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පූ.භා. 9.30  පාර්ලිවම්්දුරව රැ ප් විය.   

කථානායකුරො [ගු කු ජයසූරිය ෙහසතා] මූලා්නාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப.9.30 ைைிக்குக் கூடியது. 

சபொநொயகர்  அவர்கள்  [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

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

 
 

නිවේාන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 

බැඳුම්කර වාර්තාව පානම් කර ගනිමි්ද අ්තය 

වතොරුරු ප්රචාාරය  
பிமைமுறி அறிக்மக அடிப்பமடயிலொன தவறொன 

பிரச்சொரம் 
FALSE PROPAGANDA BASED ON BOND REPORT  

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බැඳුම්කර වාර්තා අරමුණු කර ගනිමින් පාර්ලිශම්න්ුරව ුරළත්, 
පිටස්තරවත් ප්රකා  ුණණු තතැම් කුණු හා වාර්තා ගැන 

කථානා කවර ා ව ශ න් පැහැදිලි කිරීමක් වහා කළ යුුර බව 
මශේ හැඟීමයි. 

අසතය, ශග තන ලද, සමහර විට ද්ශේ  සහගතව ප්රකා  ුණණු 
සහ ප්රකා  වන විවි  අදහස් නිසා ිය ුමම ගු පාර්ලිශම්න්ුර 

මන්ත්රීවුන්ටත්, පාර්ලිශම්න්ුරවටත්, ශප දුශේ ශ්රී  ලංකාශේ ර්ර්ති 
නාම ටත් වි ාල කැලලක් තති වී තිශබන බව සඳහන් කරන්ශන් 
බලවත් සංශේගශ නි. 

කුණුන් ශහෝ ශග තන ලද්දක් වන අල්ලස් ගත් මන්ත්රීන් 88  
ශවනුවට එ  866 දක්වා වැඩි කරමින්, ඉන් ශන නැවතී ියවිල් 
සමාජශේ පිළිගත් චාරිත කිහිප කටද අසා ාරණ ශලස පරිභව 

කරමින් සීමාවක් ශන මැතිව ශකශරන ශමම පදනම් විරහිත 
ශචාෝදනා නවතන ශලස පිළිගත් මා යද තුරු  ිය ුමශදනාශගන් 
මම කාුණිකව ඉල්ලා ියටිමි. 

බැඳුම්කර වාර්තාවලට තුරළත් වි  යුුර ිය ුම අදාළ ලිපි 
ශල්ඛන ිය ල්ල මා ශවත කඩිනමින් ලබාශදන ශලස ජනාධිපති 
ශල්කම්වර ාශගන් ඉල්ලා තති අතර, ඔහු දිවයිනට පැමිණි විගසම 
නීතිපතිවර ාශේ හා ශප ලිසප්තිශේ සහශ ෝගශ න් අදාළ ිය ුම 

ලි කි විලි පාර්ලිශම්න්ුරවට ලැශබනු තත. 

මුදල් ලබාගත් මන්ත්රීවුන්ශේ ශහෝ ශවනත් අ ශේ කිියම 
ලැයිස්ුරවක් ශන පවතින බවට ඊට වගකිව යුුර ිය ුම අං  විියන් 
මා දැනුවත් කර තත. එශමන්ම, පාර්ලිශම්න්ුර මන්ත්රීවුන්ශේ 
යරක්ෂක නිල ාරින් 25ශදනකුශගන් ප්ර න් කළ බවට පැතිුණු 
යරංචි ද සම්පූර්ණශ න්ම අසතය ප්රවෘත්ති ක් බවට ශප ීසිය  
මා ශවත දන්වා තත. 

අම්පාශර්දී වඳ ශබශහත් මිශ්ර කළ අල ශහ ද්දක් ගැන තති ූ 
ශබ ු ප්රචාාරශ න් රට ිනනිගත් යකාර  අප ියහි කරන්ශන් දැඩි 
කනගාටුශවනි. දැන් තති වී තිශබන තත්ත්ව ද රටට ඉතා 
අහිතකර බව ශපන්වා දීමට කැමැත්ශතමි. ඊශේ ියට සමහර 
මන්ත්රීවුන් දිුණුම් ශපත්සම් දීමත්, සමහර මන්ත්රීවුන් මා ය 
හරහා ශග ස් මුදල් ලබා ශන ගත් බවට සහතික කිරීමත් අනව ය 
හා සාවදය ්රි ාවක් ශලසට වි ාල ජන මත ක් රශග ශග ඩ 
නැ ශෙමින් පවතී. 

කුණුන් ශම නවා කිේවත් අප අවනත වි  යුත්ශත් අශේ හෘද  
සාක්ෂි ට පමණි.  

බැඳුම්කර පිළිබඳ විමර් නවලදී ශමවැනි ියද්ධීන් වාර්තා 
ුණවශහ ත්, අව ය පි වර වහාම ගන්නා බවට ශප ීසිය  අපට 
දන්වා තත. එම නිසා ශමම අවසථ්ාශේදී බුද්ධිමත්ව හා 
වගර්ශමන් ්රි ා කරන ශලස ිය ුමම පාර් ව් න්ටත්, මා ය ටත් 
මම ය ාචානා කරමි. 

 

ගු අනුර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු කථානා කුරමනි,  මට කාරණ ක් කි න්න තිශබනවා.  
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, ඔබුරමාට පු ව අවසථ්ාව ශදන්නම්. 
 

II 
 

පාර්ලිවම්්දුර ක යුුර පිළිබඳ කාරක ්භා රැ්පවීෙ 
பொரொளுைன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS  
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
2018 ජුනි මස 07වන බ්රහස්පතින්දා, එනම් අද දින අපර භාග 

3.00ට පාර්ලිශම්න්ුර කටයුුර පිළිබඳ කාරක සභාශේ රැසව්ීමක් 
මාශේ නිල කාමරශේදී පැවැත්වීමට නි මිත බැවින්, ඊට පැමිණ 
සහභාින වන ශලස ිය ුමම මන්ත්රීවුන්ට ශමයින් දැනුම් ශදමි. 

 

ලිපි වල්ඛනාදිය පිළිගැ්දවීෙ 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා (ඉඩම් ්හස 
පාර්ලිවම්්දුර ප්රින්ං ප්කරණ  අොතය හසා ආණ්ු  පක්ෂවේ  

ප්රධාාන ්ංවිධාායකුරො   
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க - கொைி ைற்றும் 

பொரொளுைன்ற ைறுசீரமைப்பு அமைச்சரும் அரசொங்கக் 

கட்சியின்  

முதற்மகொலொசொனும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගු කථානා කුරමනි, අග්රාමාතයුරමා සහ ජාතික ප්රතිපත්ති 

හා යර්ථික කටයුුර අමාතයුරමා ශවනුශවන් මම 2087 වර්ෂ  
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

සඳහා අමාතය මණ්ඩල කාර් ාලශේ කාර්  සා න වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභයන්තර පරිපාලන  හා රාජය 
කළමනාකරණ  පිළිබඳ යංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත 

ශ  මු කළ යුුර ැයි මම ශ ෝජනා කරමි.    

 
ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද, ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගු කථානා කුරමනි, බුද්   ාසන අමාතයුරමා ශවනුශවන් 

මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.   
  

(i) 2017 වර්ෂ  සඳහා බුද්   ාසන අමාතයාං ශේ කාර්  
සා න වාර්තාව; සහ 

(ii) 2017 වර්ෂ  සඳහා ශබෞද්  කටයුුර ශදපාර්තශම්න්ුරශේ 
කාර්  සා න වාර්තාව.    

එම වාර්තා තුණ, ක්රීඩා, කලා සහ උුම න් පිළිබඳ යංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශ  මු කළ යුුර ැයි මම ශ ෝජනා 
කරමි.   

 
ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද, ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානා කුරමනි, මුදල් හා ජනමා ය අමාතයුරමා  

ශවනුශවන් මම 2087 වර්ෂ  සඳහා ශත රුරු තාක්ෂණ 

කළමනාකරණ ශදපාර්තශම්න්ුරශේ කාර්  සා න වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.   

එම වාර්තාව රජශේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත ශ  මු 

කළ යුුර ැයි මම ශ ෝජනා කරමි.   

 
ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද, ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානා කුරමනි, රාජය වයවසා  හා මහනුවර නගර 

සංවර් න අමාතයුරමා  ශවනුශවන් මම 2087 වර්ෂ  සඳහා රාජය 
වයවසා  සංවර් න අමාතයාං ශේ කාර්  සා න වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව යර්ථික සංවර් න පිළිබඳ යංශික අධීක්ෂණ 

කාරක සභාව ශවත ශ  මු කළ යුුර ැයි මම ශ ෝජනා කරමි. 
 

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද, ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානා කුරමනි, මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර් න 

අමාතයුරමා ශවනුශවන් මම 2087 වර්ෂ  සඳහා මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර් න අමාතයාං ශේ වාර්ෂික කාර්  සා න 

වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව යර්ථික සංවර් න පිළිබඳ යංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ශවත ශ  මු කළ යුුර ැයි මම ශ ෝජනා කරමි. 

 
ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද, ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානා කුරමනි, කෘෂිකර්ම අමාතයුරමා ශවනුශවන් 

මම 2085 වර්ෂ  සඳහා කෘෂිකාර්මික හා ශග විජන රක්ෂණ 
මණ්ඩලශේ වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව කෘෂිකර්ම  සහ ඉඩම් පිළිබඳ යංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ශවත ශ  මු කළ යුුර ැයි මම ශ ෝජනා කරමි. 

 

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද, ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානා කුරමනි, අධිකරණ හා බන් නාගාර 

ප්රතිසංසක්රණ අමාතයුරමි  ශවනුශවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා 
ඉදිරිපත් කරමි. 

(i) 2017 වර්ෂ  සඳහා අධිකරණ අමාතයාං ශේ කාර්  සා න 
වාර්තාව; 

(ii) 2087 වර්ෂ  සඳහා බන් නාගාර ශදපාර්තශම්න්ුරශේ 
කාර්  සා න වාර්තාව; සහ 

(iii) 2087 වර්ෂ  සඳහා නීති ශක මිෂන් සභා 
ශදපාර්තශම්න්ුරශේ කාර්  සා න වාර්තාව. 

එම වාර්තා නනතික කටයුුර (දූෂණ විශරෝධී) සහ මා ය 
පිළිබඳ යංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශ  මු කළ යුුර ැයි 

මම ශ ෝජනා කරමි. 
 

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද, ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානා කුරමනි, පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ ක්රීඩා 

අමාතයුරමා ශවනුශවන් මම 2087 වර්ෂ  සඳහා පළාත් සභා සහ 

පළාත් පාලන අමාතයාං ශේ වාර්ෂික කාර්  සා න වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව අභයන්තර පරිපාලන  හා රාජය 
කළමනාකරණ  පිළිබඳ යංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත 
ශ  මු කළ යුුර ැයි මම ශ ෝජනා කරමි.   

 

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද, ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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[ගු ග න්ත කුණාතිලක මහතා] 
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ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානා කුරමනි, පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ ක්රීඩා 

අමාතයුරමා ශවනුශවන් මම 2087 වර්ෂ  සඳහා ක්රීඩා 
අමාතයාං ශේ වාර්ෂික කාර්  සා න වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව තුණ, ක්රීඩා, කලා හා උුම න් පිළිබඳ යංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශ  මු කළ යුුර ැයි මම ශ ෝජනා 
කරමි. 

 

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද, ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

රජවේ මුාල් පිළිබඳ කාරක ්භාවේ 
වාර්තාව  

அரசொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக 
 PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 

ගු එම්.ඒ. සුේදිනර්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Speaker, I present the Report of the Committee 

on Public Finance on,  

(i)  Excise Notifications under Excise Ordinance;  

(ii) Notes on the Supplementary Allocations given 
from the Budgetary Support Services and 
Contingent Liabilities provision made under the 
Department of National Budget as per the 
Introduction Note of the Annual Estimates; and  

(iii) Financial Performance of the fourth quarter of the 
year 2017 which were referred to the said 
Committee.   

 

්භාවම්්ය ෙත ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක ්භා වාර්තා 

 துமறசொர் மைற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள் 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගු ෙලිත් ජයිනලක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ைலித் ஜயதிலக) 

(The Hon. Malith Jayathilake) 

ගු කථානා කුරමනි, ජාතික යරක්ෂාව පිළිබඳ යංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශ  මු කරන ලද, 

(i)  ජාතික යරක්ෂක අරමුදල් (සංශ ෝ න) පනත් 
ශකටුම්පත; 

(ii) 2013 සහ 2084 වර්ෂ සඳහා ශජනරාල් ශ්රීමත් ශජෝන් 
ශක තලාවල යරක්ෂක වි ්වවිදයාලශේ වාර්ෂික 
වාර්තා සහ මූලය ප්රකා න;  

(iii) වර්ෂ 2008 ියට 2080 දක්වා ශ්රී ලංකා යුද්  හමුදාශේ 
වාර්ෂික කාර්  සා න වාර්තා;  

(iv) 2012, 2013 සහ 2084 වර්ෂ සඳහා රණවිු ශසේවා 
අධිකාරිශේ වාර්ෂික වාර්තා;  

(v) 2008 වර්ෂශේ ියට 2080 වර්ෂ  දක්වා වර්ෂ සඳහා ශ්රී 
ලංකා නාවික හමුදාශේ වාර්ෂික කාර්  සා න වාර්තා;  

(vi) 2016 වර්ෂ  සඳහා ශ්රී ලංකා යුද්  හමුදාශේ වාර්ෂික 
කාර්  සා න වාර්තාව;  

(vii) 2086 වර්ෂ  සඳහා ශ්රී ලංකා වනවන් හමුදාශේ වාර්ෂික 
කාර්  සා න වාර්තාව;  

(viii) 2016 වර්ෂ  සඳහා යරක්ෂක අමාතයාං ශේ කාර්  
සා න වාර්තාව;  

(ix) 2016 වර්ෂ  සඳහා ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාශේ වාර්ෂික 
කාර්  සා න වාර්තාව; සහ 

(x) 2085 සහ 2086 වර්ෂ සඳහා ියවිල් යරක්ෂක 
ශදපාර්තශම්න්ුරශේ කාර්  සා න වාර්තා 

සම්බන් ශ න් ූ එර් කාරක සභාශේ වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 

කරමි.  
 

්භාවම්්ය ෙත ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
වපත්්ම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු හරින් ප්රනාන්දු මහතා - [සභා ගර්භ  ුරළ නැත.] 

ගු ු ජීව ශසේනියංහ මහතා - [සභා ගර්භ  ුරළ නැත.] 

ගු ටී.බී. ඒකනා ක මහතා - [සභා ගර්භ  ුරළ නැත.] 

ගු  අරවින්ද් කුමාර් මහතා - [සභා ගර්භ  ුරළ නැත.]  

 
ගු (ආචාාර්ය) ජයම්පින වික්රෙරත්න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஜயம்பதி விக்ரைரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

ගු කථානා කුරමනි, බත්තරමුල්ල, උුරු තලංගම, 
වනුශගදර පාර, අංක 552 බී දරන ස්ථානශ හි පදිංචි වී.ජී.එච්.එස්. 
ශපශර්රා මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ගු වරෝහිණී කුොරි විවේරත්න ෙහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) மரொஹினி குைொொி விமஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ගු කථානා කුරමනි, ශග තටුව, නව නගර , තල්ශහේන 
පාර, අංක 697/2 දරන ස්ථානශ හි පදිංචි බී.ඩබ්ලිේ.ජී. බුද්ධික 
උෂාන් ශප්රේමරත්න මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි. 

 

ගු චාමි්දා වි වේසිරි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගු කථානා කුරමනි, නුගතලාව, ලාහුවැව, අංක 84 දරන 
ස්ථානශ හි පදිංචි යර්.එම්.එම්.ශක්. රන්ශදනි  මහතාශගන් 

ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

ගු විවේපාල වහසට්ටිආරච්ික ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගු කථානා කුරමනි, මම පහත සඳහන් ශපත්සම් ුරන 
පිළිගන්වමි.  
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

(1) ගාල්ල, ශගෝනමුල්ල හන්දි   න සථ්ානශ හි පදිංචි එල්.ඒ. 
වනණරත්න මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සම; 

(2) මාතර, මැද්දවත්ත, තංගල්ල පාර, අංක 3 9/8 දරන 
සථ්ානශ හි පදිංචි මිලාන් ු ශබෝ  ජ ශසේකර මහතාශගන් 
ලැබුණු ශපත්සම; සහ 

(3) බද්ශද්ගම, ඉදිගසක්ැටි , ඉු ුපුර, අංක 78 දරන 
සථ්ානශ හි පදිංචි යර්.ඒ.ශක්. සමරනා ක මහත්මි ශගන් 
ලැබුණු ශපත්සම. 

 

ඉදිරිපත් කරන ලා වපත්්ම්  ෙහසජන වපත්්ම් පිළිබඳ කාරක 
්භාව  පැවරිය යුුර යයි නිවයෝග කරන  ලදී. 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 

ප්රශ්පනවල  වාිකක පිළිුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

“සූර්ය බල ්ංග්රාෙය” වයාපිිනය:  විදුලිය 
උත්පාානය 

“சூொிய சக்தி மபொரொட்டம்” கருத்திட்டம் : ைின்வலுப் 

பிறப்பொக்கம் 
"SURYA BALA SANGRAMAYA" PROJECT: ELECTRICITY 

GENERATION 
            

 2/’18 

1. ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

විදුලිබල හා පුනර්ජනනී  බල ක්ති අමාතයුරමාශගන් 
තසූ ප්ර ්න  - (8): 

(අ) (i) 2017.09.06 දින වන විට ජාතික විදුලි පද් ති  
ුරළ පවතින සූර්  බලශ න් උත්පාදන  කරනු 
ලැබූ සම්පූර්ණ විදුලිබල ප්රමාණ  ශක පමණද; 

 (ii) සූර්  බලශ න් විදුලි  උත්පාදන  කිරීම සඳහා 
ියදු කරනු ලබන සවිකිරීම් අන ර් වත් කිරීමට 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ ශසේවක න් කටයුුර 
කරන බව දන්ශන්ද; 

 (iii) සූර්  බල සංග්රාම  වයාපෘති  පිළිබඳව ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලශේ ශසේවක න් දැනුවත් කිරීම 
සඳහා අමාතයාං   ශගන තති පි වර  කවශර්ද; 

  න්න එුරමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ය) ශන එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ைின்வலு ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அமைச்சமரக் 

மகட்ட வினொ: 

( அ) (i )  2017.09.06 ஆம் திகதியளவில் மதசிய ைின்சொர 

முமறமையினுள் கொைப்படும் சூொிய சக்தியின் 

மூலம் பிறப்பிக்கப்படும் தைொத்த  ைின்வலுவின் 

அளவு எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (ii) சூொிய சக்தியின் மூலம் ைின்சொரத்மத பிறப்பிக்க 

மைற்தகொள்ளப்படுகின்ற தபொருத்துதல்கமள 

அமதொியப்படுத்த இலங்மக ைின்சொர சமபயின் 

ஊழியர்கள் தசயலொற்றுகின்றனதரன்பமத 

அறிவொரொ என்பமதயும்; 

 (iii) சூொிய சக்திப் மபொரொட்ட கருத்திட்டம் 

ததொடர்பொக இலங்மக ைின்சொர சமபயின் 

ஊழியர்கமள விழிப்புைர்வூட்ட அமைச்சு 

மைற்தகொண்டுள்ள நடவடிக்மக யொததன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்குஅறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the total amount of electricity that was 
generated using solar power and was added 
to the national grid as at 06.09.2017; 

 (ii) whether he is aware that employees of 
Ceylon Electricity Board are discouraging 
fixing of installations for generating 
electricity using solar power; and 

 (iii)  the nature of steps that have been taken by 
the Ministry to raise awareness among 
employees of Ceylon Electricity Board 
about “Surya Bala Sangramaya” project? 

(b) If not, why? 
 

ගු අජිත් පී. වපවර්රා ෙහසතා (විදුලිබල හසා පුනර්ජනනීය 
බලශ්ක්ින රාජය අොතයුරො  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ - ைின்வலு ைற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - State Minister of Power and  
Renewable Energy) 

ගු කථානා කුරමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනී  බල ක්ති 
අමාතයුරමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්න ට පිළිුරර ලබා ශදනවා.  

(අ)  (i)  ප්ර න්ශ න් අහන්ශන් 2087.09.06 දින වන විට 
ජාතික විදුලි පද් ති  ුරළ පවතින සූර්  බලශ න් 
උත්පාදන  කරනු ලැබූ සම්පූර්ණ විදුලිබල 
ප්රමාණ  ශක පමණද කි ලායි. 

  2017.09.06 දින වන විට ජනන  කරන ලද, 
ජාල ට සම්බන්  - grid connected - සූර්  ප්රකා  
ශවෝල්ටී  - solar PV -  ාරිතාව ශමගාශව ග 
58.36යි. වාණිජම  ව ශ න් සවි කර තිශබන 
ශමගාශව ග 80 බැිනන් ූ පහක් සහ 8.36ක් 
ව ශ න් තිශබන අශේ pilot project එක ගැනයි 
ශම් කි න්ශන්. පි ිය මත සවි කළ සූර්  ප්රකා  
ශවෝල්ටී   ාරිතාව ශමගාශව ග 49.702යි. ඒ අනුව 
ප්ර න්ශේ සඳහන් දින  වන විට ශමගාශව ග 
808.062ක ප්රමාණ ක් සූර්  බලශ න් උත්පාදන  
කරලා ජාතික පද් ති ට එකුර කරලා තිබුණා. 
ගු කථානා කුරමනි, ශම් ප්ර න්  අහලා 
සෑශහන කාල ක් ගත ශවලා තිශබනවා.   

  2018.05.01 දිනට පි ිය මත සවි කළ සූර්  ප්රකා  
ශවෝල්ටී   ාරිතාව ශමගාශව ග  3.  ක් බවට 
පත් ශවලා තිශබනවා. ඒ අනුව එදිනට සමසත් 
විදුලි  ාරිතාව  (සූර්  බල) ශමගාශව ග 835.24ක් 
ශවනවා. 

  ගු කථානා කුරමනි, මීට අමතරව තවත් 
ශමගාශව ග 850ක් පමණ සම්බන් ශ න් 
සම්පූර්ණ කටයුුර අවසන් කරලා අනුමැති  ලබා දී 
තිශබනවා. ඒ පිළිබඳ දත්ත අශේ පද් ති ට 
ලැශබන්ශන්  ම් කාල ක් ගත ුණණාට පු වයි.   
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 (ii)  ප්ර න්ශ න් අහන්ශන් සූර්  බලශ න් විදුලි  
උත්පාදන  කිරීම සඳහා ියදු කරනු ලබන සවි 
කිරීම් අන ර් වත් කිරීමට ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලශේ ශසේවකයින් කටයුුර කරන බව 
දන්ශන්ද කි ලායි.   

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර න්  කි වන්න අව ය නැහැ. ඔබුරමා පිළිුරර ලබා ශදන්න. 
 

ගු අජිත් පී. වපවර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගු කථානා කුරමනි, ප්ර න් ත් සමෙ ශන කිේශව ත් 
ජනතාවට ශත්ුම්  න්ශන් නැහැ.  

ගු කථානා කුරමනි, එම ප්ර න් ට පිළිුරර “ශන දනී” 
 න්නයි. නමුත් මුල් කාලශේ තාක්ෂණික ගැටුම තිබුණා. විදුලිබල 

මණ්ඩල  සහ ශලශකෝ ය තන  ුරළ තාක්ෂණ  පිළිබඳ 
අවශබෝ   අඩුකමක් තිබුණා.  

අද ශවනශක ට ඒ පිළිබඳව චාක්රශල්ඛ නිකුත් කරලා පුහුණුවීම් 
ලබා දීලා තිශබනවා. දැන් කිියම ගැටුමවක් ශන මැතිව ශම  ියදු 
ශවනවා. ඊට අමතරව ශවන ගැටුමවක් ති බුණා. ශම් සඳහා විශ ේෂ 

මීටර ක් අව යයි. එම මීටර්වල හිෙ ක් තිබුණා. ඒ නිසා 
ප්රමාද ක් ියද්  ුණණා. නමුත් අද ශවනශක ට සෑශහන දුරට ශමම 
ප්ර න්  විසී  තිශබනවා කි ලා මම වි ව්ාස කරනවා. 

 (iii)  විදුලි පාරිශභෝිනක න්ශේ පි ිය මත සවි කළ සූර්  
පැනල හා සූර්  උදයාන මන්න් ජනන  කරනු 
ලබන විදුලි , ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල  විියන් 
මිලදී ශගන ලංවිම ශබදා හැරීශම් ජාල  හරහා 
විදුලි පාරිශභෝිනක න් ශවත ශබදා හැරීම සූර්  බල 
සංග්රාම  වැඩසටහන  ටශත් ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩල  මන්න් ියදු කරන මූලික ්රි ාවලි යි.  

  ලංවිම ප්රාශද්ය   විදුලි ඉංනේශන්ුවන් තුරු  විදුලි 
ශබදා හැරීම් අං  ට සම්බන්  ඉංනේශන්ුවුන් 
සඳහා සූර්  බල සංග්රාම  වයාපෘතිශේ අරමුණු, 
්රි ාත්මක කිරීශම් ක්රමශේද , ප්රතිලාභ යදි 
කුණු තුරළත් දැනුවත් කිරීශම් වැඩසටහන් 
පවත්වා තිශබනවා.  

  අමාතයාං   මන්න් නිකුත් කරන ලද චාක්රශල්ඛ 
මන්න් සූර්  බල සංග්රාම  ්රි ාත්මක කිරීම 
සම්බන් ශ න් වන ිය ුම දැනුවත් කිරීම් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩල  ශවත ශ  මු කරලා තිශබනවා; 
ඒ වාශේම LECO එකට ශ  මු කරලා තිශබනවා. 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල  මන්න් සූර්  බලශ න් 
විදුලි  ජනන  කරන සූර්  බල සංග්රාම 
වැඩසටහන සඳහා ශවනමම චාක්රශල්ඛ විධිවි ාන 
නිකුත් කරලා නිල ාරින් දැනුවත් කරලා 
තිශබනවා; ඒ වාශේම රශග ජනතාවත් දැනුවත් 
කරලා තිශබනවා. 

(ය) අදාළ ශන ශේ. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු රාජය තමතිුරමනි, ප්ර න්  සඳහන් කරන්න එපා කි ලා 
මම මුලින් කිේශේ, ශේලාව ශවන් කරලා තිශබන්ශන් පිළිුරු ලබා 
දීමට විතරක් නිසායි. 

ගු අජිත් පී. වපවර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ශහ ඳමයි. මම ඒක පිළිගන්නවා, ගු කථානා කුරමනි. 

       
ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගු රාජය තමතිුරමනි, පිළිුරර ලබා දීම සම්බන් ශ න් 
ඔබුරමාට ශබ ශහ ම ස්ුරතියි. මම හිතන විධි ට ු නිතය බල 
 ක්ති  ශම් පද් ති ට තුරළත් කිරීම සඳහා ඔබුරමන්ලා වි ාල 
න ර්  ක් ගන්නවා. ගු රාජය තමතිුරමනි, විශ ේෂශ න් 

rooftop solar panels ගැන කථා කරද්දී, සාමානයශ න් 
ශමගාශව ග එකකට යසන්න වපසරි කින් යුුර පි ිය තිශබන 
වයාපාරික ස්ථාන තිශබනවා. එවැනි වයාපාරික ස්ථාන ගැන 

ශස  ා බලද්දී, ශබ ශහෝ අ  ශම් සම්බන් ව අන ර් වත් ශවලා 
තිශබන බව ශපනී  නවා.  

ශම කද, ඒ ශග ල්ලන්ශේම විදුලි  නිෂ්පාදන  කිරීම ඒ 

ශග ල්ලන්ට වාිය ුණණත්, ශම් තිශබන මිලත් එක්ක සංසන්දන  
කරද්දී ගැටුමවක් තිශබනවා. විශ ේෂශ න්ම මිලදී ගැනීම් කරලා 
මාස හතරක්, පහක්  නවා, වයාපෘති ක් commission කර ගන්න. 

එතශක ට ගු තමතිුරමා, ඒ කාලශේදී  න interest rate එකත් 
එක්ක ගළපනශක ට වයාපාරිකශ ෝ කි න කාරණ ක් තමයි, ශම් 
ශගවීම  -tariff  එක-  ප්රමාණවත් නැහැ කි න එක. ඒ නිසා 
විශ ේෂශ න් වයාපාරික ස්ථාන, කර්මාන්තකුවන් සම්බන් ව  

විශ ේෂ අව ාන ක් ශ  මු කරලා විශ ේෂත්ව ක් කරන්න පුු වන් 
හැකි ාවක් ඔබුරමාට තිශබනවාද? 

 
ගු අජිත් පී. වපවර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගු මන්ත්රීුරමා, මම පිළිගන්ශන් නැහැ, ඔබුරමා කි න 

කාරණ . සූර්  බල සංග්රාම   ටශත් තිශබන Net Accounting  
සහ Net Plus  කි න වයාපෘති  ටශත්  ඒකක කට නි ච්ිත මිලක් 

ලබා ශදනවා. ඒ නිසා  ඔබුරමාට ශගෞරව සහිතව මම ඔබුරමාශේ 

තර්ක  ප්රතික්ශෂේප කරනවා. ශම් වන විට පළමුශවනි අුණුදු 7 
තුරළත විදුලි ඒකක ක් සඳහා ුපි ල් 22.00ක්, ඒ වාශේම ඊළෙ 

අුණුදු 83 තුරළත විදුලි ඒකක ක් සඳහා ුපි ල් 85.50ක් 
ව ශ න් වසර විස්සක කාල කට අපි ිනවිු ම්වලට එළශෙනවා. 

ශම් මිල අපි ගණන් හැදුශේ මීට අුණුදු ශදකකට කලින්. අද එදාට 
වඩා ශලෝක ශවළඳශප ශළේ උපකරණ මිල අඩුශවලා තිශබනවා. 

මම පිළිගන්නවා, ශඩ ලරශේ අග  වැඩිවීම නිසා යපු  අනික් 

අතට ශද ක් ියදුශවලා තිශබනවා කි ලා. හැබැයි, අර සවි කිරීමයි, 
සබඳතාව ලබාදීමයි අතර තිශබන පරතර  අඩු කර ගන්න අපි 

ශබ ශහෝ පි වර ශගන තිශබනවා.   ම් ගැටුමවක් තිශබනවා නම්, 
ශකළින්ම අපට කථා කරන්න. ශම කද, ශමගාශව ග එකක් 

කි න්ශන් ශඩ ලර් මිලි න ක විතර ශල කු යශ ෝජන ක්. ඒ 
වාශේම කර්මාන්තකුවන් සහ වි ාල පි ැිය තිශබන 

යශ ෝජක න් න ර් වත්  කරන්න අපි කැමතියි.  ම් ගැටුමවක් 

ශහෝ මාස හතරක් පහක් වන විශ ේෂ ප්ර න් ක් තිශබනවා නම්, ඒ 
පිළිබඳව අපව දැනුවත් කරන ශලස ඉල්ලා ියටිනවා. නමුත් මම 

කි නවා, අදටත් ශම් මිල වලංවන බව. 

ඒ වාශේම, ශමගාශව ග 800 ඉලක්ක  සපුරා ගැනීශමන් පු ව 

මිල පිළිබඳව පුනරීක්ෂණ ක් කරන්නට කැබිනග තීන්දුව අනුවම 

අපි එකෙ ශවලා තිශබනවා; ඒ අනුව අපි ඒ කටයුුර පටන් 
ගන්නවා. ඒ අනුව මිශලහි ශවනසක් කළ යුුර නම් අපි ඒ ශවනස 

කරන්නට සූදානම් ගු කථානා කුරමනි. 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබ ශහ ම සු්රතියි. ශදශවනි අුරු ප්ර න්  අහනවාද? 

       
ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගු රාජය තමතිුරමනි, මම දන්නා හැටි ට ඔබුරමන්ලා සූර්  
උදයාන හඳුනාශගන තිශබනවා, මන්නාරම, තශලයිමන්නාරම සහ 

පුනරීන් කි න ප්රශද් වල. විදුලිබල මණ්ඩල  විියන් ඉදිරි වසර 
ශදක ුරන තුරළත ඒ සූර්  උදයානවල ශමගාශව ග 800ක ශහෝ 
200ක බලාගාර ඉදි කරන්නට සැලු ම් කරලා තිශබනවා. ශම් වන 

විට  විදුලිබල මණ්ඩල  මන්න් ඉදි කරන ඒ සූර්  උදයානවල 
ප්රගති  ශක ශහ මද, ශම් සඳහා යශ ෝජන  කරන්ශන් කුණද, 
විදුලිබල මණ්ඩල ට ඒ සඳහා  ක්ති  සහ හැකි ාව තිශබනවාද 

කි ලා මම ඔබුරමාශගන් විමසනවා. 

 
ගු අජිත් පී. වපවර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගු කථානා කුරමනි, විදුලිබල මණ්ඩල  සූර්  උදයාන 
සඳහා කිියම යශ ෝජන ක් කරන්ශන් නැහැ. මන්නාරම 
ප්රශද් ශේ ශමගාශව ග 800ක ු ළං බල උදයාන ක් යිය ානු 

සංවර් න බැංකුශේ ය ාර මත අපි ්රි ාත්මක කරනවා. ඒ 
හැශරන්නට සූර්  බල  සහ ු ළං බල  පිළිබඳ අශනකුත් 
යශ ෝජන ිය ල්ලම ශපෞද්ගලික අං   මත රඳා පවතිනවා. 

හැබැයි, මිලදී ගන්ශන් තරගකාරී මිල ගණන් අනුවයි.  

ගු කථානා කුරමනි, පුනරීන් ප්රශද් ශේ ිනගාශව ග 08ක්, ඒ 
කි න්ශන් ශමගාශව ග 8,000ක  ාරිතාවකින් යුත් ු ළං සහ සූර්  
කි න මූලාශ්ර ශදශකන්ම ්රි ාත්මක වන බලාගාර ක් සැලු ම් 

කරලා තිශබනවා. ඉඩම් මැනීශම් කටයුුර දැන් අවසන් කරලා 
තිශබනවා. අවසර ලබා ගැනීශම් කටයුුර අපි දැන් කරශගන 
 නවා. ඒ සම්පූර්ණ උදයාන ම තරගකාරී මිල ගණන් මත 

ශටන්ඩර් ක්රමශේද කට තමයි ලබා ශදන්ශන්. ඒ වාශේම, 
ිය ෙලාණ්ඩුව ප්රශද් ශේ තවත් ශමගාශව ග 800ක බලාගාර ක් 
සැලු ම් කරලා තිශබනවා; මැනීම් කටයුුර කරශගන  නවා. ඒ 

වාශේම, ු ළං සහ සූර්  බල  පිළිබඳව තිශබන ිය ුමම 
අවස්ථාවන් තරගකාරී ශලසයි කරන්ශන්. ඒ ශදකට අමතරව තවත් 
ශමගාශව ග 850ක සූර්  බල  පිළිබඳ ශටන්ඩර ක් තව මාස 

ශදකකින් එනවා. 

තවත් ශමගාශව ග 850ක ු ළං බල  පිළිබඳ ශටන්ඩර කුත් 
මාස ශදකකින් එනවා. ඒ කි න්ශන් ශමගාශව ග 8, 2 ශහෝ 80 

දක්වා ූ ශක ටස් මන්න් ඒ ශටන්ඩර් කරන්න පුු වන්. එතශක ට 
ශද්ය   වයාපාරික න්ටත්, විශද්ය   යශ ෝජක න්ටත් -
ශදශග ල්ලන්ටම- අවසථ්ාව තිශබනවා. ශබ ශහ ම ස්ුරතියි, 
ඔබුරමා ඒ ප්ර න්  තහුවාට. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර න් අංක 2 - 87/'8  - (8), ගු යනන්ද අුමත්ගමශේ මහතා. 

 
ගු ආන්දා අලුත්ගෙවේ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගු කථානා කුරමනි, මා එම ප්ර න්  අහනවා. 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානා කුරමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුුර 

අමාතයුරමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර න් ට පිළිුරර දීම සඳහා  සති 
ශදකක කාල ක් ඉල්ලා ියටිනවා. 

 

ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර න් අංක 3 - 36/'8  - (8), ගු (යචාාර් ) බන්දුල 
වනණවර් න මහතා - [සභා ගර්භ  ුරළ නැත.] 
 

විදුහසල්පින පුරප්පාු  හසා ගුු පුරප්පාු  පිරවීෙ : 
ොතවල් දි්පත්රික්කය 

அதிபர் ைற்றும் ஆசிொியர் தவற்றிடங்கமள நிரப்புதல் : 

ைொத்தமள ைொவட்டம் 
FILLING OF PRINCIPAL AND TEACHER VACANCIES : MATALE 

DISTRICT 
130/’8  

4. ගු වරෝහිණී කුොරි විවේරත්න ෙහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) மரொஹினி குைொொி விமஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

අ යාපන අමාතයුරමාශගන් තසූ ප්ර න්  - (8): 

(අ) (i)  මාතශල් දිසත්්රික්කශේ, ම යම පළාත් සභාව 
 ටශත් පාලන වන පාසල් සංඛයාව ශක පමණද; 

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවශර්ද; 

 (iii) දැනට එම පාසල් අතරින්, වැඩබලන 
විදුහල්පතිවුන් ියටින පාසල් සංඛයාව හා ඒවාශේ 
නම් කවශර්ද; 

 (iv) දැනට දිසත්්රික්කශේ පවතින වනු පුරේපාඩු 
සංඛයාව, එක් එක් අ යාපන ශක ගසාස  අනුව, 
ශවන් ශවන් ව ශ න් කවශර්ද; 

 (v) මාතශල් දිසත්්රික්කශේ විදුහල්පති පුරේපාඩු හා වනු 
පුරේපාඩු පිරවීමට අමාතයාං   ගනු ලබන පි වර 
කවශර්ද; 

  න්න එුරමා ශමම සභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ය) ශන එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i)  ைொத்தமள ைொவட்டத்தில் ைத்திய ைொகொை 

சமபயின் கீழ் நிருவகிக்கப்படுகின்ற 

பொடசொமலகளின் எண்ைிக்மக யொது; 

 (ii) மைற்படி பொடசொமலகளின் தபயர்கள் யொமவ; 

 (iii) தற்மபொது இப்பொடசொமலகளுக்கு ைத்தியில் பதில் 

கடமையொற்றும் அதிபர்கள் உள்ள 

பொடசொமலகளின் எண்ைிக்மக ைற்றும் 

அவற்றின் தபயர்கள் யொமவ; 

 (iv) தற்மபொது ைொவட்டத்தில் நிலவுகின்ற ஆசிொியர் 

தவற்றிடங்களின் எண்ைிக்மக, ஒவ்தவொரு 

கல்விக் மகொட்டத்தின் படி தவவ்மவறொக யொமவ; 

 (v) ைொத்தமள ைொவட்டத்தில் அதிபர் தவற்றிடங்கள் 

ைற்றும் ஆசிொியர் தவற்றிடங் கமள நிரப்புவதற்கு 

அமைச்சு மைற்தகொள்ளும் நடவடிக்மககள் 

யொமவ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?  

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Education : 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the total number of schools functioning in 
the Matale District under the Central 
Provincial Council;  

 (ii)  the names of the aforesaid schools; 

 (iii) out of those schools,  the number of those 
that are currently functioning under acting 
principals and of the names of such schools; 

 (iv) separately, on per education region basis, 
the total number of teacher vacancies 
currently existing in the district; and  

 (v) the steps that will be taken by the Ministry 
to fill the vacancies existing for principals 
and teachers in the Matale District?       

(b)    If not, why? 

 
ගු අිරල විරාේ කාරියව්ම් ෙහසතා (අධායාපන 

අොතයුරො  
(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம் - கல்வி அமைச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගු කථානා කුරමනි, එම ප්ර න් ට පිළිුරර ශමශසේයි. 

(අ) (i) 306කි. 

 (ii) තමුණුම 08 ් භාගත* කරමි.  

 (iii) පාසල් සංඛයාව 829කි. තමුණුම 02 ්භාගත* 
කරමි.  

 (iv) තමුණුම 03 ් භාගත* කරමි.  

  ඒ කලාප ශදශක් වනු පුරේපාඩු මම ශවන ශවනම 
කි න්නම්.  

  නාඋල කලාප අධායාපන  කාර්යාලවේ ගු  ු

පුරප්පාු : 

  නාඋල අධායාපන වකොට්සා් ය:   

  ප්රාථමික  වනු පුරේපාඩු 2යි. විදයා වනු පුරේපාඩු 
8යි. ශදමළ භාෂාව හා සාහිතය පුරේපාඩු 8යි. 
භූශගෝල විදයාව පුරේපාඩු 3යි. පුරවැිය අ යාපන  
පුරේපාඩු 5යි. ශදවන බස (ශදමළ) පුරේපාඩු 2යි. 
චිත්ර පුරේපාඩු 5යි. නැටුම් පුරේපාඩු 8යි. ශදමළ 
සාහිතය රසාසව්ාද  පුරේපාඩු 8යි. ශත රුරු හා 
සන්නිශේදන තාක්ෂණශේද  පුරේපාඩු 82යි. කෘෂි 
හා යහාර තාක්ෂණශේද  පුරේපාඩු 6යි. ගෘහ 
යර්ථික විදයාව පුරේපාඩු 3යි. ශසෞඛය හා  ාරීරික 
අ යාපන  පුරේපාඩු 2යි. සන්නිශේදන  හා මා ය 
අ ය න  පුරේපාඩු 8යි. පුසත්කාල පුරේපාඩු 
86යි.   

  අඹ්දගඟවකෝරව ේ අධායාපන වකොට්සා් ය: 

  ප්රාථමික පුරේපාඩු 9යි. ගණිත  පුරේපාඩු 2යි. 
ඉංග්රීිය පුරේපාඩු 8යි.  

  ශදමළ භාෂාව හා සාහිතය  - පුරේපාඩු 3යි. 
භූශගෝල විදයාව - පුරේපාඩු 8යි; පුරවැිය 
අ යාපන  - පුරේපාඩු 8යි; ශදවන බස (ියංහල) - 
පුරේපාඩු 8යි; චිත්ර - පුරේපාඩු 2යි; ශත රුරු හා 
සන්නිශේදන තාක්ෂණශේද  - පුරේපාඩු 6යි; කෘෂි 
හා යහාර තාක්ෂණශේද  - පුරේපාඩු 4යි; ගෘහ 
යර්ථික විදයාව - පුරේපාඩු 3යි; ශසෞඛය හා 
 ාරීරික අ යාපන  - පුරේපාඩු 2යි; පුසත්කාල - 
පුරේපාඩු 7යි. ශම් වාශේ ශප ඩි ශප ඩි ගණන් 
තිශබනවා.  

 (v)  ඔේ.  

  විදුහසල්පින ව්ේවවේ පුරප්පාු : 

  ජාතික පාසල් සඳහා 208  වර්ෂශේ ියදු කිරීමට 
නි මිතව පවතින ශ්රී ලංකා විදුහල්පති ශසේවශේ 
වාර්ෂික සථ්ාන මාු වීම්, පත් කිරීම් හා උසසව්ීම් 
මන්න් එම පුරේපාඩු පිරවීමට කටයුුර ශකශර්.  

  රාජය ශසේවා ශක මිසම අනුමත කරලායි 
තිශබන්ශන්. ඊශේත් අනුමැති  ලබා දුන්නා. සති 
ශදකක් තුරළත ඒ ටික ගැසග කරනවා.  

  පළාත් සභා පාසල් සඳහා ශර්ඛී  අමාතයාං ශ න් 
බඳවාගනු ලැබූ ම යම පළාත් සභාවට අනුයුක්ත 
කර තති විදුහල්පති ශශ්රේණි ාරින් පුරේපාඩු 
පවතින පාසල් සඳහා අනුයුක්ත කර තත. 

  ගු මන්ත්රීුරමි , විදුහල්පතිවුන් 4,000ක් බඳවා 
ගත්තා. අපි ඒ අ  පළාත් සභාවලට දී තිශබනවා. 
පළාත් සභාවලින් සමහර විදුහල්පතිවුන්, 
විදුහල්පතිවුන් ව ශ න්ම සථ්ානගත කරලා 
නැහැ. ඔුණන් ශවනත් ශවනත් පාසල්වල සහකාර, 
නිශ ෝජය විදුහල්පතිවුන් ව ශ න් ඉන්නවා; 
වැඩ බලන විදුහල්පතිවුන් ශලස ඉන්නවා. 
ජාතික පාසල්වලත් වැඩ බලන විදුහල්පතිව  ු
ඉන්නවා. හැබැයි ඒ හැශමෝම ශශ්රේණි ාරින්. පළාත් 
සභාශේ වැඩ බලන අ ශගන් බහුතර  ඉන්ශන් 
ශශ්රේණි ාරින් ශන වන අ යි. බඳවා ගත් ඒ 
විදුහල්පතිවුන් සථ්ානගත කර නැහැ, 
ශබ ශහ ම ක් පළාත් සභාවල.  

  ගුු ව්ේවවේ පුරප්පාු : 

  අව යතාව අනුව වරින් වර ගැසග නිශේදන නිකුත් 
කර වනුවුන් බඳවා ගැනීමට කටයුුර කරන 
අතර, පුරේපාඩු සඳහා අනුයුක්ත කරනු තත. 

(ය)  අදාළ ශන ශේ.   
 

ගු වරෝහිණී කුොරි විවේරත්න ෙහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) மரொஹினி குைொொி விமஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ගු තමතිුරමනි, (අ) (iv) ප්ර න්ශ න් මා අසා තිශබන්ශන් 

මශේ මැතිවරණ ශක ගසාසශේ තිශබන කලාප ශදක ගැන 
පමණක් ශන ශවයි, මුු  මාතශල් දිසත්්රික්කශේම පවතින වනු 
පුරේපාඩු සංඛයාව පිළිබඳවයි. විශ ේෂශ න්ම ගශල්ශවල ප්රාශද්ය   

ශල්කම් ශක ගසාසශේ වනු පුරේපාඩු වි ාල සංඛයාවක් 
තිශබනවා. ඒවා ශබ ශහ ම දුෂ්කර ප්රශද් . ඒ නිසා මා නැවත 
වතාවක් ඔබුරමාට ඒ පිළිබඳව අව ාරණ  කරමින්, මශේ 

පළමුවන අුරු ප්ර න්  අහනවා.  

ගු තමතිුරමනි, ඔබුරමා අ යාපන අමාතයවර ා ව ශ න් 
පත් ූවාට පු ව ශශ්රේණි ාරි විදුහල්පතිවු පත් කරලා, ඔුණන් 

ස්ථානගත කළා. මා ඒ ගැන ඔබුරමාට ස්ුරතිවන්ත ශවනවා. ඒ 
වාශේම ඒ අ  පත් කරන ුරු වැඩ බලන විදුහල්පතිවු වි ාල 
කාර්  භාර ක් ඉටු කළා. අුණුදු ුරනකටත් වැඩි කාල ක් වැඩ 
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————————— 
*  පු ප්තකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

බලන විදුහල්පතිවු විධි ට ශසේව  කළ අ ත් ඉන්නවා. ඒ නිසා 
ඒ අ  සම්බන් ශ න් අමාතයාං   ගන්නා  ම් ්රි ාමාර්ග ක් 
තිශබනවා නම්, ඒ ගැන දැන ගන්න කැමැතියි. 

 

ගු අිරල විරාේ කාරියව්ම් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
තත්ත ව ශ න්ම ශම් ප්ර න්  පිළිබඳව මා එක පැත්තකින් 

කනගාටු ශවනවා. විදුහල්පතිවු හාරදහසක් බඳවා ගැනීමට අදාළ 
ගැසග නිශේදන  අනුව වැඩ බලන විදුහල්පතිවුන්ටත් ඒ 

විභාග  සඳහා ශපනී ියටින්න පුු වන්කම තිබුණා. එයින් 
ශක ටසක් ඒ විභාග  සඳහා ශපනී ඉඳලා විදුහල්පතිවු ව ශ න් 
පත් ශවලාත් තිශබනවා. ගැසග නිශේදන  අනුව ව ස අුණුදු 

පනහට අඩු වැඩ බලන විදුහල්පතිවුන්ට තමයි ඒ විභාග  සඳහා 
ශපනී ියටින්න පුු වන්කම තිබුශණ්. නමුත් ව ස අුණුදු පනහට 
වැඩි වැඩ බලන විදුහල්පතිවු සඳහාත් ඒ අවසථ්ාව ලබා ශදන්න 

අපි රාජය ශසේවා ශක මිසශමන් ශවනම අනුමැති ක් ඉල්ලා 
තිශබනවා. හැබැයි ඒ වැඩ බලන විදුහල්පති පත්වීම් ශග ඩක් 
ශද් පාලන පත්වීම්. පු  ින  කාල  පුරා වැඩ බලන විදුහල්පතිවු 
වි ාල සංඛයාවක් පත් කරලා තිශබනවා. දැන් අපි ශද් පාලන  

බින්දුවක්වත් සම්බන්  කරගන්ශන් නැුරව විදුහල්පතිවු 
හාරදහසක් බඳවා ගත්තා. ඒ ශග ල්ලන්ශගන් දහසකටත් අඩු 
ගණනක් තමයි විදුහල්පතිවු ව ශ න් විදුහල්වල ස්ථානගත 

කරලා තිශබන්ශන්. ඉසශ්කෝල හම්බ ුණශණ් නැති, එශහම 
නැත්නම් වැඩ බලන විදුහල්පතිවු තමයි ුරන්දහසකට වැඩි 
සංඛයාවක් තවමත් ඉන්ශන්. 

ඒ නිසා,  හ පාලන යණ්ඩුව විධි ට අපි උත්සාහ කරන්න 
ඕනෑ, ශම කක් ශහෝ ප්රමිති ක් අනුව විදුහල්පතිවු පත් කරන්න. 
ඒ අනුව විභාග තිබ්බාම,  වැඩ බලන විදුහල්පතිවුන්ටත් ු දුු කම් 

අනුව ඉල්ලන්න පුු වන්කම තිශබනවා.  

ඔබුරමි  කිේවා වාශේ, උුරර-නැ ශෙනහිර ප්රශද් වල අ ට 
අපි ශවනම වැඩ පිළිශවළක් හදලා තිශබනවා. ඒ අ ට දීමනා පවා 
ශගවන්න අපි කටයුුර කරලා තිශබනවා. අශේ යණ්ඩුව යවාට 

පු ව පළමු ශශ්රේණිශේ විදුහල්පතිවුන්ට ුපි ල් 6,500ක 
දීමනාවකුත් ලබා දුන්නා. ඒ දීමනාව උුර -ුනැ ශෙනහිර වැඩ 
බලන විදුහල්පතිවුන්ට ශදනවා. හැබැයි, ශශ්රේණි ාරින් ියටි දී 

වැඩ බලන විදුහල්පති තනුරු ශදන්න අපට පුු වන්කමක් නැහැ.  
එශහම දීම ු දුු ත් නැහැ. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තවත් ප්ර ්න ක් තිශබනවාද, ගු මන්ත්රීුරමි නි? 

 

ගු වරෝහිණී කුොරි විවේරත්න ෙහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) மரொஹினி குைொொி விமஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ගු කථානා කුරමනි, මශේ ශදවන අුරු ප්ර න්  ශම යි. 

ගු තමතිුරමනි, මාතශල් දිස්ත්රික්ක  ශබ ශහ ම අතිදුෂක්ර 
දිස්ත්රික්ක ක් බව ඔබුරමා දන්නවා. මාතශල් නගර  හැුණු 
ශක ට, අශනක් ිය ුම ප්රශද්   වල්අලි තර්ජන , නා   ෑම් වැනි 

ශබ ශහෝ තර්ජනවලට ලක් වන දුෂක්ර ප්රශද් . අනුරා පුර 
දිස්ත්රික්ක  වැනි දිස්ත්රික්ක දුෂක්ර දිස්ත්රික්ක විධි ට නම් කරලා 
තිශබනවා. ඒවාට සාශේක්ෂව බලනශක ට මාතශල් දිස්ත්රික්ක  

ඊට වඩා දුෂක්රයි. විශ ේෂශ න්ම වි ව්විදයාලවලට බඳවා ගන්නා 
විට සහ පහ වසර ශිෂයත්ව ප්රදාන  කරන ශක ට, අශේ මාතශල් 

දිස්ත්රික්කශේ දුවන්ට වි ාල අසා ාරණ ක් ියද්  ශවනවා. ඒ 

නිසා අශේ දිසත්්රික්ක ත් දුෂක්ර දිස්ත්රික්ක ක් විධි ට නම් කර 
ශදන්න කි ලා අුණුදු ශදකක, ශදකහමාරක කාල ක් තිසශ්සේ මම 
ඔබුරමාශගන් ඉල්ීසමක් කරලා තිශබනවා. ඒ සම්බන් ශ න් 
පවතින වර්තමාන තත්ත්ව  කුමක්ද කි ා මම දැනගන්න 

කැමැතියි. 

 
ගු අිරල විරාේ කාරියව්ම් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු කථානා කුරමනි, පහ වසර ශිෂයත්ව  සඳහා සෑම 

දිස්ත්රික්ක කටම quota එකක් තිශබනවා. ශිෂයත්ව ලබා දීම් කරනු 

ලබන්ශන් ඒ quota එක අනුවයි. ඔබුරමි  කි න කාරණ  ගැන 
මම දැනුවත්ශවලා  තිශබනවා. 

ඔබුරමි  ඉල්ලන්ශන් මාතශල් දිස්ත්රික්ක ට වැඩිපුර 

ප්රමාණ ක් ශදන්න කි ලාද?  

 
ගු වරෝහිණී කුොරි විවේරත්න ෙහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) மரொஹினி குைொொி விமஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

සමහර දිස්ත්රික්ක දුෂක්ර දිස්ත්රික්ක විධි ට නම් කර තිශබනවා. 
ඒ දිස්ත්රික්කවලින් වි ්වවිදයාලවල ට ළමයින් තුරළත් කර 

ගැනීශම්දීත්, පහ වසර ශිෂයත්ව විභාගශේ කඩඉම් ලකුණු 
බැීසශම්දීත්  ම් සා ාරණ ක් ියද්  ශවනවා.  

 
ගු අිරල විරාේ කාරියව්ම් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගු මන්ත්රීුරමි නි, අනිවාර් ශ න් වි ්වවිදයාලවලට තුරළත් 

කර ගැනීශම්දී ඒ සා ාරණ  ඉෂට් ශවනවා. දැනටත් දිසත්්රික් 
පදනම මත ිය  ට ගණනක් තුරළත් කර ගන්නවා. මාතශල් 
දිස්ත්රික්කශ නුත් එශහම තමයි. ශිෂයත්ව විභාගශේදීත් ඒ 

දිස්ත්රික්ක ට quota  එකක් ලැබුණාම, ඒ දිස්ත්රික්ක ට සා ාරණ  
ඉෂ්ට ශවනවා.  

 

ගු වරෝහිණී කුොරි විවේරත්න ෙහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) மரொஹினி குைொொி விமஜரத்ன) 

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

නමුත් ගු තමතිුරමනි, අපට ශප ඩි අසා ාරණ ක්  ුණණා.  
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු තමතිුරමනි, ඒ ගැන ටිකක් අව ාන  ශ  මු කරමු.  

ඊළෙ ප්ර න් , ගු  (නවදය) නලින්ද ජ තිස්ස මැතිුරමා.  

 

ගු නිහසාල් ගලප්පත්ින  ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගු කථානා කුරමනි, මටත් පැහැදිලි කර ගැනීමක් සඳහා 
අවස්ථාව ශදන්න. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද අපට වාද විවාද ශග ඩක් තිශබන නිසා ඒ සඳහා සෑම 
ශදනාශේම සහශ ෝග  ඉල්ලා ියටිනවා. ගු තමතිුරමා පිළිුරු 

ශදන්න කැමැති නම් ප්ර ්න  අහන්න. හදිිය ක් නැත්නම් ඊළෙ 
දින ක අහන්න පුු වන්. ගු තමතිුරමා කැමැතිද? 
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ගු අිරල විරාේ කාරියව්ම් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

අහන්න, කමක් නැහැ. මම පිළිුරු ශදන්න කැමැතියි. 

 

ගු නිහසාල් ගලප්පත්ින  ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගු තමතිුරමනි, විදුහල්පති විභාග  සමත් ුණණු 
විදුහල්පතිවු ඉන්නවා. ඒ විදුහල්පතිවු විදුහලකට පත් කළාට 

පසශ්සේ ඒ අ ට විදුහශල් වැඩ භාර ගන්න ඉඩ ශදන්ශන් නැහැ. ඒ 
පාසල්වල ඉන්න වැඩ බලන විදුහල්පතිවු  ශද් පාලන බලපෑම් 
මත අම්මලා, තාත්තලා සම්බන්  කර ශගන උද්ශ ෝෂණ කරලා  
අුමතින් එන විදුහල්පතිවු එළවනවා. ඊට පසශ්සේ ඒ 

විදුහල්පතිවර ා කලාප අ යාපන අ යක්ෂවර ා හමුශවන්න 
 නවා; පළාත් සභාශේ අ යාපන ශල්කම්ුරමා හමුශවන්න  නවා.  
ඊට පසශ්සේ ඒ අ  කරන්ශන් ශම කක්ද? ඒ විදුහල්පතිවු ඒ 

පාසල්වල වැඩ බලන විදුහල්පතිවු විධි ට දමනවා.  ඒ අ  
විභාග ත් සමත්ශවලා. විභාග  සමත් ුණණාට විදුහල්පතිකම 
ලැශබන්ශන්ත් නැහැ, දීමනාව ලැශබන්ශන්ත් නැහැ. ඒ නිසා ශම් 

සම්බන් ශ න් විශ ේෂශ න් ශස  ලා බලන්න. ශම් ක්රම  
හම්බන්ශත ට දිස්ත්රික්ක  ුරළ ඉතාම නරක විධි ට ්රි ාත්මක 
ශවනවා.  

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැන අව ාන  ශ  මු කරන්න, ගු තමතිුරමනි.  

 

ගු අිරල විරාේ කාරියව්ම් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගු කථානා කුරමනි, ශම් ගැන යණ්ඩුකාරුරමන්ලාත් 
දැනුවත් කරන්නත් කටයුුර කර තිශබනවා. ශම්ක අ යාපන 
පද් ති  ුරළ තිශබන ඉතාම බරපතළ ශේදවාචාක ක්.  

ගු මන්ත්රීුරමා කිේවා වාශේ ''ශසග'' කරලාත් උද්ශ ෝෂණ  
කරවනවා. ඒ වාශේම ගු කථානා කුරමනි, ඒ බඳවාශගන 
තිශබන ශශ්රේණි ාරින්ට අපි මාස ුරනක ශහ ඳ ශන්වාියක පුහුණුවක් 

දීලා තිශබනවා; වැඩිම ලකුණු ලබා ගත් අ ට විශද්  පුහුණුවක් 
දීලා තිශබනවා. අද පාසල් නැති නිසා ඒ දක්ෂ විදුහල්පතිවුන් 
එක එක තැන්වලට පත් කරනවා. මා ඒ ගැන ශස  ා බැුමවාම දැන 

ගන්නට ලැබුණා, කුණුවත්  න්ශන් නැති දුෂක්ර ප්රශද් වල 
පාසල්වලට තමයි ඔුණන්ට පත්වීම් ලබා දීලා තිශබන්ශන් කි ලා. 
අශේ ශර්ඛී  අමාතයාං    ටශත් නම්, ජාතික පාසල්වල ශමශහම 

ශද ක් ශවලා ු මාන ක් උද්ශ ෝෂණ ක් කළත් වැඩ බලන 
විදුහල්පතිවුන් පත් කරන්ශන් නැහැ. දැන් පුුදුශවලා 
තිශබනවා,ශදමුණපි න් ටිකක් එකුර කරලා උද්ශ ෝෂණ  කරලා 
භ  කරලා පත්වීම් කර ගන්න. අපි නම් එශහම පත් කරන්ශන් 

නැහැ. ඒ විධි ට කටයුුර කරන්න  කි ලා පළාත් සභාශවනුත් 
ඉල්ලා ියටිනවා. පළාත් සභාශවනුත් ඒ කටයුත්ත ශවනවා නම් 
ශම ට උත්තර ක් ලැශබනවා. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ප්ර න් අංක 5 -857/'8 - (8), ගු (නවදය) නලින්ද ජ තිසස් 

මහතා. [සභා ගර්භ  ුරළ නැත.] 

ප්ර න් අංක 6 -892/'8 - (8), ගු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා. 
[සභා ගර්භ  ුරළ නැත.] 

ප්ර න් අංක 7 -894/'8 - (8), ගු උද  ප්රභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. [සභා ගර්භ  ුරළ නැත.] 
 
 

පූ්දවතෝට් ම් සුබ්ාධාන කඳවුවර්  ජනතාව: 
නැවත පදිංිකය  

பூந்மதொட்ட நலன்புொி முகொம் ைக்கள்: 

ைீள்குடிமயற்றம்  
PEOPLE IN PUNTHOTTAM WELFARE CAMP: 

RESETTLEMENT 
  215/’8  

8.  ගු ඩේල ප් වද්වාන්දාා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda)  
නැවත පදිංචි කිරීම, පුනුත්ථාපන, උුරු සංවර් න සහ 

හින්දු යගමික කටයුුර අමාතයුරමාශගන් තසූ ප්ර ්න  - (8): 

(අ) (i) පු ින  කාලශේ පැවැති යුදම  තත්ත්ව  
ශහේුරශවන් අවතැන් ූ පුණල් 850ක් අුණුදු 25ක් 
පුරා වුණනි ාව පූන්ශතෝගටම් ු බසා න කඳුණශර් 
වාස  කරන බවත්; 

 (ii) ශමම පුණල් 850 ශනඩුන්ශක්නි, ියන්න අඩම්පන් 
ප්රශද් ශේ නැවත පදිංචි කරන බවට වුණනි ා 
දිසත්්රික් ශල්කම් කාර් ාල  විියන් දැනුම් දී තිබි දී, 
ශමම පුණල් සඳහා  ූ නිවාස ශක ටස ් ශදකකට 
ශබදා ශනඩුන්ශක්නි ියන්න අඩම්පන් ප්රශද් ශේ 
නිවාස 6 ක් සහ පුලි න්කුලම් ප්රශද් ශේ නිවාස 
 2ක් ව ශ න් “ලයිකා ඥානම් පුණයා තන ” 
විියන් ඉදිකරන ලද බවත්; 

 එුරමා දන්ශන්ද? 

(ය) (i) ඉහත සඳහන් නිවාස 850හි එර් ජනතාව නැවත 
පදිංචි වී ියටින්ශන්ද; 

 (ii) එශසේ නම්, ඒ කවර දින ක ියටද; 

   න්න එුරමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ත) ශන  එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ைீள்குடிமயற்றம், புனர்வொழ்வளிப்பு, வடக்கு அபிவிருத்தி 

ைற்றும் இந்துைத அலுவல்கள் அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) கடந்த யுத்த சூழ்நிமல கொரைைொக 

இடம்தபயர்ந்த 150 குடும்பங்கள் 25 

வருடங்களொக வவுனியொ பூந்மதொட்டம் நலன்புொி 

முகொைில் வசித்து வருகின்றன என்பமதயும்; 

 (ii) இந்த 150 குடும்பங்கமள தநடுங்மகைி, சின்ன 

அடம்பன் பிரமதசத்தில் ைீள்குடியைர்த்துவதொக 

வவுனியொ ைொவட்டச் தசயலகம் அறிவித்திருந்த 

நிமலயில், இக்குடும்பங்களுக்கொன வீடுகள் 

இரண்டு பகுதிகளொக பிொிக்கப்பட்டு, 

தநடுங்மகைி சின்ன அடம்பன் பிரமசத்தில் 68 

வீடுகளும் புளியங்குளம் பிரமதசத்தில் 82 

வீடுகளும் “லயிகொ ஞொனம் அறக்தகொமடத் 

தொபனத்தொல்” நிர்ைொைிக்கப்பட்டுள்ளது 

என்பமதயும்;  

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) மைமல குறிப்பிடப்பட்ட 150 வீடுகளில் அந்த 

ைக்கள் ைீள்குடிமயறி உள்ளனரொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனின், அது எத்திகதியிலிருந்து 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ?   

(இ) இன்மறல், ஏன்? 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

asked the Minister of Resettlement, Rehabilitation, 
Northern Development & Hindu Religious Affairs:  

(a) Is he aware that - 

 (i) 150 families displaced due to the previous 
war situation have been living in 
Punthottam Welfare Camp in Vavuniya for 
25 years; and 

 (ii) construction of houses for these families is 
done in two areas as 68 houses in Sinna 
Adampan, Nedunkerni and 82 houses in 
Puliyankulama by “Lyca Gnanam Charity” 
while it has been informed by the District 
Secretary's Division of Vavuniya that these 
150 families would be resettled in Sinna 
Adampan, Nedunkerni? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the said people have been resettled 
in the  said 150 houses; and 

 (ii) if so, since when? 

(c) If not, why? 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානා කුරමනි, නැවත පදිංචි කිරීම, පුනුත්ථාපන, 

උුරු සංවර් න සහ හින්දු යගමික කටයුුර අමාතයුරමා 

ශවනුශවන් මා එම ප්ර න් ට පිළිුරර ශදනවා. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

(ය) (i) ඔේ. 

 (ii) 2017.04.10වන දා පූන්ශතෝගටම් ු බසා න 
ම යසථ්ානශේ ියටි පුණල් 850ක් ශවත ශමම 
නිවාස 850 භාර දී තති අතර ඔුණන් ිය ුමශදනාම 
නැවත පදිංචි කර තත. 

(ත) අදාළ නැත. 

 

ගු ඩේල ප් වද්වාන්දාා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර න් අංක 9 - 309/'8  - (8), ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 

ගු බුද්ධික පිනරණ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගු කථානා කුරමනි, මා එම ප්ර න්  අහනවා. 

 
ගු අජිත් පී. වපවර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගු කථානා කුරමනි, ශමම ප්ර ්න  බුද්ධික පතිරණ 

මන්ත්රීුරමා මීට කලිනුත් ශ  මු කරලා, කලින් සැිය වාරශේ දී  කල් 

ගත් ප්ර න් ක්. ඊළෙ දිනශේ දී ශම් ප්ර න් ට  පිළිුරු ලබා ශදන 

බව ගු තමුරමා ශවනුශවන් මා ප්රකා  කර ියටිනවා. ශමම 
සමාගම පිළිබඳව නි ්චිත ශත රුරු ශස  ා ගැනීශම් දුෂක්රතාවක් 
තිශබනවා. ඒ නිසාම තමයි මශේ උගත් මිත්ර ා දීර් ව ශමම 
ප්ර න්  අහන්ශන්. ගු බුද්ධික පතිරණ මන්ත්රීුරමාට මා 

ස්ුරතිවන්ත වනවා, ශම් ඉතාම වැදගත් ප්ර න්  මුර කිරීම ගැන. 
ශම් ප්ර න් ටත්, ශමම සමාගම පිළිබඳ අශනක් ප්ර ්නවලටත් ඊළෙ 
සති ර්ප  ුරළදී අනිවාර් ශ න්ම  පිළිුරු ලබා ශදන බව ගු 

තමතිුරමා ශවනුශවන් මා ප්රකා  කර ියටිනවා.  ශම් වනශක ට අපි 
ඒ සම්බන් ව ශග ඩක් ශත රුරු ශස  ාශගන තිශබනවා. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහ ඳයි. ගු තමතිුරමා, නව ස්ථාවර නිශ ෝග අනුව 

ප්ර න් කට උත්තර ශදන්න ුරන් වතාවකට වැඩි  කල් ගන්න 
අමාුයි. ඒ නිසා ඔබුරමා ඊළෙ වතාශේ දී පිළිුරු ලබා ශදන්න 
කටයුුර කරන්න. 

 

ගු අජිත් පී. වපවර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගු කථානා කුරමනි,  ඊළෙ වතාශේදී අනිවාර් ශ න්ම 

පිළිුරු ලබා ශදනවා. 

 
ගු බුද්ධික පිනරණ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගු කථානා කුරමනි, මා විවාද කට  නවා ශන ශවයි. අශේ 
රජ  බල ට පත් ුණණු  2085 වකවානුශේ ඉඳලාම ශම් ප්ර න්  

නයා  පත්රශේ තිබුණා. නමුත් ශම් ප්ර ්න ට පිළිුරු ලබා දීම පස ්
හ  වතාවක් කල් ින ා. නව පාර්ලිශම්න්ුර සැිය වාර  යරම්භ 
ුණණාට පු ව නැවත වතාවක් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා.   

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු තමතිුරමාට ඒකට ශහේුරව පැහැදිලි කරලා දුන්නා ශන්. ඒ 
නිසා එුරමාට පිළිුරු ලබා ශදන්න තව අවසථ්ාවක් ලබා ශදන්න. 

 
ගු බුද්ධික පිනරණ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඊශේත් ශම් හා සමානම ප්ර න් ක් ඉදිරිපත් ුණණා. ශපශර්දාත් 
ශම් වාශේ ප්ර ්න ක් ඉදිරිපත් ුණණා. ඒ ප්ර න් ශදකටම උත්තර 

ශදන්න  එුරමා ශම් ගු සභාශේ ියටිශේ නැහැ. නමුත් ගු අනේත් 
 පී. ශපශර්රා තමතිුරමා ශම් ප්ර න්  පිළිබඳව දක්වන උනන්දුව 
ගැන මා එුරමාට ස්ුරතිවන්ත වනවා. ඒ නිසා මා  බලාශප ශර ත්ුර 

වනවා, ඊළෙ වතාවට අමතරව තවත් වතාවක් ශම් ප්ර න් ට 
පිළිුරු ලබා දීමට කල් ගන්න එකක් නැහැයි කි ලා. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු තමතිුරමා ශප ශර න්දුව ඉෂට් කරයි. 
 

ගු අජිත් පී. වපවර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගු කථානා කුරමනි,  මා එශහම ප්ර න් මෙ හරින්ශන් නැහැ. 
හැම දවසකම ප්ර න් අහන තරමට මා කැමැතියි. ප්ර න් අහනවා මදි 
කි ලායි මට හිශතන්ශන්. ඒ නිසා එුරමා අහන වැදගත් ප්ර ්නවලට 
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[ගු ඩේලස් ශද්වානන්දා මහතා] 
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මා ශබ ශහ ම කැමැත්ශතන් උත්තර ශදනවා. ඒ වාශේම එම 

ප්ර න්වලට හරි ට උත්තර ශදන්න ඕනෑ නිසා මට ඒ සඳහා 
කාල ක් අව යයි. ඒ අනුව විදුලිබල හා පුනර්ජනනී  බල ක්ති 
අමාතයුරමා ශවනුශවන් මා  සති ශදකක කාල ක්  ඉල්ලා 
ියටිනවා.  

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබුරමා කි න කාරණ  අපි පිළිගත්තා. 

 
ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

රත්නපුර දි්පත්රික්කවේ වාෙ  ොධාය පා්ල්:  
වි්පතර  

இரத்தினபுொி ைொவட்டத்திலுள்ள தைிழ் 

தைொழிமூலப் பொடசொமலகள்: விபரம் 

TAMIL MEDIUM SCHOOLS IN RATNAPURA DISTRICT: 
DETAILS 

391/’8  

10. ගු ටී. රංජිත් ා ව්ොයි්ා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

 (The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

අ යාපන අමාතයුරමාශගන් තසූ ප්ර ්න  - (8): 

(අ) (i) රත්නපුර දිසත්්රික්කශේ තිශබන ශදමළ මා ය 
පාසල් සංඛයාව ශක පමණද; 

 (ii) එම පාසල් අතරින් ප්රාථමික හා ද්විතීයික පාසල් 
සංඛයාව ශවන් ශවන් ව ශ න් ශක පමණද; 

 (iii) එම පාසල්වලින් ම යම රජ ට අ ත් පාසල් 
සංඛයාව ශක පමණද; 

 (iv) එම පාසල්වල නම් කවශර්ද; 

 (v) ශදමළ මා යශ න් අ යාපන  හදාරන මුු  ශිෂය 
සංඛයාව ශක පමණද; 

  න්න එුරමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ය) රත්නපුර දිසත්්රික්කශේ, 

 (i) 2010 වර්ෂශේ ියට ශම් දක්වා 5 වසර ශිෂයත්ව 
විභාග  සමත් හා අසමත් ශිෂය සංඛයාව ශවන් 
ශවන් ව ශ න් ශක පමණද;  

 (ii) 2080 වර්ෂශේ ියට ශම් දක්වා අ.ශප .ස. (සා.ශපළ) 
සහ අ.ශප .ස. (උ.ශපළ) විභාග  සමත් හා අසමත් 
ශිෂය සංඛයාව ශවන් ශවන් ව ශ න් ශක පමණද; 

 (iii) 2010 වර්ෂශේ ියට ශම් දක්වා ඉංනේශන්ු හා 
නවදය විදයාව හැදෑරීම සඳහා වි ව්විදයාල 
ු දුු කම් ලැබූ ශිෂය සංඛයාව ශක පමණද; 

 (iv) ියංහල මා ය හා ශදමළ මා ය ශිෂය න් අතර 
ඉහත විභාග සමත් සහ අසමත් ශිෂය සංඛයාව 
ප්රති ත ක් ශලස ශක පමණද;  

  න්නත් එුරමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ත) ශන  එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ (i) இரத்தினபுொி ைொவட்டத்தில் உள்ள தைிழ் 

தைொழிமூல பொடசொமலகளின் எண்ைிக்மக 

எவ்வளவு; 

 (ii) மைற்படி பொடசொமலகளில் ஆரம்பநிமல ைற்றும் 

இரண்டொம் நிமல பொடசொமலகளின் 

எண்ைிக்மக தவவ்மவறொக எவ்வளவு; 

 (iii) மைற்படி பொடசொமலகளில் ைத்திய அரசுக்குொிய 

பொடசொமலகளின் எண்ைிக்மக எவ்வளவு; 

 (iv) அந்த பொடசொமலகளின் தபயர்கள் யொமவ; 

 (v) தைிழ் தைொழிமூலம் கல்வி கற்கும் தைொத்த 

ைொைவர்களின் எண்ைிக்மக எவ்வளவு; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இரத்தினபுொி ைொவட்டத்தில்,  

 (i) 2010 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இற்மற வமர 

ஐந்தொம் ஆண்டு புலமைப்பொிசில் பொீட்மசயில் 

சித்தியமடந்த ைற்றும் சித்தியமடயொத 

ைொைவர்களின் எண்ைிக்மக தவவ்மவறொக 

எவ்வளவு; 

 (ii) 2010 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இற்மறவமர 

க.தபொ.த.(சொதொரை தர) ைற்றும் க.தபொ.த (உயர் 

தர) பொீட்மசயில் சித்தியமடந்த ைற்றும் 

சித்தியமடயொத ைொைவர்களின் எண்ைிக்மக 

தவவ்தவறொக எவ்வளவு; 

 (iii) 2010 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இற்மறவமர 

தபொறியியல் ைற்றும் ைருத்துவ துமறயில் 

கற்பதற்கு பல்கமலக்கழகங்களுக்கொன 

தமகமைகமளப் தபற்ற  ைொைவர்களின் 

எண்ைிக்மக எவ்வளவு; 

 (iv) சிங்கள தைொழிமூல ைற்றும் தைிழ் தைொழிமூல 

ைொைவர்களுக்கிமடமய மைற்கொண் 

பொீட்மசகளில் சித்தியமடந்த ைற்றும் 

சித்தியமடயொத ைொைவர்களின் எண்ைிக்மக 

சதவீதைொக எவ்வளவு; 

 என்பமத அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of Tamil medium schools in the  
Ratnapura District; 

 (ii) separately, the number of primary and 
secondary schools out of those schools ; 

 (iii) out of those schools, the number of schools 
that belongs to  the central government; 

 (iv) the names of those schools; and 

 (v) the number of students who study in Tamil 
medium? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) separately, the number of students who 
passed  the  year 5 Scholarship 
Examination and the number of students 
who failed that examination from 2010 up 
to now; 

 (ii) separately, the number of students who 
passed the GCE (O/L) Examination and the 
GCE (A/L) Examination and the number of 
students who  failed those examinations  
from 2010 up to now; 
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 (iii) the number of students who qualified to 
study engineering and medicine in 
universities from 2010 up to now; and 

 (iv) the percentage of the students who passed 
and the percentage of the students who 
failed the examinations in Sinhala and 
Tamil medium? 

(c) If not, why? 
 

ගු අිරල විරාේ කාරියව්ම් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු කථානා කුරමනි, එම ප්ර න් ට පිළිුරු ශමශසේයි. 

(අ) (i) 104කි. 

 (ii) ප්රාථමික පාසල් සංඛයාව  - 42කි. 

  ද්විතීයික පාසල් සංඛයාව - 62කි.   
 (iii) එකකි. 

 (iv) ශජයිලානි මුසල්ිම් ම ය මහා විදයාල . 

 (v) ශිෂය සංඛයාව 53,269කි.  

(ය) (i) තමුණුම 08 බලන්න.  

 (ii) තමුණුම 08 බලන්න.   

 (iii) ශම් සඳහා පිළිුරු වි ව්විදයාල ප්රතිපාදන 
ශක මිෂන් සභාශවන් ලබාගත යුුර බව විභාග 
ශදපාර්තශම්න්ුරශවන් දන්වා තත. 

  ගු මන්ත්රීුරමනි, ශම් ප්ර න්  අහන්න ඕනෑ 
අශපන් ශන ශවයි. උසස ් අ යාපන 
අමාතයාං ශ න් තමයි අහන්න ඕනෑ. 

 (iv) තමුණුම් 02, 03 හා 04 බලන්න. තමුණුම් 

්භාගත* කරමි. 

(ත) අදාළ ශන ශේ. 

 
 
* ්භාවම්්ය ෙත තබන ලා ඇමුුම්: 
   சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட இமைப்பு : 

   Annex tabled: 
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ගු ටී. රංජිත් ා ව්ොයි්ා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගු කථානා කුරමනි, ශමම ප්ර න්  විශ ේෂශ න්ම අ යාපන 
තමතිුරමාට මා ශ  මු කශළේ,  වුරකර ජනතාව වි ාල ප්රමාණ ක් 

ජීවත් වන රත්නපුර දිස්ත්රික්කශේ ශදමළ මා ය සහ ියංහල මා ය 
පාසල් අතර අ යාපනශේ වි ාල විෂමතාවක් තිශබන නිසායි. එම 
විෂමතාව නිසාම 05 ශශ්රේණිශේ ශිෂයත්ව විභාග , අ.ශප .ස. 

(සාමානය ශපළ) විභාග  සහ උසස් ශපළ විභාග  සමත් වන 
ියංහල සහ ශදමළ ශිෂය න් අතර අනුපාත ක් තිශබනවාද කි ලා 
මා දැනගන්නට අව යයි. ඒ වාශේම ගු අ යාපන තමතිුරමාශේ 

අව ාන ට  ශම් කාරණ ත් ශ  මු කරවන්න මා කැමැතියි.  

ගු තමතිුරමනි, මා දන්නා තරමින් 894  ඉඳලා 208  දක්වා 
රත්නපුර දිසත්්රික්කශ න් නවදය විදයාලවලට, ඉංනේශන්ු 
විදයාලවලට කිියදු ශදමළ ශිෂයශ ක් තුරළත් ශවලා නැහැ. ඒ 
නිසාම ියංහල සහ ශදමළ ශිෂය න් අතර අ යාපනශේ වි ාල 
විෂමතාවක් තිශබනවා. ශම් තත්ත්ව  අවම කිරීම සඳහා ඔබුරමා 
අ යාපන තමතිවර ා හැටි ට ගන්නා ූ පි වර කුමක්ද  න්න 
පිළිබඳව සහ කරන ශ ෝජනාව කුමක්ද  න්න පිළිබඳව මා දැනගත 
යුුරව තිශබනවා. 

 

ගු අිරල විරාේ කාරියව්ම් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු මන්ත්රීුරමනි, ශමම  ප්ර ්න  තසීම පිළිබඳව මා තත්ත 

ව ශ න්ම ඔබුරමාට සු්රතිවන්ත වනවා. මට උත්තර ක් ශදන්න 

පුු වන් වන්ශන් ඔබුරමා ශම් ප්ර න් අහපු නිසායි. අශේ රාජය 
අමාතයුරමාත් ශමතැන ඉන්නවා.  

අපි පු ින  දවසව්ල වුරකර  සඳහා 900කට වඩා වැඩි 
පිරිසකට වනු පත්වීම් ලබා දුන්නා. විශ ේෂශ න්ම ු දුු කම් මත, 

වනු වයවසථ්ාව මත බඳවාගත ශන හැකි නිසා, ඔුණන් වනු 
සහා ක න් ව ශ න් බඳවා ගත්තා. ඒ වාශේම වනුවුන් 
3, 00ක් බඳවා ගන්න දැනට අපි සැලු ම් කර තිශබනවා. ඒ අනුව 

ඉදිරි කාල  ුරළ වුරකරශේ පාසල් සඳහා වනුවු 3, 00ක් බඳවා 
ගන්නවා. ඒ වාශේම, "ළෙම පාසල - ශහ ඳම පාසල" වයාපෘති ට 
අමතරව ගු රාජය තමතිුරමාශේ ඉල්ීසම මත වුරකර  සඳහා 

ශවනම පාසල් ඉදි කරන්න දැනට ුපි ල් මිලි න 250ක මුදලක් 
ශවන්කර තිශබනවා. ඊට අමතරව වුරකරශේ තිශබන පාසල් 
දියුණු කරන්න ඊශේ ශපශර්දා අපි කැබිනග පත්රිකාවක් ඉදිරිපත් 

කළා. තත්ත ව ශ න්ම එම පාසල් තිශබන ඉඩම්වල ඉඩ 
මදිකමක් තිශබනවා; වි ාල ශත් වුර වශේ ශද්වල් තිශබනවා. 
වුරකරශේ තිශබන පාසල්වල ඉඩ කඩ මදිකම නිසා අඩුම 
ගණශන් ඒ සෑම පාසලකටම අක්කර 2ක්වත් තිබි  යුුර 

යකාරශ න් සකස ් කිරීම සඳහා ඉඩම්  -යණ්ඩුශේ වුරවලින් 
ශවන්න පුු වන්, ශපෞද්ගලික අං ශේ වුරවලින් ශවන්න පුු වන්- 
ලබා ගැනීමට අපි කැබිනග පත්රිකාවක් ශ  මු කළා. දැන් එම 

කැබිනග පත්රිකාව අනුමත ශවලා ශම් දවසව්ල ඒ ්රි ාවලි ත් 
ියද්  ශවමින්  නවා. එම නිසා "ළෙම පාසල - ශහ ඳම පාසල" 
වයාපෘති   ටශත් වුරකර  ට කවදාවත් නැති විධි ට වනු 

පහු කම්, ඒ වාශේම ප්රතිපාදන, ශග ඩනැන්ලි, විදයාගාර, වැියකිළි 
පහු කම් වැනි ශග ඩක් ශද්වල් දීලා තිශබනවා. ඒ විතරක් 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ශන ශවයි, රාජය තමතිුරමා එම ප්රශද් ශේ ියටින නිසා ඒ සඳහා 
එුරමාශේ විශ ේෂ අව ාන  ශ  මු කර ශම් දිනවල වි ාල වැඩ 
පිළිශවළක් ්රි ාත්මක කරමින් තිශබනවා. පරණ තත්ත්ව  

ශන ශවයි දැන් තිශබන්ශන්.  
 

ගු ටී. රංජිත් ා ව්ොයි්ා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගු කථානා කුරමනි, අුමත් තත්ත්ව , පරණ තත්ත්ව  

ශන ශවයි මම තහුශේ. 894  ඉඳලා ශම් දක්වා ශදමළ ශිෂය න්ට 
කරන සැලකිල්ල පිළිබඳවයි මට දැනගන්න ඕනෑකම තිබුශණ්.  

මශේ ශදවැනි අුරු ප්ර න්  ශම යි. ගු තමතිුරමනි, 
වුරකරශේ දුවන් සඳහා ුපි ල් මිලි න 250ක් ශවන් කළා  
කි ා ඔබුරමා කිේවා. ඒ මුු  ලංකාවටමද, රත්නපුර දිසත්්රික්ක ට 
පමණක්ද? ගු තමතිුරමනි, ඉඩම් සම්බන් ශ න් වුරකරශේ 
කිියම ප්ර ්න ක් නැහැ. ශම කද, ඒ සෑම පාසලක්ම තිශබන්ශන් 
වුර ා වල්වලයි. වුර ා වලින් එම පාසල්වලට ඉඩම් අත් පත් 
කරගන්න පුු වන්. ශම කද, වි ාල ඉඩම් ප්රමාණ ක් තිශබනවා. 

ගු තමතිුරමනි, මශේ ඊළෙ ප්ර න්  හැටි ට මම ඔබුරමාට 
ශ  මු කරන්ශන් ශම් කාරණ යි. ගු තමතිුරමනි, මම ඔබුරමා 
සමෙ විවාද කට එනවා ශන ශවයි. මම ශ ෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ශන්. දැන් තිශබන ශමම විෂමතාව ඉවත් කිරීම කළ යුුරයි. 
ශදමළ මා ය පාසල්වල විදයාගාර පහු කම් ඉතාම අල්පයි. 
රත්නපුර දිස්ත්රික්කශේ එකම ශදමළ දුවකුටවත් විදයා අං ශ න් 
අශප ස උසස් ශපළ හැදෑරීම සඳහා රත්නපුර දිසත්්රික්කශේ පාසල් 
නැහැ. ඒ අ ට හැටන් ශහෝ නුවරඑළි  වැනි ප්රශද් වලට  න්න 
ශවනවා. නුවරඑළි  දිස්ත්රික්ක  තීරණ ක් අරශගන තිශබනවා, 
අ යාපන  සඳහා එම දිස්ත්රික්කශ න් පිට අ  තුරළත් කර 
ගන්ශන් නැහැ කි ලා. එම නිසා ශම් තත්ත්ව  වහාම ශවනස ්
ශන කශළ ත්, රත්නපුර දිස්ත්රික්කශේ ශදමළ දුවකුට කිියම 
දවසක නවදයවරශ ක්, ඉංනේශන්ුවරශ ක් ශවන්න හම්බ 
ශවන්ශන් නැහැ. ඒ තත්ත්ව  තහිරිලා තිශබනවා. එම නිසා දැනට 
ශවන් කර තිශබන ුපි ල් මිලි න 250ක මුදල ප්රමාණවත් 
ශවන්ශන් නැහැ කි ා මම ඔබුරමාට නැවතත් කි නවා. 

ඒ නිසා වහාම විදයාගාර පහු කම් වැනි ශද්වල් වැඩි කරන 
ශලසත්, ශදමළ මා ය දුවන් ශක ශරහි ඔබුරමාශේ අව ාන  
ශ  මු කර, 2089 අ  වැශ න් ශහෝ ඒ අව ය කටයුුර කර විදයා 
අ යාපන  ඉහළ නැංවීමට කටයුුර කරන්න කි ාත් මා ඉල්ලා 
ියටිනවා. එශසේ කරනවාද කි ාත් මම ඔබුරමාශගන් අහනවා.  

 

ගු අිරල විරාේ කාරියව්ම් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු කථානා කුරමනි, ඒකත් එුරමා මට එවපු උඩ පන්දුවක්. 

අනික, මම උත්තර ශදන්න ඕනෑ වර්තමාන ට අනුවයි. ගු 
මන්ත්රීුරමනි ඔබුරමා කිේශේ අතීතශේ තිබුණු තත්ත්ව ක් ගැනයි. 

වර්තමානශේ අපි ඒ පහු කම් දීලා තිශබනවා. ඒවාශේ ප්රතිලල 
ලැශබන්න, ළමයින් වි ව්විදයාලවලට  න්න ටික කාල ක්  ාවි. 
ඊළෙට, මා කලින් සඳහන් කළ ුපි ල් මිලි න 250ට අමතරව, 

ඉන්දි ානු රජශේ ය ාර ව ශ නුත් ුපි ල් මිලි න 300ක් අපට 
ලැබී තිශබනවා. ඒ ුපි ල් මිලි න 300න් රත්නපුර දිස්ත්රික්කශේ 
පාසල් 3ක් හදන්න සල්ලි ශවන් කරලා දැන් ඒ වැඩ පිළිශවළ 

කරශගන  නවා. ඔබුරමා මශේ අමාතයාං  ට යශව ත්, 
නිල ාරින් සමෙ එකුර ශවලා  රාජය අමාතයුරමාටත්, මටත් ඒ 
වැඩ පිළිශවළ ගැන පැහැදිලි කරන්න පුු වන්.  

ඊළෙට, විදයාගාර පිළිබඳවත් ඔබුරමා තහුවා. ඔබුරමා ඒ ගැන 
තසීම පිළිබඳව මා ශබ ශහ ම සුරටට පත් ශවනවා. ශම් රශග 
පාසල් 80,000ක් තිශබනවා. ඒ 80,000 අතර, විදයාගාර පහු කම් 

නැති පාසල් 3,000ක් තිශබනවා. "ළෙම පාසල - ශහ ඳම පාසල" 
ජාතික වැඩසටහන  ටශත් අපි ඒ පාසල් ුරන්දහශසන් ශක ටසක 
විදයාගාර හැදුවා. අනික් ිය ල්ලටම අපි ජංගම විදයාගාර දීලා 
තිශබනවා. ඔබුරමා ඔ  කි න පාසලටත් මාස කිහිප කට 
ඉසශ්සල්ලා ජංගම විදයාගාර පහු කම් ලබා දීලා තිශබනවා. 
ඔබුරමා ඒ ගැන ශප ඩ්ඩක් ශස  ා බලන්න. මාස කිහිප කට 
ඉසශ්සල්ලායි අපි ලබා දුන්ශන්. අපි ජංගම විදයාගාර 3,000ක් 
ලබාදී තිශබනවා. ඔබුරමා අමාතයාං  ට එන්න. අපට පුු වන්කම 
තිශබනවා, ඒ  පිළිබඳව කුණු ශපන්වා ශදන්න.  

 

ගිරිහසඬු ්ෑය පූජා භූමිය  අයත් ඉඩම් : ෙැනුම් 

ක යුුර 
கிொிஹண்டுமசய புனித ஸ்தலத்துக்குொிய கொைிகள்: 

அளமவ தசய்தல் 
LANDS BELONGING TO GIRIHANDU SEYA SACRED AREA: 

SURVEYING 
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11. ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න ෙහසතා 
 (ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

 (The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ඉඩම් සහ පාර්ලිශම්න්ුර ප්රතිසංසක්රණ අමාතයුරමාශගන් තසූ 
ප්ර න්  - (8): 

(අ) (i) ත්රිකුණාමල  දිසත්්රික්කශේ, තිරි ා  ප්රශද් ශේ 
පිහිටි ිනරිහඬු සෑ  පූජා භූමි ට අ ත් ඉඩම් මැන 
අවසන් කර තිශබ්ද; 

 (ii) එශසේ නම්, මැන හඳුනාගත් භූමි  මත සලකුණු 
ශ දීම ියදුකර  තිශබ්ද; 

 (iii) මැනීම් මන්න් හඳුනාශගන තති පූජා භූමි ට 
අ ත්වන ඉඩම් ප්රමාණ  ශක පමණද; 

 (iv) අදාළ පිඹුුපත් බුද්  ාසන අමාතයාං  ට 
ලබාදීම ප්රමාද වීමට ශහේුර කවශර්ද; 

  න්න එුරමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ය) ශන එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கொைி ைற்றும் பொரொளுைன்ற ைறுசீரமைப்பு அமைச்சமரக் 

மகட்ட வினொ: 

( அ  (i) திருமகொைைமல ைொவட்டத்தில் திொியொய 

பிரமதசத்தில் அமைந்துள்ள கிொிஹண்டுமசய 

புனித ஸ்தலத்துக்குொிய கொைிகள் நில அளமவ 

தசய்யப்பட்டு பூர்த்திதசய்யப்பட்டுள்ளதொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அளமவதசய்யப்பட்டு இனங்கொைப் 

பட்டுள்ள நிலத்தின் ைீது அமடயொளம் 

இடப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iii) அளமவதசய்யப்பட்டதன் மூலம் இனங்கொைப் 

பட்டுள்ள புனித ஸ்தலத்திற்குொிய கொைியின் 

அளவு எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 (iv) குறிப்பிட்ட வமரப்படங்கமள புத்த சொசன 

அமைச்சுக்கு வழங்குவதில் தொைதம் ஏற்படக் 

கொரைம் என்னதவன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Lands and Parliamentary 

Reforms: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether surveying the lands that are coming 
under the Girihandu Seya sacred site in 
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Thiriyaya of Trincomalee District has been  
concluded; 

 (ii) if so, whether  survey marks  have been 
placed on the surveyed land; 

 (iii) the extent of land that is coming under the 
sacred site; and 

 (iv) the reasons led for the delay in handing over 
respective plans to the Ministry of 
Buddhasasana? 

(b) If not, why? 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානා කුරමනි, එම ප්ර න් ට පිළිුරර ශමශසේයි. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) ශහක්ශට ාර 8242.2204 (අක්කර 3069 රූඩ් 2 
පර්චාස ්85)කි.   

 (iv) ශමම පිඹුුපත් සකස ්කිරීම කර තත්ශත් ප්රාශද්ය   
ශල්කම්වර ාශේ ඉල්ීසම මත පූජා භුමි ක් ශලස 
ප්රකා  ට පත් කිරීම සඳහා ශේ. එම භූමි  පූජා 
භූමි ක් ශලස ප්රකා  ට පත් කරන අවසථ්ාශේදී 
ශමම පිඹුුපත් ලබාදීමට අප විියන් කටයුුර කරනු 
තත.    

(ය)  අදාළ ශන ශේ.  
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, අුරු ප්ර ්න අහන්න තිශබනවාද? 
 

ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

නැහැ, ගු කථානා කුරමනි. 
 

 පානීය ජල ්ැපයුෙ : ත්රිකුණාෙලය දි්පත්රික්කය   
குடிநீர் வழங்கல்: திருமகொைைமல ைொவட்டம் 

SUPPLY OF DRINKING WATER: TRINCOMALEE DISTRICT 
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12.  ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උායශ්ා්දත ගුණව ේ්කර ෙහසතා 

  (ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைமசகர) 

  (The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
  නගර සැලු ම් හා ජල සම්පාදන අමාතයුරමාශගන් තසූ 

ප්ර න්  - (8): 

(අ) (i) 1983 වර්ෂ  වනවිට ත්රිකුණාමල  දිසත්්රික්ක  ුරළ 
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල  
මන්න් පිරිියදු පානී  ජල  සප නු ලැබ තිබූ නිවාස 
සංඛයාව ශක පමණද; 

 (ii) ශම් වනවිට පිරිියදු පානී  ජල  සප නු ලබන 
නිවාස සංඛයාව ශක පමණද; 

 (iii) 1983 වර්ෂශ න් පු ව යුදම  තත්ත්ව  නිමවන 
ුරු පානී  ජල  ලබාදීම ශවනුශවන් එක් එක්  
වර්ෂ  සඳහා රජ  විියන් ශවන් කරන ලද මුු  
මුදල ශක පමණද; 

 (iv) යුදම  තත්ත්ව  නිම වීශමන් පු  2085 වර්ෂ  
වනශතක් පානී  ජල  ලබාදීශම් වයාපෘති 
ශවනුශවන් රජ  ශවන් කරන ලද මුු  මුදල එක් 
එක් වර්ෂ  අනුව ශවන් ශවන් ව ශ න් 
ශක පමණද; 

 (v) ඉහත ිය ල්ශලහිම ප්රගති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ශන්ද;  

  න්න එුරමා ශමම සභාව ට දන්වන්ශන්ද? 

(ය) ශන එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நகரத் திட்டைிடல் ைற்றும் நீர்வழங்கல் அமைச்சமரக் 

மகட்ட வினொ: 
(அ) (i )  1983 ஆம் ஆண்டளவில் திருமகொைைமல 

ைொவட்டத்தில் மதசிய நீர் வழங்கல் ைற்றும் 

வடிகொலமைப்புச் சமபயினொல் 

சுத்திகொிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கப்பட்டிருந்த 

வீடுகளின் எண்ைிக்மக யொது; 

 (ii) இன்றளவில் சுத்திகொிக்கப்பட்ட குடிநீர் 

வழங்கப்படுகின்ற வீடுகளின் எண்ைிக்மக 

யொது; 

 (iii )  1983 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் யுத்த நிமலமை 

முடிவமடயும் வமர குடிநீர் வழங்குவதற்கொக 

ஒவ்மவொர் ஆண்டிற்கும் அரசொங்கம் ஒதுக்கிய 

தைொத்தப் பைத்ததொமக யொது; 

 (iv )  யுத்த நிமலமை முடிவமடந்த பின்னர் 2015 ஆம் 

ஆண்டு வமர குடிநீர் வழங்கல் கருத்திட்டங் 

களுக்கொக அரசொங்கம் ஒதுக்கிய தைொத்த 

பைத்ததொமக ஆண்டு வொொியொக தனித்தனியொக 

எவ்வளவு; 

 (v )  மைற்படி அமனத்தினதும் முன்மனற்ற 

அறிக்மகமயச் சைர்ப்பிப்பொரொ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked  the Minister of City Planning and Water 
Supply: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) how many households within the 
Trincomalee District had been connected to 
the supply of clean drinking water by the 
National Water Supply and Drainage Board 
by 1983; 

 (ii) how many households are supplied with 
clean drinking water at present; 

 (iii) what amount was allocated by the 
Government in each year for the supply of 
drinking water until the end of the war 
situation after 1983; 

 (iv) what amounts had been allocated by the 
Government for projects implemented for 
the supply drinking water, separately in 
respect of each of the years following the 
war situation up until the year 2015; and 

 (v) whether he will table a progress report on 
all above? 

(b) If not, why?  
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානා කුරමනි, නගර සැලු ම් හා ජල සම්පාදන 

අමාතය ුරමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්න ට පිළිුරර ශදනවා. 

(අ)  (i)   1983 වර්ෂශේ නිවාස ජල සම්බන් න ලබා දී 
ශන තිබුණු අතර, ජල සම්බන් න ලබා දීම 
යරම්භ කර තත්ශත් 89 4 වර්ෂශේදී . 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

 (ii)  ශම් වන විට පිරිියදු පානී  ජල  ලබා දී තති නිවාස 
සංඛයාව: 66,359 (208  මාර්ුර මස අවසන් වන 
විට) 

 (iii)     

 
 

එකුරව:  මිලි න  ,020 

 (iv)  
 

 

එකුරව : මිලි න  ,572   

 
 
 
 

 (v) 

173 174 

කාල 

සීමාව 
වයාපෘති  

මූලය 

ය ාර 
ප්රගති  

වැ  ූ මුදල 

(ු. මිලි න) 

1980-
1984 

ත්රිකුණාමල  ජල 

සම්පාදන වයාපෘති  

France සම්පූර්ණ කර තත 520 

2005-
2013 

විසල් ත්රිකුණාමල  

ජල සම්පාදන 

වයාපෘති  

AFD සම්පූර්ණ කර තත 4,000 

2007-
2014 

මුතූර් ජල සම්පාදන 

වයාපෘති  

ADB සම්පූර්ණ කර තත 3,500 

කාල 

සීමාව 
වයාපෘති  

මූලය 

ය ාර 
ප්රගති  

වැ  ූ මුදල 

(ු.මිලි න) 

2005-

2013 

විසල් ත්රිකුණාමල  

ජල සම්පාදන 

වයාපෘති  

AFD සම්පූර්ණ කර තත 4,000 

2007-

2014 

මුතූර් ජල සම්පාදන 

වයාපෘති  

ADB සම්පූර්ණ කර තත 3,500 

2011-

2015 

ඊච්චාලම්පත්ුර ජල 

සම්පාදන වයාපෘති  

ADB 
(Care 
Project) 

සම්පූර්ණ කර තත 1,072 

[ගු ග න්ත කුණාතිලක මහතා] 

(ය)  අදාළ ශන ශේ.  
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ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උායශ්ා්දත ගුණව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගු කථානා කුරමනි, ඊශේ දිනශේදීත් මීට සමාන්තර 

ප්ර න් ක් මම අසන අවස්ථාශේදී නගර සැලු ම් හා ජල සම්පාදන 
අමාතයුරමාශගන් ශම් සම්බන් ව විමසීමක් කළා. 89 3ට ශපර 

ත්රිකුණාමල  දිස්ත්රික්කශේ එල්ටීටීඊ ත්රස්තවාදී යුද්   යරම්භ 
වීමට කලින් පිරිියදු පානී  ජල වයාපෘති කිියවක් ශන තිබුණු බවයි 
ඔබුරමා දුන් පිළිුරශර් තති වාර්තාශේ සටහන් වන්ශන්. ඔ  

සමස්ත වාර්තාව අනුව ශම් ශම ශහ ත වන විට ත්රිකුණාමල  
දිස්ත්රික්කශේ නි ච්ිත ශලසම පානී  ජල  ලැබී තිශබන පුණල් 
සංඛයාශේ එකුරව ඔබුරමාට කි න්න පුු වන්ද? ඒ වාශේම, 
ත්රිකුණාමල  දිස්ත්රික්කශේ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 

මණ්ඩලශ න්  තවමත් යවරණ  ශන වී තිශබන පුණල් සංඛයාව 
දැක්ශවන වාර්තාවක් ඔබුරමා ළෙ තිශබන ඔ  ශල්ඛනවල 
තිශබනවාද?  

