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ප.ංා. 9.30ට  ඳාර්ලිවම්්දතුව රැ ප් ිශය.   

කථානායකතුො [ගුණ කුණ ජයසරිය ෙහසතා] මලා්නාරූඪ ිශය. 
தரரளுன்நம் தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கத ஜசூரற] கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

නිවේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

 
ඳාර්ලිවම්්දතු ්ංා ගර්ංවේ ශ්බ්දවාි නී ඳද්ධිනවේ 

බි වැටීෙ 
தரரளுன்நச் சதரண்டதத்றன் எலிரங்கற 

தொகநக தசலிப்தை 
FAILURE IN THE AUDIO SYSTEM IN PARLIAMENT CHAMBER 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  

ඊශේ දිනශේදී ඳහර්ලිශේන්තු බහ ර්බශේ ලබ්දහහිනී 

ඳද්ධතිශේ බි ළටීභ ිහ ිදදු ව අඳවසුතහන් ළන ශේ 

අසථහශේදී භහශේ නහටු ඳශ යනහ. අඳ ඒ ළන පර්ණ 

ඳරීක්ණඹක් ශහ. ඒ අනු ශභඹ කිිදභ ිධිඹ කුභන්ත්රණහරී 

ළඩක් ශවෝ ඕනෆමින් ශ ළඩක් ශනොන ඵ භහ ශේ 

අසථහශේදී කීශභන් යුතු ශභභ රු බහට ප්රහල යනහ. 

ඒ හශේභ ශභඹ, ශභළි බි ළටීභක් ිදදු ව ඳශමුළි තහ 

ශනොන ඵත් භහ වන් යනහ. 2002 ර්ශේදීත්, 2003 

ර්ශේදීත්, 2004 ර්ශේදීත්, ශභළි ිදදුවීේ ශරහ තිශඵනහ. 

ශභභ ඳද්ධතිඹ අවුරුදු 15ක් ඳයණ ඳද්ධතිඹක්. 2011 ර්ශේ 

ඉරහ ශභභ ඳද්ධතිඹ අලුත් කිරීභ වහ ිිධ උත්හව දයහ 

තිබුණහ. අපි දළනටභත් න ඳද්ධතිඹක් වහ ශටන්ඩර් ඳරිඳහටිඹ 

අනු ශඹෝජනහ ළහ තිශඵනහ. ඒ ශඹෝජනහ ළවීභ 21 ළි දහ 

ශනශොට අන් ශොට, අඳ ශේ අවුරුද්ද තුශ ඉතහ ඉක්භින් 

න ලබ්දහහිනී ඳද්ධතිඹක් සථහපිත කිරීභට ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ.  

ශභභ ලබ්දහහිනී ඳද්ධතිශේ බි ළටීභ වරිඹටභ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහ ශශනන ශොටභ ිදදු වුණු ශදඹක් කිඹහ පුත් ඳත්ර 

වන් ශරහ තිබුණු ඵත් භහ වන් යන්න ඕනෆ. එඹ ළයදියි. 

එඹ ිදදු වුශේ, “රු අග්රහභහතයතුභහට ශඹොමු ශ ප්රලසන” අන 

අසථහශේදීයි. ඒ ිහ ශභළි ිදදුවීේ පිළිඵ හර්තහ කිරීශේදී 

භවජනතහ ශනොභඟ ඹෆභට ඉඩ ඇති ිහ රුණහය සථිය වහ 

තය හර්තහ ඉදිරිඳත් යන්නඹ කිඹහ භභ ිශල ශඹන්භ 

භහධයලින් ඉ්ලරහ ිදටිනහ. 

 
ලිපි වල්ඛනාදිය පිළිගැ්දවීෙ 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගුණ ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා (උ් ප් අධයාඳන හසා 

ෙහසාොර්ග අොතයතුො ්හස ඳාර්ලිවම්්දතුවේ 

්ංානායකතුො) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்தம் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சதம் தரரளுன்நச் சகத 

தொல்தம்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 

Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 

Hon. Speaker, on behalf of the Prime Minister and 

Minister of National Policies and Economic Affairs, I 

present the Annual Performance Report of the 

Department of Project Management and Monitoring for 

the year 2015 and move that these Reports be referred to 

the Sectoral Oversight Committee on Economic 

Development.   
 

ප්රශ්පනය ිශේන ලදි්ද  ්ංා ්ම්ෙත ිශය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

(i) Order made by the Minister of Higher Education and 
Highways under Section 25A of the Universities Act, No. 16 

of 1978, having obtained a report under Section 70C of the 

aforesaid Act and with regard to the recognition of the Sri 

Lanka International Buddhist Academy as a degree awarding 

institute and published in the Gazette Extraordinary No. 

1948/11 of 06th January 2016; and 

(ii) Order made by the Minister of Higher Education and 

Highways under Section 25A of the Universities Act, No. 16 
of 1978, having obtained a report under Section 70C of the 

aforesaid Act and with regard to the recognition of the National 

School of Business Management Limited as a degree awarding 
institute and published in the Gazette Extraordinary No. 

1950/27 of 19th January 2016. - [The Hon. Lakshman Kiriella] 
 

්ංාවම්්ය ෙත ිනබිය යුතුයයි නිවයෝග කයන ලදී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගුණ ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, on behalf of the Minister of Science, Technology 

and Research, I present the Annual Report of the National 

Science and Technology Commission for the year 2013 

and move that this Report be referred to the Sectoral 

Oversight Committee on Education and Human 

Resources Development.  
 
ප්රශ්පනය ිශේන ලදි්ද  ්ංා ්ම්ෙත ිශය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ගුණ ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Home 

Affairs, I present the Annual Performance Report and 

Accounts of the District Secretariat - Ampara for the year 

2015 and Performance Report and Accounts of the 

District Secretariat - Matara for the year 2015 and move 

that these Reports be referred to the Sectoral Oversight 

Committee on Internal Administration and Public 

Management.  
 

ප්රශ්පනය ිශේන ලදි්ද  ්ංා ්ම්ෙත ිශය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගුණ ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Finance, I 

present:   

(i) the Performance Report of the Department of 

Treasury Operations for the year 2015; 

(ii) the Performance Report of the Department of 

Public Finance for the year 2015; 

(iii) the Performance Report of the Department of 

Management Audit for the year 2015; 

(iv) the Performance Report of the Department of 

Development Finance for the year 2015; and 

(v) the Performance Report of the Department of State 

Accounts for the year 2015  

and move that these Reports be referred to the 

Committee on Public Finance.  
 

ප්රශ්පනය ිශේන ලදි්ද  ්ංා ්ම්ෙත ිශය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගුණ ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Foreign 

Employment, I present the Performance Report of the 

Ministry of Foreign Employment for the year 2015 and 

move that this Report be referred to the Sectoral 

Oversight Committee on International Relations.   
 

ප්රශ්පනය ිශේන ලදි්ද  ්ංා ්ම්ෙත ිශය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගුණ ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Industry 

and Commerce, I present the Performance Report of the 

Food Commissioner’s Department for the year 2015 and 

move that this Report be referred to the Sectoral 

Oversight Committee on Manufacturing and Services. 
 

ප්රශ්පනය ිශේන ලදි්ද  ්ංා ්ම්ෙත ිශය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගුණ ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Law and 

Order and Southern Development, I present the Annual 

Performance Report of the Ministry of Law and Order 

and Southern Development for the year 2015 and move 

that this Report be referred to the Sectoral Oversight 

Committee on National Security.   
 

ප්රශ්පනය ිශේන ලදි්ද  ්ංා ්ම්ෙත ිශය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගුණ ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Provincial 

Councils and Local Government, I present the 

Performance Report of the Ministry of Provincial 

Councils and Local Government for the year 2015 and 

move that this Report be referred to the Sectoral 

Oversight Committee on Internal Administration and 

Public Management.  
 

ප්රශ්පනය ිශේන ලදි්ද  ්ංා ්ම්ෙත ිශය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
වඳ්ව්ම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු ශේයිඩ් අලී හහීර් භවුරහනහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

මීශඟට, ඳහර්ලිශේන්තු සථහය ිශඹෝ 23(2) ඹටශත් 

ශඹෝජනහ, රු ඩේරස ශද්හනන්දහ භවතහ. 

 
වඳෞද්ගලිකව  දැනුම් දීවේද ඇස ප්රශ්පනය 

ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
යාඳන අර්ධද්වීඳවේ ජනතාවට ඳානීය ජල ්ැඳයුෙ  
ரழ். குடரரட்டு க்களுக்கு குடிலர் றறயரகம் 

SUPPLY OF DRINKING WATER FOR PEOPLE IN JAFFNA 

PENINSULA  

 

ගුණ ඩග්ල්ප වද්වාන්දදා ෙහසතා 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் யரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப சதரரகர் அர்கயப, றகனறற் கட்டகப 23

(2) இன்கலழ் கத் றட்டறடல் ற்தம் லர் ங்கல் அகச்சர் 

ரண்தைறகு நவுப் யக்கலம் அர்கபறடம் யகள்ற யகட்க 

அதறத்ற்கு ன்நற!  

643 644 
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ரழ். குடரரட்டில் கரப்தடுகறன்ந லர் பங்ககபக் 

தகரண்டு க்களுக்கு உரற அபறல் ரண குடிலக ங்க 

தொடிரதுள்பது. ரழ். குடரரடரணது றனத்டி லக ட்டுய 

ம்தறறதக்கும் றகனறல், அறகபரண இசரணப் 

தரர்த்ங்கபறன் தரகணரலும் றட்டறட்டுக் கட்டப்தடர 

னசனகூடங்கபறன் னக்கறவுகபறணரலும் கறவு எறல் 

கனப்தறணரலும் றசரத்துக்கரக தம்தறககபப் தரறத்து 

யகக்கறகரண லக தபறயற்தம்யதரது கடல் லர் 

உட்தைகுந்து குடிலரணது உர் லரணரலும் ரழ். 

குடரரட்டின் கக்கலழ் லர் பரணது ரசகடந்தும் 

குகநந்தும் கரப்தடுகறன்நது. யலும், து ரட்டத்றன் 

க வீழ்ச்சறரணது சரசரறரக தடத்றற்கு 1,200 

றல்லிலற்நரகவும் அன் ஆறரக்கரணது 1,800 

றல்லிலற்நரகவும் இதப்தணரல், யதரறபவு லரறகணத் 

யக்கற கப்தற்குரற ககப்தை இன்கரலும் ரழ். 

குடரரட்டு லர்பம் தரறப்தைக்குள்பரகறத்ள்பது. 

இவ்றடங்கள் தரடர்தரக யசற லர் ங்கல் 

டிகரனகப்தைச் சகதறணரலும் லர் பச் சகதறணரலும் 

ற்தம் கண சம்தந்ப்தட்ட அசரங்கத் றகக்கபங்கபற 

ணரலும் டத்ப்தட்ட ஆய்வுகபறன்தடி, ரழ். குடரரட்டின் 

குடிலரணது இனங்கக  றர்த்றற்கு அகரக 

குடிப்தற்கு உகந்ரக இல்கனதணப் தன கரனரக 

தல்யத சந்ர்ப்தங்கபறலும் தரறப்தடுத்ப்தட்டு 

ந்துள்பது.  

இந்றகனறல், ரழ். குடரரட்டு றனத்டி லகப் 

தரதுகரப்தகணத்ம் அங்குள்ப க்கபறன் குடிலர்த் 

யகறகண றர்த்ற தசய்கணத்ம் அடிப்தகடரகக் 

தகரண்டு யசற லர் ங்கல் டிகரனகப்தைச் சகதறணரல் 

1985ஆம் ஆண்டிலிதந்து தொற்சறதடுக்கப்தட்டு, 2005-

2006ஆம் ஆண்டுகபறல் சரத்றப்தரட்டு ஆய்வுகள் 

யற்தகரள்பப்தட்டண. அன்தடி, ரழ். குடரரட்டின் 

ற்யதரக சணத்தரககறன் அடிப்தகடறல் யகப்தடும் 

குடிலரறன் அபவு 50,000 கணலற்நர்/ரள் ண 

அநறப்தட்டரகத் தரறதகறநது. இது றர்தம் 

கரனங்கபறல் றர்தரர்க்கப்தடும் சணத்தரகக பர்ச்சறக்யகற்த 

அறகரறக்கக்கூடும். இந்றகனறல் லண்ட கரனத்றற்கரண 

யகக றகநவு தசய்கணத்ம் றகனத்றதக்கக் 

கூடிரண லர் ங்கல் யசகறகண யற்தகரள்ளுகண 

த்ம் அடிப்தகடரகக்தகரண்யட ரழ்ப்தரம் - கறபறதரச்சற 

லர் ங்கல் ற்தம் சுகரரத் றட்டரணது 2006ஆம் ஆண்டு 

அசரங்கத்றணரல் தொன்தரறப்தட்டது. இன்தறகரம், 

இகடுக் குபக்கட்டு இண்டு அடிரல் உர்த்ப்தடும் 

யகனகள் ஆம்தறக்கப்தட்டுள்பரகவும் இன்தோனம் 

குபத்றன் தகரள்பபவு அன் ற்யதரக தகரள்பபரகற 

1,06,500 க்கர் அடிறலிதந்து 1,20,000 க்கர் அடிரக 

அறகரறக்குதன்தம் கூநப்தடுகறநது. யலும் IFAD 

உறத்டன் அசரங்கத்றணரல் கலழ்க் கரல்ரய்கள் 

அகணத்தும் லள்கட்டப்தட்டு தரகவும் இன்தோனம் லகச் 

சறநந் தொகநறல் தற்தறர்ச் தசய்ககக்குப் 

தன்தடுத்க்கூடிரக இதக்குதன்தம் தரறதகறநது. 

இக்குபத்றன் தகரள்பபவு 1,20,000 க்கர் அடிரக 

அறகரறக்கும்யதரது, யனறகரகச் யசறக்கப்தடுகறன்ந13,500 

க்கர் அடி லரறல் 12,000 க்கர் அடி லக ரழ். குடரரட்டு 

க்கபறன் குடிலர் யகக்குப் தரறக்கனரம் ன்ந யரக்கத்க 

இத்றட்டம் தகரண்டிதந்து. அன்த றடுகனப் தைலிகள் 

உட்தட தல்யத ப்தறணதம் இத்றட்டத்க ற்தக் 

தகரண்டிதந்ணர். ணறதம், அன் தறற்தட்ட கரனங்கபறல் எத 

சறனரறன் சுனரத அசறல் கரரக இத்றட்டம் 

கடப்தட்டிதந்து.  

இந்றகனறல், இகடுக் குபத்கப் தைணகத்து, 

கறபறதரச்சற ரட்ட றசர க்கபது யககள் யதரக, 

ஞ்சற லக ரழ். குடரரட்டு க்கபறன் குடிலர் யகக்குக் 

தகரண்டு யண்டுதன்தது தனதும் றர்தரர்ப்தரக 

இதக்கறன்நது. அயயம், கக் கரனத்றல் இகடுக் 

குப லக ரழ்ப்தரக் குடிலதக்குப் தரறக்கயண்டும் 

ன்தம் ட்சறக் கரனத்றல் கடல் லக ன்ணலரக்கும் றட்டம் 

தன்தடுத்ப்தட யண்டும் ன்ந கதத்தும் எத சறனரறடம் 

கரப்தடுகறன்நது. கடந் 31.05.2016ஆம் றகற ரழ். 

ரட்டத்றல் கடததற்ந ரட்ட எதங்கறகப்தைக் குழுக் 

கூட்டத்றல் இற்கரண லர்ரணம் யற்தகரள்பப்தட்டரகவும் 

ஊடகச் தசய்றகள் குநறப்தறடுகறன்நண. இது கரனங்கடந் 

ஞரணரக இதப்தறதம், இர்கள் றதம்தறயர, 

றதம்தரயனர உடன்தட்டிதக்கறன்ந றகனறல், 

இத்றட்டத்க கடதொகநப்தடுத்துற்கு உரற டடிக்கக 

ககப உடணடிரக டுக்க யண்டித்ள்பது. ஆம்தத்றயனய 

இத்றட்டத்க கடதொகநப்தடுத் கடகள் ற்தடுத்ரது 

இதந்றதப்தறன், இன்கநக்கு இத்றட்டத்றன் தோனரண 

தன்ககப து க்கள் ஏபவு  ததற்நறதப்தரர்கள்.  

ரழ்ப்தரம், கறபறதரச்சற லர் ங்கல் ற்தம் 

சுகரரத்றட்டத்றன்கலழ் ஆசற அதறறதத்ற ங்கறறன் 

உறயரடு னக்கறவு லகற்நல் றட்டம் - sewerage system 

- ரழ்ப்தர கரறல் யற்தகரள்பப்தடுற்கரண ற்தரடுகள் 

தசய்ப்தட்டண. ஆறதம் இகடுக்குபத்றலிதந்து லர் 

தததறல் ற்தட்ட இடர்தரடு கரரக இத்றட்டம் 

ககறடப்தட்டுள்பது. அயயம் தறரன்ஸ்  றதணரகற - 

AFD - ரழ்ப்தரத்றற்கரண குடிலர் றறயரகத் றட்டம் 

றகநயற்நப்தட்ட தறன்தை, னக்கறவு லகற்நல் றட்டத்றற்கு 

உவுற்கு தொன்ந்துள்பரகத் தரற தகறன்நது. 

இத்றட்டம் அன்யந ற்கப்தட்டிதந்ரல், ச கரனத்றல் றட்டம் 

தொன்தணடுக்கப்தட்டிதந்ரல் இன்த து க்கள் இன் 

தகணப் ததற்நறதப்தரர்கள். இந்றகனறல், தறன்தம் 

றணரக்ககப ரன் றடுக்க றதம்தைகறன்யநன். 

இகடு - ரழ்ப்தரம் குடிலர் றறயரகத் 

றட்டத்க தொன்தணடுப்தறல் யயநதும் கடகள் உள்பணர 

ன்தது குநறத்து அநறத் தொடித்ர? 

அவ்ரத கடகள் இதப்தறன், இத்றட்டத்க 

தொன்தணடுப்தற்குரற சரத்றப்தரடுகள் ன்ண ன்தது தற்நற 

றதரறக்க தொடித்ர? 

கடகள் தும் இல்னர றகனறல் இத்றட்டம் 

தொன்தணடுக்கப்தட்டு, அகண றகநவு தசய்க்கூடி 

கரனகட்டம் குநறத்துக் கூந தொடித்ர?  

இத்றட்டரணது ஆம்தத்றல் தொன்கக்கப்தட்ட 

அம்சங்ககபக் தகரண்டர அல்னது யதம் ரற்நங்களுக்கு 

உட்தட்டர ன்தது தற்நறக் கூந தொடித்ர? 

இத்றட்டத்துடன் இகந் சுகரரத் றட்டம் தற்நற 

றகனப்தரடு குநறத்துக் கூந தொடித்ர?  

ட்சறக் கரனங்கபறல் ரழ். குடரரட்டுக்கரண சுத்ரண 

குடிலக ங்குற்குரற ன்தணன்ண ரற்த ற்தரடுகள் 

இணங்கரப்தட்டுள்பண ன்தது தற்நறக் கூந தொடித்ர? 

கரலி றட்டத்றதெடரண ட த்ற ரகரக் 

கரல்ரய்த் றட்டத்றன் தொனரம் கட்டம் அதரதைத்க 

யரக்கறரகவும் இண்டரம் கட்டம் டக்கக 
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யரக்கறரகவும் இதக்கும் றகனறல், இத்றட்டத்க 

இகடு உட்தட டக்கறன் தறரண குபங்களுடன் 

இகக்கும் றட்டங்கள் தொன்தணடுக்கப்தடுகறன்நணர 

ன்தது தற்நறக் கூந தொடித்ர? 

அத்துடன், களுகங்ககக டக்குடன் இகக்கும் 

றட்டத்க தொன்தணடுத்ரல், அப்தகுற க்கபது குடிலர்த் 

யககள் ரத்றன்நற, இத யதரகங்கள் உட்தட உத 

உவு உற்தத்றகளுக்கும் சறயற்தடுதுடன், இதெடரக 

உவு உற்தத்றறல் ன்ணறகநவு கரக்கூடி 

ரய்ப்தைக்களும் ற்தடும் ன்தரல் இத்றட்டத்க 

தொன்தணடுப்தற்குரற சரத்றப்தரடுகள் கரப்தடு 

கறன்நணர ன்தது தற்நறக் கூந தொடித்ர? 

தகரற குபத்றட்டம் ணக் கூநப்தடும் றட்டத்றன் ஊடரக 

தகரக்குகடரன், ரனரய்ப்தை உட்தட யலும் சறநற தோன்த 

குபங்ககப இகத்து அத்றட்டத்க உதரக்குன்தோனம் 

அன் தகரள்பகக் கூட்டுன் ஊடரகச் யசகரறக்கப்தடும் 

க லக றசரத்துக்கும் குடிலர் ங்கலுக்கும் 

தன்தடுத்றக் தகரள்பனரம். அத்துடன் இகடுக் 

குபத்துக்கு கரறப்தட்டதொநறப்தை ன்தறடத்றல் யலும் எத 

ரன் கக அகப்ததெடரக கக் கரனத்றல் லகச் 

யசறத்து ட்சறக் கரனத்றல் அகணப் தன்தடுத் தொடித்ம். 

ஆறதம், இத்றட்டரணது 2005-2006ஆம் ஆண்டுகபறல் றற 

யதரரகறணரல் ககறடப்தட்டிதக்கறன்நது. அயயம் 

ண்கடக்கல்னரத, குடதொதட்டிக்குபம், தரலிரத ஆகற 

தைற குபங்ககப இகத்து அற்நறன் தகரள்பபறகணப் 

தததக்கற அந் லக றசரத்துக்குப் தன்தடுத்து 

தெடரக அகண அதறறதத்ற தசய்னரம்.  

இத்கக பங்ககப யம்தடுத்துன்தோனம் 

ரழ்ப்தரக் குடரரட்டுக்கரண றர்கரனக் குடிலர்த் 

யககப் தர்த்ற தசய்ற்கு ஆய்வுகள் யற்தகரள்பப்தட 

யண்டும் ன்த யகட்டுக்தகரள்கறன்யநன்.  

இங்கு ன்ணரல் யகட்கப்தட்ட சறன யகள்றகள் லர்ப்தரசண 

அகச்சுக்குரறரக இதக்கறன்நதடிரல் தகப அகச்சர் 

வுப் யகலம் அர்கள் லர்ப்தரசண அகச்சதடன் 

கனந்துகரடி குநறத் றடத்க றகவுதடுத் யண்டும் 

ன்த யகட்டுக்தகரள்கறன்யநன். ன்நற.   

 

ගුණ යවුෆප හසකීම් ෙහසතා (නගය ්ැලසුම්  හසා ජල ්ම්ඳාදන 

අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்தம் 

லர்ங்கல் அகச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  

Water Supply) 
தகப சதரரகர் அர்கயப, தகப உதப்தறணர் 

டக்பஸ் யரணந்ர அர்கள் ரழ். குடரரட்டுக்கரண லர் 

றறயரகம் தற்நறத்ம் தகரறப் தறயசங்களுக்கரண லர் 

றறயரகம் தற்நறத்ம் எத லண்ட யகள்றக இங்கு 

தரடுத்ரர். யகள்றக்குள்யபய தறல்ககபத்ம் அடக்கற அர் 

இங்கு இகண தொன்கத்றதப்தரகத்ரன் ணக்குத் 

யரன்தகறன்நது.  

அண்கறல் இது சம்தந்ரக ட ரகர சகத ற்தம் 

தரரளுன்நத்கப் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந 

தறறறறகள், சறறல் சதோகப் தறறறறகள், ன்தகட 

அகச்சறன் அறகரரறகள் ஆகறயரர் கறபறதரச்சற ரட்டச் 

தசனகத்றல் லண்ட யம் கனந்துகரடித்ள்பரர்கள். 

அந்க் கனந்துகரடலின் தறன்ணறறல் இண்டு 

ரங்களுக்கு தொன்தை ரன் ன்தகட அகச்சறயன ஆசற 

அதறறதத்ற ங்கற அறகரரறகயபரடு கனந்துகரடித்ள்யபன். 

இன் அடிப்தகடறயன இகடுக்குபத்றலிதந்து ரழ். 

குடரரட்டுக்கு லர் ங்கும் றட்டத்கக் ககறடுற்கரண 

உத்யசம் துவும் இல்கன.  

ற்கரலிகத் லர்ரக - இகடக்கரனத் லர்ரக ஆசற 

அதறறதத்ற ங்கறறன் எதுக்கலட்கடப் தன்தடுத்ற 

கடல்லகச் சுத்றகரறத்து ரழ். குடரரட்டுக்கு ங்குகறன்ந 

தொற்சறககப தொன்தணடுத்துச் தசல்ற்கு ரங்கள் 

உத்யசறத்றதக்கறன்யநரம். இதந்ரலும், லங்கள் அநறந்தடி 

கடலிலிதந்து லகப் தததகறன்ந இடத்றலுள்ப லணர்கள் 

சம்தந்ரண எத தறச்சறகணத்ம் ழுந்றதக்கறன்நது. அந்ப் 

தறச்சறகண குநறத் சுற்நரடல் அநறக்கக கணத்றற் 

தகரள்பப்தட்டன் தறநகுரன் இக ரங்கள் 

அதொல்தடுத்துயரம்.  

அயயம்,  இகடுக்குபத்றலிதந்து லக ரழ். 

குடரரட்டுக்குக் தகரண்டுதசல்து சம்தந்ரக றசரறக 

பறடதொம் தறச்சறகண ழுந்றதக்கறன்நது. அர்ககபத் 

றதப்றப்தடுத்துற்கரகத்ரன் இந்க் கூட்டத்க ரங்கள் 

கறபறதரச்சற ரட்டச் தசனகத்றயன கூட்டிறதந்யரம்.  

கறபறதரச்சற ரட்டப் தரரளுன்ந உதப்தறணர்கள், ரகர 

சகத உதப்தறணர்கள் ல்யனரதம் இந் றடத்றயன 

றர்ப்தைக்கரட்டி தகறன்நரர்கள் ன்தக ரங்கள் கணத்றல் 

தகரண்டிதக்கறயநரம். இதந்ரலும், ல்னர அசறல் 

தறறறறககபத்ம் சறறல் சதோகப் தறறறறககபத்ம் 

றதப்றப்தடுத்ற இந் றடத்க அதொல்தடுத்துது 

சம்தந்ரக ரங்கள் தரடர்ந்தும் ஆரய்ந்து தகறன்யநரம். 

அயயம், தகரறப் தறயசத்றல் இதக்கறன்ந குபங்ககப 

எதங்கறகத்து குடிலர்த் றட்டத்றற்குப் தன்தடுத்துது 

சம்தந்ரகவும் லங்கள் குநறப்தறட்டீர்கள். லங்கள் 

குநறப்தறட்டரறரற அக லர்ப்தரசணத் றகக்கபத்றன் 

அங்கலகரத்துடன் தசய்ப்தடயண்டி றடங்கபரகும். 

அத்துடன், ங்களுகட லர் ங்கல், டிகரனகப்தைச் 

சகதறன் தரறசலனகணக்கு உட்தடுத்ப்தட யண்டி 

றட்டங்கபறல் என்நரக அதுவும் அகடரபப்தடுத்ப் 

தட்டிதக்கறன்நது ன்தகத்ம் கூநறக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்யநன்.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අනුය දිහනහඹ භළතිතුභහ. 

       
II 

 

අයලියගහස ේදදියවේ ප්රදර්ශ්නය ක  බුද්ධ 

ප්රිනොවට ිදදුව හසානිය  
அனரற ரபறககறல் கரட்சறப்தடுத்ற தைத்ர் சறகனக்கு 

ற்தட்ட யசம்  
DAMAGE TO BUDDHA STATUE DISPLAYED AT TEMPLE 

TREES 
 

ගුණ අනුය දි්ානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභි, සථහය ිශඹෝ 23(2) ඹටශත් ශභභ 
ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ ේඵන්ධශඹන් 
ඔඵතුභහට ශඵශවින්භ සතුතින්ත ශනහ. 
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ඳසු ගිඹ ශක් දිනශේ ශොශම ශෞතුහහයශේ ිදට 

අයලිඹව භන්දියඹ ශත ශන ඹන රද ඓතිවහිද බුද්ධ 

ප්රතිභහට අරහබවහි ිදදු වීභ ේඵන්ධශඹන් ඳළන නළී  ඇති 

ළටලුහරී තත්ත්ඹ පිළිඵ ශභභ බහශේ අධහනඹ ශඹොමු 

යනු ළභළත්ශතමි. 

ඳසු ගිඹ ශක් දිනශේ අග්රහභහතය ිර ි න අයලිඹව 

භන්දියශේ ඳළති ඳහකිසතහනශේ ිදට ළඩභ යන රද ර්ඥ 

ධහතු ප්රදර්ලනඹ වහ භහමී ප්රදර්ලනඹ කිරීභ වහ ශොශම 

ශෞතුහහයශේ ිදට අනුයහධපුය යුඹට අඹත් බුද්ධ ප්රතිභහක් 

රැශන ශොස ඇති ඵත්, ඹේ කිිද ශව තුක් ිහ එභ බුද්ධ 

ප්රතිභහ ශඳයී  ඊට අරහබවහි ිදදු වී ඇති ඵත් ජනභහධය ිිදන් 

ඳසු ගිඹ දහ හර්තහ ශහ. 

එභ අසථහශේ ආේඩු ඳහර්ලසශඹන් ඒ ේඵන්ධ ඳරීක්හ 

ය ඵළලීභ වහ මිටු ශදක් ඳත් ය ඇති ඵ ප්රහල වුණහ. 

එක් මිටුක් අග්රහභහතය හර්ඹහර ඳහර්ලසශඹන්ද, අශන 

ංසෘති අභහතයයඹහශේ ඳහර්ලසශඹන්ද ඳත් ය ඇති ඵත්, 

ඒහශේ ප්රතිපර ඉක්භින්භ භවජනතහට රඵහ ශදන ඵත් 

කිඹළවුණහ. එශවත් එභ ිදදුවීශභන් ති ශදට ළඩි හරඹක් ත 

වී ඇති නමුදු, ිදදු වශේ කුභක්ද ඹන්න ශවෝ ිදදු වී ඇති අරහබවහි 

පිළිඵ ිර ඳළවළදිලි කිරීභක් ශේ දක්හ ිදදුවී නළවළ. 

රු ථහනහඹතුභි, මීට ශඳයත් ශෞතුහහයඹ   බි දහරහ 

එහි තිබුණු ඓතිවහිද ඩු ඹක් අතුරුදවන් වුණහ කිඹරහ 

ප්රෘත්ති හර්තහ ශරහ තිබුණහ අඳට භතයි. න් ළ්ටශටක්ශේ 

නහටඹක් දිඹත් වුණහ. අහනශේදී උත්තයරුශොත් නළවළ; 

ඒ බහේඩ ටිත් නළවළ. ඒ හශේභ මීට ලින් අඳට භතයි 

ශෞතුහහයඹ සහබහි යනඹට රක් වුණහ. ඒ ිහත් ඹේ 

ශෞතු බහේඩරට වහි වුණහ. ඒ ිහ ශේ ශෞතුහහයශේ 

තිශඵන ජහති, ශඳෞයහණි බහේඩ ආයක්හ ය ළනීභ අඳ 

හශේත් කීභක් ශර රනහ,  රු ථහනහඹතුභි. 

ිශල ශඹන්භ ජහති ශෞතුහහයඹක් ඹනු මිර ශ 

ශනොවළකි පුයහසතු තළන්ඳත් ය ඇති සථහනඹක්. ඒ ිහභ 

ඕනෆභ යටක් ඒහශේ පුයහසතු ආයක්හ ය ළනීභ වහ ිශල  

අධහනඹක් ශඹොමු යනහ.  

එශවත් පුයහසතු ේඵන්ධශඹන් රංහශේදී ශේ අධහනඹ 

ව ආයක්හ එශරභ රළශබ්ද ඹන්න ළන ශභළි ිදදුවීේලින් 

ළ භතු යනහ. ඳසු ගිඹ ඳහරන හරශේ ජහති 

ශෞතුහහයශේ තිබුණු මිර ශ ශනොවළකි ඩුක් ඇතුළු 

බහේඩ කිහිඳඹක් ශොයහනු රළබුහ. එශවත් ඒ ේඵන්ධශඹන් 

"න් ළ්ටටහ" නළභළත්තහ  කි යුතු ඵ කිඹළවුණහ වළශයන්නට 

ළඵින්භ ිදදු වශේ කුභක්දළයි භවජනතහ ශේ න ශතක් දන්ශන් 

නළවළ. ඒ බහේඩ ශභොනහද, ිදද්ධ වුශේ ශභොනහද,  කි 

යුත්ශත් වුද කිඹරහ වුරුත් ශභොකුත් තභ දන්ශන් නළවළ.  

එශ භ ඳසු ගිඹ ිදදුවීභ ේඵන්ධශඹන්ද භවජනතහ තුශ 

ඇත්ශත් යහකරත්ඹක්. ිශල ශඹන්භ ටිනහ ශෞතු 

සතුක් ශෞතුහහයශඹන් ඵළවළය කිරීභ නීතයනුකරද ඹන්න 

ව එළි ඵළවළය කිරීභක් ිදදු ශ වළකි නේ ඒහශේ ආයක්හ 

පිළිඵ  කිඹන්ශන් වුද ඹන්න පිළිඵ ළටලුක් තිශඵනහ. 

ජහති ශෞතුහහයශේ ඇති පුයහසතු හුදු පුද්රශඹකුට, 

ආේඩුට අඹත් ශද් ශනොශයි. ඒහ යටට, ජහතිඹට අඹත් 

ේඳත්. එඵළින් ඒහ ේඵන්ධ තීන්දු, තීයණ ළනීශේදී ඵයඳතශ 

ශොඹහ ඵළලීභක් ිදදු ිඹ යුතු තිශඵනහ. එශවත් ශභභ ිදදුවීශේදී 

අනීති ශදඹක් ිදදුවී ඇති ඵත්, ඊට ිිද ක්රිඹහලිඹක් අනුභනඹ 

ශරී නළති ඵටත්, ශද්ලඳහරන ඵරඹ උඳශඹෝගී ය  ිමින් 

ශභභ බුද්ධ ප්රතිභහ රැශන ශොස ඇති ඵටත් ශතොයතුරු ඳශ වී 

තිබුණහ. ශේ තත්ත්ඹ තුශ ඳළන නඟින ඳවත ළටලුරට පිළිතුරු 

අදහශ අභහතයයඹහ ිිදන් බහ වමුශේ තඵනු ඇතළයි අශකක්හ 

යනහ.  

1. ශෞතුහහයශේ ිදට අයලිඹව භන්දියඹට රැශන ඹනු 
රළබ බුද්ධ ප්රතිභහ පිළිඵ ඓතිවහිද ශතොයතුරු 
ශර්ද? 

2. අදහශ ිදදුවීශේදී එභ ප්රතිභහට ිදදු වී ඇති අරහබවහි 
ශර්ද, ඊට  කි යුත්ශත් වුද? 

3. ශභභ ප්රතිභහ ඵළවළයට රැශන ඹහභට අනුභළතිඹ ඉ්ලරහ 
ඇත්ශත් වුරුන් ිිදන්ද, අය රඵහ දී ඇත්ශත් වුරුන් 
ිිදන්ද? 

4. අය රඵහ ළනීභකින් ශතොය රැශන ශොස තිශබ් නේ 
ඒ වුරුන් ිිදන්ද? 

5. ශභභ ිදදුවීභ ේඵන්ධශඹන් ඳත් යන රද මිටු ශදශහි 
හර්තහ ශභභ බහ වමුට ඉදිරිඳත් යන්ශන්ද? 

6. ඉදිරිශේදී ශභළ  ි ිදදුවීේ ශක්හ ළනීභ වහ 
අනුභනඹ කිරීභට අශකක්හ යන්නහ ව ක්රිඹහ භහර් 
ශර්ද? 

ශඵොශවොභ සතිතුයි, රු ථහනහඹතුභ .ි 

 
ගුණ එ ප්.බී. නාිශ්දන ෙහසතා (අංය්දතය කටයුතු  වය  

්ගවර්ධන හසා ්ග ප්කෘිනක කටයුතු  අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு  ஸ்.தற. ரறன்ண - உள்பக அலுல்கள், 

டயல் அதறறதத்ற ற்தம் கனரசர அலுல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 

Wayamba Development and Cultural Affairs) 

රු ථහනහඹතුභි, අනුය දිහනහඹ ඳහර්ලිශේන්තු 

භන්ත්රීතුභහශේ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශභශ යි. 

1. ක්රි.. 9න ිදඹට අඹත්, අනුයහධපුයශේ ශශවයර 
ිදරිඟශඵෝ පුයහණ ශශවය බිශභන් ශොඹහ න්නහ රද 
භහධි පිළිභ වන්ශ  නභකි. 

2.  බුදු පිළිභඹ ඳහදසථරශඹන් ලිසහ ශොස පිළිභශේ 
ඳද්භහනඹ ේ ඳටත්, ිදයසඳත දකුණු ඳටත් න ශ  
පිළිභ වන්ශ  ද භඟින් වීදුරු අ්ලභහරිඹ තුශභ රැඳී 
තිබිණි. ශභභ ිදයසඳත බුදු පිළිභඹට ි ය තිබී ඇත්ශත් 
එර බහිත ශ කිිදඹේ ඇරවීේ භහධයඹක් භඟි .ි ශභභ 
බුදු පිළිභඹ අයලිඹව භන්දියඹට ළඩභ යන රද්ශද්, 
බුද්ධ යලසමී ශක් රහඳඹට භහමී එහිදී ප්රදර්ලනඹ 
යනු රළබ ඳහකිසතහනශේ තක්ෂිරහ ශෞතුහහයශඹන් 
ළඩභ යනු රළබ ර්ඥ ධහතුන් වන්ශ රහට උඳවහය 
ලශඹන් තළන්ඳත් කිරීභටඹ.  

 ශන ඹන අසථහශේදීත් බුදු පිළිභශේ ිදයසඳත ඇරවීේ 
භහධයඹ දුර්ර වී තිබ ඵළේ ිරීක්ණඹ වී ඇත. ශභභ 
ිදයසඳත බුදු පිළිභඹ ිර්භහණඹ යන අසථහශේභ එඹට 
හත්තුය තිබ එක් ශනොශේ. එඹ ශනභභ ිර්භහණඹ 
ය එභ පිළිභ වන්ශ ට ඇරවීේ භහධයඹක් භඟින් 
ේඵන්ධ ය තිබී ඇත. 

 ඒ අනු, ශභභ පිළිභ වන්ශ ට ිදදු ව වහිඹ ශර 
දළක්ිඹ වළක්ශක් එභ පිළිභ වන්ශ ට ි ය තිබ 
ිදයසඳත ළරවී ශන් වීභයි.  එඹ ිදදුවී ඇත්ශත් අතීතශේ 
බහිත ය තිබ ඇරවීේ භහධයඹ ලක්තිශඹන් දුර්ර වීභ 
ිහ, එඹ අයලිඹව භන්දියශේ තළන්ඳත් ය තිබුණ 
අසථහශේ ිදදු ව සුළු ශරවීභකින් ිදයසඳත ළරවී 
ඹෆභකි .ි බිභට එරහ තිබ ඇතිරිලි නළත ස කිරීශේදී 
ශනොදළනුත්මින් ශභභ සුළු ශරවීභ ිදදුවී ඇති ඵළේ 
ිරීක්ණඹ න ඵළින්, ශේතනහත්භ ශ අරහබ 
වහිඹක් ශනොන ඵළින්, මීට කිිදශක්  කි යුතු ඹළයි 
ප්රහල කිරීභ හධහයණ ශනොශේ. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

3.  ශභභ පිළිභඹ ශෞතුහහයශඹන් ඵළවළයට ශන ශොස 
ප්රදර්ලනඹ කිරීභට ඉ්ලරහ ිදටින රද්ශද්, අග්රහභහතය 
හර්ඹහරඹ ිිද .ි එභ අයඹ රඵහ ශදන රද්ශද්, 
ංසෘති ිඹබහය අභහතයයඹහ වළටිඹට භහ ිිද .ි 

4. ඉවත 3 පිළිතුය අනු ඳළන ශනොනී . 

5. මු්ල අසථහශේදී අග්රභහතය හර්ඹහරඹ ිිදන් ශේ පිළිඵ 
ඳරීක්ණ මිටුක් ඳත්ය ඇති ඵළේ භහ ශත 
න්ිශේදනඹ වී ශනොතිබුණ ඵළින් භශේ 
අභහතයහංලශඹන් ශේ පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්ිඹ යුතු 
ඵ භහ ිිදන් තීයණඹ ය තිබිණි. නමුත්, අග්රහභහතය 
හර්ඹහරශඹන් ශේ පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්ශන ඵළේ 
දළන ළනීභට රළබීශභන් ඳසු එභ හක්ෂි මරහශ්ර ඳදනේ 
යශන ඳරීක්ණ ශදක් ඳළළත්වීභ අලය ශනොන 
ඵළින් භශේ අභහතයහංල මිටු ටයුතු යශන ඹෆභ 
අත්වළය දභන රදී. ඒ ශනුට අග්රහභහතය හර්ඹහරශේ 
ඳරීක්ණ මිටුට වහඹ දීභට තීයණඹ යන රදී. 

6. ශේ ේඵන්ධශඹන් අග්රහභහතය හර්ඹහරඹ ිිදන් ඳත්යන 
රද මිටු හර්තහ අනු න්න රද තීයණ පිළිඵ 
ඉදිරිශේදී එභ හර්ඹහරඹ ිිදන් භහ දළනුත් යනු රඵනු 
ඇත. ශශ ශතත්, ශභභ පිළිභ වන්ශ  ශේ න ිට 
ශොශම ජහති ශෞතුහහයශේ භළදිරි අං 3 හි භවජන 
ප්රදර්ලනඹ වහ තළන්ඳත් ය ඇත. 

7. ර්ඥ ධහතන් වන්ශ රහ ශභයටට ිශද්ලඹ ිදට ළඩභ 
යන අසථහක් ළි ිශල  අසථහ වළය ශභළි 
ශෞතු සතු ශෞතුහහයශඹන් පිටතට රැශන 
ශනොඹෆශේ ඳතින ශෞතුහහය ේමුති ඉදිරිඹටත් 
ඳත්හශන ඹෆභට ටයුතු කිරීභ. 

 

ගුණ අනුය දි්ානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභතිතුභි, ඳළවළදිලි වහ දීර්ක පිළිතුයක් රඵහ දීභ පිළිඵ  

ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ.  

රු ථහනහඹතුභි, ඓතිවහිදත්ඹ යහ ඳතින්ශන් ඒ 
අරන රද ශද්ත් ඇතුළු එහි තිශඵන ිදඹ්ලරත් එක් තභයි.  
රු ඇභතිතුභි, ඓතිවහිද බහේඩඹ අරහ තිශඵන ශදඹක්  
ශන් වුණහට ඳසු, නළත භ්ලටිශඵොන්ඩ් දහරහ ඇශරේහට ඒ 
ඓතිවහිද ටිනහභ ආයක්හ ශන්ශන් නළවළ. රු 
ථහනහඹතුභි, දළන් රු ඇභතිතුභහ කිඹන ඳරිදි නළත අඳට 
පුළුන්, "අශරේශොත් අශරේහභයි" කිඹරහ භ්ලටිශඵොන්ඩ් ටික් 
දහරහ අරන්න. වළඵළයි, ඒ හධහයණ නළවළ.  

රු ථහනහඹතුභි,  ශේ පිළිභ වන්ශ   දුර්ර ශර 
අරහ  තිබුණහ නේ,  සුළු ශරවීභදී ඳහ අනතුයක් ිඹ වළකි ඵ 
දළනශන තිබුණහ නේ, එළි පිළිභ වන්ශ  නභක් එතළින් 
පිටතට රැශන ඹෆභ ේඵන්ධශඹන් තභයි ප්රලසනඹ භතු න්ශන්. 
ශභොද, එළි දුර්ර ඇරවීභක් හිත ඒ පිළිභඹ තිශඵන ිහ.  
ඒ ිහ   අඩුභ තයමින්, ඹේ වහිඹට රක් ිඹ වළකි ඹළයි කිඹරහ 
වඳුනහ ශන තිශඵන බහේඩත් පිටතට රැශන ඹෆභට ඉඩ රඵහ 
ශනොදීශේ තීයණඹක් ඔඵතුභන්රහ ත යුතුඹ කිඹරහයි භභ 
හිතන්ශන්. 

 

ගුණ එ ප්.බී. නාිශ්දන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  ஸ்.தற. ரறன்ண) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 

භන්ත්රීතුභි, ඇත්ත ලශඹන්භ ශේ පිළිභ වන්ශ  ඒ 

සථහනශේ තළන්ඳත් ශ අසථහශේ අපි වුරුත් දළනශන හිටිශේ 

නළවළ, ඒ ිදයසඳත screw  ශනොය, අරහ තිශඵන ඵ. ශේ පිළිභ 

වන්ශ  කුඩහ වීදුරු showcase එක් ඇතුශශ  තභයි තිබුශේ. 

ශඳොඩි ශරවීභක් ිහ තභයි ශේ ශොට ඳළත්තට වළරිරහ 

තිශඵන්ශන්. නමුත්, ශේ පිළිභ වන්ශ  එළිඹට ළටිරහ නළවළ, ඒ 

showcase එ ඇතුශශ භයි තිබුශේ. ශේ පිළිභ වන්ශ  

ශඵොශවොභ ඳළයණි එක් ිහ ඒ අරන රද ද්රයර ිදදු ව 

ශේී භක් ිහ ඒ ශොට ළරශන්න ඇති කිඹරහ භභ ිලසහ 

යනහ.  භභ ඒ අසථහශේ එඹ ඵරන්න ගිඹහ. ශශ  ශතත්, 

ශේ පිළිභ වන්ශ  වරිසරහ නළත යක් ඒ ිධිඹටභ තළන්ඳත් 

ශහ. එශවභ යරහ අද ශේ පිළිභ වන්ශ  ප්රදර්ලනඹට තඵහ 

තිශඵනහ. 

 
ගුණ යනිල් ිශක්රෙිදගහස ෙහසතා (අ්ාොතයතුො ්හස ජාිනක 

ප්රිනඳ්වින හසා රර්ිකක කටයුතු අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சதம் யசற 

தகரள்கககள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் அகச்சதம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 

of National Policies and Economic Affairs)  

ඳහකිසතහනශේ තක්ෂිරහ නුය ිදට ර්ඥ ධහතුන් වන්ශ  

ළඩභ ශ අසථහශේදී, භභ තභයි ඒ මිටුශේ ප්රධහනත්ඹ 

ත්ශත්. ඳහකිසතහනශඹනුත් ඉ්ලලීභක් ශහ, රංහශේ 

ශෞතුහහයශඹනුත් ශඵෞද්ධ ප්රතිභහක් ශවෝ ඒ වහ භහන ශදඹක් 

ප්රදර්ලනඹට තිඹන්න කිඹරහ.  

ඒ අනු පිළිභඹක් රඵහ ළනීභට භශේ හර්ඹහරශඹන් රු 
ංසෘති ටයුතු ඇභතිතුභහශන් ඉ්ලලීභක් ශහ. 
ශෞතුහහයශේ ිරධහරින් ඒ වහ ශේ පිළිභඹ නේ යරහ 
තිබුණහ. ඒ පිළිභඹ ශන එද්දී ිදයසඳත අරහ තිශඵන ඵ 
දළනශන හිටිශේ නළවළ. ඒ  ිහ තභයි ශේ පිළිභඹට වහි ිදද්ධ 
වුශේ. ඇත්ත ලශඹන්භ රු භන්ත්රීතුභහ කිඹපු ළදත් 
හයණඹක් තිශඵනහ. ඒ අනු, මීට ඳසශ  ඒ ිධිඹට අරහ 
තිශඵන ශෞතු බහේඩ ළන ශනභ රළයිසතුක් වදන එ 
ශවොයි. නළත්නේ ඉදිරිශේදීත් ශභළි ප්රලසන ඇතිශන්න පුළුන්.  
භභ හිතන ිධිඹට ිටින් ිට ශෞතුහහයශේ තිශඵන එ එ 
බහේඩර ඹේ ඹේ ශොටසර ශභළි ඇරවීේ යරහ 
තිශඵනහ. ඉතින් අපි ඒහ දළනන්න ඕනෆ. අපි ආඳසු ඒ බුදු 
පිළිභඹ ශෞතුහහයඹට ශිහින් දුන්නහ. ඇත්ත ලශඹන්භ  
ශභළි ක්රිඹහ ඕනෆභ යට ිදද්ධ ශනහ. ශෞතුහහයඹකින් 
ශෞතු සතුක් ශනළ්ලරහ ආඳසු ඒ ශෞතුහහයඹටභ 
ඵහය ශදනහ. නමුත් රංහශේ තිබුණු ක්රභඹක් වළටිඹට, 
ශෞතුහහයශඹන් ශන ගිඹහට ඳසශ  ආඳසු ශෞතුහහයඹට 
ඵහය දුන්ශන් නළවළ. ඒ බහේඩ ශොශව  ගිඹහද කිඹරහ දන්ශන්ත් 
නළවළ. "න්ළ්ටටහ" හශේ අඹ තභයි ඳසු ගිඹ හරශේ 
ශෞතුහහයශේ ශෞතු බහේඩ ශන ගිහින් තිබුශේ. ඒ ක්රභඹ 
දළන් ිදද්ධ ශන්ශන් නළවළ. අපි ශෞතුහහයශඹන් ත්ත ෆභ 
බහේඩඹක්භ නළතත් ඵහයදීරහ තිශඵනහ.  අපි ඒ බහේඩ ආයක්හ 
යන්න ඕනෆ. ංසෘති ඇභතිතුභහත්, අධයහඳන ඇභතිතුභහත්, 
දළන් පුයහිදයහ ළඩ ටයුතු යන භන් ශෞතුහහයඹ ආයක්හ 
යන්නත් ළඩ යශන ඹනහ. ඒ හශේභ ජහති 
ශෞතුහහයඹ ව ජහති රහබන වහ එ භේඩරඹක් 
ඇති යන්නත් ටයුතු යශන ඹනහ. දළනට එ එ 
ිරධහරින් ිතයයි ශේ ආඹතන ඳහරනඹ යන්ශන්. ඒ භේඩරඹ 
ඹටශත් ශේ ආඹතන ඳහරනඹ යන්නත් දළන් අපි හේඡහ 
යශන ඹනහ.  

 
ඳාර්ලිවම්්දතු කටයුතු පිළිබ කායක ්ංා රැ්පවීෙ 
தரரளுன்ந அலுல்கள் தற்நற குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2016 ජුි භ 09 න බ්රවසඳතින්දහ, එනේ අද දින අඳය බහ 

1.30ට ඳහර්ලිශේන්තු ටයුතු පිළිඵ හය බහශේ රැසවීභක් 

651 652 

[රු එස.බී. නහින්න භවතහ] 



2016  ජුි 09 

භහශේ ිර හභයශේදී ඳළළත්වීභට ිඹමිත ඵළින්, ඊට වබහගි 

න ශර රු භි භන්ත්රීරුන් ිදඹලු ශදනහටභ ශභයින් 

දළනුේදීභට ළභළත්ශතමි.      

මීශඟට,  අද දින නයහඹ ඳත්රඹට අනු, මුද්ල අභහතය රු යි 

රුණහනහඹ භවතහට එශයහි ිලසහබං ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

කිරීභ.  

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 

 
මුද්ල අභහතයයඹහ ශශයහි ිලසහ 

බංත්ඹ 
றறகச்சர் லரண  ம்தறக்ககறன்க 
VOTE OF NO CONFIDENCE ON MINISTER OF 

FINANCE 

 
[ප.බහ. 10.00] 

 
ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභි, ඒහඵද්ධ ිඳක්ශේ අඳ ිදඹලු ශදනහ 

ිිදන් අත්න් යන රද මුද්ල අභහතය යි රුණහනහඹ භවතහට 

එශයහි ිලසහ බං ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් යනහ. ශභභ 

ශඹෝජනහශේ ඉංග්රීිද ව ශදභශ ඳරිර්තන වළන්හඩ් හර්තහට 

ඇතුශත් යන ශර භහ ඉ්ලරහ ිදටිනහ. 
 

"රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ   

රු ඩරස අරවකශඳරුභ භවතහ   

රු හසුශද් නහනහඹක්හය භවතහ   

රු චභ්ල යහජඳක් භවතහ   

රු භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භවතහ   

රු හමිණී ශරොකුශේ භවතහ   

රු භහින්ද ඹහඳහ අශබ්ර්ධන භවතහ   

රු උදඹ ප්රබහත් ේභන්පිර භවතහ 

රු ිජිත ශබ්රුශොඩ භවතහ  

රු ිභරවීය දිහනහඹ භවතහ    

රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ   

රු එස. සී. මුතුකුභහයණ භවතහ   

රු තහය ඵහරසරිඹ භවතහ   

රු ශලවහන් ශ භිදංව භවතහ   

රු ශශවලිඹ යඹුක්ළ්ලර භවතහ   

රු න ශව යත් භවතහ   

රු ිදිදය ජඹශොඩි භවතහ   

රු පිඹ්ල ිලහන්ත ද ිද්ලහ භවතහ  

රු ංචන ිශේශ ය භවතහ   

රු ඉන්දි අනුරුද්ධ ශව යත් භවතහ   

රු ශ්රිඹහි ිශේික්රභ භවත්මිඹ   

රු සී. බී. යත්නහඹ භවතහ   

රු එස. ශප්ර භයත්න භවතහ  

රු ජඹන්ත භයවීය භවතහ  

රු ශරොවහන් යත්ත්ශත් භවතහ 

රු ටී. යංජිත් ද ශොයිහ භවතහ  

රු ඳද්භ උදඹලහන්ත ගුණශ ය භවතහ  

රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ 

රු (වදය) යශේස ඳතියණ භවතහ 

රු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ  

රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ  

රු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද ිද්ලහ භවතහ  

රු කුභහය ශ්ලභ භවතහ 

රු චන්ද්රිදරි ජදීය භවතහ 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ,- මුද්ල අභහතය රු යි රුණහනහඹ 

භවතහට එශයහි ිලසහ බංත්ඹ,- ආේඩුක්රභ යසථහශහි 148 ළි 

යසථහට අනු, යජශේ මුද්ල ටයුතු පිළිඵ පර්ණ ඵරඹ ඳහර්ලිශේන්තු 

තුන ඵළින් ද, යහජය මරය ශභනහයණශඹහි රහ ප්රධහනතභ උඳයණඹ 

න හර්ෂි අඹළඹ ශ්ලනඹ ශභභ උත්තරීතය බහට ඉදිරිඳත් නිට, 

ඉතහ ිසතයහත්භ, ිිිද බහඹකින්, උඳරිභ ිලසහඹ රැ  ශන ඳරිදි, තය 

ශර ඉදිරිඳත් කිරීභ මුද්ල අභහතයයඹහශේ ප්රධහනතභ යුතුභ වහ කීභ 

න්ශන් නමුදු, 2016 අඹළඹ ශ්ලනඹ ේභත කිරීශේදී මුද්ල අභහතයයඹහ, 

දුර්ිරඳණඹක් තුළින් ඳහර්ලිශේන්තු වහ භවජනතහ ශනොභඟ ඹහ එකී 

අඹළඹ ශ්ලනඹ හුදු ප්රරහඳඹක් ඵට ඳත් ශ ඵළින් ද;  

යශටහි භසත ිභවුභ, ආදහඹේ, ශ හ ියුක්තිඹ, මිර භ්ටටේ, ශවුේ 

ශල ඹ, ඉතුරුේ වහ ආශඹෝජන ළි හර් ආර්ථි ිචරයඹන් ශශයහි 

ඵයඳතශ වහිය ඵරඳෆේ ඇතිශොට, භසත ආර්ථිඹභ මුළුභින්භ 

ිනහලඹ යහ ශන ඹමින්, හිතුක්හරී, අනභය වහ අත්තශනෝභති යහජය 

මරය ශභනහයණ ප්රතිඳත්තිඹක් අනුභනඹ යන ිහශන් ද; 

ශ්රී රංහ රුපිඹර දිගින් දිටභ අප්රභහණඹ ශමින් ආනඹන 

උද්ධභනහරී පීඩනඹක් ර්ධනඹ න අතය, යට තු ිර ිශද්ල ංචිත ඉතහ 

දරුණු ශර ඳවත ළටීශභන්, ආර්ථිඹ ඳභණට ඩහ යත්වී, අදහනේ වත 

තත්ත්ඹක් ිර්භහණඹ වී ඇති ඵළින් ද; 

සවරී ණඹ ශශ්ර ණිත කිරීශේදී (ච්ේ ශර්ටිං) ශ්රී රංහ B+ 

ිශඹෝධහත්භ (ෘණ) තත්ත්ඹට ශශ්ර ණිත වීශභන්, ශ්රී රංහට ණඹ 

ශවීභට ඇති වළකිඹහ පිළිඵ අදහනේ තත්ත්ඹට යට ඇද දභහ ඇති 

ශවයින් ද; 

2016ක් ව ජනහරි 30 දින, “දිනමිණ” ජහති පුත්ඳශතහි මු්ල පිටුශහි 

මු්ල පුතින්, "ආේඩුශේ මරය ප්රතිඳත්තිඹ පිළිඵ ඳළවළදීභක් - ිශද්ශීඹ 

ආශඹෝජයින් ශභයට ඵළංකුර ශඩොරර් බිලිඹන 1.2ක් තළන්ඳත් යරහ" 

ඹනුශන් මුද්ල අභහතයයඹහශේ ප්රහලඹක් ශරොපුයහ ප්රචහයඹ ශොට ඇති 

නමුදු දළළන්ත ිිභඹ ප්රහවඹක් ඵළංකු තුශට රහ ශනොආ ඵ මරය වහ ඵළංකු 

ශශශ ශඳොශ වන් යන ඵළින් ද;   

"භහින්දශේ ආේඩු ත් ත ශෝටි රක්ඹට ළඩි ණනක් 

ගිණුේත වී නළති" ඵ මුද්ල අභහතයයඹහ ිශල  ප්රෘත්ති හේඡහක් 

ඳත්හ යන රද ඵයඳතශ ප්රහලඹ භඟින් යහජය මරය ශභනහයණ 

(කීේ) ඳනශත් ිධිිධහන, දළනුත් ශවෝ ශනොදළනුත් ඩ ශොට ඇති 

ඵළින් ද;  

මුද්ල අභහතය රු යි රුණහනහඹ භවතහ පිළිඵ ශභභ රු බහශේ 

ිලසහනීඹබහඹ ේපර්ණශඹන්භ ශනොභළති ඵළින්, තදුයටත් මුද්ල 

අභහතයයඹහ ිිදන් එභ ධයශේ ටයුතු කිරීශේ වළකිඹහ පිළිඵ ිලසහඹ 

බං වී ඇති ඵට ශභභ ඳහර්ලිශේන්තු ශඹෝජනහ ේභත යයි." 

 

වයෝජනාවේ වදෙ  ඳරිවර්තනය 
தறயகறணது றழ் தரறததர்ப்தை 

TAMIL TRANSLATION OF THE MOTION 
 

தகௌ றயணஷ் குர்ண 

தகௌ டனஸ் அகப்ததத 

தகப ரசுய ரரக்கர 

தகௌ சல் ரஜதக்ஷ 

தகௌ யறந்ரணந் அலுத்கயக 

தகௌ கரறணற தனரக்குயக 

தகௌ யறந் ரப்தர அயதர்ண 

தகௌ உ தறதரத் கம்ன்தறன 

தகப றஜற யதததகரட 

தகௌ றனவீ றசரரக்க 

தகப ஜரணக க்கும்தை 

தகப ஸ்.சல. தொத்துகுர 

தகௌ ரக்க தரனசூரற 

தகப தசயரன் யசசறங்க 

தகௌ தகதயலி ம்தைக்தல்ன 

தகப கணக யயத் 

தகௌ சறசற ஜதகரடி 

தகௌ தறல் றசரந்  சறல்ர 

தகௌ கஞ்சண றயஜயசக 

653 654 



ඳහර්ලිශේන්තු 

தகௌ இந்றக அததத் யயத் 

தகப (றதற) ஸ்ரீரற றயஜறக்கற 

தகௌ சல.தற. த்ரக்க 

தகௌ ஸ். தறயத்ண 

தகௌ ஜந் சவீ 

தகப தனரயரன் த்த்ய 

தகப ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர 

தகௌ தத் உசரந் குயசக 

தகௌ சரலிந் றசரரக்க 

தகப (கத்ற கனரறற) யஷ் தற 

தகௌ யஜரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து 

தகௌ வீகுர றசரரக்க 

தகப தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர 

தகௌ குர தல்க 

தகௌ சந்றசறநற கஜல 

தகப தந்துன குர்ண,- றறகச்சர் தகௌ ற 

கதரரக்க லரண ம்தறக்ககறன்க,- அசறனகப்தறன் 

148 ஆது உதப்தைகறன் தறகரம் அச றற டடிக்கககள் 

லரண தொழுகரண அறகரத்க தரரளுன்நம் 

தகரண்டுள்பணரலும், அச றற தொகரகத்துத்றன் 

தறரணரண கதறரண தடரந் வு - தசனவுத் றட்ட 

அநறக்ககறகண இந் உரற சகதக்கு சர்ப்தறக்ககறல், றகவும் 

றதரக, தபறப்தகடத்ன்கத்டன், உரற ம்தறக்ககறகண 

ற்தடுத்தும் ககறல் உண்கரண றத்றல் சர்ப்தறப்தது றற 

அகச்சரறன் தறரண கடகத்ம் ததரதப்தைரக 

கரப்தட்டயதரறலும், 2016 வு-தசனவுத் றட்ட அநறக்ககக 

றகநயற்தககறல் றற அகச்சர், நரண தபறக்கரட்டல் 

தோனம் தரரளுன்நத்கத்ம் ததரதுக்ககபத்ம் நரண றறல் 

இட்டுச்தசன்த, குநறத்  வு - தசனவுத் றட்ட அநறக்ககறகண 

ததயண ததரதபற்ந எத தறற்நனரக ஆக்கறத்ள்பணரலும்;  

ரட்டின் தொழுதரத் உற்தத்ற, தரணம், யகனரய்ப்தை, 

றகன ட்டங்கள், தசன்ற றலுக, யசறப்தைக்கள் ற்தம் 

தொலீடுகள் யதரன்ந  யதண்டப் ததரதபரர ரநறகள் 

தரடர்தறல் தரரற தரகரண ரக்கத்க ற்தடுத்ற, 

தொழுதரத்ப் ததரதபரரத்கத்ம் அறவுப் தரகறல் இட்டுச் 

தசன்த, தறடிரரண, தகறழ்வுத்ன்கற்ந, ரன்யரன்நறத் 

ணரண அச றற தொகரகத்துக் தகரள்ககறகணக் 

ககடப்தறடிப்தணரலும்; 

இனங்கக தௐதரய் தரடர்ச்சறரக தததற இநக்கத்துக்கு 

உள்பரகற, இநக்குறறன் லரண தவீக்க அழுத்ம் 

அறகரறப்ததுடன், ரட்டுக்குச் தசரந்ரண உத்றயரகதர் 

தபறரட்டு எதுக்குகள் தரரறபறல் வீழ்ச்சறகடரல்,  

ததரதபரரம் அபவுக்கறகரக ததக்கடிக்குள்பரகற, 

இடரணதரத றகனக உதரகறத்ள்பகறணரலும்; 

இகநகக் கடன் ப்தடுத்லின்யதரது (தறச் யடிங்) 

இனங்கக B+ றர்கந (கந) றகனறல் ப்தடுத்ப் 

தட்டுள்பகரல், இனங்ககறணரல் கடகணத் றதப்தறச் 

தசலுத்துற்கரண இலுக தரடர்தறல் ரட்கட ஆதத்ரண 

றகனகக்கு ஆபரக்கறத்ள்பகறணரலும்; 

2016 சணரற 30ஆந் றகற, றணறண யசற தத்றரறககறன் 

தொற் தக்கத்றல் கனப்தைச் தசய்றறல் “அசரங்கத்றன் றறக் 

தகரள்கக தரடர்தறல் றதப்ற - தபறரட்டு தொலீட்டரபர்கள் 

இந்ரட்டு ங்கறகபறல் தடரனர் 1.2 தறல்லிகண 

கப்தறலிட்டுள்பணர்" தம் றற அகச்சரறன் கூற்த உனகம் 

தரவும் றபம்தப்தடுத்ப்தட்டுள்பயதரறலும், தரரறபறல் 

தசனரற ங்கறகளுக்கு உட்தரய்ச்சப்தடறல்கன ண றற 

ற்தம் ங்கறச் சந்ககள் குநறப்தறடுறணரலும்; 

"யறந்றன் அசரங்கம் ததற்தக்தகரண்ட யலும் ஏர் 

இனட்சம் யகரடிக்கும் அறகரண தம் கக்குகபறல் 

இடப்தடறல்கன" ண றற அகச்சர் தசய்றரபர்களுடணரண 

றயசட கனந்துகரடலின்யதரது றடுத் தரதூரண 

கூற்நறணரல் அச றற தொகரகத்து (ததரதப்தைக்கள்) சட்டத்றன் 

ற்தரடுககப, யண்டுதன்யநர அல்னது அநறரயனர 

லநறத்ள்பகரலும்; 

றற அகச்சர் தகௌ ற கதரரக்க தரடர்தறல் இந் 

உரற சகத ம்தறக்ககறகண தொழுகரக இந்துள்பகரல், 

தரடர்ந்தும், அர் றற அகச்சர் தறக கறப்தற்கரண 

இலுக தரடர்தறல் ம்தறக்ககக இந்துள்பரர் ண இப் 

தரரளுன்நம் கததுகறன்நது. 

 
වයෝජනාවේ ඉගග්රීිද ඳරිවර්තනය 

தறயகறணது ஆங்கறன தரறததர்ப்தை 
ENGLISH TRANSLATION OF THE MOTION 

 
"Hon. Dinesh Gunawardena 
Hon. Dullas Alahapperuma 

Hon. Vasudeva Nanayakkara 

Hon. Chamal Rajapaksa 
Hon. Mahindananda Aluthgamage 

Hon. Gamini Lokuge 

Hon. Mahinda Yapa Abeywardena 
Hon. Udaya Prabhath Gammanpila 

Hon. Vijitha Berugoda 

Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka 
Hon. Janaka Wakkumbura 

Hon. S. C. Mutukumarana 

Hon. Tharaka Balasuriya 
Hon. Shehan Semasinghe 

Hon. Keheliya Rambukwella 

Hon. Kanaka Herath 
Hon. Sisira Jayakody 

Hon. Piyal Nishantha De Silva 

Hon. Kanchana Wijesekera 
Hon. Indika Anuruddha Herath 

Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

Hon. C. B. Rathnayake 
Hon. S. Premarathna 

Hon. Jayantha Samaraweera 

Hon. Lohan Ratwatte 
Hon. T. Ranjith De Zoysa 

Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera 

Hon. Salinda Dissanayake 
Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana 

Hon. Johnston Fernando 

Hon. Weerakumara Dissanayake 
Hon. Mohan Priyadarshana De Silva 

Hon. Kumara Welgama 

Hon. Chandrasiri Gajadeera 
Hon. Bandula Gunawardane, 

- Vote of No Confidence on the Hon. Ravi Karunanayake, Minister 

of Finance,- Whereas Parliament shall have full control over public 

finance in terms of Article 148 of the Constitution, and whereas in 
passing the 2016 budget, the Minister of Finance misled the Parliament 

and the general public through misrepresentation and made the budget a 

mere fabrication even though it is the primary duty and responsibility of 
the Minister of Finance to present the annual budget, the key instrument 

in the management of public finance, in a highly detailed manner with 

transparency, maximum credibility and accuracy when it is presented to 
this august Assembly;  

And whereas an arbitrary, inflexible and capricious public finance 
management policy is followed causing seriously damaging impact on 

the macro economic variables of the country such as the total output, 

income, employment, price levels, balance of payment, savings and 
investments, leading the entire economy towards total destruction; 
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And whereas an import inflationary pressure is building as the Sri 
Lankan rupee continues to depreciate and a vulnerable situation has been 

created with the overheating of the economy as a result of severe 

depletion of the official foreign reserves held by the country; 

And whereas Sri Lanka has been dragged into a vulnerable situation 

in relation to the debt repayment capacity of the country with the B+ 
negative outlook (minus) rating of Sri Lanka in the sovereign credit 

rating (Fitch Rating); 

And whereas the financial and banking market states that no 

massive influx of foreign exchange to the banks took place even though 

a statement made by the Minister of Finance published in the national 
newspaper “Dinamina” of 30th January 2016 on the front page with the 

headline “Pleased with the financial policy of the government - Foreign 

investors have deposited 1.2 billion dollars in local banks” has been 
given worldwide publicity; 

And whereas the Minister of Finance has intentionally or 
unintentionally violated the provisions of the Fiscal Management 

(Responsibility) Act through the serious statement “Over another 

hundred thousand crores taken by the Mahinda’s government has not 
been accounted”, made by holding a special press briefing;  

That this Parliament resolves that it has lost confidence in the 
competence of the Minister of Finance to function further in that office 

as the Minister of Finance, Hon. Ravi Karunanayake has totally lost 

credibility in this august Assembly." 

රු ථහනහඹතුභි, ශේ ශඹෝජනහට අත්න් ශ රු 
භන්ත්රීතුභන්රහ ඒහඵද්ධ ිඳක්ඹයි ිශඹෝජනඹ යන්ශන්. 
ඊශේ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු ආහයඹට ශභභ ිහදඹ 
ඳත්න්න අඳට ඵළරි ගිඹහ. භෆත ඉතිවහශේ ඳශමු යට 
තහක්ණි බි ළටීභක් ශව තුශන් ඳහර්ලිශේන්තු ිහද ්ල 
දභන්නට ිදදු වුණහ. මුද්ල ඇභතියශඹකුට ිරුද්ධ ශඹෝජනහක් 
ශනහපු අසථහ ඒ ේඵන්ධ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඳළළත්ශන 
ිහදඹ  ්ල දභන්නට ිදදු වුණු, ශරෝශේ එභ අසථහ 
ශභඹයි.  

රු ථහනහඹතුභි, අඹ ළඹ ශ්ලනඹ ඳහර්ලිශේන්තුට 
හිමි ඵරඹක්. නමුත් අඹ ළඹ ශ්ලනඹ ඉදිරිඳත්  කිරීශේදී 
ඳහර්ලිශේන්තු ශනොභඟ ඹහ, යට ශනොභඟ ඹහ තිශඵනහ.  
ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ංයහ ශ්ලන ිදඹ්ලර ළයදියි. යට 
 ඵංශොශරොත් තත්ත්ඹට ඳත් ය තිශඵන මුද්ල 
අභහතයයඹහශේ ක්රිඹහ රහඳඹ ශවලිදයවු කිරීභ අපි යට 
ශනුශන් ඉසට ශ යුතු හර්ඹක්.  

රු ථහනහඹතුභි, අපි ථි රළයිසතුක් දීරහ තිශඵනහ. 
අද දින රැසවීේ ඳළළත්ශන හර සීභහ තත් ඳළඹ 
ශදවභහයකින් දීර්ක ය තිශඵනහ.  ඒ අනු අඳට රළශඵන හර 
ශරහ  ළඩි ිඹ යුතුයි. ශභභ ශඹෝජනහට  අත්න් තළබ 
භන්ත්රීතුභන්රහට ථහ යන්න තිශඵන ශේරහශේ ළඩිවීභක් ිදදු 
ශනොය, ශේරහ භංශෝලරෆභක් ිදදු කිරීශේ උත්හවඹක් 
ඳතිනහ. භභ නහටුශන් කිඹනහ, ශේ භංශෝලරෆභ දළන් 
වළභ තළනභ ිදදු ශමින් ඹන ඵ. අශක බහේඩහහයශේ ිදට වළභ 
තළනභ භංශෝලරෆභ ිදදු ශනහ. ඳහර්ලිශේන්තුශේත්  අඳට 
ශන් ය තිශඵන ශේරහ දළන් භංශෝලර න්න වදනහ.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභි, භභ ඒ ළන ඳළවළදිලි කිරීභක් ශ යුතුයි.  

ශභහිදී භංශෝලරෆභක් ිදදු ශරහ නළවළ.  
 

ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ිදදු ශරහ තිශඵනහ. භභ - 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භට ඒ ළන ඳළවළදිලි යන්න ඉඩ ශදන්න, රු භන්ත්රීතුභි. 

 
ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභි,  ඒහඵද්ධ ිඳක්ඹ වළටිඹට අඳට  

ිනහඩි 120 හර ශේරහක් ශන් යන ශර ඉ්ලලීභක් භභ 

ඔඵතුභහට බහය දුන්නහ.  

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහ හඩිශන්න. භට ඒ ළන ඳළවළදිලි 

යන්න ඉඩ ශදන්න.  

 
ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ ථහ යන්ශන්  භශේ ශේරහශේ ශන්, ඔඵතුභහ භශේ  

හරඹ න්නයි  වදන්ශන්.  [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ වන් ශ ශදඹක් ළනයි භභ ඳළවළදිලි යන්ශන්.  

 
ගුණ ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී ිදටිවේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹතුභහ. 

 
ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අශක ශේරහ ශදන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ භභ වදරහ ශදන්නේ. රු බහනහඹතුභහ ථහ යන්න. 

 
ගුණ ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභි, භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ශේ 

ිලසහ බං ශඹෝජනහට අත්න් යරහ තිශඵනහ නේ  ිනහඩි 

120ක් ශදනහ. එතුභහ අත්න් යරහත් නළවළ. [ශකෝහ කිරීේ] 

භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ ශේ අත්න් යරහ 

නළවළ.  [ශකෝහ කිරීේ] 

657 658 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එක්ත් ජනතහ ිදවස න්ධහනඹට ිනහඩි 144ක් දීරහ 

තිශඵනහ. එයින් රු දිශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභන්රහශේ 

ේඩහඹභට  ිනහඩි 80ක් දීරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] අශනක් 

ප්රලසන භට ින්න ඵළවළ. ඳක්ශේ ප්රලසන භට ින්න ඵළවළ. 

ඒ තමුන්නහන්ශ රහ ඳක්ඹ ඇතුශශන් ිහ න්න.  

 

ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභි, භහ අද උශද් ඔඵතුභහශේ ිර 

හභයඹට ඇි්ලරහ අශක ථි භන්ත්රීරුන්ට රඵහ ශදන හර 

ශේරහශේ එතු ිනහඩි 120ක් ශර ස ශ අදහශ  රළයිසතු  

ඔඵතුභහටත්, භව ශ්ලේතුභහටත් බහය දුන්නහ.  අපි ඊශේ දිනශේත් 

ශේරහ ළඩි යශන තිබුශේ  ශේ ප්රලසනඹ ින්නයි. ඒ ිහ 

අශක ශේරහ භංශෝලර න්ශන් නළති ශන ඕනෆ තළනකින් 

ශේරහ රඵහ න්න. 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශේ දිනඹට ඩහ අද ශේරහ දීරහ තිශඵනහ.  

 

ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අශක ශේරහ භංශෝලර න්න එඳහ. 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තමුන්නහන්ශ රහට ඊශේ දිනඹට ඩහ අද ශේරහ දීරහ 

තිශඵනහ. 

 

ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ.  [ඵහධහ කිරීේ] අපි අත්න් යරහ ශේ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහ අද ශනහශේ නළත්නේ, ශභළි ශඹෝජනහක් අද 

නළවළ. ඔඵතුභහ ශේ ිධිඹට ටයුතු යන්න එඳහ. ශභළි ිලසහ 

බං ශඹෝජනහක් අද දින ශශනන්න ිදදු වුශේ,  අඹ ළඹ 

ශ්ලනඹ ඉදිරිඳත් කිරීශේදී යට වහ ඳහර්ලිශේන්තු යටපු යි 

රුණහනහඹ මුද්ල ඇභති ධුයශඹන් ඉත් කිරීභටයි. ඒ හශේභ 

ශේ යට තත් ප්රඳහතඹට වහ ිනහලඹට ශන ඹන එ අඩු කිරීභට 

ශවෝ  නත්හ ළනීභටයි. ශභළි අසථහ භන්ත්රීරුන්ට ථහ 

යන්න ශදන්ශන් නළත්නේ, ශේ යශ්ට - 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේරහ රඵහ ළනීභ ඔඵතුභන්රහ ඳක්ඹ භඟ ශබ්යහ න්න. 

ඒ ථහනහඹයඹහට අයිති ශදඹක් ශනොශයි.  

භට දීපු list එ භභ එක්ත් ජනතහ ිදවස න්ධහනඹට 

ඹළේහ. ඒ භට ඵහය න්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] කිිදභ 

ශද්ලඳහරන ඳක්ඹට භශේ ේඵන්ධඹක් නළවළ. ඒ ප්රලසන 

ඳක්ඹ ඇතුශශන් ශබ්යහන්න. ිනහඩි 144න් ිනහඩි 80ක් 

තමුන්නහන්ශ රහට දීරහ තිශඵනහ. ඒ තභයි එක්ත් ජනතහ 

ිදවස න්ධහනශේ භතඹ. 

ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු අග්රහභහතයතුභහ,  භහර්තු භහශේ ශේ බහ අභතද්දීභ, 

අග්රහභහතයතුභහ ඒ නත්හ ිහදඹක් ඉ්ලලුහ. ඕනෆ තයේ 

ශේරහ ශදන්නේ කිේහ. ශභොක්ද, රු ථහනහඹතුභි,  

ඔඵතුභහ ශේ යන්ශන්? අඳට රළශඵන ශේරහ ශදන්ශන් නළති 

ශභොක්ද ශේ යන්ශන්? නහටුදහඹයි. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එක්ත් ජනතහ ිදවස න්ධහනශඹන් රඵහශදන ශේරහ, 
රඵහශදන එයි භභ යන්ශන්. න්ධහනශේ ශරහ ඇතුශත් 
රළයිසතු භභ ශනොශයි වදන්ශන්. ඒ භට අයිති ශදඹක් 
ශනොශයි.  

 

ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ. ඔඵතුභහශේ අයිතිඹ. [ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අග්රහභහතයතුභහ. 
 

ගුණ යනිල් ිශක්රෙිදගහස ෙහසතා 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  

රු ථහනහඹතුභි, ථිඹන් 10 ශදශනක් නේ යරහ 
තිශඵනහ. රු ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ, රු භහින්දහනන්ද 
අලුත්භශේ භන්ත්රීතුභහ, රු ශයෝහිත අශබ්ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභහ, රු ශශවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභහ, රු ඵන්දුර 
ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ, රු දිශන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ, රු 
භහින්ද අභයවීය අභහතයතුභහ, රු භහින්ද භයිදංව අභහතයතුභහ, 
රු එස.බී. දිහනහඹ අභහතයතුභහ, රු (ආචහර්ඹ) යත් 
අමුණුභ අභහතයතුභහ ලශඹන් 10 ශදශනක් නේ යරහ 
තිශඵනහ.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භට එක්ත් ජනතහ ිදවස න්ධහනශේ රළයිසතු ශනස 

යන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අපි අත්න් යපු රළයිසතු ශනොශයි, රු අභළතිතුභහ 

කිශඹේශේ.  
 

ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ රළයිසතුශේ ඇභතිරු කී ශදශනකුශේ නේ වන් 

ශනහද? 
 

ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු අභළතිතුභහ කිශඹේශේ වුරු දුන්නු රළයිසතුක්ද? 
[ඵහධහ කිරීේ] 
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ගුණ යනිල් ිශක්රෙිදගහස ෙහසතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහශේ 

ඳක්ඹ ශභොක්ද? 

 

ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ. අපි ිඹභ ශ්රී රංහහයශඹෝ.[ඵහධහ 

කිරීේ] 

 
ගුණ යනිල් ිශක්රෙිදගහස ෙහසතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශේ බහ ඇතුශශ  තිශඵන්ශන් එක්ත් ජනතහ ිදවස 

න්ධහනඹ ිතයයි.  න්ධහනඹටත් භන්ත්රීරුන්ශේ නේ 10ක් 

තිශඵනහ. ශොශවන් ආහද භභ දන්ශන් නළවළ. නේ දවඹක් 

තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහශේ ථහ 

යශන ඹන්න.  

 
ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අපි ශශනන රද ශේ ශඹෝජනහට ශේ අසථහශේ අඳට හිමි 

ිනහඩි 120 රඵහ ශදන්න. රු ථහනහඹතුභහට ඉතහභ 

ශෞයශඹන් එඹ කිඹනහ.  

ශේ ආේඩුශේ ආර්ථි මරයභඹ ශභනහහරි ළඩ පිළිශශ 

ඹටශත් යට ඉතහභ අබහය ේඳන්න තත්ත්ඹට ඳත්ශරහ 

තිශඵනහ. 2016 ර්ඹ වහ 2015 ශනොළේඵර් භ 

ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් කිරීශභන් අනතුරු, ේභත යන රද 

අඹ ළඹ ශ්ලනශේ අන්තර්ත  ශඹෝජනහ ිදඹ්ලරභ ඳහශව  

ක්රිඹහත්භ කිරීභ අත්හිටුහ ශවෝ ංශලෝධනඹ ය තිශඵනහ. 

ඳහර්ලිශේන්තු ිිදන් අනුභත යන රද ආදහඹේ ව ිඹදේරට 

මුළුභින්භ ශනස න ශඹෝජනහ ඳහර්ලිශේන්තුශේ අනුභළතිඹකින් 

ශතොය ක්රිඹහත්භ කිරීභ ශේ න ිට ආයේබ ය ඇත. මුද්ල 

ඇභතියඹහට එශ  කිරීභට ඵරඹක් නළත.  ඳහර්ලිශේන්තු ඵරඹක් 

එශ  භංශෝලර ෆභට ද ආේඩුට අයිතිඹක් නළත. ආේඩුක්රභ 

යසථහශේ 148 න යසථහ අනු මුද්ල ඵරඹ හිමින්ශන් 

ඳහර්ලිශේන්තුටයි. ඒ ිහ ඳහර්ලිශේන්තුට ඇි්ලරහ, 

ංශලෝධනඹ යශන ටයුතු යන ඵට ඳහර්ලිශේන්තුට දුන් 

ශඳොශයොන්දු ිදඹ්ලර මුද්ල ඇභතිතුභහත්, ආේඩුත් අද 

උ්ලරංකනඹ ය තිශඵනහ. භභ දීර්ක අද ථහ යන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් නළවළ.  එ ඳළත්තකින් ශරෝ ඵළංකු 

ශදන ිර්ශද්ලඹන්, හර්තහන් අපි දන්නහ; යට දන්නහ; එඹ දළන් 

ශවළිදයේ වී තිශඵනහ.  

ශේ ආේඩු ඵරඹට ඳත් ව දශ  ිදට අපි ඉතුරු ය ගිඹ 

ිශද්ල ංචිතඹ ශේශඹන් අඩු ය  ශන ගිහි්ලරහ තිශඵනහ. 

[ඵහධහ කිරීේ] රුපිඹර ඵහ්ලදු යරහ තිශඵනහ.  රුපිඹර ඵහ්ලදු 

ශන ශේඹ චක්රඹක් ඵට ඳත්ශරහ. අශක අශත් තිබුණු ්ලලි 

අද රුපිඹර ශබ්යහ ළනීභ වහ ිිද යනහ. නමුත් ිිදයන 

ිිදයන ්ලලි ජරඹට දභපු ශදඹක් වළටිඹට අද ගිරහ ඵිදනහ. 

The Rupee is getting devalued at a rate and you all cannot 

prevent this crisis.  

රු ථහනහඹතුභි, IMF ශොන්ශද්ිද ශභොනහද කිඹරහ 
රු අග්රහභහතයතුභහ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් යරහ නළවළ. 
ඉදිරිඳත් යන රද අඹ ළඹ ශ්ලනඹ IMF එ ශනස යරහ 
තිශඵනහ. එභ ශොන්ශද්ිද මුද්ල ඇභතිතුභහ ඳහර්ලිශේන්තුට 
දුන්නහද?  ළබින්ට භේඩරඹට ඉදිරිඳත් ශ  ඳත්රිහ,  ළබින්ට 
භේඩරශේ ඇතිවුණ උද්ශකෝණඹකින් ඳසු  ඉ්ලරහ අසයශන, 
ආඳසු ශන එන රද ළබින්ට ඳත්රිහ පුළුන් නේ අද-  අශක යට 
ඳහහ දීරහ, ආර්ථිශේ ඵංශොශශොත්භ, ඵඩගින්න, ිරැකිඹහ 
ඇති යන ශේ IMF ශොන්ශද්ිද ඇතුශත් ශඹෝජනහ- 
ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් යන්න කිඹහ මුද්ල ඇභතිතුභහට අපි 
අභිශඹෝ යනහ. ඳහර්ලිශේන්තුට ඒ ඉදිරිඳත් යන්න කිඹහ 
රු අග්රහභහතයතුභහටත් අපි අභිශඹෝ යනහ. ශේ ිහ ළ්ට 
ඵද්ද අද ඳළටේ න චක්රඹක් හශේ. බින්දුට තිබුණු එ 15ට 
ඉවශ ගිහින් තිශඵනහ. 11ට තිබ ළ්ට ඵද්ද 15ට ව එඹට ත 
03ක් එතු ශහභ 18ට ළඩි වී තිශඵනහ. 

ශේ ිධිඹට ළ්ට ඵදු එතු ශහභ  වළභ ද්රයඹභ මිර ිදඹඹට 
30කින් ළඩි නහ. මුද්ල ඇභතිශේ ශේ නහඩේ ඵදුලින් 

භංශෝලරහයඹන්ට වහ ඳහතහර ශරෝඹට ේඵන්ධ අඹට 
ඳභණයි ිදඹඹට 30 රහබඹක් අයශන රංහශේ බිසනස 

යන්න පුළුන් ශන සශන්. ශේ ශභෝඩභ, අද - the Chamber of 

Commerce has come up condemning what you all are doing 
openly and you sit ignoring the Chamber of Commerce. අපි 

ශේ හයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. ශභොද, භව ජනඹහශේ ය භතටයි 
ශේ ඵදු ඵය දහරහ තිශඵන්ශන්. ශේ ය ශ්ට ළඩි ශදනහ ශොවීන්, 

ේරුන්, සුළු යහඳහයර ියතශරහ එදිශනදහ විිහ 
ඳත්හශන ඹන හභහනය මිිසසු . ආේඩුශේ හර්තහ අනුභ 

ශඳශනනහ, ආේඩුශේ ශේ ළඩ පිළිශශ ිහ සුළු යහඳහය 

5,000ට ළඩි ප්රභහණඹක් හ දභහ තිශඵන ඵ. සුළු යහඳහය 
5,000ට ළඩි ප්රභහණඹක් ශේ නශොට ළසී ශොස තිශඵනහ. 

ශේ ආර්ථි අර්බුදඹ උත්න්න න අසථහශේදී මුද්ල ඇභති 
යන්ශන් ශභොක්ද? මුද්ල අේචු වනහ. මුද්ල අේචු වන්න 

පුළුන් ප්රභහණඹක් තිශඵනහ. ප්රභහණඹ ඉක්භරහ මුද්ල අේචු 
ළසීශභන් උද්ධභනඹ ළඩි ශනහ. The crisis signal came two 

weeks ago - the negative cash flow of the Treasury. ශේහශේ 

වංන්න ශදඹක් නළවළ. ශේ පිළිඵ දළන් IMF හර්තහශේ 

වන්ශරහ තිශඵනහ. කිඹරහ ඵරන්න.  There is a negative 

cash flow. The Hon. Minister of Finance sits here. He thinks 

that he can mislead Parliament and the country. But, I want 

to warn the Hon. Prime Minister and his Government; he 

may want to rule, but the country is going into an economic 

chaos. We will not be able to face the monetary crisis that is 

being propelled on us by the IMF and this Minister of 

Finance. Hon. Speaker, if you take examples from other 

countries which followed this prescription, you will see that 

they are all in chaos today; their economy is also in chaos; 

pensions are being withdrawn and people are being laid off 

in hundreds of thousands in those countries which followed 

this dictate.    
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහට රළබී ඇති හරඹ අහන ශේශන එනහ.  

ඔඵතුභහට මිිත්තු තුනක් ළඩිපුය රඵහ දුන්නහ, භභ disturb යපු 

ිහ. දළන් ඔඵතුභහ ථහ අන් යන්න . 
 

ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශත්ල මිර ේඵන්ධශඹන් අඳට තිබුණු ඵය අඩු වුණහ, ඒශන් 

හිදඹක් ත්තහ. නමුත් ඒ ්ලලි ෆහ. දළන් ශත්ල මිර ඉවශ 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

නඟින්න ඳටන්ශන තිශඵනහ. ඒ ිහ ශේ නහඩේ තන්දය 

නත්රහ, ශේ යශ්ට හභහනය ජනඹහශේ යට ඵදු ඵය ඳටන්ශන් 

නළති, දවස ණන්, රක් ණන් ජනඹහ යසහලින් ඉත් 

යන්න වදන ළරළසභ නත්න්න. අපි ආේඩුට කිඹනහ, 

ඔඵතුභන්රහට යට ශි ඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත්ශරහ 

තිශඵන ඵ. භශේ ථහශේදී භභ ආර්ථිඹ ළන න්ති කීඳඹක්  

වන් ශහ.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහත යන්න. 

 

ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ න්ති කීඳඹ ඇතුශත් ශ්ලනඹ වළන්හඩ් හර්තහට 

ඇතුශත් කිරීභ වහ භහ ්ංාගත* යනහ. තත් යට 

ය්ටටන්ශන් නළති, ඳහර්ලිශේන්තු ය්ට ටන්ශන් නළති, යට 

ඵංශොශරොත් යන්ශන් නළති, මුද්ල ඇභතිතුභහ ට ඉ්ලරහ 

අසශරහ ශදය ඹන්න කිඹරහ ිඳක්ඹ ශනුශන් භහ ඉ්ලරහ 

ිදටිනහ. 
 
*්ංාවම්්ය ෙත තබන ලද වල්ඛනය : 
  சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட கூற்த : 

  Statement tabled: 

"ශේ අතය 2016 අඹ ළඹට ඳදනේ ව ආර්ථි තත්ත්ඹද ශනස වී ඇත. 

ශ්රී රංහ භව ඵළංකුශේ 2015 අලුත්භ හර්ෂි හර්තහ අනු ආර්ථි 

ර්ධන ශේඹ ිදඹඹට 4.8 දක්හ අඩු වී ඇත. ශ හ ියුක්ති අනුඳහතඹ 

ිදඹඹට 4.6 දක්හ ළඩි වී ඇත. ජහතයන්තය ශත්ල මිර ණන් ශඩොරර් 90 

ඳභණ ිදට ශඩොරර් 40ට ඩහ අඩු භ්ටටභට අඩු වී තිබිඹදීද ශවුේ 

ශල ශේ ශශශ හිඟඹ 2014 ඳළති ශඩොරර් මිලිඹන 8,287 ිදට ශඩොරර් 

මිලිඹන 8,430 දක්හ ළඩි වී ඇත. 2014 ර්ඹ අහනශේදී ශඩොරයඹට 

රුපිඹ්ල 131.05ක් ව ිිභඹ අනුඳහතඹ 2015 ය අහනශේදී 145.06 

දක්හ අප්රභහණඹ වී ඇත.  

ශභභ අප්රභහණඹ ශව තු  ශොටශනභ යජශේ ණඹ රුපිඹ්ල බිලිඹන 

285කින් 2015 තුශ ළඩි වී ඇති ඵ 2015 භව ඵළංකු හර්තහ ශඳන්හ දී 

ඇති අතය, අඹ ළඹ ඵයද ළඩි වී ඇත. ශභභ තත්ත්ඹ තුශ ිශද්ල ණඹ 

රඵහ ළනීභ මුළුභින්භ නතය ශද ිිභඹ අනුඳහතශඹහි ඳත්නහ ශභභ 

ශීඝ්ර අප්රභහණඹ ිහ 2016 ර්ශේද අඹ ළඹට එතු න අතිශර් 

යහජය ණඹ ඵය ප්රභහණඹ රුපිඹ්ල බිලිඹන 300 ඉක්භන ඵ ිද්තුන්ශේ 

භතඹ වී ඇත." 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ. 

 
[ප.බහ. 10.13] 

 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභි, මුද්ල අභහතයතුභහට එශයහි ඉදිරිඳත් 

ශ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ඒහඵද්ධ ිඳක්ඹ ශනුශන් භහ 

සථිය යනහ. ඒ හශේභ රු දිශන්ස ගුණර්ධන ඒහඵද්ධ 

ිඳක්ශේ නහඹතුභහ ඉදිරිඳත් ශ ශඹෝජනහ නහථ කිරීභ 

වහ අලය රුණු කීඳඹක් දක්න්න භභ ඵරහශඳොශයොත්තු 

නහ.  

රු ථහනහඹතුභි, ආේඩුක්රභ යසථහශේ 148ළි 

යසථහ අනු මුද්ල පිළිඵ ේපර්ණ ඵරඹ ශේ රු බහට 

ඳළශයනහ. යට ළබින්ට භේඩරශේ තිශඵන ඉතහභ ළදත් 

අභහතය ධුයඹ මුද්ල අභහතය ධුයඹයි. ිදවිදන් ඳසශ  ශේ.ආර්. 

ජඹර්ධන මුද්ල අභහතයතුභහශේ ිදට  කි යුතු මුද්ල 

අභහතයරු යහියඹක් ශේ රු බහට ඳත්ශරහ ජනතහ 

ශනුශන් ඉතහභ කීශභන් තභන්ශේ යහජහරි ශොට ඉසට 

ශහ. 1980 ණන්රදී ශනත් අඹ නළති ජනහධිඳතියඹහභ 

මුද්ල අභහතයහංලශේ කීේ ඵහය ත්තහ. ඒ අනු ඩිංගිරි ඵේඩහ 

ිශේතුං හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ, චන්ද්රිහ ඵේඩහයනහඹ 

කුභහයතුං හිටපු ජනහධිඳතිතුමිඹ, භහින්ද යහජඳක් හිටපු 

ජනහධිඳතිතුභහ මුද්ල අභහතයරු ලශඹන් ටයුතු ශහ. 

මුද්ල අභහතයතුභහ ශේ රු බහට ශශනන අඹ ළඹ 

ශ්ලනඹ භඟින් යට ිභළවුභ, ආදහඹභ, ශ හ ියුක්තිඹ, මිර 

භ්ටටභ, ශවුේ ශල ඹ, ඉතුරුේ, ආශඹෝජනඹ ඇතුළු ිදඹලුභ 

ක්රිඹහන් ශශයහි දළළන්ත ඵරඳෆභක් ඇති යනහ. යශ්ට 

ජනතහශේ විිතරටත්, ඔවුන්ශේ මුළු භවත් විිත ශනස කිරීභ 

වහත්  අදහශ ශද් කිරීශේ කීභ ඳළශයන්ශන් මුද්ල 

ඇභතියඹහටයි. එභ ිහ ිදවිදන් ඳසශ  2009 න ශතක් 

රංහශේ මුද්ල ඇභතිරු රංහශේ ආර්ථිශේ ර්ඹ 

ටිනහභ ළඩි යරහ තිබුශේ ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 

25යි. 2009 න ශතක් යුද්ධඹක් ඳළතුණහ. ආර්ථිශේ ටිනහභ 

ළඩි කිරීභ වහ දීර්ක හරඹක් යශ්ට ිසඳහදන ධහරිතහ ඳහිේචි 

යන්න පුළුන්භක් තිබුශේ නළවළ. එහි ප්රතිපරඹක් ශර 

2009න් ඳසශ  තභයි රළ ිදටි ආර්ථිඹ නළඟිටන්න ඳටන් 

ත්ශත්. ඒ අනු අපි 2014දී ආේඩු බහයශදන ශොට -යවුෂස 

වකීේ ඇභතිතුභහත් ඒ ආේඩුශේ ශොටසහයශඹක් ශර ිදටිඹහ.- 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 80 ටිනහභක් හිත ආර්ථිඹක් 

තභයි අපි බහය දුන්ශන්. ිදව රළබ දශ  ිදට 2009 න තුරු 

ආර්ථිශේ ර්ඹ ටිනහභ ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 

25යි.  

2014දී අපි ආේඩු බහයශදන ශොට ආර්ථිශේ ර්ඹ 

ටිනහභ ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 80යි. දළන් ඇශභරිහනු 

ශඩොරර් බිලිඹන 82යි. ඒ අනු යශ්ට  ි සඳහදනඹ ළඩි වුණහ. 

ආදහඹභ ළඩි වුණහ. ශ හ ියුක්තිඹ ළඩි වුණහ. ිරැකිඹහ අඩු 

වුණහ. ඉතිරි කිරීේ ළඩි වුණහ. ආශඹෝජනඹ ළඩි වුණහ. ශවුේ 

ශල  අර්බුදඹ අඩු වුණහ. ිශද්ල ංචිත ළඩි වුණහ. ය ට අලුත් භන් 

භහතට ශොස පිබිදීභක් ඇති වුණහ. ඒ ඵ මුද්ල අභහතයයඹහ 

2014 මුද්ල අභහතයහංලඹ ිකුත් ශ ශභභ හර්තහ භඟින් 

පිළිශන තිශඵනහ. 

2014 ර්ශේදී යශ්ට ිසඳහදනඹ ළඩි වුණහ, ආදහඹභ ළඩි 

වුණහ, ශ හ ියුක්තිඹ ළඩි වුණහ, ඉතිරි කිරීේ ළඩි වුණහ, 

ආශඹෝජනඹ ළඩි වුණහ, ශවුේ ශල  අතිරික්තඹක් ඇති වුණහ, 

ිශද්ල ංචිත ළඩි වුණහ, මුදශ්ල අඹ සථහය වුණහ, ණඹ ඵය අඩු 

වුණහ කිඹන ටි ශේ හර්තහ ශේ රු බහට ඉදිරිඳත් කිරීභ 

භඟින් එතුභහ පිළිශන තිශඵනහ. එතුභහ ශේ හර්තහ මුද්රණඹ 

ය දී තිශඵනහ. එහි මු්ල ශොට නළත භභ භශේ ථහට 

ඇතුළු යන අතය, ශ්රී රංහ භව ඵළංකු ිිදන් "ප්රතිඳත්ති ශඳය 

දළක්භ 2015" නමින් ිකුත් ය ඇති 2015 ර්ඹ න ිට 

රංහශේ ආර්ථිශේ ිදඹලුභ ිළයදි ංයහ දත්ත ඇතුශත් 

හර්තහ ශභතළන තිශඵනහ. භභ එභ හර්තහ ශේ රු බහශේ 

අශනකුත් භන්ත්රීරුන්ශේ දළන ළනීභ වහ ්ංාගත* යනහ. 
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[රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

——————————— 
* ලියිශල්ල ඉදිරිඳ්ව වනොකයන ලදී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 
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වළකි නේ එභ හර්තහ වළන්හඩ් හර්තහශේ ශොටක් ශර 

ඳශ යන ශරත් ඉ්ලරහ ිදටිනහ. අශක ආේඩු හරඹ තුශදී 

ශේ යශ්ට ඳළළති යුද්ධඹ ිභ ය ිදංවර, මුසලිේ, ශදභශ, ඵර්ර් 

කිඹන ිදඹලු ජහතීන්ට ිදවශ  හුසභ න්න අසථහ රළබිරහ 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ ිසඳහදන ධහරිතහ ළඩිශරහ, යට අලුත් 

ප්රශඵෝධඹට ගිහි්ලරහ, රංහශේ ආර්ථිඹ තුශ යහජය මරය 

ශභනහයණශේ ඩහත්භ හර්ඹක්භ යුඹ භහින්ද යහජඳක් 

මුද්ල අභහතයයඹහශේ යුඹයි කිඹරහ ංයහ දත්ත හිත ඔකපු 

ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන ටි භභ ශේ රු බහට ප්රථභශඹන් 

වන් යන්න ළභළතියි. 

ඊට ඳසශ  ශභොද ශශ ? දින ිදඹශේ ළඩ පිළිශශ ඉදිරිඳත් 

ශහ. එඹ ඉදිරිඳත් ශහට ඳසශ  යි රුණහනහඹ මුද්ල 

අභහතයතුභහ අඹ ළඹ ශ්ලනඹ ඉදිරිඳත් ශහ. ආදහඹභ, ිඹදභ, 

අඹ ළඹ හිඟඹ කිඹන ප්රධහන රුණු ටි එතුභහට අඹ ළඹ 

ශ්ලනඹ තුශ ිසචිත ආහයඹට ශභශවඹහන්න ඵළරි වුණහ. එහි 

ප්රතිපරඹ ශභොක්ද? 2015 අඹ ළඹ ශ්ලනශේ අඹ ළඹ ඳයතයඹ 

-වඩාම වැදගත් වවන්වන් අය වැය පරතරයයි.- සියයට 4.4යි. 

අවුරුද්ද ඉය ශන ශොට අඹ ළඹ ඳයතයඹ ිදඹඹට 7.4 දක්හ 

ළඩි වුණහ. දශ ජහති ිසඳහදනශේ ප්රතිලතඹක් ශර අඹ ළඹ 

ඳයතයඹ ිතයක් ිදඹඹට 3කින් ශනස වුණහ. ේපර්ණ අඹ ළඹ 

ඩහ ළටුණහ කිඹන එශක් දර්ලඹ තභයි ිදඹඹට 4.4ක් ඉරක් 

යපු අඹ ළඹ හිඟඹ ිදඹඹට 7.4ක් වීභ. එහි ප්රතිපරඹ ශභොක්ද? 

එතුභහ ශේ රු බහට කිේහ, "අේචු වන මුදර රුපිඹ්ල 

බිලිඹන 70ක්" කිඹහ. නමුත් රුපිඹ්ල බිලිඹන 292 මුදරක් අේචු 

ළහුහ. අේචු වපු මුද්ල ප්රභහණඹ 2014ට ඩහ ිදඹඹට 130කින් 

ළඩි වුණහ. එඹට කිඹනහ, යහජය මරය ටයුතුර ප්රහයණහත්භ 

ඵරඳෆභ කිඹරහ. රංහ ඉතිවහශේ මුද්ල අේචු ළහීභ ිදඹඹට 

130කින් ළඩිව එභ අඹ ළඹ ශ්ලනඹ 2015 අඹ ළඹ 

ශ්ලනඹයි. අේචු වරහ තිශඵන මුද්ලර ටිනහභ ත්ශතොත්, 

එඹ රුපිඹ්ල මිලිඹන 291,841ක් ශනහ. යශ්ට ඳවශට ළශටමින් 

තිබුණු උද්ධභන අනුඳහතඹ -මලි උද්ධභනඹ-  ිදඹඹට 4.5 දක්හ 

ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ණඹ ළනීභ රංහ ඉතිවහශේ ශනොව ිර 

ඳරිද්ශදන් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ිශද්ල ණඹ බිලිඹන 42.9 ිදට 

44.8 දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ශද්ශීඹ ණඹ බිලිඹන 40.9 ිදට 

44.3 දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. භසත යශ්ට ණඹ ඵය  බිලිඹන 

7,390 ිදට 8,503 දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. දශ ශද්ශීඹ 

ිසඳහදනශේ ප්රතිලතඹක් ශර යහජය ණඹ අනුඳහතඹ ිදඹඹට 70.7 

ිදට 76 දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහ.  

රු අග්රහභහතයතුභි, අශක යශ්ට මරය ඉතිවහශේ 

පුදුභවත ශනසවීභක් ිදද්ධ ශරහ තිශඵනහ. 2015 ජුි 

භහශේ 10න දහ ශ්රී රංහ ංර්ධන ඵළඳුේය -Sri Lanka 

Development Bonds-  ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 2.5 දක්හ 

අනුභත සීභහ ළඩි ය තිශඵනහ. Reserve Bank of India භඟින් 

බිලිඹන 1.5ක් අයශන හක්කුර තිශඵන ඒහත් භඟ එයින් 

400ක් ශහ තිශඵනහ.  ශේ ංචිතශේ මුදර තහහලි දහරහ 

තිශඵන්ශන්. සවරී ඵළඳුේය -Sovereign Bonds- ශදක් 

ිකුත් යරහ තිශඵනහ. ඒ ශදශන්  ඇශභරිහනු ශඩොරර් 

බිලිඹන 2.1ක් අයශන තිශඵනහ. එඹ අයශන තිශඵන්ශන් ගිි 

ශඳොලිඹටයි.  ඳශමු  එ, අයශන තිශඵන්ශන් ිදඹඹට 6.125 

ශඳොලිඹටයි. ශදන එ, අයශන තිශඵන්ශන් ිදඹඹට 6.85 

ශඳොලිඹටයි. ඒ ශඳොලී ප්රතිලතරටයි අයශන තිශඵන්ශන්. 

ශභශවභ අයශන තිශඵන ප්රභහණඹ ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 

6.6යි. IMF එශන් අඳ රඵහ න්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් 

හරි 6ට ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 1.1යි. ඒශන් 169යි 

වදිිදශේ රළශඵන්ශන්.  

2015 ර්ඹ තුශ ශ්රී රංහ ංර්ධන ඵළඳුේයලින් 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 2.5ක් අයශන තිශඵනහ. 

ඉන්දිඹහනු ංචිත ඵළංකුශන්  ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 1.5ක් 

අයශන තිශඵනහ. ඒශන් 400ක් ශේහ. සවරී 

ඵළඳුේයලින්  ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 2.1ක් අයශන 

තිශඵනහ. ඔක්ශෝභ ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 6.6යි. ශේ 

ිහ ඇති ශරහ තිශඵන ප්රතිපරඹ භව ඵළංකුශේ 2015  හර්ෂි 

හර්තහශේ 199න පිටුශේ ශභශ  වන් යනහ:  

"භසතඹක් ලශඹන් ත් ර 2015 ය තුශ දී ිශද්ල යවහය 

මුදලින් රඵහත් ශද්ශීඹ ණඹ ප්රභහණඹ 2014 ශර් ඳළති රුපිඹ්ල 

බිලිඹන 20.4 ිදට 2015 ශර් දී රුපිඹ්ල බිලිඹන 222.4 දක්හ ළරකිඹ 

යුතු ශර ළඩි ිඹ."  

භහ ශේ රු බහට කිඹන හයණඹ ශේයි. 2014 අවුරුද්ශද් 

ිශද්ල යවහය මුද්ලලින් රංහ ආේඩු ණඹ රඵහශන 

තිශඵන්ශන් රුපිඹ්ල බිලිඹන 20.4යි. 2015 අවුරුද්ශද්දී රුපිඹ්ල 

බිලිඹන 222.4ක් රඵහශන තිශඵනහ. ළඩිවීභ කීඹද? ිදඹඹට 

1,010යි. රංහ ඉතිවහශේ කිිදභ මුද්ල ඇභතියඹකු ර්ඹක් 

තුශදී ිදඹඹට 1,010 ළඩි වීභකින් ිශද්ල ණඹ අයශන ණඹ ඵය 

ළඩි යරහ නළවළ. එශවභ ශශනකු ඉන්නහ නේ, ඔකපු යරහ 

භට කිඹන්න, "ඔඵතුභහ කිඹන්ශන් ශඵොරු" කිඹහ. ශේ රුපිඹ්ල 

බිලිඹන 20.4 තභයි භහින්ද යහජඳක් හරශේ ිශද්ල යවහය 

මුදලින් ණඹ ශර අයශන තිශඵන්ශන්. ශේ ආේඩු ඹටශත් 

ශශ ශඳොශට ගිහි්ලරහ ගිි ශඳොලිඹට රුපිඹ්ල බිලිඹන 222.4ක් 

අයශන තිශඵනහ. ිදඹඹට 1,010 ළඩිවීභකින් ණඹ අයශන 

තිශඵනහ. මුළු ඳහර්ලිශේන්තු ශනොභඟ ඹනහ. යට ශනොභඟ 

ඹනහ. ජනහධිඳතිතුභහ ශනොභඟ ඹනහ. ශේ ිදඹ්ලර තුශ 

ආර්ථිශේ දරුණු නහඹ ඹෆභක් ිදද්ධ ශරහ තිශඵනහ. භහ ඒ 

පිළිඵ ංයහ දත්ත ඇතුශත් ශ්ලන  ්ංාගත* යනහ.  

අඹ ළඹ හිඟඹ මරයයණඹ වහ ව ප්රදහනරට ශභොද 

වුශේ? ප්රදහන -grants- කිඹන්ශන්, ආඳසු ශනොශිඹ යුතු ඒහයි. 

2009දී බිලිඹන 31ක් රළබුණහ. 2010දී බිලිඹන 25ක් රළබුණහ. 

2014දී  බිලිඹන 9යි රළබුශේ. 2015දී බිලිඹන 6යි රළබුශේ.   පිට 

යටින් රළබුණ- 

 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා (මුදල් අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க - றற அகச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  

රුණහය ළයදි ංයහ ශදන්න එඳහ.  [ඵහධහ කිරීභක්]  
 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භභ ශේ කිඹන්ශන් 2015 ඉරක්භ. 
 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒ තභයි භභ කිඹන්ශන්. ඔඵතුභහ කිේශේ 6යි කිඹරහ. ඒ 

ළයදියි. දහත් මුද්ල ඇභතියඹකුට- [ඵහධහ කිරීභක්]   

 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තමුන්නහන්ශ , තමුන්නහන්ශ ශේ ථහශේදී උත්තය ශදන්න. 

[ඵහධහ කිරීභක්] රු ථහනහඹතුභි, භභයි ථහ යන්ශන්. 

එතුභහට එතුභහශේ ථහශේදී උත්තය ශදන්න පුළුන්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] එතුභහට උත්තය ශදන්න පුළුන්.  [ඵහධහ කිරීභක්] රු 
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————————— 
*  පු්පතකාලවේ තබා ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ථහනහඹතුභි, 2014 රළබුශේ බිලිඹන 9යි;  ප්රදහන බිලිඹන 

6යි. දළන් බිලිඹන 3ක් අඩු ශරහ තිශඵනහ.  ඒ කිඹන්ශන් ිදඹඹට 

33 1/3කින් ිශද්ල  ප්රදහන රළබීේ අඩු ශරහ තිශඵනහ. හර්ෂි 

ඇසතශේන්තුශේ වන් ශහ, බිලිඹන 30ක් රළශඵනහ කිඹරහ. 

බිලිඹන 30ක් රළශඵනහ කිඹරහ හර්ෂි ඇසතශේන්තුශේ වන් 

ශහට රළබුශේ බිලිඹන 6යි.  

 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒ 2016දී. 

 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

2016 අවුරුද්ද තභ ඹනහ ශන්. ශභොනද ශේ කිඹන්ශන්?  

[ඵහධහ කිරීභක්] අපි ථහ යන්ශන් 2015 අඹ ළඹ ළනයි. 2015 

අඹළඹ ේපර්ණශඹන්භ යහජ එක් ඵට ඳත් ශරහ ිිද ශරහ 

ගිහි්ලරහ. රළශඵන තිශඵන ිශද්ල ප්රදහන, ආධහය ලශඹන් රළබුණ 

ඒහ රඵහ න්නත් ක්රභශේදඹක් නළවළ.  "Establishment of 

teacher training centre for technology subjects funded by 

KOICA" කිඹන concept paper  එක් භභ ඉදිරිඳත් යනහ. 

KOICA එශන් රළබුණ ඒ ආධහයඹ - ප්රදහනඹ - තභ රඵහ 

න්න ඵළරි වුණහ. ඒ ිශද්ල ේඳත් ශදඳහර්තශේන්තුශේ හිය 

ශරහ තිශඵන්ශන්. තමුන්නහන්ශ ට ගිහි්ලරහ ඵරන්න පුළුන්. ඒ 

හශේභ ිශද්ල ආශඹෝජනරට ශභොද වුශේ? යජශේ 

බහේඩහහය බි්ලඳත්ර, යජශේ සුරැකුේඳත්ර, ආශඹෝජනඹ ය 

තිශඵන ආශඹෝජශඹෝ ඔක්ශොභ  භව ඵළංකුශේ ඵළඳුේය 

ිදද්ධිශඹන් ඳසශ  ඒහ ආඳසු ශන ඹන්න ඳටන් ත්තහ.  

