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பொரொளுைன்றம்
PARLIAMENT
—————–—
2020 නනොවැම්බර් 18වන බදාදා
2020 நவம்பர் 18, புதன்கிழமை
Wednesday, 18th November, 2020

—————–—

පූ. භා. 9.30 පාර්ලිනම්න්ුරව රැසන විය.
කථානායකුරමා [ගු මහින්ද යාපා අනේවර්ධාන මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

பொரொளுைன்றம் மு.ப. 9.30 ைணிக்குக் கூடியது.
சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அபபவர்தன]
தமலமை வகித்தொர்கள்.

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

නපත්සම්

ைனுக்கள்
PETITIONS
ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ගාමිණී ශලොකුශේ මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.]

ගු එසන.එම්. චන්ද්රනසනන මහතා (ඉඩම් අමාතයුරමා
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். சந்திரபசன - கொணி அமைச்சர்)

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Lands)

ගරු කථානායකතුමනි, හල්මිල්ලැවැව, උල්පතයාය, අංක 46
ෙරන ස්ථානශේ පදංචි ආර්.එච්. පබිලිනා රන්ශෙණිය
මහත්මියශගන් ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු සුසිල් ශරේමනයන්ත මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.]
ගරු එස්.බී. දසානායක මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.]

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ශපත්සම් හතර මම
පිළිගන්වමි.
(1)
(2)

පන්නිපිටිය, ඇරැව්වල, අංක 556/2 ඒ ෙරන ස්ථානශයහි
පදංචි ඒ.ඩී.පී. අමරසිංහ මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සම;
මීශගොඩ, වටරැක, ගාලබැඳිශහේන, අංක 34/3 ෙරන
ස්ථානශයහි පදංචි එච්.එල්. සුසන්ත මහතාශගන් ලැබුණු
ශපත්සම;

(3)

මාතර, කුමාරතුංග මාවත, අංක 140 ෙරන ස්ථානශයහි
පදංචි එම්.එච්. ශමොශහොමඩ් මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සම;
සහ

(4)

හැලමඩ, ගල්කඩුව, මහ ශගෙර යන ලිපිනශයහි පදංචි පී.ජී.
පතිරත්න මහත්මියශගන් ලැබුණු ශපත්සම.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු අනශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා - [සභා ගර්භය ුරළ නැත.]
ගු නහක් ර් අප්පුහාමි මහතා

(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)

(The Hon. Hector Appuhamy)

ගරු කථානායකතුමනි, පුත්තලම, ශනොශරොච්ශ ෝල, කල්පිටිය
පාර යන ලිපිනශයහි පදංචි එස්.එල්. ශමොශහොමඩ් හසීම්
මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගු සුජිත් නපනර්රා මහතා

(ைொண்புைிகு சுஜித் தபபரரொ)

(The Hon. Sujith Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, කළුතර, ලංගම ඩිශපෝව ඉදරිපිට,
නාශගොඩ පාර, අංක 205 ෙරන ස්ථානශයහි පදංචි
එන්.ඒ.පී.එම්.ඩබ්ලිව්.
ශසේනානායක
මහතාශගන්
ලැබුණු
ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.]

ඉදිරිපත් කරන ලද නපත්සම් මහජන නපත්සම් ිළිතබඳ කාරක
සභාව පැවරිය යුුර යයි නිනයෝග කරන ලදී.

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக்
கட்டமளயிடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රශ්නනවල වාිකක ිළිතුරු

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ර ්න අංක 1 -5/2020- (2), ගරු ශහේෂා විතානශේ මහතා.

ගු නහනෂා විතානනේ මහතා

(ைொண்புைிகு பஹசொ விதொனபக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ර ්නය අහනවා.

ගු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද සිල්වා මහතා (කාන්තා හා ළමා
සංවර්ධාන, නපර පාසල් හා ප්රාථමික අධායාපන, පාසල්
යටිතල පහසුකම් හා අධායාපන නසනවා රාජය අමාතයුරමා

(ைொண்புைிகு பியல் நிஷொந்த த சில்வொ - ைகளிர் ைற்றும் சிறுவர்
அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி ைற்றும் ஆரம்பக்கல்வி, பொடசொமலகள்
உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ைற்றும் கல்விச் பசமவகள்
இரொஜொங்க அமைச்சர்)

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva - State Minister of
Women and Child Development, Preschools and Primary
Education, School Infrastructure and Education Services)

ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා
එම ර ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ශෙකක කාලයක් ඉල්ලා
සිටිනවා.

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිනයෝග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ලංකාශව් වාර්තා වූ ශකොවිඩ්-19 ආසාදතයන්:
විස්තර
இலங்மகயில் பதிவொன தகொவிட்-19
பநொயொளர்கள்: விபரம்

COVID-19 PATIENTS REPORTED IN SRI LANKA: DETAILS

51/2020
2. ගු චමින්ද විනේසිරි මහතා

(b)

If not, why?

ගු පවිත්රානද්වි
අමාතයුරමිය

වන්නි රච්ික

මහත්මිය

(නසෞඛ්ය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொபதவி வன்னிஆரச்சி - சுகொதொர
அமைச்சர்)

ගරු කථානායකතුමනි, එම ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේි.

ශසෞඛ්ය අමාතයතුමියශගන් ඇූ  ර ්නය - (2):
(i)

ශ්රී ලංකාශව් රථම ශකොවිඩ් - 19 ආසාදත ශරෝගියා
වාර්තා වූ දනය කවොෙ;

(ii)

එදන සිට අෙ ෙක්වා දනපතා වාර්තා වූ ශකොවිඩ් - 19
ආසාදත ශරෝගීන් සංඛ්යාව ශවන් ශවන් ව ශයන්
කවශර්ෙ;

(iii)

එදන සිට දනපතා සිදුකරන ලෙ පී.සී.ආර්. (PCR Polymerase Chain Reaction) පරීක්ෂණ සංඛ්යාව
ශකොපමණෙ;

(අ)

ශකොවිඩ් - 19 ශරෝගය මැඩපැවැත්වීමට ශගන ඇති
පියවර කවශර්ෙ;
යන්න එතුමිය ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?

(i)

2020.01.27

(ii)

ඇමුණුම 01 හි ෙක්වා ඇත. එහි සඳහන් වන,
දශනන් දනට අොළ සංඛ්යා කියන්න කාලය
ශනොමැති නිසා මා එම ඇමුණුම සභාගත*
කරනවා.

(iii)

ඇමුණුම 02හි ෙක්වා ඇත. මාස ගණනක් තිස්ශසේ
ෙවසින් ෙවස කරන ලෙ පීසීආර් පරීක්ෂණ සංඛ්යාව
කියවන්න කාලය ශනොමැති නිසා මම එම
ඇමුණුමත් සභාගත* කරනවා.

(iv)

එයත් කරුණු වි ාල සංඛ්යාවක් ඇතුළත්
පිළිතුරක්. ඒ පිළිතුරට අොළ වාර්තාවත් තිශබනවා.
නනවාරි 01වැනිො සිට ගත් පියවර ගණනාවක් එහි
සඳහන්ව තිශබනවා. එම නිසා මම ඒ දීර්ඝ වාර්තාව
ෙ ඇතුළත් පිළිතුශර් ඉතිරි ශකොටස සභාගත**
කරනවා.

(iv)

(ආ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ෙ?
சுகொதொர அமைச்சமரக் பகட்பதற்கு:
(அ) (i)

இலங்மகயில் முதலொவது தகொவிட்-19 பநொயொளி
அமடயொளம்
கொணப்பட்ட
திகதி
யொததன்பமதயும்;

(ii)

அத்திகதி முதல் இன்று வமர நொளொந்தம்
அமடயொளம்
கொணப்பட்ட
தகொவிட்-19
ததொற்றியுள்ள பநொயொளிகளின் எண்ணிக்மக
தனித்தனிபய யொததன்பமதயும்;

(iii)

அத்திகதி முதல் நொளொந்தம் பைற்தகொள்ளப்பட்ட
பீ.சீ.ஆர். (PCR - Polymerase Chain Reaction)
பொிபசொதமனகளின்
எண்ணிக்மக
யொததன்பமதயும்;

(iv)

தகொவிட்-19
பநொமய
பைற்தகொண்டுள்ள
யொததன்பமதயும்;

(ආ) පැන ශනොනගී.

** සභානම්සය මත තබන ලද, ිළිතුරනර් ඉතිරි නකො ස:
* * சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட :
* * Rest of the Answer tabled:

I.

ශකොවිඩ් 19 ආසාදත ශරෝගීන් කළමනාකරණය පිළිබඳ
අතුරු සාරාං මාර්ශගෝපශේ ශසෞඛ්ය අමාතයාං ශේ
වසංගත ශරෝග විෙයා අං ය මන්න් සකස් කර 2020.01.26
දන රකා යට පත් කරන ලදී. ෙතත් ශසේදීම සහ සමාන
දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීම ඇතුළත් ශරෝග වළක්වා
ගැනීම සඳහා වන සාමානය මාර්ශගෝපශේ හුනන්වා ශෙන
ලදී.

II.

ශකොවිඩ්-19 වසංගතශයහි ශගෝලීය සහ ශේශීය තත්ත්වය
පිළිබඳ ශතොරතුරු මාධ්ය සහ නාතයන්තර සංවිධ්ාන ශවත
ලබාදීම සඳහා ශසෞඛ්ය අමාතයාං ශයහි නිල තත්ත්ව
වාර්තාව දෙනික රකා නයක් ශලස නිකුත් කිරීම
2020.01.28 දන සිට වසංගත ශරෝග විෙයා අං ශේදී ආරම්භ
කරන ලදී.

III.

ශකොවිඩ්-19 හා ඒ සම්බන්ධ් කරුණු පිළිබඳ මාධ්ය ෙැුවවත්
කිරීම, සම්මන්ත්රණ සහ වැඩමුළු දෙනිකව පවත්වන ලදී.
තවෙ, නනතාවශේ ෙැුවවත්භාවය සෙහා ගුවන්විදුලි හා
රූපවාහිනී මාධ්යවල ශකොශරෝනා ව්යා්තතිය සහ ටට
රති ාර ෙැක්වීම පිළිබඳ වාර්තාමය වැඩසටහන්, සංවාෙ සහ
සජීවි සාකච්ඡා පවත්වන ලදී.

தடுப்பதற்கொக
நடவடிக்மக

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்பறல், ஏன்?

asked the Minister of Health:
(a)

of the measures that have been taken to
combat COVID-19?

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of
Health)

(ைொண்புைிகு சைிந்த விபஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

(අ)

(iv)

Will she inform this House(i)

of the date on which the first COVID-19
patient was reported in Sri Lanka;

(ii)

of the number of COVID-19 patients
reported daily, separately, since aforesaid
date up to now;

(iii)

of the number of PCR (Polymerase Chain
Reaction) tests performed daily, since
aforesaid date; and

—————————
* පුසනතකාලනේ තබා ඇත.

* நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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IV.

V.

VI.

2020 ශනොවැම්බර් 18
චීනශේ සිට පැමිශණන මඟීන් විසින් ගුවන් ශතොටුපශළේදී
සම්පූර්ණ කළ යුතු ශසෞඛ්ය රකා න ආකතති පත්රයක්
ශසෞඛ්ය අමාතයාං ය විසින් 2020 නනවාරි අවසානය වන
විට සකස් කරන ලදී. පසුව, ශ්රී ලාංකිකයන්ශේ සහ තම
රශේ අලුත් අවුරුදු උත්සවශයන් පසු නැවත රානකාරි සඳහා
ශ්රී ලංකාවට පැමිශණන චීන නාතිකයන්ශේ පහසුව සඳහා
එම ආකතතිය සිංහල, ශෙමළ සහ චීන භාෂාව ඇතුළත්
කරමින් නැවත සකස් කරන ලදී. ශමම ආකතති පත්ර එක් රැස්
කර දස්ත්රික්ක / MOH රශේ අුවව ශවන් කර පසු විපරම්
කටයුතු සඳහා අොළ රාශේශීය වසංගත ශරෝග විෙයාඥ
ශවත විෙුත් තැපැල් මන්න් ශයොමු කරන ලදී.
ශ්රී ලංකා ගුවන් ශසේවය 2020 ශපබරවාරි මස වූහාන්
මුොගැනීශම් ශමශහයුශම් නිරත විය. කාර්ය මණ්ඩලය
පිටත් වීමට ශපර ඔවුන්ශේ ශමන්ම චීනශේ අතරමං වී
සිටින සිසුන්ශේ සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම සඳහා
ආරක්ෂිත ර්යා පේධ්තීන් සහ ක්රියාමාර්ගයන් පිළිඳව පූර්ණ
කාලීන ව ශයන් පුහුණුව ලබාශෙන ලදී. ශම් අතර
දයතලාව හමුො කඳවුර ශවත ශයොමු කරන ලෙ සිසුන් සඳහා
නිශරෝධ්ායන මධ්යස්ථාන පිහිටුවීමට අව ය ශසෞඛ්යමය
ශයෙවුම් සහ තාක්ෂණික මාර්ශගෝපශේ කත්වය ලබාශෙන
ලදී. පසුව රශේ ශබොශහෝ රශේ වල නිශරෝධ්ායන
මධ්යස්ථාන පිහිටුවීම සඳහා ශම් ආකාරශේ අුව්රහයන්
ලබාශෙන ලදී.
සියලුම පළාත් / රාශේශීය ශසෞඛ්ය අධ්යක්ෂවරුන්, ශරෝහල්
අධ්යක්ෂවරුන්, රාශේශීය වසංගත විෙයාඥවරුන් කැඳවා
ක්ශෂේත්ර ආශව්ක්ෂණ පේධ්තිය මහනන ශසෞඛ්ය කාර්ය
මණ්ඩල විසින් නිශවස්හි සිදු කරන නිශරෝධ්ායන ක්රියාවලිය
සහ ආසාධිත යැි සැක සහිත පුේගලශයකු ශරෝහලට
ඇතුළත් වූ විගස හුශෙකලා කිරීම, සාම්පල ලබා ගැනීම සහ
ඒවා යැවීශම් ක්රමශව්ෙ ඇතුළුව සායනික සත්කාර ලබාදීම
පිළිබඳව ඔවුන්ව ෙැුවවත් කරන ලදී. ආසාෙන පාලනය
කිරීශම් ශහෙ නිලධ්ාරින්ව තමන් ශසේවය කරන ශරෝහල්වල
ශකොවිඩ් වැළැක්වීශම් ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම පිළිබඳව
ශමන්ම සාම්පල ලබා ගැනීම, නිසි පරිද ශල්බල් කිරීම හා
රවාහනය සඳහා ඇසුරුම් කිරීම පිළිබඳව පුහුණු කරන ලදී.

VII. ආසාදත යැි සැක කරුව ලබන පුේගලයන් අොළ ශරෝහල්
ශවත ශගන යතමට "සුවසැරිය" නාතික ගාස්තු රහිත ගිලන්
රථ ශසේවය ෙැුවවත් කරන ලෙ අතර, නියමිත සීමාවන්
ඉක්මවා යතමට අව ය පරිපාලනමය අවසරයක් ලබා
ගන්නා ලදී.
VIII. 2020 මාර්තු 18 දන, ශකොවිඩ්-19 ශරෝගීන් කළමනාකරණය
සඳහා ශවන් වූ ආයතන ශලස ශරෝහල් 24ක් හුනනා ගන්නා
ලදී. පසුව ශමම ගණන 39 ෙක්වා වැඩි කරන ලදී. ශමම
සියලුම ශරෝහල්වල ශකොවිඩ් ආසාදත බවට සැක කරන
ශරෝගීන් සඳහා හුෙකලා කිරීශම් පහසුකම් සපයන ලෙ අතර,
ශරෝහල් 11ක් මන්න් ශකොවිඩ්-19 ආසාදත බවට හුනනා ගත්
ශරෝගීන් සඳහා සායනික රතිකාර කිරීශම් පහසුකම් සපයන
ලදී. ශබෝවන ශරෝග ශරෝහල (IDH) ශකොවිඩ්-19 රතිකාර
කිරීම සඳහා වන නාතික මධ්යස්ථානය ශලස හුනනාගුව
ලැබිණි.
IX.

එශමන්ම, වතත්තීය විෙයාලවල සහශයෝගය ඇතිව ශකොවිඩ්19 ශරෝගීන් කළමනාකරණය සඳහා මාර්ශගෝපශේ /
ශරොටශකෝල සකස් කරන ලෙ අතර, නව සාධ්ක හමුවීම මත
එය අඛ්ණ්ඩව යාවත්කාලීන කරන ලදී.

X.

පැය 24 පුරාම ක්රියාත්මක හදසි ශමශහයුම් මධ්යස්ථානයක්
ශසෞඛ්ය අමාතයාං ශේ වසංගත ශරෝග විෙයා අං ශේ
ස්ථාපිත කරන ලදී. සියලුම විශ ෂ
ේ ඥ වසංගත ශරෝග
විෙයාඥින්, දවෙය නිලධ්ාරින් සහ රියැදුරන් ඇතුළු
අශනකුත් සහායක කාර්ය මණ්ඩල ූ ොනමින් තැබූ අතර,
ඔවුන්ශේ නිවාඩු තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදී. තවෙ, රනා
දවෙය විෙයාව පිළිබඳ පුහුණුව ලත් දවෙය නිලධ්ාරින්
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සැපයීම මන්න් වසංගත ශරෝග විෙයා අං ශේ ධ්ාරිතාව
ඉහළ නංවන ලදී.

XI.

දවෙය පර්ශේෂණ ආයතනය වසංගතශේ මුල් අවධිශේම
ශ්රී ලංකාශව් ශකොවිඩ් ශරෝගීන් හුනනා ගැනීම සඳහා එහි
ධ්ාරිතාව වැඩි දයුණු කර ඇත. පසුව ුවවර, කරාපිටිය සහ
අුවරාධ්පුර ශික්ෂණ ශරෝහල්වලෙ පරීක්ෂණ සිදු කිරීම
ආරම්භ ශකරුණු අතර, ශම් සඳහා ශවනත් රනශේ ශරෝහල්
සහ රානය වි ව
් විෙයාල ෙ පසුව ොයක විය.

XII. යාවත්කාලීන ශසෞඛ්ය ශතොරතුරු සැපයීම සහ සාමානය
මාධ්යවල ශමන්ම සමාන මාධ්යවල පළවන අසතය
ශතොරතුරු වළක්වාලීම යන කාර්යයන් ශසෞඛ්ය රවර්ධ්න
කාර්යාං යට පවරන ලදී. රානය ශමන්ම ශපෞේගලික
අං ශේ ආයතන ඔවුන්ශේ වයාපාරයට අුවලවලව ශකොවිඩ්19 පිළිබඳව හා එය වළක්වාලන ක්රම පිළිබඳව පුහුණුව
ලබා ශෙන ශලස ඉල්ලීම කරන ලෙ අතර, සං ාරක
අමාතයාං ය, තැපැල් ශෙපාර්තශම්න්තුව, බන්ධ්නාගාර
ශෙපාර්තශම්න්තුව, වාණින මණ්ඩලය, අමාතයවරුන්ශේ
ආරක්ෂක අං සහ අශනකුත් රානය නිලධ්ාරින්, ශරොටරි
සාමාජිකයන් සහ ශහෝටල්වකරුවන් ඒ අතර විය.
XIII. පුළුල් ශලස සම්බන්ධ්තා පැවැත්වූවන් හඹා යතම
(extensive contact tracing) හා නිශරෝධ්ායන ක්රියාමාර්ග
මන්න් හුනනාගත් සියලුම ශකොවිඩ්-19 ආසාධිත ශපොකුරු
සාර්ථකව පාලනය කළ අතර, එහි රතිලලයක් ශලස
ශරෝගය නනතාව අතර පැතිරීශම් මේටමට පත් ශනොවීය.
ශසෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ශකොවිඩ්-19 ආසාධිත
ශරෝගීන්ශගන් ගත වූ දන ෙහහතරක කාලය තුළ ඔවුන්
සං ාරය කළ ස්ථාන සහ ඇසුරු කළ පුේගලයන් පිළිබඳව
දීර්ඝ ව ශයන් ර න
් කර ඔවුන් ඇසුරු කළ පුේගලින්
නිශවස්වල ශහෝ ආයතනවල නිශරෝධ්ායනය ශකරුණි.
සමස්ත රටම (ශසෞඛ්ය දවෙය නිලධ්ාරි ශකොේාාස 355ක්)
ආවරණය වන පරිද මනා පුහුණුවක් ලත් මහනන ශසෞඛ්ය
කණ්ඩායම් සිටීම ශකොවිඩ්-19 පාලනය සඳහා වාසි සහගත
විය. ශමම ක්රියාවලිය සඳහා හමුො බුේධි අං ශේ සහායෙ
ලෙ අතර, ආශ්රිතයන් ශසොයා ගැනීම තවදුරටත් ක්තිමත්
ශකරුණි.
XIV. ශකොවිඩ්-19 ශරෝග ලක්ෂණ ශනොපැවතියෙ, ශරෝගීන් ඇසුරු
කර තිබූ පුේගලින් අනිවාර්යශයන් දන ෙහහතරක
කාලයක් නිශවස්වල නිශරෝධ්ායනය කළ අතර, නිශවස්හි
නිශරෝධ්ායනය
පිළිබඳ
මාර්ශගෝපශේ
ශසෞඛ්ය
අමාතයාං ශේ වසංගත ශරෝග විෙයා ඒකකය විසින් සකස්
කර රකා යට පත් කරන ලදී. රාශේශීය වසංගත ශරෝග
විෙයාඥින් හරහා රශටහි සියලුම MOH හා PHI
නිලධ්ාරින් ශමම ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ පුහුණු කරන ලදී. පසුව
ආයතන පෙනම් කරගත් නිශරෝධ්ායනය හුනන්වා දුන් අතර,
ශකොවිඩ්-19 සහිත පුේගලයන් ඇසුරු කළ බවට සැක
ශකශරන කණ්ඩායම් ශබොශහෝ රමාණයක් රඳවා තබා
ගැනීමට ශමම ආයතනවලට හැකි විය. ක්ශෂේත්ර මහනන
ශසෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩලශේ තාක්ෂණික සහාය සහිතව රට
තුළ රශේ වසා ෙැමීම ෙ (local area lockdowns) අශනකුත්
රශේ කරා ශරෝගය පැතිරීම වැළැක්වීමට සහාය විය.
XV. විශේ යන්හි ශසේවය කරන / නැවතී සිටින ශ්රී ලාංකිකින්
නැවත ශගන්වා ගැනීම ශසෞඛ්ය අමාතයාං ය සහ විශේ
කටයුතු අමාතයාං ය ඇතුළු ශබොශහෝ ආයතන විසින්
මනාව සැලසුම් කර ක්රියාත්මක කරන ලෙ ක්රියාවලියකි.
ශසෞඛ්ය අමාතයාං ය විසින් ශමරට අන්තර්නාතික ගුවන්
ශතොටුපළ ශෙශකහි එම ස්ථානශයහිම PCR පරීක්ෂණ සිදු
කිරීශම් ධ්ාරිතාව ඉහළ නංවන ලදී. පසුව ඔවුන් රනය විසින්
පාලනය වන ගාස්තුවක් රහිත නිශරෝධ්ායන මධ්යස්ථාන
ශවත ශහෝ නම් කරන ලෙ ශහෝටල් මන්න් සැපශයන
ශගවීමක් සහිත මධ්යස්ථාන ශවත ශයොමු කරන ලදී.
ශමරටට පැමිණීශමන් 10 වන දන සිදු ශකශරන PCR
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පරීක්ෂණ ශසෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සිදු කර එම
සාම්පල නම් කළ රසායනාගාර ශවත යවන ලදී.
XVI. ෙැනට පවත්නා ඉන්ෆ්ලුශවන්සා වැනි ශරෝග (Influenzalike illness) ආශව්ක්ෂණ පේධ්තිය ශකොවිඩ්-19 පරීක්ෂාවන්
සඳහාෙ ූ ොනම් කරන ලදී. රට පුරා රතිකාර සඳහා නම් කළ
ශරෝහල් ශවත පැමිණි උණ ශරෝගීන් ශකොවිඩ් සඳහා
පරීක්ෂා ශකශරන අතර, රධ්ාන නගරයන්හි අධි අවොනම්
කණ්ඩායම් (උො: ත්රිශරෝෙ රථ රියදුරන්, බස්
ශකොන්ශෙොස්තරවරුන්, ශලොතරැිපත් විකුණන්නන් ආදී)
අතර අොළ ස්ථානශේදීම PCR පරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී.
දනපතා ශකොවිඩ්-19 ශරෝගීන් වි ාල සංඛ්යාවක් හුනනා
ගැශනන ඉන්දයාවට සමීපස්ථ වීම ශහේතුශවන් හුනනාගත්
ශවරළ තීරශයහි ශරෝහල් ශකොවිඩ් ආශව්ක්ෂණ සහ
සාම්පල එකතු කිරීශම් මධ්යස්ථාන ශලස පවත්වාශගන
යි.
XVII. ශකොවිඩ්-19 පිළිබඳ ආශව්ක්ෂණ ක්රියාකාරකම් තවදුරටත්
ක්තිමත් කිරීම සඳහා වසංගත ශරෝග විෙයා ආයතනශයහි
මඟ ශපන්වීම යටශත් ශසෞඛ්ය දවෙය නිලධ්ාරි රශේ තුළ
රනා නියැද පරීක්ෂාව ස්ථාපිත කරන ලදී.
XVIII. ඉන්ෆ්ලුශවන්සා ශරෝගය වැනි ශරෝග අශව්ක්ෂණය සමඟ
සබැඳි ශකොවිඩ් ආශව්ක්ෂණශේ රතිලලයක් ශලස
මිුවවන්ශගොඩ Brandix ආයතනශේ ශසේවකශයක් ශකොවිඩ්19 ආසාදත ශරෝගිශයක් ශලස 2020 ඔක්ශතෝබර් 04 දන
ගම්පහ දස්ත්රික් ශරෝහශල්දී හුනනාගන්නා ලදී. එහිදී වහාම
Brandix ආයතනය ෙැුවවත් කළ අතර, එම ආයතනශේ
ශරෝගී ශසේවකින් 99 ශෙශනකු PCR පරීක්ෂණයකට
භානනය කරන ලදුව, ඔවුන් අතුරින් සියයට 66ක පමණ
ශසේවක පිරිසක් ශකොවිඩ්-19 විරසය ආසාදත ශරෝගීන්
බවට හුනනාගන්නා ලදී. පසු දන (2020/10/05) Brandix
ආයතනශේ ශසේවකින්ශේ සාම්පල 1460ක් ශකොවිඩ්-19
හුනනා ගැනීශම් පරීක්ෂණය සඳහා ශයොමු කළ අතර ඉන්
සියයට 73කට ශකොවිඩ් 19 ආසාදත වී ඇති බවට තහවුරු
කරන ලදී. ශකොවිඩ්-19 ආසාදත ශරෝගීන් ශරෝහල් ගතකළ
අතර, ඔවුන්ශේ ආශ්රිතින් අනාවරණය කර ගන්නා ලදී.
පළමු ආශ්රිතින් නිශවස්හි නිශරෝධ්ායන ශහෝ ආයතනික
නිශරෝධ්ායන ක්රියාවලියට ශයොමු කරන ලෙ අතර, PCR
පරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී.
XIX. පතලියශගොඩ මාළු ශවශළඳ සැල ආශ්රිත ශකොවිඩ් ශපොකුර
හුනනා ගැනීමත් සමඟ මාළු ශවශළඳ ශපොශළහි සියලුම
ශසේවකින් සඳහා PCR පරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී. හුනනාගත්
ශකොවිඩ් ආසාදත ශරෝගීන් ශරෝහල් ශහෝ රතිකාර
මධ්යස්ථාන ශවත ශයොමු කරන ලදී. ආසාදත ශරෝගීන්ශේ
සමීප ආශ්රිතින් හුනනාශගන නිවාස නිශරෝධ්ායනය ශහෝ
ආයතනික නිශරෝධ්ායනය සඳහා ශයොමු කරන ලදී.
හුනනාගත් සියලුම සමීප ආශ්රිතින් නිශරෝධ්ායන
කාලසීමාව සම්පූර්ණ කිරීමට ආසන්න වූ විට ඔවුන්
සියලුශෙනා සඳහා PCR පරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී.
XX. ශකොවිඩ් ශරෝගීන්ශගන් එක්රැස් කරගත් ශතොරතුරු පාෙක
කර ගනිමින්, පතලියශගොඩ මාළු ශවශළඳ ශපොශළහි
ආශ්රිතින් ශවනත් දස්ත්රික්කවලින් හුනනා ගැනීම සඳහා
සිේධි විමර් නය කිරීශම් කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.
XXI. ශකොවිඩ්-19 සඳහා වන උ්ර ශලස අවොනම් ස්ථාන ඉලක්ක
කර ගනිමින් අහඹු ජ්රනා නියැද ලබා ගැනීශම් ක්රියාවලිය
ක්තිමත් කරන ලදී.
XXII. මතතකදී පතලියශගොඩ මාළු ශවශළඳ ශපොළ ශවත ගිය පිරිස්
සිටී නම් ඒ බැව් ළඟම පිහිටි ශසෞඛ්ය දවෙය නිලධ්ාරි
කාර්යාල ෙැුවවත් කරන ශලස ඉල්ලා නනමාධ්ය
ආධ්ාරශයන් මාධ්ය පණිවුඩ ලබාශෙන ලදී.

138

XXIII. සිේධි විමර් න කටයුතුවලදී කර්මාන්ත ාලා හා
ආයතනවල ශසේවය කරන ශකොවිඩ්-19 ආසාදත පුේගලින්
හුනනා ගැනීම සඳහා විශ ෂ
ේ අවධ්ානයක් ශයොමු කළ අතර,
ශරෝගය වයා්තත වීම වැළැක්වීම සඳහා වසංගතශව්දී
ක්රශමෝපායයන් සැලසුම් කිරීම සහ ක්රියාමාර්ගයන්
අුවගමනය කිරීම සඳහා ශසේවකින් සමඟ සම්බන්ධීකරණ
කටයුතු සිදු කරන ලදී.
XXIV. ආරක්ෂක හමුො නිලධ්ාරින් ශසේවය කරන ආයතනවල
ශකොවිඩ් ශපොකුරු ඇතිවීම වැළැක්වීමට සහ ශපොකුරු
වර්ධ්නය වීම අවම කිරීම සඳහා වඩා යහපත් වසංගතශව්දී
ක්රියාමාර්ගයන් සැලසුම් කිරීම සහ අුවගමනය කිරීමට එම
නිලධ්ාරින් සමඟ සාකච්ඡාවන් පවත්වන ලදී.
XXV. සියලුම පළමු ශපළ ආශ්රිතින් හුනනා ගැනීම සඳහා
ශකොවිඩ්-19 ආසාදත ශරෝගීන්ශේ ශරෝග ඉතිහාසයන් ලබා
ගැනීශම් කටයුතු අඛ්ණ්ඩව සිදු කරමින් පවතී. තව දුරටත්
ශරෝගය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ඔවුන්ව නිශරෝධ්ායනය
කරමින් සහ PCR පරීක්ෂණ සිදු කරමින් අොළ ශසෞඛ්ය
දවෙය නිලධ්ාරින් ෙැුවවත් කිරීම සිදු කරුව ලබි.
XXVI. ශකොවිඩ්-19 ශරෝගීන් හට රතිකාර සිදු කිරිම සඳහා අමතර
ශරෝහල් සහ රතිකාර මධ්යස්ථාන හුනනාශගන ඇත.
2020.11.09 දන වන විට හුනනාශගන ඇති මුළු ශරෝහල් සහ
රතිකාර මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව 52කි.

ගු චමින්ද විනේසිරි මහතා

(ைொண்புைிகுசைிந்தவிபஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු ඇමතිතුමියනි, එම පිළිතුර ලබා දීම ශවුවශවන්
ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මශේ
පළමුවැනි අතුරු ර ්නය ශමයි.
අශ්ත රට ශම් වසංගත තත්ත්වශයන් ගලවාගැනීම සඳහා
ආණ්ඩුව වි ාල ශවශහසක් ෙරනවා වාශේම, ගරු ශසෞඛ්ය
ඇමතිතුමියත් ඒ සඳහා වි ාල කාර්ය භාරයක් කරන බව අපි
ෙන්නවා. ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය කිව්වා, අශ්ත රශේ
පළමුවැනි ශකොවිඩ්-19 ශරෝගියා හමු වුශණ් 2020.01.27 කියලා.
ගරු කථානායකතුමනි, සාමානයශයන් පැවැති ආණ්ඩු විසින්
කරපු වැරැේෙ ශහෝ ඒ ආණ්ඩු අතින් වූ අතපසුවීම් සමහර ශවලාවට
භාරගත්තා, සමහර ශවලාවට භාර ශනොගත්තා කියලා අපි ෙන්නවා.
උොහරණයක් ව ශයන් පාස්කු ශබෝම්බ රහාර සිේධිය ෙක්වන්න
පුළුවන්. පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව තමි ඒ පිළිබඳ වගකිව
යුත්ශත්. ගරු ඇමතිතුමියනි, මා අහන්ශන් ශමයි. චීනශේ වූහාන්
නගරශයන් ආරම්භ වූ ශකොවිඩ්-19 විරසය ශලොව පුරා පැතිශරන
ශකොට එය අශ්ත ශම් පුංචි දවිනටත් ආවා.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, වශේ යන්ශන් නැතිව ර ්නය අහන්න.

ගු චමින්ද විනේසිරි මහතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விபஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු කථානායකතුමනි, ශපොඩ්ඩක් ඉන්න ශකෝ. ර ්නය තමි
අහන්ශන්. අෙ ර ්න සංඛ්යාව අටකට සීමා කරලාත් තිශබනවා.
[බාධ්ා කිරීම්] ර ්නය තමි අහන්ශන්. ඔබතුමන්ලාත් ර ්න අහපු
මන්ත්රීවරුශන්? මට ර ්නය අහන්න ඉඩ ශෙන්න. බය ශවන්න
එපා. අපි අහන්ශන්ත් ශකොවිඩ් මර්ෙනයට උෙව් කරන වැඩ
පිළිශවළක් ගැනි.
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ගරු කථානායකතුමනි, මා අසන ර ්නය ශමයි. ගරු
අමාතයතුමියනි, පළමුවැනි ශකොවිඩ් ශරෝගියා වාර්තා වන ශකොට
ඔබතුමන්ලාට තිබුශණ් සුළුතර ආණ්ඩුවක්. ශම් විරසය ලංකාවට
ඇතුළු වන්න රධ්ානම ශහේතුව වුශණ්, එශහම නැත්නම් අතපසුවීම
වුශණ් පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුශවන් කියලා මා කිව්ශවොත් ශයෝනනා කශළොත්- ඔබතුමියශේ පිළිතුර කුමක්ෙ?

ගු පවිත්රානද් ව වන්නි රච්ික මහත්මිය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொபதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු කථානායකතුමනි, මට ර ්නය පැහැදලි නැහැ.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ ශයෝනනාශවන් ඇති වැඩක්
නැහැ. ශකළින්ම ර ්නය අහන්න.

ගු චමින්ද විනේසිරි මහතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விபஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ර ්නය තමි ඇහුශව්. ශකොවිඩ්-19
විරසය ලංකාවට ඇතුළු වීම පිළිබඳ වගකීම භාරගත යුත්ශත්
යහපාලන ආණ්ඩුවෙ? ශමොකෙ, එවක ඔබතුමියලාට තිබුශණ්
සුළුතර ආණ්ඩුවක් ශන්? මහා ශලොකු ආණ්ඩුවක් තිබුශණ් නැහැ.
මන්ත්රීවරුන් සුළු සංඛ්යාවකශගන් යුත් ආණ්ඩුවක් තිබුශණ්. ශම්
විරසය ලංකාවට ඇතුළු වීම සම්බන්ධ්ව වගකිව යුත්ශත්
යහපාලන ආණ්ඩුවෙ, එශහම නැත්නම් එවක තිබුණු
ඔබතුමියලාශේ සුළුතර ආණ්ඩුවෙ?

ගු නහනෂා විතානනේ මහතා

(ைொண்புைிகு பஹசொ விதொனபக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ගරු කථානායකතුමනි, ලංකාවට පැමිණි පළමුවැනි ශකොවිඩ්19 වසංගත රැල්ල මර්ෙනය කිරීමට ගරු ඇමතිතුමිය රධ්ාන
සියලුශෙනාශේ උත්සාහයත් එක්ක ආණ්ඩුව ඉතා සාධ්නීය
පියවරක් ගත් බව අපි ෙැක්කා. ශෙවැනි රැල්ල ටිකක් අමාරුශවන්
මර්ෙනය කරගන්න යම්කිසි පියවර ගන්නා ශම් ශව්ලාශව්, අර
පළමුවැනි රැල්ල මැඩ පවත්වන්න ඉතා සක්රිය ොයකත්වයක් ලබා
දුන් පිරිස් ශම් අවස්ථාශව් එළියට ගිහින් තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම
විශ ේෂඥ දවෙය අනිල් නාසිංහ මැතිතුමා ශකොවිඩ් මර්ෙන කාර්ය
සාධ්ක බලකාශේවත් නැහැ.
දවෙය නයරුවන් බණ්ඩාර මැතිතුමාට ඉවත් ශවන්න කියන
ඉල්ලීමක් ගරු ඇමතිතුමිය කළා කියලා එතුමා කළ රකා යක්
ශම් ෙවස්වල සමාන මාධ්ය තුළ ර ාරය ශවන බව අපි ෙකිනවා.
එතුමා කළ රකා ය නිවැරදෙ, ශකොවිඩ් වසංගතය මැඩ
පවත්වන්න ගත් මූලික ක්රියාමාර්ගවල හිටපු එයට ක්තිය ලබා
දුන් කණ්ඩායම් පැත්තක තබා යන ශම් ගමන තුළ සාර්ථකත්වයක්
ෙකින්න පුළුවන් ශවිෙ කියා ගරු ඇමතිතුමියශගන් අසන ගමන්,
ශකොවිඩ් රැල්ල මර්ෙනය කිරීම සඳහා ශම් අය වැශයන් ශවන් කර
තිශබන මුෙල්වල රමාණවත්ෙ කියාත් ෙැන ගන්න කැමැතිි ගරු
කථානායකතුමනි.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා එකවර අතුරු ර ්න තුනක් ඇහුවා.

ගු පවිත්රානද් ව වන්නි රච්ික මහත්මිය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொபதவி வன்னிஆரச்சி)

ගු පවිත්රානද් ව වන්නි රච්ික මහත්මිය

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொபதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු කථානායකතුමනි, ශමය ශලෝකයටම බලපාන වසංගත
ශරෝගයක්. ශම්ක ආණ්ඩුවක වගකීමක් ශනොශවි. රශේ සියලු
ශේ පාලන පක්ෂවල අයශේ, ශේ පාලන නායකයන්ශේ
වගකීමක් තමි, ශකොවිඩ්-19 ශරෝගය මර්ෙනය කරන්න කටයුතු
කිරීම. ශම්ක ශගෝලීය වසංගත තත්ත්වයක්. ඒකි මට කියන්න
තිශබන්ශන්.

ගු චමින්ද විනේසිරි මහතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விபஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

මම අහපු ර ්නයට උත්තරය ශනොශවි, ඒක.

ගු පවිත්රානද් ව වන්නි රච්ික මහත්මිය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொபதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ඒක තමි උත්තරය.

ගු චමින්ද විනේසිරි මහතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விபஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ශම්ක ශගෝලීය ර ්නයක් කියන එක හරි. ඒත් ඔබතුමිය
ෙන්ශන් නැහැ, ශම් ර ්නයට වගකිව යුත්ශත් යහ පාලන ආණ්ඩුවෙ
කියන එක. නැත්නම් ඔබතුමන්ලාශේ ආණ්ඩුශව් වගකීමක්ෙ
කියන එක ඔබතුමිය පිළිගන්ශන් නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශෙවැනි
ගරු ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා අහනවා.
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අතුරු

ර ්නය

ගරු මන්ත්රීතුමා අහපු පළමුවැනි අතුරු ර ්නයට මම උත්තරය
දුන්නා, ගරු කථානායකුමනි.
එතුමා අහපු ටළඟ ර ්නයට උත්තර ශෙන්න පුළුවන්. එතුමා
විශ ේෂශයන්ම ශසෞඛ්ය අමාතයාං ශේ හිටපු අධ්යක්ෂ නනරාල්
දවෙය අනිල් නාසිංහ මැතිතුමා සම්බන්ධ්ශයුවත් ඇහුවා. ඒ
වාශේම එතුමා ශෙවැනි අතුරු ර න
් ය විධියට මතු කළා ශකොවිඩ්
ශරෝගය මර්ෙනය සම්බන්ධ්ශයන් ගත්ත ක්රියාමාර්ග. ශලෝකශේ
කවුරුත් ශනොෙන්නා දවරසයක් ගැන මුලදී ගත්ත ක්රියාමාර්ග
ශලෝකශේ රටවල් ෙැන් අුවගමනය කරන්ශන් නැහැ. ශලෝක
ශසෞඛ්ය සංවිධ්ානය තමි වසංගත ශරෝග පාලනය සම්බන්ධ්ශයන්
අපට උපශෙස් ශෙන ආයතනය. ශලෝක ශසෞඛ්ය සංවිධ්ානය තමි
ශම් ශරෝගය ශගෝලීය වසංගතයක් බවට නම් කශළේ. ශම් ශරෝගය
සම්බන්ධ්ශයන් තීන්දු ගන්ශන් ශලෝක ශසෞඛ්ය සංවිධ්ානයි. ඒ
කාලශේ ගත් තීන්දු අුවව මාස ගණනාවක් මුළු රටම වහලා
තිබ්බා. නමුත්, අෙ වන විට යම් කිසි ශරෝගි තත්ත්වයක් මතු වුණා
කියලා මුළු රටම වහන උපශේ යක්, guideline එකක් ශලෝක
ශසෞඛ්ය සංවිධ්ානශයන් අප ශවත ලබා ශෙන්ශන් නැහැ. ශමොකෙ,
ශම් දවරසයත් එක්ක තව අවුරුදු තුනහමාරක් ජීවත් ශවන්න
ශවනවා කියන නිසා. මුළු රටම හැම ොමත් වහලා තියන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. එො ගත්ත තීන්දුවලට අුවව ශනොශවි ෙැන්
ක්රියාමාර්ග ගන්ශන්.
මන්ත්රීතුමාශේ ශෙවැනි අතුරු ර ්නයට මම උත්තර ශෙන්නම්.
උසස්වීමක් විධියට දවෙය අනිල් නාසිංහ මැතිතුමා පරිසර
අමාතයාං ශේ ශල්කම් යටරයට පත් කරලා තිශබනවා. අශ්ත
අමාතයාං ශේ තිශබන COVID meeting එකට අපි ශමතැනින්
පසුව එතුමා දගටම කැඳවනවා. ඒක මම එො පාර්ලිශම්න්තුශව්දී
කිව්වා. මන්ත්රීතුමා අහපු තුන්වන අතුරු ර ්නයට උත්තරය මම
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[ගරු ගරු පවිත්රාශේවී වන්නිආරච්චි මහත්මිය]

කියන්නම්. නයරුවන් බණ්ඩාර මැතිතුමාට අමාතයාං ශයන් ෙැුවම්
දීලා තිබුණා මාධ්ය රකා ක විධියට කටයුතු කරන්න කියලා.
ගරු කථානායකතුමනි, අනිල් නාසිංහ මැතිතුමා පරිසර
අමාතයාං ශේ ශල්කම් යටරයට පත් වුණාට පස්ශසේ ඇමතිවරිය
විධියට මට සිේධ් වුණා, කැබිනේ මණ්ඩලයට ගිහිල්ලා
නීතයුවලවලව අලුතින් අධ්යක්ෂ නනරාල්වරශයක් පත් කරන්න. ඒ
සඳහා interview board එකක් පත් කරන්න සහ ඒ interview
board එක යටශත් interview කරන්න. ඒ interview board
එශකන් ලබා දුන් ලකුණුත් එක්ක නැවත කැබිනේ මණ්ඩලයට
යන්න මට සිේධ් වුණා. ඒ ආකාරයට කටයුතු කර ශගන යන
ගමන්, නව අධ්යක්ෂ නනරාල්වරශයක් පත් වන තුරු දවෙය
නයරුවන් බණ්ඩාර මැතිතුමා මාධ්ය රකා ක විධියට අපි ශකටි
කාලයකට පත් කරලා තිබුණා. ඒ අතරතුර, අලුත් අධ්යක්ෂ
නනරාල්වරයා පත් වුණ නිසා දවෙය නයරුවන් බණ්ඩාර
මැතිතුමාට මම කිව්වා, එතුමා මාධ්ය රකා ක විධියට කටයුතු
කරනවා කියලා. එවිට දවෙය නයරුවන් බණ්ඩාර මහතා
කැමැත්ශතන්ම කිව්වා, "මම අින් වනවා" කියලා. ඒක තමි
ශවච් ශේ.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙැන් මම අතුරු ර ්න හතරකට
උත්තර දුන්නා.

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මහතා

(ைொண்புைிகு பஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කථානායකතුමනි, රවාහන අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම
එම ර ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ශෙකක කාලයක් ඉල්ලා
සිටිනවා.

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිනයෝග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

බංගිරිය අපනයන සැකසුම් කලාපය:
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5. ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

අ්රාමාතය සහ මුෙල් අමාතය, බුේධ් ාසන, ආගමික හා
සංස්කතතික කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සංවර්ධ්න හා නිවාස
අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර ්නය - (2):
(අ)

(i)

බිංගිරිය අපනයන සැකසුම් කලාපශේ ශම් ෙක්වා
ගිවිසුම්ගතව ඇති ආශයෝනන සංඛ්යාව;

(ii)

එම ආශයෝනනවල වටිනාකම;

(iii)

එම ආශයෝනනවලින් ෙැනට වැඩ ආරම්භ කර ඇති
සංඛ්යාව;

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ර ්න අංක 3 - 94/2020 - (2), ගරු බුේධික පතිරණ
මන්ත්රීතුමා.

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ර ්නය අහනවා.

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මහතා (මහාමාර්ග අමාතය සහ
ණ්ඩු පාර්ශ්නවනේ ප්රධාාන සංවිධාායකුරමා

(ைொண்புைிகு பஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள்
அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்பகொலொசொனும்)

ශකොපමණෙ යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ආ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ?
பிரதை அமைச்சர் ைற்றும் நிதி அமைச்சர், புத்தசொசன, சைய
ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் அமைச்சர் ைற்றும் நகர
அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சருைொனவமரக்
பகட்டவினொ:
(அ) (i)

பிங்கிொிய
ஏற்றுைதி
தயொொிப்பு
வலயத்திற்குொியதொக இதுவமர மகச்சொத்திடப்
பட்டுள்ள
முதலீட்டு
உடன்படிக்மககளின்
எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்;

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

ගරු කථානායකතුමනි, අ්රාමාතය සහ මුෙල් අමාතය,
බුේධ් ාසන, ආගමික හා සංස්කතතික කටයුතු අමාතය සහ
නාගරික සංවර්ධ්න හා නිවාස අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම එම
ර ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ශෙකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

(ii)

பைற்படி
முதலீடுகளின்
யொததன்பமதயும்;

(iii)

பைற்படி முதலீடுகளில் இன்றளவில் பணிகள்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளவற்றின்
எண்ணிக்மக
யொததன்பமதயும்;

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිනයෝග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

නයෝජන

பிங்கிொிய ஏற்றுைதித் தயொொிப்பு வலயம்: முதலீடுகள்

தபறுைதி

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்பறல், ஏன்?

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ර ්න අංක 4 - 116/2020 - (2), ගරු තුෂාර ඉුනනිල් අමරශසේන
මන්ත්රීතුමා.

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනසනන මහතා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரபசன)

asked the Prime Minister and Minister of Finance,
Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs
and Minister of Urban Development and Housing:
(a) Will he inform this House (i)

the number of investments for which
agreements have been entered into, of the
Bingiriya Export Processing Zone up to
now;

(ii)

the value of those investments; and

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ර න
් ය අහනවා. මම ශ්රීලංගම
ගැන ර ්නයක් ඇහුශව්. එය කාලීන ව ශයන් වැෙගත් ර ්නයක්.
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(iii)

the number of investments, out of the
number mentioned above, that has begun
work at present?

(b) If not, why?
ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මහතා

(ைொண்புைிகு பஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කථානායකතුමනි, අ්රාමාතය සහ මුෙල් අමාතය,
බුේධ් ාසන, ආගමික හා සංස්කතතික කටයුතු අමාතය සහ නාගරික
සංවර්ධ්න හා නිවාස අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම ර ්නයට
පිළිතුර ශෙනවා.
(අ)

(i)

05 (පහි)

(ii)

ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 44.69ි.

(iii)

1 (එකි)

(ආ) අොළ ශනොශව්.

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් රශේ අවුරුදු 15කට පස්ශසේ
ආරම්භ කරපු අපනයන කලාපය විධියට බිංගිරිය අපනයන
සැකසුම් කලාපයට ශම් වනවිට ශඩොලර් මිලියන 44ක ආශයෝනන
ගිවිසුම්ගත වීම ගැන මම සතුටු වනවා. විශ ේෂශයන්ම මම
නිශයෝනය ඇමතිවරයා විධියට සිටියදී ශම් සඳහා ගිවිසුම්ගත
ශවන්න පුළුවන් වුණා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම කියනවා නම් ෙැන් ආශයෝනන
මණ්ඩලය සම්බන්ධ්ශයන් කටයුතු කරන්න ඇමතිවරශයක් නැහැ.
ඒ නිසා ආණ්ඩු පාර් ්වශේ රධ්ාන සංවිධ්ායකවරයා විධියට
ඔබතුමාට ශම් ර ්නවලට උත්තර ශෙන්න ටිකක් අපහසු ශවි.
ගරු ශනොන්ස්ටන් රනාන්දු ඇමතිතුමනි, ශම් ආශයෝනනවලින්
තුනකම ඉදකිරීම් කටයුතු බිංගිරිය අපනයන සැකසුම් කලාපශේ
ආරම්භ ශවලා තිශබනවා. හැබැි, ආශයෝනන තුනක ඉදකිරීම්
කටයුතු ෙැනට ආරම්භ වුණත් යටිතල පහසුකම් ඉතාම මන්ෙගාමීව
තමි සිදු වන්ශන්. ටශේ ඔබතුමන්ලා ඉදරිපත් කරපු අය වැය
ශල්ඛ්නශයන් ශම් බිංගිරිය අපනයන සැකසුම් කලාපය හා වැලිගම
අපනයන සැකසුම් කලාපය සඳහා අව ය පහසුකම් ශවුවශවන්
රුපියල් මිලියන 600කට ආසන්න මුෙල් රමාණයක් ශවන් කර
තිබීම ගැන මම එක් පැත්තකින් සතුටු වනවා. අශ්ත රනය යටශත්
මම මූලික ශවලා ආරම්භ කරපු බිංගිරිය අපනයන සැකසුම්
කලාපශේ වැඩ කටයුතු ශම් රනය විසින් ඉදරියට කරශගන යතම
සම්බන්ධ්වත් මා සතුටු වනවා.
ෙැන් ශම් යටිතල පහසුකම්වල මන්ෙගාමීභාවය නැති කරන්න
ඔබතුමන්ලාට යම් වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ෙ?
එතැන ගරු ඇමතිතුමාශේ අමාතයාං යට අයත් වැඩ ශකොටසකුත්
තිශබනවා. ඒ ශකොටස තමි මාර්ග ඉදකිරීම. ඒක කඩිනම් කිරීමට
වැඩ කටයුතු කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන්ෙ කියලා මම පළමුවැනි
අතුරු ර ්නශයන් අහනවා.

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මහතා

(ைொண்புைிகு பஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කථානායකතුමනි, මීට කලිුවත් ගරු නලින් බණ්ඩාර
නයමහ මන්ත්රීතුමා ශම් මාර්ගය හෙන එක ගැන ර ්නයක් අහලා
තිබුණා. අපි ශම් මාර්ගශේ fast-track කරලා තිශබනවා. හැකි
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ඉක්මනින් ශම් මාර්ගශේ වැඩ කටයුතු නිමා කරන්න අපි
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාත්
කුරුණතගල දස්ත්රික්කශේ; මාත් කුරුණතගල දස්ත්රික්කශේ.
ඔබතුමා හිටපු නිශයෝනය ඇමතිතුමා හැටියට ශම් වයාපතතිය
ආරම්භ කරපු එක ශලොකු ශෙයක්. අශ්ත ගරු අගමැතිතුමාත්
කුරුණතගල දස්ත්රික්කය තමි නිශයෝනනය කරන්ශන්. ඒ නිසා
ශමහි වැඩ කටයුතු ඉක්මනින් අවසන් කරලා, ශගශනන්න
පුළුවන් උපරිම ආශයෝනකයන් පිරිසක් ශගන ඒම තමි රනයක්
හැටියට අශ්ත බලාශපොශරොත්තුව. ශම්ක ශහොඳ වැඩක්. කවුරු
කළත්, එය ශහොඳ වැඩක් නම් අපි ඒකට සම්පූර්ණ සහශයෝගය
ලබා ශෙනවා.

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඔබතුමා ලබා දුන් එම පිළිතුරට ශබොශහොම ස්තුතිි. ශගොඩක්
ශවලාවට අපි ෙකින ශෙයක් තමි, සමහර ඇමතිවරු තමන්
ශනොකරපු වයාපතතිවලට උ්තපැන්න ශෙන්න යන එක. ගරු
ශනොන්ස්ටන් රනාන්දු ඇමතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ශවනවා, අශ්ත
රනය කාලශේ විශ ේෂශයන්ම මම මූලික ශවලා හෙපු බිංගිරිය
අපනයන සැකසුම් කලාපය සම්බන්ධ්ව ශබොශහොම ශගෞරවශයන්
කථා කිරීම ගැන.
ගරු ඇමතිතුමනි, ශෙවැනි කාරණය ශමයි. ශම් ආශයෝනන
කලාපශේ පළමුවැනි අදයරට අක්කර 485ක් තිශබනවා. එය
අක්කර 1,200ක් ෙක්වා වර්ධ්නය කරන්න පුළුවන් අතිෙැවැන්ත
අපනයන සැකසුම් කලාපයක්. කටුනායක අපනයන සැකසුම්
කලාපශේ තිශබන්ශන්ත් අක්කර 520ි. ෙැනට තිශබන අපනයන
සැකසුම් කලාප සියල්ලකම භූමි රමාණය අවසන් ශවලා
තිශබනවා. අශ්ත කාලශේ ආරම්භ කරපු බිංගිරිය අපනයන
සැකසුම් කලාපශේත්, හම්බන්ශතොට අපනයන සැකසුම්
කලාපශේත් විතරි ෙැනට ඉඩම් ඉතිරිව තිශබන්ශන්. නමුත් අපි
ෙන්නවා, ශම් අවස්ථාශව් ආශයෝනකයන්ශේ පැමිණීශම් යම්
රමාෙයක් තිශබන බව. ශම් අවස්ථාශව් රශේ තිශබන ශකොවිඩ් - 19
වසංගත තත්ත්වයත්, ශලෝකශේ තිශබන ශකොවිඩ් - 19 වසංගත
තත්ත්වයත් නිසා ආශයෝනකයන් එන්ශන් නැහැ. අපි ෙන්නවා,
අශ්ත කාලශේ ඉතාම අඩු මුෙලට තමි ආශයෝනකයන් සඳහා
බිංගිරිය අපනයන සැකසුම් කලාපශේ -

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තවම ඔබතුමාශේ අතුරු ර ්නය ඉදරිපත්
කශළේ නැහැ.

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

බිංගිරිය අපනයන සැකසුම් කලාපශේ ඉඩම් අක්කරයක්
ශඩොලර් 2,500කට ලබා දුන්නා, බදු පෙනම මත. ඒ නිසා ශම්
අපනයන සැකසුම් කලාපය දරි ගන්වන්න ආශයෝනකයන්ට තවත්
ශමොනවා ශහෝ පහසුකම් දීලා වැඩ කටයුතු කරන්නය කියලා
ඔබතුමාට මා ශයෝනනා කරනවා.

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මහතා

(ைொண்புைிகு பஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

එතුමාශේ ශයෝනනාව ඉතාම කාශලෝචිත ශයෝනනාවක්. ඒ
සම්බන්ධ්ශයන් මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඒ
සම්බන්ධ්ශයන් ක්රියා කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.
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පාර්ලිශම්න්තුව

මුලතිව් දිසනත්රික්කනේ නංන්න්ඩාන් වැව:
ප්රතිසංසනකරණය

146
நஞ்சுண்டொன் குளக்கட்டிலுள்ள அநொவசியைொன
ைரங்கமள
தவட்டி
அகற்றுவதற்கு
ைரக்
கூட்டுத்தொபனத்திற்கு
அனுைதி
வழங்கப்பட்டுள்ள
பபொதிலும்
பபொக்குவரத்துக்கொன
வீதி
பசதைமடந்துள்ளதனொல்
இதுவமர
அது
நமடமுமறப்படுத்தப்படவில்மல என்பமதயும்;

(iii)

முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தின் நஞ்சுண்டொன் குளம்:
புனரமைப்பு
NANJUNDAN TANK IN MULLAITIVU DISTRICT:
RECONSTRUCTION

126/2020
6. ගු චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

அவர் அறிவொரொ?
(ஆ) (i)

ஆதைனில், பைற்படி நஞ்சுண்டொன் குளத்தின்
புனரமைப்புப் பணிகளுக்கொக நிதி ஒதுக்கப்படும்
திகதி யொததன்பமதயும்;

(ii)

பபொக்குவரத்துக்கொன வீதி புனரமைக்கப்பட்டு,
பைற்படி குளத்தின் புனரமைப்புக்கொன பணிகள்
ஆரம்பிக்கப்படும் திகதி யொததன்பமதயும்;

(The Hon. Charles Nirmalanathan)

අ්රාමාතයතුමා සහ මුෙල් අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර ්නය - (2):
(අ)

(i)

මුලතිවු දස්ත්රික්කශේ, පුදුකුඩිඉරු්තපු රාශේශීය
ශල්කම් කාර්යාලයට අයත් රධ්ාන වැව් අතරින්
එකක් වන නංජුන්ඩාන් වැව රතිසංස්කරණය
කිරීමට පසුගිය රනය විසින් අුවමතිය ලබාදී, එයට
මිලියන 40ක මුෙල් රතිපාෙන ෙ ශවන්කරන ලෙ
නමුත්, අඛ්ණ්ඩව ඇෙ වැටුණු වර්ෂාව ශහේතුශවන්
ශමම රතිසංස්කරණ වැඩ කටයුතු සිදු ශනොකර
රතිපාෙන ආපසු යවා ඇති බවත්;

(ii)

ශමම වැව යටශත් ශබොශහෝ කුඹුරු හා ශගොඩඉඩම්
තිශබන අතර ්රාමීය නනතාව තම ජීවශනෝපාය
සඳහා ශමම වැව ශකශර් වි ව
් ාසය තබාශගන ඇති
බවත්;

(iii)

නංජුන්ඩාන්කුලම් වැව් බැම්ශම් තිශබන අනව ය
ගස් කපා ඉවත් කිරීම සඳහා ෙැව සංස්ථාවට
අුවමතිය ලබා දී ඇතත්, රවාහනය සඳහා මාර්ගය
අබලන් වී ඇති බැවින් ශමශතක් එය ක්රියාත්මක වී
ශනොමැති බවත්;

එතුමා ෙන්ශන්ෙ?
(ආ)

(i)

එශසේ නම්, ශමම නංජුන්ඩාන් වැව රතිසංස්කරණය
කිරීශම් වැඩ කටයුතු සඳහා මුෙල් ශවන්කරන දනය
කවශර්ෙ;

(ii)

රවාහනය සඳහා මාර්ගය පිළිසකර කර, ඉහත වැව
රතිසංස්කරණයට අොළ වැඩ කටයුතු ආරම්භ
කරන දනය කවශර්ෙ;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ඇ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ෙ?
பிரதை அமைச்சர் ைற்றும் நிதி அமைச்சருைொனவமரக்
பகட்டவினொ:
(அ) (i)

(ii)

முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தின் புதுக்குடியிருப்பு
பிரபதச தசயலொளர் பிொிவுக்குட்பட்ட பிரதொன
குளங்களில் ஒன்றொன நஞ்சுண்டொன் குளத்மத
புனரமைப்புச்
தசய்வதற்கொன
கடந்த
அரசொங்கத்தினொல் அங்கீகொரம் வழங்கப்பட்டு
அதற்கொக
40
ைில்லியன்
ரூபொ
நிதி
ஒதுக்கப்பட்டிருந்த பபொதிலும் ததொடர்ச்சியொக
தபய்துவந்த ைமழயின் கொரணைொக குறிப்பிட்ட
புனரமைப்புப் பணிகள் பைற்தகொள்ளப்படொைல்
ஒதுக்கைொனது திருப்பியனுப்பப் பட்டுள்ளது
என்பமதயும்;
இக்குளத்தின்
நீமரப்
தபறுகின்ற
தபருைளவிலொன வயல்களும் பைட்டு நிலங்களும்
கொணப்படுவபதொடு கிரொைிய ைக்கள் தைது
வொழ்வொதொரத்தின் தபொருட்டு இக்குளத்தின் ைீது
நம்பிக்மக மவத்துள்ளனர் என்பமதயும்;

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(இ)

இன்பறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Finance:
(a)

Is he aware that (i) the reconstruction work of the Nanjundan
Tank, which is one among the major tanks
belonging to the Pudukuduirippu Divisional
Secretay's Division of Mullaitivu District,
was not carried out as a result of the heavy
and continuous rains, in spite of the
financial allocation of Rs. 40 million made
by the former Government after granting
approval to the above reconstruction;
(ii) a large number of paddy fields and lands get
water from this tank and the rural people
are dependent on this tank for their
livelihoods; and
(iii) although the required approval has been
granted to the State Timber Corporation to
remove the unnecessary trees that grow
along the dam of the Nanjundank Tank, it
has not materialized owing to the
dilapidated state of the road used for
transportation?

(b) Will he inform this House (i)

if so, of the date on which financial
allocations will be made for the
reconstruction of the Nanjundan Tank; and

(ii)

the date on which the work related to the
reconstruction of the above tank will be
commenced after having repaired the access
road?

(c) If not, why?
ගු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා (මුදල් හා ප්රාේධාන
නවනළඳ නපොළ සහ රාජය වයවසාය ප්රතිසංසනකරණ රාජය
අමාතයුරමා

(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல் - நிதி, மூலதனச் சந்மத
ைற்றும் அரச
ததொழில்முயற்சி ைறுசீரமைப்பு இரொஜொங்க
அமைச்சர்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money
and Capital Market and State Enterprise Reforms)

ගරු කථානායකතුමනි, අ්රාමාතය සහ මුෙල් අමාතයතුමා
ශවුවශවන් මා එම ර ්නයට උත්තර ශෙනවා.
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(i)

රතිපාෙන ආපසු හරවා යවා ශනොමැත. ශමම
වයාපතතිය සඳහා ක්ශෂේත්ර අධ්යයනයක් මුලතිව්
දස්ත්රික් ශල්කම් ඇතුළු අොළ නිලධ්ාරින් විසින්
සිදුකර ඇති අතර එම අධ්යයන වාර්තාවට අුවව
එම වැව රතිසංස්කරණය කිරීශම්දී ශලොකු කුඩා
ගස් 1,200ක් පමණ කපා ඉවත් කිරීමට සිදු වන බව
හුනනාශගන ඇත. එම ගස් ඉවත් කිරීම මන්න්
සිදුවන පාරිසරික බලපතම මත අොළ ආයතන
මන්න් එම ගස් ඉවත් කිරීමට අව ය අුවමැතිය
ලබා ගැනීම අපහසු වී ඇත. එබැවින් ගරු
මන්ත්රීතුමාශේ ඉල්ලීම මත වැව රතිසංස්කරණය
කිරීම සඳහා ශවන් කරන ලෙ රුපියල් මිලියන 40ක
මුෙල ශයොෙවා මාර්ග සංවර්ධ්න වයාපතති 4ක් සිදු
කිරීමට මුලතිව් දස්ත්රික් ශල්කම් විසින් කටයුතු කර
ඇත.

(ii)

ශසෞභාගයශේ ෙැක්ශමහි ෙක්වා ඇති පරිද,
තාක්ෂණය හා මුසුවන අශ්ත ශගොවිතැන හා තිරසර
පරිසරය යන රතිපත්ති පෙනම් කරශගන ශම් සඳහා
සුදුසු ක්රමශව්ෙ අධ්යයනය කිරීශමන් පසුව ශමම
වැව රතිසංස්කරණය
කළ යුතු බැවින්, ඒ
සම්බන්ධ්ශයන් අොළ අං ශවත ශයොමු කිරීම සිදු
කළ යුතු බව ෙන්වා සිටිමි.

(iii)

ඉහත (අ) (i) පිළිතුර අුවව අොළ ශනොශව්.

(i)

ඉහත (අ) (i) පිළිතුර අුවව අොළ ශනොශව්.

(ii)

ඉහත (අ) (i) පිළිතුර අුවව අොළ ශනොශව්.

(ඇ) පැන ශනොනඟී.

ගු චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා

(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. Charles Nirmalanathan)

நன்றி. தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கபள, முல்மலத்தீவு
ைொவட்டத்தின்
புதுக்குடியிருப்புப்
பிரபதச
தசயலகத்திற்குட்பட்ட இந்த நஞ்சுண்டொன் குளப் பிரபதசத்தில்
30 வருடங்களுக்கு முன்னர் ைக்கள் விவசொயம் தசய்திருந்தனர்.
யுத்தம் கொரணைொகத்தொன் அங்பக ைரங்கள் வளர்ந்திருந்தன.
நீங்கள் கூறியவொறு அந்தக் குளத்திமனப் புனரமைப்பதற்கு 40
ைில்லியன்
ரூபொ
ஒதுக்கப்பட்டபபொதும்,
அதமனச்
புனரமைப்புச் தசய்ய முடியொததன்று அந்தப் பணம் ைொவட்ட
அரசொங்க
அதிபொினொல்
பவறு
திட்டத்திற்குப்
பயன்படுத்தப்பட்டது.
ஆனொல்,
1,200
ைரங்கமள
தவட்டுவதற்குொிய
அனுைதி
முன்னொள்
ஜனொதிபதி
மைத்திொிபொல
சிறிபசன
அவர்களிடைிருந்து
தபறப்பட்டிருக்கின்றது.
முல்மலத்தீவு
ைொவட்டத்தின்
தடட்பொனொவில் விவசொயக் கொணிகள் இருக்கின்றன. தகௌரவ
அமைச்சர் அவர்கபள, 2021ஆம் ஆண்டிலொவது அந்தக்
குளத்மதப் புனரமைப்பதற்கொன ஆரம்ப கட்ட பவமலகமள
முன்தனடுத்தொல், அங்பக பைட்டுநிலப் பயிர்ச்தசய்மகயிமன
பைற்தகொள்வதன்மூலைொகக்
கிட்டத்தட்ட
1,300
குடும்பங்களினுமடய
வொழ்வொதொரத்மத
முன்தனடுத்துச்
தசல்லவதற்கு
வழிவகுக்கும்.
ஆனொல்,
நீர்தொன்
பிரச்சிமனயொகவிருக்கின்றது. எனபவ, தகௌரவ அமைச்சர்
அவர்கபள, இந்தக் குளத்மதப் புனரமைப்புச் தசய்வதற்கு
நடவடிக்மக எடுக்க முடியுைொ?

that you expressed the need once again, we will certainly
look into that and take necessary steps for it to be
expedited.
ගු චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා

(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. Charles Nirmalanathan)

நன்றி. தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கபள, நொன் ைீண்டும் அது
ததொடர்பொகச்
தசொல்ல
விமளகின்பறன்.
ஏதனன்று
தசொன்னொல், இந்தக் குறித்த குளம் அமைந்திருக்கின்ற
விஸ்வைடு, தரட்பொனொ பிரபதசங்களிலிருக்கின்ற கிட்டத்தட்ட
80
சதவீதைொன
ைக்கள்
யுத்தத்தொல்
முழுமையொகப்
பொதிக்கப்பட்டவர்களொக இருக்கின்றொர்கள். தநற்தசய்மக
பைற்தகொள்வதற்கொன கொணி அவர்களிடம் இருக்கின்றது.
அன்றொட உணவுத்பதமவக்கொன தநல்மலத் தொபை உற்பத்தி
தசய்து தகொள்வதற்கொக, அந்தக் குளத்மதப் புனரமைத்துத்தர
பவண்டுதைன்று அவர்கள் என்னிடம் பகட்டிருந்தொர்கள்.
விடுதமலப்புலிகள்
இருந்திருந்தொல்
அந்தக்
குளம்
புனரமைக்கப்பட்டிருக்குதைன்ற நிமலப்பொடும் அந்த ைக்கள்
ைத்தியில் இருக்கின்றது. அந்தக் குளத்மதப் புனரமைப்புச்
தசய்வதன் பிரதொன பநொக்கம் 1,300 குடும்பங்களினுமடய
வொழ்வொதொரத்மத
பைம்படுத்துவதொகுதைன்பமத
நொன்
உங்களுக்கு
ைீண்டும்
வலியுறுத்த
விரும்புகின்பறன்.
நிச்சயைொக நீங்கள் இதற்கு நடவடிக்மக எடுப்பீர்கள் என்று
நொன் நம்புகின்பறன்.

ගු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal)

Thank you very much for raising that Supplementary
Question, Hon. Member. As you know, originally, money
had been allocated for the tank. But, subsequently, it had
been shifted as a result of the requests of the stakeholders
of that area, including yourself.
However, now that you made this request once again,
we will certainly look into that and see whether it could
be done. Newly, money will have to be allocated because
the previous sum that was allocated had been shifted to
other projects as a result of the delay by the
environmental agencies.
Once again, we will have to discuss with the
environmental agencies and get their permission and
thereafter, we will be able to restore this tank. We
understand the need for it; we understand your request.
But, certainly, we will have to go through the procedures
in order to do that and I can assure you that we will look
into that.

ශ්රී සංෝනබෝධි මහා විදයාලය: නගොඩනැල්ල්ල
අලුත්වැඩියා ිරීමම
ஸ்ரீ சங்கபபொதி ைகொ வித்தியொலயம்: கட்டடப்
புனர்நிர்ைொணம்

SRI SANGHABODHI MAHA VIDYALAYA: RENOVATION OF
BUILDING

151/2020

ගු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා

7. ගු එසන.එම්. මරික්කාර් මහතා

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal)

(The Hon. S.M. Marikkar)

(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்)

Thank you, Hon. Member. We will certainly look into
that. As you quite rightly said, the money that was
previously allocated had been utilized for a different
purpose in consultation with the stakeholders. But now

(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்)

අධ්යාපන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර ්නය- (1):
(අ)

(i)

ශකොළඹ 14, ශ්රී සංඝශබෝධි මහා විෙයාලශේ ඇති
ශතමහල් ශගොඩනැන්ල්ශල් වහලය දරාපත්ව එහි
ශකොටසක් කඩා වැටී ඇති බවත්;
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා]

(ii)
(ii)

ඒ ශහේතුශවන් සිසු ෙරුවන් අනාරක්ෂිතභාවයට පත්
වී ඇති බවත්;

එතුමා ෙන්ශන්ෙ?
(ආ) ශම් සම්බන්ධ්ශයන් අධ්යාපන අමාතයාං ය ශගන ඇති
පියවර කවශර්ෙ යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ?
கல்வி அமைச்சமரக் பகட்டவினொ:
( அ) (i)

தகொழும்பு
14,
ஸ்ரீ
சங்கபபொதி
ைகொ
வித்தியொலயத்தின் மூன்று ைொடிக் கட்டிடத்தின்
கூமர பழுதமடந்து அதன் ஒரு பகுதி உமடந்து
வீழ்ந்துள்ளது என்பமதயும்;

(ii) அதன் கொரணைொக ைொணவர்கள் பொதுகொப்பற்ற
நிமலக்கு ஆளொகியுள்ளனர் என்பமதயும்;
அவர் அறிவொரொ?
( ஆ) இது ததொடர்பில் கல்வி அமைச்சு பைற்தகொண்டுள்ள
நடவடிக்மககள் யொமவதயன்பமத அவர் இச்சமபக்கு
அறிவிப்பொரொ?
( இ) இன்பறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a)

(ආ) අොළ ශනොශව්.
(ඇ) අොළ ශනොශව්.

ගු එසන.එම්. මරික්කාර් මහතා
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පළමුවන අතුරු ර ්නය ශමයි.
ගරු රානය අමාතයතුමනි, තමුන්නාන්ශසේලාශේ "ශසෞභාගයශේ
ෙැක්ම" රතිපත්ති රකා ශේ තිබුණා, "අවුරුදු පහක් ඇතුළත
නාතික පාසල් ෙහසක් හෙනවා, පළමුවන අවුරුේශේ නාතික පාසල්
123ක් හෙනවා" කියලා. ටශේ වන විට ඔබතුමන්ලාශේ
නනාධිපතිතුමා පත් ශවලා අවුරුේෙක් වුණා. තවම නාතික පාසලක්
හෙනවා තියා ඒ ගැන හිතලාවත් නැහැ. ශකොවිඩ් වසංගතය නිසා
හෙන්න බැහැ කියමු. අඩුම තරමින් තවම එක නාතික පාසලක්වත්
ගැසේ කරලා නැහැ ශන්. මම එශහම කියන්න ශහේතුව ශම්කි. මම
ශම් සඳහන් කළ පාසල පිහිටා තිශබන්ශන්ත් උතුරු ශකොළඹ
ආසනශේ. අෙ ශෙවැනි ශකොවිඩ්-19 රැල්ල වැඩිපුර තිශබන්ශන්ත්
උතුරු ශකොළඹ. උතුරු ශකොළඹ කියන්ශන්, එක නාතික
පාසලක්වත් නැති, ඉස්පිරිතාලයක්වත් නැති ආසනයක්. මම
ෙැක්කා, අගමැතිතුමා උතුරු ශකොළඹ ගැන කියනවා. ඉදරි කාලශේ
හෙන නාතික පාසල් 123න් අඩු ගණශන් 1ක් ශහෝ උතුරු ශකොළඹ
හෙන්න තමුන්නාන්ශසේලා කටයුතු කරනවාෙ? අලුතින් හෙන්න,
එශහම නැත්නම් තිශබන පාසලක් නාතික පාසලක් බවට පත්
කරන්න වැඩ සටහනක් ක්රියාත්මක කරන්න තමුන්නාන්ශසේලා
කැමැතිෙ?

Is he aware (i)

(ii)
(b)

සිසුන් අනාරක්ෂිත ශනොවන ආකාරයට පන්ති
පවත්වන ශලස උපශෙස් දී ඇත.

that the roof of the three-story building of
Sri Sanghabodhi Maha Vidyalaya,
Colombo 14 is in a dilapidated state and a
part of the roof has collapsed; and
that the safety of the students has been
threatened owing to the said situation?

Will he inform this House of the steps that have
been taken by the Ministry of Education in this
regard?

(c) If not, why?
ගු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද සිල්වා මහතා

ගු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு பியல் நிஷொந்த த சில்வொ)

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් වන විට නාතික පාසල්
ශගොඩනැඟීශම් කටයුත්ත සඳහා අව ය කටයුතු ූ ොනම් කරලාි
තිශබන්ශන්. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වාශේම ඔබතුමාශේ ආසනයට
නාතික පාසලක් ලබා දීමටත් ශම් දනවල සාකච්ඡා කරශගන
යනවා. ඒ නිසා ගැටලුවක් ඇති වන එකක් නැහැ.

ගු එසන.එම්. මරික්කාර් මහතා
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශෙවැනි අතුරු ර ්නය ගරු
ගයන්ත කරුණාතිලක මන්ත්රීතුමා අහනවා.

(ைொண்புைிகு பியல் நிஷொந்த த சில்வொ)

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා
එම ර ්නයට පිළිතුර ලබා ශෙනවා.
(අ)

(i)

ශමම
ශතමහල්
ශගොඩනැගිල්ශල්
වහල
අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා 2020 වසශර් බස්නාහිර
පළාත්
සංවර්ධ්න
අරමුෙලින්
අංක
N207561121002 ෙරන වයාපතතිය යටශත් රුපියල්
මිලියන තුනක රතිපාෙන ශවන් කර ඇති අතර,
ෙැනටමත් එහි මූලික කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2020.10.29 වන දන ශම් සඳහා ශටන්ඩර්
කැඳවා තිශබනවා. ශකොන්ත්රාත්තුව රොනය කිරීම සඳහා අව ය
කටයුතු සිදු කර තිශබනවා.

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාශේ අවසරය ඇතිව, ශම්
දනවල පැන නැඟී ඇති ර ්නයක් ගරු රානය ඇමතිතුමා ශවත
ශයොමු කරන්න මා කැමැතිි.
ශකොශරෝනා වසංගතය නිසා පාසල් ෙරුවන්ශේ ආරක්ෂාව
ගැන හිතලා මාස ගණනක් පාසල් වහන්න ශවලා තිශබනවා. එම
ෙරුවන්ට අධ්යාපනය ලබා ශෙන්න රූපවාහිනී වැඩ සටහන්වලින්
වාශේම, online ක්රමයට උගන්වන්න ගුරුවරු ශබොශහොම
කැපවීමකින් ක්රියා කරනවා. ඇත්ත ව ශයන්ම අපි ආණ්ඩුවක්
හැටියට ඒ ෙවස්වල ෙරුවන්ට Tablet යන්ත්ර ලබා ශෙන්න ශබොශහෝ
උත්සාහ ගත්තා. ශේ පාලන අවස්ථාවාෙය නිසා ඒ කටයුත්ත අපට
මඟ හැරුණා. ශම්වා ශහොඳ ශේවල්, ශම්වා ශකශරන්න ඕනත
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ශේවල්. හැබැි, ගරු කථානායකතුමනි, නිෙහස් අධ්යාපනය
තිශබන රශේ අෙ යම් අසමතුලිතතාවක් ඇතිශවලා තිශබනවා.
සමහර ෙරුවන් ඉන්න පළාත්වලට සිේනල් නැහැ, සමහර
ෙරුවන්ට දුරකථනයක් නැහැ. තවත් සමහර ෙරුවන්ට ඒ සඳහා
අව ය data ගන්න මුෙල් නැහැ. ඒ වාශේම ෙරුවන්
ශෙතුන්ශෙශනක් සිටින ශෙමව්පියන්ට ෙරුවන්ට අව ය දුරකථන
පහසුකම් සපයන්න බැරිශවලා තිශබනවා. අන්තිමට ඔක්ශකෝම
ෙරුශවෝ එකම ර ්න පත්රයට තමි උත්තර ලියන්ශන්. නිෙහස්
අධ්යාපනය තිබුණාට අෙ අසමතුලිතතාවක් ඇතිශවලා තිශබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් පිළිබඳව රනය යම් අවධ්ානයක් ශයොමු
කරලා එම සහන ලබා ශෙන්න කල්පනා කර තිශබනවාෙ කියලා
ශම් ගරු සභාව ෙැුවවත් කරන්න කියා ඉල්ලනවා.

ගු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு பியல் நிஷொந்த த சில்வொ)

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාශේ රකා ශේ යම් සතයයක්
තිශබනවා. ශමොකෙ, අෙ වන විට අධ්යාපනය ලබන ෙරුවන්
ශකොවිඩ්-19 ශගෝලීය වයසනයත් එක්ක ඉතාම අපහසුතාවට
පත්ශවලා තිශබනවා. ශකොශහොම නමුත් රනයක් හැටියට අපට
ශලොකු වගකීමක් තිශබනවා, ෙරුවන්ට නිවැරැද අධ්යාපනයක් ලබා
ශෙන්නට අව ය කරන කටයුතු ූ ොනම් කරන්න. අෙ වන විට අපි
සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා, පාසල් වාරය පටන් ගන්ශන් කවොෙ
කියලා. ඒ වාශේම අපි විධිමත් පාසල් අධ්යාපනය ගැන විතරක්
ශනොශවි, ශපර පාසල වාශේම, පිරිශවන් අධ්යාපනය පිළිබඳවත්
අවධ්ානය ශයොමු කරලා තිශබනවා. අෙ ගරු ජී.එල්. පීරිස්
ඇමතිතුමා ශම් සම්බන්ධ්ශයන් නනාධිපති ශල්කම් කාර්යාලශේ
සාකච්ඡාවක නිරත ශවලාි ඉන්ශන්.

8.ගු නමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා

(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

අ්රාමාතය සහ මුෙල් අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර ්නය - (1) :
(අ)

වර්ෂ 2015 සිට 2019 ෙක්වා එක් එක් වර්ෂය තුළ (i)

ශ්රී ලංකාවට ආනයනය කළ ඉශලක්ශරොනික
උපකරණ රමාණය ශකොපමණෙ;

(ii)

එම ඉශලක්ශරොනික උපකරණ ආනයනය කළ
රටවල් කවශර්ෙ;

(iii)

එම ඉශලක්ශරොනික උපකරණ ආනයනය කළ
සමාගම් කවශර්ෙ;

යන්න ශවන් ශවන් ව ශයන් එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ආ) උක්ත කාලසීමාව තුළ ශ්රී ලංකාවට ඉශලක්ශරොනික
උපකරණ ආනයනය කිරීම සඳහා වැය වූ මුළු මුෙල
ශකොපමණෙ යන්නත් එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ?

(ii)

பைற்படி
இலத்திரனியல்
உபகரணங்கள்
எந்ததந்த
நொடுகளிலிருந்து
இறக்குைதி
தசய்யப்பட்டன என்பமதயும்;

(iii)

பைற்படி
இலத்திரனியல்
இறக்குைதி
தசய்த
யொமவதயன்பமதயும்;

உபகரணங்கமள
கம்தபனிகள்

( ஆ) பைற்படி
கொலப்பகுதியில்
இலங்மகக்கு
இலத்திரனியல்
உபகரணங்கமள
இறக்குைதி
தசய்வதற்கொகச் தசலவொகிய தைொத்தத் ததொமக
எவ்வளதவன்பமதயும்
அவர்
இச்சமபக்கு
அறிவிப்பொரொ?
( இ) இன்பறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Finance:
(a)

Will he inform this House, separately, pertaining
to each year during the period from 2015 to
2019 (i)

the quantity of electronic items imported
into Sri Lanka;

(ii)

the countries from which those electronic
items were imported; and

(iii)

the companies which imported those
electronic items?

(b)

Will he also inform this House of the total
expenditure of importing electronic items into Sri
Lanka during the period concerned?

(c)

If not, why?

IMPORT OF ELECTRONIC ITEMS FROM 2015-2019: DETAILS
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இலங்மகக்கு
இறக்குைதி
தசய்யப்பட்ட
இலத்திரனியல்
உபகரணங்களின்
அளவு
யொததன்பமதயும்;

தனித்தனியொக அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

2015-2019 දක්වා ඉනලක්නරොනික කපකරණ
නයනය: විසනතර

2015-2019 வமர இலத்திரனியல் உபகரணங்களின்
இறக்குைதி: விபரம்

(i)

ගු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal)

ගරු කථානායකතුමනි, අ්රාමාතයතුමා සහ මුෙල් අමාතයතුමා
ශවුවශවන් මම එම ර ්නයට පිළිතුර ලබා ශෙනවා.
(අ)

(i)

ඇමුණුම 01හි ෙක්වා ඇත.

(ii)

ඇමුණුම 02හි ෙක්වා ඇත.

(iii)

ඇමුණුම 03හි ෙක්වා ඇත.

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.
(ආ) ඔව්, මුළු මුෙල රුපියල් 961,250,042,980ි. (රුපියල්
මිලියන 961,250)
(ඇ) පැන ශනොනඟී.

ගු නමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා

(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)
பிரதை அமைச்சர் ைற்றும் நிதி அமைச்சருைொனவமரக்
பகட்டவினொ:
( அ) 2015 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு
வமரயிலொன ஒவ்தவொரு வருடத்திலும் -

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පළමු අතුරු ර ්නය ශමයි.

—————————
* පුසනතකාලනේ තබා ඇත.

நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.

Placed in the Library.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ශමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා]

රුපියල් බිලියන 961ක් කියන්ශන් ඉතා වි ාල මුෙලක්. ශම්
උපකරණ ආනයනය සඳහා සාමානයශයන් වර්ෂයකට ගත්ශතොත්
රුපියල් බිලියන 250ක පමණ මුෙලක් වැයකර තිශබනවා.
ශලෝකශේ ශබොශහෝ රටවල ශම්වා නැවත රති ්රීයකරණය කර
reuse කිරීශම් වැඩ පිළිශවළ ආරම්භ කර තිශබනවා. ගරු රානය
ඇමතිතුමනි, අශ්ත ආනයන සීමා කර තිශබන ශම් කාලය තුළදී
ශම්වා රති ්රීයකරණය කරන වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක
වනවාෙ?
ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශෙශවනි අතුරු ර ්නයත් ශමයට
සම්බන්ධ් කරන්නම්. ෙැන් එශහම රති ්රීයකරණය කරන සමහර
ආයතන ලංකාශව් තිශබනවා. ඒවා දරිගැන්වීම සඳහාත්
ඔබතුමන්ලා කල්පනා කර තිශබනවාෙ කියලා මම ෙැනගන්න
කැමැතිි.

ගු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal)

ගරු කථානායකතුමනි, එම ර ්නය ඉතා වැෙගත් ර ්නයක්.
ශමවැනි වි ාල මුෙල් රමාණයක් වැයකර අපි ශම් රටට ආනයනය
කර තිශබන එම උපකරණ රති ්රීයකරණය කරන්න පුළුවන් නම්
ඒක ඉතා වැෙගත්. එතශකොට ඉදරිශේදී කරන වයාපාරයකට,
එශහම නැත්නම් වයාපතතියකට ඒ උපකරණ raw material එකක්
හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම එතුමාශේ ඒ කාරණය ගැන
විවිධ් අං සමඟ සාකච්ඡා කරලා කටයුතු කරන්න කැමැතිි
කියන එකත් කියන්න අව යි.
ෙැනට එශහම recycle කිරීශම් සමාගම් ගැන මම ෙැුවවත්
නැහැ. ඒ වුණත් අපි ඒකටත් ශයොමු විය යුතුි කියන කරුණත් මම
පිළිගන්නවා.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්ත්රීතුමා.

ගරු සභානායකතුමාත් ගරු සභාශව් සිටින ශම් ශමොශහොශත්
අපි රනයට කියන්ශන්, ඒ හිරශගෙරින් එම නිශරෝධ්ායන
මධ්යස්ථානය අින් කරන්න කියන එකි. This is not a proper
place for a quarantine centre. It is in the heart of the town.
On the one hand you get the railway station and on the other
the market and the bus stand.

අශනක් එක, එම ස්ථානශේ 50 ශෙශනක් විතර වැඩ කරනවා.
ඒ අය දනපතා කතම කන්න, ශගවල්වලට බඩු ගන්න නගරයට
එනවා. ශම්ක හරි ර ්නයක්. මම හිතන විධියට ශම් ගැන කැබිනේ
මණ්ඩලයවත් කථා කරන්න ඕනත. මුලින් කිව්ශව් එතැනට 100
ශෙශනක් ශගශනනවා කියලාි. නමුත් ෙැන් වනවිට 800 ශෙශනක්
ශගනැල්ලා.

ෙන්ත ධ්ාතුන් වහන්ශසේ වැඩ සිටින නගරය ශම් වාශේ
අනතුරකට ලක් කරන එක ගැන ඇත්තව ශයන්ම අපි
ශබෞේධ්යන් හැටියට කම්පා ශවනවා. ලංකාව පුරා ශහොඳට ඉඩම්
තිශබන ස්ථාන ගණනාවක් තිශබනවා. So, it is a time bomb;
ශම්ක කාල ශබෝම්බයක්. ශම්ශකන් මුළු ුවවරටම ශම් වසංගතය
වයා්තත ශවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමාශේ
මැදහත්වීශමන් ශම් ගැන අෙ ශහට විසුනමක් ලබා ශෙි කියා මම
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.

Sir, there is one more thing. අශ්ත රිසාඩ් බදයුදීන්
මන්ත්රීතුමා ගැන ශෙයක් කිව යුතුි. එතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට
ශගන්වන්න කියලා අපි ඔබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කළා, පක්ෂ
නායක රැස්වීශම්දී. එතැනදී යම් යම් ර ්න ගැන ඔබතුමා කිව්වා.
එතුමා ෙැන් ඉන්ශන් ශකොවිඩ් ශගොශඩ්. එතුමා ශකොවිඩ් ශගොශඩ්
ඉන්ශන්! අශනක් එක, අශනක් මන්ත්රීවරුන් උත්සවවලට අරශගන
එනවා. පිල්ශලයාන් මන්ත්රීතුමාත් remand එශක් ඉන්ශන්. නමුත්
අපි ෙැක්කා, එතුමා නැශඟනහිර පළාශත් උත්සවයකට අරශගන
ගිහින් තිබුණු බව. එමනිසා ඒක අසාධ්ාරණි ශන්. ඔබතුමා තමි
මන්ත්රීවරුන්ශේ අිතිවාසිකම් රකින්න ඕනත. අපට ශම් ගැන
කියන්න ඔබතුමා හැර ශවන ශකශනක් නැහැ.

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, මට ශම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඇත්තව ශයන්ම මම අෙ ඉදරිපත්
කරන්න යන්ශන්, මහුවවර නගරයට බලපාන ර ්නයක්.
ශබෝගම්බර පැරණි හිරශගෙර අශ්ත රනය කාලශේ හිස් කළා. හිස්
කරලා ඒක සංවර්ධ්නය කරන්න සැලැස්මක් හො තිබුණා. කඩ
සා්තපු, සිනමාහල්, එළිමහන් රංග පීා, හස්ත කර්මාන්තවලට කුටි
යනාදී ව ශයන් ශවන් කරලා, ෙවසක් ගත කරන්න පුළුවන්
ආකාරයට අපි එහි සැලැස්ම හො තිබුණා. නමුත් ෙැන් ඒ හිරශගෙර
නිශරෝධ්ායන මධ්යස්ථානයකට පරිවර්තනය කරලා. මම ශපශර්ො
press conference එකක් තියලා ඒ ගැන කිව්වා. ඇත්තව ශයන්ම
ශම්ක කාල ශබෝම්බයක්; it is a time bomb. මහුවවර නගරය මැෙ
ශම් හිරශගෙර තිශබන්ශන්. එක පැත්තකින් මාර්කේ එක, අශනක්
පැත්ශතන් බස් නැවතුම් ශපොළ හා දුම්රිය ශපොළ වශේම ශතොග
ශවශළඳ ශපොළ. ටශේ රාත්රිශේ එතැන සිටි ශකොවිඩ් ආසාදතයන්
පැනලා ගිහිල්ලා. එක්ශකශනකුට ශවඩි තියලා, එක්ශකශනක් මිය
ගිහින්, එක්ශකශනක් ශරෝහල්ගත කරලා, කිහිප ශෙශනක් ආගිය
අතක් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ශම් ස්ථානය නිශරෝධ්ායන
මධ්යස්ථානයකට ශකොශහත්ම සුදුසු නැහැ. ශම්ක තිශබන්ශන්
නගරය මැෙ.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ ර ්නය අපි බන්ධ්නාගාර ශකොමසාරිස්තුමාට ෙන්වා
තිශබනවා.

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

එක මන්ත්රීවරයකුට එක විධියකටත්, තවත් මන්ත්රීවරයකුට
තවත් විධියකටත් සලකන එක වැරැදි ශන්. පින්තූරයක් ොලා
තිශබනවා මම ෙැක්කා, පිල්ශලයාන් මන්ත්රීතුමා උත්සවයකට
ගිහිල්ලා ශමොකක්ශෙෝ විවතත කරනවා.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මා හිතන
මඩකලපුශව්.

හැටියට,

පිල්ශලයාන්

මන්ත්රීතුමා

ඉන්ශන්
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ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ ශකොශහේ වුණත්, රිමාන්ඩ් එශක් ශන් ඉන්ශන්. ඔබතුමා
කථානායකවරයා හැටියට මන්ත්රීවරුන්ශේ අිතිවාසිකම් ආරක්ෂා
කරන්න ඕනත. අශ්ත රිසාඩ් බදයුදීන් මන්ත්රීතුමා ශසෞඛ්ය
නිශරෝධ්ායන නීති රීති යටශත් ශහෝ පාර්ලිශම්න්තුවට රැශගන
එන්න. නැත්නම්, අසාධ්ාරණි ශන්. ගරු කථානායකතුමනි,
මන්ත්රීවරුන්ශේ ආරක්ෂාව හා අිතිවාසිකම් රකින්ශන් ඔබතුමාි.
මා ශම් කාරණය ගැන ඔබතුමාශේ අවධ්ානය ශයොමු කරවනවා.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ ගැටලුව සම්බන්ධ්ශයන් අපි එො අෙහස්
රකා කළා.

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

විසර්ජන පනත් නකටුම්පත, 2021
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2021
APPROPRIATION BILL, 2021
කල් තබන ලද විවාදය තවු ර ත් පවත්වනු ිළණිස නිනයෝගය
ිරයවන ලදී.
ඊ අදාළ ප්රශ්නනය [නනොවැම්බර් 17]
"පනත් නකටුම්පත දැන් නද වන වර ිරයවිය යුුර ය" [ගු
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා]
ප්රශ්නනය යිතත් සභාිමමුඛ් කරන ලදී.

ஒத்திமவக்கப்பட்ட விவொதம் ைீளத் ததொடங்குதற்கொன கட்டமள
வொசிக்கப்பட்டது.
சம்பந்தப்பட்ட வினொ - [ நவம்பர் 17]
"சட்டமூலம்
இப்தபொழுது
இரண்டொம்முமற
ைதிப்பிடப்படுைொக" [ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ ]
வினொ ைீண்டும் எடுத்தியம்பப்பட்டது.
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [17th
November]
"That the Bill be now read a Second time".- [ The Hon. Mahinda
Rajapaksa.]
Question again proposed.

