශවන්,  බ කල්ල, බඩුඩාරශවල, දියතලාව 

නිශයෝජ්නය කරන එ වලු ශගොවියා, මල් ශගොවියා ශවනුශවන්,  

හල් කම්මුල්ල පහ  මිටියාවශ්හ සිටින, ඒ වාශේම රාවණා 

ඇල්ශලන් පහ  කරඳශගොල්ල, ලුණුගල, පවථවර, ශවොරණාශතොට, 

කන්දකටටිය, මීගහකිවුල, හාලි ඇ  නටමටති ්වන මූලික කර ග්හ 

ගම්මිරිවථ ශගොවියා ශවනුශවන් කාා  කරමින්,  මශේ ්දරණීය 

වශහෝදරයා නිශයෝජ්නය කරන මිටයාගණය, රිදීමාලියද්ශද් ශම් 

රටට බත වපයන ීම වගාකරුවන්, පහතරට සිටින එ වලු 

වගාකරුවන්  ශවනුශවන් කාා  කරමින්, දිවථ්රික්කය මටද  සිටින 

ශ්හ ශගොවියා, වාකාරක වයාපාරිකයා ශවනුශවන්  කාා  කරමින්  

බ කල්ල දිවථ්රික්කය ශවනුශවන් හඬක් නටගීශම් වගකීම  ඔවුන් මට 

භාර දී තිශබනවා.   ඔවුන්ට වථතුති කරනවා ශවනුවට බ කල්ල 

දිවථ්රික්කශආ ්දරණීය ජ්නතාව ශවනුශවන්  එම වගකීම 

හරියාකාරව ඉෂථට කරන බවට ශම් ල්හතරීතර වභාව තු දී මා 

ශපොශරොන් ක ශවනවා.  

අතුරු වම්මත ගිණුමක් ඉදිරිප්හ කිරීම අද - ඊශය ්පු ශදයක් 

කියලා වමහරු ිටතාශගන ඉන්නවා. එශහම නටහට. එය  58)) 

වර්ෂශආ බ්රිතානය  වභාව මඟින් ්රම්භ කරපු ශදයක්. 5935, 

1960, 1961, 1971, 1982, 1988 වහ 5994 කියන කාල සීමා  තු  

අශ්  රශේ ශදොශ ොවථ වතාවක් ශමම අතුරු වම්මත ගිණුම් ඉදිරිප්හ 

කර තිශබනවා.  

වමහර අය අහනවා,  පසුගිය කාලශආ වියදම් කශ   

ශමොනවාටද කියලා. ශකොවි් -59 වවාගතය මුළු ශලෝකයම ශව ා 

ග්හ අවථාාවක, ශලෝකශආ ලක්ෂ ගණන් ශරෝගීන් මිය යද්දී  අශ්  

රශේ ශදොශ ොවථ ශදනට  පමණක් මරණයට ශගො කරු ශවමින්, ශ්රී 

ලාකාව ශේරා ගන්න ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ ජ්නාධිපතිතුමාට 

පුළුවන්කම ලටබුණා. මුඛවාඩම් දාශගන ශගදර ිටටපු අශ්  

මන්ත්රීවරු ඇතුළු අශ්  සියලු ජ්නතාව ශේරා ගන්න අතිගරු 

ජ්නාධිපතිතුමාට පුළුවන්කම ලටබුණා. ඒ කාලය අද සියලුශදනාටම 

අමතක ශවලා තිශබනවා. අපට තර්ක කරන්න පුළුවන්; කාා 

කරන්න පුළුවන්.  හටබටි, අපි සියලුශදනාශේම වගකීම වන්ශන් 

ශම් රට ගටන සිතීමි. අය වටයක් ශගශනන්න බටරි වුණු බව අපි 

දන්නවා. අතුරු වම්මත ගිණුමක් ශගශනන්න බටරි වුණු බව අපි 

දන්නවා. ශමය කාශලෝචිත ර ථනයක්. අපි ිටතුශ  නටහට, ශකොවි් -

59 වවාගතයක් ඇතිශ වි කියලා. හටබටි, එවටනි වයවනයක් 

මධයශආ අතිගරු ජ්නාධිපති ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා  අර 

නීතිය නටහට, ශම් නීතිය නටහට, බලය නටහට  කිය කියා බලාශගන 

ිටටිශආ නටහට.  දන්ශන් නටහට  කි ශ  නටහට. අගමටතිතුමා එක 

පට්හතකට්හ, ජ්නාධිපතිතුමා එක පට්හතකට්හ ඇද්ශද් නටහට.  

 පුව්හ පශතන් දටක්කා  කි ශ  නටහට.  අභිශයෝග සියල්ල හමුශ  

ඒ සියල්ල විඳ දරා ශගන ෑන ම ශදයකට ඔේුප ශවමින් තමි 

අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා ශම් කාර්යය  භාර ග්හශ්හ. ඒ නිවා කවුරු 

ශමොනවා කි ව්හ, ශම් අතුරු වම්මත ගිණුම ඉදිරිප්හ කරමින් 

බලාශපොශරෝහතු වන්ශන් ශම් රශේ රාජ්ය ශව වකයාශේ සිට  ක් ප්හ 

අිටාවක මිනිසුන් ශවනුශවන් කරපු වියදම් ටික පියවා ගටනීමට්හ, 

ඉතිරි මාව කිිටපය වඳහා අව ය මුදල් ශවන් කර  ගටනීමට්හ 

අනුමටතිය ලබා ගටනීම බව මතක තියා ගන්නට ෑන .  ගරු 

නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි,  ශම් කාර්යශආ දී  පක්ෂ විපක්ෂ 

අපි 224ශදනාශේම වගකීම වන්ශන් ඍණා්හමකව  ගිය 

පාර්ලිශම්න්තුව තු  ධනා්හමක ්කල්ප ශගොඩනඟමින් රට 

වථවයාශපෝෂිත කිරීමි කියන කාරණාව මතක් කරමින් මශේ 

වකන වථවල්පය අවවන් කරනවා. ශබොශහොම වථතුතිි. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Harshana Rajakaruna. You have nine 

minutes.  

 
[අ.භා. 2.04] 

       
 රු හසර්ෂණ රාජකරුණා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ශබොශහොම 

වථතුතිි.  මාව ශදකක් වටනි ඉතා ශකටි කාලයක් තු දී වජි්හ 

ශර මදාව මටතිතුමාශේ නායක්හවශයන් ුත්හ වමගි ජ්න 

බලශ ගයට ලාකාව පුරා වහශයෝගය ලබා  කන්, අප ශකශරිට 

වි ථවාවය තටබූ සියලුශදනාටම රාමශයන්ම අශ්  ශගවරවය පුද 

කරනවා. ඒ වාශේම  මා ශකශරිට වි ථවාවය තබා ශදවන 

වතාවට්හ මා පාර්ලිශම්න්තුවට  ශතෝරා ප්හ කර එවූ ගම්පහ 

දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට  මශේ ශගවරවය පුද කරනවා. ඒ වාශේම 

නවවන පාර්ලිශම්න්තුශ  ගරු කාානායකතුමාට්හ,  ගරු 

නිශයෝජ්ය කාානායකතුමාට්හ, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපති 

හටටියට ප්හ වූ ඔබතුමාට්හ මශේ ලණුසුම් සුබ පටතුම් එකතු 

කරනවා.  

අප පසුගිය රජ්ය  අවවාන භාගශආ අතුරු වම්මත ගිණුමක් 

ඉදිරිප්හ කරලා මාව හතරක වාශේ කාලයකට මුදල් ශවන් ක ා. 

ඉන්පසුව පටවති ජ්නාධිපතිවරණශආ දී ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමා ජ්නාධිපති හටටියට ප්හ වුණාට පවථශව  මුළු රටම 

බලාශගන ිටටියා අය වටයක් ඉදිරිප්හ කරලා ජ්නතාවට ඒ කියපු 

වහනාධාර ලබා දීලා ඒ බලාශපොශරෝහතු ඉුප කරාවි කියලා. නමු්හ 

එතුමා ඉවථශවල්ලාම කශ  , පාර්ලිශම්න්තුව කල් තියපු එක. අය 

වටයක් ඉදිරිප්හ කශ   නටහට. ඉන්පසුව නටවත්හ  අතුරු වම්මත 

ගිණුමක් ඉදිරිප්හ කරලා තිශබනවා. ශම් අතුරු වම්මත ගිණුශමන් 
ඉතිහාවශආ කවදාට්හ වඩා වටිව මුදල් රමාණයක ණයක් ලබා 

ගන්න අවවර ඉල්ලා තිශබනවා. ශමතටන දී ශපොිව රශහ ලිකාවට ්හ 

තිශබනවා. අපි බලාශපොශරෝහතු වනවා ්ඩුක් පක්ෂශයන් ඒ 

පිළිබඳව නිවටරදි කිරීමක් ශහෝ  පටහටදිලි කිරීමක් සි ක කරාවි 

කියලා. ශම් අතුරු වම්මත ගිණුමින් බිලියන 5300ක ණයක් ලබා 

ගන්න අවවර ඉල්ලා තිශබනවා වාශේම,  28 වන පිුපශ  තව්හ  

බිලියන 740ක් ණය හටටියට ලබා ගන්නවා කියන එක්හ වඳහන් 

කරලා තිශබනවා.  ඒ නිවා අපට ශපොිව පටහටදිලි කිරීමක් කශ ෝහ 

ශහොඳි, අර  බිලියන 5,300ි, ශම් කියන  බිලියන 740ි ශදකක් 

ද, එශහම නට්හනම් අර බිලියන 5,300ට ශම් බිලියන 740්හ 

ඇතු ්හ වනවාද කියලා.  ශකශව  ශවත්හ, වි ාල මුදල් රමාණයක් 

ණය හටටියට ලබා ගන්න තිශබනවා. එතශකොට ශම් ණය ලබා 

ගටනීශම් දී අපට තිශබන ශලොට ම ගටටලුව තමි අද රශේ තිශබන 

ත්හ්හවය වහ ශලෝකශආ තිශබන ත්හ්හවය. විශ  ෂශයන්ම 

ලාකාශ  ඇති ශවලා තිශබන ්ර්ථික ත්හ්හවය්හ එක්ක ණය 

ශ් ණිගත කිරීම් ඉතා පහ  මේටමක තිශබනවා. එතශකොට, අපට 

ඉතා වටිව ශපොලියකට තමි ණය ලබා ගන්න සි ක ශවන්ශන්. 

්ර්ථික විදයාව අනුව අවදානම - risk එක  - වටිව ිටන්දා තමි 

ලාකාව වාශේ රටක් ණයක් ගන්නශකොට වටිව ශපොලියකට ඒ ණය 

ලබාගන්න සි කවන්ශන්. ශමවටනි කාරණා නිවා අද රශේ ්ර්ථිකය 

ප්හශවලා තිශබන ත්හ්හවයට වඩා භයානක ත්හ්හවයකට 

ඉදිරිශආදී අශ්  රට යන්න ූතදානමක් තිශබන බව පටහටදිලිි.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අද පවතින ශම් ශකොශරෝනා වවාගතය්හ එක්ක රශේ ්ර්ථික 

ත්හ්හවය පිළිබඳව පරීක්ෂා කර බලනශකොට අපට ශපශනනවා, 

්ර්ථිකයට දටවටන්ත  ක්තියක් ලබා ශදන කර්මාන්ත ාලා ශම් 

වනශකොට වටසී ශගන යන බව. මා නිශයෝජ්නය කරන ශදොම්ශප 

්වනශආ කිරිඳිවටල රශද් ශආ තිබුණු ශව වකයන් 700කට වටිව 

රමාණයක් සිටි හි්ාමනී ෆටක්ටරිය මීට දවවථ තුනකට කලින් වවා 

දටම්මා. ශම් එකක් පමණි.  අද ශම් කර්මාන්ත ාලා එකින් එක 

වටසීශගන යන ත්හ්හවයක් තිශබනවා. ශම් වඳහා රජ්ය ශගන ඇති 

පියවර ශමොකක්ද  එශලව රැකියා අිටමි වූ අයට යම් මුදලක් ලබා 

ශදනවා. නමු්හ, ඒ අයට වාධාරණයක් ඉුප කරන්න අව යි ශන්ද  

ඒ ගටන්හ අවධානය ශයොමු කරන්න ෑන .  

ශකොශරෝනා වවාගත ත්හ්හවය නිවා, වාරික මුදල් අය කිරීම 

වම්බන්ධශයන් පසුගිය කාලශආ  රජ්ය විසින් ලීසිා  වමාගම්වලට 

ලපශදවථ ලබා  කන්නා. නමු්හ, එය තවම්හ මහ ශපොශ ොශ  

ක්රියා්හමක වන්ශන් නටහට. ඒකි ඇ්හත. අද ලීසිා වමාගම්වලින් ඒ 

වහනය ලබා ශදන්ශන් නටහට. ශම්ක මම ශපවද්ගලිකව දන්නවා. 

ණයක් අරශගන තිබුණා නම් මාව ශදකකට, තුනකට ඒ ණය වඳහා 

ශපොලිය අය කශ   නටහට. නමු්හ, ඒ මාව තුනට පවථශව  ඒ ණය 

ශපොලිය එක විට අය කරන්න ඒ වමාගම් කටුතතු කර තිශබනවා.  

ණය ශපොලිය අය කර ශනොග්හ මාව තුශන් එය අය කර ග්හතා නම් 

ඊට වඩා ශහොඳි. ශම් විධියට, ්ර්ථික ව ශයන් රශේ වයාකූල 

ත්හ්හවයක් අද ඇති ශවලා තිශබනවා.  

ශලෝක ්ර්ථිකය්හ එක්ක බටලුවාම අපි ඉන්ශන් අවදානම් 

විටත දරුණු ත්හ්හවයකි. ශම් කටුතතු සි ක කරද්දි අපි බටාට  

රමය්හ ්රක්ෂා කර ගත ුතතුි. දටන් ශම් රජ්ය බටාට වලට 

ශනොශයක් නිශයෝග ලබා ශදනවා. නමු්හ, අශ්  බටාට  පද්ධතිය 

්රක්ෂා කර ගනිමින් තමි අපි ඒ වයාපාරිකයන්ට වහනයක් ලබා 

දිය ුත්හශ්හ. එශහම ශනොකර කටුතතු කරලා, අශ්  බටාට  

පද්ධතිශආ අඩා  ීමමක් ශහෝ කඩා වටටීමක් සි කවුශණෝහ අශ්  

්ර්ථිකය මීට්හ වඩා දරුණු ත්හ්හවයකට ප්හශවි. බටාට  

ක්ශෂ ්රය්හ ්රක්ෂා කර ගනිමින් ඒ අයට වාධාරණයක් ඉුපවන 

වටඩ පිළිශව ක් අපි ක්රියා්හමක කරන්න ෑන .  

ශම් අතුරු වම්මත ගිණුශම් අපි දකින සුවිශ  ෂී ශදය තමි, 

2054 වර්ෂයට කලින් දටකපු ත්හ්හවයම පටවතීම. 2054 වර්ෂයට 

කලින් අපි දටක්ශක් පවුල්වාදයක්, පවුල් පාලනයක්. අද ශම් 

මුදල්වලින් සියයට 3)ක් හතරශදශනට ට ශයොමු ශවලා තිශබනවා. 

අද ඉදිරිප්හ කර තිශබන අතුරු වම්මත ගිණුශමන් සියයට 3)ක් -

රුපියල් 500ක් වියදම් කශ ෝහ රුපියල් 3)ක්- වියදම් කරන්ශන් 

හතරශදශනට ටි. ශම් ගරු වභාශ  සිටින මා මි්ර අමාතයතුමන්ලා 

ගටන අපට ශපෝ ඩක් කනගාුපි. 2054 වර්ෂයට කලින් සි ක වුණු 

ත්හ්හවයම තමි දටන් ලදාවන්ශන්. ඔබතුමන්ලාට කරන්න 

ශවන්ශන් බලාශගන ඉන්න එක තමි. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, 

කරුණාකර ඒ අමාතයවරුන්ට්හ කටුතතු ක  හටකි ්කාරයට 

වාධාරණව මුදල් ලබා ශදන්න කියලා. 

 

 රු ගජෝදසට්්ද ප්රනා්දදු ෙහසතා (ෙහසාොර්  අොතය සහස 
ආණ්ඩු පාර්ශ්ව්ගේ ප්රධාාන සංවිධාායකතුො) 
(ைொண்புைிகு வஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்வகொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief Government Whip) 
ෑවා පරණ තටටි. 

 

 රු හසර්ෂණ රාජකරුණා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මම නමක් කි ශ  නටහට ශන්  ඒ ශහොල්මන් නටවත්හ ඇති 

ශවිද කියන භය අපට තිශබනවා.  

 රු ගජෝදසට්්ද ප්රනා්දදු ෙහසතා   
(ைொண்புைிகு வஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඔබතුමා භය ශවන්න එපා. 

 
 රු හසර්ෂණ රාජකරුණා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

අපට ඒ භය තිශබනවා. ඒක වාධාරණි. එවටනි ත්හ්හවයකට 

යන්න අපට අව ය නටහට. ඒ නිවා ඒ වටරදි නිවටරදි කර ශගන 

ඉදිරියට ගිශයෝහ ශහොඳි. ශමොකද, සු ක ව න් එන වාවථකෘතියකට 

ය ශම් අව යතාවක් අපට නටහට. නටවත්හ පවුල් පාලනයකට 

ය ශම් අව යතාවක් නටහට. මුළු වියදශමන් සියයට 70ක්, 80ක් 

හතර පවථශදශනට ට ශබදී යන කාලයක් නටවත ඇති ශවනවාට අප 

කටමටති නටහට.  

මම නව රජ්යට සුබ පතනවා. ශම් වටරැදි නිවටරැදි කරලා, රටට 

වාවනාවන්ත කාලයක් ලදා ශ වා කියා්හ මා රාර්ානා කරනවා. 

වථතුතිි. 

 

 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Nalin Fernando. You 

have five minutes.  
 

[අ.භා.2.5(] 
 

 රු නලි්ද ප්රනා්දදු ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பிரனொந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මට ශම් අවවථාාව ලබා 

දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට වථතුතිවන්ත වනවා. ඒ එක්කම, ඔබතුමා 

නිශයෝජ්ය කාරක වභාපති ධුරයට ප්හ ීමම වම්බන්ධශයන් මශේ  

ශුභාශාවන පිරිනමනවා.  මම ඔබතුමා ශපොිව කාලශආ ඉඳලා 

දන්නවා. ඔබතුමාශේ තා්හතා පවා මම ්්ය කර තිශබනවා. 

ඔබතුමා මා ිටතව්හ පවුලක දරුශවක්. එම නිවා, අද ඔබතුමා 

මූලාවනශආ සිටියදී  පාර්ලිශම්න්තුශ  මශේ මාගල කාාව 

කරන්න ලටබීම ගටන්හ මා වතුුප වනවා.  

මම ජ්ාඇල ්වනය තමි නිශයෝජ්නය කරන්ශන්. ගම්පහ 

දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාව වාශේම ජ්ාඇල ්වනශආ ජ්නතාව මා 

ශකශරිට තටබූ වි ථවාවය නිවා මට රාම වතාවට  පාර්ලිශම්න්තුවට 

එන්න අවවථාාව ලදා වුණා. මට ශම් අවවථාාව ලබාදීම පිළිබඳව  

එාථ ජ්නතාවට වථතුතිවන්ත ශවනවා. ඒ වාශේම අතිගරු 

ජ්නාධිපතිතුමාට්හ, අගමටතිතුමාට්හ, අශ්  පක්ෂශආ වාවිධායක 

බටසිල් රාජ්පක්ෂ ිටටපු අමාතයතුමාට්හ මම ශම් අවවථාාශ දී 

වථතුතිවන්ත වනවා.  එතුමන්ලා විවිධ ක්ශෂ ්රවල අ්හදටකීම් 

තිශබන, විවිධ ක්ශෂ ්ර හරහා රටට යම් ශව වයක් ක  පුද්ගලයන් 

ශමවර පාර්ලිශම්න්තු මටතිවරණයට ඉදිරිප්හ ක  ාා. රශේ 

අනාගතය ශවනුශවන් යම් ශව වයක් කරන්න  වාශේම, 

අනාගතශආදී රශේ රතිප්හති ක්රියාවට නාවන්න අපි වාශේ රාජ්ය 

නිලධාරින්ට්හ මටතිවරණයට ඉදිරිප්හ ශවන්න අවවථාාව ලබා දීම 

පිළිබඳව මම එතුමන්ලාට වථතුතිවන්ත වනවා.  

මම රාජ්ය නිලධාරියට  ශලව ශවශ ඳ අමාතයාා ශආ අවුරු ක 

52ක් ශව වය කර තිශබනවා. ඒ වාශේම, වශතොව ්යතනශආ 

වභාපතිවරයා විධියට මම අවුරු ක 50ක් ශනොකඩව ාා කටුතතු ක ා.  

ලාකා ඉතිහාවශආ, වාවථාාවක එක දිගට අවුරු ක 50ක් ශව වය ක  

එකම වභාපතිවරයා මමි. එිටදී  මශේ ුතතුකම රට ශවනුශවන් 

ඉෂථට ක ා. ඒ නිවා තමි  අපි වාශේ අය ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

එන්න ෑන ය කියා රශේ නායකයන් තීන් ක කශ  . 
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අශ්  ශද්ශීය කර්මාන්ත නඟා සිුපවනවා වාශේම, කෘෂි 

කර්මාන්තය නඟා සිුපවන්න්හ කටප වන බව  අගමටතිතුමා වාශේම 

ශම් ගරු වභාශ  සිටින ගරු මන්ත්රීවරුන් රකා  ක ා. මට තිශබන 

අ්හදටකීම් අනුව මා දන්නවා, අශ්  රශේ ශගොවි මහ්හවරු ලක්ෂ 

55ක් පමණ කෘෂි කර්මාන්තශආ  නියටලී සිටින බව. ඒ ශගොවි 

මහ්හවරුන් ශම් රටට වි ාල ශව වයක් කරනවා. ඒ ශගොවි 

මහ්හවරුන්ශේ නිෂථපාදන ශවශ ඳ ශපො ට ඇවිල්ලා, ශම් රශේ 

පාරිශභෝගිකයන් ඒවා මිලදී ගන්න ශකොට ඒ අයට යම් 

වාධාරණයක් ඉුප ශවනවා නම් තමි අපට ශම් රට ඉවථවරහට 

ශගන යන්න පුළුවන් වන්ශන්. නමු්හ අවාවනාවකට, ශම් ශගොවි 

මහ්හවරුන්ට පසුගිය කාලශආ එක දිගටම තමන්ශේ නිෂථපාදන 

ශවශ ඳ ශපො ට නිට ්හ කර ගන්න බටරිව ගටටලු රාශයකට මුහුණ 

ශදන්න සි ක වුණා. එිට ලල විපාක අශ්  පාරිශභෝගිකයන්ට්හ විඳ 

දරා ගන්න වන බව අපි දන්නවා. ඒකට බලප  එක් ශහ තුවක් 

තමි, අශ්  අවථවටන්නට වතුන්ශගන් හානි සි ක ීමම. ඒ වාශේම 

අවථවනු ශන ා ග්හතාට පසුව වාධාරණ මිලක් ශනොලටබීම්හ, 

අව ය ගබඩා නටති ර ථනය්හ නිවා තමි අශ්  අවථවනුවලින් 

සියයට (0ක් නාවථති වුශඩු. ඒ නාවථතිය මුදල් බවට ප්හ ශවලා, 

ඒක්හ පාරිශභෝගිකයාට ශගවන්න සි කවන ත්හ්හවයක් තමි අද 

ඇති ශවලා තිශබන්ශන්. අපි රජ්යක් විධියට කෘෂි නිෂථපාදනවල 

පිරිවටය අක් කරලා, ශගොවියා  ක්තිම්හ කිරීම තුළින් 

පාරිශභෝගිකයාට වහනයක් ලබාශදන වටඩ පිළිශව ක් ඉදිරිශආදී 

ඇති කරන්න ෑන ය කියන ශයෝජ්නාව මා කරනවා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, අපට ලටබී තිශබන ශම් 

ඉතා සුළු කාලය තු  විෂයයකට අදා ව කාා කරන්න බටහට. රජ්ය 

විසින් ශගොවියා්හ, පාරිශභෝගිකයා්හ ්රක්ෂා කරනු ලබන වටඩ 

පිළිශව ක් අනාගතශආදී ක්රියා්හමක කරන්න ෑන ය කියන 

ශයෝජ්නාව කරමින්, ඔබ සියලු ශදනාටම වථතුතිවන්ත ශවමින් මශේ 

කාාව අවවන් කරනවා. 

 

[අ.භා. 2.59] 

 

 රු ෙධුර විතානගේ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ைதுர விதொனவக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ශ්රී ලාකා 

පාර්ලිශම්න්තුශ  ව්හකාරක නගරය වන ශ්රී ජ්යවර්ධනපුර - 

ශකෝේශේ නගරය නිශයෝජ්නය කරමින් නිශයෝජ්ය නගරාධිපති වහ 

නගරාධිපති ධුර දරා, රාම වරට පාර්ලිශම්න්තුවට ප්හව අද දින 

ශමම ල්හතරීතර වභාව ඇමතීමට ලටබීම මා ලද භාගයයක් ශකොට 

වලකනවා. ඒ වාශේම ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුණට ඡන්දය  කන් 

ශකො ෙ දිවථ්රික් ජ්නතාවට, විශ  ෂශයන් ශකෝේශේ ීමශරෝදාර 

ජ්නතාවට මා ශම් අවවථාාශ දී මශේ ශගවරවනීය වථතුතිය පුද 

කරනවා.   

ලාකාශ  බිිට වූ විශෂථට වාවථතු විදයාඥයට  වන ශජ්ෆථරි බාවා 

මටතිතුමා විසින් සුන්දර දියවන්නාව මටද නිර්මාණය ක  ශ් ෂථඨ 

නිර්මාණයක් වන ශ්රී ලාකා පාර්ලිශම්න්තුවට ඉතිහාවශආ ප මුවටනි 

වතාවට නිවශව  සිට ශබෝේුපවකින් පටමිණීම, මම ලද භාගයයක් 

ශකොට වලකනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, දහවක් දරුවන්ට ශන්හ 

ප දූ ගුරුවරයට  වූ මාශේ පියාණන්ට වහ මවට, ඒ වාශේම ්කාර්ය 

සී.ඩේලි .ඩේලි . කන්නන්ගර මහා රාඥයාට පින්සි ක වන්නට 

නිදහවථ අධයාපනය ලබා ශකො ෙ වි ථවවිදයාලශආ නීති පීඨශයන් 

නීති ලපාධිය හදාරා, වමාජ්ශආ ජ්නතාවශගන් ලද අධයාපනය අද 
මට ශමම වථාානයට එන්න බලව්හ පිුපවහලක් වුණා.  

අප රට රු කරු ්රවථතවාදශයන් ශේරා ගන්න මිටන්ද රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමා වි ාල දායක්හවයක් දටක්වූවා. ඒ ශවනුශවන් එතුමා 

මූලික්හවය ග්හතා. ඒ වාශේම මට්හ ශද් පාලනයට එන්න එතුමා 

වි ාල වහශයෝගයක් ලබා  කන්නා. අපි වාශේ වාමානය පවුල්වල 

අයට ශද් පාලනයට එන්න, දටවටන්ත, බලව්හ ශද් පාලන 

වයාපාරයක් ශගොඩනඟපු බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා්හ මා ශම් 

අවවථාාශ දී ඉතාම ශගවරවශයන් සිිටප්හ කරනවා. එතුමා අපට 

ගුරුවරයට  විධියට ලදවු ලපකාර ක ා. ඒ නිවා රාශද්ශීය 

ශද් පාලනඥයන් වි ාල පිරිවක් අද ශමම ශගවරවනීය වභාව 

නිශයෝජ්නය කරනවා.    

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ශ්රී ලාාකිකයන් වන 

අපට ශලෝකයට හඬ නඟා කියන්න පුළුවන් ශරවඪ ඉ ඉතිහාවයක් 

ශමන්ම ශපොශහොව්හ වාවථකෘතියක් තිශබනවා. නමු්හ පුප 

ශද් පාලන වාසි ශවනුශවන් පාර්ලිශම්න්තු වරරවාදවලට මුවා 

ශවලා අශ්  රට ගටන, අශ්  ඉතිහාවය ගටන වතය විකෘති කර 

ඉදිරිප්හ කරන රකා  ශහ ා දටක, අපි අශ්  රට ශවනුශවන් දිවි 

ිටමිශයන් කටප විය ුතතුි. විශ  ෂශයන්ම 5975ට කලින් අශ්  

රශේ ්ර්ථිකය වි ාල දිුතණුවක් ලබා තිබුණා. විවෘත ්ර්ථිකය්හ 

වමඟ අශ්  රශේ ශද්ශීය කර්මාන්ත වි ාල ශලව කඩා වටුපණ්හ, 

අශ්  අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා එතුමාශේ රතිප්හති රකා නශයන් 

ශද්ශීය කර්මාන්ත නඟා සිුප වන්න රශේ ජ්නතාව වම්බන්ධ කරපු 

ඉතා වටදග්හ ශයෝජ්නා ඉදිරිප්හ ක ා. ඇ්හශතන්ම රාම වතාවට 

තමි රශේ ජ්නතාව සියලු  අමාතයාා  වමඟ, එශහම නට්හනම් 

stakeholdersලා වමඟ වම්බන්ධ වන වටඩ පිළිශව ක් ඇති කශ  . 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, 2054 ජ්නවාරි 

මාවශයන් පවථශව  අශ්  රටට අදා ව වාඛයා ද්හත කිිටපයක් 

වඳහන් කරන්න කටමටතිි. ශලෝක බටාට ශ  'වයාපාර කිරීශම් 

පහසුකශම් දර් කය' අනුව 205(දී 84 වන වථාානශආ තිබුණු අශ්  

ර ට 2057 වන විට 550 වන වථාානයට  ඟා වුණා. නීතිශආ 

්ධිපතය පට්හශතන් ග්හතාම Rule of Law Index අනුව 205(දී 

4( වන වථාානශආ සිටි අශ්  රට 2059දී )) වන වථාානයට ප්හව, 

corruption අතින් ඉහ  ගිය රටක් බවට ප්හ කර තිශබනවා. Ease 

of doing business index එක අනුව 205(දී 85ශවනි වථාානශආ 

සිටි අශ්  රට 2057 ශවනශකොට 507ශවනි වථාානයට ගියා. නමු්හ, 

2059 ශවනශකොට අපි 99වන වථාානයට පටමිණියා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මට තව ත්හපර 30ක් 

ශදන්න. විශ  ෂශයන්ම ශම් ශගවරවනීය වභාශ  ක  ුතතු 

වටදග්හම කටුත්හතක් තිශබනවා. අශ්  රශේ වමහර නීති රීති 

අවුරු ක 40කට වඩා යල් පටනපු, රටට ගට ශපන්ශන් නටති ඒවාි. 

විශ  ෂශයන්ම 5897 අාක 3 දරන  නිශරෝධායන හා ශරෝග 

වට ටක්ීමශම් ්ඥා පනත පවා අපට යාව්හකාලීන කර ගන්නට 

බටරිශවලා තිශබනවා. යට්හ විජිත රටවල් රතික්ශෂ ප ක  වමහර 

නීති තවම්හ අපි වටලඳශගන තිශබනවා. මම ශම් ශගවරවනීය 

වභාවට ශයෝජ්නා කරනවා අශ්  රශේ වාවර්ධනයට බාධා වූ 
අන්න ඒ නීති රීති ටික යාව්හකාලීන කර ගනිමු කියලා.  

ශබොශහොම වථතුතිි. 

 

 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan. 

You have 12 minutes.  

 
[பி.ப. 2.24] 
 

 රු (ආචාර්ය) ීම. රාධාක්රිෂ්ණ්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்) 

(The Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan)  
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கவள, 

ைீண்டும் ஒருமுமற வடபகுதிக்குச் தசன்றிருக்கின்ற இந்தப் 

பதவிமய வகிக்கின்ற உங்கள்முன் வபசுவதற்கொன சந்தர்ப்பம் 

கிமடத்தமைக்கு எனது நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள் 

கின்வறன். அத்துடன், நொன் மூன்றொவது முமறயொகவும் 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

பொரொளுைன்றத்திற்குத் ததொிவுதசய்யப்படுவதற்கு எனக்கு 

வொக்களித்த நுவதரலியொ ைொவட்ட ைக்களுக்கு என்னுமடய 

நன்றிகமள இச்சந்தர்ப்பத்தில் ததொிவித்துக்தகொள்ள 

விரும்புகின்வறன். வைலும், நுவதரலியொ ைொவட்டத்தில் 

வொழ்கின்ற சிங்கள. தைிழ், முஸ்லிம் ைக்களுக்கும் எங்களுமடய 

ைமலயக ைக்கள் முன்னணி ைற்றும் தைிழ் முற்வபொக்குக் 

கூட்டணிமயச் வசர்ந்த அமனவருக்கும் என்னுமடய 

நன்றிகமளயும் நல்வொழ்த்துக்கமளயும் இந்த வநரத்திவல 

ததொிவித்துக்தகொள்ள விரும்புகின்வறன். 

இந்தச் சமப இன்று 3ஆவது முமறயொகக் கூடியுள்ள 

வவமளயிவல, எனது முதல் வபச்மச ஆரம்பிப்பதற்கொன ஒரு  

சந்தர்ப்பம் எனக்குக் கிமடத்திருக்கின்றது. விவசஷைொக, 

எங்கள் பகுதியிவலயுள்ள சில பிரச்சிமனகமள இன்று 

சுட்டிக்கொட்ட வவண்டும். இன்று கணக்கு வொக்குப் பணம் 

சைர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தொலும்கூட, இது நொடளொவிய ொீதியிவல 

வபசப்படுகின்ற விடயைொக இருந்தொலும்கூட, எங்கள் 

ததொகுதியிவலயிருக்கின்ற சில முக்கியைொக பிரச்சிமனகமள 

இந்த வநரத்திவல ததொிவிக்கவவண்டிய கட்டொயம் எங்களுக்கு 

இருக்கின்றது. விவசொய அமைச்சர் அவர்கள் தற்வபொது 

இருப்பதனொல் விவசொயம் ததொடர்பொன சில விடயங்கமள 

இந்தச் சமபயிவல குறிப்பிட  என்னுமடய இந்த வநரத்மதப் 

பிரவயொகித்துக்தகொள்கின்வறன்.  

தகௌரவ அமைச்சர் ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைவக 

அவர்கவள, எங்கள் பகுதியிவலயிருக்கின்ற விவசொயம் 

சம்பந்தைொன பிரச்சிமனகள் பற்றி உங்களுக்குத் ததொியும். 

நுவதரலியொ ைொவட்டம் 365 நொட்களும் விவசொயம் தசய்யும் 

ஒரு பூைியொக இருக்கின்றது. அந்த வமகயில் 2020ஆம் ஆண்டு 

உருமளக்கிழங்கு, ைரக்கறி வபொன்ற பயிர்ச்தசய்மககளுக்கொகக் 

கிட்டத்தட்ட 6,800 தஹக்டயர் ைதிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. 

அதற்குக் கிட்டத்தட்ட 9,300 தைட்ொிக்ததொன் உரம் 

வதமவப்படுகின்றது. ஆனொல், நுவதரலியொ ைொவட்டத்திவல 

உரப் பற்றொக்குமறமய எங்களொல் அவதொனிக்கக்கூடியதொக 

இருக்கின்றது.  

ගරු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමනි, ශම් අවවථාාශ දී ඔබතුමාට ශයොමු 

ක  ුතතු ර ථනයක් තිශබනවා. නුවරඑළිය දිවථ්රික්කශආ ශම් 

වනවිට ශපොශහොර ිටඟයක් තිශබනවා. ඔබතුමා ශම් ශපොශහොර 

ිටඟය ගටන ශවොයා බලලා ඒ ශපොශහොර වපයන්නට කටුතතු කරි 

කියලා අපි බලාශපොශරෝහතු ශවනවා. ශමොකද, ශපොශහොර නටතිව 

කෘෂි කර්මාන්තය කරන්නට අමාරුි කියලා ඔබතුමා දන්නවා.  

 
 රු ෙහි්දාාන්දා අලුත් ෙගේ ෙහසතා (කෘෂිකර්ෙ 
අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைவக - கைத்ததொழில் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of 
Agriculture) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, මට කියන්න ශමොනවාද අව ය ශපොශහොර 

කියලා.  

 
 රු (ආචාර්ය) ීම. රාධාාක්රිෂණ්්ද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
සියලු  ශපොශහොර අව යි. එම්.ෑ.පී. නටහට, යූරියා නටහට, 

ටී.එවථ.පී. නටහට. කිසිම ශපොශහොර වර්ගයක් නුවරඑළිශආ නටහට. 

දවවකට ශපොශහොර ශලොරි 50ක් විතර එන නුවරඑළියට දටන් 

දවවකට ශකො ෙ ඉඳලා එක ශපොශහොර ශලොරියක්ව්හ එන්ශන් 

නටහට.  

 රු ෙහි්දාාන්දා අලුත් ෙගේ ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைவக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ශම් ශවනශකොට අපි අව ය සියලු ශපොශහොර 

ශගන්වලා, යවලා තිශබන්ශන්. මම දටන් කාා කරලා බලන්නම්. 

ඔබතුමා මට විනාිව 4ක් ශදන්න, මම පටහටදිලි කිරීමක් කරන්නම්. 

 
 රු (ආචාර්ය) ීම. රාධාාක්රිෂණ්්ද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
ශහොඳි. ඔබතුමා වටඩ කරන්නට පුළුවන් ඇමතිවරශයක් බව 

මම දන්නවා. ඒ නිවා තමි මම ශකළින්ම අවවථාාශවන් 

රශයෝජ්න අරශගන ඔබතුමාට කි ශ  ශම්ක කරලා ශදන්න 

කියලා. ශපොශහොර නටතිව නුවරඑළිය දිවථ්රික්කශආ වවන්නට 

බටහට; කෘෂි කර්මාන්තය කරන්නට බටහට. නුවරඑළිය රාශද්ශීය 

ශල්කම් කාර්යාලයට අය්හ රශද් ය තමි නුවරඑළිය 

දිවථ්රික්කශආ වටිවශයන්ම කෘෂි කර්මාන්තය කරන්ශන් කියලා අපි 

හඳුනාශගන තිශබනවා.  

இந்த உர விநிவயொகத்மத உடனடியொகச் தசய்வதற்கு 

நீங்கள் எடுக்கின்ற நடவடிக்மகக்கு எனது நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்வறன். அத்துடன், அது நுவதரலியொ 

ைொவட்ட விவசொயிகளுக்குக் கிமடக்கப்தபற வவண்டு 

தைன்பமதயும் நொன் ததொிவித்துக்தகொள்ள விரும்புகின்வறன். 

அவதவபொல, நொங்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற 

ைமலயக ைக்களுமடய வீடமைப்புத் திட்டம் பற்றியும் இங்கு 

வபசவவண்டும். கடந்த கொலங்களிவல "7 வபர்ச் கொணி, 

தனிவீடு" என்ற கருத்திட்டத்மத நொங்கள் 

உருவொக்கியிருந்வதொம். இப்தபொழுது 'சிறிய ைொடிவீடுகள்' 

என்ற அடிப்பமடயிவல வீடுகள் கட்டுவதற்கொன திட்டங்கள் 

வைற்தகொள்ளப்படுவதொக அறிகின்வறொம். இந்த வீட்டுத்திட்டம் 

எவ்வொறு அமையப்வபொகின்றது, ஒரு வருஷத்திற்கு எத்தமன 

வீடுகள் அமைத்துக் தகொடுக்கப்படும் என்ற விஷயங்கமளயும் 

நீங்கள் எதிர்கொலத்தில் எங்களுக்குத் ததொிவித்தொல் நல்லது 

என்று நொன் நிமனக்கின்வறன். ைமலயக ைக்களுக்தகன 

அறிமுகப்படுத்திய "7 வபர்ச்  கொணி, தனிவீட்டுத் திட்டம்" 

என்பவற்மற நீங்கள் ததொடரவவண்டுதைன்று நொங்கள் 

எதிர்பொர்க்கின்வறொம். தகௌரவ சந்திரவசகரன் அவர்கள் 

அமைச்சரொக இருந்த கொலத்திவல உருவொக்கிய இந்தத் 

திட்டத்திற்கு தகௌரவ திகொம்பரம் அவர்கள் அமைச்சரொக வந்த 

பிறகு ஓரளவு அனுசரமண தகொடுத்து, கடந்த அரசொங்கக் 

கொலத்திவல இது தசய்யப்பட்டு வந்தது. இப்வபொது இது 

முழுமையொக நிறுத்தப்பட்டு, 'ைொடி வீடுகள்' என்ற 

அடிப்பமடயில் அது முன்தனடுக்கப்படுவதொக நொங்கள் 

அறிகின்வறொம். ஆகவவ, அதற்கொன நடவடிக்மக 

எடுக்கவவண்டுதைன்று நொன் இந்த சமபயில் 

ததொிவித்துக்தகொள்ள விரும்புகின்வறன். ஏதனன்றொல், 

ைமலயக ைக்கள் இன்றும் 'லயன்'களிவல வொழ்கின்ற 

அவலைொன சூழ்நிமல ததொடர்கின்றது. இதமன ைொற்றுவதற்கு 

நொங்கள் எடுத்த தீர்ைொனங்களுக்கு நீங்கள் ஒத்தொமச 

தகொடுத்து, எதிர்கொலத்திவல திருப்தியொன வீடுகமள 

அமைப்பதற்கொன திட்டங்கமளச் தசய்யவவண்டுதைன்று நொன் 

இந்த வநரத்திவல வகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்வறன்.  

நுவதரலியொ ைொவட்டத்திவல இன்றுகூட ஒரு வபொரொட்டம் 

நடந்திருக்கின்றது. அதொவது,  2014ஆம் ஆண்டு தகௌரவ 

ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ அவர்களின் அரசொங்கக் கொலத்திவல உதவி 

ஆசிொியர்களொகத் ததொிவுதசய்யப்பட்டவர்களுக்கு 2015ஆம் 

ஆண்டு நொன் இரொஜொங்க அமைச்சரொக இருந்த கொலத்திவல 

நியைனம் தகொடுக்கப்பட்டது. இன்றுவமரக்கும் அவர் 

களுக்குொிய சம்பளம் தபறுவதற்கொன சூழ்நிமல 
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ஏற்படுத்தப்படவில்மல. கடந்த கொலத்திவல அவர்களுக்கு 

6,000 ரூபொய் தகொடுக்கப்பட்டது. அதற்குப் பிறகு நொங்கள் 

அதமன 10,000 ரூபொய் ஆக்கிவனொம். இன்னும் அவர்கமள 

ஆசிொிய வசமவக்குள் உள்வொங்குவதற்கொன நடவடிக்மக 

எடுக்கப்படவில்மலதயன்பது வருத்தத்திற்குொிய விஷயைொகும். 

இன்று 600க்கும் வைற்பட்ட உதவி ஆசிொியர்கள் 

நுவதரலியொவிவல ஒரு வபொரொட்டத்மத நடத்தியிருப்பதொக 

நொன் ததொமலக்கொட்சிமூலைொக அறிந்வதன். ஆகவவ, இந்த 

ஆசிொியர்கமள ஆசிொியர் வசமவக்குள் உள்வொங்குவதற்கொன 

நடவடிக்மகமய உடனடியொக எடுக்க வவண்டுதைன்பமதயும் 

நொன் இந்த உயொிய சமபயிவல ததொிவித்துக்தகொள்ள 

விரும்புகின்வறன்.  

அவதவபொல, ைமலயகக் கல்வி ஒன்றியம் என்ற 

அமைப்பொனது, 14 ஆண்டுகளொக ைமலயகத்தின் 

கல்வித்துமறயில் பல்வவறு வசமவகமளச் தசய்துவருவமத 

நொங்கள் அவதொனிக்கக்கூடியதொக இருக்கின்றது. ஆகவவ, 

இந்த ஒன்றியத்தின் எதிர்கொல வளர்ச்சிக்கு நொங்கள் நிச்சயைொக 

உதவி தசய்வவொம். இவ்தவொன்றியம் ைமலயகச் 

சிறுவர்களுக்குக் தகொடுக்கின்ற புலமைப்பொிசில் ைற்றும் 

ஏமனய விடயங்களுக்கு எனது நன்றிமய 

இப்பொரொளுைன்றத்தினூடொகத் ததொிவித்துக்தகொள்ள விரும் 

புகின்வறன். வநற்மறய தினம் பிரதை ைந்திொி அவர்களும் ஒரு 

நல்ல வொழ்த்துச் தசய்திமய அவர்களுக்கு அனுப்பியிருந்தொர். 

அதற்கொக அவருக்கும் எனது நன்றிமய இந்த வநரத்திவல 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்வறன்.  

இந்த அரசொங்கம் உள்ளூர் உற்பத்திமய அதிகொிப்பதற்கு 

முன்தனடுக்கின்ற திட்டைொனது ைிகவும் நல்லததொரு 

திட்டைொகும். கிழங்கு, தவங்கொயம், ைிளகொய் வபொன்ற பல்வவறு 

உணவுப் தபொருட்கமள உள்நொட்டிவலவய உற்பத்தி 

தசய்யவவண்டும் என்ற ஒரு திட்டத்மதக் தகொண்டுவந் 

திருக்கிறொர்கள். இது ஒரு நல்ல திட்டம்; இதமன நொங்கள் 

வரவவற்கின்வறொம். அவதவவமள, அதற்வகற்ற வசதிகமளயும் 

தசய்துதகொடுக்க வவண்டும் என்பமதயும் நொன் இந்த 

வநரத்திவல தசொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்வறன். 

எதிர்கொலத்தில் அரசொங்கம் தகொண்டுவருகின்ற நல்ல திட்டங் 

களுக்கு நொங்கள் எப்தபொழுதுவை ஆதரவொக இருப்வபொம். 

அவதவநரம், அரசொங்கம் தகொண்டுவருகின்ற பொதகைொன 

திட்டங்களுக்கு நிச்சயைொக எங்களுமடய எதிர்ப்மபத் 

ததொிவிப்பதிவல நொங்கள் எந்தவிதத் தயக்கமும் 

கொட்டைொட்வடொம் என்பமதயும் நொன் இந்த வநரத்திவல 

தசொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்வறன்.  

இப்தபொழுது இந்த நொட்டிவல வபசப்படுகின்ற முக்கியைொன 

விடயைொக 19ஆவது அரசியலமைப்புத் திருத்தம் இருக்கின்றது. 

இந்தத் திருத்தம் முழுமையொக ஒழிக்கப்படவவண்டும் என்று 

ஆரம்பத்தில் தசொன்னொலும்கூட, அதிவல இருக்கின்ற நல்ல 

விடயங்கமளயும் புதிய விடயங்கமளயும் வசொோ்த்து 20ஆவது 

திருத்தச் சட்டத்மதக் தகொண்டுவரவவண்டும் என்ற 

அபிப்பிரொயம் இப்தபொழுது அரசொங்கத் தரப்பிவல 

எழுந்திருக்கின்றது. அவ்வொறு இந்த நொட்டு ைக்களுக்கு நன்மை 

பயக்கும் திட்டங்கமளக் தகொண்டுவரும்தபொழுது நிச்சயைொக 

நொங்கள் ஒத்துமழப்வபொம் என்பமதயும் நொன் இந்த வநரத்தில் 

ததொிவித்துக்தகொள்ள விரும்புகின்வறன்.  

கொமலயிவல உமரயொற்றிய சில அங்கத்தவர்கள் "13ஆவது 

திருத்தம் இந்த நொட்டுக்கு ஒவ்வொது" என்று தசொன்னொர்கள். 

ஆனொல், 13ஆவது திருத்தத்தின்மூலைொகத்தொன் இன்று 

நொட்டிவலயிருக்கின்ற சிறுபொன்மை ைக்களுக்கொன ஓரளவு 

அதிகொரத்மதவயனும் தபற்றுக்தகொள்ளக்கூடியதொக இருக் 

கின்றது. வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகள் ைட்டுைல்லொைல், ஏமனய 

பகுதிகளும் ைொகொண சமபகள் மூலைொக அபிவிருத்தி 

தசய்யப்பட்டு வருகின்றன. ைொகொண சமப முமறமை வந்த 

பிறகு கல்வி, சுகொதொரம், தபண்கள் அபிவிருத்தி அவதவபொல 

விமளயொட்டுத்துமற, விவசொயம், பொமத அபிவிருத்தி வபொன்ற 

பல்வவறு திட்டங்கள் அந்தச் சமபகள்மூலைொக 

நிமறவவற்றப்பட்டு வருகின்றன. ைக்களுமடய வதமவகமள 

ஓரளவு பூர்த்திதசய்யக்கூடிய வமகயிவல இன்று அமவ 

இயங்கிவருவதமன நொங்கள் அவதொனிக்கக்கூடியதொக 

இருக்கின்றது.  

 

 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 
 රු (ආචාර්ය) ීම. රාධාක්රිෂ්ණ්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan)  
ஆகவவ, இந்த ைொகொண சமப முமறமையிமன இல்லொைற் 

தசய்வமதவயொ அல்லது இலங்மக - இந்திய ஒப்பந்தத்திமனக் 

கிழித்ததறிவமதவயொ, இந்த இரு நொடுகளுக்குைிமடயிவல 

பிரச்சிமனயிமன உண்டொக்குவமதவயொ எந்தக் கொரணத்திற் 

கொகவும் ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது. சிறுபொன்மை ைக்களுக்கு 

இது வதமவ என்பமதக் கருத்திற்தகொண்டு இதமனப் 

பலப்படுத்தும் விடயங்களிவல அரசொங்கம் ஈடுபட வவண்டும். 

அதற்கொன ஒத்துமழப்மப நிச்சயைொக நொங்கள் தருவவொம். 

அந்த அடிப்பமடயில், '13 பிளஸ்'  தகொண்டுவரப்பட 

வவண்டுதைன்பமத இந்த வநரத்திவல ைிக ஆணித்தரைொக நொன் 

தசொல்லிக்தகொண்டு, எனக்கு இந்தச் சந்தர்ப்பத்மத அளிந்த 

உங்களுக்கு ைீண்டும் எனது நன்றிமயயும் நல்வொழ்த்துக் 

கமளயும் தசொல்லி, நுவதரலியொ ைொவட்டத்தில் தைிழ் 

முற்வபொக்குக் கூட்டணி சொர்பொக 3 அங்கத்தவர்கமளயும், 

இலங்மக முழுதொக 6 அங்கத்தவர்கமளயும் ததொிவுதசய்த 

ைக்களுக்கு ைீண்டும் நன்றி கூறி, என்னுமடய வபச்மச 

நிமறவுதசய்கின்வறன். நன்றி, வணக்கம். 

  
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 The next speaker is, the Hon. (Dr.) (Mrs.) Seetha 

Arambepola. You have seven minutes. 
 

[අ.භා. 2.3(] 
 

 රු (මවාය) සීතා අරගලගපො  ෙහසත්මිය (ියපුණතා 
සංවර්ධාන  වෘත්තීය අධායාපන  පර්ගේෂණ හසා නව ියපැයුම් 
රාජය අොතයතුමිය) 
(ைொண்புைிகு (டொக்டர்)  (திருைதி) சீதொ அரம்வபதபொல - 

திறன்கள் அபிவிருத்தி, ததொழில் கல்வி, ஆரொய்ச்சி ைற்றும் 

புத்தொக்க இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Seetha Arambepola - State Minister 
of Skills Development, Vocational Education, Research and 
Innovation) 
ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ්ඩුක් පක්ෂශආ රධාන 

වාවිධායකතුමා ඇතුළු රජ්ය නිශයෝජ්නය කරන සියලු ජ්නතා 

නිශයෝජිතයනි, විපක්ෂ නායකතුමන් ඇතුළු විපක්ෂය නිශයෝජ්නය 

කරන සියලු ජ්නතා නිශයෝජිතයනි. මාශේ ශම් මාගල කාාශ දී 

බුද්ධ  ාවනශආ චිරවථථිතිය ලශදවා්හ, ඒකීය රාජ්යයක් වහ රටක 

අභිමානය ලශදවා්හ ශකොන්ශද්සි විරිටතව තමන්ශේ ඡන්දය 

භාවිත ක  ශම් රශේ සුවහවක් ඡන්දදායකයන්ට  මශේ ශගවරවය 

වහ රණාමය පුද කරනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අද දවශව  වම්මත කර ගන්නට ඉදිරිප්හ කර තිශබන අතුරු 

වම්මත ගිණුම පිළිබඳ විවාදයට එක් ශවමින්, ශම් රටට ශවවභාගය 

ශගන ් හටකි, ශම් රශේ ්ර්ථිකයට ඉතාම ලලදාීය, වටඩදාීය 

වහභාගි්හවයක් දටක්විය හටකි රාජ්ය අමාතය ධුරයක් දරන මා, ඒ 

රාජ්ය අමාතයාා ය තුළින් ශම් රශේ අනාගත තරුණ පරපුරට 

තාක්ෂණශයන් ඉහ ට ය මට අත ශදමින්, ශම් රටට ට වලතා 

වම්පන්න ජ්නතාවක් බිිට කිරීමට දායක ශවමින්, තමන්ශේ රශේ 

්ර්ථිකයට වක්රියව දායක විය හටකි තරුණ පරපුරක් බිිට කිරීශම් 

කාර්යය ඉෂථට සිද්ධ කිරීමට ශම් රශේ ජ්නතාව ශවනුශවන්  කටප 

වන බවට ශපොශරොන් ක ශවමින් මාශේ මාගල කාාව අරෙනවා. 

ශම් රශේ ජ්ාතික ලලදාීයතාවට, එශහම නට්හනම් රශේ ්ර්ථික 

වර්ධනයට ශම් ්කාරයට වම්මත කරගන්නා අතුරු වම්මත ගිණුම් 

වාශේම, ර ටක ජ්නතාවශේ වහභාගි්හවය, ්ම බලකාශආ 

දායක්හවය අති ින් වටදග්හ ශවනවා. ට වලතා පූර්ණ ජ්නතාවක්, 

එශහම නට්හනම් වෘ්හතීය හටකියා ඇති ජ්නතාවක්, තාක්ෂණය 

තමන්ශේ ඉශගනීමට ලද  කරග්හ ජ්නතාවක් සිටින විට එම ්ම 

බලකාය මඟින් රශේ ්ර්ථිකයට අනගි අවවථාාවක් ලදා 

කරගන්නට හටකි බව  රශේ පාලකයන් දටනගන්නට ෑන .  ර ටක 

මූලය අා ශයන් වාශේම, රශේ ්ම බලකාය මඟින් තාක්ෂණය 

අතින් ලබාගන්න පුළුවන් වන දායක්හවය රශේ ්ර්ථිකය වථාාවර 

කරනවා; දිුතණු කරනවා. එම නිවා වෘ්හතීය දටනුම, විදයා හා 

තාක්ෂණ දටනුම, කාර්මික දටනුම, දරුවන්ශේ අනාගතය ශගොඩ 

නඟන්න වාශේම රට ශගොඩ නඟන්න අව ය ්ර්ථික ශවවභාගයය 

ලදා කර ගන්නට්හ අව ය ශවනවා.  

ශම් රශේ ජ්නතාව ව ම විටම ල්හවාහ කරන්ශන්, තමන්ශේ 

දරුවන් වි ථවවිදයාලය කරා ශගන යන්නටි. ශමොකද, ඔවුන් 

ිටතනවා, තම දරුවන්ශේ රැකියා සුරක්ෂාව තිශබන්ශන්, ්ර්ථික 

සුරක්ෂාව තිශබන්ශන් එවන් වූ අධයාපන ්යතනයකින් 

අධයාපනය ලටබුශවෝහ පමණි කියලා. නමු්හ, එින් පරිබාිටර වූ 

තාක්ෂණික විදයායතනවලින්, කාර්මික විදයායතනවලින් 

ඉශගනශගන තමන්ට ශම් රටට ඉහ  දායක්හවයක් ශදන්න 

පුළුවන් කියන ්කල්පමය වර්ධනය රශේ තරුණ පරපුර තු  අප 

ඇති කරන්නට ෑන . ඒ ශවනුශවන් තරුණ පරපුර ශයොමු 

කරවන්නට ෑන . කාල ශ ලාව සීමා විටත නිවා ශම් කාරණය 

පිළිබඳ ශබොශහෝ විවථතර ශම් කාාශ දී කියන්නට බටහට.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ශම් රශේ වෘ්හතීය 

පුහුණුව ඉහ ට ශගන යන්න ෑන . ශදම පියන්ශේ ශද් පාලන 

වර්ගීකරණයට අනුව දරුවන් ශවන් කරන්ශන් නටතිව, ශකොන් 

කරන්ශන් නටතිව ට මන පක්ෂයකට අිති වුණ්හ, ට මන 

ජ්ාතියකට අිති වුණ්හ, ට මන දහමක් ඇදහුව්හ, ශම් රශේ තරුණ 

පරපුරට එක විධියට වලකමින් ඉහ  වෘ්හතීය අධයාපනයක් ලබා 

දීලා ඔවුන් ශම් රශේ රගමනයට දායක කරගන්නට ශම් සියලු 

වභිකයන්ශේ වහාය මා රාර්ානා කරනවා. මා ිටතනවා අපට එය 

කරන්නට පුළුවන් කියලා. මුදල් පිළිබඳව කරන කාා බහට වඩා 

වටදග්හ වූ ඊට එහා ගිය දායක්හවයක් නිසි වෘ්හතීය දටනුමක් ලබා 

දීම මඟින් රශේ ්ර්ථිකයට ලබා ශදන්නට පුළුවන්.  