තවත් කුණක් ගු අමාතයුරමාට මා ශ  මු කරන්න ඕනෑ. 
ලංකාශේ වි ළි කලාපී  දිස්ත්රික්කවල වි ාල දුෂ්කරතාවක්, 
ගැටුමවක් තිශබනවා. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිුරමාශේ කාලශේදීත්, ජනාධිපති ශල්කම් කාර් ාල  හරහාම 
පිරිියදු පානී  ජල  ලබාදීම ශවනුශවන් ඈත දුෂ්කර දිස්ත්රික්කවල 
තිශබන පාසල්වල -විශ ේෂශ න්ම වි ළි කලාපශේ දිස්ත්රික්කවල 

වකුගඩු ශරෝග වයාේත වන නිසා- ජල පිරිපහදු ඒකක නිර්මාණ  
කිරීශම් වැඩ පිළිශවළක් යරම්භ කළා.   

තමුන්නාන්ශසේලා ඒ කාර්   කරන්න දැන් නැවත වරක් 
පි වර අරශගන තිශබනවා. මට දැනගන්න ඕනෑ, ත්රිකුණාමල  

දිස්ත්රික්කශේ එශසේ යවරණ  ුණණු ප්රශද් වල තති පාසල්වල 
එවැනි පිරිපහදු ඒකක ශක යි තරම් සංඛයාවක් හැදුවාද කි න 
එකයි. ඒ පිළිබඳ සංඛයා ශල්ඛන දත්ත සහිත වාර්තාවකුත් 

ඔබුරමාට ශම් පාර්ලිශම්න්ුරවට ඉදිරිපත් කළ හැකිද?  
 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු මන්ත්රීුරමනි, සංඛයා ශල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්න පුු වන්. 

නමුත් ඔබුරමා දැනට අහපු ප්ර න් ට විතරයි උත්තර තිශබන්ශන්. 
දැනටත් ත්රිකුණාමල  දිස්ත්රික්කශේ කන්තශල්, අේශබෝපුර ජල 
සම්පාදන වයාපෘතිශේ පළමුවැනි හා ශදවැනි අදි ර ්රි ාත්මක 

ශවනවා. ඒ සඳහා ුපි ල් මිලි න 800ක මුදලක් වැ  කරනවා. 
කන්තශල් එම ශක ටශසේ ප්රතිලාීනන්  8,200ක් ඉන්නවා. ඒ වාශේම 
ශසේු නුවර - නීලශප ල ජල සම්පාදන වයාපෘති ත් දැන් 

්රි ාත්මක ශවනවා. ඒ සඳහා ුපි ල් මිලි න 500ක මුදලක් වැ  
කරනවා. ඒශකන් ප්රතිලාීනන් 84,000ක් ප්රතිලාභ ලබනවා. ඒ 
වාශේම වාන්තල ජල සම්පාදන වයාපෘති  දීර්  කිරීමත් දැන් 

්රි ාත්මක ශවනවා. ඒ සඳහා ුපි ල් මිලි න  0 .5ක් ශවන් කර 
තිශබනවා. ඒශකන් කන්තශල් හා කින්නි ා ශක ටශසේ ප්රතිලාීනන් 
3,500ක්  ප්රතිලාභ ලබන්න නි මිතව තිශබනවා. අනික් ප්ර න් 
අමාතයුරමාට ශ  මු කරලා ඒ පිළිුරු අපි ඔබුරමාට ලැශබන්න 

සලසව්න්නම්.  
 

 
 

 

ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උායශ්ා්දත ගුණව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගු තමතිුරමනි, 89 3න් පු ව තවමත් පානී  ජල  

ශන ලැබුණු පුණල් ශක පමණ සංඛයාවක් ඉන්නවාද කි ා 
ඔබුරමාට කි න්න පුු වන්ද? 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ සංඛයාව පිළිබඳව ඔබුරමා කලින් අහලා ශන තිබුණු නිසා, 

ශම්ශක් ඒකට උත්තර ක් නැහැ. ඒ ගැන අහලා අපි ඔබුරමාට 
පිළිුරරක් ලබාශදන්නම්. 

 

 
ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උායශ්ා්දත ගුණව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔබුරමා හිතලා උත්තර ක් ශදන්න, බලන්න. 
 

 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

හිතලා කි න්න බැහැ ශන්. අහලා කි න්නම්. මම ඒ ප්ර න්  
ශ  මු කරන්නම්. 

 
 

 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ප්ර න් අංක 83 -422/'8 - (8), ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා - 

[සභා ගර්භ  ුරළ නැත.] 

ප්ර න් අංක 84 -43 /'8 - (8), ගු ජ න්ත සමරවීර මහතා - 
[සභා ගර්භ  ුරළ නැත.] 

ප්ර න් අංක 85 -472/'8 - (8), ගු චාමින්ද විශේියරි මහතා. 
 
 
 

ගු චාමි්දා වි වේසිරි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගු කථානා කුරමනි, මා එම ප්ර න්  අහනවා.  
 
 
 

 
 

ගු ශ්රියානි විවේවික්රෙ ෙහසත්මිය (ප ාත් ්භා  ප ාත් 
පාලන ්හස ක්රීඩා රාජය අොතයුරමිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ஸ்ரீயொைி விமஜவிக்கிரை - ைொகொை 

சமபகள், உள்ளூரொட்சி ைற்றும் விமளயொட்டுத்துமற 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama - State Minister of 
Provincial Councils and Local Government and Sports) 

ගු කථානා කුරමනි, පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ ක්රීඩා 
අමාතයුරමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්න ට පිළිුරු දීම සඳහා 

මාස ක කාල ක් ඉල්ලා ියටිනවා.  

 
  

ගු චාමි්දා වි වේසිරි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගු කථානා කුරමනි, ඔබුරමා දන්නවා තති දීර්  කාල ක් 
තිස්ශසේ මම ශම් ප්ර න්  ශ  මු කළ බව. තත්තටම ශම් ප්ර න්  
ශකශරහි ඔබුරමාශේ විශ ේෂ අව ාන  ශ  මු කළ යුුර වනවා. 
ශම කද, ශම  විශ ේෂ විමර් න වාර්තාවක්. ශම් වාර්තාව 

විගණකාධිපති ශදපාර්තශම්න්ුරශවන් සෑම ශකශනකුටම ඉදිරිපත් 
කර තිශබනවා. එ  මා ළෙත් තිශබනවා. මම කි න්ශන්, විශ ේෂ 
විමර් න වාර්තාව කි වන්න කි ලා විතරයි.  

175 176 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගු රාජය අමාතයුරමි නි, පුු වන් තරම් ඉක්මනින් එ  ලබා 

ශදන්න. අපි ප්ර ්න කට ුරන් වතාවකට වඩා කල් ගන්න ශදන්ශන් 
නැහැ.  

 
 

 

ගු ශ්රියානි විවේවික්රෙ ෙහසත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ஸ்ரீயொைி விமஜவிக்கிரை) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගු කථානා කුරමනි, ඒ සඳහා කාල ක් ලබා ශදන්න. 

ප්ර න් ට පිළිුරර ලැබිලා නැති නිසා උත්තර ලබාශදන්න විධි ක් 
නැහැ.  

 

 

 
 

ගු චාමි්දා වි වේසිරි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
උත්තර ලබාශදන්න ශන හැකි ශහේුරව කි න්න, ගු රාජය 

අමාතයුරමි නි. ඔබුරමි  ඊශේ කිේවා, ජනාධිපතිවර ාට වඩා 
ඉහළ බල ක් තිශබන මහ තමතිවරශ ක් තමයි ඉන්ශන් කි ලා. 
ශම්ක තත්තටම ෆයිල්ගත ුණණු එකක් ශවන්න තති. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, අපි නව රාජය අමාතයුරමි ට අවස්ථාවක් 
ලබාශදමු. 
 
 

ගු චාමි්දා වි වේසිරි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගු කථානා කුරමනි, ෆයිල්ගත ුණණු  නිසා තමයි කි න්න 
බැරි ශවන්ශන්. ශම කද, ශම්ක වි ාල ශහ රකමක්.  
 

ගු ශ්රියානි විවේවික්රෙ ෙහසත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ஸ்ரீயொைி விமஜவிக்கிரை) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ගු මන්ත්රීුරමනී, මට ශත රුරු ලැබී තිශබනවා නම් විතරයි 
උත්තර ශදන්න පුු වන් වන්ශන්. මට ශම් ශවනශක ට උත්තර 
ලැබී නැහැ. ඒ සඳහා කාල  ලබා ශදන්න. අපි උත්තර ලබා 

ශදන්නම්. 
 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊළෙ අවස්ථාශේදී පිළිුරු ඉදිරිපත් කරන්න, ගු රාජය 

තමතිුරමි නි. 
 
 

ගු ශ්රියානි විවේවික්රෙ ෙහසත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ஸ்ரீயொைி விமஜவிக்கிரை) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ශහ ඳයි, ගු කථානා කුරමනි.  
 
  

ගු අනුර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

 

නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු අනුර දිසානා ක මන්ත්රීුරමා. 

ගු අනුර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු කථානා කුරමනි, ශම් ප්ර ්නශ න් අසා තිශබන්ශන්, 
"ශමම සභාවට එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්ශන් ද?" කි ලයි. 
අමාතයාං  ක නිල ාරින් ඉන්නවා. රාජය තමතිුරමි  විධි ට 

ඔබුරමි  ඉන්නවා. විෂ  භාර තමතිවරශ ක් ඉන්නවා. ය තන 
ශග ඩක් තිශබනවා. අුණුදු ගණනාවක් ිනහිල්ලත් 
පාර්ලිශම්න්ුරවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි නම්, ඒ 

අමාතය ුරරශ න් තති වැශඩ් ශම කක්ද? ඉල්ලා තිශබන්ශන් 
වාර්තාවක් විතරයි.  

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු රාජය තමතිුරමි  ඒ සම්බන් ශ න් අව ාන  ශ  මු 
කරන්න. 

 
ගු ශ්රියානි විවේවික්රෙ ෙහසත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ஸ்ரீயொைி விமஜவிக்கிரை) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ගු කථානා කුරමනි, එම වාර්තාව ඉදිරි කාලශේදී සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන්න මම කටයුුර කරන්නම්. 

 
ගු චාමි්දා වි වේසිරි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගු කථානා කුරමනි, ඔබුරමා විශ ේෂ විමර් න ක්  වනවා. 

විශ ේෂ විමර් න වාර්තාව ඔබුරමාටත් ලැබිලා තති. 
මන්ත්රීවරශ ක් හැටි ට ඒ වාර්තාව මටත් ලැබිලා තිශබනවා.  

 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ කමිටුවට ලැබිලා තති. ගු රාජය තමතිුරමි  ශප ශර න්දු 
ුණණා ශන්, ලබන වාරශේදී ඒ වාර්තාව ගු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්නම් කි ලා.  

 
 

ගු ශ්රියානි විවේවික්රෙ ෙහසත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ஸ்ரீயொைி விமஜவிக்கிரை) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ගු කථානා කුරමනි, එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න මම 

කාල  ඉල්ලා ියටි ා. තව එක වරක් අපට අවස්ථාව ලබා ශදන්න. 
 
 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු චාමින්ද විශේියරි මන්ත්රීුරමනි, අපි ඒ අවස්ථාව රාජය 
අමාතයුරමි ට ලබා ශදමු. 

 

 

 
 

 

 

ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 
 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදවන වට . 

ප්ර න් අංක 3 - 36/'8  - (8), ගු බන්දුල වනණවර් න 
මැතිුරමා. 
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ගු (ආචාාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගු කථානා කුරමනි, ගු තමතිුරමා ඉන්න නිසා මම ඒ 
ප්ර න්  අසනවා.  

 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු තමතිුරමා පිළිුරර සභාගත කරනවා ද? 
 

 

 

ගු (ආචාාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගු කථානා කුරමනි, තමතිුරමා ඒ ප්ර ්න ට පිළිුරරක් 

දුන්ශන ත් ශහ ඳයි. 
 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, සාමානයශ න් ශදවන වටශේදී පිළිුරර 
ශදන්ශන් නැහැ. ගු තමතිුරමාට ඒ පිළිුරර සභාගත කරන්න 

පුු වන්. 

 

කුුඳු  පර්වේෂණ ්ඳහසා වව්ද ක  මුාල :  වැය 
වි්පතරය 

கறுவொ ஆரொய்ச்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட  நிதி: 

தசலவின விபரம் 
MONEY ALLOCATED FOR RESEARCH ON CINNAMON: 

EXPENDITURE RECORD 

 

 36/’8  
3. ගු (ආචාාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

සමාජ ු බසා න හා ප්රාථමික කර්මාන්ත අමාතයුරමාශගන් 
තසූ ප්ර න්  - (8): 

(අ) (i) 2086 අ  වැශ හි අංක 869 ශ ෝජනාවට අනුව, 
කුුඳු හා ඒ යශ්රිත පර්ශේෂණ සඳහා ශවන් කරන 

ලද ුපි ල් මිලි න 5ක ප්රතිපාදන  වැ  කළ 
යකාර  පිළිබඳ වැ  විසත්ර ක් ඉදිරිපත් 
කරන්ශන්ද; 

 (ii) උක්ත අ  වැ  ශ ෝජනාවට අනුව, 2086 වර්ෂ  
ුරළදී රාජය මූලය ප්රතිපාදන භාවිත කර ියදු කරන 

ලද පර්ශේෂණ සංඛයාව, එම පර්ශේෂණ ියදු කළ 
පර්ශේෂක න්ශේ නම් සහ ඒවාශේ කාර්  සා න 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ශන්ද; 

 (iii) කුු බඩු (ගම්මිරිස,් කරාබු නැටි සහ සාදික්කා) 
අපන න සඳහා ූ ශසස ් බදු ඉවත් කිරීම 
ශහේුරශවන් 2086 වර්ෂශේදී ශසස ් බදු යදා ම් 

අහිමිවීශම් ප්රමාණ  ශක පමණද; 

  න්න එුරමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ය) ශන එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சமூக நலன்புொி ைற்றும் ஆரம்பக் மகத்ததொழில் 

அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ: 

( அ) (i) 2016 வரவு தசலவு திட்டத்தின் 169 ஆம் இலக்க 

முன்தைொழிவின் பிரகொரம், கறுவொ ைற்றும் அது 

சொர்ந்த ஆரொய்ச்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரூபொ 5 

ைில்லியன் நிதி ஏற்பொடு தசலவிடப்பட்ட விதம் 

பற்றிய தசலவின விபரதைொன்மற 

சைர்ப்பிப்பொரொ என்பமதயும்; 

 (ii) மைற்படி வரவு தசலவுத்திட்ட முன்தைொழிவின் 

பிரகொரம், 2016 ஆண்டில் அரசொங்க நிதி 

ஏற்பொட்மட பயன்படுத்தி மைற்தகொள்ளப்பட்ட 

ஆரொய்ச்சிகளின் எண்ைிக்மக, மைற்படி 

ஆரொய்ச்சிகமள மைற்தகொண்ட 

ஆரொய்ச்சியொளர்களின் தபயர்கள் ைற்றும் 

இவற்றின் தபறுமபறுகள் பற்றிய அறிக்மகமய 

சைர்ப்பிப்பொரொ என்பமதயும்; 

 (iii) வொசமனத் திரவியங்கள் (ைிளகு, கரொம்பு ைற்றும் 

சொதிக்கொய்) ஏற்றுைதிக்கொன தசஸ் வொி 

நீக்கப்பட்டமையொல் 2016 ஆம் ஆண்டில் 

ஏற்பட்ட தசஸ் வொி வருைொன இழப்பின் அளவு 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Social Welfare and Primary 

Industries: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) in terms of the Proposal No. 169 of the 
Budget 2016, whether an expenditure 
record will be submitted regarding  the 
manner in which Rs. 5 million allocated for 
the researches on cinnamon and related 
researches, was spent; 

 (ii) the number of researches performed with 
State financial allocations in 2016, of the 
names of the researchers who conducted  
aforesaid researches and a performance 
report on the output; and  

 (iii) the amount of loss incurred in cess tax 
revenue in 2016, by reason of the cess tax 
removal on spice (Pepper, Clove and 
Nutmeg) exports? 

(b) If not, why? 
 

ගු ායා ගෙවේ ෙහසතා (්ොජ සුබ්ාධාන හසා ප්රාථමික 
කර්ෝදත අොතයුරො  
(ைொண்புைிகு தயொ கைமக - சமூக நலன்புொி ைற்றும் ஆரம்பக் 

மகத்ததொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Daya Gamage - Minister of Social Welfare and 
Primary Industries) 

ගු කථානා කුරමනි, මා එම ප්ර න් ට පිළිුරර ්භාගත* 

කරනවා. 
 
* ්භාවම්්ය ෙත තබන ලා පිළිුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

 
(අ) (i) කුුඳු හා ඒ යශ්රිත පර්ශේෂණ ියදු කිරීම ජාතික විදයා පදනම 

සමෙ ඒකාබද් ව වැඩසටහනක් ශලස කරශගන  නු ලබයි. 
ඒ අනුව පර්ශේෂණ 5ක් සඳහා පළමු වසරට ු පි ල් මිලි න 
44ක් ද, ශදවන වසරට ුපි ල් මිලි න 5 . ක් ද, ුරන්වන 
වසර සඳහා ුපි ල් මිලි න 24. ක් ව ශ න් ුපි ල් 
මිලි න 827.6ක් වැ  ශවතැයි තස්තශම්න්ුරගත කර තත. 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ඒ අනුව ුපි ල් මිලි න 40ක් සහ ුපි ල් මිලි න 35ක් 
පිළිශවළින් 2086 සහ 2087 වසරවලදී ප්රතිපාදන නිදහස් කර 
තත. 

 (ii) ඉදිරිපත් කරමි. 

 (iii) ශසස් බදු යදා ම් අහිමිවීශම් ප්රමාණ  ුපි ල් මිලි න 
58.2කි. 

(ය) අදාළ ශන ශේ. 

2015 වර්ෂවේදී වවාය පීස ්ඳහසා සුදුසුකම් ලැූ 
සිසු්ද: වයඹ ප ාත 

2015  இல் ைருத்துவ பீடத்திற்குத் தமகமை 

தபற்றுள்ள ைொைவர்கள்: வட மைல்  ைொகொைம் 
STUDENTS QUALIFIED FOR MEDICAL FACULTIES IN 2015: 

NORTH-WESTERN PROVINCE  

           157/’8  
5. ගු නිහසාල් ගලප්පත්ින  ෙහසතා (ගු (වවාය  නලි්දා 
ජයින ප්් ෙහසතා වවනුව   
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி - ைொண்புைிகு (மவத்திய 

கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சொர்பொக) 

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr.) 
Nalinda Jayathissa) 
උසස ් අ යාපන හා සංසක්ෘතික කටයුුර අමාතයුරමාශගන් 

තසූ ප්ර න්  - (8): 

(අ) (i) 2015 වර්ෂශේදී අශප ස (උසස ් ශපළ) විභාග  
සඳහා ජීව විදයා විෂ   ාරාශවන් පුත්තලම සහ 
කුුණෑගල දිසත්්රික්කවලින් ශපනී ියටි ශිෂය න් 
සංඛයාව; 

 (ii) එම සංඛයාශවන්, වි ව්විදයාල ප්රශේ   සඳහා 
ු දුු කම් ලැබූ ශිෂය න් සංඛයාව සහ ප්රති ත ; 

 (iii) නවදය පීස සඳහා ු දුු කම් ලැබූ ශිෂය න් 
සංඛයාව සහ ප්රති ත ; 

 (iv) නවදය පීස සඳහා ු දුු කම් ලැබූ ශිෂය ා ශහෝ 
ශිෂයාවශේ අවම ප්රතිලල , Z අග , ඉශගනගත් 
පාසල හා ශතෝරා ගනු ලැබූ නවදය පීස ; 

 එක් එක් දිසත්්රික්ක  අනුව ශවන් ශවන් ව ශ න් 
ශක පමණද  න්න එුරමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ය) ශන එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர்கல்வி ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் அமைச்சமரக் 

மகட்ட வினொ: 

( அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்டில் க.தபொ.த. (உயர் தர) 

பொீட்மசக்கு உயிொியல்  பொடத் துமறயில் 

புத்தளம் ைற்றும் குருைொகல் 

ைொவட்டங்களிலிருந்து மதொற்றியுள்ள 

ைொைவர்களின் எண்ைிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (ii) மைற்படி எண்ைிக்மகயில், பல்கமலக்கழக 

அனுைதிக்கொன தமகமைமய தபற்றுள்ள 

ைொைவர்களின் எண்ைிக்மகயும் சதவீதமும் 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii) ைருத்துவ பீடத்திற்கொன தமகமைமய 

தபற்றுள்ள ைொைவர்களின் எண்ைிக்மகயும் 

சதவீதமும் எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iv) ைருத்துவ பீடத்திற்கொன தமகமைமய 

தபற்றுள்ள ைொைவன் அல்லது ைொைவியின் 

ஆகக்குமறந்த தபறுமபறு, Z தபறுைதி, கல்வி 

கற்ற பொடசொமல ைற்றும் ததொிவுதசய்யப்பட்ட 

ைருத்துவ பீடம் யொததன்பமதயும்; 

 ஒவ்தவொரு ைொவட்டத்தின்படி தனித்தனியொக அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Higher Education & Cultural 
Affairs: 

(a) Will he inform this House in respect of each 
district separately- 

 (i) the number of students who sat for the GCE 
(Advanced Level) examination in the 
Biology stream in 2015 from Puttalam and 
Kurunegala districts;    
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[ගු ද ා ගමශේ මහතා] 

අනු 

අංක

  

           

වයාපෘතිශේ නම 

පර්ශේෂක ා

ශේ නම සහ 

ය තන  

වර්තමාන ප්රගති  මූලය 

ප්රතිපාදන 

ශවන් 

කිරීම් 
(ු.) 

ලබා දුන් 

ප්රතිපාදන 

(ු.) 

  1. ශ්රී ලංකාශේ කුුඳු 

වගා දර්  හා 

කුුඳු වල් 

දර්  න්හි ජාන 
අනුක වුහ  සහ 

නජව රසා නික 

ලක්ෂණ පරිසර 

සා ක අනුව 

ශවනස් වීම. 

 ශේරාශදණි  

වි ්වවිදයාල  

ශ්රී ලංකාශේ දැනට 

තති කුුඳු වගා 

දර් න න් ජාන 

තගයීම් කර ශග වීන් 
සුරව තති දර්  

හඳුනා ගැනීමට 

කටයුුර ශ  දා තත. 

නව ප්රශදදවල 

වි ්ශල්ෂණ කටයුුර 

යරම්භ කර තත. 

  

44,251,0

73.60 

  

16,233,8

51.30 

 2. ශ්රී ලංකාශේ 

කුුඳුවල තති 

ඖෂධී  විභව  

සහ එමන්න් කළ 
හැකි ඖෂධී  

නිෂ්පාදන පිළිබඳ 

අ ය න . 

 ශ්රී 

ජ වර් නපුර 

වි ්වවිදයාල  

විවි  ශද් වනණික 

කලාපවලින් ශතෝරා 

ගත් කුුඳු 

ප්රශදද න්ශේ 
නිස්සාරණ කටයුුර 

යරම්භ කර තත. 

රසා නික අත්හදා 

බැීසම් යරම්භ කර 

තත. 

  

27,755,2

94.00 

  

8,223,98

6.96 

  3. ශ්රී ලංකාශේ කුුඳු 

නිස්සාරකවල 

නජව රසා න 

තගයීම හා 
එමන්න් දි වැඩි ා 

ශරෝග  (Type 

two Diabetes) 
සඳහා ශපෝෂය 

ප්රතිකාරක න් 

(Nutraceuticals)  

නිෂ්පාදන . 

 කැලණි  

වි ්වවිදයාල  

විවි  කෘෂි 

ශද් වනණික 

කලාපවල වැශඩන 

කුුඳු නි ැදිවල 
ු ගන්  ශතල් 

නිස්සාරණ ක්රම හා 

ඒවාශේ දි වැඩි ාව 

නැති කිරීශම් වනණ  

සඳහා පර්ශේෂණ 

යරම්භ කර තත. 

  

9,818,00

0.00 

  

3,911,55

8.62 

 4. ශ්රී ලංකා කුුඳුවල 

නජව රසා න 

පැතිකඩ, නජව 

ස්රි  කාරක හා 
එහි ඖෂධී  වනණ 

අ ය න . 

 ුහුණ 

වි ්වවිදයාල  

පැශල ල්පිටි  කුුඳු 

ම යස්ථානශේ තති 

නි ැදිවල යදර් ක 

එකුර කර ඒවාශේ 
රසා නික අත්හදා 

බැීසම් හා අග  

එකුර කිරීම් පිළිබඳ 

මූලික අ ය න 

කටයුුර යරම්භ කර 

තත. 

  

15,890,0

00.00 

  

6,776,68

3.03 

  5. ශ්රී ලංකා කුුඳුවල 

අග දාම 

සංවර් න , 

අග දාම 
කාරක න්ශේ 

ශලෝක ශවශළඳ 

ශප ශළේ තති 

ඉඩකඩ. 

 සබරගමුව 

වි ්වවිදයාල  

පාර් ්වකුවන් හා 

සාකච්ඡා අවසන් 

කර පවත්නා කුුඳු 

වගාවන් ියති ම් ගත 
කර තත. අග දාම 

ඉහළ නැංවීශම් 

අවස්ථා අභයන්තර 

හා බාහිර බලපෑම් 

කුුඳු යශ්රිත 

සංචාාරක ක්ශෂේත්ර 
ගැන වි ්ශල්ෂණ  

කර තත. 

   

29,916,8

00.00 

   

8,300,18

3.40 

  127,631,

167.60 

43,446,2

63.31 
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 (ii) the number and the percentage of the 
students who were qualified for university 
entrance; 

 (iii) the number and the percentage of the 
students qualified for medical faculties; and 

 (iv) the minimum result of the students who 
were qualified for the Medical Faculty, Z-
score, the school in which each student 
studied and the Medical Faculty to which 
they got selected? 

(b) If not, why? 
 

ගු (ආචාාර්ය  විජයාා් රාජපක්ෂ ෙහසතා (උ් ප් අධායාපන 

හසා ්ං ප්කිිනක ක යුුර අොතයුරො  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ - உயர் கல்வி 

ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - (Minister of 
Higher Education and Cultural Affairs) 

ගු කථානා කුරමනි, මා එම ප්ර ්න ට පිළිුරර ්භාගත* 
කරනවා. 
 

* ්භාවම්්ය ෙත තබන ලා පිළිුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) ජීව විදයා විෂ   ාරාශවන් 2085 වර්ෂශේ ශපනී ියටි ශිෂය 
සංඛයාව, 

  පුත්තලම දිස්ත්රික්ක     - 8,892 

  කුුණෑගල දිස්ත්රික්ක  - 4,2 0 

 (ii) වි ්වවිදයාල ප්රශේ   සඳහා ු දුු කම් ලැබූ ශිෂය සංඛයාව, 

  පුත්තලම දිස්ත්රික්ක     - 640 

  කුුණෑගල දිස්ත්රික්ක  - 2,065 

  එම සංඛයාව අශප ස (උසස් ශපළ) විභාග  සඳහා ශපනී ියටි 
ශිෂය සංඛයාශේ ප්රති ත ක් ශලස, 

  පුත්තලම දිස්ත්රික්ක      - 53.69% 

  කුුණෑගල දිස්ත්රික්ක  - 4 .25% 

 (iii) නවදය පීස සඳහා ශතෝරා ගනු ලැබූ ශිෂය සංඛයාව, 

  පුත්තලම දිස්ත්රික්ක     - 42 

  කුුණෑගල දිස්ත්රික්ක  -  2 

  එම සංඛයාව වි ්වවිදයාල ප්රශේ   සඳහා ු දුු කම් ලැබූ 
ශිෂය සංඛයාශේ ප්රති ත ක් ශලස 

  පුත්තලම දිස්ත්රික්ක      - 6.56% 

  කුුණෑගල දිස්ත්රික්ක  - 3.97% 

 (iv) එක් එක් දිස්ත්රික්ක  අනුව නවදය පීස සඳහා අවම ු දුු කම් 
ලත්  ියු න්ශේ ශත රුරු 

(ය) පැන ශන නඟී. 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළෙට, ප්ර න් අංක 6 - 892/'8  - (8), ගු ඉම්රාන් මහරූෆ් 
මහතා. 

   
ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගු කථානා කුරමනි, ගු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
ශවනුශවන් මා එම ප්ර න්  අහනවා. 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානා කුරමනි, මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර් න 

අමාතයුරමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර න් ට පිළිුරර දීම සඳහා සති 

ශදකක කාල ක් ඉල්ලා ියටිනවා. 
 
ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර න් අංක 7 - 894/'8  - (8), ගු උද  ප්රභාත් ගම්මන්පිල 
මහතා. 

 
ගු ටී. රංජිත් ා ව්ොයි්ා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගු කථානා කුරමනි, උද  ප්රභාත් ගම්මන්පිල මැතිුරමා 

ශවනුශවන් මා එම ප්ර න්  අහනවා. 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගු කථානා කුරමනි, ශමම ප්ර න්  රාජය වයවසා  හා 
මහනුවර නගර සංවර් න අමාතයාං ශ න් තමයි අහලා 
තිශබන්ශන්. එ  අදාළ වන්ශන් ජාතික ප්රතිපත්ති හා යර්ථික 

කටයුුර අමාතයාං  ට බවත් දැනුම් දී තිශබනවා. ඒ නිසා නැවත 
එම ප්ර න්  අදාළ අමාතයාං  ට ශ  මු කරන ශලස දන්වා 
ියටිනවා.  

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක අදාළ අමාතයාං  ට ශ  මු කරන්න කි ලා ගු 
මන්ත්රීුරමාව දැනුවත් කරන්න.  

 
ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර න් අංක 83 - 422/'8  - (8), ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා. 
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විභාග 

අංක  
නම 

දිස්ත්රික්ක

  
පාසල 

විෂ  හා 

සාමාර්ථ  
Z අග  

ශතෝරා ගනු 
ලැබූ නවදය 

පීස  
5826217 ඒ.එච්.එෆ්. 

සම්ලතා 
පුත්තලම ශපෞද්ගලික 

අ දුම්කුශවකු 

ශලස විභාග ට 
ඉදිරිපත්ව තත. 

ශභෞතික 
විදයාව 

B   

1.7419 
 ාපන  
වි ්වවිදයාල  

        රසා න 
විදයාව 

A     

        ජීව 
විදයාව 

B     

5726026 එම්.යර්.එ
ම්. ුමුරෆි 

කුුණෑග
ල 

කුලි/
කැකුණශග ල්ල 

මුස්ලිම් ම.ම. 
විදයාල  

ශභෞතික 
විදයාව 

B   

1.9068 
රජරට 
වි ්වවිදයාල  

        රසා න 
විදයාව 

A     

        ජීව 
විදයාව 

B     



පාර්ලිශම්න්ුරව 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගු කථානා කුරමනි, ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා ශවනුශවන් 
මා එම ප්ර ්න  අහනවා. 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානා කුරමනි, මා එම ප්ර න් ට පිළිුරර දීම සඳහා 

මාස ක කාල ක් ඉල්ලා ියටිනවා. 
 

ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
පුහුු හසා නුපුහුු විවද්ශ්ගත ශ්රමිකය්ද: වි්පතර 

பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ,பயிற்றுவிக்கப்படொத 

தவளிநொடுகளில் பைிபுொியம் ஊழியர்: விபரம் 
SKILLED AND UNSKILLED MIGRANT WORKERS: DETAILS  

438/’8  

14.ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උායශ්ා්දත ගුණව ේ්කර ෙහසතා (ගු 

ජය්දත ්ෙරවීර ෙහසතා වවනුව    
(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைமசகர  - 

ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர சொர்பொக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera on 
behalf of the Hon. Jayantha Samaraweera) 
විදුලි සංශද් , ඩිනේටල්  ටිතල පහු කම් හා විශද්  රැකි ා 

අමාතයුරමාශගන් තසූ ප්ර න්  - (8): 

(අ) (i) 2087.03.38 දිනට විශද්  න්හි ශසේවශේ නියුුරව 
ියටින ශ්රී ලාංකික පුහුණු හා නුපුහුණු ශ්රමික න් 
සංඛයාව, ඔුණන් ශසේවශේ ශ දී ියටින රට අනුව, 
රැකි ා වර්ගීකරණ  අනුව සහ සත්්රී/පුුෂ 
සමාජභාව  අනුව; 

 (ii) එම පුහුණු හා නුපුහුණු ශ්රමික න් සංඛයාව, එක් 
එක් දිසත්්රික්ක  අනුව සහ ියංහල, ශදමළ, මුසල්ිම් 
හා ශවනත් ජාතීන්ට අනුව;    

 ශවන් ශවන් ව ශ න් ශක පමණද  න්න එුරමා ශමම 
සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ය) ශන එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ததொமலத்ததொடர்புகள், டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு 

வசதிகள் ைற்றும் தவளிநொட்டுத் ததொழில்வொய்ப்புக்கள் 

அமைச்சமரக்  மகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  2 0 1 7 . 0 3 . 3 1  ஆம் திகதி உள்ளவொறு, 

தவளிநொடுகளில் பைிபுொிகின்ற இலங்மகமயச் 

மசர்ந்த பயிற்றுவிக்கப்பட்ட  ைற்றும் பயிற்றுவிக் 

கப்படொத ஊழியர்களில் எண்ைிக்மக, இவர்கள் 

பைிபுொிகின்ற நொட்டுக்கமைய, ததொழில் 

வமகப்படுத்தல்களுக்கமைய ைற்றும் ஆண் 

தபண் பொல்நிமலக்கமைய தவவ்மவறொக 

எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 ( i i )  மைற்படி பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ைற்றும் பயிற்றுவிக் 

கப்படொத ஊழியர்களின் எண்ைிக்மக, 

ஒவ்தவொரு ைொவட்டத்துக்கமையவும் சிங்கள, 

தைிழ், முஸ்லிம் ைற்றும் இதர இனங்களுக் 

கமையவும் தவவ்மவறொக எவ்வளதவன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச் சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

asked the  Minister of Telecommunication, Digital 
Infrastructure and Foreign Employment: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of trained and untrained Sri 
Lankans employed  abroad as at 
31.03.2017 on the basis of their country of 
employment, gender and on the 
classification of professions separately; and  

 (ii) the number of those trained and untrained 
employees in relation to each district and 
ethnicities such as Sinhala, Tamil, Muslim 
and others separately? 

(b) If not, why? 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු කථානා කුරමනි, විදුලි සංශද් , ඩිනේටල්  ටිතල 

පහු කම් හා විශද්  රැකි ා අමාතයුරමා ශවනුශවන් මා එම 

ප්ර න් ට පිළිුරර ්භාගත* කරනවා. 
 

* ්භාවම්්ය ෙත තබන ලා පිළිුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

(අ)  (i) 2080.08.08 දින ියට 2087.82.38 දක්වා කාල  ුරළ විශද්  
රැකි ා සඳහා පිටත්වීම පිණිස ශ්රී ලංකා විශද්  ශසේවා 
නියුක්ති කාර් ාං ශේ ලි ා පදිංචි  ූ පුද්ගල න් පිළිබඳ 
සංඛයා ශල්ඛන එක් එක් වර්ෂ සඳහා ශවන් ශවන් ව ශ න් 

සැකු  වාර්තාවක් ඇමුුෙ 01*  ටශත් ඉදිරිපත් කර තත. 

  මීට අමතරව ඉහත කාලසීමාව සඳහා විශද්  රැකි ා සඳහා 
පිටත්  ූ පුද්ගල න්ශේ සංඛයා ශල්ඛන, ඔුණන් ශසේවශේ 
නියුුර රට අනුව, රැකි ා වර්ගීකරණ  අනුව සහ ස්ත්රී/පුුෂ 
සමාජභාව  අනුව සකස් කළ සංක්ෂිේත වාර්තාවක් 

ඇමුුෙ 02*  ටශත් ඉදිරිපත් කර තත. 

  2017.03.31 වන දිනට එක් එක් රට අනුව, විශද්  න්හි 
ශසේවශේ නියුුරව ියටින ශ්රී ලාංකික ශ්රමික න් පිළිබඳ සංඛයා 
ශල්ඛන ශ්රී ලංකා තානාපති කාර් ාල මාර්ගශ න් ලබා 
ශගන තති අතර, එම සංඛයා ශල්ඛන අනුව 649,440ක 
සංඛයාවක් විශද්  න්හි දැනට ශසේවශේ නියුුරව ියටියි. 

අදාළ ශල්ඛන  ඇමුුෙ 03*  ටශත් ඉදිරිපත් කර තත. 

  ශමම සංඛයා එක් එක් රටවලට නිකුත් කර තති දැනට 
වලංවන රැකි ා වීසා බලපත්ර ප්රමාණ  අනුව ගණන  කර 
තත. 

  (ශත රුරු ලබා ගැනීම - අදාළ රශටහි තානාපති කාර් ාල  
විියන් එම රශග විශද්  කටයුුර අමාතයාං   මාර්ගශ න් 
ලබා ගන්නා ලදී.) 

 (ii) 2010.01.11 දින ියට 2087.82.38 දක්වා කාල  ුරළ විශද්  
රැකි ා සඳහා පිටත්වීම පිණිස ශ්රී ලංකා විශද්  ශසේවා 
නියුක්ති කාර් ාං ශේ ලි ා පදිංචි  ූපුද්ගල න්ශේ රැකි ා 
වර්ගීකරණ  අනුව පුහුණු සහ නුපුහුණු ශ්රමික න් පිළිබඳ 
සංඛයා ශල්ඛන ඔුණන් පදිංචි දිස්ත්රික්ක  අනුව, එක් එක් 
වර්ෂ සඳහා ශවන් ශවන් ව ශ න් සැකසූ වාර්තාවක් 

ඇමුුෙ 04* ව ශ න් ඉදිරිපත් කර තත. 

  මීට අමතරව ඉහත කාල සීමාව සඳහා සංක්ෂිේත වාර්තාවක් 

ඇමුුෙ 05*  ටශත් ඉදිරිපත් කර තත. 

  විශද් ගත වන ශ්රමිකයින් කාර් ාං ශේ ලි ා පදිංචි 
කරනුශේ ශ්රී ලාංකිකයින් ව ශ න් වන බැවින් එම වාර්තා 
ජන වර්ග  අනුව ලබා දි  ශන හැකි . 

(ය) පැන ශන නඟී. 

185 186 

————————— 
*  පු ප්තකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொ.ீடபிள்யு. விைலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, ශම් කටයුුර අවසන් කරලා මම ඔබුරමාට 

අවස්ථාව ශදන්නම්. ිය ුම ශදනාටම මම අවස්ථාව ශදන්නම්. 

මීළෙට, සථ්ාවර නිශ ෝග 27 (2)  ටශත් ප්ර න්. ගු ඩේලස ්
ශද්වානන්දා මැතිුරමා. 

 

වපෞද්ගලිකව  ාැනුම් දීවේද ඇසූ ප්රශ්පනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

උ්දනිච්චායි වැවේ වා්ද වාොරටු විවිත ිරීමෙ නි්ා 
පීඩාව  පත් වගොවී්ද  ව්දදි ලබාදීෙ 

உன்னிச்மசக் குளத்தின் வொன்கதவுகள் 

திறக்கப்பட்டதனொல் பொதிக்கப்பட்ட 

விவசொயிகளுக்கொன நட்டஈடு  
PROVISION OF COMPENSATION TO FARMERS  AFFECTED BY 

OPENING OF SLUICE GATES OF UNNICHCHAI TANK 

 

ගු ඩේල ප් වද්වාන්දාා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கமள, நீர்ப்பொசன, நீர் வளங்கள் 

ைற்றும் அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சர் தகௌரவ துைிந்த 

திசொநொயக்க அவர்களிடம் இந்தக் மகள்விமயக் மகட்பதற்கு 

அனுைதித்தற்கு நன்றி!  

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் அமைந்துள்ள உன்னிச்மசக் 

குளத்தின் அதிக நீர் கொரைைொக அதன் வொன் கதவுகள் கடந்த 

ைொதம் 25ஆம் திகதி அதிகொமல திறந்துவிடப்பட்டதனொல் 

இந்தப் மபொகத்தில் விவசொயச் தசய்மகயில் ஈடுபட்டிருந்த 

சுைொர் 800 விவசொயிகள் பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும், இதன் 

கொரைைொக சுைொர் 6,000 ஏக்கர் தநற்தசய்மக பொதிக்கப் 

பட்டுள்ளதொல் சுைொர் 10 மகொடி ரூபொய் வமரயில் நட்டமைற் 

பட்டுள்ளதொகவும் அப்பகுதி விவசொய ைக்கள் ததொிவிக் 

கின்றனர். 

மைற்படி  குளத்தின் நீர் ைட்ட அதிகொிப்புத் ததொடர்பில் 

கடந்த ைொதம் 19, 20, 21ஆம் திகதிகளில் தபொறுப்பு 

வொய்ந்தவர்களொல் நீர்ப்பொசனத் திட்ட அதிகொொிகளிடம் 

எடுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளமபொதிலும், அவ்வதிகொொிகள் அதமன 

அவதொனத்தில் தகொள்ளொைல்,  23ஆம் திகதி மைற்படி குளத்தின் 

ஆபத்தொன நிமல உைர்த்தப்பட்ட நிமலயில், 24ஆம் திகதி 

ஆறு அங்குல நீர் திறந்துவிடப்படுதைன நீர்ப்பொசனத் 

திமைக்கள அதிகொொிகளினொல் கூறப்பட்டது. ஆனொல், 25ஆம் 

திகதி அதிகொமல 15 கன அடி நீர் திறந்துவிடப்பட்டதொல்தொன் 

மைற்படி பொதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதொகவும், மைற்படி வொன் 

கதவுகள் திறக்கப்பட்டதன் பின்னர் அப்பகுதியில் நீர்ப்பொசன 

அதிகொொிகள் எவருமை இருக்கவில்மலதயன்றும், இந்தச் 

தசயற்பொடொனது அதிகொொிகளின் அசைந்தப் மபொக்குக் 

கொரைைொக ஏற்பட்டுள்ளதொகவும் கூறப்படுகின்றது.  

மைற்படி குளத்தில் நீர் ைட்டம் உயருகின்றமபொது அதன் 

நீமர தவளிமயற்றுவதற்கு உொிய வடிச்சல் ஆறு இல்லொததன் 

கொரைைொகமவ இத்தமகய நிமலமை ஏற்படுவதொக 

அதிகொொிகள் தரப்பில் ஒரு முமறப்பொடு முன்மவக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது.  

எனமவ, மைற்படி நிமலமையிமன ஆரொய்ந்து, எனது 

பின்வரும் மகள்விகளுக்கொன பதில்கமளயும் எடுக்கப்படக் 

கூடிய நடவடிக்மககள் ததொடர்பொன விளக்கங்கமளயும் 

தகௌரவ அமைச்சர் துைிந்த திசொநொயக்க அவர்களிடைிருந்து 

எதிர்பொர்க்கின்மறன்.  

மைற்படி குளத்தின் வொன் கதவுகள் திறக்கப்பட்டதொல், 

குளம் உமடப்தபடுக்கொைல்,  ஏற்படவிருந்த பொொிய ஆபத்து 

நிமல தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.  எனினும்,  இதன் 

கொரைைொகப்  பொதிக்கப்பட்டுள்ள விவசொய ைக்களுக்கு 

ஏற்பட்டுள்ள இழப்பிமன ஈடு தசய்யும் வமகயில் 

நட்டஈடுகமள வழங்க முடியுைொ? 

மைற்படி வொன் கதவுகள் திறக்கப்பட்டதன் கொரைைொக 

ஏற்பட்டுள்ள விவசொய ைக்களின் பொதிப்புகளுக்கு 

நீர்ப்பொசனத் திமைக்களத்தின் அதிகொொிகளது கவன 

யீனங்கள் கொரைைொக இருப்பின், அவர்கள் ததொடர்பில் 

உொிய நடவடிக்மககள் மைற்தகொள்ளப்படுைொ? 

மைற்படி குளத்தில் உயர்வமடயும் நீமரப் பொதுகொப்பொன 

முமறயில் தவளிமயற்ற ஏதுவொக வடிச்சல் ஆற்மற 

அமைப்பதற்கு ஏமதனும் நடவடிக்மக எடுக்கப்படுைொ?  
 
ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශම ට පිළිුරු ලබාදීම සඳහා වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා 

යපදා කළමනාකරණ අමාතයුරමා සති ක කාල ක් ඉල්ලා 
තිශබනවා. 

 

II 

ලංකා විදුලිබල ෙණ්ඩලවේ විත්තීය ්මිින 

නායකය්ද හසයවාවනකුවේ ව්ේවය අත්හිටුවීෙ   
இலங்மக ைின்சொர சமபத் ததொழிற்சங்கத் 

தமலவர்கள் அறுவொின் மசமவ இமடநிறுத்தம் 
SUSPENSION OF SIX TRADE UNION LEADERS OF CEYLON 

ELECTRICITY BOARD 

 
ගු අනුර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු කථානා කුරමනි, ශමම ප්රකා   කිරීමට අවස්ථාව ලබා 

දීම පිළිබඳව ඔබුරමාට ස්ුරතිවන්ත ශවනවා. ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලශේ ශසේවක ශසේවිකාවන් දසදහසකට වැඩි සංඛයාවක් 
නිශ ෝජන  කරන වෘත්තී  සමිති නා ක න් හ ශදශනකුශේ 

ශසේව  අත්හිටුවීම ශහේුරශවන් මුරවී තති ගැටුමකාරි තත්ත්ව  
පිළිබඳව ශමම ගු සභාශේ අව ාන  ශ  මු කරමි.   

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ වෘත්තී  සමිති නා කයින් 

හ ශදශනකුශේ වැඩ තහනම් කර ශම් වන විට මාස හතරකට 
යසන්න කාල ක් ගතවී තිශබනවා. එශහත් වින  පරීක්ෂණ 
අවසන් ශන මැති බව පවසමින් ඔුණන් නැවත ශසේවශේ පිහිටුවන 

ශලස ඉල්ලා කම්කු ශක මසාරිසව්ර ා විියන් කරන ලද 
නි ශ ෝග  ශන තකා හරිමින් පළිගැනීශම් අරමුණින් යුුරව 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

පාලනාධිකාරි  අත්තශනෝමතික ශලස කටයුුර කරමින් ියටින 
බවට වෘත්තී  සමිති ශචාෝදනා කරනවා. වෘත්තී  සමිති 
කාර් ාලවලට තුරල්වීම තහනම් කිරීම ශහේුරශවන් ශමම 

නා කයින් විියන් නා කත්ව  ශදනු ලබන වෘත්තී  සමිති කටයුුර 
අඩපණ කිරීශම් පාලකයින්ශේ ුණවමනාව ප්රකා  ට පත්වී තිශබන 
බව පැහැදිලියි. 

විශ ේෂශ න් ශම් වැඩ තහනම් කිරීම ියදු වන්ශන් හුශදකලා 
ියදුවීමක් ශහේුරශවන් ශන ශවයි. 2085 ජනාධිපතිවරණ  අභිමුව 
2084 ශන වැම්බර් මාසශේ නීති විශරෝධි මැතිවරණ අල්ලසක් 

ශලස පාලන ට සම්බන්  කණ්ඩා මක් විියන් ියදු කර ගන්නා ලද 
වැටුේ වැඩි කර ගැනීමක් ශමම වෘත්තී  සමිති නා කයින් විියන් 
ශහළිදරේ කර ගනු ලැබ තිබුණා. එමන්න් විදුලිබල මණ්ඩලශේ 

ඉහළ, පහළ ශසේවකයින් අතර බරපතළ වැටුේ විෂමතාවක්, 
ශදද ක් නිර්මාණ  ුණණා. එශසේම වැටුේ ශක මිසශම්, මහා 
භාණ්ඩාගාරශේ සහ කැබිනග මණ්ඩලශේ අනුමැති  ශන මැති 
ශමම වංචානික ්රි ාවට අදාළව නීතිම  පි වර ගන්නා ශලස 

ඔුණන් විියන් අල්ලස් ශහෝ දූෂණ ශචාෝදනා විමර් න ශක මිෂන් 
සභාවට, අපරා  පරීක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්ුරවට පැමිණිලි කරනු 
ලැබුවා.  

2015 ජනවාරි මාසශේ බල ට පැමිණි යණ්ඩුශේද, ඉන් 
අනුරුව මහ මැතිවරණශ න් පු ව පත් ූ යණ්ඩුශේද අදාළ 
අමාතයවුන් විියන් වරදක් ියදුවී තති බව පිළිගනු ලැබ, එ  

විසී මට කල් ඉල්ලා තිබුණද ඒ පිළිබඳව කිියදු පි වරක් ශගන 
තිබු ශණ් නැහැ. වසරක නිහැඬි ාශවන් අනුරුව 2086 
සැේතැම්බර් වන විට වෘත්තී  සමිතිවලට ශම් පිළිබඳ ්රි ාමාර්ග 

ගැනීමට බල ශකරී තිබුණා. සරල වෘත්තී  ්රි ාමාර්ගවලින් පු  
2087 සැේතැම්බර් 83 ියට විදුලිබල මණ්ඩල වෘත්තී  සමිති විියන් 
අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජන ක් කැඳවනු ලැබුවා. එ  අවසන් ූශේ 

කම්කු අමාතයාං ශේ සහ විදුලිබල අමාතයාං ශේ මැදිහත්වීම 
මත විදුලිබල මණ්ඩල පාලනාධිකාරි  සහ වෘත්තී  සමිති 
නා කයින් අතර අත්සන් තැබුණු ිනවිු මක් අනුවයි.   

පාලනාධිකාරි  විියන් අවස්ථා කිහිප කදී ශමම ිනවිු ම 

උල්ලං න  කිරීම ශහේුරශවන් කම්කු ශක මසාරිස්වර ා ඉදිරිපිට 
විභාග ශකශරණු පැමිණිල්ලකට අනුව ශගවීමට නි මිත ූ වැටුේ 
හා දීමනා ශගවීම  ම් පිරිසකශේ බලපෑම මත අමාතයාං  

ශල්කම්ශේ නිශ ෝග කින් 2087 ශදසැම්බර් 28වැනි දින නතර 
ශකශරනවා;  ගත් ්රි ාමාර්ග අත්හිටුශවනවා.  

ශමම අසා ාරණ  අවසන් කර ගැනීම සඳහා 208  ජනවාරි 

මාසශේ 87 දක්වා දරන ලද උත්සාහ අසාර්ථක වීශමන් පු  
විදුලිබල වෘත්ති  සමිති විියන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ ප්ර ාන 
කාර් ාල  ඉදිරිපිට උද්ශ ෝෂණ ක් පවත්වනු ලබනවා. 

අමාතයාං  ශල්කම්වර ා විියන් ශපර වුශේ ියදු කරන ලද 
සාකච්ඡාශවන් පු  වෘත්ති  සමිති නා කයින් පස් වුශේ ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලශේ සභාපතිවර ා සමෙ සාකච්ඡා කර තිබුණා. 
විසඳුමක් අශේක්ෂාශවන් ශමම සාකච්ඡා රාත්රි  වනශතක් ඉදිරි ට 

 ද්දී, ශසේවක න් විදුලිබල මණ්ඩල පරිශ්රශේ සාමකාමීව රැී  
ියටි ා.  

එශහත් රාත්රී අටට පමණ ශප ීසිය  මැදිහත් වී රැී  ියටි 

ශසේවක න්ට පහර දී ඉවත් කරනවා. ශමහිදී ශසේවක න් 
ගණනාවක් ුරවාල ලබන අතර, මණ්ඩලශේ ශද්පළවලට ද හානි 
ශවනවා. ශමශසේ ූශේ කාශේ ශහෝ මුේ  තීරණ ක් අනුව 

ශප ීසිය  මැදිහත් කිරීම නිසා බව පැහැදිලියි.  

ශකශසේ ුණවද, ශමම ියදුවීමට අදාළ වෘත්තී  සමිති 

්රි ාමාර්ග ට මුල ියටම විශරෝ   පළ කළ පාලන අධිකාරිශේ 
ප්රතිචාාර  ූශේ වෘත්තී  සමිති නා ක න් 06 ශදශනකුශේ වැඩ 
තහනම් කර, වැටුේ ශගවීම නතර කිරීමයි.  

ශම් තත්ත්ව  ුරළ පැන නන්න පහත දක්වා තති අදාළ 

ප්ර න්වලට තමතිුරමා පිළිුරු ලබා ශදනවා තතැයි මම 
බලාශප ශර ත්ුර ශවනවා. 

1. වෘත්තී  සමිති නා ක න්ශේ වැඩ තහනම් කිරීශම්දී 
විදුලිබල මණ්ඩල  විියන් විදුලිබල අමාතයාං ශ න් 
අනුමැති ක් ගත්තාද?  

 අමාතයාං ශේ අනුමැති ක් සහිතව  වැඩ තහනම් කරලා 
තිශබන්ශන්. 

2. විදුලිබල මණ්ඩලශේ වින  නීතිරීතිවල, වැඩ තහනම් කළ 
ශසේවකශ කුශේ වින  පරීක්ෂණ මාස ුරනක් තුරළත 
අවසන් ශන ශේ නම්, ඔහු නැවත ශසේවශේ පිහිටුවා 
පරීක්ෂණ කළ යුුර  ැයි සඳහන් වී තිශබ්ද? 

3. මාර්ුර 07 වන දින කම්කු තමති හා  කම්ක  ු
ශක මසාරිස ් සමෙ පැවති සාකච්ඡාශේදී මාස ුරනක 
කාල ක් ුරළ ශමම වෘත්තී  සමිති නා ක න් නැවත 
ශසේවශේ පිහිටුවන ශලස නිශ ෝග ක් කර තති බව 
දන්ශන්ද? 

4. මැයි මස 80 වන දින විදුලිබල අමාතයවර ා, නිශ ෝජය 
අමාතයවර ා සහ ශල්කම්වර ා වෘත්තී  සමිති නා ක න් 
සමෙ පැවැති සාකච්ඡාශේදී ජූනි මාසශේ 06 වැනි දිනට 
ඔුණන් ශපර ශසේවශේ පිහිටවනු ලබන බවට ශප ශර න්දු 
ූශේද?  

ඒ කි න්ශන් ඊශේ දින.  

5. ඒ අනුව මැයි මස 86 වන දිනට නි මිතව තිබුණු වෘත්තී  
සමිති ්රි ාමාර්ග  අත්හිටූ බව පිළිගන්ශන්ද? 

6. වෘත්තී  සමිති නා ක න්ශේ වැඩ තහනම් කර මර්දනී  
්රි ාමාර්ග ගැනීශමන් ශසේවක ගැටුම විසය   ශන හැකි බව 
පිළිගන්ශන්ද? 

7. ශමම වෘත්තී  සමිති නා ක න් නැවත ශසේවශේ පිහිටුවීම 
සඳහා ගනු ලබන ්රි ාමාර්ග කවශර්ද? 

ගු තමතිුරමනි, ශම්වාට පිළිුරු ශම නවාද කි ලා මම දැන 
ගන්න කැමැතියි. ශබ ශහ ම ස්ුරතියි, ගු කථානා කුරමනි. 

 

ගු අජිත් පී. වපවර්රා ෙහසතා (විදුලිබල හසා පුනර්ජනනීය 
බලශ්ක්ින රාජය අොතයුරො  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ - ைின்வலு ைற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - State Minister of Power and  
Renewable Energy) 

ගු කථානා කුරමනි, ගු අනුර දිසානා ක මහතා සථ්ාවර 

නිශ ෝග 27(2)  ටශත් තසූ ප්ර න් ට පිළිුරු ශමශසේයි. 

1. නැත.  

ඒ කි න්ශන් අමාතයාං ශ න් අවසර ක් ගත්ශත් නැත. 8969 
අංක 87 දරන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල  පනශත් 82 වන 
වගන්තිශේ (k) උපවගන්ති   ටශත්  වින  පාලන විධිවි ාන 

පැවරී තත්ශත් විදුලිබල මණ්ඩල  ශවත . ඒ අනුව විදුලිබල 
මණ්ඩලශේ අ යක්ෂ මණ්ඩල  විියන් එක් එක් ශසේවක කාණ්ඩ 
සඳහා වින  බල ාරින් පත් කර වින  බලතල පවරා තත. ඒ නිසා 

අමාතයාං ශේ අනුමැති ක් ලබා ගැනීම අව ය ශන ශේ. 

2. ඔේ. මණ්ඩලශේ වින  නීති සංග්රහශේ 9.8 හා 86.5හි 
සඳහන් විධිවි ාන අනුව විනි ච්ා  සභාව පත් කළ දින ියට මාස 
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03ක කාල ක් තුරළත පරීක්ෂණ පවත්වා අවසන් කිරීමට 

උත්සාහ කළ යුුර . 

ගු මන්ත්රීුරමනි, විනි ච්ා  සභාව පත්කළ දින ියට මාස 3ක 
කාල ක් තුරළත පරීක්ෂණ පවත්වා අවසන් කිරීමට උත්සාහ කළ 
යුුර . විනි ්චා  සභාව පත් කළ දින ියට. ශචාෝදනාව භාරදීපු දින  

මම පු ව කි නවා.  

එශසේ ුණව ද 9.2හි සඳහන් විධිවි ාන අනුව සාමානය 
තත්ත්ව න්  ටශත් මාස 03ක කාල ක් ුරළ එර් වින  

පරීක්ෂණ  අවසන් කළ ශන හැකි ුණවශහ ත් වැඩ තහනම් කරනු 
ලැබූ නිල ාරින් වින  පරීක්ෂණ ට අගති ක් ශන වන පරිදි 
නැවත ශසේවශේ පිහිටුවි  යුුර . 

එශමන්ම 9.4හි සඳහන් විධිවි ාන  ටශත් වින  පරීක්ෂණ ට 
 ම් බා ාවක් තති ශේ නම් එම බා ාවල් නිසා වින  පරීක්ෂණ  
මාස 03ක කාල ක් තුරළත නිම කිරීමට ශන හැකි ශේ නම්, ඒ 

සම්බන් ශ න් වින  පරීක්ෂණ විනි ්චා  සභාව විියන් වින  
බල ාරි ා ශවත දැන්වි  යුුර . එම පැමිණිල්ල සම්බන් ශ න් 
වින  බල ාරි ා සෑහීමකට පත් වන්ශන් නම් වැඩ තහනම් කළ 
නිල ාරි ා නැවත ශසේවශේ ශන පිහිටු වි  යුුර අතර, පරීක්ෂණ  

දිගටම පවත්වාශගන  ා යුුර . 

එවැනි තත්ත්ව ක් තවම මුර ශවලා නැහැ.  

3. ශන දනී. 

සාකච්ඡා කරන ලද නමුදු අවසන් එකෙතාව කට ශන පැමිණි 
බව වාර්තා වී තත. 

ශම් පිළිබඳව අපි ඊශේ දිනශේත් කම්කු අමාතයාං ශ න් 

ශමම සාකච්ඡාශේ සාකච්ඡා සටහන් -Minutes- තිශබනවාද කි ා 
විමසා ියටි ා. ඔුණන් කි ා ියටි ා Minutes නැහැ කි ලා.  

4. ඔේ.  

එශසේ එකෙතාවකට පැමිණිශේ එදින වන විට වින  පරීක්ෂණ 
කටයුුර අවසන් කරගත හැකිශේ   න පදනම මත . නමුත් පු ව 
පාර් ්වකුවන් අතර තති කරගත් පහත සඳහන් එකෙතාවන් 

නිසා ජූනි 06 වැනි දිනට ශපර ඔුණන් ශසේවශේ පිහිටුවනු ලැබීමට ූ 
එකෙතාව  අනුව ්රි ාකිරීමට ශන හැකි වි . එම නිසා ඒ පිළිබඳ 
වගර්මක් අමාතයාං  ට ශන මැත.  

මණ්ඩලශේ වින  නීති සංග්රහශේ 9.8 වගන්ති  හා 86.5හි 

විධිවි ාන  ටශත් පරීක්ෂණ විනි ච්ා  සභාව පත් කළ දින ියට 
මාස 03ක් අවසන්වීමට ශපර වින  පරීක්ෂණ  අවසන් කළ යුුර 
බව සඳහන්ව තති අතර, ශමම චූදිත නිල ාරින් සම්බන් ශ න් 

පරීක්ෂණ විනි ්චා  සභාව පත් කර තත්ශත් 208  අශප්රේල් 05 වන 
දින  . ඒ අනුව පරීක්ෂණ  නිම කළ යුුර වන්ශන් 208  ජුලි 05 
වන දින  .  

 එශමන්ම වින  නීති සංග්රහශේ 86.5හි විධිවි ාන පරිදි 
රැකවරණ නිල ාරිශේ/පැමිණිල්ල ශමශහ වන නිල ාරිශේ 
සාක්ෂි සම්පිණ්ඩන  කර භාරදීම සඳහා දින 84ක කාල කුත්, 

පරීක්ෂණ නිල ාරින්ශේ අවසන් වාර්තාව පිළිශ ළ කිරිම සඳහා 
එක් මසක කාල කුත් ශවන් කර තත.  

එම විධිවි ාන පරිදි පරීක්ෂණ විනි ්චා  සභාශේ අවසන් 
වාර්තාව භාරදි  යුුර වන්ශන් 208  අශගෝස්ුර 89 වන දින  . 

එශසේ ුණවද, පරීක්ෂණ නිල ාරි හා වැඩ තහනම් කරන ලද 
නිල ාරින්ශේ රැකවරණ නිල ාරින් සමෙ 208 .05.09 දින එළඹී 

තති එකෙතාවන්ට අනුව රැකවරණ නිල ාරින් හට සතිශේ 

දිනවල පරීක්ෂණ කටයුුර සඳහා පැමිණීමට ශන හැකි වීම සහ ජූනි 
මාසශේ අවසන් භාගශේ රැකවරණ නිල ාරිශ කු විශද් ගත වීමට 
සූදානමින් ියටින නිසා පරීක්ෂණ කටයුුර සඳහා පැමිණීමට 
ශන හැකි බව දන්වා තති බැවින් ඔුණන්ශේ එකෙතාවන් අනුව 

සමස්ත පරීක්ෂණ  සඳහා දින සඳහන් schedule  එකක් සකස් කර 
ගත්තා; එකෙතාවක් සකස් කර ගත්තා.  

ඒ අනුව, 208 .05.20 - ඉරිදා, 208 .05.27 - ඉරිදා, 

208 .06.03 - ඉරිදා, 208 .06.09 - ශසනු රාදා, 208 .07.08- 
ඉරිදා, 208 .07.02 - සඳුදා, 208 .07.09 - සඳුදා, 208 .07.86 - 
සඳුදා, 208 .07.28 - ශසනු රාදා, 208 .07.23 - සඳුදා, 

208 .07.30 - සඳුදා, 208 .0 .07 - අෙහුවාදා, 208 .0 .86 - 
බ්රහසප්තින්දා, 208 .0 .23 - බ්රහසප්තින්දා සහ 208 .0 .38 - 
ියකුරාදා  න දින චූදිත නිල ාරින්ශේ රැකවරණ නිල ාරින් සහ 

පරීක්ෂණ නිල ාරි ාශේ එකෙතාව මත සකස් කරශගන 
තිශබනවා. 

අපි මුලින් ියුරවත් ශචාෝදනා පත්ර  භාර දුන් දිනශේ ියට මාස 
3ක් තුරළත ශම් ප්ර න්  විසඳා ගැනීමට හැකියි කි ලා, -අපි 

සම්බන්  ුණණා,- ඉන් පු ව පරීක්ෂණ නිල ාරි සහ රැකවරණ 
නිල ාරින්  ඔුණන්ට අදාළ ප්රාශ ෝිනක කාරණා මත සමස්ත 
පරීක්ෂණ ට දින නි ම කරශගන තිශබනවා. එම නිසා අනන්ත  

දක්වා ශම් පරීක්ෂණ   න්ශන් නැහැයි කි න එක ඔබුරමාට 
කි න්නට අව යයි.  

 

5.  ඉහත පිළිුරර අනුව අදාළ නැත.  

අපි ශප ශර න්දුව දුන්නා, නමුත් පු ව තති ුණණු තත්ත්ව න් 

අනුව ශවනස් ශවලා තිශබනවා. 

6. ඔේ.  

අපි කිියශසේත්ම මර්දනී  ්රි ාමාර්ගවලට  න්ශන් නැහැ. 

7. වින  පරීක්ෂණ නිම වීශමන් පු  එහි නිර්ශද්  මත 
ඉහත ර් එකෙ ූ කාල සටහන අනුව පරීක්ෂණ කටයුුර නිම ශේ 

 ැයි අපි අශේක්ෂා කරනවා. 

ගු මන්ත්රීුරමනි, ශමහි ඉන්ශන් පිළිගත් වෘත්තී  සමිති 
කිහිප ක වෘත්තී  සමිති නිල ාරින්. එක් වෘත්තී  සමිති ක් 

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ට අනුබද්  ජාතික ශසේවක සංගම .  ශ්රී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂශේ වෘත්තී  සමිති නා ක ාත්, ජනතා 
විමුක්ති ශපරමුණ හා සම්බන්  ූ වෘත්තී  සමිති නා ක ා 

ශමතැන ඉන්නවා. අපිට කාටවත් විශ ේෂශ න්  ශන සලකා 
ියටින්නවත්, පළිගැනීමක් කරන්නටවත් ශහේුරවක් නැහැ. ඔුණන්ශේ 
වෘත්තී  අයිතිවාියකම් පිළිබඳ ගැටුමවක් විසඳා ගැනීමට  ාශම්දී 

තමයි ශම් අර්බුද  මුර ශවලා තිශබන්ශන්.  

ඒ අනුව අපි සා ාරණ පරීක්ෂණ ක් සඳහා අවසථ්ාව 
ලබාශදනවා; සා ාරණ පරීක්ෂණ ක් සඳහා ූ වාතාවරණ  සකස ්

කරනවා. ඒ අදාළ කමිටුශේ වින  බල ාරින්ශේ තීන්දුව මත අපි 
කටයුුර කරනවා. අපට අව ය වන්ශන් ශම  සාමකාමීව සහ 
සා ාරණව විසඳා ගැනීමටයි.  

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන කටයුුර යරම්භශේදී ශ ෝජනා. ගු සභානා කුරමා 

ශවනුශවන් යණ්ඩු පක්ෂශේ ප්ර ාන සංවි ා කුරමා.  
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

පාර්ලිවම්්දුරවේ රැ්පවීම් 
பொரொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Sir, on behalf of the Leader of the House, I move,  

 
"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 8 

of the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 
06.06.2018, the hours of sittings of Parliament on this day shall be 
9.30 a.m. to 7.00 p.m.. At 1.30 p.m. Standing Order No. 8(5) of the 
Parliament shall operate. At 7.00 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the 
Parliament without question put." 

 

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද දින නයා  පත්රශේ කටයුුරවලට  න්නට ප්රථම, ගු අනුර 
දිසානා ක මැතිුරමාත්, ගු බන්දුල වනණවර් න මැතිුරමාත්, ගු 
විමලවීර දිසානා ක මැතිුරමාත් මශගන් ශවලාව ඉල්ලා තිබුණා. ඒ 

ුරන්ශදනාටම අව ය නම් දැන් කාල  ලබා ශදන්න පුු වන්.  

 

ගු අනුර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අව යතාව නම්, ටිකක් කල් ිනහිල්ලා. ශම කද, ඔබුරමා 
ඉදිරිපත් කරපු ප්රකා  ත් එක්ක තමයි මශේ ප්ර න්  පැන 
නැඟුශණ්. ඔබුරමා පාර්ලිශම්න්ුරවට ඉදිරිපත් කළා, 88 ක 
ලැයිස්ුරවක් ශන මැති බවට අදාළ ය තන විියන් දැනුම් දීලා 
තිශබනවා කි ලා. නමුත් ගු කථානා කුරමනි, පාර්ලිශම්න්ුර 
මන්ත්රීවු 88 ක් තශලෝිය සශ්ේ මුදල් ගත්තා කි ලා වි ාල 
මා ය ප්රචාාර ක්  නවා වාශේම සමහර පාර්ලිශම්න්ුර මන්ත්රීවු 
පවා එශසේ ප්රකා  කර තිශබනවා. ඔබුරමා  ම් සා ක මත ඒක 
එශහම ශන ශවයි කි ලා තිශබනවා. හැබැයි ගු 
කථානා කුරමනි, තවත් සාකච්ඡාවක් තිශබනවා, තශලෝිය ස්ශේ 
ිනණුශමන් ශචාක්පත් 866ක් හුවමාු වී තිශබනවා කි ලා. 
එතශක ට ඒ ශචාක්පත් ලැබුශණ් කාටද කි න එක පිළිබඳවත් 
පරීක්ෂණ ක් ියදු කළ යුුරව තිශබනවා. 88 කශේ නම් 
ලැයිස්ුරවක් නැත්නම්, ඒ ශචාක්පත් 866 පිළිබඳව ඔබුරමාට 
වාර්තාවක් ලැබිලා තිශබනවාද කි ලා ඔබුරමාශගන් දැනගන්න 
කැමැතියි. ශම කද, ඒකත් දැන් සමාජශේ සාකච්ඡා ශවමින් 
තිශබන නිසා. 

ගු කථානා කුරමනි, ශදවැනි කුණ ශම යි. අපි බැඳුම්කර 
නිකුත් කිරීම සම්බන් ශ න් ූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ ශක මිෂන් 
සභාශේ වාර්තාව පිළිබඳවත්, ඒ වාශේම බරපතළ වංචාා, දූෂණ  
සම්බන් ශ න් විමර් න  කිරීම සඳහා ූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ 
ශක මිෂන් සභාශේ වාර්තාව පිළිබඳවත් එක දිශනක විවාද ක් 
පැවැත්ූවා. ඒ වාශේම ඒක තව දිගටම පවත්වාශගන  න 
විවාද ක්. නමුත් ගු කථානා කුරමනි, දැන් ඒ විවාද  නතර 
ශවලා තිශබනවා. දින ක් නි ම කරශගනත් පාර්ලිශම්න්ුරශේදී 
ඒක නතර ුණණා. 'බරපතළ මූලය අපරා  පිළිබඳ විමර් න 
වාර්තාශේ ියංහල පිටපත පමණයි තිශබන්ශන්. අඩු තරශම් ඉංග්රීිය 
භාෂාශවන් ශහෝ පිටපතක් ඉදිරිපත් කරන්න' කි න ශ ෝජනාව මත 
ඒක නතර ුණණා. ඔබුරමාශගන් දැනගන්න කැමැතියි, ඒ පිටපත 
සම්බන් ශ න් දැන්  තත්ත්ව  කුමක්ද කි ලා. ඒක මශේ ශදවැනි 
ප්ර න් . 

ගු කථානා කුරමනි, මශේ ුරන්වැනි ප්ර න්  ශම යි. 

බැඳුම්කර ශක මිෂන් සභාශේ වාර්තා ඉල්ලා ියටින අවසථ්ාශේදී 
ඔබුරමා ශම් පාර්ලිශම්න්ුරවට කිේශේ, "ඔබුරමාට ලැබිලා 
තිශබන්ශන් සී. 350 ියට සී. 360 දක්වා කි න වාර්තා. සී.08 ියට සී. 
349 දක්වා වාර්තා ලැබිලා නැහැ. ඒ වාර්තා සභාවට ඉදිරිපත් 

කරන්න ජනාධිපති ශල්කම්ුරමාශගන් ඉල්ලා ියටිනවා" කි ලා. 
මම දැනගන්න කැමැතියි, එහි ප්රගති  ශම කක්ද කි ලා. ගු 
කථානා කුරමනි, දැන් ශක මිෂන් සභාශවන්  ම් වාර්තාවක් 

තවිල්ලා තිශබනවා. 

ඒ පිළිබඳ විවාද තිශබන්න පුු වන්. හැබැයි සෑම 
පුරවැිය කුටම ඒ වාර්තාව පිළිබඳව ශත රුරු දැන ගැනීශම් 

අයිති  තිශබනවා. වාර්තාව සුර බල ාරින් තමන්ට කැමැති 
කැමැති පරිච්ශේද සමාජගත කිරීම යුක්තිසහගත නැහැ. ගු 
කථානා කුරමනි, දැන් එහි ශක ටසක් තවිත් තිශබනවා. ඒකයි 

ශමහි තිශබන ප්ර න් . ඒ ශක ටස පිළිබඳ විවි  සාකච්ඡා 
තිශබනවා. නමුත් ඉදිරිපත් ශන වන වාර්තා වි ාල ප්රමාණ ක් 
තිශබනවා. ඉදිරිපත් වන වාර්තාවල කුමක්ද තිශබන්ශන්? ඒ 
පිළිබඳව දැනගැනීශම් අයිති ක් අපට තිශබනවා. ඒ නිසා 

ඔබුරමාශගන් මා දැනගන්න කැමැතියි, සී-8 ියට සී-349 දක්වා 
වාර්තා ශම් පාර්ලිශම්න්ුරවට ඉදිරිපත් කරන්ශන් කවදාද කි ා. 
ගු කථානා කුරමනි, ඔබුරමා දැන් අශේ පණිුණඩකුවා බවටයි 

පත් වී ියටින්ශන්.  
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තත්ත. 
 

ගු අනුර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔබුරමාට අපි කි නවා; ඔබුරමා ජනාධිපති ශල්කම්ට 
කි නවා; ජනාධිපති ශල්කම්ුරමා කි න එක ඔබුරමා අපට 
කි නවා. ශම්කයි දැන් තති වී තිශබන තත්ත්ව . ඒ නිසා මීට 

ශපරත් මම ඔබුරමාට ශ ෝජනා කළා, ජනාධිපති ශල්කම්වර ා 
ශම් පාර්ලිශම්න්ුරවට කැඳවන්න කි ා. කැඳවා, ශම් වාර්තා 
ශම නවාද, වාර්තා සම්බන් ශ න් තති වී තිශබන තත්ත්ව  
ශම කක්ද,  වා තිශබන්ශන් කුමක්ද, නීතිපතිවර ාශේ නිර්ශද්  

කවශර්ද කි න ඒවා පිළිබඳව එුරමා එක්ක සාකච්ඡා කරන්න 
මන්ත්රීවුන්ට අවස්ථාවක් ශදන්න. අපට ජනාධිපති 
ශල්කම්වර ාත් එක්ක ඒවා පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා 

ඔබුරමා අදාළ නිල ාරින් කැඳවන්න කි න ශ ෝජනාවත් මම 
කරනවා. ශබ ශහ ම සු්රතියි, ගු කථානා කුරමනි.   

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබ ශහ ම සු්රතියි, ගු මන්ත්රීුරමා. 
 

ගු (ආචාාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 
 
නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු යචාාර්  බන්දුල වනණවර් න මන්ත්රීුරමනි, ඔබුරමාත් 

සඳහන් කරන්ශන් ශම් කාරණ  ගැනද?  

193 194 



2018 ජූනි  07  

ගු (ආචාාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

නැහැ, ගු කථානා කුරමනි. 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම නම්, මා ශමුරමාශේ ප්ර න් ට පිළිුරර දී ඉන්නම්. 
 

ගු (ආචාාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ශහ ඳයි, ගු කථානා කුරමනි.     
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 මා ශම් සම්බන් ශ න් නීතිපතිුරමාශගනුත්, ශප ීසියශ නුත්, 
අදාළ ිය ුම අං වලිනුත් විමු වා. ශම කද, රශග ශම් ගැන වි ාල 
යන්ශදෝලන ක් තති ශවලා තිශබනවා. මා කලින් කියූ පරිදි ශම  

පාර්ලිශම්න්ුරවටත් අශගෞරව ක්; මන්ත්රීවුන් 225ශදනාටත් 
අශගෞරව ක්; රටටත් අශගෞරව ක්. එුරමන්ලා මට සහතික කර 
කිේවා, එශසේ 88 ශදනකු ියටින ලැයිස්ුරවක් ශහෝ 866ශදනකු 

ියටින ලැයිස්ුරවක් ඒ අ  ළෙ නැහැ කි ා. එවැනි ශද ක් 
පවතිනවා කි ා කිේශේත් නැහැ. ඒ නිසා මා ඉල්ලා තිශබනවා, මීට 
අදාළ සම්පූර්ණ වාර්තාවල attachments. ප්ර ාන වාර්තාවලට 
තුරළත් ිය ුම attachments මට වහාම ලබා ලබාශදන්න කි ා මම 

ජනාධිපති ශල්කම්ුරමාශගන් ඉල්ලා තිශබනවා. එුරමා ශම් 
දවස්වල විශද් ගත ශවලායි ඉන්ශන්. මා වි ව්ාස කරනවා, එුරමා 
පැමිණි හැටිශේම Attorney-Generalශේ අනුමැති  තතිව එ  

ලබා ශද්වි කි ා. නමුත් මට ශම්කට ශකළින්ම සම්බන්  වන්න 
බැහැ. ශම කද, ඒ හරහායි  ා යුුර වන්ශන්. ඒ වාශේම මා කි න්න 
ඕනෑ, ජනාධිපති ශල්කම්ුරමා සෑම විටම අපට සහශ ෝග  දුන් බව. 

ඒ වාශේම මම ශපෞද්ගලිකව වි ්වාස කරන්ශන් නැහැ, එුරමා 
කැමැත්ශතන් කුමක් ශහෝ හංගාශගන ඉන්නවා කි ා. මා උත්සාහ 
කර බලන්නම්, අවස්ථාවක් ගන්න පුු වන් ශේවිද කි ා. මශේත් 

යුුරකමක් තිශබනවා. ඒකයි මා උශද්ත් පැහැදිලි කශළේ. මුු  රශගම 
ශම් ගැන යන්ශදෝලන ක් තිශබන අවස්ථාවක රටට අහිතකර, 
විශ ේෂශ න් මන්ත්රීවුන්ශේ යත්ම ගුත්ව ට හානි වන ශද ක් 

ියදු වනවා නම් ඒක ශහ ඳ නැහැ. ඒ නිසා ඒ වගර්ම මම භාර 
ගන්නවා. ශබ ශහ ම ස්ුරතියි.  

මීළෙට, ගු බන්දුල වනණවර් න මන්ත්රීුරමා.  
 

ගු අනුර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු කථානා කුරමනි, විමර් න වාර්තාශේ පිටපත්-   
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉංග්රීිය පිටපත  translatorට භාර දීලා තිශබනවා කිේවා. 

ගු බන්දුල වනණවර් න මැතිුරමා. 
 

ගු (ආචාාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගු කථානා කුරමනි, අර්ජුන් තශලෝිය ස් මහතා සහ 

අශනක් ියද්ධි නිසා ශම් රශග ඉතා වි ාල ජාතික ව ශ න් 
වැදගත්කමකින් යුත් ශබ ශහෝ ශද් ශම් ගු සභාශේ අව ානශ න් 
ිනලිහී  නවා. අද දින ශම් ගු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා, 

නව ශවශළඳ ප්රතිපත්ති  පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්ති ක්. ශම් 

ප්රතිපත්ති   ටශත් ඉතාම යන්ශදෝලනාත්මක ියංගේපූු නිදහස ්

ශවශළඳ ිනවිු ම- 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැන අද විවාදශේදී කථා කරන්න පුු වන් ශන්ද, 
යචාාර් ුරමනි? 

 

ගු (ආචාාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

නැහැ. ඒකාබද්  විපක්ෂ  ශලස අපි ඔබුරමාශගන් ඉල්ලා 
ියටින්ශන්, ශම් රටට ශමවැනි ජාතික ශවශළඳ ප්රතිපත්ති ක් 
හැශදන අවසථ්ාවක එහි අන්තර්ගත  පිළිබඳව අඩු තරශම් දින 

ශදකකවත් විවාද ක් පැවැත්වීම සඳහා කුණාකරලා ඉඩප්රස්තාව 
ලබා ශදන්න කි ලායි. ශම කද, ශම්ක උපනුපන් පරම්පරාවලටත් 
බලපාන, මුු  රටටම බලපාන, ජාතික වැදගත්කමකින් යුුර 
ියද්ධි ක්. ජාතික නයා  පත්ර ක් තිබි දී, ියල්ලර ශද්වල්වලට 

ිනහිල්ලා සැෙුණණු එකක් ්රි ාත්මක වන තත්ත්ව  ශම් ගු සභාව 
විියන් නැවැත්වි  යුුර ශවනවා.  

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඒ ගැන පක්ෂ නා කයින්ශේ රැසව්ීශම්දී කුණු ඉදිරිපත් 
කරන්නම්.  

 

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්ෙසිංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 
 

නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ශ හාන් ශසේමියංහ මන්ත්රීුරමා. 
 

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්ෙසිංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගු කථානා කුරමනි, ශබ ශහ ම ස්ුරතියි. ඔබුරමා මුර කළ 

කාරණාවට අදාළවයි මම ශම් කාරණ  කි න්ශන්. ශම් සභාව 
ුරළදීම ගු මන්ත්රීුරමන්ලා ශදශදශනක් ප්රියද්ධිශේම පිළිශගන 
තිශබනවා, ශම් යකාර ට මුදල් ලබා ගැනීමක් කළා කි ලා. 

හැබැයි ඒ අතරම ඒ කණ්ඩා ම විියන්ම කි නවා, අහවල් 
සංඛයාවක් අරශගන තිශබනවා, තවත් සංඛයාවක් අරශගන 
තිශබනවා කි ලා. ගු කථානා කුරමනි, ඒ නිසා ඔබුරමා කිේවා 

වාශේම රශග ජනතාව ුරළ සා ාරණ සැක ක් මුර ශවලා 
තිශබනවා. ශම කද, එක කණ්ඩා මක් "ගත්තා" කි නවා. ඔබුරමා 
ඒ සම්බන් ශ න් කටයුුර කිරීම ගැන අපි ස්ුරතිවන්ත ශවනවා. 

ඔබුරමා කි නවා, "එශහම වාර්තාවක් නැහැ" කි ලා. ගු 
කථානා කුරමනි, හැබැයි ජනතාවට ශත්ශරන්ශන් නැහැ, කුණු 
කි න එක පිළිගන්නද කි ලා. ඔබුරමා කි න කාරණ  තත්තද, 
එශහම නැත්නම් අර මුදල් ලබා ගත්තා  කි න මන්ත්රීවු කි න 

කාරණ  තත්තද කි ලා ජනතාවට ශත්ශරන්ශන් නැහැ. ගු 
කථානා කුරමනි, ඒ නිසා ඒක තත්ත කථාවක් ශන ශවයි නම්, 
කුණාකරලා ශම් විධි ට රට ශන මෙ  වන්න එපා කි ලා අදාළ 

මහජන නිශ ෝනේතයින්ට අවවාද කරන්න කි ලා ඔබුරමාශගන් 
ඉල්ලා ියටිනවා.  
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබුරමා එන්න ඉසස්ර ශවලා මම ඒ ය ාචාන  කළා. 
 

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්ෙසිංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ශම කද, ඒක ඔබුරමා තුරු  අප ිය ුම ශදනාටම කරන 
අපහාස ක්; අවමාන ක් සහ ශම් උත්තරීතර සභාව ශකශරහි 

ජනතාව ුරළ තිශබන වි ව්ාස  බිඳ දැමීමක් ගු 
කථානා කුරමනි.  

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මා එ  පිළිගන්නවා. ශබ ශහ ම ස්ුරතියි. 
 

ගු අජිත් පී. වපවර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගු කථානා කුරමනි, දිිනන් දිගටම මුර ුණණු ප්ර න් ක් තමයි 
ශම් ශ්රී ලංකා ජනරජශේ ජාතික ශවශළඳ ප්රතිපත්ති ක් තිශබනවාද, 

නැද්ද කි න ප්ර ්න . ඒ ප්රතිපත්ති  සකස් කරන්න  ම් කිිය 
කාල ක් ගත ුණණත්, අපි ශම් නව ශවශළඳ ප්රතිපත්ති  -New 
Trade Policy - ඉදිරිපත් කරලා ශම් සභාව දැනුවත් කරලා 

තිශබනවා. ගු කථානා කුරමනි, සභාගත කරන්ශන් දැනුවත් 
කිරීමට. ඒ වාශේම විවාද ක් ලබා දීම ගැනත් කිියම ගැටුමවක් 
නැහැ.  

එ  ඉතා වැදගත් ූ කාරණ ක්. අශේ (යචාාර් ) බන්දුල 

වනණවර් න ශූරීන් විියන් ඉල්ලූ පරිදිම, ශම් පිළිබඳ විධිමත් 
විවාද ක් ලබා දීමට රජ  කටයුුර කරනවා  කි න කාරණ  මම 
කි නවා. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබ ශහ ම සු්රතියි. 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජ මහ මැතිුරමා. ශවලාව ගැන 
අව ාන  ශ  මු කරන්න. 
       
ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගු කථානා කුරමනි, ඔබුරමාට ශබ ශහ ම ස්ුරතියි. පු ින  
දිනවල ශම් සම්බන් ශ න් කි ැුණණා. ඊශේ ශහෝ ශපශර්දා අශේ 
මහින්දානන්ද අුමත්ගමශේ මන්ත්රීුරමා ශම් පැත්තට තන්ල්ල දික් 

කරලා කිේවා, මන්ත්රීවුන්ශේ යරක්ෂක නිල ාරින් 
විියහතරශදශනකුශගන් ප්ර න් කර තිශබන බව. ශමවැනි සාවදය 
ශත රුරු සමාජගත කළා; ශම් පාර්ලිශම්න්ුරව ුරළ කිේවා. ඒ 

වාශේම මා ය ුරළිනුත් ඒවා ප්රචාාර  ුණණා. ඒ නිසා ඔබුරමාශගන් 
අපි ශගෞරවශ න් ඉල්ලනවා, ශම් වාර්තාව සභාවට ශගන්වා ගන්න 
කි ලා. ශම කද, පු ින  දිනවල ියදු ුණණු damage එක මන්ත්රීවු 

ිය ුම ශදනාටම ුණණා. අපට ශල කුම සැක  තිශබන්ශන්, ශම් 
ප්ර න්ශේ වැඩිපුර ඉන්ශන් ඒකාබද් ශේ කගටි  කි ලා. ඒකයි 
තිශබන ප්ර න් . [බා ා කිරීමක්] 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබ ශහ ම සු්රතියි. 

ගු විමලවීර දිසානා ක මැතිුරමා. 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொ.ீடபிள்யு. விைலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ගු කථානා කුරමනි, ගු මුදල් හා ජනමා ය 
තමතිුරමාශගන් පිළිුරු බලාශප ශර ත්ුරශවන් මම ින  
අුණුද්ශද් හත්වැනි මාසශේ ශද ළහ දාතමින් ප්ර න් ක් අසා 
තිශබනවා. ලබන මාසශේ ශද ශළ සශ්වනිදාට ඒශක් වර්ෂ පූර්ණ 
උත්සව  සමරන්නයි තිශබන්ශන්. ශමශතක් මට ඒ ප්ර න් ට 
පිළිුරරක් ලැබිලා නැහැ. මම දන්ශන් නැහැ ශම්ක,- 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඒ ගැන අව ාන  ශ  මු කරන්නම්. [බා ා කිරීමක්] 
 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொ.ீடபிள்யு. விைலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ගු මංගල සමරවීර මැතිුරමනි, ඔබුරමාශේ කාලශේ ියදුුණණු 
ශද ක් ගැන ශන ශවයි මම තහුශේ. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ ගැන ශස  ා බලන්නම්. 
 

ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා (මුාල් හසා ජනොධාය 
අොතයුරො   
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர - நிதி ைற்றும் தவகுசன ஊடக 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

මම ඒ ගැන දන්ශන් නැහැ. මම ඒ ගැන ශස  ා බලා උත්තර  
ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහ ඳයි. 
 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொ.ீடபிள்யு. விைலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

''ලංකාදීප'' පුවත් පශත් බිඟුන් ශම්නක කි න ශල්ඛක ා 
කෘෂිකර්ම අමාතයාං ශේ අුමත් ශග ඩනැන්ල්ශල් බදු ිනවිු ම 
පිළිබඳව ශත රුරු ඉල්ලා ියටි ා, ශත රුරු දැනගැනීශම් 
අයිතිවාියකම් පිළිබඳ පනත  ටශත්. ඒ වරප්රසාද   ටශත් ඉල්ලූ ඒ 

ශත රුරර ඒ අමාතයාං ශ න් ශදන්ශන් නැහැ. ''බදු ිනවිු ම නැහැ'' 
කි නවා. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක රශපෝර්ුර කරන්න පුු වන් ශන්. 
 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொ.ீடபிள்யு. விைலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

අභි ාචානා ිය ල්ලම ඉදිරිපත් කර ින  අුණුද්ශද් ඉඳලායි 
ඉල්ලන්ශන්. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රශපෝර්ුර කරන්න පුු වන්. 

197 198 



2018 ජූනි  07  

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொ.ீடபிள்யு. விைலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ශම් පාර්ලිශම්න්ුරශේ ශබ ශහ ම උත්කර්ෂශ න් කථා කරලා 
සම්මත කළ ශත රුරු දැනගැනීශම් අයිතිවාියකම් පිළිබඳ පනශත් 
ශත රුරුවත්, දැන් මට ශපශනන හැටි ට ශම් රශග ජනතාවට 

ගන්න විධි ක් නැහැ. ජනතාව ශම් පනත පිළිබඳවත් දැන් දන්ශන් 
නැහැ වාශේයි. [බා ා කිරීමක්] 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි අද ප්ර ාන කටයුුරවලට  න්න ඕනෑ. 

ගු රංනේත් ද ශස යිසා මැතිුරමා සහශ ෝග  ශදන්න. 
ඔබුරමාට ශම කක් හරි ප්ර න් ක් තිශබනවාද? ශම කක්ද ප්ර ්න ? 

 
ගු ටී. රංජිත් ා ව්ොයි්ා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගු කථානා කුරමනි, අපි අදත් කථා කළ, ඊශේ, ශපශර්දාත් 

කථා කරපු කුණක් නැවතත් ඔබුරමාශේ අව ාන ට ශ  මු 
කරනවා. බරපතළ ප්ර න් ක් නිසායි ශම  කි න්ශන්. අර්ජුන් 
තශලෝිය ස්ශේ පර්ශපචුවල් ශෙෂරීස් සමාගශමන් මුදල් ගත්ත අ  

සම්බන් ව- 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබුරමා එන්න කලින් මම ඒ සම්බන් ශ න් පැහැදිලි කළා.  

 
ගු ටී. රංජිත් ා ව්ොයි්ා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

 අපි ිය ුම ශදනාම කි න්ශන්, ශම් සම්බන් ශ න් නිවැරැදි 
මන්ත්රීවු නිවැරැදි වි  යුුරයි කි ායි. එශසේ කිරීම ඔබුරමාශේ 
කාර්  භාර . ඒ වාශේම, අර්ජුන් තශලෝිය ස්ශගන් සල්ලි ගත්ත, 

ශම් පාර්ලිශම්න්ුරශේ ඉන්න අ ත් ශම් ුරළ සැෙවිලා දැන් ශම් 
ශග ඩට එන්න හදනවා. ශමන්න ශම්ක වළක්වන්න කටයුුර 
කරන්න, ගු කථානා කුරමනි. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබ ශහ ම සු්රතියි. 

අද නයා  පත්රශේ විෂ  අංක 8 ියට 4 දක්වා. [බා ා කිරීමක්] 
ශම කක්ද? 

 
ගු අජිත් ෝදනප්වපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගු කථානා කුරමනි, විශ ේෂශ න්ම ශම් බැඳුම්කර ියද්ධි  
ගත්ශත ත්, ඒ නම් ශහළිකිරීම් යදී ප්ර න් දිහා බැුමවාම, විපක්ෂශේ 
ඉන්න ශහ රකම් කළ මන්ත්රීවු ටික ශල කු ශහ රකම් වහගන්න 
අද ශම් ියද්ධි  පාවිච්චි කරන බව ශපශනනවා. ශම් බැඳුම්කර 

ියද්ධි  ගැන කථා කරලා, ඒකට 88  ශදශනක් සම්බන් යි කි ලා 
අසතය ප්රචාාර  වලා තමන් කළ ශහ රකම් ගැන ශකශරන 
පරීක්ෂණ ටික වහගන්න තමයි ශම් හදන්ශන්.  

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, මම ඒ කුණ පැහැදිලි කළා.   
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරව ේ්න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගු කථානා කුරමනි, මට කි න්න තිශබන්ශන්ත් ශම් අ ට 
හප හපා ඉන්න ශහ ඳ රස බුලත්විටක් හම්බශවලා තිශබන බවයි. 

හැම දාම ශම් ගැන කි නවා.  
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි, දැන් අවසාන කරන්න. ශම් අවස්ථාව ලබා දීම අයුුර ශලස 
ප්රශ ෝජන ට ගන්න එපා.  

ගු පද්ම උද  ාන්ත වනණශසේකර මැතිුරමා, කි න්න 
ඔබුරමාශේ කාරණ  ශම කක්ද කි ලා. 

 

ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උායශ්ා්දත ගුණව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ගු කථානා කුරමනි, ශම් මුර වී තිශබන ප්ර න්  
සම්බන් ශ න් ඔබුරමාට වි ාල වගර්මක් තිශබනවා. ඊට මැදිහත් 
ශවන්න පුු වන් ඔබුරමාටයි. අශේ ගු ජ න්ත සමරවීර 
මන්ත්රීුරමාත්, ගු මහින්දානන්ද අුමත්ගමශේ මන්ත්රීුරමාත්  තමුන් 

නිවැරදියි කි ලා ශකෝේ සභාවට දිුණුම් ප්රකා  දුන්නා නම්,  ශම් 
පාර්ලිශම්න්ුරශේ ියටින 225 ශදනාශගන්ම ඒ විධි ට දිුණුම් 
ප්රකා  ගන්න ඔබුරමාට පුු වන්.  

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම අව යතාවක් නැහැ.  

 
ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උායශ්ා්දත ගුණව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

එශහම මුදල් ගත්තාද නැද්ද කි ලා දිුණුම් ප්රකා  ඉල්ලන්න 
ඔබුරමාට පුු වන්.   

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු මන්ත්රීුරමනි,  එශහම දිුණුම් ප්රකා  ලබා ගැනීශම් කිියම 
අව යතාවක් මට නැහැ. ඒක සා ාරණත් නැහැ. මට එශහම 
අයිති කුත් නැහැ.  

ගු චාමින්ද විශේියරි මන්ත්රීුරමනි ඔබුරමා ශම කක්ද 
කි න්ශන්? ඉක්මනට කි න්න.  

 

ගු චාමි්දා වි වේසිරි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගු කථානා කුරමනි, ශත රුරු දැන ගැනීශම් පනත අපි 
තමයි, අශේ යණ්ඩුව තමයි  ථාර්ථ ක් බවට පත් කශළේ. පු  ින  
ඉතිහාස  ුරළ ශත රුරු වසන් කළ විධි  සහ ශත රුරු 
දැනගැනී ම ශවනුශවන් කළ කටයුුරවලට ියදු ුණණු ශද් අපි 

දන්නවා. හැබැයි, දැන් BMICH එක ුරළ ස්ථාපිත කර තිශබන 
කාර් ාල  ුරළ රැී  ියටින නිල ාරි ාශගන් ඕනෑම ශත රුරරක් 

199 200 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

ගන්න පුු වන්. ඒ ශත රුරු ශන ශදනවා  කි න කාරණ  
අසතය ක්, ගු කථානා කුරමනි. අපි ිනහිල්ලා ශත රුරු 
අරශගන තිශබනවා.  

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද දින ප්ර ාන කටයුුර දැන් යරම්භ කරමු.   

අද දින නයා  පත්රශේ විෂ  අංක 8 ියට 4 දක්වා ූ, ු රාබදු 
යඥාපනත  ටශත් නිශේදන විවාද ශක ට අනුමත කිරීම.   

ඒ සම්බන් ශ න් මම ශම් කාරණ ත් කි න්න කැමැතියි.  
208  මැයි මස 20 වන දින පාර්ලිශම්න්ුරවට ඉදිරිපත් කරන ලද 

ු රාබදු නිශේදන අතරින් අද දින සලකා බලනු ලබන නිශේදන, 
208  ජුනි මස 05 වන දින රජශේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාශේ දී 
සලකා බලා, එර් කාරක සභාශේ වාර්තාව 208  ජුනි මස 07 වන 

දින, එනම් අද දින පාර්ලිශම්න්ුරවට ඉදිරිපත් කර තිශබනවා.   
 
ගු මංගල සමරවීර මැතිුරමා විවාද  යරම්භ කිරීමට ප්රථම 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමා මූලාසන  ගන්නවා තති.  

    
අනුරුව ගු කථානායකුරො මූලා්නවය්ද ඉවත් වුවය්ද  

නිවයෝජය කථානායකුරො ගගු  වේ. එම්. ආන්දා කුොරසිරි ෙහසතා  
මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு மஜ.எம். ஆனந்த குைொரசிறி] தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI] took the 
Chair. 

 

සුරාබදු ආඥාපනත: නිවේානය  
 ைதுவொிக் கட்டமளச் சட்டம் : அறிவித்தல்  

EXCISE ORDINANCE: NOTIFICATION 

 
[පූ.භා. 80.50] 

 

ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා (මුාල් හසා ජනොධාය 

අොතයුරො   
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர - நிதி ைற்றும் தவகுசன ஊடக 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මම පහත සඳහන් 
ශ ෝජනාව  ඉදිරිපත් කරනවා: 

ු රාබදු යඥාපනශත් (52 අධිකාර  ූ)  32(8) වගන්ති   ටශත් ු රාබදු 

සම්බන් ශ න් මුදල් හා ජනමා ය අමාතයවර ා විියන් පනවන ලදුව, 208  

ජනවාරි 8  දිනැති අංක 2054/48 දරන අති විශ ේෂ ගැසග පත්රශේ පළ කරනු 
ලැබ, 208 .05.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිශේදන  අනුමත කළ යුුර  . 

(අංක 03/208  දරන ු රාබදු නිශේදන )  

(අමාතය මණ්ඩලශේ අනුමති  දන්වා තිශබ්.)  
 
 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ඔබුරමා නිශ ෝජය 

කථානා ක ුරර ට පත් ූවාට පු , ඔබුරමා ඉදිරිශේ මා කථා 
කරන ප්රථම අවස්ථාවයි ශම්. ඒ නිසා ප්රථමශ න්ම ඔබුරමාට 
මාශේ ු බාශිංසන එකුර කරන්න කැමැතියි.  

ඒ වාශේම, ඔබුරමාශේ ජ ග්රහණ  ශවනුශවන් මා මිත්ර චාමල් 

රාජපක්ෂ මන්ත්රීුරමා එදා පාර්ලිශම්න්ුරවට ශන පැමිණීම ගැනත් 
මශේ ස්ුරති  ශම් අවසථ්ාශේදී පිරිනමන්න කැමැතියි.  

 
 

ගු චාෙල් රාජපක්ෂ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

ගශම් කමට. 

 
ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගශම් කමට. හරි ට හරි. 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, අද දින නයා  පශත්රේ, ු රා 
බදු යඥාපනත  ටශත් ඉදිරිපත් ශක ට තිශබන අංක 8, 3 සහ 4 
 න නිශේදන මම ඉදිරිපත් කරනවා. ශමම විවාද  යරම්භ 

කරන්නට ප්රථම ශත රුරු දැනගැනීශම් අයිතිවාියකම් පිළිබඳ 
පනත ගැන විපක්ෂශේ මන්ත්රීවුන් කිහිපශදශනක් ශබ ශහ ම 
ශේදනාශවන් කථා කරනවා මට තහුණා. එතශක ට මට මතක් 

ුණශණ්, ශමුරමන්ලා යණ්ඩු පක්ෂ  පැත්ශත් වාඩිශවලා 
ඉන්නශක ට, වර්තමාන කථානා කුරමා  එදා ශත රුරු ලබා 
ගැනීශම් නිදහස පනත් ශකටුම්පත ශපෞද්ගලික මන්ත්රීන්ශේ පනත් 

ශකටුම්පතක් හැටි ට ශගශනනශක ට, එ ට දැඩි ශලස 
විුද් ශවලා, ඒ පනත් ශකටුම්පත පාර්ලිශම්න්ුරශේ විවාද ටවත් 
ගන්න ඉඩක් තැබුශේ නැත්ශත් ශමුරමන්ලාම ශන්ද කි ලායි. අද 

ශත රුරු දැනගැනීශම් අයිතිවාියකම් පිළිබඳ පනත ්රි ාත්මක 
වනවා. ඕනෑම අුමත් පනතක්, විශ ේෂශ න්ම ශම් තරම් 
විේලවකාරී පනතක් ්රි ාත්මක වීශම්දී  මුල් කාල  ුරළ  ම්  ම් 
අඩුපාඩු තති ශේවි. ඒවාත් හරිගස්සාශගන අපි ඉදිරි ට  නවා.  