[පූ.භා. 10.07]
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ශබශහවින් ස්තුතිවන්ත
ශවනවා, මට ශම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මන්ත්රීතුමා කියපු කාරණයට යමක් එකතු කිරීමක් තමි
මා කරන්ශන්.
ශබෝගම්බර පැරණි බන්ධ්නාගාරය අශ්ත
අමාතයාං ය යටශත් ඉතාම ලස්සනට සංවර්ධ්නය කළා. ෙැන්
ඒශක් පළමුශවනි අදයශර් වැඩ ශකොටස ඉවරි, ගරු
කථානායකතුමනි. ශෙවන අදයශර් සංවර්ධ්න කටයුතු කරන්න
පටන්ශගන තිබිය දී තමි ඒ පැරැණි ශගොඩනැන්ල්ලට ශකොවිඩ්-19
ආසාදත, බන්ධ්නාගාර සිරකරුවන් අරශගන ඇවිල්ලා
තිශබන්ශන්. එතැන තිශබන බරපතළ ර ්නය තමි ඒ
ශගොඩනැන්ල්ල ඉතා පැරැණි එකක් වීම. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මන්ත්රීතුමනි, මා හිතනවා, එය අවුරුදු 200කට වඩා පැරැණි
ශගොඩනැන්ල්ලක් කියලා. එතැන එක් පැත්තකින්, ශකොවිඩ්
අවොනම තිශබනවා. ඒ වාශේම, ඒ ශගොඩනැන්ල්ල කඩා
වැශටන්නත් ඉඩ තිශබනවා. එය සංරක්ෂණය කරන්න කටයුතු
කරලාි තිශබන්ශන්. ඒක ඉතා වටිනා ශගොඩනැන්ල්ලක්. එම නිසා
ඒ ශගොඩනැන්ල්ල සංරක්ෂණය කරන්න තමි අශ්ත ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මැතිතුමා මූලික ශවලා ඒ ශවලාශව් සංවර්ධ්න උපාය
මාර්ග හා නාතයන්තර ශවළඳ ඇමති යටරශේ සිටි අශ්ත මලික්
සමරවික්රම මැතිතුමාශේ නායකත්වය යටශත් CECB එකට භාර
දීලා තිබුශණ්. ඒ නගරශේ වටිනා ස්ථානයක් තමි ශබෝගම්බර
භූමිය. එතැන පැවැති බන්ධ්නාගාරය එතැනින් ඉවත් කළා. එහි සිටි
සියලු බන්ධ්නාගාර නිලධ්ාරින් එතැනින් යන්ශන් නැතිව සිටියා.
ශබොශහොම අමාරුශවන් තමි ඔවුන් ඉවත් කශළේ. ඒ තත්ත්වය
යටශත් එතැනට ආපසු සිරකරුවන් ශගන යතම නිසා එක
පැත්තකින් ශසෞඛ්ය ර ්නයක් ඇති ශවනවා. අශනක් පැත්ශතන්,
ුවවර නගරය සංවර්ධ්නයට ඉතාම වැෙගත් ස්ථානයක් නැවත
අර්බුෙයක් කරා යනවා. එම නිසා ඒ සම්බන්ධ්ශයන් ඔබතුමාශේ
ෙැඩි අවධ්ානය ශයොමු කරන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳි, ශබොශහොම ස්තුතිි.
රධ්ාන කටයුතු. අෙ දන නයාය පත්රශේ විෂයය අංක 1, විසර්නන
පනත් ශකටුම්පත 2021, ශපර දන කල් තබන ලෙ විවාෙය යළි
ඇරඹීම, ගරු හර්ෂ ෙ සිල්වා මන්ත්රීතුමා.

ගු ( චාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

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

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතිි.
විපක්ෂය ශවුවශවන් අය වැය විවාෙය ආරම්භ කරන්න ලැබීම
ගැන මම සන්ශතෝෂ ශවනවා. ශගෝාාභය රානපක්ෂ මැතිතුමා ශම්
රශේ නනාධිපති යටරයට පත් ශවලා අෙට හරියටම අවුරුේෙි. අශ්ත
අගමැති මහින්ෙ රානපක්ෂ මැතිතුමාශේ 75වන උපන් දනයත්
අෙි. පක්ෂ පාට ශේෙයකින් ශතොරව අපි අතිගරු
නනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත් ශුභ පතනවා; දීර්ඝායුෂ
රාර්ථනා කරනවා. තවත් අවුරුදු 4කින් ශම් රට අපට භාර
ශෙනශතක් රශේ ලක්ෂ 210ක් වූ නනතාවට ශසතක් සලසන්න
ආණ්ඩුවට හැකියාව ලැශබ්වා කියා මම රාර්ථනා කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මුෙල් ඇමතිවරයා හැටියට ගරු
අගමැතිතුමා ටශේ 'ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම' රථම අය වැය ඉදරිපත්
කළා. ටට කලින් සුනො "Daily FT" පුවත් පතට අප කවුරුත්
ෙන්නා, මහ බැංකුශව් හිටපු නිශයෝනය අධිපතිවරශයකු වූ
ඩබ්ලිව්.ඒ. විශේවර්ධ්න මහත්මයා ලිපියක් ලියා තිබුණා. එතුමාශේ
ලිපිශේ title එක තමි, "Budget 2021: Gota’s Third War,....".
පළමුවන යුේධ්ය තමි එල්ටීටීටය පරානය කිරීම. ඒ යුේධ්ය
නය්රහණය කළා. ශෙවැනි යුේධ්ය තමි, ශේ පාලන බලය
අල්ලාගැනීම. ඒකත් නය්රහණය කළා. හැබැි, ශම් තුන්වන
යුේධ්ය තමි අමාරුම යුේධ්ය කියලා එතුමා කියා තිබුණා. එතුමා
ඒ ලිපිය අවසන් කරන්ශන් ශමශහමි, I quote:
" If he.........."

There, he means the President. Also, the Prime
Minister and the Government.
".........makes a mistake here, it is irrecoverable, and Sri Lanka will
be destined to remain a lower middle-income country forever."

ගරු කථානායකතුමනි, විශේවර්ධ්න මැතිතුමා ටශේ රෑ කරපු
comments වගයක් WhatsApp message එකකින් කවුශෙෝ මට
එවා තිබුණා. ඒ අභිශයෝගය ඉදරිපත් කරපු විශේවර්ධ්න මැතිතුමා
ටශේ රෑ කියන්ශන් ශමොකක්ෙ? ඒ සාකච්ඡාශව්දී, "Budget එක
ශකොශහොමෙ?" කියලා අහනවා. අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්මයාත්
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[ගරු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ෙ සිල්වා මහතා ]

එතුමාට එහා පැත්ශත් ඉන්නවා. එතශකොට එතුමා කියනවා, "ශම්ක
වාතයි, පිති, ශසමි balance කරපු අය වැයක් වාශගි" කියලා.
මම හිතන්ශන් නැහැ, එතුමා ශම් Budget එශකන් බලාශපොශරොත්තු
වුශණ් ඒකි කියලා. වාතයි, පිති, ශසමි balance කරපු අය
වැයක් ශනොශවි, බලාශපොශරොත්තු වුශණ්. Growth-oriented, රට
සංවර්ධ්නය කරා ශගන යන Budget එකක් තමි බලාශපොශරොත්තු
වුශණ්. ගරු කථානායකතුමනි, 2021 අය වැය පිළිබඳ ඉදරිශේදී
තර්ක විතර්ක කරන ශකොට ශම් සම්බන්ධ්ශයන් කථා ශවි.
ගරු කථානායකතුමනි, ශම් අය වැය ර නාව ලියපු ශකනා
සතශහන්න මහන්සි ශවලා තිශබනවා; සියලු පව් ශවනත් අය මත
පටවා තිශබනවා. ඒ ශකොශහොමෙ? නනාධිපතිතුමාි, අගමැතිතුමාි,
බැසිල් රානපක්ෂ මහත්මයාි එකතු ශවලා රට ශසෞභාගයයවත්
කරන්න කටයුතු කරනවා කියා ඔහු විස්තර කර තිශබනවා. ඒ
සියලු කාරණා මම පසුව වි්රහ කරන්නම්. ටට කලින් කිව යුතු
ශෙයක් තිශබනවා.
ගිය සතිශේ ඉදරිපත් කරපු 2020 වර්ෂශේ අය වැය ර නාශව් 'ර නාව' කියලාි මා එයට කියන්ශන්- අඩංගු ශවච් මහා
ශරෝඩාව සම්බන්ධ්ශයන් උත්තර බඳින්න ඔවුන්ට සිේධ් වනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, කථානායකතුමා හැටියට ඔබතුමාට වග
කීමක් තිශබනවා, ඒ උත්තර බැඳීම කරන්න කියලා ඔවුන්ට
කියන්න.
මම ඒ අය වැය ගැන කියන්නම්. ජීවිතයට ශනොකරපු අන්ෙමින්
නනතාව මුළා කිරීමක් 2020 වියෙම් හරහා කරලා තිශබනවා.
ශමොකෙ, 2019ට, විගණකාධිපතිවරයා විගණනය කළාට පසුවත්
ඒ වියෙම් මාරු කර යවා තිශබනවා. අපි අභිශයෝග කළා,
විගණකාධිපතිතුමාශගන් සහතිකයක් අරශගන එන්න කියලා,
එශහම කරන්න පුළුවන් කියලා.
රනය ශපන්වන්න හෙනවා, 2020 අවුරුේෙ අභිශයෝග සියල්ල
නය ගත් අවුරුේෙක් හැටියට. ඔව්, ශේ පාලන අතින් නම්
සාර්ථකි: ඡන්ෙ ශෙකක් දුවවා; තුශනන් ශෙකක බලයක්
ලබාගත්තා; විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධ්න පනත්
ශකටුම්පත සම්මත කරගත්තා. ෙැන් රශේ සම්පූර්ණ පාලන බලය
එතුමන්ලාට තිශබනවා. නනාධිපතිකම තිශබනවා; අගමැතිකම
තිශබනවා; ඇමති මණ්ඩලය ඉන්නවා; බැසිල් රානපක්ෂ මැතිතුමා
ඇතිව ශහෝ නැතිව තුශනන් ශෙකක බලයක් සහිත ආණ්ඩුව
තිශබනවා; පළාත් පාලන ආයතනවල බහුතරය තිශබනවා;
අධිකරණය ඇතුළු රනශේ අනික් සියලු තනතුරු සඳහා තමන්ට
කැමති අය පත් කරගන්න හැකියාවක් තිශබනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, ටට අමතරව, මාධ්යයත් මුළුමනින්ම වාශේ
තිශබනවා. හැබැි, මා ශමතැනදී යමක් කියන්න ඕනත. ශම්
ෙවස්වල සමාන මාධ්යවල රනය විශව් නය කරන අය හිශර්
ෙමනවා. තිස්ශෙශනකු ෙැනට හිශර් ොලා තිශබනවා කියලා ටශේ
පුවත් පතක සඳහන් ශවලා තිබුණා. අපි රනයට කියනවා, විශව් න
භාරගන්න කියලා. අපි බලශේ ඉන්න ශකොටත් සමාන මාධ්ය මන්න්
විශව් න ඉදරිපත් කළා. එො ඉරාන් වික්රමරත්න හිටපු
ඇමතිතුමාටත් CID එකට කථා කරලා තිබුණා, එතුමා press
conference එකක කියපු ශෙයක් සම්බන්ධ්ශයන් සමාන මාධ්යශේ
පළ වුණා කියලා. භය කරන්න හෙන්න එපා. ශම්ක තවම
රනාතන්ත්රවාෙය තිශබන රටක්.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙැන් ආණ්ඩුවට නිෙහසට කාරණා
නැහැ. එකම අභිශයෝගය තමි, ශකොශරෝනා විරසය. රනය කියන
විධියට ශම් ආණ්ඩුව ෙැන් ඒකත් විශිෂ්ට ශලස නය්රහණය කරලා
තිශබනවා; මැඩ පවත්වලා තිශබනවා. ඇමතිවරුන් එශහම
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කියනවා අපි අහලා තිශබනවා. ඔවුන් අපට ශපන්වන්ශන්, ශකොවිඩ්
-19 මර්ෙනය සම්බන්ධ්ශයන් අශ්ත රට ශලෝකශේ විශිෂ්ටතම
රටවලින් එකක් කියලාි. "Worldometer" website එකට අශ්ත
අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්තයා කියනවා ලු, "ඇශමරිකාශව්
ශමච් ර ආසාදතයන් ඉන්නවා. ලංකාශව් ආසාදතයන් ඉන්ශන්
ශමච් රි" කියලා.
අනික් කාරණය ශම්කි. යම් අඩු පාඩුවක් ශවලා තිශබනවා
නම් එය රශේ මිනිසුන්ශේ වැරැේෙ, අශ්ත වැරැේෙ ශනොශවි කියලා
නනාධිපතිතුමා කියනවා. ශකොවිඩ් වසංගතය පැතිශරනවා නම්
පැතිශරන්ශන්, රශේ මිනිස්සු හරියට හැසිරිලා නැති නිසා කියලා
කියනවා. ඇත්ත ව ශයන්ම කල්පනා කරලා බලන ශකොට, හරිම
වාසනාවන්ත කණ්ඩායමක් තමි ශම් ගරු සභාශව් ආණ්ඩුව
පාර් ්වශේ පැත්ශත් -අප ඉදරිපසින්- සිටින්ශන්. ශම් රට,
වාසනාවන්ත රටක්, නියම වැඩ්ශඩෝ ඉන්න රටක්, ගරු
කථානායකතුමනි. ශමොකෙ, මම එශහම කියන්ශන්? එතුමන්ලා
ශකොවිඩ් වසංගතය නය්රහණය කළා වාශේම ආර්ිකකයත්
නය්රහණය කරලා තිශබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශබොශහෝශෙශනක් සිතුවා, 2020 අශ්ත
රශේ ආර්ිකකය ඍණ ශවි කියලා. ශලෝක බැංකුව පුශරෝකථනය
කරලා තිබුණා, අශ්ත රශේ ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගය ඍණ 6.7ක්
ශවි කියලා. ආසියාුව සංවර්ධ්න බැංකුව කියලා තිබුණා, ඍණ
5ක් ශවි කියලා. නාතයන්තර මූලය අරමුෙල කියලා තිබුණා, ඍණ
4.7ක් ශවි කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, මහ බැංකුව පවා
කියලා තිබුණා, මූර්ත ආර්ිකක වර්ධ්නය ඍණ 1.7ක් ශවි කියලා.
හැබැි ගරු කථානායකතුමනි, කැලණි ගඟ ශෙබත කරශගන
මණිඅක්ඛික නාග රානයා මතු වුණා වාශේ ශම් සියල්ල ශබොරු
කරශගන, ගිය සතිශේ ශ්රී ලංකාශව් නාමික ආර්ිකක වර්ධ්නය ධ්න
6.7ි කියලා ශමන්න ශම් අය වැය කථාශව් සඳහන්ව තිශබනවා.
මම එය පැහැදලි කරන්නම්.
මූර්ත ආර්ිකක වර්ධ්නය ගැන තමි ෙැන් අපි කථා කරන්ශන්.
ඒ කියන්ශන්, නාමික ආර්ිකක වර්ධ්නශයන් උේධ්මනය අින්
කරන්න ඕනත. උේධ්මනය 3 නම්, මූර්ත ආර්ිකක වර්ධ්නය ධ්න
3.7ි. උේධ්මනය 4 නම්, මූර්ත ආර්ිකක වර්ධ්නය ධ්න 2.7ි.
උේධ්මනය 5 නම්, මූර්ත ආර්ිකක වර්ධ්නය ධ්න 1.7ි. පුදුමි!
ඒත්, මුෙල් අමාතයාං යට අුවව ඇත්ති! අතිවිශිෂ්ටි!!
අශනක් රටවල් -අපට වඩා වැඩ බැරි රටවල්, 'වැඩ්ශඩෝ' නැති
රටවල්- සම්බන්ධ්ශයන් 2020 වර්ෂශේ පුශරෝකථන ශමොනවාෙ
කියලා අපි බලමු. ඉන්දයාව ඍණ 10.3ි; තාිලන්තය ඍණ
7.1ි; මැශල්සියාව ඍණ 6ි; පාකිස්තානය ඍණ 1ි;
ඉන්දුනීසියාව ඍණ 1.5ි; මාලදවින ඍණ 18.5ි; සිංග්තපූරුව
ඍණ 6ි. චීනය සම්බන්ධ්ශයන් විතරක් සඳහන්ව තිශබනවා, ධ්න
1.9ක්. හැබැි, ටට වඩා ශලොකු රටවල් වන රං ශේ ඍණ 10ි;
කැනඩාශව් ඍණ 7ි; නර්මනිශේ ඍණ 6ි; නපානශේ ඍණ
5.3ි; ශකොරියාශව් ඍණ 2ි; ස්පාඤ්ඤශේ ඍණ 13ි;
එංගලන්තශේ ඍණ 10ි. එශහම නම්, අශ්ත රට සම්බන්ධ්ශයන්
ශකොශහොමෙ ශමශහම වුශණ්? ශම්ක ශඩොක්ටර් ඒලියන්ත විේ
මහත්මයාශේ 'මුේටිය' වාශේ ශරෝඩාවක් ෙ කියලා අපි අහනවා.
2003 අංක 3 ෙරන රානය මූලය කළමනාකරණ (වගකීම)
පනතට අුවව නිකුත් කරන වාර්තාවක් 2020 ශනොවැම්බර් මාසශේ
17වැනි ො ඉදරිපත් කළා. එය තමි, "රානය මූලය කළමනාකරණ
වාර්තාව 2020-21". මම කැමතිි එම වාර්තාශව් 92වැනි පිටුශව්
සඳහන් කරුණක් කියන්න. ශම්ක ටශේ ඉදරිපත් කරපු වාර්තාව.
මම මීට කලින් කිව්ශව්, ගිය සතිශේ පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදරිපත්
කරපු budget එකට අොළ 2020 වර්ෂශේ කථාව. "රානය මූලය
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කළමනාකරණ වාර්තාව 2020-21" හි
සඳහන් ශවනවා:

2020 ශනොවැම්බර් 18
92වන පිටුශව් ශමශසේ

"ශලොව පුරා ශකොවිඩ්-19 වසංගත තත්වශේ බලපතම මත ශේශීය හා බාහිර
ක්රියාකාරකම් සඳහා පීඩනය වැඩි කරමින් 2020 දී ආර්ිකකය සියයට 1.5 ක
රති තයකින් මන්ෙගාමී වුව ඇතැි අශ්තක්ෂා ශකශර්."

කලින් එක විධියකට කියලා, ශම් වාර්තාශවන් කියනවා
ආර්ිකකය සියයට ඍණ 1.5කින් මන්ෙගාමී ශවි කියලා.
ශමන්න ශම් ශපොතත් -"2020 ඔක්ශතෝබර් මතත කාලීන
ආර්ිකක රවණතා 2020 සුවිශ ේෂ සිදුවීම් සහ 2021 අශ්තක්ෂා"ටශේම සභාගත කළා. ශම් ශපොත ශමොකක්ෙ? නීතියට අුවව ශම්
ශපොතත් Budget එකට කලින් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශවන් ඉදරිපත්
කරන්න ඕනත. ශම් ශපොත බලන්න කලින්, "රානය මූලය
කළමනාකරණ වාර්තාව 2020 - 21" ශපොශත්ම 5වන පිටුව බලමු.
මා කලින් ශපන්ුවශව් 92වන පිටුව. ශම් ශපොශත් 5වන පිටුවට
අුවව සියයට ඍණ 1.5ක ආර්ිකක වර්ධ්නයක් ලබා ගන්න නම්
උේධ්මනය සියයට 8.2ක් ශවන්න ඕනත. ශමොකෙ, මා කලින් කිව්වා
වාශේ නාමික ආර්ිකක වර්ධ්නශයන් උේධ්මනය අඩු කරන්න ඕනත.
ශමොකෙ, උපකල්පනය කරලා තිශබන්ශන්, 2020 රශේ ෙළ ශේශීය
නිෂ්පාෙනය රුපියල් බිලියන 16,030ක් කියලාි. පසුගිය
අවුරුේශේ රුපියල් බිලියන 15,016ි. එතශකොට උේධ්මනය
සියයට 4 නම් මූර්ත වර්ධ්නය සියයට 2.7ි. හැබැි, ආර්ිකක
වර්ධ්නය සියයට ඍණ 1.5 ශවන්න නම් උේධ්මනය සියයට 8.2ක්
ශවන්න ඕනත. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව කියනවා, උේධ්මනය සියයට
4ි කියලා. හැබැි, ශම් අය ශම් සභාවට ඇවිත් කියනවා,
උේධ්මනය සියයට ඍණ 8.2ි කියලා. "රානය මූලය
කළමනාකරණ වාර්තාව 2020 - 21" ශපොශත් 92වන පිටුශව්
තිශබනවා, ආර්ිකක වර්ධ්නය සියයට ඍණ 1.5ි කියලා. 6වන
පිටුශව් තිශබනවා, ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගය සියයට 2.2 ි කියලා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඉතාම පටලැවිලි සහගත ෙත්ත තමි ශමහි
තිශබන්ශන්. හැබැි ශමය විහිළුවක් ශනොශවි. ගණන් විේනාවක්
කරලා, රට දයුණුි කියලා මිනිසුන් රවටන්න පුළුවන් ටික ෙවසි.
මිනිස්සු ශමෝඩයන් ශනොශවි. ඔවුන්ට ඇත්ත ශත්රනවා. අනික්
කාරණය, කිසි විටක නාතයන්තර මූලය ශවශළඳ ශපොළ ශමශහම
රවටන්න බැහැ. රවටන්න ගිහිල්ලා රැවශටන්ශන් අපිමි. පීඩාවට
පත් ශවන්ශන් අශ්ත මිනිස්සු.
ශමවැනි ශසල්ලම් විේනා කරන්න ගිහින් අගාධ්යට ගිය රට
ග්රීසිය කියලා අපි කවුරුත් ෙන්නවා. ඔවුන් ආර්ිකක ෙත්ත ගැන
පුරවැසියන්ට හා ශලෝකයට දගින්-දගටම අසතය රකා කළා.
ආොයම වැඩි කරලා ශපන්ුවවා. වියෙම අඩු කරලා ශපන්ුවවා. අය
වැය පරතරය අඩු කරලා ශපන්ුවවා. ණය හැංගුවා. 2009
වර්ෂශයන් පටන්ශගන 2010 මැි මාසශේදී ග්රීසිය කඩා වැශටන
කාලශේ අය වැය පරතරය සියයට හතහමාරි කියලා කලින්
කියලා තිබුණාට, එය සියයට ශෙොළහමාරි කියලා පසුව ශපන්වා
දුන්නා. පසුව නාතයන්තර මූලය අරමුෙශලන් කිව්වා, ඒකත් වැරදි;
ඇත්ත අය වැය පරතරය සියයට 15.4ි කියලා. ආශයෝනකයන්
ඒක ෙැන ගත්තා. ඒක තමි ග්රීක බැුනම්කරවලින් ආශයෝනකයන්
ඉවත් වුශණ්. අපි ෙන්නවා, සමහරු ගිහිල්ලා නැවතත් ඒවා ගත්තා.
ඒ ශකශසේ ශවතත්, ග්රීසිය ආර්ිකක ෙත්ත ශබොරු කළ නිසා
අවසානශේදී රට කඩාශගන වැටුණා; ආණ්ඩු එක පිට එක
ශපරළුණා; ආර්ිකකය කුඩු පේටම් වුණා; මිනිසුන් අනාථ වුණා.
ගරු කථානායකතුමනි, මා ලංකාව ග්රීසිය සමඟ සංසන්ෙනය
කරන්න හෙනවා ශනොශවි. නමුත් අපට එින් ඉශගන ගන්න
වටිනා පාඩම් ශගොඩක් තිශබනවා.
ෙැන් බලන්න, මහ බැංකුශව් 2019 වාර්තාව. 2020 අශරේල්
23වන දන මහ බැංකු අධිපති ඩබ්ලිව්.ඩී. ලක්ෂ්මන් මහත්මයා
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එයට අත්සන් කර තිශබනවා. 2019 ණය වාරිකය ශගවීම් හැර මුළු
වියෙම රුපියල් බිලියන 2,915ි කියලා 2019 මහ බැංකු වාර්තාශව්
තිශබනවා. නමුත් පසුගිය සතිශේ 2020 අය වැය කථාශව්දී කිව්වා,
මුළු වියෙම රුපියල් බිලියන 3,428ි කියලා. එශහම ශකොශහොමෙ
ශවන්ශන්? ශෙියශන් ශකොශහොමෙ එශහම ශවන්ශන්? එක්ශකෝ
මහ බැංකු අධිපති ඩබ්ලිව්.ඩී. ලක්ෂ්මන් මහත්මයා ශබොරු
කියනවා. එශහම නැත්නම් නනාධිපති ශල්කම් පී.බී. නයසුන්ෙර
මහත්මයා ශබොරු කියනවා. කවුෙ ඇත්ත කියන්ශන්? ලක්ෂ්මන්
මහත්මයාෙ හරි, පී.බී. නයසුන්ෙර මහත්මයාෙ හරි? මහ බැංකුවෙ
හරි, ශරෂරියෙ හරි? ගරු කථානායකතුමනි, මා අවධ්ාරණය
කරනවා, ඔබතුමාට තමි ශම් අවසාන වගකීම එන්ශන්. ශමොකෙ,
ශම්වාශේ හරි වැරද බලන්න තිශබන අවසාන තැන තමි ශම්
පාර්ලිශම්න්තුව. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශව් 148වන වයවස්ථාව
අුවව මූලය සම්බන්ධ්ශයන් කටයුතු කිරීශම් සම්පූර්ණ බලය
තිශබන්ශන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවටි. ශකෝ, රුපියල් බිලියන 513?
ශකොශහොමෙ, ඒවා නැති වුශණ්? ශමොකක්ෙ, විේනාව? 2020
ඔක්ශතෝබර් 2වන ො නිකුත් කළ 2020 විසර්නන පනශත්
තිශබනවා, ණය වාරික නැතුව මුළු වියෙම රුපියල් බිලියන
3,556ි කියලා. පසුගිය සතිශේ අය වැය කථාශව්දී ඉදරිපත් කළ
ආකාරයට 2020 මුළු වියෙම රුපියල් බිලියන 2,854ි. රුපියල්
බිලියන 702ක් අඩු ශවලා. ලක්ෂ ශනොශවි, මිලියනත් ශනොශවි,
බිලියන 702ක්! බිලියනයක් කියන්ශන් ශකෝටි 100ක්. එශහම
ශවන්න බැහැ. ඒ කරලා තිශබන්ශන් ශබොරුවක් ශගොතලා අය වැය
පරතරය අඩු කරලා මිනිසුන්ට ශපන්නපු එකි. විගණනය කරපු
විධියට 2019 තිබුණු අය වැය පරතරය සියයට 6.8ි. නමුත් ශම්
අයශේ ගණන් විේනාවත් එක්ක 2019 අය වැය පරතරය සියයට
9.6ි. සියයට 41කින් වැඩි වුණා ලු. ශකොශහොමෙ එශහම
ශවන්ශන්? ගරු කථානායකතුමනි, මා ශම් ගැන කථා කරන්ශන්
ශම්ක ඉතාම වැෙගත් ශෙයක් නිසාි. අපි අය වැය පරතරය සියයට
0.1ක් ගැන කථා කරනවා. අපි බදු අය කරන එක, සහන ශෙන
එක, රුපියල් මිලියන 100 ගැන කථා කරනවා. නමුත් අපි ශම්
කථා කරන්ශන් අය වැය පරතරය සියයට 41කින් ශවනස් ශවලා
කියලා. 2020 වර්ෂය සම්බන්ධ්ශයන් ඇත්ත කථාව ශමොකක්ෙ ගරු
කථානායකතුමනි? ටශේ ඉදරිපත් කළ Fiscal Management
Report එශක් විසිවන පිටුශව් තිශබනවා, පළමුවන මාස අටට
ආොයම රුපියල් බිලියන 906ි කියලා. අපි උපකල්පනය කරමු, ඒ
විධියටම ඉස්සරහට යනවා කියලා. ශම් ශකොවිඩ් ර ්නය අමතක
කරමු. අපි හිතමු, කිසි ර ්නයක් නැතුව ඒ අය කියන විධියට
ආර්ිකකය ශහොඳට යනවා කියලා. එශහම නම් මාස ශෙොළහට
එන්න පුළුවන් රුපියල් බිලියන 1,350ි. වියෙම රුපියල් බිලියන
3,550ි. එතශකොට හිඟය -පරතරය- රුපියල් බිලියන 2,200ි.
ෙැන් අපි ශ්රී ලංකාශව් මහ බැංකුව ටශේ නිකුත් කළ ශම්
වාර්තාව ගැන ශපොඩ්ඩක් අවධ්ානය ශයොමු කරමු. අපි ඒ වාර්තාශව්
ෙහනව වැනි පිටුව බලමු, ගරු කථානායකතුමනි. ශම් ෙහනව වැනි
පිටුශව් තිශබන 2020 ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙන ඇස්තශම්න්තුව ගනිමු.
ඒක රුපියල් බිලියන 15,462ි. මම ටශේ සභාගත කළ වාර්තාශව්
19වැනි පිටුශව් තිශබන ෙත්ත එක්ක බැලුශවොත්, අය වැය පරතරය
සියයට 14.3ි. සියයට 7.6ක් ශනොශවි, සියයට 14.3ි. ගරු
කථානායකතුමනි, මම ශම් පිළිබඳව දගින් දගට කථා කරන්න
යන්ශන් නැහැ. නමුත් මම ශම් කියන කාරණාව අපි සියලුශෙනාම
අවධ්ානයට ගන්න ඕනත.
රනය කියන්න උත්සාහ කරනවා, "ශනොශගවූ බිල්පත් තිබුණා,
එම නිසා ඒවා ගිය වසරට ගණන් තිබ්බා" කියලා. නමුත්
ගිණුම්කරණශේ පිළිගත් ක්රමශව්ෙයක් තිශබනවා. රනය ගිණුම්
තියන්ශන් accrual basis මත ශනොශවි, cash basis මත. උපචිත
පෙනම මත ශනොශවි, මූලය පෙනම මත. හැම අවුරුේශේම
එශහමි. උොහරණයක් හැටියට ගත්ශතොත්, 2014 තිබුණු ආණ්ඩුව
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[ගරු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ෙ සිල්වා මහතා ]

මාරුශවලා 2015දී නව ආණ්ඩුව ආවාම මම Treasury එශකන්
ඇහුවා, 2014 කරපු වියෙම් ශගවන්න ශකොපමණ තිබුණාෙ කියලා.
ශනොශගවූ බිල්පත් රුපියල් බිලියන 240 ගණනක් තිබුණා කියලා
කිව්වා. නමුත් ඒ ආණ්ඩුව ඒවා 2014 වර්ෂයට මාරු කශළේ නැහැ.
ඒ ආණ්ඩුව ඒවා 2015 වියෙම් හැටියට තමි ගිණුම්ගත කශළේ.
ශමොකෙ, ඒක තමි පිළිගත් ක්රමය. හැම අවුරුේශේම එශහමි.
ආොයමත් එශහමි, වියෙමත් එශහමි. පසුගිය අවුරුේෙට වියෙම
මාරු කරනවා නම්, 'ටැක්ස්' ගැහුශව් ගිය අවුරුේශේ නිසා
ආොයමත් ඒ විධියට මාරු කරන්න ඕනත. ආොයම විතරක් ශම්
අවුරුේෙට තබාශගන වියෙම විතරක් කලින් අවුරුේෙට ශගනයන්න
බැහැ. ඒ වාාශේ hybrid ගිණුම් ක්රමයක් ශම් ශලෝකශේ කිසිම
රටක් අුවගමනය කරන්ශන් නැහැ. එක්ශකෝ cash basis, එශහම
නැත්නම් accrual basis ශවන්න ඕනත. එළ හරකාි, මී හරකාි
වාශේ ශම් ශෙකම කරලා ශමතැනට ඇවිල්ලා මහා ශලොකු කථාවක්
කරලා ශපන්වන්න හෙනවා, අශ්ත වැඩ්ශඩෝ ශම් ආර්ිකකය විශිෂ්ට
ශලස ඉහළ ෙැම්මා කියලා. ඒක අමූලික ශබොරුවක්.
මම කලිුවත් කිව්වා වාශේ ගිය සතිශේත් මා අභිශයෝග කළා,
ශම් රනශේ ගිණුම්කරණ ක්රමශව්ෙය උල්ලංඝනය ශවලා නැහැ
කියන විගණකාධිපතිවරයාශේ සහතිකය ශම් සභාවට ඉදරිපත්
කරන්න කියලා. අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා රනශේ සහතිකය
ශමතැනට ඉදරිපත් කරි, එශහම නැත්නම් ශම් ශබොරුව ශවනස්
කරලා නැවත සතය ශහළි කරි කියලා. මම කලින් කිව්වා වාශේ
පාර්ලිශම්න්තුවට තමි ඒ බලය තිශබන්ශන්.
යම් කිසි විධියකට මට කනගාටුවක් ඇති වන තව කාරණාවක්
තිශබනවා. අපට ආරංචි ශවනවා, ශම් ෙත්ත විේනාව කරන්න එකඟ
ශනොවුණු මහා භාණ්ඩාගාරශේ ඉහළම පුේගලශයක් එතැනින්
අින් කළා කියලා. තමන්ට ඕනත විධියට ගණන් හිලව් ශවනස්
කර ගන්න මහා භාණ්ඩාගාරශේ professionalsලා හැටියට කටයුතු
කරන එම පුේගලයන් එකඟ ශවන්ශන් නැත්නම්, ඔවුන් අින්
කරන්න එපා. ඔවුන් වතත්තියශව්දශයෝ. අවුරුදු ගණනක් වැඩ
කරලා, professional qualifications අරශගන තමි ඔවුන් එතැන
ඉන්ශන්. ශේ පාලනඥයන්ට ඕනත විධියට නැශමන්ශන් නැති
රනශේ නිලධ්ාරින් තමි අපට අව ය. ඒ විධියට ඔවුන් එහාට
ශමහාට තල්ලු කරන එක සම්පූර්ණශයන්ම වැරැදි කියලා මම
කියන්න කැමැතිි. අශනක් කාරණය තමි ශම් කරන වැශඩන්
වි ්වාසය සම්පූර්ණශයන්ම කඩාශගන වැශටනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙැන් නැවතත් 2021 වර්ෂය සඳහා
වන අය වැයට අවධ්ානය ශයොමු කරමු. මම කල්පනා කළා, අය
වැය ර නාව ලිව්ශව් සමාන්තර වි ්වයක ඉඳලාෙ කියලා. ශමොකෙ,
අෙ තිශබන රධ්ානම අර්බුෙය ශමොකක්ෙ? ශකටි කාලීන ගැටලුව
තමි, ශකොවිඩ් වසංගතය නිසා ඇති ශවලා තිශබන ආර්ිකක කඩා
වැටීම. මම අලුතින් කියන්න ඕනත නැහැ ශන්. ආයතන වහලා,
ස්වයං රැකියා අහිමි ශවලා, පඩි කපලා, මිනිස්සු පාරට වැටිලා. ශම්
සම්බන්ධ්ශයන්
නන
ශල්ඛ්න
හා
සංඛ්යා
ශල්ඛ්න
ශෙපාර්තශම්න්තුශවන් ඉදරිපත් කළ වාර්තාව මම සභාගත කරන්න
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.
ඒශකන් ශමොකක්ෙ කියන්ශන්? ඒ ශගොල්ශලෝ කියනවා,
18,000කශේ සමීක්ෂණයක් කළා කියලා. එම සමීක්ෂණය අුවව
මහා පරිමාණ ආයතනවල නිෂ්පාෙන තත්ත්වය පිළිබඳව සඳහන්
ශවනවා. කර්මාන්තවල නිෂ්පාෙන සියයට 23ක් බැහැලා, විදුලිය
උත්පාෙනය සියයට 33ක්, ඉදකිරීම් සියයට 23ක්, ශතොග හා
සිල්ලර ශවශළඳාම සියයට 29ක්, නවාතැන් හා ආහාර ලබා දීම
සියයට 78කින් බැහැලා යනාදී ව ශයන් එහි තිශබනවා. ටළඟට
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කුඩා හා මධ්යම පරිමාණශේ ආයතන ගැනත් තිශබනවා. එහි
සඳහන් වනවා, කැනීම් ආයතන සියයට 72ක්, කර්මාන්ත සියයට
51ක්, ඉදකිරීම් සියයට 73ක්, ශවශළඳ කටයුතු සියයට 52ක්,
සමස්ත ශසේවා සියයට 71ක් වැටිලා තිශබනවා කියලා.
ශම්ක තමි ඇත්ත ගරු කථානායකතුමනි. මිනිස්සු මහ පාශර්
දුක් විඳිනවා. ටශේ-ශපශර්ො WhatsApp වැනි සමාන නාල හරහා
අපි ෙැක්කා, මැශනස්ටික් සිටි එක ඇතුශළේ කඩවල තත්ත්වය. ඒ
කඩ ඔක්ශකෝම වහලා. ඒවා කාඩ්ශබෝඩ් ෙමලා වහලා; ලතලි
ගහලා වහලා. ඒ තැන්වල කිසි ශකශනක් නැහැ. ඒ අයශේ රැකියා
සම්පූර්ණශයන්ම නැති ශවලා. ශමතැන සිටින, රනය නිශයෝනනය
කරන කණ්ඩායමට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඒ මිනිසුන් දුක්
විඳින්ශන් නැේෙ කියලා. නනතාව බලාශපොශරොත්තු වුශණ්
සහනයක්; ඔවුන්ට නැන්ටින්න අත්වැලක්. ශම් අය වැය තුළින්
කිසිම ආර්ිකක උත්ශත්නක වැඩ පිළිශවළක් ඉදරිපත් කරලා නැහැ;
there is no stimulus package in this entire Budget for the
suffering people of this country. ඒ ගැන අපි කනගාටු ශවනවා.
මම අහශගන සිටියා, අෙ උශේ අශ්ත මිත්ර අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්
මැතිතුමා එතුමාශේ මිත්රයකු වන රියාස් මිහුලර්ශේ ර ්නයකට
උත්තරයක් ශෙන ආකාරය. රියාස් මිහුලර් මහතා කියනවා, "We
are happy to see that this Government has not given out any
goodies" කියලා.
Goodies දුන්ශන් නැහැ ලු. මිනිසුන්ට
සීනිශබෝල දුන්ශන් නැහැි කියලා ශම් පුේගලයා කියනවා. අශ්ත
ගරු රානය ඇමතිතුමා කියනවා, "ඔව්, ඔව්, ඔව්. ඒක හරි.
මිනිසුන්ට සීනිශබෝල ශෙන්න අපට අව යතාවක් නැහැ. මම රට
වශේ ගියා. ගියාම මිනිසුන් අශපන් බඩු මිල අඩු කරන්න කියලා
ශකොශහේදවත් ඉල්ලුශව් නැහැ. කවුරුත් අශපන් සීනිශබෝල
ඉල්ලුශව් නැහැ" කියලා. ශම් මුවෂයයා ජීවත් වන්ශන් මහ
ශපොශළොශව්ෙ කියලා අපි අහන්න කැමැතිි. අපි කථා කරන්ශන්
සීනිශබෝල ගැන ශනොශවි. මිනිසුන්ට ජීවත් වන්න අත්වැලක්
ශෙන්න ඕනත. ශම් Budget එශකන් කිසිම විධියකට ඒ අත්වැල
ලැබිලා නැහැ.
ෙර් න හුනන්ශගොඩශේ නැමැති අයශේ interview එකකට මම
ගියා. එතුමා කිව්වා, 69 ලක්ෂයක් 'ශනොවැම්බර්වරු' කියලා. ගරු
කථානායකතුමනි, හරි. 69 ලක්ෂයක් ශනොවැම්බර්වරු විතරක්
ශනොශවි, ශම් රශේ සිටින සියලුශෙනා බලාශගන සිටියාට ඔවුන්ට
ආර්ිකක උත්ශත්නනයක් ලැබුශණ් නැහැ. අපි එක උොහරණයක්
ගත්ශතොත්, අෙ වනශකොට සං ාරක කර්මාන්තය සම්පූර්ණශයන්ම
කඩාශගන වැටිලා. සං ාරක කර්මාන්තශයන් ජීවත් වන අයට
බින්දුව. Tourist guidesලාට වැඩ නැහැ. අශ්ත ගශම්, හික්කඩුශව්
කිසිම tourist shop එකක් වැඩ කරන්ශන් නැහැ. ඒ ඔක්ශකෝටම
බින්දුව. ශමවර කරලා තිශබන එකම ශේ ශමොකක්ෙ? ඒ
ශගොල්ලන්ට ශම් Budget එශකන් සතජුවම කිසිම ශෙයක් ශෙන්න
ූ ොනම් නැහැ. පරණ ණය ශගවන්න තව කාලයක් දීලා
තිශබනවා. එච් රි කරලා තිශබන්ශන්. ආණ්ඩුශවන් ශවනත්
කිසිම ශෙයක් ඔවුන් ශවුවශවන් කරලා නැහැ. ඔවුන්ට ත
පහකවත් උත්ශත්නනයක් දීලා නැහැ. හැබැි, පාරවල් කාපේ
කරන්න විතරක් රුපියල් බිලියන 220ක් ශවන් කරනවා.
මහාමාර්ග අමාතයාං යට රුපියල් බිලියන 330ක් ශවන් කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අෙ රමුඛ්තාව ශවලා තිශබන්ශන් පාරවල්
කාපේ කරන එකෙ, එශහම නැත්නම් කඩා වැටුණු ශම් ක්ශෂේත්ර
ශගොඩ ගන්න එකෙ කියලා අපට අහන්න සිේධ් වනවා.
කබ්රාල් ඇමතිතුමා කියනවා, රමුඛ්තා තුනක් තිශබනවා
කියලා. එකක්, නලය. ඒක අපි පිළිගන්නවා. නනතාවට නලය
ශෙන්න ඕනත. ඒක ශහොඳි. නමුත්, ශම් අවස්ථාශව්දී නනතාව
ශවුවශවන් කරන්න ඕනත නලය ලබා ශෙන එකෙ, එශහම නැත්නම්
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ජීවත් වන්නට අත ශෙන එකෙ? අශනක් එක, අලි-මිනිස් ගැටුම
කියලා කියනවා. අපට අලි-මිනිස් ගැටුමටත් විසුනම් අව යි.
නමුත්, ශම් අවස්ථාශව්දී අලි-මිනිස් ගැටුමට වඩා මිනිසුන්ට කන්න
නැති එශක් ර ්නයක් තිශබනවා. ශමවර ශෙනවාය කියලා
තිශබන එකම ශේ තමි, රැකියා අහිමි වූ අයට ශකොවිඩ්
රක්ෂණයක් ලබා දීම. ඒකටත් තමන්ශේ ආයතනශේ ආොයමින්
සියයට ෙ ම 25ක ොයකත්වයක් ශෙන්න ඕනතය කියනවා. ඒ නිසා
නිෙහසට කාරණා ශකොපමණ කිව්වත් වැඩක් නැහැ. ශම්
උත්ශත්නන ලබා ශෙන්න ආණ්ඩුවට fiscal space එකක් නැහැි
කියලා ආණ්ඩුව කියනවා. ඒ කියන්ශන් රනයට රානය මූලය හිඩැස
පියවන්න ක්රමයක් නැහැ; හැකියාව නැහැ; මුෙල් නැහැ. ඇත්ත
තමි. නනවාරි - අශගෝස්තු උපකල්පනයට අුවව ණය ශපොලිය මුළු
ආොයමින් සියයට 72ි. වැටු්ත, විශ්රාම වැටු්ත සඳහා මුළු ආොයමින්
සියයට 74ි. නනවාරි - අශගෝස්තු කාලශේ පුනරාවර්තන වියෙම
රුපියල් බිලියන 1,670ි. මුළු ආොයම රුපියල් බිලියන 906ි. ඒ
කියන්ශන් ආොයම වාශේ සියයට 188ක් වනවා, 2020 වර්ෂශේ
නනවාරි ඉඳලා අශගෝස්තු වන ශතක් වර්තන වියෙම. පුශරෝකථනය,
2021 අය වැයට ශපොලිය සියයට 42ි. වර්තන වියෙම ආොයමින්
සියයට 124ි. හැබැි, ඒක සියයට 72 ඉඳලා සියයට 42ට අඩු
ශවන්ශන් ශකොශහොමෙ කියලා මම ෙන්ශන් නැහැ. සියයට 188
ඉඳලා 127 ෙක්වා අඩුශවන්ශන් ශකොශහොමෙ කියලාත් මම ෙන්ශන්
නැහැ. කියන්න කනගාටුි, ගරු කථානායකතුමනි. ශබොශහෝ අය
හිතුශව්, ශගෝාාභය රානපක්ෂ නනාධිපතිතුමා වියතුන් සමඟ
එකතුශවලා ශම් අය වැය තුළින් වි්තලවීය ආර්ිකක ෙැක්මක්
ඉදරිපත් කරාවි කියලාි. නමුත් තවදුරටත් වකුටු වුණු, ළිං මැඬි
ආර්ිකක ෙැක්මක් තමි ශම් තුළින් ඉදරිපත් කරලා තිශබන්ශන්.
ලංකාශව් ර ්න තවත් වර්ධ්නය ශවන එකි ශම්ශකන් ශවන්ශන්.
ලංකාව ශලෝකශයන් ඈත් ශවලා ගල් යුගයකට යන එකි
ශවන්ශන්. ශම්කත් රානපක්ෂලා හැම ොම ඉදරිපත් කළ අය වැයක්
වාශේි. ශමවැනි අය වැය ශල්ඛ්න කීයක් රානපක්ෂලා ඉදරිපත්
කළාෙ? ඒවාශයන් ශම් රශේ ණය බර වැඩි ශවලා, රට පහළට
වැටුණු එක විතරි වුශණ්.
අෙ, ශම් අය වැය ශෙවැනි වර කියවීශම් විවාෙශේ පළමුවන
ෙවස. අශ්ත ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමාත්, තව
මන්ත්රීතුමන්ලා ශෙශෙශනකුත් ඇශරන්න, ආණ්ඩුශව් කිසිම
ඇමතිවරශයක්, මන්ත්රීවරශයක් ශම් ශවලාශව් සභාශව් නැහැ. ඒ
ගැන අපි කනගාටු ශවනවා. ශමොකක්ෙ ඒශකන් ශෙන පණිවුඩය?
කිසිම responsibility එකක් නැහැ, අත් හැර ෙමලා. ඒකි, ඇත්ත
කථාව.
ශගෝාාභය නනාධිපතිතුමාශේ ශම් අය වැශයන් ඔ්තපු කර
තිශබන්ශන්, එතුමා තවත් රානපක්ෂ ශකශනක් පමණක් බවි.
ශමොකෙ, ශම්ශක් නාන ලක්ෂණවලින් කියන්න පුළුවන්, ලංකාව
පස්සට අරශගන ගිය පරණ 'ශසේ' එකම තමි ශම් අය වැයත්
හෙලා තිශබන්ශන් කියලා. ර නාව ලස්සනි; සුන්ෙර ව න
ශගොඩක් තිශබනවා. නමුත් ෙර් නයක්, ෙැක්මක් විධියට ගත්තාම
ශම්ක නිකම්ම නිකම් හුළං ශබෝලයක් විතරි කියලා තමි අපට
කියන්න ශවන්ශන්, ගරු කථානායකතුමනි.
මම ශපොඩි කථාවක් කියන්නම්. තාත්තා ශකශනක් සිටියා. ඔහු
තමන්ශේ දුවට නිවැරද මඟ ශපන්වූවා; ශහොඳට ඉගැන්වූවා.
ශලෝකය සමඟ බුේධිමත්ව කටයුතු කරලා, ජීවිතශේ ශගොඩක්
ඉස්සරහට යන්න ඇයට හැකියාව තිශබන බව තාත්තාට ශත්රුණා.
තාත්තා ඒ දුවශේ අනාගතය සැලසුම් කළා. අවාසනාවකට,
අන්තිමට ශමොකක්ෙ වුශණ්? ශනොශයක් ශබොරු ශගොතා කියපු,
හරිහමන් ෙැක්මක් නැති, ශසෝබනකාරි තරුණශයකුට ඒ දුව
රැවටුණා. ඔවුන් ආෙරය කළා; විවාහ වුණා. පසු කාලශේදී ශම්
තරුණයා අර කාන්තාවශේ ජීවිතය සම්පූර්ණශයන්ම කණපිට
හැශරව්වා. ඇය නිවාසයටම ශකොටු කළා. ඇය තම මිතුරියන්

164

ඉදරියට යනශකොට, ශම් ළිං මැඬි තරුණයා තමන් ගැන විතරක්
හිතලා අර කාන්තාවශේ මුළු අනාගතයම අුනරු කළා. අවසානශේ
ඔවුන්ශේ කසාෙයත් අසාර්ථක වුණා. ඒ වාශේ ශේෙවා ක අශ්ත
රශේ, සමානශේ ශකොච් ර තිශබනවාෙ?
ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය කියවන ශකොට මට හිශතනවා, රටක්
විධියට අප ඉදරිශේ තිශබන්ශන්ත් අර ළිං මැඬි තරුණයා
නිර්මාණය කළා වාශේ ශේෙවා කයක් ශන්ෙ කියලා. ඇි මම
එශහම කියන්ශන්? අෙ අපි විවාෙයට ගන්ශන් ශම් රශේ ඉදරි
ආර්ිකක ෙැක්ම සනිටුහන් කරන ලියවිල්ලි. ඔවුන් ශපන්වනවා,
රට ශගන යන තැන. කබ්රාල් රානය අමාතයතුමා කිව්වා, ශම්ක
තමි fundamental එක කියලා; foundation එක ශම්කි කිව්වා.
බන්දුල ගුණවර්ධ්න ඇමතිතුමා නැවතත් සභාවට පැමිශණනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ශම් කථාව අහශගන ඉන්න ක්තිය
තිශබන්න ඕනත. [බාධ්ා කිරීමක්] ශබොශහොම ශහොඳි.
ගරු කථානායකතුමනි, අර ළිං මැඬි තරුණයා වාශේ, ශම්
ආණ්ඩුව අශ්ත රට වශේට තා්තපයක් ගසා ශකොටු කරගන්න යනවා.
ඒ බව තමි ශම්ශකන් ශපනී යන්ශන්. උොහරණයක් ගත්ශතොත්,
නාතයන්තර ශවශළඳ ගිවිසුම් ගැන ශම් Budget එශක් කථා
කරනවා; ඒවා හානිකර බව පවසනවා. ඒ හරහා නිෂ්පාෙන ක්ශෂේත්ර
රාශියක් පසුබතමට ලක් ශවලාය කියනවා. රට තුළ නිපෙවා ගත
ශනොහැකි අමුද්රවය සහ අන්තර් භාණ්ඩ උපකරණ පමණක්
ආනයනය කිරීම රනශේ ශවශළඳ රතිපත්තියි කියලා ශම් අය
වැශයන් කියනවා. ශත්, කුරුුන, ගම්මිරිස් වැනි කතෂි නිෂ්පාෙන,
පාරම්පරික විසිතුරු භාණ්ඩ, එළවලු, ධ්ානය, පලතුරු අපනයනය
සඳහා පමණක් ේවි-පාර් ්වික ශවශළඳ ගිවිසුම් අත්සන් කළ යුතු
බව කියනවා. කිසි විශටකත් ශසේවා අං ය විවතත ශනොකරන බවත්
කියනවා. ආනයන ආශේ න කර්මාන්ත හරහා විශේ විනිමය
ඉතිරි කර ගත හැකි ශවශළඳ රතිපත්තියක් අුවගමනය කරන
බවත් කියනවා. අශන්, අශපොි! ගරු කථානායකතුමනි, ලංකාව
වාශේ ශලෝකශේ ස්වර්ණමය ස්ථානයක පිහිටි රටක් ශම් වාශේ
අමශනෝඥ විධියට කටයුතු කළ යුතු නැහැ. ඒ කියන ආර්ිකක
ෙර් නය අසාර්ථක ශවලා ෙැන් ශගොඩක් කල් ශවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මා මිත්ර ගරු ආ ාර්ය බන්දුල
ගුණවර්ධ්න ඇමතිතුමාත් ශම් ගරු සභාශව් ඉන්න නිසා ශම්
ඉදරිපත් කර තිශබන ආර්ිකක නයාය ගැන ශපොඩ්ඩක් කථා
කශළොත් ශහොඳි කියා මම හිතුවා. ආනයන ආශේ න
කාර්මීකරණය - import substitution industrialization - තුළින්
කියන්ශන්, මූලික ව ශයන් රටක් සංවර්ධ්නය කිරීශම්දී සංවර්ධිත
රටවල් මත ඇති යැපීම අඩු කරගන්න කියන එකි. ඒක තමි
නයාය. එහි අවසාන ඉලක්කය, රට ස්වයංශපෝෂිත කර ගැනීමි.
ඒක තමි නයාය. ඒක තමි, ශම්ශක් ලියා තිශබන්ශන්.
ශකොශහොමෙ තිශබන්ශන්? ශම් නයායට අුවව ශේශීය කර්මාන්ත
රැක ගන්නවා; ක්තිමත් කරනවා; වර්ධ්නය කරනවා. ලස්සන
ව න ශසේ එකක්. ඒක තමි ශම් ර නාශව් තිශබන්ශන්. හැබැි,
ශම්ක සාර්ථක ශවන්ශන් ශකොශහොමෙ? ශම්ක practical ශවන්න
නම් ඉහළ අපනයන බදු ගාස්තු - tariffs and duties - ොන්න
ඕනත; ආනයන සීමා කරන්න ඕනත; quotas ොන්න ඕනත. ටළඟට,
අධිරමාණයක විනිමය අුවපාතයක් - overvalued currency rate
එකක් - තියා ගන්න ඕනත. ඒ අුවව, පළමුශවනි පිටුශව් කථා
කරන සාශ්තක්ෂ වාසිය එශහමත් නැත්නම් comparative
advantage එක ශම් නයායට රතිවිරුේධ්ි.
මශේ උගත් මිත්රයා ෙන්නවා, 1950 ගණන්වල දී රාවුල් ශරබිෂ්
කියන ආර්නන්ටිනාශව් ආර්ිකක විෙයාඥයා තමි ශම් පිළිබඳ
වැඩිපුරම වැඩ කශළේ කියලා. ඒ කාලශේ ආර්නන්ටිනාව, බ්රසීලය,
ශමක්සිශකෝව වැනි ෙකුණු ඇශමරිකාුව රටවල්, ඉන්දයාව වාශේ
රටවල්
ISI - Import Substitution Industrialization -
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[ගරු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ෙ සිල්වා මහතා ]

රතිපත්තිය අුවගමනය කළා. ඔබතුමාට මතක ඇති, ශම්
රතිපත්තිය තමි සමානවාදී රටක් ශගොඩනඟන්න
1959 සිට
1968 පමණ වනශතක් අශ්ත රශේත් ක්රියාත්මක කශළේ කියලා.
හැබැි, ඒ කාලශේ ජීවත් ශවච් අය ෙන්නවා, ඒ වාශේම මහ
බැංකු වාර්තා අරශගන බැලුශවොත් ශපශනනවා, ශම් රශේ වැඩිපුරම
විරැකියාව තිබුශණ් 1975 වර්ෂශේදීි කියලා. වැඩිම සංවතත සහ
වැඩිම නියාමනය තිබුණු Communist Bloc එශකන් එහා පැත්ශත්
තිබුණු රට තමි ලංකාව. හැම ක්ශෂේත්රයකම ෙැඩි ශවශළඳ හා
විනිමය පාලනයක්. හැමතැනම රනය ආර්ිකක කටයුතුවල නිරත
ශවලා. ශනොශයකුත් රානය සංස්ථා ඇති කරලා. නමුත් එන්න
එන්නම රශේ නනතාව පීඩනයට පත් වුණා. විරැකියාව සියයට 20ට
වඩා ඉහළ ගියා. 1975දී විශේ සංචිත තිබුශණ් මාස එකහමාරකට
පමණි. ආර්ිකකය බිංදුවටම වැටුණා. ඒ ශවලාශව් තමි හිටපු
නනාධිපති ශේ.ආර්. නයවර්ධ්න මැතිතුමා හශයන් පහක ඡන්ෙයක්
අරශගන system change එකක් කශළේ. [බාධ්ා කිරීමක්] නමුත්
හිටපු නනාධිපති ශේ.ආර්. නයවර්ධ්න මැතිතුමා පටන් ගත්ත ඒ
system change එක දගටම කර ගන්න බැරි වුණා. ශමොකෙ, අශ්ත
රශේ පටන් ගත්ත යුේධ්ය සහ ආණ්ඩු මාරු ශවනශකොට තිබුණු
ශනොශයකුත් ශේ පාලන නයාය පත්ර නිසා ඒ ක්රමශව්ෙය හරියට
ඉස්සරහට ශගන යන්න බැරි වුණා. එය hybrid එකක් වුණා,
එශහටත් නැති ශමශහටත් නැති. හැබැි, ඒ ශවුවවට ආසියාශව්
"Asian Tigers" කියලා හුනන්වන රටවල් ශලෝකයත් එක්ක එකතු
වුණා; සම්බන්ධ් වුණා; විවතත වුණා; ආනයන අපනයන ක්තිමත්
කළා; ශීඝ්රශයන් දයුණු වුණා.
ගරු කථානායකතුමනි, මම තව කථාවක් කියන්නම්. ලංකාව
කියන්ශන් පිටශකොටුශව් තිශබන කඩ කාමරයක් වාශේ. අපි ඒ
විධියට උපකල්පනය කරමු. ඒක analogy එකක් විතරි.
පිටශකොටුශව් තිශබන කඩ කාමරය කියන්ශන් ශවශළඳාමට නියම
තැනක්. පිටශකොටුශව් කඩයක් තිශබන ශකශනක් සාමානයශයන්
දු්තපත් ශවන්න බැහැ ශන්. ඔහු ශමොකක්ෙ කරන්න ඕනත?
ශවශළඳාම. එතශකොට තමි ඔහු දයුණු ශවන්ශන්. හැබැි,
කවුරුන් ශහෝ කියන්න පුළුවන් ගරු කථානායකතුමනි, "ශම්
ෙවස්වල කහ හරි ගණන්. ඒ නිසා කඩය කඩලා තා්තපයක් ගහලා
අපි පිටශකොටුශව් තිශබන ශම් පර් ස් ෙහශේ කහ වවමු" කියලා.
හරියට ශම් අය වැශේ තිශබන ශයෝනනාත් අන්න ඒ වාශේ
ශයෝනනා. ඒශකන් ආර්ිකක රතිලාභ ගන්න පුළුවන් එක ඇත්ත.
හැබැි, කහවලින් ගන්න ආොයමට වඩා ෙහස් ගුණයක් ගන්න
තිබුණා, පිටශකොටුශව් කශඩ් කඩලා ොන්ශන් නැතිව එතැන සිට
ඔහු ශවශළඳාම කළා නම්. ඒ ආොයම පර් ස් ෙහශේ කඩය තිබුණු
ඉඩශම් කහ වවලා හම්බ කරන ගණනට වඩා ශගොඩක් වැඩිි. ඒක
තමි ගරු කථානායකතුමනි, පිහිටීමහි වැෙගත්කම අුවව සැලසුම්
සකස් කර ගන්න ඕනත කියන්ශන්. ඒකි ලංකාව වශේට තා්තප
බඳින එකට වඩා ලංකාශවන් පාලම් බඳින එක වැෙගත් ශවන්ශන්.
ගරු කථානායකතුමනි, අශ්ත ආර්ිකකය ශගොඩගන්න ශේශීය
කතෂිකර්මය ශගොඩගන්න ඕනත; ශේශීය කර්මාන්ත ශගොඩගන්න
ඕනත; ශේශීය ශසේවා ශගොඩගන්න ඕනත. නමුත්, එය සාර්ථකව කර
ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන් ශවශළඳ ශපොළ රසාරණය කිරීම හරහාි.
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ගු ( චාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

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

ගරු රසන්න රණවීර මන්ත්රීතුමනි, පාර්ලිශම්න්තු සම්රොයක්
තිශබනවා. කථාවක් කරනශකොට කත ගහන්න එපා. ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ශම්ක කැලණිශේ නගර සභාව ශනොශවි. [බාධ්ා
කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා
ශෙන්න.
අපි කාර්යක්ෂම, තරගකාරි වයවසායකයන් බිහි කරන්න ඕනත.
ඒකි කරන්න ඕනත. ඒකට නිසි රතිපත්තියක් ඕනත. ළිං මැඩි
ආර්ිකක ෙැක්ම හරියන්ශන් නැහැ. ෙඹුල්ශල් ශගොවි මහතා නිපෙවන
ශභෝග Dubai supermarket එශක් ශහොඳ ශඩොලර් ගණනකට
විකුණන්න නම්, අපි කතෂි සැපයුම් නාල එක්ක එකට බැශඳන්න
ඕනත. ශලෝකය එක්ක එකතු ශවන්න ඕනත. අශ්ත ඉහළ හැකියාවක්
තිශබන තරුණ තරුණියන්ට ඒ සඳහා අවස්ථාවක් තිශබන්න ඕනත.
කලාපීය නිෂ්පාෙන නාලවලට සම්බන්ධ් ශවන්න ඕනත. ඉන්දයාශව්
Bangalore, Andhra Pradesh වාශේ අපටත් පුළුවන් ශවන්න
ඕනත ශලෝකයත් එක්ක එකට බැඳිලා, සැපයුම් ලබා දීලා, තරුණ
තරුණියන්ශේ හැකියාවට සරිලන ශහොඳ පඩියක් ලබා ගත හැකි,
ශහොඳ රැකියාවක් කරන්න අවස්ථාව ලබා ශෙන්න. ෙැන්වත්- [බාධ්ා
කිරීම්] අපි ෙඹුල්ශල් පටන් ගත්ත 'රභාෂ්වර' කියන ශතතමනය සහ
උෂ්ණත්වය පාලනය කරන ලංකාශව් පළමුවන ඒ කතෂි ගබඩාව
හෙලා ඉවර කරන්න. එා් වා කශළොත් තමි අපට පුළුවන්
ශවන්ශන් ෙඹුල්ශල් ශගොවි මහතාශේ කතෂි ශභෝග ටික ඩුබාි රටට
අරශගන යන්න.

ගු කදයකාන්ත ගුණතිලක මහතා

(ைொண்புைிகு உதயகொந்த குணதிலக்க)

(The Hon. Udayakantha Gunathilaka)

ඩුබාි යැව්වාෙ?

ගු ප්රසන්න රණ වර මහතා

(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)

ඒ කාලශේ යැව්වාෙ?

ගු ( චාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

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

ඒක කරන්න, ideology එක ශවනස් ශවන්න ඕනත. [බාධ්ා
කිරීම්] ෙතෂ්ටිවාෙය ශවනස් කර ගන්න ඕනත. ගරු
කථානායකතුමනි, අපට පුළුවන්. [බාධ්ා කිරීම්] Sri Lanka can;
අපට පුළුවන්. අපි භය ශවන්න නරකි. අපි ඒවාට තා්තප බඳින්න
නරකි.

ගු ප්රසන්න රණ වර මහතා

(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)

ඒ කාලශේ කරන්න තිබුණා ශන්.

ගු ප්රසන්න රණ වර මහතා (නව්වැල්, ිළත්තල, මැටි, ී
බඩු සහ ග්රාමීය ය කර්මාන්ත ප්රවර්ධාන රාජය අමාතයුරමා
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர - பிரம்புகள்,
ைட்பொண்டங்கள்,
ைரப்தபொருட்கள்
ைற்றும்
மகத்ததொழில் பைம்பொட்டு இரொஜொங்க அமைச்சர்)

பித்தமள,
கிரொைியக்

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

ඒවා තමි ශම් කරන්ශන්.

ගු ( චාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

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

අශන්, කත ගහන්න එපා. ශපොඩ්ඩක් ඉන්න ශකෝ. ඔබතුමාශේ
ශවලාශව් කථා කරන්න ශකෝ.
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ගු ප්රසන්න රණ වර මහතා

(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගු කදයකාන්ත ගුණතිලක මහතා

(ைொண்புைிகு உதயகொந்த குணதிலக்க)

(The Hon. Udayakantha Gunathilaka)

ඒ කාලශේ කරන්න තිබුණා ශන්.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමා, බාධ්ා කරන්ශන් නැතුව එතුමාට කථා කරන්න
ඉඩ ශෙන්න. [බාධ්ා කිරීම්]

ගු කදයකාන්ත ගුණතිලක මහතා

(ைொண்புைிகு உதயகொந்த குணதிலக்க)

(The Hon. Udayakantha Gunathilaka)

ඒ කාලශේ කශළේ නැහැ. ෙැන් ශමොනවාෙ කියන්ශන්?

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු හර්ෂ ෙ සිල්වා මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා කථාව කරශගන
යන්න.

ගු ( චාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

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

ගරු කථානායකතුමනි, මීට ෙවස් තුන-හතරකට කලින්
වියේනාමශේ අත්සන් කළා RCEP - Regional Comprehensive
Economic Partnership - කියන ශලෝකශේ ශලොකුම ශවශළඳ
ගිවිසුම. ආසියාුව රටවල් 10ි. ඒකට එකතු ශවලා තිබුණා
ඕස්ශේලියාව, චීනය, නපානය, නවසීලන්තය සහ ෙකුණු
ශකොරියාව. මම කැමැතිි අශ්ත උගත් මිත්රයන්ට charts තුනක්
ශපන්වන්න. ශම් charts තුශන් තිශබන්ශන්, - [බාධ්ා කිරීම්] ශම්
වියේනාමය. ශම් තිශබන්ශන්, වියේනාමශේ ආනයනය. ශම්
තිශබන්ශන් අපනයනය. ගරු කථානායකතුමනි, මම ශමම charts
හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. [බාධ්ා කිරීම්]
එතශකොට තමි ශම් ideology එශක් ශවනස ශත්ශරන්ශන්. [බාධ්ා කිරීම්]

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු රසන්න රණවීර රානය ඇමතිතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමාට
කථා කරන්න ඉඩ ශෙන්න.

ගු ( චාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

ශකොශහොමෙ කියලා. ඒ අය ඉස්සර කාලශේ අපනයනය කශළේ
ශරදපිළි, කතෂි භාණ්ඩ සහ minerals. නමුත් 2012, 2014, 2016
සහ 2018 වනශකොට electronics, machinery වාශේ ඒ
ශගොල්ලන්ශේ අපනයන එන්න එන්න අති ින් වැඩි වුණා.
හැබැි, ඒ වාශේම ඒ ශගොල්ලන්ශේ ආනයනත් වැඩි වුණා.
ආනයනත් වැඩි වුණා. හැබැි, ඒවා අපනයන අමු ද්රවය හැටියට
පාවිච්චි කරනවා. ඒ අුවව අපනයනය වැඩි වනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, පසු ගිය අවුරුේශේ ඒ ශගොල්ලන්ශේ ශවශළඳ
ශ ේෂශේ අතිරික්තය, ශඩොලර් බිලියන 10ි. ඒක ශපොඩි රටක්.
නමුත්, ශවශළඳ ශ ේෂශේ අතිරික්තයක් තිශබනවා. තාිලන්තය
බලන්න. තාිලන්තශේත් එශහමි. ශම් බලන්න. අපනයන එන්න
එන්න වැඩි වනවා. පරණ ශේවල් ශවුවවට නශවෝත්පාෙන එකතු
වනවා. Electronics exports වැඩි වනවා. අශ්ත උගත් මන්ත්රීතුමනි,
ෙැන් ලංකාව දහා බලන්න. ශම් chart එක බලන්න. ශම්
තිශබන්ශන්, අශනක් රටවල්. ශම් ලංකාව. ශම් බලන්න. ශම්
තිශබන්ශන් අශ්ත අපනයන. ශම් තිශබන්ශන් ආනයන. ශවනස
බලන්න. ශම් රූප සටහශනන් ඒ ශවනස ශ්තනවා. කිසිම විධියකින්
අශ්ත electronics exports වැඩි ශවලා නැහැ. තාක්ෂණය මුසු කරපු
exports වැඩි ශවලා නැහැ. තවමත් අපි ශරදපිළි අපනයනය
කරමින් ඉන්නවා. [බාධ්ා කිරීම්] අපි ශම්ශකන් ඉශගන ගත යුතු
පාඩම ශමොකක්ෙ? ඒ තමි, සරල භාණ්ඩ නිෂ්පාෙනය කරලා අපට
දයුණු ශවන්න බැරි බව. අපි සංකීර්ණ භාණ්ඩ නිෂ්පාෙනය කරන්න
ඕනත. එතශකොට තමි වැඩි පඩි සහිත, ශහොඳ රැකියා අශ්ත තරුණ
තරුණියන්ට ලැශබන්ශන්, ගරු විශේ
ඇමතිතුමනි. ඒකට
ශලෝකශේ කලාපීය නිෂ්පාෙන නාල සමඟ එකතු ශවන්න ඕනත.
ඒවා කරන්න නම්, අපි ශවශළඳ ගිවිසුම්වලට ඇතුළත් ශවන්න
ඕනත, ගරු කථානායකතුමනි.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට ශවන් වූ කාලය අවසාන ශව්ගන
යනවා.

ගු ( චාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

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

තව විනාඩි 15ක් ශහෝ 20ක් මට අශ්ත පැත්ශතන් ශෙනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙැන් නනතාවශේ එදශනො
ර ්නවලට එමු. ශම් අය වැශේ ඒ සම්බන්ධ්ශයන් තිශබන්ශන්
ශමොකක්ෙ? නනාධිපතිතුමා ඡන්ෙය දනපු ගමන් බදු අඩු කළා.
"ශගෝාාභය රට හෙන ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම" රතිපත්ති රකා නශේ
37වැනි පිටුශව් ශමශසේ සඳහන් වනවා:
"බදු අඩු කිරීශමන් අඩුවන අතයව ය බඩුවල මිල අඩුවීම
ස්ථාවර ව පවත්වාශගන යාමට කටයුතු ශකශර්." එය රධ්ානතම
අංගය බව කිව්වා.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

විපක්ෂශේ සංවිධ්ායකතුමා,
කවුරුන්ශේ කාලශයන්ෙ?

එතුමාට

ලබා

ශෙන්ශන්

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

ගරු කථානායකතුමනි, රූප සටහශන් ශම් ලක්ෂයශයන්
ශපන්වන්ශන්, 1998 ඉඳලා වියේනාමශේ අපනයනය වැඩි වුශණ්

—————————
* කථාව අවසානනේ පළ කර ඇත.

* உமரயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது.
* Produced at end of speech.

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, එක් ශකශනකුශගන් ශනොශවි. අශ්ත
කථා කරන හැම මන්ත්රීතුමාශගන්ම විනාඩි ශෙක බැගින් ලබා
ශෙනවා.

169

පාර්ලිශම්න්තුව

ගු ( චාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

ගු ( චාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

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

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

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

ශහොඳි.

ඒ විනාඩි පහත් එක්ක මට විනාඩි 15ක් තිශබනවා. මට කථාව
අවසන් කරන්න ශෙන්නශකෝ.

නමුත් අතයව ය බඩු මිල අඩු වුණාෙ? ඉල්ලුම පහළ ෙමලා,
උේධ්මනය අඩු කරන කාලය වුණත් සංසන්ෙනය කරන්න. සතජු
බදු නැති භාණ්ඩ අපි ගනිමු. පරි්තපු කිශලෝව අෙ රුපියල් 173ි,
මාස12 කට කලින් රුපියල් 135ි. මුං ඇට කිශලෝව අෙ රුපියල්
437ි, පසු ගිය අවුරුේශේ ශනොවැම්බර් මාසශේ රුපියල් 275ි.
මම පසු ගිය සතිශේ මහ බැංකු වාර්තාශවන් තමි ශම් ශතොරතුරු
ලබා ගන්ශන්. සීනි කිශලෝව අෙ රුපියල් 126ි, එො රුපියල්
106ි. වියළි මිරිස් කිශලෝව අෙ රුපියල් 651ි, එො රුපියල් 454ි.
කහ කිශලෝව අෙ රුපියල් 4,500ි. [බාධ්ා කිරීමක්] සමා ශවන්න,
අෙ කහ නැහැ. එො කහ කිශලෝව රුපියල් 4,500ි. ශම් වාශේ සතජු
බදු නැති ඒවාත් තිශබනවා. කැකුළු හාල් කිශලෝව රුපියල් 105ි.
සම්බා කිශලෝව රුපියල් 127ි. මධ්යම රමාණශේ ශපොල් ශගඩියක්
රුපියල් 75ි.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාශේම ශපරල්, ඩීසල් එො ඉඳලා
දගටම,-

ගු සිවඥානම් සිීමතරන් මහතා

(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)

தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கபள, எங்களுமடய கட்சிக்குத்
தந்திருப்பபத 20 நிைிடங்கள்தொன்! அதிபல அப்படி பநரம்
எடுப்பதொக இருந்தொல் எங்களொல் எப்படிப் பபச முடியும்?
தங்களுமடய கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பநரத்தில் இருந்து
பவண்டுைொனொல் எடுத்துக்தகொள்ளலொபைதவிர, எங்களுமடய
கட்சியின் பநரத்மத எடுப்பதற்கு நொங்கள்
சம்ைதிக்கப்
பபொவதில்மல.

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු හර්ෂ ෙ සිල්වා මන්ත්රීතුමා විනාඩි
කීයක් කථා කරලා තිශබනවාෙ?

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එතුමාට තව විනාඩි පහක් තිශබනවා. තව විනාඩි පහක් තිබියදී
තමි මම කිව්ශව්.

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

තව විනාඩි පහක් තිශබනවාෙ?

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අනික් කිකකයන්ශගන් විනාඩිය බැගින් අඩු කර ගන්න.

ගු ( චාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

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

ගරු කථානායකතුමනි, මම කියාශගන ආශව් ශම්කි. බදු අඩු
කිරීශමන් නනතාවට ශවච් ශසතක් නැහැ. ඒ සහනය ලැබිලා
තිශබන්ශන් මුෙලාලිලාට විතරි. ශම් අලුත් බදු රතිපත්තිය
ශමොකක්ෙ? අලුත් බදු රතිපත්තිශයන් කියනවා, 2020 ආොයම
රුපියල් බිලියන 1,580ක් වනවාලු. ගරු කථානායකතුමනි, 2021දී
ඒක රුපියල් බිලියන 2,019ක් ශවනවාලු. සියයට 28කින් ශම් බදු
වැඩි කරනවාලු.
ටශේ Budget එශකන් කියනවා, නනතාව මත ගහපු බදු
සියයට 28කින් වැඩි කරනවාලු කියලා. [බාධ්ා කිරීම්] හැබැි,
2020දී ඒ කියන රුපියල් බිලියන 1,580 ලැශබන්ශන් නැහැ කියා
මම කියනවා. ලැශබන්ශන් රුපියල් බිලියන 1,350ි. එශහම
වුශණොත් බදු වැඩි කිරීම සියයට 49.5ක් වනවා. කවුෙ ශම්වා
ශගවන්ශන්? ශම්වා ශගවන්ශන් සාමානය නනතාව. කතම බදු, වැේ
බදු, GST බදු කියලා අලුත්ම එකක් ගහනවාලු. හැබැි, 'සර්ශේ'
කේටිය නම් ශනොශවි. ශම්ක පුදුමි. ඒත් ඇත්ති.
Budget එශක් 50 වැනි පිටුශව් කියනවා, හංගාශගන ඉන්න
කළු සල්ලි ටික අරශගන ආශවොත්, ඒ අයට සියයට එකක විතර
බේෙක් ශගවලා ඒවා පාවිච්චි කරන්න ඉඩ ශෙනවා කියලා. එශහම
හංගා ශගන ඉන්න සල්ලි සාමානය මිනිස්සුන්ට නැහැ, ගරු
කථානායකතුමනි. බදු පිට බදු ගහලා මිනිස්සු ශහම්බත් ශවලා
ඉන්ශන් ගරු කථානායකතුමනි. නමුත් ශමවර අය වැශයුවත්
තවත් බදු අය කරනවා. [බාධ්ා කිරීම්] හරි. බදු ශගව්වා කියමුශකෝ.
ශපොශරොන්දු ශවච් රතිලාභ ශමොනවාෙ? අඩු ගණශන්, බදු සහන
ලැශබන ශලොකු හාල් ශමෝල් හිමියන්ශගන් රුපියල් 98ක සහතික
මිලක් යටශත් හාල් කිශලෝ එකක් ශෙන්න කියන්න ගරු
කථානායකතුමනි. ශමච් ර බදු ශගවන නනතාවට ඒ සහනය ලබා
ශෙන්න. නනතාවට එක් සහනයක්වත් ලබා ශෙන්න. ගැසේ එශක්
ගහපු මිලට හාල් ටික ශෙන්න. සම්බා කිශලෝ එක රුපියල් 98ට
ශෙන්න. ඒ ටිකවත් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා. වැඩ බැරි
පුරාශේරු ආණ්ඩුව කියලා මිනිස්සු කථා කරන්ශන් ඔන්න ඔය
නිසාි.
අශ්ත ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාශේ උපන් දනයට අපි
ඔබතුමාට සුබ පැතුවා. නමුත් ඔබතුමා ශම් ගරු සභාශව් හිටිශේ
නැහැ. 75වැනි උපන් දනය ශවුවශවන් අපි නැවතත් ඔබතුමාට
සුබ පතනවා.

ගු ( චාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

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

විනාඩි පහ මද, මට තව විනාඩි ෙහයක් ඕනත.

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

එශහනම් එතුමාට විනාඩි ෙහයක් ශෙන්නශකෝ.
කථානායකතුමනි, විනාඩි ෙහයක් දීලා විනාඩි පහක්,-
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ශකොච් ර system changes කළත් වි ාල වී අස්වැන්නක්
තිශබන ශම් කාලශේ ගැසේ එශක් ගණනට බදු ශගවන නනතාවට
හාල් ටික ශෙන්න බැරි ආණ්ඩුශවන් ඇති රශයෝනනය ශමොකක්ෙ?
ඩඩ්ලි මහත්මයා අශ්ත බන්දුල ඇමතිතුමා භය කරශගන. ඩඩ්ලි
මහත්මයා බන්දුල ඇමතිතුමා joke එකකට අරශගන. අඩු ගාශන්
අපි පටන් අරශගන සාර්ථකව කරශගන ගිය SME හාල් ශමෝල්
සම්බන්ධ් කරශගන ගිය සමුපකාර ක්ති සහල් වැඩ පිළිශවළ
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ෙැන්වත් නැවත පටන් ගන්න කියලා මම ඔබතුමාශගන් ඕනතකමින්
ඉල්ලනවා. එතශකොට රුපියල් 98ට සහල් ගන්න, සාමානය බදු
ශගවන නනතාවට සහනයක් ශෙන්න හැකි ශව්වි.
ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුදු 72ක් තිස්ශසේ අශ්ත රශේ තිබුණු
ශනොශයකුත් රනයන් බදු ගහනවා; වියෙම් කරනවා. නමුත්, මිනිස්සු
එතැනමි. හැබැි, ණය කන්ෙ නම් එන්න එන්න වැඩි ශවනවා.
මම ශම් ආණ්ඩුවට විතරක් ශම්ක කියනවා ශනොශවි. ආණ්ඩු කළ
සියලුශෙනා ශම් පිළිබඳව වග කියන්න ඕනත. ගරු අගමැතිතුමනි,
පසුගිය ආණ්ඩුව මාස 60කට රුපියල් බිලියන 5,600ක් ණය
අරශගන තිශබනවා. ඒවාින් ශනොශයකුත් ශේවල් කරලා
තිශබනවා. මශගන් පසුව කථා කරන කිකකශයෝ ඒවා ශපන්වා
ශේවි. නමුත් ශම් ආණ්ඩුව මාස 7කට රුපියල් බිලියන 1,231ක්
ණය අරශගන තිශබනවා. ශම් අවුරුේෙ ඉවර ශවනශකොට එම ණය
මුෙල රුපියල් බිලියන 2,000ක් ශවන්නත් ඉඩ තිශබනවා. මම ඒ
ගැන හරියටම ෙන්ශන් නැහැ; ශමොකෙ, ඒ ෙත්ත තවම දීලා නැති
නිසා. ණය පසුගිය ආණ්ඩුශව් ණය මාස 60ට රුපියල් බිලියන
5,600ි; ශම් ආණ්ඩුශව් ණය මාස 7කට රුපියල් බිලියන 1,231ි.
2020 වර්ෂශේ මුළු ණයබර රුපියල් බිලියන 14,261ි. ඒ
කියන්ශන් ගරු අගමැතිතුමනි, අශ්ත රශේ එක පුේගලශයක්
රුපියල් 713,000ක් ණයි. ගරු කථානායකතුමනි, ශම්ක තමි
අපි මුහුණ ශෙන වි ාලතම ර ්නය. ණය, ණය, ණය උගුල. නමුත්,
ශම් ණය ශගවන්න නැවත ණය ගන්න සිේධ් ශවනවා. ඒකි "ණය
උගුල" කියන්ශන්. ශකොවිඩ්-19 ර ්නය ගැන කථා ශනොකළා
වාශේම ගරු කථානායකතුමනි, fundamental එක තමි ශම්
ර ්නය. ශම් ර ්නය ගැන ශම් අය වැශේ ආර්ිකක ඉදරි ෙැක්ශම්
කිසිම තැනක කථාවක් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ඒකි මම
කලින් ඇහුශව්, ශම් ර නාව ලිව්ශව් සමාන්තර වි ්වයක ඉන්න
ශකශනක් ෙ කියලා. ශකොශහොමෙ, ශම් ණය ශගවන්ශන්? අපි පක්ෂ
විපක්ෂ ශේෙය ශපොඩ්ඩකට පැත්තකින් තියමු. ශමොකෙ, ශම්ක
වැෙගත් නාතික ර ්නයක්. ශේශීය ණය රුපියල් බිලියන 7,708ක්
තිශබනවා. බැංකුවලින් රුපියල් බිලියන 7,695ක්, බැංකු ශනොශවන
ආයතනවලින් රුපියල් බිලියන 4,013ක් තිශබනවා. ශම්ක තමි
මුළු ණය. ශම් මුළු ණයවලින් වැඩි හරියක් තිශබන්ශන් EPF එකි,
NSB එකි හරහා වැඩ කරන නනතාව විශ්රාම යනශකොට ලැශබන
ඒ මුෙල් ආශයෝනනය කරලා. ශම් රනය වාශේම ගරු අජිත් නිවාඩ්
කබ්රාල් මැතිතුමාත් කියනවා මම අහශගන හිටියා, "අපට ශම්
ට්රිලියන 14න් ට්රිලියන 1.4ක් වැඩි ශවලා තිශබන්ශන් ණය ශපොලිය
වැඩි ශවච් නිසාි. ඒ නිසා අපි ශපොලිය අඩු කර ගන්න ඕනත"
කියලා. ඒශක් වරෙක් නැහැ. නමුත් අපි ඒක ශකොශහොමෙ
කරන්ශන්? ඒක බශලන් කරනවා ෙ, එශහම නැත්නම් ශවශළඳ
ශපොශළන් කරනවා ෙ? කැබිනේ මණ්ඩලශයන් තීරණයක් අරශගන
තිශබනවා, ඒක බශලන් කරන්න. ඒ තීරණශේ කියනවා, ශමන්න
ශම්ක නිසා තමි ඒ බිල්පත් සඳහා වැඩිම ශපොලියක් අපි
අර්ථසාධ්ක අරමුෙලට සහ අශනක් කේටියට ශගවන්ශන් කියලා.
ටශේ ශමම ගරු සභාශව්දී ශහොඳ කථාවක් කිව්වා. අර්ථසාධ්ක
අරමුෙල ගන්න ශවන්ශන්, retire ශවන්ශන් අවුරුදු 60 දී. ශමොකෙ,
අවුරුදු 55 ඉඳලා අවුරුදු 60 ශවනකම් ෙැන් අවුරුදු 5ක් කල් වැඩි
කර තිශබනවා, retire ශවන කාල සීමාව. ෙැන් ශම්ශක් යටි අරමුණ
ශමොකක්ෙ? ශම් ර ්නයට පිළිතුර ව ශයන් මම ගරු මුෙල්
ඇමතිතුමාශගන් අහන්න කැමැතිි, "ඒක ශනොශවි" කියලා.
නමුත් අපට අහන්න අිතියක් තිශබනවා. තව අවුරුදු 5ක් යනතුරු
අර ශගවන්න තිශබන මුෙල ශගවන්න ශවන්ශන් නැහැ. ඒ මුෙල
නැවතත් රනයට ගන්න පුළුවන් ආශයෝනනය කරන්න; ණය
ශගවන්න. නමුත්, ඒ ණයවලට ශගවන ශපොලිය සම්පූර්ණශයන්ම
පහළට බැහැලා තිශබනවා. ඒ ශපොලිය ගිය සතිශේ සියයට 5ට අඩු
ශවලා තිශබනවා. ශබොශහෝශෙනා ජීවත් ශවන්ශන් ඒ ලැශබන
ශපොලිශයන්. අශ්ත වයසක තාත්තලා, අම්මලා ජීවත් ශවන්ශන්
pension එශකන් ලැබිච් ශේ බැංකුශව් ොලා ලැශබන ශපොලිශයන්.
අෙ ඔවුන්ට හරිම අමාරුි.
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ඉතින් බලන්න, ඉලංගරත්න මහත්මයා ශම් වැඩ පිළිශවළ
ශගනාවා. ශරොනී ෙ ශමල් මහත්මයාශේ කාලශේ, ශේ.ආර්.
නයවර්ධ්න මහත්මයාශේ කාලශේ ශම්ක තවදුරටත් සංශ ෝධ්නය
කළා. හැබැි, ශම් මුෙල් රනශේ ඕනත එපාකම්වලට පාවිච්චි
කරනවාට වඩා, ශම් මුෙල් තිශබන්ශන් වැඩ කරන නනතාව
ශවුවශවන් බව රනය ශත්රුම් ගන්න ඕනත. ඒ නිසා ශම් වැශඩ් නම්
කරන්න එපා කියලා මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. විශ්රාම
යන කාල සීමාව වයස 55 සිට 60 ෙක්වා වැඩි කරන එක ගැන
ශනොශවි මම ශම් කියන්ශන්. ඒ මිනිසුන්ශේ මුෙල්වලට සරිලන
ශපොලියක් ශගවන්න කියලාි මම කියන්ශන්.
අශනක් කාරණය තමි විශේ ණය. That is the problem,
Hon. Speaker. We have Rs. 6.6 trillion of foreign loans.
That is, US Dollars 35.4 billion. Out of that, about US
Dollars 15 billion consists of commercial loans and
within that, we have International Sovereign Bonds of
just under US Dollars 14. 5 billion. Outside of this, there
are what is called Sri Lanka Development Bonds that are
subscribed to by local banks, but in foreign currency.
ගරු අගමැතිතුමනි, ඉදරි මාස 12 තුළදී අපට මුහුණ ශෙන්න
තිශබන වි ාලතම අභිශයෝගය තමි ශඩොලර් මිලියන 6,700ක්
ශගවන්න තිශබන එක. ටට අමතරව swap එකක් තිශබනවා,
ශඩොලර් මිලියන 1,300ක්. ඇශමරිකාශව් මහ බැංකුශවන් ගත්ත
ශඩොලර් මිලියන 1,000ක -ශඩොලර් බිලියනයක- repo එකකුත්
තිශබනවා. ශම් ශඩොලර් රමාණය අපි ශහොයා ගන්ශන් ශකොශහොමෙ?
ටට අමතරව ශම් ඉදරිපත් කරන ලෙ අය වැය අුවව, ෙළ ශේශීය
නිෂ්පාෙනශයන් සියයට 10ක පමණ ශේශීය ණය ගන්නත්
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ශමය කළ යුතු ශෙයක් ශනොශවි. නමුත්
කාලයක් තිස්ශසේ රනය කරන්ශන් 'ශරෝල ගහන' එකි; roll over
කරන එකි. අපි නාතයන්තරයට ගිහින් ඒ ණය වාරිකය ශගවන්න
නැවතත් අලුත් ණයක් ගන්නවා. ශම් අවස්ථාශව් අපට නාතයන්තර
මූලය ශවශළඳ ශපොශළේ ශෙොරවල් වැහිලා තිශබනවා. අපට අෙ ඒ
අවස්ථාව නැහැ. 2019 ඉදරිපත් කළ බදු සංශ ෝධ්නත් එක්ක සහ
ශකොවිඩ් - 19 නිසා කඩා වැටුණු ආර්ිකකයත් එක්ක ශශ්රේණිගත
කිරීශම් ආයතනය අප පහළට ෙමා තිශබනවා. 2015 සිට 2019
අවසානය ෙක්වාම එක ශශ්රේණිගත කිරීමකින්වත් අප පහළට ගිශේ
නැහැ. එො කවුරුන් ශහෝ එශහම කිව්වා නම් ඒක වැරැදි. එකම
එක අවස්ථාවකි එවැනි ශෙයක් සිේධ් වුශණ්. අර දන
පණස්ශෙශක් ශහොර ආණ්ඩුව පත් වුණු ෙවශසේ ශශ්රේණිගත කිරීම
අුවව B plus සිට B2 ෙක්වා පහළට ෙැම්මා. ටට පසු ශශ්රේණිගත
කිරීම්වලදී පහළට ෙැම්ශම්, ටශේ ශපශර්ොි.
ගරු අගමැතිතුමනි, බලන්න, ටශේ හැන්ෙතශව් ේවිතීික
ශවශළඳ ශපොශළේ ස්දවරී බැුනම්කරවල මිල කීයෙ, ශපොලිය කීයෙ
කියලා. 2021 ජූලි මාසශේ කල් පිශරන බැුනම්කරය විකිශණන්ශන්
සියයට 24.5කට. 2022 නනවාරි මාසශේ කල් පිශරන බැුනම්කරය
විකිශණන්ශන් සියයට 30.7කට. 2025 මාර්තු මාසශේ කල් පිශරන
බැුනම්කරය විකිශණන්ශන් සියයට 18කටි. 2030 මාර්තු මාසශේ
කල් පිශරන බැුනම්කරය විකිශණන්ශන් සියයට 15.4කට. අපට ශම්
ගණන්වලට ණය ගන්න බැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා
රනය ශකොශහොමෙ ශම් ර ්නයට මුහුණ ශෙන්ශන්? හැමශෙනාම
කියනවා, ඔක්ශතෝබර් මාසශේ ශඩොලර් බිලියන 1,000ක ණයක්
අපි ශගව්වා කියලා. ඔව්, ඒ මුෙල ශගව්වා. ඒ මුෙල ශගව්ශව්
ඉන්ද්රජිත් කුමාරස්වාමි, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශව් අධිපතිතුමාට පින්
සිේධ් ශවන්නි. එතුමාශේ දුර ෙක්නා ුවවණ නිසා ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශව් සම්මත කර ගත්තා, සක්රිය බැරකම්
කළමනාකරණය කිරීශම් පනත. එින් එකතු කරගත් සංචිතවලින්
තමි ඔබතුමන්ලා ඒ ණය ශගව්ශව්. නමුත් අපට හැම ොම
සංචිතවලින් ණය ශගවන්න බැහැ. අපට ශම් ර ්නයට මුහුණ
ශෙන්න සිේධ් ශවනවාමි.
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[ගරු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ෙ සිල්වා මහතා]

අපි හිතමු, මා කලින් කිව්ව ශඩොලර් මිලියන 6,700න්
ඇශමරිකාශව් මහ බැංකුශවන් ගත් ශඩොලර් මිලියන ෙහස roll over
කළාය කියලා. ඒ ගැන ර ්නයක් නැහැ. ටළඟට, swap වගයක්
තිශබනවා ශන්, ශඩොලර් මිලියන 1,300ක. ඒකත් roll over කළාය
කියමුශකෝ. ඒ ගැනත් ර ්නයක් නැහැ. ඒ වාශේම, ඇශමරිකාුව
ශඩොලර් මිලියන 6,700ක් තිශබනවා. ඒවාශේ තිශබනවා,
ශපෞේගලික ආයතනවලින් ගත් ණය සහ බැංකුවලින් ගත් ණය.
අපි හිතමු, ඒවාත් ශගවා ෙැම්මා, ර ්නයක් නැහැ කියලා. එශහම
නම් රනයට ශගවන්න ඉතිරි ශවනවා, ශඩොලර් මිලියන 4,100ක්.
ශමන්න ශම්ක තමි ගැටලුව.
මීට අමතරව අපට තිශබනවා, අශ්ත අපනයන සහ ආනයන
අතර ශවනස; ලංකාවට එන ශරේෂණි, ලංකාශවන් යන ශරේෂණි
අතර ශවනස; අපි පිටරට ගිහින් වියෙම් කරන ඒවාි, පිටරට අය
ශම් රටට ඇවිල්ලා වියෙම් කරන ඒවාි අතර තිශබන ශවනස.
ශමයට කියනවා, නංගම ගිණුම කියලා. ශම් අවුරුේෙ අවසාන
වනශකොට ශම් නංගම ගිණුශම් අවම ව ශයන් ශඩොලර් බිලියන
1.5ක පමණ හිඟයක් තිශබනවා. ඒ නිසා අපට ශඩොලර් බිලියන
5ත්, ශඩොලර් බිලියන 6ත් අතර රමාණයක් අව ය ශවනවා,
සංචිතවලින් ශගවන්න. අපට එපමණ සංචිත නැහැ, ගරු
කථානායකතුමනි. අපට තිශබන්ශන්, ඇශමරිකාුව ශඩොලර්
බිලියන 5.8ක සංචිත පමණි. ඒශකුවත් ශඩොලර් මිලියන 400ක්
තිශබන්ශන් රත්රන්වලින්. එය ටට වැඩි රමාණයක් තිබුණා. නමුත්
ශම් ළඟදී ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ඒ රත්රන් ටික විකුණා ෙැම්මා.
අපි හිතමු, චීනය, ඉන්දයාව වැනි මිත්ර රටවලින් අපට ශඩොලර්
බිලියන 2ක ණයක් ලැබුණාය කියලා. ඒත් අපට ණය ශගවන්න
තවත් ශඩොලර් බිලියන 4ක් අව ය ශවනවා.
අපි හිතමු, ශඩොලර් බිලියන ශෙකක් සංචිතවලින් ගත්තා
කියලා. ඒත් අපට ශගවන්න ශඩොලර් බිලියන ශෙකක් මද ශවනවා.
එම නිසා ශම්ක තමි අපට ශහට අනිේොම විසඳන්න තිශබන
මූලික ර ්නය. ශම්ක කල් ෙමන්න බැහැ. In English, we say,
"Do not kick the can down the road." We cannot kick the can
down the road anymore. Sir, we must understand this. Hon.
Dinesh Gunawardena, you, as the Foreign Minister, must
understand that we are not facing a liquidity issue. Our issue
is one of insolvency. It is not about liquidity; it is about
insolvency. එම නිසා ශම් ර ්නයට fundamental උත්තර
ශහොයන්න ශවනවා, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමා කිව්වා වාශේ.
එශහම නම් ශනොම්මර, ෙත්ත වසන් කරලා, ශලොකු කථා කියලා,
Rating Agenciesවලට කත ගහලා, මාධ්ය නිශව්ෙන නිකුත් කරලා
ර ්න විසඳන්න බැහැ. එම නිසා රනය වහාම ශම් ර ්නයට පිළිතුරු
සපයන්න ඕනත.
රනය අපට කිව්වා, ශමවලම් - tools - තිශබනවා; රට ශරොකේ
එකක් වාශේ වර්ධ්නය ශවනවා කියලා. හැබැි, එශහම ශවන්ශන්
නැහැ. නමුත්, රනයට විකල්පයක් තිශබනවා. වග කියන
විපක්ෂයක් හැටියට අපි ඒ විකල්පයත් ඉදරිපත් කරන්න ූ ොනම්,
අශ්ත උගත් විශේ ඇමතිතුමා ඇතුළු ආණ්ඩුවට. මා ඒ විකල්පය
කියන්නම්. අපට පුළුවන්, ඕනත නම් ණය සහන කාලයක් moratorium එකක් - ලබාගන්න. ශබොශහෝ රටවල් ෙැනට ඒවා
ලබාශගන තිශබනවා. සාමානය බිස්නස් එකක් තිශබන්ශන්,
ශකොවිඩ් වසංගතය ඇවිල්ලා, ණය ශගවාගන්න බැහැ, ආොයම අඩු
ශවලා තිශබනවා, ඒ නිසා මාස හයක, නැත්නම් මාස ශෙොළහක
moratorium එකක් ශෙන්න කියලා බැංකුවට කියනවා. ශවනත්
රටවලුත් එශහමි. නමුත් අපට එශහම උවමනාවක් නම් නැති
පාටි, ගරු විශේ ඇමතිතුමනි. [බාධ්ා කිරීමක්] ඔබතුමාට
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වුවමනාවක් තිබුණාට- [බාධ්ා කිරීමක්] හරි. ඒක තමි මා ශම්
කියන්ශන්. ශම්ක අපි ඔබතුමන්ලාට කරන එක ශයෝනනාවක්.
පිළිගන්නවා නම්, පිළිගන්න. එශහම නැත්නම් පිළිගන්න එපා.
ඒක ඔබතුමන්ලාශේ වැඩක්; it is your prerogative, not mine.
But, it is my duty, as a responsible Member of the
Opposition and immaterial of the party that we represent
here, to show that as a nation, we have to face this problem
and so many other countries have done that. The IMF has
given rapid financial assistance to more than 30 to 40
countries. හැබැි, අශ්ත මුෙල් රානය ඇමතිවරයා ශමොකක්ෙ
කිව්ශව්? "අපි ඉන්ශන් ICU එශක් ශනොශවි. අපට ශල් ගන්න
අව යතාවක් නැහැ. ශල් ශෙන්ශන් ICU එශක් ඉන්නශකොට. ෙැන්
අශ්ත ර ්නය ඉවරි." කියලාි කිව්ශව්. ෙත්ත ශවනස් කරලා නම්
ශම් ර ්නය විසඳන්න බැහැ කියන එක මා නැවතත් කියනවා.
හැබැි, මා එකක් කියන්නම්. අපි වහාම යම්කිසි විධියක විශේ
ණය රතිවුහගත කිරීමකට ගිශේ නැත්නම්, ශම් රට ශලොකු
අගාධ්යකට වැශටන්න ඉඩ තිශබනවා.
There are two ways of doing it. One is debt restructuring;
අපි එයට "haircut" කියා කියනවා. ඒ කියන්ශන්, ශගවන්න
තිශබන සම්පූර්ණ ණය වාරිකයත්, ඒ අතර වාරශේ ශගවන්න
තිශබන ශපොලී රමාණයත් යම්කිසි කැපීමක් කරන එක. එශහම
නැත්නම්, reprofile කියන ක්රමය තිශබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි,
reprofile කිරීම ගැන ඔබතුමා ෙන්නවා. ණය ශගවන රමාණය අඩු
කරගන්න අව ය නැතත්, ශගවීම කල් ෙමාගන්න පුළුවන්.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, you have taken ten minutes extra.