රු අග්රහභහතයතුභි, ශේ යශ්ට යජශේ සුරැකුේඳත්ර 

ආශඹෝජනඹ ය තිබුණහ, 2014 බිලිඹන 456ක්; 2015දී බිලිඹන 

303යි. ශේ ිශද්ල ආශඹෝජශඹෝ යජශේ බහේඩහහය  

බි්ලඳත්ර, යජශේ සුරැකුේඳත්ර දභහ තිබුණු ්ලලි බිලිඹන 

153ක් ආඳසු අය ශන ගිශේ නළද්ද? තුශනන් එක් ආඳසු අය 

ශන ගිඹහ. ශවට අිද්දහ ශන ශොට ඉතිරි තුශනන් ශදත් අය 

ශන ඹනහ. ශභොද, දළන් නළතත්  දිගින් දිටභ භව ඵළංකුශේ 

බහේඩහහය බි්ලඳත් පිළිඵ භංශෝලරඹ ඇති වුණහ. 

භළතියණඹට ශඳය අග්රහභහතයතුභහ යටට කිේහ, භව ඵළංකුශේ  භව 

ද්ල ිදද්ධ වුණු භවහ මුද්ල භංශෝලරඹ පිළිඵ, ය 

ආේඩුක් ආත් එතුභහ ශත්රීේ හය බහක් දභනහ කිඹරහ. 

නමුත් එශවභ ශත්රීේ හය බහක් දළේශේ නළවළ. අද ශේ 

පිළිඵ ිලසහඹ ේපර්ණශඹන්භ ඳළුදු ශරහ.  Credibility එ 

නළති ශරහ. ශභොද මුද්ල නීති ඳනශත් තිශඵනහ "මුද්ල ිඹ 

බහය අභහතයයඹහශේ ිර්ශද්ලඹ භත ජනහධිඳතියඹහ ිිදන් භව 

ඵළංකුශේ අධිඳති ඳත් යනු රළබිඹ යුතුඹ" කිඹරහ. භව ඵළංකු 

ඩහ ළශටනශොට, ංචිත අඩු ශනශොට, දිනඳතහ රුපිඹශ්ල 

අඹ ඩහ ළශටනශොට, ශේ යශ්ට ආශඹෝජනඹ ශ ්ලලි 

ආඳසු ශන ඹනශොට, ිශද්ල ආශඹෝජශඹෝ එන්ශන් නළති 

ශනශොට අපි ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, ිශද්ල 

ආශඹෝජශඹෝ ආඳසු ඹහභ ආයේබ ය තිශඵනහ, බහේඩහහය 

බි්ලඳත්ර තළන්ඳත් ය තිශඵන මුද්ල ආඳසු අය ශන ගිහි්ලරහ 

තිශඵනහ කිඹරහ.  

ශේ ඇති ශරහ තිශඵන අර්බුදඹ ඹටශත් ශවුේ ශල ශේ උග්ර 

අර්බුදඹක් ඇති වුණහ. පුළුන් නේ නළවළයි කිඹන්න. අශක 

හරශේ, 2014 ශර්, ශවුේ ශල ශේ අතිරික්තඹ ඇශභරිහනු 

ශඩොරර් මිලිඹන 1,369යි. 2015 ශවුේ ශල ශේ හිඟඹ 1,489 

දක්හ ළඩි වුණහ. ඒට ප්රධහන ශව තු තභයි දින 100 ළඩ 

පිළිශශ ඹටශත් ක්ඩ ළඩුහ හශේ බහේඩ ආනඹනඹ 

යන්න ඉඩ ප්රසථහ රඵහ දීභ. භරුති  හවන ඳභණක්, 

ඉන්දිඹහශන් රංහට ආනඹනඹ ශ  ංයහ 2015දී ළඩි 

ශරහ තිශඵනහ ිදඹඹට 637කින්. ඉන්දිඹහශන් ශන්ව ශභෝටර් 

යථ ිදඹඹට 566කින්, ඹතුරු ඳළදි ිදඹඹට 15කින්, ත්රිශයෝද යථ 

ිදඹඹට 56කින්  ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ අනු 2015  එ 

යටකින් ඳභණක් - ඉන්දිඹහශන් ිතයක්- ආනඹනඹ ශ ශභෝටර් 

හවන ප්රභහණඹ  ිදඹඹට 637කින් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ශවුේ 

ශල ඹ ඔක්ශොභ ගිඹහ. ඒ ්ලලි ටි ඔක්ශොභ ඉන්දිඹහට ගිඹහ. 

2014 දී ශවුේ ශල ශේ අතිරික්තඹ  ව ඇශභරිහනු ශඩොරර් 

බිලිඹන 1,369 ප්රභහණඹ 2015 දී ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 

1,489 ශවුේ ශල ඹක් දක්හ  2,858කින් අඩු වුණහ. රුපිඹර 

ඩහ ළශටන්න ඳටන් ත්තහ.   

ශඩොරර් 1ට 2012 දී ශේශේ රුපිඹ්ල 127යි; 2013 දී 

රුපිඹ්ල 129යි; 2014 දී රුපිඹ්ල 131යි.   ශඩොරර් 1 අඹ  අද 

රුපිඹ්ල 148යි; Black market එශක් රුපිඹ්ල 152යි.  රු 

ථහනහඹතුභි, භභ ඉතහභ  කීශභන් කිඹනහ, ශඩොරයඹ 

ශභශවභ ඳත්හ ශන ඹෆභ ශනුශන් 2015 ර්ශේදී 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 3,249.53ක් ිකුණහ තිශඵනහඹ 

කිඹරහ. රුපිඹර ආයක්හ කිරීභ වහ ඇශභරිහනු ශඩොරර් 

මිලිඹන 3,249.53ක් - බිලිඹන 3.2ක්- ිකුණහ තිශඵනහ, 2015 දී 

ිතයක්. රු දිශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ භතු ශ ආහයඹට 

ිජ ශත්ල පිට යටින් ශන්වීශභන් අශක යට තුශ ඇශභරිහනු 

ශඩොරර් බිලිඹන 2ක් ඉතුරු වුණහ. ඒ ිදඹ්ලරභ හසඳ වුණහ. එශවභ 

වුශේ ශොශවොභද? මුද්ල අභහතයයඹහ යටට ප්රහලඹක් ශහ, 

තිඹක් ඇතුශත ශඩොරයශේ අඹ රුපිඹ්ල 130ට ශශනනහඹ 

කිඹරහ. එශ  කිරීභ වහ එතුභහ ශේ තිශඵන ංචිතඹ අයශන 

ශශශ ශඳොශට ිකුණන්න ඳටන් ත්තහ. එශ  ිකුණුහ. 2015 

ර්ශේ ශුද්ධ ිශද්ල ිිභඹ ිකුණුේ ප්රභහණඹ ශඩොරර් මිලිඹන 

3,249.53යි. ිශද්ල ිිභඹ රුපිඹ්ල මිලිඹන 3,249.53ක් 

ිකුණුශේ නළවළයි කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්ද? ිර ශනොන භහර් 

කිඹන්ශන් 2016 ර්ශේ අද ශේ න ශොට ඇශභරිහනු ශඩොරර් 

මිලිඹන 1,500ක් ශශශ ශඳොශට දභහ තිශඵන ඵයි.  
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහට ත ිනහඩි 4 හරඹක් 

තිශඵනහ.  
 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

දළනට, 2015 ව 2016 ර්ර, ශඩොරර්  බිලිඹන 4.7ක් 

ශශශ ශඳොශට දභහ තිශඵනහ.  ජනහරි 30න දහ ිශද්ල 

ආශඹෝජශඹෝ ශභයටට බිලිඹන 1.2ක් ශනහහඹ කිඹරහ කිේහ. 

ශෝ ඒහ?  

ඊශඟට, TRJ150W භහදිළිශේ හවන ආනඹනඹ කිරීශේදී 

අතිිලහර ශර්ගු අක්රමිතහ ිදද්ධ ශරහ තිශඵනහ. ශේ පිළිඵ 

තුන්ශදනකුශන් යුත් මිටුක් ජනහධිඳතිතුභහ ඳත් යරහ 

තිශඵනහ. ඇභතිතුභහශේ ිශඹෝ අනු ඵදු තක්ශ රු කිරීභ ිහ 

ශේ හවනලින් ිදද්ධ ශරහ තිශඵන අරහබඹ මිලිඹන 700යි. ඒ 

හවනර චළිද අං ව ිණන ිභසුභ භහ ්ංාගත* යනහ.  

667 668 

[රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ] 

————————— 
*  පු්පතකාලවේ තබා ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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අලුතින් හවන ඵදු ඳළනවීභ ේඵන්ධශඹන් එ උදහවයණඹක් 

ඳභණක් කිඹන්න ළභළතියි. ශර්ගු ටවන්ය අං 24370 

ඹටශත්, ඒ හවනශඹන් ිදද්ධ ශරහ තිශඵන අරහබඹ රුපිඹ්ල  

166,42,420යි. ශර්ගු ටවන්ය අං 28308 ඹටශත්, ඒ 

හවනශඹන් ිදද්ධ ශරහ තිශඵන අරහබඹ රුපිඹ්ල 164,56,918යි. 

ශර්ගු ටවන්ය අං 32825 ඹටශත්, ඒ හවනශඹන් ිදද්ධ ශරහ 

තිශඵන අරහබඹ රුපිඹ්ල 164,33,091යි. ශර්ගු ටවන්ය අං 

32814 ඹටශත්, ඒ හවනශඹන් ිදද්ධ ශරහ තිශඵන අරහබඹ 

රුපිඹ්ල 161,85,650යි.  

ශර්ගු ශදඳහර්තශේන්තුශන් කිඹන්ශන්, " ශනෞහ 

ඳළමිශණනහ, ශනෞහ ඇි්ලරහ ිධහන ශදනහ" කිඹරහ. 

"ශනෞහ" කිඹරහ කිඹන්ශන් අිඹේ නභකින්. ශනෞහ ඇි්ලරහ 

ිධහන දුන්නහභ, ළඹුරු ආලසහදශේ අනන්තඹ ශොඹහ ශන ඹන්න 

ගිඹහභ, අසීමිත ඵදු ඵයක් ඳළනශනහඹ, හවනරට ිිධ 

ආහයඹට  ඒ ඵදු ශනස නහඹ කිඹන එ තභයි  ශර්ගුශේ 

තිශඵන භතඹ.  

භහර්තු 09න දහ ශේ පිළිඵ ජනහධිඳතිතුභහට ඳළමිණි්ලරක් 

යරහ තිශඵනහ. ඒ අනු ශර්ගු අංලඹ ශනස යන්න, 

ශඳෞද්ලි අංලශේ අශලෝ ශෝභයත්න, පී. වීයශ ය, 

නනහථපි්ලශ්ල ඹන අඹශන් භන්ිත මිටුක් ඳත් යරහ, 

දණ යන්න තිශඵන ඉඩ ප්රසථහ පුළු්ල ය ළනීභට අදහශ ශර 

ශේ ඳනත් ශනස යන්න ටයුතු ය ශන ඹනහ.  

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහට ිඹමිත හරඹ අන් ශමින් 

ඹනහ. 

 
ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභි, ශේ අසථහශේදී යහජය ණඹ, 

තහක්ණි පුහුණු, හවන තීරු ඵදු ංශලෝධන පිළිඵ ශ්ලන 

්ංාගත* යනහ.  

අපි තමුන්නහන්ශ රහ පිළින්න ඕනෆ, යශ්ට ිභළවුභ ළටිරහ, 

ආදහඹභ ළටිරහ, ිරැකිඹහ ළඩි ශරහ, ිශදස ංචිත අඩු ශරහ 

තිශඵන්ශන් කිඹරහ. ශේ ිහ මුද්ල ඇභතිතුභහශේ වක් භහ්ටටු 

ශරහ, ශඵොක් ශදෝටට ඳළනරහ, ශභොශශ  චකඳ චකිරි ශරහ 

තිශඵන්ශන්. 

 
ප්රශ්පනය ්ංාිමමුඛ කයන ලදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශඟට, රු අග්රහභහතයතුභහ. 

[ප.බහ. 10.34] 

 
ගුණ යනිල් ිශක්රෙිදගහස ෙහසතා (අ්ාොතයතුො ්හස ජාිනක 

ප්රිනඳ්වින හසා රර්ිකක කටයුතු අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சதம் யசற 

தகரள்கககள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் அகச்சதம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 

of National Policies and Economic Affairs)  
රු ථහනහඹතුභි, ශේ ිලසහබං ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

කිරීශභන් ශඳන්න්ශන් ශේ  යශ්ට  ප්රජහතන්ත්රහදී ක්රභඹක් රු 

වභත්රීඳහර ිදරිශ න ජනහධිඳතිතුභහශේ ඹවඳහරනඹ ඹටශත් 

තිශඵනහඹ කිඹන එයි. මීට ඉසශ්ලරහ පුළුන්භ තිබුණහ ද 

මුද්ල ඇභතියශඹකුට ිරුද්ධ ිලසහබං  ශඹෝජනහක් 

ඳහර්ලිශේන්තුට ශේන්න? ඒ හරශේ ශොශවොභද  ශශ ?  හිටපු 

ජනහධිඳති 2005 ර්ශේ ිදට මුද්ල ඇභතිභ අ්ලරහශන  

ිදටිඹහ. ිලසහ බං ශඹෝජනහක් ශේන්න කිිදභ අසථහක්  

තිබුශේ නළවළ. රු වභත්රීඳහර ිදරිශ න භළතිතුභහ ජනහධිඳති 

ශරහ  ශනත් මුද්ල ඇභතියශඹක් ආහයින් ඳසශ  ිතයයි 

අඳට ශේ අසථහ රළබුශේ.  

 

ගුණ ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ හරශේ බඹයි. 

 
ගුණ යනිල් ිශක්රෙිදගහස ෙහසතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

තමුන්නහන්ශ රහ  ්ලලි වන්ශන් නළති රුණහය 

ඇි්ලරහ න්ධහනඹට එතු ශරහ ළඩ යන්නඹ කිඹහ භභ 

ශභතළනදී කිඹන්න ළභළතියි. [ඵහධහ කිරීේ] ඔේ.ඔේ. එශවභ 

එක් නළවළ.  ඳශමුන තහට. ශන එක් තඵහ  ආේඩු 

ශිේශේ ශේ අඹ ශනොශයි ශන්. ආේඩු ශිේශේ හිටපු  

ජනහධිඳතිතුභහ ව මුද්ල අභහතයහංලශේ ශ්ලේ ශන්. අශනක් අඹ 

ඔක්ශොභ second-class citizens, third-class citizens, fourth-

class citizens, fifth-class citizens නළත්නේ footboard එශක් 

එ්ලලිරහ එන මිිසසු. එේචයයි. [ඵහධහ කිරීේ] ඇභතිරු හිටිශේ. 

[ඵහධහ කිරීේ] දළන් ඇි්ලරහ ශරොකුට ථහ යනහ. 

භභ එ හයණඹයි කිඹන්ශන්. භභ ශේ ිලසහලබංඹ ළන 

ඵළලුහ. ඒ ඇත්ත ලශඹන් ශොටස තුනට ශඵදන්නට 

පුළුන්. රු මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ තිශඵන ිලසහබං 

ශඹෝජනහශේ ඳශමුන ශොට තභයි, ආර්ථිඹ දුර්ර ශරහ 

තිශඵනහ, දුර්ිරඳණඹක් තුළින් ඳහර්ලිශේන්තු වහ  භවජනතහ  

ශනොභ ඹළේහඹ කිඹන එ.  ඒ ඹට ශත් ශේද  වතයක් තිශඵනහ. 

ඊශඟට තිශඵනහ,  2016 ජනහරි 30ශි  දින "දිනමිණ" 

ඳත්තයශේ තිබු ණු ථහක්  ළන.  ිේ ඳත්තයඹ තිශඵන 

ථහක් ශේන්ශන් ඵංශොශශොත් ශරහ ිහයි කිඹහ භභ 

හිතනහ.  

භභ ඊශඟ ශේදඹ ළන ථහ යන්නේ. " 'භහින්දශේ  

ආේඩු ත්  ත ශෝටි රක්ඹට  ළඩි ණනක් ගිණුේත වී 

නළති' ඵ මුද්ල අභහතයයඹහ  ිශල  ප්රෘත්ති  හේඡහක්  

ඳත්හ යන රද  ඵයඳතශ  ප්රහලඹක්  භඟින්  යහජය මරය 

ශභනහයණ (කීේ) ඳනශත්  ිධිිධහන, දළනුත් ශවෝ  

ශනොදළනුත් ඩශොට ඇති  ඵළින්ද; මුද්ල අභහතය රු යි 

රුණහනහඹ භවතහ පිළිඵ ශභභ රු බහශේ 

ිලසහනීඹබහඹ ේපර්ණශඹන්භ ශනොභළති ඵළින්,.... "  කිඹහ 

කිඹනහ. ඇත්ත ලශඹන්භ  භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශේ 

669 670 

————————— 
*  පු්පතකාලවේ තබා ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශේන්තු 

හරශේ රුපිඹ්ල ට්රිලිඹනඹක් ගිණුේරට ඇතුශත් ශශ  නළවළ 

කිඹහ මුද්ල අභහතයතුභහ ප්රහලඹක් ශහ නේ, ශේ ප්රලසනඹ 

ඔඵතුභන්රහට ශරශවිදශඹන්භ  ිහ න්න ට තිබුණහ. අපි දළන් 

අලුශතන් යජශේ මුද්ල පිළිඵ හය බහක් ඳත් ය තිශඵනහ. 

යජශේ මුද්ල ඳහරනඹ ව ණඹ ේඵන්ධශඹනුයි ඒ ඳත් ය 

තිශඵන්ශන්.  සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ භළයි 05ළි දහ ඒ හය 

බහශේ බහඳති වුණහ. ඔඵතුභන්රහ ඒ ශොමිටිඹට  ගිහින් යි 

රුණහනහඹ ඇභතිතුභහට ශේ ඔකපු යන්නඹ කිඹහ  කිේශේ 

නළත්ශත් ඇයි?  ඔකපු යන්න ඵළරි වුණහ නේ ථහ එතළින්  

ඉයයි.  

 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු අභළතිතුභි, ඒ මිටු රැසවුණහ. මිටුශේදී අපි ඉ්ලරහ 

ිදටිනහ, ශේ ිදඹලුභ ශද්්ල ළන  ඊශඟ  ශොමිටිඹට හර්තහක් - 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගුණ යනිල් ිශක්රෙිදගහස ෙහසතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඊශඟ ශොමිටිශේ ශනොශයි. ඔඵතුභන්රහ ඒ ශොමිටිඹට 

ශනළ්ලරහ නළවළ. ිහදඹ  තිශඹන භන්  ශේන්න ඕනෆ.  

ිහදඹක් තිශඵනහ නේ ිහදඹට ්ල ඉ්ලරන්න ඕනෆ.  නළත්නේ  

ඉදිරිඳත් ශරහ කිඹන්න, "අතයඹයි කිේශේ" කිඹහ. අශනක් 

හයණඹ ඔඵතුභන්රහ ශොශවොභද ශොමිටිඹට එශවභ ශේන්ශන්? 

භහ ශඟ  තිශඵනහ, International Monetary Fundහි  Fiscal 

Affairs Department  එශක් ශොඹහ ළනීේ. ඒ අඹ අශක ඉ්ලලීභ 

අනු  බහේඩහහයශේ ිරධහරින් එක් ළඩ ටයුතු යරහ they 

have identified arrears and fiscal risks. ශේ ළන ශොඹහ ශන 

තිශඵනහ. භභ  කිඹන්නේ. ශේ ශොඹහ ළනීේ ළන 39ශි 

පිටුශේ 59ශි ශේදශේ වන් ශනහ.  Based on additional 

information provided by the Department of Public 

Enterprises, the mission has identified Rs. 1,281 billion of 

liabilities at the end of 2015. This represents an increase of 

33 per cent compared to the previous year. Four SoBEs - 

CPC, SLPA, SriLankan Airlines and CEB - represent 94 per 

cent. ඩරහ දීරහ  තිශඵනහ. ශභතළන වති ය තිශඵනහ, ශේ 

contingent liabilities - ශේ ණඹ ඔ  සශොභ -   ශවොශයන් අයශන 

තිශඵන්ශන්, අඹ ළඹට ඇතුළු ශශ  නළවළ කිඹහ. දළන් ශොශවොභද 

කිඹන්ශන් මුද්ල ඇභතිතුභහ කිේශේ ශඵොරු ක්ඹ කිඹහ. එතුභහ 

ඇත්ත ප්රහල ය තිශඵන්ශන්.  

ඊශඟට කිඹහ තිශඵනහ, ශේ හයණඹ ශ්රී රංහ ප්රජහතන්ත්රහදී 

භහජහදී ජනයජශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ 2003 අං 3 දයන මරය 

ශභනහයණ (කීභ) ඳනතට ඳටවළියි; එභ ඳනත 

උ්ලරංකනඹ ය තිශඵනහඹ කිඹහ.   

රු ථහනහඹතුභි, මරය ශභනහයණ (කීභ) 

ඳනශත් 9. (1) උඳ න්තිශේ ශභශ  වන් ශනහ:  

"ඊශඟ මුද්ල ර්ඹට ව ඉන්ඳසු එශශමන අනුඹහත මුද්ල ර් ශදට 

අදහශ ඳවත දළක්ශන ශතොයතුරු, අඹළඹ ආර්ථිඹ ව මුද්ල තත්ත්ඹ 

පිළිඵ හර්තහශේ අන්තර්ත ිඹ යුතුඹ :- ...." 

ඒ ඹටශත් රුණු කීඳඹක් දක්හ තිශඵනහ.  

 "(එ) මුද්ල තත්ත්ඹ ශශයහි ළරකිඹ යුතු ඵරඳෆභක් ඇති යන -  

(i)   ඹේ ලිඛිත නීතිඹක් ඹටශත් ආේඩු ිිදන් ප්රදහනඹ යනු රළබ 

ඇඳය ව මුක්තිදහන ඇතුළු අිිලසචිත ඵළයේ ; ...." 

ඒ එ ේඩහඹභ වන් න්ශන් අිිලසචිත ඵළයේ. 

(ii)   ඉවත (ඉ) ශේදශේ වන් ඇසතශේන්තුරට ඇතුශත් ශනොශ 
ආේඩුශේ ිඹදේ පිළිඵ ව ආේඩුශේ ශඹෝජනහ ේඵන්ධශඹන් 
ජනතහ ශත යනු රඵන දළනුේදීේ ; 

(iii)  අහන ශනොවී ඳත්හශන ඹමින් ඇති ආේඩුශේ ප්රභන්ත්රණ...." 

අන්න එතළනදී ශේ "contingent liability" කිඹන එ 

ඇතුශත් ශන්න ඕනෆ. එඹ ඇතුළු ශශ  නළවළ. එශවභ නේ 

ඔඵතුභන්රහ ශභභ ඳනශත් 9න න්තිඹ උ්ලරංකනඹ ය 

තිශඵනහ. එභ න්තිඹ උ්ලරංකනඹ ශහ ිතයක් ශනොශයි, 

අඩු ණශන් එශවභ නේ ඒ අඹට 26න න්තිඹ ඹටශත් ඇති, 

ශේ ඳනශත් ිධිිධහනලින් ඵළවළය ඹහභට ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඵරඹ 

ඉ්ලරන්න තිබුණහ. ඒ යරහත් නළවළ. එශවභ නේ ඇත්ත 

ලශඹන්භ ශේ අන්තිභ හයණහශන් ඔකපු ශරහ තිශඵන්ශන්, 

භහින්ද යහජඳක් ආේඩුශේ මුද්ල ඇභතිතුභහ වළටිඹට එතුභහ 

2003 අං 3 දයන මරය ශභනහයණ (කීභ) ඳනත 

උ්ලරංකනඹ යරහ මුද්ල ිඹදේ ය තිශඵනහ කිඹන එයි. 

ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ප්රහල ශනොය, ඳහර්ලිශේන්තුශේ 

යප්රහද ඩ ය තිශඵන ඵ භභ ශේ අසථහශේ ප්රහල යන්න 

ළභළතියි. ඒ ිහ භභ ශේ රුණු ටි මුද්ල මිටුට ඉදිරිඳත් 

යනහ, ශේ ළන - whether there is a violation - ශොඹහ 

ඵරරහ රුණහය හර්තහ යන්න කිඹහ.    

ඇත්ත ලශඹන්භ ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

ශන්න ඕනෆ හිටපු මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධයි. රුණහය 

කිඹන්න, ඇයි ඒ ශශ  නළත්ශත් කිඹහ. ශේ රු බහට ඇිත් 

ථහ ශශ . ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ 

ඔඵතුභන්රහට ිරුද්ධයි, ඉ්ලරහ අසශන්න. [ඵහධහ කිරීේ] භභ 

එ හයණඹක් කිඹන්නේ. අද භහින්ද යහජඳක් හිටපු 

ජනහධිඳතිතුභහ ශේ රු බහට එනහ නේ එතුභහ කිඹන ශදඹට 

ඇහුේන් ශදන්න භභ රළවළසතියි. අන්න එේචයයි. භශේ කිිදභ 

ප්රලසනඹක් නළවළ.  [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු අභළතිතුභි, එතුභහ අඩු ණශන් ශේට අත්න් 

යරහත් නළවළ. 

 

ගුණ යනිල් ිශක්රෙිදගහස ෙහසතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

එතුභන්රහ ඳයහජඹ න ඵ දන්නහ. ඒයි.  

 ශොශවොභද ශභතළනට ඇිත් ිලසහ බං ශඹෝජනහ 

ශේන්ශන්? ඔඵතුභන්රහට ිරුද්ධ ශන්, රුණු තිශඵන්ශන්. 

ඳනශත් තිශඵන ශේ නීතිඹ උ්ලරංකනඹ ශශ  ඇයි කිඹහ, 

රුණහය ශේ රු බහට කිඹන්න. Sri Lanka Customs 

එශක් හර් තිශඵනහඹ, අයහ, ශේහ කිඹන්ශන් නළති, අන්න 

ඒ කිඹන්න. Sri Lanka Customs එශක් හර් තිශඵන එ ළන 

ශනොශයි කිඹන්න ඕනෆ, ඔඵතුභන්රහ ඳහර්ලිශේන්තුශේ තිශඵන 

ඵරතර උ්ලරංකනඹ යරහ, යප්රහද ඩ යරහ තිශඵන්ශන්. 

ඇත්ත ලශඹන්භ එතුභන්රහ ශේ යරහ තිශඵනහ. භහ නේ 

කිඹන්ශන් ශේ ළන ශොඹහ ඵරරහ එතුභහශේ භන්ත්රීභ 

සුභහනඹක් තවනේ යරහ, උන්ඩහට ඹන්න ඕනෆඹ කිඹහයි.  

ශේ යශ්ට ආර්ථි තත්ත්ඹ ළන අඳ ිදඹලුශදනහභ දන්නහ. 

2014දී භභ කිේහ ඒ ර්ඹ අහන ශන්න ශඳය අඳ ඡන්දඹට 

671 672 

[රු යි්ල ික්රභිදංව භවතහ] 
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ඹනහ කිඹහ. ඒයි අඳ ශඳොදු අශකක්ශඹක් ශවොඹන්න ගිශේ.  

ශන වුරුත් වුභනහ වුශේ නළවළ. ආර්ථිඹ ශන ඹන්න 

ඵළරියි තිබුශේ. ළබින්ට භේඩරඹටත් ඇත්ත කිේශේ නළවළ. 

ශේ ඡන්දඹ  තීයණඹ  ශශ  සුභනදහ ශනොශයි. ශේ ඡන්දඹ 

තීයණඹ ශශ  පී.බී. ජඹසුන්දයයි. සුභනදහ ශශ   දිනඹ දුන්න 

එයි. එඹහ දිනඹ දුන්නහ. පී.බී. ජඹසුන්දය කිේහ, "ශේ ආර්ථිඹ 

ශනඹන්න ඵළවළ" කිඹහ. ජනහරි භහශේ ිවට 

ජනහධිඳතියණඹ තිඹරහ, භහර්තු භහශේ -ිදංවර අවුරුද්දට ශඳය- 

ඳහර්ලිශේන්තු ඡන්දඹ තිඹරහ අහන වුණහට ඳසු තභයි ආර්ථිඹ 

සුද්ද යන්න හිටිශේ. ්ලලි තිබුශේ නළවළ. ආර්ථිඹ ඩහ 

ළටිරහ තිබුණහ. අපි ශේ ආේඩු වළදුහභ ශේ අඹ හිතුහ, අඳට ශේ 

ආේඩු ශනඹන්න ඵළරි ශයි කිඹහ.  

ශභොක්ද ඉසය ශරහභ තිබුණු ප්රලසනඹ? ශේ යශ්ට භසත 

ඉ්ලලුභ ළටිරහ තිබුණහ. 2015 අඹ ළශඹන් ඒ ්ලලි දුන්නහ. 

භසත ඉ්ලලුභ ළටිරහ තිශඹද්දි මිිසසු ඉන්දිඹහශන් හර් 

ශේනහ කිඹන එට ඔඹ තයේ ඊර්යහ යන්ශන් ඇයි? ත ්ලලි 

තිශඵනහ නේ ත හර් ශේන්න පුළුන්. අඳට ්ලලි නළවළ. වළභ 

ශශනක්භ ළභළතියි, හර් එක් න්න; ශඹක් අයන්න; 

දරුන්ට ශවො අනහතඹක් වදන්න.  තමුන්නහන්ශ රහ ිරුද්ධ 

ඕට ශන්. ශේ අශක ආර්ථිඹයි. ශේ මිිසුන්ට අඳ මුද්ල 

ශදන්න ඕනෆ. ආර්ථිඹ ශවොට ශන ඹන්න ඕනෆ. ිදවශ  විත් 

ශන්න ඉඩ ශදන්න ඕනෆ. අඳට ඵණින්න ඉඩ ශදන්න ඕනෆ. අඳට 

ඒ ශෝලරන්ට ඵණින්නට ඉඩ තිශඵන්න ඕනෆ. අන්න ඒ ිධිඹට 

තභයි අඳ ශේ ළඩ ටයුතු යශන ඹන්ශන්. ශභොක්ද තිබුශේ? 

දළන් කිඹනහ, ඉන්දිඹහශන් හර් ශේනහ ලු. හර් ඉන්දිඹහශන් 

නළත්නේ ශොශවන්ද ශේන්ශන්? අඳට ශඟභ යට ශන්? 

ඔඵතුභන්රහ හශේ BMWs ශේන්නද? නළත්නේ, ශභොක්ද අය 

අශනක් ඒහ ශශනන්නද? ශභොක්ද ඒ සශඳෝ්ටස  හර් එ- 

[ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගුණ ේදත්රීවයවයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
රළේශඵොගිි. 

 
ගුණ යනිල් ිශක්රෙිදගහස ෙහසතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ආ! රළේශඵොගිි ශශනන්න කිඹනහද?  රළේශඵොගිි 

ශනොශයි.  ශභතළනදී ආර්ථිඹ ඩහ ළටුශේ නළවළ. භසත 

ඉ්ලලුභ ළඩි වුණහ. ඒ හශේභ, ඊශඟ අඹ ළඹ මුද්ල ඇභතිතුභහ 

ඉදිරිඳත් ශහ. ඒට භවය ිශේචන තිබුණහ; ංශලෝධන 

තිබුණහ. අපි ඹේ රුණක් භත තභයි එශවභ ශශ . එංරන්තශේ 

ශශ ත් ඒ හශේ. ශෝලීඹ ආර්ථිඹ ශේ අවුරුද්ශද් දියුණු ශයි 

කිඹරහ හිතුහ. එශවත් ශෝලීඹ ආර්ථිඹ දියුණු වුශේ නළවළ. ඒ 

ආර්ථිඹ ළශටන්න ඳටන් ත්තහ. චීනශේ ප්රලසන තිබුණහ. ශත්ල 

මිර ඩහශන ළටුණහ. ිශල ශඹන්භ යුශයෝඳඹට යණහතඹන් 

ඳළමිණීශේ ප්රලසනඹ තත් උග්ර වුණහ. ජඳහනශේ ප්රලසන තිශඵනහ. 

එ යටටත් ශේ අවුරුද්ශද් ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු ළඩ ටයුතු 

යන්න ඵළරි වුණහ. ජඳහනශේ අශබ් අභළතිතුභහට ශදයක් 

ශශශ ඵද්ද - Sales Tax  - ළඩි යන්න ඵළවළ. ඒ එ 

ළයඹක් ජඳහනඹට ඵරඳහයිද, අශනක් ළශර් ශරෝ ආර්ථිඹට 

ඵරඳහයිද කිඹන ඵඹ ිහ. ඒ හශේභ, ඇශභරිහශේ  Federal 

Reserve එශක් බහඳතිි ශඹරන්ට වුභනහ ිධිඹට ඒ ශඳොලිඹ 

ළඩි යන්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. ශභන්න ශේ තත්ත්  තුශදී 

අපිත් ශේ රුණු ඔක්ශෝභ රහ ඵළලුහ.  

රු ථහනහඹතුභි, ශේ ඔක්ශෝභ හයණහ දිවහ ඵරරහ 

අපි අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් යද්දී ජහතයන්තය මරය අයමුදරට -IMF  - 

ඹන්න අපි තීයණඹ යරහ තිබුශේ නළවළ. නමුත් ජහතයන්තය මරය 

අයමුදරට ගිහින් මුද්ල ඉ්ලරහ න්න, ඒ මුද්ල ඉ්ලරහ ශන 

ඉදිරිඹට ඹන්න ඕනෆ කිඹරහ 2016 භහර්තු 08ළි දහ භභ  

ඳහර්ලිශේන්තුශේදී ප්රහල ශහ.  

2016 භහර්තු 08ළි දින වළන්හඩ් හර්තහශේ 57න තීරුශේ 

ශභශ  වන් . 

''2016 ර්ඹ අිිලසචිත ව අභිශඹෝහත්භ යක් ඵට භභ ලිනුත් 

වන් ශශ  ඒ ිහයි. 2016 අඹ ළඹ ප්රහලඹට ඳත් කිරීශභන් 

අනතුරු ශරෝ ආර්ථිශේ ිදදු ව ශනසේ ව යහජය ආඹතනර 

ඳතින අලුතින් ශවළි ව කීේ ප්රභහණඹන් ද ළරකි්ලරට ළනීභ 

අිහර්ඹශඹන්භ ිදදු ශ යුත්තක්. ශේ ණඹ උගුර අශඵෝධ ය ිමින් 

2016 යට අශකක්ෂිත ංර්ධන ඉරක්ඹන් ශනොශනස ඳත්හ 

ළනීභ ද අඳ ිදදු ශ යුතුයි. ඒ ිහ 2016 අඹ ළඹ ශඹෝජනහන්ට අදහශ 

ඵදු ප්රතිඳත්ති කිහිඳඹක් ංශලෝධනඹ යන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ.'' 

ශේශක් 61න ශොරේ එ දක්හ, ශේ ළන කිඹරහ 

තිශඵනහ. ශේ ිදඹ්ලර ළනභ හේඡහ යරහ,  ඳහර්ලිශේන්තුට 

ඉදිරිඳත් යරහ අපි ඒ ළඩ ටයුතු යන්ශන් කිඹරහ කිේහ. 

ඇත්ත ලශඹන්භ චීනඹ එක් හේඡහ ශහ. ඒ ශශ  අශප්ර ්ල 

ඳශමුළි තිශේ. ඊට ඳසශ  IMF  එක් හේඡහ ශහ. ඊශඟට 

ඉන්දිඹහ එක් හේඡහ ශහ. අන්තිභට ජඳහනඹ එක් 

හේඡහ ශහ.  

ඒ ළඩ ටයුතු අන් යරහ තිශඵන ිහ තභයි අද අඳට 

ශේ ආර්ථිශේ සථහයබහඹක් ඇති යන්න  අසථහක් රළබිරහ 

තිශඵන්ශන්.  

අශඳන් අවනහ, යශටන් මුද්ල පිටශන එ ළන. ඔේ, 

යශටන් මුද්ල පිටශනහ. භවය ිශද්ල ආශඹෝජඹන් අශක 

ය ටට මුද්ල ශනහශේ, ශටි හලීනයි - hot money. අපි එදහත් ඒ 

ළන කිේහ, ශේහ වළභ දහභ තිශඵන්ශන් නළවළ, ශවො 

ආශඹෝජඹන් ශශනන්න කිඹරහ. එශවභ අඹ ශනහශේ නළවළ. 

ශභොක්ද ශ ශරොකුභ ශද්? Templeton Fund කිඹරහ එක් 

ශනහහ. Templeton Fund  එශන් ශඩොරර් බිලිඹන තුනක් 

ිතය ශේ යටට ශනහහ. ඒහ ඕනෆ ශරහ ආඳහු ඒ අඹට 

ශන ඹන්න ඉඩ දුන්නහ.  

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, ඒ වහ ශනභ ිශද්ල 

ිිභඹ අනුඳහතඹක් නේ ශහ. අපි කිේහ, ශේ ශෝලරන් ආහට, 

 යුශයෝඳශේ තත්ත්ඹ, ඇශභරිහශේ තත්ත්ඹ දියුණු ශනශොට 

ශේ මුද්ල ඉත් ය න්නහ කිඹරහ. Templeton Fund  එශක් 

මුද්ල තභයි අයශන ඹන්ශන්. වුද ඒ ශශ ? ශොයි ඇභතිද? 

අශක හිටපු මුද්ල ඇභති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ. ඒ හශේභ 

ඒට ේඵන්ධ ඉන්නහ, එ හිටපු භව ඵළංකු අධිඳති අජිත් 

ිහඩ් බ්යහ්ල. ඒ ්ලලි තභයි දළන් යටින් පිටට ඹන්ශන්. ඒ 

්ලලි තභයි ඹන්ශන්. ඒ ්ලලි පිට ශනශොට තභයි අඳට ිශද්ල 

ිිභඹ ප්රලසනඹක් ඇති වුශේ. ඒ ිහ ශේ,- [ඵහධහ කිරීභක්]  

ශරොවහන් යත්ත්ශත් භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහ ශේ ළන දන්නහ නේ 

ථහ යන්න. ඔඵතුභහ ශභොකුත් දන්ශන් නළවළ ශන්. අලි ඵළලුහ 

කිඹරහ ආර්ථිඹ ළන ථහ යන්න ඵළවළ ශන්. [ඵහධහ කිරීේ]  

භභ ළඩිඹ ථහ යන්න ඹන්ශන් නළවළ. භට හයණහ ශද, 

තුනක් ිතයයි ථහ යන්න තිශඵන්ශන්. ිලහර මුදරක් අද අඳට 

රළබිරහ තිශඵනහ. අශන ශේ ළශර් ණඹ දිවහ ශනොශයි, 

ආශඹෝජනඹ දිවහයි ඵරන්ශන්.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහට ත ිනහඩි ඳවක් තිශඵනහ, රු අභළතිතුභි. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගුණ යනිල් ිශක්රෙිදගහස ෙහසතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භභ අශක හරශඹන් ත ිනහඩි ඳවක් රඵහ න්නහ.  

රු ථහනහඹතුභි, IMF  ංිධහනශඹන් කිඹපු හයණඹ 

භභ ඔඵතුභහට කිඹන්නේ.  

"ධනහත්භ ර්ධන නළඹුරුක් ඳළතිඹද ිශද්ශීඹ ලශඹන් 

දිගින් දිට ළඩි ශන දුසය තත්ත්ඹන් ව ප්රතිඳත්ති 

ංශලෝධනඹ පිළිඵ අභිශඹෝඹ ශව තුශන් ශ්රී රංහශේ ආර්ථිඹ 

ඹේ ඳසුඵෆභට රක් ශන රකුණු දක්නට ඇත. ඳඹනු රඵන 

ිසතීර්ණ ණඹ ඳවසුේ භඟින් න යජශේ ආර්ථි ළඩ පිළිශශ 

හර් ආර්ථි ප්රතිඳත්ති ප්රතිසාහඳනඹට පිළිඹේ ශඹදීභටත්, ංචිත 

ඉවශ නළංවීභ ව සථහයඹ ශඟහ ය ළනීභ වහ අලය අසථහ 

ඳඹනු ඇත."  

ඒ ිධිඹට කිඹරහ වභත්රීඳහර ිදරිශ න ජනහධිඳතිතුභහශේ 

ආේඩුශේ ළඩටවන ළන ිශල ශඹන් වන් යරහ 

තිශඵනහ. 

ශරෝඹ ළන එදහ අපි කිේශේ ශභොක්ද?  

"චීනඹ ිිදන් අනුභනඹ යන්නට ශඹදුණු ේප්රදහයි 

ශනොන මරය ප්රතිඳත්තිඹ වහ ිශද්ශීඹ අංලඹන්හි ඳත්නහ 

තත්ත්ඹන් ශ්රී රංහට ආන්තු ශනොශේ"  

එශවභයි කිේශේ. ශභළි ප්රලසනරට අපි මුහුණ දීරහ 

තිශඵනහ.  ඒ ිහ ශේහට මුහුණ ශදන්න අද අඳට ලක්තිඹක් 

තිශඵනහ. 

අද න ිට අඳට රළබී තිශඵන ිශද්ල ිිභඹ ප්රභහණඹ 

ත්ශතොත්, IMF ංිධහනශඹන් රළබිරහ තිශඵනහ, ශඩොරර් 

බිලිඹන ශදක්. ඉන්දිඹහශන්, චීන ශඹන් රළබිරහ තිශඵනහ 

බිලිඹන එයි, දලභ ඳවක්. ශනත් යටලින් බිලිඹන ශදක් 

ිතය රළබිරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ පිළිතුරු ශදන්න 

ශෝ. භහ ඔඵතුභහට ඵහධහ ශශ  නළවළ ශන්?  ශභොක්ද ඔඹ 

තිශඵන බඹ? ඊශඟට, “Foreign Loan Agreements signed 

during January to May, 2016” ත්ශතොත්, බිලිඹනඹක් 

තිශඵනහ. ඉන්දිඹහශන් දළනට අයශන තිශඵනහ  400ක්. ත 

න්න තිශඵනහ. 1,500ක් දක්හ න්න තිශඵනහ. චීනශඹන් 

1,500- [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ශරොවහන් යත්ත්ශත් භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහශේ ශරහශේදී 

ථහ යන්න. 

 

ගුණ යනිල් ිශක්රෙිදගහස ෙහසතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ජඳහනශේ Samurai Bond එශන් බිලිඹන 1.2යි. Japanese 

Development Policy Loan එශන් 2.7යි. IMF's Extended 

Fund Facility එශන් US Dollars 1.5 billion. දළනට අඳට රළබී 

තිශඵනහ, බිලිඹන 9ක්. ඒ ිතයක් ශනොශයි. අපි ඵළඳුේයලින් 

ත බිලිඹන 3ක් න්නහ. එතශොට ේපර්ණ ණන 

බිලිඹන12ක් නහ. අද ඇති ශරහ තිශඵන තත්ත්ඹ ශභොක්ද? 

ශේ අවුරුද්ද අන් ශන්න ඉසශ්ලරහ අඳට ිශද්ල ිිභඹ 

ඳහරනඹ ඉත් යන පුළුන් තත්ත්ඹක් ඇති ශනහයි කිඹන 

එ භහ කිඹන්න ළභළතියි.  ඊශඟ අඹ ළඹට ඉසශ්ලරහ ඒ නීතිඹ 

අපි ශශනනහ. We can remove the exchange control. We 

are strong enough to go on that. We have that confidence.   

අපි ශවොයේ යන්ශන් නළවළ. ඒ ්ලලි අයශන ගිහින් ඩුඵහයි 

ඵළංකුර දභන්ශන් නළවළ.  අපි ්ලලි ශවොයේ යන්ශන් නළවළ.  

අපි ්ලලි ශනගිහි්ලරහ ඩුඵහයි ඵළංකුර දභන්ශන් නළවළ. We 

can now open out the exchange control.    

ඒ ිතයක් ශනොශයි.  ප්රහේධනඹට අපි ඵදු වනහ -Capital 

Gains Tax.  වේඵ යපු ඒහට භවය ිට ඔඹශෝලරන්ට, ඒ 

භහේරට ශන්න ිදදු ශයි. Capital Gains Tax එ 

අලුතින් ශනහශේ. ශේ ධනඳති ඳන්තිශඹන් ඵදු අඹ යන 

ඳශමුළි තහ.  ඒ ිතයක් ශනොශයි.  ශේ යශ්ට උදහේ හශේ 

යහඳහය භඟින් ජනතහට ඉඩේ දුන්නහ; ිහ දුන්නහ. ඒ අඹට 

ශේ අවුරුද්ද  අහන ශන්න ලින් ිදන්නක්ය ඔකපු රඵහ 

ශදනහ කිඹන එත් කිඹන්න ළභළතියි.  

අඳට බහය දුන්නහ නළේ නළති යහඹක්. අඳට බහය දුන්නහ අවස 

ඹහනහ නළති ගුන් ශතොටුශඳොශක්. ඒහ ළන අපි ථහ ශහ, චීනඹ 

එක්. ඒහ ේපර්ණශඹන් දියුණු යන්න ඕනෆ. චීන භහභ 

එක් එතු ශරහ ඒ යහඹ දියුණු යනහ; ගුන් ශතොටුශඳොශ 

දියුණු යනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  ඔඵතුභන්රහ අවුරුදු 3ක්, 4ක් 

තිසශ  ඒහ ශශ  නළවළ ශන්? දළන් ශේ යටට අලුතින් ර්භහන්ත 

එනහ. පිරිඳවදුක් එනහ. ිදුලි ඵරහහයඹක්  - powerhouse -  

එනහ.  

ඒහ යශන ඹනහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඒ හශ්ල ශභොක්ද 

ශශ ? [ඵහධහ කිරීේ] ශභොක්ද ශශ ? [ඵහධහ කිරීේ]  දළන් තභයි 

ළඩ ඳටන් න්ශන්.  භභ එ හයණඹක් අවන්න ළභළතියි. ශේ 

ආේඩුශේ- [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ශරොවහන් යත්ත්ශත් භන්ත්රීතුභහ, භභ ශදතහක් 

ඔඵතුභහට කිේහ. තුන්න ළශර් disturb ශශොත් භට ඒ 

ේඵන්ධ ක්රිඹහ යන්න ිදද්ධ නහ. රුණහය ශවොන්න් 

වළිදශයන්න. ඔඵතුභහ අසථහක් අයශන ථහ යන්න.  

 

ගුණ යනිල් ිශක්රෙිදගහස ෙහසතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශේ ආේඩු ශභඳභණ ිලහර මුදරක් රඵහ ශන තිශඵන්ශන් 

වභත්රීඳහර ිදරිශ න ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹත්ඹ ඹටශත් 

කිඹරහ භභ කිඹන්න ළභළතියි. එතුභහ ජඳහනඹට ගිහින් Samurai 

Bond එශන් බිලිඹන 1.2ක් වහ Japanese Development Policy 

Bond එශන් බිලිඹන 2.7ක් ශනහහ. ඒ කිඹන්ශන් 

ේපර්ණශඹන් බිලිඹන 3.9ක්. බිලිඹන 4ට ආන්න ප්රභහණඹක් 

එතුභහ ජඳහනශඹන් ිතයක් ශනහහ. භටත් ඒ යන්න ඵළරි 

වුණහ.  

අද තමුන්නහන්ශ රහ ශේ ශඹෝජනහ ශනහශේ එක්ත් 

ජහති ඳක්ශේ යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහට වන්න කිඹරහ 

හිතමු ශෝ. ඒට භක් නළවළ. ඒත් ඇයි, වභත්රීඳහර ිදරිශ න 

ජනහධිඳතිතුභහ බිලිඹන 4ක් ශනහහත් ඒ ළන ශනොකිඹන්ශන්. 

ඇයි, තමුන්නහන්ශ රහ රෆසති නළත්ශත් තමුන්නහන්ශ රහශේ 

නහඹඹහ බිලිඹන 4ක් ජඳහනශඹන් ශනහහ කිඹන්න. අඩු 

ණශන් ඒ කිඹන්න. ශරොවහන් යත්ත්ශත් භන්ත්රීතුභහ රෆසතිද 

ඒ කිඹන්න. ඒ පිළින්නහද? තභන්ශේ නහඹඹහ බිලිඹන 

4ක් ශනහහ කිඹරහ පිළින්නහද? නළඟිටරහ කිඹන්න. 

ශශවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභහ එශවභ කිඹනහද? 
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ගුණ වලොහසා්ද ය්වව්වව්ව ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ய) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ඕනෆ ශරහ රෆසතියි. 
 

ගුණ යනිල් ිශක්රෙිදගහස ෙහසතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

වරි. [ඵහධහ කිරීේ] ඔඵතුභහ කිඹනහ ්ලලි ශනහහ කිඹරහ. 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ, ්ලලි ශනහ ශේ 

නළවළ කිඹරහ. ඉතින් ශභොද ශදක් කිඹන්ශන්? ශදශන් එක් 

කිඹන්න. එතුභහ ශභේචය ්ලලි ශනහහ නේ, ශභේචය ළඩක් 

ශහ නේ ඇයි, තමුන්නහන්ශ රහශේ ඒ නහඹඹහට ශද්රෝහින 

්ලලිඹට ඇතුළු ශරහ ඉන්ශන්? දළන් වරි ශේ ඳින් ශබ්ශයන්න  

පුළුන්. ශේ ිලසහ බංඹට ේඵන්ධ ශන්න එඳහ. දළන් ශවෝ- 

[ඵහධහ කිරීේ]  

භට පුදුභ  හයණඹක් තිශඵනහ. යි රුණහනහඹ එඳහ 
කිඹරහ අඳට ළහුහ නේ භක් නළවළ.  ශභොද, අපි එක්ත් 
ජහති ඳක්ශඹ ශන්. භභ අවන්ශන්, තමුන්නහන්ශ රහ ශේශන් 
වන්ශන් යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහටද, නළත්නේ 
ජනහධිඳතිතුභහටද? ඒ ශළින් කිඹන්න; භට කිඹන්න. එතශොට 
භභ හඩි ශන්නේ. භ ට කිඹන්න හටද වන්ශන් කිඹරහ? යි 
රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහටද, නළත්නේ වභත්රීඳහර ිදරිශ න 
ජනහධිඳතිතුභහටද? ඇයි, එශවභ නේ වභත්රීඳහර ිදරිශ න 
ජනහධිඳතිතුභහ ශේ ශඹෝජනහශන් අයින් යරහ දළේශේ නළත්ශත්? 
ශේ මුළු ආේඩු ළන ශන් ථහ ශශ . ඔඵතුභන්රහ ශදශදනහභ 
ථහ ශශ  මුළු ආේඩු ළන ශන්. එශවභ නේ භවජන එක්ත් 
ශඳයමුශේ අඹ එක් ්ලලිඹක් වදහ න්නහද, නළත්නේ 
ඔඵතුභන්රහ- [ඵහධහ කිරීේ] අන්න, එේචයයි භට අවන්න 
තිශඵන්ශන්.   

අද වළන්දෆශේදී තමුන්නහන්ශ රහ ශද්රෝහි නහද, නළද්ද කිඹරහ 
හිතහ න්න. අ ශක භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භන්ත්රීතුභහ 
ජනහධිඳතිතුභහ ළඩ ශශ  නළවළ කිඹරහ ශභතළනදී ඵණිනහද, 
එශවභ නළත්නේ එතුභහ ආයක්හ යරහ ථහ යනහද? 
ශභොක්ද සථහයඹ කිඹරහ අඳට කිඹන්න. භහ මීට ඩහ ථහ 
යන්ශන් නළවළ. "ශේ ශඹෝජනහ වීිද යරහ දභන එක්; ශේ 
කුණු වරුඳඹක්; අපි ශේ ඳයහජඹ යරහ දභමු" කිඹරහ කිඹනහ. 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට, රු ආර්. ේඳන්දන්. Hon. Leader of the 

Opposition, you have ten minutes. 

 
[10.56a.m.] 
 

ගුණ යාජවවයෝදියම් ්ම්ඳ්දද්ද ෙහසතා (ිශුණද්ධ ඳාර්ශ්පවවේ 

නායකතුො) 
(ரண்தைறகு இரஜயரறம் சம்தந்ன் - றர்க்கட்சற 

தொல்ர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 

Opposition) 

Thank you, Mr. Speaker.  

Today, we are debating, Sir, a Motion of No 

Confidence brought by a section of the Opposition against 

the present Minister of Finance, the Hon. Ravi 

Karunanayake. We were not consulted in regard to this 

Motion of No Confidence. So, I wish to make certain 

common observations, Sir, in regard to both the Motion 

and the state of the country’s economy.  

The economy of this country has been in a parlous 

state for a long time. It is not something which has come 

about after the change in government and during the term 

of the present Government. The country had been in debt, 

both domestic and foreign, for a long time as never 

before, largely because of the manner in which public 

finance was used and expended. There were no returns 

from projects on which large sums of money were 

invested. These projects were meant to promote personal 

ego than be for the public good or the benefit of the 

country. One might say that extravagance and profligacy 

have been quite excessive in this country for a long period 

of time.  

Various matters that are now coming to light would 

seem to suggest that public finance was unjustifiably used 

in several ways for several purposes as if public finance 

was personal and private property. Everybody who was in 

the former Government must accept responsibility for that 

situation and I must say that all the signatories to the 

present Motion of No Confidence were persons holding 

positions of responsibility in the former Government.   

 

ගුණ ේදත්රීවයවයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
You are also a part of the Government, Sir.  

 

ගුණ යාජවවයෝදියම් ්ම්ඳ්දද්ද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு இரஜயரறம் சம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

The fact that I am making this observation does not 

mean, however, Mr. Speaker, that the supremacy of 

Parliament over public finance can in anyway be 

disregarded or diminished. It is our duty to ensure that 

public finance, which belongs to the people, is properly 

and usefully expended and expended only with the 

approval of Parliament. Observation of several events that 

have happened in the recent past, would suggest that 

greater accuracy and perfection based upon careful study 

and preparation is compulsory in regard to proposals 

made to Parliament, whether it be through the Budget or 

other financial proposals that are made from time to time. 

There can be no room for any other approach in regard to 

this matter. It is also absolutely fundamental that persons 

dealing with public finance must be completely above 

suspicion. 

There can be no compromise in regard to that matter 

either. In that sense, one might say that the present 

Motion could be an alarm bell. We, on our part, will 

never compromise on these fundamental values. We are 

amongst a very few who can claim that we be counted 

amongst those whose hands are absolutely clean. We 

would like to caution the Finance Minister, the Finance 

Ministry, and the Government that you are being 

carefully watched by the people of this country.  

There is no purpose in trying to establish guilt 

amongst others or against former culprits unless you are 

absolutely and perfectly clean yourselves. With the 
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people of this country we would be continuing to watch 

carefully further developments. We must say that we have 

reason not to be totally satisfied with the way in which the 

Finance Minister and the Finance Ministry have dealt 

with financial proposals as far as this Parliament is 

concerned. It must be remembered by everyone that this 

Parliament owes the responsibility and duty to the people 

of this country to ensure that every cent that is expended 

as public expenditure is for the benefit of the public and 

not for the benefit of anyone else. I do not think the 

Finance Ministry can say with certainty and with 

complete veracity that they have recognized that 

fundamental importance of Parliament and the duty that 

Parliament has to perform in the execution of their 

responsibilities as those in charge of public finance.  

The country is today acquiring a new image. Our 

President has been visiting various countries the world 

over and wherever he has been going we can see that 

those countries are receiving him with a great deal of 

respect.  That is on account of the new policies pursued 

by the new Government; that is on account of the 

inclusive approach that is being pursued by the new 

Government; that is on account of the efforts being made 

by the President which are being recognized by the 

international community to bring all the people of this 

country together. So, I think this country does have an 

opportunity with the present turn of events to ensure that 

we can develop, we can get rid of our debts - both 

domestic and foreign - and that we can take this country 

forward.  

So, I think, this is a responsibility cast on all of us. 

The Finance Ministry plays an important role in regard to 

this matter and the observations that we have made are for 

the benefit of the people of this country and we do hope 

that these observations would be taken into serious 

account. I thank you, Sir. 
 

[ප.බහ. 11.05] 
 

ගුණ (වවදය) යාිතත ව  ්නාය්වන ෙහසතා (ව්ෞඛය  

වඳෝෂණ හසා වද්ශීය වවදය අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண - 

சுகரரம், யதரசக ற்தம் சுயச தத்து அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 

Nutrition and  Indigenous Medicine)  

රු ථහනහඹතුභි, අද ශේ මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ 
ඉදිරිඳත් යන ිලසහ බංඹ ළන අපි එ ඳළත්තකින් තුටු 
නහ. ශභොද, ශභළි ංසෘතිඹක් භත ඇති හරඹ ශේ 
ඳහර්ලිශේන්තුශේ තිබුශේ නළවළ. 1994 ර්ශේ ඉරහ භභ 
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඉන්නහ. මීට ලින් මුද්ල ඇභතියශඹකුට 
ිරුද්ධ ිලසහ බංඹක් ශේන්න ිධිඹක් තිබුශේ නළවළ. 
ශභොද, වළභ දහභ මුද්ල අභහතයහංලඹ තඵහ ත්ශත් 
ජනහධිඳතියශඹක් ඹටශත්යි. ඳසු ගිඹ යහජඳක් යුශේ නේ ශේ 
ථහ යන ්ටටිඹ ිලසහ බංඹක් තිඹහ හණු බිත්තයඹක්ත්  
තඵහ න්න පුළුන් පිටශොන්දක් තිබුණු ්ටටිඹක් ශනොශයි. ශේ 
අඹ අද ශේ ශරොකු යිහරු ළහුහට එදහ එශවභයි. ඒ හරශේ 
ජනහධිඳතිතුභහ යපු වළභ ශද්ටභ ශේ අඹ "එශවයි" කිඹහශන 
ිදටිඹහ. එශවභ ඉරහ තභයි ඒ භනුසඹහත් ප්රඳහතඹට ඇදරහ 
දළේශේ. ඒට  කිඹන්න ඕනෆ ඒ ්ටටිඹයි. වළභ දහභ යපු වළභ 
ශද්ටභ  කිඹන්න ඕනෆ ඒ අඹයි. [ඵහධහ කිරීභක්]  

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ ළන ශනොශයි භභ 
කිේශේ. ඔඵතුභහ භශේ උත් මිත්රඹහ ශන්. අශක ඵන්දුර 
ගුණර්ධන භළතිතුභහ ළන කිඹනහ නේ, ඳහර්ලිශේන්තුශේ 
එතුභහයි, භභයි 1994 ර්ශේ ඉරහ දීර්ක හරඹක් තිසශ  
ඉන්නහ. වළභ දහභ හශේ එතුභහ ේඵන්ධශඹන් භභ දළපු 
ශදඹක් තිශඵනහ. එනේ, එතුභහ ආේඩුශේ ඉන්න ශොට වළභ දහභ 
ශේ යශ්ට ආර්ථිඹ ධනහත්භ ඉවශ ඹනහ. එතුභහ ිඳක්ඹට 
ඹන වළභ ශභොශවොතභ ශේ යශ්ට ආර්ථිඹ ෘණ ශරහ ඳවශ 
ඵිදනහ. එතුභහ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශනොිදටි හරශේදී භභ 
එතුභහශේ ශදය ගිහි්ලරහ එතුභහශන් තභයි ආර්ථිඹ පිළිඵ 
ංයහ ශ්ලන ිදඹ්ලර ඉ්ලරහ න්ශන්. ඒ අසථහරදී එතුභහ 
භට න්න ශඵොන්න ඳහ දීරහ ශේ ංයහ ශ්ලන රඵහ ශදනහ. 
එතුභහ එශවභ ිඳක්ශේ ඉරහ ඊට ඳසශ  අවුරුද්ශද් 
ඳහර්ලිශේන්තුට ඳළමිණිරහ එතුභහ ිශඹෝජය මුද්ල ඇභතියඹහත් 
වුණහ. එක් දිනක් එතුභහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේභ ඉශන ංයහ 
ශ්ලන කිඹනහ. ඒ අසථහශේ ඊට ඉසශ්ලරහ අවුරුද්ශද් 
ංයහ ශ්ලන භශේ අශත්ත් තිබුණහ. ඒ එතුභහ ිිදන්භ රඵහ දුන් 
ංයහ ශ්ලනයි. ඒ අසථහශේ භභ නළඟිටරහ කිේහ, "රු 
ථහනහඹතුභි, ශභතුභහ ගිඹ අවුරුද්ශද් භට දුන්ශන් ශේ ංයහ 
ශ්ලන ශනොශයි" කිඹරහ. ශේ ංයහ ශ්ලන ශනස යරහ 
එතුභහභ අලුත් ංයහ ශ්ලන ශශනනහ. ශේ පිළිඵ එතුභහට 
තිශඵන වළකිඹහ ළනයි භභ කිඹන්ශන්. එතුභහට ඒ හශේ ිලහර 
වළකිඹහක් තිශඵනහ.   

භත තඵහ න්න, ශේ මුද්ල ඇභතියඹහ ඹටශත් අද ශර්ගුශේ 
ඵදු ළඩිවීභ ඓතිවහිදයි. භභ ඒ ළන ංයහ ශ්ලන ඉදිරිඳත් 
යන්නේ.  දළන් තමුන්නහන්ශ රහ ශභොක්ද ශේ යන්ශන්? ඒ 
හරශේ අපි හිටපු යහජඳක් ආේඩු රුපිඹ්ල ට්රිලිඹන 1.3ක් 
වංරහ තිබුණහ කිඹහ දළන් ශොඹහ ශන තිශඵනහ. IMF 
හර්තහශන් ඒ ශොඹහශන  තිශඵනහ. ශේ රුපිඹ්ල ට්රිලිඹන 
1.3 යහජඳක් යුශේ ංයහ ශ්ලනර නළවළ. දළන් එය ඒ 
රුපිඹ්ල ට්රිලිඹන 1.3 අශක ආේඩුශේ ණඹරට  එනහ. ඒ ශන්, 
ශුද්ධ ිදංවශරන් කිඹන්න තිශඵන්ශන්. එතශොට එදහ රුපිඹ්ල 
ට්රිලිඹන එක් ණඹ තිබුණහ නේ, දළන් ඒ එඳහයටභ රුපිඹ්ල 
ට්රිලිඹන 2.3ක් ශරහ.  

 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහශේ අයඹ තිශඵනහ නේ, භභ 

ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්නද? 
 

ගුණ (වවදය) යාිතත ව  ්නාය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අය ශදන්නේ. ථහ යන්න රු භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 
 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ඇභතිතුභි, ඔඵතුභහට පුළුන් නේ ජහතයන්තය මරය 

අයමුදශ්ල ශභශවභ, - [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගුණ (වවදය) යාිතත ව  ්නාය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඇයි, අශක අග්රහභහතයතුභහ දළන් ඉදිරිඳත් ශශ . ඒ IMF 

Report එ ඳළවළදිලිභ ඉදිරිඳත් ශහ ශන්.  
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ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

IMF එ කිඹරහ තිශඵනහ නේ ඒ ණඹ ශේ අවුරුද්ශද් ණඹට 
එතු ශහ කිඹරහ, භභ රුණහය ඔඵතුභහශන් ඉ්ලරහ 
ිදටිනහ, පුළුන් නේ ශේ බහට ඒ ශ්ලන ඉදිරිඳත් යන්න 
කිඹරහ.  

 

ගුණ (වවදය) යාිතත ව  ්නාය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒහ එතු ශන්ශන් නළති ශභොක්ද ඒහට ශන්ශන්? 
ඔඵතුභන්රහ කිඹන ංයහ ශ්ලනඹට අය ණඹ ටිත් දහරහ 
කිඹනහ ශභේචය ණඹයි කිඹරහ.  

 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එතශොට ශේ භව ඵළංකු හර්තහශේ ශභොක්ද තිශඵන්ශන්? 
 

ගුණ (වවදය) යාිතත ව  ්නාය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

භභ ඔඵතුභහට ශඳන්නරහ ශදන්නේ ණඹ ළඩි වුණහද, අඩු 

වුණහද කිඹරහ. එතශොට ඉයයි ශන්.  
 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔේ, ණඹ ළඩි වුණහ. 
 

ගුණ (වවදය) යාිතත ව  ්නාය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඔඵතුභහශේ ංයහ ශ්ලනයි, භශේ ංයහ ශ්ලනයි ත්තහභ 
ඔඵතුභහශේ ංයහ ශ්ලන ''ඍණ'' ශන්. භශේ ංයහශ්ලන 
''ධන''. [ඵහධහ කිරීභක්]- දළන් ඍණ ශේච එ ධන ශන්ශන් 
ශොශවොභද කිඹරහ භභ ශඳන්න්නේ. ඔඵතුභහශේ ''ඍණ'' භශේ 
''ධන'' ශනශොට අන්න එතශොට නළඟිටරහ කිඹන්න ශභොක්ද 
වුශේ කිඹරහ.  

දළන් ඔඵතුභහ කිඹපු ිධිඹට ඵදු ළසීේ ළන ඵරන්න. ආදහඹේ 
ඵදු ශදඳහර්තශේන්තු 2012 ර්ඹට ඵදු ආදහඹභ එතු යරහ 
තිශඵන්ශන් රුපිඹ්ල බිලිඹන 305යි. 2013 ශනශොට එතු 
යරහ තිශඵන ඵදු ආදහඹභ රුපිඹ්ල බිලිඹන 355යි. එතශොට 
ළඩිවීභ කීඹද? රුපිඹ්ල බිලිඹන 50යි. 2013දී රුපිඹ්ල බිලිඹන 
355 ඵදු ආදහඹභ 2014 ර්ඹ ශනශොට බිලිඹන 367 දක්හ 
ළඩි ශනහ. එතශොට 201 4 ර්ශේදී කීඹකින්ද ඵදු ආදහඹභ 
ළඩි වුශේ? රුපිඹ්ල බිලිඹන 12යි. 2013දී රුපිඹ්ල බිලිඹන 50 
ළඩිවීභ, 2014දී රුපිඹ්ල බිලිඹන 12 දක්හ අඩු වුණහ. ශොශවොභද 
ඒ වුශේ? Files කීඹක් වළංගුහද? භත තිඹහන්න. ශභන්න 
ශේහ තභයි, 2015 භළතියණශේදී රැේ දුන්ශන්. 2014දී රුපිඹ්ල 
බිලිඹන 367ක් තිබ ඵදු ආදහඹභ 2015 ර්ශේ ශේ මුද්ල 
ඇභතිතුභහශේ හරශේදී ශභතුභහ ඵදු ආදහඹභ ශවොඹහ න්නහ, 
රුපිඹ්ල බිලිඹන 421ක්. ඒ බිලිඹන 12 ළඩිවීභ රුපිඹ්ල බිලිඹන 
44 දක්හ ඉවශ නඟිනහ. ශොශවොභද අලුතින් එඳහයටභ files 
වේඵ වුශේ? කිඹන්න ඵරන්න? ශභන්න ශේහ තභයි එදහ ඒ 
ශයජිභශඹන් ිදදු ශශ .  

ශදළි එ තභයි ශර්ගු ඵදු ආදහඹභ. තමුන්නහන්ශ රහ ශර්ගු 
ඵදු ආදහඹභ ළන ථහ යනහ. 2012 ශර්දී ශර්ගු ඵදු ආදහඹභ 
කීඹද? රුපිඹ්ල බිලිඹන 516යි. 2013 ශර්දී රුපිඹ්ල බිලිඹන 
554යි. ශර්ගු ඵදු ආදහඹභ කීඹකින් ළඩි වුණහද? රුපිඹ්ල බිලිඹන 
38කින් ළඩි වුණහ. 2013 ශර්දී රුපිඹ්ල බිලිඹන 554ක් වුණු 
ශර්ගු ඵදු ආදහඹභ 2014 ය න ිට කීඹද? රුපිඹ්ල බිලිඹන 

575යි. බිලිඹන 21ක් ිතයයි ළඩි වුශේ. රුපිඹ්ල බිලිඹන 38 
රුපිඹ්ල බිලිඹන 21ට ඳවශ ඵළසහ. 2014 ශර්දී රුපිඹ්ල 
බිලිඹන 575ට තිබුණු ශර්ගු ඵදු ආදහඹභ ශභතුභහ - යි 
රුණහනහඹ භවතහ - මුද්ල අභහතය ධුයඹ බහය ත්තහට ඳසු 
කීඹද? රුපිඹ්ල බිලිඹන 788යි. ළඩි වීභ කීඹද? රුපිඹ්ල බිලිඹන 
213යි. රුපිඹ්ල බිලිඹන 213ක් අලුශතන් ශවේහ. ඒටද, ිලසහ 
බං ශඹෝජනහක් ශශනන්ශන්? 

 ආදහඹභ අඩු වුශේ ශභොනහ ිහද? එතශනෝ්ල ශනහපු 
ිහ. ඳසු ගිඹ ආේඩු ශන්පු එතශනෝ්ලරට ඵදු අඹ ශශ  
නළවළ. අපි නේ ලශඹන් කිඹන්න ඕනෆ නළවළ. ඵන්දුර ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභහ ඒ ළන ශවොටභ දන්නහ. භශේ ශඟ ඉද ශන 
ඔඵතුභහභ අවරහ තිශඵනහ, "යහජිත, ශේ ිධිඹට ශේ ආර්ථිඹ 
ශන ඹන්න පුළුන්ද?" කිඹරහ. ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, 
ඔඵතුභහ ඇහුශේ නළද්ද? ඇහුහ. නමුත් තීන්දු න්න ශොට ශන 
ඳළත්ත. ඔඵතුභහ භට ඩහ ශවොට දන්නහ, එදහ තිබුණු තත්ත්ඹ 
ශභොක්ද කිඹරහ. ආර්ථි ිදයහ පිළිඵ ිශල ඥශඹක් ලශඹන් 
ඔඵතුභහ ඒ ළන ශවොට දන්නහ. ශභතුභහ භහ භඟ කිඹහ 
තිශඵනහ, "යහජිත, ශේ ිධිඹට ශේ ආර්ථිඹ ශන ඹන්න 
පුළුන්ද, ශේශන් භවහ ිලහර ිනහලඹක් ිදදු ශනහ" කිඹරහ. 
සුභනදහ භවත්භඹහට ඵළන්නහට, අන්න ඒ ිදදු ශන්න ගිඹ 
ිනහලඹ ිහ තභයි පී.බී. ජඹසුන්දයට ථහ යරහ එදහ ඡන්දඹක් 
ශනහශේ. එ ඳහයට ශොශවොභද, රුපිඹ්ල බිලිඹන 788ට ශර්ගු 
ඵදු ආදහඹභ ළඩි වුශේ? එතශනෝ්ලරට ඵදු අඹ ශශ  නළවළ. 
රංහට ශනොශඹකුත් ශද්්ල ශනහහ. ඵදු අඹ ශශ  නළවළ, 
තභන්ශේ ශවන්චයිඹන්ශන්. රුපිඹ්ල බිලිඹන ණන් ඵදු අඹ 
ශශ  නළවළ. අඳට එශවභ යන්න අලය වුශේ නළවළ. නමුත් 
තමුන්නහන්ශ  ඒහ භත තඵහ න්න.  

අශනක් එ තභයි සුයහඵදු ශදඳහර්තශේන්තු. "භතට තිත" 
ං්ලඳඹ ශන් එදහ තිබුශේ. "භතට තිත". ශභන්න, "භතට තිත". 
2012 ශර්දී සුයහඵදු ආදහඹභ කීඹද? රුපිඹ්ල බිලිඹන 60යි. 2013 
ය ශද්දී කීඹද? රුපිඹ්ල බිලිඹන 66යි. ඒ කිඹන්ශන් රුපිඹ්ල 
බිලිඹන 6කින් තභයි ළඩි වුශේ. 2014 ය න ිට ඒ ළඩි වීභ 
රුපිඹ්ල බිලිඹන 3ට අඩු වුණහ. ඒ කිඹන්ශන් ිදඹඹට 50කින් අඩු 
වුණහ. එශවභ අඩු ශරහ රුපිඹ්ල බිලිඹන 69ක් තිබුණු සුයහ ඵදු 
ආදහඹභ ශභතුභහ -යි රුණහනහඹ භවතහ- මුද්ල අභහතය ධුයඹ 
බහය ත්තහට ඳසු කීඹද? රුපිඹ්ල බිලිඹන 105යි. ඳසු ගිඹ 
අවුරුද්ශද් සුයහඵදු ආදහඹභ රුපිඹ්ල බිලිඹන 105යි. රුපිඹ්ල 
බිලිඹන 36කින් ළඩි වුණහ. සුයහඵදු ආදහඹභ ළඩී වීභ වතය 
ගුණඹකින් ළඩි ශහ. ශෝ, එතශනෝ්ලරට අඹ යපු ඵද්ද? 
ශවන්චයිඹන්ශන් අඹ ශනොශ එතශනෝ්ල ඵදු, අයක්කු ඵදු අද 
එළිඹට ඇද්දහ. ඵදු අඩු වුණහ නේ කිඹන්න, අඳත් ිලසහ 
බංඹට එනහ. නමුත් ශභන්න ශේ තභයි තය න්ශන්.  

දළන් ඵරන්න, ශේහශේ ප්රතිලතශේ ර්ධනඹ ශොශවොභද 
කිඹහ. 2014 ර්ශේදී ශද්ශීඹ ආදහඹේ ඵදු ශදඳහර්තශේන්තුශේ 
ආදහඹේ ර්ධනඹ ිදඹඹට 3.4යි. 2015 ර්ශේදී ර්ධනඹ කීඹද? 
2014 ර්ශේදී ිදඹඹට 3.4ට තිබුණු එ 2015 ර්ශේදී ිදඹඹට 
14.7ක් වුණහ. අද ආදහඹේ ඵදු ශදඳහර්තශේන්තුශේ ආදහඹේ ර්ධන 
ප්රතිලතඹ වතය ගුණඹක් ශරහ තිශඵනහ. ඒටද, ිලසහ බං 
ශඹෝජනහ ශශනන්ශන්? 2014 ර්ශේදී ශර්ගු 
ශදඳහර්තශේන්තුශේ ආදහඹේ ර්ධනඹ ිදඹඹට 3.8යි. රු යි 
රුණහනහඹ භළතිතුභහශේ හරශේදී කීඹද? ිදඹඹට 37යි. දව 
ගුණඹකින් ඳභණ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ශර්ගු ශදඳහර්තශේන්තුශේ 
ආදහඹභ ළඩිවීශේ ප්රතිලතඹ දව ගුණඹකින් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. 
ඒටද, ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශශනන්ශන්?  

සුයහඵදු ශදඳහර්තශේන්තු ළන ඵරන්න. 2014 ර්ශේදී 
සුයහඵදු ශදඳහර්තශේන්තුශේ ආදහඹේ ර්ධනඹ ිදඹඹට 
වතයවභහයයි. 2015 ර්ශේදී කීඹද? ිදඹඹට 52.2යි. ශේටද, 
ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශශනන්ශන්? ශේහ හපු, ශර්ගු හපු, 
සුයහඵදුලින් වපු උදිඹ එක්හසු ශරහ දළන් ිලසහ බං 
ශඹෝජනහක් ශශනනහ, සුයහ ඵද්ද ළඩි ශ ශනහට ිරුද්ධ.  
ශර්ගු ඵදු ළඩි ශ ශනහට ිරුද්ධ ිලසහ බංඹක් 

681 682 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ශශනනහ. ිඹ යුත්ශත් ශේශක් අශනක් ඳළත්තයි. [ඵහධහ කිරීේ] 
තමුන්නහන්ශ රහ අතය ශභොශඹක් තිශඵන මිිශවක් ඉන්නහ 
නේ, උත් මිත්රශඹකු ඉන්නහ නේ ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
හශේ ශේ කිඹන ශදඹ ශත්රුේ න්න පුළුන් ශයි. ශේ කිඹහ 
ඵරහ අවන්න, ශේ ිදදු වුශේ ශභොක්ද කිඹහ. ඵදු ළහුශේ නළත්ශත් 
හටද? රු යි රුණහනහඹ භවතහ ඇිත් එයභ අමුතුශන් 
squad  එක් දභහ ශවේහද? නළවළ. එදහ ිේ ආපු එතශනෝ්ල 
ටිට අද ඵදු වනහ. එදහ ිේ ිකුණපු අයක්කුරට අද ඵදු 
වනහ. එතශනෝ්ල ශනළිත් වදන අයක්කුරට අද ඵදු දිනහ. 
අන්න ඒයි ළඩි ශන්ශන්.  [ඵහධහ කිරීේ] ශභෝඩශඹෝ හශේ ථහ 
යන්න එඳහ. ඉශන ත් අඹ හශේ ථහ යන්න. ශේ 
ඳහර්ලිශේන්තු මික් ශේදිහ ශනොශයි. [ශකෝහ කිරීේ] 

ඊශඟට, යහජය ණඹ ඵරන්න. භශේ මිත්ර ඵන්දුර ගුණර්ධන 
භළතිතුභහ යහජය ණඹ ළන වන් ශහ. 2006 ර්ශේ ිදට 2009 
ර්ඹ නශතක් මුළු අඹ ළශඹන් යහජය ණඹ ප්රතිලතඹ ිධිඹට 
තිබුශේ කීඹද? ිදඹඹට 16යි, 18යි අතය තිබුශේ. රංහශේ යහජය 
ණඹ. 2015 ර්ශේදී රු යි රුණහනහඹ භළතිතුභහශේ හරඹ 
ඹටශත් තිශඵන්ශන් කීඹද? ිදඹඹට 15යි. තභ ශේ ඳටන් ත්තහ 
ිතයයි. එභ ප්රතිලතඹ අවුරුද්දක් ඇතුශත ිදඹඹට එයි, ිදඹඹට 
තුනයි අතය ප්රභහණඹකින් අඩු ය තිශඵනහ.  දශ ශද්ශීඹ 
ිසඳහදනඹට භහනුඳහති 2006 ර්ශේ ිදට 2009 ර්ඹ 
නශතක් ණඹ ඵ ය ප්රතිලතඹ කීඹද? ිදඹඹට 12යි. 2015 ර්ශේදී 
කීඹද? ශේ අවුරුද්ශද් ණඹ ඵය   ිදඹඹට 9.9 දක්හ අඩු ය 
තිශඵනහ.  

 

ගුණ ේදත්රීවයවයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ඒ ශභොක්ද? 
 

ගුණ (වවදය) යාිතත ව  ්නාය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඔඵතුභහට ශත්ශර්ි, අිත් අවුරුද්ද ශනශොට ශේ ඳළත්තට 
ඳළමිණිඹහභ. රඵහත් ශද්ශීඹ ණඹලින්, borrowingsලින් 
ිදඹඹට 98ක් ළඹ වුශේ ශද්ශීඹ ණඹ ශන්නයි. ශේ කිඹන්ශන් 
2000 ර්ඹත්, 2015 ර්ඹත් අතය හරඹ ළනයි. ශේ 
borrowingsලින් ිදඹඹට 65ක් ළඹ වුශේ ිශද්ශීඹ ණඹ 
ශන්නයි. ශභන්න ශේයි, තත්ත්ඹ.  

ඊශඟට ඵරන්න, රු යි රුණහනහඹ භළතිතුභහශේ 

හරශේදී ශනොශඹකුත් අභහතයහංල වයවහ ජනතහ ශනුශන් 

ිඹදේ කිරීභට මුද්ල රඵහ දුන් ිධිඹ ළන. 2015 ර්ශේදී 

පුනයහර්තන ිඹදේ ිදඹඹට කීඹකින් ළඩි වුණහද? ිදඹඹට 29කින් 

පුනයහර්තන ිඹදේ ළඩි වුණහ. නමුත් 2014 ර්ශේදී ළඩි ශරහ 

තිශඵන්ශන් කීඹකින්ද? ිදඹඹට 9.8කින් තභයි ළඩි ශරහ 

තිශඵන්ශන්. එශ  ිදඹඹට 9.8කින් ළඩි යපු පුනයහර්තන ිඹදභ 

ිදඹඹට 29 දක්හ ළඩි ශහ.  

ඊශඟට, ළටුක වහ දීභනහරට 2014 ර්ශේදී ළඩි ශශ   

ශොශවොභද? ිදඹඹට 12කින් තභයි ළටුක වහ දීභනහ ළඩි ශශ . 

2015 ර්ශේදී ිදඹඹට 27කින් ළඩි ශහ. එභ ප්රභහණඹ 2014 

ර්ශේ ළඩි ශ ප්රභහණඹට ඩහ ශදගුණඹටත් ඩහ ළඩියි. 

ශේහට තභයි, අපි මුද්ල ිඹදේ ශශ . ඊශඟට, යජශේ 

ශ ඹන්ශේ ළටුඳට රුපිඹ්ල 10,000 දීභනහක් එතු ශහ. 

රංහ ඉතිවහශේ ළඩිභ මුදරකින් එභ දීභනහ ළඩි ශහ. ඊට 

ඳසු එභ රුපිඹ්ල 10,000 දීභනහශන් රුපිඹ්ල 2,500 මුදරක් 

මලි ළටුඳට එතු ශහ. රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභි, ඒ 

ිතයක් ශනොශයි, හරඹට ඳසු රංහ ඉතිවහශේ තුන්ළි 

යට ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් යරහ ශඳෞද්ලි අංලශේ 

ළටුඳත් ළඩි ශහ. ඒ හශේභ ිශ්රහභ ළටුක ිභතහ නළති ශහ. 

රුපිඹ්ල දවකින් ිශ්රහභ ළටුඳ ළඩි ශහ. ඒ ශනුශන් 

රුපිඹ්ල මිලිඹන 4,900ක් ිඹදේ ශහ. ඳඩි ළඩි කිරීභ වහ 

රුපිඹ්ල මිලිඹන 89,400 මුද්ල ිඹදේ ශහ. ඒ ිතයක් 

ශනොශයි, භෘද්ධි දීභනහ ශදගුණ ශහ. එඹ ිදඹඹට 

ශදිදඹඹකින් ළඩි ශහ. ඒ වහ රුපිඹ්ල මිලිඹන 8,000ක් ිඹදේ 

ශහ. එතශොට ශජයසා පුයළිදඹන් වහ රුපිඹ්ල මිලිඹනඹ 

දක්හ ව තළන්ඳතු ශනුශන් interest  එ ිදඹඹට 15ක් ශහ. 

[ඵහධහ කිරීේ] නළත්ශත් ශභොද? ඒ වහ රුපිඹ්ල මිලිඹන 

4,000ක් ගිඹ අවුරුද්දට ශන් ශහ. [ඵහධහ කිරීේ] ශොි 

ජනතහශේ ශොි ණඹ ිදඹඹට 50කින් ඳහ වළරීභ වහ රුපිඹ්ල 

මිලිඹන 2,500ක් ළඹ ශහ. ඒ හශේභ ර්භිණී භහතහට රුපිඹ්ල 

20,000 ශඳෝණ භ්ලර රඵහදීභට රුපිඹ්ල මිලිඹන 1,000ක් 

ශන් ශහ. ළඩිහිටි දීභනහ රුපිඹ්ල 1,000 ිදට 2,000 දක්හ  

ළඩි ශහ.  රුපිඹ්ල 5,000ට තිබ ිහව ලිඹහ ඳදිංචි හසතු 

රුපිඹ්ල 1,000ට අඩු ශහ. 

 

ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ඇභතිතුභි, ශඳොඩ්ඩක් භහශන්න. ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් 

යන  ංයහ ශ්ලන  භඟ එඟයි. 

 

ගුණ (වවදය) යාිතත ව  ්නාය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අඹ ළඹ ශඹෝජනහ ළනයි භභ ථහ යන්ශන්. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ ේදත්රීවුණ  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

ක්රිඹහත්භ ශශ  නළවළ. 
 

ගුණ (වවදය) යාිතත ව  ්නාය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශභොද, ක්රිඹහත්භ ශශ  නළත්ශත්?  අඹ ළඹ ශඹෝජනහ 

ක්රිඹහත්භ යරහ රළශඵන ශද්්ල භභ ශේ කිඹන්ශන්.  
 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කිඹන්න, ක්රිඹහත්භ ශරහ නළත්ශත් ශභොනහද? [ඵහධහ 

කිරීේ]  

 

ගුණ (වවදය) යාිතත ව  ්නාය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

කිඹන්න ඵරන්න. ක්රිඹහත්භද නළද්ද කිඹරහ ශේ ශෝලශරෝ 
දන්ශන් නළවළ. ශේ ශෝලශරෝ හිතනහ, අඹ ළඹ ශඹෝජනහ 
ක්රිඹහත්භ නළවළයි කිඹරහ. ශභොද, ශේ ශෝලශරෝ එ එ 
යිහරු වනහ "ක්රිඹහත්භ නළවළ" කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
ශඹොවුන් ඳහර්ලිශේන්තු ක්රීඹ යන්නට රුපිඹ්ල මිලිඹන 250ක් 
රඵහ දුන්නහ. එශ  රඵහ දුන්ශන් රු ඩරස අරවකශඳ රුභ භවතහ 
ශඹෝජනහ ශ ශඹොවුන් ඳහර්ලිශේන්තු ලක්තිභත් කිරීභටයි. ඒ 
හශේභ ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීයශඹකුට ශන ිභධයත මුදර 
රුපිඹ්ල මිලිඹන 5 ිදට 10 දක්හ ළඩි ශහ.  

 

ගුණ ේදත්රීවුණ  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

ශෝ? 

683 684 

[රු (වදය) යහජිත ශ නහයත්න භවතහ] 
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ගුණ (වවදය) යාිතත ව  ්නාය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

දළන් අපි මුද්ල ශන් යරහ, ්ලලිත් ිඹදේ යනහ.  නළවළයි 
කිඹන්ශන් ශොශවොභද? [ඵහධහ කිරීේ] ශන මුදර  රුපිඹ්ල 
මිලිඹන 15 දක්හ මිලිඹන 10කින් ළඩි ශහ. කුඩු ශයෝගීන්ට 
රුපිඹ්ල 3,000 ණශන් ශනහ. ඒ වහ රුපිඹ්ල මිලිඹන 
2,000ක් ශන් ශහ. ඒ හශේභ භූමිශත්ල ලීටයඹ රුපිඹ්ල 49 
ශනේ රුපිඹ්ල 33කින් එඹ අඩු ශහ. ශඳ්ටය්ල ලීටයඹ රුපිඹ්ල 
117 ශනේ රුපිඹ්ල 33කින් අඩු ශහ. ඩී්ල ලීටයඹ රුපිඹ්ල 95 
දක්හ රුපිඹ්ල 16කින් අඩු ශහ. ශේ ඔක්ශෝභ ශහ. ජනහරි 
භහශේ අතයහලය බහේඩ 13 මිර අඩු යරහ, තත් බහේඩ 
10 මිර අශෝසතු භහශේ අඩු ශහ. ඒ හශේභ යහජය ඵළංකුර  
රුපිඹ්ල රක් ශද දක්හ උස යන රද සර්ණහබයණර 
ශඳොලිඹ  අශක ශඳොශයොන්දු ඳත්රශේ තිබුණ ිධිඹට ඳහ වළරිඹහ. 
ෆස ිදලින්ඩයඹ මිර රුපිඹ්ල 450කින් අඩු ශහ. එඹත් නළවළ 
කිඹන්න. ශභොද, තමුන්නහන්ශ රහ ෆසලින් උඹන්ශන් නළවළ 
ශන්. [ඵහධහ කිරීේ] ජහති කුඩු අයමුදර ේපර්ණශඹන් 
ඵද්ශදන් ිදවස ය දුන්නහ. ඒ ිලහර ශදඹක්. භවශඳොශ 
ියයහධහයඹ රුපිඹ්ල 5,000 දක්හ ළඩි ශහ. [ඵහධහ කිරීේ] හටද?  
ගිහි්ලරහ ඵරන්න. එදහ භවශඳොශ ියයත් උශශශ්ලදී ඒ ශභඹහ 
යපු ථහ තමුන්නහන්ශ රහ කිඹන්න; ශන ශභොක්ත් 
ඕනෆ නළවළ. ඒ ශනුශන් සතුති ශහ. [ඵහධහ කිරීේ] ශතෝයහත් 
අඹට ඳභණක් ශනොශයි, භවශඳොශ ියයත්ඹ තිශඵන වළශභෝටභ 
ළඩි ශහ. [ඵහධහ කිරීේ] තමුන්නහන්ශ   ිලසිදයහරඹට ගිශේ 
නළති ිහ, ඒ ළන දන්ශන් නළවළ. ිලසිදයහරශේ ශන මුද්ල 
ප්රභහණ ළන ිලසිදයහරඹට ඇතුළු වුශේත් නළති මිිශවක් 
දන්ශන් ශොශවොභද? [ඵහධහ කිරීේ] අපි ිලසිදයහරශේ 
ියයශඹොත් භඟ ඉන්නහ; අපි ිලසිදයහරර ආචහර්ඹරුත් 
භඟ ඉන්නහ. ඒ ිහ ඒහ ළන අපි දන්නහ. ශභතුභහ දන්ශන් 
නළවළලු! ශභතුභහ  දන්ශන් ශොශවොභද තිශඹනහද නළද්ද කිඹරහ. 
[ඵහධහ කිරීේ] ශභතුභහ ආේඩු ශඳයළුණ වළටිශේ  යඑන්පී එට 
එන්න ඇහුහ. ශේ ආේඩු ඵරඹට ඳත් ව වළටිශේභ ආේඩුට 
එන්න ඇහුහ. රු යි්ල ික්රභිදංව භළතිතුභහ කිේහ, "එන්න 
එඳහ" කිඹරහ. එතශොට ශභතුභහ දන්නහ, දළන් ශදොය වරහ 
කිඹරහ. ඒ ිහ දළන් ඒ ඳළත්ශත් ඉශන ෆ වනහ, "භහින්ද 
යහජඳක්" කිඹරහ. ශේ ආේඩු ඵරඹට ඳත් ව වළටිශේභ 
ආේඩුට එන්න ශභතුභහ ඇහුහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගුණ ේදත්රීවයවයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ත්ශත් නළවළ. 
 

ගුණ (වවදය) යාිතත ව  ්නාය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

යුඑන්පී එට එන්න වළදුහ. රු යි්ල ික්රභිදංව භළතිතුභහ 
කිේහ, "ශේ හශේ අඹ න්ශන් නළවළ" කිඹරහ.[ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභහ ථහ යශන ඹන්න.[ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගුණ (වවදය) යාිතත ව  ්නාය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රු ථහනහඹතුභි, ශඳය ඳහ්ල ගුරුරුන්ට ශන 
දීභනහ රුපිඹ්ල  250කින් ළඩි ශහ. දවේ ඳහ්ල ගුරුරුන්ට 
රුපිඹ්ල 200 දීභනහක් රඵහ දුන්නහ.  

ශේ හුඟක් අඹ  ඒ ඳළත්ශත් තභ ඉන්ශන් ආේඩුට එන්න 
අවරහ එන්න ඵළරිවුණ උදිඹ. [ඵහධහ කිරීේ]  අශක රු ඵන්දුර 
ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ නේ, අවුරුදු ශදකින් ශේ ආේඩු 

අහන ශන්ශන් නළවළ කිඹරහ දළන ත්තහභ, එතුභහ හශේ  
උත් ශශනක් ශේ ඳළත්ශත් ඇිත් හඩිශරහ ශේ යටට ළඩක් 
යන්න ඕනෆ. එන අඹ ළඹ ශ්ලනඹ ඉදිරිඳත් යන ශොට භභ 
ඵරහශඳොයහත්තු ශනහ, එතුභහත් ශේ ඳළත්ශත් ඉශන ඔඹ ඍණ 
ලශඹන් ප්රහල යපු හයණහ ධන  ඵට ඳත් යයි කිඹරහ.  

භභ ඒ ශවොටභ දන්නහ. ඔඵතුභහ ඔතළන රළරහ, යසතිඹහදු 
ශරහ, ශඵොරුට ථහ යරහ ළඩක් නළවළ. ඒ අවුරුද්දට 
ශවොයි; අවුරුදු ශදට ශවොයි. ඊට ඩහ ඔඹ ශභොශශ  නහසති 
ය න්න එ අඳයහධඹක්. ඒ ිහ 2017 ශර්දී ඒ තීන්දු 
තමුන්නහන්ශ ශේ භනශ  ඳවශ ශේහ! 

ිශද්ල ශ හ ියුක්ති හර්ඹහංලශඹන් ශ්රමිශඹකුශන් අඹ 
කිරීශේ මුදර රුපිඹ්ල 5,000 දක්හ අඩු ශහ. රුපිඹ්ල මිලිඹනඹ 
ධීය යක්ණ ශඹෝජනහ ක්රභඹ දළන් ආයේබ යරහ තිශඵනහ. අපි 
එදහ ඇති තයේ ශේ හයණඹ ළන ආේඩුට කිේහ. නමුත් 
අන්තිභට ය න්න ශදඹක් නළති භභ ධීයඹන්ට දහඹත් 
යක්ණ ක්රභඹක් වඳුන්හ ශදන්න ටයුතු ශහ.  

ඖධ ිසඳහදන ළනත් භහ කිඹන්න ඕනෆ. යහජය ඖධ 
නීතිත ංසථහත් එක් ඒහඵද්ධ ශේ යශ්ට ඖධලින් 
ිදඹඹට 75ක් ිශද්ශීඹ වහ ශද්ශීඹ ඖධ ිසඳහදඹන් ිිදන් 
වදන්න දළනට ශඹෝජනහ යරහ තිශඵනහ. රු ඵන්දුර 
ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, ත ටි දක් ත වුණහභ ළබින්ට 
භේඩරශඹන් ශේ වහ අනුභළතිඹ භභ න්න ඵ ඔඵතුභහ භත 
තිඹහ න්න. එතශොට අඳට ආනඹනඹ යන්න  තිශඵන්ශන් 
ඖධලින් ිදඹඹට 25යි. ත ශඹෝජනහ තිශඵනහ. ඔවුන් 
ිදවස, ශේ ඖධ ිසඳහදනඹ යන ්ටටිඹ. ශේ අවුරුද්ද 
අහන නශොට ඒ ්ටටිඹත් එතු  යශන අඳට ිදඹඹට 
100ක් ඖධ ිසඳහදනඹ යන්න පුළුන් ශේි කිඹරහ භහ 
හිතනහ. රංහශේ -ශද්ශීඹ-  ඖධ වදනහ නේ ඒ ිසඳහදන 
ආඳසු මිර දී ළනීභට - buy-back guarantee එ - ආේඩු 
අවුරුදු ඳවට එඟතහ ඳශ ය තිශඵනහ.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහට ත ිනහඩි ඳව හරඹක් 
තිශඵනහ. 
 

ගුණ (වවදය) යාිතත ව  ්නාය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ිහ ඉදි කිරීභ වහ ඉඩේ මිරදී ළනීභ වහ ශ  අර්ථ 
හධ අයමුදලින් ශොටක් ිකුත් යන්නට ත් තීන්දුත් 
ඉතහභත් ළදත්. ශභොද, එඹ ශේ යශ්ට ශ ඹන් එදහ ඉරහභ 
ඉ්ලරපු ශදඹක්. ඳසු ගිඹ යජඹ ඳළති හරශේ හමිණී ශරොකුශේ 
භළතිතුභහ ශේ වහ ළබින්ට ඳත්රිහක් ශනහහ භට භතයි. 
නමුත් ඒ ළබින්ට ඳත්රිහ  ප්රතික්ශ ඳ ශහ. ඒ ක්රිඹහත්භ 
ශශ  නළවළ. එතුභහ ශදළි යටත් ඉ්ලරහ හිටිඹහ, "ශේ ටයුත්ත 
යන්න, ශේ තභයි ිදඹලු ෘත්තීඹ මිතිර ඉ්ලලීභ" කිඹරහ. 
නමුත් ඒ ටයුත්ත ශශ  නළවළ.  

2013 අවුරුද්ශද්දී ශෞය අභහතයහංලඹට ශන් ශ මුළු මුදර 
රුපිඹ්ල මිලිඹන 122ක් ඵ තමුන්නහන්ශ රහ භත තිඹහ න්න. 
2015 අවුරුද්ශද්දී ශේ මුදර  රුපිඹ්ල මිලිඹන 193 දක්හ ළඩි 
ශහ. 2016 අවුරුද්දට ශෞය අභහතයහංලඹට රුපිඹ්ල මිලිඹන 
237ක් ශන් යරහ තිශඵනහ.  

භභ ශේ තහශේ ශරෝ ශෞය ංිධහනඹට ගිඹහ. ඒ 
අසථහශේදී ශරෝ ශෞය ංිධහනශේ අධයක්රිඹ අශක 
මුද්ල ඇභතියඹහට ව ශේ යජඹට සතුති ශහ, ශේ තයේ ිලහර 
මුදරක් එක් යදී ශෞය අභහතයහංලඹ ශනුශන් ළඩි ශ 
ශරෝශේ එභ යට ශ්රී රංහ කිඹරහ. ආයක් අභහතයහංලශේ 
ළඹ ශීර්ඹට අභතය ළඩිභ මුදරක් ශන් යන්ශන් ශෞය 
අංලඹ ව අධයහඳනඹ ශනුශනු යි.  

685 686 



ඳහර්ලිශේන්තු 

අධයහඳනඹට ශන් යන මුදර දිවහ ඵරන්න. 2013 අවුරුද්ශද් 

අධයහඳනඹ ශනුශන් ශන් යරහ තිබුශේ රුපිඹ්ල මිලිඹන 

110යි.  ඒ මුදර රුපිඹ්ල මිලිඹන 178 දක්හ ළඩි ශහ. 2016 

අවුරුද්ද නශොට අධයහඳනඹ වහ රුපිඹ්ල මිලිඹන 256ක් 

ශන් යරහ තිශඵනහ.  එඹ දශ ශද්ශීඹ ිසඳහදනශේ ප්රතිලතඹක් 

ලශඹන් ත්තහභ 2013 අවුරුද්ශද් 1.67යි; 2014 අවුරුද්ශද් 

1.97යි; 2015 අවුරුද්ශද්දී 2.96යි. ඒ කිඹන්ශන්, දශ ශද්ශීඹ 

ිසඳහදනශේ ප්රතිලතඹක් ලශඹන් 3ට ආන්න ප්රභහණඹක් 

අධයහඳනඹ ශනුශන් ශන් යරහ තිශඵනහ. අපි 

ශඳො ශයොන්දුශරහ තිශඵනහ, අධයහඳනඹ ශනුශන් ශන් යන 

මුදර දශ ශද්ශීඹ ිසඳහදනශේ ප්රතිලතඹක් ලශඹන් 6 න තුරු 

ළඩි යන්න. අධයහඳනඹට ව ශෞයඹට දශ ශද්ශීඹ 

ිසඳහදනශේ ප්රතිලතඹක් ලශඹන් 3ක් ශන් යනහඹ කිඹරහ 

තභයි අපි පිළිත්ශත්.  නමුත් ශේ න ශොට අධයහඳනඹට ව 

ශෞයඹට දශ ශද්ශීඹ ිසඳහදනශේ ප්රතිලතඹක් ලශඹන් 1.28 

ඉරහ  1.9 ට - ිදඹඹට 2ට ආන්න ප්රභහණඹක්- ළඩි යරහ 

තිශඵනහ.  දශ ශද්ශීඹ ිසඳහදනශඹන් ිදඹඹට 3ක් ශන් යන්න 

අපි ශඳොශයොන්දු වුණහ.  

ජනතහශේ සුඵ ශත වහ, ජනතහශේ ශෞය ව 

අධයහඳනඹ දවහ ශේ තයේ ිඹදේ යපු, ශේ තයේ මුද්ල ශන් 

යපු යජඹක්, මුද්ල අභහතයහංලඹක් ශවෝ මුද්ල අභහතයයශඹක් 

දහත් හිටිශේ නළවළයි කිඹන හයණඹ ඔඵතුභන්රහ භත තිඹහ 

න්න. (ආචහර්ඹ) එන්.එේ. ශඳශර්යහ භළතිතුභහ හිටපු හරශේ,-

[ඵහධහ කිරීභක්]  ප්රන්න යණවීය භන්ත්රීතුභහ, තමුන්නහන්ශ  හිනහ 

ශනහ. තමුන්නහන්ශ  අඹ දන්ශන්ත් නළවළ; ළඹ දන්ශන්ත් 

නළවළ. තමුන්නහන්ශ  ඉශන ත්ත ඳන්තිඹ භට කිඹන්න. 

ශභතුභහයි, භර්ින් ිද්ලහයි ශදශදනහභ එ ජහතිශේ. වරිද? 

ශදන්නහ වත්තහට ශදන්නහභ එ ළරෆිදශේ. ශදන්නහටභ 

තිශඵන එභ සුදුසුභ ශභොක්ද? නත්භ. නත්භ තභයි 

ශරොකුභ සුදුසුභ. ඇත්තටභ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඳත් න 

්ටටිඹට අඩු ණශන් අභ අධයහඳන සුදුසුභක්ත් තිශඵන්න 

ඕනෆඹ කිඹරහ භහ ශඹෝජනහ යනහ. එතශොට ශේ හශේ 

අයිඹරහට ඳහර්ලිශේන්තුට එන්න ඵළවළ. ශේශෝලරන් යජශේ 
ශ ඹට ගිඹහ නේ නීඳහයක් ේරු තනතුයත් 

රළශඵන්ශන් නළවළ. ශභොද, ඒටත් ඕනෆ ළඩ වඹයි, credit 

ශදක්. වඹයි ශදක්ත් නළති මිිසසු ඳහර්ලිශේන්තුශේ රළරහ 

අඳට ආර්ථිඹ ළන උන්න්න වදනහ.  

රු ථහනහඹතුභි, ඳහර්ලිශේන්තුට ඳත් න අඹට 

අධයහඳි ලශඹන් අභ සුදුසුභක්ත් තිශඵන්න ඕනෆඹ 

කිඹරහ භහ කිඹපු ඒ ශඹෝජනහ ළන ඔඵතුභහත් රහ ඵරහ එඹ 

මිටුට ඉදිරිඳත් යන්න. එතශොට වළිදරීභයි, 

ගුණහත්භබහඹයි ශදභ තිශබ්ි. ශඵොශවොභ සතුතියි.   
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට, රු භහින්ද අභයවීය අභහතයතුභහ.  

ඊට ප්රථභ රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභහ මරහනඹ න්නහ 

ඇති. 
 

අනතුුණව ගුණ කථානායකතුො මලා්නවය්ද ඉව්ව වුවය්ද  
නිවයෝජය කථානායකතුො [ගුණ ිනලගග සුෙිනඳාල ෙහසතා] 

මලා්නාරූඪ ිශය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்த அகனய, தறறச் சதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு றனங்க 

சுறதரன] கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the 
Chair. 

[ප.බහ. 11.29] 
 

ගුණ ෙි ්දද අෙයවීය ෙහසතා (ධීවය හසා ජලජ ්ම්ඳ්ව 

්ගවර්ධන අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - கடற்தநரறல் ற்தம் லக 

பதோன அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 

and Aquatic Resources Development) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, අද ිහද යන ශභභ 
ිලසහ බං ශඹෝජනහ පිළිඵ එක්ත් ජනතහ ිදවස 
න්ධහනඹ ිධිඹටත්, ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ ිධිඹටත් අපි අශක 
අදවස දළක්ිඹ යුතු ශනහ. 

භහ ප්රථභශඹන්භ ශභන්න ශේ හයණඹ වන් යන්න 
ළභළතියි. අද ශභභ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ශරහ 
තිශඵන අසථහශේ අඳට අශක මිත්රඹන් ශඹෝජනහ ණනහක් 
ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. භභ ඳසු ගිඹ දසර ඳත්තය ටි 
කිශඹේහ. ඒ ඳත්තය ටි කිශඹේහභ ඒ භවය ථහලින් අඳට 
ශඳශනන්ශන්, ශේ ආේඩුශේ ඉන්න ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ශේ 
ඇභතිරුන්ට ිරුද්ධ ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශනළ්ලරහ 
තිශඵනහ හශයි. ශභොද, භභ පුත් ඳත් කිහිඳඹක්භ ඵළලුහ. 
ශභභ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ඳයහජඹට ඳත් ශශොත් අඳ 
ශද්රෝහීන් ිධිඹට වඳුන්න්න සදහනේ යරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ 
ශේශන් ඳසශ  අඳ යඑන්පීහයශඹෝ ිධිඹට වංඩු වන්න 
උත්හව දයමින් ඉන්නහ. ශේ  ි ලසහ බං ශඹෝජනහ ශන 
ඒශේ ඳයභහර්ථඹ ශරහ තිශඵන්ශන් මුද්ල ඇභතිතුභහ න යි 
රුණහනහඹ භළතිතුභහට ිරුද්ධ ශනො, අපි අතය ප්රලසනඹක් 
ිර්භහණඹ යන්නයි කිඹන එයි භට ශඳශනන්නට තිශඵන්ශන්. 
භභ ඒ ඳළවළදිලිභ කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ශඳොඩ්ඩක් 
අවශන ඉන්න. 

 

ගුණ ේදත්රීවයවයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ශඳොඩ්ඩක් අවශන ඉන්න, ෆ වන්ශන් නළතු. 
 

ගුණ ෙි ්දද අෙයවීය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

භභ රුණු හිත කිඹන්නේ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගුණ ්ිත්ව වප්ර ෙදා් ෙහසතා (නිවා් හසා ඉදිකිම්ම් 

අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறயரம - வீடகப்தை ற்தம் 

றர்ரத்துகந அகச்சரா்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 

Construction) 
අවශන ඉන්න, අවශන ඉන්න. 
 

ගුණ ෙි ්දද අෙයවීය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

භන්ත්රීතුභි, භභ ඔඵතුභන්රහට ප්රවහයඹක් එ්ලර යන්න 
ශනොශයි වදන්ශන්. ඳසු ගිඹ භහඹ ිතය ශන්ල අපි, 
ඔඵතුභන්රහ ශඵොශවොභ ශවොන්න් ිදටිඹහ. භට එ ප්රලසනඹක් 
තිශඵනහ. ඒ තභයි ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ඉක්භින්භ 
ිහදඹට ත්ශත් ඇයි කිඹන එ. ආේඩු ඳක්ශේ ප්රධහන 
ංිධහඹතුභහ ඇතුළු ්ටටිඹ ශේ ළශඩ් plan යරහ ඉසයවට 
ශනහහද දන්ශන් නළවළ. ඳසු ගිඹ දස ටිශක් ඳත්තය ටි 
අයශන ඵරන්න. ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ශේ අඳ ලි්ටභස 
ඳරීක්ණඹට ළනහ, ඒ හශේභ අපි ශද්රෝහීන් ඵට ඳත් 
ශනහ කිඹනහ. ඒ හශේභ ශශවලිඹ යඹුක්ළ්ලර භළතිතුභහ 
අපි ළන ප්රහල ශඵොශවොභඹක් යරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]
ශඵොශවොභ ශවොයි. ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ශේ ආයක්හ පිළිඵ 
ඔඵතුභහ තභයි ථහ යන්න ඕනෆ. ශභොද, ඒ ඉතහභත් ළදත්. 
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ගුණ ේදත්රීවයවයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
යඑන්පී එට එන්න වළදුහ, ත්ශත් නළවළ. 

 
ගුණ ෙි ්දද අෙයවීය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

භව ඵළංකු අධිඳතියඹහශේ ිදද්ධිඹ ේඵන්ධශඹන් ථහ යන 

ශොට එතුභහ අශක නේ ඳහ වන් යරහ තිශඵනහ. "ශ්රී රංහ 

ිදවස ඳක් ඇභතිරුන්ශේ ඳක් රළදිඹහ අද ශඳශන්ි" ශේහ 

තභයි කිඹන්ශන්. ඉතින් ශේ ිදඹ්ලශරන් භභ තමුන්නහන්ශ රහට 

කිඹන්න ළභළතියි,- අපි ශේ යජඹට එතු වීශේ ශව තු 

ඔඵතුභන්රහ ශවොන්න්භ දන්නහ. ශේ අපි ශඳෞද්ලි ත් 

තීන්දුක් ශනොශයි. අපි ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ ිධිඹට හේඡහ 

යරහ ත් තීන්දුක්. අපි 2017 අහනඹ න ශතක් අපි 

අශඵෝධතහ ගිිසුභක් අත්න් යරහ තිශඵනහ. ඒ ළන 

ඔඵතුභන්රහ ශවොන්න්භ දන්නහ. එභ අශඵෝධතහ ගිිසුභ අනු 

අපි යජශේ ශවො හර්ඹඹන්ර ගුණහත්භබහඹ පිළිඵ තුටු 

ශනහ හශේභ ිදදු න ඹේ ඹේ අඳවසුතහ ිදයහන්නටත් ිදද්ධ 

ශනහ. 

ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ අන් ශරහ ේරට ඹන 

ශොට ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ ිශඹෝජන යන අභහතයරුන්ට 

ශදය ඉන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ිර්භහණඹ යන්න 

තමුන්නහන්ශ රහ අතරින් භවරු ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ. අඳට 

ිරුද්ධ ිිධ ඵරශේ ිර්භහණඹ යන අදවිදන් තභයි භවය 

ප්රහල ිකුත් ය තිශඵන්ශන් කිඹන ඉතහභ නහටුශන් 

වන් යන්න ඕනෆ. ිදඹලුභ පුත් ඳත් හර්තහ භශේ ශඟ 

තිශඵනහ. භභ ඵළලුහ ශේශන් ශොේචය ප්රභහණඹක් එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹට ිරුද්ධ ථහ යරහ තිශඵනහද කිඹරහ. මුද්ල 

ඇභතියඹහට ිරුද්ධ ශොේචයද ථහ යරහ තිශඵන්ශන් ව 

අඳට ිරුද්ධ - ශේ ආේඩුශේ අභහතයධුය දයන ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳක්ශේ අඳට ිරුද්ධ - ශොේචය ප්රහල ිකුත් ශහද කිඹන 

එ පිළිඵ තභයි අපි ළරකිලිභත් වුශේ. 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ඳසු ගිඹ භව භළතියණශේ 

ප්රතිපරඹ ඉතහභත් ඳළවළදිලියි. එභ ඳක්ඹටත් ති 

ආේඩුක් යන්න ඵරඹක් දුන්ශන් නළවළ. එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹට ආන 106ක් දුන්නහ, අඳට ආන 95ක් දුන්නහ. 

එතශොට එ ඳක්ඹටත් ති ආේඩුක් පිහිටුන්න ඵළවළ. 

ඒ ිහ තභයි වභත්රීඳහර ිදරිශ න ජනහධිඳතිතුභහ ජහති 

ආේඩුක් වදන්න ශඹෝජනහ ශශ . ශොශවොභටත් එතුභහශේ 

භළතියණ ප්රහලශඹනුත් එතුභහ ඒ ශඳොශයොන්දු ශරහ තිබුණහ. 

අශක ඳක්ශේ භධයභ හය බහ හේඡහ යරහ තභයි 

ජහති ආේඩුට අපි එතු වුශේ.  ශේ ජහති ආේඩුට 

එතු වුණහට ඳසශ  ශේ යජශේ ළඩ පිළිශශ ඉසයවට ශන 

ඹන්න අපි අශඵෝධතහ ගිිසුභක් අත්න් යරහ ටයුතු යශන 

ඹනහ. අඳ එභඟින් රඵහත් ශඵොශවෝ ශද්්ල තිශඵනහ. ඒ 

හශේභ ශේ ජහති ආේඩු තුශ අශක ිශේචනඹට බහජනඹ ව 

හයණහ ශඵොශවොභඹක් තිශඵනහ. අපි ඒහ පිළිඵ අශක භතඹ 

ඉදිරිඳත් ශහ. අපි ශඵොශවෝ ශද්්ල ශනස ශහ.  

ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ශ්ලනඹ ඉදිරිඳත් යපු ශරහශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ ථහ යමින් තමුන්නහන්ශ රහ ඔක්ශෝභ 

කිේහ භට භතයි, "ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ශේ භන්ත්රීරුන්ට ශේ 

අඹ ළඹට ඡන්දඹ ශදන්න පුළුන්භක් නළවළ. ඡන්දඹ දුන්ශනොත් 

ශොිඹහශේ ශඳොශවොය වනහධහයඹ ළපුහ කිඹහ භට ඹන්න 

පුළුන් න්ශන්ත් නළවළ" කිඹහ. ශොිඹහශේ ශඳොශවොය 

වනහධහයඹට ත්ටටු ශහ කිඹහ කිේහ. වී ශොිඹහ අන්ත අයණ 

තත්ත්ඹට ඳත් ශහ කිඹහ කිේහ. වී ශොිඹහ ශොිතළින් ඈත් 

යන තත්ත්ඹට ඳත් ශහ කිඹන ශචෝදනහ තමුන්නහන්ශ රහ 

ඉදිරිඳත් ශහ. භහ ශඟ ඒ ථහ ඇතුශත් වළන්හඩ් හර්තහ 

තිශඵනහ. ඒහ කිඹන්න භට ශරහක් නළවළ. ඒ ශරහශේත් -ඒ 

අඹ ළඹ ශ්ලනඹ ඉදිරිඳත් යපු ශරහශේත්- අඳ අඳවසුතහට 

ඳත් න ිධිශේ ථහ තභයි ශඵොශවොභඹක් අඹ ශශ . අපි ඒ 

පිළිඵ නහටු ශනහ. නමුත් අහනශේ අද ශභොක්ද ශරහ 

තිශඵන්ශන් කිඹහ ඵරන්න. ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ ිශඹෝජනඹ 

යන අභහතයයඹකුශේ -ඳක්ශේ ශ්ලේයඹහශේ- 

අභහතයහංලඹට තභයි දිගින් දිට ඒ ශචෝදනහ ඉදිරිඳත් වුශේ. අද 

තමුන්නහන්ශ රහ ගිහි්ලරහ වී ශොිඹහශන් අවරහ ඵරන්න, ඒ වී 

ශොිඹහට එදහ රළබුණු වනහධහයඹ අද රළශඵනහද, නළද්ද කිඹන 

එ පිළිඵ. ශොි ප්රශද්ලඹ භව ජන ිශඹෝජිතඹකු ිධිඹට 

භභ ඉතහභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, අද ඒ වනඹ රළශඵනහ කිඹරහ. 

එශවභ නේ, තමුන්නහන්ශ රහ එදහ කිඹපු ථහ ඇත්තද? 

ශඳොශවොය වනහධහයඹට එශයහි එළිඹට ඵහින්න කිඹරහ එදහ 

අඳට ශඹෝජනහ යපු එ හධහයණද? තමුන්නහන්ශ රහ ශවොටභ 

දන්නහ අපි අවුරුදු ශදට අශඵෝධතහ ගිිසුභක් අත්න් ය 

තිශඵන ඵ. ශභභඟින් ශභොක්ද ශන්න පුළුන් ශද්?  

ශේ  ිලසහ බංඹ ේඵන්ධත් දිගින් දිට වළභ භහධයඹභ 

අඳට කිේශේ, ශේ ිලසහ බංඹ ශනුශන් යි රුණහනහඹ 

භළතිතුභහට ිරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහිේචි යන්න කිඹරහයි. එශවභ 

ඡන්දඹ ඳහිේචි කිරීශභන් තමුන්නහන්ශ රහ ඵරහශඳොශයොත්තු න 

ශද් ශභොක්ද? ඒ ළන භහ ඉතහභ ඳළවළදිලි තමුන්නහන්ශ රහට 

කිඹන්න ළභළතියි. අඳ ඉත් වීශභන් ශන්න පුළුන් එ ශදඹක් 

තභයි, යට අයහජි වීභ. භහ ඒ ළන තමුන්නහන්ශ රහට කිඹන්නේ. 

[ඵහධහ කිරීේ] රඵර නළති ඉන්න.  

ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, තමුන්නහන්ශ  යපු එ 

ප්රහලඹක් පිළිඵ භහ කිඹන්නේ. ශභඹ ළරැදි නේ ිළරැදි 

යන්න. 2016.06.06 "භේබිභ" පුත් ඳතට ඔඵතුභහ කිඹහ 

තිශඵනහ, ිලසහබංඹ ශශනන්ශන් දිනන්න ශනොශයි, ඒ 

ිලසහඹ නළති ඵ ිඳක්ඹ ිිදන් ශඳන්හ ශදන්නයි 

ිලසහබංඹ ශශනන්ශන්, ඒ -ිලසහ බංඹ- ශද්ශීඹ වහ 

ජහතයන්තය ලශඹන් ඒ ඇභතියඹහශේ ක්රිඹහ රහඳඹ 

ේඵන්ධශඹන්  ඵරඳහනහ, යශ්ට ආශඹෝජනඹ යන අඹට ඒ 

ඵයඳතශ ඵරඳහනහ, අපි ිලසහබංඹ ශශනන්ශන් ඒ අඹ 

ඳයහද යන්නභ ශනොශයි කිඹරහ. එශවභ නේ, ශේ යශ්ට 

ආශඹෝජනඹ යන අඹ අවධර්ඹ යන්න ටයුතු කිරීභ භඟින් 

ශභොක්ද ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්?  

 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 
නැඟී ිදටිවේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 

ගුණ ෙි ්දද අෙයවීය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

රු භන්ත්රීතුභහ, තමුන්නහන්ශ  තමුන්නහන්ශ ශේ ශරහශේදී 

ඒ ළන කිඹන්න. භහ කිඹන්ශන් ඳත්තශර් තිබුණු ශද්යි.  

 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ඇභතිතුභහ,-   
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගුණ ෙි ්දද අෙයවීය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ශරහ ශදන්න භට ඵළවළ. භට ඉතහභ ශටි ශරහක් තභයි 
දීරහ තිශඵන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] භට භහශන්න, රු 
භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට ඕනෆ නේ ශරහ අයශන ඳසු කිඹන්න. 
භශේ ශරහශන් න්න එඳහ. ශභහි කිඹපු ශද් ළරැදි නේ ඔඵතුභහ 
එඹ ිළරැදි යන්න. ශභොද, භභ ශශ  එඹ කිඹහශන ගිඹ 
එයි. අඳට වුභනහක් නළවළ ශේ යට අයහජි යන්න. රු 
ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, භභ ඉතහභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, අශක 
ශේ එතු ඇති වුශේ ඳක්ඹට ඩහ යට උතුේ කිඹන වළී ශභන් 
ඵ. ඒ ිහ යට අයහජි න කිිදභ ශදඹක් අඳ යන්ශන් නළවළ 
කිඹන එ අඳ ඉතහභ කීශභන් වන් යන්න ළභළතියි.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, අඳ ඉත් වීභ භඟින් ඊශඟට 
ඇති ිඹ වළකි තත්ත්ඹ ශභොක්ද? තත් ශදඹක් ශර අඳට 
කිඹන්න පුළුන්, අඳ ඉත් වුශණොත් ති යඑන්පී ආේඩුක් 
වළශදන්න ශඵොශවොභ ඉඩ ඩක් තිශඵනහ කිඹරහ. අශක රු 
යහජිත ශ නහයත්න ඇභතිතුභහ නේ ඹක් කිේහ ශන්. භභ 
දන්ශන් නළවළ. නේ ළන භභ කිඹන්න ඹන්ශන් නළවළ. අඳටත් 
රළශඵනහ ආයංචි. ශඵොශවෝ ශදශනක් එශවභ ගිහි්ලරහ තිශඵනහ. 
තනතුරු ශනොරළබුණහභ ිශේචනඹ කිරීභ හධහයණ න්ශන් නළවළ. 
අපි දන්නහ ශේ භවය අඹ ගිහි්ලරහ ශනභ ආේඩු වදන්න ථහ 
යන ඵ. "ශේ ජහති ආේඩු එඳහ. අපි එන්නේ. අපි ආේඩු 
වදමු" කිඹරහ ථහ යන ඵ අපි දන්නහ. එශවභ තත්ත්ඹට ඳත් 
ශන්න, එශවභ අහධහයණ ිධිශේ ශඹෝජනහ යන්න ශවො 
නළවළ. ජහති ආේඩුක් කිඹන්ශන් යටට රළබුණු අසථහක්.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, රු ජනහධිඳතිතුභහත් එක් 
ජඳහනශේ ඹන්න භට අසථහ රළබුණහ. ජඳහනශේ ිදටින                       
ශ්රී රහංකිඹන් භට කිඹපු ථහක් භහ කිඹන්නේ. "ශේ වි - 7 
මුළුට රංහට ආයහධනඹ කිරීභ පිළිඵ ජඳහනශේ භහධයර 
ථහ ව තයභට රංහශේත් ථහ වුශේ නළවළ ශන්ද? ශේ 
ිශල  අසථහක්. යටක් ිධිඹට ඳක් ඳහට ශේද නළති ආඩේඵය 
ශන්න ඕනෆ අසථහක්" කිඹරහ ඔවුන් කිේහ. ශභශවභ කිේශේ, 
වළභ ඳක්ඹටභ ඡන්දඹ දීපු අඹයි. ශ්රී රහංකි ශ්රී රංහ ිදවස 
ඳහක්ෂිඹන් ළඩි ශදශනක් ඇිත් අඳට එශවභ කිේහ. නමුත් 
අශක යශ්ට තිබුණු තත්ත්ඹ ශභොක්ද? භභ දළක්හ අශක 
ජනහධිඳතිතුභහට ජඳහනශේදී ශභොන හශේ පිළිළනීභක්ද තිබුශේ 
කිඹරහ. වභත්රීඳහර ිදරිශ න භවතහ ජනහධිඳතිතුභහද කිඹන එ 
ශනොශයි ප්රලසනඹ. ශ්රී රංහශේ යහජය නහඹඹහටයි ජහතයන්තය 
ඒ පිළිළනීභ රළබුශේ. ඒ හශේභ, ආධහය රළබීේ පිළිඵත් ිිධ 
ථහ ගිඹහ. භභ දළක්හ ශභොන තයේ ආධහය ප්රභහණඹක් රඵහ 
ශදන්න එඟ වුණහද කිඹරහ. ජඳහනශේ අග්රහභහතයයඹහ 
ලිඹහශන ආ ඒ ලිඹි්ලර කිඹන ශොට භට ළඹක් තිබුණහ, ඒ 
කිඹන ශද්්ල ශදනහද කිඹන එ පිළිඵ. නමුත් එහි ිදටි                            
ශ්රී රහංකිඹන් භට කිේහ, "ජඳහනශේ අභළතියශඹකු එශවභ 
කිේත් ඇති. එතළන ඉරහ ක්රිඹහත්භ ශනහ" කිඹරහ.  

අපි  ඹන්න ඉසය ශරහ ඒ අභහතයරුයි, ජනහධිඳතිතුභහයි 
ඹේ ප්රභහණඹක් හේඡහ ශහ. අපි කිේහට ළඩිඹ ප්රභහණඹට 
එතුභන්රහ එඟතහ ඳශ ශහ. අහනශේ ජනහධිඳතිතුභහ ි ශල  
ඉ්ලලීභක් ශහ. "අශක යශ්ට ශත් මිර පිළිඵ ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. 
ඒ ිහ ශත් ළඩි ප්රභහණඹක් ළනීභ පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු 
යන්න" කිඹරහ එතුභහ කිේහ. ඒ ශරහශේ ඒ ඒ අභහතයරුන්ට  
ශනභභ කීභ බහය දීරහ කිේහ, ශේ පිළිඵ ිශල  අධහනඹ 
ශඹොමු ය ටයුතු යන්නඹ කිඹරහ. ශේ ිධිඹට අඳට ිලහර 
ළරකි්ලරක් රළබුණහ.  

ඵංේරහශද්ල අභළතිිඹ භඟ ංතුය පිළිඵ හේඡහ 
ශහ. ඵංේරහශද්ලඹ කිඹන්ශන් භවහ ශරොකු ්ලලිහය යටක් 
ශනොශයි කිඹරහ අපි දන්නහ. ංතුය පිළිඵ ථහ ශහභ 
එතුමිඹ ඇහුහ "භභ ළභළතියි ංතුරින් ිඳතට ඳත් අඹට උදවු 
යන්න. ශභොනහද ඕනෆ?" කිඹරහ. ඊශේ ශඳශර්දහ රුපිඹ්ල 
මිලිඹන 250ක් ටිනහ ඵඩු නළක් එහ තිශඵනහ භභ දළක්හ. 

ඵරන්න, ශේ ිධිඹට අඳට ජහතයන්තයඹ දිනහ න්න පුළුන් 
වුණහ. යටක් ිධිඹට අඳට ශේ අසථහන් අහිමි ය න්න 
පුළුන්ද? යට අයහජි යන්න අඳට පුළුන්ද?  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ 
ිධිඹට අශක එතු වීභක් තභයි අලය න්ශන් කිඹන එ අපි 
ඉතහභත් ඳළවළදිලි කිඹනහ. ශේ ිධිඹට පුත් ඳත්රට කිඹහ 
ළනීශභන්, ශේ ිධිඹට භහධයර ඵළණ ළනීශභන් ඇති න 
ප්රතිපරඹ ශභොක්ද? ශේශන් හිදඹ ඇති න්ශන් හටද?         
ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ ශඵදුශණොත් හට වරි හිදඹක් 
තිශඵනහද? ඒශන් යටටත් හිදඹක් ඇති ශනහඹ කිඹරහ භභ 
හිතන්ශන් නළවළ. ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ ශඵදන්න වුභනහ 
යන ේඩහඹේ ඉන්න ඵ අපි දන්නහ. ශඵදීේ පිළිඵ, 
ශනභ ඳක් වදන්න ථහ යන ්ටටිඹ පිළිඵ ලි්ටභස 
ඳරීක්ණඹ තිඹරහ ඵරන්න. ශනත් ඳරීක්ණ ශනොශයි, ඒ 
පිළිඵ ඳරීක්ණ තිඹන්න. අපි ඉතහභත් ඳළවළදිලි කිඹන්ශන් ශ්රී 
රංහ ිදවස ඳක්ඹ ලක්තිභත් යන්න ඕනෆ; ශ්රී රංහ ිදවස 
ඳක්ශේ අඹ එට තිඹහ න්න ඕනෆ කිඹන එයි. ඒ වහ තභයි 
අපි භවන්ිද න්ශන්. ඒ ශනුශන් ඕනෆභ ළඳ කිරීභක් යන්න 
අපි සදහනේ. ආේඩුක් න්න පුළුන් ශරහට අපි ආේඩුකුත් 
ිමු. අඳට ඕනෆ ශරහට ආේඩු න්න ඵළවළ ශන්. යට ිනහල 
ය ඵරවත්හයශඹන් ආේඩු න්නත් ඵළවළ ශන්. අපි ඹථහර්ථඹ 
ශත්රුේ න්න ඕනෆ. ජනතහ ළභළත්ත දීපු ආහයඹ අපි ටවහ 
න්න ඕනෆ. ඡන්දශඹන් තභයි අපි ජනතහ භතඹ දළක්ශක්. ඳහශර් 
ඉන් ෆ වන එ ශනොශයි, ඳත්තශර්, ශර්ඩිශඹෝ එශක් කිඹන 
ථහ ශනොශයි ජනතහශේ තියඹයි ටින්ශන්. ඒ තියඹ අනු 
තභයි අඳට ටයුතු යන්න ශන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්]  

රු ශරොවහන් යත්ත්ශත් භන්ත්රීතුභි, තමුන්නහන්ශ  
ඔශවොභ කිේහට තමුන්නහන්ශ  ඉන්ශන් ශොතළනද කිඹරහ භභ 
දන්නහ. තමුන්නහන්ශ ශේයි භශේයි අතය ප්රලසනඹ, අපි ප්රලසනඹක් 
ඵට ඳත් ය න්න ඕනෆ නළවළ. ඒහ ළන කිඹන්න ගිශඹොත් 
අඳට හශේ හශේ ඒහ ළනත් කිඹන්න පුළුන්. භභ ඒයි 
කිඹන්ශන්, ශභතළින් ඳසශ  - [ඵහධහ කිරීභක්] භභ 
තමුන්නහන්ශ රහශන් අවන්ශන් ශභේචය දස භහධයලින් 
තමුන්නහන්ශ රහ ශ ථහ ශේ ආහයඹට දිට ගිශඹොත් 
ශභොක්ද ශන්ශන් කිඹරහයි. අපි උඳරිභ ිධිඹට, ඇති ශන්න 
අව ශන හිටිඹහ. අපි දිගින් දිට ශේ ළන ථහ ශහ. ශභොක්ද 
ශේශක් අයමුණ කිඹරහ අපි ශන ශනභ ථහ ශහ. ශභතළන 
ඉන්න ඵහුතයඹ ඒට ළභළති නළති ඵ අපි දන්නහ. ශභතළන 
ඉන්න කිහිඳ ශදනකුට ඹේ ඹේ නු-ශදනු ශබ්යහ න්න තිශඵන 
ඵ අපි දන්නහ. ඹේ ඹේ ශද්්ල ශබ්යහ න්න තිශඵන ඵ අඳ 
දන්නහ. නමුත් අපි ඳළවළදිලිභ කිඹන්න ඕනෆ ශේ ඉන්න ශ්රී 
රංහ ිදවස ඳක්ශේ අපි කිිදභ ශරහ තමුන්නහන්ශ රහ වහ 
අපි අතය ළටුභක් වදහන්න ථහ ය නළවළ කිඹන එ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] අපි එශවභ ථහ ය නළවළ.  

තමුන්නහන්ශ  එදහත් භට කිේහ "හඩිශන්න" කිඹරහ. 
තමුන්නහන්ශ  හඩිශන්න කිඹන ශව තු භභ ශනභ කිඹන්නේ. 
තමුන්නහන්ශ ට තිශඵන ශව තු භභ දන්නහ. ඒට අපි 
අහුශන්ශන් නළවළ. අපි අපිභ ිශේචනඹ ය න්න අලය 
නළවළ. තමුන්නහශන්  රහ  ඳසු ගිඹ දස ටිශක් ඳත්තය හර්තහ ටි  
ිතයක් අයශන ඵරන්න. භභ අංභ කිඹනහ ඳත්තය හර්තහ 
ටි අයශන කිඹන්න කිඹරහ. ඒහයින් ළහුශේ හටද? හටද 
වන්ශන්? ශේ යශ්ට ජනහධිඳතියඹහ අශක ඳක්ශේ නහඹඹහ. 
ඳක්ශේ නහඹඹහ පිළිශන මික් අඳට ඉසයවට ඹන්න 
පුළුන්භක් නළවළ. ඒ පිළින්න ඵළරි නේ ඔඵ අඳට ඒ භගිඹ 
පිළිඵ ථහ යරහ ළඩක් ශන්ශන් නළවළ. ශ්රී රංහ ිදවස 
ඳක්ශේ නහඹඹහ ිධිඹට වභත්රීඳහර ිදරිශ න ජනහධිඳතිතුභහ 
පිළින්න ඵළරි නේ එශවභ ඵළරි අඹ එක් තදුයටත් හේඡහ 
කිරීශභන් අඳට ඳක්ඹක් ශොඩනඟන්න පුළුන් ශයි කිඹරහ භභ 
හිතන්ශන් නළවළ.  

ඹේ ඹේ ශද්්ල කිඹද්දී අපි ඇති ශන්න අවශන හිටිඹහ. 
අඳට ඵණිද්දී අවශන හිටිඹහ. ශතොයතුරු තිශඹද්දී අපි ථහ 
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ශනොය හිටිඹහ.  ිශේචනඹ යන්න ශොඩක් ශද්්ල තිශඵද්දී අපි 
අවශන හිටිශේ ශේ ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ එතු යශන 
ඹන්නයි. ඒ ිහ ඳසු ගිඹ භහශේ ශේ ටයුත්ත ඉතහභත් ශවොට 
ිදද්ධ වුණහ. තමුන්නහන්ශ රහ අඳට ඵළන්ශනත් නළවළ. අපි 
තමුන්නහන්ශ රහට ඵළන්ශනත් නළවළ. නමුත් දළන් ශභොක්ද ශේ 
ඳටන් ත්ශත්? ශේ ඳටන් ළනීභ ශොශවන් ශශය ශයිද?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
අඳට ශනභ නයහඹ ඳත්ර නළවළ. භට ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹන්න 
පුළුන් ඔඹ හටත් ළඩිඹ අපි භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහට ළඩ 
ශහඹ කිඹරහ. ඒ භට ක්රිඹහශන් ඔකපු ය ශඳන්න්න පුළුන්. 
භභ ඒ කිඹන්ශන් ශොශවොභද? භභ රංහශේ ළඩිභ ඡන්ද 
ප්රභහණඹ තං්ලර භළතියණ ශෝටාහශඹන් අයශන දුන්නහ. 
භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ ංිධහඹ වුණු ශඵලිඅත්ත 
භළතියණ ශෝටාහශඹන් රඵහ ත් ඡන්ද ප්රභහණඹටත් ඩහ භභ 
ඡන්ද අයශන දුන්නහ. එතුභහශේ ඳවුශ්ල අඹ තය ශ 
ආනලින් ත් ඡන්ද ප්රභහණඹටත්  ඩහ භභ  අයශන දුන්නහ. 
අපිට ඒ ශචෝදනහ යන්න එඳහ. තමුන්නහන්ශ රහ එක් ශශනක් 
ශදන්ශනක් තළන් තළන්ර ඉශන ඹේ ඹේ ශද්්ල කිඹනහඹ 
කිඹරහ භභ දන්නහ. අපි අං ළඩ ශහ. භභ ශ්රී රංහ ිදවස 
ඳක්ශේ අත රකුශණන් ප්රහශද්ශීඹ බහට තය ය ඳවශ 
භ්ටටශේ ඉරහයි ආශේ.  

අද භට ශේ ඳක්ශේ උඳශ්ලේ ධුයඹට ඳත් ශන්න පුළුන් 
වුණහ; එක්ත් ජනතහ ිදවස න්ධහනශේ ශ්ලේ ධුයඹ රඵහ 
න්න පුළුන් වුණහ. වළඵළයි අපි හටත් ශචෝදනහ යන්ශන් 
නළවළ. භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ යපු ළඩ පිළිශශ 
අපි ිශේචනඹ යන්ශන් නළවළ. එතුභහ යුද්ධඹ අහන ශහ. ඒ 
අශක හිශත් තිශඵනහ. එතුභහ ඳක්ඹ ඉදිරිඹට ශනහහ. වළඵළයි 
අික් නහඹඹන්ටත් අසථහ ශදන්න ඕනෆ. වභත්රීඳහර 
ිදරිශ න ජනහධිඳතිතුභහ කිඹන්ශන් ශේ ඳක්ඹ ශනුශන් ශභොන 
තයේ දුක් න්දයහක් ින්ද නහඹශඹක්ද? ඒ අභත යන්න 
ශවො නළවළ. ඒ අපි දළක්හ. ශේ ඳක්ඹ රැ න්න එතුභහ 
 ශොේචය භවන්ිද වුණු ශශනක්ද කිඹන එ අශක ඇවළට 
දළක්හ. අශක ඳක්ශේ අඹ ඒ පිළිඵ තළන් තළන්ර ිශේචනඹ 
යන්න එඳහ.  අපි තභ ශේහ හිශත් තිඹහ ශන ඉන්නහ. අපි 
තභ  ශඵොශවෝ ශද්්ල කිඹන්න ඳටන් ත්ශත් නළවළ. අඳට ඕනෆ, 
අලුතින් ඳක්ඹක් වදන්න ශනොශයි, ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ 
ලක්තිභත් යන්නයි කිඹරහ භහ තමුන්නහන්ශ රහට කිඹනහ. 
තිශඵන අඩු ඳහඩු  අපි ථහ යමු. අපි ඕනෆ ශරහ රෆසතියි, 
ඕනෆ ළඩක් අතවළයරහ අශක ඳක්ඹ ශනුශන් යහත්රී 12.00 - 
1.00 දක්හ ථහ යන්න. භහින්ද භවත්තඹහ ශේ ඳක්ඹ අත 
වළයරහ ගිඹත්, වභත්රී භවත්තඹහ ශේ ඳක්ඹ අත වළයරහ ගිඹත් අපි 
ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ අත වළයරහ ඹන්ශන් නළවළයි කිඹන එ 
ඉතහභ  ඳළවළදිලි කිඹනහ. අඳට වුභනහක් නළවළ, එශවභ 
ඹන්න. අශක ශද්ලඳහරනශේ එළි තත්ත්ඹක් ඇති න්ශන් 
නළවළ.  

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට ිඹමිත හරඹ අහනයි. 
 

ගුණ ෙි ්දද අෙයවීය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒ ිතයක් ශනොශයි. අඳට ිශේචන තිශඵනහ, ශේ ආේඩු 

ේඵන්ධත්. භහ ඒ කිඹනහ. ජනහධිඳතිතුභහ එක්, 

අග්රහභහතයතුභහ එක් අපි ථහ ශහ. භට ශඵොශවෝ ශද්්ල කිඹහ 

තිශඵනහ. "ශ්රී රංහ භව ඵළංකු අධිඳතියඹහට ිරුද්ධ 

ශඳත්භක් අ්ලරස ශවෝ දණ ශචෝදනහ ිභර්ලන ශොමිභට බහය 

දුන්නහ. දළන් ශභොක්ද යන්ශන්? ඇභතිේ ත්තහට ඳසශ  දළන් 

ශ්ට පි්ටටුද?" කිඹරහ අවනහ. අශක ශ්ට පි්ටටු නළවළ. ශ්රී  රංහ 

භව ඵළංකු අධිඳතියඹහට ිරුද්ධ භහ අ්ලරස ශවෝ දණ ශචෝදනහ 

ිභර්ලන ශොමිභට ගිඹහ. භහ එදහ සථහයඹක් දළරුහ නේ අදත් ඒ 

ශනුශන් ශඳනී ිදටිනහ. ඒ හශේභ ජනහධිඳතිතුභහටත් කිඹහ 

තිශඵනහ, අග්රහභහතයතුභහටත් කිඹහ තිශඵනහ, ශ්රී රංහ භව ඵළංකු 

අධිඳතියඹහට ිරුද්ධ ඹේ ක්රිඹහ භහර්ඹක් න්න ඕනෆඹ කිඹරහ. 

ඒ භශේ භතඹ. ඒ අශක භතඹ. අශක ඒ භතඹ ශනස න්ශන් 

නළවළ. තමුන්නහන්ශ රහ හශේ අපි එක් කිඹරහ ශන එක් 

යන අඹ ශනොශයි. අශක ශද්ලඳහරනඹ එශවභයි. අශක 

ශද්ලඳහරනඹ ශොඩ නළී  තිශඵන්ශන් කිඹපු ශද් යන 

ශද්ලඳහරනඥඹන් ිධිඹටයි. භට ඡන්දඹ ශදන්න එඳහ  කිඹරහ 

ිදඹලුශදනහභ ගිහිරහ කිඹද්දී, ශේ ිදඹලුභ ඵහධ භළද්ශද් 

වේඵන්ශතොට දිසත්රික්ශඹන් භට ජඹග්රවණඹ යන්න පුළුන් 

වුශේ ඒ ිහයි. ඒ භළතියණඹ ශොශවොභද ිදද්ධ වුශේ කිඹන 

එ භහ කිඹන්ශන් නළවළ. අපි ඒහ කිඹහ න්න අලය නළවළ. 

අශඳන් ඒහ කිඹහ න්නත් එඳහ. අශක ඳක්ඹ ළන, අශක 

නහඹඹන් ළන අශඳන් අවන්න තත්ත්ඹට ඳත් න්ශන් 

නළතු අපි ශේ භන ඹන්න ඵරමු.  

භහ ඉතහභ  නහටු නහ. අද ිහදශේදී  භහ ශේ ළන ථහ 

ශනොයන්නයි ිදටිශේ. අපි එක්ත් ජහති ඳක්ඹට සුදු හුනු 

හනහ ශනොශයි. ත එ තිශඵනහ භහ දළක්හ, අශක             

-ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ශේ- උඳශත්භ තිශඵන්ශන් එක්ත් ජහති 

ඳක් ිශයෝධීභක්ඹ කිඹරහ. වරි, එශවභ තභයි. යඑන්පී එ ව 

අපි අතය ිශයෝධතහ තිශඵන්න පුළුන්. වළඵළයි අපි යටට ිරුද්ධද? 

අපි ආේඩුශන් අයින් වුශණොත් ශවට ශේ යටට ශභොක්ද 

න්ශන්? අශක ශනස වීභ තුශ ශවට යටට ශවො ශදඹක් නහද? 

තමුන්නහන්ශ රහට, අඳට ථහ යන්න පුළුන්  ශවොයි කිඹරහ. 

එශවභ වුශණොත් අඳට ජහතයන්තයශඹන් ශේ වශඹෝඹ 

රළශඵනහද?  

තමුන්නහන්ශ රහ ඵරන්න, යුශයෝඳහ භත්ය තවනභ ළන. 

යහජිත ශ නහයත්න ඇභතිතුභහ ඒ ළන දන්නහ. ඒ එතුභහශේ 

ප්රලසනඹක් ශනොශයි. යුශයෝඳහ භත්ය තවනභ ඳළනශන්න ඹේ 

ඹේ ශද්ලඳහරන ශව තු තිබුණහ. අඳට ඒහ ඉත් ය න්න පුළුන් 

වුශේ ශොශවොභද? අපි ශේ ජහති ආේඩු ඳත්හ ශන ඹෆභ 

ිහයි. ජනහධිඳතිතුභහ, අභළතිතුභහ, ිශද්ල ඇභතිතුභහ ඇතුළු 

ිදඹලුශදනහ හමහි ටයුතු යපු ිහ අඳට භත්ය තවනභ 

අයින් ය න්න පුළුන් වුණහ. රඵන භහශේ ඉරහ රුපිඹ්ල 

ශෝටි 1,600 භහළු යට ඹන්න ඳටන් න්නහ. ශේහ හටද 

රළශඵන්ශන්? ශේහ රළශඵන්ශන් භටද? ශේහ රළශඵන්ශන් යටට.  

ඊශඟට, GSP වනඹ අශක යටට රඵහ න්න පුළුන්භ 

රළශඵනහ. ශේ තභයි ඇත්ත ථහ. දළන් GSP වනඹ 

රළශඵන්ශන් හටද? ශ්රී රංහහයඹහටද, යඑන්පීහයඹහටද? නළවළ, 

මුළු යටටයි රළශඵන්ශන්. එශවභ නේ අපි ශේ ළඩ පිළිශශ ද  

ඵ්ල යන්න ඕනෆ? ශේ ළඩ පිළිශශ ද අපි ඩහ කඳ්ල 

යන්න ඕනෆ?  

අපි ජිනීහ ප්රලසනඹ ළන ථහ ශහ. ජිනීහ උණු සුශභන් තභයි 

භහර්තු භහඹ ත වුශේ. අපි ථහ ශහ, ිදුලි පුටු ළන. අපි ථහ 

ශහ, ජහතයන්තය යුද්ධහධියණ ළන. අපි ථහ ශහ, 

ජහතයන්තය ඳරීක්ණ ළන. අද අඳට ඒහ භනඹ ය න්න 

පුළුන්භ රළබුශේ, ජනහධිඳතිතුභන් ඇති ශ ශේ ජහති 

ආේඩු තුළින් ශරෝඹ ශේ යට ශශයහි ඇති ය ත් ිලසහඹ 

ිහයි. ශේහ ඩහකඳ්ල යරහ ශේ යට නළත අයහජි 

තත්ත්ඹට ශන ඹන්නද වදන්ශන් කිඹරහ අපි ප්රලසන යන්න 

ඕනෆ. අපි ඉතහභ  ඳළවළදිලි කිඹනහ,  ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ශේ 

අපිට හටත් මුක්කු වන්න වුභනහක් නළවළයි කිඹරහ. මුක්කු 

වන ්ටටිඹ වුද කිඹරහ ඕනෆ නේ භට කිඹන්න පුළුන්. භහ 

ඒහ කිඹන්න ඹන්ශන්ත් නළවළ. ශේ රළබුණු අසථහ 

ප්රශඹෝජනඹට ශන ශ්රී රංහ ආිදඹහශේ දියුණු යටක් ඵට ඳත් 

යන්න යටක් ිධිඹට අපි වළභ ශදනහභ අත් - ළ්ල ඵළ න්න 

ටයුතු යමුයි කිඹන ආයහධනඹ යමින් භහ ිවඬ නහ. 

සතුතියි. 

693 694 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊශඟට, රු ශශවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභහ. 

 
[ප.බහ. 11.50] 
 

ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, අද දශ  ිහදඹට 

ළශනන, මුද්ල අභහතය රු යි රුණහනහඹ භළතිතුභහට 

ිරුද්ධ ඇති ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහශේ රුණු  අංල තුනට 

ශඵදරහ භභ ථහ යන්න  ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ශේ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහට ශව තු ඳහද වුණ ඳසු බිභ ළන ථහ ශශොත්, රු 

භහින්ද අභයවීය හිතත් ඇභතිතුභහට භත ඇති, මුද්ල ඇභතිතුභහ 

අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ශ අසථහ. ඒ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ශ 

ශරහශේ ඒ අඹ ළශේ තිබුණහ, ිලහර ශනොළරපීේ. ශ්රී රංහ 

ිදවස ඳක්ඹ වළටිඹටත්, න්ධහනශේ භවශ්ලේයඹහ  වළටිඹට  

ඔඵතුභහත් ඇතුළු ිලහර  පිරික් එදහ ඒ ශනුශන් ශඳනී ිදටිඹහ,  

ඒ අඹ ළශේ අහිතය  ශඹෝජනහ  ණනහක් තිශඵනහ, ඒහ  

ිළයදි ශ යුතුඹ කිඹරහ. ඒ හශේභ, අතිරු ජනහධිඳති 

වභත්රීඳහර ිද රිශ න භළතිතුභහ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් යන්න දස 

තුනට ශඳය අඳ භඟ රැසවීභක් තිබ්ඵහ. ඔඵතුභන්රහ  

ිදඹලුශදනහභ ඒට වබහගි වුණහ.  ඒ වබහගි වුණ ශරහශේ අඹ 

ළශේ තිබුණු අඩු ඳහඩුේ ළන අඳට ඩහ වයිශඹන්  ථහ ශශ  

රු ජනහධිඳතිතුභහයි. එතුභහ ඒ ළන ථහ ශහ ඳභණක් 

ශනොශයි. එතුභහ කිේහ, "ශේහ ේපර්ණශඹන්භ ිළයදි ශ 

යුතුයි" කිඹරහ. එතුභහ ප්රංලඹට ගිහින් ඳරිය ේශේරන ශේ ථහ  

යන දශ  තභයි, electric cars රට ඵදු ළහුශේ. එශවභ 

ශදඹක් වුශේ ශරෝශේ ඳශමුන තහට. භභ එතුභහට ඒ 

ශරහශේ ඒ කිේහ. ඒ ිහ අඳට ඹේ ඹේ ප්රලසන ිහ න්න 

තිබුණහ. ඒ ප්රලසන ිහන්න අපි  හේඡහ ශහ. අපි ශඹෝජනහ 

ශහ, අඹ ළඹ  අහන ථහශේදී  ඒ ංශලෝධන ඉදිරිඳත් යන්න 

කිඹරහ.  වළඵළයි, ඒ ංශලෝධන යනහඹ කිඹරහ රු  අභළතිතුභහ 

ශඳොශයොන්දු වුණහ. ජනහරි භහශේ ශොමිටිඹක් දභරහ ඒ 

ශනසේ යනහඹ කිේහ. නමුත් ඒ කිිදභ ශනසභක් ශේ 

ශනිටත් යරහ නළවළ.  

ඊට අභතය, තත් ශව තු තිබුණහ ශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

යන්න. අශප්ර ්ල භහශේ 19න දහ ිදංවර අවුරුදු උත්ඹට 

ගිඹ අසථහ,  "ජන දු ශනොදන්නහ ිශල ඥඹන් ශදය ඹනු"  

කිඹරහ  කිේහ. වුද එශවභ කිඹන්ශන්? අතිරු ජනහධිඳති 

වභත්රීඳහර ිදරිශ න භළතිතුභහ තභයි එශවභ කිඹන්ශන්.  

''ජනහධිඳති වභත්රීඳහර ිදරිශ න භළතිතුභහ ශේ ඵ ප්රහල 

ශශ  උදහ ව ිදංවර අලුත් අවුරුද්ද ිමිති ය ශන 

ශඳොශශොන්නරුශේ ජනතහට සුඵ ඳළතීභ වහ ශඳොශශොන්නරු 

පුරතිිද බුද්ධි භේ ඩඳශේ ඳළළති උත්ඹක්  අභතමිි.  එහිදී 

තදුයටත්  අදවස දළක් ව ජනහධිඳතියඹහ, භභ ඳසු ගිඹ දිනර 

දළක්හ, භවය භහධයර ඳශ ශරහ තිශඵනහ, අලුත්  ළ්ට ඵදු 

ඳළනවීභ භත යශ්ට ශඳොදු භවජනතහට ඒ ේඵන්ධශඹන් ඵරඳහන 

රුණු තිශඵනහ කිඹරහ.  යශ්ට ශඳොදුජනතහට ඵයක්න ිධිශේ 

ඵදු ඳළනවීභට කිිදදු ආර්ථි ිශල ඥශඹකුට භභ ඉඩ ශදන්ශන් 

නළතළයි  ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි කිඹන්න ට ඕනෆ. යජශේ ඇතළේ 

අංලර ිදටින අඹ භභ එශහ දභනහ.'' වළඵළයි, ඊට දින 

කිහිඳඹට ඳසු  පුත් ඳත ිශේදනඹක් ඹනහ, "අපි කිිදභ 

ශනසභක් යන්නට සදහනේ නළවළ"යි කිඹරහ.  ඒ අනු තභයි 

ළ්ට ඵද්ද ඇති වුශේ.  

දළන් ළ්ට ඵද්ද ළන ථහ යනශොට ශේ අඹ කිඹනහ, 

ශේ ිදඹඹට 11 ිදට  ිදඹඹට 15 දක්හ වතයකින් ඳභණයි ළඩි 

ශශ  කිඹරහ. නමුත් එශවභ ශනොශයි.  මුද්ල ඇභතියඹහ 

ඳළවළදිලිභ ශේ ළන දන්නහ. එදහ අභ ණන - threshold - 

මිලිඹන 500 ිදට 250ට ශනහහ;  250 ිදට ිදඹඹට ශනහහ. 

නමුත් එතුභහශේ අඹ ළශඹන් ශේ මිලිඹන තුනට ශනහහ.  

මිලිඹන තුනට ශනහහභ  ශේ යශ්ට  ිදටින එක්රක්  වළටඑක් 

දහවක් අලුශතන් ඵද්දට ඇතුළු ශනහ.  ිද්ලරය ඩහයඹහ  ඳහ 

ශේ ඵද්දට ඇතුළු ශනහ.  ඒ අඹත් ශේ ඵද්දට ඇතුළු ශනශොට  

ිදඹඹට 11 ිදට ිදඹඹට 15ට ශනොශයි ළඩි න්ශන්. ෆභ 

අංලඹභ  බිංදුශේ ිදට ඳවශශොට ළ්ට ඵද්ද ළඩි ශනහ. ශේ 

ශනශොට රංහශේ ඳශමුන  තහට  භවනුය  දිසත්රික්ශේ  

ශඳෞද්ලි අංලශේ-   

 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා  
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake)  

ළයදි භතඹක් ඔඹ ශිඹන්න වදන්ශන්.  ඒ ශපු  එ 

ඉත් ය න්න පුළුන්.  ඔඵතුභහ ඒ ශනොදන්නහ හශේ තභයි 

ථහ ය ශන ඹන්ශන්.  

 

ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඔඵතුභහශේ ථහශේදී ඒ කිඹන්න ශෝ.  වළඵළයි, ප්රලසනඹ 

තිශඵන්ශන් ශේයි. හභහනය මිිවහශේ ශඩ්ට අද ක්රහක් 

ශශනක් ඕනෆ VAT වදන්න. 

ඊශඟට ඔඵතුභන්රහ, - [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ. 

ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න ශෝ, රු යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභි. 

රුණහය ඔඵතුභහශේ ශරහශදී ථහ යන්න ශෝ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ශභතුභහ භශේ ශරහ 

න්නහ.  

ශේ ළ්ට ඵදු ළඩිවීභ ළන  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත් ථහ ය 

තිශඵනහ. එතුභහ ඒ ළන ථහ ය තිශඵනහ. ඊශඟට භහින්ද 

අභයවීය ඇභතිතුභහශේ ථහශේදී ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ඒ ළන 

කිේහ. ශේ ආේඩුට ිරුද්ධ  ශනොශයි අපි ශේ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහ ශනළිත් තිශඵන්ශන්. ආේඩු අයහජි යන්ශන් 

නළවළ. ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි, යි රුණහනහඹ මුද්ල 

ඇභතිතුභහට ිරුද්ධයි ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශනළිත් 

තිශඵන්ශන්.  

අපි මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ  

ශශනන්න ශව තු වුණු ඳශමුළි හයණඹ ශේයි. රු 

ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඓතිවහිද 

පුරතිිදපුය  ඳළළති උත්ඹට වබහගී ව අසථහශේදී  වන් 

ශ ළඩ පිළිශශට වශඹෝඹ ශදන්න අඳ එඟයි. එතුභහ 

කිඹනහ නේ, "භභ ශේශක් හිටපු ිරධහරින් ිදඹ්ලර එශහ 

දභනහ" කිඹරහ, අන්න ඒ ළඩ පිළිශශට  වශඹෝඹ ශදන 

ඵට ඒහඵද්ධ ිඳක්ඹ වළටිඹට අඳ 51ශදනහභ එ වඬින්  

එඟත්ඹ ඳශ ය ිදටින අතයතුශර්, ඔඵතුභන්රහශේ ඳළත්ශතන් 

ඒට වශඹෝඹක් ශනොභළතිවීභ ළන අඳ නහටු ශනහ. 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ිිදන් ප්රහලඹට ඳත් යන රද  එභ ළඩ 

පිළිශශට වශඹෝඹ ශදන්න අඳ සදහනමින් ඉන්නහ. ඒ අනු 

තභයි මුද්ල ඇභතියඹහට ිරුද්ධ අඳ ශේ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහ ශනහශේ. රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, 

ශඵො ශවොභ ඳළවළදිලිභ ශේ ශේ ශනොශඹකුත් ඳක් ළන තිශඵන 

ප්රලසනඹක් ශනොශයි. ඒ ිහ අඳට අයිතිහිදභක් තිශඵනහ; 

යුතුභක් තිශඵනහ ශේ ශනුශන් ථහ යන්න. 
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රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ශභභ ශඹෝජනහ ශන 

එන්න ශව තු වුණු ශදළි හයණඹ ශර භහ දකින්ශන් ශේයි. 

අපි දන්නහ, "conflict of interest"  කිඹරහ ශදඹක් තිශඵනහඹ 

කිඹරහ. මුද්ල ඇභතියඹහ යහඳහරිඹකු න්නට පුළුන්. වළඵළයි, 

එභ යහඳහය ශළින්භ -ෘජුභ- තභන්ශේ අභහතයහංලඹට 

ඵරඳහන රුණුරට ේඵන්ධ ශනහ නේ, එයින් ඵළවළය වීභ 

ඔහුශේ යුතුභක්. ඒ තභයි, ඉතිවහශේ අඳ දළ තිශඵන 

ිදද්ධහන්තඹ. තභන්ට අයිති යහඳහය ේඵන්ධශඹන්  Customs 

එත් එක් නු-ශදනු තිශඵනහ නේ, Customs එ තිශඵන්ශන් 

මුද්ල ඇභතියඹහ ඹටශත් නේ, අන්න එතළන ශඵොශවොභ 

ඳළවළදිලිභ තිශඵනහ, conflict of interest. ඒ හශේභ යහඹට 

හවන දභනහ නේ, යහඹට හවන දභන ශොට ඒ දභන හවන 

assemble යරහ, duty අඩු යරහ, ඒ ශනුශන් 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඳනත්  ේභත යරහ, අඹ ළඹ ථහශේදී ඒහ 

ිසතය යරහ, තභන්ශේ හිදඹ ශනුශන් ටයුතු යනහ නේ 

ඒ ළරැදියි. ඒ ිහ තභයි එතුභහට ිරුද්ධ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහක් ශශනන්න අඳ ්ලඳනහ ශශ .  

 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඹ කිේශේ ඳ්ටටඳ්ල ශඵොරු ටික්. රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහ 

ශනොදන්නහ රුණු ළන ථහ යන්න එඳහ.  

 

ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

භභ නභක් කිේශේ නළවළ.  

 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ, නභක් ළන කිඹනහ. භභ ශභතළන ඉන්නහ. අතය 

ප්රහල යන්ශන් ඇයි? තමුන්නහන්ශ රහ ඔඹ ක්ශ ත්රශේ යන 

ළඩ අඳ යන්ශන් නළවළ. ඒයි ශන. 

 
ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

වරි, ඔඵතුභහ හඩි ශන්න. 

දළන් භහ ශනොකිඹන්නට  ිදටි ථහක් භට කිඹන්න ිදදු 

ශනහ. රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, යි රුණහනහඹ 

භන්ත්රීතුභහට නඩුක් තිබුණහ. ඒ නඩුට අදහශ යි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහ නේ  තිස වතළිස තහක් උහි ගිඹහ.  

නමුත්, යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ උහිඹට ගිශේ එ ඳහයයි. 

උහිශඹන් නඩු එළිඹට දභනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ශඳොඩ්ඩක් 

අවශන ඉන්න ශෝ. භත තිඹහන්න, නඩු එළිඹට දභන්ශන් 

තහක්ණ ශව තන් - technical grounds - භතයි.  

 
ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභි, ඔඵතුභහශේ රීති ප්රලසනඹ 

ශභොක්ද? 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ශභතුභහ ථහ යන්ශන් 

උහිඹ ේඵන්ධශඹන්. එඹ ළරැදියි. භහින්ද යහජඳක්ශේ 

හරශේ භහ 73තහක් උහි ශිේචහ. භභ ඇභති වුණහට 

ඳසුත් 31තහක් උහි ගිඹහ. එශවභ ගිඹහට ඳසු තභයි ශේ 

තීන්දු රඵහ ත්ශත්. ශභතුභන්රහශේ හරශේ හශේ ශනසුයහදහ 

උහිඹට ගිහින් ත්තු තීන්දු ශනොශයි අශක ආේඩු අයශන 

තිශඵන්ශන්. ඔඵතුභහ භත තිඹහන්න, අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ශ 

දශ ත් භට උහි ඹන්න තිබුණහ. අන්න ඒයි ශන. [ඵහධහ 

කිරීේ] 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභි, උහිශේ order එ appeal  

ශශ  නළවළ ශන්. 

 
ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

නළවළ, රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න ශෝ භභ කිඹන තුරු.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔේ, ඔඵතුභහ කිඹන්න.  

 
ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Technical groundsර නඩුක් ඉත් වුණහභ නළත ඒ නඩු 

ශන ඒශේ වළකිඹහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] දළන් ශභශව  ඵඹ 

ශරහ. ශඳොඩ්ඩක් අවශන ඉන්න. [ඵහධහ කිරීේ]  ඵඹ ශරහද?  

අ වශන ඉන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! 

 
ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඵඹ ශරහද? ිලහයද, ටික් අවශන ඉන්න ශෝ. [ඵහධහ 

කිරීේ] ඵඹ ශරහ නේ ටික් අවශන ඉන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ (වවදය) යාිතත ව  ්නාය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අවශන ඉන්න ථහ යන්න එඳහ ඹළ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භන්ත්රීතුභි, ඇයි, ඔඵතුභන්රහට ඒ හරශේ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහ ශශනන්න ඵළරි වුශේ? [ඵහධහ කිරීේ] 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශශවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහ ථහ යන්න.  

 

ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Sir, by law, locals must bring in foreign investments 

through an SIA account. Hon. Ravi Karunanayake has 

brought in US Dollars 3 million not through an SIA 

account, but through a mysterious account. That was the 

case. And what did he do? In the last Budget, he brought 

in a clause under paragraph 208 to cover that with 

retrospective effect. I will read that. - [Interruption.] 

 
ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

What is your point of Order?  

 
ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I have basically got to mention this to the Hon. 

Member of Parliament that there was not a single cent that 

was brought in under my name. That is what they do not 

understand. Mr. Nivard Cabraal and Mr. Basil Rajapaksa 

have concocted this yarn. Tell me if there was one cent 

that came in under my name? - [Interruption.] Do not tell 

that. You are in Parliament. There is a live telecast. Do 

not mislead the people.  

 
ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

I am not misleading anyone.  

 
ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, if the Hon. Keheliya Rambukwella thinks that he 

is such a macho, I ask him to come out of Parliament and 

tell this. Then, I will ensure that he will be taken to courts 

for defaming me. I challenge him to do so. - 

[Interruption.] 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ශශවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහශේ ථහ 

ය ශන ඹන්න. වළඵළයි, ඔඵතුභහ රින්ය යි රුණහනහඹ 

භළතිතුභහශේ නභ වන් යද්දී, එතුභහට ිරුද්ධ ශභහිදී ඕනෆභ 

භන්ත්රීයඹකු - 

ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

නභ කිඹන්ශන් නළවළ.  
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

භන්ත්රීයඹහට තිශඵන අයිතිඹ,  එතුභහට ිරුද්ධ  අතයඹක් 

කිේශොත්- 
 

ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඒ වරි.  ඒ ේඵන්ධ  ඔඵතුභහ කිඹන එ  වරි. 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවොයි.  
 

ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

භභ ශේ ශ්ලනඹ table යනහ,  එතශොට අතයඹක්  නේ 

ඉත් යයි. භභ ශභභ ශ්ලනඹ ්ංාගත* යනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්]    ශේ ඵඹ ශරහ  ෆ වනහ.  
 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Speaker, he may have the right to say 

any scurrilous thing and table it, but you as the Presiding 

Member, has the right to see the veracity of that. He 

cannot just come and table anything. He must show you 

where it comes from. He has to give credible evidence to 

Parliament. He cannot bring anything and place it here. -

[Interruption.] 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ශශවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභහ, what he says is, 

you have to substantiate what you are saying. At the same 

time, please make your submissions without mentioning 

names.  

 

ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Okay. I would like to bring to your notice paragraph 208 

of the Budget Speech - 2016. In paragraph 208, he has taken 

that off.  In paragraph 208 it states, I quote: 

“Instead, I propose that investors should be allowed to bring in 

money to Sri Lanka through any bank account existing in the 

formal banking system. The Government shall not take any 
criminal action against any persons making inward remittances of 

such monies....”  
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———————————- 
* ලියිශල්ල ඉදිරිඳ්ව වනොකයන ලදී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 



2016  ජුි 09 

දළන්  ශභොක්ද ශේ කිඹන්ශන්? තභන් යදක් යරහ නළතිනේ 

ප්රලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි, ශේ clause එ ළබින්ට භේඩරඹට 

ඉදිරිඳත් යරහ, ඊට ඳසු ශේ clause  එ අඹ ළඹට ඇතුශත් 

යනහ. අඹ ළඹට ඇතුශත් යරහ අඹ ළශඹන් තභන්ශේ 

නඩුට රැයණඹක් න්නහ. ඒ ේඵන්ධ  ඔඵතුභහට -   

 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

What is your point of Order?  

 
ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, what is he trying to implicate? He is trying to 

implicate that there was an apparent case and 

subsequently there was a release. This clause was to 

overcome the draconian policy that was there. That has 

nothing to do with my case. The money is still in the 

Central Bank. You can check that. You cannot say 

anything you want here. There should be due recognition. 

On that particular basis, I challenge you. The money is 

still in the Central Bank. What are you talking about?  

 
ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Mr. Deputy Speaker, Roton Vander was a freight 

forwarding company owned by somebody who is 

connected to the finance sector. I am not mentioning 

names. By law, foreigners cannot own more than 40 per 

cent in a freight forwarding company. Somebody sells the 

majority shares of  Roton Vander and to an American 

company named IJS Global. Then, what happens? To 

make this transaction legal, a clause was brought into 

Parliament through the Budget Speech.   

Paragraph 484 of the Budget Speech - 2016, under 

caption “Freight Forwarding,” states, I quote: 

“Entry into international freight forwarding will be liberalized so 
that foreign participation could extend up to a maximum of 75 

percent with a ….” 

ශේ තභන් වදන Budget එශක් තභ තභන්ශේ අයිතිහිදේ 

රැ න්න, තභ තභන්ශේ නඩුලින් ිදවස ශන්න, තභ 

තභන්ශේ ආඹතන ර්ධනඹ ය න්න - [ඵහධහ කිරීේ] භභ නභ 

කිේශේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] භභ නභ කිඹරහ නළවළ. 

 
ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 

නැඟී ිදටිවේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Ravi Karunanayake. 
 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
At any time when a Member of Parliament refers to a 

subject matter that I am involved in, I also have a right to 

respond to that.  

 

ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

You are taking it upon yourself.   

 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
He is basically implying that there was a company that 

had been owned by us and sold out.  If that is so, it should 

have been rectified ten years before. What is he talking 

about now? He does not know business ethics. This type 

of heinous campaign should not be maintained in 

Parliament. This is a Debate on the Motion of No 

Confidence.  If that is the case, bring those into the No 

Confidence Motion.  These are substantive motions.  
 

ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Hon. Deputy Speaker, I am drawing your attention to 

paragraph 484 of the Budget Speech-2016. My 

submission is that there are certain clauses that have been 

brought into the Budget for his personal interest. I have 

proved that and beyond doubt and I am tabling* them.    
 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 

නැඟී ිදටිවේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Ravi Karunanayake. 

 
ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
How can you take up a matter that had happened ten 

years ago? You do not have an ounce of brain.  That is 

why you are talking like this.    
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———————————- 
* ලියිශල්ල ඉදිරිඳ්ව වනොකයන ලදී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඔඵතුභහශේ ශේරහශේදී ථහ යන්න. 

රු අභළතිතුභහ ප්රහල ශහ, ''දළන් ශේ ශඹෝජනහ 

ශශනන්ශන් වභත්රීඳහර  ජනහධිඳතිතුභහට ිරුද්ධයි'' කිඹහ. අපි 

කිේහ, වභත්රීඳහර ජනහධිඳතිතුභහ ිිදන් ප්රහල යන රද ශද්්ල 

ලක්තිභත් ඉදිරිඹට ශන ඹන්නයි අපි ශේ ළඩ පිළිශශට 

අතීර්ණ ශරහ තිශඵන්ශන් කිඹරහ.  

කිඹන්න නහටුයි, අද ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශන් එළිඹට 

ගිඹහභ; ශේ බිත්ති වතශයන් එළිඹට ගිඹහභ, -තමුන්නහන්ශ රහ දළන් 

ෆ වයි ශේ කිේහභ, 'අපි නේ ශනොශයි' කිඹරහ. ''පුහු්ල 

ශවොයහ ශයන් දළශනයි'' කිඹන්ශන් ශේහට තභයි.-  

කිඹනහ,''අශක ආේඩු න්ශන් යි රුණහනහඹ'' කිඹරහ. 

[ශකෝහ කිරීේ] වරිද? [ශකෝහ කිරීේ] ඒත් එක්භ ශ්රී රංහ 

ිදවස ඳක්ශේ- [ශකෝහ කිරීේ]   

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! [ශකෝහ කිරීේ] රුණහය ඉන්න.[ශකෝහ 

කිරීේ] නලින් ඵේඩහය භළතිතුභහ, ඉන්න.[ශකෝහ කිරීේ] Order, 

please! තමුන්නහන්ශ රහ අද දශ - [ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි,- 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ශශවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභි, ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. 

අද දශ  ිහදඹ තිශඵන්ශන්, මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ 

තිශඵන ිලසහ බං ශඹෝජනහ පිළිඵයි. එතුභහට ශඳෞද්ලි 

ඹභක් කිේශොත්  ිදවට රුණු ඉදිරිඳත් කිරීශේ අයිතිඹ 

එතුභහට තිශඵනහ. නමුත් ශේ රුණු ඉදිරිඳත් යන්න 

ිඳක්ශේ භන්ත්රීරුන්ට අසථහක් ශදන්න. 

තමුන්නහන්ශ රහශේ ථහරදී ඒහට ප්රතිඋත්තය ශදන්න. 

තමුන්නහන්ශ රහ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ආේඩු ඳක්ශේ ඉශනත් 

ිඳක්ශේ වඬ ඳහරනඹ යන්න ඹන්න එඳහ. රුණුරට, 

රුණු ථහ යන්න. එශවභ නළති ඵහධහ යනහ නේ ඒ 

ළරැදියි. [ශකෝහ කිරීේ] 

 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, අශක අයිතිඹ යකින්න. 

ආේඩු ඳක්ශේ ශන්න පුළුන්, ිඳක්ශේ ශන්න පුළුන් ශේ 

රු බහශේදී ඹේ භන්ත්රීයශඹක් භහ ළන අමලි ශඵොරුක් 

කිඹනහ නේ, භභ ශේ බහ ඇතුශශ  ඉන්නහ නේ ඒ ිළරැදි 

යන්න අලයයි. ඒ ශභතළන ඵහධහ කිරීභක් ශනොශයි.  

 

ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

දළන් භහ අසථහ දුන්නහ. භට ථහ යන්න හරඹ ශදන්න. 

අපි ශඵොශවොභ උශකක්හශන් ඵරහශන ඉන්නහ. 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ඔඵතුභහශේ  කීභක් 

තිශඵනහ, ශේ හශේ  ද්ශේ වත ප්රහල වළන්හඩ් 

හර්තහශන් ඉත් යන්න. එශවභ ශන්ශන් නළත්නේ ඒ 

ප්රහලඹට එතුභහ  කිඹන්න ඕනෆ.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු යි රුණහනහඹ භළතිතුභි, රු ශශවළිඹ 

යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහශේ නභ වන් යරහ ථහ 

යපු වළභ අසථහභ ඔඵතුභහට නළඟිටරහ ථහ යන්න 

අසථහක් දුන්නහ. ඒ ළන කිිද ප්රලසනඹක් නළවළ. 

 
ගුණ නලි්ද බණ්ඩාය ජයෙහස ෙහසතා 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, රීති ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු නලින් ඵේඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහශේ point 

of Order එ ශභොක්ද කිඹරහ කිඹන්න?  

       
ගුණ නලි්ද බණ්ඩාය ජයෙහස ෙහසතා 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, - 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශභොක්ද ඔඵතුභහශේ point of Order එ? 

       
ගුණ නලි්ද බණ්ඩාය ජයෙහස ෙහසතා 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අපි දළක්හ, ඳසු ගිඹ හරශේ හිටපු මුද්ල ඇභතිතුභන්රහ ලු 

තරශඹන් ළටුණු අඹටත් ශඵශවත් දහන්න ්ලලි දුන්නහ. අයක්කු 

බීරහ ිහය යරහ ලු ත රශඹන් ළටුණු අඹටත් ශඵශවත් 

දහන්න ්ලලි දුන්නහ. එශවභ ්ටටිඹ ශභතළන ඉන්නහ. ශටලි 

නහටයලින් රුපිඹ්ල 50,000ක් ්ලලි ත්තු අඹ ඉන්නහ. එශවභ 

අඹ තභයි ශේ ිධිඹට ථහ යන්ශන්. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

That is not a point of Order.  
 
ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ශේහ කිඹන ශොට 

රිශදනහ. රිශදන ශොට ෆ වනහ. කිරි ඳණු හඹ වළදිරහ හශේ 

ශඵරිවන් ශදනහ. [ඵහධහ කිරීේ] ශේට අපි පුදුභ ශන්ශන් නළවළ. 

[ඵහධහ කිරීේ]  
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ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! රු නලින් ඵේඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභි, 

ඔඵතුභහට භභ ඳශමුළි තහට ශේ ශරහශේ කිඹහ ිදටිනහ, 

ඵහධහ යන්න එඳහ කිඹරහ. කිහිඳ තහක්භ භභ ඵරහශන හිටිඹහ. 

ඔඵතුභහ රුණහයරහ ශේ බහ ඳත්හශන ඹෆභට අසථහ 

ශදන්න. 

රු ශශවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහට ත 

ිනහඩිඹ හරඹක් තිශඵනහ.  

 
ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

භට ථහ යන්න වේඵ වුශේ නළවළ. ඔඵතුභහ ඒ දන්නහ 

ශන්.   

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, භභ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි 

ශේ හයණඹ ළන කිඹන්න ඕනෆ. රු අග්රහභහතයතුභහශේ 

ථහශේදී එතුභහ අඳට කිේහ, වභත්රීඳහර ජනහධිඳතිතුභහට 

වශඹෝඹ රඵහ ශදන්න කිඹරහ. අපි වශඹෝඹ ශදනහ. ඒ 

වශඹෝඹ ශදන්න තභයි අද ශේ ශඹෝජනහ ශනහශේ. ශේ 

ශඹෝජනහ ශන එන්ශන් ආේඩුට ිරුද්ධ ශනොශයි. ශේ 

ශඹෝජනහ ශනහශේ, ඉදිරි දළක්භත් එක් ඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹට 

ශේ යට ඳත් ශරහ තිශඵන ිහයි. අද ඵදු ළඩි කිරීභක් ළන ථහ 

යනහ. ගිඹ ළශර් අඹ ළශේ තිබුණු හර්තහ ශනළ්ලරහ 

කිඹනහ. අඳටත් තිශඵන්ශන් ඔඹ හර්තහභ තභයි. ඔඹ 

හර්තහශේ තිශඵන ඒහයින් ිදඹඹට 90ක් ක්රිඹහත්භ ශරහ නළති 

ඵ මුළු යටභ දන්නහ. එ ශදඹක් ඇත්ත. ශර්ගුශේ ඵදු ආදහඹභ 

ළඩි ශරහඹ කිඹරහ කිඹනහ. ිශල ශඹන්භ හවනරට වරහ 

තිශඵන රක් ණන් ඵදුත් එක් ඒ ඵදු ළඩි වීභ හධහයණයි. ඒ 

වරි. ඒ ළරැදියි කිඹරහ කිඹන්ශන් නළවළ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, අපි ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි 

ශේ හයණඹ කිඹන්නට ඕනෆ. රු වභත්රීඳහර ිදරිශ න භළතිතුභහ 

පුරසති පුය ඓතිවහිද ප්රහලශඹන් ශභොක්ද කිේශේ? ඒ 

ප්රහලශඹන් කිඹනහ, "භභ ශේ ශවොරු ටි එශනහ" කිඹරහ. 

වළඵළයි එශවශේ නළවළ. ඒ ශනුශන් අද අපි ශඳනී ිදටිනහ. 

එතුභහ ශනුශනුයි -ඳක්ශේ නහඹඹහ, බහඳතිතුභහ 

ශනුශනුයි- අපි ශඳනී ිදටින්ශන්. අද අපි ශඳනී ිදටින්ශන් ඒ 

ශනුශන්ඹ කිඹන එ ප්රහල යන්න ඕනෆ. අහන ලශඹන් 

භට මිිත්තුක් ශදන්න.  

රු යහජිත ශ නහයත්න ඇභතිතුභහශේ ථහශේදී කිේහ, 

ඳහර්ලිශේන්තුට එන අඹශේ උත්භ එශවභ නළත්නේ සුදුසුේ 

ශභොනහද කිඹරහ ඵරන්න ක්රභඹක් ශශනන්න කිඹරහ. භභ ඒ 

වති යනහ. එතුභහශේ ශඹෝජනහ භභ සථිය යනහ. 

ශඵොශවොභ ශවොයි. වහභ ඒ ශශනන්න.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Member, please wind up now. 

 
ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Sir, please give me thirty seconds.  

භට ශේ හයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. අශක ිලහයද, භවහචහර්ඹ 

යහජිත ශෞය ඇභතිතුභහට PET scanner එක් න්න ඵළරු 

"ශදයණ" නහලිහ ඳසශ  ඹනහ; "රක් ණනක්, ශෝටි 

ණනක්  භට ්ලලි තිශඵනහ. ඒත් භට PET scanner එ න්න 

්ලලි නළවළ" කිඹමින් ඹනහ. PET scanner එ න්න 

මිිසසුන්ශන් ්ලලි ඉ්ලරනහ. රේජහ නළති ශෞය 

ඇභතියශඹක්ඹ කිඹන එ භහ ශේ අසථහශේදී ප්රහල යනහ. 

 

ගුණ (වවදය) යාිතත ව  ්නාය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ශභතුභහ තත් හදය 

ප්රහලඹක් ශහ. යජශඹන් ශශනන PET scanner එ ත 

භහඹක් ඹන්න ඉසශ්ලරහ Epilepsy Unit එශක් ි යනහ. 

ඊට අභතය ත ්ටටිඹක් කිඹනහ, ත එක් ඒ ශෝලරන්ශේ 

ණශන් ශදන්නේ කිඹරහ. ශභතුභහ කිඹන්ශන් ශභොන ශභෝඩ 

හයණහද? ත භහඹක් ඹන ශට Epilepsy Unit  එට ඒ PET 

scanner එ රළශඵනහ. රු භන්ත්රීතුභි, තමුන්නහන්ශ ත් 

එන්න. භභ ඒ ඳරීක්හ යරහ ශදන්නේ.  

 

ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, වළඵළයි එ ශදඹක් 

ඳළවළදිලියි.  

ශදයණ නහලිහශන් ේභහදේ එතු යන භවයභ 

ඉසපිරිතහරඹට PET scanner ඹන්ත්රඹක් න්න. ශඵොශවොභ 

ඳළවළදිලි- [ඵහධහ කිරීභක්] භහ ඔඵතුභහශේ නභ වන් ශශ  

නළවළ.  

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ශශවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහශේ හරඹ 

අන්. මීශඟට රු බීර් වහෂීේ ඇභතිතුභහ.  

 
[අ.බහ. 12.14] 

 

ගුණ කබීර් හසාෂීම් ෙහසතා (යාජය වයව්ාය ්ගවර්ධන 

අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம் - அச தரறல்தொற்சறகள் 

அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 

Development ) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, අද දින ඉදිරිඳත් ය තිශඵන 

ිලසහ බං ශඹෝජනහ පිළිඵ ආේඩු ඳක්ඹ ශනුශන් ථහ 

කිරීභට අසථහ රළබීභ භශේ තුටක් ඵ ප්රථභශඹන්භ භතක් 

යන්න ළභළතියි.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, කිඹභනක් තිශඵනහ, 

"ිරුතින් පිහිනමින් ිදටිශේ වුදළයි අනහයණඹ ශන්ශන් ෆභ 

ිටභ ඩදිඹ ඵළ ගිඹහට ඳසුයි" කිඹරහ. මීට ශඳය අවුරුදු 10ක් 

ඵරශේ හිටපු  අඹට ඵරඹ නළති වුණහට ඳසශ  ඒ අඹශේ ිරුත 

ශවොන්න් ශඳන්න්නට අද  අඳට අසථහක් රඵහ දීභ ශනුශනුත් 

ප්රථභශඹන් අශක සතුතිඹ ප්රහල යන්න ඕනෆ.  ශේ ශවො 

අසථහක් අඳට ථහ යන්න.  

ඳශමුශන්භ කිඹන්න ඕනෆ, 2015 අශෝසතු භහශේ 

15ළිදහ ිදට අද න තුරු භහ 09ක්, 10ක් අපි ආේඩු ය  

705 706 



ඳහර්ලිශේන්තු 

තිශඵන ඵ. ශේ හරඳරිේශේදඹ ේඵන්ධ ප්රලසන අවනහ නේ,  

අපි අවන්න ඕනෆ අපි බහය ත්ශත් ශභොන හශේ යටක් ද කිඹන 

එ; අඳට උරුභ වුශේ ශභොන හශේ යටක් ද කිඹන එ.  රු 

යහජිත ශ නහයත්න ඇභතිතුභහ ප්රහල ශහ, අපි ඵරඹට ඳළමිණි 

ඳසු  ආේඩුක් වළටිඹට ශේ යට ඉදිරිඹට ශන ඹන්නට ත්ත 

පිඹය; ඵදු ළඩි ශශ  ශොශවොභද; ඇයි ඒහ ළඩි ශශ ; 

ශභශතක් ්ල ඵදු අඹ  ශනොය වන දුන්ශන් හට හටද කිඹහ. 

නමුත්, අඳට උරුභ  වුණු ආර්ථිඹ, යුද්ධඹ අන් ශරහ අවුරුදු 

05ක් ත ශරහත් උරුභ වුණු යට ශභොන තත්ත්ශේ තිබුණහ ද  

කිඹන එ අපි වරිඹට වඳුනහ න්න ඕනෆ.  ඒට තභයි අශක මුද්ල 

ඇභතිතුභහට මුහුණ ශදන්ශන් ිදද්ධ වුශේ. ඒ හශේ 

තත්ත්ඹටයි එතුභහට ය වන්න ිදද්ධ වුශේ. ඒ ඳවසු 

ළඩක් ශනොශයි.  

අපි ඵරමු, ඹවඳහරන යජඹට ශේ යට බහය ශදන ිට ඳළළති 

තත්ත්ඹ ශභොක්ද කිඹරහ. භවහභහනය ඩී.එස. ශ නහනහඹ 

භළතිතුභහශේ ිදට යි්ල ික්රභිදංව භළතිතුභහශේ 2004 හරඹ න 

තුරු,  ඒ කිඹන්ශන් ය 55 හරඹක් තුශ ශේ යට රඵහ ත්  

ේපර්ණ ණඹ  ප්රභහණඹ රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,860යි.  අවුරුදු 55ට 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 1860යි. ඒත් භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහශේ 

ඳහරනඹ ඹටශත් 2005 ිදට 2015 දක්හ අවුරුදු 10ක් ඇතුශත 

එතුභහ රඵහ ත්ත ණඹ ප්රභහණඹ රුපිඹ්ල බිලිඹන 7,000යි. අවුරුදු 

10ක් තුශ අවුරුදු 55ට ඩහ තුන් ගුණඹකින්, වතය ගුණඹකින් ණඹ 

අයශන තිශඵනහ. එශවභ ණඹ අයශනයි ශේ යට නඩත්තු 

ශශ . ඒ ණඹලින් ළඩි ප්රභහණඹ අයශන තිශඵන්ශන්  2010දීයි. 

එනේ, යුද්ධඹ අන් වුණහට ඳසුයි. ණඹ අයශන තිශඵන්ශන් 

යුද්ධඹට ශනොශයි,  තභන්ශේ ංදර්ලනඹට. ඒ ංදර්ලනඹට අත 

ඔපු භන්ත්රීරු තභයි ඒ ඳළත්ශත් ඉශන දළන් ඒ ශනුශන් 

ථහ යන්ශන්. ඒ ිහ ඔඵතුභන්රහ ථහ යන්ශන් ශභොනහද 

කිඹහ භහ ඳශමුශන්භ අවන්න ඕනෆ. 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, අපි 2015 ශේ යට බහය 

න්න අසථහ න ශොට ්ලඳහත, ඵටශොඩ කිඹන 

ේභහනශේ ශභොක්ද ිදද්ධ ශන්ශන්? එ ඳවුර අේභහ 

දරුන් දභහ යක්හට එශතය ගිඹහ. තහත්තහටත් දරුන් භඟ 

වළශයනහ. දරුන් ඵරහ න්න ශශනකු නළවළ. තභන්ට විිතඹ 

ළට හ න්න ඵළරි ිහ අක්යි, භ්ලලියි ශදශදනහ එ්ලලිරහ 

භළශයනහ. ශේ එ භ වුණු ශදඹක් ිතයක් ශනොශයි. ශේ 

හශේ ශද්්ල යට පුයහභ වුණහ.  ඒ දසර භහතය ඳහරශභන් ඳවු්ල 

කීඹක් නේ ඟට ඳළන්නහද?  ශභන්න ශභශවභ ශද්්ල ිදද්ධ වුශේ 

ඒ හරඳරිේශේදඹ තුශයි.  

ශරෝ ශෞය ංිධහනඹ ිිදන් ිකුත් යන රද 

හර්තහට අනු, ිදඹ දිි නහ ළනීභ ඳළත්ශතන් වතයළි 

සථහනඹ භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහ අශක යටට දිනහ දී 

තිශඵනහ. ඒ තභයි ඉරක් ය තිශඵන්ශන්. ඒ තභයි එදහ 

රංහශේ තත්ත්ඹ න්ශන්. එළි තත්ත්ඹක් තුශයි ශේ මුද්ල 

ඇභතියඹහ ව ශේ ආේඩු යට බහය න්ශන්. ඒ ිතයක් 

ශනොශයි. කුයවන් හටඹක් ඇශන ශද්ශීඹ ිසඳහදනඹ ළන, 

ජහතිත්ඹ ළන, ශද්ලශප්ර මීත්ඹ ළන එතුභහ ථහ යනහ.  

එතුභහ 2005 ශේ යට බහය න්න ශොට ශේ යශ්ට කුයවන් 

ආනඹනඹ යන ප්රභහණඹ ශභට්රික්ශටොන් 1,900යි. භහින්ද 

යහජඳක් භවත්භඹහශේ හරඹ අන් න ශොට  ශේ යටට අපි 

කුයවන් ආනඹනඹ යන ප්රභහණඹ ශභට්රික්ශටොන් 12,500යි. ශේ 

තභයි ශද්ශීඹ ිසඳහදනශේ උරුභඹ න්ශන්. ශේහ ළන තභයි අපි 

දළන් ිහද යන්ශන්. 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, එතුභහශේ 2014 ඳහරන 

හරඹ න ශොට එනේ, දලඹක් තුශ ත්ත ිශද්ල ණඹ ව 

ශද්ශීඹ ණඹ ප්රභහණඹ රුපිඹ්ල බිලිඹන 7,391යි. ත්තු ණඹ ආඳසු 

ශවීභ ිහ අඳට ිදද්ධ ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? අද අඳට 

රළශඵන අඳනඹන ආදහඹශභන් ිදඹඹට 25ක් ඹන්ශන් ණඹ 

ශඳොලිඹ ව හරිඹ ශන්න. ඒ භත තඵහ න්න. 

උදහවයණඹක් වළටිඹට කිේශොත්, 2014 න ශොට ණඹ හරිඹ 

ඳභණක් ශඩොරර් බිලිඹන 6.9යි. ශභන්න ශේ ණඹ ටි ශන්න 

ිශද්ලත ව ශ්රී රහංකිඹන් උඳඹහ ශේ යටට එන ේපර්ණ 

ිිභඹ ප්රභහණත් නළවළ. ශේ තභයි යශ්ට තත්ත්ඹ. ශේ 

තභයි අඳට උරුභ ශශ .  

අශක ශත්  අඳනඹනඹ ිමු. ශත් අඳනඹනශඹන් අපි 

උඳඹන්ශන් ශඩොරර් බිලිඹන 1.3යි. භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහ 

ත්ත ණඹ ශන්නට ශඩොරර් බිලිඹන 6.9ක් ඹනහ නේ ශත් 

අඳනඹනඹ භදි ණඹ ශන්නට. නළත්නේ ශත් අඳනඹනඹ ඳස 

ගුණඹකින් ළඩි යන්න ඕනෆ ඒ ණඹ ටි පිඹන්න. ශත් 

අඳනඹනඹ ඳස ගුණඹකින් ළඩි ශශොත් තභයි ණඹ ශන්න 

පුළුන් න්ශන්. ඒ අනු ඵළලුහභ ශේ යශ්ට ශත් න්නන්ට 

වනහධහය ශදන්ශන් ශොශවොභද? ශභන්න ශේ ළටලු තභයි අශක 

ආේඩුට දී තිශඵන්ශන්.  

අපි ළඩිශඹන් ණඹ න්නහ කිඹරහ ශචෝදනහක් තිශඵනහ. 

ශචෝදනහ ළන කිඹනහ නේ, 2004 ව 2015 ය ත්තහභ 

ණඹ ළනීේර ළඩි වීභක් තිශඵනහ. රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,239ක් ව 

ණඹ ප්රභහණඹ රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,673 දක්හ රුපිඹ්ල බිලිඹන 

435කින් අශක හරශේ ළඩි වුණහ. ඒ ණඹ ප්රභහණඹ ළඩි වුණහට 

ණඹ ශවීශේ අනුඳහතඹ, හරි ශවීශේ අනුඳහතඹ ත්තහභ ඒ 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 435න් රුපිඹ්ල බිලිඹන 290ක්භ ඹන්ශන් ණඹ 

ආඳහු ශන්න. යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ ණඹ න්ශන් ශේ 

යශ්ට ංදර්ලන තිඹන්න ශනොශයි. භහින්ද යහජඳක් 

භවත්භඹහශේ හරශේ ත්ත ණඹ ටි ශන්න. 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, 2005 ිදට 2014 න ශොට 

ශේ යශ්ට ිශද්ල ණඹ ශ හ අනුඳහතඹ ිදඹඹට 1,000කින් ළඩි 

ශරහ තිශඵනහ. ඒට භක් නළවළ. ණඹ න්ශන් නළතු යටක් 

ශන ඹන්න ඵළවළ. යහඳහයඹක් යන ශොටත් ණඹ න්නහ. 

නමුත්, ණඹ ත්තහභ ඒහ ඳහිේචි යරහ තිශඵන්ශන් ශේ යශ්ට 

ජනතහශේ ඹවඳත වහද, එශවභ නළත්නේ ශේ යශ්ට එ 

ඳවුර ඹවඳත වහද, ශේ යශ්ට ේඩහඹභශේ ඹවඳත වහද 

කිඹන එ තභයි ප්රධහන ප්රලසනඹ න්ශන්. ශේ ණඹ න්දයහ 

අයශන ශභොක්ද යරහ තිශඵන්ශන්? අපි දකින වළටිඹට නේ ඒ 

දසර ශශ  ආර්ථි ංර්ධනඹ ශනොශයි, ආර්ථි 

ංදර්ලනඹ. මුද්ල ඇභතියඹහ වළටිඹට ජනහධිඳතියඹහට ඕනෆ 

ිධිඹට අඹ ළශඹන් ශන් යන මුද්ලලින් ිදඹඹට 60ක්භ එභ 

ඳවුශ්ල අඹට ිතයයි ශන් ය ත්ශත්. ඒ අඹ තභයි ඒ මුද්ල ටි 

බහිත ශශ . අපි අද ඒ ශනස ය තිශඵනහ. අපි න්න මුද්ල 

අද  ිඹදේ යන්ශන් ශොශවොභද? අපි වළභ ශරහභ ඒ මුද්ල 

ශන් යරහ, ිඹදේ යරහ තිශඵන්ශන් ශේ යශ්ට ජනතහශේ 

අලයතහ භතයි. 

ඳසු ගිඹ දිනර අපි ළටුක ළඩි ශහ. ළටුක ළඩි කිරීභට 

ඳභණක් යට රුපිඹ්ල බිලිඹන 165ක් ඹනහ. ඔඵතුභන්රහ 

දන්නහද? ඒහට මුද්ල ශවොඹන්ශන් මුද්ල අභහතයහංලශඹන්. 

ළටුක ිභතහ නළති කිරීභ වහ යට රුපිඹ්ල බිලිඹන 20ක් 

ඹනහ. භහින්ද යහජඳක් භවතහ අවුරුදු ණනක් ආේඩු ශහ. 

නමුත්, 2005 ිදට 2015 දක්හ එ තහත් මලි ළටුඳට ලත 

ඳවක් එතු යරහ නළවළ. ශේ ආේඩු ඳළමිණි ඳසු අපි තභයි ඒ 

ශශ . එතුභහ ළටුඳට දීභනහ එතු ශහ.  

707 708 

[රු බීර් වහෂීේ භවතහ] 



2016  ජුි 09 

ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

2006දී- 

 

ගුණ කබීර් හසාෂීම් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

2006 කිඹන ශොට අවුරුදු කීඹක්ද? අපි ශේ න ශොට 

රුපිඹ්ල 2,500 දීභනහ මලි ළටුඳට එතු ය තිශඵනහ. 

ඔඵතුභන්රහ ළඩි යපු ශේ රුපිඹ්ල 2,500 දීභනහත්, ඹව ඳහරන 

ආේඩුශන් ළඩි ශ රුපිඹ්ල 10,000යි එතු යරහ 2020 න 

ශොට රුපිඹ්ල 12,500ක් මලි ළටුඳට එතු යරහ අශක 

ශඳොශයොන්දු ේපර්ණ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ශේ 

තභයි අශක ශන. අද රුපිඹ්ල 11,740ක් රඵන ශශනකුශේ 

අභ ළටුඳ රුපිඹ්ල 24,000ක් කිරීභට අඳ ටයුතු ය තිශඵනහ.  

භභ කිඹන්නේ, එදහ රඵහ ත්ත ණඹලින් ශභොක්ද ශශ  

කිඹරහ. ශභන්න ශේ තභයි ඔශබ් ආේඩු ශශ . එදහ 

වේඵන්ශතොට යහඹ වළදුහ. වේඵන්ශතොට යහඹට ගිඹ ිඹදභ 

ඵරන්න. ඒ ශනුශන් ත්ත ණඹ ප්රභහණඹ ශොඳභණද? රු 

ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, වේඵන්ශතොට යහඹ වදන්න ශඩොරර් 

මිලිඹන 1,200 ණඹක් ශන තිශඵනහ. නමුත්, ඒ යහඹට 

ඹන්ශත්රෝඳයණ මුකුත් නළවළ. හිස යහඹ ිතයයි. නමුත්, ඒ භ 

යරහ ඵරන්න. CICT එ වළදුහ.   

CICT එ ශඳෞද්ලි ආශඹෝජනඹක්. CICT එ වදන්න 

ගිශේ ශඩොරර් මිලිඹන 500යි. ඒ ශඩොරර් මිලිඹන 500ට අදහශ 

ඹන්ශත්රෝඳයණ ඔක්ශෝභ රඵහ ත්තහ. වේඵන්ශතොට යහඹට 

ශඩොරර් මිලිඹන 1,200ක් ළඹ වුණහ. නමුත්, එතළන කිිදභ 

ඹන්ශත්රෝඳයණඹක් නළවළ. අද න ශතක් වරිඹට නළක් 

එන්ශන්ත් නළවළ. දළන් තභයි ඒට ළඩ පිළිශශක් වදහ ශන 

ඹන්ශන්. එතශොට ශඩොරර් මිලිඹන 700ක් හශේ හක්කුටද 

ගිශේ? ඒහ කිඹන්න. ශේ අශක යශ්ට ්ලලි. ශේ ශද්්ලරට 

චීනශඹන් ණඹ ත්තහ. රංහශේ ආේඩුට ිදද්ධ ශනහ, 2007 

ිදට 2012 ර්ඹ දක්හ  යඑස ශඩොරර් මිලිඹන 51ක්, නළත්නේ 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 7.1ක් යක් ණශන් චීන යජඹට ශන්න. ඒ 

ණඹ හරි වළටිඹටයි. නමුත්, වේඵන්ශතොට යහශඹන් ඒශන් 

ිදඹඹට 10ක්ත් අපි උඳඹන්ශන් නළවළ. ඒ ිහ ත් ණඹ ශහ 

න්න ිධිඹක් නළවළ. 

වේඵන්ශතොට යහඹ වදන්න ගිඹහභ චීන භහභට ඵර යරහ 

හිටපු ජනහධිඳතියඹහ කිඹරහ තිශඵනහ, එතළන දඳතක් වදහ 

ශදන්න කිඹරහ. යහජඳක් ඳවුරට එතළන දඳතකුත් වදහ තිශඵනහ. 

ඒ ්ලලිත් ශන්ශන් ශේ යශ්ට මිිසසු. අද අඳට ඵදු අඹ යන්න 

ිදද්ධ ශරහ තිශඵන්ශන්  යපු ඒ හශේ ජයහ ළඩ ිහයි. 

එතශොට ඵරන්න, ඒශන් තම ලතඹක් අපි උඳඹන්ශන් නළවළ. 

අික් ඳළත්ශතන් න්න, භත්තර ගුන් ශතොටුශඳොශ. ඒ වහ 

ිඹදභ ශඩොරර් මිලිඹන 210යි. ඒශන් භහඹට උඳඹන ආදහඹභ 

රුපිඹ්ල 16,000යි. ශේ ණඹ ටි ශන්ශන් ශොශවොභද? ශේ 

ණඹ ටි ශන්ශන් වුද? ශේහට ඒ ශරහශේදී ට ඇරිශේ 

නළවළ. ඒ ශරහශේදී ිලසහ බං 100ක් ශළින්භ ශේන්න 

තිබුණහ. එදහ මුද්ල ඇභතියඹහ භහින්ද යහජඳක්. එදහ එතුභහට 

ිරුද්ධ ශභතළන නළඟිටරහ ථහ යන්න ශේ අඹට ශොන්දක් 

තිබුණහද? 

ඊශඟට, ශනොශයොේශචෝශ්ල තහඳ ිදුලි ඵරහහයඹ පිළිඵ 

ඵරන්න. ශභොක්ද යන්ශන්? ශඩොරර් මිලිඹන 280ක් ිඹදේ න 

ශේ යහඳෘතිඹට ශඩොරර් මිලිඹන 520 ආශඹෝජනඹක් යරහ 

තිශඵනහ. ශදගුණඹක් ළඩි යරහ. නමුත්, "always breakdown".  

ඒශන් තම ලතඹක් උඳඹහ න්න ඵළවළ. ඒත් තුශර් රහ ගිඹහ 

හශේයි.  එතශොට ශේ ්ලලි ශන්ශන් වුද? ශේ අඹ 

යන්ශන් ශොශවන්ද? ශේ අඹට ඒ ශරහශේදී ිලසහ බංඹක් 

ශේන්න ශොන්දක් තිබුණහද? නළවළ. ද්ද ශශ  නළවළ. බඹයි. 

ඊශඟට, ශ්රීරන්න් ගුන් භහභ පිළිඵ ඵරන්න. 2008 

ර්ඹ න ශොට ශේ ආඹතනඹ රහබ රඵන ආඹතනඹක්. නමුත්, 

2015 ර්ඹ නශොට ේපර්ණශඹන් ඳහඩු රඵන ආඹතනඹක් 

වුණහ. එතශොට භහින්ද යහජඳක් භවතහ ඒට න්නහ, 

airbuses 8ක්: A350 airbuses 4යි, A320 airbuses  4යි. ඒ ළඩඹ 

ශශ  වරිඹට three wheelers න්නහ හශේයි. ඒහ අඳට 

අලයද? ඒහ අපි ඹන භහර්රට ළදත්ද? ඒහට ඹන ිඹදභ 

ශොඳභණද? ඒහට ඹන මිර ඵරන්ශන්ත් නළවළ. වරිඹට three-

wheelers අටක් න්නහ හශේයි ඒ ගුන් ඹහනහ 8 ශඩොරර් 

බිලිඹන 1.2ට න්ශන්. හභහනයශඹන් අද A350 ඹහනඹක් 

න්න ඹන ිඹදභ ශඩොරර් මිලිඹන 130යි. නමුත්, භහින්ද 

යහජඳක් භවත්තඹහ න්ශන් ශඩොරර් මිලිඹන 200ට. එ ගුන් 

ඹහනඹට ශඩොරර් මිලිඹන 70 ළඩිවීභක් තිශඵනහ. එතළන 

ගුන් ඹහනහ 8ක් තිශඵනහ. ශඩොරර් මිලිඹන 560ක් ශොශවන් 

ශවෝ ළඩි ශරහ හශේ හක්කුටද ගිශේ? අද අඳට ඒ ඹහනහ 

ඳහිේචි යන්න ඵළවළ. දළන් අපි ඒ cancel යන්න උත්හව 

යනහ.  

ශ්රීරන්න් ගුන් භහශේ දළනට මුේචිත ඳහඩු ශඩොරර් 

මිලිඹන 955යි. ශේ මුදර ශන්ශන් වුද? වරිනේ ශේ ිලසහ 

බංඹ ශේන්න තිබුශේ ඒ හරශේ. ඔඵතුභන්රහ දළන් ිලසහ 

බංඹක් ළන ථහ යනහ. ඔඵතුභන්රහ දන්නහ ඇති, ශේ 

ශ්රීරන්න් ගුන් භහශේ ඳහඩු න ශඩොරර් මිලිඹන 955 

ත්තහභ වරි නේ, රංහශේ ඉවශභ ප්රමිතිශේ ඳහ්ල 130කුයි, ඒ 

හශේභ ඇන් 300ක් තිශඵන ඉවශභ ප්රමිතිශේ ශයෝව්ල 65කුයි 

වදන්න තිබුණහ. ඒ තභයි යටට ිදදු වුණු ඳහඩු. අඳයහශද්!  

Entrust Securities භහභ කිඹරහ භහභක් තිශඵනහ. 

මරය ංචහ ළන ථහ යන ශොට Entrust Securities භහභ 

ළනත් කිඹන්න ඕනෆ. Entrust Securities භහශේ දළන් න 

ශොට රුපිඹ්ල බිලිඹන 12 ංචහක් ිදදු ශරහ තිශඵනහ. ශේ 

බිලිඹන 12 ංචහ ිදදුන්ශන් ශොශවන්ද? ශේ වහ භව 

ඵළංකුශන්භ අනුභළතිඹ රඵහ න්නහ. ශේශක් ප්රධහන 

ශොටසරුහ වළටිඹට ඉන්ශන් ඳහර්ලිශේන්තුශේ ිදටින 

භන්ත්රීරුන්ශේ ශවෝදයශඹෝ ේඩහඹභක්. ශභතළන  ිදදුන එක් 

ංචහක් න්ශන්, ිදුලිඵර භේඩරශේ අර්ථ හධ අයමුදශරන් 

ව ිශ්රහභ අයමුදශරන් රුපිඹ්ල බිලිඹන ශද වභහයක් රඵහ ශන, 

ඒ මුද්ල අතුරුදවන් ශරහ තිබීභ. 

ඊශඟට, භව ඵළංකුශේ අර්ථ හධ අයමුදශරනුත් රුපිඹ්ල 

බිලිඹන 2ක් අතුරුදවන්. ඒ හශේභ රංහ ඵළංකුශන්, භවජන 

ඵළංකුශන් රුපිඹ්ල බිලිඹන ණනක් රඵහ ශන තිශඵනහ. 

එතු රුපිඹ්ල බිලිඹන 12ට ආන්නයි. දළනට ශභඹ FCID 

එශක්යි තිශඵන්ශන්. ශේ හශේ ංචහ ළන ඕනෆ තයේ භට 

කිඹන්න පුළුන්. ඒහ ඔක්ශෝභ ිදදු වුශේ ඳසු ගිඹ හරශේ. 

එශවභ ඵරන ශොට ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ අශනක් ඳළත්තට 

යරහයි ශශනන්න තිබුශේ. භභ හිතන ිධිඹට අඳට ඳසු ගිඹ 

හරශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ 10ට ඩහ ශශනන්න තිබුණහ. 

ශේ තත්ත්ඹ ශනස යන්න අඳට ඹේ කිිද ළඳ කිරීභක් ිදදු 

 යන්න ශරහ තිශඵනහ. අපි අළභළතියි, ඵදු ළඩි යන්න. අපි 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

අළභළතියි, ඒ ඵදු ශඳොදු ජනතහ පිට ඳටන්න. ඒ ිහභ තභයි 

අභළතිතුභහ "Capital Gains Tax" කිඹරහ, ශඳොශවොත් 

ේඩහඹේලින් අඹ යන ඵදු ක්රභ ඹක් ශශනන්ශන්. ඒ ිහභ 

තභයි ශේ යශ්ට ආදහඹේ ිභතහ නළති කිරීභ වහ ආර්ථි 

ප්රතිඳත්තිඹ ශනස යරහ, භහජ ශශශ ශඳොශ ආර්ථිඹක් ඇති 

යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන්.  

භභ අන් ලශඹන් ශේ හයණඹත් කිඹන්න ළභළතියි. 

ඔඵතුභන්රහශේ ආේඩු හරශේ මුද්ල අභහතයහංලශේ හිටපු 

ශ්ලේ පී.බී. ජඹසුන්දය භළතිතුභහ භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහශේ 

ආේඩු ළන ශභන්න ශභශවභ කිඹහ තිශඵනහ. "අශක යශ්ට 

ආර්ථිඹ ක්රිඹහත්භ න්නහ ව ආහයඹ අධයඹනඹ යන ිට 

ශඳශනන්ශන් නහරි ආර්ථිඹ ශක්රඩි්ට හඩ්ස  භත ඳදනේ 

ශද්දී ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ උස ණඹ භත ඳදනේ න ඵඹ." ඒ 

හශේභ එතුභහ කිඹහ තිශඵනහ, "ශේ ආහයඹට ේඵද ජනතහ 

ිදඹ යත්තයන් බහේඩ උස ය රඵහ න්නහ ණඹ මුද්ල 'ශයෝ්ල' 

ය තභන්ශේ ිඹදභ පිඹහ ිති. ශේ ආර්ථිඹට ළඩිපුය මුද්ල 

ඳඹන්ශන් උස ණඹ ආශ්රිත භළශන මුදලිි. ශභඹ පිළිත 

යුතු තයයි" කිඹරහ. ශේ තභයි ඔඵතුභන්රහශේ ආේඩු 

හරශේ ිදද්ධ වුශේ. මිිසුන් ණඹ ශරහයි ිදටිශේ. ඒ තභයි 

ඔඵතුභන්රහශේ ආේඩු හරශේ මුද්ල අභහතයහංලශේ හිටපු 

ශ්ලේයඹහභ ය තිශඵන ශචෝදනහ. ශේහ ශනස කිරීභට ඹේ 

හරඹක් ත ශනහ. අවුරුද්දක් ඇතුශත අපි ළඳ ශරහ 

තිශඵනහ. ශේ යශ්ට ජනතහ ශනුශන් ඒ වන වරිඹට ශදන්න 

ශේ ආේඩු ටයුතු යනහ. ඒ ිහ ශේ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහ අපි ේපර්ණශඹන්භ ප්රතික්ශ ඳ යනහ. 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟට, රු එස.බී. දිහනහඹ අභහතයතුභහ.  

ඊට ප්රථභ, වුරු ශවෝ භන්ත්රීයශඹක් මරහනඹ වහ රු 

එඩ්ඩ් ගුණශ ය භන්ත්රීතුභහශේ නභ ශඹෝජනහ යන්න.  

 

ගුණ යවුෆප හසකීම් ෙහසතා  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, "ශේ අසථහශේදී රු 

එඩ්ඩ් ගුණශ ය භන්ත්රීතුභහ මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ 

ශඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රශ්පනය ිශේන ලදි්ද  ්ංා ්ම්ෙත ිශය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුණව ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො මලා්නවය්ද ඉව්ව 
වුවය්ද  ගුණ එඩ්වඩ් ගුණව් කය ෙහසතා මුලා්නාරූඪ ිශය. 

 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனய, ரண்தைறகு ட்ட் குயசக 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු එස.බී. දිහනහඹ ඇභතිතුභි, ඔඵතුභහ ථහ යන්න. 

[අ.බහ. 12.30] 
 

ගුණ එ ප්.බී. දි්ානායක ෙහසතා (්ොජ ්ිශබල ගැ්දවීම් හසා 

සුං්ාධන අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - சதோக லுவூட்டல் ற்தம் 

னன்தைரற அகச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 

Empowerment and Welfare) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහට සතුතියි. ශේ 

ිලසහ බං ශඹෝජනහ ිහදඹට න්නහ අසථහශේදී භභ 

ඳශමුශන්භ කිඹන්න ළභළතියි, අශක ඳක්ශඹන් එළිඹට 

ගිහි්ලරහ, ශඳොදු අශකක්ඹහ වළටිඹට තය යරහ ශේ යජඹ 

පිහිටවශේ, ශේ යශ්ට ජනහධිඳති ඳදිඹ රඵහ ත් වභත්රීඳහර 

ිදරිශ න භළතිතුභහ ඵ. අශක ඳක්ශඹන් එළිඹට ගිඹ වභත්රීඳහර 

ිදරිශ න භළතිතුභහට අශක ඳක්ඹ බහය දුන්ශන් අශක හිටපු 

ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභි, එතුභහ අපි හශන්ත් අවරහ ශනොශයි ශේ ඳක්ඹ 

ත්භන් ජනහධිඳති වභත්රීඳහර ිදරිශ න භළතිතුභහට බහය දුන්ශන්. 

එතුභහ ඇි්ලරහ අඳට ඒ තීයණඹ ප්රහල ශ එ ිතයයි ශශ . 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, අපි අශක ඳක්ඹට එතුභහ අය 

ශන, අශක ඳක්ශඹන් එතුභහ ඉත් කිරීශේ ශඹෝජනහ ඉ්ලරහ 

අස ය ශන, එතුභහ අශක ඳක්ශේ බහඳති වළටිඹට ඳත් ය 

ත්තහ. දළන් ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය තිශඵන                 

ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ශේ අශක හිත මිත්ර භන්ත්රීරු ව අපි ිදඹලු 

ශදනහභ එට එතු ශරහයි එඹ ශශ . අපි ිදඹලු ශදනහභ තභයි 

ශේ ත්භන් ජනහධිඳතිතුභහ අශක ඳක්ශේ බහඳති වළටිඹට ඳත් 

ය ත්ශත්. අපි වුරුත් ඒට ිරුද්ධ වුශේ නළවළ. ිදඹලු 

ශදනහභ එඟ ශරහ තභයි ඒ ය ත්ශත්. අදත් අශක ඳක්ශේ 

බහඳති, යශ්ට ජනහධිඳති වභත්රීඳහර ිදරිශ න භළතිතුභහ. මුද්ල 

ඇභතිතුභහ ඳත් ශශ ත් ශේ ජනහධිඳතියඹහභයි.  

අපි දන්නහ, මුද්ල අභහතයහංලශඹන් ඉදිරිඳත් යන ඳනත් 

ශටුේඳතක් ඳයහජඹ වීභත් ආේඩුක් ශනස ශන්න ශව තු න 

ඵ. ඒ ිහ මුද්ල අභහතය යි රුණහනහඹ භළතිතුභහට 

ිරුද්ධ ශශනන රද ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ අපි 

රන්ශන් අශක ඳක්ඹට, අශක ඳක්ශේ බහඳතියඹහට, යශ්ට 

ජනහධිඳතියඹහට ිරුද්ධ ශශනන රද ිලසහ බං 

ශඹෝජනහක් වළටිඹටයි. ඒ ිහ ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ 

ඳයහජඹ යන්න අපි ටයුතු යන ඵ භභ මුලින්භ ප්රහල 

යන්න ළභළතියි. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, අශක භන්ත්රීරුන් තභයි, -

අශක මිත්ර ඹන්, අශක ඳක්ශේ භන්ත්රීරුන්-  අද ිඳක්ශේ 

ඉන්ශන්. ශේ ිදඹලු ශදනහ ශවොටභ දළන න්න ඕනෆ, ශේ 

ආේඩු ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ශේ එශවභ නළත්නේ අඳ භඟ 

ිදටින න්ධහනශේ ති ආේඩුක් ශනොශයි කිඹන එ.  

ඉතිවහශේ ඳශමුළි තහට ශේ යශ්ට ප්රධහන ඳක් ශද 

න ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ශේ වහ එක්ත් ජහති ඳක්ශේ අඹ 

ශේ තුශ ඉන්නහ. ඒ ිහභ ශභඹ, ප්රධහන ඳක් ශද එතු 

ශරහ ත ඳක් ණනහක් එක් වදපු ආේඩුක්. ඒ ිදඹලු 

ප්රතිඳත්ති අඳට ඕනෆ ප්රතිඳත්ති ශන්ශන් නළවළ. යන ිදඹලු 

ශද්්ල අපි ළභළති ශද්්ල ශන්ශන් නළවළ. අශක ිදඹලුභ 

ශඹෝජනහ ශේ හශේ ආේඩුක් තුශ ක්රිඹහත්භ යන්න 

රළශඵන්ශන්ත් නළවළ. ඒ ිහ ශේ ප්රධහන ඳක් ශද එතු ශරහ 

ශේ ආේඩු වළදුශේ, ශේ යට ඉදිරිශේ තිබුණු ඉතහභ ඵයඳතශ 

ප්රලසන ණනහක් ිහ න්න ශඳොදු ේමුතිඹකින්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ප්රධහන හයණඹ තභයි, 1978 

ර්ශේ ඉරහ අපි හේඡහ යපු ශේ අත්තශනෝභති ිධහඹ 

ජනහධිඳති ඵරඹ පිළිඵ ප්රලසනඹ. ශදළි හයණඹ තභයි, අපි 
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දිගින් දිටභ ථහ යපු ශේ ඳතින අනුඳහත ඡන්ද ක්රභඹ -භනහඳ 

ඡන්ද ක්රභඹ- ශනස යරහ න ඡන්ද ක්රභඹට ඹෆභ. වළඵළයි, ශේ 

රුණුරට අභතය 2015 ජනහධිඳතියණඹට ඹනශොට අපි 

ිදඹලු ශදනහභ දළන ශන ිදටිඹහ, අඳ ඉදිරිශේ ිලහර තර්ජන 

තිශඵන ඵ. එක් තභයි, එක්ත් ජහතීන්ශේ ංිධහනඹ ිිදන් 

අඳට ිරුද්ධ දිගින් දිටභ ශඹෝජනහ ශන එමින් අඳට ිරුද්ධ 

ටයුතු කිරීභ. ශදළි රුණ තභයි, යුශයෝඳඹ වහ ඇශභරිහ 

තුශ අඳට ිරුද්ධ තිබුණු ඵයඳතශ ිශයෝධඹ. තුන්ළි හයණඹ 

තභයි, යුද්ධශේ තීයණහත්භ ශභොශවොශත් ශොන්ශද්ිද ියහිත 

අපිට උදවු ශ ඉන්දිඹහශන් අඳට ිරුද්ධ භතු ශරහ තිබුණු 

ිශයෝධඹ වහ අඳට වළභ දහභ උදවු ශ ජඳහනඹ අඳට ිරුද්ධ භතු 

ය තිබුණු  ි ශයෝධතහ. ශේ ිදඹලුභ හයණහ ිහ ළනීභ වහ 

ප්රධහන ඳක් ශද එතු ශරහ ශොඩ නඟපු ශේ ආේඩු තුශ අද 

අපි ිලහර ශර ජඹග්රවණ රඵමින් ඉදිරිඹට ගිහි්ලරහ තිශඵනහ.  

අපි ිධහඹ ජනහධිඳති ක්රභශේ ඵරතර තීයණහත්භ ශර 

ශනස ශහ. අපි අද න ිට න ඡන්ද ක්රභඹක් වඳුන්හ දීශේ 

හේඡහශේ අන් අදිඹශර් ඉන්නහ. ඒ හශේභ ඳශහත් බහ 

ඵරතර පිළිඵ ළටලු ිමින් ඉන්නහ. අශක යශ්ට ප්රධහන 

ආර්ථිඹ වළටිඹට තිබුණු ඇඟලුේ ර්භහන්තඹ තුශට ඇදරහ දභපු 

GSP ඵදු වනඹ අරංගු කිරීභ අඳට තිබුණු එ ප්රලසනඹක්.  දළන් 

එඹ ආඳසු අඳට රළශඵන අහන අදිඹයට ඇිත් තිශඵනහ. අශක 

න්ධහන භව ශ්ලේයඹහ න භහින්ද අභයවීය ඇභතිතුභහ ප්රහල 

ශහ හශේ අඳට ිරුද්ධ ඳළළති භත්ය තවනභ ශේ 

ශනශොටත් ඉත් ය න්න අඳට පුළුන් ශරහ තිශඵනහ. ඒ 

ිදඹ්ලරටභ ඩහ අද අශක භන්ත්රීරුන් ශොටක් 

ජනහධිඳතියඹහශේ එඟත්ඹ භත ිඳක්ඹට ගිහි්ලරහ ටයුතු 

යමින් ිදටිනහ. භන්ත්රීරුන්ටත්, ඇභතිරුන්ටත්, යශ්ට ශඳොදු 

ජනතහටත්, භහධයශේදීන්ටත් ශේ හටත් අලුත් ප්රජහතන්ත්රහදී ඳසු 

බිභ විත් ශන්න පුළුන් ඳරියඹක් ශොඩ නළී  තිශඵනහ. ඒ 

හශේභ ආේඩු වහ ජනහධිඳතිතුභහ ශේ යශ්ට ිඹදේ, නහසතිඹ වහ 

දණඹ අඩු යමින් ආේඩු ඉසයවට ශන ඹහභ වහ අලය 

ප්රතිර්භ ශඵොශවොභ ප්රශේලශභන් අයිමින් තිශඵනහ. ශේ 

ටයුතු ිදඹ්ලර අද ශවොන්න් ශශයනහ කිඹහ භහ හිතනහ.  

අඳට ිරුද්ධ එක්ත් ජහතීන්ශේ ංිධහනඹ ශන ආ 

ශඹෝජනහ හශේභ ශඹෝජනහක් තභයි, අවුරුදු ණනහට 

ලින් ඉයහඹට ිරුද්ධ ශන ආශේ. ඒ හශේභ ශඹෝජනහක් 

තභයි, එක්ත් ජහතීන්ශේ ංිධහනඹ ලිබිඹහට ිරුද්ධ ශන 

ආශේ. අද ශේ යට්ල ශදට ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? එභ 

යට්ල අපිට ඩහ ඵරත්, ලක්තිභත් වහ ධනත් යට්ල ශදක්. 

අපි ඒ ඳළත්තට ත්ලලු ශමින් හිටපු ඒ තර්ජනඹ අද වමුලින්භ 

අන් ශමින් තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ශේ ප්රධහන ඳක් ශද 

ඉතහභත්භ අභහරුශන් ඹන්ශන්. ප්රධහන ඳක් ශද එතු ශරහ 

වදපු ශේ ආේඩු තුශ අපි ිලහර ජඹග්රවණ ඉදිරිඹට ිමින් 

ඉන්නහ කිඹන එ අභත යන්න එඳහ. මුද්ල ඇභතිතුභහට 

ිරුද්ධ න ඵදු ළන, න වින ිඹදභ ළන, රුපිඹශ්ල 

අප්රභහණඹවීභ ළන දිගින් දිටභ ථහ ශහ. අභත යන්න 

එඳහ, ශේ න යජඹ ඵරඹට ඳත් වුණු භන් දහත් නළති ිධිඹට 

අපි යහජය ශ ඹන්ශේ ළටුඳ රුපිඹ්ල 10,000කින් ළඩි ශ 

ඵ. මීට ලින් දහත් රුපිඹ්ල 5,000කින්ත් යහජය 

ශ ඹන්ශේ ළටුක ළඩි යරහ නළවළ. භභත් 1989 ඉන් ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඉන්නහ. දහත් රුපිඹ්ල 4,000කින්ත් යහජය 

ශ ඹන්ශේ ළටුක ළඩි යරහ නළවළ. රුපිඹ්ල 3,000කින්ත් 

ළඩි යරහ නළවළ. නමුත් ශේ ආේඩු රුපිඹ්ල 10,000කින් යහජය 

ශ ඹන්ශේ ළටුක ළඩි යරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ හශේභ ළඩිහිටි දීභනහ 

ිදඹඹට ිදඹඹකින් ළඩි ශහ. ළඩිහිටිඹන් රක් වතයට ළඩිහිටි 

දීභනහ ශදනහ. ඒ දීභනහ ිදඹඹට ිදඹඹකින් ළඩි ශහ. මීට 

ලින් දහත් එශවභ යරහ නළවළ. 1996දී අපි රුපිඹ්ල බිලිඹන 

8කින් තභයි භෘද්ධි වනහධහයඹ ඳටන් ත්ශත්. 2015 අවුරුද්ද 

ශනශොට ශේ මුදර රුපිඹ්ල බිලිඹන 14ක් දක්හ ළඩි ශරහ 

තිබුණහ. ශේ යජඹ ඒ මුදර රුපිඹ්ල බිලිඹන 42ක් දක්හ ළඩි ශහ. 

ිදඹඹට ිදඹඹකින් ශනොශයි, ිදඹඹට ශදසීඹකින් ඒ මුදර ළඩි 

යරහ තිශඵනහ. ඒ ිහ අශක යශ්ට අඹ ළඹ ශ්ලනඹ ට 

ශඵොශවෝභ රිශදන, දළශනන ඵයක් ශේ ශඹෝජනහලින් මුද්ල 

ඇභතිතුභහ දුන්නහ කිඹන එ අඳ පිළින්න ඕනෆ. එතළින් 

නළතුශේ නළවළ. මුද්ල ඇභතිතුභහ ඉන්ධන මිර අඩු ශහ. ඒහ 

අඳට ඳළවළදිලි තිශඵන ශවො ආදහඹේ භහර්. ඉන්ධන මිර 

ඵයඳතශ ශර අඩු ශහ. ිදුලි හසතු අඩු ශහ. ෆස මිර අඩු 

ශහ. යහජය ආදහඹභ අඩු ශහ. යහජය ආදහඹභ ිදඹඹට 23ක් ිතය 

තිබුණු එ ිදඹඹට 11ක් දක්හ අඩු ශහ. අද න ිට යහජය 

ආදහඹභ ිදඹඹට 11යි. එභ ිහ යටට යහජය ආදහඹභ ළඩි ය 

ළනීභට ඹේ ඹේ ක්රිඹහභහර් න්න ිදද්ධ ශනහ කිඹන එ ශේ 

හයණහශේදී අපි අභත යන්න ශවො නළවළ.  

ඳසු ගිඹ යජඹට ඩහ ර්තභහන යජඹ ජනතහට දීපු ඵයඳතශ 

ඵදු වන, මිර අඩු කිරීේ, ඳඩි ළඩි කිරීේ ව ශනත් යප්රහද 

ළඩි කිරීේ වයවහ ඹේ ශනක් ඇති වුණහ. ඇත්තටභ ශේ ඇති 

වුණු ශන වයවහ අපිට යශ්ට ආර්ථිඹ ඉසයවට ශනඹහභ 

වහ ඹේ ඹේ ඵදු ක්රිඹහභහර් න්න ඕනෆඹ කිඹන හයණඹ 

ිදඹලුශදනහභ පිළින්න ඕනෆ. අපි ශවොටභ දන්නහ, භවය 

හයණහ පිළිඵ ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ වළටිඹට අපිට ළටලු 

තිශඵනහ කිඹරහ. භවය හයණහ අපි මුද්ල ඇභතිතුභහ එක් 

ථහ යරහ, අභළතිතුභහ එක් ථහ යරහ ිටින් ිට ශනස 

යශනත් තිශඵනහ. භවය හයණහ අපිට අළභළත්ශතන් වුත් 

ඉහශන ඉන්නත් ශරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, වළඵළයි, අපි භත තිඹහ න්න 

ඕනෆ, ශේ ආේඩු ඊට ඩහ ශඵොශවෝභ ඳශ්ල, ඊට ඩහ ශඵොශවෝභ 

ළඹුරු අයමුණු වහ ඉසයවට ඹමින් ිදටින ඵ. ශඵොශවෝ 

අයමුණු ජඹ අයශනත් තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳක්ඹ වළටිඹට අපි ිශල ශඹන්භ අභළතිතුභහටත්, 

ජනහධිඳතිතුභහටත් දන්හ ිදටින්න ළභළතියි, ශේ භහඹ 

අහනශේදී ශ්රී රංහ භව ඵළංකු අධිඳතියඹහශේ ධුය හරඹ 

අන් න ඵ. එතුභහට භව ඵළංකු අධිඳතිමින් ඹන්න ශදන 

එ භභ හිතන වළටිඹට, අභළතිතුභහටත් ශවොයි; අශක 

ජනහධිඳතිතුභහටත් ශවොයි; ආේඩුටත් ශවොයි; මුද්ල 

ඇභතිතුභහටත් ශවොයි. භභ දන්නහ, ඊ ශේ ශෝක මිටුශේදීත් ඒ 

ේඵන්ධශඹන් ිලහර ප්රලසන භතු වුණු ඵ. භභ හිතන ිධිඹට රු 

අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහත් ඒ මිටුශේ හිටිඹහ. භභ නේ 

කිඹන්ශන්, ශ්රී රංහ භව ඵළංකුශේ අධිඳතියඹහශේ හරඹ 

අන්වීභත් භඟභ එතුභහට ඹන්න අරින එ ශවොයි කිඹරහයි.  