 
ගු අනුර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු තමතිුරමනි, ශත රුරු දැනගැනීශම් අයිතිවාියකම් 

පිළිබඳ පනතට අනුව ශන ශවයි, ඔබුරමාශගන් ශවනත් 
ශත රුරරක් දැන ගන්න පුු වන්ද?  

 
ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ශපෞද්ගලිකද? 

 
ගු අනුර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ජනමා ය අමාතයුරමා හැටි ට ඔබුරමා එදා 

පාර්ලිශම්න්ුරශේදී කිේවා, TNL නාළිකාශේ ශප ල්ගහශවල 
කුුමන යශ්රිතව තති ුණණු ගැටුමව පිළිබඳව ශස  ා බලා 
උත්තර ක් ශදන්නම් කි ලා. ඒ පිළිබඳ වර්තමාන තත්ත්ව  
ශම කක්ද කි ලා ඔබුරමාශගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

විදුලි සංශද්  නි ාමන ශක මිෂන් සභාශවන් -TRC- පිළිුරරක් 
එවා තිශබනවා, එශහම කශළේ තයි කි න එකට ශහේුරව ඉදිරිපත් 
කරලා. ඒ වාශේම, TNL ය තනශේ  ාන් වික්රමියංහ 
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මැතිුරමාශේ ලිපි ක් තුරු  ඒ ශත රුරුත් තිශබනවා. ඒ 

ශත රුරුවල පරසප්රතාවක් තිශබනවා. ඒ නිසා අපි ඒ ගැන 
හරිහැටි ශස  ා බලා කටයුුර කරනවා. නමුත් මට යරංචි ුණණා, ඒ 
අ ත් ශහට අනිද්දා වනශක ටම ඒ සම්බන් ශ න් නීති 
්රි ාමාර්ග ට ශ  මු වනවා  කි ලා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, අපි දන්නවා, 
ශග ශබල්ිය න් නයා  කි ලා කි න්ශන් ශම කක්ද කි ලා. 
තශඩ ල්ෆ් හිගලර්ශේ ප්රචාාරක තමතිවර ා වන ශග ශබල්ස ්

වි ව්ාස කළා, එකම ශබ ු ව නැවත නැවතත්, නැවත නැවතත් 
කිේශව ත්, කාල ක්  නශක ට ඒ ශබ ුව තත්ත බවට ජනතාව 
වි ව්ාස කරනවා  කි ලා. 

තත්ශතන්ම අශේ කුුණෑගල දිස්ත්රික් පාර්ලිශම්න්ුර මන්ත්රී 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිුරමාත් අද ශම් ශග ශබල්ිය න් නයා  අනුව 
කටයුුර කරන්න තීන්දු කර තිශබනවා. ශක ශහ මත් එුරමාට 

වාශේම, එුරමා  ටශත් තිබුණු රජ ට වි ාල ෆැියසග්වාදී 
නැඹුුවක් තිබුණා. ඒ නිසා ඒ ෆැියස්ගවාදී සංකල්පවලට 
ශබ ශහ ම කැමැති තති. නමුත් ශම්වා එුරමා ලි න ඒවා 
ශන ශවයි,  කුණු ශහෝ ලි ලා ශදන අසතය ශද්වල්. එවැනි අසතය 

ශද්වල් නිතර නිතර කි නවා. නමුත් ඒවා සම්බන් ශ න් 
විවාද කට එන්න කිේවාමත් එ ට උත්තර ක්වත් ශදන්න සූදානම්  
නැහැ. නමුත් ඊශේ - ශපශර්දා  "The Island" පුවත් පශත් සහ 

"දිවයින" පුවත්  පශත් එුරමා ශම් විධි ට කි ලා තිශබනවා මා 
දැක්කා. 

2018 ජුනි මස 06 වැනි දින "දිවයින" පුවත් පශත් ශමශසේ 

සඳහන් වනවා: 

"අශේ රජ ක්  ටශත් බදු  20%කින් අඩු කරනවා."   

එශමන්ම, 208  ජුනි මස  05 වැනි දින "The Island" පුවත් 
පශත් ශමශහම කි නවා: 

“People are suffering due to extremely high taxes. They cannot even 
eat properly or save any money…”  

ඒ වාශේම,  ජීවන වි දම අහස උසට තිශබන නිසා ඒ අ ට 
කන්නවත් බැරිුම. තත්ත ව ශ න්ම මා සන්ශතෝෂ වනවා, 
දැන්වත් ජීවන වි දම ගැන එුරමාශේ අව ාන  ශ  මු වී තිබීම 

ගැන. ශම කද, එුරමා ජනාධිපති කාලශේ ඉඳලා කෑශේ  බිේශේ 
අශේ වි දමින්. ඒ නිසා එුරමා ඒ කාලශේ තිබුණු වි දම් සහ 
ගණන් පිළිබඳව දැනශගන ඉන්න නැතිව තති.  ඒ නිසා මා 

ශබ ශහ ම ශකටිශ න් ජීවන වි දම ගැන කි න්නම්. ජීවන වි දම 
ගැන කි න විටත් එුරමා ශග ශබල්ිය න් නයා  අනුව කි නවා, 
"කවදාවත් නැති විධි ට ජීවන වි දම වැඩි ශවලා"  කි ලා.  

ඒකට උදාහරණ ක්  හැටි ට මා  අද ලබා ගත්ත සංඛයාශල්ඛන 
ටිකක් කි න්නම්. එම සංඛයාශල්ඛන අනුව, 2084 ශදසැම්බර් 

මාසශේ රාජපක්ෂලා අපට යණ්ඩුව බාර ශදනශක ට නිුණඩු රුර 
හාල් - raw red rice - කිශලෝවක් ුපි ල් 98.90යි. නමුත් 208  
අුණුද්ශද් අශප්රේල්, මැයි මාස  වනශක ට නිුණඩු රුර හාල් 

කිශලෝවක් ුපි ල්  5. 6කට තිබුශණ්. නිුණඩු ු දු හාල් කිශලෝවක් 
2084 අුණුද්ශද් ුපි ල් 7 .89යි. අුණුදු හතරකට පසශ්සේ අද 
නිුණඩු ු දු හාල් කිශලෝව ුපි ල් පහකින් විතරයි වැඩිශවලා 

තිශබන්ශන්. ඒ අනුව ශම් වන ශක ට නිුණඩු ු දු හාල් කිශලෝවක් 
ුපි ල්  2.73යි. 

සම්බා  කිශලෝවක් ුපි ල් 92 ියට ුපි ල් 880ට වැඩි ශවලා 
තිශබනවා. එදා -අුණුදු හතරකට ඉසශ්සල්ලා - පිටි කිශලෝවක් 
ුපි ල් 97යි,  අද ුපි ල් 90යි. අද සීනි කිශලෝව ුපි ල් 80 යි,    

එදා  ුපි ල් 800යි.  ුපි ල්  ක  ශවනසක්  තිශබනවා.  එදා අල 

කි ශලෝව ුපි ල් 804යි, අද ුපි ල්  9යි. අුණුදු හතරකට  
පසශ්සේ  ඒක අඩු ශවලා  තිශබනවා. ඒ වාශේම පරිේපු කිශලෝව 
ුපි ල් 870යි.  අද පරිේපු කිශලෝව ුපි ල් 847යි.  එුරමන්ලාශේ 
යණ්ඩු කාල ට වඩා ුපි ල් 30කටත් වඩා අඩුයි. තත්ත 

ව ශ න්ම වි ාල ශවනසක් තිශබන්ශන් ශප ල්වල විතරයි. නමුත්  
ශප ල් මිලත් දැන් අඩු ශවනවා. 2084 දී ශප ල් ශගඩි ක මිල 
තිබුශණ් ුපි ල්  46.25යි. දැන් ුපි ල් 75ක් ශවනවා. [බා ා 

කිරීමක්] එශහම නම්  ඔබුරමන්ලා  "ජීවන වි දම වැඩියි" කි ලා 
කෑ ගහන්ශන් තයි? ශම් රශග   ිය  ට අනූවක් ජනතාව ශග වීන් 
ශන ශවයි. ශක යිතරම් අඩු ුණණත් ශග වීන්ට යණ්ඩුශවන් සහන 

දීලා තිශබනවා. ඒ අ ට පාඩු ියදුශව නශක  ට මුදල් 
අමාතයාං ශ න් ඒ අ ට  අලාභ ක් ශන ශවන්න සහන දුන්නා. 
ගු රවීන්ද්ර සමරවීර තමතිුරමාශගන් අහන්න, වැලිමඩ පැත්ශත් 

අපි ශම නවා ද කරන්ශන් කි ලා.  

 

ගු එ ප්.බී. දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ිය  ට 70ක් ශග වීන්ට - [බා ා  කිරීමක්] 

 
ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ය, ඕක රටට කි න්න.  [බා ා  කිරීමක්] - "කලබල ශවන්න  

එපා ගණන් ින ාට -එස්.බී. දිසානා ක -" අන්න හරි. ශබ ශහ ම 
ශහ ඳයි,  අපි ඕක මතක ති ා ගන්නම්. ඔබුරමාව quote   කරලාම  
කි න්නම්. [බා ා කිරීමක්] ඒක ශන්. අපි ශදන්නාට එක පැත්ශත්, 

 එක ළෙම වාඩිශවලා ඉන්න එච්චාර වාසනාවක් නැහැ. ටික 
කාල ක් වාඩි ශවලා ඉන්නවා, යශ ත්  ශදපැත්තට  නවා. ශම් 
ළෙක් ශවනුරු ශමතැන වාඩිශවලා ියටි ා.  ඊට ඉසශ්සල්ලා ඒ 
පැත්ශත් වාඩි ුණණා.  හැබැයි, ශම කක් හරි -[බා ා කිරීමක්]  හරි,  

ඔබුරමා  ඒ පැත්ශත්  ඔබුරමාශේ යසනශේ  අ ට කථා කරන්න. 
අපිට  රටක්ම බලා ගන්න තිශබනවා. හැබැයි,  මම ශම් කිේශේ  
ඔබුරමාටයි,  මටයි ශම කක්ශදෝ ශප ඩි අපල ක් තිශබනවා  

කි න එකයි.   

 
ගු ේදත්රීවරවයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
2001න් පසශ්සේ.  

 
ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

2001න් පසශ්සේ ශම කක්ශදෝ අපල ක්  තිශබනවා.    

මම කි මින් ියටිශේ,  ජනතාව ශන මග  වන ු ු   කාරණා 
අශේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිුරමා කි ා තිශබනවා කි ලයි. ඒ 
වාශේම එුරමා දැන් කි නවා, "බදු ිය  ට විස්සකින් අඩු කරනවා" 

කි ලා. ඔේ, කි න්න ශලශහියයි. හැබැයි, එුරමා ිය  ට විස්සකින් 
බදු අඩු කරන්ශන් ශක ශහ මද, අඩු කශළ ත් තති ශවන තත්ත්ව  
ශම කක්ද  කි න  එක ගැන එම එක ලිපි කවත්, එක සම්මුඛ 

සාකච්ඡාවක දීවත් විග්රහ කරලා නැහැ;  විග්රහ කරන්න උත්සාහ 
කරලාත් නැහැ.  බදු අඩු කරන්න, අඩු කරන්න අශනක් පැත්ශතන්  
වක්ර  බදු වැඩි කරන්න  ඕනෑ බව තමුන්නාන්ශසේලා, අපි දන්නවා.  

එස්.බී. දිසානා ක මන්ත්රීුරමා හිතනවාද දන්ශන් නැහැ,  ඒකත් 
ශහ ඳයි කි ලා. ශම කද, ශලෝකශේ වක්ර බදු සහ ජජු බදු 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

අනුපාත  වැඩිම රට ලංකාවයි.  අශේ යදා ශමන් ිය  ට  2ක්  
VAT  සහ ශවනත් වක්ර යකාර ට  ලබා ගන්නවා. 2085 
ශවනශක ට  ජජු බදුවලින් යදා ම් ලබාශගන තිශබන්ශන් ිය  ට 

8 යි.    මිලි න  28ක් ියටින ර ටක  ශම් අුණුද්ද ශවන විට  ජජු 
tax files  තිබුශණ් ලක්ෂ හතරයි.   මිලි න 28කින්,   මිලි න 
82ක්, 84ක් විතර වැඩිහිටි න් ියටිනවා තති.  වැඩිහිටි න් 

මිලි න84ක් ියටින  රටක ජජු tax files තිශබන්ශන් ලක්ෂ 
හතරයි. 

ඒ කි න්ශන්, කුණු  ශහෝ කඩ ක ට ිනහින් සීනි ටිකක් මිල දී 

ගන්නවා නම්,  ඔහු වක්ර බදු ශගවනවා. එම පුද්ගල ා සමහර විට 
ශක ළෙ හශත් මහ මන්දිර ක ියටින  ශකෝටිපති වයාපාරික කු 
වන්නට පුු වන්; එශහම නැත්නම් පැල්පතක ියටින ඉතාම දුේපත් 

මිනිශහක් ශවන්නත් පුු වන්. නමුත් ඔුණන් කශඩ්ට ිනහින් සීනි 
ටිකක් මිල දී ගන්න ශගවන්ශන් එකම මිලක්. එත ශක ට, 
 නපති ා සහ දුේපතා කි න ශදශදනාම වක්ර බදු ශගවනවා. ඒ 
ශදශදනාම එක හා සමානව වක්ර බදු ශගවනවා. අපි ශවනස ්

කරන්න ඕනෑ, ශම්කයි.  රටක් හැටි ට අපි ශක ශහ ම හරි ශම් 
අනුපාත  ශවනස් කර ගන්නට ඕනැ. ශම් අනුපාත  ශවනස ්
කරන්නට නම් tax net එක, ඒ කි න්ශන් බදු අ  කරන ප්රමාණ , 

බදු ශගවන ප්රමාණ  පුු ල් කර ගන්නට ඕනෑ. හැම දාම බදු 
ශගවන මිනිහාව තලලා වැඩකුත් නැහැ. අවංකව ඉස්සරහාට 
 තවිල්ලා බදු ශගවන වයාපාරිකයින්ව තලලා වැඩකුත් නැහැ. 

ශගවන ප්රමාණ ට වඩා දහ ශද ශළ ස ් වනණ ක් ඉන්නවා, අඩුම 
ගණශන්  ත ක්වත් ශගවන්ශන් නැති අ .  ඔ  channel කරන 
ශද ස්තර මහත්වු, නීතිඥවු, විශ ේෂශ න්ම වෘත්තී ශේදීන් 

ශබ ශහෝ ශදශනක් බදු ශගවන්ශන් නැහැ. සමහු ශගවනවා. 
හැබැයි, ශබ ශහෝ ශදනා ශගවන්ශන් නැහැ. සමහර tuition 
mastersලා දැන් ුණවමනාශවන්ම ඉදිරිපත් වනවා. දැන් ඒ අ ට 

ශත්ශරනවා ශම්ක කළ යුුර ශද ක් කි ලා.  

තත්ත ව ශ න්ම මම කි න්න සන්ශතෝෂයි,  අපි නව යදා ම් 
බදු පනත අශප්රේල් මාසශේ 08වැනි දා යරම්භ කළාට පු ව,  පළමු 
මාසශේ දී  විතරක් අුමත් බදු ලිපි ශග නු 48,000ක්  සති ුරනක දී 

තරලා තිබුණා. ඒ කි න්ශන්, දැනට තිශබන මුු  ගණනින් ිය  ට 
80කට යසන්න ප්රමාණ ක්. මාස ක් තුරළත දී තමන් 
ුණවමනාශවන්ම -ස්ශේච්ඡාශවන්ම- තවිල්ලා බදු ශගවන්න කටයුුර 

කරලා තිශබනවා. ඒක ශහ ඳ ශද ක්. ශම කද, අපිත් 
බලාශප ශර ත්ුර ශවන්ශන් 2020 වනශක ට, -එන අුණුද්ද 
අන්තිම හා ඊට පු  අුණුද්ද වනශක ට- ජජු බදු ශගවන ප්රමාණ  

වැඩි කරශගන VAT එක ිය  ට 2.5කින් අඩු කිරීමටයි. ඒ 
කි න්ශන්, ජජු බදු වැඩි කරශගන, සාමානය මිනිස්ු  යහාර 
ද්රවයවලට ශගවන බද්ද, තඳුම් පැළඳුම්වලට ශගවන බද්ද, 

ශබශහත්වලට ශගවන බද්ද ිය  ට 2.5කින්වත් අඩු කිරීශම් 
ඉලක්ක  තතිවයි අපි කටයුුර කරන්ශන්. 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, 8950 වර්ෂශේ ියට අශේ 
රාජය යදා ම ශදස බැුමශව ත්, සෑම වසරකදීම රාජය යදා මට 

වඩා රාජය වි දම වැඩිශවලා තිශබනවා. 8950දී රාජය යදා ම 
ුපි ල් බිලි න 0.6යි; වි දම ුපි ල් බිලි න 0. යි. ඒ 
කි න්ශන්, අ  වැ  හිෙ  විධි ට තිබුශණ් ුපි ල් බිලි න 0.2යි. 

8960 ශවනශක ට අ  වැ  හිෙ  ුපි ල් බිලි න 0.4 දක්වා වැඩි 
ුණණා. ද ම ගණන්වල තිබුණු අ  වැ  හිෙ  2005 වසර 
ශවනශක ට ුපි ල් බිලි න 872 දක්වා වැඩි ුණණා. 8950දී 

ුපි ල් බිලි න 0.2ක්ව තිබූ අ  වැ  හිෙ  2085 වසර මුලදී අපි 
යණ්ඩුව භාරගන්න ශක ට ුපි ල් බිලි න  29.5යි. ශමතැනදී 
මම එහි ප්රති ත  ඉදිරිපත් කරන්ශන් නැහැ. මම පු ව එ  

ඉදිරිපත් කරන්නම්. 2087දී අ  වැ  හිෙ  ුපි ල් බිලි න 6  යි. 

අපි ඒක ශප ඩ්ඩක් අඩු කර ගත්තා. ශම් අුණුද්ශද් එ  ුපි ල් 

බිලි න 675 දක්වා අඩු කරගන්න පුු වන් ශවයි කි ා අපි 
හිතනවා. තත්ත ව ශ න්ම ඒක ශම් කාල  ුරළදී අපි ලැබූ විශ ේෂ 
ජ ග්රහණ ක්. එපමණක් ශන ශවයි, අුණුදු 60කට පස්ශසේ; මම 
හිතන විධි ට සර් ශජෝන් ශක තලාවල මැතිුරමාශේ යණ්ඩුවට 

පසශ්සේ අශේ ප්රාථමික ිනණුශම් අතිරික්ත ක් ප්රථම වතාවට වාර්තා 
කශළේ 2087 ශදසැම්බර් මාසශේයි. ඉතින්, ශමශහම තිබි දී ිය  ට 
20කින් බදු අඩු කරනවා  කි ා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිුරමා 

කිේවාම, තත්ත ව ශ න්ම මට නම් ශත්ශරන්ශන් ශම් වාශේ 
කාරණ ක්.  ජජු බදු අඩු කරනවා නම්, එුරමාට අනිත් පැත්ශතන් 
වක්ර බදු වි ාල ව ශ න් වැඩි කරන්න ශවනවා. මම උදාහරණ ක් 

කි න්නම්. 2005 ශවනශක ට අශේ මුු  යදා මින් ිය  ට 48.2ක් 
යශේ වැග බද්ශදන්. 2086 ශවනශක ට අපි ඒක ිය  ට 86.2 
දක්වා අඩු කර තිශබනවා. ඒ කි න්ශන්, වැග බද්ද මත  ැශපන 

එක අපි අඩු කර තිශබනවා. හැබැයි, අශේ යණ්ඩුව  ටශත් 2086 
වන විට Excise Tax එක - මත්පැන් සඳහා වන බද්ද - අශේ මුු  
යදා ශමන් ිය  ට 36කටම වග කි නවා. මහින්ද                   
රාජපක්ෂ යණ්ඩුව කාලශේ එ  ිය  ට 22යි. ශම කද, ඒ   

යණ්ඩුව ශබ්බද්දන්ශගන්, ශහ ර අරක්කුකාර න්ශගන්, වල් 
අරක්කුකාර න්ශගන් පැවුරණු යණ්ඩුවක්. අපි බි ර්වල මිල අඩු 
කිරීම ුරළින් ශම් වන විටත් අරක්කු පාන  කිරීම, අරක්කු sales 

වි ාල ව ශ න් අඩු කර තිශබනවා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මට තව ශක පමණ 
ශවලාවක් තිශබනවාද? 

 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබුරමා විනාඩි  ක කාල ක් වැඩිපුර අරශගන තිශබනවා. 
 

ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මට ඉතාම ු ු  ශවලාවක් තමයි දීලා තිබුශණ්. 
 

ගු එ ප්.බී. දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

අරක්කු අඩු ශවනශක ට කියේපු වැඩි ශවනවා, ගු 
තමතිුරමනි.    

 

ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔබුරමාශේ figuresම තමයි ඒ කාලශේ මම පාවිච්චි කශළේ. 
ඔබුරමා ශමතැන; මශේ යසන  ළන්න්ම ඉඳශගන මට ශග ඩක් 
උදේ කළා. ශකශසේ ශවතත් එහි තත්තක් තිශබනවා. හැබැයි අනිත් 
පැත්ශතන් අපි, විශ ේෂශ න්ම Excise Department එශක් 

Commissioner General of Excise වි ාල ශමශහයුමක් කරලා, 
ශබ්ුවල වශේ ප්රශද් වල තිශබන වල් රා නිෂප්ාදන  වි ාල 
ව ශ න් අඩු කර තිශබනවා. 

ඒක ඉතා අමාු  අභිශ ෝග ක්. විශ ේෂශ න් දුේපත් 
මනුෂය ාශේ බීම වන ගල් අරක්කු ශබෝතශල් මිල නම් මීට වඩා 
අඩු ශවන්න ඕනෑ  කි ා  මමත් හිතනවා. ඔබුරමන්ලාශේ 

අවසර  ශදනවා නම් අපට ඒක කරන්නත් පුු වන්.  
 

ගු අනුර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ජනාධිපතිුරමා කාශේද? 
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[ගු මංගල සමරවීර මහතා] 
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ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

"ඔබුරමන්ලාශේ අවසර "  කි ා මම කිේශේ, මුු  
යණ්ඩුශේම අවසර යි.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, අපි ශම් බදු සංශ ෝ න  

කළා; කරනවා. එම පනශත්ත් අඩු පාඩු තිශබන තැන් ශපන්නුවාම, 
ඉතා සංශේදී යණ්ඩුවක් හැටි ට අපි ඒවාත් සංශ ෝ න  කර 
තිශබනවා. ශම් වන විට අපි අුණුදු 8 න් පහළ දුවන්ශේ 

ඉුරුම්වලට අදාළ ශප ලි  සඳහා බදු අ  කිරීම ඉවත් කර 
තිශබනවා. පු  ින  යණ්ඩුව කාලශේ -රාජපක්ෂ යුගශේ- 
Withholding Tax එක  ිය  ට ශදකහමාරක් තිබුණා. අපි ඒකත් 
ඉවත් කළා. ඒ ිය ල්ල ඉවත් කරලා පාර්ලිශම්න්ුරවට ඉදිරි සති 

කිහිප  ුරළදී සංශ ෝ න ක් ශගශනනවා. ඒ විතරක් ශන ශවයි, 
කර්තෘ භාග මත පනවා තිබූ බදු සම්බන් ශ නුත් අඩු පාඩුවක් 
තිශබන බව අපි පිළිගත්තා.  අවසානශේදී අපි එකෙ ුණණා, 

මාස කට ුපි ල් 50,000කට වඩා royalties ලබනවා නම් 
පමණක් බදු අ  කරන්න. ඒ කි න්ශන්, අුණුද්දකට ුපි ල් 
ලක්ෂ 5කට වැඩිශ න් royalties ලැශබනවා නම්  ම් බද්දක් 

ශගවන්න ශවනවා. ඊට අඩුශවන් royalties ලැශබන කාශගන්වත් 
බදු අ  කරන්ශන් නැහැ  කි න නිගමන ට තවිත්, ඊට අදාළ 
සංශ ෝ න කිහිප ක්ම අපි  පාර්ලිශම්න්ුරවට ඉදිරිපත් කරනවා.  

මට ශම් ශවලාශේ කථා කරන්න තවත් කුණු රාශි ක් 
තිබුණත්, කාල ශේලාව මදි නිසා වැඩිපුර කථා කරන්න 
බලාශප ශර ත්ුර වන්ශන් නැහැ. මම මහින්ද රාජපක්ෂ 
මන්ත්රීුරමාට කි නවා, එුරමාට තත්ත ව ශ න්ම ශම් බදු ගැන 

ප්ර න් ක් තිශබනවා නම්, සා ාරණ තර්ක විතර්ක තිශබනවා නම්  
කුණාකර, ජනතාව ශන මෙ  වනු ු  අසතය ප්රකා  කරන්ශන් 
නැතිව, පුවත් පත්වලට අසතය ශද්වල් කි  කි ා ඉන්ශන් නැතිව, 

මාත් එක්ක සාකච්ඡාවකට එන්න කි ලා. ශම්ක අභිශ ෝග ක් 
ශන ශවයි. [බා ා කිරීමක්] 

 
ගු (ආචාාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඔබුරමන්ලා තමයි පුවත් පත්වලට අසතය ශද්වල් කි න්ශන්.  

[බා ා කිරීම්] 

 
ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අසතය ශන ශවයි, ිය  ට ිය  ක් තත්ත. මම යශ ත් දැක්කා 
- [බා ා කිරීමක්] 

 

ගු (ආචාාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

මම අභිශ ෝග කරනවා. 

 
ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මමත් අභිශ ෝග කරනවා.  

 
ගු (ආචාාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

දැන් අභිශ ෝග  භාර ගන්න.   

ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අපි භාර ගත්තා.   
 

ගු (ආචාාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඔබුරමන්ලා 2084දී, - [බා ා කිරීමක්] 
 

ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

2014දී අපි - [බා ා කිරීමක්] ඉන්න, ඉන්න. තව ශේලාව 
ගන්න ඕනෑ නැහැ. ඔබුරමාශේ අභිශ ෝග  භාර ගන්නවා. මා 
හිතන විධි ට ඔබුරමා අශේ අමාතයාං  ටත් ලිපි ක් එවා 

තිශබනවා, ශත රුරු දැනගැනීශම් අයිතිවාියකම් පිළිබඳ පනශත් 
පිහිශටන්. ඒ සම්පූර්ණ විස්තර ඔබුරමාට ශදන්නම්. නමුත්, 
ඔබුරමාම බා ා කරපු, ඉදිරිපත් කරන්න එපා  කි පු ශත රුරු 
දැනගැනීශම් අයිතිවාියකම් පිළිබඳ පනත අද ඔබුරමාශේම පිහිටට 

තවිත් තිශබනවා. [බා ා කිරීම්] තයි? ඔබුරමන්ලා තමයි - [බා ා 
කිරීමක්]  ගු කු ජ සූරි  මැතිුරමා එදා ශත රුරු දැනගැනීශම් 
අයිතිවාියකම් පිළිබඳ පනත පාර්ලිශම්න්ුරවට ශගශනන්න 

හදනශක ට ඔබුරමන්ලා යණ්ඩු පක්ෂශේ පූර්ණ බල  පාවිච්චි 
කරලා, ඒක ගැන සාකච්ඡා කරන්නවත් ඉඩ දුන්ශන් නැහැ. [බා ා 
කිරීම්] එතශක ට ඔබුරමා හිටිශේ යණ්ඩුශේ ශන ශවයිද?  

 

ගු අජිත් පී. වපවර්රා ෙහසතා (විදුලිබල හසා පුනර්ජනනීය 
බලශ්ක්ින රාජය අොතයුරො  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ - ைின்வலு ைற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - State Minister of Power and  
Renewable Energy) 

එුරමා යණ්ඩුශේ හිටි ා.  
 

ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔේ. ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, යණ්ඩුශේ ඉඳශගන, 
"පුණලකට මාස ක් ජීවත් ශවන්න ුපි ල්  2,500ක් තති" කි න 
ශමෝඩ කථාව කිේශේ එුරමායි.  

 

ගු ටී. රංජිත් ා ව්ොයි්ා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මට රීති ප්ර න් ක් ඉදිරිපත් 
කරන්න තිශබනවා. 
 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු ටී. රංනේත් ද ශස යිසා මන්ත්රීුරමා.  
 

ගු ටී. රංජිත් ා ව්ොයි්ා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මුදල් තමතිුරමාශගන් 

කුණු පැහැදිලි කර ගැනීමක් කරගන්න ඕනෑ. ගු තමතිුරමනි, - 
[බා ා කිරීම්]  

 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගු යචාාර්  බන්දුල වනණවර් න මන්ත්රීුරමනි, ඔබුරමාශේ 
අභිශ ෝග  භාර ගන්නවා. [බා ා කිරීම්] ඒ කුණු ිය  ට 
ිය  ක්ම නිවැරදියි කි න කාරණ  ප්රකා  කරමින්,  මශේ කථාව 

අවසන් කරනවා.  ශබ ශහ ම ස්ුරතියි.   
 
ප්රශ්පනය ්භාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගු ටී. රංජිත් ා ව්ොයි්ා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, -  [බා ා කිරීමක්] 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු ටී. රංනේත් ද ශස යිසා මන්ත්රීුරමනි, ඔබුරමාට විනාඩි 80ක 
කාල ක් තිශබනවා. ඒ අවසථ්ාශේදී කථා කරන්න.  

මීළෙට, ගු ු නිල් හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීුරමා.  

 

ගු (ආචාාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මට කාරණ ක් කි න්න 
අවසර ශදන්න. 
 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු (යචාාර් ) බන්දුල වනණවර් න මන්ත්රීුරමා. 
 

ගු (ආචාාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, එුරමා මශේ නම සඳහන් 
කළ නිසා කාරණ ක් පැහැදිලි කළ යුුරයි. මම කිිය දවසක, 
"පුණලකට ුපි ල් 2,500කින් කන්න පුු වන්" කි ලා නැහැ. 

[බා ා කිරීම්] මම ඉදිරිපත් කළ කැබිනග පත්රිකාවක්,- [බා ා 
කිරීමක්] මඩ ගැසීම සඳහා උපන් හප නකු වන එුරමා විියන් ශම් 
කරන ප්රචාාර ට මා උත්තර ශදන්නම්. සල්ලි වි දම් කරලා, 

මහජන ාශේ බදු මුදල් වි දම් කරලා පගටපල් අසතය කි න්න 
එපා. ලංකා ඉතිහාසශේ, - [බා ා කිරීම්] 

 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ගු ු නිල් හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීුරමා කථා 

කරන්න. 
 

[අ.භා.88.85] 
 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, විශ ේෂශ න්ම ඔබුරමා 
නිශ ෝජය කථානා ක ුරර ට ශත්රී පත්වීම පිළිබඳව මාශේත්, 
අශේ කණ්ඩා ශම්ත් ු බ පැුරම් අශේ පක්ෂ  ශවනුශවන් ශම් 

අවස්ථාශේදී මා පිරිනමනවා. ශම කද, ඔබුරමා ඉතාම 

නිහතමානියි. මම වි ්වාස කරනවා, ශම් පාර්ලිශම්න්ුරශේ යණ්ඩු 

පක්ෂශේ වාශේම විපක්ෂශේ හැශමෝමත් එක්ක සා ාරණ විධි ට 
කටයුුර කරන්න ඔබුරමාට හැකි ාව ලැශබයි කි ලා.  

මා හිතන්ශන් අශේ බන්දුල වනණවර් න මන්ත්රීුරමා කි පු ශද් 
එක විධි කට හරි. එුරමා ුපි ල් 2,500කින් පුණලකට ජීවත් 

වන්න පුු වන්  කි ලා කිේශේ යණ්ඩු පක්ෂශේ ියටිනශක ටයි. 
"එ  කිේශේ නැහැයි" කි ලා එුරමා කි න්ශන් විපක්ෂශේ 
ියටිනශක ටයි. ඒක හරි. ඒ කි න්ශන් එුරමා ඒක කිේශේ ශක යි 

පැත්ශත් ඉඳශගනද කි න එකයි ශමතැනදී වැදගත් වන්ශන්. 
[බා ා කිරීමක්] 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු බන්දුල වනණවර් න මන්ත්රීුරමනි, කුණාකරලා ගු 

ු නිල් හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීුරමාට කථා කරන්න ඉඩ ශදන්න. 

 
ගු (ආචාාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, එුරමා මශේ නම කිේවා. 

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔබුරමාශේ නම කි න්න ියද් වනවා, කෑ ගහන්න එපා.  

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු බන්දුල වනණවර් න මන්ත්රීුරමා. 

 
ගු (ආචාාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ුපි ල් 2,500කින් පුණලක ට ජීවත් වන්න පුු වන්  කි ලා 
මම කවදාවත් කි ලා නැහැ. මම කි ලා තිශබනවා, මිනිශහකු 
ුපි ල් 2,500කින් ශන මැරී ජීවත්වනවා කි ලා. ශම කද, ඒ 

කාලශේ අ යාපන පීසවල ියටි ළමයින්ට මාස කට ශගේශේ 
ුපි ල් 2,500යි. ඒ මුදල ුපි ල් 3,000ට වැඩි කර ගන්න 
Cabinet Paper එකක් දාපු එකට තමයි ශම් කථාව හදලා 
තිශබන්ශන්. 

 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබ ශහ ම සු්රතියි, ගු මන්ත්රීුරමනි. 

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

හරි, පැහැදිලියි. එුරමා කිේශේ එම මුදලින් පුණලකට ජීවත් 
වන්න පුු වන් කි ලා ශන ශවයි, මහශප ළ ශිෂයත්වලාභිශ කුට 

ජීවත් වන්න පුු වන්  කි ලායි. එුරමා කි ලා තිශබන්ශන් 
මහශප ළ ශිෂයත්වශේ වටිනාකමයි. එුරමා කි ලා තිශබන්ශන් 
එම මුදලින් පුණලකට ජීවත් වන්න පුු වන්  කි ලා ශන ශවයි, 

වි ව්විදයාලශේ ියටින ළමශ කුට මහශප ළ ශිෂයත්වශ න් ජීවත් 
වන්න පුු වන්ද, බැරිද කි න එකයි. ඒ අනුව වි ්වවිදයාලශේ 
ියටින ළමශ කුට ලැශබන මහශප ළ ශිෂයත්වශේ වටිනාකමයි 
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එුරමා කි ලා තිශබන්ශන්. එවකට එුරමා යණ්ඩුව පැත්ශත් ියටි 

නිසා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්ත ා ඒ ශවලාශේ එුරමාට කිේවා, 
"ඕක කිේශේ පුණලකටම කි ලා කි න්න." කි ලා. ඒක තමයි 
ුණශණ්. මම ශම් විවාදශේදී ඔ  සම්බන් ශ න් තවත් පැටශලන්න 
 න්ශන් නැහැ. ඒශකදි එුරමාශේ විෂ  දැනුමට ුණණු අසා ාරණ  

ගැන මා කනගාටු වනවා.  

අද සාකච්ඡා ශකශරන මාතෘකාව පිළිබඳව විෂ  භාර 
අමාතයුරමාටත්   ම්කිිය පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුු වන් නම් 

ශහ ඳයි. ශම කද, අද ප්ර ාන ව ශ න්ම කථා කරන්ශන් යන න  
කරන පානී  ශන වන ස්ප්රීුරවලට අ  කරන ු රා බදු පිළිබඳවත්, 
රට බීමහල් තැබෑු ම් විවෘත කරන ශවලාව පිළිබඳවත්, 

කාන්තාවන් තැබෑුම් හා ශහෝටල්වල -අනුමත බලපත්රලත් 
ස්ථානවල- ශසේවශේ ශ දවීම පිළිබඳවත් . 

 

ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අද දින සාකච්ඡාවට නි මිත ූ ු රාබදු යඥාපනත  ටශත් 

ශදවන නිශේදන  සාකච්ඡාශවන් ඉවත් කළා. ශම කද, ඒ 
සම්බන් ශ න් Supreme Court එශක් නඩුවක් විභාග වනවා. එම 
නඩුව ශම් සතිශේත් විභාග ට ගන්න නි මිතව තිශබනවා. 

 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

හරි. ඊ ළෙට, සප්්රීුරවල පල්ප  පිළිබඳව තිශබනවා. ඒක 
ශම කක්ද කි ලා මට ශත්ශරන්ශන් නැහැ. ශප දුශේ ගත්ශත ත් 
දැන් තිශබන විශ ේෂ ප්ර න්  ශම්කයි. ගු තමතිුරමනි, ශම් සප්්රීුර 

යන නශේදීත්, ඒ වාශේම රට බීමවලටත් -අරක්කු වර්ගවලට- 
වරින් වර යණ්ඩුව බදු ගහනවා. දැන් ශම් එක් නිශේදන ක් 
 ටශත්ත් ුපි ල් 6ක බද්දක්, ුපි ල් 8.50ක බද්දක් යදී 

ව ශ න් බදු කිහිප ක් ශ ෝජනා ශකශරනවා. වක්ර බදු සහ සෘජු 
බදු ්රි ාවලි  සම්බන් ශ න් ඉතාම ශහ ඳ විග්රහ ක් ඔබුරමා 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ විග්රහ ට අනුව ඔබුරමන්ලාශේ යණ්ඩුශේ 
ප්රතිපත්ති  ්රි ාත්මක වනවා නම්,  ම් ප්රමාණ කට ජනතාවටත් 

සා ාණ ක් ශවයි කි ලා අපි වි ව්ාස කරනවා. ඒ, අව ය 

අ ශගන් සෘජු බදු අරශගන වක්ර බදු ප්රමාණ  අඩු කරන 
ප්රතිපත්ති . එතැනදි බදු ශගවන ප්රමාණ  සහ බදු ශගවීමට අදාළ 

එශහත් බදු ශන ශගවන ප්රමාණ  පිළිබඳව ශස  ා බැලි  
යුුරවනවා. ගු තමතිුරමනි, දැන් ඔබුරමා කි පු යකාර ට සති 
ුරනකදී files 48,000ක් විවෘත ුණශණ්ත්, මිලි න 28කින් දැනට 

files ලක්ෂ 4ක් තිශබනවා කි න්ශන්ත් කාශේද? එතශක ට 
ඒශකදි සෘජු බදුවලට අදාළව නි ච්ිත ූ, ඒ සෘජු බදුවලිනුත් 
තත්තටම සෘජු බදු ශගවි  යුුර එශහත් ශන ශගවන අ  -ශගවීම 

පැහැර හරින අ , මෙ හරින අ - හඳුනාගන්න ඔබුරමාශේ 
අමාතයාං    ටශත් පවතින ශද්ය   යදා ම් ශදපාර්තශම්න්ුරවට 
තිශබන  න්ත්රණ  ශම කක්ද? දැන් ු රා බදුම උදාහරණ කට 
ගන්න. ලංකාශේ ු රා බදු ්රි ාවලි ට සම්බන්  සක්ාගාර 

පවත්වාශගන  න හැබෑවටම බදු ශගවි  යුුර අ  එම බදු 
ශගවනවාද? අද පනවනවා වාශේම බද්දක් පැනූවාට පස්ශසේ 
ශම කක්ද වන්ශන්? ඒ විධි ට පානී  ශන වන සප්්රීුර යන න  

කිරීමට බදු පැශනේවාට පසශ්සේ ශවන්ශන් ශම කක්ද? සමහර විට 
පානී  ශන වන ස්ප්රීුර ශගනැල්ලා ස්ප්රීුර හදනවා. 

ු වඳ විලුණන් වර්ග, ශවනත් වර්ගවලට රසා නික ද්රවය 

හැටි ට ශ  දවා ගන්න ස්ප්රීුර ශන් ශම් "පානී  ශන වන ස්ප්රීුර" 
 කි න්ශන්. ඒ සප්්රීුර සක්ාගාර පවත්වා ශගන  න අ  අර ගන්නවා. 
පානී  ශන වන කි න category එක  ටශත් ඔුණන්ට බදු 

සහන ක් තිශබනවා. ඒ බදු සහන  ස්කාගාර අයිතිකුවන් 
ගන්නවා. ගු තමතිුරමනි, ලංකාශේ සක්ාගාර පවත්වාශගන  න 

හුෙක් අ  නැහැ. කිහිප ශදශනක් පාර්ලි ශම්න්ුරශේ ඉන්නවා. 

පාර්ලිශම්න්ුර මන්ත්රීවුන්ට අයිති ස්කාගාර  තිශබනවා. ඒ ගැන 
ඔබුරමා දන්නවා. පාර්ලිශම්න්ුරශවන් එළිශේ තශලෝිය ස ්
මහත්ත ා ඉන්නවා. තශලෝිය ස ්කි න නම පාවිච්චි ශන කළාට  
වැඩිපුරම සක්ාගාර පවත්වාශගන  න එක්ශකශනක් තමයි 

තශලෝිය ස් මහත්ත ා. එශහම කිහිප ශදශනක් ඉන්නවා. 
ඔබුරමාට, ඔබුරමාශේ අමාතයාං  ට ශද්ය   යදා ම් බදු 
ශදපාර්තශම්න්ුරශේ නිල ාරින්ට කි න්න පුු වන් "ලංකාශේ ලි ා 

පදිංචි ශවලා තිශබන සහ ලි ා පදිංචි ශන කළ ස්කාගාර 
ශම නවාද? ඒ සක්ාගාරවල නිෂප්ාදන කරන ප්රමාණ ට බදු 
ශගවනවාද? බදු ශක ච්චාර අ  කරන්න පුු වන්ද? කු තර 

ශමන්ඩිස් සක්ාගාරශේ නිෂ්පාදන  ශක ච්චාරද" කි ලා ශස  ා 
බලන්න කි ලා. ශමන්ඩිස් ස්කාගාර  කි න්ශනත් 
තශලෝිය ස්ශේ ස්කාගාර ක්. ඒ ශමන්ඩිස් සක්ාගාරශේ 

නිෂප්ාදන  කරන මත්පැන් ප්රමාණ ත්, ශවශළඳ ශප ශළේ අශළවි 
වන ප්රමාණ ත්, ඒ අුණුදුවල සහ මාසවල, දිනවල ඊට අදාළව 
ශගවලා තිශබන බදු ප්රමාණ ත් ගත්ශත ත් බලා ගන්න පුු වන්. 
ශමන්ඩිස් ස්කාගාරශ න් බදු ශගවලා තිශබන ප්රමාණ ට වඩා 

මන්ත්රීවුන්ට අල්ලස් ශගවලා තිශබනවා කි ලා කථාවක් 
තිශබනවා. තශලෝිය සශ්ේ සක්ාගාරවලින් තමයි මන්ත්රීවුන්ට 
සල්ලි  ශබදලා තිශබන්ශන්. තශලෝිය සශ්ේ සක්ාගාර සල්ලිවලින් 

මන්ත්රීවු සල්ලිවලට ගන්න පුු වන් හැකි ාවක් ඔහුට තිශබනවා 
නම්, තශලෝිය ස්ශේ ඒ සල්ලි යදා ම් බදු හැටි ට, නිෂප්ාදන බදු 
හැටි ට, සක්ාගාර බදු හැටි ට ශද්ය   යදා ම් ශදපාර්තශම්න්ුරවට 

ගන්න පුු වන්. අන්න, සෘජු බදු අල්ලන එක ක්රම ක්. ශම්ක 
තශලෝිය ස්ශගන් මන්ත්රීවුන්ට යවා  කි ලා මන්ත්රීවු බදු 
ශගවන්ශන් නැත්නම් ඒත් ශද්ය   යදා ම් බදු ශදපාර්තශම්න්ුරවට 

එන්ශන් නැහැශන්. සක්ාගාර  ටශත්, ස්ප්රීුර  ටශත්, අරක්කු 
නිෂප්ාදන   ටශත් එන බදු -ශදයි න්ශේ ශද් ශදයි න්ට, සීසර්ශේ 
ශද් සීසර්ට වා ශේ-  න්න ඕනෑ ශද්ය   යදා ම් 

ශදපාර්තශම්න්ුරවට ශන්. ශද්ය   යදා ම් ශදපාර්තශම්න්ුරවට 
 න්න ඕනෑ සල්ලි  මන්ත්රීවුන්ශේ අතට එනවා. අන්න ඒක නිසා 
මන්ත්රීවුන්ශේ අතට එන්ශන් නැතිව ඒක ශද්ය   යදා ම් 
ශදපාර්තශම්න්ුරවටම තශලෝිය ස් හරහා  වා ගන්න ක්රමශේද ක් 

ඔබුරමා දැන්  හදන්න ඕනෑ. සෘජු බදු file ප්රමාණ  වැඩි කරනවා 
කි ලා, ශම කක් ශහෝ බදු අනුපාත ක්  ටශත් අහිංසක 
මිනිශහක්ශේ ජජු බදු ප්රමාණ  වැඩි කළා කි ලා වැඩක් ශවන්ශන් 

නැහැ. ශම කද, ඒ මනුස්ස ා ඊට පු ව  ිනහින් ශද්ය   යදා ම් 
ශදපාර්තශම්න්ුරශේ ඉන්න නිල ාරින් අල්ලා ශගන "මට ශම්ක 
ශගවන්න බැහැ." කි ා කන් ශකය රි ගානවා. දැන් ඔබුරමා 

ශහ  ලා බලන්න, සෘජු  බදු file තරපු අ ශගන්  වයාපාර සාර්ථක 
ශවලා තිශබන්ශන් ර් ශදශනකුශේද කි ලා? ශගවා ගන්න 
පුු වන්ද? පුු වන්කමකට ද ශගවන්ශන් කි ලා. එශහම නැහැ. ඒ 

නිසා තත්තටම ඔබුරමාශේ අමාතයාං  ත්, ශද්ය   යදා ම් 
ශදපාර්තශම්න්ුරවත්  න්ත්රණ  හදන්න ඕනෑ සෘජු බදු file 
ප්රමාණ  වැඩි කරන්න විතරක් ශන ශවයි, ඒවාට අදාළ අ  ඒ බදු 
ශගවන්න. අශේ රශග දුම්ශක ළ නිෂප්ාදන ය තන තිශබනවා. 

දුම්ශක ළ බද්ද ඔබුරමන්ලා වැඩි කරනවා. ඒ අනුව ියගරග එශක්  
මිල ගණන වැඩි ශවනවා. ියගරග එශක් මිල වැඩි ුණණාම ඒක වක්ර 
බද්ද හැටි ට අහිංසක මිනිහා තමයි ශගවන්න ඕනෑ. ියගරග ශබ න 

එක අඩු කරන්න ඕනෑ. ඒක ශවනම කථාවක්. නමුත් ශබ න 
මිනිහා ශබ නවා ශන්. අරක්කු ශබ න මිනිහා ශබ නවා. එතශක ට 
අවසානශේ ශවන්ශන් ශම කක්ද? ියගරග ශබ න මිනිහා, අරක්කු 

ශබ න මිනිහා බදු ශගවනවා. ියගරග එශක් මිල වැඩි ුණණාම, 
අරක්කු ශබෝතශල් මිල වැඩි ුණණාම කැමැත්ශතන් ශන ශවයි 
අකමැත්ශතන් ශගවනවා. බදු ශගවනවා කි ලා ශන ශවයි 

ශබ න්ශන්. ශබ න්න පුුදු ශවච්චා නිසා ශබ නවා. ශබ නශක ට බදු 
අ  ශවනවා. නමුත්, තත්තම ශද් ශම කක්ද? නිෂ්පාදක ාශගන් 
බදු අ  කරනවාද? තශලෝිය ස්ලාශගන් නිවැරදිව බදු අ  කර 

ගන්නවාද? නැත්නම් දුම්ශක ළ සමාගම්වලින්, තශලෝිය ස් වැනි 
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ස්කාගාර අයිතිකුවන්ශගන් බදු අ  කර ගන්නවාද කි න එකයි 
ප්ර න්  වන්ශන්. මම හිතන්ශන් ශද්ය   යදා ම් 
ශදපාර්තශම්න්ුරවත්, මුදල් අමාතයාං  ත් ්රි ා කළ යුුර වන්ශන් 

බදු ශගවි  යුුර හැබෑ ශකනා කුණද කි ලා හඳුනාශගන ඔහුශගන් 
බදු අ  කර ගැනීමටයි. එශහමනැතිව, සෘජු බදු file ප්රමාණ  වැඩි 
ුණණා කි ලා මම හිතන්ශන් නැහැ file ප්රමාණශ න් ශම්ක මනින 

එක සා ාරණයි කි ලා. මශේ අදහස වන්ශන් බදු ශගවන්න අයිති, 
බදු ශගවි  යුුර, එශහත් ශන ශගවා පැහැර හරින සැබෑ 
අයිතිකාර න් ටික අල්ලා ගන්න එක තමයි වඩා වටින්ශන් කි ායි. 

ඒකට ඔබුරමන්ලාට ශම නවා ශහෝ  ම් කිිය  න්ත්රණ ක් හදන්න 
පුු වන් නම් ශහ ඳයි. ඒ සඳහා ශද්ය   යදා ම් ශදපාර්තශම්න්ුරශේ 
නිල ාරින් විතරක් ශන ශවයි, CID එකත් සම්බන්  කර ගන්න 

ශවයි. දූෂණ වංචාා විමර් න ඒකක , හදිිය වැටීසම් විමර් න 
අං   වැනි ය තනවල නිල ාරින් ශම් ශත රුරු ශහ ඳට 
දන්නවා.  

ශන ශගවා ඉන්න අ  කුණද, ඒ තැන් ශක ශහේද තිශබන්ශන් 

කි ලා ඒ අ  දන්නවා. ඒ සඳහා රහස ්ශප ීසියශේ නිල ාරින්ශේ 
සහශ ෝග ත් ලබා ගන්න. ඔබුරමාශේ නිල ාරිනුත් ශම්වා ගැන 
දන්නවා.  හරි ටම ශගවන්න ඕනෑ තැන ශක තැනද කි ලා දන්න, 

එශහත් අ  කර ගන්ශන් නැති  ශබ ශහෝ ශදශනක් ු රාබදු 
ශදපාර්තශම්න්ුරශේ ඉන්නවා. ශමන්න ශම් අ  තමයි ශගවන්න 
ඕනෑ අ  කි ලා ඒ අ  දන්නවා. නමුත් අ  කර ගන්ශන් නැහැ. 

ශගවන්ශන් නැහැ. ශම කද, ඒවාට ශවන ශවන ක්රමශේද හදාශගන 
තිශබනවා. මම කි න්ශන් නැහැ ඒකට පගාව කි ලා. නමුත් 
 න්ත්රණ ක් හදාශගන ඉන්නවා. ශම කද, බදු ශගවන්න ඕනෑ 

ශකනා දන්නවා, "මම ශක පමණ බදු ශගවන්න ඕනෑද?" කි ලා. ඒ 
නිසා බදු ශන ශගවීමට ක්රමශේද ක් හදාගන්නවා නම් ඒශකන් 
ශක පමණද පාඩු ශවනවාද කි ලාත් ඔහු දන්නවා. තත්තටම 

ගත්ශත ත් ඔ   න්ත්රණ  තුරශළේ  ු රාබදු ශදපාර්තශම්න්ුරශේ 
අ , ශද්ය    යදා ම් ශදපාර්තශම්න්ුරශේ අ  ඉන්නවා කි ලා මම 
වි ව්ාස කරනවා. ශර්වන ශදපාර්තශම්න්ුරශේත්  ම් ප්රමාණ ක් 
ඉන්නවා. ඒ විධි ට බදු ශගවි  යුුර අ ශගන්, 

ජාවාරම්කුවන්ශගන් පඩි ලබන ලැයිස්ුරවක් තිශබනවා.  රජශේ 
නිල ාරිශ ක් හැටි ට පඩි  ගන්නවා වාශේම ඒ වාශේ අ ශගන් 
පඩි ක් ලබන ලැයිසු්රවක් තිශබනවා. ඔබුරමා අන්න ඒ පඩි ලබන 

ලැයිස්ුරව හරි ටම හඳුනා ශගන ඒ අ ට රජශ න් පඩි  ශප ඩ්ඩක්  
වැඩි කරලා දුන්නත් කමක් නැහැ කි ලායි මම හිතන්ශන්. එශහම 
කශළ ත් ඊට වඩා ශල කු යදා මක් ශද්ය   යදා ම් 

ශදපාර්තශම්න්ුරවට ගන්න පුු වන්. ශම් පඩි ලබන ලැයිස්ුරව ඒ 
ශග ල්ලන්ශගන් පඩි ගන්ශන් නැතිව හරි ටම බදු අ  කශළ ත් 
රජ ට වි ාල ව ශ න්  යදා ම් බදු  එකුර කිරීමක් කරන්න 

පුු වන්කම තිශබනවා. මට ඒ ගැන කි න්න තිශබන්ශන් 
එපමණයි.  

දැනට ශර්වන ශදපාර්තශම්න්ුරශේ මැදිහත්වීමක් නිසා තති වී 
තිශබන සැමන් සම්බන්  ප්ර ්න ට  මම ඔබුරමාශේ අව ාන   

ශ  මු කරවනවා. අපි මැකරල් කි න සැමන් වර්ග  චීනශ න් 
ශගන්වනවා. කුඩා ප්රමාණශේ සශතක් ඒ සැමන්වල ඉන්නවා  
කි ලා දැන් ප්ර න් ක් මුර ශවලා තිශබනවා. මීට කලින් ඒ සැමන් 

වර්ග  ලංකාවට ශගනැත් තිශබනවා. චීන රජශ න් ශගන්වන ඒ 
සැමන් වර්ග  අද ලංකාවට ශගන්වන එක නතර ශවලා තිශබනවා. 
ගු තමතිුරමා,  ම් උෂ්ණත්ව ක්  ටශත් එම සැමන් වර්ග   

හදනශක ට ඒ මැකරල් මාු වාශේ  රීරශ න් කුඩා සශතක් 
ස්වාභාවිකව තති ශවනවා කි ලා තිශබනවා. ඒක මීට කලිනුත් ියදු 
ශවලා තිශබනවා. එම නිසා Food Control Administration Unit 

එකවත්, SLSI එකවත් ශම් සැමන් වර්ග  ශගන්වීම නතර කරලා 
නැහැ. ඒක මිනිු න්ට අහිතකර එකක් හැටි ට ශන ශවයි 

තිශබන්ශන්. නමුත් ඒ පිළිබඳ හදිිය මැදිහත්වීමක් ියදු ශවලා ශම් 

වන විට චීන රජශ න් සැමන් ශගන්වීම නවත්වලා තිශබනවා. ඒක 
ශවශළඳ මාෆි ාශේ තිශබන ගැටුමවක්ද කි ලා මම දන්ශන් නැහැ. 
නමුත් ඔබුරමා ශම් ගැන ශස  ා බලන්න. ශම කද, ශම්ක 
ඔබුරමන්ලාට චීන රජ ත් එක්ක රාජය තාන්ත්රික ව ශ න් 

පැටලැවිල්ලක් තති ශවන්න පුු වන් කටයුත්තක් කි ලා මම 
හිතනවා. ලංකාවට වැඩිශ න්ම සැමන් මාු  ශගන්වන රටවල් 
අතර චිීස රජ  වාශේම චීන ත් ියටිනවා. එම සැමන් වර්ග  

තත්තටම  රීර ට අහිතකර එකක්ද, මිනිු න්ට ඒශකන් 
ගැටුමවක් තති ශවනවාද, එශහම නැත්නම් ශවශළඳ මාෆි ාශේ 
තිශබන තරග  නිසා තති ුණණු එකක්ද කි ා  ශස  ා බලා ඔබුරමා  

Food Control Administration Unit එකත්, SLSI එකත් සමෙ 
සාකච්ඡා කර ශම් ප්ර න්  නිරාකරණ  කරනවා නම් ශහ ඳයි. 
 ශම කද, අපි සැමන් ශගන්වන චීන රශග ය තන SLS සහතික 

ලබපු, ශ්රී ලංකා ප්රමිති ය තන  අනුමත කරපු, මීට ශපර යහාර 
පාලන පරිපාලන ඒකක  - Food Control Administration Unit 
එක - අනුමත කරපු ය තන. මම ඒ ය තන ශවනුශවන් 
ශන ශවයි කථා කරන්ශන්. නමුත් ්රි ාවලි ක් හැටි ට ශමපමණ 

කාල ක් ලංකාවට මැකරල් සැමන් ශගන්වපු අ ට ශම් තහනම 
පැනවී තිශබන නිසා ඒ ගැන ඔබුරමාශේ අව ාන  ශ  මු 
කරන්න කි ා මම ඉල්ලා ියටිනවා. රාජය තාන්ත්රික ව ශ න් 

ගත්ශත ත් චීන  අපට ශද් පාලන ව ශ න් ය ාර ලබා ශදනවා 
විතරක් ශන ශවයි, ඔුණන්ශේ යශ ෝජන යරක්ෂා කිරීම 
පැත්ශතනුත් සැලකි  යුුර ප්රමාණ කින් මැදිහත් ශවනවා කි ා 

මම වි ්වාස කරන නිසා ඔබුරමාශේ අව ාන  ඒ පිළිබඳවත් 
ශ  මු කරවනවා.  

විශ ේෂශ න් කාන්තාවන් තැබෑුම්වල ශසේවශේ ශ දවීම 

සම්බන් ශ න් රජ  ප්රතිපත්තිම  තීන්දුවක් අරශගන එ  නතර 
කරනවා නම් මම ඒ පිළිබඳව ගු කරනවා. ඒ ගැසග නිශේදන  
ඉවත් කරශගන තිශබන නිසා ශම් විවාදශේදී ඒ ගැන කුණු 

ඉදිරිපත් කිරීමට මම බලාශප ශර ත්ුර වන්ශන් නැහැ.  ශබ ශහ ම 
ස්ුරතියි, ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ශබ ශහ ම සු්රතියි.  
 

මීළෙට, ගු රවි කුණානා ක මැතිුරමා. ඔබුරමාට විනාඩි 

85ක කාල ක් තිශබනවා.   
 

 
[පූ.භා. 88.29] 
 

ගු රවි කුණානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ඔබුරමා මූලාසනශේ ියටින 

අවස්ථාශේ ු රාබදු යඥාපනත  ටශත් වන නිශේදන ගැන වචාන 
ස්වල්ප ක් කථා කිරීමට අවසථ්ාව ලැබීම මම ශබ ශහ ම අග  
කරනවා. මම ශම් අවසථ්ාශේදී කථාව පටන් ගන්ශන්,  "රශග 
යර්ථික ප්රතිපත්ති  අපි රටටම සීමා කරන්න අව යතාවක් නැහැ" 

කි මිනුයි. ශම කද, ශම් රට විතරක් ශන ශවයි, මුු  ශලෝක ම 
ඉතා අමාු යර්ථික ප්ර න් ක් ුරළින් තමයි ගමන් කරන්ශන්.         

ශම් අවස්ථාශේදී අපි මතක් කර ගන්න අව යයි, 2085 ජනවාරි 

මාසශේ 0  වැනි දා අපි යණ්ඩුව භාර ගන්නශක ට පැවුරශණ් 
වගටපු යර්ථික ක්; දණ ගැස්ූ  යර්ථික ක්; ණශ න් පිුණු 
යර්ථික ක් බව. එවැනි යර්ථික ක් තමයි අපි භාර ගත්ශත්. එශසේ 

භාර ගන්නා අවසථ්ාශේදී ජනතාව ඉමහත් වි ව්ාස ක් තුරව 

213 214 

[ගු ු නිල් හඳුන්ශනත්ති  මහතා] 
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නමත්රීපාල ියරිශසේන මැතිුරමා ජනාධිපති ශලසත්, අශේ රනිල් 

වික්රමියංහ මැතිුරමා අගමැති ශලසත් පත් කළා. එශසේ පත් කළ 
නිසා තමයි ශම් යර්ථික  ශමශතක් දුර ශගන එන්නට පුු වන් 
ුණශණ්. එශසේ යර්ථික  ඉදිරි ට පවත්වා ශගන  ාශම්දී වැටුණු, 
නැතිුණණු, ණශ න් ශපු ණු යර්ථික  නිවැරදි කරන්න අපට 

අව ය ුණණා. එශසේ නිවැරදි කිරීම ුරළින් අශේ ප්රතිපත්ති හැඩ 
ගසව්ා ගන්න අව ය ුණණා, පළමුව අශේ ජනතාව යරක්ෂා කිරීමට; 
ශදවනුව, මූලය ප්රතිපත්ති ක්, මූලය වින ක් අනුව කටයුුර කිරීමට. 

එශසේ කටයුුර කරන විට අපට ශන ශ ක් ශන ශ ක් විෂමතා 
ශපශනන්න තිබුණා.  

එදා යණ්ඩුව භාර ගන්නා විට, එවකට අුණුදු ශදකකට-

ුරනකට ශපර ඒ කි න ශක න්ත්රාත්කුවන්ට බිලි න 8  ක් 
ශගවන්ශන් නැුරව තිබුණු යුග ක් තමයි අපි භාර ගත්ශත්. එශසේ 
භාර අරශගන මාස හ ක්  න්න කලින් අශේ යණ්ඩුව ුරළින් අපි 

ඒවා නිවැරදි කරලා නැවතී තිබුණු යර්ථික  නැවතත් ස්රි  
කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ ුරළින් තමයි අපි ශම් යර්ථික  ඉදිරි ට 
තල්ුම කරශගන යශේ. අපි රට භාර ගන්නා අවසථ්ාශේදී, මුදල් 
තමති ව ශ න් මා පත් කළ අවසථ්ාශේදී අපට තිබුණු යදා ම ශම් 

රටට ගත් ණ වල ශප ීස ප්රමාණ  ශගවන්න මදි ුණණු යකාර  
මට මතකයි. අන්න ඒ වාශේ ණ  කන්දරාවක් තමයි අරශගන 
තිබුශණ්. නමුත්  ත පහක ණ ක් නැති යර්ථික ක් අපට භාර 

දීලා ඒක කළමනාකරණ  කර ගන්න බැරි ශවලා තිශබනවා 
වාශේ අද කථා කරනවා.  

ගු මංගල සමරවීර මුදල් තමතිුරමා ශපන්වා දුන්නා, එදා 

ශවනස ් වී තිබුණු යර්ථික  අද තල්ුම කරශගන  න්ශන් 
ශක ශහ මද කි ලා. අපිට ලැබුණු යදා ම වැඩි ුණණු යකාර  ගැන 
මම ියහි කැඳවීමක් කරන්න කැමැතියි. 2084දී යදා ම 8,220 

ශවනශක ට, අපි 2085දී යණ්ඩුව භාර ගත්තා. අපිට ඒ අුණුද්ශද් 
අශේ යදා ම බිලි න 25 කින් වැඩි කරන්න පුු වන් ුණණා. තයි? 
ඊට ශපර ශගවන්න බැරි ුණණු තැන් අපි ශස  ා ශගන, ඊට ශපර 

භාණ්ඩාගාර ට ලැශබන්න තිබුණු මුදල් අශනක් අ ශේ 
සාක්කුවලට  මින් තිබුණු ක්රම  නැවත නිවැරදි තැනට ශගනාවා. 
ඒ නිසා බිලි න 250ක් වැඩි කරගන්න හැකි ාව ලැබුණා. ඒශකන් 
යදා ම බිලි න 8,470ට වැඩි ුණණා. 2086 වර්ෂශේදී ශම් වැඩිවීම 

ඊටත් වඩා වැඩි කරලා බිලි න 2 3ක් -කවදාවත් ුණශණ් නැති 
වර් න ක්- දක්වා ශගන  න්න අපට පුු වන් ුණණා. ඒ අනුව 
2086දී අශේ යදා ම 8,720කට වැඩි කරන්න අපට පුු වන් ුණණා. 

අපි 2086 වර්ෂශේදී 2087 වර්ෂ  සඳහා අ වැ  තස්තශම්න්ුරව 
ඉදිරිපත් කළා. අපි බිලි න 2,080ක යදා මක් උප න්න 
තස්තශම්න්ුර කළා.  මීට ශපර ශම්වා ලබා ගන්න තිබුණු තැන් 

block ශවලා තිබුශණ්; වහලා තිබුශණ්.  න්න තිබුණු තැන්වලට 
ශන ශවයි, අශනක් අ ශේ සාක්කුවලට තමයි ඒවා ිනශේ. දැන් 
ඒවා නිවැරදි කරශගන එනශක ට එතැනදී  ම්  ම් විධිශේ 

ශවනසක්ම් ශවනවා. නමුත් 2087 වර්ෂශේ අශේ යදා ම බිලි න 
847ට අඩු ශවනවා. ඒ කි න්ශන් ඊට ශපර අුණුද්දට වඩා බිලි න 
832ක් අඩු ශවලා තිශබනවා. දළ ශද්ය   නිෂප්ාදනශ න් ිය  ට 
84.4ක්ව පැවති යදා ම, ිය  ට 83. කට අඩු ශවලා තිශබනවා. ඒ 

නිසා මශේ මිත්ර මුදල් තමතිුරමාශගන් මම කාුණිකව ඉල්ීසමක් 
කරනවා. අශේ රශග යර්ථික  නිවැරදි කරන්න අව යයි. ශම් රශග 
ශද් පාලනඥයින් ශම් රශග යර්ථික  දුවවන්න ඕනෑ; නැත්නම් 

රජශේ නිල ාරින් ශම් රශග යර්ථික  දුවවන්න ඕනෑ. ශම් 
ශදශග ල්ලන්ම එකට දුවන්න හදන ශක ට, පරස්පර ක් තති 
ශවනවා.  

අද ශම් ප්ර ්න තති වන්ශන් මුදල් අමාතයාං ශේ ශන ශවයි; 
මහ බැංකුශේ කුමන්ත්රණකාරී ස්වරූප ක් තිශබන නිසායි. ශම්වා 
ගැන කථා කරන්න භ ක් තිශබනවා. ශම්වා තමයි නිවැරදි කළ 

යුත්ශත්. අගමැතිුරමාශේ දර් න ක් තිශබනවා. ඒවා ්රි ාත්මක 

කරන්න ින ාම මහ බැංකුශේ ශවනත් ඒවා කථා කරනවා. ශම්ක 

තමයි තිශබන පරස්පර . වැඩිකල්  න්න ඉසශ්සල්ලා මම ශපන්වා 
ශදන්නම්, එවැනි තත්ත්ව ක් තති වන්ශන් තයි කි ලා. ශම කද, 
රශග මූලය ප්රතිපත්ති  තිශබනවා. මහ බැංකුව තමයි 
සාමානයශ න් එ  ්රි ාත්මක කරන්ශන්. ඒ වාශේම fiscal policy 

එක තිශබනවා. ඒක මුදල් අමාතයාං   හරහා ්රි ාත්මක 
කරනවා. යදා ම සහ වි දම දරාශගන ියටින්ශන් මුදල් 
අමාතයාං   ුරළින් ශම් fiscal policy එකයි. ශල්කම්ුරමා තුරු  

ඉතාම දක්ෂ නිල ාරින් එම අමාතයාං ශේ ියටිනවා. ශම් අ  
නිවැරදි කරලා ශගන න මාර්ග  තමයි අපට අව ය වන්ශන්. 
අශේ රශග යදා ම අඩු ුණශණ ත්, එතැන තමයි ප්ර ්න ක් තති 

වන්ශන්. ශම කද, වි දමට කිියම ප්ර න් ක් නැහැ. දවියන් දවස 
ඒක වැඩි ශවනවා. අසීමිත ඉල්ීසම් සීමිත සම්පත් ුරළින් ප්රමුඛත්ව  
අනුව ශවනස් කරන්න  නශක ට තතිශවන ප්ර න් තමයි අපට 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසා යදා ම වැඩි කරන මාර්ග තමයි අපි තති කළ 
යුත්ශත්. අප ශම් අවස්ථාශේදී ශම් supply side එක පැත්ශතන් 
කටයුුර කරන්ශන් ශක ශහ මද? ඉල්ුමම සහ සැපයුම - demand 
and supply - අනුව කටයුුර කරන්න අව යයි.  Supply side එක 

කි න්ශන් සැපයුම.  Demand side එක තමයි අද ශම් ප්ර න් තති 
කරශගන  න්ශන්. නමුත් ඒවා නවත්වන්න බැහැ. ජනතාවශේ 
ඉල්ීසම් අපි ලබාශදන්න අව යයි. නමුත් යදා ම සප ා ගන්නා 

මාර්ග තමයි අව ය වන්ශන්. ශද්ය   යදා ම් ශදපාර්තශම්න්ුරශේ 
අුමත් පනත ුරළින් අද එ ට පණ ශප වා තිශබනවා. නමුත් ු රා 
බදු පනවන විට එහි ශල කු අඩුවීමක් ශපශනන්න තිශබනවා. 

ශම කද, අශේ ප්රතිපත්ති ශවනස් කරලා තිශබනවා. දැන් බි ර් සහ 
අරක්කු ගැන ශබ ශහෝශදනා අතර විවාද ක් තිශබනවා. අපි ශම් 
අවස්ථාශේ බි ර් මිල අඩු කරලා, අරක්කු මිල වැඩි කිරීශමන් 

වන්ශන් නිකුශණ් බි ර් ශබ න අ  වැඩිවීමයි. එයින් යදා ම 
වැඩි ශවන්ශන්ත් නැහැ. නමුත් ශබ න ප්රමාණ  වැඩි ශවනවා. 
ශම්වා තමයි අපි හිතන්න අව ය වන්ශන්.  බි ර් සහ අරක්කුවලින් 

අපි යදා ම් ලැබි  යුුර නැහැ කි න ප්රතිපත්ති ක් අනුගමන  
කරනවා නම්, ඒක ශවනම ශද ක්. නමුත් ශම් වාශේ අවස්ථාවක 
අපට කරන්න තිශබන්ශන් ශබ න ප්රමාණ  වැඩි කිරීම ශන ශවයි; 
එයින් ලබන්න පුු වන් යදා ම වැඩි කරලා ඒ මුදල් රශග 

සංවර් න ට පාවිච්චි කිරීමයි.  2085දී අපි භාරගත්ත යණ්ඩුව ුරළ 
මාස කට ු රාබදුවලින් ුපි ල් බිලි න 4ක යදා මක් ලැබුණා. 
මාස ුරනක්  න්න ඉසශ්සල්ලා එ  මාස කට ුපි ල් බිලි න 

82කට වැඩි ුණණා. ශක ශහ මද එශහම වැඩි ශවන්ශන්? ඒ වැඩි 
ශවන්ශන්, ශවනින් තැන්වලට ශගවන්ශන් නැති ඒවා එදා 
ශගවන්න පටන් ගත්ත නිසායි. හැබැයි, දැන් ශම් යදා ම අඩුශවලා 

තිශබන්ශන්  ප්රතිපත්ති ශවනසව්ීම  නිසා බව මා ශම් අවසථ්ාශේදී 
මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ඒ වාශේම ශම් රටට 

වින ක් අව යයි. අද හැම තැනම ශපළපාළි  නවා. හැමතැනම 
strike කරන්න පටන් අරශගන තිශබනවා. ශක්වල් කිරීම 
ප්ර න් ක් නැහැ. අසා ාරණ ශක්වල් කිරීම තමයි ප්ර න්  වන්ශන්. 
හැම තැනම ශබෝඩ් ලෑලි අල්ලාශගන ඉන්නශක ට රශග යර්ථික  

හදන්ශන් ශක ශහ මද? ශම් රටට යශ ෝජක න් අව යයි. ඉතිරි 
කිරීම් ිය  ට 25ක්, 26ක් තිශබන රටක ඒ වාශේම දළ ශද්ය   
නිෂප්ාදිතශේ වර් න  ිය  ට 7ක්,  ක් ඉලක්ක කරන 

අවස්ථාවක අඩු ගණශන් තව ිය  ට 25ක යශ ෝජන ක් ශම් 
රටට ශගශනන්න අව යයි. ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ඒක 
ශද්ය   ව ශ න් ශවන්න පුු වන්; එශහම නැත්නම් විශද්ය   

ව ශ න් ශේන්න අව යයි. විශද්  යශ ෝජන ශගශනනවා කි න 
එක නරක නැහැ. නමුත් ශගශනන්න ඕනෑ රටට ඔබින මගටමටයි. 
ඒකයි අපි කරශගන  න්ශන්. හැමදාම ශපළපාළි  නවා, හැමදාම 

ශබෝඩ් ලෑලි අල්ලාශගන ඉන්නවා ශම් රටට එන යශ ෝජක න් 
දැක්ශක ත්, ඒ අ  හිතයි ශම කටද ශම් රටට එන්ශන් කි ලා. 
ලාඕස , කාම්ශබෝජ , ඉන්දුනීිය ාව, මැශල්ිය ාව වාශේ රටවලට 
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ිනහින් කිියම ප්ර ්න ක් නැුරව යශ ෝජන  කරන්න පුු වන් 
අවස්ථාවක ශම් රටට තවිල්ලා හිශසේරද ක් එක්ක යශ ෝජන  
කරන්ශන් තයි කි ලා ඒ අ  හිතාවි. වැඩිකල්  න්න ඉසස්ර ශවලා 

අශේ රශග වින  පාලන  කශළේ නැත්නම් සාමානය ශපළ අසමත් 
ශවන කගටි  "අපට සාමානය ශපළ නැුරව උසස් ශපළ ඉශගන 
ගන්න අවසථ්ාව ලබා ශදන්න" කි ලා ශපළපාළි  යි. ශම් වාශේ 

ප්ර න් තමයි අද රශග තති වන්ශන්. ඒ නිසා රශග වින  තති 
කරන්න අව යයි.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, අපට අව ය වන්ශන් ශම් 

රශග යදා ම වැඩි කරන්න පුු වන් මාර්ග ක්. ඒක මුදල් 
තමතිුරමා ශපන්වා දී තිශබනවා.  ජජු යදා ම -ජජු බදු- වැඩි 
කරන්න ඕනෑ. ඒක හරි. නමුත්  වක්ර බදු අඩු කිරීම ශලශහිය නැහැ. 

ිය  ට 8කින් වක්ර බදු අඩුශවනශක ට ුපි ල් බිලි න 835ක් අඩු 
ශවනවා. ජජු බදු ිය  ට 85ක් අඩු කළාම ඒශකන් අඩු ශවන්ශන් 
ුපි ල් බිලි න 825යි. ශමශතක් කල් ශම්ක තමයි ියද් ශවලා 
තිශබන ශවනස. ිය  ට 8ක් සහ ිය  ට 85ක් අතර ඒ ශවනස 

යදා ශමන් ශපශනන එකක්. තවම අශේ රශග ජජු බදු ශගවන්න 
පුු වන්  ක්ති  තති කරලා නැහැ. ජාතයන්තර මූලය අරමුදල සහ 
ශලෝක බැංකුව ශමශහේ තවිල්ලා, පණ්ඩිත ු ද්ශදෝ ශමශහේ තවිල්ලා 

කිේවාට අපි තමයි දන්ශන් ශම්ක ශක ශහ මද ලබා ගත යුත්ශත් 
කි ලා. ශමන්න ශම  ශන දැනුවත්ව කරන එක තමයි තිශබන 
ප්ර න් . ජජු බදු තති කරලා වක්ර බදු අඩු කිරීශම් ප්රතිපත්ති  

ශහ ඳයි. නමුත් අපට ශම් අවසථ්ාශේදී යදා ම් අව යයි; රට 
සංවර් න  කරන්නත් අව යයි. අද රටට යශ ෝජන අව ය ශවලා 
තිශබන අවසථ්ාවක්. අශේ රට වාශේම යශ ෝජන ශහ  න ශවනත් 

රටවල් සමෙ ලංකාව සංසන්දන  කරනශක ට තිශබන ශවනස 
ගැන මම ශස  ා බැුමවා. ියංගේපූුව වාශේ රටක ජජු බදු ිය  ට 
87ක් තිශබනවා. හැබැයි, එතැන dividend tax එකක් නැහැ. 

සාමානයශ න් යදා ම ඉපයුවාට පු ව, ඒක ශබදන්න පටන් 
ගත්තාට පු ව යණ්ඩුවක ශහෝ රටක ප්රතිපත්ති ක් අනුව ජජු 
බදුවලින් නවත්වන්න පුු වන්; නැත්නම් ඒ ලාභ  එළි ට 
ශදනශක ට ඒක dividend tax එශකන් ගන්න පුු වන්. 

ියංගේපූුශේ dividend tax එක බින්දුවයි. වි ගනාමශේ ජජු 
බදු ිය  ට 20යි; dividend tax එක බින්දුවයි. මැශල්ිය ාශේ ජජු 
බදු ිය  ට 24ක් තිශබනවා; dividend tax එක බින්දුවයි. 

මි න්මාරශේ ජජු බදු ිය  ට 25යි; dividend tax එක බින්දුවයි. 
තායිලන්තශේ ජජු බදු ිය  ට 20යි; dividend tax එක 800යි. ඒ 
අනුව effective tax rate එක ිය  ට 2 යි. කාම්ශබෝජශේ ජජු බදු 

ිය  ට 20යි; dividend tax එක ිය  ට 84යි; effective tax rate 
එක ිය  ට 38යි. හැබැයි, ලංකාශේ ිය  ට 39. ක් ශවනවා.  

එම නිසා මශේ මිත්ර ගු මුදල් තමතිුරමාට මම කාුණිකව 

කි ා ියටින්ශන්, ශම් රටට යශ ෝජන අව ය නම් strike නැති, 
ශපළපාළි නැති, ප්රතිපත්ති ශවනස් ශන වන අශනක් රටවල් සමෙ 
තරග කරන විට අපිත් තරගකාරී සව්රූප ක ියටින්නට අව ය 
බවයි. අපට ිය  ට 85ක් 20ක් වක්ර බදු දාලා, ිය  ට 40කට වඩා 

වැඩිශ න් ජජු බදු ගන්න පුු වන් නම් එ  සාර්ථකයි. 
සාර්ථකත්ව  තිශබන්ශන් ඒ අකාර ට අඩු පිරිසකශගන් වැඩි බදු 
ප්රමාණ ක් ලබා ගැනීම ුරළයි.  

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබුරමාට තව විනාඩි 3ක කාල ක් තිශබනවා, ගු 

මන්ත්රීුරමා. 

ගු රවි කුණානායක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මම ශම් අවසථ්ාශේදී 
ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් කි න්ශන් අප ිය ුමශදනාම අමාු ශවන් 
හදපු ශම් යණ්ඩුව තව අුණුදු 80ක් 85ක් ඉදිරි ට ප්රතිපත්ති අනුව 

කටයුුර කිරීම අව ය බවයි. 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මම හිතන විධි ට මශේ 
කාල  සම්බන් ව සංශ ෝ න ක් අව යයි. මට ගු බන්දුල ලාල් 

බණ්ඩාරිශග ඩ මන්ත්රීුරමාශේ ශේලාශවන් විනාඩි 5ක කාල ක් 
මට ලැබුණා.  

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ කාල ත් එකුර කරලා තමයි ඔබුරමට ශේලාව ශවන් 

කශළේ. 

 

ගු රවි කුණානායක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

මට ඊට ශපර විනාඩි 80කුත් තිබුණා. 
 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබුරමාට විනාඩි 80ක් තිබුණා. ඔබුරමා කථාව පටන් ගත්ශත් 

88.2 ට. තව විනාඩි 5ක්- 
 

ගු රවි කුණානායක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ශහ ඳයි. මම තර්ක කරන්ශන් නැහැ. ඔබුරමාශේ තීන්දුව 
අනුව කටයුුර කරන්නම්. 

 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
එශහම අසා ාරණ ක් ශවන්නට මම ඉඩ ති න්ශන් නැහැ. 

 

ගු රවි කුණානායක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

මම ශම් ශපන්වා ශදමින් ියටිශේ අශේ effective tax rate එක 
තරගකාරී සව්රූප කට ශේන්නට අව ය බවයි. ඒ ුරළින් තමයි 
ශම් යර්ථික  ඉදිරි ට තල්ුම කරශගන  න්න පුු වන් ශවන්ශන්. 

අද ශපන්වන්නට හදන්ශන්, ශම් රශග එක තැනක ශදකක තිශබන 
ප්ර න් ක් මුල් ශක ටශගන මුු  රශගම යර්ථික  කඩා වැශටනවා 
කි ලායි. නැහැ. ශම් රශග එක තැනක පාරවල් හැශදනවා, තව 

තැනක ශග ඩනැන්ලි හැශදනවා, තව තැනක ශසෞඛය සඳහා 
ශරෝහල් හැශදනවා , ඒ වාශේම අ යාපන ක්ශෂේත්ර   ක්තිමත්ව 
ඉදිරි ට  නවා. නමුත් අශේ මා ය , -ශත රුරු ගලා  ාම- 

බින්දුවට වැටිලා තිශබන්ශන්. අපි ුපි ල් 800ක් වි දම් කළාම 
මා යශ න් ශපන්වන්ශන් අපි  ත ක් වි දම් කළා කි ලායි. ින  
යණ්ඩුව  ත ක් වි දම් කශළ ත් ුපි ල් 800ක් වි දම් කළා 

කි ලා ශපන්වන්නට පුු වන්  ක්ති  ඒ අ ට තිබුණා. අපිට  ඒ 
 ක්ති  නැති ශවලා තිශබනවා. අපි ඒ හැකි ාව හදලා ගන්නට 
ඕනෑ. ශම් හරහා තමයි ජනතාවට සංවර් න  තෙට දැශනන්ශන්. 
අද හැම ශක නකම සංවර් න ක් ියදුශවනවා. ජනාධිපති සහ 

අගමැති අතර තිශබන ු සංශ ෝග  ුරළින් ශක ළෙ ියට 
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[ගු රවි කුණානා ක මහතා] 
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මඩකළපුවටත්,  ාපනශේ ියට ශදුණන්දරුරඩුවටත් තස්වලට 

ශපශනන සංවර් න ක් තිශබනවා. අපි ඒ සංවර් න  ජනතාවට 
ශපන්වන්නට අව යයි.  

මම ශම් අවස්ථාශේදී රත්තරන් සම්බන් ශ න් කාරණ ක් 
කි න්නට කැමැතියි. මහ බැංකුශේ ශබ ු  ප්රතිපත්ති ක් 

ශපන්වන්නට හදලා, ශන මෙ  ැවීමක් තති කරලා තිශබනවා. 
අශේ රශග සංචාාරක කර්මාන්ත  සංවර් න  කරන්නට අව යයි. 
ඒ නිසා තමයි අද ඉන්දි ාශේ සංචාාරකයින් ියංගේපූුවට සහ 

ඩුබායිවලට  න්ශන්. ියංගේපූුව එක පැත්තකින් රත්තරන් සඳහා 
ිය  ට 7.7ක් වක්ර බදු ශගවනවා. ඩුබායිවල ශමශතක් රත්තරන් 
සඳහා වක්ර බදු තිබුශණ් නැහැ, නමුත් පු ින  අශප්රේල් මාසශේ ියට 

ිය  ට 5.5ක් බදු අ  කරනවා. අපි ශම්ක දැක්කා. මුදල් 
අමාතයාං ශේ ියටි දක්ෂ නිල ාරින් ශම් කාරණ  ශපන්වා දුන්නා. 
මහ බැංකුශේ ඉන්න රට ගැන හිතන්නට පුු වන් නිල ාරින් 

පාවිච්චි කරලා අපි ශම් බදු ප්රතිපත්ති  ිය  ට 3.5කට ශගන ඒම 
ුරළ ඉන්දි ාශේ ියටින සංචාාරකයින් ශම් රටට අද්දවා ගැනීමට 
අපට හැකි ුණණා. ශම්ශකන් යදා ම වැඩි ුණණා; සංචාාරක 
කර්මාන්ත  වැඩි දියුණු ුණණා; ලංකාව ඉදිරි ට තල්ුම කරශගන 

 න්න මාර්ග ක් තති ුණණා. ශම්ක දැක්කාම එක පාරටම එක 
පැත්තකින් මුදල්  නවා කි ලා ශපනුණත් අශනක් පැත්ශතන් 
මුදල් එන ප්රමාණ  ශපණුශන් නැහැ. ඒ ශදක අතර ප්ර ්න ක් තති 

කරලා එක පාරටම පැ  24ක්  න්නට ඉස්ශසල්ලා ප්රතිපත්ති  
ශවනස් කරනවා. ඒ ප්රතිපත්ති  ශවනස් වීම නිසා ඉන්දි ානු 
සංචාාරකශ ෝ අශේ රටට පැමිණීම අඩු ශවලා තිශබනවා. අපට 

තර්ක විතර්ක කරන්නට පුු වන්, ශම්  න සල්ලි එනවාද නැද්ද 
කි ලා. අන්තිමට සල්ලි නැතිව ශක ශහ මද සංවර් න ක් තති 
ශවන්ශන්? ශම් නිසා තමයි අපට අව ය වන්ශන් රට ගැන 

කැක්කුමක් තිශබන පිරිස- 

 

ගු අනුර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබුරමා කිේව කාරණ  පැහැදිලි ුණශණ් නැහැ. [බා ා කිරීමක්] 

වැළැක්ුණණු එකයි. 
 

ගු රවි කුණානායක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

අපි ිය  ට 20ට තිබුණු බදු ප්රමාණ  ිය  ට 3.5ට අඩු කළා. 
නීතයනුූලලව වක්ර බදු ශලස ිය  ට 3.5ක් එකුර කරලා අපි කිේවා 
ශම්ක තමයි gem and jewelleryවලට සහ රත්තරන්වලට පාවිච්චි 

කරන්ශන් කි ලා. ඒ නිසා අපට තරග කරන්න පුු වන් ුණණා.  
ශම කද, ියංගේපූුශේ තිබුණු ිය  ට 7.7ක වක්ර බදු ප්රමාණ ට 
වඩා අඩුශවන් අශේ බදු ප්රමාණ  තිබුණු නිසා. ඉන්දි ාවට ිනහිල්ලා 

ිය  ට 7ක් ශගවන්ශන් නැුරව, ශම හාට එනවා ිය  ට 3.5ක 
වරප්රසාද ක් ලබා ගන්න. ිය  ට 3.5ක් කි න්ශන් රත්රන්වලට 
ශල කු ගණනක්. ඩුබායිවල රත්රන්වලට බදු ිය  ට බින්දුවයි 
තිබුශණ්. ඒකට දැන් ිය  ට 5.5ක වැග බද්දක් දාලා තිශබනවා.   

අපි ඒකත් දැකපු නිසා අපට පුු වන් ුණණා, ඒ  ඩුබායිවලට  න 
අ ත් ශමහාට තදගන්න. ඩුබායිවලට ිනහිල්ලා තිබුණු ඉන්දි ාශේ 
ශක ම්පැනි ුරනක් වහලා, ඒවා අශේ රටට තවිල්ලා තිශබනවා. 

"මලබාර්" කි න ශක ම්පැනි  වාශේ ශක ම්පැනි ුරනක් අශේ 
රටට යවා. ඒ අවසථ්ාව වැඩි කරනශක ට තමයි එක සැශර්ට 
නැවත ිය  ට 85ක බදු ප්රමාණ ක් දැම්ශම්. ලංකාශේ අ ට පිට 

රට අ ත් එක්ක තරග කරන්න බැරි නිසා අපි ිය  ට 85ක බද්දක් 
දානවා කි ලා, ශහ ර-වංචාා කරන්න පුු වන් මාර්ග ක් නැවත 
තති කළා. අද පත්තර  බැුමශව ත් ශපශනනවා, ශක ච්චාර 

ශහ රකම් සහ වංචාා ියදු ශවනවාද කි ලා. ු ද්ශදක් එනවා, කිශලෝ 
80ක් එක්ක. තව ු ද්ශදක් එනවා, කිශලෝ 60ක් එක්ක. ශම්වා 
ඔක්ශකෝම අල්ලන එක තමයි ශර්වනවට තිශබන්ශන්. ඒක තමයි 

මහ බැංකුවට අව ය වන්ශන්. ශම කද ඒවා නීතයනුූලලව එන්න 

පටන් ගත්තාට පස්ශසේ ඔුණන්ට ගන්න ශද ක් නැහැ ශන්. ශමන්න 
ශම් තත්ත්ව  තමයි අනුර දිසානා ක මන්ත්රීුරමනි, අපි ශවනස ්
කරන්න හැදුශේ. 

 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබුරමාශේ කථාව දැන් අවසාන කරන්න ඕනෑ. 
 

ගු රවි කුණානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැවත සාකච්ඡා කර ඒ වාශේ තත්ත්ව ක් නැවත තති 

කරන්න අව යයි. අපි එදා එවැනි ශද ක් ශගනාශේ යශ ෝජක න් 

රටට ශගන්වා ගන්නයි. ඒ නිසා අපි නැවත ශම් රශග අපට ඔබින 
ප්රතිපත්ති තති කරන්න අව යයි. එදා චාන්්රිකාශේ කාලශේ රශග 
යර්ථික  ජණ යර්ථික ට ශගන  න්න හදපු අ  සමෙ නැවත 

කටයුුර කරන්ශන් නැුරව, රට ගැන කැක්කුමක් තිශබන අ  
යර්ථික  දියුණු කරන්න පාවිච්චි කරලා, නැවත ිය  ට 6, 7 
සංවර් න ශේග කට අශේ රට ශගන න්න ඕනෑ. එක්සත් ජාතික 

පක්ෂ  පිළිගත් ඒ යර්ථික සංවර් න ගමන නැවත තති කරලා, 
අුණුදු 20ක් බලාශගන හිටපු එක්සත් ජාතික පාක්ෂික න්ට ශම් 
රශග සංවර් න ප්රතිලාභ ලබා ශදන්න පුු වන් වන්ශන් ශක ශහ මද 

කි න එක ගැන අපි හිතන්න ඕනෑ. ශම් ගැන පක්ෂපාතීව කටයුුර 
කරන්න ඕනෑ නැහැ. අපක්ෂපාතීව, ශක ශහ මද අශේ රට දියුණු 
කරන්න ඕනෑ කි න එක ගැන හිතලා, ඒක අශේ රශග යර්ථික  

දියුණු කරන සූත්ර ට එකුර කරන්න ඕනෑ  කි න එක මම ශම් 
අවස්ථාශේදී මතක් කරනවා.  

 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබුරමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ගු රවි කුණානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පරණ එන්නේමට අුමත් ශබ ඩි ක් දාලා හරි  න්ශන් නැහැ. 

අපට අව ය වන්ශන් අද ට ඔබින ප්රතිපත්ති එක්ක පුංචි ලංකාව 
ශලෝක ට එකුර කිරීමයි. අශේ රශග යන න නවත්වන්න ඕනෑ 

නම්, ශම් ුපි ල බාල්දු කිරීම ශන ශවයි කළ යුුරව තිශබන්ශන්. 
ශම් රටට ිය  ට 6 ක් යන න  කරන ශක ට, ිය  ට 32ක් 
අපන න  කරන ශක ට, ුපි ල අවප්රමාණ  කිරීශමන් ශම් රටට 

වාිය ක් ලැශබන්ශන් ශම න ක්රමශ න්ද? මහ බැංකුශේ 
පණ්ඩිතශ ෝ ඉන්නවා, ුපි ල අවප්රමාණ කිරීශමන් ශකෝටි 
8,6 0ක ලාභ ක් ලැබුණා  කි න. ශමශහම  කගටි  එක්කද 

රටට යදර ක් තුරව ශම් ගමන  න්ශන්? ශක ශහ මද ශම් රශග 
යන න  කරන ප්රමාණ  ිය  ට 6 ක් හා අපන න  කරන 
ප්රමාණ  ිය  ට 32ක් ශවද්දී ුපි ල අවප්රමාණ කිරීශමන් අපට 

වාිය ශවන්ශන්? ුපි ල අවප්රමාණ කිරීම නිසා නැවත රජශේ 
ශසේවක න් පඩි වැඩි කරන්න කි ලා උද්ශ ෝෂණ පටන් ගනීවි. 
ශම් වාශේ ශද්වල් තති කරනශක ට අපි බලන්න ඕනෑ ශක ශහ මද 

අපි cost push එක අඩු කරන්න පුු වන් වන්ශන් කි ලා. ඒ 
කි න්ශන්, ඉල්ුමම අනුව උද් මන  වැඩිශවන ඒ සව්රූප  නැති 
කරන්ශන් ශක ශහ මද කි ලා බලන්න ඕනෑ. ඒක ුරළින් තමයි 
රශග යර්ථික  ඉදිරි ට තල්ුම කරශගන  න්න පුු වන් වන්ශන්. 

 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දැන් අවසාන කරන්න. 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ගු රවි කුණානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මට කාල  බා ා ශවනවා. ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, 

ඔබුරමා ඉතාම වැදගත් පුටුවක ඉඳශගන ඉන්න නිසා  ඔබුරමාට 
බා ා කරන්න අකැමැතියි. ඔබුරමාශේ නමයය ලිභාව  හෑල්ුම 

කරන්ශන් නැුරව ඔබුරමාට ස්ුරතිවන්ත ශවමින්  මශේ කථාව 
අවසන් කරනවා. අශේ රශග යර්ථික  රටට ඔබින අන්දමට 
හදන්න ඕනෑ  කි න එක මතක් කරමින්, මම මුදල් තමතිුරමාට 

ස්ුරතිවන්ත ශවමින් නිහඬ ශවනවා.  
 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු රංනේත් ද ශස යිසා මන්ත්රීුරමා. ඔබුරමාට විනාඩි 82ක 
කාල ක් තිශබනවා.  

 

[පූ.භා. 88.4 ] 
 

ගු ටී. රංජිත් ා ව්ොයි්ා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ශබ ශහ ම සු්රතියි, ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි. 

 පළමුශවන්ම, නිශ ෝජය කථානා කවර ා හැටි ට ඔබුරමා 
මූලාසනශේ ියටින පළමුවැනි අවස්ථාශේම අපි ඔබුරමාට ු බ 
පතනවා. ඉතාම සව්ාධීනව, අපක්ෂපාතීව සභාශේ මන්ත්රීවුන්ශේ 

ගුත්ව  යරක්ෂා කරමින් කටයුුර කරනු තතැයි කි ා අශේ 
බරපතළ වි ව්ාස ක් ඔබුරමා පිළිබඳව තිශබනවා.  

අද ගු මුදල් තමතිුරමන් විියන් ගැසග නිශේදන ශදකක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා.   

 
ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ර්ප ක් ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. 

 

ගු ටී. රංජිත් ා ව්ොයි්ා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ඔේ. මශේ ළෙ තිශබන්ශන් ශදකයි. ඒ සම්බන් ව අදහස ්
දැක්වීමට ලැබීම පිළිබඳව මා පළමුශවන්ම සුරටු ශවනවා. ශම් 
ගැසග නිශේදන මන්න් ශප ල් සහ තල් ගස් මැදීම, රා ශබෝතල් 
කිරීම වැනි ශද්වල්වලට බදු අ  කිරීමට ශ ෝජනා කරලා 
තිශබනවා. ශම් කර්මාන්ත  විධිමත් කිරීමට සහ රජ ට බදු 
යදා ම් ලබා ගැනීශම් අරමුණින් ශම් ගැසග නිශේදන ඉදිරිපත් 
කරලා තිශබන බවයි ශපනී  න්ශන්.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, රශග මත්පැන් තත්ත්ව  
පිළිබඳ පිළිගත් සංඛයාශල්ඛන අධීක්ෂණ  කරලා බලන ශක ට   
ශපශනනවා, විශ ේෂශ න්ම 2006 අංක 27 දරන දුම්ශක ළ හා 
මදයසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරි පනත සහ 2085 අංක 3 දරන 
දුම්ශක ළ හා මදයසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරි (සංශ ෝ න) පනත 
මන්න් මදයසාර භාවිත  අවම කරන්න උත්සාහ කර තති බව.  

ශමන්න ශම් පනත් ශදක මන්න් පැවැති රජ  සහ වර්තමාන 
රජ  වි ාල උත්සාහ ක් -වි ාල ප්ර ත්න ක්- දරා තිශබනවා, මත් 
පැන් භාවිත , මදයසාර භාවිත  අඩු කරලා ඒ ුරළින් රශග 
ජනතාවශේ ශසෞඛය යරක්ෂා කිරීමට. ශම් වන විට  මත්පැන් 
භාවිත  නිසා ියශරෝියස ් ශරෝගශ න් මි   න ශ්රී ලංකාශේ 
පුුෂ න්ශේ අනුපාත  ලක්ෂ කට 37.3ක් බවට වාර්තා වනවා, 
මහ බැංකු වාර්තා අනුව. ඒ වාශේම, ශ්රී ලංකාශේ ියදු වන මරණ 

80ක් ගත්ශත ත්, ඒවාශ න් 7ක්ම ියදු වන්ශන් ශබෝ ශන වන 
ශරෝග ශහේුරශවන්. ශබෝ ශන වන ශරෝග තතිවීමට බලපාන ප්ර ාන 
සා ක 4න් 8ක් බවට මදයසාර භාවිත  පත් ශවලා තිශබනවා. 

 ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මදයසාර භාවිත කරන අ  
අතර පුුෂ න් ිය  ට 39.6ක් ියටිනවා; ස්ත්රීන් ිය  ට 2.4ක් 

ියටිනවා. ඒ වාශේම, දැනට ව ස අුණුදු 85ට වැඩි පිරිමි ජන 
ගහනශ න් ිය  ට 35ක් මත් පැන් පාන  කරනවා. ව ස අුණුදු 
85ට වැඩි කාන්තා ජන ගහනශ න් මත් පැන් පාන  කරන්ශන් 

ිය  ට 8යි. ඒ අනුව, රශග සමසත් ජන ගහනශ න් ිය  ට 64ක් 
කිියම යකාර ක මත්පැන්, මත් ද්රවය භාවිත ශන කරන අ  බව 
ශම් වාර්තාවලින් ශහළි වනවා. මත්පැන් භාවිත කරන අ  ජන 
ගහනශ න් ිය  ට 36ක් පමණයි ශම් රශග ඉන්ශන්.  

පු  ින  දවසක ශම් පාර්ලිශම්න්ුරශේදීම ගු මුදල් 
අමාතයුරමා ප්රකා  ක් කළා. ඒ හරි ටම 2087 අුණුද්ශද් ජුනි 
මාසශේ 22වන දායි. ඒ හැන්සාඩ් වාර්තාව මා ළෙ තිශබනවා. එහි 
තීු අංක 8  0  ටශත් එුරමාශේ ප්රකා   සඳහන් වනවා. එහි 

සඳහන්, ගු මුදල් අමාතයුරමා කරපු ප්රකා   පිළිබඳව මම 
ශකශසේවත් එකෙ වන්ශන් නැහැ. ගු නිශ ෝජය 
කථානා කුරමනි, එහි එුරමා කි ා තිශබනවා ලංකාශේ මත්පැන් 
පාන  කරන අ ශගන් ිය  ට 68ක් පාන  කරන්ශන් කියේපු 

කි ලා. ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, එශහම නම්, ලංකාශේ 
පසශ්දනකු මත්පැන් ශබ නශක ට එයින් ුරන්ශදනකු ශබ න්ශන් 
කියේපු. ඒ වාර්තා ශක ශහන් ගත්තාද, එුරමාට ඒවා කුණු 

දුන්නාද කි න එක පිළිබඳව අපට සැක ක් තිශබනවා. ගු මුදල් 
අමාතයුරමනි, ඒ වාර්තා සාවදයයි. ශම කද, රජ  මන්න් නිකුත් 
කරපු ිය ුම වාර්තා, ශල්ඛන මා සුරව තිශබනවා. ගු 

ජනාධිපුරමා විියන් පත් කළ මත් ද්රවය නිවාරණ  පිළිබඳ 
ජනාධිපති කාර්  සා ක බලකාශේ වාර්තාව මා සුරව තිශබනවා. 
ඒ වාශේම, ශසෞඛය, ශපෝෂණ හා ශද්ය   නවදය අමාතයාං   

මන්න් "මත් ද්රවය පාලන  පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්ති " නමින් වැඩ 
පිළිශවළක් සකස් කර තිශබනවා. එහි තති කුණුවල ශම් වාශේ 
සංඛයා ශල්ඛන අඩංවන වන්ශන් නැහැ.  