ගු ( චාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

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

I will wind up in three minutes, Sir.

ණය ශගවීම කල් ෙමාගන්න පුළුවන්, reprofile කරලා. ඒ
අුවව අපට කියන්න පුළුවන්, "මාස ෙහඅටකින්, මාස
විසිහතරකින්, මාස තිස්හයකින් අපට නැවත ශම් ණය ශගවන්න
පුළුවන් ශවි" කියලා. ඇි අපට එශහම කරන්න අව ය වන්ශන්?
අශ්ත රශේ මිනිස්සු දුක් විඳිනවා. ඔවුන්ට stimulus එකක් ශෙන්න
ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ කියලා ආණ්ඩුව කියනවා. අපි ශපන්වන්න
හෙන්ශන්, ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ කියන එක ඇත්ත කථාවක්
ශනොවන බවි. ආණ්ඩුවට සල්ලි ශහොයාගන්න හැකියාවක්
තිශබනවා. ඒ සතයයට, යථාර්ථයට මුහුණ ශෙන්න ඔබතුමන්ලාට
ක්තියක් තිශබන්න ඕනත. ඒ ක්තිය තිශබනවා නම්, ශකොන්ෙ
පණ තිශබනවා නම්, ශම් ආණ්ඩුවට කියන්න හැකියාවක් නැහැ,
"අශ්ත මිනිසුන්ට උත්ශත්නකයක් ශෙන්න, වැටිලා තිශබන අශ්ත
ආයතනවලට stimulus එකක් ශෙන්න අපට සල්ලි නැහැ" කියලා.
පාරවල තාර ෙමන්න, ඒවා නැවත කාපේ කරන්න සල්ලි
තිශබනවා නම්, "We do not need to give goodies"
කියන්න,"මිනිසුන්ට සීනි ශබෝල ශෙන්න බැහැ"
කියන්න
ඔබතුමන්ලාට සො ාරාත්මක අිතියක් නැහැ කියා මා කියනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මා ශම් කාරණය කියා මශේ කථාව
අවසන් කරන්නම්. මා ශගොඩක් ශව්ලා කථා කළා. ශම් ශකොශරෝනා
වසංගතශයන් පීඩා විඳින සාමානය නනතාව බලාශපොශරොත්තු
ශවච් කිසිම සහනයක් ශම් 'පශතෝල' අය වැශයන් ලැබුශණ්
නැහැ. අශ්ත රශේ උගත් තරුණ තරුණියන්ට තමන්ශේ ෙැුවම,
බුේධිය පාවිච්චි කරලා ශලෝකයත් එක්ක එකතු ශවලා දයුණු
ශවන්න තිබුණු අවස්ථාව, ශම් ඉදරිපත් කරපු ළිං මැඩි නයාශයන්
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සම්පූර්ණශයන්ම වසා ෙමලා තිශබනවා. අපනයන ශවශළඳ ශපොළ
ඉලක්ක කරශගන තරගකාරි නිෂ්පාෙන ආර්ිකකයක් හෙන්න ශම්
අය වැශයහි කිසිම ශයෝනනාවක් නැහැ. එම නිසා ණය උගුශලන්
ශගොඩ ශවන්න, ආර්ිකකය වර්ධ්නය කරලා ශලෝකයත් එක්ක එකතු
ශවලා අපනයන වැඩි කරලා ශඩොලර් ශහොයාගන්න, ශඩොලර් ණය
ශගවාගන්න වැඩ පිළිශවළක් නැහැ. ව නවලට එහා ගිය සමාන
සුබසාධ්න ශයෝනනා ගැන සඳහනක් නැහැ. උන්නත් එකි, මළත්
එකි වාශේ තමි මිනිසුන්ට සලකලා තිශබන්ශන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ශම් කාරණයත් කියලා මශේ කථාව
අවසන් කරන්නම්. ශම් අය වැශයන් ශපශනන්ශන්, ශම් රනයට
අශ්ත රශේ මිනිසුන්ශේ හැකියාව ගැන වි ්වාසයක් නැහැ කියන
එකි. No, Sri Lanka can, Hon. Minister! [බාධ්ා කිරීම්]
කියන්න, "අපට කරන්න පුළුවන්!" කියලා. අපි ශලෝකයට බය
ශවන්න ඕනත නැහැ. අපි කවොවත් ශලෝකයට බය වුශණ් නැහැ.
[බාධ්ා කිරීම්] අපි ශලෝකයට බය වුශණ් නැහැ. අපට කරන්න
පුළුවන්. ඒ ආත්ම ක්තිය ඇති කරගන්න. ඒ අධිෂ්ාානය ඇති
කරගන්න. කැපවීම තිශබනවා නම්, අපට ඒ නය්රහණය
ලබාගන්න පුළුවන් කියලා මම කියනවා.
ශම් රශේ නනතාවට තිශබන්ශන් එකම විකල්පයි. ඉදරි
අවුරුදු 4න් පසුව එන නූතනවාද, නවය, රගතිශීලි සමන් නන
බලශව්ගය ආණ්ඩුශවන් රශේ නනතාවට ශසතක් සලසන්න අපි
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතිි.
*සභානම්සය මත තබන ලද ප්රසනථාර:
சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட வமரபடங்கள்:

Charts tabled:

[පූ.භා. 11.11]

ගු ( චාර්ය
අමාතයුරමා

බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා (නවනළඳ

(ைொண்புைிகு(கலொநிதி)பந்துலகுணவர்தன - வர்த்தகஅமைச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ උගත් මිත්ර ගරු හර්ෂ ෙ සිල්වා
මැතිතුමාශේ කථාශවන් පසුව ආණ්ඩු පක්ෂය ශවුවශවන් කථා
කරන්න ලැබීම පිළිබඳ මම සතුටු ශවනවා. මක් නිසාෙ යත්,
එතුමාශේ මුළු කථාව තුළම එතුමා එතුමාටම බැණගත්තා.
එතුමන්ලාශේ මුළු ආණ්ඩු කාලය තුළ කරන ලෙ සියලු ශේ
රානපක්ෂවරුන් විසින් කළා කියලා තමි එතුමා ශ ෝෙනා කශළේ.
ගරු කථානායකතුමනි, අශ්ත රශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශව්
148වැනි වයවස්ථාවට අුවව මුෙල් පිළිබඳ සම්පූර්ණ බලය තිශබන
පාර්ලිශම්න්තුවට. -ශම් ආයතනයට, ශමම උත්තරීතර සභාවටනනතාව මහනන නිශයෝජිතයන් ශම් සභාවට ශතෝරා පත්කර
එවන්ශන්, මූලය පිළිබඳ ඉතා රබුේධ්ව, දවරශයන් ශතොරව, මඩ
ගැසීශමන් ශතොරව යම්කිසි සාධ්ාරණ, සාධ්නීය ශමශහවරක් කරි
කියන වි ්වාසශයන්. නමුත්, අවාසනාවකට ලංකා ඉතිහාසශේ
නිෙහසින් පස්ශසේ පාර්ලිශම්න්තුව වැඩිශයන්ම ශනොමඟ යැවූ,
අසතය මත පෙනම් වුණු, සම්පූර්ණශයන් විකතති කරන ලෙ සංඛ්යා
ෙත්ත සහිත අය වැය ශල්ඛ්න ඉදරිපත් කශළේ පසුගිය යහ පාලන
රනය කාලය තුළ කටයුතු කළ මුෙල් අමාතයවරුන් ශෙශෙශනකු
විසින්, යහ පාලන රනය යටශත්ි.
ගරු කථානායකතුමනි, මම කැමැතිි ශමම වගකිව යුතු
උත්තරීතර සභාවට ෙැුවම් ශෙන්න, 2016 වර්ෂශේදී යහ පාලන
රනය පැමිණ ශගන ආ රථම අය වැය ශල්ඛ්නශයන් කළ රතිපාෙන
ගැන. එම විසර්නන පනතින් අධ්යාපනයට රුපියල් මිලියන
185,976ක් ශවන් කළා. අතිශර්ක රතිපාෙන කියලා අධ්යාපනයට
ශවන් කළා, රුපියල් මිලියන 17,396ක්. ඒ අුවව, ලංකා
ඉතිහාසශේ කිසිම ෙවසක ශනොවූ විරූ ශලස අධ්යාපන
අමාතයාං යට මුළු රතිපාෙන විධියට ශවන් කළා, රුපියල් මිලියන
233,072ක්. නමුත්, 2016 වර්ෂශේදී සතය ව ශයන් අධ්යාපනය
සඳහා වියෙම් කශළේ රුපියල් මිලියන 65,000ි. වියෙම් ශනොකළ,
නැතශහොත් ඌණ උපශයෝනනය රුපියල් මිලියන 138,372ි.
ශමශහම ශෙයක් ලංකා ඉතිහාසශේ පාර්ලිශම්න්තුශව් කවුරුවත්
කරලා නැහැ.
එම අය වැය ඉදරිපත් කළ මුෙල් ඇමතිවරයා මුෙල් ශවන් කළ
ආකාරය කියන්ශන් ශමශහමි. ගුරු පුහුණු වැඩසටහනට රුපියල්
මිලියන 1,000ි, ගුරුවරුන් සඳහා නිපුණතා සංවර්ධ්නයට
රුපියල් මිලියන 2,000ි, පාසල් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සඳහා
රුපියල් මිලියන 4,000ි, පාසල්වලට විදුලි බලය ලබා දීම සඳහා
රුපියල් මිලියන 2,000ි, රාථමික පාසල් සංවර්ධ්නයට රුපියල්
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මිලියන 10,000ි, ේවිතීික පාසල් 1,000කට පහසුකම් සැපයීම
සඳහා රුපියල් මිලියන 15,000ි, පාසල් 1,300කට මූලික
පහසුකම් සැපයීම සඳහා රුපියල් මිලියන 30,000ි, වතු පාසල්
25ක් වැඩිදයුණු කිරීමට රුපියල් මිලියන 250ි, පාසල්වල විෙයා
අධ්යාපනය වැඩිදයුණු කිරීමට රුපියල් මිලියන 450ි, ෙන්ත
ශසෞඛ්ය පහසුකම් වැඩිදයුණු කිරීමට රුපියල් මිලියන 250ි. ශම්
කියන හැම ශයෝනනාවකටම අෙ විපක්ෂශේ සිටින, එවකට ආණ්ඩු
පක්ෂශේ සිටි මන්ත්රීවරු ශම් ශම්ස ශෙෙරන්න අත්පුඩි ගැහුවා.
නමුත්, අවසානශේ ශමොකක්ෙ වුශණ්? එම අය වැය ශයෝනනාවලින්
මා ෙැන් කියපු ශයෝනනා ටිකට පමණක් ශවන් කළ මුෙල රුපියල්
මිලියන 64,950ි. අවුරුේෙ අවසාන වන විට එකී ශයෝනනා සඳහා
ෙැරූ සතය වියෙම රුපියල් මිලියන 6,145ි. අධ්යාපන
අමාතයාං යට විතරක් කරපු ශබොරුව රුපියල් මිලියන 58,510ි.
ශම්, එක අමාතයාං යකට. ලංකාශව් කිසිම මුෙල් අමාතයවරශයක්
ශමවැනි ශෙයක් මීට ශපර ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට කරලා නැහැ. එම
නිසා සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමා සභාපති යටරය ෙැරූ රනශේ මුෙල්
පිළිබඳ කාරක සභාව ව ශයන් ලංකා ඉතිහාසශේ පාර්ලිශම්න්තුව
වැඩිශයන්ම ශනොමඟ යැවූ අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදරිපත් කිරීම
පිළිබඳ වාර්තාශව් සතය හා නිතය උරුමකරුවන් වන්ශන්
ඔබතුමන්ලාි.
ඒ විතරක් ශනොශවි. සීනිශබෝල අය වැය ඉදරිපත් කශළේ
නැහැි කියලා කිව්වා.
ඔබතුමන්ලා 2016දී අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදරිපත් කරන ශකොට
කිව්වා, "මිල පාලනය තුළින් ස්ථාවර ආර්ිකකයක්" කියලා. 2016
අය වැය කථාශව් 93, 94 පිටුවල ඒ සම්බන්ධ්ශයන් සඳහන් වනවා.
එො ශලොකු ලූුව කිශලෝවක් රුපියල් 85කට, 95කට ශෙනවා කිව්වා.
එො ඒ පැවතුණු මිල ශවනස් වීශම් රමාණය ට ළඟ අවුරුේෙ
වනශකොට රුපියල් 190ි, 200ි. කිව්වාට වඩා මිල ශවනස සියයට
123ි. ්රතම් 400 කිරිපිටි පැකේටුවක් රුපියල් 295ට ශෙනවා
කිව්වා. අවුරුේෙ අවසන් වනශකොට එය රුපියල් 315ි. කිරිපිටි මිල
වැඩිවීම සියයට 7ි. හාල්මැස්සන් කිශලෝ එකක් රුපියල් 410ි
කිව්වා. නමුත්, හාල්මැස්සන් කිශලෝව රුපියල් 600ට වැඩි වුණා.
වැඩි වීම සියයට 50ි. ටින් මාළු ්රතම් 425ක ටින් එකක් රුපියල්
125ට ශෙනවා කිව්වා. අවුරුේෙ අවසන් වනශකොට එය රුපියල්
230ි, 280ි. වැඩි වීම සියයට 124ි. කේටා කරවල කිශලෝ
එකක් රුපියල් 425ි කිව්වා. අවුරුේෙ අවසන් වනශකොට එය
රුපියල් 1,300ි. මිල ශවනස සියයට 205ි. නම්ශබෝ කඩල
කිශලෝ එකක් රුපියල් 169ට ශෙනවා කිව්වා. ශම්වා කිව්ශව් අය
වැශයන්. නමුත්, දුන්ශන් රුපියල් 440ට. මිල ශවනස සියයට
160ි. ශේශීය අර්තාපල් කිශලෝ එකක් රුපියල් 75ි, 80ි කිව්වා.
අවුරුේෙ අවසන් වනශකොට එය රුපියල් 140ි, 150ි. මිල ශවනස
සියයට සියයි. සීනි කිශලෝවක් රුපියල් 92ට ශෙනවා කිව්වා.
අවුරුේෙ අවසන් වනශකොට ඒක රුපියල් 110ි. වැඩි වීම සියයට
20ි. ශම් විධියට එො කශළේ සන්ශතෝෂයට අය වැය ශල්ඛ්නය
ඉදරිපත් කිරීම පමණක් ශනොශවි, "අපට ශමොකුත් කරන්න බැහැ,
මහින්ෙ රානපක්ෂ යුගශේදී අසීමිත ණය කන්ෙරාවක් ගැනීම නිසා
තමි ශම් විනා ය සිේධ් වුශණ්" කියලා අසාමානය ශබොරුවකුත්
රටට කියන්නි. විශේ ණය ශගවාගන්න විධියක් නැහැි කියලා
උපනූපන් පරම්පරාවලට අිතිවන්න තිබුණු හම්බන්ශතොට වරාය
ඇශමරිකාුව ශඩොලර් බිලියන 1.4ට විකිණුශව් ණය ශගවන්න
බැහැි කියලාි. හැබැි, එය විකුණා ගත් ඇශමරිකාුව ශඩොලර්
බිලියන 1.4න් තයක්වත් විශේ ණය ශගවන්න පාවිච්චි කශළේ
නැහැ. ඒ ශමොකෙ? එො ණය පිළිබඳ කශළේ ශබොරුවක් නිසාි.
ගරු කථානායකතුමනි, අශ්ත රශටන් විශේ වලට මුෙල් වි ාල
රමාණයක් ගලා යන සාධ්ක ශෙකක් තිශබනවා. එකක්, ණය වාරික
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සහ ශපොලිය. විශේ ණය වාරික සහ ශපොලිය ශගවන්න, ණය
ශසේවාකරණයට - debt servicing සඳහා - ඉතා වි ාල මුෙලක්
රටින් පිටට යනවා. ශෙශවනි සාධ්කය, ඛ්නින ශතල් බිලට වැයවන
මුෙල. මහින්ෙ රානපක්ෂ ආණ්ඩු යුගශේදී එක වර්ෂයකට ශතල්
ශේන්න ශතල් බිල සඳහා ඇශමරිකාුව ශඩොලර් බිලියන 5ක් වැය
වුණා. නමුත්, යහපාලන රනය බලයට පත්වීමත් සමඟ මුළු
ශලෝකශේම ශතල් මිල අසාමානය ශලස කඩා වැටුණා. ඒ කඩා
වැටීම නිසා ශතල්වලින් ඇති වූ වාසිය සංඛ්යා ෙත්ත සහිතව ශම්
ගරු සභාවට ශපන්වා ශෙන්න මම කැමැතිි. මහින්ෙ රානපක්ෂ
යුගශේ 2014 වර්ෂශේදී ලංකාශව් ඛ්නින ශතල් බිල ඇශමරිකාුව
ශඩොලර් බිලියන 4.5ි. 2015 වර්ෂශේදී ඛ්නින ශතල් බිල
ඇශමරිකාුව ශඩොලර් බිලියන 2.6ි. ඒ අුවව ඛ්නින ශතල් බිශලන්
විතරක් ඉතිරි වුණා, ඇශමරිකාුව ශඩොලර් බිලියන 1.9ක්.
ඇශමරිකාුව ශඩොලර් බිලියන 2ක් ඒ ආණ්ඩුව ආ අවුරුේශේ ඛ්නින
ශතල් බිශලන් පමණක් ඉතිරි වුණා. හම්බන්ශතොට වරාය විකුණා
ගත්ශත් ඇශමරිකාුව ශඩොලර් බිලියන 1.4ි. ශතල් මිල අඩු ශවලා
රට ඇතුශළේ ඉතිරි වුණා, ඇශමරිකාුව ශඩොලර් බිලියන 2ක්. ඒ
විතරක් ශනොශවි.
බලන්න, ටට පස්ශසේ අය වැය ශයෝනනාවල රවි කරුණානායක
හිටපු මුෙල් අමාතයවරයා ඉදරිපත් කර තිබුශණ් ශමොනවාෙ කියලා.
මම ශම් කියන්ශන් එතුමාශේ ඉලක්කම්. හම්බන්ශතොට, මාගම්පුර
වරාය සඳහා ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 1,400ි,
ශනොශරොච්ශ ෝශල් තාප බලාගාරය සඳහා ඇශමරිකාුව ශඩොලර්
මිලියන 900ි, ශකොළඹ-ගාල්ල අධිශව්ගී මාර්ගය සඳහා
ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 740ි, උතුරු නැශඟනහිර මාර්ග
සංවර්ධ්නය සඳහා ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 700ි, ශ්රී ලංකා
ගුවන් ශසේවය සඳහා ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 393ි, මත්තල
ගුවන් ශතොටුශපොළ සඳහා ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 240ි,
ගාල්ල-මාතර අධිශව්ගී මාර්ගය සඳහා ඇශමරිකාුව ශඩොලර්
මිලියන 152ි, අකුශර්ශගොඩ ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය
සඳහා ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 146ි, මිහින් ලංකා ගුවන්
ශසේවය සඳහා ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 115ි, ශනළුම් කුලුන
සඳහා ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 77ි, හම්බන්ශතොට
සම්මන්ත්රණ ාලාව සඳහා ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 30ි,
ූ රියවැව ශතොරතුරු තාක්ෂණ කලාපය සඳහා ඇශමරිකාුව
ශඩොලර් මිලියන තුනි. ශම් මහා පරිමාණ සංවර්ධ්න වයාපතති
සියල්ල සඳහා වියෙම ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 4,896ි;
බිලියන 4.8ි. ශතල් මිල අඩු වීම නිසා ශම් අවුරුදුවල ලැබුණු
වාසිය ඇශමරිකාුව ශඩොලර් බිලියන 5.3ි. ශලෝක ශවශළඳ
ශපොශළේ ඛ්නින ශතල් මිල කඩා වැටීශමන් මහින්ෙ රානපක්ෂ
යුගයට වඩා, රටින් පිටට ඇදී ගිය විශේ විනිමය ඇශමරිකාුව
ශඩොලර් බිලියන 5.3ක් ඉතුරු වුණා. මම කලින් සඳහන් කළ
සංවර්ධ්න ශයෝනනා ක්රම සියල්ලටම වැය වුශණ්, ඇශමරිකාුව
ශඩොලර් බිලියන 4.8ි. එවැනි සංවර්ධ්න ශයෝනනා ක්රම රමාණයක්
ශවන ශමොකුත් නැතුව ශතල් මිල අඩුවීශමන් විතරක් කරන්න
තිබුණා. නමුත් එශහම වුශණ් නැත්ශත් ඇි?
ගරු පාාලී ම්පික රණවක මන්ත්රීතුමා "ආලාපාළු ආර්ිකකය"
වැනි ශපොත්පත් කිහිපයක් ලියා තිශබන නිසා මම එතුමාශේ
අවධ්ානයට කාරණයක් ශයොමු කරනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි,
ඔබතුමා ලියපු "ආලාපාළු ආර්ිකකය" නමැති ශපොත ශවුවවට මම
"යහපාලන ආණ්ඩුකරණශයහි ආර්ිකක ආසානාසිය" කියලා
ශපොතක් ලිව්වා. ඒ ශපොශත් 31වැනි පිටුශව් - [බාධ්ා කිරීමක්]
ශපොතක් ශෙන්නම්. පසුගිය වර්ෂ පශහේදී ශමොනම ශහේතුවක්
නිසාවත් එකම ෙර් කයකින්වත් මහින්ෙ රානපක්ෂ යුගයට අලගු
තබන්නටවත් බැරි වුණා කියන එක ඒ ශපොශත් 31වැනි පිටුශව්
සඳහන් ශවනවා. ඒ කාලශේ වාර්තා වගයක් තිබ්බා. නිෙහසින් පසු
ලංකා ඉතිහාසශේ කිසිම ආණ්ඩුවක, ආණ්ඩුව පටන් ගත් වර්ෂශේ
සිට ඉවර ශවන වර්ෂය ශවනකම් ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගය
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අඛ්ණ්ඩව අඩු ශවලා නැහැ. නමුත් ඒ කාලශේ සතම වර්ෂයකම වර්ෂශයන් වර්ෂය- අඛ්ණ්ඩව ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගය අඩු වුණා.
පළමුවැනි වාර්තාව තමි ඒක. ටළඟට, කතෂිකර්මාන්තය
කඩාශගන වැටුණා; කර්මාන්ත කඩාශගන වැටුණා; ශසේවා අං ය
කඩාශගන වැටුණා. ඇශමරිකාුව ශඩොලර් බිලියන 20ට තිබුණු
සමස්ත ආර්ිකකශේ රමාණය - size of the economy - මහින්ෙ
රානපක්ෂ යුගය ශවනශකොට ඇශමරිකාුව ශඩොලර් බිලියන 79ට
වැඩි කරලා, මැද ආොයම් ලබන රටක් බවට පත් කළා. 79
කියන්ශන්, ආසන්න ව ශයන් 80 ශන්. අපට භාර ශෙනශකොට
ආර්ිකකය කීයෙ? ඇශමරිකාුව ශඩොලර් බිලියන 84ි. ශම්ක තමි
සමස්ත රටට ශවච් විපත. එම විපත ගැන සංඛ්යා ෙත්ත කිහිපයක්
විතරක් මම ශකටිශයන් කියන්නම්, මට ලබා දී තිශබන ශව්ලාව
අවසන් ශවන නිසා.
2014දී අපි රට භාර ශෙනශකොට ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගය 7.4ි.
2019දී එය 2.3ි. 2014දී ඒක පුේගල ආොයම ඇශමරිකාුව
ශඩොලර් 3,853ි. 2019දී එය 3,852ි. ඒක පුේගල ආොයම
ශඩොලරයකින් අඩු ශවලා. කතෂිකාර්මික අං ශේ වාර්ෂික වර්ධ්න
ශව්ගය 2014දී සියයට 4.6ි. 2019දී එය 0.6ට අඩු ශවලා. කාර්මික
අං ශේ වාර්ෂික වර්ධ්න ශව්ගය 2014දී සියයට 4.7ි. 2019දී ඒක
2.7ට අඩු ශවලා. 2014දී ශසේවා අං ශේ වාර්ෂික වර්ධ්න ශව්ගය
සියයට 4.8ි. ඒක 2019දී 2.3ට අඩු ශවලා. ෙළ නාතික ආොයශම්
වාර්ෂික වර්ධ්න ශව්ගය 2014දී සියයට 5.1ි. 2019දී ඒක 2.2ට අඩු
ශවලා. 2014දී ආර්ිකකශේ රමාණය, සමස්ත නිමවූ ඇශමරිකාුව
ශඩොලර් 79ි. 2019දී ඒක 84ට වැඩි ශවලා. 2014දී ශේශීය ඉතිරි
කිරීම් සියයට 24.2ි. 2019දී ඒක 21.3ට අඩු ශවලා. නාතික ඉතිරි
කිරීම් අුවපාතය සියයට 29.8 ඉඳලා 25.3ට අඩු ශවලා. 2014දී
විශේශීය ශුේධ් රාථමික හා ේවිතීික ආොයම් ෙළ ශේශීය
නිෂ්පාෙනශේ රති තයක් ශලස 5.6ි. 2019දී එය 4.0ට අඩු ශවලා.
ශමශහම ෙර් ක 40ක් මම මශේ ශපොතට ඇතුළත් කර තිශබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මම ශම් "යහපාලන ආණ්ඩුකරණශයහි
ආර්ිකක ආසානාසිය" කියන ශපොත සභාගත* කරනවා.
"ආසානාසිය" කියන්ශන් ශමොකක්ෙ? ගංවතුරක් ඇවිල්ලා ශගොයම්
සියල්ලම විනා වුණාම ගශම් භාෂාශවන් කියනවා, "මුළු කුඹුරු
යායම ආසානාසි වුණා" කියලා. ඒ වාශේ ආර්ිකක ආසානාසියක්
වුණු බව රථමශයන් පිළිගන්න ඕනත.
තමුන්නාන්ශසේලා අපට භාර දුන්ශන් ඉතාම නරක තත්ත්වයක
තිබුණු රටක්. ඉතිහාසශේ කිසි ෙවසක කිසි ආණ්ඩුවක් ශනොකළ
ආකාරයට,
ලංකා
ඉතිහාසශේ අවුරුදු 70ක් තුළ වැඩිම
නාතයන්තර සංචිතය වන සියයට 8.2ක නාතයන්තර සංචිතය
තිබුශණ් මහින්ෙ රානපක්ෂ යුගශේි. නිෙහසින් පසුව පැවැති කිසිම
ආණ්ඩුවකට සියයට 8.2කට තමන්ශේ නාතයන්තර සංචිතය වැඩි
කරගන්න කවොවත් බැරි වුණා. ශම් වාසිොයක තත්ත්වයන්
සියල්ල තිබුණා. ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ ඛ්නින ශතල් මිල අඩු
ශවලා, යකඩ මිල අඩු ශවලා, රත්තරන් මිල අඩු ශවලා තිබුණා.
තමුන්නාන්ශසේලාශේ රනය කාලශේ මුළු ශලෝකශේම කිසිම
අර්බුෙයක් තිබුශණ් නැහැ. නමුත්, ඔබතුමන්ලා කැමති වුණත්,
අකැමැති වුණත් කියන්න තිශබන්ශන් ශම්කි. මහින්ෙ රානපක්ෂ
ෙ කය තුළ ස්තත මහා අර්බුෙයකට එතුමාට මුහුණ ශෙන්නට සිදු
වුණා. එතුමා ශම් රට භාර ගන්නශකොට සුනාමිශයන් රට විනා
ශවලා තිබුශණ්. මුවෂය ජීවිත 45,000ක් නැති ශවලා, මුහුදුබඩ
රශේ වල ශේශපොළ සියල්ල නැති ශවලා, පාසල්, ශරෝහල් නැති
ශවලා මිනිස්සුන්ශේ ජීවශනෝපාය නැති ශවලා තිබුණු රටක් භාර
ගත්ශත්. අවුරුදු තුනක් යනශකොට සුනාමිශයන් විනා ශවච්

—————————
* පුසනතකාලනේ තබා ඇත.

* நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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මිනිස් ජීවිත හැර, අශනක් සියල්ල කලින් තිබුණු තත්ත්වයට වඩා
ශහොඳ තත්ත්වයට පත් කිරීශම් වගකීම මහින්ෙ රානපක්ෂ ආණ්ඩුව
ඉෂ්ට කළාය කියන එක අපි මතක තබා ගන්න ඕනත.
ශෙවැනි අර්බුෙය වූ තිස් අවුරුදු යුේධ්ය සඳහා සියලු ආණ්ඩු
ෙන්නා සාස්තර ූ ත්තර සියල්ල පාවිච්චි කළා, රභාකරන් ඉවර
කරන්න. ඒත් යුේධ්යට උත්තරයක් ශෙන්න බැරි වුණා. සාමය
සඳහා යුේධ් කළා, සුදු ශනළුම කළා, තවලම කළා, සාම සාකච්ඡා
කළා, සටන් විරාම කළා. ඒ කිසි ශෙයක් කරලා අවසන් කරන්න
බැරි වුණු යුේධ්ය,
ශගෝාාභය රානපක්ෂ ආරක්ෂක
ශල්කම්වරයාත්, රණවිරුශවෝත් යනාදී ඒ සියලුශෙනා එකතු ශවලා
ස්ිකර අධිෂ්ාානශයන් යුතුව කටයුතු කරලා අවසන් කළා.
ත්රස්තවාෙය මුළුමනින්ම පිටුෙැකලා, රාන්ස්ශෆෝමර් එකක්වත්
පුපුරවන්න බැරිවන ශලස නාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීශම්
යුතුකම හා වගකීම මහින්ෙ රානපක්ෂ ආණ්ඩුව ඉෂ්ට කළා. එින්
පසුව ශම් රට කඩිගුලක් වාශේ ඇවිස්සුණා. මුළු රටම වැඩ බිමක්
බවට පත් වුණා. පාරවල් හැදුවා, පාලම් හැදුවා, ඇනිකේ හැදුවා,
ශව්ලි හැදුවා, අධිශව්ගී මාර්ග හැදුවා. විශේ ආශයොනකයන් ආවා,
රට ශව්ගශයන් සංවර්ධ්නය වුණා. ඒ නිසා තමි අඩු ආොයම්
ලබන රට මැද ආොයම් ලබන රට බවට පත් වුශණ්. ඒ නිසා තමි
රට උඩට ආශව්. රානපක්ෂලා ඉදරිපත් කරපු අය වැය ශල්ඛ්නය
නිසා තමි එශහම වුශණ්. ඒ ශෙවැනි අභිශයෝගය ගැනි මම
කිව්ශව්.
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්ශවනි අභිශයෝගය වුශණ් ශලෝක
ඛ්නින ශතල් අර්බුෙයි. ශබොරශතල් බැරලයක මිල අශ්ත කාලශේ
ශඩොලර් 127ි. ඒ අවස්ථාශව්දී මුළු ශලෝකයම ශතශලන් බැදුණා.
ශලෝක ආහාර අර්බුෙයක් තිබුණා. මුළු ශලෝකයටම කන්න නැති
වුණා. එශහම ආහාර අර්බුෙයක් ඇති වුශණ් අවුරුදු 30කට
පස්ශසේි. ආහාරවල මිල ඉහළ ගිශේ ශරොකේ එකක් වාශේි.
ශලෝක මූලය අර්බුෙය නිසා Washington Mutual Bank එක
බංශකොශළොත් වුණා, Lehman Brothers ආයතනය කඩා ශගන
වැටුණා. මුළු ශලෝකශේම බැංකු කාඩ් ලවේටමක් ශපරශළනවා
වාශේ කඩා ශගන වැටුණා. රානය ණය අර්බුෙයක් තිබුණා. මහින්ෙ
රානපක්ෂ මැතිතුමා රට භාර ගන්නශකොට නාතික නිෂ්පාෙනයට
වඩා ණය බර වැඩිශවලා තිබුණා. නිෙහසින් පසුව තිබුශණ්
එකතැන ලැග සිටින ආර්ිකකයක්. සුපිරි අධිශව්ගී මාර්ග හැදුශණ්
නැහැ, අලුත් වරායන් හැදුශණ් නැහැ. නැව් ශතොටක් හැදුශණ්
නැහැ. ගුවන් ශතොටුශපොළක් හැදුශණ් නැහැ. හැම ොම එකම
විධියට ලැග තිබුණු ආර්ිකකයක් තමි තිබුශණ්. ශම් ස්තත මහා
අර්බුෙයට මුහුණ දුන් ලංකා ඉතිහාසශේ එකම රානය නායකයා, අෙ
උපන්දනය සමරන මහින්ෙ රානපක්ෂ මැතිතුමා පමණි කියන එක
අපි මතක තබා ගන්න ඕනත. එතුමා සුනාමිශයන් විනා ශවච්
රට නැවත හෙලා, යුේධ්ය නිම කරලා, සාමය ශගනැල්ලා, ශලෝක
ඛ්නින ශතල් අර්බුෙයට, ශලෝක ආහාර අර්බුෙයට, ශලෝක මූලය
අර්බුෙයට මුහුණ දීලා
නිෙහසින් පසු ලංකාශව් ස්වර්ණමය
ආර්ිකක සංවර්ධ්න යුගය ශලස ඉතිහාසයට එකතු කරලා
තිශබන්ශන් මහින්ෙ රානපක්ෂ යුගය පමණි කියන එක මම ශම්
අවස්ථාශව් සංඛ්යා ෙත්ත ඇතුව ශම් ගරු සභාවට මතක් කර
සිටින්න කැමතිි. නමුත් තමුන්නාන්ශසේලා කිව්වා ශම් ණය
වාරිකි, ශපොලියි ශගවන්න බැහැ කියලා. 2015 , 2016, 2017
කියන වර්ෂ තුශන්ම ණය වාරිකි, ඛ්නින ශතල් බිල සඳහා රටින්
පිටතට ගිය මුෙල් රමාණය, යහ පාලන යුගශේ පළමුශවනි අවුරුදු
තුශන් දී මහින්ෙ රානපක්ෂ යුගයට වඩා අඩු වුණා. 2015, 2016,
2017 කියන පළමුශවනි අවුරුදු තුශන් ඛ්නින ශතල් බිල
ශගවන්නි, සියලු විශේ ණය වාරික ශපොලිය ශගවන්නි ගිය
වියෙම මහින්ෙ රානපක්ෂ යුගයට වඩා අඩුි කියලා මම කියන්න
කැමතිි. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සියලු සංඛ්යා ෙත්ත හා රස්තාර
ගරු මන්ත්රීවරුන්ශේ රශයෝනනය සඳහා හැන්සාඩ් වාර්තාවට
ඇතුළු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ශම් විස්තර පුස්තකාලශේ
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තබන්න ශනොශවි, හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කරන්න. ශම්
ශපොත පුස්තකාලශේ තබන්න. ශමොකෙ, ශම් අසතය තමි
විකුණුශව්. ශමොකක්වත් කරන්න බැරි වුණු යහ පාලන ආණ්ඩුව,
මන්ත්රීවරුන්ට කිව්ශව් ඒක; ඇමතිවරුන්ට කිව්ශව් ඒක.
ඇමතිවරුත් පිළිගත්තා; මන්ත්රීවරුත් පිළිගත්තා. ශමොකක්ෙ ශවන
එකක් කශළේ? එතශකොට ණය තිබුශණ් කීයෙ? ගරු හර්ෂ ෙ සිල්වා
මන්ත්රීතුමා ගත් ණය පිළිබඳව වි ාල ව ශයන් කරුණු කිව්වා. මම
ශම් කතතිශේ ලියා තිශබනවා, රානය ණය පිළිබඳව; රානය ණය
මුෙල් අවරමාණ කරණශකොටශගන ණය පැටව් ගහපු ආකාරය
පිළිබඳව; රානය ණය ශපොලී අුවපාතය කරටි කඩලා යන ශලස
ඉහළ ගිය ආකාරය. ඒ සම්බන්ධ්ශයන් මම ශම් ශපොශත් ශවනම
පරිච්ශේෙ තුනක් ලියා තිශබනවා. ඒ ගැන මම ශකටිශයන් සඳහන්
කරන්නම්.
මහින්ෙ රානපක්ෂ නනාධිපතිතුමා රට භාර ගන්නශකොට ණය
තිබුශණ් ට්රිලියන ශෙකි. බිලියන නම් 2,222ි. බිලියන 1,000ක්
කියන්ශන්, ට්රිලියන 1ි. ණය තිබුශණ්
ට්රිලියන 2ි.
සම්පූර්ණශයන්ම විනා ශවච් උතුරු නැශඟනහිර රශේ යළි
නඟා සිටුවන්න තමි වැඩිශයන්ම ණය ගත්ශත්. "උතුරු
වසන්තය", "නැශඟනහිර උොනය" වයාපතති කියන්ශන්
සම්පූර්ණශයන් ණය. අවුරුදු 30ක් තිස්ශසේ විනා වුණු උතුරු
නැශඟනහිර රශේ යළි හෙන්න ණය කන්ෙරාවක් ගන්න වුණා. මං
මාවත් හෙන්න, විදුලිය ශෙන්න, නලබස්නා නලාපවහන ක්රම
හෙන්න, ශරෝහල් හෙන්න, පාසල් හෙන්න යන ඒ සියල්ලම
කරන්න ගත්ශත්, ණය. එශහම ණය ගන්න වුණා. අපි ණය ගත්තා.
ටළඟට, අශනක් රශේ වල අධිශව්ගී මාර්ග හෙන්න, වරායන්
හෙන්න, නැව්ශතොට හෙන්න ණය ගත්තා. ශමොකෙ, කාශේ
ආණ්ඩුවක් තිබුණත් ණය ගන්ශන් නැතුව දුවන්න බැහැ. ශමොකෙ,
ෙවසකට රශේ ආොයම තිශබන්ශන් සාමානයශයන් ශහොඳට තිශබන
තත්ත්වයක් තුළදී රුපියල් බිලියන 5ි. ෙවසකට වියෙම තිශබනවා,
බිලියන 8ක්. හැම ෙවසකටම රුපියල් බිලියන 3ක් අඩුි.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please! ශම් අවස්ථාශව් ගරු
කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිශණනවා ඇති.

නිශයෝනය

අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලාසනනයන් ඉවත් වූනයන්,
නිනයෝජය කථානායකුරමා
[ගු රංජිත් සියලලාිළටිය මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
சபொநொயகர்
அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலபவ, 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.

ගු ( චාර්ය බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

ගරු හර්ෂ ෙ සිල්වා මන්ත්රීතුමනි, මම පරණ විස්තර ටික මතක්
කශළේ ඔබතුමාශේ රකා ය නිසා. ඔබතුමා කිව්වා, රානපක්ෂලා
හැම ොම ශම් රටට විනා යක්, ශබොරුවක් තමි කශළේ කියලා.
කවුෙ ශබොරුව කශළේ, කවුෙ විනා ය කශළේ කියලා මම ඔ්තපු කළා.
ශගෝාාභය රානපක්ෂ නනාධිපතිතුමාට ශම් රශේ 69 ලක්ෂයක
නන වරමක් ලබා දුන්නා. ඒ ශමොකෙ? ශම් රටට ඇති කරපු විනා ය
තුළ ශහොරකම, වං ාව, දූෂණය, අක්රමිකතා, ත්රස්තවාෙය හා
අන්තවාෙය හිස එශසව්වා. ඒවාින් ශතොරව සිංහල, ශෙමළ, මුස්ලිම්
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හා බර්ගර් කියන සතම ශකශනකුටම ශම් රශේ කැමැති තැනක
ජීවත් ශවන්න සහ ජිවශනෝපාය සලසා ගන්න පුළුවන් අලුත් රටක්
හැදීම
පිළිබඳව
වූ
බලාශපොශරොත්තුවක්
තිබුණා.
ඒ
බලාශපොශරොත්තුව ඇතිව තමි නනතාව එතුමාට බලය දුන්ශන්.
එතුමා ශමොකක්ෙ කශළේ? එතුමා බලයට එනශකොට ඒ සියල්ල
විනා ශවලා තිබුණු නිසා එතුමා පළමුව කළ ශේ තමි, ණය
සහන පැශක්නයක් ලබා දීම. සියලු ශේපළ ශවන්ශේසි ශවමින්
තිබුණා. හැම තැනම තිබුශණ්, "rent or lease" පුවරු. "බේෙට ශහෝ
කුලියට ශෙන්න තිශබනවා" කියලා තමි තිබුශණ්. වයාපාර කඩා
වැටුණා. වයාපාර පවත්වාශගන යතමට බැරි ශලස එළව එළවා
ගැහුවා. ශපෞේගලික අං යට අසාමානය ශලස බරක්, පීඩනයක්
එල්ල කළා. ඉතිහාසශේ කවොවත් එක්සත් නාතික පක්ෂය
ශපෞේගලික අං යට එශලසින් ගැහුශව් නැහැ. ශපෞේගලික
අං ශේ ආයතන රධ්ානින් මූලය අපරාධ් ශකොේාාසයට සහ
අපරාධ් පරීක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුවට ශගන්වලා, බංකු උඩ වාඩි
කරවා තැබුවා. ශපෞේගලික අං ශේ සියලු සමාගම්වල රධ්ානින්
හැඳින්වූශේ ශහොරු, තක්කඩි, වං ාකාරයන් හා දූෂිතයන් ශලසි.
එශහමි ශපෞේගලික අං යට සැලකුශව්. ශපොලීසිශේ රාළහාමිලා
කුණුහරුපශයන් කථා කරමින් කවොවත් ශපොලීසියට ශනොගිය
මහත්වරුන්ශගන් ර ්න අහලා වෙ දුන්නා.
එො VAT එකට විරුේධ්ව - රවි කරුණානායකට විරුේධ්ව පිටශකොටුශව් කඩ තුනක් වැහුවා. ඒ අවස්ථාශව් Sri Lanka
Customs එකට කියලා නීතියක් නැතුව ඒ කඩ තුනම seal කළා.
උතුරු නැශඟනහිර යුේධ්ය පවතින විටවත් පිටශකොටුව ශතොග
ශවශළඳ ශපොළ වැහුශව් නැහැ. එක ෙවසක් වැහුවා, බදු ෙඩයම
කරණශකොටශගන VAT එකට විරුේධ් වුණා කියලා. ඒ වැරදුණ
තැන නිවැරද කිරීම සඳහා ශගෝාාභය රානපක්ෂ නනාධිපතිතුමා
ශවන්ශේසි සියල්ල නතර කරලා, බදු සහනයක් දුන්නා. ටට පස්ශසේ
ඒ තත්ත්වය තවත් ෙරුණු අතට හැරුණා. පාස්කු ඉරිො රහාරය
නිසාත්, ශකොවිඩ් - 19 වසංගතය නිසාත් ණය පිළිබඳ අර්බුෙය
සමස්ත රශේ නනයා තුළ ෙරුණු ශලස වර්ධ්නය ශවලා තිශබනවා.
ඒ නිසා ශම් අය වැය ශල්ඛ්නශයන් නැවත වතාවක් ඔවුශන්ේ
ණය වාරික හා ශපොලී ශගවීම, ශේපළ සින්න වීම නැවැත්වීම
සඳහාත් අව ය ශයෝනනා ඉදරිපත් කරලා තිශබනවාය කියන
කාරණය මම ශම් අවස්ථාශව්දී මතක් කරන්න කැමතිි.
ශෙවුවව, තමුන්නාන්ශසේලා කශළේ බදු ෙඩයමක්ශන්. මම ඒ
ගැන "බදු ෙඩයම" කියලා ශපොතක් ලිව්වා. බදු ෙඩයම කශළේ
ශමශහමි. එළව එළවා, තිශබන අයශගන් ඔක්ශකොම බදු ටික
ගත්තා. එශහම බදු ආොයම් විතරක් වැඩි වුණාට කවොවත් රටක්
දයුණු ශවන්ශන් නැහැ. මම ඒ පිළිබඳ උොහරණයක් කියන්න
කැමතිි. 1978, 1979, 1980 අවුරුදුවල රනශේ ආොයම පිළිබඳව
මම කියන්නම්, ගරු නිශයෝනය කථානායකතුමනි. 1979 ෙළ
ශේශීය නිෂ්පාෙනශේ රති තයක් ශලස රනශේ ආොයම සියයට
25.5ි; වියෙම ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනශේ රති තයක් ශලස සියයට
36.6ි. අය වැය පරතය - Budget deficit - සියයට 11.1ි.
ආර්ිකක වර්ධ්නය කීයෙ? සියයට 6.3ි.
1980දී රානය ආොයම ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනශේ රති තයක්
ශලස සියයට 23.5ි; වියෙම ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනශේ රති තයක්
ශලස සියයට 42.7ි. අය වැය පරතරය - Budget deficit - සියයට
19.2ි. ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගය කීයෙ? සියයට 5.8ි. සියයට 19ක
Budget deficit එකක් තිබිලාත් ආර්ිකක වර්ධ්නය සියයට 5.8ි.
2010 මහින්ෙ රානපක්ෂ යුගයත් අපි ගනිමු. 2010 රනශේ
ආොයම අඩුි තමි. එය සියයට 13.0ි; වියෙම සියයට 20.0ි;
අය වැය පරතරය සියයට 7ි; ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගය සියයට 8ි.
ඒ නිසා ශම් මායාශව් ඉන්න එපා. අපි ශනොෙන්නා තාක්ෂණික
කරුණක් තිශබනවා. ශම් ආොයම ශහොයන්ශන් ශකොශහොමෙ,
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වියෙම ෙරන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන කාරණා බැලූ බැල්මට
ශපශනන ශෙයට වඩා ශවනස් තාක්ෂණික, කාර්මික ශෙයක් එහි
ඇතුළත තිශබනවා. අපි සාමානයශයන් අශ්ත රශේ වයවහාරශේ
පවතින මුළු කාසි හා ශනෝේටු රමාණය ශකොපමණෙ කියලා
ෙන්ශන් නැහැ. ශ්තදුරුතුඩුශව් ඉඳලා ශෙවුන්ෙර තුඩුව ෙක්වාම සිටින
සිංහළ, ශෙමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් හැම අය අශත්ම තිශබන
වයවහාරශේ -සංසරණශේ- පවතින සල්ලි රමාණය කීයෙ? සල්ලි
රමාණය බිලියන කීයක් විතර ඇතිෙ කියලා සාමානයශයන්
හිතන්නශකෝ. 2018දී සමස්ත ලාංකීය නනතාව අශත් තිබුණු කාසි
හා ශනෝේටු රමාණය රුපියල් බිලියන 640ි. 2019 අවුරුේෙ
අවසාන වන ශකොට -2020 අවුරුේෙ ලබන ශකොට- අපි සියලුශෙනා
අශත් තිශබන කාසි හා ශනෝේටු රමාණය රුපියල් බිලියන 677ි.
මුළු රශේම තිශබන සල්ලි රමාණය රුපියල් බිලියන 677ක් නම්
2019 අවුරුේශේ ෙළ නාතික නිෂ්පාෙනය රුපියල් බිලියන
15,000ක්. එශහම ශවන්ශන් ශකොශහාාමෙ? ෙැන් අය වැශේ
ආොයම හා වියෙම රුපියල් බිලියන 1,500 ගණනක් වනවා. මුළු
රශේම සල්ලි තිශබන්ශන් ශමච් රි. සල්ලි අච්චු ගැහුවා කියනවා.
සල්ලි අච්චු ගහලා ෙැම්මා කියලා විපක්ෂ නායකතුමා ෙවසක්
කිව්වා.
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ආකාරය ශහළිෙරවු ශනොකළ ශමොනවා හරි මුෙලක් කා ළඟ හරි
තිශබනවා නම්, එා් සියලු මුෙල් දවුරුම් රකා යක් මන්න් රටට
ඉදරිපත් කරලා ශම් තිශබන ඕනතම සංවර්ධ්න ශයෝනනා ක්රමයක්
ආරම්භ කරන්න කියලා තිශබනවා. රනශේ ඉඩම් ශෙන්නම්, ඒ
ඉඩම් අරශගන වවන්න. කර්මාන්ත පටන් ගන්න, වයාපාර පටන්
ගන්න, ආශයෝනනය කරන්න සියයට එකක නාමික බේෙක් විතරි
අය කරන්ශන්. ඉපැයූ ආකාරය ශහළිෙරවු කළ ශනොහැකි ලක්ෂ
100ක් තිශබනවා නම්, ලක්ෂයක් විතරි රනයට ගන්ශන්. 99
ලක්ෂයක් අලුත් බදු ලිපිශගොුවවක් යටතට එනවා. අලුතින්
මිනිස්සුන්ට ඉපශෙන්න අවස්ථාව දීපු ලංකාශව් රධ්ානතම අය වැය
ශල්ඛ්නය තමි ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය කියන එක මම මතක්
කරනවා.

ගු ( චාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

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

ගරු ඇමතිතුමනි, මට විනාඩියක් ශෙන්න.

ගු ( චාර්ය බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

ගු අනශ්ෝක් අනේසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு அபசொக் அபபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

සංසරණය වන සල්ලි-

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

විනාඩියක්වත් ශෙන්න බැහැ. මශේ විනාඩි ඔක්ශකෝම ඉවර
ශවලා තිශබන්ශන්. [බාධ්ා කිරීම්] ශම් රශේ සියලු මිනිසුන්ට නීති
රීති ශරගුලාසි සියල්ල නැතිව තමන්ශේ,-

ගු ( චාර්ය බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා

ගු ( චාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

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

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

ශම්, වයවහාරශේ තිශබන සල්ලි. [බාධ්ා කිරීමක්] බැංකුවල
තිශබන සල්ලි තමි. මහ නනයා අශත් තිශබන සල්ලි ටිකශන්
බැංකුවල සංසරණය ශවමින් පවතින්ශන්. සංසරණශේ පවතින
සල්ලි අතින් අතට මාරු ශවලා සංසරණ රශව්ගයක් තිශබනවා.
මම කියන්න හෙන්ශන් - [බාධ්ා කිරීම්]

ගු මන්ත්රීවරනයක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

අහශගන ඉන්න, අහශගන ඉන්න.

ගු ( චාර්ය බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

ගරු නිශයෝනය කථානායකතුමනි, ශම් කිව්ව ඒවාට උත්තරයක්
ශෙන්න මට විනාඩි පහක් විතරක් ලබා ශෙන්න. ශගෝාාභය
රානපක්ෂ මැතිතුමාශේ ආණ්ඩු කාලය තුළදී ණය සහන
පැශක්නයක් දුන්නා; බදු සහන පැශක්නයක් දුන්නා; ශපොලී
අුවපාතය තනි ඉලක්කශම් සංඛ්යාවකට ශගනාවා; 160,000කට
රනශේ රක්ෂා දුන්නා. අවුරුේෙක් වාශේ ශකටි කාලයක් තුළදී 1977න් පස්ශසේ- පළමුවැනි වතාවට ආනයන තහනම් කරලා, ශම්
රශේ ලක්ෂ ගණන් මහ ශපොශළොශව් හැශපන මිනිසුශන්ේ
පැත්ශතන් හිට ගත් එකම ආණ්ඩුව බවට ශගෝාාභය රානපක්ෂ
ආණ්ඩුව පරිවර්තනය වුණාය කියන කාරණය මම ශම් ශවලාශව්දී
මතක් කරන්න කැමතිි.
අපි ශම් අවස්ථාශව්දී සියලුශෙනාට ආරාධ්නාවක් කරලා
තිශබනවා. මුෙල් අමාතයතුමා කිව්වා, කතෂිකාර්මික අං ය
සම්පූර්ණශයන්ම බේශෙන් නිෙහස් කරලා තිශබනවා; අපනයන බදු
නිෙහස් කරලා තිශබනවා කියලා. රට තුළ සියලුශෙනාට වැඩ
කරන්න අලුතින් එකතු ශවන්න කියන අවස්ථාව යටශත්, උපයපු

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

ආර්ිකකය හෙන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන්න, ඇමතිතුමා.

ගු ( චාර්ය බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

ආර්ිකකය හෙන්ශන් එශහම තමි. ආර්ිකකය හෙන්ශන් අපි
ශනොශවි. ආර්ිකකය හෙන්ශන් ශම් රශේ මිනිස්සු. ශම් රශේ
මිනිස්සුි, ශම් රශේ සම්පත් ගැනි වි ්වාසය තියලා තමි ශම් අය
වැය ශල්ඛ්නය ඉදරිපත් කරලා තිශබන්ශන්. තමුන්නාන්ශසේලාශේ
ආණ්ඩුව වාශේ ශම් ආණ්ඩුව ශපෞේගලික අං යට ගහන්ශන්
නැහැ. ශපෞේගලික අං යට ගහන්ශන් නැතිව, තිශබන ඕනතම
මුෙලක් ශගනැල්ලා ලලොයී නිෂ්පාෙන ක්රියාවලියක ආශයෝනනය
කරන්න ශම් ආණ්ඩුව අවස්ථාව දීලා තිශබනවා. ඒ අයශගන් බදු
අය කරන්ශන් සියයට එකි. ලබන නනවාරි පළමුවැනි ො ඉඳන්
රට හෙන්න සියලුශෙනා එකතු ශවන එක තමි එකම වැඩ
පිළිශවළ කියන එක සඳහන් කරමින්, ඒ වැඩ පිළිශවළ සඳහා
නනාධිපතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත්, අපටත් ක්තිය ලබා දීශම්
කටයුත්තට විපක්ෂයට එකතු ශවන්න කියලා ආරාධ්නය කරමින්
මශේ ව න කීපය අවසන් කරනවා.

ගු නිනයෝජය කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීළඟට, ගරු සිවඥානම් ශ්රීතරන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
10ක කාලයක් තිශබනවා.
[பி.ப. 11.42]

ගු සිවඥානම් සිීමතරන් මහතා

(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கபள, 2021ஆம்
ஆண்டுக்கொன வரவு தசலவுத்திட்டம்
சைர்ப்பிக்கப்பட்டு,
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அதன்ைீதொன விவொதத்திபல என்னுமடய கருத்துக்கமளயும்
பதிவு தசய்வதற்கு வொய்ப்புத் தந்தமைக்கு நன்றி. இம்முமற
வரவு
தசலவுத்திட்டமும்
பொதுகொப்புக்கொக
அதிகூடிய
தசலவினங்கமளப் புகுத்தியதொகபவ அமைந்துள்ளது.
இந்த
வரவு தசலவுத்திட்டத்தின் தைொத்த ஒதுக்கீடு 2678.04
பில்லியனொகும். இதிபல கிட்டத்தட்ட 355.159 பில்லியன்
பொதுகொப்புக்கொக
ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது 13.26
வீதைொகும். ஆனொல், இந்த நொட்டிபல இப்தபொழுது ைிகமுக்கிய
பிரச்சிமனயொக இருக்கின்ற சுகொதொரத்துக்கொக 159.476
பில்லியன்தொன் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது
தைொத்தச்
தசலவினத்திபல 5.95 வீதைொகும். ஒரு நொட்டினுமடய
பபொசொக்மகயும்
கல்விமயயும்
சுகொதொரத்மதயும்
பைம்படுத்துக்கின்ற கல்வித்துமறக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது
126.54 பில்லியன்!
இது 4.73 வீதைொகும். ஒரு நொடு
முன்பனற்றகரைொன ஒரு பொதீட்மட முன்மவக்குைொனொல் அந்த
நொட்டிபல கல்விக்கும் பபொசொக்கிற்கும் சுகொதொரத்திற்கும்
முக்கியத்துவம் தகொடுக்கப்பட பவண்டும். ஆனொல், யுத்த வரவு
தசலவுத்திட்டைொகபவ
இந்த
வரவு
தசலவுத்திட்டம்
அமைகின்றது.
அப்படித்தொன்
நிதி
ஒதுக்கீடுகள்
தசய்யப்பட்டிருக்கின்றன.
இந்த
நொட்டிபல
இன்தனொரன்ன
பிரச்சிமனகள்
இருக்கின்றன. குறிப்பொக,
கடந்த தபப்ரவொி, ைொர்ச்
ைொதங்களிபல தகொபரொனொ ததொற்று ஏற்பட்டது. யுத்தத்மத
அடக்கியதுபபொல்
இந்தக்
தகொபரொனொமவயும்
அடக்கிவிடுபவொதைன அமைச்சர்கள் சிலர் ைொர்தட்டினொர்கள்.
தகொதரொனொ ததொற்றினொல் பொதிக்கப்பட்டு 5 - 6 பபர்தொன்
அப்பபொது இறந்திருந்தொர்கள். இப்தபொழுது இந்த நொட்டிபல
22,400க்கு
பைற்பட்டவர்கள்
தகொபரொனொத்
ததொற்றொல்
பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள்; கிட்டத்தட்ட 66 பபர் இதுவமர
இறந்திருக்கிறொர்கள்.
இந்தளவுக்கு
சுகொதொர
நிமலமையிருக்கின்றதபொழுது,
சுகொதொரத்திற்கொக
ஒதுக்கப்பட்ட நிதி ைிக அற்பைொனதொகபவ ததன்படுகின்றது.
2019ஆம்
ஆண்டின்
இறுதியிபல
இந்த
நொட்டிமனத்
தற்பபொமதய ஜனொதிபதி அவர்கள் தபொறுப்தபடுத்த பிற்பொடு
சைர்ப்பிக்கப்படுகின்ற முதலொவது வரவு தசலவுத்திட்டம்
இதுவொகும்.
தைிழ் தைொழி பபசுகின்ற தைிழ்த் பதசிய இனம், சிங்கள
தைொழி பபசுகின்ற சிங்களத் பதசிய இனம் என இந்த நொட்டிபல
இரண்டு பதசிய
இனங்கள் இருக்கின்றன.
சிங்கள
ைக்களுமடய கலொசொர, பண்பொட்டு அமடயொளங்கமள,
அவர்களுமடய
பொரம்பொியங்கமள,
அவர்களுமடய
விழுைியங்கமள, அவர்களுமடய வரலொறுகமள
நொங்கள்
ைதிக்கிபறொம். அதுபபொலபவ, இந்த நொட்டிபலயிருக்கின்ற தைிழ்
ைக்களுமடய
பிரச்சிமனகளும்
அவர்களுமடய
பொரம்பொியங்களும்
நிலப்பிரபதசங்களும்
அவர்களுக்பக
உொித்தொன பதசிய அமடயொளத்தின் தனித்துவத் தன்மையிபல
பொதுகொக்கப்பட பவண்டும். அவ்வொறு பொதுகொக்கக்கூடிய
முமறயில் பல்லினத் தன்மைதகொண்ட ஒரு வரவு தசலவுத்
திட்டம் இங்பக சைர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தொல் அது இந்த நொட்மட
அபிவிருத்திப் பொமதயிபல தகொண்டுதசன்றிருக்கும்.
இலங்மக
சுதந்திரைமடந்த
கொலப்பகுதியிபல
ஜப்பொனுமடய தனிநபர் வருைொனம், தகொொியொவினுமடய
தனிநபர் வருைொனம், சிங்கப்பூொின் தனிநபர் வருைொனம்,
இலங்மகயின்
தனிநபர்
வருைொனம்
என்பன
எப்படியிருந்தததன்பமதப் பொருங்கள்! அந்த நொடுகள் எவ்வொறு
வளர்ந்திருக்கின்றன, இலங்மக எவ்வொறு பின்பநொக்கிச்

தசன்றுதகொண்டிருக்கின்றன என்பமத ஒவ்தவொரு
தசலவுத்
திட்டம்
சைர்ப்பிக்கின்றதபொழுதும்
நொட்டினுமடய தமலவர்கள் சிந்திக்க பவண்டும்.

186
வரவு
இந்த

எனக்கு முன்பு பபசிய கலொநிதி ஹர்ஷ த சில்வொ அவர்கள்
உமரயொற்றும்பபொது, இன்று தொய்லொந்து, வியட்நொம் பபொன்ற
நொடுகள்
விவசொயம்,
மகத்ததொழில்
துமறகளிபல
முன்பனறியிருப்பதொகவும்
அந்நொடுகள்
ஆமடத்
ததொழில்துமறக்கு அப்பொல், இலத்திரனியல் துமறயிலும்
முன்பனறியிருப்பதொகவும் தசொன்னொர். உலகப் பந்திபல
ஆயுதொீதியொக விடுதமலக்கொகப் பபொரொடி, தவற்றிதபற்ற
நொடுகளில் ஒரு நொடுதொன் வியட்நொம்! இன்று அந்த நொடு
உலகத்திபல இலத்திரனியல் தபொருட்கமளயும் ஏற்றுைதி
தசய்யக்கூடிய அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறது என்றொல், அதற்குக்
கொரணம் அந்நொடுகள் பல்லினங்கமளயும் ைதித்து வரவு
தசலவுத்திட்டங்கமளக் தகொண்டுவருவதொகும். அமவ அந்த
நொட்மட ஓர் உயர்ந்த நிமலக்குக் தகொண்டுதசன்றிருக்கின்றன.
ஆனொல், இது இலங்மகயிபல இல்லொத ஒரு நிமலமைமய
நொங்கள் பொர்க்கிபறொம்.
இந்த நொட்டிபல ஆயிரம் பிரச்சிமனகள் இருக்கின்றன.
ஆனொல்,
அமவ
எதமனயுபை
கணக்கில்
எடுக்கொத,
கண்டுதகொள்ளொத ஒரு நொடொக இந்நொடு இருக்குைொனொல், இந்த
நொட்டிபல நீங்கள் எத்தமன வரவு தசலவுத்திட்டங்கமளக்
தகொண்டுவந்தொலும்,
எந்த
வரவு
தசலவுத்திட்டத்மதச்
சைர்ப்பித்தொலும்கூட இந்த நொடு ஒரு விடிமவ பநொக்கிப்
பயணிக்க முடியொது. இது ைிக முக்கியைொனது. இந்த நொட்டிபல
தைிழ் ைக்களுக்தகன்று பிரச்சிமனகள் உண்டு. எழுபது
ஆண்டுகளுக்கும் பைலொகத் தங்களுமடய தொயகப் பூைியிபல
வொழ்வதற்கொக அந்த இனம் துடித்துக்தகொண்டிருக்கின்றது.
இன்று சிங்கள இரொணுவத்தினுமடய ஆயுத முமனயிபல
அவர்களுமடய குரல்வமளகள்
நசுக்கப்பட்டு அவர்கள்
தைௌனைொக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள். இதனொல்தொன் அவர்கள்
இந்த
ைண்ணிபல
வொழ
முடியொதவர்களொக,
பபச
முடியொதவர்களொக இருக்கிறொர்கள்.
அண்மைய
நொட்களில்
நீங்கள்
பொர்த்திருப்பீர்கள்!
தங்களுமடய இனத்துக்கொக இந்த ைண்ணிபல பபொரொடி, வீரச்
சொவமடந்து,
வித்துடல்களொக
இருக்கின்றவர்களுமடய
கல்லமறகளுக்குச் தசன்று விளக்பகற்றுவதற்பகொ அல்லது
அந்த இடங்கமளத் துப்புரவு தசய்வதற்பகொ அவர்களுமடய
உறவுகளுக்குக்கூட முடியவில்மல. அதமன இரொணுவம்
தடுக்கிறது;
தபொலிஸொர்
தடுக்கிறொர்கள்.
கடந்த
ஞொயிற்றுக்கிழமை கனகபுரம் ைொவீரர் துயிலும் இல்லத்துக்கு
நொன் தசன்றதபொழுது, கிளிதநொச்சி சிபரஷ்ட தபொலிஸ்
அத்தியட்சகர்
உட்பட
தபொலிஸ்
உத்திபயொகத்தர்கள்
அங்குவந்த
அமனவொிடமும்
வொக்குமூலங்கமளப்
பதிவுதசய்துதகொண்டிருந்தொர்கள்.
பல
இடங்களிபல
தகபரொனொ ததொற்று இருப்பதொகச் தசொல்கிறொர்கள். ஆனொல்,
சுகொதொர
நமடமுமறகள்
கமடபிடிக்கப்படொைபல
பல
சம்பவங்கள் நமடதபற்று முடிகின்றன. கடந்த 6ஆம் திகதியும்
8ஆம் திகதியும் யொழ்ப்பொணக் கச்பசொியில் நமடதபற்ற
அமைச்சர்கள் வருமக தந்த ஒரு கூட்டத்திபல சமூக
இமடதவளி பபணப்படவில்மல. ஒரு சிறிய ைண்டபத்தில்
கிட்டத்தட்ட
250
பபருடன்
அங்பக
ஒரு
கூட்டம்
நமடதபற்றது. ஆனொல், கிட்டத்தட்ட 10 1/2 ஏக்கர்
நிலப்பரப்புள்ள
ஒரு
துயிலும்
இல்லத்துக்கு
30க்கு
உட்பட்டவர்கள் முகக்கவசங்கமள அணிந்து தசன்று, அந்த
இடத்திலுள்ள
புற்கமளப்
பிடுங்குகின்றதபொழுதுதொன்
தபொலிசொருக்குக் தகொபரொனொ ததொிகிறது; சுகொதொரத்துமறக்குக்
தகொபரொனொ ததொிகிறது; இரொணுவத்துக்குக் தகொபரொனொ
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ததொிகிறது. இது எந்த நொட்டில் இருக்கின்ற சட்டம்? ஏன் இந்தச்
சட்டம் கமடப்பிடிக்கப்படுகின்றது? இந்த நொடு இயல்பொகபவ
இரண்டொகத் ததொிகின்றது.
தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கபள, இந்த நொட்டிபல
வடக்கிலும் கிழக்கிலும் வொழ்கின்ற தைிழ் பபசும் ைக்களிடம்
இப்தபொழுதும் அவர்கள் ஒரு பவற்று நொட்டிபல வொழ்கின்ற
உணர்வும் எண்ணமும் இருக்கின்றது.
கொரணம், 150,000
இற்கும் பைற்பட்ட பமடயினர் அங்பக குவிக்கப்பட்டு,
அவர்களுமடய
பிரசன்னத்பதொடு
அந்த
ைக்கள்
அடக்கப்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.
அவர்களுமடய
தசொந்த நிலங்கள் இன்னும் விடுவிக்கப்படவில்மல. அவர்கள்
சுதந்திரைொக
அந்த
ைண்ணிபல
வொழ
முடியொைல்
இருக்கின்றொர்கள். அப்படியொனொல், எவ்வொறு அவர்கள் இந்த
நொட்டினுமடய பிரமஜகள் என்று தசொல்லமுடியும்? நீங்கள்
இந்த இடத்திபல இதமனக் கவனத்திதலடுக்க பவண்டும்.
தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கபள, இங்கு வரவு
தசலவுத்திட்டங்கள் தகொண்டுவரப்படலொம்!
அமவ
ஒரு
நொட்டுக்கு ைிக முக்கியைொனமவ. ஒவ்தவொரு வருடமும் அடுத்த
ஆண்டுக்கொன
வருைொனங்கமளயும்
தசலவினங்கமளயும்
தசொல்கின்ற வரவு தசலவுத்திட்டம் ைிக முக்கியைொனது.
ஆனொல்,
இந்த
நொட்டிலிருக்கின்ற
ைக்களுமடய
புமரபயொடிப்பபொயிருக்கின்ற பிரச்சிமன தீர்க்கப்படபவண்டும்.
நீண்டகொலைொக
அழுதுதகொண்டிருக்கின்ற
ைக்களுமடய
கண்ணீருக்கு இந்த நொட்டிபல என்ன பதில் இருக்கின்றது?
வலிந்து
கொணொைலொக்கப்பட்படொொின்
தசொந்தங்கள்
கிட்டத்தட்ட
1,400
நொட்களுக்கு
பைல்
தங்களுமடய
பிள்மளகளின் வருமகமய எதிர்பொர்த்துத்
ததருக்களிபல
குந்திக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.
அந்தப்
பிள்மளகள்
ததொடர்பில் இந்த நொட்டினுமடய பைதகு ஜனொதிபதியொபலொ,
பிரதைரொபலொ அல்லது இந்த நொட்டினுமடய அரசியல்
தமலவர்களொபலொ
ஏன்
இதுவமர
பதில்
தசொல்ல
முடியவில்மல?
தஜனீவொவிபல
தகொண்டுவரப்பட்ட
தீர்ைொனத்திலிருந்து தொங்கள் விலகிக்தகொள்வதொக அரசொங்கம்
தசொல்கின்றது. ைன்னொர் ஆயர் வணக்கத்துக்குொிய இரொயப்பு
பஜொசப் அவர்கள், இந்த அரசொங்கம் நியைித்த நல்லிணக்க
ஆமணக்குழுவுக்கு முன்னொல் 146,000 இற்கு பைற்பட்டவர்கள்
கொணொைல் பபொயும் தகொல்லப்பட்டுைிருக்கின்றொர்கள் என்ற
உண்மைமயச் தசொன்னொர். இதுவமர அவர்கள் ததொடர்பில்
நீதி கிமடக்கவில்மல.
தகௌரவ
பிரதிச்
சபொநொயகர்
அவர்கபள,
சிமறயிலிருக்கின்ற மகதிகள் இன்மறக்குக் தகொபரொனொவொல்
பொதிக்கப்படுகின்றொர்கள். இந்த நிமலயிலும் தைிழ் அரசியல்
மகதிகமள விடுதமல தசய்வதற்கு யொரும் தயொொில்மல.
தகௌரவ அமைச்சர் நொைல் ரொஜபக்ஷகூட சிமறயிபல
அவர்கபளொடு இருந்தொர்.
“நொன் தவளியிபல வந்தவுடன்
உங்கமள விடுவிக்கின்பறன்” என்று அவர் தசொன்னொொர்.
இன்று தபரும்பொன்மைதகொண்ட ஓர் அரசொங்கம் இருக்கின்றது.
அவருமடய அப்பொ பிரதைர்; அவருமடய சித்தப்பொ நொட்டின்
ஜனொதிபதி! ஏன் அவரொல் இந்த அரசியல் மகதிகமள
விடுதமல தசய்ய முடியவில்மல? ஒரு கொலத்திபல ஒரு பபச்சு,
இன்தனொரு கொலத்திபல இன்தனொரு பபச்சுப் பபசி இந்த
நொட்டிபல வொழ்கின்ற ஓொினத்மத ஏைொற்றியதுதொன் இந்த
நொட்டிபல நடந்திருக்கின்றது. பல்பவறுபட்ட இன்னல்கமள
இந்த ைக்கள் இங்கு சந்திக்கின்றொர்கள்.
குறிப்பொக,
ததொல்தபொருளியல் திமணக்களம், ைொகொவலி அபிவிருத்தி
அதிகொரசமப, கமரபயொரப் பொதுகொப்புத் திமணக்களம், வன
வளத் திமணக்களம், வன ஜீவரொசிகள் திமணக்களம்
பபொன்றன குறிப்பொக வடக்கிலும் கிழக்கிலும் வொழ்கின்ற
ைக்களுமடய கொணிகமளச் சுவீகொிக்கின்றன.
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அதமனவிட, இப்பபொது அண்மைய நொட்களிபல இளம்
ததொழில் முயற்சியொளர்களுக்கொன கொணி வழங்கல் என்ற
அடிப்பமடயிபல இந்த நொட்டிபல கொணிகள் ததொழில்
முயற்சிகளுக்கு
வழங்கப்படப்பபொவதொக
ஒரு
தசய்தி
அடிபடுகின்றது.
அதற்கொன
விண்ணப்பங்கள்
பகொரப்படுகின்றன.
இதன் பின்னணி என்ன?
இதற்குப்
பின்னொல் என்ன நடக்கப்பபொகின்றது?
இந்த
நொட்டிபல
வொழ்கின்ற
தைிழர்கள்
சொியொன
இலக்பகொடும் நிம்ைதிபயொடும் தொங்கள் நிமனக்கின்றபடி
உண்மையொன
உொித்துக்கபளொடும்
வொழபவண்டுைொனொல்,
நீங்கள் முதலில் திறந்த ைனபதொடு தசயற்பட பவண்டும்; இந்த
நொட்டிபல வொழ்கின்ற எல்லொ இனங்கமளயும் ைதித்துச்
தசயற்பட பவண்டும், குறிப்பொக, 70 ஆண்டுகளொக இந்த
ைண்ணிபல தங்களுமடய உொிமைக்கொகப் பபொரொடுகின்ற
இந்தத் தைிழ் இனத்துக்கொக ஒரு விடிமவ பநொக்கிய
பயணத்தில் பபசுவதற்குத் தயொரொகுங்கள்!
ைொகொண சமபத் பதொோ்தல்கமளக்கூட நடத்தொைல் ைொகொண
சமபகமள இந்த அரசு முடக்கிமவத்திருக்கின்றது. ஜனொதிபதி
பதவிக்குவந்து இப்பபொது ஒரு வருடைொகின்றது. ஏன், ைொகொண
சமபத் பதொோ்தல்கமள நடத்த முடியொது? கொணிகமளப்
பறிக்கின்ற விடயங்கள்தொன் நமடதபறுகின்றன. நொன் இந்த
இடத்திபல இந்தக் கருத்துக்கமளப் பதிவு தசய்கின்பறன்.
குறிப்பொக, தைிழ்த் பதசிய இனத்தினுமடய அபிலொமஷகமளப்
பூர்த்திதசய்யக்கூடிய வமகயில், அவர்கமளயும் இந்த நொட்டின்
பிரமஜகளொக ஏற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய வமகயில் ஒரு தீர்மவ
முதலிபல
முன்மவயுங்கள்!
அப்தபொழுது,
வரவு
தசலவுத்திட்டங்களினூடொக
இந்த
நொட்டினுமடய
அபிவிருத்தியொனது வியட்நொம் அல்ல, தொய்லொந்து அல்ல,
சிங்கப்பூர் அல்ல, ஜப்பொமனவிடவும் வளரக்கூடிய நிமல
உருவொகும் என்பமத நொன் இந்த இடத்திபல திடைொகப் பதிவு
தசய்கின்பறன்.

ගු නිනයෝජය කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීළඟට ගරු අුවර ප්රියෙර් න යාපා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 10ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 11.53]

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු නිශයෝනය කථානායකතුමනි, මට, අශ්ත සිවඥානම්
සිරීතරන් මන්ත්රීතුමාට ශකටි පිළිතුරක් ශෙන්න තිශබනවා. ශම්
රශේ ඇතිශවලා තිබුණු අවාසනාවන්ත තත්ත්වය නිර්මාණය කශළේ
කවුෙ කියන එක මුලින්ම මා එතුමාට මතක් කර ශෙන්න ඕනත.
රභාකරන් කියන්ශන් ශම් රටට ඉතාම හානිකර වැඩ කරපු
පුේගලශයක්. ඔහු ශෙමළ නාතියට පක්ෂ පුේගලශයක් ශනොශවි.
ඇත්ත ව ශයන්ම ඔහු ශෙමළ නාතියට කරපු හානිය මා හිතන
හැටියට ඉතා වි ාලි.

ගු සිවඥානම් සිීමතරන් මහතා

(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)

Sir, I rise to a point of Order.

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கபள, இந்த நொட்டிபல
1950களில் அல்மலக் கந்தளொயிபல தைிழ் ைக்கள் தவட்டிப்
படுதகொமல தசய்யப்பட்டொர்கள். அதமனத் ததொடக்கியவர்கள்
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු සිවඥානම් සිරීතරන් මහතා]

யொர்? நீங்கள்தொன்; நொங்கள் அல்ல! நீங்கள் இந்த நொட்டிபல
தைிழ் ைக்கள்ைீது தரப்படுத்தமலக் தகொண்டுவந்தீர்கள். தைிழ்
இமளஞர்கள் தவட்டிக் தகொமல தசய்யப்பட்டொொோ்கள்.

ගු නිනයෝජය කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

එය රීති ර ්නයක් ශනොශවි. ගරු අුවර ප්රියෙර් න යාපා
මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න.

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඇත්ත ව ශයන්ම ඒ විනා ය අපි නිවැරැද කරලා තිශබනවා.
ශම් රශේ සතම නාතියකටම තමන්ට කැමැති ශලස ජීවත් ශවන්න,
තමන්ට කැමැති ශලස කථා කරන්න, තමන්ට කැමැති ශලස
ජීවිකාශව් ශයශෙන්න, තමන් කැමැති ආගමක් අෙහන්න, තමන්
කැමැති සංස්කතතික පෙනමක් මත ජීවත් ශවන්න අිතිය අපි
තහවුරු කරලා තිශබනවා. රශේ ඒකීයතාව ආරක්ෂා කරනවා
වාශේම අනය අෙහස්වලටත් සවන් ශෙන්න විශ ේෂශයන්ම රනයක්
හැටියට අපි ශබොශහෝ කටයුතු කරලා තිශබනවා.
අපි පසුගිය කාලශේ ෙැවැන්ත ඉඩම් රමාණයක් නිෙහස්
කරලාත් තිශබනවා, නිෙහස් කිරීමට එකඟශවලාත් තිශබනවා. ඒ
නිසා එවැනි අසතය කථා පාර්ලිශම්න්තුශව් රකා කරන්න එපා.
එතුමා හැම ොම කරන්ශන් ඒකි. ඒශකන් සිේධ්ශවලා තිශබන්ශන්
ශමොකක්ෙ කියලා ෙැනගන්න විශ ේෂශයන් මැතිවරණ රතිලල
බලන්නශකෝ. ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය මැතිවරණශේ රතිලල
අුවව ඔබතුමන්ලාට ශමොකෙ වුශණ් කියලා බලන්න. ටළඟ වතාශව්
මීටත් අඩුශවනවා. ඒකි සිේධ් ශවන්ශන්. ශමවැනි අෙහස්
වපුරන්න තමුන්නාන්ශසේලා කාලයක් කටයුතු කළා. එය ආපසු
කරන්න ලැශබන්ශන් නැහැි කියලා මතක තබා ගන්න. ඒවා
ඔබතුමාශේ නාතියවත් පිළිගන්ශන් නැහැ. අපි පළාත් සභා ක්රමය
ඔබතුමන්ලාට ලබා දුන්නා. ඔබතුමන්ලා ඒ සල්ලි ගත්තා. නමුත්
වැඩ කශළේ නැහැ. රාශේශීය සභා තිබුණා. අෙත් තිශබනවා.
තමුන්නාන්ශසේලා ඒ තුළින් ශමොනවාෙ කරන්ශන්? නනතාවට වැඩ
කරන්ශන් නැතුව, පාර්ලිශම්න්තුව කථා ශපේටියක් කර ශගන,
ශබොරු කිය-කියා ඇවිදන්න "martyrsලා" කියන නාතියක් ශමශහේ
නැහැ. අපට ඉන්ශන් ත්රස්තවාෙයට එශරහිව වැඩ කරන හමුොවක්.
හමුොශව් වගකීම තමි රටක ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කරන එක.
එශහම නැතුව රටක් ශගන යන්න බැහැ. යම්කිසි අමශනෝඥ
ක්රියාවක් නිසා ජීවිත අහිමි වුණු මිනිසුන් ගැන අපට කනගාටුි. ඒ
අය එතැනට ශයොමු කරපු මිනිසුන් ගැන අපට තරහි. ඒක විතරි
මට ශම් ගරු සභාශව්දී කියන්න තිශබන්ශන්.
ගරු නිශයෝනය කථානායකතුමනි, ෙැන් අය වැය ගැන මා කථා
කරන්නම්. ශම් ගරු සභාශව් ගරු මන්ත්රීවරු අය වැය ගැන වි ාල
ව ශයන් කථා කළා. අපි ශමවර අය වැය ගැන කල්පනා කරන්න
ඕනත. ශම් පවතින තත්ත්වශයන් ශගොඩශවන්ශන් ශකොශහොමෙ
කියන එක අපි කවුරුත් කල්පනා කරන්න ඕනත. පසුගිය රනය
කාලශේ ඉතාම ශහොඳ ආර්ිකක සංවර්ධ්නයක් ඇති වුශණ් නැහැි
කියන එක තමුන්නාන්ශසේලාට මා කියන්න ඕනත. මා කථා
කරන්ශන්
ශපෞේගලික
ශේවල්වලින්
ශනොශවි,
සංඛ්යාශල්ඛ්නවලින්. ඇත්තම කථා කරනවා නම්, සංඛ්යාශල්ඛ්න
අුවව ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගය අඩුශවලා තිශබනවා. ඒ අඩු වූ
රමාණය ශකොපමණෙ කිව්ශවොත්, 2019 වනශකොට සියයට 2.3
ෙක්වා අඩු වුණා. ඒ කාලශේ ශකොවිඩ් - 19 තිබුශණ් නැහැ,
තමුන්නාන්ශසේලාට
ශවන
ර ්නයක්
තිබුශණ්
නැහැ.
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තමුන්නාන්ශසේලා කියන්ශන් රනශේ ආොයම වැඩි වුණාය
කියලාි. නමුත් තමුන්නාන්ශසේලාට පුළුවන් වුශණ් නැහැ, රට තුළ
ආර්ිකකශේ ශවනසක් ඇති කරන්න. ඒ කාරණය පිළිගන්න. අපි ඒ
කාරණය පිළිශගන තමි ශම් දහා බලන්ශන්. ආර්ිකක විෙයාව
අුවව අතීතශේ කළ ශේත් වැෙගත් ශවනවා, අනාගතශේ සිදුවන
ශේවල්වලට. එශහම නැතුව ඉදරියට යන්න බැහැ.
තමුන්නාන්ශසේලාශේ රනශේ ඉතාම ෙක්ෂ අය සිටියා වුණත්,
ආර්ිකකය ශගන යන්ශන් ශකොශහොමෙ කියලා හර්ෂ ෙ සිල්වා
මන්ත්රීතුමාශගන්වත් උපශෙසක් ගත්තාය කියලා මා හිතන්ශන්
නැහැ. එතුමා භාගයට කපලා ශකොශහේෙ අිනක තිබ්බා. ෙැන්
තමුන්නාන්ශසේලා ඒශක් රතිලල විඳිනවා මිසක්, ඒ කථා ශම් ගරු
සභාවට ශගනැවිත් ආපසු තර්ක කළාට වැඩක් නැහැ. ශමොකෙ,
ෙැන් අපට අව යතාවක් තිශබනවා.
තමුන්නාන්ශසේලා ෙන්නවා, අෙ ශකොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක
තමි ශම් වැඩ පිළිශවළ ඉස්සරහට යන්ශන් කියන එක. අෙ මුළු
ශලෝකයම පිළිගන්නවා,- [බාධ්ා කිරීමක්] ඒක එතුමාත් ෙන්නවා.
එතුමා ඒ ගැන කථා කරන්න කැමැති නැහැ. [බාධ්ා කිරීමක්] ඔව්.
හර්ෂ ෙ සිල්වා මන්ත්රීතුමාත් කැපුවා. ෙන්න අය ගත්ශත් නැහැ ශන්.
ෙන්න අය ශනොශගන ආණ්ඩුවක් ශගන යන්න පුළුවන්ෙ? ඒක
කවොවත් කරන්න බැහැ.
අපි මතක තබා ගන්න ඕනත, ශම් වැඩ පිළිශවළ ඉදරියට
යනශකොට ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ නිෙහස් ශවශළඳාමට ශලොකු
අවහිර තිශබන බව. ඇත්ත ව ශයන්ම බඩු භාණ්ඩ රවාහනය
එශහම අෙ ශබොශහෝ දුරට අඩපණ ශවලා තිශබනවා. ඒක ශම්
ශකොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ඇති වුණු ශෙයක්. එශහම නම් ඒ අුවව
ආර්ිකකය හරි ගස්සන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන කාරණය අුවව
තමි අපි අශ්ත ආර්ිකක ෙැක්ම ඉදරිපත් කරලා තිශබන්ශන්. ඇත්ත
ව ශයන්ම අෙ අපට තාක්ෂණය අව යි. පුේගලයන් වැඩශපොළට
ශගන්වා ගන්නවාෙ, එශහම නැත්නම් ඒ අයට ශගෙර ඉඳලා වැඩ
කරන්න පුළුවන් තාක්ෂණය නිර්මාණය කරලා ශෙනවාෙ කියන
තැන තමි අෙ අපි ඉන්ශන්. ඒක අප කළ යුතුව තිබුණු ශෙයක්.
ෙැන් ඒ කටයුතු ඉක්මන් වී තිශබනවා.
ඇත්ත, අපට ශලොකු ණය කඳක් ශගවන්න තිශබනවා. අපට
මතකි, ඒ කාලශේ කිව්වා, හම්බන්ශතොට වරාය විකුණලා ගත්ත
සල්ලිවලින් ණය ශබ්රනවා කියලා. ඇත්ත ව ශයන්ම මමත්
හිතුවා ඒක ඇත්ත කියලා. නමුත් ඒ ණය ශබ්රුශව් නැහැ. ඒකත්
පරිශභෝනනයට ෙැම්මා. එශහම නැත්නම් ඒශකුවත් ණය ශගව්වා;
ණය ගත්තා. ෙැන් අවසානශේ අපට ඒ ණයත් ශගවන්න සිදු ශවලා
තිශබනවා. එම නිසා ඒ බදු දීශමන් කිසි වැඩක් නැහැ. ඒක නිකම්
තිබුණත් ණය ශගවනවා.
එතශකොට ඒක අශ්ත අශත්වත්
තිශබනවා. එම නිසා ශම්වා අපි ශත්රුම් ගන්න ඕනත.
ඇත්ත ව ශයන්ම මම ෙන්නවා, විශ ේෂශයන්ම ඒ කාලශේ
ඛ්නින ශතල් නිෂ්පාෙන මිල අඩු වුණා. ඒ වාසිය අපට අරශගන
තිබුණා නම්, ඛ්නින ශතල් සංස්ථාශව් සම්පූර්ණ ණය රමාණය
අපට ශගවන්න තිබුණා. ඒ කාශල් අපි එශහම වැඩ පිළිශවළක්
කරශගන ගියා. අපට බිලියන හාරසියයක විතර ණයක් තිබුණා.
බිලියන 200ක විතර rolling stock එකක් තිබුණා.
අනිවාර්යශයන්ම බිලියන 200ක විතර ශවනසක් කරන්න තිබුණා,
ඒ අං වල. අපට සම්පූර්ණශයන් එය ඉවර කරන්න තිබුණා. ඒ
ශවුවවට තමුන්නාන්ශසේලා ශයොො ගත්ශත් ශවන උපාය
මාර්ගයක්. ඛ්නින ශතල් මිල අඩු කිරීම වරෙක් ශනොශවි. නමුත්
එක පාරට ෙැඩි ශලස මිල අඩු කිරීශමන් අපට ලැබුණු වාසිය
සම්පූර්ණශයන් අශහෝසි ශවලා ගියා. එම නිසා ශම් ගැන අපි
අලුතින් හිතන්න ඕනැ.
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අපි මතක තබා ගන්න ඕනත, අශ්ත රශේ තිශබන්ශන් සුබසාධ්න
ආර්ිකකයක් බව. අධ්යාපනය, ශසෞඛ්යය සහ ශවනත් අං
සුබසාධ්නය සලසනවා. මම හිතන්ශන් නැහැ, ශලෝකශේ කිසිම
රටක එශහම කරනවා කියලා. මා හිතන විධියට දයුණු ශවමින්
පවතින රටවල් අතරින් එවැනි සුබසාධ්න ආර්ිකකයක් ශගනයන
එක රටක් තමි අශ්ත රට. ඒ සුබසාධ්න ආර්ිකකයත් රැකශගන,
යම් කිසි අං වල ආශයෝනන ඇති කරලා රට ඉදරියට යා යුතුි.
විශ ේෂශයන්ම අපි අවුරුදු විස්සකට වැඩි කාලයක් තිස්ශසේ අත්
හැරලා තිශබනවා, ශම් රශේ අපනයන අං . සාම්රොික අපනයන
අං වලට අමතරව තව ශනොශයකුත් අං තිශබනවා. අපි පිළිගන්න
ඕනත, ඒ අං සඳහා තමි ශම් සල්ලි වියෙම් කරන්න හෙන්ශන්
කියන එක. එහි ර ්න තිශබනවා. සමහර විට අපට ශම් estimates
ඇතුශළේ ඉන්න බැරි ශවි, තිශබන සමහර ගැටලු නිසා. නමුත් ඒවා
කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා අපි ක්රියා කරන්න ඕනත.
එශහම නැතුව ශවන ශවන ශේවල් ගැන කථා කරලා වැඩක්
නැහැ.
විශ ේෂශයන්ම තමුන්නාන්ශසේලා පසුගිය කාලශේ -ගරු බන්දුල
ගුණවර්ධ්න ඇමතිතුමාත් ශමය කිව්වා- මුළු ශපෞේගලික අං යම
බියපත් කළා. ශපෞේගලික අං ය බියපත් කළ කිසිම රටකට
ඉස්සරහට යන්න බැහැ. ශපෞේගලික අං ශේ අඩුපාඩු තිශබනවා
නම්, ඒවා ශවනස් කරන්න නීති සම්පාෙනය කරන්න ඕනත. ර ්න
තිශබනවා නම් ශවනස් කරන්න ඕනත. ඒවා ශනොකර අපට
කවොවත් ඉදරියට යන්න පුළුවන් කියා මම වි ්වාස කරන්ශන්
නැහැ. අපි ශකොච් ර කථා කළත් වැඩක් නැහැ, යම් කිසි
අවස්ථාවක්, ඉඩ රමාණයක් ලබා දුන්ශනොත් විතරි ඉදරියට
යන්න පුළුවන් වන්ශන්. වං ා දූෂණ තිශබනවා නම්, ඒවා ගැන
ශසොයන්න ක්රමශව්ෙයක් නිර්මාණය කරන්න ඕනත. එශහම නැතුව
මිනිස්සු ශගනැල්ලා බංකු උඩ තියාශගන සාකච්ඡා කරලා වැඩක්
නැහැ. අහනවා නම්, ර ්නය අහන මිනිහා ෙැන ගන්න ඕනත
කාරණාව. ඒවා තමි තමුන්නාන්ශසේලාට වැරදුශණ්. ඒක අපි
ශවනස් කරනවා. හැබැි, අවාසනාවකට ශකොවිඩ් වසංගතය ඇති
ශවලා තිශබනවා. නමුත් අපි ඒකටත් ඉතා ශහොඳින් මුහුණ ශෙනවා.
අවසාන ව ශයන් මම ශම් කාරණයත් කියන්න කැමැතිි.
Antigen test එක ගැන කථා කළා. මම කියන්න ඕනත, ඉස්සර
ශවලාම ලංකාශව් antigen test එක පාවිච්චි කශළේ ශඩංගු ශරෝගින්
හුනනා ගැනීම සඳහා බව. ඒ ශවලාශව් ශපෞේගලික අං ය තමි
antigen test එක ශගනාශව්. ශගනැල්ලා ඒ ශගොල්ලන් පාවිච්චි
කළාට පසුව තමි ආණ්ඩුශව් ඉස්පිරිතාලවල ඒ පරීක්ෂණය කශළේ.
ශලෝකශේ අලුත් තාක්ෂණයක් ශසොයා ගත්තාම ඒ තාක්ෂණය
පාවිච්චි කරන්න අපට පුළුවන් ශවන්න ඕනත.
ෙැන් ශම් ශවලාශව් ශකොවිඩ් ශරෝගය සඳහා රධ්ාන ව ශයන්
ශබශහත් වර්ග ශෙකක් ශසොයා ශගන තිශබනවා. ෙැන් ඒ ශබශහත
හෙලා ඉවරි කියනවා. ෙැන් අපි ඒක ශගශනන්න ූ ොනම් ශවන්න
ඕනත. අපි ෙැන්ම ඇණවුම් කරන්න ඕනත. සමහර රටවල් ඇණවුම්
කරලා තිශබනවා. අපට තිශබන ක්රමශව්ෙය අුවව ඇණවුම් කරන්න
තව අවුරුේෙක් විතර යි. ශවනස් ක්රමයකට ගිශේ නැත්නම් ඒ
ශබශහත් ටික අපට ලැශබන්ශන් නැහැ. ශමොකෙ, අපි ශබශහත්
හෙන්නයැ? එම නිසා ශම්වා ගැන මීට වඩා පුළුල් අෙහසකින්
බලනවා මිසක්, එක එක්ශකනාශේ මූණත් සමඟ තිශබන තරහට
නහය ඇෙි කියා කියනවාට මම නම් ඒ තරම් කැමැති නැති බව
කියන්න ඕනත. ෙැන් තිශබන වසංගතය නැති කර ගත්ශතොත් අපට
ශම් ආර්ිකකය ඉහළම මේටමට ශගොඩ නංවන්න පුළුවන්. ඒකට
අව ය ක්රමශව්ෙය, එශහම නැත්නම් පාරෙත යභාවය, විනිවිෙභාවය
ඇති කිරීමට රනය කැප වන බව මම තමුන්නාන්ශසේට මතක්
කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතිි.
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ගු නිනයෝජය කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීළඟට ගරු පාාලී ම්පික රණවක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 26ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 12.03]