ශම් ගරු වභාශ  මශේ මාගල කාාව කරන්නට මට ලටබුණු 

ශම් අවවථාාශ  කියන්නට තව්හ කරුණක් තිශබනවා. යශමට  

වමවථත ජ්ාතිය නිශයෝජ්නය කරන්නට, වමවථත ශ්රී ලාාකීය ජ්නතාව 

නිශයෝජ්නය කරන්නට ශම් වභාවට එන්න ලටබුණු අවවථාාව 

පිළිබඳ සිිට ශනොශකොට තමන්ශේ ජ්ාතිය, තමන්ශේ ්ගම, 

තමන්ශේ රශද් ය ගටන පමණක් කාා කරමින් එම අවවථාාව 

හ ල්ලුවට ලක් කරනවා නම්,  ඉතිහාවය විකෘති කරමින් යම්කිසි 

වටරැදි මතයක් ඉදිරිප්හ කරනවා නම් එය ඔහුශේ භාෂණ අිතිය 

යටි සිතා හටම විටම නි ථ ේදව ඉන්නට අපට බටහට. ශම් රශේ 

අතීතය පිළිබඳ කාා බහක් ශම් වභාශ දී ඇති වුණා, කවුද ශමිට 

මුල් පදිාචිකරුවන්, කාශේ භාෂාවද ශමිට මුල් භාෂාව යනාදි 

ව ශයන්. නමු්හ, ඒ පිළිබඳ නටවත නටවත කාා ශනොකර, ඒ 

පිළිබඳ වාද විවාද ශනොකර ඒ කරුණට අදා  ලිපි ශල්ඛන මා 

සභා ත* කරනවා, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි.  

ඒ පිළිබඳ වටිව විවථතර ෑන ම ශකශනට ට ශම් ලිපි ශල්ඛන 

කියවා දටනගන්නට පුළුවන්. එමඟින්, ඒ කරුණ පිළිබඳ තිශබන 

වටරැදි මතය, වටරැදි අවශබෝධය නිවටරදි කරගන්නට පුළුවන්.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මට ලටබුණු ශම් 

අවවථාාශ  තව්හ කරුණක්  කියන්නට ෑන . සියයට 4.2ක් වූ 

කාන්තා නිශයෝජ්නයක් පමණක් ශම් ගරු වභාශ  තිබුණද, 

කාන්තා නිශයෝජ්නය අක් යටි අවලාද ශනොනඟා, ඡන්ද 

දායකයන්ශගන් සියයට 42ක් වන කාන්තා නිශයෝජ්නය 

ශවනුශවන් ශම් ගරු වභාශ  සිටින සියලු පියවරුන්, සියලු 

වශහෝදරවරුන්, සියලු මිතුරන් -ිටතවතුන්- ශම් රශේ කාන්තා 

පරපුර ශවනුශවන් කරන්නට ෑන  ුතතුකම ඉෂථට සිද්ධ කරන්නට 

එකතු ීම කටුතතු ක  ුතතුි. 

ශම් රශේ කාන්තා ිටාවනය වහ  දරුවන්, දරුවන්, දටරියන් 

අපකාරයට ලක් කිරීමට එශරිටව පවතින නීති රීති යාාර්ාවාදීව 

ක්රියා්හමක කරන්නට, වක්රියව ක්රියා්හමක කරන්නට, නව නීති 

රීති අව ය නම් ඒවා වම්පාදනය කරන්නට අව ය රතිපාදන 

වපයන්නට ෑන . ඒ වාශේම, එවටනි නීති ක්රියා්හමක කිරීශම්දී, 

අපකාරයට ලක් වූ කාන්තාවන්, ිටාවනයට ලක් වූ කාන්තාවන්, 

අපකාරයට ලක් වූ ට ඩා දරුවන් නටවත නටවත්හ ශම් වමාජ්ය තු  

අපහාවයට හා ිටාවනයට ලක් ීමම අවම කරන්නට, ඉතා 

ඉක්මනින් ඒ නක් කටුතතු අවවන් කරන්නට අව ය රතිපාදන 

වකවථ කරන ශමන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වඳහා ශවනම 

කථිකාවක් ශගොඩ නඟන්නට අව ය නම් විශ  ෂ කාරක වභාවක් 

ශහෝ ප්හ ශකොට ශහෝ ඒ පිළිබඳ තීන් ක තීරණ ගන්නා ශලව මා 

ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මට ශම් ලද අවවථාාශ දී 

මා තව්හ විශ  ෂ කාරණයක් කියනවා. ශම් රශේ වෘ්හතිකයන්, ශම් 

රශේ ලගතුන්, වියතුන්, වයාපාරිකයන් ඇතුළු රටට ්දරය කරන 

ශබොශහෝ පිරිවක් ශම් ගරු වභාව තු  පක්ෂ විපක්ෂ ්වනවල වාිව 

ශවලා ඉන්නවා. අටවන පාර්ලිශම්න්තුව විසින් ශම් ශද් යට ලබා 

 කන්නා වූ වටරැදි රතිරූපය නිවටරැදි කරගන්නට අවවථාාව ලබා 

ශදමින් නවවන පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කරන ඔබ 

සියලුශදනා ශම් අති ය ල්හතරීතර වූ ්යතනයට ඒ ල්හතරීතර 

බව නටවත ශගන ඒවි යටි මම බලාශපොශරෝහතු ශවනවා. 

්යතනයක ල්හතරීතර බව රැශකන්ශන්, ්යතනයක 

විනයගරුක බව රැශකන්ශන්, ්යතනයක සු කසුකම්වලට වමාජ්ය 

නිර්ණායක වපයන්ශන් ්යතනය නිශයෝජ්නය කරන පුද්ගලයන් 

අනුවි. ධවදයවරයට  ශවලා, නීතීඥවරයට  ශවලා, වෘ්හතිකයට  

ශවලා  ශකනට  ශගවරවයක් ලබනවා නම්, එය ඉතිහාවය පුරා 

ශමතුවක් කල් ඒ වෘ්හතියට වම්බන්ධ වූ පිරිව විසින් ඒ වෘ්හතියට 

ලබා  කන්  ශගවරවයි, ලබා  කන් නිර්ණායකි. ඒ නිවා අප 

ලබන්නා වූ ඒ ෑන ම වෘ්හතියක ශගවරවය අතීතය පුරා ඒ වෘ්හතිය 

දටරූ මිනිසුන් විසින් ලබා  කන් ශගවරවයි. එය එශව  නම්, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව ශම් රශේ මිනිසුන්ශේ ශගවරවයට පා්ර විය ුතතු, 

රණාමයට පා්ර විය ුතතු තටනක් බවට ප්හ කරගන්නට, ශමිට 

විනයගරුක වාවථකෘතියක් ශගොඩනඟා ගන්නට, ශද් පාලන 

වාවථකෘතියක් ශගොඩනඟා ගන්නට අපි සියලුශදනා එකතු ශවමු 

කියා ශයෝජ්නා කරමින් මා නිහඬ ශවනවා. වථතුතිි.  

481 482 

[ගරු (ධවදය  සීතා අරශෙශපො  මහ්හමිය] 

————————— 
*  පුසත්කාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

Rajapaksha. You have five minutes.  
 

 
[අ.භා. 2.(2] 

 

 රු උපුල් ෙගහස ්දද්ර රාජපක්ෂ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு உபுல் ைவஹந்திர ரொஜபக்ஷ)  

(The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, අද ඉතාම වටදග්හ 

දවවක්. අ්හතනගල්ල ්වනය නිශයෝජ්නය කරමින් ශම් 

ල්හතරීතර වභාව  නිශයෝජ්නය කරන්න අද දවශව  මට අවවථාාව 

ලබා  කන් අ්හතනගල්ල ්වනශආ ශගවරවණීය මහා වාන 

ර්හනයට, ඒ වාශේම අශ්  රාශද්ශීය වභාශ  ගරු ලපවභාපතිතුමා 

රධාන ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට වහ අ්හතනගල්ශල්  ්දරණීය 

ජ්නතාවට වහ ගම්පහ දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට මශේ ශගවරවය පුද 

කරනවා. විශ  ෂශයන්ම ඔවුන් මා ශකශරිට තටබූ වි ථවාවය මා 

අනාගතශආදී්හ ්රක්ෂා කරනවාය කියන එක්හ මතක් කරන්නට 

ෑන .  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, විශ  ෂශයන්ම ශම් රශේ 

රාජ්ය නායකයා ව ශයන් ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා යන 

ගමන් මඟ යන්නට අපි කටුතතු කරනවා. ඒ වාශේම ශම් රශේ 

සුවහවක් ජ්නතාවශේ ්දරණීය නායකයා වූ මිටන්ද රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමා මා රාශද්ශීය වභාශ  වභාපති ධුරය දටරූ කාලශආ අප  

 ක්තිම්හ ක  නිවා තමි අප ශම් ගමන් මඟ එළි ශපශහළි කර 

ග්හශ්හ. විශ  ෂශයන් අශ්  බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා අප ශම් 

තටනට ශගන එන්න වි ාල කාර්ය භාරයක් ක ා. අශ්  අලු්හ 

පක්ෂය හදලා -නිර්මාණය කරලා- ග්රාමීය ව ශයන් වාශේම 

අ්හතනගල්ල ්වනය නිශයෝජ්නය කරපු අප වාශේ පුාචි 

ශද් පාලනඥයන් ශම් ශද් පාලන ගමනට අවතීර්ණ කරවන්න 

එතුමා තා්හතා ශකනට  වාශේ ශලොට  කාර්ය භාරයක් ක ා. ඒ 

වාශේම අශ්  දිවථ්රික්කශආ නායකතුමා -ගරු රවන්න රණතුාග 

මටතිතුමා - ශම් මටතිවරණ වයාපාරශආදී දටවටන්ත කාර්යභාරයක් 

ක ා. ගම්පහ දිවථ්රික්කශආ ප මුවටනි වතාවට තමි එක 

පක්ෂයකින් මන්ත්රීවරුන් දහතුන්ශදශනට  ශමවර ශ්හරී ප්හ 

වන්ශන්. 2055 වර්ෂශආ පටවටති තීරණා්හමක මටතිවරණශආදීව්හ 

අපට ඒ ජ්යග්රහණය ලබා ගන්න බටරි වුණා. එතුමා එතුමාශේ 

්වනය ශකොටවථ කරලා අපට ශබදලා  කන්නා,  මනාප ටික 

අරශගන යන්න  කියලා. ඒ වාශේ පරමාදර්ශ නායකශයක් අශ්  

දිවථ්රික්කයට නායක්හවය ලබා  කන්නා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මම ශම් කාරණය්හ 

මතක් කරලා ශදන්න ෑන . 594) බඩුඩාරනායක මටතිතුමාශගන් 

්රම්භ වූ අ්හතනගල්ල ශද් පාලනය සිරිමාශවෝ බඩුඩාරනායක 

මටතිනිය, කන්ද්රිකා බඩුඩාරනායක ට මාරතුාග මටතිනිය, අනුර 

බඩුඩාරනායක මටතිතුමාශගන් පවථශව  -ඒ අවුරු ක 72 ශද් පාලනය 

තු - ශමොනම ශහෝ පක්ෂයකින් වාමානය පවුලක ශකනට  

අ්හතනගල්ල ්වනය ශවනුශවන් ප මුවටනි වතාවටි ශම් 

ල්හතරීතර වභාව නිශයෝජ්නය කරන්ශන්. අ්හතනගල්ල ජ්නතාව 

අද මට ඒ අවවථාාව ලබා දීලා තිශබනවා. ලාකා ගමනාගමන 

මඩුඩලශආ වටඩ කරපු මශේ තා්හතා වාමානය පවුලක ශකශනක්. 

නමු්හ පිවශප ක නඟිනවා වාශේ අ්හතනගල්ල රාශද්ශීය වභා 

මන්ත්රී ධුරශආ ඉඳලා ශම් දක්වා දිගු ගමනක් මා පටමිණ තිශබනවා. 

අශ්  අ්හතනගල්ල ජ්නතාව වවර 59ක් තිවථශව  -තවම්හ- මා 

සුරක්ෂිතව ්රක්ෂා කරශගන එමින් තිශබනවා. ඔවුන් මා 

ශකශරිට තබපු වි ථවාවය ශහට දවශව ්හ පණ ශමන් ්රක්ෂා 

කරලා අ්හතනගල්ල ්වනය ශක්න්ද්ර වුණු ගම්පහ දිවථ්රික්කශආ 

ජ්නතාවට මහජ්න නිශයෝජිතයට  ව ශයන් මශේ ශව වය ලබා 

ශදනවාය කියා මම මතක් කරන්න ෑන . 

 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

speech.  
 
 රු උපුල් ෙගහස ්දද්ර රාජපක්ෂ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு உபுல் ைவஹந்திர ரொஜபக்ஷ)  

(The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha)  

ශහොඳි, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි.  

අද විශ  ෂශයන්ම ශම් අතුරු වම්මත ගිණුම පිළිබඳ විවාදය 

පටවට්හශවන ශම් ශවලාශ  ඒ ගටන වකනයක් ශහෝ කාා කරන්න 

අපට ශනොහටකි ශ වි, අලු්හ මන්ත්රීවරුන් ව ශයන් අපට යම් යම් 

අදහවථ රකා  කරන්න තිශබන නිවා. රාශද්ශීය වභාශ  ිටටපු 

වභාපතිවරු  හටටියට අපි දන්නවා, රාශද්ශීය වභාශ  අය වටයක් 

ඉදිරිප්හ කරන ශකොට වමාජ්ශආ පහ  වථාරය -ග්රාමීය මේටම- 

ශවනුශවන් තමි ඒ අය වටය ඉදිරිප්හ කරන්ශන් කියලා. ඒ 

වාශේම තමි ශම් අතුරු වම්මත ගිණුශමනු්හ ග්රාමීය මේටම 

ශකශර් අවධානය ශයොමු කර තිශබනවා. ඒ වඳහා තමි අශ්  

බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා වවර ගණනාවක් අපි්හ එක්ක කටුතතු 

කරලා,  ගම වමඟ පිළිවඳරක්  වටඩවටහන ්රම්භ කශ  . ගමට 

ගිිටල්ලා, ගම් වටසියාශේ අදහවථ අරශගන ශම්  රශේ ජ්ාතික 

්ර්ථිකය ශගොඩ නඟන්න එතුමා ගන්නා වූ ල්හවාහය තු  හටම 

කාරණයක් ශකශරිටම අවධානය ශයොමු ක ා. ඒක නිවා අපි 

වි ථවාව කරනවා, අපනයනය හා ග්රාමීය කර්මාන්ත දිරි ගටන්ීමම 

පිළිබඳ ශයෝජ්නා්හ අශ්  අය වටයට ඇතු ්හ කරන්න ෑන  කියලා. 

අය වටය පරතරය පියවාශගන අපට ඒ අනුව කටුතතු කරන්න 

පුළුවන් ශවි කියලා අපි වි ථවාව කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, මට කාා කරන්න තව්හ 

වටිව ශවලාවක් නටති නිවා මා ඉක්මනින් ශම් කාරණය රකා  

කරන්න කටමටතිි. අ්හතනගල්ල ්වනශආ ජ්නතාව වවර 

ගණනාවක සිට කව  ර ථනශයන් පීඩා විඳිනවා. පසුගිය 

මටතිවරණය කාලශආ්හ අප හටම ශකනාම ඒ කව  ර ථනය නිවා 

ශකෝදනාවට ලක් වුණා. ශම් කව  ර ථනය ශකශර් මා ශම් ගරු 

වභාශ  අවධානය ශයොමු කරවනවා. අශ්  දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට 

තිශබන අශනක් ර ථනය තමි, පානීය ජ්ල ගටටලුව. අ්හතනගල්ල 

්වනය වුණ්හ කාලීන ව ශයන් අද පානීය ජ්ල ගටටලුවකට 

මුහුණ දී තිශබනවා.  

අශ්  ගරු රමිත බඩුඩාර ශතන්නශකෝන් මන්ත්රීතුමා කි වා 

වාශේ අධයාපන පහසුකම් වමානව ශබදී යන්නට ෑන . තත 

පිටිවර ගමට්හ, නගරයට්හ එක හා වමානව අධයාපන පහසුකම් 

වයා් ත වුශණෝහ විතරි වාධාරණය ඉුප කරන්න අපට 

පුළුවන්කම ලටශබන්ශන්. ඒ වාශේම, රශේ නීතිය ගටන්හ කියන්න 

ෑන . අපි පීඩා වින්දා, ශම් රශේ නීතිය- 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 
 රු උපුල් ෙගහස ්දද්ර රාජපක්ෂ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு உபுல் ைவஹந்திர ரொஜபக்ஷ)  

(The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha)  

මට තව විනාිවයක කාලයක් ශදන්න, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක 

වභාපතිතුමනි.  

ශම් රශේ විවාහ නීතිය, ශම් රශේ මරණ නීතිය වාශේම, 

ශහල්මේ එකක් නටතුව ඇල්ලුව්හ ශම් රශේ නීතිය එක වමාන 

ශවන්න ෑන . ශම් රශේ අපි දටකපු වටරදිම  ශද් තමි නීතිය 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අවමානව ක්රියා්හමක ීමම. ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, 

මා දීර්න ව  ශයන් කාා කරන්න බලාශපොශරෝහතු වන්ශන් නටහට. 

මට අද මාගල කාාව කිරීමට ශම් අවවථාාව ලබා දීම ගටන 

ඔබතුමාට වථතුතිය පුද කරමින්, මා නිහඬ වනවා. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Then, the Hon. Manusha Nanayakkara. You have nine 

minutes.  

 
[අ.භා. 2.()] 

 

 රු ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ශබොශහොම වථතුතිි, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි.  

ශම් පරිපූරක ඇවථතශම්න්තුව ගටන කාා කරද්දී මුලින්ම 

කියන්න ෑන  කාරණය තමි අශර ල් මාවශආ ඉඳලා වට් තටම්බර් 

මාවය ශවනකල් මුදල් වියදම් කශ   ශකශව ද, ඒ වඳහා තිශබන 

ධනතික බලය ට මක්ද කියන කාරණාව ගටන ශම් දක්වා 

විපක්ෂශආ මන්ත්රීවරුන් කිිටපශදශනට  ර ථන ක ්හ, ශම් වනතුරු 

ඒ වඳහා පිළිතුරක් ලටබුශඩු නටති බව. එම නිවා  එයට පිළිතුරක් 

බලාශපොරා්හතු වන බව මම ශම් අවවථාාශ  දී වඳහන් කරනවා.  

ඒ වාශේම, තව්හ විශ  ෂ කාරණා කිිටපයක් වම්බන්ධශයන් 

ශම් අවවථාාශ  දී මශේ අවධානය ශයොමු කරන්න කටමටතිි, ගරු 

නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි. අද ලද වන කාලශආ ගරු 

කාානායකතුමා මට කි වා,  කාාවකට ශවලාව ශවන් කරශගන   

යම් කාරණයක් පිළිබඳව කාා කරන්න කියලා. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශ  අපි ශදම  භාෂාවටව්හ, ශදම  ජ්ාතියටව්හ, 

මුවථලිම් ජ්ාතියටව්හ -කිසිම ්ගමකට, ජ්ාතියකට- විරුද්ධව 

වකනයක්ව්හ කාා කරන්න ූතදානම් නටහට. අපි ජ්ාතික්හවය 

ශවනුශවන් ශපනී ඉන්න පිරිවක්. ඒ වාශේම අපි අශ්  සිාහලකම, 

අශ්  ශබවද්ධකම, අශ්  රශේ අිතීන් පිළිබඳව ෑන  ශවලාවක 

ශපනී සිටින්න කටමටතිි. නීති රීති අදා  නටති ෑන ම තටනක ඒ 

ශවනුශවන් ශපනී සිටින්න කටමටතිි. එදා සී.ීම. විේශන්ෂථවරන් 
මන්ත්රීවරයාශේ කාාශවන් පටහටදිලි ක  කාරණාව තමි, ගමය 

කරන්න ල්හවාහ ක  කාරණාව තමි ශම් රට ශදම  වටසියන්ශේ 

නිජ්බිම කියන වාකල්පය. එම වාකල්පය තමි නටවත වතාවක් 

ශගන එන්න ල්හවාහ කශ  . ඒකටි අපි විරුද්ධ වන්ශන්. නිජ්බිම් 

වාකල්පය තමි, ශවනම රාජ්ය වාකල්පය තමි තිවථ අවුරුද්දක් 

පුරා ශම් රශේ තිබුණු ුතද්ධයට ශහ තු කාරණා වුශඩු; ශහ තුභූත 

වුශඩු; මූල බීජ් වුශඩු. පසුගිය කාලශආ මිටන්ද රාජ්පක්ෂ ිටටපු 

ජ්නාධිපතිතුමා, ඒ වාශේම හමුදාපතිතුමා ඇතුළු රණවිරුවන් 

ුතද්ධය අවවන් කරලා ශමන්න ශම් නිජ්බිම් වාකල්පය වහ ශවනම 

රාජ්ය වාකල්පය ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශ න්  පමණක් 

ශනොශවි, ශම් බිශමන් මුලිනුපුටා දටම්මා. නටවත වතාවක් ඒ 

මතවාදය පාර්ලිශම්න්තුව ඇතු ට ශගනටල්ලා, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශ  හටන්වා් ගත ක ාම, තව්හ ද ක ගණනාවකට 

පසුව ශලෝක ඉතිහාවය ශදව බලද්දී, ලාකා ඉතිහාවය ශදව බලද්දී, 

ලාකා පාර්ලිශම්න්තු පුවථතක පරීක්ෂා කරද්දී,  ලාකාව නිජ්බිම කර 

ග්හශ්හ ශදම  භාෂාව කාා ක  ජ්ාතිකයන්ය කියන වටරදි 

පූර්වාදර් යක්, වටරදි මතයක් ඇති ශවන්න පුළුවන්.   අන්න ඒක 

වභාගත ීමම ගටන තමි අපි විරුද්ධ වන්ශන්. ඒ ශවනුශවන්   කාා 

ක  වර්හ ීමරශව කර මහ්හමයාට අපි ශබොශහොම වථතුතිවන්ත 

ශවනවා, බය නටතුව ශම් වභාශ  කාා ක  එක ගටන.  අපට 

ශමතටන ර ථනයක් තිශබනවා. ගරු කාානායකතුමා ඒ මතය 

පිළිබඳව  වලකා බලා පසුව ල්හතර ශදන්නම්   කි වාට 

ල්හතරයක්  කන්ශන් නටහට. මන්ත්රීවරශයට ට මත රකා  කරන්න 

පුළුවන් කියලා ඒ කරුණ නිශෂ ධනය කරලා දටම්මා. එශහම නම්, 

ඒක රජ්ශආ මතයද කියලා අපට ර ථනයක් තිශබනවා. ඒක රජ්ශආ 

වථාාවරයද කියලා අපි ර ථන කරනවා. එශහම නම් ඒ ශදම  

නිජ්බිම් වාකල්පය පිළිගටනීම රජ්ශආ වථාාවරයද කියන එකට 

ල්හතරයක් අපි බලාශපොශරෝහතු ශවනවා. ශම් වම්බන්ධශයන් 

පාර්ලිශම්න්තුශවන් පිටත විවාද කරලා, එශහම නට්හනම් මාධය 

වාකච්ඡා තියලා වටඩක් නටහට. පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශ   ශම් මතය 

නිශෂ ධනය කිරීමට අව ය ක්රියාමාර්ග ගන්න කියන කාරණය 

මතක් කරනවා. ඒ වාශේම, මා ශදම  මිනිසුන්ටව්හ, ශදම  

ජ්ාතියටව්හ විරුද්ධ පුද්ගලශයක් ශනොශවි කියන එක්හ මතක් 

කරමින්, ජ්නතාව්හ එක්ක වශහෝදර්හවශයන් ශ්රී ලාාකිකයන් 

හටටියට ීවව්හ ශවන්න අපි ඉතාම කටමට්හශතන් පසු ශවනවාය 

කියන එක්හ මතක් කරමින්, මා එම මාතෘකාශවන් නික්ශමනවා.  

ශම් ශවලාශ  විශද්  රැකියා වම්බන්ධශයන් ර ථනයක් 

තිශබනවා. විශද් ගත ්මිකයන් -විශද්  රටවල දටනට ශව වය 

කරන අය- පිළිබඳව බරපත  ර ථනයක් ලද්ගත ශවලා තිශබනවා. 

එම ්මිකයන්ශේ රැකියා නටහට; ශම් වනශකොට ඒ අයට ්දායම් 

ලටශබන්ශන් නටහට. එම ්මිකයන්ශගන් සියයට (0ක් ශම් 

වනශකොට නීති විශරෝීනව, නියමිත බලප්ර නටතුව විශද් ගතව 

ඉන්න බව විශද්  කටුතතු අමාතයාා ශආ ශල්කම්වරයා පවා ශම් 

වනශකොට පිළිශගන තිශබනවා. එශහම නම්,  බලප්ර නටති නිවා 

දඬුවම් ලබන අයට ශපො ක වමා කාලයක් ලබා ගන්න රජ්යක් 

විධියට ශම් වනශකොට කටුතතු කරලා තිශබනවාද කියන ර ථනය 

අපට මතු ශවනවා. ඒ වාශේම, ඒ අය ශගන්වා ගන්ශන් නටතුව 

ශමච්කර කාලයක් ගතශවලා තිශබනවා. ඒ අය ගටන ශබොශහෝ 

ශවලාවට කියන්ශන් PCR පරීක්ෂණ කරන්න ඒ අයශගන් මුදල් 

අය කරන්න ශවනවා, ඒ වාශේම ලාකාවට ඇවිල්ලා රුපියල්  

7,400 ගාශන් ශහෝටල් ගාවථතු ශගවන්න ශවනවා, charter flights 

අරශගන එනවා නම් එන්න පුළුවන් ්දී ශද්වල්. හටබටි ගෘහ 

ශව වයට ගිය අිටාවක,  ක් ප්හ කාන්තාවන්ට ඒ පහසුකම් නටහට. ඒ 

වාශේම පුාචි පුාචි රවථවාවලට ගිය අයට ඒ පහසුකම් නටහට. 

ලාකාශ  නිශරෝධායනයට ඉඩකඩ නටති නිවා ඒ අය ශගන් වන්ශන් 

නටහට කියන ශකෝදනාව තමි තිශබන්ශන්. ශම් ශවනශකොට ශ්රී 

ලාකා විශද්  ශව වා නිුතක්ති කාර්යාා ශආ පුහුණු මධයවථාාන 

ශදො හක් වවා දමා තිශබනවා. ශම් පුහුණු මධයවථාාන 

නිශරෝධායන මධයවථාාන විධියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන 

එකි අපි කියන්ශන්. ශමම ්මිකයන් වහාම ශගන්වන්න කටුතතු 

කරන්න. ශම්වාට මුදල් වියදම් ශවනවා කියලා කියනවා. විශද්  

ශව වා නිුතක්ති කාර්යාා ශආ ට ශ ේ වන්දි අරමුදශල් බිලියන 

අටකට ්වන්න මුදලක් ශම් ශවනශකොට තිශබනවා. විශද්  ශව වා 

නිුතක්ති කාර්යාා ශආ වමවථත ව්හකම් රමාණය -මුදල් ව්හකම් 

රමාණය- විධියට බිලියන අටක ව්හකමක් තිශබනවා. ඒ වාශේම 

විශද් ගත ශවනශකොට ්මිකයන්ශගන් රක්ෂණය වඳහා මුදල් අය 

කරනවා. එම මුදල් පාවිච්චි කරලා විශද් ගත ්මිකයන් ලාකාවට 

ශගන්වා ගන්න. කබශලන් ලිපට වටටී සිටින ශම් මිනිසුන්ට 

තව කරට්හ වල්ලි වියදම් කරන්න පුළුවන්කමක් නටහට. ඒ නිවා අය 

ශගන්වා ගටනීමට කටුතතු කරන්න කියන එක්හ මතක් කරමින්, 

ශම් ශවනශකොට රැකියා අිටමි ීම සිටින ්මිකයන් වාශේම 

්මිකයන් රැකියාවලට යටීමශම් කටුතතු අිටමි ීම සිටින විශද්  

රැකියා ඒජ්න්සිකරුවන් වම්බන්ධව්හ යම් වහනයක් විශද්  ශව වා 

නිුතක්ති කාර්යාා ය විධියට වටලසිය ුතතුි කියන කාරණාව්හ  

ශම් ශ ලාශ  මතක් කරනවා.  

ලපාධිධාරි ප්හීමම් පිළිබඳව්හ ශම් ශ ලාශ  මතක් කරන්න 

ෑන . පසුගිය ්ඩුක්ව රැකියා 20,000ක් ලබා දීම වඳහා 

ලපාධිධාරින් පුහුණුවට බඳවා ග්හතා. පසුගිය අවුරුද්ශද් අශගෝවථතු 

මාවශආ ඒ අයශේ පුහුණු කාලය අවවන් වුණා. නමු්හ ඒ අයශේ 

ශව වය වථථිර කිරීම සිද්ධ වුශඩු නටහට. ජ්නවාරි මාවශආ තමි ඒ 

අයශේ ශව වය වථථිර කිරීම සිද්ධ වුශඩු. නමු්හ එශව  ශව වශආ 

වථථිර කරද්දී්හ, එතටනින් (3 ශදශනට ට ශම් ශ ලාශ  මතු ශවච්ක 

485 486 

[ගරු ලපුල් මශහ න්ද්ර රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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EPF, ETF ර ථනයම ඇවිල්ලා ශව වශආ වථථිර ීමම පිළිබඳව ර ථන 

මතු වුණා. අලු්හ ්ඩුක්ශවන් පසුගිය මාර්තු මාවශආ 40,000කට 

රැකියා  කන්නා. ඒ අයට ප්හීමම් දීලා අවවාන වුණාට්හ පසුව ඒ 

අයශේ ලපාධිය විශද්  ලපාධියක් ීමම, ශපවද්ගලික ලපාධියක් ීමම 

වහ EPF, ETF යනාදී කාරණා මත ඒ අය නුසු කවථවන් බවට ප්හ 

ක ා. ඒ වඳහා අභියාකනා ඉදිරිප්හ කිරීශමන් පසු තව 50,000ක් 

බඳවා ගන්න ජ්නාධිපතිවරයා කටුතතු කර තිශබන බව අපට 

දටනගන්න ලටබුණා.  අභියාකනා භාර ශදන්න පුළුවන් ශවන්ශන් 

EPF, ETF  ර ථනයට වම්බන්ධ අයට විතරි. අශනක් කාරණා 

වම්බන්ධව අභියාකනා භාර ගටනීම ශම් ශවනශකොට රාශද්ශීය 

ශල්කම් කාර්යාල මඟින් සිද්ධ ශවන්ශන් නටහට. ඒ නිවා ඒ අය 

පිළිබඳව්හ -දටනට රතික්ශෂ ප ීම සිටින කඩුඩායම පිළිබඳව්හ- 

අවධානය ශයොමු කරන්න කියලා  ශම් ශ ලාශ    ශම් ගරු 

වභාශවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, 205) - 2020 අවුරු කවල 

වටුප්  වටිව කිරීම් සිද්ධ වුණා, රාජ්ය ශව වකයන්ට රුපියල් 

50,000ක වටුප්  වටිවීමමක්, විධායක නිලධාරින්ට රුපියල් 

54,000ක දීමනාවක් ව ශයන්. වටුප්  විෂමතා ඉව්හ කිරීශම් දී 

රුපියල් 3,000 සිට 23,000ක් දක්වා වටුප්  ඉහ  ය ම් සිද්ධ වුණා. 

නමු්හ ශම් ්ඩුක්ව ජ්නවාරි මාවශආ ප මුවටනි දා ඉඳලා වටුප්  

ඉහ  ය ම වහාම නතර කරන්නට ශය කණා. ඒ වාශේම 205) 

ඉඳලා 2020 දක්වා වි්ාම වටුප්  වර්ධක පසුගිය ජ්නවාරි මාවශආ 

ප මුවටනි දා ඉඳලා ිටමිශවන්න තිබුණා. නව රජ්ය ජ්නවාරි 

මාවශආ ප මුවටනි දා නිට ්හ ක  කරශල්ඛයක් හරහා වි්ාම 

වටුප්  ඉහ  ය ම වහාම ක් පා ක කරනු ලටබුවා. ශම් පිළිබඳව්හ 

වහාම අවධානය ශයොමු කරන්න කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ 

වාශේම ්බාධිත රණ විරුවන්ශේ දීමනා, ශපොලීසිශආ දීමනා 

වාශේම රාජ්ය ශව වකයන්ට වහ වි්ාමිකයන්ට මූලය ක්ශෂ ්රය 

තු  ඇති ීම තිශබන ගටටලු වම්බන්ධව වහාම අවධානය ශයොමු 

කරන්න කියා අපි මතක් කරනවා.  

ඊ ඟට, වතු කම්කරුවන්ට රුපියල් 5,000ක ධදනික වටුපපක් 

ශදනවා කි වාට, තවම රුපියල් 5,000ක් ශදන ත්හ්හවයක් 

ශපශනන්නට නටහට කියන කාරණය්හ මම ශම් ශ ලාශ  මතක් 

කරනවා. ඒ වාශේම පසුගිය මටතිවරණ වමශආ -

ජ්නාධිපතිවරණයට කලින්- අශ්  රජ්ය යටශ්හ වයාපෘති වහකාර 

ප්හීමම් ලබා  කන්නා. එම ප්හීමම් මටතිවරණ ශකොමිවශම් 

වභාපතිවරයා නතර කශ  , මටතිවරණය ශහ තු ශකොටශගනි. 

නමු්හ මටතිවරණය අවවන් වුණාට පසුව එම ප්හීමම් නටවත ලබා 

දීම සිද්ධ වුශඩු නටහට කියන කාරණාව්හ මම මතක් කරනවා.   

අද  ශමම ඇවථතශම්න්තු මුදල් අනුමත කර ගටනීමට අදා  

විවාදශආ දී අපි විශ  ෂශයන්ම මතක් ක  ුතතු ශදයක් තිශබනවා.  

එනම්, පසුගිය ජ්නාධිපතිවරණයට ඉවථශවල්ලා ශම් රශේ වාවර්ධන 

වයාපෘතිවලට දායක ශවච්ක ශකොන්්රා්හකරුවන්ශේ මුදල් ශගීමම 

ශම් වනතුරු සිද්ධ ශවලා නටහට කියන කාරණය.  නමු්හ පසුගිය දා 

පටවටති   මටතිවරණය අවථශව  ක  වටඩවල බිල්ප්හ පියීමම සිද්ධ 

ශවලා තිශබනවා. එතටනදී එම රාශද්ශීය ශල්කම් කාර්යාලවල  

රමුඛතා වටඩ පිළිශව ක් නිශයෝජ්නය කරන්ශන් නටතිව නටවත 

වතාවක් අලු්හ ශකොන්්රා්හකරුවන්ට වල්ලි ලබා දී, පටරණි 

ශකොන්්රා්හකරුවන්ට වල්ලි ලබා ශනොදීම පිළිබඳව අපි අපශේ 

අරවාදය ප  කරනවා. ඒ පිළිබඳව්හ වහාම අවධානය ශයොමු 

කරන්න කියන කාරණය මතක් කරමින් මශේ කාාව අවවන් 

කරනවා. තමුන්නාන්ශව ලා සියලුශදනාටම වථතුතිි. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. W. D. Sahan Pradeep Withana. You 

have five minutes.  

[අ.භා. 2.44] 

 
 රු එම්.ඩේලිේ.ඩී. සහස්ද ප්රදී්  විතාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதொன)  

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

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මුලින්ම ඔබතුමාට 

මාශේ ශුභාශාවන පිරිනමනවා. ඇ්හතටම අද මට සුවිශ  ෂී දවවක්. 

ශමොකද, ශම් ල්හතරීතර පාර්ලිශම්න්තුව ්මන්්රණය කරන්න අද 

මට අවවථාාව ලටබුශඩු, විශ  ෂශයන්ම මහර ්වනශආ ්දරණීය 

ජ්නතාව මා හට ලබා  කන් ජ්නවරම නිවාි. ශදවරක්  රාශද්ශීය 

වභාශ  වභාපතිවරයා හටටියට්හ, ප ා්හ වභා මන්ත්රීවරයට  

හටටියට්හ  මා ප්හ කරශගන, ශමවර මහ මටතිවරණශආ දී මහර 

්වනය රමුඛ ගම්පහ දිවථ්රික්කශආ 97,(9(ක ිතිහාසික ඡන්ද 

රමාණයක් මට ලබා  කන් ්දරණීය ජ්නතාව නිවාි  අද මට ශම් 

අවවථාාව ලටබුශඩු.     

මුලින්ම, මා හටදූ වටඩූ ශදමාපියන්ට වථතුතිවන්ත ශවනවා. ඒ 

වාශේම මා අධයාපනය ලටබූ කඩවත මහාශබෝධි විදයාලය වහ 

කඩවත මධය මහා විදයාලය්හ මා ශගවරවශයන් සිිටප්හ කරනවා. 

මා ශද් පාලනයට ශගන ් අතුල නිමලසිරි ජ්යසිාහ මටතිතුමාට්හ, 

මට ශගොඩක් ලදවු ක  රාශද්ශීය වභාශ  වභාපතිතුමා ඇතුළු එිට 

සියලු මන්ත්රීතුමන්ලා වහ මන්ත්රීතුමියන්ලාට්හ, අශ් ක්ෂක 

මහ්හම මහ්හමීන්ට්හ, ගම්පහ දිවථ්රික්කශආ සියලු 

මන්ත්රීතුමන්ලාට වහ මන්ත්රීතුමියන්ලාට්හ, මහර ්වනශආ  

තරුණ කාන්තා වාවිධාන  ාඛාව වහ අනුබද්ධ වාවිධානවල සියලු  

නිලධාරි මහ්හම මහ්හමීන්ට්හ මශේ වථතුතිය පුද කරනවා. 

විශ  ෂශයන්ම, මශේ මිතුරන් මට ශගොඩක් ලදවු ක ා. ඒ 

සියලුශදනාට්හ මශේ වථතුතිය හා ශගවරවය පුද කරනවා. ශ්රී ලාකා 

ශපො කජ්න ශපරමුණ බිිට කරලා, මන්ත්රී ධුරයක් දක්වා මා ශගන ් 

අශ්  පක්ෂශආ නිර්මාතෘ, එිට ජ්ාතික වාවිධායක ගරු බටසිල් 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට අශන්ක වාරයක් මශේ වථතුතිය පුද කරනවා. 

එතුමාට මශේ ශගවරවය පුද කරනවා. ශමොකද, එතුමා තමි මා 

ප ා්හ වභා මටතිවරණයට ඉදිරිප්හ කශ  . ඒ වාශේම 

පාර්ලිශම්න්තු  මටතිවරණය වඳහා්හ අශ් ක්ෂකයට  ශලව ඉදිරිප්හ 

වන්නට එතුමා මට  අවවථාාව ලදාකර  කන්නා.   

ගම්පහ දිවථ්රික් නායක ගරු රවන්න රණතුාග මටතිතුමා අප  

රැක බලා ග්හතා; අපට මඟ ශපන්නුවා. එතුමාට්හ මශේ ශගවරවය 

පුද කරනවා. අශ්  ගරු අග්රාමාතය මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා හටම 

දාම අප ධධර්යව්හ ක ා. එතුමා අශ්  ශවවණටල්ල වාශේ  ඟින් 

සිටියා. එතුමාට්හ මශේ ශගවරවය පුද කරනවා.  ගම්පහ දිවථ්රික් 

වම්බන්ීනකරණ කමිුපශ  වභාපතිවරයා හටටියට මා ප්හ ක  

අතිගරු ජ්නාධිපති ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ මශේ 

ශගවරවය පුද කරනවා, අපි වාශේ නවක මන්ත්රීවරුන්ට එවටනි 

අවවථාාවක් ලබා දීලා දිවථ්රික්කය ශවනුශවන්, රට ශවනුශවන් වටඩ 

කරන්න අවවථාාව වලවා දීම පිළිබඳව මම නටවත නටවත්හ 

එතුමාට වථතුතිවන්ත ශවනවා. 

මට කාා කරන්න තිශබන ශවලාව අක්ි.  නමු්හ ශම් අතුරු 

වම්මත ගිණුම  පිළිබඳව කාා කරන ශවලාශ  මම කාරණා 

කීපයක් කිව ුතතුි. අමාතයාා  වඳහා ශවන් කර ඇති 

පුනරාවර්තන වියදම් හා රාේධන වියදම් පිළිබඳ විවථතර ශමම 

අතුරු වම්මත ගිණුම තු  වඳහන් කර තිශබනවා.  ශම් මුදල් 

ලලදාීය ශලව වියදම් කරලා අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා 

බලාශපොශරෝහතු වන,  ශවවභාගයශආ දටක්ම  රතිප්හති රකා ය 

යාාර්ායක් බවට ප්හ කරන්න ඉදිරි කාලය තු දී අපට හටකි ශවි 

කියා මා වි ථවාව කරනවා. පුනරාවර්තන වියදම් අක් කරශගන, 

රශේ රාේධන වියදම් ශහොඳින් ක මනාකරණය කරශගන ඒ 

කටුතතු කරන්න අව ය පරිවරය අද නිර්මාණය ශවලා තිශබනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 
 

අනතුරුව  රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො මූලාසනගය්ද 
ඉවත් වූගය්ද   රු ියගයෝජය කථානායකතුො මූලාසනාරූඪ විය. 

 அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலவவ, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාිවයක පමණ කාලයක් 

තිශබන්ශන්. 
 
 රු එම්.ඩේලිේ.ඩී. සහස්ද ප්රදී්  විතාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதொன)  

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

 ශහොඳි, ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි.  

ඇ්හතටම මම අද ඉතාම වතුුප ශවනවා.  ප ා්හ වභා 

මන්ත්රීවරයට  හටටියට  කටුතතු ක  මට පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න 

අවවථාාව ලටබුණා. අද ඉදිරිප්හ කර තිශබන ශමම අතුරු වම්මත 

ගිණුම මඟින්  ප ා්හ වභා 9ට රුපියල් බිලියන )ක් ශවන් කර 

තිශබනවා.  ඒ වාශේම, රුපියල් බිලියන 5.9ක් පරිපාලන දිවථ්රික්ක 

24ට ශවන් කර තිබීම පිළිබඳව වාවර්ධන කමිුප වභාපතිවරු 

හටටියට අපි වතුුප ශවනවා. ඒ පිළිබඳව  අතිගරු 

ජ්නාධිපතිතුමාට්හ, ගරු අග්රාමාතයතුමාට්හ අශ්  වථතුතිය, 

ශගවරවය පුද කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ගම්පහ දිවථ්රික්කශආ අපට 

තව්හ වි ථවවිදයාලයක් අව යි.  ්රීඩා වාකීර්ණයක් අව යි. 

ගම්පහ දිවථ්රික්කශආ අපට පානීය ජ්ල ගටටලුව තිශබනවා. 

විශ  ෂශයන්ම තරුණ තරුණියන් වි ාල පිරිවක් බලාශගන 

ඉන්නවා, ඒ ශගොල්ලන්ට අභිමානශයන් ුතතුව ගම්පහ දිවථ්රික්කය 

තු  ීවව්හ ශවන්න අව ය පරිවරය නිර්මාණය ශවි කියලා. 

ශදවන අග නගරය ශලව බිිටවන ගම්පහ දිවථ්රික්කය ශගොඩ 

නගන්න අපි සියලුශදනාශේම  ක්තිය ශයොදවලා ඉදිරි කාලය තු  

කටුතතු කරමු කියලා මා ඔබ සියලුශදනාට මතක් කරනවා. 

විශ  ෂශයන්ම, අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  ශමවටනි අවවථාාවක 

මට පුාචි කාලයක් ශහෝ ලබා  කන් ඔබතුමා ඇතුළු සියලු 

නිලධාරින්ට මශේ වථතුතිය පුද කරමින්, මා නිහඩ ශවනවා. 

වථතුතිි. 

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 මී ඟට, ගරු ලපුල් ගල් ප්හති මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිව 

4ක කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 3.05] 

 

 රු උපුල්  ල් පත්ින ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Upul Galappaththi)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, නවවටනි පාර්ලිශම්න්තුශ  

මශේ මාගල කාාව කරන්න ශම් අවවථාාව වලවා  කන් අශ්  ්ඩුක් 

පක්ෂශආ ගරු වාවිධායකතුමාට මා වථතුතිවන්ත ශවනවා. ගරු 

නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ඔබතුමාට්හ මශේ වථතුතිය පුද 

කරනවා.   

අතිගරු ජ්නාධිපති ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා විසින් 

ඉදිරිප්හ ක ,  රට හදන ශවවභාගයශආ දටක්ම  රතිප්හති 

රකා යට ශම් රශේ අතිමහ්හ ජ්නතාව තම අනුමටතිය ලබා  කන්නා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, පසුගිය පාර්ලිශම්න්තු 

මටතිවරණශආදි හම්බන්ශතොට දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාව ද  ශ්රී ලාකා 

ශපො කජ්න ශපරමුණට ඉතිහාවගත ජ්යග්රහණයක් ලබා  කන්නා. ඒ, 

එම දිවථ්රික්කයට අප පක්ෂශයන් මන්ත්රී ධුර  හයක් ලබා ශදමින්.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, මම අවුරු ක 53ක් රජ්ශආ 

ධවදයවරයට  ශලව ශව වය ක ා. නිදහවථ අධයාපනයට පින් 

සි කශවන්න,  ශදබරවටව මධය මහා විදයාලශයන් වහ තිවථවමහාරාම 

මහා විදයාලශයන් මා ලද අධයාපනය ධවදයවරයට  ීමමට මට 

මහඟු පිටිවහලක් වුණා. මා  ධවදයවරයට  විධියට කටුතතු ක  

අවුරු ක 53න් අවුරු ක 52ක්ම ශව වය කශ   හම්බන්ශතොට 

දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාව ශවනුශවන්. මට ඒ අවවථාාව ලටබුණා. 

රජ්ශආ ධවදය නිලධාරින්ශේ වාගමශආ මධයම කාරක වභිකයට  

විධියට වහ හම්බන්ශතොට දිවථ්රික්කශආ දිවථ්රික් වම්බන්ධිකාරක 

ශලව කටුතතු කිරීශම්දී මට ලබා  කන් වහශයෝගය ශවනුශවන් 

විශ  ෂශයන්ම රජ්ශආ ධවදය නිලධාරින්ශේ වාගමයට මශේ 

වථතුතිය ප  කරනවා. ඒ වාශේම,  විය්හ මග  වාවිධානයට්හ 

විශ  ෂශයන්ම මා වථතුතිවන්ත ශවනවා. මනාප ඡන්ද )3,33)ක් 

ලබා ශදමින් රතිප්හතිගත ශද් පාලනය ජ්යග්රහණය කරවමින්, 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයට  විධියට කටුතතු කිරීමට මාහට 

අවවථාාව ලබා ශදන්නට කටපවූ තිවථවමහාරාමය, මුල්කිරිගල, 

ශබලිඅ්හත වහ තාගල්ල ්වනවල ජ්නතාවට මශේ ශගවරවනීය 

වථතුතිය පුද කිරීමට්හ මා ශමය අවවථාාවක් කරගන්නවා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා, ගරු 

අග්රාමාතයතුමා රමුඛ ශම් ්ඩුක්වට තුශනන් ශදකක බලයක් 

විටත  ජ්න වරමක් ලටබුශඩු පවතින ්ඩුක්රම වයවවථාාව 

වාශ ෝධනය කර නව ්ඩුක්රම වයවවථාාවක් වථාාපිත කිරීමටි. 

ඒ වාශේම, ්ඩුක් මාරු ශවනශකොට, ඇමතිවරු මාරු ශවනශකොට 

මාරු ශනොවන ජ්ාතික රතිප්හතියක් වථාාපිත කිරීමටි, ඒ ජ්න 

වරම ලබා  කන්ශන්.  

ජ්ාතික රතිප්හතියක අව යතාව අපට දටශනන්ශන් රටට 

්දරය නටති පිරිවකට ශම් රශේ පාලනය ගිය විටි. ඒ බව අපට 

ශහොඳින්ම වටටහුශඩු පසුගිය යහ පාලන රජ්ශආ වවර 

හතරහමාරක කාලය තු දීි. ශම් රටට අිටතකර ජ්ාතයන්තර 

ශවශ ඳ ගිවිසුම් තුනක් ශගශනන්නට ඔවුන් ල්හවාහ ක ා. 

නමු්හ, ධවදය වෘ්හතිශයන් එහාට ගිිටල්ලා, ඒ ශවනුශවන් යම් 

කාර්ය භාරයක් ඉෂථට කරන්නට අපට පුළුවන්කම ලටබුණා. ඒ 

පිළිබඳව ශද් පාලනඥයන් රශේ ජ්නතාව දටනුව්හ ක  නිවා එම 

ල්හවාහය වයර්ා කරන්නට්හ පුළුවන් වුණා.  

අතිගරු ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා, ජ්ාතික රතිප්හතියක් 

වටකසීමට අධිෂථඨාන කරශගන සිටිනවා. ඒ වඳහා තමි ශම් ජ්න 

වරම අපට ලබා  කන්ශන්. 

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට තව විනාිව ශදකක කාලයක් තිශබනවා. 

 
 රු උපුල්  ල් පත්ින ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Upul Galappaththi)  

ශහොඳි, ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි.  
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ශකොශරෝනා වවාගතය මටඩපටවට්හීමශම් ක්රියාවලිය වාර්ාක 

කර ගටනීමට හටකිීමම රටක් විධියට අප ලටබූ ජ්යග්රහණයක්. එම 

ක්රියාවලිය තු දී ධවදයවරයට  ශලව මා  කුප වටදග්හම කාරණය 

වන්ශන්, ශවවඛය පද්ධතිය මධයගත රමශ දයක් යටශ්හ 

පටවතීමි. එබටවින්, බලය ශබදන ශලෝකශආ අශනට ්හ රටවල් 

පවා පව්හවා ශගන යන මධයගත ශවවඛය ශව වයකට ශම් රට 

ශයොමු කිරීම ශකශරිට අවධානය ශයොමු කිරීම ඉතා වටදග්හ 

කාරණයක් ශලව මම දකිනවා. එශව ම, මධයගත රතිප්හති, තීරණ 

වහ ක්රියා මාර්ග ගුණා්හමක ශවවඛය ශව වයක් වමානා්හමතාශවන් 

ුතතුව ශම් රශේ ව ම පුරවටසියට ටම ලබා දීමට ඉවහල් වනු ඇති 

බව මශේ වි ථවාවයි. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අශ්  රශේ ශබෝ ශනොවන 

ශරෝග වටිවීමශම් අවදානමක් පවතින බව ශවවඛය ද්හත 

වි ථශල්ෂණය කිරීශම්දී අවශබෝධ වන කරුණක්. වටරදි ්හාර 

පුරු ක, අලව ීවවන රටාව,  කම්වටටි වහ ම්හපටන්, ඒ වාශේම වව-විව 

විටත ්හාර රටාව තමි ඒ වඳහා මූලිකව බලපාන්ශන්. 

ශලෝකශආ වටිවශයන්ම වව-විව භාවිත කරන රට ලාකාව බව 

WHO එක පවවා තිශබනවා; ඔවුන් එය පිළිශගන තිශබනවා. ඒ 

නිවා, ධවදය නිලධාරින්ශේ වාගමය විධියට අපට පසුගිය 

කාලශආදී  රට හදන ශවවභාගයශආ දටක්ම  රතිප්හති රකා නයට 

අඩාගු කරන්න පුළුවන් වුණු කාරණා ශම් රට තු  ක්රියා්හමක 

කිරීම තුළින් අපට නිශරෝගී ජ්නතාවක් බිිට කිරීමට හටකියාව 

ලටශබනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, රටක ධවදයවරුන් බිිට 

කිරීශම්දී ඔවුන්ශේ රමිතිය වහ ගුණා්හමකභාවය සුරක්ෂිත කිරීම 

අතයව ය කරුණක්.  ශම් වඳහා ධවදය අධයාපනශආ අවම 

රමිතිය ගටවේ කර පාර්ලිශම්න්තුශ  වම්මත ක  ුතතුි. ශම් වඳහා 

පාර්ලිශම්න්තුව ල්හවාහ ක  ව ම අවවථාාවකම එය කඩාක් පල් 

කිරීමට පසුගිය රජ්ශආ ශවවඛය ඇමතිවරයා ශලව කටුතතු ක , අද 

විපක්ෂශආ මන්ත්රීවරයට  ශලව සිටින රාජිත ශව නාර්හන මටතිතුමා 

ක්රියා ක ා. ඒ නිවා, අද වන විට අධයයන ශපො ක වහතික ප්ර ලවවථ 

ශප  විභාගශආදී විෂයන් සියල්ල අවම්හ ශහෝ කිසි ක විශටක 

අධයයන ශපො ක වහතික ප්ර ලවවථ ශප  විභාගයට මුහුණ ශනො කන් 

පිරිවට පවා ධවදයවරු ශලව කටුතතු කිරීමට අවවථාාව වටලසී 

තිශබනවා. එවටනි ශද්වල් යළි සි ක ශනොවන ්කාරශයන් කටුතතු 

කරන්න  අප රජ්ශආ අවධානය ශයොමු ීම තිශබනවා.   

අප රජ්ශආ ශවවඛය ඇමතිතුමිය පසුගිය පාර්ලිශම්න්තුවට 

ඉදිරිප්හ කරන ලද ධවදය අධයාපනශආ අවම රමිතිය පිළිබඳ 

ගටවේ ප්රය නටවත ශමම පාර්ලිශම්න්තුව තු දී වම්මත ශකොට, ශම් 

රශේ ජ්නතාවශේ ීවවිත සුරක්ෂිත කිරීම නව පාර්ලිශම්න්තුවට 

පටවරී ඇති වගකීමක් බව මම තරශආ වි ථවාව කරනවා.  

වථතුතිි. 

 

 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 මී ඟට, ගරු ශවල්වරාජ්ා කශජ්න්ද්රන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාිව 54ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[பி.ப. 3.06] 
 

 රු ගසල්වරාජා කගේ්දද්ර්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கவஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
சமபக்குத் தமலமைதொங்குகின்ற தகௌரவ பிரதிச் 

சபொநொயகர் அவர்கவள, தொங்கள் இந்தச் சமபயின்  பிரதிச் 

சபொநொயகரொகத் ததொிவுதசய்யப்பட்டமைக்கு முதலில் 

என்னுமடய வொழ்த்துக்கமளத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்வறன். 

தகௌரவ கவஜந்திரகுைொர் தபொன்னம்பலம் அவர்களுமடய 

தமலமையிலொன எங்களுமடய அரசியல் கட்சிக்கு 

வொக்களித்து, என்மன இந்தச் சமபக்கு இரண்டொவது 

தடமவயொகவும் உறுப்பினரொகத் ததொிவுதசய்து அனுப்பிய 

யொழ்ப்பொணம், கிளிதநொச்சி வதொோ்தல் ைொவட்ட ைக்களுக்கும் 

வடக்கு, கிழக்கு தைிழர் தொயகத்திலுள்ள அமனத்துத் தைிழ் 

உறவுகளுக்கும் இந்த வநரத்திவல எனது ைனைொர்ந்த 

நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்வவதொடு, நொங்கள் 

எங்களுமடய தகொள்மகமய முன்தகொண்டு தசல்வதற்கொக, 

எங்களுமடய பணியின் தவற்றிக்கொக அர்ப்பணிப்வபொடு 

உமழத்த தீவிரச் தசயற்பொட்டொளர்களுக்கும் அமனத்து 

உறுதியொன உள்ளங்களுக்கும் இந்த இடத்திவல எனது 

நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்ள விரும்புகின்வறன்.  

 

1833ஆம் ஆண்டு பிொித்தொனியர்களொல் நிர்வொக வசதி கருதி 

இந்தத் தீவினுமடய இரொச்சியங்கள் அமனத்தும் ஒவர 

நிர்வொகத்தின்கீழ் தகொண்டுவரப்பட்டன. குறிப்பொக, வடக்கு - 

கிழக்கு தைிழ் இரொச்சியமும் ததன்பகுதிமயச் வசொோ்ந்த சிங்கள 

இரொச்சியங்களும் ஒன்றொக ஒரு நிர்வொகத்தின்கீழ் 

தகொண்டுவரப்பட்டன. அதற்குப் பிற்பொடு, இந்த நொட்டிலும் 

நொட்டின் ைிக முக்கிய அமவயொகிய இங்கும் எண்ணிக்மக 

அடிப்பமடயிலொன தபரும்பொன்மை என்பது, எண்ணிக்மகயில் 

சிறிதொக்கப்பட்ட எைது இனத்தின் குரமலயும் இருப்மபயும் 

அமடயொளத்மதயும் தகௌரவத்மதயும் வகள்விக்குட்படுத்திய 

வரலொற்றிலிருந்துதொன் இந்தத் தீவின் வதசிய அடிப்பமடப் 

பிரச்சிமன ஆரம்பைொகியது. 

ஜனநொயகத்தின் விழுைியங்கமளப் பொதுகொக்கவவண்டிய 

இந்த உயொிய சமபயில், குறிப்பொக ஜனநொயகத்துக்கு அப்பொல் 

ஓர் இனநொயகத்தின் -ethnocratic அடிப்பமடயிவல பொிணைித் 

துக்தகொண்டிருக்கின்ற இந்த அமவயில், ஜனநொயகத்தின் 

உண்மைத் தன்மைமய எதுவிதப் வபதமும் இன்றி, தொங்களும் 

தங்களுமடய இந்தச் சபொபீடமும் வபணவவண்டும் என்று நொன் 

தொழ்மையொக வவண்டிக்தகொள்கின்வறன்; வபணுவீர்கள் 

என்றும் எதிர்பொர்க்கின்வறன்.  