භට භතයි, ඳසු ගිඹ ඡන්ද හරශේ  ජනහධිඳතිතුභහ ප්රිදද්ධ 

ප්රහලඹක් ශහ, "භභ ශ්රී රංහ භව ඵළංකු අධිඳතිතුභහ ඉත් 

යන්න  කිේහ"  කිඹරහ.  

රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභි, භහ හිතන වළටිඹට     

ශ්රී රංහ භව ඵළංකු අධිඳතිතුභහ හශේ ශශනකු ේඵන්ධශඹන් 

ජනහධිඳතිතුභහ ඒ හශේ ප්රහලඹක් ශහට ඳසශ , ඔහු ඒ 

තනතුරින් ඉත්ශරහ ඹන්න ඕනෆ. ඒ ිහ ශේ පුද්රඹහ පිළිඵ 

ළටලුක් තිශඵනහ. ඒ ිහ භහ ශේ ටි කිඹන්න ළභළතියි. 

එතුභහ ඒ තනතුරින් ඉත්ශරහ ඹෆභ අභළතිතුභහටත්, ශේ 

ආේඩුටත් ශවොයි.   

මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ ශ නහපු ශේ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහ ළන අපි හිතන්ශන්, ආේඩුට ව ජනහධිඳතියඹහට 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ිරුද්ධ ශනහපු ිලසහ බං ශඹෝජනහක් වළටිඹටයි. ඒ ිහ 

ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ඳයහජඹ යන්න අපි ටයුතු 

යනහඹ කිඹන එ ප්රහල යන්න ළභළතියි. 

[අ.බහ. 12.44] 

 

ගුණ වයෝි ත අවබ්ගුණවර්ධන ෙහසතා  
(ரண்தைறகு யரயற அயதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ශේ ආේඩුශේ මුද්ල 

ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ  ශනහ  ිලසහ බං ශඹෝජනහ පිළිඵ 

අපි  අද දශ  ිහද යනහ. 2014 අවුරුද්ශද් ිඳක්ශේ 

භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට හිටපු යි රුණහනහඹ භවතහ - ත්භන් 

මුද්ල ඇභතියඹහ- 2014 ඔක්ශතෝඵර් භහශේ 25ළි දහ, 2015 

අවුරුද්ද ශනුශන් ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ  ේඵන්ධශඹන්  ශ 

ථහ ඇතුශත් වළන්හඩ් හර්තහ භහ ශඟ තිශඵනහ. එදහ අශක 

ආේඩු ඉදිරිඳත් යපු අඹ ළඹ ේඵන්ධශඹන් එතුභහ ශභශවභ 

කිඹහ තිශඵනහ.  

"ශභොද, උඳශත් ිදට ිඳත දක්හ මිිසුන්ට ඹභක් ශදන්න 

ගිහි්ලරහ අන්තිභට ශභ ශරෝ ශදඹක් දුන්ශන් නළවළ කිඹන එ තභයි 

එ ිධිඹට ශභය අඹ ළශඹන් ශඳශනන්න තිශඵන්ශන්. 

ආේඩුට ඵදු අඩු යන්න ඵළරි නේ, මිිසුන්ශේ වින ඵය අඩු 

ය ශදන්න ඵළරි  නේ ඒ ආේඩු ශදය ඹන්න ඕනෆ. ඒ ආේඩු, 

ශනොවළකිඹහ තිශඵන ආේඩුක්. කිිද ශදඹක් ශභනහයණඹක් 

ය න්න ඵළරි වුණු ආේඩුක්."    

එදහ ිඳක්ශේ භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට එතුභහ එශ  ප්රහල 

ශත්, අද එතුභහ මුද්ල ඇභති ධුයඹ දයන ශරහශේ, ඵඩු මිර අඩු 

යරහ ජනතහ ශඵොශවොභ තුටින් භහදහනශඹන් ළතශඳන 

ශභොශවොත තභයි අපි එතුභහට ිරුද්ධ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහක් අද ශේ රු බහට ඉදිරිඳත් යන්ශන්.  

ඒහඵද්ධ ිඳක්ඹ වළටිඹට - ේඩහඹභක් වළටිඹට - භහ ශේ 

ිලසහ බං ශඹෝජනහට අත්න් ශහ. වළඵළයි, භහ ශේ ිලසහ 

බං ශඹෝජනහට අත්න් ශශ  ළභළත්ශතන් ශනොශයි. 

ශභොද, ළරැදිරහත් ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ අපි ජඹග්රවණඹ 

ශශොත්, ශභතුභහට මුද්ල ඇභතිභ නළති ශනහ. ශභතුභහට 

මුද්ල ඇභතිභ නළති වුශණොත්, ශේ ආේඩුශේ ආයු ළඩි 

ශනහ. ශේ ආේඩුශේ ආයු අඩු යන්න නේ, ශේ මුද්ල 

ඇභතියඹහභ ශේ පු ටුශේ ඉන්න ඕනෆ. ඒ තභයි භශේ 

ශඳෞද්ලි භතඹ. ශභොද, ශේ මුද්ල ඇභතියඹහ ඉන්න තයභට 

තභයි භට ගිඹහභ යට අවන්න පුළුන් ශන්ශන්. ශේ මුද්ල 

ඇභතියඹහ ඉන්න තයභට තභයි, ඳහර්ලිශේන්තුශේ ළන්ටිභට 

ගිඹහභ ආේඩු ඳක්ඹ ිශඹෝජනඹ යන භළති ඇභතිරුන්ශන් 

යට අවන්න පුළුන් ශන්ශන්. එශවභ ශවොට ලුණු ඇඹු්ල 

ඇති අවන්න පුළුන් ශන්ශන් ශේ යි රුණහනහඹ මුද්ල 

ඇභතියඹහ මුද්ල ඇභති පුටුශේ හඩිශරහ ඉන්න තයභට තභයි.  

මුද්ල ඇභතිතුභහ හවන රංහට ශන්වීභ ේඵන්ධශඹන් 

කිේහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, අශක ආේඩු හරශේ 

ජඳහනශඹන් ආනඹනඹ යපු "ිහන් ලීෂස" කිඹන හවනඹට ඵදු 

වරහ තිබුශේ රුපිඹ්ල 180,000යි. ඒ ේඵන්ධශඹන් ශතොයතුරු 

ඇතුශත් ශ්ලනඹ භභ ශේ අසථහශේදී ්ංාගත* යනහ.  

ශේ ආේඩුශේ මුද්ල ඇභතියඹහ ිිදන් ශේ නශොට හවන 

ආනඹනඹ කිරීශේ ළඩ පි ළිශශට ඳස තහක් ංශලෝධන 

ශනළ්ලරහ තිශඵනහ. ශේ ආේඩු ඳස  තහක් ඵදු මිර ළඩි 

ය තිශඵනහ.  

ඳස තහක් ඵදු  ළඩි යනශොට, ිහන් ලීෂස කිඹන ඳරිය 

හිතහමී හවනඹට රුපිඹ්ල 180,000ක් වළටිඹට තිබුණ ඵද්ද,  

රුපිඹ්ල රක් 28කින් ළඩි ශනහ. ශේ  ිහන් ලීෂස හවනඹට 

රක් 28 ඵදු ළශටනශොට, ශශ ශඳොශශ  ශේ හවනඹ 

ිකුණුේ මිර  තිබුශේ රක් 25යි. භභ හිතන වළටිඹට ඒ ශරෝ 

හර්තහක්. ජඳහනශේ අඹ ඒ ලිඹහ තිඹයි, ''අපි ඹන හවන වත් 

ගුණඹකින් ශවෝ අට ගුණඹකින් ිකුණන යට ශොශව ද ඇහුහභ, 

ඒ යට ශ්රී රංහ'' කිඹරහ. ඒ යශ්ට මුද්ල ඇභතියඹහ වළටිඹට 

හර්තහත න්ශන් යි රුණහනහඹ මුද්ල ඇභතියඹහයි. ඳරිය 

හිතහමී ඇභතියශඹක්. ඳරිය හිතහමී ිධිඹට කිිදභ අඩුක් 

නළති ඵද්ද වරහ තිශඵනහ. ශදයිඹන්ශේ පිහිටයි!  

අපි දන්නහ, ශේ යශ්ට ළඩි පිරික් ශටොශඹෝටහ ඇක්හ කිඹන 

හර් එ ඳහිේචි ශ ඵ. අය ඡන්ද හරශේ රඳහහිිශේ 

ශඳන්ව, ශතමි ශතමී ආපු පුංචි ශනෝනහ, ශතමීශන ඇි්ලරහ 

තභන්ශේ ඹ ිශ්රහමි අේභටයි  තහත්තටයි කිඹනහ, "ශේ 

ආේඩුශන් භට ශතමි ශතමී තභයි ඹන්න ශන්ශන්, භභ අලුත් 

ආේඩු ඳත් යන්ශන් හර් එ ඹන්න" කිඹරහ. ඒ ශනෝනහට 

න්න තිබ ඇක්හ හර් එට ශභොද වුශේ?  ඒ ශනෝනහ න්න 

හිටපු හර් එ තභයි ඇක්හ හර් එ. අශක හරශේ ඒ 

ශනෝනහට ඒ හර් එ න්න ඵළරි වුශේ, ඒ හරශේ අපි ශේ හර් 

එට රුපිඹ්ල දරක් ඳනසදව ඵද්දක් වරහ තිබුණ ිහයි. 

ඒ හින්දහ තභයි ඒ හර් එ න්න ඵළරු ඒ ශනෝනහ ශතමුශේ.  

ඒ ිහ ඒ ශතමිේච ශනෝනහ ශතමීශනභ ගිහි්ලරහ ළහුහ, 

වංඹහට තියඹ. එශවභ තියඹ වරහ ඇක්හ හර් එශක් ඵද්ද 

අඩු ය න්න ඵළලුහ. වංඹහට තියඹ ළහුහ; ළහුහභ 

ආේඩු ශනස වුණහ. මුද්ල ඇභතියඹහ ඵට යි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීයඹහත් ඳත් ය ත්තහ. ඒ ශනෝනහ හිතුහ, 

"ළශඩ් වරි, ශතමිේච භට දළන් ශවොයි හර් එක් න්න පුළුන්, 

නළත භට ශතශභන්ශන් නළතු ඹන්න පුළුන්" කිඹරහ. එශවභ 

හිතරහ ගිඹහ ශශ ශඳොශට. අශන්! ඹනශොට ශභොද ශරහ 

තිශඵන්ශන්? ඒ හර් එශක් ඵද්ද  රුපිඹ්ල ිිදන රක් අසදහවක් 

ශරහ! ශතමිේච ශනෝනහට ශභොක්ද ිදද්ධ වුශේ? රුපිඹ්ල 

ිිදනරක් අසදවක් ඇක්හ හර් එට ඵද්ද වනහ. ඉතින්, 

ඒ ශනෝනහ තභ ශතශභනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ හශේභ ශටොශඹෝටහ ශනෝවහ 

කිඹන හවනඹ රංහශේ මිිසසු මිරදී ත්ශත් රුපිඹ්ල රක් 

වළටඳවට. අද ශනශොට රක් වළත්තෆ එක් ශේ හවනඹට ඵදු 

වරහ තිශඵනහ.   වළඵළයි, ශේ ිධිඹට ඵදු වන භන් කිඹනහ,  

ශේ ආේඩු දයහ න්න ඵළරි ණඹ ඵය ඉන්ශන්. ඒ ිහ ඵදු 

වන්න ඕනෆ කිඹරහ. මුද්ල ඇභතියඹහ කිඹහ තිබුණහ, ''භභ හවන 

ආනඹනඹ යන අඹත් එක් ථහ ශහභ, ඒ ශෝලශරෝ තභයි  

ශේ ඵදු ළඩි යන්න කිඹරහ කිේශේ" කිඹරහ. නමුත් ඒ මිිසසු 

කිඹනහ, "අන්න එශවභ කිඹපු දක් අඳට ශවොඹහ ශදන්න" 

කිඹරහ. ශේ හවන ඵදු ළඩි යන්න කිඹරහ කිඹපු දක් ශවොඹහ 

ශදන්න කිඹනහ. 

 
ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු භන්ත්රීතුභහ,- 
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[රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ] 

————————— 
*  පු්පතකාලවේ තබා ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගුණ වයෝි ත අවබ්ගුණවර්ධන ෙහසතා  
(ரண்தைறகு யரயற அயதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඔඵතුභහ ඳසු උත්තය ශදන්න. භභ ඔඵතුභහට disturb ශශ  

නළවළ. අපි ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශනහපු ඇභතිතුභහට 

ශේහට උත්තය ශදන්න පුළුන්. ඔඵතුභහ ශේ රුණු ලිඹහ න්න.  

ඔඵතුභහ, ශේහ ලිඹහ න්න ශවො ඵඵහ හශේ. ලිඹහශන, ශේහට  

උත්තය ශදන්න. 

දළන් අපි අවන්ශන් ශේයි. හවන ආනඹනඹ යන ශභොන 

භහශේ අඹද කිේශේ ඵදු ළඩි යන්න  කිඹරහ? ඒ භශේ ඳශමු 

න ප්රලසනඹ.   රු ඇභතිතුභි,  ිරධහරින් ිදටින කුටිඹට  මුද්ල 

අභහතයහංලඹත් එක් ේඵන්ධ ශේ යශ්ට යහජය ිරධහරින් ආහ 

නේ ශවොයි. භභ ශදන ප්රලසනඹ අවනහ. දින 100 ආේඩු 

හරශේ රංහශේ නීතිශේ තිශඵන්ශන්, අවුරුදු 2ක් ඇතුශත  

ිසඳහදිත හවනඹක් ශන්වීභටයි. නමුත් මුද්ල අභහතයහංලශේ 

අනුභළතිඹ ඇති හවන 580ට ඵරඳත්ර - permits - දුන්නහ.  ඵස 

යථ ව ෆන් යථරට ඵරඳත්ර දුන්නහ. ශොශවොභද දුන්ශන්? ඹව 

ඳහරන ආේඩුර එශවභ පුළුන්ද? යහජඳක් ආේඩු ඳළයදුශේ 

ළයදි යපු හින්දහ ලු! වරි, අපි ළයදි යපු හින්දහ ඒට දඬුේ 

රඵරහ දළන් ිඳක්ශේ ඉන්නහ.  

දළන් ළරැදි ශනොයන ආේඩුක් ශන්, ශේ ඹව ඳහරන 

ආේඩු.  ඹව ඳහරන ආේඩු ශොශවොභද ඵරඳත්ර - permits - 

දුන්ශන්? හටද ඵරඳත්ර දුන්ශන්? ඵරඳත්ර ගිඹහ, ජඳහනශඹන්  

අවුරුදු වතය, ඳව, වඹ ඳයණ හවන එේහ. ෆන් ආහ, ඵස ආහ. 

වුද ඒහ ත්ශත්? මුද්ල අභහතයහංලශඹන් අත්න් යනහ, 

"ඔඵට හවන 5යි; ඔඵ ගිහි්ලරහ තභන්ශේ දිසත්රික්ශේ ඡන්ද 

ටයුතු ය න්න; ශඳෝසටර් ටි වන්න" කිඹරහ. ගිහි්ලරහ, 

රුපිඹ්ල රක් 5ට, 6ට ඵරඳත්රඹ ික්හ. රක් 5, 6ට ිකුණුහට 

ඳසු,- ශක්.ඩී.එේ. ෆන් එක්  රංහට එනශොට  අද රුපිඹ්ල 

රක් 110ක් ඳභණ ඵදු එතු ශනහ  ශක්.ඩී.එේ. ෆන්  එ 

රංහශේ රුපිඹ්ල රක් 5ට  ශද්ලඳහරන ශවංචයිශඹක්ශේ අතට 

ඹනහ. වළඵළයි, යහඳහරිඹන් ටි එතු ශරහ අයශන, හවන 

570ක් රංහට  ආහ. අපි කිඹනහ, දහ වරි ද ශේ 

ආේඩු ශනස ශේච ශරහට ශේ හවන ශන්න්න 

අනුභළතිඹ දීපු ිරධහරින්, එඹට  අනුභළතිඹ දීපු ශද්ලඳහරනඥඹන් 

ඔක්ශෝභ ටි රළවළසති ශන්න ඕනෆ, ශේ ආේඩු අඳට කිඹහ 

දීපු ිධිඹටභ ශේහට උත්තය ශදන්න.  

ඒහට උත්තය ශදන්න රළවළසති ශන්න කිඹන එ අපි 

ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි භතක් යනහ, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභි. දළන් අ ශනක් ඳළත්ශතන් කිඹනහ,  ශේ ඵදු වන්ශන් 

හවන ළඩි ිහ ලු.  නමුත් ඒ ිධිඹට ඵදු ළහුහට, ඊශේ හිරු 

නහලිහශේ ප්රෘත්තිලින් අඳට අවන්නට රළබුණු ශදඹක් භභ 

කිඹන්නේ.  ඇභතිරුන්ශේ වහ ිශඹෝජය ඇභතිරුන්ශේ නේ 

වන් යරහභ කිේහ.  ශදිඹන්ශේ පිහිශටන්  රුපිඹ්ල ශෝටි 

118 හවන රංහට එනහ.  අභළතියඹහ ශනුශන් රුපිඹ්ල 

රක් 6,000 හවන රංහට එනහ. වළඵළයි යශ්ට මිිසසුන්ට 

කිඹනහ, "උමරහ ජඳන් හවනර ඹන්න එඳහ, උමරහ යුශයෝඳශේ 

වදන හවනර ඹන්න එඳහ.  ඳරඹන්, අ්ලරපු යට න ඉන්දිඹහශේ 

වදන හවනර" කිඹරහ. වළඵළයි, ඇභතිරුන්ටයි, 

අභළතියඹහටයි කිඹනහ, "ඔඵරහ ළඳට ඹන්න" කිඹරහ.  

ගිඹ ආේඩුශේ හවන තිබුශේ නළද්ද? ශේ ඉන්න අපි 

ඔක්ශෝභ ඇභතිේ යපු අඹ. හවන තිබුණහ,  මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුභි. එ අභහතයහංලඹ ඇභතියශඹකුට හවන 

ශදක්, තුනක් තිබුණහ. ශෝ ඒහ? ශභොද ශරහ තිශඵන්ශන්? 

ඹව ඳහරන ආේඩුශන් ශවොඹන්න ඵළරිද? හවන නළති වුණහද? 

අපි ඹනශොට හවන ශවොයේ ය ශන ගිඹහද? නළවළ. 

ශභොක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? ළඳ ඉ්ලරනහ. අශක ෆී්ලඩ් භහ්ල 

භවත්භඹහ තභයි ළඩි ළඳ ඉ්ලලුශේ. ළඳ භදි හින්දහ ළඩි ළඳ 

ඉ්ලරනහ. ළඳට පුරුදු ඵඩු ශන් ශේහ. ළඳට පුරුදු ශේච ඒහ. 

එතුභහට රුපිඹ්ල රක් 700 හවනඹක්. "භට භදි, ළඳ අඩුයි" 

කිේහ. ශදයිඹන්ශේ පිහිශටන් දළන් ශවොට ළඳ ින්න්න 

ඉ්ලරනහ. ශභොක්ද ශේ  යන්ශන්? මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභි, ශභතළන තිශඵන්ශන්  2015 ජනහරි 8ළිදහට 

ඉසශ්ලරහ වපු ගිිසුේ ක්රිඹහත්භ කිරීභක්. ජඳහනශේ 

ිසඳහදනඹ යන හවන ිදඹ්ලරභ ශේ යටට ශන්න එ 

නළළත්වීශේ ළඩ පිළිශශ තභයි ශේ ක්රිඹහත්භ ශන්ශන්.    

හර් එක් නළති ශශනකුට; "අශන්! අපිත් හර් එ 

ඹන්න ඕනෆ" කිඹරහ හිතන ශශනකුට  ඇක්හ හර් එක් න්න 

ඵළරි නේ, ජඳහනශේ ිසඳහදනඹ යන ිහන් හර් එක් න්න 

ඵළරි නේ, එළි හවනඹක්  රුපිඹ්ල රක් 80යි, 90යි, 110යි නේ, 

ශභොද යන්ශන්?    ශශශ ශඳොශශ  ශඳශනන්න තිශඵනහ, 

ඉන්දිඹහශේ වදන භරුටි යථඹ. ඒ  brand new කිඹරහත් 

කිඹනහ. ඒ හින්දහ ඒ න්නහ. වළඵළයි, ශන්ශන් ශභොක්ද? 

යි්ල ික්රභිදංව අභළතියඹහ 2001-2004 හරශේ අපි "ටහටහ 

ෂහරි" එශක් ඹළේහ. අඳට "ටහටහ ෂහරි" හවන දුන්නහ. භතද? 

භශව න්ද්රහ වික එ දුන්නහ. අද ශන ශොට යහේ එ ඵෂර් 

එක්ත් නළවළ.  එතුභහ එදහ ශහ ශේභ අදත් මිිසසුන් භරුටි 

හර් එශක් ඹන්න වදනහ. අහනශේ අඳට ිදද්ධ ශන්ශන් 

ඳයණ ිධිඹට වයහ ඵළශන යත්තර ඹන්නයි. දළන් ඒ  

යුඹට ඹන්න තභයි රළවළසති යරහ තිශඵන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න,  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි. 

ශභන්න ඹව ඳහරන ආේඩු. ශේ ශවො ශද්්ල යන්න 

ආපු ආේඩුක් ශන්. ශේ ශවො ශද්්ල යන්න ආපු ආේඩුක් 

ිහ ශේ ආේඩුශන් අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන්,  ඔක්ශෝභ 

පිරිිදදු ළඩ. අපිරිිදදු ළඩ ඵළවළ. අපිරිිදදු ළඩ ශහ නේ ශරඩක් 

ශන්. ශවොයේ ඵළවළ. ශේ ිිිද ශඳශනන ආේඩුක්. ඒ 

හින්දහ ශන් ශේට "අලුත් ඳයපුය", "දණ ිශයෝධී ශඳයමුණ" 

හශේ ිදඹලු ශදනහභ එතු වුශේ. ශවොයි.  

අපි දළක්හ, දවනන ආේඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ 

අනු භළතියණඹට දින ිඹභ ශහට ඳසශ  ඒ භළතියණඹ 

අන් ශන ශොටත් ළබින්ට භේඩරඹ ඉන්නහ; ළබින්ට 

භේඩරඹ යශ්ට ළඩ යනහ. වළඵළයි, භළතියණඹ ඳළළත්තුශේ 

දහද මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි? භළතියණඹ ඳළළත්තුශේ 

2015.08.17 ළි දහ. අශෝසතු භහශේ 17ළි දහ භළතියණඹ 

ඳත්රහ අපි ිදඹලු ශදනහභ 2015.09.01 ළි දහ ඳහර්ලිශේන්තුශේ 

දිවුරුේ ශදනහ. ඊට ඳසු 2015.09.04ළිදහ ජනහධිඳතිතුභහ ිිදන් 

ළබින්ට භේඩරඹ ඳත් යරහ, එදින ළබින්ට භේඩරඹ දිවුරුේ 

ශදනහ. භළතියණඹ ඳත්පු 2015.08.17 ළි දින ිදට 

2015.09.04 ළි දහ ශන්ල ළබින්ට භේඩරඹ දිවුරුේ 

ශදන්ල ඇභතිරුන් නළතු ඳරිහ හරඹ යට ඳතිනහ. 

මුද්ල අභහතයයඹකුත් නළවළ. එළි ඳරිහ හරඹ යට තිශඵන 

අසථහ ළ්ට ිශේදනඹක් ිකුත් ශහ. ශභොක්ද, එභ 

ළ්ට ිශේදනඹ?   

2015 ළකතළේඵර් 01 ළි දින අං 1930/11 දයන ශ්රී රංහ 

ප්රජහතහන්ත්රි භහජහදී ජනයජශේ ළ්ට ඳත්රශේ  ශභන්න 

ශභශවභ ඳශවුණහ :  

"(235 න අධිහයඹ න) ශර්ගු ආඥහඳනශත් 69 න නත්ශඹන් ඳළරී 

ඇති ඵරතර ක්රිඹහත්භ යනු ස ශර්ගු අධයක් ජනයහ්ල යණිදංවශේ 

ශ භිදංව න භභ, එකී න්තිශඹන් භහ ශත ඳළරී ඇති ඵරතර ප්රහය 

රු මුද්ල අභහතයයඹහ ිිදන් ශදන රද අනුභළතිඹ වහ එතුභහශේ ිඹභඹ 

ඳරිදි ඳත් යන රද්දහව ද, ශභහි දක්හ ඇති උඳශ්ලනශේ 03 න තීරුශේ 

ිශල ෂිත දක්හ ඇති, සථහනඹන්හි භගීන්ශේ ළටු ශනොඑන භන්ඵඩු 

717 718 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ඵළඳුේය ගුදභක් ශ  තීරු හසතු ශවීභකින් ශතොය ගුදේ තය 

ළනීභ, තඵහ ළනීභ ශවෝ ආයක්ෂිත තඵහ ළනීභට වළකි ඵ ශභයින් 

ප්රිදද්ධිශේ ප්රහල ය ිදටිමි." 

ශභොක්ද ශේ ළ්ට ිශේදනශේ උඳශ්ලනශේ දළක්ශන 

ආඹතනඹ? ශේ ඵළඳුේය ගුදභ හිමිරු,  ට්රහන්සශෝ ජහතයන්තය 

හශෝ ර්ිස (පුද්ලි) භහභයි. එහි ලිපිනඹ,  අං 60,3 

ළි භවර, රකී කරහහ,  ලහන්ත අන්ශතෝි භහත, ශොශම 03 

ඹන සථහනඹයි. ශේ ඵළඳුේය ගුදභ  පිහිටහ තිශඵන්ශන් ශොශව ද? 

අං 38/2 ඒ, ඇතහඵළන්ළ ඳහය, ්ලශරන්ත්ත, ඳන්නේපිටිඹ, 

දඹු්ලර කිඹන සථහනශේයි. ශදයිඹන්ශේභ පිහිටයි!  ඵළඳුේය ගුදභ 

පිහිටි සථහනඹ  යහඹ කි්ටටු තඵහ අඩු ණශන් ඳශහත තුශත් 

නළති ඳශහශතනුත් පිට දඹු්ලරට ඹනහ. වළඵළයි ප්රලසනඹ 

තිශඵන්ශන් ශේ ශදභ ේඵන්ධශඹන් ශනොශයි. ප්රලසනඹ 

න්ශන්, ට්රහන්සශෝ ජහතයන්තය හශෝ ර්ිස (පුද්ලි) 

භහභ හශේද කිඹන එයි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි,  

ඔඵතුභහත් ඔළු ඉසසුහ. භට එඹ ශත්රුණහ. ඔඵතුභහත් ඵසනහහිය 

ඳශහශත් ශශනකු හින්දහ ශන්න ඇති, ඔළු ඉසශනහ. 

ට්රහන්සශෝ ජහතයන්තය හශෝ ර්ිස (පුද්ලි) භහභ 

හශේද? ශභහි ිදටින අධයක් භේඩරඹ වුද? රු මුද්ල 

ඇභතිතුභි, රුණහය එඹ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් 

යන්න.  අශක හිටපු ජනහධිඳතිතුභකුශේ පුත්ර යත්නඹ න  රු 

ජිත් ශප්ර භදහ ඇභතිතුභහ ශේ හශේ ඒහට ිරුද්ධයි. රු 

ඇභතිතුභි,  ඔඵතුභහ ශේ ළන ශොඹහ ඵරන්න. ළබින්ට එශක්දි 

ශේ ළන අවන්න. "ශයෝහිත භන්ත්රීතුභහ කිඹපු එ ඇත්තද? එශවභ 

නේ අපිත් ගිඹ ආේඩු යපු ළරැදි යන්නද ඹන්ශන්?" කිඹරහ 

අවන්න, රු ඇභතිතුභි. ඔඵතුභහ එශවභ අවරහ රුණහය 

ශභඹ ිළරැදි යන්න. භභ ශඵොශවොභ ඳළවළදිර ශේ ශචෝදනහ 

යනහ. භභ ඒ ළ්ට ිශේදනශේ පිටඳතක් ්ංාගත* යනහ.    
 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තමුන්නහන්ශ ට ත ිනහඩි ශදක් තිශඵනහ කිඹන්නයි භහ 

ඔළු ඉසසුශේ.  
 

ගුණ වයෝි ත අවබ්ගුණවර්ධන ෙහසතා  
(ரண்தைறகு யரயற அயதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ත ිනහඩි ශදද තිශඵන්ශන්?  
 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ, ඔේ.  
 

ගුණ වයෝි ත අවබ්ගුණවර්ධන ෙහසතා  
(ரண்தைறகு யரயற அயதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ආ, ඒටද ඔළු ඉසසුශේ? වරි, වරි. එශවභ නේ තත් ිනහඩි 

ශදක් වේඵ ශේි. අපි ශදශදනහ ඹහළුශෝ. ශදයිඹන්ශේ පිහිටයි!  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, තත් භහය ඒහ කිඹන්න 

තිශඵනහ. දළන් යශ්ට තත්ත්ඹ ශභොක්ද? භභ ශඳශර්දහ ශඳොශශ  

ගිඹහ. ශඳොශශ  ගිහි්ලරහ ඇහුහ, ඵඩුර මිර ණන්. ේඵහ කිශරෝ 

රුපිඹ්ල 85යි. නහඩු කිශරෝ රුපිඹ්ල 74යි. යතු ළකුළු කිශරෝ 

රුපිඹ්ල 69යි. ඳරිකපු -වළභදහභ න එ- කිශරෝක් රුපිඹ්ල 

169යි. සුදු ේපී කිශරෝක් රුපිඹ්ල 249යි. ශේ තභයි අද 

තත්ත්ඹ. යතු ලනු කිශරෝ රුපිඹ්ල 165යි. සුදු ලනු කිශරෝ 

රුපිඹ්ල 390යි.  

තත්ත්ඹ ශභශ  තිබිඹදී අශක දිසත්රික්ශේ භශේ මිත්ර යහජිත 

ශ නහයත්න ඇභතිතුභහ යි රුණහනහඹ මුද්ල ඇභතිතුභහශේ 

ශඟින්භ ඉශන අද ශවො ථහක් ශහ. එතුභහ මීට ඉසය 

ද යපු ථහක් භට භතක් ශනහ. එතුභහ කිේහ,  "භහ 

ශෞය ඇභතියඹහ ිධිඹට ශේ ඖධ ඳනත ශනහපු භන් ශේ 

යශ්ට මිිසුන්ට න්න ිදඹලු ඖධර මිර ඳවත දභනහ,  අපි 

'ටුක්' හරහ එඹ යනහ" කිඹරහ. ඒ  ිධිඹටභ කිේහ. ඒ 'ටුක්' 

හන ඵඩුක් ශන්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, අද 

තමුන්නහන්ශ ත් භභත් ඇතුළු ශේ යශ්ට අහිං මිිසුන්ට ඒ 

කිඹපු ිධිඹට ඳළනශඩෝ්ල ශඳත්තක්ත් න්න ඵළවළ. ශෝ, ඖධ 

ඳනත? එදහ එශවභ ෆ ළහුහට, ශෝ ඖධ ඳනත? දිඹළඩිඹහ 

ඇතුළු යශ්ට ළඩි ලශඹන් තිශඵන අශනකුත් ශයෝ වහ න්න 

ශඵශවත්ර මිර ිදඹඹට 400කින් ඉවශ ගිහින් තිශඵනහ, 

ගිහි්ලරහ ඵරන්න.  ශනහපු ඖධ ඳනත ශෝ?  

කුඩු ශයෝගින් ළන ථහ ශහ; ඒ අඹ ළන භවහ ශරොකුට 

ෆ ළහුහ. කුඩු ශයෝගින්ට අත් ශරහ තිශඵන ඉයණභ 

ශභොක්ද? කුඩු ශයෝගින්ශේ රුධියඹ පිරිිදදු කිරීභ වහ යන 

dialysis යන්න ිධිඹක් නළවළ. ශඳෞද්ලි අංලශේ තළනකින් 

එඹ යන්න ඹන ිඹදභ ශරහ තිබුශේ රුපිඹ්ල 8,000යි. දළන් 

ිදඹභ රුපිඹ්ල 12,400යි. රුපිඹ්ල 4,400කින් ළඩි ශරහ. එඹ 

භහඹට වතය ළයඹක් යන්න ඕනෆ. එතශොට ශභොක්ද 

තත්ත්ඹ? භහ ගිඹ තිශේත් කුඩු ශයෝඹ ිහ මිඹ ගිඹ 

ශශනකුශේ  භශ ශදය ගිඹහ.   

ශේයි යශ්ට ඇත්ත තත්ත්ඹ.  ශේ ශඹෝජනහ පිළිඵ ථහ 

ශ ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ශේ ඇභතිරුන්ට අපි කිඹනහ,  

රුණහය භට ගිහින් ශේ ඇත්ත තත්ත්ඹ ශොඹරහ ඵරන්න 

කිඹරහ.  ශොඹහ ඵළලුහභ ශේ ඇත්ත තත්ත්ඹ දළන න්න 

පුළුන් ශයි. අඳට ශභතළන ථහ යන්න පුළුන්.  වළඵළයි, 

ශේ ඇත්ත තත්ත්ඹ ශේ ශනොශයි. මුද්ල ඇභතිතුභි, 

තමුන්නහන්ශ ට ිරුද්ධ අපි ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ 

ශනහශේ තමුන්නහන්ශ රහ ය තිශඵන ශද්්ල ිහයි. ඒහ 

එක් ශනොශයි. ත තිශඵනහ. ත එනහ. 

තමුන්නහන්ශ රහශේ ිරධහරින්භ අඳට ශතොරුතුරු ශදනහ. 

භවය ශරහට ශභන්න ශේයි ඇත්ත තත්ත්ඹ කිඹරහ,  

තමුන්නහන්ශ ත් එක් ඉන්න භන්ත්රීරුභ අඳට  ශතොයතුරු 

ශදනහ.  ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ අංලින් එවහට ශභවහට 

ශන්න පුළුන්.  වළඵළයි ශභොන ශද් වුණත් තමුන්නහන්ශ රහශේ 

ආේඩු ශශයහි අද ිලසහඹ බං ශරහ තිශඵනහ. ළඩි ්ල 

ශනොශොස  ඒ ිලසහඹ බං වුණු ආේඩුශේ ඉන්න 

තමුන්නහන්ශ රහට නළතත් ශේ ිඳක්ඹ ඳළත්තට ඇි්ලරහ 

හඩිශන්න ිදද්ධ ශනහඹ කිඹන  එත් ශේ අසථහශේ භතක් 

යන්න ළභළතියි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහට 

සතුතින්ත ශමින් භශේ ථහ අන් යනහ.  

 
ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, රු ජිත් ශප්ර භදහ ඇභතිතුභහ. 
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[රු ශයෝහිත අශබ්ගුණර්ධන භවතහ] 

————————— 
*  පු්පතකාලවේ තබා ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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[අ.බහ. 1.03] 

 
ගුණ ්ිත්ව වප්ර ෙදා් ෙහසතා (නිවා් හසා ඉදිකිම්ම් 

අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறயரம - வீடகப்தை ற்தம் 

றர்ரத்துகந அகச்சரா்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 

Construction) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ිලසහ බං ශඹෝජනහ 

පිළිඵ හේඡහ න ශේ අසථහශේදී  භටත් අදවස කිහිඳඹක් 

ඉදිරිඳත් යන්නට අසථහ රළබීභ ළන භභ තුටු ශනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ිලසහඹ එ ශරහට  

උේච ශනහ. ත ශරහට බං ශනහ. ිලසහඹ උේච 

ශන්ශන් ජනතහ වශඹෝඹ රළශඵන  ශොටයි. ිලසහඹ බං 

ශන්ශන් ජනතහ තුශ අප්රහදඹ බිහි ශන ශොටයි.  ඳසු ගිඹ 

ශර් ජනහධිඳතියණඹක් ඳළතුණහ; භව භළතියණඹක් 

ඳළතුණහ. ජනතහ තභන්ශේ ිලසහඹ ඳශ ශහ. ඹව ඳහරනශේ 

ිලසහඹ උේච වුණහ; ඹභ ඳහරනශේ ිලසහඹ බං වුණහ. 

ජනතහ කිේහ, ඹව ඳහරන යුඹක් අලයයි කිඹරහ. තිබුණු ඹභ 

ඳහරන යුඹ වමුලින්භ අතුහරහ දළේභහ.  

හභහනයශඹන් රැකිඹහට ගිඹහභත් ය ශවෝ ශද 

ඳරිහ හරඹක් තිශඵනහ. ඒ හරඹ තුශ ඒ පුද්රඹහශේ 

වළකිඹහ දිවහ ඵරරහ, ප්රතිඹ දිවහ ඵරරහ රැකිඹහ සථිය යනහ. 

යජඹටත් එශවභයි. යජඹට ඹේ හර හනුක් රඵහ ශදන්න 

ඕනෆ, තභන්ශේ ංර්ධන ක්රිඹහ දහභඹන් ආයේබ යරහ, තභන්ශේ 

ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹ දිඹත් යරහ ඒහශේ ප්රතිපර ශඳොදු 

ජනතහශේ ඵඩට, ටට, වදතට දළශනන ආහයඹට ක්රිඹහත්භ 

යන්න. නමුත් ජනහධිඳතියශඹක් ඳත් ශරහ, අභළතියශඹක්, 

ළබින්ට භේඩරඹක් ඳත් ශරහ;  යජඹක් බිහි ශරහ යක්ත් 

ඹන්නටත් ශඳය ඳයහජිත ව, කුවිත ව ිඳක්ඹ  ිලසහ බං 

ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් යනහ. දළන් ශේ ඳයහජිත ව, කුවිත ව 

ිඳක්ඹ ශභොක්ද ප්රදර්ලනඹ යන්ශන්? තභන්ශේ අශකක්හ 

බංත්ඹයි. ශොශවොභද, ශේ අශකක්හ බංත්ඹ බිහි වුශේ?  

ඳසු ගිඹ හරශේ ක්රිඹහත්භ වුණු ිදඹඹට 20, 30 ඳහ 

වන්න ඵළවළ; ශවොයහෆභ ක්රිඹහත්භ යන්න ඵළවළ; ංචහ, 

දණඹ, ජනතහ ්ලලි භං ශෝලර ෆශේ  සුඳරුදු ක්රිඹහලිඹ 

ක්රිඹහත්භ යන්න ඵළවළ. ඒ ිහ කුවිත ව, ඳයහජිත ව "ඒහඵද්ධ 

ිනහලඹ" තභන්ශේ අශකක්හ බංත්ඹ තුශ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් යනහ. දළන් අශක කුවිත ව "ඒහඵද්ධ 

ිනහලඹ" දිවහ ඵරන ශොට අඳට ශඳශනනහ, ශේ ඒහඵද්ධ 

ිනහලශේ ශඵොශවෝ ශදනහශේ  මුහුණුර ඳංච භවහ ශලෝඹ 

තිශඵන ඵ. ශභොක්ද ශේ ඳංච භවහ ශලෝඹ? කුඩු ඵරශේශේ 

ඵර අධිහරිඹ ශනොභළති ශලෝඹ; සත්රී දණ, ශභහ අඳචහය 

ක්රිඹහත්භ කිරීශේ ඵරශේඹ අහිමි වුණු ශලෝඹ; සුදු ෆන් 

ංසෘතිඹ තුළින් අතුරුදවන් වීේ, මිනී භළරුේ, හඳයහධී ක්රිඹහන් 

අද දශ  ක්රිඹහත්භ යන්න ඵළරි ශරහ තිශඵන භවහ අශකක්හ 

බංත්ඹ; ශවොයභ, හ ෆභ, භවහ බහේඩහහයශේ අයමුද්ල 

අමු-අමුශේ ශෝලර න්නට රිිද ශ  තිබුණු අසථහ අහිමි වීශේ 

ශලෝඹ; ඒ හශේභ යට තුශ ඒහධිඳති ඳහරනඹක්, 

ආඥහදහඹත්ඹක් ක්රිඹහත්භ යන්නට ඵළරි වීශේ ශලෝඹ. ශේ 

ඳංච භවහ ශලෝඹ අද ඒහඵද්ධ ිනහලශේ කුවිත ව 

හභහජිඹන්ශේ මුහුණුර ශඵොශවොභ රසනට ප්රදර්ලනඹ නහ. 

ශොේචය කුවිත වීභක් ිදද්ධ ශරහ තිශඵනහද කිේශොත්, ශේ 

ඳංච භවහ ශලෝඹ ළන ථහ යන ශොට ඒහඵද්ධ ිනහලශේ 

හභහජිඹන් ළඩි පිරික් ශේ බහ තුශ රැඳී ශනොිදටීභත් 

ඵයඳතශ නහටුට හයණහක් වළටිඹටයි භහ දකින්ශන්. ඒ ිහ 

ිශල ශඹන්භ ශේ කුවිත ව ඒහඵද්ධ ිනහලඹට අපි රඵහ ශදන 

ඳණිවුඩඹ ශභොක්ද?  

ඔඵතුභන්රහ ය 10ට ආන්න හරඹක් යට ඳහරනඹ 

ශහ. ය ශදට ශඳය තමුන්නහන්ශ රහ යශ්ට ජනතහ 

ඉදිරිඹට ගිහින් ලි්ටභස ඳරීක්ණඹ ශහ. ලි්ටභස ඳරීක්ණඹ 

යන ශොට ජනතහ ජනහධිඳතියණශේදී කිේහ, "අශඳෝ, ශදය 

ඳරඹන්!" කිඹරහ; භවහ භළතියණශේදී කිේහ, "අශඳෝ, ශදය 

ඳරඹන්!" කිඹරහ. දළන් ශදය ගිඹ එශක් තමුන්නහන්ශ රහ 

ළඩඳත ඉදිරිඹට ගිහින් තමුන්නහන්ශ රහශේ මුළු ර්හංඹභ 

දිවහ ඵරරහ, ඒ යපු ඳහඳ ර්භ පිළිඵ ශවො මීක්ණඹක්, 

ශවො ශේණඹක්, ිලසශ්ලණඹක් යරහ ළරැදි වදහ ශන 

ජනතහ ඉදිරිඹට ආඳහු එන්න. ත ය 5කින්, ය 6කින් 

භළතියණඹක් එනහ. ඒ භළතියණශේදී අපි වළභ ශදනහටභ මුහුණ 

ශදන්න ිදද්ධ නහ, ජනතහ ඳරීක්ණඹට. ශවොට භත තඵහ 

න්න, ජනතහ ඳරීක්ණශඹන් තභයි අශක භත්බහඹ වහ 

අභත්බහඹ ක්රිඹහත්භ යන්නට න්ශන් කිඹරහ. ඒ ිහ කුවිත 

ව ඒහඵද්ධ ිනහලඹට ඳළවළදිලිභ භහ ශදන ඳණිවුඩඹ තභයි, 

ජනතහශේ ිලසහඹ දිනහ ශන, අශක ර්තභහන යජඹට, 

ජනතහශේ ිලසහඹ දිනහ ත් යජඹට උඳශදස ශදන්න 

ඳළමිශණන්න කිඹන එ. එශ  ඳළමිශණන්න කිඹහ භහ ශඹෝජනහ 

යනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, යි රුණහඹ භළතිතුභහට 

ිරුද්ධ ශේ ිලසහල බං ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යරහ ශභොක්ද 

ශේ යන්න වදන්ශන්? ශේ යන්න වදන්ශන්, අතිරු ජනහධිඳති 

වභත්රීඳහර ිදරිශ න භළතිතුභහශේ කුශරන් අදින එයි. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ශඳොදු ජනතහශේ ිලසහඹ දිනහ ශන ජන 

යමින්, ජන ලක්තිශඹන්, ජන ිශඹන් ශඳොඩි තළන ඉරහ 

ජනහධිඳති පුටුට ගිඹහ.  

වභත්රීඳහර ිදරිශ න භළතිතුභහ කිඹන්ශන් පුංචි තළනකින් ආපු 

භනුයශඹක්; රිදී වළන්ද ශ්ට තඵහ ශන ඉඳදුණු භනුයශඹක් 

ශනොශයි; භවහ ඳවු්ල ඳයපුයකින් බිහි වුණු භනුයශඹක් 

ශනොශයි. පුංචි ඳවුරකින් ඇි්ලරහ, ග්රහභ ිරධහරි තළන ඉරහ 

යශ්ට ිධහඹ ජනහධිඳති ධුයඹ යහ ඹන ශොට අය කුවිත ව 

ඒහඵද්ධ ිනහලශේ හභහජිඹන් ශඵොශවෝ ශදනකුට අභහරු ඇති, 

එතුභහට "ර්" කිඹරහ කිඹන්න; "නහඹතුභහ" කිඹරහ කිඹන්න. 

එශවභ ඇ ශේ අභහරුක්, ඔළුශේ අභහරුක් ඇති. ඔඵතුභන්රහශේ 

කුවභ, ඊර්යහ, ඵරශරෝභිත්ඹ, ඵරෆදයභ ශක්න්ද්ර ය 

ශන, ශේ යශ්ට ජනතහ ිිදන් ජඹග්රවණඹ යපු, ශඳොඩි තළන 

ඉරහ ඉවශ තළනට ආපු වභත්රීඳහර ිදරිශ න භළතිතුභහ කිඹන ඒ 

පුංචි භනුයඹහට ශභශවභ යවන්න එඳහඹ කිඹහ භහ ශඹෝජනහ 

යනහ. එතුභහශේ නහඹත්ඹ පිළින්න; එතුභහත් එක් එට 

හිටන්න; එතුභහත් එක් එට හිටශන එතුභහශේ භනට 

වශඹෝඹ රඵහ ශදන්න කිඹරහ කුවිත ව ඒහඵද්ධ ිනහලඹට භහ 

කිඹනහ.  

ඇත්ත ලශඹන්භ අද ක්රිඹහත්භ න්නට ඕනෆ, ිලසහ බං 

ශඹෝජනහක් ශනො ශයි. අද යි රුණහනහඹ භළතිතුභහ ප්රමු 

අශක යජඹට තමුන්නහන්ශ රහ ඳශ යන්න ඕනෆ, ිලසහඹ ඳශ 

කිරීශේ ශඹෝජනහක්. භහ එශවභ කිඹන්ශන් ඇයි? ඔඵතුභන්රහට 

භතද, ඔඵතුභන්රහශේ යජ ඹ භශේ අශක ශද්ලශප්ර මී භවහභහනය 

වීයංල භළතිතුභහ ශභොනහද කිේශේ කිඹරහ?  

එතුභහ කිේහ, " පී.බී. ජඹසුන්දය එක් යන්න ඵළවළ. අශක 

මුද්ල ඇභතියඹහත්  එක් යන්න ඵළවළ.  අශක යජශේ ඉන්නහ, 

ආර්ථි කහතශඹක්" කිඹහ. ඒ ආර්ථි කහතඹහ හිටිශේ, ඒ 

ආර්ථි කහතඹහ මුද්ල ඇභතියඹහ  වළටිඹට ටයුතු ශශ , අශක 

ය ජශේ ශනොශයි.  ඳසු ගිඹ යජශේ. රු ිභ්ල වීයංල භළතිතුභහ 

ඒ ඳළවළදිලිභ කිේහ. එතශොට හිටපු ජනහධිඳතිතුභහත්, 

මුද්ලඅභහතයහංලශේ හිටපු ශ්ලේතුභහත්  ශදන්නහභ ආර්ථි 

කහතශඹෝ.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ හශේභ  භවහ ිලහයද අශක 

රු  ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ  ශභොක්ද එදහ කිේශේ? 

''පී.බී. ජඹසුන්දය භළතිතුභහ යට නහ;  ආර්ථිඹ නහ''  කිේහ.  

එශවභ කිඹන භන්භ තත්, එතුභහ කිේහ, ''කිිද ප්රලසනඹක් නළවළ, 

රුපිඹ්ල ශදදවස ඳන්ිදඹඹකින් පුද්රශඹකුට භහඹක් 

විත්ශන්නට පුළුන්ඹ" කිඹහ. රුපිඹ්ල ශදදවස ඳන්ිදඹඹකින්  

පුද්රශඹකුට භහඹක් විත්ශන්නට පුළුන්ඹ කිඹහ කිේ 

පුද්රඹහ  ශභන්න ඇි්ලරහ ිලසහ බංඹක් ඉදිරිඳත් යනහ. 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ යන්නට  ඕනෆ, තභන් තභන්ටභ  

ිරුද්ධ ිලසහ බංඹක් ශඹෝජනහ  ය ළනීභයි. ඇයි? එතුභහ 

එශවභ අමු ශඵොරු ශබ්්ල  ශේ උත්තරීතය බහශේ කිඹනශොට  

යජශේ ංයහ ශ්ලනභ කිඹනහ, ඳවුරට විත් ශන්නට 

භහඹට රුපිඹ්ල ඳණස එක්දහවක් ඕනෆඹ කිඹහ. නමුත්  

එතුභහශේ ණන් වළදීභ තුශ රුපිඹ්ල ශදදවස ඳන්ිදඹඹකින් 

පුද්රශඹකුට භහඹක් විත්  ශන්නට පුළුන්.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ හ ශේභ භභ අවන්න  

ළභළතියි ඒහඵද්ධ ිනහලශඹන්,  ඔඵතුභන්රහශේ මුද්ල ිලහයද  

අශක ඵන්දුර ගුණර්ධන  ශරීන්  භතද කිේහ,  "ලක්රඹහශේ පුතහ  

'යිභහ' ආත් ඵඩු මිර අඩු යන්න ඵළවළ "කිඹහ.  භතද ඒ චන? 

ඒහ භතද? ය දවඹක් තුශ  එ ශරහත් ඵඩු මිර අඩු 

ශහදළයි භට කිඹන්න. ඳරිකපු මිර අඩු ශහ ද? සීිර මිර අඩු 

ශහ ද? වහ්ලභළසන් මිර අඩු ශහ ද? අපි ආඩේඵයශඹන් 

කිඹනහ, යි රුණහනහඹ භළතිතුභහ  මුද්ල ඇභති ධුයඹට ඳත් 

අවුරුද්දක්ත් ත න්නටත් ශඳය ශේ යශ්ට ෆභ අතයලය 

බහේඩඹභ  මිර අඩු ශහඹ කිඹන එ.   අපි  එඹ කීශභන් 

ප්රහල යනහ.   

ඇත්ත ලශඹන්භ භභ නළත යක් කිඹනහ, ිලසහබංඹක් 

ශනොශයි, ඔඵතුභන්රහ ට   ශශනන්නට තිබුශේ රු යි 

රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ ශශයහි ිලසහඹ ඳශ කිරීශේ 

ශඹෝජනහක් ඵ. ිලසහඹ ඳශ කිරීශේ ශඹෝජනහක් 

තමුන්නහන්ශ රහට ශශනන්නට  තිබුශේ.  ඇත්ත ලශඹන්භ 

ථහ යනහ නේ  ශභොක්ද ඔඵතුභන්රහශේ  හර හනුශේ 

ිදදු වුශේ?  යහජය ආදහඹභ ඩහශන ළටුණහ; අඳනඹන  ක්ශ ත්රඹ 

ිනහල වුණහ. තමුන්නහන්ශ රහ ශඵොශවොභ රසනට             

ංයහ ශ්ලන  ජි්ලභහ්ට එක් ක්රිඹහත්භ ය,   භව ශරොකුට 

පුේඵරහ කිේහ, දුකඳත්භ අඩුයි; ආර්ථි ර්ධන ශේඹ  ළඩියි;  

යක්හ බිහි ශනහ; උද්ධභනඹ අඩු ශනහ කිඹරහ. භවහ 

සුයංනහ ශරෝඹකුයි තමුන්නහන්ශ  රහ ිර්භහණඹ ශශ .  

තමුන්නහන්ශ රහ ජනතහ යට යටහ ශශ  ශභොක්ද? යුද 

ජඹග්රවණශේ නහභශඹන් ජනතහ යට යටහ,  යුද  ජඹග්රවණඹ  

මු්ල ය ශන  ශේ යශ්ට භවජන  ්ලලි  අමු අමුශේ හ ෆහ; 

අමු අමුශේ ශවොයහ ෆහ.  ඒ  ශවොයහ හපු, ඒ ක්රිඹහත්භ යපු  ඒ 

භවහ ඳරිභහණශේ  ශවොයේර ප්රතිපර තභයි  අද යජඹටත්,  යශ්ට 

ජනතහටත් අත්ින්න්නට ිදද්ධ ශරහ තිශඵන්ශන්.  ඔඵතුභන්රහ 

වපු ළහිලිර  ගිි ශඳොලිඹ තභයි අද යශ්ට ජනතහට 

ශන්නට ිදද්ධ ශරහ තිශඵන්ශන්.   

මුරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඳසු ගිඹ යජඹ  ශරෝ ප්රට 

හර්තහක් අශක යටට රඵහ දී  තිශඵනහ.  ශභොක්ද ශේ ශරෝ 

ප්රට හර්තහ? ශරෝශේ ඳහළුභ ගුන්ශතොටුඳශ බිහි ය 

තිශඵනහ. ඒ ගුන් ශතොටුඳශ ිර්භහණඹ වුශේ, ඉදි වුශේ 

ශොශවොභද?  ගිිශඳොලිඹට ්ලලි අයශන.  ගිි ශඳොලිඹට ්ලලි 

ත්තහභ,  ගිි ශඳොලිඹ ශන්නත්  ඕනෆ;  ප්රහේධනඹ ශන්නත්  

ඕනෆ.  ශරෝශේ ඳහළුභ ගුන් ශතොටුඳශ ිර්භහණඹ යරහ, නළේ 

එන්ශන් නළති යහඹ්ල බිහි යරහ, ක්රි්ට ක්රීඩහ ශනුට  

භංර  උත් ඳත්න ක්රි්ට ක්රීඩහංණත්  බිහි ශහ. ඒහට 

ගිි ශඳොලිඹ ශනශොට අිහර්ඹශඹන්භ යශ්ට ජනතහට 

ඵයක් ඇති න්ශන් නළද්ද? ඒ ණඹ ශන ශොට, ඒහට ශඳොලිඹ 

ශන ශොට අිහර්ඹශඹන්භ යශ්ට ජනතහ තුශ අවනඹක් 

භතු ශනහ ශන්ද? ණඹ ශවීශේ, ශඳොලිඹ ශවීශේ ඒ භවහ ඳහඳ 

ර්භඹට  කිඹන්න ඕනෆ ඳළළති ඔඵරහශේ යජඹයි; යහජඳක් 

යජඹයි. ආලසචර්ඹත් යුඹ තභයි, ශේ ආලසචර්ඹත් ගිි ශඳොලිඹ, 

ගිි ඵදු ටි ිර්භහණඹ ශශ . ඒ ිහ යජඹක් වළටිඹට ශේ 

අසථහශේ අඳ ඳළවළදිලිභ කිඹන්න ඕනෆ, වීශයෝදහය යණ ිරුහ 

ශොටි ත්රසතහදඹ තුයන් යන්න අීතත ශර ටයුතු ශහ ශ , 

අශක ඹව ඳහරන යජඹ ණඹ ත්රසතහදඹ තුයන් යන්න ටයුතු 

යන ඵ.  

යට තුශ ඓතිවහිද ංර්ධන ංග්රහභඹක් අඳ දිඹත් යනහ. 

අශක යශ්ට කුඩහ ද දරුන්ශේ ය පිට හි භත ඳටපු ශේ භවහ 
උශන්, ශේ භවහ ගිි ශඳොලිශඹන්, ප්රහේධන මුදලින් අඳ ශේ 

යශ්ට දරු ඳයපුයත්, භේ ඳයපුයත්, පිඹ ඳයපුයත්, පුයළිද ඳයපුයත් 
ශබ්යහ න්නහ. අශක රු මුද්ල ඇභතිතුභහශේ ශභශවඹවීභ තුශ 

යහජය ශ ඹන්ට රුපිඹ්ල 10,000 දීභනහක් රඵහ දුන්නහ.  

ිශ්රහමි ප්රජහශේ ිශ්රහභ ළටුක ිභතහ තුයන් යනහ 

කිඹහ අවුරුදු 10ක් තිසශ  තමුන්නහන්ශ රහ ශඵොරු ශහ. ඒ 

ිශ්රහභ ළටුක ිභතහ අඳ වමුලින්භ ඉත් ශහ. රු 
අග්රහභහතයතුභහශේ නහඹත්ශඹන් අඳ ය 5ක් ඇතුශත රැකී 

යක්හ දරක්ඹක් බිහි යනහ. ශ්රී රංහ මරය 
ශක්න්ද්රසථහනඹක්, ආශඹෝජන ශක්න්ද්රසථහනඹක් යනහ 

හශේභ ආිදඹහනු ඳළිදච්ක් රහඳශේ ශරොකුභ මරය 
ශක්න්ද්රසථහනඹ ඵට ඳත් යන්නට ලක්තිභත් ළඩ පිළිශශක් 

අඳ ක්රිඹහත්භ යනහ. මුළු යටභ ංචහය ඳහයහදීඹක් ඵට 

ඳත් යනහ. අඳ මුළු යටභ ශතොයතුරු තහක්ණශඹන්  
ඵඵශනහ. ළභට ිදවස, ිව්ල අධයහඳනඹක් අඳ ශනොමිශ්ල 

රඵහ ශදනහ. ළභට ිදවස, ිව්ල, ඳරිණත ශෞය ශ හක් 
අඳ ශනොමිශ්ල රඵහ ශදනහ. ඉඩේ ශනොභළති වළභ පුද්රශඹකු ටභ 

ඉඩේ අයිතිඹ රඵහ දීරහ, වළභටභ ප්රහේධන අයිතිඹක් හිමි න 
ිදන්නක්ය ඔකපුක් රු අග්රහභහතයතුභහශේ නහඹත්ශඹන් 

අඳ රඵහ ශදනහ. 2025 න ිට ශේ යශ්ට ිහ ප්රලසනඹ අං 

ේපර්ණ ිනහ. ඹව ඳහරන යජඹ ළභට ශණ රඵහ 
ශදනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, යට ශබ්යහ ත් යණ ිරුන් 
අශක යජඹ ිදුලි පුටුශන් ශබ්යහ ත්තහ. ිදුලි පුටුට ඹනහඹ 

කිඹහ වුරුත් ථහ යන්ශන් නළවළ. අද වුරුත් යණිරු 
දඩඹභ ක්රිඹහත්භ න්ශන් නළවළ. අද යණ ිරුන්ට ආත්භ 

අභිභහනශඹන් යුතු විත් ශන්න පුළුන්. රළේශඵොගිි ශර්ස 

දුන ඉවශ ශඳශළන්තිශේ ඳහරඹන්ශේ ද පුතුන්ට දශ දහ 
භහළිහ ඉදිරිපිට, හලු මුශදොය ළලි ශෝටට ළසීශේ 

යහජහරිශඹන් අඳ වීශයෝදහය යණ ිරුන් ිදවස ය 
තිශඵනහ. තභන්ශේ විිතඹ අභිභහනශඹන් යුතු ශන ඹන්නට 

අඳ ඔවුන්ට අසථහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ශතොයතුරු දළනළනීශේ 
අයිතිඹ තුළින් ශේ යශ්ට ජනතහශේ පුයළිද අයිතිඹ අඳ ලක්තිභත් 

ය තිශඵනහ.   

ඔඵතුභන්රහ දවවත්න ආේඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ 
ඉත් යරහ, දවඅටන ආේඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ 

ශනළිත් ශේ යශ්ට ඹව ඳහරන ආඹතන ිදඹ්ලරක්භ ිනහල ය 
තිශඵන ශභොශවොත, සහධීන ජහති ශඳොලිස ශොමිභක්, 

සහධීන යහජය ශ හ ශොමිභක්, සහධීන අධියණඹක්, 
සහධීන අ්ලරස ශවෝ දණ ශචෝදනහ ිභර්ලන ශොමිභක්, 

සහධීන භළතියණ ශොමිභක් සථහඳනඹ යරහ,  ඹව ඳහරනඹ 

තුළින්  යශ්ට පුයළිද ඳයපුයට ළඵළින්භ ප්රහශඹෝගි ළඵෆ 
ලක්තිඹක් ශඟහ ය න්න අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේත්, රු අග්රහභහතයතුභහශේත් ද්ිත් 

ලක්තිඹ; ද්ිත් නහඹත්ඹ ජහති යජශේ ඒහඵද්ධ ව භශන්දී 
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මුළු යටටභ ලක්තිඹක් ශරහ තිශඵන ඵ අශක යශ්ට ආදයණීඹ 

ජනතහත් අද පිළිශන තිශඵනහ.  

ශොන් ශරහ තිබුණු අශක යට, ඳළත්තට වීිද යරහ තිබුණු 

අශක යට, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ, රු අග්රහභහතයතුභහ නළතත් 

යක් ජහතයන්තය ප්රජහ තුශ පිළිත් ශද්ලඹක්; හර්ථ ශද්ලඹක් 

ඵට වඳුන්න තත්ත්ඹට අද ශනළිත් තිශඵනහ.  අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ වි - 7 මුළුට ගිහි්ලරහ යට ශනුශන් ජඹග්රවණ 

රැක් රඵහ ත්තහ. ඵටහිය ශරෝශේ යට්ල අද අශක යටට ට 

චනශඹන් ඳභණක් ශනොශයි, වන වළන්ශදනුත් ප්රතිචහය රඵහ 

ශදනහ. ජහතයන්තය මරය අයමුදර, ශරෝ ඵළංකු, ආිදඹහනු 

ංර්ධන ඵළංකු, තත් ිිධහහය ව ජහතයන්තය මරය 

ආඹතනඹන් අශක යට ලක්තිභත් යන්නට ඓතිවහිද ලක්තිඹක් 

රඵහ ශදනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, රු අග්රහභහතයතුභහ භඟ චීන 

ංචහයඹ වහ ගිඹ ේඩහඹශේ හභහජිශඹක් වළටිඹට ටයුතු 

යන්න භටත් හනහ රළබුණහ. භභ දළක්හ, රු අග්රහභහතයතුභහ 

චීන ජනහධිඳති ෂී ජින්පින්ේ භළතිතුභහ භඟත්, චීන අග්රහභහතය ලී 

'චිඹහන් භළතිතුභහ භඟත්, චීන ආේඩුශේ ශසු භළති ඇභතිරු 

භඟත් ඒ යපු නු - ශදනු. ඒ නු-ශදනු ශශ  ික්රභිදංව 

ඳවුර ශනුශන් ශනොශයි, ඒ නු-ශදනු ශශ  වභත්රීඳහර 

ිදරිශ න ඳවුර ශනුශන් ශනොශයි, ඒ නු-ශදනු ශශ  

ළබින්ට භේඩරශේ ඉන්න ඇභතිරුන්ශේ ඳවු්ල ශනුශන් 

ශනොශයි, ඒ නු-ශදනු ශශ  යට ශනුශන්; භහතෘ භූමිඹ 

ශනුශන්; භහතෘ භූමිශේ භේරුන්, පිඹරුන්, ශවෝදය 

ශවෝදරිඹන්, ඒ ිදඹලු ශදනහ ශනුශනුයි.  අද අශක යජඹ තුශ 

ඳවු්ල හදඹක් නළවළ. අද අශක යජඹ තුශ ඳවු්ල ංභඹක් නළවළ. 

අද අශක යජඹ තුශ ජ මිතුරු ංේ, ජ මිතුරු ්ලලි ක්රිඹහත්භ 

න්ශන් නළවළ.  

රු අග්රහභහතයතුභහ චීන ජනහධිඳතිතුභහශේ, අභළතිතුභහශේ 

හිත දිනහ ශන තිශඵනහ. අද නටඹුන් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵන 

යහඹ, ගුන් ශතොටුඳශ ළි යහඳෘති ක්රිඹ කිරීභත්, ඒ හශේභ 

වේඵන්ශතොට දිසත්රික්ඹ ශක්න්ද්ර ය ශන ඓතිවහිද 

ආශඹෝජන රහඳඹක් සථහඳනඹ යරහ, ළඵින්භ වේඵන්ශතොට 

දිසත්රික්ඹත්, මුළු භවත් ශ්රී රංහත් ංර්ධනශේ සුයපුයක් ඵට 

ඳත් යන්නට රු අග්රහභහතයතුභහ ඒ ලක්තිඹ රඵහ ත්තහ.  

   
ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභන්ට ත ිනහඩි තුන හරඹක් 

තිශඵනහ. 

 
ගුණ ්ිත්ව වප්ර ෙදා් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறயரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශඳොඩ්ඩක් හිතරහ ඵරන්න, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඳසු 

ගිඹ හරශේ ශොශවොභද ශේ යහජය තහන්ත්රි ජහතයන්තය නු-

ශදනු ක්රිඹහත්භ වුශේ කිඹහ. අශක අතිරු ජනහධිඳතිතුභහයි, 

අශක රු අග්රහභහතයතුභහයි, අශක රු භළති ඇභතිතුභන්රහ 

ළශොභ නු-ශදනු යන්ශන් අශක යටට පරක් ඇති යට්ල 

භඟයි. ඇශභරිහ එක්ත් ජනඳදඹ, යුශයෝඳහ වවුර, ළනඩහ, 

රුිදඹහ, චීනඹ, ඉන්දිඹහ, හර්ක් යට්ල, ආිදඹහ ඳළිදච්ක් යට්ල 

හශේ අශක යටට පරදහයී ළඩදහයී; වන රළශඵන; ආධහය 

රළශඵන; ප්රශඹෝජනඹක් ශන යට්ල භඟයි නුශදනු යන්ශන්.  

ඳසු ගිඹ හරශේ අය ''ආලසචර්ඹශේ පීතෘයඹහ'' හත් එක්ද 

නු-ශදනු ශශ ? ආලසචර්ඹශේ පීතෘයඹහ රුන්ඩහ භඟ නු-

ශදනු ශහ; බුරුන්ඩිඹ භඟ නු-ශදනු ශහ; ිදේඵහබ්ශේ භඟ 

නු-ශදනු ශහ; උන්ඩහ භඟ නු-ශදනු ශහ; ටළන්හිඹහ 

භඟ නු-ශදනු ශහ. අශන්! අය ළඩට නළති, භවහ 

අන්ත:පුයඹක් තිශඵන සහිදරන්තශේ යජතුභහත් අශක යටට 

ශන්නුහ. ශභශවභ නු-ශදනු යපු යටර නහඹශඹෝ 

ශභොනහද කිේශේ? අශන්! අශක යශටන් ආධහය ඉ්ලරනහ.  

අශක යශ්ට ඵදු ශන්නන්ශේ ්ලලි ළඹ යරහ,  ඉතහභත්භ 

නවීන ඳන්නශේ ශඹොවුන් ෘත්තීඹ පුහුණු භධයසථහනඹක් 

ටළන්හිඹහශේ වදරහ තිශඵනහ.   

එතශොට අශක යශ්ට ජනතහට ජහතයන්තය භ්ටටශේ ශඹොවුන් 

ෘත්තීඹ භධයසථහනඹක් වදන එ ඳක්ද? අශක යශ්ට ශඹෞන, 

ශඹෞිඹන් අළඳද? එතළින් නතය වුශේ නළවළ. අශක යශ්ට 

ඳහය්ල වදනහ ශනුට භහරදියිශන්ත් අධිශේගී ඳහයක් වළදුහ. 

හශේ ්ලලි ද? යශ්ට ්ලලි. ශභශවභ යශ්ට ්ලලි නහසති යරහ, 

අනලය ිධිඹට ිඹදේ යරහ ජයහ විර්ණ යරහ, අශක යශ්ට 

ආර්ථිඹ වළය රන තුහරඹක් ඵට ඳත් යරහ දළන් එනහ 

යට වදන ළඩටවනට ිරුද්ධ, මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ 

ිලසහ බං ඉදිරිඳත් යන්න. ශභොන ිහිළුක්ද? ශන ළඩක් 

නළද්ද යන්න? ඇත්තටභ ළඩක් නළද්ද?   

භභ ශේ අසථහශේ ඳළවළදිලිභ ශේ හයණඹ කිඹනහ. භභ 

ඇත්තටභ නහටු ශනහ, භශේ ථහ අවන්නට ඔඹ කුවිත 

ඒහඵද්ධ ිනහලශේ හභහජිශඹෝ ශනොිදටීභ ළන. උත්තය 

ශදන්න ඵළරු තභයි නළඟිටරහ ගිශේ. මුහුණ ශදන්න ඵළරුයි 

නළඟිටරහ ගිශේ. ඒ ිහ ිශල ශඹන්භ භභ ශේ අසථහශේ 

කිඹනහ, අශක ජහති යජඹ අතිරු වභත්රීඳහර ිදරිශ න 

ජනහධිඳතිතුභහශේ, රු යි්ල ික්රභිදංව අග්රහභහතයතුභහශේ 

නහඹත්ඹ තුළින් අපි යටත් වදනහ; භත් වදනහ; නයඹත් 

වදනහ කිඹරහ.  

අශක අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත්, අශක රු අග්රහභහතයතුභහත් 

අශක යශ්ට ඳශහත් නඹ, දිසත්රික් 25 විත් ශන උඳදිහඳති 

ශෝටාහ 330, ග්රහභ ිරධහරි ේ 14,022, කුඩහ ේභහන 

37,000 විත් ශන රක් 210ට ළඩි ව අශක යශ්ට පුයළිද 

ඳයපුය  දිිහිමිශඹන් සුයකිනහ; රැ න්නහ; යට වදනහ. 

තමුන්නහන්ශ රහ ඔඹ හිතන ආහයඹට එශවභ ශරශවිදශඹන් 

අඳ ශදය එශන්නට ඵළවළ. එශවභ අදවක් තිශඵනහ නේ 

තමුන්නහන්ශ රහ ඒ හිතින් ඉ්ලරහ අස ය න්න. ඒ ශභොද? 

අපි ඉන්ශන් ශඳොදු ජනතහ භඟ, අපි ඉන්ශන් හභහනය ජනතහ 

භඟ, අපි ළඩ යන්ශන් ශයද්ද, ඵළිඹභ, යභ, ර්්ට එ අන්න 

භව ශඳොශශොට ඳඹ වරහ විත් ශන ශේ යශ්ට හභහනය 

ජනතහත් භඟයි.  

දළන් තමුන්නහන්ශ රහ ථහ යන ලි්ටභස ඳරීක්ණඹ ය 

ඳවකින් ශවෝ වඹකින් එන ශොට ඳළවළදිලිභ අපි යටට ඉදිරිඳත් 

යන්ශන් යට වදපු, ඉදිරිඹට යට වදන ඳළවළදිලිභ යට 

ශෞබහ යශඹන්, ංර්ධනශඹන්  සුපිරි යුඹක් ඉදිරිඳත් යන ඒ 

භවහ ිකරවීඹ නයහඹ ඳත්රඹයි. එශතක් ඵරහශන ඉන්න. අශක 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත්, රු අග්රහභහතයතුභහත් ඒ හශේභ මුද්ල 

ඇභතිතුභහත් අපි ිදඹලු ශදනහභත් ලක්ති ේඳන්න, අශක 

එමුතුබහඹ ලක්තිභත් යශන, අශක ලක්තිඹ ජනතහශේ 

ලක්තිඹ ඵට ඳත් යරහ, ශඳොදු ජනතහශේ මුද්ල ඳසුේබිඹ 

පුයරහ, ශඳොදු ජනතහට වන රඵහ ශදන ළඩටවන අපි අද 

දශ ත්, ශවට දශ ත්, අනහතශේත් ක්රිඹහත්භ යනහ කිඹන 

එ ශේ අසථහශේ ප්රහල යමින් භට ථහ යන්න අසථහ 

රඵහ දුන්නහට අශක මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභහට සතුතින්ත 

ශනහ. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊශඟට, රු යවුෂස වකීේ ඇභතිතුභහ.  

ශේ ශභොශවොශත් වුරු ශවෝ භන්ත්රීයශඹක් රු රකී 

ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහශේ නභ මරහනඹ වහ ශඹෝජනහ 

යන්න. 

 
ගුණ ්ිත්ව වප්ර ෙදා් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறயரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, "රු රකී ජඹර්ධන 

භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භභ ශඹෝජනහ යනහ.  

  
ප්රශ්පනය ිශේන ලදි්ද  ්ංා ්ම්ෙත ිශය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ එඩ්වඩ් ගුණව් කය ෙහසතා මලා්නවය්ද ඉව්ව 

වුවය්ද  ගුණ ලකී ජයවර්ධන ෙහසතා මලා්නාරූඪ ිශය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குயசக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனய, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 

 Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ථහ යන්න, රු ඇභතිතුභහ.  
 
[අ.බහ. 1.31] 

 

ගුණ යවුෆප හසකීම් ෙහසතා (නගය ්ැලසුම්  හසා ජල ්ම්ඳාදන 

අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்தம் 

லர்ங்கல் அகச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  

Water Supply) 

බිසමි්ලරහහිර් යවසභහිර් යහීේ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, අද දින ශභභ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහ පිළිඵ භශේ ථහ භභ ඉංග්රීිද ඵිදන් යන්න තභයි 

අදවස ශශ . නමුත් ශේ යත් ථහ කිහිඳඹක් ඇහුහට ඳසශ  

භට හිතුණහ,  මුලින්භ ිදංවර බහශන් චන ස්ලඳඹක් ථහ 

යන්න. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ශේ බහ ර්බශේ 

එක්තයහ ිදරිතක් තිශඵනහ. ිලසහ බං ශඹෝජනහ පිළිඵ අපි 

ආඳසට වළරිරහ ඵරන ශොට අඳට දළශනන ශදඹක් තභයි, 

හභහනයශඹන් ිඳක්ශඹන් ිලසහ බංඹක් ශශනන්න ශතෝයහ 

න්ශන් ඒ ශඹෝජනහශේ අන්තර්ත ව හයණහ පිළිඵභ 

ශනොශයි, නමුත් ිශල ශඹන්භ යජඹක් ්ටටන්න ඒ යජශේ ඉන්න 

ඳතහ ශඹෝධශඹක් ඉරක් ය න්න ඵ. ඒ යජශේ ඉන්න 

ලක්තිභත් ශඳෞරුත්ඹක් තිශඵන පුද්රඹකු ඒ වහ ශතෝයහ 

න්නහ. ඒ ිහ රු යි රුණහනහඹ භළතිතුභහ ශේ ිලසහ 

බං ශඹෝජනහ ළන ඒ තයේ රඵර ශන්න අලය නළවළ. 

එතුභහට ශත්රී ශොස ඇති, ශේ ිලසහ බංඹ දළනටභත් පුස 

ශඩි්ලරක් ශරහ ඉයයි කිඹන එ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, එතුභහත් භභත් ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ බහ ර්බඹට ආශේ එභ ආේඩුක් ඹටශත්. 

ඒ, 1994 ර්ශේ. ඔඵතුභහ ඉන්න මරහනශේ ළඩ ටයුතු 

යන්න ඒ ශරහශේ භට බහයඹ රළබුණහ. ඒ මු්ල ය 06 තුශදී 

අපි දළපු ිශල  හයණඹක් තිශඵනහ.  ඒ ආේඩු තුශත් ඉන්න 

ඳතහ ශඹෝධඹන් ශතෝයහ ත්තහ, ශභළි ශද්්ලරදි. ඒ 

කිඹන්ශන්, එතුභහභ ිශඹෝජනඹ යපු යඑන්පී ආේඩු, - අපි 

හිටිශේ ඒ හරශේ ශනත් ඳළත්ත.-  ිඳක්ශේ ඉන්න ශොට 

ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශශනන්න ශතෝයහ ත්ශත් වුද?  

රක්සභන් දියහභර් භවත්භඹහ ශතෝයහ ත්තහ, එේ.එේ.එේ. 

අසශයොෂස භවත්භඹහ ශතෝයහ ත්තහ. ඒ ිලසහ බං ශඹෝජනහ 

තුශ අන්තර්ත ශරහ තිබුණු හයණහ ඳළත්ත තිඹරහ,  ශතෝයහ 

ත්ශත් ඒ ශඳෞරුත්ඹන්ට ඳවය ළසීභයි.  ඒ ිතයක් ශනොශයි, 

දළනුත් යි රුණහනහඹ කිඹන ශේ ංශක්තහත්භ ඉරක්ඹ 

වයවහ ශළින්භ  ඳවය වන්ශන් ශන හටත් ශනොශයි.  ශේ 

යජශේ, ශේ ආේඩුශේ, ශේ යශ්ට ආර්ථිඹටයි ශළින්භ ඳවය 

වන්ශන්. ශේ යශ්ට ආර්ථිඹ ඉරක් යශන ඒට 

කුරුභහනේ අ්ලරන එක් තභයි දළන් ශශයන්ශන් කිඹන එ 

අඳට ඉතහභ ඳළවළදිලි  ශඳශනනහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීතුභි, අශක රු යහජිත ශ නහයත්න 

භළතිතුභහ කිය ඳරිදි,  ආර්ථි ිදයහ පිළිඵ ිලහයද රු ඵන්දුර 

ගුණර්ධන භළතිතුභහශේ හදරට භභත් එතු ශරහ තිශඵනහ. 

එතුභහ ළන, එතුභහශේ ආර්ථි දළනුභ ළන රුත්ඹක් දක්න 

ශනකු වළටිඹට භභත් හිටිඹහ. නමුත් එතුභහට අද ශරහ 

තිශඵන්ශන් ශභොක්ද?  ශව්ලර ිිද යන ශයඹකු හශේ එතුභහ 

දළන් කුරුභහනේ ඵරනහ. නභත් ඒ ඳය ඇිදන්.  ඒයි ප්රලසනඹ. 

අපි වුරුත් ප්රශේලේ ශන්න ඕනෆ. අය javelin ශයශඹෝ 

කුරුභහනේ ඵරරහ ඒ ශව්ලරඹ ිිද යන්න වදන ශොට, ඒ 

පුද්රඹහ ඳය ඇක් තිශඵන ශයඹකු නේ අපි ඔක්ශෝභ 

ශඳොඩ්ඩක් ප්රශේේ ශන්න ඕනෆ. දළන් ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භළතිතුභහ  එළි ශනකුයි කිඹන එ ශවොටභ ශඳශනනහ. 

ශභොද, එතුභහ ිඳක්ශේ ඉන්න ශොට ශේ යශ්ට ආර්ථිඹ ෘණ 

ආර්ථිඹක්, එතුභහ ආේඩුශේ  ඉන්න ශොට ශේ යශ්ට ආර්ථිඹ 

ධන ආර්ථිඹක්. ඒයි එතුභහශේ ප්රතිඳත්තිඹ. ඉතහභ ඳළවළදිලි ඒ 

ළන භහ කි යුතුයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, භශේ ථහශේ අහන 

ශොට ඉංග්රීිද බහහශන් යන්න භහ අදවස යනහ.  ශභොද, 

භභ යශ්ට ආර්ථිඹ පිළිඵ අශක මුද්ල ඇභතිතුභහ අයශන 

තිශඵන පිඹය පිළිඵ ථහ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න  

ිහ.  ිශල ශඹන් අපි ඵරමු, 2005 ඉරහ ශේ යශ්ට ආදහඹභ දශ 

ශද්ශීඹ ිසඳහදිතශේ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට.  අශක රු කුභහය 

ශ්ලභ භළතිතුභහශේ  පිර -භට භහ ශන්න, 'පිර' කිඹරහ 

කිේහට. ඔඵතුභන්රහ ිඳක්ඹ පිළිඵ ශනත් අර්ථ 

ිරඳණඹක් ශදනහ ශන්. ඒහ ළන භහ කිඹන්ශන් නළවළ.-  

ආේඩු බහය ත්ශත් 2005 ශර්යි.  

එදහ ිදට අද න ශතක් යජශේ ආදහඹභ දශ ශද්ශීඹ 

ිසඳහදිතශේ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට ත්තහභ ක්රභහනුකර ඳවත 

ළටීභක් අපි දකිනහ. ශේ ආර්ථිශේ තිශඵන ිලහරතභ ප්රලසනඹ 

ඒයි. ඒශන් ශොඩ ළනීභට තභයි දළන් අශක උත්හවඹ.  

ඵරන්න, 2005දී යජශේ ආදහඹභ දශ ශද්ශීඹ ිසඳහදිතශේ 

ප්රතිලතඹක් වළටිඹට ත්තහභ ිදඹඹට 20ක් තිබුණහ. 2012, 2013, 

2014 න ශොට ඒ ිදඹඹට 12 දක්හ ඳවත ළටුණහ. නමුත්, 

අශක යි රුණහනහඹ භවතහ මුද්ල අභහතයහංලඹ බහයත් දහ ිදට 

යහජය ආදහඹභ ක්රභහනුකර ළඩි යන්න උත්හව ය තිශඵන 

ඵ අඳට ඳළවළදිලි ශඳශනනහ.  
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I am trying to say, Mr. Presiding Member, that with 
regard to the Government revenue as a proportion to the 
Gross Domestic Product, we have seen a declining trend 
from the time His Excellency Mahinda Rajapaksa took 
over as the President - from the year 2005 up to the time 
he left office. In 2005, the Government revenue was 20 
per cent as against the GDP.  From 20 per cent, it came 
down to 12 per cent. But now, it has begun to climb up. 
So, this is the situation. When you compare our 
Government revenue as against the GDP with that of 
countries with the same per capita income like ours, ours 
is a very low percentage - the lowest in the Asian region. 
So, the effort of Hon. Minister of Finance has been to 
bring this up.  

As the Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne quoted, we 
particularly see a very devious trend in the collection of 
VAT. The falling VAT collection has been the main 
driver behind declining tax revenue in recent years.  That 
is why we wanted to introduce some major reforms. The 
VAT revenue in 2005 was 41.2 per cent of the total tax 
revenue. It came down to 16.2 per cent in 2015. 
Therefore, there is some point in this effort to levy a 
slightly higher proportion of VAT, because we observed 
that we have had a declining trend in the past. During the 
disastrous five-year post-war period - from 2009 up to 
2014 - the then Government did everything without any 
fiscal prudence. All were seduced into a spending spree 
by the post-war euphoria. They said, “We will make this 
country a miracle of the world.” The "miracle", Sir, was 
that the nation was lulled into a false sense of prosperity. 
Finally, the society woke up, challenged and rejected a 
regime that will be remembered only for its unbridled 
profligacy and extravagance.   

The Hon. Kabir Hashim laid out in detail as to what 
had happened, particularly, during the past five years or in 
the post-victory period. Everything was done without any 
fiscal prudence - heavy foreign exchange borrowings at 
very high commercial rates resulted in this parlous 
situation of our country’s external debt. While they did all 
those foreign-funded costly infrastructure development, if 
there were some acceptable changes in the tax regime, we 
could have appreciated it. But, there was a serious 
imbalance. As I have showed and enumerated earlier, the 
Government revenue, as a proportion to the Gross 
Domestic Product of this country, had a steady decline 
from 2005 up to the time the last Government 
relinquished office.   

That happened, not due to anything else, but because 
of the serious negligence of the Department of Inland 
Revenue. Tax exemptions were given at the whims and 
fancies of the ruling class; tax avoidance was 
uncontrollable; tax evasion was not being properly 
monitored and finally we had a tax base which was too 
narrow to yield an adequate revenue. That is what 
resulted in us having to reverse that trend.  So, some 
pragmatic approach for taxes to be effectively collected 
had to be undertaken and that effort has resulted in this 
particular Motion being brought about.  

The VAT is not intrinsically regressive. It is levied on 

consumption expenditure. Higher-income households that 

consume more would be paying higher amounts. But, 

when you have exempted essential basic items of 

household consumption, there is sufficient safeguard for 

vulnerable sections of the population. We have seen to it- 

essential food items have been exempted from the 

increased VAT formula. Increasing the VAT is an 

effective means of increasing Government revenue and it 

is a more reasonable form of tax as there is no cascading 

effect on prices. But, some still argue that the BTT was 

more efficient and that we were able to collect more 

revenue. But with a very low proportion of direct 

taxation, our entire tax system comes to be blamed as 

regressive.  

There is one point which I must enunciate, Sir. In the 

past, the ratio of direct taxes to indirect taxes was 

estimated to be 40: 60 or something to be in that region . 

But, in our recent Budget, this gap has widened even 

further. This is as a result of our inefficient tax collection 

paradigm. This disproportionate ratio that places burden 

on indirect taxation is due to the inability of the tax 

administration to collect taxes from some of the high 

earners in this country. 

In order to face this situation, the response of 

successive Governments has been to resort to ad hoc tax 

measures from time to time, rather than a system of taxes 

that would be effective in collecting higher revenue. That 

is why we have seen in the past there was a Tax 

Commission appointed. A Presidential Commission was 

set up in 2009.  Reform of the tax system and tax 

administration was their recommendation. But, what 

happened to the Report of that particular Presidential 

Commission is still a mystery. The Report was handed 

over to the previous administration.  I would request the 

Hon. Finance Minister, against whom this Motion has 

been brought, to bring to light the results and the Report 

of this particular Presidential Commission which looked 

into the need to reform the tax system and tax 

administration of the country. That must be published as 

a White Paper for all of us to look at and perhaps even 

debate in this House to see how we can reform the tax 

system.  

When I was the Chairman of the Public Accounts 

Committee, I probed the largest fraud that took place in 

the Inland Revenue Department - the VAT scam. The 

way in which money was pilfered from the Inland 

Revenue Department - the amount that the Auditor-

General found out was about Rs. 4 billion, but my 

estimation is, it could be six times more; but evidence 

was available only for Rs. 4 billion. It was such a massive 

fraud that took place within the Inland Revenue 

Department. I was the Chairman of the Public Accounts 

Committee and we were able to expose the fraud and 

finally those people had to be taken before the High 

Court and punished. Since there were loopholes, there 

was a possibility to commit these frauds.  But then, this 
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House is the principal watchdog over finance.  It is good 

that at least in a Debate, such as this, we are able to look 

at the need to bridge this declining trend of Government 

revenue as a percentage of the Gross Domestic Product 

and find ways and means of improving it. I must 

congratulate the Hon. Finance Minister that during his 

tenure, efforts at improving the collection efficiency of 

the Inland Revenue Department has gone up by leaps and 

bounds. We see between 2014 and 2016, a large 

difference. The total revenue in 2014 has gone up from 

Rs. 1,195 billion to Rs. 1,550 billion. That is almost a Rs. 

500 billion increase in the tax efforts of the Inland 

Revenue Department. This alone is enough for us to bring 

a Confidence Motion on our Finance Minister and 

therefore, this whole puerile No Confidence Motion has 

already fizzled out.  

As I told originally in my speech in Sinhala, this is 

only a symbolic gesture at targeting the economy of this 

country. What the Opposition, or these few Hon. 

Members of the Opposition, are trying to do is to weaken 

our economy by targeting the Minister of Finance who 

has done, within the short one-and-a-half years of our 

rule, much more than what the former regime did within 

the entire ten-year period. 

Mr. Presiding Member, with those comments, I very 

categorically say that we, the Sri Lanka Muslim Congress 

- we have  seven Members of Parliament- would extend 

our full cooperation to defeat this No Confidence Motion 

today.  Thank you.  

 
[1.50p.m.] 

 

ගුණ රි්ාඩ් බදියුදී්ද ෙහසතා (කර්ෝදත හසා වාණිජ කටයුතු 

අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன் - ககத்தரறல் ற்தம் ரறத 

அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 

Commerce) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, the No Confidence Motion 

against our Finance Minister has signatures of  37 Joint 

Opposition MPs.  It states that the Minister mishandles 

the economy and puts the country into an economic crisis.  

Sir, we need to clearly understand that the Unity 

Government of His Excellency the President Maithripala 

Sirisena and the Prime Minister, the Hon. Ranil 

Wickremesinghe along with the Finance Minister, the 

Hon. Ravi Karunanayake, is trying to handle an already 

mishandled economy as a result of waste and luxuries of 

the previous Government. We all now know of  the 

wasteful expenses and the international borrowings of the 

previous Government that has created this difficult 

situation in the country today.   

A single family was directly managing the economy 

and the Central Bank of Sri Lanka during the former 

Government. This single family controlled almost 70 per 

cent of the GDP.  As a result, the inflation increased to 15 

per cent.  As the economy faced more difficulties, they 

turned to other countries requesting loans, but at high 

interest rates. At the beginning of this year, short-term 

external debt totalled 104 per cent of foreign exchange 

reserves.  Our foreign debt increased by three times, to 94 

per cent of GDP, from 2010 to 2015.  Reports say that 

our interest payments for debt obtained from one country 

alone is around US Dollars 30 million per year.  Reports 

also say that the total debt obtained by this country stands 

at 10 per cent of our GDP.  Sir, this is the sad state of the 

broken economy that the unity Government of His 

Excellency the President and the Hon. Prime Minister 

received from the previous Government.  

I believe that the Budget of the Finance Minister, 

Hon. Ravi Karunanayake is the most important 

instrument that can correct this problematic economy and 

place us in a reform-oriented development drive 

envisioned by the Unity Government of His Excellency 

the President Maithripala Sirisena and the Prime 

Minister, the Hon. Ranil Wickremesinghe.  

The other allegation in the No Confidence Motion is 

that the country is in an economic crisis. We all know  

that our difficult financial situation is due to debt 

repayment and global market situation. In 2014, the IMF 

warned us on our increasing foreign debt. The IMF 

Assessment-2014 states, “The rapid increase in debt 

servicing costs that have accompanied - the shift from 

bilateral concessional debt to new loans on commercial 

terms. The Market Access Debt Sustainability Analysis -

MAC-DSA - highlights the sensitivity of Sri Lanka’s debt 

sustainability to growth and foreign exchange stocks. The 

staff of the IMF urges caution with respect to external 

borrowings through the banking system”  

As I just mentioned, the total debt obtained from one 

country alone stands at 10 per cent of our GDP and 

repayment of foreign debt is a big burden. A huge 65 per 

cent of foreign borrowings went for repayment of 

existing foreign debt in 2010 to 2015.  

Even 98 per cent of domestic borrowings is spent for 

repayment of existing debt, but we are expecting an 

improvement this year. Thanks to the latest budgetary 

efforts of the Finance Minister, we now expect an 

improvement in 2016. 

In fact, we should commend the Finance Minister, the 

Hon. Ravi Karunanayake, for taking the lead in reforms 

through his many budgetary initiatives. Among his 

reforms, there is reduction of handing out free money. As 

we make our efforts to upgrade Sri Lanka from lower-

middle income ranks to higher levels, we are also 

compelled to reduce giving free money and subsidies. 
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Subsidies are a burden on the economy and on our 

taxpayers. At the same time poor people in Sri Lanka 

cannot be ignored as well. Therefore, we cannot stop 

subsidies but we need to use it correctly. 

Despite the fiscal challenges and difficulties, 

expenditure on subsidies such as fertilizer and Samurdhi 

has increased. For example, there is 73 per cent growth in 

pension alone in 2015. Realizing this situation, in his 

Budget for 2016, the Hon. Karunanayake made special 

efforts to link subsidies with employment. This is in line 

with the Government’s efforts to provide targeted 

subsidies rather than subsidies for everyone and a 

successful effort to fulfil the election promises given to 

Sri Lankans.  

As we struggle to meet our debt repayment 

obligations, we have less funds to give back to the 

economy. This affects the private sector and we are trying 

to bring back faster credit and businesses. The good news 

is that interest rates on Government Securities increased 

greatly in 2015. This helps the market. The rate of 364-

day Treasury Bills has increased from 6 per cent to 21 per 

cent in 2015. The two-year Treasury Bond rate has 

increased to 25 per cent in 2015.  

I am pleased to say that, despite these difficulties, in 

the last Budget, we have increased our development 

expenditure as well as subsidies and transfers so that we 

can fulfil our promises to all Sri Lankans. 

Finance Minister, the Hon. Karunanayake, despite 

fiscal challenges, has allocated Rs. 65,000 million for 

education in the last Budget. Thishas  increased our 

education expenditure as promised in our election 

campaign.  

Sir, many people criticize the Government on VAT. 

Many times, the Hon.  Karunanayake was criticized more 

than the Government regarding VAT. I would like to ask 

this august House as to on what logical basis that the Hon. 

Karunanayake could be criticized on VAT. I believe that 

such criticisms against him are mostly politically 

motivated.  

I would like to say that the reality about VAT is 

different. Do you know that VAT is only 16 per cent of  

the Government’s total tax revenue in 2016? Even income 

tax stood at 19 per cent of total tax revenue this year. In 

fact, I would like to inform this august Assembly about 

the correct picture today. The VAT income collected by 

the Government has been actually declining since 2005. 

In 2005, 41 per cent of  the Government’s tax revenue 

was VAT. Today, only 16 per cent of Government’s tax 

revenue is VAT. In this background, I would like to ask 

this august House on what basis that the Minister, the 

Hon. Karunanayake, is criticized regarding VAT? I urge 

the criticizers and promoters of the No Confidence 

Motion to focus on the country’s fiscal background rather 

than the Hon. Minister of  Finance. 

Another challenge the Minister of Finance is faced 

with is the foreign debt issue. Thanks to him, this Unity 

Government is working on the repayment of the huge 

debt collected by the pervious Government.  

The annual growth of the Government debt in 2009 

was 18 per cent, but today, we have reduced it to 15 per 

cent. I also wish to highlight another challenge that is 

before us. Due to global market pressures, our exports 

have been suffering. When exports decline, it is clear that 

all connected sectors such as suppliers, SMEs and value 

adders too will suffer. This too contributes to our present 

economic difficulties.  

In this background, I commend the Finance Minister 

for his work towards the successful IMF agreement for 

US Dollars 1.5 billion and the three-year extended fund 

facility programme for Sri Lanka agreed in early May. 

We should specially praise the Minister, Hon. Ravi 

Karunanayake,  for getting IMF to agree to give this loan 

facility without any condition. This shows that Sri Lanka 

has regained the lost confidence of international 

community as well. Unfortunately, we all know, at this 

moment, our valuable national resources and funds are 

sacrificed to clear the mistakes made by the previous 

Government rather than starting the economic reforms 

and the social market model of development that we are  

keenly seeking today.  

It is even more unfortunate that some Members of the 

Opposition, despite always blaming the Rajapaksa 

Government for creating this economic situation, are now 

coming forward to defeat the development and economic 

reform agenda of our Unity Government - which came 

into power through high political and personal risks - has 

brought in freedom and good governance after years of 

suffering. 

Sir, therefore, today, I would like to tell the 

Opposition not to get caught up in narrow political 

agendas, but to act towards national development. 

Sir, now I would like to say a few words in Tamil.  

இந் றரத்றயன ங்களுகட கட்சற சரர்தரகப் 

யதசக்கறகடத் இந்ச் சந்ர்ப்தத்றயன தொக்கறரண சறன 

றடங்ககபக் கூநனரதன்த றகணக்கறன்யநன்.  

உண்கறயனய இந் ரடு கடந் 30 தடங்கபரகப் தரரற 

த்த்த்றற்கு தொகங்தகரடுத்து. இந் த்த்த்றன்தோனம் ற்தட்ட 

தன அறவுகபறணரல் உள்பங்களும் உகடந்ண. தன 

துன்தங்ககபத்ம் அறவுககபத்ம் சந்றத் ங்கபது ரட்டியன, 

தறரறந்றதந் சறங்கப, றழ், தொஸ்லிம் உள்பங்கதபல்னரம் 

யகு ஜணரறதற கத்றரறதரன சறநறயசண அர்களும் 

ன்தய என்தயசர இண்டு கட்சறகபறல் என்நரண க்கற 

யசறக் கட்சறறன் கனர் றல் றக்கறசறங்க அர்களும் 

யசர்ந்து உண்டரக்கறறதக்கறன்ந இந்ப் தைற ல்னரட்சற 

அசறல் இன்த என்ததட்டிதக்கறன்நண. இந் ரட்டிணது 

யர்ல் தொகநகக ரற்தது தரடர்தரகவும் இந் 

ல்னரட்சறறயன அறகரங்ககபப் தகறர்கறன்ந றடம் 

தரடர்தரகவும் அறந்துயதரறதக்கறன்ந தறயசங்ககப 
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தல்னரம் அதறறதத்ற தசய்து தரடர்தரகவும் இன்த எய 

யகடறலிதந்து ரங்கள் யதசுகறன்யநரம்.   

இவ்ரநரண யகபறயன தைறரக உதரக்கப்தட்ட இந் 

அசரங்கத்றன் எததட கரனப்தகுறக்குள், ரகரறகறல்னரல் 

றறகச்சதக்தகறரக எத ம்தறக்கக றல்னரப் 

தறயககக் தகரண்டுந்றதப்தக ங்ககபப் 

ததரதத்கறயன ரங்கள் யகணயரடு தரர்க்கறன் 

யநரம். குநறப்தரக, கடந் 10 தடங்கபரக எத 

றறகச்சதக்தகறரக இவ்ரநரணதரத ம்தறக்கக 

றல்னரப் தறயககக் தகரண்டுக்கூடி எத 

ரய்ப்தறதக்கறல்கன. கரம், கடந் 10 தடங்கபரக 

இந் ரட்டின் ஜணரறதறய றறகச்சரக இதந்ரர்.  

அவ்ரநரண றகன ரற்நப்தட்டு, இன்த ல்னரக் 

யகள்றகளுக்கும் தறனபறக்கறன்ந, ல்ன றநகத்ள்ப, 

ஆற்நலுள்ப, இந் அசறன் தொதுதகலும்தரகச் தசற்தடுகறன்ந 

அகச்சர் ற கதரரக்க அர்கள் இந் 

அசரங்கத்றணது அத்கண கடன் சுகககபத்ம் 

ரங்கறக்தகரண்டு அதறறதத்றகத்ம் தொன்தணடுத்துச் 

தசல்னக்கூடி எத ல்ன தறகச் தசய்து 

தகரண்டிதக்கறன்நரர். ங்களுகட அசறல் யரக்கங்ககப 

அகடற்கரகய எத குதகற கரனத்றற்குள் 

அதக்தகறரக  இவ்ரநரணதரத ம்தறக்ககறல்னரப் 

தறயககக் கூட்டு றர்க்கட்சறறணர் தகரண்டு 

ந்றதக்கறநரர்கள்.   

இன்த இர்கள் தகரண்டுந் இந்ப் தறயககத் 

யரற்கடிப்தற்கரக தோன்நறல் இண்டு தததம்தரன்கக்கு 

யனரண உதப்தறணர்கள்  என்தயசர்ந்றதக்கறன்நரர்கள் ன்த 

ரன் றகணக்கறன்யநன். கரம், ரட்டில் அகந்றதக்கும் 

இந் ல்னரட்சறறயன இன்த எத ல்ன தரகக யரக்கற 

இந் அசரங்கத்கக் தகரண்டு தசல்ற்கரக அதறறதத்றப் 

தரக, ழ்கக எறக்கறன்ந தரக அயயதரல் இந் 

ரட்டின் ததரதபரரத்க யம்தடுத்ற தபறரட்டு 

ற்தறக அறகரறத்ல், இதக்கறன்ந கடன் சுககக் 

குகநத்து  இந் ரட்டின் ணறதர் தரணத்க அறகரறத்ல் 

யதரன்ந தரரற தொன்யணற்நகரண றடங்களுக்குத் 

கனகரங்கற, கடும் சுககளுக்கு த்றறயன 

ததரதபரரத்க தொன்தணடுத்துச் தசல்கறன்ந எத 

கனணரக ங்களுகட றறகச்சர் ற கதரரக்க 

அர்கள் றகழ்கறன்நரர்.  ணய, அதக்தகறரண இந்ப் 

தறயகக ணது கனகறனரண அகறன இனங்கக 

க்கள் கரங்கறஸ் கட்சற உதப்தறணர்கள் என்தயசர்ந்து 

றர்க்கவுள்யபரம். இந்ச் சகதறயன து கட்சறகப் 

தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந ந்து உதப்தறணர்களும்  

எட்டுதரத்ரக இந்ப் தறயகக றர்த்து 

ரக்கபறப்தற்கு ஆத்ரக இதக்கறன்யநரம்.   

றர்க்கட்சறறணர் இவ்ரநரண எத தசலில் 

றர்கரனத்றயன ஈடுதடக்கூடரது.  ஸ்ரீ னங்கர சுந்றக் 

கட்சறறன் கனரக இதக்கறன்ந கத்றரறதரன சறநறயசண 

அர்கள் எத கறரத்றயன தறநந்ர். அயயம் றல் 

றக்கறசறங்க அர்கள் தொறர்ச்சறத்ள்ப ஏர் அசறல்ரற. 

ணய, இர்களுகட கனகறயன ரங்கள் இன்த 

உதரக்கறறதக்கறன்ந இந் ல்னரட்சறறயன சறங்கப, றழ், 

தொஸ்லிம் க்கள் ற்தக்தகரள்பக்கூடி எத றரதர்ரண 

சரரணத்க அகடற்கும் து ரட்கடச் சறநந் 

எற்தகத்ள்ப ரடரகக் கட்டிதழுப்தைற்கும் லங்களும் 

ரங்களும் என்தயசர்ந்து தசற்தடயண்டும் ன்தரல், 

"லங்களும் ங்களுடன் என்ததட்டு ரதங்கள்!" ன்த 

றர்க்கட்சறறணதக்கு ரன் அகப்தை றடுப்தயரடு, தகப 

அகச்சர் ற கதரரக்க அர்கள் தசய்துதகறன்ந 

ல்ன தறகளுக்கரக அதக்கும் அதகட தசனரபர் 

உட்தட அதகட அகச்சறன் அறகரரறகளுக்கும் ன்நற கூநற 

றகடதததகறன்யநன்.  ன்நற.   

 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, රු යත් අමුණුභ ඇභතිතුභහ ථහ යන්න. 

[අ.බහ. 2.06] 

 

ගුණ (රචාර්ය) ්ය්ව අමුණුගෙ ෙහසතා (ිශවශ් ෂ කාර්යංාය 

අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக - றயசட 

தறப்ததரதப்தைகளுக்கரண அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 

Assignment) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඳශමුශන්භ භභ ිරුද්ධ 

ඳක්ඹට සතුතින්ත ශනහ, ශභභ ිලසහ බං ශඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කිරීභ තුළින් අශක යශ්ට ආර්ථි තත්ත්ඹ ළන  කි 

යුතු ිග්රවඹක් කිරීභට අඳට අසථහ රහ දීභ පිළිඵ. 

ශනොශඹක් ශනොශඹක් භත ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. ේපර්ණ 

ංයහ ශ්ලන නළති, ිිද අශඵෝධඹක් ශනොභළති, ශනොශඹක් 

ශනොශඹක් ිධිඹට භවජනඹහ උිදන්න භත ප්රහල ය 

තිශඵනහ. එභ ිහ ශේ රු බහ ඉදිරිශේ  රුණු ඳළවළදිලි 

යරහ  ජනතහට ඹථහ තත්ත්ඹ දළන්වීභට අසථහක් රහදීභ 

ළන අශක සතුතිඹ පුද යන්න ළභළතියි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ශේ ශඹෝජනහ දිවහ ඵළලුහභ 
ශඳශනන හයණහ තභයි ශභඹ ඉතහභ අඳළවළදිලි ශඹෝජනහක් 
ඵ;  රුණු හයණහ නළති ශඹෝජනහක් ඵ. මීට ඉසයත් ශේ 

රු බහට ිලසහ බං ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. 

ඒහශේදී සුිශල  රුණු බහ ඉදිරිශේ තඵහ තිශඵනහ. එශවභ 
සුිශල ෂී රුණු තිබුණහ නේ, ශභන්න ශේ ශව තු ිහ, ශභන්න 

ශේ ංයහ ශ්ලන ිහ අඳට කිඹන්න පුළුන් ඹේකිිද ළරැද්දක් 
ිදද්ධ වුණහඹ කිඹරහ. නමුත් ශේ ශඹෝජනහශේ එශවභ කිිදභ ශදඹක් 

වන් ශරහ නළවළ. ිේ තභන්ශේ භතඹක් ප්රහල කිරීභ 
ඳභණයි ිදද්ධ ය තිශඵන්ශන්. තභන්ශේ භතඹ ප්රහල යන්න 

ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශනොශඹක් අසථහ තිශඵනහ. ිලසහ බං 

ශඹෝජනහක් ශේන්න වුභනහක් නළවළ. දළන් ඵරන්න, ශේ 
ශඹෝජනහශේ  තිශඵන ශේ චන ශද.  

"දුර්ිරඳණඹක් තුළින් ඳහර්ලිශේන්තු වහ භවජනතහ ශනොභඟ ඹහ එකී 
අඹළඹ ශ්ලනඹ හුදු ප්රරහඳඹක් ඵට ඳත්ශ ඵළින් ද;"  

ශභොක්ද ශේශක් ශත්රුභ? ශේ චන වයමඹක් ිතයයි ශන්. 

තමුන්නහන්ශ රහ හිතනහ, ශේ ප්රරහඳඹක් කිඹරහ. ශෝ, ංයහ 
ශ්ලන? ශොශව ද ළයදි තිශඵන්ශන් කිඹරහ කිඹන්න ඕනෆ ශන්. 

දළන් වුද ශේ ංයහ ශ්ලන ළයදියි කිඹරහ කිඹන 
තමුන්නහන්ශ රහශේ ප්රධහන ථිඹහ? ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භන්ත්රීතුභහ ශන්ද? එතුභහ තභයි කිේශේ, රුපිඹ්ල 2,500කින් ශේ 
යශ්ට ඳවුරට භහඹක් විත් ශන්න පුළුන් කිඹරහ.  අශක රු 

යි රුණහනහඹ මුද්ල ඇභතිතුභහ ඒ හරශේදීභ එතුභහ එක් 

ිහදඹට ගිහි්ලරහ ඒ අති ශභෝඩ ථහක් කිඹරහ ශඳන්නුහ. 

දළන් ශේ ංයහ ශ්ලන ළන ථහ යන්ශන් ආර්ථි ංයහ 

ශ්ලන ශරෝ ිහිළුක් ඵට ඳත් යපු ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භවත්භඹහයි. ආ! කිඹන ශොටභ ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ 

බහට එනහ. එන්න, එන්න. ඔඵතුභහ එන එ ශඵොශවොභ 

735 736 

[රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ] 
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ශවොයි. ඔඵතුභහ භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහශේ යජඹ හරශේදී 

ශේ බහශේ ව යශ්ට වළභ තළනභ කිේහ, ඳවුරට රුපිඹ්ල 

2,500කින් භහඹක් විත් ශන්න පුළුන් කිඹරහ.[ඵහධහ කිරීභක්] 

රු භන්ත්රීතුභහ ඵහධහ යන්න එඳහ. ඔඵතුභහශේ ශේරහශේදී ථහ 

යන්න. ඒ ළන හද ිහද යන්න භට ශේරහක් නළවළ. 

තමුන්නහන්ශ ට භභ තත් රුණු කිඹන්නයි ඉන්ශන්. දළන් 

එක් භභ කිඹන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] අශක ිරුද්ධ ඳක්ශේ 

රු භන්ත්රීරු දන්නහ, එතුභහ  එශවභ  කිඹරහ ඳසු ගිඹ යජඹ 

අන්ත ිහිළුට රක් ශ ඵ. වළඵළයි, භහින්ද යහජඳක් 

භවත්භඹහ එ ශවොක් ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඉන්න ශෝ. භහින්ද 

යහජඳක් භවත්භඹහශේ ශවොක් ශන් භභ කිඹන්න වදන්ශන්. 

එතුභහ දහත් ආර්ථි ප්රලසනරට ඔඵතුභහ හ ත්ශත් 

නළවළ.  

 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වුද? 

 

ගුණ (රචාර්ය) ්ය්ව අමුණුගෙ ෙහසතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ශභතුභහ ශභොද 

ශශ ? භභ ථහ ශනොයයි හිටිශේ. ඔඵතුභහ බහට ආපු ිහයි 

ශේ කිඹන්ශන්. යි්ල ික්රභිදංව භවත්භඹහශේ දෆත් ලක්තිභත් 

යන්න ශභතුභහ එට අශක ආේඩු අතවළයරහ එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹට ගිඹහ. ඒ ගිහි්ලරහ ශභතුභහ ිශඹෝජය මුද්ල ඇභතියඹහ 

ිධිඹට ටයුතු ශහ. ශභොක්ද ශශ ? [ඵහධහ කිරීභක්] අවුරුදු 

ශදශන් යි්ල ික්රභිදංව භවත්භඹහශේ ආේඩුත් නළති යරහභ 

දළේභහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඉන්න ශෝ භන්ත්රීතුභහ කිඹනේ. යි්ල 

ික්රභිදංව භවත්භඹහශේ ආේඩු නළති යරහ තමුන්නහන්ශ ශේ 

කිිදභ ළදළේභක් නළති ථහ ිහ, ළයදි ආර්ථි නයහඹන් ිහ 

භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහත් ඳයහජඹ යරහ දළේභහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශේ ඳයහජඹට ප්රධහන 

ශව තු තමුන්නහන්ශ රහශේ ශේ ආර්ථි ිශල ඥඹහයි.  

 

ගුණ ේදත්රීවයවයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
 ශේහ අවන්න ඉන්න. 

 

ගුණ (රචාර්ය) ්ය්ව අමුණුගෙ ෙහසතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වළභදහභ ථහ ශශොත් ශභෝඩ ථහක් එළිඹට එනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්]  

භභ කිඹන ශද් අවශන ඉරහ තමුන්නහන්ශ  උත්තය ශදන්න. 

භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹහ එක් ශහ. ඒ තභයි, එතුභහ 

දහත් තමුන්නහන්ශ  බහේඩහහයඹ හට ශනහශේ නළවළ. 

බහේඩහහයඹ ඳළත්ත ඳශහතට තමුන්නහන්ශ  ශනහශේ නළවළ. 

අධයහඳනඹ නළති යන්න තමුන්නහන්ශ  ඳත් යරහ දළේභහ.  

අද ඵරන්න, ඔඵතුභහ අධයහඳනඹට යපු ඒ ිලහර වහිඹ ිහ 

අද ඳන්ති හභය තිශඵනහ, ගුරුරු නළවළ; උඳයණ නළවළ; 

ශභයින් එළිශේ. ආර්ථිඹත් ෆහ; අධයහඳනඹත් ෆහ. එශවභ 

යපු ශභතුභහ තභයි දළන් ංයහ ශ්ලන ළන ථහ යන්ශන්. 

රුපිඹ්ල 2,500කින් ඳවුරට භහඹක් විත් ශන්න පුළුන් 

කිඹපු ශනහ කිඹනහ, අශක ංයහ ශ්ලන ළයදියි ලු. ශේ 

"යට ිහිළුක්" ශන්. රුණහය- [ඵහධහ කිරීභක්] උත්තය ඕනෆ 

නළවළ. තමුන්නහන්ශ ශේ ශරහශේදී ථහ යන්න. ශේහ කිඹන 

ශොට රිශදනහ. තමුන්නහන්ශ රහට භභ කිඹන්න ඕනෆ, භභ අශක 

ඳක්ඹ ශනුශන් අඹ ළඹ ශ්ලනඹ ඉදිරිඳත් යපු ශරහශේ 

ශභතුභහ තභයි එක්ත් ජහති ඳක්ශේ ප්රධහන ථිඹහ වුශේ. 

දළන් අශක ළයදි කිඹනහ. 

ඊශඟට භභ කිඹන්න ළභළතියි, - [ඵහධහ කිරීේ] ඉන්න, ඉන්න. 