ගු පාඨී චම්ිළක රණවක මහතා

(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු නිශයෝනය කථානායකතුමනි, මුෙල් අමාතයතුමා ව ශයන්
ගරු අ්රාමාතයතුමා 2021 වර්ෂය සඳහා වන අය වැය වාර්තාව
ටශේ ඉදරිපත් කළා. ඒ වාශේම, 2020 වර්ෂය සඳහා වන අය වැය
එතුමා පසුගිය 12වැනි ො ඉදරිපත් කළා.
2021 වර්ෂය සඳහා වන අය වැය ගැන කල්පනා කර
බලනශකොට අෙ ශම් රශේ රධ්ාන මූලය ආර්ිකක ගැටලු ගණනාවක්
තිශබනවා. පළමුවැනි එක තමි, ශකොවිඩ් වසංගතය නිසා ශගෝලීය
ව ශයුවත්, නාතික ව ශයුවත් ඇතිශවලා තිශබන ආර්ිකක
අර්බුෙය, මූලය අර්බුෙය; ඒ වාශේම සුවිශ ේෂ ව ශයන් අශ්ත රශේ
ඇතිශවලා තිශබන රානය මූලය අර්බුෙය. ඒ කියන්ශන්, අශ්ත රශේ
රනශේ ආොයම් පිළිබඳව තිශබන ගැටලුව. පසුගිය රනය
ශපෞේගලික අං ය මර්ෙනය කරන්න කටයුතු කළා කියලා
ශබොශහෝ ශෙශනක් කිව්වා. හැබැි, පසුගිය රනයට කිව්ශව් නව
ලිබරල්වාදී ආණ්ඩුවක් කියලා. ඒ නව ලිබරල්වාදී ආණ්ඩුශවන්
ශකොශහොමෙ, ශපෞේගලික අං ය මර්ෙනය කරන්ශන්? ඇත්තටම
ශම් රනය තමි නියම නව ලිබරල්වාෙය ශගනාශව්. 2019
ශෙසැම්බර් 1වැනි ො ශම් රශේ ඉහළම ධ්න කුශව්රයන්ට ඉහළම
බදු රොන
ලබා දීලා රානය ආොයශමන් රුපියල් බිලියන
හත්අටසීයක් නැති කර ගත්තා. එම නිසා රානය මූලය අර්බුෙයක්
ඇති වුණා.
අෙ ශම් රටට විශේ ණය ශගවා ගැනීම පිළිබඳ අර්බුෙයක්
තිශබන බව අපි ෙන්නවා. එම අර්බුෙයට ශහේතුව මම කිහිප
වතාවක්ම පැහැදලි කළා. 2005දී ශම් රට විශේ ශවශළඳ
ශපොශළන් ලබාගත් ණය රමාණය තිබුශණ් සියයට 5ක් විධියට.
හැබැි, 2014 වන විට ඒක සියයට 55ට යනවා. අතිවි ාල ශපොලී
අුවපාතවලට තමි ඒ ණය අරශගන තිශබන්ශන්. ශමන්න ශම්
ගැටලුව නිසා අෙ අපට විශේ ණය අර්බුෙයක් ඇතිශවලා
තිශබනවා. විශේ ණය ශගවා ගැනීම පිළිබඳ ර ්නයක් ඇතිශවලා
තිශබනවා. හැබැි, 2021 අය වැය ශකොවිඩ් වසංගතය නිසා ඇති
වුණු ආර්ිකක අර්බුෙයටවත්, ඒ වාශේම රානය මූලය අර්බුෙයටවත්,
එශහමත් නැත්නම් විශේ ණය අර්බුෙයටවත්, ඒ කියන තුශනන්
එකකටවත් කිසිම විසුනමක් නැති අය වැයක් හැටියටි අපි
ෙකින්ශන්.
ඉදරිපත් කර තිශබන ශමම සංඛ්යාශල්ඛ්න යථාර්ථවාදීෙ? 2019
ණය ශපොලිය ශගවන්න රුපියල් බිලියන 901ි. විසර්නන පනශත්
තිබුණා, 2020දී ණය ශපොලිය රුපියල් බිලියන 965ි කියලා. 2020
අය වැශේ තිශබනවා, ඒක රුපියල් බිලියන 866ි කියලා. අවස්ථා
තුනකදී ශම් විධියට ශපොලිය අඩුශවන්න විධියක් නැහැ; ශපොලිය
වැඩි ශවන්නි ඕනත. 2019දී රුපියල් බිලියන 901 නම්, විසර්නන
පනශත් රුපියල් බිලියන 965ක් සහ, ටට පස්ශසේ රුපියල් බිලියන
866ක් ශවන්න විධියක් නැහැ. ඒ වාශේම, 2020දී ආොයම රුපියල්
බිලියන 1,588ක් කියලා තිශබනවා. ඒක ගරු හර්ෂ ෙ සිල්වා
මැතිතුමාත් ශපන්වා දුන්නා; අපිත් කියනවා. පළමුවැනි මාස 7
අරශගන බැලුවාම ඇත්ත ආොයම -තථය ආොයම- රුපියල්
බිලියන 1,350කට ආසන්න රමාණයක්. ඒ වාශේම, ශම් ආොයශම්
ඇත්ත තත්ත්වයි, ශපොලිශේ ඇත්ත තත්ත්වයි කියන
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු පාාලී ම්පික රණවක මහතා]

යථාර්ථවාදී අංක ශෙක ගත්තාම අනිවාර්යශයන්ම ශමම අය වැය
පරතරය තව සියයට 25කින් වැඩි ශවන්නට ඕනත. ඒක අපට ලබන
අවුරුේශේ බලාගන්න පුළුවන්.
මම කලින් අවස්ථාශව්දීත් රකා කළා, ශනොශගවූ බිල්පත්
ගැන. එය අය වැශේ ශකොටසක් හැටියට ඇතුළත් කරලා තිබුණා.
ඒක වැරැදි. සංඛ්යානමය ව ශයන් මූලය රවාහයට ඇතුළු කළාට,
අය වැය කියන්ශන්, ඒ වසශර් අය වැය. විශ ේෂශයන්ම අශ්ත
විගණන ශෙපාර්තශම්න්තුව 2019දී ඒ අය වැය අුවමත කරලා
තිශබනවා, "ශම්කි ආොයම, ශම්කි වියෙම" කියලා. ටට පස්ශසේ
ඒකට ශනොශගවූ බිල්පත් එකතු කරන්න හැකියාවක් නැහැ.
ශනොශගවූ බිල්පත් cash flow එකට බලපානවා ශවන්න පුළුවන්.
නමුත්, "අය වැය" කියන්ශන් "අය වැය". ඒක නිසා ශනොශගවූ
බිල්පත් ර ්නයත් එක්ක ගත්තාම ලබන වසර ශවනශකොට
මූලයමය ක්රියාොමශේ ශම් පරතරය මීටත් වඩා පළල් ශවන්න
පුළුවන්.
2021 දීත් ශම් ආොයම යථාර්ථවාදී නැහැ. ඒ ගැන පිටු 2ක
ලියලා තිශබනවා. එකක ලියලා තිශබනවා, ආොයම රුපියල්
බිලියන 2,029ි කියලා කියලා. අශනක් පිටුශව් ලියලා තිශබනවා,
ආොයම රුපියල් බිලියන 1,994ි කියලා. එතශකොට, ඒකත්
යථාර්ථවාදී නැහැ. ශම් අය වැය තුළින් අපට ඒක ශහොඳින්ම බලා
ගන්න පුළුවන්. සාමානයශයන් සතම අය වැයකම අය වැය
ශයෝනනා මන්න් වියෙම් ලැිස්තුවක් ඉදරිපත් කර තිශබනවා. 2021
වර්ෂයටත් රුපියල් බිලියන 140කට ආසන්න වියෙම් ලැිස්තුවක්
අය වැය ශයෝනනා මන්න් ඉදරිපත් කර තිශබනවා. ආොයම්
ශයෝනනා ශමොකුත් නැහැ. ආොයම් ශයෝනනා ශමොකුත් නැතිව ශම්
පවතින තත්ත්වය තුළ ශම් වසශර් ආොයම රුපියල් බිලියන 1,300
නම්, ලබන වසශර් ආොයම රුපියල් බිලියන 2,029 වන හැටි අපට
නම් පැහැදලි නැහැ. ශම්ක යථාර්ථවාද නැහැ. ශම්ක ඉලක්කම්
ශසල්ලමක් කියන එක ඉතාම පැහැදලිි. ඒ වාශේම, ශපොලී
ශගවීම සඳහා ශයෝනනා කර තිශබන රුපියල් බිලියන 860ත්
යථාර්ථවාද නැහැ කියන එක ඉතාම පැහැදලිි. ඒ වාශේමි,
රාේධ්න වියෙමත්. 2020 වර්ෂශේ රාේධ්න වියෙම රුපියල් බිලියන
419ි. 2021 වර්ෂශේ රාේධ්න වියෙම රුපියල් බිලියන 1,070ි.
ශම් ආකාරයට රාේධ්න වියෙමත් යථාර්ථවාද ෙ, නැේෙ කියන එක
ඉදරිශේදී අපට බලාගන්න පුළුවන්. අශ්ත ගරු මැති
ඇමතිතුමන්ලාට වසර අග වන විට මුෙල් අමාතයාං ශේ National
Budget Department එශකන් ලැබුණු රාේධ්නය යථාර්ථවාදව
කීයෙ කියලා, ශම් දීලා තිශබන ඉලක්කම් ඇත්තෙ, ශබොරුෙ කියලා
අපට ශහොයාගන්න පුළුවන්. එම නිසා සමස්තයක් හැටියට ගත්
කල, ශම් ඉදරිපත් කර තිශබන ඉලක්කම් තුළින් රානය මූලය
යථාර්ථය ශපන්වන්ශන් නැහැ; ඒ වාශේම ශකොවිඩ් වසංගතශයන්
ඇති කරපු අර්බුෙයට විසුනම් ලබා ශෙන්ශන් නැහැ; ඒ වාශේම
විශේ ණය අර්බුෙයට විසුනම් ලබා ශෙන්ශන්ත් නැහැ කියන එක
ශබොශහොම පැහැදලිව රකා කරන්න ඕනත.
2020 පිළිබඳ විවිධ් ආකාරශයන් අර්ථ ෙැක්වීම් ශෙන්න අපට
පුළුවන්. සාමානය නනතාවට නම්, ශහොේෙට කහ නැති වසරක්,
ශපොල් ශගඩිය ශේ්ත එශකන් මැනපු වසරක් හැටියට එය නම්
කරන්න පුළුවන්. නමුත්, ශම් රශේ රානය මූලය ක්ශෂේත්රශේ වගකිව
යුතු ආයතන වන නන ශල්ඛ්න හා සංඛ්යා ශල්ඛ්න
ශෙපාර්තශම්න්තුශව්, රානය මූලය පැත්ශතන් මුෙල් අමාතයාං ශේ
සහ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශව් සංඛ්යාශල්ඛ්න සංසන්ෙනය කළාම
අපට ශපශනන්ශන් ශමොකක්ෙ?
මුෙල් ඇමතිවරයා ශලස අගමැතිතුමා ඉදරිපත් කළ 2020 අය
වැය ශල්ඛ්නශේ ඉංග්රීසි කථාශව් ලියැවිලා තිශබනවා, පවතින මිල
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අුවව ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනය බිලියන 16,003ි කියලා. 2019
වර්ෂශේදී බිලියන 15,016ි කියලා. එනම්, පවතින මිල අුවව
සියයට 6.57ක වර්ධ්නයක් තිශබනවා. උේධ්මනය සියයට 4.7ි
කියලා ගත්තත්, උේධ්මනය අත් හැරියත්, සියයට 1.87ක ධ්න
ආර්ිකක වර්ධ්නයක් තිශබනවා කියා 2020 අය වැය කථාවට අයත්
සංඛ්යා ශල්ඛ්න ශගන බැලුවාම ශපශනනවා. හැබැි, ටශේ අපට
භාර දුන් ෙත්තවල මහ බැංකුව ශමොකක්ෙ කියන්ශන්? මහ බැංකුව
කියනවා, ශම් වසශර් ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනය රුපියල් බිලියන
15,462ි, උේධ්මන විරහිත, ඒ කියන්ශන් Real Economic
Growth Rate එක සතණ 1.7ි කියලා. මුෙල් අමාතයාං ශේ
සංඛ්යාශල්ඛ්න අුවව එම අගය ධ්න. හැබැි, මහ බැංකුව අුවව
සතණ. ඒ විතරක් ශනොශවි. ගරු අ්රාමාතයතුමා 2020 අය වැය
ශල්ඛ්නය ඉදරිපත් කරමින් රකා කළා, අන්තර්නාතික මූලය
අරමුෙල රකා කරපු සංඛ්යා; එක් එක් රටවල ආර්ිකකය
සංශකෝ නය වන රමාණය. එහිදී එතුමා කියනවා, ලංකාශව් ශම්
වසශර් -2020 වර්ෂශේ- ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගය සියයට සතණ
4.6ි කියලා. ඒ අුවව, අගමැතිතුමාශේ කථාශව්ම සහ ශමතැනද
සභාගත කළ ශල්ඛ්න අුවව ලංකාශව් 2020 ආර්ිකක වර්ධ්නය
ශමොකක්ෙ කියන එක අෙ විහිළුවක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා.
කරුණාකර ශම් ශසල්ලම් කරන්න එපා. ශම් මන්න් රශේ
කීර්තිනාමය හතල්ලු වනවා; ඒ වාශේම, මුෙල් ඇමතිතුමා වන
අගමැතිතුමාශේ කීර්තිනාමය හතල්ලු වනවා. ඒ වාශේම රට පිළිබඳ
තිශබන වි ්වාසය -පාරිශභෝගිකයාශේ වි ්වාසය, ආශයෝනකයාශේ
වි ්වාසය, ශවශළඳ ශපොශළේ වි ්වාසය- බිඳ වැශටනවා.
මම කියන්න ඕනත, මුෙල් අමාතයාං ශේ, මධ්යකාලීන ආර්ිකක
රවණතා වාර්තාවට අුවව රශේ ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනයට
සාශ්තක්ෂව රානය ණය රමාණය සියයට 95.1ි කියලා. ඒ
කියන්ශන් ශමොකක්ෙ? ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනය බිලියන 16,003ි
කියලා ගත්ශතොත්, අශ්ත ණය රමාණය - debt stock එක - බිලියන
15,220ක් -ට්රිලියන 15.22ක්- වනවා. තවත් තැනක කියනවා, එය
14.6ි කියලා. එා් පුශරෝකථනය කිරීම ර ්නයක් ශවන්න
පුළුවන්. අඩුම ගණශන් ශම් එකම අමාතයාං ය ඇතුශළේ තිශබන
ආයතන ටිකටවත් රශේ ණය රමාණය, රශේ ෙළ ශේශීය
නිෂ්පාෙනය හරියට කියාගන්න බැරි ආණ්ඩුවක්, අනාගතයට
තමන්ශේ රතිරූපය ශගොඩනඟන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන එක අපි
අහන්න ඕනත.
සභාගත කර තිශබන ශම් වාර්තාවට අුවව ඔය කියන කඩා
වැටුණු, ආසානාසි යහපාලන ආණ්ඩුවට සාශ්තක්ෂව ශම් වසශර්
රානය ආයතන 52කින් 11ක් වැඩිපුර පාඩු ලබා තිශබනවා. ශම්
වාර්තාවට අුවව ශම් වසශර් සමස්ත රානය ආයතනවල පාඩුව
රුපියල් මිලියන 1,132ි. ශම් යන විධියට ගිශයොත්, පසුගිය මාස
අශටහි පාඩුව අවුරුේෙකට අොළව ගණන් හැදුවාට පස්ශසේ,
රුපියල් මිලියන 15,670ක් වනවා. අන්න බලන්න, රානය
ආයතනවලට සිේධ් ශවලා තිශබන්ශන් ශමොකක්ෙ කියලා. රානය
ආයතනවල මූලය කළමනාකරණය පිළිබඳ ගැටලුව ශකොවිඩ්වලට
සම්බන්ධ්යක් නැහැ.
2020 වසශර් මහ මැතිවරණශේදී අශ්ත නනතාව අපට විරුේධ්ව
තමුන්නාන්ශසේලාට නනවරමක් දුන්නා තමි. ශම් රශේ ආර්ිකකය
ශසෞභාගයශේ මාවශත් මහා ඉදරි පිම්මකින් ඉදරියට ශගන යන
බව එම මැතිවරණශේදී තමුන්නාන්ශසේලා කිව්වා. සංඛ්යා ශල්ඛ්න,
විේනා ශපන්වමින් ශනොශයක් කථා කිව්වා. 2010 ඉඳලා උතුර හා
නැශඟනහිර රශේ වල ආර්ිකකය රටට එක්කාසු ශවච් නිසා හා
විශේ ශවශළඳ ශපොළවලින් ණය අරශගන ඉදකිරීම් ක්ශෂේත්ර ශේ
කළ ඉදකිරීම් නිසාත් ආර්ිකකශේ ඇති වූ ඉදකිරීම් ශපණ බුබුළ
නිසා ලබාගත් වර්ධ්නය ශපන්ව ශපන්වා රට නැවත වැඩ බිමක්
බවට පරිවර්තනය කරන කථා ටිකක් තමුන්නාන්ශසේලා කිව්වා.
නමුත්, අෙ ඇත්ත තත්ත්වය ශමොකක්ෙ?
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මම ශහේතු -කරුණු- හතක් ෙක්වනවා. පළමුවැනි එක
ශමොකක්ෙ? ශම් රශේ වසර 70කට පසුව, නිෙහසින් පසුව අඩුම
ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගය සහිත වසර බවට -ශසෞභාගයශේ වැඩ බිම
තුළ- 2020 වර්ෂය පත් ශවනවා. ඒ වාශේම, වැඩිම අය වැය හිඟය
තිශබන රට බවට ශම් රට පත් ශවනවා. ශම් සංඛ්යා ශල්ඛ්න විේනා
ශපන්ුවවාට, ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනය වැඩි කරලා ඒශකන් ආොයම
ශබෙලා, එශහම නැත්නම් අය වැය පරතරය අඩු කරලා ඉලක්කම්
විේනා අපට ශමතැනදී ශපන්වූවාට, ලබන වසශර් අපට යථාර්ථය
බලාගන්න පුළුවන්. ඒ අුවව වැඩිම අය වැය හිඟය තිශබන
අවස්ථාව ශමය බව අපි ශම් ශවලාශව්දී මතක් කරන්න ඕනත.
ඒ වාශේම, අෙ අඩුම ආොයම් රති තය පවතිනවා. අෙ වන විට
ආොයම් රති තය ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනයට සාශ්තක්ෂව සියයට
නවයට වැටිලා. තමුන්නාන්ශසේලා ධ්නපතිශයෝ ගැන කිව්වා; අපි
ශපෞේගලික අං යට ගැහුවා කිව්වා. ඔව්, අශ්ත රතිපත්තිය සමාන
සාධ්ාරණත්වශේ රතිපත්තිය වන නිසා ආොයම් බදු හැටියට ගන්නා
සියයට 20 සහ සාමානය නනතාවශගන් අතිශර්ක බදු හැටියට
ගන්නා සියයට 80 -එම අුවපාතය- ශවනස් කරන්න ඕනතය කියා
තීරණය කරලා ඇති හැකි අයශගන් බදු අය කරන ක්රමශව්ෙයක් අපි
අුවගමනය කළා. අපට ඒක සාර්ථකව කරන්න බැරි වුණත්, එම
රතිපත්තිය සමාන සාධ්ාරණත්වශේ මූලධ්ර්මයක්. එම සමාන
සාධ්ාරණත්වශේ මූලධ්ර්මය අරශගන ඒකට "නව ලිබරල්වාෙය"
කියා පේට ගැහුවාට ෙැන් තමි නියම නව ලිබරල්වාෙය ඇවිල්ලා
තිශබන්ශන්. ධ්නපතියන්ට බදු සහන ශෙමින් ආර්ිකකය වර්ධ්නය
කරන්න ගියා. ඒ නිසා ශකොවිඩ් නැතිවත් පළමුවැනි මාස තුශන්
ලැබුශණ් ඍණ 1.6ක ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගයක්.
ඒ වාශේම, අන්තර්නාතික ශශ්රේණිගත කිරීම්වලින් පහළම
තත්ත්වයට අපි අෙ වැටී තිශබනවා. 2021 වර්ෂශේදී ශමතැනිුවත්
පහළට වැශටනවා. ෙැන් විශේ
ණය ශගවීශම් ශශ්රේණිගත
කිරීම්වලින් අපි 'C' ශශ්රේණියට ඇවිත් තිශබන්ශන්. 'D' ශශ්රේණිය
කියන්ශන් default. එතැනට වැටුණාට පසුව ශම් රට ඉතිරි
ශවන්ශන් නැහැ. අන්න එතැනට තමි ශම් ගමන් කරමින්
තිශබන්ශන්.
ටළඟට, 2020 කියන්ශන්, ඉතිහාසශේ වැඩිම මුෙල් රමාණයක්
අච්චු ගහපු වසර. රුපියල් බිලියන 500කට අධික මුෙල් රමාණයක්
අච්චු ගසා තිශබනවා. රානය ආොයමින් සියයට 40ක් මුෙල් අච්චු
ගසා අරශගන තිශබනවා. ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනයට සාශ්තක්ෂව
ගත්ශතොත් එම රමාණය සියයට තුනක්. ශම්ක ඉතිහාසශේ අච්චු
ගහපු වැඩිම මුෙල් රමාණයි. ඒ වාශේම වසරක් තුළ රශේ
ණයගැතිභාවය - මා ශම් කියන්ශන්, net growth එක - වැඩිශයන්ම
ඇති ශවලා තිශබන්ශන් ශම් වසශර්ි. මම කලින් කිව්වා, අර
බිලියන 16,000ට සාශ්තක්ෂව ගත්තාම ණයගැතිභාවය සියයට
95ි කියලා. ශම් රශේ ණයගැතිභාවය පහශළොස්ෙහස් ගණනක්
නම් සියයට 17කින්, රුපියල් ට්රිලියන 2.2කින් ණයගැතිභාවය debt stock - ශම් අවුරුේෙ -2020 අවුරුේෙ- තුළ ඉහළ නංවාශගන
තිශබන බව අපි ශම් අවස්ථාශව්දී කියනවා. ශමශහම ගිශයොත්,
එනම් ශම් සියයට 17 rate එශකන් ගිශයොත්, ශම් නනාධිපතිතුමාශේ
යටර කාලය අවසන් ශවන 2024 වර්ෂශේදී ලංකාශව් ණයගැතිභාවය
ට්රිලියන 28 ෙක්වා ඉහළ යනවා. එතුමා රට භාරගත්ශත් එම අගය
13 තිබියදීි. ඉහත කරුණු අුවව ශපශනනවා, ශම් වසර පහ
ඇතුළත ශම් රවණතාව දගටම පවත්වාශගන ගිශයොත්, එම
රමාණය ශෙගුණයක් ශවන බව. අපි ඒක ශත්රුම්ගන්න ඕනත.
රශේ ඇත්ත අර්බුෙය ශම්කි කියලා අපි ශත්රුම්ගන්න ඕනත.
ඒ වාශේම, ශම් කාලශේ විශේ වලින් ණය ගන්න යන ශකොට
ඇති වන තත්ත්වය ශමොකක්ෙ? අපි International Sovereign
Bonds - ISBs - ගනිමින් යන ශකොට ශපශනනවා, ෙැන් අපට
සියයට 23ටවත් bond එකකට ණයගන්න ශනොහැකි
වාතාවරණයක් අන්තර්නාතිකව ඇති ශවලා තිශබන බව.
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2008 වර්ෂශේදී ආර්ිකක අර්බුෙයක් ඇති වුණා. ඒ ආර්ිකක
අර්බුෙය ඇති ශවච් ශවලාශව් ධ්නපති රටවල් ධ්නය වි ාල
රමාණයක් තමන්ශේ වයාපාර ශගොඩගන්න ශයශෙව්වා. එම ධ්නය
අශ්ත රටවලටත් ගලාශගන ආවා. අෙ ඇශමරිකාශව් Federal
Reserveවල ශපොලී අුවපාතය කීයෙ? ෙ ම බිංදුශව් ඉඳලා ෙ ම 025
ෙක්වා පහළටම එම ශපොලී අුවපාතය වැටී තිශබනවා. හැබැි,
ලංකාවට පුළුවන්ෙ, ඒශකන් ශමොකක් ශහෝ රශයෝනනයක් ගන්න?
බැහැ. ලංකාව ණයක් ගන්න ගියාම ශපොලී අුවපාතය සියයට 23ි.
ඒක තමි අපට තිශබන අන්තර්නාතික රතිරූපශේ තත්ත්වය. මා
කියන ශම් කරුණු හත අුවව බැලුවාම ශසෞභාගයශේ වැඩ බිම
කරාෙ, එශහම නැත්නම් අභාගයශේ මුඩු බිම කරාෙ ශම් රට ගිහින්
තිශබන්ශන් කියන එක අපට ඉතාම පැහැදලිි.
අපි මතක් කරන්න ඕනත, 2021 වර්ෂශේ ශම් අර්බුෙය මීටත්
වඩා පුළුල් වන බව. සංඛ්යා ශල්ඛ්න විේනාවලින් ශම් අර්බුෙය
නවත්වන්න බැහැ. වසශර් පළමුවැනි කාර්තුශව් සංඛ්යා ශල්ඛ්න
ලබා දුන්නා. එයට අුවව ආර්ිකක වර්ධ්නය සියයට ඍණ 1.7ි.
ශෙවැනි කාර්තුශව් සංඛ්යා ශල්ඛ්නය සැ්තතැම්බර් 15 ශෙන්න
නියමිතව තිබුණත් එය දුන්ශන් නැහැ. එය ශෙසැම්බර් 15 ෙක්වා
ඈතට ගියා. ඇි ඒ? ඒක කශළේ ශමොකෙ? ගරු නිශයෝනය
කථානායකතුමනි, කාර්තු ශෙකක් එක දගට ඍණ ආර්ිකක වර්ධ්න
ශව්ගයක් ගිශයොත් ආර්ිකක විෙයාශව් හැටියට ආර්ිකක අවපාතයක් economic recession - හැටියට ඒක අර්ථ ෙැක්ශවනවා. අන්න
ඒශකන් මගහරින්න ශම්ක ශෙසැම්බර් 15ට කල් ෙැම්මා. ශෙසැම්බර්
15ට කල් ෙැම්මා කිව්වාට ආර්ිකකය ධ්න ශවනවාෙ? ආර්ිකකය
ශගොඩනැශඟනවාෙ? නැහැ. සංඛ්යා ශල්ඛ්න විේනා අපි ශහොඳටම
ෙැකලා තිශබනවා. ෙැන් නිතරම කියනවා, ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනයට
සාශ්තක්ෂව ණය රමාණය සියයට 70 කළා කියලා. මම ශම්
කාරණය නිතරම කියලා තිශබනවා. ශමොකෙ කශළේ?
ණය
ශගනිහිල්ලා රානය ආයතනවල හැංගුවා. ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලශේ පුත්තලම බලාගාගරශේ ණය Lanka Coal Company
එකට ෙැම්මා; වරාය අධිකාරියට ෙැම්මා. රුපියල් බිලියන 800ක
රානය ණය රානය ආයතනවල හංගලා ණය භාරය අපි අඩු කළා
කියලා පුරාශේරු කිව්වා. ෙැන් අපට ශබොශහොම පැහැදලිි එවැනි
ඉලක්කම් විේනාවලින්, එවැනි පුරාශේරුවලින්, එවැනි වං ාවලින්
ශම් තිශබන අර්බුෙය පියමන් කිරීමට හැකියාවක් ලැශබන්ශන්
නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපි සියලුශෙනාම අවංක විය යුතුි. අපි
සියලුශෙනාම ශම් ෙත්ත, සංඛ්යා ශල්ඛ්න පිළිබඳ අශ්ත නනතාවට,
රටට, විශ ේෂශයන්ම ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇත්ත කිව යුතුි.
ශමතැන ශම්සය උඩ මුෙල් අමාතයාං ශේ ශල්ඛ්නය තිශබනවා.
ගරු අගමැතිතුමා ශම් සභාවට අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදරිපත් කළා.
ඒකත් මුෙල් අමාතයාං ශයන් හෙලා තිශබන්ශන්. මහ බැංකුශව්
වාර්තාව තිශබනවා. ශම් වාර්තා ටික ඔක්ශකෝම ගත්තාට පස්ශසේ
එකිශනකට ශවනස් සංඛ්යාශල්ඛ්න ගණනාවක් අපට ශපශනන්න
තිශබනවා. රශේ ආර්ිකක රතිරූපය ශගොඩනඟන්න යන්ශන් ශම්
තත්ත්වය මත නම්, රශේ ආර්ිකක රතිරූපයක් එතැනින්
ශගොඩනැශඟන්ශන් නැහැ. රානය ආයතන ශගොඩනැඟීමක් සිේධ්
ශවන්ශන් නැහැ. එකම රානය ආයතනයක්වත් ශම් වසරක ශකටි
කාලය තුළ රටට ශපශනන ආකාරයට ශගොඩනඟාගන්න
හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. රානය ආයතනයක් ලාභ උපයන
විධියට, රානය මූලය වැඩි ශවන විධියට ශගොඩනඟා ගන්න බැරි
ආණ්ඩුවකට, ආණ්ඩුවක් හැටියට ශම් තිශබන අර්බුෙයට මුහුණ
දීලා රානය මූලය ක්තිමත් කරශගන ඉදරියට යන්න පුළුවන්ෙ
කියන එක අපි ශම් අවස්ථාශව් මතක තබා ගත යුතුි.
අෙ අපටත්, ශකොවිඩ් ශරෝගයටත්, ඒ වාශේම රානය මූලයයටත්
විෙයාත්මක රශව් යක් අව යි. අපට අධිෂ්ාානශීලි ශහොර ශබොරු
ශනොකරන ක්රියාොමයක් අව යි. ඇත්ත කියන රටක් අපට
අව යි. ශකොවිඩ් සම්බන්ධ්ශයුවත් ශහොර ශබොරු කරලා පුළුවන්ෙ
කියලා බැලුවා. අපි අර්බුෙය මර්ෙනය කළා, අපි ශලෝකශේම
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[ගරු පාාලී ම්පික රණවක මහතා]
ශෙවන ස්ථානය කිය කියා පුරාශේරු කථා කියලා ඉදරියට යන්න
හැදුවා. නමුත්, අෙ වන විට යථාර්ථය පුපුරලා තිශබනවා. යථාර්ථය
පුපුරලා, නනතාව නිශවස්වල, මංමාවත්වල මැශරන තත්ත්වයට,
ෙහස් ගණන් විනා ශවන තත්ත්වයට අෙ රට පත් ශවලා
තිශබනවා. ශමොකෙ, අර පුරාශේරු කථාවලට, තමන් කියපු
ශබොරුවලට තමන්ම රැවටිලා කටයුතු කිරීම නිසා.
ශකොවිඩ්වලට 'කළශගඩි' විසුනම් නත. ඒ වාශේම, තමි
ආර්ිකකයටත් ඉලක්කම් විේනා විසුනම් නැහැ. ඒ නිසා ශම් යථාර්ථය
පිළිශගන, ශම් සතයය පිළිශගන, මුලින්ම ශම් ෙත්ත ටික පිළිශගන
ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇත්ත කියන්න ඕනත. ශමොකෙ, ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවටත් ශම් බලය තිශබන්ශන් ආණඩුක්රම වයවස්ථාශව්
148ශවනි වයවස්ථාශවන්. ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇත්ත කියලා
ශමතැනින් ශපරට යනවා මිසක්, ඇත්ත කියන නිලධ්ාරින්
ශෙපාර්තශම්න්තුවලින් pool එකට ෙක්කලා ශම් ර ්නය මුෙල්
අමාතයාං යට විසඳා ගන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා ශම්
රට ශමතැනින් ඉදරියට ශගන යන්න අලුත් ෙැක්මක්, අලුත්
ගමනක් රටට අව යි කියලා. ශම් රට බංශකොශළොත් ශවනවා
ෙකින්න අපි ආසා නැහැ. ශම් රට බිඳ වැශටනවා ෙකින්න අපි ආසා
නැහැ.
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මශේ කථාව අවසන් කිරීමට මත්ශතන් නවීන තුර්කිය
ශගොඩනඟපු නායකයා, Kemal Atatürk කළ රකා යක් සඳහන්
කරන්න කැමැතිි. පළමුවන ශලෝක සං්රාමශේදී ඔශටෝමාන්
අධිරානය බිඳ වැටුණාට පස්ශසේ ඔහු කිව්වා, "නාතීන් නිද්රාශීලි
වුශණොත්, ඔවුන් මරණයට පත් වනවා ශහෝ අවද වුණත්, ඔවුන්
වහලුන් බවට පත් වනවා. ඒ නිසා නිද්රාශීලිත්වශයන් නැන්ටීම
අතයව යි" කියලා. අෙත් සමස්ත ශ්රී ලාංකික නනතාව නිද්රාශීලි
වුශණොත්, බියට පත් වුශණොත්, ශම් මර්ෙනශයන් තැතිගැන්මට ලක්
වුශණොත්, බිය මතින් සමානය ඉදරියට ගන්න ගිශයොත්, එක්ශකෝ
ශම් සමානය මිය යි. නැත්නම්, ශම් සමානය වහලුන් ශවි. අන්න
ඒ නිසා, රශේ නව පරපුරට, පවුල් බලයක් නැති -ශේ පාලන
බලයක් නැති- හැබැි, අත්වල හා හිත්වල කුසලතාව ක්තිමත්
කරගත්ත සියලුශෙනාටම අපි ආරාධ්නා කරනවා, අපිත් සමඟ එක්
වන්න කියලා. අපට ශම් ආර්ිකකය හෙන්න පුළුවන්. ශම් බිඳ
වැටුණු රට නැවත ශගොඩ නඟන්න පුළුවන්. අලුත් අධිෂ්ාානයකින්
අපට ඉදරියට යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ සඳහා අපි සියලුශෙනාම
එක ශපරමුණකට, එක බලයකට එමු. ඒ සඳහා ක්තිමත්ව අපි
ක්රියා කරමු, කියන ආයා නය කරනවා. අපි මිය යන්ශනත් නැහැ.
අපි වහලුන් ශවන්ශනත් නැහැ. ක්තිමත් සහ නිවහල් නාතියක්
ඉදරිශේදී ශගොඩ නඟන්න අපි කැප වන බව ශම් අවස්ථාශව් රකා
කරනවා.

ගු නිනයෝජය කථානායකුරමා
ඔව්, ආණ්ඩුව අභිශයෝගයක් කරලා තිශබනවා, අන්තර්නාතික
මූලය අරමුෙශල් සහාශයන් ශතොරව අපි රට හෙනවා කියලා; අපි රට
ශගොඩනඟනවා කියලා; අපි ණය ශගවනවා කියලා. ඔව්, කරලා
ශපන්වන්න. ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලාට අව ය පාර්ලිශම්න්තු බලය,
නනවරම, ක්තිය ලැබිලා තිශබනවා. ඒ නිසා අපට ඒක කරලා
ශපන්වන්න. හැබැි, අපි නනතාවට කියනවා ශම් වසරක කාලශේ
ශ ේෂ පත්රය බැලුවාම අසාර්ථකභාවය මිසක් ශවන කිසිදු
ආකාරයක සාර්ථක ගමනක්, ඉදරි අඩිතාලමක්, රට ඉදරියට
ශගනයතමක් ෙකින්නට ලැශබන්ශන් නැහැ කියලා.
අශ්ත ආණ්ඩුශව් පාලනය යටශත් ශනොශයක් අඩුපාඩුකම්
තිබුණත් අපි ශම් රට බංශකොශළොත් කශළේ නැහැ. අශ්ත රධ්ාන
අරමුණ වුශණ් මූලය ස්ථායීකරණයි - fiscal consolidation. ඒ
මූලය ස්ථාිකරණය කරන්න ගියාම රට බංශකොශළොත් ශනොවී
පවත්වා ගන්න නම් අඩු වර්ධ්න ශව්ගයක් තියා ශගන ශහෝ රට
බංශකොශළොත් ශනොවී පවත්වා ගැනීම තමි අතයව යම කාරණය,
සංසිේධිය ශවන්ශන්. ඉදරි කාලශේදී බංශකොශළොත් ශවන්න, බිඳ
වැශටන්න නියමිත රානය හතශරන් එකක් බවට අශ්ත රට
අන්තර්නාතිකව නම් ශවලා ඉවරි. ඒ නිසා අපි ඉතාම
රශව් ශමන්, වගකීශමන් විධිමත් ආකාරයට ශම් සම්බන්ධ්ශයන්
පියවර තැබිය යුතුි කියලා අපි වි ්වාස කරනවා. ඒ වාශේම
විපක්ෂශේ අපි කියන්න ඕනත, කුසලතාවට මුල්තැන දීලා අලුත්
පරපුරක් එක්ක ශම් ගමන යන්න අපි අධිෂ්ාාන කරගනිමු කියලා.
මධ්ය විෙයාලවලින් ආවා ශවන්න පුළුවන්, ශවනත් විෙයාලවලින්
ආවා ශවන්න පුළුවන්, නිෙහස් අධ්යාපනශයන් ආවා ශවන්න
පුළුවන් අෙ ශම් රශේ හැම ක්ශෂේත්රයකම, ශපෞේගලික
වයාපාරිකයන්, රශේ වයවස්ථාොයකය,
පරිපාලන ක්ශෂේත්රය,
අධිකරණය, රශේ වතත්තීයශව්දීන් යනාදී ව ශයන් නිෙහස්
අධ්යාපනශේ ලලශයන් ආපු වැෙගත්, බුේධිමත් පරපුරක් තමි
ඉන්ශන්. හැබැි ශම් රශේ ශේ පාලනශේ, අපට ඒක ශපශනන්න
නැහැ. ශම් රශේ තීන්දු ගන්නා තැන්වල අපට ඒක ශපශනන්න
නැහැ. එතැන තිශබන්ශන්, බල ශලෝභයි. එතැන තිශබන්ශන්,
ධ්න ශලෝභයි. එතැන තිශබන්ශන්, පවුල් කාමයි. අන්න ඒ නිසා
නව පරපුරට අලුත් ගමනක් යන්න අලුත් ශව්දකාවක් ශම්
විපක්ෂය, විශ ේෂශයන්ම සමගි නනබල ශව්ගශේ අපි, ඉදරිශේදී
ඇති කරනවා; අලුත් බලාශපොශරොත්තුවක් ශම් රටට ශගන එනවා
කියලා අපි ශම් අවස්ථාශව් රකා කරනවා.

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීළඟට, ගරු නගත් කුමාර මන්ත්රීතුමා.
[අ.භා. 12.25]

ගු ජගත් කුමාර මහතා
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர)

(The Hon. Jagath Kumara)

ගරු නිශයෝනය කථානායකතුමනි, අශ්ත අය වැය සම්බන්ධ්ව
විපක්ෂශේ 'ඔස්තාර්ලා' අෙ ඉදරිපත් කළ අෙහස් අහශගන
ඉන්නශකොට අපට හිශතන්ශන්, පසුගිය ආණ්ඩුව එතුමන්ලාශේ
ශනොශව්ෙ කියලාි. විපක්ෂශේ ඉන්න ආර්ිකක ඔස්තාර්ලා කථා
කරන්ශන්, පසුගිය කාලශේ ආණ්ඩු කශළේ නැහැ වාශේි. මීට
අවුරුේෙකට ඉස්ශසල්ලා ශම් රශේ බලය තිබුශණ් එතුමන්ලාට.
අශ්ත නනාධිපතිවරයා පත් ශවලා තවම අවුරුේෙි. ඒ වාශේම අශ්ත
ආණ්ඩුව බලයට ඇවිල්ලා මාස තුනක් අවසන් වුණා විතරි. මීට
කලින් ශම් රට පාලනය කරපු එතුමන්ලාට අෙ ශම් තිශබන
නාතිමාමක හැඟීම එො තිබුණා නම්, ශම් රට ශවුවශවන් කරන්න
තිශබන යුතුකම් ටික එො හරියට ඉෂ්ට කළා නම්, අෙ ශමතැන ශම්
විධියට කත ශමොර ශෙන්න ශවන්ශන් නැහැ කියලා මම පැහැදලිව
කියනවා.
එො යහ පාලනයට සහාය දුන් අය සහ සහාය දුන්ශන් නැතත්
ශවනසක් බලාශපොශරොත්තුශවන් සිටි අය සිතුවා, යහ පාලන රනය
රට හොවි කියලා. ශම් රශේ නනතාව එය බලාශපොශරොත්තු වුණා.
අෙ ශම් රශේ ආර්ිකකය කඩා වැටිලා, ශම් රට වි ාල අර්බුෙයකට
ලක් ශවමින් පවතිනවා කියමින් විපක්ෂශේ ආර්ිකක විශ ේෂඥශයෝ
කීප ශෙශනක් ශකස් පැශළන තර්ක ඉදරිපත් කළා. ඒ ශකස්
පැශළන තර්ක ඉදරිපත් කරපු ආර්ිකක විෙයාඥයන්ට ශම් රට
ශගොඩගන්න එො ශයෝනනා ඉදරිපත් කරන්න බැරි වුශණ් ඇි
කියලා අපි අහනවා. ඒ පස් අවුරුදු කාල පරිච්ශේෙය තුළ
එතුමන්ලා ශම් රට ශකොතැනටෙ ශගන ගිශේ කියලා අපි
එතුමන්ලාශගන්ම අහනවා. හතෙය සාක්ෂියක් තිශබන ඕනතම
ශකශනකුට පැහැදලිි, ඒ පස් අවුරුදු කාල පරිච්ශේෙය තමි රට
විනා ය කරා ශගන ගිශේ. ඒ පස් අවුරුදු කාල පරිච්ශේෙය තුළ
තමි ශම් රශේ ආර්ිකකය ශමොනම විපතක්වත් නැතුව කඩා
වැටුශණ් කියලා.
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අෙ අශ්ත රශේ ආර්ිකකය වි ාල බිඳ වැටීමකට ලක් ශවලා
තිශබන බව, ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගය අඩු ශවමින් පවතින බව
එතුමන්ලා කියනවා. ඔව්. ශලෝකශේ සියලු රටවල් ශකොවිඩ්
වයසනයට මුහුණ දුන් පළමු අවස්ථාව තමි ශම්. සමස්ත
ශලෝකයම ඒ නිසා අෙ ඇෙ වැටිලා. එවැනි ඇෙ වැටීමකදී ශබොශහෝ
රටවල ආර්ිකකය යම් මේටමකට කඩා වැටීමක් සිදු වනවා.
ඒශකන් අශ්ත රටට පමණක් ශබ්ශරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ.
හැබැි, එවැනි අර්බුෙ රාශියකට මුහුණ ශෙමින් වුණත්, රශේ නන
ජීවිතය යථා තත්ත්වයට පත් කරශගන අපි ඉදරියට යනවා. හැබැි
යහ පාලන ආණ්ඩුව කාලය තුළ, ශකොවිඩ් වයසනය තිබුශණත්
නැහැ; ත්රස්තවාෙයක් තිබුශණත් නැහැ; ස්වාභාවික විපත් සිදු
වුශණත් නැහැ. හැබැි, එවැනි කිසිදු අර්බුෙකාරි තත්ත්වයක්
ශනොමැතිව පසුගිය කාලශේ පැවැති ආණ්ඩුව රශේ ආර්ිකක
වර්ධ්න ශව්ගය සියයට 2.3ක් ෙක්වා අඩු කර ගත්තා. මහින්ෙ
රානපක්ෂ මැතිතුමාශේ කාලශේ සියයට 7කට ආසන්න වර්ධ්න
ශව්ගයක් තිබුණු රටක් තමි එවැනි තැනකට ශගන ගිශේ.
එශහනම් ශම් ඔස්තාර්ලා ශකොශහේෙ හිටිශේ කියන කාරණය අපි
අහනවා. ශම් තිශබන නාතිමාමක ගතිය එො ආණ්ඩුව කාලශේ
තිබුණා නම් අෙ ශම් රට සුරපුරයක් ශවලා තිශබන්නට ඕනත.
එශහනම් අෙ ඔබතුමන්ලාට විපක්ෂශේ ඉන්න ශවන්ශන් නැහැ.
එශහනම් ශම් තත්ත්වය ශනොශවි රශේ තිශබන්ශන්. ටට වඩා
හාත්පසින් ශවනස් තත්ත්වයකට මුහුණ ශෙන්න වනවා.
සාමානයශයන් කථාවක් තිශබනවා ශන්, විපක්ෂයට ගියාම
ශමොශළේ පතශෙනවා කියලා. ඔබතුමන්ලාට අලුතින් ආපසු ශමොශළේ
පතශෙන්න ඇති. හැබැි, ශම් රට තුළ ශමොන පක්ෂයක් බලශේ
හිටියත් රතිපත්ති නිවැරැදව ක්රියාත්මක කරන්න ශම් හැම
ශකශනකුටම නාතික ව ශයන් යුතුකමක් තිශබනවාය කියා අපි
වි ්වාස කරනවා. ඒ රතිපත්ති තම තමන්ශේ කාලයට විතරක්
ශවනස් කරන්ශන් නැතිව දීර්ඝ කාලීනව රට හෙන වැඩ පිළිශවළක්
ෙක්වා ශගන යන්න ඕනත. ඒ අුවව ඉදරිපත් කරපු අය වැයක්
විධියට තමි අපි ශම් අය වැය ෙකින්ශන්.
ටශේ අශ්ත අතිගරු මහින්ෙ රානපක්ෂ අ්රාමාතයතුමන් මුෙල්
ඇමතිතුමා හැටියට ඉදරිපත් කළ අය වැය තුළ අපට ශපශනනවා,
අර්බුෙ රාශියක් තිබුණත් ශම් රට සංවර්ධ්නශේ ද ාවට ගමන්
කරන බව.
එක් පැත්තකින් රානය ශසේවකයන් තමි අපි කාටත් මුල්
පියවශර්දීම ඡන්ෙය ලබා ශෙන්ශන්. අපි දනලාෙ පැරදලාෙ කියලා
මුලින්ම තීන්දු කරන්ශන් ඒ අයශේ ඡන්ෙ රමාණය අුවව. රානය
ශසේවකයන්ශේ පැත්ශතන් ගත්තාම රානය ශසේවකයාට අඩු
ශපොලියක් යටශත් ණය පහසුකම් ලබා ගන්න සහන දීලා
තිශබනවා. ඔවුන්ටත් වි ාල ව ශයන් නිවාස ර ්න සහ අශනකුත්
ර ්න තිශබනවා. රානය ශසේවකයකු හැටියට කටයුතු කළ ශකනකු
විධියට රානය ශසේවකයන්ශේ වැටුපත් වැඩි වුණා නම් ශහොඳි කියා
මම වි ්වාස කරනවා. ශම් අර්බුෙ මැේශේ ඒ පිළිබඳවත් ර ්නයක්
තිශබනවා. නමුත් වැටු්ත වැඩි කිරීම ක්ෂණිකව, සතජුව ලබා දුන්ශන්
නැතත් අපි සහන රාශියක් රානය ශසේවකයන්ට ලබා දීලා
තිශබනවා. රානය ශසේවකයන්ශේ මාරුවීම්, පත්වීම් ඒ අයශේ ගමට
ලබා ශෙන්න ශමවර අය වැය රකා නය හරහා කටයුතු කරලා
තිශබනවා. ඒ වාශේම ඔවුන්ට විශේ රැකියාවලට යන්න එශහම
නැත්නම් තමන්ශේ රානකාරි, -

ගු නිනයෝජය කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகுபிரதிச் சபொநொயகர்அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! පස්වරු 1.00 ෙක්වා දවා ශභෝනනය සඳහා
සභාශව් කටයුතු අත්හිටුවනවා.
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රැසන වම ඊ අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා.
1.00 නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා (ගු අංගජන් රාමනාදන්
මහතා නේ සභාපතිත්වනයන් නැවත පවත්වන ලදී.
அதன்படி, அைர்வு பி.ப. 1.00 ைணிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு ைீண்டுந்
ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு

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

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Jagath Kumara, please continue with your
speech.
ගු ජගත් කුමාර මහතා
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர)

(The Hon. Jagath Kumara)

ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි, හිටපු අමාතය පාාලී
ම්පික රණවක මැතිතුමා කිව්වා, ශම් රට ශසෞභාගයශේ වැඩබිම
කරා ශනොශවි, අභාගයශේ මුඩුබිම කරා යමින් සිටිනවා කියලා.
එතුමන්ලා, "යහ පාලනය" නමින් ශගනාපු ආණ්ඩුව කාලශේ
තමි ශම් රශේ නනතාවශේ අනාගතය ශසොශහොන කරා අරශගන
ගිශේ. එතුමන්ලාශේ ආණ්ඩුව කාලශේ තමි -යුේධ්යක් නැති
වුණත්- ශම් රශේ නැවත ත්රස්තවාදී බිය ඇති ශවලා නනතාව තුළ
මරණ භය ඇති වුශණ්; ජීවිත අවොනමක් ඇති වුශණ්. පාස්කු
රහාරශයන් 300කට ආසන්න පිරිසකශේ ජීවිත නැති වුණා. නැවත
ත්රස්තවාදී බිය ඇති වන තත්ත්වයට ශම් රට පත් කශළේ
එතුමන්ලාශේ ශසෞභාගයවත්, යහපාලන ආණ්ඩුවි.
එතුමන්ලාශේ කාලශේ රශේ නනතාවට රනාතන්ත්රවාෙය,
නිෙහස ශෙනවා කිව්වා. නමුත්, දගින් දගටම මැතිවරණ කල්
ෙැම්මා. නනතාවශේ ර ්නවලට විසුනම්
දුන්ශන් නැහැ.
එතුමන්ලාත් අය වැය ශල්ඛ්න කිහිපයක් ඉදරිපත් කළා. හැබැි, ඒ
අය වැය ශල්ඛ්නවලින් නනතා අශ්තක්ෂා ඉෂ්ට ශවන ආකාරයක්
අපි ෙැක්ශක් නැහැ. එතුමන්ලා කියනවා රට බංශකොශලොත්භාවයට
පත් කශළේ නැහැ කියලා. හැබැි, මහ ෙවල් මහ බැංකුව ශකොල්ල
කතශව් එතුමන්ලාශේ ආණ්ඩුව තිබුණු කාලශේ ශන්. එතුමන්ලා
"මීක්" කියලා සේෙයක්වත් කරන්ශන් නැතිව ඒ ශේවල් බලාශගන
හිටියා; ඒවාට විරුේධ්ව කථා කශළේ නැහැ. මහ බැංකුව ශකොල්ල
කාපු එක සාධ්ාරණීකරණය කරමින් තමි එො සජිත් ශරේමොස
මහත්මයා ළඟ හිටපු සමහර නිශයෝජිතයන් කථා කශළේ.
එො යහ පාලන ආණ්ඩුශව් හිටපු අය තමි අෙ ශම් ගරු
සභාශව් විපක්ෂය පැත්ශත් ඉඳශගන ඉන්ශන්. අපි ශම් රට
බංශකොශලොත් කරන්න උත්සාහ කරනවා කියලා ශම් රශේ
නනතාවට කියන්න එතුමන්ලාට අිතිවාසිකමක් නැහැ. එතුමන්ලා
පසුගිය කාලය පුරාවටම කරශගන ගිය ඒ විනා කාරි වැඩ
පිළිශවළ අෙ අපි නවත්වලා තිශබනවා. අතිගරු නනාධිපතිතුමාශේ
සහ ගරු අ්රාමාතයතුමාශේ නායකත්වය තුළින් ශම් රට හෙන
ඉතාම නිවැරද වැඩ පිළිශවළක් තමි ශම් අය වැය
හරහා
ඉදරිපත් කර තිශබන්ශන්.
අපි ශම් රශේ රානය ශසේවකයාට සහන දුන්නා. අඩු ආොයම්
ලබන සමතේධිලාභි නනතාවශේ ආර්ිකකය ක්තිමත් කරන්න,
ඔවුන්ශේ පවුල් ස්වයංශපෝෂිත කරන්න කටයුතු කළා. ශම් අය
වැය ශේන්නත් කලින් අපි අඩු ආොයම්ලාභි පවුල්වල ෙරුවන්ට
රැකියා ලක්ෂයක් ලබා ශෙන්න කටයුතු කළා. උපාධිධ්ාරින්
60,000කට පමණ රැකියා ලබා දුන්නා. ටළඟට, මාර්ග කිශලෝමීටර්
ලක්ෂයක් කාපේ කිරීශම් වැඩ කටයුත්ත ආරම්භ කළා. එයට
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු නගත් කුමාර මහතා]

අමතරව, ශම් අය වැයටත් ශපර සිට බදු සහන රාශියක් ලබා
දුන්නා. ශම් අය වැය තුළිුවත් සහන රාශියක් දීලා තිශබනවා.
මැතිවරණයට ශපර, "ගම සමඟ පිළිසඳරක්" වැඩසටහශන්දී
අපි නනතාවශගන් අවසරයක්, අුවමැතියක් ගත්තා, අපට ඔශබ්
අෙහස් හා ශයෝනනා ශෙන්න කියලා. ඒ "ගම සමඟ පිළිසෙරක්"
වැඩසටහශන්දී නනතාව ඉල්ලුශව්, තමුන්ශේ ගශම් පාසල හෙලා
ශෙන්න; ගශම් ශරෝහල හෙලා ශෙන්න; මංමාවත් හෙලා ශෙන්න;
විදුලිය, නලය ටික ශෙන්න කියලාි. ඒ අුවව තමි අෙ ශම් රශේ
වි ාල පිරිසකට පානීය නලය ලබා ශෙන්න කටයුතු කරලා
තිශබන්ශන්. පානීය නලය කියන්ශන්, මිනිසුන්ශේ මූලික
අව යතාවක්. ඒ අව යතාව සපුරන්න තමි අෙ වි ාල මුෙල්
රමාණයක් ශවන් කරලා, ඒ නල සම්පාෙනය රශේම නනතාවට ලබා
ශෙන්න අපි කටයුතු කරමින් සිටින්ශන්.
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ශේ "ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම" වැඩ පිළිශවළ තුළ නැහැ.
"ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම" වැඩ පිළිශවළ ඉදරිපත් කර තිශබන්ශන්
වසර 5ක් සඳහා පමණි. ඒ කාලය තුළ අශනක් සියලු කටයුතුත්
අපි කරනවා. එය ශම් ආරම්භය තුළින්ම සනිටුහන් කර තිශබනවා.
ඒ සඳහා අප රනය නනතාවශේ සහාය, ක්තිය අශ්තක්ෂා කරනවා.
ස්තුතිි.

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Next, the Hon. (Prof.) Ranjith Bandara. You have
nine minutes.
[අ.භා. 1.06]

ගු (මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර මහතා

(ைொண்புைிகு (பபரொசிொியர்) ரஞ்சித் பண்டொர)

රශේ ආර්ිකකය සංවර්ධ්නය ශවනවා නම් මාර්ග පේධ්තියත්
සංවර්ධ්නය ශවන්න ඕනත. ඒ සංවර්ධ්න කටයුතු ශවුවශවුවත්
රතිපාෙන ශවන් කරලා තිශබන්ශන්. අශනක් පැත්ශතන්, ශම් රශේ
නනතාවශේ නිෂ්පාෙන කටයුතු ටික කර ගන්න අව ය වැව් අමුණු
ටික ක්තිමත් කරන්න ඕනත කරන වැඩ පිළිශවළත් අපි ආරම්භ
කර තිශබනවා.
ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි, කුඩා පරිමාණශේ ස්වයං
රැකියාවල ශයශෙන අයටත් ශම් අය වැය තුළින් සහන රැසක් ලබාදී
තිශබනවා. ඒ වාශේම, සාම්රොික කර්මාන්ත වර්ධ්නය කරන්න
අව ය කටයුතු ශවුවශවන් රුපියල් මිලියන 2,000ක පමණ
මුෙලක් ශවන් කර තිශබනවා. ශම් රශේ සමතේධිලාභි පවුල් ලක්ෂ
ශෙකක් ශක්න්ද්ර කර ගත් අංගසම්පූර්ණ ගතහ ශන්වාසික ආර්ිකකය
හා ආශ්රිත ගම්මාන බලගැන්වීම සඳහා රුපියල් මිලියන 10,000ක
රතිපාෙන ශවන් කර තිශබනවා. ශම් අය වැය තුළින් ශමවැනි
සහන රාශියක් ලබා ශෙන්න අපට අෙ හැකි වී තිශබනවා.
අෙ විපක්ෂය කිඹුල් කුනළු ශහළනවා. එතුමන්ලාශේ කාල
පරිච්ශේෙශේ ශම් රශේ කිසිදු විපතක් තිබුශණ් නැහැ. එශහම
තිශයේදත් රශේ ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගය 2.2 ෙක්වා කඩා වැටුණා.
ශම් ශකොවිඩ්-19 වයසනය නිසා අශ්ත ආණ්ඩුව කාලශේ ආර්ිකක
වර්ධ්න ශව්ගය යම් පසුබතමකට ලක් වුණත්, ඉදරි කාලය තුළ එය
ඉහළ අගයකට ශගන යන්න අප කටයුතු කරනවා. දුරෙක්නා
ුවවණින් යුතුව, ඒ සඳහා නිවැරද වැඩ පිළිශවළක් අශ්ත රනය
ක්රියාත්මක කරනවා. අපි ශේශීය කර්මාන්ත ටික හෙනවා. ශගොවියා
නඟාසිටුවනවා.

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

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

ගු ජගත් කුමාර මහතා
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர)

(The Hon. Jagath Kumara)

මට තව සුළු ශව්ලාවක් ශෙන්න, ගරු නිශයෝනය කාරක
සභාපතිතුමනි.
ශම් සියලු ශේ කරලා, අපි නනතාවට සහනත් ලබා ශෙනවා.
ඔවුන්ශේ එදශනො කටයුතු කරශගන යන්න අපි පහසුකම් සලසා
තිශබනවා. ශම් වැඩ පිළිශවළ තුළින් තමි ඉදරි කාලශේදී ශම් රට
හෙන්ශන්. 2021 වර්ෂය තුළ ශම් රට ඉතා ශහොඳ තැනකට ශගන
යන්න අප කටයුතු කරනවා. නනතාව බලාශපොශරොත්තු ශවන සියලු

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara)
ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ශම් අවස්ථාව
ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.
නිෙහසින් පස්ශසේ අශ්ත ඉතිහාසශේ අපට වැරදුණු තැන්
ශබොශහොමයක් තිබුණා. නමුත් මම ෙකින විධියට, අපට ශහොඳටම
වැරදුශණ් 2015-2019 කාල පරිච්ශේෙශේ, ඒ අුනරු පාලන යුගය
තිබුණු සමශේි. එම කාල සීමාව තුළ අශ්ත රශේ ආර්ිකකය ඉතාම
අවාසනාවන්ත තැනකට තල්ලු වුණා. ගරු නිශයෝනය කාරක
සභාපතිතුමනි, අපි එවැනි කාල හුනන්වන්ශන් "හිස සුන් කඳක්"
ගමන් කරන කාලය ශලසි. එශහම නැත්නම්, "කවන්ධ්යක්"
හැසිශරන කාලය කියලාි. යහ පාලන රනය, නායකත්වයට
හිතවත් මැති ඇමතිවරුන්ට තම ශේ පාලන ශපෞරුෂය වර්ධ්නය
කර ගැනීම සඳහා වයාපතති රැසක් ක්රියාත්මක කරන්න අවස්ථාව
ලබා දුන්නා. එම නිසා තමි, "ළඟම පාසල - ශහොඳම පාසල",
"Enterprise Sri Lanka", "ගම් ශපරළිය" වැනි පුේගල ශක්න්ද්ර
වයාපතති අපි ෙකින්ශන්. ශමොන නමින් හැඳින්වුවත්, අවාසනාවකට,
ශම් රශේ බදු ශගවන්නන්ශේ මුෙල් -මහනන මුෙල්- ශම් හරහා
වි ාල විනා යකටි ලක්වුශණ් කියලා අපි ෙැක්කා. ඒ නිසා ශම්
අයට පුළුවන්කම ලැබුශණ් නැහැ, අඩුම තරශම් මහින්ෙ රානපක්ෂ
පාලන කාල සීමාව තුළ ශගන ගිය සමහර වයාපතතිවත් ඉදරියට
ශගන යන්න. උොහරණයක් ව ශයන්, ශම් අය වරාය නගර
වයාපතතිය නවත්වලා, එහි නම ශවනස් කරලා, අවුරුදු ශෙකකින්
නැවත ක්රියාත්මක කරන්න පටන් ගත්තා.
ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මුෙල් ඇමතිතුමා
විසින් 2021 වසර සඳහා ඉදරිපත් කර තිශබන ශමම අය වැය අපි
ෙැකිය යුත්ශත්, සියල්ශලන් සමන්විත වූ - all-inclusive - අය
වැයක් ශලසි. එහි මූලික අරමුණ, ඉදරි සංවර්ධ්න ෙ කය සඳහා
වන වැඩ පිළිශවළ ක්රියාවට නැංවීම සඳහා රානය මූලයය
කළමනාකරණය කිරීමි. රානය මූලයය කළමනාකරණය
කරනවා කිව්වාම, රනශේ ආොයම, රනශේ වියෙම සහ හිඟය
කළමනාකරණය කිරීම යන කාර්යයන් තුනම ඒ හරහා සිේධ්
ශවනවා.
අශ්ත උගත් මිත්ර ගරු ආ ාර්ය හර්ෂ ෙ සිල්වා මැතිතුමා ඉතා
වටිනා අෙහස් රැසක් ඉදරිපත් කළා. ඒ අෙහස්වලට සවන්
ශෙනශකොට ඕනතම ශකනකුට ශත්රුම් යනවා, එතුමා ශකොතරම්
නයායාත්මකව ශම් කාරණා පැහැදලි කරන්න සමත්ෙ කියලා. මම
වසර ගණනාවක් වි ්වවිෙයාල ආ ාර්යවරයකු විධියට කටයුතු කර
තිශබන නිසා, එතුමාශේ කථාව අහශගන ඉන්න ශකොට මට
ෙැුවශණ් සැබැවින්ම සාර්ව ආර්ිකක විෙයාව පිළිබඳ මූල ධ්ර්ම
පාඩමකට සවන් ශෙනවා වාශගි. නමුත් එතුමා රකා කළ ඒ
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අෙහස් එතුමන්ලාට ක්රියාවට නඟන්න ඉඩ කඩ ශනොලැබුශණ් ඇි
කියන ර ්නය මම එතුමාශගන් අහනවා.
ටළඟට අපට අවස්ථාව ලැබුණා, ගරු පාාලී ම්පික රණවක
මැතිතුමාශේ අෙහස්වලට සවන් ශෙන්න. එතුමා ෙක්ෂ කිකකශයක්;
අලුත් අෙහස් තිශබන ශකශනක්. නමුත් එතුමාශේ අෙහස් ෙැක්වීම
තුළ මා දුටුශව් එක කාරණයි. පසුගිය අවුරුදු හතරහමාරක කාල
සීමාව තුළ තමන් අසමත් වුශණ් ඇි කියන කාරණය පිළිබඳව
එතුමා නැවත නැවත ශම් ගරු සභාවට මතක් කර දය යුතුි.
ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි, 2021 අය වැය තුළ අපට
පැහැදලි ෙර් නයක් තිශබනවා. ආර්ිකක පුනර්ජීවනය සහ දළිුනකම
පිටු ෙැකීම සඳහා වන වැඩ පිළිශවළි අපි ශම් හරහා ක්රියාවට
නඟන්න උත්සාහ කරන්ශන්. මුෙල් ඇමතිතුමාශේ අය වැය කථාව
භාෂා තුශනන්ම ඉදරිපත් කර තිශබනවා. විපක්ෂශේ ගරු
මන්ත්රීතුමන්ලාට මා ආරාධ්නාවක් කරනවා. ඔබතුමන්ලාට
ශත්ශරන භාෂාවකින් ශම් අය වැය කථාව කියවා බලන්න. ශම්ශක්
තිශබන typing errors - typos - ගැන ශනොශවි, අන්තර්ගතය
පිළිබඳවි අපි කල්පනා කරන්න ඕනත.
ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි, අශ්ත රට සංවර්ධ්නය
කිරීශම්දී, අපට තුලනාත්මක වාසි ගන්න පුළුවන් අං අපි
හුනනාශගන තිශබනවා. අශ්ත රශේ උපාය මාර්ගික පිහිටීම අපි
සැලකිල්ලට ශගන තිශබනවා. භූ ශේ පාලනශේ වැෙගත්කම අපි
හුනනාශගන තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවි, ආර්ිකක සංවර්ධ්නය
සඳහා වන මූශලයෝපායුවත් අපි හුනනාශගන තිශබනවා. ගරු
නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි තවදුරටත් ආනයන මත රඳා
පැවතිය යුතු නැහැ. ශගොවි නිෂ්පාෙන සහ කතෂි කාර්මීකරණය මුල්
කර ගත් නිෂ්පාෙන ආර්ිකකයක් ශවත අපි ළඟා විය යුතුි. ශම්ක
තමි, "නනපති ගම සමඟ පිළිසඳර" නමැති දීර්ඝ නනතා සංවාෙය
හරහා අපි ඉශගන ගත් පාඩම. ඒ නිසා ගරු නිශයෝනය කාරක
සභාපතිතුමනි, ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම තුළ අන්තර්ගත සාර්ව
ආර්ිකක වැඩ පිළිශවළ අුවව, සියලු පාර් ්වවලට රතිලාභ ලැශබන
ආකාරයට සියයට 6ක ආර්ිකක වර්ධ්න ඉලක්කයක් අරමුණු
කරශගනි අපි ශම් වැඩ පිළිශවළ ක්රියාවට නංවන්ශන්. ඒ නිසා
ශම්ක ශහට උශේ අවසන් කරන වැඩ පිළිශවළක් ශනොශවි. ඉදරි
ෙ කය තුළ ශ්රී ලංකාව 21වැනි සියවසට ශගනි යන්නට පුළුවන්
වැඩ පිළිශවළක් තමි අපි ශම් හරහා ශයෝනනා කරලා තිශබන්ශන්.
ඒ විතරක් ශනොශවි, ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි. ශම්
ලබන රතිලාභ පහළට කාන්දු කරන්ශන් ශකොශහොමෙ? Trickle
down කිරීම සඳහා වන වැඩ පිළිශවළක් ශමවර අය වැය ශයෝනනා
හරහා ශයෝනනා කරලා තිශබනවා. අය වැය හුදු ආොයම්, වියෙම්,
මූලය තුලනය කර ගැනීශම් ලියවිල්ලකින් එහාට ගිහිල්ලා, ශම්
රශේ සාමානය නනයාට ශම් හරහා ලැශබන රතිලාභය ශමොකක්ෙ
කියන එකත් අපි ඉතාම පැහැදලිව ශමවර අය වැය තුළ සඳහන්
කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි,
අපට තවදුරටත් සුබසාධ්නය අරමුණු කර ගත් රනශේ ආොයම,
මුළුමනින්ම වර්තන වියෙම් විධියට ශවන් කරන්න පුළුවන්කමක්
නැහැ. අපි පසුගිය අවුරුදු 73ක කාල සීමාව තුළ ශම් කටයුත්ත
කළා. අපි එහි රතිලල ුකක්ති විඳිනවා. අකැමැත්ශතන් ශහෝ අපට
සිදු වනවා, රාේධ්න වියෙම් විධියට රනශේ අය වැශයන් වි ාල
ශකොටසක් ශවන් කරන්න. අපි ඒ කටයුත්ත ශම් වතාශව් අය
වැශයන් කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා තමි ෙළ ශේශීය නිෂ්පාදතශේ
අුවපාතයක් විධියට අය වැය පරතරය සියයට 8.9ක අපට තබා
ගන්න සිදු වුශණ්.
ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි, "ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම"
රතිපත්ති රකා නය තුළ අන්තර්ගත වැඩ පිළිශවළ රාශයෝගික
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තලශේ ශකොි ආකාරයකට ක්රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ෙ කියන
කාරණය අපට බලන්න පුළුවන්. එහි අවසාන රතිලලය ශම් රශේ
සතම නන ශකොටසක්ම බුක්ති විඳින බව මා ඔබතුමාට ඉතාම
ඕනතකමින් මතක් කරන්න කැමැතිි. ලිබරල් මත ෙරන, ඉංග්රීසි
භාෂාශවන් තමන්ශේ මතය නනතාව තුළට බලහත්කාරශයන්
ඇතුළු කරන්න උත්සාහ කරන ශකොළඹ පිරිස ශනොශවි අපි
සතුටට පත් කරන්න ඕනත. ශම් රශේ හතර දේභාගශේ සිටින, ශම්
ආණ්ඩුව ශකශරහි වි ්වාසශයන් කටයුතු කළ සාමානය මහ
නනතාවශේ සිතුම් පැතුම් ශත්රුම් අරශගන, ඒ අයශේ
අශ්තක්ෂාවන් තමි අප මුදුන් පැමිණවිය යුත්ශත්.
මට ශම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ශබොශහොම
ස්තුතිි, ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි.

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. (Dr.) (Ms.) Harini
Amarasuriya. You have 15 minutes.
[අ.භා. 1.14]

ගු ( චාර්ය හරිනි අමරසූරිය නමනනවිය

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)

(The Hon. (Dr.) (Ms.) Harini Amarasuriya)

Thank you, Hon. Deputy Chairman of Committees.

ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි, පසුගිය ෙවස්වල - අෙත්,
ටශයත් - කථා අහන විටත්, අපට ලැබී තිශබන ශපොත් සංඛ්යාව
බලනශකොටත් මට හිතුණා අපි කියන ශේ, අපි ලියන ශේ සහ සිදු
වන ශේ අතර ශකොච් ර ශවනසක් තිශබනවාෙ කියලා. ඇත්තටම
ශම් කාලශේ යම් කිසි රවණතාවක් තිශබනවා, ධ්නවාෙශේ අර්බුෙය
අප එන්න එන්න අත් විඳිනශකොට, ධ්නවාෙය තුළින්ම ඒකට
"විසුනම්" කියලා නාතියක් එනවා. එක එක නම්වලින්, එක එක
ලස්සන ව න, එක එක ලස්සන සංඛ්යාශල්ඛ්න ඉදරිපත් කරමින්,
ධ්නවාෙය තුළින්ම එන අර්බුෙය ඉදරිපිට ඒ ධ්නවාදී ක්රමය තුළින්ම
අපට විවිධ් රතිසංස්කරණ ශයෝනනා ඉදරිපත් ශවනවා. එක
ශවලාවකට මාුවෂීය මුහුණුවරකින් ඉදරිපත් ශවනවා. Green
economy කියලා තව විධියකට එනවා. ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම
කියලා තව විධියකට එනවා. විවිධ් විධියට අපට එවැනි ශයෝනනා
එනවා. නමුත් ශකොවිඩ් වසංගතය විසින් නැවත වතාවක් අපට අමු
අමුශව් ශපන්වා දීලා තිශබනවා, ශම් ධ්නවාදී ක්රමය තුළ තිශබන
සීමා සහ ධ්නවාදී ක්රමය තුළ නිර්මාණය වන අර්බුෙය ශමොකක්ෙ
කියන එක. එය ඉතාම ෙරුණු ශලස අපි ශම් අවුරුේශේ අත් වින්ො,
අපි ශම් අවුරුේශේ ඒක ෙකිනවා. නමුත් නැවත වතාවක්
ව නවලින් යම් කිසි ලස්සන පින්තූරයක් අපට ශපන්වමින් ශමොන
තරම් දුරට ඇත්ත ශවනසක්ෙ ඇති කරන්න යන්ශන් කියන එක
ගැන ර ්න රාශියක් අපට ශමවර අය වැය ශල්ඛ්නය සහ ගරු
අ්රාමාතයතුමාශේ අය වැය කථාව තුළ පැන නන්නවා. නාතික
ආර්ිකකයක් ගැන කථා කරනවා. නිෂ්පාෙන ආර්ිකකයක් ගැන කථා
කරනවා. මහනන ශසේවා ක්තිමත් කිරීම යනාදය ගැන විවිධ්
ශයෝනනා තිශබනවා. නමුත් ඒවා ඇත්තටම ශකොශහොමෙ
ක්රියාත්මක ශවන්ශන් කියන එක ගැන හිතා බලනශකොට අපට
ශත්ශරනවා, ඒවා ව න පමණි කියලා. ඒවා ව නවලට සීමා වූ
ශේවල්. ඒවා ඇත්තටම ශම් ධ්නවාදී ක්රමය තුළ බිහිවන අර්බුෙයට
නම් විසුනම් ශනොශවි. ඒ සඳහා අපට විසුනම් ශහොයන්න ශවන්ශන්
ශම්
පැලැස්තර
ක්රමවලින්වත්,
ව නවලින්වත්,
සංඛ්යාශල්ඛ්නවලින්
කරන
විේනාවලින්වත්
ශනොශවි;
වුහාත්මක ශවනසක් තමි අව ය වන්ශන්. ඒ වුහාත්මක
ශවනසට යන බවක් අපට ශපශනන්ශන් නැහැ. ඇත්තටම පරණ
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු (ආ ාර්ය) හරිනි අමරූ රිය ශමශනවිය]

model එකක්ම අලුත් ව නවලින් අපට ඉදරිපත් කිරීම තමි ශම්
කරන්ශන්. ශම් ශයෝනනා කරලා තිශබන බදු රතිසංස්කරණ දහා
බැලුවත්, එතැනින් නැවත වතාවක් ශපන්ුවම් කරනවා, නව
ලිබරල්වාදී ධ්නවාෙය තුළ නිර්මාණය වන රභූ පන්තිශේ වයාපාරික
රනාව. වයාපාරික රනාව කියන්ශන් එකම තලශේ ඉන්න අය
ශනොශවි. කුඩා පරිමාණශේ වයාපාරවල ශයශෙන අය ඉන්නවා.
මධ්යම පරිමාණශේ වයාපාරවල ශයශෙන අය ඉන්නවා. ශම් බදු
රතිසංස්කරණ තුළින් එවැනි රනාවලට ශනොශවි, ඉහළ තලශේ
ඉන්න -රභූ- වයාපාරික රනාවට තමි විශ ේෂ ව ශයන් බදු සහන
ලබා දීලා තිශබන්ශන්. ඒ බදු සහනවල රතිලාභ ලැශබන්ශන්
එවැනි කණ්ඩයමකට කියන එක ඉතාම පැහැදලිි. ඒ එක
උොහරණයකින් අපට ශපන්ුවම් කරන්ශන්, නැවත වතාවක් ශමම
ශයෝනනාවලින් වි ්වාසය තබා තිශබන්ශන් නව ලිබරල්වාදී
ධ්නවාදී ක්රමශේ පේට ගහපු මූලධ්ර්මයක් වන trickle-down
economics කියන එක මත බවි. නමුත් ෙ ක ගණනක් තුළ අපි
ශපන්ුවම් කරලා තිශබනවා, ශම් trickle-down system එක වැඩ
කරන්ශන් නැති බව. ඒක failure එකක් බව අපි ශම් වනශකොට
ඉතාම පැහැදලිව ශත්රුම් අරශගන තිශබනවා, ඒකට ඕනත තරම්
නිෙසුන් තිශබනවා. ශම් වසශර් විතරක් ශනොශවි, අවුරුදු ගණනක්
තිස්ශසේ කරන්ශන්, යම් කිසි විධියකට macroeconomic indicators
එක්ක යම් යම් ශසල්ලම් කරමින්, අපට ශවනම පින්තූරයක්
ශපන්වා සිටීම තමි කරන්ශන්.
නමුත්, මම කැමැතිි අහන්න, අපට ආර්ිකකයක් අව ය
ශවන්ශන් ශමොකටෙ කියලා. ආර්ිකක රතිපත්තියක් හරියට වැඩ
කරනවාෙ නැේෙ කියන එක
ඇත්තටම අපි ශකොශහොමෙ
ශහොයන්ශන්? ශකොශහොමෙ අපට ඒක ෙැශනන්ශන්? එයට ශහොඳම
නිර්ණායකය හැටියට මම නම් ෙකින්ශන්, ඒවා මිනිසුන්ශේ
ජීවිතවලට බලපාන්ශන් ශකොශහොමෙ, අශ්ත ජීවිතවලට බලපාන්ශන්
ශකොශහොමෙ කියන එක මති. ශම් සංඛ්යාශල්ඛ්න සහ රතිපත්ති
පිළිබඳව අපි ශමතැන කථා කළත්, ශමතැනින් එළියට ගිය ගමන්ම
මිනිස්සු කථා කරන ශේවලින් අපට ශවනස ශත්ශරනවා. මිනිස්සු
සමඟ ගුවශෙුව කරන ශකොට අපට ඒ ශවනස ශත්ශරනවා.
උොහරණයක් හැටියට වතු කම්කරුවන්ශේ දෙනික වැටුප
රුපියල් 1,000 ෙක්වා වැඩි කරන්න ශමතැන ශයෝනනා ශවලා
තිශබනවා. නමුත්, වයාපාරිකයන් ඒකට විරුේධ්ි කියන එක අෙ
පත්තශර්ක සඳහන් ශවලා තිශබනවා. ඉතින්, ශමතැන කියන එක
සහ ක්රියාත්මක වන එක අතර අපට ර ්නයක් ඉතිරි ශවලා
තිශබනවා. එතශකොට, ශකොශහොමෙ ශම් කටයුත්ත කරන්ශන්? ශම්
කටයුතු කරන්න තිශබන වැඩ පිළිශවළ ශමොකක්ෙ? අපි හිතලා
බලමු, අපි අත් විඳින ජීවිතය තුළ වුණත් ශම් ශවනශකොට එක
රැකියාවකින් ජීවිතය ශගන යන්න බැහැ කියන එක ඔ්තපුශවලා
තිශබනවා. ශබොශහෝ මිනිසුන්, ශබොශහෝ පවුල්, ශබොශහෝ අම්මලා,
තාත්තලා රැකියා ශෙක තුන කරනවා,
එදශනො ජීවිතය
ගැටගහශගන යන්න. ඒකට ඉඩ රස්තාව ශම් අය වැය තුළින්ම
හෙලා තිශබනවා, රානය ශසේවකයන්ට official ශවලාශවන් පිට
ශවනත් රැකියාවක් කරන්න ෙැන් නිල ව ශයන් අවසර ලබා දීලා
තිශබනවා. ශමොකක්ෙ ඒශකන් කියන්ශන්? ඒ කියන්ශන්, ජීවත්
ශවන්න එක රැකියාවක් කරලා මද, තමන්ශේ වුවමනාවන් සපුරා
ගන්න රැකියා ශෙක තුනක් කරන්න ශවනවා කියන එකි. එහි
බලපතම ශකොතැනටෙ එන්ශන්? අපි ශකොශහොමෙ පවුල් ජීවිතයක්
ගත කරන්ශන්? ශම් හරහා මිනිසුන්ශේ නිෙහසට ශමොකක්ෙ සිේධ්
ශවන්ශන්? මිනිසුන්ශේ සම්බන්ධ්තාවලට ශමොකක්ෙ සිේධ්
ශවන්ශන්? අපට මුළු ෙවස තුළම වැඩ කරන්න ශවනවා නම්,
යන්තම් ජීවත් ශවන්න එක රැකියාවක් කරන එක මද කියන එක
අය වැශයන්ම පිළිගන්නවා නම්, ඇත්තටම ශම් ආර්ිකක
රතිපත්තිවල තිශබන යථාර්ථය ශමොකක්ෙ? ශමොකක්ෙ ඒශක්
තිශබන රතිලලය?
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ශමතැනදී තව කරුණු කිහිපයක් මතු කරන්න මම කැමැතිි.
මම වැඩ කරන ශම් ක්ශෂේත්රයත් එක්ක උොහරණ කිහිපයක් මතු
කරන්න මම කැමැතිි. ඉංග්රීසි කියමනක් තිශබනවා, “The devil
is in the detail” කියලා. ඒ කියන්ශන්, 'යකා ඉන්ශන් ලස්සන
පින්තූරශේ ශනොශවි, ඒශක් තිශබන ූ ක්ෂම විස්තරවල' කියන
එකි. 1994 ඉඳලා ළමා ආරක්ෂණ ශසේවාව ශවුවශවන් අපි ඉල්ලා
සිටින ශෙයක් තමි, නඩුවලට සම්බන්ධ් ළමින් රවාහනය කිරීම
සඳහා වාහන අව යි කියන එක. ශමොකෙ, ෙැනට ළමින්
උසාවියට ශගනියන්ශන්, ශේන්ශන් ඔවුන්ශේ වැඩිහිටියන්
එක්කි. ඒක ඒ ෙරුවන්ට ඉතාම අහිතකර ශෙයක්. එම නිසා ඒ
ළමින් ශවනම transport කිරීම සඳහා වාහන ලබා ශෙන්න
කියලා 1994 ඉඳලා -මම ෙන්න කාලශේ ඉඳලා,- ඉල්ලීම් කරලා
තිබුණා. ඒ කියන්ශන්, මශේ මතකශේ තිශබන කාලශේ සිට මශේ
අත්ෙැකීම අුවව 1994 ඉඳලා එම ඉල්ලීම තිශබනවා. අෙ ශවනකල්
අපට ඒක සාර්ථක කර ගන්න බැරිශවලා තිශබනවා. අෙ වන විට
අඩුම තරමින් හැම province එකකටම එක වාහනයක් බැගින්
ශහෝ ශෙන්න බැරිශවලා තිශබනවා. තවමත් පළාත් 5කට පමණි
එක වාහනයක් ශහෝ ශෙන්න පුළුවන් ශවලා තිශබන්ශන්.
අපි 1994 ඉඳලා අරගළ කරන ශෙයක් තමි, ර ණ්ඩත්වයට
ලක් වන කාන්තාවන්ට සහ ළමුන්ට තාවකාලිකව ආරක්ෂාව ලබා
ගැනීම සඳහා රනය විසින් විශ ේෂ ආයතන පිහිටුවන්න කියන එක.
නමුත් අෙ ශවනකල් එශහම එකක් කරන්න බැරිශවලා තිශබනවා.
මානසික ශසෞඛ්ය ක්ශෂේත්රය තුළ රනා මූලික මානසික ශසෞඛ්ය
ශසේවාව අතයව යි කියන එක ෙ ක ගණනාවක් තිස්ශසේ මතු
කරන ශෙයක්. නමුත්, එවැනි කිසි ශෙයක් අෙ ශවනකල් ශවලාත්
නැහැ. ඒ කියන්ශන්, ශමම රතිපත්ති තුළ ශමොනවා කිව්වත්,
ශමොනවා ඉදරිපත් වුණත්, හැම අවුරුේශේම ඉදරිපත් කරන සතම
අය වැයකින්ම ශම් රශේ ශනොවිසුනණු ර ්න ශනොවිසඳී එශහමම
තිශබනවා කියන එක අපට ශපන්ුවම් කරන බවි. මිනිසුන්ශේ
එදශනො ජීවිතයට, මිනිසුන්ශේ සතුටට, මිනිසුන්ශේ සමාන
සම්බන්ධ්තාවලට, පවුල් ජීවිතයට ඍජුවම බලපාන ර ්න
එශහමම ඉතුරු ශවමින් තිශබනවා. අපි මතුපිටින් ෙකින පින්තූරය
සහ ඇත්තටම මිනිසුන්ශේ අත්ෙැකීම් අතර වි ාල පරතරයක්
තිශබනවා. එන්න එන්නම ඒ මිනිසුන්ශේ ජීවිත අනාරක්ෂිත වන
තත්ත්වයක් තමි අපි ෙකින්ශන්. එශහමනම්, ශමම
සංඛ්යාශල්ඛ්න, ලස්සන කථා සහ නව ලිබරල්වාෙය ගැන තිශබන
විශව් න සීමා ශවලා තිශබන්ශන් ඇත්තටම ශම් ව නවලට
පමණි; ශම් ශපොතපතට පමණි. ඒ විශව් නත් එක්ක ශවන්න
ඕනත වුහාත්මක ශවනස අෙ වනශතක් කිසිශසේත්ම ශවලා නැහැ.
එන්න එන්නම ඒ අර්බුෙය වර්ධ්නය වනවා මිසක්, ඒ සඳහා වන
විසුනම්වලට රශව් යක් ගන්නවාය කියන ශසේයාවක් ශහෝ අපට
ශපශනන්නවත් නැහැ. මීට ෙ ක තිහ හතළිහකට ඉස්ශසල්ලා
නනතාව මුහුණ දුන් ර ්න ශම් වන විටත් එශහමම තිශබනවා.
එශහම නැත්නම් ඒවා ටටත් වඩා සංකීර්ණ ශවලා ටටත් වඩා
අනාරක්ෂිත තැනකට මිනිසුන් පත්ශවලාය කියන එක පැහැදලිි.
ශම් අය වැයවලින්වත්, ශම් ඉදරිපත් කර තිශබන
සංඛ්යාශල්ඛ්නවලින්වත් එදශනො ජීවිතය ගැට ගසාගන්න වි ාල
සටනක් කරන සාමානය මිනිසුන්ශේ ර ්නවලට කිසිශසේත්ම
උත්තර ලැබී නැහැි කියන එකි අපට ශපන්ුවම් කර දීලා
තිශබන්ශන්. රනශේ ශසේවකශයකුට වුණත් ඔහුශේ ශහෝ ඇයශේ
වැටුශපන් පමණක් ජීවත් වන්න බැහැ, තව වැටු්ත ශසොයා ගන්න
කියලා
අපි ඉල්ලා සිටිනවා නම්, අපි ඒශකන් කියන්ශන්
ශමොකක්ෙ? එතැනින් අපි ශෙන පණිවුඩය ශමොකක්ෙ? ඒශකන්
මිනිසුන්ට අපි ශයෝනනා කරන්ශන් ශමොකක්ෙ? ශම්වාශයන් එන්න
එන්නම පැහැදලි ශවන්ශන් ශමම ආර්ිකක ක්රමශයන් ආරක්ෂා
කරන්ශන් සහ රතිලාභ ලබා ශෙන්ශන් ඉතා සුළු, වරරසාෙලත් එක්
කණ්ඩායමකට පමණි කියන එකි. ඒක ගැන ඇත්තටම ඉතා
කනගාටුි.
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ශකොවිඩ් වසංගතය තුළ පැන නැඟී තිශබන ශම් සියලු ර ්න
එක්ක ජීවත් වන ශමොශහොතක ශමවර ශසෞඛ්ය අමාතයාං යට
ශවන්කර තිශබන මුෙල පසුගිය වසරවලට සාශ්තක්ෂව අඩු ශවලා
තිශබනවා. එනමුත්, Defence Ministry එශක්, නනාධිපතිශේ සහ
අගමැතිශේ වැය ශීර්ෂ ඉහළ ගිහිල්ලා තිශබනවා. අපි ශම්වා
සාධ්ාරණීකරණය කරන්ශන් ශකොශහොමෙ? නව ලිබරල්වාදී
ආර්ිකක
ක්රමය
පිළිබඳව
තිශබන
විශව් නය,
ගරු
අ්රාමාතයතුමාශේ කථාශව් තිබුණු විශව් නයත් එක්ක
සංසන්ෙනය කර අපි ශම් යථාර්ථය පිළිගන්ශන් ශකොශහොමෙ? අපි
ශම් ශයෝනනා, contradictions ශත්රුම් ගන්ශන් ශකොශහොමෙ?
ශම්ශකන් අපට ශහොඳටම පැහැදලි වන ශේ ශමොකක්ෙ? පැහැදලි
වන්ශන්, ශම් සිේධ් ශවමින් පවතින, ලස්සන ව නවලින්, ශකොළ
කතලිවලින් සංඛ්යාශල්ඛ්න එක්ක කරන ශසල්ලම් තුළින් හැම
ශමොශහොතකම කරන්ශන් නනතාව රවටන එක මිසක්, නනතාව
මුහුණ ශෙන ඇත්ත ර ්නවලට විසුනම් ශසොයා නැති බවත්, ඒවාට
විසුනම් ශසොයා ගන්න කිේටුශවලාවත් නැහැි කියන එකි.
විවිධ් ආතතිවලට මුහුණ ශෙමින්, ජීවිතය ගැටගහගන්න ොඩිය
මහන්සිශයන් වැඩ කරන නනතාවට තමන්ශේ ළමශයකුට
අධ්යාපනය ලබා දීම සඳහා අනිවාර්යශයන් ශපෞේගලික පන්ති
ශවුවශවන් වියෙම් කරන්නා වූ සංෙර්භයක් තුළ අපි ශම් අය වැය
තුළින් ලබා දීලා තිශබන විසුනම ශමොකක්ෙ? අප කළ යුත්ශත්
එවැනි නනතාවක් ශවුවශවන් සහන ශසේවා සපයන එක පමණක්
ශනොශවි. යම් කිසි විධියක අර්බුෙයක් ඇති වූ ශවලාවක, එශහම
නැත්නම් ශමොකක් ශහෝ ආතතියකට පත් වූ ශවලාවක සහන ශසේවා
ශෙමින් ඒ සඳහා යම් කිසි රති ාරයක් ෙක්වන එකි; වුහාත්මක
ශවනසක් තුළින් එවැනි අර්බුෙවලට මුහුණ දීමට හැකියාවක්
තිශබන ආර්ිකකයක් ශගොඩ නැඟීමි කියන්ශන් ශෙකක්. රනයකට
කියන්න පුළුවන්, "ඔව්, අපි සහන ශසේවා දීලා තිශබනවා. අපි
public sector එක ක්තිමත් කරන්න යනවා" කියලා. නමුත්,
ශමතැන ර ්නයක් තිශබනවා. ඒ ර ්නය තිශබන්ශන් ඒ අර්බුෙයට
රති ාරය ෙක්වන එක සම්බන්ධ්ශයන්ම පමණක් ශනොශවි. ඒ
අර්බුෙයට ශහේතු වන කාරණාවලටත් පිළිතුරු ශහොයන්න අපට
සිේධ්වනවා. එවැනි අර්බුෙවලට, එවැනි ආපොවලට මුහුණ ශෙන්න
පුළුවන් රනාවක්, මුහුණ ශෙන්න පුළුවන් ආර්ිකකයක් ශගොඩ නැඟීම
කියන්ශන් වුහාත්මක ශවනසක්. ශම් පැලැස්තරවලින් එවැනි
අර්බුෙවලට විසුනම් දය හැකි වුහාත්මක ශවනසකට යන්න අපට
කිසිශසේත් බැහැ කියන එක ඉතාම පැහැදලිි. ඒ නිසා නැවත
වතාවක් කනගාටුශවන් ශහෝ අපට කියන්න ශවන්ශන්, ශම්
කරන්ශන් ලස්සන ව නවලින් නනතාව රැවටීමක් කියන එකි.
ශමම අය වැශයන් අලුත් ශෙයක් ඉදරිපත් කර තිශබනවා කියන
එක අපට ශපශනන්ශන් නැහැ; රට අලුත් ද ාවකට ශගන යන
බවකුත් අපට ශපශනන්ශන් නැහැ. ශම් තිශබන තත්ත්වය තුළ
නැවත වතාවක් තවත් අර්බුෙකාරි තැනකට නනතාව තල්ලු කරන
එකි ශම් අය වැශයන් සිේධ් ශවන්ශන්. ශබොශහොම ස්තුතිි.\

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Jayantha Weerasinghe.
You have ten minutes.
[අ.භා. 1.30]

ගු (ජනාධිපති නීතිඥ ජයන්ත  වරසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு (சனொதிபதி சட்டத்தரணி) ஜயந்த வீரசிங்க)

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC)

ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි, ටශේ ඉදරිපත් කළ අය
වැය ශල්ඛ්නය දහා බලන ශකොට අපට ශපශනනවා, එය නනතාවට
සුබ සාධ්නය ශගන ශෙන, නනතා හිතවාද, රට ඉදරියට ශගනයන්න
පුළුවන් අය වැයක් කියන එක. ශම් අය වැය ගැන කථා කරන
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ශකොට, අපි ඉස්ශසල්ලාම කල්පනා කර බලන්න ඕනත, අශ්ත
ආණ්ඩුවට රට බාර ශෙන ශකොට ශමොන වාශේ තත්ත්වයක්ෙ
තිබුශණ් කියන එකි. සාමානය ව ශයන් බැලුශවොත්, කවුරුත්
ෙන්නවා, 2014 වර්ෂශේදී අය වැය හිඟය නාතික ආොයමින් සියයට
5.7ක් බව. නමුත් 2019 වර්ෂශේදී අපට රට බාර ශෙන ශකොට ඒක
සියයට 9.6ක් ෙක්වා ඉහළ නැඟ තිබුණා.
අපි ශමොශහොතකට බලමු, ශකොශහොම තත්ත්වයක් යටශත්ෙ, අපි
ශම් ආණ්ඩුව බාරගත්ශත් කියලා. 2014 වර්ෂශේ ෙළ ශේශීය නාතික
ආොයශමන් සියයට 70ක්ව තිබුණු රානය ණය රමාණය 2019 වන
ශකොට සියයට 85 ෙක්වා නැඟ තිබුණා. වරාය විකුණා තිබුණා.
කිසිම ෙවසක අහලා තිශබනවාෙ, ශලෝකශේ ශමොන ම රටක්වත්
මුහුෙ විකුණන බව? වරායක් විකුණන බව? අන්න ඒක කරපු වරායක් විකුණපු, මුහුෙ විකුණපු- ශගෞරවය හිමි ශවන්ශන් පැවැති
යහපාලන ආණ්ඩුවට පමණි. ඒවා විකුණුවා විතරක් ශනොශවි.
ඒවා විකුණා ශකශනකු බලාශපොශරොත්තු ශවන්න පුළුවන්, එමන්න්
යම්කිසි ණයක් ශගවන්න. එශහම කරලාත් නැහැ. ඒවා
විකුණාශගන කාලා! ශමන්න ශම් ආකාරයට ඉතාම බැරෑරුම් ශලස
ආර්ිකක අර්බුෙයකට පත් ශවච් රටක් තමි අශ්ත ආණ්ඩුව
බාරගත්ශත්.
ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් Budget එශකන්
ඉදරිපත් කළ කාරණා රාශියක් ගැන කථා කරන්න තිශබනවා.
විශ ේෂශයන්ම, නනාධිපති නීතිඥවරයකු ව ශයන් මට ඉතාම
කිේටු නීති ක්ශෂේත්රය පිළිබඳ, අධිකරණ පිළිබඳ ශම් අය වැශයන්
කර තිශබන ශයෝනනාවලට අොළ කරුණු ශකශර් මම අවධ්ානය
ශයොමු කරනවා. මම කැමැතිි, ඒ කරුණු ගැන කියන ශම්
ශව්ලාශව් ශම් ගරු සභාශව් ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාත් සිටියා
නම්. නමුත්, අශ්ත ගරු නිමල් සිරිපාල ෙ සිල්වා ශනයෂ්ා නීතිඥ
මහත්මයා ෙැන් සිටින නිසා මම ඒ කරුණු ගැන සන්ශතෝෂශයන්
කියනවා.
ශම් අය වැය ශල්ඛ්නශයන් ඉතාම කාශලෝචිත පියවර වගයක්
අරශගන තිශබනවා, නීති ක්ශෂේත්රශේ දයුණුව සඳහා. ඒ සඳහා
ශවන් කර තිශබන මුෙල රුපියල් මිලියන 20,000ක්. එය අතිවි ාල
මුෙලක්. කළ යුතුව තිබුණු රධ්ාන ක්රියාවක් අවුරුදු 42කට පසුව ශම්
රනය කළා. ඒ තමි, ඇපැල් අධිකරණශේ සහ ශශ්රේෂ්ාාධිකරණශේ
විනි ් යකාරවරුන් සංඛ්යාව වැඩි කිරීම. ඒශකන්, අප කියන
backlog එක, එශහම නැත්නම් තෙබෙය හුඟක් අඩු ශවනවා. ඒ
සම්බන්ධ්ශයන් මම තවත් ශයෝනනාවක් කරන්න කැමැතිි. ඒකි
මා මුලින් කිව්ශව්, ශමතැන ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාත් සිටියා නම්
ශහොඳි කියලා. මම කැමැතිි, එම කටයුතු තවත් වැඩිදයුණු කිරීම
සඳහා ශයෝනනාවක් කරන්න. පළාත්බෙ ඇපැල් උසාවි Provincial Appellate Courts - පිහිශටව්ශවොත්, ශම් පවතින
තෙබෙය තවත් අඩු ශවනවා.
හැබැි, ඒක කරන්න කිසි ර ්නයක් ඇති ශවන්ශන් නැහැ.
ශමොකෙ, buildings අලුතින් හෙන්න ඕනත නැහැ, කාර්ය මණ්ඩල
අලුතින් ගන්න ඕනත නැහැ. ශමොකෙ, සිවිල් ඇපැල් උසාවි කියලා
ෙැනටමත් පිහිටුවා තිශබන උසාවි ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්න
පුළුවන් නිසා. හැබැි, ඉතින් ශම්ක කරනවා නම් ශහොඳට මතක
තියාගන්න ඕනත, අපරාධ් නඩු පිළිබඳ අධිකරණ බලය - criminal
jurisdiction - සහ රිේ නඩු පිළිබඳ අධිකරණ බලය - writ
jurisdiction - කියන ශෙක ශකොළඹ රඳවාගත යුතුි කියන එක.
අශනක් ශසේරම පිටට දුන්ශනොත්, ඇපැල් අධිකරණශේ තිශබන
තෙබෙය හුඟක් අඩු ශවනවා.
ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි, තවත් එක කාරණාවක්
කියන්න මම ෙැන් කැමැතිි. පසුගිය රනය පිහිශටව්වා, ස්ථීර
ත්රිපුේගල විනි ් ය මණ්ඩලයක් - Permanent Trial-at-Bar. මම
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(ைொண்புைிகு (சனொதிபதி சட்டத்தரணி) ஜயந்த வீரசிங்க)

හිතන්ශන් නැහැ ශලෝකශේ කිසිම රටක ස්ිකර ත්රිපුේගල විනි ් ය
මණ්ඩලයක් -හැමොටම පත් ශවච් ස්ිකර විනි ් ය මණ්ඩලයක්තිශබනවා කියලා. අපරාධ් නඩු විධ්ාන සං්රහශේ 450වන
වගන්තිය යටශත්ි එය පත් කරන්ශන්. ඒ වගන්තිය බැලුශවොත්
ශපශනනවා, අතිවි ාල -භයානක වැරැද- සම්බන්ධ්ශයන් තමි
එවැනි එකක් පත් කරන්ශන් කියලා. ඒ කියන්ශන්, රනයට
විරුේධ්ව කැරැලි ගැසීම, මිනීමැරුම් ආද ඉතා බරපතළ, විසඳිය
ශනොහැකි, විසඳන්න අමාරු නඩු සම්බන්ධ්ශයන් තමි එශහම
එකක් පත් කරන්ශන්. නමුත්, පසුගිය රනය ශම් ත්රිපුේගල විනි ් ය
මණ්ඩලය සොකාලික කරලා පත් කශළේ එකම එක පරමාර්ථයක්
සඳහාි. ඒ ශවනත් ශමොකවත් ශනොශවි, ගරු ශගෝාාභය
රානපක්ෂ මැතිතුමා පුළුවන් ඉක්මනට හිශර්ට ොලා
නනාධිපතිවරණයට තරග කරන එක වැළැක්වීමි. නමුත්,
වාසනාවකට ඒක ශකරුශණ් නැහැ. ටට ශපර නනාධිපතිවරණය
ආවා. එතුමා එින් නය්රහණය කළා. ඒක හින්ො ඒක වැළකුණා.
මම ශයෝනනා කරන්න කැමැතිි, පසුගිය රනය පළිගැනීම සඳහා
පමණක් ඇති කරපු ශම් ත්රිපුේගල විනි ් ය මණ්ඩලය අශහෝසි කළ
යුතුි කියලා. ඒ ශවුවවට ඒවාශේ තිශබන නඩු කටයුතු සාමානය
විනි ් ය මණ්ඩලයක් මන්න් විසඳීම ඉතාම කාශලෝචිති කියලා
මම හිතනවා.
අපි ෙන්නවා ශම් ශවලාශව් මුළු ශලෝකයම ශකොවිඩ්-19
වසංගතයට ශගොදුරු ශවලා තිශබන බව. ඒ නිසා වි ාල පසු
බතමකට සතම ආර්ිකකයක්ම ශගොදුරු ශවලා තිශබනවා. 1977
වසශර් ඉඳලා ආනයන මත යැපුණු ආර්ිකකයක් තමි අශ්ත රශේ
වැඩි ව ශයන්ම ක්රියාත්මක වුශණ්. ගරු නිශයෝනය කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙැන් අපට සිේධ් ශවලා තිශබනවා, නැවත සිතා බලා
ශම් ක්රමය ශවනස් කරන්න. අන්න ඒ ශවනස කිරීම සඳහා ඕනත
කරන රතිපාෙනවලට අඩි තාලම ොලා තිශබනවා, ශම් අය වැය
ශල්ඛ්නශයන්. විශ ේෂශයන්, ශම් අය වැය ශල්ඛ්නශයන්, ආර්ිකකය
ශගොඩනැගීමට වැඩි වටිනාකමක් සහිත - value-added - භාණ්ඩ
නිපෙවීමට ශයෝනනා කරලා තිශබනවා; ඒ ශවුවශවන් රතිපාෙන
සලසා තිශබනවා. ඒක ඉතා වැෙගත්. විශ ේෂශයන් ගැමි ආර්ිකකය
නැංවීම, මාර්ග සකස් කිරීම, නල සැපයුම -පානීය නලය සහ
කතෂිකර්මය සඳහා අව ය නලය සැපයීම- ආද සියල්ලට අව ය
කරන රතිපාෙන සලසා තිශබනවා; ශයෝනනා කරලා තිශබනවා; ඒ
සියල්ලටම මුෙල් ශවන් කර තිශබනවා.
බදු රතිපත්තිය ශයොොශගන තිශබනවා, කතෂිකර්මය හා ධීවර
කටයුතු උනන්දු ශකශරන විධියට. ඒවාට බදු සහනයක් දීලා
තිශබනවා. ඒක ඉතාම වැෙගත්. ඒ වාශේම, කතෂිකර්මය සහ ධීවර
කටයුතු බදුවලින් අින් කරලා තිශබනවා. මා හිතන හැටියට ඒක
එම නනතාවට වි ාල සහනයක්.
ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි, බදු සම්බන්ධ් තව ඉතා
ශහොඳ ශයෝනනාවක් මා ෙැක්කා. ඒ තමි, සැඟ වුණු මුෙල්
තිශබනවා නම් ඒවා ආශයෝනනය කරන්න නනතාව දරිමත් කර
තිබීම. එශසේ ආශයෝනනය කරනවා නම්, සියයට එකක් තරම් වන
සුළු බේෙකට යටත් කරලා, ඒ මුෙල් ඉදරිපත් කරන්න ඉඩ දීලා
තිශබනවා.
ඒ එක්කම, අශ්ත රානය ණය ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනශයන්
සියයට 90ක මේටමක තිබිලා, සියයට 70 ෙක්වා පහළ ෙැමීමට
කටයුතු කර තිශබනවා.