“ இந்த இலங்மகத் தீவின் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகமள 

வரலொற்று ொீதியொன தொயகைொகக்தகொண்டு, தனக்தகன 

தனித்துவைொன ஒரு தைொழி, கமல, கலொசொர பண்புகமளப் 

வபணுகின்ற ஒரு வதசிய இனத்தின் பிரதிநிதிகளொகத் தைிழ் 

வதச முமறமை அடிப்பமடயிவல, தைிழர்களுமடய 

பிரதிநிதித்துவைொன இமறமை, சுயநிர்ணய உொிமை 

அடிப்பமடயில், நொங்கள் ஓர் அரசியல் தீர்மவப் 

தபற்றுத்தருவவொம்” என்று நொம் முன்மவத்த தகொள்மககமள 

ஏற்று, எைது ைக்கள் எைக்களித்த ஜனநொயக ஆமணயின் 

பிரகொரம் அவர்களின் குரலொக இந்த அமவயில் நொம் 

பிரசன்னைொகி இருக்கின்வறொம். ததொடர்ச்சியொன வபொொினொலும் 

இன அழிப்பின் ஒடுக்குமுமறகளொலும் வடுக்கமளச் சுைந்து 

நிற்கின்ற ைக்களொகிய நொங்கள் ைிகுந்த தவளிப்பமடத் 

தன்மையுடனும் வநொோ்மையுடனும் எைது குரல்கமள தவளிப் 

படுத்தியிருக்கின்வறொம். உண்மையிலிருந்வத வநர்மையொன 

சைொதொனம் பிறக்கும்! எந்ததவொரு பிரச்சிமனமயயும் தீர்க்க 

வவண்டுதைனில் இங்குள்ள அமனவரும் அந்தப் பிரச்சிமன 

இருப்பமத ஏற்றுக்தகொள்ள வவண்டும்; அதன் அடிப்பமடமய 

ஏற்றுக்தகொள்ள வவண்டும். அதிலிருந்வத பிரச்சிமனயின் 

தீர்வுக்கொன ஆரம்பப் படிகள் ஆரம்பைொகின்றன. ைொறொக, 

பிரச்சிமனயின் மூலத்மதயும் தன்மைமயயும் பிரச்சிமனயொல் 

ஏற்பட்ட பொதிப்புக்கமளயும் அதற்கொன நீதியொன தீர்வு எது? 

என்பவற்மறதயல்லொம் ைமறத்து, ைறந்து தவறுைவன 

வீண்வபொக்கொன முமறயில் பிரச்சிமனமய அணுகுவது 
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ஒருதபொழுதும் பிரச்சிமனக்கொன சொியொன தீர்மவக் 

தகொண்டுவரப் வபொவதில்மல. இதற்கப்பொல், தொர்ைீக 

ொீதியிலும்சொி,  தந்திவரொபொய ொீதியிலும்சொி, அது தவறொனததொரு 

தசயற்பொடொகும். அதன் அடிப்பமடயில் இந்த 

இலங்மகத்தீவில் தைிழர்களின் இருப்மப, அமடயொளத்மத 

வகள்விக்குள்ளொக்குகின்ற இந்த இனப் பிரச்சிமனயின் 

மூலத்மதயும் அதன் விமளவொக தைிழர்களின்ைீது 

இமழக்கப்பட்ட  இனப்படுதகொமலக்கொன நீதி வழங்கமலயும் 

ஏற்பதன்மூலவை இந்த நொட்டில் நிரந்தரைொனதும் 

தகௌரவைொனதுைொன சைொதொனத்மத நொம் அமடய முடியும். 

அப்படியொனததொரு சைொதொனம் இந்த இலங்மகத்தீவில் 

அமனவமரயும் தகௌரவைொன, சை உொித்துமடயவர்களொக 

அவர்களது அமடயொளங்களுடன் வொழ்வதற்கு வழிவகுக்கும். 

எவமரயும் இரண்டொம் தரப் பிரமஜகளொகக் கணிக்கும் ஒரு 

பிற்வபொக்குத் தனைொன பழமைவொதத்மதவிடுத்து, நவீன 

அரசியல் உலகில் சிவில் பண்பொடுகளின் உச்சைொக 

விளங்குகின்ற நொடுகளின் முற்வபொக்கொன அரசியலமைப்புக் 

கமள முன்னுதொரணைொகக்தகொண்ட ஓர் அரசியல் தீர்வின் 

மூலைொக அத்தமகய உண்ணதைொன ஒரு எதிர்கொலத்மத நொம் 

அமடய முடியும். 

இலங்மகத்தீவின் வடக்கு, கிழக்மக வரலொற்றுத் 

தயொகைொகக்தகொண்ட, தனித்துவைொன ஒரு தைொழி கமல, 

கலொசொர, சமூகப் பண்பொடுகமளக் தகொண்ட, ஒரு 

தனித்துவைொன இமறமைமய தகொண்ட வதசைொக தைிழர்கள் 

ஒற்றுமை உணர்வுடனும் தகௌரவத்துடனும் இந்த நொட்டினுள் 

வொழும் விருப்மப ைீண்டும் ைீண்டும் தைது ஜனநொயக 

ஆமணயின்மூலம் தவளிப்படுத்தி வந்திருக்கின்றொர்கள். 

தசயல்கள் எவ்வொறொக இருப்பினும், அப்படியொன ைக்களின் 

ஆமணயினொல் வடக்கு, கிழக்மகப் பிரதிநிதித்துவப் 

படுத்துகின்ற தபரும்பொன்மையொன உறுப்பினர்கள் இங்கு 

வந்திருக்கின்றொர்கள். அதொவது, எந்தக் கட்சிகமளச் 

வசர்ந்தவர்களொக இருந்தொலும் "தைிழர்களின் உொிமைகமளப் 

தபற்றுத் தருவவொம்; தைிழர்களுமடய சுயநிர்ணய உொிமைமயப் 

தபற்றுத்தருவவொம்; தைிழர்களுமடய வதசம் தமல நிைிர 

உமழப்வபொம்" என்று கூறித்தொன் வடக்கு, கிழக்மகச் வசர்ந்த 

பிரதிநிதிகள் அமனவருவை இந்தச் சமபக்கு வந்திருக் 

கின்றொர்கள். ஆகவவ, சிங்கள வதசத்தினொல் உங்களுமடய 

அரசொங்கத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற ஆமண 

எவ்வொறொனவதொ, அவதவபொன்றுதொன் ஒரு தனித்துவைொன 

இமறமைமயக் தகொண்ட வதசைொக வடக்கு, கிழக்கு 

அங்கீகொிக்கப்பட வவண்டும் என்பதற்கொகத் தைிழர்கள் இந்த 

ஆமணமய வழங்கியிருக்கிறொர்கள். அந்த ஆமணயின் 

பிரகொரம் அங்கீகொரத்மதப் தபறுவதற்கொன ஒரு 

கருவியொகத்தொன் நொங்கள் இங்வக வந்திருக்கின்வறொம் 

என்பதமன இந்த இடத்தில் நொங்கள் உறுதியொகப் பதிவுதசய்து 

தகொள்ள விரும்புகிவறொம். ஜனநொயகத்தின் ைிக உயர் 

சமபயொன இந்தப் பொரொளுைன்றம் ைக்களின் ஜனநொயக 

ஆமணக்கொன ைதிப்மப வழங்க வவண்டுதைன 

எதிர்பொர்க்கின்வறொம். 

 

ததொடர்ச்சியொன தபொருளொதொரத் தமட, எைது 

வதசத்தின்ைீதொன யுத்தம் - அடக்குமுமற கொரணைொக 

ஒடுக்கப்பட்ட எைது ைக்களின் வொழ்வொதொரம், தபொருளொதொரம் 

என்பன முற்றொக அழிந்திருக்கின்றன. அமவ ைீளக் 

கட்டிதயழுப்பப்பட வவண்டுதைன்பதில் இங்கிருக்கின்ற யொரும் 

கொிசமனதகொண்டு கருத்துக்கமள முன்மவத்திருக்கொமை  

உண்மையிவலவய ைிகவும் கவமலக்குொிய ஒரு விடயம். 

அவதவவமளயிவல இந்தப் பகுதிகள் கட்டிதயழுப்பப்பட 

வவண்டுதைன்பதில் உங்களுக்கு ைொற்றுக் கருத்து 

இருக்குதைன்றும் நொன் நிமனக்கவில்மல. எைது ைக்களின் 

தபொருளொதொர அபிவிருத்தியும் திட்டைிடலும் அந்தப் 

பிரவதசத்மதச் வசர்ந்த ைக்களினொவலவய வைற்தகொள்ளப்பட 

வவண்டும். ைொறொக. அந்த ைக்கள்ைீது வைலிருந்து கீழொகத் 

திணிக்கப்படுவதொக அது இருக்கக்கூடொது. அதொவது, அந்த 

ைக்களிடைிருந்து எழுகின்ற எதிர்பொர்ப்புக் களின் 

அடிப்பமடயிவலதொன் அந்த அபிவிருத்திகள் வைற்தகொள் 

ளப்பட  வவண்டும். அதுவவ உண்மையொனவதொர் 

அபிவிருத்தியொக அமைய முடியுதைன்பது எங்களுமடய 

நம்பிக்மக. எைது ைக்களின் அபிவிருத்தியும் அரசியல் தீர்வும் 

தபொறுப்புக்கூறலும் ஒன்வறொதடொன்று பின்னிப்பிமணந்தமவ. 

எனினும், ஒன்மற ைற்தறொன்று ஒருவபொதும் பிரதியீடு தசய்ய 

முடியொது. ததொடர்ச்சியொன கொல இழுத்தடிப்புக்கள்மூலம் எைது 

ைக்களின் அரசியல் வவணவொமவ நீர்த்துப்வபொகச் தசய்துவிட 

முடியொது என்பதமன எைது ைக்கள் அவ்வப்வபொது நிரூபித்து 

வந்திருக்கின்றொர்கள். வைற்தசொன்ன கூறுகளின் 

அடிப்பமடயிவல அபிவிருத்திமய ைட்டும் முன்னிறுத்தி 

ஏமனயவற்மற ைழுங்கடிக்கலொம் என்ற பிமழயொன 

அணுகுமுமறமய எைது ைக்கள் நிரொகொித்து வந்திருக்கிறொர்கள். 

ைீண்டும் ைீண்டும் ஜனநொயகத் வதர்தல்மூலம் எைது ைக்கள் 

வழங்கிய தீர்ப்புக்களினூடொக தபொறுப்புக்கூறலும் இனப் 

பிரச்சிமனக்கொன தீர்வும் தவவ்வவறொக அணுகப்பட 

வவண்டுதைன்பதமன தவளிப்படுத்திவய வந்திருக்கின்றொர்கள்.  

இன்று நொங்கள் இந்தக் குமறநிரப்புப் பிவரரமண ைீதொன 

விவொதத்திவல கலந்துதகொண்டிருக்கின்வறொம்; இங்வக 

நொட்டினுமடய அபிவிருத்தி சம்பந்தைொக அதிகளவிவல 

வபசப்படுகின்றது. ஆனொல், கடந்த 30 ஆண்டுகளொக 

எங்களுமடய வதசத்தின்ைீது இடம்தபற்ற யுத்தம், அந்த 

யுத்தத்தினொல் ஏற்பட்ட அழிவுகள், அந்த அழிவுகளினொல் 

ஏற்பட்ட வடுக்கள் வபொன்றவற்மற நீக்குவது ததொடர்பொக 

இங்வக எந்தக் கருத்துக்களும் முன்மவக்கப்பட்டிருக்கவில்மல.  

இங்வக அமைச்சுக்களுக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

அதில் ஒரு சிலவற்மற நொன் இங்வக சுட்டிக்கொட்ட 

விரும்புகின்வறன். புத்தசொசனத் திமணக்களத்திற்குக் 

கிட்டத்தட்ட 880 ைில்லியன் ரூபொய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. இந்தப் புத்தசொசனத் திமணக்களைொனது கடந்த 

கொலத்திவல வடக்கு, கிழக்கிவல தைிழர்கள்ைீதொன 

ஒடுக்குமுமறகளுக்கு ைிக அதிகளவில் முன்னின்று 

தசயற்பட்டது.   

வடக்கு, கிழக்கிவல, எங்களுமடய ைண்ணிவல, சிங்கள 

ைக்கள் வொழொத பிரவதசங்களிவல, திட்டைிட்ட ொீதியிவல 

தபௌத்த விகொமரகமளக் கட்டுவதும் புத்தர் சிமலகமள 

மவப்பதும் கொணிகமளச் சுவீகொிப்பதும் அதிகளவில் 

இடம்தபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றன. ஆகவவ, இங்வக தபௌத்த 

ைதம் சொர்பில் அதிகொித்த நிதிதயொதுக்கீடு இடம்தபற்றுள்ளது. 

ஏமனய ைதங்களுக்குச் தசொற்பளவொன நிதிகள்தொன் 

ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.  அப்படியிருக்கின்றவபொது, இந்தத் 

துமறக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிதிதயன்பது இந்த 

நொட்டிவல தபௌத்த ைதத்மத வைம்படுத்துவதற்கொக 

ஒதுக்கப்பட்டதொக நொங்கள் கருதவில்மல. நொங்கள் அந்த 

ைதத்மத ைதிக்கின்வறொம்; அந்த ைதத்திற்கு நொங்கள் 

ஒருவபொதும் எதிரொனவர்கள் அல்ல. ஆனொல், "இங்கிருக்கின்ற 

எல்லொ ைதங்களுக்கும் சைத்துவம் தகொடுக்கின்வறொம்" என்று 

வபச்சில் தசொல்லிக்தகொண்டு, ஏமனய ைதங்கமள, இனங்கமள 

ஒடுக்குகின்ற ஒரு கருவியொக இதமனப் பயன்படுத்தப் 

படுவததன்பது ைிகவும் வவதமனக்குொிய விடயம் 
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என்பதமனயும் இந்த இடத்திவல நொன் சுட்டிக்கொட்ட 

விரும்புகின்வறன்.   

அடுத்து, ததொல்தபொருளியல் திமணக்களத்திற்குப் 

தபருைளவொன நிதி ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தத்  

திமணக்களத்திற்கு 393.6 ைில்லியன் ரூபொயுடன் 120.7 

ைில்லியன் ரூபொயும் வசொோ்த்துக்  கிட்டத்தட்ட 514 ைில்லியன் 

ரூபொய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தத் ததொல்தபொருளியல் 

திமணக்களமும் வடக்கு, கிழக்கு முழுவதும் ததொல்தபொருளியல் 

என்ற தபயொிவல தைிழர்களுமடய வொழ்விடங்கமள, 

தைிழர்களுமடய பூர்வீக நிலங்கமளச் சுவீகொித்து, "இது 

தைிழர்களுக்குச் தசொந்தைற்ற பிரவதசம்" என்று பிரகடனம் 

தசய்கின்ற  வமகயிலொன தசயற்பொட்மட ைட்டும்தொன் 

தசய்துதகொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பொக, கடந்த 10 

ஆண்டுகளிவல இவ்வொறொன தசயற்பொடு ைிகத் 

தீவிரைமடந்திருக்கின்றது என்பதமன நொன் இந்த இடத்தில் 

சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்வறன்.   

அவதவவமளயிவல, நீங்கள் பொதுகொப்பு அமைச்சுக்கொகப் 

தபருைளவு நிதிமய ஒதுக்கியிருக்கின்றீர்கள்; கடற்பமட, 

தமரப்பமட, வொன்பமடக்கொகக் கிட்டத்தட்ட 100 பில்லியன் 

ரூபொமய ஒதுக்கியிருக்கின்றீர்கள். அத்வதொடு, சிவில் 

பொதுகொப்புத் திமணக்களத்திற்கொக 8 பில்லியன் ரூபொய் 

ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்தச் சிவில் பொதுகொப்புத் 

திமணக்களம் என்பது வடக்கு, கிழக்கிவல எங்களுமடய 

இமளஞர், யுவதிகமள அடிமைகளொக்குவதற்கொக அவர்கமளச் 

சமூகச் சீரழிவுக்குள்ளொக்குகின்ற ஒரு திமணக்களைொக 

ைட்டும்தொன் இருக்கின்றது. வடக்கு, கிழக்கிவல இந்தச் சிவில் 

பொதுகொப்புத் திமணக்களம் என்பது வளர்ந்து வருகின்ற இளங் 

குருத்துக்களுக்குப் பொலர் பொடசொமல நடத்துகின்ற அமைப்பொக 

உருதவடுத்திருக்கின்றது. அதனூடொக அந்தப் 

பிள்மளகளுமடய ைனதிவல விஷம் விமதக்கப்படுகின்றது; 

வரலொறு திொிபுபடுத்தப்படுகின்றது. ஆகவவ, இந்தத் 

திமணக்களைொனது வடக்கு, கிழக்கிலிருந்து நீக்கப்பட 

வவண்டும் என்பது எங்களுமடய வகொொிக்மகயொகும்.   

அவதவபொன்று, இன்னும் பல திமணக்களங்களுக்கு 

ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதிகள் ஊடொகவும், வனப் பொதுகொப்புத் 

திமணக்களம், வனசீவரொசிகள் பொதுகொப்புத் திமணக்களம் 

வபொன்றவற்றுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதிகள் ஊடொகவும் 

எங்களுமடய ைக்களின் நில புலம்கள் சுவீகொிக்கப்படுகின்றன. 

ைகொவலி அபிவிருத்தி அதிகொரசமபக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற 

நிதியினூடொகத் தைிழர்களுமடய வொழ்விடங்கள் ைகொவலி 

அபிவிருத்தி அதிகொரசமபக்குச் தசொந்தைொனமவ எனப் 

பிரகடனஞ் தசய்யப்பட்டுச் சுவீகொிக்கப்படுகின்றன. 

அதனூடொக எங்களுமடய ைக்களின் வொழ்விடங்கள் 

தபரும்பொன்மை இனத்தவர்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்ற 

ஒரு துரதிருஷ்டவசைொன நிமலமைதொன் நீடித்துக் 

தகொண்டிருக்கின்றது என்பதமன இந்த இடத்திவல நொன் 

சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்வறன். ஆகவவ, இப்படிப்பட்ட 

தசயற்பொடுகமளச் தசய்கின்ற இந்தத் துமறசொர் 

அமைச்சுக்களுக்கு நிதிதயொதுக்குவதற்கு நொங்கள் எப்படி 

ஆதரவு தரமுடியும்?  எங்கமளப் தபொறுத்தவமரக்கும், இந்த 

விடயங்கமளத் தைிழர்கமள அழிக்கின்ற, ஆக்கிரைிக்கின்ற ஒரு 

தசயற்பொடொகத்தொன் நொங்கள் பொர்க்கின்வறொம்.   

இங்வக இந்தக் கணக்கு வொக்குப் பணத்திமனச் சைர்ப்பித்து 

விவொதத்மத ஆரம்பித்து மவத்த தகௌரவ பிரதை ைந்திொி 

அவர்கள் தனது உமரயில் கடந்த அரசொங்கம் ததொடர்பொக ஒரு 

விைர்சனத்மத முன்மவத்திருந்தொர். அதொவது, பட்டங்கள், 

தவசொக் கூடுகள், ைஞ்சள், ைிளகு வபொன்ற தபொருட்கள்கூட 

இறக்குைதி தசய்யப்படுகின்றன என்றும், அதனொல் 

தபொருளொதொரம் பொதிக்கப்படுகின்றது என்றும் 

தசொல்லியிருந்தொர். 30 ஆண்டுகளொக யுத்தத்தினொல் அழிக்கப் 

பட்ட, அதுவும் இந்த அரசொங்கத்தினொல் அழிக்கப்பட்ட 

வடக்கு, கிழக்கில் இவ்வொறுதொன் ததற்கில் தசய்யப்படுகின்ற 

உற்பத்திகள் அமனத்தும் சந்மதப்படுத்தப்படுகின்றன.  

வடக்கு, கிழக்கினுமடய உற்பத்திகள் எதுவும் 

ஊக்குவிக்கப்படவில்மல. கடற்தறொழில் அழிக்கப்படுகின்றது; 

விவசொயப் தபொருளொதொரம் அழிக்கப்படுகின்றது;  வர்த்தகப் 

தபொருளொதொரம் அழிக்கப்படுகின்றது. ஆகவவ, எங்களுமடய 

வதசத்தின்ைீது, கடந்த அரசொங்கத்தினொல், அதொவது, 2009க்கு 

முன்னர் இருந்த அரசொங்கத்தினொல் வைற்தகொள்ளப்பட்ட 

இனப்படுதகொமலக்கு எங்களுக்தகொரு சர்வவதச நீதி 

வவண்டும் என்பது எங்களுமடய வகொொிக்மக. அந்த நீதிக்கொக 

நொங்கள் ததொடர்ந்து வபொரொடுவவொம். இந்த ைண்ணில் 

தைிழர்கள் பூர்வீகக் குடிகள் என்பமத நொன் ஆணித்தரைொகப் 

பதிவுதசய்கின்வறன். சுய நிர்ணய உொிமை அடிப்பமடயில், 

தைிழர்களுமடய வதசம் அங்கீகொிக்கப்பட்ட வமகயிவல புதிய 

அரசியலமைப்தபொன்று தைிழ்த் வதசமும் சிங்களத் வதசமும் 

ஒன்றிமணந்த வமகயிவல உருவொக்கப்பட வவண்டும்.   

அவதவவமளயில், இன்தனொன்மறயும் நொன் சுட்டிக்கொட்ட 

விரும்புகின்வறன். இரொஜொங்க அமைச்சர் சரத் வீரவசகர 

அவர்களுமடய கருத்துக்கமள நொன் கண்டிக்கின்வறன். 

யொழ்ப்பொணத்திவல சொதிப் பிரச்சிமன இருப்பதொகவும் 

வவளொளர்கள் தொழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு இரத்தம் தகொடுப் 

பதில்மல என்றும் இரொணுவத்தினர்தொன் இரத்தம் 

தகொடுப்பதொகவும் ஒரு தபொய்மயக் கூறியிருக்கின்றொர். 

2009க்கு முன்னர் வதசியத் தமலவர் பிரபொகரன் 

அவர்களுமடய கொலத்திவல சொதிப் பிரச்சிமன முற்றொக 

ஒழிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அங்வக தைிழர்களிமடவய ஐக்கியம் 

ைலர்ந்திருக்கின்றது. ஆகவவ, பமடயினருக்குக் கிட்டத்தட்ட 

100 பில்லியன் ரூபொய் ஒதுக்கப்பட்டதனூடொகத் 

தைிழர்களிமடவய இந்த அரசு பிளவுகமள ஊக்குவிக்கின்றது  

என்று இந்த இடத்திவல கூறி, இந்தச் தசயற்பொடுகமள அரசு 

நிறுத்தவவண்டும் என்றும் வகட்டு, விமடதபறுகின்வறன்.  

நன்றி. 
 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 මී ඟට, ගරු ඉසුරු ශදොඩන්ශගොඩ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාිව 4ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 3.25] 

 
 රු ඉසුරු ගාොඩ්දග ොඩ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு இசுரு ததொடன்தகொட)  

(The Hon. Isuru Dodangoda) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, මම රාමශයන්ම කටමටතිි, 

ඔබතුමාට්හ, ගරු කාානායකතුමාට්හ, අශ්  ගරු නිශයෝජ්ය 

කාරක වභාපතිතුමාට්හ ශුභාශාවන පිරිනමන්නට. මශේ ්දරණීය 

පියා වූ අමරසිරි ශදොඩන්ශගොඩ මටතිතුමා ශම් ල්හතරීතර වභාව 

නිශයෝජ්නය කරමින් ද ක ශදකකට වටිව කාලයක්  මන්ත්රීවරයට , 

අමාතයවරයට  ව ශයන් කටුතතු ක ා. එතුමා පිළිබඳව්හ මම ශම් 

අවවථාාශ දී ශගවරවශයන් සිිටප්හ කරන්න කටමටතිි. එතුමාශේ 

්භාෂය්හ මට තිශබන බව මා වි ථවාව කරනවා.   මශේ මව්හ ශම් 

අවවථාාශ දී ශගවරවශයන් සිිටප්හ ක  ුතතුි. ඒ වාශේම, මා ශම් 

ල්හතරීතර වභාවට ශතෝරා ප්හ කර එීමම වඳහා කටුතතු ක  

ගාල්ල දිවථ්රික්කශආ බද්ශද්ගම ්වනය රධාන ශකොටග්හ ්වන 

දහයම නිශයෝජ්නය කරන ්දරණීය ජ්නතාවට මශේ ශගවරවය  

ප  කරන්නට්හ කටමටතිි. ප ා්හ වභා මන්ත්රීවරයට  ව ශයන් 

495 496 



පාර්ලිශම්න්තුව 

කටුතතු ක  මා ශවත වි ථවාවය ප  කරමින්, පටවටති මහ 

මටතිවරණශආදී ඒ අයශේ මනාපය ප  කරලා ශම් ල්හතරීතර 

වභාව නිශයෝජ්නය කරන්නට   ශතෝරා ප්හ කර එීමම 

වම්බන්ධශයන් මා ඒ ජ්නතාවට වථතුතිවන්ත ශවනවා. ඉදිරි 

කාලශආදී ඒ ජ්නතාවට තමන්ශේ ප ා්හ වභා නිශයෝජිතයනු්හ 

ශතෝරා ප්හ කර ගනිමින් අව ය තීන් ක තීරණ ඒ ලදවිය හරහා 

ගටනීමට්හ අවවථාාව ලටශේවි කියලා අපි වි ථවාව කරනවා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, පසුගිය කාලසීමාශ  අතපසු 

වූ වටඩ කටුතතු වඳහා්හ,   ජ්නතාවට ලබා ශදන වහන අඛඩුඩව 

ලබාදීම වඳහා්හ අද ඉදිරිප්හ කරන ශම් අතුරු වම්මත ගිණුම 

ඉතාම වටදග්හ. විශ  ෂශයන්ම COVID-19 වවාගත ත්හ්හවය 

ශහ තුශකොටශගන අශ්  රශේ ්ර්ථිකයට වි ාල බලප මක් එල්ල වූ 

බව ඔබතුමා දන්නවා. පසුගිය මාව ( පුරාවටම  වාකාරක 

කර්මාන්තශයන් අශ්  රටට ්දායම් ලටබුශඩු නටහට. ඔබතුමා 

දන්නවා, ලක්ෂ (ක වාශේ පිරිවක් ඍජු හා වර රැකියා මඟින් 

වාකාරක කර්මාන්තය ්රිතව ීවව්හ ශවන බව. ඒ අය ශවනුශවන් 

රජ්ය විසින් ලබාදී ඇති වහන පිළිබඳව අශ්  ගරු ඇමතිතුමන් 

එතුමාශේ කාාශ දී වඳහන් ක ා. විශ  ෂශයන්ම 2059 අවුරුද්ශද් 

ශඩොලර් මිලියන 3,)0)ක පමණ ්දායමක් වාකාරක කර්මාන්තය 

නිවා අශ්  රටට ලටබුණා. COVID-19 වවාගත ත්හ්හවය නිවා ශම් 

අවුරුද්ශද් අප බලාශපොශරෝහතු වන ඉලක්ක කරා ය මට ශනොහටකි 

ශවන බව්හ තමුන්නාන්ශව ලා දන්නවා. ඒ වාශේම, අශනක් රටවල 

ඇති ශවලා තිශබන ශමම වාතාවරණය්හ වමඟ වි ශදවථගත 

්මිකයන්ශේ ්දායම් මාර්ග අිටමිීමම්, රැකියා අිටමිීමම්, වටුප්  

ක් පා කීමම් නිවා ඒ හරහා අශ්  රටට ලටශබන ්දායම්හ ශම් 

වර්ෂශආදී අක් ශවන්නට ඉඩ තිශබන බව තමුන්නාන්ශව ලාට 

අමුතුශවන් වඳහන් කරන්න අව ය නටහට. පසුගිය අවුරුද්ශද් ලක්ෂ 

2ක විතර පිරිවක් විශද්  රැකියා වඳහා විශදවථගත වුණා. 

වමවථතයක් විධියට ලක්ෂ 54ක විතර පිරිවක් විශදවථ ්මිකයන් 

විධියට ඒ ්දායම අශ්  රටට එවන්නට කටුතතු කරන බව 

තමුන්නාන්ශව ලා දන්නවා. 2059දී ශඩොලර් මිලියන ),757ක 

පමණ මුදලක් ශම් හරහා අශ්  රටට ලටබුණු බව ඔබතුමන්ලාට 

කිව ුතතුි. අපට දටන් අවවථාාව ලටබිලා තිශබනවා, ශම් සියලු 

අර්බුදකාරි ත්හ්හව  මටද අශ්  රශේ ශද්ශීය ්ර්ථිකය ශගොඩ 

නාවන්න. ශම් රට ඇතුශ   වවලා ශම් රශේ මිනිසුන්ට කන්න 

ශදන්න පුළුවන් තටනට අශ්  රට  ශගශනන්න ෑන . අශ්  රශේ 

්ර්ථිකය  ක්තිම්හ කරන්න, අශ්  රශේ ශද්ශීය කර්මාන්ත 

ශගොඩනාවලා අශ්  රටින් පිට රටට යවන භාඩුඩ රමාණය වටිව 

කරලා රටට ්දායම් ලපදවන  මාර්ගයට අශ්  ජ්නතාව ශයොමු 

කරන්න අශ්  රජ්ය ශම් ශවනශකොට්හ ඉතා  රමව්හ වටඩ 

පිළිශව ක් ්රම්භ කර ඇති ්කාරය තමුන්නාන්ශව ලා දකිනවා. 

ශම් වටඩ පිළිශව  හරහා,  අශ්  රටට ශගශනන අනව ය ශද්වල් 

නතර කරලා, අශ්  රට ඇතුශ   නිෂථපාදනය ක  හටකි ව ම 

ශදයක්ම  ලපරිමශයන් නිෂථපාදනය කරලා, රශේ ජ්ාතික ්ර්ථිකය 

ශගොඩනාවන තටනට කටුතතු කරන්නට ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමාශේ නායක්හවය යටශ්හ, මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා 

අග්රාමාතය ධුරය දරන අශ්  රජ්ය තුළින් හටකියාව ලටශබනවාය 

කියන කාරණය අපි තමුන්නාන්ශව ලාට සිිටප්හ කරනවා. ඒ වඳහා 

වහාය දක්වන්න ශම් රශේ ජ්නතාව වථවකටමට්හශතන් ශම් රශේ 

පුරන් ට ුරරු ටික පසුගිය කාලශආ දී අවථවද්දපු ්කාරය 

තමුන්නාන්ශව ලා දටක්කා. ඉදිරි කාල සීමාශ දී අශ්  රශේ ශද්ශීය 

්ර්ථිකය ශගොඩනටාීමම වඳහා එමඟින් අපට වි ාල වහයක් 

ලටශේවි කියා අපි වි ථවාව කරනවා. 

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවවානි. 

 රු ඉසුරු ගාොඩ්දග ොඩ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு இசுரு ததொடன்தகொட)  

(The Hon. Isuru Dodangoda) 
ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, මට තව්හ ත්හපර 30ක 

කාලයක් ලබා ශදන්න. අශ්  ගාල්ල දිවථ්රික්කය ග්හතාම, අශ්  

බද්ශද්ගම ්වනය ග්හතාම අපට පානීය ජ්ලය පිළිබඳ ගටටලු 

තිශබනවා. අශ්  රශද් ශආ ශ්හ කර්මාන්තය ශම් වන ශකොට 

ඉතාම ශහොඳ තටනකට ඇවිල්ලා තිශබනවා. එම කර්මාන්තශයන් 

අශ්  ජ්නතාව ශහොඳ ්දායමක් ලබනවා. නමු්හ, නිවාව පිළිබඳ 

ගටටලු, මා කලින් වඳහන් ක  පරිදි පානීය ජ්ලය පිළිබඳ ගටටලු 

වාශේම මාර්ග පද්ධතිශආ අක් පාක්කම් එම රශද් ය තු  

තිශබනවා. ඒ අක් පාක් මඟ හටරීමම වඳහා, ශභවතික වම්ප්හ 

වර්ධනය වඳහා, ඒ ජ්නතාවශේ මූලික පහසුකම් වම්පූර්ණ කිරීම 

වඳහා ඉදිරි කාල සීමාශ  දී අශ්  ශම්  ක්තිම්හ රජ්ය තුළින් 

අව ය වහශයෝගය ලබා ශදනු ඇතටි මා වි ථවාව කරනවා. ඒ 

නිවා මා එම කාරණය විශ  ෂශයන්ම සිිටප්හ කරනවා. අප  වටනි 

තරුණයන් ශම් ශද් පාලන ක්ශෂ ්රශආ ශපරට  රැශගන ඒම වඳහා 

ලබා  කන් දායක්හවය සිිටප්හ කරමින්, ඒ ශවනුශවන් අතිගරු 

ජ්නාධිපතිතුමාට්හ, ගරු අගමටතිතුමාට්හ, ඒ වාශේම බටසිල් 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා රධාන ශකොටග්හ අශ්  ශද් පාලන 

බලශ ගයට්හ මම යළි්හ වථතුතිවන්ත වනවා. ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි, මාහට කාා කිරීමට කාලය ලබා දීම ගටන 

ඔබතුමාට්හ, ගරු ්ඩුක් පක්ෂශආ රධාන වාවිධායකතුමාට්හ 

මශේ ශගවරවනීය වථතුතිය පුද කරමින් මශේ වකන කිිටපය අවවන් 

කරනවා.  
 

 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
මී ඟට, ගරු ලදයන කාමින්ද කිරිඳිශගොඩ මන්ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාිව 4ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 3.27] 

 

 රු උායන චාමි්දා කිරිඳිග ොඩ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு உதயன சொைிந்த கிொிந்திதகொட)  

(The Hon. Udayana Chaminda Kirindigoda)  
ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, නව වන පාර්ලිශම්න්තුශ  

අභිනව කාානායකතුමාට්හ, ඔබතුමා ට්හ, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක 

වභාපතිතුමාට්හ මාශේ හෘදයාගම ශුභාශාවන පිරිනමනවා. 

පාර්ලිශම්න්තුශ  මන්ත්රීවරු 224ශදනාම එපා කියන මතය අබිබවා 

යමින් නටවත්හ ශ්හරී ප්හ වූ අශ්  පටරණි පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරුන්ට ශමන්ම මා වමඟ දියවන්නාව තරණය කරන ලද 

නවක මන්ත්රීවරුන් 85ශදනාට මශේ මාගල කාාව කරන ශමම 

අවවථාාශ දී මාශේ ශුභාශාවන පිරිනටමීමට කටමටතිි. ඒ වාශේම 

මාශේ ශද් පාලන ගමන තු  හටමදාම මා පිුපපව සිටි, හටමදාම 

මාහට අනු ාවනා කරන ලද ධ්රනිකාික ශගවරවනීය මහා වාන 

ර්හනය්හ, අනයාගමික පූජ්කතුමන්ලා්හ මම ශම් අවවථාාශ දී 

සිිටප්හ කරනවා. ඒවාශේම විය්හමග වාවිධානය නිශයෝජ්නය 

කරමින් මහනුවර දිවථ්රික්කශආ අශ් ක්ෂකයට  ව ශයන් ශමවර 

මටතිවරණයට ඉදිරිප්හ ීමම වඳහා මට වරම ලබා  කන් වර්තමාන 

ජ්නාධිපති අතිගරු ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ, ශ්රී ලාකා 

ශපො කජ්න ශපරමුණ නිශයෝජ්නය කරමින්, ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න 

නීතීඥ වාගමය නිශයෝජ්නය කරමින් මාශේ ශද් පාලන ගමනට 

 ක්තියක් ලබා  කන් වර්තමාන අග්රාමාතය ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමාට්හ, ඒ වාශේම අප පක්ෂශආ ජ්ාතික වාවිධායක ගරු 

බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ මාශේ හෘදයාගම කෘතඥතාව  පුද 

කිරීමට මා ශමය අවවථාාවක් කර ගන්නවා. ශද් පාලනය කියන 

කුපක යාාර්ාය තු  මනාප වටන පට්හතක තියලා මශේ 

ශද් පාලන ගමනට  ක්තියක් වූ, මා වමඟ ශමවර ශද් පාලනය 

කරන ලද මහනුවර දිවථ්රික්කශආ සියලු අශ් ක්ෂක මහ්හම 

මහ්හමීන්ට්හ මට දටක් වූ වහාය ශවනුශවන් මාශේ කෘතඥතාව 

ශම් අවවථාාශ දී පුද කරනවා.  
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ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, මාශේ මාගල පාර්ලිශම්න්තු 

වටසි වාරය ්රම්භශආදී, මහනුවර ධර්මරාජ් විදයාලශආ අධයාපනය 

ලටබූ මා ්රම්භ ක  ශම් ශද් පාලන ගමශන්දී මට  ක්තියක් 

ශවච්ක මහනුවර ධර්මරාජ්ය්හ, මාශේ ශද් පාලන ීවවිතශආ්හ, 

වෘ්හතීය ීවවිතශආ්හ මුල් ගුරුවරයා වූ, මාශේ දිවාගත පියාණන් 

වන ශජ්යෂථඨ නීතීඥ ලපාලි කිරිඳිශගොඩ මටතිතුමා්හ, මාශේ 

්දරණීය ම ණියනු්හ ශම් අවවථාාශ දී සිිටප්හ කරනවා.  

වථවාමිශයට , පිශයට  ශද් පාලනයට  එද්දී ඔහුශේ පවුල් ීවවිතය 

තු  ශලොට  ිටදවක් මටශවනවා කියලාි මා ිටතන්ශන්. ශද් පාලන 

ීවවිතයට පිවිසීම වඳහා මට අවවථාාව ලබා  කන් මාශේ ්දරණීය 

බිරිඳට වාශේම දරුවන්ට්හ මම ශම් අවවථාාශ දී මශේ කෘතඥතාව 

ප  කරනවා. ඒ  වාශේම වාවිධාන රාශයක් නිශයෝජ්නය කරමින් 

ඒ වාවිධානවල  ක්තිය තුළින් ශම් ශද් පාලනයට පටමිණි මා 

ශවත  ක්තිය ලබා  කන් විය්හමග වාවිධානය, ශ්රී ලාකා ශපො ක ජ්න 

නීතීඥ වාවිධානය, මහනුවර වෘ්හතීයශ දින්ශේ වාවිධානය ්දි 

වාවිධාන්හ, ඒවාශආ නිශයෝජිතයන් ඇතුළු සියලුශදනා්හ සිිටප්හ 

කරන්නට මා ශමය අවවථාාවක් කර ගන්නවා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුවට අතුරු 

වම්මත ගිණුමක් ඉදිරිප්හ කර තිශබන අවවථාාශ  මා ද ඒ පිළිබඳ 

කතා කිරීමට කටමටතිි. පසුගිය පවථඅවුරු ක අදූරදර්ශ පාලනය තු  

රශේ ්ර්ථිකයට වූ හානිය, ශකොවි්  - 59 වවාගතය ශහ තුශවන් 

රටට වූ හානිය, ඒ වාශේම පාවථට  රහාරය ශහ තුශවන් රටට වූ 

හානිය අතිවි ාලි. එම හානි පූර්ණය කරගටනීම වඳහා යන ගමන 

තු  ශද්ශීය ්ර්ථිකය  ක්තිම්හ කරමින්, ශද්ශීය නිෂථපාදන 

 ක්තිම්හ කරමින්,  ශද්ශීය කර්මාන්ත  ක්තිම්හ කරමින්, ඒ 

වාශේම නව නිෂථපාදන බිිට කරමින් රට ඉවථවරහට ශගන යන 

ගමනට ශම් අතුරු වම්මත ගිණුම මහ්හ  ක්තියක් වපයනවා 

නියති කියලාි මා ිටතන්ශන්. ඒ මඟින් අශ්  රශේ අනාගතය 

වාර්ාක කිරීම වඳහා පක්ෂ, විපක්ෂ ශේදශයන් ශතොරව අප 

ඒකරාශ විය ුතතුය යන්න මශේ මතයි.  

ඒ වාශේම ශම් රට තු  ජ්ාතික රතිප්හතියක් වථාාපනය ක  

ුතතුි කියන මතශආ සිටින පුද්ගලයට  විධියට මා වි ථවාව 

කරනවා, අවම ව ශයන් අධයාපනය, කෘෂිකර්මය, රවාහනය, 

පරිවරය ්දි රධාන ක්ශෂ ්ර ශකශරිට ජ්ාතික රතිප්හති ඇති කිරීම 

වඳහා අප ශමය අවවථාාවක් කර ගත ුතතුි කියා.  

අාක 27/5988 දරන රාජ්ය පරිපාලන කරශල්ඛය ගටන්හ මා 

මතක් ක  ුතතුි. ්බාධවලට ශගො කරු වූවන්ට රැකියාවලින් 
සියයට 3ක රති තයක් ලබා දීම වඳහා ඒ තු  නියාමනයක් 

තිශබනවා. රජ්ය විධියට ිතිහාසික ව ශයන් රැකියා 5)0,000ක් 

ලබා ශදන ශම් අවවථාාශ  ඉහත කී කාරණය ශකශර්ද අවධානය 

ශයොමු ක  ුතතුි කියා මා ිටතනවා. මා එවන් පුද්ගලයන් වමඟ 

වමීපව ඇසුරු කර තිශබනවා. ඔවුන්ශේ අක් පාක්කම් ශනොව, 

ඔවුන්ශේ  ක්තිය ශම් රශේ  අනාගතය  ක්තිම්හ කිරීමට දායක 

කරගත ුතතුි කියන තටන මා ඉන්නවා.  

කන්ද ලඩරට ලරුමය සුරැකීම වඳහා වන අන්තර් වයවවථාාපිත 

මඩුඩලය අධිකාරියක් බවට ප්හ කිරීශම් පන්හ ශකුපම්පත අපි 

දටනටම්හ ඉදිරිප්හ කරලා තිශබනවා. අපි ඒ වම්බන්ධශයන් විශ  ෂ 

අවධානය ශයොමු ක  ුතතු ශවනවා. මක් නිවාද ය්හ, යට්හ විජිත 

වමශආ සිාහල ලරුමය විනා  කිරීශම් අරමුණින් සි ක කරන ලද 

බාධක රැවක් ඉව්හ කිරීමට ඒ තුළින් අපට අවවථාාව ලටශබනවා. 

අප ඒ කාරණය ශකශර් අවධානය ශයොමු ක  ුතතුි.  

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවවන්.   

 රු උායන චාමි්දා කිරිඳිග ොඩ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு உதயன சொைிந்த கிொிந்திதகொட)  

(The Hon. Udayana Chaminda Kirindigoda)  
Please give me one more minute, Sir. 
  
COVID-19 වවාගතය ශහ තුශවන් අන්තර්ජ්ාල අධයාපනය 

නිවා දරුවන්ට මුහුණ දීමට සි ක ීම තිශබන ර ථන ද ඇතුළුව 
අධයාපන ක්ශෂ ්රය තු  ඇති ීම තිශබන ර ථන ශකශරිට ශම් 
ගරු වභාශ  අවධානය ශයොමු ක  ුතතුි කියා මා වි ථවාව 
කරනවා. මහනුවර දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවශේ අභිරායයන් වලල 
කරමින්, මහනුවර දිවථ්රික්කශආ සිාහල, ශදම , මුවථලිම්, බර්ගර් 
ඇතුළු සියලු ජ්නතාව මා ශකශරිට තබන ලද වි ථවාවය වනාා 
කරමින් ඔවුන් ශවනුශවන් රතිප්හතිගරුක ශද් පාලනයක 
නියටශ න බව නටවත්හ වපා කරමින් මා නවතිනවා. 
ශබොශහොම වථතුතිි. 

  
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

  මී ඟට, ගරු එම්. රාශම්ෂථවරන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිව 

4ක කාලයක් තිශබනවා.  

 
[பி.ப. 3.32] 

 

 රු එම්. රාගම්ෂව්ර්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எம். ரொவைஷ்வரன்)  

(The Hon. M. Rameshwaran)  

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கவள, ஒரு சிறந்த 

அரசியல்வொதியொன நீங்கள் பிரதிச் சபொநொயகரொகத் 

ததொிவுதசய்யப்பட்டமைக்கொக முதலிவல உங்களுக்கு எனது 

வொழ்த்துக்கமளத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்வறன். இந்த 9ஆவது 

பொரொளுைன்றத்திவல முதல் தடமவயொக உமரயொற்றுவதற்குச் 

சந்தர்ப்பம் தந்தமைக்கொக உங்களுக்கு நன்றி கூறுவவதொடு 

சந்வதொஷமும் அமடகின்வறன். நொன் இந்தச் சமபக்குத் 

ததொிவுதசய்யப்படக் கொரணைொக இருந்த எங்களது வதசியத் 

தமலவர் ைமறந்த அமைச்சர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் ஐயொ 

அவர்களுக்கு முதலிவல நன்றி கூற வவண்டும்.  அவர் 

இறப்பதற்கு முன்னர் பொரொளுைன்றத் வதர்தலின்தபொழுது 

என்மன ஒரு வவட்பொளரொக நிறுத்தினொர். அந்த வமகயில், 

நுவதரலியொ ைொவட்ட ைக்கள் என்மன இந்தப் பொரொளுைன்றத் 

துகுக்குத் ததொிவுதசய்தமதயிட்டு இச்சந்தர்ப்பத்தில் 

அவர்களுக்கு எனது நன்றிமயத் ததொிவிக்கின்வறன். நொன் 

முதலிவல பிரவதச சமப உறுப்பினரொகவும், அதமனத் 

ததொடர்ந்து பிரவதச சமபயினுமடய உப தமலவரொகவும், 

ததொடர்ந்து ைொகொண சமப உறுப்பினரொகவும் ைொகொண 

அமைச்சரொகவும் பதவி வகித்வதன்.  

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கவள, 

பொரொளுைன்றதைன்பது எல்லொ இன ைக்களுக்கும் 

வசமவயொற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்மத 

உருவொக்குகின்ற ஓர் இடைொக விளங்குகின்றது. நுவதரலியொ 

ைொவட்ட ைக்களுக்கொன வீடமைப்புத் திட்டத்திமன ைொடி 

வீட்டுத் திட்டைொக வைற்தகொள்ளப்வபொவதொக  இந்தச் 

சமபயிவல கூறப்பட்டது. அந்த விடயத்திற்குப் தபொறுப்பொன 

அமைச்சரொக ஜீவன் ததொண்டைொன் அவர்கள் இருக்கின்றொர். 

நிச்சயைொக எச்சந்தர்ப்பத்திலும் ைொடி வீட்டுத் திட்டத்மதக் 

தகொண்டுவருவதற்கொன வநொக்கம் எங்களிடம் இல்மல. 

கூமரக்குப் பதிலொகக் concrete இடுவதொகத்தொன் கூறியிருக் 

கின்வறொம். அவர்களுக்கு வசதி ஏற்படுகின்றதபொழுது அந்த 

வீட்மட வைலும் திருத்திக்தகொள்வதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் 

ஏற்படும்.  

499 500 



පාර්ලිශම්න්තුව 

இன்று நுவதரலியொ ைொவட்டத்திவல 600க்கும் வைற்பட்ட 

உதவி ஆசிொியர்கள் வபொரொட்டம் நடொத்தியதொகக் கூறினொர்கள். 

எங்களுமடய ைமறந்த தமலவர் ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் 

ஐயொ அவர்கள் முன்னொள் ஜனொதிபதி ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ 

அவர்களுடன் வபசி 3,000 உதவி ஆசிொியர் நியைனங்கமளப் 

தபற்றுக் தகொடுத்தொர். கடந்த நல்லொட்சி அரசொங்கத்திவல 

அவர்கமள ஆசிொியர் வசமவயிவல உள்வொங்கியிருக்க 

வவண்டும். இருந்தொலும் கடந்த நல்லொட்சி அரசொங்கம் 

அதமனச் தசய்யவில்மல. இரண்டு வருடப் பயிற்சி 

அளிக்கப்பட்டு அவர்கமள ஆசிொியர் வசமவயிவல உள்வொங்க 

வவண்டும் என்பது ததொண்டைொன் ஐயொவுமடய எதிர்பொர்ப்பொக 

இருந்தது. அதமன அந்த அரசொங்கம் தசய்யொத 

குமறயினொல்தொன் இன்று அவர்கள் அந்தப் வபொரொட்டத்திவல 

ஈடுபட்டிருக்கின்றொர்கள். எப்படி இருந்தொலும் இன்று ஒரு 

சிறந்த அரசொங்கைொக வைதகு வகொட்டொபய ரொஜபக்ஷ 

அவர்களுமடய அரசொங்கம் அமைந்திருக்கின்றது. ைமலயக 

ைக்களுக்கு நொங்கள் வழங்கிய உறுதிதைொழிகமள நிச்சயைொக 

இந்த அரசொங்கக் கொலத்திவல நிமறவவற்றுவவொம். 

විශ  ෂශයන්ම නුවරඑළිය ජ්නතාවට්හ, අතිගරු 

ජ්නාධිපතිතුමාට්හ, ගරු අගමටතිතුමා වහ ගරු බටසිල් රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමාට්හ මම වථතුතිවන්ත ශවනවා, මා ශමතටනට ශගන ඒම 

ගටන. නුවරඑළිය දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාව තමි මා  ශමතටනට ශගන 

්ශ . ඒ වාශේම මා පිටිපවථශව , මා්හ එක්ක සිාහල ජ්නතාව්හ, 

ශදම  ජ්නතාව්හ, මුවථලිම් ජ්නතාව්හ සිටියා. අශ්  හාමු කරුවන් 

වහන්ශව ලා මා ශවනුශවන් විශ  ෂ වටඩවටහනක් හට කවා. මා ශම් 

තටනට ශගන එන්න කටුතතු ක  ලන්වහන්ශව ලාට්හ, නුවරඑළිය 

දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට්හ මා වථතුතිවන්ත ශවනවා. මා ශම් තටනට 

ශගන එන්න කටුතතු ක  අශ්  දිවාගත නායක ගරු ්රුමුගන් 

ශතොඩුඩමන් මටතිතුමා්හ ශගවරවශයන් සිිටප්හ කරනවා. 

ශබොශහොම වථතුතිි.  

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු කිාවථ ශනල්වන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිව අටක 

කාලයක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 3.3)] 

 
 රු කිංස ්ගනල්ස්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்)  

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, නවක මන්ත්රීවරයට  විධියට 

මා ශම් ල්හතරීතර පාර්ලිශම්න්තුවට ශතෝරා ප්හ කර ගටනීම වඳහා 

්ශීර්වාද ක  ගරුතර මහා වාන ර්හනයට්හ, අනිට ්හ ්ගමික 

පූජ්කතුමන්ලාට්හ මාශේ ශගවරවනීය වථතුතිය, රණාමය ශම් 

අවවථාාශ  දී රාමශයන්ම පුද කරනවා. මශේ ශද් පාලන ගමශන් 

දී මශේ ගුරුවරයා විධියට සිටි මශේ පියා 5977 වර්ෂශආ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශ්හරී ප්හ ශවලා 200( දක්වා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජ්නය කරපු මන්ත්රීවරයට  විධියට, ඇමතිවරයට  විධියට, 

දිවා ඇමතිවරයට  විධියට වටඩ කටුතතු ක ා.   

මට ශම් අවවථාාව ලබා  කන්, විශ  ෂශයන් ශපොශ ොන්නරුව 

මටතිවරණ ශකොේඨාවය, දිුරලාගල, වටලිකන්ද, තමන්කක්ව, 

ිටඟුරක්ශගොඩ, ඇලහටර, මටදිරිගිරිය, ලාකාපුර යන රාශද්ශීය 

ශල්කම් ශකොේඨාව හත ඇතුළුව වමවථත ශපොශ ොන්නරුව 

දිවථ්රික්කශආ මශේ ්දරණීය සිාහල, දමි , මුවථලිම් ජ්නතාවට 

මාශේ ශගවරවනීය වථතුතිය වහ රණාමය ශම් අවවථාාශ දී පුද 

කරනවා. ඒ වාශේම, රජ්ය අද ඉදිරිප්හ කරන තිශබන ශම් අතුරු 

වම්මත ගිණුම වම්බන්ධශයන් අදහවථ ඉදිරිප්හ කිරීමට මට 

අවවථාාව ලබා දීම ගටන ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමාට මාශේ 

ශගවරවනීය වථතුතිය ශම් අවවථාාශ  දී පුද කරනවා. අභිනවශයන් 

ප්හ ශවච්ක ගරු කාානායකතුමාට්හ, ඔබතුමාට්හ, ගරු නිශයෝජ්ය 

කාරක වභාපතිතුමාට්හ මශේ සුබ පටතුම් පුද කරනවා, ගරු 

නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි.  

ශද්ශීය භාඩුඩාගාර බිල්ප්හ ්ඥාපනත යටශ්හ ශයෝජ්නාව 

අනුව රුපියල් බිලියන 740ට ්හ, අතුරු වම්මත ගිණුම හරහා 

රුපියල් බිලියන 5,300ට ්හ ව ශයන් වි ාල මුදලක් වටය කරන්න 

ශයෝජ්නා කර තිශබනවා මම දටක්කා. ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි, රජ්යකට මුදල් අව යි. මුදල් ලබාගන්න එක 

ශනොශවි ර ථනය ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ මුදල් නිසියාකාරව 

පරිහරණය කරන එකි ර ථනය ශවලා තිශබන්ශන්.  

විශ  ෂශයන්ම ශපොශ ොන්නරුව දිවථ්රික්කය ග්හ විට, එිට 

ීවව්හ වන්ශන් සියයට 74ක් ශගොවි ජ්නතාව. ශපොශ ොන්නරුව 

දිවථ්රික්කශආ ීවව්හ වන ශගොවි ජ්නතාව දටන් යල කන්නශආ 

ශගොයම් කපලා ඉවරි. පසුගිය රජ්ය රුපියල් පණහකට ීම 

කිශලෝවක් මිලදී ගන්නවා කි ව්හ, අද ීම ශගොවිශයෝ දටිව 

අපහසුතාවට ප්හ ශවලා ඉන්නවා. රුපියල් 40ට ීම මිලදී 

ගන්නශකොට ීමවල ශතතමනය සියයට 5(ක් බලනවා. මහ 

ශපො ශ ොව්හ වමඟ ගටශටන ශම් අිටාවක ශගොවි ජ්නතාව ශන ා 

ගන්න අවථවටන්න  කබලක දමලා ර්හ ක ්හ ශතතමනය සියයට 

5( රමිතියට ගන්න අමාරුි. රුපියල් 40ට, ශතතමනය සියයට 5( 

රමිතිය තිශබන ීම ශවොයා ගන්න හරි අමාරුි. අද අශ්  රශේ ීම 

මිල රුපියල් (2ි, රුපියල් ((ි. ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි, ඒ නිවා මුදල් ශවන් කරනශකොට විශ  ෂශයන් 

ශම් රශේ බත වපයන ශගොවි ජ්නතාව ශකශරිට විශ  ෂ 

අවධානයක් ශයොමු කරන්න  කියලා  මම ශයෝජ්නා කරනවා. ඒ 

විතරක් ශනොශවි. අද ශද්ශීය කර්මාන්ත ගටන්හ  ශම් රජ්ය කාා 

කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, වට ගක් ශරෝගය අද වන විට 

ශපොශ ොන්නරුව දිවථ්රික්කශආ පමණක් ශනොශවි, අශ්  රශේම 

වවාගතයක් ශලව පටතිරී තිශබනවා. පසුගිය රජ්ය වට ගක් 

ශරෝගීන්ට රුපියල් 4,000ක මුදලක් ලබා  කන්නා. ශම් වන විට ඒ 

රුපියල් 4,000ක මුදල රාශද්ශීය ශල්කම් කාර්යාල හරහා එම 

ශරෝගීන්ට ශගවන්ශන් නටහට.  ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, 

ශම් ගටන විශ  ෂ අවධානයක් ශයොමු කශ ෝහ ශහොඳි කියලා මම 

ිටතනවා. ඒ වාශේම වට ගක් ශරෝගීන්ට නිවාව හදලා  කන්නා. අද 

වන විට එම වටඩවටහන වම්පූර්ණශයන් නටවතිලා තිශබනවා.  

අලි-මිනිවථ ගටුපම ශපොශ ොන්නරුව දිවථ්රික්කශආ විතරක් 

ශනොශවි, හම්බන්ශතොට, ශමොණරාගල, බු්හතල, ්රිට ණාමලය, 

අනුරාධපුරය යන රශද් වල්හ අද අපට දකින්න පුළුවන්. අලි-

මිනිවථ ගටුපම නිවා සි ක ීම ඇති නිවාව හානි, ීවවිත හානි අපට විදු්හ 

මාධය තුළින් හටමදාම දකින්න, අහන්න පුළුවන්. ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි, ශම් වම්බන්ධව විශ  ෂ අවධානයක් ශයොමු 

කරන්නය  කියලා මම ශම් අවවථාාශ   ඉල්ලා සිටිනවා. පසුගිය 

කාලශආ වූ සි කීමම් ගටන කාා කශ ෝහ, විශ  ෂශයන්ම අලි-මිනිවථ 

ගටුපම්වලින් හානියට ප්හ වුණු නිවාවවලට රමාණව්හ වන්දි මුදල් 

ලටශබන්ශන් නටහට කියලා තමි අපට අවන්න ලටශබන්ශන්. 

පසුගිය කාලශආ වටලිකන්ද රශද් ශආ නිවාව ශදකක්  හානියට 

ප්හ වුණා. ඒ අය ශවනුශවන්  රුපියල් 34,000ක් වාශේ ශපොිව 

මුදලක් තමි ලබා ශදන්න කටුතතු කශ  . ශම් මුදල රමාණව්හ 

මදී.  
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ඒ වාශේම අලි වටට නිසියාකාරශයන් නඩ්හතු කිරීම වඳහා 

සිවිල් ්රක්ෂක බලකාය තමි  විශ  ෂශයන් මටදිහ්හ ශවන්ශන්. 

ඒ අයට කිසිම පහසුකමක් නටහට. විශ  ෂශයන් රවාහන පහසුකම් 

නටහට. ඒ වාශේම අලි වටට නඩ්හතු කරන්න, ඒ ශගොල්ලන්ට  

තණශකො  කපා ගන්න මටෂින් ටික ලටශබන්ශන්  නටහට.  ශම් 

වාශේ දටිව අපහසුතා මටද්ශද් තමි සිවිල් ්රක්ෂක බලකාශආ  

නිලධාරින් කටුතතු කරන්ශන්.  

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාිව ශදකක කාලයක් 

තිශබනවා.  

       
 රු කිංස ්ගනල්ස්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்)  

(The Hon. Kins Nelson) 
ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, මට තව විනාිවයක කාලයක් 

ශදන්න. ඒ සිවිල් ්රක්ෂක බලකායට නිසි පහසුකම් ලබා ශදන්න 

කියලා මම ශම් ගරු වභාවට  ශයෝජ්නා කරනවා.  