කිඹන්නේ. දළන් ශේ ශෝලශරෝ කිඹනහ, "ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳක්ශේ අඹටයි, එක්ත් ජහති ඳක්ශේ අඹටයි එට ළඩ 

යන්න ඵළරි ලු". ඵරන්න, ඔඵතුභන්රහශේ හිටපු නහඹශඹක් 

න පිලික ගුණර්ධන භවත්භඹහ 1965 ඩඩ්ලි ශ නහනහඹ 

භවත්භඹහශේ යජශේ ර්භහන්ත ඇභති ශරහ හිටිඹහ. 1965 ඉරහ 

1970 න ශතක් එතුභහ ඒ යජඹත් එක් එට ළඩ ශහ. 

 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ ජහති ආේඩුක්. 

 

ගුණ (රචාර්ය) ්ය්ව අමුණුගෙ ෙහසතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඉතින්, ශේත් ජහති ආේඩුක් ශන්. 

 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශේ ජහති ආේඩුක්ද? 

 

ගුණ (රචාර්ය) ්ය්ව අමුණුගෙ ෙහසතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ශභොද, නළත්ශත්? ශේ ජහති ආේඩුක්ද, නළද්ද කිඹන 

එ තමුන්නහන්ශ ශන් අවන්න ඕනෆ නළවළ ශන්. අශක 

ආේඩු ජහති ආේඩුක්. අශක බහඳතිතුභහ ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳක්ශේ නහඹඹහ. එතුභහ ඹටශත් අපි ළබින්ට භේඩරශේ 

ඉන්නහ. ඒ ජහති ආේඩුක්. ශේ ආේඩුට 

තමුන්නහන්ශ රහ ශභොන නභක් දුන්නහද කිඹරහ අපි දන්ශන් 

නළවළ. ශභොන නභක් වදහ ත්තහද කිඹන එ අඳට කිඹන්න ඵළවළ. 

භභ එක් කිඹන්න ඕනෆ. ආර්ථිඹ ළන ලිඹපු ශඳොත්ර, 

ටියුන් ඳන්තිර ශභොනහ කිේත් ළඵෆ විිතඹ ශනස. ආර්ථි 

ශරෝඹ ශනස. ඔඵතුභහශේ ඳන්ති හභයශේ තිශඵන දළනුභ 

ශනොශයි ළඵෆ විිතඹ. භභ ඒ එදත් කිේහ. ඔඵතුභහ එක්ත් 

ජහති ඳක්ශේ ප්රධහන ථිඹහ ිධිඹට ථහ යද්දී භභ එදහ 

කිේහ, "භභ නේ දහත් ශභතුභහ අර්ථ ලහසත්රඥශඹක් වළටිඹට 

පිළින්ශන් නළවළ" කිඹරහ. ශභතුභහ ශවො ගුරුයශඹක්. ශවො 

ගුරුයශඹක්. නමුත් ළඵෆ ශරෝඹ ශනස, රු භන්ත්රීතුභහ.  

දළන් ඔඵතුභන්රහ ශේ ිලසහ බංත් ශඹෝජනහශේ වන් 

ය තිශඵනහ, - [ඵහධහ කිරීේ] අව න්න ශේහ. යි 

රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳත් යපු අඹ ළශේ ඹේ - 

 

ගුණ අනුය දි්ානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභතිතුභහ, දළන් ිලසහ බංත්ඹ බං ශරහද? 

 

ගුණ (රචාර්ය) ්ය්ව අමුණුගෙ ෙහසතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහ ඳහර්ලිශේන්තුශේ - [ඵහධහ කිරීේ] ශඵොශවොභ ශවොයි. 

රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ, ශේ ිලසහ බංඹ ශභතුභහට 
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ිරුද්ධ ිලසහ බංඹක් ඵට ව ශභතුභහශේ ්ලලිඹට ිරුද්ධ 

ිලසහ බංඹක් වළටිඹට අපි වයනහ. ඒ තභයි අශක 

උඳක්රභඹ. ඒයි භභ ථහ ඳටන් ිද්දි ශභතුභන්රහට සතුති 

ශශ . අඳට ශවො අසථහක් දුන්නහ. ශේ ශෝලරන්ශේ 

තතීරුේ මුළු යටටභ ශඳන්න්න ශවො අසථහක් රඵහ 

දුන්නහ. ඒ ිහ අපි සතුතින්ත නහ. දළන් ඵරන්න. [ඵහධහ 

කිරීේ] ඉන්න, ඉන්න. පිලික ගුණර්ධන භවත්භඹහ - [ඵහධහ කිරීේ] 

රිශදන ශොට ෆ වනහ. Injection එ දින ශොට ෆ 

වනහ. පිලික ගුණර්ධන භවත්භඹහ ජහති ආේඩුශේ 

ඇභතියශඹකු ිධිඹට අවුරුදු 5ක් ටයුතු ශහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! [ඵහධහ කිරීේ] ිලසලබ්ද න්න. 

 
ගුණ (රචාර්ය) ්ය්ව අමුණුගෙ ෙහසතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වභත්රීඳහර ශ නහනහඹ භවත්තඹහ, පී.බී.වි. ළු්ලර 

භවත්තඹහ ඒ ඔක්ශෝභ ළඩ ශහ. [ඵහධහ කිරීේ] භහින්ද 

යහජඳක් එ ශවො ළඩක් ශහ. රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 

ආර්ථිඹට ේඵන්ධ ශශ  නළවළ. ඒ ළඩඹ ශහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

දළන් ඊශඟට භභ කිඹන්නේ. [ඵහධහ කිරීේ] තමුන්නහන්ශ රහ 

ශභන්න ශේහට ිරුද්ධද? අඳට රුණහය කිඹන්න. [ඵහධහ 

කිරීේ] ඉන්න, ශේහ අවන්න. යජශේ ශ  ළටුඳ රුපිඹ්ල 

10,000කින් ළඩි කිරීභ ිලසහ බංඹට ශව තුක්ද? [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහට ථහ යන්න ඉඩ ශදන්න. 

 
ගුණ (රචාර්ය) ්ය්ව අමුණුගෙ ෙහසතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ශේහ ද්ද නළති අවන්න. 

 භවශඳොශ ියයහධහයඹ රුපිඹ්ල 2,500 ිදට 5,000 දක්හ ළඩි 

කිරීභට ිලසහ බංඹක් ඕනෆද? ත කිඹන්නේ. ශඳට්ර්ල ලීටයඹ 

මිර රුපිඹ්ල 33කින් අඩු කිරීභ, සුපිරි ඩී්ල ලීටයඹ මිර රුපිඹ්ල 

23කින් අඩු කිරීභ, හභහනය ඩී්ල ලීටයඹ මිර රුපිඹ්ල 16කින් 

අඩු කිරීභ, භූමිශත්ල ලීටයඹ මිර රුපිඹ්ල 10කින් අඩු කිරීභ 

ිලසහ බංඹට ශව තුක්ද කිඹරහ අපි ජනතහශන් අවනහ.  

ඊශඟට, ළඩිහිටිඹන්ට ශනු රඵන ආධහයඹ රුපිඹ්ල 1,000 

ිදට 2,000 දක්හ ළඩි කිරීභ ිලසහ බංඹට ශව තුක්ද? ශේ 

ථහ යටටභ ඹනහ. භෘද්ධි දීභනහ රුපිඹ්ල 630කින් ළඩි 

කිරීභ, ඒ අනු එඹ රුපිඹ්ල 4,500 දක්හ ළඩි කිරීභ ිලසහ 

බංඹට ශව තුක්ද? රුණහයරහ කිඹන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

ෘවසථ ෆස ිදලින්ඩයඹ මිර ඳශමු රුපිඹ්ල 100කින් අඩු 

කිරීභ. ඊට ඳසු තත් රුපිඹ්ල 300කින් මිර අඩු කිරීභ ිලසහ 

බංඹට ශව තුක්ද? ඔන්න අපි ංයහ ශ්ලන ශදනහ. [ඵහධහ 

කිරීේ] ත තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ]රඵර න්න එඳහ.   ශොි 

ණඹ ඔක්ශෝභ ඳහ වළරීභ ිලසහ බංඹට ශව තුක්ද?  [ඵහධහ 

කිරීේ] ඔඵතුභන්රහට ඒහට උත්තය ශදන්න ඵළවළ. 

තමුන්නහන්ශ රහ ශේ ශවොට හිශත් තිඹහ න්න. ශේ ආේඩුශේ 

මු්ල අඹ ළශඹන් රංහ ඉතිවහශේ දහත් ශනොදුන් වන 

රැක් අපි ඔක්ශෝභ එතු ශරහ ජනතහට රඵහ දුන්නහ කිඹරහ 

ඹේ කිිද අංබහඹක් තිශඵනහ නේ ඔඵතුභන්රහත් පිළින්න. 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහත් අං ශශනක් 

ිධිඹට එඹ පිළින්න. යශ්ට ආර්ථි තත්ත්ඹ අනු ඒ ශනස 

න්න පුළුන්. [ඵහධහ කිරීේ] භට ථහ යන්න ඉඩ ශදන්න.  

ඔඵතුභන්රහ ශඵොරුට ශේදිහරට ගිහි්ලරහ ෆ වනහ. 

අික් එ, ශේහ ඳහර්ලිශේන්තුට ඇි්ලරහ කිඹන්ශන් නළති 

ඳන්්ලර ථහ යරහ වරිඹනහ ද භන්ත්රීතුභහ? දළන් ඳවුරත් 

නළවළ, ඳන්රත් නළවළ. ශභතළනට ඇි්ලරහ ථහ යන්න ශෝ. 

දළන් ඔඵතුභහශේ නහඹඹහ ශෝ, ඇයි ඇි්ලරහ ඔඵතුභන්රහට 

උදවු යන්ශන් නළත්ශත්? එතුභහට එන්න කිඹන්න ශෝ.  

ඇත්ත ලශඹන්භ භභ ත එක් කිඹන්න ඕනෆ. ඳසු ගිඹ 

යජශේ ආර්ථි ටයුතු යපු අඹ අතශර් භහින්ද යහජඳක් 

භළතිතුභහ, පී.බී. ජඹසුන්දය භළතිතුභහ, ිහඩ් බ්යහ්ල භළතිතුභහ 

ඉන්නහ. භභත් ටික් උදවු ශහ. [ඵහධහ කිරීේ] නළවළ කිඹන්ශන් 

නළවළ. එතශොට ඒ වතය ශදනහශන් අද ඉන්ශන් භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහයි, භභයි ිතයයි. භභ අද ශභතළනට ඇි්ලරහ 

ඉන්නහ. ශෝ එතුභහ? රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, 

ඇත්ත ලශඹන්භ ඒ යජඹ හරශේ ඔඵතුභහ ආර්ථි ප්රතිඳත්ති 

ළන කිිදභ වශඹෝඹක් දුන්ශන්ත් නළවළ, ඒහට අදවස 

දුන්ශන්ත් නළවළ. ඒහ ශශ  අශක ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ. 

එතුභහ ඳළවළදිලිභ කිේහ, "ආර්ථි කහතශඹෝ තභයි ඒ හරශේ 

ශේ ළඩ    පිළිශශ ශිේශේ" කිඹරහ. ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභි, 

එඹ ඔඵතුභහ කිේශේ නළද්ද? 

 

ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භට ිනහඩිඹක් ශදන්න. 

 

ගුණ (රචාර්ය) ්ය්ව අමුණුගෙ ෙහසතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහට භභ කිේශේ ශේයි. ආර්ථි කහතශඹෝ තභයි දළන් 

ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශශනන්ශන්. 
 

ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
නැඟී ිදටිවේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහට ථහ යන්න ඉඩ ශදන්න.  

 

ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහශේ point of Order එ ඉදිරිඳත් 

යන්න ඉඩ ශදන්න. 
 

739 740 

[රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ] 
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ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, රු යත් අමුණුභ 
ඇභතිතුභහ භශේ නභ වන් යමින් ඹභක් ිභහ ිදටිඹහ. භභ 
හිතන ිධිඹට ඒ භශන් පිළිතුයක් අශකක්හශන් ශන්න ඇති. 
[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ. ඔඵතුභහ භශේ නභ වන් යමින් 
ප්රලසනඹක් අවපු ියි භභ පිළිතුරු ශදන්ශන්. ඇත්තටභ ආර්ථි 
කහතඹහ වුද කිඹහ හිතපු අඹට ඩහ දළන් තභයි භට 
ශඳශනන්ශන්. [ඵහධහ කිරීේ] ිඹභ ආර්ථි කහතඹහ වුද කිඹරහ 
දළන් තභයි භට ශඳශනන්ශන්.  

 
ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභි, ඒ point Order එක් ශනොශයි. රු 

ඇභතිතුභි, ඔඵතුභහ ථහ යන්න. 

 

ගුණ (රචාර්ය) ්ය්ව අමුණුගෙ ෙහසතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වළභ ශරහශේභ ශභතුභහට බුද්ධිඹ ඳවශ න්ශන් ්ල ගිඹහට 
ඳසශ . අවුරුදු ශද තුනක් ිතය ත වුණහට ඳසු තභයි ඇත්ත 
ශත්ශයන්ශන්. භවය ිට ත අවුරුදු ශද තුනකින් ඔඵතුභහට 
දළන් තිශඵන තත්ත්ඹ ශනස යන්න ශයි. අශක හිතත් 
භන්ත්රීතුභහට දළනුභ රළශඵන්ශන් ශඵොශවොභ ශවමින්, ක්රභ 
ක්රභශඹන්. ඹථහ හලීන තභයි එතුභහට අශඵෝධ ශන්ශන්. 
[ඵහධහ කිරීේ] ලින්  හිටපු ඳක්ශේ අවුරුදු දවඹක්ද, ඳවශශොක්ද 
ඉන්නශොට ඹථහ හලීන දළනුභ රළබුණහ. දළන් ශේ ඳක්ශේ 
ඉන්නශොටත් ඹථහ හලීන දළනුභ රළශඵනහ. ඇත්ත ලශඹන්භ 
ඔඵතුභහ ශේ  ශෝලරන් තුශ භත වදන එක්ශනහ ශන්. 

 
ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නළවළ. 

 

ගුණ (රචාර්ය) ්ය්ව අමුණුගෙ ෙහසතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔේ. අඳට "නළවළ" කිඹන්න ඵළවළ. ශභතුභන්රහශේ 
භහර්ශෝඳශද්ලඹහ. භහර්ශෝඳශද්ලඹහත් කිඹනහ නේ අවුරුදු 
ශද තුනකින් අදවස ශනස ශනහ කිඹරහ, ඒ ශේ 
ශෝලරන්ට බඹහන තත්ත්ඹක්. ිඹභ ආර්ථි කහතඹහ 
ශතෝයහ න්න අවුරුදු තුනක් ත වුණහ නේ, ශේ ශෝලරන්ට 
ශභොනහ ශයිද කිඹරහ කිඹන්න අපි දන්ශන් නළවළ. ශේ අශක 
ඳයණ ඹවළුශෝ. තභත් ශේ ශෝලරන් අශක ඳහක්ෂිශඹෝ. ඒ 
ිහ රුණහයරහ ශේ ශෝලරන්ට අනුේඳහ යරහ අනහතඹ 
ශනුශන් ිළයදි උඳශදස ශදන්න කිඹරහ භහ ඉ්ලරහ ිදටිනහ. 
[ඵහධහ කිරීේ] 

අද අශක යශ්ට තිශඵන ප්රලසන ශද අපි අංභ ඵරන්න 
ඕනෆ. වන ශදන්න, යට ඉදිරිඹට ශන ඹන්න ආදී ලශඹන් ඒ 
ිදඹලුභ ශද්්ල යන්න නේ අපි ජහති ඉතිරි කිරීේ ළඩි යන්න 
ඕනෆ. ශේ යශ්ට ආදහඹභ ළඩි යන්න ඕනෆ. ආදහඹභ ළඩි ය 
න්ශන් නළතු අපි ශොශවොභද, වන ශදන්න, භහජ 
ංර්ධනඹට මුද්ල ළඹ යන්ශන්? ඉසය ශොශවොභද ශශ ? 

 
ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභි, හරඹ අහනයි. 

ගුණ (රචාර්ය) ්ය්ව අමුණුගෙ ෙහසතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භට ිනහඩි ඳව හරඹක් ශදන්න, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභි.  

ඉසය ශශ , ණඹ අය ශන. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ "නළවළ" 
කිඹන්ශන් නළවළ. යුද්ධඹක් තිශඵන හරඹට ණඹ න්න ඕනෆ. 
භභ "නළවළ" කිඹන්ශන් නළවළ. යුද්ධඹක් තිශඵන හරඹට ණඹ 
න්න ඕනෆ. නමුත් දළන් ණඹ අය ශන, අය ශන - [ඵහධහ කිරීේ] 
ණඹ ක්රභ තුළින් ශේ යට ඉදිරිඹට ශන ඹන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] 
භට ශේශක් ආර්ථි ඳළත්ත ළන ථහ යන්න ඕනෆ නළවළ. 
ශද්ලඳහරන ඳළත්ත ළන ිතයක් කිඹන්නේ. අපි අශක 
ජනහධිඳතිතුභහ එක් බහ ආේඩුයි ඉන්ශන්. නමුත් අශක 
ඳක්ශේ ප්රතිඳත්තිඹ, ිදඹඹට ිදඹඹක් එක්ත් ජහති ඳක්ශේ 
ප්රතිඳත්තිඹ ශනොශයි. ළබින්ට භේඩරශේදී අපි හේඡහ 
යනහ. එක්ත් ජහති ඳක්ශේ අදවස එශවන් ඉදිරිඳත් 
යනහ. අශක අදවස අශනක් ඳළත්ශතන් ඉදිරිඳත් යනහ. ඒ 
අනු අපි ේමුතිඹට එශශමනහ. තමුන්නහන්ශ රහත් දෆත 
ලක්තිභත් යන්න එක්ත් ජහති ඳක්ශඹන් 15 ශදශනක්ද 
ශොශව ද ත්තහ ශන්. ඒ ශෝලරන් ශන් දළන් අඳත් ිශේචනඹ 
යන්ශන්; ශශවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භවත්භඹහ හශේ අඹ. කී 
තහක් ශේ ඳළත්තට එන්න වළදුහද? ඵළරි වුණහට ඳසු දළන් 
තමුන්නහන්ශ රහශේ ථිඹහ; ප්රධහන ප්රහලඹහ. ඉතින් ශේ 
හශේ - [ඵහධහ කිරීභක්] අවන්න ශෝ, අශක ශරොවහන් යත්ත්ශත් 
භන්ත්රීතුභහශන්. භශේ ඹවළුහත් ඉන්නහ ශන්; භහින්දහනන්ද 
අලුත්භශේ භවත්භඹහ. අවරහ ඵරන්න, ශේ ඳළත්තට ඇි්ලරහ 
යටට ශ ඹ යන්න, ශශවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභහ 
ශොේචය භවන්ිද වුණහද කිඹරහ. ඒ ළන අපි ථහ යරහ ළඩක් 
නළවළ. ඒ ිහ අශක හිතත් ඳහක්ෂිඹන්ශන් භහ ඉ්ලරහ 
ිදටිනහ, ශේ යට ඉදිරිඹට ශන ඹන්න; ආර්ථිඹ ර්ධනඹ 
යන්න උදවු ශන්න කිඹරහ. දළන් ඵරන්න, රංහශේ ආර්ථි 
තත්ත්ඹ පිළිඵ ජහතයන්තය මරය අයමුදශරන් ිකුත් ය 
තිශඵන හර්තහ ශද. [ඵහධහ කිරීේ]  ඒශක් ඳළවළදිලිභ 
තිශඵනහ, ශේ අත්තිහයභ තුශ අඳට ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන් ඵ. 
ඒ වහ අපි ඔඵතුභන්රහශේ වශඹෝඹ ඉ්ලරහ ිදටිනහ. ඒ 
හශේභ ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ ශනුශන් අපි මුද්ල ඇභතිතුභහ 
ශශයහි ේපර්ණ ිලසහඹ තඵන ඵත් භභ ශේ ශරහශේ 
ප්රහල යනහ.  

 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

මීශඟට, රු භහින්ද භයිදංව ඇභතිතුභහ. 

 
[අ.බහ. 2.25] 
 

ගුණ ෙි ්දද ්ෙයිදගහස ෙහසතා (නිපුණතා ්ගවර්ධන හසා 
වෘ්වතීය පුහුණු අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய - றநன்கள் அதறறதத்ற 

ற்தம் தரறல்தறற்சற அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 

Development and Vocational Training) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභහශන් අයයි. භභ හිතන 

ිධිඹට ඔඵතුභහත් ශේ බහ ර්බශේ ඉන්න අසථහශේදී ශන්න 

ඇති භභ ශේ කිඹන්න ඹන හයණඹට ේඵන්ධ ථහ ඉදිරිඳත් 

වුශේ. අපි අව ශන ිදටිඹහ, ිඳක්ශඹන් යපු ථහ කිහිඳඹක්.  

ඒ ථහ කිහිඳශේ වළටිඹට ආර්ථිඹ දළන් නළත්තටභ නළති 

ශරහ ඉයයි. ආර්ථිඹ බි ළටිරහ, රැකිඹහ ියහිතබහඹ ළඩි 

ශරහ, උද්ධභනඹ ළඩි ශරහ ජනතහට විත් ශන්න ඵළරි 

741 742 



ඳහර්ලිශේන්තු 

තත්ත්ඹක් දළන් උදහ ශරහ තිශඵනහ කිඹන එ තභයි, ශේ 

ිලසහ බං ශඹෝජනහ අත්න් යරහ ඉදිරිඳත් ශ ථි ශඹෝ 

වන් ශශ . [ඵහධහ කිරීේ] භභ ිශල   ශඹන්භ වන් ළභළතියි 

- [බාධා කිරීම්] ටිකක් ඉන්න. මට කථා කරන්න ඉඩ වදන්න. 

තමුන්නහන්ශ රහ ථහ යද්දී, භභ ෆ ශෝ ළසුශේ නළවළ ශන්. 

[ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඵහධහ යන්න එඳහ. රු ඇභතිතුභහට ථහ යන්න ඉඩ 

ශදන්න. 

 

ගුණ ෙි ්දද ්ෙයිදගහස ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

රු භන්ත්රීරුි ටික් ඉන්න.  

කිිදභ යජඹට ශනොරළබුණු ජහතයන්තය වශඹෝඹක් අශක 

යජඹට රළශඵමින් ඳතිනහ කිඹහ අපි දකිනහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභි, 2015 ජනහරි 08 ළි දහ ත්භන් ජනහධිඳතිතුභහ 

ළඩි ඡන්ද රඵහ ිමින් යශ්ට නහඹත්ඹට ශත්රී ඳත් න 

අසථහ නිට ජහතයන්තයශේ තිබුශේ ශභොන හශේ 

තත්ත්ඹක්ද කිඹහ අපි දළක්හ. ිශල ශඹන්භ අපි දළන ශන 

ිදටිඹහ, ඳසු ගිඹ ර්ශේ භහර්තු භහඹ ශනශොට ජිනීහ භහන 

හිමිේ වුන්ිදරඹට ඉදිරිඳත් කිරීභට ශඵොශවොභ දරුණු 

හර්තහක් පිළිශඹර ය තිබුණහ කිඹහ. එභ හර්තහ ඉදිරිඳත් 

කිරීභට සදහනේ ය තිබුණහ හශේභ තත් යට්ල කිහිඳඹක් 

ආර්ථි ේඵහධ ඳහ ඳළනවීභට රළවළසති ශරහ හිටිඹහ. එභ 

හර්තහ ඒ ිධිඹට ඉදිරිඳත් වුණහ නේ ඇත්තලශඹන්භ අදත් 

ආර්ථි ේඵහධරට ශේ යශ්ට ජනතහට මුහුණ ශදන්න ිදදු 

ශනහ. 

 
ගුණ අනුය දි්ානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභතිතුභි, ඒ හරශේ ප්රහල යරහ තිබුණහ, ඔඵතුභහ 

ඒ තත්ත්ශඹන් ශබ්යහ ත්තහ කිඹරහ. 

 
ගුණ ෙි ්දද ්ෙයිදගහස ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

නළවළ. එක්තයහ අසථහදී ඳශමු ළි ශඹෝජනහ ශශනන 

ශොට භශේ ප්රධහනත්ශඹන් යුත් ේඩහඹභක් ගිහින් ඒට 

මුහුණ දීරහ  ජිනීහ භහන හිමිේ වුන්ිදරශේදී අපි තුශනන් 

ශදට කි්ටටු ශන්න ඡන්ද රඵහ ත්තහ. ඊට ඳසු ශනහ වළභ 

ශඹෝජනහක්භ අපි ඳළයදුණහ. රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභි, 

අන්තිභට අපි ඡන්ද 11ට ඵළසහ. තුශනන් ශදට කි්ටටු 

ශන්න ඡන්ද ත්ත යටක් වළටිඹට අපි එදහ ටයුතු ශහ.  

භභ කිඹහ ශන ආශේ ශේයි. ඒ ආර්ථි ේඵහධ 

ඳළශනේහ නේ ශේ කිඹන ථහ ශනොශයි, අද අඳට කිඹන්න 

ිදද්ධ ශන්ශන්. ශේ යශ්ට ජනතහ ඳහයට ඵළවළරහ යන්න තිශඵන 

ශද් ඒ සථහපිත වුණු යජඹට යන්නයි එතශොට රළවළසති 

ශන්ශන්. ඇත්ත ලශඹන්භ ඒ තයේ බඹහන තත්ත්ඹක් තිබුණු 

අසථහදී තභයි, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ ශත්රී ඳත්වීභ ිදදු 

වුශේ. ඒ තුළින් ජහතයන්තයශේ ශොඩ නඟන්න පුළුන් වුණු 

ිලසහඹ භත තභයි ඳශමුශන්භ, භහර්තු භහශේ ශශනන්න 

රළවළසති යරහ තිබුණු ශඹෝජනහ ළකතළේඵර් භහඹ දක්හ ්ල 

දභහ න්න අඳට පුළුන් වුශේ. ළකතළේඵර් භහශේ ඉදිරිඳත් 

යපු ඒ හර්තහ ඇත්ත ලශඹන්භ හුඟහක් දුර්ර හර්තහක් 

වළටිඹට තභයි, අපි දළක්ශක්. [ඵහධහ කිරීේ] ශඵොශවොභ දුර්ර 

හර්තහක් වළටිඹට තභයි එඹ අහනශේදී ජිනීහ භහන හිමිේ 

වුන්ිදරඹට ඉදිරිඳත් වුශේ. ශභොද, ජනහරි 08 ළි දහ ිදට 

ළකතළේඵර් භහඹ දක්හ අපි ශේ යට තුශ ිදදු ශ ළඩ ශොට 

ිහභ ජහතයන්තයඹ දිනහ න්න අඳට පුළුන් වුණහ. අපිට 

ිරුද්ධ ටයුතු යපු යට්ල අඳට වශඹෝඹ ශදන්න ඳටන් 

ත්තහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ ිහභ අපිට ශරොකු 

ප්රලසනඹකින් යට ශබ්යහ න්න අසථහ රළබුණහ. ඇත්ත 

ලශඹන්භ ශේ ඳතින යජඹට සතුතිඹ ප්රහල ශ යුත්ශත් ඒ 

ේඵන්ධයි.  

අද ශේ ආර්ථිඹ ිශේචනඹ යන අඹ දළන න්න ඕනෆ, 

ජනහරි 08 ළි දහ ඒ ශන වුශේ නළත්නේ ඒ හශේභ ජනහරි 

08 ළි දහ ඉරහ ළඩ යරහ ඒ ිලසහඹ ර්ධනඹ යන්න අශක 

යජඹ ටයුතු ශශ  නළත්නේ ආර්ථිඹ අද ශේ ිධිඹට 

කිිදශ ත්භ වසුරුන්න ඵළරි ශන ඵ. ඒ හශේ සුිශල  

ශ ඹක් යරහ තභයි, අද ජහතයන්තය වශඹෝඹත් ඇති අපි 

ශේ ආර්ථිඹ වසුරුන්න ඳටන් ශන තිශඵන්ශන්.  

දළන් රු යත් අමුණුභ ඇභතිතුභහ උදහවයණ කිහිඳඹක් 

ඉදිරිඳත් ශහ. අද අපි ශේ ආර්ථිඹ වසුරුන අසථහශේදී 

ආර්ථිඹ පිළිඵ ථහ යනහ නේ, ජහතයන්තය 

අභිශඹෝරටත් මුහුණ ශදන්න අඳට ිදදු ශරහ තිශඵන ඵ 

කිඹන්න භහ ළභළතියි. අද ජහතයන්තයඹ තුශ ිලහර ආර්ථි බි 

ළටීභක් ිදද්ධ ශමින් ඳතිනහ. අපි දන්නහ, එ දක් 

ඵළලුහභ ශඩොරයශේ අඹ ළඩි ශනහ; ත දක් ඵළලුහභ 

ශඩොරයශේ අඹ අඩු ශනහ කිඹරහ.  

අද වළභ දියුණු යටභ තිශඵන ඒ අඹ ඳහිේචි යන ශඩොරයඹ 

ශවෝ ශනත් මුද්ල ඒ ළන ථහ යනශොට අපි දකිනහ, 

මුද්ල ඒර ිලහර බි ළටීභක්, අප්රභහණඹක් ශරහ තිශඵන 

ඵ. අද චීනඹටත් ආර්ථි බි ළටීභට මුහුණ ශදන්න ිදදු ශරහ 

තිශඵනහ.  

මීට ශඳය ර් ණනහක් තිසශ  රඵහ ත් ආර්ථි ර්ධනඹ 

2015/2016  ඳශමුන හර්තුශේ න්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ.  

චීනඹට අපි බහේඩ අඳනඹන යනහ ඳභණක් ශනොශයි, 

චීනශඹන් බහේඩ ආනඹනඹත් යනහ. චීනඹ අශක යශටනුත් ඵඩු 

න්නහ. ශනත් යටලින් ිලහර ඳරිභහණශඹන් බහේඩ 

න්නහ. නමුත් චීනශේ ආනඹනඹ අඩු ශන ශොට, ඒ අික් 

යටරටත් ආර්ථි ප්රලසනරට මුහුණ ශදන්න ිදදු ශනහ. ඒ 

ිහ  අික් යටර අඳනඹන ක්ශ ත්රඹ  ඩහ ළශටනහ. ඒ 

තභයි ශභතළන ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ අඹ ිසඳහදනඹ යන 

බහේඩ ඒ තයමින්භ චීනඹට ශේන්න ඵළරි ශනහ. චීනශේ 

ආර්ථි බි ළටීභ ිහ, එශව  ිදටින ඳහරිශබෝගිඹන්ට බහේඩ 

මිරදී ළනීශේ ලක්තිඹ අඩු ශනහ. ශේ ිහ අද අපි දකිනහ, 

වළභ යටක්භ හශේ ිලහර ආර්ථි ප්රලසනරට අභිශඹෝරට 

මුහුණ ශදන ඵ. ශභළි අසථහදී   අශක ආර්ථිඹ  

ිළයදි වසුරුහ ළනීභට අඳටත් ිදද්ධ ශරහ තිශඵනහ. ශටි 

හලීන හිතන්ශන් නළති, භධයභ වහ දීර්ක හලීන හිතරහ 

ශවො ලක්තිභත් ආර්ථිඹක් ශොඩ නළී භට ටයුතු යන්න 

ඕනෆ.  එතළනට ඹන්න, අද අඳට ඒ වශඹෝඹ රළශඵන්න ඳටන් 

අයශන තිශඵනහ.  

උදහවයණඹක් වළටිඹට, ඳසු ගිඹ හරඳරිේශේදඹ තුශදී අපි 

ටයුතු යපු ආහයඹ ිහභ  ධීයඹන්ට ඳනපු ඒ තවංචි ඉත් 

743 744 

[රු භහින්ද භයිදංව භවතහ] 
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කිරීභට යුශයෝඳහ වවුර තීයණඹක් ත්තහ. රඵන භහඹ 

ශනශොට එඹ ක්රිඹහත්භ වීභට ිඹමිතයි. එතශොට ශභතළන 

ථහ යපු භන්ත්රීරු දළන න්න ඕනෆ, ඒ ඳළත්ශතන් ඵළලුහභ 

අඳට අහිමිවුණ ිලහර ිශද්ල ිිභඹක් නළත යක් අශක යටට 

එතු ශන ඵ, අශක යටට රහශන එන ඵ. එතශොට ධීය 

ක්ශ ත්රශේ  ිදටින ජනතහශේ ආදහඹේ තත්ත්ඹ ළඩි ශනහ. 

එඵළින් එතළන ිරැකිඹහක් තිශඵනහ නේ, ඒට ිඳුභක් අඳට 

රඵහ ශදන්න පුළුන්.  ඒ ඳළත්ශතන් ඵළලුහභ අඳනඹන ක්ශ ත්රඹ 

ලක්තිභත් කිරීභට දළන් අශක වළිදරීභ ිහ අඳට වළකි ශරහ 

තිශඵනහ.  දියුණු යට්ල අද අඳට වශඹෝඹ ශදන්ශන් ආර්ථි 

මරධර්භ දිවහ ඳභණක් ඵරරහ කිඹරහ හිතන්න එඳහ. ඔවුන් අද 

අලුත් ිර්ණහඹ ඳහිේචි යනහ. යටක් දිවහ ඵරරහ ආශඹෝජනඹ 

යන්න තීයණඹක් න්නහ නේ, නළත්නේ ශශ නු-ශදනු 

යන්න තීයණඹක් න්නහ නේ ඉසශ්ලරහභ ඵරන්ශන් 

ශභොක්ද? ඉසශ්ලරහභ ඵරන්ශන් ඒ යශ්ට ශද්ලඳහරන 

සථහයබහඹක් තිශඵනහද කිඹරහයි. අද ශේ යශ්ට ප්රධහන 

ශද්ලඳහරන ඳක් ශද එතුශරහ පිහිටුහ තිශඵන ේමුතිහදී 

යජඹ ිහ  ඉතිවහශේ කිිදභ අසථහ ශනොතිබුණු ආහයශේ 

ශද්ලඳහරන සථහයබහඹක් අපි අද ඇති යරහ තිශඵනහ.  ඇත්ත 

ලශඹන්භ ශේ ශව තු ිහභ අපිත් එක් ේඵන්ධ ශන්න, 

අපිත් එක් ආර්ථි නුශදනු යන්න, ශේ යටට ඇි්ලරහ 

ආශඹෝජනඹ යන්න ශනොශඹකුත් අඹ ඉදිරිඳත් ශන්න ඳටන් 

අයශන තිශඵනහ. ඒ අපි එ ඳළත්තකින්  ඇති යරහ 

තිශඵනහ.  

ත ඳළත්තකින් GSP Plus වනඹ අඳට නළතිවුණු ිහ අශක 

ිශද්ල ිිභඹ ිලහර ලශඹන් අඩු වුණහ; රැකිඹහ අසථහ දවස 

ංයහක් අහිමිවුණහ. භවය ර්භහන්තලහරහ ළහුහ. භට 

භතයි, ඒ හරශේ එඹ අහිමිශනහ කිඹරහ දළන ත්තහට ඳසු 

අපි තීයණඹක් ත්තහ, "භක් නළවළ, අපි ශේට මුහුණ ශදමු" 

කිඹරහ. එට හිටපු භව ඵළංකු අධිඳතියඹහ තභයි ඒ ළඩ 

පිළිශශ ශභශවඹවශේ. ඒ ශරහශේ යන්න පුළුන් ශද්්ල අපි  

ශහ. වළඵළයි, ිලහර ආර්ථි ප්රලසනඹට අඳට මුහුණ ශදන්න ිදදු 

වුණහ. අද ඒ ප්රලසනඹත් ිහශන ඹනහ. භට එක් ශශනක් 

කිේහ, ශේ භහශේ 15 ශිදහ ශනශොට   අපි යටක් වළටිඹට ඒ 

අඹදුේඳත්රඹ යුශයෝඳහ වවුරට ඉදිරිඳත් යන ඵ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඒ ළන හේඡහ කිරීභට අවේ යටට ේඩහඹභක් ආපු ශරහශේ 

ඒ හයණඹ ඉදිරිඳත් වුණහ. එතශොට ශේ භහශේ 15 ශිදහ 

ශනශොට අපි ඒ අඹදුේඳත්රඹ ඉදිරිඳත් යනහ. ශේ අවුරුද්ශද් 

අහනඹ ශනශොට GSP Plus  වනඹ නළත යක් අඳට 

රළශඵයි කිඹහ අශක ිලසහඹක් තිශඵනහ.  අඳට ඒ තුළින් හිතහ 

න්න පුළුන්, ශේ අවුරුද්ද අහන ශනශොට ිලහර ආර්ථි 

හිද ණනහක් රළශඵන ඵ.  

රැකිඹහ ප්රලසනඹට අඳට ඒ ඳළත්ශතන් පිළිතුයක් රඵහ ශදන්න 

පුළුන්. ආශඹෝජඹන් ේඵන්ධ ශනහ. අලුත් ර්භහන්තලහරහ 

ඇති ශයි. ඒ තුළින් අඳට මීට ඩහ ිශද්ල ිිභඹ රහශන 

එන්න ඳටන් න්නහ. අශක යජ ඹ දිවහ ඵරහ ඔවුන් අඳට ශේ වන 

රඵහ ශදන්ශන් ප්රජහතන්ත්රහදඹ තදුයටත් දියුණු යන්න 

ේඵන්ධ ශරහ ළඩ යන යජඹක් වළටිඹට අශක යජඹ ඳළවළදිලි 

වඳුනහ ත් ිහයි. භහන හිමිේ ආයක්හ යන්න ව 

ප්රර්ධනඹ යන්න චනශඹන් ඳභණක් ශනොශයි ක්රිඹහශන් 

ටයුතු යන යජඹක් වළටිඹට හශේභ ඹවඳත් ශද්ලඳහරන ක්රභ 

අනුභනඹ යමින්  ිධහඹ ඵරතර ඳහ සශේේඡහශන් ශදන්න 

යශ්ට ඉන්න නහඹඹහ ඉදිරිඳත් වීභ ිහ අශක යට ශේ නශොට 

ිලහර ප්රලංහට ඳත්ශරහ තිශඵනහ. 

නීති ඳද්ධතිශේ සහධීනත්ඹ ඇතුළු ශේ ිදඹලු හයණහ ිහ  

අද අශක යශ්ට ජහතයන්තය ප්රතිරඳඹ ර්ධනඹ වීභත් භඟ අශක 

යටට ආර්ථි ලශඹන් ිලහර ලක්තිඹක් රළබිරහ තිශඵනහ. ඒ 

හටත් "නළවළ" කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ. අද ආර්ථිඹ ලක්තිභත් 

යරහ තිශඵනහ කිඹරහ අපි ිේ කිඹන්ශන් නළවළ. භහ ලින් 

කිඹපු හයණහ ඳදනේ යශනයි අපි කිඹන්ශන් ආර්ථිඹ අද 

ලක්තිභත් සථහනඹට ඇි්ලරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ.  

ශඟදී ජහතයන්තය මරය අයමුදර අශක යටට ිලහර මුද්ල 

ේබහයඹක් රඵහ දුන්නු ඵ අපි දළක්හ. ඇශභරිහනු ශඩොරර් 

බිලිඹන 1.5ක් - ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 1,500ක් - අඳට 

රඵහ ශදන්න දළන් ඒ ිධහඹ භේඩරශඹනුත් තීයණඹක් ශන 

තිශඵනහ. ඳශමුළි ශොට ශඟදීභ අඳට රළශඵනහ. 

ජහතයන්තය මරය අයමුදරත් එක් ඒ ටයුත්ත යන්න යි 

රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ ිලහර භවන්ිදඹක් දළරුහ. ජහතයන්තය 

මරය අයමුදර ශභොක්ද යන්ශන්, ශභොන හශේ තීයණ ද 

න්ශන් කිඹරහ ජහතයන්තය මරය අයමුදර දිවහ අික් මරය 

ආඹතන ඵරන්ශන් ඇත්ත ලශඹන්භ ිලහර ිලසහඹකින් 

යුතුයි. ඒ හශේභ ජහතයන්තය මරය අයමුදරත්  ි ේ මුද්ල 

ශදන්න ඉදිරිඳත් ශන්ශන් නළවළ. මුද්ල ශදන්න නේ ආර්ථිඹ 

වරිඹට වසුරුන්න ඳතින යජඹ ටයුතු යනහ කිඹරහ 

ඒශෝලරන් තුශ ිලසහඹක් ඇති ශන්න ඕනෆ. ඒ ිලසහඹ 

නළත්නේ අඳට ශභතයේ මුදරක් ශදන්ශන් නළවළ. ඒශෝලරන් 

ශද්ලඳහරන තීයණ න්ශන් නළවළ. ඒශෝලරන් ඇත්ත ලශඹන්භ 

සහධීන ශොඹහ ඵරහ තීයණඹක් න්නහ, අව්ල යටට අපි උදේ 

උඳහය යන්න ඉදිරිඳත් නහඹ කිඹරහ.  

ජහතයන්තය මරය අයමුදශරන් අඳට රළබුණු මුද්ල ිහභ 

ශරෝ ඵළංකු, ආිදඹහනු ංර්ධන ඵළංකු හශේභ ශනත් 

දියුණු යට්ල අඳට වශඹෝඹ රඵහ ශදන්න දළන් ඉදිරිඳත්ශරහ 

ිදටිනහ. භවය අසථහරදී අඳට රළශඵන්ශන් ආඳසු ශන්න 

ිදදු න මුද්ල ශනොශයි. වනහධහය ක්රභඹට අපි න්න ණඹලින් 

ිලහර ශොටක් අඳට ඳරිතයහඹක් - grant එක් - වළටිඹටයි 

රළශඵන්ශන්. ශේ වශඹෝඹ අඳට ලින් රළබුශේ නළවළ.  

දළන් ඵරන්න, අපි ජහතයන්තයශේ ආශ්රඹ යන අඹ වුද 

කිඹරහ.  අඳ චීනඹ දහත් අභත  යරහ නළවළශන්. චීනඹ 

දහත් අපි අභත යන්ශන් නළවළ. චීනඹ අශක රයහණ 

මිත්රශඹක්. චීනඹ ශවො හරශේත් අපිත් එක් හිටිඹහ; නය 

හරශේත් අ පිත් එක් හිටිඹහ. ජනහධිඳතිතුභහ චීනඹට ගිඹ 

අසථහශේදී එතුභහ ශඵොශවොභ ඉවශ භ්ටටමින් පිළිත්තහ. 

අභළතිතුභහ චීනඹට ගිඹ අසථහශේදී ශඵොශවොභ ඉවශ භ්ටටමින් 

පිළිත්තහ. ශඟදීභ ජනහධිඳතිතුභහට චීනඹට ඹන්න තත් 

ආයහධනඹක් රළබිරහ තිශඵනහ. එතුභහ ඒ යට්ලරට ගිහි්ලරහ 

ිේ එන්ශන් නළවළ. ිලහර මුද්ල ේබහයඹක් අයශන තභයි 

එතුභහ නළතත් අශක යටට එන්ශන්.  

ජඳහනශේ ඳළති G7 මුළුට වබහගී ශන්න කිඹහ එතුභහට 

ආයහධනඹක් රළබුණහ. එතුභහ ජඳහනඹට ගිහි්ලරහ හිස අතින් ආශේ 

නළවළ ශන්. එතුභහ ිලහර ේඩහඹභක් භඟ ිලහර ිඹදභක් 

දයරහ ඒ මුළුට වබහගී වුණත් ශභොක්ත් අයශන එන්ශන් 

නළති ශනොශයිශන් අශක යටට ආශේ. ජඳහන  යජශඹන් ිලහර 

මුදරක් එතුභහට දුන්නහ. ජඳහනශඹන් ඳභණක් ඇශභරිහනු 

ශඩොරර් මිලිඹන 300ක් එතුභහට රඵහ දුන්නහ. ශේ හශේ ශද්්ල 

අයශන තභයි එතුභහ ආඳසු අශක යටට එන්ශන්.  

එතුභහ ජර්භිඹට හශේභ ඔසට්රිඹහට ගිහි්ලරහ හිස අතින් 

ආශේ නළවළ ශන්. එතුභහ අශක යටට ඇි්ලරහ භහඹක් ත වුශේ 

නළවළ, ජර්භිශඹනුයි, ඔස ට්රිඹහශනුයි ආශඹෝජන ේඩහඹේ 

රංහට ආහ. ඔවුන් අශක ඇභතිරුන් කීඳ ශදශනකු වමුශරහ 

හේඡහ ඳළළත්වහ. දළන් ඔවුන් අශක යශ්ට ආ ශඹෝජනඹ යන්න 

රළවළසති ශනහ. ශේ හශේ ිලහර වශඹෝඹක් ශරෝශේ 

අිකුත් යටලින් අඳට දළන් රළශඵන්න ඳටන්ශන තිශඵනහ. 

ශේ වශඹෝඹ ඔවුන් ිේභ රඵහ ශදන්න ශනොශයි 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ඉදිරිඳත්ශරහ ිදටින්ශන් කිඹන හයණඹ නළත යක් භහ 

කිඹන්න ළභතියි. අපි ඹටත් ිජිත යටක් වළටිඹට ටයුතු යනහ 

කිඹරහ හිතරහ ශනොශයි ඔවුන් අඳට වශඹෝඹ රඵහ ශදන්න 

ඉදිරිඳත්ශරහ ිදටින්ශන්. ඇත්ත ලශඹන්භ  ිශේචන යන 

ඕනෆභ ශශනකුට අද පිළින්න ිදද්ධ ශනහ, අද  

ප්රජහතන්ත්රහදඹ ිලහර ලශඹන් ලක්තිභත් යන්න අපි 

භත්ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන හයණඹ. ඉදිරිශේදී තත් ශද්්ල  

යන්න තිශඵනහ. ඒහත් යන්න අපි ඵළඳී ඉන්නහ. ඒ හශේභ 

අද අශක යශ්ට තිශඵන්ශන් සහධීන නීති ඳද්ධතිඹක්.  

වුරුන් ශවෝ ශශනක් අත් අඩංගුට ත්තහභ ඇඳ ශදනහ. 

ඇඳ දුන්නහට ඳසශ  ඒ case එ ඉදිරිඹට ඹනහ. ශද්ලඳහරනභඹ 

ලශඹන් ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් නළවළ. අවරහට ඇඳ ශනොදී ඉන්න 

කිඹරහ අධියණඹට ඵරඳෆේ යන්න අඳට ඵළවළ, අපි යන්ශනත් 

නළවළ. භභ නේ ලශඹන් කිඹන්න ඹන්න ඕනෆ නළවළ.  

ඳසු ගිඹ දසරත් ශනොශඹකුත් අඹ අධියණඹට ඉදිරිඳත් 

යරහ තිබුණහ. යජඹක් වළටිඹට අපි ිශේචනඹ යන අඹ 

ේඵන්ධශඹන් වුත් සහධීන ටයුතු යරහ ඒ අඹට ඇඳ රඵහ 

දීරහ තිශඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඇත්ත ලශඹන්භ 

ඒ ටයුතු ජහතයන්තයඹ ිිදන් ළරකි්ලරට න්ශන් නළවළ කිඹරහ 

හිතන්න එඳහ. අඳට ිරුද්ධ ටයුතු ශ, අඳ ්ටටන්න ටයුතු 

ශ ෆභ යටභ තහනහඳති හර්ඹහර ශේ යට තුශ සථහපිත යරහ 

තිශඵනහ. ඒ අඹ ද ණශන් ශවෝ එශවභ නළත්නේ අලය 

ශරහට ඔවුන්ශේ අනුය්ලරට හර්තහ ඹනහ. 

ජනහධිඳතිතුභහ තභන්ශේ ඵරතර අඩු යන්න කිඹරහ තභන්ශේ 

අත්ින්භ ළබින්ට ඳත්රිහක් ඉදිරිඳත් ශහභ, ඒ හර්තහ ිශද්ල 

යටර අනුය්ලරට ගිඹහ. ශරෝශේ කිිදභ යට 

නහඹශඹක් යපු නළති ශදඹක් එතුභහ ශහ. ශශ්ර සාහධියණඹ 

තභයි කිේශේ, භවය ඵරතර ඉත් යන්න ඵළවළ කිඹරහ. "එතුභහ 

ජනතහ ිිදන් ඳත් යපු ශශනක් ිහ ඳහර්ලිශේන්තුශේ 

තුශනන් ශද ළභළත්තක් ිතයක් භදි, ජනභත ිචහයණඹටත් 

ඹන්න ඕනෆ" කිඹරහ ශශ්ර සාහධියණඹ කිේහ. අපි වළිදශයන 

ආහයඹ ව අපි ටයුතු යන ආහයඹ ිහ තභයි 

ජහතයන්තයශේ සුිශල  වශඹෝඹ අඳට රළශඵන්ශන්. ඒ ිහභ 

ළඩි හරඹක් ඹන්න ඉසශ්ලරහ මීට ඩහ ශවො ආර්ථි 

දියුණුක් අශක යට තුශ සථහපිත යන්න අඳට වළකිඹහ රළශඵයි 

කිඹරහ අඳට ිලසහඹක් තඵන්න පුළුන්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, අහන ලශඹන් ශභන්න ශේ 

හයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ. ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශනහ 

අඹත්, දිනන්න පුළුන් කිඹරහ හිතරහ ශනශභයි ශේ ශඹෝජනහ 

ශනහශේ කිඹරහ අඳ දන්නහ. භභ දළක්හ ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භන්ත්රීතුභහ ඳත්තශර්ට interview එක් ශදන ශරහශේ කිඹරහ 

තිශඵනහ, "අපි දිනන්න ඵරහශඳොශයොත්තුශන් ශනශභයි ඒ 

ඉදිරිඳත් ශශ " කිඹරහ. අද ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහට ඡන්දඹ 

න්න ශොට  ශඵොශවෝ දුයට අඳට තුශනන් ශදක් රළශඵන්න 

ඉඩඩ තිශඵනහ. ඒ භඟිනුත් ශරෝඹට ශවො ඳණිවුඩඹක් 

ඹන්න අඳට පුළුන්. ඒ ිහ තභයි ශේ ශඹෝජනහ ශනහ 

ිඳක්ශේ භන්ත්රීරුන්ට රු යත් අමුණුභ ඇභතිතුභහ සතුතිඹ 

ප්රහල ශශ .  

ඇත්ත ලශඹන්භ ඒහඵද්ධ ිඳක්ශේ භන්ත්රීතුභන්රහ අඳට 

උදේක් යරහ තිශඵන්ශන්. අශක ලක්තිඹ ඳළවළදිලි යරහ ශදන්න 

අඳට ශේදිහක් වදරහ දුන්නහ. අශක එතු වීභත් එක් අද 

ශඵොශවොභ ලක්තිභත් යජඹක් අපි බිහි ය තිශඵනහ. ශේ යජඹ 

්ටටන්න ඵළවළ. ශේ යජඹ මුළු හරඹ පුයහභ එට අත් ළ්ල 

ඵළශන ටයුතු යනහ. ශද්ලඳහරනඹ යන්න ශනශභයි අපි 

එතු ශරහ ිදටින්ශන්. යට ංර්ධනඹ යන්න, ශේ යශ්ට 

ජනතහ නඟහ ිදටුන්න තභයි අපි එතු ශරහ ඉන්ශන්. අපි අත් 

ළ්ල ඵළශන ශේ යශ්ට ජනතහ නඟහ ිදටුනහ හශේභ, 

ශඵොශවොභ දියුණු යටක් සථහපිත යන්න අපි ිදඹලු ශදනහභ 

ටයුතු යනහඹ කිඹන එත් ශේ අසථහශේ භතක් යමින්, 

ශේ ශඹෝජනහ ශන ඒභ ේඵන්ධශඹන් නළත තහක් 

ඔඵතුභන්රහට සතුතිඹ ප්රහල යමින් භශේ ථහ අන් 

යනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ. ඊට ප්රථභ වුරුන් 

ශවෝ රු භන්ත්රීයශඹක් මරහනඹ වහ රු එඩ්ඩ් 

ගුණශ ය භන්ත්රීතුභහශේ නභ ශඹෝජනහ යන්න. 
 

ගුණ ෙි ්දද ්ෙයිදගහස ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, "රු එඩ්ඩ් ගුණශ ය 

භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රශ්පනය ිශේන ලදි්ද  ්ංා ්ම්ෙත ිශය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුණව ගුණ ලකී ජයවර්ධන ෙහසතා මලා්නවය්ද ඉව්ව 
වුවය්ද  ගුණ එඩ්වඩ් ගුණව් කය ෙහසතා මලා්නාරූඪ ිශය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனய, ரண்தைறகு ட்ட் குயசக 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.    

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 

and  THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 

[අ.බහ. 2.44] 
 

ගුණ අනුය දි්ානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, මුද්ල අභහතයයඹහට එශයහි 

ඉදිරිඳත් ශොට තිශඵන ිලසහ බං ශඹෝජනහ පිළිඵ ශේ 

බහ තුශ දිවළරුණු ිහදශේදී එ ඳළත්තකින් ආේඩුශේ ශඳොදු 

ආර්ථි ප්රතිඳත්ති පිළිඵත්, යශ්ට ශද්ලඳහරනඹ පිළිඵත්, 

මුද්ල අභහතයයඹහශේ ිලසචිත රුණ පිළිඵත් හේඡහ ශරහ 

තිශඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ ිහ භශේ අදවස 

දළක්වීශේදී ශඳොදු ආර්ථිඹ පිළිඵත්, මුද්ල අභහතයයඹහශේ 

ක්රිඹහ රහඳඹ පිළිඵත්, ශද්ලඳහරනඹ පිළිඵත් රුණු 

ඉදිරිඳත් යන්න භභ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

භට ශඳය ථහ ශශ  (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ ඇභතිතුභහ 

ව භහින්ද භයිදංව ඇභතිතුභහයි. ඔඹ ඳළත්ශත් ිදට ශේ ශදශදනහ 

යපු ථහ - පුටු නේ ටික් ශනස ඇති - ඳසු ගිඹ අවුරුදු 

10ට ආන්න හරඹක් පුයහ අපි ඇහුහ. ඒ හරශේත් 

තමුන්නහන්ශ රහ යශ්ට ශෞබහය පිළිඵ, යශ්ට දීකතිභත් 

අනහතඹ පිළිඵ, භවහ ආර්ථි භෘද්ධිඹක් පිළිඵ ිිධ 

ප්රහලඹන් ශේ ඳහර්ලිශේන්තු තුශ ඉදිරිඳත් ශහ. අද 

තමුන්නහන්ශ රහ ඒ ඳට ශොස එදහ තමුන්නහන්ශ රහ ිිදන්භ 

ඉදිරිඳත් යන රද ශෞබහය, එදහ තමුන්නහන්ශ රහ ිිදන්භ 

ඉදිරිඳත් යන රද ආර්ථිශේ භවහ දීකතිභත් අනහතඹ ඳතුරු 

වන්න ඳටන් ශන තිශඵනහ. 
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[රු භහින්ද භයිදංව භවතහ] 
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දළන් අඳට ඒ ළන ශත්ශයනහ. අද තමුන්නහන්ශ රහ ශඳනී 

ිදටින රුණ තත් අවුරුදු කීඳඹකින් ශොයි ඳළත්තට වයහිද 

දන්ශන් නළවළ. ඒ තයභට, ඒ ඳළත්තට ශේ ඳළත්තට රුණු 

වයන්න පුළුන් භවත්රුන් ශදශදශනකු තභයි භට ලින් ථහ 

ශශ .  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ශභභ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහශේ ඳශමුළි රුණ ශර ඇතුශත් ශොට තිශඵනහ, 

2016 අඹ ළඹ ශ්ලනඹ ප්රරහඳඹක් ඵ. ඒ අඳට පුදුභඹට 

රුණක් ශනොශයි. ශභොද, ඳසු ගිඹ හරඹ පුයහට අඳ ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ දළපු වළභ අඹ ළඹ ශ්ලනඹක්භ ප්රරහඳඹක් 

ිතයයි. ඇත්තටභ ත්ශතොත්, 2016 අඹ ළඹ ශ්ලනඹ 

ප්රරහඳඹට අභතය, ශලෝහරහඳඹක්. ශභොද, ඵළරිභ, ණඹ 

ඵය, ඇති ශරහ තිශඵන අසීරුතහ ළි රුණු ිතයයි එයින් 

ඉදිරිඳත් ශශ . ඒ අඹ ළඹ ශ්ලනඹ ප්රරහඳශඹන්, ශලෝහරහඳඹ 

ඳළත්තට ගිඹහ ිතයයි. භහ එශවභ කිඹන්ශන් ශභොද?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, භහ ශඟ තිශඵනහ අඹ ළඹ 

ශ්ලන ප්රරහඳ ව ඉතිවහඹ පිළිඵ රුණු. 2014 අඹ ළඹ 

ශ්ලනඹ ඉදිරිඳත් යමින් එට මුද්ල අභහතය භහින්ද යහජඳක් 

භළතිතුභහ  කිඹනහ, ශ්රී රංහ රහපීඹ වදය ශක්න්ද්රසථහනඹක් 

ශර  ඉදිරිඹට ශන එනහ කිඹරහ.  2014 අඹ ළශේදි එතුභහ 

කිේහ, අශක යට ශරෝශේ වදය ශක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට ඳත් 

යනහ කිඹරහ. වළඵළයි වදය ශක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට ඳත් 

යනහ කිඹපු යශ්ට, ඒ අඹට අනීඳඹක් වුණහභ, ශනත් යටරට 

ශඵශවත් න්න ඹන්න ශන තත්ත්ඹක් තභයි ිර්භහණඹ ශරහ 

තිබුශේ. ඒ තභයි ඇත්ත ථහ. ඒ ිහ ඒ ථහ ප්රරහඳඹක්භ 

තභයි.  

භට භතයි, තු ිහ 50,000ක් වළදීභ පිළිඵ ශඹෝජනහක් 

එතුභහශේ ඒ අඹ ළඹ ශ්ලනශඹන් ඉදිරිඳත් ශ ඵ. එහි වන් 

න්ශන් ශභශවභයි.  

"... ඒ වහ ත්ටටු ිහ ක්රභඹට ිහ ඒ 50,000 ක් 

ඉදිකිරීභට ශඹෝජනහ යනහ."  

ශේහ, 2014 අඹ ළඹ ශ්ලනශේ තිබුණු ශඹෝජනහ. 2014 ය 

පුයහ ඔහුශේ ඳහරනඹක් තිබුණහ. නමුත් භහ දන්නහ ඳරිදි එදු තු 

ිහඹක්ත් වදහ තිබුශේ නළවළ. ඒ ිහ ඒ ථහත් -අඹ ළඹ 

ශ්ලනඹ- ප්රරහඳඹක්භ තභයි.  

එතුභහ රුණු ඉදිරිඳත් ශහ, හ දභන රද ර්භහන්තලහරහ 

නළත ිෘත කිරීභ ළන. දශ ලශඹන් එළි ර්භහන්තලහරහ 30 

ිදට 40 දක්හ ණනක් ඹළි ිෘත කිරීභ භඟින් එභ ප්රශද්ලර 

රැකිඹහ දදවක් වදන ඵ  කිේහ. නමුත් භහ දන්ශන් නළවළ, 

ිෘත යපු ර්භහන්තලහරහක් ළන. ඇඹිලිපිටිශේ එක් ිෘත 

ශහ. ඒ ඉඩේ ටිත් ඵළංකුට තිඹරහ ඒ ආශඹෝජඹහ ඳළනරහ 

ගිඹහ. දළනුත් ඇඹිලිපිටිශේ ර්භහන්තලහරහ වරහ. ඉතින්, ඒ අඹ 

ළඹ ශ්ලන ප්රරහඳභ තභයි. ඒ හශේභ කිේහ, අඩු යප්රහද හිත 

ඳහ්ලර දරුන් වහ ආවහය ශේරක් රඵහ දීශේ ළඩ 

පිළිශශක් ළන. නමුත් භහ දන්ශන් නළවළ, ඒ ආවහය ශේර ශභොන 

ඳහරටද රළබුශේ කිඹරහ.  

ඊශඟට, තත් ශදඹක් කිේහ. එඹ ළදත්භ එක්.   

"සුනහමි යනඹ වහ උතුරු වහ නළ ශඟනහිය අර්බුදඹ 

ශව තුශන් ශදභේපිඹන් අහිමි ව ෆභ දරුකු වහභ 'ශශනව' 

ඵළංකු ගිණුභක් ආයේබ යනු ඇත."  

භවජන ඵළංකු ශවෝ රංහ ඵළංකු ඳත්හශන ඹනු රඵන 

එළි ගිණුේර ෆභ භටභ රුපිඹ්ල 1,500 ඵළගින් දභනහ 

කිේහ. ඒ කිඹන්ශන්, සුනහමිශඹන් යනඹට රක් ව, යුද්ධශඹන් 

යනඹට රක් ව ඳළතිර දරුන්ට "ශශනව" නමින් ගිණුභක් 

ආයේබ යරහ, එඹට වළභ භහඹභ රුපිඹ්ල 1,500ක් දභනහ 

කිඹන එයි. භහ දන්ශන් නළවළ ඒට ශභොක්ද වුශේ කිඹරහ. ඒ 

ිහ ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහශේ ඳශමුළි රුණ ශර 

තිශඵන, 2016 අඹ ළඹ ශ්ලනඹ ප්රරහඳඹක්ඹ කිඹන එ ශේ අඹ 

ළඹ ශ්ලනශඹන් ිතයක් ශනොශයි ඔකපු න්ශන්. ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුට ඳසු ගිඹ හරඹ පුයහට ඉදිරිඳත් යපු අඹ ළඹ 

ශ්ලන ප්රරහඳ ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ ිහ, 2016 අඹ 

ළඹ ශ්ලනඹ ප්රරහඳඹක් ඵට ඳත්වීභ කිඹන එ අඳට අරුභ 

පුදුභ රුණක් ශනොශයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඇත්තටභ, 2016 අඹ ළඹ 

ශ්ලනශේ තිශඵන්ශන් ප්රරහඳඹට ඩහ ශනස ථහක්. ඒ 

ප්රධහන රුණ තභයි, ිලසචිත අඹ ළඹ ශ්ලනඹක් ශනොභළතිභ. 

අන්න ඒයි ප්රලසනඹ. භහ දළනන්න ළභළතියි, ඒ අඹ ළඹ 

ශ්ලනඹ කුභක්ද කිඹරහ. යි රුණහනහඹ අභහතයයඹහ, 

ආදහඹේ උඳඹහන්නහ ආහයඹත්, ඒහ ිඹදේ යන ආහයඹත් 

පිළිඵ ඳසු ගිඹ ශනොළේඵර් භහශේ ඳහර්ලිශේන්තුට අඹ ළඹ 

හර්තහක් ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ හ ර්තහට තභයි ඳහර්ලිශේන්තු 

භන්ත්රීරුන්ශේ තුශනක් ශදශක් ඡන්දඹක් රඵහ දුන්ශන්. ඒ 

හර්තහ අනු ආදහඹේ රඵහ න්නහ ආහයඹ ඳළවළදිලි ශහ. 

නමුත් අඹ ළඹ ිහදඹ අන් න ශොට, ආදහඹේ රඵහන්නහ 

ආහය ණනහක් කඳහදුට රක් ශරහ, ඇත්ත ආදහඹභ 

ශභොක්ද කිඹහ දන්ශන් නළති තත්ත්ඹක් ඇති වුණහ. ඒ හශේභ, 

ඳසු ගිඹ භළයි භහශේ ශදන දහ ිදට නළත ඵදු ප්රභහණඹක් ඳනනු 

රළබුහ. එදහ අඹ ළඹ ශ්ලනඹ ඉදිරිඳත් යන ශොට ආදහඹේ 

පිළිඵ ඉදිරිඳත් යන රද හර්තහට මුළුභින් ඳටවළි, භළයි 

භහශේ ශදන දහ ිදට ඵරඳහන ඳරිදි නළත ආදහඹේ හර්තහක් 

ඉදිරිඳත් ශහ.  

ඊශේ ශඳශර්දහ තත් එක් දළේභහ, හවනරට තත් ඵදු 

වරහ. ඒ ිහ ඇත්තටභ ත්ශතොත් ශරහ තිශඵන්ශන් 

ශභොක්ද? ශන දහ අඹ ළඹ ශ්ලන ප්රරහඳඹක් ඵට ඳත් 

ශනහ. ශේ ළශර් ිදදු වී තිශඵන ශද් තභයි, ප්රරහඳඹක් ඵට ඳත් 

ශන්නත් අඹ ළඹ ශ්ලනඹක් නළතිභ. ශේ තභයි 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ කිඹන්න තිශඵන ඇත්ත. එයින් ශඳන්නුේ 

යන්ශන් අන් යක් ශනො, අශක යට දිගු හරඹක් තිසශ  

අනුභනඹ යමින් තිශඵන ආර්ථි ප්රතිඳත්තිශේ ගිලී ඇති 

තයභයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ශේ ිලසහ බංශේ ශදන 

රුණ වළටිඹට ශඳන්නුේ ය තිශඵන්ශන්, හර් ආර්ථි 

ක්ශ ත්රශේ ඇති වී තිශඵන අර්බුදඹයි. එඹ යර නළවළ තභයි. 

හර් ආර්ථි ක්ශ ත්රශේ ඇතිවී තිශඵන ළටලු ඳසු ගිඹ හරඹ 

පුයහට ඳළතුණහ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි. අශක යට 

සුිශල  ව ණඹ අර්බුදඹ ශළිරහ ිදටිනහ.  

අඹ ළඹ ශ්ලනඹ ඉදිරිඳත් යන ශරහශේ මුද්ල 

අභහතයතුභහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට කිේහ, මුළු ණඹ ප්රභහණඹ 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 8,475යි කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන් රුපිඹ්ල ශෝටි 

8,47,500ක්. ඒ තභයි ඳසු ගිඹ ශනොළේඵර් භහශේ ශනහපු අඹ 

ළඹ ශ්ලනශඹන් කිේශේ. වළඵළයි, ශනොළේඵර් භහශේ ශනහපු 

අඹ ළඹ ශ්ලනශඹන් ඳසු, ඳසු ගිඹ භහර්තු භහශේ 

අග්රහභහතයයඹහ  ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට කිේහ, ''නළවළ, අපි ශොඹහ 

ශනොන්නහ රද තත් ණඹ මුද්ල තිශඵනහ, ඒ ණඹ මුදර රුපිඹ්ල 

බිලිඹන 1,042යි.'' කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන් රුපිඹ්ල ශෝටි 

1,42,000ක්.   

ආේඩුශේ අග්රහභහතයයඹහට ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට කිඹන්න 

ිදද්ධ ශරහ තිශඵනහ, ශනොළේඵර් භහශඹන් ඳසශ  තත් 

රුපිඹ්ල ශෝටි 1,42,000 ණඹ මුදරක් ශොඹහ ත්තහඹ කිඹරහ. 

749 750 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ඒශන් ශඳන්නුේ යනහ, ශේ ණඹ අර්බුදශේ තයභ. ඒ 

ශභොශවොශත්දී අපි අග්රහභහතයයඹහශන් ිභස ආහයඹට 

ඇත්තටභ ශේ ණඹ මුදරත් තිශඵන්ශන් ඇත්ත ණඹ මුදරක් 

ිධිඹටද දන්ශන් නළවළ.  දළන් අඳ වමුශේ යහජයඹක් තිශඵනහ. අඳ 

විත් න යටක් තිශඵනහ.   ශරෝඹට ශොේචය ණඹද කිඹරහ 

දන්ශන් නළති යටක් තිශඵනහ. ආේඩුට ශොේචය ණඹ 

ප්රභහණඹක් තිශඵනහද කිඹරහ දන්ශන් නළති යහජයඹක් තිශඵනහ. 

අග්රහභහතයයඹහ කිඹනහ, ශේ ණඹ ප්රභහණඹ ආන්න ලශඹන් 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 10,500 දක්හ, රුපිඹ්ල ශෝටි 10,50,000 දක්හ 

ඉවශට ඹහ වළකිඹ කිඹරහ. ඒ හර් ආර්ථි දත්තර ිලහර 

අර්බුදඹක් තභයි. ණඹ ප්රභහණඹ, ඒ හශේභ ණඹ  ප්රභහණඹ දන්ශන් 

නළතිභ ිලහර අර්බුදඹක් ශනොශයිද?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ ිතයක් ශනොශයි. ඳසු ගිඹ 

හරඹ පුයහටභ අපි උඳඹහ න්නහ රද ආදහඹභ හිරේ ශශ  

ශභොක් ශනුශන්ද? 2012 ශර් යජඹ උඳඹහ න්නහ රද මුළු 

ආදහඹභ  රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,052යි. ඒ කිඹන්ශන් රුපිඹ්ල ශෝටි 

1,52,000යි. රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,052ක් උඳඹහ න්නශොට, 

අයශන තිශඵන ණඹ ශඳොලිඹ ව හරිඹ වළටිඹට රුපිඹ්ල 

බිලිඹන 1,017ක් ශන්න ආේඩුට ිදද්ධ ශනහ. මුළු ආදහඹභ 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,052යි. ණඹ ශඳොලිඹ ව හරිඹ වළටිඹට 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,017ශන්න ිදද්ධ ශනහ. යජඹට ඉතිරි 

න්ශන් රුපිඹ්ල බිලිඹන 35යි. ඒ මුදර තමුන්නහන්ශ රහට හවන 

ශේන්නත් භදි. ඒයි ඇත්ත ථහ. 

ඒ ිතයක් ශනොශයි. 2013 ශර් ආේඩුශේ මුළු ආදහඹභ 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,137යි. යජඹ උඳඹහ න්නහ රද මුළු ආදහඹභ 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 1.137යි. වළඵළයි, ඒ ශර් යජඹට ණඹ ශඳොලිඹ 

ව හරිඹ ශවීභට අලය ශනහ රුපිඹ්ල බිලිඹන 1.162ක්. 

ආේඩු උඳඹහ න්නහ ආදහඹභ රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,137ක් ශන 

ශොට, ආේඩුශේ  ණඹ ශඳොලිඹ ව හරිඹ වළටිඹට ශන්න 

ිදද්ධ ශනහ රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,162ක්.  ඒ කිඹන්ශන් ශභොක්ද? 

ඒශන් කිඹන්ශන් උඳඹහ න්නහ මුද්ල ණඹ ශඳොලිඹ ව හරිඹ 

ශන්න ප්රභහණඹ ප්රභහණත් නළවළ කිඹන එයි. ඒ ණඹ ශඳොලිඹ 

ව හරිඹ ශන්නත් අලුතින් රුපිඹ්ල බිලිඹන 25ක් ණඹට 

න්න ශනහ. ශේ ළන ්ලඳනහ ය ඵරන්න.  

ඒ ිතයක් ශනොශයි. 2014 ශර් ආේඩුශේ මුළු ආදහඹභ 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,254ක් ශනශොට, ණඹ ශඳොලිඹ ව හරිඹ 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,052යි. ඒ ිහ ශභොක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? 

ශේ ඳක් ශදභ ශදඳළත්ශත් ිදට - ිශට ශන්ද, ිශට 

එක්ද, ිශට ඒ ඳළත්ශතන් ශේ ඳළත්තට පුද්රඹන් අයශනද, 

තත් ිශට ශේ ඳළත්ශතන් අශනක් ඳළත්තට පුද්රඹන් 

අයශනද- අනුභනඹ යන රද ආර්ථි ප්රතිඳත්ති තුළින්  අවුරුදු 

68ක් ශේ යට ඳහරනඹ ශහ. 1950 නශොට ශරෝඹට 

ලතඹක්ත් ණඹ නළති තිබුණු යටක්, 2015 න ිට 

තමුන්නහන්ශ රහ  රුපිඹ්ල ශෝටි 10, 50,000 ණඹ යටක් ඵට 

ඳත් ය තිශඵනහ. ඒ ිතයක් ශනොශයි, මුළු යහජය ආදහඹශභන් 

යශ්ට ණඹ හරිඹ  ශහ න්න ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත් ය 

තිශඵනහ. ශේ තත්ත්ඹ හභහනය ශශශ යහඳහයඹට 

වුශණොත් ශභොක්ද ශන්ශන්,  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි? 

තභන් උඳඹහ න්නහ මුළු ආදහඹභ ඵළංකු ශඳොලිඹ ව හරිඹ 

ශන්න ප්රභහණත් නළත්නේ ශභොද ශන්ශන්? ික් තුශ 

ශේ තත්ත්ඹ ඇති වුශණොත් ශභොද ශන්ශන්? තභන් භහඹදී  

උඳඹහ න්නහ මුළු ආදහඹභ ඒ භහශේ ණඹ ශඳොලිඹ ව හරිඹ 

ශවීභට ප්රභහණත් නළත්නේ ඒ යහජයඹන්ට, ඒ ිහරට, ඒ 

යහඳහයරට කිඹන්ශන් ඵංශොශරොත් ශරහ කිඹරහයි.   

තමුන්නහන්ශ රහ අවුරුදු 68ක් තිසශ  ශේ යට  ඳහරනඹ යරහ  

යපු ශද් තභයි, ශේ යට ඵංශොශරොත්බහඹට ශන ගිඹ එ. 

ඒ තභයි ශේ ණඹ අර්බුදඹ ිහ හර් ආර්ථි ක්ශ ත්රශේ අද 

ඇති වී තිශඵන ප්රධහනභ ළටලු.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ ිතයක් ශනොශයි. ශේ 

ශඹෝජනහශේ තිශඵන තිශඵන තුන්ළි රුණ වළටිඹට රුපිඹර 

අප්රභහණ වීභ වන් යනහ. ඔේ, රුපිඹර දිගින් දිටභ 

අප්රභහණ ශමින් තිශඵනහ. ඒට ප්රධහන ශව තු ඵට ඳත් වී 

තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? අද අශක ආනඹන ිඹදභ ව අඳනඹන 

ආදහඹභ අතය ළටලුක් භතු වී තිශඵනහ. අශක ආනඹනඹ ිලහර 

ශර ඉවශ ගිහින් තිශඵනහ. ඊට හශකක් අශක අඳනඹන 

ඉවශ ගිහි්ලරහ නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, උදහවයණඹක් වළටිඹට 

ත්ශතොත්, 2012 ශර් පිටයටින් බහේඩ ආනඹන කිරීභ 

ශනුශන් අඳට ශඩොරර් දරක්   20,268ක් ළඹ වුණහ. වළඵළයි, 

අපි පිට යටට බහේඩ ිකිණීශභන් රළශඵන්ශන් රුපිඹ්ල මිලිඹන 

10,559යි. ඒ කිඹන්ශන් ශභොක්ද? යවුේ අඹ වළටිඹට කිේශොත්,  

රුපිඹ්ල මිලිඹන 10,000  බහේඩ  ිකිණුත්, අශක යටට බහේඩ 

ශන්න්න රුපිඹ්ල මිලිඹන 20,000ක් ඕනෆ ශනහ.  

ිදඹඹට 100 ශශශ ඳයතයඹක් තිශඵන යටක් ශේ. ශේ 

යට ඉදිරිඹට ඹන්ශන් ශොශවොභද කිඹහ ්ලඳනහ ය ඵරන්න. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, 2012 ශර් බහේඩ 

ආනඹනඹ කිරීභ වහ ආන්න ලශඹන් -භහ යවුේ අඹ 

කිඹන්නේ.- ශඩොරර් බිලිඹන 19ක් ළඹ ශරහ තිශඵනහ. වළඵළයි 

පිට යටට බහේඩ ිකුණහ රළබුශේ ශඩොරර් බිලිඹන 9යි. ශඩොරර් 

බිලිඹන 19ක් අලය න ශොට බහේඩ ිකුණහ රළශඵන්ශන් 

ශඩොරර් බිලිඹන 9යි. 2013 ශර් ශඩොරර් බිලිඹන 18 බහේඩ 

අපි ශන්හ තිශඵනහ. වළඵළයි බහේඩ ිකුණහ අඳට රළශඵන්ශන් 

ශඩොරර් බිලිඹන 10යි. ඒ කිඹන්ශන් ශභොක්ද? 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි,  ආනඹන ිඹදභත්, අඳනඹන 

ආදහඹභත් අතය ශන ආන්න ලශඹන් ත්ශතොත් ශදගුණඹක් 

ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. අඳනඹන ආදහඹභ හශේ ශදගුණඹ 

ශඩොරර් අඳට ඕනෆ නහ, බහේඩ ආනඹනඹ යන්න. ඒ ිහ 

ශඩොරයඹ වහ තිශඵන ඉ්ලලුභට ශභොද න්ශන්? ශඩොරයඹ 

වහ තිශඵන ඉ්ලලුභ ළඩි නහ. ශඩොරර් ශෝටි 2,000ක් අඳට 

අලය නහ, බහේඩ ශන්න්න. වළඵළයි බහේඩ ිකුණහ අඳට 

රළශඵන්ශන් ශඩොරර් ශෝටි 1,000යි. ඒ ිහ ශඩොරයඹ වහ 

තිශඵන ඉ්ලලුභ ළඩි නහ. වළඵළයි අඳට ඳඹහ තිශඵන්ශන් 

ශඩොරර් ශෝටි 1,000යි. ඒ ිහ ශක්න්නභ ඵළරි ිධිඹට 

ශඩොරයශේ අඹ ඉවශ ඹනහ. ශඩොරයශේ අඹ ඉවශ ඹන එ 

ශක්න්න තමුන්නහන්ශ රහ ශතෝයහ ත් උඳක්රභඹ ශභොක්ද? 

තභන් තු තිබුණු ංචිතශේ ශඩොරර් ශශශ ශඳොශට මුදහ වළරීභ 

ිතයයි  ශශ .  

අග්රහභහතයතුභහ කිේහ, "ශේ අවුරුද්ශද් අ බහඹ න ශොට 

රුපිඹර ිදවශ  ඳහ ශන්න වරිනහ. බඹ ශන්න ශදඹක් නළවළ, 

අපි ලක්තිභත් ආර්ථිඹක් වදනහ"යි කිඹරහ. ඒ අතයඹක්. 

ඒ ශන්ශන් නළවළ. දළනුත් ශඩොරයඹ රුපිඹ්ල 147 තුශ යහ 

ශන තිශඵන්ශන්, අඳ තු තිශඵන ිශද්ල ංචිත ඳසු ගිඹ භළයි 

භහඹ න ශොට -ඳසු ගිඹ භහ 5 ඇතුශත- ශඩොරර් බිලිඹන 

1.5ක් -ශඩොරර් ශෝටි 150ක්- ශ්රී රංහ භව ඵළංකුශන් එළිඹට 

දළමීභ ිහයි. එශ  කිරීභ ිහ තභයි ශඩොරයශේ අඹ රුපිඹ්ල 

147ක් තුශ යහ ශන තිශඵන්ශන්. ඒ කිඹන්ශන් ශභොක්ද?  

අශක ආනඹන ව අඳනඹන අතය ිලහර ළටුභක් භතු වී 

තිශඵනහ. තමුන්නහන්ශ රහ වදපු ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹ ශභොක්ද? 
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, අශක යටට අවුරුද්දට කිරි පිටි 

ව කිරි පිටි ආශ්රිත ිසඳහදන ආනඹනඹ කිරීභ වහ ශඩොරර් 

ශෝටි 34ක් ළඹ නහ. අවුරුද්දට සීි ආනඹනඹ කිරීභ වහ 

ශඩොරර් ශෝටි 25ක් ළඹ නහ. අවුරුද්දට මිරිස ආනඹනඹ 

කිරීභ වහ ශඩොරර් ශෝටි 6ක් ළඹ නහ. අවුරුද්දට ලනු 

ආනඹනඹ කිරීභ වහ ශඩොරර් ශෝටි වතයවභහයක් ළඹ නහ. 

අවුරුද්දට මුං ඇට ආනඹනඹ කිරීභ වහ ශඩොරර් රක් 70ක් 

ළඹ නහ. ශඩොරර් රක් 70 මුං ඇට ශන්නහ නේ, ශඩොරර් 

ශෝටි 6 මිරිස ශන්නහ නේ, ශඩොරර් ශෝටි වතයවභහය 

ලනු ශන්නහ නේ, ශඩොරර් ශෝටි 25 සීි ශන්නහ නේ,  

ශඩොරර් ශෝටි 34 කිරි ව කිරි ආශ්රිත ිසඳහදන ශන්නහ 

නේ තමුන්නහන්ශ රහ වදපු යට ශභොක්ද? අපි අවන්ශන් ඒයි. 

සීි ටි වදහ න්න ඵළරි යටක්, කිරි ටි වදහ න්න ඵළරි යටක්  

තිශඵන්ශන්.  මිරිස, ලනු, මුං ඇට, වුපි ළි කිිදභ බහේඩඹක් 

ිසඳහදනඹ යන්ශන් නළති යටක් වළදුහ. ශේ අර්බුදඹ තභයි අද 

ශඩොරයඹ වයවහ ප්රහලඹට ඳත් ශමින් තිශඵන්ශන්. ශඩොරයඹට 

හශකක් රුපිඹර ශේශඹන් ඩහ ළටීභ, ශේ අනුභනඹ යන 

රද ආර්ථි ප්රතිඳත්තිශේ ප්රතිපරඹක්; අිහර්ඹ ප්රතිපරඹක්. 

ිසඳහදනඹ ඩහ ්ටටරහ, ආනඹන භත ඳභණක් ඳදනේ වුණු 

ආර්ථිඹක් වදරහ, පිට යටින් බහේඩ ශන්වීභ අඳනඹන ශශශ 

ශඳොශ වළකිී භ වයවහ ිදද්ධ න එ අිහර්ඹයි. ශඩොරයඹ 

තදුයටත් ඩහ ළශටන එ අිහර්ඹ හධඹක්. ශේ වහ එක් 

එක් අඹශේ ශඳෞද්ලි දුඵරතහ ඹේ ප්රභහණඹට දහඹ ශරහ 

තිශඵනහ. ශ්රී රංහ භව ඵළංකු තභන් තු තිශඵන ංචිත 

ශශශ ශඳොශට දභන්ශන් නළත්නේ ශේ ශඳොදු අර්බුදඹ වති 

ලශඹන් ශඩොරයඹ තත් අප්රභහණඹ යනහ. ඒ ිහ හර් 

ආර්ථි ක්ශ ත්රශේ ආනඹන අඳනඹන ශශශ ශඳොශශ  අර්බුදඹක් 

තිශඵනහ. ඒ අපි පිළින්න ඕනෆ. 

 ඊශඟට, ප්රධහන ලශඹන් යහජය ආදහඹභ ළන කිඹන්න ඕනෆ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, එන්න-එන්නභ ශභොක්ද ිදද්ධ 

ශමින් තිශඵන්ශන්? යහජය ආදහඹභ අඩු ශමින් තිශඵනහ. 2010 

ය න ශොට දශ ජහති ිසඳහදිතශේ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට 

යහජය ආදහඹභ ිදඹඹට 13ක් ලශඹන් තිබුණහ. 2011 ය න 

ශොට දශ ජහති ිසඳහදිතශේ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට යහජය ආදහඹභ 

ිදඹඹට  13.6 දක්හ ඉවශ ගිඹහ. වළඵළයි 2012 ය න ශොට 

ශභොක්ද වුශේ? 2012 ය න ශොට දශ ජහති ිසඳහදිතශේ 

ප්රතිලතඹක් වළටිඹට යහජය ආදහඹභ ිදඹඹට 12.2 දක්හ අඩු වුණහ. 

2013 ය න ශොට දශ ජහති ිසඳහදිතශේ ප්රතිලතඹක් 

වළටිඹට යහජය ආදහඹභ ිදඹඹට 12 දක්හ අඩු වුණහ. 2014 ය 

න ශොට දශ ජහති ිසඳහදිතශේ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට යහජය 

ආදහඹභ ිදඹඹට 11.7 දක්හ අඩු වුණහ. 2015 ය න ශොට දශ 

ජහති ිසඳහදිතශේ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට යහජය ආදහඹභ ිදඹඹට 

11.6 දක්හ අඩු වුණහ. ඳසු ගිඹ අවුරුදු 6 තුශභ දශ ජහති 

ිසඳහදිතශේ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට යහජය ආදහඹභ ක්රභහනුකර 

ඳවශ ඵළ තිශඵනහ.  

යහජය ආදහඹභ ඳවශ ඵහින්ශන් ඇයි? එඹට ප්රධහන ශව තු 

ශභොක්ද? යශ්ට ආර්ථිඹ ංයණඹ න්ශන් ඉතහ සීමිත 

ප්රභහණඹක් ඇතුශශ යි. ඵළංකු ඳද්ධතිඹ, මරය ආඹතන, 

ඉන්ෂුයන්ස භහේ, ලීිදං භහේ, ශ හ ඳඹන භහේ වයවහ 

තභයි ආර්ථිඹ ංචයණඹ න්ශන්. ංචයණඹ න ආර්ථිශඹන් 

මීට ඩහ ආදහඹභක් උඳඹහ න්න ඵළවළ. ඒ ඇයි? අපි අශක යශ්ට 

ආර්ථිඹ ිසඳහදනඹ ඳළත්තට ශඹොමු ශශ  නළවළ.  

තමුන්නහන්ශ රහ දිටභ හර් භහේ ළන කිඹනහ. දළන් 

අලුතින් කිඹන්න ඳටන් ශන තිශඵනහ, වේඵන්ශතොට යහඹ 

ආශ්රිත ර්භහන්තලහරහ පිළිඵ. ඒහ ඉදිරිශේදී ිදද්ධ න ශද්්ල.  

වළඵළයි ශභශතක් ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? ශභශතක් ිදදු 

වී තිශඵන ශදඹ තභයි, ර්භහන්ත ඳද්ධතිඹ ඩහ ළටී තිබීභ.  අපි 

ර්භහන්තඹක් ආයේබ යනහ නේ, ඒශන් දරුන්ට රැකිඹහ 

ඇති ශනහ, ඒ ර්භහන්තලහරහ රහබඹක් රඵනහ, රහබඹට 

ඵද්දක් ළහුහට ඳසශ   ආේඩුට ආදහඹභක් එනහ. වළඵළයි 

ශභොක්ද අලුශතන් ඇති වී තිශඵන  ර්භන්තලහරහ?  ශභොක්ද 

අලුශතන් ඇති වී තිශඵන ිසඳහදනඹ? ශභොක්ද අලුශතන් 

ඇතිශේච ක්ශ ත්රඹ? කිිදභ ක්ශ ත්රඹක් අලුශතන් ර්ධනඹ 

ශනොවී  යහජය ආදහඹභ ළඩි ය න්නට ඵළවළ.   

යහජය ආදහඹභ අඩු වීශේ ළටලු යර  නළවළ. ිදඹඹට 13.6 ිදට  

ිදඹඹට 11.7 දක්හ යහජය ආදහඹභ අඩු ශරහ තිශඵනහ.-  2011 

ර්ශේදී ිදඹඹට  13.6 ක් ව  යහජය ආදහඹභ  2014 ර්ඹ 

ශනශොට  ිදඹඹට 11.7 දක්හ අඩුශරහ තිශඵනහ.  2015 

ර්ඹ නිට එඹ ිදඹඹට 11.6 දක්හ ඳවශ ඵළ තිශඵනහ. ශේ 

යහජය ආදහඹභ අඩුවීශේ ළටලුට හරහන්තයඹක් තිසශ  

තමුන්නහන්ශ රහ ිඳුේ ශොඹහ ළනීභට අභත් ශරහ 

තිශඵනහ.  එභ ිහ භභ පිළින්නහ, ශේ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහශේ  තිශඵන තුන්න රුණ ර් ආර්ථි ක්ශ ත්රශේ 

ඇති වී තිශඵන ළටලු ඵ.  

වතයළි  රුණ  තභයි, ණඹ ක්ශ ත්රශේ අඳට ඇති වී 

තිශඵන ිශ ධහත්භ තත්ත්ඹ. ශේ අරුභ පුදුභ ශදඹක්ද?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රිතුභි,  ශේ තයේ කුඩහ ආර්ථිඹක්  ශේ  

තයේ දළළන්ත ණඹ ඳංගු ඉන්න ශොට  ශේ යහජයඹට ඉතහභත් 

ශවො ණඹ ශවුේරුශක් වළටිඹට වතිඹක් ශදන්ශන් වුද? 

ඕනෆභ ඵළංකුට හධහයණ අයිතිඹක් තිශඵනහ. ඵළංකුක් 

ඳභණක් ශනොශයි, අපි හභහනය ඩඹට ගිඹත් ශඩ් මුදරහලිට 

අපි ළන "ශර්ටින්ස" තිශඵනහ. ඹේ ශශනකුට භහඹක් ණඹට 

ඵඩු දුන්ශනොත්, ඒ ශ නහට ශන්න පුළුන්ද කිඹරහ ශඩ් 

මුදරහලි දන්නහ,  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි.  ඕනෆ 

ශශනක් හට ශවෝ  ණඹක්  ශදනහ නේ ඒ  ණඹ ශදනහ ශනහ 

ළන   "ශර්ටින්"  එක් ඔළුශේ වදහ න්නහ. ශභඹහට ණඹ 

දුන්නහට භක් නළවළ  ආඳසු න්න පුළුන්,   වළඵළයි ශභඹහට  

ණඹ ශදන  එ අදහනේ, අඩුභ තයශේ ඉඩභක්ත්  ඇඳඹට තිඹහ 

න්න ඕනෆ කිඹරහ දන්නහ.  අඩුභ තයශේ යහජය ශ ඹන් 

ශදන්ශනක්ත්  ඇඳඹට අත්න් යහ න්නහ. ඇයි, එශවභ 

ශොන්ශද්ිද  එන්ශන්? එකිශනහ ට ණඹ ශවීශේ වළකිඹහ 

පිළිඵ ිර්ණහඹඹක්  ශරෝඹ පුයහ වළශදන එ හධහයණයි.  

ණඹ ශදන ආඹතන  ිේ යහජයඹන්ට ණඹ ශදන්ශන් නළවළ. 

ඔවුන්ශේ ණඹ දීශේ අයමුණු ශදක් තිශඵනහ.  

එක් තභයි,  ඳශමුශොටභ තභන් ශදන රද ණඹ  නළත අඹ 

ය ළනීභ.  තභන් ශදන රද ණඹ නළත අඹ ය න්න නේ,  ඒ 

ආර්ථිඹ  ලක්තිභත් ශරහ  තිශඵන්නට  ඕනෆ. ශදළි රුණ 

නේ,  ණඹ  දීභට අභතය  ශඳොලී ආදහඹභක්  උඳඹහ ළනීභ. ශේ 

අයමුශණන් තභයි ණඹ ශදන්ශන්. වළඵළයි ණඹ ශදන කිිද 

යහජයඹක්  නළත තභන්ට  ණඹ අඹ ය න්නට ඵළරි යහජයඹට  

ණඹ ශදන්න  උත්ව  යන්ශන් නළවළ.  අපිත්  එශවභ එක් 

ශහ.     

ග්රීිදශේ ආර්ථිඹ ඩහ ළශටනහ.  ශරෝශේ ඕනෆටත්  

ඩහ ආර්ථි දත්ත ශඳන්නුේ යමින් තිශඵනහ, ග්රීිදශේ 

ආර්ථිඹ ඩහ ළශටමින් තිශඵනහඹ කිඹරහ. යුශයෝඳහ ංභඹ 

තුශ හේඡහක් ිදදු වුණහ,  ග්රීිදශේ ණඹ අර්බුදඹ  මුළු යුශයෝඳඹ 

පුයහභ ඳළතිරීශේ අනතුයක් තිශඵනහ කිඹරහ. එළි භවහ 

හේඡහක් ිදදු ශමින් තිශඵන ශරහ, ආර්ථිඹ ඩහ 

ළශටමින් තිශඵන ග්රීිදශේ  අපි ගිහි්ලරහ ශඩොරර් මිලිඹන 152ක් 

්ලලි  දළේභහ. අද අඳට ඒ ්ලලි ිදඹ්ලර අහිමි ශරහ තිශඵනහ. 

ඔඹ ළි ආර්ථිඹ ඩහ ළශටමින් තිශඵන  යහජයඹන්ට ණඹ 

ශදන්නට නේ, ඩහ  ළශටන යහජයඹන්හි මුද්ල තළන්ඳත් යන්න 

නේ බ්යහ්ලරහ හශේ  භව ඵළංකු අධිඳතිරු ඉන්න ඕනෆ. එශවභ 
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අඹ හිටිශඹොත් ිතයයි ආර්ථිඹ ඩහ  ළශටන යහජයඹන්රට 

මුද්ල ශදන්ශන්.  අශක යශ්ට ආර්ථිඹ ඩහ ළශටමින් තිබුණහ.  

ිලහර ආර්ථි අර්බුදඹක් තිශඵනහ. ආර්ථි අර්බුදඹක් තිශඵන 

තළන ශවො ණඹ දර්ලඹක් නළවළ. ණඹ ශඳොලී හරිඹ 

ශන්න තභන්ශේ ආදහඹභ  ප්රභහණත් නළත්නේ, ණඹ ප්රභහණඹ 

දන්ශන් නළත්නේ, ණඹ වඳුනහශන නළත්නේ, ණඹ ප්රභහණඹ 

ඉක්භහ ගිහින් තිශඵනහ නේ ණඹ  ශදන්ශන් වුද? එභ ිහ 

ශරෝශේ ඒ අදහශ ආඹතන ිිදන්  යරහ තිශඵන  ශද් තභයි 

රංහ ණඹ දීශේ අදහනභ හිත යහජයඹක් ඵට ඳත් කිරීභ. 

ශේයි ිදද්ධ ශරහ තිශඵන්ශන්. එඹ පිළිත යුතු රුණක්. එඹ 

අවුරුද්දක්, භහ වඹක් ඇතුශත ශනොශයි. ශේ ඇති වී තිශඵන 

ණඹ අර්බුදඹ  දි ඇශදමින් තිබුණු භන් භශේ ශශය ඵට අද 

ඳත්ශරහ තිශඵනහ. ශේ ර් ආර්ථි   ක්ශ ත්රශේ භතු වී තිශඵන 

ළටලු  යර නළවළ.  දළන්  තිශඵන ප්රලසනඹ ශභොක්ද?  

අද අඳට අලය තිශඵන්ශන්, මුද්ල ඇභතියඹහට එශයහි 

ිලසහ බං ශඹෝජනහක් ශන එනහට ඩහ, ආේඩු ශශයහි 

ිලසහ බංඹක් ශන එනහට ඩහ, තමුන්නහන්ශ රහ 

ශදඳළත්තභ භහරුශන් භහරු ට අනුභනඹ යන රද ශේ  ආර්ථි 

ප්රතිඳත්තිඹට එශයහි ිලසහ බංඹක් ශන ඒභයි.  ශේ ළයදි 

ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹක්. ශභොක්ද ශේ ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹ තුළින්  

ශනළිත් දී  තිශඵන්ශන්? යට ණඹ  අර්බුදඹ ශවශහ තිශඵනහ  

නේ, ිසඳහදනඹ ඩහ ්ටටහ තිශඵනහ නේ, ආනඹන අඳනඹන 

ශශශ ශඳොශශ  ළටලුක් භතු ය තිශඵනහ නේ, රුපිඹර 

අප්රභහණඹ ශමින් තිශඵනහ නේ, පුද්රඹන්ශේ වින දර්ලඹ  

ඉවශ ඹන්ශන් නළති තිශඵනහ නේ, විත්වීභ පිළිඵ 

ළටලුට මුහුණ දී තිශඵනහ නේ, හභහනය ආර්ථිඹ තුශ 

ජනතහ ඵරහශඳොශයොත්තු න සථහයත්ඹ ඉටු යන්නට අභත් 

ශරහ තිශඵන යහජයඹක් වී තිශඵනහ  නේ ඒ ආර්ථි ප්රතිඳත්ති 

හධහයණද? ඒ ප්රතිඳත්ති වරිද? එභ ිහ අද අලය න්ශන්,  

අවුරුදු වළට අටක් තිසශ    තමුන්නහන්ශ රහ භහරුශන් භහරුට  

ඒ ඳළත්ශත් ිදට ථහ යමින්, ශේ ඳළත්ශත් ිදට ථහ යමින්  

අනුභනඹ යන රද ආර්ථි ප්රතිඳත්තිරට එශයහි ශේ යශ්ට 

ජනතහ ශන එන ිලසහ බංඹක්.  ඒ ශභතළින් ිදදු න්ශන් 

නළවළ. ශභතළින් වළභදහභත් තුශනන් ශදශක් ඡන්දශඹන් ේභත 

ය න්නහ; ඵහුතයශඹන් ේභත ය න්නහ. ඔඹ ළකි අපි 

ඕනෆ තයේ අහ තිශඵනහ. වළඵළයි හේඡහ තිශඵන්ශන් 

ශභතළන ශනොශයි, ශභතළින් එළිශේ.  එභ ිහ න ආර්ථි 

භහජ ක්රභඹක් ශනුශන්, ශේ අනුභනඹ යමින් තිශඵන 

ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹට එශයහි අද ශේ යශ්ට ජනතහශන්  

ිලසහ බංඹක් ඕනෆශරහ තිශඵනහ. ශේ අනුභනඹ යමින් 

තිශඵන ිනහලහරී ඵ ඔකපු ය තිශඵන ආර්ථි ක්රභඹට  

එශයහි   ිලසහ බංඹක් අද ශේ  යශ්ට ජනතහ ඉදිරිඳත් ශ 

යුතුයි.  ශේ අහර්ථ ආර්ථි භනක්.  

ශේ අහර්ථ ආර්ථි භන තභයි  ජනහරි භහශේ 8ළිදහ 

ර්තභහන ආේඩු ශොඩ නඟන්න ශව තු හධ වුශේ. ඒ 

තභයි ප්රධහන හධඹ. ආර්ථිශේ ඇති වී තිබුණු අර්බුදඹ, 

ප්රජහතන්ත්රහදශේ භතු වී තිබුණු ළටලු, ංචහ, දණඹ, නහසතිඹ 

ප්රධහන හධඹන් ඵට ඳත් වුණහ, තමුන්නහන්ශ රහශේ ආේඩු 

ශොඩ නඟන්නට. අඳ එඹ ශවොන්න් ශත්රුේ න්නට ඕනෆ, 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි.  

අපි දන්නහ, මීට ලින් අශක යශ්ට ආේඩු වළදුශේ 

ශොශවොභද කිඹරහ. 1977දීයි  ශේ.ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහශේ 

ආේඩු වළදුශේ. එට තිබුණු ිදරිභහශෝ ඵේඩහයනහඹ 

භළතිිඹශේ ආේඩුට එශයහි 1975දී තභන්ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ අසුශනන් ඉත් ශරහ, ඒ දීර්ක ය ළනීභට 

එශයහි ඳහ භන් ගිහින්, ජනතහ ංිධහනඹ යරහ, ආන ඵර 

භේඩර ශොඩ නඟරහ, ලහහ මිති ශොඩනඟරහ, භවහ 

ජනප්රහවඹක් එක් රැස යරහ තභයි, 1977දී එට තිබුණු  

ිදරිභහශෝ ඵේඩහයනහඹ භළතිිඹශේ ආේඩු බි ළ්ටටුශේ.  

1994 එක්ත් ජහති ඳක් ආේඩු බි ළටුණහ, 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි. ඒ ආේඩු ශේ යශ්ට 60,000ට 

ආන්න ප්රභහණඹක් ජනතහ කහතනඹ යරහ, ප්රජහතන්ත්රහදඹ 

අවුයරහ, ඒට එශයහි ප්රජහතන්ත්රහදී ඵරශේඹන්, ිිධ භහජ 

ේඩහඹේ එතු ශරහ, ආර්ණීඹ නහයිහක් වළටිඹට 

චන්ද්රිහ කුභහයතුං භළතිිඹ එහි මුදුනතට ශනළ්ලරහ, ඳහ භන් 

ගිහි්ලරහ, උද්ශකෝණ යරහ, ජනතහ ශඳශ ළසභක් අනු, ඒ 

ජනතහ ශඳශ ළසභට ඒ ඳක් නහඹත් දීභ වයවහ තභයි 1994දී 

ආේඩු බි ළටුශේ. නමුත්, 2015දී ආේඩු බි ළ්ටටුශේ 

ශොශවොභද? - [ඵහධහ කිරීභක්] 2005දීත් එශවභභ තභයි ආේඩු 

බි ළ්ටටුශේ; ජනතහ ශඳශ සරහ තභයි ආේඩු බි 

ළ්ටටුශේ. වළඵළයි, 2015දී ආේඩු බි ළටුශේ ශොශවොභද? 

2015දී ආේඩු බි ළටුණු තත්ත්ඹ ශභොක්ද කිඹරහ 

තමුන්නහන්ශ රහ ශත්රුේ න්න. 

ිදරිශොත ෘතයහධිහරී භේඩරඹ ළහ න්න ඵළවළ 

ශඳොලිස ආයක්හ නළති. ඔන්න, ඳක්ඹ තිබුණු තළන. ඒ 

ශත්රුේ න්න. ිදරිශොත ෘතයහධිහරී භේඩරඹ ළහ න්න 

ශඳොලිස ආයක්හ ශශනන්න ඕනෆ. තමුන්නහන්ශ රහශේ ප්රධහන 

හධඹ ඵට ඳත් ශරහ තිබුශේ ශභොක්ද? ිදරිශොත 

තභන්ශේ ඳහක්ෂිඹන්ශන් ශබ්යහ ළනීශේ අර්බුදඹට මුහුණ දී 

තිබුණහ. ිදරිශොත ඉදිරිපිට තිබුණු බුදු පිළිභඹට ්ල ළහුහ 

කිඹරහ කිේහ. වුද? ශන ඳක්ර අඹ ශනොශයි. ශනදහ 

ශනත් හර්ඹහරරට ්ල වන්ශන් ශනත් ඳක්ර අඹ. 

වළඵළයි, තභන්ශේ ඳක්ශේ අඹ බුදු පිළිභරට ්ල ළහුහ, වීදුරු 

ළඩුහ. අන්න! තමුන්නහන්ශ රහශේ ඳක්ඹ තිබුණු තළන.  

තමුන්නහන්ශ රහ භහතයදී ඳහයට ඵළසහ. ශභොක් 

ශනුශන්ද? තභ තභන් ඇන න්න. ඒට ශන්, ඳහයට ඵළසශ . 

තමුන්නහන්ශ රහ භහතය උහිඹට ගිඹහ. ශභොක් ශනුශන්ද? 

තභන්ශේ ඳහක්ෂිඹන්ට ශඩි තිබ්ඵහ කිඹරහ තභන්ශේභ 

ඳහක්ෂිඹන් නඩු කිේහ. එදහ තමුන්නහන්ශ රහශේ ඳක්ඹ 

තිබුශේ එතළනයි. ඒ භත තඵහ න්න.  

තමුන්නහන්ශ රහ ආන ඵර භේඩර ශොඩ නළඟුහද? 

ිශඹෝජය නහඹතුභහත්, නහඹතුභහත් කුරුභහනේ අ්ලරමින් 

ඉන්නහ, ශේදිහට ඉසයරහ නඟින්ශන් වුද, ඳසශ  

නඟින්ශන් වුද කිඹරහ ශවොඹන්න. ශේ කිඹන්ශන් ඇත්ත 

ඉතිවහඹ. ඒ ළන භභ දන්නහ ශන්. ශඳොශශොන්නරුශේ 

රැසවීශේදී භහ දළක්හ ශන් ශදන්නහ කුරුභහනේ අ්ලරහශන හිටිඹ 

වළටි. නහඹතුභහ ඇි්ලරහ ඹන ්ල ිශඹෝජය නහඹතුභහ භභ 

නහපු ළශේ උඩ ශන් හිටිශේ. ශේ තභයි එදහ තිබුණු ඳක්ඹ. ඒ  

ශත්රුේ න්න. ආන ඵර භේඩර ශොඩනඟරහ නළති, ලහහ 

මිති ශොඩනඟරහ නළති, ෘතයහධිහරී භේඩරඹ ළහ න්න 

ඵළරි, අර්බුද ණනහක් තිබුණු ඳක්ඹක්. ඳක්ඹ ඇතුශශ  නඩු 

කිඹන, ඳක් හර්ඹහරරට ගුටි ඇන භයහ න්නහ ඳක්ඹක් 

තිබුණහ. ඒ ඳක්ඹ ඵරඹට ආශේ ශොශවොභද?  

ශනදහ වළභ ඳක්ඹක්භ ඵරඹට එන්ශන් ඒ ඳක්ඹ ඳහයට 

ඵළවළරහ, ජනතහ ංිධහනඹ යරහ, උද්ශකෝණ යරහ. ඒ 

2001දී ඹේ ප්රභහණඹට පිළින්න පුළුන්. ඵරඹට එන්න ඒ 

හධ වුණහ. වළඵළයි, ශේ තහශේ එශවභ හධ ශනොශයි ආශේ. 

ඳක්ඹ ඉක්භහ ඹන ජනතහ ඵරශේඹක් ශේ ආේඩු ඵරඹට 

ශනහහ. ඒයි ළදත්. ිිධ ිදි්ල ංිධහන, ප්රජහතන්ත්රහදඹ 

අඹන ිිධ ේඩහඹේ, භහධයශේදීන්, වහමුදුරුන් වන්ශ රහ, 

755 756 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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ආමි පජරු ඇතුලු භහජ ඵරශේඹන් ිිදන් තභයි 

තමුන්නහන්ශ රහශේ ආේඩු පිහිශටේශේ. භශේ ඇස ඉදිරිපිට 

ඉන්නහ ඒ අතරින් භවය අඹ. ''යි්ල ික්රභිදංව භවත්තඹහශේ 

නහඹත්ඹ ඹටශත් දහත් ආේඩුක් වදන්න ඵළවළ'' කිඹරහ 

භහ එක් කිඹපු භවත්රු ශභතළන ඉන්නහ. ශේයි ඇත්ත 

ථහ. නමුත්, ශොශවොභද ආේඩුක් වළදුශේ? ආේඩුක් 

වළදුශේ ඳක්ශේ ජඹ අයශන, ඳක්ඹ ංිධහනඹ යරහ, 

ඳක්ඹ ඳහය ඵළවළරහ, ඳක්ඹ ජනතහ ංිධහනඹ යරහ 

ශනොශයි; ඳක්ඹට ඉසයහින් ජනතහ ගිහින් තභයි 

තමුන්නහන්ශ රහශේ ආේඩුක් ශොඩ නළඟුශේ. ඒ ිහ අශනක් 

වළභ ආේඩුටභ ඩහ තමුන්නහන්ශ රහට තිශඵනහ කීභක්. 

ජනතහ උඩින් ඇි්ලරහ තභයි; ඳක්ඹ ඉක්භහ ශොස තභයි 

තමුන්නහන්ශ රහශේ ආේඩු ශොඩනළඟුශේ. ඒ ිහ 

තමුන්නහන්ශ රහට, අන් වළභ ආේඩුටභ ඩහ ජනතහ පිළිඵ 

්ලඳනහ යමින් තීන්දු-තීයණ න්න තිශඵනහ. ශේයි ඇත්ත 

හධඹ.  

අශනක් වළභ ආේඩුක්භ ත්ශතොත් තභන්ශේ ඳක්ශේ 

තිශඵන ලයතහ; තභන්ශේ ඳක්ශේ තිශඵන වයිඹ; තභන්ශේ 

ඳක්ශේ තිශඵන ංිධහන ඵරඹ; තභන්ශේ ඳක්ශේ උඳහඹ-

උඳක්රභ තභයි ඵරඹ න්න ශව තු හධ ශන්ශන්. වළඵළයි ශභය 

තමුන්නහන්ශ රහ ඵරඹ ත්ශත් එශවභ ශනොශයි. ඳක්ශේ 

තිශඵන ලයතහ; ඳක්ශේ තිශඵන උඳහඹ-උඳක්රභ; ඳක්ශේ 

තිශඵන ංිධහන ලක්තිඹ; ඳක්ශේ තිශඵන ඵර භේඩර 

ශොඩනළී භ; ඳක් ලහහ මිති ශොඩනළී භ වයවහ ශනොශයි 

ඵරඹ ත්ශත්. ඳක්ශේ උඩින් ඹන ජනතහ ඵරශේඹක් වයවහයි 

තමුන්නහන්ශ රහ ඵරඹට ආශේ. ඒ ිහ ශභශතක් ශොඩ නළඟුණු 

වළභ ආේඩුටභ ඩහ තමුන්නහන්ශ රහට කීභක් තිශඵනහ; 

තමුන්නහන්ශ රහට වීභක් තිශඵනහ, ශේ යශ්ට ජනතහශේ 

ඇත්ත ප්රලසන ශශයහි. වළඵළයි, එශවභද වළිදශයමින් තිශඵන්ශන්?  

ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහට ිලසචිත ශර ත්ශතොත්, මුද්ල 

අභහතයහංලශේ ප්රලසනඹ ළන තමුන්නහන්ශ ශන් දළන් භභ 

අවනහ. ඒ ළන ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට භභ මීට ලින් කිේහ.  

2015 ශර්දී රංහට ආනඹනඹ ශහ, ප්රහශඩෝ වික යථ 

930ක්. 2015 ශර් ශටොශඹෝටහ ර්ශේ ප්රහශඩෝ වික යථ 930ක් 

ආනඹනඹ ශහ. ශේ 930න්, 710ක්භ ආනඹනඹ ශශ  

undervalue යරහ. ඇත්ත ටිනහභ ශනොශඳන්නහ තභයි 710ක් 

ආනඹනඹ යන්ශන්. ශේ 710න් හවන 180ක් යහ ශන 

ඳරීක්ණඹක් දිඹත් ශහ. ඉතිරි හවන 530 ිදවස ශහ. ඳශමු 

ශොටභ, ඒ ිදවස කිරීභ ළරැදියි.  වළඵළයි 180ක් යහ ශන 

ඳරීක්ණ ශහ. ිඹමිත ටිනහභ ශනොශඳන්හ, undervalue ය 

හවනඹක් ශනහශොත්, ඒ ේඵන්ධශඹන් ශර්ගු අනුභනඹ 

යන ශභශතක් තිබුණු ේප්රදහඹ ව නීතිඹ ශභොක්ද? එක්ශෝ, 

ඒ හවනඹ යහජ න්ත යන්න ඕනෆ; නළත්නේ,  ඒ හවනශේ 

ඇත්ත ටිනහභ හශේ තුන් ගුණඹ ඵදු වන්න ඕනෆ. ඔන්න 

නීතිඹ. ඇත්ත ඵදු ටිනහභ හශේ තුන් ගුණඹ ටිනහභක් ඵදු 

වන්න ඕනෆ. වළඵළයි ශේ හවන 180 පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් දිඹත් 

වුණහ. භහ ශඟ තිශඵනහ, ිදඹලු ලිඹකිඹිලි. ශේ වහ ඳත් යන 

රද ිරධහරින්, ඒ ිරධහරින්ශේ ිභර්ලන හර්තහ භහ ශඟ 

තිශඵනහ. ඒ ිරධහරින් ඒ ේඵන්ධශඹන් ටයුතු යමින් 

තිබුණහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ශේ ප්රහශඩෝ යථ 180 වයවහ 

ශර්ගු අධිහරිඹට උඳඹහත වළකි වුණහ, රුපිඹ්ල මිලිඹන 300ක්. ඒ 

දඩ නළතු ිඹමිත ඵදු ටිනහභ. රුපිඹ්ල මිලිඹන 300ක් උඳඹහ 

ත වළකි වුණහ. අශක යශ්ට ශර්ගුශේ බහේඩ ිදවස කිරීභ පිළිඵ 

ශවෝ දඩ ඳළනවීභ පිළිඵ ිිද ඵරධහරිඹහ ඵට ඳත් ශන්ශන් 

ශර්ගු අධයක් ජනයහ්ලයඹහ. වළඵළයි ශර්ගු අධයක් 

ජනයහ්ලයඹහ එශ  ිදටිඹදී මුද්ල අභහතයහංලශේ මුද්ල 

ඇභතියඹහත්, හවන ශන්පු ්ටටිඹත්, ශර්ගුශේ ිරධහරි 

භවත්තශඹකුත් ශනළ්ලරහ අබයන්තය හේඡහක් වයවහ එ 

හවනඹට රුපිඹ්ල රක් 16 ණශන් දීරහ ඹන්න කිඹරහ ඒ 

හවන ටි ිදවස යනහ. හධහයණද?  