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

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

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC)

Okay, Sir.

ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කියන්න තව හුඟක්
කරුණු තිශබනවා. හැබැි, කාලය මද. මට ශම් කාලය ලබා දීම
ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. අවසාන ව ශයන් මා කියන්න
ඕනත, ශමය රශේ ආර්ිකකය දරි ගන්වලා ඉදරියට ශගන යන්න
වුවමනා කරන ඉතා ශහොඳ රතිපාෙන අඩංගු අය වැයක් බව.
ස්තුතිි.

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Next, the Hon. Mahinda Samarasinghe. You have 13
minutes.
[අ.භා. 1.40]

ගු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த சைரசிங்ஹ)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි, පළමුශවන්ම ගරු
අගමැතිතුමාට මශේ ශුභාශිංසනය හා ස්තුතිය පුෙ කර සිටින්නට
ඕනත, මුළු ශලෝකයටම මුහුණ පාන්න සිදු ශවලා තිශබන ශම් අති
ෙැවැන්ත ආර්ිකක අභිශයෝග මැේශේ ශබොශහොම රාශයෝගික අය
වැයක් ටශේ ඉදරිපත් කිරීම පිළිබඳව. එතුමා "ශසෞභාගයශේ
ෙැක්ම" කියන නාතික රතිපත්තිය පෙනම් කරශගන හැම
අං යකටම ශෙන්න පුළුවන් උපරිම දරිගැන්වීම්, සහන හා මඟ
ශපන්වීම ටශේ අය වැශේදී ශයෝනනා කළාය කියන එක මම
කතතශව්දීව සිහිපත් කරනවා.
අෙ එතුමාශේ 75වන නන්ම දනය. ඒ ශවුවශවන් එතුමාට සුබ
පතන්නත් මා ශමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ගරු මහින්ෙ
රානපක්ෂ මැතිතුමා කියන්ශන්, අපට කවොකවත් අමතක කරන්න
බැරි රිතයක්. 2005 ඉඳන් 2015 ෙක්වා එතුමාශේ කැබිනේ
මණ්ඩලශේ සාමාජිකයකු හැටියට කටයුතු කරපු ශකනකු හැටියට
මම ශහොඳින් ෙන්නවා, එතුමාශේ එඩිතර නායකත්වය නිසා තමි
අෙ අපට ශම් රශේ නිෙහස කියන එක ුකක්ති විඳින්න අවස්ථාව
ලැබිලා තිශබන්ශන් කියලා.
ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් අය වැය
වි ්ශල්ෂණය කිරීශම්දී අපට ශවන් කර තිශබන කාල ශව්ලාව
අුවව හැම ශෙයක් ගැනම කථා කරන්න බැහැ. ඒ නිසා මම හිතුවා,
අධ්යාපනය ගැන විශ ේෂශයන් කථා කළ යුතුි කියලා. ශමොකෙ,
ඕනතම රටක තිරසාර සංවර්ධ්නය රැඳී පවතින්ශන්, අධ්යාපනය
මත. ශලෝකශේ දයුණු ඕනතම රටක් දහා බැලුවාම තිරසාර
අන්ෙමින් අධ්යාපනයට ඒ ලබා දීලා තිශබන දරිගැන්වීම්, ඒ ලබා
දීලා තිශබන සම්පත්, ඒ ලබා දීලා තිශබන රමුඛ්ත්වය අපි ෙැක
තිශබනවා.
මිනිස් සම්පත අව ය ආකාරශයන් වර්ධ්නය
කරශගන, මිනිස් සම්පත උපශයෝගි කරශගන, රශේ කඩිනම්
ආර්ිකක වර්ධ්නයක් ඇති කරනවා වාශේම, තිරසාර සංවර්ධ්න
ගමනක් යන්න, ඉහළ මේටශම් සංවර්ධ්නයක් ලබා ගන්න ඒ
දයුණු රටවල් අධ්යාපනය පෙනම් කරශගන කටයුතු කරලා
තිශබනවා. අශ්ත රශේ අධ්යාපන ක්ශෂේත්රය ගත්ශතොත්, අශ්ත
රාථමික අධ්යාපනය ශලෝකයත් එක්ක සංසන්ෙනය කළාම, අපි
ශබොශහොම ඉහළ මේටමක ඉන්නවා. ඒකට මූලික ශහේතුව තමි,
නිෙහස් අධ්යාපන ක්රමය. නිෙහස් අධ්යාපන ක්රමය නිසා රාථමික
අධ්යාපනය තිරසාර අන්ෙමින් වැඩිදයුණු කරන්න අපට අවස්ථාව
ලැබිලා තිශබනවා.
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හැබැි, උසස් අධ්යාපනය පිළිබඳව අපි ශවනත් රටවල්වල
සංඛ්යා ශල්ඛ්න සංසන්ෙනය කරලා බැලුවාම ඇත්ත ව ශයන්ම
අපට එච් ර ආඩම්බර ශවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ශවනත්
රටවල් සමඟ සංසන්ෙනය කළ විට උසස් අධ්යාපනය පැත්ශතන්
අපි ශබොශහොම අඩු මේටමක තමි ඉන්ශන්. ඉන්දයාව එක්ක අශ්ත
රට සංසන්ෙනය කරලා බැලුවාම ඇත්ත ව ශයන්ම උසස්
අධ්යාපන අවස්ථා ඉන්දයාශව් අශ්ත රටට වඩා ලබා ශෙනවා.
මැශල්සියාව වාශේ රටවල් අපට වඩා හුඟක් ඉදරිශයන් ඉන්නවා.
ෙකුණු ශකොරියාව වාශේ රටවල් උසස් අධ්යාපනයට ලබා දීලා
තිශබන රමුඛ්තාව හරහා මිනිස් සම්පත වර්ධ්නය කරශගන අෙ
ශලෝකශේ දයුණු රටවල් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. උසස්
මේටශම් මිනිස් සම්පතක් ලබා ශගන තිරසාර සංවර්ධ්න ගමන
යන්න බලාශපොශරොත්තු වනවා නම් අපි ශම් තිශබන තත්ත්වය
ශවනස් කළ යුතුි.
මශේ ළඟ 2018 හා 2019 අවුරුදුවල සංඛ්යා ශල්ඛ්න
තිශබනවා. අපි සමස්ත අධ්යාපන ක්ශෂේත්රයට ශයොමු වන සංඛ්යාව
දහා බැලුශවොත් 375,000ක් විතර අධ්යාපනයට ශයොමු වනවා.
ළමි හැටියට A/L ෙක්වා ඒ අය අධ්යාපනය ලබනවා. 2018, 2019
සංඛ්යා ශල්ඛ්න අුවව, ළමුන් 375,000න් 267,000ක් පමණ A/L
විභාගයට ශපනී සිටිනවා. ඒ 267,000න් ෙළ ව ශයන් 150,000ක්
විතර වි ්වවිෙයාලයකට යන්න සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා. හැබැි, ඒ
150,000ක විතර පිරිස අතරින් නිෙහස් අධ්යාපනය පෙනම්
කරශගන වි ්වවිෙයාලයකට යන්න වරම් ලැශබන්ශන් 32,000කට
විතර පිරිසකටි. මම private universities ගැන කථා කරන්ශන්
නැහැ. පිටරට ගිහිල්ලා, උපාධියක් අරශගන එන අය ගැන
ශනොශවි මම කථා කරන්ශන්. මම කථා කරන්ශන් නිෙහස්
අධ්යාපන පේධ්තිය ගැන. නිෙහස් අධ්යාපනය හරහා ෙළ ව ශයන්
32,000කට විතර තමි වි ව
් විෙයාලයකට යන්න වරම්
ලැශබන්ශන්. හැබැි, 150,000කට වැඩි සංඛ්යාවක් A/L Exam
එක කරලා, වි ්වවිෙයාලයකට යන්න සුදුසුකම් ලබනවා.
රති තයක් හැටියට බැලුවාම ඇත්ත ව ශයන්ම සියයට 18.9ක
විතර රති තයක් තමි වි ්වවිෙයාලයකට යන්න සුදුසුකම් ලබා
තිශබන්ශන්.
අපි අධ්යාපනයට ලබා දීලා තිශබන රමුඛ්තාව මදි කියන
කාරණය අපි ෙකිනවා. නිෙහස් අධ්යාපනය නිසා ඉස්ශකෝශලකට
ගිහිල්ලා, අධ්යාපනය ලබා ගන්න හැශමෝටම අවස්ථාව ලැශබනවා.
එතැන විෂමතා තිශබනවා. ඒ විෂමතාවලටත් ඇත්ත ව ශයන්ම
අගමැතිතුමා ශමවර අය වැය තුළින් ශයෝනනා කීපයක් ඉදරිපත්
කරලා තිශබනවා. ගම්වල තිශබන පාසල් වැඩිදයුණු කරන්න
වි ාල මුෙලක් එතුමා ශමවර අය වැශයන් ශවන් කරලා තිශබනවා.
ඒ වාශේම, නාගරික වි ව
් විෙයාල 10ක් පිහිටුවන්න එතුමා
ශයෝනනා කරලා තිශබනවා. අපි ශම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා,
නාගරික වි ්වවිෙයාල ෙහයක් පිහිටුවනවාය කියලා තත්තතියක් ලබා
ගන්නවාට වඩා අපි ඒ අව යතාව ගැඹුරු අන්ෙමින් හුනනා ගන්න
ඕනත කියලා මම හිතනවා. අපි ඒ වි ්වවිෙයාල හරහා
බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් 32,000ක විතර පිරිසකට වැඩි පිරිසක්
වි ්වවිෙයාල අධ්යාපනයට ශයොමු කිරීමි. සියයට 18.9ක තිශබන
රති තය ටට වඩා ඉහළ මේටමකට ශගන යතමි. ෙළ ව ශයන්
සුදුසුකම් ලබා තිශබන 150,000ක් විතර වූ ශිෂය ශිෂයාවන්ට
නිෙහස්
අධ්යාපනශයන්
රශයෝනනයක්
ලබාශගන,
වි ්වවිෙයාලයකට ගිහිල්ලා, උසස් අධ්යාපනය ලබා ශගන,
තරගකාරිත්වයකින් රැකියා ශවශළඳ ශපොළට යන්න ඉඩ අවස්ථාව
ලබා දීම තමි අපි බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්. ශම් සංකල්පය මත
තමි "ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම" කියන නාතික රතිපත්තිශයන් හැම
දස්ත්රික්කයකටම වි ්වවිෙයාලයක් ලබා ශෙන්න ශයෝනනා කරලා
තිශබන්ශන්. නමුත් එක් වරටම ශගොඩනැන්ලි හෙලා, අපට
වි ්වවිෙයාල විවතත කරන්න බැහැ. දස්ත්රික්ක මේටමින් තිශබන
සම්පත් වාශේම, සමහර තැන්වල රශයෝනනයට ගන්ශන් නැති
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ශගොඩනැන්ලි තිශබනවා. එම ශගොඩනැන්ලි රශයෝනනයට අරශගන
ළමින්ට උසස් අධ්යාපනය හොරන්න ඉඩ අවස්ථා ලබා ශෙන්න
කියලාි අගමැතිතුමා ශයෝනනා කරන්ශන්. ශගොඩනැන්ලි ගැන
පමණක් ශනොශවි, ඇත්ත ව ශයන්ම අපි ටටත් වඩා ගැඹුරින්
හිතන්න ඕනත. ශම් අයට උගන්වන්න අව ය පිරිස අපි බිහි
කරන්ශන් ශකොශහොමෙ කියලාත් හිතන්න ඕනත. වි ්වවිෙයාලයක්
කියලා අලුත් ශබෝඩ් එකක් ගහලා හරි, ශවනත් දස්ත්රික්කයකට
ගිහිල්ලා අලුත් වි ව
් විෙයාලයක් අපි ආරම්භ කළා කියලා හරි අපට
කියන්න පුළුවන්. ඒකට ළමයන් ඇතුළත් කර ගන්නත් පුළුවන්.
හැබැි, ඒ ළමින්ට හරි අධ්යාපනයක් ලබා ශෙන්න ඕනත. ඒ
අධ්යාපනය රැකියා ශවශළඳ ශපොශළේ අව යතාවට අුවව
ගැළශපන්න ඕනත. ඇත්ත ව ශයන්ම අශ්ත රැකියා ශවශළඳ
ශපොශළේ ඉල්ලුම ශෙස බැලුවාම, අෙ රැකියා ශවශළඳ ශපොශළේ
සියයට 80ක්ම රැකියා ලබා ශෙන්ශන් ශපෞේගලික අං ය.
ශපෞේගලික අං ය තමි රැකියා ශවශළඳ ශපොශළේ සියයට 80කට
වග කියන්ශන්. රානය අං ශේ සියයට 20ි. අපි පාසල් මේටශම්
ඉඳලා වි ්වවිෙයාලය ෙක්වා විෂය පථය හෙනශකොට, ඒ විෂය පථය
රැකියා ශවශළඳ ශපොශළේ අව යතාව අුවව හෙනවාෙ කියන එක
ගැනත් අපි කල්පනා කරන්න ශවනවා. රානය අං යත්,
ශපෞේගලික අං යත් අධ්යාපන ක්ශෂේත්රයත් එක්ක තිශබන
සම්බන්ධ්තාව ශමොකක්ෙ? ශපෞේගලික අං ශේ වැඩ පිළිශවළ
පිළිබඳව අපි අවධ්ානය ශයොමු කරලා ඒවා ගැන ෙැුවමක්
ලබාශගන, ඒ අුවව විෂය පථය සකස් කරලා, තමන්ශේ
ක්තිශයන්ම රැකියා ශවශළඳ ශපොළට ගිහිල්ලා රැකියාවක් ගන්න
පුළුවන් වන විධියට ඒ ළමින්ට අධ්යාපනයක් ලබා ශෙනවාෙ
කියන එක ගැනත් හිතන්න ඕනත.
2001දී මා රැකීරක්ෂා හා කම්කරු ඇමතිවරයා හැටියට සිටියදී
රැකියා රතිපත්තියක් ඉදරිපත් කළා. ඒ රැකියා රතිපත්තිශේ මම
ශබොශහොම පැහැදලිව ස්ථාවරයකට ආවා, ශේ පාලනඥයන්
හැටියට අපි රැකියා දය යුතු නැහැ කියලා. ඇත්ත ව ශයන්ම අපට
තිශබන්ශන් ඒ අව ය රතිපත්තිමය තීරණ අරශගන අව ය සම්පත්
ලබා දීලා, ඒ ළමින්ට අව ය අධ්යාපනය ලබාශෙන ක්රමශව්ෙයන්
ක්රියාත්මක කරලා, ඒ අයශේ ක්තිශයන්ම රැකියා ශවශළඳ
ශපොළට ගිහිල්ලා රැකියාවක් ගන්න අවස්ථාවක් ලබා දීමි.
අධ්යාපන ක්ශෂේත්රය අපි ඒ විධියට සකස් කර ගන්න ඕනත. එශහම
නැතිව "ශමච් ර සම්පත් දුන්නා" කියලා වැඩක් නැහැ.
ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනශයන් අධ්යාපනයට ශවන් කරන්ශන්
සියයට 2ෙ, සියයට 3ෙ, සියයට 4ෙ, සියයට 5ෙ, සියයට 6ෙ කියලා
පසුගිය කාලශේ අපි ශකොච් ර විවාෙ කළාෙ? අපට එතැනින්
නවතින්න බැහැ. ඇත්ත ව ශයන්ම අෙ තිශබන අභිශයෝගත්
එක්ක අපට ශලොකු මුෙලක් වියෙම් කරන්න බැරි වුණත්, ශම් අය
වැශයන් අධ්යාපනයට රමුඛ්ත්වයක් ලබා දීලා තිශබනවා.
ඒ වාශේම සාම්රොික වි ්වවිෙයාල ගැන විතරක් ශනොශවි
අපි හිතන්න ඕනත. අපි වතත්තීය පුහුණු පැත්ත ගැනත් හිතන්න
ඕනත. ඇත්ත ව ශයන්ම අෙ අපි නැවත වරක් එම සංඛ්යාශල්ඛ්න
දහා බැලුවාම A/L ෙක්වා ඉශගනශගන වි ්වවිෙයාලවලට ඇතුළත්
ශවන්ශන් නැති ළමින්ශගන් 125,000ක විතර පිරිසක් වතත්තීය
පුහුණුව පැත්තට ශයොමු ශවනවා. එතශකොට එම රමාණය අපි වැඩි
කරන්ශන් ශකොශහොමෙ? අගමැතිතුමා ශයෝනනා කරලා තිශබනවා
ඒ දස්ත්රික්කවල නාගරික වි ්වවිෙයාල පිහිටුවන්න. හැබැි, ඒක
සාම්රොික වි ්වවිෙයාල ක්රමයට පමණක් කරන්න එපා කියලාි
මම ශයෝනනා කරන්ශන්. වතත්තීය පුහුණු පැත්තත් බලන්න.
ශමොකෙ, ඇත්ත ව ශයන්ම එතැන තමි රැකියා ශවශළඳ ශපොශළේ
අව යතාව තිශබන්ශන්. මම නිපුණතා සංවර්ධ්න හා වතත්තීය
පුහුණු කැබිනේ ඇමතිවරයා විධියට කාලයක් කටයුතු කළා. ඒ
කාලශේ මම ශහොඳ අධ්යයනයක් කළා. German Technical
Training Institute වාශේ ආයතනවල ළමි 1,800ක් විතර
ඉශගන ගන්නවා. අවුරුේෙකට ළමි 600කට විතර ඒ ස්ථානශේ
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පාර්ලිශම්න්තුව
[ගරු මහින්ෙ සමරසිංහ මහතා]

ඉඩ අවස්ථාව ශෙනවා. මහින්ෙ රානපක්ෂ අගමැතිතුමාශේ කාලශේ
මුෙල් ශවන් කරලා කිලිශනොච්චිශේ German Technical Training
Institute ආයතනය ඇති කරලා, මා ඇමතිවරයා ව ශයන්
ගිහිල්ලා තමි විවතත කශළේ. එතැන ෙැන් ළමින් 300ක්, 400ක්
විතර අධ්යාපනය ලබා ගන්නවා. එහි ශන්වාසික පහසුකම්
තවදුරටත් වැඩිදයුණු කරලා, ලංකාව පුරා සිටින ළමින්ට එහි ඉඩ
අවස්ථා ශෙන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. German
Technical Training Institute සහතිකය පෙනම් කරශගන සමහර
ළමි ඕස්ශේලියාවට පවා ගිහිල්ලා සිටිනවා. අෙ ඕස්ශේලියාශව්
"German Tech" කියලා නම ගහපු ගම්මානයකුත් තිශබනවා.
අශ්ත රශේ නිෙහස් අධ්යාපනය පෙනම් කරශගන ඒ කාලශේ
German Technical Training Institute සහතිකය ලබාශගන
ඕස්ශේලියාවට ගිහිල්ලා, ඒ අය අශ්ත ආර්ිකක වර්ධ්නයට
සහශයෝගය ලබා දීලා තිශබනවා.

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

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

ගු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த சைரசிங்ஹ)
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රානපක්ෂ මැතිතුමාශේ රනශේ පළමුවන අය වැය ශමයි. මහින්ෙ
රානපක්ෂ මැතිතුමා මුෙල් ඇමතිතුමා ව ශයන් අය වැය 11ක්
පමණ ඉදරිපත් කරලා තිශබනවා. නනාධිපති ශගෝාාභය රානපක්ෂ
මැතිතුමාශේ පළමුවන අය වැය මා හුනන්වන්ශන්, ශකොවිඩ් - 19
වසංගතශයන් පීඩා විඳින නනතාවට කිසිම ක්ෂණික රතිලාභයක්
ශනොමැති, තම නාවාරම්කාර නව ධ්නපති පන්තියට බදු සහන ලබා
ශෙන, සමස්ත නනතාවශේ ණය බර වැඩි කරන, තමන්ශේ සහ ගන
මිතුරන්ශේ කළු සල්ලි නීතයුවලවල කිරීම සඳහා වූ ශයෝනනා
ඇතුළත් ශෆේල් අය වැයක් කියලාි. මා ශමය ශෆේල් කියලා
කියන්ශන්ත් නැහැ, "pale" අය වැයක් කියලාි කියන්ශන්. මා
එශහම කියන්න ශහේතුව, ශම් අය වැය කථාශව් තිශබන සංඛ්යා
ශල්ඛ්න සහ අය වැය සාරාං ශේ තිශබන සංඛ්යා ශල්ඛ්න අතර
ශවනසක් තිශබන නිසාි. ඒ ගැන තාක්ෂණික ශලස අශ්ත හර්ෂ ෙ
සිල්වා මන්ත්රීතුමාත්, ම්පික රණවක මන්ත්රීතුමාත් කථා කළා.
විශ ේෂශයන්ම අය වැයක් ඉදරිපත් කරනශකොට රශේ නනතාව
බලාශගන ඉන්නවා, තමන්ට ශම් අය වැශයන් ලැශබන රතිලාභ
ශමොනවාෙ කියලා. ශකොවිඩ් - 19 ර ්නය නිසා රශේ සමස්ත
නනතාව ර ්න රාශියකට මුහුණපා සිටිනවා. ටශේ එක්තරා
කාන්තාවක් වීඩිශයෝ එකක් නිකුත් කර තිශබනවා මා ෙැක්කා. ඒ
කාන්තාව කියනවා, "අපට ලැශබන රතිලාභ ශමොනවාෙ කියලා
බලාශගන සිටියා. හැබැි කිසිම රතිලාභයක් නැහැ"ි කියලා.

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

I am winding up, Sir.

ඒකත් අමතක කරන්න බැහැ.
ඒ වාශේම, UNIVOTEC එක තිශබනවා. මා ඇමතිවරයා
ව ශයන් සිටි කාලශේ A/L අවසන් කළ ළමින්ට, ඒ කියන්ශන්
පූර්ණ කාලීනව අධ්යාපනය ලබන ළමින්ට වැඩි රති තයක්
ලබාශෙන වැඩ පිළිශවළක් අපි ක්රියාත්මක කළා. ශම් වනශකොට අපි
University Colleges 6ක් පිහිටුවා තිශබනවා.
නාගරික
වි ්වවිෙයාල - city universities - කියන සංකල්පය යටතට ඒවාත්
සම්බන්ධ් කර ගන්න පුළුවන්. සමස්තයක් හැටියට අධ්යාපනයට
පුළුවන් තරම්
ක්තිය ශෙන එක, ඇත්ත ව ශයන්ම රට
ශවුවශවන්, ශම් රශේ අනාගත පරම්පරාව ශවුවශවන් අපි කරන
වි ාල ආශයෝනනයක් කියලාි මා කියන්ශන්. අධ්යාපනයට මීට
වඩා රමුඛ්ත්වයක් ශෙන්න පුළුවන් නම්, ඉදරිශේදී නිෙහස්
අධ්යාපන ක්රමයත් ආරක්ෂා කරශගන, ශම් රශේ සිටින වැඩි නන
ශකොටසකට, විශ ේෂශයන් තරුණ තරුණියන්ට රැකියා ලබාගන්න
පුළුවන්. අව ය අධ්යාපනය ලබාශෙනවා වාශේම, ඒ අධ්යාපනය
පිළිබඳව හරිහැටි අධ්යයනය කරලා අව ය අධ්යාපනය ලබා
දුන්ශනොත්, ශේශීය ව ශයන් පමණක් ශනොශවි, පිට රට පවා
ගිහින් ඒ ළමින්ට රැකියාවක් ලබා ගන්න ඉඩ අවස්ථාව
තිශබනවා. අපි ඒ විධියට හිතලා ශම් ගමන යන එක තමි කළ
යුත්ශත් කියන එක විශ ේෂශයන් මතක් කරමින් මශේ ව න
ස්වල්පය ශමින් අවසන් කරනවා.

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Next, the Hon. Ashok Abeysinghe. You have 14
minutes.
[අ.භා. 1.56]

ගු අනශ්ෝක් අනේසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு அபசொக் அபபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු නිශයෝනය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ශම් අවස්ථාව
ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ශගෝාාභය

මීට ශපර කථා කළ මහා ාර්යවරශයක් කිව්වා, පුේගල රතිරූප
ශගොඩ නඟන්න පසුගිය රනය කටයුතු කළාය කියලා. එතුමාට
අමතකශවලා තිශබනවා, පුේගල රතිරූප මවන්න අය වැශයන්
වැඩිශයන් මුෙල් ශවන් කරලා තිශබන්ශන් කවුෙ කියලා. රුපියල්
ශකෝටි 40,000ක් හම්බන්ශතොට දස්ත්රික්කයට ශවන් කරලා
සම්මන්ත්රණයක් නැති සම්මන්ත්රණ ාලා, ක්රිකේ ගහන්ශන් නැති
්රීඩා පිටි, නැව් එන්ශන් නැති වරයාවල්, ගුවන් යානා එන්ශන්
නැති ගුවන් ශතොටුශපොළවල් යනාදය හෙන්න වි ාල මුෙලක් වියෙම්
කශළේ කවුෙ? ශම් කාරණා අමතක කරලා කථා කරන එක ගැන මා
ඉතා කනගාටු ශවනවා. ඒකට තමි වහල්භාවය කියන්ශන්. අශ්ත
ගාන්ධිතුමා කියා තිබුණා, "පාලකයා නනතාව ශකොපමණ පීඩාවට
පත් කළත්, නනතාව විසින් පාලකයා වර්ණනා කිරීම තමි
වහල්භාවය කියන්ශන්" කියලා. ෙැන් ඒක තමි කරන්ශන්.
විකුණනවාය, බදු ශෙනවාය කියන එක ගැන ෙන්ශන් නැති
තව මන්ත්රීවරශයක් මීට ශපර කථා කළා. මා ෙැක්කා, 2020 අය
වැය කථාශව්දී මහින්ෙ රානපක්ෂ මැතිතුමා එක තැනකදී කියනවා,
"ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශව් අධිපතිතුමා විසින් ණය කළමනාකරණය
කිරීමට යැි සාධ්ාරණය කළ හම්බන්ශතොට වරාය දීර්ඝ කාලීන
බදු ක්රමයක් තුළ විකිණීම" කියලා. ''දීර්ඝ කාලීන බදු ක්රමයක් තුළ
විකිණීම'' කියන්ශන් ශමොකක්ෙ කියන්න මා ෙන්ශන් නැහැ. දීර්ඝ
කාලීන බදු ක්රමයක් තුළ විකුණන්ශන් ශමොකක්ෙ? එක්ශකෝ
විකුණන්න ඕනත; එශහම නැත්නම් බදු ශෙන්න ඕනත. හැබැි
ශමශහම සඳහන්ශවලා තිශබනවා, "රානපක්ෂ ආණ්ඩුව චීනයට
සින්නක්කරයට දුන්ශන් එක ඉඩමක් විතරි"කියලා. කවුෙ එශහම
කියන්ශන්? බන්දුල ගුණවර්ධ්න මැතිතුමාි. ඒ ශගොල්ශලෝ
සින්නක්කරයට එක ඉඩමක් දීලා තිශබනවා. ඒ ශගොල්ලන්
හිතනවා, අශනක් අයත් එශහම කරි කියලා. එශහම කරලා
නැහැ. Port City එශකත් අක්කර පණහක් සින්නක්කරව
ශෙන්නි හිටිශේ. අපි ඇවිල්ලා තමි ඒක නතර කර ගත්ශත්. ඒ
ශගොල්ලන්ශේ පුරුේෙ තමි ඒ කියන්ශන්; ලියන්ශන්.
සින්නක්කරයට ශෙන එකට ඒ ශගොල්ලන් හිතනවා ඇති, බදු
ශෙනවා කියලා. බදු කියන්ශන් එකක්, සින්නක්කරය කියන්ශන්
තවත් එකක්. ඒ ශගොල්ලන් ලංකාශව් ඉඩම් සින්නක්කරයට දීලා
තිශබනවා. එතුමන්ලා එශහම කියන නිසා තමි විශ ේෂශයන්ම
ෙැන් ඒක පැහැදලි කරලා ශෙන්න මට සිේධ් වුශණ්.
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අය වැය කථාශව් තව තැනක කියලා තිශබනවා, "පසුගිය රනය
ශමන් රානය ශසේවය ශහළා ශනොෙැක" කියලා. පසුගිය රනය රානය
ශසේවය ශහළා ෙැක්කාෙ? අශ්ත රශේ සමස්ත වැඩ කරන නනතාව
අූ පන්ලක්ෂයක් ෙැනට ඉන්නවා. එින් 14,00,000ක් රනශේ
ශසේවකයන්. ශම් ශකොවිඩ් ර න
් ශයන් අන්ත අසරණ ශවලා
ඉන්නශකොට ඒ රනශේ ශසේවකශයෝ බලාශගන හිටියා, "OT නැහැ,
batta නැහැ, ඒ නිසා යම් කිසි සහනයක් ලැශබි" කියලා.
දුන්නාෙ? අපි රුපියල් ෙසෙහසකින් වැටුප වැඩි කරලා, ඒක මූලික
වැටුපට එකතු කරලා, සමස්ත මූලික වැටුප අවුරුදු පහක් ඇතුළත
සියයට 107කින් වැඩි කළා.

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon.Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam to the
Chair?
ගු එසන. වියානල්න්ද්රන් මහතා (පසුගාමීය  ග්රාමීය ය ප්රනද්ශ්
සංවර්ධාන සහ ගෘහාශ්රිත සත්ත්ව පාලන හා සු ආ ර්කක
නභෝග වගා ප්රවර්ධාන රාජය අමාතයුරමා

(ைொண்புைிகு ச. வியொபழந்திரன் - பின்தங்கிய கிரொை பிரபதச
அபிவிருத்தி,
வீட்டு
விலங்கின
வளர்ப்பு
ைற்றும்
சிறுதபொருளொதொர பயிர்ச்தசய்மக பைம்பொட்டு இரொஜொங்க
அமைச்சர்)

(The Hon. S. Viyalanderan - State Minister of Backward
Rural Areas Development and Promotion of Domestic
Animal Husbandry and Minor Economic Crop Cultivation)

Sir, I propose that the Hon. Shanakiyan Rajaputhiran
Rasamanickam do now take the Chair.
ගු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த சைரசிங்ஹ)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

විසින් සනකර කරන ලදී
ஆபைொதித்தொர்.
Seconded.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුව ගු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා මූලාසනනයන්
ඉවත් වූනයන්, ගු සාණක්ිරයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම්
මහතා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று
அகலபவ,
ைொண்புைிகு
சொணக்கியன்
ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN
RASAMANICKAM took the Chair.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please continue with your speech.

ගු අනශ්ෝක් අනේසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு அபசொக் அபபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

අපි රනශේ ශසේවකයන්ශේ වැටු්ත සියයට 107කින් වැඩි කළා.
රුවේශේ කමිටු වාර්තාව අුවව 2020 නනවාරි මාසශේ ඉඳලා අපි
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රුපියල් 3,000 සිට රුපියල් 24,000 ෙක්වා වැටු්ත වැඩි වීමක්
ශෙන්න තීන්දු කරලා තිබුණා. 2017න් පසුව විශ්රාම ගිය අයශේ
විශ්රාම වැටු්ත විෂමතාව හෙලා, 2020 නනවාරි මාසශේ ඉඳලා ඒ
විශ්රාම වැටුප ශෙන්න තීරණය කරලා තිබුණා. විධ්ායක ශශ්රේණිශේ
නිලධ්ාරින්ට රුපියල් 15,000 දීමනාවක් ශෙන්න තීන්දු කරලා
තිබුණා. නනතාව බලාශගන හිටියා, ඒක හම්බ ශවි කියලා. ෙැන්
ඒවා ගැන කථාවක්වත් නැහැ.
සහනාධ්ාර ගැන කියනවා නම්, රුපියල් බිලියන 73ක
සහනාධ්ාර ශම් අය වැශයන් අඩු කරලා තිශබනවා. රුපියල්
බිලියන 73ක්, ඒ කියන්ශන් රුපියල් ශකෝටි 7,300කින් සහනාධ්ාර
අඩු කරලා තිශබනවා. හැබැි ශම් අය වැශයන් ශමශහම කියා
තිශබනවා:
"බදු ශහෝ විනිමය පාලන නීතිවලින් මිදීම සඳහා ශේශීයව ශහෝ විශේශීයව
සඟවා තබාශගන ඇති මුෙල් රශේ අභිවතේධියට ශයොෙවන ශලස එම
වයාපාරිකින්ශගන්ෙ මම ඉල්ලා සිටිනවා. ශම් අය වැශයන් සලසා ඇති ඕනතම
ආශයෝනනයක් සඳහා එශසේ මුෙල් ශයොෙවන වයාපාරිකයන්ට පිළිගත් දවුරුම්
රකා යක්...".

ශම්ක තමි ශහොඳම තත්ත්වය. මම කිව්ශව් ඒකි.
ඒ
කියන්ශන් දවුරුම් රකා යක් දීලා ඒ සල්ලි ශගශනන්න පුළුවන්.
ශමන්න ශම්වාට තමි කිව්ශව්, තමන්ශේ නාවාරම්කාර හිත
මිතුරන්ට බදු සහන ශෙනවා කියලා. අපට සැකයක් ඇති ශවනවා,
ශම්කටත් ඒ බදු සහනය අරශගන එන්න හිතනවාෙ කියලා.
ශම් මශේ අශත් තිශබන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුශව් research
journal එකක්. ශම්ශක් තිශබන ශකොටසක් මම කියවන්නම්.
ශම්ශක් කියා තිශබනවා, හදසි ආපො අවස්ථාවලදී නනතාවශේ
සුබසාධ්නය සඳහා ලැශබන විශේශීය සහ ශේශීය ආධ්ාර
කළමනාකරණශේ ඇති වූ වං ා සහ අක්රමිකතා ගැන. ශකොි
කාලශේෙ? සුනාමි ආපු ශවලාශව්.
"විශ ේෂශයන්ම 2004
ශෙසැම්බර් මස ශ්රී ලංකාව මුහුණ දුන් බිහිසුණුම ශේෙවා කය,
සුනාමි ශේෙවා කයි. ඒ සඳහා ශමරටට ලැබුණු විශේ ආධ්ාර
කළමනාකරණශේ සිදු වී ඇති අක්රමිකතා පහත සඳහන් කරුණු
මන්න් පැහැදලි ශව්."
විශේ වලින් ඇවිල්ලා ශකෝටි 24,153ක් ශෙන්න ශපොශරොන්දු
ශවලා තිශබනවා. හැබැි, හම්බ ශවලා තිශබන්ශන් ශකෝටි
12,221ි. ඒශකන් වියෙම් කරලා තිශබන්ශන් ශකෝටි 6,851ි.
ශකෝටි 5,400කට ශවච් ශෙයක් නැහැ. ශකෝටි 5,400ක් කියන්ශන්
බිලියන 54ක්. අන්තිම කාලශේ ශම් ශකෝටි 5,400 ''සුදු'' කර
ගන්න හෙනවාෙ ෙන්ශන් නැහැ. ශමන්න ශම්වා ගැන තමි අපට
ර ්න තිශබන්ශන්. ශම්වා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව් research journal
එශක් තිශබන්ශන්. එම නිසා තමි හිර ශගෙර යන්න ඕනත
එක්ශකනා නනාධිපති කළා කියලා හිටපු අ්රවිනි ් යකාරවරයා
කිව්ශව්. ශමන්න ශම්වා ගැන තමි ර ්න තිශබන්ශන්. හැබැි,
"යහපාලන ආණ්ඩුකරණශයහි ආර්ිකක ආසානාසිය" කියලා
ශපොතකුත් ගහලා, අශ්ත බන්දුල ගුණවර්ධ්න මැතිතුමා. කවුෙ,
ආර්ිකකයට ශමශහම කශළේ? මහින්ෙ රානපක්ෂ මැතිතුමා 2005දී
බලයට එේදී ණය ශකෝටි 2,22,000 ි; ඒකපුේගල ණය රුපියල්
95,000ි. එතුමා 2014දී නැවත ආණ්ඩුව භාර ශෙනශකොට ණය
ශකෝටි 7,50,000ි. එතශකොට ඒක පුේගල ණය රුපියල්
3,90,000ි. එක්ශකශනක් ණය ශවලා තිශබනවා, රුපියල්
3,90,000ක්. 2005දී එක් ශකශනක් ණය ශවලා තිබුශණ් රුපියල්
95,000ි. එතුමා ආශයත් අපට බලය ශෙේදී රුපියල් 3,90,000
එක් ශකශනක් ණයි. සමස්ත ණය රමාණය ශකෝටි 13,00,000ි.
අෙ වනශකොට ශකෝටි 14,20,000ක් ණයි. අවුරුේෙි රට පාලනය
කශළේ. අෙ ශවේදී ණය රමාණය කීයෙ? එක්ශකශනක් ණයි,
රුපියල් 6,50,000ක්. අපි ඒ ශගොල්ලන්ට ශෙේදී ඒ ගණන තිබුශණ්
රුපියල් 5,90,000ක. ලංකා ඉතිහාසශේ වැඩිම ණය ටික ගන්නවා.
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2015 ඉඳලා 2019 ෙක්වා ණය අරශගන තිබුශණ් රුපියල් ශකෝටි
5,00,000ි. එනම් රුපියල් බිලියන 5,000ි. හැබැි ශම් අවුරුදු
ශෙකට රුපියල් බිලියන 5,829ක් ණය ගන්නවා. ඒ කියන්ශන්
ශකෝටි 5,82,900ක ණය අරශගන තිශබනවා.
ඒ, ශම් අවුරුදු ශෙකට විතරක් ගත්ත රමාණය. ශම් විධියට ණය
ගත්තාම රටට ශමොකෙ ශවන්ශන්?
අපි ගණන් බලා තිශබන විධියට, ශමශහම ණය ගත්ශතොත්
2024 වසශර් ශගෝාාභය රානපක්ෂ මැතිතුමාශේ යටර කාලය අවසන්
ශවේදී එක් පුේගලශයක් රුපියල් ෙසලක්ෂයක් විතර ණය ශවනවා.
සාමානයශයන්, හැම අවුරුේෙකම ආණ්ඩුවක් ණය ගන්ශන් ණය
වාරිකයටි, ශපොලියටි සමාන මුෙලක් ශහෝ ටට අඩු මුෙලක්.
එශහම නැත්නම්, රානය ශසේවා වියෙම්වලට වඩා අඩු මුෙලක්.
2019දී ශසේවා වියෙම්වලට වඩා අඩු මුෙලක් තමි ණය ව ශයන්
අරශගන තිබුශණ්. 2019දී ශසේවා වියෙම රුපියල් ශකෝටි
237,000ි, ණය ශලස ගත්ශත් රුපියල් ශකෝටි 215,000ි. නමුත්
අෙ ශවනශකොට තත්ත්වය ශමොකක්ෙ?
2020 සහ 2021 වර්ෂවලට අොළ ඒ විස්තර මා ළඟ තිශබනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 2020 වර්ෂශේ ශසේවා වියෙම්
සඳහා වැය වන්ශන් රුපියල් ශකෝටි 253,000ි. හැබැි රුපියල්
ශකෝටි 283,000ක් ණය ගන්නවා. ඒ කියන්ශන්, ශසේවා වියෙම්වලට
වඩා ණය අරශගන තිශබන බවි. ණය වාරිකයටි, ශපොලියටි
වඩා ණය ගන්නවා. ශම් වසශර් රුපියල් ශකෝටි 297,000ක් ණය
ව ශයන් ගන්නවා. 2021 වසශර් ශසේවා වියෙම් ශලස විසර්නන
පනශත් සඳහන්ව තිශබන්ශන් රුපියල් ශකෝටි 267,000ි. නමුත්,
ටටත් වඩා ණය ගන්නවා. ණය වාරිකය සහ ශපොලිය රුපියල්
ශකෝටි 216,000ි. නමුත්, රුපියල් ශකෝටි 297,000ක් ණය ශලස
ගන්නවා. ඒ විධියට ණය අරන් ණය මත යැශපන්න ගිශයොත් අපට
ශමොකෙ ශවන්ශන්? ඒකි මම කිව්ශව්, ගන මිතුරන්ට බදු සහන
ශෙනවා, තමන්ශේ කලු සල්ලි සුදු කර ගන්න බදු සහන ශෙනවා,
හැබැි සාමානය නනතාවට පැටශවන්ශන් ණය බර විතරි කියලා.
ශම් විධියට ණය ගත්ශතොත් එක් පුේගලශයකුශේ ණය බර වැඩි
ශවනවා. අනිවාර්යශයන්ම ඔබතුමන්ලාට එම ණය දගටම ගන්න
සිේධ් ශවනවා. ඔබතුමන්ලා අය වැය කථාශව් එක ශෙයක් කියලා
සංඛ්යා ශල්ඛ්නවල තව ශෙයක් සඳහන් කරනවා. ගරු හර්ෂ ෙ
සිල්වා මන්ත්රීතුමා ඒ ගැන පැහැදලි කළා. නිෙහසින් පසුව ලංකා
ඉතිහාසශේ පළමු වතාවට අෙ ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනය අඩු ශවලා
තිශබනවා. අය වැය පරතරයත් සියයට 10ට වඩා අඩුශවලා
තිශබනවා කියනවා. ෙැන් ඒවා හංගන්න හෙනවා.
ශම් සියලු සංඛ්යා ශල්ඛ්න වැරැදි. 2019දී ෙළ ශේශීය
නිෂ්පාෙනය රුපියල් ශකෝටි 1,500,000ි කියලා සඳහන් කර
තිශබනවා. අය වැය පරතරය සියයට 10 වඩා අඩු කර ගන්න,
2016දී ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනය රුපියල් ශකෝටි 1,600,000ක්
තිබුණා කියලා සඳහන් කරලා තිශබනවා. 2017 වසශර් ෙළ ශේශීය
නිෂ්පාෙනය රුපියල් ශකෝටි 1,700,580ක් ශලස හෙලා, ඒ ගණන
අුවව තමි අය වැය පරතරය සියයට 8.9ක් කියලා හෙලා
තිශබන්ශන්. ආර්ිකකය ඍණ ශවලා තිබියදී ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනය
වැඩි ශවන්ශන් ශකොශහොමෙ?
2020 පළමුවන කාර්තුශව් ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගය සියයට
ඍණ 1.7ි. ශෙවැනි කාර්තුශව් ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගශේ ෙත්ත
තවම දීලා නැහැ. කාර්තු ශෙකක් පිට පිට ආර්ිකකය ඍණ වුශණොත්
ඒ රට ආර්ිකක අවපාතයට යනවා. ෙැන් ඒක ශවලා තිශබන්ශන්.
එශහම ශවලා තිබියදී, ඒක කියන්ශන් නැතිව, 2021 ආර්ිකක
වර්ධ්න ශව්ගය සියයට 5ි කියලා, ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනය රුපියල්
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ශකෝටි 1,758,000ක් කියලා ශබොරු අගයක් ෙමලා, අය වැය
පරතරය සියයට 8.9ක් ශලස ශපන්වා තිශබනවා. ඒක
සම්පූර්ණශයන්ම වැරැදි. ග්රීසියත් ඒ විධියටම කළා. ග්රීසිය
ශලෝකයට ශබොරු ෙත්ත ශපන්වලා ශමොකෙ වුශණ්? ෙැන් ග්රීසිය
කඩා වැටිලා තිශබශන්න්. වර්තමාන ආණ්ඩුශව් මුෙල් රානය
ඇමතිවරයා තමි ඒ කාලශේ ග්රීසිශේ Bonds ගත්ශත්. ග්රීසිය කඩා
වැශටේදී අශ්ත ශසේවක අර්ථසාධ්ක අරමුෙලින් ඒ Bonds අරශගන
ශමොකෙ වුශණ්? ඒ සල්ලිවලට සිේධ් වූ ශෙයක් නැහැ.
ශලෝකශේ ණය බර වැඩිම රට නපානයි. ඔවුන් ෙළ ශේශීය
නිෂ්පාෙනශයන් වි ාල පංගුවක් ණයි. හැබැි, ඒ ශගොල්ලන්ට
ර ්නයක් නැහැ. ආොයම තිශබනවා ශන්. නපානය ණය වාරිකයි
ශපොලියි ශගවන්න වැය කරන්ශන් ආොයමින් සියයට 25ි. අපට
ශමොකෙ ශවලා තිශබන්ශන්? අපට සියයට 90ක් යනවා, ණය
වාරිකයි, ශපොලියි ශගවන්න. අපට රනශේ ආොයම මද. අශ්ත
ආොයමින් වි ාල රමාණයක් ණය ශගවන්න වැය ශවනවා. ශම්ක
තමි තිශබන ර ්නය. හැම ශේකටම ණය ගන්නවා. ශම් විධියට
ණය ගත්ත ආණ්ඩුවක්, අපට කියනවා, 'ඔබතුමන්ලාශේ රනය
ණය ගත්තා' කියලා.
2015දී අපි ආණ්ඩුව ගන්නශකොට අශ්ත රශේ ෙළ ශේශීය
නිෂ්පාෙනය රුපියල් ශකෝටි 1,030,000ි. අපි ඔබතුමන්ලාට රට
බාර ශෙනශකොට ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනය රුපියල් ශකෝටි
1,500,000ි.
ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනය රුපියල් ශකෝටි
500,000කින් වැඩි කරලා තමි අපි රට බාර දුන්ශන්. ෙැන්
ඔබතුමන්ලා අවුරුේෙක් රට පාලනය කළා. ෙළ ශේශීය නිෂ්පාෙනය
තවමත් ශකෝටි 1,500,000න් ඉහළට ගන්න පුළුවන් වුණාෙ? බැරි
වුණා. ශමොකෙ, ඍණ ආර්ිකකයක් ශන්, තිශබන්ශන්.
ඔබතුමන්ලාශේ ආණ්ඩු කාලශේම තමි ලංකාශව් ඍණ ආර්ිකක
ඇති වුශණ්. න්ද්රිකා මැතිනියශේ කාලශේ ඍණ ආර්ිකකයක්
තිබුණා. ෙැන් ශගෝාාභය නනාධිපතිතුමාශේ කාලශේ ඍණ
ආර්ිකකයක් තිශබනවා.
මහ ශලොකුවට කත ගහනවා, "රශේ නනතාවට වැඩ කරනවා",
"නනතාවශේ එකම වීරයා", "එක රටක් - එක නීතියක්" කියලා.
එක රටක්, එක නීතියක් නම් පිල්ශලයාන් මන්ත්රීතුමා ගිහිල්ලා
විවතත කිරීශම් උත්සව පවත්වන්ශන් ශකොශහොමෙ? එතුමා ඉන්ශන්
හිශර් ශන්. මඩකලපුශව් මන්ත්රීවරු ඒ ගැන ෙන්නවා ඇති. හිශර්
ඉන්න මන්ත්රීවරශයකුට එශහම කරන්න පුළුවන්ෙ? එක රටක්, එක
නීතියක් කියලා තමි බලයට ආශව්. නමුත් ෙැන් එශහම ශවලා
තිශබනවාෙ? පාර්ලිශම්න්තු වරරසාෙ අුවව, හිශර් ඉන්න
මන්ත්රීවරශයකුට එන්න පුළුවන් පාර්ලිශම්න්තුවට විතරි. එතුමා
දස්ත්රික් සංවර්ධ්න කමිටුශව් සභාපති පුටුශව් ඉඳගන්ශන්
ශකොශහොමෙ? මම ශම්ක රසිේධිශේ අහනවා. අශ්ත ගරුතර
ස්වාමීන් වහන්ශසේලා එකතු ශවලා ශම් ආණ්ඩුවට බලය දුන්නා,
"එක රටක් - එක නීතියක්" කියලා. එශහම නම්, එක රටක් - එක
නීතියක් තිශබන්න ඕනත. නමුත්, එශහම එකක් නැහැ. අෙ මට
ස්වාමීන් වහන්ශසේ නමකශගන් ආරංචියක් ආවා, කිරිමණ්ඩල
මාවශත් අක්කර පහි ගණනක් ලක්ෂයකට බදු දීලා කියලා. ඒ
ගැන විස්තර ඔක්ශකෝම අපි ඉස්සරහට පාර්ලිශම්න්තුශව්දී
කියන්නම්. ශම්වා ශමොනවාෙ? තවත් තිශබනවා. කැලත එළි
කරනවා.
අශ්ත අය වැය කථාවල ශබොරු තිශබනවාය කිව්වා. මම ශම්
අය වැශේ තිශබන එක ශබොරුවක් කියන්නම්. ශම් අය වැශයන්
මහා මාර්ග කිශලෝමීටර 50,000කට මුෙල් ශවන්කර තිශබනවා.
ශවන්කර තිශබන්ශන් කීයක්ෙ? රුපියල් මිලියන 20,000ක්. ඒ
අුවව, එක කිශලෝමීටරයක් හෙන්න රුපියල් ලක්ෂ 4ි.
මහාමාර්ගයක කිශලෝමීටරයක් කාපේ කරන්නත් රුපියල්
18,000,000ක් ශහෝ 20,000,000ක් වැයවනවා. ශමවර එක
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කිශලෝමීටරයකට රුපියල් ලක්ෂ 4ක් ශවන්කර තිශබනවා. පාලම්
10,000ක් හෙන්න රුපියල් මිලියන 7,000ක් -ශකෝටි 700ක්ශවන්කර තිශබනවා. එක පාලමක් හෙන්න රුපියල් ලක්ෂ 7ි.
රුපියල් ලක්ෂ 7කින් පාලමක් හෙන්න පුළුවන්ෙ? මම නිශයෝනනය
කරන ආසනශේ මම පාලම් 10ක් හැදුවා. එක පාලමක වියෙම
රුපියල් ලක්ෂ 360ි. ඉතින් ශමොන තරම් ශලොකු ශබොරුවක්
කියලාෙ ශම් රශේ නනතාව රවටන්ශන්? කිශලෝමීටර 50,000කට
රුපියල් මිලියන 20,000ක් ශවන්කර තිශබනවා. රුපියල් ලක්ෂ
4කින් එක කිශලෝමීටරයකට තාර ෙමන්නත් බැහැ. නනතාව
රවටන ඒවා තමි ශම් කරන්ශන්. ශමශහම කර කර හැම
ශවලාශව්ම නාතිවාෙය අවුස්සා, ආගම්වාෙය අවුස්සා බලයට එන
අයට ශවන ශේ ශමොකක්ෙ කියලා අනිවාර්යශයන්ම නනතාව
ෙන්නවා. ටශේ - ශපශර්ො 'post' එකක් ෙමා තිශබනවා මම ෙැක්කා,
'ඇශමරිකාව වාශේ රටවල යම් ශකශනකු ශකෝටිපතිශයකු ශවලා
ඒ ශකෝටිපතියා තමි ශේ පාලනයට එන්ශන්, නමුත් අශ්ත රශේ
ශේ පාලනයට ඇවිල්ලා තමි ශකෝටිපතිශයකු බවට පත්වන්ශන්'
කියලා. අශ්ත රශේ ශේ පාලනයට ඇවිල්ලා තමි ශකෝටිපතියන්
බවට පත් වන්ශන්. ඒක නිසා ශේ පාලනයට ඇවිල්ලා
ශකෝටිපතියන් බවට පත් වූ අය තමි රශේ මහනන මුෙල් වං ා
කරලා තිශබන්ශන්. ශමන්න ශම්වාට ෙඬුවම් ශෙන්න ඕනත. ශම්ශක්
වැරැේෙ අපි භාර ගන්න ඕනත. අපට අවුරුදු පහක ආණ්ඩුවක්
තිබුණා. අශ්ත අය කිව්වා, "අපි ආවාම ුවඹලා ශබ්රන්නම්, ුවඹලා
ආවාම අප ශබ්රපල්ලා" කියලා. ඒ නයාය මත අන්තිමට ශම් ර ්න
ඇති වුණා. එශහම නැත්නම් ශම් ශබොශහෝ අය ඇප පිට තමි
ඉන්ශන්. ශම්වාට තීන්දු ශනොගැනීශම් වගකීම අපි භාර ගන්න ඕනත.
ශම්වා කියේද- [බාධ්ා කිරීම්] ඇත්ත කියේද ර ්න. [බාධ්ා කිරීම්]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මම නිහඬවනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා
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විශ ේෂශයන්ම විපක්ෂශේ කථා අහේද අපට ශත්රුම් ගියා,
පසුගිය අවුරුදු හතරහමාර ඇතුශළේ එතුමන්ලාට ඒ හඬ තිබුණා
නම්, අෙ එතුමන්ලාට ආණ්ඩුව කරන්න තිබුණු බව. රනිල්
වික්රමසිංහ මහතා ඉදරිපිට ඔය විධියට කථා කරලා තිබුණා නම්,
මහ බැංකුව ශකොල්ල කත ශවලාශව් ඔය විධියට අශ්ත
මන්ත්රීතුමන්ලාට ගණන් හිලව් ශපන්වා දීලා අවුරුදු 10දී ශමපමණ
පාඩුවක්, අවුරුදු 20දී ශමපමණ පාඩුවක්, අවුරුදු 30දී බිලියන
ගණනක පාඩුවක් ශවනවා කියලා කියන්න තමුන්නාන්ශසේලාට ඒ
කාලශේ ක්තිය හා දධ්ර්යය තිබුණා නම්, තමුන්නාන්ශසේලාට
අෙ ආණ්ඩුවත් තියාශගන ආණ්ඩුව පැත්ශත් වාඩිශවලා ඉන්න
තිබුණා. තමුන්නාන්ශසේලාට අවුරුදු හතරහමාශරන් යන්න සිේධ්
වුශණ් ඇි? බලය අරශගන මාස ශෙකක් යන්න කලින්, එො ඒ
බලය ගත් හිටපු අගමැතිතුමා ඒ කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු ශවලා
මහ බැංකුව ශකොල්ල කතව නිසා.
මහ බැංකුව ශකොල්ලකතම සුළු සිේධියක් ශනොශවි. අෙ මම
ෙැක්කා ගරු හර්ෂ ෙ සිල්වා හිටපු අමාතයතුමා රං ශේ ආර්ිකකය
ගැන, ඇශමරිකාශව් ආර්ිකකය ගැන, බ්රිතානයශේ ආර්ිකකය ගැන
කථා කළ ආකාරය. නමුත් ඒ කිසිම පාලකශයක් ආණ්ඩු බලය
අරශගන මහ බැංකුව ශකොල්ලකතශව් නැහැ. ශමශහේ තමි 2015දී
ඒක සිේධ් වුශණ්. රටක මහ බැංකුව ශකොල්ලකතවා කිව්වාම,
එතැනම ශකොල්ලයක් සිේධ් වුණා කිව්වාම, ඒ රශේ ආර්ිකකය
ගැන වි ්වසනීයත්වයක් ඇති ශවිෙ? එම වි ්වසනීයත්වය එොම
බිඳ වැටුණා. එො අලි, ශකොටි, සීුව හවුල් ශවලා හිටියා. ශහළ
උරුමශේ "PCR" පවා එො දූෂණ විශරෝධී කමිටු අස්ශසේ හිටියා.
සීුවශව් "AKD" පවා එො දූෂණ විශරෝධී කමිටු අස්ශසේ හිටියා.
හැබැි, ඒ කවුරුවත් මහ බැංකු වං ාවට විරුේධ්ව ව නයක්වත්
කථා කශළේ නැහැ, මුනිවත රකිමින් සිටියා. එො ඒවා ගැන හරියට
කථා කරලා තිබුණා නම්, අෙ තමුන්නාන්ශසේලාට ශම් පැත්ශත්
ඉන්න තිබුණා. මුලින්ම ආර්ිකකයට රහාරය එල්ල වුශණ් එොි.

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ශමොහමඩ් මුසම්මිල් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක
කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 2.11]

ගු නමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා

ටට පසුව තමුන්නාන්ශසේලාශේ ශනොසැලිකිලිමත් ශෆේල්
ආණ්ඩුවට බුේධි අං 97 වතාවක් කියා තිබියදීත් පාස්කු ඉරිො
එල්ල වුණු රහාරය වළක්වා ගන්න බැරි වුණා. ශම් ආර්ිකකයට
එල්ල වුණු ශෙවන ෙැවැන්තම රහාරය තමි පාස්කු රහාරය. ඒ
වාශේම අපි ෙන්නවා, ශගෝලීය ශකොවිඩ් වසංගතය නිසා පසුගිය
මාස ෙහයක වාශේ කාලය ඇතුළත වි ාල අභිශයෝගයක් අශ්ත
ආර්ිකකයට එල්ල වුණු බව.

(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2021 අය වැය විවාෙශේ
මංගල දනශේදීම අෙහස් ෙැක්වීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම
සතුටුවනවා. ඒ වාශේම ශම් රටට සාමය උො කිරීශම් අභීත තීන්දුව
ගත් හිටපු නනාධිපති, අශ්ත වත්මන් අගමැති මහින්ෙ රානපක්ෂ
මැතිතුමාට සුබඋපන් දනයක් ශව්වා කියා අපි රාර්ථනා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2020 වර්ෂය කියන්ශන් ශම්
රටට පමණක් ශනොශවි, මුළු මානව සංහතියටම ශම් සියවස තුළ
මුහුණ ශෙන්න සිදු වූ ෙැවැන්තම ශමන්ම තියුණුතම අභිශයෝගයට
මුහුණ ශෙන්න වූ වර්ෂයක්. එම අභිශයෝගයට මුහුණ දී තිශබන
ශමොශහොතක තමි අපි ශම් අය වැය විවාෙය පවත්වන්ශන්. මීට
කලින්
අපි
ෙන්නවා,
අතිගරු
ශගෝාාභය
රානපක්ෂ
නනාධිපතිතුමාශේ සහ මහින්ෙ රානපක්ෂ හිටපු නනාධිපතිතුමාශේ
සුසංශයෝගශයන් ත්රිවිධ් හමුොව ඒක රාශි කර ශගන ඇසට
ශපශනන සතුරා මර්ෙනය කරලා -ත්රස්තවාෙය මර්ෙනය කරලා- ශම්
රටට සාමය ශේන්න පුළුවන් වුණු බව. අෙ ඇසට ශනොශපශනන
ෙැවැන්ත අභිශයෝගයකට අපි මුහුණ දීලා සිටින ශවලාශව්, ඒ ඇසට
ශනොශපශනන සතුරා හමුශව් ශම් රට මුොගැනීශම් ෙැවැන්ත
වගකීමකින් යුතුව ඒ අභිශයෝගයට ශගෝාාභය - මහින්ෙ
සුසංශයෝගය මුහුණ දීලා තිශබනවා.

ඒ නිසා ශ්රී ලංකාශව් ආර්ිකකය පිළිබඳව, ශමවර අය වැය
පිළිබඳව විවාෙ කරන ශම් අවස්ථාශව්දී අපි සඳහන් කරන්න ඕනත,
ත්රිවිධ් රහාරයකට ලක් වුණු ආර්ිකකයක් තමි අපට භාර ගන්න
සිේධ් ශවලා තිශබන්ශන් කියන එක. ශතවතාවක් රහාරවලට ලක්
වුණු ආර්ිකකයකින් තමි අපට පටන් ගන්න සිේධ් ශවලා
තිශබන්ශන්. එශසේ ත්රිවිධ් රහාරයකට ලක් වුණු ආර්ිකකය යළි
start කිරීශම්, නවයකින් යළි ආරම්භ කිරීශම් අභිශයෝගය තමි
ශමවර අය වැය ඇතුශළේ විෙහා ෙක්වන්ශන්. එශහම නැත්නම්
නරකාදයට -අපායට- ගිය ආර්ිකකය යළි මිහිපිටට ශගන ඒම තමි
ශමවර අය වැශේ සැලැස්ම ශවන්ශන්. එශහම නැතුව අපට ශම්
ආර්ිකකය ස්වර්ගයට ශගන යන්න බැහැ. තමුන්නාන්ශසේලා
ආර්ිකකය මිහිපිට තබා තිබුණා නම් ස්වර්ගයට ශගන යන්න
තිබුණා. තමුන්නාන්ශසේලා නරකාදයට ශගන ගිය ආර්ිකකය,
මිහිපිටට ශගන ඒශම් සැලැස්ම, ඒ අය වැය තමි ශම් ඉදරිපත් කර
තිශබන්ශන්.
ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම කියන්ශන් අවුරුදු පහක සැලැස්මක්. එහි
ආරම්භක ශකොටස, පළමුවැනි අවුරුේෙ තමි ශමවර අය වැය
ඇතුළත විෙහා ෙක්වන්ශන්. අපි ෙන්නවා, post-traumatic growth,
එශහම නැත්නම් ප ් ාත් වයසන වර්ධ්නය ගැන. වයසනයකින්
පසුව ඇති කර ගත යුතු ඒ වර්ධ්නය අපි ෙැනට අශ්ත රශේ ක්ශෂේත්ර
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ගණනාවකම ක්රියාත්මක කරමින් පවතිනවා. පැරණි කියමනක්
තිශබනවා, 'සතම කළු වලාවක් අස්ශසේම රිදී ශර්ඛ්ාවක් ශපශනන්න
තිශබනවා' කියලා. ශම් ශකොවිඩ් වසංගතය ඇතුශළේත්, මහ බැංකුව
ශකොල්ල කාලා තිබියදීත්, පාස්කු දන රහාරය එල්ල වී තිබියදීත්,
ඒවා තුළින් වැටුණු ආර්ිකකය ඇතුශළේ අපි රිදී ශර්ඛ්ාවක් ශසොයා
ශගන ශේශීය නිෂ්පාෙකයා, ශේශීය ශගොවියා, ශේශීය
කර්මාන්තකරුවා, ශේශීය වයවසායකයා නඟා සිටුවීශම් ෙැක්මක්,
ඉලක්කයක් තබා ගනිමින් යන අය වැයක් තමි ශමවර ඉදරිපත්
කර තිශබන්ශන්. අපි ශම් කළු වළාව අස්ශසේ රිදී ශර්ඛ්ාව ශසොයා
ගන්නවා. එපමණක් ශනොශවි.
ශකොවිඩ් අභිශයෝගය ඇතුශළේ ආර්ිකකය යළි ශගොඩනඟා
ගැනීශම් ෙැවැන්ත ක්රියාකාරිත්වයක් සඳහා අපි උත්සාහ කරමින්
සිටිනවා. ඒ වාශේම අපි ෙන්නවා, නව සාමානයකරණ - new
normal - ශලෝකයක තමි අපි ඉන්ශන් කියන එක. එතශකොට
පැරණි ශලෝකයට වඩා ශවනස් ක්රියාකාරිත්වයක් අශපන්
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. අපරාශේ කියන්න බැහැ, අශ්ත විපක්ෂය
නම් පරණ විපක්ෂයම තමි. එො යුේධ්ය පැවැති කාලශේ හිටපු [බාධ්ා කිරීමක්] හැබැි, ශෆොන්ශසේකා මැතිතුමා විතරි යුේධ්ය
කාලශේ ශම් පැත්ශත් හිටිශේ. ෙැන් එතුමා ඒ පැත්ශත් ඉන්නවා. ඒ
ගැන මම කථා කරන්න කැමැති නැහැ. අශනක් සියලුශෙනා යුේධ්ය
පැවැති කාලශේත් ශම් විධියටම තමි හැසිරුශණ්; යුේධ්ය පැවැති
ශව්ලාශව්ත් ශම් විධියටම තමි අපහාස කශළේ; ඒ යුේධ්ය පැවැති
කාලශේත් අශ්ත ආර්ිකකය පිළිබඳව නාතයන්තරය තුළ පවතින
වි ්වසනීයත්වය බිඳ ශහළීම සඳහා ශම් විධියටමි කථා කශළේ.
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විශ ේෂශයන්ම ශම් single-use plastics අපි පාවිච්චි කරනවා විවිධ්
ඇසුරුම් සඳහා. Sachets සඳහා, ්තලාස්ටික් ඇසුරුම් සඳහා, බිස්කේ
කවර සඳහා යනාදී ව ශයන් විවිධ් අවස්ථා සඳහා පාවිච්ච්
කරනවා. ඒ පාවිච්චි කරන ඒවා පරිසරයට මුො හැරීශමන් වි ාල
වයසනයක් ශවනවා. ශම් ්තලාස්ටික් තහනම් කිරීමත් එක්ක
්තලාස්ටික් ශවුවවට ආශේ ක
අලුත් වයාපාරික අවස්ථා
නිර්මාණය ශවලා තිශබන බව අපි ෙකිනවා. අපි ෙන්නවා, ශම් අය
වැය ඇතුශළේ ඒ හරහා තරුණ වයවසායකයන්ට අවස්ථාවක්
නිර්මාණය කර තිශබනවා කියලා. ඒ තරුණ වයවසායකයන්ට
පරිසර හිතකාමි වයාපාරික අවස්ථා හො ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා
අව ය දරි දීමනාව ගැන ශමම අය වැය ඇතුශළේ කථා කරලා
තිශබනවා. ශම් හැශමෝම කථා කරන්ශන් ශම් අය වැය ඇතුශළේ
වයාපාරිකයන්ට බදු සහන දුන්නා කියලාි. ඔව්. ශම් රශේ
වයාපාරික රනාව, ශේශීය වයාපාරිකයා ක්තිමත් කශළොත් තමි
ශම් ආර්ිකකය පණ ගන්වන්නට පුළුවන් කියන වි ්වාසය අපට
තිශබනවා.
ශම් අය වැය කාශලෝචිත අය වැයක්; වසර 5ක දගු ගමනක
ආරම්භක අය වැයක්. ශම් සඳහා අශ්ත පූර්ණ සහශයෝගය
තිශබනවා. ශම් අය වැය ශගන ඒම ගැන අශ්ත අගමැතිතුමාට
ර ංසා කරමින් මශේ ව න ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ශබොශහොම
ස්තුතිි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

අපි ෙැක්කා, සංඛ්යා ශල්ඛ්නවල පරස්පරතා ඉදරිපත් කළ
ආකාරය. විපක්ෂශේ තමුන්නාන්ශසේලාට ඒවා මැජික් වාශේ
ශපශනන්න පුළුවන් බව අපි ෙන්නවා. හැබැි, ඔබතුමන්ලාට
මැජික් වාශේ ශපශනන ශේවල් ඉටු කරලා ශපන්වපු අතීතයක්
තිශබන රනයක් තමි අපි. ඔබතුමන්ලාට ජීවිශත් හැම ොම මැජික්
ශවලා තිබුණා, 'අධිශව්ගී මාර්ග'. හැබැි, පසුගිය කාලශේ අපට
අධිශව්ගී මාර්ග හෙන්න පුළුවන් වුණා. ඔබතුමන්ලාට හැම ොම
මැජික් ශවලා තිබුණා, ශම් රශේ සාමය උො කිරීම. ඒ සාමය ඇති
කරන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ශසේලා මැජික්
විධියට ෙකින ශේවල් සතය ශලස කරන්න පුළුවන් රනයක් තමි
අපට තිශබන්ශන්.

ගරු නිමල් පියතිස්ස මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක
කාලයක් තිශබනවා.

ඒ වාශේම අපි ශම් ටිකත් කියන්න ඕනත. තමුන්නාන්ශසේලා
ශම් කථා කරන්ශන් ශ්රී ලංකාශව් පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ වුණාට
අපට ශහොඳට ශත්ශරන බව, ශම් රටට එන්න ඉන්න
ආශයෝනකයාශේ වි ්වසනීයත්වය නැති කිරීශම් සැලැස්ම තමි අෙ
විපක්ෂය දයත් කරලා තිශබන්ශන් කියන එක.

2021 අවුරුේෙට අොළව එහි මූලික අන්තර්ගතය ගත්ශතොත්
ඇස්තශම්න්තුගත රනශේ ආොයම රුපියල් බිලියන 1,961ක්
විධියටත්, මුළු වියෙම රුපියල් බිලියන 3,525ක් විධියටත් තමි
තිශබන්ශන්. ඒ අතරින් ආොයම් වියෙම් පරතරය විධියට රුපියල්
බිලියන 1,564ක් තිශබනවා. මීට අොළව තමි 2021ට අොළ
සමස්ත අය වැය ශල්ඛ්නය සකස් ශවලා තිශබන්ශන්.

ශම් රශේ ආශයෝනකශයකුට ශම් ශකොවිඩ් වසංගතය තුළින්
ශහෝ ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ වි ්වසනීයත්වයක් ශගොඩනැන්ලා
තිශබනවා නම් ඒ වි ව
් සනීයත්වයට පහර ගැසීශම් සැලැස්මට අෙ
ශම් විපක්ෂය ඒකාබේධ්ව ක්රියාත්මක ශවනවා. ඒ සැලැස්ම අපට
පැහැදලිි. එො යුේධ්ය කාලශේදීත් තමුන්නාන්ශසේලා කශළේ ඒක.
නමුත් අපි ්රාමීය ආර්ිකකය ක්තිමත් කර ගනිමින්, ආශයෝනන
අවස්ථා පුළුල් කර ගනිමින්, නරකාදයට ශගන ගිය ආර්ිකකය
මිහිපිටට ශගන ඒශම් සැලැස්මක් නැවත ක්රියාත්මක කරමින්
යනවා.
තමුන්නාන්ශසේලා
ෙන්නවා,
විශ ේෂශයන්ම
පරිසර
හිතකාමින්ශේ වි ාල ඉල්ලුමක් තිබුණා කියලා, single-use
plastics සම්බන්ධ්ශයන්. ශම් ්තලාස්ටික් සම්බන්ධ්ව පසුගිය
ෙවසක මම පාර්ලිශම්න්තුශව්ද ර න
් යක් ඇහුවා. ඒකට අශ්ත අජිත්
නිවාබ් කබ්රාල් මැතිතුමා උත්තර දුන්නා. වි ාල ්තලාස්ටික්
රමාණයක් අපි රටක් ව ශයන් ආනයනය කරනවා.

[අ.භා. 2.22]

ගු නිමල් ිළයතිසනස මහතා

(ைொண்புைிகு நிைல் பியதிஸ்ஸ)

(The Hon. Nimal Piyathissa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ලබන වසරට අොළව ඉදරිපත්
කරන ලෙ අය වැය ශල්ඛ්නය ටශේ පළමු වරට අශ්ත
අ්රාමාතයතුමා මුෙල් අමාතයතුමා හැටියට ඉදරිපත් කළා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විපක්ෂශේ මන්ත්රීතුමන්ලා ශම්
අය වැය සම්බන්ධ්ව කරුණු ඉදරිපත් කරේද, ශකස් පැශළන තර්ක
ඉදරිපත් කරේද මට ෙැශනන්ශන් හරියට අවුරුදු 20කට වඩා වැඩි
වයසකට හිමිකම් කියන විපක්ෂයක් තමි ශම් කථා කරන්ශන්
කියලා. නැහැ, අවුරුදු හතරහමාරකට එහා ඒ ආර්ිකක
ඔස්තාර්ලාශේම ආණ්ඩුව තමි යහ පාලන ආණ්ඩුව නමින් රට
පාලනය කශළේ. ඉතින් එශහමනම් තිබුණා ශන්,
අපට ශකස්
පැශළන තර්ක ඉදරිපත් කර කර, ගණිත ූ ත්ර එශහට ශමශහට
ශපරළ ශපරළා, සමීකරණ එශහට ශමශහට ශපරළ ශපරළා ඔය
ශෙසාබාන හිස් රලාප ටික කියනවා ශවුවවට පසුගිය වකවාුවව
තුළ, එනම් ගත වූ වසර හතරහමාරක කාලය තුළ ඒ කියන
ශේවල් සජීවී ශලස කරලා ශපන්වන්නම. එශහව් වැඩ බැරි,
අසමත්ම අසමත් ශවච් , ශෆේල්ම ශෆේල් ශවච් ,
නාමික
විපක්ෂයක් එො ආණ්ඩු බලශේ හිටියා. රට කතවා, නාතික
ආරක්ෂාව විනා කළා, මහා නායක හාමුදුරුවරු ඇතුළු මහා
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සංඝරත්නය පීඩනයට ලක් කළා; හඹා යනවා; ෙඩයම් කරනවා;
බන්ධ්නාගාරගත කරනවා. රණ විරුවා හඹා යනවා; ෙඩයම්
කරනවා; බන්ධ්නාගාරගත කරනවා. රටට ආෙරය කරන ශබොශහෝ
නායක - නාිකාශවෝ පසුපස හඹා යන, ෙඩයම් කරන යුගයක් පහු
කරලා තමි අපි ශගෝාාභාය රානපක්ෂ මැතිතුමාශේ නායකත්වය
යටශත් නනතාවාදී ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කශළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය යහ පාලන ආණ්ඩු
කාලය තුළ ධ්නවාෙය තිබුණා; සමානවාෙය තිබුණා; ටළම තිබුණා;
ධ්ර්ම රානය තිබුණා; අන්තවාෙය තිබුණා; මූලධ්ර්මවාෙය තිබුණා;
නාතිවාෙය තිබුණා; සමලිංගිකවාෙයත් තිබුණා; වර්ග වාෙයත්
තිබුණා. ශඩොලර් මත පීනන NGO කාක්ශකෝත් හිටියා. ඔය
ඔස්තාර්ලා සියල්ශලෝම එකට එකතු ශවලා තමි 'ශේම' දුන්ශන්.
ඒ වසර හතරහමාර තුළ මහ බැංකුව ශකොල්ල කතවා; ශම් රශේ
ආර්ිකකය බිමට සමතලා කළා; රශේ නනතාවශේ ආර්ිකකය බිමට
සමතලා කළා. ශම් රට හැම අතකින්ම ඇෙ වැේටුවා; රශේ
සංවර්ධ්නය ඇෙ වැේටුවා; නාතික ආරක්ෂාව නැති භංගස්ථාන
කළා; සහරාන්ලාට ඇවිල්ලා මරාශගන මැශරන ශබෝම්බ පත්තු
කරලා ශම් රට කුඩු පේටම් කරන්න අවස්ථාව හො දුන්නා. 2009
මහින්ෙ රානපක්ෂ මැතිතුමා රශේ නාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කළාට
පස්ශසේ ඔබතුමන්ලාට ඇහුණාෙ, රශේ පුරවැසියන්ට ඇහුණාෙ,
රතිඤ්ඤා කරලක් පත්තු ශවනවා, නාතික ආරක්ෂාව අභිශයෝගයට
ලක් කරලා? අඩු ගාශන් ඒ විධියට රතිඤ්ඤා කරලක සේෙයක්වත්
අපට ඇහුශණ් නැහැ. එශහම නම් කල්පනා කරලා බලන්න, ඒ
වසර හතරහමාරක කාලය තුළ කුමක්ෙ සිදු වුශණ් කියලා.
මහින්ෙ රානපක්ෂ මහත්මයා 2015 නනාධිපතිවරණශයන්
පරානයට පත් වනශකොටත් අශ්ත රශේ ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගය
සියයය 7කට වඩා වැඩි රති තයක පවත්වාශගන ගියා. යහ පාලන
රනය බලශේ හිටිශේ වසර හතරහමාරි. ගරු අශ ෝක් අශබ්සිංහ
මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමන්ලා සංඛ්යා ශල්ඛ්න මහ ශගොඩක් ඉදරිපත්
කළා. නමුත් ඔබතුමන්ලා ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගය සියයට 2.3කට
ඇෙ ෙැම්මා. සියයට 2.3කට! රශේ ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගය සියයට
2.3කට ඇෙ ෙමලා, බිමට සමතලා කරපු කේටිය, ෙැන් ශෙොඩවනවා;
කට මැත ශෙොඩවනවා. ශම්කට තමි කියන්ශන්,-

ගු අනශ්ෝක් අනේසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு அபசொக் அபபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
එො සියයට 2.6ි. ෙැන් කීයෙ?

ගු නිමල් ිළයතිසනස මහතා
(ைொண்புைிகு நிைல் பியதிஸ்ஸ)

(The Hon. Nimal Piyathissa)

ෙැන් තමි අපි හෙන්ශන්.

ගු අනශ්ෝක් අනේසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு அபசொக் அபபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ෙැන් ඍණ 1.6ි!