ඒ වාශේම, මා ඉතා වැදගත් කුණක් පිළිබඳව ගු මුදල් 
අමාතයුරමාශේ අව ාන  ශ  මු කරවනවා. ගු මුදල් 

අමාතයුරමනි, කු තර නිශ ෝජය ශප ලිසප්ති කාර් ාල ට 
නිශ ෝග ක් නිකුත් කර තිශබනවා, අධිකරණශේ පැවරූ නඩුවක් 
සම්බන් ශ න්. 03 75 සහ 40 75 අංක දරන නඩු ශදක කු තර 

මහාධිකරණශේ විභාග කර තිශබනවා.  ''ු රාබදු යඥාපනත 
 ටශත් නීති විශරෝධි මත්පැන් වැටීසමට ශප ීසිය ට අයිති ක් 
නැත'' කි ා ශම් නඩුවලදී කු තර මහාධිකරණ විනිු ුුරමා 

2086.07.88 දින නිශ ෝග ක් නිකුත් කර තිශබනවා. ශම් ගැන 
හුෙක් අ  දන්ශන් නැහැ. හැබැයි, දැනගත් සමහර තැන්වල -
බලංශග ඩ සහ රත්නපුර අධිකරණවල- ශම් නිශේදන ට 
අභිශ ෝග ක් කළා. අභිශ ෝග කළාම, ගු විනි ච්ා කාරුරමාටත් 

ියද්  ුණණා, නීති විශරෝධි මත්පැන් ශපරන්නන් නිදහස් කර 
දමන්න,   ශප ීසිය ට නඩු පවරන්න අයිති ක් නැහැ කි ා. ඒ නිසා 
මම ඒ ශකශර් ඔබුරමාශේ අව ාන  ශ  මු කරවනවා, ගු මුදල් 

අමාතයුරමනි. ු රාබදු යඥාපනත වහාම සංශ ෝ න ට ලක් 
කරලා -ු රාබදු යඥාපනශත් 52 (8) වගන්ති  සංශ ෝ න ට ලක් 
කරලා,  මත් පැන් වැටීසම් කිරීමට ශප ීසිය ට තති නීතයනුූලල 

අයිති  තහුණු කරන්න කටයුුර කරන්න. අපි එ ට සහශ ෝග  
ශදනවා.  

 
ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

එ  කරමින් ඉන්නවා. ඊළෙ මාස ර්ප  ුරළ ඒ සංශ ෝ න  
පාර්ලිශම්න්ුරවට අපි ඉදිරිපත් කරනවා.  
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ගු ටී. රංජිත් ා ව්ොයි්ා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ශබ ශහ ම සු්රතියි, ගු අමාතයුරමනි. ඔබුරමාශේ 
අව ාන ට මා ශම් කාරණ  ශ  මු කශළේ, නීති විශරෝධි මත් පැන් 
භාවිත  වැඩි වන්න ශම් තත්ත්ව  එක ශහේුරවක් ශවලා තිශබන 

නිසායි.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මට ශපර අදහස ්දැක්ූ ගු 
රවි කුණානා ක හිටපු මුදල් අමාතයුරමා එුරමාශේ අදහස ්

දැක්වීශම්දී නිරන්තරශ න්, දිිනන් දිගටම කිේවා, රජශේ බදු 
යදා ම් වැඩි කර ගැනීම පිළිබඳව, ඒ වාශේම පු  ින  රජ  මන්න් 
යදා ම් අඩු කර තිබීම පිළිබඳව සහ කාබාියනි ා කර තිබූ 
යර්ථික ක් නැවත නිවැරැදි මෙට ගැනීම පිළිබඳව.   

ඒ අනුව, ු රා -මත්පැන්- සඳහා බදු වැඩි කරලා, ඒ බදු මුදල් 
රශග සංවර් න ට ශ දවි  යුුරයි කි න එක තමයි විනාඩි 
පහශළ වක එුරමාශේ කථාශේ මුඛය අර්ථ  -අදහස- බවට පත් 

ශවලා තිබුශණ්. හැබැයි, රවි කුණානා ක මැතිුරමා ඉදිරිපත් කළ 
අදහසව්ලට අනුව, එුරමාශේ ප්රකා වලට අනුව බැුමවාම, අතිගු 
ජනාධිපති නමත්රීපාල ියරිශසේන මැතිුරමාශේ ප්රතිපත්ති ට 

සම්පූර්ණ පරසප්ර අදහස් දැක්වීමක් තමයි හිටපු මුදල් තමතිුරමා 
කශළේ. 2085.07.09 වනදා ජා-තල නගර සභා ක්රීඩාංගණශේ 
පැවැති ප්රියද්  රැසව්ීමකදී අතිගු ජනාධිපතිුරමා -එුරමා 

ජනාධිපතිවර ා හැටි ට පත් ුණණාට පු ව- කි ා තිශබනවා, 
"2020 වසර වන විට ු රාබදු යදා ම් ශන මැතිව ජාතික අ  වැ  
සැකසීම රජශේ අශේක්ෂාවයි" කි ලා. ජනාධිපතිුරමා එශසේ ප්රකා  
කර තිශබනවා. ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශම්ක මම 

කි න එකක් ශන ශවයි; මත්ද්රවය නිවාරණ  පිළිබඳ ජනාධිපති 
කාර්  සා ක බලකාශ න් නිකුත් කළ නිශේදන ක සඳහන් 
ප්රකා  ක්. ඒ අනුව මුදල් තමතිුරමාශගන් ශම් කාරණ  ගැන මා 

දැන ගන්න සුරටුයි. ප්ර න් ක් අහනවා ශන ශවයි.  
ජනාධිපතිුරමාශේ ශම් වැඩ පිළිශවළ අනුව  නවා නම්, 208  
වසශර් ඉඳලා ශප ල් ගස්, තල් ගස්වල ඉඳලා හැම එකටම අදාළව 

ු රාබදු සහ බලපත්ර ගාස්ුර වැඩි කරලා බදු අ  කිරීම 
ජනාධිපතිුරමා කි ා තිශබන ශම් වැඩ පිළිශවළට ශක යි තරම් දුරට 
එකෙද කි ලා මා දැනගන්න සුරටුයි. විශ ේෂ කාර්  සා ක 

බලකා ක් පත් කරලා, ගු අුරරලිශේ රතන  හාමුදුුවන්ශේ 
නා කත්ව  ුරළ "මතින් නිදහස ් රටක්", "මතින් වැළශලමුද - 
මතින් වැළශකමුද" යදී ව ශ න් ප්රකා න හදලා, ඡන්ද ට ශපර 

රශග ජනතාව අතර ඒවා ප්රචාාර  කරලා බල  අරශගන, දිිනන් 
දිගටම මත්පැන් සඳහා බදු අ  කරනශක ට,  නූතන ශග ශබල්ස ්
ඉන්ශන් ඔ  පැත්ශත්ද, ශම් පැත්ශත්ද කි ලා දැන් මට හිශතනවා. 
ගු මුදල් තමතිුරමාශේ කථාව යරම්භශේ ඉඳලාම මම අහශගන 

හිටි ා. ජනාධිපතිුරමා කි පු ශද් ශන ශවයි දැන්  ්රි ාත්මක 
ශවන්ශන්. ජනාධිපතිුරමා එශහම කි ලා ඡන්ද  ගත්තා; අරශගන 
ජනාධිපති බවට පත් ුණණා. හැබැයි අද ශකශරන්ශන් ඒක නම්, 

නූතන ශග ශබල්ස ්නයා  අනුගමන  කරන්ශන් යණ්ඩුශේ ශක යි 
පැත්තද කි න එක පිළිබඳව මට වි ාල ගැටුමවක් තිශබනවා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, පු ින  කාලශේ බි ර් මිල 

අඩු කළා. බි ර් මිල අඩු කශළේ, මිනිස්ු  නීති විශරෝධී මත්පැන් 
ශබ න එක වළක්වා බි ර් පාන ට හුු කරවන්න  කි ලා ගු 
මුදල් තමතිුරමා ප්රකා  ක් කළා. ගු රවි කුණානා ක හිටපු 

මුදල් තමතිුරමා ඒකට හාත්පියන්ම ශවනස් ප්රකා  ක්  ශම් ගු 
සභාශේ කර තිශබනවා.  "බි ර් මිල අඩු කළා කි ලා රටට ලැබුණු 
යදා මකුත් නැහැ; මත්පැන් බීශම් අඩුවකුත් නැහැ"යි කි ලා 
එුරමා කිේවා. දැන් ියටින මුදල් තමතිුරමා කි නවා, බි ර් මිල අඩු 

කිරීම ශහ ඳයි කි ලා. ගු මුදල් තමතිුරමා පු ින  අ  වැ  
ඉදිරිපත් කරලා බි ර් සඳහා තිබුණු මිල අඩු කළා. මත්පැන්වල 

අඩංවන ශවලා තිශබන තල්ශක ශහ ල් ප්රති ත  මත බදු අ  කිරීම 

ශහ ඳයි. බි ර්වල තල්ශක ශහ ල් ප්රති ත  අඩු නම් මිල අඩු වි  
යුුරයි. හැබැයි අඩු ශවන්න ඕනෑ, තිබුණු මිශලන් පහළට 
ශන ශවයි, තිශබන මිශල් ඉඳලායි. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබුරමාට තව විනාඩි ක කාල ක් තිශබනවා. 

 
ගු ටී. රංජිත් ා ව්ොයි්ා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

තිශබන තැන ඉඳලායි මිල අඩු ශවන්න ඕනෑ. ශම්ක එශහම 

ශන ශවයි. බි ර් මිල වි ාල ව ශ න් අඩු කළා. ඒ ුරළින් පාසල් 
ශිෂයශ ෝ ශබ ශහෝ ශදශනක් මත් පැන්වලට හුු ශවලා තිශබනවා. 
ගු මුදල් තමතිුරමාට අපි  ශ ෝජනාවක් ඉදිරිපත්  කරනවා. ගු 

මුදල් තමතිුරමනි, මත්පැන්වල අඩංවන ශවලා තිශබන 
තල්ශක ශහ ල් ප්රති ත  මත බදු අ  කිරීශම් වැඩ පිළිශවළට 
අපිත් එකෙයි; ඒක ශහ ඳයි. සැර වැඩි මැත්පැන්වලට සැර බද්දක්, 
සැර අඩු මත්පැන්වලට අඩු බද්දක් අ  කිරීම ශහ ඳයි. හැබැයි 

ඔබුරමාශේ අතින් ියදු ුණණු වැරැද්ද තමයි තිශබන ප්රති ත ට වඩා 
පහළට බි ර්වල මිල අඩු කිරීම. ගු තමතිුරමනි, ුපි ල් 850ට 
තිබුණු බි ර් කෑන් එක ුපි ල් 800ක් ුණණා.  ඒක එතැනින් 

ඉහළට ශන්  න්න ඕනැ. නමුත් දැන් ශම් අඩු වීම ුරළ එක 
පැත්තකින් රජ ට ලැශබන්න තිබුණු බද්ද අඩු ුණණා; ඒ වාශේම 
යදා මත් අඩු ුණණා. ඒ වාශේම පාසල් ශිෂය න් ශබ ශහෝ 

ශදශනකු මත් පැන් සඳහා හුු වීශම් ප්රවණතාවකුත් තති වී 
තිශබනවා. ශමන්න ශම් ප්රවණතාව පිළිබඳව රටට යදර  කරන 
උදවි  හැටි ට, විශ ේෂශ න්ම ගු නමත්රීපාල ියරිශසේන 

ජනාධිපතිුරමාශේ ප්රතිපත්තිම  වැඩ පිළිශවළ ශම් යණ්ඩුව ුරළ 
තිශබනවා නම්, කළ යුත්ශත් ශම්ක ශන ශවයි.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ඔබුරමා මට ශවලාව ලබා 
දීම පිළිබඳව මා සු්රතිවන්ත ශවනවා. ඒ වාශේම අවසාන ව ශ න්  

මා තව ඉල්ීසමක් කරනවා. රජ  වි ාල බදු යදා මක් 
බලාශප ශර ත්ුර ුණණත් අද ශම් යකාර ට කටයුුර කිරීම ුරළ 
සමාජයී  ව ශ න් වි ාල පරිහානි ක් ියදුශවලා තිශබනවා.  ගු 

මුදල් තමතිුරමනි, 2089 අ  වැ ත් ඔබුරමාටම ඉදිරිපත් කරන්න 
ලැශබ්වා කි ා අපි ප්රාර්ථනා කරනවා. අන්න ඒ අ  වැ  ඉදිරිපත් 
කරනශක ට හරි,  ු රාබදු පිළිබඳව රජශේ ප්රතිපත්ති  මීට වඩා 

දැඩි වි  යුුරයි කි න ශ ෝජනාව ඉදිරිපත්  කරමින්, මට  අවසථ්ාව  
ලබා දීම පිළිබඳව ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමාට ස්ුරතිවන්ත 
ශවමින්, මා නිහඬ ශවනවා. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබ ශහ ම සු්රතියි. 

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරව ේ්න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබුරමාශේ point of Order එක ශම කක්ද? 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරව ේ්න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි,  රංනේත් ද ශස යිසා මැතිුරමා 
මත්පැන් හා සම්බන් ව ශබ ශහ ම වි ාල, - 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒක point of Order එකක් ශන ශවයි, ගු මන්ත්රීුරමනි. 

[බා ා කිරීමක්] 

මීළෙට, ගු නිශරෝෂන් ශපශර්රා රාජය අමාතයුරමා. 
ඔබුරමාට විනාඩි අටක කාල ක් තිශබනවා. 

 
[ම යාහන් 82.00] 
 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා ෙහසතා (ජාිනක ප්රිනපත්ින හසා 

ආර්ථික ක යුුර රාජය අොතයුරො  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ - மதசிய தகொள்மககள் 

ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள்  இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මා ප්රථමශ න්ම ඔබුරමාට 

ු බ පතනවා.  නිශ ෝජය කථානා කුරමා හැටි ට සව්ාධීනව 
කටයුුර කරමින්,  ශම් පාර්ලිශම්න්ුරශේ  ගුත්ව ත් යරක්ෂා 
කරගනිමින් ඉදිරිශේ දී කටයුුර  කරශගන  ාමට ඔබුරමාට  හැකි 

ශේවා කි ා මා ප්රාර්ථනා කරනවා. 

අද දින මුදල් හා ජනමා ය අමාතයාුරමා විියන්  ඉදිරිපත් කර 
තිශබන ු රාබදු යඥාපනත  ටශත් නිශේදන සම්බන් ශ න් වන 

විවාද ට සහභාින වීමට මටත් අවස්ථාව ලැබීම ගැන සුරටු වනවා. 
අද දිනශේ දී විශ ේෂශ න්ම  ු රා බදු පිළිබඳව විවි  මත ප්රකා  
ුණණා. ශම් රශග මත්පැන් භාවිත  වැඩි වී, ඒ ුරළින් ශම් රශග ියටින 

ජනතාවශේ ශසෞඛය තත්ත්ව ට අහිතකර බලපෑමක් තති වී 
තිශබන බව අප ිය ුම ශදනාම පිළිගන්නවා. මත්පැන් පාන  
ුරළින් විශ ේෂශ න්ම  පුුෂ පක්ෂශේ ශසෞඛය ට ියදුවන හානි  
පමණක් ශන ශවයි, ඒ ුරළින්  ඔුණන්ශේ පුණල්වල පැවැත්මට ියදු 

වන හානි  පිළිබඳවත් අපි ශම් සභාශේ අව ාන  ශ  මු කළ 
යුුරයි. රටක් හැටි ට අපි මත්පැන්වලින් යදා මක් ලැබුවත්, 
ශසෞඛය වි දම් ුරළින් ඒ හා සමානම වි ාල අහිතකර බලපෑමක් 

අශේ යර්ථික ට ියදු වනවා  කි න එකත් අපි පිළිගන්නට ඕනෑ. 
ගු මුදල් තමතිුරමාශේ ප්රතිපත්ති ක් තිශබනවා, ම යසාර 
ප්රති ත  වැඩි සැර මත්පැන්වලට වැඩි ව ශ න් බදු අ  කළ යුුරයි 

කි ලා. අප එ ට එකෙ ශවන්න ඕනෑ. මත්පැන් භාවිත  
සම්බන් ශ න් නීතිරීති පනවා, අන්තගාමී රටක් හැටි ට එකවරම 
මත්පැන් භාවිත  නවත්වන්න බැහැ. විශ ේෂශ න්ම ලංකාව 

සංචාාරක කර්මාන්ත  හා බැඳුණු රටක්. සංචාාරකයින් වි ාල 
පිරිසක් ශම් රටට එනවා. ඒ වාශේම අපි අශනකුත් යගම් සහ 
සංසක්ෘතීන් පිළිබඳව බලන ශක ට ශම් රශග විවි  ප්රශද් වල 

මත්පැන් පාන  පිළිබඳව විවි  අදහස ් තිශබනවා. ඒ නිසා විවි  
ජාතීන් ියටින, විවි  යගම් අදහන රටක් හැටි ට ඒ පිළිබඳවත් 
අව ාන  ශ  මු කරලා තමයි අපි ඉදිරි ට  න්නට ඕනෑ. නමුත්, 
සමස්ත ක් ව ශ න් මත්පැන් භාවිත  අවම කිරීම සඳහා පි වර 

ගත යුුර බව ශලෝක ම පිළිගන්නවා.  ඒ නිසා,  ඒ පිළිබඳවත් අපි 
විශ ේෂ  අව ාන  ශ  මු කරවනවා. 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, නීති විශරෝධී මත්පැන් 

ගැනත් ශමහිදී සඳහන් කළ යුුරයි. විශ ේෂශ න්ම ඒ 
සම්බන් ශ න්  නඩු පැවරීශම් දී   ශප ීසිය  අනුගමන  කළ යුුර 

නීතිරීති තිශබනවා. ඒවා ඉතා ඉක්මනින් නීතයනුූලලව ශවනස ්

කළ යුුරයි. ශම කද, ශප ීසිය  තමයි අශේ රශග තිශබන සෑම 
ගමක්ම, සෑම ප්රශද්  ක්ම ඉතා ඉක්මනින් යවරණ  කරන්න 
පුු වන්  ක්ති ක් තිශබන ය තන . අශනක් ය තනවලට 
එවැනි  ක්ති ක් නැහැ. ඒ නිසා ශප ීසිය ට අව ය කටයුුර 

අනිවාර් ශ න්ම ඉටු කර දි  යුුරයි. අද වන විට ශම් නීති විශරෝධී 
මත්පැන් හා අශනකුත් මත් ද්රවය වැනි ශද්වල් අශේ ගම් ුරළට 
තවිල්ලා වි ාල හානි ක් ියද්  ශවනවා. ඒවා මැඬීසම සඳහා 

ශප ීසිය ට අව ය  ක්ති  ඉතාම ඉක්මනින් ලබා දි  යුුරයි. දීර්  
කාල ක් තිසශ්සේ ශම් ප්ර න්  තිබුණත්, දකුණු පළාශතන් එ  
ශහළි වන ශතක් කිියශවක් ඒ ගැන අව ාන  ශ  මු කශළේ නැහැ. 

ඒ නිසා, ඉතාම ශකටි කාල කින් ශම්  ප්ර න්  විසඳන්න කටයුුර 
කරන්න කි ා අපි ගු මුදල් අමාතයුරමාශගන් ඉල්ලා ියටිනවා. 

අද වන ශක ට ලංකාශේ ලැශබන යදා ම් ගැන කථා කළා. 

ඔබුරමන්ලා දන්නවා,  අශේ රශග  යර්ථික ක්රම  ශවනස් කිරීම 
සඳහා රජ  ප්රතිපත්ති ක් ඔසශ්සේ ඉදිරි ට ගමන් කරමින් ියටින 
ශවලාවක් බව.  අශේ රට එදා විවෘත යර්ථික  මත  අපන න න් 
ුරළින්  ක්තිමත් යර්ථික ක් පවත්වාශගන ින  රටක්.  නමුත් අපි  

2085 දී  බල  ගන්න ශක ට අපන න  කඩාශගන වැටිලා, 
විශදස් ශවශළඳ ශප ළවල් නැති ශවලා, අපට තිබුණු යදා ම් 
මාර්ග තහිරිලා තිබුණා. අශේ රශග තිබුණු කර්මාන්ත ාලා 

බංගලිශද්   වැනි රටවලට ලබාශගන,  අශේ තුණ තුණි න්ට 
රැකි ා උත්පාදන  කරන්න බැරි තත්ත්ව ක් තිබුණා.  ඒ නිසා 
තුණ තුණි න්  රජශේ රැකි ා ඉල්ලන තත්ත්ව කට පත් 

ශවලා තිබුණා.  එවැනි රටක් හැටි ට තමයි  2085දී අපි ශම් රට 
භාර ගත්ශත්. නමුත්, යුශරෝපා සංගමශේ GSP Plus සහන , 
යුශරෝපා සංගමශේ මත්සය අපන න  වැනි ශවශළඳ ිනවිු ම්වල 

ප්රතිලාභ ුරළින් අද වන විට පැහැදිලි ශලස  ක්තිමත් අපන න ක් 
ශම් රශග සථ්ාපිත කර තිශබනවා.  

අද වන විට ඉතිහාසශේ වැඩිම අපන න  ක්ති  ලංකාව 

ලබාශගන තිශබනවා. ඒ වාශේම අද වන විට විශදස් යශ ෝජන 
වි ාල ශලස වැඩිශවලා තිශබනවා. ඒ අපන න  ක්ති  ුරළිනුත්, 
විශදස ්යශ ෝජන වැඩිවීම ුරළිනුත් නැවතත් අශේ යර්ථික  ු බ 
දි ාවකට ගමන් කරනවා  කි න එක අපට ශපශනනවා. සමහර 

ශවලාවට අප හිතන තරමට ශම් යර්ථිකශේ ප්රතිසංසක්රණ - 
ශවනසක්ම්- කර  ගන්නට අපට බැරි වන්නට තති. ශම කද, අපි 
ඉන්ශන් ජාතික යණ්ඩුවක නිසා.  එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ 

යර්ථික ප්රතිපත්ති සහ ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂශේ යර්ථික 
ප්රතිපත්ති ිය  ට ිය  ක් ගැළශපන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ලංකාශේ 
පළමුවැනි වතාවට ජාතික යණ්ඩුවක් ුරළ ියටිමින්, තර්ක විතර්ක 

කරමින් ශම් රශග යර්ථික  ශගෝීස  යර්ථික ට සම්බන්  
කරන්ශන් ශක ශහ මද, ශගෝීස  යර්ථික  ුරළින් අශනක් දියුණු 
රටවල් අභිබවා  න්ශන් ශක ශහ මද, ඒ ලැශබන සම්පත් අශේ 

තුණ තුණි න් අතර, ජනතාව අතර  සා ාරණ ශලස 
ශබදන්ශන් ශක ශහ මද කි න පුු ල් කථිකාව අශේ යණ්ඩුව ුරළ 
නිරන්තරශ න්ම තිශබනවා.  

විශ ේෂශ න්ම අපි ශම් කාරණ ත් මතක් කරන්නට ඕනෑ. ශම් 

අවස්ථාශේ දී අපට වි ාල ණ  කන්දක් ශගවන්නට ියද් ශවලා 
තිශබනවා. අශේ ගු මුදල් තමතිුරමා සඳහන් කළ පරිදි 2085ට 
ශපර ගත් ණ වලින් ිය  ට 77ක්  ඉදිරි අුණුදු කිහිප  ුරළ අපට 

ශගවන්න ියදු ශවලා තිශබනවා. ඒ ණ  ශගවීශම් වගර්මත්, ඒ 
ණ  ශගවීශම් බරත් අප මත  පැවරිලා තිශබනවා.   ඒ වාශේම ඒ 
ණ  අරශගන කළ වයාපෘති විධි ට, විශ ේෂශ න්ම හම්බන්ශත ට 

වරා , මත්තල වනවන් ශත ටුශප ළ වැනි යදා ම් ලැශබන්ශන් 
නැති මාර්ග, නැවතත්  යදා ම් ලැශබන මාර්ග බවට හරවලා ඒ 
යශ්රිතව කර්මාන්ත ාලා, කර්මාන්තපුර ස්ථාපන  කරලා 

අපන න  ුරළින් ශගෝීස  යර්ථික ට බද්ද ුණණු, අප ිය ුම 
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ශදනාටම සා ාරණ ශලස තමන්ශේ හැකි ාශවන්, දක්ෂතාවශ න් 

ඉදිරි ට  න්න පුු වන් යර්ථික ක් අපි ශම් රට ුරළ 
ශග ඩනෙනවා  කි මින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ශබ ශහ ම සු්රතියි.   
 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 

You have ten minutes.  

 

[பி.ப. 12.07] 

 

ගු ඩේල ප් වද්වාන්දාා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கமள! புதிதொகப் 

பதவிமயற்றிருக்கின்ற நீங்கள் இந்தச் சமபமயச் 

சுதந்திரைொகவும் நடுநிமலயொகவும் முன்தனடுப்பீர்கள் என்ற 

நம்பிக்மகமயொடு எனது வொழ்த்துக்கமள உங்களுக்குத் 

ததொிவித்து, என்னுமடய உமரமயத் ததொடர்கின்மறன்.   

இன்மறய தினம் நமடதபறுகின்ற ைதுவொிக் கட்டமளச் 

சட்டத்தின்கீழொன அறிவித்தல்கள்ைீதொன விவொதத்தில் கலந்து 

தகொண்டு எனது கருத்துக்கமளயும் பதிவு தசய்வதற்கு வொய்ப்பு 

வழங்கியமைக்கு நன்றிமயத்  ததொிவித்துக்தகொள்கிமறன்.  

இந்த நொட்டில் ஏற்கனமவ “மபொமதக்கு முற்றுப் புள்ளி” 

என்றும்,  தற்மபொது “மபொமதயற்ற மதசம்”  என்றும் 

மபொமதப்தபொருள் பொவமனக்கு எதிரொன தசயல்திட்டங்கள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டு தசயற்பொடுகள் முன்தனடுக் கப்பட்டுள் 

ளமபொதிலும், மபொமதப்தபொருள் பொவமன என்பது அதிகொித்து 

வருகின்ற நிமலமைகமள கொைப்படுவதொக அன்றொடம் 

ஊடகங்களில் தவளிவருகின்ற தசய்திகள் ததொிவிக்கின்றன. 

ஆரம்பத்தில் நகரங்களிலும், பின்னர் நகரங்கமள அண்டிய 

பகுதிகளிலும் வியொபித்திருந்த மபொமதப்தபொருள் 

பொவமனயொனது, இன்று கிரொை ைட்டங்கள் மதொறும் 

ஆக்கிரைித்து, எைது ைக்கமள ஆட்டிப்பமடக்கின்ற ைொதபரும் 

அழிவொகமவ உருதவடுத்துள்ளது. குறிப்பொக, எைது ைொைவர் 

சமூகத்மத இலக்கு மவத்துள்ள ஆபத்தொகமவ இது 

உருதவடுத்துள்ளது. 

இந்த நொட்டில் வடக்கு ைொகொைம் மபொமதப்தபொருட்களின் 

கடத்தல் தசயற்பொடுகளுக்கு முக்கிய மகந்திரைொக 

ைொறியிருக்கின்ற சூழ்நிமலயில், அதன் பொவமனயும் எைது 

பகுதிகளில் அதிகொித்து, பல்மவறு சமூகச் சீர்மகடுகமள 

மதொற்றுவித்து வருவமத இங்கு நொன் சுட்டிக்கொட்ட 

மவண்டியுள்ளது.  இத்தமகய மபொமதப்தபொருள் கடத்தல் 

தசயற்பொடுகள் கடந்த கொலத்தில் யுத்தம் நிலவிய 

கொலகட்டங்களில் இல்லொதிருந்தன. அதொவது கடற்தறொழில் 

களில் தமடகள், கடற்பமடயினரது தீவிர மரொந்து மசமவகள் 

ைற்றும் வடக்கிலிருந்து ததன் பகுதிக்கொன தமரப் 

மபொக்குவரத்து வசதியின்மை மபொன்ற பல்மவறு 

கொரைங்களொல் இந்தப் பிரச்சிமன அப்மபொதிருக்கவில்மல. 

இப்மபொது இத்தமகய மபொமதப்தபொருள் கடத்தல் 

தசயற்பொடுகள் கொரைைொக எைது பகுதிகளில் அதன் பொவமன 

அதிகொித்து, பல்மவறு சமூகப் பொதிப்புகள் ஏற்பட்டு 

வருகின்றமை ைட்டுைல்லொது, எைது கடற்தறொழிலொளர்களுக்குத் 

தங்களது ததொழிற்றுமறகமளச் சுதந்திரைொக மைற்தகொள்ள 

முடியொத நிமலமையும் ஏற்பட்டுள்ளது என்பமதயும் இங்கு 

சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்மறன். அந்த வமகயில், 

கடற்தறொழிலில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் சந்மதகத்தின் மபொில் 

மசொதமனகளுக்கு உள்ளொக்கப்படுகின்றமை, மகது தசய்யப் 

படுகின்றமை மபொன்ற தசயற்பொடுகளும் இடம்தபறுகின்றன. 

அமதமநரம், மைற்படி மபொமதப்தபொருள் கடத்தல் 

தசயற்பொடுகமளக் கொரைங்கொட்டி, அவற்மறத் தடுக்கின்ற 

நடவடிக்மககமள மைற்தகொள்வதொகக் கூறப்பட்டு, 

கடற்பமடயினர் எைது கடற்தறொழிலொளர்களது வொழ்வொதொர 

மகந்திர முக்கியத்துவம்வொய்ந்த இடங்கமளத் தம்வசப்படுத்திக் 

தகொண்டுள்ளமையும், எைது கடற்தறொழிலொளர்கள் தங்களது 

ததொழிற்றுமறகமள மைற்தகொள்வதற்கு இயலொதுள்ளமைக்கு 

இன்தனொரு கொரைைொகும். இது மபொமதப்தபொருள் கடத்தமலத் 

தடுப்பதற்தகனக் கூறப்பட்டொலும் வடக்கின் ஊடொன 

மபொமதப்தபொருள் கடத்தல் தசயற்பொடுகள் எந்தளவிற்கு 

இதுவமரயில் தடுக்கப்பட்டுள்ளன? என்ற மகள்விமய இன்று 

இந்த நொட்டில் எழுந்துள்ள பிரதொன மகள்வியொக இருக்கின்றது.  

இன்று இந்த நொட்டில் கிரொை ைட்டங்களிலிருந்து நகர 

ைட்டங்கள் வமரயில் மபொமதப்தபொருள் பொவமன தபருைளவு 

அதிகொித்துள்ளமத நீங்கள் ஏற்றுக் தகொள்கின்றீர்கள். 

நொளொந்தம் ஊடகங்கமளப் பொர்க்கின்றமபொது, மபொமதப் 

தபொருட்களுடன் மகது தசய்யப்படுகின்ற சம்பவங்கமளக் 

கொைக்கூடியதொக இருக்கின்றது. அவற்றில் 99 சத வீதைொன 

மகதுகள் நொட்டுக்குள்மளமய இடம்தபற்றுள்ளதொகத் ததொிய 

வருகிறது. கடத்தப்படுகின்ற நிமலயில் கடலில் மவத்துக் 

மகப்பற்றப்படுகின்ற சம்பவங்கள் இதுவமரயில் எத்தமன 

நிகழ்ந்துள்ளனதவன்ற மகள்வி இல்லொைல் இல்மல. கடந்த 

கொலங்களில் தகொள்கலன்களில் மபொமதப்தபொருட்கள் இந்த 

நொட்டுக்குள் தகொண்டு வரப்பட்டதொகவும், அவற்மறக் 

மகப்பற்றியதொகவும் தசய்திகள் ைிகவும் பரபரப்பொக தவளிவந் 

தன. அதன் பின்னர் என்னவொயிற்று? இன்றுவமரயில் 

கடத்தியவர்கள் யொதரன்று எந்தத் தகவலுமை இல்லொது 

மபொய்விட்டது. 

2020 ஆம் ஆண்டில் மபொமதப் தபொருமள ஒழிப்பதொகக் 

கூறிக்தகொண்டு, புமகயிமலச் தசய்மகமயத் தமட 

தசய்வதற்கொன நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்ற 

நிமலயில், மகரளக் கஞ்சொ இந்த நொட்டுக்குள் நொளொந்தம் ைிக 

அதிகளவில் கடத்தப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றது. 'மபொமத 

அற்ற நொடு' என்பது தவறும் பிரச்சொரங்களில் ைட்டுைல்லொது, 

அதமன ஒழிக்கக்கூடிய ஏற்பொடுகள் வலுவுள்ளதொக 

மைற்தகொள்ளப்படுதல் குறித்தும் அதிக அவதொனம் 

தசலுத்தப்படல் மவண்டும். இன்று இந்த நொட்டில் இவற்மற 

ஒழிக்கின்ற - கட்டுப்படுத்துகின்ற நிறுவனங்களில் கடமையொற் 

றுகின்றவர்கள் எந்தளவிற்கு அர்ப்பைிப்புடன் அத்துமறயில்  

ஈடுபட்டுள்ளனதரன்பதும் எைது ைக்கள் ைத்தியில் 

மகள்விக்குறியொகமவ இருந்து வருகின்றது.  

இமதவிட, தற்மபொது மபொமத ைொத்திமரகளும் இந்த 

நொட்டுக்குள் அதிகளவிலொன பொதிப்மப உண்டு பண்ணுகின்ற 

அளவிற்கு வியொபித்து வருவதொகமவ ததொிய வருகின்றது. இந்த 

வமகயில் சுைொர் 15 க்கும் மைற்பட்ட மபொமத ைொத்திமரகள் 

நொட்டுக்குள் புழக்கத்தில் இருப்பதொகமவ கூறப்படுகின்றது.  

இந்த நொட்டில் ைதுப் பொவமனயும் அதிகொித்மத 

கொைப்படுகின்றது. இதற்குப் பிரதொன கொரைைொக கடந்த வரவு 

- தசலவுத் திட்டத்தில் பியருக்கொன விமல குமறப்பு 

சுட்டிக்கொட்டப்படுகின்றது. சட்டவிமரொத ைதுப் பொவமனமய 
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அல்லது உற்பத்திமயக் கட்டுப்படுத்துவது ைற்றும் உல்லொசப் 

பிரயொைிகளின் வசதிகள் கருதி என மைற்படி பியர் விமலக் 

குமறப்பிற்கு பிரதொன கொரைங்கதளனக் கூறப்பட்டன. இந்த 

நொட்டில் சட்டவிமரொத ைதுபொன பொவமன ததொடர்பிமலொ 

அல்லது உற்பத்தி ததொடர்பிமலொ மதசிய ைட்டத்திலொன புள்ளி 

விபரங்கள் இல்மல என்றொலும், ததொழில்நுட்ப ொீதியிலொன 

துமைத் மதசிய ஆய்வுகமளப் தபொறுத்தைட்டில் சட்டவிமரொத 

ைதுபொன பொவமனயில் ஈடுபடுமவொர் இந்த நொட்டில் 10 

சதவீதத்திற்கும் குமறவொனவர்கதளன்மற கூறப்படுகின்றது. 

இந்த நொட்டில் சுைொர 40 சதவீதைொமனொர் ைதுப் பொவமனக்கு 

உட்பட்டுள்ள நிமலயில், அதில் 10 சதவீதத்திற்கும் குமறவொன 

அதொவது 6 - 7 சதவீதைொமனொர் ைட்டுமை சட்டவிமரொத 

ைதுப்பொவமனக்கு உட்பட்டுள்ள நிமலயில், பியர் விமலக் 

குமறப்பொனது சட்டவிமரொத ைதுப் பொவமனயொளர்கமள 

அதிலிருந்து விடுபட எந்தளவிற்கு அழுத்தங்கமளக் தகொடுக்கும் 

என்பது மகள்விக்குறியொகும்.   

அமதமநரம், உல்லொசப் பயைிகளின் வசதியிமனக் கருதி 

பியர் விமலக் குமறப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டததனில், உல்லொசப் 

பிரயொைிகளுக்கொன சுற்றுலொ மையங்கமள அமைத்து, 

அதற்குள் விமசட ஏற்பொடொக மைற்படி விமலக் குமறப்பு 

ஏற்பொடுகமள மைற்தகொள்ள மவண்டும். அமதவிடுத்து, 

உல்லொசப் பிரயொைிகளுக்தகன்று கூறிக்தகொண்டு, 

நொடொளொவிய ொீதியில் அதற்கொன விமலமயக் குமறத்தமத 

இன்று நொட்டில் ைதுபொனப் பொவமன அதிகொிப்புக்குப் பிரதொன 

கொரைைொக இருக்கின்றததன்மற ததொியவருகின்றது. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, you have only two more minutes. 
 
ගු ඩේල ප් වද්වාන්දාා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
பியருக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த வொியொனது 50 

சதவீதத்தினொல் குமறக்கப்பட்டதன் கொரைைொக 1995 ஆம் 

ஆண்டுக்குப் பின்னர் இந்த நொட்டில் ைதுப் பொவமனயொனது 

அதிகொித்மத கொைப்பட்டது. 2006ஆம் ஆண்டில் புமகயிமல 

ைற்றும் ைதுசொரம் ைீதொன தகொள்மக இந்த நொட்டில் 

நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டதன் கொரைைொக 2007ஆம் ஆண்டு 

முதல் இந்த நொட்டில் ைதுபொனப் பொவமனயில் வீழ்ச்சி 

ஏற்பட்டிருந்தது. 2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் முடிவுக்குக் 

தகொண்டுவரப்பட்டதன் பின்னர், ைதுபொன உற்பத்திகள் 

வடக்கு, கிழக்கு ைொகொைங்கமள மநொக்கி ைிக அதிகளவில் 

நகர்த்தப்பட்டதன் கொரைைொக, 2010ஆம் ஆண்டு முதல் 

ைீண்டும் இந்த நொட்டில் ைதுபொனப் பொவமனயொனது அதிகொிக்க 

ஆரம்பித்தது.   

இன்று இந்த நொட்டில் பொடசொமல ைொைவர்கமள 

தவகுவொக இலக்கு மவத்துப் பல்மவறு வமகயிலொன 

மபொமதப்தபொருட்கள் பொடசொமலகமள அண்டிய 

பகுதிகளிமலமய விற்பமன தசய்யப்படும் தசயற்பொடுகள் 

தபருகியுள்ளன. கடந்த வருடத்தில் மபொமதப் தபொருள் கடத்தல் 

ததொடர்பில் 29,790 மபர் மகது தசய்யப்பட்டுள்ளனர் எனத் 

ததொிய வருகின்ற நிமலயில், இவர்களில் 39 வீதைொனவர்கள் 

20 வயதிமன அண்டியவர்களொகமவ கொைப்படுகின்றனர். 60 

வீதைொனவர்கள் 30 வயதிமனத் தொண்டியவர்கள் எனத் ததொிய 

வருகின்றது. 

பியொின் விமலக் குமறப்பொனது இந்த நொட்டில் இளம் 

வயதினொிமடமய குறிப்பொக, கல்வி கற்கின்ற 

தரப்பினொிமடமய ைதுப் பழக்கத்திற்கும் அதிகொித்த 

ைதுபொவமனக்கும் வழிகொட்டியுள்ள நிமலயில், இது தசறிவு 

கூடிய ைது வமககமள மநொக்கிய பயைத்திற்கும் உந்து 

சக்தியொக இருக்கின்றது. பியொின் விமலமயக் குமறத்து, 

ஏமனய தசறிவு கூடிய ைது வமககளின் விமல 

அதிகொிப்பொனது, ைதுப் பொவமனயொளர்கமளச் சட்டவிமரொத 

ைதுபொனங்கமள மநொக்கி நகர்த்துவதொகமவ இருக்கின்றது. 

இதனொல், ஏற்கனமவ 6 - 7 வீதைொன அளவில் இருந்துள்ள 

சட்டவிமரொத ைதுபொவமனயொளர்களது எண்ைிக்மக இன்னும் 

சில கொலங்களில் அதிகொிக்கக்கூடிய வொய்ப்புகளும் 

இருக்கின்றன. தற்மபொமதய நிமலயில், வடக்கு ைொகொைத்தில் 

இத்தமகய சட்டவிமரொத ைது உற்பத்திகள் அதிகொித்து 

வருவமதயும், இத்தமகய உற்பத்திச் தசயற்பொடுகளில் 

பொடசொமலகமளவிட்டு இமடவிலகிய ைொைவர்கமள 

இமைத்துக் தகொள்ளும் நடவடிக்மககமளயும் கொைக் 

கூடியதொக இருக்கின்றது. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, you have to conclude your speech 

now.  

 

ගු ඩේල ප් වද්වාන්දාා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
Sir, please give me one more minute.   

அதுைட்டுைல்லொது, கஞ்சொ மபொன்ற மபொமதப் தபொருட் 

களின் பொவமன அதிகொிப்பிற்கும் இது வழிவகுத்துள்ளது 

என்மற ததொிய வருகின்றது. 

எனமவ, இந்த நொட்டிமனப் மபொமதயற்ற நொடொக ைொற்ற 

மவண்டுதைனில், இது ததொடர்பிலொன சட்டங்கமள 

நமடமுமறப்படுத்துகின்ற நிறுவனங்கள் ததொடர்பில் 

இறுக்கைொன ஏற்பொடுகள் இருத்தல் அவசியைொகின்றது. 

வடக்கு ைொகொைத்தில் கடந்த கொலங்களில் மபொமதப்தபொருள் 

கடத்தல் நடவடிக்மககமளப் தபரும்பொலும் தடுப்பதற்கு 

ஏதுவொக இருந்த தைிழ்ப் தபொலிஸ் அதிகொொிகள் உட்படப் பலர் 

இடைொற்றப்பட்டுள்ளதனொல், இன்று வடக்கிமல 

மபொமதப்தபொருள் கடத்தல் என்பது பொொியளவில் 

அதிகொித்துள்ளது.   

இமதமநரம் தபொலிஸ் துமறயில் குற்றங்களுக்கு 

ஆட்படுகின்ற தபொலிஸ் அதிகொொிகள் தண்டமனகள் என்ற 

தபயொில் வடக்கு ைொகொைத்திற்கு ைொற்றப்படுகின்ற நிமலயில், 

அவர்களில் தபரும்பொலொனவர்களும் மைற்படி குற்றங்களுக்குத் 

துமை மபொகின்ற நிமலமைகளும் இல்லொைல் இல்மல. 

எனமவ, தபொலிஸ் மசமவகள் ஆமைக்குழு, தபொலிஸ் ைொ 

அதிபர் இது ததொடர்பில் கூடிய அவதொனதைடுத்து, தபொலிஸ் 

மசமவயில் இருக்கின்ற மநர்மையொன அதிகொொிகமள வடக்கு 

ைொகொைத்திற்கு நியைித்து, மைற்படி மபொமதப்தபொருள் 

கடத்தல் ைற்றும் விற்பமனச் தசயற்பொடுகள் உள்ளிட்ட 

சமூகவிமரொதச் தசயற்பொடுகமளக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு 

உடனடியொக நடவடிக்மககமள மைற்தகொள்ள மவண்டும் 

என்று மகட்டுக் தகொள்கின்மறன்.  

அமதமநரம் எைது கடற்தறொழிலொளர்களது ததொழில்முயற் 

சிகளுக்குப் பொதிப்பிமன, சிரைங்கமள ஏற்படுத்தொத வமகயில், 
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தற்மபொது வடக்கில் நிமலதகொண்டுள்ள கடற்பமடயினமரப் 

பயன்படுத்திக் கடுமையொன நடவடிக்மகமள மைற்தகொண்டு, 

இந்தப் மபொமதப்தபொருள் கடத்தல்கமள முறியடிக்க இந்த 

அரசு முன்வர மவண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி 

விமடதபறுகின்மறன். நன்றி.  வைக்கம்.       

 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු ශ හාන් ශසේමියංහ මන්ත්රීුරමා. ඔබුරමාට විනාඩි 88ක 
කාල ක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 82.89] 

 

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්ෙසිංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ඔබුරමා නිශ ෝජය 

කථානා ක ුරර ට පත් වීම සම්බන් ශ න් ප්රථමශ න්ම මා  ුභභ 
පතනවා. ඒ වාශේම අද දින ු රාබදු යඥාපනත  ටශත් ඉදිරිපත් 
කර තිශබන නිශේදන ුරනක් සම්බන් ශ න් අදහස් කිහිප ක් 

ප්රකා  කරන්නට ලැබීම ගැනත් සුරටු ශවනවා.   

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ගු නිශරෝෂන් ශපශර්රා 
රාජය තමතිුරමාශේ කථාශවන් ශක ටසක් උපුටා ගනිමින් මා 

මශේ කථාව යරම්භ කරනවා. ඒක තමයි විශ ේෂශ න්ම නීති 
විශරෝධී මත්පැන් සම්බන් ශ න් තිශබන ගැටුමව. ගු නිශ ෝජය 
කථානා කුරමනි, වර්තමානශේ නීති විශරෝධී මත්පැන් හැම 

තැනම, හැම අවසථ්ාවකම ප්රචාලිත ශවමින් පවතින බව අපි 
දකිනවා. දැන් ශම්වා සමාජ  ුරළ බරපතළ ප්ර න් ක් බවට 
පත්ශවමින් තිශබනවා. සමහර ශද් පාලනඥ න්ශේ සහශ ෝග ත් 

නීති විශරෝධී මත්පැන් ජාවාරශම් ශ ශදන කණ්ඩා ම්වලට 
ලැශබනවා. එහිදී ශප ීසිය ටත් බලපෑම් තති ශවනවා.  වැටීසම් 
කරලා, අත්අඩංවනවට ගැනීම් කරලා නීතිම  කටයුුර කරන්න  ද්දී 
ශප ීසිය ත්  ම්  ම් අපහු තාවන්ට පත් ශවනවා. ගු නිශ ෝජය 

කථානා කුරමනි, ශම් අවස්ථාශේ ගු මුදල් තමතිුරමා ඉන්නවා. 
විශ ේෂශ න්ම ග්රාමී  ප්රශද් වල නීති විශරෝධී මත්පැන් වර් න  
වීම සම්බන් ශ න් වහාම ්රි ා මාර්ග ක් ගන්නා ශලස අපි 

එුරමාශේ අව ාන ට ශ  මු කරවනවා.  ශම කද, ඒ නීති විශරෝධී 
මත්පැන් ජාවාරශම් ශ ශදන බහුතර ක් රජශේ 
ශද් පාලනඥ න්ට සම්බන්  අ යි.  ශම්ක සමාජ ට පිළිල ක්.  

ඒ නිසා වහාම අදාළ ය තන දැනුවත් කරලා  ඒ සම්බන් ශ න් 
කටයුුර කරන්න  කි ලා අපි ඉතාම ශගෞරවශ න් රජශ න් 
ඉල්ලා ියටිනවා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, පුවත්පත් වාර්තාවල අපි 
දකිනවා,  අද වන විට ුපි ශල් අග  තවදුරටත් කඩා වැශටමින්  
තශමරිකානු ශඩ ලර  සඳහා ශගවන මුදල ුපි ල් 859.   දක්වා 
වැඩිශවලා තිශබන බව. ඉතිහාසශේ වැඩිම අග . එතශක ට  ශම් 

රශග යන න ත් වැඩි වන අවසථ්ාවක වර්තමානශේ  පවතින 
ජීවන වි දම ඉහළ  ාමත් සමෙ කිියම විධි කට ශම් රශග බඩු මිල 
අඩුශවයි කි ලා අපට වි ්වාස කරන්න බැහැ.  බඩු මිල අඩුශවලාත් 

නැහැ.  නදනිකව පරිශභෝජන ට අව ය සෑම භාණ්ඩ කම මිල 
වැඩිශවලා තිශබනවා.  

තමන්ට ලැශබන පඩි , තමන්ට ලැශබන යදා ම තමන්ශේ 

පුණශල් අ ත් එක්ක ජීවත් ශවන්න පුු වන් යකාර ට වි දම් කර 
ගන්න බැරිශවලා තිශබන අවස්ථාවක්, ශම . ඒ කි න්ශන්, 
ුපි ශල් අග  කඩා වැටීම හරහා ඉතාම ශස ච්චාම් මුදලක් තමයි 

ලැශබන්ශන්. ශම් තිශබන වාතාවරණ  මත අනාගතශේදී ශම් රශග 

ජීවන වි දම තවදුරටත් වැඩිවීම වර්තමාන රජ ට කිියශසේත්ම 

පාලන  කර ගන්න බැරි ශවනවා. රශග නිෂප්ාදන  අඩුශවන්න 
එක පැත්තකින් නි ෙ  බලපෑවා.  

ඊළෙට, පු ින  දිනවල දිස්ත්රික්ක ගණනාවක ගං වුරර 
තත්ත්ව ක් පැවුරණා. එතශක ට නිෂප්ාදන  කඩා වැශටනවා. 
"ශමවැනි තත්ත්ව කට මුහුණ ශදන්න සූදානම්ද?" කි න ප්ර න්  

අපට රජශ න් අහන්න ියදුවනවා. ශම කද, ජනතාව 
බලාශප ශර ත්ුර වන යකාරශේ ශසේව ක් වර්තමාන රජශ න් 
ඉටුශවලා නැහැ. හැබැයි අපි දකිනවා රජශේ මැති තමතිවු විවි  
කථා කි නවා, විවි  පුරසාරම් ප්රකා  ට පත් කරනවා. නමුත් මහ 

ශප ශළ ශේ  ථාර්ථ  තමයි, අද ශම් රශග ජනතාවට ජීවත් 
ශවන්න ශන හැකි බව. අධික බදු බරක් තිශබනවා. ගු මුදල් 
තමතිුරමනි, ශම් බදු සම්බන් ශ න් ජනතාව දැනුවත් කිරීමකුත් 

කරන්න ශවයි. ශම කද, ඒ සම්බන් ශ න්  ම් අපැහැදිලිතාවක් 
තිශබනවා. බදු අ  කිරීශම් ක්රම  සරල කරන්න රජ  උත්සාහ 
කළාට, අද බදු අ  කිරීශම් ක්රමශේද  සංර්ර්ණ ශවලා තිශබනවා  

කි ලායි අපි වි ව්ාස කරන්ශන්. බදු අ  කිරීශම් ක්රමශේද  
පිළිබඳව පුවත් පත්වල දැන්වීම් පළ කර තිබුණු බව අපි දැක්කා. 
බදු මුදල්වලින්ම එකුර කර ගත් මුදල්වලින් පුවත් පත් දැන්වීම් 

පළ කරනවා. හැබැයි, අද ජනතාවට ඒ කිියම ශද ක 
පැහැදිලිතාවක් නැහැ. අවසානශේ ජනතාව කි න්ශන්, "ජීවත් 
ශවන්න බැහැ. බඩු මිල වැඩියි." කි න එකයි.  

ශම් කාරණ  ශකශරහි ශම් ගු සභාශේ අව ාන  ශ  මු 
කරවන්න මා කැමැතියි. පු ින  දා ගාල්ශල් පැවති වැඩ මුු වකදී 

ශම් රශග අල්ලස ් ශහෝ  දූෂණ ශචාෝදනා විමර් න ශක මිසශම් 
සභාපතිවර ා හැටි ට ශනවිල් වනුශේ මහත්ම ා විියන් කරන ලද 
ප්රකා  ක් පුවත් පත්වල පළශවලා තිබුණා. "අශේ රශග දූෂණ  

ඉහළ ිනහින් තිශබනවා. ඒ ශහේුරව මත යශ ෝජක න් ශම් රටට 
පැමිණීම වැළැක්ශවනවා"යි කි ලා ඔහු ප්රකා  කර තිබුණා. ශම  
බරපතළ ප්රකා  ක්. ශම කද, යණ්ඩුශේ දූෂණ  වැඩි ශවනවා  

කි න කාරණාව තමයි අල්ලස ් ශහෝ දූෂණ ශචාෝදනා විමර් න 
 ශක මිෂන් සභාශේ සභාපතිවර ා ගාල්ශල් වැඩ මුු වකට ිනහින් 
කි න්ශන්. එ  එක්තරා පක්ෂ ක් ඉලක්ක කරශගනවත්, එක්තරා 
පුද්ගල කු ඉලක්ක කරශගනවත්  කරපු ප්රකා  ක් ශන ශවයි. 

හැබැයි සමස්ත ක් ව ශ න් ශම් රශග වංචාාව, දූෂණ , 
විශ ේෂශ න්ම අල්ලස් ලබා ගැනීම ඉහළ  නවා  කි න කාරණ  
තමයි එතැනින් ලැශබන පණිුණඩ  වන්ශන්. පු ින  දවස් කිහිප  

ුරළ ජනාධිපතිුරමාශේ කාර්  මණ්ඩල ප්ර ානී, ඒ වාශේම හිටපු 
ජනාධිපතිුරමි ශේ කාර්  මණ්ඩල ප්ර ානී අල්ලස් ලබා ගන්න 
ිනහින් අහුශවලා, අද ඒ පිළිබඳව නීති  ඉදිරිශේ කටයුුර කරමින් 

පවතින බව අපි දැක්කා. අශේ රටට යශ ෝජන පැමිශණයි කි ලා 
අපි වි ්වාස කළත්, ශම් කාරණාව මත කිියම අවස්ථාවක අශේ 
රටට යශ ෝජන පැමිශණන්ශන් නැහැ. එ ට ශහේුරව ශම්කයි. 

අශේ රශග අල්ලස හා දූෂණ  වැඩිශවලා , ඒ නිසා 
යශ ෝජක න්ට හිතකර පරිසර ක් අශේ රශග නැහැයි කි ලා ශම් 
රශග රාජය නිල ාරින් ප්රකා  ට පත් කරනවා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, වර්තමානශේ අශේ රශග 
ණ  සම්බන් ශ න් හිටපු මුදල් තමතිුරමා ප්රකා  ක් කළා. අශේ 

රශග ණ  වැඩිශවලා තිශබනවා. ඒ සම්බන් ශ න් තිශබන 
ශල කුම ප්ර න්  තමයි, ඒ සල්ලි අරශගන ශම නවාද කශළේ කි න 
එක. වර්තමානශේ ුපි ල් බිලි න 3,000කුත්, අ  වැ  

ශල්ඛනශ න් ශ ෝනේත ුපි ල් බිලි න 8, 00කුත් අරශගන 
වර්තමාන රජ , ශම් යණ්ඩුව අශේ රටට ශම කක්ද කශළේ? කිියම 
ශද ක් කශළේ නැහැ. ශම් අුණුදු ුරනහමාරක කාල  ුරළ කශළේ, 
පැවති රජ  විශේචාන  කිරීම පමණයි.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මුදල් තමතිුරමා 
ශග ශබල්ස් නයා  සම්බන් ශ න් කථා කළා. ජාතයන්තර 
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ව ශ න් සම්මාන ක් ලබා ශදනවා නම්, අශේ රශග ශග ශබල්ස ්
නයා  සාර්ථකවම ්රි ාත්මක ුණණු කාල වකවානුව සහ පුද්ගල ා 
හැටි ට ඒ ශගෞරව  හිමිවන්ශන් මංගල සමරවීර මුදල් 

තමතිුරමාටයි. එුරමා තමයි, වර්තමාන අගමැතිුරමාට -රනිල්ට- 
බැහැයි කි ලා ඒ කාලශේ එුරමාට seal එකක් ගැහුශේ. රනිල් 
වික්රමියංහ මහත්ම ාට පුු වන්ශවලා තිබුණු ඒවාත් ඊට පස්ශසේ 

බැරි ුණණා. ඒ තරම්  ක්තිමත්ව අශේ රශග ශග ශබල්ස් නයා  
්රි ාත්මක කරන්න මංගල සමරවීර තමතිුරමා ඒ වගර්ම භාර 
ගත්තා. ශග ශබල්ස් නයා  හරහා වර්තමාන යණ්ඩුව බල ට 

පත්ශවලා, ශග ශබල්ස් නයා  හරහාම පවත්වාශගන  ෑමට 
උත්සාහ දැරීම තමයි, අශේ රශග ිය ුම යර්ථික දර් ක කඩා 
වැශටන්න ශහේුරව බවට පත්ශවලා තිශබන්ශන්.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි. අශේ රශග දූෂණ  හා 
අල්ලස සම්බන් ශ න් කථා කශළ ත්, පළමුවන ස්ථාන ට 

එන්ශන් වර්තමාන අගමැතිුරමා විියන් කරපු, ශමශහ වපු, එුරමාට 
ශචාෝදනාව එල්ලවන පර්ශපචුවල් ශෙෂරීස් ය තන  සමෙ කරපු 
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශේ බැඳුම්කර වංචාාවයි. 

ශම් වංචාාව කිියශසේත්ම අගමැතිුරමා ප්රමුඛ රජ ට වහන්න 
බැහැ. අගමැතිුරමා ඊශේ පිළිුරර ලබාදීමකදී ශම් ගු සභාව ුරළදී 

ප්රකා  ට පත් කරනවා අපි දැක්කා, අර්ජුන මශහේන්ද්රන් හිටපු මහ 
බැංකු අධිපතිුරමාශේ දින චාර් ාව සම්බන් ශ නුත්. "අර්ජුන 
මශහේන්ද්රන් ියංගේපූුශේ එක තැනක වැඩි කාල ක් ඉන්ශන් 

නැහැ. ශගවල් තැනින් තැනට මාු කරනවා" කි ලා එුරමා 
කිේවා. ශම් තරම් සම්බන්  ක් තිශබන අර්ජුන මශහේන්ද්රන් ශම් 
වංචාාශේ ප්ර ාන චූදිත ා හැටි ට අද අශේ රටට ශගශනන්න බැරි 

තයි කි න කාරණ  අපි අගමැතිුරමාශගන් අහන්න කැමැතියි. 
ශම කද, එුරමා එක්ක තිශබන සම්බන්   ශක ච්චාර  ක්තිමත්ද 
කිේශව ත් එුරමාශේ නදනික දින චාර් ාව ගැන පවා වර්තමාන 

අගමැතිුරමා දන්නවා. ශම්ක ඉතාම බරපතළ  තත්ත්ව ක්, ගු 
නිශ ෝජය කථානා කුරමනි. ශම කද, ශම් ශචාෝදනාව ප්ර ාන 
ව ශ න් එල්ල ශවන්ශන් අගමැතිුරමාට. අගමැතිුරමා ප්රමුඛ රජ  
තමයි  මහ බැංකුශේ ශම් මුදල් අවභාවිතාවට සම්බන්  ුණශණ්. ඒ 

ශචාෝදනාව එුරමාට එල්ල ශවලා තිශබනවා. ඒ ශචාෝදනාශවන් 
එුරමාට නිදහස් ශවන්න අව ය නම් අනිවාර් ශ න්ම අර්ජුන 
මශහේන්ද්රන් හිටපු මහ බැංකු අධිපතිුරමා ලංකාවට ශගනැල්ලා, 

පරීක්ෂණවලට ශ  මු කරලා, ජනතාවට සතය  සැපයි  යුුරයි. 
එ  අගමැතිුරමා ප්රමුඛ රජශේ වගර්මක් හැටි ට අපි දකිනවා.  

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබුරමාට තව විනාඩි ක් තිශබනවා. 
 

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්ෙසිංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

කාදර් මස්තාන් මන්ත්රීුරමාශේ ශේලාශවන් අපට තව මිනිත්ුර 
පහක් අමතරව ලබා දීලා තිශබනවා කි ලා දැනුම් දුන්නා.  

 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අපට දැනුම් දීලා නැහැ. 
 

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්ෙසිංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

එුරමාශගන්  විනාඩි පහක් අපට ලබා දුන්නා.   

ගු කථානා කුරමනි, මා කිේශේ ශම් වගර්ශමන් 

අගමැතිුරමාට මිශදන්න බැහැ, ශම් වගර්ශමන් රජ ට  මිශදන්න 
බැහැ කි න කාරණ යි.  තමන්ශේ ශහ රකම වහ ගන්න තවත් 
අ ට තන්ල්ල දිවන කිරීම සා ාරණ නැහැ; එ  සදාචාාරාත්මකත් 
නැහැ. ශම් ගනුශදනුව සම්බන් ශ න් වන ප්ර ාන කණ්ඩා ම 

ශක ශහේද ඉන්ශන් කි ලා අගමැතිුරමා දන්නවා. ඉඳලා හිටලා 
ගමන් බිමන්  ද්දි එුරමා හමු ශවනවා තති කි ලා අගමැතිුරමා 
කරන ප්රකා  ුරළින් අපිට හිශතනවා. වහාම ඒ සම්බන් ශ න් 

රටට ශහළි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ කි ලා අපි දැඩිව වි ව්ාස 
කරනවා. ඒ මුදල්වලින් දැන් කරන ශද්වල් බලන්නශකෝ, ගු 
නිශ ෝජය කථානා කුරමනි. අද මන්ත්රීවු හැටි ට අපිට පාශර් 

බැහැලා  න්න බැහැ ශන්. මහජන නිශ ෝනේත න්ට පාශර් බැහැලා 
 න්න බැහැ ශන්. ශම කද, අපි 225 ශදනාශගන් ඕනෑම ශකශනකු 
දැක්කාම ජනතාව කි න්ශන්, "අහවලාත් අර කි න ශල්ඛනශේ 

තති" කි ලායි. ඒක ජනතාවශේ පැත්ශතන් සා ාරණයි. 
ජනතාවට ශද් පාලනඥ න් එපා වීම සා ාරණයි. ශම කද, ශම් 
පාර්ලිශම්න්ුරශේම මන්ත්රීවරශ කු කි නවා, "ශමපමණ මුදල් 
ලබා ගත්තා" කි ලා. ඒ මුදල් ලබා ගත්ශත් කාශගන්ද? බරපතළම 

විධි ට ශම් රශග යර්ථික  කඩා දැම්ශම් ශම් මහ බැංකු බැඳුම්කර 
ගනුශදනුවයි. ශම් මහ බැංකු බැඳුම්කරශේ වංචාාව ියදු ශන ශවන්න 
අශේ රටට ශමච්චාර යර්ථික අවපාත ක් එන්ශන් නැහැ; ශමච්චාර 

යර්ථික ගැටුම එන්ශන් නැහැ. ශම් බැඳුම්කර ම තමයි ශම් රශග 
යර්ථික  කඩා දැම්ශම්. ශම් රශග අ හපත් කළමනාකරණ ම 
තමයි ශම් රශග යර්ථික  කඩා දැම්ශම්. ඒ නිසා ශම් අ  දැන් 

ශමම මුදල් පාවිච්චි කරනවා, මහජන නිශ ෝනේත න්ශේ අතින් ියදු 
ශවච්චා ශහ රකම් ටික වහ ගන්න. ශක යි වාශේ තැනකටද, අශේ 
රට ශම් ගමන් කරන්ශන්? ශක යි වාශේ දිසාවකටද, අශේ රට ශම් 

ගමන් කරන්ශන්? මෑත කාීසන ඉතිහාසශේ යිය ාශේ ියදු ුණණු 
බරපතළම වංචාාව සම්බන් ශ න් අගමැතිුරමා ප්රමුඛ යණ්ඩුව 
අදටත් නිහඬ පිළිශවතක් අනුගමන  කිරීම ගැන අපට ප්ර න් ක් 

තිශබනවා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශමච්චාර අපරා  ක් ශම් 
රටට කරලා තිබි දී, ශම් ශචාෝදනාව එල්ල වන අ  FCID එකට 
කැඳවලා, ර් දවසක් ඔුණන්ශගන් ප්ර න් කරලා තිශබනවාද කි ා 

මම අහන්න කැමතියි. නමුත් ඔුණන්ශගන් ප්ර ්න කරලා නැහැ. 
ශප ීසිය ට ඔුණන්ශගන් ප්ර න් කරන්නත් බැහැ. ශම කද, FCID 
එකට ප්ර න් කිරීශම් අයිති   න්ශන් අගමැතිුරමා විියන්  වන 

පණිුණඩ ක් මත පමණයි. ඒ නිසා යණ්ඩුවට ශම් අපරා ශ න් 
ගැලශවන්න බැහැ. ශම න පුරසාරම් ශදඩුවත්, ශම න තරම් මහින්ද 
රාජපක්ෂ යණ්ඩුවට මඩ ගැහුවත් ශම් කරපු අපරා ශ න් 

කවදාවත් ශම් යණ්ඩුවට මිශදන්න බැහැ කි න කාරණ  අපි 
කි නවා.  

රජශේ යදා ම වැඩි ශවලා කි ලා යණ්ඩුව ප්රකා  ට පත් 

කරනවා අපි දිිනන් දිගටම දැක්කා. රජශේ යදා ම වැඩි ශවන්න 
ඕනෑ. එක පැත්තකින් ර ශග ජාතික සම්පත් ටික විකුණනවා. අනික් 
පැත්ශතන් බදු බර වැඩි ශවනවා. 2084 අශේ යණ්ඩුව බාර දුන්නා 
වාශේ ශදවනණ ක් ශම් රජ  බදු අ  කරනවා. ඒ නිසා වර්තමාන 

රජ  විියන් වැඩිශ න් බදු අ  කරන්ශන් නැහැ කි න තර්ක  
කිියම ශකශනකුට කි න්න බැහැ. ශම් යණ්ඩුව දවියන් දවස 
තමන්ශේ අසථ්ාවර යණ්ඩුව රැක ගන්න සහ තමන්ශේ 

යණ්ඩුශවන් ිනලිහී  න මන්ත්රීවුන් ටික රැක ගන්න අහිංසක 
ජනතාවට බදු ගහනවා. බදු ගහලා කරන්ශන් ර ජ  සථ්ාවරත්ව ට 
පත් කිරීම පමණයි.  

ශම්ක රටකට ගැළශපන යණ්ඩුවක් ශන ශවයි. අශේ 
යණ්ඩුවට වඩා දැන් ුපි ල් ට්රිලි න ක් වැඩිපුර බදු ගන්නවා. 
පු ින  අුණුද්ද ශවද්දී ශම් යණ්ඩුව ුපි ල් බිලි න 8,650ක් බදු 

ව ශ න් ශගන තිශබනවා. ඒ තරම් අතිවි ාල බදු මුදල් 
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කන්දරාවක් ජනතාවශගන් අරශගන ජනතාවට දුන්ශන් ශම නවාද 

කි ලා අපට යණ්ඩුශවන් ප්ර න් කරන්න වනවා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, අපි ශම් අවසථ්ාශේ 
ඉල්ීසමකුත් කරනවා. ඊශේ ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් නා කුරමා 
ප්ර න් ක් තහුවාම අගමැතිුරමා පිළිුරු ලබා දුන් යකාර  අපි 

දැක්කා. රනිල් වික්රමියංහ අගමැතිුරමා ඉතාම වින ානුූලලව, 
ඉතාම පැහැදිලිව, කිියම කලබල ක් නැුරව, ඉතාම සංවරව ජනතා 
විමුක්ති ශපරමුශණ් නා කුරමාට පිළිුරු ලබා දුන්නා. හැබැයි, 

ඒකාබද්  විපක්ෂශේ අශේ මන්ත්රීවු ප්ර න් ක් තහුවාම එශහම 
කටයුුර කරන්ශන් නැහැ. ඒකාබද්  විපක්ෂශ න් ප්ර ්න ක් 
තහුවාම, එම ප්ර ්න  අහපු මන්ත්රීවර ාව සමච්චාල ට ලක් 

කරනවා; අගමැතිවර ා හැටි ට එුරමාශේ තති අභිමාන  ශකලසා 
ගන්නා යකාර ට හැියශරනවා. මම අහන්ශන්, ජනතා විමුක්ති 
ශපරමුණට සලකන එක ක්රම කුත්, ඒකාබද්  විපක්ෂ ට සලකන 

තවත් ක්රම කුත් ශම් යණ්ඩුශේ තිශබන්ශන් ශම කද? විපක්ෂ  
නම් ිය ුමශදනාටම එක හා සමානව පිළිුරු ලබා ශදන්න 
යණ්ඩුවට පුු වන් ශවන්න ඕනෑ. ශම කද, අපි ශම් ඉදිරිපත් 
කරන්ශන් ජනතාවශේ ප්ර ්න. ඒ නිසා ශමන්න ශම් කාරණාව ගැන 

අපි ශහ ඳ අව ානශ න් ඉන්නවා. ජනතා විමුක්ති ශපරමුණට වැඩි 
සැලකිලි තයි කි ලා අපි දන්නවා. අඩුම ගාශන් විපක්ෂශේ 
මන්ත්රීවරශ කුශේ අයිති වත් ඒකාබද්  විපක්ෂ ට ලබා ශදන්ශන් 

නැත්ශත් තයි කි ලා අපි දන්නවා. ශම කද, ශම් පාර්ලිශම්න්ුරව 
විකෘති පාර්ලිශම්න්ුරවක්. ශම්ක ජනතාව විියන් පත් කරපු 
පාර්ලිශම්න්ුරව ශන ශවයි. ජනතාව පත් කරපු පාර්ලිශම්න්ුරශේ 

මන්ත්රීවු තමන්ට කැමැති කැමැති විධි ට විකිණිච්චා 
පාර්ලිශම්න්ුරවක් බවට පත් ශවලා අසථ්ාවර රජ ක්, අස්ථාවර 
රටක් බිහි කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා ගු නිශ ෝජය 

කථානා කුරමනි, ශම් වාශේ අසථ්ාවර පාර්ලිශම්න්ුරවක අපි 
ශම න වාද විවාද කළත් ලලක් ශවන්ශන් නැහැ. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්ෙසිංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මට තව තත්පර 30ක් 

ශදන්න. 

අස්ථාවර පාර්ලිශම්න්ුරවක ශම් වාශේ වාද විවාද කරලා 
ශත්ුමක් නැහැ. ශම්ක විු ුවා හැරලා අුමත් පාර්ලිශම්න්ුරවක් 
නිර්මාණ  කර ගැනීශම් අයිති  අපි ජනතාවට ලබා  ශදනවා.  

අදත් ගු මුදල් තමතිුරමා කිේවා, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිුරමාත් එක්ක විවාද කට දින බලාශප ශර ත්ුරශවන් 

ඉන්නවා කි ලා. ගු මංගල සමරවීර තමතිුරමනි, ඔබුරමා 
ශවනුශවන් කවදාවත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිුරමා 
දින ක් ලබා ශදන්ශන් නැහැ. දින ක් ලබා දි  යුුරත් නැහැ. 

මහින්ද රාජපක්ෂයි, මංගල සමරවීරයි කි න්ශන්, අහසට 
ශප ශළ ව වාශේ ශදශදශනක්! ඔබුරමා විවාද කරන්න දින ක් 
බලාශප ශර ත්ුර වනවා නම්, ඔබුරමාට කවදාවත් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්ත ාත් එක්ක විවාද කරන්න ලැශබන්ශන් නැහැ. 

එශහම විවාද කට එන්න වටින පුද්ගලශ ක් ශන ශවයි ඔබුරමා. 
ශම කද, ඔබුරමා ශන හිටපු පක්ෂ ක් නැහැ; ඔබුරමා ශන හිටපු 
කණ්ඩා මක් නැහැ; ඔබුරමා කුමන්ත්රණ ශන ගහපු ශකශනක් 

නැහැ. හැම නා කශ කුටම විුද් ව කුමන්ත්රණ ගහපු, ලංකාවට 
ශග ශබල්ස් නයා  ශගනා පුද්ගල ා තමයි ඔබුරමා. [බා ා කිරීම්] 
මංගල සමරවීර තමතිුරමනි, ඔබුරමා ශක්න්ති ගන්න එපා. 

ඔබුරමාට අවමාන ක් ශන ශවයි කශළේ. ඔබුරමා කියූ ශද්ට 

පිළිුරරක් පමණයි අප ලබා දුන්ශන්. ශම  ඔබුරමාට කළ 
අවමාන ක් ශන ශවයි. ඔබුරමා සුරටු ශවන්න. ලංකා වට 
ශග ශබල්ස් නයා  ශගනාවාට ජාතයන්තර සම්මාන  ශම් 
වනශක ටත් ඔබුරමාට හිමි ශවලා ඉවරයි කි න කාරණාව ප්රකා  

කරමින්, මට කාල  ලබා දීමගැන ගු නිශ ෝජය 
කථානා කුරමාට ස්ුරතිවන්ත ශවමින් මම නිහඬ වනවා. ස්ුරතියි. 

 
ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි. 

 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු මංගල සමරවීර තමතිුරමා. 

 

ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මම වර්තමාන මුදල් තමති හැටි ට හිටපු මුදල් තමතිුරමාට 
අභිශ ෝග කරනවා, යර්ථික  ගැන කථා කරන්න අපත් සමෙ 

සාකච්ඡාවකට එන්න කි ලා. පැනලා  න්නට එපා. [බා ා කිරීම්] 
භ යි. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළෙට, ගු ශේ.සී. අලවුරවල මන්ත්රීුරමා. ඔබුරමාට විනාඩි 
පහයි. 

 
[අ.භා.82.35] 
 
ගු වේ. සී. අලවුරවල ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு மஜ.ச.ீ அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මට ශම් අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන ඔබුරමාට ශබ ශහ මත්ම ස්ුරතියි. ඔබුරමා ඊශේ දිනශේ 
නිශ ෝජය කථානා කවර ා හැටි ට වැඩ භාර ගත්තා. එම 
තනුරරට පත් වීම සම්බන් ශ න් ඔබුරමාට ු බ පතන අතර, ඒ 

කටයුත්ත සාර්ථකව ඉටු කරන්න ලැශබ්වා කි ා මම ප්රාර්ථනා 
කරනවා. 

ු රාබදු යඥා පනත  ටශත් අද ඉදිරිපත් කර තති නිශේදන 
සම්බන් ශ න් කථා කරන්නට ශපර අශේ ශ හාන් ශසේමියංහ 

මන්ත්රීුරමා කථාව අවසන් කරපු තැනින් මශේ කථාව පටන් ගන්න 
මම කැමැතියි. එුරමා කිේවා, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිුරමාට විවාද කට එන්න කි ලා මංගල සමරවීර තමතිුරමා 

කිේවාට එුරමා කවදාවත් එන්ශන් නැහැ, ශදශදනා අහසට ශප ළව 
වාශේ කි ලා. ඒක තත්ත. මට මතකයි, 2005 ජනාධිපතිවරණ  
ශවලාශවත් රනිල් වික්රමියංහ මැතිුරමා මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිුරමාට විවාද කට එන්න කි පුවාම එුරමා යශේ නැහැයි 
කි ලා. ඒ "අහසට ශප ළව වාශේ" කි න කථාව තත්ත. ශම කද, 
මංගල සමරවීර තමතිුරමා කවදාකවත් ශම් රශග ජනතා මුදල් 

මංශක ල්ල කාපු පුද්ගලශ ක් ශන ශවයි. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව 
කි නවා, ගු මන්ත්රීුරමනි, ඔබුරමා ප්රකා  කශළේ සතය  බව.  

ු රාබදු යඥා පනත ගැන කථා කරද්දී විශ ේෂශ න්ම මතක් 

කරන්න ඕනෑ, අශේ රශග ජනතාව මත්පැන් භාවිත  අතින් ඉතාම 
ඉහළ තැනක ියටින බව.  
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

විශ ේෂශ න්ම ශබෞද්  රටක් හැටි ට, ශම් රශග මත්පැන් 
භාවිත  වැඩිවීම සම්බන් ශ න් මහජන නිශ ෝනේත න් හැටි ට 
අපි කුණුත් සුරටු ශවන්ශන් නැහැ. නමුත්, මම එක කාරණ ක් 
මතක් කරන්න කැමැතියි. ු රාව පාන  කරනවා වැඩියි කි ලා ඒ 
සඳහා වන බදු වැඩි කිරීශමන් පමණක් ශම් සමාජ  ු රාශවන් 
ශත ර සමාජ ක් කරන්න අපට හැකි ශවන්ශන් නැහැ. ගු මංගල 

සමරවීර අමාතයුරමනි, එම නිසා මම ඔබුරමාශගන් ශගෞරවශ න් 
ඉල්ීසමක් කරනවා. අපි විටින් විට කිහිප වතාවක් මත්පැන් සඳහා 
වන බදු වැඩි කරලා තිශබනවා. ඒක අශේ සමාජශේ පහළ 
පන්තිශේ, -එදිශනදා වැඩ කරන කම්කුවන්ශේ- යර්ථික ට 
බලපා තිශබනවා. ගු තමතිුරමනි, එම නිසා ඒ සම්බන් ශ න් 
අපි ඉතාම සා ාරණ වැඩ පිළිශවළක් ්රි ාත්මක කරන්න ඕනෑ. 
මම මුලින් කිේවා වාශේ ශම් රශග මත්පැන් පාන  ඉහළ  නවාට 
අපි කැමැති ශවන්ශන් නැහැ. නමුත්, අපි ඒ සඳහා ශවනත් 
්රි ාමාර්ග ගන්න ඕනෑ. රජ ක් හැටි ට අපි ඒ සඳහා ්රි ාමාර්ග 
ගණනාවක් අරශගන තිශබනවා. සමාජ ක් හැටි ට ඒ 
සම්බන් ශ න්, ඒ වාශේම එහි තිශබන යදීනව සම්බන් ශ න් 
අපි දැනුවත් ශවන්න ඕනෑ. අපි විටින් විට, සෑම අ  වැ කින්ම බදු 
ප්රමාණ  ඉහළ දැමීම ුරළින් අද සමාජ  ුරළ නීතයනුූලල ශන වන 
මත්පැන් භාවිත  වැඩිශවලා තිශබනවා; ඒ සඳහා ඉල්ුමමක් 
තතිශවලා තිශබනවා. එම නිසා විශ ේෂශ න්ම නීතයනුූලල 
මත්පැන් පාවිච්චි කරන උදවි ට අසා ාරණ ක් ශන වන 
යකාරශ න් කටයුුර කරන්න ඕනෑ  කි න එක මම ශම් 
ශවලාශේ මතක් කරනවා. ඒ වාශේම ඔබුරමා පු  ින  අ  වැ  
ශ ෝජනා ුරළ මත්පැන්වල සැර අනුව බදු අ  කිරීමට ගත් තීන්දුව 
ඉතාමත් වැදගත්. ශම කද, සැර වැඩි ශවන්න, වැඩි ශවන්න තමයි 
ශසෞඛයම  ප්ර ්න තති ශවන්ශන්. එම නිසා සැර අනුව බදු අ  
කිරීම පිළිබඳව අශේ සුරට ප්රකා  කරනවා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ඒ වාශේම සංචාාරක 
වයාපාර  සම්බන් ශ නුත් මතක් කරන්න ඕනෑ. සංචාාරක 

වයාපාර  සම්බන් ශ න් අශේ රට ඉදිරි ට බලාශප ශර ත්ුර 
ගණනාවක් තබාශගන තිශබන රටක්. එම නිසා අපි සංචාාරක න් 
සම්බන් ශ න් ්රි ා කරන ය තනවලට, සංචාාරක වයාපාර ට 
සම්බන්  ශහෝටල්වලට, ඒ වාශේම සමාජ ාලා වැනි 
ය තනවලට මත්පැන් සම්බන් ශ න් දමා තිශබන නීති හා 
ශරවනලාිය ලිහිල් කිරීමක් කරලා අශේ සංචාාරක වයාපාර ට ශම් 
අං ශ නුත් සහශ ෝග ක් ලබා ශදන්න ඕනෑ  කි න කාරණ ත් 
මතක් කරනවා. 

ු රා බදු සම්බන් ශ න් කථා කිරීශම්දී මම මතක් කළ යුුර 
තවත් කාරණ ක් තිශබනවා. ගු ශ හාන් ශසේමියංහ මන්ත්රීුරමා 
කිේවා, -එුරමා දැන් සභාශවන් එළි ට ිනහිල්ලා -අශේ රජ  
බල ට පැමිණි ාට පු  රජශේ බදු යදා ම වැඩි කරශගන 
තිශබනවා කි ලා. තත්තටම අපි බදු යදා ම වැඩි කරශගන 
තිශබනවා. විශ ේෂශ න්ම ු රා බදු සම්බන් ශ න් ගත්ශත ත්, 
2084දී -අපි යණ්ඩුව ගන්න ඉස්ශසල්ලා- ු රා බදු එකුර කිරීශම් 
වර් න  ිය  ට 88ක් විධි ටයි තිබුශණ්. නමුත්, 2085 වර්ෂශේදී 
අපි එ  ිය  ට 50.3ක් දක්වා වර් න  කරශගන තිශබනවා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ රජ  කාලශේ ශර්වනව හරහා එතශනෝල් 
ශගන්වීශම්දී වි ාල බදු වංචාාවක් ියදු ුණණා. එතශනෝල් වයාපාර  
ුරළින් කිහිපශදශනකුට පමණක් හරි හම්බ කරගන්න ශදන්ශන් 
නැුරව රජශේ යදා මක් හැටි ට ඒවායින් බදු අ  කර ගැනීම 
නිසා තමයි අපට ශම් ප්රමාණ  වැඩි කරගන්න පුු වන් ශවලා 
තිශබන්ශන්. ුපි ල් බිලි නවලින් ගත්ශත ත් එ  වි ාල 
ප්රමාණ ක්. ශමවැනි කටයුුර ගණනාවක් ්රි ාත්මක කළ නිසා 
තමයි එදා මත්පැන් සම්බන් ශ න් කටයුුර කළ කිහිපශදශනක් 

අතරට ින  මුදල් රජ ට අ  කර ගැනීශම් අවසථ්ාව උදා කරගන්න 
රජ ක් හැටි ට අපට පුු වන් ුණශණ්. 

ු රා බදු සම්බන් ශ න් කතා කිරීශම්දී නීති විශරෝධී මත්පැන් 

සම්බන් ශ න් අපි විශ ේෂ අව ාන ක් ශ  මු කරන්න ඕනෑ. ගු 
තමතිුරමාශේ අව ාන  ශ  මු කළ යුුර තවත් කාරණ ක් 
තිශබනවා. නීති විශරෝධී මත්පැන් සම්බන් ශ න් ශප ීසියවලින් 
නඩු පැවරීශම්දී සමහර ප්රශද් වල තිශබන උසාවිවලින්  ම්  ම් 

බා ා ගණනාවක් තවිල්ලා තිශබනවා. එ  දිිනන් දිගට ියදු 
ුණශණ ත් ඉතාම අපහු  තත්ත්ව කට පත් ශවනවා. ශම කද, 
ශප ීසිය  තමයි යසන්නම ස්ථාන , ඒ වාශේම ශම් 

සම්බන් ශ න් ශහ ඳ අවශබෝ  ක් තිශබන ය තන .  ම් 
ශකශනකුට නඩු පැවරීම සඳහා ශප ීසිය ට තිශබන තරම් 
පහු කම් ු රාබදු ශදපර්තශම්න්ුරවට නැහැ. එම නිසා අපි 

ශප ීසිය ට තිශබන නීතිම  තත්ත්ව  ඉවත් කරලා ශහෝ, 
ශප ීසිය ට තිශබන නඩු පැවරීශම් හැකි ාව ලබා ශදන නීති සකස ්
කිරීමක් කරලා ශහෝ අපි ඒ කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ  කි න එක 

මම තමතිුරමාට මතක් කරනවා. 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, අපි කාන්තාවන් 
සම්බන් ශ න් ශන ශ කුත් නීති රීති තති කරලා තිශබනවා. අද 
ශලෝකශේ තිශබන නීති රීති අනුව, කාන්තාවන්ට අසා ාරණ ක් 
ශවනවා නම්, කාන්තාවශේ රැකි ාව අහිමි ශවනවා නම් ඒක 

අසා ාරණයි.  ශම් පිළිබඳවත් අපි කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. 
ශම කද, අද කාන්තාවන් කි ා විශ ේෂ ක් නැහැ. පිරිමි සහ  
කාන්තා ශම් ිය ුම ශදනාම ජීවත්වීම සඳහා අද රැකි ා කරනවා. 

 එශසේ රැකි ා කිරීශම්දී  ම්  ම් සථ්ානවල, -විශ ේෂශ න් 
ශහෝටල්වල රැකි ා කිරීශම්දී- අප ශගශනන නීති රීති අනුව ඒ අ ට 
රැකි ා අහිමි වනවා නම් ඒක වි ාල අසා ාරණ ක්. අපි එක 
පැත්තකින් කාන්තාවන්ශේ අයිතිවාියකම් ගැන කථා කරනවා. 

අශනක් පැත්ශතන් කාන්තාවන්ශේ රැකි ා අහිමි  ශවන විධි ට අපි 
කටයුුර කරනවා නම් එ  ඉතාමත් අහිතකර තත්ත්ව ක්  කි න 
එක මම ශම් අවස්ථාශේදී මතක් කරන්නට ඕනෑ. කාන්තාවන්ශේ 

අයිතිවාියකම් සම්බන් ශ නුත් අපි ශම් අවස්ථාශේදී කථා 
කරනවා. එවැනි නීතිරීති ුරළින් කාන්තාවන්  ශේ රැකි ාවලට 
බලපෑමක් තති ශවනවා නම් ඒ පිළිබඳවත් අශේ කනගාටුව ප්රකා  

කරනවා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි,  ගු අගමැතිුරමා 
ප්ර න්වල ට පිළිුරු දීම සම්බන් ශ න් ගු  ශසේමියංහ මන්ත්රීුරමා 
කථා කළා. [බා ා කිරීමක්] අහගන්න. තනුරු අව ය නැහැ. 
අහගන්නශකෝ. එුරමාශේ පිළිුරු දීම සම්බන් ශ න් ඒ 

මන්ත්රීවර ා  එක කාරණ ක් විතරක් මතක් කළා. අගමැතිුරමා 
පැහැදිලිව පිළිුරු දුන්නා. පු ින  රජ  කාලශේ උද ංග වීරුරංග 
මිේ ගනුශදනු සම්බන් ශ න් වි ාල වංචාාවක් කර අද හැංිනලා 

ඉන්නවා. ඒ ගැනත් කථා කරන්න. ශම කද, එකක් ගැන විතරක්  
කථා කරන්ශන්? ඒ විතරක් ශන ශවයි, තශමරිකාශේ 
තානාපතිවර ාව ියටි ජාලි  වික්රමසූරි   - තමුන්නාන්ශසේලාශේ  

රජශේ, තමුන්නාන්ශසේලාශේ නා කයින්ශේ ඥාතීන්- අද විශද්  
රටවල සැෙ වී  ියටිනවා. ශම් වාශේ ඒවා එකක් ශදකක් ශන ශවයි 
තිශබන්ශන්. පු ින  රජ  කළත්, ශම් රජ  කළත් වැරැද්ද නම් 
වැරැද්ද මන්ත්රීුරමා. තුණ මන්ත්රීවරශ ක් හැ ටි ට ඔබුරමා එකක් 

ගැන විතරක් කථා කරන්නට එපා; ශම් කාරණා ිය ල්ලම ගැන 
කථා කරන්නට  කි ා මම කි නවා. පරණ ශහ ුද  අුමත් 
ශහ ුද කි ා නැහැ, අශේ රජ  ිය ුමම ශහ ුන්ට අව ය විධි ට 

නීති  ්රි ාත්මක කර න්න- 

 
 

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්ෙසිංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! What is your point of Order? 

 
ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්ෙසිංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මම කි පු කාරණාව විකෘති 
කරලායි දැන් ශම් නිශ ෝජය අමාතයුරමා කථා කශළේ. අගමැතිුරමා  
ශම් සභාවට යව නිසා ශවන්නට තති. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒක point of Order එකක් ශන ශවයි.  

 
ගු වේ. සී. අලවුරවල ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு மஜ.ச.ீ அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මම කිියම විකෘති කිරීමක් 
කශළේ නැහැ.  එුරමා කි පු කාරණ යි කිේශේ. ශම් ගු මන්ත්රීුරමා  
එක්ශකශනක් ගැන විතරක් කථා කළා. අගමැතිුරමා ප්ර න් 

ුරනකට උත්තර දුන්නා. පු ින  කාලශේ ඒ ශහ ුත් ශහ ු ; ශම් 
ශහ ුත් ශහ ු. අුමත් ශහ ු, පරණ ශහ ු කි ා ශවන් කරන්නට 
බැහැ. එම නිසා මම මන්ත්රීුරමාට කි නවා, ඔබුරමා තුණ 

මන්ත්රීවරශ ක් හැටි ට, කථා කරනවා නම් ිය ුමම ශහ ු ගැන 
කථා කරන්න කි ා.  

 
ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්ෙසිංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 
  

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ඔබුරමාශේ point of Order එක ශම කක්ද 
කි න්න. 

 
ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්ෙසිංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මම බා ා කිරීමක් ශන ශවයි 
කරන්ශන්. මම කි පු කාරණ  විකෘති කරනවා නම්  ඒ ගැන 

පැහැදිලි කිරීශම් අයිති ත් ඔබුරමා මට ශදන්නට ඕනෑ.   

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒක point of Order එකක් ශන ශවයි. කථාව අවසාන කරන්න 
ගු මන්ත්රීුරමා.  

 
ගු වේ. සී. අලවුරවල ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு மஜ.ச.ீ அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

එුරමා කි පු ශද මයි මම කිේශේ. විකෘති කිරීමක් කශළේ 

නැහැ. [බා ා කිරීමක්]  

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නැහැ. ගු මන්ත්රීුරමා, ඔබුරමා එශහම ශචාෝදනා කරන්නට 
එපා. [බා ා කිරීමක්] 

  
ගු වේ. සී. අලවුරවල ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு மஜ.ச.ீ அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, ශබ ු ශචාෝදනා කරන්නට එපා. ළමශ ක් 
වාශේ හැියශරන්න එපා.  

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු නිශ ෝජය අමාතයුරමා, දැන් කථාව අවසාන කරන්න.  

 
ගු වේ. සී. අලවුරවල ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு மஜ.ச.ீ அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මම විකෘති කිරීමක් කශළේ 
නැහැ. එක ශද ක් ගැන විතරයි කිේශේ. අගමැතිුරමා ප්ර ්න 

ුරනකට උත්තර දුන්නා. [බා ා කිරීමක්]මන්ත්රීුරමාට පරණ 
ශහ ු, ශහ ු ශන ශවයිද? ඒ ශහ ු, ශහ ු ශන ශවයිද? [බා ා 
කිරීමක්]   

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දැන් කථාව අවසාන කරන්න.  

 
ගු වේ. සී. අලවුරවල ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு மஜ.ச.ீ அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

එුරමා එක්ශකශනක් ගැන විතරයි කථා කශළේ. අගමැතිුරමා 

ප්ර න් ුරනකට උත්තර දුන්නා. ශහ ු පරණ අ ත් එකයි, අුමත් 
අ ත්  එකයි. ශහ ු නම් ශහ ු .  මන්ත්රීුරමා  එක්ශකශනක් ගැන 
විතරයි කථා කශළේ. [බා ා කිරීමක්] 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු නිශ ෝජය අමාතයුරමා, ඔබුරමාට නි මිත කාල  
අවසානයි. කුණාකර කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගු වේ. සී. අලවුරවල ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு மஜ.ச.ீ அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ඔබුරමාට ශබ ශහ මත්ම ස්ුරතියි. මම කිේශේ, ශහ ු පරණ 
අ ත්  එකයි, අුමත් අ ත් එකයි කි න එකයි. එුරමා තුණ 
මන්ත්රීවරශ ක් හැටි ට ශහ ු නම් ශහ ු  හැටි ට  කථා කරන්න 

කි න එකයි මම මතක් කශළේ. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊළෙට ගු දිලිේ ශවදයරච්චි රාජය අමාතයුරමා. ඔබුරමාට 
විනාඩි  පහක් තිශබනවා.  
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

[අ.භා.82.45] 
 

ගු දිලිප් වවාආරච්ික ෙහසතා (ධීවර හසා ජලජ ්ම්පත් 
්ංවර්ධාන ්හස ග්රාමීය ය ආර්ථිකය පිළිබඳ රාජය අොතයුරො  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி - கடற்தறொழில், நீரக வளமூல 

அபிவிருத்தி ைற்றும் கிரொைியப் தபொருளொதொர அலுவல்கள் 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development and Rural Economic 
Affairs)  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි,  නිශ ෝජය කථානා ක 
ධූර ශේ වැඩ භාර ගත් ඔබුරමාට මම ප්රථමශ න් ු බ පතනවා.   

ු රාබදු යඥාපනත  ට ශත් නිශේදන අනුමත  කිරීමට ඉදිරිපත් 
කර තති අවසථ්ාශේදී අදහස් කිහිප ක් ඉදිරිපත් කිරීමට මම 
බලාශප ශර ත්ුර ශවනවා. ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, 2087 

වර්ෂශේ තංගල්ශල් seafood restaurant එශකන්  බි ර් ශබෝතල් 
ශදකක් පිටට විකුණුවා  කි ා ු රාබදු ශදපාර්තශම්න්ුරශවන් 
තවිත් අත් අඩංවනවට අරශගන ුපි ල් ශදලක්ෂ පණස්ුරන් දහස ්

පන්ිය  ක දඩ ක් ශගවන්න  නි ම කර තිබුණා. ශමවැනි දඩ 
මුදලක් නි ම කිරීම ගැන මම ඒ අ ත් එක්ක තවිත් ගු 
තමතිුරමාට  කුණු ඉදිරිපත් කළාම, එුරමා කිේවා, "ශම්ක 

කමිටුශවන් ගත් තීරණ ක් "කි ා.  

ගු තමතිුරමනි, සංචාාරක වයාපාර  කි න්ශන් අශේ රටට 
වි ාල යර්ථික උත්පාදන ක් තති කරන අං  ක්. දකුශණ් 
සංචාාරක වයා පාරශේ වර් න ක් තිශබන ශම්  ශම ශහ ශත් අශේ 

ගු අගමැතිුරමා දකුශණ් සංචාාරක වයාපාරශේ ශ ශදන කුඩා 
වයාපාරික ා නැංවීම සඳහා "Homestay" වැඩසටහන  ටශත් 
වි ාල වැඩ පිළිශවළක් කරශගන  නවා. ශම් වැඩ පිළිශවළ 

්රි ාත්මක කරන්න නම්, වි ාල ව ශ න් දඩ මුදල් අ  කරන්න 
ශගන තති තීරණ සංශ ෝ න  කරන්න ඕනෑ. ගු 
තමතිුරමාශගන් මම මීට ශපර ඉල්ීසමක් කළා, ශම් නි ම කර 

තිශබන දඩ මුදල අඩු කරන්න කි ලා. ඔබුරමා කිේවා, ඒක 
කමිටුශේ තීරණ ක්,  නිල ාරින් ගත්ත තීරණ ක් කි ලා. අශේ 
ඉල්ීසම කමිටුවට ඉදිරිපත් කළාට පසශ්සේ,  ම් මුදලක් අඩු කරලා 

දඩ මුදල වාරික ව ශ න් ශගවීශම් පහු කම සලසා දුන්නා. ගු 
තමතිුරමනි, නිල ාරින් ගන්න තීරණ ගැන ඔබුරමා ශස  ා 
බලන්න. රශග ජනතාවට, ඉහළ ශපශළේ වයාපාරික න්ට, සාමානය 
වයාපාරික න්ට ශම්ක වි ාල ප්ර න් ක්. ශම් ක්ශෂේත්රශේ ඉන්න 

වයාපාරිකශ ක් බි ර් ශබෝතල් ශදකක් පිටට විකිණුවා කි ලා 
ුපි ල් ශදලක්ෂ පණස්ුරන්දහසකට වැඩි මුදලක් දඩ ව ශ න් 
අ  කරශගන තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් නීති සංශ ෝ න  කරලා, 

සංචාාරක වයාපාර  දියුණු කරන්න ඔබුරමාශේ අත හිත ශදන්න 
කි ා මා ඉල්ීසමක් කරනවා. 

පු  ින  දවසව්ල රැකව, ුක්මන් කි න පුද්ගල ාශේ 

restaurant එකට බි ර් අල්ලන්න පැනලා තවත් ප්ර න් ක් තති 
ුණණා. ශක ශහන්ද පැනලා තිශබන්ශන්? ශක ළෙ ජනාධිපති 
විමර් න ඒකකශ න්. ශපත්සමක් ලැබුණු නිසා  බි ර් අල්ලන්න 

කි ලා ශක ළඹින් උපශදස් දීලා තිශබනවා. ගු නිශ ෝජය 
කථානා කුරමනි, දකුණු පළාශත්, හම්බන්ශත ට දිස්ත්රික්කශේ  
තංගල්ල කි න්ශන් සංචාාරක කලාප ක්. ශම් ප්රශද් වල මත්පැන් 

අල්ලන්න හිටපු ගමන් ශප ීසියශ න් එනවා; ු රාබදු  
ශදපාර්තශම්න්ුරශවන් එනවා; ගාල්ශල් කඩා පනින හමුදාශවන් 
එනවා; තවත් වැටීසම් අං වලින් එනවා. ශම් විධි ට ශම් සංචාාරක 
වයාපාර  දියුණු කරන්ශන් ශක ශහ මද? ගු තමතිුරමනි, බන්දුල 

රත්නා ක කි න restaurant අයිතිකාර ාත් අසරණ තත්ත්ව ට 
පත් ශවලායි ඉන්ශන්. ඔහුට නි ම කළ ුපි ල් ශදලක්ෂ 
පණසු්රන්දහසක දඩ මුදල වාරික ව ශ න් ශගවන්න  ඔබුරමා 

කටයුුර කරලා දුන්නා. දකුශණ් ු රාබදු ශදපාර්තශම්න්ුරශවන් 

කරන වැටීසම්වලට, ශක ළඹින් කරන වැටීසම්වලට, ගාල්ශලන් 

කරන වැටීසම්වලට, හම්බන්ශත ටින් කරන වැටීසම්වලට, 
තංගල්ශලන් කරන වැටීසම්වලට -ශම් ඔක්ශකෝටම- දඩ මුදලක් 
ශගවන්න ශවනවා. ඒ දඩ සඳහා වි ාල මුදලක් ශගවන්න ශවනවා. 
ශම්ක හරි අසා ාරණයි. ශම්ක සංචාාරක වයාපාරශේ දියුණුවට 

ුකුලක් වන්ශන් නැති නිසා ඔබුරමා ශම් ගැන කථා කරලා 
තීරණ ක් ගන්න කි ලා මා ඉල්ීසමක් කරනවා.  

ඊළෙට, ගු තමතිුරමනි, මත්පැන් මිල වැඩි කිරීශම්දී, රට 

බීමවල මිල වැඩි කළත් ඒවා ශබ න්ශන් ශම් රශග ඉන්න ු පිරි 
පැළැන්තිශේ ජනතාව පමණයි. ම යම පන්තිශේ ජනතාවටත් ඒ 
හා සමාන බීම වර්ග තිශබනවා. නමුත්, රට වශග ධීවර 

කර්මාන්තශේ ශ ශදන, මුහුශද් රළ සමෙ බැට කන ධීවර ා, 
වුරකරශේ සීතශල් ශත් දු  ශනළන කම්කුවා, වැඩ කරන 
කම්කුවා තුරු   ිය ුම ජනතාව තමන්ශේ ශවශහස මහන්ිය  

නිවා ගන්න පාවිච්චි කරන්ශන් ගල් අරක්කු. ඒ නිසා, රට බීමවල 
මිල වැඩි කරලා රශග පහළ මගටශම් ජනතාව පරිහරණ  කරන 
ගල් අරක්කු ශබෝතලශේ මිල අඩු කරලා ඒ ජනතාවට ඒ සහන  
ලබා ශදන්න කි ලා මා ඔබුරමාශගන් කාු ණික ඉල්ීසමක් 

කරනවා. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු රාජය තමතිුරමනි, ඔබුරමාට තව විනාඩි ක කාල ක් 
පමණයි තිශබන්ශන්. 

 

ගු දිලිප් වවාආරච්ික ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ශහ ඳයි, ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි.  සමසත් ධීවර, 

ශග වි, කම්කු ජනතාව ශවනුශවන් මා ඒ ඉල්ීසම කරන අතශර්, 
ශම් සංචාාරක වයාපාර  දියුණු කරන්න ගු තමතිුරමාට  ක්ති , 
න ර්  ලැශබ්වායි ප්රාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.  

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු කංචාන විශේශසේකර මන්ත්රීුරමා. ඔබුරමාට විනාඩි 88ක 
කාල ක් තිශබනවා. 

[අ.භා.82.50] 
 

ගු කංචාන විවේව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශක්. කාදර් මස්තාන් 
මන්ත්රීුරමාශේ කාලශ න්- 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, අද  වැඩ කටයුුර පමා ශවලා පටන් ගත් 

නිසා අපට කාල  පිළිබඳ ප්ර න් ක් තිශබනවා. 

 
ගු කංචාන විවේව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

එුරමාශේ විනාඩි 85න්, විනාඩි 07ක් ගු ශ හාන් ශසේමියංහ 
මන්ත්රීුරමාට දුන්නා. විනාඩි 0 ක් මට ගන්න කිේවා.  
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ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අපට අද කාල  පිළිබඳ ප්ර න් ක් තිශබනවා.  

 

ගු කංචාන විවේව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, එුරමාශේ ශේලාශවන් 
විනාඩි ුරනක්, හතරක් ශහෝ මට ශදන්න.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ු රාබදු යඥාපනත  ටශත් 
නිශේදන කිහිප ක් සභාවට ඉදිරිපත් ශවලා තිශබන ශම් 
අවස්ථාශේ ඒ පිළිබඳව අදහස් කිහිප ක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව 
ලැබීම ගැන සුරටු ශවනවා. 

විශ ේෂශ න් අශේ දිස්ත්රික්ක  නිශ ෝජන  කරන ගු මංගල 
සමරවීර මැතිුරමා මුදල් අමාතයවර ා ව ශ න් කටයුුර කරන 
කාල ක ශම් කුණු කාරණා පිළිබඳව එුරමාශේ අව ාන  ශ  මු 

කරලා ඒ පිළිබඳව කටයුුර කරයි කි ලා මා හිතනවා.   

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, සති කිහිප කට ශපර මාතර 
දිස්ත්රික්කශේ මිරිසස් ශවරළ කලාප  ශක්න්ද්ර කර ගනිමින් ප්රචාාර  

ූ ප්රවෘත්ති ගණනාවක් අපි මා ය ුරළින් දැක්කා.  

අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීම, ඒ වාශේම අනවසරශ න් 
පවත්වාශගන  න, ු රා බදු බලපත්ර ශන මැති ය තන ගණනාවක් 

ඉවත් කිරීම සඳහා රජ   විියන්  ම් කිිය ්රි ාමාර්ග ක් ගන්නා 
යකාර  මා ය ුරළින් වාර්තා කරනවා අපි දැක්කා. ගු නිශ ෝජය 
කථානා කුරමනි, මීට සති 3කට කලින් ශවරළ සංරක්ෂණ සහ 

ශවරළ සම්පත් කළමනාකරණ ශදපාර්තශම්න්ුරව ගත් 
නිශ ෝග ක් -තීන්දුවක්- අනුව, මිරිසස් ශවරශළේ තිබුණු අුණුදු 
ගණනාවක් තිසශ්සේ කර ශගන ින  යපන ාලා,  අුණුදු 
ගණනාවක් තිස්ශසේ සංචාාරක කර්මාන්තශේ ශ දුණු ශබ ශහෝ 

ය තන එක දවියන් ඉවත් කරලා තිශබනවා. ඒ අනුව අද 
වනශක ට මිරිස්ස ශවරළ කලාප ම ු නු විු නු කරලා තිශබනවා. 
ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශම් රශග සංචාාරක 

කර්මාන්ත ට දැවැන්ත  ක්ති ක් ුණශණ් මිරිස්ස වැනි සංචාාරක 
කලාපයි. යුද්   පැවැති සමශේ ශම් රශග යදා ම් මාර්ග අඩු 
ශවලා  න කාල ක මිරිස්ස, හික්කඩුව, උණවටුන, තංගල්ල, 

පාියකුඩා, යුගම්ශබ්, කල්පිටි  වැනි ශවරළ කලාප ුරළ ජීවත් 
ුණණු ශද්ය   කර්මාන්තකුවන් ඒ කර්මාන්ත ශග ඩ නො ශගන ඒ 
ුරළින් වි ාල  ක්ති ක් ශම් රශග ජාතික යදා මට ලබා දුන්නා. 

ශම් ශබ ශහෝ ය තනවලට ගැටුම පැන නැඟුණු විවි  අවසථ්ා 
තිශබනවා. අපට මතකයි, අශේ රජ  පැවැති කාලශේත් ශවරළ 
සංරක්ෂණ සහ ශවරළ සම්පත් කළමනාකරණ ශදපාර්තශම්න්ුරව 
මැදිහත් ශවලා,  එම ඉදිකිරීම් නීති විශරෝධි  කි න මත  උඩ ඒවා 

ඉවත් කළ යුුර  කි ලා, ශග ඩනැිනලි ගණනාවක් ලකුණු කර 
තිබුණු බව. නමුත්, අපට එදා ඒ කටයුත්තට මැදිහත් වන්න පුු වන් 
ුණණා. එවකට හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිුරමාත් ඒ ගැන 

දැනුවත් කරලා, ඒ ශද්ය   කර්මාන්තකුවන්ට අව ය සහනත්, 
එම ශග ඩනැිනලි ඉවත් කර ගැනීමට සහන කාල කුත් ලබා දීලා,  
සංචාාරක කර්මාන්ත ට බලශන පාන විධි ට නිිය යකාර කට ඒ 

කටයුත්ත කරන්න අපට පුු වන්කම ලැබුණා. නමුත්, මීට සති 
ුරනකට ශපර මිරිසස් ශවරළ කලාපශේ ශග ඩනැිනලි 23ක් පැ  
6ක කාල ක් ුරළ ු නු විු නු කර දමා මිරිස්ස කලාපශ න් 

සංචාාරක කර්මාන්ත  අුණුදු 3කට ඈත් කර තිශබනවා, ගු 
නිශ ෝජය කථානා කුරමනි. අද ශම් මුු  මිරිසස් කලාප ම 
දිසව්න්ශන් ු නාමිශ න් පු ව දිස් ූ යකාර ට. ගු නිශ ෝජය 

කථානා කුරමනි, ශම් කලාපශේ තිශබන ශබ ශහෝ සථ්ාන නීති 

විශරෝධියි කි ලා කඩා ඉවත් කිරීම සම්බන් ශ න් මා යශ නුත් 

වැරදි මත ක් දුන්නා, අනවසර ඉඩම්වල එශහම නැත්නම් රජශේ 
ඉඩම්වල ඉදිකර තිශබන ශග ඩනැිනලි තමයි ශම් ඉවත් කරන්ශන් 
කි ලා. ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශම් ඉවත් කරපු 
ශග ඩනැිනලි 23ම රජශේ ඉඩම්වල තිශබන ශග ඩනැිනලි 

ශන ශවයි, ඒවා ඔේපු තිශබන ශපෞද්ගලික ඉඩම්වල තිශබන 
ශග ඩනැිනලි. ඒ වාශේම ඒ ශග ඩනැිනලි 23න්, 20කට අව ය 
වයාපාර ලි ා පදිංචි , ප්රාශද්ය   සභාශවන් අව ය  බලපත්ර  යදී 

ශම් ිය ල්ල ලබා ශගන  තමයි පු ින  අුණුදු 20ක කාල  ුරළ 
සංචාාරක කර්මාන්තශේ ශ ශදමින් ඔුණන් ශම් කටයුුර කරලා 
තිබුශණ්. නමුත්, ු රා බදු බලපත්ර ක් ලබා ගැනීම ශවනුශවන් 

විවි  අව යතා සපුරන්න ඕනෑ  කි ලා අපි දන්නවා.  ශම් ිය ුම 
කාර්  න් කරගන්න One Stop Shop එකට එන්න කි නවා.  
නමුත් One Stop Shop එකට ින ාට පස්ශසේ එතැනදී full stop 

එක ති න්න ියද්  ශවලා තිශබනවා. One Stop Shop එකට 
 නවා නම්, ඒ ිය ුම කාරණා සපුරා ගන්න අුණුදු 20ක්වත් 
බලාශගන ඉන්න ශවනවා. ශවරළ සංරක්ෂණ සහ ශවරළ සම්පත් 
කළමනාකරණ ශදපාර්තශම්න්ුරව විුද්  වනවා නම්, ප්රාශද්ය   

සභාශේ අනුමැති  දුන්නත් ඒ කටයුුර කර ගන්න බැරි ශවනවා. 
අදාළ සංචාාරක ය තනවල අනුමැති  ලබා දුන්නත්, ු රාබදු 
ශදපාර්තශම්න්ුරව අනුමැති  ලබා දුන්නත් ඒ කටයුත්ත කර 

ගැනීමට ශන හැකිවනවා. එක ය තන ක තිශබන ගැටුමවක් 
නිසා, එක ය තන ක තිශබන කෙ තදිල්ලක් නිසා සමහර 
ශවලාවට මුු  සංචාාරක වයාපාර ම කඩා වැශටන අවස්ථා 

තිශබනවා. එම නිසා විශ ේෂශ න්ම මාතර දිස්ත්රික්ක  
නිශ ෝජන  කරන තමතිවර කු හැටි ට මුදල් තමතිුරමාශගන් 
මා ඉල්ීසමක් කරනවා, ශම් පිළිබඳව අව ාන  ශ  මු කරලා ඒ ියදු 

ූ අසා ාරණ  නිවැරදි කරන්නත්,  ඒ අසා ාරණ  ියද්  වන 
උණවටුන, තංගල්ල, ගල්කිසස් වැනි ශවරළ තීරවලත් අ ටත් 
අසා ාරණ ක් ශන වන අන්දමින් ඒ කටයුුර නිවැරදි යකාරශ න් 

කරන්න කි ලා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මට කථා කරන්න වැඩි 
ශවලාවක් නැහැ. මුදල් තමතිුරමා උශද් ියට අවසථ්ා ගණනාවකදී 
අශේ රජශ න් ියදු ූ අඩු පාඩුකම් පිළිබඳව කථා කළා. ගු 

නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ රජ  දුන් මුදලට 
වඩා අඩු මුදලකට තමයි ශම් යණ්ඩුව ජනතාවට ඉන් න ලබා 
ශදන්ශන් කි ලා ශවශළඳ දැන්වීමක් දමා තිශබනවා අපි දැක්කා. 

ඉන් න මිල සම්බන් ශ න් මා ළෙ ශල්ඛන ක් තිශබනවා. ගු 
නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, පාර්ලිශම්න්ුර පුස්තකාලශේ 
පර්ශේෂණ අං ශ න් ලබා ගත් ඉන් න මිල සම්බන් ශ න් දත්ත 

තුරළත් එම ශල්ඛන  ශම් අවසථ්ාශේදී මා ්භාගත* කරනවා. 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, 2084 අුණුද්ශද් ජනවාරි 
මාසශේ ශබ ර ශතල් බැරල කට අශේ යණ්ඩුව තශමරිකානු 

ශඩ ලර් 94.62ක මුදලක් ශගේවා. ශපබරවාරි මාසශේ තශමරිකානු 
ශඩ ලර් 800. 2ක මුදලක් ශගේවා. මාර්ුර මාසශේ තශමරිකානු 
ශඩ ලර් 800. ක මුදලක් ශගේවා. අශේ යණ්ඩුශේ අවසාන 

කාලශේ ඔක්ශතෝබර් මාස  වනශක ට තශමරිකානු ශඩ ලර් 
 4.4ක මුදලක් අපි ශබ ර ශතල් බැරල ක් ශවනුශවන් ශගේවා. 
නමුත්, අද දවස වනශක ටත් ශම් යණ්ඩුවට ශබ ර ශතල් බැර ක් 

ශවනුශවන් ශගවන්න ියද්  ශවලා තිශබන්ශන් තශමරිකානු 
ශඩ ලර් 70කට අඩු මුදලක් බව අපි ශම් ශවලාශේ මතක් කරනවා. 
2084 ඔක්ශතෝබර් මාසශේ තශමරිකානු ශඩ ලර්.  4.4ට තිබුණු 
ශබ ර ශතල් බැරල ක මිල 2085 ජනවාරි මාස  වනශක ට 
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————————— 
*  පු ප්තකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

තශමරිකානු ශඩ ලර් 47.22කට අඩු ුණශණ්, ශම් යණ්ඩුව පාලන  
කරන කාලශේදීයි. එම නිසා ශම් යණ්ඩුවට වාිය ක් ලැබුණා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ යණ්ඩුව කාලශේ ශඩ ලර් 800ට එහා ිනහිල්ලා 

තිබුණු ශබ රශතල් බැරල් එකක මිල තශමරිකන් ශඩ ලර් 47ට 
අඩුවීම නිසා, ශම් යණ්ඩුවට අුණුදු 3කදී ශඩ ලර් බිලි න 5ක 
ඉතිරි ක් කරන්න පුු වන්කම ලැබුණා.  ශම් ශවලාශේ මුදල් රාජය 

තමතිුරමා සභාශේ ඉන්නවා.  මහින්ද රාජපක්ෂශේ යණ්ඩුව 
කාලශේ  ශබ රශතල් බැරල ක මිල, ශම් යණ්ඩුව කාලශේ  
ශබ රශතල් බැරල ක මිල, මහින්ද රාජපක්ෂ යණ්ඩුශේ ඩීසල් 

මිල, ශපෙල් මිල, ශම් යණ්ඩුශේ ඩීසල් මිල, ශපෙල් මිල 
සම්බන් ශ න් මුදල් අමාතයාං ශ න් දැන්වීමක් දාලා තිශබනවා 
අපි දැක්කා.  ගු අමාතයුරමනි,  ශමහි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න 

කි ලා මම ඔබුරමාශගන් ඉල්ීසමක් කරනවා.   2084 ශදසැම්බර් 
මාස  මැතිවරණ මාස ක්.  මහින්ද රාජපක්ෂ යණ්ඩුව පැවැති එම 
ශදසැම්බර් මාසශ ත්  ශබ රශතල් බැරල් එකක මිල තශමරිකන් 
ශඩ ලර් 59.29යි.    මහින්ද රාජපක්ෂ යණ්ඩුව පැවති එම වසශර් 

ඔක්ශතෝබර් ඔක්ශතෝබර් මාසශේ  ශබ රශතල් බැරල් එකක මිල 
තශමරිකන් ශඩ ලර්  4.40ක් ුණණා.   ඔබුරමන්ලා යණ්ඩුව භාර 
ගත්තාට පු ව ජනවාරි මාසශේ  තමයි ශතල් බැරල් එකක මිල 

තශමරිකන් ශඩ ලර් 47.22ට අඩු ුණශණ්. ඒ නිසා මුදල් 
අමාතයාං   විියන් එම නිවැරදි කිරීම කළ යුුරයි.  

ගු මංගල සමරවීර තමතිුරමා ශග ශබල්ස් නයා  ගැන කථා 

කළා.  ශග ශබල්ස් නයා ද ශම් ්රි ාත්මක කරන්න හදන්ශන් 
කි ලා මට හිශතනවා. මුදල් අමාතයාං   දැන්වීම්වලට  වි ාල 
මුදලක්  ට කරලා,  ජනතාවට  වැරදි  අවශබෝ  ක් ලබා ශදන්න 

උත්සාහ කරනවා.  අද මත ක් නිර්මාණ  කරන්න හදනවා,  2084 
වසශර් පැවැති යණ්ඩුව තිබුශණ් මීටත් වඩා අවදානම් තත්ත්ව ක 
කි ලා  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, 2087 වසශර් මුදල් වාර්තාව 
අපට ලැබිලා තිශබනවා. එම මුදල් වාර්තාශේ පැහැදිලිව   
තිශබනවා, -   

 
ගු විවේපාල වහසට්ටිආරච්ික ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු කංචාන විවේව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගු මන්ත්රීුරමා, ඔබුරමා මට බා ා කරන්න එපා. මශේ කථාව 
අවසන් ුණණාට පු ව ඕනෑ තරම් කථා කරන්න. මම ඔබුරමාට  
ශම නවත් කිේශේ නැහැ ශන්. ඔබුරමා වාඩිශවලා කථාව අහශගන 

ඉන්න.  

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු විශේපාල ශහගටියරච්චි මන්ත්රීුරමනි, ඔබුරමාශේ point 
of Order එක ශම කක්ද? 

 
ගු විවේපාල වහසට්ටිආරච්ික ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගු නිශ ෝජය ක ථානා කුරමනි, ශමුරමා ශම් 
පාර්ලිශම්න්ුරශේ දී කි නවා - 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ඒක point of Order එකක් ශන ශවයි.  
 

ගු කංචාන විවේව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි,  ශම් මහ බැංකු වාර්තාශේ  
සංඛයා ශල්ඛන බැුමවාම,  2084 අුණුද්ශද් තත්ත්ව ත්, 2087 

අුණුද්ශද් තත්ත්ව ත් පිළිබඳව  ඕනෑම ශකශනකුට ශත්ශරනවා.  
ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශම් රශග ඉතිහාසශේ නිදහියන් 
පු ව, 2005 අුණුද්ශද් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිුරමා ශම් රට 

භාර ගන්න අවසථ්ාව ශවනකන් ශම් රශග ණ  බර ුපි ල් 
බිලි න 2,222යි. ඒ ුපි ල් බිලි න 2,222 ඉඳලා මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිුරමා ශම් රට භාර ශදනශක ට ශම් රශග 

සමස්ත ණ  බර තිබුශණ් ුපි ල් බිලි න 7,398යි. ගු 
නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, පු ින  අුණුදු 3ක කාල  ගත්තාම, 
එම ුපි ල් බිලි න 7,398ක ණ  ප්රමාණ   ශම් වසශර්  ජනවාරි 
මාස  වන විට ුපි ල් බිලි න 80,400ක් දක්වා වැඩි ශවලා 

තිශබනවා.  මහින්ද රාජපක්ෂ යණ්ඩුව අුණුදු 9ක කාල ක් ුරළ 
ලබා ගත් ණ  මුදල ශමන් ිය  ට 35ක මුදලක් ශම් අුණුදු ුරන 
ුරළ ශම්  හ පාලන යණ්ඩුව අරශගන තිශබනවා.   අපි ශන ශවයි 

ඒක කි න්ශන්, ඔබුරමන්ලාශේ ශම් සංඛයා ශල්ඛන. 
ඔබුරමන්ලාශේම සංඛයා ශල්ඛනවලින් ඔබුරමන්ලාට එ  බලා 
ගන්න පුු වන්. ශම්ක දළ ශද්ය   නිෂ්පාදිතශේ ප්රති ත ක් ශලසත් 

කි න්න පුු වන්. ඔබුරමන්ලාට කි වලා බලන්න පුු වන්. 
ඔබුරමන්ලාට අද කටක් තරලා කි න්න පුු වන්කමක් නැහැ,  
ශම් රශග ණ  බර අඩු ශවලා තිශබනවා;  බදු බර අඩු ශවලා 

තිශබනවා කි ලා. ඔබුරමන්ලා පුු වන් නම් ගශම් ිනහිල්ලා ඒක 
කි න්න.  එශහම කරන්න පුු වන්ද කි ලා මා අභිශ ෝග කරනවා. 
ඔබුරමන්ලාට අද ගශම් පාරක් ගාශන්  න්න බැහැ. [බා ා 
කිරීමක්] ඔබුරමා  එළි ට තවිල්ලා අපට කි න ශද්වල් අපි 

දන්නවා.   ඔබුරමා,  නිශ ෝජය කථානා කවර ා ශතෝරන  ඡන්ද  
ශවලාශවත් මෙහරිමින් ියටි  බව අපි දන්නවා.  ඔබුරමා එළි ට 
තවිල්ලා කිේවා, - [බා ා කිරීමක්]  මම දන්නවා,  ඔබුරමාශේ 

යර්ථික   ක්තිමත් ශවලා තති.  මහා වි ාල ශග ඩනැන්ලි ගහලා 
තති. [බා ා කිරීමක්] මම දන්නවා,  එශහම ශවලා තති. නමුත්,  
ජනතාවශේ ජීවන මගටම ඉහළ නංවන ්රි ාදාම ක් ඔබුරමා 

කරලා නැතිව තති. ඔබුරමන්ලා ශම න යකාරශ න් කිේවාත්, 
ඔබුරමන්ලා ශම න සංඛයා ශල්ඛනවලින් කිේවත්, අද  මහ බැංකු 
වාර්තාවලින් ඔේපු ශවනවා- 

 

ගු විවේපාල වහසට්ටිආරච්ික ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගු කථානා කුරමනි,  ශමුරමා මශේ නම කිේවා. 
 

ගු කංචාන විවේව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මම කාශේවත් නමක් කිේශේ නැහැ ගු කථානා කුරමනි.  
 

ගු විවේපාල වහසට්ටිආරච්ික ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබුරමාශේ point of Order එක ශම කක්ද? 
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[ගු කංචාන විශේශසේකර මහතා] 
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ගු විවේපාල වහසට්ටිආරච්ික ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශමුරමා ඉතාමත් පගටපල් 
ශබ ුවක් කිේවා. ශම් කි න සංඛයා ශල්ඛන පවා පගටපල් 
ශබ ු. 

 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු විශේපාල ශහගටියරච්චි මන්ත්රීුරමා, ඒක  point of Order 
එකක් ශන ශවයි. ගු කංචාන විශේශසේකර මන්ත්රීුරමා කථා 
කරන්න.  

 

ගු කංචාන විවේව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි,  අද ශම් රශග යර්ථික 
දර් ක ගත්තාම 2084 අුණුද්ශද් යර්ථික වර් න ශේග  ිය  ට 
7.4ට තිබුණා.  අද වන විට යර්ථික වර් න ශේග  ිය  ට 3.4ට 
අඩු ශවලා තිශබනවා. උද් මන  ිය  ට 3.35 ඉඳලා ිය  ට  න් 

එහාට  වර් න  ශවලා තිශබනවා. ශම න සංඛයා ශල්ඛන ගත්තත් 
අද තශමරිකානු ශඩ ලර් එක- ශම් යණ්ඩුව ශම කක්ද කිේශේ? ශම් 
යණ්ඩුව බල ට පත් ශවනශක ට කිේවා, "ජාතයන්තර 

සම්බන් කම් තිශබනවා, ශඩ ලර් එක මිල ස්ථාවර ශවනවා, 
ුපි ල ස්ථාවර බවට පත් කරනවා" කි ලා. ගු නිශ ෝජය 
කථානා කුරමනි, 2085 ජනවාරි මාසශේ   වැනිදා වනශක ට  

තශමරිකානු ශඩ ලර් එකක මිල ුපි ල් 833ටයි තිබුශණ්.   අද, 
තශමරිකානු ශඩ ලර් එකක මිල ුපි ල් 859.60යි.  

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබුරමාට තව විනාඩි ක කාල ක් පමණයි තිශබන්ශන්. 

 
ගු කංචාන විවේව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මට තව විනාඩි ශදකක 

කාල ක් ලබා ශදන්න. ඔබුරමන්ලා ශම න සංඛයා ශල්ඛන 
ඉදිරිපත් කරමින් කථා කළත්,  ඔබුරමන්ලා අද උවනලකයි වැටිලා 
ියටින්ශන්.  

ශම් යණ්ඩුව බල ට පත් ශවන්න කලින්  "නමත්රී පාලන ක් 

- ස්ථාවර රටක්" කි ලා ප්රතිපත්ති ප්රකා න ක් ඉදිරිපත් කළා, අපි 
දැක්කා. ශම් යණ්ඩුව බල ට පත් ුණණාට පස්ශසේ දින ිය ශේ වැඩ 
පිළිශවළක් ඉදිරිපත් කළා. ශම් කාල  ුරළ යර්ථික ශල්ඛන 83ක් 

ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා, ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි. හිටපු 
මුදල් තමතිුරමා කථා කරමින්,  දැන් ඉන්න මුදල් තමතිුරමාශේ 
ප්රකා  ට හාත් පියන්ම විුද්  ශද ක් කිේවා. මුදල් තමතිුරමා  

කථා කරමින් කිේවා, හිටපු මුදල් තමතිවර කු ූ හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිුරමාට විවාද කට එන්න කි ලා අභිශ ෝග 
කරනවා කි ලා. මම එුරමාට කි නවා, පළමුශවන්ම ශම් රජශේ 

හිටපු මුදල් අමාතය රවි කුණානා ක මැතිුරමාත් එක්ක 
විවාද ක් කරලා එන්න කි ලා. එුරමන්ලා ශදශදනා කි න 
සංඛයාශල්ඛනවල පරසප්රභාව ක් තිශබනවා. අද විවි  

ය තනවලින්, විවි  රාජයවලින් ලබාශදන ශක න්ශද්ිය නිසා IMF 
එශකන් අපට ශක න්ශද්ිය දාලා තිශබනවා. අර්ජුන් මශහේන්ද්රන් 
හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවර ා සහ හිටපු මුදල් අමාතය රවි 
කුණානා ක මැතිුරමා ඒ අත්සන් කරපු ශල්ඛන නිසා අද දවශසේ 

විවි  ශද්වල් කරන්න ියද්  ශවලා තිශබනවා. රාජය ය තන 

විකුණමින්  නවා. අද ශපෞද්ගලිකරණ ට ඉඩ කඩ සකසමින් 

තිශබනවා. අද ශම් රශග ිය ුම ක්ශෂේත්ර කඩා බිඳ දාලා තිශබනවා, 
ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි. ඒ නිසා අපි ඔබුරමාශගන් 
ඉල්ීසමක් කරනවා. අද ශම් ශම න පනත් ශකටුම්පත් ඉදිරිපත් 
කළත් වැඩක් ශවන්ශන් නැහැ; ශම න ශද් ශම් පාර්ලිශම්න්ුරවට 

ශගනාවත් වැඩක් ශවන්ශන් නැහැ. ශම කද, ඔබුරමන්ලාට ඒවා 
්රි ාත්මක කිරීශම් හැකි ාවක් නැහැ. පු ින  කාලශේ අශේ රටට 
ශතල් යන න  කිරීශමන් විතරක් ශඩ ලර් බිලි න 5ක මුදලක් 

ඉතිරි ුණණා. හැබැයි, ශතල් යන නශ න් අඩු ශවන්න ඕනෑ මුදල් 
ප්රමාණ  ශඩ ලර් බිලි න 5ක් ුණණාට, 2084 හා සන්සන්දන  
කරද්දී අද අශේ යන න  ඊටත් වඩා එහාට ශඩ ලර් බිලි න 

9කින් වැඩි ශවලා තිශබනවා.  

 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු මන්ත්රීුරමා,  කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගු කංචාන විවේව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශම් රශග බදු බර වැඩි 
ශවලා තිශබනවා. 2084 අුණුද්ශද් තිබුණාට වඩා 208  අුණුද්ශද් 

දී  ඔබුරමන්ලා අශේක්ෂිත බදු ප්රමාණ  ුරන් වනණ කින් වැඩි 
ශවලා තිශබනවා. මම මීට වැඩි  කාල  ගන්ශන් නැහැ, ගු 
නිශ ෝජය කථානා කුරමනි. ශම් යණ්ඩුශේ ගත ූ අුණුදු ුරන 

ුරළ මුදල් තමතිවුන් ශදශදශනක් කටයුුර කළා. රාජය ප්රතිපත්ති 
ගණනාවක් ්රි ාත්මක ශවනවා. විවි  අමාතයාං   ටශත් ඒවා 
්රි ාත්මක ශවමින් තිශබනවා. එක පැත්තකින් ශම් රශග 

යර්ථික  කඩා වැශටමින් තිශබනවා. ඒ වාශේම අශනක් 
පැත්ශතන් දූෂණශ න් ඉහළ ින  රටක් බවට ශම් රට පත් ශවලා 
තිශබනවා.  අශේ රට දූෂණශ න් ඉහළටම ින   රටක් බවට පත් 

ශවලා තිශබනවා කි ලා ශප ලිසප්තිුරමාත් කි ා තිශබනවා, අපි 
දැක්කා.  මහ බැංකු වංචාාව තුරු  ිය ුම දූෂණ වංචාා ශවනුශවන් 
ශම් ිය ුමශදනාම වග කි න්න ඕනෑ. ඒ ශවනුශවන් අශේ 

යණ්ඩුවක් ුරළ අපි ගන්න පුු වන් ඉහළම ්රි ා මාර්ග ගන්නවා  
කි න එකත් මතක් කරමින්,  ඔබුරමාට ස්ුරතිවන්ත ශවමින් මා 
නිහඬ ශවනවා. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබ ශහ ම සු්රතියි.  

මීළෙට, ගු අනුර ියඩ්නි ජ රත්න මන්ත්රීුරමා.  ඔබුරමාට 
විනාඩි 4ක කාල ක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 8.05] 
 

ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ඔබුරමා නිශ ෝජය 
කථානා කුරමා හැටි ට අද පළමු වතාවට ශම් ගු සභාවට 

තවිල්ලා මූලාසන  ශමශහ වන ශම් අවසථ්ාශේ දී මා  
පළමුශවන්ම ඔබුරමාට ු බ පතනවා.  ු රාබදු යඥාපනත  ටශත් 
නිශේදන කිහිප ක් පිළිබඳවයි අද දින විවාද කරන්ශන්.  ු රාබදු 

ගැන කථා කරනශක ට  නීති විශරෝධී මත්පැන් ගැනත් කථා 
කරන්නට ඕනෑ. ශම කද, අද වන විට නීති විශරෝධී මත්පැන් 
නිෂප්ාදන  වැඩි ශවමින් පවතිනවා. ගු මුදල් තමතිුරමාත් 

දන්නවා, අපි අවස්ථා ර්ප කදීම ශම් ගැන කථා කර තිශබන බව. 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

අශේ කණ්ඩා ම් රැසව්ීම්වල පවා අශේ ප්රශද් ශේ නීති විශරෝධී 
මත්පැන් නිෂප්ාදන  වැඩිවීම ගැන අපි කථා කරලා තිශබනවා.  
පු ින  කාලශේ ලංකාශේ මශහේස්ත්රාත් අධිකරණ ුරනක ියදු ූ අඩු 

පාඩුකම් නිසා අශේ රශග නීති විශරෝධී මත්පැන් වැඩි ුණණා. 
විශ ේෂශ න්ම ශප ශල න්නුව දිස්ත්රික්කශේ හිඟුරක්ශග ඩ 
මශහස්ත්රාත් අධිකරණ ට අ ත් ශප ලිස් බල ප්රශද්  5ක නීති 

විශරෝධී මත්පැන් වැඩිවීමක් ියද්  ුණණා. ඒකට ශහේුරව තමයි, 
ශප ීසිය  විියන් අත් අඩංවනවට ගන්නා ලද නීති විශරෝධී මත්පැන් 
සම්බන් ශ න්  මශහස්ත්රාත් අධිකරණ ට ඉදිරිපත් කරන ලද නඩු 

කිහිප ක් නඩු ප්රතික්ශෂේප වීම. නීති විශරෝධී මත්පැන් අත් 
අඩංවනවට ගැනීශම් වගර්ම පැවරී තිශබන්ශන් ු රාබදු 
ශදපාර්තශම්න්ුරවටයි. හැබැයි, ු රාබදු ශදපාර්තශම්න්ුරශවන් ශම් 

කටයුත්ත නිිය ාකාරව ියද්  කශළේ නැහැ. ඒ සම්බන් ශ න් අපි 
ශස  ා බලනශක ට දැනගන්නට ලැබුණු ශද ක් තමයි, වැටීසම් 
කිරීමට ප්රමාණවත් තරම් සම්පත් හා නිල ාරින් ු රාබදු 
ශදපාර්තශම්න්ුරශේ ශන මැති බව. ශප ශල න්නුව වශේ 

දිස්ත්රික්ක ක් ගත්තාම, එම දිස්ත්රික්කශේ ියටින ු රාබදු නිල ාරින් 
ප්රමාණ  හා සම්පත් ප්රමාණ  ඉතාමත්ම අඩුයි. එ  
ශහේුරශක ටශගන අශේ ගම්බද ප්රශද් වල ශහ ර මත්පැන්  

නිෂප්ාදන  වැඩි ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසාම එම ප්රශද් වල 
දුේපත්කමත් වැඩි ශවලා තිශබනවා. මම අද විශ ේෂශ න්ම ශම් 
ගැන කථා කරන්ශන් අපි ගම්බද පළාත්වල ියටින මන්ත්රීවු 

හැටි ට ශම් ප්ර න්  අපට ශහ ය න් දැශනන නිසායි. ශහ ර මත්පැන් 
නිසා දුේපත්කම වැඩි ශවනවා; අපරා  වැඩි ශවනවා. ශම කද, 
නීතයනුූලල මත්පැන්වලට වැඩි  නීති විශරෝධී මත්පැන්වලට 

ජනතාව ශ  මු ශවනවා වැඩියි. ගු තමතිුරමනි, ු රාබදු 
ශදපාර්තශම්න්ුරව ඔබුරමා  ටශත් පවතින නිසා ශම්වා 
නැවැත්වීමට අව ය කටයුුර ශ  දන්න කි ලා මම විශ ේෂශ න්ම 

ඔබුරමාශගන් ඉල්ලා ියටිනවා. 

ඊළෙට, ශප ීසියශේත් ප්ර න් තිශබනවා. ඒ ප්රශද් ශේ සමහර 
ශප ලිස් නිල ාරින් සම්බන්  ශවලා ශම් කටයුත්ත කරනවා; ඒ 
සඳහා ශප ලිස් නිල ාරින් උදේ කරන අවසථ්ාත් තිශබනවා.  

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගු මන්ත්රීුරමනි, ඔබුරමාට නි මිත කාල  අවසානයි. 
 
ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ඒ වාශේ ශද්වල් විශ ේෂශ න් ියද්  ශවනවා. එම නිසා ශම් 
ගැන අව ාන  ශ  මු කරන්න කි ා මම ඉල්ලා ියටිනවා.  

ශ හාන්  ශසේමියංහ මන්ත්රීුරමා එුරමාශේ කථාශේදී ගු මංගල 
සමරවීර තමතිුරමා ගැනත්, හිටපු ජනාධිපතිුරමා ගැනත් කිේවා.  
හිටපු ජනාධිපතිුරමා මංගල සමරවීර තමතිුරමා සමෙ විවාද කට 

එන්ශන් නැති ුම. හැබැයි, මංගල සමරවීර තමතිුරමාත්, හිටපු 
ජනාධිපතිුරමාත් අහසයි ශප ශළ වයි වාශේ කි ා අපි දන්නවා. 
එුරමා කිේව ඒ කාරණ  හරි. ශම කද හිටපු ජනාධිපතිුරමා තරම් ශහ රකම් 
කරලා නම කැත කර ගත් රාජය නා කශ ක් ඉතිහාසශේ ශම් රශග පහළ ශවලා නැහැ. 

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

[Expunged on the order of the Chair.] 

හැබැයි, මංගල සමරවීර තමතිුරමා, තමතිවරශ ක් හැටි ට 
එුරමාශේ ර්ර්ති නාම  යරක්ෂා කරශගන කටයුුර කරන බව අපි 
දන්නවා.   

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Nanayakkara, what is your point of Order? 

 
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, සථ්ාවර නිශ ෝග අනුව 

කිියම ශකනකුට ශම් ගු සභාශේ ගු මන්ත්රීවර කුශේ චාරිත ට 
කැලලක් වන යකාර ට කථා කරන්න බැහැ. එශසේ නම් ඒ සඳහා 
ශ ෝජනාවක් ශගන ය යුුරයි. එශහම නැතිව, ශමශසේ සඳහන් 

කිරීම ස්ථාවර නිශ ෝගවලට පටහැනියි. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගු මන්ත්රීුරමනි, ඒ කාරණ  දිිනන් දිගටම ියදු ුණණා. අපි ඒ 

ගැන කටයුුර කරන්නම්.  

ගු අනුර ියඩ්නි ජ රත්න මන්ත්රීුරමනි, දැන් ඔබුරමා කථා 

කරන්න.  

 
ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ශහ රාට "ශහ රා" 

 

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

[Expunged on the order of the Chair.] 

කි න්ශන් නැතිව ශම කක්ද කි න්ශන්, ගු නිශ ෝජය 
කථානා කුරමනි? [බා ා කිරීම්] 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගු අනුර ියඩ්නි ජ රත්න මන්ත්රීුරමනි, දැන් ඔබුරමාශේ 

කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ශහ රාට "ශහ රා" 
 

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

[Expunged on the order of the Chair.] 

කි ා තමයි කි න්ශන්.  මහින්ද රාජපක්ෂ ශහ රා, 
 

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

[Expunged on the order of the Chair.] 

මංගල සමරවීර තමතිුරමා ශහ ශරක් ශන ශවයි කි න එක මුු  
රටම දන්නවා. 

249 250 

[ගු අනුර ියඩ්නි ජ රත්න මහතා] 
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ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු අනුර ියඩ්නි ජ රත්න මන්ත්රීුරමනි, කුණාකර 
ඔබුරමාශේ කථාව අවසන් කරන්න.  

 

ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ඒ නිසා ඒ ශදන්නා සම කරන්න බැහැ. 
 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
තමුන්නාන්ශසේ ශම් සභාශේ කථා කිරීශම් අයිති  නැති කර 

ගන්නවා.  
 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු ජ න්ත සමරවීර මන්ත්රීුරමා. - [සභා ගර්භ  ුරළ නැත.] 

ගු සන්දිත් සමරියංහ මන්ත්රීුරමා. ඔබුරමාට විනාඩි 4ක 
කාල ක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 8.09] 
 

ගු ්්දදිත් ්ෙරසිංහස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு சந்தித் சைரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ඔබුරමාට නිශ ෝජය 

කථානා ක ුරර  ලැබීම පිළිබඳව ප්රථමශ න්ම මශේ ු බ පැුරම් 
පිරිනමනවා. මට ශම් අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳවත් ඔබුරමාට 
ස්ුරතිවන්ත ශවනවා.  

අද දින ඉදිරිපත් කර තිශබන ු රාබදු යඥාපනත  ටශත් 
නිශේදන සම්බන් ශ න් කථා කරනශක ට අපිට පු ින  
වකවානුව ගැන; පු ින  රජශේ ්රි ාදාම න් ගැන ශප ඩ්ඩක් කථා 

කරන්න ශවනවා. ඒ මන්ද? එදා මත්පැන් විකුණපු යකාර ත්, 
අවන්හල් පවත්වාශගන ින  යකාර ත් අපි දැක්කා. එදා 
ශද් පාලනඥ න්ශේ ගැත්තන් ශම නවාද කශළේ? කිියම 

බලපත්ර ක් නැතිව, ශන ශ ක් ප්රශද් වල අවන්හල් පවත්වාශගන 
ින ා; සෑම තැනම මත්පැන් අශළවි කළා. ඒ ප්ර න්  නිසා තමයි 
මිරිස්ස වැනි ප්රශද් වල අක්රමිකතා ියදු ුණශණ්. එම නිසා ශමවැනි 
නි ාමන, අණ පනත් ශම් කර්තවයශේදී ඉතා වැදගත් ශවනවා. 

ු රාබදු යඥාපනත ඉතා වැදගත් කි ා අපි කි න්ශන්, මත්පැන් 
භාවිත ශවන්ශන් ශක ශහ මද, මත්පැන් භාවිතශ න් ජනතාවට 
හානි ක් ශවනවාද කි ා ඒ ුරළින් දැන ගැනීමට හැකි වන නිසායි.   

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, අද අශේ රශග වි ාල 
ප්ර න් ක් තිශබනවා. අනවසරශ න් මත්පැන් විකුණන ස්ථාන 
වි ාල සංඛයාවක් අද අශේ රශග තිශබනවා; ඒවා රට පුරාම 

තිශබනවා. ශම් නිසා රට ුරළ වි ාල සමාජයී  ප්ර ්න ක්  
තතිශවලා තිශබනවා. ශම් සමාජ ප්ර න්  නිසා අද ශගවල්වල; 
පුණල්වල වි ාල විනා  ක් ියදුවී තිශබන යකාර  අපි දකිනවා. 

මත්පැන් භාවිත  ශසෞඛය ට අහිතකරයි කි ා අපි දන්නවා. 
හැබැයි, සාමානය ජනතාවට පාන  කළ හැකි මත්පැන්වල මිල 
වි ාල ගණනකින් ඉහළ ිනහින් තිශබනවා. එම නිසා ඒ අහිංසක 

ජනතාව; මත්පැන් භාවිත කරන ඒ පුද්ගල න් කුීස වැඩක් ශහෝ 
කරලා ශකළින්ම අර ශහ ශරන් මත්පැන් විකුණන තැන්වලට 
ිනහින් කිියේපු වැනි ශද්වල් පාවිච්චි කරන නිසා ශසෞඛයම  
ව ශ න් වි ාල ප්ර න් කුත් තති ශවලා තිශබනවා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශම් කුණු නිසා අහිංසක 

ජනතාවට  යර්ථිකම  ගැටුම ගණනාවකටත් මුහුණ ශදන්න ියදු වී 
තිශබනවා.   

ශම කද, මත්පැන් නීතිම  ව ශ න් තැන් තැන්වල ු ලභව 
නැති නිසා, බලපත්ර නැති අනික් තැන්වලින් ගන්නශක ට වි ාල 

මුදලක් ශගවන්න ශවලා තිශබනවා. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, ඔබුරමාට තව විනාඩි ක කාල ක් 
තිශබනවා. 

 
ගු ්්දදිත් ්ෙරසිංහස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு சந்தித் சைரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ශහ ඳයි, ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි.  

 අශේ රශග සංචාාරක වයාපාර ට ශම් නීතිරීති බලපාන්ශන් 
ශක ශහ මද කි ා අපි බලමු. අුණුදු ගණනාවකට ශපර ියටම ශ්රී 
ලංකාශේ සංචාාරක කලාප බිහි කර තිශබන බව අපි දන්නවා. ඒ 
සංචාාරක කලාප ුරළ ශම් මත්පැන් භාවිතශේ සහ විකිණීශම් 

ක්රමශේද ලිහිල් කළ යුුර  කි ා මම හිතනවා. ශම කද, 
සංචාාරක න් ශම් රටට තවිත් සංචාාර  කරනශක ට, ඒ තැන්වල 
ඒවා ු ලභව පාවිච්චි කරන්න පුු වන් නම්, ඒක එම වයාපාර ට 

වැදගත් ශවයි කි ා මම හිතනවා. හැබැයි, එ  කළ යුත්ශත් 
නි ාමන එක්කයි; නීති ත් එක්කයි.  

ඊළෙට, අපි දන්නවා අද වනවිට කාන්තාවන් වි ාල 

ප්රමාණ ක් සංචාාරක කර්මාන්ත ට අනුයුක්තව -විශ ේෂශ න්ම 
ශහෝටල් වයාපාරශේ- රැකි ාවල නිරත වන බව. ඔුණන් තු පශහේ 
ශහෝටල්වල පවා රැකි ාවල නිරත ශවන්න පුු වන්. අද වනවිට ඒ 

අ ශේ රැකි ාවට ප්ර ්න ක් තතිශවලා තිශබනවා. ශම කද, පනත 
අනුව කාන්තාවන්ට මත්පැන් අශළවි කරන්න බැහැ. ඒ නිසා 
එවැනි තැන්වල නීතයනුූලලව වැඩ කරන කාන්තාවන්ට ඒ කාර්  
භාර  කිරීම සඳහා එම ක්රමශේදශේ  ම්කිිය ලිහිල් කිරීමක් වි  

යුුරයි කි න එක ශම් ශේලාශේ මම ප්රකා  කරනවා, ගු 
නිශ ෝජය කථානා කුරමනි. නැත්නම් කාන්තා පක්ෂ ට එ  
ඉතාම අසා ාරණ ක් ශවනවා. රැකි ාවක් කරන්න බැරි 

තත්ත්ව කට අද ඔුණන් පත් ශවලා තිශබනවා. ගු මුදල් 
අමාතයුරමා ඒ සඳහා අව ය ්රි ාවලි  සකස් කරයි කි ා අපි 
හිතනවා. ශම කද, රටක් ඉදිරි ට  නශක ට දියුණුව ශවනුශවන් 

 ම්  ම් ශද්වල්වල ශවනස්කම් ියදුවි  යුුරයි. අපි ිය ුමශදනාම 
සෑම විටම සමාජ සා ාරණ  ගැන කථා කරනවා. එපමණක් 
ශන ශවයි, සමානාත්මතාව ගැනත් අපි කථා කරනවා. කාන්තාවන් 

ශේවා, එශහම නැත්නම් පුුෂ න් ශේවා, යගමික ව ශ න් ශහෝ 
සමාජයී  ව ශ න් ඒ ිය ුමශදනාටම සා ාරණ ක් ශවන්න 
ඕනෑ  කි න එක ගැනයි අපි ිය ුමශදනාම කථා කරන්ශන්. 

රැකි ාවක් කරනශක ටත්, ඒ සමාජ සා ාරණ  ඒ අයුරින්ම ඉෂ්ට 
වි  යුුරයි. ඒ කාරණ  සඳහන් කරමින්, මට  කථා කරන්න කාල  
ලබාදීම ගැන තමුන්නාන්ශසේටත් සු්රතිවන්ත ශවමින්, මශේ 
කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 මීළෙට, ගු (නවදය) කවින්ද ශහේෂාන් ජ වර් න 
මන්ත්රීුරමා. ඔබුරමාට විනාඩි 5ක කාල ක්  තිශබනවා. 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

[අ.භා. 8.84] 
 

ගු  (වවාය  කවි්දා වහසේෂා්ද ජයවර්ධාන ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) கவிந்த மஹஷொன் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි,  නව තනුරරට පත් ූ 
ඔබුරමාට ප්රථමශ න්ම මා ු බ පතනවා. මම හිතන විධි ට 
ු දුස්සාට ු දුු  තැන ලැබී තිශබනවා.  

ගු නි ශ ෝජය කථානා කුරමනි, අශේ ගු මංගල සමරවීර 
මුදල් තමතිුරමා ශම් රට ශවනුශවන් දැවැන්ත ශසේව ක් ඉටු 
කරනවා. නමුත් මීට ප්රථමශ න් කථා කළ ඒකාබද්  විපක්ෂශේ 
ියටින සහෘද මන්ත්රීවුන්ට එදා තිබුණු ශද් පාලන ක්රමශේද  අද 

අමතක ශවලා තිශබනවා. එදා ඔුණන්ශේ හිනතෂීන්ට, ශද් පාලන 
ශහංචායි ලාට, හිත මිත්රාදීන්ට, ඥාතීන්ට බාර් ලයිසන් දුන්නා; 
එතශනෝල් ශගශනන්න ලයිසන් දුන්නා. ඒ හරහා  ශම් රටට 

දැවැන්ත එතශනෝල් කන්දරාවක් ගලාශගන යවා. ඒ කාලශේ නීති 
විශරෝධී මාර්ගශ න් එතශනෝල් ශගනාවා, ගු නිශ ෝජය 
කථානා කුරමනි. ඒවාශ න් ශම් රශග ු වඳ විලුණන් හදනවා, 

එශසේ හදන ු වඳ විලුණන් අපන න  කරනවා  කි ා තවත් 
මාර්ග ක් හදා ගත්තා. හැබැයි, එශසේ ශගනා එතශනෝල්වලින් 
කශළේ ු වඳ විලුණන් හදපු එක ශන ශවයි. ු වඳ විලුණන් හදන 

මුවාශවන් අරක්කු නිෂප්ාදන  කළා. ශම් රටට ලැශබන්න තිබුණු 
ශකෝටි ගණනාවක, බිලි න ගණනාවක යදා මක් ඒ නිසා නැති 
ුණණා, ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි. නමුත් අද වනවිට ශම් 

තත්ත්ව  ශවනස් ශවලා තිශබනවා. අද වනවිට යණ්ඩුව 
එතශනෝල් ශගන්වීම තමන් අතට අරශගන නිිය ක්රමශේද කට, 
නිිය පටිපාටි කට අනුව එ  ්රි ාත්මක කරනවා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, අද අපි ශප ීසිය ට බලපෑම් 

කරන්ශන් නැහැ. නමුත් එදා ියටි ශද් පාලනඥශ ෝ තමන්ට ඕනෑ 
යකාර ට ශප ීසියශේ නිල ාරින් බ  කරශගන, කියේපු සහ නීති 
විශරෝධි අනික් මත්පැන් අශළවි කිරීමටත්, ඒවා නිෂප්ාදන  

කිරීමටත් පරිසර ක් නිර්මාණ  කරශගන තිබුණා. අද ශම්  හ 
පාලන යණ්ඩුව ුරළ එවැනි ශද්වල් ියද්  වන්ශන් නැහැ. නිවාඩු 
දිනවල මත්පැන් අශළවි කිරීම සම්බන් වත් අශේ ගු මුදල් 

තමතිුරමා  ම්කිිය උත්සාහ ක් දැුවා. ඒ සම්බන් ශ න් ශම් රට 
ුරළ කතිකාවක් පවා තති ුණණා. නමුත් නිවාඩු දින ක් කි ලා ශම් 
රශග මිනිු න් අරක්කු ශබ න එශක් අඩුවක් ශවන බවක් අපි 

දකින්ශන් නැහැ, ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි. ශහට දිනශේ 
බාර් වහලා නම්, අද දිනශේ අරක්කු ගන්න මිනිු න් ශපෝලිශම් 
ඉන්නා යකාර  අපි දකිනවා. ඒ වාශේම නීති විශරෝධි විධි ට 
විකුණන කියේපුවල මිල ඉහළ  න යකාර ත්, ඒවාට පවතින 

ඉල්ුමම වැඩි වන යකාර ත් අපි දකිනවා. 

ඒත් එක්කම ශම් රටට දැවැන්ත ප්ර න් ක් තතිශවලා 
තිශබනවා.  ඒක ඉතිහාසශේ ඉඳන් තිබුණා. ඒ තමයි මත් ද්රවය, මත් 

උවදුර. ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශම් වනශක ට ශම් රටට 
අුමත් මත් ද්රවය ක් හඳුන්වා දීලා තිශබනවා. ඒක තනිකර 
chemical එකක්. ඒක තමයි "අයිස්"කි ලා හඳුන්වන්ශන්. ශම්ක 

ඉන්දි ාශවන් එනවා, මන්නාරම ප්රශද් ශ න් එනවා කි ලා අපට 
ශප ීසියශේ නිල ාරින් කි ලා තිශබනවා. ඒ වාශේම ලංකාව 
ුරළත් ශම  නිෂප්ාදන  කරන්නට පුු වන් කි න කාරණ  අපට 

අහන්න, දකින්න ලැශබනවා. ශම්ක  ම්කිිය යකාරශේ 
methamphetamine  වාශේ ඉතාමත් භ ානක මත් ද්රවය ක් කි ා 
තමයි අපට දැන ගන්න ලැශබන්ශන්. නමුත්  ගු නිශ ෝජය 

කථානා කුරමනි, මට යරංචි ශවච්චා විධි ට ශම  මත් ද්රවය ක් 
හැටි ට හඳුන්වන්න නීති අද ලංකාශේ සම්පාදන  කරලා නැහැ. 
අද ශම  ශල කු ප්ර න් ක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. අශේ රශග 

ියටින අහිංසක තුණ තුණිශ ෝ අද ශම් මත් ද්රවය ට තබ්බැහි 

ශවමින් පවතිනවා. එපමණක් ශන ශවයි. අද පාසල්  න දුශවෝ 
ශපති කි යි එශහම නැත්නම් ශවනත් කුඩු ජාති කි යි. ඔුණන් 
ශම්වාට තබ්බැහි ශවමින් පවතිනවා. යණ්ඩුවක් හැටි ට, 
ශද් පාලනඥ න් හැටි ට  ශම් ගැන අශේ අව ාන  මීට වඩා 

ශ  මු කරන්නට ඕනෑ කි න කාරණ  මම ශම් අවසථ්ාශේදී 
මතක් කර ශදනවා. ඒ වාශේම ඔබුරමා දන්නවා, ශම් වනශක ට 
හැම තැනම නීතිවිශරෝධී ගංජා -ඉන්දි ාශවන් ශගශනන ගංජා- 

අල්ලන බව. නමුත් ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, තශමරිකාව 
වාශේ රටවල් ගත්තාම, ඒ වාශේම ඈම්ස්ටර්ඩෑම් ගත්තාම අද 
"medical marijuana" කි න එක නීතිගත කරලා තිශබනවා. අද  

cancer patientsලාට ඒ කි න්ශන් පිළිකා ශරෝගීන්ට ශේදනා 
නා ක ක් හැටි ට ශම  ප්රමිතිගතව ලබාදීමට කටයුුර කරනවා. 
අපට පුු වන් නම් අශේ ශරෝගීන්ට වාශේම පිටරටට අපන න  

කරන්න වැඩපිළිශවළ ්රි ාත්මක කිරීම ඉතාම වැදගත් කි න එක 
මම ශම් අවසථ්ාශේදී ශම් ගු සභාවට මතක් කර ශදනවා. 
ශම කද, තශමරිකාව අද ශම් පිළිබඳව දැවැන්ත විධි ට research 
කරලා ශම් ගැන ශහ  ලා බලලා කටයුුර කරනවා. මශේ මිත්ර 

අනුරා පුර දිසත්්රික් පාර්ලිශම්න්ුර මන්ත්රී ගු ශ හාන් ශසේමියංහ 
මන්ත්රීුරමා කිේවා, "අශේ මුදල් තමතිුරමායි හිටපු ජනාධිපතිුරමායි 
අහසට ශප ශළ ව වාශගයි." කි ලා. අහසට ශප ශළ ව වාශේ 

තමයි. ශහ රකම් කරපු, වංචාා කරපු, කේපම් ගත්ුර, ජඩ වැඩ කරපු 
අ ශේ files  හංොශගන අශේ මුදල් තමතිුරමා ඒ අ ව යරක්ෂා 
කශළේ නැහැ. අශේ මුදල් තමතිුරමා ශම් රශග සංවර් න ට, 

පැවැත්මට අව ය කරන වැඩ පිළිශවළ ්රි ාත්මක කරනවා. ඒ 
නිසා ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, අහසට ශප ශළ ව වාශගයි 
කි න එක ඉතාමත් පැහැදිලියි. 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි,  මට ශම් කාල  ලබාදීම 
පිළිබඳව මම ඔබුරමාට ස්ුරතිවන්ත ශවනවා. ඒ වාශේම නැවත 
වතාවක් ඔබුරමාට මම ු බ පතනවා ඔ  ප්ර ාන පුටුශේ ඉඳශගන 

ශම් පාර්ලිශම්න්ුරව හු ුවන්න ඔබුරමාට  ක්ති  න ර්  
ලැශබ්වා! කි ලා. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබ ශහ ම ස්ුරතියි. Hon. Velu Kumar please. You have 
five minutes.  

 
[අ.භා. 8.20] 

 

ගු වේලු කුොර් ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு மவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මුලින්ම මම ඔබුරමාට ු බ 
පතනවා, ඔබුරමාට ශම් කාර්   කරන්නට න ර්  ලැශබ්වා! 
කි ා.  

ைதுவொிக் கட்டமளச் சட்டத்தின்கீழொன அறிவித்தல்கள் 

ததொடர்பொன இந்த விவொதத்திமல உமரயொற்றுவதற்குச் 

சந்தர்ப்பம் தந்தமைக்கு உங்களுக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்மறன். ைதுவொி அறவீடு ததொடர்பொன 

அறவீட்டுத்ததொமக ைொற்றங்கள் குறிப்பொக, கள்மளப் 

மபொத்தலில் அமடப்பதற்குொிய உொிைம் அமதமபொல ததன்மன, 

பமன ைரங்களிலிருந்து கள்ளுத் தயொொிப்பதற்கொன அறவீடு 

ததொடர்பொன ைொற்றங்கள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. 

எங்களுமடய நொட்டினது மதசிய வளங்கமளக் தகொண்டு 

தயொரொகின்ற ைதுசொரங்களில் ஒன்றொகத் ததன்மன, பமன 

சொர்ந்த கள்ளு கொைப்படுகின்றது.  
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இந்த நொட்டிமல கடந்த கொலத்தில் இடம்தபற்ற சமூக, 

கலொசொர சீரழிவுகளின் பின்னைியில் ைதுபொனப் பொவமன 

பிரதொன இடத்மத வகித்திருக்கின்றது. நொன் குறிப்பொக ஒரு 

விடயத்மதக் குறிப்பிடமவண்டும். அதொவது நொன் 

பிரதிநிதித்துவம் தசய்கின்ற ைமலயகசுு் சமூகத்மதப் 

தபொறுத்தவமரயிமல, அவர்களின் தமலமை நகரொன 

நுவதரலியொ, அமதமபொன்று பதுமள, கண்டி ஆகிய ைத்திய 

ைொகொைப் பிரமதசங்களில், குறிப்பொகத் மதொட்டப் பகுதிகளில் 

ைதுபொனப் பொவமனயொனது ைிக அதிக ைட்டத்தில் இருப்பமதக் 

கடந்த கொல புள்ளிவிபரங்கள் எடுத்துக் கொட்டுகின்றன.  1980 

களிலிருந்து 1990 - 2000 வமரயொன 10 - 20 வருட 

கொலப்பகுதியிமலதொன்  மதொட்டப்புறங்களிமல இந்த ைதுபொனச் 

சொமலகள் முமளத்திருக்கின்றன. குறிப்பொக, மதொட்டங்கமள 

மையப்படுத்திச் சொரொய விற்பமனக் கமடகளும் பியர் 

விற்பமனக் கமடகளும் கள்ளுத் தவறமைகளும் என பல 

ைதுபொனசொமலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.  

1980-1990 கொலப்பகுதிகளில் இருந்த அரசியல் 

தமலவர்களும் பொரொளுைன்றத்தில் அங்கத்துவம் வகித்த 

பிரதிநிதிகளும் இதன் பின்னைியில் இருந்திருக்கிறொர்கள். 

அந்தக் கொலப் பகுதியில்  பொரொளுைன்ற உறுப்பினருக்குத் 

தவறமைகமள அல்லது ைதுபொனசொமலகமளத் திறப்பதற் 

குொிய அனுைதிப்பத்திரங்கள் தபற்றுக் தகொடுக்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. அந்தப் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வியொபொொிகள் 

இந்தத் மதொட்ட ைக்கமள இலக்கு மவத்து இத்தமகய 

ைதுபொனசொமலகமளத் திறந்திருக்கிறொர்கள். ஆகமவ, 

சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தொங்கமள இதற்குக் கொரைைொக 

இருந்துவிட்டு, தூண்டுதலொக இருந்துவிட்டு, இன்று அந்த 

ைக்கமளப் பொர்த்துக் மகநீட்டி, அங்மக ைதுப்பொவமன 

அதிகொித்துள்ளதொகச் தசொல்கின்றொர்கள். ஆனொல், குறித்த 

தசயற்பொட்மட மைற்தகொண்டவர்கள்தொம் அதற்குப் தபொறுப்புக் 

கூற மவண்டும்; அவர்கள்தொன் அது குறித்து 

தவட்கப்படமவண்டும் என்பமத நொன் இந்த இடத்திமல 

பதிவுதசய்ய விரும்புகின்மறன். 

ஏமனய பகுதிகமளப்மபொல் கமட வீதிகமளொ அல்லது 

ைக்கள் நடைொட்டமைொ இல்லொத இந்தத் மதொட்டங்களுக்குச் 

தசல்கின்ற பொமதகளின் ஆரம்பப் பகுதியிமலமய 

ைதுபொனசொமலகள் அதொவது சொரொயக் கமடகள், பியர் 

கமடகள், கள்ளுத்தவறமைகள் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

ஆனொல், அங்கு பொடசொமல தசல்கின்ற பிள்மளகள் தைக்கொன 

ஓர் எழுதுகருவிமய - மபனொ, தபன்சிமல வொங்குவதற்கொன 

ஒரு கமடயில்மல; அவசரைொக ைருந்துப்தபொருமள 

வொங்குவதற்கொன ஒரு கமடயில்மல. அவசரைொக 

ைருந்ததடுப்பதற்கொன ஒரு dispensary இல்மல. ஆனொல், 

அங்கு சொரொயக் கமடகள் தொனொக முமளத்திருக்கின்றன. அங்கு 

ைக்கள் விடியற்கொமலயில் வருகின்றமபொது சொி, ைொமலயிமல 

மவமலமயவிட்டுச் தசல்லுகின்றமபொதும் சொி ைற்றும் 

ைொைவர்கள் பொடசொமலக்குப் மபொய் வருகின்றமபொது சொி, 

ஒவ்தவொரு நொளும் இவ்வொறொன கமடகமளத் தொண்டிச் தசல்ல 

மவண்டியிருக்கின்றது. இவ்வொறொன மதொட்டங்கள்தொன் அங்கு 

அதிகம் கொைப்படுகின்றன. ஆகமவ, தகௌரவ அமைச்சர் 

அவர்கள் மதொட்டப்பகுதியில் இருக்கின்ற ைதுபொன விற்பமன 

நிமலயங்களின் அமைவிடங்கள் ததொடர்பில் கவனம் எடுத்து 

நடவடிக்மக எடுக்கமவண்டுதைன்று மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

அமதமபொல, ைமலயகப் பிரமதசம் அதிகளவு 

கள்ளுப்பொவமன இடம்தபறுகின்ற இடைொகவும் இருக் 

கின்றது. கடந்த அரசொங்கைொனது ததன்மன ைரத்திலிருந்து 

தபறுகின்ற அந்தத் மதசிய உற்பத்திமய பல்மவறு இரசொயனப் 

பதொர்த்தங்கமளக் தகொண்டு தயொொிக்கின்ற தசயற்மக 

உற்பத்தியொக ைொற்றிவிட்டது.  இந்த நிமலயிமல இதமன 

அதிகைொகப் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்தப் பகுதியிமல 

இருக்கின்ற ைக்கள் பல்மவறு பொதிப்புக்களுக்கு 

உள்ளொகியிருக்கின்றொர்கள். இதமன நன்னிமலப்படுத் 

துவதற்கொக கடந்த கொலத்தில் அமைச்சர் அவர்கள் 

முன்தைொழிந்திருப்பது ததொடர்பில் நொன் அவருக்கு நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக் தகொள்கின்மறன். இதனது உற்பத்தி நியைம் 

ததொடர்பொக - தரம் ததொடர்பொக ஆக்கபூர்வைொன வமகயிமல 

அமைச்சர் அவர்கள் ததொடர்ந்தும் கவனம் தசலுத்த மவண்டும்.   

இன்று சொரொயம் மபொன்ற உற்பத்திகளது வொி அறவீடு, 

எண்ைிக்மக ததொடர்பொக இருக்கின்ற நிமலமை, கள் 

உற்பத்தியில் கொைப்படவில்மல. அதொவது அதனது பதிவுகள், 

எண்ைிக்மககள் ததொடர்பில் கவனம் தசலுத்தப்படுவதில்மல. 

அதன் ஒரு சிறு அளவுக்கு ைட்டுமை வொி தசலுத்தப்படுகின்றது. 

எஞ்சியமவ வொியற்றமவயொகக் கமடகளில் 

விற்பமனயொகின்றன என்பமதயும் இந்த இடத்தில் 

ததொியப்படுத்தி, அது ததொடர்பிலும் அமைச்சர் அவர்கள்  

கவனம் தசலுத்த மவண்டும் என்று மகட்டு, ைமலயகச் 

சமூகத்தினுமடய விடிவுக்கொக, ைொற்றத்திற்கொக இந்த 

ைதுபொனசொமலகளினது தசயற்பொடு ததொடர்பில் கடுமையொன 

நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டும் என்று மகட்டு, 

விமடதபறுகின்மறன்.  நன்றி.     
 

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 
ගු ලක්ෂපේද ිරරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance and Mass 

Media, I move, 
  

"That the Notifications made by the Minister of Finance and Mass 
Media, under Sections 2 and 22 of the Excise Ordinance (Chapter 
52) regarding on Excise duty and published in the Gazette 
Extraordinary No. 2055/9 of 23rd January 2018, which were 
presented on 22.05.2018, be approved. 

 (Excise Notifications Nos. 05/2018 and 06/2018) 

(Cabinet approval signified.)"  
 

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

III 
 

ගු ලක්ෂපේද ිරරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance and Mass 

Media, I move,  
  

"That the Notification made by the Minister of Finance and Mass 
Media, under Sections 2, 12, 22 and 25 read with Section 32 of the 
Excise Ordinance (Chapter 52) regarding on Excise duty and 
published in the Gazette Extraordinary No. 2059/32 of 21st 
February, 2018, which was presented on 22.05.2018, be approved. 

(Excise Notification No. 07/2018) 

(Cabinet approval signified.)" 
 

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

කල්තැබීෙ 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු ලක්ෂපේද ිරරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon. Lakshman Kiriella) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, "පාර්ලිශම්න්ුරව දැන් කල් 
තැබි  යුුර "යි මා ශ ෝජනා කරනවා. 

 
ප්රශ්පනය ්භාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ ශ ෝජනාව, ගු අනුර 
දිසානා ක මහතා.  

ඊට ශපර, ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමා මූලාසන ට 
පැමිශණනවා තති. 

 

අනුරුව ගු නිවයෝජය කථානායකුරො මූලා්නවය්ද ඉවත් 
වූවය්ද  නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරො ගගු ව්ල්වම් 
අවඩක්කලනාා්ද ෙහසතා  මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் 

அவர்கள் [ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமை 

வகித்தொர்கள். 
 

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

 
 

 

බංවකොවලොත්  මූලය ආයතනවල තැ්දපුර ආපසු 
ලබා ගැනීවම් වැඩ පිළිවව   

திவொலொன நிதி நிறுவனங்களின் மவப்புகமள            

ைீளப்தபறும்  மவமலத்திட்டம்  
ARRANGEMENT TO RECOVER MONEY DEPOSITED IN 

BANKRUPT FINANCIAL INSTITUTIONS 

[අ.භා. 8.27] 
 

ගු අනුර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාශේදී පහත සඳහන් ශ ෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරනවා: 

"මෑත කාීසනව රශග යර්ථිකශේ දැඩි අර්බුදකාරී තත්ත්ව ක් තති 

ශවමින් පවතින අතර, මූලය ක්ශෂේත්ර ට සම්බන්  ය තන ගණනාවක 

කඩා වැටීම මන්න්ද ශමම තත්ත්ව  නිරූපණ  ශවමින් තිශබ්. 

විශ ේෂශ න් 2002 වසශර්දී ප්රමුඛ ඉතිරිකිරීම් සහ සංවර් න බැංකුව 
කඩා වැටීම මෑත කාීසන ශමවැනි ප්ර ාන ය තන න්හි බිඳ වැටීශම් 

යරම්භ  සටහන් කශළේ . 200  වසශර් සක්විති පන්නශේ ූලට මූලය 

ජවාරම් බිඳ වැටීශමන් අනුරුව 2009 වසශර්දී ශගෝල්ඩන් ර් ය නශ න් 

යරම්භ වී ුපි ල් බිලි න 25කට වැඩි තැන්පුර තිබූ ශසලින්ශකෝ සමූහ 

වයාපාර  බිඳ වැටිණි. ශසලින්ශකෝ සමූහ වයාපාර  කඩා වැශටද්දී ඊට 

අ ත් ශසලින්ශකෝ ශ්රීරාම් සමූහ සමාගමට අ ත් සමාගම් හතරක්ද, 

'ෆිනෑන්ස් තන්ඩ් ගැරන්ටි' මූලය සමාගමද අ්රි  තත්ත්ව ට පත් වි . ඒ 

හා සමකාීසනව එන්ෙස්ග ශසකියුරිටිස්, ස්ටෑන්ඩඩ් ශක්රඩිග ෆිනෑන්ස්, ියටි 

ෆිනෑන්ස් ශකෝපශර්ෂන් සහ ශසන්ෙල් ඉන්ශවස්ගමන්ගස් තන්ඩ් ෆිනෑන්ස් 
වැනි සමාගම්ද බිඳ වැටුශණ් ජජු තැන්පත්කුවන් දස දහස් ගණනකට 

තමන්ශේ තැන්පුර අහිමි කරමිනි. 

යසන්නතම ියදුවීම ඊ.ටී.අයි.  ෆිනෑන්ස් ය තනශේ තති වී තිශබන 

අර්බුද යි. පු ින  ජනවාරිශේ ඊ.ටී.අයි. ෆිනෑන්ස් සහ ස්වර්ණමහල් 

ෆිනෑන්ෂි ල් සර්විසස්  න සමාගම් මූලයම  අර්බුද කට ලක්වි . ශමම 

සමාගම් ශදශකහි ුපි ල් බිලි න 36ක මුදලක් තැන්පත් කළ 
තැන්පත්කුවන් 35,300කට ශමම තත්ත්ව  බලපායි.  

ශමම මූලය සමාගම්වල ජජු තැන්පත්කුවන් ශමන්ම ග්රාමී  බැංකු 

වැනි ශවනත් මූලය ය තන විියන් ශමම ය තනවල කරන ලද තැන්පුරද 

පවතින බැවින් ශමම මූලය ය තන න්හි බිඳවැටීම හුදු රශග යර්ථික ට 

ජණාත්මක ශලස බලපෑමට අමතරව ලක්ෂ ගණනක මහ ජනතාවට ජජු 

ශලසම බලපායි. ඔුණන්ශේ තැන්පුර මුදල් යපු  ලබා ගැනීමට ශන හැකි 
වීම ඔුණන්ශේ ජීවිතවලට විවි ාකාරශ න් බලපා තිශබ්. තමන්ශේ මුදල් 

අව ය ශම ශහ ශත් ලබා ගැනීමට ශන හැකි වීම නිසා දිවිනසා ගැනීශම් 

ියට විශ්රාම ු ව  අහිමි වීම, දුවන්ශේ වගර්ම් ඉටු කිරීමට ශන හැකි වීම, 

නදනික ජීවිත  කඩා වැටීම වැනි අසරණ හා දුක්ඛිත තත්ත්ව නට ඔුණහු 

තද වැටී ියටිති. 

අසරණභාව ට පත් ූ ශමම තැන්පත්කුවන්ට ඔුණන්ශේ මුදල් වහා 

යපු  ලබාදීශම් කඩිනම් වැඩ පිළිශවළක් සැකිය  යුුර  ැයිද, මූලය 
අක්රමිකතා වි ාල ශලස ියදු වී තති ශමම මූලය ය තනවල ුපි ල් 

බිලි න ගණනින් අවභාවිත කර තති පාලන අධිකාරින්ට එශරහිව නීති  

දැඩිව ්රි ාත්මක කළ යුුර  ැයිද, එම මුදල් නැවත ඔුණන්ශගන් අ  කර 

ගැනීමට ්රි ා කළ යුුර  ැයිද ශමම සභාවට ශ ෝජනා කර ියටිමි." 

ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, අශේ රශග මහ බැංකුශේ 
ලි ා පදිංචි වී තිශබන මූලය ය තනවල වාශේම මහ බැංකුශේ 
ලි ා පදිංචි ශන ූ මූලය ය තන වි ාල ප්රමාණ ක ශම් රශග මහ 
ජනතාව මුදල් තැන්පත් ශක ට තිශබනවා. පු ින  කාල  
පුරාවටම ශමම ය තන ගණනාවක්ම පවත්වාශගන  ාශම් 

ශන හැකි ාව මුර වීම ශහේුර ශක ට ශගන කඩා වැටීමකට භාජන 
වී තිශබනවා. ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, ශම් 
ශහේුරශවන් 50කට අධික ප්රමාණ ක් ිය දිවි හානි කරශගන 

තිශබනවා. ඒකයි තත්ත්ව . ඒ වාශේම තවත් ශක ටසක් තැන්පත් 
කරන ලද මුදල් කිියවක් තමන්ට ලබා ගන්නට බැරිව මි  ශග ස ්
තිශබනවා, ව සට  ාම ශහේුරශවන්. ඒ වාශේම තවත් පිරිසකට 

උන් හිටිතැන් අහිමි ශවලා තිශබනවා; දුවන්ශේ අ යාපන  
කඩා වැටිලා තිශබනවා; ජීවත් වීශම් ගැටුම මුර ශවලා තිශබනවා; 
පුණල් තුරළත යරාුණල් නිර්මාණ  ශවලා තිශබනවා. ශම් අ  

ශම කටද වග කි න්නට ඕනෑ? 

ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, ශම් තැන්පත් කරපු 
මුදල්වලින් වි ාල ප්රමාණ ක්, තමන්ශේ මාසශේ යදා ශමන් 

ඉුරු ූ මුදලක් තැන්පත් කිරීම් ශන ශවයි. වි ාල ප්රමාණ ක 
තැන්පුර ශදස අපි හැරිලා බැුමශව ත් ශපශනනවා,  ම් විශ ේෂ 
මුදලක් ඔුණන් අතට ලැබුණාට පු ව කරන ලද තැන්පුර බව. ඒ, 
ඔුණන් වැඩ කරලා ශසේවක අර්ථසා ක අරමුදල තමන්ශේ අතට 

ලැබුණාට පු ව තමන්ශේ ඉදිරි ජීවිකාව පවත්වාශගන  ාම 
ශවනුශවන් තැන්පත් කරන ලද මුදල්; සමහර අ  තමන්ශේ 
නිවසක්, ඉඩමක් විකුණලා අතට  ම් මුදල් ප්රමාණ ක් ලැබුණාට 

පු ව තැන්පත් කරන ලද මුදල්; සමහර අ  තමන් සුරව තිශබන 
වාහන ක් විකුණුවාට පු ව අතට ලැබුණු තැන්පත් කරන ලද 
මුදල්; සමහර අ  විශදස් ගත ශවලා අුණුදු ගණනාවක් තිසශ්සේ 

වැඩ කරලා තවිල්ලා තැන්පත් කරන ලද මුදල්; යණ්ඩුශේ 
ඉදිකිරීමට පවරා ගන්නා ඉඩම්වලින් -highwaysවලට වාශේ ඉඩම් 
පවරා ගත්තාට පස්ශසේ- ලැබුණු මුදල්. ශම් කිියශවක් නදනිකව 

ගලාශගන  න වි ාල මුදල් සම්භාර ක් අශත් තිබිලා ශම් 
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තැන්පුරවලට ින ා ශන ශවයි.  ම් නි ච්ිත ශම ශහ තකදී තමන් ට 

 ම් මුදල් ප්රමාණ ක් ලැබුණාට පු ව එ  ඉතා ඉක්මනින් ශවනත්  
කටයුත්තකට ශ  දා ගැනීම ශවනුශවන් -එක්ශකෝ දුවන්ශේ 
අ යාපන ට, එක්ශකෝ නිවසක් තනා ගැනීමට, එක්ශකෝ ඉඩමක් 
මිලදී ගැනීමට, එක්ශකෝ විවාහ කටයුත්තක් කර ගැනීමට, එක්ශකෝ 

දුවන් විශදස්ගත කිරීමට වැනි අතයව ය ුණවමනාවක් 
ශවනුශවන්,- ශකටි කාීසනව තැන්පත් කරන ලද මුදල්. ශම් 
ය තන ගණනාවකට දැන් ශම කක්ද ශවලා තිශබන්ශන්? ගු 

නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, ශම් ය තන ගණනාවක් අද කඩා 
වැටිලා. යසන්න ව ශ න් ගත්ශත ත් පුණල් 75,000කට අධික 
ප්රමාණ කට තමන් විියන් තැන්පත් කරන ලද මුදල් තමන්ට ලබා 

ගැනීශම් ශන හැකි ාවකට මුහුණ දී තිශබනවා.  

මම එකින් එක කි න්නම්. ද ස් ටෑන්ඩඩ් ශක්රඩිග ෆිනෑන්ස ්
ලිමිට ඩ් ය තන   මහ බැංකුශේ මූලය මණ්ඩල  අනුමත 
නිරාකරණ සැලැසම්ක් ්රි ාත්මක කර ඈවර කිරීමට කටයුුර 
කරන්න කි ලා තමයි තැන්පත්කුවන් ඉල්ලා හිටින්ශන්. ඒ 

ශම කද?  

ඉහත ය තන  ශසලින්ශකෝ සමූහ වයාපාර ට අ ත්ව තිබූ ශ්රී 
ලංකා මහ බැංකුශේ මුදල් මණ්ඩල  අනුමත මූලය ය තන කි. 
200  වසශර්දී ශසලින්ශකෝ සමූහශේ තති ූ මූලය අර්බුද  
ශහේුරශක ටශගන ශමම සමාගශම් තැන්පත්කුවන් 4,000ක් 

පමණ අන්ත අසරණභාව ට පත් ූ අතර, ශමම ය තනශේ මූලය 
ගැටුම විසී ම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව මැදිහත් ුණණා. පළමුව, 
කළමනාකරණ නිශ ෝනේත ව ශ න් ලංකා පුත්ර බැංකුව ශම්කට 

පත් කළා. ශදවනුව, 2080 - 2088 වසරවලදී මර්චාන්ග බැංකුව පත් 
කළා. ඔුණන්ට එ  ඉටු කර ගැනීමට ශන හැකි ූ බැවින් 
සමාගශමන් ඉවත් ුණණා. ශතවනුව, 2088 මාර්ුර 22වැනි දින 

අත්සන් කරන ලද අවශබෝ තා ිනවිු මක් මන්න් කළමනාකරණ 
යශ ෝජන ශක ටසක්ුශවකු ව ශ න් එන්ෙස්ග ය තන  - 
ඔබුරමන්ලා දන්නවා, එන්ෙසග් ය තන  කුණද කි ලා. 

කිරිතල්ල තමතිුරමා ශහ ඳට දන්නවා.- මහ බැංකුව විියන් පත් 
කළා. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශේ මූලය මණ්ඩල  විියන් නිකුත් කරන 
ලද වි ාන න් තුරළත් 2088.03.07 වැනි දිනැති ලිපි ක්  මම 
ඔබුරමාට  ශපන්වන්නම්.  

විශ ේෂශ න්ම ශම කක්ද මහ බැංකුශේ වි ාන ? ගු 
නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, ඔුණන් පැහැදිලිව කි නවා, 
"ුපි ල් බිලි න 2.9ක වටිනාකමක් තති තැන්පත් වගර්ම්වලින් 
ිය  ට 6 ක ප්රමාණ ක් සමාගශම් ශක ටස් බවට පරිවර්තන  

කරන්න" කි ලා. ශම් ශග ල්ලන් ශක ටස් ගන්න දැම්ශම් නැහැ. 
ශම් ශග ල්ලන් සල්ලි දැම්මා, තමන්ට ශප ලි ක් ලබා ගන්න සහ 
අවසානශේදී ඒ මුදල අව ය කටයුත්තක් ශවනුශවන් ලබා ගැනීශම් 
අරමුණින්. හැබැයි, දැන් කඩා වැටුණාට පස්ශසේ ශම කක්ද කශළේ? 

තමන්ශේ තැන්පත් මුදලින් ිය  ට 6 ක් කඩා වැටිච්චා ය තනශේ 
ශක ටස් බවට පත් කළා. ශම් මහ බැංකුශේ නිර්ශද් . ුපි ල් 
මිලි න 570ක් ශතෝරා ගත් සමූහ වයාපාර ය තන ශවත, ණ  

ප්රමාණවලින් ිය  ට 800ක ප්රමාණ  මත සමාගශම් සාමානය 
ශක ටස් බවට පරිවර්තන  කළා. එන්ෙසග් ය තන  මිලි න 
800ක් අරශගන එනවා කි ලා කිේවා. ශම් ය තන  සුරව තිබුණු 

ශද්පළ අශළවි කරනවා කි ලා කිේවා. ඊට පසශ්සේ ශම්ක නැවත 
 ථා තත්ත්ව ට පත් කරනවා කි ලා කිේවා. හැබැයි, කිියශසේත්ම 
 ථා තත්ත්ව ට  පත් ුණශණ් නැහැ. අද එම තැන්පත්කුවන්ට  

ිය  ට 6 ක-800ක  ප්රමාණ ක මුදල්  අහිමි ශවලා තිශබනවා. 
තැන්පත්කුවන් 4,000ක් පමණ 200  වසශර් ියට කිියදු 
ශප ලි ක් නැුරව, තමන් තැන්පත් කළ මුදලක් ගන්න බැුව ඒ 
ගනුශදනුව අවසන් ශවලා තිශබනවා.  

මම අහනවා, මහ බැංකුශේ නිල ාරින්ශගන් තමුන්නාන්ශසේලා 
ශම් ය තන විධිමත් ශලස නිරීක්ෂණ ට භාජන කළාද කි ලා, 

තමුන්නාන්ශසේලාට පැවරී තිශබන වගර්මට අනුව? මතක තබා 

ගන්න, වගර්ම අනුව කටයුුර කශළේ නැහැ, ශම් ය තන . ශම් 
ය තන  කඩා වැශටන්න අරිනවා. කඩා වැශටන එක පිළිබඳව 
අවශබෝ  ක් තිශබනවා. තැන්පත්කුවන්ට නිිය දැනුවත් කිරීමක් 
කරන්ශන් නැහැ. කඩා වැටීම නැවත නිරාකරණ  කිරීමට 

සැලු ම් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ සලු ම් ිය ල්ල අසාර්ථක බවට පත් 
ශවලා, තැන්පත්කුවන් අන්ත අසරණ බවට පත් ශවනවා. ගු 
නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, අන්තිශම්දී මහ බැංකුව කි නවා, 

"නිරීක්ෂණ ්රි ාවලි ක මිසක් තැන්පත් පිළිබඳ වගර්මක් මහ 
බැංකුවට නැත" කි ලා. ප්රියද්ධිශේ මහ බැංකුව කි න්ශන් ඒකයි. 
පත්තර දැන්වීම් දාලා  ටින් හීනි අකුරින් දානවා, "ශමශසේ ුණවද 

තැන්පත් පිළිබඳව අශේ වගර්මක් නැහැ" කි ලා.  

ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, මම මහ බැංකුවට ශම් 
කාරණ  කි නවා. 

මහ බැංකුශේ ලි ා පදිංචි කරන ලද මූලය ය තනවල මුදල් 
තැන්පත් කිරීම පිළිබඳව, ඒ තැන්පත්කුවන්ශේ මුදල් පිළිබඳව 
මහ බැංකුව වග කි න්ශන් නැහැ කි ා ප්රියද්ධිශේ දැන්වීම් දමන්න 
කි ලා මම කි නවා. අර නිකම් පත්තර පිටුවක දැන්වීශම්  ටින් 

ූලඹි අකුරින් දමන වැකි  ගැන ශන ශවයි මා කි න්ශන්. එශහම 
ප්රියද්ධිශේ දැන්වීම් දැම්ශම ත් බලාගන්න පුු වන්, ඒ මූලය 
ය තනවලට ියද්  වන්ශන් ශම කක්ද කි ා. ඒ මූලය ය තනවල 

ජනතාව මුදල් තැන්පත් කරන්ශන් මහ බැංකුව ශකශර් තිශබන 
වි ව්ාස  නිසායි. මහ බැංකුශේ ලි ා පදිංචි ුණණා  ැයි කි න, මහ 
බැංකුශේ licence එකක් තිශබනවා  ැයි කි න සහතික  මත 

තමයි වි ාල ප්රමාණ ක් තැන්පත්කුවන් ඒවාශ හි මුදල් 
තැන්පත් කශළේ. හැබැයි මහ බැංකුව තමන්ශේ වගර්ම අත් හැර 
තිශබනවා.  

ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, ඊළෙ එක තමයි, CIFL 
ය තන . එහි තැන්පත්කුවන් 4,092ක් ඉන්නවා. තැන්පත් 
මුදල ුපි ල් ශකෝටි 3,500යි. ගු නිශ ෝජය කාරක 

සභාපතිුරමනි, ඒ අතරින් ිය  ට 90ක් ශජයෂ්ස පුරවැිය න් 
ශහවත් අුණුදු 70ට වඩා වැඩි අ යි. තමුන්නාන්ශසේලාශේම 
නිර්ණා ක අනුව තමුන්නාන්ශසේලා කි න ශජයෂ්ස  පුරවැිය න්. 
ඒ අ  අතරින් 60ශදනකු පමණ මි  ිනහින් තිශබනවා. දැන් 

ශම කක්ද ශවලා තිශබන්ශන්? 89   අංක 7  දරන මූලය සමාගම් 
පනතින් ද, 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනතින් ද නීතිම  
යවරණ  ලබමින්, 2088 අංක 42 දරන මුදල් වයාපාර පනත 

 ටශත් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශේ ලි ා පදිංචි ශවමින් CIFL මූලය 
සමාගම බලපත්රලාභි මූලය සමාගමක් ශලස ්රි ාත්මක ුණණා. 
ශක ළෙ 07,  ර්මපාල මාවශත්, අංක 8 8 "ඒ"  න ස්ථානශේ 

පිහිටි ප්ර ාන කාර් ාල  ශක්න්ද්රගත කරමින් මහනුවර, ගාල්ල, 
අනුරා පුර ,  ාපන  නගරවල  ාඛා කාර් ාල ව ශ න් ද, 
තලවාකැශල්, මහි ංගණ , ශප ශළ න්නුව, කුුණෑගල හා 

ගම්පහ නගරවල ශසේවා ම යසථ්ාන ව ශ න් ද දීප වයාේත 
පාලන කින් යුුරව ශමම මූලය සමාගම විහිදුණා. ශමම මූලය 
සමාගම මන්න් ස්ථාවර තැන්පුර, ඉුරුම් පහු කම්, ළමා ඉුරුම් 
පහු කම්, කල් බදු කුීස ියන්නක්කර පහු කම්, ක්ෂුද්ර මූලය ණ , 

ඉඩම් හා නිවාස ණ , උකස් ශසේවා යදි ශසේවා රැසක් ්රි ාත්මක ූ 
අතර, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශේ පිළිගත් මූලය ය තන ක් වීම නිසා 
හා රජශේ වග කිව යුුර බල ාරින්ශගන් ලැශබන ශන මඳ 

මැදිහත්වීම නිසා ශ්රී ලංකාව පුරා විියරී ියටින 4,850ක් පමණ වන 
ශදනා ශමම ය තනශේ තැන්පත්කුවන් බවට පත් ුණණා. ඒ 
වයාේති  ශකතරම්ද  ත් 2082, 2083 ිනණුම් වාර්තා අනුව එහි 

වත්කම් ප්රමාණ  ුපි ල් බිලි න 3.5ක්ව පැවුරණා. දැවැන්ත 
සංවි ාන ක් හැටි ට එ  පැවුරණා. හැබැයි දැන් ශම කක්ද 
ශවලා තිශබන්ශන්? තැන්පත්කුවන්ශේ තැන්පත්වල වටිනාකම 

දැන් බිලි න 3.5ක් පමණ වනවා. තැන්පත්කුවන්ශේ සංඛයාව 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

දැන් 4,059ක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. ශමම සමාගම 2009 ියට 
බිඳ වැටීමට ලක් වී තිශබන බව මුදල් අමාතයාං ශේ 
24/3/006/0005/001/C2009 හා 5/88/2009 දරන මහ බැංකු 

රහසය වාර්තාව එළි කළා. මා ළෙ තිශබනවා මහ බැංකු රහසය 
වාර්තාව. ඒ ය තන  ද්රවය ලතා අර්බුද කට මුහුණ දී තිශබන බව 
සඳහන් කරමින් මහ බැංකුව 2009දී රහසය වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 

කර තිශබනවා. ඉන් පු ව සකස් කරන ලද 24/300/005008 2088 
හා 2088.08.20 දරන රහසය වාර්තාශවන් ද සමාගශම් මහජන 
තැන්පත් අවභාවිතාව පිළිබඳව මහා පරිමාණ බිඳ වැටීමක් 

ශපන්නුම් කළා. ඒ, 2088දී යි. ශම කක්ද ුණශණ්? ශම් ිය ල්ල 
රහසය වාර්තා බවට පමණක් සීමා වී තත. මහ බැංකුව ශම් 
පිළිබඳව මහ ජනතාව දැනුවත් කර ශන මැත. සා නී  ්රි ා මාර්ග 

ශන ශගන අසමත් CIFL සමාගමට දිිනන් දිගටම මහජන තැන්පුර 
ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ සකස් කර දුන්නා. අර්බුද  බව දැනශගන, 
අර්බුද  ශවමින් තිශබන බව දැනශගන මහ ජනතාවශේ තැන්පුර 
ගන්න ඒ ය තන ට දිිනන් දිගටම ඉඩ කඩ ලබා දුන්නා. 

තැන්පත්කුවන්ශේ සංගම  කි නවා, "2083 ියට 
තැන්පත්කුවන්හට මුදල් ශහෝ ශප ලි  ශන ශගවීම නිසා 
තැන්පත්කුවන් සංගම ක් ශලස 2083දී ඒකරාශි ුණණා. සටන් 

බිමට අවතීර්ණ ුණණා." කි ා. අමාු ශවන් උප ා ගත් මුදල් යපු  
ලබා ගැනීමට ඔුණන් පාශර් වාඩි වී ඉන්නවා. ගු නිශ ෝජය කාරක 
සභාපතිුරමනි, තමන් ඉතාම අමාුශවන් උප ාගත් සල්ලි 

තැන්පත් කර, තමන්ශේ ඒ තැන්පුර ගන්න දවල් පාශර් ඉඳශගන 
ඉන්න, උපවාස කරන්න මහ ජන ාට ියදු ශවලා තිශබනවා. 
ශම කක්ද මහ බැංකුව කශළේ? ඒ අ  අතරින් බහුතර ක් ශබෝ 

ශන වන ශරෝගවලින් ශපශළනවා.  

විශ ේෂශ න්ම පිළිකා, වකුගඩු, හෘද ශරෝග, අධිුධිර පීඩන  
යදි වි ාල ශරෝග ලක්ෂණවලින් ඒ තැන්පත්කුවන් ශපශළනවා. 

ඒ අ  අතරින් ිය  ට 98ක්ම ව සක අ යි; ශජයෂස් 
පුරවැියශ ෝයි. වයාපාරික පරමාර්ථශ න් ශන ව ජීවිත  
පවත්වාශගන  ෑශම් පරමාර්ථශ න් තමයි ඔුණන් මුදල් තැන්පත් 
කශළේ. ශේශද ර ඉඩ කඩම් විකුණා තිශබනවා. ජීවත් වන්න 

විධි ක් නැතිව ඒ අ  ශගවල් ශද රවල් විකුණා දමා තිශබනවා. මහ 
බැංකුව සමෙ සාකච්ඡා 84ක් පවත්වා තිශබනවා. ඒ සාකච්ඡා 
අසාර්ථක ශවලා තිශබනවා. හැබැයි අදත් ඒ තැන්පත්කුවන්ට 

කිියදු සහන ක් ලබා ශදන්න CIFL ය තන ට බැරි ශවලා 
තිශබනවා. මහ බැංකුව රහසය වාර්තා පමණක් සකසා තිශබනවා.       

තැන්පත්කුවන් යරක්ෂා කිරීමට මහ බැංකුව පි වර ගත්ශත් 

නැහැ. යශ ෝජන ප්රවර් න කාර්  න් ශන කර, යශ ෝජන දිරි 
ගන්වනවා ශවනුවට තැන්පත්කුවන්ට අසා ාරණ ක් ියද්  වන 
විධි ට තමයි මහ බැංකුව කටයුුර කරලා තිශබන්ශන්. ප්රතිවුහගත 

කිරීමට ශක පමණ ශ ෝජනා ඉදිරිපත් කළත්, ඒ ිය ල්ල අසාර්ථක 
ශවලා තිශබනවා. හිටපු අ යක්ෂවර ා  ම් පි වර ගත්තත්, දැන් 
අුණුදු ශදකක ියට මහ බැංකුව මැදිහත් ශවලා ශම් ය තන ට 
අ යක්ෂවරශ ක්වත් පත් කර ගන්න බැරි ශවලා තිශබනවා. වැඩ 

බලන අ යක්ෂවර ා ිය ල්ල කණපිට හරවා තිශබනවා. හිටපු 
අ යක්ෂවර ා විියන් ලබා ගන්නා ලද තැන්පුර, ශප ලි  සමෙ 
යපු  ශගවීමට මූලය මණ්ඩල අනුමැති  ලබා දුන්නා. මූලය 

මණ්ඩල  ශම් ය තන ට ලබා දීපු අවසර ලිපි , සැලැස්ම මශේ 
ළෙ තිශබනවා. ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, තැන්පුර 
ශගවීම පිළිබඳව මූලය මණ්ඩල  ඉතාමත් විධිමත් සැලැසම්ක් 

ඉදිරිපත් කළා. හැබැයි, මූලය මණ්ඩල  ඉදිරිපත් කළ ඒ 
සැලැස්මට අනුව ඒක ියද්  ශවලා නැහැ. ඊට පස්ශසේ අධිකරණ ට 
ින ා. අධිකරණ ටත් ශබ ු වාර්තා ඉදිරිපත් කරමින් තිශබනවා. 

තමුන්නාන්ශසේලාශගන් දැන් මම අහන්ශන්, ශම් CIFL ය තනශේ 
හාරදහස් එකිය  පනස්නව ක් ූ තැන්පත්කුවන්ශේ ුපි ල් 

බිලි න 3.5ක් වන තැන්පත් මුදල -මහජන ා ඉතාමත් අසීුශවන් 

උප ා ගන්නා ලද මුදල්- මූලය ජාවාරම්කුවන් කිහිප ශදශනක් 
අතට පත් ශවන්න රජ ක් හැටි ට තමුන්නාන්ශසේලා ඉඩකඩ 
සලසනවාද, ඒ තැන්පත්කුවන්ශේ යරක්ෂාව ශවනුශවන් 
තමුන්නාන්ශසේලා ගන්නා ්රි ාමාර්ග කවශර්ද කි ායි. 

ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, ඊළෙට වැදගත්ම 
ප්ර න්  තමයි UB Finance සමාගම පිළිබඳ ප්ර න් . ශම් පිළිබඳව 
මම අවස්ථා ගණනාවකදී ශම් පාර්ලිශම්න්ුරශේදී ප්ර ්න තහුවා. 

මම පාර්ලිශම්න්ුරශේදී ප්ර ්න තහුවාට පස්ශසේ අග්රාමාතයවර ා ශම් 
පාර්ලිශම්න්ුරවට උත්තර ක් දුන්නා. අග්රාමාතයවර ා උත්තර  
දුන්නාට පසශ්සේ UB Finance ය තනශේ කළමනාකු, ප්ර ාන 

වි ා ක නිල ාරි ා මට ලියුමක් එවා තිබුණා. මම 
පාර්ලිශම්න්ුරශේ ප්ර න් ක් අහනශක ට එ ා මශේ office එකට 
ලියුමක් එවලා. ඒ ලියුශම් සම්පූර්ණශ න්ම වැරදි කුණුයි 

තිබුශණ්. 2086.09.07වන දින මා විියන් ගු අග්රාමාතයුරමාශගන් 
ඉහත කාරණ  පිළිබඳව පාර්ලිශම්න්ුරශේදී කුණු විමු වා. ශ්රී 
ලංකා මහ බැංකුශවන් සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ලබා ශගන 
පාර්ලිශම්න්ුරවට කුණු ඉදිරිපත් කරන බවට අග්රාමාතයුරමා 

විියන් ප්රකා  කළා. ශක ටස් ශවශළඳ ශප ළ ලැයිස්ුරගත කිරීමට 
UB Finance සමාගශම් මූලික අව යතා සපුරා ශන මැති බැවින් 
වසරක කාල ක් ලබා ශදන බව මහ බැංකුව දැන්ූ බව 

අගමැතිුරමා කිේවා. එුරමා එතශක ට මහ බැංකුව භාර ශකනා. 
අර ශර බරි   න කාලශේ. 2082 වසශර් ියට ශක ටස් ශවශළඳ 
ශප ළ ලැයිස්ුරගත කිරීම යරම්භ කරන බව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

සහ UB Finance සමාගම ප්රකා  කළද, පු ින  වසර නව ක 
කාල  පුරාවටම ශම  ලැයිස්ුරගත කශළේ නැහැ. ශමම ප්ර න්ගත 
ියද්ධි ට අදාළව UB Finance සමාගශම් සභාපති තශලක්ස ්

ශල ශවල් මහතාද 2086.09.07 වන දින ගු අග්රාමාතයුරමාට, 
මුදල් අමාතයුරමාට, මහ බැංකු අධිපතිුරමාට පිටපත් සහිතව මා 
ශවත ලිපි ක් ශ  මු කරමින් පවසා තත්ශත්, තැන්පත් මුදල්වලින් 

ිය  ට 40ක් ශප ලි  සමෙ තැන්පත්කුවන්ට ශගවා තති බවයි. 
මශේ ළෙ ඒ ලිපි  තිශබනවා. ශම් දක්වා ශම් UB Finance 
ය තන  කිියදු ශප ලි ක් ශගවා නැහැ. 2086.09.30වන දින UB 
Finance ය තනශේ සභාපති, තැන්පත්කුවන්ට එවා තති 

ලිපිශේ සති හතරක කාල සීමාවක් ුරළ ශක ටස් ශවශළඳ ශප ශළේ 
යශ ෝජන කළ හැකි බව දන්වා තිශබනවා.  

ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, ශම්, The Finance and 

Guarantee - F&G - කි න සමාගම. ඒ සමාගම අර්බුද ට ලක් 
ුණණාට පස්ශසේ යුනි න් බැංකුශවන් ඒ සමාගම අරශගන, යුනි න් 
බැංකුශේ අනුබද්  ය තන ක් හැටි ට UB Finance කි න 

ය තන  පිහිශටේවා. ඒකට මැදිහත් වීම ගැන මා එුරමන්ලාට 
ස්ුරතිවන්ත ශවනවා. UB Finance ය තන  දැන් සැලකි  යුුර 
ප්රමාණ කින් ලාභ ලබන බව පුවත් පත්වල වාර්තා කර තිශබනවා 

මා දැක්කා. පු ින  වසශර් එුරමන්ලාශේ ලාභ  ුපි ල් මිලි න 
970ක් කි ලා ශපන්නුම් කර තිශබනවා. ඒ ගැන මම ස්ුරතිවන්ත 
ශවනවා. ශම කද, UB Finance ය තන  කඩා වැටුණු 
ය තන ක්. යුනි න් බැංකුව මැදිහත් ශවලා එ  ශග ඩ නැඟීමට 

දරපු උත්සාහ  පිළිබඳව අපි ස්ුරතිවන්ත ශවනවා. UB Finance 
ය තනශේ  කඩා වැටීශම් අනුරරක් ගැන ශන ශවයි, මා ශම් 
කි න්ශන්. ඒ ය තන  නැවතත් වර් න  ශවමින් තිශබන 

ය තන ක් බව පිළිගනිමින් තමයි මම ශම් කුණු ඉදිරිපත් 
කරන්ශන්. හැබැයි, ඒ ය තනශේ තිශබන සල්ලි කාශේද? ඉස්සර 
ශවලාම කරපු ශද් තමයි ඒ ය තනශේ මිලි න 8,200ක ශක ටස ්

-F&G සමාගශම් මිලි න 8,200ක ශක ටස-් ශක ටසක්  ත පනහ 
බැිනන් ුපි ල් මිලි න හ ිය  කට යුනි න් බැංකුවට දුන්නා. 
ශක ටස් මිලි න එක්දහස් ශදිය  ක්, ශක ටසක්  ත පනහ 

ගණශන් ුපි ල් මිලි න හ ිය  කට යුනි න් බැංකුවට දුන්නා. 
ඒ වාශේම ශක ටසක් ුපි ල් ශදක බැිනන් ශක ටස ් මිලි න 
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[ගු අනුර දිසානා ක මහතා] 
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275ක් ුපි ල් මිලි න 550කට ShoreCap කි න ය තන ට 

දුන්නා.  

එතශක ට තැන්පත්කුවන්ට? යුනි න් බැංකුවට ශම් F&G 
සමාගශම් ශක ටසක් දුන්ශන් සත 50 ගණශන්. ShoreCap කි න 
සමාගමට ශක ටසක් ුපි ල් ශදක ගණශන්  දුන්නා. හැබැයි, 

තැන්පත්කුවන්ශේ මුදල්වලින් ිය  ට 60ක් ශමහි ශක ටස් බවට 
පරිවර්තන  කළා. තැන්පත්කුවන්ශේ ශක ටසක වටිනාකම 
ර් ද? තැන්පත්කුශවකුට ශක ටසක් දුන්ශන් ුපි ල් 7ට. ඒ 

ශම න ශක ටසක්ද? ඡන්ද බල  හිමි ශන වන ශක ටසක්. ඡන්ද 
බල  හිමි ශක ටස්, ශක ටසක් සත 50 ගණශන් යුනි න් බැංකුව 
සුරව තිශබනවා ශක ටස් මිලි න 8,200ක්. ShoreCap සමාගමට 

ුපි ල් 2 ගණශන් ශක ටස් මිලි න 275ක් ශදනවා, මිලි න 
550කට. ඒවා ඡන්ද බල  හිමි ශක ටස්. හැබැයි, ඡන්ද බල  හිමි 
ශන වන ශක ටසක් තැන්පත්කුවන්ට ුපි ල් 7 ගණශන් 

ශදනවා. ඒක සා ාරණද? ඒක අසා ාරණයි. ශම්  නිර්ශද්   
ශදන්ශන් කුණද? ඒ නිර්ශද්   ශදන්ශන් මහ බැංකුව! මා ළෙ 
තිශබනවා මහ බැංකුව ශම් ශක ටස් අශළවි කිරීමට සකස් කළ 
සැලැස්ම. ඒ අ  ශම් ශක ටස් මිල ගණන් එක්ක ඉදිරිපත් කරනවා. 

යුනි න් බැංකුවට සත 50යි. ShoreCap එකට ුපි ල් 2යි. 
තැන්පත්කුවාට ුපි ල් 7යි. මිනිු න්ශේ තැන්පත් මුදලින්  
ිය  ට 60ක් ශක ටස් බවට පත් කරන්න කිේවා. ඒ සමහර අ  

ිය  ට 60ක් ශක ටස් බවට පත් කළා. සමහර අ  ිය  ට ිය  ම 
ශක ටස් බවට පත් කළා. තයි  ඒ? ඒ ශග ල්ශලෝ කිේවා, ''අපි ශම් 
ය තන  ශග ඩ ගන්න ඒ විධි ට කටයුුර කළා'' කි ලා. මුලින්ම 

F&G සමාගශමන් ශම්කට shares දුන්නා. මා ළෙ තිශබනවා ඒ 
ශක ටස් සහතික .  

ඊට පසශ්සේ යුනි න් බැංකුව තමන්ශේ ශවනම අනුබද්  

ය තන ක් ශලස UB Finance කි ලා ශම් සමාගම 
ශග ඩනැඟුවා. ඊට පස්ශසේ UB Finance ය තනශ න් F&G එශක් 
ශක ටස් ශවනුවට ඒ ශග ල්ලන්ශේ ශක ටස් සහතික නිකුත් කළා. 

මා ළෙ තිශබනවා UB Finance සමාගම විියන් තැන්පත්කුවන්ට 
නිකුත් කරන ලද ශක ටසව්ලට අදාළ සහතික . දැන් ඡන්ද බල  
නැති ශක ටස් සහතික ක් තැන්පත්කු ළෙ තිශබනවා. ඒ කවදා 
ඉඳලාද? 2083 ඉඳලා. දැන් 208  ශවනශතක් ශම කද ශවලා 

තිශබන්ශන්? ශම් සමාගම මහ බැංකුශේ ලැයිස්ුරගත සමාගමක් 
බවට පත් කරන්ශන් නැහැ. ඉතින්, තැන්පත්කුවන් ශම් ශක ටස ්
අශත් ති ාශගන ශම නවා කරන්නද? නිකම් කඩදාිය ක් මහ 

ජනතාව අශත් තිශබනවා. මහ ජනතාව අශත් කඩදාිය ක් 
තිශබනවා. නමුත්, ශම්  ශක ටස ් අයිති සමාගම ශක ටස් ශවශළඳ 
ශප ශළේ ලැයිස්ුරගත සමාගමක් බවට පත් ශවලා නැහැ!   