විශ  ෂශයන්ම ශගොවි ජ්නතාව ගටන මම ඉවථශවල්ලා කාා 

ක ා. ශපොශ ොන්නරුව දිවථ්රික්කශආ විතරක් ශනොශවි, අද ශම් 

මහ ශපොශ ොව්හ එක්ක ගටශටන  අිටාවක ශගොවි ජ්නතාව ගටන 

කියමනක් තිබුණා,  මඩ ශහෝදාග්හ ක  ශගොවියා රජ්කමට 

සු කසුි  කියලා. මම ිටතන හටටියට අද ඒවා වම්පූර්ණශයන්ම 

අමතක ශවලා තිශබනවා. අද ශගොවියා වම්පූර්ණ අවරණභාවයට 

ප්හ ශවලා ති ශබනවා. ඒ වාශේම ීම ඇටශආ  ශපෝහත සුද්ද කරන 

වයාපාරික ශමෝල් ිටමිකරුවන් අද වි ාල ශකෝටිපතියන් බවට ප්හ 

ශවලා තිශබනවා. ීම ඇශේ නිෂථපාදනය කරන ශගොවියා අන්ත 

අවරණභාවයට ප්හ ශවලා තිශබනවා. ඒ නිවා  ශම්  රශේ බත 

වපයන ශගොීමන් ශවනුශවන් රමව්හ වටඩ පිළිශව ක් හදන්න අපට 

සි ක ශවලා තිශබනවා.  ීම මිල වම්බන්ධශයන් ග්හශතෝහ,  රුපියල් 

40ට ීම ගන්නශකොට රමිතිය අනුව  සියයට 5(ක ශතතමනය 

බලනවා. ශම් වම්බන්ධව අපට රමව්හ වටඩ පිළිශව ක් ශයොදන්න 

ශවනවා.   අද ශගොවි ජ්නතාව ඒ ශගොල්ලන් ශන ා ගන්නා 

අවථවටන්න මහ පාරට ශගනටල්ලා, සියයට 5(ක ශතතමනය විටත 

රමිතියට ීම ටික තබා ගන්න මහ පාශර් තමි ීම ටික ශ ලන්ශන්. 

ඒ ශගොල්ලන්ට ීම ටික ශ ලා ගන්න නිසි වථාානයක් නටහට. ඒ නිවා 

ශම් වම්බන්ධශයන් විශ  ෂ අවධානයක් ශයොමු වුශණෝහ  ශහොඳි  

කියන එක මම කියන්න  කටමටතිි.  විශ  ෂශයන්ම ශම් 

වම්බන්ධව කරුණු ඉදිරිප්හ කරන්න  කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා ශම් 

අවවථාාශ  ිටටියා නම් ශහොඳි කියලා මා ිටතනවා.  

අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා එතුමාශේ රතිප්හති රකා ය තු  

වඳහන් කර තිබුණා අපි දටක්කා, ශපොශහොර -මඩ ශපොශහොර, ශගොඩ 

ශපොශහොර ඒ වාශේම එ වලු ශකොරුප ශපොශහොර - ශනොමිශල් ලබා 

ශදන්න කටුතතු කරන බව. පසුගිය යල කන්නශආ වහ මහ 

කන්නශආ ශපොශහොර ිටඟයක් තිබුණා.  ඒ නිවා  යල කන්නය 

්රම්භ ශවනශකොට ශනොමිශල් ශදන ශපොශහොර ටික නිසි ශවලාවට 

ලබා  කන්ශනෝහ ශහොඳි කියලා මම කියනවා.  අද ශපොශහොර  

මිටියක් වල්ලිවලටව්හ ගන්න තටනක්  නටහට, ගරු  නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි. මශේ කාාව ශමින් අවවන් කරනවා.  ශම් 

අවවථාාව ලබා දීම ගටන ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමාට මාශේ 

ශගවරව වථතුතිය නටවත වාරයක් පුද කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.  

ඔබ සියලුශදනාටම වථතුතිි. 

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

වථතුතිි.  මී ඟට, ගුණතිලක රාජ්පක්ෂ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාිව 4ක කාලයක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 3.((] 

       
 රු ගුණිනලක රාජපක්ෂ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு குணதிலக ரொஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 
ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අභිමානව්හ මහනුවර 

දිවථ්රික්කශආ ජ්නතා නිශයෝජිතයට  ශලව නවවටනි 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශ්හරී ප්හ ීම ශම් ල්හතරීතර වභාව අමතන රාම 

ශමොශහොශ්හ ශගවරවණීය මහා වාන ර්හනය ද, මාශේ ශදමවුපියන් 

ද, ඒ වාශේම  ගශම් වාමානය ශකනට  හටටියට සිටියදී මා හට 

ශමතටනට එන්න  නායක්හවය  කන් ්සියාශ   ාබාලතම පක්ෂය 

වන ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුණ බිිට ක  එිට නිරුමාතෘ - ඒ 

ශයෝධ හවථතය, අශ්  ජ්ාතික වාවිධායක- ගරු බටසිල් රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමාට, අතිගරු ජ්නාධිපති ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ  මටතිතුමාට,  

ගරු අග්රාමාතය මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට වාශේම මාශේ 

්දරණීය හාරිවථප්හතුව ජ්නතාව ඇතුළු මහනුවර දිවථ්රික්කශආ 

ජ්නතාවට ශම් අවවථාාශ  දී මාශේ ශගවරවය රණාමය ිටව නමා  

පුද කර සිටිනවා. 

මා අද ශම් ල්හතරීතර වභාව නිශයෝජ්නය කරන්ශන් ඔවුන්ශේ 

අභිලා , බලාශපොශරෝහතු, පටතුම්-රාර්ානා ශම් ගරු වභාශ  

අවධානයට ශයොමු කිරීමටි. ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුශඩු 

555වටනි වාමාජිකයා හටටියට මා කටුතතු කරනවා. 5995 වර්ෂශආ 

ඉඳලා වවර 29ක් රාශද්ශීය වභා මන්ත්රීවරයට , විපක්ෂ 

නායකවරයට , ශදවතාවක් වභාපතිවරයට , ශදවතාවක් ප ා්හ 

වභා මන්ත්රීවරයට  හටටියට කටුතතු කරලා, ශපොශ්හ හටටියට 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කිරීශම් අවවථාාව ශමවර මට ිටමි 

වුණා.  එදා 2054 ජ්නවාරි 08වටනි දා පරාජ්ශයන් පසුව අපට 

රාශද්ශීය වභාවක්ව්හ ශනොතිබූ ශවලාවක  ගරු බටසිල් රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමා්හ එක්ක එකතු ශවලා ්වන මේටමින්, දිවථ්රික්ක 

මේටමින්, ප ා්හ මේටමින් ශම් රට වශේ යමින් ්සියාශ  

 ාබාලතම පක්ෂය බිිට කරන්නට ලර  කන්  ිටටපු ප ා්හ වභා 

මන්ත්රීවරයට  හටටියට මා ඉල්ලා සිටින්ශන්  අතුරුදහන් වූ ප ා්හ 

වභා මටතිවරණය හටකි ඉක්මනින් පව්හවන්න කටුතතු කරන 

ශලවි.  ප ා්හ වභා මන්ත්රීවරුන් 28ශදශනට  අද ශම් ගරු වභාව 

නිශයෝජ්නය කරනවා. ප ා්හ වභා මටතිවරණය හටකි ඉක්මනින් 

පව්හවන්න කියා වග කිව ුතතු සියලුශදනාශගන් මා ඉල්ලා 

සිටිනවා. දටනට අවුරු ක ශදක තුනක් ගත ීම තිශබනවා, ප ා්හ වභා 

මටතිවරණය පව්හවා නටහට. රජ්ාතන්්රවාදය ්රක්ෂා කරමින් අපි 

ඉතා ඉක්මනින් එම මටතිවරණය පටවට්හවිය ුතතු බව මා ශම් 

අවවථාාශ දී මතක් කරනවා.  

ගරු නි ශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, මට ලඩරට නටුපම් කලාව 

පිළිබඳව විශ  ෂ කාරණා කීපයක් කියන්න තිශබනවා. අද 

මහනුවර දිවථ්රික්කශආ ලඩරට නටුපම් කලාව අභාවයට යන 

ශවයක් අපට ශපශනන්න තිශබනවා. මා දන්නවා, අද 

කලායතනයකට රජ්ශයන් ශගවන්ශන් වර්ෂයකට රුපියල් 

50,000ක මුදලක් බව. කලායතනයක් පව්හවාශගන යන්න ඒ 

මුදල කිසිශව ්හම රමාණව්හ නටහට.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ිටරු ශනොබසින අධිරාජ්යශආ 

ගරු එළිවශබ්හ රැජිණිය ලඩරට නටුපම් කලාවට ශබොශහෝ ්දරය 

ක  ශකශනක්.  ශලෝකශආ ෑන ම රාජ්ය නායකයට  එතුමිය මුණ 

ගටශවන්න යනශකොට අවවරයක් අරශගනි  යන්න ෑන . නමු්හ, 

ලඩරට නටුපම් කලාශ  හාරිවථප්හතුශ  සුරො ගුරුන්නාන්ශව ට 

අවවරයකින් ශතොරව ෑන ම ශවලාවක බකිාහටම් මාළිගාවට 

යන්න අවවථාාව ලබාදී තිශබනවා. එතුමිය ශම් ලඩරට නටුපම් 

කලාවට ඒ තරම් ්දරය ක ා. අපි ශම්  ලඩරට නටුපම් කලාව රැක 

ගන්න ෑන . ඒ කාරණය ශකශරිට මා ශම් ගරු වභාශ  අවධානය 

ශයොමු කරවනවා.   

503 504 



පාර්ලිශම්න්තුව 

අද හාරිවථප්හතුව රමුඛ මහනුවර දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවශගන් 

සියයට 4(ක් සුළු අපනයන ශබෝගවලින් ලටශබන ්දායශමන් 

තමි ීවව්හ වන්ශන්. නමු්හ අද ඒවාට ශහොඳ මිලක් ලටශබන්ශන් 

නටහට. අතරමටදි වයාපාරිකයන් කිිටපශදශනට  අතර තමි ශම් 

වයාපාරය තිශබන්ශන්. ඒ නිවා, දුරල්ල ්ර්ථික මධයවථාානය 

වාශේ විශ  ෂ ්ර්ථික මධයවථාානයක් මහනුවර දිවථ්රික්කශආ 

හාරිවථප්හතුව රශද් ය ශක්න්ද්රකරශගන ්රම්භ කරන ශලව මා 

ශමම ගරු වභාශවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ශම් වභාව තු  රතිප්හති වම්පාදනයට දායක ීමම, නීති හා 

අණපන්හ ව දීමට දායක ීමම, මහජ්න අදහවථ, අභිලාෂ 

පාර්ලිශම්න්තුව තු  නිශයෝජ්නය කිරීම, රශේ මූලය පාලනය 

වාකාශවන්, දූෂණශයන් ශතොරව සි ක වනවාද යන්න අීනක්ෂණය 

කිරීම මහජ්න නිශයෝජිතයන් වන අපශේ වගකීම බව මා ගටුරරින් 

වටහා ශගන සිටිනවා. ඒ නිවා මා රාශද්ශීය වභා මන්ත්රීවරයට  

ශලව්හ, ප ා්හ වභා මන්ත්රීවරයට  ශලව්හ කටුතතු ක  අවධිශආ 

ක්රියා ක  ්කාරශයන්ම පාර්ලිශම්න්තුශ  සියලු  වභා වාරවලට 

අඛඩුඩව වහභාගි වන බවට්හ, ඒ තුළින්, ඒ ජ්නතාවශේ ෑන  

එපාකම් ශවනුශවන් ශමම ගරු වභාව තු  හඬ නගන්න 

බලාශපොශරෝහතු වන බව්හ ශම් අවවථාාශ දී මතක් කරනවා. 

වථතුතිි. 

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
මී ඟට, ගරු ීමරසුමන ීමරසිාහ මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට විනාිව 

4ක කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 3.40] 

 
 රු ීමරසුෙන ීමරියංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 
ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුව කියන 

ල්හතරීතර ්යතනයට ප්හවන මන්ත්රීවරු 224ශදනාට පටවශරන 

රධාන වගකීම් හතර අතරින් එකක් තමි, මූලය අීනක්ෂණය 

පිළිබඳව තිශබන බලය. අනික් කාරණා තමි, පන්හ වම්පාදනය, 

නීති වම්පාදනය වහ මහජ්න නිශයෝජ්නය. අද ඉදිරිප්හ කර තිශබන 

ශම් අතුරු වම්මත ගිණුම පිළිබඳ ශයෝජ්නාව්හ මූලය අීනක්ෂණය 

යටශ්හ එන ඉතා වටදග්හ අවවථාාවක්.  මා දන්නා ්කාරයට, ම ත 

ඉතිහාවශආ ශම් අවුරුද්ද අය වටයක් නටතිව යන වවරක්. ඉදිරි මාව 

කිිටපය තු දී -වට් තටම්බර්  05වටනි දා සිට ශදවටම්බර්  35වන දා 

දක්වා-  ශම් රශේ මූලය පිළිබඳව ගන්නා තීන් ක ඉතාම වටදග්හ 

වනවා. ඒ නිවා අද ශම් ඉදිරිප්හ කර තිශබන අතුරු වම්මත ගිණුම 

ඉතා වටදග්හ අවවථාාවක්.  

ශම් කාල පරිච්ශේදය තු  ජ්ාතික ව ශයනු්හ, ජ්ාතයන්තර 

ව ශයනු්හ අපි බරපත  ්ර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ ශදමින් 

සිටිනවා. COVID-19  වවාගතය්හ එක්ක වමවථත ශලෝක 

්ර්ථිකය බිඳ වටටිලා,  ශලෝකශආ ධනව්හ රටවල්, බලව්හ රටවල් 

හතරගාශතන් වටටිලා තිශබන ශවලාවක, ශලෝක බටාට ශවන්, 

ජ්ාතයන්තර මූලය අරමුදලින් වරණක් නටතිව ඉන්න ශවලාවක, 

ඉහ  මේටශම් සියලු  මූලය ්යතන වික්ෂි් ත ශවලා ඉන්න 

ශවලාවක තමි අශ්  රශේ ්ර්ථිකය ගටන්හ, අය වටය ගටන්හ, 

අතුරු වම්මත ගිණුම ගටන්හ අපට කාා කරන්න සි කවන්ශන්. 

පසුගිය අවුරුද්ශද් එල්ල වුණු පාවථට  රහාරශයන් අශ්  රශේ 

්ර්ථිකයට වි ාල හානියක් සිද්ධ වුණා. ඒශකන් වුණු හානියට 

මුහුණ දීලා යන්තම් ිටව ඔවවමින් ඉන්න ශකොට  ගශහන් වටුපණු 

මිනිවාට ශගොනා ඇන්නා වාශේ  ශම් අවුරුද්ශද් COVID-19 

වවාගතය ්වා. ශම් ශහ තුශවන් අශ්  රශේ ්ර්ථික ශද්හය 

වම්පූර්ණශයන් විනා  ීම තිශබනවා. එවටනි ත්හ්හවයක් තු , 

ඉතාම තීරණා්හමක නිශම්ෂයක තමි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  අශ්  

හටසිරීම වහ අනිට ්හ සියල්ල සි කවන්ශන්. 

අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා රමුඛ වර්තමාන රජ්ය පසුගිය 

ජ්නාධිපතිවරණශයන් වහ මහ මටතිවරණශයන් පසුව ඉතාම 

තීරණා්හමක රශ  යකට පටමිණ තිශබනවා. විශ  ෂශයන්ම 

නිෂථපාදන ්ර්ථිකයක් ගටන කරන ශම් කතිකාව අද ශම් රශේ 

රධාන මාතෘකාව බවට ප්හශවලා තිශබනවා. විශ  ෂශයන්ම, 

නිෂථපාදන ්ර්ථිකයක් ලශදවා වන ශම් ගමන් මඟට වරිලන 

අමාතය මඩුඩලයක්, රාජ්ය අමාතය මඩුඩලයක්, ඔවුන්ට 

ගට ශපන විෂය පද්ධතියක් ්දී සියල්ල අද නිර්මාණය කර 

තිශබනවා. ඒ නිවා, අඳුරු වලාවක රිදී ශර්ඛාවක් තිශබනවා 

කියනවා වාශේ, අපට ශම් සියලු ශද්වල් ශකශරිට බලාශපොශරෝහතු 

තබාගන්න පුළුවන්.  

එම නිෂථපාදන ්ර්ථිකයට ගට ශපන ්කාරයට අද 

අමාතයාා  ටික නිර්මාණය ශවලා තිශබනවා. අද අශ්  රශේ 

තිශබන ශම් අර්බුදශයන් ශගොඩ එන්න තිශබන රධානම මාර්ගය 

ශමොකක්ද  අශ්  විශද්  ව්හකම් ටික අප රැකගන්න ෑන . 

අපනයන ්ර්ථිකයක් ශවනුශවන් අශ්  මටදිහ්හීමම් වටිව කරන්න 

ෑන . අද ්නයන සීමා කිරීම තුළින් ශම් යන ගමන් මගට ඉතාම 

ශහොඳ රශ  යක් ලටබිලා තිශබනවා.   

ශම් රට ජ්ාතයන්තරයට අනුව හටඩගටශහනශකොට, ශම් 

ශෂථටාකාරය පරිණාමය ශවන ශකොට, මවථ පුච්කාශගන කාපු අපි 

ලයා පිහාශගන කන්න පුරු ක වුණා. එදා ඉඳලා ව ඳ කියන එක 

අපට අතයව ය භාඩුඩයක් බවට ප්හවුණා. ශකො  අතු ඇඳපු අපි 

ශෂථටාකාරශආ පරිණාමය්හ එක්ක ඇඳුම් අඳින්න පටන්ග්හතා. ඒ 

නිවා ඇඳුම කියන එක අපිට අතයව ය අාගයක් බවට ප්හවුණා. 

නමු්හ, ජ්ාතියක් විධියට අපට ලයා පිහාශගන කන මටටි ව ඳව්හ, 

අඳින ඇඳුමව්හ නිෂථපාදනය කරන්න බටරි ත්හ්හවයක් තමි 

නිර්මාණය වුශඩු. ශම් සියල්ල අශ්  නිර්මාණ බවට ප්හශවන්න 

ෑන ය කියන එක පිළිබඳව අද දවශව  කතිකාවක් නිර්මාණය 

ශවමින් තිශබනවා. ඒ වඳහා වන මටදිහ්හීමම ඉතාම වටදග්හ 

ශදයක් බවට ප්හශවනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අපට අර්බුද රාශයක් 

තිශබනවා. ශම් අතුරු වම්මත ගිණුශමන් පවථශව  , 2025 වවර 

වඳහා  අය වටයක් ඉදිරිප්හ ශවනවා. එම අය වටය ඉතාම 

තීරණා්හමක අය වටයක්. ඒ තුළින් අශ්  රශේ ්ර්ථිකය දිුතණු 

ක  ුතතුි. එය, අශ්  රශේ මූලික ර ථනවලට ල්හතර ශහොයන අය 

වටයක් බවට ප්හශවන්න්හ ඉඩ තිශබනවා. එශව  කිරීම අව ය 

ශවනවා.  

මා ීවව්හවන මාතර දිවථ්රික්කශආ බරපත  ර ථන රාශයක් 

තිශබනවා.  ඒවා ඉතිහාවය විසින් දායාද කරන ලද ර ථනි. 

ඔබතුමා දන්නවා, මාතර දිවථ්රික්කශයන් තමි නිල්වලා ගඟ 

වාශේම ගිා ග  ශේ ්රම්භය්හ සිද්ධ වන්ශන් කියලා. නමු්හ 

නිල්වලා ශද්රෝණිශආ දටවටන්ත ශවදවාකකයක් තිශබනවා. මා 

වි ථවාව කරනවා, එ ටශෙන කාල පරිච්ශේදය තු  මාතර 

දිවථ්රික්කශආ ීවව්හවන මිනිසුන්ශේ රාර්ානා ශවනුශවන් ඒ 

නිල්වලා ශවදවාකකයට ල්හතර වටපීයම ශම් ්ඩුක්වට  ඉුප 

කරන්න තිශබන රධානම කාර්යයක් කියලා. ඒ වාශේම ශම් ගරු 

වභාශ දී කාා වුණු අශනක් සියලු  ර ථන වන, ජ්ල ර ථනය, නිවාව 

ර ථනය, වතුකරශආ නිවාව ර ථනය, වාකාරක ක්ශෂ ්රය පිළිබඳ 

ර ථන ්දී ව ම ගටටලුවක්ම මාතර දිවථ්රික්කශආ ීවව්හවන අපට්හ 

තිශබනවා. ඒවා ඉතා තීරණා්හමක ර ථන.  

නාගරික වාවර්ධනය කියන ක්ශෂ ්රය තීරණා්හමක විෂයයක් 

බවට ප්හශවලා තිශබනවා. විශ  ෂශයන්ම මා නිශයෝජ්නය කරන 

මාතර දිවථ්රික්කශආ ශදනියාය, අට රැවථව, වටලිගම, පිටබටද්දර, 

505 506 

[ගරු ගුණතිලක රාජ්පක්ෂ මහතා] 
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ශමොරවක,  දික්වටල්ල වාශේ නගරවල වාවර්ධන කටුතතු 

වම්බන්ධව වටිව අවධානයක් ශයොමු ක  ුතතුි.   

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අද අපි ලපාධිධාරින් ගටන 

කාා කරනවා. ඒ ලපාධිධාරින්ට රැකියා ලබාදීම වම්බන්ධව, 

ඔවුන්ශේ ගටටලු විවඳීම වම්බන්ධව වර්තමාන රජ්යට අපි 

වථතුතිවන්ත ශවනවා. ඒ වාශේම 2059 අශගෝවථතු මාවශආ වහ 

වට් තටම්බර් මාවශආ බඳවා ග්හ ලපාධිධාරින් 54,800ක පිරිශවන් 

දටනට 5(,283ශදශනක් ශව වය කරනවා. ඔවුන් ශම් වනවිට වවරක 

පුහුණු කාලය අවවන් කර තිශබනවා. ඔවුන්ශේ ශව වය වථථිර ක  

ුතතුි. ඒ පිළිබඳව මා ශම් ශමොශහොශ්හ රජ්ශආ අවධානය ශයොමු 

කරවනවා.  

වි්ාම වටුප්  පිළිබඳව්හ යම් ර ථනයක් තිශබනවා. රජ්ශආ 

ශව වකයන්ශේ වටුප්  වටිවීමම හා වමානව වි්ාම වටුප්  

වම්බන්ධශයන්ද යම් ර ථනයක් නිර්මාණය ශවලා තිශබනවා. ඒ 

පිළිබඳව්හ වටිව අවධානයක් ශයොමු කරන්න කියා මා ඉල්ලා 

සිටිනවා. වටඩ බලන වි කහල්පතිවරුන්ශේ ර ථනය ඇතුළු තව්හ 

ර ථන රාශයක් අද  තිශබනවා. ශම් කාල පරිච්ශේදය තු  ශම් ර ථන 

සියල්ලටම ල්හතර ලටශේවා කියලා මා රාර්ානා කරනවා. 

ඊ ඟට, ශම් ගරු වභාශ දී ශබොශහෝ ශදනා කියපු කාරණයක් 

තමි අතුරුදහන් ක  ප ා්හ වභා මටතිවරණය ඉක්මනින් 

පව්හවන්න කියන කාරණය. දහතුන්වන ්ඩුක්රම වයවවථාා 

වාශ ෝධනය ෑන ද, එපාද කියන කාරණාව වම්බන්ධව නටවත 

කතිකාවක් නිර්මාණය ශවලා තිශබනවා. නමු්හ රජ්ාතන්්රවාදය 

අතයව ය ශමොශහොතක, දහතුන්වන ්ඩුක්රම වයවවථාා 

වාශ ෝධනශයන් ඇති වුණු ප ා්හ වභා වඳහා ට මන ශහෝ 

රමයකින් මටතිවරණ පව්හවන්න කියන ඉල්ලීම තමි අප 

කරන්ශන්. ශම් තිශබන විධියටම ප ා්හ වභා තිබීම ශහෝ ඊට 

වමාන ශවන්හ ක්රියාමාර්ගයක් ගන්නා ශතක් ශම් මටතිවරණය 

පව්හවන්න වහාම මටදිහ්හ ශවන්න කියා අප ්ඩුක්ශවන් ඉල්ලා 

සිටිනවා. ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, මට අවවථාාව ලබාදීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට වථතුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා.    

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 මී ඟට, ගරු චින්තක අමල් මායා කන්ශන් මන්ත්රීතුමා. 
ඔබතුමාට විනාිව පහක කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා.3.44] 

 

 රු චි්දතක ොයාදු්දන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சிந்தக ைொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Mayadunna)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ශම් අවවථාාව ලබාදීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට වථතුතිවන්ත ශවනවා. ඔබතුමාට මශේ 

ශුභාශාවන පිරිනමන්න්හ ශමය අවවථාාවක් කරගන්නවා. නවවටනි 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කිරීමට මාහට අවවථාාවක් ලබාදීම 

පිළිබඳව පු්හතලම දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාව ශවත මාශේ ශගවරවනීය 

රණාමය ශම් අවවථාාශ දී පුද කරනවා. මා  මටතිවරණයට ඉදිරිප්හ 

කරලා, පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න අවවථාාව ලබාදීම පිළිබඳව අශ්  

පක්ෂශආ ජ්ාතික වාවිධායක ගරු බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ, 

අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාට්හ, ඒ වාශේම අග්රාමාතය ගරු මිටන්ද 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා ඇතුළු ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුණට්හ මශේ 

ශගවරවය, රණාමය ශම් අවවථාාශ දී පුද කරනවා.  

අපි දන්නවා, පු්හතලම කියන්ශන් ශබොශහොම කර්ක  

දිවථ්රික්කයක් බව. දිවාගත ද.මු. දවනායක මටතිතුමා - මශේ මාමා- 

එදා ශද් පාලන ව ශයන් පු්හතලම දිවථ්රික්කයට විතරක් 

ශනොශවි, වමවථත ලාකාවටම ශව වය කරන්න ගිිටල්ලා ට රිරු 

්රවථතවාදින්ශේ ශබෝම්බයකට හසුීම ීවවිතක්ෂයට ප්හවුණ ාා. 

එතුමා ඉතාම ශහොඳ ශද් පාලන නායකශයක්. ද.මු. දවනායක 

මටතිතුමාශේ ශද් පාලන ක්රියාවලිය තු  පු්හතලම දිවථ්රික්කශආ 

යම් කිසි වටඩ පිළිශව ක් ශගොඩ නගාශගන පු්හතලම රාශද්ශීය 

වභාශ  ලප වභාපතිවරයට  ව ශයන්ද, වයෙ ප ා්හ වභාව තු  

ශදවරක් මන්ත්රී ධුරයටද, වභානායක ධුරයට ද ප්හව අද 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කිරීමට අවවථාාව ලටබීම පිළිබඳව 

විශ  ෂශයන්ම අශ්  බල රශද් ශආ ශගවරවනීය මහා වාන 

ර්හනයට්හ, ගුරුභවතුන්ට්හ ඒ වාශේම මා හට වහශයෝගය ලබා 

 කන් මශේ ්දරණීය ජ්නතාවට්හ  වථතුතිය පුද කරනවා. මශේ පියා 

වෘ්හතීය වමිති නායකයට  හටටියට්හ, සිවිල් ඉාජිශන්රුවරයට  

හටටියට්හ එතුමාශේ රැකියාව වහ නිවාව අිටමි කරග්හ 

ශද් පාලන නායකශයක්. මා ශද් පාලන ව ශයන් ශබොශහොම 

පහ  තටනකින් පටමිණි ශකනට  හටටියට පු්හතලම් දිවථ්රික්කශආ 

ජ්නතාවශේ ශගවරවනීය වටලකීම නිවා  2020 මහ මටතිවරණශආදී  

මශේ දිවථ්රික්කශයන් හතරවන වථාානයට එන්න මට අවවථාාව 

ලටබුණා. ඒ පිළිබඳව මශේ හදවතට දටශනන්ශන් ශලොට  වතුටක්.  

විශ  ෂශයන්ම අපි දන්නවා අශ්  රශද් ය -පු්හතලම 

දිවථ්රික්කය- තු  තිශබන වන අලි ර ථන, පාවල් පද්ධතිය තු  

තිශබන ගටටලු. පු්හතලම් දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාව ශවනුශවන් ඒ 

සියල්ලටම අව ය පිළියම් ශයදීමට අප කටුතතු කරනවා. ගරු 

නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ඒ වඳහා අව ය වහශයෝගය 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළින් ලබා ගටනීමට හටකියාව ලටශබි කියන 

වි ථවාවය අපට තිශබනවා. විශ  ෂශයන්ම  ක්තිම්හ ්ඩුක්වක් 

පිිටුපවන්න්හ ඒ ්ඩුක්ව තුළින් රැකියා අවවථාා ලබා දී වටඩ 

කටුතතු ඉදිරියට කර ශගන ය මට්හ වහශයෝගය ලබා  කන් අපශේ 

දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට හා රශේ වමවථත ජ්නතාවට මම ශම් 

අවවථාාශ  දී වථතුතිවන්ත ශවනවා.  

විශ  ෂශයන්ම අප දන්නවා, ප ා්හ වභාව තු දී්හ යම් කිසි 

වටඩ ශකොටවක් -ශව වයක්- අශ්  රශද් ය තු  සිද්ධ වුණු බව. ඒ 

වටඟවුණු ප ා්හ වභාව නටවත්හ  අපට ලබා ශදන්න කියන 

කාරණාව ශම් අවවථාාශ  දී විශ  ෂශයන් මතක් කරනවා. පහ  

තටනක සිට ශගොඩ නටශගන ශද් පාලන නායකයන්ශගන් 

රාශද්ශීය වභාව, ප ා්හ වභාව හා පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය 

විය ුතතුි. මම ිටතනවා අප සියලුශදනාශේම වහශයෝගය ඒ වඳහා 

ලබා  කන්ශනෝහ එය ඉතාම වටදග්හ පියවරක් ශවි කියලා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අශ්  රශද් ශආ පාවටල්වල 

ගුරු පුර් පාක් ශබොශහොමයක් තිශබනවා. විශ  ෂශයන්ම ්නමක්ව 

පාවල ජ්ාතික පාවලක් බවට ප්හ ක  ුතතුි. පු්හතලම ්වනය 

තු  අවුරු ක 33 කට පසුව ප්හ වුණු එකම පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරයා විධියට  මම ශම් අවවථාාශ  දී ඉතාම වතුටින් 

කියනවා  අශ්  රශද් ය තු  තිශබන යම් යම් ගටටලු,  

විශ  ෂශයන්ම වන අලි ර ථන  වහ පාවල් පද්ධතිය තු  තිශබන 

ගටටලු  නිරාකරණය කරශගන ය මට අවවථාාව ලටශේවි කියා. අපි 

දන්නවා රාජ්පක්ෂ මටතිතුමන්ලාට තිශබන බිය නිවා තවම්හ ශම් 

විපක්ෂය ශදදරුම් කනවා කියලා. රාජ්පක්ෂ මටතිතුමන්ලා ශම් 

භූමිකාව තු  නිරන්තරශයන් සිටීම නිවා එතුමන්ලාශේ කට ල් 

පණ නටති ශවලා තිශබනවා.   

ශම් රට ශේරා ග්හ නායකයන් හටටියට  ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමා, අතිගරු ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා 

පාර්ලිශම්න්තුශ  තුශනන් ශදකක බලයක් ලබා ශගන හදපු 

 ක්තිම්හ ්ඩුක්ව තුළින්, ශම් රටට ලටබුණු අනභිභවනීය 

අවවථාාව තුළින් රශේ ජ්නතාවට ශව වය කිරීමට අවවථාාව 

ලටශේවා කියා මා රාර්ානා කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, මට ශම් අවවථාාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට්හ මශේ අවාක ්දරය වහ වථතුතිය පුද කරන 

අතර, පු්හතලම් දිවථ්රික් වාවිධායකවරයා විධියට ගරු වන්හ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

නි ාන්ත ශපශර්රා මටතිතුමාට්හ පු්හතලම දිවථ්රික්කශආ වමවථත 

ජ්නතාවට්හ නටවත වාරයක් වථතුතිවන්ත ශවමින් මම නිහඩ 

ශවනවා.  

 
 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
 මී ඟට ගරු එම්.එවථ.ත ෆික් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිව 

අටක කාලයක් තිශබනවා. 

 

[பி.ப. 4.01] 

 
 රු එම්.එස.් තේෆික් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எம்.எஸ். ததளபீக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 

அஊதுபில்லொஹி ைினஷ்மஷத்தொனிர் ரஜீம். 

பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கவள, ஒன்பதொவது 

பொரொளுைன்ற அைர்வில் என்னுமடய முதலொவது உமரமய 

ஆற்றுவதற்கொன வநரத்மதத் தந்தமைக்கொக முதற்கண் எனது 

நன்றிமயத் ததொிவித்துக் தகொள்கின்வறன். உண்மையிவல, 

நடந்து முடிந்த பொரொளுைன்றத் வதர்தலின்வபொது 

திருவகொணைமல ைொவட்டத்தில் பல சவொல்கமள  நொங்கள் 

எதிர்வநொக்கியிருந்வதொம். ைொவட்ட ொீதியொக திருவகொணைமல 

ைொவட்டத்மத ைட்டும்தொன் ஐக்கிய ைக்கள் சக்தி 

தவற்றிதகொண்டிருந்தது. திருவகொணைமல ைொவட்ட ைக்கள்  

86,000இற்கும் வைற்பட்ட வொக்குகமள அளித்து அந்த 

ைொவட்டத்மத தவற்றிதபறச் தசய்ததனொல் 2 பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்கமள எங்களொல் தபற்றுக்தகொள்ள முடிந்தது.  

அதில் அதிகூடிய விருப்பு வொக்குகமள - 43,759 - எனக்கு 

அளித்து, 5ஆவது தடமவயொகவும் என்மனப் பொரொளு 

ைன்றத்திற்கு அனுப்பிய எனது ைொவட்ட ைக்களுக்கு முதற்கண் 

நன்றிமயத் ததொிவித்துக் தகொள்கின்வறன். இம்முமற 

நடந்துமுடிந்த அந்தத் வதர்தலில் முன்னொள் ைொகொண சமப 

உறுப்பினர்கள், முன்னொள் உள்ளூரொட்சி ைன்றத் தமலவர்கள், 

இந்நொள் உள்ளூரொட்சி ைன்றத் தமலவர்கள் அவதவபொன்று 

உள்ளூரொட்சி ைன்ற உறுப்பினர்கள் என எல்வலொரும் ைிகவும் 

கஷ்டப்பட்டொர்கள். அவர்கள் தந்த ஆதரவினொல்தொன் 

அதிகூடிய விருப்பு வொக்குகமள என்னொல் தபறக்கூடியதொக 

இருந்தது.  

திருவகொணைமல ைொவட்டத்மதப் தபொறுத்தவமர 

எங்களுமடய பிரதொன ததொழிலொக ைீனவத் ததொழில் கொணப் 

படுகின்றது. மூதூர் ததொடக்கம் புல்வைொட்மட வமரயிலொன 

கமரவயொரப் பிரவதசத்திலிருக்கின்ற எங்களுமடய ைீனவர்கள் 

ததொடர்ச்சியொகப் பொதிக்கப்பட்டு வருகின்றொர்கள். அவர் 

களுக்கு நிரந்தரைொன ஒரு தீர்விமனப் தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு 

நொங்கள் கடந்த கொலங்களில் முயற்சிதயடுத்திருந்தொலும் 

நிரந்தரத்தீர்வு கிமடக்கவில்மல. கடந்த நல்லொட்சி 

அரசொங்கத்தில் 2019ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31ஆம் திகதிவமர 

நொங்கள் தற்கொலிக அனுைதிப்பத்திரத்திமன அவொோ்களுக்கு 

வழங்கியிருந்வதொம். அதனூடொகத் தங்களுமடய ைீனவத் 

ததொழிமலச் தசய்து வந்தொர்கள். புதிய ஆட்சி வந்தவுடன் அது 

நிறுத்தப்பட்டுவிட்டது. அதன் கொரணைொக அந்த ைீனவர்கள் 

தங்களுமடய ததொழிமலச் தசய்வதில் ைிகவும் கஷ்டங்கமளத் 

தற்தபொழுது எதிர்வநொக்கி வருகின்றனர். இதமன இந்த 

அரசொங்கம் கவனத்திற்தகொண்டு இமத நிவர்த்திக்க 

நடவடிக்மகதயடுக்க வவண்டும். அந்த வமகயில், ஒரு நிரந்தரத் 

தீர்மவ எங்களுமடய திருவகொணைமல ைொவட்ட 

ைீனவர்களுக்குப் தபற்றுத்தரவவண்டும் நொன் இச்சந்தர்ப் 

பத்தில் வகொொிக்மக விடுக்கின்வறன்.  

தற்வபொது, பட்டதொொிகளுக்கு நியைனம் வழங்கப்பட்டு 

வருகின்றது. ஏற்தகனவவ சில பட்டதொொிகள் அதற்கொகத் 

ததொிவுதசய்யப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். இதன்வபொது, தவளி 

நொட்டுப் பல்கமலக்கழகங்களில் பட்டம் தபற்ற 

பட்டதொொிகளுக்கு நியைனம் வழங்கப்படவில்மல. 2017ஆம் 

ஆண்டுவமர தவளிநொட்டுப் பல்கமலக்கழகங்களில் பட்டம் 

தபற்ற பட்டதொொிகள் நியைனங்கமளப் தபற்றிருக்கின்றொர்கள். 

இது ததொடர்பில் நொன் சனொதிபதி தசயலகத்மதத் ததொடர்பு 

தகொண்டு கமதத்ததபொழுது, பல்கமலக்கழக ைொனியங்கள் 

ஆமணக்குழு இமத நிறுத்திமவத்திருக்கின்றது என்ற தசய்தி 

எனக்குக் கிமடத்தது. பல்கமலக்கழக ைொனியங்கள் 

ஆமணக்குழு அந்தப் பல்கமலக்கழகங்கமள அங்கீகொித் 

திருக்கின்றது. ஆனொல், அவற்றினொல் வழங்கப்படுகின்ற 

சொன்றிதழ்களுக்கு அனுைதி தகொடுக்கவில்மல. சிலவநரம் 

இவற்றில் சில குமறபொடுகள் இருக்கலொம். அவற்மற நிவர்த்தி 

தசய்வதற்குப் பல்கமலக்கழக ைொனியங்கள் ஆமணக்குழு 

ஏதொவது criterion இமனப் வபொட்டு, அதொவது ஒரு வநொோ்முகப் 

பொீட்மசமயவயொ அல்லது எழுத்துமூலப் பொீட்மசமயவயொ 

நடொத்தி, அவர்களுக்கும் அந்த நியைனங்கமள வழங்குவதற்கு 

ஏற்பொடு தசய்ய வவண்டும். அவர்கள் தற்தபொழுது ஒரு 

வபொரொட்டத்மத நடொத்தி வருகின்றொர்கள். ஆகவவ, 

இவ்விடயம் கவனத்தில் தகொள்ளப்படவவண்டும்.  

அவதவபொன்று, என்னுமடய வவண்டுவகொளுக்கு இணங்க, 

தசன்ற நல்லொட்சியில் அமைச்சரமவயின் அங்கீகொரத்துடன் 

கிழக்கு ைொகொணத்துக்கொன ஒரு பல்கமலக்கழகக் கல்லூொி 

திருவகொணைமல, உப்பொற்றுப் பிரவதசத்தில் அமைக்கப்பட்டு 

வருகின்றது. அதற்கொக தசன்ற வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் 50 

ைில்லியன் ரூபொய் ஒதுக்கப்பட்டது.  தற்வபொது, அதற்குொிய 

வவமலகள் நடந்துதகொண்டிருக்கின்றன. உண்மையிவலவய, 

திருவகொணைமல ைொவட்டத்திற்கு அந்தப் பல்கமலக்கழகக் 

கல்லூொி வருவதன்மூலம் அங்கிருக்கின்ற இமளஞர்கள், 

யுவதிகள் பயனமடவொர்கள்.  க.தபொ.த. உ/த பொீட்மசயில் 

சித்தி எய்தி பல்கமலக்கழகம் கிமடக்கொத, கல்வியற் கல்லூொி 

கிமடக்கொதவர்களுக்கு ஏதொவததொரு பயிற்சிதநறியில்  NVQ 5, 

NVQ 6 ைற்றும் NVQ 7 முடிக்கின்றதபொழுது ஒரு பட்டதொொியொக 

தவளிவயறுவதற்கொன சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. ஏற்கனவவ, 

12 ஏக்கர் கொணிமயப் தபற்று அந்தத் திட்டத்மத நொங்கள் 

முன்தனடுத்து வருகின்வறொம். இந்த அரசொங்கம் எதிர்வரும் 

வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் நிதி ஒதுக்கீட்டிமனச் தசய்து அந்தத் 

திட்டத்திமனத் ததொடர்ந்தும் முன்தனடுத்துச் தசல்ல 

வவண்டும்.  

அவதவபொன்று, சவூதி அரசொங்கத்தின் 45 ைில்லியன் 

அதைொிக்க தடொலர் நிதி உதவிமூலம்  ைகொவலி கங்மகயின் 
நீமர கிண்ணியொ, கந்தளொய் பிரவதசங்களுக்குக் தகொண்டு 

வருதற்கொனததொரு பொொிய அபிவிருத்தித் திட்டம் 

வைற்தகொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. அது சம்பந்தைொன 

கொணிப்பிரச்சிமனதயொன்று தற்தபொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

அந்தக் கொணிப் பிரச்சிமன உடனடியொகத் தீர்க்கப்பட்டு, 

அந்தத் திட்டத்திமன உடனடியொக ஆரம்பிக்க வவண்டும்.  

முன்னர் தைௌலவி ஆசிொியர் நியைனங்கள் வழங்கப் 

பட்டிருந்தன. கடந்த 6 - 7 வருட கொலைொக தைௌலவி ஆசிொியர் 

நியைனம் வழங்கப்படவில்மல. இந்த அரசொங்கம் எதிர்வரும் 

கொலங்களில் தைௌலவி ஆசிொியர் நியைனத்மதயும் வழங்க 

வவண்டுதைன்று வவண்டுவகொள் விடுக்கிவறன். 
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 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට ලටබී තිශබන කාලය අවවානි. 
 

 රු එම්.එස.් තේෆික් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எம்.எஸ். ததளபீக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 

Sir, give me one more minute, please.  
 

எங்களுமடய ஜனொதிபதி வைன்மைதங்கிய வகொட்டொபய 

ரொஜபக்ஷ அவர்கள் ஜனொதிபதி வவட்பொளரொக நின்றவபொது 10 

அம்சத் திட்டதைொன்றிமன முன்மவத்திருந்தொர். அதில் 

ைகிழ்ச்சியொன குடும்பம் என்ற ஒன்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 

உண்மையிவலவய, நொட்டில் ைக்கள் ைகிழ்ச்சியொக இருக்க 

வவண்டுைொக இருந்தொல் எல்லொ இனத்திற்கும் எல்லொ 

ைதத்திற்கும் உொிமைகள் சைைொக இருக்க வவண்டும். 

தற்தபொழுது COVID-19 இமனக் கொரணைொக மவத்து 

எங்களுமடய ஜனொஸொக்கள் எொிக்கப்படுகின்றன. இதனொல் 

இலங்மகயில் வொழுகின்ற ஐந்து இலட்சத்திற்கும் வைற்பட்ட 

முஸ்லிம் குடும்பங்கள் ைகிழ்ச்சி இல்லொைல் இருக்கின்றன. 

எங்களுமடய ஜனொதிபதி அவர்கள் இந்த நொட்டில் இருக்கின்ற 

அமனத்துக் குடும்பங்களும் ைகிழ்ச்சியொக இருக்க 

வவண்டுதைன்று குறிப்பிட்டொர். இந்த விடயத்மத 

எங்களுமடய வைன்மைதங்கிய ஜனொதிபதி அவர்கள் 

கவனத்திற்தகொள்ள வவண்டுதைன்று வகட்டு, விமடதபறு 

கின்வறன். நன்றி.  வஸ்ஸலொம்.  
 

 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී ඟට , ගරු විමල් ීමරවා  අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාිව 

54ක කාලයක් තිශබනවා.  
 

[අ.භා. (.08] 

 

 රු විෙල් ීමරවංශ් ෙහසතා  (කර්ෝදත අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ - மகத்ததொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Industries) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, නවවටනි පාර්ලිශම්න්තුශ  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායක ධුරයට ප්හ වුණු ඔබතුමාට 

ප මුශවන්ම මශේ සුබ පටතුම් පිරිනමන්න කටමටතිි. ඒ වාශේම, 

පසුගිය මහ මටතිවරණශයන් ශකො ෙ දිවථ්රික්කය තු  ශ්රී ලාකා 

ශපො කජ්න ශපරමුශඩු ජ්යග්රහණයට, මශේ ජ්යග්රහණයට වාශේම, 

රශේම තුශනන් ශදකකට ්වන්න පාර්ලිශම්න්තු නිශයෝජ්නයක් 

ලටශබන ්කාරයට්හ, තුශනන් ශදකක නිශයෝජ්නය ඉක්මවන්නට  

වහශයෝගයට ලක් වුණු ශවසු පක්ෂවලට ලබා  කන් වහශයෝගයට්හ 

ශම් රශේ ශපො ක ජ්නතාවට අපි අශ්  ශගවරවය වහ රණාමය 

ප මුශවන්ම පුද කරන බව කියන්න කටමටතිි.   

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තු  

විවාදයට භාජ්න වන්ශන්, වාකච්ඡාවට ගටශනන්ශන් අපි ඉදිරිප්හ 

කර තිශබන අතුරු වම්මත ගිණුමි. ශම් අතුරු වම්මත ගිණුම මීට 

ශපර අටවටනි පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හට රීමට ශපර ශම් වභාවට 

ඉදිරිප්හ කරන්න අශ්  එදා පටවති ඒ භාරකාර ්ඩුක්ව කටුතතු 

ක ා. නමු්හ, ඒ අවවථාාශ දී ශම් පාර්ලිශම්න්තු වභා ගර්භය 

ඇතුශ   විරුද්ධ පක්ෂයට තිබුණු සුවිශ  ෂී බලය නිවා  ඒ අය ඒ 

අතුරු වම්මත ගිණුම වම්මත ීමම වට ටක්වූවා.  ශම් රට මූලය 

අර්බුදයකට තල්ලු කිරීශම් බලාශපොශරෝහතුවක් ඔවුන් තු  තිබුණා. 

ඒ විපක්ෂශආ ඇතටමුන් බලාශගන ිටටියා, ශකොශරෝනා වවාගතය 

ඇති ීමම්හ එක්ක, ඒ අතුරු වම්මත ගිණුම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  

වම්මත කර ගන්න බටරි ීමම්හ එක්ක, රශේ මුදල් අව යතාවට 

අනුව නියමිත පරිදි, ශම් රට පව්හවා ශගන යන්න අතිගරු 

ජ්නාධිපතිතුමන් රමුඛ අශ්  ්ඩුක්වට,  ඒ ශවලාශ  තිබුණු 

භාරකාර ්ඩුක්වට, බටරි ශවි කියලා.  ඒ වාශේම, ශකොශරෝනා 

වවාගත ත්හ්හවයට මුළු ශලෝකයම මුහුණ ශදන ශකොට ලාකාශ  

ඒ ත්හ්හවය වර්ධනය ශවලා මටතිවරණය පව්හවා ගන්න බටරි 

වාතාවරණයක් ඇති ශ වි කියලා ඒ අය ඉතා වුවමනාශවන් 

බලාශගන ිටටියා. නමු්හ, අශ්  රශේ ජ්නතාව, ඒ වාශේම අශ්  

රජ්ය ඉතාම නිවටරදිව ඒ ශකොශරෝනා වවාගතශයන් ශම් රට 

නිදහවථ කර ගන්න කටුතතු කර තිශබනවා වාශේම මහ 

මටතිවරණයක් පව්හවා අශ්  රශේ නිශයෝජිත රජ්ාතන්්රවාදී රමය 

්රක්ෂා කර ගටනීම වඳහා්හ අව ය නිවටරදි පියවර ග්හතා.  ඒ 

අනුව තමි මහ මටතිවරණය පටවට්හවූශ .  මටතිවරණ රාජ්කාරිවල 

ශය කණු කිසිම රාජ්ය ශව වකයට ටව්හ, ඡන්දය දාන්න ්පු ඡන්ද 

දායකයට ටව්හ ඒ වවාගතශයන් අාශු මා්රයක බලප මක් ඇති 

ශනොශවන ්කාරයට මටතිවරණය පව්හවන්න පුළුවන් වුණා. 

තරමක් කල් ඇද ඇද ශහෝ, ''බල්ලා නාවන්න ශගන යන'' විධියට 

ශහෝ, මටතිවරණ ශකොමිවම තාක්ෂණික ව ශයන් නිවටරදි පියවර 

අනුගමනය කරමින් ඒ මටතිවරණය පටවට්හීමම පිළිබඳව්හ අපි ශම් 

අවවථාාශ දී ඒ අයට වථතුතිවන්ත ශවනවා.  බල්ලා නාවන්න 

ශගන යන විධියට  කියලා මම කි ශ  ඒ අරුම පු කම මටතිවරණ 

ශකොමිවශම් එක වාමාජිකශයක් ලවාවියට ගියා, මටතිවරණය 

පව්හවන එකට විරුද්ධව ශප්හවම්කරුවට  හටටියට. 

වාමානයශයන් මටතිවරණ ශකොමිවමක් තිශබන්න ෑන  මටතිවරණ 

පව්හවන්නි; ලවාවියට ශප්හවම් ශගන යන්න ෑන  මටතිවරණ 

තියන්නි. නමු්හ, ඒ අරුම පු කම ශකොමිවශම් හූල් කියන 

වාමාජිකයා ගියා, මටතිවරණය කල් දටමීමට පක්ෂපාතීව කරුණු 

දක්වන්න. ඒ ශකශව  ශවත්හ, නියමිත ශවවඛයාරක්ෂිත රම 

අනුගමනය කරමින් එය පටවට්හීමම නිවා රජ්යට්හ, මටතිවරණ 

ශකොමිවමට්හ සියලු ශදනාට්හ පුළුවන් වුණා, ඒ වවාගතශආ 
බලප ශමන් ශතොරව අශ්  මටතිවරණය වාර්ාකව පව්හවන්න. 

විශ  ෂශයන් ඒ කටුතතුවලට වග කිව ුතතු රජ්ශආ ශව වකයන් 

ඇතුළු හටශමෝටම අපි ශම් ශවලාශ දී අශ්  කෘතශ දී්හවය  ප  

කරනවා, ශම් රශේ නිශයෝජිත රජ්ාතන්්රවාදය ්රක්ෂා කර 

ගටනීම වඳහා ඔවුන් දක්වන ලද ඉමහ්හ කටපීමම්වහගත 

කාර්යභාරය පිළිබඳව. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ශම් ලටබුණු ජ්න වරම 

සුවිශ  ෂී ජ්න වරමක්. ඒ ජ්න වරශම් අර්ාය අපි හරියට කියවා ගත 

ුතතුව තිශබනවා. ඒ ජ්න වරශම් අර්ාය හරියට අපි කියවා 

ග්හශතෝහ තමි ්ඩුක් පක්ෂශආ අපට්හ, විරුද්ධ පක්ෂශආ 

ලදවියට්හ අපට වරදින්න පුළුවන් ශකොතටනද, ඔවුන්ට වටරදිලා 

තිශබන්ශන් ශකොතටනද කියලා ිටතා ගන්න පුළුවන්කම 

ලටශබන්ශන්.   

දටන් ශමතටන මට ශපර කාා කරපු මුවථලිම් ශකොාග්රවශආ ගරු 

මන්ත්රීතුමා කි වා, -මම එතුමාශේ කාාශ  අවවාන ශකොටවටි 

ඇහුම්කන්  කන්ශන්-   ශකොශරෝනා වවාගතය නිවා මුවථලිම් අයශේ 

ශද්හ  ්දාහනය කරන්න ශනොලටබීම නිවා පවුල් ලක්ෂ 4ක් විතර 

ඉතාම අවන්ශතෝෂශයන් පසු ශවනවා කියලා. ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි, ශමොශ   තිශබනවා නම්  මුළු රශේම සිාහල, 

ශදම ,  මුවථලිම් ශේදයකින් ශතොරව අපි කවුරු්හ වතුුප ශවන්න 

ෑන , ශලෝකශආ බලව්හ රටවල් ශම් වවාගතශයන් ශමච්කර බටට 

කාලා තිබියදී අශ්  සිාහල දරුවන්, ශදම  දරුවන්, මුවථලිම් 

දරුවන් අද ඉවථශකෝශල් යන එක ගටන. අශ්  පාවල් පද්ධතිය දටන් 

විවෘත ශවලා තිශබනවා. අපට වතුුප ශවන්න ෑන  තරම් ශහ තු 

තිශබනවා. ම  සිරුරක් භූමදානය ක ාද, ්දාහනය ක ාද කියන 

කාරණය මත තවතව්හ ජ්ාතිවාදී මනවක් නිර්මාණය කරන්න 

කටව කවනවා ශවනුවට, වතුුප ශවන්න තිශබන ශහ තු බලන්න 

අපට පුළුවන් ශවන්න ෑන . 

 
 රු ේදත්රීවරගයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
මටශරන එක නටවට්හවූවා.    
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 රු විෙල් ීමරවංශ් ෙහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මටශරන එක නටවට්හවූවා. මුවථලිම් අය අතශර් වවාගතය 

පටතිශරන එක නටවට්හවූවා. ඒ අයශේ ීවවිත ්රක්ෂා ක ා. වමහර 

මුවථලිම් ගම්මාන lock down කරලා දවවථ ගණන් තියාශගන ඒ 

ශගොල්ලන්ට අතයව ය ශව වාවන් වපයමින් සිාහල, මුවථලිම්, 

ශදම  කියන ශම් හටශමෝශේම ීවවිත රැක්කා. ඒ ීවවිත රැකපු එක 

ගටන වතුුප ශවන්ශන් නටතිව මටරුණු ශකනාශේ ම  සිරුරට 

ශමොකක්ද කශ   කියලා ශමතටන කාා කරලා ශමතටන්හ 

ශනොවතුටක් නිර්මාණය කරන්න නම් අපි වලි කන්ශන්, ඒක         

තමි 'ජ්ාතිවාදශආ වවාගත ශද් පාලනය.' ශම් නවවටනි 

පාර්ලිශම්න්තුවටව්හ ශමන්න ශම් ජ්ාතිවාදී වවාගත ශද් පාලනය 

ශනොශගන එන්නට  අපි සියලුශදනාම ඒ පිළිබඳව වග කිව ුතතුි. 

ශම් වවාගතශයන් ශේරා ග්හශ්හ ශම් රශේ සිාහල, ශදම , මුවථලිම් 

කාශේ්හ ීවවිත මිවක් සිාහල අයශේ විතරක්ව්හ, ශවන්හ 

කාශේව්හ විතරක්  ීවවිත ශනොශවි.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අද අශ්  රශේ ්ර්ථිකය 

රමානුකූලව නිවටරදි මාවතට අපි ශගන යමින් තිශබනවා. 

ශවවභාගයශආ දටක්ම රතිප්හති රකා නයට අනුකූලව අතිගරු 

ජ්නාධිපතිතුමා, ඒ වාශේම මුදල් ඇමතිතුමා හටටියට ගරු 

අග්රාමාතයතුමා ශද්ශීය ්ර්ථිකයට වුවමනා ්කාරයට, 

වථවශද්ශකයාශේ අභිමතාර්ා ඉුපවන ්කාරයට බ ක රතිප්හතිය 

ඇතුළු අශනට ්හ රතිප්හති ශබොශහොමයක් වම්බන්ධශයන් තීරණ 

අරශගන තිශබනවා. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, වමහර නිෂථපාදන ශම් 

රටට ශගන ඒම ශම් වන විට නව්හවා තිශබන බව. ඒවා ශද්ශීය 

ව ශයන් නිපදීමම ්රම්භ කරලා තිශබනවා. ශම් වම්බන්ධශයන් 

තාවකාලිකව වමහර අසීරුතා මතුවන්න පුළුවන්. නමු්හ, ශද්ශීය 

ව ශයන් ඒවා නිපදීමම දිරිගන්වා රමානුකූලව වථවශද්ශක 

කර්මාන්තකරුවා රැක ශගන තිශබනවා. ඒ වාශේම වථවශද්ශක 

කෘෂි කර්මාන්තශආ නියටශලන ීම ශගොවියාට ීම කිශලෝ එකකට 

රුපියල් 40ක වහතික මිලක් ලබා දීලා තිශබනවා. එම නිවා කෘෂි 

කර්මාන්තය පට්හතට ඔවුන්ශේ නටුරරුව වටිවශවලා තිශබනවා. අද 

කහ, ලඳු වාශේ ශද්වල් වගා කරන රවණතාව වටිවශවලා 

තිශබනවා. අපට පුළුවන් වුණා, ගම්මිරිවථ රතිඅපනයනය කරන එක 

නතර කරන්න. පසුගිය ්ඩුක්ව කාලශආ එක්තරා ඇමතිවරශයක් 

වියේනාමශයන් ශගනා ගම්මිරිවථ රතිඅපනයනය ක ා. 