ශේ එ හවනඹකින්  රක් 16 ණශන් අඹ ශහභ වේඵ 

වුශේ රුපිඹ්ල මිලිඹන 300යි. හවන 180යි. වේඵ වුශේ රුපිඹ්ල 

මිලිඹන 300යි. වළඵළයි ඇත්ශතන්භ රඵහ ත වළකි තිබුණහ, 

රුපිඹ්ල මිලිඹන 1,500ක්.  රුපිඹ්ල මිලිඹන 1,500ක් රඵහ 

ළනීශේ වළකිඹහ තිබුණහ. ශේ හවන 180 පිළිඵ ිඹමිත ශර්ගු 

ඳරීක්ණ ඉසයවට ගිඹහ නේ, ඒ හවන ිදවස ශනොය ිදටිඹහ 

නේ රුපිඹ්ල මිලිඹන 1,500ක් රඵහ ත වළකි තිබුණහ. වළඵළයි  

මිලිඹන 1,500ක් රඵහ ළනීභට තිබුණු අසථහ මුද්ල 

අභහතයහංලශේ තිබුණු කුභන්ත්රණඹ ිහ ශනොරළබී ගිඹහ. ඒහට 

තභයි කුභන්ත්රණ කිඹන්ශන්.  

ඇභතියඹහත්, ශර්ගු ිරධහරිශඹකුත්, ඒ ශභෝටර් යථ ශන්පු 

මුදරහලිරහත් එතු ශරහ යන හේඡහදී රුපිඹ්ල රක් 16 

ණශන් ශහ ඒ හවන ිදවස යන්න අසථහ ශදනහ. ඒ 

ිහ ආේඩුට වේඵ ශන්ශන් රුපිඹ්ල මිලිඹන 300යි. 

ළඵින්භ රළබිඹ යුතු ණන මිලිඹන 1,500යි. දළන් 

තමුන්නහන්ශ රහශන් භභ අවනහ, ආේඩුට රුපිඹ්ල මිලිඹන 

1,200ක් අහිමි යන රද මුද්ල අභහතයයඹහට තමුන්නහන්ශ රහ 

ිලසහඹ ඳශ යනහද කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන් තමුන්නහන්ශ රහත් 

එශවනේ "ඇන්නෆශේ" කිඹනහ හශේයි. ඕ ශන් ිදදු ශන්ශන්. 

අනුභත යනහද?  

ශේ යහජයඹට අහිමි යන රද රුපිඹ්ල මිලිඹන 1,200ට මුද්ල 

අභහතයයඹහ  කිඹන්න ඕනෆ නළද්ද? භභ මීට ශඳය 

ඳහර්ලිශේන්තුශේදී  ශේ හයණඹ  කිේ ශරහ දී, යි 

රුණහනහඹ භවත්තඹහ භට කිේහ, "භභ අභිශඹෝ යනහ, 

පුළුන් නේ එළිඹට ඇි්ලරහ කිඹන්න" කිඹරහ. භභ එළිශේදීත් 

කිේහ. භභ අභිශඹෝඹත් බහය ත්තහ. ඊට ඳසශ  ලබ්දඹක් නළවළ. 

භභ ශේ ඇත්ත ථහ කිඹන්ශන්. දළන් තමුන්නහන්ශ රහ අඳට 

ශේ හයණඹ ළන කිඹන්න. භභ ලින් ඒ ළන පර්ිහක් 

ශශ . ශේ ආේඩු ශොඩ නළඟුශේ ශොශවොභද? ශේ 

අභහතයරු ඒ ශත්රුේ න්න ඕනෆ.  

අග්රහභහතයයඹහ, ජනහධිඳතියඹහ වළභ ශදනහභ ශත්රුේ ත 

යුතු තිශඵනහ, ශේ ආේඩු ශොඩ නළ ඟුශේ ශොශවොභද 

කිඹරහ. ජනහධිඳතිතුභහ, ජනහධිඳති පුටුශේ හඩි ශන්ශන් 

ශොශවොභද? ශෞය අභහතය ධුයඹත් තභන්ට ිිද ඳරිදි යහ 

න්න ඉඩ ශනොදුන්නු ඳහරශඹක් ඹටශත් ඉන් ශේ යශ්ට මු්ල 

පුටුශේ එතුභහ හඩි ශන්ශන් ශොශවොභද? ඒ වභත්රීඳහර 

ිදරිශ න භවත්භඹහ තුශ තිශඵන වජතහක් ශවෝ  ශනත් 

පුද්ලි හධ භත ශනොශයි. ජනතහ ිිදන් ශොඩ නඟන රද 

ඵරශේශේ ශොත ඵට තභයි වභත්රීඳහර ිදරිශ න භවත්භඹහ 

ඳත් වුශේ.  

වභත්රීඳහර ිදරිශ න භවත්භඹහ ජනහධිඳති වීභත්, යි්ල 

ික්රභිදංව භවත්භඹහ අභළති වීභත්, යි රුණහනහඹ භවත්භඹහ 

මුද්ල ඇභති වීභත් පිටුඳ තිශඵන ඇත්ත -තයඹ- 

තමුන්නහන්ශ රහ ශත්රුේ න්න ඕනෆ. ඒ ිහ ඒ ජනතහ 

අශකක්හ ශහද, ඒ ජනතහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහද, ඒ 

ජනතහට හධහයණද, ඒ ජනතහශේ අශකක්හක්ද රුපිඹ්ල 

මිලිඹන 1,500ක් රඵහත යුතු තිබුණු ප්රහශඩෝ යථලින් රුපිඹ්ල 

මිලිඹන 300ක් අයශන රුපිඹ්ල මිලිඹන 1,200ක් ආේඩුට 

අහිමි යන එ. ඒ රුපිඹ්ල මිලිඹන 1,200 අය හේඡහට 

ේඵන්ධ වුණු තුන් ්ටටු අශත් ශඵදහශන -භභ හිතනහ, 

ශඵදහශන කිඹරහ. භට ඒ ළන හක්ෂි නළවළ. ිේ රුපිඹ්ල 

757 758 



ඳහර්ලිශේන්තු 

මිලිඹන 1,200ක් ශදන්ශන් නළවළ ශන්.- ඒ හවන ිදවස යන්න 

ශේ යශ්ට ජනතහ අනුභළතිඹක් දුන්නහද?  

යශ්ට ජනතහශේ අනුභළතිඹට එශයහි නේ අභහතයයඹහ 

ටයුතු යමින් තිශඵන්ශන්, ඒ ජනතහශේ ජනයශභන් නේ 

තමුන්නහන්ශ රහ ඇි්ලරහ තිශඵන්ශන්, තමුන්නහන්ශ රහට 

අයිතිඹක් තිශඵනහද ඒ ජනයභට ඳටවළි ටයුතු යන 

අභහතයයඹහශේ ආයක්හ ශනුශන් අත උසන්න කිඹරහ අපි 

අවනහ. ඒ නුශදනු ිතයක් ශනොශයි, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභි. ඊශඟට භහ ශඟ ශතොයතුරු තිශඵනහ, ශඵන්ස යථ 

ජහහයභ පිළිඵත්.  

ශ්රී රංහ ශර්ගු ශදඳහර්තශේන්තු ිිදන් BMW යථ ශන්න 

රද භහභට ිරුද්ධ ආයේබ ය ඳත්හශන ඹන ඳරීක්ණ 

ංයහ තුනයි. ශභභ ඳරීක්ණ ශොනු අං පිළිශළින් භහ 

වන් යන්නේ. ඳශමුළන්න,  සීඅයිබී/එන්අයිඑන්වී/32/213. 

ශදළන්න, සීඅයිබී/අයිඑන්වී 789/2015. තුන්ළන්න, සීඅයිබී/

අයිඑන්බී/005/2016. ශේ ආහයඹට BMW යථ පිළිඵ 

ඳරීක්ණ තුනක් දිඹත් ය තිශඵනහ. ඒ ඳරීක්ණ හර්තහ 

අනුභනඹ කිරීශභන් ඳසු ිලසචිත ලශඹන්භ යජඹට වුණු ඳහඩු 

ශර්ගු අධයක්යඹහ වන් ය තිශඵනහ. යජඹට අහිමි ව මුළු 

ශර්ගු ඵදු මුදර රුපිඹ්ල ශෝටි 1670ක් ශර ණනඹ ය 

තිශඵනහ.  රුපිඹ්ල ශෝටි 1670ක්. ඒ කිඹන්ශන්, රුපිඹ්ල 

බිලිඹන 167ක්. ශේ BMW යථ ේඵන්ධශඹන් ිඹමිත ඳරිදි, ඵදු 

ශනොශවීභ ශව තු ශොටශන ඳරීක්ණඹක් දිඹත් ශමින් 

තිශඵනහ. ශර්ගුට ඵදු ශනොශහ භඟ වළරීශේ ප්රභහණඹ රුපිඹ්ල 

ශෝටි 1670යි.  ඒ කිඹන්ශන්, රුපිඹ්ල බිලිඹන 167යි. දළන් අවුරුදු 

3ක් තිසශ  ඳරීක්ණ දිඹත් ශමින් තිශඵනහ. දළන් ශභොක්ද 

ශන්ශන්? 

ශභතයේ ිලහර ව ශර්ගු ඵදු ංචහ තුනට ඳරීක්ණ ඳත්න 

අසථහදී මුද්ල අභහතයහංලශේ ෘජු භළදිවත්  වීභ භඟින් - මුද්ල 

අභහතයහංලඹ ශර්ගුත් එක් යන ශ්ලරභ ශභොක්ද? භහ 

අවන්ශන් එේචයයි.-   2016 ජනහරි භහශේ ිදට ශර්ගු භඟින් 

ඳර්ශේණ ටයුතු වහ යහ ශන ිදටි අති සුශෝඳශබෝගී 

BMW ශභෝටර් යථ 70ක් ඳභණ ඳසු ගිඹ තිශේ ිදට මුදහ වළරීභට 

ඳටන් ශන තිශඵනහ.  ශේහ තභයි යහ ශන හිටපු බහේඩ. 

ශේ BMW යථ 70භ දළන් ිදවස ශශයමින් තිශඵනහ.  භහ  මුද්ල 

අභහතයයඹහශන් එ හයණඹයි අවන්ශන්. ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුට පිළිතුරු ශදන්න ඕනෆ. ශේ රුපිඹ්ල ශෝටි 

1,670ක් ඳභණ න ිලහර ශර්ගු ඵදු ංචහක් පිළිඵ 

ඳරීක්ණඹක්.  2013 ිදට ය 3ට අධි හරඹක් ිභ වත්, 

අඹ ිඹ යුතු දඩ මුද්ල බහේඩහහයඹට ඉක්භින් රඵහ ත 

ශනොවළක්ශක් ඇයි?  ඇයි ඒ ශශ  නළත්ශත්?  

ශදළි හයණඹ ශේයි.  ශේ හ ිලහර ංචහට ේඵන්ධ 

ආඹතනඹකින් ශර්ගු ිිදන් යහ ශන ිදටි 70ට අධි BMW 

ශභෝටර් යථ වදිිදශේභ මුදහ වරින්ශන් ඇයි? ඇයි, ඒහ මුදහ 

වරින්ශන්? ිලසහ බංශේ ටයුතු ඉය ශන්න ලින් ඒ ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුට කිඹන්න  ඕනෆ. ය 20ට  අධි හරඹක් 

ංචි ශර, දෂිත ශර ශේ වහ භහන  රුපිඹ්ල ශෝටි ිදඹ 

දවස ණින් මුද්ල අඳ යටට ංචහ යන වයින්ස ශයොයිටර් 

නභළති ිශද්ියඹහ  නීතිභඹ ක්රිඹහ භහර්ඹට ශොටු ය න්ශන් 

නළත්ශත් ඇයි? ශභොක්ද ඒ ිශද්ියඹහ එක් තිශඵන 

ේඵන්ධඹ? ඒ ජර්භන් ජහතිඹහ එක් තිශඵන ේඵන්ධඹ 

ශභොක්ද කිඹරහ අපි තමුන්නහන්ශ රහශන් අවන්න ළභළතියි. 

ඳහර්ලිශේන්තුට ශ නළිත් තිශඵන ිලසහ බංඹට එශයහි අත 

එවීභට ශඳය තමුන්නහන්ශ රහ ඒ දළන න්න ඕනෆ නළද්ද? 

තමුන්නහන්ශ රහශේ ශේ ඡන්ද දහඹඹකු ඇහුශොත්, BMW  

හර් 70 ිදවස ශශ  ඇයි කිඹරහ ශභොක්ද කිඹන්ශන්? උත්තය 

ශදන්න ඕනෆ නළද්ද? තමුන්නහන්ශ රහ ිලසහ බංඹට අත 

එවීභට ශඳය ඒ ියහයණඹ ය න්න. ඹටි නු ශදනුක් 

වයවහ ප්රහශඩෝ යථ 180 ිදවස ශශ  ඇයි? තමුන්නහන්ශ රහ 

ිලසහ බංඹට අත ඔසන්න ලින් ඒ උත්තය අව න්න. ළඵෆ 

ජනයභට, ජනතහට  කිඹනහ නේ තමුන්නහන්ශ රහ ඒ 

පිළිඵ තීයණඹක් ත යුතු තිශඵනහ.   

තුන්ළි රුණ ශභොක්ද?  රුණහය, මුද්ල අභහතයයඹහ 

ශේ ේඵන්ධශඹන්  ඳහර්ලිශේන්තුට රුණු ඉදිරිඳත් යන්න.   

2015 අවුරුද්ශද් ජනහරි භහශේ ිදට ජුි භහඹ දක්හ භහ 6 

ඇතුශත අශක යටට හභහනයශඹන් හවනඹක් ආනඹනඹ කිරීශේදී 

අවුරුදු ශද සීභහ තිබුණහ. නමුත්, ෘෂි හර්මි ඹන්ත්ර 

ශනුශන් අවුරුදු ශද සීභහ ඵරඳළළත්වශේ නළවළ. 

ෘෂිර්භඹ වහ ශශනන ට්රළක්ටර්, ඉදිකිරීේ ක්ශ ත්රඹට 

ශශනන ළටපිරර් ළි ඹන්ත්රරට ශේ අවුරුදු ශද සීභහ 

ඵරඳෆශේ නළවළ. වළඵළයි, අවුරුදු ශද සීභහ ෆන්, ඵසයථ, හර් 

ළි හවනරට ඵරඳෆහ.  වළඵළයි, 2015 ජනහරි ිදට ජුි භහඹ 

නශොට අවුරුදු ශද සීභහ ඉක්භහ ශොස හවන 580ක් 

රංහට ශනළ්ලරහ තිශඵනහ. ඒහ ෘෂි හර්මි ඹන්ත්ර 

ශනොශයි. හවන 580 ආශේ ශොශවොභද? ශේ වහ ඵරඳත්ර 

ශදන්ශන් ෘජුභ මුද්ල අභහතයහංලශඹනුයි. ශේ ඵරඳත්ර ත්ශත් 

වුද? අවුරුදු ශද සීභහක් දහරහ තිබිඹදී ශොශවොභද 

ශදන්ශන්?  අපි තමුන්නහන්ශ රහශන් අවන්ශන් ඒයි.  ඒ සීභහ 

ඩන්න පුළුන් ෘෂි හර්මි ටයුතුරට ශශනන 

හවනරට ිතයයි, ඉදි කිරීේ ක්ශ ත්රඹට ශශනන හවනරට 

ිතයයි. ඒ ඔක්ශෝභ අත් වළයරහ හවන 580 ඵරඳත්ර දුන්නහ 

අවුරුදු ශදට ඩහ ඳළයණි හවන ශශනන්න. ෆන් යථ 

කිඹන්ශන් ෘෂි හර්මි හවනද? ඵස යථ ෘෂි හර්මි 

හවනද? ෘෂි හර්මි හවන කිඹන එට මුහ ශරහ ශභන්න 

ශභශවභ හවන ඵරඳත්ර 580ක් රඵහ දීරහ තිශඵනහ.  

ශෝ්ටශ්ට කී ශදශනකුට දුන්නහද, තභන්ශේ ඡන්දඹට ළඩ 

යපු ශොශම දිසත්රික්ශේ කී ශදශනකුට දුන්නහද, ඡන්දඹට ළඩ 

යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න කී ශදශනකුට දුන්නහද කිඹරහ 

තමුන්නහන්ශ රහ ශවොඹරහ ඵරන්න.  

යි රුණහනහඹ මුද්ල අභහතයයඹහශේ ක්රිඹහ රහඳඹට 

එශයහි ශනත් තිශඵන ශේ ිලසහ බංඹට ිරුද්ධ ඡන්දඹ 

ඳහිේචි යන්න ලින් හවන ඵරඳත්ර 580 ශභොක්ද කිඹරහ ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් යන්න කිඹන්න. ඇයි ඒහ ශනහශේ, 

දුන්ශන් හටද, දීපු අයමුණ ශභොක්ද කිඹන ශද්්ල 

තමුන්නහන්ශ රහට දළන න්න ඕනෆ නළද්ද? දළන න්ශන් නළතු 

වළභ දහභත් ඉඵහහශත් අත ඉසසුහ. එශවභ අත උසපු ්ටටිඹක් 

2015 ජනහරි භහශේ 8ළි දහට ලින් හිටිඹහ. ඒ අඹට 

ශභොක්ද වුශේ? ඳහර්ලිශේන්තුශේ තුශනන් ශදශක් ඵරඹ වළදුහ. 

එදහත්, වළභ දහභත් ඡන්දඹක් ඉය වුණහභ කිේශේ, "අඳට තුශනන් 

ශදක් තිශඵනහ. අඳට ඵහුතයඹක් තිශඵනහ" කිඹරහ.  දළන් 

භහින්ද භයිදංව ඇභතිතුභහ කිේශේ, "ශේ ශවෝලරන්න ඵළරි 

ආේඩුක්. ශේට තුශනන් ශදක්  තිශඵනහ. අපි ශේ 

ලක්තිභත් ය න්නහ" කිඹරහ. ඔඹ ේඳප්රරහඳ ඔඹ ිධිඹටභ 

ඳසු ගිඹ අවුරුද්ශද් ජනහරි භහශේ 8ළි දහ න ශතක් අපි 

ඇහුහ. එදත් ඳහරශඹෝ හිතහ ශන හිටිශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඔළු  

ශඩි තභයි ශේ යශ්ට ජනතහශේ ඔළු ශඩි කිඹරහ. නළවළ. 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඔළු ශඩියි, ජනතහශේ ඔළු ශඩියි ශනස. 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඔළු ශඩි එශනහ ශන ශන 

වුභනහන්ට. තමුන්නහන්ශ රහට ආේඩුක් වළටිඹට හමහි 

කීභ කිඹන වුභනහශන් අත ඔන්න පුළුන්. මුද්ල 

අභහතයයඹහ තභන්ශේ අභහතයයඹහ. ඒ අභහතයයඹහ රැ  

ළනීභ ශනුශන් තමුන්නහන්ශ රහශේ අත එශන්න පුළුන්.  

759 760 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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යශ්ට අර්බුදඹක් තිශඵන ශරහ මුද්ල අභහතයයඹහ 

වදිිදශේ ඇභතිරු ණනහට හවන ශශනන්න ශෝටි 118ක් 

ශන් යශන තිශඵනහ. ඒ ශන් යරහ තිශඵන ශෝටි 118න් 

භටත් හවනඹක් රළශඵනහ ශන් කිඹරහ අත ඔන්න පුළුන්. 

භහ දන්නහ ිධිඹට ඳසු ගිඹ දින අග්රහභහතයයඹහ ිිදන් ළබින්ට 

ඳත්රිහක් දළේභහ. දළන් ඇභතිරුන්ට ශදනහ අභහතයහංල 

හවශන්. වළඵළයි, ඇභතිරු ශනොන භන්ත්රීරු ංයහක් 

ඉන්නහ. ඒ අඹට ආේඩුශන් හවනඹක් අයන් ශදනහ. දළේභහ 

ශන්ද ඳත්රිහක්? ශභතළන ළබින්ට ඇභතිරු ඉන්නහ. නළත්නේ 

නළවළ කිඹන්න. ශොශවොභද? එඹහට  හවන ඵරඳත්රඹක් වේඵ 

ශනහ. හවන ඵරඳත්රඹක් වේඵ ශද්දී ත ශභොක්ද 

යන්ශන්? ආේඩුශේ භන්ත්රීයඹහට ත හවනඹක් ශදන්න 

වදනහ. හවන ඵරඳත්රඹයි, හවනඹයි ශදභ ශදන්ශන් 

ශභොටද? තමුන්නහන්ශ රහ ශේහ ිහ අත ඔනහද? අපි 

අවන්ශන් එේචයයි. 

"අග්රහභහතයයඹහට හවන ශදක් න්න  ශෝටි 60ක් ශන් 

ශහ. අඳට හවන න්න ශෝටි 118ක් ශන් ශහ. අඳට 

හවනඹක් ශදනහ. ඒ ිහ මුද්ල අභහතයයඹහ රැ න්න ඕනෆ" 

කිඹරහ තමුන්නහන්ශ රහ ්ලඳනහ යනහද? එශවභ ්ලඳනහ 

යපු ආේඩුක් තභයි ඳසු ගිඹ අවුරුද්ශද් ජනහරි 8ළි දහ 

ඳයහජඹ වුශේ. එශවභ ්ලඳනහ යරහ අත ඔපු ිහ තභයි 

ජනහරි භහශේ 8ළි දහ ඒ යජඹ ඳයහජඹ වුශේ. 

තමුන්නහන්ශ රහත් අද අත ඔන්ශන් එශවභ ්ලඳනහ යරහද? 

තමුන්නහන්ශ රහ  ශේ ිලසහ බංඹට එශයහි අත එවීභට ශඳය 

ශේ ිදඹලු රුණු පිළිඵ ්ලඳනහ ය ඵරන්න. අඩුභ තයශේ 

තමුන්නහන්ශ රහශේ වෘදඹ හක්ෂිඹට එඟද, නළද්ද කිඹරහ 

්ලඳනහ ය ඵරන්න. 

ඊශඟට, LIOC එත් එක් ිදදු න ජහහයභ. දළන් ශත්ල මිර 

ඉවශ ශොස තිශඵන ඵ අපි දන්නහ. නමුත්, ශරෝ ශශශ 

ශඳොශශ  ශත්ල මිර ඳවශ ඵළසහ. ශීඝ්ර ශර ඳවශ ඵළසහ. ඒ ඳවශ 

ඵළසීභ ශව තුශොටශන  Ceylon Petroleum Corporation එට 

අතිශර් රහබඹක් ආහ. ආේඩු භවය  ඒහට ඵදු වරහ ළඩි 

ය ත්තහ. භක් නළවළ. "අපි ශේ මිරට ශත්ල ශදන්ශන්" කිඹරහ 

තමුන්නහන්ශ රහ තීයණඹක් න්නහ නේ, ශත්ලරට ඵද්දක් 

වනහ. ඵද්දක් ළහුහභ ශත්ල මිර ඉවශ ඹනහ. ඒ ඵද්ද 

ආේඩුට එනහ. වළඵළයි, ඵදු ශේහට ඳසු ශඳ්ටය්ල 

ලීටයඹකින් රුපිඹ්ල 30 රහබඹක් තිබුණහ. ඵදු ශේහට ඳසු 

ශඳ්ටය්ල ලීටයඹකින් රුපිඹ්ල 30 රහබඹක් තිශඵනහ. IOC එ 

අශක ශඳ්ටය්ල ශශශ ශඳොශශන් තුශනන් එක් වසුරුනහ. 

අශක මුළු ශඳ්ටය්ල ශශශ ශඳොශශන්භ තුශනන් එක් 

වසුරුන්ශන් IOC එ. IOC එ ආන්න ලශඹන් භට 

ශඳ්ටය්ල ලීටර් මිලිඹන 20ක් ිකුණනහ. ඒ රුපිඹ්ල 30 ණශන් 

ත්ශතොත් භහඹට IOC එශක් රහබඹ මිලිඹන 600යි. ිඹමිත 

රහබඹට අභතය රඵහ න්නහ අතිශර් රහබඹ ළනයි භහ ශේ 

කිඹන්ශන්. රංහ ිජ ශත්ල නීතිත ංසථහටත් ශේ රහබඹ 

ආහ. වළඵළයි, ශත්ල ංසථහ ආේඩුශේ ආඹතනඹක්. ඒශක් 

රහබඹ එතළනට ගිඹහ. IOC එ ආේඩුශේ ආඹතනඹක් ශනොශයි, 

ශඳෞද්ලි ආඹතනඹක්. ඒ ආඹතනඹට ශඳ්ටය්ල ලීටර් එකින් 

අතිශර් -ඒ කිඹන්ශන්, තභන්ශේ ිඹමිත රහබඹට අභතය- 

රුපිඹ්ල 30 රහබඹක් රළබුණහ. භහඹට ශඳ්ටය්ල ලීටර් මිලිඹන 

20ක් ිකුණපුහභ රහබඹ මිලිඹන 600යි. ඒ ආඹතනඹට භහ 5ක් 

එ දිට ශේ රහබඹ රළබුණහ. එතශොට ආන්න ලශඹන් 

ත්ශතොත් කීඹද? මිලිඹන 600 ඒහ 5ක් මිලිඹන 3,000යි.  

දළන් තමුන්නහන්ශ රහ ශඳ්ටය්ලරට ඵදු වනහ. දුයථන 

හසතුරට ඵදු වනහ. ඒහට ශේහට ඵදු වනහ. ඒහ භභ 

ඳසශ  කිඹන්නේ. එශවභ ඵදු වන්න එශක් තිබුණහ ශන් එක්ශෝ 

ඩී්ල මිර අඩු යරහ, ශඳ්ටය්ල මිර අඩු යරහ ඒ රුපිඹ්ල 30 

රහබඹ ජනතහට ශදන්න. එශවභ නළත්නේ 30 ඵද්දක් වරහ 

ඒ ආේඩුට න්න. වළඵළයි, රුපිඹ්ල 30 රහබඹ ජනතහට 

දුන්ශනත් නළවළ. 30ට ඵද්ද වරහ ආේඩුට ත්ශතත් නළවළ. 

ඒ දුන්නහ IOCහයඹහට. මිලිඹන 3,000 -බිලිඹන 3- 

රහබඹක් IOC එ රළබුහ. බිලිඹන 3 ිේ රඵන්ශන් නළවළ. 

බිලිඹන 3 රසනට ශඵශදනහ. ඒ ශඵදුණු අඹ ළන 

තමුන්නහන්ශ රහ ශවොඹරහ ඵරන්න. තමුන්නහන්ශ රහ ිේ අත 

උසන්න එඳහ. අඩුභ තයශේ බිලිඹන 3න්- එශවභ ත් නළවළ ශන්. 

එශවභත් නළතු අත උසන්ශන් ශභොටද? ්ලඳනහ ය 

ඵරන්න.  

දළන් ශේ LIOC එ අතිශර් රහබඹක් රඵහ න්න එශක්, 

එක්ශෝ ඒ ඵද්ද ආේඩුට න්න ඕනෆ. නළත්නේ ඒ වනඹ 

ජනතහට ශදන්න ඕනෆ. ජනතහටත් වනඹ ශනොදී, ආේඩුත් 

ඵද්ද ශනොශන අතිශර් රහබඹක් රඵහ ළනීභ ශනුශන් IOC 

එට ඒ අසථහ රඵහ දුන්ශන් ඇයි? ඒ පිළිඵ ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුට මුද්ල ඇභතියඹහ කිඹන්න ඕනෆ. ඔහු තභයි ඵදු 

ඳනන්ශන්. ඔහු වළභ එටභ ඵද්දක් වනහ. එතුභහශේ වික 

එශක් ඹනශොට ඳහශයදි three-wheeler එක් වේඵ වුශණොත්, 

"භරු හවනඹ" කිඹරහ ඒට ඵද්දක් වනහ.  

ඊශඟට, වික එශක් ඹනශොට එතුභහ හර් එක් දළක්ශොත්, 

"ශේශනුත් ණනක් න්න ඕනෆ" කිඹරහ ඵද්දක් වනහ. ඳසු 

ගිඹ අවුරුදු එවභහශයභ ඒ ශන් ශශ . දකින දකින හවනඹට, 

දකින දකින ර් ඹට, ශඳශනන ශඳශනන ශරහට 

බහේඩහහයඹට ගිහි්ලරහ ඵදු ළහුහ. ශේයි ිදද්ධ ශශ . ඇස 

ඳනහපිට ශඳශනන්න තිශඵන අශක යශ්ට ශත්ල ංසථහට රළබිඹ 

යුතු රහබඹ, එක්ශෝ ජනතහට රඵහ දිඹ යුතු වනඹ, නළත්නේ 

ආේඩුට රඵහ දිඹ යුතු රහබඹ IOC එට රහශන ඹන්න ඉඩ 

වළරිශේ ඇයි? ඒ ිහ ශේ රුණු පිළිඵ මුද්ල අභහතයයඹහ ශේ 

ිලසහ බංඹට ශඳය ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට රුණු ඉදිරිඳත් 

යන්න ඕනෆ. එශ  නළති ශේ ිලසහ බංඹට  

තමුන්නහන්ශ රහ අත ඔන්ශන් ඇයි? ඒ ිහ ිලසචිත 

ලශඹන්භ මුද්ල ඇභතියඹහට ඉදිරිඳත් වී තිශඵන ිලසහ 

බංශඹන් මුළු ආර්ථිඹටභ ිශේචනඹක් තිශඵන අත ය මුද්ල 

අභහතයයඹහ ිලසචිත ශොට ශොඩ නළී  තිශඵන ිශේචනඹක් 

තිශඵනහ. ඒ ිශේචනඹට තමුන්නහන්ශ රහ වහඹ රඵහ දිඹ 

යුතුයි. ඒ ශභොද? එතුභහ ඔඹ පුටුශේ හඩි යන රද ඊට පිටුඳ 

ිදටි ජනතහශේ අයමුණ ශභොක්ද, ඒ ජනතහශේ වුභනහ 

ශභොක්ද, ඒ ජනතහශේ අශකක්හ ශභොක්ද කිඹරහ 

තමුන්නහන්ශ රහ ශත්රුේ ත යුතු තිශඵනහ. එඹ ශත්රුේ 

න්ශන් නළති ශේ ිලසහ බංඹට  අත ඔන්න එඳහඹ කිඹන 

ඉ්ලලීභ තභයි භභ තමුන්නහන්ශ රහශන් යමින් ිදටින්ශන්.  
 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත ිනහඩි ඳවක් තිශඵනහ. 
 

ගුණ අනුය දි්ානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අශක හරඹ ත තිශඵනහ. ඒ හරඹ භභ රඵහ න්නහ. 
 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අශනක් භන්ත්රීතුභන්රහශේ හරඹද? 
 

ගුණ අනුය දි්ානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ඊශඟට, ශේ යජඹ අනුභනඹ යමින් තිශඵන ආර්ථි 
ප්රතිඳත්තිශේ ඇති වී තිශඵන ළටලු ඵරමු. ශේට මුද්ල 
අභහතයයඹහ ෘජු  කිඹන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඳසු ගිඹ ශනොළේඵර් භහශේ 
ඳසශි දහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේදී අග්රහභහතයයඹහ ප්රහලඹක් 
ශහ. ඒ ප්රහලඹ වයවහ කිේහ, අශක යශ්ට ඵදු ක්ශ ත්රශේ 
ිෘතිඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ. ඵදු ක්ශ ත්රශේ ඇති වී 
තිශඵන ිෘතිඹ තභයි ක්ර ඵදු ිදඹඹට 80යි, ෘජු ඵදු ිදඹඹට 20යි 
වීභ. වළඵළයි, ශරෝඹ පිළිත් ප්රතිලතඹ ඒ ශනොශයි. ශරෝඹ 
පිළිත් ඵදු ප්රතිඳත්තිඹ න්ශන්,  ක්ර ඵදුරට ඩහ ෘජු ඵදු ළඩි 
ිඹ යුතුඹ කිඹරහයි. නමුත්, අශක ඵදු ප්රතිඳත්තිශේ ිෘතිඹක් 
ශරහ තිශඵනහ. ක්ර ඵදු ිදඹඹට 80ක් තිශඵනහ, ෘජු ඵදු ිදඹඹට 
20ක් තිශඵනහ. ඒ ිහ එතුභහ කිේහ, එතුභහශේ ආර්ථි 
මශරෝඳහඹඹන් ස යනු රඵන්ශන් ක්ර ඵදු ප්රතිලතඹ අඩු 
යමින් ෘජු ඵදු ප්රතිලතඹ ළඩි කිරීශභන් කිඹරහ.  

භහ උදහවයණඹක් වළටිඹට කිේශොත් 2012 ශර් ක්ර ඵදු 
ප්රතිලතඹ ිදඹඹට 81යි, ෘජු ඵදු ප්රතිලතඹ ිදඹඹට 19යි. ජනතහ 
තභන් මිරදී න්නහ බහේඩ වහ ශ හ වයවහ ශන ඵදු ප්රභහණඹ 
ිදඹඹට 81යි, ඉවශ ආදහඹේ රඵන අඹ ශන ඵදු ප්රභහණඹ ිදඹඹට 
19යි. ඒ 2012 දී. 2013 දී ආේඩුශේ ක්ර ඵදු ප්රභහණඹ ිදඹඹට 79යි, 
ෘජු ඵදු ප්රභහණඹ ිදඹඹට 20යි, දලභ ණනක්. 2014 දී ක්ර ඵදු 
ප්රභහණඹ ිදඹඹට 81යි, ෘජු ඵදු ප්රභහණඹ ිදඹඹට 18යි. 2015 දී ක්ර 
ඵදු ප්රභහණඹ ිදඹඹට 80යි, ෘජු ඵදු ප්රභහණඹ ිදඹඹට 19යි, දලභ 
ණනක්. ශභන්න ශේ තභයි එතුභහ කිේශේ. ඒ ිහ ශභතළන 
ිෘතිඹක් තිශඵනහ. අපි ෘජු ඵදු ළඩි යන්න ඕනෆ, ඉවශ 
ආදහඹේ රඵන අඹට ඵදු වරහයි. අශක යශ්ට ජනවනශඹන් 
ිදඹඹට 10ක් ජහති ආදහඹශභන් ිදඹඹට 38.4ක් භුක්ති ින්නහ. 
ඳවශභ ිදඹඹට 10ට වේඵ න්ශන් ජහති ආදහඹශභන් ිදඹඹට 
1.1යි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඳහන් යහත්තරක් ශඳති 
ිදඹඹට ළපුශොත් ඉවළින් ඉන්න දව ශදනහ ශඳති 38ක් 
න්නහ. ඹට ඉන්න දව ශදනහට රළශඵන්ශන් එ ශඳත්තයි. ඒ 
ිහ අතිලඹ අහධහයණ ආදහඹේ ශඵදී ඹහභක් තිශඵනහ. ඒ 
ආදහඹේ ශඵදී ඹහභ අඩු කිරීභ ශනුශන් තභයි ෘජු ඵදු ළඩි 
යන්ශන්. ඉවශ ආදහඹේ රඵන අඹට ඵද්ද වරහ ඒ එතු ය 
න්නහ ධනශඹන් බහේඩහහයඹ ශභොක්ද යන්ශන්? ඒ ධනඹ 
අධයහඳනඹ වයවහ, ශ හ වයවහ, වනහධහය වයවහ ඳවශ ජනතහ 
අතයට ශඵදහ වරිනහ. ඒ තභයි ඵදු ප්රතිඳත්තිඹ ිඹ යුතු 
තිශඵන්ශන්.  

තමුන්නහන්ශ රහ කිේහ, තමුන්නහන්ශ රහ අනුභනඹ 
යන්ශන් ක්රභහනුකර ෘජු ඵදු ප්රතිඳත්තිඹ ළඩි යන, ක්ර ඵදු 
ප්රතිඳත්තිඹ අඩු යන ක්රභශේදඹක් කිඹරහ. වළඵළයි, 2015 
නශොට ෘජු ඵදු ිදඹඹට 19යි, ක්ර ඵදු ිදඹඹට 80යි. 2016 
ඇසතශේන්තු ශභොක්ද? 2016 ඇසතශේන්තු ක්ර ඵදු ිදඹඹට 
85යි, ෘජු ඵදු ිදඹඹට 14යි. තමුන්නහන්ශ රහ ඒශක් ිෘතිඹ 
තත් ළඩි යරහ තිශඵන්ශන්. ජනතහ භත වන ඵදු ප්රභහණඹ 
ිදඹඹට 85යි. ළඩි ආදහඹභක් රඵන අඹශන් එතු ය න්නහ 
ඵදු ප්රභහණඹ ිදඹඹට 14යි. යි්ල ික්රභිදංව අග්රහභහතයතුභහ කිේශේ 
ශේ ප්රභහණඹ ිදඹඹට 20 දක්හ අඩු යනහ කිඹරහයි. වළඵළයි, 
යරහ තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? ශේ අික් ඳළත්තටයි යරහ 
තිශඵන්ශන්. ඒ ිහ ජනතහ භත ඵදු වනහ. ශොශවොභද ඵදු 
වන්ශන්? 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, මීට ලින් අඳට භතයි, අපි 
ඉසපිරිතහරඹට ගිඹහභ ඉසපිරිතහරශඹන් මුත්රහ ටි ඵරනහ; අශක 
ශ්ල ටි ඵරනහ. ඒහ ඵරහ අඳට ශඵශවත් ටි ිඹභ යනහ. 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඉසය ඉසපිරිතහරඹක් ඉසයවහ 
තිශඵන්ශන් මිනී ශඳ්ටටි හකපුක් ඳභණයි. ශභොද, 
ඉසපිරිතහරශඹන් මිනී ශඳ්ටටිඹ ශදන්ශන් නළවළ. 

වළඵළයි, අශනක් ිදඹ්ලරභ ඉසපිරිතහශරන් දුන්නහ. දළන් 

ශභොද ශරහ තිශඵන්ශන්? දළන් ඉසපිරිතහරඹට ගිඹහභ ඒ 

ඉසපිරිතහශ්ල කි්ටටු ශභොනහද තිශඵන්ශන්? ෂහභිදඹ තිශඵනහ, 

ඳරීක්ණහහය ටි තිශඵනහ. මිනී ශඳ්ටටි හකපුත් 

ශශයකින් තිශඵනහ. ඒ දළන් ටික් ඈතින් තිශඵන්ශන්. 

ශේ ශන් ිදද්ධ ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ කිඹන්ශන් යජශේ 

ශයෝවශරන් ය න්නහ ඳර්ශේණ ටි ය න්න එළිඹට 

ඹන්න ිදද්ධ ශනහ. ඒ තභයි ශදළි පිඹය.  

ආේඩුශන් දීපු එ රරහ, එළිඹට ඹන්න වුණහ. දළන් 

ශභොද යන්ශන්? ඒ ශනශොට ඉසපිරිතහශරට ගිඹ 

ශයෝගිශඹකුට මුත්රහ ඳරීක්හක් යන්න කිේශොත්, ඔහු 

යහඹනහහයඹට ඇි්ලරහ කීඹක් වරි දීරහ මුත්රහ ඳරීක්හ 

යත්තහ. තභන් ්ලලි දීරහ තභන්ශේ මුත්රහ ටි ඳරීක්හ 

යත්තහ. අශක ශෞය ශ හ එතළනට ආහ. දළන් 

තමුන්නහන්ශ රහ ශේ VAT එශන් ශභොක්ද ශශ ? 

තමුන්නහන්ශ රහ ඒ ශ හ වහ ිදඹඹට 15 ඵද්දක් ළහුහ. 

දළන් ඉසපිරිතහශරට ගිඹහභ අපිට කිේශොත් මුත්රහ ඳරීක්හ 

යන්න කිඹරහ, අපි එළිඹට එනහ. ඇි්ලරහ රුපිඹ්ල 400ක් 

දීරහ මුත්රහ ඳරීක්ණඹ ය න්නහ. නමුත්, ඒටත් රුපිඹ්ල 60 

ඵද්දක් වනහ. අපි මුත්රහ ඳරීක්හ යන්න ආේඩුට රුපිඹ්ල 

60ක් ශදන්න ඕනෆ. ශේශන් ශශ . අපි ශේ අනුභත යන්න 

ඕනෆද? අඩුභ තයමින් ආේඩු ශේ ශනොය හිටිඹහ නේ භක් 

නළවළ. ඒත් ශවොයි කිඹනහ ශනොශයි. නමුත් 

තමුන්නහන්ශ රහ වළභ ඳරීක්ණඹක්භ එළිශඹන් යන්න 

කිඹන තළනට අශක ශෞය ශ ඹ ශනහහ ශන්.  

දළන් ශභොක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? වුරු වරි තභන්ශේ මුත්රහ 

ටි ඳරීක්හ යන්න ගිශඹොත් ආේඩුට හනක් ශදන්න ඕනෆ. 

රුපිඹ්ල 400යි නේ මුත්රහ ඳරීක්හ කිරීශේ හසතු, රුපිඹ්ල 60ක් 

ආේඩුට ශදන්න ඕනෆ. තභන්ශේ ඉතිරි ඳරීක්ණ ටි  

යන්න ඔහුට රුපිඹ්ල 10,000ක් ඹනහ නේ, රුපිඹ්ල 1,500ක් 

ආේඩුට ශදන්න ඕනෆ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, 

ශශනකුශේ ශ්ල ඳරීක්හ යන එශනුත් ආේඩු ්ලලි 

න්නහ නේ, මුත්රහ ඳරීක්හ යන එශනුත් ආේඩු ්ලලි 

න්නහ නේ, ශොශරොසටශයෝ්ල ඳරීක්හ යන එශනුත් 

ආේඩු ්ලලි න්නහ නේ, ශභොක්ද ශේ ආේඩු? 

ශරඩුන්ශනුත්, ශරඩහශේ ඳරීක්ණලිනුත් ්ලලි න්න 

ආේඩුක් වළදුහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ ිහ ශේ 

වපු VAT එ ශභශතක් ශනොතිබුණු ක්ශ ත්රරට ශනහහ. 

මිරදී ශන ිකිණීභ කිඹන ක්ශ ත්රඹට ශේ VAT එ ශනහහ. 

මීට ලින් මිරදී  ශන ිකිණීභට VAT එ තිබුශේ නළවළ. දළන් 

ශභොද ශරහ තිශඵන්ශන්? දළන් ෆභ ඳහර්්ල ිකුණන ශඩ් 

VATරට register ශරහ නේ, ෆභ ඳහර්රඹ රුපිඹ්ල 100යි 

නේ, රුපිඹ්ල 15ක් VAT එ වනහ. ඊට ඳසශ  ආේඩු 

කිඹන්ශන් ශභොක්ද? "අපි අතයලය බහේඩරට VAT එ 

ළහුශේ නළවළ." කිඹනහ. ෆභ ඳහර්රඹ අතයලය නළද්ද?               

මුත්රහ ඳරීක්ණඹ අතයලය නළද්ද? ශ්ල ඳරීක්ණඹ අතයලය 

නළද්ද? ශේ යශ්ට ඒහ යන්න අපිට නේ ඒහ අතයලයයි. 

වළඵළයි, ආේඩු කිඹනහ, ඒහ අතයලය ඒහ ශනොශයි කිඹරහ. 

ඒ ිහ VAT ළහුශේ අතයලය බහේඩ අත්වළයරහ ශනොශයි. 

අතයලය බහේඩ ශොඹ ශොඹහ VAT  ළහුහ.  

 
[වෙෙ අව්පථාවේදී අිනගුණ ජනාධිඳින වෙත්රීඳාල ිදරිව් න 

ෙැිනතුො ්ංා ගර්ංයට ඳැමිණිවේය.]  

[இச்சந்ர்ப்தத்றல் யகு சணரறதற கத்றரறதரன சறநறயசண 

அர்கள் சதரண்டதத்துட் தறயசறத்ரர்.] 

[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena 

entered the Chamber.] 
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[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 
 

ගුණ අනුය දි්ානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මිරදී ශන ිකිණීභ කිඹන එට VAT එ ළහුහ. මිරදී 
ශන ිකිණීශභන් ශභොක්ද ිදද්ධ ශන්ශන්? VATරට register 
ශේච ෆභ ිද්ලරය ඩඹටභ ඵද්ද දිනහ. කීඹක්ද? දට 
රුපිඹ්ල 33,000ක් පිරිළටුභ රඵනහ නේ,  VATරට  register 
ශන්න ඕනෆ. දට රුපිඹ්ල 33,000 business එක් 
තිශඵනහ නේ, එඹහ VAT එට  register ශන්න ඕනෆ. අද බුරත් 
ිට ඩඹත් දට රුපිඹ්ල 33,000 බුරත් ිට ිකුණනහ. 
ඒශන් ඇත්ත ථහ. දට රුපිඹ්ල 33,000 පිරිළටුභක් 
නළති salon එක් තිඹහශන ඹන්න ඵළවළ, මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභි. අඩුභ තයශේ බුරත් ිට ඩඹක් ඳත්හශන ඹන්න 
ඵළවළ, රුපිඹ්ල 33,000 පිරිළටුභක් නළති. රුපිඹ්ල 33,000 
පිරිළටුභ කිඹරහ කිඹන්ශන්, අශක යශ්ට හභහනය යහඳහයඹක් 
ඳත්හශන ඹන අඩුභ පිරිළටුභ. ඒ කිඹන්ශන් ශභොක්ද? 
ිදඹලුභ යහඳහයරට ශේ ඵද්ද දිනහ, මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභි. ඒ ිහ ශභොක්ද ිදද්ධ ශන්ශන්? ිදඹලුභ 
ජනතහශේ බහේඩ වහ ශ හ මිරදී ළනීභට ශේ ඵද්ද වරහ 
තිශඵනහ. 

ඊට ඳසශ  කිඹනහ, ශේ ඵද්ශදන් අතයලය බහේඩ 
අත්වළරිඹහ කිඹරහ. අතයලය බහේඩ අත්වළයරහ නළවළ. ඒ ිහ 
ශේ ඵදු ඳළනවීභ, ශේ ඵදු ඳළනවීශේ ඇති ය තිශඵන ිෘතිඹට 
ශේ මුද්ල අභහතයයඹහ  කිඹන්න ඕනෆ. ඒ කීභ ශනුශන් 
ශේ ිලසහ බංඹට වහඹ ඳශ ශ යුතු තිශඵනහ. ශන මුකුත් 
ශනොශයි. අය භභ ලින් කිඹපු රුණු ව ශේ ඵදු ඳනරහ 
තිශඵන ිෘතිඹ ිහ ශේ ිලසහ බංඹට වහඹ ඳශ ශ යුතු 
තිශඵනහ.  

ඒ ිතයක් ශනොශයි, භහ දන්නහ, ශරෝඹ ශොවහටද ඹන්ශන් 
කිඹරහ. ශරෝශේ න්ිශේදන ක්ශ ත්රඹ ඉතහභ ළදත්. 
න්ිශේදන ක්ශ ත්රඹ වයවහ හර්ඹක්භතහ ශේනහ. 
දුයථනඹ ඳහිේචි යන ශොට හර්ඹක්භතහ ශේනහ. 
Internet එ ඳහිේචි යන ශොට හර්ඹක්භතහ ශේනහ; e-
mail එ ශශනන ශොට හර්ඹක්භතහ ශේනහ. 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, අශක යශ්ට ඇතිවී තිශඵන ප්රධහන 
ශද් තභයි, අපි ිලහර ේඳත් ප්රභහණඹක් ශඹොදරහ තිශඵනහ, 
හර්ඹක්භතහ නළති. හභහනයශඹන් අපි ිදංකපරු හශේ 
යටක් ත්ශතොත්, ිදංකපරුශේ එ ඵස එක් ඔවුන් දට 
කිශරෝමීටර් 800ක් දුනහ නේ, අපි ඒ ඵස එ ශොශම නයශේ 
දුන්ශන් කිශරෝමීටර් 150යි. ඒශන් ශරහ තිශඵන්ශන්. 
එතශොට ිදංකපරු මිරදී න්නහ ඵස එශන් දට 
කිශරෝමීටර් 800 ශ හක් න්නහ. අපි මිරදී න්නහ ඵස 
එශන් න්ශන් දට කිශරෝමීටර් 150 ශ හක්. ඒ 
කිඹන්ශන් ශභොක්ද? අපි අහර්ඹක්භයි. අශක හර්ඹක්භතහ 
ර්ධනඹ ශරහ නළවළ. හර්ඹක්භතහ ර්ධනඹ ශන්ශන් නළති 
අපි ශභොන තයේ ප්රහේධනඹ ශඹශදවුත්, ශභොන තයේ ේඳත් මිරදී 
ත්තත්, ඒ හර්ඹක්භතහශන් යුතු අපිට ප්රතිපර රළශඵන්ශන් 
නළවළ. ඒ ිහ අහර්ඹක්භතහ ඇති යරහ තිශඵනහ. ඒ 
අහර්ඹක්භතහ නළති කිරීභට දුයථන, ජහතයන්තය ජහර 
ඳවසුේ, e-mail ළි ක්ශ ත්රඹන් ළදත් ශනහ. ඒ පුළු්ල 
යන්න ඕනෆ. ඒ පුළු්ල ශන ප්රභහණඹට තභයි යහජයඹක් 
හර්ඹක්භ ශන්ශන්.  e-mail එශන් ඳණිිඩ ඹන ප්රභහණඹට, 
දුයථනශඹන් ථහ යන ප්රභහණඹට, internet ඳහිේචි යන 
ප්රභහණඹට, ශරෝඹ හර්ඹක්භ ශනහ. වළඵළයි, අද 
තමුන්නහන්ශ රහ ශභොක්ද යරහ තිශඵන්ශන්? ඒ වහ අසීමිත 
ඵද්දක් ළහුහ. ශරෝඹ හර්ඹක්භ යන්න ඕනෆ යුශේ 
තමුන්නහන්ශ රහ ශභොක්ද යන්ශන්?  

අද ශඩ්ට ගිහි්ලරහ රුපිඹ්ල 100 reload එක් දළේශභොත්, 
ඵද්දක් වළටිඹට රුපිඹ්ල 49.48ක් ශන්න ඕනෆ. රුපිඹ්ල 100 
reload එක් දළේශභොත්, රුපිඹ්ල 49.48ක් ආේඩුට ශන්න 
ඕනෆ. හර්ඹක්භතහ අඩු යනහ. ඒ ිහ ඒ ක්ශ ත්ර ර්ධනඹ 
යන්න ඕනෆ. තමුන්නහන්ශ රහ ඵරඹට ඇි්ලරහ Wi-Fi  ශදනහ 
කිේශේ ශභොක් ශනුශන්ද? ඒශක් ඳතුශ්ල තිබුශේ 
හර්ඹක්භතහයි. අන්තර්ජහර ඳවසුේ රඵහ දීභ වයවහ 
යහජයඹ හර්ඹක්භතහ ළඩි ශනහ. ඒ ශනුශන් තභයි 
තමුන්නහන්ශ රහ ශනොමිරශේ Wi-Fi රඵහ ශදනහ කිඹහ කිේශේ. 
ඒශක් ආර්ථි ිදයහ අර්ථඹ ඒයි. වළඵළයි තමුන්නහන්ශ රහ ඒ 
අත් වළරිඹහ ඳභණක් ශනොශයි, තිබුණු ප්රභහණඹටත් ඩහ ළඩි 
ප්රභහණඹක් ජනතහට ශන්න ිදද්ධ න ිධිඹට ටයුතු යරහ 
තිශඵනහ. රුපිඹ්ල 100 reload එක් දළේශභොත් රුපිඹ්ල 
49.48ක් ඵදු ලශඹන් ශන්න ිදද්ධ ශරහ තිශඵනහ. 
ශභොක්ද, හර්ඹක්භතහ? ශභොක්ද, යරහ තිශඵන්ශන්? 
VAT එ ආශ්රිත ශේ ළශර් ඳනන රද ඵදු, අතිලඹ 
අහධහයණයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ ිතයක් ශනොශයි, NBT 
එත් අඹ යනහ. ිසඳහදඹහශන් ිදඹඹට 2 ඵද්දක් අඹ 
යනහ. VAT එ එතු යරහ ඒටත් අඹ යනහ. ඊශඟට, 
ශතො ශශශන්දහට VAT එ එතු යරහ ිදඹඹට 2ක් අඹ 
යනහ. ිද්ලරය ශ ශශන්දහටත් VAT එ එතු යරහ ිදඹඹට 
2ක් අඹ යනහ. වයහ වත් අට තහක් වභ වනහ හශේයි. 
්ලඳනහ යරහ ඵරන්න. NBT කිඹන එ හධහයණ ද 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි? එ ඳහයට පිරිළටුභට ඵද්ද අඹ 
යරහ ඉය යන්න. ිසඳහදඹහශේ පිරිළටුශභන් අඹ ය 
න්නහ. ශතො  ශශශන්දහශේ පිරිළටුශභන් අඹ ය න්නහ. 
ිද්ලරය ශශශන්දහශේ පිරිළටුශභන් අඹ ය න්නහ. ඊට 
ඳසශ  VAT එ එතු යරහ අඹ ය න්නහ. ශේ භවහ 
අහධහයණ ඵදු ඳළනවීභක්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඵළරි නේ භක් නළවළ. 

 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා  
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
අපි ඵදු පිට ඵදු අඹ යන්ශන් නළවළ. ිළයදි තත්ත්ඹ 

ශඳන්න්න අලයයි. තිබුණු ප්රභහණඹට ඩහ එ තහක් 

ඳභණයි VAT එ ළඩි ශරහ තිශඵන්ශන්. ඵදු පිට ඵදු වත් 

තහක් ඳනන එ අශක ආේඩුශේ ක්රිඹහක් ශනොශයි.  
 

ගුණ අනුය දි්ානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වරි, භභ කිඹන්නේ. NBT එ එශවභ තභයි තිබුශේ. NBT 
එ තිබුණු ිධිඹටභ තභයි ඔඵතුභන්රහ තිඹරහ තිශඵන්ශන්. 
වළඵළයි දළන් ශන ශද් ශභොක්ද? ිද්ලරය ශශශහභට VAT එ 
ඳළශනේහභ, ඒ VAT එත් එතු ශරහ තභයි NBT එ 
ඳළනශන්ශන්. එතශොට එදහ අඹ ශ NBT එට ඩහ අද අඹ 
යන NBT එ ළඩි ශනහ. ශේ තභයි ඇත්ත ථහ. භභ 
කිඹන්ශන් ඒයි. NBT එ එදහ තිබුණු ිධිඹටභ තභයි අද 
තිශඵන්ශන්. වළඵළයි එදහ ශභොක්ද, වුශේ? මිරදී ශන ිකිණීභ 
කිඹන ක්ශ ත්රඹට -ිද්ලරය ශශශහභට- අදහශ තිබුශේ නළවළ. 
[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, 
VAT එ ිදඹඹට 8ට තිබුණු ශෂ ත්රර එඹ ිදඹඹට 15 දක්හ ළඩි 
ශහ. ිදඹඹට 11ට තිබුණු ක්ශ ත්රර ිදඹඹට 15 දක්හ ළඩි ශහ. 
VAT අඹ යන්ශන් නළතු තිබුණු ක්ශ ත්රරත් ිදඹඹට 15 දක්හ 
ළඩි ශහ. භභ කිඹන්ශන්, මිරදී ශන ිකිණීභ කිඹන ක්ශ ත්රඹට 
VAT එ ඳනහ තිබුශේ නළවළ කිඹරහයි. ඒට අලුශතන් VAT 
එ එතු වුණහ. ඒ VAT එ එතු ශරහ තභයි NBT එ අඹ 
ශන්ශන්. ඒයි ිදද්ධ ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ ිහ තභයි  ශශශ 
ශඳොශශ  බහේඩ මිර එ ඳහයටභ  ඉවශ ගිශේ. හභහනය ඵදු ළඩි 
කිරීභට ඩහ VAT එ ව NBT එ අතය වදපු ශේ අන්තර් 
ේඵන්ධඹ ශේත් ශර බහේඩ මිර ඉවශ ඹහභට ප්රධහන 
හධඹ වුණහ. ශේ තභයි ඇති ශරහ තිශඵන ිෘතිඹ.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ ිහ තභයි අපි ශේ 

ශඹෝජනහ අනුභත යන්න ඕනෆ ශන්ශන්. හවන ශනුශන් 

රුපිඹ්ල ශෝටි 118ක් ළඹ යන්න පුළුන් ආේඩුක් ශේ. ඇයි, 

තමුන්නහන්ශ රහ ජනතහශන් ශභශවභ ඵදු අඹ යන්ශන්? 

තමුන්නහන්ශ රහ ශත්රුේ න්න ඕනෆ, තමුන්නහන්ශ රහ 

ඵරඹට ඳත් යන රද ජනතහශේ අශකක්හ ශභොනහද කිඹරහ. 

එ ඳක්ඹ ඵරඹකින්, එ පුද්රශඹකුශේ ඵරඹකින්, එ 

ංිධහනඹ ඵරඹකින්, ඳක් ංිධහනඹ යරහ, ජනතහ ඳහයට 

ඵසරහ ත්ත ඵරඹක් ශනොශයි. ඳක්ර ඉසයවට ජනතහ 

ගිහි්ලරහ වදහ න්නහ රද ඵරඹක්. ඒ ිහ ශන වළභ 

ආේඩුටභ ඩහ ජනතහට හධහයණඹ ව යුක්තිඹ ඉටු කිරීශේ 

ංයුතිඹ ඒ ජනයභ ඇතුශශ  තිශඵනහ. එඹ අඩංගු තිශඵනහ, ඒ 

ජනයභ ඇතුශශ . අන්න ඒ ජනයභට අනු ටයුතු යන්ශන් 

නළවළ. ඒ ජනයභට අනු ටයුතු යන්ශන් නළත්නේ  ශඳොදු 

ආේඩුට එශයහි ිශේචනඹක් තිශඵනහ, ශඳොදු ආර්ථි 

ප්රතිඳත්තිඹට එශයහි ිශේචනඹක් තිශඵනහ, සුිශල ෂී ිශේචන 

ටික් තිශඵනහ. භහ කිඹන්ශන් නළවළ, මුද්ල අභහතයයඹහ භහරු 

ශ ඳභණින් ශේ ිදඹ්ලර ශනස ශයි කිඹරහ. අපි ඒ මිථයහට 

ඹන්ශන් නළවළ. මුද්ල අභහතයයඹහ ඳභණක් ශේට ඍජු  

කි යුතුයි කිඹරහ අපි ්ලඳනහ යන්ශන් නළවළ. වළඵළයි ඍජු 

ශරභ මුද්ල අභහතයයඹහත්  කි යුතු ක්ශ ත්ර ණනහක් 

ඉතිරි තිශඵනහ. ඒ ිහ ශේ අනුභනඹ යන ආර්ථි 

ප්රතිඳත්තිඹ, ජනතහ භත ඇති ශොට තිශඵන ශේ පීඩනඹ ආදී 

ලශඹන් ඇති ය තිශඵන ිනහලහරී තත්ත්ඹට -ඒ ිදඹ්ලරභ 

අඩංගු- එශයහි තභයි ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහශේදී අපි වඹ 

ඳශ යන්ශන්. ිදඹ්ලරභ ශභහි ඇතුශත් ශරහ නළති වුණත්, 

ිලසහ බං ශඹෝජනහ දළන් ඉදිරිඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ 

ිලසහ බං ශඹෝජනහ ිලසචිත  ශොට ඉදිරිඳත් ය තිශඵන 

රුණුරට එ වහ ඹන අන්තර්තඹක් ව වුභනහක් හිත 

තභයි අපි ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහට ඳක්ඹ ඡන්දඹ ඳහිේචි 

යන්ශන්, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි. ඒ ිහ භහ ඹට කී 

රුණු පිළිඵ මුද්ල අභහතයයඹහශන් ශඳෞද්ලි ශවෝ 

ිභහ තභන්ශේ වෘදඹ හක්ෂිඹත් පිරිිදදු ය ශන අත ඔන්න 

කිඹරහ ශේ  ි ලසහ බං ශඹෝජනහට එශයහි ඡන්දඹ ඳහිේචි 

යන්න ඉන්න භන්ත්රීරුන්ශන් ඉ්ලරහ ිදටිමින් භභ නතය 

ශනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි.  

 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, රු ඉයහන් ික්රභයත්න ඇභතිතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.40] 

 

ගුණ ඉයා්ද ිශක්රෙය්වන ෙහසතා (යාජය වයව්ාය ්ගවර්ධන 

නිවයෝජය අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண - அச தரறல்தொற்சறகள் 

அதறறதத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 

Enterprise Development)  

සතුතියි.  

අද භට ප්රථභ ථහ ශ අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ 

හුඟක් රුණු කිේහ. ඒ ිදඹ්ලරටභ පිළිතුරු ශදන්න ශරහක් 

නළවළ. නමුත් භභ රුණු කිහිඳඹක් ිළයදි ශ යුතුයි. 

අභළතිතුභහශේ හවනරට ශෝටි 60ක් ිඹදේ යනහ කිඹහ අද 

කිේහ. භභ ඳශමුශන්භ ඒ ළන වන් යන්න ඕනෆ. 

අභළතිතුභහට ිර හවන ශදක් තිශඵනහ. ජනහධිඳති 

හර්ඹහරශඹන් රඵහ ත්ත ඒ ිර හවන ශදට ශඳෞද්ලි 

හවනඹකුත් එතු යරහ තභයි හවන තුනක් වදහ ශන 

තිශඵන්ශන්. හිටපු ජනහධිඳතිතුභහශේ, ඒ හශේභ ත්භන් 

ජනහධිඳතිතුභහශේ ව අභළතිතුභහශේ ආයක්හ ශඵොශවොභ 

ළදත්. ඒ ිහ ඒ අඹට bulletproof හවන රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹහ 

භහ ිලසහ යනහ. ශේ දසර හවන ළන ශරොකු 

හේඡහක් තිශඵනහ. භහ හිතන ිධිඹට හවන ළන තිශඵන 

ශේ හේඡහ ිශල ශඹන්භ ශන ඹන්ශන් වරිඹටභ ඇභති 

ශශනක් වුණහභ ිර හවනඹක් ශනොභළති ඉන්න පුළුන් 

හශයි. ඕනෆභ ශදඹක් ශශොත්, ඹේ රැකිඹහ ශඹදුශණොත්, ඒ 

රැකිඹහශේ ප්රධහන ිධහඹ ිරධහරි වුශණොත්, නළත්නේ භහධය 

ආඹතනඹ ප්රධහිශඹක් වුශණොත්, ඒ අඹ ිදඹලුශදනහටභ ශේ ිර 

හවන තිශඵනහ. හුඟක් ශරහට ශේ ශබ් අඩිර ළයදි 

ශතොයතුරු ඳශ ය තිශඵනහ. අශක වරින් ප්රනහන්දු ඇභතිතුභහට 

ිරුද්ධත් ළරැදි ශතොයතුරු ඳශ ශරහ තිශඵනහ, එතුභහ ශේ 

හවන න්නහ කිඹහ. එශවභ ශදඹක් නළවළ. ඇත්තටභ තභන්ට 

හිමි ිර හවන තභයි එතුභන්රහ අයශන තිශඵන්ශන්.   

ශත්ල මිර ජහතයන්තය අඩු වුණත්, ඒ මිර අඩුවීභ අඳ ශඳොදු 

ජනතහට දීරහ නළවළ කිඹහ ශභතුභන්රහ වන් ශහ. 2015 

ජනහරි 08ළි දහ වභත්රීඳහර ිදරිශ න ජනහධිඳතිතුභහ ඳත් 

වුණහට ඳසු අඳ යජඹ අතට ත්තහභ ඉන්ධනර -ශඳට්ර්ල, ඩී්ල 

ව භූමිශත්ලර- මිර අඩු ශහ. ඒ ිතයක් ශනොශයි, ආදහඹභ 

ළඩි ශහ. යහජය ශ ඹන්ශේ ආදහඹභ ළඩි ශහ. යහජය 

ශ ඹන්ශේ මලි ළටුඳට රුපිඹ්ල 10,000භ එතු 

ශනොශත්, රුපිඹ්ල 2,500ක් අඳ එතු ශහ.  

ඒ ිතයක් ශනොශයි, මුද්ල ඇභතිතුභහ වන් ශහ වළභ 

යභ අඳ ඒ මලි ළටුඳට ඹේකිිද ප්රභහණඹක් එතු 

යනහඹ කිඹහ. ඇත්තටභ එතු යරහ තිශඵනහ. ජහතයන්තය 

ශත්ල මිර අඩුවීශභන් රළබුණු ේපර්ණ රහබඹ ජනතහට 

ශනොදුන්නහඹ කිඹන ශචෝදනහශේ  තයතහක් තිශඵනහ. ඇයි? 

ඒශක් ශොටක් අඳ තිඹහශන ඉන්ශන් ඳසු ගිඹ යජඹ ත්ත ණඹ 

ශවීභටයි. රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභි, අතිශර් රහබඹ 

IOC එට ගිඹහඹ කිඹහ ඔඵතුභහ කිේහ. භභ ඒ පිළින්නහ. 

අතිශර් රහබඹක් ඇති ශනහ. ශභොද, රහබඹක් තිබුණහභ 

භහේ ශදක් තිශඵන ිට ඒ භහේ ශදටභ ඒ රහබඹ 

රළශඵනහ. ඒ තර්ඹ වරි. මුද්ල ඇභතිතුභහ අද ශේ ිහදඹ 

අවශන ඉන්න ිහ අඳට ඒටත් පිළිඹභක් තිශඵනහ. අඳ ිිද 

ශරහට ඒ පිළිඹභ ශඹොදන්නත් ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

භභ ශඵොශවොභ නහටුශන් කිඹන්න ඕනෆ, ය 20ක් ශේ 

යශ්ට මුද්ල ඇභතිතුභහ ශරහ හිටිශේ ජනහධිඳතියශඹක් ඵ. ය 

20ට ඳසු සහධීන පුද්රශඹක් -ශේ රු බහශේ 

භන්ත්රීයශඹක්- මුද්ල ඇභතිතුභහ වළටිඹට ඳත් ය තිශඵන 

අසථහ තභයි, අද ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශනළත් 

තිශඵන්ශන්. එ පුද්රශඹකුට ිතයක් ෆභ ශදඹක්භ යන්න 

පුළුන්, එ පුද්රශඹකුට ිතයක් තීයණ න්න පුළුන් කිඹන 

ඒ අදවිදන් ඇත්තටභ අඳ අයින් ශන්න ඕනෆ. අද ශේ තිශඵන 

ිදව ිහ තභයි මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහක් ශේන්න පුළුන් ශරහ තිශඵන්ශන්.  

ශේ ශඹෝජනහ ශනහ භන්ත්රීරුන්ශන් භභ අවන්න 

ළභළතියි, එදහ හිටපු මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහක් ශේන්න ඔඵතුභන්රහට හිතන්නත් පුළුන් වුණහද 

කිඹහ. එදහ මරයඹ පිළිඵ තීයණ න්න ශොට ඒ තීයණ ත්ශත් 

හිටපු මුද්ල ඇභතිතුභහ -ජනහධිඳතිතුභහ- මුද්ල අභහතයහංලශේ 

ශ්ලේ, භව ඵළංකුශේ අධිඳති ව ආර්ථි ශෂ ත්රඹ පිළිඵ 
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ටයුතු ශ ඇභතිතුභහ -ඒ ඳවුශ්ල භ්ලලි- ිිදනුයි. ඒ අඹ තභයි 

ඔඹ තීයණ ත්ශත්. ඒ තභයි ඇත්ත ථහ. එදහ ඒහ ළන 

හේඡහ යන්නත් අසථහක් දුන්ශන් නළවළ. අද අඳට 

අසථහක් තිශඵනහ. ිදදුවුණු ංසෘතිභඹ ශන ශේයි. 

අඳට ඳයසඳය අදවස  තිශඵනහ නේ ජනහධිඳතිතුභහට, 

අභළතිතුභහට ඒහ ඉදිරිඳත් යන්න අද අඳට ඉඩඩ තිශඵනහ; 

අශක ආේඩු තුශ ඒ ළන හද ිහද යන්න ඉඩඩ තිශඵනහ. 

ශේයි අද ඇති ශරහ තිශඵන ශන. ඒ ිහ භවය භහජ 

ජහරලින් අඳට ඳවය වශන, වශන ඹන ශොට අඳ ඒ 

පිළින්නහ. ශභොද, අද තිශඵන්ශන් පුයළිද භහධයඹක්.  

ශරෝඹ ඳරිර්තනඹ ශමින් ඳතිනහ. ඒ පුයළිද භහධයශඹන් 

එන ිශේචන අඳ පිළින්නහ. ඒහ ිළයදි යන්න ෆඹේ 

යනහ. නළත්නේ යදක් තිශඵනහ නේ ඒ ළරැදි ශදඹ වරිසහ 

ශන ඉදිරිඹට ඹන්න අඳ උත්හව යනහ.  

2007 යට ඉදිරිඳත් ශ ිර්ජන ඳනත් ශටුේඳත පිළිඵ 

ිහදශේදී ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ කිඹපු ශද් නළත 

තහක් ශඵොශවොභ ශටිශඹන් භතක් යන්න භහ ළභළතියි. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, එභ අඹ ළඹ ිහදශේ ඳවශශොස 

න ශන් ශ දිනශේ, එනේ 2006 ශදළේඵර් භහශේ 6ළි දහ 

ඳශ ව වළන්හඩ් හර්තහශේ තීරු අං 2664හි එතුභහ ශභශ  කිඹහ 

තිශඵනහ: 

"ශේ රහඳශේ ඉන්දිඹහටත් ලින් යි්ල ික්රභිදංව අභළති ශරහ 

ිදටිද්දි තභයි මරය ශභනහයණ (කීභ) ඳනතට ශේ ඳහර්ලිශේන්තු 

ඵන්දන්නට උත්හව ශශ ."   

වුද ශේ කිඹන්ශන්? ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහයි. එතුභහ 

තදුයටත් ශභශ  කිඹහ තිශඵනහ: 

ප්රධහන ණන් දීශේ ිරධහරිඹහ ළන ප්රලසන යන එ ළරැදිද කිඹහ භහ 

අවනහ. අශත් නර ළඩුණු රුංරඹ හශේ යශ්ට ඵඩු මිර ළඩි ශනහ 

නේ, ද ණශන් රුපිඹර ඵහ්ලදු ශරහ, ඵහ්ලදු ශරහ අන්තිභට 
භසතඵහ්ලදු ශනහ නේ, ජහතිඹ තු ිශද්ල ත්ේ ද හශන් 

පිරිශවනහ නේ, ණඹ ශඳොලී අනුඳහතඹ දිනඳතහ ළඩි ශනහ නේ, 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 109 ඳරිපය ඇසතශේන්තු ඉදිරිඳත් යරහ- අදත් 

එක් තිශඵනහ." 

එතුභහශේ ථහශේ ත ශොටක් උපුටහ දක්න්න භභ 

ළභළතියි. 2006 ශදළේඵර් 06ළි දහ ඳශ ව වළන්හඩ් හර්තහශේ  

තීරු අං 2673හි එතුභහ ශභශ  කිඹහ තිශඵනහ: 

"ශනොශඵෝදහ - ශනොළේඵර් භහශේ - 2006 රංහශේ ශොටස ශශශ 

ශඳොශ පිළිඵ ිශද්ල ආශඹෝජන ේභන්ත්රණඹක් ිදංකපරුශේදී 

ඳළළත්වුණහ. ශේ ේභන්ත්රණශේදී අයමුද්ල ශභනහරුන්ට - Fund 

managersරහට තභයි, ඇභතීභ ශශ . ප්රධහන ශද්ලනඹ - keynote address 

එ - ශශ  ර්තභහන ශ්රී රංහ භව ඵළංකුශේ අධිඳතිතුභහයි. මුළු 

ශරෝශේභ ඉන්න අයමුද්ලරුන් ශනුශන්, රංහශේ ශොටස 

ශශශ ශඳොශ පිළිඵ ප්රලසනඹ වහ GoldQuest භහභ ශොටස ශශශ 

ශඳොශට ේඵන්ධ ශරහ ජහති ංර්ධන ඵළංකුශේ ශොටස ළනීභ... -" 

භට ශේ ළන ිශල ශඹන්භ කිඹන්න පුළුන්, භභ ජහති 

ංර්ධන ඵළංකුශේ හිටපු ිහ. GoldQuest එශන් ශොටස 
ළනීභ පිළිඵත් ශභතළන ප්රලසන ය තිශඵනහ. කී්ලස භහශේ 

ශොටස ළනීභ ළනත් වන් ය තිශඵනහ. එහි තදුයටත් 

ශභශ  වන් ශනහ: 

"කී්ලස භහශේ ශොටස ළනීභ ළන වන් යරහ, රංහ මුද්ල 

ිශුද්ධියණඹ - money laundering - ිදදු යන ශශශ ශඳොශක්ද කිඹහ 

ශේ ේභන්ත්රණඹ අහනශේ ප්රලසන ශහ. වුරුන් ශනුශන්ද ? දළන් 

ශේ යට ශනුශන් ශන්ද ඹන්ශන් ?" 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, භහ ශේ වන් ශශ  එදහ රු 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ප්රහල ය තිබුණු ශද්යි. එතුභහ 

තදුයටත් ශභශ  කිඹහ තිශඵනහ: 

"රු බහඳතිතුභි, ශරෝශේ ශොටස ශශශ ශඳොශ්ල පුේඵන්න 

භවහ ඵළංකු අධිඳතිරහ ථහ යන්න ඹන්ශන් නළවළ. ශභොද ? ඒ 

යහඳහරි ළඩක්. එඹට ඹටිතරඹ වහ නීතිභඹ යහමු වදනහ මි, ඒ 

වහ ිදංකපරුට ගිහින් ේභන්ත්රණ තිඹන භවහ ඵළංකු අධිඳතියශඹක් 

ළන භහ අවරහ නළවළ. එතශොට රංහ මුද්ල ිශුද්ධියණ 

භධයසථහනඹක් ශන්ද ?" 

එශවභ අහ තිශඵන්ශන් රු ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භන්ත්රීතුභහයි.  

"මුද්ල ිශුද්ධියණඹ ළශළක්වීශේ ඳනත නමින් ඳනතක් ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ ේභත ශහ. ශේ ඳනත ේභත යරහ, ශේ නීති 

ිශයෝධී  ශහ. දළන් GoldQuest එශක් පිරිමීඩ ජහහයමින් අයණ වුණු 

මිිසසු දවස ණනක් ිදටිනහ. ඈත ේර එඹ තත් ශශයනහ. 

ිභර්ලන ඒඹ තිබුණහ. ඒඹ අශවෝිද යරහ, භව ඵළංකුශහි මරය 

බුද්ධිභඹ අංලඹ, ප්රධහන ආශඹෝජන පිළිඵ ඒඹ ළඩ යන්ශන් නළති 

තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ." 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ශභොනහද ශේ කිඹන්ශන්? 

මරය බුද්ධි අංලඹක් තිබුණහ, ඒ  මරය බුද්ධි අංලඹත් එදහ යජඹ 

අශවෝිද ශහඹ කිඹනහ. ඒ ඇත්ත. ඒ බුද්ධි අංලඹ අශවෝිද 

යරහ ේපර්ණශඹන්භ අඩඳණ යරහ දළේභහ. රු ඵන්දුර 

ගුණර්ධන භළතිතුභහ එදහ එතුභහශේ ථහශේ එභ ශොට අන් 

යන්ශන් ශභශවභයි:   

"...එතුභහ ඳත් ශ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට තිශඵන රුත්ඹ 

ශභොක්ද?"   

එශවභ කිඹමින් එතුභහ භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ 

පිළිඵ ප්රලසන යනහ.  

භභ කිඹන්න ළභළතියි, එදහ තභයි මරය ඳද්ධතිඹ බිඳුශේ 

කිඹරහ. එදහ තභයි, ශෝ්ලඩන් කී භහභ ඹට ගිශේ. එදහ තභයි, 

දඬුේ මුදරහලිරහ ඇති වුශේ. එදහ තභයි, ශරහන් ඵළංකු  

ශව්ලශරන්න ඳටන් ත්ශත්. රු බීර් වහෂීේ ඇභතිතුභහ අද 

වන් ශහ, Entrust කිඹන මරය භහභ අරහබඹක් ශරහ 

තිශඵනහ, දළනට දළන ශන තිශඵන ිසතය අනු රුපිඹ්ල 

බිලිඹන 12 අරහබඹක් ිදදු ශරහ තිශඵනහ  කිඹරහ. දළන් ඒ 

ළන යවස ශඳොලීිදශඹන් ශොඹහ ශන ඹනහ කිඹරහත් එතුභහ  

වන් ශහ. මරය ඳද්ධතිඹ ළඩී බිඳී තිශඵනහඹ කිඹන තර්ඹ 

භතු කිරීභට අද ිලහර ෆඹභක් ශන තිබුණත්, ඒ හශේ කිිද 

ශදඹක් ශේ අවුරුදු එවභහය තුශදී ඒ එ මරය ආඹතනඹට 

ශවෝ ශරහ නළවළ කිඹන එ අපි ශේ අසථහශේදී ශේ රු 

බහට භතක් යන්න ඕනෆ.  

අද ශභොනහද අපි යජඹ තුශ හේඡහ යන්ශන්? අපි අද 

හේඡහ යන්ශන්, ශොශවොභද භව ඵළංකු ිදවස යන්ශන් 

කිඹරහයි. මරය ඳද්ධතිඹ අධීක්ණශඹන් ිදවස යන්ශන් 

ශොශවොභද කිඹන හේඡහ තභයි අපි යශන ඹන්ශන්. අපි 

්ලඳනහ යනහ, මරය අධීක්ණඹට ශනභ අධිහරිඹක් යට 

තුශ ඇති යන්න ඕනෆද කිඹරහ. ඔඹ ආර්ථි කහතඹහ වුද, 

එශවභ කිේශේ ශොයි ශේරහශේද, කිේශේ වුද කිඹන ඒහට අපි 

ේඵන්ධ නළවළ. ඒහ කිේශේ ඔඵතුභන්රහභයි. ඇට නළති දි 

වළශයන වළශයන ඳළත්තට ථහ යරහ නේ වරි ඹන්ශන් නළවළ. අපි 

දන්නහ, ඳසු ගිඹ යජඹ ආශඹෝජනඹ ශහ. 

ිශල ශඹන්භ ඒ අඹ ඹටිතර ඳවසුේ වහ ආශඹෝජනඹ 

යනශොට  මරය  තත්ත්ඹ දිවහ ඵළලුශේ නළවළ. 

 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ිශඹෝජය අභහතයතුභි, ඔඵතුභහට රඵහ දුන් ශේරහ නේ 

අහනයි.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගුණ ඉයා්ද ිශක්රෙය්වන ෙහසතා  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, භභ අන් යනහ.  

එශ  ආශඹෝජනඹ යනශොට මරය තත්ත්ඹ දිවහ ඵළලුශේ 

නළවළ; ආර්ථිඹ දිවහ ඵළලුශේ නළවළ. භහජයීඹ ිරීක්ණ අනු 

ශනොශයි ඒහ තීයණඹ ශශ .  ශඳෞද්ලි ශද්ලඳහරි හිදඹ 

උඩ තභයි ඒහ තීයණඹ ශශ . නමුත් අද ඒ තත්ත්ඹ ශනස 

ශරහ තිශඵනහ. අද අඳ ළන ජහතයන්තයශේ ිලසහඹ 

තිශඵනහ; ශරෝ ඵළංකුශේ ිලසහඹ තිශඵනහ; IFC එශක් 

ිලසහඹ තිශඵනහ; ජහතයන්තය මරය අයමුදශ්ල ිලසහඹ 

තිශඵනහ. ඒ ිතයක් ශනොශයි, චීනඹ, ඉන්දිඹහ, ජඳහනඹ ළි 

යටරටද  අශක යට ළන  ිලසහඹක් ඇතිශරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, එදහ අඳට ආයහධනහ යරහ 

වේඵන්ශතොටට ගිඹහභ, නයහධිඳතියඹහ පිසශතෝරඹක් අයශන 

තභයි අඳ වමුශන්න එතළනට ආශේ. අද එශවභ තත්ත්ඹක් 

නළවළ. අපි වේඵන්ශතොටට වය යන්ශන් නළවළ.  

වේඵන්ශතොටට අපි හර්මි ජනඳදඹක් ශශනනහ.  ගුන් 

ශ හ ඉංජිශන්රු යහඳහයඹක්  වේඵන්ශතොටට අපි ශශනනහ. ඒ 

ිතයක් ශනොශයි, ශත්ල පිරිඳවදුකුත් වේඵන්ශතොටට අපි 

ශශනනහ. ඒ ඇයි? අපි යට ළන හිතරහ තභයි අශක තීයණ 

න්ශන්. ඒ ිහ මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ ශශනන ශේ 

ිලසහ බං ශඹෝජනහ, එතුභහට ිරුද්ධ ශශනන 

ශඹෝජනහක් ිධිඹට ශනොශයි, අතිරු වභත්රීඳහර ිදරිශ න 

ජනහධිඳතියඹහට ිරුද්ධ ශශනන ශඹෝජනහක් වළටිඹට රහ 

තුශනන් ශදශක් ළඩි ඡන්ද ඵරශඹන්  ඳයහජඹ යනහඹ කිඹන 

හයණඹ ශේ අසථහශේදී භතක් යන්න ඕනෆ. ශඵොශවොභ 

සතුතියි. 

 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භන්ත්රීතුභහ. 

 

[අ.බහ. 3.53] 

 

ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ිලසහ බං ශඹෝජනහක් 

ඉදිරිඳත් ය ිහද යන ශේ අසථහශේ  මීට ශඳය ථහ ශ 

ඉයහන් ික්රභයත්න ිශඹෝජය ඇභතිතුභහ කිේහ, ශේ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහ ශනළත් තිශඵන්ශන් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහටයි 

කිඹරහ. ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශනහශේ හටද කිඹරහ 

එතුභහ කිඹහ ඵළලුහ ද   දන්ශන් නළවළ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභි, අපි ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශනහශේ යි 

රුණහනහඹ මුද්ල අභහතයයඹහට. ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ 

ළන ිඳක්ශඹන් ව ආේඩුශන් ථහ යරහ කිේහ, "ඇයි 

ශේහ ශශනන්ශන්, දිනන්න පුළුන්ද?'' කිඹරහ. ඉයහන් 

ික්රභයත්න ිශඹෝජය අභහතයයඹහ කිේහ "තුශනන් ශද ළඩි 

ඡන්දඹකින් දිනනහ" කිඹරහ. අපි දන්නහ, තුශනන් ශද ළඩි 

ඡන්දශඹන් දිනනහ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඳහර්ලිශේන්තු ඉතිවහශේ 

ිලසහ බං ශඹෝජනහ 45ක්  ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. ඳශමුන 

ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශනළත් තිබුශේ 1949දී. එදහ ිදට ශේ 

දක්හ ිලසහ බං ශඹෝජනහ 45ක්  ඳහර්ලිශේන්තුට ශනළ්ලරහ 

තිශඵනහ. එයින් ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශදයි දිනුශේ. දිනුශේ, 

ිඳක් අමිර්තලිංේ භළතිතුභහට ශනහපු ිලසහ බං ශඹෝජනහ 

ව  ියයහණි ඵේඩහයනහඹ භවත්මිඹට ිරුද්ධ   ශනහපු ිලසහ 

බං ශඹෝජනහයි. අශනක් ිදඹලු ිලසහ බං ශඹෝජනහ ඳළයදුණහ. 

වළඵළයි, ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශශනන්ශන්, දිනන්න 

ශනොශයි; ආේඩුක් ශඳයශන්න ශනොශයි. මුද්ල අභහතයයඹහ 

ශශයහි ිලසහඹක් නළවළ කිඹන හයණඹ  ඳහර්ලිශේන්තුට 

ව යටට කිඹන්නයි ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශශනන්ශන් 

කිඹන එ ඔඵතුභන්රහට මුලින්භ කිඹන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීේ]  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි,  මුද්ල අභහතයයඹහට එශයහි 

ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශන ඒභට ිදදුව හයණහ ඳව ළන 

භභ කිඹන්න ඕනෆ. 

 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ භශේ ශේරහ න්න එඳහ.  

 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ශේ රු බහශේ ඉන්න 37 

ශදශනකුශේ ිලසහඹ  නළවළ කිඹනහ. ඒ කිඹන්ශන්,  භහින්ද 

යහජඳක්, නහභ්ල යහජඳක්, ිභ්ල වීයංලට ප්රලසනඹක් නළද්ද? 

ඇයි  ඒ අඹ ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහට අත්න් යරහ 

නළත්ශත්? [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ ථහ යශන ඹන්න. 

 
ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, රු මුද්ල ඇභතිතුභහට ශේ 

ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශන ඒභට ශව තු ව හයණහ ඳවක් 

තිශඵනහ. ඳශමුශි හයණහ ශේයි. ඹව ඳහරන ආේඩුට 

දහචහයහත්භ අයිතිඹක් නළවළ,  ශභතුභහ හශේ පුද්රශඹකුට 

මුද්ල ඇභතිභ ශදන්න. ශදශි හයණහ තභයි,  ිඳක්ඹට 

ශශ  ශතත්, තමුන්නහන්ශ  ශශයහි යජඹට ිලසහඹක් නළති 

එ. තමුන්නහන්ශ ට මුද්ල ඇභතිභ ශදන්න ජනහධිඳතිතුභහට, 

අභළතිතුභහට ිලසහඹක් නළවළ. භභ ඒ ළන ඳළවළදිලි යන්නේ.

[ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගුණ ේදත්රීවුණ  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

වුද කිඹන්ශන්? 

 

ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, තුන්ශි හයණඹ ශේයි.  

ශභතුභහ මුද්ල ඇභතියඹහ වළටිඹට ශේ යශ්ට ආර්ථිඹට යපු 

ිනහලඹ ිහයි ශේ ිලසහ බංඹ ශනළත් තිශඵන්ශන්. 
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වතයශි හයණඹ ශේයි.  මුද්ල ඇභතියඹහ වළටිඹට ිදටිමින් 

තමුන්නහන්ශ ශේ ශඳෞද්ලි යහඳහයරට ශේ ඇභතිභ 

ඳහිේචි යරහ තිශඵනහ. එඹට ිරුද්ධ ශේ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහ ශනළත් තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ]  ඳසශි හයණහ 

තභයි, තමුන්නහන්ශ ශේ අභහතයහංලඹ ඇතුශශ  තිශඵන දණ ව 

අක්රමිතහ.  ශභන්න ශේ හයණහ ඳව ශව තුශොටශන තභයි ශේ 

ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශනහශේ. භභ දළන් ඒ හයණහ ඳව ළන 

කිඹන්නේ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඳශමුශන්භ කිඹනහ නේ  
දහචහයහත්භ අයිතිඹක් නළවළ, ශභතුභහට ශේ ඇභතිභ ශදන්න.  
රු ඇභතිතුභි, තමුන්නහන්ශ  ිිභඹ ංචහ චදිතශඹක්.  ඒ 

හශේභයි, තමුන්නහන්ශ  යන යහඳහය. You are involved in 

logistic business. තමුන්නහන්ශ  ශර්ගු වහ ේඵන්ධ යහඳහය 
යන අභහතයයශඹක්. එශවභ ශශනක් යශ්ට මුද්ල ඇභති 
යනහද? ඹව ඳහරන ආේඩුට එශවභ යන්න ඵළවළ. ඒයි 
භභ මුලින්භ කිඹන්ශන් ඹව ඳහරන ආේඩුක් වයවහ ශේ 
ඇභතිභ දයන්න ඔඵතුභහට සුදුසුේ නළවළ කිඹරහ.  

ශදනු භභ ඔඵතුභහට කිේහ, ශේ ආේඩුට ඔඵතුභහ 
ිලසහ නළවළ කිඹරහ. මුද්ල ඇභතිතුභි, අභළතිතුභහට - 
තමුන්නහන්ශ ශේ නහඹඹහට - තමුන්නහන්ශ  ළන ිලසහඹක් 
නළවළ. රංහ ඉතිවහශේ ඳශමුළි තහට ළබින්ට භේඩරඹ 
දිවුරුේ දීරහ ිඹන් බහයශදන ශොට මුද්ල ඇභතියඹකු තු 
ිඹන් 6ක් තමුන්නහන්ශ ශන් න්නහ. ඳශමුළි තහට 
මුද්ල ඇභතියඹහ ඹටශත් තිශඵන භව ඵළංකු ඉත් ය න්නහ. 
ඉතිවහශේ දහත් භව ඵළංකු මුද්ල ඇභතියඹහශන් ඉත් 
ය ශන නළවළ. ඔඵශේ ආේඩුට ඔඵ ශශයහි ිලසහඹක් 
නළවළ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඊශඟ හයණඹ තභයි,- [ඵහධහ 
කිරීභක්] 

 

ගුණ යනිල් ිශක්රෙිදගහස ෙහසතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භභ වන් ශ යුතු ශදඹක් තිශඵනහ, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභි. භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ මුද්ල අභහතයහංලඹ 

ඹට තට ිලහර අධියහජයඹක් ඇති ය ශන තිබුණහ. ඒ ආේඩු 

ඳළත්තට ගිඹහ. ඊට ඳසශ  අපි ඒ අධියහජය ළඩුහ.  

අශනක් හයණඹ තභයි අපි ිරුද්ධ ඳක්ශේ ඉන්න ශොට 

කිේහ, භව ඵළංකු ශනභ ආඹතනඹක් ිධිඹට සහධීන යනහ 

කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහ ඔක්ශෝභ එතළනට ගිහි්ලරහ ළරහ ආපු 

මිිසසු ශන්. 
 

ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ කිඹන්ශන් ඔඵතුභහට මුද්ල ඇභතිතුභහ ිලසහයි? එශවභ 

නේ වරි. ඔඵතුභහට මුද්ල ඇභතිතුභහ ිලසහයි කිඹරහ කිඹනහ 

නේ භහ ශ ප්රහලඹ  ඉ්ලරහ අසය න්නේ. 
    
ගුණ නලි්ද බණ්ඩාය ජයෙහස ෙහසතා 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නලින් ඵේඩහය භන්ත්රීතුභහ, ශභොක්ද point of Order 

එ? 

ගුණ නලි්ද බණ්ඩාය ජයෙහස ෙහසතා 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, භභ ඉතහභ ළදත් රීති 

ප්රලසනඹක් ශඹොමු යනහ. රු මුද්ල ඇභතිතුභහ ේඵන්ධශඹන් 

ිලසහඹක් නළත්නේ ජනහධිඳතිතුභහත්, අභළතිතුභහත් ශභතළන 

ඉශන ඉන්ශන් නළවළ. එතුභන්රහ ශභතළනට ඇි්ලරහ අවශන 

ඉන්නහ. ිලසහඹක් නළවළ කිඹන්ශන් ශොශවොභද? හිටපු 

ජනහධිඳතිතුභහ ශෝ? හිටපු ජනහධිඳතිතුභහට එන්න කිඹන්න. 

ඉසශ්ලරහභ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහට එන්න කිඹන්න. [ඵහධහ 

කිරීේ] 

 

ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, භභ කිේහ අභළතිතුභහට 

මුද්ල ඇභතිතුභහ ශශයහි ිලසහඹක් නළවළ කිඹරහ. මුද්ල 

ඇභතිතුභහ ගිඹ අවුරුද්ශද් අඹ ළඹක් ශනහහ. අඹ ළඹ ශනහට 

ඳසශ  අභළතිතුභහ ංශලෝධන ශනහහ. ඒ ශනහපු අඹ ළශේ 

ශඹෝජනහ කිහිඳඹක් ජනහධිඳතිතුභහ ඉත් ශහ. එස.බී. දිහනහඹ 

ඇභතිතුභි, ඔඵතුභහට භත ඇති භභ එදහ අඹ ළඹ ිහදඹ තුශදී 

ඔඵතුභහශන් ඇහුහ, ඔඵතුභහශේ දිි නළඟුභ අයමුදර ළන 

ශභොද කිඹන්ශන් කිඹරහයි. ඔඵතුභහ කිේහ, "ඒ න්නහභයි" 

කිඹරහ. "දුන්ශන් නළත්නේ ඵශරන් වරි න්නහ" කිඹරහ ඔඵතුභහ 

ශභතළනදී කිේහ. දුන්නහද? නළවළ. ඔඵතුභහට දුන්ශන් නළවළ. ඒ 

ිහ අඳට ලින් ඔශබ් යජඹට ඔඵතුභහ ශශයහි ිලසහඹ 

නළවළයි කිඹන එ භත තිඹහන්න ඇභතිතුභි. ඒ තභයි 

ශදළි හයණඹ. 

තුන්ළි හයණඹ ශභඹයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි. 

රු ඇභතිතුභි, රංහ ඉතිවහශේ ඳශමුළි තහට ඔඵතුභහ 

ඔඵතුභහශේ අභහතයහංලඹ, ඔඵතුභහශේ ිඹ ඔඵතුභහශේ යහඳහය 

වහ බහිත යනහ. රංහ ඉතිවහශේ ඳශමුළි තහට 

අභහතයයශඹක් තභන්ශේ යහඳහය වහ තභ අභහතයහංලඹ 

ඳහිේචි යනහ. 
 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගුණ ්ය්ව වෆෝදව  ්කා ෙහසතා (ප්රාවද්ශීය 

්ගවර්ධන අොතයතුො) 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்யசகர - தறயச 

அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 

Development) 

ලින් හිටපු මුද්ල ඇභතිතුභහ තභයි එශවභ ශශ . 

 

ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශභොක්ද ලින් හිටපු මුද්ල ඇභතිතුභහ ශශ ? ලින් හිටපු 

මුද්ල ඇභතිතුභහ ශභොක්ද ශශ  කිඹරහ කිඹන්න, ශෂොන්ශ හ 

භවත්භඹහ. 

 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගුණ ්ය්ව වෆෝදව  ්කා ෙහසතා 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்யசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

තභන්ශේ යහඳහය ටයුතු ශනුශන් ඳහිේචි ශහ. 

 

ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශභොක්ද යහඳහයඹ? [ඵහධහ කිරීේ] ඒ හශේභ මුද්ල 

ඇභතියඹහට ිරුද්ධ ඳභණක් ශනොශයි, වමුදහට බහේඩ 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ශන ඒභ වහ න ශටන්ඩයඹ තභන්ශේ ඵෆණහට රඵහ දුන් 

ඳශමුළි වමුදහඳතියඹහ ඉන්ශන්ත් රංහශේ. 

 

ගුණ ේදත්රීවයවයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ජඹ ශේහ! [ඵහධහ කිරීේ]  වයිශෝකහයඹහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගුණ ්ය්ව වෆෝදව  ්කා ෙහසතා 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்யசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, භභ එතුභහශේ නභ කිේශේ 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහශේ  point of Order එ ශභොක්ද? 

 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගුණ ්ය්ව වෆෝදව  ්කා ෙහසතා 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்யசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

දනුන තිරයත්න දළන් භශේ ඵෆණහ ශනොශයි. දළන් ඒ නඩු 

අවරහ ඔහු ිශදොස ශොට ිදවස යරහ ඉයයි. ඒ පිළිඵ 

ිශඹෝඹක් තිබිඹදී තමුන්නහන්ශ  ඵහුබත ශදොඩන්න එඳහ. 

තමුන්නහන්ශ  ඒ ථහ ඉ්ලරහ අසය න්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, නඩුශන් ිදවස යපු එ 

භභ පිළින්නහ. වළඵළයි, වයිශෝක කිඹරහ භහභක් වදරහ 

වමුදහට අලය බහේඩ ඔඵතුභහශේ ඵෆණහ ශනහහ කිඹන එ 

ඔඵතුභහ පිළින්න. ඒ වන්න ඵළවළ ශන්.  

රු මුද්ල ඇභතිතුභි, ඔඵතුභහශේ යහඳහයරට ශේහ 
ේඵන්ධ ය ශන තිබීභ ළන භභ කිේහ.  ශේ අසථහශේදී ඳසු 
ගිඹ අඹ ළඹ ශශයහි අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ ව රු 
අභළතිතුභහශේ අධහනඹ භහ ශඹොමු යනහ. අඹ ළඹ ථහශේ  

484,  208  paragraphs ඵරන්න.  ශභතුභහශේ භවය භහේර 
නු-ශදනුරට අඹ ළශඹන් ඹේ ඹේ ශඹෝජනහ ශනළ්ලරහ 
තභන්ශේ යහඳහයර හිදඹට ඳහිේචි ය තිශඵනහ. ශේ යශ්ට 
ශන කිිදභ මුද්ල ඇභතියශඹක් තභන්ශේ යහඳහයරට හිද න 
ිධිඹට අඹ ළශඹන් ශඹෝජනහ ශවෝ අඹ ළඹ ංශලෝධන 
ශනළ්ලරහ නළවළ. 

 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මුද්ල ඇභතිතුභහ, ශභොක්ද point of Order එ? 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශේ හශේ ශචෝදනහ යනහ නේ, රුණහය හක්ෂි හිත 

ශභොක්ද කිඹරහ ශඳන්රහ ශදන්න. අසථහ තිබුණහ කිඹරහ 

ිරුශේ ශඵොරු ප්රචහය යනහ. ඒ ිධිඹට තම තඹක් ශවෝ 

දීරහ තිශඵනහ නේ අඳට ශඳන්න්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ඇභතිතුභි, - [ඵහධහ කිරීභක්]   ඔඵතුභහශේ 

ශඳෞද්ලිත්ඹට භභ වන්න ගිශඹොත් ඔඵතුභහශේ යභ 

ළරශනහ. භභ එශවභ වන්ශන් නළවළ. ඔඵතුභහට යභ ඇරහ 

පුරුදුත් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]  ඔඵතුභහට යභ ඇරහ පුරුදුත් 

නළවළ, යභ රහන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීේ] භභ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහශන් ඉ්ලලීභක් යනහ, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේදි.  

 
ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගුණ ්ය්ව වෆෝදව  ්කා ෙහසතා  
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்யசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

 

නැඟී ිදටිවේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අයිශඹෝ, ශ්ල ිදහශන් ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න ශෝ! [ඵහධහ කිරීේ]  

මුද්ල ඇභතිතුභහ, තමුන්නහන්ශ  තමුන්නහන්ශ ශේ ශඹ ශේ 

දසර repair යනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ රන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ආනන්ද අලුත්භශේ භන්ත්රීතුභහ point of Order එක් 

ඉදිරිඳත් යනහ.  

 
ගුණ රන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, එතුභහ අශක මුද්ල 

ඇභතිතුභහශේ ශයදි රන්න ථහ යනහ. භන්ත්රීතුභහ, 

ඔඵතුභහශේ ශනෝනහ ඔඵතුභහශේ ශයදි රහ අහනයි. [ඵහධහ 

කිරීේ] ඔඵතුභහශේ ශනෝනහ තභයි උහිඹට ගිහි්ලරහ කිේශේ. අපි 

ශනොශයි කිේශේ. [ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ රීති ප්රලසනඹක් ශනොශයි.  රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහ 

ථහ යශන ඹන්න. [ඵහධහ කිරීේ]  
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[රු භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භවතහ] 
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ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භහ ශේ හයණඹ ශශර් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ අධහනඹ 

ශඹොමු යනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභි,- [ඵහධහ කිරීේ] යශ්ට 

ජනහධිඳතිතුභහ  ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඉන්නහ. ශේ ඌයන්ට ශඩි 

තඵන තළනක් ශනොශයි. යශ්ට ජනහධිඳතිතුභහ ඳහර්ලිශේන්තුශේ 

ඉන්නහ. [ඵහධහ කිරීේ] ශේ ඌරු භස ශඩ් ශනොශයි. [ඵහධහ 

කිරීේ]  

 
ගුණ ේදත්රීවයවයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
තළඵෆරුභ ශනොශයි ශේ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, භහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ 
අධහනඹ ශේ හයණඹ ශශයහි ශඹොමු යනහ. මුද්ල 
ඇභතිතුභහ ඉන්ශන්, "ශභොනහර්ක්" කිඹන සුපිරි ිහ ංකීර්ණශේ 
5න ත්ටටුශේයි. රු අභහතයතුභි, තමුන්නහන්ශ ශේ ිහ 

කුලිඹ භහඹට US Dollars 10,000යි. ඔඵතුභහ භහ තුන 
ඉන් එහි ඉන්නහ. වුද එහි කුලිඹ ශන්ශන්? භට කිඹන්න, 
වුද එහි කුලිඹ ශන්ශන් කිඹරහ.  

 
ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු යි රුණහනහඹ අභහතයතුභහ.  

 
ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ශේ හශේ අභූත ශචෝදනහ 

යන්ශන් නළති ශේහ ඔකපු යන්න කිඹන්න. ශේ ිධිඹට චරිත 

කහතනඹ යරහ වරි ඹන්ශන් නළවළ, ිලසහ බං ශඹෝජනහදී. 

ශේහ ිර තර තිශඵද්දී අඳ ශොඹහත් ප්රහේධනඹ ශනොශයි. 

[ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ ශශනන 

ශේ ශචෝදනහ- [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභි, එභ US Dollars 10,000 භහිද 

කුලිඹ ශන්ශන් භව ඵළංකු අධිඳතිතුභහට අයිති භහභකිනුයි. 

භහ ඒ ගිිසුභ ඇතුළු ිදඹ්ලර ඳහර්ලිශේන්තුශේදී තමුන්නහන්ශ රහට 

ශඳන්නහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගුණ අිත්ව පී. වඳවර්යා ෙහසතා (ිශදුලිබල හසා පුනර්ජනනීය 
බලශ්ක්ින නිවයෝජය අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததயர - றன்லு ற்தம் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  

Renewable Energy) 

ශෝ?  ඒහ දළන් ශඳන්න්න.  
 

ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භහ කිඹන ශද් ළරැදි නේ ඒ payment එ  ේඵන්ධ  ිසතය  

දළන් 'ටක්' හරහ ෂළක්ස භඟින් ශන්හශන ඵරන්න පුළුන්.  

ඳහර්ලිශේන්තුශේ රැසවීභ තත් ඳළඹ එවභහයක් ිතය 

ඳළළත්ශන ිහ යන්න පුළුන් ශන්.  [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ, රු මුද්ල අභහතයතුභහ දළන් ඉ්ලරහ ිදටි ඳරිදි 

ඔඵතුභහට ඒ හයණහ ඔකපු යන්න අලය ලිඹිලි  ඉදිරිඳත් 

යන්න පුළුන් නේ- [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ මුද්ල ඇභති ශනොශයි ශන්. ඔඵතුභහ ිදටින්ශන් 

මරහනශේ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු අභහතයතුභහ රීති ප්රලසනඹක් ශනහහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ ේදත්රීවයවයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
එතුභහ ිදටින්ශන් මරහනශේ  ඵ එතුභහට භත නළවළ ශන්. 

[ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු අභහතයතුභහ රීති ප්රලසනඹක් ශනහහ.  [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, භට ථහ යන්න ශන් ය 

තිශඵන්ශන් ිනහඩි 19යි. කිඹන්න ශරහ නළති ිහ,  ශේ 

ඳනත් ශද භඟින් එතුභහශේ භහේරට, යහඳහයරට උදවු 

රඵහත් ලිපි ශ්ලන ිදඹ්ලර භහ ්ංාගත* යනහ. 

 
ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රුණහය ඒහ යටට කිඹන්න. [ඵහධහ කිරීේ] රුණහය 

කිඹන්න.  

777 778 

————————— 
*  පු්පතකාලවේ තබා ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, අහන ලශඹන් භහ 

කිඹන්නේ ශභතුභහශේ අභහතයහංලශේ ශශයන දණ ව 

අක්රමිතහ ළන. ශභතුභහට ිදටිනහ උඳශද්ලඹන් ඳසශදශනක්. 

රු ඇභතිතුභි, තමුන්නහන්ශ ශේ අභහතයහංලඹ ඹටශත් තිශඵන 

ශ්රී රංහ ශර්ගු බහය උඳශද්ියහ නවුකි. ඇඹ තභයි ශරොකුභ 

dealer. අවුරුදු 23යි. නවුකි කිඹන තළනළත්තිඹ Sri Lanka 

Customs එ ට ඵරඳෆේ යරහ, ිදරිඳහර එදිරිභහන්න භවත්භඹහ-   

 

ගුණ මලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශේ අසථහශේදී රු ිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභහ මරහනඹ න්නහ ඇති. 

 
අනතුුණව ගුණ එඩ්වඩ් ගුණව් කය ෙහසතා මලා්නවය්ද ඉව්ව 

වවය්ද  නිවයෝජය කථානායකතුො මලා්නාරූඪ ිශය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குயசக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனய, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 

and THE HON. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

 

ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභි, ශ්රී රංහ ශර්ගු ශදඳහර්තශේන්තුශේ 

හිටපු ශවොභ අං ිරධහරිඹකු ව ිදරිඳහර එදිරිභහන්න භවත්භඹහ 

ලියුභක් දීරහ ිශ්රහභ න්නහ, ශද්ලඳහරන ඵරඳෆේ තිශඵනහ 

කිඹරහ. ශභොක්ද හයණඹ? දකුශේ ආේඩුහය ශව භකුභහය 

නහනහඹක්හය භවත්භඹහ ළරැදි ිධිඹට හවනඹක් ශනහහ. ඒ 

හවනඹ ිදවස යන්න කිඹහ කිේහ. නවුකි ඒ ිරධහරිඹහට 

ඵළන්නහ. ඒ ිරධහරිඹහ ඉ්ලරහ අසවීශේ ලියුභ දුන්නහ. ඔහු අං 

ිරධහරිශඹක්. ඔඵතුභහ ඒ ළන ශොඹහ ඵරන්න.  

ඔඵතුභහ ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසු රුංහ න්ශ්ටනය 

1,500ක් රංහට එනහ. ඔඵතුභහ දන්නහ රුංහ ශන්න්න 

ඵළරි ඵ. නමුත් රුංහ ඉන්දුනීිදඹහශන් රංහට ශනළ්ලරහ 

රංහශන් ආඳසු ඉන්දිඹහට අඳනඹනඹ යනහ. ළබින්ට 

ඳත්රිහක් තිශඵනහ, ශේහ යන ක්රභඹ පිළිඵ. එඹට 

ඳරිඵහහිය ගිහි්ලරහ ඒ න්ශ්ටනය 1,500 ශශනනහ. ආනඹන 

අඳනඹන ඳහරශේ ළ්ට එක් තිශඵනහ. ඒ ළ්ට එ අනු 

ශේහ ශශනන්න ඵළවළ. නමුත් ශේහ ශශනන්ශන් වුද? 

Wayamba Traders, 4S International (Pvt) Limited, Global 

Agro Foods Limited කිඹන භහේ තුනයි ශේහ ශශනන්ශන්.   

 

ගුණ ේදත්රීවයවයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ලිනුත් ශනහහ.  

 

ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ලිනුත් ශනහහ. ඒට ේඵන්ධ ඇභතිතුභහ දළන් ඉන්ශන් 

ආේඩුශේ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, 

ලින් ශනළ්ලරහ ඒහ ිඹභ ිධිඹට පිරිිදදු යරහ ිකුණුහ. 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභි, ශේ ශන්පු න්ශ්ටනය ටි ශර්ගු 

තවනේ ශහ.  

ශර්ගු ඳරීක්ණශේ ේපර්ණ files ටි භශේ ශඟ තිශඵනහ. 

ශභන්න තිශඵනහ ශර්ගු අධයක් ජනයහ්ල වපු minute එ.  

Minister’s instruction හිත ශේ ශ්ලන භභ ්ංාගත* යනහ. 

ශභඹ වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් යන ශර ඉ්ලරහ ිදටිනහ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ආනඹන අඳනඹන ඳහර 

වරහ තිබුණ ළ්ට එ withdraw යනහ. Withdraw යරහ 

ඵඩු ටි ආඳසු ඉන්දිඹහට ඹනහ.  ශේහ අමු ද්ල ශවොයේ, 

ජනහධිඳතිතුභි. ශේහ අමු ද්ල ිදද්ධ වුණු ශද්්ල.   භභ ශර්ගු 

අධයක් ජනයහ්ලයඹහශේ - 

 
ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. රු ිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභි, ශභඹ භශේ ිඹ ඳථඹට අයිති ිහ කිඹන්න 

ඕනෆ. අවුරුදු 11ක් භහින්ද යහජඳක්ශේ ඳහරනඹ තුශ containers 

11,800ක් ශනහහ, ආේඩුට තම ලතඹක්ත් ශන්ශන් 

නළති. දළන් ශේ ඹව ඳහරන ආේඩු තුශ අඳට රුපිඹ්ල ශෝටි 

23,000ක් රළබී තිශඵනහ. ඒ ශද අතය ශන ශභොක්ද? 

තමුන්නහන්ශ රහශේ හක්කු පුයහ ත්තහභ යශ්ට - [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, භහින්ද යහජඳක් 

භවත්භඹහශේ ආේඩුශන් containers ශන්පු ිහ තභයි 

එතුභහ ශදය ඹළේශේ. වභත්රීඳහර ිදරිශ න ජනහධිඳතිතුභහ 

ශනහශේ ඒ containers ශේන්න ශනොශයි. ඒ ඔඵතුභහ ශත්රුේ 

න්න. රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ඔඵතුභහශේ හරශේ ඒ 

භහේ ිිදන් දළම නඩු පිළිඵ ශ්ලන, ඒ හශේභ 

ඇභතියඹහශේ උඳශදස ඳරිදි කිඹරහ DG, Sri Lanka Customs 

වපු minute එ ඇතුළු ශේ ිදඹ්ලර භභ බහත යනහ. 

ඊශඟට, දළන් ඔඵතුභහ න්න ඹනහ HCV mobile X-ray 

screening systems හිත scanning machines 4ක්; US Dollars 

70 million. ඒ පිළිඵ භභ අභළතිතුභහශේත්, 

ජනහධිඳතිතුභහශේත් අධහනඹ ශඹොමු යනහ. භභ ශේ ශ්ලනඹ 

වළන්හඩ්ත යන ශර ඉ්ලරහ ිදටින අතය, එඹ ්ංාගත* 

යනහ.  

ජනහධිඳතිතුභි, කිිදභ ප්රමිතිඹට නළති, Customs එශක් 

ිරධහරින් එඳහ කිඹන machines  4ක් Customs එට න්න 

ඹනහ. ශේහ තභ ත්ශත් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] රු ිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභි, ශේ ේඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහශේ අධහනඹ 

ශඹොමු යනහ. ශේ හශේ ළයදි ශද්්ල යන්න ඉඩ ශදන්න 

එඳහ. [ඵහධහ කිරීේ] දඹහිදරි ජඹ ශ ය ඇභතිතුභහ හිටිඹහ නේ 

කිඹහි රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහ ඒ ආ නශේ cheques කීඹක් 

ශවොයේ යරහ ශඳොලීිදශඹන් නඩු දභරහ තිශඵනහද කිඹරහ. 

[ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගුණ ේදත්රීවුණ  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

රළේජයි, රළේජයි. [ඵහධහ කිරීේ] 

779 780 

————————— 
* *  පු්පතකාලවේ තබා ඇත. 
* *   தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

* *   Placed in the Library. 
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ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීතුභි, භට ඵහධහ යන්න එඳහ. භභ ථහ යන්ශන් 

ශඳෞද්ලි රුණු ශනොශයි, ලිඹකිඹිලිර තිශඵන රුණුත් 

එක්යි. ශේහ ළයදි නේ භභ ඒ කීභ අයශනයි ථහ 

යන්ශන්. භට ඵහධහ යන්න එඳහ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, අතිරු ජනහධිඳතිතුභි, 

අහන ලශඹන් හවන ළනත් කිඹන්න ඕනෆ. ඊශේ ශඳශර්දහ 

හවන වහ ඵද්ද ළඩි ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහශේ ශනෝනහ තභයි 
අ්ලරපු ශදය එක්ශනහත් එක් ගිහි්ලරහ අඳටත් අහු වුශේ.  