2013.10.28 දින දරන ලිපි  මා ළෙ තිශබනවා. UB Finance 
එශක් management එකට අවසථ්ා ගණනාවකදී ශම් විධි ට 
කි නවා. ''ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශේ මුදල් මණ්ඩල  විියන් කලින් 

නිකුත් කර තති වි ාන න්ට අනුව, 2083.82.38 දිනට ශපර 
ශක ළෙ ශක ටස් ශවශළඳ ශප ශළේ ලැයිස්ුරගත වන ශමන් ශමම 
සමාගමට උපශදස් ශදනු ලැබූ බවත්, ඒ අනුව කටයුුර කිරීමට 
සමාගම එකෙ ූ බව දන්වමි.''  ශම් ලිපි  කුණද එවන්ශන්?  ශම් 

ලිපි  එවන්ශන් මහ බැංකුශේ නිශ ෝජය අ යක්ෂ, 2083දී. UB 
Finance සමාගම ලැයිසු්ර ගත කිරීම සඳහා අව ය වන 
ශක න්ශද්ිය සකස් කර නිශ ෝග දීලා තිශබනවා. නමුත් තවම ඒ 

සමාගම ලැයිස්ුරගත කරලා නැහැ. ඉදිරිශේදී කටයුුර කරන්න 
නිශ ෝග ලබා දුන් බව සඳහන් කරලා එවනවා.  

ඊ ළෙට,  2086දී ශමශහම කි නවා. ''ශකශසේ ුණවද, සමාගම 

ශක ළෙ ශක ටස් ශවශළඳ ශප ශළේ ලැයිස්ුරගත කිරීම 
සම්බන් ශ න් පැවති ිය ුම නීතිම  ගැටුම නිරාකරණ  කර 
ගැනීමට සමාගමට ශම් වන විට හැකි ාව ලැබී තති අතර, ශ්රී ලංකා 

මහ බැංකුව විියන් කරන ලද වි ාන  ප්රකාරව 2086.06.30 -දැනට 

අුණුදු ශදකකට කලින්- දිනට ශපර ිය  ශක ටස ් ශක ළෙ 
ශක ටස් ශවශළඳ ශප ශළේ ලැයිසු්රගත කිරීමට කටයුුර කරන බව 
සමාගශම් කළමනාකාරිත්ව  විියන් අප ශවත දැනුම් දී තති බව 
තවදුරටත් දන්වා ියටිමි.'' 

ශම් තැන්පත්කුවන්ට UB Finance සමාගශමන් කි නවා, 
මහ බැංකුව විියන් ලැයිස්ුරගත කිරීම සඳහා තිශබන බා ා 
ිය ල්ලම අයින් ශවලා තිශබනවා  කි ලා. 2086.06.30 ශවනි දා 

කි නවා, ''ශම් සමාගම අපි ශක ටස් ශවශළඳ ශප ළට තුරු  
කරනවා'' කි ලා. නමුත්, තවම තුරු  කරලා නැහැ. දැන් ශම කද 
ශවලා තිශබන්ශන්?  ශක ටසක් ුපි ල් 7 ගණශන් ශම් වාශේ 

කඩදාිය ක් තැන්පත්කුවන් අශත් ති ාශගන ඉන්නවා. ඒක 
ශක ටස් ශවශළඳ ශප ළට තුරළත් ශවලාත් නැහැ; ඒකට 
ශප ලි ක් ගන්න විධි කුත් නැහැ; ඒක අශළවි කර ගන්න 

විධි කුත් නැහැ. ශම් විධි ට ශක ළ ක් විතරක් තිශබනවා. ශම් 
අ ශේ EPF අරමුදල කි න්ශන් ශම් ශක ළ ද? ශම් 
ශග ල්ලන්ශේ නිවසක් විකුණා ගත්ත මුදල කි න්ශන් ශම් 
ශක ළ ද? ඒ ශග ල්ලන් ශම් F&G සමාගශම් තැන්පත් කළ මුදල 

කි න්ශන් ශම් ශක ළ ද? ශම් ශක ළ කින් තති ලල  ශම කක්ද? 
මහ බැංකුව UB Finance ය තන පිළිබඳව ලබා දුන් කිියම 
නිර්ශද්  ක් අනුව කටයුුර කර නැහැ. අද UB Finance 

ය තනශේ නිල ාරින් ශම කක්ද කි න්ශන්?  ''ශම් ය තනශේ 
තමුන්නාන්ශසේලාශේ සල්ලි නැහැ. තමුන්නාන්ශසේලාශේ සල්ලි 
තිශබන්ශන් F&G ය තනශේ. F&G ය තන ට ිනහිල්ලා 

ගන්න'' කි ලායි කි න්ශන්. හැබැයි, F&G ය තන  තමයි UB 
Finance එකට ගත්ශත්; ඒශක් ශක ටස් තමයි ගත්ශත්. ඒක තමයි 
යුනි න් බැංකුශේ අනුබද්  ය තන ක් හැටි ට පිහිශටේශේ. ඒ 

පිහිටවපු එශක් ශක ටස් තමයි  UB Finance එකට දුන්ශන්. ශම් 
තැන්පත්කුවන්ට දැන් ශම කක්ද ශවන්ශන්?  

දැන් අුණුදු දහ කට වැඩි කාල ක් මිනිස්ු  සල්ලි තැන්පත් 

කර තිශබනවා, ඒ ශවනුවට නිකම් හිස් ශක ළ ක් ඔුණන්ශේ අශත් 
තිශබනවා. මංගල සමරවීර තමතිුරමා ශම්කට උත්තර ක් ශද්වි. 
මම එුරමාශගන් අහන්න කැමැතියි යුනි න් බැංකුවට ශදන 
ශක ටසක්  ත 50ක් ශවන්ශන්, ShoreCap සමාගමට ශදන 

ශක ටසක් ුපි ල් 2ක් ශවන්ශන් තයි කි ලා. ඒවා ඡන්ද බල  
තිශබන ශක ටස්. එශහම නම්, ඡන්ද බල  නැති 
තැන්පත්කුවන්ශේ ශක ටසක් ුපි ල් 7ක් බවට තීරණ  කශළේ 

ශක ශහ මද? ඒ ශවලාශේ ශම් කටයුුර භාරව කටයුුර කළ මහ 
බැංකුශේ නිල ාරි ා අද වැඩ කරන්ශන් ශක ශහේද? අද ඔහු 
යුනි න් බැංකුශේ උප සභාපතිවර ා. ඒක මතක තබා ගන්න. 

ඔහුශේ නම ප්රි න්ත.  ශම් ය තනශේ ඉඳශගන ඔහු තමයි ශම් 
වැඩ කටයුුර කශළේ. මම අශනක් අ  ගැන සහතික ශදන්ශන් 
නැහැ. විශද්  යශ ෝජකශ ෝ ශදශදශනක් ශම් කටයුත්තට 

මැදිහත් ශවන්න යවා. ඒ ශදශදනා පශසකින් ති ලා ශම් 
කටයුත්තට යුනි න් බැංකුව ශතෝරා ගත්තා. ඒකට කමක් නැහැ. 
ඒ නිර්ශද්  අපි දන්ශන් නැහැ ශන්. හැබැයි, යුනි න් බැංකුව 
ශතෝරා ගන්න නිර්ශද්  කළ මහ බැංකුශේ හිටපු නිල ාරි ා අද 

වැඩ කරන්ශන් ශක ශහේද?  ඔහු අද යුනි න් බැංකුශේ උප 
සභාපතිවර ා හැටි ට කටයුුර කරමින් ියටිනවා. දැන් ශම් 
තැන්පත්කුවන්ශේ යරක්ෂාව ශම කක්ද කි ලා අපි 

තමුන්නාන්ශසේශගන් දැන ගන්න කැමැතියි. මහ බැංකුව ශම කක්ද 
ශම් කරලා තිශබන්ශන්? කවදාද ශම් සමාගම ලැයිසු්රගත 
කරන්ශන්?  තවදුරටත් ශම් සමාගම ලැයිස්ුරගත කිරීශමන් වැඩක් 

නැහැ.  අඩුම තරමින් ඒ  මිනිු න්ට එකෙ ුණණු මුදලයි, ඊට සරිලන 
ශප ලි යි එක්ක මුදල් ටික ශදන්න ඒ ය තන  බැී  ියටිනවා. 
තමුන්නාන්ශසේලා පිළිගන්නවාද, මහජන ාශේ  න  ශම්  විධි ට 

එකුර කර ගන්ශන් මූලය ජාවාරම්කාර න් බව? ශම්ශග ල්ලන් 
තමයි අශේ රශග අපරා කාරශ ෝ. ඒක මතක ති ාගන්න. 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ශම්ශග ල්ලන්ශේ ඉතිහාස   මම පු ව තවදුරටත්  ශපන්වන්නම්. 
මූලය ජාවාරම්කාරශ ෝ කණ්ඩා මක් අශේ රශග මහජන ාශේ 
 න  එක්රැස ් කරමින් විරාජමානව වැජශෙන තත්ත්ව ක 

ියටිනවා. ඒ නිසා විශ ේෂශ න්ම ශම් UB Finance  ය තනශේ 
තැන්පත්කුවන්ශේ ප්ර ්න  පිළිබඳව තමුන්නාන්ශසේශේ 
අව ාන  ශ  මු කරන ශලස මා ඉල්ලා ියටිනවා.  

ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, ඊළෙට මම ETI 
ය තන  ගැන ඔබුරමාශේ අව ාන  ශ  මු කරවනවා. ගු 
නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, ETI ය තනශේ 

තැන්පත්කුවන් 36,000ක් පමණ ඉන්නවා. ඔුණන්  තැන්පත් කර 
තති මුදල ුපි ල් බිලි න 3.5යි. යසන්න ව ශ න් ගත්ශත ත් ඒ 
තැන්පත් ප්රමාණ  ුපි ල් ශකෝටි 3350ක් පමණ ශවනවා. ප්රියද්  

කාරණ ක් තමයි  ශම් ETI ය තන  එදිරිියංහ සමූහ වයාපාර ට 
 ටත්ව තිබුණා  කි න එක. ඉස්සර  ඒ ය තන  වළුම බය න 
දැන්වීම් පළ කළා; වි ාල පුණය කටයුුර කරන බව ශපන්ූවා. ඒ 
සමාගමට මා ය ය තන තිබුණා. ඒ අ  මහා දැවැන්ත චිත්රපටි 

හදන බව  ශපන්ූවා; වි ාල ශහෝටල් ශග ඩනෙන බව ශපන්ූවා.  
ශම් ඊඒපී  වයාපාර  මහා දැවැන්ත සමූහ වයාපාර ක් හැටි ට 
ජනතාවට ශපන්වා තිබුණා. ඒකට දීර්  ඉතිහාස ක්  තිශබනවා. 

ඔුණන්ශේ වයාපාර  ශම් රශග දීර්  ඉතිහ ාස ක් තිශබන 
වයාපාර ක්. අපට ඒ ගැන ශගෞරව ක් තිශබනවා. ඔුණන් අශේ 
රශග යර්ථික ට දා කත්ව ක් සප න්න තති කි න වි ්වාස ක් 

අපට තිශබනවා. හැබැයි, අපි දැන් අහන්ශන් ශම්කයි. ඒ අ  ශම් 
ඔක්ශක ම ශසල්ලම් කරලා තිශබන්ශන් කාශේ සල්ලිවලින්ද? ඒ 
ය තන  පිළිබඳව මම ඔබුරමාට එකින් එක කුණු ශපන්වා 

ශදන්නම්.  

ETI Finance Limited ය තනශේ සභාපති ජීවක ශහේමාල් 
එදිරිියංහ මහත්ම ා 2083.80.08 දින තැන්පත්කුවන්ට  වන ලද 

ලිපි ක් තිශබනවා.  

"එර් වාර්තාව අනුව අප සමාගම සුර ුභද්  වත්කම් ප්රමාණ  
ුපි ල් මිලි න 8600 ියට ුපි ල් මිලි න 4800 දක්වා වර් න  
ූ අතර, මුු  වත්කම් ප්රමාණ  ුපි ල් මිලි න 32,000 දක්වා 

වර් න  වී තත."  

මිලි න 32,000ක් කි න්ශන් බිලි න 32 දක්වා වර් න  වී 
තති බවයි.  

"ඊට අමතරව ETI මූලය සමාගම වයාපාර කටයුුර 
විවි ාංගීකරණ  කිරීශම්ත් ශමශහයුම් කටයුුර නවීකරණ  
කිරීශම්ත් කාර් න්හි අඛණ්ඩව ශ දී ියටී. මූලය සමාගම් පිළිබඳ 

වර්තමානශේ පවත්නා හානිකර ප්රචාාර  නිසාත්, ශවශළඳශප ශළේ 
පැතිර  න සාවදය ශත රුරු නිසාත් අශේ සමාගශම් ප්රගති  
පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කිරීම කාශලෝචිත  යි අපි වි ව්ාස කරමු.  

එශසේම, වසර 45ක් පුරාවට ETI මූලය සමාගම පවත්වාශගන ය 
වි ව්සනී ත්ව , අඛණ්ඩ බව ඔබ ශවනුශවන් සැපයීමට අප තප 
කැප වී ියටින්ශනමු."  

කුණද එශහම කි න්ශන්?  එශහම කි න්ශන් ජීවක එදිරිියංහ. 

කවදාද කි න්ශන්?  කි න්ශන්,  2083.80.08 දා. මීට අුණුදු 
හතරහමාරකට කලින් කි නවා, "ශම්ක දැවැන්ත වයාපාර ක්, ඒ 
ගැන වි ව්ාසවන්තභාව  ති න්න" කි ලා. ඒ විතරක් ශන ශවයි, 

ඒ ලියුශම් තවත් සහතික කරන්ශන් ශම කක්ද?  

"තවද,  ETI මූලය සමාගශම් මූලය සථ්ාවරත්ව  පිළිබඳව ශ්රී 
ලංකා මහ බැංකුශේ බැංකු ශන වන මූලය අධීක්ෂණ 

ශදපාර්තශම්න්ුරශේ අ යක්ෂුරමා 0882-477000 මන්න් විමසීම් 

කළ හැකි බව වැඩිදුරටත් දැනුම් ශදමි." 

"ශප ඩි හරි සැක ක් තිශබනවා නම් අහන්න, ශමන්න  නම්බර් 
එක" කි ලා තැන්පත්කුවන්ට ලියුමක් එවනවා. ඒ වන විටත් 
මහ බැංකුශවන්  ම් නිර්ශද්   ලබා දී තිබුණා, ශම් මූලය සමාගම 

 ම් අස්ථාවරභාව ට පත්ශවමින් තිශබන බවට. ඒ නිසා ඔුණන් ශම් 
තැන්පත්කුවන් මුු මනින්ම ශන මෙ  ැවීමක් කර තිශබනවා.  

ඒ විතරක් ශන ශවයි, ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි. මා 

ළෙ තිශබනවා, සභාපතිුරමා  වපු තවත් ලිපි ක්. ඒ ලිපිශේත් 
ඉතා පැහැදිලිව කි නවා, "ඉහත ර් කුණු අනුව ශ්රී ලංකා මහ 
බැංකුශේ ලි ා පදිංචි මූලය සමාගම් ව ශ න් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

විියන් නිකුත් කළ උපශදස ් පිළිපැදීමට බැී  ියටින අතර 
විශ ේෂශ න්ම සඳහන් කළ යුත්ශත් ඔබශේ තැන්පුර මුදල ඉතාම 
ු රක්ෂිත බවත්, එහි යපු  ශගවීම සථ්ිර ව ශ න්ම සථ්ාපිත 

කිරීමට වග කිව යුුර මූලය සමාගමක් ව ශ න් අපි බැී  ියටින 
බවත් " කි ලා. ශම් ලිපි   වා තිශබන්ශන් වැඩි ඈත දින ක 
ශන ශවයි. ශම් ලිපි   වන්ශන් කවදාද? ගු නිශ ෝජය කාරක 
සභාපතිුරමනි, තැන්පත්කුවන්ට ශම් ලිපි   වන්ශන්, 

208 .08.04 දිනයි; ශම් අුණුද්ශද් ජනවාරි මාසශේ 04වන දායි. ඒ 
ලිපිශේ අන්තිමට ශම කක්ද කි න්ශන්? "අඩ ිය  වසක් ඔබ සමෙ 
ියටි අපි තව ිය  වසක් ඔබ සමෙ ඉදිරි ට" කි ලා.  එශහම තමයි 

ශම්  ලිපි   ැේශේ.  

ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, දැන් ශම කක්ද ශවලා 
තිශබන්ශන්? ශම් ETI ය තනශේ ප්ර න්  පිළිබඳව ඉරාන් 

වික්රමරත්න මුදල් රාජය තමතිුරමාශගන් මා තහුවාට පසශ්සේ, 
එුරමා  පාර්ලිශම්න්ුරවට දීපු උත්තර  ශම කක්ද? ශම් එදිරිියංහ 
සමූහ වයාපාර ට අ ත් ිය ුම වයාපාර විකුණුවාට පස්ශසේ අදි ර 

ශදකකට ශඩ ලර් මිලි න 75ක් ලැශබනවා  කිේවා. පළමුවන 
අදි රට  ශඩ ලර් මිලි න 32ක් ලැශබනවා  කිේවා, ඊළෙ අදි රට 
ශඩ ලර් මිලි න 43ක් ලැශබනවා  කිේවා. ශම් සමූහ වයාපාර ට 

අයිති වයාපාර ිය ල්ලම විකුණුවාම ශඩ ලර් මිලි න 75ක් 
ලැශබනවා. ශඩ ලර් මිලි න 75ක් කි න්ශන්, යසන්න ව ශ න් 
ුපි ල් බිලි න එ ශක ළහමාරයි. ETI ය තන  සහ 
ස්වර්ණමහල් මූලය ශසේවා ය තන  විියන් ණ ට දීපු මුදල් 

ප්රමාණ  ුපි ල් බිලි න පහමාරයි. එතශක ට සමූහ වයාපාරශේ 
ශද් ශප ළවලින් ලැශබනවා, ුපි ල් බිලි න එශක ළහමාරක්. 
ණ ට දීපු මුදල් ප්රමාණ  ුපි ල් බිලි න පහමාරයි. යසන්න 

ව ශ න්, ුපි ල් බිලි න එශක ළහමාරයි, ුපි ල් බිලි න 
පහමාරයි එකුර කළාම ුපි ල් බිලි න 87යි. හැබැයි ුපි ල් 
බිලි න තිස්ුරනහමාරක තැන්පත්කුවන් ඉන්නවා. එතශක ට 

ඉුරු ුපි ල් බිලි න දහස හමාර ශකෝ? අපි කි නවා, ශ්රී ලංකා 
මහ බැංකුව ශම් පිළිබඳව විමර් න ක් කරන්න ඕනෑ  කි ලා. 
ශම් මූලය සමාගශම් සල්ලි ශක ශහේටද ිනශේ? ශම් සමූහ 

වයාපාර ට අයිති ිය ුම ශද්ශප ළ විකුණුවත් ලැශබන්ශන් ුපි ල් 
බිලි න එශක ළහමාරයි. ණ  ව ශ න් දීලා තිශබන්ශන් ුපි ල් 
බිලි න පහමාරයි. එතශක ට ුපි ල් බිලි න 87යි. හැබැයි 
තැන්පුරවල එකුරව ුපි ල් බිලි න තිස්ුරනහමාරයි. එශහම නම් 

ඉුරු ුපි ල් බිලි න දහස හමාර ශකෝ? අපට ඒ මුදල් ප්රමාණ  
ශපන්වන්න. එක්ශකෝ ශගවා ගන්න බැරි ුණණු ශබ ල් ණ  කි ලා 
ශපන්වන්න. නැහැ. ඒවා ඒ ශග ල්ලන්ශේ ය තනවල තමයි 

තිශබන්ශන්. ශම් ුපි ල් බිලි න දහස හමාරට ශම කද ුණශණ්?  

තමුන්නාන්ශසේලා අද තැන්පත්කුවන්ට කි න්ශන් 
ශම කක්ද? 05වන දා තැන්පත්කුවන් කැඳවා ිය  ට 80ක් දීලා 

තිශබනවා. තවත් ිය  ට 80ක් පස්ශසේ ශදනවා ුම. ඉතිරි ිය  ට  0 
අුණුදු පහකින් ශදනවා ුම. ඒ ශදමුණපි න් -තැන්පත්කුවන්- මට 
මුණ ගැහුණා. සමහර අ  තමන්ශේ දුවන් පිට රට  වන්න වීසා 
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එක ලැශබන කල් තමයි සල්ලි ටික තැන්පත් කරලා තිබුශණ්. 

සමහර අ  පිට රට ිනහින් තවිත්, වයාපාර ක් පටන් ගන්න ශතක් 
තමයි සල්ලි ටික තැන්පත් කරලා තිබුශණ්. එක් ශකශනක් 
මීගමුශේ තිබුණු තමන්ශේ ශහෝටල  විකුණා ශදසැම්බර් මාසශේ 
ුපි ල් ලක්ෂ 500ක් තැන්පත් කරලා තිශබනවා. ශදසැම්බර් 

මාසශේත් සල්ලි ගන්නවා. හැබැයි ශදසැම්බර් මාසශේ ුපි ල් 
ලක්ෂ 500ක් අරශගන මැයි මාසශේ කි නවා, "ඔ   ශග ල්ලන්ට 
ජුනි මාසශේ 05වන දාට ිය  ට 80ක් ශදන්නම්. පස්ශසේ තව 

ිය  ට 80ක් ශදන්නම්. ඉුරු ිය  ට  0 අුණුදු 5කින් ශදන්නම්" 
කි ලා. අපි අහනවා, ශම් අ  කුණද කි ලා. ශම් අ  මහ ජන ාශේ 
ශද්ශප ළ ශහ රකම් කරන මහ දවල් මං ශක ල්ලකාරශ ෝ. ශම් 

මූලය සමාගම් මහ දවල් මං ශක ල්ලකාරශ ෝ. ශදසැම්බර් මාසශේ 
ුපි ල් ලක්ෂ 500ක් ගන්නවා. "ජුනි මාසශේ 05වන දා ිය  ට 
80ක් ශදන්නම්, තව මාස ුරනකින් තව ිය  ට 80ක් ශදන්නම්, 

ඉුරු ිය  ට  0 අුණුදු 5කින් ශදන්නම්" කි ලා කි නවා. මූලය 
සමාගම් එශහම කි න්ශන් ශක ශහ මද? ETI ය තන ශේ මුදල් 
ශක ශහේටද ිනශේ? මුුරකුපන් ශචාගටි ාර් ය තන ටයි. 
මුුරකුපන් ශචාගටි ාර් ය තන  කාශේද කි ා ශස  ා බලන්න. 

සල්ලි තද්ශද් ශක ශහේටද කි ා ශස  ා බලන්න. ඒක ඊඒපී සමූහ 
වයාපාර ට අයිති නැහැ. තමුන්නාන්ශසේ සමාගම් ශරනේස්ොර් 
කාර් ාලශ න් කැඳවා,  මුුරකුපන් ශචාගටි ාර් ය තන  අයිති 

කාටද කි ලා බලන්න.  Board of Directors මාු ුණශණ් කවදාද? 
ශම්වා ශවනස් ුණශණ් කවදාද? ස්වර්ණමහල් ය තනශේ රත්රන් 
ටික තද්ශද් ශක ශහේටද? ETI ය තන ශේ සල්ලි තද්ශද් 

ශක ශහේටද කි ා ශස  ා බලන්න. මූලය ජාවාරම්කාරශ ෝ මහ 
දවල් මහ ජන ාශේ  න  මං ශක ල්ල කනවා. යණ්ඩුවක් 
හැටි ට තමුන්නාන්ශසේලා ශම්වා අනුමත කරනවාද? ශම් රශග 

පුරවැිය න් පිළිබඳව යණ්ඩුවට වග ර්මක් නැද්ද? ශම් රශග 
පුරවැිය න්ශේ මුදල් පිළිබඳව, තැන්පුර පිළිබඳව යණ්ඩුවට වග 
ර්මක් නැද්ද? තමුන්නාන්ශසේලා ශම්වාට වග කි න්න ඕනෑ.  

ය තන කඩා වැටුණාම නැවත ශග ඩනැඟීශම් සැලු ම් 
ඉදිරිපත් කරන බව අපි ඕනෑ තරම් දැකලා තිශබනවා. ඊට පස්ශසේ 
ප්රතිවුහගත කිරීශම් සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරනවා. දිගටම 
ප්රතිවුහගත කිරීශම් සැලු ම් ඉදිරිපත් කිරීශමන්  බලාශප ශර ත්ුර 

වන්ශන් ශම කක්ද? ප්ර ්න  කල් අදින්නයි. ප්රතිවුහගත කරලා 
ශම න ය තන ද ඉහළට යශේ? 

F&G Company, UB Finance උඩට යපු බව මම 

පිළිගන්නවා. හැබැයි, UB Finance එක උඩට යවාට එහි 
තැන්පත්කුවන්ට සල්ලි දීලා නැහැ. ශවන ශම කක්ද උඩට 
ගත්ශත්  කි ලා මට  කි න්න. ශම් නිකම් මූලය ජාවාරම්කාරශ ෝ 

ශදන්ශනක්, ුරන්ශදශනක් ශම්කට තවිල්ලා, ශම්ශක් තිශබන 
ශද්පළයි, මහ බැංකුශවන් දී  තිශබන licence  එකයි උපශ ෝගී කර 
ශගන දාදු ශකළිනවා. ශම්ක තමයි ියද්  ශවලා තිශබන්ශන්. 

Entrust Securities PLC  එක  පු ින  කාලශේ යවා  ශම් ය තන 
ශග ඩකට. පු ින  කාලශේ ශම් කඩා වැටුණු ය තන  ශග ඩකට 
මැදහත් ුණශණ් Entrust Securities PLC ය තන . දැන් 
ශම කක්ද ශවලා තිශබන්ශන්? අන්තිශම් දී  ඒකත් වැටුණා. එම 

නිසා තමුන්නාන්ශසේලා ශම් ගැනත් හිතන්න. ශම් මූලය සමාගම්වල 
තැන්පත්කුවන්ශේ  සල්ලිවල යරක්ෂාව ගැන,  ඒ අ ට යපු  
මුදල් ලබා දීම පිළිබඳව අත් හරින්නට බැරි වග ර්මක් 

තමුන්නාන්ශසේලාට තිශබනවා  කි ා  අපි වි ්වාස  කරනවා.  

ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි,  ඊළෙට  ශම් කාරණ  
ශකශරහිත් අව ාන  ශ  මු කරවන්න මා කැමැතියි. තවත් 

ලි ාපදිංචි ශන කළ සමාගම් කිහිප ක් තිශබනවා. ශසලින්ශකෝ 
සමූහ  වයාපාර ට අයිති F & G,  PDL and  RECL  වැනි සමාගම් 
තිශබනවා. ඒවා ලි ාපදිංචිශවලා නැහැ. හැබැයි, ඒවා ලලිත් 

ශක තලාවලට අ ත් ශසලින්ශකෝ සමූහ වයාපාර  එක්ක තිබුශණ්. 

තත්තටම ඒ මූලය සමාගම්වල අ  වැඩිශ න්  පින්දහම් කරනවා 

නම්,  වැඩිශ න් සල්ලි ශස  න්න  ඕනෑ.  පින් දහම් කරනවා නම්; 
මහජන ශසේව  තරනවා නම්, වැඩිපුර සල්ලි ශහ  න්න ඕනෑ.  මම 
ශම් තත්ත කි න්ශන්. ශම කද, ශම් හැම ශදනාම හැංිනලා ියටිශේ 
ශම්  පින් දහම්වල. මහජන ා හිතනවා, මහා පින් දහම් කරන 

ශනෝනා; මහා පින් දහම් කරන ශක තලාවල මහත්ම ා; ශම් අ ට 
සල්ලි තිශබනවා කි ලා. මහින්ද රාජපක්ෂ  ක්රීඩාංගන  හදන්න 
මිලි න ිය  ක් දුන්නා. පින් කඳන්. පත්තරවල ඒ ගැන පළ 

ශවනවා,  මුල් ගල් ති නවා. ලංකාශේ ප්ර ාන පුරවැිය ාත් එක්ක 
ඡා ාරූප ගන්නවා. ජනතාව හිතනවා, ජනාධිපතිුරමාශේ අගසුණ. 
එකකට මිලි න ිය  ක් ශදනවා, ශනෝනා  නවාවිවෘත කරන්න. 

ශම කක්ද ශම් ශවලා තිශබන්ශන්? ශම්වා ුරළින් තමයි 
සැෙශවන්ශන්. එම නිසා ජනතාව මුළා කරමින් ශම් ය තන 
වි ාල ප්රමාණ ක් අද තැන්පත්කුවන්ශේ ජීවන තත්ත්ව  

අකර්මණයතාව ට පත් කර තිශබනවා. එතැනින් නතර ශවන්ශන් 
නැහැ.   

විශ ේෂශ න්ම ශම් කාරණ  ගැනත් මම කි න්නට ඕනෑ, ගු 
නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි. අපි දන්නවා, අශේ රශග "සණස"  

ගැන. "සණස" අශේ රශග ග්රාමී  ව ශ න්  වි ාල ශලස පැතිරිලා 
තිශබනවා. එහි තැන්පත්කුවන්ට "සණස" පිළිබඳව  සැක න් 
තති කර ගැනීම සඳහා ශන ශවයි මම  ශම් කථාව කරන්ශන්. මා 

නැවතත් එහි තැන්පත්කුවන්ට කි නවා. ඔබ ට  "සණස"  
වි ව්ාස නම්, ඔබ  "සණස"  එක්ක ගනුශදනු කරන්න. නමුත් මම 
කි න්ශන් ශම යි. දැන් "සණස"කිේවාම අපි හැමශදනාශේම 

ඔු ශේ ත ශඳන්ශන් ශම කක්ද? "සණස" කිේවාම අපි 
හැමශදනාශේම ඔු ශේ ත ශඳනවා,  ම් මේ සමාගමක් පිළිබඳව.  
එම මේ සමාගමට ශම් වශගම තිශබන  ාඛා   ටත්,  එම මේ 

සමාගම විියන් ශම්  ාඛා ශමශහ  වීමකට භාජන  කරනවා 
කි න එක අශේ ඔු ශේ ත ශඳනවා. ශම  මුු මනින්ම මහ  
බැංකුවට අ ත් ශන ුණණත්, සමුපකාර පනත   ටශත් ලි ාපදිංචි 

කර තිශබනවා. සමහර ඒවා පළාත් සභා විෂ   ටතට එනවා.  
හැබැයි දැන් ශවලා තිශබන්ශන් ශම කක්ද? සණශසේ එක් එක්    
 ාඛා ශවන ශවනමයි ්රි ාත්මක ශවන්ශන්. "සණස" කි ා 
තිබුණාට, එක් මුණ සමාගමක් විියන්  කළමනාකරණ  කරන,  

ිය ුමම තැන්පත්කුවන්ට එකම සමාගමකින් වග කි න තැනක් 
ශන ශවයි.  සණශසේ සව්භාව   තමයි එම සණස   ාඛාව එතැනට 
වග කි න එක. එතශක ට සමහර තැන් සාර්ථක ශවලා තිශබනවා; 

සමහර තැන් අසාර්ථක ශවලා තිශබනවා.  

දැන් මම ශම් කාරණ  පිළිබඳව ඔබුරමාශේ විශ ේෂ අව ාන  
ශ  මු කරන්නට කැමැතියි.  තැන්පත්කුවන්ටන්ට ියදු ුණ මූලය 

වංචාාව පිළිබඳව 2086  වසශර් දී මිරිහාන විශ ේෂ අපරා  විමර් න 
ශක ගසාස ට පැමිණිලි 235ක් සහ මහරගම ශප ීසිය ට පැමිණිලි 
837ක් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ශමම මූලය වංචාාව පිළිබඳව ශප දු 

ශද්පළ පනත  ටශත් ්රි ාකාරී  විමර් න කටයුුර කළා. ඊට පු ව 
ශම් වත්ශත්ශගදර  "සණස" සමිතිශේ ශකෝටි 60ක  මුදලක් එහි 
සභාපතිලා අරශගන පනිනවා;  පුතාශේ  නම ට ඉඩම් ගන්නවා,  
එම විස්තර  ිය ල්ල මා ළෙ තිශබනවා. ශප ීසිය ට පැමිණිලි 

කළත් ශප ීසිය  කිිය ශද ක් කශළේ නැහැ. ශම් "සණස" 
ය තනශේ මුදල් තැන්පත් කළ තැන්පත්කුවන්ශේ  තැන්පුර 
අද අහිමි ශවලා තිශබනවා. ශම් පිළිබඳව රවි කුණානා ක   

හිටපු මුදල් තමතිුරමාට තැන්පත්කුවන් ලියුමක්  ැේවා. ඒ 
තැන්පත්කුවන්  වපු ලියුමට හිටපු මුදල් අමාතයුරමා  ැූ 
උත්තර ත්  මම කි වන්නම්. එුරමා එම ලිපිශේ   කි ා තිශබනවා,  

"වත්ශත් ශගදර  "සණස" සමිතිශ න්  මුදල් ලබා ගැනීමට 

ශන හැකි වීම සම්බන් වයි.  දින : 2086.80.27, ඉහත කුණ  
සම්බන් ශ න් ගු අධිකරණ අමාතයුරමාශේ ශපෞද්ගලික 

ශල්කම් විියන් මා ශවත ශග නු කරන ලද ලිපි   සම්බන් ශ නි." 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ශම් විජ දාස රාජපක්ෂ  මැතිුරමාශේ ශපෞද්ගලික ශල්කම් විියන් 
එවන ලද ලිපි කට  වපු උත්තර . "ශමහිදී සමූපකාර හා ඒ 
සම්බන්  ණ   ශදන සමිති මාශේ විෂ  පථ ට අදාළ ශන වන 

අතර,  එම ඉල්ීසම ඉදිරිපත් කළ යුත්ශත් කර්මාන්ත හා වානිජ 
අමාතයාං  ට . "එුරමා  එශහම කි නවා.  "දැනට ලංකාව පුරා 
සමුපකාර ග්රාමී  බැංකු 2,450ක් සහ "සණස" බැංකු 5,287ක් 

පවතී. එම ය තනවල මූලය ු රක්ෂිතභාව   ඉතා අවම මගටමක 
පවතින බව වත්ශත් ශගදර,  "සණස" මූලය වංචාාව මිනන් ශපනී 
 යි.  

වර්තමානශේ එම ය තනවල මුදල් යරක්ෂාව පිළිබඳව 
වගර්ම දරනුශේ අදාළ සමිතිශේ සභාපති, ශල්කම් හා 

සාමානයාධිකාරි වන අතර, ඔුණන් විියන් ශද් පාලන පක්ෂ ක 
රැකවරණ  ලබමින් මහ ජනතාවශේ මුදල් වංචාා කරමින් ියටියි. 
ශම් සම්බන් ව මුදල් අමාතයවර ා ශලස මාශේ දැඩි අව ාන  

ශ  මු වී තති අතර, දැනටමත් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශේ අධීක්ෂණ  
 ටශත් ශමම ගැටුම නිරාකරණ  කිරීමට ු දුු  කටයුුර ියදු 
කරමින් පවතින බව කාුණිකව දන්වමි." 

"ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශේ අධීක්ෂණ    ටශත් ශමම ගැටුම 
නිරාකරණ  කිරීමට ු දුු  කටයුුර ියදු කරනවා" කි ා 2086.80.27 

දින එුරමා කි නවා. දැන් අුණුදු එක හමාරකට වැඩි කාල ක් 
ගතශවලා තිශබනවා. ශමම ගැටුම නිරාකරණ  කරන්න ගත් 
්රි ාමාර්ග ශම නවාද කි ා මා දැනගන්න කැමතියි. හිටපු මුදල් 

තමතිුරමා ශම්ක උුරු ශක ළෙ සංවි ා කවර ා හැටි ට 
එුරමාට  වපු ලියුමක් ශන ශවයි. ඒවා නම් ශද් පාලන ලියුම් ශන්. 
මුදල් අමාතයවර ා හැටි ට එම letterhead එශකන්  වපු ලිපි ක් 

ශම්. "සමුපකාර ග්රාමී  බැංකු  2,450ක සහ සණස බැංකු 5,287ක 
මූලය ු රක්ෂිතභාව  ඉතා අවම මගටමක පවතින බව" මුදල් 
තමතිවර ා එම ලිපිශ න් කි නවා. මහ ජන ාශේ තැන්පුර 

කරන්න ග්රාමී  බැංකු තිශබනවා; සණස බැංකු තිශබනවා. හැබැයි, 
මුදල් අමාතයවර ා රටට කි න්ශන් ශම කක්ද? ඒවාශේ තැන්පුර 
අනාරක්ෂිතයි කි ා එුරමා කි නවා. හැබැයි, ඒ ගැන දැන් දන්ශන් 
කුණද? ශම් ශක්.ඒ. ශසශනවිරත්න කි න මහත්ම ායි. ශම කද, 

එුරමාට  වපු ලියුම නිසා තමයි එුරමා ශම් ගැන දන්ශන්. රශග 
මිනිු න් ශම්වා ගැන දන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා දැන් ශම කක්ද ශවලා 
තිශබන්ශන්?  

ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, වත්ශත්ශගදර සමිති  
ශේගශ න් ්රි ාත්මක වන ශහ ඳ සමිති ක් කි ලා තමයි 
සාමානයශ න් ජනතාව ුරළ මත ක් ශග ඩනැන්ලා තිබුශණ්. ඒ 
නිසා ඒ සමිති ට ිනහින් වැඩිපුර සල්ලි දමන්න  කිේවා. ඒ 
යසන්නශේ තිශබන බැංකුත් කිේවා, "වත්ශත්ශගදර සමිති ශේ 

මුදල් දැම්මා නම් වැඩිපුර ශප ලි  ලැශබනවා"  කි ලා. එශහම 
තමයි ුපි ල් මිලි න 600ක් එම සමිතිශේ තැන්පත් කරලා 
තිශබන්ශන්.  

502 සී, වත්ශත්ශගදර සණස සමිතිශේ ුපි ල් මිලි න 
600කට වැඩි මුදලක් තැන්පත් කළ තැන්පත්කුවන් 8,000කට 

වැඩි පිරිසකට 2086 ියට ශම් දක්වා තම තැන්පත් මුදල් ලබා 
ගැනීමට ශන හැකිව දැඩි අසරණභාව ට පත්ව තත. බස්නාහිර 
පළාත් සභාශේ සමුපකාර ශදපාර්ත ශම්න්ුරශේ අංක 803 දරන 

අංකශ න් ලි ා පදිංචි කර තති ශමම සමිතිශේ මූලය කටයුුර 
පිළිබඳව විගණන  කිරීම බසන්ාහිර සමුපකාර ශදපාර්තශම්න්ුරශේ 
වගර්මකි. එම වගර්ම පුරා වසර 80කට අධික කාල ක් ුරළ ියදු 

කර ශන මැති අතර, එම ශදපාර්තශම්න්ුරශේද අනුදැනුම තතිව 
තැන්පත්කුවන්ශේ මුදල් එම සමිතිශේ අ යක්ෂ මණ්ඩල  විියන් 
වංචාා කර තත. වර්ෂ 2085දී ශමම සමිතිශේ ියදු වන මූලය වංචාා 

පිළිබඳව විමර් න ක් සමුපකාර ශදපාර්තශම්න්ුරශවන් ියදු 

කරමින් තිබි දී, සමිතිශේ අ යක්ෂ මණ්ඩල  විියන් 

අභි ාචානාධිකරණ  ශවත ශපත්සමක් ශග නු ශක ට විමර් න  
අත්හිටුවීශම් තීරණ ක් ලබා, එම නිශ ෝගශේ යශිර්වාදශ න් 
බරපතළ ශලස තැන්පත්කුවන්ශේ ුපි ල් ශකෝටි 60ක මුදල් 
ශමම වත්ශත්ශගදර සමිතිශේ සභාපතිත්, ඔහුශේ පුතාත්, ඔහුශේ 

සාමානයාධිකාරිවුනුත් අවභාවිතා -ශහ රකම්- කර තිශබනවා. 

ඒ විතරක් ශන ශවයි, ග්රාමී  බැංකුවට අදාළ කාරණ ක් 
ශකශරහිත් මා ඔබුරමාශේ අව ාන  ශ  මු කරවනවා.  

"ගාල්ල දිස්ත්රික්කශේ සීමාසහිත හබරාදුව විවි  ශසේවා 
සමුපකාර සමිති ට අ ත් ග්රාමී  බැංකු  ාඛා මන්න් ප්රශද් ශේ 
තැන්පත්කුවන්ශගන් ලබා ගත් ුපි ල් ශකෝටි 59කට යසන්න 

මුදලක් අවභාවිතාවට ලක් කිරීම ශහේුරශවන් ජනතාව බලවත් 
පීඩාවකට පත්ව තත. එර් තැන්පත්කුවන්ට ප්රතිලාභ හා මුදල් 
යපු  ලබා ගැනීමට ඉල්ුමම් කර තිබි දී ග්රාමී  බැංකු නිල ාරින් 

එ  දිිනන් දිගටම ප්රතික්ශෂේප කරයි. " 

ශම් පිළිබඳව වගකිව යුුර අං  දැනුවත් කළද, ශම් ග්රාමී  
බැංකුශේ මුදල් තැන්පත් කළ අ ට කිියදු සා ාරණ ක් ඉෂට් වී 
නැහැ. ශමහි හිටපු සභාපතිවර ා තුරු  අ යක්ෂ මණ්ඩල ට 
එශරහිව ශප ලිස් පැමිණිලි ගණනාවක් සහ අධිකරණශේ සම්මුති 

ර්ප ක් ශ  මු කර තති නමුත් ඒ ිය ල්ල පැත්තකින් තබා 
තිශබනවා. "එකා සැමටත් - සැම එකාටත්"  න ශත්මාව  ටශත්, - 
ශම්ක තමයි ශත්මාව.- ඔක්ශක ම එකුරශවලා එකාට තමයි දීලා 

තිශබන්ශන්! "එකා සැමටත් - සැම එකාටත්" කි න ශත්මාව 
 ටශත් යරම්භ කළ දීර්  ඉතිහාස ක් සහිත සමුපකාර වයාපාර , 
ග්රාමී  බැංකු අං ශේ ියදු කරන ශමම කටයුත්ත අති   ශේදනී  
ශේ. තමන්ශේම කුඩා වයාපාර ක්, ස්ව ං රැකි ාවක්, ඉඩමක් 

ගැනීම වැනි ශද කින් ලබාගන්නා යදා මකට වඩා ශහ ඳ 
තත්ත්ව ක් කි ා හිතලා තමයි ප්රශද් ශේ ජනතාව ශමහි මුදල් 
තැන්පත් කර තිශබන්ශන්. හැබැයි, දැන් ශම කද ශවලා 

තිශබන්ශන්? ශම් මුදල් ඒ ජනතාවට ලබාගන්න බැරි ශවලා 
තිශබනවා. එතැන 35,000ක පමණ තැන්පත්කුවන් ඉන්නවා. 
අදාළ අමාතයාං   ශවත ශම් සම්බන් ශ න් ශත රුරු වාර්තා වී 

තිශබනවාද, ශම් තැන්පත්කුවන්ට ියදු ූ අසා ාරණ  
සම්බන් ශ න් ගන්නා ්රි ාමාර්ග  ශම කක්ද, ඒ සඳහා ගත වන 
කාල  ශක පමණද කි ා ගු තමතිුරමන්ලාශගන් මා දැනගන්න 

කැමැතියි. මා ශම් කාරණ  කිේශේ ශම් නිසායි. ගු නිශ ෝජය 
කාරක සභාපතිුරමනි, විශ ේෂශ න්ම අශේ රශග මූලය 
ජාවාරම්කුවන් අතශළ සස්ක්, -  

ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි,  ාපනශේත් "සබ්රා" 
කි ලා මූලය ය තන ක් තිශබනවා ශන්ද? 

 
ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
"සබ්රා". 

 

ගු අනුර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

"සබ්රා" ය තන ට ශම කද ශවලා තිශබන්ශන්? ඒකත් එශහම 

තමයි. කඩා වැටිලා තිශබනවා. මිනිු න් එහි මුදල් තැන්පත් කර 
තිශබනවා. අද  ාපනශේ වැඩිම පිරිසක් ිය  දිවි හානි කර ගන්ශන් 
ශම් ණ  බර ශහේුර ශක ටශගනයි.   

2017 වර්ෂශේ වාර්තා අනුව ශම් ණ  ශහේුර ශක ටශගන අශේ 
රශග 895ශදශනක් ිය  දිවි හානි කරශගන තිශබනවා. එක 
පැත්තකින් තැන්පුර,  අනික් පැත්ශතන් ණ . ගු නිශ ෝජය 

269 270 

[ගු අනුර දිසානා ක මහතා] 
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කාරක සභාපතිුරමනි, ශම් ණ  ක්රමශේද ශම න තරම් අසා ාරණද 

කි ලා මම තමුන්නාන්ශසේට ශපන්වන්නම්. දැන් තිශබනවා ග්රාමී  
කුඩා ණ  ශ ෝජනා ක්රම. ජනතාවට ජීවත් ශවන්න විධි ක් නැහැ. 
අතට ර් ක් ශහෝ ලැශබනවා නම්, ශකශසේ ශහෝ ගන්න අශේක්ෂා 
කරනවා.  ඒ බැංකුවල අනික් මූලය කටයුුර පිළිබඳ ශගෞරව  

තිශබනවා නම්, ඒ ශගෞරව  ශදමින්ම තමයි  ශම් ගැන මා 
කි න්ශන්.  

මම ශම් ශපන්නුම් කරන්ශන්, "Commercial Credit" කි න 

කුඩා ණ  ශ ෝජනා ක්රම  ගැනයි. ඒ ණ  ශ ෝජනා ක්රම   ටශත් 
ුපි ල් ලක්ෂ ක loan එකක් ශදනවා. ුපි ල් 2,500 ගණශන් 
මාස 50ක් ඒකට ශගවීම් කරන්න ඕනෑ. ණ  මුදල ුපි ල් 

ලක්ෂ යි; අතට ුපි ල් ලක්ෂ ක් ලැශබනවා; මාස කට ුපි ල් 
2,500 ගණශන් මාස 50ක් ශගවන්න ඕනෑ. සාමානයශ න් ග්රාමී  
ජනතාව හිතනවා, "ුපි ල් ලක්ෂ ක් එකවර හම්බ ුණශණ ත් 

තමන්ට වගාවක් ශහෝ කර ගන්න පුු වන්; මාස කට ුපි ල් 
2,500 ගණශන් තමයි ශගවන්න ශවන්ශන්; දවස් ශදකක් කුීස වැඩ 
කළාම ුපි ල් 2,500 ශහ  ා ගන්න පුු වන්" කි ලා. බැලූ 
බැල්මට සහන ක් වාශේයි. හැබැයි, ශම කක්ද ශවලා 

තිශබන්ශන්? ුපි ල් ලක්ෂ කට එ ා ශගවන්ශන් ුපි ල් 
825,000යි. බැලූ බැල්මට හිශතනවා, ශප ලි  ුපි ල් 25,000යි; 
ිය  ට 25යි කි ලා. ඒ තත්තද? නැහැ. ශප ලි  ිය  ට 25ට වඩා 

වැඩියි. ශම කද, හැම මාසශේම අර මුදලින් ුපි ල් 2,500 
ගණශන් අඩු වනවා. එතශක ට හීන වන මුදලට ශප ීස අනුපාත  
ගණන  කරන්ශන් නැහැ. එශහම හරි ට ගණන  කශළ ත්, ශම් 

ශප ීස අනුපාත  ිය  ට 47.47යි. එවැනි ශප ලි ක් ශගවන්න 
ශම න පුරවැිය ාටද පුු වන්කම තිශබන්ශන්? ිය  ට 47.47ක 
ශප ලි ට ණ ක් ගත යුත්ශත් අශේ රශග ශම න පුරවැිය ාද? 

ිය  ට 4 ක ශප ීස අනුපාත කට ණ ක් ශදන්න! ශම්ක තමයි 
දැන් ණ  ශ ෝජනා ක්රම . 

අද ක්ෂුද්ර මූලය ණ  ශ ෝජනා ක්රම  කි න්ශන් ශම කක්ද? 

ක්ෂුද්ර මූලය ණ  ශ ෝජනා ක්රම  කි ලා කරන්ශන්, ුපි ල් 
ලක්ෂ ක් ණ ට ශදනවා; මාස කට ුපි ල් 2,500 ගණශන් මාස 
50ක් ශගවන්න ඕනෑ; ුපි ල් 2,500 ගණශන් වාරික 50ක් 
ුපි ල් 825,000යි; හැබැයි දුන්ශන් ලක්ෂ යි. 825,000ක් 

කිේවාම හිතනවා, වාර්ෂික ශප ලි  ිය  ට 25යි කි ලා.  බැලූ 
බැල්මට ශේන්ශන් එශහම තමයි. වාර්ෂික ශප ලි  ිය  ට 25 
ශන ශවයි. හීන වන ශ ේෂ ට  ශප ීස අනුපාත  හරි ට ගණන  

කරලා බැුමශව ත්, ශම්ශක් ශප ීස අනුපාත  ිය  ට 47.50යි. ශම් 
ක්ෂුද්ර මූලය ණ  ශ ෝජනා ක්රම ක්ද?  තමුන්නාන්ශසේලා ශම්වා 
ගැන අනුගමන  කරන ප්රතිපත්ති  ශම කක්ද?  ලබා දි  යුුර 

ශප ීස අනුපාත පිළිබඳව, උච්චාාවචාන පිළිබඳව මහ බැංකුව 
නිරන්තරශ න් නිර්ශද්  ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි, දැන් ග්රාමී  
ජනතාව ක්ෂුද්ර මූලය ණ  ශ ෝජනා ක්රම ්රි ාත්මක කරන 

ජාවාරම්කුවන්ශේ උවනල්වලට වි ාල ශලස හු  ශවලා 
තිශබනවා. මහ බැංකුව ඒ පිළිබඳව ගන්නා පි වර ශම කක්ද?  

 තවත් ණ  ශ ෝජනා ක්රම ක් පිළිබඳව මම තමුන්නාන්ශසේශේ 
අව ාන  ශ  මු කරවනවා. ඒ ශ ෝජනා ක්රම  සකස්  ශවලා  

තිශබන්ශන් ශමශහමයි. ුපි ල් 40,000ක් ශදනවා. ඒ සඳහා 
ුපි ල් 2,202 ගණශන් මාස 24ක් ශගවන්න ඕනෑ. එතශක ට මාස 
24ට ුපි ල් 52, 4 ක් ශගවන්න ඕනෑ. ගත්ශත් ුපි ල් 

40,000යි. ඒකට ුපි ල් 82, 4 ක් වැඩි ශවලා තිශබනවා. හැබැයි, 
වාර්ෂික ශප ීස අනුපාත  ර් ද? එශහම තැනක වාර්ෂික ශප ීස 
අනුපාත  ිය  ට 2 .50යි. ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, 

ක්ෂුද්ර මූලය ණ  ශ ෝජනා ක්රම  ටශත් ිය  ට 2 .50 ශප ලි ට, 
ිය  ට 47.50 ශප ලි ට, ිය  ට 60 ශප ලි ට ණ ක්? ගම්වලට 
 නවා; කාන්තාවන් පස්ශදශනක් විතර එකුර කර ගන්නවා; 

"ඔ ශග ල්ලන්ට ුපි ල් ලක්ෂ  ගණශන් ශදන්නම්" කි නවා; 

මාස කට ුපි ල් 5,000 ගණශන් ශගවන්න කි නවා. අද අශේ 

රශග ජනතාව ශමවැනි වි ාල ණ  උවනලක හිර ශවලා තිශබනවා. 
ඒ ප්රමාණ  ශක ච්චාරද කි නවා නම් ගු නිශ ෝජය කාරක 
සභාපතිුරමනි, මා ළෙ තිශබනවා ඒ වාර්තාව. අද අශේ රශග වුර 
ක්ශෂේත්රශේ පුණල්වලින් ිය  ට 73ක් නිල ව ශ න් ණ යි. මම 

ශම් කි න්ශන්, කශඩ්ට තිශබන ණ , ශප ීස මුදලාලිට තිශබන 
ණ  ගැන ශන ශවයි. වුර ක්ශෂේත්රශේ පුණල්වලින් ිය  ට 73ක් 
ලි ා පදිංචි කරන ලද ය තනවලින් නිල ව ශ න් ණ  අරශගන 

තිශබනවා. එතශක ට පුරවැිය න්ශගන් 800ක් ගත්ශත ත්, 
වුරකරශේ 73ක් ණ කුවන් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. 
ග්රාමී ව ිය  ට 68යි. නාගරිකව ිය  ට 49යි. ඒ නිසා අද අශේ 

රට විතරක් ශන ශවයි, සාමානය ජනතාවත් ශම් ණ  උවනශල් 
හිරකුවන් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. හැබැයි, ශම්ශක් වර දාන 
ලබමින් ියටින්ශන් කුණද? ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, 

නගර කට ිනහින් බලන්න. ඒ නගරශේ ශල කුම බිල්ඩින් එක 
බැංකුශේ. වැඩිම පහු කම් ශදන්ශන් කාටද? ඉහළ 
කළමනාකරණ ටයි; බැංකු නිල ාරින්ටයි. වැඩිශ න්ම රට සවාරි 
 න්ශන් කුණද? බැංකු නිල ාරින්. Director Board එකට වාඩි 

ුණණාම එක දවසකට වැඩිශ න්ම ශගවන්ශන් කාටද? බැංකුශේ 
අ ටයි. ශම් ශම නවා උප ලාද? කර්මාන්ත කරලාද? 
නිෂප්ාදන ක් ියදු කරලාද? නැහැ. ජනතාවශේ සල්ලි තැන්පුර 

ශලස ගන්නවා; යපහු ජනතාවට වැඩි ශප ලි ට ශදනවා. එතැන 
තිශබන පරතරශ න් තමයි බැංකු නඩත්ුර ශවන්ශන්. හැබැයි 
කාර්  ක් කරනවා. විියරිලා තිශබන සල්ලි ටික එක තැනකට 

එකුර කරලා ප්රාේ න අව යතා සප නවා.  

අපි බැංකුශේ කාර්  භාර  පිළිගන්නවා. හැබැයි, බැංකුශේ 

කාර්  භාර  විියන් අද ශම කක්ද කරලා තිශබන්ශන්? අපි බැංකු 

පද් ති  පිළිගන්නවා, බැංකුවට කාර්  භාර ක් තිශබනවා. 

ජනතාව සුර විියරී තිශබන කුඩා කුඩා මුදල්, තැන්පුර ශලස 
අරශගන -ශකශනක් ිනහිල්ලා ුපි ල් ලක්ෂ ක් තැන්පත් කරයි. 

තව ශකශනක් ුපි ල් ලක්ෂ ශදකක් තැන්පත් කරයි. තවත් 

ශකශනක් ුපි ල් ලක්ෂ පහක් තැන්පත් කරයි. ශගදර ුපි ල් 

ලක්ෂ ක් තිබුණා කි ලා ශවනත් යශ ෝජන ක් කරන්න බැහැ. 

ුපි ල් ලක්ෂ ශදකක් තිබුණා කි ලා යශ ෝජන ක් කරන්නත් 

බැහැ.- ඒ සල්ලි ඔක්ශකෝම එකුර කරශගන වයාපාරිකශ කුශේ 
 ම් ප්රාේ න අව යතාවක් ශවනුශවන් ලබා ශදනවා. ඒක නරක 

නැහැ. ඒ බැංකු ්රි ාවලි  අපි පිළිගන්නවා. ඒක ශහ ඳයි. හැබැයි, 

ියද්  ශවලා තිශබන්ශන් ශම කක්ද? අද ශම් බැංකුවල overhead 

එක, ශම් බැංකුවල පිරිවැ  පිළිබඳව තමුන්නාන්ශසේලා ලබා දී 

තිශබන නිර්ණා ක න් ශම නවාද? ඒ තමයි, ශල කුම 

ශග ඩනැන්ල්ල, ශල කුම වාහන , වැඩිම වැටුේ, වැඩිම අ යක්ෂ 

මණ්ඩල දීමනා. ශම් ිය ල්ල විියන් කරන ශද් තමයි ජනතාවශේ 
තැන්පුරත් නැති කරලා තිශබනවා, ඒ වාශේම ජනතාවට ණ  

බරත් තති කරලා තිශබනවා. එම නිසා අද අශේ රශග ප්ර ාන 

ප්ර න්  තිශබන්ශන් මූලය ජාවාරම්කුවන් කිහිපශදශනක් 

අශත්යි. ශප දුශේ ගත්ශත ත්,  නපතීන් සමෙ ඒ යර්ථික ප්රතිපත්ති 

පිළිබඳව අපට ප්ර න් ක් තිශබනවා. හැබැයි, අපි 

කර්මාන්තකුවන් පිළිගන්නවා, නිෂප්ාදන ට මැදිහත් වන 

ශකනා පිළිගන්නවා, දැවැන්ත ශසේවා ය තන පිළිගන්නවා. 
හැබැයි, ශම් මූලය ය තන ශම නවාද කරන්ශන්? මහා ජාවාරමක්. 

එම නිසා අද අශේ රශග ජනතාව වැටී තිශබන යර්ථික  පුරශල්ම 

තිශබන අර්බුද , මූලය ජාවාරම්කුවන්ශේ උවනල,- පුණල් ලක්ෂ 

50යි තිශබන්ශන්. යසන්න ව ශ න් ගත්ශත ත් එයින් පුණල් 

ලක්ෂ ක් මා කලින් කි පු කඩා වැටුණු ය තන තුරශළේ කඩා 

වැටිලා තිශබනවා. එවැනි ය තන ර් ද තිශබන්ශන්? ය තන 
හතයි, අටයි. ය තන හතක්, අටක් තුරශළේ පුණල් ලක්ෂ ක් 

විනා  ට පත්ශවලා තිශබනවා. ඒ අ ශේ ශද්පළවලට ශම කුත් 

ශවලා නැහැ. ියංගේපූුශේ ශගවල් අරශගන තිශබනවා. මල්ීස 
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කැනඩාශේ, අයි ා ඕස්ශේලි ාශේ. මම දන්න නිසයි කි න්ශන්. 

ඔුණන් ශද්පළ අරශගන තිශබනවා. ඒ ශග ල්ලන්ශේ ජීවිත අබමල් 

ශර නකින් හානි කට පත්ශවලා නැහැ. හැබැයි, ියද්  ශවලා 
තිශබන්ශන් ශම කක්ද? තැන්පත්කුවන් ිය  දිවි හානිකර 

ගන්නවා. තැන්පත්කුවන්ශේ පුණල්වල යරුණල් තතිශවලා 

තිශබනවා. දුවන්ශේ අ යාපන  කඩා වැටිලා තිශබනවා. ඉන්න 

තැනක් නැති වී තිශබනවා. තැන්පත්කුවන්ට ශම් ිය ුම අර්බුද 

තතිශවලා තිශබනවා. ඔුණන් ශම කක්ද කරපු වරද? ඔුණන් 

ශහ රකම් කළාද? ඔුණන් වංචාා කළාද? නැහැ. ඔුණන් වි ව්ාසවන්ත 

තැනක තමන්ශේ මුදල් ටික දැම්මා. දැමූ මුදල් ටික සම්බන් ශ න් 
සහතික ක් ශදන්න බැරි නම් ශම කක්ද ඒකට කරන්ශන්? ගු 

නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, එම නිසා මම කි න්ශන්, ශමම 

මූලය ය තන කඩා වැටීම ුරළින් ශම් රශග තැන්පත්කුවන් 

වි ාල සංඛයාවක් අසීුතාවට ලක්ශවලා තිශබනවා. ඒ සඳහා 

ක්ෂණික සහ ශේගවත් විසඳුමක් අව යයි. අපට ශම් පිළිබඳව 

පාර්ලිශම්න්ුරශේ කථා කරන්න පුු වන්. අපට ශම් පිළිබඳව 
පාර්ලිශම්න්ුරව ුරළ හඬ නෙන්න පුු වන්. හැබැයි, ශම්කට 

විසඳුමක් ලබා දීශම් ්රි ාදාම  තිශබන්ශන් පාර්ලිශම්න්ුරව 

තුරශළේ ශන ශවයි කි ලා මම ශපෞද්ගලිකව වි ්වාස කරනවා. 

පාර්ලිශම්න්ුරශවන් පිටත මහ බැංකුවත්, තැන්පත්කුවනුත්, ඒ 

වාශේම එම මූලය ය තනවල කළමනාකාරිත්ව ත්, තමතිුරමනි, 

ඔබුරමාත්, අපිත්, ිය ුමශදනා මැදිහත් ශවලා තැන්පත්කුවන්ශේ 

මුදල් පිළිබඳ වග ර්මක් ලබා දි  යුුරව තිශබනවා. එම මුදල් සඳහා 
යරක්ෂාවක්, එම මුදල් නැවත ලබා දීම සඳහා විධිමත් ක්රමශේද ක් 

තති කළ යුුරව තිශබනවා. ඒ ජාවාරම්කුවන්ට නිදැල්ශල් ඉන්න 

ශදන්න පුු වන්ද? වි ාල ව ශ න් මුදල් අරශගන තමන්ශේ ජීවිත 

ඕනෑවටත් වඩා වැඩිශ න් අධි පරිශභෝජන ජීවිතවලට තල්ුම 

ශවලා. වාහන  නම් ශල කුම වාහන , security නම් ශල කුම 

security එක දමාශගන තමයි ඒ අ  ජීවිත ගත කරන්ශන්. ඒ 

අ ශගන් සමහර අ  මම ශපෞද්ගලිකව දන්නවා. ශපෞද්ගලික 
ව ශ න් අපිත් එක්ක කථා බහ කරලා තිශබනවා. ඒ තත්ත්ව  

මම වි ව්ාස කරනවා. ඒ අ  ගැන දන්න නිසයි මම ශම් කථා 

කරන්ශන්. ගු මංගල සමරවීර තමතිුරමනි, මම විතරක් 

ශන ශවයි, ඔබුරමාත් ඒ අ  ගැන දන්නවා. ඒ අ  කුණද කි න්න 

අපි දන්නවාශන්. ඒ ශග ල්ලන්ශේ ජීවිත ගැන අපි දන්නවා. ඒ 

අ ශේ ජීවිත ඒ විධි ට ු ඛ විහරණ සහිතව ගතශවනවා. හැබැයි, 
තැන්පත්කුශවෝ මහ පාශර් ශබෝඩ් අල්ලාශගන අේවට 

ශේශලනවා, වැසස්ට ශතශමනවා, ඔුණන්ශේ ශගවල්වල යරුණල්. 

බිරිඳ එපා කි ද්දී සව්ාමි ා මුදල් තැන්පත් කරලා. එතශක ට බිරිඳ 

ස්වාමි ට බණිනවා. සව්ාමි ා එපා කි ද්දී බිරිඳ මුදල් තැන්පත් 

කරලා. සව්ාමි ා බිරිඳට බණිනවා. ශමවැනි අරුණල් වි ාල 

ප්රමාණ ක් තතිශවලා තිශබනවා. ශම් තත්ත්ව  ඉක්මනින්ම 

විසය   යුුරව තිශබනවා. එම නිසා මුදල් අමාතයුරමාට මා අවසාන 
ව ශ න් කි න්ශන්, ශම් පිළිබඳව මහ බැංකුවට වග ර්මක් 

තිශබන බවයි. මහ බැංකුව තමන්ශේ කාර්  භාර  අත් හැරලා 

තිශබන්ශන්. මහ ජනතාවශේ තැන්පුර පිළිබඳව 

තමුන්නාන්ශසේලාට වග ර්මක් තිශබනවා. තමුන්නාන්ශසේලා ඒ 

වගර්ම අත් හරිමින් තිශබන්ශන්. තමුන්නාන්ශසේලා ඉන්ශන් 

තැන්පත්කුවන්ශේ පැත්ශත්ද, ඒ ජාවාරම්කුවන්ශේ පැත්ශත්ද 

කි ලා මම දන්ශන් නැහැ. මම ශප දුශේ ිය ුමම ශදනාට 
කි න්ශන් නැහැ. සමහර අ  අනිවාර් ශ න්ම 

ජාවාරම්කුවන්ශේ පැත්ශත් ඉන්නවා. එශහම නැත්නම් මහ 

බැංකුශේ ශකනා, UB Finance Company Limited එකත් සමෙ 

ගනුශදනු කරපු ශකනා යූනි න් බැංකුශේ උප සභාපති ුරර ට පත්  

ශවන්ශන් ශක ශහ මද? ඒ නිසා ශමම තැන්පත්කුවන්ශේ 

රැකවරණ  පිළිබඳව මහ බැංකුවට වි ාල කාර්  භාර ක් 
තිශබනවා. එම නිසා මම ඔබුරමාට ශ ෝජනාවක් කරනවා. අපි 

දැන් ශම්ක ශමතැන කථා කරමු. හැබැයි, විධිමත් විසඳුමක් 

ශවනුශවන් ඔබුරමා මුදල් අමාතයාං   සමෙ සාකච්ඡාවක් 

කැඳවන්න. ඔබුරමාත් එන්න. මහ බැංකුශේ අදාළ නිල ාරින් 

කැඳවන්න. තැන්පත්කුවන්ශේ ශ ෝජනාත් ගනිමු, අපිත් මැදිහත් 

ශවමු, ඒ ය තනත් කැඳවලා ඔුණන්ට සා ාරණ ශගවීමක් කිරීම 
සඳහා විධිමත් සාකච්ඡාවක් කරමු. 

විශ ේෂශ න්ම ශම් ශම ශහ ශත් මුරශවලා තිශබන ප්ර න්  

තමයි ඊටීඅයි ය තනශේ ප්ර ්න . ඒ සඳහා කරනු ලබන 

ශ ෝජනාව ශම කක්ද තමතිුරමා? ය තන  අශළවි කශළ ත්, ඒ 

කි න්ශන්, එම ය තන  ඈවර කශළ ත් ගන්නා පි වර 

ශම කක්ද කි න ශ ෝජනාව මම  ශ ෝජනාව තවිල්ලා තිශබනවා. 

ඒ ශ ෝජනාශේ තිශබන්ශන් ශම කක්ද? ජුනි මාසශේ 5වැනිදා 
ිය  ට 80ක් දුන්නා. ඊට පස්ශසේ තව ිය  ට 80ක් ශදනවා. ඉතිරි 

ිය  ට  0 අුණුදු 5කින් ශදනවා. අුණුදු 5කින් ලබා දීම පිළිබඳ 

සාකච්ඡාව ශක ශහ මද  න්ශන්? 

සාකච්ඡා ශම්ස ට ශගනැල්ලා තර්ජන  කරනවා, "ශම් 

ශ ෝජනාවට එකෙ ුණශණ් නැත්නම්, ඈවර කශළ ත් 

ඔ ශග ල්ලන්ට ිය  ට 50ක්වත් ලැශබන්ශන් නැහැ." කි ලා. 
එශහමයි කි න්ශන්. තැන්පත්කුවන් භ  කරනවා, "ශම් 

ශ ෝජනාවට එකෙ ුණශණ් නැත්නම් ඔ ශග ල්ලන්ට  ත ක්වත් 

නැතිව  නවා. ිය  ට 50ක්වත් නැතිව  නවා. ඒ නිසා ශම් 

ශ ෝජනාවට එකෙ ශවන්න." කි ලා. කුණද ශමශහම කි න්ශන්? 

මංශක ල්ලකාරයින් මුලු ශන් ඉඳශගන තැන්පත්කුවන්ට 

තර්ජන  කරනවා. ශම්කයි තත්ත කථාව. ඒ නිසා ශම් පිළිබඳව 

අපි අව ාන  ශ  මු කරමු. ගු මංගල සමරවීර තමතිුරමනි, මා 
මීට කලිනුත් ඔබුරමාට කිේවා, "ශම් ගැන අපි සාකච්ඡාවක් 

කරමු." කි ලා. ඔබුරමා රාජය තමතිුරමා  එක්කත් සාකච්ඡා 

කරලා අපට ශේලාවක් ලබා ශදන්න. අපි ශම් ය තන එකින් එක 

කැඳවමු. ශම් කි න යකාර ට කටයුුර කර තිශබනවා නම්, 

ඒවාශේ ශද්ශප ළ පවරා ගන්න ඕනෑ; හංගලා තිශබන ශද්ශප ළ 

ශහ  න්න ඕනෑ. ඒ කටයුත්ත අපරා  පරීක්ෂණ 

ශදපාර්තශම්න්ුරවට භාර ශදන්න. අපි දන්නවා, සමහර ශද්ශප ළ 
තිශබන බව. තැන්පත්කුවන් දන්නවා, සමහර ශද්ශප ළ 

ශක ශහද තිශබන්ශන් කි ලා. ඒ නිසා ශම් ඔක්ශකෝම පිළිබඳ 

ශහ ඳ විමර් න ක් කරලා තැන්පත්කුවන්ට සා ාරණ  ඉටු 

කිරීම සඳහා යණ්ඩුවක් හැටි ට තමුන්නාන්ශසේලාශේ වගර්ම ඉටු 

කරන්න  කි න ශ ෝජනාව කරමින් මා නතර ශවනවා. මට ශම් 

අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබුරමාට ශබ ශහ ම ස්ුරතියි. 

 
ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශබ ශහ ම ස්ුරතියි. The Hon. Nihal Galappaththi to 

second the Adjournment Motion.  

 
ගු නිහසාල් ගලප්පත්ින  ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, ඉතාම කාීසන, ජාතික 
මගටශම් වටිනා කි න ශ ෝජනාව ශම් ශම ශහ ශත් මා  ස්ථිර 
කරනවා.  

මහජන මුදල් මංශක ල්ල කන්න මැදිහත් ුණණු 
අපරා කාරයින් සම්බන් ශ න් වහාම ්රි ාත්මක වන පරිදි, ්රි ා 
මාර්ග අරශගන පුරවැිය ාට සා ාරණ ක් ඉෂට් කරන්න  කි ලා 

මා යණ්ඩුවට බල කරලා කි නවා.  ශබ ශහ ම ස්ුරතියි. 
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ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා (මුාල් හසා ජනොධාය 

අොතයුරො   
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர - நிதி ைற்றும் தவகுசன ஊடக 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, අද දින සභාව කල් 
තබන අවස්ථාශේ ගු අනුර දිසානා ක මන්ත්රීුරමා විියන් ඉතා 
කාශලෝචිත ශ ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මා ඉතාම සුරටු 

ශවනවා. තත්ත ව ශ න්ම එුරමාශේ ශ ෝජනාවටත්, එුරමා කළ 
කථාවටත් පිළිුරරක් දීම අදාළ තමතිවර ා හැටි ට මට එක්තරා 
විධි කින් අපහු  වන්ශන්, එුරමා කි ාපු ශබ ශහෝ කාරණා එක්ක 
මමත් එකෙ නිසායි.  

 

ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Velu Kumar to the Chair? 

 
ගු ලක්ෂපේද ිරරිඇල්ල ෙහසතා (රාජය වයව්ාය            
හසා ෙහසනුවර නගර ්ංවර්ධාන අොතයුරො ්හස 

පාර්ලිවම්්දුරවේ ්භානායකුරො  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - அரச ததொழில்முயற்சிகள் 

ைற்றும் கண்டி நகர அபிவிருத்தி அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் 

சமப முதல்வரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise and Kandy City Development and Leader of the 
House of Parliament) 
I propose that the Hon. Velu Kumar do now take the 

Chair. 
 
ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ග  ු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරො මූලා්නවය්ද 

ඉවත් වුවය්ද  ගු වේලු කුොර් ෙහසතා මුලා්නාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு  மவலு குைொர் அவர்கள்  

தமலமை வகித்தொர்கள். 
 

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

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු මුදල් තමතිුරමා කථා කරන්න. 

 
ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි, ශමම finance companies සහ 

විශ ේෂශ න් ග්රාමී  මගටශම් ඒ පුංචි ක්ෂුද්ර මූලය සමාගම්                   
-microfinance companies-  ශවනත් විධි කින් කි නවා නම්, 
"ණ  කාක්කන්" එශහමත් නැත්නම් "ශප ීස කාක්කන්" තති කළ 

තත්ත්ව  තත්ත ව ශ න්ම ශේදජනකයි. ශමුරමා -ගු අනුර 
දිසානා ක මන්ත්රීුරමා- කිේවා වාශේ  විශ ේෂශ න් උුරශර්ත්, 
උුරුමැද පළාශත්ත් පු  ින  කාලශේ නි ෙ  පැවැති 

දිස්ත්රික්කවල ශම් ප්ර න්  ඉතාම තදබලව තිශබනවා.  මීට ශපර 

කිේවා වාශේ ශමහිදී ශබ ශහෝ ඉලක්ක බවට පත් ශවලා 

තිශබන්ශන් අහිංසක, අසරණ කාන්තාවනුයි. ඒ අ  කිියම 
ශත්ුමක් නැතිව ු ු  ණ  මුදල් ගන්නවා. නමුත්, ඒ අ  මහා 
ණ  උවනලකට හු  ශවලායි ඉන්ශන් කි ලා ඒ අ ට ශත්ශරන්ශන් 
පු වයි. මෑතකදීත් ශම් විධි ට ගත්ත ණ  ශගවා ගන්න බැරිව 

 ාපනශේ කාන්තාවන් ශදශදනකු ිය  දිවි නසා ගත්තා. ණ  
ශගවා ගන්න බැරි ුණණාම, තුණ කාන්තාවන්ශගන් නම් ශග ඩක් 
ශවලාවට ශම් ශක ම්පැනිවල නිල ාරින්, නිශ ෝනේතයින් ිනහිල්ලා 

ලිංිනක අල්ලස් ලබා ගන්නා තත්ත්ව ක් පවා තති ශවලා 
තිශබනවා. ශම් සම්බන් ශ න්  අපි දැනට අව ාන  ශ  මු කරලා 
එ ට විසඳුමක් ශස  ා ශගන තිශබනවා. ඒ ගැනත් මම කි න්නම්. 

නමුත්, අශේ අනුර දිසානා ක මන්ත්රීුරමා ඉදිරිපත් කළ කාරණා 
රාශි ක් තිශබනවා. මම ඒවාට ශවන ශවනම පිළිුරු 
ශන දුන්නත්, එුරමා කි පු යකාර ට අපි ලබන සතිශේම ශම් 

සම්බන් ශ න් පක්ෂ පාට නැති කමිටුවක් හදනවා. අපි මහ 
බැංකුශේ නිල ාරින් සමෙ, භාණ්ඩාගාරශේ නිල ාරින් සමෙ ශම් 
ප්ර න් සඳහා ක්ෂණික සහ දීර්  කාීසන විසඳුමක් ශස  න්නට 
ඕනෑ. පු ින  කාල  පුරාම ශමවැනි ියද්ධීන් රාශි ක් ියදු වී 

තිශබන බවත් මම කි න්න ඕනෑ. ඔබුරමා කිේවා වාශේ ශම් 
ියද්ධීන්වලට මහ බැංකුශේ විවි  නිල ාරින් සම්බන්  ශවන්න 
තති; ඔේ, සම්බන්  ුණණා. නමුත්, ශම් පාර්ලිශම්න්ුරශේදී පවා  ම් 

 ම් මන්ත්රීවුන් විවි  මත ප්රකා  කළත්, වර්තමාන මහ බැංකුශේ 
අධිපති යචාාර්  කුමාරස්වාමි මහතාත්, එහි නිශ ෝජය 
අධිපතිවුන් ගැනත් මට පූර්ණ වි ්වාස ක් තිශබනවා. තත්ත 

ව ශ න්ම අපි නිවැරදි ශද් කරලා හැකි තාක් ඉක්මනට ශම් 
ප්ර න්වලට උත්තර ක් ශදන්න බලාශප ශර ත්ුර වනවා.  

අනුර දිසානා ක මන්ත්රීුරමා ඉදිරිපත් කරපු ශ ෝජනාශේ 

දක්වා තති පරිදි යර්ථිකශේ දැඩි අර්බුද ක් නැති ුණණත්, තත්ත 
ව ශ න්ම මූලය ක්ශෂේත්ර ට සම්බන්  ය තන ර්ප ක 
අස්ථාවරභාව  නිසා විශ ේෂශ න්ම අශේ රශග මූලය ක්ශෂේත්රශේ 

අස්ථාවර තත්ත්ව ක් තති ශවලා තිශබන බව මම කි න්න 
කැමැතියි. නමුත්, ඔබුරමාත් ශපන්ූ යකාර ට ශම්ක අද ඊශේ 
ියද්  ුණණු ශද ක් ශන ශවයි. ශම් තත්ත්ව  89 0 ද කශේ ියටම 
වරින් වර තති ූ තත්ත්ව ක්. ඒ වාශේම මූලය ක්ශෂේත්ර ට 

සම්බන්  ය තන කඩා වැටීමට ශවනත් විවි  ශහේුර බලපාන්න 
පුු වන්. මූලික ව ශ න් ශමම ය තනවල නිිය මූලය 
කළමනාකරණ ක් ශන මැති වීම, නිිය තගැයීමකින් ශත රව 

අදූරදර්ය  ශලස ණ  නිකුත් කිරීම සහ අක්රමවත් ශලස ශවනත් 
යශ ෝජන කටයුුර ියදු කිරීම, දුර්වල කළමනාකරණ  ශමන්ම 
ය තන කළමනාකුවන්ශේ සහ අ යක්ෂවුන්ශේ වංචානික 

්රි ා ද එම ය තන කඩා වැටීමට බලපානවා. සව්ාභාවික වයසන 
හා ශවනත් ශහේුර නිසාද මූලය ය තන කඩා වැටී තිශබනවා. එම 
ය තන විියන් ලබා ශදන ණ  යපු  ලබා ගැනීශම් දුර්වලතාද එම 

ය තන කඩා වැටීමට  ම් තරමකට බලපාන්න පුු වන්. 
මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි, දැනට රට ුරළ ශ්රී ලංකා මහ 
බැංකුශේ ලි ා පදිංචි කර ්රි ාත්මක වන මුදල් සමාගම් 44ක් 
පමණ තිශබනවා. 208  මාර්ුර 38 වනශක ට ශම් මූලය 

සමාගම්වල මුු  වත්කම් වටිනාකම ුපි ල් බිලි න 8,395ක් -
ට්රිලි න 8.3ක් පමණ- වනවා. ඒශකන් ුපි ල් බිලි න 692ක් 
පමණ මහ ජනතාවශේ තැන්පත් මුදල්. ඒ වාශේම රශග සමස්ත 

මූලය පද් තිශ න් ිය  ට 7.9ක පමණ වත්කම් ප්රමාණ ක් ශම් 
මූලය සමාගම් සුරව තිශබනවා. ශම් සමාගම් ජනතාවශේ තැන්පත් 
ලබා ගන්නා අතර, ඊ ට අමතරව ගනුශදනුකුවන් ශවත ීසියං සහ 

ශවනත් ණ  පහු කම් ලබා දීශම් කටයුුර ියදු කරනවා. 208  
මාර්ුර මාස  අවසන් වනශක ට ශම් ය තන තමන්ශේ 
වත්කම්වලින් ිය  ට 79ක පමණ ප්රමාණ ක් එනම්, ුපි ල් 

බිලි න 8,802ක් පමණ ණ  හා ීසියං ශලස ලබා දීලා තිශබනවා. 
තත්ශතන්ම ශමතරම් වි ාල ප්රති ත ක් ණ වලින් සමන්විත 
ශවලා තිශබන ශක ට යර්ථිකශේ  ම්  ම් විචාලයතා තතිවන 

275 276 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

අවස්ථාවක ණ  ලබා ගත් ගනුශදනුකුවන්ට ඒවා නැවත 
ශගවීශම් හැකි ාව දුර්වල ශවලා මූලය ය තනත් අර්බුද න්ට 
ලක්වන්න පුු වන්.  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි, පු ින  ද ක ර්ප  ගත්ශත ත් 
ශමවැනි මූලය ය තන කඩා වැටීම ශහෝ අර්බුද ට ලක් වීම ියදු 
ශවලා රජ  විියන් තැන්පත්කුවන්ට මහජන මුදල් වි ාල 

ව ශ න් ශගූ අවසථ්ා තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි, 
නමුත් රශග සංවර් න  සහ ජනතා ු භසා න  ශවනුශවන් ශවන් 
කර තිශබන රජශේ මූලය සම්පත් විවි  වංචානික ශහෝ අ ථා ්රි ා 

නිසා ශහෝ, අනුර දිසානා ක මන්ත්රීුරමා කිේවා වාශේ 
කළමනාකරණ දුර්වලතා නිසා ශහෝ අර්බුද න්ට ලක් ූ ය තන 
ශවනුශවන් වන්දි විධි ට ශගවීම ශකතරම් සා ාරණද කි ලාත් අපි 

නැවත ියතන්න ඕනෑ. 

තත්ත ව ශ න්ම ශමවැනි ය තන අර කි පු විධි ට ඒ 
අ ශේ මුදල්, ඒ අ ශේ වත්කම් පිට රටවල හංගා, 
තැන්පත්කුවන් වි ාල අර්බුද කට තල්ුම කිරීම නිසා රජ  එ ට 

මැදිහත් ශවලා ඔුණන්ට ියදු ුණණා  කි න පාඩුව ශගවීම ශක යි 
තරම් සා ාරණද කි න එක ගැනත් අපි ියතන්න ඕනෑ. 

ශම කද, කලින් කල තති ශවන ශපෞද්ගලික අං ශේ මූලය 

ය තනවල කඩාවැටීම්වලට මුහුණ ශදන්න ශවනත් නීතිම  සහ 
ය තනික වූහ ක් අපි සකස් කර ගන්නට ඕනෑ ශවලා 
තිශබනවා. තත්ශතන්ම ශම් තත්ත්ව  සලකා බලා ශ්රී ලංකා 

බැංකුව ශම්  වන විට ශ්රී ලංකා තැන්පුර රක්ෂණ ක්රම  හා 
ද්රවය ලතා ය ාරක ශ ෝජනා ක්රම  - Sri Lanka Deposit 
Insurance and Liquidity Support Scheme - නමින් ශ ෝජනා 

ක්රම ක් අපි පවත්වා ශගන  නවා. ඒ  ටශත් අර්බුද ට ලක් ූ 
මූලය ය තනවල එක් තැන්පත්කුශවකුට ුපි ල් ලක්ෂ 6ක් 
දක්වා මුදල් ලබා ශදන්නට පුු වන්. එමන්න් කුඩා පරිමාණශේ 

තැන්පත්කුවන් වැඩි පිරිසකට සහන සැලසීම ියදු වනවා. 
ශමවැනි ක්රමශේද ක් ශලෝකශේ අශනක් රටවල ද ්රි ාත්මක 
ශවනවා.  

අශනක් කුණ තමයි, ගු අනුර දිසානා ක මන්ත්රීුරමා 

සඳහන් කරපු නීතිම  ්රි ාමාර්ග  ියදු වීම. ශමතැනදී මහජන 
මුදල් අවභාවිත කළ පුද්ගල න්ට එශරහිව 2088 අංක 42 දරන 
මුදල් වයාපාර පනත  ටශත් නීති  ්රි ාත්මක කරනවා. එහිදී 

මහාධිකරණ නඩු විභාගශ න් පු ව එම පනත  ටශත් ුපි ල් 
මිලි න 5ක දඩ ක් ශහෝ වසර 5ක ියර දඬුවමක් ශහෝ නැතිනම් ශම් 
දඬුවම් ශදකම ලබා දීශම් හැකි ාව තිශබනවා. අශේ අදහස නම් 

ශම්  පනත සංශ ෝ න කරලා මීට වඩා තදබල නීතිරීති පැනවීම 
කාශලෝචිතයි කි න එකයි. ශම කද, ශම් මූලය ය තන කරශගන 
 න අ ට, විශ ේෂශ න්ම වංචාාකුවන්ට, ුපි ල් මිලි න 5ක් 

ශගවනවා කි න එක ඉතාමත්ම ු ු  ශද ක්. ඒ අ ට ශම් දඩ  
ශගවලා තමන්ශේ කටයුුර ඒ යකාර ටම කරශගන  න්න 
පුු වන්. ඒ නිසා අපි ශම් පනත සංශ ෝ න  කිරීම ගැනත් අශේ 
අව ාන  ශ  මු ශවලා තිශබනවා.  

ශම් වන විට මහ බැංකු මුදල් මණ්ඩල , අනවසර මුලය 
වයාපාර සමෙ සමාගම් අ යක්ෂවු 858 ශදශනක් හඳුනා ශගන 
තිශබනවා.  නැවත ශවනත් ය තන ක අ යක්ෂවරශ ක් 

ව ශ න් ශහෝ ප්ර ාන නිල ාරිශ කු ශලස කටයුුර කිරීමට 
ශන හැකි වන පරිදි ඔුණනට විුද් ව පි වර ශගන තිශබනවා. ශම් 
වාශේ ජනතාවට වංචාා කරපු සමාගම්වල හිටපු අ යක්ෂවු 

855ශදශනක් අපි හඳුනා ශගන තිශබනවා. මූලය ය තන 
ශවනුශවන් ඒවාශේ අ ථා පාලන  සහ වංචානික කටයුුරවලට 

එශරහිව නීතිම  කටයුුර කරන්න ශ්රී ලංකා බැංකුව නිරාකරණ   

හා බල ගැන්වීශම් ශදපාර්තශම්න්ුරවක් -Resolution and 
Enforcement Department- ස්ථාපිත කරලා තිශබනවා. ඒ 
කි න්ශන් මීට ශපර ශම් වංචානික ්රි ාවල ශ දුණ 850 ශදනා 
ගැන ශම් ශදපාර්තශම්න්ුරව හරහා අපි අව ානශ න් ඉන්නවා. ඒ 

වාශේම ඉදිරිශේ දී ශමවැනි වංචානික ්රි ා ියදු කරන අ  ගැනත් 
ශම් ුරළින් ශහ  න්න පුු වන්.  

මා ඉහත කි පු තැන්පත් රක්ෂණ ක්රම  අනුව 

තැන්පත්කුවන්ට වන්දි ලබාදීශමන් පු ව අදාළ මූලය සමාගම් 
ඈවර කිරීමට නීතිම  ප්රතිපාදන තිශබනවා. එවැනි අවස්ථාවක 
ඈවරකුශවක් පත් කිරීශමන් පු ව වත්කම් විකුණා තමන්ට 

ශමශතක් ශන ලැබුණ මුදල් ලබා ගැනීශම් අයිති  
තැන්පත්කුවන්ට තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි, තත්තව ශ න්ම ශම් ිය ල්ල 

ඉදිරිශේ අශේ ශම් තැන්පත්කුවන් ඉතාමත්ම අසරණ 
තත්ත්ව කට පත් ශවලායි ියටින්ශන්. ඒ ගැන අපි සාකච්ඡා කරලා 
පි වර ගන්නවා. [බා ා කිරීමක්] ශබ ශහ ම අසරණයි. වැඩි 
මුදලක් තැන්පත් කරපු අ  ගැන ඔබුරමන්ලා සමෙත් අපි 

සාකච්ඡා කරලා, ඒ අව ය නීතිරීති අපි ඉක්මනට ප්රතිපාදන  
කරන්න සූදානම්. නමුත්, අපි ශම් මාස  තුරළත තවත් කාර්  ක් 
කිරීමට සූදානම් ශවනවා. අපි මුලින්ම කථා කළ ක්ෂුද්ර ණ  එනම් 

microfinance companiesවලට හු  ුණණු කාන්තාවන්ට ශම් 
මාස  තුරළත අපි විශ ේෂ සහන ක් ලබා ශදනවා. අපි එ  ජුනි 
මාසශේ 22ශවනිදා  ප්රකා  ට පත් කරන්න බලාශප ශර ත්ුර 

වනවා.  

 
ගු ලක්ෂපේද ව්වනවිරත්න ෙහසතා (විායා  තාක්ෂණ  
පර්වේෂණ  නිපුණතා ්ංවර්ධාන හසා විත්තීය පුහුු ්හස 

ක්දා උඩර  උුෙය පිළිබඳ රාජය අොතයුරො  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் தசதனவிரத்ன -  விஞ்ஞொன, 

ததொழில்நுட்ப, ஆரொய்ச்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி, ததொழில் 

பயிற்சி ைற்றும் கண்டி ைரபுொிமைகள்  இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - State Minister of  
Science, Technology and Research, Skills Development and 
Vocational Training and Kandyan Heritage) 

ශබ ශහ ම ප්ර ංසනී යි, ගු තමතිුරමනි.  

 
ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
 මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි, ඒ සහන  අනුව ශමවැනි 

microfinance companiesවලින් ුපි ල් එක්ලක්ෂ පනස්දහසකට 

වඩා අඩුශවන් ණ  ගත්ත අ ශේ ිය ුමම ශප ලි  අපි කපා හැරලා 
රජ  එ  දරා ගන්නවා.  

 
ගු අනුර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු මුදල් තමතිුරමනි, සමහර ය තනවල ශප ීස අනුපාත  
ිය  ට 60යි. මහ බැංකුව ඒ ක්ෂුද්ර මූලය ය තනවලට දීලා 
තිශබන අවසර  ශම කක්ද? මහ බැංකුව  ම් ශප ීස අනුපාත ක්,- 

[බා ා කිරීමක්] 

 
ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නැහැ, එශහම අවසර ක් දීලා නැහැ. 
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[ගු මංගල සමරවීර  මහතා] 
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ගු අනුර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නමුත් ඒවා ප්ර ාන ය තන; ලි ා පදිංචි ය තන. ඒවාශේ 
ශප ීස අනුපාත  ිය  ට 40යි, ිය  ට 60යි.  

 
ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මමත් ඒක කි න්නයි හැදුශේ. ගු මන්ත්රීුරමනි, අපි ශම් ණ  

ශප ලි  කපා හරිනවා. ඒ වාශේම, මහ බැංකුව මන්න් ශම් අ ට 
ිය  ට 30ක cap එකක් අපි දානවා. තත්ත ව ශ න්ම අපට ඒක 
නීතිශ න් ්රි ාත්මක කරන්න බැරි ුණණත්, අපි ඒ අ ට දන්වා 
ියටිනවා ිය  ට 30ට වඩා ිනහිල්ලා කටයුුර කශළ ත් මහ බැංකුවට 

මැදිහත්වීමට ියදු ශවනවා කි ලා. ශමම ශ ෝජනා ක්රම  අනුව 
ුපි ල් 850,000ට වඩා අඩු මුදලක් ගත්ත ලංකාශේ ඕනෑම 
කාන්තාවක් ශම් ණ  ක්රම ට අහුශවලා ඉන්නවා නම්, ශමම මස 

අන්තිම ශවනශක ට අපි ඒ ිය ුම ශදනාටම ශම් සහන  
ලබාශදනවා.  

 
ගු අනුර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කඩා වැටීමට ලක් ුණණු මුලය ය තනවල 

තැන්පත්කුවන්ශේ ප්ර න් ? 

 

ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
 ඔබුරමා කිේවා වාශේ මුලය ය තන කඩා වැටීම නිසා තති 

ශවච්චා ප්ර න් වි ාල ප්රමාණ ක් තිශබනවා. දැනටමත්  ම් 

ප්රමාණ කට උත්තරත් තවිල්ලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශම්වා ගැන 
කථා කරන්න මම ලබන සති  තුරළත ශේලාවක් ලබා ශදන්නම්. 
ශබ ශහ ම සු්රතියි. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්ුරතියි. Next, the Hon. Dayasiri Jayasekara. You have 25 

minutes. 
 

[අ.භා.2.37] 
 
ගු ායාසිරි ජයව ේ්කර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි, අද ඉතාම වැදගත් කාීසන 

මාතෘකාවක් සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්න අපට අවස්ථාවක් සලසා 

දීම පිළිබඳව ගු අනුර කුමාර දිසානා ක මන්ත්රීුරමාට මා 
ස්ුරතිවන්ත ශවනවා. ඒ වාශේම, අශේ ගු මංගල සමරවීර 
තමතිුරමාත් ශම් සභාශේ ියටීම ගැන එුරමාටත් ස්ුරතිවන්ත 

ශවනවා. ගු අනුර කුමාර දිසානා ක මන්ත්රීුරමා විනාඩි 55ක, 
60ක පමණ කාල ක් පුරාවටම ශම් රශග තිශබන තත්ත්ව  
පිළිබඳව වි ාල කුණු සංඛයාවක් ශහළිදරුණ කළා. පළමුශවන්ම 

මමත් එතැනට තමයි එන්න බලන්ශන්. ශම කද ශහේුරව, අද ග්රාමී  
කාන්තාවන් අතිවි ාල ණ  බරකින් ශපශළනවා. එවැනි ණ  
බරකින් ශපළීමට මූලික ශහේුර කාරණාව ශවලා තිශබන්ශන් ග්රාමී  

දුගීභාව යි. ශද් පාලනඥ න් විධි ට අපිත්, විවි  ය තනත් 
බලන්ශන් ස්ව ං රැකි ා යදී විවි  ්රි ා මාර්ග හරහා ග්රාමී  
දුේපත්කම ුරරන් කිරීශම් වැඩ පිළිශවළට අත ගහන්නයි. සමහර 

ශවලාවට පාර්ලිශම්න්ුර මන්ත්රීවු ඔුණන්ශේ පදනම් හරහා 

කාන්තාවන් ස්ව ං රැකි ාවලට ශ  මු කරනවා; ඔුණන්ට පුහුණුවීම් 
ශදනවා. පුහුණුවීම් දුන්නාට ඊළෙට ඔුණන්ව තල්ුම කරන්ශන් 
ශක යි පැත්තටද කි ලා ඔුණන්ට ඉදිරි වැඩ පිළිශවළක් නැහැ. ඒ 
වැඩ පිළිශවළ ුරළ හිරශවන කාන්තාවන් තමන් ගත්ත දැනුම 

භාවිත ට ගන්න ප්රාේ න  නැතිව ඉන්නවා. පු ින  කාලශේ ගු 
රිසාඩ් බදියුදීන් මැතිුරමා කථා කරලා හැම යසන කම වාශේ 
මැෂින් 25ක් දාලා, කාන්තාවන් පුහුණු කිරීශම් වැඩ පිළිශවළක් 

පටන් ගත්තා. අද මට එක කාන්තාවක් කථා කරලා කිේවා, "දැන් 
මාස 6 ඉවරයි සර්, ශම්කට අව ය කරන වැඩ පිළිශවළ සකස ්
කරන්න දැන් අපට මැෂින් එකක් ඕනෑ." කි ලා. ත  කැමැතියි, 

ශම් ුරළින් වැඩ පිළිශවළක් පටන් ගන්න. හැබැයි, ත ට 
ශ  දවන්න ප්රාේ න ක් නැහැ. ඒ නිසා ත  ශම කක්ද 
කරන්ශන්? අනුර දිසානා ක මැතිුරමා කිේවා වාශේ තමන්ට 

මැෂින් එකක් ගැනීම සඳහා ශහෝ ශවනත් කාරණ ක් සඳහා 
ුපි ල් 50,000ක් ශහෝ 800,000ක් ණ ට අරගන්නවා. ඒ මුදල 
ඉතාම සා ාරණයි කි ලා ත ට හිශතනවා. හැබැයි, ත  ඒ මුදල 
ශගවාශගන  න්න බලනවා. ටිකක් කල්  නශක ට සමහර 

ශවලාවට ඒ වයාපාර  කඩාශගන වැශටනවා. මූලාසනාරූඪ ගු 
මන්ත්රීුරමනි, සමහර ප්රශද් වල හුර නිෂප්ාදන  කරන 
කාන්තාවන් ඉන්නවා. ඔුණන් නිෂ්පාදන  කරන හුර ශවශළඳ 

ශප ළට  වා ගන්න විධි ක් නැහැ. ඒ නිසා ත ශේ කර්මාන්ත  
සම්පූර්ණශ න්ම කඩා වැශටනවා. ඒ නිසා ත  කරන්ශන්, ත  
ලබාගත් ණ  පි වීම සඳහා යපහු තවත් තැශනකින් ණ  ගන්න 

එකයි. එක තැශනකින් ුපි ල් 800,000ක ණ ක් ගත්තා නම්, ඒ 
800,000 ණ  මුදල ශගවා ගන්න තව තැශනකින් ලක්ෂ ශදකක් 
අරශගන කලින් ගත්ත ුපි ල් 800,000 ණ  මුදල ශගවලා, ඉතිරි 

800,000 තමන්ශේ වයාපාර ට ශ  දා ගන්න පුු වන් ද කි ලා 
බලනවා. ත  දැනට ලක්ෂ ුරනක් ණ  ශවලා තිශබනවා. ඒ 
වයාපාර  සාර්ථක ශන ුණශණ ත්, ඒ ලක්ෂ ුරශන් ණ  ඊට පසශ්සේ 

ලක්ෂ පහ ශවනවා. ශම් විධි ට ින ාම ඊට පස්ශසේ ත ට 
අනිවාර් ශ න්ම ශප ීස මුදලාලි ශකශනක් ළෙට  න්න ියද්  
ශවනවා. එශහම  ිනහිල්ලා ත ශේ ඉඩම උකසට ති ලා මුදල් 
අරශගන, ඒ මුදලින් තමන්ශේ ස්ව ං රැකි ාශේ දියුණුවට වැඩ 

පිළිශවළක් සකස ්කරන්න උත්සාහ කරනවා.  

අවසාන ව ශ න්, ත ට ියද්  ශවනවා තමන්ශේ නිවියන් 
එළි ට  න්න. ුපි ල් ලක්ෂ ක, ශදකක ණ ක් ගත්තාම, 

අවසානශේ  ශප ීස මුදලාලි ඉඩමත් ති ාශගන පුණශල් ිය ුමශදනා 
එළි ට තල්ුම කරන තැන් අපි අනන්තවත් දැක තිශබනවා. ශම් 
්රි ාදාම  එක පැත්තක්.  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි, ශදවැනි කාරණ  තමයි, ක්ෂුද්ර 
මූලය ණ  ශදන ස්ථාන ස්ථාපිතවීම. අද ගශම් ශප ළ තුරශළේ 
මීටර ට ශදනවා  කි ලා දවසට ණ  ශදනවා. ුපි ල් දසදහසට 

ශප ලි  ුපි ල් දහසයි. ශම් විධි ට කරශගන  න වැඩ 
පිළිශවළකුත් තිශබනවා. ඊට අමතරව, ගම් තුරශළේ සමහර අ  
ශමෝටර් බයිියකල්වලින් ිනහින් දවශසේ ලැශබන මුදල් ටික එකුර 
කරශගන එන ක්රම කුත් අපි දන්නවා. ශම් ක්ෂුද්ර මූලය ණ  ක්රම  

ුරළ අද පැහැදිලිව වි ාල අර්බුද ක් තති ශවලා තිශබනවා. ශම  
පාලන  කරන්න ශකශනක් අද ලංකාශේ නැහැ. ශම්ක තමයි 
තිශබන ප්ර ානම ප්ර න් . මහ බැංකුව, එශහම නැත්නම් ශවනත් 

ය තන ක් ශහෝ මුදල් අමාතයාං   ශම් සඳහා මැදිහත් ශවලා 
ශම් ්රි ාදාම ට නිවැරදි වැඩ පිළිශවළක් හදලා දුන්ශන් නැත්නම් 
අපිට වි ාල අර්බුද කට, ගැටුමවකට මුහුණ ශදන්න ියද්  වනවා. 

දැනටත් අප ඒ ගැටුමවට මුහුණ ශදමින් ඉන්ශන්. දැන් ලංකාශේ 
කාන්තාවන්ශේ ණ බරතාව වැඩි ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම 
ශමවැනි ක්ෂුද්ර මූලය ය තනවලින් මුදල් ගත්ත අ  වි ාල 

අමාුවක වැටිලා තිශබනවා.  
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

මෑතකදී මම අශේ කුුණෑගල දිස්ත්රික්ක  ුරළ සමීක්ෂණ ක් 
කළා. ශක ළඹින් එන ශමවැනි මූලය ය තන විියන් ලබා දී 
තිශබන ණ  ප්රමාණ  ිය  ට 42ක්, ිය  ට 43ක් බව ඒ 
සමීක්ෂණ  ුරළින් දැක්කා. ඒ විධි ට ගත්ත ණ  වි ාල 
ප්රමාණ ක් දැන් හිර ශවලා තිශබනවා. එම නිසා අද ඔුණන්ට 
තමන්ශේ අර්බුද  ලිහා ගන්න විධි ක් නැතිව ිය  දිවි හානි කර 
ගන්න ියද්  ශවලා තිශබනවා. අනුර දිසානා ක මැතිුරමා කිේවා 
වාශේ, ශගදරක මහත්ත ා ශන ශවයි වැඩිම ණ කාර ා බවට පත් 
ශවලා තිශබන්ශන් ශනෝනා. මහත්ත ාශගන් අහන්ශන් නැතිව 
ශනෝනා ිනහින් අර වාශේ මූලය ය තන ක සල්ලි තැන්පත් 
කරනවා. මම ශම් ළෙදි HNB Finance කි න ය තන ට කථා 
කරලා බැුමවා. ඒශක් පුද්ගල න් ිනහිල්ලා සමහර අ ශගන් මුදල් 
අරශගන තවිල්ලා තිශබනවා.  ශම් HNB සමාගම ශන ශවයි 
කි ලායි ඒ අ  කල්පනා කරන්ශන්. ඒ නිසා ත  මුදල් දීලා. දැන් 
ත ට ශහ  ා ගන්න බැහැ, කාටද ශම් මුදල් දුන්ශන් කි ලා. ඒ 
මුදල් ගත්ත අතරමැදි න් පැනලා ිනහිල්ලා. ශමවැනි වි ාල 
අර්බුද ක් අද තති ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් ප්ර ්න ට වහාම 
මැදිහත්වීම අද අතයව ය කාරණ ක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා.  