ගු නිමල් ිළයතිසනස මහතා

(ைொண்புைிகு நிைல் பியதிஸ்ஸ)

(The Hon. Nimal Piyathissa)

අපි රට නැවත ශගොඩනඟනවා. රට නැවත ශගොඩනඟන්න
තමි අපි කටයුතු කරන්ශන්. ඒ ශගොඩනැඟීමට අොළව ස්වශේශික
නනයා ඉලක්ක කරලා, අපි අය වැයක් ඉදරිපත් කර තිශබනවා. ශම්
රනශේ රතිපත්තිය වන "ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම"ට අුවලවලව කටයුතු
කරන්න තමි අපි ශම් අය වැය ඉදරිපත් කරලා තිශබන්ශන්.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඉහත කියපු වර්ගශේ
සියල්ශලෝම එකට එකතු ශවලා හො ගත්ත ආණ්ඩුව හරහා ශම් රට
සම්පූර්ණශයන් බිමට සමතලා කරලා, විනා කළා. එශහව් රටට
තමි ශගෝාාභය රානපක්ෂ මැතිතුමා නනාධිපතිවරයා ශලස පත්
කර ගත්ශත්. ශම් රශේ නනතාව එම තීරණය ගත්තා. ශම් රශේ
රබුේධ්, බුේධිමත් නනතාව තීරණය කළා, බිම් මේටශම් ශගොවි
නනතාව තීරණය කළා, රානය නිලධ්ාරින් සහ ශසේවකශයෝ තීරණය
කළා, රට කම්මුතු කරපු, රට අගාධ්යට ඇෙ වේටපු, පතුළක්
ශනොශපශනන අගාධ්යකට රට ඇෙ වේටපු පාලන තන්ත්රය ශපරළා
ෙමන්නට ඕනත කියලා. එශහම කල්පනා කරලා තමි, රටට කිසිම
වැඩක් ශනොකරපු ඒ රනය පළවා හැරිශේ.
වත්මන් නනාධිපතිතුමා බලයට පත් වනශකොට රට තිබුශණ්
අන්න එශහම වාතාවරණයක. හැම අතකින්ම රට කඩා වැටිලා.
හැබැි, ශම් වනශකොට යම් මේටමකට ශගොඩ එන්න අපට
පුළුවන්කම ලැබිලා තිශබනවා.
අපි ෙන්නවා, ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධ්නය
යටශත් රට පඹ ගාලක පටලවා තිබුණ බව. රශේ ආර්ිකකය පඹ
ගාලක පටලවා තිබුශණ්; පරිපාලනය පඹ ගාලක පටලවා තිබුශණ්.
හැම අතකින්ම පඹ ගාලක පටලවා තිබුණු රටක බලය තමි
ශගෝාාභය රානපක්ෂ මැතිතුමාට ලැබුශණ්. ඒ කණ්ඩායම එකට
එකතු ශවලා විනා කරපු රට, යළි ශගොඩ නඟේදී අපට ශලොකු
වයසනයකට මුහුණ ශෙන්න සිදු වුණා. මුළු ශලෝකයම ශවළාගත්
ශගෝලීය වසංගතයක් ආවා. ඒ මහා ශගෝලීය වසංගතයට
ඇශමරිකාවට මුහුණ දී ගන්න බැරි ශවලා ඉන්නවා; ඉන්දයාවට
මුහුණ දී ගන්න බැරි ශවලා ඉන්නවා; රං යට මුහුණ දී ගන්න බැරි
ශවලා ඉන්නවා; ශකොරියාවට මුහුණ දී ගන්න බැරි ශවලා
ඉන්නවා; ඉතාලියට මුහුණ දී ගන්න බැරි ශවලා ඉන්නවා. අශ්ත
අසල්වැසි රානයය වන ඉන්දයාව, අෙ නන්නත්තාර ශවලා.
හැබැි, ශගෝාාභය රානපක්ෂ මැතිතුමාශේ ර ස්ත
නායකත්වය යටශත්, පරිණත නායකත්වය යටශත් ශකොවිඩ්-19
පළමුවැනි රැල්ල මර්ෙනය කරගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණු බව
අපි ෙන්නවා. ශෙවැනි රැල්ලත් ආවා. ඒ ශෙවැනි රැල්ලත් මර්ෙනය
කිරීම සඳහා අශ්ත රශේ නනාධිපතිතුමාශේ ඉඳලා, අගමැතිතුමාශේ
ඉඳලා, අශ්ත ආණ්ඩුශව් මැති-ඇමතිවරුන්, වගකිව යුතු රානය
නිලධ්ාරින් ඇතුළු සියලුශෙනා 'අපි ශමයට මුහුණ ශෙන්ශන්
ශකොශහොමෙ' කියන ර ්නය විසඳීම සඳහා, එම වසංගතය මර්ෙනය
කිරීම සඳහා එක් එක් ආකාරශේ උපක්රම ශතෝරමින් ඉන්නවා. ඒ
නිසා අපි වි ්වාස කරනවා, අපට ඒ ර ්නය විසඳිය හැකිි කියා.
අපට තිශබනවා, රට පිළිබඳ කැක්කුමක්; රශේ නනතාව පිළිබඳ
කැක්කුමක්. "ශකොශරෝනා වැඩි ශවයන්, වැඩි ශවයන්, වැඩි
ශවයන්! මිය යන රමාණය වැඩි ශවයන්, වැඩි ශවයන්!" කියන
එක තමි මම කලින් කියපු ශම් කල්ලිශේ රාර්ථනාව. ධ්නවාෙය,
සමානවාෙය, ටළම, ධ්ර්ම රානයය, අන්තවාෙය, මූලධ්ර්මවාෙය,
නාතිවාෙය, සමලිංගිකත්වය, වර්ගවාෙය ගැන කියමින් ශඩොලර් මත
පිහිටන යහ පාලන පාර් ්වශේ සියලුශෙනාශේ රාර්ථනාව ඒකි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අන්න ඒ තත්ත්වය ශවනස්
කරලා, ශම් රට රතිනිර්මාණය කළ යුතුි. ඒ පිළිබඳ විවාෙයක්
නැහැ. අපි ශම් විපක්ෂයට කියනවා, ආරාධ්නා කරනවා
ඉන්දයාශව් විපක්ෂය ආෙර් යට ගන්න කියලා; ඇශමරිකාශව්
විපක්ෂය ආෙර් යට ගන්න කියලා. අපි ඔක්ශකොම ෙැවැන්ත ශලස
වසංගතයකට ශගොදුරු ශවලා ඉන්නවා. ඒ නිසා එම රටවල
විපක්ෂය ආෙර් යට අරශගන, වාෙ ශේෙවලින් ශතොරව, අපි හැම
ශකශනකුම එකට එකතු ශවලා කටයුතු කරමු කියලා අපි
විපක්ෂයට ආරාධ්නා කරනවා. ආණ්ඩුව ෙ, විපක්ෂය ෙ කියා ශහෝ
ආණ්ඩු පක්ෂශේ මන්ත්රීවරයා ෙ, විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරයා ෙ කියා
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු නිමල් පියතිස්ස මහතා]

ශහෝ ශනොව අපි හැම ශකශනකුටම අශ්ත සශහෝෙරත්වශේ ෙතත් දගු
කරනවා; අශ්ත ආණ්ඩුශව් සශහෝෙරත්වශේ ෙතත් දගු කරනවා. 'අපි
ඔක්ශකොම එකට එකතු ශවලා, ශම් මාරාන්තික ශකොවිඩ්-19
විරසය පරානයට පත් කරමු' කියලා මා විශ ේෂශයන්ම
ඔබතුමන්ලාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා අවසාන ව ශයන්,
විශ ේෂශයන් තවත් කාරණයක් මතක් කරනවා. අතිගරු
නනාධිපතිතුමා ගත ශවච් වසරක කාලය තුළ ශම් අභිශයෝගවලට
මුහුණ ශෙමින් වි ්වකර්ම වැඩ කළා. අභිශයෝග ශගොඩක් එක්ක
ශපොර බෙමින් ලක්ෂයකට රැකියා අවස්ථා ලබා දීම, උපාධිධ්ාරින්
52,000කට රැකියා ලබා දීම කියන කටයුත්ත එතුමා කළා.
පසුගිය කාලශේ රශේ ආර්ිකකය යහ පාලනය විසින් බිඳ
වේටලා තිබුණා. එවැනි ශමොශහොතක වයාපාරිකයන්ට ආොයම් බදු
ශගවීශම් හැකියාවක් තිබුශණ් නැහැ. ඒ නිසා තමි අතිගරු
නනාධිපතිතුමා කල්පනා කරලා, ඒ වයාපාරිකයන්ට සහන සැලසීම
ශවුවශවන් taxes අඩු කශළේ. ශේශීය කර්මාන්ත, ශේශීය
වයාපාරිකයා නැවත නඟා සිටුවීශම් අරමුණින් තමි යම් යම් බදු
රමාණ සීමා කශළේ; ඉවත් කශළේ.
රශේ ආර්ිකකය බිඳ වැශටන ශකොට වයාපාරිකයන්ට සහන
සලසන්නට ඕනත. ආර්ිකකය සංවර්ධ්නය ශවලා, ආොයම ඉහළට
එන ශකොට ඒවාශයන් යම් රමාණයක් බදු ව ශයන් වැඩිශයන්
ගන්නවා. ඒක තමි ක්රමශව්ෙය කියා මම හිතනවා. ඒ අරමුණින්
ශේශීය වයාපාරිකයාට සහන සලසන ශකොට, taxes අඩු කරන
ශකොට අෙ ශම් විපක්ෂශේ අය කිඹුල් කුනළු සලනවා. ේශව්ෂශයන්,
දවරශයන් මුසපත් ශවච් විපක්ෂයක් එක්ක තමි අෙ රශේ
නනතාවට වාශේම අශ්ත ආණ්ඩුවට කටයුතු කරන්න සිදු ශවලා
තිශබන්ශන්. ශම් රශේ නනතාව බලාශපොශරොත්තු ශවච් , ශම් රශේ
රානය නිලධ්ාරින් බලාශපොශරොත්තු ශවච්
සියලු කාරණා
ශවුවශවන් අොළ මැදහත් වීම කරන්න ඉදරි කාලය තුළ අපට
පුළුවන්කම ලැශබ්වි කියා අපි වි ්වාස කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවසාන ව ශයන් මම ශම්
කාරණයත් මතක් කරනවා. මා නිශයෝනනය කරන මශේ
දස්ත්රික්කශේ 1977 වර්ෂයට පසුව තව වනතුරුත් විශ ේෂශයන්
සිංහල නනතාව ඉලක්ක කරශගන නනාවාසකරණය සිදු වුශණ්
නැහැ. මම ශම් අවස්ථාශව්දී ශබොශහොම ශගෞරවශයන් සිහිපත්
කරනවා, විශ ේෂශයන්ම වලපශන් මැතිවරණ ශකොේාාසශේ
ටී.බී.එම්. ශහේරත් මැතිතුමා. 1818 දී සුේො ගහලා, ඇළ අමුණු
විනා කරලා, මාර්ග පේධ්තිය විනා කරලා සුන්නේදූලි කළා. ඒ
කාලය තුළ එම රශේ වල සිංහල නනතාව බහුතර නනතාව වුණාට
එම විනා ය නිසා ඒවා නිර්නන ගම් බවට පත් වුණා. හැබැි, 1977
අවුරුේෙට කලින් ටි.බී.එම්. ශහේරත් මහත්තයාට පුළුවන්කම
ලැබුණා,
වි ාල
ගම්මාන,
අලුත්
ගම්මාන,
අලුත්
නනාවාසකරණයක් යටශත් වි ාල ව ශයන් ඉඩම් ශබො ශෙන්න.
විශ ේෂශයන්, නව නනාවාස හා ඉඩම් ශබො දුන් ුවවරඑළිශේ
විලියම් රනාන්දු මහත්මයා, මස්ශකළිශේ ගාමිණී ආරියතිලක
මහත්මයා, ශකොත්මශල් ශේ.ඩී. වීරශසේකර මහත්මයා වාශේම
හඟුරන්ශකත පී.බී. උනන්තැන්න මහත්මයාත් ශබොශහොම
ආෙරශයන් මා ශම් අවස්ථාශව්දී සිහිපත් කරනවා.
අවසාන ව ශයන්, මම ආණ්ඩුශව් බලධ්ාරින්ශගන් ඉල්ලා
සිටිනවා, 1977 වර්ෂයට පසුව අෙ ෙක්වාම ඒ නනතාව ඉලක්ක
කරලා, ඉඩම් ශබො දීශම් වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කරලා නැති
නිසා ුවවරඑළිය දස්ත්රික්කශේ නනතාව ශවුවශවන් -විශ ේෂශයන්ම
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ඉඩම් අහිමි සිංහල නනතාව ශවුවශවන්- ඉඩම් ශබො දීශම්
වැඩසටහනක් -අලුත් නනාවාස වැඩසටහනක්- ආරම්භ කරන්න
කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් කාරණයත් කියලා
මශේ කථාව අවසන් කරනවා. ගරු අ්රාමාතයතුමාශේ 75 වැනි
නන්ම දනය අෙ සමරනවා. වසර 30කට වැඩි කාලයක් පැවැති
කුරිරු යුේධ්ය අවසන් කරලා ශම් රටට සාමය, නිෙහස ලබා දුන්
එතුමා ශම් අවස්ථාශව්දී ශගෞරවශයන් සිහිපත් කරමින්, එතුමාට
සුබ පතමින්, සුබ උපන් දනයක් ශව්වා කියා රාර්ථනා කරමින් මා
නිහඬ ශවනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු නයරත්න ශහේරත් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක
කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 2.34]

ගු ජයරත්න නහනරත් මහතා

(ைொண்புைிகு ஜயரத்ன பஹரத்)

(The Hon. Jayarathna Herath)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2015 වර්ෂශේ සිට පැවැති පසු
ගිය රනය රට ආර්ිකක ව ශයන් බරපතළ විධියට පරිහානියට පත්
කළා. එම නිසා ඉතිහාසශේ ඉතා බැරෑරුම් අවස්ථාවකි ශම් රට
පවතින්ශන්.
ඒ අතශර් ආ ෙැවැන්ත ශකොවිඩ්-19 වසංගතයත් එක්ක රට
ශබශහවින් ශනොසන්සුන් ශවච් ශවලාවක තමි අශ්ත අ්රාමාතය,
මුෙල් අමාතය ගරු මහින්ෙ රානපක්ෂ මැතිතුමාට ශම් අය වැය
ඉදරිපත් කරන්න සිේධ් වුශණ්. අෙ එතුමාශේ 75වන නන්ම දනය.
ඒ වාශේම, වර්ෂ 50ක අකලංක ශේ පාලන ගමන් මඟක යන,
පාර්ලිශම්න්තු ඉතිහාසය තුළ ඉතාම සුවිශ ේෂි වූ රිතයක් ශවච්
මහින්ෙ රානපක්ෂ මැතිතුමා ශම් බැරෑරුම් අවස්ථාශව්, අමාරුම
අවස්ථාශව් ශම් ආර්ිකකය මැෙහත්ව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා
ඉතාම ශහොඳ තීන්දු තීරණ රාශියක් ගත්තා.
විපක්ෂශේ අශ්ත සමහර ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා අහනවා මම
ෙැක්කා, "ශම් අය වැශයන් ශකොවිඩ් වසංගතයට ශෙන උත්තර
ශමොනවා ෙ? ශම් වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක කරලා ශම් අවුරුේශේ
රට ඉදරියට ශගන යන්න පුළුවන් ෙ?" කියලා. විවිධ් මාතතකා
ඔස්ශසේ එතුමන්ලා ශම් අය වැය විශව් නය කරනවා. පසුගිය
අවුරුදු හතරහමාරක කාලශේ තිබිච් ශේ පාලන ශනොගැළපීම
සහ ශනොසන්සුන්තාව උඩ අශ්ත රට බරපතළ විධිශේ අවුලකට
වාශේම, ආර්ිකක පරිහානියකට පත් වුණා. ඒක නිවැරැද කරන්න
අපි උත්සාහ කරන ශකොට තමි බලාශපොශරොත්තු ශනොශවච්
විධියට සමස්ත ශලෝකයටම ශම් වසංගතය කඩා වැටුශණ්.
විපක්ෂය සමහර විට අෙහස් කරනවා ඇති, ශම් තත්ත්වශයන්
රට ශගොඩ ගන්න ශම් ශවලාශව් අප අසමර්ථ ශවි කියලා. ශේශීය
කතෂි කර්මාන්තය පිළිබඳ සියයට සියයක් වි ්වාසය තබා අශ්ත
රශේ ඉන්න ශගොවි නනතාව සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ශම් අමාරුම
අවස්ථාශව් ඉතාම වැෙගත් තීන්දු තීරණ රාශියක් ඇතුළත්
ශයෝනනා ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය මන්න් කර තිශබනවා. 1977
වර්ෂයට කලින් ශම් රශේ පැවැති ගරු සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනායක
අ්රාමාතයතුමියශේ රනය ශම් රශේ ශේශීය කතෂි කර්මාන්තය
සම්බන්ධ්ශයන් ඉතාම වැෙගත් තීන්දු තීරණ රාශියක් අරශගන
අශ්ත රශේ ශගොවියා ක්තිමත් කරලා, අය වැය පරතරය අඩු
කරලා, රටක් විධියට අපට ශෙපින් නැඟී සිටින්න කටයුතු කළ
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බව විශ ේෂශයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනත. ඒ නිසාම එො කතෂි
කර්මාන්තය වාශේම ශේශීය කර්මාන්තයත් ඉතාම ඉහළ තැනකට
ඔසවා තබන්න පුළුවන්කම ලැබුණා.
1977 වර්ෂශේ බලයට පත් ශවච් එක්සත් නාතික පක්ෂ රනය
විවතත ආර්ිකකය හුනන්වා දුන්නා. ඔවුන්ශේ 17 අවුරුදු කාල සීමාව
තුළ ඔවුන් ඇති කරපු ඉතාම බරපතළ විධිශේ වයාලවල තත්ත්වය
නිසා ශම් රට වැරැද තැනකට තල්ලු වුණා. ඒ විතරක් ශනොශවි,
මත්කුඩු, විවිධ් දුරා ාර, අප ාර ෙ ශම් රටට ගලාශගන ආවා. ඒ
විතරක් ෙ ශනොශවි, අශ්ත රට සංස්කතතික ව ශයුවත්, ආර්ිකක
ව ශයුවත්, සමානයීය ව ශයුවත් ශලොකු අර්බුෙකාරි තත්ත්වයකට
පත් වුණා. අෙ ඒ සියල්ලට කර ගහන්න සිදු ශවලා තිශබන්ශන්
අශ්ත ආණ්ඩුවට.
ඉතිහාසය ශෙස බැලුවාම අපට ශපශනනවා, 1994 වර්ෂශයන්
පසුව බලයට පත් ශවච් අශ්ත ආණ්ඩු ශම් රශේ ඉතා බැරෑරුම්
අවස්ථාවලට මුහුණ දුන් ආණ්ඩු බව. යුේධ්ය අවසන් කරන්න
බැරිව මැසිවිලි නඟන ශකොට, නිෙහසට කරුණු ඉදරිපත් කරන
ශකොට අශ්ත රනය යුේධ්ය සඳහා සාර්ථක විසුනමක් දුන්නා. සුනාමි
වයසනශයන් බරපතළ විධිශේ ආර්ිකක හානි වාශේම ජීවිත හානි
ගණනාවක් ෙ සිේධ් වුණා. අශ්ත රට නැවත ශගොඩනැගීම සඳහා
වි ාල වගකීමක් ෙරමින් ඒ සියල්ල නිවැරැද කරන්න අපට
පුළුවන්කමක් ලැබුණා.
ශකොවිඩ්-19 වසංගතය පැමිණ, අශ්ත ශගෝාාභය රානපක්ෂ
නනාධිපතිතුමාශේ වැඩ පිළිශවළ, සංකල්ප, ෙැක්ම යථාර්ථයක්
කරන්න තිබිච් කඩිනම් අවස්ථාව අශපන් උදුරා ගත්තා කියලා
තමි අප ශම් අවස්ථාශව් සිහිපත් කරන්ශන්. විශ ේෂශයන්ම
පසුගිය ආණ්ඩුව කාලශේ පැවැති බදු බර ශම් රශේ වයාපාරිකයන්
විතරක් ශනොශවි, රනශේ ශසේවකයන් විතරක් ශනොශවි, සමස්ත
නනතාව බරපතළ විධිශේ පීඩාවකට පත් කළා. පසුගිය එක්සත්
නාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තනිකරම බදුවලින් තමි රට කරශගන
ගිශේ. එහි රතිලලය විධියට තමි රට ශම් තත්ත්වයට පත් වුශණ්.
ඒ සියල්ල ඉතාම ශහොඳින් අවශබෝධ් කරගත් අශ්ත මුෙල්
අමාතය ගරු අ්රාමාතය මහින්ෙ රානපක්ෂ මැතිතුමාශේත්, රට
කරවන නනපති ශගෝාාභය රානපක්ෂ මැතිතුමාශේත් ශම්
සංකලනය තුළින් ශම් රට ශගොඩ නැඟීම සඳහා ඉතාම ෙැවැන්ත
තීන්දු තීරණ රාශියක් ටශේ ශම් සභාව හමුශව් තැබුවා.
විශ ේෂශයන්ම විවිධ්ාකාරශයන් අය කළ බදු සියල්ල මිනිසුන්ට
ෙරන්න පුළුවන් විධියට පැත්තකට ෙමලා, ශගොඩ නැශඟමින්
පවතින වයාපාරවලට ශගොඩ නැශඟන්න ඉඩ අවස්ථාව සලසමින්,
ඒ බදු ඉතාම ශහොඳින් කළමනාකරණය කර තිශබන බව අපි
වි ්වාස කරනවා.
ඒ විතරක් ශනොශවි. අශ්ත ශේශීය කතෂි කර්මාන්තය වාශේම
ශේශීය නිෂ්පාෙනය ශගොඩ නැඟීම සඳහා ශේශීය කතෂි කර්මාන්තය,
ධීවර කර්මාන්තය, සත්ව කර්මාන්තය ආදී ශම් සියල්ල බදුවලින්
නිෙහස් කරලා පූර්ණ නිෙහස දීලා තිශබනවා. අෙ වනශකොට විශේ
විනිමය උපයා ගන්න තිබුණු, විශේශීය විනිමය ලැබුණු අවස්ථා
සියල්ල අෙ අශපන් අහිමිශවලාි තිශබන්ශන්. ශම් ශකොවිඩ් - 19
වසංගතයත් එක්ක අෙ විනිමය ආොයම් මාර්ග සියල්ලම ඇණ
හිටලාි තිශබන්ශන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපනයනය පිළිබඳවත්
බරපතළ විධිශේ දුෂ්කර තත්ත්වයක් උේගතශවලා තිශබනවා. ශම්
ශකොවිඩ් - 19 වසංගතයත් එක්ක නිෂ්පාෙන වැඩ පිළිශවළ අෙ
සහමුලින්ම කඩාශගන වැටිලාි තිශබන්ශන්. ශම් කාල සීමාව තුළ
අපනයන ක්ශෂේත්රය පිළිබඳව අපට එතරම්ම බලාශපොශරොත්තුවක්
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තබන්න බැරි තත්ත්වයක් උේගතශවලා තිශබනවා. ශම් සියල්ල
මැේශේ, ශම් රට තිශබන තත්ත්වශයන් ශගොඩ ගැනීම සඳහා සියලු
නන ශකොටස් ආරක්ෂා කරමින්, ශම් රශේ ශේශීය කතෂි
කර්මාන්තයත්, අශ්ත සුළු කර්මාන්තකරුවුවත් ආරක්ෂා කරමින්,
ශහොඳ වැඩ පිළිශවළකට අව ය රශව් යක් නිර්මාණය කරමින්
තමි ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදරිපත් කර තිශබන්ශන්. ඒ නිසා
ශම් දුෂ්කර අවස්ථාශව් පක්ෂ, විපක්ෂ කිසිදු ශේෙයක් නැතුව, රටක්
විධියට, නාතියක් විධියට අපි සියලුශෙනාම එකට අත්වැල්
බැඳශගන ශම් රට ශගොඩ ගැනීම සඳහා එකතු ශවමුි කියන
ආරාධ්නාව ශගෞරවශයන් කරනවා. ශමොන ර ්න, ශමොන
අභිශයෝග, ශමොන ගැටලු උේගත වුණත්, අශ්ත රනශේ වගකීම සහ
භූමිකාව අපි මැනවින් ඉෂ්ට සිේධ් කරලා, ශම් රට ඉතාම ශහොඳ
ආර්ිකක මේටමකට ඔසවා තැබීම සඳහා රනයක් විධියට ශබොශහොම
වග කීශමන් කටයුතු කරනවාය කියන එක ශම් අවස්ථාශව්දී
සිහිපත් කරනවා.
ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතිි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The Next speaker is the Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan.
You have eight minutes.
[பி.ப. 2.42]

ගු ( චාර්ය  ව. රාධාක්රිෂනණන් මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)

(The Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, இந்த
வரவு
தசலவுத்திட்டைொனது,
குறிப்பிட்ட
ஒரு
சமுதொயத்தினருக்கொக அல்லொது இலங்மகயிபல வொழ்கின்ற
அமனத்து ைக்களுக்குைொன வரவு தசலவுத் திட்டைொகும்.
இன்று COVID-19 முழு உலகத்மதயும் பொதித்திருக்கின்றது.
அந்த
வமகயிபல,
எங்களுமடய
இலங்மகயும்
பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
இந்தச்
சூழ்நிமலயிலும்
தங்களுமடய ததொழிமலத் ததொடர்ந்து தசய்கின்ற ஒரு
சமுதொயம் என்றொல், அது எங்களுமடய ைமலயகத் பதொட்டத்
ததொழிலொள சமுதொயம்தொன். இந்த நொடு தபொருளொதொரத்மத
ஈட்டுவதற்கு பவமல தசய்கின்ற ஒரு குழொைொக இந்தச்
சமுதொயபை
இருக்கின்றது.
இந்தத்
பதொட்டத்
ததொழிலொளர்களுமடய அபிவிருத்திமயப் பற்றிபயொ அல்லது
அவர்களுமடய
எதிர்கொலம்
பற்றிபயொ
இந்த
வரவு
தசலவுத்திட்டத்திபல எதுவும் இருப்பதுபபொல் எங்களுக்குத்
ததொியவில்மல. தபொதுவொக பதொட்டக் மகத்ததொழிமலப்பற்றி,
சிறுபதொட்ட
உொிமையொளர்கமளப்பற்றிச்
தசொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.
தபருந்பதொட்டங்கள்
25
சதவீதைொன
உற்பத்திமயத்தொன்
இந்த
நொட்டிபல
பைற்தகொள்வதொகச்
தசொல்லியிருக்கின்றொர்கள்.
ஆனொல்,
தபருந்பதொட்டப்
பகுதியிபலயிருக்கின்ற
ைக்களுமடய
வொழ்வொதொர நிமலபற்றி இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்திபல
எதுவும் தசொல்லப்படவில்மல. அவர்கள் 200 வருடங்களொக
லயன் கொம்பரொக்களிபல தங்களுமடய ஜீவனத்மத நடொத்தி
வருகின்றொர்கள்.
அந்தச்
சூழ்நிமலதொன்
இன்றும்
கொணப்படுகின்றது.
கடந்த அரசொங்கத்திபல பதொட்டத் ததொழிலொளர்களுக்கு 7
பபர்ச் கொணி, தனிவீடு என்ற திட்டம் தகொண்டுவரப்பட்டது.
இன்று அதற்கு என்ன நடந்திருக்கின்றது?
இந்த வரவு
தசலவுத்திட்டத்திபல
முழு
இலங்மகக்குைொன
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු (ආ ාර්ය) වී. රාධ්ක්රිෂ්ණන් මහතා]

வீடமைப்புபற்றிச் தசொல்லப்பட்டிருக்கின்ற அபதபநரத்தில்,
பதொட்டத்
ததொழிலொளர்களுக்கொன
வீடமைப்புபற்றிச்
தசொல்லப்படவில்மல.
அந்த
வமகயில்,
எங்களுமடய
கவமலமய
இச்சந்தர்ப்பத்திபல
ததொிவித்துக்தகொள்ள
விரும்புகின்பறொம்.
அபதபபொல, பதொட்டத் ததொழிலொளர்களுக்கு 1,000 ரூபொய்
சம்பளம் பற்றியும் பபசப்பட்டிருக்கின்றது. 1,000 ரூபொய்
சம்பளத்பதொடு அவர்களுமடய பிரச்சிமனக்கு முடிச்சுப்
பபொட்டுவிடக் கூடொது. வீட்டுப் பிரச்சிமன, சுகொதொர சீர்பகடு,
கல்வி வசதியின்மை, தபொருளொதொரப் பிரச்சிமன, பொமதகள்
அபிவிருத்தியின்மை என இன்பனொரொன பல பிரச்சிமனகள்
அங்கு இருக்கின்றன. அவ்வொறொன அபிவிருத்தி பவமலகமளச்
தசய்வதற்கொன
ஒரு
முன்தைொழிவு
இந்த
வரவு
தசலவுத்திட்டத்தில் இல்மல என்பமதயும் நொன் இங்கு கூற
விரும்புகின்பறன். நொதளொன்றுக்கொன 1,000 ரூபொய் சம்பளம்
என்ற விடயம்
5 வருடங்களுக்கு முன்பும் பபசப்பட்டது.
அதொவது, இது 2015ஆம் ஆண்டு பதர்தல் கொலத்தின்தபொழுது
முன்மவக்கப்பட்ட
பயொசமனயொகும்.
“பதொட்டத்
ததொழிலொளர்களுக்கு நொதளொன்றுக்கு 1,000 ரூபொய் சம்பளம்
தகொடுப்பதற்கு முன்தைொழிகின்பறன்” என்று பநற்று வரவு
தசலவுத்திட்ட உமரயின்பபொது பிரதை ைந்திொி அவர்கள்
தசொன்னொர். என்றொலும், 22 தபருந்பதொட்டக் கம்பனிகளும்
ஒத்துக்தகொண்டொல் ைட்டுபை அவரொல் இமத வழங்க முடியும்.
பதொட்டத் ததொழிலொளர்களுக்கு 1,000 ரூபொய் சம்பளம்
தருவதொகத்
பதர்தல்
பிரசொரத்தின்தபொழுதும்
தசொல்லியிருக்கின்றொர்; பொரொளுைன்றத்திபலயும் பல தடமவ
தசொல்லியிருக்கிறொர். Budget இபல தசொல்லியிருக்கின்றொர்.
ஆனொல்,
இது
கிமடக்கும்
வமரக்கும்
எந்தவிதைொன
நம்பிக்மகயும் எங்களுக்கு இல்மல என்பமத நொன் இந்த
பநரத்திபல சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்பறன்.
ஆனொல், அது
தவறுைபன adjust பண்ணிற சம்பளைொக இருக்கக்கூடொது. அது
அடிப்பமடச் சம்பளைொக இருக்க பவண்டும்.

ගු මන්ත්රීවරනයක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
நிபந்தமனயற்ற!

ගු ( චාර්ය  ව. රාධාක්රිෂනණන් මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)

(The Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan)

ஆம். எல்லொம் பசர்த்து 1,000 ரூபொய் அல்ல; அடிப்பமடச்
சம்பளைொக 1,000 ரூபொய் அவர்களுக்குப் தபற்றுக் தகொடுத்தொல்
நிச்சயைொக நொங்கள் அமத வரபவற்பபொம்; அவர்களுக்கு
எங்களுமடய பொரொட்டுகமளத் ததொிவிப்பபொம்.
இன்று
பதொட்டங்களிபல
சுகொதொர
வசதிகள்
ைிக
பைொசைொகப் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அங்கு பபொதுைொனளவு
PHIs இல்மல. அதிலும், தைிழ் பபசுகின்ற PHIs இல்மல.
Midwives இல்மல. இமவ பற்றி நொங்கள் ஏற்தகனபவ
தசொல்லியிருக்கின்பறொம். ஆகபவ, இந்த விடயத்தில் நீங்கள்
உங்களுமடய கொிசமனமயச் தசலுத்தபவண்டும் என்பமத
நொன் இங்கு தசொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்பறன்.
இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் கல்வி அபிவிருத்தி
ததொடர்பில் பல முன்தைொழிவுகள் தசய்யப்பட்டிருக்கின்றன.
“தபருந்பதொட்டப் பொடசொமலகள் அபிவிருத்தி” என்று ஒரு
தனிப் பிொிவு இருக்கின்றது. இதில் ஆயிரத்துக்கும் பைற்பட்ட
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பொடசொமலகள்
உள்ளடங்குகின்றன.
கடந்த
நல்லொட்சி
அரசொங்க கொலத்தின்பபொது, Budgetஇல் ஒதுக்கப்படுகின்ற
நிதிக்கு
பைலதிகைொக
அந்தப்
பொடசொமலகளின்
அபிவிருத்திக்தகன ஒவ்தவொரு வருடமும் 400 பில்லியன்
தகொடுக்கப்பட்டு
வந்தது.
ஆனொல்,
இந்த
வரவு
தசலவுத்திட்டத்தில் அந்த 400 பில்லியமனப் பற்றி எதுவுபை
குறிப்பிடப்படவில்மல.
அதுபற்றி
எங்பகயுபை
பபசப்படவுைில்மல.
அதுைொத்திரைன்றி,
அந்தப்
பொடசொமலகளின்
அபிவிருத்தி
பற்றியும்
எதுவும்
குறிப்பிடப்படவுைில்மல.
ஆகபவ,
எதிர்கொலத்திபல
தபருந்பதொட்டப் பொடசொமலகளின் அபிவிருத்தி சம்பந்தைொக
கல்வி அமைச்சர் அல்லது இந்த நொட்டினுமடய பிரதை ைந்திொி
அவர்கள் உொிய நடவடிக்மகமய எடுக்க பவண்டுதைன நொன்
இந்த இடத்திபல தசொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்பறன்.
அடுத்ததொக,
விவசொயத்மத
எடுத்துக்தகொள்பவொம்.
விவசொய உற்பத்திகளுக்கு வொி அறவிடுவது இல்மல என்ற
ஒரு
நல்ல
விடயத்மத
பிரதை
ைந்திொி
அவர்கள்
தசொல்லியிருக்கின்றொர். அமத நொங்கள் வரபவற்கின்பறொம்.
ஆனொல்,
விவசொயத்துக்குத்
பதமவயொன
உரத்மதக்
தகொடுப்பதற்கு இன்னும் இந்த அரசொங்கம் முன்வரவில்மல.
அது பற்றி நொன் இந்தப் பொரொளுைன்றத்திபல பல தடமவ
தசொல்லியிருக்கின்பறன். நுவதரலியொ ைொவட்டத்திபல உரப்
பற்றொக்குமற இருக்கின்றது. இப்தபொழுது கிழங்கு அல்லது
ைரக்கறி பயிர்தசய்கின்ற கொலகட்டம் என்பதனொல், அதற்கொன
உரங்கமள நீங்கள் விநிபயொகிக்க பவண்டும். தகௌரவ
அமைச்சர் ைஹிந்தொனந்த அவர்கள், “பதமவயொன உரத்மத
உடபன அனுப்புகின்பறன்” என்று என்னிடம் பல தடமவ
promise பண்ணியிருக்கின்றொர். ஆனொல், இதுவமரக்கும் அது
பபொய்ச் பசரவில்மல என்பமதயும் நொன் இந்த பநரத்திபல
தசொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்பறன்.
ைமலயகத்தில் ஒரு பல்கமலக்கழகம் அமைய பவண்டும்
என்பது எல்பலொருமடய கனவொகவும் அபிப்பிரொயைொகவும்
இருக்கின்றது. பநற்று தகௌரவ பிரதை ைந்திொி அவர்கள் வரவு
தசலவுத்திட்டன்தபொழுது,
இலங்மகயிபல
புதிதொக
04
பல்கமலக்கழகங்கள் அமைக்கப்பட இருப்பதொகவும் அதில்
ஒன்று நுவதரலியொ ைொவட்டத்துக்குத் தரப்படும் என்றும்
தசொல்லியிருக்கின்றொர். பைலும், “நுவதரலியொ ைொவட்டத்திபல
பமழய கட்டிடம் ஏதொவது இருந்தொல் அதிபல புதிய
பொடத்திட்டங்கமள ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்மக எடுப்பபன்”
என்றும் அவர் தசொல்லியிருக்கிறொொர். புதுப் பல்கமலக்கழகம்
அமைப்பதற்கொன திட்டம்? “நுவதரலியொ ைொவட்டத்தில்
பல்கமலக்கழகதைொன்மற அமைக்கப் பபொக்கின்பறொம்” என்று
ைொர்பு தட்டிக்தகொள்பவர்கள் அதற்கு உொிய நடவடிக்மக
எடுக்க பவண்டும் என்பமதயும் நொன் இங்கு தசொல்லிக்தகொள்ள
விரும்புகின்பறன்.

அபதபபொல, தகொட்டகமல தகொைர்ஷல் பகுதியில் 10
ஏக்கர் கொணியும்
அதிலுள்ள கட்டிடங்களும் இன்று
இரொணுவத்திற்குக் தகொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்தக்
கட்டிடத்மத
பல்கமலக்கழகம்
அமைப்பதற்குக்
தகொடுத்திருந்தொல்,
பிரபயொசனைொனதொக
இருந்திருக்கும்.
பதொோ்தல் கொலத்தின்பபொது நொங்கள் அமதப் பற்றி பல முமற
தசொன்பனொம்.
ஆனொல்,
யொருபை
அதில்
அக்கமற
தகொள்ளவில்மல. ைமலயகத்மதச் பசொோ்ந்த அமைச்சர்கள் அது
பற்றிச் சிந்தித்து, அதற்குொிய நடவடிக்மகமய எடுக்க
பவண்டும். கல்விக்கு முதலிடம் தகொடுங்கள்! அதற்கு அடுத்த
இடத்மத இரொணுவத்துக்குக் தகொடுக்கலொம் என்பமதயும் நொன்
இந்த பநரத்திபல சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்பறன்.
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நுவதரலியொ
ைொவட்டத்திபல
பபொதிய
ததொழில்வொய்ப்புக்கள்
இல்மல.
இன்று
அரசொங்கம்
தகொடுக்கின்ற ஓொிலட்சம் ததொழில்வொய்ப்பில்கூட, ைமலயக
ைக்கள்
புறந்தள்ளப்பட்டிருக்கிறொர்கள்.
ஆகபவ,
இந்த
விடயங்கமளக்
கருத்திதலடுத்து,
அந்த
ைக்களுமடய
குமறகமள நிவர்த்தி தசய்வதற்கொன நடவடிக்மககமள
எதிர்கொலத்திலொவது எடுங்கள்! அந்த விடயங்கமள இந்த வரவு
தசலவுத்திட்டத்தில் உள்வொங்க முடியுைொ? என்பது எனக்குத்
ததொியவில்மல.
இருந்தொலும்கூட,
இமவதயல்லொம்
எங்களுமடய அங்கலொய்ப்பு என்பமதக் கூறி, என்னுமடய
பபச்மச நிமறவுதசய்கின்பறன். நன்றி.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. Dilan Perera. You have ten minutes.
[අ.භා. 2.50]

ගු ඩිලාන් නපනර්රා මහතා

(ைொண்புைிகு டிலொன் தபபரரொ)

(The Hon. Dilan Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ ශනොවැම්බර් මාසශේ 18
වන ො. අශ්ත ගරු අ්රාමාතයතුමාශේ උපන් දනය ෙවශසේ එතුමාට
ශුභ උපන් දනයක් ශව්වාි කියා මුලින්ම රාර්ථනා කරමින් මශේ
කථාව ආරම්භ කරන්න කැමැතිි.
මට ශපර කථා කළ රාධ්ාක්රිෂ්ණන් මන්ත්රීතුමාශේ කථාව දහා
බැලුවාම ශපශනනවා, ශම් ෙවස්වල වැඩිශයන්ම කථා වන, 'කවුෙ
අසමත්, කවුෙ සමත්' කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්
අපි ඒ ර ්නය දහා බලන විධියටි කියලා. වතු කම්කරුවන්ශේ
දෙනික වැටුප වැඩි කිරීම සම්බන්ධ්ශයන් අවුරුදු 5ක් තිස්ශසේ
කථා කළා. අවුරුදු 5කට පස්ශසේ ඔවුන්ශේ දෙනික වැටුප රුපියල්
1,000ක් කරන්න කැමැති වුණු ශවලාශව්, රාධ්ාක්රිෂ්ණන්
මන්ත්රීතුමා ඒ දහා බලන්ශන් ඒ මුෙල ලැශබිෙ, නැේෙ කියන
අෙහසින්. ඒ මුෙල
ලැශබන්ශන් නැහැි කියන අෙහසින්
බැලුශවොත් 'ශෆේල්' වාශගි ශපශනන්ශන්. ඒ මුෙල ලැශබි කියන
අෙහසින් බැලුශවොත් 'පාස්' වාශගි ශපශනන්ශන්. අවුරුදු 5ක්
තිස්ශසේ තමුන්නාන්ශසේලාත් ආණ්ඩු කළා. නමුත් අපි කතගහලා,
කතගහලා ඉල්ලපු රුපියල් 1,000 ලබාගන්න බැරි වුණා. ෙැන් ශම්
ආණ්ඩුව ශමවර අය වැශයන් ඒ සඳහා ශයෝනනාවක් ශගනැවිත්
තිශබනවා. එය යහපත් ශයෝනනාවක්. අපි ඒ ශයෝනනාව ක්රියාත්මක
කරමු. මා වතු නිවාස, යටිතල පහසුකම් සහ රනා සංවර්ධ්න
ඇමතිවරයා ව ශයන් සිටි කාලශේ කුනකරයට වි ්වවිෙයාලයක්
සඳහා ස්ථානයක් ඕනතය කියලා ශයෝනනා කළා. අය වැයට
එවැනි ශයෝනනාවක් කළ එකම ඇමතිවරයා මමි. එය සිදු වුශණ්
ඒ ගරු මන්ත්රීතුමා ශම් සභාශව් ඒ ගැන සඳහන් කරන්න කලින්.
අපි වි ්වවිෙයාලයක් හැදීශම් මූලික කාරණයට පය තබා තිශබනවා.
ඒක ශහොඳි කියලා කියන්න.
ඒ නිසා ශම් හැම ශෙයක් දහාම බලන විධිශයන් තමි පාස් ෙ,
ශෆේල් ෙ කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. ඒ නිසා විපක්ෂය
"ශෆේල්, ශෆේල්" කියන ශකොට, මා ඒ ගැන වැඩිය කලබල ශවන්ශන්
නැහැ. ඒ ශමොකෙ, ශගෝාාභය රානපක්ෂ මැතිතුමා නනාධිපති
ශවනශකොට විරුේධ් පක්ෂය හිතුශව්, පාරට බැහැලා විවිධ්
කාරණාවලට උේශඝෝෂණය කරන අයට ශගෝාාභය මහත්මයා
හමුොව ෙමලා ගහලා එළවි කියලාි. හැබැි, ශගෝාාභය
මහත්මයා ශමොකක්ෙ කශළේ? ඒ අයට උේශඝෝෂණය කරන්න Galle
Face එක ළඟ, එතුමාශේ කාර්යාලය ළඟම ශවනම තැනක් හෙලා
දීලා, එන හැම ශකනාටම කිරිබත් ශව්ලකින් සං්රහ කරලා, ඒ
ශගොල්ලන්ශේ ර ්නවලට ඇහුම්කන් දුන්නා. එතශකොට විපක්ෂය
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පැත්ශතන් වැශඩ් ශෆේල්; ශගෝාාභය මහත්මයා පාස්. විපක්ෂය
හිතුශව් ගහලා එළවි කියලා ශන්. නමුත් විපක්ෂය පැත්ශතන්
වැශඩ් ශෆේල්.
ටළඟට, ශගෝාාභය මහත්මයා නනාධිපති ශවනශකොට විරුේධ්
පක්ෂය හිතුශව්, රැකියා විරහිත උපාධිධ්ාරින් රැකියා ඉල්ලා
උේශඝෝෂණය කරනශකොට ඒ අයට ඇහුම්කන් ශනොදී පැත්තකට
තල්ලු කරලා ෙමි කියලාි. හැබැි, ශගෝාාභය මහත්මයා
උපාධිධ්ාරින් පනස් එක්ෙහසකට රැකියා දුන්නා. එතශකොට
විපක්ෂය පැත්ශතන් වැශඩ් ශෆේල්. ඇි? විපක්ෂශේ
බලාශපොශරොත්තුව වුශණ් රැකියා ශනොදී ඉන්න එක ශන්. ඒ නිසා
විපක්ෂය ශෆේල්. හැබැි, ශගෝාාභය මහත්මයා පාස්. O/Lවත්, A/
Lවත් පාස් ශවන්න බැරිවුණු අඩු ආොයම්ලාභි ෙරුවන් සිටිනවා.
ඒක ඒ ෙරුවන්ශේ වරෙක් ශනොශවි. ගණිතය, ඉංග්රීසි ගුරුවරු
නැති, දුෂ්කර පළාත්වල තිශබන ඉස්ශකෝලවල ඉන්න ළමින්ට
චිත්ර ගුරුවරුයා තමි සමහර ශවලාවට ගණිතය උගන්වන්ශන්;
ශසෞන්ෙර්යය ගුරුවරයා තමි ඉංග්රීසි උගන්වන්ශන්. ඒ ෙරුවන්
හැම ොම ඉන්ශන් වි ාල දුෂ්කර ආර්ිකක අවපාතවල. ඒ ෙරුවන්
රැකියා ඉල්ලා කත ගහනශකොට විරුේධ් පක්ෂය හිතුශව්, "අශන්! O/
L පාස් නැහැ, ඒ නිසා රැකියා ශෙන්න බැහැ" කියලා වැශඩ් අත්
හරිි කියලාි. හැබැි, අඩු ආොයම්ලාභි ෙරුවන් ලක්ෂයකට
රැකියා ලබා දීශම් වැඩ පිළිශවළ ආරම්භ කරමින් පිරිසකට රැකියා
දුන්නා. එතශකොට විපක්ෂය පැත්ශතන් වැශඩ් ශෆේල්. ඒ නිසා ඒ
ශගොල්ලන් ශෆේල් කියන එක සාධ්ාරණි. ඒ ශගොල්ලන්ශේ
පැත්ශතන් ශෆේල් ශන්. හැබැි ශගෝාාභය මහත්මයාශේ
පැත්ශතන් වැශඩ් පාස්.
ටළඟට, ශකොවිඩ් වසංගතය ආවා. විරුේධ් පක්ෂය මුලින්ම
හිතුශව් ශකොවිඩ් වසංගතය පාලනය කර ගන්න බැරි ශවි
කියලාි. නිශරෝධ්ායනයට ලක්වුණු ශකොවිඩ් ශරෝගින්ශේ
ආශ්රිතයන් එළියට බැහැලා එශහේ ශමශහේ දුව පනිනශකොට, පිස්සු
ශකළිනශකොට ඒ ශගොල්ලන් හිතුශව්, ශගෝාාභය මහත්මයා ඒ
මිනිස්සු අරශගන ගිහිල්ලා හිශර් ෙමි කියලාි. ශගෝාාභය
මහත්මයා ශමොකක්ෙ කශළේ? හිශර් ෙැම්ශම් නැහැ. ඒ කේටිය
අරශගන ගිහිල්ලා ආණ්ඩුශව් වියෙමින් කන්න ශබොන්න දීලා බලා
ගත්තා; නිශරෝධ්ායනය කළා. ආණ්ඩුශව් වියෙමින් නිශරෝධ්ායනය
කරන ශලෝකශේ එකම රට ලංකාව. ඒ නිසා විරුේධ් පක්ෂය
පැත්ශතන් වැශඩ් ශෆේල්. හැබැි, ආණ්ඩුව පාස්.
ටළඟට, ශේ.ආර්. නයවර්ධ්න මහත්මයා පළාත් සභා පනත
සම්මත කර ගත්ශත් තමන්ශේම පක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්ශේ ඉල්ලා
අස්වීශම් ලිපි දන රහිතව සාක්කුශව් ෙමාශගනි. ශහෝටලයක
ඉඳලා ඔක්ශකොම මන්ත්රීවරු පාර්ලිශම්න්තුවට අරශගන ආශව්
බස්වල, army guard ෙමාශගන. විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා
සංශ ෝධ්නය පනත් ශකටුම්පත සම්මත කර ගන්නශකොට විරුේධ්
පක්ෂය හිතුවා, ඒ වාශේ කරි කියලා. අපි ආණ්ඩු පක්ෂශේ
මන්ත්රීවරුන්ශගන් ඉල්ලා අස්වීශම් ලිපි ගත්ශත්ත් නැහැ. නමුත්
විරුේධ් පක්ෂශේ හය ශෙශනකුත් විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා
සංශ ෝධ්නයට සහාය දුන්නා. එතශකොට විරුේධ් පක්ෂය
පැත්ශතන් වැශඩ් ශෆේල්ම ශෆේල්. හැබැි, ශගෝාාභය මහත්මයා
වැශඩ් පාස්.
ටළඟට, ශගෝාාභය මහත්මයා නනාධිපති ශවනශකොට විරුේධ්
පක්ෂශේ අය හිතුශව්ම ශගෝාාභය මහත්මයා හමුොශව් ඉඳලා ආපු
ශකශනක් නිසා ඕනතම ර ්නයකදී, “fire, fire!” කියලා order
කරි කියලාි. හැබැි, ශගෝාාභය මහත්මයා “fire, fire!” කියලා
order කශළේ නැහැ. දු්තපත්, දුෂ්කර ගම්මානවලට ගිහිල්ලා, ඒ
ගම්මානවල නනතාවට සහාය ශෙන්න order කළා. ඉතින් විරුේධ්
පක්ෂය පැත්ශතන් වැශඩ් ශෆේල්. ඇි? බලාශපොශරොත්තු වුණු ශේ
ශනොශවි ශන් සිදු වුශණ්. ශවන ශෙයක් සිදු වුශණ්. හැබැි,
ශගෝාාභය මහත්මයාශේ පැත්ශතන් වැශඩ් පාස්.
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නල සම්පාෙන හා නලාපවහන මණ්ඩලශයන් ශබොශහොම
අමාරුශවන් නලය ලබාශෙනශකොට, දු්තපත් මිනිස්සු ඒ නල
සම්බන්ධ්තාවට රුපියල් අටෙහසක් බඳින්න ඕනත. ඒ රුපියල්
අටෙහස රුපියල් ශෙෙහස් පන්සියයට අඩු කළා, ශගෝාාභය
මහත්මයා. විරුේධ් පක්ෂය හිතුශව්, අටෙහස ෙසෙහස කරි
කියලාි. එතැනදීත් විරුේධ් පක්ෂය ශෆේල්; ශගෝාාභය මහත්මයා
පාස්. ඉතින් ශම් "ශෆේල්" කථාව විරුේධ් පක්ෂය කියන්ශන් ඇි?
විරුේධ් පක්ෂය හිතපු ශේ ශනොශවි සිදුවුශණ්, ඒකි. ඒ නිසා ඒ
ශගොල්ලන්ශේ ඇස්වලින් ශෆේල්. ඒක ඇත්ත. හැබැි, නනතාවශේ
ඇස්වලින් පාස්; රට පැත්ශතන් පාස්; ආණ්ඩුව පැත්ශතන් පාස්.
ෙැන්, සජිත් ශරේමොස මහත්මයා ශන් සින්නශෙොශර්.
සින්නශෙොශර් ඒ තැනට ආශව් ශපරියශෙොශර් පැරදුණු නිසා.
ශපරියශෙොශර් තමි යූඑන්පී එශක් රනිල් වික්රමසිංහ මහත්මයා.
ශපරියශෙොශර් ශහොඳ නැහැ කියලා සින්නශෙොශර් ශගනාවා.
ශපරියශෙොශර් අවුරුදු විසි ගණනක් එක දගටම පරාෙි.
සින්නශෙොශර්
ඇවිල්ලා
අවුරුේෙක්වත්
ගිශේ
නැහැ,
නනාධිපතිවරණය ඇඩ්රස් නැතුව පරාෙි, පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණය
තව අවුරුදු 10කට ඇඩ්රස් නැතුව පරාෙි. ශපරියශෙොශර්ට වඩා
හපන් සින්නශෙොශර්. ශපරියශෙොශර් පාර්ලිශම්න්තු එන්න බැරි
තරමට ශෆේල්. අවුරුේෙක් ගිශේ නැහැ, සින්නශෙොශර් මැතිවරණ
ශෙකක් ශෆේල්. එතශකොට ශෆේල් වුශණ් යූඑන්පී එශක්
ශපරියශෙොශර්ි, යූඑන්පී එශක් සින්නශෙොශර්ි. අපි ශනොශවි. අපි
පාස්; නිකම් ශනොශවි, ශහොඳටම පාස්.
විසිවැනි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධ්නය ශගශනනශකොට
සින්නශෙොශර්ශේ ශනොණ්ඩි ගහන විපක්ෂය හෙලා මාස තුනි.
හැබැි, සින්නශෙොශර්ශේ ශනොණ්ඩි ගහන විපක්ෂශේ 6ශෙශනක්
මාස තුනක් යන්න කලින් සින්නශෙොශර් ොලා ශම් පැත්තට ආවා;
සින්නශෙොශර් ශෆේල්. ශගෝාාභය පාස්; ආණ්ඩුව පාස්. ඒ වාශේම,
ශපරියශෙොශර්ශේ අලියා දුරකථනය විධියට ශවනස් වුණා. මට
ශපශනන විධියට සින්නශෙොශර්ශේ දුරකථනය ටළඟට "ඍණ"
ලකුණ විධියට ශවනස් ශවනවා. ටළඟ අවුරුේශේ මුල ශවනශකොට
සින්නශෙොශර්ශේ ලකුණ "ඍණ" ශවනවා. අපට ළමින්ට කියන්න
ශවන්ශන් 5 ඍණ 2 සමානි 3ි කියලා ශනොශවි, 5 සජිත් 2
සමානි 3ි කියාි. 10 සජිත් 5 සමානි 5ි. ඇි, ටළඟට
සජිත්ශේ ලකුණ දුරකථනය ශනොශවි, ඍණ ලකුණ ශවනවා,
කරන කරන වැශඩ් ශෆේල් නිසා.
ශකොවිඩ් වසංගතය ආපු ශවලාශව් කිව්වා, මැශල්රියාවට ශෙන
ශබශහත් බීපන් කියලා. [බාධ්ා කිරීමක්] ඒක වැරැදි ශන්.
මැශල්රියාවට ශෙන ශබශහත් බිව්වාම ශකොවිඩ් හැදුණු අය
මැශරනවා. ඒ නිසා, ශපරියශෙොශර්ත් "ශෆේල්", සින්නශෙොශර්ත්
"ශෆේල්". ෙැන් ඔය කත ගහන මන්ත්රීතුමන්ලාශේ සමහර යාළුශවෝ
විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධ්නය ශගනාපු ශවලාශව් අශ්ත
පැත්තට ආවා. අය වැය අවසන් ශවන්න කලින් තව කිහිපශෙශනක්
අශ්ත පැත්තට ආශවොත් ඔබතුමන්ලාත් "ශෆේල්" ශවනවා. එම නිසා,
දගටම "ශෆේල්" ශවමින් ඉන්ශන් නැතිව, ශකොවිඩ් වසංගතයත්
තිශබන ශම් ශවලාශව් හැම ශෙයක් දහාම සතණාත්මකව බලන්ශන්
නැතිව නිවැරද විධියට බලා, ශම් රට ශබ්රාගත්, ශම් රට සමත්
කළ, ශනොසැලී ශම් රට ඉදරියට ශගන යන අතිගරු
නනාධිපතිතුමාත් එක්ක එකතු ශවන්න කියලා මම ඔබතුමන්ලාට
ආරාධ්නා කරනවා. ගරු විපක්ෂ නායකතුමාත් දගටම "ශෆේල්"
ශවවී ඉන්න හිතන්න එපාා. මම ෙන්ශන් නැහැ, රවි කරුණානායක
මහත්මයා නම් ඒ ෙවස්වල කිව්වා, ශම් විපක්ෂ නායකතුමා O/L
පවා "ශෆේල්" කියලා. ඒක ශවනම ර ්නයක්. ඒක ඒ ශෙන්නා ශබ්රා
ගන්න ඕනත. ෙැන් ශගෙර හිටියත්, O/L ශහෝ පාස් වූ පරණ
ශපරියශෙොශර්ශගන් විපක්ෂ නායකකමවත් කරන හැටි ඉශගන
ගන්න කියලා අශ්ත විපක්ෂ නායකතුමාට මතක් කරමින්, මා නිහඬ
ශවනවා. ස්තුතිි.
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(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. (Prof.) Tissa Vitarana.
You have 10 minutes.
Before he starts, will an Hon. Member propose the
Hon. Isuru Dodangoda to the Chair?
ගු නරෝහිත අනේගුණවර්ධාන මහතා (වරාය හා නාවික
අමාතයුරමා

(ைொண்புைிகு பரொஹித அபபகுணவர்தன - துமறமுகங்கள்
ைற்றும் கப்பற்றுமற அமைச்சர்)

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana - Minister of Ports
and Shipping)

Sir, I propose that the Hon. Isuru Dodangoda do now
take the Chair.
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුව ගු සාණක්ිරයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම්
මහතා මූලාසනනයන් ඉවත් වූනයන්, ගු ඉසුු නදොඩන්නගොඩ මහතා
මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
சொணக்கியன்
ரொஜபுத்திரன்
இரொசைொணிக்கம்
அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று
அகலபவ,
ைொண்புைிகு இசுரு ததொடன்தகொட அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE
HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN
RASAMANICKAM left the Chair, and THE
HON. ISURU
DODANGODA took the Chair.

[අ.භා.3.00]

ගු (මහාචාර්ය තිසනස විතාරණ මහතා

(ைொண்புைிகு (பபரொசிொியர்) திஸ்ஸ விதொரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු අගමැතිතුමාශේ උපන්
දනය ශවුවශවන් අශ්ත උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරමින් මශේ
කථාව ආරම්භ කරන්න කැමැතිි.
ශලෝක ආර්ිකක අර්බුෙයක් ක්රමාුවලවලව අවපාතයක් ෙක්වා
වර්ධ්නය වන ශවලාවක තමි ලංකාව වැනි කුඩා ආර්ිකකවලට
ෙරුණු ශලස ශම් පහර වැදී තිශබන්ශන්. ශකොවිඩ් වසංගතය විසින්
ශම් ආර්ිකක අර්බුෙය තවත් උ්ර කර තිශබනවා. ශමවැනි අපහසු
තත්ත්වයකට රට මුහුණ ශෙන අතශර්, අශ්ත අගමැතිතුමා ශම්
ර ්න විසඳන්න ඒ අව ය මුෙල් ශවන් කරලා, ඒ තත්ත්වය
නිසියාකාරව පාලනය කිරිමට කටයුතු කරනවා.
පසුගිය අවුරුදු පශහේ එක්සත් නාතික පක්ෂය රධ්ාන ආණ්ඩුව
වැරද ශේ පාලන ගමනක් ගියා. අප රට ආනයන පෙනම් කර
ශගන ඉදරියට යන ආර්ිකකයක් හැටියට දයුණු කිරීමට එතුමන්ලා
ගත් වයායාමය,
ණයබර වැඩිවීම ශහේතු ශකොටශගන අශ්ත
වත්කම් විකුණන එතුමන්ලාශේ වැඩ පිළිශවළ කියන සියල්ල
නතර කරලා, ආපහු ශේශීය ආර්ිකකයක් ශගොඩනැඟීශම්
ක්රියාොමයක් ආරම්භ කරන්න අපට සිේධ් ශවලා තිශබනවා. ශම්
අය වැය දහා බලන ශකොට අපට ශපශනනවා, ශම් වාශේ ෙරුණු
ර ්නවලට මුහුණ ශෙන්න සුදුසු පෙනමක් ශම් තුළින් ඇතිකර
තිශබන බව. ඒක මම සන්ශතෝෂශයන් සිහිපත් කරනවා. අපි ශම්
පෙනම තවත් වර්ධ්නය කළ යුතුි. ශම් කටයුත්ත කිරීශම්දී
අගමැතිතුමා මුෙල් ඇමති හැටියට වර්තමානශේ තිශබන ශමම උ්ර
ර ්න දහා බලා, විශ ේෂශයන්ම ගම්බෙව තිශබන අඩු පාඩුකම් සහ
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අනිකුත් රශේ වල පරිසර දයුණුව වැනි කරුණු ගැනත් හිතා
කටයුතු කර තිශබනවා.
නමුත් ශම් සාකච්ඡාශව්දී උඩරට නනතාව ශවුවශවන් කථා
කළ ගරු මන්ත්රීතුමා ඉදරිපත් කළ අෙහස් පිළිබඳවත් සලකා බලා
අපට ශත්රුම් ගන්න ශවනවා, අශ්ත රශේ සිටින විවිධ් නන
ශකොටස්වලට තිශබන විවිධ් ර ්න සියල්ලම ක්රමාුවලවලව විසඳන
ගමනක් යන්න තිශබන බව.
මම අෙ ශමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා, මම කලින් වතාවකදී
ඉදරිපත් කර තිබුණු අෙහසක් මතු කරන්න. අශ්ත රටට සැලසුම්
ශකොමිසමක් නැහැ. රශේ සියලු නන ශකොටස්වල අව යතා,
පළාත්වල අව යතා එකට සලකා, පළාත් සභා, රාශේශීය සභා
ආදශේ තිශබන සැලසුම් ඒකකත් සම්බන්ධ් කරශගන රටට
ගැළශපන, රට සංවර්ධ්නය කරන, සියලු නන ශකොටස්වල
අව යතා ඉටු කරන නාතික සැලැස්මක් ඇති කරන්න ඕනත. පස්
අවුරුදු සැලැස්මක් පමණක් ශනොශවි, ටට වඩා දීර්ඝ ශලස
කල්පනා කරලා සකස් කළ නාතික සැලැස්මක් පෙනම් කරශගන,
ශම් අය වැය ශයෝනනාත් ක්රියාත්මක කරමින්, පියවශරන් පියවර
තමි අපි ඒ ගමන යන්න තීන්දු කළ යුත්ශත්. එම අව යතාවට
හිත දීලා කටයුතු කරන්න ශම්ක ශහොඳ ශවලාවක් කියා මා
හිතනවා. ඒ නිසා මම ඉතාම ඕනතකමින් අගමැතිතුමාශගන්
ඉල්ලීමක් කරනවා, මුෙල් ඇමති හැටියට ශම් කටයුතුවලට හිත
ශෙන්න කියලා.
ශම් ආණ්ඩුව විතරක් ශනොශවි, කලින් පැවැති ආණ්ඩුත් අශ්ත
ආොයශම් තිශබන අඩුපාඩුකම් ශහේතුශකොට ශගන ණය අරශගන
කටයුතු කරන්න කාලයක් තිස්ශසේ පුරුදු ශවලා සිටි බව සඳහන්
කරන්න ඕනත. විශේ විනිමය පැත්ශතන් බැලුශවොත්, අශ්ත
අපනයනවලින් ලැශබන ආොයම වාශේ ශෙගුණයක් ආනයනවලට
වැය කරන්න සිේධ් ශවනවා. එවැනි තත්ත්වයකදී අශ්ත විශේ
විනිමය සංචිතය බහින එක පුදුමයක් ශනොශවි. ඒශකන් ණය බර
වැඩි ශවනවා. ශම් තත්ත්වය දගටම පවත්වා ශගන යතම ශහොඳ
නැහැ. මම හිතන විධියට, ශම් සඳහා අභයන්තර විසුනමක් ශසොයා
ගන්න ෙැන් කාලය ඇවිත් තිශබනවා.
1972දීත් අෙ වාශේ ෙරුණු ආර්ිකක අර්බුෙයක් තිබුණා.
එපමණක් ශනොශවි, ශතල් අර්බුෙයකුත් තිබුණා. ශලෝක ශවශළඳ
ශපොශළේ ශතල් මිල එකවරම හත් ගුණයකින් වැඩි වුණා. ඒ සමඟම
තෙ ඉශඩෝරයක් පැවතීම නිසා ආහාර මිලත් ශගෝලීය ව ශයන් වැඩි
වුණා. එවැනි තත්ත්වයකට රට මුහුණ ශෙන ශකොට, සුශඛ්ෝපශභෝගි
ජීවිත ගත කරමින් මුෙල් නාස්ති කරන අශ්ත රශේ ශපොශහොසත්,
ශකෝටිපති පන්තියට බර ෙමලා සාමානය නනතාවශේ බර ලිහිල්
කරන්න එවකට සිටි මුෙල් ඇමතිතුමා කටයුතු කළා. එම
රතිපත්තිය තුළින් සාධ්ාරණ සමානයක් ශගොඩ නැගුවා. එපමණක්
ශනොශවි, සමුපකාර වයාපාරය ක්තිමත් කරමින් නිෂ්පාෙකයන්ට
නියම ආොයමක් ලබා ශෙන්නත්, අශනක් පැත්ශතන්
පාරිශභෝගිකයන්ට සාධ්ාරණ මිලට භාණ්ඩ ලබා ශෙන්නත් ඒ
තුළින් පුළුවන් වුණා. මම හිතන විධියට ඒ වාශේ තත්ත්වයක්
තමි අෙත් අශ්ත රට තුළ මතු වී ශගන එන්ශන්. ශම්කටත් අපි හිත
දීලා, ඒ හා සමාන වැඩ පිළිශවළක් දයත් කිරීමට කටයුතු කශළොත්
රශයෝනනවත් ශවි කියා සඳහන් කරමින්, මශේ ව න ස්වල්පය
අවසන් කරනවා. ස්තුතිි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු ශව්ලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 7ක
කාලයක් තිශබනවා.
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ගු නව්ලු කුමාර් මහතා

(ைொண்புைிகு பவலு குைொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රිතුමනි, 2021 වසශර් අය වැය
සම්බන්ධ්ශයන් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ එක්කම, අ්රාමාතය මහින්ෙ
රානපක්ෂ මැතිතුමාට 'සුබ උපන්දනයක් ශව්වා' කියා රාර්ථනය
කරනවා. ශමවර අය වැය ඉදරිපත් කිරීමත් එක්කම මම
විශ ේෂශයන්ම කියන්නට ඕනත අවුරුේෙක් යනශතක් ශම්
ආණ්ඩුවට අය වැයක් ඉදරිපත් කරන්න බැරි වුණා කියලා.
එතැනින් පළමුශවනි ශෆේල් වීම පටන් ගත්තා කියන එකත්
කියන්න ඕනත. වියතුන් එකතු ශවලා, අවුරුේෙක් තිස්ශසේ කථා
කරලා, කථා කරලා අය වැයක් හෙලා ඉදරිපත් කරලා තිශබනවා.
ඒ අය වැයත් අවුල් සහගති. එතැනත් ශෆේල් ශකොශහොමෙ කියලා
අශ්ත හර්ෂ ෙ සිල්වා මන්ත්රීතුමා ෙත්ත ඉදරිපත් කළා. ශමවර අය
වැය කතලි කිහිපයකට හෙලා set කර ගත්ත අය වැයක් විධියට
තමි අපට ශපශනන්ශන්. නනාධිපතිතුමාශේ ශකොටසක්,
අගමැතිතුමාශේ ශකොටසක්, ඒ වාශේම තවත් ඉදරිශේ දී එන්න
ඉන්න එතුමාශේ ශකොටසත් එකතු කරලා set කර ගත්ත අය
වැයක් විධියට තමි අපට ශපශනන්ශන්. ඒ නිසා යම් කිසි විධියක
ගැළශපන්ශන් නැති ගතියක් ශම් අය වැශේ තිශබනවාය කියන
එක මම මතක් කර ශෙන්නට ඕනත.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ ශවනශකොට ශලෝකය
පුරාම ශකොවිඩ් වසංගතය පැතිරිලා තිශබන බව අපි ෙන්නවා. ඒ
තුළ අශ්ත රටටත් ශම් ර ්නය තිශබනවා. ශමවර අය වැය
ඉලක්කයක් ඇති. ඒත් ශම්ක වර්තමානය ඇතුළත් කරගත් අය
වැයක් නම් ශකොවිඩ්වලට උත්තරයක් ලබා ගන්න පුළුවන්
ශයෝනනා ඇතුළත් අය වැයක් විය යුතුි. විශ ේෂශයන් මතක්
කරන්න ඕනත ශගෝාාභය රානපක්ෂ නනාධිපතිතුමා පසුගිය
ෙවස්වල කිව්ව ශෙයක්. එතුමා කිව්වා, "අවම ව ශයන් අවුරුදු
ශෙකක් යනශතක්වත් ශම් ශකොවිඩ් එක්ක ජීවත් ශවන්න අපි පුරුදු
ශවන්න ඕනත, රශේ නනතාව පුරුදු ශවන්න ඕනත" කියලා. අපි ශම්
රට තුළ අවුරුදු ශෙකක් ශකොවිඩ් එක්ක ජීවත් ශවන්න නම් ඒ
සඳහා විසුනමක් ඇති අය වැයක් ඉදරිපත් කරන්න ඕනත. ශකොවිඩ්
පිළිබඳ කිසිම උත්තරයක් නැති, කිසිම විසුනමක් නැති අය වැයක්
ඉදරිපත් කරලා තිශබන බව මම කියන්න ඕනත.
ශම් සම්බන්ධ්ව අෙහස් ෙක්වමින් රංජිත් බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා
රකා කළා, ශමවර අය වැශයන් බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්
නනතාවට සුබසාධ්න ශෙන්න ශනොශවි, ඒ ඔක්ශකොම එකතු
කරලා රාේධ්න ශයෝනනා හැටියට, investments ඇති කරන්නි
කියන එක. මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවන්න ඕනත. ඒත් එක්කම
නයන්ත වීරසිංහ මන්ත්රීතුමා ශම් සභාව තුළ දී කියනවා, ශම්ක
සම්පූර්ණශයන්ම නනතාවට සුබසාධ්න ශෙන අය වැයක් කියලා. ඒ
අුවව, ආණ්ඩු පක්ෂය තුළින්ම, ශම් වියතුන් තුළින්ම අපට
ශපශනනවා එතුමන්ලාට ශමවර අය වැය ගැන අෙහසක් නැහැ
කියන එක. අපි ෙන්නවා, ශකොවිඩ් වයසනය නිසා නනතාවශේ
ජීවශනෝපාය ඉදරියට කරශගන යන්න බැරි තත්ත්වයට කඩා
වැටිලා තිශබන බව. වයාපාරිකශයෝ කඩා වැටිලා.වයාපාර කඩා
වැටිලා. ලක්ෂ ගණනකශේ රැකියා අහිමි ශවලා තිශබනවා.
රැකියාව කරන අයටත් සාමානයශයන් ලබපු ආොයම ලබා ගන්න
බැරි ශවලා තිශබනවා. ඉදරිශේ දී ශකොවිඩ් ශෙවැනි රැල්ල,
තුන්වැනි රැල්ල ඇති වුශණොත් ඒ සියලුශෙනාටම ශකොි වාශේ
විසුනමක්ෙ අපි ලබා ශෙන්ශන් කියන එක සම්බන්ධ්ව කිසිම
ශයෝනනාවක් නැති නිසා තමි ශමවර අය වැය ශෆේල් කියලා අපි
කියන්ශන්.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ශව්ලු කුමාර් මහතා]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හිටපු අමාතය ගරු ඩිලාන්
ශපශර්රා මහතා සඳහන් කළා, වතුකරශේ නනතාවට රුපියල්
1,000ක දෙනික වැටුපක් ලබා දීමට ශයෝනනා කර තිශබනවා
කියලා. එතුමාට මා ශම් කාරණය මතක් කරන්න කැමැතිි. ඔව්,
අපි ශෆේල් වුණා තමි. 2015 ඉඳලා-

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர)

(The Hon. Shantha Bandara)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ාන්ත බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා.

ගු නව්ලු කුමාර් මහතා

(ைொண்புைிகு பவலு குைொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශේ කාලය.

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர)

(The Hon. Shantha Bandara)

මම විනාඩියි ගන්ශන්.
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සංගමය රවතත්ති නිශව්ෙනයක් කරනවා, "අපි කිසි විශටක
රුපියල් 1,000 ලබා ශෙන්ශන් නැහැ. Collective Agreement
එකට එහා ගිහිල්ලා අපට සතයක්වත් ලබා ශෙන්න බැහැ" කියලා.
අෙ "ෙ ශඩ්ලි මිරර්" පත්තරය බලන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.
ශම්ක සම්පූර්ණ ශරෝඩාවක්. ශම්ක සම්පූර්ණශයන් වතුකරශේ
නනතාව ශනොමඟ යවන ශයෝනනාවක් බව මා කියන්න ඕනත. ශමය
කුනකරශේ සිටින ඉන්දීය සම්භවයක් ඇති සමස්ත නනතාවට
තිශබන ර ්න රුපියල් 1,000 කියන ගණනට ඇතුළු කරපු අය
වැයක් ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශමය වතුකරශේ නනතාව
සම්පූර්ණශයන් ශනොමඟ යවපු, සම්පූර්ණශයන් අත හැරපු,
සම්පූර්ණශයන් අමතක කරපු අය වැයක් කියන එක මා මතක්
කරන්න ඕනත.
අශ්ත මූලික ර ්නය ශවලා තිශබන්ශන් ශමොකක්ෙ කියලා
ශමතැන සිටින සියලුශෙනාම ෙන්නවා. අශ්ත නනතාව ශකොටු ශවලා
ඉන්ශන් ලින් කාමරයක. අශ්ත පසුගිය රනශේ රතිපත්තිය තුළ
අපි පර් ස් 7ක ඉඩමක් ලබා දීලා, නිවසක් ලබා දුන්නා. ඒ
පිළිබඳව ශම් රනශේ රතිපත්තිය, නැත්නම් ශයෝනනාව කුමක්ෙ
කියලා ශමවර අය වැයට ඇතුළත් ශවලා නැහැ. ඒ සමඟම,
ශකොවිඩ්-

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, your time is up.

ගු නව්ලු කුමාර් මහතා

(ைொண்புைிகு பவலு குைொர்)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශකොශරෝනා පළමු රැල්ල
අවස්ථාශව් වට කිහිපයකින් මුෙල් ලබා දුන්නා. රුපියල් 5,000ක
දීමනාව සහ බඩු ශබො දීම ව ශයන්. ඒවා කලින් අය වැයවල
තිබුශණ් නැහැ. අවස්ථාුවලවලව නනතාවට දය යුතු ශේවල් ශෙන්න
නනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා කටයුතු කරනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ශව්ලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න.

ගු නව්ලු කුමාර් මහතා

(ைொண்புைிகு பவலு குைொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශේ සම්පූර්ණ ශවලාව මට
ලබා ශෙන්න.
ඔව්, අපි පිළිගන්නවා. වතු කම්කරුවන්ට රුපියල් 1,000
දෙනික දීමනාව ලබා දීශම්දී අපි 2015 ඉඳලා ශෆේල් කියලා,
පිළිගන්නවා. ඒ වුණාට "ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම" ඉදරිපත් කරලා
2019 නනාධිපතිවරණයට ඉදරිපත් වනශකොට එතුමා කිව්ශව්, ඒ
වාශේම අශ්ත දස්ත්රික්කය නිශයෝනනය කරන ඇමතිවරු කිව්ශව්,
"ඒ ශකොම්පැනිකාරයන්ට අපිත් එක්ක ශසල්ලම් ොන්න බැහැ. 'සර්'
එක්ක ශසල්ලම් ොන්න බැහැ. කශනන් අල්ලලා, ඇෙලා රුපියල්
1,000 එතුමා නනාධිපති වුණාම ටළඟ ෙවශසේ ලබා ශෙනවා කියලා.
එශහම තමි නනාධිපතිවරණශේදී කිව්ශව්. මම අහනවා,
අවුරුේෙක් වනශතක් කශනන් ඇෙ ගන්න බැරි වුණාෙ කියලා. ඒ
නිසා තමි ශම් ආණ්ඩුව ශෆේල් කියලා අපි කියන්ශන්.
ටශේ ගරු අ්රාමාතයතුමා මුෙල් ඇමතිවරයා විධියට 2021 අය
වැය ඉදරිපත් කරමින් කිව්වා, "රුපියල් 1,000ක් ලබා ශෙන්න
ශයෝනනා කරනවා" කියලා. ඒ ශවලාශව්ම වතු හාම්පුතුන්ශේ

(The Hon. Velu Kumar)

Sir, please give me one more minute.

වතුකරශේ ශසෞඛ්ය ර ්න තිශබන බව අපි ෙන්නවා. වතු
ශරෝහල් හරහා තමි ඒ ශසෞඛ්ය ර ්න විසඳන්ශන්. ආණ්ඩුව ඒ
සම්බන්ධ්ශයන් ෙරන රතිපත්තිය කුමක්ෙ කියලා ෙැන ගන්න අපි
බලාශපොශරොත්තු වුණා. නමුත්, ඒ කිසි ශෙයක් ශමවර අය වැයට
ඇතුළත් ශවලා නැහැ. ශමය වතුකරශේ නනතාව සම්පූර්ණශයන්ම
අතහැර ොපු, අමතක කර ොපු අය වැයක් කියමින්, මශේ කථාව
අවසන් කරනවා. ස්තුතිි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු සංජීව එදරිමාන්න මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
10ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 3.18]

ගු සංජීව එදිරිමාන්න මහතා

(ைொண்புைிகு சஞ்ஜீவ எதிொிைொன்ன)

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna)

ශව්ලු කුමාර් මන්ත්රීතුමනි, ශම් පැත්ශත් අය ඔබතුමාට
කියනවා, "தபொய் தசொல்ல பவணொம்"ලු; අසතය රකා
කරන්න එපා" ලු.
මූලාසනාරූඪ ගරුමන්ත්රීතුමනි, ශම් රශේ වතුකරශේ නනතාවට
මුලින්ම සහන ලබා දුන්ශන් මහින්ෙ රානපක්ෂ හිටපු
නනාධිපතිතුමා. එතුමා තමි වතුකරශේ ෙරුවන්ට ගුරු පත්වීම්
ලබා ශෙන්න මුල් වුශණ්. එතුමා තමි, තැපැල් මහත්වරු ශලස
වතුකරශේ ෙරුශවෝ බඳවා ගන්න මුල් වුශණ්. මුලින්ම වතුකරශේ
පාරවල් ටික හෙලා දුන්ශන්, මහින්ෙ රානපක්ෂ හිටපු
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නනාධිපතිතුමා. වතුකරශේ නනතාවට සැලකීම සම්බන්ධ්ව, ඒක
තමි රානපක්ෂ ආණ්ඩුශව් ඉතිහාසය. එතුමා ඒ සතම පහසුකමක්ම
ලබා දුන්නා.
මූලාසනාරූඪ ගරු ගරුමන්ත්රීතුමනි, ශමවර අය වැය ශල්ඛ්නය
තුළ පවතින සහන පිළිබඳව අෙ ගරු මැතිඇමතිතුමන්ලා කථා
කළා. අපි අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදරිපත් කිරීමටත් ශපරි ශකොවිඩ් 19 වයසනය ආශව්. ශම් වයසනය හමුශව් ඇති ශවච් ආර්ිකක
ගැටලුවලට උත්තර විධියට ශම් රශේ නනතාවට සහන ලබා
දුන්ශන්, අය වැය ශගන එන්නත් ශපරි. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, අශ්ත මුළු රටම ආවරණය වන ශලස කරපු අවසාන
සමීක්ෂණය අුවව, අශ්ත රශේ නිවාස ඒකක 5,736,810ක්
තිශබනවා. අපි ශම් රුපියල් 5,000 දීමනාව ශකොවිඩ් පළමුවැනි
රැල්ල ආපු ශවලාශව් වට ශෙකක් ලබා දුන්නා. ඒ, පවුල් ඒකක
6,029,379කට. ඒ ගණන කීයෙ කියලා ශහොයා ගන්න ඕනත නම්
5,000න් ශමම පවුල් ගණන වැඩි කරලා, නැවත ශෙශකන් වැඩි
කරන්න. First wave එක ආපු ශවලාශව් අපි ලබා දුන් මූලික
සහනය ඒක.
මශේ දස්ත්රික් නායක ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්ධ්න ඇමතිතුමා ශම්
අවස්ථාශව් ශමම ගරු සභාශව් ඉන්නවා. ශකොවිඩ් - 19 ශෙවැනි
රැල්ල ආපු ශවලාශව් ඇමතිතුමන්ලා සමඟ අපි කථා කරලා ශම්
වැඩ කටයුතු කළා. කළුතර දස්ත්රික්කශේ ආසන්නතම උොහරණය
මම කියන්නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ටශේ හැන්ෙතශව් 4.30 වනවිට
කළුතර දස්ත්රික්කශේ පවුල් ඒකක 237,950කට අපි රුපියල් 5,000
දීලා අවසාන කළා. කළුතර තිශබන්ශන් ශගවල් 321,000ි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සතම නිශරෝධ්ායන පවුලකටම
රුපියල් ෙස ෙහශසේ බඩු මල්ලක් ලබා ශෙනවා. එවැනි සහන මශේ
කළුතර දස්ත්රික්කශේ පවුල් 7,000කට ලැබිලා තිශබනවා.
ශම් ගරු සභාශව් අවධ්ානය මම ශම් කාරණය ශකශරහිත්
ශයොමු කරන්න කැමතිි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අය වැය
ශල්ඛ්නයක අන්තර්ගතය, හැඩය, එහි සමස්තය ශත්රුම් ගන්න
තිශබන ශහොඳම තැන තමි අය වැය ශල්ඛ්නයක් ඉදරිපත් කරන
ශමොශහොත වනවිට නාතික සහ නාතයන්තර ව ශයන් පවතින
ආර්ිකක වට පිටාව ශමොකක්ෙ කියන කාරණය ශත්රුම් ගැනීම.
ගරු විපක්ෂශේ සහ රශේ නනතාවශේ අවධ්ානය පිණිස ඒ ගැන
පැහැදලි කරන්න මම ූ ොනම්. පසුගිය ඔක්ශතෝබර් මාසශේ
නාතයන්තර මූලය අරමුෙල ආසන්නතම "World Economic
Outlook" වාර්තාව ඉදරිපත් කළා. ඒ වාර්තාවට අුවව IMF එක
කියනවා, "ශකොවිඩ් - 19 වයසනය හමුශව් ශලෝක ආර්ිකකය
සියයට 4.4කින් සංශකෝ නය වීමක් අශ්තක්ෂා කරනවා" කියලා.
ශම්ක ආසියාවට, ලංකාවට, ඉන්දයාවට විතරක් ශනොශවි, ශලෝක
බලවතා වන ඇශමරිකාවටත් බලපානවා. ඇශමරිකාවට සියයට
5.8ක බලපතමක්; යුශරෝපීය කලාපයට සියයට 8.3ක බලපතමක්;
බ්රිතානයයට සියයට 9.8ක බලපතමක්. අසල්වැසි ඉන්දයාවට
සියයට 10.3ක ආර්ිකක සංශකෝ නයක් සිදු කරන බව ශම් වනවිට
නාතයන්තර මූලය අරමුෙල විසින් පුශරෝකථනය කරලා තිශබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශකොවිඩ් - 19 වයසනය එන්න
ශපර ශලෝක ආර්ිකකය මූලික සිදුවීම් ශෙකක් ශහේතුශවන් කැලඹිලා
තිබුණා. පළමුවැනි සිදුවීම තමි, ඇශමරිකා එක්සත් නනපෙශේ
ශඩොනල්ඩ් රම්්ත නනාධිපතිවරයාශේ පාලන සමශේ ඇශමරිකාව
සහ චීනය අතර ඇති වුණු ආර්ිකක ආරාවුල විසින් ශලෝකය
කලඹලා තිබීම. ටට අමතරව Brexit සිදුවීම හරහාත් යුශරෝපා
කලාපය තුළ ශලෝක ආර්ිකක ආන්ශෙෝලනයක් ඇති ශවලා තිබුණා.
ශම් සියල්ල මැේශේ පසුගිය දූෂිත ආණ්ඩුව විසින් විනා කරලා,
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ශපොඩි පේටම් කරලා ොපු ආර්ිකකය තුළ තමි අපි ශම් අය වැය
ශල්ඛ්නය ඉදරිපත් කශළේ.
ණය ගත්ත හැටි ගරු අශ ෝක් අශබ්සිංහ මන්ත්රීතුමා කියනවා
මම අහශගන හිටියා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ආණ්ඩුව බාර ශෙන
ශකොට පියවීමට ඉතිරිව තිබුණු මුළු ණය රමාණශයහි එකතුව
ට්රිලියන 7ි. අපි ආණ්ඩුව බාර ගන්න ශකොට තිබුණ ට්රිලියන 2,
ට්රිලියන 7 වුණා. අවුරුදු ෙහයටම රානපක්ෂ ආණ්ඩුශව් විශේ ණය
වැඩි වීශම් ශව්ගය වසරකට සාශ්තක්ෂව බිලියන 500ි. එතුමන්ලා
අවුරුදු හතරි ආණ්ඩු කශළේ. ට්රිලියන 7, ට්රිලියන 13 කරලා තමි
ශගෙර ගිශේ. ඒ කිසිම ණය මුෙලකින් ශම් මහ ශපොශළොව මත
යථාර්ථයක් කරපු කිසිම ශෙයක් අපට ෙකින්න හැකියාවක්
ලැබුශණ් නැහැ. එශහම පසුබිමක් තුළ තමි ආර්ිකක
පුනර්ජීවනයක් අශ්තක්ෂා කරමින් දළිුනකම පිටු ෙකින සංවර්ධ්නීය
අය වැයක් අශ්ත ආෙරණීය අගමැතිතුමා මුෙල් ඇමතිවරයා විධියට
ටශේ ශමම ගරු සභාවට ඉදරිපත් කශළේ.
ශකොවිඩ් - 19 වයසනය කළමනාකරණය කිරීම ශවුවශවන් අපි
ගත්ත උපක්රමික රශව් ය තුළ තමි අපි ශම් තත්ත්වය
කළමනාකරණය කර ගත්ශත්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,
ශලෝකය ශම් ශවුවශවන් මූලික විකල්ප තුනක් භාවිත කරනවා.
පළමුවැනි විකල්පය තමි, මුළු රටම වහලා ෙැමීම. ශෙවැනි
විකල්පය තමි, රශේ ශලශඩ් තිශබනවා; හැබැි, රට සාමානය
පරිද වැඩ කිරීම. තුන්වැනි විකල්පය, රට වහන්න ඕනත තැන
වැහීමත්; අරින්න ඕනත තැන ඇරීමත්. අපි සාශ්තක්ෂව උපක්රමික
රශව් යක් ශතෝරා ගත්තා. වහන්න ඕනත තැන වැහුවා, ඇරලා වැඩ
කරන්න පුළුවන් තැන අපි ඇරලා වැඩ කළා. ඒ අුවව තමි අපි
ශම් පවතින තත්ත්වය නිර්මාණය කර ගත්ශත්. අපි කටු අකුලක
පැටලුණු සරුංගලයක් ශබ්රා ගන්නවා වාශේ ඉතාම පරිස්සම්
සහගතව ශම් ආර්ිකක තත්ත්වය කළමනාකරණය කළා. ශම්
කටයුතු නිරුත්සාහිකව ශමතැනට ආවා ශනොශවි. ඉතාම
පරිස්සමින්, ඉතාම කළමනාකාරීව ශම් තත්ත්වය කළමනාකරණය
කළ නිසා තමි ආර්ිකකය ශමශහම පරිස්සම් කර ගන්න හැකියාව
අපට ලැබුශණ්. ඒ ශවුවශවන් නනතාවශේ ජීවශනෝපායට රානයශේ
සහාය ලබා දුන්නා; වයාපාර ශවුවශවන් ආණ්ඩුව උෙවු කළා.
නලය, විදුලිය, දුරකථන, අන්තර්නාල පහසුකම් ශම් සියලු ශසේවා
අඛ්ණ්ඩව ලබා දීලා, කැළි කසළ කළමනාකරණය පවා කිසිදු
අඩුවකින් ශතොරව ශම් ශකොවිඩ් - 19 වයසනය හමුශව්
කළමනාකරණය කර ගන්න හැකියාව අපට ලැබුණා.
හැබැි ශම් විපක්ෂය ඉතාම බරපතළ සාහසික වැඩක්
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශලෝක ශසෞඛ්ය
සංවිධ්ානශේ රධ්ානියා මීට ශෙසතියකට ශපර මුළු ශලෝකයටම
අලුත් ලස්සන කථාවක් කිව්වා. එතුමා කිව්වා, COVID-19
වයසනය හමුශව් ශම් ශලෝකශේ අලුත් මාතතකාවක් නිර්මාණය
වුණා කියලා. එතුමාශේ ව නය තමි "infodemic". ඒ
කියන්ශන්, 'ශතොරතුරු වසංගතය.' ශම් ශතොරතුරු වසංගතයට
උොහරණය ගත්ශත් ලංකාශවන් ෙ කියලා මට හිශතනවා. ඒ
තරමට COVID-19 වයසනය පිළිබඳව ඉතාම සාවෙය ශතොරතුරු
සමානගත කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම එක ආසන්න
උොහරණයක් ඔබතුමාශේ අවධ්ානයට ශේන්නම්. ශම් ර ්නය
පටන් ශගන එක ශවලාවක විපක්ෂය කිව්වා, "අජිත් නිවාඩ්
කබ්රාල් රානය ඇමතිතුමාශේ දුව ලන්ඩන්වල ඉඳලා, ශවනම
plane එකක් යවලා ශගන්ුවවා; ගුවන් ශතොටුශපොශළේදී එයා
කලබල කළා" කියලා. අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්මයා පහුවො
උශේ කියනවා, "මට දුශවක් නැහැ, මට ඉන්ශන් ශකොල්ශලෝ
ශෙන්ශනක් විතරි" කියලා. ශමන්න විපක්ෂය සාවෙය ශතොරතුරු
සමානගත කරපු විධිය. අපි ශම් සියලු තත්ත්වයන්ට මුහුණ ශෙමින්
ශම් සියල්ල කළමනාකරණය කරමින් ඉස්සරහට එනවා.
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[ගරු සංජීව එදරිමාන්න මහතා]

[අ.භා. 3.28]
ශම් ශගොල්ලන්ට අමතක වුණු ශෙයක් මම ශපන්වා ශෙන්නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ටශේ ශපරවරු 10.30 වන විට
COVID-19 වයසනය සම්බන්ධ්ව ඇති අලුත්ම වාර්තාශව් ෙත්ත
ශෙකක් මම ඔබතුමාට ඉදරිපත් කරන්නම්. ටශේ ශපරවරු 10.30
වන විට ආසාදතයන් 17,674 ශෙශනක් ලංකාශවන් වාර්තා වුණා.
අපි ඉතාම සතුටින්, ඉතාම ආඩම්බරශයන් කියනවා, ඒ අතරින්
12,210 ශෙශනක් සුවපත් කරලා නිරුපද්රිතව අපි ශගෙර යැව්වාය
කියන එක. ඒක තමි එො මම හරින් රනාන්දු මන්ත්රීතුමාශගන්
ඇහුශව්, තමුන්නාන්ශසේලා අපි ශෆේල් කියලා කියන්ශන් 17,000න්,
12,000ක් සුවපත් කරලා ශගෙර යවපු එකට ෙ කියලා.
මම ඉතාම ආෙරශයන් ශම් විපක්ෂශයන් අවසාන ව ශයන්
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතිි. විපක්ෂශේ ආෙරණීය මන්ත්රීවරු ශම්
සභාශව් ඉන්න ශවලාශව් - ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක
මන්ත්රීතුමාත් ඉස්සරහම ශ්තළිශේ වාඩි ශවලා ඉන්නවා. එතුමා මම
ශපෞේගලිකව ටිකක් ප්රිය කරන රිතයක් - මට ශම් ශේ කියන්න
ලැශබන එක ශහොඳි. ගරු මන්ත්රීවරුනි, මශේ ඉල්ලීම ශම්කි.
විපක්ෂයක් විධියට තමුන්නාන්ශසේලාට ඓතිහාසික අතපසුවීමක්
සිේධ් වුණා. එල්ටීටීට ත්රස්තවාෙශයන් ශම් රට මුො ගන්නා ගමනට
සහාය ශෙන්න තමුන්නාන්ශසේලාට බැරි වුණා. ඒ උත්තරීතර
පූනනීය මල් වේටියට අත තියන්න තමුන්නාන්ශසේලාට බැරි වුණා.
ඒ ඓතිහාසික අතපසුවීම නිවැරද කරගන්න ශමන්න අවස්ථාවක්
නිර්මාණය ශවලා. ශලෝකශේ සමහර අර්බුෙ තිශබනවා,
ශේ පාලනික වැරද තීන්දු තීරණ මත නිර්මාණය ශවන. එල්ටීටීට
සංවිධ්ානය එවැනි නිර්මාණයක්. ශම් රශේ නාතික සංහිඳියාව
විනා ශවච් 83 කළු ජූලිය එවැනි වැරද ශේ පාලන තීරණවල
රතිලලයක්. හැබැි, COVID-19 වයසනය ශම් ආණ්ඩුශව්
ශේ පාලන තීන්දුවක රතිලලයක් ශනොශවි. ශම්ක ශලෝක
වසංගතයක්. ඒ නිසා එො ශකොටියාට ගහන ශවලාශව් උෙවු
කරන්න බැරිශවච් ඒ ඓතිහාසික වරෙ නිවැරද කර ගැනීම
ශවුවශවන් ශම් නාතික අභිලාෂය සමඟ අත්වැල් බැඳගන්න කියලා
මම තමුන්නාන්ශසේලාට ආෙරශයන් ආරාධ්නා කරනවා. ශම්ක
තමි තමුන්නාන්ශසේලාට ලැබිච් අවස්ථාව. ශම්ක ශත්ශරන්ශන්
නැත්නම් මම ශම් විධියටත් කියන්නම්. එො මියන්මාරශේ
අවුන්සාන් සුකී නිවාස අඩස්සිශේ තබලා ඉන්න ශවලාශව් එක්සත්
නාතීන්ශේ සංවිධ්ානය මියන්මාරයට ආර්ිකක සම්බාධ්ක පනවන්න
හෙපු ශවලාශව් නිවාස අඩස්සිශේ හිටපු අවුන්සාන් සුකී විපක්ෂ
නායකතුමිය කියනවා, "මශේ ර ්නය නිසා මශේ රටට ආර්ිකක
සම්බාධ්ක පනවන්න එපා" කියලා. 2008දී ඉන්දයාශව් මුම්බාි
ශබෝම්බ රහාරය එල්ල ශවන ශවලාශව් එවක විපක්ෂශේ හිටිශේ
භාරතීය නනතා පක්ෂයි. ලාල් ක්රිෂ්ණ අේවානි මැතිතුමා තමි
විපක්ෂ නායකවරයා. අන්න බලන්න, නාතික වයසනයකදී
විපක්ෂශේ හැසිරීම පිළිබඳව කලාපීය සුන්ෙරම උොහරණය.
ඒ නිසා මම ඉතාම ආෙරශයන් ඔබට ශම් පිළිබඳව යළි යළිත්
මතක් කරනවා. ශම් නාතික අභිලාෂය නිවැරදව ශත්රුම් අරශගන
නාතික වයසනයකදී ආණ්ඩුවක් සමඟ සහශයෝගශයන් වැඩ කිරීශම්
ශලෝක ආෙර් ය නිර්මාණය කිරීම ශවුවශවන් තමුන්නාන්ශසේලාට
ක්තිය, දධ්ර්යය සහ විශ ේෂශයන්ම බුේධිය පහළ ශව්වා! ි
කියා රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ ශවනවා. සියලුශෙනාටම
ශබොශහොම ස්තුතිි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්ධ්න ඇමතිතුමා කථා
කරන්න. ඔබතුමාට විනාඩි 12ක කාලයක් තිශබනවා.