වියේනාමශයන් ගම්මිරිවථ  ශගනට්හ ශද්ශීය ගම්මිරිවථ එක්ක කලවම් 

කරලා ඉන්දියාවට යට වා. ශම්ක අහු වුණාට පවථශව  ඉන්දියාව 

අශපන් ගන්නා ගම්මිරිවථ quota එක සීමා ක ා. අද්හ ඒ සීමාව 

ඉන්දියාව තියාශගන ඉන්නවා. ඒ සීමා කශ   අශ්  ගම්මිරිවථ  

වියේනාමශයන් ශගනා ගම්මිරිවථ එක්ක  කලවම් කරලා යවන 

නිවාි. ඒ අගය එකතු කිරීම කරන්ශන් ඉන්දියානු කර්මාන්තවල 

නියටලී සිටින ඉන්දියානු වයාපාරිකයන්. එශලව අගය එකතු කරලා 

තමි ඒ ශගොල්ලන් ුතශරෝපශආ ශවශ ඳ ශපො ට ගම්මිරිවථ 

යවන්ශන්. පසුගිය කාලශආ පටවටති ්ඩුක්ව ගම්මිරිවථ ශගොවියා 

අමාරුශ  දටම්මා. අශ්  ්ඩුක්ව ඇවිල්ලා ගම්මිරිවථ රතිඅපනයනය 

තහනම් ක ්හ, ඉන්දියාව දමා තිබූ ඒ සීමාව ඉව්හ ශකරුශඩු 

නටහට. එම නිවා තමි රතිඅපනයනය තහනම් කිරීශමන් පසු අද 

ගම්මිරිවථ මිශලිට යම් කිසි ඉහ  ය මක් වුශඩු. නමු්හ, අව ය 

රමාණයට ඉහ  ය මක් වුශඩු නටහට. අශ්  ගම්මිරිවථ ටික අරශගන 

ගිිටල්ලා ඉන්දියාව කරන අගය එකතු කිරීශම් කටුත්හත අද ශම් 

රට ඇතුශ   කර්මාන්තයක් විධියට ්රම්භ කිරීම වඳහා ශද්ශීය 

වයවවායකයාට අව ය මූලය පහසුකම් ලාකා බටාට ව විසින් ණයක් 

විධියට ලබා දීලා තිශබන බව අද මම ශපවද්ගලිකවම දන්නවා. ඒ 

අනුව ශද්ශීය වයවවායකයා අශ්  ගම්මිරිවථ ශගොවියාශේ ගම්මිරිවථ 

ටික අරශගන අගය එකතු කරලා ුතශරෝපා ශවශ ඳ ශපො ට යවන 

විධියට ඒ කර්මාන්තය අද පණගටන්ශවමින් තිශබනවා. ගරු 

නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, මම ශම් කි ශ  එක් ලදාහරණයක්. 

ශම් විධියට ශද්ශීය කර්මාන්තවලට, ශද්ශීය කෘෂි නිෂථපාදකයාට 

ිටතකර වන වහ ඔවුන් දිරි ගටන්ශවන නිෂථපාදන වහ 

කර්මාන්තවලට වි ථවාවශයන් ුතතුව ඔවුනට අවතීර්ණ වන්න 

අව ය වාතාවරණය අද අපි පියවශරන් පියවර ඇති කරමින් 

තිශබනවා. පසුගිය ්ඩුක්ව යටශ්හ අශ්  රශේ ්ර්ථිකය කඩා 

වටුපණා. 2054 දී එතුමන්ලා භාර ග්හශ්හ සියයට ).4කට වටිව 

වර්ධන ශ ගයකින් ඉදිරියට ගිය ්ර්ථිකයක්. හටබටි, 2059 

වර්ෂශආ අග ශවනශකොට ඒ ශගොල්ලන් අපට භාර  කන්ශන්  සියයට 

5.7ක වර්ධන ශ ගයක් තිශබන ්ර්ථිකයක්. සියයට ).4කට ඉහ  

්ර්ථික වර්ධන ශ ගයක් තිබුණු ්ඩුක්වක් භාර ග්හ ්ඩුක්වක්, 

අන්තිමට ශම් රශේ ්ර්ථිකය සියයට 5.7ක ්ර්ථික වර්ධන 

ශ ගයකට පහ ට බටවථසුවා. එශහම පල්ලම් බටවථව ්ර්ථිකයක් 

තමි අපි භාර ග්හශ්හ. ඒ වාශේම ඒ පල්ලම් බටවථව ්ර්ථිකය 

භාර ග්හශ්හ්හ බහුතරය විපක්ෂයට තිශබන පාර්ලිශම්න්තුවක් 

ඇතුශ  ි. එම නිවා තමි අතුරු වම්ම්ත ගිණුමක්ව්හ අනුමත කර 

ගන්න අපට බටරි වුශඩු. ඒ අතර තමි ශම් ශකොවි්  වවාගත 

ත්හ්හවය ්ශ . ශම් සියල්ලටම වාර්ාකව මුහුණ ශදන්න අපට 

පුළුවන් වුණා.  

වර්තමාන ජ්නාධිපතිතුමා ප්හ ක  ජ්නාධිපති ශකොමිෂන් වභා 

ශනොශවි, කලින් ිටටපු ජ්නාධිපතිතුමාශේ කාලශආ දටමූ 

ශකොමිෂන් වභා දටනට්හ ක්රියා්හමක ශවමින් යනවා.  

ඒ ශකොමිෂන් වභාවලට CID එශක් මහ්හවරුන්, ශපොලීසිශආ 

ලවවථ නිලධාරින් ඇවිල්ලා කියන කාා ඇහුවාම ඒ අවුරු ක හතර 

හමාශර් ශම් රට ශම් ගණනට ශේරිලා තිබිච්ක එක්හ ශලොට  

ශදයක්, ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි. ශමශහම රහාරයක් 

එල්ල කරනවා කියලා ශපොලීසිශආ බුද්ධි අා  නිලධාරින් 

ශපොලිවථපතිට දටන්වූවාම ශපොලිවථපති ඒක ගණන් ගන්ශන් නටති, 

ශපොලිවථපති අගමටතිවරයාට කි වාම අගමටති ඒක ගණන් ගන්ශන් 

නටති, ජ්නාධිපතිවරයාට කි වාම ජ්නාධිපති ඒක ගණන් ගන්ශන් 

නටති, අව ය ශපර ක්රියා මාර්ග අනුගමනය කරන්ශන් නටති පාලන 

තන්්රයක් යටශ්හ අවුරු ක හතර හමාරක් ශගවලා්හ, ශම් රට 

ශමශහම ශේරිලා තිබිච්ක එක්හ ශලොට  ශදයක්, ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි. නමු්හ අද ඒ අරාජික ත්හ්හවය ශවනවථ ශවලා 

තිශබනවා. ශම් රශේ ශපො ක ජ්නතාවට වි ථවාවය ඇති ශවලා 

තිශබනවා; සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ මනව වර්ධනය ශවලා 

තිශබනවා. ඒ අනාරක්ෂිත මනව නටති ශවලා තිශබනවා. ඒ නිවා 

තමි ලතුර ප ාශ්හ ශ්රී ලාකා නිදහවථ පක්ෂශයන් තරග කරපු 

මන්ත්රීතුමා දිනලා අද පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඉන්ශන්. ඒක 

ඉතා සුවි ශ  ෂ වලට ණක්. ශදම  ජ්ාතික වන්ධානශආ මන්ත්රී 

්වන වාඛයාව අක් ශවලා තිශබනවා. විේශන්ෂථවරන් මහ්හමයා 

පාර්ලිශම්න්තුවට ් ප මු වටනි දවශව  එතුමාශේ ජ්ාතිවාදි වලිගය 

ලවථවලා ශපන්නුවා. මම නම් ිටතන විධියට ඒ වලිගශආ ලවථවලා 

ශපන්වන්න ශදයක් නටහට. මුළු රටටම ඒ වලිගය ශපශනනවා. 

එතුමා ශ් ෂථඨාධිකරණශආ ිටටපු විනිසුරුවරශයක්. එතුමන්ලා 

කියන සිාහල ්ඩුක්ශවන් එතුමා තවම්හ වි්ාම වටුපප ගන්නවා. 

එතුමන්ලාශන් කියන්ශන්  ශම්ක සිාහල ්ඩුක්ව  කියලා. ඒ 

වකනයශන් එතුමන්ලා පාවිච්චි කරන්ශන්. එතුමන්ලා කියන 

සිාහල ්ඩුක්ශවන් වි්ාම වටුපප්හ එතුමා ගන්නවා. එතුමන්ලා 

කියන සිාහල ්ඩුක්ශ  ශ් ෂථඨාධිකරණශආ විනි ථකයකාරවරයට  

හටටියට රවථවාවට ්හ එතුමා ක ා. දරුවන් ශදශදනා්හ බන්දලා දීලා 

තිශබන්ශන් සිාහල අයට. එතුමාට ෑන  අශ්  වශයෝවෘද්ධ 

වම්පන්දන් මන්ත්රීතුමාට වඩා කටපී ශපශනන කරිතයක් ශවන්න. 

ශදම  ජ්නතාවට පේටපල් ිතිහාසික ශබොරුවක් තමි එදා 

එතුමා වටම රුශ . අපි ඒ ගටන  මුට ්හ කියන්න ගිශආ නටහට, ගරු 

නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි. මඟුල් ශගදරකට බීපු මිනිශහට  

ඇවිල්ලා වාශව කබල් ග වා කියලා ශනොබීපු තශයෝ ඒ ශේබද්දා්හ 

එක්ක රඩුක් ශවන්න යන්ශන් නටහට. එදා එතුමා ජ්ාතිවාදි 

ශේබ කකමක් විදහා ශපන්නුශ .  

ශම් නවවටනි පාර්ලිශම්න්තුවට ශලොට  වගකීමක් පටවරී 

තිශබනවා කියා අපි ිටතනවා. තුශනන් ශදකක බලයක් ්ඩුක්වට 

ලටබිලා තිශබනවා. අශ්  රශේ නව ්ඩුක්රම වයවවථාාවක් 
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වථාාපිත කරන්න අපට බලය ලටබිලා තිශබනවා. ඒ නව ්ඩුක්රම 

වයවවථාාව රාජ්යය බලගන්වන වයවවථාාවක් විය ුතතුි; අශ්  

්ර්ථිකය ්රක්ෂා කරන වයවවථාාවක් විය ුතතුි; රටවටසියාශේ 

රටවටසි අිතිවාසිකම් බලගන්වන වයවවථාාවක් විය ුතතුි. 

තමුන්නාන්ශව ලා දටක්කා, ඉතාම කටත, අශ ෝභන අතීතයක් 

ශලවි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  පසුගිය අවුරු ක හතර හමාර ගත 

වුශඩු කියා. පරිපූරක ඇවථතශම්න්තුව හරවා ඇරපු එක ගටන 
විතරක් ශනොශවි මම ශම් කියන්ශන්. මුල් අවවථාාශ  වයවවථාා 

වාශ ෝධන පන්හ ශකුපම්පශ්හ ශනොතිබිච්ක ශබොශහෝ ශද්වල් 

පන්හ ශකුපම්පත පිළිබඳ කාරක වභා අවවථාාශ දී ඇතු ්හ ක ා. 

ඒවා මුල් අවවථාාශ  පන්හ ශකුපම්පශ්හ තිබුණා නම් ශම් රශේ 

රටවටසිශයෝ ලවාවියට ගිිටල්ලා ඒවාට විරුද්ධව නිශයෝග ගන්නවා, 

ලවාවිශයන්. එශහම ලවාවියට ගියාම වාශ ෝධන නිශයෝග ලටශබි 

කියලා ිටතන බරපත  කරුණු ටික තමි කාරක වභා අවවථාාශ දී 

ඇතුළු කශ  . කාරක වභා අවවථාාශ  පන්හ ශකුපම්පතකට 

ඇතු ්හ කරන, මුල් අවවථාාශ  තිබුණු ශදයට වඩා හා්හපසින් 

ශවනවථ ශදයක් වම්බන්ධශයන් ක්රියා්හමක ශවන්න ශම් රශේ 

වටසියාට විධියක් නටහට. ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ඒ නිවා, 

මූලික අිතිවාසිකම් කඩ වන ශදයක්, එශහම නට්හනම් ශපො ක 

අිතිවාසිකම්වලට බලපාන ශදයක් වම්මත කරපු පනශ්හ 

තිශබනවා නම්, පන්හ ශකුපම්පත වම්මත ක ාට පවථශව ්හ 

මාවයක් ශහෝ ශදකක් යන කල් ලවාවිශආ පිිටට පතන්න ශම් රශේ 

වටසියාට ඉඩ තිශයන්න ෑන .  
 

 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව්හ විනාිව ශදකක කාලයක් 

පමණි තිශබන්ශන්. 
 

 රු විෙල් ීමරවංශ් ෙහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

කලින් ්ඩුක්රම වයවවථාා වාශ ෝධනය ශම් වභාශ  ශගන 

්ශ  ඇි  එමඟින් රටවටසියා බලගන්වන්ශන්්හ නටහට, රාජ්ය 

බලගන්වන්ශන්්හ නටහට; රාජ්ය ශබල ම්න කරනවා, රටවටසියා 

ශබල ම්න කරනවා. එතුමන්ලාශේ මූශලෝපාික වටලටවථම ශවලා 

තිබුශඩු ශබල ම්න කිරීමි; රාජ්යය්හ ශබලම්න කරලා, 

්ර්ථිකය්හ ශබල ම්න කරලා, රටවටසියා්හ ශබල ම්න කරලා  ශම් 

රට විශද්ශකයන්ශේ ශකොලනියක් බවට ශපරළීමි. ඒ ලපාය 

මාර්ගයට රතිලපාය මාර්ගයි අපි අනුගමනය කරන්ශන්. රාජ්ය 

බලගන්වන්න ෑන . රටවටසියා බලගන්වන්න ෑන . ඒ 

බලගටන්ීමශම් දි ාවට අව ය කරන ්ඩුක්රම වයවවථාා 

පරිවර්තනය කිරීම වඳහා තමි ශම් රශේ ජ්නතාවශගන් ශම් ජ්න 

වරම ලටබුශඩු.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, පු්හතලම දිවථ්රික්කශආ 

 රම්වා  ශත්හ බිම කියලා ඉතාම අනර්න ශත්හ බිමක් තිශබනවා. 

අද වමාජ් ජ්ාලවල ප  ශවලා තිශබනවා මම දටක්කා, ඒ ශත්හ 

බිශමන් ශකොටවක් ඉවථවන් වගා කිරීම වඳහා කවුරුන් ශහෝ 

කේටියක් එළි ශපශහළි කරලා තිශබනවා කියලා. මම 

ශපවද්ගලිකව දන්ශන් නටහට, ඒ කටුතතු කරන කේටිය කවුද, 

කාශේ ශගෝලයන්ද කියලා. වමහර විට, ඒ අය අශ්  ්ඩුක් 

පක්ෂශආ ශද් පාලන බලවශතට ශේ ශගෝලයන් ශවන්න පුළුවන්; 

එශහම නට්හනම්, ශද් පාලන බලයට වම්බන්ධ නටති අය 

ශවන්න්හ පුළුවන්. ඒ කවුරු වුණ්හ කමක් නටහට. ශම් රශේ ශත්හ 

බිම් ටිකට ශහෝ ගහට ශකො ට -පරිවරයට- ශහෝ අත තියන්න 

ශනොශවි අපට තුශනන් ශදකක බලයක් ලබා දීලා තිශබන්ශන්. 

 රම්වා  ශත්හ බිම ශලෝකශආ ඒ වර්ගශආ  ශත්හ බිම්වලින් ශදවටනි 

තටනටි වටශටන්ශන්. එය, එිට පක්ෂීන්ට, ඒ ශත්හ බිම ්රිත 

ීවීමන්ට අිති භූමිය. ඉවථවන් වගා කරන්න කියලා ඒවාට අත 

තියන්න අපට අිතියක් නටහට. ශකොශහන් සිද්ධ වුණ්හ, ඒ 

කටුත්හත නතර කරන්න ෑන . 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ජ්නතාව අපට ශම් තුශනන් 

ශදශක් බලය  කන්ශන් ඒ බලය අුතතු ශලව පාවිච්චි කරන්න 

ශනොශවි. අපි ඒක එශහම ශවන්න ඉඩ තටබිය ුතතු නටහට. ශම් 

ලටබිච්ක ජ්නවරශම් සුජ්ාතභාවය අපි රකින්න ෑන . ශම් ලටබිච්ක 

ජ්නවරශම් සුජ්ාතභාවය ්රක්ෂා කශ ෝහ පමණි, ශම් රශේ 

ශපො ක ජ්නතාව ශම් ්රම්භ කරපු ගමන් මාර්ගශආ දිගටම යන්ශන්. 

ඒ නිවා මම ිටතනවා, ශපො ක ජ්නතාවශේ බලාශපොශරෝහතු එක්ක, 

අශ් ක්ෂා එක්ක ශවල්ලම් ශනොකර සිටීශම් සුවි ාල වගකීමක්, 

ඉතා බරපත  වගකීමක් අප කාට්හ තිශබනවා කියා. ඒ විතරක් 

ශනොශවි. ඒ ජ්නතා අශ් ක්ෂා හා බලාශපොශරෝහතු පිුපපව 

තිශබන වදාකාරා්හමක බලය ්රක්ෂා කිරීම වඳහා ව ම 

පියවරක්ම ගන්න අපට වගකීමක් තිශබනවා, ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි. 

 

 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට ශවන් වූ කාලය අවවන්, ගරු ඇමතිතුමනි. 

 

 රු විෙල් ීමරවංශ් ෙහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මා ශම් කාරණය කියා කාාව අවවන් කරන්නම්, ගරු 

නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අද ඉදිරිප්හ කරපු ශම් අතුරු 

වම්මත ගිණුම ශහට දවශව   වම්මත කරලා, 2025 වර්ෂය වඳහා වූ 

අය වටය ශයෝජ්නාවලිය අපි ලබන ශනොවටම්බර් මාවශආ ශගන 

එනවා. ඒ අය වටය ශයෝජ්නාවලිය්හ එක්ක අශ්  රශේ ්ර්ථිකශආ 

තව්හ ඉදිරි පිම්මක් පටනීම වඳහා අව ය කරන රබල පදනම 

නිර්මාණය කරන්න අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා, ඒ වාශේම ගරු 

අග්රාමාතයතුමා බලාශපොශරෝහතු වනවා. ඒ දක්වා තිශබන ශම් මාව 

තුනහතරක කාලය තු  අශ්  රශේ ්ර්ථිකය ිටතකර දි ාවට 

තව්හ වර්ධනය කිරීමට අව ය පියවර ගන්න ශම් අතුරු වම්මත 

ගිණුම වම්මත කිරීම මඟින් අපට පුළුවන් ශ වි කියලා මම 

ිටතනවා. ඒ වඳහා වහාය ශදන ශලව ශම් ගරු පාර්ලිශම්න්තුශ  

සියලු නිශයෝජිතයන්ශගන් ඉල්ලා සිටිමින් මශේ වකන වථවල්පය 

අවවන් කරනවා. ඔබතුමාට ශබොශහොම වථතුතිි, ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි,  

 

 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී ඟට, ගරු වවන්ත යාපාබඩුඩාර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාිව පහක් ශවන්ව තිශබනවා. 

 

[අ.භා. (.24] 
 

 රු වස්දත යාපාබණ්ඩාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வசந்த யொப்பொபண்டொர)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, අද, ශම් අවවථාාව ඉතා 

සුවිශ  ෂිි. ඒ, මශේ පාර්ලිශම්න්තු ීවවිතශආ ශම් ගරු වභාව 

අමතන රාම දවව නිවා. මම ශබශහවින්ම වථතුතිවන්ත වනවා, ශ්රී 

ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුණ නිර්මාණය කරපු, ිටටපු අමාතය ගරු 

බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට. ශමොකද, එතුමා අප වාශේ ්ධුනික 

ශද් පාලනඥයන් )0කට අධික රමාණයකට ශම් ගරු, ල්හතරීතර 

පාර්ලිශම්න්තුවට පිවිසීම වඳහා ශලොට  රශ  යක් ලබා  කන්නා. ඒ 

නිවා මම එතුමා ශම් ශවලාශ  විශ  ෂශයන්ම මතක් කරනවා. 

ශ්රී ලාකාශ  ජ්නාධිපති අතිගරු ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා 

 ශවවභාගයශආ දටක්ම  කියන ්ර්ථික වහ වමාජ් ශද් පාලන 

පරිවර්තනය ශම් රටට හඳුන්වා  කන්නා. ශම් රට නව 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පරිවර්තනයකට ලක් කිරීමට අව ය තුශනන් ශදකක බලයක් 

විටත පාර්ලිශම්න්තුවක් නිර්මාණය කරගන්න, ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න 

ශපරමුණු රජ්යක් බිිට කරන්න අග්රාමාතය ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමාශේ නායක්හවශයන් අපට අවවථාාව වහ හටකියාව 

ලටබිලා තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, ශමය මා පාර්ලිශම්න්තුශ  

කරන ප මු කාාව නිවාශවන්ම මා සිතනවා, මා නිශයෝජ්නය 

කරන මහනුවර දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට වථතුති කිරීමට ශමය 

අවවථාාවක් කර ගත ුතතුි කියා. පසුගිය මටතිවරණවලදී මහනුවර 

දිවථ්රික්කශආ ්වන කිිටපයක් පමණි අපට ජ්යග්රහණය කරන්න 

පුළුවන් වුශඩු. අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාශේ  ශවවභාගයශආ දටක්ම  

කියන ්ර්ථික, වමාජ් හා ශද් පාලන දටක්ම ඉදිරිප්හ කරලා අපි 

ශමවර ්වන අටක් දිනාග්හතා. මහනුවර දිවථ්රික්කශයන් ්වන 

අටක ජ්යග්රහණයක් ලබා ශදන්න මහනුවර දිවථ්රික්කශආ ීමශරෝදාර 

ජ්නතාව ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුණ වටා ඒකරාශ වුණා. ඒ 

වම්බන්ධශයන් මහා වානර්හනයට, අනයාගමික පූජ්ක රවාදින් 

වහන්ශව ලාට, මහනුවර දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට අශ්  වථතුතිය වහ 

රණාමය ශම් ශවලාශ  පුද කරනවා. එම ජ්නතාව මට 

ශපවද්ගලිකව මනාප ඡන්ද 508,9(0ක ජ්නතා වරමක් ලබා  කන්නා.  

ඒ ලබා  කන් ජ්නතා වරම භාවිත කරලා මහනුවර දිවථ්රික්කශආ 

ජ්නතාව ශපශ න ර ථනවලට ඉදිරි කාලශආ විවඳුම් ශගශනන්න 

පුළුවන් මහඟු අවවථාාවක් අපට ලටබිලා තිශබනවාය කියා මා 

වි ථවාව කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, මා නිශයෝජ්නය කරන 

යටිනුවර ්වනයට ජ්නතා වරමක් මත පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජ්නය කරන්න අවවථාාවක් ලටබී තිශබන්ශන් මීට අවුරු ක 

40කට කලින්. ඒ, 5970 දීි. එවකට කෘෂිකර්ම හා ඉඩම් 

අමාතයවරයා වූ ශහක්ටර් ශකොේබ කක්ව ශ්රීමතාණන් තමි ශ්රී 

ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුණට න කම් කියන පක්ෂයකින් යටිනුවරින් 

අවවාන වතාවට පාර්ලිශම්න්තුවට ්ශ . ඊට අවුරු ක 40කට 

පවථශව  2020 වවශර්දී තමි මට ශම් විධියට පාර්ලිශම්න්තුවට 

එන්න පුළුවන් වුශඩු. ඒ නිවා අශ්  යටිනුවර ජ්නතාව ද ඇතුළුව 

ිතිහාසික මහනුවර දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාව ශවනුශවන් ුතතුකම් 

ඉුප කරන්න දටන් අපට කාලය ඇවිල්ලා තිශබනවා. අප ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට පටමිණි, ිතිහාසික ලරුමයන් මත පදනම් වූ 

මහනුවර දිවථ්රික්කය තු  තවම්හ ශනොවිවඳුණු ර ථන රාශයක් යට 

ගටසී තිශබනවා. එම ර ථනවලට විවඳුම් ශදන්න පුළුවන් වන 

්කාරයට අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා අප වාශේ නවමු ශද් පාලන 

නායකයන්ට දිවථ්රික් වම්බන්ීනකරණ කමිුප වභාපති තනතුරු දීලා, 

ශම් රටට ශවවභාගයය ලදා කිරීම කියන එතුමාශේ ඒ ලතුම් 

කර්තවයයට අප එකතු කරශගන තිශබනවා.  

විපක්ෂයට ශබොශහෝ විට රාජ්පක්ෂ භීතිකාව තිශබනවා. අද්හ 

විපක්ෂය තු  ඒ භීතිකාව නළියන බව අපට ශපශනනවා. 

රාජ්පක්ෂවරුන් ශම් රටට -ශ්රී ලාකාවට- ඉදිරිප්හ කරපු නව 

ශද් පාලන වමාජ් දර් නය ශම් රශේ ජ්නතාව පිළිශගන 

තිශබනවා. එය පිළිශගන තුශනන් ශදකක බලයක් ඔවුන්ට ලබා 

දීලා තිශබනවා. ශම් රශේ ජ්නතාව ඔවුන්ට විශෂථට වරමක් ලබා 

දීලා තිශබනවා. ශම් භීතිකාව්හ එක්ක ඔවුන් රකා  කරන ශද්වල් 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  ්ධුනික මන්ත්රීවරුන් විධියට අද ලශද් ඉඳලා 

අපට ඇශහනවා. මම ිටතන විධියට ශම්ක අවනක්වක්. ගරු 

අග්රාමාතයතුමාට අතිවි ාල මුදල් රමාණයක් ශවන්ශවලා 

තිශබනවා, එතුමාට අමාතයාා  ගණනාවක්   දීලා තිශබනවා 

කියලා කියනවා. ඒක වාවදයයක්. ්රක්ෂක වියදම්වලට්හ, මුදල් 

අමාතයාා ය විධියට දටවටන්ත ණය වාරිකයක් ශගීමමට්හ 

එතුමාශේ අමාතයාා වලට වි ාල මුදලක් අව ය ශවනවා. එම 

නිවා නිතටතින්ම ඒ අමාතයාා වලට වටිව මුදල් රමාණයක් 

ශවන්ීමමක් තිශබනවා. එම නිවා එතුමන්ලා නඟන  අවාධාරණ 

ශකෝදනාවට මාශේ විශරෝධය ප  කරනවා.  

ඒ වාශේම, ගරු සී.ීම.විේශන්ෂථවරන් මන්ත්රීවරයා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශ  දී ක  කාාව වම්බන්ධශයන් ගරු විමල් ීමරවා  

ඇමතිවරයා වහ වර්හ ීමරශව කර ඇමතිවරයා නිසි පිළිතුරක් ලබා 

 කන්නා කියලා මම වි ථවාව කරනවා.  ජ්ාතිවාදී, ලන්මන්තකවාදී 

ජ්නප්රිය කාා කියමින්, ජ්ාතිවාදය වපුරවමින් ලතුශර් ජ්නතාවශේ 

ඡන්ද මාශකොල්ල කාපු මිනිවථසු පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා 

තව කරට්හ ජ්ාතිවාදය තු  ීවව්හ ශවන්නට හදනවා. පසුගිය 

පාර්ලිශම්න්තුශ  5) ශදශනට  සිටි ශදම  ජ්ාතික වන්ධානශආ 

මන්ත්රීවරුන් රමාණය ශමවර 50ට අක්ශවලා තිශබනවා. ජ්ාතිවාදය 

වටපිරීම තුළින් අනාගතශආ තව කරට්හ ශම් රශේ ජ්යග්රහණ අ්හප්හ 

කර ගන්නට අපි ඉඩ තබන්ශන් නටහටි කියන වහතිකය අපි ලබා 

ශදනවා.  

ශම් අතුරු වම්මත ගිණුම හරහා ශදවටම්බර් ශවනකම් මුදල් 

ශවන් ශවනවා. ශදවටම්බර්වලින් පසුව 2025 වඳහා නව අය වටයක් 

එනවා. ශබොශහෝ ශදනා අතුරු වම්මත ගිණුමක් වමඟ අය වටය 

පටලවාශගන තිශබනවා. අපට අතුරු වම්මත ගිණුමකින් අලු්හ 

ශයෝජ්නා ක්රියා්හමක කරන්නට බටහට. අපට නව ශයෝජ්නා 

ක්රියා්හමක කරන්නට පුළුවන් ශවන්ශන් අය වටයකින්.  වමහරු 

අහනවා ගරු ජ්නාධිපතිතුමා පසුගිය මාව අටට ශමොනවාද කශ   

කියලා. අතුරු වම්මත ගිණුමක් හරහා අලු්හ ශයෝජ්නා වඳහා මුදල් 

ශවන් කර ගන්ශන් ශකොශහොමද කියන ර ථනය්හ අවමින් මට 

අවවථාාව ලබා  කන් ඔබතුමාට වථතුතිවන්ත ශවමින් මශේ කාාව 

අවවන් කරනවා. 

 

 රු ියගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී ඟට, ගරු එච්. නන්දශව න මන්ත්රීතුමා.  ඔබතුමාට විනාිව 

4ක කාලයක් තිශබනවා.Order, please! ශම් අවවථාාශ  දී ගරු 

නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමා මූලාවනයට පටමිශණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව  රු ියගයෝජය කථානායකතුො මූලාසනගය්ද ඉවත් 

වුගය්ද   රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො මුලාසනාරූඪ විය. 
 அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலவவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

 

[අ.භා. (.27] 
 
 රු එච්. න්දාගස න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எச். நந்தவசன)  

(The Hon. H. Nandasena) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, විවර්ජ්න පන්හ 

ශකුපම්පතක් වම්මත කර ගන්ශන් නටතිව වවශර් ඉතිරි කාලය 

වඳහා අතුරු වම්මත ගිණුමක් ඉදිරිප්හ කර විවාදයක් පව්හවන 

අවවථාාශ  ඊට වම්බන්ධීමමට අවවථාාව ලටබීම ගටන මා ඉතා  

වතුටට ප්හ ශවනවා. අතුරු වම්මත ගිණුම ගටන පමණක් 

ශනොශවි රට හදන ශවවභාගයශආ දටක්ම, ්ර්ථික පුනර්ීවවනය 

හා දරිද්රතාව තුරන් කිරීම පිළිබඳව ජ්නාධිපති කාර්ය වාධන 

බලකාය ශගන යන කටුතතු සියල්ල පිළිබඳව අපි වාකච්ඡා 

කරන්නට ෑන . ලටබිලා තිශබන කාලය අනුව මම ඒ පිළිබඳව 

දීර්නව කාා කරන්නට බලාශපොශරෝහතු ශවන්ශන් නටහට. මට ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කරමින් කාා කරන්නට අවවථාාව 

ලදා කර  කන් අශ්  පක්ෂශආ නායක,  ගරු අග්රාමාතය මිටන්ද 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා වහ අශ්  ජ්ාතික වාවිධායක බටසිල් රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමා යන ශදශපො ටම මශේ ශගවරවය පුද කරන්නට ෑන . ඒ 

වාශේම තමි ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න එක්ව්හ ශපරමුණට  අති විශෂථට 

ජ්යග්රහණයක් ලබා ශදන්නට කටුතතු ක , මට ශම් ගරු 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කිරීමට අවවථාාව ලබා  කන් 
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අනුරාධපුර දිවථ්රික්කයට ශද් පාලන නායක්හවය ලබා ශදන ඉඩම් 

විෂය භාර අමාතය ගරු එවථ.එම්. කන්ද්රශව න මටතිතුමන් රධාන 

අනුරාධපුර දිවථ්රික්කශආ අශ්  වශහෝදර ජ්නතාවට ශම් අවවථාාශ  

දී මශේ ශගවරවය පුද කරන්නට කටමටතිි. ඒ වාශේම 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයට  ව ශයන් ශ්හරී ප්හ වුණාට පසුව, -

නවක මන්ත්රීවරයට  වුණ්හ- දිවථ්රික් වම්බන්ීනකරණ කමිුපශ  

වභාපතිවරයා හටටියට මා  ප්හ කරලා දිවථ්රික්කශආ වාවර්ධන 

කටුතතු වම්බන්ධශයන් තීරණ ගටනීශම්, ශවොයා බටලීශම්, 

ශමශහයීමශම් කාර්යය, වගකීම පවරා දීම පිළිබඳව අශ්  අතිගරු 

ජ්නාධිපතිතුමාට මාශේ ශගවරවනීය වථතුතිය ශම් අවවථාාශ  දී පුද 

කර සිටිනවා.  

මම නියමිත කාරණයට කලින් ශවන්හ කාරණා ශදකක් ගටන 

කාා කරන්නට බලාශපොශරෝහතු ශවනවා. ප මුශවනි කාරණය 

තමි අද මට ශම් ගරු පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කරන්නට 

අවවථාාව ලදා වුශඩු, ප ා්හ වභාශ  මන්ත්රීවරයට  වහ 

ඇමතිවරයට   හටටියට කටුතතු ක  නිවාි. අපි ප ා්හ වභාව 

හරහා සුවිශ  ෂ කාර්ය භාරයක් ඉුප ක  නිවා තමි මට ශම් 

අවවථාාව ලටබුශඩු. නමු්හ, ශම් ශවනශකොට  ලතුරු මටද ප ා්හ 

වභාව විසුරුවා හටරලා වවර තුනකට අධික කාලයක් ගත ශවලා 

තිශබනවා. එිට වම්පූර්ණ කටුතතු අකර්මණය ත්හ්හවයට ප්හ 

කරලා තිශබනවා. එම නිවා  ඉතා කිවනමින් ප ා්හ වභා 

මටතිවරණය පව්හවලා, ඒ ප ා්හ වභා නටවත ක්රියා්හමක 

ත්හ්හවයට ප්හ කරන්න කියලා මම රජ්ශආ  වම්පූර්ණ අවධානය 

ශයොමු කරවනවා. ඇ්හතටම ප ා්හ වභාවල විවිධ අක් පාක් ගටන 

කාා ක ්හ, අක් පාක් ඇ්හශ්හ ප ා්හ වභාවල ශනොශවි. ප ා්හ 

වභාවලට ලබා ශදන රතිපාදන රමාණව්හ  නටහට. නිලධාරින් 

රමාණය -පිරිවථබල තක්ශව රුව- අනුමත කර ගන්න ගිය්හ එය 

අනුමත කරලා ශදන්ශන් නටහට. අන්න ඒ වාශේ කාරණා නිවා 

තමි යම් යම් කටුතතුවලට බාධා ඇතිශවලා තිශබන්ශන්. එම 

නිවා ඒ කාරණය පිළිබඳව්හ රජ්ශආ විශ  ෂ අවධානය මා ශයොමු 

කරවනවා.  

ඊට්හ වඩා බරපත  රධාන ර ථනයක් තිශබනවා. අශ්  

අනුරාධපුර දිවථ්රික්කශආ ීවව්හ වන ජ්නතාවශගන් පවුල් 

540,000ක් පමණ ීවව්හ ශවන්ශන් වම්පූර්ණශයන්ම ශගොවිතටනින්. 

ඔවුන්  දීර්න කාලයක් තිවථශව  -අවුරු ක (0කට වටිව කාලයක්- 

මහවටලි ජ්ලය ගටන සිිටන දකිමින්, අහවථ දිශයන් -වටසි වතුශරන්- 

තමි ශගොවිතටන් කර ගන්ශන්. එශව  ශගොවිතටන් ක  ඉඩම්, 

පසුගිය කාලශආ ඉඳලා ඉතාම  අවාධාරණ විධියට වන වාරක්ෂණ 

සීමා පුළුල් කරනවාය කියලා ශගොීමන්ට අිටමි කරන ත්හ්හවයට 

ප්හකර තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව විවිධ වථාානවලදී, විවිධ පුද්ගලයන් 

වමඟ කාා ක ්හ විවඳුමක් ලබා ගන්න ශනොහටකි ශවලා 

තිශබනවා. නමු්හ, 2005/04 කරශල්ඛය නිට ්හ කශ   රජ්ශආ 

රතිප්හතියට අනුව නව නීති ශකුපම්පතක් වකවථ කර ඒ වඳහා 

අව ය පන්හ වම්මත කරන්නටි. එම පනත 2009දී වම්මත ක ා. 

හටබටි, 2005/04 කරශල්ඛය අනුව ශම් දවවථ ටිශක් ඉතාම  

කිවනමින් - ඊශආ දවශව ්හ - අක්කර ගණනක් වඳහා මාිම් පුළුල් 

කර තිශබනවා.  ඔ් පු නටති, බලප්ර නටති, වගා කරන ඉඩම් 

සියල්ලම ශම් ශවනශකොට වන වාරක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්තුවට 

පවරා ගටනීශම් කටුතතු කරශගන යනවා. ඒක බරපත  

අවාධාරණයක්. 2005 දී, ඒ කියන්ශන් මීට අවුරු ක 59කට කලින් 

ශම් කරශල්ඛය නිට ්හ ක ාට පවථශව  ඉඩම්වලට ඔ් පු ලබාදීම 

වම්පූර්ණශයන්ම අ්හ ිටශට වා. දිවාපතිවරයාශේ ඉඩම් බලතල 

වනවාරක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්තුවට ලබා ග්හ නිවා,- 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

speech. 

 රු එච්. න්දාගස න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எச். நந்தவசன)  

(The Hon. H. Nandasena) 

මට තව විනාිවයක කාලයක් ශදන්න, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක 

වභාපතිතුමනි.  

-ඉඩම් පටවරීශම් බලය දිවාපතිවරයාට ිටමි වුශඩු නටහට. එම 

කරශල්ඛය පදනම් කරශගන වන සීමා පුළුල් කිරීම නිවා  අවුරු ක 

20කට වටිව කාලයක් එම ඉඩම් වාවර්ධනය ක  ශගොීමන් 

අපහසුතාවට ප්හශවලා තිශබනවා. එම නිවා ශම් ශකශරිට රජ්ශආ 

අවධානය්හ, විශ  ෂශයන්ම වන ීවීම හා වන වාරක්ෂණ 

අමාතයතුමාශේ අවධානය්හ ශයොමු කර, එම ඉඩම් නිදහවථ කර 

ශදන්නය කියලා විශ  ෂශයන්ම  ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. A. Aravind Kumar. You 

have seven minutes.  

  

[பி.ப. 4.35] 
 

 රු අ. අරවි්දද් කුොර් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அ. அரவிந்த் குைொர்) 

(The Hon. A. Aravind Kumar) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கவள, 

தொங்கள் இப்பதவிக்குத் ததொிவு தசய்யப்பட்டிருப்பமததயொட்டி 

எனது வொழ்த்துக்கமளத் ததொிவித்துக்தகொள்வதில் 

தபருைகிழ்ச்சியமடகின்வறன். அவதவநரத்தில், 45,000க்கும் 

அதிகைொன வொக்குகமள எனக்களித்து என்மன இந்த உயொிய 

சமபக்கு ைீண்டும் ததொிவு தசய்த பதுமள ைொவட்டத்தில் 

வொழும் தைிழ் ைக்களுக்கு எனது நன்றிகமளத் 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்வறன். அவதவவமளயில், இம்முமற 

கணிசைொன முஸ்லிம் வொக்கொளர்களும் எனக்கு வொக்களித்து 

இந்த உயொிய சமபயில் எனது பிரதிநிதித்துவத்மத 

உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறொர்கள். அவர்களுக்கும் நொன் இந்த 

இடத்திவல நன்றிகமளத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்வறன். நடந்து 

முடிந்த வதர்தமலப் தபொறுத்தளவிவல அது வித்தியொசைொன, 

விசித்திரைொன ஒரு வதர்தலொக அமைந்திருந்தது. 

எப்படியிருந்தொலும், நொங்கள் ைக்கவளொடு ைக்களொக இருந்ததன் 

கொரணைொக எைது ைக்கள் என்மன இரண்டு முமற ஊவொ 

ைொகொண சமபக்கும் அவதவபொல் இரண்டு முமற இந்த உயொிய 

பொரொளுைன்றத்திற்கும் ததொிவு தசய்து அனுப்பியிருக்கிறொர்கள். 

ஆகவவ, அவர்களுக்கு ைீண்டும் எனது நன்றிகமளக் 

கூறிக்தகொள்வதிவல நொன் தபருைிதைமடகின்வறன்.  

எைது ைக்களுக்கு இருக்கும் பல்வவறு குமறபொடுகமள 

நொன் ததொடர்ந்தும் சுட்டிக்கொட்டி வந்திருக்கின்வறன். அவற்மற 

இந்தத் தருணத்திலும் சுட்டிக்கொட்டுவது தபொருத்ததைன்று 

நிமனக்கின்வறன். கடந்த எைது ஆட்சியின்வபொது ஆயிரக் 

கணக்கொனவர்களுக்கு திட்டைிடல் உதவியொளர் என்ற 

நியைனம் வழங்கப்பட்டது. அவதவபொல், இரண்டொம் தைொழி 

ஆசிொியர்களுக்கொன நியைனங்களும் வழங்கப்பட்டன. 

இதற்குப் புறம்பொக பல்வவறு திமணக்களங்களிவல தற்கொலிக 

நியைனம் என்ற வமகயிவல ஆயிரக் கணக்கொவனொருக்கு 

நியைனங்கள் வழங்கப்பட்டன. ஜனொதிபதித் வதர்தல் 

கொலத்தின்வபொது இந்நியைனங்கள் வழங்கப்பட்டதன் 

கொரணைொக வதர்தல் ஆமணயகத்தினொல் இந்த நியைனங்கள் 

இமட நிறுத்தப்பட்டன. இந்த நியைனங்கமளப் தபற்றவர்கள் 

ஜனொதிபதித் வதர்தலுக்குப் பிறகு தங்களது கடமைகமள 

வைற்தகொள்ள முடியும் என்ற எதிர்பொர்ப்வபொடு நொங்கள் 

இருந்வதொம். துரதிருஷ்டவசைொக அவ்வொறு நியைனங்கமளப் 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

தபற்றவர்களுக்குக் கடமைக்குச் தசல்லும் வொய்ப்பு 11 

ைொதங்கமளக் கடந்தும்  இன்னும் ஏற்படுத்தப்படவில்மல. 

இமத அவர்களுக்கு இமழக்கப்பட்ட தபரும் அநீதியொக நொன் 

பொர்க்கின்வறன். ைிகக்குமறந்த வருைொனத்மதக் தகொண்ட 

குடும்பங்களிலிருந்து தபரும் எதிர்பொர்ப்வபொடு இவ்வொறு 

நியைனங்களுக்குத் ததொிவு தசய்யப்பட்டவர்கள் இப்தபொழுது 

எவ்வித ததொழிலும் இல்லொைல் ததொழிமல 

எதிர்பொர்த்தவண்ணம் இருப்பமத நொங்கள் பொர்க்கக்கூடியதொக 

இருக்கின்றது. ஏற்கனவவ நியைனம் தபற்றவர்களுக்கு அந்த 

நியைனத்மத வழங்க வவண்டுதைன்று நொன் இந்த இடத்தில் 

அரசொங்கத்மத விநயைொக வவண்டிக் தகொள்கின்வறன்.  

வைலும்,  4 - 5  வருடங்களுக்கு முன்னர் 

தபருைளவொவனொருக்கு ஆசிொிய உதவியொளர் என்ற நியைனம் 

வழங்கப்பட்டது. அவ்வொறு வழங்கப்பட்ட நியைனங்கள் 

பல்வவறு நிபந்தமனகளுக்கு உள்ளொக்கப்பட்வட 

வழங்கப்பட்டன. துரதிருஷ்டவசைொக, அமனத்து 

நிபந்தமனகமளயும் பூர்த்தி தசய்திருக்கும் ஆயிரக்கணக்கொன 

ஆசிொிய உதவியொளர்கள் இதுவமரயிலும் ஆசிொிய வசமவக்குள் 

உள்வொங்கப்படொைல் இருப்பமத நொன் இந்த இடத்திவல 

விசனத்வதொடு சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்வறன். அவதவநரத்தில், 

தற்வபொது பட்டதொொிகளுக்கு நியைனம் வழங்கும் ஓர் ஏற்பொடு 

வைற்தகொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. ைமலயகத்திவல 

தபருந்ததொமகயில் பட்டதொொிகள் இல்மல. 

குறிப்பிட்டளவினவர இருக்கிறொர்கள். ஆகவவ, அவர்கள் 

அமனவரும் இதிவல உள்ளடக்கப்பட வவண்டுதைன்ற 

விடயத்மதயும் நொன் இந்த உயொிய சமபயில் முன்மவக்க 

விரும்புகின்வறன். அவதவநரத்தில், அரச துமறயிள்ள பல்வவறு 

திமணக்களங்களில் 100,000 வவமலவொய்ப்புக்கள் 

வழங்குவதற்கொன இன்னுவைொர் ஏற்பொடும் தற்தபொழுது 

வைற்தகொள்ளப்பட்டு  வருகின்றது. இந்த 100,000 

வவமலவொய்ப்புக்களிலும் ைமலயக சமூகத்மதச் 

சொர்ந்தவர்கமளயும் பதுமள ைொவட்டத்திவல இருக்கும் முஸ்லிம் 

சமூகத்மதச் சொர்ந்தவர்கமளயும் உள்ளடக்க வவண்டுதைன்ற 

விடயத்மதயும் நொன் இந்த இடத்தில் முன்மவக்க 

விரும்புகின்வறன்.  

கடந்த ஜனொதிபதித் வதர்தலின்வபொது வதொட்டத் 

ததொழிலொளர்களுக்கொன சம்பள உயர்வு பற்றிய விடயம் 

இரண்டு பிரதொன வவட்பொளர்களினொலும் முன்மவக்கப்பட்டுப்  

பிரசொரங்கள் வைற்தகொள்ளப்பட்டன. அந்த இரண்டு பிரதொன 

வவட்பொளர்களில் ஒருவர் தவன்றிருக்கின்றொர். பதிதனொறு 

ைொதங்களொகியும் இந்தத் வதொட்டத் ததொழிலொளர்களின் சம்பள 

விடயம் இன்றும் இழுபறி நிமலயில் இருப்பமத நொன் இந்த 

உயொிய சமபயிவல விசனத்வதொடு சுட்டிக்கொட்ட 

விரும்புகின்வறன். இப்தபொழுது ஆட்சியொளர்களுக்கு 

வபொதியளவொன தபரும்பொன்மை கிமடத்திருக்கின்றது. 

ஜனொதிபதியின் கரம் பலப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவவ, வதொட்டத் 

ததொழிலொளர்களின் சம்பள விடயத்மத வைலும் பிற்வபொடொைல் 

அவர்கள் விடயத்திவல உறுதியொன, ஆக்கபூர்வைொன 

நடவடிக்மகமய வைற்தகொள்ள வவண்டுதைன்று நொன் இந்த 

இடத்திவல  வகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகிவறன். பல்வவறு 

சிரைங்களுக்கு முகங்தகொடுக்கும் ஒரு சமூகத்தின் 

பிரதிநிதிகளொக இங்வக நொங்கள் வந்திருக்கின்வறொம். அந்த 

வமகயில், எைது சமூகத்தின் பிரச்சிமனகமளத் தீர்ப்பதில் 

ஆக்கபூர்வைொன நடவடிக்மககமள வைற்தகொள்ள வவண்டிய 

பொொிய தபொறுப்பும் கடமையும் எைக்கு இருக்கின்றது. இமத 

ஒவ்தவொருவரும் புொிந்துதகொள்ள வவண்டும். அவ்வொவற இந்த 

விடயங்களிவல அமனவரும் கவனம் தசலுத்த வவண்டும்.  

இந்த நொடு  பல்லின ைக்கமளச் சொர்ந்த நொடொகும். பல்லின 

ைக்கமள உள்ளடக்கிய இந்த நொட்டிவல எல்வலொரும் 

சவகொதரத்துடன் ஒற்றுமையொக வொழும் ஒரு சூழல் இருக்க 

வவண்டும். அவ்வொறு இருந்தொல்தொன் ஒரு நொடு சுபிட்சத்மத 

வநொக்கிப் பயணிக்க முடியும். அந்த வமகயிவல, நொங்கள் 

அமனவரும் சவகொதரத்துவத்துடன் இந்த நொட்டிவல 

ஒற்றுமையொக வொழும் நிமலமையிமனத் வதொற்றுவிக்க 

வவண்டுதைன்று வகட்டுக்தகொண்டு, சந்தர்ப்பம் அளித்த 

உங்களுக்கு நன்றி கூறி விமடதபறுகின்வறன். வணக்கம்.  

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

Athukorala. You have four minutes. 
 
 
[අ.භා.(.(2] 

 

 රු අෙරකීර්ින අතුගකෝර  ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அைரகீர்த்தி அதுவகொரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  
ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, අශ්  රශේ ශරවඪ ඉ 

ඉතිහාවයකට ලරුමකම් කියන ශපොශ ොන්නරුව දිවථ්රික්කය 

නිශයෝජ්නය කරමින් මන්ත්රීවරයට  විධියට මා  පාර්ලිශම්න්තුවට 

ශතෝරා ප්හකර එවූ ශපොශ ොන්නරුව දිවථ්රික්කශආ වමවථත ගරුතර 

මහා වානර්හනයට හා අනයාගමික පූජ්කතුමන්ලාට ප මුශවන්ම 

මශේ ශගවරවය හා වථතුතිය ප  කර සිටිනවා. ඒ වාශේම, 

ශපොශ ොන්නරුව දිවථ්රික්කශආ ශද් පාලන නායක්හවය දරන ගරු 

ශරොෂාන් රණසිාහ මටතිතුමාට්හ, එම දිවථ්රික්කශආ ප ා්හ පාලන 

්යතනවල නිශයෝජිතයන්ට්හ, මින්ශන්රිය, මටදිරිගිරිය වහ 

ශපොශ ොන්නරුව ්වනවල සිටින ්දරණීය ජ්නතාවට්හ මශේ 

ශගවරවනීය වථතුතිය හා රණාමය පුද කරනවා. 

විශ  ෂශයන්ම,  ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුණ  පක්ෂය 

නිර්මාණය කරලා, එම පක්ෂය දට ණු ්සියාශ  දටවටන්තම 

පක්ෂයක් බවට ප්හ කරන්නට දිවි ිටමිශයන් කටප වුණු අශ්  

පක්ෂශආ නිර්මාතෘ බටසිල් ශරෝහණ රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා  මා ශම් 

අවවථාාශ  ඉතාම ශගවරවශයන් හා ්දරශයන් සිිටප්හ කරනවා. 

ඒ වඳහා ්ශර්වාද ක  අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා, අග්රාමාතයතුමා 

රමුඛ ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුණ ශගොඩනටඟීමට කටපවුණු 

සියලුශදනාට මශේ ශගවරවය පුද කර සිටිනවා.  ශපොශ ොන්නරුව 

දිවථ්රික්කශආ දිවථ්රික් වාවර්ධන කමිුප වභාපති ධුරය මා ශවත ලබා 

 කන් අතිගරු ජ්නාධිපති ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට නටවත 

වරක් මා වථතුතිවන්ත ශවනවා. 

පසුගිය මහ මටතිවරණශආදී මා නිශයෝජ්නය කරන මින්ශන්රිය 

්වනශයන් සියයට 77ක ඡන්ද රති තයක් ලබා දීලා වමවථත 

රශේ තුන්වටනි වථාානයට මින්ශන්රිය ්වනය ඔවවන්න ඇප 

කටප වුණු මින්ශන්රිය ්වනශආ කෘතශ දී ජ්නතාව මා ශම් 

අවවථාාශ   සිිටප්හ කරමින් ශගවරවය පුද කරනවා. 

අද ශපොශ ොන්නරු දිවථ්රික්කශආ රධාන ්දායම් මාර්ගය ීම 

නිෂථපාදනයි. ශපොශ ොන්නරු දිවථ්රික්කය රශේ ජ්ාතික 

්ර්ථිකයට වි ාල දායක්හවයක් ලබාශදන දිවථ්රික්කයක්. ජ්ලා  

පහකින් වථවයාශපෝෂිත වුණු, ශහක්ශටයාර 34,(94කින් වමන්විත, 

රශේ  වමවථත නිෂථපාදනශයන් සියයට 54ක දායක්හවයක් වාශේම 

වමවථත වහල් නිෂථපාදනශයන් සියයට 40ක දායක්හවයක් දරන 
පින්වාර දිවථ්රික්කයක මහජ්න නිශයෝජිතයට  විධියට 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කිරීමට අවවථාාව ලටබීම පිළිබඳව මා 

වතුුප ශවනවා. ශපොශ ොන්නරු දිවථ්රික්කය වාකාරක ශක්න්රීය 

මධයවථාානයක් විධියට ඉදිරිශආදී දිුතණු කරලා වටිව 
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්දායම්ලාභින් පිරිවක් දිවථ්රික්කය තු  නිර්මාණය කරන්න 

කටුතතු කරනවා. රටටම බත වපයන ශගොවි ජ්නතාවක් 

ශපොශ ොන්නරු දිවථ්රික්කශආ ඉන්නවා වාශේම, ශම් දිවථ්රික්කය 

සුවි ාල වාවර්ධනයකට දායක්හවය ලබාශදන වටලි වම්පතක් ඇති 

දිවථ්රික්කයක් ශලව්හ අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එම නිවා මහා 

භාඩුඩාගාරශයන් යටශපන්ශන් නටතුව වටලි වම්පත තුළින්ම අපට 

ශපොශ ොන්නරු දිවථ්රික්කශආ වාවර්ධනයට යම් කිසි දායක්හවයක් 

ලබා ගන්න පුළුවන්. අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා ඉදිරිශආදී ඒ වඳහා 

ක්රියාමාර්ගයක් ගනීවි කියලා  මම ිටතනවා. ඒ හරහා  අපට ඒ 

්ර්ථිකය දිුතණු කරන්න දායක්හවයක් ශදන්න්හ පුළුවන්. 

ඇලහටර රශද් ශආ මටණික් කර්මාන්තයට විවිධ බාධක තිශබනවා. 

ඇලහටර, මටණික් වඳහා ඉතාම රසිද්ධ රශද් යක්. ඒ මටණික් 

වම්පතට පවතින බාධක ඉව්හ කරලා, ඒ අිටාවක ජ්නතාවශේ 

්ර්ථික  ක්තිය ශගොඩනඟන්න රජ්යක් විධියට පහසුකම්  ලබා 

ශදන්න අපි බලාශපොශරෝහතු ශවනවා.  

අලි-මිනිවථ ගටුපම නිවා අශ්  දිවථ්රික්කශආ ීවවිත ගණනාවක් 

අිටමි වුණා; අශ්  වගා හානි වුණා. ඒ නිවා අලි-මිනිවථ ගටුපම වඳහා 

වන වටඩ පිළිශව ක් ශම් රජ්ය තුළින් අපි බලාශපොශරෝහතු 

ශවනවා. ඒ වාශේම, වටලිකන්ද, දිුරලාගල, ලාකාපුර, ඇලහටර 

කියන රශද් වල පානීය ජ්ල ර ථනය විවඳන්න කටුතතු වලවන්න 

ෑන . ඊට අමතරව වට ගක් ශරෝගය නිවා්හ ජ්නතාව පීඩාවට ප්හ 
ශවන බව කියමින් මශේ කාාව අවවන් කරනවා. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. K.P.S. Kumarasiri. You 

have four minutes.  

 
[අ.භා. (.(7] 

 
 රු ගක්.පී.එස.් කුොරියරි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வக.பி.எஸ். குைொரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 
ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, අද ඉතාම  සුවිශ  ෂී 

දවවක්. ශද්රෝණයක් ධාතුන් වහන්ශව ලා වටඩ ඉන්න රුවන්මටලි 

මහා ව ය, විජ්යශ්රී ජ්යශ්රී මහා ශබෝීනන් වහන්ශව  රමුඛ, 

අටමවථාානය රමුඛ කරග්හ ිතිහාසික නගරයක් වන අනුරාධපුර 

දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාව, විශ  ෂශයන්ම අනුරාධපුර බටිටර 

්වනශආ ජ්නතාව වාශේම අනුරාධපුර දිවථ්රික්කශආ ශද් පාලන 

නායක්හවය මට ලබා දීපු ඒ  ක්තිය නිවා අද  මට ශම් ල්හතරීතර 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කරන්න අවවථාාව ලටබුණා. ඒ 

ශවනුශවන් මම රාමශයන් මශේ ශගවරවනීය වථතුතිය පුද කරන්න 

ෑන , මශේ දිවථ්රික්කශආ මහා වානර්හනයට, ශද් පාලන 

අධිකාරිය හටටියට මශේ දිවථ්රික් නායක එවථ.එම්. කන්ද්රශව න 

ඇමතිතුමාට, මශේ ්වනශආ ප ා්හ පාලන ්යතන ශදශක් ගරු 

මන්ත්රීතුමන්ලාට වහ අනුරාධපුර දිවථ්රික්කශආ ගරු 

මන්ත්රීතුමන්ලාට.  

2015 ජ්නවාරි මාවශආ 8වටනි දා පටවටති ජ්නාධිපතිවරණශආදී 

මිටන්ද රාජ්පක්ෂ ජ්නාධිපතිතුමා පටර කණාම අපට යන්න එන්න 

තටනක් තිබුශඩු නටහට. හටබටි, ඒ ශමොශහොශ්හ බටසිල් ශරෝහණ 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා -අශ්  පක්ෂශආ ජ්ාතික වාවිධායකවරයා- තමි 

ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුණ නිර්මාණය කශ  . එතුමා ශම් පක්ෂය 

නිර්මාණය කරපු නිවා අපට පුළුවන්කම ලටබුණා, පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජ්නය කරන්න. ඒ නිවා වථතුතිි, එතුමාට වාශේම 

අගමටතිතුමාට. විශ  ෂශයන්ම ශවවභාගයව්හ රටක් හදන, 

ශවවභාගයශආ ඉදිරි දටක්ම රතිප්හති රකා නයට අනුව ශම් රට 

නිර්මාණය කරන්න හදන අශ්  අතිගරු ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 

ජ්නාධිපතිතුමා ඇතුළු ඒ සියලුශදනාට්හ මා වථතුති කරනවා.  

අද මම පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයට  හටටියට ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කරන්ශන්, රාශද්ශීය වභාවක  

මන්ත්රීවරයට  හටටියට,  තුන්වතාවක් වභාපති ශවලා  කටුතතු 

කරලා ්පු නිවා.  ප ා්හ වභාශවන් පාර්ලිශම්න්තුවට පටමිණි 

මන්ත්රීවරුන් අද ශම් ගරු වභාශ දී කාා ක ්හ අද ප ා්හ වභාව 

අතුරුදහන් ශවලා තිශබනවා. ලතුරු මටද, වබරගමුව, නට ශඟනිටර 

ප ා්හ වභා විසුරුවා හටරලා වවර තුනක් ගත ශවලා තිශබනවා. අද 

ඒ මන්ත්රීවරු ශබොශහොම අවරණ ත්හ්හවයට ප්හ ශවලා තිශබනවා. 