මම කැබිනග මණ්ඩලශේ ඉන්න ශක ට, ''කුණාකරලා 
ශම්කට විසඳුමක් ලබලා ශදන්න'' කි ලා මම කාරණා ගණනාවක් 
කථා කළා. ඒ සඳහා අද යණ්ඩුව ්රි ාත්මක වී තිශබනවා. ඒ 
සම්බන් ශ න් මම ස්ුරතිවන්ත වනවා.  

අද වි ාල අර්බුද ක් බවට පත්වී තිශබන The Finance and 
Guarantee Co. Ltd. එක පිළිබඳව අනුර දිසානා ක මැතිුරමා 
කථා කළා. එහි තැන්පත්කුවන් 2,697කශේ ුපි ල් මිලි න 
8, 63ක මුදලක් තැන්පත් කරලා තිශබනවා. 200 දී UB Finance 
සමාගම The Finance and Guarantee Co. Ltd. හි ිය ුම වත්කම් 
පවරා ගත්තා. අද UB Finance සමාගම ලංකාශේ  ාඛා 20ක් සහිත 
සමාගමක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. ඔුණන්ශේ යදා ම් මාර්ග 
අද වැඩි ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම ඔුණන්ශේ ලාභාං  ශප ත්වල 
සඳහන් ශවනවා. ශම් ශගනාපු මුදල් ටික ඊළෙට UB Finance එක 
අවසාන ව ශ න්  ලංකා බැංකුශේ ශක ටස් නිකුත් කිරීම් සඳහා 
පාවිච්චි කිරීමට 2085දී වැඩ පිළිශවළක් සකස් කළා. ඒක 
certificate එකක් විධි ට තමයි නිකුත් කශළේ. බැංකු ශන වන 
මූලය සමාගම් අධීක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්ුරශේ අ යක්ෂවර ා තමයි 
ශම් ශක ටස් ටික නිකුත් කශළේ. ඒ නිකුත් කරන ශක ට ුපි ල් 2 
බැිනන් මිලි න 600ක් අුමශතන් ශස  ා ගත් ShoCap කි න 
ය තන ට, ඒ වාශේම සත 50 ගණශන් යුනි න් බැංකුවට, 
තැන්පත්කුවන්ට බිලි න 8.36ක non-voting shares දුන්නා.  

ගු තමතිුරමනි, ශමතැනදී  ම් වරදක් ියද්  ශවලා 
තිශබනවා. ඒ නිසා, ශම් ගැන විශ ේෂ අව ාන ක් ශ  මු කරන්න 
ඕනෑ. බැංකු ශන වන මූලය සමාගම් අධීක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්ුරශේ 
අ යක්ෂවර ා, ශම් ශක ටස් නිකුත් කිරීශම්දී ශලෝක ශක ටස ්
ශවශළඳ ශප ශළේ තත්ත්ව න් එක්ක ගත්තාම වි ාල වැරැද්දක් 
කරලා තිශබනවා. සාමානයශ න් voting sharesවලට වඩා non-
voting shares අඩු ශවන්න ඕනෑ. නමුත්, ශමතැනදී non-voting 
sharesවල මුදල ුපි ල් 7ක් දක්වා දීලා තිශබනවා. ශමතැනින් 
තමයි එක පැත්තකින් ශම් අර්බුද  පැනනන්න්ශන්. ශම් බිලි න 
8.36ට non-voting ordinary sharesවල මිල ුපි ල් 7 බැිනන් 
තමයි දීලා තිශබන්ශන්. වැරදි තීන්දුවක් විධි ටයි අපි ශම  
දකින්ශන්. ඒවා ශකශසේ නිකුත් කළාද, ශක ශහ මද ශම් ්රි ාදාම  
්රි ාත්මක ුණශණ් කි න එක ගැන ශබ ශහ ම පැහැදිලි අදහසක් 
අපි ගන්න ඕනෑ.  

ඒ වාශේම අපි ශම් සඳහා කැබිනග අනුමැති ක් අරශගන 
තිශබනවා. ඒ වාශේම, මාස 8 කින් ශම් ප්ර න්  විසඳන්න කි ලා  
2009දී  කි ලා තිබුණා. නමුත් අද දක්වා ප්ර ්න  විසී මට අව ය 

්රි ාමාර්ග අරශගන නැහැ. ඒ නිසා අද 58 ශදශනක් ිය දිවි හානි 
කරශගන. අද ශම් ප්ර න් ට ඒ තත්ත්ව කට පත්ශවලා තිශබනවා. 
ඒ විතරක් ශන ශවයි, අද ශම් රශග ියටින වැඩිහිටි පුරවැිය න් 
අතිවි ාල පිරිසක් ඔුණන්ශේ එදිශනදා කාර් භාර  පැත්තකින් 
ති ලා, ඔුණන් තැන්පත් කර තිශබන මුදල් ටික යපු  ගන්න, 
එශහම නැත්නම් එ ට ලැශබන ශප ලි  ගන්න වි ාල පරිශ්රම ක් 
දරන කාල ක් බවට ශම් කාල  පත් ශවලා තිශබනවා.  

ඊළෙට, UB Finance සමාගශම් ශක ටස්, ශක ටස් ශවශළඳ 
ශප ශළේ ලැයිස්ුරගත කරන්න වැඩ පිළිශවළ සකස් කරලා තිබි දී, 
එ  ්රි ාත්මක ශන කර  ශක ටස් සහතික ශම් තැන්පත්කුවන් 

සඳහා නිකුත් කශළේ තයි කි ලා මම අහන්න කැමැතියි. ශම්ක 
තමයි තිශබන ප්ර ාන ප්ර ්න . UB Finance සමාගම 
ගනුශදනුකුවන් ුරළ වි ාල වි ්වාස ක් තති කරලා තිබුණා, 
ශක ටස් ශවශළඳ ශප ශළේ ලැයිස්ුරගත කරලා වැඩ පිළිශවළක් 

සකස් කරනවා  කි ලා. හැබැයි, අද ශවනුරු ඒ ශක ටස ්
ශක ටස් ශවශළඳ ශප ශළේ ලැයිස්ුරගත කිරීමට හැකි ාවක් 
ලැබුශණ් නැහැ, UB Finance සමාගමට. හැබැයි, ශක ටස ්

ශවශළඳ ශප ශළේ ලැයිස්ුරගත කිරීමකින් ශත රව ියටින ශම් 
තැන්පත්කුවන්ට UB Finance සමාගම ශක ටස් ලබා ශදනවා. 
ඒ  නිසා 2085 ශක ටස් සහතික නිකුත් කිරීශම්දී ලැයිසු්රගත කිරීම් 

ශන කශළේ තයි කි න එකත් ශමහිදී මුර ශවන කාරණ ක්. UB 
Finance සමාගම යූනි න් බැංකුශේ අනුබද්  සමාගමක් නිසා, ශම් 
බිලි න 8.36ක මුදල -මිලි න 8, 63- ශම් තැන්පත්කුවන්ට 

ශගවීමට අව ය කටයුුර කරන්න කි ලා අපි කි න්න කැමැතියි. 
ඒ සඳහා මහ බැංකුව පැහැදිලිව මැදිහත් වි  යුුරයි. ඒ විතරක් 
ශන ශවයි, ඔුණන් ඒ සඳහා ්රි ා කළ යුුරයි. අද මහ බැංකුව ශම් 
කාර්   කර තරලා තිශබන්ශන්. එශසේ කර අරින්ශන් නැුරව ශම් 

වැඩ පිළිශවළට අත ගසා කරශගන  න්න බැරි තයි කි ලා මම 
අහනවා.  

ඒ විතරක් ශන ශවයි, Finance and Guarantee Co. Ltd. එශක් 

තිබුණු වත්කම් ශක පමණද?  මුදල් විතරක් ශන ශවයි, තවත් 
වත්කම් ප්රමාණ ක් ඒ සමාගමට තිබුණා. ඔුණන්ට වාහන තිබුණා; 
ශද්පළ තිබුණා. ශම් ිය ල්ලම එකට එකුර කරලා ගත්තාම, ඒ 

වත්කම් පිළිබඳව මහ බැංකුවට  ම් වැටහීමක් තිශබනවාද කි න 
කාරණ ත් මම මුර කරන්න කැමැතියි. විශ ේෂශ න්ම ශම් 
බැංකුව මර්චාන්ග බැංකුව හා සම්බන්  කිරීශම්දී කමිටුවක් පත් 

කළා. එම කමිටුශවන් පැහැදිලිව කිේවා, ඉතාම ශකටි කාල ක් 
තුරළත ශම් ප්ර න්  අවසන් කරන්න කි ලා. හැබැයි, 200 දී 
පටන් ගත් ශම් ්රි ාදාම  තවදුරටත් -අද වනුරුත්- කරශගන 

 න්න ඔුණන්ට ියද්  ශවලා තිශබනවා.  ඒ නිසා අුණුදු ගණනාවක් 
පාරවල්වල රස්ති ාදු ශවන්න ශම් තැන්පත්කුවන්ට ියද්  ශවලා 
තිශබනවා.  ශම් ප්ර න් ට යණ්ඩුව විධි ට වහාම මැදිහත් වි  
යුුරයි. එපමණක් ශන ශවයි. ශම් කටයුුරවලට අදාළව හිටපු 

නිල ාරින් කුණද කි ලා ශස  ා බලා, ඔුණන් ශම් ශක ටස් නිකුුරව 
ියද්  ශවනශක ට, නිිය පරිදි එම ්රි ාදාම ට අත ගැු ශේ 
නැත්ශත් තයි කි ා ශස  ා බලන්න කි ලා මම මහ බැංකුශවන් 

ඉල්ලා ියටිනවා. බැංකු ශන වන මූලය සමාගම් අධීක්ෂණ 
ශදපාර්තශම්න්ුරශේ අ යක්ෂවර ා විධි ට ශම් shares නිකුත් 
කරලා තිශබන්ශන් කිියදු වගර්මකින් ශත රවයි. ඒ නිසා ශම් 

්රි ාදාම  ගැන ශස  ා බලන්න කි ලා ශමතැන ියටින ගු 
ඉරාන් වික්රමරත්න මැතිුරමාශගන් මම  කුණාශවන් ඉල්ලන්න 
කැමැතියි.  

අද වනවිට ඊටීඅයි ය තන  ුරළත් ශම් වාශේම තත්ත්ව ක් 
තති ශවලා තිශබනවා. මම එදා දිිනන් දිගටම ශම් 
පාර්ලිශම්න්ුරශේදී ඒ ගැන ප්රකා  කළා. රත්තරන් ශගන ඒශම්දී 

ිය  ට ිය  ක් බදුවලින් නිදහස් කිරීම ුරළ රත්තරන්  මිල එකවර 
කඩා වැශටනවා. බදුවලින් නිදහස් කිරීම ුරළ තති ශවන ශම් 
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තත්ත්ව  ගැන මම එදා පැහැදිලිව කිේවා. ඒ හරහා ලංකාවට 

රත්තරන් වි ාල ප්රමාණ ක් යන න  කර තිශබනවා. හැබැයි, 
ලංකාව තුරශළේ ඒවාට අව ය කරන වයාපාර හැදුශණ් නැහැ; 
මැණික් වයාපාර හැදුශණ් නැහැ. රවි කුණානා ක මැතිුරමාට 
එදා අව ය ශවලා තිබුණා රත්තරන් ලංකාවට ශගශනන්න පුු වන් 

අ   50 ශදශනක් පත් කරන්න. මට මතක හැටි ට එුරමා එවැනි 
අ  වැ  ශ ෝජනාවක් ශගනාවා. හැබැයි, ඒක කරගන්න හම්බ 
ුණශණ් නැහැ. ඒකත් එක්ක ශම කද ුණශණ්? රත්තරන් ශගශනන්න 

ු දුු  පුද්ගල න් කුණද කි ලා කල්පනා ශන කිරීම නිසා, රත්තරන් 
ශගශනන පුද්ගල න් කුණද කි ලා ශස  ා ගන්න බැරි විධි ට 
වි ාල රත්තරන් ශත ග ක් ලංකාවට තවිල්ලා තිබුණා.  

ඒ විතරක් ශන ශවයි, ඒ වාශේම වි ාල ශත ග ක් ලංකාශවන් 
එළි ට ිනහිල්ලාත් තිබුණා. මම සති කිහිප කට කලින් ශම් ගැන 
කථා කළාම, හර්ෂ  ද ියල්වා මැතිුරමාත් ශම් ගැන කථා කළා. ඒ 

අනුව තමයි අද ිය  ට 85කට ශම් බද්ද අඩු කරලා තිශබන්ශන්.  ඒ 
නිසා අද  ම් ක්රමානුූලලභාව ක් රත්තරන් යන නශේදී තති 
ශවලා තිබුණත්, ඉන්දි ාශවන් ලංකාවට ශහ ශරන් රත්තරන් 
ශගශනන තත්ත්ව ක් දැන් තති ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් 

සම්බන් ව නිවැරදි ස්ථාවර වැඩ පිළිශවළක් සකස් කරන්න ඕනෑ. 
නැත්නම් ශවන්ශන් ලංකාශේ රත්තරන් ශවශළඳ ශප ළ වැඩිවීම 
වාශේම, අශනක් පැත්ශතන් යපු  ඉන්දි ාශවන් ලංකාවට  

ජාවාරම්කුවන් රත්තරන් ශගශනන එක වැඩිවීමයි. 

අපි ිය  ට ිය  ක් බදු අඩු කරලා තිශබන ශවලාශේ ලංකාවට 
ශගනා රත්තරන්වලින් ලංකාශේ යන න බිල වැඩි ශවලා තිබුණා. 

හැබැයි, ඒ යන න  කරපු එශකන් රටට ප්රශ ෝජන ක් අත්ශවලා 
තිබුශණ් නැහැ. ඒ ශගනාපු රත්තරන් ටික  ජාවාරම්කුවන් විියන් 
නැවත ඉන්දි ාව තුරු  ශවනත් රටවලට පැශටේවා. ඒ නිසා ශම් 

ගැන  ම් ස්ථාවර වැඩ පිළිශවළක් හැදුශේ නැත්නම්, ශම  ශම් 
රශග වි ාල අර්බුද ක් බවට පත් ශවන්න ඉඩ තිශබනවා. ඒ නිසා 
මම ඉරාන් වික්රමරත්න මැතිුරමාට කි න්න කැමතියි,  

කුණාකරලා ලංකාශේ තිශබන ක්ෂුද්ර මූලය ණ  ශදන ය තන 
පිළිබඳ පැහැදිලි වැඩපිළිශවළක් මහ බැංකුවත් එක්ක එකුරශවලා 
සකස් කරන්න කි ලා.  

ඒ විතරක් ශන ශවයි, මට තහුණා අනුර දිසානා ක මන්ත්රීුරමා 

සණස ගැන කථා කරනවා. මහ තමති ශකශනකු විධි ට වැඩ 
කරපු  නිසා මාත් දන්නවා,  සණස වයාපාර  අශේ පළාශත්ත් 
ඉතාම  ක්තිමත්ව  න වයාපාර ක් බව. නමුත් සමහර තැන්වල 

කඩා වැටිලා තිශබනවා. ඒ කඩා වැටිලා තිශබන්ශන් සමහර 
පුද්ගල න්ශේ ප්ර ්න නිසා; සණස ුරළ තතිශවච්චා, ඒ ප්රාශද්ශික 
ුරළ තති ශවච්චා කාරණා නිසා. ඒ වාශේ ශද්වල් ියද්  ශවන්න 

පුු වන්. සමුපකාර ග්රාමී  බැංකු ුරළත් ශම් ශද් ියද්  ශවනවා. හැම 
සමුපකාර ග්රාමී  බැංකුවක්ම ඉතා ශහ ය න් දුවන්ශන් නැහැ. සමහර 
ග්රාමී  බැංකු සමහර ශවලාවට කඩා වැශටන්න පුු වන්. එ  

සමස්ත ග්රාමී  බැංකු ක්ශෂේත්රශේ තතිවන අර්බුද ක් විධි ට 
හඳුන්වන එක සම්පූර්ණශ න් වැරදියි. ශම්වාශේ  ්රි ාදාම ුරළ  
සණස වයාපාරශේ ශහ ඳ ර්ර්තිනාම    කඩා වැශටනවා. ඒවාට 
විසඳුම් ඕනෑ තරම් තිශබනවා. ශබ ශහ ම පැහැදිලිව පළාශත් 

සමුපකාර ශක මසාරිසට් පුු වන් ඒ සණස ශක ගසාස  ශම කක්ද 
කි ලා ශහ  ලා බලන්න. ඒ අ  කර තිශබන වැරැද්ද ශම කක්ද 
කි ලා ශහ  ලා බලලා ඔුණන්ට විුද් ව ්රි ාදාම ක් ගන්න 

පළාශත් සමුපකාර ශක මසාරිස්ුරමාට බල  දීලා තිශබනවා.  ඒ 
්රි ාදාම  ුරළ ඔුණන්ට විුද් ව දඬුවම් පැමිණවීශම් 
්රි ාදාම කුත් තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් කුඩා ක්ෂුද්ර මූලය ය තන 

පිළිබඳව මහ බැංකුව මීට වඩා මැදිහත් ශවන්න ඕනෑ.  ශම්වා 
පිළිබඳව ශවනම ශදපාර්තශම්න්ුරවක් විධි ට ්රි ා කරමින් 
 ම්කිිය සථ්ාවර වැඩපිළිශවළක් හැදුශේ නැත්නම් ලංකාශේ තව 

තවත් ක්ෂුද්ර මූලය ය තන වි ාල ප්රමාණ ක් තති ශවනවා විතරක් 

ශන ශවයි, කිියම ප්රමිති කින් ශත ර ය තන තති ශවනවා. ඒ 

ුරළින් අශේ අහිංසක ජනතාවශේ මුදල් ගත්ත වි ාල පිරිසක් 
ජාවාරම්කුවන් විධි ට ඒ මුදල් පිටරටට පටවනවා. එශහම 
නැත්නම් ඔුණන් බංශක ශල ත් ශවනවා. ශම කද, ඔුණන් දන්ශන්ත් 
නැහැ ඔුණන්ට හම්බශවන ශම් සල්ලිවලින් ශම කක්ද කරන්ශන් 

කි ලා. ඒ නිසා ශමන්න ශම් ්රි ාදාම  පිළිබඳව සථ්ාවර 
වැඩපිළිශවළක් මහ බැංකුව විධි ට හදන්න පි වර ගැනීම 
අතයව ය කාරණ ක් බව  ප්රකා  කරමින් මශේ වචාන සව්ල්ප    

අවසන් කරනවා. 

[අ.භා. 2.53] 
 

ගු එ ප්.එම්. ෙරික්කාර් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි, ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ  

කාශලෝචිත මාතෘකාවක් තමයි අද දවශසේ කල් තැබීශම් විවාද ට 
ඉදිරිපත් කරලා තිශබන්ශන්. දැන් සාමානයශ න් ලංකාශේ ගම්බිම් 
මගටමින් පඳුරකට ගැහුවත් microfinance companies ශහ  ා 

ගන්න පුු වන් තත්ත්ව ක් තති ශවලා තිශබන්ශන්. පු ින  ද ක 
එකහමාරක කාල  ුරළ finance companies වි ාල ප්රමාණ ක් 
ලංකාශේ බිහි ශවලා, ඒ හරහා රැකි ා අවසථ්ා වි ාල ප්රමාණ ක් 

බිහි ුණණා. නමුත් ඒ finance companiesවල රැකි ාවලට යපු 
තුණ තුණි න් ටික කාල ක්  ද්දී බලනවා, ශම් සමාගමට 
වැඩ කරන්ශන් නැුරව අපි   ම්කිිය මුදල් ප්රමාණ ක් එකුර කර 

ගත්ශත ත් ග්රාමී  යර්ථිකශේ තිශබන හිඩැස් ුරළින් රිංගලා අපටම 
ශම් වැශඩ් කරන්න පුු වන් කි ලා. විශ ේෂශ න් අද ියද්  
ශවන්ශන් මහ බැංකුශේ කිියම නි ාමන ක් ශහෝ පාලන ක් 
ශන මැතිව ශම් යකාරශේ කටයුුර ියදුවීමයි. තත්ත ව ශ න්ම ඒ 

කාලශේ ගම්වල ශප ීස මුදලාලිලා කරපු වැශඩ් ඊට වඩා දුණු 
විධි ට තමයි දැන් ගම් තුරශළේ ශම් සමාගම් හරහා ියද්  
ශවන්ශන්.  

සාමානයශ න් වයාපාර කටයුුරවලදී cheque issue කරනවා. 
නමුත් ඒ cheque issue කරද්දී කිියම පාලන ක් නැහැ. අද එක 
තැනකට cheque එකක් දීලා ණ ක් ගන්නවා. ඒ ණ  ශගවා 

ගන්න බැරි ුණණාම තවත් තැනකට cheque එකක් දීලා තව ණ ක් 
ගන්නවා. ඒකත් ශගවන්න බැරි ුණණාම තවත් තැනකට cheque  
එකක් දීලා  තවත් ණ ක් ගන්නවා. ඒකත් ශගවන්න බැරි ුණණාම 

තවත් තැනකට  නවා. ශම් යකාර ට අධික ශප ලි ට ශමවැනි 
microfinance companies වලින් ණ  ලබා ගැනීම නිසා ග්රාමී  
ව ශ න් වයාපාර කටයුුර කරන කුඩා වයාපාරික න්ශේ වයාපාර 
කඩා වැටීමකට ලක් ශවලා තිශබනවා. අනික් පැත්ශතන් ශම් 

chequeවලට තිශබන වටිනාකමත් දැන් නැති ශවලා තිශබනවා.  
මුදල් රාජය තමතිුරමා ශමතැන ඉන්නවා. අපි එුරමාශගන් 
ඉල්ීසමක් කරනවා, ශම් cheque නිකුත් කිරීම සම්බන් ශ න්  

නි ාමන ක් ශගශනන්න ඕනෑ කි ලා.  ඕනෑ ශකශනකුට, ඕනෑම 
ප්රමාණ ක් cheque issue කරන්න පුු වන්. හැබැයි,  ම්කිිය  
cheque ප්රමාණ ක් ශහෝ මුදල් ප්රමාණ කින් එහාට  දිිනන් දිගටම 

ඒ වයාපාරික ාශේ cheque return වවනවා නම්,  ඔහුට cheque 
issue  කරන්න බැරි ක්රම ක්, එශහම වැඩ පිළිශවළක් ශගනැල්ලා  
නි ාමන ක් තති කරන්න කි ලා අපි ඉල්ලා ියටිනවා.   

අද ශවනශක ට National Identity Card Number එක හරහා  
තමයි ශම් ිය ුම ශද්වල් ියද්  ශවන්ශන්. ඒ ශත රුරු ඔක්ශකෝම 
පරිගණක ගත ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා අව ය කුණු ශහ  ා 
ගන්න පුු වන්. ශම කද, ශහේුරව? අද වි ාල ප්රමාණශේ 
සමාගම්වලට ඒශග ල්ලන්ශේ dealersලා හරහා බඩු මිලදී ගන්නා 

විට chequesවලට තමයි බඩු මිලදී ගන්ශන්. අන්තිමට ඒ 
සමාගම්වලට ඒ ණ  ශගවන්ශන් නැති ුණණාම ඒ සමාගම් කඩා 
වැටීශම් අනුරරකට ලක් ශවනවා. අපට විශ ේෂශ න්ම 
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ශපශනනවා, Dealers’ network එකක් තිශබන ශපෞද්ගලික 
අං ශේ සමාගම් ශම් ගැටුමව හරහා බරපතළ අර්බුද කට මුහුණ 
දීලා තිශබන බව. එම නිසා ශම්වා නි ාමන ට ලක් කිරීම 

අතයව යයි කි ලා අපි වි ්වාස කරනවා. සාමානයශ න් රජශේ 
බැංකුවකින් ණ ක් ගන්න ින ාම නීති රීති, නි ාමන ඔක්ශකෝම 
තිශබනවා. නමුත් ශම් වාශේ යර්ථික ට ජජු ශලස බලපාන, රශග 

යර්ථික ට ප්ර ාන දා කත්ව  ලබා ශදන සමාගම් කඩා වැටීම සහ 
ගම් මගටශම්, බිම් මගටශම් ියටින කුඩා වයාපාරික න්ශේ වයාපාර 
සහ ග්රාමී  යර්ථික  කඩා වැටීම පිළිබඳව කිිය ම් නි ාමන කට 

ලක් ශන වීම පිළිබඳව අපි කනගාටුවට පත් ශවනවා.  

අපි විශ ේෂශ න්ම කි න්නට ඕනෑ, මහ බැංකුව හරහා ශම් 
පිළිබඳව එක පාර නීති රීති, ශරවනලාිය ශගශනන්ශන් නැතිව ග්රාම 

නිල ාරී වසම් 84,000 සම්බන් ශ න්  පරීක්ෂණ ක් - research 
එකක් -කරලා, සවිසත්රාත්මක ශත රුරු ශස  ාශගන, ශම් 
ශත රුරුවලට ගැළශපන යකාරශේ නි ාමන ක් ශගශනන්න 
කි ලා. ශම කද,  එක පාරටම කිේශව ත්  ුපි ල් මිලි න 200ක් 

දීලා licence එකක් ගන්න ඕනෑ කි ලා,  එතැනින් පු ව වි ාල 
ශලස මුදල් තිශබන අ ට පමණයි එවැනි වයාපාර ක් පටන් 
ගන්නට පුු වන් ශවන්ශන්. එම නිසා ප්ර ාන ශපශළේ සමාගම් ටික 

කඩා ශන වැශටන තත්ත්වශේ පවත්වාශගන  න ගමන්ම කුඩා 
පරිමාණශේ වයාපාරික න් ඉදිරි ට ශගශනන්නට පුු වන් 
යකාර ට, ඒ පහු කම් ලබා ගන්නට පුු වන් යකාරශේ 

නි මන ක් ශම් සඳහා එකුර කරන්න කි ලා අපි ඉල්ලා ියටිනවා.  

අද මහ බැංකුව සම්බන් ශ න් වන  මාතෘකා ගැන තමයි කථා 
කරන්ශන්;  නි ාමන න් සමබන් ශ න් මාතෘකා ගැන තමයි 

කථා කරන්ශන්. එම නිසා විශ ේෂ ඉල්ීසමක් කිරීම සඳහා මම ශම  
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. මහ දවල් මහ බැංකුව මංශක ල්ල කෑවා 
කි ලා ප්රචාාර ක් තිශබනවා. ඒ හරහා ුපි ල් බිලි න 82ක 

පාඩුවක් ුණණා  කි ලා කි නවා. ශම් පරීක්ෂණ ඉවර කරලා 
තිශබනවා නම්,  ඒවා හංගාශගන ඉන්ශන් නැතිව ඒ අ ට විුද් ව 
නඩු දමන්න කි ලා අපි ඉල්ීසමක් කරනවා. ශම කද, නඩු දාලා ඒ 
වැරැදිකුවන්ට දඬුවම් ශදන්නට ඕනෑ. ඒකට තමයි ශම් යණ්ඩුව 

යශේ. පු  ින  යණ්ඩුව කාලශේ කරපු වැරැදි ශස  න ගමන්ම ශම් 
යණ්ඩුව කාලශේ ඉවර කරලා තිශබන පරීක්ෂණ සම්බන් ශ නුත් 
නඩු පවරලා දඬුවම් දීම අතයව ය ශවනවා.   

ශම් අවස්ථාශේ දී ගු කථානා කුරමා සභාශේ නැති ුණණත් 
කි න්නට ඕනෑ කාරණ ක් තිශබනවා.  මන්ත්රීවුන්ශේ ශගෞරව  
සහ වරප්රසාද යරක්ෂා කිරීම සම්බන් ශ න්  කථානා කවර ාට 

වි ාල වගර්මක් තිශබනවා. අද ප්ර ාන ශපශළේ මා යවලත්, සමාජ 
ම ය, ශම්  හැම එකකම කථා කරන්ශන් කුණද 88 ශදනා කි ලායි.  
මහ බැංකු බැඳුම්කරවලින් සල්ලි ගත්ුර 88 ශදනා කුණද? ඒ ුරළ 

සමාජ මා ය ජාල වගර්ම් විරහිතව හැියශරන නිසා,  ශම් ියද්ධි ට 
කිියම සම්බන්  ක් නැති මන්ත්රීවුන් පිළිබඳව පවා ජනතාව 
සැකශ න් බලන තත්ත්ව ක් අද නිර්මාණ  ශවලා තිශබනවා. එම 
නිසා ශම් 88  ශදනා ශහෝ, 8  ශදනා ශහෝ, 28  ශදනා ශහෝ, ඒ 

සල්ලි ගත්ුර අ ශේ නම් ටික එළි ට දැමීම අත ව යයි.  ඒ 
පිළිබඳව අපි ගු කථානා කුරමාශගන් ඉල්ීසමක් කරනවා. 
ශම කද, ශම්වාට හුණල් නැති, ශම්වාට සම්බන්  නැති 

මන්ත්රීවුන්ශේ ශගෞරව  සහ වරප්රසාද යරක්ෂා කිරීම ශම් 
සභාශේත්,  කථානා කුරමාශේත් වගර්මක් ශවනවා.  

මැතිවරණ කාල ට විවි  ශද් පාලනඥ න්ට විවි  

වයාපාරික න් මුදල් ශදනවා. හැබැයි කුණු ශහෝ 
ශද් පාලනඥ කු කි නවා නම් දන්ශන් නැතිව මුදල් ගත්ශත්, 
ගත්ුර ගණන මතක නැහැ කි ලා, ඒක පගට පල් ශබ ුවක්. 

අශනක් කාරණ  තමයි මහ බැංකු බැඳුම්කර මංශක ල්ල  ියද්  

ශවලා තිශබන්ශන් 2085 මාර්ුර මාසශේ. මහා මැතිවරණ  
පැවුරශණ් අශගෝස්ුර මාසශේ. එතශක ට එම කාල  තුරළත 
කුණුන් ශහෝ දන්ශන් නැතිව cheques අරශගන තිශබනවා  
කි ලා කි නවා නම්, ඒක පගට පල් ශබ ු වක්. එම නිසා සල්ලි 

ගත්ුර අ ශේ නම් ටික එළි ට දාලා, ශන ගත්ුර අ ශේ ශගෞරව  
යරක්ෂා කරන්නට ශම් පාර්ලිශම්න්ුරවට වගර්මක් තිශබනවා. 
ශල්ඛනාරක්ෂක ශදපාර්තශම්න්ුරශවන් ශම්ක ගන්න අුණුදු 30ක් 

ඉන්න ඕනෑ, එශහම නැත්නම් ජනාධිපති කාර් ාලශ න් එළි ට 
දුන්ශන ත් තමයි අපිට ශම්ක එළි ට දමන්නට පුු වන් වැනි කථා 
පැවසීම ජනතාවට විහිු  සැපයීමක් කි ලායි මම නම් හිතන්ශන්.  

බැඳුම්කර ශක මිසමට ලබා දුන් ප්රචාාර  වාශේම, බැඳුම්කර 
වාර්තාශේ සංක්ෂිේත  ජනාධිපතිුරමා කි න ශක ට, ජාතික 
ප්රපත්ති ක් ප්රකා  ට පත් කරනවා වාශේ රශග ිය ුම මා ය 

ඒකට වි ාල ප්රචාාර ක් ලබා දුන්නා. ඒ නිසා  මුදල් ගත්තා  කි න 
88 ශදනාශේ නම්වලට ලැබිලා තිශබන ප්රචාාර  වාශේම, 
ශන ගත්ුර අ  ගැනත්  ප්රචාාර ක් ලබාදීශම් වගර්ම මා ය ටත්, 
පාර්ලිශම්න්ුරවටත් තිශබනවා  කි න එක මම විශ ේෂශ න්ම 

කි න්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ශම් විවි  නීති රාමුවලට මුවා ශවලා, 
විවි   ටි ූලගටු වැඩවලට මුවා ශවලා අශනකුත් මන්ත්රීවුන්ශේ 
ශගෞරව  බිල්ලට ශන දී ඒ නම් ටික එළි ට දැමීම වැදගත්.  

මම ශම් කාරණ  ගැනත් කි න්නට ඕනෑ. ශම් මහ බැංකු 
බැඳුම්කර  කි න්ශන් ශම් රශග ියදු ශවච්චා ිය ුම ශද් ශන ශවයි, 
එකයි. ශම් මහ බැංකු බැඳුම්කරශ න් වැරැදිකාර න්ට දඬුවම් 

ශදනවා වාශේම,  ශම් අර්ජුන් තශලෝිය ස්ලා පු  ින  යණ්ඩු 
කාලශේ කරපු ශද්වල්වලටත් දඬුවම් ශදන්නට ඕනෑ. ඔුණන් night 
racesවලට sponsor කරලා තිශබනවා. ඒවාත් එළි ට දමන්න 

ඕනෑ.  Night racesවලට sponsor කරපු ඒවාත් එළි ට දමන්න 
ඕනෑ. හිටපු මහ බැංකු අධිපතිශේ සශහෝදරි  පර්ශපචුවල් ශෙෂරීස ්
සමාගශම් අ යක්ෂ මණ්ඩලශේ ඉඳලා තිශබනවා. දැන් ඒක ගැන 

කුණුවත් කථා කරන්ශන් නැහැ. ඒ එක්කම,  ශම් බැඳුම්කර 
මගඩි  200  ඉඳලා ියදු ශවලා තිශබනවා. ඒවාශේ ශක මිස් ින  
යකාර  ගැනත් එළි ට දමන්න ඕනෑ. අපි විශ ේෂශ න්ම 
ජනාධිපතිුරමාශගන් ඉල්ීසමක් කරලා තිශබනවා, තවම 

ප්රතිචාාර ක් නැහැ. ශම් වාශේ තව ශක මිසමක් දමන්න, -   

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, කාල  අවසන්. 

 
ගු එ ප්.එම්. ෙරික්කාර් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මට තව විනාඩි ක් ශදන්න. 200  ඉඳලා 2085 ශවන කල් 
හිටපු මහ බැංකු අධිපති නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිුරමා ඒ ශවලාශේ 

තිබුණු නීතිශේ හිඩැසව්ලින් රිංගලා,  ඒ ශවලාශේ බැඳුම්කරවලින් 
දාපු ශසල්ලම් ටිකත් එළි ට දාන්න ශක මිසමක් ශගශනන්න 
ඕනෑ. Greek Bondsවලින් ගහපු ටිකත් එළි ට එන්න ඕනෑ. ඒ 

අ ටත් දඬුවම් ශදන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම ශහනේන් සූදුව හරහා ියදු 
ශවච්චා පාඩුවටත් දඬුවම් ශදන්නට ඕනෑ. දැන් වැශඩ් ශවලා 
තිශබන්ශන්, ශම්  අර්ජුන් තශලෝිය ස් මහත්ම ාශගන් සල්ලි 

ගත්ුර කගටි  ගල් ිනල්ලා වාශේ ඉී ම නිසා, ශම්ක තමයි 
ශමශතක් ලංකාශේ ියදු ශවච්චා එකම ශහ රකම, ඒශකන් පමණයි 
පගා අරශගන තිශබන්ශන් කි ලා මත ක් නිර්මාණ  ශවලා 

තිශබන එකයි. ඒ නිසා,  ඒකට දඬුවම් දුන්ශන ත් තමයි අර අශනක් 
ශහ ු ටිකත් එළි ට ගන්න පුු වන්. එශහම ශන ුණශණ ත් 
ශවන්ශන් ශම කක්ද? පරණ කගටි  ඔක්ශකෝම ු දශනෝ වාශේ 
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[ගු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා] 
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ඉන්නවා. පරණ ශචාෝදනා තිශබන අ  දැන් දිුණුම් ශපත්සම් 

අත්සන් කරනවා. ඔුණන්ට උසාවිශේ නඩු තිශබනවා.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, කාල  අවසන්. 

 
ගු එ ප්.එම්. ෙරික්කාර් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

දිුණුම් ශපත්සම් අත්සන් කරලා, අශනක් අ ට ශහ ු  
කි නවා. ඒ නිසා අතිගු ජනාධිපතිුරමාශගන් අපි ඉල්ීසමක් 
කරනවා,  ශම් යණ්ඩු කාලශේ ියදු ශවච්චා බැඳුම්කර ගනුශදනුවට 

ශක මිසමක් දාලා සක්රී  ුණණා වාශේම,  ින  යණ්ඩු කාලශේ 
ඒවාත් ශහ  න්න කි ලා. "මම දන්ශන් නැහැ, මට ශත්ශරන්ශන් 
නැහැ" කි ලා තැන් තැන්වල කි  කි ා ඉන්ශන් නැුරව ශක මිසම් 

දාලා ශහ  ලා, ඒ ටිකත් එළි ට අරශගන ඒ අ ටත් දඬුවම් 
ශදන්න. මහජන ඡන්දශ න් පත් ශවලා  තවිල්ලා,  මන්ත්රී ුරර  
වයාපාර ක් කර ගන්න ිය ුමම ශදනාට පක්ෂ-විපක්ෂ ශදදශ න් 

ශත රව දඬුවම් ශදන්න කි ලා අපි ඉල්ලා ියටිනවා. ශබ ශහ ම 
ස්ුරතියි. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அடுத்து, தகௌரவ எஸ். சிறீதரன் அவர்கள்! உங்களுக்கு 20 

நிைிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

[பி.ப. 3.03] 

 

ගු එ ප්. ශ්රීතර්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இன்மறய தினம் ைக்கள் விடுதமல முன்னைியினுமடய 

தமலவர் தகௌரவ அநுரகுைொர திசொநொயக்க அவர்களொல் 

தகொண்டுவரப்பட்டுள்ள நிதி நிறுவனங்கள் ததொடர்பொன 

விடயம் பற்றிய இந்த ஒத்திமவப்புமவமளப் பிமரரமையிமல 

கலந்து தகொள்வதிமல ைகிழ்ச்சியமடகின்மறன்.   

இன்று இந்த நொட்டினுமடய பல்மவறுபட்ட இடங்களிலும் 

இந்த நிதி நிறுவனங்களுமடய தொக்கங்கள் இருந்தொலும், 

யுத்தத்துக்குப் பின்னரொன கொலப்பகுதியிமல குறிப்பொக, 

தைிழர்கள் வொழுகின்ற வடக்கு, கிழக்கு ைொகொைங்களில் 

நுண்நிதிக் கடன்களுக்கூடொக ைக்கள் பொொிய அளவிமல  

பொதிப்மபச் சந்தித்திருக்கிறொர்கள். பல்மவறுபட்ட ைக்களுமடய 

வொழ்க்மகயிமல இது தபொிய தொக்கத்மதச் தசலுத்தியிருக்கிறது. 

குறிப்பொக, குடும்பப் தபண்கமள மநொக்கிமய இந்த நுண்நிதி 

நிறுவனங்கள் கடன்கமள வழங்குகின்றமபொதிலும், அக்கடன் 

கமள அறவிடுவதில்  ைிகமைொசைொன நடவடிக்மககமள 

மைற்தகொள்கின்றன. குறிப்பொக, கடமன அறவிடுகின்றவர்கள் 

பயன்படுத்துகின்ற வொர்த்மதகள், ைக்கமள அணுகுகின்ற 

முமறகள்கூட ைிக மைொசைொனதொகக் கொைப்படுகின்றன. இந்த 

நிமலமை வடக்கிலும் கிழக்கிலும் ைிக மைொசைொனதொக இருந்த 

சூழலில், நுவதரலியொ ைற்றும் ைமலநொட்டுப் பகுதிகளிலும் 

அம்பொந்மதொட்மட மபொன்ற பகுதிகளில்கூட இதனுடன் 

சம்பந்தப்பட்ட பல ைரைங்கள் சம்பவித்திருப்பதொக நொங்கள் 

தசய்திகள்மூலம் அறிகின்மறொம். இந்த நுண்நிதி 

நிறுவனங்களுமடய தசயற்பொடுகள் நொடுபூரொகவும் ஒரு பொொிய 

தொக்கத்மத ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. நொன் வொழுகின்ற 

கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்தில் இதுவமர ஏறத்தொழ தபண்கள் 13 

மபரும் ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்திமல 19 மபரும் இந்த 

நுண்நிதிக் கடன்களின் கொரைைொகத் தற்தகொமல 

தசய்திருக்கிறொர்கள். வடக்கு ைொகொைத்தில் இதுவமர 

ஒட்டுதைொத்தத்தில் 56 தபண்கள் இந்த நுண்நிதிக் கடன் 

கொரைைொகத் தற்தகொமல தசய்திருக்கிறொர்கள்.  

கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்திமல குறிப்பொக, ைமலயகத் 

திலிருந்து இடம்தபயர்ந்து வொழுகின்ற ைக்கமள மநொக்கிய, 

குடும்பப் தபண்கமள மநொக்கிய இந்த நிதிப் பொய்ச்சல்கள், 

அவர்களுமடய தபொருளொதொர வல்லமைமய இல்லொைல் 

தசய்து, பல்மவறுபட்ட தொக்கங்கமளக் குடும்பத்தில் 

ஏற்படுத்தக்கூடிய வமகயிமல அமைந்திருக்கின்றன. இந்த நிதி 

நிறுவனங்களுமடய நடவடிக்மககமள அடொவடித்தனங்கள் 

என்றுகூடக் கூறலொம். அவர்களுமடய  ைிமலச்சத்தனைொன 

நடவடிக்மககள் பல தபண்கள் கிைற்றிமல விழுந்து 

தற்தகொமல தசய்யக்கூடிய அளவுக்கு, தூக்குப் மபொட்டுத் 

தற்தகொமல தசய்யக்கூடிய அளவுக்கு அவர்கமளத் 

தள்ளியிருக்கிறன. இந்தப் பைங்கமள அறவிடச் 

தசல்கின்றவர்களுக்கு ஒரு மநரகொலம் கிமடயொது. கொமல 

நொன்கு ைைிக்மக அங்கு தசன்றுவிடுகிறொர்கள் அல்லது இரவு 

பத்து ைைி ைட்டும் சம்பந்தப்பட்டவர்களுமடய வீட்டுக் “மகட்”

களிமல நிற்கிறொர்கள். இதனொல், பிள்மளகமளொடு வொழ்ந்து 

தகொண்டிருக்கின்ற இந்தப் பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுமடய 

வொழ்க்மக தபருைளவு பொதிப்மபச் சந்திக்கின்றது.  

2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் தைௌனிக்கப்பட்டதன் பிற்பொடு, 

கூடுதலொக ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ அவர்களுமடய 

தமலமையிலொன அரசொங்கம் ஒரு மகயொல் 

உட்கட்டுைொனங்களுக்கொன நிதிப் பொய்ச்சல்கமள வடக்கிலும் 

கிழக்கிலும் வொழுகிற ைக்களிடம் தள்ளியது. இன்தனொரு 

மகயொல் வொழ்வொதொரம் என்ற தபயொிமல அந்த ைக்களிடம் 

நிதிமயப் பொயவிட்டது. "மபொொிமல பொதிக்கப்பட்ட 

ைக்களுமடய ைனநிமலகமள ைொற்றி, அவர்கமள இயல்பு 

வொழ்க்மகக்குக் தகொண்டு வருகிமறொம்; அவர்களுமடய 

வொழ்க்மகயிமல ைொற்றங்கமளக் தகொண்டு வருகிமறொம்" என்ற 

அடிப்பமடயில்தொன் உட்கட்டுைொனம் என்ற வமகயில் ஒரு 

மகயொலும், வொழ்வொதொரம் என்ற வமகயில் இன்தனொரு 

மகயொலும் ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ அரசினொல், வடக்கு, கிழக்கில் 

வொழுகிற ைக்களிடம் இந்த நிதிகள் பொயவிடப்பட்டன. ஆனொல், 

அவ்வொறொன நிதிப் பொய்ச்சல் அந்த ைக்களுமடய 

வொழ்க்மகயிமல ைொற்றங்கமளக் தகொடுக்கவில்மல. ைொறொக, 

மதொல்வியின் விளிம்பிமல இருந்த ைக்கள், மபொரொல் 

பொதிக்கப்பட்ட ைக்கள் தங்களுமடய வொழ்க்மகமயக் தகொண்டு 

தசல்ல முடியொது திைறினொர்கள்.  

ஏன், அவர்கள் இந்தக் கடன்கமள வொங்குகிறொர்கள்? 

அதற்கொன கொரைம் என்ன? யுத்தத்திமல முழுவதும் 

அழிந்ததன் பிற்பொடு, ைீளக்குடிமயறி வொழுகின்ற ைக்களுக்கு 

வீடுதொன் அத்தியொவசியைொகத் மதமவப்படும். அந்த வமகயில் 

அங்கு ஒரு வீட்மடக் கட்டுவதற்கொக அரசொங்கம் முதலிமல 

மூன்மறகொல் இலட்சம் ரூபொய்கமள வழங்கியது. பின்னர், 

ஐந்மதகொல் இலட்சங்கமள வழங்கியது. அதன் பின்னர் அது 

ஏழு இலட்சங்களொக ைொறியது. இப்தபொழுது எட்டு 

இலட்சங்களொக இருக்கின்றது. ஆனொல், இன்னும் அந்த எட்டு 

இலட்சத்மதத் தொண்டவில்மல. ஆனொல், சொதொரைைொக 500 

அல்லது 600 சதுர அடிப் பரப்பளவுமடய வீதடொன்மற 

அமைப்பதற்கு இந்தப் பைம் மபொதொது. ைக்கள் இதற்கொன 

கடன்கமள தபறுகிறொர்கள். இந்தக் கடன்கமள ைத்திய 

வங்கியினுமடய கட்டுப்பொட்டின்கீழ் இருக்கின்ற ைத்திய 
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வங்கியின் கட்டுப்பொட்டுக்குக் கீமழ இருக்கிற நிதி 

நிறுவனங்களிடைிருந்தும் அதன் கட்டுப்பொட்டின்கீழ் 

இல்லொதவர்களிடம் இருந்தும் தபறுகிறொர்கள். இந்நிமலயில் 

குறிப்பொக, கம்பனிச் சட்டத்துக்குக்கீழ் பதிவு தசய்யப்பட்ட 

இலங்மகயிலுள்ள அரலிய, சில்வொ மபொன்ற கம்பனிகள் 

நூற்றுக்கு நூறு வீதம் வட்டிமயப் தபற்றுக் தகொள்கின்றன.    

சொதொரைைொக தபண் தமலமைத்துவக் குடும்பங்கமளச் 

மசர்ந்த தபண்ைிகளிடம் 5,000 ரூபொய் பைத்மதக் கடனொக 

வழங்குகின்றொர்கள். இரண்டு ைொதத்திமல அந்தக் கடமன 

அவர்கள் திருப்பிச் தசலுத்த மவண்டும். ஒரு நொமளக்கு 200 

ரூபொய்ப்படி அவர்கள் தசலுத்தமவண்டும். “இந்த 5,000 

ரூபொய்மூலம் எங்களது உடனடித்மதமவமய நொங்கள் பூர்த்தி 

தசய்கின்மறொம்தொமன! அதற்கொக  ஒரு நொமளக்கு 200 

ரூபொய்தொமன தசலுத்துகின்மறொம்” என்று அந்தப் தபண்கள் 

நிமனக்கின்றொர்கள்.  ஆனொல், இரண்டு ைொதங்களிமல - 60 

நொட்களிமல 200 ரூபொய் வீதம் 12,000 ரூபொய் பைத்மத அந்த 

நிதி நிறுவனம் தபற்றுக் தகொள்கின்றது. ஆனொல், எவ்வளவு 

மைொசைொன பகற்தகொள்மளமய இந்த நிறுவனங்கள் 

தசய்கின்றன? அமதமநரம் குறிப்பொக, ைட்டக்களப்பிமலொ, 

கிளிதநொச்சியிமலொ, யொழ்ப்பொைத்திமலொ இந்த நிறுவனங்கள் 

இருக்கமவண்டும் என்பது அவசியைில்மல. அதொவது அவர்கள் 

மவதறொரு ைொவட்டத்திமல இருப்பொர்கள். அங்கிருந்து இந்தக் 

கடமன வழங்குவொர்கள்; இவர்களுக்கும் ைத்திய வங்கிக்கும் 

எந்தச் சம்பந்தமும் இருக்கொது. இந்த நுண்நிதி நிறுவனங்கள் 

கிரொைத்துப் தபண்கள்ைீது, மபொரொல் பொதிக்கப்பட்டவர்கள்ைீது 

ைிகக் தகொடுமையொன முமறயிமல நடவடிக்மக மைற்தகொள் 

கின்றன. இன்மறயதினம் இந்த ஒத்திமவப்புமவமளப் 

பிமரரமைமய மஜ.வீ.பீ  தமலவர் தகௌரவ அநுர திசொநொயக்க 

அவர்களினொல் தகொண்டுவரப்பட்டமத நொன் ஒரு நல்ல 

சகுனைொகப் பொர்க்கின்மறன்.   

குறிப்பொக, யொழ்ப்பொை ைொவட்டத்திமல ைக்களுமடய 

ததொமக அண்ைளவொக 6 இலட்சம்.  இந்த 6 இலட்சம் ைக்கள் 

வொழ்கின்ற இடத்திமல 136 வங்கிக் கிமளகள் உள்ளன. இது 

சொதொரை விடயைல்ல. அமதமபொல் ஒன்றமர இலட்சம் ைக்கள் 

வொழ்கின்ற கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்திமல  24 வங்கிக் 

கிமளகளும் 1,65,000 ைக்கள் வொழ்கின்ற ைன்னொர் 

ைொவட்டத்தில் 23 வங்கிக் கிமளகளும் 1,35,000 ைக்கள் 

வொழ்கின்ற முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்திமல 21 வங்கிக் 

கிமளகளும் 1,80,000 ைக்கள் வொழ்கின்ற வவுனியொ 

ைொவட்டத்திமல 27 வங்கிக் கிமளகளும் அமைந்துள்ளன. இது 

வங்கி அடர்த்தி! தபொருளியலிமல வங்கி அடர்த்தி என்பது 

முக்கியைொன பங்மக வகிக்கின்றது. இலங்மக பூரொகவும் 

இருக்கின்ற ைக்களினது ததொமகயின் அடிப்பமடயில் 

வங்கியினுமடய அடர்த்தி 1 இலட்சம் ைக்களுக்கு 17 ஆகக் 

கொைப்படுகின்றது. ஆனொல், வடக்கு ைொகொைத்திலும் கிழக்கு 

ைொகொைத்திலும் இருக்கின்ற ைொவட்டங்களில் உள்ள ைக்களில் 

1 இலட்சம் ைக்களுக்கு 23 வங்கிக் கிமளகள் கொைப் 

படுகின்றன. அப்படியொனொல், அரசொங்கத்தின் 

நிகழ்ச்சிநிரலின்கீழ் இருக்கின்ற வங்கிகள் என்ன 

அடிப்பமடயில் இவ்வளவு கிமளகமள மவத்திருக்கின்றன. 

வடக்மகயும் கிழக்மகயும் தவிர்த்துத் ததன்பகுதிமயப் 

பொர்த்தொல், எத்தமனமயொ ஆமடத்ததொழிற்சொமலகள், 

எத்தமனமயொ வமகயொன ததொழிற்சொமலகள், மவமலவொய்ப் 

புக்கள், அரச மவமலவொய்ப்புக்கள் இருக்கக்கூடியதொக, 1 

இலட்சம் ைக்களுக்கு 17 வங்கிக் கிமளகள்தொன் இருக்கின்றன.  

எந்தத் ததொழிற்சொமலகளும் இல்லொத, அரச துமறயிலும் 

அதிகுமறந்த உத்திமயொகத்தர்கமளக் தகொண்ட, யுத்தத்தொல் 

முழுமையொகப் பொதிக்கப்பட்ட கிழக்கிலும் வடக்கிலும் 

வொழ்கின்ற ைக்களில் 1 இலட்சம் ைக்களுக்கு 23 வங்கிக் 

கிமளகள் இருக்கின்றன என்றொல், அது அரசொங்கத்தொல் 

திட்டைிட்டுச் தசய்யப்படுகின்ற அதொவது அவர்களுமடய 

தபொருளொதொரத்மத உறிஞ்சுகின்ற ஒரு பயங்கரைொன 

தசயற்பொடொகமவ தபொருளியல் ஆய்வொளர்களொல் 

பொர்க்கப்படுகின்றது. இது ைிக ைிக அபொயகரைொனது;  இது 

இந்த நொட்டிமல இடம்தபறுகின்ற ைிக மைொசைொன ஒரு 

கொொியம்.   

இவற்மறவிட leasing கம்பனிகள் இருக்கின்றன. வடக்கு 

ைொகொைத்தில் ைட்டும் 23 குத்தமகக் கம்பனிகளுமடய 70 

கிமளகள் ைத்திய வங்கியின் கட்டுப்பொட்டுக்குக்கீழ் 

இருக்கின்றன.  அதொவது ைத்திய வங்கியின் கட்டுப்பொட்டுக் 

குக்கீழ் இல்லொத அரலிய, சில்வொ மபொன்ற நிறுவனங்கமளத் 

தவிர்த்து 70 கிமளகள் உள்ளன. இந்த நிதி நிறுவனங்களின் 

முழுமையொன கவனமும் ைக்களிடம் இருக்கின்ற பைத்மத 

உறிஞ்சுவதிமல தசலுத்தப்படுகின்றது. உதொரைைொக, இந்த 

ைக்கள் ஒரு Android phone ஐ வொங்குவதற்கொகக்  

கடன்படுகின்றொர்கள், ஒரு மைொட்டொர் மசக்கிள் 

வொங்குவதற்கொகக் கடன்படுகின்றொர்கள்,  ஒரு வீட்மடக் 

கட்டுவதற்கொகக் கடன்படுகின்றொர்கள்,  வீட்டுக்கொன சில 

தளபொடங்கமள வொங்குவதற்கொகக் கடன்படுகின்றொர்கள்.  

ஆனொல், இவர்கள் வொங்குகின்ற இந்த Android phone அல்லது 

மைொட்டொர் மசக்கிள், வீடு, தளபொடங்கள் மபொன்றன எமவயும் 

அவர்களுக்கு உமழத்துக் தகொடுக்கின்ற - வருைொனத்மத 

தகொடுக்கின்ற தபொருட்களல்ல. இதனொல் இந்த ைக்கள் 

ததொடர்ந்தும் வட்டிக்கு மைல் வட்டிமயக் கட்டி இந்த நிதி 

நிறுவனங்களுமடய - குத்தமகக் கம்பனிகளுமடய 

வமலயிமல சிக்குண்டு சிமதந்துமபொகின்ற ஒரு வொழ்க்மகப் 

தபொருளொதொரத்மதமய சந்திக்கின்றொர்கள். இந்த வமகயில் 

இந்த ைக்கள் ைிக அபொயகரைொன - பயங்கரைொன சூழலில் 

வொழ்கின்றொர்கள்.   

நீங்கள் ைத்திய வங்கியினுமடய ஆண்டறிக்மகமய 

பொர்த்தொல், 2009ஆம் ஆண்டுக்கு முதல் வடக்கு ைொகொைத்தில் 

தைொத்தைொகமவ 70 வங்கிக் கிமளகள் ைட்டுமை இருந்தன 

என்பது ததொிய வரும்.   கிழக்கு ைொகொைத்தில் 52 வங்கிக் 

கிமளகள் ைட்டுமையிருந்தன. ஆனொல், 2009க்கு பின்னர் 

வடக்கு ைொகொைத்தில் 250 வங்கிக் கிமளகள் 

உருவொக்கப்பட்டிருக்கின்றன, கிழக்கு ைொகொைத்தில் 212 

வங்கிக் கிமளகள் உருவொக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

அப்படியொனொல் அதன் மநொக்கம் என்ன? ததொழில் இல்லொத,  

தபொருளொதொரம் கிமடக்கொத,  யுத்தத்தொல் அழிந்த ைக்கள் 

வொழும் பிரமதசங்களில் இவ்வளவு வங்கிக் கிமளகளும் என்ன 

அடிப்பமடயிமல உருவொக்கப்பட்டிருக்கின்றன? இது 

இலங்மகயிமல இருக்கின்ற ைக்களிடம் ைிக மைொசைொன ஒரு 

நிமலமைமய உருவொக்கியிருக்கின்றது; தபொருளொதொரத்திமல 

பொொிய தொக்கத்மதச் தசலுத்தியிருக்கின்றது.  

இலங்மகயிமல ஒரு வங்கிமயொ அல்லது நிதி நிறுவனமைொ 

கடன் வழங்குவததன்றொல், விவசொயத்துக்கொக அல்லது 

மகத்ததொழிலுக்கொக அல்லது ஒரு மசமவத்துமறக்கொக 

அதொவது வியொபொரம், கமடகள் மபொன்றவற்றுக்கு வழங்கும். 

இவ்வொறு இலங்மகயில் பிரதொனைொன 3 துமறகளுக்கு -  

விவசொயம், மகத்ததொழில், மசமவத்துமற -கடன்கள் 

வழங்கப்படுகின்றன. அந்த உற்பத்திக்கொன அறுவமடயின் 

மபொது- அதன் பயன் தபறப்படுகின்றமபொதுதொன் அந்தப் 

பைத்மத recover- ைீளப்தபற முடியும். ஆனொல், இந்த நிதி 

நிறுவனங்கள் அவ்வொறு தசய்வதில்மல. அதொவது 

இன்மறக்குக் கடமன வழங்கி, நொமளக்மக வட்டிமயொடு 

அதனுமடய முதலொவது கட்டுப்பைத்மத ைீளப்தபறுகின்றன. 

அப்படிதயன்றொல் ைக்களின் வொழ்க்மக எங்மக தசல்லும்? 
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தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இதுதொன் 

இந்த நொட்டிலுள்ள ஏமழ ைக்கள் ைட்டுைல்ல, பொதிக்கப்பட்ட 

ைக்களின் வொழ்க்மகயிமல பொொிய பொதிப்மப ஏற்படுத்திக் 

தகொண்டிருக்கின்றது. அண்மையில்கூட யொழ்ப்பொைத்திமல 

mobile phone வொங்கித் தரவில்மலதயன்பதற்கொக ஒரு 

ைொைவன் தற்தகொமல தசய்திருக்கின்றொன்; குழந்மதயில்மல 

என்பதற்கொக 35 வயதொன இளம் தொய் தற்தகொமல 

தசய்திருக்கின்றொர். அரொய்ந்து பொர்த்தொல், இந்தத் 

தற்தகொமலகளின் பின்னைியில் நிதி நிறுவனங்களின் 

தொக்கங்கள் இருப்பது ததொியவரும்; இதன் பின்னொல் 

இருக்கின்ற விடயங்கள் புலப்படும்.   

தபொருளியல் ொீதியொக இந்த நிதிப் பொய்ச்சல்களில் இரண்டு 

விடயங்கள் மைமலொங்கியிருக்கின்றன. ஒன்று நிதி நிரம்பல் 

பக்கம்;  ைற்மறயது, நிதியின் மகள்விப் பக்கம். அரசொங்கமும் 

அரச வங்கிகளும் நிதிமய நிரம்பல் தசய்கின்றன. 

அமதமநரத்தில் மகள்வியின் பக்கம் உள்ள ைக்கள் இதனொல் 

திண்டொடிப் மபொகின்கிறொர்கள்; திைறிப் மபொகின்றொர்கள். 

ஆகமவ, அரசொங்கம் தன்னுமடய நிரம்பமல அதிகொிக் 

கின்றமபொததல்லொம், பைொீதியொகத் தொள், சில்லமற 

நொையங்கமள அதிகொிக்கின்றமபொததல்லொம் கம்பனிகமள 

எல்லொம் பொயவிடுகின்றமபொது, பைப் பொய்ச்சல் என்பது இந்த 

ைக்களிடம் பொொியளவு தொக்கத்மதக் தகொடுத்திருக்கின்றது. 

இதனொல்தொன் இந்த நிதியின் மகள்வியின் பக்கமுள்ள ைக்கள் 

கடுமையொகப் பொதிக்கப்படுகின்றொர்கள்.   

குறிப்பொக அங்கு நமடதபற்ற யுத்தம் அந்த ைக்களிடத்தில் 

பல்மவறு தொக்கங்கமளச் தசலுத்தியிருக்கின்றது. 

உதொரைைொக, யுத்த கொலத்தில் ஒருவர் 4 இலட்சம் ரூபொய்க்கு 

ஒரு வீட்மட வொங்கியிருக்கின்றொர் என்றொல், இப்தபொழுது 

அந்த வீட்டின் தபறுைதி 4 மகொடி ரூபொய்.  அமதமநரத்தில் அந்த 

யுத்தத்தில் ஈடுபட்ட,  30 ஆண்டுகள் யுத்தத்திமல பங்குபற்றிய 

மபொரொளி ஒருவர் 4 சதம்கூட  இல்லொைல் தவளியிமல 

நிற்கிறொர். அதொவது யுத்தம் இரண்டு பொிசுகமளக் 

தகொடுத்திருக்கின்றது. முதலொவது யுத்தம் நடக்கின்றமபொது 4 

மகொடி ரூபொய் தபறுைதியொன வீட்மட 4 இலட்சத்திற்கு 

வொங்கிய ஒருவர் இன்று 4 மகொடி ரூபொமயொடு இருக்கிறொர். 

இரண்டொவது, அமத யுத்தத்தில் ஈடுபட்ட, 30 வருடங்கள் 

மபொரொடிய மபொரொளி ஒருவர் 4 சதைில்லொைல் தவளியிமல 

நிற்கிறொர். இந்த இரண்டுக்குைிமடமய இருக்கின்ற 

தபொருளொதொர வீக்கம் - தபொருளொதொர வீச்சு மவறுபட்ட 

ைனநிமலமயக் தகொடுக்கின்றது; பொொியளவு தொக்கங்கமளச் 

தசலுத்துகின்றது.  இது அந்த ைக்களுக்கிமடயிமல சமூக 

மவறுபொடுகளில், தபொருளொதொர மவறுபொடுகளில் பயங்கரைொகத் 

தொக்கம் தசலுத்தி வருகின்றது. ஆகமவ, இந்தக் கடன் 

பிரச்சிமனமயத் தீர்ப்பதற்கு இரண்டு வமககளிமல அரசொங்கம் 

முன்வர மவண்டும். அந்தக் கடன்கமள இல்லொைற்தசய்ய 

மவண்டும் அல்லது நீக்க மவண்டும். குறிப்பொக, கடன் 

ைன்னிக்கப்பட மவண்டும். அந்த ைக்களிடைிருந்து இந்தக் 

கடன்கமள ைீளப்தபறொைல், ைன்னிக்கப்பட்டு அந்த ைக்கள் 

விடுவிக்கப்பட மவண்டும் அல்லது இந்தக் கடமனச் 

தசலுத்துவதற்கு ஏமனய வங்கிகளுமடய வட்டி வீதத்திற்கு 

ஏற்ற வமகயிமல ைிக அதிக அளவில் வட்டி குமறக்கப்பட்டுப' 

கொல அவகொசமும் வழங்கப்பட மவண்டும்.  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, நிதி 

நிறுவனங்களினுமடய தொக்கங்களொல் நொன்கு வமகயொன 

குடும்பங்கள் பொதகத்திற்கு உள்ளொகியிருக்கின்றன. முதலொவது, 

தபண்கமளத் தமலமைத்துவைொகக் தகொண்ட குடும்பங்கள். 

இரண்டொவது, முன்னொள் மபொரொளிகளுமடய குடும்பங்கள். 

மூன்றொவது, ைொற்று வலுவுமடமயொரது குடும்பங்கள். 

நொன்கொவது, வலிந்து கொைொைலொக் கப்பட்மடொரது 

குடும்பங்கள். நொன்கு வமகயொன குடும்பங்கமளச் 

மசொு்ந்தவர்களும் நுண் நிதி நிறுவனங்களுமடய கடன்களொல் 

அவர்களுமடய வருைொனத்தில் பொொிய அளவிலொன தொக்கங்கள் 

ஏற்பட்டிருக்கின்றன. யுத்தம் தந்த பொிசினூடொக இந்த ைக்கள் 

தங்களுமடய தபொருளொதொரங்கமள இழந்தது ைட்டுைல்லொைல், 

தங்களுமடய வொழ்க்மகயில் தபருைளவொன பொதிப்புக்கமளயும் 

கண்டிருக்கின்றொர்கள். இது ததொடர்பொக வடக்கிலும் 

கிழக்கிலும் பல அரச சொர்பற்ற நிறுவனங்கள் 

மபொரொட்டங்கமள நடொத்தியிருக்கின்றன. தசன்ற வொரம்கூட 

கிளிதநொச்சி ைொவட்ட அரச சொர்பற்ற ைற்றும் சிவில் சமூக 

அமைப்புக்களின் சம்மைளனம் கிளிதநொச்சியிலிருக்கின்ற 

ைத்திய வங்கியினுமடய பிரொந்திய அலுவலகத்திற்குச் தசன்று 

தங்களுமடய மகொொிக்மககமள முன்மவத்திருக்கின்றது.  

குறிப்பொக இரண்டு விடயங்கமள அவர்கள் பிரதொனைொகக் 

குறிப்பிட்டிருக்கின்றொர்கள். முதலொவது, கடன்தபொறிக்குள் 

சிக்கித் தவிக்கும் எம்ைவர்களுக்குக் கடமனச் தசலுத்துகின்ற 

கொலத்மத இரண்டு வருடங்களுக்குப் பிற்மபொட்டு அதற்கொன 

வட்டிமய இரத்துச் தசய்து, ைீளச் தசலுத்தும் வசதியிமன 

ஏற்படுத்திக் தகொடுத்தல். அத்துடன், கடமன ைீளச் 

தசலுத்துவதற்கொன சொியொன வருைொன மூலத்மத, தபற்றுக் 

தகொள்வதற்கொன வொழ்வொதொர முயற்சிக்கொன சொியொன 

வசதியிமன ஏற்படுத்திக் தகொடுத்தல். இரண்டொவது, 

கடன்கமள உொிய மநரத்தில் திருப்பிச் தசலுத்த முடியொைல் 

வட்டிக்கு வட்டி தகொடுத்து - எடுத்த கடன் ததொமககளுக்கு 

மைலொக வட்டி கட்டிக்தகொண்டு அவதிப்படும் ைக்களின் 

கடன்கமள உடனடியொக இரத்துச் தசய்து, அவர்கமளக் கடன் 

சுமையிலிருந்து விடுவித்தல். மூன்றொவது, நுண் நிதிக் கடன் 

நிறுவனங்களின் அதிகூடிய வட்டி வீதத்திமன உடனடியொகக் 

குமறத்து 10 - 12 சதவீதத்திற்கு உட்பட்ட ஆண்டு வட்டிக்கு 

கடன்கமள வழங்க நடவடிக்மக எடுத்தல். நொன்கொவது, அரச 

வங்கிகளுக்கூடொகக் குமறந்த வட்டி வீதத்திற்குக் கடன்கமள 

வழங்கும் திட்டங்கமளப் மபொதியளவு மைற்தகொள்வதற்கொன 

நிதிமய ஆண்டுமதொறும் ஒதுக்கீடு தசய்வதன்மூலம் தனியொர் 

நிதி நிறுவனங்களின் பிடியிலிருந்து ைக்கள் விடுபட்டு, தைது 

கடன் மதமவகமள அரச வங்கிகளினூடொகப் பூர்த்தி தசய்ய 

நடவடிக்மக எடுத்தல். ஐந்தொவது, சமூக ைட்டத்தில் இயங்கும் 

நுண் நிதி அமைப்புக்களொன ைொதர் கிரொை அபிவிருத்திச் 

சங்கம்,  சுய உதவிக் குழுக்கள் ைற்றும் தபண்கள் கூட்டுறவு 

அபிவிருத்திச் சங்கங்களின் நுண் நிதிச் தசயற்பொடுகளுக்கு 

நிதியுதவி அளிப்பதன்மூலம் குமறந்த வட்டி வீதத்தில் 

சமூகங்களுக்குள்மளமய கடன் தபறும் வசதியிமன 

ஊக்கப்படுத்தல். இவ்வொறு 73 இற்கும் மைற்பட்ட சமூகைட்ட 

அங்கத்தவர்கமளக் தகொண்ட இந்த அமைப்பு தன்னுமடய 

மகொொிக்மகமய ைத்திய வங்கியினுமடய ஆளுநொிடம் 

முன்மவத்திருக்கின்றது. தகௌரவ தமலமைதொங்கும் 

உறுப்பினர் அவர்கமள, நொன் ஏன் அவர்களுமடய 

மகொொிக்மகமய முன்மவக்கின்மறதனன்றொல், இன்று இந்த 

ைக்கள் விழித்திருக்கின்றொர்கள். அன்று பொொியளவொன யுத்தம் 

தந்த தொக்கத்தினொல் இந்த ைக்களுமடய வொழ்க்மகயில் 

ஏற்பட்ட பொதிப்மபவிட இன்று இந்த ைக்கள் இயல்பொன 

வொழ்க்மகயிமல ைீள முடியொத அளவுக்குப் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள்.    

கிளிதநொச்சிமயச் மசொு்ந்த பல தபண்கள் என்னிடம் வந்து 

இது சம்பந்தைொகக் கூறிக் கண்ைீர் விட்டு அழுதிருக்கிறொர்கள். 

அதொவது இந்தக் கடமன ைீளப் தபற வருபவர்கள் ைொமல 7 - 8 

ைைிக்கு வீட்டு வொயிலிமல நின்று வற்புறுத்துகிறொர்கள்; 

அவர்கள் மபசுகின்ற வொர்த்மதகள் ைிகக் மகவலைொனதொக 

இருக்கின்றன. அவர்களில் ஒருவர் ஒரு தொயிடம், "உன்னிடம் 
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கடன் கட்ட பைம் இல்மலதயன்றொல் உன்னுமடய ைகமள 

என்மனொடு அனுப்பிவிடு" என்றுகூட மகட்டிருக்கிறொர்! இந்த 

நுண் நிதி நிறுவனங்கள் இவ்வளவு மைொசைொன நிமலயிமல 

கொைப்படுகின்றன. அந்த நிறுவனங்கள் ஏமழ ைக்களுமடய 

வொழ்க்மகமய, தகௌரவத்மத, அந்தஸ்மதக்கூடக் மகள்விக் 

குள்ளொக்கியிருக்கிறது; அந்த ைக்கமள வொழ விடொைல் 

தடுத்திருக்கிறது. இதிமல அரசொங்கம் கூடிய கவனம் தசலுத்த 

மவண்டும்; இவர்களின் பிரச்சிமனமயத் தீர்த்து மவப்பதில் 

கூடியளவொன பங்களிப்புச் தசய்ய மவண்டும். தகௌரவ நிதி 

அமைச்சர் அவர்கள் இது பற்றி விசொொிக்கதவன ஒரு குழுமவ 

அமைத்து, அதற்கு நடவடிக்மக மைற்தகொள்வதொகக் 

கூறியிருக்கின்றொர். குழு அமைப்பது ைட்டுைல்லொைல், அந்த 

ைக்களுக்கு உடனடி நிவொரைம் வழங்கப்பட மவண்டும். அந்த 

ைக்கள் உடனடியொக அதிலிருந்து விடுவிக்கப்படமவண்டும். 

அவர்களுமடய வொழ்க்மகயிமல ைொற்றம் மவண்டும். 

யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட, வடக்கிலும் கிழக்கிலும் 

கண்ைீமரொடு வொழ்கின்ற, எதிர்கொலம் பற்றிய நம்பிக் 

மகயில்லொத அந்த ைக்களுமடய வொழ்க்மகயிமல ைொற்றம் 

மவண்டும் என்றொல், இந்த நுண்நிதிக் கடன்களிலிருந்து 

உடனடியொக அவர்கமள அரசொங்கம்  விடுவிக்கமவண்டும். 

ஆகமவ, இதில் அரசொங்கம் உடனடியொகத் தமலயிட 

மவண்டும். 

ஏற்கனமவ விடுதமலப்புலிகள் இருந்த கொலத்தில் தைிழீழ 

மவப்பகத்தில் ைக்கள் அமடவு மவத்த நமககமள, மவப்புச் 

தசய்த பைங்கமள அரசொங்கம் அரசுடமையொக் 

கியிருக்கின்றது. பல ைக்கள் இன்றும் அந்த ரசீதுகமளொடு 

இருக்கின்றொர்கள். அந்த நமககள் ைஹிந்த ரொஜபக்ஷவின் 

கொலத்தில் ஓர் ஒப்புக்குக் தகொஞ்சப் மபருக்கு வழங்கப்பட்டன. 

ஆனொல், இன்னும் முழுமையொக வழங்கப்படவில்மல.   

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு நிைிடம் இருக்கின்றது . 

 

ගු එ ප්. ශ්රීතර්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
இரண்டு நிைிடங்கள் தொருங்கள்! 

அமதமபொல் தைிழர் புனர்வொழ்வுக் கழகம் 

இலங்மகயினுமடய பல வங்கிக் கிமளகளிமல தன்னுமடய 

நிதிமய முதலீடு தசய்திருந்தது. அவற்மறதயல்லொம் 

அரசொங்கம் தன்னுமடய தசொத்தொக ைொற்றியிருக்கின்றது. 

வடக்கிலும் கிழக்கிலும் வொழ்ந்த தைிழ் ைக்களுமடய பைமும் 

அவர்களுமடய தசொத்துக்களும் அரசொங்கத்தினுமடய 

மவப்பிமலயிருக்கின்றது. ஆனொல், இன்று அந்த ைக்கள் 

மவமலவொய்ப்பின்றி - ததொழிலின்றி, நுண்நிதி நிறுவனங்களுக் 

கூடொகவும் வீக்கம் தபொருந்திய வங்கிகளுக்கூடொகவும் 

தங்களுமடய வொழ்க்மகமயக் தகொண்டுதசல்ல முடியொைல் 

திைறுகின்றொர்கள். இது அபொயகரைொனது. அரசொங்கம் இந்தச் 

தசயற்பொடுகமளத்  திட்டைிட்டுச் தசய்கின்றதொ? ஏன் 

வடக்கிலும் கிழக்கிலும் அரசொங்கம் இவ்வொறொன 

தசயற்பொடுகமள மைற்தகொள்கின்றது? இதனொல் அந்தப் 

பிரமதசம் தபருைளவிமல பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த 

விடயங்களுக்குப் பதில் கூறமவண்டிய கடமை 

அரசிற்கிருக்கின்றது. ஆகமவ, இந்த வடக்கிலும் கிழக்கிலும் 

வொழ்கின்ற ைக்களுமடய வொழ்க்மகயில் விடிவு ஏற்படுவதற்கு 

உடனடித்தீர்வு தகொண்டுவரப்பட மவண்டும் என்பமத 

வலியுறுத்தி, இன்மறய தினம் ஒத்திமவப்புமவமளப் 

பிமரரமையிமல மபச வொய்ப்புத் தந்தமைக்கு நன்றி கூறி, 

விமடதபறுகின்மறன்.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

நன்றி. ඊළෙට, ගු වාු ශද්ව නානා ක්කර මන්ත්රීුරමා.  

ඊට ප්රථම,  ගු ලර් ජ වර් න මහතාශේ නම මූලාසන  
සඳහා ශ ෝජනා කරන්න.  

 
ගු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා (මුාල් රාජය අොතයුරො  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன - நிதி இரொஜொங்க 

அமைச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි, "ශම් අවස්ථාශේ ගු ලර් 

ජ වර් න මන්ත්රීුරමා මූලාසන  ගත යුුර "යි මම ශ ෝජනා 
කරනවා.  

 
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 

විසි්ද ් පථිර කරන ලදී. 
ஆமைொதித்தொர். 
Seconded. 
 
ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු වේලු කුොර් ෙහසතා මූලා්නවය්ද ඉවත් වුවය්ද  

ගු ලකී ජයවර්ධාන ෙහසතා මුලා්නාරූඪ විය. 
 

 அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு மவலு குைொர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 
HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 3.24] 

 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි, ිය දිවි නසා ගැනීම 
අපරා  ක්. නමුත් ඒ අපරා  ට දඬුවම් කරන්න බැහැ. ිය  දිවි 

නසා ගැනීමට තැත් කිරීමත් අපරා  ක්. ඒ වාශේම එ ට දඬුවම් 
කළ හැකියි. ිය  දිවි නසා ගැනීමට ශපලෙවීම ඒකත් අපරා  ක්. 
ශම් සභාව කල්තැබීශම් විවාදශේදී අපට අහන්න ලැබුණා, 

ශක ම්පැනිවල තැන්පුර දාලා 50 ගණනක් ශදනා ිය  දිවි නසා  
ශගන තිශබනවා කි ලා. ඒ තැන්පුර හිරශවලා. ඒ තැන්පුර 
ගන්නත් බැහැ. ශප ීස ගන්නත් බැහැ. තමන් අනාථ ශවලා. 

තමන්ට ශබශහත් ටික ගන්න බැහැ. තමන්ශේ දුවාශේ මඟුල 
කර ගන්න බැහැ. ශම් විධි ට හැම අතින්ම හිර ශවච්චා මිනිස්ු  එක 
විසඳුමයි ශහ  ා ගන්ශන්. ඒ තමයි ිය  දිවි නසා ගැනීම. ිය  දිවි 
නසා ගන්න මිනිු න්ශේ අවතාර ශම් ශක ම්පැනිකාරයින්ටත්, 

293 294 

[ගු එස්. ශ්රීතරන් මහතා] 
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ශක ම්පැනිකාර න්ට ශමශහම අනුබල දීපු මහ බැංකුවටත්, මහ 

බැංකුශේ ප්ර ාන උදවි ටත් ශපශනන්න පටන් ගනීවි. එශහම 
නැත්නම් අපි කාටත්, 'ඒක ශදවි න්ශේ කැමැත්ත' කි ලා අහක 
බලාගන්නත් පුු වන් ශේවි.  

ශම් රට ණ  උවනලක හු  ශවලා තිශබනවා කි ා කිියම මුදල් 

තමති ශකශනක් ිය  දිවි නසා ගන්ශන් නැහැ. "අයිශ ෝ, ශම් 
ලංකාව ණ  උවනලකට හු  ශවලා තිශබනවා! ඒ මුදල් අ  වැශ න් 
පි වන්න මට බැහැ" කි ා කිියම මුදල් තමති ශකශනක් ිය  දිවි 

නසා ගන්ශන් නැහැ. ඒ ශම කද? ඒවා ඔහුශේ මුදල් ශන වන නිසා. 
එහි බරක් ඔහුට නැහැ. ඒ වාශේ ශම් මූලය සමාගම් ගැනත් මම 
කි න්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි, Edirisinghe Trust 
Investments සහ සව්ර්ණමහල් මූලය ශසේවා සමාගම යදි මූලය 

සමාගම්වල තැන්පත්කුවන්, අශනක් පැත්ශතන්, Central 

Investment and Finance - CIFL කි න ශක ම්පැනිශේ 

තැන්පත්කුවන් කි න ශදශග ල්ලන්ට අදාළවයි මම මශේ 
කතාව කරන්ශන්. ඒ තැන්පත්කුවන්ශගනුත් සැලකි  යුුර 

පිරිසක් ිය  දිවි නසා ගත් අ  අතශර් ඉන්නවා. ශම් කාරණ  නිසා 

අනාථ ූ අ , තමන්ට සමාජ ට මුහුණ ශදන්න බැරිව ජීවිත  

විනා  කරගන්ශන් නැති ුණණත් ශගවල් ශද රවල් අත් හැර පැන 

ින  අ  ඉන්නවා. ශම්වා සමාජ වයසන බවට පත් ශවලා. උුරර සහ 

නැ ශෙනහිර පළාත්වල, එශහම නැත්නම් දකුශණ් ඈත 
ගම්මානවල ක්ෂුද්ර මූලය ණ  ක්රම  ටශත් ණ  අරශගන ශගවා 

ගන්න බැරිව, තමන්ශේ ශගවල්වල බඩු මුගටු අල්ලන්නට නීතිශේ 

වශරන්ුරවකුත් අරශගන එන ශක ට එ ට මුහුණ ශදන්න බැරිව 

ිය  දිවි නසා ගත් අ ත් ඉන්නවා. එවැනි අ  උුරු මැද පළාශත් 

වි ාල ව ශ න් ඉන්නවා. ශම කද, ඒ අ ට කන්න ශදකක ුරනක 

අසව්නු නැති ශවලා ින ා. එක් පැත්තකින්, කන්න ශදක ුරනක 

අසව්නු නැති ශවලා  නවා; අශනක් පැත්ශතන්, හැම කන්න කම 
ණ  ගන්නවා, "ඊළෙ කන්නශේ හරි  ාවි" කි ා. ඊළෙට ඒ 

කන්න ත් පාු  ශවලා ිනහින් ණ  ශගවා ගන්න බැරි වනවා. 

කෘෂිකර්ම නිල ාරි මහත්ුරු තවිල්ලා කි නවා, "ශම් නි ෙ  

කාශල්. දැන් වී වවන්න බැහැ, ඔ ශග ල්ශලෝ වගටක්කා වවන්න" 

කි ා. ඔන්න ිය ුමශදනාටම බීජ දීලා වගටක්කා වවනවා. ඊළෙට 

වගටක්කා අසව්ැන්න එනවා, ශග ඩ ශග ඩවල්. ඒවා විකුණාගන්න 

බැහැ. යශ මත් ශම කක්ද, උත්තර ? කලින් ගත් ණ  ශගවා 
ගන්නත් බැහැ, වගටක්කා ියටුවන්න ගත් ණ  ශගවා ගන්නත් 

බැහැ, වගටක්කා විකුණාගන්නත් බැහැ. ඉතින් ිය  දිවි නසා 

ගැනීම තමයි ඒ ප්ර ්නශ න් මිශදන්න ශල්ියම මාර්ග ක් ශවලා 

තිශබන්ශන්. එශහම ශන ුණශණ ත්, අන්තිමට ණ කාර න් 

හැටි ට තමන්ශේ ශගවල් ශද රවල් ියන්න වීම, තමන්ට උන් හිටි 

තැන් නැති වීම, තම පළාත්වල තමන් අවමාන ට ලක් වී  ෑම 
තමයි ඒ මිනිු න්ට අත් වන ඉරණම. එ  වි ාල සමාජ වයසන ක්; 

වි ාල සමාජ ප්ර න් ක්. ශම් සමාජ වයසන ප්ර ්න  ගැන යණ්ඩුව 

ියතා තිශබනවාද; ශම් සඳහා කුමන වැඩ පිළිශවළක් ියතා 

තිශබනවාද? “Enterprise Sri Lanka" කි ා වැඩ පිළිශවළක් ගැන 

අපට පු ින  අ  වැශේදී අහන්න ලැබුණා. ඒ මන්න් කිේවා, "ශම් 

ිනනි ශප ීසකාර න්ට, ශම් ණ  කාක්කන්ට, මිනිු න්ශගන් 

තැන්පුර අරශගන ඒ තැන්පුර වංචාා කරන ශහ ු රැළට 
උත්තර ක් තිශබනවා. ඒ තමයි, “Enterprise Sri Lanka" කි ලා. 

ඒ ගැන කිේශේ ින  ශන වැම්බරශේ සහ ශදසැම්බරශේ. 

“Enterprise Sri Lanka" එන්ශන් දැන්. ඔන්න ඊශේ ශපශර්දා 

පත්තරවල තිබුණා, “Enterprise Sri Lanka" එනවා කි ා. 

“Enterprise Sri Lanka" යවාම ශම කද ශවන්ශන්? එහි 

කි න්ශන් තප ක් නැතිව ණ  ශදනවා කි ලායි. තප ක් නැතිව 
ණ  ශදන එක ගැන නීතිපති කාර් ාලශේ දීර්  සාකච්ඡාවක් 

 මින් තිබුණා. දැන් ශක ශහ ම ශහෝ තප ක් නැතිව, තපකර ක් 

නැතිව, තපකුවකු නැතිව ණ  ශදන තැනකට තවිත් තිශබනවා 

නම් කරන්න  න කාර්  කුමක්ද කි ා ශස  ා බලා, එහි තිශබන 

වටිනාකම තක්ශසේු  කරලා ඒ අනුව ශම් ණ  ශදන්න පුු වන්. 

එශහම හිතලා ශම් ණ  ශදනවා නම් එහි වටිනාකමක් තිශබනවා. 

නමුත් අපි තවමත් එබඳු ණ  ශදන ශතක් බලාශගන ඉන්නවා.     

මීට ඉස්සර ශවලා අ  වැ  ශල්ඛන ක කෘෂි කාර්මික 

ක්ශෂේත්ර  ශවනුශවන් "රන් අස්වැන්න" යදී ව ශ න් ණ  ක්රම 

ගණනාවක් ශ ෝජනා කළා; තපකර ක් හා තපකුශවක් 
ශන මැතිව මින්ු න්ට ණ  ශදන්න. නමුත් ඒවා එකක්වත් 

්රි ාත්මක කරන්න බැරි ුණණා. තයි? ඒවා ිය ල්ල නීති ප්ර ්නවල 

හිර ශවලා තිබුණා. දැන් අපි හිතමු, ETI එශක් තිබුණු මශේ 

තැන්පුරවලට ජනවාරි මාසශේ කල් පිරිලා, දැන් මම ගන්න 

 නවා කි ලා. ින ාම කි නවා, "ශදන්න එපා කි ලා මහ 

බැංකුශවන් කි ා තිශබනවා"  කි ලා. මශේ කල් පිුණු 

තැන්පුරශේ මුදල මශේ අතට ගන්න එක මහ බැංකුව තහනම් 
කරලා තිශබනවා. ශහේුරව, මුු  ETI පද් ති ම අර්බුද කට ලක් 

වීම නිසා තති වී තිශබන නරක තත්ත්ව   ටශත් operations 

නවත්වා තිබීම. ETI එශක් operations නවත්වා තිශබනවා, ශම් 

ජනවාරි මාසශේදී. ඉතින් ඒ operations නැවත්වලා, කල් පිුණු 

තැන්පුරවල හිමිකම් තති අ ට ශදන විසඳුම ශම කක්ද? අශනක් 

තැන්පුරවලට තව කල් තිශබනවා ශන්. ඒ තැන්පුරවලට තවම 

කල් පිරිලා නැහැ ශන්. ඒ තැන්පුර යපු  ඉල්ලනවා නම් ඒක 
ශවනම කාරණ ක් ශන්. එශහම නම් මහ බැංකුශේ අධීක්ෂණ  

 ටශත් ශහෝ ශම් කල් පිුණු තැන්පුරවලට අදාළ මුදල් ශගවලා 

හමාර කරන්න ශක ච්චාර මුදලක්  නවාද? ඒකට මුදල්, 

ද්රවය ලතාව, නැද්ද?  

මම ශම් පාර්ලිශම්න්ුරවට යපු කාලශේම ියදුුණණු ියද්ධි ක් 
මට මතකයි. මහ බැංකුශවන් Mercantile Credit Ltd එකට සල්ලි 

දුන්නා, "ශමන්න, තැන්පුරකුවන්ට ශගවලා දමන්න" කි ලා. ඒ 

සල්ලි මහ බැංකුවට නැවතත් ලැබුණාද, නැද්ද කි ලා මම දැන 

ගන්න කැමැතියි. ශම් මෑතකදීත් යණ්ඩුශේ මුදල්, මහ බැංකුශේ 

මුදල්, නැත්නම් භාණ්ඩාගාරශේ මුදල්වලින් සමහර සමාගම්වල 
සමහර තැන්පුරකුවන්ට ශගවා තිශබනවා. අපි කි න්ශන්, ඒ 

විධි ට, ශම් කල් පිුණු තැන්පුරවල ශගවීම් කිරීමට මහ බැංකුව 

ඉදිරිපත් වි  යුුරයි කි ලායි. මහ බැංකුව එක පැත්තකින් ිය  දිවි 

නසා ගැනීමට ඒ මිනිසු්  ශපලශෙේවා, නිිය අධීක්ෂණ ක්, නිිය 

නි ාමන ක් නැති නිසා. ශබ ශහෝ කාල කට ශපර ියට ශම් 

අනුරුදා ක තත්ත්ව  ගැන වාර්තා ලැබුණා; රහසය වාර්තා 
ලැබුණා. 2009 වසශර් ඉඳලා ලැශබනවා. නමුත් 2087 වසශර්ත් ඒ 

ගැන කරපු ශද ක් නැහැ. දැන් අපට කි නවා, "අපි දැනුම්දීම් 

කළා, ETI එකට විශ ේෂ නිශේදන  ැේවා, රුර නිශේදන  ැේවා, 

අනුරු තෙවීම් කළා, ඒ ශම කක්වත් ඒ මිනිු න් තහුශේ නැහැ" 

කි ලා. ඉතින් ශම් විධි ට තම වගර්ශමන් තෙ ශබ්රා ගන්න මහ 

බැංකුවකට පුු වන්ද?  

අධීක්ෂණ  කරනවා කි න්ශන්, නි ාමන  කරනවා 
කි න්ශන් ශම කක්ද? මහ බැංකුවම ඒකට එක්තරා විධි ක 

විග්රහ ක් දීලා තිශබනවා, "අධීක්ෂණ  කරනවා, නි ාමන  

කරනවා කි න්ශන් තමුන්නාන්ශසේලාශේ මුදල් යරක්ෂා කරනවා 
කි න එක ශන ශවයි" කි ලා. ඒක තමයි කි ා තිශබන්ශන්. 

අධීක්ෂණ  කරනවා කි න්ශන්, නි ාමන  කරනවා කි න්ශන් 

තමුන්නාන්ශසේලාශේ මුදල් යරක්ෂා කරනවා කි න එක 

ශන ශවයි කි ලා තැන්පුරකුවන්ට කි ලායි තිශබන්ශන්. ඉතින් 

අධීක්ෂණ  කරනවා, නි ාමන  කරනවා කි න එක ුරළ  ම් 

කිිය යකාර කට ශම් ශක ම්පැනි අකාලශේ බංශක ශල ත් වීම 

වැළැක්වීමට, වැරදි කළමනාකරණ  වැළැක්වීමට, ඒ 
ශක ම්පැනිවල තැන්පත්කුවන්ශේ මුදල් අවභාවිත කිරීම 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

වැළැක්වීමට අධීක්ෂණ ක් නැත්නම්, ඒක ශම න මළ ඉලේ 

අධීක්ෂණ ක්ද? හිුර හිුර හැටි ට මිනිු න්ශේ මුදල් තැන්පුර 

අරශගන, හිුර හිුර හැටි ට ඒවා තමන්ශේ අයුුර ලාභ ට හරවා 
ගන්නට ශක ම්පැනිකාර න්ට ඉඩකඩක් දීලා තිශබනවා නම්, ඒක 

ශම න බම්බු නි ාමන ක්ද? ඒ නිසා "මහ බැංකුශේ අධීක්ෂණ  

හා නි ාමන " කි න කාරණ  ගැන අපි මීට වඩා පැහැදිලි 

තැනකට එන්න ඕනෑ කි ලා මම කි නවා. 

ඒ, මුදල් මූලය සමාගම්. ඒ ශප ීසකාරශ ෝ ශන්. ඒ ශග ල්ලන්ට 
එච්චාර නම්බු නාම ක් දීලා කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ අ  
ශප ීසකාරශ ෝ; සල්ලි විකුණන අ . ඒක තමයි අද ශලෝකශේ 

තිශබන ශහ ඳම රස්සාව; සල්ලි විකුණන එක. ඒකට තිශ නවා, 
ණ  ශවශළඳ ශප ළ - debt market - කි ලාත් එකක්. සල්ලි 
විකුණනවා. සල්ලිවලට අ  කරනවා. ශම්ක ශම් අද තිශබන 

යර්ථික ක්රමශේ මූලිකාංග ක්. ඒකම තමයි අර සක්විති කශළේ. 
එක එක විධිශේ තරාතිරම්වල අ , එක එක විධිශේ සව්රූපශ න්, 
එතරම් ශග රහැඩි නැති යකාර ට, සමහු තරමක් ශග රහැඩි 

යකාර ට කරන්ශන් එකම සූදුව. ඒ තමයි, මිනිු න්ශේ සල්ලි 
අරශගන ඒවා තමන්ශේ සාක්කුශේ දමා ගැනීම. එශහම නැත්නම් 
මට පැහැදිලි කරන්න, ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මැතිුරමා.  

ශම් ශක ම්පැනි බංශක ශල ත්; ශම් ශක ම්පැනි අසාර්ථකයි. 
නමුත්, ඒ ශක ම්පැනිවල අයිතිකාරශ ෝ සාර්ථකයි. ශම් ශක ම්පැනි 
අසාර්ථකයි. ශම් ශක ම්පැනිවල දැන් වත්කම් නැති ශවලා ිනහින්. 

වැඩිපුර ඉතිරි ශවලා තිශබන්ශන් බැරකම් - liabilities-. නමුත්, ශම් 
ශක ම්පැනිවල අයිතිකාර මහත්වු කිියම අඩු පාඩුවක් නැතිව 
තමන්ශේ වත් ශප ශහ සත්කම් ශවනත් ශවනත් යකාර ට, 
ශවනත් ශවනත් තැන්වල පවත්වා ශගන  නවා. ශම් තත්ත්ව  අපි 

ඉසස්ර හඳුන්වා දීලා තිශබනවා -මෑත කාලශේ ශම් 
පාර්ලිශම්න්ුරවට කි න්න බැරි ුණණා- ''ශක ම්පැනි කෑම'' කි ලා. 
ඒ කි න්ශන්, ශක ම්පැනි ක් හදනවා. ඒ ශක ම්පැනි ට 

මිනිු න්ශේ මුදල් ටික එකුර කර ගන්නවා. එකුර කරලා 
ශක ම්පැනිශේ මුදල් තමන්ශේ ප්රශ ෝජන ට ගන්නවා; 
ශක ම්පැනි   කාට  නවා. අන්න එශහම ුණණාට පසශ්සේ මහ 

බැංකුව තවිල්ලා වල්ශගන් අල්ලා ගන්නවා. අල්ලා ශගන, ශම් 
තිරිසනා යම්බාන් කර ගන්න පුු වන්ද කි ලා බලනවා. එශහම 
කරන්න බැහැ. එතශක ට ඒ තිරිසනාශේ ඔු වයි, බඩයි, ුරනටි යි 

ඔක්ශකෝම  න්න ඕනෑ තරම් ිනහිල්ලා. ශමන්න ශම් නිසා මහ 
බැංකුව ගැන මහ ජන ාශේ මත ක් තිශබනවා, ''මහ බැංකුශේ 
ඉන්න අ  ශම් ශක ම්පැනිකාරශ  ත් එක්ක එකුර ශවලා තමයි 
ශම් ජාවාරම කරන්ශන්'' කි ලා. මහ ජන ාශේ මුදල් ශම් විධි ට 

මං ශක ල්ලකන්ශන්, පැහැර ගන්ශන් මහ බැංකුශේ අ යි, 
ශක ම්පැනිකාරශ  යි එකුර ශවලා. ශම් ශක ම්පැනි, මිනිු න්ශේ 
සල්ලි එකුර කරශගන වයාපාර කරනවා. ඒ වයාපාර කරන්ශන්ම 

තමන්ශේ අත  ටින් ලාභ  එන හැටි ටයි. ඒ ගනුශදනුශේ 
මුරපිටින් අලාභයි; අසාර්ථකයි. ඒ ගනුශදනුව අරශගන බැුමවාම 
වටිනාකම අඩුයි. නමුත්, අත  ටින් ගණන වැඩියි. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, ඔබුරමාට නි මිත කාල  අවසානයි.   

 
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම එච්චාර ශවලාවක් කථා කළාද? [බා ා කිරීමක්]  

ගු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன ) 

The Hon.  Eran Wickramaratne)  

ගු මන්ත්රීුරමනි, ඔබුරමා මහ බැංකුශේ හිටි  අ  කි ලා 
කථා කරන්ශන් ඉසස්ර මහ බැංකුශේ හිටි  අ  ගැනයි.  

 
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මහ බැංකුව කි න එක හැම දාම එකක්; ශදකක් ශන ශවයි. It 
is a continuing phenomenon. මහ බැංකුව කි න්ශන් හැම දාම 

එකක්. ඒ කි න්ශන්, ඒකට නිල ාරින් අද එනවා, ශහට  නවා. 
තවත් කගටි  අුමශතන් එනවා. ඒ අ  ඊට පස්ශසන්දා  නවා. ඒ 
නිසා, there is no difference. 
 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, ඔබුරමාට තව විනාඩි අටක කාල ක් එකුර 
කර තිශබනවා. 

 
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශහ ඳයි, මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි.  

ඒ විනාඩි අට ුරළ මම CIFL ගැනයි, ETI Finance Limited. 
එක ගැනයි කථා කරන්න  න්ශන්. ශම් CIFL Depositors' 
Association එක ශන ශ කුත් විධිශේ ශ ෝජනා ඉදිරිපත් කළා. 
CIFL Depositors' Association එක මන්න් ඒ ශග ල්ලන් කිේවා, 

''ශමන්න ඉන්නවා ශම්කට දමන්න මිනිශහක්; යශ ෝජකශ ක්. ඒ 
මිනිහාව භාර ගන්න" කි ලා. ශම් සාකච්ඡාව ඒ ශග ල්ශලෝ කළා. 
එශහම කරලා අන්තිමට ිනහිල්ලා භාර දුන්නා. අන්තිමට ශම කක්ද 

ුණශණ්? CIFL එක බුන්වත්. ටිකක් ශදන්න එපා ැ, නම්බුකාර 
නමක්. බුන්වත්- bankrupt.  

ඒ කි න්ශන් බංශක ශල ත්භාව ට පත් ූ බවට ප්රකා  කරලා 

එ  ඈවර කරන්න පටන් ගත්තා. ඈවර කළාම ශම් මිනිසු් න්ට 
ශම කක්ද ශවන්ශන්?  ඒ අ ට කි ා තිශබනවා, "අපි 
එක්ශකනකුට හ ලක්ෂ  බැිනන් ශදනවා" කි ලා. එතශක ට 

තැන්පත්කුශවෝ ිය  ට 60ක් cover  ශවනවා. ඒක වැරැදියි 
කි ලා ශම් සංගමශේ උදවි  ලියුම් ලි ලා තිශබනවා. 
208 08.02වන දින ශම් සංගමශේ සභාපතිවර ා වන විජ  

වනණවර් න මහතා විියන්  ලි න ලද ලිපි ක් මම  ්භාගත* 

කරනවා. කුණාකරලා එ  හැන්සාඩ් වාර්තාවට තුරළත් 
කරන්න ඉඩ ශදන්න  කි ලා මම ඔබුරමාශගන් ඉල්ලා ියටිනවා.  

ශම් ලියුශම් දින  208  ජනවාරි 02. මෑත කාලශේ ලි ා 
තිශබන්ශන්. ඒ ලිපි  ලි ා තිශබන්ශන් ඒ සංගමශේ සභාපතිවර ා 
වන විජ  වනණවර් න මහතායි. ETI ය තනශේ කිියම බල ක් 
නැතිව Swarna Mahal Jewellers (Pvt.) Ltd. ය තන  තැන්පුර 

අරශගන තිශබනවා. ඒක නීති විශරෝධීයි. තමුන්නාන්ශසේලාශේ 
පත්තර දැන්වීම්වල තමුන්නාන්ශසේලා කි ලා තිශබනවා, "අපි 
උන්ට දඬුවම් කරනවා, අපි උන්ව ශබල්ශලන් අල්ලලා ශේනවා" 

කි ලා. දැන් ශබල්ශලන් අල්ලලා ශගනැල්ලා තිශබන්ශන් කුණද? 