ගු නරෝහිත අනේගුණවර්ධාන මහතා (වරාය හා නාවික
අමාතයුරමා

(ைொண்புைிகு பரொஹித அபபகுணவர்தன - துமறமுகங்கள்
ைற்றும் கப்பற்றுமற அமைச்சர்)

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana - Minister of Ports
and Shipping)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ටශේ අතිගරු
නනාධිපති ශගෝාාභය රානපක්ෂ අශ්ත නනාධිපතිතුමාශේ නව රනය
යටශත්, අශ්ත අ්රාමාතය මහින්ෙ රානපක්ෂ අගමැතිතුමා මුෙල්
අමාතයවරයා ශලස ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය ගරු සභාවට ඉදරිපත්
කළා.
අෙ ඉතාම වාසනාවන්ත ෙවසක්. ශමොකෙ, අශ්ත පරමාෙර්ශී
නායක අ්රාමාතය මහින්ෙ රානපක්ෂ මැතිතුමාශේ නන්ම දනය
අෙි. එතුමාට සුබ උපන් දනයක් ශව්වා! කියා හෙවතින්ම මම
රාර්ථනා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අය වැය ශයෝනනාවලිය
ඉදරිපත් කිරීම තුළ ශබොශහොම පැහැදලිව අපි ෙකින කාරණාවක්
තිශබනවා. ඒ කාරණාව තමි, රටක රානය නායකයා අය වැය
ශයෝනනාවලියක් ඉදරිපත් කරේදී ඒ රානය නායකයා රටට ඇහුම්
කන් ශෙන නායකයකු බවට පත් විය යුතුි කියන එක.
නනාධිපතිවරණයට ශපර සිට ශගෝාාභය රානපක්ෂ මැතිතුමා ශම්
රශේ ශෙවුන්ෙර තුඩුශව් ඉඳන් ශ්තදුරු තුඩුව ෙක්වා ගම්මානවල
ඇවිෙපු බව, නනතාව ළඟට ගිය බව අපි ෙැක්කා. ශේ පාලනමය
ව ශයන්, ශම් රශේ ශේ පාලනශේ හැරවුම් ලක්ෂයයක් තැබූ
නායකයකු බවට එතුමා පත් වුණා. ශේ පාලන වංස කථාශව්
ශේ පාලන මුහුණුවර ශවනස් කරපු නායකයකු බවට එතුමා පත්
වුණා. එතුමා ඒ පණිවුඩය දුන්ශන් පසුගිය පාර්ලිශම්න්තු
මැතිවරණශේදීි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගාල්ල
දස්ත්රික්කය නිශයෝනනය කරන මන්ත්රීවරයකු හැටියට ඔබතුමා ඒ
ගැන ෙන්නවා. සාමානයශයන්, රානය නායකයා ශව්දකාවට
නැඟලා තමන්ශේ ශේ පාලන මතය නනතාවට ඉදරිපත් කරනවා.
ඒ ශවුවවට ශගෝාාභය රානපක්ෂ නනාධිපතිතුමා නව පණිවුඩයක්
දුන්නා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමා රානය නායකයා
විධියට නනතාව ළඟට ගිහින් නනතාවශගන් ඇහුවා, ඔබට මුහුණ
පාන්න තිශබන ර ්න ශමොනවාෙ කියලා. එතුමා ඒ ර ්නය
ඇහුවාම, නනතාව එතුමාට ඉදරිපත් කරපු ර ්නවලින් සියයට
90කට එහා පැත්ශත් තිබුශණ් ශමොනවාෙ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි? නනතාවට තිබුණු ර ්න ශමොනවාෙ කියලා අපි
ෙැක්කා. සමහර ගම්වල අහිංසක අම්මලා, තාත්තලා කිව්වා,
"නනාධිපතිතුමනි, අශ්ත ෙරුවාට ශහොඳ පාසලක් ශෙන්න. අශ්ත
පාසශල් ෙරුවන්ට උගන්වන්න ශහොඳ ගුරුවරුන් කීපශෙශනක්
ශෙන්න, අශ්ත ෙරුවාට පාසලට යන්න පාර හෙලා ශෙන්න. අපට
පානීය නල ර ්නය තිශබනවා, අපට ශබොන්න ශහොඳ පිරිසිදු නලය
ටිකක් ශෙන්න" කියලා. ශමන්න ශම්වා තමි නනතාවශේ ඉල්ලීම්
බවට පත් වුශණ්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශගෝාාභය
රානපක්ෂ මැතිතුමා ඒ නනතා ඉල්ලීම්වලට ඇහුම් කන් දුන්නා.
නනතාවට ඇහුම් කන් ශෙන නායකයකු ශලස ශගෝාාභය
රානපක්ෂ නනාධිපතිතුමා නනතාවට ඇහුම් කන් දීශම් රතිලලයක්
හැටියට හෙපු අය වැය වාර්තාව තමි ගරු අ්රාමාතයතුමා විසින්
ශම් සභාවට ඉදරිපත් කරුව ලැබුශව්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අය වැය තුළ ශමොනවාෙ
තිශබන්ශන්? අපි ෙැක්කා, රනය පසුගිය දනවල කළ කටයුතු. එො
අශ්ත ගම්වල තිබුණු ශබොරලු පාර අෙ කාපේ පාරක් බවට
පරිවර්තනය ශවලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මහාමාර්ග
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විෂය භාර අශ්ත ඇමතිවරයා ෙැන් ශම් ගරු සභාශව් ඉන්නවා.
කිශලෝමීටර ලක්ෂයක පාරවල් හැශෙන වැඩ පිළිශවළක් අෙ හෙලා
තිශබනවා. ශම් රශේ ජීවත් වන උපාධිධ්ාරි දූ පුතුන් 60,000කට
අවුරුේෙක් ඇතුළත රැකියා ලබා දීම කරලා තිශබනවා. ඒ විතරක්
ශනොශවි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අ.ශපො.ස. (සාමානය
ශපළ) විභාගය සමත් නැති ෙරුවන්ට රැකියා ලක්ෂයක් ලබා දීශම්
ශයෝනනාව ඉදරිපත් කරලා තිශබනවා. පානීය නලය සඳහා වන
ඉදරි සැලසුම් ශමොනවාෙ කියලා ශම් තුළ ශයෝනනා කරලා
තිශබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ ශම් විවාෙය පටන්ගත්ත
ශවලාශව් ඉඳන් විපක්ෂය ෙරන යම් යම් උත්සාහයන් ගැන අපි
ශබොශහොම බුේධිමත්ව කල්පනා කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, "ආණ්ඩුව අසමත්" කියන කාරණය සමානගත
කරන්න විපක්ෂය උත්සාහ කරන බව අපට ශපශනනවා. එශහම
නැත්නම් එතුමන්ලා කියනවා, "Gota fail" කියලා. රධ්ාන
ව ශයන් විපක්ෂය අෙ ඒ කටයුත්ත සඳහා අව ය
මුෙල්
ශයොෙවමින් සමාන මාධ්ය නාලය තුළ ඒ වගකීම ඉටු කරමින් යන
බව අපි ෙැක්කා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ආණ්ඩුව සමත් සහ අසමත්
වන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන එක සංඛ්යා ශල්ඛ්න අුවව මම
ඔබතුමාට ඉදරිපත් කරනවා. 2019 අවුරුේශේ -පසුගිය අවුරුේශේශනොවැම්බර් මාසශේ 16වන ො තමි ශම් රශේ නනාධිපතිවරණය
පැවැත්වුශණ්. ශනොවැම්බර් මාසශේ 16වන ො පැවැති
නනාධිපතිවරණශයන්
ශගෝාාභය
රානපක්ෂ
මැතිතුමා
හැටනවලක්ෂයක නනතාවකශගන් නනතා වරම ලබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එො ලබාගත් ඒ නය්රහණයත්
එක්ක නනාධිපතිවරයා හැටියට ශගෝාාභය රානපක්ෂ මැතිතුමාට
පාර්ලිශම්න්තුශව් බලයක් නැතිව -විපක්ෂයට බහුතරයක් සිටින,
ආණ්ඩුවට සුළුතරයක් සිටින තත්ත්වයක් යටශත්- 2020
ශපබරවාරි 20වන ො වන කල් ඉන්න සිේධ් ශවනවා.
මාර්තු 02වන ො පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරියා. මාර්තු වන
ශකොට නාතික ර ්නයක් වන ශකොවිඩ්-19 වසංගතයට මුහුණ
ශෙන්නත් සිේධ් වුණා. ඒ වන විට නනාධිපතිවරයා තනිවමි
කටයුතු කරශගන ගිශේ. එො සක්රියව තිබුශණ්, පළාත් පාලන
ආයතන විතරි. ශම් විපක්ෂයට පින් සිදු ශවන්න අෙ වනතුරු
පළාත් සභා තිශබන තැනවත් ශසොයාගන්න නැහැ. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි, එවැනි තත්ත්වයක් තිබියදීත්, එනම්
පාර්ලිශම්න්තුවක් නැතිවත්, පළාත් සභාවක් නැතිවත්, -පළාත්
පාලන ආයතන විතරි තිබුශණ්- රශේ ශකොවිඩ් වසංගත
තත්ත්වයක් තිබියදීත් නනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිශම්න්තු
මැතිවරණයක් කැඳවුව ලැබුවා. ඒ පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණය කල්
ගිහිල්ලා, 2020 අශගෝස්තු මාසශේ 5 වැනි ොට පාර්ලිශම්න්තු
මැතිවරණයට දන නියම වුණා. එදන පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණය
පැවැත්වූවා. ඒ අර්බුෙකාරි තත්ත්වය තුළ නනතාව පාර්ලිශම්න්තු
මැතිවරණශයන් ශගෝාාභය රානපක්ෂ නනාධිපතිතුමාට තුශනන්
ශෙකක බලයක්, මන්ත්රී යටර 149ක පාර්ලිශම්න්තු බලයක් ලබා
දුන්නා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ ශවුවශවන් එතුමා එක
ශපෝස්ටරයක්වත් ගැහුශව් නැහැ. එො ඒ තරම් බලයක් නනතාව
එතුමාට ලබා දුන්නා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ෙැන් විපක්ෂශයන්
ර ්නයක් අහනවා. 2015 නනවාරි මාසශේ 8වන ොට පසුව
යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණා. යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට
පත් වන ශකොට ශකොවිඩ් වසංගතයක් තිබුශණ් නැහැ; ත්රස්තවාෙයක්
තිබුශණ් නැහැ; ශතල් අර්බුෙයක් තිබුශණ් නැහැ. රශේ ර ්න
ශමොකුත් තිබුශණ් නැහැ. එො මහින්ෙ රානපක්ෂ නනාධිපතිතුමා රට
ඉතා ශහොඳ වැඩ බිමක් ශලස භාර දුන්නා. එශසේ වැඩ බිමක් බවට
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පත් කරපු රට භාර දීලා මාසයක් ගත වූ ගමන් ශමොකක්ෙ කශළේ?
2015 නනවාරි 08 වැනි ොට පසුව පත් වූ යහපාලන ආණ්ඩුව
ශපබරවාරි මාසශේ 27වන ො වන ශකොට ටි ශකෝේ ෙමලා
ඉංග්රීසිශයන් ශහොරකම් කළා; මහ බැංකුව ශකොල්ල කතවා. ඒ
ආණ්ඩුව ටි ශකෝේ ෙමලා ඉංග්රීසිශයන් පළමුවන ශහොරකම කළා.
ඒ පළමුවන ශහොරකම ගැන ඇහුවාම, ඉංග්රීසිශයන් උත්තර දුන්නා.
මිනිස්සු සිංහශලන් ඇහුවා, "ශකොශහොමෙ මහ බැංකුව ශකොල්ල
කතශව්?" කියලා. එො ඒකට ඉංග්රීසිශයන් උත්තර දුන්නා.
ඉංග්රීසිශයන් උත්තර දීලා මහ බැංකු ශකොල්ලය වසාගත්තා. මා
විපක්ෂශයන් ෙැන් අහන්ශන් ශම්කි. 2015 නනවාරි මාසශේ 8වන
ො නනාධිපතිවරණය පවත්වන විට තිබුශණ්, ශකොවිඩ් වසංගතයක්
නැති, යුේධ්යක් නැති ක්තිමත් ආර්ිකකයක් සහිත වැඩ බිමක්ව
තිබූ රටක්. එවැනි තත්ත්වයක් තිබියදී ආණ්ඩුව පාර්ලිශම්න්තු
මැතිවරණයකට ගියා, 2015 අශගෝස්තු මාසශේ 17වන ො. 2015
අශගෝස්තු මාසශේ 17වන ො පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණයට ගිය යහ
පාලන ආණ්ඩුවට -රශේ ශමවැනි ර ්න නැතිවත්- නනතා වරම
ශලස ලැබුශණ්, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී යටර 104ක් පමණි. එශහම
නම්, හතෙය සාක්ෂියට තේටු කරලා අහන්න, ශකොවිඩ් වසංගතය
මධ්යශේ පාර්ලිශම්න්තු බලයක් ෙ නැතිව ශගෝාාභය රානපක්ෂ
නනාධිපතිතුමා මන්ත්රී ආසන 149ක් ගන්න ශකොට, මන්ත්රී ආසන
104ක් ගත් යහපාලන ආණ්ඩුවෙ "පාස්" කියලා. කවුෙ "පාස්",
කවුෙ "ශෆේල්" කියන එක හැශමෝම ෙන්නවා. ඒ නිසා "ශගෝාා
ශෆේල් නැහැ. ශගෝාා පාස්" කියන එක නනතාව ඔ්තපු කරලා
තිශබනවා කියන එක අපි ශබොශහොම පැහැදලිව කියන්න ඕනත,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
ඒ එක්කම, අපි ශම් කාරණය ශබොශහොම පැහැදලිව කියනවා.
අපට ලැබුණු ශම් වගකීම අභිශයෝගාත්මක වගකීමක්. 2005
වර්ෂශේ මහින්ෙ රානපක්ෂ මැතිතුමා නනාධිපතිතුමා ශලස
භාරගත්ශත්ත් ශම් විධියටම අරාජික ශවච් රටක්. එො එතුමා
අරාජික ශවච් රටි භාරගත්ශත්. එො එක රටක් තුළ ශකොඩි
ශෙකක් ශලළ දුන්නා. එවැනි රටක් එතුමා භාරගත්ශත්, ශම්
විපක්ෂයට පින් සිදු ශවන්න. එො ටළාම් ශකොඩිය එසවුණා,
මැෙවච්චිශයන් එහා පැත්ශත්. ශම් පැත්ශත් ශ්රී ලාංකීය ශකොඩිය
එසවුණා. එො නාතික ගී ශෙකක් අශ්ත රශේ ගායනා කළා. අපි ශම්
පැත්ශත්, "ශ්රී ලංකා මාතා" කියලා නාතික ගීය කියේදී අශනක්
පැත්ශත් එල්ටීටීට නාතික ගීය කිව්වා. රටවල් ශෙකක ඉන්නවා
වාශගි එො අප ජීවත් වුශණ්. එො මුඩු බිමක් කර තිබූ ශම් රට
මහින්ෙ රානපක්ෂ මැතිතුමා නනපතිවරයා ශලස භාරගත්තා.
අධිශව්ගී මාර්ග අපට සිහිනයක්ව තිබුණා. අපි අධිශව්ගී මාර්ග
ෙැකලා තිබුශණ් රූපවාහිනී යන්ත්රශයන් විතරක්. රූපවාහිනිශයන්
විතරි අප ඒවා ෙැකලා තිබුශණ්. එවන් තත්ත්වයක් තිබුණු රශේ
පැවැති යුේධ්ය අවසන් කරන්න ශගෝාාභය රානපක්ෂ මැතිතුමා
ආරක්ෂක ශල්කම්වරයා හැටියට වැඩ භාරගත්තා. භාරගත් ඒ
වගකීම එතුමා ඉටු කළා. අවුරුදු ෙහයකදී යුේධ්යත් අවසන් කරලා,
රටත් ආර්ිකක ව ශයන් ශගොඩ නඟලා, ශම් රට නිෙහස් රානයයක්
හැටියට නනතාවට උරුම කර දුන්නා. එශහම භාර දීපු රට
තමුන්නාන්ශසේලා අවුරුදු පහක් තුළ ආපස්සට අරශගන ගියා.
අවුරුදු පහක් තුළ ආපස්සට යන තත්ත්වයට ශම් රට පරිවර්තනය
වුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ආපස්සට ගිය අවුරුදු පහ
අවුරුදු තිහක් ආපස්සට ගියාට වඩා බරපතළි. එවැනි තත්ත්වයක්
තමි තමුන්නාන්ශසේලා උො කරලා තිශබන්ශන්. 2005 වර්ෂශේදී
මහින්ෙ රානපක්ෂ නනපතිතුමා වි ාල අභිශයෝගයක් භාරගත්තා. ඒ
වාශේම, 2019 වර්ෂශේදී අතිගරු ශගෝාාභය රානපක්ෂ
නනපතිතුමාත්, 2020 වර්ෂශේදී අ්රාමාතය ශලස පත්වූ ගරු මහින්ෙ
රානපක්ෂ මැතිතුමාත් ශම් අභිශයෝගාත්මක වගකීම භාරශගන
තිශබනවා. ඒ වගකීම භාර ගත්තා වාශේම, තව අවුරුදු තුනක්,
හතරක්, පහක් යනශකොට ශම් රට ආර්ිකක ව ශයන් දයුණු වුණු,
ශලෝකශේ දයුණු වුණු රටක් බවට පරිවර්තනය කිරීශම් වගකීම,
ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම නනතාවට ලබා ශෙනවාය කියන එක ශම්
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[ගරු ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්ධ්න මහතා]

ශවලාශව් අපි ශබොශහොම පැහැදලිව මතක් කරන්නට ඕනත,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
වතු කම්කරුවන්ශේ වැටුප ගැන කාරක සභා අවස්ථාවලදී අපි
වැඩිපුර කථා කළත්, වැවිලි ක්ශෂේත්රශේ අහිංසක කම්කරුවන්ට
රුපියල් 1,000ක දෙනික වැටුපක් ලබාශෙන එක සම්බන්ධ්ශයන්
ගරු ශව්ලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා කථා කරනවා මම අහශගන සිටියා.
ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ඇත්ත ඇති සැටිශයන් කියන්න ඕනත. අපි
ෙන්නවා, ශම් රශේ ඡන්ෙයක් පැවැත්තුවාම නාතීන් හැටියට ඒ
නාතීන්ශේ ඡන්ෙය රකා ශවන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන එක.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2015දී යහ පාලන ආණ්ඩුවට
වැඩිපුරම ඡන්ෙය දුන්ශන්, සියයට 80කට, 90කට එහා
රති තයකින් ඡන්ෙය දුන්ශන් යාපනය ඇතුළු උතුරු නැශඟනහිර
රශේ වල ද්රවිඩ නනතාව බව අපි ෙැක්කා. එම ද්රවිඩ නනතාවශේ
ඡන්ෙය සියයට 99ට ගිය අවස්ථා අපි ෙැක්කා. ඒ විධියට ශෙන්න
පුළුවන් උපරිමය දීලා හොගත් යහ පාලන ආණ්ඩුශවන් ද්රවිඩ
නනතාව ශවුවශවන් ලබාගත් වරරසාෙයක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව්
සභා ගැබ තුළදී කියන්න කියලා මම ගරු ශව්ලු කුමාර් මන්ත්රීතුමාට
කියනවා. ඒ අවුරුදු පහට ලබා ගත් ශෙයක් කියන්න. එක ශෙයක්
කියන්න. කථාවක් තිශබනවා, "කශඩ් යනවා" කියලා. ඒක අපට
කිව්වාම කියන්න පුළුවන්, අපි රානපක්ෂවරුන්ට කශඩ් ගියා
කියලා. ඔව්, අපි කශඩ් ගියා, කශඩ් යනවා. ශමොකක්ෙ ශහේතුව? ඒ
රට නාතිය ශවුවශවන්. ගරු ශව්ලු කුමාර් මන්ත්රීතුමාට මම
කියනවා, යහ පාලන ආණ්ඩුව හෙන්න කශඩ් ගිහිල්ලා ඒ යහ
පාලන ආණ්ඩුව ශවුවශවන් යුතුකම් හා වගකීම් ඉටු කළා නම්, ඒ
ශවුවශවන් ලබා ගත් රතිලාභය තමන්ශේ නනතාවට ශපන්වන්න
කියලා. ඒ ශවුවශවන් එක පාලමක්, ශබෝක්කුවක් හො දීලා
තිශබනවා නම් ශපන්වන්න. එක පාරක්, එක ඉස්ශකෝලයක්, එක
ඉස්පිරිතාලයක්, එක විදුලි කණුවක් ශහෝ දීලා තිශබනවා නම්
ශපන්වන්න. එක රැකියාවක් ශහෝ ලබා දීලා තිශබනවා නම්
ශපන්වන්න. ගරු සංජීව එදරිමාන්න මන්ත්රීවරයා පැහැදලි කරලා
දුන්නා, මහින්ෙ රානපක්ෂ රනය ශකොශහොමෙ ද්රවිඩ නනතාවට
සැලකුශව් කියලා. ගරු ශව්ලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා ශමතැන සිටියා
නම් මම එතුමාශගන් එක ශෙයි අහන්ශන්. ශවන කිසිම ශෙයක්
එපා, ද්රවිඩ නනතාවශගන් මම ඉල්ලන්ශන් එකම ශෙයි. පාලම්,
ශබෝක්කු, ඒ සියල්ල අත් හරින්න. උතුරු වසන්තශයන් අපි කරපු
සියල්ලම අත් හරින්න. අපි කරපු සංවර්ධ්නය පැත්තකින් තියන්න.
ඔශබ් හතෙය සාක්ෂියට අුවව එකක් කියන්න. ඔශබ් රශේ ශේ
ඉන්න අම්මලාශගන්, තාත්තලාශගන් බිහි වුණු ෙරුවන්ශේ කරට,
ඔශබ් ශගෙර හිටපු අහිංසක ෙරුවන්ශේ කරට, පාසල් යන්න සිටි
ෙරුවන්ශේ කරට ශපොත් බතේ එකක් ශවුවවට අවුරුදු 30ක් තිස්ශසේ
ලැබුශණ් ශමොකක්ෙ? ලැබුශණ්, කලු පාට නූලක ොපු සයනිඩ්
කරලක්. ඒ සයනිඩ් කරල තමි ඔහුට හුරු වුශණ්. ඒ විතරක්
ශනොශවි, පාසශල් ශසල්ලම් මිදුලට ගිහිල්ලා සීශසෝව
පදනශකොටත් ඔහුට අහු වුශණ් ටී56ක හුරුව තිශබන ලී
කැබැල්ලක්. අන්න ඒක ශවනස් කරන්න අශ්ත ආණ්ඩුවට
පුළුවන්කමක් ලැබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කලුපාට
නූලක ෙමා ශබල්ලට ෙමන සයනිඩ් කරල ඒ ෙරුවාශේ
ශබල්ශලන් ගලවලා පැත්තකින් තියලා, ටී56 ශවුවවට ෙරුවාශේ
අතට පතනක් ශෙන්න, එො තිබුණු මහා යුේධ්ය නැති කරලා, ද්රවිඩ
නනතාවට භයක් නැතිව ඉන්න පුළුවන්, භයක් සැකක් නැතිව ජීවත්
ශවන්න පුළුවන් පරිසරයක් හෙලා දුන්ශන් මහින්ෙ රානපක්ෂ කියන
අසහාය නායකයා බිහි කරපු ආණ්ඩුශවන් කියන එක මම
ශබොශහොම පැහැදලිව මතක් කරනවා.
එම නිසා ශමන්න ශම් කාරණා ගැන අපි විශ ේෂ අවධ්ානය
ශයොමු කරනවා. ඔව්, අපි ඒ අභිශයෝගය භාර ගන්නවා. අපි කිව්වා
වතු කම්කරුවන්ට රුපියල් 1,000ක දෙනික වැටුපක් ශෙන්න
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කියලා. වතු සමාගම් එක්ක ඒ ගුව ශෙුවව ශබ්රාගන්ශන්
ශකොශහොමෙ කියලා අපි ෙන්නවා. නයක වගකීම ඉටු කරන්න අපි
ලතස්තිි. නැත්නම් රනයක් තිශබන්ශන් ශමොකටෙ? ර මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ඒ වගකීම ඉටු කරනවා.
අෙ රැකියා ශවශළඳ ශපොළ දහා බැලුවාම ඉතිහාසය පුරාම
පැවැති ආණ්ඩුවලදී අපට වැරදුණු තැන් තිශබන බව අපි ෙන්නවා.
අපි උපාධිධ්ාරින් බිහි කරනවා. වසරකට උපාධිධ්ාරින් වි ාල
පිරිසක් බිහි කරනවා. නමුත්, උපාධිධ්ාරින් එළියට එනශකොට
ඔවුන්ශේ "හැකියාවට රැකියාවක්" කියන ර ්නාර්ථය තිශබනවා.
එම නිසා තමි නගර වි ්වවිෙයාල - city campuses - කියන නව
සංකල්පය, ඒ වැඩ පිළිශවළ අශ්ත සාකච්ඡාවට භානන වුශණ්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ඔබතුමා
නිශයෝනනය කරන ගාල්ල දස්ත්රික්කය, ඒ වාශේම මම
නිශයෝනනය කරන කලුතර දස්ත්රික්කය, ඒ වාශේම ඈත එපිට
ුවවරඑළිය
දස්ත්රික්කය,
පුත්තලම
දස්ත්රික්කය
වාශේ
දස්ත්රික්කවලට එය වි ාල අව යතාවක් බවට පත් ශවලා
තිශබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ රශේ ආශ්රිතව ශවන් ශවන්
ව ශයන් හැකියාව තිශබන ෙරුවන් සිටින බව අපි ෙකිනවා. අෙ
නාවික ක්ශෂේත්රය ගත්ශතොත්, වරාය හා නාවික ඇමතිවරයා
හැටියට මම ෙන්නවා, ශම් ක්ශෂේත්රශේ රැකියා ශවශළඳ ශපොළක්
තිශබන බව. හැබැි, ඒ රැකියා ශවශළඳ ශපොළට අව ය ෙරුවා අපි
හෙලා නැහැ. අපි ඉල්ලුමට සැපයුම දීලා නැහැ. අපි ළඟ ඉන්ශන් ඒ
ඉල්ලුමට සැපයුම ශෙන තත්ත්වයක නාවිකයන් ශනොශවි. අෙ
වන විට අශ්ත රශේ පුහුණු කර යවා තිශබන්ශන් නැවියන්
18,000ක් පමණි. ඔවුන්ශගන් අපි ශඩොලර් මිලියන 300ක්
ශගන්වා ගන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නමුත් ශම්
රමාණය වැඩි කරගන්න අපි බලාශපොශරොත්තු වනවා. අවුරුේෙකට
නැව් 87,000ක් අපිත් එක්ක ගුවශෙුව කරනවා. ශම් එක නැවකට
නාවිකයන් 5 ගණශන් එකතු කර ගත්තත් අපට පුළුවන්කම
ලැශබනවා,
වි ාල
නාවිකයන්
රමාණයක්
යවන්න.
Housemaidsලා 10ක් යවනවා ශවුවවට එක් නාවිකශයකු යවා
අශ්ත රශේ අව යතාව සම්පූර්ණ කරන්න අපට පුළුවන්. ශම්
අභිශයෝගාත්මක අය වැය තුළ අපි ශබොශහොම පැහැදලිව රශේ
වගකීම ඉටු කරන්න ලතස්තිි කියන පණිවුඩය ලබා ශෙමින්, ශම්
අය වැය ඉදරිපත් කළ නනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඇතුළු අශ්ත
රනයට එය ඉදරියට ශගන යන්න ක්තිය, දධ්ර්යය හා වාසනාව
ලැශබ්වාි කියා මා රාර්ථනා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව
ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතිි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ළඟට, ගරු සරත් කුමාරසිරි මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක
කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 3.45]

ගු නක්.පී.එසන. කුමාරසිරි මහතා

(ைொண்புைிகு பக.பி.எஸ். குைொரசிறி)

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2020 විසර්නන පනත්
ශකටුම්පත පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදරිපත් කර ඇති ශම් ශමොශහොශත්
රථමශයන්ම මම ශම් කාරණය සිහිපත් කරන්න ඕනත.
අ්රාමාතයවරයා හැටියටත්, ඒ වාශේම මුෙල් අමාතයවරයා
හැටියටත් කටයුතු කරන ගරු මහින්ෙ රානපක්ෂ මැතිතුමාශේ
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75වන නන්ම දනය සමරන අෙ එතුමාට සුබ උපන් දනයක් ශව්වා
කියලාත්, විනයශ්රී නයශ්රී මහා ශබෝධීන් වහන්ශසේශේ පිහිටාරක්ෂාව,
ඒ වාශේම ශද්රෝණයක් ධ්ාතුන් වහන්ශසේ වැඩ සිටින රුවන්වැලි සත
රදුන්ශේ ආරක්ෂාව ඇතුව එතුමාට චිරාත් කාලයක් ජීවත් වන්න
ක්තිය හා වාසනාව ලැශබ්වා! කියලාත් මම රථමශයන් රාර්ථනා
කරනවා.
විපක්ෂශේ සිටින 'අ්තපුහාමිලා' ටික ශම් විසර්නන පනත්
ශකටුම්පත සම්බන්ධ්ශයන් ශමොන ආකාරයටෙ අෙ උශේ ඉඳලා ශම්
ශමොශහොත ෙක්වා කථා කශළේ කියන කාරණාව පිළිබඳව
විශ ේෂශයන්ම මම සිහිපත් කරන්න ඕනත. යම් රටක අය වැයක්
ඉදරිපත් කරන ශකොට, ඒ අය වැය ඉදරිපත් කරන්න තිශබන
විශ ේෂ වූ කාරණා ඇතුළත් කරලා තමි ඉදරිපත් කරන්ශන්. ශම්
අය වැය ඉතා සාර්ථක අය වැයක් හැටියට අ්රාමාතය මහින්ෙ
රානපක්ෂ මැතිතුමා මුෙල් අමාතයවරයා හැටියට ඉදරිපත් කර
තිශබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශේ විතරක් ශනොශවි,
ශලෝක ශගෝලීය ආර්ිකක අවපාතයක් තිශබන ශමොශහොතක, ඒ
වාශේම අශ්ත රශේ ආර්ිකක මර්මස්ථාන විනා ශවලා තිශබන
ශමොශහොතක තමි ශම් අය වැය ඉදරිපත් කරන්ශන් කියලා අපි
හැශමෝම ෙන්නවා. එම නිසා අපි රටක් හැටියට කල්පනා කරන
ශකොට; ශලෝකය හැටියට කල්පනා කරන ශකොට අෙ ර ්න
රාශියකට මුහුණ දීලා තිශබනවා. ශකොවිඩ් - 19 නිසා අෙ වන විට
ශලෝක නනතාවශගන් ශකෝටි 5කට වැඩි පිරිසක් ශරෝගීන් බවට
පත්ශවලා තිශබනවා. මිලියනයකට වැඩි පිරිසක් මරණයට
පත්ශවලා තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමවන්
අවස්ථාවක තමි රටක් හැටියට, ශලෝකයක් හැටියට අෙ අපට
මුහුණ ශෙන්න සිේධ් ශවලා තිශබන්ශන්. ශමොන ශහේතු ශමොන ර ්න
තිබුණත්, කවුරු ශමොන කතන්ෙර කිව්වත්, අතිගරු ශගෝාාභය
රානපක්ෂ නනාධිපතිතුමා fail කියලා ශමොන ශ ෝෙනා කළත්,
ශමොන අභිශයෝග කළත්, අෙ උශේ ඉඳලා කථා කළ ආර්ිකක
ඔස්තාර්ලා, ආර්ිකක විශ ේෂඥවරු යැි කියපු අය පසුගිය අවුරුදු
හතරහමාශර් ශම් රශේ ආර්ිකකය කළමනාකරණය කශළේ
ශකොශහොමෙ කියන කාරණාව ශම් රශේ නනතාව ෙන්නවා. ශම්
රශේ නනතාව ඒකට මුහුණ දුන්නා. ශම් රශේ නනතාවට ඒකට
මුහුණ පාන්න සිේධ් වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එම
නිසා ඔය කියන විපක්ෂශේ ආර්ිකක ඔස්තාර්ලා, ඔය කියන
ආර්ිකක විශ ේෂඥශයෝ පසුගිය අවුරුදු හතරහමාශර් එතුමන්ලාශේ
ආණ්ඩුව තිශබන කාලශේ හරියට කටයුතු කළා නම්, අෙ විපක්ෂය
ශවුවශවන් ශපනී සිටින්ශන් නැහැි කියන එකත් මම සිහිපත්
කරන්න ඕනත.
ඒ නිසා ශමොන ර ්න තිබුණත් ශගෝාාභය රානපක්ෂ
නනාධිපතිතුමා ආරක්ෂක ශල්කම්වරයා හැටියට කටයුතු කළ
කාලශේ දී වාශේම විධ්ායක නනාධිපතිවරයා හැටියට කටයුතු
කරන ශම් කාලශේදීත් ඉතාම සාර්ථක වැඩ පිළිශවළක් ශම් රට
තුළ ක්රියාත්මක කරනවාය කියන එක අපි සිහිපත් කරන්න ඕනත.
අෙ ගරු රාධ්ාක්රිෂ්ණන් මන්ත්රීතුමා වාශේම ගරු ශව්ලු කුමාර්
මන්ත්රීතුමා එක එක කාරණා සිහිපත් කළ ආකාරය මා ෙැක්කා.
අශ්ත ගරු ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්ධ්න ඇමතිතුමා කිව්වා වාශේම,
ගරු සංජීව එදරිමාන්න මන්ත්රීතුමා රකා කළා වාශේම, වතු
කම්කරු නනතාව ශවුවශවන්, වතුකරශේ අහිංසක නනතාව
ශවුවශවන් ශසේවාවක් කළා නම්, වැඩක් කළා නම් ඒ
රානපක්ෂවරුි කියන එක අපි සිහිපත් කරන්න ඕනත. එතුමා
මහින්ශෙෝෙය තාක්ෂණික විෙයාගාර හැදුවා.
උපාධිධ්ාරින්
60,000කට වැඩි පිරිසකට රැකියා ලබා දුන්නා. වතුකරශේ සිටි
උගත් උපාධිධ්ාරින්ට රැකියා ලබා ශෙන්න කටයුතු කශළේත් ශම්
ශගෝාාභය රානපක්ෂ, මහින්ෙ රානපක්ෂ ආණ්ඩුවි කියන එක අපි
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විශ ේෂශයන්ම ශම් අවස්ථාශව්දී සිහිපත් කරන්න ඕනත. ඒ වාශේම,
අඩු ආොයම්ලාභින් ලක්ෂයකට රැකියා ලබා දීශම් වැඩසටහන තුළ
ශම් ශවනශකොට 40,000කට රැකියා ලබා දීලා තිශබනවා. එම
40,000 තුළිුවත් ඔය වතුකර නනතාවශේ, ඒ අහිංසක අම්මාතාත්තාශේ දුවා-ෙරුවන්ට, තරුණ-තරුණියන්ට රැකියා වි ාල
රමාණයක් ලබා දී තිශබනවාය කියන එකත් අපි සිහිපත් කරන්න
ඕනත. ගරු ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්ධ්න ඇමතිතුමා කිව්වා වාශේ
පසුගිය ඉතිහාසය පුරාවට හැමොම වතුකරශේ නනතාව රවටමින්
එක්සත් නාතික පක්ෂය ඔවුන්ශේ ඡන්ෙය ලබා ගත්තා. හැබැි,
රුපියල් ෙහසක දීමනාව ඒ නනතාවට ශෙන්න පුළුවන් ආකාරයට
ශම් අය වැශයන් ශයෝනනා කර තිශබන්ශන් රානපක්ෂවරුි කියන
එකත් අපි ශම් අවස්ථාශව් විපක්ෂයට සිහිපත් කරන්න ඕනත.
ශමම අය වැය ශයෝනනා යටශත් නාතික ආරක්ෂාව ශවුවශවන්
රුපියල් මිලියන 20,000ක් ශවන් කර තිබීම ගැනත් අපි අෙ ඉතාම
සතුටු ශවනවා. නාතික ආරක්ෂාව ක්තිමත් කරන්නට අතිගරු
නනාධිපතිතුමාත්, ඒ වාශේම මුෙල් ඇමතිවරයා හැටියට මහින්ෙ
රානපක්ෂ මැතිතුමාත් අෙ කටයුතු කර තිශබනවාය කියන එක
සිහිපත් කරන්න ඕනත. ඒ වාශේම, ආබාධිත තත්ත්වයට පත්
ශවච් රණ විරුවන් පිළිබඳව පසුගිය කාලශේ කිසි තැනක සඳහන්
කශළේ නැති බව අපි ෙැක්කා. හැබැි, ශම් අය වැශයන් ඒ අහිංසක
ආබාධිත රණ විරුවන්ට අව ය උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා,
ඔවුන්ට අව ය ශසේවා සැපයීම සඳහා රුපියල් මිලියන 750ක් ශවන්
කර තිශබනවා. අපි ඒ ගැනත් ශම් අවස්ථාශව්දී සිහිපත් කරන්න
ඕනත.
නාතික නල සම්පාෙනය පිළිබඳවත් මම ඉතාම වැෙගත්
කාරණයක් සඳහන් කරන්න ඕනත. මම පළාත් පාලන ආයතනයක
සභාපතිවරයකු හැටියට ශෙවතාවක් කටයුතු කළ නිසා මා
ෙන්නවා, නල පහසුකම් ශනොමැතිව ශම් රශේ වි ාල නනතාවක්
පීඩාවට පත් ශවලා සිටින බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,
ඉතාම සාර්ථක වැඩ පිළිශවළක් හැටියට ශම් අය වැශයන් පවුල්
ලක්ෂ 30ක් සඳහා පානීය නලය ලබා දීමට අතිගරු නනාධිපති
ශගෝාාභය රානපක්ෂ මැතිතුමාත්, ඒ වාශේම මුෙල් ඇමතිවරයා
හැටියට අ්රාමාතය මහින්ෙ රානපක්ෂ මැතිතුමාත් කටයුතු කර
තිශබනවා. ශමවර අය වැශයන් රුපියල් බිලියන ෙහසක මුෙලක්
නාතික නල සම්පාෙනය ශවුවශවන්, නල පහසුකම් ලබා දීම
ශවුවශවන් ශවන් කර තිශබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අවස්ථාශව් ඉතාම
ක්තිමත් අය වැයක් නිර්මාණය කර තිශබන බව අපි ඉතාම
සතුටින් කියන්න ඕනත. බල්ශලෝ බුරන්න පුළුවන්, හැබැි හඳ
පායන එක නවත්වන්න කාටවත් බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි. බල්ශලෝ බුරනවා, බල්ශලෝ ශකොච් ර බිරුවත් හඳ
පායන එක නවත්වන්න අමාරුි. ඒ වාශේ ශගෝාාභය රානපක්ෂ
නනාධිපතිතුමාශේ හා අ්රාමාතය මහින්ෙ රානපක්ෂ මැතිතුමාශේ
සංකලනය දහා බැලුවාම ශපනී යනවා, රානපක්ෂවරු කවොවත්
පස්සට ගිය අය ශනොශවි කියන කාරණය. රානපක්ෂවරු
කියන්ශන් ඕනතම අභිශයෝගයක් භාර ගත් නායකශයෝි. හැම ොම
අභිශයෝගවලට මුහුණ දුන් අය තමි රානපක්ෂවරු. ඒ නිසා තමි
රානපක්ෂවරුන්ට දුටුගැමුණු පරම්පරාවට ඥාතිත්වයක් තිශබනවා
කියන්ශන්. එශසේ කියන්ශන් නිකම් ශනොශවි. ඔවුන් කවොවත්
පස්සට ගිශේ නැහැ. රානපක්ෂවරු හැම ොම ඕනතම අභිශයෝගයක්
භාර ගත්තා. ඒ නිසා ශම් වසර පහ තුළ ශම් රශේ ඉතාම
ක්තිමත් ආර්ිකක වැඩ පිළිශවළක් ශම් රනය ශගනයනවාය කියන
එක සිහිපත් කරනවා.
අවසාන ව ශයන් තව එක ශයෝනනාවක් කිරීමට මට
විනාඩියක් ශෙන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. විශ ේෂශයන්ම
උතුරු මැෙ පළාත ගත්තාම, උතුරු මැෙ පළාශත් අුවරාධ්පුර
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මහනගර සභාව ඇතුළු පළාත් පාලන ආයතන 22ක් තිශබනවා.
ශම් නගර සභාව ඇතුළු ශම් පළාත් පාලන ආයතන 22 තුළ අශ්ත
අහිංසක ශසේවක පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන් අවුරුදු 10, 12ක
කාලයක් ඉක්මවා ශසේවය කරන, රුපියල් 500ක්, 700ක් වාශේ
ශව්තනයක් ලබන අහිංසක ශසේවක පිරිසක්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, අශ්ත මුෙල් අමාතයතුමා ශම් ශමොශහොශත් ගරු
සභාශව් නැති වුණාත්, ශමම උත්තරීතර පාර්ලිශම්න්තුශව්දී මම
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතිි. අුවරාධ්පුර මහනගර සභාශව් සහ
අුවරාධ්පුර පළාත් පාලන ආයතනවල ශසේවය කරන 650කට වැඩි
ශසේවක පිරිසශේ ශසේවය ස්ිකර කරන්නය කියලා මම ඉල්ලීමක්
කරන්න කැමැතිි.
අවසාන ව ශයන් මට කියන්න තිශබන්ශන්, ශම් අය වැය
ඉතාම
ක්තිමත් අය වැයක් කියන එකි. ශම් තුළින් රශේ
නනතාවට පහසුකම් සලසන්න හැකියාව ලැශබනවාය කියන
කාරණය සඳහන් කරමින් මා නිහඬ ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතිි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
7ක කාලයක් තිශබනවා.
ටට ශපර, කවුරු ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරයකු මූලාසනය සඳහා ගරු
වීරසුමන වීරසිංහ මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝනනා කරන්න.

ගු නරෝහිත අනේගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு பரொஹித அபபகுணவர்தன )

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, " ශම් අවස්ථාශව් ගරු
වීරසුමන වීරසිංහ මන්ත්රීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"ි මා ශයෝනනා
කරනවා.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුව ගු ඉසුු නදොඩන්නගොඩ මහතා මූලාසනනයන් ඉවත්
වුනයන්, ගු  වරසුමන  වරසිංහ මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு இசுரு ததொடன்தகொட அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலபவ, ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. ISURU DODANGODA left the Chair, and
THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE took the Chair.

[අ.භා. 3.55]

ගු නහනෂා විතානනේ මහතා

(ைொண்புைிகு பஹசொ விதொனபக)

(The Hon. Hesha Withanage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ 2021 අය වැය ශයෝනනා
පිළිබඳ කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව සතුටු ශවනවා.
ශම් රශේ මහා ආර්ිකක වි්තලවයක් කරන්න පුළුවන් අය වැයක්
හැටියට ශම් අය වැය හුවා ෙක්වන්න විවිධ්ාකාරශේ අෙහස් ඉදරිපත්
වනවා අෙ දනය පුරාවට අපි ෙැක්කා. විශ ේෂශයන්ම හැම
කථාවකවම
මතු කරන්න උත්සාහ කළා, මහා බැංකු
ශකොල්ලකරුවන් නිසා තමි ෙැශනන, ශහොඳ අය වැයක් හෙලා
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ශෙන්න අපට බැරි වුශණ් කියන එක. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, මම මුලින්ම අහන්න කැමතිි, ශරද ඇඳශගනෙ
එශහම කියන්ශන් කියලා. ශම් රශේ මහනන මුෙල් ශකොල්ල කාපු
කවුරුන් ශහෝ ඉන්නවා නම්, ඒ ශහොරු ටික අල්ලා දීම පවතින
රනශේ වගකීමක්. ඒ විතරක් ශනොශවි. ශගෝාාභය රානපක්ෂ
වර්තමාන නනාධිපතිවරයා ශම් රටට ශපොශරොන්දුවක් දුන්නා,
එතුමා ආපු විගස ශම් රශේ අහිංසක නනතාවශේ බදු මුෙල් ටික
ශකොල්ල කාපු ශහොරු ටික අල්ලා ශෙනවා කියලා. එශහම කියලා
තමි බලයට පත් වුශණ්. අෙ වන විට එතුමා බලයට පත්ශවලා
අවුරුේෙක් ගතශවලා තිශබනවා. නමුත් ශම් රශේ නනතාවට
ශකොකා ශපන්වලා, අෙ ඒ සහ ර කල්ලියත් එක්ක ඔවුශනොවුන්
ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කරනවාය කියන කාරණය ශම්
අවස්ථාශව් මම මතක් කරන්න කැමතිි. ඒ නිසා අෙ ශමතැනට
ඇවිල්ලා ශකඳිරි ගතවාට වැඩක් ශවන්ශන් නැහැ. අෙ ශම් අය වැය
විවාෙශේදී පරණ කථාවලින් තමන්ශේ බැරිකම වහගන්න
උත්සාහ කළාට කමක් නැහැ, රශේ නනතාවට ශවච් ශපොශරොන්දු
ඉටු කරන්න. එො රශේ නනතාවට කිව්වා, "මහ බැංකු ශහොරු
අල්ලනවා, පාස්කු රහාරශේ වග කිවයුත්තන් කවුෙ කියන එක
එළියට ශෙනවා" කියලා. ෙැන් ඒවා එක එක තිර නාටක බවට පත්
ශවලා තිශබනවා. දන ගත කරමින් එො ශව්ල ශගවා ගන්න
විධියට කටයුතු කරනවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ශෙවැනි වරටත්
පත්ශවලා ආපු මන්ත්රීවරයකු විධියට මම කියන්න කැමතිි, ශම්
රශේ අහිංසක මිනිසුන් 300 ගණනකට ආසන්න රමාණයක්
බිලිගත් ඒ පාස්කු රහාරයට සැබත වග කිවයුත්තන් කවුෙ කියන
එක හතෙ සාක්ෂියට එකඟව ශම් අවුරුදු 5 ගතශවන්න ඉස්ශසල්ලා
ශම් ආණ්ඩුව ශහොයලා ශනොදුන්නත්, ශම් රශේ නනතාවට එය ෙැන
ගන්න පුළුවන් වටපිටාවක් උොශවන බව. ශවන කාශේ ශහෝ
කශර් තියලා, කාශේ ශහෝ පිටින් යවලා ඒශකන් ශබ්ශරන්න
උත්සාහ කළාට, මහ ශපොශළොව ුවහුලන ශම් අපරාධ්ය කරපු පිරිස
කවුෙ කියලා ශම් රශේ නනතාවට ශහළි කරන්න වැඩි කාලයක්
යන එකක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. ශම් ආණ්ඩුවට අවුරුේෙක්
ශගශවන ශවලාශව් මහ බැංකු ශහොරකම කශළේ කවුෙ, එම
ශ ෝෙනා ලබපු අයට ශමොනවාෙ කශළේ කියලා කියන්න බැහැ.
නමුත් මහ හිශයන් ශබරිහන් ශෙනවා "මහ බැංකුශව් මුෙල්
ශහොරකම් කළා, අපට දුන්ශන් ඍණ ශවච් ආර්ිකකයක්, මීට
වැඩිය කරශගන යන්ශන් ශකොශහොමෙ " කියලා. බැරිකමට ශබොරු
ගායනා කරන්ශන් නැතිව කියන්න, "මහ බැංකු ශහොරකමට
ශමන්න ශම් අය තමි මූලික වුශණ්. ශම් අය තමි වග කියන්න
ඕශන්" කියලා. එය ෙැන ගන්න පුළුවන් වට පිටාවක් හෙන්න.
නමුත් ෙැන් ඒ ගැන ශකොශහේවත් කථා කරන්ශන් නැහැ. පසුගිය
ආණ්ඩු ශපරළිය ශවනශතක් දනපතා සාකච්ඡා වූ ඒ කාරණාව
ෙැන් අමතක කර ෙමලා රශේ නනතාවට ශකොකා ශපන්වන්න
හෙනවාය කියන එක මතක් කරන්න කැමැතිි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම තුශනන්
ශෙකක බලයක් සහිත රනයක් තමි ශගෝාාභය රානපක්ෂ
මැතිතුමාට ලැබිලා තිශබන්ශන්. ලක්ෂ 69ක නනතා ඡන්ෙයකින්
එතුමා නනාධිපතිවරයා බවට පත්ශවලා තිශබනවා. ශම් රශේ
නනතාව බලාශපොශරොත්තු වුශණ්, ඒ යහ පාලන ආණ්ඩුශවන් යම්
වැරැේෙක් සිදු වුණා නම් ඒ වැරද නිවැරද කරශගන, රට නැවුම්
ද ාවකට අරශගන යන්න පුළුවන් හිය ශගෝාාභය රානපක්ෂ
මැතිතුමාට තිශේවි කියලාි. ඒ නිසා තමි නනතාව එතුමාට බලය
ලබා දුන්ශන්. හැබැි, පසුගිය යහ පාලන රනශේ යම් ශෙොස්
තිබුණත්, අඩු පාඩු තිබුණත්, ශනොගැළපීම් තිබුණත්, නනතාවශේ
රනාතන්ත්රවාදී අිතිය ආරක්ෂා කර ශෙන්න අපි වි ාල ශවශහසක්
ගත්තා. නමුත් ශමතුමන්ලා අෙ ඒක අමු අමුශව් උල්ලංඝනය
කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශමන්න ශම් කාරණය
කියන්නම ඕනත. අපට ශම්ක කියන්න අවස්ථාවක් ආශව් නැහැ.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් මශේ අශත් තිශබන්ශන්
පාර්ලිශම්න්තු ස්ථාවර නිශයෝග පිළිබඳ සඳහන් වන ඒ ශපොත.
පාර්ලිශම්න්තුශව් කටයුතු සිදු ශවන්ශන් ඒ අුවවි. පසුගිය
පාර්ලිශම්න්තුශව්දී අපි ශමයට යම් සංශ ෝධ්න ශගනැවිත් සම්මත
කර ගත්තා. 121වන ස්ථාවර නිශයෝගශේ තිශබනවා, රනශේ මුෙල්
පිළිබඳ කාරක සභාව ගැන. එහි 121 (1) යටශත් ශමශසේ සඳහන්
වනවා:
"සභාපතිවරයා විරුේධ් පාර් ්වශේ මන්ත්රීවරයකු විය යුත්ශත් ය යන්නට
යටත්ව, ශත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරුව ලබන සභාපතිවරයකු හා
සාමාජික මන්ත්රීවරයන් එශකොශළොස් ශෙශනකුශගන් සමන්විත රනශේ මුෙල්
පිළිබඳ කාරක සභාව යුවශවන් හුනන්වුව ලබන කාරක සභාවක් තිබිය
යුත්ශත් ය."

රනශේ මූලය ගුවශෙුව පිළිබඳව ශසොයා බැලීමට පත් කරන
ශමම කමිටුශව් සභාපතිවරයා වීමට විපක්ෂයට අිතිය තිශබනවා.
ආණ්ඩු පාර් ්වය විනිවිෙභාවශයන් කටයුතු කරන්ශන් නැති විට ඒ
පිළිබඳව ශසොයා බලන්න ශම් කමිටුව තුළින් විපක්ෂයට අිතිය
තිබුණා. නමුත්, ඇශේ හියට, තුශනන් ශෙශක් බලය ශපන්වලා
එම අවස්ථාව උදුරාශගන, ශම් රශේ නනතාවශේ මුෙල් පිළිබඳ
ශසොයා බලන්න තිශබන විනිවිෙභාවයත් අෙ වහලා ොලා තිශබනවා.
ඒශකන් ශමොකක්ෙ කියන්ශන්? "අපි ඕනත ශේම් එකකට ලතස්තිි.
අපට ෙැන් තුශනන් ශෙකක බලයක් දීලා තිශබනවා. ශහොරකම්
කරන්න විතරක් ශනොශවි, ශම් රශේ ශේපළ ටික විනා
කරන්නත් අපට පුළුවන්. ඒ ශවුවශවන් කථා කරන අයට ඕනත
ශෙයක් කරන්න වුණත් අපි ලතස්තිි" කියන පණිවුඩය තමි ශම්
දීලා තිශබන්ශන්. ශම් රශේ රනාතන්ත්රවාෙය අමු අමුශව් විනා කර
ෙමන්න කියලා ඒ 69 ලක්ෂයක නනතාව ඔබතුමන්ලාට බලය
දුන්ශන් නැහැ. ශම් ශේවල් ගැන බලාශගන ඉන්න නනතාව ෙැන්
කල්පනා කරනවා ඇති කියලා මම හිතනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ලැබී තිශබන කාලය සීමිත
නිසා, ශම් අය වැශේ සඳහන් කරුණු සියල්ල ගැන කථා කරන්න
බැහැ. නමුත් මා විශ ේෂශයන්ම ශම් කාරණය කියන්න ඕනත. එො
ශමතුමන්ලා රානය ශසේවකයන් ගැන ශමොනවාෙ කිව්ශව්?
ශමතුමන්ලා කිව්වා, "දමත්රීපාල සිරිශසේන ගරු නනාධිපතිතුමාශේ
ආණ්ඩුව පණ මද. රනිල් වික්රමසිංහ අගමැතිතුමාශේ ආණ්ඩුව පණ
මද. රානය ශසේවකයන්ට වැඩ කරන්න හිය දුන්ශන් නැහැ. රානය
ශසේවකයන්ශේ ශකොුන කඩලා තිබුශණ්" කියලා. එවැනි රලාප
ශෙොඩවලා තමි, ශමතුමන්ලා බලය ලබා ගත්ශත්. රානය
ශසේවකයන්ට අෙ අපි ශම් කාරණය මතක් කරන්න කැමැතිි. එො
අපි රානය ශසේවකයන්ශේ වැටුප සියයට 107කින් වැඩි කළා.
රුවේශේ වැටු්ත ශකොමිසම හරහා, රුපියල් 3,000 ඉඳලා රුපියල්
24,000 ෙක්වා වැටු්ත වැඩි කරන්න අව ය වට පිටාව අපි හැදුවා. අෙ
ශමතුමන්ලා රානය ශසේවකයන්ශේ වැටුප සත පහකින්වත් වැඩි
කරන්න හිතලා නැහැ. උේධ්මනය ඉහළ යතමට සාශ්තක්ෂව අෙ බඩු
මිල වැඩි ශවලා තිශබනවා. නමුත් රානය ශසේවකයාශේ වැටුප වැඩි
ශනොවීම නිසා ඔවුන්ට ජීවත් ශවන්න බැරි තත්ත්වයක් උො ශවලා
තිශබනවා. ශමවර අය වැශයන් රානය ශසේවකයන්ට දීලා
තිශබන්ශන් ශමොනවාෙ? ූ ර්ය විදුලිබල පේධ්ති සඳහා සහනයක්
ලබා ශෙනවා කියලා විතරි කියා තිශබන්ශන්. අපි හිතනවා රානය
ශසේවකයන් ශමය ශහොඳට ඇඟට අරගනීවි කියලා. ඔවුන්ට ශම්ක
ශහොඳට ෙැශනනවා ඇති.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රනශේ රැකියා ලබා දීම ගැන
ශමතුමන්ලා කථා කළා. රනශේ රැකියා ලබා දීම ශහොඳි.
උපාධිධ්ාරින්ට රැකියා ලබා දීම ශහොඳ වැඩක්. ඒ වාශේම සාමානය
ශපළ විභාගය අසමත් තරුණ තරුණියන්ට රැකියා ලබා දීමත්
ශහොඳ වැඩක්. හැබැි, මම එක ශෙයක් මතක් කරන්න කැමැතිි.
ශම් රශේ උපාධිධ්ාරින්ට රුපියල් 10,000ක වැටුපකට ඔබතුමන්ලා
රැකියා ලබා දුන්නා. අපි එම වැටුප රුපියල් 20,000 ෙක්වා වැඩි
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කළා. ඒ විධියට රුපියල් 20,000 ෙක්වා වැඩි කරලා ෙැන් අවුරුදු
ගණනක් ශවනවා. අෙ උපාධිධ්ාරින්ට රුපියල් 20,000ක වැටුපක්
ශෙනශකොට, වියත් මශේ අලුත් ශයෝනනාවට අුවව, සාමානය ශපළ
විභාගය අසමත් ඒ රැකියා ලබාදුන් තරුණයන්ට රුපියල් 22,500ක්
ශෙනවා. අපි කියන්ශන් නැහැ, සාමානය ශපළ අසමත්
තරුණයන්ට රුපියල් 22,500ක් ශෙන එක වැඩිි කියලා. ගශම්
ඉන්න අහිංසක අම්මලා, තාත්තලා මහ ශපොළවත් එක්ක ගැටිලා,
අවුරුදු ගණනක් දුක් විඳිලා, වි ්වවිෙයාලයට යවලා උගන්වපු
ෙරුවන්ට රුපියල් 20,000ක් ශෙන ශකොට, අශනක් අයට රුපියල්
22,500ක් ශෙනවා. මම ෙන්ශන් නැහැ, වියත් මශේ ශම් ශයෝනනා
ශමොනවාෙ කියලා.
අපි විශ්රාමිකයන්ට වැඩි කළ දීමනාව ලබා දීම ගැන ශමවර අය
වැශයන් ව නයක්වත් කථා කර නැහැ. ශගෝාාභය රානපක්ෂ
නනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා "ශෆේල්" කියලා අපි කියන්ශන් ශම්කි.
ඔබතුමා ශම් රටට දුන් ශපොශරොන්දු ටික ඉටු කර ගන්න බැරි
ශවලා, ඒවා ආපස්සට හරවලා තිශබනවා. "ශගෝාාභය රට හෙන
ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම" රතිපත්ති රකා ශේ 39වන පිටුශව්
කියනවා, "සියලු ශගොවිතැන් සඳහා ශපොශහොර ශනොමිලශේ ලබා
ශෙනවා" කියලා. අෙ කියනවා, "ශනොමිලශේ ශපොශහොර ලබා
ශෙන්ශන් කුඹුරු ශගොවිතැන් සඳහා විතරි" කියලා.
තමුන්නාන්ශසේලා ශම් රශේ නනතාව රවටලා බලය ලබාගත්තා.
ශම්ක, නනතාව ලබා දුන් ඒ බලය තුළින් අපට ඕනත එකක්
කරනවා කියන පණිවුඩය ශම් රශේ නනතාවට දීපු අය වැයක්.
ස්තුතිි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට ගරු (මහා ාර්ය) රිත ශහේරත් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 9ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 4.04]

ගු (මහාචාර්ය චරිත නහනරත් මහතා

(ைொண்புைிகு (பபரொசிொியர்) சொித்த பஹரத்)

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඉතා ගරු කරන
ශේ පාලන වයාපාරයක් නිශයෝනනය කරන ඔබතුමා මූලාසනශේ
ඉන්න ශවලාශව් කථා කරන්න ලැබීම ගැන සතුටු වනවා.
2021 වසර සඳහා ඉදරිපත් කර තිශබන අය වැය ශල්ඛ්නය
සම්බන්ධ්ව අෙ උෙතසන සිට විපක්ෂය ඉදරිපත් කළ අෙහස්වලට
අපි සාවධ්ානව ඇහුම්කන් දුන්නා. ශමහිදී විපක්ෂශේ කාර්ය භාරය
විය යුත්ශත්, අශ්ත රශේ පාර්ලිශම්න්තු ක්රමය තුළ තිශබන ඉතාම
වැෙගත් ශල්ඛ්නයක් වන අය වැය සම්බන්ධ්ව යම්කිසි හරයාත්මක
කරුණු ඉදරිපත් කරන එකි. අපි එතුමන්ලාශගන් ඒ ශේ
බලාශපොශරොත්තු වුණා. නමුත් මම ඉතාම කනගාටුශවන් කියනවා,
ඒ ශබොශහෝ කරුණු ඉදරිපත් කිරීම් ඇතුශළේ තිබුශණ් හුදු ආශව්ග
සහ තමන්ශේ ශේ පාලන වයාපතතිවලට සමානය විසින් කරන ලෙ
අපහසුතා, සමානය විසින් එතුමන්ලා බැහැර කරපු එකට විරුේධ්ව
කළ ශව්ෙනාබර රකා පමණක් බව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අය වැය ශල්ඛ්නයක්
කියන්ශන් ශේ පාලන ලියැවිල්ලක්. අපි ශම් සමානයට ඉදරිපත්
කළ සමාන සම්මුතියක් තිශබනවා, “ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම” කියලා.
ශම් රශේ නනතාව සහ ශේ පාලන පක්ෂයක් බලය හුවමාරු කර
ගන්ශන් නනතාව සමඟ සමාන සම්මුතියක් ඇති කර ගැනීශමන්. ඒ
සමාන සම්මුතිශේ තිශබන ශේ පාලන කාරණා, ශේ පාලන
වැඩසටහන් ආර්ිකක ක්රමශව්ෙ බවට පත් කිරීමි අපි අය වැය
ශල්ඛ්නය හරහා බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්.
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[ගරු (මහා ාර්ය) රිත ශහේරත් මහතා]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමවර අය වැය මීට ශපර
සමහර ආණ්ඩු හෙපු අය වැය වාශේ IMF එක, World Bank එක,
JICA එක ඉදරිපත් කළ, ෙත්ත එකතු කළ ඉලක්කම් විේනාවක්
ශනොශවි. ශම්ක ශේ පාලනයක්. ශේ පාලන අෙහසක් ශම් තුළ
කැටි කරලා තමි අපි ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදරිපත් කර
තිශබන්ශන්. ඒ වාශේම, ශම් තුළ පේධ්තිබෙ එළැඹුමක්, systemic
approach එකක්, තිශබනවා. නනතාවශේ ර ්නවලට ශේ පාලන
වයාපාරයක් විධියට "ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම" හරහා ඉදරිපත් කරන
විසුනම ක්රියාත්මක ආර්ිකක වැඩසටහනක් ෙක්වා ශගන යන
ආකතතිය වන පේධ්තිගත එළැඹුමක්, systemic approach එකක්
එක්කි අපි ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදරිපත් කරන්ශන්. ශම්ක,
ශසල්ලමක්, විහිළුවක්, හුදු රලාපයක් විධියට නිකම් සාකච්ඡා
කරන්න බැහැ. ශම් ලියවිල්ල ඇතුශළේ තිශබන ශේ පාලන
වැඩසටහන අපි පුළුල් විධියට ශත්රුම් ගන්න ඕනත.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශේ ශේ පාලන
ඉතිහාසය තුළ අපි ෙැක්කා, හුදු ශවශළඳ ශපොළ වාෙයක් සමහර
ශේ පාලන වයාපාර විසින් ශගන ආ බව. ඒ හුදු ශවශළඳ ශපොළ
වාෙයට "marketism" කියනවා. Marketism විතරක් පවතින්න
ඕනතය කියලා වි ්වාස කළ ගන මිතුරන්, සහ රයන් වට කර ගත්
ශේ පාලනයක් විශ ේෂශයන්ම 2002 “යළි පුබුෙමු ශ්රී ලංකා”
වැඩසටහන තුළත්, 2015දී එක් ශේ පාලන ධ්ාරාවක් ඇතුළතදීත්
අපි ෙැක්කා. හැබැි, ශම් ශවශළඳ ශපොළ වාෙය - marketism - කැටි
කර ගත් අෙහසත් එක්ක ශනොශවි අපි ශේ පාලනය කරන්ශන්.
ඒකට රතිවිරුේධ් අෙහසක් 70 ෙ කශේ තිබුණා. ඒක රානය
ශක්න්ද්රීය වාෙය; statism. එය රානයය පමණක් පෙනම් කර ගත්
වාෙයක්. අපි ඒශක්ත් නැහැ. ශම් ශෙකම තුලනය කර ගත්
ශේ පාලන රාශයෝගික වාෙයක් - political pragmatism - ශම්
ශේ පාලන ලියැවිල්ල ඇතුශළේ ගැබ් කර තිශබනවා කියලා මම
තර්ක කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අය වැයක් කියන්ශන් මූලික
අෙහස් තුනක් සම්පූර්ණ වන ලියැවිල්ලක්. අය වැයකින් ඒ රනශේ
ආර්ිකක සංවර්ධ්නය, ආර්ිකක වර්ධ්නය ඉදරිපත් කරන්න ඕනත.
අය වැයකින් ඒ රනශේ ආර්ිකක ස්ථායීකරණය ඉදරිපත් කරන්න
ඕනත. රනය සමාන සමානාත්මතාව ශෙන්ශන් ශකොශහොමෙ කියාත්
අය වැශයන් පැහැදලි කරන්න ඕනත. ශමන්න ශම් ත්රිමූර්තිය,
නැත්නම් ත්රියාකාර ඉදරිපත් කිරීම අය වැයක් තුළ තිශබන්න ඕනත
බව අපි වි ්වවිෙයාලවල සාම්රොිකව උගන්වනවා. ආර්ිකක
වර්ධ්නය පිළිබඳව අශ්ත අෙහස, අප රනශේ අෙහස, ශගෝාාභය
රානපක්ෂ නනාධිපතිතුමාශේ අෙහස, සමාන සම්මුති වැඩසටහන්
විධියට ශම් අය වැය තුළින් අපි ඉදරිපත් කර තිශබනවා. විශේ
රැකියා සම්බන්ධ්ව අපි වැඩ කරන්ශන් ශකොශහොමෙ, කතෂි
කර්මාන්තය සම්බන්ධ්ව අශ්ත වැඩ කිරීම් ශමොනවාෙ, ශේශීය
කර්මාන්ත, කිරි ශගොවීන්, ධීවරයන්, වැවිලි කර්මාන්තය ආදය
සම්බන්ධ්ශයන් අශ්ත ඉදරිපත් කිරීම් ශමොනවාෙ, විශේ ශවශළඳාම,
නාතික නිෂ්පාෙන ආර්ිකකශේ අශ්ත මූලික උපාය මාර්ග ආදය
පිළිබඳව ඉතාම පැහැදලි, බිමට නැඹුරු වුණු ශේ පාලන
සාකච්ඡාවක් අපි ශම් ලියැවිල්ල තුළින් ඉදරිපත් කර තිශබනවා.
ආර්ිකක වර්ධ්නය පිළිබඳව අපට තිශබන්ශන් හීනයක් විතරක්
ශනොශවි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අපට ඒ සිහිනය සැබත
කර ගැනීම සඳහා කැපශවන වැඩ පිළිශවළක් සංඛ්යාත්මකවත්,
සංකල්පීය ව ශයුවත් ඉදරිපත් කරන්න පුළුවන් බුේධියක්,
ෙැක්මක් වාශේම ඒ සඳහා වූ මැදහත්වීමක් අපට තිශබනවා. ඒ
නිසා ආර්ිකක වර්ධ්නය පිළිබඳ අශ්ත රනශේ අෙහස, ආර්ිකක
සංවර්ධ්නය පිළිබඳ අශ්ත රනශේ අෙහස ඉතාම පැහැදලිව ශමවර
අය වැය ශල්ඛ්නය තුළ ඉදරිපත් කරලා තිශබනවා.
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ආර්ිකක ස්ථායීභාවය කියන්ශන් ශමොකක්ෙ? විපක්ෂශේ ගරු
මන්ත්රීතුමන්ලාට මම ආරාධ්නා කරනවා, ශම් පිළිබඳව විමසා
බලන්න කියලා. රටක ආර්ිකක ස්ථායීභාවය ශත්රුම් කරන්ශන්
එක පැත්තකින් බදු පිළිබඳ සංකල්පය, අශනක් පැත්ශතන් ශපොලී
අුවපාතය වැනි ඉතාම වැෙගත් උපකරණ උපාංග මන්න්. ඒ නිසා
ශමවර අය වැය ශල්ඛ්නය හරහා අපි ශම් රශේ ආර්ිකකශේ බදු
රතිපත්තිය සම්බන්ධ් ඉතාම වැෙගත් වි්තලවීය ඉදරිපත් කිරීම්
ගණනාවක් ඇතුළත් කරලා තිශබනවා. අශ්ත රශේ බදු රතිපත්තිය
අසාර්ථක ශවලා තිශබන්ශන් බදු ශගවන්න ඕනත අය අල්ලන්න
බැරි නිසා පමණක් ශනොශවි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම්
ආකතතිශේම, ගණන් බැලීම, ශසොයා බැලීම, වගවීම යනාදී වි ාල
ර ්න ගණනාවක් තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම ඩිජිටල් තාක්ෂණයත්
එක්ක එකතු ශවච්
බදු රතිපත්තියට සම්බන්ධ් අලුත්
යාන්ත්රණයක් හුනන්වා ශෙන්න
ශමවර අය වැශයන් පමණි
අෙහසක් ඉදරිපත් කරලා තිශබන්ශන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිසා අලුත් උපාංග සහිත
බදු රතිපත්තියක් අපි ඉදරිපත් කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම,
online payments සම්බන්ධ්ව අපි ඩිජිටල් තාක්ෂණශයන්
ඉස්සරහට ගියාට, මූලයමය ශගවීම් සම්බන්ධ්ව ඉන්ශන් ටිකක්
පරණ තැනක. විශ ේෂශයන්ම අෙ ශලෝකශේ ශබොශහෝ රටවල්
මූලය ශගවීම් සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණය ක්තිමත්ව ශයොො ගනිේදී,
අපට ඒක කරන්න බැරි ශවච් සමහර ගැටලු තිබුණා. ඒ නිසා
ශමවර අය වැය ශල්ඛ්නය තුළ ඉතාම වැෙගත් ශමන්න ශම් අෙහස
අපි ඉදරියට ශගනැල්ලා තිශබනවා.
ඒ වාශේම, ආර්ිකක ස්ථායීකරණයට වැෙගත් වන මූලය
සමාගම් රතිසංස්කරණය කියන්ශන් අෙහසක් පමණක් ශනොශවි.
අශ්ත රශේ මූලය විනය සම්බන්ධ්ව වි ාල ර ්නයක් ඇති ශවලා
තිශබනවා. අධි බැංකුකරණයක්, බැංකු යාන්ත්රණය අවිධිමත් ශලස
පළල්වීමක් සමහර පැතිවල තිශබනවා. ශම්ක නිසා තමි
එදරිසිංහ රස්ේ ඉන්ශවස්ේමන්ේස් වාශේ ආයතන හරහා අෙ අශ්ත
සමානශේ මූලය විනය සම්බන්ධ්ව වි ාල විචිකිච්ඡාවක්, සැකයක්
ඇති කශළේ. ඒ නිසා මූලය සමාගම් රතිසංස්කරණය සඳහා අපි
ූ ොනම් ශවනවා.
සමානශේ සමානාත්මතාව පිළිබඳව අශ්ත අෙහස පෙනම්
ශවන්ශන් bottom-up අෙහසක් එක්කි. ඒ කියන්ශන්, සමානශේ
යටි තලශේ ඉඳලා උඩට එන අෙහසක් විධියටි. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම "ගම සමඟ පිළිසඳරක්" වැඩ
සටහන කියන්ශන් සමානශේ ඈත ගම්මානවල ශගොවි සමානශේ,
ධීවර සමානශේ, වතු සමානශේ අහිංසක නනතාවශේ ඇත්ත ර ්න
ඉදරියට අරශගන ඇවිල්ලා, ඒ ර ්නවලට පිළිතුරු ශෙන
යාන්ත්රණයක් ශේශීය ව ශයන් අශ්ත රතිපත්ති හෙන තැන, නීති
හෙන ශම් මණ්ඩලය ඇතුශළේ අපට හෙන්න පුළුවන් ෙ කියලා බලන
එකි. ශේ පාලනය කියන්ශන් පහළ සිට ඉහළට එන ශෙයක්.
එශසේ නැතිව, ශම්ක ඉහළ සීතල කාමරවල එශහම නැත්නම්
සහ රයන් සහ ගනමිතුරන් වට කරගත් කුඩා කණ්ඩායමක් විධියට
රතිපත්ති හෙන ක්රමය ශවුවවට ශේ පාලනශයන් ශවනස් ශවලා
යන ගමනක් බව මා ඔබට කියන්නට කැමැතිි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශ්ත රශේ ආර්ිකක
සංවර්ධ්නය පැත්ශතන්, ශේ පාලන සංවර්ධ්නය පැත්ශතන් ඉතාම
වැෙගත් එකතු කිරීම් කළ ඉලක්කම් විේනාශවන් එළියට ගිය
යථාර්ථවාදී අය වැයක් ශලස, සමානමය පේධ්තියක් ශලස එකට
ඉදරියට යන අය වැයක් ශලස ශමය හුනන්වා ශෙමින් මශේ ව න
ස්වල්පය නිමා කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතිි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු ෂාන් විනයලාල් ෙ සිල්වා මන්ත්රීතුමා කථා
කරන්න. ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාලයක් තිශබනවා.
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ගු ෂාන් විජයලාල් ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு ஷொன் விஜயலொல் த சில்வொ)

(The Hon. Shan Vijayalal De Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉතාම සමීපව දීර්ඝ කාලයක්
ආශ්රය කළ ඔබතුමා වැනි ශකශනක් මුලසුන ෙරන අවස්ථාශව් අශ්ත
රනශේ විසර්නන පනත් ශකටුම්පත ශෙවනවර කියැවීශම් විවාෙශේදී
අෙහස් ෙක්වන්න ලැබීම ගැන මම ඉතාම සතුටු ශවනවා.
විශ ේෂශයන් ශම් රශේ සමාන, ආර්ිකක, සංස්කතතිකමය
කටයුතුවලදී යම් ශවනසක ශපර නිමිති ඇති කරමින්, අලුත්
ගමනක් යන්නට අතිගරු ශගෝාාභය රානපක්ෂ නනාධිපතිතුමාශේ
පාලන තන්ත්රය ක්රියාත්මක වන අවස්ථාශව්, එතුමාශේ "රටහෙන
ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම" රතිපත්තිය ඉදරි වකවාුවව තුළත් ශම් රට
තුළ යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්නට මුෙල් විෂය භාර
අමාතයවරයා හැටියට ගරු මහින්ෙ රානපක්ෂ අ්රාමාතයතුමන් සිය
75වන නන්ම දනශේදී ශ්රී ලංකා පාර්ලිශම්න්තුශව් 75වන අය වැය
ඉදරිපත් කිරීමත් සුවිශ ේෂ කාරණයක් හැටියටි මා ෙකින්ශන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඕනතම රටක අය වැය
ශල්ඛ්නය, ටළඟ වසර තුළ, පවතින රනය ක්රියාත්මක කරන වැඩ
පිළිශවළක කැඩපතක් හැටියටි අපි ෙකින්ශන්. විශ ේෂශයන් ශම්
වසශර් ඉදරිපත් කළ අය වැය ශල්ඛ්නය අන් කවරොකටත් වඩා
ශවනස් තත්ත්වයක් යටශත් සිදු වුණු සංසිේධියක් හැටියට මා
ෙකිනවා. අශ්ත රටට පමණක් ශනොශවි, මුළු මහත් ශලෝකශේ
අතිවි ාල රටවල් රමාණයක ගමන් මඟ ශවනස් කරන, ආර්ිකක
තත්ත්වයට සුවිශ ේෂ බලපතමක් ඇති කරන ශකොවිඩ් - 19
වසංගතශේදී ශරෝග නිවාරණයට දවෙය ෂෂධ් ලබා දීම සඳහාත්,
අනිකුත් දවෙය පහසුකම් ලබා දීම සඳහාත් රශේ නාතික
ධ්නශයන් අතිවි ාල මුෙලක් වැය කරන්න අපට සිදු වුණා. එවැනි
අවස්ථාවක තමි ශමවර අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදරිපත් කර
තිශබන්ශන්. ඇත්තටම විපක්ෂය බලාශපොශරොත්තු වන්නට ඇති,
නනතාවට මීට වඩා බදු බර පටවන, නනතාව අසහනකාරි
තත්ත්වයට පත් කරන අය වැය ශල්ඛ්නයක් එළිෙැක්ශවි කියලා.
නමුත් අපි සතුටු වනවා, නනතා ඡන්ෙශයන් බලයට පත් වුණු
රනයක් හැටියට රනාතන්ත්රවාදීව නනතා මතයට ඇහුම් කන් ශෙන
නනාධිපතිවරශයක්, අගමැතිවරශයක් යටශත් ශම් ආණ්ඩුව ශගන
යන වැඩ පිළිශවළ තුළින් නනතාවට අවම බරක් ඇතිවන
ආකාරශයන්, රශේ සංවර්ධ්නය පිළිබඳව දුර ෙක්නා ුවවණින් යුතුව
කටයුතු කරමින් ශමවර අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදරිපත් කර තිබීම
ගැන.
විශ ේෂශයන්ම ශසෞඛ්ය පිළිබඳව කථා කරනශකොට විශ ේෂ
වැෙගත්කමක් අෙ ශම් විෂයයට හිමි ශවනවා. ශම් වසශර් අතිවි ාල
මුෙල් රමාණයක් ශසෞඛ්ය ශවුවශවන් ශවන් කරලා තිශබනවා. ඒ
වාශේම ශරෝහල් පහසුකම්, ශසෞඛ්ය ක්ශෂේත්රය තුළ නව ෂෂධ්
නිෂ්පාෙනය කිරීම සහ උපකරණ නිර්මාණය කිරීම වැනි කටයුතු
සඳහා ශවන් කරන ලෙ මුෙල සහ එින් ඇතිවන ලල රශයෝනන
අුවව විශේ විනිමය වි ාල රමාණයක් රට තුළ ඉතිරි කර
ගන්නට පුළුවන්කම ලැශබනවා.
අපි වයාපතති සඳහා වියෙම් කරන මුෙල්වලින් ශබොශහෝ රතිලල
ලැශබනවා. ක්ෂණික රතිලල ලැශබන වයාපතතිත් තිශබනවා.
අධ්යාපනය ශවුවශවන් වැය කරන මුෙල් රතිපාෙනවලින් අපට
ක්ෂණික රතිලල ශනොලැබුණත්, අධ්යාපනයට වැය කරන මුෙල ශම්
රශේ ඉදරි අනාගතය ශවුවශවන් කරන ශහොඳ සංවර්ධ්නාත්මක
ආශයෝනනයක් හැටියට මා ෙකිනවා. දුෂ්කර, අතිදුෂ්කර රශේ වල
පාසල්වලට අව ය පහසුකම් ලබාදීමටත්, විශ ේෂශයන්ම අෙ නවීන
තාක්ෂණය තුළින් කරශගන යන මාර්ගගත අධ්යයන වැඩ පිළිශවළ
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- online system - ඉදරියට කරශගන යතශම් වි ාල කාර්ය භාරයක්
සඳහා වන මූලික අඩිතාලමක් ශමවර අය වැය තුළින් ෙමා
තිශබනවා. මා ෙකුණු පළාශත් මහ ඇමතිවරයා සහ අධ්යාපන
ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරේදී ඉතාම දුෂ්කර රශේ යක් වන
ශනළුව, ලංකාගම රශේ යට විදුලිබලය ශනොමැති කාලශේ එහි
මහා විෙයාලයට ඉන්දයාුව ණය ආධ්ාර වැඩ පිළිශවළ යටශත්
ූ ර්ය ශකෝෂවලින් ක්රියාත්මක වන පරිගණක පේධ්තියක් ලබා
දුන්ශන් ඒ රශේ වල ෙරුවන්ටත් ශලෝකය සමඟ එකට එකතු
වන්නට තිබිය යුතු අව යතාව නිසාි. ඒ නිසා අධ්යාපනයට
වාශේම ළෙරු පාසල් අධ්යාපනය ශවුවශවුවත් ශම් අය වැය
ශල්ඛ්නය තුළ යම් අවධ්ානයක් ශයොමු කර තිශබනවා. අපි හෙන
ඕනතම ශගොඩනැන්ල්ලක වුණත් වැෙගත්ම ශකොටස වන්ශන්
අත්තිවාරමි. අපි හෙන ශගොඩනැගිල්ල ශකොි තරම් ෙැකුම්කලු
වුණත්, එහි ශකොි තරම් පහසුකම් තිබුණත්, අත්තිවාරම ක්තිමත්
ශනොවුශණොත් ඒ අත්තිවාරම මත හෙන ශගොඩනැගිල්ල ස්ථායී
වන්ශන් නැහැ. අන්න ඒ වාශේම ෙරුශවකුශේ පූර්ව ළමාවිය
සංවර්ධ්නය සහ රාථමික අධ්යාපනය අති ින් වැෙගත් ශවනවා.
ඒ නිසා විශ ේෂශයන්ම රාථමික අධ්යාපනය පිළිබඳව, ෙරුවන්ශේ
ේවීතිික අධ්යාපන කටයුතු පිළිබඳව, ෙරුවන්ශේ ශපෝෂණ
කටයුතු පිළිබඳව ශමවර අය වැය ශල්ඛ්නය තුළින් විශ ේෂ
අවධ්ානයක් ශයොමු කර තිශබන බව අපට පැහැදලිව ශපශනනවා.
නනතාව අශ්තක්ෂා කරන විවිධ් ක්ශෂේත්ර පිළිබඳ ශලොකු ෙැක්මකින්
යුතුවි, ශම් අය වැය ඉදරිපත් කරලා තිශබන්ශන්.
අපි ෙන්නවා, දීර්ඝ කාලයක සිට අශ්ත රශේ නිෂ්පාෙකයා සහ
පාරිශභෝගිකයා අතර ඇති වන තත්ත්වයන්හිදී, වැඩිපුර ලාභය
කුමන ශහෝ අතරමැෙ තැනකදී ශවනස් ශවනවා කියලා. අන්න ඒ
නිසා නිෂ්පාෙකයාත්, පාරිශභෝගිකයාත් ආරක්ෂා කර ගන්නා වැඩ
පිළිශවළක් සම්බන්ධ්ශයන්, විශ ේෂශයන්ම නිෂ්පාෙන ඍජුව
පාරිශභෝගිකයා අතට ගලා යන වැඩ පිළිශවළක් ගැන බැසිල්
රානපක්ෂ මැතිතුමාශේ නායකත්වශයන්, නනාධිපතිතුමාශේ
ආශීර්වාෙය සහ මඟ ශපන්වීම මත ක්රියාත්මක වන නනාධිපති
කාර්ය සාධ්ක බලකාය විශ ේෂ අවධ්ානයක් ශයොමු කර තිශබනවා.
යැපුම් ආර්ිකකයත් ශම් අවස්ථාශව්දී අපට අමතක කරන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. ශමොකෙ, පසුගිය වකවාුවව තුළ අපට වි ාල
ව ශයන් ආොයම් ලබා දුන් මාර්ග, ඒ මාර්ගවලට ඍජුව ොයක
වුණු පිරිස් අපි ෙන්නවා. නමුත් අෙ ඒ පිරිසත් රනශයන් යැශපන,
රනශයන් සහනාධ්ාර ලබා දය යුතු පුේගලයන් බවට පත් වී
තිශබනවා. මුළු ශලෝකශේම ආර්ිකක විශ ේෂඥයන්ට සිදු ශවලා
තිශබනවා, සම්මත යැි දයුණු ආර්ිකක ක්රමශව්ෙ සකස්
කරනශකොට, ඒ නිර්ණායක සහ උපමාන සකස් කරනශකොට, ඒ
පිළිබඳව නැවත වතාවක් සිතා බලන්න. අතීතශේ එක්තරා යුගයක
ආසියාව ශලෝකශේ බලවතා බවට පත් ශවලා තිබුණා. නමුත් යම්
යම් ශහේතු නිසා පසු කාලීනව ඒ තත්ත්වය ශවනස් ශවලා ගියත්
අපට අශ්තක්ෂාවක් තිශබනවා, ඉදරි වකවාුවව තුළ නැවතත්
ශලෝකශේ බලවතා බවට පත් වන්නට ආසියාවට පුළුවන්කමක්
ලැශබි කියලා.
1977දී ආරම්භ වුණු විවතත ආර්ිකක වැඩ පිළිශවළ තුළ ශම්
රශේ නිෂ්පාෙනය කරන්න පුළුවන් ශබොශහෝ ශේ සීමාවකින්
ශතොරව පිට රටින් ශගන්වන්න අපි පුරුදු වුණා. අත්සන් කළ විවිධ්
ගිවිසුම් නිසා අපට අව ය වුණත් නැතත් ශබොශහෝ ශේ පිටරටවලින්
ශම් රටට ශගන්වන්න සිදු වුණා. නමුත් අෙ වන විට ඒ තත්ත්වය
අනිවාර්යශයන්ම ශවනස් විය යුතු ශවනවා. රටක් හැටියට විශේ
විනිමය ආරක්ෂා කර ගනිමින්, කතෂි කාර්මික ක්ශෂේත්රශේ ශව්වා,
කාර්මික ක්ශෂේත්රශේ ශව්වා, ශම් රශේ නිෂ්පාෙනය කරන්න පුළුවන්
සියලු ශේ ශම් රශේ නිෂ්පාෙන ක්රියාවලියට හැකිතාක් එකතු කර
ගැනීම අති ින් වැෙගත් ශවනවා. අතිගරු ශගෝාාභය රානපක්ෂ
නනාධිපතිතුමාශේ මූලික සංකල්පය, රතිපත්තිය සහ වැඩ
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ගු නහනෂා විතානනේ මහතා

(ைொண்புைிகு பஹசொ விதொனபக)

පිළිශවළ ශවලා තිශබන්ශන් ශේශීය අනනයතාව ආරක්ෂා කර
ගිනිමින් ශම් රශේ නිපෙවිය හැකි ශේ ශම් රශේ නිපෙවීම සඳහා
අව ය මූලික පහසුකම් ලබා දීලා, ඒ ශවුවශවන් අව ය දරිගැන්වීම්
කරලා, ඒ වැඩ පිළිශවළ ඉදරියට කර ශගන යතමි. එම නිසා ශගවී
ගිය අතීතයට වඩා පැහැබර අනාගතයක් පිළිබඳව ශලොකු
වි ්වාසයක් අශ්ත හෙවශත් තිශබනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ශවන් වූ කාලය අවසානි.

ගු ෂාන් විජයලාල් ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு ஷொன் விஜயலொல் த சில்வொ)

(The Hon. Shan Vijayalal De Silva)

මට තව විනාඩියක කාලයක් ශෙන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි.
ඕනතම ශකශනකුට ඕනතම ශෙයක් විශව් නය කිරීම ඉතාම
පහසුි. හැබැි, රාශයෝගිකව ක්රියාත්මක කිරීම විශව් නය තරම්
පහසු වන්ශන් නැහැ. අන්න ඒ නිසා රට ෙැඩි වයසනයකට පත්
ශවලා තිශබන ශම් අවස්ථාශව් ඉදරියට යන්නට, 2021 වසර
සඳහා ඉදරිපත් කළ ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය තුළින් අශ්තක්ෂා කළ
අරමුණු සහ පරමාර්ථය ඒ ආකාරශයන්ම සාර්ථක කර ගන්නට
පක්ෂ, පාට කිසිදු ශේෙයකින් ශතොරව, සියලුශෙනාශේම
සහශයෝගාත්මක, සක්රිය ොයකත්වය ලබා ශෙන ශලස ශම්
ශගෞරවණීය සභාව තුළ සිටින, විවිධ් මත ෙරන සියලු ශෙනාශගන්
ඉල්ලා සිටිමින්, ඒ සඳහා සශහෝෙරාත්මක ෙතත් දගු කරමින්, කාලය
ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්, මම නිහඬ
ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතිි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට ගරු උෙයකාන්ත ගුණතිලක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 9ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 4.24]

ගු කදයකාන්ත ගුණතිලක මහතා

(ைொண்புைிகு உதயகொந்த குணதிலக்க)

(The Hon. Udayakantha Gunathilaka)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ශම් අවස්ථාව
ලබා දීම පිළිබඳව මම සතුටු ශවනවා. මම ෙැක්කා ටශේ
නිශව්ෙනයක් තිබුණා, ලංකාශව් ඉදරිපත් කළ 75වන අය වැය
තමි ටශේ ශම් ගරු පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදරිපත් කශළේ කියලා.
ශගෝාාභය රානපක්ෂ මැතිතුමා 2019 ශනොවැම්බර් 16වැනි ො
හැටනවලක්ෂයක නනතා වරමක් ලබාශගන, ඒ නනතා වරම තුළින්
නනාධිපති බවට පත්වුණා. ඒ වාශේම එතුමාශේ රනශේ මුෙල්
අමාතයවරයා හැටියට ගරු මහින්ෙ රානපක්ෂ මැතිතුමා ටශේ අය
වැය ඉදරිපත් කළා.
අෙට ශයදී ඇති මහින්ෙ රානපක්ෂ මහතාශේ උපන් දනය
ශවුවශවන් මම එතුමාට සුබ පතනවා. එතුමා ශම් රට ආරක්ෂා
කශළේ ශකොශහොමෙ කියලා අපි ෙන්නවා. එො අපට ඕමන්තශයන්
එහාට යන්න පුළුවන්කමක් තිබුශණ් නැහැ. ඕමන්තශයන් එහාට
යනවා නම් වීසා ගහලා ශවනම රටකට යනවා වශේ තමි යන්න
වුශණ්. ඒ තත්ත්වය ශවනස් කරලා, ඒ වාශේම ඒ තත්ත්වය,-

(The Hon. Hesha Withanage)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා.

ගු කදයකාන්ත ගුණතිලක මහතා

(ைொண்புைிகு உதயகொந்த குணதிலக்க)

(The Hon. Udayakantha Gunathilaka)

හැබැි, මට ඒ අමතර කාලය අව යි.

ගු නහනෂා විතානනේ මහතා

(ைொண்புைிகு பஹசொ விதொனபக)

(The Hon. Hesha Withanage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒක බරපතළ රකා යක්.
එතුමා කිව්වා, ඕමන්තශයන් එහාට යනශකොට වීසා ගහලා යන්න
වුණා කියලා. එශහම තිබුණාෙ, නැේෙ කියන කාරණය නිවැරද
කරන්න කියන්න. ශමොකෙ, ඒක ශම් රටට ශහොඳ නැහැ. ශම් රශේ
කවුරු ආණ්ඩු පාලනය කළත්,-

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඒක රීති ර ්නයක් ශනොශවි. ගරු උෙයකාන්ත ගුණතිලක
මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න.

ගු කදයකාන්ත ගුණතිලක මහතා

(ைொண்புைிகு உதயகொந்த குணதிலக்க)

(The Hon. Udayakantha Gunathilaka)

ඒක රීති ර ්නයක් ශනොශවි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,
න්ද්රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය එො ශම් රශේ
නාිකාව හැටියට සිටි ශවලාශව් එක්සත් නාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව
ගිවිසුම් ගැහුවා. එො සාමානය ක්රමයට ඕමන්තශයන් එහාට යන්න
පුළුවන්කම තිබුණාෙ? ශවනම රටකට යනවා වාාශේ තමි යන්න
වුශණ්. [බාධ්ා කිරීමක්] ශතොත්ත බබාලා වාශේ කථා කරන්න එපා.
එොත් තමුන්නාන්ශසේලා සිටිශේ රට ශබෙන පැත්ශත්. ඒ වාශේම
වර්තමානශේත් ඒ තැනම තමි ඉන්ශන් කියන කාරණාවි මම
කියන්ශන්. ඒ තත්ත්වය ශවනස් කරන්න එො මහින්ෙ රානපක්ෂ
මැතිතුමා කටයුතු ශනොකළා නම්, එතුමා එො බලයට ආශව්
නැත්නම් එො සිටි ආරක්ෂක මණ්ඩලය තව ශපොඩි කාලයක් තුළ
කරන්ශන් ශමොකක්ෙ? ඒ රශේ ය ශවනම රානයයක් හැටියට නම්
කරනවා. එො ඕමන්තශයන් එහාට ශනොතිබුශණ් ශවනම මුෙල්
ඒකකයක් විතරි. රනයකට අව ය අශනකුත් සියලු ශේවල්
ඔවුන්ට තිබුණා. ඒ තත්ත්වයත් මතක් කරමින්, ගරු
අ්රමාතයතුමාශේ උපන් දනය ශවුවශවන් නැවත වතාවක් මශේ
ශුභාශිංසනය එකතු කරනවා.
විශ ේෂශයන්ම ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම වැඩසටහන යටශත්
ඉදරිපත් කළ පළමුවැනි අය වැශේදී, ඒ වාශේම, එම අය වැය
විවාෙශේ පළමුවැනි දනශේම මශේ මංගල කථාව කිරීමට
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු ශවනවා වාශේම ආඩම්බර
ශවනවා.
පසුගිය මහ මැතිවරණය තුළින් මන්ත්රී යටර 149ක් ලබාශගන
පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ෙැවැන්ත ක්තියක්, තුශනන් ශෙකක බලයක්
රනයට ලබා ශෙන්න නනතාවට හැකියාව ලැබුණා. එම නිසා
නනතාව ලබා දුන් ඒ බලයත් සමඟ, නනතාව ලබා දුන් ඒ ක්තිය
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මත, ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම වැඩ පිළිශවළ යටශත් ඉදරිශේදී ශම්
රශේ ආර්ිකකය ක්තිමත් කරනවා වාශේම, එතුමා ශම් රශේ කතෂි
කර්මාන්තයත් දයුණු කරනවා.
2015 නනවාරි 8වැනි ො ශවනශකොට ශම් රශේ වී අතිරික්තයක්
තිබුණා. අන්තිමට එම වී අතිරික්තයට ශමොකක්ෙ වුශණ්? එො
එක්සත් නාතික පක්ෂශේ හිටපු තමුන්නාන්ශසේලා නනතාවට කන්න
දුන්නාෙ? යහ පාලන ආණ්ඩුව කාලශේ ඒවා නනතාවට කන්න
දුන්ශන් නැහැ. ඒවා දුන්ශන් සත්ව ආහාරවලට;
බියර්
ශකොම්පැනිවලට. වී අතිරික්තයක් තිබුණත් එවැනි තත්ත්වයක්
තමි තිබුශණ්. නැවත වතාවක් කතෂි කර්මාන්තය දයුණු කරලා,
අශ්ත රටට සහල් ශගන්වන එක නවත්වලා, අශ්ත රට තුළ
අශනකුත් ධ්ානය වර්ග වගා කරන්නත්, ඒවා වගා කරන්න අව ය
ශපොශහොර ටික ශනොමිශල් ලබා ශෙන්නත් කටයුතු කරනවා.
අවසානශේ එම නිෂ්පාෙන විශේ රටවලට යවා විශේ විනිමය
ලබා ගැනීම තුළින් එම නනතාවශේ ආර්ිකකය ක්තිමත් කිරීම
තමි අතිගරු නනාධිපතිතුමාශේ බලාශපොශරොත්තුව. ඒ විධියට ශම්
රශේ ආර්ිකකය දයුණු කරනවා වාශේම, ශම් රශේ පාසල්
අධ්යාපනය දයුණු කරනවා වාශේම, රාථමික අධ්යාපනයත් දයුණු
කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශවනශකොට පහ ශශ්රේණිශේ
ශිෂයත්ව රතිලල නිකුත් ශවලා තිශබනවා. ඒ විභාගශයන්
වැඩිශයන්ම සමත් ශවලා තිශබන්ශන් ්රාමීය පාසල්වල ෙරුවන්. ඒ
අුවව, අශ්ත රශේ බලාශපොශරොත්තුව, ඒ වාශේම ශෙමව්පියන්ශේ
බලාශපොශරොත්තුව ඉෂ්ට කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැශබන්ශන්
්රාමීය අධ්යාපනය ශපර පාසශල් ඉඳලා නඟා සිටුවූශවොත් පමණි.
එම නිසා ්රාමීය අධ්යාපන තත්ත්වය දයුණු කරන්න අව ය
රතිපාෙන ශම් අය වැශයන් ශවන් කර තිබීම සතුටට කාරණාවක්
බව ශම් ශවලාව මම මතක් කරලා ශෙන්න කැමැතිි.
අශ්ත ්රාමීය කර්මාන්ත වාශේම, ගතහ කර්මාන්ත ඇති කරන්න
අව ය පහසුකම් ලබා දීලා, ශමවැනි වසංගත උවදුරක් පැමිණ ඇති
ශවලාශව් සාමානය නනතාවට තනි ශනොවී එයට යථාර්ථවාදව
මුහුණ ශෙන්න පුළුවන් ක්තියක්, මානසික සුවයක් ලබා දීමට
රක්ෂණ ක්රමයක් හුනන්වා දීමත් ඉතා වැෙගත් කියන කාරණාව
මම ශම් අවස්ථාශව් මතක් කරනවා.
ටළඟට, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධ්නය ශගන බලමු. මට
කියන්න සතුටුි, ශකොළඹ ඉඳලා අශ්ත ආසනශේ ෙංඕවිට,
හැලගලට පැයකින් යන්න මට ෙැන් පුළුවන්. නමුත්, ෙංඕවිට ඉඳලා
කිශලෝ මීටර් 8ක් දුරින් තිශබන අශේපුස්ස හන්දයට යන්න බැහැ,
පැය එකහමාරකින්වත්. ඒ අතුරු මාර්ගය අවුරුදු 15කට වැඩි
කාලයක් තිස්ශසේ හොගන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැබුශණ් නැහැ.
නමුත්, ඒ තත්ත්වය ශවනස් කරලා 20වන ො වන ශකොට අශ්ත
මහාමාර්ග ඇමතිතුමා ඒ කටයුත්තට මුල්ගල් තියන්න අව ය
කටයුතු ූ ොනම් කර තිශබනවා. එය ශබශහවින්ම සතුටට
කාරණාවක්. නාතික ර ්නයක් බවට පත් ශවලා තිබුණු ශම්
ර ්නය විසඳන්න අපට පුළුවන්කම ලැබී තිශබනවා. ඒ වාශේම,
අශ්ත ඒ නගරය සංවර්ධ්නය කරගන්න, ශවශළඳ නගරයක් බවට
පත් කරගන්න, පළාත් කීපයක් එකතු වන මධ්යස්ථානයක් විධියට
ඒ නගරය දයුණු කරන්න අව ය රතිපාෙන ලබාගන්න අපට
පුළුවන්කම ලැබී තිශබනවා.
තවත් කාරණා ශකොශතකුත් කියන්න තිශබනවා, ශම් අය වැය
පිළිබඳ. ශමින් නනතාවට ලැශබන රතිලාභ පිළිබඳ විපක්ෂය
ශබොශහොම ශහොඳට ෙන්නවා. ශම් අය වැශයන් ලැශබන රතිලල
පිළිබඳ ශම් විපක්ෂය අපට වඩා ශහොඳින් ෙන්නවා. ශම් අය වැශයන්
ශහොඳක් වනවාය කියන කාරණාව විපක්ෂය ෙන්නවා. හැබැි,
එතුමන්ලා හැම ශවලාශව්ම බලන්ශන් සේභාවශයන් ශනොශවි;
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හතෙය සාක්ෂියට එකඟව ශනොශවි. එතුමන්ලා හැම ශවලාවශව්ම
බලන්ශන් දවරශයන්, ශක්රෝධ්ශයන්, ටර්ෂයාශවන්. එම නිසා
ශබොරුවක් සමානගත කරන්න තමි හැම ශවලාශව්ම එතුමන්ලා
උත්සාහ කරන්ශන්. පසුගිය දන කීපය තුළම, පසුගිය මාස කීපය
තුළම එතුමන්ලා කරපු කථාවලින් ඒ බව ෙැනගන්න පුළුවන්කම
ලැබුණා; ෙැකගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ ගැන අපි කනගාටු
වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට මතක හැටියට අප හශේ
පන්තිශයන් පසුව හශත් පන්තිශේදී සමාන අධ්යයනය විෂයය
ඉශගන ගනිේදී අපට උගන්වා තිශබන්ශන් විපක්ෂශේ වගකීම
ලලොි විශව් න ඉදරිපත් කිරීම වන බවි. ආණ්ඩුශව් වැරැේෙක්
තිශබනවා නම්, අඩු පාඩුවක් තිශබනවා නම් ශපන්වා ශෙන එකි
විපක්ෂශේ වගකීම. එශහම එකක් ශම් විපක්ෂය කරන්ශන් නැහැ.
ශම්ක අරුම පුදුම විපක්ෂයක්. ශමය ශලෝකශේ කිසිම රටක නැති
කුහක විපක්ෂයක් කියන කාරණාව ශම් අවස්ථාශව්දී මතක්
කරමින් මශේ ව න කීපය අවසන් කර සිටිනවා.