 
[මලා්නවේ අණ ඳරිදි ඉව්ව කයන ලදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒ ිහ රුණහය භහතෘහ අනු ථහ යන්න. භහන්න 

ජනහධිඳතිතුභි, භශේ ථහට ඳවත් ිධිඹට දිගින් දිටභ ඳවය 

ශදන ිහ ඔඵතුභහ ඉසයව වුණත් භට ශේ ිධිඹට ථහ යන්න 

ිදද්ධ ශනහ. 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ශේ ආේඩු හවන ඵද්ද 

ළඩි ශහ.  හවන ඵදු ළඩි යන්න ලින් රංහශේ ප්රමු ශඳශශ  

හවන ආනඹනරුන් එක්තයහ තළනට ශන්වුහ. නවුකි 

ඉත්තහ, රැසවීශේ කිේහ ''ටළක්ස ළඩි යනහ, ඒ ිහ හවන 

ටි දභන්න'' කිඹරහ. ඊට ඳසශ  ටළක්ස ළහුහ. ඔඵතුභහ ඵරන්න, 

ත ටි දකින් යහඹට ශොේචය හවන එනහද කිඹරහ. දළන් 

නළතත් ළ්ට එක් වන්න ඹනහ, එදහ ඉරහ ඳයණ ටළක්ස 

එට ඒ හවන ටි ශදන්න කිඹරහ. එ හවනඹකින් රහබඹ 

රක් 80ක් ශනහ, ජනහධිඳතිතුභි. ශේ Customs එශක් නු-

ශදනු ශන්ශන් ජයික් හි්ලටන් එශක්. එතළන ළිදශනෝ බහය 

යහඳහරිශඹක් ඉන්නහ. ඔහුශේ හභයශේ තභයි ශේ නු-ශදනු 

ටි ශන්ශන්. එතළනට තභයි යහඳහරිශඹෝ ඹන්ශන්. හවනඹ 

එශහ ශන වඹළි ත්ටටුට ඹනහ. ගිහි්ලරහ ්ලලි ඵෆේ එ 

අය ශන එනහ. ශභන්න ශේ ිධිඹට තභයි හවන 

ආනඹනරුන් එක් නු-ශදනු යන්ශන්.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, අශක හරශේ ඹේ ඹේ අඩු 

ඳහඩුේ ිදද්ධ වුණහඹ කිඹරහ අපි පිළින්නහ. අපි ඒහ නළවළයි 

කිඹන්ශන් නළවළ. ඒ ිහ තභයි ජනතහ අඳ අයින් යරහ 

තමුන්නහන්ශ රහට ඵරඹ දුන්ශන්. ඒ ිහ ඹව ඳහරන ආේඩුක් 

වහ  වභත්රීඳහර ිදරිශ න ජනහධිඳතිතුභහට ඡන්දඹ දුන්ශන් 

ශේහ යන්න ශනොශයි.  

මුද්ල ිඹ බහය අභහතයයඹහට ිරුද්ධ ඉදිරිඳත් ය ඇති 

ිලසහ බං ශඹෝජනහ තමුන්නහන්ශ රහ තුශනන් ශද 

ඡන්දඹකින් දිනහ නීි. මුද්ල ඇභතිතුභහ දිනනහ කිඹරහ එතුභහ 

පිළින්න අන්න ශේ්ටටු ශඟ භ්ල භහරහ තිඹහ ශන ඉන්නහ. 

යතිඤසඤහ ළරක් තිශඵනහ. තුටු ශන්න පුළුන්. තුශනන් 

ශදක් න්න පුළුන්. යතිඤසඤහ දභන්න පුළුන්. ඔඵතුභන්රහට 

ිදඹ්ලර යන්න පුළුන්. වළඵළයි ඡන්දඹ ශදන ඔඵතුභන්රහශන් 

භභ අවනහ, ශේ ලිපි ශ්ලන ළඵෆ නේ; ශේ ලිපි ශ්ලන වරි 

නේ; ශේ නු-ශදනු වරි නේ තමුන්නහන්ශ රහශේ වෘදඹ හක්ෂිඹට 

එඟ - ශන හශන්ත් ඕනෆ නළවළ, වභත්රීඳහර ිදරිශ න 

ජනහධිඳතිතුභහ අශක ඳක්ශේ භව ශ්ලේ  ිහ භභ එතුභහ ළන 

ශවොට දන්නහ. එතුභහත් ශේට ිරුද්ධ ඡන්දඹක් ප්රහල 

යන එක් නළවළ. ශභොද, ශේ ලිපිශ්ලන අනු යශ්ට මුද්ල 

අභහතයයඹහ වළටිඹට ය තිශඵන නු-ශදනු ටි පිළිඵ 

ඵරන්න. භභ ශේ ිදඹ්ලරභ බහත ය තිශඵනහ. ඒහ 

ඔඵතුභන්රහට ඵරන්න පුළුන්. ඒ ිහ මුද්ල ඇභතිතුභි, අපි 

ඔඵතුභහට ිරුද්ධ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශනහශේ මුද්ල 

අභහතයයඹහ වළටිඹට ඔඵතුභහ ශේ යශ්ට ිලසහඹ ඩ ය 

තිශඵන ිහයි.  

ඒ ියි රු ඇභතිතුභි, අපි ඔඵතුභහට ිරුද්ධ ිලසහ 

බං ශඹෝජනහ ශනහශේ. එස.බී. දිහනහඹ ඇභතිතුභහ 

අභළතිතුභහට ව  ජනහධිඳතිතුභහට ශඹෝජනහ ශහ, භව ඵළංකු 

අධිඳතිතුභහට ඉත් ශන්න කිඹහ කිඹන්න කිඹරහ. ශේ ිලසහ 

බං ශඹෝජනහශන් ඳසශ  ඹව ඳහරන ආේඩුට යන්න 

පුළුන් ශවොභ ශද් තභයි, මුද්ල ඇභතිතුභහටත් ඉ්ලරහ අස 

ශන්න කිඹරහ ශඹෝජනහ යන එ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ තභයි 

තමුන්නහන්ශ රහ ට යන්න පුළුන් ශවොභ ශද්.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, භහ ශේ ළන කිඹන්න මීට 

ළඩිඹ භශේ හරඹ ත යන්ශන් නළවළ. ආේඩු ඳක්ශේ 

රක්සභන් කිරිඇ්ලර ඇභතිතුභහ ඇතුළු ඹව ඳහරන ආේඩුශේ 

ඇභතිරු වතය ශදශනක් ශර්ගු අධයක් ජනයහ්ලට ශේ හවන 

ිදවස යන්න කිඹරහ ලියුේ ඹරහ තිශඵනහ. රු රක්සභන් 

කිරිඇ්ලර ඇභතිතුභහ ිිදන් හවනඹක් ිදවස ය ළනීභ 

ේඵන්ධශඹන් ශර්ගු අධයක් ජනයහ්ලට ඹන රද ලිපිඹ භහ ශේ 

අසථහශේදී ්ංාගත* යනහ, රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි.  

ශර්ගුශේ භවහ ංචහ, දණ ිදදු ශනහ. රු අභළතිතුභි,  

ඔඵතුභහට මිිසසු “Mr. Clean” කිඹරහත් කිඹනහ. ඒ, ඔඵතුභහ 

ශඵොශවොභ පිරිිදදු නහඹශඹක් ියි. ඒ ිහ ඔඵතුභහ හශේ 

පිරිිදදු නහඹශඹකු ඉන්න ආේඩුශන් ශභළි ශද්්ල ශන්න 

ඵළවළ, රු අභළතිතුභි. භභ ශේ කිඹපු හයණහ ටිට අභතය 

තත් හයණඹක් කිඹන්න ළභළතියි. ළ්ට එක් වරහ 

දඹු්ලශ්ල ගුදභක් අයශන තිශඵනහ, ඇභතියඹහශේ 

භහභට.  අපි ඒ ශතොයතුරු ිදඹ්ලර බහත ශහ.  

ඒ ිතයක් ශනොශයි, හවන ආනඹනඹ කිරීශේදී ිදදු වුණු 

ංචහන් ළන අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ කිේහ. ශේ 

ිදඹලුභ ශතොයතුරු අපි බහත ශහ. අභළතිතුභි, ඔඵතුභහ රෑට 

එතළනට ගිහි්ලරහ ඵරන්න. මුද්ල ඇභතිතුභහශේ උඳශද්ලශඹෝ 

එතළන ඉන්ශන්. හි්ලටන් එට ඹන්න. ජයික් හි්ලටන් එට 

ඹන්න. නවුකිශේ ්ටටිඹ ඔක්ශොභ රෑට නු-ශදනු යන්ශන් 

ශභොනහද කිඹරහ ඵරන්න. එතළන ඕනෆ තයේ අඹ ඉන්නහ. නු-

ශදනු යනහ. ්ටටිඹ නු-ශදනු ළන ථහ ය න්නහ.  

රු ජනහධිඳතිතුභි, ආනඹන අඳනඹන ඳහරට කිඹරහ 

උශද්ට ළ්ට එ වරහ,  නු-ශදනු ථහ යරහ, වට ඒ 

ළ්ට එ withdraw ය න්නහ. රංහ ඉතිවහශේ දහත් 

ශභශවභශරහ නළවළ, රු ජනහධිඳතිතුභි.  උශද් ළ්ට එ 

වරහ, බහේඩ ශනළ්ලරහ, නු-ශදනු පිළිඵ ථහ යරහ, 

වට ඒ ළ්ට එ withdraw යනහ.  

එක්ත් ජහති ඳක්ශේ බහඳති භලික් භයික්රභ 

භළතිතුභි, දහත් එශවභ ශද්්ල ශරහ නළවළ. ශේ ිලසහ 

බං ශඹෝජනහ  ශනහශේ ඔඵතුභහට ිරුද්ධ ශභන්න ශේ 

ශචෝදනහ තිශඵන ියි, රු යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ. ඒ 

ිහ දහචහයහත්භ තිශඵන ඹව ඳහරන ආේඩුක් වළටිඹට 

ඔඵතුභහ ශේ තනතුරින් ඉ්ලරහ අස ිඹ යුතුයි කිඹන හයණඹ 

භතක් යමින් භහ ිවඬ නහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 
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————————— 
*  පු්පතකාලවේ තබා ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු (පජය) අතුයලිශේ යතන සහමීන් වන්ශ . 

 
ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 
නැඟී ිදටිවේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ. 

 
ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශභතුභහට ශොන්දක් තිශඵනහ නේ දළන් ශේ කිඹපු ශද් 

ඳහර්ලිශේන්තුශන් එළිශේ කිඹන්න කිඹරහ භහ කිඹනහ.  

එතශොට භහ අඳවහ නඩුක් දභන්නේ. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු (පජය) අතුයලිශේ යතන සහමීන් වන්ශ . 

 
[අ.බහ. 4.13] 

 
ගුණ (පජය) අතුයලිවේ යතන ි මි 
(ரண்தைறகு (.) அத்துலிய ண யர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ශේ ආේඩුශේ මුද්ල 

ඇභතියඹහට ිරුද්ධ ිලසහ බං ශඹෝජනහක් ශනත්  තිශඵන 

ශේ අසථහශේ යශ්ට ජනතහ ඵරහශන ිදටිනහ, අපි ශොශවොභද 

ශේ ආේඩු ළන හිතන්ශන්, අපි ශොශවොභද ්ලඳනහ යන්ශන් 

කිඹරහ. ශේ ආේඩු එක්ත් ජහති ඳක් ආේඩුක් ශනොශයි; 

ශේ ආේඩු ශ්රී රංහ ිදවස ඳක් ආේඩුක් ශනොශයි. 

ජනහධිඳතියණශේදී හතිලඹ ඵහුතයඹක් ඡන්ද රඵහශන 

වභත්රීඳහර ිදරිශ න භළතිතුභහ යශ්ට ජනහධිඳතියඹහ ඵට ඳත් 

වුණහ. නමුත් ඊශඟ භව භළතියණශේදී ඳක් ශදටභ හතිලඹ 

ඵහුතයඹක් ඡන්ද රඵහ න්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. ඒ අනු ශේ 

ආේඩු ජහති ආේඩුක්. අපි ශොශවොභද ඒ ජහති ආේඩු 

ශන ඹන්ශන්? භහ දකින ිධිඹට මුද්ල ඇභතියඹහ කිඹරහ 

කිඹන්ශන් ඵහුතය ආේඩුශේ ඹේකිිද කීභක් දයන එක් 

පුද්රශඹකු ඳභණයි. ඒ පුද්රඹහශේ කීභ යශ්ට හුදු භවත් 

එඟතහට ඳත් වුණ ඳහර්ලසඹන් ණනහශේ ේමුතිඹ 

ක්රිඹහට නළී භක්. භහ ශේ ේඵන්ධශඹන් දීර්ක ථහ යන්න 

අලය ශන්ශන් නළවළ. මීට ලින් ථහ යපු අනුය කුභහය 

දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ කිේ රුණු කීඳඹක් ළන භහ ථහ 

යන්න ළභළතියි.  

එක් හයණඹක් තභයි, අද ආනඹන අඳනඹන පිළිඵ අඳට 

ප්රතිඳත්තිඹක් නළතිභ.  අද ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹත්, එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹත් ඒහඵද්ධශරහ තිශඵනහ. ඒශක් එක් 

ේඩහඹභක් ිරුද්ධ ිදටිනහ. ඵහුතයඹක් ආේඩු 

ඳත්හශන ඹනහ. ිඹභ ජහති ආේඩුක් වළටිඹට ශේ 

ජනහධිඳතියඹහ ඹටශත්  ශේ ජහති ආේඩු අපි හර්ථ ය 

න්ශන් ශොශවොභද? අද මුද්ල ඇභතියඹහශේ ආර්ථි ප්රතිඳත්ති 

ේඵන්ධ  ථහ ශහ. ඒ හශේභ හවන ශන්වීභ ළන ිලහර 

ිශේචන එ්ලර වුණහ. ශනත් බහේඩ ේඵන්ධශඹන් ිලහර 

ිශේචන එ්ලර වුණහ. ශේ ිදඹ්ලර ේඵන්ධශඹන් ආේඩුශේ 

ප්රතිඳත්තිඹ කුභක්ද කිඹන හයණඹ ේඵන්ධශඹන් ඉදිරිශේදී 

ඉතහ ළදත් තිහතක් අපි ආයේබ යන්න ඕනෆ.  

ඳසු ගිඹ ආේඩු හරශේ අපි යශ්ට භෘද්ධිඹක් ශඳන්නුහ. 

ශේ භෘද්ධිඹ ශඳන්නුශේ ශොශවොභද? අහනශේදී අපි ිලහර 

ණඹ න්දට මුළු යටභ හිය යරහ තභයි ඒ මුද්ල ශොඹහ 

ත්ශත්. අලුත් ආේඩු ඹටශත් අපි උදේ අනනහ, "අඳට අය 

යශටන් ණඹ ශදනහ, ශේ යශටන් ශේ ණඹ ශදනහ"ඹ කිඹරහ. 

කුභන ශොන්ශද්ිද ඹටශත්ද අඳට ණඹ රඵහ ශදන්ශන්?  අපි ඹලිත් 

ණඹ ිමින් ිදටින්ශන් ඒ  ඳයණ ඳහශයන්භ තභයි. තභ අඳට 

ණඹ න්න අලුත් ඳහයක් වළදිරහ නළවළ. ඒ ිහ අද ශේ ිලසහ 

බං ශඹෝජනහ ශශනන අසථහශේදී අඳ ණඹ න්ශන් කුභන 

ශොන්ශද්ිද ඹටශත්ද?  

ජනතහට ඵදු ඳටන්නටද? එශවභ නළත්නේ ශනත් භහර්  

ඔසශ ද කිඹන එ ේඵන්ධශඹන් ජහති ආේඩුශේ 

තිහතක් තිශඵනහ. අද ශේ අසථහශේදී ශේ ආේඩු  පිළිඵ 

ිිධ ිශේචන එ්ලර යපු ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ශේ ඹේ 

ඳර්ලසඹශේ වහ  අශනක්  ඳහර්ලසඹන්ශේ ිශේචන  ිදඹ්ලරභ 

ශේ ආේඩු  ිිදන්  ළරකි්ලරට ත යුතු ශනහ.   

එඳභණක් ශනොශයි. ඒ ිදඹලු ඳර්ලසඹන්ට ශේ ආේඩු 

පිළිඵ  කීභක් තිශඵනහ. ඒ ථහ යන භහ ශන්න 

පුළුන්. ශේ ආේඩු  ඵරඹට ඳත් යරහ  ිඳක්ශේ හඩි වී 

ිදටින  ඳහර්ලසඹන් ශන්න පුළුන්. අපි ිදඹලු ශදනහටභ  

කීභක් තිශඵනහ. භක්ිහද කිඹනහ නේ, ශේ  ආේඩු  ති 

පුද්රශඹකු ශේ ආේඩුක් ශනොශයි, ජනතහශේ වුභනහ 

ිශඹෝජනඹ යන  අදවකින් තභයි අලුත් ආේඩුක්  අඳට ඳත් 

යන්නට පුළුන්භ රළබුශේ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, භට තිශඵන ශටි ශරහ 

අනු, රුණු කිහිඳඹක් ේඵන්ධ රු බහශේ අධහනඹ ශඹොමු 

යන්නට ළභළතියි. ණඹ ළනීශේ ප්රතිඳත්තිඹ පිළිඵ ශේ 

ආේඩු ඹටශත් අලුත් ිර්ණහඹඹක් වළදීභ වහ ශේ 

අසථහක් ය  න්නට  ඕනෆ. ශ්රී රංහ  ිදවස ඳක්ශේ, 

ිරුද්ධ වහ ඳක් ථහ යන හශේභ එක්ත් ජහති ඳක්ශේ 

අඳ භඟ හඩි වී ිදටින ිදඹලු ශදනහටභ භහ ශඹෝජනහ යන්ශන්, 

ළඵෆ ජහති ආේඩු ජහති ප්රතිඳත්තිඹ ස ය ළනීභට 

ශේ අසථහක් ය ත යුතුඹ කිඹහ. 

දළන්  ිලහර ලශඹන් ශඹෝජනහ වුණහ, ඉන්දිඹහ භඟ 

තිශඵන  ගිිසුේ ව අ පි  ගිිසුේ ඇති ශවෝ නළති  ආයේබ යපු  

IOC  එ ේඵන්ධ. ශත්ල ශශහශභන් අද භහිද කීඹක් 

ඹනහ ද කිඹහ  ලින් ශ ථහරදී ඳළවළදිලි වුණහ. යට ිද්ලරය 

ශශහභ ිශද්ශීඹ අඹට රඵහ දුන්ශන් ඇයි? ශේ ආේඩු 

ශනොශයි රඵහ දුන්ශන්. අපි ඉදිරිශේ ගිිසුේ අත්න් යනිට  

අශක ජහති ආර්ථිඹට, අශක ජහති ආර්ථිශේ 

ිර්ණහඹඹන්ට  වහි ය ිධිඹට අපි ගිිසුේ අත්න් යන්ශන් 

නළවළ. අපි ඒ ගිිසුේ අත්න් යනහ නේ  ති පුද්රශඹකුශේ, 

ේඩහඹභශේ ශනොශයි, ඒ ජහති ආේඩුක් ිිදන් න්නහ  

ජහති ප්රතිඳත්තිඹ ගිිසුේ ඵට ඳත්න්නට  ඕනෆ.  අපි අද ශේ 

යශ්ට තත් ණඹ න්න ථහ යනහ. තභත් අපි ථහ 

යන්ශන් අධිශේගී භහර් වදන්න.  ඳහයර සීභහ භණිනහ.  අපි 

ගිඹ ආේඩු හරශේ අධිශේගී භහර් වළදීභ අධි ශර 
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ිශේචනඹ ශහ. අධිශේගී භහර් වදන එ ශවොයි.  වළඵළයි, 

ප්රමුතහ ශදන්න ඕනෆ යශ්ට භවජනතහශේ  භහර් ඳද්ධතිඹ 

පිළිඵද ප්රලසනඹ ිඳීභටයි.   

අපි කිේහ, "ශේ යශ්ට ණඹ න්න  ඕනෆ. Railway එට 

ප්රමුතහඹ ශදන්න  ඕනෆ." කිඹහ. අද අශක ආේ ඩුශේ ජහති 

ප්රතිඳත්තිශේ  එශවභ එක්  ඉසයවට ඇිත් නළවළ.   ආේඩු  

ශනස කිරීභ ේඵන්ධ ථහ යපු භට  ඒ ළන  කියුතු 

ිශේචනඹක් තිශඵනහ. ශේ ආේඩුශේ ජහති ප්රතිඳත්තිඹ  පිළිඵ  

වරි ේමුතිඹක් අද න තුරු අපි ස ය ශන නළවළ. ඒ 

ේඵන්ධශඹන් අඳට ිශේචනඹක් තිශඵනහ. දළන් වදන්ශන්  

ිලසහ බංඹක් ශනළ්ලරහ ශේ ආේඩු ඩන්නද? ශේ 

ආේඩු ඩන්න ඵළවළ. ශේ ආේඩු ළශටන්ශන්ත් නළවළ.  

ිලසහ බංඹක්  ශශනන්ශන් ඹේ කිිද  හධනීඹ ශඹෝජනහක්  

භඟයි. භහ ිඳක්ශේ ිදටින භන්ත්රීරුන් ිදඹලුශදනහට 

කිඹන්ශන්, ජහති ආේඩු තුශ  ඳක් ශදශක් ප්රධහන නහඹශඹෝ 

ශදශදනහ ශද්ලඳහරි එතුශරහ තිශඵන ඵයි. ඒ එතු 

ගුණහත්භබහඹට ඳත් යන්ශන් ශොශවොභද කිඹන 

හේඡහයි අපි අද ආයේබ ශ යුතු න්ශන්.  

ලින් ආනඹන අඳනඹන  ේඵන්ධ කිේහ. එ  ඳළත්තකින් 

ණඹ ව හරිරට අපිට ිලහර මුදරක් ශන්නට  ිදද්ධ ශරහ 

තිශඵනහ. අපි ිලහර ණඹ න්දට ඹට ශරහ,  ඒ  ණඹ න්ද 

තුශභ  තත් ණඹ ළනීභට  ඹනහ මික් අපි ජහති ප්රතිඳත්තිඹක්  

ස ය නළවළ.  අශක යශ්ට ිද්ලරය ශශහභ  ඒ කිඹන්ශන් 

හභහනය ඩ ශශහභ අපි ිශද්ශීඹ භහේරට බහය දී 

තිශඵනහ. ඳශමුශන්භ අශක යශ්ට මලි හයණහ- ආනඹනඹ 

අඳනඹනඹ  භඵය ය ළනීභ- ේඵන්ධශඹන් අඳට තිශඵන 

ප්රතිඳත්තිඹ ශභොක්ද? 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ත ිනහඩිඹ හරඹක් ඔඵවන්ශ ට තිශඵනහ.  

 

ගුණ (පජය) අතුයලිවේ යතන ි මි 
(ரண்தைறகு (.) அத்துலிய ண யர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
භට  ථහ යන්නට තිශඵන හරඹ  ඉතහභ ශටියි.  

අහන ලශඹන් ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, අශක අදව 

ශභඹයි.   අද  ි ශේචනඹ යන ිදඹලු ශදනහටභ අඳ කිඹන්ශන් එ 

ශදඹයි. ශේ යට ිලහර අහධඹට තභයි ළටිරහ තිශඵන්ශන්.  

අහධශඹන් ශොඩ ළනීභ වහ ශේ ප්රධහන ඳක් ශද එතුවීභ 

ආශීර්හදඹක්  ඵට ඳත්  ය ශන  ඒ ආියර්හදඹ තුශ අපි 

හධනීඹ  ශඹෝජනහකින් ශේ ආේඩු ජහති ප්රතිඳත්තිඹක් 

දිහට  ත්ලලු යන්න පුළුන්.  ඒ ිලසහඹ අඳට තිශඵනහ. ඒ 

වහ  ශභඹ අසථහක්  ය ළනීභයි ශ යුතු න්ශන්. 

ණඹ ළනීශේදී ශරෝ ඵළංකුට ශවෝ ජහතයන්තය  මුරය 

ආඹතනරට ඹටත් ශනොශයි, ණඹ ත යුත්ශත්. ශරෝශේ 

ණඹ   න්න පුළුන්  ක්රභශේදඹක් තිශඵනහ. ඒ තභයි යට ණඹ 

ශනොය  යශ්ට ආර්ථිඹ ශොඩ නඟන්නට පුළුන්  තියහය 

ංර්ධනඹ පිළිඵ ළවළ්ලලු ණඹ ළනීශේ උඳහඹ භහර්ඹ.  ඒ  

හශේභ  හඵන් ිශභෝචනඹ අඩු කිරිභට  ශදන ඒ වනදහයී ණඹ   

ශොට.  ඒශන් ිතයයි අශක යටට  සහධීන  නළඟිටින්නට 

පුළුන්.  ඒ වහ ජහති ප්රතිඳත්තිඹක් වදරහ නළවළ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, අහන ලශඹන් භට 

කිඹන්න ිදද්ධ න්ශන්, අද මුද්ල ඇභතියඹහට එශයහි ඉදිරිඳත් 

ශ ිලසහ බං ශඹෝජනහ භසත ආේඩුට ව භසත 

ආේඩුශේ ඳද්ධතිඹට එ්ලර යන ිශේචනඹක් කිඹරහයි. මුද්ල 

ඇභතියඹහට ශනොශයි අද ශේ ිශේචන එ්ලර ශ යුත්ශත්. ඒ 

ිශේචන අපි එ්ලර ශ යුත්ශත් භසත ආේඩු ිළරැදි ය 

ළනීශේ දිහටයි. ශේ ආේඩුශේ ඉන්න ඹේකිිද ශශනකුට 

ිරුද්ධ ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ නේ, එතුභහ 

ශශයහි ආේඩුශේ ේඩහඹභ අබයන්තරි ිරුද්ධත්ඹක් 

තිශඵනහ නේ එළි ිලසහ බං ශඹෝජනහට ඹථහර්ථඹක් 

තිශඵනහ. අද ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහශන් ඳසශ  ිදද්ධ 

න්ශන්, අපි ශ හධනීඹ ිශේචන ඳහ ේපර්ණශඹන්භ අික් 

ඳළත්තට වළයවීභයි. ඒ ිහ ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ශේ 

ිදඹලුශදනහශන් භහ ඉ්ලරන්ශන්, ශේ නහඹඹහ ඔඵතුභන්රහශේ 

ජනහධිඳතියඹහ වළටිඹට පිළින්න කිඹරහයි. එතළින් තභයි 

ජහති ආේඩු වළශදන්න ඳටන් න්ශන්. ඔඵතුභන්රහ ආේඩුට 

වබහගි ශනොවී වුණත් හධනීඹ ිශේචනඹක් එ්ලර යමින් අද 

ශේ යට ඹන භන් භඟ ිළරැදි කිරීභට ිබඹක් තිශඵනහ; 

වළකිඹහක් තිශඵනහ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ඒ ිබඹ අඳට ස ය 

ත වළකි න්ශන් අශක ආර්ථිඹ භන් ශ යුතු දිහ පිළිඵ 

ප්රතිඳත්තිඹක් ස කිරීශභනුයි. ඒ ජහති ප්රතිඳත්තිඹ ස ය 

න්න ශේ ඉදිරි භහ ශද, තුන තුශ අපි ිදඹලුශදනහභ එතු 

ශමු. අශක එභ ිලසහඹ ශභඹ ළඵෆ ජහති ආේඩුක් ඵට 

ඳත් ය ළනීභයි.  

මුද්ල ඇභතිතුභහට වුභනහ අත්තශනෝභති ශද්්ල යන්න 

ඵළවළ. අභළතිතුභහට වුභනහ අත්තශනෝභති ශද්්ල යන්න 

ඵළවළ. ජනහධිඳතියඹහට හිශතන අත්තශනෝභති ශද්්ල යන්න 

ඵළවළ. ති ඳක්ඹ ජනහධිඳතියශඹක් ශනොශයි අද ඉන්ශන්. ඒ 

හශේභ ති ඳක්ඹ අභළතියශඹක් ශනොශයි අද ඉන්ශන්. 

අද තමුන්නහන්ශ රහශේ පිශ්ල පිරික් ශේ ආේඩුශේ හඩි 

ශනොවුණහ නේ ශේ ආේඩු ශන ඹන්න ඵළවළ. ඒ ිහ ඹථහර්ථඹ 

පිළිශන  ජහති ප්රතිඳත්තිඹට ශේ යට වසුරුහ ළනීශේ ඉඩක් 

අද තිශඵනහ. ඒ වහ අසථහ ිය ය ළනීභට ශේ 

හේඡහ ශන ඹමුයි කිඹහ ඉ්ලරහ ිදටිනහ.  

ිශල ශඹන්භ ජහති ආර්ථිඹට ඹෆභ පිළිඵ එශවභ 

නළත්නේ අශක යට ණඹ ඵරින් ිදවස ය ළනීශේ උඳහඹ භහර් 

පිළිඵ අපි තිහතක් ආයේබ යමු. අශක මුද්ල 

අභහතයහංලශේ ප්රමුතහ ශභොනහද, ඵදු ළඩි ශ යුත්ශත් 

ශභොනහටද, ඵදු අඩු  ශ යුත්ශත් ශභොනහටද කිඹහ ප්රතිඳත්තිඹක් 

අපි යටට ඉදිරිඳත් යමු. ඒ තුළින් ළබින්ට භේඩරඹ ලක්තිභත් 

ය ශන ඉදිරිඹට ඹන්ශන් ශොශවොභද කිඹහ හේඡහ යමුයි 

කිඹරහ ඉ්ලරහ ිදටිනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 
[අ.බහ. 4.23] 

 

ගුණ අිත්ව පී. වඳවර්යා ෙහසතා (ිශදුලිබල හසා පුනර්ජනනීය 
බලශ්ක්ින නිවයෝජය අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததயர - மின்வலு மற்றும் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  

Renewable Energy) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ශේ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහ අරුභ පුදුභ ිලසහ බං ශඹෝජනහක්. එහි අරුභ 

පුදුභභ, ශේ ශඹෝජනහට ඳක් ථහ යන අශක රු 

භන්ත්රීතුභන්රහ නයහඹ ඳත්රශේ යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහට 

ිරුද්ධ ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ශචෝදනහ 6 ළන ථහ ශනොය 

ශනත් ශද්්ල ළන ථහ කිරීභයි. හිතහ භතහ, ළඹුයට රහ 

ඵරහ, තර්හනුකර ශඳහ, ඔකපු යන්න හක්ෂි තිශඵනහ නේ 

තභයි ිලසහ බං ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ. ඒහ 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

තවවුරු යමින් ථහ යන ශොට ඒ තිශඵන හක්ෂි ඉදිරිඳත් 

යන්න ඕනෆ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ිලසහ බං ශඹෝජනහශේ 

ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ශචෝදනහ 6න් එභ ශචෝදනහක්ත් තවවුරු 

යන ආහයශේ ථහක් ශේ ශභොශවොත න තුරු ශශ  නළවළ. ඒ 

ිහ අඳට හිතන්න තිශඵන්ශන්, කිිදභ ඳදනභක් නළති හිතලු භත 

ටයුතු යනහඹ කිඹරහයි.  

ඒ ිතයක් ශනොශයි. ිලසහ බං ශඹෝජනහශේ මලිඹහ, 

ප්රමුඹහ තභයි අශක හිතත් ඵන්දුර ගුණර්ධන සරින්. ඵන්දුර 

ගුණර්ධන සරින් කිඹන්ශන්, ආර්ථි ිදයහ ළන පුළු්ල දළනුභක් 

තිශඵන, ආර්ථි ිදයහ පිළිඵ ළඹුරු වළදෆරීභක් තිශඵන ඵ 

එතුභහ ිිදන්භ ප්රහල යන, ආර්ථි ිදයහ පිළිඵ ශඵොශවොභ 

ඉවශ අධයහඳනඹක් ශදන ිලසිදයහරඹ ඉශන ත් ඵ අඳත් 

දන්නහ, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ අවුරුදු ිිද ණන ඳශපුරුද්දක් 

තිශඵන රු භන්ත්රීයශඹක්.  එළි රු භන්ත්රීයශඹක් ශභළි 

ිලසහ බං ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කිරීභට මලි ශරහ 

තිශඵනහ නේ රු ි ශඹෝජය ථහනහඹතුභි, අඩුභ ණශන් 

එතුභහශේ ථහශන්ත් ශභහි තිශඵන ිලසචිත ශචෝදනහ වඹ ළන 

කිඹන්නට ඕනෆ. 

භභ අවශන හිටිඹහ, 1, 2, 3, 4, 5 ව 6 හයණහ.  හයණහ 

වඹයි, ශචෝදනහ වඹයි.  නමුත්, ඒ  හයණහ වඹ වළය ශන ශද්්ල 

ළන එතුභහ ථහ ශහ. රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, 

භනහ ඳශපුරුද්දක් තිශඵන, ඳහර්ලිශේන්තුශේ, ශරෝශේ අත් 

දළකීේ ශඵොශවොභඹක් තිශඵන ඔඵතුභහ ශේ ශචෝදනහ වළය ශන 

ශද්්ල ළන ථහ යන ශොට අඳට හිශතන්ශන්, ඔඵතුභහ 

ශේට මලි වුශේ ආර්ථි ිදයහ භත ඳදනේ ශරහ ශනොශයි, 

ශන ශභොක් ශවෝ ශව තුක් උඩ කිඹහයි. 

 රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ භභ 

ත යපු හරඹ හශේ වතය ගුණඹ හරඹක් එතුභහ ඉරහ 

තිශඵනහ. ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශේ භශේ වඹළි අවුරුද්දයි. 

එතුභහශේ 20ළි අවුරුද්දයි.  

 
ගුණ සුජීව ව  ්නිදගහස ෙහසතා (ජාතය්දතය වවව  යාජය 

අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு சுஜல யசணசறங்க - சர்வதேச வர்த்ேக இராஜாங்க  

அகச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 

International Trade) 

වළඵළයි, ඳක් තුන.  

 
ගුණ අිත්ව පී. වඳවර්යා ෙහසතා  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததயர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඳක් කීඹක් වුණත් භක් නළවළ, ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශන්.  

එතුභහ  ඒ ඳක්ශේත් හිටිඹහ; ශේ ඳක්ශේත් හිටිඹහ; දක්ඹහ. 

ශභොන ඳළත්ශතන් ඡන්දඹ ඉ්ලලුත් දිනනහ. ශභොනහ ශවෝ 

ශ්ටටුක්, ළඩක් දභරහ දිනනහ. ඒ හශේභ එතුභහ එ එ 

ශද්්ල කිඹනහ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, එතුභහ මීට සුභහනඹට 

ලින් ප්රිදද්ධිශේ පුත් ඳතට කිේහ, "භට යි රුණහනහඹ 

ඇභතිතුභහ ළන ශඳෞද්ලි වයඹක්, ශක්රෝධඹක් නළත" කිඹහ. 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහ එශවභ  කිේහ 

ශන්ද?  

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කිේහ. 

 
ගුණ අිත්ව පී. වඳවර්යා ෙහසතා  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததயர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

කිේහ ශන්.  ිඹහනුඵද්ධ ථහ යන ඵ කිඹන, තභන් 

ශඵොශවෝ රුණු හයණහ දන්නහ ඵ කිඹන ඔඵතුභහ, "භට යි 

රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ ළන ශඳෞද්ලි වයඹක් 

ශක්රෝධඹක් නළවළ" කිඹහ ශඵොශවොභ යවුේ යරහ රසනට කිඹන 

ශොට භශේ තිශඵන ඳශපුරුද්ද අනු භහ ්ලඳනහ ශහ, "ඇයි, 

එතුභහ ශභශවභ කිඹන්ශන්?" කිඹහ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, 2015 ඔක්ශතෝඵර් භහශේ 

20ළි දහ ඳශ ව වළන්හඩ් හර්තහශේ ශේට උත්තයඹ 

තිශඵනහ.  

අශක ශේ ශඵොශවොභ ඳශපුරුදු, උත්, නළණත්, ගුණත්, 

ආර්ථි ිදයහ ිශල ඥ රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ, අශක 

ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ එතුභහ තයේභ හරඹක් තය තිශඵන, 

ිඳක්ශේත් ආේඩු ඳක්ශේත් හරඹක් ළඩ යරහ ඳශපුරුද්ද 

තිශඵන, ශඵොශවොභ ශවොන්න් දන්නහ, ථහ ඵව යන අශක යි 

රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ ළන කිඹරහ කිඹනහ, "යි 

රුණහනහඹශේ ිඹභ නභ යවීන්ද්ර න්ශරේස ශන්න්" කිඹහ. 

භශ වත් ඉරේයි! භභත් එදහ ඳහර්ලිශේන්තුශේ හිටිඹහ. එතශොට 

ශේ යි රුණහනහඹ භළතිතුභහ කිඹහ ශභශවභ ශභතළන  ඉන්ශන් 

ශන ශශනක්ද? ඒ අවරහ අපිත් ශවෝලභන් වුණහ. 

ශසරහශන ශේ ඉන්ශන් ශන වුරුත්ද? "ඵන්දුර 

ගුණර්ධන දහත් ශඵොරු කිඹන්ශන් නළවළ, ඵන්දුර 

ගුණර්ධන සරීන් කිේශොත් ඇත්තභයි කිඹන්ශන්, ඵන්දුර 

ගුණර්ධන සරින් ඹභක් කිේශොත් කිඹන්ශන් කීශභන්, 

ඵන්දුර ගුණර්ධන ඹභක් කිේශොත් කිඹන්ශන් ිඹභ ලහසත්රීඹ 

ඳදනභක් ඇතියි ; හක්ෂි ඇතියි. ෂුර් එටභ අශක යි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ශන නභකින් ඉන්න ශශනක්; ශන 

ජහතිඹක්, ආභක්, කුරඹක් තිශඵන ශශනක්, එතුභහ වළංගිරහ 

යඟඳහන ශශනක්" කිඹහ අපි හිතුහ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, යි රුණහනහඹ 

ඇභතිතුභහ ඒ ශරහශේ ඇිත් අභිශඹෝ ශහ, "ඔඵතුභහ භහ ළන 

ශඵොරු කිඹන්ශන්,  ශභළි ශද් කිඹන්න එඳහ" කිඹහ. අහනශේ 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහට ශභොක්ද යන්න ිදදු වුශේ? ඒ 

අසථහශේ රක්සභන් කිරිඇ්ලර ඇභතිතුභහ ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භළතිතුභහට අභිශඹෝ ශහ. රු ි ශඹෝජය ථහනහඹතුභි, 

හභහනයශඹන් ජහතිඹ, ආභ, කුරඹ භතු යරහ ථහ යන්ශන් 

වයඹ අනුයි.  ජහතිඹ, ආභ, කුරඹ භතු යන්ශන් විිතශේ 

ඳවශටභ ළටුණු මිිසසු. ජහතිඹ, ආභ, කුරඹ භතු යරහ 

ශශනකුට ඳවයක් වන්ශන් ළටිරහ නන්නත්තහය ශරහ ඉන්න 

ශොටයි. ජහතිඹ, ආභ, කුරඹ භතු යන්ශන් ය කිඹහ න්න 

ශදඹක් නළති ශොටයි. රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, ඒ 

ශරහශේ අශක රක්සභන් කිරිඇ්ලර ඇභතිතුභහ ඔඵතුභහට 

අභිශඹෝ ශහ. ඔඵතුභහ ිලසහශඹන් කිේහ, "නළවළ, භට 

ිලසහයි, භභ ශ්ලන භත ඳදනේ ශරහයි ථහ යන්ශන්" 

කිඹහ. එශවභ ශනොවුශණොත් ශ්රී ජඹර්ධනපුය තිශඵන ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශන් ඔඵතුභහ ඉ්ලරහ අසශනහ කිඹහත් කිේහ. 

අකඳේචිශේ! අඳට හිතුණහ, රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, 

"ඵන්දුර ගුණර්ධන සරින් ෂුර් එටභ ශේ ඇත්තභයි 

කිඹන්ශන්, අශක යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ අඳටත් ශඵොරු 

යනහ" කිඹහ. එශවභ හිතරහ අපිත් ළ ංහශන්, 

ශදගිඩිඹහශන් එදහ යහත්රිඹ ත ශහ.  
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රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ඳහුදහ ඇි්ලරහ අශක 

ඵන්දුර ගුණර්ධන ිඹතහණන්, ශ්රීභතහණන් දණින් ළටිරහ 

කිඹනහ, "භට ළයදුණහ, භට භහශන්න" කිඹරහ.  
 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එශවභ පිළිත්තු එ ළරැදිද? 
 

ගුණ අිත්ව පී. වඳවර්යා ෙහසතා  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததயர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, එශවභ පිළිත්තු එ 
ශවොයි. ශඵොශවොභ ශවොයි. එශවභ යද පිළිත්ත එ ශවොයි. 
නමුත් රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි 
ශඳශනනහ, ඵන්දුර ගුණර්ධන ශ්රීභතහණන්- 

 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, point of Order එක් 

තිශඵනහ. 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහශේ point of Order එ 

ශභොක්ද? 

 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, භශේ නභ වන් යරහ 
කිඹපු ිහ භභ ශේ ඳළවළදිලි කිරීභ යන්න ඕනෆ. එතුභහ කිඹපු 
රුශේ ළරැද්දක් තිබුණහ. ඳහුදහ ශනොශයි, එදිනභ ඇි්ලරහ 
නභ ශනස ආහයඹට මුද්රණඹ ශරහ තිබීශභන් එළි ළරැද්දක් 
ිදද්ධ ව ඵත්, ඒ පිළිඵ රු බහශේ භහ අඹදින ඵත් භභ 
එදිනභ ප්රහල ශහ. ඒ ිහ ඒ කිඹන ප්රහලඹ තය නළවළ. 

 
ගුණ අිත්ව පී. වඳවර්යා ෙහසතා  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததயர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, හරඹත් තිශඵන හින්දහ, 
ඔඵතුභහ අය ශදන හින්දහ භභ ශේ ළන කිඹන්නේ. ශඵොශවොභ 
ශවොයි. එතුභහ ඉ්ලරහ අස වුණහද? රු ිශඹෝජය 
ථහනහඹතුභි, තභත් එතුභහ ශේ බහ ළශබ් ඉන්නහ 
ශනොශේද? ඒ කිඹන්ශන් රේජහ නළතිභ ශනොශයිද? රේජහ, ඵඹ 
නළතිභ ශනොශයිද? ඳළඹ කීඳඹට වරි, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ 
ඉන්න තභන් හශේභ ශජයසාත්ඹ තිශඵන, මුද්ල ඇභති ධුයඹ 
දයන ශජයසා භන්ත්රීතුභහශේ කුරඹ, ආභ, ජහතිඹ ඇදරහ ථහ 
යන එශක් රේජහ ශභතුභහට. රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, 
භභ ශේ හයණඹ ශඵොශවොභ  ඳළවළදිලි කිඹනහ. 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ිශඹෝජය ඇභතිතුභි, ඔඵතුභහශේ හරඹ අන්. 
 

ගුණ අිත්ව පී. වඳවර්යා ෙහසතා  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததயர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

අද හක්ෂි භත ශේ එභ ශචෝදනහක්ත් ඔකපු ශශ  නළවළ. 

ඔඵතුභහශේ ඉතිවහශේ ක්රිඹහහරිත්ඹ තුශ ශේ ඳහර්ලිශේන්තු 

ඇතුශශ  යි රුණහනහඹ භළතිතුභහශේ ශඳෞද්ලි කීර්තිඹ 

නළති කිරීභට ජහතිඹ, ආභ, කුරඹ ළි අද නවීන ශරෝශේ අපි 

කිිදශක් අනුභත ශනොයන ඳවත් තළනට ළටිරහ ටයුතු 

යපු ිහ ඔඵතුභහ ශේ ටයුත්ත යන්ශන්ත් තය භත ඳදනේ 

ශරහ ශනොශයි; ිළරැදි රුණු භත ඳදනේ ශරහ ශනොශයි, 

ද්ශේශඹන්, ඊර්යහශන් ව කුවශභන්ඹ කිඹන එ 

නහටුශන් වුණත් කිඹන්න ශනහ රු භන්ත්රීතුභි.   

ඒ ිතයක් ශනොශයි අශක අලුත්භශේ භන්ත්රීතුභහ කිේහ,- 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ ිශඹෝජය ඇභතිතුභි, ඔඵතුභහශේ 

හරඹ අන්. 

 
ගුණ අිත්ව පී. වඳවර්යා ෙහසතා  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததயர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භට භහශරහ තත් තත්ඳය 30ක් ශදන්න.  

අලුත්භශේ භන්ත්රීතුභහ ශ්ලන ණනහක් ඉදිරිඳත් යනහ 

කිඹරහ කිේහ. වත් ශදයි ඹශන්! කිඹඳන්ශෝ, ශ්ලන ටිශක් 

තිශඵන ශචෝදනහ ශභොක්ද කිඹරහ. ශචෝදනහ නළවළ. ශභොක් 

වරි තන්දයඹක් කිඹරහ ශ්ලනඹ බහත යනහ. බහත 

යන එ අපි ඵරන්න ඕනෆ, ථහ ශත්රුේ න්න. අද ශේ 

ිහදඹ පුයහ යි රුණහනහඹ අශක මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ 

තිශඵන ශචෝදනහ වඹ ශවෝ, ශනත් ශචෝදනහක් ශවෝ ඔකපු 

යන්න කිිදභ හක්ෂිඹක් ඉදිරිඳත් ශශ  නළවළ. ආර්ථි ිදයහ 

ළන ශනස භත තිශඵන්න පුළුන්.  

ආර්ථි උඳක්රභ ළන ශනස භත තිශඵන්න පුළුන්. ඒ 

ලහසත්රීඹ හයණඹක්. වළඵළයි ශඳෞද්ලි යි රුණහනහඹ 

භළතිතුභහට ිරුද්ධ ිලසහ බං ශඹෝජනහක් අයශන එනහ 

නේ එතුභහශේ ශඳෞද්ලි ිලසනීඹත්ඹ ඳළුදු යන්න පුළුන් 

ආහයශේ හක්ෂි තිශඵන්න ඕනෆ. නමුත් ිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභි, එශවභ කිිදදු හක්ෂිඹක් නළතු ද්ශේඹ, 

වයඹ, ශක්රෝධඹ භත ළඩ යන සුළු පිරික් ඉදිරිඳත් යපු ශේ 

ශඹෝජනහ අපි තුශනන් ශද ඡන්දඹකින් ඳයහජඹ ට ඳත් 

යනහ කිඹන හයණඹ අපි කිඹන්න අලයයි. ශඵොශවොභ 

සතුතියි. 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ඳහලිත යංශ ඵේඩහය යහජය ඇභතිතුභහ. ඔඵතුභහට 

ිනහඩි වඹ හරඹක් තිශඵනහ. 

 
[අ.බහ. 4.34] 

 

ගුණ ඳාලිත යගවග බණ්ඩාය ෙහසතා (නිපුණතා ්ගවර්ධන හසා 

වෘ්වතීය පුහුණු  යාජය අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு தரலி ங்யக தண்டர - றநன் அதறறதத்ற 

ற்தம் தரறல்தறற்சற  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 

Development and Vocational Training) 
රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, මුද්ල අභහතයතුභහ ප්රධහන 

ශේ යජඹට ිරුද්ධ ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵන  ි ලසහ බං 

ශඹෝජනහ පිළිඵ චන කිහිඳඹක් ථහ යන්න රළබීභ 

පිළිඵ භහ තුටු ශනහ.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, යි රුණහනහඹ මුද්ල 

අභහතයතුභහට ිරුද්ධ, ිරුද්ධ ඳක්ශඹන් වන්න ඳටන් 

ත්ශත් අද ශනොශයි. එතුභහ ශද්ලඳහරනඹට ආපු හරශේ ඉරහභ 

එතුභහට දිගින් දිටභ ඳවය ශදන තත්ත්ඹක් අපි දළක්හ. 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, 2004 ශර් යි 

රුණහනහඹ භවත්භඹහශේ ශදයට මිනී ඔළු එරහ ඵඹ ය 

න්න ඵළලුහ. භඩ ඳත්රිහ ේඵන්ධ එතුභහ අත් අඩංගුට 

අයන්න ගිහි්ලරහ ඵඹ යන්න වළදුහ. ඒ හශේභ ිිධ නඩුරට 

ඳටරහ ඔහු ශභ්ලර යන්න, හීරෆ යන්න, ඵඹ යන්න 

උත්හව ශහ. වළඵළයි ශේ ශභොනහ ශත් යි රුණහනහඹ 

ශභ්ලර ය න්න ඵළරු ගිඹහ. අහනශේ අද ිලසහ බං 

ශඹෝජනහක් ශනළ්ලරහ ඒ ිලසහ බං ශඹෝජනහ තුළින් යි 

රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ ශශයහි තිශඵන ිලසහඹ තවවුරු 

කිරීභට එඹ ශනහපු උදිඹභ ටයුතු යරහ තිශඵන එ පිළිඵ 

අපි න්ශතෝඹට ඳත් ශනහ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, රු යි රුණහනහඹ 

මුද්ල ඇභතිතුභහ අතිරු වභත්රීඳහර ිදරිශ න භළතිතුභහශේ 

නහඹත්ශඹන් යුතු ශේ යජඹ තුශ ටයුතු යමින් යශ්ට 

ජනතහට ඳළටිරහ තිබුණු ඵදු ඵය අඩු යරහ, බහේඩ මිර අඩු 

යරහ භසත ලශඹන් යශ්ට ජනතහට විත් ශන්න පුළුන් 

ඳරියඹක් වදන්නට ටයුතු ශහ. ඒ හශේභ එතශනෝ්ල 

යහඳහයඹ, කුඩු යහඳහයඹ, අයක්කු යහඳහයඹ, භත් ඳළන් යහඳහයඹ, 

බිඹර් යහඳහයඹ, ළිදශනෝ යහඳහයඹ හශේ යහඳහය යන 

යහඳහරිඹන්ට ඵදු පිට ඵදු ඳනහ, ඔවුන්ශන් යජඹට අඹ ය 

ත යුතු මුද්ල ප්රභහණඹ අඹ ය න්න ටයුතු ශහ.  

අතීතශේ හිටපු මුද්ල ඇභතිරු එතශනෝ්ල න්ශ්ටනර් පිටින් 

ශශනන අඹ ව ඒ ශශනන එතශනෝ්ල මුදහ වළරීභට ටයුතු 

ශහ. ඒ උදිඹශන් ඵදු අඹ කිරීභක්ත් ිදද්ධ වුශේ නළවළ. ඳසු 

ගිඹ යජඹ හරශේදී එතශනෝ්ල යහඳහයර හිටපු ශේේස ඳළර්රහ 

ශශනන්න උදවු වුණු, ශේේස ඳළර්රහ එක් යහඳහයර 

ශඹදුණු උදිඹ තභයි අද යි රුණහනහඹ අභහතයයඹහට 

ිරුද්ධ ශභළි ිලසහ බං ශඹෝජනහක් ශශනන්නට 

ටයුතු ය තිශඵන්ශන් කිඹන එ පිළිඵ භහ ශඵොශවොභ 

ඳළවළදිලි කිඹනහ. 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, රළබී තිශඵන ශරහ අනු 

ථහ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු හයණහ ථහ යන්නට 

අසථහක් ශනොරළබීභ පිළිඵ භහ නහටු ශනහ. ශොශවොභ 

වුණත්,   ිරුද්ධ ඳක්ඹ තභන්ශේ වි ගුණඹ ඳත්හ ශන ඹහභ 

වහ ඉදිරිඳත් යපු එක් තභයි ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ. 

ශභොද, ිඳක්ශේ ඉන්න ශොට ශභොනහ ශවෝ ක්රිඹහහරිත්ඹ 

ශනොශඹදුශණොත්, ඒ අඹ ිඳක්ශේ ඉන්නහද කිඹන එ යශ්ට 

ජනතහට දළශනන්ශන් නළති ඹනහ. ඒ ිහ ශභළි ිලසහ 

බංඹක් ශන ඒභ ඔවුන්ශේ වි ගුණඹ රැ ළනීභ වහ යන 

රද ශදඹක් ිධිඹටයි භහ දකින්ශන්. දිශන්ස ගුණර්ධන, ිභ්ල 

වීයංල, උදඹ ේභන්පිර ළි ශද්ලඳහරන ඳක්ඹක් නළති, 

තිඹභ තය යරහ ඳහර්ලිශේන්තුට අතීර්ණ ශන්නට ඵළරි 

ආතක් ඳහතක් නළති උදිඹශේ ග්රවණඹට රක් වුණු ශ්රී රංහ 

ිදවස ඳක්ශේ කිහිඳ ශදනකු අ්ලරහ ශන  ශභළි ිලසහ 

බංඹක් ශන ඒභ ඔවුන් ශොඩ ඹහභට දයන උත්හවඹක් 

ිධිඹටයි භහ දකින්ශන්. වළඵළයි, ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහත් 

එක් ඔවුන්ශේ වි ගුණඹ අවිි ශරහ නළත්තටභ නළති ශරහ 

ඹන තත්ත්ඹට ඳත් ශනහ. ත ශභොශවොතකින් ඳළළත්ශන 

ඡන්ද ිභසීශේදී තුශනන් ශද ඡන්ද ප්රභහණඹකින් ිලසහ බං 

ශඹෝජනහ ඳයහජඹට ඳත් වීභ තුශ ඔවුන් දවටභ ශද්ලඳහරනශේ 

අවිවී චරිත ඵට ඳත් ශනහ කිඹන එ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලියි.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, රු භන්ත්රීරු ණනහක් 

ථහ යන ශොට කිේහ, ිශද්ල ංචිතශේ මුද්ල අඩු ශරහයි 

කිඹරහ. ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහත් ආර්ථි ිශල ඥඹකු 

ලශඹන් කිේහ, ිශද්ල ංචිතශේ මුද්ල අහිමි ශරහඹ, අඩු 

ශරහඹ කිඹරහ. රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, යහජඳක් යුඹ 

තුශ, අශක යටට එන ිශද්ශීඹ ්ලලි ටි ශවොයට අයශන 

ගිහි්ලරහ ඳළනභහ යශ්ට  තභන්ශේ ගිණුේර තළන්ඳත් යන 

ශොට,  සිස යටට  අයශන ගිහි්ලරහ තළන්ඳත් යන ශොට, 

ඩුඵහයි යටට ශන ගිහි්ලරහ තළන්ඳත් යන ශොට, සීශ්ලස 

යහජයඹට අයශන ගිහි්ලරහ තළන්ඳත් ය න්න ශොට ිශද්ල 

ංචිතශේ මුද්ල අහිමි ශන්ශන් නළද්ද, අඩු ශන්ශන් නළද්ද? 

යහජඳක් ඳහරනඹ තුශ හිටපු යහජඳක් හිතහදීන් ිිදන් ශේ 

ිධිඹට ටයුතු යන ශොට, ශේ ිලසහ බංඹ ශශනන්න 

ටයුතු යපු උදිඹ ඒ ිධිඹට ටයුතු යන ශොට එළි 

තත්ත්ඹක් ඇති ශන්ශන් නළද්ද කිඹන එ තභයි අඳට අවන්න 

තිශඵන්ශන්.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, රු ශශවළිඹ 

යඹුක්ළ්ලර හිටපු අභහතයතුභහ අද ශේ ිහදශේදී ඉතහ ඳහරිශුද්ධ 

චරිතඹක් ිධිඹට රුණු දළක්වහ. රු ිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභි, එතුභහ ජනභහධය අභහතයයඹහ ලශඹන් ළඩ 

ටයුතු ශ හරශේ යහජය මුද්රණ නීතිත ංසථහශේ ඉතරන 

ඩදහිද, ඉතරන හඩ් ශඵෝඩ් ළඵලි ටි භවනුය එ 

තළනළත්ශතකුට ිතයක් ශදන්න  ටයුතු ශහ. කිශරෝ එක් 

රුපිඹ්ල වඹ ණශන් දුන්නහ. අද එළි කිශරෝ එක් රුපිඹ්ල 39 

ණශන් ිකිණීභට ටයුතු ය තිශඵනහ, ශටන්ඩර් ඳරිඳහටිඹ 

තුශ. ඒ ිහ යහජය මුද්රණ නීතිත ංසථහශේ මුද්ල ප්රභහණඹ, 

ආදහඹේ ප්රභහණඹ ළඩි යශන අද එහි ඉන්න ශ යින්ට 

bonus රඵහ ශදන තත්ත්ඹකුත් ඇති යන්නට පුළුන් ශරහ 

තිශඵනහ. 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ඳසු ගිඹ හර ඳරිේශේදඹ 

තුශ ජහති රඳහහිිශේ, ITN එශක් ශටලි නහටයඹක් 

ශඳන්නහ නේ ඒ ශටලි නහටයශේ එ episode එට අදහශ 

ඇභතියඹහට රුපිඹ්ල 50,000ක් ශන්න ශරහ තිබුණහයි කිඹන 

එ රහරුන්, ිසඳහදරුන්, අධයක්රුන්  අපිත් එක් 

ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි කිඹහ තිශඵනහ. රුපිඹ්ල 50,000ක් 

ශනහ ිතයක් ශනොශයි, ඒ ශටලි නහටයශේ යඟඳහන 

ිලිශඹොත් භවය ඇභතිරුන්ට ශදන්න ිදද්ධ ශරහ තිබුණහ.  

එදහ එළි තත්ත්ඹකුයි තිබුශේ, රු ිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභි.   

යහජය මුද්රණ නීතිත ංසථහශේ හිටපු බහඳතියඹහ න 

හීන්ශන්ද  කිඹන තළනළත්තහ "ශෝක" එශන් ත්ත 

තීයණඹකින් තභයි ඉත් ශශ . අදහශ ඇභතියඹහ යන රද 

ිහය ළඩ, අිනීත ළඩ, ංචහ වත ළඩ ආයණඹ යන්න 

ටයුතු යපු ශශනක් තභයි හීන්ශන්ද කිඹන්ශන්. 

හීන්ශන්ද යුශේ යපු ශවොය ළඩ, ංචහ ළඩ ිදඹ්ලර 

ආයණඹ ය ළනීභට ශඹොදහ ත්ශත් අතුශෝයර කිඹන 

පුද්රශඹක්. භට භත ිධිඹට ඳසු ගිඹ දසර ඔහු ඳත් ය 

තිබුණහ, අශක අභහතයහංලඹ ඹටශත් තිශඵන ජර්භහනු හර්මි 

පුහුණු ආඹතනඹට.  

ඊශේ-ශඳශර්දහ NAITA එට ඳත්වීභ ශනස ය තිබුණහ. 

ශභළි ංචි පුද්රඹන්, ශේ හශේ ක්රිඹහරට ේඵන්ධ 

පුද්රඹන් ඒ හරශේ අභහතයරු ආයක්හ ය න්න ඒ හශේ 

පිඹය ත්තහ.  

යි රුණහනහඹ රු අභහතයතුභහට දිගින් දිටභ භඩ ප්රවහය 

එ්ලර යමින්, දිගින් දිටභ ශචෝදනහ යමින් භට ශඳය 

අලුත්භශේ භන්ත්රීතුභහ ථහ ශහ. අපි දන්නහ සුතදහ 

791 792 

[රු ඳහලිත යංශ ඵේඩහය භවතහ] 



2016  ජුි 09 

ක්රීඩහංණශේ carpet එ වන ශොට, indoor stadium එ 

වදන ශොට ශභොන හශේ ළහි්ලරක් ළහුහද කිඹරහ. Carpet 

ළහුහද, එශවභ නළත්නේ ශභොන ිධිශේ ළහි්ලරක් ළහුහද 

කිඹන එ අපි දන්නහ. ඒ carpet එ වරහ ශටි හරඹයි. අද 

ඳහිේචි යන්න ඵළවළ. ඒ හශේභ රංහශේ ක්රීඩහ භහජරට 

carrom boards ශඵදනහ කිඹරහ, carrom boards ටි අයශන 

ගිහින් තභන්ශේ ශ්රී රංහ ිදවස ඳක් ලහහ ංිධහනරට, 

ිශඹෝජිතඹන්ට ශඵදුහ. ඒ ේඵන්ධශඹන් හිටපු ක්රීඩහ අධයක් 

ජනයහ්ලරිඹ ව යංජනී ජඹශොඩි භවත්මිඹට ිරුද්ධ අද 

නඩුකුත් ළටිරහ තිශඵනහ. ඒ ඇභතියඹහ යපු ක්රිඹහදහභඹ ිහ 

එභ ිරධහරිිඹත් අභහරුශේ ළටිරහ තිශඵනහ. රු ිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභි, ඒ හශේභ- 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට රළබී තිශඵන හරඹ අන්. 

 
ගුණ ඳාලිත යගවග බණ්ඩාය ෙහසතා  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்யக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, භහ ශේ හයණඹ කිඹරහ 

භ ශේ ථහ අහන යන්නේ.  

නහරපිටිශේ ජඹතිර ක්රීඩහංණඹ තභයි ඒ ප්රශද්ලශේ 

ශභයින් football වපු තළන. ශභශව   football, යර් වපුහභ 

යේජුරුන්ශේ පුතහට දහඩිඹ දහනහ ළඩියි කිඹරහ නහරපිටිශේ 

යර් ක්රීඩහංණඹක් වදරහ ඒ දරුන්ශේ අයිතිහිදභ නළති ශහ. 

ඊට ඳසශ  ගුරු ේභහන වදනහ කිඹරහ ජඹතිර ක්රීඩහංණඹ 

අයශන ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ශේ උදිඹශේ ේභහනඹක් 

වදන්නට ටයුතු ශහ. අද නහරපිටිඹ භධය භවහ ිදයහරශේ 

දරුන්ට ශ්ලරේ යන්න ජඹතිර ක්රීඩහංණශේ තිශඵන්ශන් 

ඳර්චස 40යි. ඒ ිධිඹට එභ දරුන්ශේ අයිතිහිදේ අහිමි 

යන්නට ටයුතු ශහ.  එදහ ිලසහ බං ශේන්න තිබුශේ 

එළි ඇභතිරුන්ට ිරුද්ධයි. එදහ හිටපු මුද්ල ඇභතිරුන්ට 

ිරුද්ධයි ිලසහ බං ශේන්න තිබුශේ. එදහ ද්ද නළතු මී 

ඳළටේ හශේ ඉරහ අද ශේ ළශඩ් වරිඹට ශශයන ශොට ිලසහ 

බං ශශනමින් ඵහධහ කිරීභ පිළිඵ අඳ නහටු නහ. ශේ 

ිලසහ බංශඹන් යි රුණහනහඹ භළතිතුභහ අපි ජඹග්රවණඹ 

යන ඵ ප්රහල යමින් භහ නතිනහ. සතුතියි. 

 

[தற.த. 4.43] 

 

ගුණ ෙවනෝ ගව්ද්්ද ෙහසතා (ජාිනක ්හසජීවනය  ්ගවාද 

හසා යාජය ංාෂා අොතයතුො ) 
(ரண்தைறகு யணர கயசன் - யசற சகரழ்வு, 

கனந்துகரடல் ற்தம் அசகத தரறகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-

existence, Dialogue and Official Languages) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கயப, அசறன் தங்கரபறக் 

கட்சறரக இதக்கறன்ந றழ் தொற்யதரக்குக் கூட்டறறன் 

உதப்தறணர்கபரண ரம் அகணதம் இந் ம்தறக்ககறல்னரப் 

தறயகக தொழுகரக றர்த்து, தகப றறகச்சர் 

ற கதரரக்க அர்களுக்கு ங்கபது ஆகத்ம் 

எத்துகப்கதத்ம் தரறறத்துக்தகரள்ப றதம்தைகறன்யநரம்.   

இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல் எத றடத்கக் 

கூநறகக்கயண்டும். அரது 2015ஆம் ஆண்டு ஜணரற 

ரம் 8ஆம் றகற இந்ப் தைற அசறல் ரற்நத்க 

ற்தடுத்ற கரனகட்டத்றல் ங்களுக்கு தொன்ணரல் இண்டு 

சரல்கள் இதந்ண. என்த ததரதபரரச் சரல். 

இன்தணரன்த ஜணரகச் சரல். ஜணரகச் சரகனப் 

ததரதத்கறல் இன்த ரங்கள் அந் றடத்றயன 

தகுதூம் தொன்யணநற ந்றதக்கறன்யநரம். இன்த இந் தொழுப் 

தரரளுன்நதொய ஏர் அசறனகப்தைப் யதகரக 

ரற்நப்தட்டன் தோனரக ரங்கள் தைற 

அசறனகப்ததரன்கந உதரக்கற, ரட்டில் இதக்கறன்ந 

யசற இணப்தறச்சறகணக்குத் லர்றகணக் கரண்தற்கும் 

யர்ல் தொகநகக ரற்நறகத்து அறலுள்ப 

குகநதரடுகளுக்குத் லர்றகணக் கரண்தற்கும் அயயதரல் 

ரட்டின் ஆட்சற தொகந துதன்த லர்ரணறப்தற்குரண 

சகன தசற்தரடுககபத்ம் தொன்தணடுத்துக் 

தகரண்டிதக்கறன்யநரம்.   

ததைநத்றல், ததரதபரரத் துகநறயன உள்ப 

தொன்யணற்நங்கள் தரடர்தரக இன்த ணக்கு தொன்தை 

அசரங்கத் ப்தறயன யதசற தன உதப்தறணர்கள் தபறரண 

தொகநறயன ல்னரற்கநத்ம் தசரல்லிறதக்கறன்நரர்கள். அது 

தரடர்தரக யலும் றபக்கயண்டி அசறம் 

கறகடரதன்த ரன் றகணக்கறன்யநன். கடந் 

அசரங்கத்றன் - யறந் ரஜதக்ஷ அர்கபறன் ஆட்சறக் 

கரனத்றயன  கடததற்நறதக்கறன்ந ஊல்கள், வீண் றம் 

ற்தம் நரண தொகரகத்தும் கரரக ற்தட்டிதந் 

தரரற குகநதரடுகபறணரல், ததநப்தட்ட தததந்தரககக் 

கடன்களுக்கரண ட்டிகத்ம் தொகனத்ம் தசலுத்யண்டி 

றகனறல் து அசரங்கம் இதக்கறன்நது. 

அவ்ரநறதந்தும்கூட, ங்களுக்கு ரக்கபறத்து ஆட்சறறயன 

அ கத் க்களுக்குத் யகரண தசபகரறங்ககபத்ம் 

றகனகுகநப்தைக்ககபத்ம் ங்கபரல் இன்நக இன்த 

ரங்கள் தசய்றதக்கறன்யநரம். இன்தம் தசய்க்கூடி 

ரய்ப்தறதக்கறன்நது. ஆறதம், குநறப்தறட்டபவுக்குயல் 

உடணடிரகச் தசய் தொடிரற்கரண கரம், கடந் 

அசரங்கக் கரனத்றல் கடததற்நறதக்கறன்ந ஊல், வீண் 

றம் ற்தம் நரண தொகரகத்தும் ஆகற தோன்தய 

ன்த உங்களுக்குத் தரறத்ம். ஆகய, இன்த  றறகச்சர் 

ற கதரரக்க அர்களுக்தகறரகக் தகரண்டுப் 

தட்டிதக்கறன்ந ம்தறக்ககறல்னரப் தறயகக்கு அர்கள் 

ன்ண கரம் தசரன்ணரலும்,  உண்கறல் யகு 

ஜணரறதற கத்றரறதரன சறநறயசண அர்களும் ரண்தைறகு 

தற அகச்சர் றல் றக்கறசறங்க அர்களும் இகந் 

இந்த் யசற அசரங்கத்றன் ற்தத்துக்கு ஊத 

றகபறக்கும் தொகரகய ததரநரகக்கரர்களும் 

கரழ்ப்தைர்ச்சறக்கரர்களும் இந்ப் தறயககக் 

தகரண்டுந்றதக்கறன்நரர்கள் ன்தது ணக்கு ன்நரகத் 

தரறகறன்நது. ஆகய, இந்ப் தறயககத் யரற்கடிக்க 

யண்டி கடப்தரடு ங்கள் ல்யனரதக்கும் இதக்கறன்நது.   

இந் அசரங்கம் ன்தது ணறதரத கட்சறறன் 

அசரங்கல்ன. க்கற யசறக் கட்சறறணயர, ஸ்ரீ னங்கர 

சுந்றக் கட்சறறணயர அசரங்கல்ன. இந் 

அசரங்கத்றற்குள்யப தன கட்சறகள் இதக்கறன்நண. 

அயயதரல் ல்னரக் கட்சறகபறலும் இதக்கறன்ந ல்னர இண 

க்ககபத்ம், அரது சறங்கபர்கள், றர்கள், தொஸ்லிம்கள் 

ன்த அகணகத்ம் என்தயசர்த்துள்ப ஏர் அசரங்கரக 

இது உதரக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. ஆகய, இந் 

அசரங்கத்றன் தற்நறப் தத்கக் குகநத்து 

றப்தறடுற்கும் அகணத் டுப்தற்கும் அகணக் 

குப்தைற்கும் யற்தகரள்பப்தடுகறன்ந ந் 

தொற்சறகத்ய றழ் தொற்யதரக்குக் கூட்டற ற்தக் 

தகரள்பரது ன்தகத் தபறரகக் கூநறகக்க 

றதம்தைகறன்யநன்.   
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ඳහර්ලිශේන්තු 

இந் அசரங்கத்றன் தசற்தரட்கட ததரதபரர 

ரலறரக சர்யச ர றறம், உனக ங்கற, ஆசற 

அதறறதத்ற ங்கற ஆகற சர்யச அகப்தைக்கதபல்னரம் 

அங்கலகரறத்றதக்கறன்நண ன்தது உங்களுக்குத் தரறத்ம். அந் 

ககறல், ங்கபது தம் தபறரண தரக 

இதக்கறன்நது. ற்தகணய தசரன்ணகப்யதரன, ஜணர 

கத்க ரங்கள் ஸ்ரதறத்றதக்கறன்யநரம். ததரதபரர 

ரலறரகவும் இந் ரட்கட சறநந் எத ரடரக 

கட்டிதழுப்தைற்கரண அடிப்தகடககப ற்தடுத்றக் 

தகரண்டிதக்கறன்யநரம். ஆகய, ங்ககபப் தற்நற சந்யகம் 

தக்கும் இதக்கயண்டி யகறல்கனதன்த கூந 

றதம்தைகறன்யநன்.  

இந் றரத்றல் றர்க்கட்சற உதப்தறணர்கள் சறனர் 

தசரன்ண றடங்ககபக் யகட்டுக்தகரண்டிதந்யன். இந் 

அசரங்கத்றல் தன குகநதரடுகள் இதக்கனரம்; தொண்தரடுகள் 

இதக்கனரம்; தறச்சறகணகள் இதக்கனரம். அர்கள் கூநற சறன 

றடங்கபறல் உண்ககள் இதக்கனரம்! தப்தற்கறல்கன. 

ஆணரலும், அற்கநதல்னரம் தொன்கப்தடுத்ற அல்னது 

அற்கந அடிப்தகடரக கத்துக்தகரண்டு இந் 

அசரங்கத்றன் தத்கக் குப்தைற்கு ரங்கள் ந்க் 

கட்டத்றலும் இடங்தகரடுக்க  ரட்யடரதன்தகத் 

தபறரகக் கூநறகக்க றதம்தைகறன்யநன். இன்த 

உதரகறறதப்தது யசற அசரங்கம்! இந் அசரங்கத்றன் 

தசற்தரடுகளுக்குள்யபரன் இந் ரட்டின் றடுகன 

இதக்கறன்நது; சுந்றம் இதக்கறன்நது; லற, றரம் 

அகணத்தும் அடங்கறறதக்கறன்நண ன்தகத்ம் தரறறக்க 

றதம்தைகறன்யநன். ஆகய, அசறன் தசற்தரடுகளுக்கு ரதம் 

இகடதத றகபறப்தற்கு  இடங்தகரடுக்க தொடிரது.  

தரதங்கள்! இந் அசு உதரக்கப்தட்டு இப்ததரழுது 

இண்டு தடங்கள்கூட தர்த்றரகறல்கன. அதுட்டுல்ன, 

கடந் தசப்தம்தர் ரத்றல் ஆம்தறத் ங்கபது தைற 

அகச்சகப் தத்துக்கு எத தடம்கூட 

தர்த்றரகறல்கன. ந்தரத றதணத்துக்யகர, 

அசரங்கத்றற்யகர, இக்கத்துக்யகர, ஸ்ரதணத்துக்யகர 

அடிப்தகடறல் குநறப்தறட்ட கரன அகரசத்க ங்க 

யண்டும். அப்தடி கரன அகரசம் ங்கரல் அச 

அசரக இப்தடிரண எத ம்தறக்ககறல்னரத் 

லர்ரணத்கக் தகரண்டுதது இந் அசறன் தத்கத் 

டுப்தற்கரகத்ரன்! ஆகய, ரட்டில் இதக்கறன்ந ல்னர 

இண க்களும் என்தயசர்ந்து உதரக்கறறதக்கும் 

அசரங்கத்றன் இந் யசறப் தத்கத் டுக்கும் ந் 

தொற்சறக்கும் றழ் தொற்யதரக்குக் கூட்டற ன்ந தொகநறல் 

ரங்கள் இடங்தகரடுக்க ரட்யடரம். ங்கபது தொழுகரண 

எத்துகப்கத அசரங்கத்துக்கு ங்குயரம். கண்டி, 

ததலிர, ததுகப, தகரழும்தை ஆகற ரட்டங்கள் சரர்ந் 

ங்கபது ஆத உதப்தறணர்கள் இங்கறதக்கறன்நரர்கள். அந் 

ககறல், அந் ஆத உதப்தறணர்களும் எதயச தகப றற 

அகச்சர் அர்களுக்கு ஆகத் தரறறப்தன் தோனரக 

அசரங்கத்றற்கு ங்கபது றரரண தங்கபறப்கத 

ங்குயரம் ன்தகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்யநரம். 

இதறரக, றர்க்கட்சறறன் எத தறரறறணர் தகரண்டுந்றதக் 

கறன்ந இந் ம்தறக்ககறல்னரத் லர்ரணம் தறகரணதன்த 

கூநறக்தகரண்டு றகடதததகறன்யநன். ன்நற.  
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු මුජිඵර් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ිනහඩි ඳව 

හරඹක් තිශඵනහ. 

[අ.බහ. 4.48] 
 

ගුණ මුිතබුර් යහුෝද ෙහසතා  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි,  ඹව ඳහරන ආේඩුට 

ිරුද්ධ, එහි මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ ිඳක්ශේ 

ේඩහඹභක් ිිදන් අද ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵන ශේ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහ ේඵන්ධශඹන් ථහ කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ ළන 

ඔඵතුභහට භභ සතුතින්ත නහ.  

ශේ යශ්ට ප්රජහතන්ත්රහදඹ ඇති යන්න, ජහති භඟිඹ ශොඩ 

නඟන්න, ඒහධිඳති ඵරඹ ිනහල යන්න, ඳවු්ලහදඹ අහන 

යන්න,  භහධය ිදව ඇති යන්න ඹනහදී  රුණු ණනහ ක් 

මු්ල ය ශන ඳසු ගිඹ අවුරුද්ශද් ජනහරි අටළි දහ අපි 

වභත්රීඳහර ිදරිශ න භළතිතුභහ  ඵරඹට ශනහහ. ඒ හශේභ,  

අශෝසතු අටළි දහ ශේ යශ්ට ජහති ආේඩුක් වදන්න 

නළතත් අපි ජන යභක්  රඵහ ත්තහ. එදහ භහින්ද යහජඳක් 

භවත්තඹහශේ ආේඩුට ිරුද්ධ, ඒ ඒහධිඳතිහදඹට ිරුද්ධ 

ටන් යන්න, ඒ ජන යභ රඵහ න්න,  ප්රධහන ලශඹන්භ 

ජනතහ ිමුක්ති ශඳයමුණත් අපිත් එක් ඒ ටශන් ිදටිඹහ. ජනතහ 

ිමුක්ති ශඳයමුණ එදහ අපිත් එක් ඒ ටශන් ිදටි ිහ ජනතහ 

ිමුක්ති ශඳයමුණට ශේ යශ්ට ිලහර ශෞයඹක් තිශඵනහ. එදහ 

භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹහශේ ආේඩු ඳයහජඹ යන්න, ඒ 

ඵරඹ, ඒ ශයජිභශේ ඳහරනඹ අහන යන්න, ශනභ 

ශේදිහ ඉරහ වරි, ශනභ යහඳහයඹක් ශිඹරහ වරි ජනතහ 

ිමුක්ති ශඳයමුණ ිලහර දහඹත්ඹක් අඳට රඵහ දුන්නහ. ඒ ිහ 

අඳ තුශත් ඒ ශෞයඹ  තිශඵනහ. එදහ ඹව ඳහරන ආේඩුට 

ඡන්දඹ දීපු වළභ ඡන්ද දහඹශඹකුටභ ජනතහ ිමුක්ති ශඳයමුණ 

ළන ශෞයඹක් තිශඵනහ. ඒ ශෞයඹ තිශඵන්ශන් ිේ 

ශනොශයි. එදහ භහින්ද යහජඳක්ශේ ඒහධිඳතිහදඹ ඳයහජඹ 

යරහ ශේ යශ්ට නළත ඹව ඳහරනඹ වදන්න ිලහර දහඹත්ඹක් 

ජනතහ ිමුක්ති ශඳයමුණ රඵහ දුන් ිහ.  

ිඳක්ශේ ේඩහඹභක් අද ිලසහ බං ශඹෝජනහක් 

ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ. ශේ ිඳක් ේඩහඹශේ ඉන්න      

උදිඹ ඳසු ගිඹ හරශේ ංචහරට ේඵන්ධ ශරහ තිශඵනහ. ඒ 

හශේභ දණ රට ේඵන්ධ ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශේ 

යශ්ට මුද්ල අබහිත යරහ තිශඵනහ. එදහ භවය කහතනරට 

 කිඹන්න ඕනෆ පුද්රශඹෝ, තත් ශනොශඹකුත් ශද්්ලරට 

 කිඹන්න ඕනෆ පුද්රශඹෝ ිදටින ශේ ේඩහඹභ එතු ශරහ 

අද ආේඩුට ිරුද්ධ ිලසහ බංඹක් ශනළ්ලරහ තිශඵනහ. 

ශේ ිලසහ බංඹ ශනහපු  ඒ උදිඹත් එක් ජනතහ ිමුක්ති 

ශඳයමුණ එතු වුශේ ශොශවොභද කිඹරහ අඳට ළටලුක් 

තිශඵනහ.  ජනතහ ිමුක්ති ශඳයමුශේ අනුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීතුභහ වළභ දහභ ශේදිහර කිඹනහ, ශේ පිරි අත් අඩංගුට 

න්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ශේ ශෝලරන් හිශර් දභන්ශන් නළත්ශත් 

ඇයි, උහි ශේන්ශන් නළත්ශත් ඇයි  කිඹරහ එතුභහ අශඳන් 

අවනහ.  අපි  ඒ ශෝලරන් එක් "ඩී්ල" දභනහ කිඹරහ 

කිඹනහ. එශවභ ශචෝදනහ යපු ජනතහ ිමුක්ති ශඳයමුණ, ඳසු 

ගිඹ ආේඩුශේ ිදඹලු ශචෝදනහරට  කි යුතු, අද ිඳක්ශේ 

ඉන්න එ ේඩහඹභක් ශනහපු ිලසහ බං ශඹෝජනහට 

ඳක් ඡන්දඹ ශදන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ අඳට අද ප්රලසනඹක් 

භතු ශරහ තිශඵනහ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, "යහශ ඉන්ද්දි ඳණික්කිඹන්ට 

ඉඩ දුන්නහ හශේ ළඩක්" තභයි අද ජනතහ ිමුක්ති ශඳයමුශණන් 

යරහ තිශඵන්ශන්. එශවභ නේ අනුය කුභහය දිහනහඹ 

භන්ත්රීතුභහට තිබුණහ, ිලසහ බං ශඹෝජනහක් ශශනන්න.  

එශවභ වුණහ නේ අඳට වයත් හේඡහක්, වයත් ිහදඹක්  

යන්න තිබුණහ. නමුත් එශවභ ශශ  නළවළ. ඒ යන්ශන් 

නළති අද ශද්ලඳහරන ලශඹන් අනහථ ශරහ ඉන්න, ශද්ලඳහරන 
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ලශඹන් කුණු ඵක්කිඹට ඹන්න ඉන්න, ශද්ලඳහරන ලශඹන් 

ිනහල ශරහ ඉන්න පිරිත් එක් එතු ශරහ, ශේ ආේඩුට 

ිරුද්ධ ිලසහ බං ශඹෝජනහට ඳක් ඡන්දඹ ශදන්ශන් 

ශොශවොභද කිඹරහ අඳට ජනතහ ිමුක්ති ශඳයමුශණන් අවන්න 

නහ. අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභි, ඒට ඔඵතුභහ 

උත්තය ශදන්න ඕනෆ. ශභොද, ශේ පිරි දණරට ේඵන්ධයි, 

ශේ පිරි එතශනෝ්ල ශනහහ, ශේ පිරි මුද්ල ශවොයේ ශහ, 

ශේ පිරි ංචහ ශහ, භහධයශේදින්ට ඳවය දුන්නහ කිඹරහ වළභ දහභ 

ඔඵතුභන්රහ ශචෝදනහ යනහ. ඒ වළභ ශද්ටභ ශේ අඹ 

ේඵන්ධයි කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ අ්ලරස ශවෝ දණ ශචෝදනහ 

ිභර්ලන ශොමින් බහට දවස හයඹක් ගිහි්ලරහ තිශඵනහ. 

එශවභ ළයදි යපු උදිඹ එක් එතු ශරහ ආේඩුට ිරුද්ධ 

ඡන්දඹ ශදන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ අද අඳට ප්රලසනඹක් 

තිශඵනහ. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට ිඹමිත හරඹ අන්. 

 
ගුණ මුිතබුර් යහුෝද ෙහසතා  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ත එ ශදඹක් කිඹන්න 

ඕනෆ. 

ශේ ශෝලරන්  කිඹනහ, අශක ිලසහ බංඹ ළන. නමුත්, 

අද ඒශෝලරන්ටභ ිලසහ බංඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. 

ශභොද, ඒශෝලශරෝ ්ලඳනහ යන ශද්්ල අද ශන්ශන් නළති 

ිහ. අද ප්රජහතන්ත්රහදඹ තිශඵනහ. අද භහධය ිදව තිශඵනහ. 

අද සුදු ෆන් ංසෘතිඹ නළවළ. අද ඕනෆ ශශනකුට ඕනෆ ශදඹක් 

ථහ යරහ උශද්ට නළඟිටින්න පුළුන්, රෑට සුදු ෆන් එන්ශන් 

නළවළ. ඒ ිහ අද ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශනහපු උදිඹටභ 

ිලසහ බංත්ඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඒ ඇයි? ඒ අඹ හිතපු 

ශද්්ල වුශේ නළවළ. ඒ අඹ හිතන ශද්්ල ශන්ශන් නළවළ. අද 

ඒශෝලරන්ට ඳහර්ලිශේන්තුට ආත් ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ඒ 

ශභොක්ද? ආර්. ේඳන්දන් භළතිතුභහ ිඳක් නහඹඹහ ශරහ 

ඉන්නහ. අද ඒ දයහ න්න ඵළවළ. ඒ තභයි අද ඒශෝලරන්ට 

ඇති ශරහ තිශඵන බංත්ඹ. ඒ බංත්ඹ උඩ ශශනන ශේ 

ිලසහ බං ශඹෝජනහ ඳයහජඹ යන එ අඳට ශරොකු ේජක් 

ශනොශයි. ශේ ඉතහභ ඳවසු ශදඹක්.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවොයි. අන් යන්න. 

 
ගුණ මුිතබුර් යහුෝද ෙහසතා  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ත එ ශදඹක් කිඹන්න ඕනෆ, රු ිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභි. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟට, රු ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු 

මුජිබුර් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ, භභ ඊශඟ භන්ත්රීතුභහ ළ ශේහ. රු 

ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ිනහඩි 19ක් තිශඵනහ.  

[අ.බහ. 4.54] 
 

ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ඔඵතුභහට සතුතින්ත 

නහ.  

ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ තයභක් ප්රභහද ශරහ ශවෝ නයහඹ 

ඳත්රඹට ඇි්ලරහ, ශේ රු බහශේ ිහදඹට න්න රළබුණු එ 

ඉතහභ  ළදත් කිඹරහ භහ ඳශමුශන්භ වන් යන්න 

ළභළතියි. ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහට ංයහත්භ රළශඵන 

ප්රතිපරඹට ඩහ, ශේ ඉදිරිඳත් න රුණුරට දහචහයහත්භ 

රළශඵන ටිනහභයි ඉතහ ළදත් න්ශන් කිඹරහ අපි ිලසහ 

යනහ. එ අතකින් මුද්ල ඇභතියඹහ ඉරක් ශොටශන ශේ 

ිලසහ බං ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් වුණහට, එයින් ඔහුශේ ිලසචිත 

ක්රිඹහරහඳඹ ප්රලසන ශශයනහ හශේභ, භසත ආේඩුශේභ 

ක්රිඹහ රහඳඹ පිළිඵ තිශඵන ප්රලසනහර්ථඹක් තභයි ශේ ිලසහ 

බං ශඹෝජනහ භඟින් අද භතු යනු රඵන්ශන්.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, භට ලින් ථහ යපු 

එක්තයහ ිශඹෝජය අභහතයයශඹකු ශවෝ යහජය අභහතයයශඹකු  

කිේහ, Panama Papers ළන.   

''යශ්ට ිශද්ල ත්ේ ංචිතඹ  රැශන්ශන් ශොශවොභද, ඳසු 

ගිඹ ආේඩුශේ ්ටටිඹ Panama Papersර තිශඵන ්ලලි එ 

එ තළන්ර ශොඩ ව ශන'' කිඹරහ කිේහ. එභ Panama 

Papersර ශභහ ශඳොලිස ඇභතිතුභහශේ උඳශද්ල උන්නළවළශේ 

නභ තිශඵනහ; බීර් වහෂිේ ඇභතිතුභහශේ ශඳෞද්ලි 

ශ්ලේශේ නභ තිශඵනහ; ත අඹශේ නේ තිශඵනහ. ඔඵතුභහ 

මරහනශේ ිදටින ිහ භභ  කිඹන්ශන් නළවළ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, Panama Papers 

යහජඳක්රහට වරි යහජඳක් ආේඩුට වරි ේඵන්ධඹක් නළවළ. 

ඒහට ේඵන්ධ; ෆිේච නභක් තිශඵනහ නේ තිශඵන්ශන් ඔඹ 

ඳළත්ශත් අඹශේ. ඒ ිහ ඒහට අපි අ්ලරහ න්න එඳහ. 

''සීශ්ලස, සීශ්ලස'' කිඹ කිඹහ ඉරහ වරිඹන්ශන් නළවළ. 

ශභොනහ වරි දහපු බිබික්භක් තිශඹනහ නේ අයශන ඇි්ලරහ 

ශඳන්න්න. එශවභ නළති  ''ිශද්ල ත්ේ ංචිතඹ හිඳුශන් 

සීශ්ලස ිහ'' කිඹරහ වළභදහභත් කිඹ කිඹහ ඉරහ වරිඹන්ශන් 

නළවළ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, භභ ශේ ථහශේදී ප්රධහන 

හයණහ කිහිඳඹක් ශශයහි අධහනඹ ශඹොමු යන්න ළභළතියි. 

ඳසු ගිඹ ආේඩුශේ ආර්ථි ශභනහයණශේ දුඵරතහ, එශවභ 

නළත්නේ තිබුණු අඹථහ ක්රිඹහ ශවෝ ශඳන්රහ, ර්තභහන ආේඩුශේ 

තිශඵන ිදඹලු ිර්රේජිත ක්රිඹහන් ං යන්න ඵළවළ. ඒ අය 

හයණශඹන් වන්න ඵළවළ. එතළන තිශඵන ළරැද්දට පිඹය 

න්නහ මික්, තභන්ශේ දෂිත ක්රිඹහ රහඳඹ රැ න්න ඒ 

සත්රඹක් ය න්න ඵළවළ.  රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි,  

ප්රධහන හයණහ කිහිඳඹක් භභ ඉදිරිඳත් යනහ.  

අඳට තිශඵන ඳශමුළි ප්රලසනඹ ශභඹයි. මුද්ල ඵරඹ 

තිශඵන්ශන් ඳහර්ලිශේන්තුට. ඳහර්ලිශේන්තුට තිශඵන මුද්ල 

ඵරඹ  ආයක්හ ශන ආහයඹටද අද මුද්ල ඇභතියඹහ ඇතුළු ශේ 

ආේඩු ටයුතු යන්ශන්? නීතිඹ ආයක්හ යනහද? භභ 

ඔඵතුභහට රුණු කිහිඳඹක් ඉදිරිඳත් යන්නේ. ඒ රුණු 

ඉදිරිඳත් යන්න ලින් භභ ශේ ළනත් කිඹන්න ළභළතියි.   

ශේ දසර ජනහධිඳති භන්දියඹ භව ජනතහට ඵරන්න 

ිෘත යරහ තිශඵනහ. රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, 

ජනහධිඳති භන්දියඹ ිෘත ශහභ ශේ යශ්ට ඔක්ශෝභ ප්රලසන 

ිශනහ නේ, අපි ඒ ළන තුටුයි. වළඵළයි, රුපිඹ්ල ශෝටි 

797 798 



ඳහර්ලිශේන්තු 

118ක් ළඹ යරහ ඇභතිරුන්ට හවන න්න වදනහ. එ 

ඇභති ශශනකුට -අය ෆී්ලඩ් භහර්්ල ශෂොන්ශ හ භවත්තඹහට- 

රුපිඹ්ල ශෝටි 7 හවනඹක් න්න ඹනහ. එතුභහට ඡන්ද 

5,000යි වේඵ වුශේ. [ඵහධහ කිරීේ] ශභශවභ ශනළ්ලරහ රුපිඹ්ල 

ශෝටි 118 මුදරක් න භන් තභයි කිඹන්ශන්, - [ඵහධහ කිරීේ] 

- 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! 

 

ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
''ශභන්න, දළන් අපි ඉතුරු යනහ, ඉතුරු යනහ'' කිඹරහ.  

දළන් ජනහධිඳති භන්දියඹ එළිදක්රහ ශඳන්නහ. ශේහ ිේ 

ශොභඩි චිත්රඳටිරට ශවොයි, රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි.  

භභ ඔඵතුභහට ශඳන්න්නේ ශභතළන තිශඵන ප්රධහන               
ප්රලසනඹ. ආේඩුශේ මරය ක්රිඹහදහභඹ නීතයහනුකරද? නළවළ. 
තමුන්නහන්ශ රහ ශවොඹරහ ඵරන්න, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ේභත 
වුණු 2016 අඹ ළඹට අනුද ශේ ක්රිඹහදහභඹ ශන ඹන්ශන් කිඹරහ. 
ඒ අඹ ළඹ දළන් කී තහක් ශනස වුණහද? ශෝ, ඒ ශනස වුණු 
අඹ ළඹ ශභතළනට ශනළ්ලරහ ේභත ශහද? එශවභ ශරහ 
නළවළ. ඳහර්ලිශේන්තුශේ  තිශඵන මරය ඵරඹ ළන 
තමුන්නහන්ශ රහ තළකීභක් නළවළ. අඹ ළඹක් ශනස ශන්න 
පුළුන්. ශනස ශනහ නේ ශනස ශේච එ නීතයහනුකර 
ශනළ්ලරහ, ඒ ංශලෝධනඹ නළත ශේ බහශන් ේභත ශන්න 
ඕනෆ. තමුන්නහන්ශ රහ එදහ අඹ ළඹ ශශනන ශොට කිේහ,  
ිදඹඹට 11ක් තිබුණු VAT  ඵද්ද  ිසඳහදන වහ ිදඹඹට 12.5යි, 
ශ හ වහ ිදඹඹට 8යි කිඹරහ. ඊට ඳසශ  අභළතිතුභහ 
ඳහර්ලිශේන්තු අභතරහ කිේහ,  ිදඹඹට 12.5ක් තිබුණු එයි, 
ිදඹඹට 8ක් තිබුණු එයි ඔක්ශෝභ ිදඹඹට 11ක් ශහ කිඹරහ. 
එශවභ ශශ ත් අඹ ළශේ ිලසචිත ංශලෝධනඹකින් ශතොයයි.  

දළන් ශභොක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? දළන් VAT  ඵද්ද ිදඹඹට 
15 ශහ. ඒට ඵරඳහන ක්ශ ත්ර ිලහර ඳරිභහට මුදහ වළරිඹහ. 
ලින් ඵර ශනොඳහපු ක්ශ ත්රරට මුදහ වළරිඹහ. එතශොට ශේ 
ශශ  නීතිඹට අනුද? එ ඳළත්තකින් අඹ ළඹ දළන් හුශශේ ව 
ශන ගිහි්ලරහ. අශනක් ඳළත්ශතන්, තමුන්නහන්ශ රහ VAT  ඵද්ද 
ඳනන්ශන් -ජහතිඹ ශොඩ නළී ශේ ඵද්ද ඳනන්ශන්- ශේ නීතිඹට 
අනුද? අපි අද අධියණඹට ගිහි්ලරහ තිශඵනහ; 
ශශ්ර සාහධියණඹට ගිහි්ලරහ තිශඵනහ, ශේ ඵදු ළඩි කිරීභ ව 
ඳරිභහ ඳශ්ල කිරීභ ේපර්ණශඹන් නීතිඹට ඳටවළියි කිඹරහ. 
තමුන්නහන්ශ රහ VAT  ඵදු ඳනත ංශලෝධනඹ ශශ  නළවළ.  
රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, අඩුභ තයමින් VAT ඵදු 
ප්රතිලතඹ ළඩි යනහ නේ, ඒ ඇභතිතුභහට ළ්ට 
ිශේදනඹකින් යන්න පුළුන්. වළඵළයි, ඵරඳහන ක්ශ ත්ර ශනස 
ශනහ නේ  අිහර්ඹශඹන් ඒ  ඳනශත් ංශලෝධනඹ ශන්න 
ඕනෆ. ඳනත ංශලෝධනඹ ශශ ත් නළවළ. නමුත් VAT  ඵදු 
ප්රතිලතඹ ඉවශ දළේභහ. ශෝ, ළ්ට ිශේදනඹක්ත් ිකුත් 
ශහද? නළවළ.   ශභන්න,  ඒ වහ තිශඵන්ශන් ශේ  ලියුභ 
ඳභණයි. ශේ ලිපිඹ ''Kalyani Dahanayake, Commissioner 
General of Inland Revenue''. ශභතුමිඹශේ අත්ින් තිශඵන 
දළනුේ දීභකින් තභයි ශේ VAT ඵදු ප්රතිලතඹ ඉවශ නළංවුශේ; 
ඵරඳහන ක්ශ ත්ර ළඩි ශශ . ශේ  ලිපිඹ භහ ්ංාගත* යනහ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ශභඹ නීතිඹ ශනොතහ 

වරින භනක්. ශොශවොභද ශදයිඹශන්! යශ්ට නීති අණඳනත්ර 

තිශඵන ක්රභඹට වළය, ඒහ ශනොතහ වළයරහ, ආදහඹේ ඵදු 

ශොභහරිසතුමිඹශේ හිස ලිඹි්ලරකින් ශේ යශ්ට ඵදු ළඩි යරහ 

අඹ ය ශන ඹන්ශන්? ඒ නීතිඹට අනුකරද? එභඟින් ප්රලසන 

ශශයන්ශන් ශේ ඳහර්ලිශේන්තු තු තිශඵන මුද්ල ඵරඹ 

ශනොශයිද? එභඟින් ප්රලසන ශශයන්ශන් ශේ ඳහර්ලිශේන්තු තු 

අයිතිඹ ශනොශයිද?  

 රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ළ්ට ිශේදනඹක්ත් 

නළති,  ඳනත ංශලෝධනඹ ශනොය නීති ිශයෝධී ආහයඹට අති 

ිලහර ඵදු ඵයක් ඳටරහ තිශඵනහ. එතශොට ශේ 

ිලසහබංඹට ශව තුක් ශන්න ඵළරිද? යශ්ට නීති වදන 

තළනභ නීතිඹ ඩනහ නේ, ජනතහට නීතිරු ශන්න කිඹරහ 

කිඹන ආේඩුභ නීතිඹට ඳටවළි ඵදු ඳනනහ නේ, නීතිඹ 

ශනොතහ වළයරහ ටයුතු යනහ නේ, එශවභ ආේඩුක්  

ආයක්හ යන්න කිඹරහද අපිට කිඹන්ශන්? ඒද ඹව ඳහරනඹ? 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ඒ ිතයක් ශනොශයි. නීතිඹ 

ඩමින් ඵදු දහනහ නේ, ේභත යපු අඹ ළඹ ඹහට ඹනහ 

නේ, මරය ිනඹක් ළන ය ථහද? ශොශව ද මරය ිනඹ 

කිඹන එ තිශඵන්ශන්? තමුන්නහන්ශ රහ ්ලඳනහ යරහ 

ඵරන්න,- [ඵහධහ කිරීේ]- රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි,  භළයි 

භහශ  ශදළිදහ ඉරහ යශ්ට ජනතහශන් ශේ ඵදු එතු 

යන්ශන් නීතිඹට ඳටවළියි.  [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු නලින් ඵේඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ ිලසලබ්ද ශන්න. 

 
ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි, ඒ ිතයක් ශනොශයි. 

අශනක් හයණඹ ශභොක්ද?  යජඹට ණඹ න්න ඕනෆ නේ, ශේ 

අවුරුද්ශද් ශභන්න ශභේචය ණඹ ප්රභහණඹක් න්නහ කිඹරහ 

ඳහර්ලිශේන්තුශේදී මුද්ල ඳනත ඹටශත් -  

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රුණහය ිලසලබ්ද න්න. ශේ අසථහශේදී රු 

ථහනහඹතුභහ මරහනඹ න්නහ ඇති. 
 

අනතුුණව ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුො මලා්නවය්ද ඉව්ව 
වුවය්ද  ගුණ කථානායකතුො මුලා්නාරූඪ ිශය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனய, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் 

கனக கறத்ரர்கள். 
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. SPEAKER  took the Chair. 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභහ, ථහ යන්න. 
 

ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභි, ඔඵතුභහයි, භභයි ශොශම නය 

බහශේ ඉන් එටභ අත්ළ්ල අ්ලරහශන ශේ ඳහර්ලිශේන්තු 

799 800 

[රු ිභ්ල වීයංල භවතහ] 

————————— 
*  පු්පතකාලවේ තබා ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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දක්හ ආපු ශදශදශනක් ශන්. ඔඵතුභහ භට ථහ යන්න ශවො 

අසථහක් රඵහ ශදයි කිඹරහ භභ හිතනහ. [ඵහධහ කිරීේ] රු 

ථහනහඹතුභි,  ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ේභත ශ අඹ ළශඹන් 

ආේඩු අවුරුද්දට න්න ණඹ ප්රභහණඹක් තිශඵනහ. ඒ 

ප්රභහණඹ තභයි න්ශන්. ත ළඩිශඹන් ණඹ න්න ඕනෆ නේ, 

නළතත් ංශලෝධනඹක් ශනළ්ලරහ ේභත යන්න ඕනෆ. රු 

ථහනහඹතුභි, 2015 ර්ශේ ේභත ශරහ තිශඵන ණඹ 

න්නහ ප්රභහණඹ කීඹද? රුපිඹ්ල මිලිඹන ඳවශශොස රක් 

එශොශශොස දවස එිදඹ තිස අටයි.  නමුත් ආේඩු ඇත්තටභ 

ත්ත ණඹ ප්රභහණඹ කීඹද? රුපිඹ්ල මිලිඹන දවවත්ශෝටි අස අට 

රක් අටිදඹ අන ශදයි.  [ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගුණ ේදත්රීවුණ  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

ළයදුණහ. 

 

ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ළයදුශේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] තමුන්නහන්ශ රහ ළඩිපුය ණඹ 

අයශන තිශඵනහ. ශේ ණඹ ළඩිපුය ත්ශත් ශොශවොභද? 

්ලඳනහ යරහ ඵරන්න. ශේ ණඹ ළඩිපුය ත්ශත් ශොශවොභද? 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ ංශලෝධනඹක් ශනළ්ලරහ අනුභත යරහද? 

නළවළ, රු ථහනහඹතුභි. ඳහර්ලිශේන්තුට ශේහ කිඹන්ශන් 

නළති ඳහර්ලිශේන්තු අනුභත යපු සීභහට එවහ ගිහි්ලරහ ණඹ 

ත්තහ. 2015 භව ඵළංකු හර්තහශේ,- [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගුණ ්ය්ව වෆෝදව  ්කා ෙහසතා  
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்யசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka ) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! There is a point of Order being raised 

by Field Marshal Hon. Sarath Fonseka. 
 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගුණ ්ය්ව වෆෝදව  ්කා ෙහසතා 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்யசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

රු ථහනහඹතුභි, රු ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ භශේ 

නභ කිඹරහ රුපිඹ්ල ශෝටි 7ට හවනඹක් මිරදී න්න ඹනහ 

කිඹරහ ප්රහල ය තිශඵනහ. ශෝටි 7ට න්න හවනඹක් 

නළවළ, රු භන්ත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔඵතුභහ හඩි ශන්න, ශේ භශේ ශේරහ. රු 

ථහනහඹතුභි, ශේ භශේ ශේරහ. [ඵහධහ කිරීේ] රු 

ථහනහඹතුභි,  රු ිජඹදහ යහජඳක් අධියණ ඇභළතිතුභහ 

ඔඹ හශේ අඹට කිඹන්ශන් නහ්ටටහමිශඹො කිඹරහයි.  භභ නේ 

ශනොශයි,  අධියණ ඇභතිතුභහ තභයි එශවභ කිඹන්ශන්.  

නහ්ටටහමි කිඹරහ කිඹන්ශන්.  භභ නේ එශවභ කිඹන්න ඹන්ශන් 

නළවළ.   

2015 භව ඵළංකු හර්තහශේ 91ළි table එශක් ශේ ණඹ 

ළඩිශඹන් ත්තු එ වන් යරහ තිශඵනහ. රු 

ථහනහඹතුභි, අපි අවන්ශන් ළඩිශඹන් ණඹ න්න ඕනෆ නේ, 

ඇයි ඳහර්ලිශේන්තුට ශනළ්ලරහ අනුභත යන්න ඵළරි?  

ඳහර්ලිශේන්තුට ශනළ්ලරහ අනුභත යන්ශන් නළති, එඹ 

ශනොතහ වළයරහ ළඩිශඹන් ණඹ ළනීභ යුක්ති යුක්තද? ඒශන් 

යන්ශන් ශේ ඳහර්ලිශේන්තු තු මුද්ල ඵරඹ අභිශඹෝඹට රක් 

යන එ ශනොශයිද? ඳහර්ලිශේන්තු තු ඵරඹ ශනොතහ වරින 

එ ශනොශයිද? එතශොට ිලසහබං ශශනන එ යදක්ද? 

VAT ඵද්ද දහනහ නේ නීතිඹට ඳටවළි, ඵදු ංශලෝධනඹ 

යනහ නේ නීතිඹට ඳටවළි, ේභත යපු අඹ ළඹ ඹහට 

ගිහි්ලරහ නේ, ණඹ සීභහ ඉක්භරහ ඳහර්ලිශේන්තු අනුභත යපු 

ප්රභහණඹට ඩහ ණඹ අයශන තිශඵනහ නේ, එශවභ ආේඩුක්, 

එශවභ මුද්ල අභහතයයශඹක් ආයක්හ යන්න ශභොක්ද 

තිශඵන දහචහයහත්භ ඳදනභ? රු ථහනහඹතුභි, ඒ ිතයක් 

ශනොශයි. දළන් ශේ ආේඩුශේ භන්ත්රීරුන්ට අලුත් හවන වේඵ 

වුණහ.  

ඒ හවනඹ අවුරුදු 5ට ඳසු ක්ඹ වීශේ ඳදනභ භත අයිති 

ශනහ. ඒ හවන ත්ත ්ටටිඹ තභයි ඔඹ ළඩිශඹන් ෆ 

වන්ශන්. අයශවන් රුපිඹ්ල ශෝටි 118යි, ශභශවන් අය permit 

එට අභතය ශනභ හවනඹයි, අඳට කිඹනහ, "ළඳ 

යව්ලරහ, ළඳ යව්ලරහ, ළඳ යව්ලරහ" කිඹරහ. [ඵහධහ 

කිරීේ] මුද්ල අභහතයහංලශේ ්ලලි ිඹදේ යරහ දළන්වීේ ඳශ 

යනහ,  ළඳ යන වළටි අඳට උන්න්න. [ඵහධහ කිරීේ] අඳට 

උන්න්න, ළඳ යන වළටි.  

රු ථහනහඹතුභි, දළන් ඵරන්න, ශේ  න ිට ශරහ 

තිශඵන්ශන් ශභොක්ද කිඹරහ. අද රුපිඹර ශේශඹන් ඩහ ශන 

ළටිරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] අද න ිට - 2015 ශර් - ඩහ 

ළටීභ ිදඹඹට 9කින් ිදදු ශරහ තිශඵනහ. 2006 -2009 අවුරුදු 

කිහිඳඹ ඇතුශත ිදඹඹට 13කින් රුපිඹශ්ල අඹ අප්රභහණඹ 

වුණහ. [ඵහධහ කිරීේ] යට හභහනයශඹන් ිදඹඹට 3.2යි. [ඵහධහ 

කිරීේ] රු ථහනහඹතුභි, අපි ශේහ ළන කිඹන ශොට 

ශභතුභන්රහට අව ශන ඉන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] ඔශවොභ ෆ 

වන්න. ප්රලසනඹක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] ඒ ිතයක් ශනොශයි, රු 

ථහනහඹතුභි. 2010 - 2014 දක්හ ය ඳශව  රුපි ඹ ශ්ල අඹ 

ිදඹඹට 14කින් තභයි අප්රභහණඹ වුශේ, ඒ කිඹන්ශන් 

අවුරුද්දට ිදඹඹට 2.8යි. අද ශභොක්ද, ශන්ශන්? [ඵහධහ කිරීේ] 

අවුරුද්දට ිදඹඹට 9කින් රුපිඹර අප්රභහණඹ ශනහ. [ඵහධහ 

කිරීේ] දළන් ශේ රුපිඹර අප්රභහණඹ ශන්ශන්, ශරෝ ශශශ 

ශඳොශශ  ශත්ල ඵළයරඹ මිර ඳවශ ඵළවළරහ තිශඵන ශරහශේ. 

[ඵහධහ කිරීේ] රුපිඹර අප්රභහණඹ වීශභන් ිතයක් රුපිඹ්ල 

බිලිඹන 250ට ඩහ ළඩිශඹන් ණඹ ඵය ළඩි වුණහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 285කින් ණඹ ඵය ළඩි වුණහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

රු ථහනහඹතුභි, දළන් භභ ඊශඟ හයණඹට එන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! එතුභහට ථහ යන්න ඉඩ ශදන්න. 

 
ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභි, දළන් භභ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ට 

ශඹොමු යනහ, ඊශඟ හයණඹ. [ඵහධහ කිරීේ] ශඵොශවොභ සතුතියි, 

භහ ළන එේචය ළරකිලිභත් ශනහට. [ඵහධහ කිරීේ] රු 

ථහනහඹතුභි, ශේ ඉතහභ ළදත්. නීතිඹට අනු භව 

ඵළංකු මුද්ල අභහතයයඹහ ඹටශත්යි තිශඵන්න ඕනෆ. [ඵහධහ 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

කිරීේ] මුද්ල අභහතයයඹහ ඹටශත් තභයි භව ඵළංකු තිශඵන්න 

ඕනෆ.  දළන් ශභොක්ද, ශරහ තිශඵන්ශන්? [ඵහධහ කිරීේ] රු 

ථහනහඹතුභි, භව ඵළංකු අධිඳතියඹහ භව ඵළංකුශන් 

රළශඵන credit card එශන් ිතයක් රුපිඹ්ල රක් 140ට ඩහ 

මුදරක් ශඳෞද්ලි ඳහිේචිඹ වහ ශඹොදහ ශන තිශඵනහ. 

රුපිඹ්ල රක් 140ට ළඩියි, අවුරුද්ද හරඹටත් අඩුයි. 

[ඵහධහ කිරීේ] භහ 11ට භව ඵළංකුශන් රළශඵන credit card 

එශන් ිතයක් රුපිඹ්ල රක් 140ට ඩහ ඳහිේචි යරහ 

තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] ිශනෝදහලසහද ටයුතු ශනුශන් 

රුපිඹ්ල දහවත්රක්ඹයි. [ඵහධහ කිරීේ] න්න ශඵොන්න ිතයක් 

රුපිඹ්ල ිිදවතයරක්ඹයි. [ඵහධහ කිරීේ] රු ථහනහඹතුභි, 

ශේ ිධිඹට ශේ භව ඵළංකු අධිඳතියඹහ එ අතකින් භව ඵළංකුශේ 

ඵළඳුේය නු-ශදනුර ශඳොලි අනුඳහතඹ ඉවශ දභනහ. [ඵහධහ 

කිරීේ] ශේ ඵරන්න, භභ ඔඵතුභහට ඉදිරිඳත් යන්නේ, එතුභහ ශේ 

ඵෆනහශේ භහභ න ''ඳර්ශඳචු්ල ශට්රරීස භහභ'' 

ශොශවොභද ශේ නු-ශදනු ය ශන ඹන්ශන් කිඹරහ, භව ඵළංකු 

අධිඳතියඹහශේ ආියර්හදඹ ඹටශත්.  

2014 ශඳඵයහරි 26නදහ ඉරහ 2014 ශදළේඵර් 30නදහ 

දක්හ ඔඹ භව ඵළංකු අධිඳතිශේ ඵෆනහශේ භහභට භව ඵළංකු 

ඵළඳුේයලින් න්න පුළුන් ශරහ තිශඵන්ශන් -bid යරහ 

රළබිරහ තිශඵන්ශන්- රුපිඹ්ල මිලිඹන 27ක් ඳභණයි. ඒ කිඹන්ශන් 

රුපිඹ්ල මිලිඹන 2,650 ිතය ඵළඳුේය නුශදනුක් වුණු 

ශරහ, ඔහුට පුළුන් වුශේ රුපිඹ්ල මිලිඹන 27 ඵළඳුේය 

නුශදනුක් යන්නයි. ඒ කිඹන්ශන් 2014 ශඳඵයහරි 26න දහ 

ඉරහ 2014 ශදළේඵර් 30න දහ දක්හ. නමුත් අර්ජුන් භශව න්ද්රන් 

භවත්භඹහ භව ඵළංකු අධිඳති ශනහ. ශභන්න අධිඳති වුණු 

හරශේ, 2015 ශඳඵයහරි 27නදහ ඉරහ 2015 භළයි 5නදහ 

දක්හ කිඹන ශේ ශටි හරඹ ඇතුශත ඳභණක් ශේ භව ඵළංකු 

අධිඳතියඹහශේ ඵෆනහශේ භහභ රුපිඹ්ල මිලිඹන 33,640 

ඵළඳුේය නුශදනුරට ේඵන්ධ ශරහ තිශඵනහ. රුපිඹ්ල 

මිලිඹන 15,475 ත නුශදනුට ේඵන්ධ  ශරහ තිශඵනහ. 