ඒ වාශේම  සු ක අලිශයක්  කියන ඔය ප ා්හ වභාව තු  අපි පසු 
ගිය කාලශආ වි ාල කාර්යභාරයක් ක ා. එම නිවා අපි ගරු 

කාානායකතුමාශගනු්හ ඉල්ලීමක් කරනවා, හටකි ඉක්මනින් 

ප ා්හ වභා මටතිවරණය කටඳවන්න කියලා.  ්ඩුක්කාරවරු 

නවශදශනක් තමි ප ා්හ නවශආ කටුතතු කරන්ශන්.  මුදල් 

වියදම් කරන්න බටහට  කියන මතය අධිකරණශයන් රකා  කරලා 

තිශබනවා. එම නිවා හටකි ඉක්මනින් ප ා්හ වභා මටතිවරණය 

කටඳවන්න කියන ඉල්ලීම මා කරනවා.  

අනුරාධපුර දිවථ්රික්කශආ සියයට 74කට වඩා කෘෂි 

කර්මාන්තශයන් ීවව්හ වන ජ්නතාව තමි ඉන්ශන්. අපි 

බලාශපොශරෝහතුශවන් සිටියා, පසුගිය වවර පශහ දී ශමොරගහකන්ද 

ජ්ල වයාපෘතිය අනුරාධපුර දිවථ්රික්කයට ලටශබි කියලා. හටබටි, 

පසුගිය ්ඩුක්ව ඒක කශ   නටහට. යහපාලන ්ඩුක්ව ඒක වහලා 

දටම්මා. එම නිවා මා ශම් ල්හතරීතර පාර්ලිශම්න්තුශවන් ඉල්ලීමක් 

කරනවා, හටකි ඉක්මනින් ශමොරගහකන්ද ජ්ල වයාපෘතිය 

අනුරාධපුර දිවථ්රික්කයට ශගන එන්න කියලා.  

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 
 රු ගක්.පී.එස.් කුොරියරි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வக.பி.எஸ். குைொரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 
මට තව්හ ශපොිව ශවලාවක් ශදන්න, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක 

වභාපතිතුමනි.  

ශම් ල්හතරීතර පාර්ලිශම්න්තුව තමි නීති හදන්ශන්. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තමි රතිප්හති හදන්ශන්. ගරු නිශයෝජ්ය කාරක 

වභාපතිතුමනි, ශම් අපි නිශයෝජ්නය කරන්ශන් අලු්හ 

පාර්ලිශම්න්තුවක්. එම නිවා වවර ගණනාවක් තිවථශව  තිශබන නීති 

පද්ධතිය   වහ ශම් රශේ රතිප්හති ශවනවථ කරන්න අපට ශදන්න 

පුළුවන් ලපරිම වහශයෝගය ශම් ල්හතරීතර පාර්ලිශම්න්තුව තුළින් 

ලබා ශදන බව රකා  කරමින්, පාර්ලිශම්න්තුශ  ශගවරවය 

්රක්ෂා කරන බව්හ රකා  කරමින්,  පාර්ලිශම්න්තුශ  යම් යම් 

කාරණා පිටතට යන්න ශනොදී ලපරිම ශලව ්රක්ෂා කර ගන්න 

කියලා ගරු කාානායකතුමාශගනු්හ ඉල්ලීමක් කරනවා. ශමොකද, 

පසුගිය දවවථවල Facebook එශක් අපි දටක්කා, පාර්ලිශම්න්තුවට 

ශබෝම්බ ගහලා ශදසිය විසිපවථශදනාම මටරිය ුතතුි කියන මේටශම් 

දටන්ීමම් ප  කරලා තිබුණ බව.  නටවත පාර්ලිශම්න්තුව ඒ තටනට 

ප්හ ශනොකර, රටට දටශනන පාර්ලිශම්න්තුවක් බවට ප්හ කරන්න 

අප සියලුශදනාම කටුතතු කරමුය කියන ශයෝජ්නාව කරමින්, 

අවවථාාව ලබා දීම වම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට වථතුතිවන්ත ශවනවා.  

 
 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

Kottegoda. You have four minutes.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

[අ.භා. (.42] 

 

 රු නාලක බණ්ඩාර ගකෝට්ගට්ග ොඩ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நொலக பண்டொர வகொட்வடதகொட)  

(The Hon. Nalaka Bandara Kottegoda)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මාශේ ජ්යග්රහණයට ලර 

 කන්, කටප වුණු, මාතශල් දිවථ්රික්කශආ වමවථත රගතිශීලි ජ්නතාවට   

වථතුතිය පුද කරන්න මා ශමය අවවථාාවක් කර ගන්නවා. ඒ වාශේම 

මාශේ මටතිවරණ වයාපාරය පිුපපව ශයෝධ  ක්තියක් විධියට ිටටපු 

ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ඉාජිශන්රු ශපරමුණ, විය්හමඟ වාවිධානය හා 

ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න තරුණ ශපරමුණ වටනි වාවිධාන සියල්ලටම ශම් 

අවවථාාශ දී මාශේ වථතුතිය පුද කරනවා. ඒ එක්කම 2054 වවශර් 

සිට ශම් වාශේ  ක්තිම්හ, බහුතර බලයක් විටත ්ඩුක්වක් බිිට 

කරන්න සියලු වටලසුම් විටතව ඇප කටප වුණු නායක ගරු බටසිල් 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා ශවත්හ මාශේ ශගවරවනීය වථතුතිය ශම් 

අවවථාාශ දී පුද කරනවා. ඒ එක්කම, ඒ වඳහා 2054 වවශර් පටන් 

ප ා්හ පාලන ්යතනවල මන්ත්රීවරු, ප ා්හ පාලන ්යතනවල 

වභාපතිවරු, ඒ එක්කම වමාජ් ජ්ාල ක්රියාකාරින් ක  ශමශහය 

ශවනුශවනු්හ මාශේ ශගවරවනීය වථතුතිය ශම් අවවථාාශ දී පුද 

කරනවා.  

මාතශල් දිවථ්රික්කය නිශයෝජ්නය කරන මන්ත්රීවරයට  විධියට 

මාතශල් දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාව මා ශකශරිට වි ාල 

බලාශපොශරෝහතුවක් වහ වි ථවාවයක් තබා තිශබනවා. මාතශල් 

දිවථ්රික්කශආ  මහා පරිමාණ වයාපෘති ගණනාවක් දටනට නතර ීම 

තිශබනවා. මාතශල් දිවථ්රික්කශආ සියලු  ්රීඩාාගණ ශම් 

අවවථාාශ දී අකර්මණය ශවලා අශ්  ්රීඩකයන්ට ්රීඩා කරන්න 

තටනක් නටති ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම මහා පරිමාණ ජ්ල 

ශයෝජ්නා රම, මහා පරිමාණ මාර්ග වයාපෘති සියල්ලම පසු ගිය 

වවර පහ ඇතු ත අකර්මණය ශවලා තිශබනවා. මා වි ථවාව 

කරනවා, ඉදිරි වවර පහ ඇතු ත ඒ වයාපෘති යාා ත්හ්හවයට ප්හ 

කරලා, ජ්නතාව අතට ප්හ කරන්න අපට පුළුවන් ශවි කියලා. ඒ 

එක්කම, මාතශල් දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට දටශවන ගටටලු රාශයක් 

-වන අලි ර ථනය, ඉඩම් ර ථන හා පානීය ජ්ල ර ථන-  තිශබනවා. 

අශ්  බහුතර බලයක් විටත  ක්තිම්හ ්ඩුක්ව්හ එක්ක එකතු 

ශවලා ඉදිරිශආදී එම ගටටලු නිරාකරණය කර ගන්න අපට පුළුවන් 

ශවි කියා මා ිටතනවා.  

අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාශේ   රට හදන ශවවභාගයශආ දටක්ම  

රතිප්හති රකා නශආ තිශබන ශද්ශීය ්ර්ථිකය  ක්තිම්හ කරන 

වටඩවටහන්වලින් බහුතරයක් තිශබන්ශන් මාතශල් දිවථ්රික්කශආි. 

විශ  ෂශයන්ම ඛනිජ් වම්ප්හ, මටණික්, ට ළු බක් ්දී නිෂථපාදන 

තුළින් වාශේම වාකාරක කර්මාන්තය තුළින් අගය එකතු කිරීශම් 

රමශ දය තුළින් ඉදිරිශආදී මාතශල් දිවථ්රික්කශයන් ශද්ශීය 

්ර්ථිකයට වි ාල  ක්තියක් ලබා ශදන්න අපි ල්හවාහ කරනවා. 

ඒ වාශේම රටක් විධියට අපට ඉදිරිශආදී අභිශයෝග රාශයක් 

තිශබනවා. මා දටක්කා, ගරු මන්ත්රීවරශයක් -මන්ත්රීවරශයක් 

ව ශයන් දිවුරුම් ශදන්න්හ කලින්- කියනවා ජ්නතාව අතර, 

ජ්ාතීන් අතර අවමඟිය වර්ධනය කරන්න ල්හවාහ කරනවා කියලා.  

මම ිටතන විධියට අප එම රකා  ගණන් ගත ුතතු නටහට. 

ශමොකද, ඔවුන්ට වඩා වි ාල ජ්නවරමක් ජ්නතාව විසින් අපට ලබා 

දීලා තිශබනවා. අපි ඒ ජ්නවරම පාවිච්චි කරලා ඉදිරිශආදී සියලු 

ජ්ාතීන්ට වාමශයන් ීවව්හ ශවන්න පුළුවන්  වන විධිශආ ්ඩුක්රම 

වයවවථාා වාශ ෝධන ශගනටල්ලා, පවතින ත්හ්හවය යාා 

ත්හ්හවයට ප්හ කරන්න ල්හවාහ කරනවා.  

අවවාන ව ශයන් මම ශයෝජ්නා කරනවා, ජ්ාතික ්ර්ථිකය 

නාවද්දී ඉදිරි වවර දහයක කාලය තු  අපි රටක් විධියට මුහු ක 

්ර්ථිකය කරා පිය නටඟිය ුතතුි කියලා. විශ  ෂශයන්ම කර්මාන්ත 

ඉාජිශන්රුවරයට  ව ශයන් මම ශයෝජ්නා කරනවා, ඉදිරි වවර 

දහය ඇතු ත මුහු ක ්ර්ථිකයට අශ්  ්ර්ථිකය දිය්හ ක  ුතතුි 

කියලා.  අපි රටක් ව ශයන් භූමිශයන් ඉතා ට ඩා වුණාට, මුහුද්හ 

එක්ක බලනශකොට අපි ශලෝකශආ වි ාල රටක්. ශලෝකශආ 

තුශනන් එකක ුතද හා ශවශ ඳ කටුතතු අශ්  මුහු ක සීමාව හා ගුවන් 

සීමාව හරහා සි ක කරන්න කටුතතු කරන්න පුළුවන්. ඒ හරහා 

වි ාල විශද්  විනිමය රමාණයක් අශ්  රටට ලබා ශගන අශ්  

්ර්ථිකය  ක්තිම්හ කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිවා මම ශම් ගරු 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශයෝජ්නා කරනවා, ඉදිරි වවර දහයට වටලසුම් 

හදද්දී, විශ  ෂශයන්ම මුහුද ්රිතව ගශ ෂණ, පර්ශආෂණ වහ 

වාවර්ධන වටලසුම් ක්රියා්හමක කරලා අශ්  ්ර්ථිකය  ක්තිම්හ 

කරමු කියලා. එශව  ශයෝජ්නා කරමින් අවවන් ව ශයන් නටවත 

වතාවක් මාතශල් දිවථ ්රික්කශආ මශේ ශගවරවනීය ජ්නතාවට 

වථතුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

Jayasumana. You have four minutes.  

 
[අ.භා. (.44] 

 
 රු (ෙහසාචාර්ය) ච්දන ජයසුෙන ෙහසතා (ඖෂධා 
ියෂ්පාානය  සැපයීෙ හසා ියයාෙන රාජය අොතයතුො)  
(ைொண்புைிகு (வபரொசிொியர்) சன்ன ஜயசுைன - ஔடத 

உற்பத்திகள், வழங்குமககள் ைற்றும் ஒழுங்குறுத்துமக 

இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana - State Minister of 
Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ශබොශහොම වථතුතිි.  

ශමම ල්හතරීතර වභාවට මා ශතෝරා ප්හ කර එීමම වඳහා 

මනාප එක්ලක්ෂ තිවථහතරදහවක් ලබා  කන් අනුරාධපුර 

දිවථ්රික්කශආ බුද්ධිම්හ ශද් ශර මී ජ්නතාවට ප මුව මාශේ 

වථතුතිය පිරිනමනවා.  

කළුතර දිවථ්රික්කශආ, පවථ කන් ශකෝර ශආ ඉපදී, එිට හටදී 

වටක්ණු ශකනට  හටටියට මම රජ්රටට ගිශආ රජ්රට ජ්නතාවශේ 

රධාන ශවවඛය ර ථනය වන වට ගක් ශරෝගය වම්බන්ධව කටුතතු 

කරන්නි. එම ජ්නතාව ශවනුශවන් පහශ ොවථ වවරක් මාශේ 

දායක්හවය ලබා දීම ශවනුශවන් ශපර ා මට ලබා  කන් තයාගයක් 

හටටියට මම ශමය වලකනවා. මම මටතිවරණයට ඉදිරිප්හ වන 

අවවථාාශ  රජ්රට වි ථවවිදයාලශආ ධවදය පීඨශආ ඖෂධ               

විදයා ශදපාර්තශම්න්තුශ  අා ාධිපතිවරයා හටටියට, එම 

ශදපාර්තශම්න්තුශ  මහාකාර්යවරයා හටටියටි මම කටුතතු 

කරමින් සිටිශආ. මාශේ විෂයය වන ඖෂධ විදයාව පිළිබඳව වලකා 

බලා, ශවවඛය අමාතයාා යට අදා ව ඖෂධ නිෂථපාදනය, වටපීයම 

හා නියාමන නමින් රාජ්ය අමාතයාා යක්  නිර්මාණය කර, එිට 

වගකීම මා ශවත පවරා  කන් ගරු ජ්නාධිපතිතුමාට, අග්රාමාතයතුමාට 

වාශේම ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුශඩු නිර්මාතෘ බටසිල් රාජ්පක්ෂ 

මහතාට මාශේ රණාමය ඒ ශවනුශවන් පුද කරනවා.  

විශ  ෂශයන්ම අපි ඉදිරි අවුරු ක පහක කාලශආදී ශම් රට 

ඖෂධවලින් වථවයාශපෝෂිත කිරීම වඳහා පවථ අවුරු ක වටඩ 

පිළිශව ක් වකවථ කර තිශබනවා. ශම් ශවනශකොට ශම් රටට 

අව ය ඖෂධවලින් සියයට 54ක් පමණි ශම් රට තු  නිෂථපාදනය 

කරන්ශන්. අපි වවරකට රුපියල් බිලියන 520කට අධික මුදලක් 

ඖෂධ ්නයනය කිරීම වඳහා වියදම් කරනවා. ඒ නිවා අපි ඖෂධ 

නිෂථපාදනය කිරීම වඳහා ඉතාම වාවිධානා්හමක, වටලසුම්වහගත 

වටඩ පිළිශව ක් දිය්හ කරන්න බලාශපොශරෝහතු ශවනවා.  

අද ලද වන ගරු පාඨලී කම්පික රණවක මන්ත්රීතුමා පටවසුවා, 

 රට තු  ඖෂධ ිටඟයක් තිශබනවා. ශකොශරෝනා වවාගතය නිසි 

525 526 
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පරිදි ක මනාකරණය ශනොකිරීම නිවා ඖෂධ ිටඟයක් ඇති ීම 

තිශබනවා  කියා. එය ඉතාම වාවදය රකා යක්. මම එය 

මුළුමනින්ම බටහටර කරනවා. විශ  ෂශයන්ම ගිය අවුරුද්ශද් 

ශනොවටම්බර් මාවශආදී අපට රජ්ය ලටශබනශකොට, පසුගිය රජ්ශආ 

සිටි ශවවඛය අමාතයවරයා රුපියල් බිලියන 59ක ිටඟ මුදලක් 

එක්ක තමි අපට ශවවඛය අමාතයාා ය භාර  කන්ශන්. අපි ඖෂධ 

ශවනුශවන් එම රුපියල් බිලියන 59ම ශගවා, ශම් ශවනශකොට රටට 

අව ය සියලු  ඖෂධ ශගශනන්න කටුතතු කර තිශබනවා. ඒ 

වාශේම රාජ්ය ඖෂධ නිෂථපාදන වාවථාාව ශම් ශවනශකොට 

තමන්ශේ ලපරිම ධාරිතාශවන් රටට අව ය ඖෂධ නිෂථපාදනය 

කරනවා. මටතිවරණ කාලයකදී ඖෂධ ිටඟයක් පිළිබඳව කාා 

කරන එක වාමානය ශදයක් තමි. නමු්හ ශමවර ඒ පිළිබඳව කාා 

ශනොවුශඩු රට තු  ඖෂධ ිටඟයක් නටති නිවාි. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මීට ශපර කාා ක  

අකිල ඉලාශකි තමිල් ශකොාග්රවය නිශයෝජ්නය කරමින් ජ්ාතික 

ලටිවථතුශවන් ප්හ වුණු ශවල්වරාජ්ා ගශජ්න්ද්රන් මන්ත්රීතුමා ඉතා 

ජ්ාතිවාදී රකා යක් ක ා. එතුමා පටහටදිලිව කි වා, ශම් රශේ 

ලතුරු රශද් ය යම් ජ්න ශකොටවකශේ නිජ් භූමියක් බව. මම එම 

අදහව බටහටර කරනවා.  

අපි දටක්කා, ගරු කාානායකතුමා වටඩ භාර ගන්නා 

අවවථාාශ දී ගරු විේශන්ෂථවරන් මන්ත්රීතුමා තටනට නුසු කසු 

රකා යක් ක  ්කාරය. ඒ වාශේ තමි අද ්ර්ථිකය පිළිබඳව 

කාා කරන ශම් අවවථාාශ  ශමතුමා ක  රකා ය. ඒක නිවා මට 

ඒකට ල්හතර ශදන්න ශවනවා. ගරු විේශන්ෂථවරන් මන්ත්රීතුමාට 

වාශේම ශවල්වරාජ්ා ගශජ්න්ද්රන් මන්ත්රීතුමාට්හ මා ශයෝජ්නා 

කරනවා, යාපනය වි ථවවිදයාලශආ ඉතිහාව අධයයන අා ශආ 

ප මුවන මහාකාර්යවරයා වූ මහාකාර්ය කාර්තිශේසු ඉන්ද්රපාල 

තමන්ශේ ්කාර්ය ලපාධි නිබන්ධනය වඳහා ඉදිරිප්හ ක  

නිබන්ධනය කියවා බලන්න කියලා. එිට ඉතාම පටහටදිලිව වඳහන් 

ශවනවා, ක්රිවථතු වර්ෂ ශදොශ ොවථවන සියවවට ශපර ශ්රී ලාකාව තු  

අඛඩුඩ ශදම  ජ්නාවාව තිබුශඩු නටහට කියලා. එම ්කාර්ය 

ලපාධි නිබන්ධනය වභාගත කිරීමට මා බලාශපොශරෝහතු ශවනවා.  

ඒ වාශේම, ශවල්වරාජ්ා ගශජ්න්ද්රන් මන්ත්රීතුමා ඉතාම වාවදය 

රකා යක් ක ා, බුද්ධ ාවන, ්ගමික හා වාවථකෘතික කටුතතු 

අමාතයාා යට ඉතා අධික මුදලක් ශවන් කර තිශබනවා, එම මුදල 

ලතුශර් ජ්නතාව විනා  කිරීම වඳහා ඔවුන්ශේ ිට්හ රිදීමම වඳහා 

ශයොදා ගන්නවා කියලා. බුද්ධ ාවන, ්ගමික හා වාවථකෘතික 

කටුතතු අමාතයාා ශආ වටය ශීර්ෂය යටශ්හ ශබවද්ධ කටුතතු වඳහා 

පමණක් ශනොශවි, මුවථලිම්, ක්රිවථතියානි වහ ිටන් ක ්ගමික කටුතතු 

වඳහා්හ මුදල් ශවන් කරලා තිශයනවා. වටය ශීර්ෂ 205, 202, 203 

වහ 20( තු  එය ඉතාම පටහටදිලිව වඳහන් ශවනවා. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, your time is up.  
 
 රු (ෙහසාචාර්ය) ච්දන ජයසුෙන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (வபரொசிொியர்) சன்ன ஜயசுைன) 

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

Please give me one more minute, Sir.  
්රක්ෂක අමාතයාා යට ඉතාම අධික මුදලක් ශවන් කරලා 

තිශයනවා, ඒ මුදල වටය කරන්ශන් ලතුශර් ශදම  ජ්නතාව විනා  

කිරීම වඳහා නිවා ලතුරු රශද් ශආ ්රක්ෂක අමාතයාා ශආ සියලු 

කටුතතු අ්හිටුපවන්න ෑන  කියලා ඒ ගරු මන්ත්රීතුමා රකා  ක ා.  

අපි එම අදහව බටහටර කරනවා. ඒ වාශේම ලතුශර් ජ්නතාවට 

නිදහව ලටබුශඩු, නිදහශව  වටඩ කරන්න අවවථාාව ලටබුශඩු 

්රක්ෂක අමාතයාා ය මගින් කරපු කටුතතු නිවාය කියන එක 

පටහටදිලිව වඳහන් කරන්න කටමටතිි. ඒ වාශේම එතුමා කි වා, 

පුරාවිදයා ශදපාර්තශම්න්තුවට මුදල් ශවන් කිරීම වටරැදිි කියලා. 

ශම් රශේ ජ්නතාව ශම් රජ්යට තුශනන් ශදකක බලයක් ලබා 

 කන්ශන් බුද්ධ ාවනය සුරක්ෂිත කිරීම වඳහා වාශේම  

පුරාවිදයා්හමක වථාාන සුරක්ෂිත කිරීම වඳහා්හ බව මම වඳහන් 

කරන්න කටමටතිි. ශබොශහොම වථතුතිි. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam. 

You have seven minutes.  

 
[பி.ப. 5.00] 
 

 රු සාණක්කියා රාජපුත්ිනර්ද රාසොණික්කම් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
இந்த ைண்ணுக்கொக உயிமர அர்ப்பணித்து தியொகம் தசய்த 

அமனத்து உறவுகளின் ஆத்ைொ சொந்தியமடயப் பிரொர்த்தித்தவ 

னொக எனது உமரமய ஆரம்பிக்கின்வறன்.  குழுக்களின் பிரதித் 

தவிசொளரொகத் ததொிவுதசய்யப்பட்ட நண்பன் அங்கஜன் 

இரொைநொதன் அவர்களுக்கு முதலில் என்னுமடய 

வொழ்த்துக்கள்! 

இலங்மக, ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் இலங்மகத் தைிழ் 

அரசுக் கட்சி சொர்பொக அதிக விருப்பு வொக்குகமளயளித்து 

முதலொவது பொரொளுைன்ற உறுப்பினரொக 29 வயது 

இமளஞனொன என்மன, எனது பொட்டனொரொன சி.மு. 

இரொசைொணிக்கம் ஐயொவின் இடத்திற்குத் ததொிவுதசய்த 

என்னுமடய ைட்டக்களப்பு ைொவட்ட ைக்கள் அமனவருக்கும் 

நொன் இந்த இடத்திவல முதலொவதொக நன்றிதசொல்ல வவண்டும். 

உண்மையில் நொன் இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் 3 நொட்களுக்குள் 

அவதொனித்த ஒரு விடயம், தைிழ்த் தரப்பில் வபசும்வபொது 

தபரும்பொலொவனொர் headphone ஐப் பயன்படுத்தி அதன் 

தைொழிதபயர்ப்மபக் வகட்பமத நொன் கொணவில்மல. அதன் 

கொரணத்தினொல் நொன் சிங்கள தைொழியில் வபசலொதைன்று 

நிமனக்கின்வறன். ஏதனன்றொல், 72 வருடங்களொக எங்களு 

மடய பிரச்சிமனமயப் பற்றி இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் 

கூறியிருந்தொலும்கூட,  இதுவமரக்கும் அந்தப் பிரச்சிமன 

ததொடர்பொகச் தசவிைடுத்தது வபொதொது என்ற அடிப்பமடயில் 

இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் இன்று நொன் சிங்கள தைொழியில் 

எனது உமரமய ஆற்றலொதைன்று நிமனக்கின்வறன். 

இதுததொடர்பொக பல்வவறு விைர்சனங்கள் முன்மவக்கப் 

படலொம்!  விைர்சனம்தொன் என் வளர்ச்சிக்குொிய கொரணம். 

அந்தவமகயில் நொன் விைர்சனத்திற்குப் பயந்தவன் அல்ல.   

ඇ්හත ව ශයන්ම අද මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ දී ද්රවිඩ ජ්ාතික 

වන්ධානය නිශයෝජ්නය කරන පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයට  

ව ශයන් සිාහශලන් කාා කරන එක ඉතාම  කලබ අවවථාාවක්. ඊට 

රධාන ශහ තුව කියන්නම්. මම දටකලා තිශබන ්කාරයට 

පාර්ලිශම්න්තුශ  මන්ත්රීවරු headphone එක දාශගන කාාව 

අහශගන ඉන්න එක ඉතාම අක්ි. ඒකට  ශහ තුව ශම් කළු පාට 

ග ශවන නිවාද දන්ශන් නටහට. එශහම නටත්හ, ගරු මන්ත්රීවරු 

headphone එක භාවිත කරන එක අක්ි. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව  මම 

දකින විධියට 594) බඩුඩාරනායක මහ්හමයාශේ පාර්ලිශම්න්තුව 

වහ 5978 ශජ්.්ර්. ජ්යවර්ධන ජ්නාධිපතිතුමාශේ 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශබොශහෝ වමානකම් තිශබනවාය කියන එක ශම් 

අවවථාාශ   කියන්න ෑන . මම ිටතන විධියට 594) ්ඩුක් බලය 

ලබා ග්හශ්හ සිාහල-ශබවද්ධ කියන මතවාදය භාවිත කරලාි. ශම් 

අවවථාාශ දී්හ එනම් 2020දී්හ, ඒ මතවාදය භාවිත කරලා බලය 

ලබා ග්හතාය කියන එක අපට ශලශහසිශයන්ම දකින්න පුළුවන් 

ශදයක්. මශේ සීයා ඉලාශකි තමිල් අරසු කච්චි  පක්ෂශආ ිටටපු 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

නායකතුමාි. එතුමාශේ කාලශආ පටන් අපි UNP ්ඩුක්ව්හ 

එක්ක්හ වටඩ කරලා තිශබනවා, ශ්රී ලාකා නිදහවථ පක්ෂශආ 

්ඩුක්ව්හ එක්ක්හ වටඩ කරලා තිශබනවා. අශ්  ද්රවිඩ ජ්නතාවශේ 

ර ථන විවඳා ගටනීම වඳහා අපි ඉදිරි අනාගතශආදී ශ්රී ලාකා ශපො ක 

ජ්න ශපරමුණ ්ඩුක්ව්හ එක්ක්හ  කාා කරලා වටඩ කරන්න 

ලටහටවථතිි. ඇ්හතටම ශම් ්ඩුක්ව, තුශනන් ශදකක බලයක් 

ලටබිලා තිශබන ්ඩුක්වක්. තුශනන් ශදකක බලයක් ලටබිලා 

තිශබන ්ඩුක්වක් කියන්ශන් ඉතාම ශහොඳින් වටඩ කරන්න 

පුළුවන් ්ඩුක්වක්. ද්රවිඩ ජ්නතාවශේ ර ථන විවඳන්න ශම් ්ඩුක් 

බලය භාවිත කරන්න ෑන  කියා මම කියනවා. ඒ වාශේම මම එය 

බලාශපොශරෝහතු ශවනවා.  

ජ්නාධිපතිතුමාශේ රකා ශආ  කියලා තිබුණා,  එකම රටක් - 

එක නීතියක්  කියලා. එකම රටක් - එක නීතියක් කියන 

වාකල්පය යටශ්හ අශ්  ද්රවිඩ ජ්නතාවශේ යම් යම් ර ථන ගටන්හ 

එතුමාශේ ්ඩුක්ශ  තුශනන් ශදශක් බලය භාවිත කරලා විවඳුම් 

ලබා ශදි කියා අපි බලාශපොශරෝහතු ශවනවා.  

ශම් රශේ ශද් පාලන සිරකරුවන් ගටන කාා කරන්න ෑන . 

ශමොකද, ශම් රශේ සිටින ද්රවිඩ ශද් පාලන සිරකරුවන්ට අවුරු ක 

ගණනාවක් ගිිටල්ලා්හ කිසිම තීන් කවක් ලටබිලා නටහට කියන එක 

අපි සියල්ශලෝම දන්නවා. ගරු නාමල් රාජ්පක්ෂ අමාතයවරයා ගිය 

පාර්ලිශම්න්තුශ දී කියා තිබුණා, එතුමා ිටශර් ඉන්නශකොට ශම් 

ශද් පාලන සිරකරුවන් එක්ක ිටටියා, ඒ ශගොල්ලන්  ගටන 

තීන් කවක් එතුමාශේ ්ඩුක්වක් ඇති වුශණෝහ ඒ ්ඩුක්ශවන් ලබා 

ශදනවා කියලා.  ගරු නාමල් රාජ්පක්ෂ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාශේ 

පියාශේ වහ ඔබතුමාශේ බා් පාශේ ්ඩුක්ව තිශබන ශම් 

ශ ලාශ  ශම් ශද් පාලන සිරකරුවන්ට ඒ නීතිය ලබා ශදන්න. 

ශමොකද, එකම රටක් - එක නීතියක් නම්,  ඔබතුමා විතරක් 

ශනොශවි, ශම් ්ඩුක්ශ  ඉන්න සියල්ශලෝම දටන ගන්න ෑන , 

මිරුසුවිල්ිට වමූහ නාතන වම්බන්ධශයන් මීනිමටරුම් ශකෝදනා 

එල්ල වුණු වාජ්න් ශම්ජ්ර් සුනිල් ර්හනායක ජ්නාධිපති ශපො ක වමාව 

යටශ්හ නිදහවථ කරපු එක. ඒ බව අපි හටශමෝම දන්නවා. ිටටපු 

ජ්නාධිපතිතුමා්හ,  Royal Park එශක් murder එකට වම්බන්ධ 

ජ්යමහ කියන වි්හතිකරුට ජ්නාධිපති ශපො ක වමාව යටශ්හ වමාව 

දීලා තිබුණා. ඒ වාශේ ද්රවිඩ ජ්ාතික ශද් පාලන සිරකරුවන්ට්හ 

ශම් බලය භාවිත කරලා නිදහව ලබා ශදන්න. වටරැද්ද ශමොකද්ද 

කියලාව්හ බලන්ශන් නටතුව, වමහර සිරකරුවන් අවුරු ක තිහක් 

විතර සිරගත ීම ඉන්නවා.   

ලතුශර්  ්රිවිධ හමුදාශවන් භාවිත කරන ඉඩකඩම් තිශබනවා. ඒ 

ඉඩකඩම්  ශපවද්ගලික අයට අිති වාශේම  රජ්ශආ  

ඉවථශකෝලවලට්හ අය්හ. ඒ වාශේම රජ්ශආ ශදපාර්තශම්න්තුවලට 

අය්හ ඉඩකඩම් තිශබනවා. ්රිවිධ හමුදාව භාවිත කරන දට ශඩු 

ශපවද්ගලික ඉඩකඩම් අක්ි කියා මම ිටතනවා. ඒ නිවා ශම් බලය 

භාවිත කරලා ලතුශර් ඒ ශපවද්ගලික ඉඩකඩම් වහාම නිදහවථ 

කරලා ශදන්න කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා.   

ඒ වාශේම තමි enforced disappearances,  ඒ කියන්ශන් 

අතුරුදහන් ශවච්ක පුද්ගලයන් පිළිබඳව කාරණය්හ.  මම දටක්කා, 

ඒ අමාතයාා ශයනු්හ කියලා තිබුණා, ඒ ශගොල්ලන් ගටන කාා 

කරන්න අව ය නටහට කියලා.  එක රටක් - එක නීතියක් නම්, 

සිාහල අම්මා ශකශනට ට්හ, ශදම  අම්මා ශකශනට ට්හ ඒ 

අම්මාශේ පුතාට  ශමොකද වුශඩු, ඒ අම්මාශේ  කවට ශමොකද වුශඩු, 

තමන්ශේ වටමියාට ශමොකද වුශඩු කියන එක අහන්න අිතිය 

තිශබනවා. ඒක නිවා කරුණාකරලා ශමොකද වුශඩු කියන්න. ඒ 

ශගොල්ලන් ීවවතුන් අතර නට්හනම්, ඒ අයට ශමොකක්ද වුශඩු  

කියන්න.  

ඒ වාශේම තමි, තුන්වටනි කාරණය.  පුරාවිදයා,- 

 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 රු සාණක්කියා රාජපුත්ිනර්ද රාසොණික්කම් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியொ ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Is it from my ten minutes or from the seven minutes? 
 

 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
From the seven minutes. Your allotted time is only 

seven minutes. 
 
 රු සාණක්කියා රාජපුත්ිනර්ද රාසොණික්කම් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியொ ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
පුරාවිදයා ශදපාර්තශම්න්තුශ ්හ සිාහල අය විතරි ඉන්ශන්. ඒ 

්යතනවලට ශදම  අය්හ ප්හ කරන්න කියා ඉල්ලනවා.  

ශම් ්කාරයට මම කාා කරන නිවා මම්හ ජ්ාතිවාදියට  

හටටියට ගන්න එපා. මම ජ්ාතිවාදිශයක් ශනොශවි. මම මහනුවර 

්රි්හව වි කහශල් ඉශගන ග්හශ්හ. මට ශගොඩක් සිාහල යාළුශවෝ 

ඉන්නවා; ශදම  යාළුශවෝ ඉන්නවා; මුවථලිම් යාළුශවෝ ඉන්නවා. 

මම ජ්ාතිවාදිශයක් ශනොශවි. මම ඉදිරිප්හ කරන්ශන් ජ්නතාවශේ 

ර ථන. 

Sir, I would like to speak to the international 
community as well. In 2009, when you supported the 
Government of Sri Lanka to finish the war or the freedom 
struggle, it gave you a promise. The promise was that a 
new Constitution suitable for all the communities who 
live in this country would be formulated.  

The importance of transitional justice as well should 
be addressed in Parliament. With the two-thirds majority, 
I think you can achieve sustainable peace in this country. 
So, I beg the international community to intervene with 
this Government.  One of the most important aspects of 
transitional justice in this country is the establishment of 
the Office on the Missing Persons. But, I do not think that 
that Office is functioning positively. At the same time, it 
is important to give reparations to the oppressed.   

Finally, I would like to say that it is very important 
that a new Constitution is drafted for non-recurrence of 
conflict. With the two-thirds majority, I think you are in 
the process of bringing in a new Constitution. I beg you 
to address the issues of the Tamil community in the new 
Constitution because to have non-recurrence of conflict, 
it is very important that the Tamil issues are addressed in 
that. Generally, all sorts of issues are raised to say that 
the Constitution cannot be amended because there will be 
minorities who might leave the Government. But, this is a 
very strong Government. So, I urge you to use this very 
strong Government to ensure that there is a sustainable 
solution to the Tamil issues in this country by bringing in 
a new Constitution. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up.  
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 රු සාණක්කිය්ද රාජපුත්ිනර්ද රාසොණික්කම් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Finally, I would also like to say a few words in Tamil.  
இந்த நொட்டில் இன்று "தைிழ்த் வதசியக் கூட்டமைப்பிற்கு 

ஒரு வீழ்ச்சி" என்று தசொல்லப்படுகின்றது. ஆனொல், எைக்கு 10 

ஆசனங்கள் கிமடத்திருக்கின்றன. உண்மையிவல, 10 

ஆசனங்கள் இருப்பவத எங்களுக்கு ஒரு தபொிய எண்ணிக்மக 

தொன். நொங்கள் இந்தப் பொரொளுைன்றத்துக்கு வருவதற்கொன 

கொரணவை இந்த நொட்டில் தைிழர்களுக்கொன ஓர் அரசியற் 

தீர்மவ அமடயவவண்டும் என்பதுதொன். நொம் 10 பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களொக இருந்தொலும் சொி, 5 பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களொக இருந்தொலும் சொி, எங்களுமடய வநொக்கம் 

ஒரு சிறந்த ஓர் அரசியலமைப்மப உருவொக்க வவண்டும் 

என்பதுதொன். அந்தவமகயில், இந்த அரசொங்கம் சிறந்த 

அரசியலமைப்மப உருவொக்கினொல், சிலவநரங்களில் 

எதிர்கொலத்தில் நொங்கள் பொரொளுைன்றத் வதொோ்தல்களில் 

வபொட்டியிட வவண்டிய அவசியவை இருக்கொது. ஏதனன்றொல், 

ைொகொண சமபகளினூடொக எங்களுமடய வவமலத் 

திட்டங்கமள நொங்கள் தசய்யக்கூடியதொக இருக்கும். 

அந்தவமகயில், நொன் இந்த அரசொங்கத்திடம் ைிக 

ஆணித்தரைொக ஒரு வகொொிக்மகமய முன்மவக்க விரும்பு 

கின்வறன். அதொவது, இந்த மூன்றில் இரண்டு 

தபரும்பொன்மைமயப் பயன்படுத்தி இந்த நொட்டுக்கு ஒரு 

நிரந்தரைொன தீர்மவத் தரவவண்டும் என்று வகட்டுக் 

தகொள்கின்வறன். நன்றி. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) Surendra Ragawan. 

You have four minutes. 
 

[අ.භා. 4.08] 
 

 රු (ආචාර්ය) සුගර්්දද්ර රාවව්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுவரந்திர ரொகவன்) 

(The Hon. (Dr.) Surendra Ragawan)  

Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees.  

“ அகர முதல எழுத்ததல்லொம்  

ஆதிபகவன் முதற்வற உலகு” 

“Blessed are those who seek justice because they will 
be given”. 
     Matthew 5:6.   
 

Sir, நொங்கள் இந்தத் திருநொட்மடத் திரும்பவும் 

கட்டிதயழுப்பவவண்டிய ஒரு வநரத்திவல இங்கு 

கூடியிருக்கின்வறொம்.  

අශ්  මාතෘ භූමිශආ රාජ්ය්හවය රතිවකවථ කරන්නට අව ය 

ශමොශහොතක අපි හමු ීම සිටිමු. ඒ හමුීමශම්දී ශබොශහෝ කරුණු නිවා 

ශම් ගරු වභාව ිතිහාසික වන බව ඔබ්හ, මම්හ පිළිගන්නවා 

ඇත. අනාගතශආ මතු වන ඉතිහාවඥයන් ශම් වභාව ගටන 

ලියන්නට නියමිතය.  

ප මුව ශම් වභාව අද රැවථීම සිටින්ශන් 2059 ශනොවටම්බර් 5) 

වටනි දා ශමරට පරිධිගත නාගරික ශනොවූ සිාහල ශබවද්ධයන් ක  

ශද් පාලන රකා ය්හ, එම වරල වූ්හ, වාධාරණ වූ්හ, නමු්හ විරල 

වූ ජ්යග්රහණය නටවත 2020 අශගෝවථතු 04 වටනි දා විජ්යග්රහණයක් 

වුණු නිවාය. ශමය අවුරු ක ((3ක බටිටර ්රමණශයන් පසු, තව්හ 

අවුරු ක 72ක් එම බටිටර ්රමණශආම නෂථටාවශ  ෂයක් වුණු 

තරගකාරී නාගරික, රභූ පන්තික ශද් පාලනශයන් ශකොන් කරන 

ලද, තවම්හ පරිධිගත වටබ  ග්රාමවාසී ජ්නයාශේ ශද් පාලන, 

වමාජ්, ්ධයා්හමික අභිලා   තිුතණු වුණු ශමොශහොතක් හටටියටි 

මා දකින්ශන්.  

ශාරවාද සිාහල, ශබවද්ධ වමාජ්යක් ශලෝකශආ ශවන්හ 

තටශනක නටත. ඒ නිවාම ශලෝකශආ ඉතාම  ට ඩා වුණු ජ්ාතියක් 

වන ඔවුන් ශවත ්රමණශීලිව පටවන ලද විනා කාරී මතවාද  

ශමන්ම ඉතිහාවශආදී කිසිදාක හමු ශනොවුණු දරුණුතම අභිශයෝගය 

වන, ශමරට ශදකඩ කිරීශම් මහා ශබ කම්වාදි ුතද්ධශයන් ජ්යග්හ 

එම ජ්නයා තමන්ටම ්ශ ණික වූ, තමාශේ සුරක්ෂිතභාවය හා 

අනාගතය සුරක්ෂිත කරගන්නට පුළුවන් වන රජ්යක් හා රාජ්යයක් 

නිර්මාණය කරන්නට ශවර දරා අද ජ්ය ශගන ඇ්හශතෝය. ශමය 

ජ්ාතිවාදයක් හටටියට ශහෝ අන්ත ජ්ාතිකවාදය හටටියට ශහෝ දටකීම 

බටිටර ශකෝණයක් යටි මම සිතමි. ඒ ශවනුවට අප ක  ුත්හශ්හ 

ශ්රී ලාකානු ජ්නවටසියා, ශ්රී ලාකානු පුරවටසියා, ශ්රී ලාකානු 

ග්රාමවාසියා නිට ්හ කර ඇති ශද් පාලන පණිවුඩය ට මක්දටි අර්ා 

දටක්ීමමි. ශමිට චින්තනය නිවාම තව්හ එක ශදයක් සි ක ීම ඇත. 

එනම්, බටිටර නව ලිබරල්වාදයට තමන්ශේ ්්හමය පාවා  කන්, 

තමන්ශේ නාභිය ුතශරෝපයට ශක්න්ද්ර කරග්හතා වූ  යූඇන්පී එශක් 

කිසි ක නිශයෝජිතයට  ශමිට ශම් ශමොශහොශ්හව්හ  ශනොමටති ීමමි. 

ඔවුන් ශද් පාලනශයන්ම අින් කර තටබීම්හ ඉතිහාව ය විසින්ම 

කර ඇති තව්හ කාර්යයක් කියා මා ිටතනවා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මීට වමානව ලතුර 

ප ාශතන් මතු ශවමින් පවතින තව්හ වථවරයක් ඇත. එනම්, 

ඔවුන්ශේ පරිධිගත ශ දනාවි. ඒ ශ දනාව්හ, දට ශණන් මතු වන 

නිදහවථ ශ දනාව්හ මුසු කර -එක්කර- ශ්රී ලාකාවක් නිර්මාණය 

කිරීම ශම් ගරු වභාශ  වගකීම යටි මා ිටතනවා. ශම් තුළින් 

එකිශනකා පරදන ශනොව එකිශනකා අභිමුඛ වන ශද් පාලන 

නයාය ප්ර ශදකක් ශනොව එකිශනකා ශපෝෂණය ශවමින්, 

එකිශනකා රඳා පව්හවමින්, එකිශනකා දරා ගනිමින් නිර්මාණය 

වන ශ්රී ලාකාවක් ඇති කරන්නටි අශ්  ල්හවාහය විය ුත්හශ්හ. 

ශම් ගරු වභාව එම ල්හවාහයට දායක වන මහා ශද් පාලන 

ක්රියාවලියක් කරා යාවි යටි මා වි ථවාව කරනවා.  

ඒ නිවාම, ූෂතනවාදින් ශහෝ ප ථකා්හ ූෂතනවාදින් විසින් 

හඳුනාගන්නට බටරි වුණු ශම් මහ ශපොශ ොශවන් මතු වන ශම් 

ශද් පාලනය කරන්නට එකම රාජ්යයක් තු  එකම  ශද් යක් 

හටටියට, එකම ජ්නතාවක් හටටියට, එකම ධජ්යක් යටශ්හ අපට 

අව ය වන විධිශආ අලු්හ ශ්රී ලාකාවක් නිර්මාණය කරන්නට 

අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාට්හ, ගරු අගමටතිතුමාට්හ ශම් වභාශ  

සිටින ශ් ෂථඨ ශද් පාලන නායකයන්ට්හ, ඔවුන්ශේ ක්රියා 

දාමයට්හ හටකි ශ වාි මා රාර්ානා කරන අතර, වටබ  වුණු, 

නිදහවථ වුණු ශ්රී ලාකාවක් ඇති කිරීම අප සියලුශදනාශේම පරම 

පාරමිතාව විය ුතතු යටි මතක් කරමින් මා නිහඬ වනවා. වථතුතිි. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana. You have 

nine minutes.   
  
[අ.භා. 4.53]   

 
 රු (මවාය) රගම්ෂ ්පිනරණ ෙහසතා (වැවිලි අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு (டொக்டர்) ரவைஷ் பதிரண - தபருந்வதொட்ட 

அமைச்சர்) 

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

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ශමම ල්හතරීතර 

වභාවට තුන්වන වරට්හ මා ප්හ කර එීමම වම්බන්ධශයනු්හ, 

ගාල්ල දිවථ්රික්කශයන්  ි තිහාසික මනාප ඡන්ද රමාණයක් ලබා 

531 532 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශදමින් ඉතාම ශගවරවාන්විත ශලව ශම් වභාව නිශයෝජ්නය 

කරන්න මා ශවත  ක්තිය, ධධර්යය ලබා දීම පිළිබඳව්හ, 

විශ  ෂශයන්ම ගාල්ල දිවථ්රික්කශආ මටතිවරණ ඉතිහාවශආ වාර්තා 

ක  විශෂථටතම ජ්යග්රහණය ලබා ගන්නට ලද  ලපකාර කිරීම 

පිළිබඳව්හ ගාල්ල දිවථ්රික්කශආ වදාදරණීය ජ්නතාවට මශේ 

ශගවරවාදර වථතුතිය රාමශයන්ම පුද කරනවා. ඒ වාශේම, අශ්  

ඉතාම  ක්තිම්හ ්ඩුක්ශ  ඉතාම බාරදූර වගකීමක් මා ශවත 

පටවරීම වම්බන්ධශයන් ජ්නාධිපති අතිගරු ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමාට්හ, අග්රාමාතය ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ, 

පක්ෂශආ නිර්මාතෘවර ගරු බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ මශේ 

වථතුතිය පුද කරන්න්හ ශමය අවවථාාවක් කරගන්නවා. On the 
same note, Mr. Deputy Chairman of Committees, let me also 
congratulate you on your appointment to this high post.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ශමය, අශ්  ශ්රී ලාකාවාසි 

ජ්නතාව අලු්හ ුතගයක් පිළිබඳ බලාශපොශරෝහතු රාශයක් 

තබාශගන සිටින ශමොශහොතක්. නිදහසින් පසු ශ්රී ලාකාව 

වම්බන්ධශයන් අප දටකපු සිිටනය, එනම් අශ්  රට වාවර්ධිත රටක් 

බවට ප්හ ශ ශදෝ, අශ්  රට වාවර්ධිත රටක් බවට ප්හ කිරීමට 

හටකි ශ ශදෝ කියන සිිටනය 25වටනි සියවශව  තුන්වටනි ද කශආදී 

වටබ  කරගටනීමට අපට  ක්තිය ලටශේවි කියන 

බලාශපොශරෝහතුශවන්, වි ථවාවශයන් ුතතුව අපි ද වථ දල්වාශගන 

සිටිනවා.  

වර්ෂ 2050-2054 කාලය තු  ලාකාශ  ්ර්ථික වර්ධනය 

ලාකා ඉතිහාවශආ ඉතාම ඉහ  මේටමකට ශව න් ක වුණා ශව ම, 

මිටන්ද රාජ්පක්ෂ ජ්නාධිපතිතුමාශේ ධුර කාලය තු  ලාකාශ  

ජ්නතාවශේ ්ර්ථික, වමාජ් මේටම වාධනීය ශලව ඉහ  ගියා 

ශව ම ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ ජ්නාධිපතිතුමාශේ ධුර කාලය තු  -

වර්ෂ 2020 සිට 2024 කාලය තු - ලාකාශ  ජ්නතාවට යම්කිසි 

දිනයක ්පසු හටරී බලා, ්වර්ජ්නය කරලා වතුුප ශවන්න පුළුවන් 

්ර්ථික, වමාීවය වාවර්ධනයක් ශම් රශේ ඇති කරන්නට අශ්  

්ඩුක්වට  ක්තිය ලටශබි කියන වි ථවාවය අපට තිශබනවා. ශම් 

රශේ ්රක්ෂාව පිළිබඳ වහතිකය ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 

ජ්නාධිපතිතුමාශගන් ශම් රශේ ජ්නතාව බලාශපොශරෝහතු වුණා 

වාශේම  ශම් රශේ ජ්නතාවට ඉතාම  ක්තිම්හව අශ්  ්ඩුක්ව 

ලබා ශදනවා. එශව ම, ශම් රශේ වමාජ් ්ර්ථික අභිවෘද්ධිය 

ශවනුශවන්, ශම් රශේ ජ්නතාවශේ වමාජ් ්ර්ථිකය යහප්හ කිරීම 

ශවනුශවන් අශ්  ්ඩුක්වට කරන්න පුළුවන් සියලු කටුතතු 

කටපීමශමන් කරන්නට අශ්  ්ඩුක්ව ූතදානම් ශවලා සිටින බව්හ 

අපි ඉතාම ශගවරවශයන් ශම් වභාවට මතක් කරනවා.  

ශම් රශේ ලක්ෂ වාඛයාත පිරිවක් ්ර්ථික, වමාජ් අභිවෘද්ධිය, 

අධයාපනික න ශවෝදය, නගර, ගම්මාන වාවර්ධනය, කෘෂි 

කර්මාන්ත, වටවිලි කර්මාන්ත අා ශආ දිුතණුව පිළිබඳ වටලසුම් 

රාශයක් වකවථ කරමින්  ශවවභාගයශආ දටක්ම  වටඩවටහන 

නිර්මාණය කරන්නට දායක්හවය දටක්වූවා. ගමින් ගමට ගිිටල්ලා 

ශම් රශේ ජ්නතාවශේ අදහවථ, ලදහවථ විමවමින්, වටලසුම් වකවථ 

කරමින් අප ජ්නගත ක   ශවවභාගයශආ දටක්ම  වටඩවටහශන් 

අදියර කීපයක්ම ක්රියා්හමක කිරීම ්රම්භ කරන්න පසුගිය මාව 

8ක කාලය තු  අතිගරු ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ ජ්නාධිපතිතුමාශේ 

්ඩුක්ව කටුතතු ක ා. 5977 වර්ෂශආදී ශම් රශේ ඇති ශවච්ක 

විවෘත ්ර්ථිකශආ වටරැදි අක් පාක් හදාශගන ශද්ශීය්හවය පදනම් 

ශවච්ක අශ් ම  ක්තිම්හ ්ර්ථිකයක් ශම් රශේ ශගොඩනටඟීම පිණිව 

අපි මූශලෝපායයන්, අිව තාලම වකවථ ශකොට තිශබනවා. පසුගිය 

මාව 8ක කාලය තු  අර්බුද මටද ශම් රශේ  කක් විඳින ජ්නතාවට 

්ර්ථික පහසුකම් වලවන්නට, ඔවුන්ශේ ීවවශනෝපාය ්රක්ෂා 

කරන්නට, ඔවුන්ශේ වමාජ් ශවවඛය ්රක්ෂණය වලවා ශදන්නට 

අශ්  ්ඩුක්ව කටුතතු ක ා වාශේම, එම වථාාවර පදනම මත 

ලාකාශ  ජ්නතාවශේ ්ර්ථික වර්ධනය ඉතාම  ක්තිම්හ 

තලයකට ශගොඩ නඟන්න පුළුවන් කියන වි ථවාවය අපට 

තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, වවර (3ක නිදහවථ 

්ර්ථිකශආ රාම වතාවට, 2020 ජුනි මාවය තු දී අශ්  අපනයන 

්දායම ්නයන වියදමට වඩා වටිව කරශගන තිබූ බව අපි ඉතාම 

වතුටින් සිිටප්හ කරනවා. 2020 ජුනි මාවශආදී අශ්  රශේ 

අපනයන ්දායම ඇමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 5,0(0ක් වන විට 

අශ්  ්නයන වියදම දටක්වුශඩු ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 

9)5ක් ව ශයන්. අපි රාම වතාවට අශ්  ශව ඳ  ශ  ෂය ධන 

අගයක් බවට පරිවර්තනය ශකොටශගන අශ්  රටට වථව ක්තිශයන් 

නටඟී සිටින්න අව ය පදනම වකවථ කරන්න පුළුවන් බව රටට 

ශපන්වා දී තිශබනවා.  

අශ්  රශේ  ක්තිම්හ ්ර්ථිකයක් විටත ඉතිහාවයක් තිබිලා 

තිශයනවා. අශ්  රශේ කරපු රා වාහන ්රිත නිෂථපාදන, අශ්  

රශේ විවිධ ට ඩා කර්මාන්තවලින් බිිට කරපු නිෂථපාදන, ශම් රශේ 

කෘෂි කර්මාන්තශයන්, වටවිලි කර්මාන්තශයන් ශද් යට එකතු 

කරපු වි ාල  ක්තිය පසුගිය වවර කීපය තිවථශව ම අක් ශවලා, 

අකර්මණය ශවලා, දියාරු ශවලා තිබූ ්කාරය අපි දටක තිශබනවා. 

ඒ නිවා රටට නශවෝ්හපාදන ්ර්ථිකයක් ල්හපාදනය කර 

ශදන්නට, ශම් රශේ ට ඩා කර්මාන්ත, මධය පරිමාණ කර්මාන්ත 

නඟා සිුපවන්න, ඔවුන්ශේ ශවශ ඳ ශපො  ්රක්ෂා කර ශදන්න 

කටුතතු කරන්න ෑන . ඔවුන්ශේ ශවශ ඳ ශපො  ්රක්ෂා 

කරනවා වාශේම, ්නයනවලින් එම ශවශ ඳ ශපො  මුදා ගන්නට,  

වාර්ාකව සි ක කරන ශද්ශීය මධය පරිමාණ සුළු අපනයනවලට 

අපනයන ශවශ ඳ ශපො  වකවථ කර ශදන්නට අශ්  ්ඩුක්ශ  

මුඛය පරමාර්ායක් හටටියට කටුතතු කරන්න අපි ලටහටවථති ශවලා 

ඉන්නවා. ඒ අර්ාශයන්ම පසුගිය මාව කිිටපය තිවථශව ම රශේ 

කෘෂිකර්මාන්තය වහ වටවිලි කර්මාන්තය දිුතණු කිරීම ශවනුශවන් 

අප ග්හ පියවර හරහා ශම් රශේ වාධනීය ලලදාීය කෘෂි 

්ර්ථිකයක්, වටවිලි කර්මාන්ත අා යක් බිිට කරන්නට 

අිවතාලමක් වකවථ ීම තිශබන බව අප ඉතාම  වතුටින් රකා  

කරනවා. 2054, 2020 වකවානුව තු  නිශෂ ධනය කරන ලද 

කෘෂිකර්මාන්තය, වටවිලි කර්මාන්තය, ඒ වාශේම දියර කිරි 

නිෂථපාදනය ඇතුළු එම අා වලට වම්බන්ධ කර්මාන්ත  හා අශ්  

ජ්නතාවශේ ශෂථටාකාරය වමඟ බටඳී පවතින අපට දිුතණු ක  හටකි, 

අශ්  ශද්ශීය්හවය වමඟ ශගොඩනටඟී තිශබන එම අා වල 

ලලදාිතාව වටිව කරන්න අව ය අත දීම කර -ණය දීම, 

තාක්ෂණය වටපීයම - එම ශවශ ඳ ශපො  ්රක්ෂා කරන්නට අපි 

කටපීමශමන් කටුතතු කරන්න ලටහටවථති ශවලා ඉන්නවා.  එිට 

රතිලලයක් හටටියට  අවුරු ක 537ක  ලාකාශ  ශ්හ ශවශ ඳ ශපො  

ඉතිහාවශආ රාම වතාවට අර්බුදකාරී කාලයක් හමුශ  අශ්  ශ්හ 

ශවශ ඳාම අන්තර්ජ්ාතික තලයට අරශගන යන්න අපට හටකියාව 

ලටබුණා. අවුරු ක 537කට පසුව මාර්ගගත පහසුකම්  - online 

auction - හරහා ලාකාශ  ශ්හවලට     ි තිහාසික මිලක් ලබා 

ගන්න හටකියාව ලටබුණා. ලාකාශ  ශ්හ නිෂථපාදනය ්රම්භ 

කිරීශමන් පසුව ලාකාශ  ශ්හ දළුවලට වටිවම මිල ලටබුශඩු 2020 

ජුනි මාවශආ බව මම ඉතාම  වතුටින් රකා  කරනවා. ශලෝකශආ 

අශනට ්හ ශවශ ඳ ශපො  වටසී යනශකොට -ඉන්දියාශ , 

ශකන්යාශ  ශ්හ කර්මාන්තයට බාධා ඇති ශවලා ශකොශරෝනා 

අර්බුදය නිවා ඔවුන් පසුගාමී වන විට- අපි අවවථාානුකූලව ක්රියා 

කරමින් ඒ කර්මාන්ත ාලා ්රක්ෂා කරන්නට, කර්මාන්ත ාලා 

වවා ශනොතබා ශවවඛයාරක්ෂිතව කටුතතු කිරීමට ග්හ නිවටරදි 

තීන් කව නිවා අපට අන්තර්ජ්ාතික මේටමින් වි ාල ඉල්ලුමක් ඇති 

ශවලා තිශබනවා. ඒ නිවා අශ්  රධාන අරමුණ වන ලාකාශ  ශ්හ 

වන්නාමය වන “Ceylon Tea” නාමය වථාාවර කර ගන්නට 

පුළුවන් වුණා. 