ගු මූලාසනාරූඪමන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்உறுப்பினர்அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු මින්ෙ විශේසිරි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
6ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 4.32]

ගු චමින්ද විනේසිරි මහතා

(ைொண்புைிகுசைிந்தவிபஜசிறி)

(The Hon. ChamindaWijesiri)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුති වන්ත වනවා,
2021 වර්ෂය ශවුවශවන් ශගන ආ අය වැය ශල්ඛ්නය ගැන
අෙහසක් එකතු කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳ. අපිත්
ඉස්ශකෝශල් නම් ගියා. නමුත් විපක්ෂය ශමන්න ශමශහමි ඉන්න
ඕනත කියලා කියන ඒ සමාන අධ්යයනය ශපොත නම් අපට
ලැබුශණ් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ආර්ිකක ඔස්තාර්ලා ලු; අපි
අවුරුදු හතරහමාර හරියට ආණ්ඩුව කශළේ නැති ලු; එම නිසා
එතුමන්ලාට බලය දුන්නා ලු. එතුමන්ලා වැඩ කරනවා කියන
කාරණය තමි ආණ්ඩුව කියන්ශන්. ඒක ශබොශහොම ශහොඳි. අපි
ආණ්ඩුවට මතක් කරලා ශෙන්න ඕනත, එතුමන්ලා ආණ්ඩුව කරපු
කාලශේ එතුමන්ලාශේම ආණ්ඩුශව් හිටපු සමහර ඇමතිවරුන් එො
හිටපු රානය නිලධ්ාරින් ආර්ිකක ඝාතකයන් හැටියට නම් කළ බව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට මතකි, විමල් වීරවං
ඇමතිතුමා වර්තමාන නනාධිපති ශල්කම්තුමා වන පී.බී. නයසුන්ෙර
මහතාට එො කිව්ශව්, ආර්ිකක ඝාතකයා කියලා බව. ඒ ඇි? ශම්
රශේ බදු ශගවන අහිංසක නනතාවශේ බදු මුෙල්වලින් තමන්ශේ
සුඛ් විහරණය ශවුවශවන් කටයුතු කළ ඒ නිලධ්ාරින්ට විරුේධ්ව
නැගී සිටි ඒ මුඛ්වල් සහ ඒ ඇමතිවරුන් තමි වීදුරු ශගවල්වල
ඉඳන් අෙ අපට ගල් ගහන්ශන් කියන කාරණය ශම් ආණ්ඩුවට
මතක් කර ශෙන්න මම කැමැතිි.
ඒ වාශේම ඉන්නවා, නාමල් රානපක්ෂ ඇමතිතුමාත් එක්ක
ශකෝපි බීලා, හාෙ ොලා, ශකෝච්චි පැෙපු හිටපු මහ බැංකු
අධිපතිතුමන්ලාත්. එතුමන්ලා තමි ආර්ිකක ඔස්තාර්ලා, ශම්
ආණ්ඩුශව්.
අපි ෙැක්කා ශන්, 2015 වර්ෂයට කලින් ශම් රට සුර පුරයක්
කළ හැටි. එතුමන්ලා කියනවා, එතුමන්ලා ඒ කාලශේ ධ්න
ආර්ිකකයක් හැදුවා කියලා. 2012, 2013 වර්ෂවල, ආර්ිකකය
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පාර්ලිශම්න්තුව
මින්ෙ විශේසිරි මහතා]

ඉහළට ශගන ගිය බව ශපන්වන්න පුළුවන් ෙත්ත නිර්මාණය කළ
විධිය ශමොකක්ෙ කියලා අපි ෙන්නවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි. විශේ ආශයෝනන අරශගන ශම් රටට ලලොි
ගුණොි ශනොවන, ශම් රශේ නූපන් ෙරුවන්ට ණය ශගවන්න සිේධ්
වන, ෙැවැන්ත, අකාර්යක්ෂම කර්මාන්ත හැදුවා. එො ඒ මන්න්
ශපන්වපු ආර්ිකක වර්ධ්න ශව්ගය ගැන තමි එතුමන්ලා මහ
උනාරුවට කියන්න හෙන්ශන්.
2021 අය වැය ශල්ඛ්නය දහා බලන්න. එහි අයත් නැහැ,
වැයත් නැහැ; ණය පමණි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අය
ලැශබන විධියක් නැහැ, අය කරගන්න ූ ොනමක් නැහැ. ඇි? ශම්
ආණ්ඩුව බලයට ශගශනන්න මූලික ව ශයන් කටයුතු කළ මහා
පරිමාණ වයාපාරිකයන් ආරක්ෂා කිරීම තමි, ගන මිතුරන්
ආරක්ෂා කිරීම තමි රානපක්ෂ කඳවුශර් මුඛ්ය අරමුණ කියන
කාරණය අපි පැහැදලිව කියනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,
නාවාරම්කාරයන්ට මුල් තැන දීලා තිශබනවා. ආණ්ඩුව ආ ගමන්
"වැේ" එක අින් කළා. ඒ "වැේ" සහනය ගශම් සිටින සිරිපාලට,
ගශම් සිටින සිරියාවතීට ලැබුශණ් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි. ඒක ලැබුශණ්, ශම් ආණ්ඩුව බලයට ශගශනන්න උර
දුන්, කර දුන් මහා පරිමාණ වයාපාරිකයන්ටි. ඔවුන්ට ඒ ලාභය
සාක්කුශව් ෙමාගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිශවළක් තමි හැදුශව්. ඇි
ඒ? ශම් ආණ්ඩුව ශවුවශවන් ශපනී සිටි එම කණ්ඩායම රැකගැනීම
තමි ශම් ආණ්ඩුශව් මුඛ්ය අරමුණ ශවලා තිශබන්ශන්. ශම්
ආණ්ඩුව, ගශම් දුක් විඳින නනතාව ගැන කිසිශසේත් හිතන්ශන් නැති,
ණය මන්න් රට ශගන යන්න ඕනතය කියන අෙහස, පණිවුඩය ශෙන
ආණ්ඩුවක් බව අපි කියනවා.
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එම ශේ පාලන කුමන්ත්රණය කරලා ශම් රශේ අ්රාමාතයවරුන්
ශෙශෙශනකු නිර්මාණය වන ශකොට, ශම් රටට විශේ ආශයෝනන
ආශව් නැහැ කියන කාරණය. ශම් රශේ සුළු පරිමාණ, මහා
පරිමාණ වයාපාරිකයන් සියලුශෙනාට යම් සැකයක් තිබුණා, ශම්
රට ශකොශහේටෙ යන්ශන් කියලා. එො පටන්ගත් එම වැඩ පිළිශවළ
නිසා තමි ශම් ආර්ිකකශේ කඩා වැටීම සිේධ් වුශණ්.
ටළඟට, පාස්කු රහාරය ගනිමු. ඒ ගැන ෙැනශගන ශනොෙන්නවා
වාශේ කටයුතු කළා. [බාධ්ා කිරීම්] මට ඇශහන්ශන් නැහැ. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කලට ශව්ලාවට- [බාධ්ා කිරීම්] ඔබතුමාශේ
අමාතයාං යට අොළ වැය ශීර්ෂයත් ක්තපාදු කරලා තිශබන්ශන්.
වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ ශකශරන විවාෙශේද අපි කියන්නම්, කා ළඟට ෙ
ඒ මුෙල් ගිහින් තිශබන්ශන්, ශමොන කණ්ඩායමට ෙ වැඩිශයන්
ශබො තිශබන්ශන් කියලා. ඔබතුමා කිවාරු ගහන්න එපා.
ශනයෂ්ා ඇමතිවරශයකු හැටියට ඔබතුමාශේ හිශත් තිශබන
බලාශපොශරොත්තු ඉෂ්ට සිේධ් කරගන්න බැරි ශවනවා, ශම් අවුරුදු
ශෙක-තුන තුළ. ඔබතුමන්ලාට වැඩිශයන් සලකා නැහැ. සලකා
තිශබන්ශන් අර කියපු කණ්ඩායම්වලට.
ශම් රශේ අහිංසක නනතාවශේ බදු මුෙල් අවසානශේ කාශේ
අමාතයාං යට ෙ ගිහින් තිශබන්ශන් කියන කාරණය අපි අය වැය
කාරක සභා අවස්ථාශව්දී එකින් එකට ශපන්වා ශෙන්නම්,
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. කරුණු කාරණා ශගොඩක්
කියන්න තිබුණත් මම තවත් දීර්ඝව කථා කරන්ශන් නැහැ. මට
ශම් අවස්ථාව ලබා දීම ශවුවශවන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත
ශවනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ආණ්ඩු පක්ෂශේ ගරු මන්ත්රීවරුනි, ඔබතුමන්ලා ශහොඳ වැඩ
කරනවා නම් අපි ඒවාට විරුේධ් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, එො අපි ආණ්ඩුව කළ කාලශේත් අපි නරක ශෙයට
නරකි කිව්වා. ආණ්ඩුව කරන ශහොඳ ශේවලට "ශහොඳි"
කියන්නත් අපට පුළුවන්.
2020 අය වැය ශල්ඛ්නය තමුන්නාන්ශසේලා ගිය සතිශේ
අුවමත කරගත්තා. වියෙම් කරලා, ශහොරකම් කරලා, අයථා ශලස
ගුවශෙුව කරලා, ශකොවිඩ් වසංගතය මර්ෙනය ශවුවශවන්
උපකරණ ශගශනන්න මහා නාවාරම් කරනවාය කියන ශ ෝෙනාවට
ලක් ශවච්
සමහර කණ්ඩායම්වලට ඉඩ දීලා තමි
තමුන්නාන්ශසේලා එම අය වැය ශල්ඛ්නය සම්මත කරගත්ශත්.
එශහම නම්, ඔබතුමන්ලා අපට කියන්ශන්, එවැනි ශේවලට පක්ෂව
අත ඔසවන්න කියලාෙ? අපි ඒවාට ූ ොනම් නැහැ. ඔබතුමන්ලාශේ
ආණ්ඩුව ශගන යන වැඩ පිළිශවශළේ යම් සාධ්ාරණ ශේවල්
තිශබනවා නම්, ඒවාට ශහොඳි කියන්න අපි පස්සට යන්ශන් නැහැ.
ඒවාට "ශහොඳි" කියන්න අපි ූ ොනම්ව සිටිනවා, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි.
ඒ වාශේම මම කියන්න ඕනත, අශ්ත රශේ ආර්ිකක වැඩ
පිළිශවළ දගින් දගටම බිඳ වැටීමට රධ්ාන ආරම්භය තැබුශව් කවුෙ
කියලා. ඒ ආර්ිකක ඝාතකයා ශමතැනින් නැන්ටලා ගියා. ඔහු ෙැන්
ශමතැන සිටියා නම් මට ඒ ගැන කියන්න තිබුණා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2018 ඔක්ශතෝබර් 26 වැනි ො සිදු කළ ඒ
ශේ පාලන කුමන්ත්රණය නිසා තමි විශේ ආශයෝනකයන් ආශව්
නැත්ශත්. අගමැතිවරුන් ශෙශෙශනකු සිටි රටක් වීම ශහේතුශවන් ශම්
රට ශකශරහි පැවැති වි ්වාසය පලුදු ශවච් නිසා තමි එො ශම්
රශේ ආර්ිකක යාන්ත්රණය ශගන යන්න බැරිව ශම් රශේ ආර්ිකක
වැඩ පිළිශවළ කඩා වැටීම ආරම්භ වුශණ්, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි. ඒකට ශහේතු සාධ්ක ශවච් කණ්ඩායම ඉන්නවා. ඒ,
අපි ශනොශවි. ආණ්ඩුශව් මන්ත්රීවරුන්ට අපි මතක් කර ශෙනවා,

(The Hon. Presiding Member)

ගරු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
නවයක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 4.38]

ගු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා

(ைொண்புைிகு வசந்த யொப்பொபண்டொர)

(The Hon. Wasantha Yapabandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මහුවවර දස්ත්රික්කය
නිශයෝනනය කරන මන්ත්රීවරයකු විධියට කථා කරේදී, මට මුලින්ම
පවසන්න තිශබන්ශන් ඉතා කනගාටුොයක ශෙයක්. අෙ අපි අය
වැය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනවා වුණත් -

ගු චමින්ද විනේසිරි මහතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விபஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අය වැය ශල්ඛ්නය පිළිබඳ
සාකච්ඡාව වැෙගත් කියලා මම හිතනවා. නමුත්, ශම් ගරු සභාශව්
ගණපූරණය පිළිබඳ හිතන්න ශවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි. අෙ අය වැය විවාෙය සඳහා ශවන් කළ පළමුවැනි
දනය. මුෙල් ඇමතිතුමාත් ෙැන් ශම් ගරු සභාශව් නැහැ.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගණපූරණය තිශබනවා.

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මහතා

(ைொண்புைிகு பஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පක්ෂ නායකයන් ඔක්ශකෝම
කතා ශවලා ගණපූරණය ගැන එකඟතාවකට ඇවිත් ඉන්නවා.
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[බාධ්ා කිරීමක්] ඒ ගැන තමුන්නාන්ශසේශේ නායකයන්ශගන් කථා
කරලා ඇහුවා නම් හරි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගණපූරණය තිශබනවා.

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මහතා

(ைொண்புைிகு பஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ඒක පක්ෂ නායක රැස්වීශම්දී ගත්ත තීරණයක්, ගරු
මන්ත්රීතුමා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගණපූරණය රමාණවත්.
මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න.

ගරු

වසන්ත

යාපාබණ්ඩාර

ගු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා

(ைொண்புைிகு வசந்த யொப்பொபண்டொர)

(The Hon. Wasantha Yapabandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ලැබී තිශබන විනාඩි 9ක
කාලය ශමතැන් සිට ගණන් කරන ශලස ඔබතුමාශගන්
ශගෞරවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ශමොකෙ, අපට ලැශබන කාලය
ශබොශහෝ ශවලාවට අඩු ශවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මහුවවර දස්ත්රික්කය
නිශයෝනනය කරන මන්ත්රීවරයකු විධියට කනගාටුොයක
කාරණයක් මතක් කරන ගමන්, අය වැය පිළිබඳව සාකච්ඡා
කිරීමට මම ූ ොනම් වනවා. රාමඤ්ඤ මහා නිකාශේ අ්රමහා
පණ්ඩිත අතිපූනය නාපාශන් ශ්තමසිරි මහානායක හාමුදුරුවන්
වහන්ශසේශේ අපවත්වීම ශම් ශවලාශව් සිේධ් ශවලා තිශබනවා.
උන්වහන්ශසේ ශම් රටට මහා ආශලෝකයක් වූ සංඝ පීතතවරයාණන්
වහන්ශසේ නමක්. උන්වහන්ශසේශේ අභාවය ශවුවශවන් ශ ෝකය
පළකිරීම සඳහා මම ශම් අවස්ථාව උපශයෝගි කර ගන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වාශේම මට තවත්
කාරණාවක් මතක් කරන්න තිශබනවා. ගරු අ්රාමාතයතුමා
ඇත්තටම ශම් රශේ නනතාවශේ හෙවශත් හිටපු නනාධිපතිවරයා;
හෙවශත් සිටින අ්රාමාතයවරයා. එතුමාශේ උපන්දනය ෙවශසේ ශම්
සභාව තුළ කථා කරන්න ලැබීම මාා ලැබූ භාගයයක් කියලා මම
හිතනවා.
2021 ශවුවශවන් අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදරිපත් කර තිශබන
ශවලාශව් මම කියන්න ූ ොනම් වන්ශන් ශමයි. සාමානයශයන්
අය වැය ශල්ඛ්නයක් රටකට ඉදරිපත් කරනශකොට ඒ අය වැය
ශල්ඛ්නය තුළ රධ්ාන ව ශයන්ම ගැබ් ශවලා තිශබන වැඩ
පිළිශවළක් සහ ද ානතියක් තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ශම් 2021 අය වැය ශල්ඛ්නය ඉතාම රශව් ශමන්
ශබොශහොම ශහොඳින් අධ්යයනය කරලා බලන ශකශනකුට ශමහි
තිශබන වැෙගත්ම කරුණු කාරණා පිළිබඳ අවධ්ානය ශයොමු
කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම එක්තරා විධියක වරරසාෙයක්. අපි
ෙන්නවා ශලෝකශේ ශබොශහෝ රටවල දයුණුව පිළිබඳ සාකච්ඡා
කරේද විවිධ් අය තමන්ශේ ෙර් න ඔළුශව් තියා ශගන, තමන්ශේ
ආකල්ප ඔළුශව් තියා ශගන සාකච්ඡා කරනවා. ශම් රශේ අනාගත
ආර්ිකක දයුණුව පිළිබඳ ශබොශහෝ කථා අෙ උෙතසන ඉඳලා ශම් ගරු
සභාශව්දී ශගනහැර පතවා. ශම් විෂයය පිළිබඳ පාසශල්දී අධ්යයනය
කරේදත්, වි ්වවිෙයාලශේදී අධ්යයනය කරේදත් අපි උගත් කාරණා

264

අපට අමතක කරන්නට කිසිශසේත්ම හැකියාවක් ඇත්ශත් නැහැ.
අපි ෙන්නවා, ශලෝකශේ දයුණු ශවලා තිශබන සමහර සමානවාදී
යැි කියන රටවල් වාශේම, ශලෝකශේ දයුණු ශවලා තිශබනවා
යැි කියන ධ්නවාෙයට පක්ෂ ශවශළඳ ශපොළ ආර්ිකකයක් තිශබන
රටවල්වල වාශේම, ශබොශහෝ මිශ්ර ආර්ිකකවල එා් ආර්ිකක දයුණුව
පිළිබඳ, ඒ තිශබන අත්ෙැකීම් තමි ශලෝකශේ ශබොශහෝ රටවල්
භාවිත කරන්ශන්, තමන්ශේ රශේ ආර්ිකක දයුණුව ඇති කරන්න
යේද. එතැනදී ශබොශහෝ රටවල් භාවිත කළ ක්රියාමාර්ග තිශබනවා.
1929-1939 වාශේ කාලශේ ශලෝකශේ මහ පරිහාණි
තත්ත්වයක් තිබුණා. අපි ඒකට කියනවා Great Depression
කාලයක් ශලෝකයට අත්පත් වුණාය කියලා. ඒ කාලශේ ශලෝක
ආර්ිකකයම කඩා වැටුණු ශවලාශව් John Maynard Keynes විසින්
ඉදරිපත් කරපු 'ශපොදු නයාය' කියන මූල ධ්ර්මය පෙනම් කරශගන,
රනය බරපතළ විධියට ආර්ිකකයට මැදහත් ශවලා ආර්ිකකයට
ශලොකු තල්ලුවක් - big push - දුන්නා.
කවුරුවත් භාණ්ඩ
ඉල්ලුම් කරන්ශන් නැති ශමොශහොශත්, ආණ්ඩු ඇවිල්ලා ආර්ිකකය
සක්රිය කරන්න ක්රියා කරපු ඉතිහාසයක් තිශබනවා. ශලෝක
ආර්ිකකය මතත ඉතිහාසශේ ඉතා රබල විධියට 1939න් පස්ශසේ යළි
රගතියක්, රගමණයක් කරා ආවා. හිශරෝෂිමා සහ නාගසාකිවලට
ශබෝම්බ වැටිලා අළු ශගොඩක් බවට පත් වුණාට පස්ශසේ ඒ රතිපත්ති
තුළින් තමි ඉතාම ශ්රේධ්ාවට භානන වන sacred flower එකක්
විධියට සලකන කැනාස් මල් පිශපන රටක් බවට නපානය
පරිවර්තනය වුශණ්. රනය බරපතළ විධියට ආර්ිකකයට
මැදහත්වීමත් එක්ක නපානයට නව අරුණාශලෝකයක් පැමිණියා;
ආර්ිකක ව ශයන් රශබෝධ්යක් පැමිණියා. එවැනි ශලෝක ආර්ිකක
වට පිටාවක් තමි අපටත් තිශබන්ශන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රිතුමනි, හිශත් තිශබන අශ්ත
ශේ පාලන ෙර් ක අමතක කළත්, ශලෝකශේ සියලුශෙනාම අෙ
අත් විඳින්ශන් එකම ඉරණමක්. අපි ශේ පාලන ෙර් නයක් හිශත්
තියා ශගන කථා කළත්, නාතයන්තර මූලය අරමුෙල රකා යට පත්
කර තිශබන ශලෝකශේ රටවල ආර්ිකක රගතිශේ අවගමනය
පිළිබඳ රකා නය ශෙස බලන විට සමහර රටවල සියයට 50
ඉක්මවපු අවපාතයකට පත් ශවලා තිශබනවා.
යුශරෝපශේ දයුණු යැි සම්මත රටවල් වන, නපානය ශව්වා,
එංගලන්තය ශව්වා, ඇශමරිකාව ශව්වා එම රටවල ආර්ිකක
රගතියක් අපට ෙකින්නට පුළුවන්කමක් ඇත්ශත් නැහැ. අපි
ෙන්නවා එක්සත් රානධ්ානිය ශම් වනශකොට ආර්ිකක පරිහානියට
ලක් ශවලා තිශබන බව. ඒ ආර්ිකකය ඍණ 5.8කට පහළ ගිහිල්ලා
තිශබනවා. යුශරෝපා කලාපය තුළ ශම් පරිහානිොයක තත්ත්වය
ඍණ 8.3ක තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශබනවා. නපානය ඍණ
5.3ක තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශබනවා. කවුරු ශහෝ ශකශනක්
ශම් නාතයන්තර තත්ත්වය අමතක කරලා, “ශ්රී ලංකාව ඍණ
1.6ි” කියලා, ශම් මහ ශපොළශව් ඉඳශගන ශ්රී ලංකාවට පහර
ශෙන්න හෙනවා නම්, ශම් විෂය තරමක් උගත් ශකනකු විධියට මා
කියනවා, එය සාහසික රකා යක් කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශලෝක යථාර්ථයත් එක්ක
තමි අපට ශම් තත්ත්වයට මුහුණ ශෙන්න ශවන්ශන්. අතිගරු
නනාධිපති ශගෝාාභය රානපක්ෂ මැතිතුමා ශම් ශවලාශව් ක්රියා
කරන්ශන්, “කළු වළාකුශල් රිදී ශර්ඛ්ා” මතු කර ගැනීමටි. අපි
ෙන්නවා 1970-77 කාලය තුළ ගරු සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය ආවතත ආර්ිකකයක ඉඳලා ශම් රට නිෂ්පාෙන
ආර්ිකකයකට ශපළ ගහන්න යනශකොට ශේ.ආර්. නයවර්ධ්න
විවතත ආර්ිකක තුවක්කුව අරශගන නිෂ්පාෙන ආර්ිකකයට ශවඩි
තැබුව බව. ටට පස්ශසේ ශමොකෙ වුශණ්? ශෙෝශර ගලන නාතයන්තර
ශවශළඳ ශපොශළේ භාණ්ඩ ශම් රටට කඩාශගන පැමිණියා. ඒක
අපට වළක්වන්න බැරි තැනකට ආවා. නමුත්, ෙැන් අපට
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අවස්ථාවක් උො ශවලා තිශබනවා. අපට ස්වාභාවික බැම්මක්
ඇවිල්ලා තිශබනවා. නාතයන්තරශයන් අශ්ත ද ාවට බැම්මක්
ඇවිල්ලා තිශබනවා. අෙ ඒ භාණ්ඩ ගලාශගන එන්ශන් නැහැ. ඒ
නිසා ශමවර අය වැය ශල්ඛ්නය ශලෝකශේ පිළිගත්ත ආර්ිකක
ෙර් න අුවව සකස් කරන්න අතිගරු නනාධිපතිතුමා, ගරු
අ්රාමාතයතුමා, ඒ වාශේම අශ්ත මුෙල් රානය අමාතයතුමා කටයුතු
කරලා තිශබනවා. හැරඩ්-ශඩෝමා සංවර්ධ්න ආකතතිය, සමස්ත
ඉල්ලුම රසාරණය කිරීශම් ශක්නීසියාුව සිේධ්ාන්තය යනාද
සිේධ්ාන්ත ගණනාවක් මත පෙනම් ශවච් ශේශීය නිෂ්පාෙන
ආර්ිකකයට ශපළඹුම් ඇති කිරීශම් උත්සාහ රැසක් ශමවර අය වැය
ශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කර තිශබනවා. සමහර අය ශමය හාසයයට
ලක් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පුනර්නනනීය බල ක්තිය,
කාබනික රසායන සහ අපි අපශත් යවා තිශබන ශ්රම සම්පත, අශ්ත
භූමි සම්පත සහ වතුකරය කියන සියලු ක්ති විභවයන්ට නව
උත්ශත්නනයක් සැපයීමට ශම් අය වැශේදී කටයුතු කරලා
තිශබනවා. අපි අහලා තිශබන්ශන්, සාොකාලිකව අපි කිරි පිටි
ආනයනය කරන රටක් කියලා. ශමවර අය වැශේදී කිරි පිටි
අපනයනය කරන ඉලක්කයක් තබාශගන තිශබනවා. මා හිතනවා
ශමය අශ්ත රටට වාසනාවන්ත තත්ත්වයක් කියලා.
වතුකරය නිශයෝනනය කරපු හිටපු සමහර නායකශයෝ වතු
කම්කරුවන්ට සැලකුශව් ශකොශහොමෙ කියලා අපි ෙැක්කා. අශ්ත
ශතොණ්ඩමන් නායකතුමා පිළිබඳව ශනොශවි මම කියන්ශන්. ඒ
පරම්පරාශව් අය ගැන ශනොශවි මා කියන්ශන්. අෙත් ශම්
විපක්ෂශේ ඉන්න වතුකරය නිශයෝනනය කරන සමහර නායකශයෝ
වතුකරශේ නනතාව ශහළා ෙැක්කා. ඔවුන් හිතාමතා බැහැර කරපු
වතු කම්කරුවා සොකාලිකව අර මුඩුක්කු, අර ලැිම් කාමරවලට
ගාල් කරපු කාලය පිළිබඳව සිතා බලන්න. අතිගරු
නනාධිපතිතුමාට ඔවුන්ශේ ඡන්ෙය ශකාාශහොම ලැබුණත්, එතුමා
එය ශනොසිතා ඔවුන් ශවුවශවන් රුපියල් 1,000ක දෙනික
වැටුපක් ලබා දීම සඳහා ක්රියා කර තිශබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වාහන එකලස් කිරීම
පිළිබඳවත් ශම් අය වැශේ අවධ්ානය ශයොමු කර තිශබනවා.
ශමරටට වාහන ශගන්වීමට විශේ විනිමය වි ාල රමාණයක් අපි
වැය කරනවා. ඒ වැය වන විශේ විනිමය වැළැක්වීමට අපි
උත්සාහ කරනවා. ඒ තමි, අප රට තුළ වාහන නිෂ්පාෙනය
කරන්න කටයුාතු කිරීම. ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය ශේශීය
ආර්ිකකයට නැඹුරු වීශම්, ශේශීය සම්පත්වලට නැඹුරු වීශම්, ශ්රී
ලංකාශව් මානව සම්පත ශවත නැඹුරු වීශම් ආරම්භයක් අරශගන
තිශබනවා. ස්වර්ග රානය පහළ ශනොවුණත්, ශම් තමා ස්වර්ණමය
යුගයකට අඩිතාලම ෙමන රථම අය වැය බව මා කියන්න ඕනත,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
අතිගරු නනාධිපතිතුමාට, ගරු අ්රාමාතයතුමාට සහ මුෙල්
රානය අමාතයතුමාට මා සුබ පතනවා. නනාධිපති කාර්ය සාධ්ක
බළකාශේ සභාපති ්රාමීය ආර්ිකකය නඟා සිටුවීම හරහා
ශගොඩනඟන්න හෙන අර trickle-down, pro-poor growth පහළට
රතිලාභ කාන්දු වන ආර්ිකකයක් හෙන්න ගන්න උත්සාහය, මතු
ශකටි කාලයකින් සැබත වනවා කියන එක සපථ කරමින්, මා නිහඬ
වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කාලය ලබා දීම ශවුවශවන්
ඔබතුමාට ස්තුතිි.

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු (ආ ාර්ය) සුශර්න් රාඝවන් මැතිතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි නවයක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 4.49]

ගු ( චාර්ය සුනර්න් රාෝවන් මහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுபரன் ரொகவன்)

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මුෙල් රානය ඇමතිතුමා ගරු
සභාශව් සිටින ශමොශහොතක කථා කිරීමට ලැබීම සතුටක්.
එශමන්ම ශම් රශේ ශේ පාලන ශපරළියක් ඇති කළ
ශකොමියුනිස්ේ පක්ෂය නිශයෝනනය කරන ඔබතුමා මූලාසනශේ
සිටින ශමොශහොතක මට කථා කරන්න ලැබීමත් එක්තරා විධියක
මා ලැබූ වාසනාවක්. මා ආර්ිකක විෙයාඥශයක් ශනොශව්. නමුත්
මම ශේ පාලන විෙයාඥශයක්. ඒ නිසා ශම් අය වැය දහා මා
බලන්නට පුහුණු වී සිටින්ශන් -ශික්ෂණය ලබා සිටින්ශන්ශේ පාලනය පිළිබඳව සම්මුතියක් ඇති කර ගන්නා වූ ශල්ඛ්නයක්
හැටියටි. ආර්ිකක විෙයාව අුවව ශකශසේ ශවතත් අය වැය යන්න
ඉදරි වසර තුළදී රානය හා නනතාව අතර ඇති කර ගන්නා වු මූලික
සම්මුතිශේ රකා නයි. ශමවර 75 වැනි අය වැය රකා නය
ඉදරිපත් කිරීමත්, ගරු අගමැතිතුමාශේ -මුෙල් ඇමතිතුමාශේඋපන් දනය එදනට ශයදීමත් සමගාමී වාසනාවක් හැටියට මා
ෙකිනවා.
අශ්ත ආොයම ට්රිලියන 2ි. අශ්ත වියෙම ආසන්න ව ශයන්
ට්රිලියන 5ි. ශමය බැලූ බැල්මට මහා රපාතයක වැටී තිශබන
අවස්ථාවක්. විපක්ෂශේ සිටින ආර්ිකක විෙයාඥයන් උශේ සිට පුන
පුනා අංක ගණිතය අුවව ශම් කාරණය අපට ශපන්වා දුන්නා.
නමුත් ඒ අය ශගෙර යන ගමන් සිටියත් මතක් කළ යුතු වනවා,
ශම් රශේ ශමම අවපාතයට වග කිව යුතු වගඋත්තරකරුවන්, සම
වගඋත්තරකරුවන් ඔවුන් බව. ශ්රී ලංකාශව් ආර්ිකකය තවමත්
සුබසාධ්ක ආර්ිකක රටාවක්. 1948 සිට එය එශසේම වුණා. යුශරෝපීය
ආක්රමණශයන් පීඩනයට පත් වූ අශ්ත රශේ නනතාවට වසර
443කට පසු ස්වාධීනව ජීවත් වන්නට එවැනි වූ සුබවාදී
ආර්ිකකයක් අව ය වුණා. ඒ නිසාම අෙ වනශකොට විශ ේෂ වූ
අධ්යාපනයකුත්, උසස් වූ ශසෞඛ්ය තත්ත්වයකුත් තිශබන ශේ යක්
බවට අප පත් වී තිශබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නමුත් සුබසාධ්න ආර්ිකකය
අභිශයෝගයට ලක් වුණු කාලයක තමි අපි ජීවත් වන්ශන්. එශසේ
වන්ශන් ශගෝලීයකරණය නිසා අප ගිල ගන්නට යන තරම්
භීෂණය වූ නව ලිබරල්වාදී, අති ය පරිශභෝනනවාදී ආර්ිකක
සුනාමිය නිසා පමණක් ශනොව, අශ්ත රශේම අන්තර්ගත වූ
අභිශයෝග නිසාය.
ශ්රී ලංකාශව් නනගහනය ෙැන් මිලියන 22ි. අශ්ත නන
ඝනත්වය 330කි. එය, චීනශේ නනගහනය ශමන් ශෙගුණයකට
ආසන්නය. හැම අවුරුේශේම ශම් නනගහනයට ලක්ෂ ශෙක
හමාරක අලුත් පරපුරක් එකතු වනවා. සතම වසරකම ලක්ෂ හතර
හමාරක තරුණයන් රැකියා ශසොයමින් රැකියා ශවශළඳ ශපොළට
පැමිශණනවා. ශම් සියලු අභිශයෝග මධ්යශේ 2021 අය වැය තුන්
ආකාරයකින් රගතිශීලි අය වැයක් හැටියට ශේ පාලන විෙයාව
උගන්වන ශකශනකු ව ශයන් මා ෙකිනවා.
පළමුවැනි ආකාරය ශමයි. ශමය ධ්ර්මය පිළිබඳ අය වැයකි.
මන්ෙ යත්, රුපියල් බිලියන 4.4ක් බුේධ් ාසන අමාතයාං යට
ශවන් කළ පළමුවැනි අවස්ථාව ශමයි. එය හුශෙක් පන්සල්
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අලුත්වැඩියා කරන්නට ශනොව ෙහම් පාසල් හා අශ්ත පිරිශවන්
හරහා ධ්ර්මශේ ගැඹුර පිහිටුවන්නට කළ අය වැයක්. රටක්
ධ්ර්මාුවලවල වුශණ් නැත්නම් ආර්ිකක සංවර්ධ්නශයන් කිසිම
රශයෝනනයක් ලැශබන්ශන් නැහැ.
පිරිශවන්වල ඉශගුවම ලබන අශ්ත තරුණ භික්ෂුව නිවන් මඟට
මඟ ශපන්වන ආකාරශයන්ම තාක්ෂණය හා භාෂාශවන්ෙ දයුණු
විය යුතුි. පිරිශවන්වල පාලි, සිංහල ශමන්ම ඉංග්රීසි හා ශෙමළ
භාෂාවෙ අනිවාර්යය කළ යුතුය. එශසේ කළ යුත්ශත් කවො ශහෝ
ශෙමළ අයත් නිවන් ෙැකිය යුතු නිසාි.
ශෙවුවව, ශමය නීතිය ශවුවශවන් ශවන් වුණු අය වැයකි. මන්ෙ
යත්, අවුරුදු 47කට වඩා වැඩි කාලයකට පසු ශශ්රේෂ්ාාධිකරණශේ
විනිසුරුවරුන්ශේ ගණන අපි ශමවර අය වැශයන් වැඩි කර
තිශබනවා. ශමමන්න් යුක්තිය පසිඳලීශම් ක්රියාවලිය අපි ශව්ගවත්
කර තිශබනවා. විෂයබේධ් උසාවි පිහිටුවීම මන්න් ශම් ක්රියාවට අපි
තවත් වි ාල තල්ලුවක් ලබා දය යුතුි. ශමය ශලනාඩ් වුල්ෆ් ලියූ
බැේශේගම නව කථාශව් සිලිුනට අත් වූ ඉරණම හා සමානය. එය
අහිංසක නනතාව අධිකරණශයන් ඉල්ලා සිටින යුක්තිය
පිහිටුවන්නට පුළුවන් වන ආකාරයට පෙනම ෙැමීමකි.
තුන්වුවව, ශමය අධ්යාපනය සඳහා ශවන් වුණු අය වැයකි.
ශවනස් වන ශලෝකයට අව ය වන හුශෙක් ාස්ත්රීය හා ෙර් න
විෂයන් පමණක් ශනොශවි, වි ්වවිෙයාල ශවුවවට තාක්ෂණ
වි ්වවිෙයාල 10කට වඩා ඇති කරන්නට ශයෝනනා වුණු අය වැයක්
නිසා, ශමය 21වන සියවසට මුහුණ ශෙන්නට පුළුවන් ශවන
ආකාරශයන් අශ්ත අධ්යාපනය සකස් කර ගන්නට පෙනම වැශටන
අවස්ථාවක්. වි ්වවිෙයාලවලට ලක්ෂයක් පමණ ගන්නා ශිෂයයන්
ශවුවවට, තාක්ෂණ වි ්වවිෙයාලවලට ලක්ෂ ශෙකක් පමණ සිසුන්
බඳවා ගැනීම පමණක් ශනොශවි,
ඒවා එම තත්ත්වශයන්
පවත්වාශගන යන්නට මුෙල් ආධ්ාර දීම පිළිබඳවත් ශමම අය වැයට
මා ගුරුවරයකු හැටියට හිස නමා ආ ාර කරනවා, මුෙල් රානය
ඇමතිතුමනි.
එපමණක් ශනොශවි, ශමය සමාන සාධ්ාරණය ඇති කළ අය
වැයක්. මන්ෙ යත්, ස්ත්රී පුරුෂභාවය ගැන කථා කරන අය,
විපක්ෂශේ සිටින හුඟක් අය, NGOsවලට සම්බන්ධ් අය, ස්ත්රීවාදීන්
ගැන කථා කරන අය කිසිදු ශකශනක් ශනොකියපු ශෙයක් ශම් අය
වැශයන්, -

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please!

ගරු මන්ත්රීවරුනි, පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව
විසින් තීරණය කළ පරිද අෙ සභාව කල් තබන අවස්ථාශව්
ශයෝනනාවක් නැති නිසා 2021 විසර්නන පනත් ශකටුම්පත ශෙවැනි
වර කියැවීශම් විවාෙය අෙ දන අපරභාග 5.30 ෙක්වා පවත්වුව
ලැබීමට සභාශව් අවසර ඉල්ලා සිටින බව ෙන්වුව කැමැත්ශතමි.
සභාව එකඟෙ?

ගු මන්ත්රීවු

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු සුශර්න් රාඝවන් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි
ශෙකක කාලයක් තිශබනවා.
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ගු ( චාර්ය සුනර්න් රාෝවන් මහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுபரன் ரொகவன்)

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)

ශම් අය වැශයන් අපි සමාන සාධ්ාරණය ඉටු කර තිශබන බව
පැහැදලිි. පළමුවැනි වතාවට ස්ත්රී පුරුෂ විශ්රාම යන කාලය
අවරුදු 60 ෙක්වා පමණක් ශනොශවි, ඔවුන්ශේ වැටු්තවල තිබුණු
විෂමතා ඉවත් කර පළමුවැනි ශලෝකශේ ලිබරල්වාදීන්
බලාශපොශරොත්තු ශවන අශ්ත gender equality යන ස්ථාවරයට අපි
පැමිණ සිටිනවා. අවුරුදු 150කට වැඩි කාලයක් අපශේ ශේ යට
තම ෙහඩිය වගුරුවමින් තවමත් ලින් කාමරවල සිටින
කම්කරුවන්ට රුපියල් 1,000ක දෙනික වැටුප ලබා ශෙන්නටත්
අපි ශපොශරොන්දු වී තිශබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අය වැය තුළින් අපට
තවත් ශේ කරන්නට පුළුවන්. මාශේ මව්බිශම් සංවර්ධ්නයට
එශරහිව මහා පිළිලයක් වී ඇති වං ාව හා දූෂණය මැඬපැවැත්වීම
ශවුවශවන් මීට වඩා ක්තිමත් ක්රියාවලියක් අපි ඇති කළ යුතු
ශවනවා. රානය ශසේවා, බන්ධ්නාගාර, නීති පේධ්ති තුළ සිටින
නිලධ්ාරින්ශේ වැරදවලට නිසි ආකාරශයන් ෙඬුවම් ශෙමින් නීතියට
භය සංස්කතතියක් අපි බිහි කළ යුතු ශවනවා. ශකෝටි ගණනින් පාඩු
ශවන රානය ආයතන පිළිබඳව වුහාත්මක හරස්වීමක් අව යව
තිශබනවා. රානය ආයතනවල මුළු පාඩුව ශකෝටි 97,500ක් හැටියට
ඇතැම් වාර්තා සඳහන් කරනවා. ශම් අශ්ත මහනනයාශේ මුෙල්.
මහනන මුෙල් නාස්ති කිරීමට අපට කිසිශසේත්ම බලයක් නැහැ.
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ශතල් සංස්ථාව, තැපැල්
ශෙපාර්තශම්න්තුව, දුම්රිය වැනි ආයතන පිළිබඳව මීට වඩා රානය
මැදහත්වීමක් අව ය ශවනවා නිසැකි. ශම් ආකාරශයන් අපි
බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් යහපත් වුණු ශහට ෙවසක අශ්ත රශේ
නනතාව සහ පරිධිගත මිනිසුන්ශේ අනාගත බලාශපොශරොත්තු ඇති
කරන්නට පුළුවන් වුණු අය වැයක අඩිතාලමි. ශම් අය වැශයන්
කරන්නට ඉදරිපත් කර තිශබන ශේ අපට සාක්ෂාත් කර ගන්නට
ශම් රශේ සියලු බුේධිමතුන් එක් ශව්වා! යන්නි මශේ රාර්ථනය.
කාලය අවසන්වීම නිසා මශේ කථාශව් ඉතිරි ශකොටස මා
සභාගත* කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශබොශහොම
ස්තුතිි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු එච්. නන්ෙශසේන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
8ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 4.57]

ගු එච්. නන්දනසනන මහතා
(ைொண்புைிகு எச். நந்தபசன)

(The Hon. H. Nandasena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ ඉතාම සුවිශ ේෂී ෙවසක්
හැටියටි අපි ෙකින්ශන්. ශෙකට කැඩිලා ගිය අශ්ත රට එක්ශසේසත්
කරන්න නායකත්වය දුන්, ඒ වාශේම මා නිශයෝනනය කරන
පක්ෂයට නායකත්වය ලබාශෙන, මුෙල් ඇමතිවරයා හැටියට
2021 වර්ෂය සඳහා අය වැය ඉදරිපත් කරපු, 5වැනි විධ්ායක
නනාධිපතිවරයා විධියට කටයුතු කරපු, වර්තමානශේ අශ්ත රශේ
අ්රාමාතය මහින්ෙ රානපක්ෂ මැතිතුමාට සුබ උපන්දනයක්
ශව්වාි කියා මා රථමශයන්ම රාර්ථනා කරනවා. ඒ වාශේම

—————————
* පුසනතකාලනේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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[ගරු එච්. නන්ෙශසේන මහතා]

එතුමාට චිරාත් කාලයක් ශම් රශේ නනතාවට ශසේවය කරන්න
ක්තිය දධ්ර්යය ලැශබ්වා කියාත් රාර්ථනා කරනවා.
මුළු ශලෝකයම ශකොවිඩ්-19 වසංගතයට යටපත් ශවච්
වකවාුවවක තමි අෙ අශ්ත රට ශම් අය වැය රකා නය ඉදරිපත්
කරලා තිශබන්ශන්. විපක්ෂශේ සමහර අය මහා රාඥයන් වාශේ
කථා කරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ශලොකු ශපොල් ශගඩිය,
ශපොඩි ශපොල් ශගඩිය ශවන් කර ගන්න මිම්මක් දුන්නාම, ඒ මිම්ම
ශත්රුම් ගන්න බැරිව ඒක විශව් නයට ලක් කරනවා. ඒ වාශේ
අමශනෝඥ කථා කියන පුේගලයන් පිළිබඳව කථා කරන්න මම
බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නැහැ. ශම් අය වැය ශයෝනනා අුවව අපි
ඉතාම පැහැදලිව ෙකින කාරණය තමි, ශම් රශේ ආර්ිකක,
සමානයීය හා සංස්කතතික කාරණා විතරක් ශනොශවි, තාක්ෂණික
ව ශයුවත්
නාතයන්තරය නය ගන්න පුළුවන් ආකාරශයන්
ඉදරිපත් කර තිශබන අය වැයක් බව. විශ ේෂශයන්ම තාක්ෂණ
උෙයාන ඇති කිරීම, තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධ්නය, ගමට
සන්නිශව්ෙනය ශගන යතශම් වැඩ සටහනත් එක්ක තාක්ෂණය
පිළිබඳව වි ාල කාර්යභාරයක් ශම් අය වැය තුළින් ක්රියාත්මක
කරන්න ශයෝනනා කර තිශබනවා. මම ශම් ගැන දගට කථා
කරන්න බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නැහැ. නමුත්, අෙ ශම් අය වැශේ
සුවිශ ේෂී කාරණයක් පිළිබඳව මම කථා කරන්න බලාශපොශරොත්තු
ශවනවා.
රධ්ාන ව ශයන්, අතිගරු නනාධිපති ශගෝාාභය රානපක්ෂ
මැතිතුමාශේ "ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම" රතිපත්ති රකා ශේ විවිධ්
කාර්යයන් තිශබනවා. ඒ කාර්යයන් අතර රමුඛ් ස්ථානයක් ලබාදී
තිශබන්ශන්, ආර්ිකක පුනර්ජීවනය සහ ෙරිද්රතාව තුරන් කිරීම
පිළිබඳ වැඩසටහනටි. ශම් රශේ ආර්ිකකය ශගොඩ නඟන්න ඕනත,
ෙරිද්රතාව තුරන් කරන්න ඕනත කියන කාරණය ශත්රුම් ගත් එතුමා
ශම් අය වැය හරහා ඒ සඳහා විශ ේෂ වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක
කිරිශම් අරමුණ ඇතිව විශ ේෂ කාර්ය සාධ්ක බලකායක් ඇති කළා.
ඒ සඳහා ශවන්වන මුෙල් රමාණ අය වැය ශල්ඛ්නශේ සඳහන් කර
තිශබනවා. ඒ වැඩ පිළිශවළ ඒ කාර්ය සාධ්ක බලකාය හරහා
ක්රියාත්මක කරනවා.
ශම් රශේ නනගහනශයන් සියයට 70ක් පමණ ජීවත් වන්ශන්
්රාමීය රශේ වලි. ශම් කාර්ය සාධ්ක බලකායට පවරන රධ්ාන
කාර්යය වන්ශන්, ්රාමීය නනතාව නඟා සිටුවීශම් වැඩසටහනක්
ක්රියාත්මක කිරීමි. ශම් බලකාය හරහා ක්රියාත්මක කරන ආර්ිකක
පුනර්ජීවනය හා දළිුනකම තුරන් කිරීම පිළිබඳ වැඩසටහශන්
රධ්ානම කාර්යය තමි, ්රාමීය ආර්ිකකය නඟා සිටුවීම.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,
අශ්ත පාර්ලිශම්න්තුව
නිශයෝනනය කරන සියලු අමාතයතුමන්ලා, රානය අමාතයතුමන්ලා
කණ්ඩායම් 4කට ශබො ්රාමීය ආර්ිකකය නඟා සිටුවීශම් ඒ
වැඩසටහන සඳහා ශයොමු කර තිශබනවා. ශම් එක කණ්ඩායමක්
රධ්ාන ව ශයන් අශ්ත කැබිනේ ඇමතිතුමන්ලා නායකත්වය
ලබාශෙන, අඩුම ව ශයන් රානය අමාතයතුමන්ලාත් 8ශෙනකු ශහෝ
10ශෙනකු නිශයෝනනය කරනවා.
එවැනි කණ්ඩායම් 4ක්
තිශබනවා. ශම් කණ්ඩායම් 4 හරහා තමි ආර්ිකක පුනර්ජීවනය
ඇති කරන්නත්, ්රාමීය ආර්ිකකය සංවර්ධ්නය කරන්නත්
බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්.
ශම් කණ්ඩායම් හතශරන් පළමුවන එක තමි, සමාන යටිතල
පහසුකම් සංවර්ධ්නය කරන කණ්ඩායම. ශම් සඳහා අශ්ත රානය
ඇමතිවරු වි ාල පිරිසක් සම්බන්ධ් ශවනවා. එතුමන්ලාශේ
අමාතයාං වලට ඒ සඳහා අව ය රතිපාෙන ලබාදී තිශබනවා;
ක්තිය ලබාදී තිශබනවා. ඒ සඳහා නායකත්වය ලබා ශෙන්න
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කැබිනේ ඇමතිවරයකු පත් කර තිශබනවා. ඒ කණ්ඩායමට
පුළුවන්කම තිශබනවා, ්රාමීය මේටශම් තිශබන සමාන යටිතල
පහසුකම් සංවර්ධ්නය කරන්න. ඒ සඳහා අව ය මුෙල් රමාණය
ශම් අය වැය ශල්ඛ්නශේ ෙක්වා තිශබනවා.
ශෙවන කණ්ඩායම හැටියට, ජීවශනෝපාය සංවර්ධ්නය සඳහා
කමිටුවක් පත්කර තිශබනවා. ඒ කමිටුවට කැබිනේ අමාතයවරු
නායකත්වය ලබා ශෙනවා. අශ්ත රානය අමාතයවරුන් වි ාල
පිරිසක් ශම් කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරමින්, එතුමන්ලාශේ
විෂයයන් හරහා, අමාතයාං හරහා, රානය අමාතයාං හරහා
ජීවශනෝපාය සංවර්ධ්නය සඳහා කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා අව ය
රතිපාෙන ශම් අය වැය ශල්ඛ්නශයන් ශවන් කර තිශබනවා.
තුන්වන කණ්ඩායම තමි, ශේශීය නිෂ්පාෙන කර්මාන්ත
සංවර්ධ්නය කිරීශම් කමිටුව. ඒ සඳහාත් කැබිනේ අමාතයවරු
නායකත්ව ලබාශෙනවා. රානය අමාතයවරුන් වි ාල පිරිසක් ඒ
සඳහා ශයොෙවා තිශබනවා. එතුමන්ලා අශ්ත ශේශීය කර්මාන්ත
සංවර්ධ්නය කිරීම සඳහා අව ය සියලු කටයුතු කරනවා. ඒ
කාර්යයන් කරන්න අව ය රතිපාෙන ශම් අය වැය ශල්ඛ්නශයන්
ශවන් කර තිශබනවා.
ටළඟ කණ්ඩායම තමි, ්රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධ්නය
කිරීශම් කමිටුව. ්රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධ්නය කිරීම
සඳහාත් මා මුලින් කිව්වා වාශේම කැබිනේ අමාතයවරුන්
කිහිපශෙනකුශේ නායකත්වශයන් අශ්ත රානය අමාතයවරුන්
වි ාල පිරිසක් ශයොෙවා තිශබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමන්ලාශේ අමාතයාං
හරහා ශම් කාරණා හතර සම්බන්ධීකරණය කළාම පැහැදලිව, ශම්
රශේ ්රාමීය ආර්ිකකය ඉතා ඉහළ මේටමකට ශගශනන්න
පුළුවන්කම තිශබනවා. ඒ සඳහා ශයෝනනා ලබා ගන්නශකොට
රධ්ාන ව ශයන් ඒවා ලබා ගත්ශත් ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා රකා
කළා වාශේ, එක එක්ශකනාශේ වුවමනා මත ශනොශවි. "ගම
සමඟ පිළිසඳරක්" වැඩසටහන යටශත් අශ්ත මන්ත්රීතුමන්ලා ගමට
ගිහින්, අශ්ත පක්ෂශේ ක්රියාකාරින් ගමට ගිහින් ගශම් නනතාවත්
එක්ක සාකච්ඡා කළාම ඔවුන්ට තිශබන ර ්න අපට ඉදරිපත්
කළා. ඒ ඉදරිපත් කළ ර ්න ශපළ ගැස්සුවා. ඒ ශපළ ගැස්වූ
කරුණු අුවව තිශබන විශ ේෂ ර ්න කීපයක් අපි ෙැක්කා.
අෙ ගම්වලට තිශබන වි ාල ගැටලුවක් තමි, පානීය නලය
පිළිබඳ ර ්නය. මශේ ආසනය ගත්තත්, ඒ ර ්නය තිශබනවා.
පවුල් ෙහස් ගණනකට පානීය නල පහසුකම් ලබාශෙන්න පුළුවන්
වැඩ පිළිශවළක් ශම් වනවිට ක්රියාත්මක කර ශගන යනවා. ශම්
ර ්නය විසඳීම සඳහා පවුල් ලක්ෂ ශෙකකට පානීය නලය
ලබාදීශම් වැඩ පිළිශවළක් සකස් කර තිශබනවා.
ටළඟට, මාර්ග කිශලෝමීටර් ලක්ෂයක් සංවර්ධ්නය කිරීශම්
වැඩසටහන හරහා මාර්ග 50,000ක් සංවර්ධ්නය කරන්න, ්රාමීය
කුඩා පාලම් 10,000 නිර්මාණය කරන්න, නාතික පාසල් 1,000ක්
ශගොඩ නඟන්න, ්රාමීය ශසෞඛ්ය පහසුකම් වැඩිදයුණු කරන්න,
්රාමීය ෙරුවන්ශේ ්රීඩා ශකෞ ලයය දයුණු කරන්න වි ාල මුෙල්
රමාණයක් ශවන් කර තිශබනවා. ශම් කාරණා සියල්ලම පිළිබඳව
කථා කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ සම්බන්ධ්ශයන් අය වැය
ඇස්තශම්න්තුශව් පැහැදලිව සඳහන් කර තිශබනවා.
විශ ේෂශයන්ම, ගම නඟා සිටුවීශම්දී රධ්ාන කාර්යය වන්ශන්
වැව් සංවර්ධ්නය කිරීමි. වැව ශක්න්ද්ර කරගත් ගම් තමි අශ්ත
රශේ වල තිශබන්ශන්. "වාරි ශසෞභාගයය" වැඩසටහන යටශත්
වැව් 5,000ක් සංවර්ධ්නය කිරීම සඳහා අශ්ත වාරිමාර්ග
ඇමතිතුමාට මුෙල් ශවන් කර තිශබනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු
ශවනවා.
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මාර්ග සංවර්ධ්නය සඳහාත් මධ්යම ආණ්ඩුශවන් ශමන්ම
පළාත් සභාශවුවත් වි ාල මුෙල් රමාණයක් ශවන් කර තිශබනවා.
ශම් අවස්ථාශව්දී මහාමාර්ග ඇමතිතුමා ශම් සභාශව් නැති වුණත්, ඒ
සම්බන්ධ්ශයන් මා විශ ේෂ ශයෝනනාවක් ඉදරිපත් කරනවා. ශමය
වි ාල කටයුත්තක්; ඉතිහාසගත වන කාර්යයක්. හැබැි, ටටත්
වඩා ඉතිහාසගත වන කාර්යයක් තමි, ගම්වලට ඇතුළුවීමට
තිශබන පිවිසුම් මාර්ග දයුණු කිරීම. හැම ගමකටම පිවිසුම්
මාර්ගයක් තිශබනවා. අපි නම් කළාට ශබොශහෝ ශේ පාලනඥයන්
ඒ පිවිසුම් මාර්ග සලකන්ශන් නැහැ. ගශම් වැඩි ශේ පාලන
වටිනාකමක් තිශබන පාරවල් තමි හෙන්ශන්. එම නිසා ගරු
ඇමතිතුමාට මා ශයෝනනා කරනවා, හැම ගමකටම ඇතුළු වන
රධ්ාන පිවිසුම් මාර්ගය සංවර්ධ්නය කිරීශම් වැඩ පිළිශවළක්
හෙන්න කියලා. ඒක ඉතාම වැෙගත්. ඒක, අශ්ත රනය කාලශේ
කරන ඓතිහාසික, නම ඉදරියට යන වැඩක් ශවනවා. ඒ නිසා මම
විශ ේෂශයන්ම ඒ ගැන මතක් කරනවා.
අෙ ශපොශහොර සහනාධ්ාරය ලබා ශෙනවා. විපක්ෂශේ
මන්ත්රීවරශයක් කිව්වා, අතිශර්ක ශභෝග වගාවට ශපොශහොර
සහනාධ්ාරය ශෙන්ශන් නැහැ කියලා. හැබැි, ගිය ආණ්ඩුව
කාලශේ ශපොශහොර සහනාධ්ාරය දුන්ශන් ශකොශහොමෙ කියලා අපි
ෙන්නවා ශන්. ඒ ගැන කථා කරන්න මට ෙැන් කාලය නැහැ.
වී වගාව සඳහා සියයට සියයක්ම සහනාධ්ාර ලැශබනවා.
අතිශර්ක ශභෝග වගාව සඳහා කිශලෝ ්රතම් පනහක ශපොශහොර
මිටියක් රුපියල් 1,500කට ශෙනවා. ඒ වාශේම වී ඇතුළු ශගොවි
ද්රවය ෙහසයකට සහතික මිලක් ලබා දීලා තිශබනවා. කතෂි
ශයෙවුම්වල කටයුතු පහසු කර ගැනීමට, මිලදී ගැනීම පහසු කර
ගැනීමට, රවාහනය පහසු කර ගැනීමට සමුපකාර සමිති හා ශගොවි
සංවිධ්ාන ක්තිමත් කිරීශම් වැඩ පිළිශවළකුත් ශයෝනනා කර
තිශබනවා. එය ඉතාම වැෙගත්.
කතෂිකර්මය නඟා සිටුවන්න නම්, ආොයම වැඩි කර ගන්න
නම් අපි යල-මහ කන්න ශෙකට අොළ කාලය පැහැදලිව ශත්රුම්
අරශගන, කලට ශව්ලාවට ශගොවිතැන් කරන කාල සටහනක්
හෙන්න ඕනත. අපට එශහම කාල සටහනක් නැහැ. නිලධ්ාරින්ට
ඕනත ශවලාවට මාස් කන්නය කියලා කියනවා. නමුත් ඒක තමි
යල කන්නය. කන්න රැස්වීම් පවා තියනවා. එශහම ශනොශවි,
ූ ර්යයා ලංකාශවන් පිටශවලා කර්කටක නිවර්තනය පැත්තට
යනවා නම්, ඒක තමි යල කන්නය. ූ ර්යයා ලංකාශවන් පිට
ශවලා මකර නිවර්තනය පැත්තට පිට ශවනවා නම් ඒක තමි මහ
කන්නය. එශහම ශන්, යල-මහ කන්න තීරණය වන්ශන්. ඒ කාල
ශෙක තුළ තමි ශගොවිතැන් කටයුතු සිේධ් ශවන්න ඕනත. ඒ නිසා
යල-මහ කන්න ශෙක ශත්රුම් අරශගන කටයුතු කරන්න පුළුවන්
කාල සටහනක් හෙන්න කියලා මා විශ ේෂශයන්ම කතෂිකර්ම
ඇමතිතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
ශම් රනය රශේ කිරි නිෂ්පාෙනය දයුණු කරන්නත් වි ාල
කාර්යභාරයක් කරනවා. ඒ සම්බන්ධ්ශයන් වැඩසටහන්
ගණනාවක් තිශබනවා. මා ඒවා ගැන කථා කරන්ශන් නැහැ. මම
එක ඉල්ලීමක් කරනවා, කිරි නිෂ්පාෙනශේදී සවස ලබා ගන්නා කිරි
ටික තියා ගන්න ශීතකරණ පහසුකම් ලබා ශෙන්න කියලා. සවස
එකතු කරන කිරි ටික විකුණා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. හැබැි,
කිරි ශෙොවන්න පුළුවන්. උශේ වරුශව් කිරි ගන්නවා වාශේම, සවස්
වරුශව්ත් කිරි ගන්න පුළුවන්. හැබැි, ඒ ගන්න කිරි ටික විකුණා
ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එම නිසා ඒ කිරි ටික ගබඩා කර තියා
ගන්න අව ය කරන ශීතකරණ පහසුකම් අඩු ගණශන් ණය
පහසුකම් මත ශහෝ ශගොවියාට ලබා ශෙන්න කටයුතු කරන්න
කියලා ඉල්ලා සිටිමින්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට කාලය
ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ශවමින්, මශේ කථාව
අවසන් කරනවා.
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(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Govindan Karunakaram.
You have seven minutes.
[பி.ப. 5.07]

ගු නගෝවින්දන් කුණාකරම් මහතා
(ைொண்புைிகு பகொவிந்தன் கருணொகரம்)

(The Hon. Govindan Karunakaram)

தகௌரவ சமபக்குத் தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர்
அவர்கபள, புதிய அரசொங்கத்தின் வரவு தசலவுத்திட்ட
விவொதத்தில் எனது ைக்கள் சொர்ந்த, எனது இனம் சொர்ந்த,
எனது தைொழி சொர்ந்த, எனது ைண் சொர்ந்த பிரச்சிமனகமள
எடுத்துக் கூறுவதன்மூலம் அவற்றுக்கொன உொிய தீர்விமனப்
தபற்றுத்தர
பவண்டும்
என்ற
எனது
ைக்களின்
உொிமைக்குரலொக இந்த உயர் சமபயில் உமரயொற்றுகின்பறன்.
ஒரு நொட்டு ைக்களின் வொழ்வு பைம்பட பவண்டுதைனில்,
அந்நொட்டு ைக்கள் அந்நொட்டின் சட்டம், சம்பிரதொயங்கள்
என்பவற்றுக்கு உட்பட்ட வமகயில் தைது ைண்ணில்
சுதந்திரைொகத் தம் வொழ்வொதொரத்துக்குொிய ததொழிலிமனப்
புொியபவண்டும். அதன்மூலம் வருைொனமும் தபறபவண்டும்.
இதன்மூலம் ைகிழ்வொக வொழ பவண்டும். ஆனொல், இன்று எைது
ைண்ணில் நடப்பததன்ன?
எைது ைக்களின் பிரதொன
ஜீவொதொரத் ததொழில்கபள விவசொயம், ைீன்பிடி, கொல்நமட
வளர்ப்பு, பைட்டு நிலப் பயிர்ச்தசய்மக, இமவ சொர்ந்த சிறு
மகத்ததொழில் ைற்றும் குடிமசக் மகத்ததொழில் என்பனவொகும்.
இவற்மற இன்று எைது ைண்ணில் எைது ைக்கள் சுதந்திரைொகச்
தசய்ய முடிகின்றதொ?
குறிப்பொக, இன்று எைது பிரபதசத்தில் எைது ைக்களின்
வொழ்வொதொரத் ததொழிலுக்குச் சவொலொக தநருப்பொக எொியும்
பிரச்சிமன ையிலத்தைடு, ைொதவமணப் பிரபதசத்திலுள்ள
பைய்ச்சல்
நிலம்
ததொடர்பொன
பிரச்சிமனயொகும்.
இப்பிரபதசைொனது எைது ைக்களின் கொல்நமடகளுக்கொன
பைய்ச்சல் தமரயொகக் கொலங்கொலைொகப் பயன்படுத்தப்பட்டு
வந்ததொகும். இந்நிலப்பரப்மப பைய்ச்சல் தமரயொக அரச
வர்தைொனியில் பிரகடனம் தசய்வதற்கொன சொத்தியப்பொடுகமள
ஆரொய்வதற்கொகக் கடந்த கொலத்தில் உயர்ைட்டக் குழுக்கள்
நியைிக்கப்பட்டு அவற்றின் அறிக்மககள் சைர்ப்பிக்கப்பட்டன.
ஆனொல், சில அழுத்தங்கள் கொரணைொக அந்த வர்த்தைொனிப்
பிரகடனம் தவளிவரவில்மல. இந்த அரசொங்கத்தின் 2011ஆம்
ஆண்டின் அமைச்சரமவயின் தீர்ைொனத்தின் அடிப்பமடயிபல
ஒரு விபசட குழு நியைிக்கப்பட்டது. அந்தக் குழுவில் ைிகவும்
முக்கியைொக Secretary, Ministry of Land and Land
Development; Secretary, Ministry of Environment; Secretary,
Ministry of Economic Development; Secretary, Ministry of
Livestock and Rural Community Development; Director, Land
Use Policy Planning பபொன்ற உயர் பதவிகமளயுமடய
உத்திபயொகத்தர்கள் நியைிக்கப்பட்டொர்கள். Report of the
Official Committee appointed as per the Cabinet Decision
dated 04th of May, 2011 to examine the release of land in
Batticaloa District for pasture. இந்த Official Committee ஒரு
முடிமவ அறிவித்திருக்கின்றது. அந்த முடிவுதொன் allowing only
for free-grazing land has been the practice at this moment.
அந்த area இபல சுதந்திரைொக ைொடுகமள பைய்க்கலொம் என்ற
அறிக்மகமய அந்த Official Committee ததொிவித்திருந்தது.
இருந்தும், நொன் எனது சக பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்களுடன்
கடந்த 21ஆம் திகதி சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் தகௌரவ சைல்
ரொஜபக்ஷ
அவர்கமளப்
பொரொளுைன்றத்திபல
அவரது
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[ගරු ශගෝවින්ෙන් කරුණාකරම් මහතා]

அலுவலகத்தில் சந்தித்தமதயடுத்து, பத்தரமுல்மலயிலுள்ள
அவரது அமைச்சு அலுவலகத்திபல ஒரு கூட்டத்மத ஒழுங்கு
பண்ணியிருந்தொர். குழுதவொன்று அமைக்கப்பட்டு நவம்பர்
ைொதம் 2ஆம் திகதி சம்பந்தப்பட்ட இடங்களுக்குச் தசன்று,
நிமலமைகமள
ஆரொய்ந்து
ஒரு
முடிதவடுக்கப்பட
பவண்டுதைன்று
அவரது
தமலமையிபல
முடிதவடுக்கப்பட்டது. ஆனொல், கிழக்கு ைொகொண ஆளுநர்
அவர்கள் ஒக்பரொபர் ைொதம் 29ஆம் திகதி அந்த இடத்துக்கு
விஜயம் தசய்து 500 ஏக்கர் நிலங்கமளச் பசமனப்
பயிர்ச்தசய்மகக்கொக
ஒதுக்குவதொகத்
தன்னிச்மசயொக
முடிதவடுத்திருக்கின்றொர்.
ஆனொல்,
இன்று
அந்தப்
பிரபதசத்திபல
நிரந்தரைொன
பவளொண்மைகூடச்
தசய்யப்படுகின்றது. இரண்டு இலட்சம் ைொடுகள் அந்தப்
பிரபதசத்மத
பைய்ச்சல்
தமரயொகப்
பொவித்துக்
தகொண்டிருக்கின்றன.
கடந்த கிழமை ஒரு ைொடு சுடுபட்டது ைொத்திரைல்லொைல்,
அந்த விவசொயிகள் 1,500 ைொடுகமளச் சிமறப்பிடித்தும்
மவத்திருக்கின்றொர்கள். இங்கு உமரயொற்றிய முன்னொள்
அமைச்சர் அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ அவர்கள், எனது சக
பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் சிறிதரன் அவர்கள் வட கிழக்குப்
பிரச்சிமன
சம்பந்தைொகக்
கூறும்பபொது,
"பிரபொகரனும்
அவருடன் இமணந்தவர்களும்தொன் வடக்கு, கிழக்கிபல
குழப்பத்மத
ஏற்படுத்தினொர்கள்"
என்று
கூறினொர்.
அப்படியல்ல! இந்த நொட்டிபல ைொறி ைொறி ஆட்சிக்கு வந்த
அரசொங்கங்கள் 1956ஆம் ஆண்டு தனிச் சிங்களம் என்ற
சட்டத்மதக் தகொண்டுவந்தது ைொத்திரைல்லொைல், அதமனத்
ததொடர்ந்து 1957, 1970 1977, 1983களிபல நடந்த
கலவரங்களின் அடிப்பமடயிபல அங்கு ஆயுதப் பபொரொட்டம்
நமடதபற்றது. இங்கு உமரயொற்றிய அமைச்சர் பரொஹித
அபபகுணவர்தன அவர்கள் ஒரு கருத்மதக் கூறியிருந்தொர்.
"வடக்கு, கிழக்கிபல புத்தகப் மபயுடன் திொியக்கூடியவர்கள்
'சயமனட்' உடனும் துப்பொக்கியுடனும் திொிகின்றொர்கள்" என்று
கூறினொர். அந்த நிமலமை எப்படி வந்தது? 1956ஐத்
ததொடர்ந்து
கல்பலொயொக்
குடிபயற்றமும்
கந்தளொய்க்
குடிபயற்றமும் வடக்கு, கிழக்கிபல இனப் பரம்பமலக்
குமறப்பதற்கொக ஏற்படுத்தப்பட்டது. தற்பபொது ையிலத்தைடு
ைற்றும் கிழக்கு ைொகொணம் ைொத்திரைல்லொைல், வடக்கு
ைொகொணத்திலும் திட்டைிட்ட குடிபயற்றங்கள் நமடதபற்றுக்
தகொண்டிருக்கின்றன.
நீங்கள்
2009ஆம்
ஆண்டு
பபொமர
முடிவுக்குக்
தகொண்டுவந்தீர்கள்.
வடக்கு,
கிழக்கிபல
சைொதொனம்
நிலவுகின்றது என்று கூறுகின்றீர்கள். இபதைொதிொியொன
நிமலமைகள் ததொடர்ந்தும் நமடதபறுைொனொல், ைீண்டும் ஒரு
பபொரொட்டொம் ஏற்பட்டு, இந்த நொட்டு ைக்கள் அழிவுக்குள்
தள்ளப்படுவொர்கள்
என்பமத
ஏன்
சிந்திக்கொைல்
இருக்கின்றீர்கள்? எனபவ, கொலந்தொழ்த்தொது பிரச்சிமனமய
பைலும் தகொழுந்துவிட்டு எொியச் தசய்யொது அமனத்துத்
தரப்பினரதும்
ஒத்துமழப்புடன்
இனப்
பிரச்சிமனமயத்
தீர்த்துமவப்பதற்கு நடவடிக்மக எடுங்கள்! எைது ைக்களின்
வொழ்வொதொரத்துக்கு உதவும் வமகயில், பைச்சல் தளைொக
இருந்த இந்த நிலப்பரப்பிமனப் பொவிப்பதற்கு உொிய
நடவடிக்மகயிமன பைற்தகொள்ளபவண்டும்.
கடந்த கொலங்களிபல நடந்த பபொரொட்டங்களின் நிைித்தம்
இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்திபல பொதுகொப்பிற்கொக பொதுகொப்பு
அமைச்சுக்கும் உள்ளகப் பொதுகொப்புக்கும் ஐம்பதொயிரத்து
எழுநூற்று அறுபத்திதரண்டு பகொடி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
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தைொத்த வரவு தசலவுத்திட்டத்திபல ஒதுக்கப்பட்ட நிதி
இரண்டு லட்சத்தி அறுபத்பதழொயிரத்தி எண்னூற்றி நொன்கு
பகொடியொகும்.
இந்த
வரவு
தசலவுத்திட்டத்திபல
பொதுகொப்புக்கொக 20 சதவீதம் ஒதுக்கப்படுகின்றது என்றொல்,
இந்த நொட்மட நொங்கள் எப்படி அபிவிருத்தி தசய்யப்
பபொகின்பறொம்?
ஒரு
புறம்,
எைது
கொணி
உொிமை,
உமடமை
ைறுக்கப்படுகிறது;
எைது
பிரபதச
வனவளம்
அழிக்கப்படுகிறது. ைறு புறம், எைது பிரபதச ைண்வளம் அரச
ஆதரவொன
ைண்
ைொபியொக்களொல்
சுரண்டப்படுகிறது.
இதன்மூலம்
எைது
பிரபதச
இயற்மகச்
சைநிமல
சீர்குமலகிறது.
ைமழ,
தவள்ளம்
பபொன்ற
இயற்மக
அனர்த்தங்கமள எைது பிரபதசம் எதிர்பநொக்குகின்றது. யொமன
பபொன்ற வனவிலங்கு ைற்றும் ஜீவரொசிகளொல் எைது ைக்கள்
பொதிக்கப்படுகின்றொர்கள்;
அவர்களது
தசொத்துக்களும்
தபொருளொதொரமும் பொதிக்கப்படுகின்றன.
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள,
அரசொங்கம் எங்கமள எதிரொளிகளொக பநொக்குகின்றது. முதலில்
உங்களது அந்த ைனநிமலமய ைொற்றுங்கள்! இந்த நொட்டில்
உங்கமளப் பபொன்று சகல உொிமைகளும் எங்களுக்கும்
உள்ளததன்பமத
ஏற்றுக்தகொள்ளுங்கள்!
நொம்
உங்கள்
தகொள்மகயுடன்
ஏன்
முரண்படுகின்பறொம்
என்பமத
நடுநிமலயொக நின்று சிந்தியுங்கள்! அப்பபொது எைது
பகொொிக்மககளின் உண்மைத் தன்மை உங்களுக்குப் புொியும்.
இமத ைட்டும் புொிந்துதகொண்டொல், உங்கள் 'ஒபர நொடு; ஒபர
சட்டம்' என்பது ஓர் இனம், ஒரு ைதம், ஒரு தைொழி என்பதொக
அர்த்தப்படொது.
எைது
நொடு
உலக
நொடுகளுக்கு
முன்னுதொரணைொக அமையும். அது உங்கள் மகயில்!
அவ்வொறில்லொவிட்டொல்,
எைது
நொடு
இன்னும்
பல
தசொப்பதங்களுக்குச்
சகல துமறகளிலும் பின்தள்ளப்படும்
என்பமதத் ததொிவித்து எமதத் ததொிவு தசய்யபவண்டுதைன்பது
என்பதும் உங்கள் மகயில்தொன் தங்கியுள்ளது என்பமதத்கூறி
விமடதபறுகின்பறன். நன்றி.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු ගුණතිලක රානපක්ෂ මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි
අටක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 5.14]

ගු ගුණතිලක රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு குணதிலக ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අතිගරු ශගෝාාභය රානපක්ෂ
නනාධිපතිතුමා රමුඛ් අශ්ත රනයට වසරක් සපිශරන ශම්
ශමොශහොශත්, ඒ වාශේම අශ්ත පක්ෂශේ අසහාය නායක අ්රාමාතය
ගරු මහින්ෙ රානපක්ෂ මැතිතුමාශේ උපන්දනය සමරන ශම්
ශමොශහොශත් කන්ෙ උඩරට වාසය කරන ශකනකු හැටියට මා ගරු
අ්රාමාතයතුමාට ෙළඳා සමිදුශේ පිහිට රාර්ථනා කරනවා. ඒ
වාශේම එතුමාට තවත් දීර්ඝ කාලයක් ශේ පාලනශේ
නියැශලන්නට ක්තිය, දධ්ර්යය ලැශබ්වා කියා රාර්ථනා
කරනවා.
ආණ්ඩු පක්ෂය ශම් අවුරුේෙක කාලය ඇතුළත ශමොනවාෙ
කශළේ කියලා තමි අෙ උශේ ඉඳලා විපක්ෂශේ ශගොඩක් අය
ඇහුශව්. හැබැි, ඒ අයට අමතකි, පසු ගිය අවුරුදු හතරහමාරක
කාලය තුළ ඒ ශගොල්ලන් ශමොනවාෙ කශළේ කියන එක. විපක්ෂශේ
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ශගොඩක් අය අෙ ශමතැන නැහැ. ඒ වුණත් ඒ අයට අපි මතක්
කරලා ශෙන්න ඕනත කාරණයක් තිශබනවා. ශකොවිඩ්-19 වසංගතය
මුළු ශලෝකයම ශවළා ශගන තිශබන ශම් ශවලාශව් ඇත්තටම අශ්ත
මුෙල් අමාතයතුමා -අ්රාමාතයතුමා- ඉදරිපත් කර තිශබන අය වැය
ගැන අපි පුදුමශයන් පුදුමයට පත් ශවනවා. රශේ ශමච් ර
වයසනයක් පවතිේදීත්, නනතාවට ශම් තරම් සහන දුන් අය වැයක්
අප ෙැක නැහැ. එම නිසා ඒ සම්බන්ධ්ශයන් අපි මුෙල්
අමාතයයතුමාට වාශේම, මුෙල් රානය අමාතය අජිත් නිවාඩ්
කබ්රාල් මැතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ශවන්න ඕනත. ශමවර අය වැය
තුළින් ශම් රට නව ද ාවකට ශයොමු කරමින්, කතෂිකර්මය
පැත්ශතන් මහා වැඩ ශකොටසක් කරන්න අශ්ත ශගොවියාට වාශේම
ශේශීය කර්මාන්තකරුවාට දුන් ක්තිය ශම් ආර්ිකකය ඉස්සරහට
ශගන යන්න අපට ශලොකු තල්ලුවක් ශවනවා.
අපි මතක් කරන්න ඕනත, හැමොමත් කුනළු ගතස්වලින්, බැටන්
ශපොලුවලින් පහර කාපු උපාධිධ්ාරින් පනස්ෙහසකට අවුරුේෙක්
වැනි ශකටි කාලයක් තුළ රැකියා දීලා, හැටෙහසක් ශවන්න තව
ෙසෙහසකට රැකියා ශෙන්නක් ශම් රනය කටයුතු කළ බව. ඒ
විතරක් ශනොව කාර්යාල කාර්ය සහායක තනතුරක්, කම්කරු
තනතුරක්, රියදුරු තනතුරක් ගන්න ගිය හැම ශවලාශව්ම අශපොස
සාමානය ශපළ රතිලලවල ''හයි - ශෙක'' හරස් වුණා. රතිලල
'හයි ශෙකක්' නැති නිසා ඉතිහාසශේ අපි ෙන්නා කාලශේ ඉඳලාම
අශ්ත තරුණ පරම්පරාවට රැකියා අවස්ථාවක් ලබා ගන්න බැරි
වුණා. අතිගරු නනාධිපතිතුමා ඒ කාරණය ශහොඳට ශසොයා බලා 8
ශශ්රේණිය සමත්, අශපොස සාමානය ශපළ අසමත් අහිංසක ෙරුවන්ට
රැකියා ලක්ෂයක් ලබා දීශම් වැඩසටහන ආරම්භ කරලා එම රැකියා
ලබා දුන්නා. අෙ ඔවුන් 8 සමත්, අශපොස සාමානය ශපළ අසමත්
අය ශනොශවි. NVQ සහතිකය තිශබන නිසා අශපොස සාමානය
ශපළ සමත් අය හැටියටි ගණන් ගන්ශන්. ඒක මහා පිංකමක්
හැටියටි මා ෙකින්ශන්. එශහම නැත්නම් ඒ ෙරුශවෝ ශම් රශේ සො
අනාථි.
අපි ෙැක්කා ශමච් ර ශලොකු වසංගතයක් තිශබන ශවලාශව් 5
ශශ්රේණිය ශිෂයත්ව විභාගය ලියපු ෙරුවන්ශගන් 10ශෙශනක් අපට
හිතා ගන්නත් බැරි විධියට ලකුණු 200න් 200ම ලබා ගත්ත බව. ඒ
ෙරුවන්ට අපි ශම් අවස්ථාශව් සුබ පතනවා. අපි අහලා තිශබන
කාලයක ශම් තරම් ළමි පිරිසක් කරෙර, බාධ්ක මැෙ 5 ශශ්රේණිය
ශිෂයත්ව විභාගශයන් ශම් තරම් ශහොඳට සමත් ශවලා නැහැ.
විපක්ෂ නායකතුමා ශගවල් 5ක් ශහෝ 10ක් හෙලා ටට වැඩි
මුෙලක් සමරු ලලකය සඳහා වියෙම් කරනවා අපි හැමොම ෙැක්කා.
ඒ විධියට රශේ ධ්නය කාබාසිනියා කළා. මහුවවර ශගවල් 5ක්
හෙනවා නම් යාපනශේත් ශපෝස්ටර් ගැහුවා, කතරගමත් ශපෝස්ටර්
ගැහුවා. එවැනි විපක්ෂ නායකවරශයක් තමි අෙ අපට ඉන්ශන්.
බලන්න, අශ්ත අ්රාමාතයතුමා නිවාස ඇමතිවරයා හැටියට ශම්
රශේ ්රාම නිලධ්ාරි වසම් 14,320 තුළම එක වසමකට එක ශගයක්
බැගින් ශගවල් හැදීම ආරම්භ කළා. ෙැන් ඒ වැඩසටහන ක්රියාත්මක
ශවනවා. ඒ ගැන ශකොශහේවත් ශබෝඩ් එකක් නැහැ, ශකොශහේවත්
කටවුේ එකක් නැහැ. එතුමා ශම් රට තුළ අෙ ඒ වැඩ පිළිශවළ
ක්රියාත්මක කරනවා. විපක්ෂය අහනවා, අපි ශමොනවාෙ කශළේ
කියලා. අපි විපක්ෂශයන් අහනවා, ශම් ආණ්ඩුව ශමොනවාෙ
ශනොකශළේ කියලා. උපාධිධ්ාරින්ට රැකියා දුන්නා නම්, රැකියා
ලක්ෂශේ වයාපතතිය යටශත් තරුණ තරුණියන්ට රැකියා දුන්නා
නම්, ශම් රශේ ශගවල් 14,320ක් හැශෙනවා නම් ශමොකක්ෙ
විපක්ෂයට කියන්න තිශබන්ශන්?
ගරු ශනොන්ස්ටන් රනාන්දු ඇමතිතුමා ෙැන් ශම් ගරු සභාශව්
ඉන්නවා. ශම් රශේ මාර්ග කිශලෝමීටර ලක්ෂයක් කාපේ කිරීම
ආරම්භ කරනවා. ශම් මාසශේ 22වැනි ො රට පුරාම මාර්ග කාපේ
කිරීම නිල ව ශයන් සහ උත්සවශ්රීශයන් ආරම්භ කරන්න කටයුතු
කරනවා.

ශේශීය කතෂි ආර්ිකකයක් ඇති කිරීම සඳහා ශමවර අය වැශයන්
මුෙල් ශවන් කර තිශබනවා. ශේශීය සමාගම්වලට සියයට 50ක බදු
සහනයක් දීලා තිශබනවා. ගශම් සිටින සමතේධිලාභින්ට සියයට
7ක ශපොලියට ණය මුෙලක් ලබා ශෙන්න කටයුතු කරනවා. සතම
දස්ත්රික්කයක්ම ආවරණ වන පරිද වි ්වවිෙයාල ආරම්භ කිරීමට
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ශම්වා ගැන කියන්න ගිශයොත් කතන්ෙර
ශගොඩක් තිශබනවා. ඒ ශකශසේ ශවතත්, 2020.11.18 වන ො
''දනමිණ'' පුවත් පශත් ශමශහම සඳහන් ශවනවා:
"දුමින්ෙශේ නඩු තීන්දුව දුන්ශන් මමි, මශේ උසස්වීම ගැන සලකා
බලන්න. පේමිණී රණවක විනිසුරුවරිය හිටපු නනපති දමත්රීට දුන්
ඇමතුම නනපති ශකොමිසම හමුශව් වාෙනය ශවි."

ශම්ක අෙ "දනමිණ" පුවත් පශත් තිශබන සිේධියක්. පසුගිය
කාලශේ රන්නන් රාමනායක හඬ පට තුළින් යහ පාලන ආණ්ඩුශව්
ශකරුවාව ශකොච් ර දුරට ඉස්සරහට ශගන ගියාෙ කියලා අපි
ෙැක්කා. එම නිසා මම අතිගරු නනාධිපතිතුමාශගන් ඉල්ලීමක්
කරනවා. දුමින්ෙ සිල්වා නඩු තීන්දුව පිළිබඳව කථා කරනශකොට
ශකොළඹ දස්ත්රික්කශේ හිටපු පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී දුමින්ෙ සිල්වා
මැතිතුමාට මහත් අසාධ්ාරණයක් සිේධ් ශවලා තිශබනවා. එම නිසා
ඔබතුමා ශම් පිළිබඳව සිතා බලා අෙ අසරණ ශවලා සිටින, අෙ
ශරෝගී තත්ත්වයට පත්ශවලා සිටින දුමින්ෙ සිල්වා හිටපු
මන්ත්රීතුමාට හැකි ඉක්මනින් නනාධිපති සමාව ශෙන්න කියලා
ආණ්ඩුවට අවුරුේෙක් පිශරන ශම් ශමොශහොශත් අපි අතිගරු
නනාධිපතිතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ශවන් කළ කාලය ෙැන් අවසන්.

ගු ගුණතිලක රාජපක්ෂ මහතා

(ைொண்புைிகு குணதிலக ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha)

එශහම නම් මම මීට වඩා කථා කරන්ශන් නැහැ.
අශ්ත රනය ඉදරිපත් කර තිශබන ශම් අය වැය ශම් රශේ සියලු
නනතාවශේ පැතුම් ඉෂ්ට කරන අය වැයක් බව සඳහන් කරමින්,
අපි විසිවැනි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධ්නය සම්මත කර
ගත්තාටත් වඩා එහා ගිය වැඩි ඡන්ෙයකින් 2021 වර්ෂය සඳහා වන
ශමම අය වැය ශල්ඛ්නයත් සම්මත කරන බව රකා කරමින්
මශේ කථාව අවසන් කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතිි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ළඟට අවසාන කථාව, ගරු තිසකුේටි ආරච්චි මහතා.
ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 5.22]

ගු තිසකුට්ටි

රච්ික මහතා

(ைொண்புைிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி)

(The Hon. Thisakutti Arachchi)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවුරුදු ගණනාවක් මුෙල්
ඇමතිවරු ගණනාවක් අය වැය කථා ඉදරිපත් කරන ශවලාශව්
ශගෙරට ශවලා රූපවාහිනී තිරශේ ඒ අය වැය කථා අපි බලාශගන
ඉඳලා තිශබනවා. ශම් රශේ පක්ෂ, නාති, කුල මල ශේෙශයන්
ශතොරව අපි සියලුශෙනාම ආෙරය කරන, අෙ 75ශවනි උපන්දනය
සමරන ගරු අ්රාමාතය මහින්ෙ රානපක්ෂ මැතිතුමා මුෙල්
අමාතයවරයා ව ශයන් ශම් සභාශව් පසුගිය ො අය වැය කථාව
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[ගරු තිසකුේටි ආරච්චි මහතා]

ඉදරිපත් කරන ශවලාශව් ශම් පාර්ලිශම්න්තු සභා ගර්භය තුළ
ඉඳශගන ඒ කථාවට සවන් දීලා ශම් විවාෙයට සම්බන්ධ් වන්න
අවස්ථාව ලබා ගන්න බදුල්ල දස්ත්රික්කශේ නනතාව මා ශවත වරම
ලබා දුන්නා. ශම් අවස්ථාශව්දී ඔවුන් සිහිපත් කරන ගමන්, ශම්
අය වැශේ තිශබන විශ ේෂත්වය ගැන මම කියන්න කැමැතිි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, චීනශේ වූහාන් නගරශයන්
පටන් ගත් ශකොශරෝනා වසංගතය ශලෝකශේ විවිධ් රටවල
ක්රමාුවලවලව වර්ධ්නයක් තිශබන ශම් යුගශේ, ඇශමරිකාව වාශේ
මහා රානයයන්ශේ ආර්ිකකය, සමානයීය හා ශේ පාලන තත්ත්වය
කඩාශගන වැශටන යුගශේ, යුශරෝපීය රටවල් සතිය, ශෙක, තුන
වසා ෙමා තිශබන යුගශේ, අසල්වැසි ඉන්දයාවට ශකොශරෝනා
වසංගතය මර්ෙනය කර ගන්න බැරි යුගශේ, අය වැයක් ඉදරිපත්
කරනවා තියා, සහනාධ්ාර ලබා ශෙනවා තියා, ඒ ශරෝගය තුළ
හැලහැ්තශපන ඒ රටවල රානය නායකශයෝ සහ පාලන අධිකාරිය
අසාර්ථකත්වයක් ශපන්වනවා. අශ්ත රශේත් පළමුවැනි
ශකොශරෝනා රැල්ල මනාව කළමනාකරණය කරපු අශ්ත ආණ්ඩුව
මාස හයක වාශේ කාලයක් ඒ සඳහා ලබා ගත්තා. හැබැි, ශෙශවනි
රැල්ල ගම්පහින් ආරම්භ වූ ශවලාශව් සිට ශම් ෙක්වා අපි කටයුතු
කශළේ ශකොශහොමෙ? ශම් ශවනශකොට ගම්පහ දස්ත්රික්කශේ එය යම්
මේටමකට පාලනය කර අවසානි. නමුත්, ශකොළඹ දස්ත්රික්කශේ
යම් කිසි වර්ධ්නයක් අපට ශපශනන්න තිශබනවා. ශම් තත්ත්වය
තුළ ඉඳශගනත් ශපර අය වැය වාශේම ශමවර අය වැශේදීත්
නනතාවට ශපර පරිද සහන ලබා ශෙන්න ශනොහැකි වුණත්, යම්
කිසි ශහෝ සහනයක් ලබා ශෙන ගමන් ශම් රශේ ඉදරි අනාගතශේ
සැලැස්ම එළිෙක්වන අය වැයක් ඉදරිපත් කළාය කියලා මට
හිශතනවා. විශ ේෂශයන් අපි විපක්ෂයට තවත් කරුණක් මතක්
කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අය වැය අපි ඉදරිපත්
කරන්ශන් 2021 වර්ෂය ශවුවශවන් පමණක් ශනොශවි.
ශසෞභාගයශේ ෙැක්ම ශවුවශවන් ශම් රශේ නනතාව අවුරුදු පහකට
අපට බලය ලබා දීලා තිශබනවා. ශම් හරහා අපි 2025 වර්ෂය
ඉලක්ක කරනවා; 2030 වර්ෂය ඉලක්ක කරනවා; 2035 වර්ෂය
ඉලක්ක කරනවා. ශම් ඉලක්කශේ ආරම්භක සන්ධිස්ථානයක්
ව ශයන් තමි ශම් අය වැය සනිටුහන් කරන්ශන්. රශේ ශම් තරම්
ර ්න තිබියදී, ශලෝක ආර්ිකකය කඩාශගන වැශටේදී, ශලෝකශේ
සතම රටක්ම වාශේ මුෙල් අච්චු ගහේදී, ශම් තරම් සාර්ථක අය
වැයක් ලබා දුන්ශන් ශමොන ආකාරශයන්ෙ කියලා මට ශම් අය වැය
කථාව අහශගන ඉන්න ශකොට තරුණ මන්ත්රීවරශයකු විධියට පුදුම
හිතුණා. හැබැි, ශම් අය වැය අසාර්ථකි කියලා විපක්ෂය කත
ගහනවා. පුංචි උොහරණයකින් මම විපක්ෂයට විශ ේෂශයන් ශම්
කාරණය මතක් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශ්ත ගම්මානයක මංගලයයක්
තිශබනවා නම්, ඒ මංගලයය තිශබන ෙවසට කලින් ෙවශසේ අල්ලපු
ශගෙර මළ ශගයක් සිදු වුණා නම්, ඒ මංගලයය නතර කරන්ශන්
නැහැ. හැබැි, සංගීත, බතන්චූන් ගහන එක නවත්වනවා; ශවන
ශවන සංෙර් න නැටුම් ගැයුම් සියල්ලම නතර කරනවා. හැබැි,
මංගලයය පවත්වනවා. ශම්කත් අන්න ඒ වාශේි. හැබැි, "මළ
ශගයක් තිබුණාට කමක් නැහැ, අපට සංගීතයත් ඕනත, අපට නැටුම්
ගැයුම් ඕනත, අපට අනිකුත් සතම සියලුශේමත් ඕනත"ය කියලා
විපක්ෂය අෙ කියනවා. විපක්ෂයට ශම් තත්ත්වය ශත්රුම් ගන්න
බැරි ඇි? අශ්ත එක් මන්ත්රීවරශයකු කිව්වා වාශේ ශම් ආර්ිකකශේ
යම් කිසි කඩා වැටීමක් තිශබනවා නම්, යම් කිසි අවපාතකයක්
තිශබනවා නම් ඒකට වග කියන්න ඕනත, පසුගිය කාල සීමාව තුළ
බලශේ සිටි ශම් විපක්ෂයි. ෙරුශවකු ඉපදුණු ගමන් නැන්ටලා කත
ගහශගන දුවන්ශන් නැහැ. එශහම කශළේ සිදුහත් කුමරා පමණි.
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අශනක් සතම ෙරුශවකුම ඉපදලා කාලයක් ගියාට පසුවි
ඇවිදන්න, ෙණ ගාන්න, කථා කරන්න පටන් ගන්ශන්. අවුරුදු
පහකට බලය ලබා ශගන අපි ලබා ගත්ශත් ශහොඳ ආරම්භයක්.
මට අඩු කාල ශව්ලාවක් තිශබන නිසා විශ ේෂශයන් තවත්
කරුණක් මතක් කරනවා. අශ්ත උගත් මිත්රයකු වන විපක්ෂය
නිශයෝනනය කරන
හරින් රනාන්දු මහතා ශම්සයට ගහමින්
කියනවා, "ශම් ආණ්ඩුව ශෆේල්, සර් ශෆේල්, නනාධිපතිතුමා ශෆේල්"
කියලා. මම හරින් රනාන්දු මන්ත්රීවරයාට විශ ේෂශයන්ම මතක්
කරනවා, කවුරු ශෆේල් වුණත් බදුල්ශල් නනතාව ශම් අය වැය
හරහා පාස් ශවලා තිශබනවාය කියන කාරණය. හරින් රනාන්දු
මන්ත්රීතුමාට බැරි වුණා, කැබිනේ අමාතය යටරයක් ෙරමින් බලශේ
හිටපු අවුරුදු පහ ඇතුළත බදුල්ල දස්ත්රික්කශේ නනතාවට යමක්
කරන්න. ඒ නිසා හරින් රනාන්දු ශෆේල්.
ශමන්න ශම් ශපොත් පිං තුළ අය වැය කථාව සඳහන් ශවනවා.
නමුත් මම ඒ සංඛ්යා ශල්ඛ්න එකින් එක ගැන කථා කරන්ශන්
නැහැ. හැබැි, ගමට සන්නිශව්ෙනය යටශත් සතම ්රාම නිලධ්ාරි
වසමක්ම ආවරණය වන පරිද සන්නිශව්ෙන කටයුතු නාලය
වයා්තත කරන වැඩ පිළිශවළ ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය තුළ
තිශබනවා. ඒ අුවව බදුල්ල දස්ත්රික්කශේ නනතාව ශම් අය වැය
ශල්ඛ්නශයන් පාස් කියා මට හිශතනවා.
රුපියල් ෙහසකින් වතු කම්කරුවන්ශේ පඩි වැඩි කිරීම සිදු කර
තිශබනවා. ඒ වාශේම ත්රිශපෝෂ නිෂ්පාෙනයට මිලියන 1,500ක
අතිශර්ක රතිපාෙන ලබා දීම හරහා මහිංයගනය, මීගහකිවුල,
කන්ෙකැටිය රශේ වල සිටින ඉරිඟු වගාකරුවන්ට සහශයෝගය
ලැබී තිබීශමන් ඒ අයත් පාස් ශවලා තිශබනවා. සං ාරක
කර්මාන්තයට ලැබුණු සහන හරහා ඇල්ල, හපුතශල්,
බණ්ඩාරශවල, බදුල්ල කියන රශේ වල සං ාරක කර්මාන්තශේ
නියුක්ත අයට ශම් අය වැය හරහා පාස් ශවන්න පුළුවන්කම ලැබී
තිශබනවා. කතෂි කර්මාන්තයට ලබා දුන් සහශයෝගය හරහා ඌව
පරණගම, වැලිමඩ රශේ වල සිටින අල ශගොවීන්ට ශම් හරහා පාස්
ශවන්න පුළුවන්කම ලැබී තිශබනවා. එළවලු වගාව ගත්තාම,
බණ්ඩාරශවල, දයතලාව, හපුතශල් එළවලු ශගොවීන්ට ශම් හරහා
පාස් ශවන්න පුළුවන්කම ලැබී තිශබනවා. ඒවාශේම
විශ ේෂශයන්ම මතක් කරන්න ඕනත, වැවිලි කර්මාන්තයට ශම් අය
වැය ශල්ඛ්නශයන් ලැබී තිශබන සහනාධ්ාර හරහා බදුල්ල, පස්සර,
ලුණුගල, හල්දුම්මුල්ල, හාලිඇල කියන රශේ වල ශත්
කර්මාන්තශේ නියැශලන, රබර් කර්මාන්තශේ නියැශලන,
ගම්මිරිස් වගාශව් නියැශලන ශගොවීන්ට ශම් හරහා පාස් ශවන්න
පුළුවන්කම ලැබී තිශබන බව.
එශගොඩ ශමශගොඩ යා ගන්න බැරුව අන්ත අසරණ තත්ත්වයට
පත්ව සිටි බදුල්ල දස්ත්රික්කශේ නනතාවට මාර්ග කිශලෝමීටර්
ලක්ෂශේ වැඩ පිළිශවළ හරහා බදුල්ල දස්ත්රික්කශේ නනතාව පාස්
ශවලා ඉන්නවා. පාලම් ෙසෙහශසේ වයාපතතිය හරහා ගම්මාන එකින්
එක යා කරන වැඩසටහන තුළින් බදුල්ල දස්ත්රික්කශේ නනතාව
පාස් ශවලා ඉන්නවා කියන කාරණාවත් මම මතක් කරනවා.
පුනර්නනනීය බල ක්ති සංවර්ධ්න වැඩසටහන හරහා නිවාස
ලක්ෂයක් ඒකාබේධ් කරශගන එක නිවසකින් කිශලෝශවොේ පහ
බැගින් වන ශසේ ශමගාශවොේ 500ක පමණ ධ්ාරිතාවක් ඇති කරන
වැඩසටහනට බදුල්ල දස්ත්රික්කශේ අහිංසක නනතාව සම්බන්ධ්
කර ගත්තාම, ඒ හරහා බදුල්ශල් නනතාව පාස් ශවලා කියන
කාරණාව මම මතක් කරනවා. බදුල්ල දස්ත්රික්කශේ අන්ත අසරණ
ශගොවි නනතාව, කුඩා වයාපාර කරන කණ්ඩායම් ඒකරාශි කර
සියයට හතශර් ණය පහසුකම් ලබා දී ඒ හරහා ආර්ිකක වැඩ
පිළිශවළක් ශගොඩනැගීම හරහා බදුල්ල දස්ත්රික්කශේ නනතාව පාස්
කියන කාරණාව මම මතක් කරනවා. ඒ වාශේම ්රාම නිලධ්ාරි
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වසම් මේටමින් රැකියා ලබා දීශම්දී රැකියා ලක්ෂශේ වැඩ පිළිශවළ
හරහා බදුල්ශල් නනතාව පාස් කියන කාරණාව මතක් කරනවා.
අවසාන ව ශයන් ශම් සියල්ල කළ, අශ්ත ආණ්ඩුව පාස්,
විපක්ෂය තමි හැම ොම ශෆේල් කියන කාරණයත් විපක්ෂයට
මතක් කරමින් නිහඬ වනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
ස්තුතිි.

එකල්හි නව්ලාව අ. භා. 5.30 වූනයන්, ක යුුර අත්හිටුවා විවාදය
කල් තබන ලදී.
එතැන් සි විවාදය 2020 නනොවැම්බර් මස 19 වන බ්රහසනපතින්දා
පවත්වනු ලැනේ.
அப்தபொழுது
பி.ப.5.30
ைணியொகிவிடபவ
அலுவல்கள்
இமடநிறுத்தப்பட்டு விவொதம் ஒத்திமவக்கப்பட்டது.
விவொதம் 2020 நவம்பர் 19, வியொழக்கிழமை ைீளத் ததொடங்கும்.

It being 5.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood
adjourned.
Debate to be resumed on Thursday, 19th November, 2020.

කල්තැබීම

ஒத்திமவப்பு
ADJOURNMENT
එකල්හි නව්ලාව අ.භා. 5.30 පසු කර තිබුනණන් මූලාසනාරූඪ
ගු මන්ත්රීුරමා විිසින් ප්රශ්නනය නනොවිමසා පාර්ලිනම්න්ුරව කල්
තබන ලදී.
පාර්ලිනම්න්ුරව ඊ අනුකූලව, අ.භා. 5.31 2020 නනොවැම්බර්
13 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2020 නනොවැම්බර් 19 වන
බ්රහසනපතින්දා පූ.භා. 9.30 වන නතක් කල් ගිනේය.

அப்தபொழுது பநரம் பி.ப. 5.30 ைணிக்குப் பிந்திவிட்டமையொல்
ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்
உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ
விடுக்கொைபலபய பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர்.
இதன்படி, பி.ப. 5.31க்கு, பொரொளுைன்றம் அதனது 2020 நவம்பர் 13
ஆந் பததிய தீர்ைொனத்திற்கிணங்க 2020 நவம்பர் 19, வியொழக்கிழமை
மு.ப. 9.30 ைணி வமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது.
It being past 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER
adjourned Parliament without Question put.
Parliament adjourned accordingly at 5.31 p.m. until 9.30 a.m. on
Thursday, 19th November, 2020, pursuant to the Resolution
of Parliament of 13th November, 2020.

සැ.යු.
ශමම වාර්තාශව් අවසාන මුද්රණය සඳහා ස්වකීය කථාවල නිවැරද කළ යුතු තැන් ෙක්වුව රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන
නිවැරද කළ යුතු ආකාරය එහි පැහැදලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශෙසතියක් ශනොඉක්මවා
හැන්සාඩ් සංස්කාරක ශවත ලැශබන ශසේ එවිය යුතුය.

குறிப்பு
உறுப்பினர் தைது உமரயின் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து
அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் பவண்டும்.

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and
sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy.
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හැන්සාඩ් වාර්තා
නකොළල 5, නපොල්නහනන්නගොඩ, ිරුළපන පාර, අංක 163 දරන සනථානනයහි ිළහිටි
රජනේ ප්රවෘත්ති නදපාර්තනම්න්ුරනව් ිළහිටි රජනේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්නයන්
මිල දී ගත හැක.
නමම හැන්සාඩ් වාර්තාව www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්
බාගත හැක.

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள
இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்பஹன்தகொட, 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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