රු ථහනහඹතුභි, ඒශන් ශඳශනනහ, අද භව ඵළංකු 

අධිඳතියඹහ ඒ ඳර්ශඳචු්ල ශට්රරීස භහභත් තඵහ ශන භව 

ඵළංකු ඵළඳුේය නුශදනුශන් අති ිලහර ශර ශඳොලිඹ ළඩි 

යරහ දීරහ තිශඵන ඵ. ශඳොලිඹ ළඩි යරහ ශදනහ. ශඳොලිඹ 

ළඩි යන්ශන් හභහනය අඹට ශනොශයි. රු 

ථහනහඹතුභි, 2014.12.31නදහ න ිට භහ තුන 

ඵළඳුේයඹට ශඳොලිඹ තිබුශේ ිදඹඹට 5.72යි. ඊශඟට, 

2015.12.31නදහ න ිට ශඳොලිඹ ිදඹඹට 6.37යි. 

2016.03.31නදහ න ිට ශඳොලිඹ ිදඹඹට 8.82යි. ශඳොලිඹ 

ළඩිවීභ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට ිදඹඹට 54.2යි. [ඵහධහ කිරීේ] භහ 

තුශන් ණඹරට ිදඹඹට 54.2කින් ශඳොලිඹ ළඩි ශහ, ඵළඳුේය 

නුශදනුට. හිදඹ හටද? ිදඹඹට 54.2කින් ශඳොලිඹ ළඩි ශහභ 

හිදඹ ඹන්ශන් ළඩිපුය නුශදනුශේ ඉන්නහ ඵෆනහශේ භහභට. 

භහ වශේ ඵළඳුේයරට ිදඹඹට 64.3කින් ශඳොලිඹ ළඩි ශහ. 

[ඵහධහ කිරීේ] භහ ශදොශශව  ඵළඳුේයරට ිදඹඹට 69.5කින් 

ශඳොලිඹ ළඩි ශහ. අවුරුදු ශදශක් ඵළඳුේයරට ිදඹඹට 67යි. 

අවුරුදු ඳශව  ඵළඳුේයරට ශඳොලිඹ ිදඹඹට 73යි.  

රු ථහනහඹතුභි, ශේ ිධිඹට වළභ ඵළඳුේය 

නුශදනුටභ තිබුණු ශඳොලී අනුඳහතඹ ිලහර ශර ඉවශ 

දළේභහ. එභගින් ඵෆනහශේ භහභට අයුතු හිද න්න ඉඩ වළදුහ. 

[ඵහධහ කිරීේ] ඒ ඵෆනහශේ භහභ න්නහ ්ලලි ශොශව ට 

ශොශව ට ශඵශදනහද කිඹහ අපි දන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] මීට 

ලින් ථහ ශ භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භන්ත්රීතුභහ කිේශේ, ඒ 

ඵෆනහශේ භහශභන් තභයි, ශභතුභහශේ ශභොක්ද flat එ 

කුලිඹක් ශන්ශන්ත් කිඹහ. ඒ ිහ ශේ ්ලලි ශොශව  ශොශව ට 

ශඵදනහද කිඹහ අපි දන්ශන් නළවළ.  

දළන් අභළතිතුභහට  "Mr. Clean" කිඹහ කිඹනහ. එතුභහට 

"Mr. Clean" කිඹහ කිේහට, ශේ මුද්ල ඇභතියි, ශේ භව ඵළංකු 

අධිඳතියි තිඹහ ශන ිදටිශඹොත් එතුභහ dry-clean ශරහ තභයි 

අන්තිභට ඉය ශන්ශන්. [ඵහධහ කිරීේ] ඒ ිහ ශභශවභ ගිශඹොත් 

Mr. Cleanට ශබ්ශයන්න වේඵශන්ශන් නළවළ. රු 

ථහනහඹතුභි, ශේ හ ෆභ ශශයන්ශන් භව දහශ්ලයි. ශේ 

රු බහශේදී වන් වුණහ, හවන ශශනන ශොට ශර්ගුත් 

එක් එතු ශරහ ශොශවොභද - 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහට ත ිනහඩි ශද හරඹක් 

තිශඵන්ශන්. 

 

ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභි, නය බහශේ ඉරහභ ඔඵතුභහත්, 

භභත්  ඳළමිණි ිහ ඔඵතුභහශේ අතින් ත එ ිනහඩිඹක් භට 

රඵහ ශදන්න.  

[ඵහධහ කිරීේ] දළන් ඵරන්න, ළ්ට ිශේදන උශද් ිකුත් 

යනහ; ආශඹත් ඳසු දහ ශනශොට ශනස යනහ. නුශදනු 

ශනහ. [ඵහධහ කිරීේ] මුළු ශර්ගුභ ඳහරනඹ යන්ශන් නවුකි 

නභළති තරුණිඹක්. ඇඹ, අවුරුදු 23 තරුණිඹක්. ශර්ගුශන් යතු 

ඳහශයන් ඹන්න තිශඵන එ ශොශ ඳහශයන් ඹන්න වදහ ශදනහ. 

[ඵහධහ කිරීේ] ශේහ ළන කිඹනශොට, ෆ වන්න එඳහ ඵඵහරහ. 

ශේ "ඵඵහරන්තඹ" ශනොශයි ශන්. [ඵහධහ කිරීේ] අන්න, 

"ඵනහනහ භෆන්" ෆ වනහ. [ඵහධහ කිරීේ] රු 

ථහනහඹතුභි, ඒ ිහ - [ඵහධහ කිරීේ] රු ථහනහඹතුභි, 

තමුන්නහන්ශ ත් අඳත් ශත්රුේ න්න ඕනෆ - [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගුණ සුජීව ව  ්නිදගහස ෙහසතා  
(ரண்தைறகு சுஜல யசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 

නැඟී ිදටිවේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 

ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භභ ඔඵතුභහට ශනොශයි, කිේශේ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ සුජීව ව  ්නිදගහස ෙහසතා  
(ரண்தைறகு சுஜல யசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභි, - [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of 

Order?  
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ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භට ිනහඩි ඳවයි තිශඵන්ශන්.[ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

What is your point of Order, Hon. Minister?  
 

ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභි, ඒ ිහ - [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු සුවි ශ නිදංව භළතිතුභහ. 
 

ගුණ සුජීව ව  ්නිදගහස ෙහසතා  
(ரண்தைறகு சுஜல யசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු ථහනහඹතුභි, ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ නවුකි 

නභළති තරුණිඹක් ේඵන්ධශඹන් දළන් වන් ශහ. ශභතුභහ 

ිශයෝහ නභළති  තරුණිඹට - [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is not a point of Order.  
 

ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹකුතභි, අපි කිඹන්ශන් ශේයි. ශේ යශ්ට 

ආර්ථිඹ බි ළටිරහ, භවජනතහ ට ඵඩු මිර ඉවශ දභරහ, VAT 

එශක් ඵය - ශඳෝරිඹ්ල එ - මුළු යට භතභ ඳටහ තිශඵනහ. [ඵහධහ 
කිරීේ] අද ංතුශයන් ිඳතට ඳත් මිිසුන්ට වන නළවළ. 

හරහශේ අි ඵඩහ ිනහල වීභ ිහ ිහ වහ ශද්ඳශ ිනහල 
වුණු මිිසුන්ට ආධහය නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] ඒ ශභොනත් ශනොය 

ශෝටි 118ක් ිඹදේ යරහ හවන අයශන, තමුන්නහන්ශ රහ 
ිතයක් සුය ළඳ ින්න භනක් ඹනහ. ශවොයභ ශවොටභ 

යශන, ශඵොරුට යහජඳක් ඳහරනඹට ශදස ශදශෝල තිඹ තිඹහ, 

ශේ ශප්රෝඩහ දිටභ යන්න තමුන්නහන්ශ රහට ඵළවළ. [ඵහධහ 
කිරීේ] අද භවජනතහ ඕනෆටත් ඩහ ශවොන්න් ශේ ශත්රුේ 

අයශන ඉන්ශන්. ඒ ිහ අද තමුන්නහන්ශ රහ ශභතළනදී ඔළු 
ශඩි ණින් ශභොක් ය ත්තත්, ඔළු ශඩි ණින් ශේට 

උත්තය ශදන දක් එනහ. එදහට තමුන්නහන්ශ රහට ශේශක් 
ඵයඳතශභ ශත්ශර්ි කිඹහ වන් යමින්, රු 

ථහනහඹතුභහට ිශල ශඹන් සතුතින්ත ශමින් භශේ ථහ 

භහ අහන යනහ.  
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹතුභහ. 
 

ගුණ ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභි, බහශේ හරඹ දීර්ක යන ශර 

ඉ්ලරහ ිදටිනහ. 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහ එඟද? 
 

ගුණ ේදත්රීවුණ  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye.  
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට, රු වරින් ප්රනහන්දු භළතිතුභහ. 
 

[අ.බහ. 5.13] 

 

ගුණ හසරි්ද ප්රනා්දදු ෙහසතා (ිශදුලි ්ගවද්ශ් හසා ිජිතටල් 
යටිතල ඳහසසුකම් අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து - தரகனத்தரடர்தைகள் 

ற்தம் டிஜறட்டல் உட்கட்டகப்தை சறகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 

and Digital Infrastructure) 

රු ථහනහඹතුභි, ඳශමුශන්භ- [ඵහධහ කිරීේ] ශේ තභයි, 

ශභෝඩශේ- [ඵහධහ කිරීේ] තුන් ත්ත. රු ථහනහඹතුභි, 

මුලින්භ එ හයණඹක් භතක් යන්න ඕනෆ. ශේ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහ ශනළිත් තිශඵන්ශන්, ිලසහඹ බං වුණු ්ටටිඹක්. 

[ඵහධහ කිරීේ] ශේ වළිදරීභ තුළින් එශ  ිලසහඹ බංවීභ භනහ 

ශොට ඔකපු ශනහ. දළන් ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ ථහ ශහ. 

[ඵහධහ කිරීේ] රු ථහනහඹතුභි, එතුභහ යත් ශෂොන්ශ හ 

භන්ත්රීතුභහට එ්ලර ශ ශචෝදනහක් ේඵන්ධශඹන් භභ මුලින්භ 

ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යනහ.   රු ිභ්ල වීයංල 

භන්ත්රීතුභහ හිටපු අභහතයහංලඹට කුලිඹට ත් හවන 27ක් ඇතුශත් 

ංයහ ශ්ලනඹක් භභ මුලින්භ ්ංාගත* යනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

කුලිඹට ත් හවන නේ ටිත් එක් එහි වන් ශරහ 

තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] ශේ, ඇභතියශඹක්ට, යජශේ 

ශ්ලේයශඹක් ඒ අලුත් අභහතයහංලඹට කුලිඹට හවන 

න්ශන් නළතු යජශේ ත්භට හවන ශදක් ත් එක්.  

[ඵහධහ කිරීේ] ඒහට ඵදුත් දභරහයි ත්ශත්. [ඵහධහ කිරීේ] ඵදුත් 

භඟයි ත්ශත්. රු ථහනහඹතුභි, ඒ ිහ ඉසශ්ලරහභ 

ඒ ශුද්ධ යරහ ඉය ශරහ තභයි ශේ ිලසහ බංඹ ළන  ථහ 

ශ යුත්ශත්.  

දළන් ශේ ශෝලරන් කිඹන ිධිඹට, යි රුණහනහඹ 

භළජික්හයශඹක් ිඹ යුතුයි. භළජික් ශඳන්න්න ඕනෆ 

ශොශවොභද ? අවුරුදු 10ක් හපු යට, භහ වශඹන් උසරහ 

ශදන්න ඕනෆ. අවුරුදු 10ක් හරහ, ශවොයේ යපු යට. ශ්ල 

දුන්නු, ශෝේචිර භහර ඩපු, ඔක්ශෝභ ශවොයේ යපු ඒ 

වළශභෝභ ඉන්න  ශවොරුන්ශේ යහජය භළජික්හයශඹක් න යි 

රුණහනහඹ එ ඳහයට ශුද්ධ යරහ ශදන්න ඕනෆ. එශවභ 

යන්න පුළුන්ද? ඒ වහ හරඹක් අලයයි. [ඵහධහ කිරීේ] රු 

ථහනහඹතුභි, එ හයණඹක් ළන ථහ යන්න භභ ආයි. 

[ඵහධහ කිරීේ]  

භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භශේ මිත්රඹහ කිේහ, "ශේ ිලසහ 

බං ශඹෝජනහ ශශනන්න ශව තු 5ක් තිශඵනහ." කිඹරහ. එ 

හයණඹක් ිධිඹට එතුභහ කිේහ, "යි රුණහනහඹ 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ඇභතියඹහට හදහචහයහත්භ අයිතිඹක් නළවළ" කිඹරහ. 

දහචහයඹක් තිශඵන මිිසසුද ශේ ඉන්ශන්? [ඵහධහ කිරීේ] 

දහචහයඹක් තිශඵන මිිසසුද ශේ ථහ යන්ශන්? [ඵහධහ කිරීේ]  

දහචහයඹක් තිශඵන මිිශවක්ද ථහ ශශ ? දහචහයඹක් තිශඵන 

මිිශවක් ථහ ශහ නේ, එඹ ිලසහ යන්න පුළුන්.[ඵහධහ 

කිරීේ]   

රු ථහනහඹතුභි, ශදශි හයණඹ ිධිඹට එතුභහ 
කිේහ, "යජඹට ිලසහඹක් නළවළ ලු." ශේ ආේඩුශේ අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහටත්, රු අග්රහභහතයතුභහටත් යි රුණහනහඹ 
ඇභතියඹහ ළන ිලසහඹක් නළවළ ලු. යි රුණහනහඹ 
ඇභතියඹහ ළන ිලසහඹක් නළත්නේ, අශක නහඹඹන් ශදඳශභ 
ශභතළනට ශරහ ඉශන, යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහට 
තදුයටත් මුද්ල ඇභතිභ දීශන බහ ආේඩුක් තිඹහශන 
ිදටිනහ ද?  ශභතුභන්රහ ඳභණක් අද දිඹන්නහ කිඹන ිර 
භළද්ශද් තිශරහ. අද ඵරන්න පුළුන්, ිලසහ බං ශඹෝජනහට 
එතුභන්රහශේ ඳළත්ශත් ඉශන කී ශදශනක් ඡන්දඹ ශදයිද 
කිඹරහ.[ඵහධහ කිරීේ] එතුභන්රහ භඟ ඉන්න අඹශනුත්,-   ඔඹ 
ඳළත්ශත් ඉන්න කී ශදශනක් ඡන්දඹ ශදයිද කිඹරහ ත ිනහඩි 
කිහිඳඹකින් ඵරහ න්න පුළුන් කිඹහ භභ අභිශඹෝ යනහ. 
එතශොට ඔන්න ඇත්ත -ඹථහර්ථඹ එළිඹට එයි. රු භහින්දහනන්ද 
අලුත්භශේ භන්ත්රීතුභහ ත හයණඹක් කිේහ, "ආර්ථිඹ ිනහල 
යරහ තිශඵනහ ලු" කිඹහ. ශදයිශඹෝ හක්කි!  ශේ අඹ භළරිරහ 
ඉඳදිරහද? ආර්ථිඹ ෆශේ අපිද? නළත්නේ ශේශෝලරන්ද? 
[ඵහධහ කිරීේ] රු ථහනහඹතුභි, භහ වඹකින් ආර්ථිඹක් 
න්න පුළුන්ද?  ශේ හපු ෆභ න්න නේ, අවුරුදු ිසක්ත් 
ඕනෆ.  

රු ථහනහඹතුභි, එතුභහ තත් හයණඹක් කිේහ, "යි 
රුණහනහඹ ඇභතිතුභහට  ශඳෞද්ලි යහඳහය තිශඵනහ ලු" 
කිඹහ. එශවභ කිේහ නේ ඔකපු යන්න. ිභ්ල වීයංල 
භන්ත්රීතුභහත් ඇි්ලරහ කිේහ, හශේද නභට ශඹක් තිශඵනහ 
කිඹරහ. එශවභ නේ, ඒ ඔකපු යන්න. එශවභ යන්න ඵළරිනේ, 
ඉ්ලරහ අසශනහ කිඹරහ ශඳොශයොන්දු ශන්න. ඔකපු යන්න, 
නළත්නේ ඉ්ලරහ අසශන්න. එේචයයි. එශවභයි අභිශඹෝඹක් ඵහය 
න්ශන්.  

රු ථහනහඹතුභි, දණ අක්රමිතහ ළන කිඹනහ. 
දණ, අක්රමිතහ යපු set  එභ තභයි ශභතළන ඉන්ශන්. 
තිය ඔක්ශෝභ  දණ. භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භන්ත්රීතුභහ 
කිඹපු රුණු ඳව එතුභන්රහටභ රංගුයි.  

රු ථහනහඹතුභි, භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භන්ත්රීතුභහ 
තත් හයණඹක් කිේහ, අශක නහඹතුභහට කිඹන්ශන් "Mr. 
Clean"ලු! ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ ඒ හයණඹ පිළිළනීභ ළන 
එතුභහට භශේ වෘදඹහංභ සතුතිඹ ඳශ යනහ. වළඵළයි, ඒ හශේභ 
ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ කිේහ, අශක භව ඵළංකු අධිඳතිතුභහ 
හිටිශඹොත්  dry-clean  ශනහලු! ශභොක්ද දන්නහද ඒශන් 
කිඹන්ශන්? ඉංග්රීිද බහහශේ තිශඵන ඒත් වරිඹට ශත්ශයන්ශන් 
නළවළ. Dry-clean  කිඹන්ශන් තත් ශුද්ධ ශනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
ඒයි කිේශේ. Dry-clean  කිඹන්ශන් තත් ශුද්ධ ශනහ. දළන් 
ඇඳුභක් dry-clean යන්ශන් ශභොටද? ශයද්ද dry- clean   
යන්ශන් ශභොටද? ශරොන්ඩරිඹට දහරහ ශයද්ද dry-clean   
යන්ශන් ශයද්ද පිරිිදදු ය න්නයි. තත් ශුද්ධ ශනහ. 
ඒත් ශත්ශයන්ශන් නළවළ. අන්න ්ටටක්හ නළඟිටරහ.[ඵහධහ 
කිරීේ]  

  
ගුණ වාසුවද්ව නානායක්කාය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ரசுய ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු හසුශද් නහනහඹක්හය භන්ත්රීතුභහශේ රීති ප්රලසනඹ. 

[ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගුණ වාසුවද්ව නානායක්කාය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ரசுய ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අශක යශ්ට බහහශේ චන ළරැදි ශත්රුභක් ශදන්න එතුභහට 

අයිතිඹක් නළවළ. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

It is not a point of Order. You speak, Hon. Minister.  
 

ගුණ හසරි්ද ප්රනා්දදු ෙහසතා  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

රු ථහනහඹතුභි, ඒ අශක බහහ පිළිඵ  හිටපු ශජයසා 

ඇභතිතුභහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඒ හිටපු ඇභතිතුභහ පර්හදර්ලඹක් 

දුන්නහ. භශේ ටිනුත් ළරැදි චනඹක් ගිඹහ. එතුභහශේ 

පර්හදර්ලශේ භභ ගිහි්ලරහ භශන් ළරැදි චනඹක් පිටවුණහ.  

රු ථහනහඹතුභි, වළඵළයි, එතුභහ ඹන ඳහශර් භභ නළත 

ඹන්ශන් නළවළ. ඒ භභ ඔඵතුභහට ශඳොශයොන්දු වුණහ. රු 

ථහනහඹතුභි, ශේ හයණඹ ඔඵතුභහ ශත්රුේ න්න ඕනෆ 

ශදඹක්. ශේ ආේඩුශේ මුද්ල ඇභතිතුභහට, ශභතුභන්රහ ිලසහ 

බං ශඹෝජනහක් ශනළ්ලරහ  ථහ යනහ. වෘදඹ හක්ෂිඹක් 

ඇතුද ථහ යන්ශන්? ශභතුභන්රහ අද කිඹනහ, "යි 

රුණහනහඹ භවත්භඹහ ළන ආේඩුට ිලසහඹක් නළවළ" 

කිඹරහ. ශභතුභන්රහ ළන භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහට 

ිලසහඹක් තිබුණහද? ගිඹ ආේඩුශේ ිදඹඹට 65භ  ඵරඹ 

තිඹහශන හිටිශේ භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහශේ ඳවුශ්ල 

උදිඹශේ අශත්.  

එශවනේ එදහ එතුභහ ශේ හිටපු ඇභතිරු ළන ිලසහ 

ශහද? එශවත් අද ජනහධිඳතියඹහයි, අභළතියඹහයි අශක ිදඹලු 

ඇභතිරුන්ට ඵරඹ ේපර්ණශඹන් ශඵදහ දීරහ තිශඵනහ. 

එශවභයි  ිලසහ යරහ තිශඵන්ශන්. ඔඵතුභන්රහ ිලසහඹක් 

ළන ථහ යන්ශන් ශොශවොභද? ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භවත්තඹහ, දිශන්ස ගුණර්ධන භවත්තඹහ හිටිඹහ. නමුත් තභන්ශේ 

ශවොභ, අංභ ශවෝදයඹහ ථහනහඹ පුටුශේ හඩි යරහ 

හිය යරහ තළබුහ. ශන ශභොනහද යන්න තිශඵන්ශන්? ශවොභ 

ශවෝදයඹහ ථහනහඹ ශහ. ශවොය ශවෝදයශඹෝ ටි ශ්ට 

තිඹහ ත්තහ. ඕ තභයි වුශේ.  

රු ථහනහඹතුභි, අවුරුදු ණනහට ඳසශ  -1980 

හරශේ- ශඳශඳහළි ගිශේ ශභොටද? රුපිඹ්ල දවඹ ඳඩි ළඩි 

කිරීභක් යන්න කිඹරහ  තභයි 1980 හරශේ ශඳශඳහළි ගිශේ. ශේ 

ආේඩු ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසශ  යි රුණහනහඹ භවත්තඹහ 

රුපිඹ්ල දවදහවකින් ඳඩි ළඩි ශහ. ඒ ිහද එතුභහට  ශේ ිලසහ 

බං ශඹෝජනහ ශශනන්ශන්?  ඉතිවහශේ ඳශමුළි තහට 

1976න් ඳසශ  -එන්.එේ. ශඳශර්යහ භළතිතුභහශන් ඳසශ - 

ප්රතිඳත්තිඹක් ශනළ්ලරහ නීතීඹක් ේභත ශහ,  ශඳෞද්ලි 

අංලශේ ියුතු ශ ඹන්ට රුපිඹ්ල 2,500 ළටුක  ළඩි කිරීභක් 

යන්න. ඒ ශනුශන්ද, ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ? 

රු ථහනහඹතුභි, භට ිභ්ල වීයංල භවත්තඹහ 

දළක්හභ ගීතඹක් භතක් ශනහ. ශේ ්ලලිඹට රසන ශත්භහ 

ගීතඹක් තිශඵනහ. ශේ රසන ්ලලිඹට අලුත් ිදන්දුක් 

තිශඵනහ. 

807 808 

[රු වරින් ප්රනහන්දු භවතහ] 
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"පින් භහළු ශශ  කු්ල වහමි භහළු  ඵහනහ 

ිද්ල අයන් ඇිත් සීරතී භකුශණො  භයනහ 
ධනඳහර වුණත් මිිවහ භව ඳහශය  හිඟනහ 

භං අවර නෆශන ත් ඹඳහර ඇත්ත    කිඹනහ." කිඹන  
එ තභයි ශේ ේඩහඹශේ ශත්භහ ගීතඹ;  ශේ තභයි ශේ 

්ලලිශේ ශත්භහ ගීතඹ. ශේ ශත්භහ ගීතඹ ඔළුශේ ශවෝ ශඵ්ලශ්ල 

වශන ඹන එ ඊට ඩහ නේබුයි. ශේ යට ිනහල යරහ, දළන් 

ිලසහ බං ශඹෝජනහක් ශනළ්ලරහ තිශඵනහ. ශයදි ඇශන 

ශේහ ශොශවොභ යනහද භන්දහ. 

රු ථහනහඹතුභි, දිශේ ගිශරන්න ඹන මිිවහට 

එ්ලශරන්න ළරක් නළති වුණහභ පිදුරු ශවත් එ්ලශරනහ ලු. ඒ 
හශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහක් ශනළ්ලරහ දළන් භහජත 

යනහ. භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භළතිතුභහ හභහනයශඹන් 
ශභොක්ද යන්ශන්? අය හශේ ශඵොරු ෆ්ලරක් කිඹරහ "ඔන්න 

භභ ේභත ශහ. ඔන්න භභ බහත ශහ" කිඹරහ ඒ   

Facebook  එට දභනහ. ඊට ඳසශ  "භව ඵළංකුශේ එහ ශවොයහ" 
කිඹරහ Facebook  එට දභනහ. එයින් එතුභහ ශරොකු ආත්ල 

එක් න්නහ.  ඊට ඳසශ  ඒට ්ලලි ශරහ sponsor ය 
න්නහ.  Facebook එ තභයි  යහජඳක් අලුත් ්ලලිශේ, අලුත් 

ේඩහඹශේ ළශඩ් . රු ථහනහඹතුභි, ඒ ශෝලරන්ට 
Facebook එශන් ශශශරහ ගිඹහට ඳසශ  අඳටත් ඒභ 

යන්න උත්හව යනහ. වළඵළයි, ඒට රෑ ශයි.  

රු ථහනහඹතුභි, ඇත්ත ලශඹන්භ භභ තත් 
හයණඹක්  කිඹන්න ඕනෆ. අද අනුය දිහනහඹ භළතිතුභහත් අඳට 
ිලහර ශචෝදනහ ටික් එ්ලර ශහ. වළඵළයි, එතුභහ ඒ එ්ලර යපු 

 ශචෝදනහර ඹේකිිද වයඹක් තිබුණහ. [ඵහධහ කිරීේ] එතුභහ ථහ 
ශශ  භහජහදඹ ඳළත්ශත් ඉශනයි. එතුභහ භහජහදඹ ළනයි 

ථහ ශශ . ඒ ශභතළනට ළශශඳන්ශන් නළවළ. අනුය කුභහය 

දිහනහඹ භවත්තඹහ කිඹන ඒහ යටට ළශශඳන්ශන් නළවළ. යශ්ට 
මිිසසු  ඒහ පිළින්න ළභති නළති ිහ තභයි එතුභන්රහ වතය 

ශදශනක් ඳහර්ලිශේන්තුට එේශේ. ශේ මිිසසු ළභති නේ අනුය 
කුභහය දිහනහඹ භවත්තඹහ කිඹන ශද් පිළින්න ිසක් ිතය 

ඳහර්ලිශේන්තුට එනහ. ිසක් එේශේ නළති වතය ශදශනක් 
ඳහර්ලිශේන්තුට  එේශේ එතුභන්රහශේ භහජහදඹ ජනතහ 

පිළින්ශන් නළති ියි.  

අශක යටට ිසඳහදන ආර්ථිඹක් ඕනෆ. සීි අශක යශ්ට 
ිසඳහදනඹ යන්න ඕනෆ. එ ඳහයට සීි ිසඳහදනඹ යන්න 
ශේ භනුසඹහ භළජික්හයශඹක්ද? එශවභ නළත්නේ මුං ඇට 

න්න භළජික්හයශඹක්ද? ඔඹ කිඹපු ශනත් ශද්්ල න්න 

භළජික්හයශඹක්ද? ශදිඹශන්! ිසඳහදන ආර්ථිඹක් අපි වදනහ.  
යි්ල ික්රභිදංව භළතිතුභහ කිේහ, "බිලිඹන වතක් ශේ වහ 

ශන් ශහ" කිඹරහ. ජිත් ශප්ර භදහ භළතිතුභහ කිේහ හශේ ඒ 
මුද්ල ශවෝලභන් යහජයරට ශනොශයි ඹන්ශන්. ඔඵහභහ ඇි්ලරහ 

ජනහධිඳතිතුභහට අතට අත ශදනශොට ශභතුභන්රහශේ ඇඟ 
නළිඹනහ. ඇයි, ඒ? ශභොද, ශේ ශන්ශන්? ශභතුභන්රහ 

යන්ශන් ඔඵහභහශේ පින්තයඹක් වරහ එතළනට ගිහි්ලරහ පින්තය 

වන එ. ශභතුභන්රහ ඇ ශේ ිලි ව න්ශන් නළති 
සහිදරන්තඹ ළි යටර නහඹශඹෝ ඵදහ ත්ත මිිසසු ශන්.  

රු ථහනහඹතුභි, යි රුණහනහඹ භළතිතුභහට අපි 
ිලසහඹ ඳශ යන්න එක් ශව තුක් තිශඵනහ. ශේ ආේඩුශේ 
ශේ ේඩහඹේ ශදශක්භ උදිඹ ඉන්නහ. අපි අතශර් භතහද 

තිශඵනහ. අපි අතය ශඳොඩි හිත් තළවු්ල තිශඵනහ. අපිට 

තිශඵන්ශන් අශකභ ආේඩුක්ද කිඹන  ළඹ තිශඵනහ. ඒ 
ළඹ තභත්  යශ්ට මිිසුන්ට තිශඵනහ ශන්න පුළුන්. ඇයි, 

ඒ? අපි අලුත් ව ශද්ලඳහරන ංසෘතිඹට ඇි්ලරහ තිශඵනහ. ඒ 
ශද්ලඳහරන ංසෘතිඹට එන්ශන් නළති ද්ශේශඹන්, 

වයශඹන්, ශක්රෝධශඹන් ශේ යට අවුසරහ, ජහතිහදඹ අවුසරහ, 
 මිිසුන්ශේ භන ිෘති යරහ, ඵරඹ න්න උත්හව යන ඵර 

ශඳශර්තශඹෝ ටිකුත් ඉන්නහ. ඒ ඵර ශඳශර්තශඹෝයි, ශේයි 

අතය තිශඵන ශන තභයි යටට ආදයඹ යන ේඩහඹභක් 
ශභතළනට එතුශරහ ිදටීභ. ඒ යටට ආදයඹ යන ේඩහඹභ, 

තභන්ශේ ඳක්ශේ නහඹඹහ න වභත්රීඳහර ිදරිශ න 
භළතිතුභහට අනත වුණහ.  වභත්රීඳහර ිදරිශ න භළතිතුභහට 

එතුභන්රහ අනත වුශේ ඇයි? වභත්රීඳහර ිදරිශ න භළතිතුභහට 
ශේ වුරුත් ඡන්දඹ දුන්ශන් නළවළ. වළඵළයි, වභත්රීඳහර ිදරිශ න 

භවත්තඹහ ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ශේ නහඹඹහ කිඹරහ එතුභහට 

රු ශහ. වළඵළයි, භවය උදිඹට ජන්භඹට ඩහ පුරුද්ද 
ශරොකුයි.  

වරි ශද්ට ඩහ ළයදි ශද් ශරොකුයි. දළන් ශභොක්ද ඵරන්ශන්? 

අලුතින් එශවන් ශභශවන් ආපු ඳළටේ ටික් දළන් ඉන්නහ. ඒ 

ශෝලශරෝ හිතන්ශන් ශභොක්ද? අපි ශභතළන ශ්ටශරහ 

හිටිශඹොත් අඳට ආේඩුක් ආපු ද අපි තභයි ශරොකුභ 

ඇභතිරහ ශන්ශන් කිඹරහ ඔවුන් හිතනහ. එශවභ ශන්ශන් 

නළවළ භන්ත්රීරුි, එශවභ ශන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] 

රු ථහනහඹතුභි, භභ යි රුණහනහඹ භළතිතුභහ 

ිලසහ කිරීභට ත ශව තුක් තිශඵනහ. භශේ ිඹ තුශ භශේ 

අභහතයහංලඹට අලුතින් ශොටක් ිර්භහණඹ ශහ. ශේ ඉන්ශන් 

ශේහ ළන හිතරහත් නළති අඹ. ශභොක්ද ඒ ිඹ? ිදුලි ංශද්ල 

අභහතයහංලඹට 'ඩිජිට්ල ඹටිතර ඳවසුේ' කිඹරහ ත ශොටක් 

එතු ශහ. [ඵහධහ කිරීේ] රු ථහනහඹතුභි, බුද්ධිශේ තයභ! 

යි රුණහනහඹ භළතිතුභහ 'ඩිජිට්ල' කිඹරහ අභහතයහංලඹක් 

ිර්භහණඹ ශශ  ඇයි? රංහශේ දට ඇශභරිහනු ශඩොරර් 

මිලිඹන 2 මුදරක් නහසති ශනහ; අබහිත ශනහ. ශඩොරර් 

මිලිඹන 2ක් කිඹන්ශන් රංහශේ මුදලින් රුපිඹ්ල මිලිඹන 250ක් 

නහසති ශනහ. ශභතුභහ අභළතිතුභහත් එක් ළඩටවනක් 

ශනළ්ලරහ තිශඵනහ. යශ්ට ආර්ථිඹ තුශ ඒ නහසති ශන මුදර 

වරිඹට ශභනහයණඹ ශශොත්, ඒ ජනහරි භහශේදී ඳටන් 

ත්ශතොත් රංහශේ ආේඩුට එතළින්භ kick start එක් 

න්න පුළුන් කිඹන එ, එශවභ නළත්නේ ඳණ න්න්න 

පුළුන් කිඹන එ ආර්ථි ිලසශ්ලශඹෝ කිඹරහ තිශඵනහ. 

ශේ අඹට ශේහ ශත්ශයන්ශන් නළවළ, ශේහ දන්ශන් නළවළ, ශේහ 

ශත්රුේ න්න අලයත් නළවළ. අලය ශභොනහද කිඹරහ 

දන්නහද? කුණුවරුඳඹක් ශඳන්න්න, හවනඹක් ළන කිඹන්න 

තභයි අලය. 

රු ථහනහඹතුභි, අශක එ ඇභතියශඹක්ත් ලියුභක් 

අත්න් යරහ ශේ එ හවනඹක්ත් ඉ්ලරරහ නළවළ. භභ ඒ 

 කීශභන් කිඹනහ. එ ඇභතියශඹක්ත් ඉ්ලරරහ නළවළ. 

යහජඳක්රහට ශඩ් ඹන අඳුරු ශණළලි තභ ඉන්න ිහ 

භහධය ංසෘතිඹකින් අද ශේ යට ිනහල යරහ තිශඵනහ. භභ 

අභළතිතුභහත් එක් එඟ ශනහ, ඒ අඳුරු ශණළලි තභ 

ශේ යශ්ට ඉන්නහ. ඒ අඹ අඳ අතයභ ශවෝලභන් යනහ. අපිටත් 

ඔළු අතහරහ ශටොක් ඇනරහ ඹනහ. රු ථහනහඹතුභි, 

වළඵළයි කිිදභ ඇභතියශඹක් ලියුභක් අත්න් යරහ "භට හවන 

ශදක් ඕනෆ" කිඹරහ ඉ්ලරරහ නළවළ. ඒ අභහතයහංලරට හවන 

නළතු rent යන ශොට, ශේ ඵරන්න ශෝ වීයංල ශරොක්හ 

හවන 27ක් ඳහිේචි යරහ තිශඵනහ. නේ එක් ශභතළන 

වන් ශරහ තිශඵනහ. ශභතළන තිශඵන ිධිඹට ඉත්තෆන්ශද් 

ද්ධහතිස වහමුදුරුන්ට ිතයක් හවන 3ක් දීරහ තිශඵනහ. 

භහඹට රුපිඹ්ල 120,000ක්,- වහමුදුරුන්ට ිතයක් හවන 3ක් 

දීරහ තිශඵනහ. ඉතින් ශේ රළයිසතුශේ තිශඵනහ, 27ශදශනකුට 

හවන දීරහ තිශඵනහ කිඹරහ. එක්ශශනකුට ශනොශයි, rent 

එට අයශන 27ශදශනකුට හවන දීරහ. දළන් අශක හවන ළන 

ථහ යනහ. ඒ හවන එක්ත් හටත් ශදය අයශන 

ඹන්න ඵළවළ. හවන නළති ඇභතිරුන්ට rent එට න්නහ 

ශනුට යජශේ ත්භක් වළටිඹට අභහතයහංල ශ්ලේරුන්ට 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

බහේඩහහයශඹන් දුන්නහ මික් ඇභතිරුන්ට හවන දුන්ශන් 

නළවළ. ඒ භවහ ින්දිත, කුවිත ළඩටවනක්. "ශේ ශෝලරන් 

න්න හරශේ ත්ත ශද්්ල අපි දළක්ද, වහමුදුරුශන්?" කිඹරහ 

තභයි අවන්න ශන්ශන්. අපි දළක්හද? කශ්ලන් අයශන යට ගිඹහ. 

ඵ්ලරහට ඉන්ශජක්න් වන්න යට ශිේචහ. අඳට ථහ යන්න 

අයිතිඹක් තිබුණහද? පස ළටේ හශේ හිටිශේ. ථහ යන්න 

අසථහක් දුන්නහද? පස ඳළටේ හශේ හිටිශේ. ශර්ස ඳදින්න 

අලය ිහ ආමි එශක් ශෝලශරෝ ටි අයශන ළලි ශෝටට 

ළහුහ. ථහ යන්න අයිතිඹක් තිබුණහ ද? පස ඳළටේ හශේ 

හිටිශේ. අද ඵරන්න ශෝ, ිදව දීරහ, භහධයටත් ිදව දීරහ, 

ිදඹලු ශදනහභ,- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අභහතයතුභි, ඔඵතුභහට ත මිිත්තු 5 හරඹක් 

තිශඵනහ. 

 

ගුණ හසරි්ද ප්රනා්දදු ෙහසතා  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

රු ථහනහඹතුභි, අඳට අද ශරහ තිශඵන්ශන් ඒ ිදඹලු 

ශද්්ල ඵරමින් ඉන්නයි. දළන් ඵරන්න, ශේ ශෝලරන්ට අභත 

ශරහ ශේ ආර්ථිඹට ශභොක්ද ශන්න ඹන්ශන් කිඹරහ. ශේ 

ශෝලශරෝ ඉන්න හරශේ භත්ය තවනභ ළන ථහ ශහ. දළන් 

ඵරන්න. රුණු ශදක් කිඹන්නේ. හවන ළන දළන් ිලහර 

ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. දළන් එඳහයටභ හවන ළන වරි ළක්කුභක් 

ඇති ශරහ. දළන් හවන න්න ඵළවළ. ඔේ, ප්රලසනඹක්. ශේ ආේඩු 

ළන කිේහ, ආේඩු ළන ිලසහඹක් ඇති වුණහ.  

අපි දන්නහ, ජනතහ තුශ ශේ ආේඩු ශශයහි ිලහර 

ිලසහඹක් තිශඵනහ. අඳටත් එශවභයි. ශේ ආේඩුශේ අපි අද 

ඡන්දඹ ශදන්ශන් අපි යි රුණහනහඹ භවත්භඹහ ිලසහ 

යන ිහයි. අපි ිලසහ යන්ශන් ශන වුරුත් ශනොශයි, අපි 

ිලසහ යන්ශන් අශක ජනහධිඳතිතුභහත්, අශක අභළතිතුභහත්, 

අශක ළබින්ට භේඩරඹත්, අශක භන්ත්රීරුනුත්, අශක ළඩ 

පිළිශශත්, අශක යටත්. අපි ේපර්ණ ේඩහඹභක් ිලසහ 

යන්ශන්. යි රුණහනහඹ භළතිතුභහට අපි රන්ශන් ඒ 

ේඩහඹභ වළටිඹටයි. අපි යට ළන හිතරහ එතුභහ ශශයහි 

ිලසහඹ, එතුභහශේ ළඩ පිළිශශ ශශයහි ිලසහඹ තිශඵන 

ිහ තභයි අද අපි එතුභහට ඡන්දඹ ශදන්ශන් කිඹන එ ශේ 

අසථහශේ අපි කිඹනහ. 

රු ථහනහඹතුභි, ඒ ිහ ඒ හරශේ ශේ හටත් 

ඕනෆ ිධිඹට ටයුතු යන්ශන් නළවළ. එශවයිශඹෝ හශේ, 

"නළඟිටඳන්" කිේහභ නළඟිටින්නයි, "ඉින්" කිේහභ 

ඉන්නයි  ඒ හශේ නළශභන මිිසසු ශේශක් නළවළ. ශළින් 

ථහ යන්න පුළුන් ේඩහඹභක් ශභතළන වදරහ තිශඵනහ. 

තභත් ඒ ව්ල යුඹට ඹටත් වුණු පිරි තභයි ඒ ව්ලශේ 

ඉන්ශන්. 

අද ඵරන්න, හිටපු මුද්ල ඇභති ශභතළන නළවළ. දළන් ඉන්න 

මුද්ල ඇභතිට ිලසහ බංඹක්. නමුත් හිටපු මුද්ල ඇභති ශභතළන 

නළවළ, ජඳන් ගිහි්ලරහ. "අරිශතෝ ශොයිභස".  ජඳන් ගිහි්ලරහ. 

එශවභ නේ, ඒශන් ශභොක්ද කිඹන්ශන්? ඒ මුද්ල ඇභති 

දන්නහ, ශේ මුද්ල ඇභති ළඩහයඹහ කිඹහ. ශන ශභොත් 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] භශේ මිත්රඹහ න නහභ්ල යහජඳක් භන්ත්රීතුභහ 

ශභඹට අත්න් යරහ නළවළ. වළඵළයි ශභදහ ඳහයත් ඵහකඳහ ඳහහ 

දුන්නහ. ඵහකඳහ අත්න් ශහ. හිටපු ථහනහඹතුභහ අත්න් 

ශහ. එතුභහ තභයි වළභදහභ ඕහට වසු න්ශන්. ඳේ ළශඩ්!  

රු ථහනහඹතුභි, ශභහිදී එක් භත තිඹහන්න ඕනෆ. 

දළන් භහ කිේහ හවන ළන. රු ථහනහඹතුභි, 1997 ශරෝ 

ඵළංකු හර්තහට අනු ශොශම භළලිඵන් වන්දිශේ ඉරහ ඩික්භන් 

ඳහයට හවනඹට ඹන්න පුළුන් වුශේ ඳළඹට කිශරෝමීටය 28 

ශේඹකිනුයි. එශවත් 2014 න ශොට එඹ ඳළඹට කිශරෝමීටය 9 

දක්හ අඩු ශරහ තිශඵනහ. දළන් ඳහශර් හවන ඹන්න අභහරු 

තත්ත්ඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඳහය්ල ටි වදන Megapolis 

ළඩටවන එනහ. Smart City ළඩටවන එනහ. ශභතුභන්රහ 

වළදුහ හශේ ශවෝලභන් අධිශේගී භහර් ශනො, හර්ථ අධිශේගී 

භහර් වදහශන එනහ.  

ඊශේ ශඳශර්දහ වර් ද ිද්ලහ භවත්භඹහශේ ආනඹ වයවහ 

ගුන් ඳහරභක් වදන ටයුත්ත ආයේබ වුණහ. ඳසු ගිඹ හරශේ 

වළදුහ හශේ ඩහ ළශටන ගුන් ඳහරේ ශනොශයි ඒහ. එකී 

ිදඹලු ශද්රට ළරසුේ තිශඵන ශොට ඵදුභඹ ලශඹන් ශටි 

හලීන ශඳොඩි හිය වීභක් තිශඵන්න පුළුන්. එඹ, ආර්ථි 

ළඩපිළිශශත් එක් ඵද්ද ව ශටි හලීන ිඳුභක්. වළඵළයි 

ිලසහශඹන් යුතු එතුභන්රහභ පිළින්නහ "Mr. Clean" කිේහ, 

dry clean ශරහභ ඇි්ලරහ ශදළේඵර් ශන්න ඉසය ශරහ ශේ 

ආර්ථිශේ ිදඹ්ලර ිඹභ තළනට ශශනනහ, රුපිඹශ්ල අඹත් 

සථහය න ිධිශේ ළඩටවනක් වදනහ, ිසඳහදන ආර්ථිඹ 

නංන ිධිශේ, වරහ තිශඵන ගුන් ශතොටුශඳොශ ව යහඹ ඹළි 

ශොඩ නංන ිධිශේ, ර්භහන්ත වළශදන ිධිශේ ළඩ පිළිශශක් 

වදනහ කිඹන එ. අඳට එඹ ිලසහයි. අපි ළබින්ටටුශේ ිදටින 

ිහ දන්නහ, ඒ ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහත්භ න ඵ. ඵරශේ ඉරහ 

ඵරඹ නළති ශරහ නන්නත්තහය ශේච පිරික් ශභඹ දයහන්න 

ඵළරි, ය කිඹහ න්න ශදඹක් නළතිභට ිලසහ බංඹක් 

ශඳන්හ ජනතහ යටන්න වදනහ. අශක යශ්ට ජනතහත් 

ශඵොශවෝ ආශේශීලියි; ශඵොශවෝ ංශේදියි. ශේ ිලසහ බං 

ශඹෝජනහ දළක්හභ හිතනහ, "අශන්! යි රුණහනහඹ ඵදු 

ළහුහ ශන්ද? මුන් හවන ත්තහ ශන්ද? ශදන්නේ උමරහට." 

කිඹරහ. ඉතින් ශභතුභන්රහත් උඩ ඳළන ඳළන කිඹනහ, "අශක 

හරශේ එශවභ වුශේ නළවළ. යුද්ධඹ අහන ශහ" කිඹහ. ඒ 

ඵයිරහභ  වනහ. වළඵළයි ඉතින් ශභතුභන්රහශේ -දළන් ශේ ෆ 

වන අඹශේ- ශවොය තභ දළේශේ නළවළ ශන් එළිඹට.  

රු ථහනහඹතුභි, භභ අහන ලශඹන් ්ංාගත* 

යනහ, ශභන්න ශේ ශ්ලනඹ. භහ ශභඹ කීශභන් බහය 

ශදනහ. ශභඹ ඔඵතුභහට න්න පුළුන්, රු ථහනහඹතුභි. 

හිටපු මුද්ල ඇභතියඹහට 2014 ශදළේඵර් 8න දහ ඉන් 2014 

ශදළේඵර් 25 න දහ දක්හ ව ති ශදට- ඊශේ ශඳශර්දහ 

ශභතුභන්රහශේ ශ්ලේයඹකුශේ driver ශනකු අත් අඩංගුට 

ඳත් වුණහ ශන්. ඒ driver කිඹහ තිශඵනහ, රංහ ඵළංකු, ේඳත් 

ඵළංකු ඇතුළු ඵළංකුලින් වමුවුණු ශචක් ශනොේභයර ඉරහ වමු 

ව පුද්රඹන්ශේ, ශොේඳළිර නේර ඉරහ ිසතය. භභ ඒ 

නේ කිඹන්ශන් නළවළ, ශොේඳළිරට අහධහයණඹක් න ිහ 

ව අඳ දන්නහ ශොේඳළිත් තිශඵන ිහ. [ඵහධහ කිරීේ] ශශ  

ශතත්, ඒහ රංහශේ සුප්රිදද්ධ ශොේඳළි.  

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහට ිඹමිත හරඹ අන්, රු අභහතයතුභහ.  

811 812 

———————————- 
* ලියිශල්ල ඉදිරිඳ්ව වනොකයන ලදී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 
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ගුණ හසරි්ද ප්රනා්දදු ෙහසතා  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ති ශදට මිලිඹන 500යි. ශේ, ශචක්ලින්. එශවභ නේ 

cashලින් ශොශවොභ එන්න ඇද්ද? ශභන්න හිටපු මුද්ල ඇභතිශේ 

ළඩ.  

රු ථහනහඹතුභි, භභ ථහ අහන යන්නයි 

වදන්ශන්. එළි මුද්ල ඇභතිරහ ඉරහ, යට ිනහල යරහ, යට 

හරහ, යට නළති බංසථහන යරහ තිබිඹදී, කිිදභ ප්රතිඳත්තිඹක් 

නළති, කිිදභ ි්ලඳ භහර්ඹක් නළති, ඹන එන භං නළති ව ශේ 

ේඩහඹභ ිිදන් ශදනු රඵන ිලසහ බං ශඹෝජනහට ිරුද්ධ 

අද අඳ යි රුණහනහඹ අභහතයතුභහශේ දෆත් ලක්තිභත් යනහ 

කිඹන එ ආඩේඵයශඹන් භතක් යමින් භභ ිවඬ ශනහ. 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 
[අ.බහ. 5.34] 
 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා (මුදල් අොතයතුො) 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க - றற அகச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
රු ථහනහඹතුභි, භභ ප්රථභශඹන් භශේ සතුතිඹ පුද 

යන්න ළභළතියි, අද ිහදඹට එතු ව ිදඹලු ශදනහට. ඇයි 

දන්නහද ඒ? ිලසහ බං ශඹෝජනහ ශනහශේ අශක ආේඩුට 

ව අඳට ප්රලසනඹක් ඇති යන්න ව අඳ ්ටටන්නයි. නමුත් 

අන්තිශේදී දළන් එඹ ඒ අඹභ ගුටි න තත්ත්ඹක් ඇති ය 

තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] ශේ හශේ අසථහ අශක යශ්ට 

ජනහධිඳති වභත්රීඳහර ිදරිශ න භවතහත්, අශක අග්රහභහතයතුභහත් 

නහඹත්ඹ අයශන අපි ේඩහඹභ සරඳශඹන් ශඳන්හ 

තිශඵනහ, එ ආේඩුක් ලශඹන් අඳ ටයුතු යන්ශන් 

ශොශවොභද කිඹහ. භභ එඹ අඹ යනහ. නහඹඹන් 

ශදශදශනක්; එ ප්රතිඳත්තිඹක්. ශේ සුංශඹෝඹ ිහ අද යට 

හර්ථ ඉදිරි අනහතඹට ශන ඹන්න පුළුන් වළකිඹහ ඇති 

ශරහ තිශඵනහ.  ශේ දළරහ තභයි ශේ අඹ  බඹශරහ 

ිදටින්ශන්.  

ඉතහභත් කුඩහ ්ලලිඹක් භහින්ද යහජඳක්ශේ නහඹත්ඹ 

ඹටශත් ටයුතු යනහ. භභ මුලින්භ කිඹන්න අලය න්ශන් 

ශේ ිලසහ බං  ශඹෝජනහට නහඹත්ඹ ශදනහ නේ, ඒ ළන 

ිලසහඹක් තිශඵනහ නේ ඒට අත්න් යන්න ඕනෆ ඵයි. 

ශෝ, භහින්ද යහජඳක්ශේ අත්න? ශෝ, ශරොකුට ලබ්ද ශ 

ිභ්ල වීයංලශේ අත්න?  ශෝ, නහභ්ල යහජඳක්ශේ අත්න? 

ශභන්න ශේ හයණඹ තභයි කිඹන්න තිශඵන්ශන්. ිලසහඹ ළන 

ථහ යනශොට මීට ඩහ ශදඹක් කිඹන්න අලය නළවළ. 

 

ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභි, ශභොක්ද point of Order 

එ? 

 

ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභි, ශභතුභහ භශේ නභ වන් යරහ 

ළයදි හයණඹක් කිේහ. භභ ිශද්ලත ඉන්න අසථහදී 

තභයි ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහ අත්න් යරහ බහය දී 

තිශඵන්ශන්. භභ ශනත් යට ඉන්න ශොට ශභශව  අත්න 

වන්න ඵළවළ.  

 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභි, 2015 ජනහරි 08ළි දහ අඳට බහය 

දුන්ශන් ්ටටපු ආර්ථිඹක්; දණ සපු ආර්ථිඹක්. ඒ 

අසථහශේදී අශක යශ්ට ආදහඹභ භදි වුණහ, ණඹ ශන්න. Pin 

එ රපු ශග්රශන්ඩ්  එක් හශේ ආර්ථිඹක් තභයි අශක 

ජනහධිඳතිතුභහටත්, අභළතිතුභහටත් බහය දුන්ශන්. අපි එතු 

ශරහ  සුංශඹෝශඹන් ඇති ශ ජහති ආේඩු තුළින් ඒ 

ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් යන්න අඳට පුළුන් වුණහ; ඒ දණළසව 

ආර්ථිඹ වරිසන්න අසථහ රළබුණහ. අපි ආදහඹභ ළඩි 

යන්න භහර් ඇති ශහ. ිඹදභ අඩු ශහ. ඳේශඳෝරිඹ නළති 

ශහ. දණඹට තිතක් තිඹරහ තිශඵනහ. ඒ තුළින් තභයි අපි 

ඉදිරිඹට ඹන්ශන්. [ඵහධහ කිරීේ] ශේ අසථහශේ ඔඵතුභන්රහ 

ශනොශඹක් ශචෝදනහ ඉදිරිඳත් ශහ. භභ ඒ වළභ එටභ උත්තය 

ශදන්නේ. ශභතළන තම ලතඹ ශනක් තිශඵනහ නේ ඕනෆ 

ශදඹක් යන්න කිඹරහ භභ ජනහධිඳතිතුභහටත් අභළතිතුභහටත් 

බහය ශදනහ. නමුත් අඳට ශොන්දක් තිශඵනහ. භහින්දහනන්ද 

අලුත්භශේ භන්ත්රීතුභහ ථහ යන ශරහශේ භභ කිේහ පුළුන් 

නේ ශේහ එළිශේදී ප්රහල යන්න කිඹරහ. භභ කිේ එශක්  

ශනත් අර්ථඹක් ඒ අඹ ශත්රුේ ත්ශත්. භභ හරුණි 

ඉ්ලලුශේ ඒ ශද්්ල ශභතළන ප්රහල යන්න ශොන්දක් තිශඵනහ 

නේ, ඳහර්ලිශේන්තුශේ තිශඵන Privilege එ අයින් යරහ 

ශභතළින් එළිඹට ගිහි්ලරහ ප්රහල යන්න කිඹරහයි. එතශොට 

භභ ඒට defamation ඹටශත් ිිදඹහහය ශචෝදනහ ඉදිරිඳත් 

යන්නේ. ඔඵතුභන්රහ ළන කිඹන්න තිශඵන ශද්්ල ිෘත 

ශශොත් අන් යන්ශන් ශොනළතින්ද කිඹරහ තිතක් තිඹන්න 

ඵළවළ. ඒ ිහ ඒහ ේඵන්ධශඹන් කිඹන්න අලය නළවළ.  

භභ 1994 අශෝසතු භහශේ 25ළි දහ තභයි 

ඳහර්ලිශේන්තුට ආශේ. දළනට අවුරුදු 22ක් ශනහ. එයින් 

අවුරුදු 21ක් භභ ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහල ඉදිරිඳත් ය 

තිශඵනහ. දහද, ශභොනහද වුශේ කිඹරහ තමුන්නහන්ශ රහට 

ශොඹන්න ඕනෆ නේ ඔන්න ඳදනභ. ශේ ඉන්න භවය 

භන්ත්රීරුන්ට අද  ශචෝදනහ තිශඵනහ ත්ේ ඵළයේ ප්රහල 

දීරහ නළවළයි කිඹරහ. ශේ ශඹෝජනහට ඳක් ථහ ශ වළභ 

එක්ශනහ ේඵන්ධශඹන්භ ඒ ශචෝදනහ තිශඵනහ. නමුත් දණ 

තිශඵනහ කිඹරහ ඇඟි්ලර දික් යන්ශන් අඳටයි. අඳ ශභතළන 

ඇති යන්ශන් වහහත් එක් දුන නරි ශොඹන්න ඹන භනක් 

ශනොශයි. අපි පිරිිදදු ශද්ලඳහරනඹට ළඳ ශරහ තිශඵනහ. අඳ 

එදහ භහින්ද යහජඳක් ඳහරනඹට ිරුද්ධ ටයුතු යද්දී අපි 48 

තහක් උහිඹට ශන ගිඹහ. ඒ හශේභ ිශද්ල ිිභඹ 

ේඵන්ධශඹන් ශචෝදනහ ඉදිරිඳත් ශහ. [ඵහධහ කිරීේ] අන්තිභට ඒ 

ිදඹලු ශදයින්භ ිශදොස ශරහ තභයි අපි අද ශභතළන ිදටින්ශන්. 

ශේ  ථහ යන පිරිිදදු ඳහරනඹ ඒ ආහයශඹන්භ ක්රිඹහත්භ 

කිරීභට තභයි අපි ඵළඳී ිදටින්ශන්. අන්න ඒ ිහ තභයි බඹ නළති 

ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහට ඉදිරිඳත් වී ිදටින්ශන්.  

අද උශද් අශක ිඳක් නහඹ රු ආර්. ේඳන්දන් භළතිතුභහ 
ථහ ශහ.  යශ්ට මුද්ල ඳහරනඹ ේපර්ණශඹන්භ අඳ ඹටශත් 

තිශඵනහද කිඹරහ එතුභහ ඇහුහ. I can confirm to him that 

the full responsibility lies only with the Ministry of 

Finance, guided by the President and the Hon. Prime 

Minister. We will ensure that the full responsibility over 

public finance is discharged  through Parliament and 

confirm that every single cent is spent on behalf of the 

people.  There are limited resources; unlimited wants. So, 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

what we have done is, we have prioritized the wants and 

gone on that basis.  

රු ථහනහඹතුභි, අශක ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ 

ථහ ශ ශද්්ල ළන කිඹන්න ඕනෆ නළවළ. භශේ නභ යි 

රුණහනහඹ. ඒ යි රුණහනහඹේ කිඹරහ දභරහ මිිත්තු 

10න් ඳහර්ලිශේන්තු ශනස ශ පුද්රශඹක් තභයි එතුභහ. 

ජනතහට රුපිඹ්ල 2,500කින් භහඹක් න්න වදපු 

භනුසශඹක්. එතුභහ ශනොශඹක් ශනොශඹක් තර් ඉදිරිඳත් යරහ, 

ංයහ ශ්ලන ඉදිරිඳත් යරහ ශේ යශ්ට ආර්ථි තත්ත්ඹ 

ශඳන්න්න වදනහ.  

අපි 2005 ර්ශේදී යට බහය ශදන ශොට ඒපුද්ර 

ණඹඵයතහ තිබුශේ රුපිඹ්ල 84,000යි. අපි නළත 2015 ජනහරි 

භහශේ 08ළි දහ යට බහය න්න ශොට ඒපුද්ර ණඹඵයතහ 

රුපිඹ්ල 4,48,000ක් දක්හ ළඩි ශරහ ති බුණහ. 2015 ජනහරි 

භහශේ යට බහය න්න ශොට අඳට ශභන්න ශේ ණඹඵය තභයි 

ශන්න තිබුශේ. ශඳන්න්න වළදුහ අපි ණඹ න්නහඹ 

කිඹරහ. ඔේ, අපිට ණඹ න්න ිදද්ධ වුශේ ඔඵතුභන්රහශේ භහින්ද 

යහජඳක්  ජනහධිඳතිතුභහශේ අභහතයහංලඹ කිිදභ ශටන්ඩර් 

ඳටිඳහටිඹක් නළති ශ ිඹදේ ිහයි. ශ්රීරන්න් එඹහර් රයින්ස 

ආඹතනඹට රුපිඹ්ල ශෝටි 46,800යි.  

ශනොශයොේශචෝශ්ලට රුපිඹ්ල ශෝටි 28,200යි. භත්තර ගුන් 

ශතොටුශඳොශට රුපිඹ්ල මිලිඹන 46,800යි. ශභන්න ශේ ිධිඹට 

තභයි ිඹදේ ය තිශඵන්ශන්. ශනොශයොේශචෝශ්ල ිදුලි ඵරහහයඹ 

ළන අශක හිටපු ජනහධිඳතිි, චන්ද්රිහ කුභහයතුං භළතිිඹ 

ශඳන්හ දුන්නහ. එතුමිඹ එළිඹට ඹන ශොට අත්න් යතිබුශේ 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 252යි. වහභ ඒ අශවෝිද යරහ 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 580ට අත්න් ශශ  වුද? ඒ 

ිදද්ධ වුශේ භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශේ හරශේ. ශේ ඵය 

තභයි අඳට බහය දීරහ තිශඵන්ශන්. 

අද න ිට ේපර්ණ ණඹ ඵයතහ බිලිඹන 9,888යි. අද 

තිශඵන තත්ත්ඹ අනු රළශඵන ආදහඹභ තුළින් ශේ ණඹ 

ශන්ශන් ශොශවොභද? අඳට අධයහඳනඹට ශන්න තිශඵනහ; 

ශෞයඹට ශන්න තිශඵනහ; ඒ හශේභ ඹටිතර ඳවසුේ 

වහ ශන්න තිශඵනහ. ශේ එක්ත් අඩු යන්ශන් නළතු 

අශක ආේඩු තුළින් ටයුතු ය ශන ඹන්ශන් පිරිිදදු ඳහරනඹක් 

තිශඵන ිහයි. ළබින්ට භේඩරශේ ිදඹලුශදනහශේභ ඒභති 

වශඹෝඹ තුළින් අඳට පුළුන් ශරහ තිශඵනහ, ඉදිරි දළක්භක් 

හිත ඒ ප්රතිඳත්ති ඉදිරිඹට ශන ඹන්න. ජනහධිඳතිතුභහ ඉදිරිඳත් 

ය තිශඵන ප්රතිඳත්තිඹත්, අශක අභළතිතුභහ ශනොළේඵර් භහශේ 

05න දහ ඉදිරිඳත් ශ ඒ ළරළසභත් තුළින් තභයි අපි භන් 

යන්ශන්. ඒ ිහ අත්තශනෝභති වළිදශයන්න කිිදභ 

අලයතහක් නළවළ. ශභොද, ේඩහඹේ සරඳඹකින් ශන ඹන 

ිහ ිදඹලු ශදඹභ ිෘතයි. ශේ හශේ  ශචෝදනහ ට ථහට 

කිඹන්න පුළුන්. ශේ ේඵන්ධශඹන් එ හක්ෂිඹක්ත් ඉදිරිඳත් 

යන්න පුළුන් නේ අන්න එදහට තභයි අශක ආේඩුශේ තිශඵන 

ිිිදබහඹ ශඳන්න්න පුළුන් න්ශන්.  

The Hon. Rauff Hakeem mentioned tax reforms. Sir, it 

has already been tabled in Parliament and published. The 

President has appointed a Cabinet Committee to go into 

that.  

අශක ශයෝහිත අශබ්ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ කිේහ, හවන 

ආනඹනඹ යන්න අපි අලුතින් ප්රතිඳත්තිඹක් ඇති ශහඹ කිඹරහ. 

අපි අභිශඹෝ ශශොත් ලිඛිත ඉදිරිඳත් යනහ. හවන 

ආනඹනරුන් 48ශදශනක් ඉන්නහ. ඳහිේචි යපු හවන 

ශන්න ආනඹනරුන්ශේ ශොේඳළි  ශදක් තිශඵනහ. 

එක් තභයි භහින්ද භළතිතුභහ නහඹත්ඹ ශදන ශොේඳළිඹ. 

අික් එක් ශනහ තභයි භහර්ලින් කිඹන පුද්රඹහ. ශේ 

ශෝලරන් ඒ ංභඹත් එක් යපු ඉ්ලලීභට අනු අඳට 

ඉදිරිඹට ශන ඹන්න පුළුන් ඵදු ප්රතිඳත්තිඹක් තභයි ශභතළන 

ලිඛිත දීරහ තිශඵන්ශන්. ශේ දීරහ තිශඵන්ශන් අශක ඕනෆභට 

කිඹරහ හට ශවෝ ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්ද? හමහි  කීභක් 

හිත ඒ ශෝලරන්ශේ ඉ්ලලීභට අශක ආේඩු ටයුතු යරහ 

තිශඵනහ.  

අපි ශේ ඵදු ඳනහ තිශඵන්ශන් Leaf හයඹක් ශවෝ ඉන්දිඹන් 

හයඹක් ශශනන එට ශනොශයි. රුපිඹ්ල රක් 250ක් 

ශන්න තිශඵන එට රුපිඹ්ල රක් 25ක්, රුපිඹ්ල රක් 30ක් 

ශරහ Range Rover, Benz, BMW ළි හවන ශන්න එ 

තභයි අද නත්හ තිශඵන්ශන්. ඔඵතුභන්රහට ළක්කුභ 

තිශඵන්ශන් රුපිඹ්ල රක් ශද, රුපිඹ්ල රක් තුන ඵදු ළඩි 

වීභ ළන ශනොශයි. Range Rover එට රුපිඹ්ල රක් 65ක්, 

රුපිඹ්ල රක් 70ක් ළඩි වීභ, BMW එ රුපිඹ්ල රක් 100කින් 

ළඩි වීභ ළන තිශඵන රුදහ ිහ තභයි ශභතළන ෆ වන්ශන්. 

Lamborghinis තුනක් ශනළිත් තිශඵනහ, ඵදු නළතු. Bentley 

එක් ශනළිත් තිශඵනහ. ඒට ශන්න තිබුශේ -[ඵහධහ 

කිරීේ] ශභන්න ශේහ තභයි තිශඵන්ශන්. වුද ඒ Lamborghinis 

ඳහිේචි යන්ශන්? අශක ආේඩු ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසශ  

ශවොශයන් අත්න් යරහ අශක යජශේ ිරධහරින් ශේ ශයජිසටර් 

යන්න වළදුහ. අඳට ශචෝදනහ යනහ නේ, රුණහයරහ 

හක්ෂි හිත ශචෝදනහ යන්න. අපි ඒ හශේ ශදඹක් යන්ශන් 

නළවළ.  

අඳට පුළුන් ශරහ තිශඵනහ, රුණු ශදක් ඹටශත් 

ආදහඹභ ළඩි යන්න. අශක යහජිත ශ නහයත්න ඇභතිතුභහ ඉතහ 

දක් ශර ශඳන්හ දුන්නහ, අශක ආදහඹභ ළඩි ශරහ තිශඵන්ශන් 

ශොශවොභද කිඹරහ. ශද්ශීඹ ආදහඹේ ශදඳහර්තශේන්තුශේ ආදහඹභ 

ගිඹ අවුරුද්දට ඩහ ිදඹඹට 22කින් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ශේ 

භහ 4 තුශ සුයහඵදු ශදඳහර්තශේන්තුශේ ආදහඹභ ිදඹඹට 31.8කින් 

ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශ්රී රංහ ශර්ගුශේ ආදහඹභ 

ිදඹඹට 48කින් ළඩි ශරහ තිශඵනහ.  

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභි, ඔඵතුභහට ත ිනහඩි 5 හරඹක් 

තිශඵනහ. 

 
ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභි, පුළුන් නේ ත ිනහඩි 5ක් ළඩි 

යන්න. 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොයි. 

 
ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එඹ ශඵොශවොභ අඹ යනහ, රු ථහනහඹතුභි. 
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[රු යි රුණහනහඹ භවතහ] 
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ශේ ආදහඹභ ළඩි න ිහ තභයි අඳට ිඹදේ යන්න 

වළකිඹහ තිශඵන්ශන්. ඒ ිතයක් ශනොශයි. අශක 

ජනහධිඳතිතුභහත්, අභළතිතුභහත් ජහති ආේඩු තුළින් ඇති ශ 

ඒ සුංශඹෝඹ ිහ ඒ වළකිඹහ ඇති ශරහ තිශඵනහ. මුද්ල 

ඇභති ලශඹන් භහ ඉතහභත් තුටු න්ශන්, අපි පිට යට ගිඹහභ, 

"අන්න අලුත් යටක්. ශේ ඹන භනට අඳට ණඹ ශදන්න පුළුන්" 

කිඹහ කිඹන ිහයි. එදහ ිදඹඹට 6 ශඳොලිඹට, ිදඹඹට 7 ශඳොලිඹට, 

ිදඹඹට 8 ශඳොලිඹට චීනශඹන් ත්ත ණඹ ශනුට අද ිදඹඹට 

දලභ 01 ශඳොලිඹට ජඳහනශඹන් ණඹ න්නහ. භශේ මිත්ර 

හසුශද් නහනහඹක්හය භළතිතුභහ ශේ ළන ප්රලසන ශහ. අඳට 

කිඹන්න පුළුන්, අපි ශවළිදයවු යන්නේ, ඒහ රඵහ න්න 

පුළුන් න්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ.  

අශක අභළතිතුභහ ඒ ේඵන්ධශඹන් උශද් ප්රහල ශ ිහ ඒ 

ළන නළත කිඹන්න ගිහින් ශරහ නහසති යන්ශන් නළවළ. 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 9,100ක් ශොඹහ තිශඵනහ. ඒ 

හශේභ bond issuesලින් ත ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 

3,000ක් ශොඹහ තිශඵනහ. Other resourcesලින් ඇශභරිහනු 

ශඩොරර් මිලිඹන 6,000ක් තිශඵනහ. ශේ ිදඹ්ලර එතු ශහභ ශේ 

යශ්ට තිශඵන ංචිත ප්රභහණඹ ිහ අද අභළතිතුභහ ිර්ශද්ල 

ශහ, exchange control එ ේපර්ණශඹන්භ අශවෝිද යන්න.  

ශේ යටින් පිට යටට ්ලලි ශන ඹන එ ශේ තුළින් ආයක්හ 

යනහ. ශේහ තභයි තිශඵන ප්රලසන.  

භහ මුද්ල ඇභතියඹහ ලශඹන් දිදන් ද ඒ අභහතයහංලශේ 

ටයුතු යනහ. තිශඵන ප්රලසනරට ඒ ආහයශඹන් උත්තය 

ශදන්න වළකිඹහ තිශඵනහ. ශං ශෝදන ශනහ අතින් ශන් ශං 

බි ශන්ශන්. ඕනෆ ශදඹක් ිදද්ධ වුශණොත් ඒ දභන්ශන් අශක 

ඇඟටයි. ඔඹ කිඹපු  යහජ ඳත්රිහ වළන්හඩ් ත යන්න. ඊට ඳසු  

පිරිිදදු ඳහරනඹක් තුළින් අපි ඒහට උත්තය  ශදන්නේ.   

රු ථහනහඹතුභි, රු අනුය කුභහය දිහනහඹ 

භන්ත්රීතුභහ ශේ හයණඹ කිේහ. අපි ඉන්දිඹන් ශත්ල  

ශොේඳළිඹට  ිශල  යප්රහදඹක් ශදනහ ලු. ඒ අමලි 

ශඵොරුක්. අපි ගිඹ අවුරුද්ශද් අධි ඵද්දක් දභපු ිහ  ඒ අඹට 

මිලිඹන 8600 ඳහඩුක්  තිබුණහ. ශේ ය ඒ ශෝලශරෝ  මිලිඹන 

8800  රඵහත් ිභ ඒ  ලීටයඹට රුපිඹ්ල 6ක් තිබුණු  මිර අපි 

ඉත් ශහ.  ඒ ිහ ත  මිලිඹන 12,000ක් අඳට රළශඵනහ.  ඒ 

අරහබඹ  පිඹන්න ටයුතු කිරීභ තුළින්  කිිද ශ ත්භ  ඒ අඹට 

යප්රහදඹක්  දුන්ශන් නළවළ.  ඒ  තිබුණු හිදඹ ේපර්ණශඹන්භ 

ඵදු ලශඹන් අපි අයශන තිශඵනහ.  

රු භන්ත්රීතුභි, ඒ හශේභ  ඔඵතුභහ කිේහ  ප්රහශඩෝ  හවන 

580ක් දීරහ තිශඵනහ  කිඹරහ.  නමුත් එශවභ කිිද ශදඹක් නළවළ.  

භභ ඒ නහටුශන් වුණත් කිඹන්න  ඕනෆ.  ඔඵතුභන්රහශේ  

JVP union එ තභයි ඒ ළන ථහ යන්න ජනහධිඳති වමු 

ශන්න ගිශේ. එශවභ ගිඹහට ඳසු  ශභොනහද ශරහ තිබුශේ  කිඹහ 

ශොඹහ න්න පුළුන් වුණහ. ඒ අඹ නහටු ප්රහල යරහ තභයි 

එළිඹට ආශේ. අපි ඒ හශේ ශද්්ල ශනොශයි යන්ශන්. ඒ 

ශෝලරන්ට රළශඵන ආදහඹභ අඩු වුණහ. ඒ ශෝලරන්ශේ ්ලලි 

ටි ආේඩුට රළබුණහ. ඒ ශෝලරන්ට රළශඵන ිදඹඹට ඳනව 

අඩුවුණහ. ඒ ළන තිබුණ රුදහ ිහ තභයි  ඔඹ ිධිඹට කිඹන්ශන්. 

අඳට ඒ හශේ ඵහර ළඩ යන්න කිිදශ ත්භ අලයතහක් නළවළ.  

අපි තම තඹක්   ශවෝ රඵහ න්නහ නේ, ඒ රඵහ න්ශන් 

ආේඩුට. ඒ ිහ  තභයි ිදඹඹට  48ට ආදහඹභ  ළඩි ශරහ 

තිශඵන්ශන්.  

පුක් ේඵන්ධශඹන් කිේහ. න්ශ්ටනර්ස 1563ක්  පිට යටට 

ඹළවුහ කිඹනහ.  ඒ ඹන්ශන්  යඑස ශඩොරර්ස 5,000ක් ශරහ.   

ශභශතක් හරඹක් ශේ යටට  තම තඹක් ශන්ශන්  නළතියි 

ඒහ පිටයටට ඹහ තිශඵන්ශන්. භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහශේ 

ඳහරන හරඹ තුශ ඒ ටයුතු ශොේඳළි ශදට දුන්නහ. 

මුයලිදයන්ශේ භ්ලලීශේ ශොේඳළිඹටයි, Wayamba Traders 

රටයි දුන්නහ. ශර්ගුශේ ්ටටිඹ ඳහිේචි යරහ ේපර්ණශඹන්භ  

හිදඹ රඵහශන ඒහ පිටයට ඹළේහ. ඒශන් ශේ යටට තම 

තඹක් රළබුණහද? නළවළ. අශක ජනහධිඳතිත්, අභළතිත්  ශේ යශ්ට 

ඳහරනඹ  බහය ත්තහට ඳසශ   ඒ හශේ න්ශ්ටනර්ස  ඹළවීභ 

තුළින් අද බිලිඹන 1,800ක් ආදහඹභක්  රළබී තිශඵනහ.  මීට  

ලින් ශොශව ද  එශවභ ආදහඹභක් රළබුශේ?   

සුයහඵදු ආදහඹභත් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. 2014 ර්ශේ 

ශනොළේඵර්  භහශේ  මිලිඹන 2, 800ක් භහඹට රළබුණහ. අද 

මිලිඹන 13,100ක් භහඹට රළශඵනහ. ඒ ිධිඹට වඹ 

ගුණඹකින් ළඩි ශන්ශන් ශොශවොභද? පිරිිදදු ඳහරනඹක් තිශඵන 

ිහ ශන්ද?  

ශභතළන  භන්ත්රීරුන් ඉන්නහ. භභ ඒ අඹශේ නේ කිඹන්ශන් 
නළවළ.  ශේ ශෝලරන්ශේ permits ඵළලුහභ  ශොශවොභද  එදහ  

ඒහ ශශ  කිඹරහ ශඳශනනහ. එතශනෝ්ල ශශනනහ; 
ශොේඳළිඹට දහනහ. එශවභයි එදහ ශොයේ යරහ 

තිශඵන්ශන්. ඉතින් එදහ ශභොනහද  ශශ  කිඹන එ ළන ථහ 

යන්නට අලයතහක් තිශඵනහද?  එභ ිහ භභ ශේ 
අසථහශේදී කිඹන්ශන්  ශභඹයි.  පුක් ේඵන්ධශඹන් ළබින්ට 

අනුශොමිටිඹක් ඳත්ය ති ශඵනහ. ඒ තුළින්  ඵරන්ශන් ඒ 
යහඳහයශඹන් යටට හිදඹක් රඵහ න්ශන් ශොශවොභද කිඹන එ 

ශොඹහ ඵළලීභයි.  අශක ශේ හරඹ තුශදී  එ න්ශ්ටනයඹක්ත්  
ශවොශයන් පිටයටට ගිහින් තිශඵනහ නේ අඳ දළනුත් යන්න, ඒ 

ශභොන න්ශ්ටනයඹද කිඹරහ. ඒ ිහ  භභ ශේ අසථහ 

උඳශඹෝගි ය න්නහ, ඔඹ කිඹන අභූත ශචෝදනහ  ළන ඳළවළදිලි 
උත්තය  ශදන්න. 

අශක රු  ිභ්ලවීයංල භළතිතුභහත් අද ථහ ශහ. එතුභහට 
ඉතින් ප්රලසනඹක් තිශඵනහශන්, passports ශදක් අශත් 

තිඹහශන ඉන්න ිහ. අද ඉන්න තිශඹන්ශන් හිය ශදය. නමුත් 
ශභතළන ඉන්නහ. අපි ශේ හශේ අඹ ිදළ්ලශ්ල  තිඹන එ තභයි 

ප්රලසනඹ.  ත්ේ වහ ඵළයේ ේඵන්ධශඹන් අද  හිය ශදය තභයි 
ඉන්න තිශඹන්ශන්. අද bail  පිට ශභතළනට ඇිත් අඳට ශචෝදනහ 

යන්න වදනහ. ඔඹ හශේ ිරුශේ යන ශඵොරු 
ශචෝදනහරට අඳට උත්තය ශදන්න තිශඵන්ශන් එ ිධිඹයි. අපි  

ශේ පිරිිදදු ඳහරනඹක් ශන ඹන ිහ තභයි ළක්කුභ 

තිශඹන්ශන්. ශොඹහ න්න පුළුන් යදක් තිශඵනහද? නළත.  
ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ ශඟ  හවන 17ක් ති ඹහශන තිශඵනහ.   

ශේ අසථහශේදී අඳට  කිඹන්න ශදඹක් තිශඵනහ.   

අඳට අලය න්ශන් ශේ යශ්ට දුගී දුකඳත්භ නළත්තට  නළති 

යන්නයි.  අඳට අලය න්ශන් ශේ යශ්ට  ශීඝ්ර  ංර්ධනඹක් 
ඇති යන්නයි.  අඳට අලය න්ශන් ශේ යට එක්ත් ය  

ිදංවර, ශදභශ,  මුසලිේ, ඵර්ර්  භළශ්ල කිඹන ිදඹලු ජහතීන්ට  
එට විත්ශන්න පුළුන් හතහයණඹක්  ඇති යන්නයි. ඒ 

පිරිිදදු ඳහරනඹ නළති යන්න තභයි  ඹේ ්ලලිඹක් ටයුතු 
යන්න වදන්ශන්. ඒ ිහ අඳුයට ලහඳ යන්ශන් නළති 

ආශරෝඹක් ද්ලරහ, අපිත් එක් එතු ශරහ  ශේ යශ්ට 

ංර්ධනඹක් ඇති යන්න  පුළුන් භහර්ඹක් ඇතිය ිමු.  
යශ්ට ළඵෆ ංර්ධනඹක්  වහ තභයි අපි ටයුතු යන්ශන්.  

භභ ශේ අසථහ උඳශඹෝගි ය න්නහ,  හයණහ ශදක්  
ශඳන්හ ශදන්න. එක් තභයි,  රංහ ේඵන්ධශඹන් ශරෝශේ 
තිශඵන පිළිළනීභ. "ශඩ්ලි මියර්" ඳත්තයශේ දළන් සුභහන ශද ට 

ලින් වන් වුණහ, භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ  2005 ර්ශේ 

ිදට 2015 ජනහරි භහශේ 8 න දහ ශනතුරු  යහජය නහඹඹන් 
28 ශදශනක් වමු ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ. ඒ අවුරුදු 

එශොශවට. නමුත් අශක  රු ජනහධිඳතිත්, අශක අභළතිත්  
අවුරුද්දක් තුශ ශරෝ නහඹඹන්  27 ශශනකු  වමු වී 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

තිශඵනහඹ කිඹන එ ශේ අසථහශේදී  වන් යන්න  

ළභළතියි. ශභන්න ශන. ශභන්න ශේහ තභයි ශඳන්න්න 
වදන්ශන්. ශේයි, නහඹඹන් අතය ශන. ඒ ිධිශේ 

පිළිළනීභක් අඳට තිශඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභි, ජඳහනශේ G-7 මුළුට බබහගි 

ශන්න භටත් අසථහ රළබුණහ. ඒ අසථහශේ  භභ, භලික් 

භයික්රභ, භංර භයවීය, නවීන් දිහනහඹ, භහින්ද අභයවීය 
කිඹන අපි ඳසශදනහභ දළක්හ, ඇශභරිහශේ ජනහධිඳති ඵළයක් 

ඔඵහභහ භවත්භඹහ අශක ජනහධිඳතිතුභහ වමු වුණු ආහයඹ. ඒ 
හශේභ එතුභහශේ එ ඳළත්තකින් ශඩ්ිඩ් ළභයන්, ඉදිරිශඹන් 

ඵළයක් ඔඵහභහ, අික් ඳළත්ශතන් ජඳහනශේ අභළති ෂින්ශෝ අශබ් 
භළතිතුභහ හිටිඹහ. ශේ යට ළන ශේ හශේ ිලසහඹක් ඇති ිහ 

තභයි  ඔඵතුභන්රහට ළක්කුභක් තිශඵන්ශන්.  

අද අඩු ණශන් අඳට ිරුද්ධ ඡන්දඹ ශදන්න භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහ ශේ රු බහශේ ඉන්නහද?  
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහට ිඹමිත හරඹ අහනයි, රු ඇභතිතුභි. 
 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශවොයි, රු ථහනහඹතුභි. 

අපි අනුභනඹ යන  ප්රතිඳත්ති අනු ිලසහශඹන් භභ ශේ 
හයණහ කිඹන්ශන්. රුණහය අඳ ශද ඳය ඇහින් ඵරන්න 
එඳහ . ජනහධිඳතිතුභහත්, අභළතිතුභහත් යට බහයශන තිශඵන්ශන් 
පිරිිදදු ඳහරනඹක් ශන ඹන්නයි. අපි ඳක් ශදක් එතු ශරහ, 
එ ජහති ප්රතිඳත්තිඹක් ක්රිඹහත්භ යන්ශන් පීඩනඹට ඳත් 
අහිං ජනතහ තුශ ශනක් ඇති යන්නයි. යට බහය ත්ත 
භන්භ අඳට ඒ ශන ඇති යන්න ඵළරි වුණහට, ශවට ඒ 
ශනශ  ප්රතිරහබඹ ඔඵතුභන්රහට රළශබ්ි. ඒ ිහ අපි ිදඹලු 
ශදනහභ ඒ යහිය ශරහ ශේ යට ශනුශන් ළඩ යමු. ශේ ශඵොරු 
ශචෝදනහ අඳට ශනහහට ඒහ ඔඵතුභන්රහශේ අශත්භ ඳත්තු 
ශරහ තිශඵන්ශන්.  ශේ හශේ කිිද ප්රතිඳත්තිඹක් නළති, ශරහ 
නහසති යන ළඩ යන්ශන් නළති, යශ්ට ංර්ධනඹට එතු 
ශරහ, ශේ පිරිිදදු ඳහරනඹ ඉදිරිඹට ශන ඹන්න අපිත් එක් 
අත්ළ්ල ඵළන්න කිඹරහ භභ ඔඵතුභන්රහට ආයහධනහ යනහ.  

ශේ ිලසහ බං ශඹෝජනහට මුහුණ ශදන්න අඳට ආත්භ 
ලක්තිඹ තිශඵනහ. නමුත්, භට එ ශදඹක් කිඹන්න තිශඵනහ.  
රුණහයරහ ඔඵතුභන්රහ නහසති යන ඔඹ ශරහ යශ්ට 
ංර්ධනඹට එතු යන්න. ිේ අතය ශද්්ල ප්රහල 
යන්න එඳහ. ඒට උත්තය රළශඵන්ශන් තයශඹන්. ශභතළන 
තිශඵන්ශන් පිරිිදදු ඳහරනඹක්. ඔඵතුභන්රහ ශභොන ප්රහල ශත්, 
ශභොන ිධිශේ අර්ථථන ශත්, ශභොන ිධිශේ ශචෝදනහ ඉදිරිඳත් 
ශත් භක් නළවළ.  අපි දන්නහ ඒ ශචෝදනහ අමලි ශඵොරු ඒහ 
ඵ. අපි ශේ යට ශීඝ්රශඹන් ංර්ධනඹ යමු. ය ශ්ට 
ජනහධිඳතිතුභහත්, අභළතිතුභහත් භඟ අත්ළ්ල ඵළශන ශේ යට 
ංර්ධනඹ යන්න අපිත් සදහනමින් ිදටිනහඹ කිඹන හයණඹ 
භභ ශේ අසථහශේ භතක් යනහ.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහටත්, රු අභළතිතුභහටත්, ළබින්ට 
භේ ඩරඹටත්, යහජය ඇභතිරුන්ටත්, ි ශඹෝජය ඇභතිරුන්ටත්, 
භන්ත්රීරුන්ටත්, අද භට ඡන්දඹ ශදන්ශන් නළති ිඳක්ශේ 
භන්ත්රීරු ඇතුළු අිකුත් ිදඹලුශදනහටභත් සතුතිඹ පුද යමින්, 
භශේ ථහ අන් යනහ.  අපි ඉදිරිශේදී සුවද ටයුතු 
යශන ඹමු. 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද දින නයහඹ ඳත්රශේ ශඹෝජනහ අං 1 රු බහට ඉදිරිඳත් 

යනහ. 

ඡන්දඹ අහන න ශතක් ළඩ ටයුතු යශන ඹහභට 

බහ එඟද?   
 

ගුණ ේදත්රීවුණ  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye.  
 

ප්රශ්පනය ිශේන ලදී. 
කටහසඬවල් අනුව "ිශුණද්ධ" ේදත්රී්දට ජය බව                              

ගුණ කථානායකතුො ිශිද්ද ප්රකාශ් කයන ලදී. 
றணர றடுக்கப்தட்டது. 

குல்கபறன்தடி "இல்கன" யயனரங்கறற்த ண ரண்தைறகு 

சதரரகர் அர்கள் அநறறத்ரர்கள். 

Question put.  
THE HON. SPEAKER, having collected the Voices, declared that 

the  "Noes" had it. 
 

ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Divide by name! 
 

ඳාර්ලිවම්්දතුව ෙතු ඳ වන අ්දදෙට - ඳක්ෂව 51 ;  ිශුණද්ධව 
145 ; වනොඳැමිණි 28; යනුවව්ද  වබදුවණ්ය. 

தரரளுன்நம் தறரறந்து: சரர்தரக 51; றரக 145; ரயரர் 28. 

The Parliament divided :   Ayes 51 ; Noes 145; Absent 28. 

 
ඳක්ෂව 

சரர்தரக 
Ayes 

 

ගුණ වයෝි ත අවබ්ගුණවර්ධන ෙහසතා  
(ரண்தைறகு யரயற அயதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

 
ගුණ ෙි ්දද යාඳා අවබ්වර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அயதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

 
ගුණ දිළුම් අමුණුගෙ ෙහසතා 
(ரண்தைறகு றளும் அதொணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

 
ගුණ ඩල ප් අලහසේවඳුණෙ ෙහසතා 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 
ගුණ ෙි ්දදාන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 
ගුණ ගීතා ්ේදෙලී කුොයිදගහස ෙහස්වමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) கலர சன்லீ குரசறங்ய) 

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
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ගුණ උදය ප්රංා්ව ගම්ේදපිල ෙහසතා 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

 

ගුණ නිහසාල් ගලේඳ්වින  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

 

ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

ගුණ බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 

ගුණ රර්. එම්. ඳද්ෙ උදයශ්ා්දත ගුණව  ්කය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குயசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
 

ගුණ එ ප්.එම්. ච්දද්රව  ්න ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றயசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
 

ගුණ ඩී. වී. චානක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரணக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

 

ගුණ ිදිදය ජයවකොිජ ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

 
ගුණ ජනක බණ්ඩාය වත්දනවකෝ්ද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  ஜணக தண்டர தன்ணயகரன்) 

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 

 
ගුණ පියල් නිශ්ා්දත ද ිදල්වා ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

 

ගුණ වෙොහසා්ද ප්රියදර්ශ්න ද ිදල්වා ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

 

ගුණ ටී. යගිත්ව ද ව්ොයි්ා ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

 

ගුණ අනුය දි්ානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 

ගුණ ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. ිශෙලවීය දි්ානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றசரரக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

 

ගුණ වීයකුොය දි්ානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

 

ගුණ ්ාලි්දද දි්ානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சரலிந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

ගුණ වාසුවද්ව නානායක්කාය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ரசுய ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 

ගුණ (වවදය) යවම්ෂප ඳිනයණ ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) யஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

 

ගුණ ්න්ව නිශ්ා්දත වඳවර්යා ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சணத் றசரந் ததயர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
 

ගුණ වජෝද ප්ට්ද ප්රනා්දදු ෙහසතා   
(ரண்தைறகு யஜரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 

ගුණ එ ප්. වප්ර ෙය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ஸ். தறயத்ண) 

(The Hon. S. Premarathna) 

 

ගුණ තායක බාලසරිය ෙහසතා  
(ரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

 
ගුණ ිශිතත වබ්ුණවගොඩ ෙහසතා 
(ரண்தைறகு றஜற யதததகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 
 

ගුණ එ ප්. සී.  මුතුකුොයණ ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

 

ගුණ බිෙල් ය්වනායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

 

ගුණ සී.බී. ය්වනායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 
 

ගුණ වලොහසා්ද ය්වව්වව්ව ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ய) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

 

ගුණ ප්ර්්දන යණතුගග ෙහසතා  
(ரண்தைறகு தறசன்ண துங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
 

ගුණ ප්ර්්දන යණවීය  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

 

ගුණ වකවහසළිය යඹුක්වැල්ල  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
 

ගුණ චෙල් යාජඳක්ෂ ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

 

ගුණ නාෙල් යාජඳක්ෂ ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගුණ ගාමිණී වලොකුවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குயக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 
 

ගුණ ජානක වක්කුඹුය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

 

ගුණ ඳිශත්රාවද්ිශ  ව්දනිරයච්චි ෙහස්වමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரயற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

 

ගුණ ිශදුය ිශක්රෙනායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு றதுந றக்கறரக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

 

ගුණ ශ්රියානි ිශවිිශක්රෙ ෙහස්වමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றயஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

 

ගුණ කගචන ිශවිව  ්කය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு கஞ்சண றயஜயசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

 

ගුණ ිශෙල් වීයවගශ් ෙහසතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 

ගුණ කුොය වවල්ගෙ ෙහසතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
 

ගුණ වශ්හසා්ද  ව  ්ෙිදගහස ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தசயரன் யசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 

ගුණ සුනිල් හසඳු්දවන්වින ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 
ගුණ ඉ්දදික අනුුණද්ධ වහස ය්ව ෙහසතා 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் யயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

 
ගුණ කනක වහස ය්ව ෙහසතා 
(ரண்தைறகு கணக யயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

 
ගුණ ිශිතත වහස ය්ව ෙහසතා 
(ரண்தைறகு றஜற யயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
 

 
ිශුණද්ධව 

றரக 

Noes 

 
ගුණ යනිල් ිශක්රෙිදගහස ෙහසතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 

ගුණ තලතා අතුවකෝයල ෙහස්වමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துயகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
 

ගුණ විතය අවබ්වර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  ஜற அயதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
 

ගුණ වජෝ්ද අෙයතුගග ෙහසතා  
(ரண்தைறகு யஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
 

ගුණ ෙි ්දද අෙයවීය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

 

ගුණ (රචාර්ය) ්ය්ව අමුණුගෙ ෙහසතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

 

ගුණ ගය්දත කුණණාිනලක ෙහසතා  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka) 
 

ගුණ යිශ කුණණානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 

ගුණ අකිල ිශයාි කාරියව්ම් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 

ගුණ ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

ගුණ ෙවනෝ ගව්ද්්ද ෙහසතා  
(ரண்தைறகு  யணர கயசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

 

ගුණ දයා ගෙවග් ෙහසතා  
(ரண்தைறகு ர கயக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

 

ගුණ දයාිදරි ජයව  ්කය ෙහසතා  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜயசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 

ගුණ නිෙල් ිදරිඳාල ද ිදල්වා ෙහසතා  
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

 

ගුණ ඳලනි දිගම්බයම් ෙහසතා  
(ரண்தைறகு தணற றகரம்தம்) 

(The Hon. PalanyThigambaram) 
 

ගුණ දුමි්දද දි්ානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
 

ගුණ නිශ්ද දි්ානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 
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ගුණ එ ප්.බී. දි්ානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றசரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

 

ගුණ එ ප්.බී. නාිශ්දන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  ஸ்.தற. ரறன்ண) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 

 

ගුණ ගාමිණී ජයිශක්රෙ වඳවර්යා ෙහසතා 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததயர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 

ගුණ හසරි්ද ප්රනා්දදු ෙහසතා  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

 

ගුණ ඒ.ඩී. සුිදල් වප්ර ෙජය්දත ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறயஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
 

ගුණ ්ිත්ව වප්ර ෙදා් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறயரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 

ගුණ රි්ාඩ් බදියුදී්ද ෙහසතා  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

 

ගුණ රර්.එම්. යගිත්ව ෙද්දුෙ බණ්ඩාය ෙහසතා  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 

ගුණ ච්දද්රානි බණ්ඩාය ෙහස්වමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) சந்றரற  தண்டர) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 
 

ගුණ ෆයි්ර් මු ප්තාඳා ෙහසතා 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

 

ගුණ අනුය ප්රියදර්ශ්න යාඳා ෙහසතා 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

 

ගුණ ්ාගල  ය්වනායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
 

ගුණ අර්ජුන යණතුගග ෙහසතා  
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
 

ගුණ ඳාඨලී චම්පික යණවක  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
 

ගුණ (රචාර්ය) ිශජයදා් යාජඳක්ෂ ෙහසතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
 

ගුණ ච්දදිෙ වීයක්වකොිජ ෙහසතා  
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ගුණ ෙලික් ්ෙයිශක්රෙ ෙහසතා   
(ரண்தைறகு லிக் சறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
 

ගුණ ෙි ්දද ්ෙයිදගහස ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

 

ගුණ යගිත්ව ිදය ලාපිටිය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 

 

ගුණ (වවදය) යාිතත ව  ්නාය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

 

ගුණ  ගාමිණී ිශිත්ව ිශජයමුණි ව්ොයි්ා ෙහසතා 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
 

ගුණ ඩී.එම්. ප්වාමිනාද්ද ෙහසතා  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
 

ගුණ යවුෆප හසකීම් ෙහසතා  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

 

ගුණ අබ්දුල් හසලීම් ෙහසතා  
(ரண்தைறகு அப்துல் யலீம்) 

(The Hon. Abdul Haleem) 
 

ගුණ කබීර් හසාෂීම් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

 

ගුණ පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගුණ ්ය්ව වෆෝදව  ්කා ෙහසතා 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்யசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
 

ගුණ ිනලගග සුෙිනඳාල ෙහසතා  
(ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
 

ගුණ ලක්ෂපේද යාඳා අවබ්වර්ධන ෙහසතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அயதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 

ගුණ ව්්දත අලුිශහසාවර් ෙහසතා  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 

(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
 

ගුණ ටී. බී. ඒකනායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ரற.தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

 

ගුණ වෙොහසා්ද ලාල් ව් ුණ ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் கறயத) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 
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ගුණ පියගකය ජයය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

 

ගුණ ිජලා්ද වඳවර්යා ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததயர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

 

ගුණ නිවයෝෂ්ද වඳවර්යා ෙහසතා  
(ரண்தைறகு றயரன் ததயர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

 
ගුණ (වවදය) සුදර්ිනනී ප්රනා්දදුපුල්වල් ෙහස්වමිය  
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற)(றதற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துதைள்யப) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

 
ගුණ ඒ.ඩී. වප්ර ෙදා් ෙහසතා  
(ரண்தைறகு .டி. தறயரச) 

(The Hon. A.D. Premadasa) 

 
ගුණ ඳාලිත යගවග බණ්ඩාය ෙහසතා  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்யக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
 
ගුණ ිශජයකලා ෙවහස ප්වය්ද ෙහස්වමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) றஜகனர யகஸ்ன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

 
ගුණ වී.එ ප්. යාධක්රිෂපන්ද ෙහසතා  
(ரண்தைறகு வீ.ஸ். இரரகறதஷ்ன்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 

 
ගුණ ුණව්ද ිශජයවර්ධන ෙහසතා  
(ரண்தைறகு தன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

 
ගුණ දිලිේ වවදරයච්චි ෙහසතා  
(ரண்தைறகு றலிப் தஆச்சற) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
 
ගුණ යවී්දද්ර ්ෙයවීය ෙහසතා  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
 
ගුණ සුජීව ව  ්නිදගහස ෙහසතා  
(ரண்தைறகு சுஜல யசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 
ගුණ ලක්ෂපේද ව්වනිශය්වන ෙහසතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

 

ගුණ ව්්දත ව  ්නානායක ෙහසතා  
(ரண்தைறகு சந் யசணரரக்க) 

(The Hon. Vasantha Senanayake) 

 

ගුණ එම්.එල්.ඒ.එම්. ි ප්බුල්ලා ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்) 

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

ගුණ ඒ.එච්.එම්. ෆවුිද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  .ச்.ம். ததௌவ) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
 

ගුණ අවශ්ෝක් අවබ්ිදගහස ෙහසතා  
(ரண்தைறகு அயசரக் அயதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 

ගුණ ල්්දත අලගියව්දන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

 

ගුණ ෆයි්ාල් කාිදම් ෙහසතා  
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

 

ගුණ දුව්දෂප ග්දක්දද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு துயணஷ்  கங்கந்) 

(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
 

ගුණ (වවදය) අවනෝො ගෙවග් ෙහස්වමිය  
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ((றதற) அயணரர கயக) 

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 

 
ගුණ අනුයාධ ජයය්වන ෙහසතා  
(ரண்தைறகு அதர ஜத்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

 
ගුණ සුවම්ධා ජී. ජයව  ්න ෙහස්වමිය 
(ரண்தைறகு (றதற)  சுயர ஜல. ஜயசண) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
 
ගුණ ඳාලිත වතවයේවඳුණෙ ෙහසතා  
(ரண்தைறகு தரலி தப்ததத)  

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

 
ගුණ (රචාර්ය) හසර්ෂ ද ිදල්වා ෙහසතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

 
ගුණ එච්.රර්. ්ායතී දුෂපේදත ෙහසතා   
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். சரல துஷ்ந்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 

 
ගුණ ෙනෂ නානායක්කාය ෙහසතා  
(ரண்தைறகு த ரரக்கர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

 
ගුණ කුණණාය්වන ඳයණිශතාන ෙහසතා  
(ரண்தைறகு கதரத்ண தறரண) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

 
ගුණ  සු්්දත පුගචිනිලවම් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனய) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
 
ගුණ අිත්ව පී. වඳවර්යා ෙහසතා  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததயர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
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ගුණ ලක්ෂපේද ව්්දත වඳවර්යා ෙහසතා 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் சந் ததயர) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

 

ගුණ අුණ්දදික ප්රනා්දදු ෙහසතා  
(ரண்தைறகு அதந்றக்க தர்ணரந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

 

ගුණ ඉ්දදික බණ්ඩායනායක ෙහසතා  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

 

ගුණ තායානා්ව බ ප්නායක ෙහසතා  
(ரண்தைறகு ரரரத் தஸ்ரக்க) 

(The Hon. Tharanath Basnayaka) 

 

ගුණ නිශ්ා්දත මුතුවහසට්ටිගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு றரந் தொத்துதயட்டிகயக) 

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 

 

ගුණ ය්දජ්ද යාෙනායක ෙහසතා  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 

ගුණ නිෙල් ලා්ද්ා ෙහසතා  
(ரண்தைறகு றல் னரன்சர) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

 

ගුණ ඉයා්ද ිශක්රෙය්වන ෙහසතා  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

 

ගුණ අමීර් අලි ිදහසාබ්දී්ද ෙහසතා  
(ரண்தைறகு அலர் அலி சறயரப்லன்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 

 

ගුණ එච්.එම්.එම්. හසම් ප් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ச்.ம்.ம். யரலஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
 

ගුණ වහසක්ටර් අේපුහසාමි ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

 

ගුණ ිදිදය කුොය අවබ්ව  ්කය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சறசற குர அயதயசக) 

(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
 

ගුණ තුෂාය ඉඳුනිල් අෙයව  ්න ෙහසතා 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அயசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 

ගුණ වි. සී. අලවතුවල ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யஜ.சல. அனத்துன) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
 

ගුණ රන්දද අලු්වගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

 

ගුණ යගිත්ව අලුිශහසාවර් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ஞ்சறத் அலுறயரய) 

(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

ගුණ අ. අයිශ්දද් කුොර් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு அ. அறந்த் குரர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
 

ගුණ වි. එම්. රන්දද කුොයිදරි ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யஜ.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

 

ගුණ වේලු කුොර් ෙහසතා  
(ரண்தைறகு யலு குரர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

 

ගුණ නාලක ප්ර්ාද් වකොවලෝදවන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ரனக்க தறசரத் தகரதனரன்யண) 

(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
 

ගුණ ච්දදිෙ ගෙවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சந்ற கயக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
 

ගුණ එඩ්වඩ් ගුණව  ්කය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ட்ட் குயசக) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

 

ගුණ ෙලි්ව ජයිනලක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு லித் ஜறனக) 

(The Hon. Malith Jayathilake) 

 
ගුණ නලි්ද බණ්ඩාය ජයෙහස ෙහසතා 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 
ගුණ අනුය ිදඩ්නි ජයය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு அத சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

 

ගුණ  (වවදය) කිශ්දද වහස ෂා්ද ජයවර්ධන ෙහසතා  
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) கறந் யயரன் 

ஜர்ண) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

 
ගුණ ලකී ජයවර්ධන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

 
ගුණ ෙයිල්වාගනම් ිනලකයාජා ෙහසතා 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

 
ගුණ එම්.එ ප්. තේෆික් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ம்.ஸ். தபதேக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 

 
ගුණ  ිදරිනාල් ද වෙල් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சறநறணரல் டி தல்) 

(The Hon. Sirinal de Mel) 

 
ගුණ ෙය්දත දි්ානායක ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ந் றசரரக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගුණ ඩග්ල්ප වද්වාන්දදා ෙහසතා 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் யரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

 

ගුණ වෙොවහසොෙඩ් නවිශ ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தொயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

 

ගුණ බුද්ධික ඳිනයණ ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 

ගුණ වක්.වක්. පියදා් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யக.யக. தறரம) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 

 

ගුණ සුිත්ව ්ගජය වඳවර්යා ෙහසතා  
(ரண்தைறகு சுஜறத் சங்ஜ ததயர) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

 

ගුණ අවශ්ෝක ප්රිය්දත ෙහසතා 
(ரண்தைறகு அயசரக்க தறரறந்) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 

 

ගුණ ි ුණනිකා වප්ර ෙච්දද්ර ෙහස්වමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறயச்சந்ற) 

(The Hon. ( MRS) Hirunika Premachandra) 
 

ගුණ බ්දදුල ලාල් බණ්ඩාරිවගොඩ ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதகரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
 

ගුණ මුහසම්ෙදු ඉබ්යාි ම් මුහසම්ෙදු ේදසර් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தொயம்து இப்ரயறம் தொயம்து ன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 

 

ගුණ එ ප්.එම්. ෙරික්කාර් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 
 

ගුණ වක්. කාදර් ෙ ප්තා්ද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு கர. கரர் ஸ்ரன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 

 

ගුණ ඉම්යා්ද ෙහසරූෆප ෙහසතා 
(ரண்தைறகு இம்ரன் ஹ்தௐப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
 

ගුණ අබ්දුල්ලාහසප ෙහසපරූෆප ෙහසතා 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்தௐப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
 

ගුණ අිත්ව ෝදනේවඳුණෙ ෙහසතා 

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 

ගුණ ිනලක් ොයඳන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு றனக் ரதண) 

(The Hon. Tilak Marapana) 

 

ගුණ (ෙහසාචාර්ය) රශු ොයිදගහස ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (யதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ගුණ (පජය) අතුයලිවේ යතන ි මි 
(ரண்தைறகு (.) அத்துலிய ண யர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
 

ගුණ ඉෂාක් යහුෝද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගුණ මුිතබුර් යහුෝද ෙහසතා  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 

ගුණ හසර්ෂණ යාජකුණණා ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யர்ண ரஜகதர) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
 

ගුණ අගගජ්ද යාෙනාද්ද ෙහසතා  
(ரண்தைறகு அங்கஜன் இரரன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 
 

ගුණ (රචාර්ය) ජයම්ඳින ිශක්රෙය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
 

ගුණ ඒ. ඒ. ිශවිතුගග ෙහසතා 
(ரண்தைறகு .. றயஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 
 

ගුණ (වවදය) තුිදතා ිශවිෝදන ෙහස්වමිය  
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) (றதற) துவர 

றயஜரன்ண) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

 

ගුණ ලක්ෂපේද රන්දද ිශවිෝදන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ஆணந் றயஜரன்ண) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
 

ගුණ වයෝි ණී කුොරි ිශවිය්වන ෙහස්වමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) யரயறணற குரரற றயஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
 

ගුණ චමි්දද ිශ විිදරි ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சறந் றயஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 

ගුණ වහස ෂා්ද ිශතානවග් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு யயசரன் றரணயக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
 
ගුණ ්්දදි්ව ්ෙයිදගහස ෙහසතා  
(ரண்தைறகு சந்றத் சசறங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

 
ගුණ එම්. එච්. එම්. ්ල්ෝද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

 

ගුණ මුතු ිදවලිගගම් ෙහසතා  
(ரண்தைறகு தொத்து சறலிங்கம்) 

(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
 

ගුණ විජවේල් සුවර්ෂප ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  டியல் சுயஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
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ගුණ ව්ේයිඩ් අලී ්ාහීර් ෙවුලානා  ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தசறட் அலி மரயறர் தௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
 

ගුණ චතුය ්ගදීඳ ව  ්නාය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  சத்து சந்லத யசணரத்ண) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
 

ගුණ ිශවිඳාල වහසට්ටිරයච්චි ෙහසතා 
(ரண்தைறகு றயஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

 
වනොඳැමිණි 
ரயரர் 

Absent 
 

ගුණ ෙගගල ්ෙයවීය ෙහසතා  
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.වි. ව්වනිශය්වන ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.யஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
 

ගුණ ව්ල්වම් අවඩක්කලනාද්ද ෙහසතා  

(ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
 

ගුණ ඩුලිේ ිශවිව් කය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு துலிப் றயஜயசக) 

(The Hon. Duleep Wijesekera ) 
 

ගුණ කවී්දදිය්ද වකෝඩී ප්වය්ද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு கவீந்றன் யகரடீஸ்ன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

 
ගුණ ච්දද්රිදරි ගජදීය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 

ගුණ ිදරිඳාල ගෙල්ව ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சறநறதரன கனத்) 

(The Hon. Siripala Gamalath) 
 

ගුණ (වවදය) නලි්දද ජයින්ප් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
 

ගුණ එච්.එල්. වප්ර ෙලාල් ජයව  ්කය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  ச்.ல். தறயனரல் ஜயசக) 

(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 

 

ගුණ ක. තුවයයිවය්වනිදගහසම් ෙහසතා 
(ரண்தைறகு  க. துகதட்சறங்கம்) 

(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
 

ගුණ රුණමුග්ද වතොණ්ඩේද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ஆததொகன் தரண்டரன்) 
(The Hon.  Arumugan Thondaman) 

 

ගුණ ඉ. චාල් ප් නිර්ෙලනාද්ද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

 

ගුණ සීනිතම්බි වයෝවහස ප්වය්ද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற யரயகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 

 

ගුණ වයොෂා්ද යණිදගහස ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தரசரன் சறங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
 

ගුණ ෙි ්දද යාජඳක්ෂ ෙහසතා  

(ரண்தைறகு யறந் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

 

ගුණ ව්වනුක ිශදානගෙවග් ෙහසතා  
(ரண்தைறகு யதக றரணகயக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
 

ගුණ එ ප්. ිශයාවල්්දදිය්ද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ச. றரயந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
 

ගුණ එ ප්. ශ්රීතය්ද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

 

ගුණ ඥානමු්වතු ශ්රීව්ද්්ද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீயசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

 

ගුණ ශ්ා්දින ශ්රී ප්ක්දදයා්ා ෙහස්වමිය  

(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
 

ගුණ ජය්දත ්ෙයවීය ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
 

ගුණ යාජවවයෝදියම් ්ම්ඳ්දද්ද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு இரஜயரம் சம்தந்ன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
 
ගුණ ඊ. ්යවනඳව්ද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ஈ. சதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
 
ගුණ ධර්ෙලිගගම් ිදද්ධාර්ථ්ද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு தலிங்கம் சறத்ரர்த்ன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 

 

ගුණ (වවදය) එ ප්. ිදවවෙෝහස්ද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) சற. சறயரகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 

 

ගුණ ිදවශ්ක්ින රන්දද්ද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
 

ගුණ එම්.ඒ. සුේදිනය්ද ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 

ගුණ ොවව ව්ෝ. ව  ්නාධියාජා ෙහසතා 
(ரண்தைறகு ரக.  யசர.  யசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

කල්තැබීෙ 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 
 

එකල්ි  වේලාව අ.ංා. 5.30 ඳසු කය ිනබුවණ්ද                                
ගුණ  කථානායකතුො ිශිද්ද ප්රශ්පනය වනොිශේා ඳාර්ලිවම්්දතුව කල් 
තබන ලදී. 

ඳාර්ලිවම්්දතුව ඊට අනුකලව  අ.ංා. 6.25ට  2016 ොර්තු ේ 08 
දින ්ංා ්ම්ෙිනය අනුව  2016 ජුනි 10 වන ිදකුයාදා  ප.ංා.10.30 
වන වතක් කල් ගිවේය. 

 

அப்ததரழுது யம் தற.த. 5.30 றக்குப் தறந்றறட்டகரல் 

ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் றணர றடுக்கரயனய 

தரரளுன்நத்க எத்றகத்ரர். 

அன்தடி, தற.த. 6.25க்கு, தரரளுன்நம், அணது 2016 ரர்ச் 

08ஆந் யற லர்ரணத்றற்கறங்க, 2016 தன் 10, தள்பறக்கறக 

தொ.த. 10.30 றக எத்றகக்கப்தட்டது. 
 

And it being past 5.30 p.m., THE HON. SPEAKER adjourned 

Parliament without Question put.  
Parliament Adjourned accordingly at  6.25 p.m. until 10.30 a.m. on 

Friday, 10th June, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament of 

08th March, 20116. 
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්ැ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ වහ සකීඹ ිළයදි ශ යුතු තළන් දක්නු රිිද භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශන ිළයදි ශ යුතු 
ආහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ හසැ්ද්ාඩ් ංසහය ශත රළශඵන ශ  එිඹ යුතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்தை 
 

உதப்தறணர் இதறப் தறப்தறற் தசய்றதம்தைம் தறக றதத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றதத்ப்தடர தறற கறகடத் இத ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறதக்கு அதப்தைல் யண்டும். 
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of receipt of the uncorrected copy. 
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හසැ්ද්ාඩ් වාර්තා  

වකො   5  වඳොල්වහස ්දවගොඩ  කිුණ ඳන ඳාය  අගක 163 දයන ්පථානවයි  පිි ටි 

යජවේ ප්රවෘ්වින වදඳාර්තවම්්දතුවේ පිි ටි යජවේ ප්රකාශ්න කාර්යාගශ්වය්ද  

මිල දී ගත හසැක. 
 

වෙෙ හසැ්ද්ාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවබ් අඩිශවය්ද  

බාගත හසැක. 

 

 

 

 

யன்சரட் அநறக்ககறன் தறறககப  

இன. 163, கறதனப்தகண வீற, ததரல்யயன்தகரட,  தகரழும்தை 5இல் அகந்துள்ப  

அசரங்க கல் றகக்கபத்றன் அசரங்க தபறதௌடுகள் அலுனகத்றல்   

தம் தசலுத்றப் ததற்தக்தகரள்பனரம். 

 

 

இந் யன்சரட் அநறக்ககக www.parliament.lk தம் இகத்பத்றலிதந்து  

தறறநக்கம் தசய் தொடித்ம். 
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ශ්රී රංහ යජශේ මුද්රණ ශදඳහර්තශේන්තුශේ මුද්රණඹ යන රදී. 