ඒ වාශේම, අශ්  රශේ ශද්ශීය්හවයට වි ාල  ක්තියක් එකතු 

කරපු රබර් පිළිබඳව අශ්  අවධානය දටිව ශලව ශයොමු ශවලා 

තිශබනවා. පසුගිය කාල වකවානුව පුරාවටම ශම් රටට ඉවක් 
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බවක් නටතිව ්නයනය කරන ලද රබර් හරහා ශද්ශීය ශගොවියාශේ 

රබර් මිලට රබල තර්ජ්නයක් ඇති ශවලා තිශබනවා. ශම් රටට 

විශද්  විනිමය එකතු කරන ඔවුන්ශේ ක්රියාමාර්ග  අපි අගය කරන 

ගමන්ම, රබර් හා නිෂථපාදන කර්මාන්තවල නියටශලන 

කර්මාන්තකරුවන්ට දන්වලා තිශබනවා, ලාකාශ  රබර් 

නිෂථපාදනශයන් අතයව යශයන්ම ඔවුන් මිලදී ගත ුතතු ශකොටව 

පිළිබඳව. එශව  කිරීශමන් අනතුරුව පමණක් ඔවුන්ශේ අව යතා 

හා රබර් ්නයනය කරන්න ඉදිරි කටුතතු කිරීම හරහා නටවත 

වතාවක් ලාකාශ  රබර් මිල වථාාවර කර ගන්න පුළුවන් ශවි 

කියලා අපි වි ථවාව කරනවා. ලාකාශ  ශනොකපන රබර් ටික 

නටවත කපන්නට්හ, ඒ හරහා ශද්ශීය ්ර්ථිකයට  ක්තියක් එකතු 

කරන්නට්හ අපට පුළුවන් වන බවට ශබොශහොම පටහටදිලි 

වි ථවාවයක් තිශබනවා. ඒ ශවනුශවන් රබර් නිෂථපාදනය කරන 

අශනට ්හ  රටවල් වමඟ වාකච්ඡා ශකොට අන්තර්ජ්ාතික ශවශ ඳ 

ශපොශ   දී මිල වථාාවර කිරීම වඳහා කටුතතු කරන්නට්හ අපි 

බලාශපොශරෝහතුශවන් ඉන්නවා.  

ඒ වාශේම තමි ලාකාශ  ශපොල් ඉතා වි ාල විභවයක්. 

අපනයන ක්ශෂ ්රයට අදා  ශපොල් ශවනුශවන් විශ  ෂ වටඩවටහන් 

රාශයක් ක්රියා්හමක කරන්න අශ්  ්ඩුක්ව ලටහටවථති ශවලා 

ඉන්නවා. අපි වි ථවාව කරනවා, ශද්ශීය පරිශභෝජ්නය වඩා්හ 

ලලදාීය කරන්න කරුතතු කරන ගමන්ම, අපනයන ශවශ ඳ ශපො  

පුළුල් කිරීම වඳහා අව ය ශපොල් නිෂථපාදනය  කරලා  ඔවුන්ශේ 

අපනයන දිරිම්හ කිරීම වඳහා ඉදිරි කාලශආ දී වි ාල  ක්තියක් 

ලබා ශදන්න හටකියාව ලටශබි කියලා. ලාකාශ  ශ්හවලින් 

ලටශබන දටවටන්ත ්දායමට වමාන ්දායමක් ඉදිරි කාලශආ දී 

ශපොල් හරහා, එම ක්ශෂ ්රශආ අපනයන හරහා ලබා ගන්න පුළුවන් 
ශවි කියලා අශ්  වි ථවාවයක් තිශබනවා. ශද්ශීය්හවය පදනම් කර 

ග්හ අශ්  ලරුමය සුරැශකන වටවිලි කර්මාන්තය, කෘෂි 

කර්මාන්තය,  වාශේම අපනයන ශබෝග ක්ශෂ ්රශආ රවර්ධනය 

හරහා කටුතතු කිරීශමන් ලාකාශ  ්ර්ථිකයට වි ාල  ක්තියක් 

එකතු කරන්නට්හ, ඒ හරහා ශම් රශේ මධය පරිමාණ, සුළු පරිමාණ 

කර්මාන්තකරුවන්ශේ  දිුතණුශවන් අපනයන ්ර්ථිකය  ක්තිම්හ 

ශකොට ශද්ශීය්හවය පදනම් වුණු ්ර්ථික රමයක් ශම් රශේ ඇති 

කරන්න්හ අශ්  මූලික ්ර්ථික අරමුණු හටටියට ක්රියා්හමක 

කරන්නට  බලාශපොශරෝහතු ශවනවා. ගරු නිශයෝජ්ය කාරක 

වභාපතිතුමනි, මට කාා කිරීමට  ශ ලාව ලබා දීම ගටන 

තමුන්නාන්ශව ට වථතුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා. 

 

 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. (Mrs.) Manjula Dissanayake. You have 

four minutes. 
 
[අ.භා. 4.22] 
 

 රු ෙංජුලා දිසානායක ෙහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ைஞ்சுலொ திசொநொயக)  

(The Hon. (Mrs.) Manjula Dissanayake) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මට කාා කිරීමට 

අවවථාාව ලබා දීම ගටන මුලින්ම ඔබතුමාට වථතුතිවන්ත වනවා. ශම් 

ල්හතරීතර වභාව නිශයෝජ්නය කරන්නට මට අවවථාාව 

ලටශබන්ශන්, මීට වවරකට ශපර අභාවරා් ත වූ  දිවාගත වාලින්ද 

දිවානායක මශේ ්දරණීය වථවාමි පුරුෂයාශේ ශද් පාලන 

ගමන්මඟට  ක්තියක් වන්නට ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුණ 

නිශයෝජ්නය කරමින් ජ්ාතික ලටිවථතු මන්ත්රීවරියක ශලව මට 

අවවථාාව ලබා දීම නිවාි. ශම් අවවථාාව මට ලබා ශදන්නට 

කටුතතු කරපු අතිගරු ජ්නාධිපති ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමාට්හ, අග්රාමාතය මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ, ශ්රී ලාකා 

ශපො කජ්න ශපරමුශඩු ජ්ාතික වාවිධායක බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා 

රමුඛ ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුණට්හ මශේ ශගවරවය, රණාමය 

පුද කරනවා.  

ඒ වාශේම ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුශඩු කාන්තා වාවිධානය 

නිශයෝජ්නය කරමින් මට ශම් අවවථාාව ලබා ශදන්නට ශ්රී ලාකා 

ශපො කජ්න ශපරමුශඩු කාන්තා වාවිධානය ලබා  කන්නා වූ 

දායක්හවය්හ මා ශම් අවවථාාශ  සිිටප්හ කරනවා. එදා  මිටන්ද 

සු ඟ  ්රම්භ කරලා  මිටන්ද සු ඟ  වමඟ ඒකාබද්ධ වුණු ශ්රී 

ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුශඩු කාන්තාවන් සියලු ශදනාට මශේ 

ශගවරවය, රණාමය ශම් අවවථාාශ  පුද කරනවා. ශ්රී ලාකා 

පාර්ලිශම්න්තුව තු  තුශනන් ශදකක  ක්තිම්හ බලයක් ශ්රී ලාකා 

ශපො කජ්න ශපරමුණට ලබා ශදන්නට ඒකරාශී ීම සිටි අශ්  

කාන්තාවන් සියලුශදනාට මශේ ශගවරවය, රණාමය ශම් 

අවවථාාශ  පුද කරනවා.  

ට රුණ ගල දිවථ්රික්කය නිශයෝජ්නය කරන අශ්  ිටටපු 

ජ්නාධිපති මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා නවවටනි පාර්ලිශම්න්තුශ  

අගමටතිවරයා බවට ප්හ කරන්නට මා නිශයෝජ්නය කරන 

ට රුණ ගල දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාව අපට වි ාල වහශයෝගයක්, 

 ක්තියක් ලබා  කන්නා. ඒ ජ්නතා වි ථවාවය නිවා ට රුණ ගල 

දිවථ්රික්කශයන් ශම් රට නිශයෝජ්නය කරන්නට, නටවත වතාවක්  

මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා ශම් රශේ අගමටතිවරයා බවට ප්හ 

කරන්නට වමවථත රශේ ජ්නතාව වමඟ අ්හවටල් බටඳග්හ අයට්හ, 

ඒකරාශ වුණු සියලුශදනාට්හ මශේ ශගවරවය, රණාමය ශම් 

අවවථාාශ  පුද කරනවා.  මා ශමතටනට ශගන එන්නට  ක්තිය 

 කන්, වවිය  කන් සියලුශදනාට්හ මශේ ශගවරවය, රණාමය ශම් 

අවවථාාශ  පුද කරනවා.  

අශ්  රශේ ඉදිරි මාව හතර තු  සි ක කිරීමට ඇති කාර්යයන් 

වඳහා අද දින ඉදිරිප්හ ක  අතුරු වම්මත ගිණුම අපි එකශහ ාම 

අනුමත කරන්නට අව යි.  ශම් රශේ හටටනවලක්ෂයක් ජ්නතාව 

ඡන්දය රකා  කරලා 2059.55.5)වටනි දින ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමා  බලයට ප්හ කශ   ශම් රශේ වමවථත ජ්නතාව නව 

ශවනවක් බලාශපොශරෝහතු වුණු නිවා බව අපි  හටශමෝම දන්නවා. 

ඒ ශවනව තව්හ  ක්තිම්හ කරන්නට 2020 පාර්ලිශම්න්තු 

මටතිවරණශආ දී ශම් රශේ ජ්නතාව තුශනන් ශදශක් බලයක්, 

වරමක් ලබා  කන්ශන් රට නටවත නිවටරදි දිවාවට රැශගන 

යන්නටි. රට නිවටරදි දි ානතියට රැශගන යන ගමනට  ක්තියක් 

ලබා ශදන්නි අපි සියලුශදනා ඒකරාශ ශවලා  සිටින්ශන්. නවක 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරියක විධියට ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජ්නය කරන්නට  ලටබුණු අවවථාාශ  ශම් රට ඉදිරියට ශගන 

යන්නට ලබා දිය හටකි වහශයෝගය,  ක්තිය වමවථත කාන්තාවන් 

ශවනුශවන් ලබා ශදන බව මා රකා  කරනවා.  

ඒ වාශේම, ශම් විවාදශආ දී අදහවථ කිිටපයක් ඉදිරිප්හ කිරීමට 

මා බලාශපොශරෝහතු ශවනවා. රටක් වාවර්ධනය කිරීමට නම් යම් 

වටඩ පිළිශව ක් අව යි. ඒ වටඩ පිළිශව  ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න 

ශපරමුණ තු  තිශබන නිවාි ශම් රශේ ජ්නතාව ඒ පිළිබඳ 

වි ථවාවය තබලා අපට වහශයෝගය,  ක්තිය  කන්ශන්. ඉදිරි වවර 

50ක කාලය ඇතු ත රට වාවර්ධනය කිරීම වදහා අව ය කරන 

සියලු නිර්ණායක ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා, අග්රාමාතය 

මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා රමුඛ අශ්  කටබිනේ මඩුඩලය, අශ්  

මන්ත්රී මඩුඩලය ූතදානම් කරලා තිශබනවා. ඒ නිවා ඔබ එදා 

ශපො කජ්න ශපරමුණට ලබා  කන් වහශයෝගය,  ක්තිය, වි ථවාවය ඒ 

්කාරශයන්ම ්රක්ෂා කරශගන ශම් රට ඉදිරියට ශගන යන 

බවට අපි ශම් රශේ ජ්නතාවට ශපොශරොන් ක ශවනවා.  

විශ  ෂශයන්ම දහනවවටනි ්ඩුක්රම වයවවථාා වාශ ෝධනය 

හට  ා දමා  ඒ ශවනුවට රටට වටඩ ක  හටකි නව වයවවථාාවක් -

විසිවටනි ්ඩුක්රම වයවවථාා වාශ ෝධනය හරහා- ඉක්මනින්ම 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශගන ් ුතතුි කියා මා ශයෝජ්නා කරනවා. වවර 

50ක් ප ා්හ වභාව නිශයෝජ්නය කරපු මන්ත්රීවරියක විධියටි  මට 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කිරීමට අවවථාාව ලටශබන්ශන්. ඒ 

නිවා හට  ා දමා ඇති ප ා්හ වභා මටතිවරණය නටවත වතාවක් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඉක්මනින් පව්හවා ප ා්හ වභාවල කටුතතු  ක්තිම්හ කරන්නට 

අවවථාාව ලබා දිය ුතතුි කියන ශයෝජ්නාව්හ මම කරනවා.  

ශම් රශේ ජ්නතාව තුශනන් ශදශක් බලයක් ලබා  කන්ශන් 

්ඩුක්රම වයවවථාා වාශ ෝධනයක් සි ක කිරීමටි. එම  වයවවථාා 

වාශ ෝධනය තුළින් ශම් රට නිවටරදි දි ානතියට අරශගන යන්නට 

හටකි ශවි  කියා මා වි ථවාව කරනවා. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 
 රු ෙංජුලා දිසානායක ෙහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ைஞ்சுலொ திசொநொயக)  

(The Hon.(Mrs.) Manjula Dissanayake) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ඒ ගමන වඳහා ශ්රී ලාකා 

ශපො කජ්න ශපරමුශඩු  කාන්තා වාවිධානශආ  ක්තිය පමණක් 

ශනොව, වමවථත කාන්තා පරපුශර්ම  ක්තිය ලබාශදන බව මා මතක් 

කරන්න කටමටතිි. අශ්  කාන්තාවන් ශවනුශවන් කටුතතු 

කරන්නට අව ය වන ෑන ම අවවථාාවක ඒ අය වමග ඒකරාශ 

ශවලා කටුතතු කරන බව්හ සිිටප්හ කරමින්, ගරු නිශයෝජ්ය 

කාරක වභාපතිතුමනි, ශමම ගරු වභාව ඇමතීමට මාහට අවවථාාව  

ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට්හ වථතුතිවන්ත ශවමින්, මශේ කාාව 

අවවන් කරනවා. 

  

 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Then, the Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe please. 

You have only four minutes. 

  
[අ.භා. 4.2)] 

 

 රු රාජිකා වික්රෙියංහස ෙහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரொஜிகொ விக்கிரைசிங்ஹ)  

(The Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ශම් ගරු වභාව 

ඇමතීමට මට අවවථාාව ලබා දීම පිළිබඳව  ඔබතුමාට වථතුතිවන්ත 

ශවනවා.  ශම් ශද් පාලන ගමන් මශේ අ්හශපෝහ තබන්නට මා 

පිුපපව ිටඳිමින් මට වි ාල  ක්තියක් ශදන, වබරගමුව ප ා්හ 

වභාව නිශයෝජ්නය ක  මශේ ්දරණීය වථවාමිපුරුෂයා වන ශ්රීලාල් 

විරමසිාහ මටතිතුමා මුලින්ම මා සිිටප්හ ක  ුතතුි. එතුමාට  මශේ 

වථතුතිය පුද කරනවා. අවුරු ක ((කට පසුව  වාමාාශක පක්ෂයක්  

නිශයෝජ්නය කරමින්, ක ගල්ල දිවථ්රික්කශආ යටියන්ශතොට 

මටතිවරණ ශකොේඨාවශයන් ශම් ල්හතරීතර පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජ්නය කරන්න මට අවවථාාව වලවා  කන් යටියන්ශතොට 

්වනශආ වහ  ක ගල්ල දිවථ්රික්කශආ මශේ ්දරණීය ජ්නතාවට 

විශ  ෂශයන්ම මා වථතුතිවන්ත ශවනවා. ඒ වාශේම,  නිවටරදි මඟක 

යන්න අපට  ක්තිම්හ නායක්හවයක් ලබා  කන් අතිගරු ජ්නාධිපති 

ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ, අග්රාමාතය ගරු මිටන්ද 

රාජ්පක්ෂ  මටතිතුමාට්හ, ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුශඩු නිර්මාතෘ, 

එිට ජ්ාතික වාවිධායක බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ  මා 

විශ  ෂශයන්ම වථතුතිවන්ත ශවනවා.  

ශම් රශේ වමවථත ජ්නගහනශයන් සියයට 42කට ්වන්න 

රමාණයක් කාන්තාවන්. වටිව ඡන්ද බලය තිශයන්ශන්්හ 

කාන්තාවන්ටි. ඒ වමවථත කාන්තාවන් නිශයෝජ්නය කරමින්, 

ඔවුන් ශවනුශවන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තු  හඬ්හ නඟන්න මා 

බලාශපොශරෝහතු ශවනවා. විනයගරුක, නිවටරදි ගමනක් යන 

ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ ජ්නාධිපතිතුමාශේ නායක්හවය යටශ්හ ශම් 

ල්හතරීතර පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කරන්න ලටබීම ගටන 

වටබ  ශලවම මා වතුුප ශවනවා.  අවුරු ක හතරහමාරක් තිවථශව  

්පවථවට ගිය රශේ වාවර්ධනය, ්ර්ථිකය නටවත නිවටරදි 

දි ානතියට ශගනයන්න පුළුවන්  ක්තිම්හ  නායකශයක් අද බිිට 

ශවලා ඉන්නවා. එම නායකයා යටශ්හ, විනයගරුක රටක්, 

විනයගරුක මතු පරපුරක්  බිිටවන බව අපට වි ථවාවි.  ම ත 

ඉතිහාවශආ තරුණ සි්හවලට ්මන්්රණය ක  ශද් පාලන 

නායකශයක් ිටටියා නම්, බිිට වුණා නම් ඒ ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 

ජ්නාධිපතිතුමාි. තරුණ  සි්හ තු  බලාශපොශරෝහතු ඇති කරමින්, 

එම බලාශපොශරෝහතු වාක්ෂා්හ කර ගටනීමට හටකි වන විධිශආ වටඩ 

පිළිශව ක් අද එතුමා ඉදිරිප්හ කර තිශබනවා, ගරු නිශයෝජ්ය 

කාරක වභාපතිතුමනි. ඒ නායක්හවය අද ්ශර්වාදයක් ශවලා 

තිශබනවා.  

අශපොව වාමානය ශප  විභාගය අවම්හ තරුණ තරුණියන්ට 

රජ්ශආ රැකියාවක් ශදන්න විධියක් නටතිව ශද් පාලනඥයන්  

විධියට අපි අවරණ ශවලා සිටිශආ. ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 

ජ්නාධිපතිතුමා අධයාපනයට වරිලන රැකියා අවවථාා ඇති කරමින්, 

ඒ දරුවන්ට රැකියා ලක්ෂයක්  ලබාශදන්න කටුතතු කිරිම පිළිබඳව 

අපි වතුුප ශවනවා. ඒ දරුවන්ශේ අනාගතය සුරක්ෂිත කරන්න 

පුළුවන් කියන වි ථවාවය අද ඇති ශවලා තිශබනවා. ඒ තරුණයන් 

තු  අද බලාශපොශරෝහතු ඇති ශවමින් තිශබනවා.  

ලපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා දීම ගටන්හ වි ශ  ෂශයන්ම අපි 

වතුුප ශවනවා. මා නිශයෝජ්නය කරන්ශන් ඉතාම  කෂථකර 

්වනයක්. වාවර්ධන වටඩ කටුතතු ක්රියා්හමක කිරීශම්දී එම 

්වනයට රමුඛ්හවයක් ලටබිය ුතතුි. මාමාව්හ ර ථනය වාශේම, 

රශේම ර ථනයක්ව තිශබන පිරිසි ක ජ්ානීය ජ්ලය  ලබාදීම්හ 

ක ගල්ල දිවථ්රික්කශආ දටිව අව යතාවක්ව පවතිනවා.  ශම් රටට  

නිදහව ලදා කර ශදන්න දායක වුණු නායකයා  -ිටටපු  ජ්නාධිපති- 

ව්හමන් අග්රාමාතය,  ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාශේ ුතගශආ 

තමි  අශ්  රශේ වි කලිය අව යතාශවන් සියයට 99ක්ම වපුරන්න 

පුළුවන් වුශඩු. එතුමා 2054දී, ශම් රශේ ජ්නතාවශේ ඊ ඟ 

අව යතාව පිරිසි ක ජ්ානීය ජ්ලය ලබා දීමි කියා හඳුනා ග්හතා. 

රශේ ජ්නතාවශේ මූලික අව යතාවක් වන, පිරිසි ක පානීය ජ්ලය 

ලබාදීශම් කාර්යය අද ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ ජ්නාධිපතිතුමාශේ 

නායක්හවය තු  ඉෂථට ශවි කියා අප බලාශපොශරෝහතු ශවනවා.  

ශම් රට වාවර්ධනය අතින් ඉහ  මේටමකට ශගන එන්න 

පුළුවන් ශවි කියා අද අප තු  ශහොඳ වි ථවාවයක් තිශබනවා. රශේ 

වල් වටදිලා තිබුණු කෘෂිකර්මාන්තය නඟා සිුපවන්න අද 
වටඩකටුතතු රාශයක් කරනවා. ශද්ශීය්හවයට හා වාවථකෘතියට ගරු 

කරන නායකශයක් අද බිිට ශවලා ඉන්නවා. ශද්ශීය්හවය වමඟ 

ඉදිරියට යමින්, ශද්ශීය ්ර්ථිකය නඟා සිුපවමින්, ශද්ශීය 

කර්මාන්තකරුවා නඟා සිුපවමින්, අශ්   ්ර්ථිකය  ක්තිම්හ 

කරන්න එතුමා අද වටඩකටුතතු රාශයක් කරනවා.  කාන්තාවන් 

ශවනුශවන් වාධාරණ හඬක් නඟමින්, රශේ වමවථත 

කාන්තාවන්ශේ  ර ථන ශවනුශවන් එතුමාශේ නායක්හවය  තු  

කටුතතු කරන්න පුළුවන් කියන වි ථවාවය  අද අප තු  ඇති ශවලා 

තිශබනවා. ඒ වම්බන්ධශයන් කාන්තාවන් වන අපශේ විශ  ෂ 

වථතුතිය එතුමා ශවත පුද කර සිටිනවා. අද අතිගරු ජ්නාධිපති 

ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා ම්හ ලව කර මටඩලීශම් කාර්යය 

වඳහා විශ  ෂ ල්හවාහයක් ගනිමින් කටුතතු කරනවා. මශේ 

දිවථ්රික්කය තු  ම්හ ලව කර වහ ම්හ ට ක් මිවන්නට ලබා ශදන්න 

පුළුවන් ලපරිම දායක්හවය කාන්තාවක් ව ශයන් මා ලබාශදනවා.  

අප සියලුශදනා ඒ නායක්හවයට, ඒ වටඩ කටුත්හතට ලපරිම 

දායක්හවය ලබා දිය ුතතුි. අශ්  තරුණ පරපුර නිවටරැදි මාවතට 

ගන්න අපි සියලුශදනා ඒ කටුත්හත ශවනුශවන් කටප ශවමු කියා 

ඉල්ලා සිටිමින්, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි මට ශම් 

අවවථාාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට්හ වථතුතිවන්ත ශවමින් මා 

නිහඬ ශවනවා. 
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 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Anupa Pasqual. You have only four 

minutes.  
 

[අ.භා. 4.33] 

 
 රු අනුප පසක්ුවල් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual) 
ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, නව රජ්යට තුශනන් 

ශදකක බලයක් ලබා ශදමින්, නව ගමනක් කරා යන්න දායක්හවය 

ලබා  කන් ශද් ශර මි ජ්නතාවට මුලින්ම මශේ වථතුතිය පුද කරනවා. 

97,777ක මනාප ඡන්ද රමාණයක් ලබා ශදමින් මා විජ්යග්රහණය 

කරීමම වඳහා දායක වූ කළුතර දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට වථතුති 

කිරීම වඳහා්හ මා ශමය අවවථාාවක් කර ගන්නවා.  

මශේ මහ් පා වන දයා ඩී. පටවථට වල් මටතිතුමා්හ ශම් 

අවවථාාශ දී මා විශ  ෂශයන් සිිටප්හ කරනවා. එතුමා 594) සිට 

5977 දක්වා වරින් වර මතුගම ්වනශයන් ශ්හරී ප්හ ීම ශමම 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය ක ා. ශම් අවවථාාශ  මා එතුමා 

සිිටප්හ කරන්ශන්, එක්ව්හ ජ්ාතික පක්ෂශයන් ඉව්හ ීම,  

එවථ.ඩේලි .්ර්.ඩී බඩුඩාරනායක මටතිතුමා වමඟ ශමන්ම ඩී.ඒ. 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා වමඟද එක් ීම, පාක මහා බලශ ගය  වමඟ  ශ්රී 

ලාකා නිදහවථ පක්ෂය බිිට කිරීම වඳහා දායක ීම, එම පක්ෂය ශගොඩ 

නඟා නව රටක්, නව ශද් යක්, ශගොඩ නටඟීමට එතුමා දායක වූ 

නිවාි.  

ශකො ෙ වි ථවවිදයාලශආදී ජ්ාතික චින්තන මතවාදය අප ශවත 

ලබා ශදමින්, ඒ මතවාදය රට තු  රකලිත කිරීමට කටුතතු ක  

මහාකාර්ය රාජි්හ සිල්වා මටතිතුමා්හ ශම් අවවථාාශ දී මා ඉතාම 

්දරශයන් සිිටප්හ කරනවා. ඒ වාශේම  ුතතුකම  ජ්ාතික 

වාවිධානයට්හ එිට වාමාජිකයන්ට්හ මා වථතුතිවන්ත ශවනවා. 

ශමොකද, ශ්රී ලාකා ශපො ක ජ්න ශපරමුශඩු අශ් ක්ෂකයට  විධියට මා 

මටතිවරණයට ඉදිරිප්හ වුශඩු,  ුතතුකම  ජ්ාතික වාවිධානශආ 

ජ්ාතික වාවිධායකවරයා ශලව කටුතතු කරන අතශර්දීි.     

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, බරපත  අනතුරක 

ශව යාවක් මා දකිනවා. ප මුව ඒ අනතුර පිළිබඳව රකා  කරලා 

කාාවට රශ   විය ුතතුි කියා මා ිටතුවා. ලතුශරන් හමා එන 

සු ඟ ඉතාම අමිිටරි සු ඟක් බව පටහටදිලිවම අපට ශපශනන්න 

තිශබනවා. ඒක භයානක සු ඟක්. ඒ තුළින් ජ්නනය ශවන්ශන් 

ශමොකක්ද  එදා, ශම් රට අවුරු ක 30ක් ්රවථතවාදයට යට වුණා. ඊට 

ශපර, රභාකරන් විසින් ජ්නනය කරන ලද මතවාදය වන නිජ්භූමි 

වාකල්පය වහ ශදම  ජ්නතාව ශමිට මුල් පදිාචිකරුවන් කියන 

එක තමි එතටනදී්හ රකා  වුශඩු. ඒක ඉතාම භයානකි. ඒ 

වාශේම ඒ ඡන්ද පදනම දිහා බටලුවාම, ඒ අනතුර එතටන්හ 

තිශබනවාය කියන එක අපට ශපශනන්න තිශබනවා. ගරු 

නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ඒ පිළිබඳව ශදම  ජ්නතාව -

ලතුරු ප ාශ්හ ජ්නතාව- දටනුව්හ කිරීම වඳහා්හ, අධයාපනය 

තුළින් ඉතිහාවය පිළිබඳව මනා අවශබෝධයක් ඇති කිරිම වඳහා්හ 

අව ය  වටඩ කටුතතු සි ක ක  ුතතුි කියන කාරණය ශකශරිට මම 

ශම් ගරු වභාශ  අවධානය ශයොමු කරවනවා.  

රශේ ්ර්ථික ලන්නතිය වඳහා, නව ්ර්ථික ශපරළියක් ඇති 

කිරිම වඳහා  ශවවභාගයශආ දටක්ම  රතිප්හති රකා ය රට තු  
ක්රියා්හමක කිරීමට නව රජ්ය විසින් ශගන ඇති රතිප්හතිය 

පිළිබඳව යම් විවරණයක් කිරීම අව යි කියා අප ිටතනවා. නව 

රජ්ය බිිටීමම්හ වමඟම වයවවථාාපිත මඩුඩලවලට දක්ෂ, 

දූෂණශයන් ශතොර පිරිවක් ප්හ ක ා. ඒ සියලුශදනාම ශද් පාලන 

 ශේදශයන් ශතොරව, ඒ වයවවථාාපිත මඩුඩල වාවර්ධනය කිරීමට 

අව ය කටුතතු වඳහා ශයොමු ක ා. 

ගරු නිශයෝජ්යකාරක වභාපතිතුමනි, නව රජ්ශආ රාජ්ය 

අමාතය මඩුඩලය නිෂථපාදනය ඉලක්ක කරශගන තමි ප්හ කර 

තිශබන්ශන්. විශ  ෂශයන්ම, කිතුල් කර්මාන්තශආ වාවර්ධනය 

වඳහා, තල් කර්මාන්තශආ වාවර්ධනය වඳහා වාශේම, අශනක් 

වටවිලි ශබෝග වඳහා්හ රාජ්ය අමාතයවරුන් ප්හ කර තිශබනවා. 

රබර් නිෂථපාදන කටුතතු වඳහාද රාජ්ය අමාතයවරුන් ප්හ කර 

තිශබනවා. කළුතර දිවථ්රික්කයට එය විශ  ෂශයන්ම වටදග්හ 

ශවනවා. ඒ නිවා, ශීඝ්ර ්ර්ථික වාවර්ධනයක්  ඟා කර ගටනීම 

වඳහා ූතදානම් වන ශම් ගමනට අපි්හ  ක්තිය ලබා ශදනවා. ඔබ  

සියලුශදනාශේ  ක්තිය්හ ඒ වඳහා  ලබා ශදන ශලව ඉල්ලා 

සිටිමින්, මශේ කාාව අවවන් කරනවා.  

වථතුතිි. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Asanka Navarathna. You 

have four minutes. 
 

[අ.භා. 4.37] 

 
 රු අසංක නවරත්න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அசங்க நவரத்ன)  

(The Hon. Asanka Navarathna) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි,  මට කාා කිරීමට ශම් 

අවවථාාව ලබාදීම වම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට ශබශහවින් 

වථතුතිවන්ත ශවනවා. විශ  ෂශයන්ම ශම් රශේ වර්තමාන මුදල් 

අමාතයවරයා වන ගරු අග්රාමාතයතුමා ශම් අතුරු වම්මත ගිණුම 

ඉදිරිප්හ ක  අවවථාාශ  ඒ ගටන කාා කරන්න මට්හ විනාිව 

කිිටපයක් ලබා දීම පිළිබඳව වථතුතිවන්ත ශවනවා. විශ  ෂශයන්ම 

වවර විවථවකට ශපර ශම් ගරු වභාව නිශයෝජ්නය ක  මාශේ පියා 

-දිවාගත රාජි්හ නවර්හන මටතිතුමා- ශම් ශවලාශ  සිිටප්හ 

කරනවා. ශ්රී ලාකා මහජ්න පක්ෂශආ නිශයෝජ්නය ලබාශගන ශ්රී 

ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුශඩු අශ් ක්ෂකයට  ශලව ට රුණ ගල 

දිවථ්රික්කශයන් තරග කරලා,   ඒ ජ්යග්රාිට ලටිවථතුශ  ඉතා  ඉහ  

තටනකට එන්නට මට ලද  ලපකාර ක , විශ  ෂශයන්ම 

ට රුණ ගල දිවථ්රික්කශආ මා නිශයෝජ්නය කරන ගල්ගමුව 

්වනය ඇතුළු අශනට ්හ ්වනවල සිටින මා වමඟ අ්හවටල් 

බටඳග්හ රගතිශීලි ජ්නතාව ශවත මාශේ ශගවරවනීය රණාමය ශම් 

අවවථාාශ  පුදකරන්නට කටමටතිි.  

විශ  ෂශයන්ම අශ්  රට නිවටරදි මාවතකට ශයොමු වුශඩු 

පසුගිය ජ්නාධිපතිවරණශආදී ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා 

ජ්යග්රහණය කරීමම්හ වමඟි. එතුමාශේ ජ්යග්රහණය ලබාගන්නට 

විශ  ෂශයන්ම  මිටන්ද සු ඟ  හරහා පසුගිය අවුරු ක හතරහමාරක 

කාලය තු  පසුගිය යහපාලන ්ඩුක්වට විරුද්ධව වි ාල 

අරග යක ශය කණු ශද් පාලන පක්ෂයක් තමි ශ්රී ලාකා මහජ්න 

පක්ෂය කියන්ශන්. ඒ අවුරු ක හතරහමාර තු  ශම් ්ඩුක්ව ශම් 

විධිශආ දටවටන්ත ජ්යග්රහණයක් ලබාගන්නට වි ාල වටනක් ක ා. 

ශම් රජ්යට තුශනන් ශදකක බහුතර බලයක් නිර්මාණය කරන්න 

අපට්හ දායක ශවන්න පුළුවන් ීමම පිළිබඳව වතුුප ශවනවා. 

විශ  ෂශයන්ම අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා, ගරු අග්රාමාතයතුමා 

වාශේම ශම් ජ්නතා නටඟිටීම පිුපපව සිට දටවටන්ත  ක්තියක් 

ලබා කන් ගරු බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා්හ අපි ශම් ශවලාශ  

සිිටප්හ කරනවා. 

ට රුණ ගල දිවථ්රික්කශආ අපි  ර ථන රාශයකට මුහුණශදනවා. 

එිටදී විශ  ෂශයන්ම පානීය ජ්ල ර ථනය වටදග්හ ශවනවා. ඒ 

වාශේම, අපශේ රධාන ීවවශනෝපාය කෘෂි කර්මාන්තයි. කෘෂි 

කර්මාන්තය ්රිතව අප මුහුණශදන රධාන ගටටලු කිිටපයක් 

තිශබනවා. විශ  ෂශයන්ම ඒ අතර ඉඩම් ර ථනය, ජ්ල ර ථනය, 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

දිවථ්රික්කශආ මාමාව්හ වාවර්ධනය කිරීම වහ අපි අද දවශව  මුහුණ 

ශදන වන අලි ර ථනය තිශබනවා . අද ලශද් වරුශ ්හ අලි 

රහාරයකින් නාතනයක් සි කශවලා තිශබනවා. ශම් වාශේ දටවටන්ත 

ර ථන ගණනාවක් විවඳීම වඳහා මාශේ පාර්ලිශම්න්තු නිශයෝජ්නය 

රතිලාභ  ට රුණ ගල දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට ලබාශදමින් ශම් 

 ක්තිම්හ ්ඩුක්ව තු  කටුතතු කරන්න  බලාශපොශරෝහතු 

ශවනවා.  

විශ  ෂශයන්ම ප ා්හ වභාව නිශයෝජ්නය ක  මන්ත්රීවරයට  

ශලවි මා පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කරන්ශන්. වයෙ ප ා්හ 

වභාව විසුරුවලා්හ දටන් අවුරු ක එකහමාරකට ශදකකට ්වන්න 

කාලයක් ගතශවනවා. ඒ වාශේම ලතුරුමටද ඇතුළු ප ා්හ වභා 

කිිටපයක් විසුරුවා හටර අවුරු ක තුනකට ්වන්න කාලයක් 

ගතශවනවා. විශ  ෂශයන්ම ප ා්හ වභා රමය ශම් රට තු  

වථාාපිත කිරීමට එදා ශ්රී ලාකා මහජ්න පක්ෂශආ නායකයා වුණු 

විජ්ය ට මාරතුාග මටතිතුමා ඇතුළු අශ්  එකසිය දහහ්හශදශනක් 

ඔවුන්ශේ ීවවිත පූජ්ා ක ා. අපි අදට්හ ඉන්ශන් ශම් ප ා්හ වභා 

රමය හරහාි. ඒ නිවා ශක්න්ද්රශආ තිශබන බලය පරිධියට 

විමධයගත කරන්නට ෑන . විශ  ෂශයන්ම අශ්  දිවථ්රික්කවල 

ජ්නතාව මුහුණශදන ර ථනවලට ප ා්හ වභා රමය හරහා වි ාල 

වහනයක් ලටබුණාය කියන වථාාවරශආ අපි ඉන්නවා. ඒ නිවා ශම් 

ප ා්හ වභා රමය රැකගන්නට්හ, ප ා්හ වභා මටතිවරණය වහ 

වහා පව්හවන්නට්හ, ්ඩුක්ව තු  ිටදිමින් බලකිරීම් කරන්නට 

අපි කටුතතු කරනවාය කියන කාරණාව්හ මතක් කරනවා.  

ශම් අතුරු වම්මත ගිණුම ඉදිරිප්හ ක  අවවථාාශ  

විශ  ෂශයන්ම අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා එතුමන්ශේ  රට හදන 

ශවවභාගයශආ දටක්ම  වටඩ පිළිශව  අනුව ජ්නතා ශක්න්රීය 

්ර්ථිකයක් ගටන කාා ක ා.  

විශ  ෂශයන්ම ්ර්ථිකශආ අිතිය ජ්නතාවට ිටමිවන ජ්නතා 

ශක්න්රීය ්ර්ථිකය ජ්ාතික ්ර්ථික වටඩ පිළිශව ක් බවට 

ප්හකිරීම වඳහා එතුමා දටවටන්ත වටඩ ශකොටවක් කරන 

අවවථාාවක, ්ඩුක් පක්ෂය නිශයෝජ්නය කරන මන්ත්රීවරයට  

ශලව  එයට ලබාදිය හටකි ලපරිම දායක්හවය ලබාශදන්නට  

ූතදානම් බව රකා  කරමින්, මට කාා කිරීමට ශම් අවවථාාව 

ලබාදීම ගටන ඔබතුමාට වථතුතිවන්ත ශවමින් මශේ කතාව අවවන් 

කරනවා, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි.   

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. S.M. Chandrasena. You 

have nine minutes. 
 

[අ.භා. 4.(2] 

 
 රු එස.්එම්. ච්දද්රගස න ෙහසතා (ඉඩම් අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரவசன - கொணி அமைச்சர்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Lands) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි,  මා නිශයෝජ්නය කරන 

කලාවටව ්වනය  ඇතුළු අනුරාධපුර දිවථ්රික්කශආ මටතිවරණ 

ශකොේඨාව හශතන්ම වටිවම මනාප ලබා දී පවථවන වරට්හ  මා 

පාර්ලිශම්න්තුවට ප්හක  අනුරාධපුර දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාව ශවත 

ප මුශවන්ම මශේ වථතුතිය ප  කරනවා. 

ශම් අලු්හ ්ඩුක්ශ  - අතිගරු ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 

ජ්නාධිපතිතුමාශේ රජ්ශආ - ඉඩම් අමාතය තනතුර මා හට ලබා 

දීමට කටුතතු කිරීම වම්බන්ධශයන් අතිගරු ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 

ජ්නාධිපතිතුමාට්හ, ඒ වාශේම ගරු අග්රාමාතය මිටන්ද රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමාට්හ, අශ්  පක්ෂශආ ජ්යග්රහණය වඳහා කටපීමශමන් 

කටුතතු ක  ගරු බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ මම ශම් 

අවවථාාශ  දී වථතුතිවන්ත ශවනවා. විශ  ෂශයන්ම අතිගරු 

ජ්නාධිපතිතුමා නවවන පාර්ලිශම්න්තු වටසි වාරය අමතන 

අවවථාාශ  දී රකා  ක ා,  අශ්  ජ්නතාවට වි ාල ර ථනයක් 

ව ශයන් පවතින ඉඩම් ර ථනය විවඳන්න අව යි. සියලුශදනාටම 

ඉඩම් ඔ් පුවක්, දීමනා ප්රයක් ශදන්න කටුතතු කරනවා කියලා. 

ඒ සුවිශ  ෂ වගකීම අද අපට පටවරිලා තිශබනවා. ශම් ශවනශකොට 

අශ්  රශේ ඉඩම් ර ථනය යම් රමාණයකින් විවඳිලා තිශබන බව 

අපි දන්නවා. සින්නක්කර ඔ් පුවක් ශවන්න  පුළුවන්, දීමනා 

ප්රයක් ශවන්න පුළුවන්, ඒ වඳහා සු කසුකම් ලබා තිශබන්ශන් 

ජ්නගහනශයන් සියයට 30ක් පමණි. සියයට 70කට ඉඩම් 

අිතිය ලබා දීශම් වගකීම අප ශවත පටවරිලා තිශබනවා. ඒ වඳහා 

අව ය කටුතතු ශම් ශවනශකොට්හ අපි කරශගන යනවා. අතිගරු 

ජ්නාධිපතිතුමාශේ “ශවවභාගයශආ ඉදිරි දටක්ම” නම් වූ රතිප්හති 

රකා නය යටශ්හ ඒ කටුත්හත කරන්න අපි බලාශපොශරෝහතු 

ශවනවා.  

විශ  ෂශයන්ම කෘෂි කාර්මික කටුතතු වඳහා්හ, ්ශයෝජ්න 

වඳහා වයාපාරිකයන්ට ඉතා කිවනමින් ඉඩම් ලබා ශදන්න අප 

කටුතතු කරනවා. ඒ වාශේම බිම් අඟලක්ව්හ ශනොමටති ජ්නතාවට 

තමන්ට කියා ඉඩම් කටබටල්ලක් ලබා දීම තමි අශ්  රධාන 

වගකීම බවට ප්හ ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ කටුත්හත කරන්න අපි 

ූතදානම් ශවලා සිටිනවා. සුපුරු ක පරිදි අශ්  විරුද්ධ පක්ෂශආ 

වමහර අය අහනවා ශම් ්ඩුක්ව ශමොනවාද කශ   කියලා. අපි 

පටහටදිලිවම කියන්න ෑන , භාරකාර ්ඩුක්වක් තිශබද්දී්හ අපි 

රැකියා ලක්ෂයක් ලබා දීශම් වටඩවටහන ්රම්භ ක  බව. දටන් 

තිශබන්ශන් එිට අන්තිම අදියර. එක් වරකට රැකියා ලක්ෂයක් 

ලබා  කන්නා නම්, එශහම  කන්ශන් අතිගරු ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 

ජ්නාධිපතිතුමාශේ රජ්ය කියලා මම ඉතා වන්ශතෝෂශයන් 

කියනවා. ඒ වාශේම ලපාධිධාරින් 40,000කට රැකියා අවවථාා ලබා 

දීමට එතුමා කටුතතු ක ා. තව්හ ලපාධිධාරින් පිරිවක් ලපවාව 

කරන්න ල වථති ශවමින් සිටි බව අපි දටක්කා. එතුමා ඒ වථාානයට 

ගිිටල්ලා කි වා ඔවුන්ට්හ  රැකියා ලබා ශදනවා කියලා. ඒ අනුව 

ලපාධිධාරින් )0,000කට පමණ රැකියා ලබා දීමට ශම් රජ්ය 

කටුතතු කර තිශබනවා. මාව ගණනක් ඇතු ත 5)0,000ක් පමණ 

වූ පිරිවකට රැකියා අවවථාා ලබා  කන්නා නම් ඒ අතිගරු ශගෝඨාභය 

රාජ්පක්ෂ ජ්නාධිපතිතුමාශේ රජ්ය බව අප ඉතාම වන්ශතෝෂශයන් 

කියනවා.  

පසුගිය යහපාලන ්ඩුක්ව කාලශආ දී “ගම්ශපරළිය” කියලා 

වටඩ වටහනක් ක  බව අපි දටක්කා. නමු්හ, පාරකට කාපේ ටිකක් 

දමනවාව්හ අපි දටකලා නටහට. අද අශ්  ්ඩුක්ව මුදල් ශවන් 

කරලා, ග්රාමීය පාරවල් කිශලෝමීටර ලක්ෂයක්  කරට එකවර කාපේ 

කරන්න යනවා. ඒ වාශේම, ශගොවි ජ්නතාවශේ නිෂථපාදන වඳහා 

නිසි මිලක් ලබා ශදන්න ශම් ශවනශකොට කටුතතු කර තිශබනවා. 

ඒ අනුව ීම කිශලෝ එකක් රුපියල් පණහක මිලට ශදන්න අද ශගොවි 

ජ්නතාවට හටකියාව ලටබිලා තිශබනවා. එම නිවා ්ර්ථිකය 

 ක්තිම්හ ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම, අතිශර්ක ශබෝග වර්ග 

54ක් වඳහා වහතික මිලක් ලබා දීමට අප රජ්ය ශම් ශවනශකොට 

කටුතතු කරලා තිශබනවා. අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාශේ වාකල්පය 

තමි, අශ්  රශේ වගා කරන්න පුළුවන් ශද් විශද්  රටවලින් 

ශගන්වන්න අව ය නටහට  කියන එක.  එම රතිප්හතිය නිවා අද 

කෘෂි කාර්මික ක්ශෂ ්රය තු  වි ාල රගතියක් ඇති ශවලා 

තිශබනවා.  

ඒ වාශේම, ශගොවි ජ්නතාව ශබොශහොම ලනන් කශවන් තමන්ශේ 

කෘෂි කාර්මික කටුතතු කරශගන යනවා. පසුගිය කාලශආදී අපි 

දටක්කා අශ්  රශේ තරුණ පිරිව කෘෂි කර්මාන්තශයන් ඉව්හ ීම සිටි 

බව. නමු්හ, අද අපි දකිනවා ඔවුන් ඉතාම කටමට්හශතන් නටවත්හ 

කෘෂි කර්මාන්තයට අවතීර්ණ ශවමින් සිටින බව. පසුගිය කාලශආ 

අපි හටම ශදයක්ම ්නයනය ක ා. එ වලු ටිකි, පලතුරු ටිකි, 

541 542 

[ගරු අවාක නවර්හන මහතා] 



2020 අශගෝවථතු 27 

අව ය එකි, නටති එකි ඔක්ශකොම ්නයනය ක ා. නම ා ්හ ශම් 

ශවනශකොට අශ්  අපනයන ශව ඳාම වටිව ශවලා තිශබනවා. අශ්  

රට තුළින් අපනයනය කරන භාඩුඩ රමාණය අද වටිව ශවලා 

තිශබනවා. ්නයනය අක් ශවලා තිශබනවා. ම ත ඉතිහාවශආ 

ප මු වරට මාව ගණනක් තු  ශම් වාශේ වි ාල වටඩ ශකොටවක් 

අශ්  රට ශවනුශවන් එතුමාට කරන්න පුළුවන් ශවලා තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, අශ්  ්ඩුක්ශ  රාජ්ය 

ඇමතිවරුන් ගටන වමහර අය ලසුළු-විසුළු කරනවා, “බි්හතර 

ඇමති”, “මටටි ඇමති”, එශහම නට්හනම් “පි්හතල ඇමති” 

ශකශනක් ප්හ කර තිශබනවා කියලා. ශමශව  විෂයභාර ඇමතිවරු 

ප්හ කශ   ඍජුවම ඒ ඒ ක්ශෂ ්ර දිුතණු කිරීමට බව අප දන්නවා. 

පසුගිය කාලශආ බි්හතර ටික්හ ්නයනය කරන ත්හ්හවයට ප්හ 

ශවලා තිබුණා. අශ්  රශේ බි්හතර නිෂථපාදනය කරලා අතිරික්තය 

විශද්  ශවශ ඳ ශපො ට්හ යවන්න ඉලක්ක කරශගන තමි ඒ 

අමාතයාා ය භාර දීලා තිශබන්ශන්.  

අශ්  මටටි කර්මාන්තය වාම්රදාික කර්මාන්තයක්. ඒ 

කර්මාන්තය වම්පූර්ණශයන් කඩා වටටිලා තිබුණා. මටටි 

කර්මාන්තය වාවර්ධනය කරන්න  විෂයයක් හටටියට 

අමාතයවරශයට ට භාර දීලා තිශබනවා. ඒකි ක  ුත්හශ්හ. 

ජ්නාධිපතිතුමා ඒක කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම, අශ්  පි්හතල 

කර්මාන්තය්හ කඩා වටටිලා; ශ වටල් කර්මාන්තය්හ කඩා වටටිලා. 

ශම්වා අශ්  වාම්රදාික කර්මාන්ත.  ඒ කර්මාන්ත නඟා සිුපවන්න 

තමි ඒ විධියට ඇමතිවරු ප්හ කරලා ඉන්ශන්. බුල්හවලට්හ 

ඇමතිවරයට  ප්හ කරලා ඉන්නවා.  බුල්හවලට අපට විශද්ශීය 

ව ශයන් ශහොඳ ශවශ ඳ ශපො ක් තිබුණා. ඒක වාවර්ධනය 

කරන්න, දිුතණු කරන්න තමි ඒ විධියට ඇමතිවරු ප්හ කරලා 

ති ශබන්ශන්. අවුරුද්දක් ශදකක් යන ශකොට අපට ශම්වාශආ රතිලල  

ශපශනි; ශහොඳ රතිලල  ලබා ගන්න පුළුවන් ශවි. 

විශ  ෂශයන්ම ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ ජ්නාධිපතිතුමා රමුඛ අශ්  

රජ්ය ශකොශරෝනා වවාගතයට මුහුණ දීපු ්කාරය අද මුළු 

ශලෝකශආම  ර ාවාවට ලක් ශවලා තිශබනවා. අද අවල්වාසී 

ඉන්දියාශ  මිනිවථසු දහවථ ගණනක් මටශරනවා; ලක්ෂ ගණනක් 

ශරෝගීන් ඉන්නවා. ඇශමරිකාව -මහා බලවතා-  අද වන විට  

ශකොශරෝනා වවාගතය පාලනය කර ගන්න බටරිව ඉතාම අවරණ 

ශවලා තිශබනවා. අද ඇශමරිකාශ  ශරෝහල්වල ඉඩ නටතිව ීමදිවල 

මිනිවථසු මටශරන ත්හ්හවයට ප්හ ශවලා තිශබනවා.   

අපි දන්නවා, ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ කියන්ශන් අශ්  රට 

ශදපාරක්ම අනතුරුවලින් ශේරා ග්හත නායකශයක් බව. අවුරු ක 

30ක් තිවථශව  තිබුණු එල්ටීටීඊ ්රවථතවාදය අවවන් කරන්න එදා 

මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා එතුමාට භාර  කන්නා. එතුමා ඒක 

හරියාකාරව ක ා. එශහම කරලාි අශ්  රට නිදහවථ කර ග්හශ්හ.  

ඒක ඉතාම අමාරු ශවලාවක්. ශම් රට ශබදිලි තිබුශඩු.   ශබදා 

දීලා තිබූ රට එතුමා එකතු ක ා. එතුමා ඒ වි ථවකර්මය, ් ථකර්යය 

ක ා.  

ඒ වාශේම, ශකොශරෝනා වවාගතශයන් අද ශලෝකශආ 

ශනොශයට ්හ රටවල් පීඩාවට ප්හ ශවලා තිබියදී, අවරණ ශවලා 

තිබියදී, නගර වවා තිබියදී, ලක්ෂ ගණනින් මිනිසුන් මටශරද්දී අශ්  

රට තු  නිදහශව  ඉන්න පුළුවන් ත්හ්හවයක් අද  ඇති ශවලා 

තිශබනවා. අද ශකොශරෝනා වවාගතය අශ්  වමාජ්ශආ ශකොශහ ව්හ 

නටහට.  විශද් වලින් එන කිිටප ශදනට  විතරි අද ශරෝහල්ගත 

ශවලා ඉන්ශන්. එකසිය ගණනක් වටනි පිරිවක් තමි ශරෝහල්වල 

ඉන්ශන්.  ඒ මේටමට ශම් රට ශගශනන්න පුළුවන් වුශඩු 

ජ්නාධිපතිතුමාශේ බුද්ධිය වහ වටලසුම නිවාය කියන එක අපි 

කවුරු්හ පිළිගන්න ෑන . කවුරුව්හ ඒවා ගටන කාා කරන්ශන් 

නටහට.  

ඒ නිවා කවුරු ශමොනවා කි ව්හ අනිවාර්යශයන්ම ශම් අවුරු ක 

පහ තු  ශම් රශේ වථවර්ණමය ුතගය ලදා ශවනවා.  අවුරුද්දක් 

ශදකක් යන ශකොට ශම් රට ඉතාම වාර්ාක දිුතණු රටක් බවට ප්හ 

ශවනවාය කියන එක රකා  කරමින්, මට ශම් අවවථාාව ලබා දීම 

ගටන ඔබතුමාට වථතුතිවන්ත ශවමින් මශේ කාාව අවවන් 

කරනවා.  

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Samanpriya Herath. You have four 

minutes. 
 

[අ.භා. 4.42] 
 
 රු සේදප්රිය ගහස රත් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சைன்பிொிய வஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මට ශම් අවවථාාව ලබා 

දීම වම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට ශබශහවින්ම වථතුතිවන්ත ශවනවා.  

විශ  ෂශයන්ම ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුශඩු මුල් පරම්පරාව 

විධියට සිටි පවථවන විධායක ජ්නාධිපති වූ වර්තමාන අග්රාමාතය 

මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා්හ, ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුශඩු 

නිර්මාතෘ බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා්හ මම ඉතාම ශගවරවශයන් 

ුතතුව ශම් අවවථාාශ දී සිිටප්හ  කරනවා. ට රුණ ගල දිවථ්රික්කය 

නිශයෝජ්නය කරන මන්ත්රීවරයට  විධියට මා ශම් ශවලාශ   සිිටප්හ 

කරන්න ෑන , අශ්  දිවථ්රික් නායක ශජ්ොන්වථටන් රනාන් ක 

මටතිතුමා්හ, අපට ලදවු කරපු ගරුතර වාන ර්හනය, රාශද්ශීය වභා 

වභාපතිතුමා රමුඛ සියලු මන්ත්රීතුමන්ලා්හ, මශේ ශද් පාලන 

ගුරුවරයා වූ මශේ ්දරණීය පියාණන් වන  ට ලියාපිටිය නාගරික 

මන්ත්රී දිවාගත මම්පාල ශහ ර්හ මටතිතුමා්හ. අශ්  රශද් ශආ, 

ට ලියාපිටිය ්වනශයන් අවුරු ක ((කට පසු මන්ත්රීවරයට  විධියට 
මා ශමතටනට එවූ අශ්  ්වනශආ ජ්නතාව ඇතුළු ට රුණ ගල 

දිවථ්රික්කශආ වමවථත ජ්නතාව්හ ශම් ශවලාශ  මම සිිටප්හ  

කරනවා.   

විශ  ෂශයන්ම ට ලියාපිටිය ්වනය කියන්ශන්, අධයාපන 

අමාතයවරුන් තුන් ශදනට  නිශයෝජ්නය කරපු ්වනයක්; 

ඊරියශගොල්ල මටතිතුමාශගන් පටන් ග්හතාම අද ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය ශනොකරන්නා වූ අකිල විරාජ් 

කාරියවවම් මටතිතුමා දක්වා අධයාපන අමාතයවරු තුන් ශදනට  

නිශයෝජ්නය කරපු ්වනයක්.  ඒ වාශේ බල කණු බිමට වමතලා 

කරලා තමි ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුණට  බලය ලබා  කන්ශන්.  

අශ්  ට රුණ ගල දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට බලපාන්නා වූ  

විශ  ෂ ර ථන ගණනාවක් තිශබනවා. අවාක නවර්හන මන්ත්රීතුමා 

කි වා වාශේ පානීය ජ්ල ර ථනය, වල්අලි ර ථනය ට රුණ ගල 

දිවථ්රික්කය තු  තිශබනවා. ඒ වාශේම, අශ්  දිවථ්රික්කය කෘෂි 

කාර්මික දිවථ්රික්කයක්. කෘෂි කාර්මික ජ්නතාවක් ශවශවන 

දිවථ්රික්කයක් විධියට කෘෂිකර්මය වම්බන්ධව පවතින්නා වූ ගටටලු 

ගණනාවක් අපට තිශබනවා. අශ්  ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 

ජ්නාධිපතිතුමා වහ අග්රාමාතය මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාශේ 

නායක්හවය යටශ්හ අපට ඒ සියලු  ර ථන විවඳා ගටනීශම් 

හටකියාව ලටශබි කියලා ශලොට  වි ථවාවයක් අපට තිශබනවා. 

මම ශදවතාවක් ප ා්හ වභාව නිශයෝජ්නය ක ා. වයෙ ප ා්හ 

වභාශ  වභානායකවරයා විධියට්හ වටඩ කටුතතු ක ා. ඒ වාශේම 

200) වර්ෂශආදී මම රාශද්ශීය වභාශවන් පටන් ග්හ ගමන ශම් 

දක්වා එන්න අව ය නායක්හවය මට ලබා  කන්ශන් අශ්  

දිවථ්රික්කශආ ්දරණීය ජ්නතාවි. ට රුණ ගල දිවථ්රික්කය 

නිශයෝජ්නය කරමින් පාර්ලිශම්න්තුවට ශ්හරී ප්හ වූ මන්ත්රීවරයට  

543 544 



පාර්ලිශම්න්තුව 

වන මශේ රධානම ඉලක්කයක් වන්ශන් අශ්  දිවථ්රික්කය තු  

සිටින ශගොවි ජ්නතාව වව විශවන් ශතොරව ශගොවිතටන් කිරීමට 

ශයොමු කිරීම බව  වඳහන් කරන්න කටමටතිි.    

රාජ්ය ශව වයට එකතු ීම සිටි නිලධාරියට  විධියට මශේ 

රධානම බලාශපොශරෝහතුව, ට රුණ ගල දිවථ්රික්කය රමුඛ වමවථත 

රශේම අද බරපත ම ගටටලුවක් බවට ප්හශවලා තිශබන වට ගක් 

ශරෝගයට විවඳුමක් ශවීමමි. ශම්වාට බලපාන්නා වූ කරුණු 

කාරණා තවම්හ තිශබන්ශන් පරීක්ෂණ මේටමින්. ශම් 

වම්බන්ධශයන් අපි ශවොයා බලනවා වාශේම ඒකට අව ය පිළියම් 

ශයොදන්න්හ ෑන . ශම් ශරෝගයට රධාන ව ශයන්ම බලපා 

තිශබන්ශන් වව විව භාවිතයි. එය නිවාරණය ශවනුශවන් අද 

අපට ජ්ාතික වටඩ පිළිශව ක් ශගොඩ නඟන්න පුළුවන් නම්, ඒ 

වඳහා අව ය දායක්හවය ලබා දීම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  සිටින අප 

සියලුශදනාශේම වගකීමක් බවට ප්හවනවා. ඒක්හ මම ශම් 

අවවථාශ දී සිිටප්හ කරන්න ෑන .  

මාඔය ජ්ල වයාපෘතිය වඳහා අව ය දායක්හවය වහ 

නායක්හවය අශ්  අගමටතිතුමා අපට ලබා ශදනවා වාශේම, 

ඉදිරිශආදී ඒ වටඩ කටුත්හත වම්පූර්ණ කර ගන්න හටකි ශවි 

කියලා්හ අපට ශලොට  වි ථවාවයක් තිශබනවා.  

ශම් අවවථාාශ දී නටවත වාරයක් වථතුතිවන්ත වනවා, මම ශම් 

වථාානයට ප්හකර එවූ ට රුණ ගල දිවථ්රික්කශආ ්දරණීය 

ජ්නතාවට. අද ශමතටන නටති වුණ්හ පරාජ්යට ප්හශවලා ශගදර 

සිටින සියලු අශ් ක්ෂක අශ් ක්ෂිකාවනු්හ ශම් අවවථාාශ දි සිිටප්හ 

කරමින්, ඔබ සියලුශදනාටම වථතුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬවනවා.  

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Then, the Hon. Sudarshana Denipitiya. You have four 

minutes. 

 
[අ.භා. 4.4)] 

 
 රු සුාර්ශ්න ගාියපිටිය ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. Sudarshana Denipitiya)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, රු කරු ්රවථතවාදශයන් 

ම බිම ශේරා ගටනීශම් ිතිහාසික කර්තවයශආ ශකොටවථකරුවට  

වූ මා හට ශද් ය ශගොඩ නටඟීශම් මහඟු කර්තවයට්හ ශද් පාලන 

දායක්හවය ලබා දීම පිණිව මා ශකශරිට අකල වි ථවාවය තබා 

පාර්ලිශම්න්තුවට ප්හකර එවූ ශගවරවනීය මහා වාන ර්හනය ඇතුළු 

බ කල්ල දිවථ්රික්කශආ ්දරණීය ජ්නතාවට මශේ හද පිරි වථතුතිය 

ශම් අවවථාාශ දී  පිරිනමනවා. 2009 වවශර් රණවිරු වාකල්පයට 

අනුව ශද් පාලන දිවියට පිවිසීමට මඟ ශපන්වූ වර්තමාන 

ජ්නාධිපති අතිගරු ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාටද ශම් 

අවවථාාශ දී මාශේ රණාමය පුද කරමි.  

හමුදා නිලධාරියට  ව ශයන් පුරා ද ක ශදකකට ්වන්න 

කාලයක් මා ලබා ග්හ විනය හා නායක්හව ගුණාාග තුළින් බ කල්ල 

දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවශේ වාවර්ධනය හා අභිවෘද්ධිය වඳහා 

නිවටරදි ශද් පාලන දටක්මක් වහ රමශ දයක් වථාාපිත කිරීම 

මාශේ අභිලාෂයි. ශමම සියලු වටලසුම් ක්රියා්හමක කිරීශම්දී ඌව 

ශවල්ලවථශව  ීවවනාලිය බඳු කෘෂි කර්මාන්තය හා වටවිලි 

කර්මාන්තය මූලික කරග්හ රශමෝපායයන් නඟා සිුපීමම පිළිබඳව 

මම දටිව අවධානයක් ශයොමු කරමි. ශම් අනුව බ කල්ල දිවථ්රික්කය 

තු  රමව්හ වටලටවථමක් අනුව පානීය ජ්ල අව යතාව වපුරාලීම, 

අවිධිම්හ එ වලු ශතොග ශවශ ඳ මධයවථාාන විධිම්හ ්ර්ථික 

ශවශ ඳ මධයවථාාන බවට ප්හකිරීම තුළින් කෘෂි නිපටුතම් වඳහා 

වාධාරණ මිලක් ශගොවි ජ්නතාවට ලබා දීමට කටුතතු කිරීම 

වාශේම මල් වගාකරුවන්ශේ ශවශ ඳ ශපො  වඳහා නිසි 

රමශ දයක් ූතදානම් කිරීම ද අප විසින් ක  ුතතුව ඇත. අරමව්හ 

ශලව පව්හවා ශගන යන වාකාරක වයාපාරශආ අක් ලුහුඬුකම් 

හඳුනාශගන වටලසුම් වහගත රමව්හ ්කර්ෂණීය වාකාරක 

කලාපයක් බවට බ කල්ල දිවථ්රික්කය ප්හකිරීම මාශේ මූලික 

අභිලාෂයි. ශවවභාගයශආ දටක්ම රතිප්හතියට අනුව තිරවාර 

වාවර්ධන වටලසුම් වටකසීශම්දී ශගොවි මහතා කෘෂි වයවවායකයට  

බවට ප්හ කිරීශම් පදනම මූලික කර ගටනීම මාශේ අරමුණි. 

ශමිටදී අප අවධානය ශයොමු ක  ුතතු වන්ශන් කෘෂි කර්මාන්තය, 

ට ඩා ශ්හ වතු, ඒ වාශේම විසිතුරු මසුන් වහ මිරිදිය මසුන් ශබෝ 

කිරීම, අධයාපනය වහ ්රීඩා ඇතුළු ක්ශෂ ්රයන් ශකශරිටය.  

ජ්ාතික ශ්හ නිෂථපාදනශයන් සියයට )0කට ්වන්න 

රමාණයක් ට ඩා ශ්හ වතු ිටමියන් විසින් වපයන බටවින් ඔවුන්ශේ 

ගටටලු වහ අව යතා වඳහා නිසි විවඳුම් ලබා දීම ශකශරිටද අපි 

අවධානය ශයොමු ක  ුතතුි. 

විශ  ෂශයන් මා අධයයනය ක  පරිදි පසුගිය වකවානුව තු  

්රම්භ ශකොට ඇන ිටට ඇති මහාමාර්ග ඇතුළු ශවසු වාවර්ධන 

වයාපෘති කිවනමින් නිම කිරීම වඳහා අව ය ශද් පාලන 

නායක්හවය ලබා දීම මාශේ අරමුණි. ඒ වාශේම ලමාඔය 

වයාපෘතිය ශහ තුශවන් අවරණ වූ ජ්නතාවට වහන වටපීයම ද 

පසුගිය කාලය තු  නිසි රමශ දයකින් ශතොරව සි ක වූ ශහින් ඒ 

වඳහා රමව්හ වටඩ පිළිශව ක් වකවථ ශකොට වහන වටලසීම මශේ 

අරමුණක් ශවලා තිශබනවා. අප ප ාතට ්දරය කරන සියලු 

ක්ශෂ ්රවල විශ  ෂඥයන්ට මම ශගවරවශයන් ්රාධනා කර 

සිටිනවා, අප ප ාත ශගොඩ නටාීමම වඳහා මා වමඟ එක් වන ශලව.  

බ කල්ල දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාව ශවනුශවන් මාහට දිවථ්රික් 

වම්බන්ීනකරණ කමිුප වභාපති්හවය ලබා දීමට කටුතතු ක  

අතිගරු ජ්නාධිපති ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට, ගරු 

අග්රාමාතය මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට වහ මාහට ගුරු හරුකම් 

ලබා  කන් ශ්රී ලාකා ශපො ක ජ්න ශපරමුශඩු නිර්මාතෘ වහ ජ්ාතික 

වාවිධායක ගරු බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට වථතුතිය වහ 

ශගවරවය පුද කිරීමට මා ශමය අවවථාාවක් කරගන්නවා.  

තවද, මාශේ ශද් පාලන දිවිශආ අ්හශපෝහ තටබූ ප ා්හ වභා 

රමය මට වාශේම නව ශද් පාලන නායකයන් ශතෝරා ගටනීම වහ 

වාවර්ධන කටුතතුවලට වෘජු දායක්හවයක් ලබාගටනීශම් 

මාර්ගයක් වන බටවින් ප ා්හ වභා මටතිවරණය කිවනමින් 

පටවට්හීමම සු කසු යටි මා ගරු වභාවට ශයෝජ්නා කරනවා. 

Hon. Deputy Chairman of Committees, let me 
conclude with a quote by famous political thinker 
Niccolò Machiavelli. He said, I quote:  

“Where the willingness is great, the difficulties cannot be great.” 

Thank you.  
 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. H.M.M. Harees.  You 

have seven minutes. 
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அண்மையில் எங்களுமடய சம்ைொந்துமறப் பிரவதசத்தில், 

பரங்கிைமல என்ற இடத்தில் இரொணுவத்தினர் ததொல்தபொருள் 

ஆரொய்ச்சியிமன வைற்தகொள்ளச் தசன்றமையொனது ைக்கள் 

ைத்தியில் பதற்றத்மத ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. இவ்வொறொன 

நடவடிக்மககமள வைற்தகொள்ளும்வபொது அம்பொமற ைொவட்ட 

ைக்கள் பிரதிநிதிகள் என்ற அடிப்பமடயில் திமணக்கள 

அதிகொொிகள் எங்களுடன் கலந்தொவலொசமன தசய்தொல், ஓர் 

ஆவரொக்கியைொன சூழமல ஏற்படுத்த முடியுதைன்று நொன் 

கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்வறன். 

அடுத்து, தகொவிட் -19 மவரஸ் ததொற்று கொரணைொக 

முஸ்லிம்கள் ைரணிக்கின்றதபொழுது அவர்களது ஜனொஸொக் 

கமள எொிக்கின்ற தசயற்பொடொனது, இந்த நொட்டு முஸ்லிம் 

ைக்கள் ைத்தியில் கவமலக்குொிய,  வவதமனக்குொிய விடயைொக 

ைொறியிருக்கின்றது. இந்த விடயத்மத இவ்வுயொிய 

பொரொளுைன்றத்தில் முன்மவக்கின்வறன். பொரொளுைன்றம்தொன் 

சட்டத்மத உருவொக்குகின்றது. எனவவ, இந்த விடயத்தில் 

முஸ்லிம் சமூகத்திற்குொிய, அவர்கள் எதிர்பொர்க்கின்ற, 

அவர்களுமடய ைதக்கடமையொன ஜனொஸொமவ அடக்குகின்ற 

உொிமையிமனப் தபற்றுக் தகொடுப்பதற்கு இந்த உயொிய சமப 

சட்டத்தின்மூலம் நடவடிக்மகதயடுக்க வவண்டும் என்று இந்த 

இடத்தில் வகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்வறன்.   

இன்று எைது அம்பொமற ைொவட்டத்தில் ஒலுவில் 

பிரவதசத்தில் கடலொிப்புக் கொரணைொகப் புதிய புதிய 

பொதிப்புக்கள் ஏற்பட்டுக்தகொண்ருக்கின்றன. இந்தச் சமபயி 

லிருக்கின்ற எங்களுமடய தகௌரவ துமறமுகங்கள் ைற்றும் 

கப்பற்றுமற அமைச்சர் அவர்கள் ஒலுவில் பிரவதசத்தில் 

ஏற்பட்டிருக்கின்ற கடலொிப்புச் சம்பந்தைொக அறிந்து 

தகொள்வதற்கொக அங்கு கள விஜயதைொன்மற வைற்தகொண்டு, 

கடலொிப்மபத் தடுப்பதற்குொிய நடவடிக்மககமள எடுத்து, 

ஒலுவில் கிரொை ைக்கமளப் பொதுகொக்க வவண்டுதைன்று இந்த 

இடத்தில் வவண்டுவகொள் விடுக்கின்வறன்.   

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 
 රු එච්.එම්.එම්. හසරීස ්ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

Sir, give me one more minute, please.   

அவதவபொன்று, கல்முமன நகொில் அமைந்திருக்கின்ற நகர 

அபிவிருத்தி அதிகொரசமபயின் அலுவலகத்மத இடைொற்று 

வதற்குத் தீர்ைொனம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதொக எனக்குச் தசய்தி 

கிமடத்தது.  இது சம்பந்தைொக இன்று கொமல நகர அபிவிருத்தி 

அதிகொரசமபத் தமலவமரச் சந்தித்து, அதமனத் தடுத்து 

நிறுத்துைொறு கூறியிருக்கின்வறன்.   நகர அபிவிருத்தி 

அதிகொரசமபயின் இந்த அலுவலகம் ததொடர்ந்தும் அங்கு 

இயங்க வவண்டும்.  அவதவபொன்று, கல்முமன ைொநகரத்திற் 

குொிய அபிவிருத்திப் பணிகள், அம்பொமற ைொவட்ட 

ைக்களுமடய அபிவிருத்திப் பணிகள் வபொன்றமவ 

முன்தனடுக்கப்பட வவண்டும் என்றும், அங்குள்ள விவசொயி 

களினுமடய பிரச்சிமனகள், நீர்ப்பொசனப் பிரச்சிமனகள் 

வபொன்றவற்மறத் தீர்ப்பதற்குப் புதிய அரசொங்கம் நடவடிக்மக 

எடுக்கவவண்டும் என்றும் கூறி விமடதபறுகின்வறன்.  நன்றி. 

வஸ்ஸலொம்.   
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 රු එච්.එම්.එම්. හසරීස ්ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கவள, 

முதலில் நீங்கள் இந்தப் பதவிக்குத் ததொிவுதசய்யப் 

பட்டமைக்கொக உங்களுக்கு எனது வொழ்த்துக்கமளத் 

ததொிவித்துக் தகொள்கின்வறன். ஒன்பதொவது பொரொளுைன்றத்தில் 

எனது முதலொவது உமரமய இன்று இச்சமபயில் 

நிகழ்த்துவதில் ைகிழ்ச்சியமடகின்வறன். முக்கியைொக, எைது 

திகொைடுல்மல ைொவட்ட ைக்கள் கடந்த பொரொளுைன்றத் 

வதொோ்தலினூடொக என்மன ைீண்டும் - நொன்கொவது 

தடமவயொகவும் இந்தப் பொரொளுைன்றத்துக்குத் ததொிவுதசய்து 

அனுப்பியிருக்கின் றொர்கள். அந்த அடிப்பமடயில், 

திகொைடுல்மல ைொவட்டத்தில் எனக்கு வொக்களித்த  கல்முமனத் 

ததொகுதியிலுள்ள சொய்ந்தைருது, கல்முமன, ைருதமுமன, 

நற்பிட்டிமுமன முஸ்லிம் ைக்களுக்கும் ைற்றும் தைிழ் 

ைக்களுக்கும் தபொத்துவில் ததொகுதியிலுள்ள ைொளிமகக்கொடு, 

ைொவடிப்பள்ளி, நிந்தவூர், ஒலுவில், பொலமுமன, 

அட்டொமளச்வசமன, அக்கமரப்பற்று, தபொத்துவில் 

ைக்களுக்கும் சம்ைொந்துமறத் ததொகுதியிலுள்ள ைத்திய முகொம், 

நொவிதன்தவளி, சம்ைொந்துமற, இறக்கொைம், வொிப்தபொத் 

தொன்வசமன, குடுவில், வொங்கொைம் பிரவதச ைக்களுக்கும் இந்த 

உயொிய சமபயில் எனது நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்ள 

விரும்புகின்வறன்.  

ைிக முக்கியைொக, இந்த 9ஆவது பொரொளுைன்றம் இந்த 

நொட்டின் அரசியல் வரலொற்றில் ைிக முக்கியத்துவம் வொய்ந்த 

ஒரு பொரொளுைன்றைொக அமையுதைன எதிர்வு 

கூறப்படுகின்றது. புதியவதொர் அரசியலமைப்மப உருவொக்கி, 

அதனூடொக இந்த நொட்டில் விமனத்திறன்ைிக்க ஆட்சி 

முமறமைமய உருவொக்குவது சம்பந்தைொகப் வபசப்படுகின்ற 

இச்சூழ் நிமலயில், இந்த நொட்டில் வொழுகின்ற சகல 

சமூகங்கமளயும் - தபௌத்த ைக்கமளயும் தைிழ் ைக்கமளயும் 

முஸ்லிம் ைக்கமளயும் - திருப்திப்படுத்துகின்ற வமகயில் புதிய 

அரசியலமைப்பொனது அமையவவண்டுதைன்று பிரொர்த்திக் 

கின்வறன். எைது நொட்டில் 30 வருட கொலைொக நமடதபற்ற 

சிவில் யுத்தம் இந்த நொட்டுக்கு ஒரு படிப்பிமனயொக 

இருக்கின்றது. எனவவ,  இந்த நொட்டில் வொழுகின்ற ைக்கள் 

சைத்துவைொக, சைவுொிமையுடன் வொழக்கூடிய வமகயில், இன 

ஐக்கியத்மத உருவொக்குகின்ற வமகயில் புதிய 

அரசியலமைப்பொனது அமையவவண்டுதைன்று நொங்கள் 

வவண்டுகின்வறொம்.  

அடுத்து, நொன் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற கிழக்கு 

ைொகொணத்தில் இன்று பல்வவறு விதைொன நடவடிக்மககள் 

வைற்தகொள்ளப்படுகின்றன. கிழக்கு ைொகொணத்திலுள்ள 

ததொல்தபொருள் இடங்கமள அமடயொளம்கண்டு, அவற்மறப் 

புனரமைப்பதற்கொக சனொதிபதி அவர்கள் ஒரு தசயலணிமய 

உருவொக்கியிருக்கிறொர். அந்தச் தசயலணியில் சிறுபொன்மை 

இனத்தவர்கள் எவரும் இல்மலதயன்பது ைிகவும் 

கவமலக்குொிய விடயைொகும். இது கிழக்கு ைொகொணத்தில் 

தபரும்பொன்மையொக வொழுகின்ற தைிழ், முஸ்லிம் ைக்கள் 

ைனதில் கவமலமய ஏற்படுத்தியுள்ளது. வநற்மறய தினம்கூட, 

புதிதொக நொன்கு உறுப்பினர்கள் அந்தச் தசயலணிக்கு 

நியைிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். அவர்களில்கூட சிறுபொன்மை 

இனத்தவர் எவரும் இல்மல.  



පාර්ලිශම්න්තුව 

 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Akila Ellawala. You have four 

minutes.  
 
[අ.භා. ).0)] 

 
 රු අකිල එල්ලාවල ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அகில எல்லொவல)  

(The Hon. Akila Ellawala)  

Sir, first, I would like to congratulate you on your 
appointment as the Deputy Chairman of Committees. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි,  මශේ පියා වන ිටටපු 

වබරගමු ප ාශ්හ ්ඩුක්කාරවරයා හා මහ ඇමතිතුමා වූ දිවාගත 

ශමොහාන් එල්ලාවල මටතිතුමා, ශම් ල්හතරීතර වභාව නිශයෝජ්නය 

ක  මශේ ශලොට  තා්හතා වන නන්ද එල්ලාවල මටතිතුමා, 

නාලන්ද එල්ලාවල වශහෝදරයා වහ සුරාගනී එල්ලාවල මටතිනිය 

යන අය  ශම් අවවථාාශ  දී මා සිිටප්හ කරනවා. ඒ සියලුශදනා 

නිවා තමි අද මට ශම් ල්හතරීතර වභාව නිශයෝජ්නය කරන්න 

හටකියාව ලටබුශඩු. නවවටනි පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කිරීම 

වඳහා මට අශ් ක්ෂක්හවය ලබා දීම පිළිබඳව්හ, ර්හනපුර දිවථ්රික් 

වම්බන්ීනකාරක කමිුපශ  ගරු වභාපතිකම මට ලබා දීම 

පිළිබඳව්හ,  අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාට, ගරු අග්රාමාතය මිටන්ද 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට හා ගරු බටසිල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට මශේ 

වථතුතිය පුද කරන්න්හ ශමය අවවථාාවක් කර ගන්නවා.  මා 

ශකශරිට වි ථවාවය තබා මට ශමම ල්හතරීතර වභාව -නවවටනි 

පාර්ලිශම්න්තුව- නිශයෝජ්නය කරන්නට අවවථාාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ර්හනපුර දිවථ්රික්කශආ සියලු ජ්නතාවට්හ, විශ  ෂශයන්ම 

මා නිශයෝජ්නය කරන බලන්ශගොඩ ්වනශආ ජ්නතාවට්හ  ශම් 

අවවථාාශ  දී වථතුතිවන්ත වනවා.  බලන්ශගොඩ ්වනයට අවුරු ක 
2)කින් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයට  ඉඳලා නටහට, ගරු නිශයෝජ්ය 

කාරක වභාපතිතුමනි. අවුරු ක 2)ක් තු  බලන්ශගොඩ ්වනය ගටන 

හටන්වා්  වාර්තාවක වඳහන් ශවලා නටහට. ශමම ල්හතරීතර වභාව 

නිශයෝජ්නය කිරීමට  මා ප්හකර එවමින් මා ශකශරිට තටබූ 

වි ථවාවයට  බලන්ශගොඩ ්වනශආ ජ්නතාවට මා වථතුතිවන්ත 

වනවා. 

අශ්  අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාශේ  රතිප්හති රකා නශආ ශමශව  

වඳහන් ශවනවා: 
 
"An out-of-the-box thinking is required in order to meet the 

economic challenges."  

මම ිටතන්ශන් ඒක තමි අද කාශලෝචිත අව යතාව බවට ප්හ 

ශවලා තිශබන්ශන්. ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාශේ   රට හදන 

ශවවභාගයශආ දටක්ම  දව වටද රුම් රතිප්හති රකා නශආ වඳහන් 

එම දටක්ම ක්රියා්හමක කිරීම වඳහා තමි ශම් මාව හතර - 

වට් තටම්බර් 05 වටනි දා සිට ශදවටම්බර් 35 වටනි දා දක්වා වූ කාලය

- වඳහා පරිපූරක ඇවථතශම්න්තුවක් එතුමා ඉදිරිප්හ කරලා 

තිශබන්ශන්. නිෂථපාදන ්ර්ථිකයක් හා අපනයන ්ර්ථිකයක් ගටන 

අපි හටම තිවථශව ම කාා කරනවා. නිෂථපාදන කර්මාන්ත  ාලාවල 

අව යතාව අද රටට දටනිලා තිශබනවා. වාලච්ශච්න කඩදාසි 

කර්මාන්ත  ාලාව අවුරු ක 30ක් වහලා තිබුණු ්කාරය අපි දටක්කා. 

නමු්හ වර්තමාන අමාතය ගරු විමල් ීමරවා  මටතිතුමාශේ 

නායක්හවශයන් එය නටවත ඇති කරන්න අවවථාාව ලටබිලා 

තිශබනවා. හටම ශදයක්ම ්නයනය කරන්ශන් නටතිව, අශ්  

අව යතාව මත නිෂථපාදනය කරලා, ඒවා අපනයනය කරලා, අශ්  

රටට විශද්  විනිමය ලබා ගන්න අපි ල්හවාහ කරන්න ෑන . 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මශේ වශහෝදරයා වන 

දිවාගත නාලන්ද එල්ලාවල මටතිතුමා 599) පටවති අය වටය 

විවාදශආදී ශම් ල්හතරීතර වභාවට ශයෝජ්නාවක් ඉදිරිප්හ ක ා.  

මම ශම් අවවථාාශ  දී ඉතා පටහටදිලිව කියන්න ෑන , ර්හනපුර 

දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාව ීවවිකාව ශගන යන කර්මාන්තය තමි 

මටණික් කර්මාන්තය බව. මටණික් වහ වථවර්ණාභරණ ජ්ාතයන්තර 

ශවශ ඳ මධයවථාානයක් ඇති කිරීශම් අව යතාව පිළිබඳව එතුමා 

එදා ශම් ගරු වභාශ  දී ශයෝජ්නාවක් ඉදිරිප්හ ක ා. නමු්හ, 

ර්හනපුර දිවථ්රික්කශආ මටණික් කර්මාන්තකරුවන්ට එය අද 

වනතුරු සිිටනයක් බවට ප්හව තිශබනවා. එම නිවා ශමම 

ල්හතරීතර වභාවට මා නටවත්හ එම ශයෝජ්නාව ඉදිරිප්හ කරනවා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මටණික් වහ වථවර්ණාභරණ 

ජ්ාතයන්තර ශවශ ඳ මධයවථාානයක් රාශයෝගිකව ක්රියා්හමක 

කරන්න කියලා මම අද ශම් ගරු වභාශ  දී ශයෝජ්නා කරනවා. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up.  
 
 රු අකිල එල්ලාවල ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அகில எல்லொவல)  

(The Hon. Akila Ellawala)  

මම ඉවථශවල්ලා කි වා වාශේ බලන්ශගොඩ ්වනයට අවුරු ක 

2)කින් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයට  ශනොමටති ීමම නිවා, 

බලන්ශගොඩ ්වනශආ ජ්නතාවට නටති ශවච්ක ශද්වල් රමාණය 

අතිවි ාලි. වශම් ශද් පාලනශයන්, අවුරු ක (7කින් වශම් 

මන්ත්රීවරශයක් නටහට. මශේ බලන්ශගොඩ ්වනයට නිදහවථ 

ශවශ ඳ කලාපයක අව යතාව තිශබනවා. ්වනශආ දරු 

දටරියන්ට වවර ගණනාවකින් රැකියා අවවථාා ලටබී නටහට. වවර 

ගණනාවකින් කිසිම ්යතනයක් ඉදි ශවලා නටහට;  

කර්මාන්ත ාලාවක් ඉදි ශවලා නටහට. ඒ නිවා අතිගරු 

ජ්නාධිපතිතුමාශේ රතිප්හති රකා නය අනුව ඉදිරිශආදී නිෂථපාදන 

කර්මාන්ත ාලා බිිට වන අවවථාාශ   මශේ බලන්ශගොඩ 

්වනශආ්හ නිදහවථ ශවශ ඳ කලාපයක් ඉදි කරන්න අවවථාාව 

ලබා ශදන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, වබරගමුව ප ා්හ වභාව 

නිශයෝජ්නය කරපු මන්ත්රීවරයට  හටටියට මා දන්නවා, ගශම්  

අිටාවක ජ්නතාවශේ බිම් මේටශම් අව යතා ගටන කාා කරපු 

පරිපාලන ්යතනය තමි ප ා්හ වභාව කියන්ශන්. එම නිවා 

අශ්  ගම්වල ජ්නතාවශේ අව යතා ඉුප කිරීම වඳහා ප ා්හ වභා 

රමය ශම් රශේ තිබිය ුතතුි කියන එක්හ වඳහන් කරමින්,  මට 

ශම් අවවථාාව ලබා දීම ගටන ඔබතුමාට්හ වථතුතිවන්ත ශවමින් 

මශේ කාාව අවවන් කරනවා. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Pradeep Undugoda. You have four 

minutes. 
 
[අ.භා. ).55] 

 

 රු ප්රදී්  උුගග ොඩ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிரதீப் உந்துதகொட)  

(The Hon. Pradeep Undugoda) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, අද දින පාර්ලිශම්න්තුව 

නටමටති ශම් ල්හතරීතර ්යතනය ්මන්්රණය කරන මා, ද ක 

තුනක් පමණ කාලයක් ශම් රශේ පටවටති ්රවථතවාදයට වක්රියව 

දායක වූ ුතද හමුදා නිලධාරිශයක්. ව්හමන් ජ්නාධිපති ශගෝඨාභය 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාශේ පූර්ණ මටදිහ්හීමම මත මා ශද් පාලන 

භූමිකාව ්රම්භ කශ  , 2009 වර්ෂශආ බවථනාිටර ප ා්හ 

වභාශවන්. මා වවර දහයක් බවථනාිටර ප ා්හ වභාව තු  අශ්  

ශකො ෙ දිවථ්රික් ජ්නතාවට ඉුප කරන ලද සුවි ාල ශමශහවශරිට 

549 550 
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රතිලලය තමි, ඉතා විශෂථට ජ්යග්රහණයක් වනිුපහන් කරමින් 

ශමවර පාර්ලිශම්න්තුවට ශ්හරී ප්හීමම. කක්ශවල ්වනය රමුඛ 

ශකොට ග්හ ශකො ෙ දිවථ්රික් ජ්නතාව මනාප 92,000ක් ලබා 

ශදමින් මා ජ්යග්රහණය කරවූවා. මාශේ සුවිශ  ෂී ජ්යග්රහණය 

ශවනුශවන් ඔවුන් ක  ශමශහවරට වථතුති කරන්න මා ශමය 

අවවථාාවක් කර ගන්නවා.  

ඒ වාශේම,  අතිගරු ජ්නාධිපති ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමාට්හ, ගරු අග්රාමාතය මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ, ශ්රී 

ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුශඩු නිර්මාතෘ ගරු බටසිල් ශරෝහණ 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ මා වථතුතිවන්ත වනවා, මා ශකශරිට 

වි ථවාවය තබා ශකො ෙ දිවථ්රික් වම්බන්ීනකරණ කමිුපශවිට ගරු 

වභාපති ධුරය මා ශවත පිරිනටමීමට කටුතතු කිරීම පිළිබඳව.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, වර්තමාන පාලන 

තන්්රය තු  පව්හනා රධාන ්යතන තුන හටටියට අපි 

වලකන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුව, ප ා්හ වභා වහ ප ා්හ පාලන 

්යතන. මා විශ  ෂශයන්ම මතක් කරන්නට ෑන , අද 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කරන ශබොශහෝ මන්ත්රීවරු මූලික 

අ්හදටකීම ලබා තිශබන්ශන්  ප ා්හ වභා රමය තුළින් බව. ශම් වන 

විට ප ා්හ වභා විසුරුවා හටර තිශබනවා. ශම් වනවිට අවුරු ක 

තුනහමාරකට වඩා වටිව කාලයක් ප ා්හ වභා මටතිවරණ පව්හවා 

නටහට. වමහරුන් ප ා්හ වභා රමය 'සු ක අලි' ශලව හටඳින්වුව්හ, 

අපි ප ා්හ වභාව තු  සිටි කාල සීමාව තු  ජ්නතාව ශවනුශවන් 

වි ාල ශමශහවරක් ඉෂථට ක ා. ඒ නිවා ප ා්හ වභා රමය තුළින් 

ශම් රශේ ජ්නතාවට වි ාල ශමශහවරක් කිරීමට අශ්  මහජ්න 

නිශයෝජිතයන්ට හටකියාවක් තිශබනවාය කියලා මා වි ථවාව 

කරනවා. ඒ නිවා කිවනමින් ප ා්හ වභා මටතිවරණ පව්හවා අශ්  

ප ා්හ වභා රමය නටවත වථාාපිත කරන ශලව මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, විේශන්ෂථවරන් 

මන්ත්රීතුමා ශම් ගරු වභාව තු  ශදම  ජ්ාතීන් ශවනුශවන් ශම් රශේ 

වථවයා පාලන අිතියක් ඉල්ලා සිටින රකා යක් කිරීම මා දටිව 

පිළිට ශලන් ුතතුව ශහ ා දකිනවා. ශදම  ්රවථතවාදයට එශරිටව 

අවුරු ක 20කට ්වන්න කාලයක් ක්රියාකාරීව ුතද භූමිශආ සිටි ුතද 

හමුදා නිලධාරියට  හටටියට මා විශ  ෂශයන්ම කිව ුතතුි, අපි ුතද 

කරපු කාල සීමාව තු  දමි  ජ්නතාව වමඟ ඉතා සුහද්හවශයන් 

කටුතතු ක  බව. අප ්රවථතවාදින්ට එශරිටව කටුතතු ක ා මිවක්, 

කවදාව්හ අිටාවක ශදම  වටසියන්ට එශරිටව කටුතතු කශ   

නටහට. අපි එශහම හමුදාවක් ශනොශවි. අපි මානුෂීය හමුදාවක්. 

අිටාවක ශදම  වටසියන් කවදාව්හ වථවයා පාලන අිතියක් 

ඉල්ලන්ශන් නටහට. ඒ වථවයා පාලන අිතිය ඉල්ලන්ශන් 

අන්තවාදින් පිරිවක් විතරි. ඒ, ඉතාම සුළු පිරිවක් පමණි. එම 

නිවා, ගරු සී.ීම. විේශන්ෂථවරන් මන්ත්රීතුමාශේ රකා ය මම ඉතා 

පිළිට ශලන් ුතතුව ශහ ා දකිනවා, ගරු නිශයෝජ්ය කාරක 

වභාපතිතුමනි.  ශම් අවවථාාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 

වථතුතිවන්ත ශවමින්, මශේ කාාව අවවන් කරනවා.  

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. S.B. Dissanayake. You have five 

minutes. 
 
[අ.භා. ).5)] 
 
 රු එස.්බී. දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ඔබතුමා යාපනය 

දිවථ්රික්කය නිශයෝජ්නය කරමින් ශ්රී ලාකා නිදහවථ පක්ෂශආ 

මන්ත්රීවරයට  ශලසින් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට පටමිණීම ගටන්හ,  

නිශයෝජ්ය කාරක වභාපති ධුරයට ප්හීමම ගටන්හ මශේ වතුට 

රකා  කරනවා. ශම් අවවථාාශ  මශේ සුභපටතුම් ඔබතුමාට 

පිරිනමනවා. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. 
 
 රු එස.්බී. දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි,  ශම් විවාදශආදී, අශ්  

ශජ්යෂථඨ මන්ත්රීවරුන් පවා ව්හමන් රජ්ශආ බ ක රතිප්හතිය පිළිබඳව 

දටිව විශ කන එල්ල කරමින් කාා කරනවා මා දටක්කා.  ශමොකක්ද, 

ශම් බ ක රතිප්හතිය කියන්ශන්  අපි වටේ බද්ද රුපියල් මිලියන 52 

සිට රුපියල් මිලියන 300ක් දක්වා ශගනාවා. අය වටය බ ක සීමාව 

අපි රුපියල් මිලියන ලක්ෂශආ සිට රුපියල් මිලියන ලක්ෂ 

ශදකහමාර දක්වා ශගනාවා. ඒ වාශේම, කෘෂි කාර්මික අව යතා 

වඳහා තිශබන ්නයන බ ක සියල්ල ඉව්හ ක ා. ඉතින් ශමොකක්ද, 

ශම් තිශබන විශ කනය  අපි විිටන් රජ්ශආ ්දායම අක් කරශගන 

තිශබනවා. අපි ශමොකක්ද ශම්ශකන් කශ     ගරු නිශයෝජ්ය කාරක 

වභාපතිතුමනි, ශම් තුළින් ක  රධාන ශද් තමි ශම් රශේ 

නිෂථපාදන ්ර්ථිකයකට අව ය මූලික පදනම වකවථ කිරිම. 

එතශකොට කවුරු  ඟද ශම් මුදල් ඉතිරි ශවන්ශන්  සුළු 

වයාපාරිකයන්, මධය පරිමාණ වයාපාරිකයන් වහ නිෂථපාදකයන් 

 ඟ තමි ශම් මුදල් ඉතිරි වන්ශන්. ශම් නිවා ඔවුන්ශේ රාේධන 

 ක්තිය වටිව ශවනවා. ඔවුන් ට, ඔවුන්ශේ වෘ්හතිය පිළිබඳව, 

නිෂථපාදන පිළිබඳව, ඔවුන්ශේ ශව වාව පිළිබඳව වි ථවාවයක් ඇති 

ශවනවා. ඒ වාශේම, රශේ වාවරණය වන මුදල් රමාණය වටිව 

ශවනවා. ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ඒ වාශේම තමි ඒ 

හරහා රජ්ශආ ණය වාරික රමාණය්හ යම් රමාණයකට අක් 

ශවනවා. ශම් හරහා රජ්ය ල්හවාහ කශ  , නිෂථපාදන ්ර්ථිකය 

 ක්තිම්හ කරලා රශේ ්ර්ථිකය ඉහ ට ගන්නි.  

ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා 2004දී ්ඩුක්ව භාර ගන්න 

ශකොට රශේ විශද්  වාචිත රමාණය ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 

700ක් දක්වා පහ ට ගිිටන් තිබු ශඩු. ඒ අවවථාාශ  රශේ ්ර්ථික 

වර්ධන ශ ගය සියයට (.2්හ  (.3්හ අතර රමාණයක තමි 

පටවතු ශඩු.  රශේ ඒක පුද්ගල ්දායම ඇශමරිකානු ශඩොලර් )00 - 

800 අතර රමාණයකි තිබුශඩු.  රාජ්ය ශව වකශයෝ )(5,000ි 

සිටිශආ. ශම්ක පහ  ්ර්ථික මේටමක්. ඒ අවවථාාශ  රශේ ණය 

රමාණය, ද  ජ්ාතික නිෂථපාදනයට වාශ් ක්ෂව සියයට 50(ි, ගරු 

නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි. ශම් කාලය තු  මානුෂීය 

ශමශහුතම පටන් ග්හතා. රජ්යකට දරන්න සි කශවන වි ාලම මුදල 

වටය කරමින් තිවථ අවුරු ක ුතද්ධය නිමා ක  වටන ශගන ගියා.  ශම් 

කාලය තු  ශලෝක ්ර්ථික අර්බුදයක් ්වා,  මූලය අර්බුදයක් 

්වා, ශවශ ඳ අර්බුදයක් ්වා,  ්හාර අර්බුදයක් ්වා. ශම් 

සියල්ල මටද අපි ්ඩුක් කරශගන ගිිටල්ලා 2054දී නටවත 

්ඩුක්ව භාරශදන ශකොට තිබුණු ත්හ්හවය ශමොකක්ද  රශේ 

වාමානය ්ර්ථික වර්ධන ශ ගය සියයට ).3ි. ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් )00 - 800්හ අතර තිබුණු රශේ ඒක පුද්ගල ්දායම 2054 

වන විට ඇශමරිකානු ශඩොලර් 3,800ි. )(5,000ක්ව සිටි රාජ්ය 

ශව වකයන් රමාණය 5,(90,000 දක්වා වටිව ශවලා තිබුණා. රශේ 

මහා වාවර්ධනයක් පටන් ශගන තිබුණ ාා. අධිශ ගී මාර්ග, නව 

ගුවන් ශතොුපශපො වල්, නව වරායවල් වාශේ සියල්ල පටන් 

අරශගන තිබුණා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, එම නිවා ඔබතුමාට මම 

කියන්නට කටමටතිි, ඒ අවුරු ක 50ක කාලය වමඟ වාවන්දනය 

ක ාම, අද ශම් ශකොශරෝනා වවාගතය ්ශර්වාදයක් කරශගන 

නිෂථපාදන ්ර්ථිකය පණ ගන්වන්නට රාජ්පක්ෂවරුන්ට  ක්තිය 

551 552 



පාර්ලිශම්න්තුව 

තිශබන බව. ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ඒ  ක්තිය තු , 

ඉදිරි අවුරු ක දහය  තු  වාවර්ධිත, වථවයාශපෝෂිත, ශපොශහොව්හ ශ්රී 

ලාකාවක්  ශගොඩ නඟන්නට අශ්  රජ්යට පුළුවන් බව අපට 

වි ථවාවි.  වථතුතිි. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Sudath Manjula. You 

have three minutes. 
 
[අ.භා. ).20] 

     

 රු සුාත් ෙංජුල ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சுதத் ைஞ்சுல) 

(The Hon.Sudath Manjula)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මට ශම් ල්හතරීතර 

වභාව ්මන්්රණය කරන්න අවවථාාව වලවා දීම පිළිබඳව 

ඔබතුමාට වථතුතිවන්ත ශවනවා. නිශයෝජ්ය කාරක වභාපති ධුරයට 

ප්හ ීමම වම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට මා සුබ පතනවා. අද ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කිරීම වඳහා මහ මටතිවරණශආදී 

ක ගල්ල දිවථ්රික්කශආ අශ් ක්ෂකයට  හටටියට ඉදිරිප්හ ශවන්න 

මට අවවථාාව වලවා  කන් අශ්  පක්ෂශආ නිර්මාතෘ, පක්ෂශආ 

ජ්ාතික වාවිධායක, අශ්  වදාදරණීය නායක බටසිල් ශරෝහණ 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ, විශ  ෂශයන්ම අශ්  ්දරණීය නායකයා, 

අග්රාමාතය ගරු මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ, ඒ වාශේම අතිගරු 

ජ්නාධිපති ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට්හ මශේ ශගවරවනීය 

රණාමය පුද කර සිටිනවා. ඒ වාශේම, ශම් ගරු වභාශ  ගරු 

අමාතයතුමන්ලා, ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා, ගරු  මන්ත්රීතුමියලා රමුඛ 

සියලුශදනාට්හ මශේ වථතුතිය හා ශුභාශාවන පිරිනමනවා.   

රුවන්වටල්ල රාශද්ශීය වභාශ  වභාපතිවරයා හටටියට කටුතතු 

ක  මට  නාම ශයෝජ්නා ලබා දීශමන් පසු ශම් ජ්යග්රහණය 

ශවනුශවන්  ක්තිය, ධධර්යය ලබා ශදමින් අනු ාවනා ක  

ශගවරවනීය මහා වානර්හනය ඇතුළු වර්වාගමික පූජ්ක 

ලතුමන්ලාට්හ, විශ  ෂශයන්ම මශේ ්දරණීය ම ණියන්ට්හ, 

පියාණන්ට්හ, ඒ වාශේම මශේ ්දරණීය ගුරු ම ණිවරුන්ට්හ, 

පියවරුන්ට්හ මශේ ශර්ෂ රණාමය පුද කරනවා. ඒ වාශේම, ශම් 

විජ්යග්රහණය පිුපපව සිටිමින් තමන්ශේ කාලය, ්මය, ධනය කටප 

ක  රුවන්වටල්ල, යටියන්ශතොට රමුඛ ක ගල්ල දිවථ්රික්කශආ 

මටතිවරණ ශකොේඨාව නවශආම මශේ ්දරණීය ජ්නතාවට්හ මශේ 

ශගවරවය හා වථතුතිය  පිරිනමනවා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මම නිශයෝජ්නය කරන 

ක ගල්ල ශභවතික ගටටලු ගණනාවකට මුහුණ ශදන දිවථ්රික්කයක්. 

ක ගල්ල කියන්ශන්, එක පට්හතකින් නාය ය ශම් අවදානමට්හ, 

තව්හ පට්හතකින් ජ්ල ගටලීශම් අවදානමට්හ මුහුණ ශදන 

දිවථ්රික්කයක්. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only one minute left. Please 

wrap up your speech. 

 
 රු සුාත් ෙංජුල ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சுதத் ைஞ்சுல)  

(The Hon. Sudath Manjula)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, පසුගිය වකවානුව තු  

වටවිලි ්ර්ථිකය වහ කෘෂි ්ර්ථිකය බිඳ වටටිලා රබර් වඳහා ශහොඳ 

මිලක් නටතිව අශ්  රශද් වලින් රබර් ඉව්හ ක ා. එශව  කිරීම්හ 

එක්ක භූගත ජ්ලය ිටඟ ශවන්න පටන් ග්හතා. අශ්  දිවථ්රික්කය 

වන වතුන්ශගන් සි කවන විවිධ පීඩාවලට්හ ලක් ශවනවා. ඒ 

වාශේම, දරිද්රතාව්හ වටිව දිවථ්රික්කයක්. අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාශේ 

 ශවවභාගයශආ දටක්ම  රතිප්හති රකා ය තුළින් ශද්ශීය 

නිෂථපාදකයා නඟා සිුපවන, ශද්ශීය කර්මාන්තකරුවා දිරි ගන්වන 

වටඩ පිළිශව ක් ඉදිරිප්හ කර තිශබනවා. රබර් ්රිත නිෂථපාදන 

වටිව කිරීම වාශේම, ක ගල්ල දිවථ්රික්කශආ භූගතව තිශබන 

මිනිරන් නිධිවලින් මිනිරන් ලබාශගන, මිනිරන් ්රිත නිෂථපාදන 

ඇති කිරීම තුළින් අශ්  දිවථ්රික්කය ්ර්ථිකමය ව ශයන් 

ශගොඩනඟන්නට හටකිි. ඒ තුළින් රශේ ්ර්ථිකය  ක්තිම්හ 

කරන වටඩවටහන්හ එක්ක  එකතු ශවන්නට අපි බලාශපොශරෝහතු 

ශවනවා. 

අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාශේ ශවවභාගයශආ දටක්ම රතිප්හති 

රකා ශආ වඳහන් වටඩ පිළිශව  අනුව යමින්, විශ  ෂශයන්ම 

ක ගල්ල දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට අව ය පානීය ජ්ලය 

ලබාශදන්න්හ, මාර්ග වාවර්ධනය රමුඛ යටිතල පහසුකම් 

වාවර්ධනය වඳහා්හ රමුඛ්හවයක් ලබා ශදන්න අශ් ක්ෂා 

කරනවා. විශ  ෂශයන්ම, ක ගල්ල දිවථ්රික්කශආ ශලතිහාසික 

තුන්ශකෝර ය වහ වතර ශකෝර ය පට්හශතන් බටලුශවෝහ මා 

නිශයෝජ්නය කරන්ශන් දිවාගත ්කාර්ය ඇන්.ඇම්.  ශපශර්රා 

නිශයෝජ්නය ක  වාමාාශක බලශකොුපවක්. 

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 රු සුාත් ෙංජුල ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சுதத் ைஞ்சுல)  

(The Hon. Sudath Manjula)  

එය වතු ්රිත රශද් යක්. වතුකරශආ ජ්නතාවශේ, 

විශ  ෂශයන්ම එම දරුවන්ශේ අධයාපනය නටාීමම වඳහා අප 

යමක් ක  ුතතුි. අතිගරු ශගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාශේ 

ශවවභාගයශආ දටක්ම රතිප්හති රකා ශආ වඳහන් පරිදි වතුකරශආ 

ජ්නතාවට වථවාීනන නිවවක  අව යතාව වහතික කරන වටඩ 

පිළිශව ක් ක්රියා්හමක ක  ුතතුව තිශබනවා. එම වටඩ පිළිශව  

මල් ලල දරන තටනට ශගොඩ නඟන්නට කටුතතු කරන බව්හ මා 

වඳහන් කරනවා. විශ  ෂශයන්ම, රුවන්වටල්ල රමුඛ ක ගල්ල 

දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවශේ අරමුණු ජ්යග්රහණය කරන්නට කටප වන 

බව රකා  කරමින්, අද මට කාා කරන්නට අවවථාාව වලවා  කන් 

ගරු වභානායකතුමාට්හ, ්ඩුක් පක්ෂශආ රධාන 

වාවිධායකතුමාට්හ වථතුතිවන්ත ශවමින්  මශේ කාාව අවවන් 

කරනවා.     
 

 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Ajith Rajapaksha. You have three 

minutes. 
 
[අ.භා. ).24] 
 

 රු අජිත් රාජපක්ෂ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ)  

(The Hon. Ajith Rajapaksha)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මට ලටබී තිශබන්ශන් 

ඉතාම පුාචි ශ ලාවක් නිවා මා දීර්න ශලව අවවර ගන්න ූතදානම් 

නටහට. විශ  ෂශයන්ම ශම් ශමොශහොශ්හ විවාද වන මාතෘකාවට 

අදා ව වකනයක්ව්හ කාා කරන්න මා ල්හවාහ කරන්ශන් නටහට. 

ශම්, ඒ වඳහා ශ ලාව ශනොශවි. විශ  ෂශයන්ම මට ඡන්දය ලබා 

දී ශම් ල්හතරීතර වථාානයට මා ප්හකර එවන්නට කටුතතු ක  

හම්බන්ශතොට දිවථ්රික්කශආ ්දරණීය ජ්නතාවට මා ශබශහවින් 

වථතුතිවන්ත ශවනවා. එය  මශේ ුතතුකමක් ශවනවා.  

553 554 

[ගරු එවථ.බී. දිවානායක මහතා] 
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ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුවට 

එන්නට එක් වතාවක් ඡන්දය  කන්න්හ මීට කලින් අශ්  

දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාව මට හ්හ වතාවක් ඡන්දය දීලා තිශබනවා. 

ප ා්හ වභාවට යන්න හතර වතාවක් ඡන්දය දීලා, මා අවුරු ක 20ක් 

ප ා්හ වභාශ  ිටටියා. ඊට කලින් රාශද්ශීය වභාශ  

වභාපතිවරයට  හටටියට ිටටියා. ඒ තරම් කාලයක් අපරාජිතව ශම් 

දක්වා ශගශනන්න කටුතතු කරපු අශ්  දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට 

මශේ ශගවරවනීය රණාමය පුද කරනවා. විශ  ෂශයන්ම මට ශම් 

අවවථාාව නිර්මාණය කරගන්න නායක්හවය  කන්ශන් මශේ 

ශද් පාලන ගුරුවරයා වන මිටන්ද රාජ්පක්ෂ අශ්  ිටටපු 

ජ්නාධිපතිතුමාි. වාමානය ශප  පන්තිශආ ඉශගන ගන්න කාලශආ 

මා බලමඩුඩලශආ වභාපතිවරයා හටටියට ප්හ කරලා පටන් ග්හතු 

ඒ ශද් පාලන ගමන තමි ශම්  පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය 

කරන තටන දක්වා පටමිණිශආ. ඒ නිවා මම ශම් අවවථාාශ දී අශ්  

මිටන්ද රාජ්පක්ෂ මටතිතුමා ශබොශහොම ශගවරවශයන් සිිටප්හ 

කරනවා. ඒ වාශේම, එතුමා එක්ක ශම් ්ඩුක්ශ  පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරයට  හටටියට කටුතතු කරන්න ලටබීම මශේ ීවවිතශආ 

වාවනාවක් හටටියට දකිනවා. අශ්  පක්ෂශආ නිර්මාතෘ බටසිල් 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට, පසුගිය මහ මටතිවරණය පුරාම තා්හතා 

ශකනට  වාශේ කටුතතු කරපු කමල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට වාශේම 

වශහෝදරශයක් වාශේ අප එක්කශගන ගිිටල්ලා ඡන්දය ලබා ගන්න 

කටුතතු කරපු නාමල් රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාට අශ්  ශගවරවනීය 

රණාමය ශම් අවවථාාශ දී පුද කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ප ා්හ වභා රමය 
අව ය නටහට කියලා ශම් දවවථවල රශේ ශලොට  කාාවක් යනවා. 

වමාජ් මාධය ජ්ාලවල විවිධ විධියට ශකෝදනා,  එශහම නට්හනම් 

ශම්ක අනව යි කියලා මතයක් රශේ ශගොඩනඟන්න ශලොට  

ල්හවාහයක් ගන්නවා. ප ා්හ වභාව නිශයෝජ්නය කරපු 

මන්ත්රීවරයට  හටටියට ශම් වම්බන්ධශයන් පටහටදිලි කිරීමක් 

කරන්න ෑන . වාමානයශයන් වි ථවවිදයාලයට ගිය්හ අවුරු ක පහක්, 

හයක් යන ශකොට තමි ලපාධියක් හම්බ ශවන්ශන්. අවුරු ක 20ක් 

ප ා්හ වභාව නිශයෝජ්නය කරපු මම ශම් අවවථාාශ දී කියනවා 

ප ා්හ වභා රමය රටට ඉතාම වටදග්හ කියලා. එිට  අක්පාක්කම් 

තිශබනවා නම් ඒවා නිවටරැදි කරශගන හදාශගන යන්න පුළුවන්. ඒ 

නිවා වහාම, ප ා්හ වභා මටතිවරණය පව්හවන්න  කියන 

ශයෝජ්නාව කරමින් ඔබතුමාට්හ ශබොශහොම වථතුතිවන්ත ශවමින් මා 

නිහඬ ශවනවා.   

 
 රු ියගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Lalith Ellawala please. You have two 

minutes.  

 
[අ.භා. ).27] 

 
 රු ලලිත් එල්ලාවල ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு லலித் எல்லொவல)  

(The Hon. Lalith Ellawala)  
ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, මම කරුණු ශගොනු 

කරශගන ිටටිය්හ ඒවා කියන්න කාලයක් නටහට. මම 5995 

වර්ෂශආ අත ලට ශණන් තරග කරලා ඡන්ද 3,270ක් අරශගන 

බඩුඩාරගම රාශද්ශීය වභාශ  මන්ත්රීවරයට  හටටියට කටුතතු 

ක ා. එවකට මශේ ගුරුවරයා වුශඩු  ශ්රී ලාකා නිදහවථ පක්ෂශආ 

වාවිධායක ව ශයන් ිටටපු තිලක් කරුණාර්හන මටතිතුමාි. ඒ 

ශවලාශ  මශේ පියාණන් වාශේම මශේ ම ණියන් මට ශලොට  

 ක්තියක් වුණා. මම  ක් ප්හ ශගොවි පවුලකින් පටවත එන 

 ශකශනක්. ඒ ශකශව  ශවත්හ, මම 200)දී බඩුඩාරගම රාශද්ශීය 

වභාශ  වභාපති වුණා. වභාපති ශවලා මට පුළුවන්කම ලටබුණා, 

බඩුඩාරගම රාශද්ශීය වභාව ලාකාශ  විශෂථටතම රාශද්ශීය වභාව 

-ශහොඳම රාශද්ශීය වභාව- බවට පරිවර්තනය කරන්න. මම 2009 

වර්ෂශආ බවථනාිටර ප ා්හ වභාව නිශයෝජ්නය ක ා. එවටනි 

නිශයෝජ්නයක් කරන්න බඩුඩාරගම ්වනශආ ජ්නතාව්හ, 

කළුතර දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාව්හ මට ශලොට  වහශයෝගයක්, 

 ක්තියක්  කන්නා. ඒ  ක්තිය්හ එක්ක තමි මට පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජ්නය කරන්න පුළුවන් වුශඩු.  

මම ශම් අවවථාාශ දී ශම් කාරණය්හ මතක් කරනවා. අශ්  

පවථවන විධායක ජ්නාධිපති වර්තමාන අග්රාමාතය මිටන්ද රාජ්පක්ෂ 

මටතිතුමා නිවා තමි මට බඩුඩාරගම රාශද්ශීය වභාශ  

වභාපතිකම ලබා ගන්න පුළුවන් වුශඩු, ඒ වාශේම බවථනාිටර 

ප ා්හ වභාශ  අශ් ක්ෂක්හවය ලබා ගන්න පුළුවන් වුශඩු.  අශ්  

අග්රාමාතයතුමාශේ වහ අශ්  පක්ෂශආ ජ්ාතික වාවිධායක බටසිල් 

රාජ්පක්ෂ මටතිතුමාශේ නායක්හවය නිවා තමි   ක් ප්හ පවුලකින් 

පටමිණි මා වාශේ ශකශනට ට පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය 

කරන්න පුළුවන් හටකියාව,  ක්තිය ලටබුශඩු.  

විශ  ෂශයන්ම අශ්  දිවථ්රික් නායක ශරෝිටත අශේගුණවර්ධන 

මටතිතුමාට මම වථතුතිවන්ත ශවනවා. ඉතිහාවශආ රාම             

වතාවට අපට පුළුවන්කම ලටබුණා, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් 

50ශදනාශගන් අටශදශනක්ම ශ්රී ලාකා ශපො කජ්න ශපරමුශණන් -

ශපොශහොේුපශවන්- ප්හ කරගන්න. ඒකට හටකියාව ලටබුශඩු අශ්  

දිවථ්රික් නායක ශරෝිටත අශේගුණවර්ධන මටතිතුමාශේ කටපීමම, 

 ක්තිය හා නායක්හවය නිවාි. ඒ කාරණය්හ මතක් කරමින්, 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජ්නය කිරීම වඳහා මා ප්හ කර ගටනීම 

වම්බන්ධව නටවත්හ බඩුඩාරගම ්වනශආ ජ්නතාවට්හ, කළුතර 

දිවථ්රික්කශආ ජ්නතාවට්හ මශේ ශගවරවනීය වථතුතිය, රණාමය පුද 

කරනවා.   

 
එකල්හි ගේලාව අ. භා. 6.30  වූගය්ද කටයුතු අත්හිුපවා විවාාය 

කල් තබන ලදී. 
එතැ්ද ියට විවාාය 2020 අග ෝසත්ු ෙස 28 වන ියකුරාාා 

පවත්වනු ලැගේ. 

அப்தபொழுது பி. ப. 6.30 ைணியொகிவிடவவ அலுவல்கள் 

இமடநிறுத்தப்பட்டு  விவொதம் ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

விவொதம், 2020. ஓகஸ்ட். 28 தவள்ளிக்கிழமை ைீளத் ததொடங்கும். 

It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 
adjourned. 

Debate to be resumed on Friday, 28th August, 2020. 
 

 
 

කල්තැබීෙ 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

 රු දිග්දෂ ්ගුණවර්ධාන ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිශයෝජ්ය කාරක වභාපතිතුමනි, ‘පාර්ලිශම්න්තුව දටන් 

කල් තටබිය ුතතුය’ි මා ශයෝජ්නා කරනවා. 
 

ප්රශ්න්ය විෙසන ලදි්ද  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

පාර්ලිගම්්දතුව ඊට අනුකූලව  2020 අග ෝසත්ු 21 වන දින සභා 
සම්ෙිනය අනුව  2020 අග ෝසත්ු 28 වන ියකුරාාා පූ.භා.9.30 වන 
ගතක් කල් ගිගේ ය. 

அதன்படி, பி.ப.6.30 ைணிக்கு பொரொளுைன்றம், அதனது 2020 

ஓகஸ்ட் 21ஆந் வததிய தீர்ைொனத்துக்கிணங்க, 2020 ஓகஸ்ட் 28, 

தவள்ளிக்கிழமை மு.ப. 9.30 ைணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 9.30 a.m.. on Friday, 28th 
August, 2020, pursuant to the Resolution of Parliament of 21st August, 
2020. 
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සැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශ  අවවාන මුද්රණය වඳහා වථවකීය කාාවල නිවටරදි ක  ුතතු තටන් දක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවටරදි ක  ුතතු ්කාරය එිට පටහටදිලිව ලට ණු ශකොට, පිටපත ලටබී ශදවතියක් ශනොඉක්මවා  

හසැ්දසාඩ් වාවථකාරක ශවත ලටශබන ශව  එවිය ුතතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் வவண்டும். 
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හසැ්දසාඩ් වාර්තා  
ගකො ල 5  ගපොල්ගහස ්දග ොඩ  කිරු පන පාර  අංක 163 ාරන සථ්ානගයහි පිහිටි 
රජගේ ප්රවෘත්ින ගාපාර්තගම්්දතුගේ පිහිටි රජගේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්ගය්ද  

මිල දී  ත හසැක. 
 

ගෙෙ හසැ්දසාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ගවේ අඩවිගය්ද  
බා ත හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்வஹன்தகொட,  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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