297 298 

[ගු වාු ශද්ව නානා ක්කාර  මහතා] 

————————— 
*  පු ප්තකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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කාටද දඬුවම් කරලා තිශබන්ශන්? මම අහන්ශන්  ETI එශක් අ  

ගැනයි. සව්ර්ණමහල් කගටි  නීති විශරෝධීව තැන්පුර අරශගන 
තිශබනවා.  තැන්පත් ගන්න බල ක් නැහැ. ඒ ශග ල්ලන් අරශගන 
තවිල්ලා කරපු දඬුවම් ශම නවාද? ඒශග ල්ලන්ට කශළේ 
ශම නවාද? Entrust Securities PLC එශකන් නඩු දාපු එකක් ගැන 

කි නවා. ඒශකන් ඔක්ශක ම වහගන්න බැහැ ශන්. ඒවාට ශහ ඳ 
ශද් පාලන ශහේුරත් තිබුණු නිසා ඒවා ියදුශවලා තිශබනවා. 
ශද් පාලන  තතිව ශේවා, නැතිව ශේවා ඒවා ියදු වන එක තමයි 

ශහ ඳ. ඒ නිසා නි ාමන  හා අධීක්ෂණ   ටශත් ETI එශක්ත් 
CIFL එශක්ත් ශම් ියදු ුණණු විධි පිළිශවත ඉතාමත්ම 
කනගාටුදා කයි. තත්තටම  CIFL එක ශම් විධි ට ඈව ර 

කිරීශමන් පු ව විකුණන්න වත්කම් ශකෝ?  තිශබන වත්කම්වලින් 
ශක ටසක් ණ . ඔබුරමා දන්නවාද, CIFL එශකන් එක ශක ටසක් 
දමලා තිශබන්ශන් නිවාස වයාපෘති කට කි ලා? ඒ නිවාස 

වයාපෘති  හදලා තිශබන්ශන් UDA එකත් එක්ක. ඒවාට අ  
ශවන්න තිශබන මුදල් තමයි ශම්ශක් ප්ර ාන ව ශ න්ම  වත්කම් 
හැටි ට තිබන්ශන්. ශම් මිනිසු් න්ට ලැශබන්ශන් ඔ  
වත්කම්වලින් ලැශබන්නා ූ පංවනව පමණක් නම් ඒ මිනිස්ු න්ශේ 

 ාප  ශම් වගර්ම් දැරි  යුුර ිය ුම පුද්ගලයින්ට එල්ල ශවනවාට 
කිියම සැක ක් නැහැ. ඒ මිනිස්ු  හූල්ලමින්  න්ශන්. ඒ 
මිනිස්ු න්ශේ හදවත්වලින් පිටවන ු ු ම්, ඒ මිනිස්ු න්ශේ 

සන්තාන  ුරළින් ිනනිශගන තවිශලන ශේදනාශේ  ාප  ශම් ගැන 
කටයුුර කළ, ශම් ගැන වග කිව යුුර ිය ුම ශදනාටම ලැශබනවා. 
මම වනේත විදයාව ගැන ඒ තරම් වි ව්ාස කරන ශකශනක් 

ශන ශවයි. මම හිතන විධි  ට ශභෞතික ව ශ න් තමයි ශම්  ාප  
වදින්ශන්. ශභෞතික ව ශ න්ම ශම් අපරා  ට මුල් ූ පුද්ගලයින්ට 
ශම්වාට වගඋත්තර කි න්න දවසක් එයි. 

 හර්ෂ ද ියල්වා මහත්ම ා -මා ළෙ ඒ පත්තර  තිශබනවා.- 
තමතිවර ා ශවන්න ඉස්සරශවලා, එුරමන්ලාශේ යණ්ඩුව 
පිහිටුවන්න ඉස්සරශවලා ශම්  CIFL එශක් කගටි  හමු ුණණා. 

මශේ මිත්ර වනේර තමතිුරමා සභාවට යපු නිසා මශේ පාු ව ින ා. 
ශබ ශහ ම ස්ුරතියි. හර්ෂ ද ියල්වා තමතිුරමා කිේවා " අපි යවාට 
පසශ්සේ බලන්න, කරන වැශඩ්. තමුන්නාන්ශසේලා කාටවත් 
අඩුපාඩුවක් ශන ශවන්න, ඔ  මුදල් ඔක්ශක ම මම ලබා ශදනවා. 

මම අර ාත් එක්ක කථා කරලා තිශ නවා, ශම ාත් එක්ක කථා 
කරලා තිශ නවා, මම ඒ ඔක්ශක ම එක්ක කථා කරලායි 
තිශ න්ශන්. මම ශම් මුදල් ලබා ශදන්න ලැහැස්තියි" කි ලා. ඡන්ද 

ටික ලැබුණා. නමුත් මුදල් නම් මිනිසු් න්ට ලැබුශණ් නැහැ. ඡන්ද 
ලැබුණාම මම හිුරවා, වාද කටවත් එයි කි ලා; එතශක ට ශම්ක 
කි න්න පුු වන් කි ලා. ඒ වාශේම අශේ වර්තමාන 

ජනාධිපතිුරමාශේ ප්රකා  ක් තිබුණා, ජනාධිපතිවරණ ට 
ඉසස්රශවලා. ඒ ප්රකා ශේ කි ා තිශබනවා  Golden Key වාශේ 
ය තනවල ියදු ුණණු වි ාල මුදල් පැහැර ගැනීම් සැලකිල්ලට 

ශගන ිය ුමම මූලය සමාගම්වල සාපරාධී ්රි ා පිළිශවත ගැන 
විමර් න ක් කරන්න මම ශක මිසමක් පත් කරනවා කි ලා.  

ඒ ශක මිසම තවමත් පත් කරලා නැහැ. මා 
ජනාධිපතිුරමාශගන් ශගෞරවශ න් ඉල්ලා ියටිනවා, ප්රමාදශවලා 

ශහෝ ඒ ශක මිසම වහාම පත් කරන්න  කි ලා. බැඳුම්කර 
ශක මිසම පත් කිරීම ඊට වඩා හදිිය ුණණු බව තත්ත තමයි. ඒ ගැන 
සැක ක් නැහැ. දැන් ශම් මිනිු න් කි න්ශන් ශම කක්ද? "වනරා 

හිටශගන ු ු දි  බානශක ට ශගෝලශ ෝ දුව-දුවා ු ු දි  බාති" 
කි ලායි. මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි, ශම් කි න්ශන් 
ශම කක්ද කි ලා ඔබුරමා දන්නවා.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, ඔබුරමාට නි මිත කාල  අවසානයි. 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

කුණද වනරා? වනරා තමයි ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව. ශ්රී ලංකා මහ 
බැංකුශේ අධිපතිම බෑනාත් එක්ක එකුරශවලා අගමැතිශේ 
උදේශවන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශේ මුදල්වලට ශකළි ා නම් 

ශක ම්පැනි ගැන කවර කථාද? එශසේ ප්රකා  කරමින් මා නිහඬ 
ශවනවා. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඊළෙට, ගු අනේත් මාන්නේශපුම මන්ත්රීුරමා. ඔබුරමාට 
විනාඩි  ක කාල ක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 3.46] 
 

ගු අජිත් ෝදනප්වපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි, 8940 වර්ෂ ටත් ශපර ියට 
තමයි බැංකු ශන වන මූලය ය තන ශ්රී ලංකාශේ තිබුශණ්. නමුත් 
ද ක ගණනාවක්  න ුරුම ශම් මූලය ය තනවල නි ාමන ක් 

ියදු ුණශණ් නැහැ. පුණල් වයාපාර විධි ට තමයි ඉතිහාසශේ ඒ 
ය තන තිබුශණ්. ඊට පසශ්සේ, 8979 අංක 27 දරන පනතින් තමයි 
ශම් ය තන නි ාමන  කිරීම පටන් ගත්ශත්. එතශක ට තමයි ශම් 
පුණල් වයාපාර ශප දු සමාගම් බවට පරිවර්තන  ුණශණ්. ඊට පසශ්සේ 

ඒ ය තනවල තිශබන ප්ර න් දැකලා ඒ පනත නැවත ශවනස ්
ුණණා. 8979 පනශත් තිශබන අඩුපාඩු දැකලා, ශම් ය තනවල 
ියදුවන  ශහ රකම්වල, වංචාාවල අත්දැර්ම් එකුර කරශගන, 89   

අංක 7  දරන මුදල් සමාගම් පනත තති ුණණා.  

පු ින  දවස්වල මූලය ය තන කඩා වැශටන හැටි අපි දැක්කා. 
ශම්වා ගැන හිතලා, ශම්වාශේ තිශබන අඩුපාඩු ගැන හිතලා, 2088 

අංක 42 දරන පනත ශගනාවා. ඒ අනුව තමයි වර්තමාන ශේ මූලය 
ය තන ලි ා පදිංචි , නි ාමන  හා අධීක්ෂණ  කිරීම තුරු  
හැම ශද ක්ම ියදුශවලා තිශබන්ශන්. වර්තමානශේ රට මූලය 

අර්බුද කට වැටිලා නැහැ. රට මූලය අර්බුද කට වැටුණා නම් 
බැංකු ගණනාවක් එක වර වැශහන්න ඕනෑ. නමුත් අද ශවලා 
තිශබන්ශන්,  ම්  ම් මූලය ය තන  අර්බුද කට වැටී තිශබන 

එකයි. එක් එක් ය තන මූලය අර්බුද කට වැටීමට විවි  ශහේුර 
තිශබනවා. එක ය තන ක් මූලය අර්බුද කට වැටුණාම, එ ට 
ජාලගත ශවද්දී තවත් ය තන මූලය අර්බුද කට වැශටන අවස්ථා 
අපි දැකලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි, අද ගු මංගල සමරවීර මුදල් 
තමතිුරමා ප්රතිඥාවක් දුන්නා, වහාම ශම් පනත අුමත් කරලා, ශම් 
අත්දැර්ම් ුරළින් නැවත ශමශහම ශන ශවන විධි ට  ක්තිමත් 

පනතක් නිර්මාණ  කරනවා  කි ලා. එ  අපි හැමශදනාටම 
සුරටු වි  හැකි කුණක්. ජනතාව අමාුශවන් එකුර කරගත් 
සල්ලි, සමහර විට සැඳෑ සම  ශහ ය න් ශගවන්න තුණ කාලශේ 

දුක් මහන්ියශවලා එකුර කළ සල්ලි තමයි ශම් මූලය 
ය තනවලින් විනා  කරන්ශන්; තව ශකනකුශේ ශග ඩකට 
එකුරශවලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ඒ සඳහා වැට බය න එක අව ය 

වනවා.  

අද අශේ රශග මහා මං ශක ල්ල ියදු කරන අපරා කාරශ ෝ 
පවා අධිකරණ  ඉදිරි ට ිනහින් රට ශබ්රාගත් වීරවර න් වාශේ 
තමයි රෙපාන්ශන්. ශම් නීති  ඒ තරම් දුර්වලයි. ඒ නීතිශේ 

දුර්වලකම ප්රශ ෝජන ට ශගන, පු ින  කාලශේ හිටපු මං  
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ශක ල්ලකාර න්, රශග සල්ලි, ජනතාවශේ සල්ලි ශහ රා කාපු 
ශද් පාලනඥ න් අධිකරණ   ඉදිරිශේ ශක ශහ මද හැියශරන්ශන් 
කි ලා අපි දකිනවා. ශම් මූලය සමාගම්වල ඉන්න  ශහ රකම් කරපු 

අ ත්, ශම් මූලය සමාගම්වල ඉන්න වංචාාකාර නුත් හැියශරන්ශන් 
ඒ විධි ට තමයි. ගු වාු ශද්ව නානා ක්කාර මන්ත්රීුරමා කිේවා 
වාශේ ඒ ශග ල්ලන් කඩා වැටිලා නැහැ. ඒ ශග ල්ලන් ඉතා 

 ක්තිමත්. ශම් රශග ශහ ු  ක්තිමත්. ශම් ශහ ු   ක්තිමත්ශවලා 
තිශබන්ශන් තයි? එශහම ශවලා තිශබන්ශන් ශම් රශග නීති  
මකුු  දැලක් ශවලා තිශබන නිසායි. අහිංසක, දුේපත් මිනිු න් 

විතරයි ශම් නීතිශේ රැහැනට අහුශවන්ශන්, ශල කු මිනිු න් 
අහුශවන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා මා ගු මුදල් තමතිුරමාට 
විශ ේෂශ න්ම - [බා ා කිරීමක්] මට ශවලාව මදියි, ගු 

මන්ත්රීුරමනි.  

 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මා අහන්ශන්, එක මන්ත්රීවර කුවත් ඉන්නවාද, - [බා ා 
කිරීමක්] 
 

ගු අජිත් ෝදනප්වපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
නැහැ. ශම් නීතිශේ ප්ර න් ක් තිශබන බව අපි දකිනවා. ගු 

මංගල සමරවීර තමතිුරමා අද ශම් සභාවට ප්රතිඥාවක් දුන්නා, ඉතා 

ඉක්මනින්  ක්තිමත් නීති නිර්මාණ  කරනවා  කි ලා. අඩු 
ගණශන් අහිංසක, දුේපත් මිනිු න්ශේ අ  ශඳෝනා නිසාවත් ඒ නීති  
නිර්මාණ  ශවන්න ඕනෑ  කි න එක විශ ේෂශ න් සඳහන් 

කරන්න ඕනෑ. 

ශම් මාතෘකාශවන් ශප ඩ්ඩක් ඔබ්බට ිනහින් බැුමශව ත්, අද ශම් 
රශග තිශබන්ශන් මූලය ප්ර ්න ක් ශන ශවයි, ශම් වයාපාරවල 

තිශබන වංචාාවයි. නීතිශේ තිශබන දුර්වලතාව නිසා ඒ ුරළින් 
රිංගනවා.   ශම් ක්ෂුද්ර මුලය සමාගම් ගම්වලට ිනහින් අහිංසක 
කාන්තාවන් රවටනවා. අද උුරශර් විතරක් ශන ශවයි, මුු  රශගම, 

රැකි ාවක් ශන කරන, ශගදර තනි ම ියටින, පුණශල් බර කරට 
ශගන ියටින කාන්තාවන්, පුණශල් ්රි ාකාරිත්ව  හදන 
කාන්තාවන් තමන්ශේ සැමි ාටත් ශහ ශරන් ණ  ගත් අවසථ්ා 
තිශබනවා. 

ඒ ගැන සැමි ාට කි න්න විධි ක් නැහැ. ිය   දිවි නසා ගැනීම 
විතරයි ත ට උත්තර  ව ශ න් තිශබන්ශන්. ශම් වයසනශ න් 
අපි රට ශබ්රා ගන්න  ඕනෑ. කුඩු ජාවාරම් ුරළින් රශග ඉන්න 

තුණ න් අද විනා  ශවලා  නවා. ඒ වයසනශ න් රට ශබ්රා 
ගන්න හදනවා  වාශේම, ශම් ක්ෂුද්ර මූලය සමාගම්  ිනහින්, ගශම් 
රැකි ාවක් ශන කර ශගදර ඉන්න කාන්තාවන් රවටාශගන 

ඔුණන්ශේ මුු  ජීවිත ම අුණල් කර විනා  කරන  ්රි ාදාම ත් 
නවත්වන්න  අව යයි.  එ  කාීසන අව යතාවක් කි න එක අපි 
හැශමෝම දන්නවා. ඒ සඳහා   ක්තිමත් නීති නිර්මාණ   කරන්න 

ඕනෑ.   

අද  බලපත්රලාභි මූලය සමාගම් 44ක් ති ශබනවා.  ඒවාශේ 
තැන්පුර බිලි න හ ිය  අනූශදකක්  ති ශබනවා. ඒ කි න්ශන් 
ශකෝටි හැටනවදහස් ශදිය  ක්  ජනතා වශේ  මුදල් තිශබනවා, 

බලපත්ර ලබාගත් මූලය සමාගම්වල. ඒ ජනතාව යරක්ෂා කරන්න  
ඕනෑ.  ශම් ජනතාව ශම් සමාගම් ශවත තදී ිනශේ තයි? තදී 
 න්ශන් වැඩිපුර  ශප ලි ක් ශදනවා කි න නිසා. ිය  ට එකක් 

ශදකක් වැඩිපුර ශදනවා කි නවා. වැඩි ශප ලි ක් ගැන 
කි නශක ට ඒක ශහ  ා ශගන  නවා. ඒක අශේත් හැටි.  වැඩි පුර 

ශද ක් ලැශබනවා නම් අපි කුණුත් එතැනට තශදනවා. හැබැයි, 

මහ බැංකුශේ වගර්මක් තිශබනවා,  ශම් ප්රකා  කරන ශද්වල 
වගර්ම  ගන්න. ශම්  මූලය සමාගමක් කඩා වැශටන්ශන්  එක 
අුණුද්දක් ුරළ ශන ශවයි.  මූලය සමාගමක් කඩා වැශටන්න 
අුණුදු ගණනක කාල ක්  නවා.  මහ බැංකුව  ඒ තත්ත්ව  

දකිනවා. ඒ කුණු අධික්ෂණ  කිරීම සඳහා මහ බැංකුව ුරළ 
ශවනම ය තන ක් පිහිටුවා තිශබනවා. එශහම නම් ශම් ය තන 
අධීක්ෂණ  කරලා,  මක් දන්ශන් නැති, වැඩිශ න් ර් ක් ශහෝ 

ගන්න හිතාශගන ඉන්න, තමන්ශේ සැඳෑ සම  ශහ ය න් ගත 
කරන්න  ියහින මැූ  ශම් අහිංසක ජනතාව යරක්ෂා කර ගැනීම 
මහ බැංකුශේ  වගර්මක් කි න එක විශ ේෂශ න් කි න්න  ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි. ශම් මූලය සමාගම් කඩා 
වැ  ටුශණ් අද ඊශේ ශන ශවයි.  එක්දහස් නවිය  අසූශේ ද කශේ 
ියට ශම්වා කඩාශගන වැ ටුණා. එක එක ශවලාවට එක එක 

ය තන කඩාශගන වැටුණු අවසථ්ා තිශබනවා.  එක්දහස් නවිය  
අසූඅට-අසූනව  කාලශේ පැවැති මූලය අර්බුදශ න්  සමාගම් 83ක් 
කඩාශගන වැ ටී තිශබනවා. එදා ඒ බලපෑම් අවම කිරීමට  මහ  
බැංකුව ප්රතිමූලය පහු කම් ලබා දුන්නා. එශසේ ලබා දීලා ඒ 

ය තන  ම් මගටමකට ගන්න පුු වන් ුණණා. එදා එවැනි මූලය 
සමාගම් නව ක් ඈවර කළා. තව ශදකක් ඈවර කරමින් 
පවතිනවා.  තව ය තන ශදකක්  අුමත් ශක ම්පැනි ශදකකට භාර 

දීලා අද ශහ ඳ තත්ත්වශ න් කරශගන  නවා. The Finance and 
Guarantee Co. Ltd.  එක,  Panadura Finance and Enterprises 
Limited  එක වාශේ  සමාගම් කඩාශගන වැටුණාම, ඒවා ශවන  

යශ ෝජක න්ට ලබා දීලා ශහ ඳ තත්ත්වශ න්  කරශගන  නවා.  
මහ බැංකුව ඒ වාශේ නි ාමන ක් කරපු අවස්ථා  ඕනෑතරම් 
තිශබනවා.  

2002 වර්ෂශේදී  ප්රමුඛ බැංකුව මූලය අර්බුද කට ලක් ුණණා. ඒ 
තැන්පත්කුවන්ට මුදල් ශගවීම මහ බැංකුව මැදිහත් වීශමන් ියදු 
ුණණා.  ඒ වාශේම ශගෝල්ඩන් ශක්රඩි ග සමාගම ශම නවාවත් කශළේ 

නැහැ කි ලා  ගු හර්ෂ ද   ියල්වා තමතිුරමා කිේවා.  නමුත් අපි 
 ම් ශද ක් කළා. ිය  ට හතළිස් ශදකක් දක්වා  ශක ටස ්
ශගවන්න කටයුුර කළා.  මා දන්නා තරමට  ශක ටස්  හතළිස ්
ශදකටම තවම ශගවිම් කර නැහැ. ඉතිරි ටික ඒ වත්කම් විකුණා 

ලැශබන මුදල්වලින්  මහ බැංකුව වි දම් කරපු මුදල්  ටිකත්  කවර්  
කරශගන, ඉතිරි  ටික ශදන්න කටයුුර කරනවා. ශම්වා කඩිනමින් 
ියද්  ශවන්න ඕනෑ. ඒ විධි ට මහ බැංකුව ගත් ්රි ාමාර්ග 

තිශබනවා. හැබැයි, මහ බැංකුව ගත් ්රි ා මාර්ග කඩිනම් ශන වීම 
පිළිබඳ  ප්ර න් ක් තිශබනවා.   ETI Finance Limited  එශක් 
තැන්පත්කුවන් තිසහ්  දාහක් විතර  ඉන්නවා.  ශම් තරම් වි ාල 

පිරිසකශේ දුක් අ ශඳෝනාව මැද  අපට රජ ක් ව ශ න්,  මහ 
බැංකුව ව ශ න්  කටයුුර කරන්න තිශබනවා.  ශම් තත්ත්ව  ශම් 
රජශ න් තති ශවච්චා ශද ක් ශන ශවයි. ශම් තත්ත්ව   පු ින  

රජ  කාලශේදීත් ියද්  ුණණා. ඊට ඉසශ්සල්ලාත් ියදු ුණණා. 
හැබැයි, අශේ නීති   ක්තිමත් නැති නිසා තමයි අපට ශම්  
තත්ත්ව ට මුහුණ ශදන්නට ියද්  වී තිශබන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි,  හපාලන රජ  හැටි ට අපි 

ශම් වනවිට වි ාල වැඩ ශක ටසක් කර තිශබනවා. අපි ශත රුරු 
දැන ගැනීශම් පනත් වැනි පනත් ශගනැවිත්  තිශබනවා. දැන් 
ජනතාවට ශත රුරු  දැන ගැනීශම්  හැකි ාව තිශබනවා. ඒ 

වාශේම රාජය නිල ාරින්ට   ක්තිමත්ව වැඩ කරන්න පුු වන් 
විධි ට ස්වාධීන ශක මිෂන් සභා හදලා තිශබනවා. එදා නම් 
ශද් පාලන බලපෑම් තිබුණා  ැයි කි න්න පුු වන්,  ම් 

ශක ම්පැනි ක් වැටී ශගන  න ශක ට ඒ කටයුුර වහශගන 
කරශගන  න්න. අද එශහම වහශගන කටයුුර කරශගන  න්න 
බැහැ. ඒ තරමට ජනතාවට හැම ශත රුරරක්ම විවෘත කර 

තිශබනවා. ඒ ුරළ මහ බැංකුව  මීට වඩා   ක්තිමත්ව වැඩ කිරීම 
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අව ය ශවනවා.ශම් ප්ර න්  විසී ම සඳහා ගු මුදල් අමාතයුරමා 

වි ාල වයා ාම ක් දරා තිශබන  බව අපි දන්නවා. පුු වන් ශද්වල් 
කරලා තිශබනවා.    

2010 වාශේ ශවනශක ට  රක්ෂණ ශ ෝජනා ක්රම ක් - ශ්රී 
ලංකා තැන්පුර රක්ෂණ ක්රම  - ද්රවය ලතා ය ාර ක්රම ක් හඳුන්වා 

දී තිශබනවා. එක් තැන්පත්කුශවකුට ශගවන්න තිබුශණ් ුපි ල් 
ලක්ෂ ුරනයි. 208 දී ශම් ප්රමාණ  ුපි ල් ලක්ෂ 6 දක්වා වැඩි 
කළා. මුදල් තමතිුරමා තවිල්ලා, ශම් කුණු ගැන ශහ  ලා  ම් 

්රි ාමාර්ග ශගන තිශබනවා. ඒ විතරක් ශන ශවයි, මුදල් 
තමතිුරමා මැදිහත් ශවලා, ශම් වාශේ කඩාශගන වැශටන ය තන 
පිළිබඳව ශහ  න්න මහ බැංකුව ුරළ විශ ේෂ ය තන ක් හදලා 

තිශබනවා. එුරමා ශම් වාශේ වැඩ පිළිශවළවල් කරලා තිශබනවා. 
හැබැයි, ශම්ක මදි. ශම් කටයුුර මීට වඩා  ක්තිමත් ශවන්න ඕනෑ. 
අ ව් ා ින ාට පස්ශසේ ඉස්තාල  වහලා ශත්ුමක් නැහැ. අපිට 

ශම්වා කලින් දැනගන්න පුු වන් ශද්වල්. ශම් ය තන එක පාරට 
කඩා වැශටන්ශන් නැහැ. ඒ සඳහා අපි කටයුුර කරන්න ඕනෑ. ඒ 
වාශේම අපි දැක්කා, අර්බුද ට ලක් ූ  මූලය ය තනවලට,- 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු මන්ත්රීුරමා, ඔබුරමාට ලැබී තිශබන කාල  අවසානයි. 

 
ගු අජිත් ෝදනප්වපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
විශ ේෂශ න්ම අපිට ශම්ක ශල කු වයසන ක් බව මා ශම් 

අවස්ථාශේ දී කි නවා.  වි ාල මූලය ය තන කඩා වැශටනවා 
ශන ශවයි, කඩා වගටනවා. කලිනුත් කිේවා වාශේ අයිතිකාර ා 
ශබ ශහ ම සුරටින් ඉන්නවා. නමුත් තැන්පත්කුවා තමයි අසරණ 

ශවලා  තිශබන්ශන්. ශමශතක් ශම් කටයුත්ත ියදු ුණණා. වර්තමාන 
 හ පාලන රජ  ුරළින් ශම් සඳහා කඩිනම් ්රි ාමාර්ග අරශගන, 
ඉදිරි ටවත් ශම් වාශේ ශද්වල් ශන ශවන යකාර ට නීති 
පද් ති ක් නිර්මාණ  කළ යුුරයි. ඉතාම කඩිනමින් ශම් ප්ර න්  

ශත්ුම් අරශගන, නව නීති සංග්රහ ක් සහ නව අණ පනත් 
ශගනැල්ලා, ශහ රකම් කරන්න හිශතන්ශන් නැති විධි ට, වැරැදි 
කළ අ ට දැඩි දඬුවම් පමුණුවන්න පුු වන් -දැඩි ්රි ාමාර්ග ගන්න 

පුු වන්- යකාර ට නීති නිර්මාණ  කිරීම සම්බන් ශ න් මා 
විශ ේෂශ න්ම මුදල් තමතිුරමාට ස්ුරතිවන්ත වනවා. එුරමා ඒ 
යකාරශ න්ම  එමකටයුුර ියදු කරයි කි න බලා ශප ශර ත්ුරශවන් 

මා නිහඬ වනවා. ශබ ශහ ම සු්රතියි. 

 
[අ.භා. 3.58  

 
ගු (වවාය  රවම්ෂප පිනරණ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரமைஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි, ETI Finance Limited 
ය තන  තුරු  මූලය සමාගම් පිළිබඳ අර්බුද ත්, වර්තමාන 

යර්ථික ක්ශෂේත්ර  පිළිබඳවත් සාකච්ඡා වන ශම් ශම ශහ ශත්දී ඒ 
සම්බන් ශ න් වචාන ර්ප ක් ප්රකා  කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මා 
සුරටු වනවා. ETI Finance Limited ය තන  පිළිබඳවත්, 

අර්බුද ට ලක් ශවලා තිශබන අශනකුත් මූලය සමාගම් ිය ල්ල 
පිළිබඳවත් කථා කිරීශම්දී ිය ුමම කථික මහත්වු ශපන්වා දුන් 
ප්ර ාන කාරණ  තමයි, ලංකාශේ මූලය පරිපාලන  සහ ක්ෂුද්ර 

මූලය සමාගම් නි ාමන  පිළිබඳව මහ බැංකුශවන් මීට වඩා වි ාල 
කාර්  භාර ක් ියදු ශවන්න ඕනෑ  කි න කාරණ . ශම් කුණු 
කාරණා මට ශපර කථා කළ කථික මන්ත්රීවුන් සඳහන් කළා. 

එශමන්ම  අශේ යණ්ඩුව තිබුණු කාලශේ දීත්  ම් මූලය  සමාගමක් 

අර්බුද ට පත් ුණණු බව අපට මතකයි. හැබැයි, වර්තමානශේ දී 
මූලය සමාගම් ර්ප ක්ම අර්බුද ට ලක් ශවමින් තිශබනවා. ශම් 
හරහා ගනුශදනුකුවන් අතිවි ාල ප්රමාණ ක් වි ාල 
අපහු තාවකට පත්ශවලා තිශබනවා. ශම් සම්බන් ශ න් 

හැකිතාක් ඉක්මනින් නීති  ප්රතිපාදන සම්පාදන  කරලා, මින් 
ඉදිරි ටවත් ශමවැනි කුණු ියදු ශන වන මගටමට ශම් 
ගනුශදනුකුවන්  යරක්ෂා කර ගැනීමට රජ ක් හැටි ට වාශේම 

මහජන නිශ ෝනේත න් හැ ටි ට අපිට යුුරකමක්  තිශබනවා.  

ශම් ETI Finance Limited ය තනශේ ගනුශදනුකුවන් 
35,000කට වඩා වැඩි ප්රමාණ ක් මුදල් තැන්පත් කරලා 

තිශබනවා. නමුත් අද ඔුණන් ඉතාම අසරණ භාව ට පත්ශවලා 
ියටිනවා. ඔුණන්ශේ දුක් අ ශඳෝනාවන් අපිට දිනපතා 
රූපවාහිනිශ න් දකින්නට ලැශබනවා. තමුන්ශේ ජීවිත කාල  

ුරළදීම ඉතිරි කර ගත් මුදල් ශමවැනි මූලය ය තන ක තැන්පත් 
කරලා, මාස ුරනක්  නශක ට එම මූලය ය තන  අර්බුද ට 
ලක්ශවලා තිශබනවා  කි න කුණ තහුවාට පස්ශසේ ර් 
ශදශනකුට  හදවත් ශරෝග වැළඳුණාද කි න කාරණ  අපි පු  ින  

කාලශේ දැක්කා. ඒක ඉතාම කනගාටුදා ක තත්ත්ව ක්. පු  ින  
කාලශේ අර්බුද ට ලක් ශවච්චා 'ශගෝල්ඩන් ර්' ය තනශේ 
ුපි ල් බිලි න 25ක වත්කම් පිළිබඳව තමයි කථා කශළේ. හැබැයි, 

ශම් වනවිට ETI Finance Limited ය තන  ුපි ල් බිලි න 
35කට වැඩි දැවැන්ත මුදල් ගැටුමවකට මැදිශවලා ියටිනවා. 
ශමහිදී මුර  වන කාරණ  තමයි, ශම් ය තන  

තැන්පත්කුවන්ශගන් ුපි ල් බිලි න 35ක තැන්පත් ලබාශගන 
තිබීම. එයින් ඔුණන් සුරව තිශබන වත්කම් ප්රමාණ  බිලි න 80ක් 
පමණ වන අතර තවත් බිලි න 5ක් පමණ ඔුණන් ණ  දීලා 

තිශබනවා. ඉුරු ුපි ල් බිලි න 20ක ප්රමාණ  ලංකාශේ 
නැතිනම්, තැන්පත්වල නැතිනම්, ශද්පළවල නැතිනම් ඒ මුදල් 
කවරාකාරශ න් ර ටින් බැහැර කළාද කි න කාරණ  ශබ ශහ ම 

පැහැදිලිව මුර වනවා. එහිදී මහ බැංකුව ශම් සම්බන් ව 
අධීක්ෂණ  කළා නම්,  ශම් ය තන  සුරව තිබි  යුුර තැන්පුර 
සහ වන්දි ප්රමාණ   ම් පමණකට යරක්ෂා කර ගැනීශම් 
වගර්මක් මහ බැංකුව සුරව තිශබන්නට තිබුණා. හැබැයි, ඒ 

නි ාමන කාර්  භාර  මහ බැංකුව පැත්ශතන් ියදු ුණශණ් නැති බව 
තමයි ශබ ශහ ම පැහැදිලිව ශපශනන්නට තිශබන්ශන්. ශම් 
තැන්පත්කුවන්ට ශම් වතාශේදී ිය  ට 80ක මුලය ප්රතිපාදන 

ප්රමාණ ක් ලබා දී තිබුණා  කි ා මා වි ව්ාස කරනවා. හැබැයි, ඒ 
ප්රමාණ  ශකශසේවත් සෑහීමකට පත් ශවන්න පුු වන් ප්රමාණ ක් 
ශන ශවයි කි න එක ශබ  ශහ ම පැහැදිලියි. ඒ නිසා ශම් 

තැන්පත්කුවන්ශේ දුක්ඛ ශදෝමනසස් න්ට තහුම් කන් දීලා, මීට 
වඩා සා ාරණ වන්දි ශගවීශම් ක්රම ක් සකස ්කිරීශම් යුුරකම සහ 
වගර්ම ශම් යණ්ඩුවට පවතිනවා. ශම් මූලය අර්බුද  ලංකාව පුරා 

පැතිරී  න ශක ට  ශම් සමාගම විතරක් ශන ශවයි, ලංකාශේ විවි  
දිස්ත්රික්කවල තිශබන ය තන රාශි ක් ශම් වනවිට ශම් අර්බුද ට 
මැදිශවලා, කඩා වැටීමට ලක්ශවලා තිශබන බව අපි දන්නවා. 
ලංකාශේ යර්ථික අපගමන , වයාපාර කර ශගන  ාශම් අපහු ව, 

යශ ෝජන අඩුකම තුරු  කුණු කාරණා නිසා  මූලය ක්ශෂේත්රශේ 
අර්බුද   උඩු දුවන තත්ත්ව ට පත්ශවලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි,  මා නිශ ෝජන  කරන ගාල්ල 

දිස්ත්රික්කශේ හබරාදූව විවි  ශසේවා සමුපකාර සමිති ට අ ත් 
ග්රාමී  බැංකුවත් ශම් වාශේම අර්බුද කට ලක් ශවලා තිශබන බව 
මීට කලින් ශම් ගු සභාශේ දී සඳහන් ුණණා.  ශක ළෙ තිශබන 

ETI Finance Limited ය තනශේ කඩා වැටීම පිළිබඳව, එහි 
තැන්පත්කුවන්ශේ දුක්ගැනවිලි පිළිබඳව රූපවාහිනිශ න් 
ශපන්වලා වි ාල ප්රචාාරණ  ාන්ත්රණ ක් හරහා රටම දැන 

ගත්තාට, ශමශලස අර්බුද ට ලක් ශවච්චා මූලය ය තන රාශි ක් 
ගම් මගටශම්, දිස්ත්රික්ක මගටශම් තිශබනවා. හබරාදූව විවි  ශසේවා 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

සමූපකාර සමිති ට අ ත් ග්රාමී  බැංකුව එවැනි එක් ය තන ක් 
විතරයි. එම මූලය ය තනශේ විතරක් අවභාවිත ශවච්චා මුදල 
ුපි ල් ශකෝටි 40කට යසන්නයි. ETI Finance Limited 

ය තනශේ තැන්පත්කුවන් 35,000ක් ඉන්නවා. හබරාදූව ග්රාමී  
බැංකුශේ තැන්පත්කුවන් 35,000ක් ඉන්නවා. හබරාදූව ග්රාමී  
බැංකුශේ ුපි ල් ලක්ෂ ට වඩා තැන්පත් කරපු  තැන්පත්කුවන් 

5,000ක් ඉන්නවා. ඒ ිය ුම ශදනාම කිියම වගවීමක් නැති මූලය 
ය තන ක තමුන්ශේ තැන්පුරව ති ලා අද ඉතාම අසරණභාව ට 
පත් ශවලා ඉන්නවා. එම තැන්පත්කුවන්ට සා ාරණ  ඉෂට්    

කර ගන්න ශප ීසිය ට  න්න පුු වන්කමක් නැහැ; මහ    
බැංකුවට  න්න පුු වන්කමක් නැහැ. සමූපකාර සංවර් න 
ශදපාර්තශම්න්ුරවට ින ාම ඔුණන් ශම් පිළිබඳව නිහඬතාවක් 

දක්වනවා. ඔුණන්ට ගැටුමව විසඳන්න විධි ක් නැහැ. ඒ නිසා ශම් 
ග්රාමී  බැංකු පද් ති  පවා ලංකාශේ වි ාල ශදදුුම් කෑමකට දැන් 
ලක් ශවලා තිශබනවා.  

ගාල්ල දිස්ත්රික්කශේ ග්රාමී  බැංකු 8 ක් තිශබනවා. ශම් ග්රාමී  

බැංකු සමුපකාර ක්රම  හරහා ම යම රජ ට ශහෝ පළාත් සභාශේ 
ප්ර ාන අමාතයාං  ට බද්  ශවලා තිශබනවා කි ා ජනතාව 
වි ව්ාස කරනවා.  ඒවාශේ නි මිත පරිදි විගණන ක් ියදු ශවන්ශන් 

නැහැ. අ යක්ෂ මණ්ඩල  තමන්ශේ  හිුරමනාප ට අනුව  ශම් 
ග්රාමී  බැංකු පද් ති  පාලන  කරනවා. නි මිත විගණන ක් ියදු 
ශන වන විට, සමූපකාර සංවර් න ශදපාර්තශම්න්ුරශවන් 

දැනුුණශව ත් "ශම්ක විගණන  ශවන්ශන් නැහැ, හරි ට විගණන  
කරන්න" කි ලා, ඔුණන් මහ සභාව රැස් කරලා කුමක් ශහෝ 
තීන්දුවක් අරශගන එම මුදල් අවභාවිත කරන්න කිිය ම් මාර්ග ක් 

හදා ගන්නවා. ශම් නිසා අද ගනුශදනුකුවන් වි ාල ප්රමාණ ක් 
ඉතාම අපහු තාවට පත් ශවලා ඉන්නවා. හබරාදූව විවි  ශසේවා 
සමූපකාර සමිතිශේ විතරක් තැන්පත්කුවන් 35,000ක් අසරණ 

තත්ත්ව ට පත් ශවලා ඉන්නවා. ගාල්ල දිස්ත්රික්කශේ තිශබන 
සමිති 8 න් අඩු ගණශන් සමිති 06ක - 07ක දැවැන්ත මූලය 
අක්රමිකතා ියදු වනවා. ශම්ක ලංකාව පුරාම ශමශලසමයි. එශහම 
නම් අපට යුුරකමක් තිශබනවා, ශම්වා නි ාමන  කරන්න. ශම්වා 

බැංකු හැටි ට හඳුන්වාශගන කටයුුර කරන ය තන. ගු 
තමතිුරමනි, ශම් මූලය ය තන  හරි ට නි ාමන  කරන්න ශම් 
රටට නීති ක් අව යයි. ශම්ක වි ාල අඩුවක්. ඒක කුණු ශහෝ 

කරන්න අව යයි. එශලස කශළේ නැත්නම් බැංකුව කි න නම 
ශ දුවාට පස්ශසේ, විවි  ශසේවා සමූපකාර සමිති  කි න නම 
ශ දුවාට පසශ්සේ, ජනතාව ශම්වාට රැවශටනවා. එවැනි අක්රමිකතා 

සහිත මූලය ය තනවල මුදල් තැන්පත් කිරීශමන් අසරණ භාව ට  
පත්වන අ ට  පිළිසරණක් ශවන්න කිියම  ක්රම ක් ශම් රශග 
යණ්ඩුවටවත්, ශම් රශග කිියම ශදපාර්තශම්න්ුරවකටවත්, මහ 

බැංකුවටවත් හැකි ාවක් නැත්නම් ඒක වි ාල අඩුවක් හැටි ට අපි 
දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි, ශමවැනි මූලය ය තනවලට, 
ශමවැනි සමාගම්වලට ජනතාව නුර ශවන්ශන් තයි, ගමන් 

කරන්ශන් තයි කි න කාරණ  බලන්න අව යයි. 
තමුන්නාන්ශසේත් දන්නවා තති, ශම් ය තන රශග සාමානයශ න් 
ලබා  ශදන්නට පුු වන් ශප ලි ට වඩා වි ාල ශප ලි ක් තැන්පුර 

සඳහා ලබා ශදන බව.  ම් මූලය සමාගමක් රටට දැරි  හැකි, 
තමන්ට දැරි  හැකි ශප ලි ට වඩා වැඩි ශප ලි ක් ලබා ශදනවා 
නම්,  මහ බැංකුවට ඊට මැදිහත් වි  යුුර බව ශබ ශහ ම පැහැදිලිව 

අපි වි ්වාස කරනවා. මහ බැංකුව අුමශතන් කාර් ාං  ක් ශහෝ 
පිහිටුවා ඊට විුද්  ශවන්නට අව යයි. ශම කද එශහම කශළේ 
නැත්නම්, ශම් සමාගම් පාලන  කරන අ  අධික ශප ලි ක් ලබා 

ශදන බවට තැන්පත්කුවන්ට ශප ශර න්දු ශවලා ඔුණන් ඒ මුදල් 
ලබාශගන, ඒ තැන්පුරවලින් තමන්ශේ ශසේවක මණ්ඩල  තුරු  

ඥාති හිතවුරන්ට අඩු ශප ලි ට ණ  ලබා ශදනවා. නැත්නම් 

ප්රදාන ලබා ශදනවා. ඒ හරහා ශම් ක්රමශ න් තැන්පුර ක්ෂ  ශවලා 
 නවා. අුමත් තැන්පුරවලින් තමයි ශප ීස ශගවීම් තුරු  කටයුුර 
කරන්ශන්. ශම්ක ශබ ශහ ම පැහැදිලි විෂම චාක්ර ක්. ඒ නිසා ශම් 
චාක්ර   ම්කිිය තැනකින් නතර කරන්න අව යයි.  

එක පැත්තකින් වැඩි ශප ලි ක් බලාශප ශර ත්ුරශවන්  
තැන්පත්කුවන් එතැනට ිනහින් අසරණ වනවා. අශනක් 
පැත්ශතන් ජනතාව ණ  ලබා ගන්න මූලය සමාගම්වලට  නවා. 

තයි ජනතාව ණ  ලබා ගන්න  න්ශන්? ශම් රශග බැංකු පද් ති  
හරහා අධික ශප ලි කට ණ  ගන්නත්, තමුන්ට තප ක් 
ති න්නට වනවා. ශද්පළක් නැත්නම් ණ ක් ලබා ගන්න විධි ක් 

නැහැ. එශහම නැත්නම්, සාක්ෂි සඳහා රාජය ශසේවකශ ෝ 
ශදශදශනක් ඉදිරිපත් ශවන්නට අව යයි. ශද්පළක් නැත්නම්, 
සාක්ෂි ට රජශේ ශසේවකශ ෝ නැත්නම්, ශම් රශග පිළිගත් 

බැංකුවකින් ණ ක් ගන්න පුු වන්කමක් නැහැ. ශම් රශග බැංකු 
පද් ති  ශලෝකශේ  දකුණු යිය ානු කලාපශේ ශහ ඳම බැංකුව 
ුණණා, එක ුණණා; ශදක ුණණා; ුරන ුණණා කි ලා කි නවා. ශම් 
රශග රාජය බැංකු සහ ශපෞද්ගලික බැංකු, "තමුන්ට ශමච්චාර 

ස්ථාවර තැන්පුර තිශබනවා; ශමච්චාර වත්කම් තිශබනවා; ශමච්චාර 
ලාභ ලැබුවා" කි ලා මහ උජාුවට ජනතාවට කි නවා. හැබැයි, 
ශම් බැංකු තිශබන්නට ඕනෑ ලාභ ලබලා තමන්ශේ සාක්කු පුරවා 

ගන්නට ශන ශවයි කි ලා අපි කි නවා. රාජය බැංකුත්, 
ශපෞද්ගලික බැංකුත් සා ාරණ ලාභ ක් ලැබුවාට කමක් නැහැ. 
හැබැයි, ශම් රශග ජනතාවට ණ ක් ගන්න, යශ ෝජන  කරන්න 

පහු කම් සලසන්නයි ශම් බැංකු තිශබන්නට ඕනෑ. එශහම 
ුණශණ ත් තමයි ශම් රශග යර්ථික  දුවන්ශන්. අද ශම කක්ද ශවලා 
තිශබන්ශන්? රාජය බැංකුවකට ින ත්, ශපෞද්ගලික බැංකුවකට 

ින ත්, ශම් රශග ශප ඩි මිනිහාට ණ ක් ගන්න පුු වන්කමක් 
නැහැ. ණ ක් ගන්න පුු වන්කමක් නැහැ වාශේම, තමන්ශේ 
වයාපාර යරම්භ කරන්න පුු වන්කම් නැහැ. ශම කද, තප ට 

ති න්න ශද්පළක් නැහැ. ඒ නිසා ශම් යර්ථික  නතර ශවලා 
තිශබනවා.  

ශම්කට ශහ ඳ උදාහරණ ක් තිශබනවා. ගාල්ල දිස්ත්රික්ක  
පු ින  කාලශේ සංචාාරක වයාපාර  අතින් ශහ ඳ දියුණුවක් 

ලබලා, ශහ ඳ යදා ම් ලැබූ පිරිසක් ජීවත් ුණණු ප්රශද්  ක් බවට 
පත් ශවලා තිබුණා. සංචාාරක කර්මාන්ත , ධීවර කර්මාන්ත  සහ 
ශත් කර්මාන්ත  තුරු  වැවිලි කර්මාන්තශ න් ගාල්ල 

දිස්ත්රික්කශේ වි ාල පිරිසක් ජීවත් ුණණා. මූලාසනාරූඪ ගු 
මන්ත්රීුරමනි, ඉතාම අවාසනාවකට පු ින  වසශර්දී සංචාාරක 
වයාපාරශේ වි ාල කඩා වැටීමක් ියදු ුණණා. ශහෝටල් වි ාල 

ප්රමාණ ක් අුමතින් ඉදි ුණණා. ඒකත් එක්ක දකුශණ් ජනතාව 
සංචාාරක න් වි ාල පිරිසකශේ පැමිණීම බලාශප ශර ත්ුර ුණණා. 
හැබැයි අද ගාුම දිස්ත්රික්කශේ සංචාාරක වයාපාර  කඩා වැටිලා 

තිශබනවා. සමස්ත ශ්රී ලංකාව ගත්තත්  එශහමයි. 

පු ින  වසර කිහිප  ුරළ ණ  ලබාශගන සංචාාරක වයාපාර  
සඳහා ශග ඩනැන්ලි ඉදිකරන්න පටන් ගත් යශ ෝජක න් අද 
වි ාල අපහු තාවකට පත්ශවලා තිශබනවා. ශම කද, ඔුණන්ට 

තමන්ශේ ණ  වාරික  ශගවාගන්න විධි ක් නැහැ. අනික් 
පැත්ශතන්, ශප ශහ ර නැතිකම නිසා ශත් වගාශේ ලලදායිතාව ය ඝ්ර 
ශලස අඩු ුණණා. ඒ වාශේම ධීවර කාර්මික ා වි ාල 

අපහු තාවකට පත් ුණණා. මුහුදු ිනහිල්ලා ඔුණන් ට තමන්ශේ 
රස්සාව කරගන්න විධි ක් නැහැ. අවාසනාවට කාලවනණ ත් ශම් 
රටට විුද්  ශවලා තිශබනවා. මුහුදු  න්න ශන හැකිව ධීවරශ ෝ 

අසරණ ශවලා ඉන්නවා; ශත්වල, රබර්වල ශහ ඳ ලලදාවක් 
ශන මැතිව ශම් රශග කෘෂි කාර්මාන්තශ න් ජීවත් වන දකුශණ් 
ජනතාව අසරණ ශවලා ඉන්නවා; අනික් පැත්ශතන් සංචාාරක 

කර්මාන්ත  කඩා වැටිලා තිශබනවා. 
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ඊටත් එහා ින  කාරණ ක් තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ගු 

මන්ත්රීුරමනි. පු ින  කාලශේ රජශේ ශග ඩනැන්ලි ඉදිකරන්න 
ශක න්ත්රාත් ලබාගත් ශක න්ත්රාත්කුවන්ට රජශ න් ලැබි  යුුර 
මුදල් ප්රමාද ශවලා තිශබනවා, ඒවා නිිය ශවලාවට ශන ලැබීම නිසා 
ඔුණන් විියන් කළ  යුුර ණ  ශගවීම් අතපු  ශවලා තිශබනවා. 

ශමන්න ශම් කුණු හතර නිසා තමන් ලබාගත් ණ  ශගවාගන්න 
බැරිව අද එම වයවසා ක න්, ශක න්ත්රාත්කුවන්, සංචාාරක 
වයාපාරශේ ියටින අ , වැවිලි කර්මාන්තකුවන් ඉතාම 

අසරණභාව ට පත්ශවලා තිශබනවා. එශසේ අසරණ ුණණු 
වයවසා ක න් තමන්ශේ ණ  වාරික  මාස ුරනක් ශගේශේ 
නැත්නම්; තමන්ශේ bank account එශකන් ගත් ණ ට ශහෝ 

overdraft එකට ශගේශේ නැත්නම්, ණ  ශත රුරු කාර් ාං  ට 
- CRIB එකට - දන්වලා ගනු ශදනුකුවන්ව අසාුර ශල්ඛනගත 
කරනවා. ගු තමතිුරමනි, සංචාාරක ක්ශෂේත්රශේ, ඉදිකිරීම් 

ක්ශෂේත්රශේ ශමශතක් කල් ශහ ඳ ඉතිහාස ක් තිබුණු, ශහ ය න් ගනු 
ශදනු පවත්වාශගන ින  වයාපාරික න්, ශක න්ත්රාත්කුවන්, 
වයවසා ක න් ඉන්නවා නම්, කුණාකරලා මාස ුරනක් වශේ 
ශකටි කාල ක් තුරළත ඔුණන්ව අසාුර ශල්ඛනගත කරන්න එපා  

කි ා මම ඔබුරමාශගන් ඉල්ලා ියටිනවා. ඔුණන්ට ශම් තත්ත්වශ න් 
ශග ඩ එන්න  ම්කිිය කාල ක් අව යයි. පරිසර තත්ත්ව න්, රශග 
තිශබන යර්ථික තත්ත්ව න් ිය ල්ල එකට ගැට ගැියලා 

තිශබන්ශන්. එශහම ශවලා තිශබන්ශන් ඔුණන්ශේ වරදක් නිසා 
ශන ශවයි. එම නිසා මාස 6ක් වැනි කාල කින් ඔුණන්ව අසාුර  
ශල්ඛනගත - blacklist - කරනවා නම් ඒක ඉතාම අසා ාරණ 

තත්ත්ව ක්. එශහම කශළ ත් ඔුණන්ශේ වයාපාර කරශගන  න්න, 
නැවත නැන්ටින්න ඔුණන්ට හැකි ාවක්,  ක්ති ක් ලැශබන්ශන් 
නැහැ. එම නිසා රජ ක් හැටි ට එක පැත්තකින් ක්ෂුද්ර මූලය 

ය තන, ග්රාමී  බැංකුව තුරු  ය තන වඩාත් ශහ ඳ,  ඉහළ 
මගටශම් කළමනාකාරිත්ව කට අරශගන  නවා වාශේම, 
අපහු තාවට පත්ශවලා ියටින ගනු ශදනුකුවන්ට  ක්ති  

සප න්නත් අව යයි. එශහම නැත්නම් දණින් වැටුණු ශම් රශග 
යර්ථික ත් එක්ක පුණල් මගටශම්දී -කුටුම්භ මගටශම්දී- ගම් 
මගටශම්දී ඔුණන්ව නැන්ගටවන්න ඉතාම අපහු යි කි න කාරණ  
මම සඳහන් කරනවා. ශම් කාරණා ඒ වශේ සංූලල තත්ත්ව ට පත් 

ශවනුරු ශම් යණ්ඩුව නිිය අව ාන ක් ශ  මු කරන්ශන් 
නැත්ශත් තයි කි න ගැටුමව අපට මුරශවලා තිශබනවා.  

අශේ foreign exchange reserves ඉහළ ිනහින් තිශබනවා  

කි ා පු ින  දවස්වල මහ බැංකුශේ අධිපතිුරමා කි ා තිශබනවා 
අපි දැක්කා. ශහ ඳයි, අපි ඒ ගැන සුරටු ශවනවා. ලංකාශේ විශද්  
සංචිත ඉහළ ිනහින් තිශබනවා නම්, අපි ඒ පිළිබඳව සුරටට පත් 

ශවනවා. ශම් රශග යර්ථික   ක්තිමත් ශවනවා නම් අපි 
කැමැතියි. අපි ශම න ශද් පාලන පක්ෂශේ ියටි ත් - යණ්ඩුශේ 
ියටි ත්, විුද්  පක්ෂශේ ියටි ත් - ශම් රට සංවර් න  ශවනවා 

දකින්න, ශම් රශග දළ ජාතික නිෂප්ාදන  ඉහළ  නවා දකින්න 
අපට අව යයි. ශම් රශග ඒක පුද්ගල යදා ම ඉහළ ිනහින් රශග 
ජනතාවශේ අත මිට සු ශවනවා දකින්න අපි යසයි. හැබැයි, 
ඒකට විශද්  සංචිත වැඩිවීම පමණක් සෑශහන්ශන් නැහැ, අශේ 

ුපි ල අවප්රමාණ  ශවනවා නම්, අශේ යශ ෝජන පහළ  නවා 
නම්, ශම් රටට ශගන එන බඩු භාණ්ඩවල ප්රමාණ  වැඩි ශවලා, ශම් 
රටින් අපන න  කරනු ලබන ප්රමාණ  අඩුශවලා නැවත වතාවක් 

ශවශළඳ ශ ේෂ  අඛණ්ඩව වැඩි ශවනවා නම් එ  ශහ ඳ 
තත්ත්ව ක් ශන ශවයි. පු ින  වසශර්ත් එශහම ුණණා.  

2016 වසරට සාශේක්ෂව 2087 වසශර්දී අශේ යර්ථික  පිළිබඳ 
දැක්ම ශබ ඳ ශවමින් තිශබන බව ශබ ශහ ම පැහැදිලිව 
ශපශනනවා. ශම් යර්ථික අපගමන ත් එක්ක 2000 වර්ෂශ න් 
පු ව වාර්තා ුණණු අඩුම යර්ථික වර් න ශේග  ුණණු ිය  ට 3.8 
පු ින  වසශර්දී තමයි වාර්තා ශවලා තිශබන්ශන්. අපි දැක්කා, 
ශබ ශහෝ කාල කට පු ව; 2086 වර්ෂශේදී තමයි ශම් රශග ඒක 

පුද්ගල යදා ම තශමරිකානු ශඩ ලර් 40කින් අඩු ුණශණ්. යර්ථික 
වර් න  අඩුම ශේග කට පත් වන, ශම් රශග ඒක පුද්ගල යදා ම 
ඉතාම අඩු මගටමකට පත් වන,  ු පි ශල් අග  ඉතාම නරක 
ශලස බාල්දු වන ශම් කාල  ුරළ ශම් රශග වයවසා ක න්ට, ශම් 
රශග සශ්ේච්ඡාශවන් හා ස්වාධීනව නැඟී ියටින්න උත්සාහ කරන 
වයාපාරික න්ට තමන්ශේ වයාපාර කටයුුර සාර්ථකව කරශගන 
 න්න ශන හැකි වීම අුම ක් ශන ශවයි. එම නිසා යණ්ඩුව 
රාජය යශ ෝජන  මීට වඩා වැඩි කළ යුුරයි කි ා අපි වි ව්ාස 
කරනවා. හැබැයි, අශේ කාලශේදී අපි දැකපු කාරණ ක් 
තිශබනවා. රශග සංවර් න ගමනට රාජය යශ ෝජන , රාජය 
දා කත්ව  ඉතා ඉහළ මගටමක තිබුණා. එක පැත්තකින් ණ  
ය ාර යවා, දැවැන්ත සංවර් න වයාපෘති ්රි ාත්මක ුණණා. 

අනික් පැත්ශතන් රාජය යශ ෝජන ඉතාම ඉහළ මගටමක 

තිබුණා. ඒ රාජය යශ ෝජන හරහා ශම් රශග  ටිතල පහු කම් 
සංවර් න  වනශක ට ඒ මුදල් ටික තමයි ග්රාමී  කුඩා 
ශක න්ත්රාත්කුවා, වයවසා ක ා, වයාපාරික ා අතට ිනශේ. ඒ 

නිසා තමයි ශම් රශග යර්ථික ට අඛණ්ඩව ඉදිරි ට  න්න අව ය 
මංශපත් සැලු ශණ්. ඒ නිසා තමයි 2083 වර්ෂ  වනශක ට ශම් 
රශග යර්ථික වර් න ශේග  ිය  ට 7.8ක් දක්වා වැඩි ශවලා 

තිබුශණ්. ඒ යර්ථික වර් න ශේග  ශම් කලාපශේ චීන , 
ඉන්දි ාව වාර්තා කරනවා. චීන  සහ ඉන්දි ාව ඒ දැවැන්ත 
සංවර් න ගමන  නශක ට, ඉතා ඉහළ මගටශම් මානව සම්පතක් 

තිශබන, අ යාපන  අතින් ඉහළ මගටමක ියටින, තාක්ෂණ  
පැත්ශතන් ශහ ඳ දැනුමක් තිශබන, විදුලි ,  ටිතල පහු කම් 
පැත්ශතන් ඉතා ඉහළ සංවර් න ක් ලබාගත්ත අසල්වාසී රට වන 
අශේ රටට ඒ යර්ථික වර් න ශේග  ලබා ගන්න බැරිද කි න එක 

අප සෑම ශකනකුටම තිශබන ප්ර ්න ක්.  ඒ නිසා ශම් අවසථ්ාශේදී 
ගු මුදල් රාජය තමතිුරමාටත්, මහ බැංකු අධිපතිුරමාටත් -එුරමා 
රාජය නිල ාරින්ශේ කුටි  ුරළ ියටින යකාර  අපට ශපශනනවා.

-  ශබ ශහ ම පැහැදිලිව කි න්න අව යයි, ශම් ගැටුමව ඉසස්රහට 
තව තවත් දුණු වන බව. ගශම් කු  කඩකාර ා ළෙට ිනහින් 
ිය  ට 20, 25 ශප ලි ට ණ  ගන්න පිරිස  දිනපතා වැඩි වන 

යකාර  අපි දකිනවා. ඔුණන් අසරණ ශවලායි ඉන්ශන්. ඔුණන්ට 
රාජය බැංකුවකට  න්න විධි ක් නැහැ. ඒ නිසා ඔුණන්  න්ශන් 
ඉහළ මගටශම් ශප ලි ක් අ  කරන ශප ීසකාර ා ළෙටයි. එශහම 

නැත්නම් ගශම් ශවනත් ක්ෂුද්ර මූලය ය තන ක් ශවතයි. ඔුණන් 
එක පැත්තකින් තමන්ශේ අශත් තිශබන ිය ුමම මුදල් ශම් 
ය තනවලට ලබාශදනවා. අනික් පැත්ශතන්, ඒ ය තන ඒ මුදල් 

ටික අරශගන වැඩි ශප ීස අනුපාත ක්   ටශත් කටයුුර කරන්න 
 ාම ුරළ ඒ ය තන ටික දවසකින් කඩා වැශටනවා. ග්රාමී  
මගටශම්දී ශම  ශදශක න පත්ුර වන විලක්කුවක් බවට පත් 
ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් වයවසා ක න්, අසරණ 

තැන්පත්කුවන් යරක්ෂා කරන්න රජ ක් හැටි ට 
තමුන්නාන්ශසේලා කටයුුර කරන්න. ඒ වගර්ම පැහැර හරින්න 
එපා  කි ා තමුන්නා න්ශසේලාශගන් ශගෞරවශ න් ඉල්ලා ියටිමින්, 

මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  

ශබ ශහ ම සු්රතියි. 
 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබ ශහ ම ස්ුරතියි. මීළෙට, ගු මුනේබුර් රහුමාන් මන්ත්රීුරමා. 
ඔබුරමාට විනාඩි  ක කාල ක් තිශබනවා.  

ඊට ශපර, කුණුන් ශහෝ ගු මන්ත්රීවරශ ක් මූලාසන  සඳහා 
ගු (නවදය) ුරියතා විශේමාන්න මන්ත්රීුරමි ශේ නම ශ ෝජනා 

කරන්න. 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ගු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

The Hon.  Eran Wickramaratne)  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමනි, "ගු (නවදය) ුරියතා 
විශේමාන්න මන්ත්රීුරමි  දැන් මූලාසන  ගත යුුර" යි මා ශ ෝජනා 
කරනවා. 

 

ගු මුජිබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
 

විසි්ද ් පථිර කරන ලදී. 
ஆமைொதித்தொர். 

Seconded. 
 

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු ලකී ජයවර්ධාන ෙහසතා මූලා්නවය්ද ඉවත් 

වුවය්ද  ගු  (වවාය  ුරසිතා විවේෝදන ෙහසත්මිය  මූලා්නාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன  அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)

(திருைதி) துஸிதொ விமஜைொன்ன  அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the 
Chair, and THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA 
took the Chair. 

  
[අ.භා. 4.83] 

 

ගු මුජිබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාශේ ඉදිරිපත් කළ ශ ෝජනාව පිළිබඳව අදහස් දක්වන්න මට 
අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබුරමි ට ස්ුරතිවන්ත ශවනවා.  

විශ ේෂශ න්ම මෑතකදී බංශක ශල ත් ුණණු ETI ය තන  

පිළිබඳව අශේ ශබ ශහෝ මන්ත්රීුරමන්ලා කථා කළා. ඒ විතරක් 
ශන ශවයි, තවත් එවැනි ය තන කිහිප ක් ගැන අපි ශම් 
විවාදශේදී කථා කළා. විශ ේෂශ න් ශම් මූලය ය තන 

බංශක ශල ත් වීම, විනා  වීම ුරළ ශම් රශග ශප දු ජනතාවශේ 
මුදල් වි ාල ව ශ න් විනා  ශවලා, ඒ මුදල් අහිමි වන 
තත්ත්ව ක් අපි දැක්කා. 

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, "Ceylinco Profit Sharing 
and Investment Corporation Limited" නමින් පු ින  කාල  
පුරාම මා යවල අව ාන ට ලක් ශන ුණණු, මා ය ුරළ කථා 
ශන ුණණු තවත් ශමවැනි මූලය ය තන ක් තිබුණා. ශසලින්ශකෝ 

සමූහ වයාපාර ට අ ත් ශම් ය තන  පටන් ගත්ශත් 2002දීයි. 
තැන්පත්කුවන් අටදහසක පමණ ප්රමාණ ක් ශම් ය තන  
සමෙ කටයුුර කළා. හැම පැත්ශත්ම වාශේ ශම් ය තනශේ  ාඛා 

තති කළා. ශක ළෙ, කාත්තන්කුඩි, ඕටමාවඩි, අක්කශරයිපත්ුරව, 
කල්මුශණ්, සමන්ුරශර්, අකුරණ, ශබ්ුවල, පුත්තලම වැනි 
ප්රශද් වල  ාඛා විවෘත කරමින් ශම් ය තන  කටයුුර කළා. ශම් 

රශග ියටින අහිංසක ජනතාව එම  ාඛාවල මුදල් වි ාල ව ශ න් 
තැන්පත් කළා. ඒ තැන්පත් කරන මුදල් නැවත යශ ෝජන  
කරලා ඒ යශ ෝජන හරහා ලැශබන ලාභ මත ඔුණන්ට මාියක 

ශගවීම් කරනවා කි ලායි ශම් ය තන  පටන් ගත්ශත්. ස්ථාවර 
තැන්පුර පවත්වාශගන  ාම, ශවශළඳාම් සඳහා ණ  ලබාදීම සහ 
leasing පහු කම් ලබාදීම තමයි ශම් ය තන  ලබා දුන් ශසේවාවන් 

වන්ශන්. ශම් මූලික කාරණා උඩ තමයි ශම් ය තන  පටන් 

ගත්ශත්. ශම්ක තත්තටම ශසලින්ශකෝ සමූහ වයාපාර ට අ ත්ව 

තිබූ ය තන ක්. 2002දී පටන් ගත් ශම් ය තනශේ ජනතාවශේ 
මුදල් මිලි න 600ක් පමණ  තැන්පත් කළා.  

ශම්ශක් තිශබන වැදගත් ශද් ශම යි. ශම් ුපි ල් මිලි න 600 
ශම් රශග ජනතාවශේ මුදල්.  ම් කිිය ශකශනකු ශසේවශ න් විශ්රාම 

 නශක ට ලැශබන EPF එක ශවන්න පුු වන්, gratuity මුදල් 
ශවන්න පුු වන්, ඒ ලැශබන මුදල් අරශගන ිනහිල්ලා ඔුණන් ශම් 
ය තනවල තැන්පත් කළා. තමන් නැති කාල ක තමන්ශේ 

දුවන්ශේ අ යාපන  ශවනුශවන්, තමන්ශේ පුණශල් ඉදිරි ගමන 
ශවනුශවන්, ඒ පුණල්වල නඩත්ුරව ශවනුශවන් තැන්පත් කළ 
ුපි ල් මිලි න 600ක මුදල 2009 වසර ශවනශක ට අුරුදහන් 

ශවලා සමාගම බංශක ශල ත් වනවා. 2009දී බංශක ශල ත් ුණණු 
සමාගම, එම සමාගශම් මුදල් තැන්පත් කරන්න කි ලා 
තැන්පත්කුවන්ට යරා නා කරන්ශන් පත්තරවල සම්පූර්ණ 

පිටුවක් පුරා දැන්වීම් දමා, වනවන්විදුලි නාලිකාවල දැන්වීම් ප්රචාාර  
කරලා, ඒ වාශේම TV channelsවල දැන්වීම් දමා තමයි. එශලස 
තමයි ශම් තැන්පත්කුවන් ශම්වාට ඒ ශග ල්ලන් ඈඳ ගන්ශන්. ඒ 
ඈඳ ගැනීම ුරළ ඒ ය තන ශකශරහි ජනතාවට වි ාල වි ව්ාස ක් 

ශග ඩ නැ ශෙනවා.  

විශ ේෂශ න්ම සමාජශේ පහළ තලශේ ියටින ජනතාව තමයි 
ශම් සඳහා ශ  මු වන්ශන්. ශවශළඳ වයාපාරිකශ ෝ කුණුවත් ශම් 

ය තනවල මුදල් යශ ෝජන  කශළේ නැහැ. එශහම නැත්නම් 
වි ාල ව ශ න් මූලය  ක්ති  තිශබන අ  ිනහිල්ලා ශම් 
ය තනවල මුදල් යශ ෝජන  කශළේ නැහැ. ශබ ශහ ම 

අමාුශවන් හම්බ කර ගත් ශම් සමාජශේ පහළ තලශේ ියටින 
ජනතාව තමන්ශේ මුදල් ටික අරශගන ිනහිල්ලා ශම් ය තන ුරළ 
තැන්පත් කළා. නමුත්, 2009 වර්ෂ  වනශක ට ශම් ය තන  

බංශක ශල ත් වනවා. මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, ශම් 
ය තන  බංශක ශල ත් වනශක ට ශම් ය තනශ න් වි ාල 
ව ශ න් ණ  ලබා දී තිබුණා. ශම් ය තනශ න් ණ  ලබා ගත් 

එක් ය තන ක්,  The Finance and Guarantee Co. Ltd. එක. ඒ 
ය තන  ුපි ල් මිලි න 220ක් අරශගන තිශබනවා. ඊ ළෙට, 
සශසක්ස ් අ යාපන ය තන  ුපි ල් මිලි න 840ක ණ  
මුදලක් ලබා ශගන තිශබනවා. ඊ ළෙට, ශම් ය තනශ න් මුදල් 

ලබා ශගන තිශබනවා, ශවශළඳ වයාපාර සඳහා  කි ලා රමීෂා 
සහාබ්ඩීන් කි ලා කාන්තාවක්. එුරමි  ුපි ල් මිලි න 90ක 
පමණ මුදලක් ශමම ය තනශ න් ණ  ව ශ න් ලබා ශගන 

තිශබනවා. එතශක ට ශම් රමීෂා සහාබ්ඩීන් කි න කාන්තාවට 
ණ  ලබා දීලා තිශබන්ශන් Ceylinco Profit Sharing Investment 
Corporation Limited එකට එුරමි ශේ ස්වාමිපුුෂ ා එවන 

ලියුමක් මතයි. ශම් ුපි ල් මිලි න 90 ලබා ශදන්න කි ලා එුරමා 
තමයි guarantee ශවන්ශන්. ශම් ණ  මුදල ශදන්ශන් ඒ ලිපි ටයි. 
ඒ ුපි ල් මිලි න 90 ලබා ශදන්න එුරමි ශේ ශද්පළ ශහෝ 

එශහම නැත්නම්, ශවනත් වත්කමක් ශහෝ තප ට තබා ගන්ශන් 
නැහැ. ඒ ලියුමට තමයි ශම් ණ  මුදල ශදන්ශන්. ශම්ශක් තිශබන 
විශ ේෂම ශද් තමයි, ශම් ලියුම  වන ශකනා පු ින  යණ්ඩු සමශේ 
Airport and Aviation Services (Sri Lanka) Limited එශක් 

සභාපතිවරශ කු හැටි ට වැඩ කිරීම. ඒ සභාපතිුරමා තමයි ලියුම 
 වන්ශන්, "තමන්ශේ බිරිඳට වයාපාර කටයුුර කර ශගන  න්න 
මුදල් ලබා ශදන්න." කි ලා. ඒ ලිපි ට ුපි ල් මිලි න 90ක ණ  

මුදලක් ලබා දීලා තිශබනවා. එුරමා අදත් අශේ යණ්ඩුශේ රාජය 
තමතිවරශ කු හැටි ට ියටිනවා. එුරමාශේ යර් ාවට තමයි ශම් 
මුදල් අරශගන දීලා තිශබන්ශන්. ශම් ුපි ල් මිලි න 90න් අද 

වනශක ට ශගවා තිශබන්ශන් ුපි ල් මිලි න 35යි. අශනක් 
ය තන ගත්ත මුදල්  තවම ශගවා නැහැ. ශමහි තිශබන ප්ර ානම 
ප්ර න්  ශම යි. මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, ශම් ය තන  

බංශක ශල ත් ුණණාම තැන්පත්කුශවෝ මහ බැංකුවට දැනුම් 
ශදනවා. මහ බැංකුවට දැනුම් දීලා එුරමන්ලා ිනහිල්ලා CID එශක් 

309 310 
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පැමිණිල්ලක් කරනවා, 'ශම් ය තන ට විුද් ව නඩු දමන්න.' 

කි ලා. ඒ පැමිණිල්ල 2080දී කරන්ශන්. කි න්න කනගාටුයි, ඒ 
දමපු පැමිණිල්ලට අපරා  පරීක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්ුරව ඒ 
ය තන ට විුද් ව තවම නඩුවක්වත් පවරා නැහැ. අපි දන්ශන් 
නැහැ, ශම් ය තනවල ියටින අ  අපරා  පරීක්ෂණ 

ශදපාර්තශම්න්ුරශේ ියටින නිල ාරින්වත් බිීස බා ශගන ඉන්නවාද 
කි ලා. පැමිණිලි කරලා අුණුදු 9ක් වනවා, අද වන ශතක් නඩුවක් 
පවරා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, ශම් සම්බන් ශ න් මහ 
බැංකුවට පැමිණිලි කළාම ඒ තැන්පත්කුවන්ට මහ බැංකුශවන් 
ලියුමක් එවනවා, “Ceylinco Profit Sharing Investment 

Corporation Ltd is not an institution licensed by the Central 
Bank under either the Banking Act, No.30 0f 1988...” කි ලා  
අදාල Acts වල numbers ටික දමා. ඒ ලියුශම් අන්තිම වාකයශේ 

කි නවා, "I regret to Inform that the Central Bank cannot 
intervene to solve your problem or to give an appointment 
for a meeting at this juncture." කි ලා. ගු මුදල් තමතිුරමාශේ 
අව ාන  අපි ශම් ශකශරහි ශ  මු කරන්න ඕනෑ. ශම් ලියුම මහ 

බැංකුශවන්  වා තිශබන්ශන් Additional Director. නමුත්, 
එුරමාශේ නමවත් ශමහි නැහැ. මහ බැංකුව ඒ ලිපිශ න් කි නවා, 
"ශම් ය තන  මහ බැංකුශේ register ශවලා නැහැ. ඒ හින්දා අපි 

ශම් ගැන කිියම ශද ක් දන්ශන් නැහැ"යි කි ලා. එතශක ට අපට 
තිශබන ප්ර ්න  තමයි, පත්තරවල සම්පූර්ණ පිටුවක් පුරාම දැන්වීම් 
දමා, වනවන්විදුලි නාලිකාවල දැන්වීම් ප්රචාාර  කර, රූපවාහිනී 

නාලිකාවල දැන්වීම් දමා මිනිු න් ිනහින් මුදල් 
තැන්පත්කරනශක ට ඒක මහ බැංකුව දැක්ශක් නැද්ද කි න එක. 

ශම් ගැන මහ බැංකුව ශහේශේ නැද්ද, "ශම් ශග ල්ලන්ට 

licence තිශබනවාද, බුලත් කඩ ක්ද කශළේ, එශහම නැත්නම් 
ශපගටි කඩ ක්ද  කශළේ" කි ලා. නැහැ. ශම්ක ශසලින්ශකෝ සමූහ 
වයාපාරශේ තිශබන Ceylinco Profit Sharing Investment 

Corporation Limited එකක්. ඒ වාශේ ය තන ක් මහ බැංකුශේ 
ලි ා පදිංචි ශවලා නැත්නම්, මහ බැංකුව ඒ ශවලාශේදීම ඒ 
සම්බන් ව ්රි ාත්මක ශවන්න ඕනෑ. මහ බැංකුව එශහම 
්රි ාත්මක ුණශණ් නැහැ. මහ බැංකුව ්රි ාත්මක ශවන්ශන් නැතිව, 

අහිංසක තැන්පත්කුවන් මහ බැංකුවත් එක්ක කථා කරන්න 
appointment එකක්  ඉල්ුමවාම ඒකට පිළිුරු  වනවා, "ශම් 
ය තන  මහ බැංකුශේ ලි ා පදිංචි ශවලා නැහැ. ඒ නිසා අපට ශම් 

ගැන තමුන්නාන්ශසේලාත් එක්ක කථා කරන්න බැහැ." කි ලා.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු මන්ත්රීුරමා, ඔබුරමාශේ කාල  අවසානයි. 

 
ගු මුජිබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, මට විනාඩි ක කාල ක් 

ලබා ශදන්න. 

 මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, ඒක මහ බැංකුශේ තත්ත්ව  
නම් ඉතාම කනගාටුදා කයි. අපි ශම්ක ශන ශවයි මහ බැංකුශවන් 

බලාශප ශර ත්ුර ශවන්ශන්. සමහර මන්ත්රීවු මහ බැංකුවට එක 
එක ශචාෝදනාවන් කළා. අශේ ගු අනුර කුමාර දිසානා ක 
මන්ත්රීුරමා කිේවා, "ශම්වාට මහ බැංකුශේ සමහර නිල ාරින් හුණල් 

ශවලා තිශබනවා." කි ලා. ශම් ලියුම බැුමවාම මහ බැංකුශේ 
නිල ාරිනුත් ශම්කට හුණල් ශවලා තිශබනවා ද කි ලා මටත් 
හිශතනවා. ශම කද, ශම් එවැනි ලියුමක්. ුපි ල් මිලි න 600ක 

මිනිු න්ශේ සල්ලි බංශක ශල ත් කරපු ය තන  ගැන කථා 

කරන්න මහ බැංකුශවන් ශවලාවක් ඉල්ුමවාම මහ බැංකුශවන් 
ලියුමක්  වනවා, "ශවලාවක් ශදන්න බැහැ." කි ලා. එතශක ට ඒ 
මිනිු න් පත්තරවල advertisements දමා ශගන, වනවන් විදුලිවල 
advertisements දමා ශගන, ටීවීවල advertisements දමා ශගන 

සල්ලි එකුර කරනශක ට ශසලින්ශකෝ සමූහ වයාපාරශේ තිශබන 
Ceylinco  Profit Sharing Investment Corporation Limited 
එක ශක තලාවල මහත්ත ාශේ අයිති   ටශත් තිබුණ 

ය තන ක්. එශහම ය තන ක් licence එකක් නැතිව සල්ලි 
එකුර කරද්දි මහ බැංකුව ශක ශහේද හිටිශේ. මහ බැංකුව නිදා 
ශගන ද හිටිශේ? මහ බැංකුව ඒක දැක්ශක් නැද්ද? එශහම 

නැත්නම්, ශක තලාවල මහත්ත ා නිසා මහ බැංකුව අහක බලා 
ශගන හිටි ාද? ඒක තමයි අපට තිශබන ගැටුමව වන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, අපි මුදල් තමතිුරමාශගන් 

ඉල්ීසමක් කරන්න කැමැතියි. ශම් අහිංසක මිනිු න් අුණුදු ගණන් 
වැඩ කරලා,  මහන්ිය ශවලා ශබ ශහ ම අමාුශවන් හම්බ කර 
ගත්ත සල්ලි තමයි ශම්. මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, මම එක 
උදාහරණ ක් කි ලා නවත්වන්නම්. ශම් ය තනශේ සල්ලි 

තැන්පත් කරපු මම ශපෞද්ගලිකව දන්නා  ශක ම්පඤ්ඤවීදිශේ එක් 
කාන්තාවක් ඉන්නවා. එුරමි  ශගදර ඉදි යේප හදලා, යේප හදලා 
කඩවල්වලට දාලා ඒ හම්බශවන සල්ලි ටික තමන්ශේ පුතාශේ 

අ යාපන  ශවනුශවන් ශම් ය තනශේ තැන්පත් කළා. ඒ සල්ලි 
ටිකත් හම්බුණශණ් නැහැ. අන්න ඒ වාශේ අහිංසක මිනිු න්ශේ 
සල්ලි ගරා ගන්න ශදන්න එපා. මා මුදල් අමාතයුරමාශගන් 

ඉල්ලනවා, ඔබුරමාශේ මැදිහත් වීශමන් ශම් අහිංසක මිනිු න්ට 
සහන ක් ලබා ශදන්න කි ලා. ශබ ශහ ම සු්රතියි.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ශබ ශහ ම සු්රතියි. Next Hon. Seeniththamby 
Yoheswaran.  You have ten minutes.  

 
[பி.ப. 4.23] 

 

ගු සීනිතම්බි වයෝවහසේ ප්වර්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சீனித்தம்பி மயொமகஸ்வரன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்று 

மஜ.வீ.பீ. உறுப்பினர் ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க 

அவர்களொல் நிதி நிறுவனங்கள் சம்பந்தைொகக் 

தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற  ஒத்திமவப்புமவமளப் 

பிமரரமைைீதொன விவொதத்தில் கலந்து தகொண்டு 

மபசுவமதயிட்டு ைிகுந்த ைகிழ்ச்சியமடகின்மறன்.  

உண்மையிமலமய வடக்கு, கிழக்கு ைொகொைங்கள் 

யுத்தத்தொல் தபொிதும் பொதிக்கப்பட்டமவயொகும்.  அந்த 

ைொகொைங்கள் பல துமறகளிலும் பொதிக்கப்பட்டுள்ள 

நிமலயில், இன்று நுண்கடனொலும் தபொிதும் பொதிப்மப 

எதிர்தகொண்டிருக்கின்றன. அந்த ைக்களின் வொழ்வொதொரத்மதக் 

கட்டிதயழுப்ப மவண்டிய இந்தக் கொலகட்டத்திமல நுண்கடன் 

வழங்கும் திட்டம் அவர்கமளச் சீரழிக்கின்றது என்பமத இன்று 

பலரும் அறிந்திருப்பொர்கள்.   

குறிப்பொக, 2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் முடிவமடந்ததன் 

பின்னர், பொதுகொப்புச் தசயலொளொினொல் வடக்கு, கிழக்கில் ஓர் 

ஆய்வு மைற்தகொள்ளப்பட்டது. அந்த ஆய்வொனது “1977ஆம் 

ஆண்டு ததொடக்கம் 2009ஆம்  ஆண்டு வமர 30 

வருடங்களொகத் ததொடர்ந்து தைிழர்களொல் எப்படி யுத்தம் நடத்த 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

முடிந்தது?” என்பது பற்றியதொகும். ஆய்வின் முடிவில் கிமடத்த 

பதில், “தைிழ் ைக்களது சுயசொர்ப்புப் தபொருளொதொரம் பலைொக 

இருக்கும்வமர அவர்களுக்குச் சிந்திக்க மநரைிருக்கும். அந்தச் 

சுயசொர்புப் தபொருளொதொர வலு உமடந்துவிட்டொல் மசொறொ, 

சுதந்திரைொ? என்ற நிமல அவர்களுக்கு ைத்தியில் உருவொகும்.” 

என்பதொகும். உதொரைைொக, ைமலயகத் தைிழ் ைக்கள்மபொல் 

அன்றொடம் கொய்ச்சிகளொக அவர்களது தபொருளொதொர ஸ்திர 

நிமலமய உமடத்துவிட்டொல் அவர்களுமடய அரசியல் 

விடுதமலக் மகொொிக்மக தொனொகமவ நீர்த்துப் மபொகும் 

என்பதொகும். அதுமவ சம்பந்தப்பட்டவர்களது கைிப்பொகும். 

அப்படியொனொல் எங்களது மநரம் அமனத்தும் உமழப்மப 

மநொக்கியதொகமவ இருக்கும்; சிந்திக்க மநரைிருக்கொது. தைிழ் 

ைக்கள் விடயத்தில் இவ்வொறுதொன் திட்டைிடப் 

பட்டிருக்கின்றது.    

2009க்கு முன்னர் யுத்தம் நடந்தமபொது தைிழர்கள் தங்களது 

அடிப்பமடப் தபொருளொதொர இருப்மப உமடயவிடவில்மல. 

கடந்த 30 வருடங்களொக யுத்தச் தசலமவொடு சுயசொர்புப் 

தபொருளொதொர ஊக்குவிப்புக்கும் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு தைிழ் 

ைக்களது நிதிப் தபொருளொதொர நிமல ஓரளவு ஸ்திரத் 

தன்மையிமலமய இருந்தது. கடந்த 2009இல் யுத்தம் நிமறவுற்ற 

பின்னர் வடக்கு, கிழக்கில் ‘லீசிங்’  நிறுவனங்கள், ‘பிரைிட்’ 

வியொபொரம், விமசட நுண்கடன் நிதி நிறுவனங்கள் ஊடொக 

வடக்கு, கிழக்கு ைக்களின் கைிசைொன திரவப்பைம் ததொக்கிச் 

தசன்றுவிட்டது. அதொவது அந்தத் திரவப் பைத்மத ைீண்டும் 

வடக்கு, கிழக்கிற்கு தகொண்டுவரும் தைிழர்களின் அடிப்பமடப் 

தபொருளொதொரப் தபொறிமுமறமயச் முற்றொக 

அழித்துவிட்டொர்கள்.  

இன்று தைிழ் ைக்கள் பலவிதத்திலும் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள். ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்மதப் 

தபொறுத்தவமரயில், நுண்கடன் என்பது அங்கு பொொிய 

தொக்கத்மத ஏற்படுத்தி வருகின்றது. இதனொல் பல சீரழிவுகள் 

ஏற்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றன. நுண்கடன் வழங்கும் 

நிறுவனங்கள் 24 - 48 வீதம் வமர வட்டிமய அறவிடுகின்றன. 

உண்மையிமல கடந்த சில கொலங்களொக ைட்டக்களப்பு 

ைொவட்டத்திமல நுண்கடன் தபற்று, தசலுத்த முடியொைல் 

இறப்பவர்களின் ததொமக அதிகொித்துக் தகொண்டு மபொகின்றது. 

கிட்டத்தட்ட 18 மபர் வமர இறந்திருப்பதொகத் தரவுகள் 

கூறுகின்றன. இந்த நுண்கடமனச் தசலுத்த முடியொத 

சூழலினொல்  பல தபண்கள் தவளிநொடு தசல்கின்றனர். 

இதனொல் அவர்களுமடய பிள்மளகள் தபரும் பொதிப்மப 

எதிர்தகொள்கிறொர்கள். அதன்மூலம் அவர்களின் கல்வி 

சீரழிக்கப்படுகின்றது. இந்த நுண்கடன் கொலொசொர ொீதியொகவும் 

பல பிரச்சிமனகமள  ஏற்படுத்திக் தகொண்டிருக்கின்றது. ைக்கள் 

இந்த நுண்கடமன எடுப்பதற்குக் கொரைம் அந்த நிறுவனங்கள் 

கடன் வழங்கும் முமறமய இலகுபடுத்தியிருப்பதொகும். 

அதொவது வங்கியின்மூலம் கடன் வழங்குகின்ற பல 

சட்டதிட்டங்கள் இறுக்கைொக இருக்கின்றன. ஆனொல், 

நுண்கடன் வழங்குகின்ற நிறுவனங்களின் சட்டதிட்டங்கள் 

தளர்ந்த நிமலயில் இருக்கின்றன.  

வடக்கு, கிழக்கிமல கைவமன இழந்து குடும்பங்களுக்குத் 

தமலமைதொங்குகின்ற 80,000க்கும் அதிகைொன தபண்கள் 

இருக்கின்றொர்கள், பல பொதிக்கப்பட்ட முன்னொள் மபொரொளிகள் 

இருக்கிறொர்கள், புனர்வொழ்வளிக்கப்பட்ட முன்னொள் 

மபொரொளிகள் இருக்கிறொர்கள், கொைொைலொக்கப்பட்டவர்களின் 

குடும்பத்தினர் இருக்கிறொர்கள், ைொற்றுத் திறனொளிகள் 

இருக்கிறொர்கள். இவர்களின் வொழ்வொதொரம் கட்டிதயழுப்பப் 

படுவது ைிக அவசியைொனததொன்றொக இருக்கின்ற நிமலயில், 

அரசொங்கம் அதற்கொன சொியொன ஒரு திட்டைிடமல 

மைற்தகொள்ளொதிருக்கின்றது.  2009க்கு முன் தைிழினம் 

யுத்தத்தொல் அழிந்தது. அதற்குப் பின் இன்று எவ்வொறு 

தைிழினத்மத அழிக்கலொம் என்று ைமறமுகைொக அரசொங்கமை  

திட்டைிட்டு தசயற்பட்டுக் தகொண்டிருக் கின்றதொ? என்று 

எண்ைத் மதொன்றுகின்ற வமகயில், இன்று நுண்கடன் 

வழங்குகின்ற திட்டங்கள், ைதுபொனத் ததொழிற்சொமலகள் 

அதிகொிக்கப்படுதல், ைதுபொன நிமலயங்கள் அதிகொிக் 

கப்படுதல், வடக்கு, கிழக்கு மபொமதவஸ்த்திற்குொிய இடைொக 

ைொற்றியமைக்கப்படுதல் முதலிய  நிகழ்வுகள் அமைந்துள்ளன.  

இந்தச் தசயற்பொடுகள் பற்றி ஆரொய்ந்து பொர்க்கின்றமபொது 

அமவ தைிழ் ைக்கமள ைமறமுகைொக அழித்துக் 

தகொண்டிருப்பது ததொிகின்றது. இதுவமர தைிழர்கள் என்ன 

மநொக்கத்திற்கொக இந்த ைண்ைிமல மபொரொடினொர்கமளொ, 

அந்தப் மபொரொட்ட எண்ைங்கமளச் சீரழிக்கும் 

தசயற்பொடுகளொகத்தொன் இன்று இந்தத் திட்டங்கள் அமுல் 

தசய்யப்படுகின்றன. நுண்கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் பற்றி 

ஆரொய்வதற்கொக பிரமதச அபிவிருத்திக் குழுக் கூட்டங்களுக்கு 

அந்த நிறுவனங்கள் சொர்ந்தவர்கமள அமழத்தொல், “நொங்கள் 

ைத்திய வங்கியின் கீமழ தசயற்படுகின்மறொம். ஆகமவ, 

நொங்கள் அவர்களுக்குத்தொன் பதில் தசொல்ல மவண்டும்” என்று 

அவர்கள் தசொல்கின்றொர்கள். அந்த வமகயில்தொன் அவர்களின் 

தசய்பொடு இருக்கின்றது. ஆனொல், இன்று இந்த நுண்கடன் 

நிறுவனங்களொல் எைது ைக்கள் பல்மவறு பொதிப்புக்கமள 

எதிர்மநொக்குகின்றொர்கள். 

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 26 நுண்கடன் 

வழங்கும் நிறுவனங்கள் பதியப்பட்டிருக்கின்றன. நுண்கடமன 

வழங்குகின்ற வங்கிகள் 16 இருக்கின்றன.  ததொண்டர் 

நிறுவனங்கள், கம்பனிகள்மூலம் கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் 

25 இருக்கின்றன. அமதமநரம் பல நுண்கடன் வழங்கும் 

நிறுவனங்கள் பதியப்படொைலும் இருக்கின்றன.  

இமவதயல்லொம் முற்றொகத் தைிழர்களின் வொழ்வொதொரத்மதயும் 

உயிமரயும் பறித்துக் தகொண்டிருப்பமத இந்தச் சமபயிமல 

நொன் கூறமவண்டும்.  யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு 

இழப்பீடுகமள வழங்குவது சிறந்த பொிகொரைொகும். ைொறொக, 

நுண்கடன்மூலைொக அவர்களின் வொழ்க்மகயிமன அழிக்க 

முற்படுவது ைிகவும் தகொடுமையொன தசயலொகும் என்பமத 

நொன் இந்தச் சமபயிமல கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன். 

ஆகமவ, நுண்கடனொல் பொதிக்கப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்ற 

ைக்கள் சொர்பொக அரசொங்கம் கூடிய கவனம் தசலுத் 

தமவண்டியயுள்ளது என்பமத நொன் இங்கு சுட்டிக்கொட்ட 

விரும்புகின்மறன்.   

நுண்கடன் வழங்கும் நிதி நிறுவனங்களின் கடன் 

திட்டங்கள் தைிழ் ைக்கள் ைீதொன ஒரு வமகப் தபொருளொதொர 

உளவியல் யுத்தைொகக் கொைப்படுகின்றது.  தகளரவ 

தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள! வடக்கு, கிழக்கில் 

எத்தமன எத்தமன இளம் தொய்ைொர் இவ்வொறு பொதிக்கப்பட்டுத் 

தற்தகொமல தசய்துள்ளொர்கள்? என்பதமன தபண் என்ற 

வமகயில் நீங்கள் சிந்தித்துப் பொருங்கள்! இந்த நுண்கடன்கமள 

இதற்கு கொரைைொக இருக்கின்றன. அண்மையில் எனது 

ஊருக்கு அருகொமையில்கூட ஒரு ைரைம் ஏற்பட்டது. அந்த 

ைரை வீட்டின் ஓலம் என்னதவன்றொல், “நுண்கடன் 

படொதீர்கள்! நுண்கடனொல்தொன் இந்தத் தற்தகொமல 

நமடதபற்றது” என்றவொறிருந்தது. ஏதனன்றொல், சம்பந்தப் 

பட்டவர்கள் அந்தக் குடும்பத்திமல பலருக்கு நுண்கடமனக் 

தகொடுத்திருக்கின்றொர்கள். அதொவது கைவனுக்கு மவறொகக் 

தகொடுக்கின்றொர்கள்,  ைமனவிக்கு மவறொகக் தகொடுக் 
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கின்றொர்கள்,  பிள்மளகளுக்கும் மவொறொகக் தகொடுக் 

கின்றொர்கள். சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கூடிய வட்டிமயப் 

தபறுவதற்கொகமவ இந்தக் கடன்கமள இலகுவொக வழங்கி 

ஊக்குவிக்கின்றொர்கள். இதனொல்தொன் ைக்கள் எல்மலொரும் 

நுண்கடமனப் கடமனப் தபறுகின்றொர்கள்.  

ஒரு நிறுவனத்திடம் நுண்கடமனப் தபற்றுவிட்டு, அமதச் 

தசலுத்த முடியொத நிமல ஏற்படும்மபொது, இன்னுதைொரு 

நிறுவனத்மத நொடுகின்றொர்கள். அங்கும் கடமனப் 

தபற்றுவிட்டு அமதயும் தசலுத்த முடியொத நிமலயில், 

இன்னுதைொரு நுண்கடன் நிறுவனத்மத நொடுகின்றொர்கள். 

ஆகமவ, இந்த விடயத்தில் ஒரு சொியொன நமடமுமறயில்மல. 

அதொவது எத்தமன நுண்கடன் நிறுவனங்களிடைிருந்தும் கடன் 

தபறலொம் என்கின்ற நிமல அந்த ைக்களுக்கு ைத்தியில் 

ஏற்பட்டுவிட்டது. அமதமநரம் இந்தப் பொதிக்கப்பட்ட ைக்கள் 

தைது வொழ்வொதொரத்மதயும் தபொருளொதொர மைம்பொட்டிமனயும் 

கருத்திற்தகொண்டு கடன்தபற முயல்கின்றொர்கள். இருந் 

தமபொதிலும் இந்த விடயத்தில் அரசொங்கத்தின்ைீதும் குமற 

தசொல்ல மவண்டியுள்ளது. ஏதனன்றொல், அரசொங்கம் சொியொன 

முமறயில் சமுர்த்தி வங்கிகளினூடொகத் திட்டைிட்டுக் 

கடன்கமள வழங்கவில்மல. அடுத்தது, புனர்வொழ்வு 

அதிகொரசமபயின் மூலைொன கடன் வழங்கும் திட்டம் 

பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு ைத்தியில் சொியொக அமுல்படுத் 

தப்படுவதில்மல. ஆனொல், அதில் இறுக்கைொன நமடமுமறகள் 

பின்பற்றப்படுவதன் கொரைைொக ைக்கள் அந்தக் கடமனப் தபற 

முயற்சிப்பதில்மல.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.   
 
ගු සීනිතම්බි වයෝවහසේ ප්වර්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சீனித்தம்பி மயொமகஸ்வரன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
Madam, please give me two more minutes. 

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்திமல 2017 ஆம் ஆண்டு 

நடுப்பகுதியிமல 270 மகொடி ரூபொய் சமுர்த்தி வங்கியில் 

மவப்பிடப்பட்டிருந்தது. ஆனொல், அமதக் குறித்த 

வங்கியிலிட்டு வட்டிமயப் தபறுவதில்தொன் சம்பந்தப் 

பட்டவர்கள் ஆர்வம் கொட்டினொர்கள். ஆனொல், பொதிக்கப்பட்ட 

ைக்களுக்கு அவற்மறக் தகொண்டு உதவியிருக்கலொம். 

புனர்வொழ்வு அதிகொரசமப யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட 

ைக்களுக்கு வழங்குகின்ற தகொடுப்பனவுகமள ைற்றும் கடமன 

கடுமையொன நிபந்தமனகமள மைற்தகொள்ளொது சொியொன 

முமறயில் ைக்களுக்கு வழங்கியிருந்தொல், அவர்கள் நுண்கடன் 

தபறுகின்ற வீதத்மதக் குமறத்திருக்கலொம். ஆகமவ, 

அரசொங்கம் ஒரு தீர்ைொனத்திற்கு வந்து, நுண்கடன் கொரைைொக 

உயிமர ைொய்த்துக்தகொள்ளச் சிந்திக்கின்ற குடும்பங்களின் 

நிமலவரங்கமள ஆரொய்ந்து அவர்களது கடன்கமள 

நீக்குவதற்கு நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டும். இது ைிக 

முக்கியைொனது.  

இந்த நுண் கடனினொல் வடக்கு, கிழக்கிமல பல உயிர்கள் 

பொதிக்கப்படும் நிமலமை இருக்கின்றது. இந்த விடயத்தில் 

அரசொங்கமும் நிதி அமைச்சும் கவனம் தசலுத்த மவண்டும். 

அரசொங்கத்திற்கு வருைொனம் மவண்டுதைன்ற மநொக்கத்திற்கொக 

இன்று எைது ைக்கள் அழிக்கப்படுவமத நொங்கள் ஒருமபொதும் 

ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது. ஆகமவ, நுண்கடன் வழங்கும் 

நிறுவனங்கள்ைீது பொொிய தமட விதிக்கப்பட ஏற்படுத்த 

மவண்டும். ஓர் ஆரொய்மவ மைற்தகொண்டு அரச வங்கிகள்மூலம் 

அவர்களுக்கொன கடன்கமள வழங்குவதுடன், உொிய முமறயில் 

அந்த நிதிகமள அவர்கள்  ைீளச் தசலுத்துவதற்கொன 

நமடமுமறயும் வகுக்ககப்பட மவண்டும் என்று  

மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

ஒட்டு தைொத்தைொகப் பொர்த்தொல் வடக்கு, கிழக்கில் வறுமை 

நிமல கூடுதலொக இருக்கின்றது. அங்கு முதலொவதொகக் 

கிளிதநொச்சி ைொவட்டமும், இரண்டொவதொக முல்மலத்தீவு 

ைொவட்டமும், மூன்றவொதொக ைட்டக்களப்பு ைொவட்டமும், 

நொன்கொவதொக திருமகொைைமல ைொவட்டமும் கொைப் 

படுகின்றது. அவர்கள் நுண் கடமனப் தபறுவதற்கு 

வறுமைதொன் வழிவகுத்திருக்கின்றது. வீடமைப்பு அபிவிருத்தி 

அதிகொரசமபயினொல் வழங்கப்படுகின்ற வீடுகள் நடுத்தர 

வர்க்கத்திற்கு ைொத்திரம் வழங்கப்படொைல் உண்மையிமல 

பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கும் ைொனியைொக வழங்கப் 

படுவதற்கொன ஒரு தசயற்றிட்டம் அமுல் தசய்யப்பட 

மவண்டும். அதன்மூலம்தொன் அந்த ைக்கள் வீடமைப்பதற்கொகக் 

கடன் படுகின்ற நிமலமைமய நீக்கலொதைன்ற தசய்திமயக் 

கூறி, இதிமல அரசொங்கம் கூடிய கவனம் தசலுத்த 

மவண்டுதைன்றும் மவண்டுமகொள் விடுத்து, எனது உமரமய 

நிமறவு தசய்கின்மறன். நன்றி.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much. මීළෙට, ගු නලින් බණ්ඩාර ජ මහ 

මන්ත්රීුරමා කථා කරන්න. ඔබුරමාට විනාඩි  ක කාල ක් 

තිශබනවා. 
 
[අ.භා. 4.35] 

       

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, ඔබුරමි ට ශබ ශහ ම 
ස්ුරතියි. කඩා වැටුණු මුලය ය තන සම්බන් ශ න් අද දින 
ඉදිරිපත් කර තිශබන කල් තැබීශම් ශ ෝජනාව විවාද කරන 
අවස්ථාශේදී කථා කරන්නට ලැබීම ගැන මම සුරටු ශවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, ශමම මූලය සමාගම් ගැන කථා 
කරද්දී ශමවැනි තත්ත්ව ක් තති ශවන්න ශහේුර ුණශණ් ශම කක්ද 
කි න එක පිළිබඳව අපි විශ ේෂශ න්ම ශස  න්න ඕනෑ. 

සාමානයශ න් අද කාලශේ නගර ක් ශදස බලනශක ට හුර 
පිශපනවා වාශේ මූලය සමාගම් ගණනාවක දැන්වීම්, ශබෝඩ් 
දකින්න පුු වන්. 2005 වර්ෂ  වන විට අශේ රශග මූලය සමාගම් 

2 ක් පමණයි ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව  ටශත් ලි ා පදිංචි ශවලා 
තිබුශණ්. නමුත්, 2005 ියට 2085 දක්වා ූ වසර 80 ුරළ අුමශතන් 
මූලය සමාගම් 86ක් ලි ා පදිංචි ශවලා තිශබනවා. ශමහි වැඩිවීම 

යසන්න ව ශ න් ිය  ට 60ක්. ිය  ට 60ක් කි න්ශන් ඉතා 
වැඩි ප්රමාණ ක්. අශේ රශග අව යතා මත, රශග ජනගහන 
වර් න ත් එක්ක, රශග යර්ථික වර් න ත් එක්ක ශම් ප්රමාණ  
ිය  ට 5කින්, 80කින් වැඩි ුණණා නම් ඒක ගළපාගන්න තිබුණා. 

නමුත්, ිය  ට 60කින් මූලය සමාගම් වර් න  ශවන්න ශම් මූලය 
සමාගම්වලට අනුමැති  ලබාදීම හරහා බරපතළ සැක ක් තති 
ශවනවා. ශම් සම්බන් ශ න් අපි ශස  ා බැුමවාම අපි දැකපු 

ශද ක් තමයි, පු ින  රජ  කාලශේ වි ාල මූලය සමාගම් 
ප්රමාණ ක් රට ුරළ හුර පිශපනවා වාශේ ස්ථාපිත ශවලා 
තිශබන්ශන් තමුන්ශේ ගජමිුරරන්ව, තමුන්ශේ හිතවුරන්ව 

සනසන්න මූලය සමාගම් licence ලබාදීම නිසා බව. ඒක බරපතළ 
සැක ක්. ඒක අව ය ප්රමාණ  ඉක්මවා ින  මූලය සමාගම් 
ප්රමාණ ක් රට ුරළ සථ්ාපිත කිරීමක් විධි ට දකින්න පුු වන්. 

315 316 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

ශම්කත් එක්තරා ගැටුමවක් විධි ට අපි හඳුනාශගන තිශබනවා. අපි 

සමාජ  ශදස දකිද්දී, ගම ශදස දකිද්දී, නගර  ශදස දකිද්දී ඒක 
ශේනවා.  

 2005, 2080 සහ 2085 කාලවලදී මූලය සමාගම් ගණනාවක් 
කඩා වැටුණා. ප්රමුඛ බැංකුව කඩා වැඩුණා. ශසලින්ශකෝ සමූහ 
වයාපාර  කි න්ශන් ඉතා දැවැන්ත සමූහ වයාපාර ක්. ඒ 

වයාපාර ත් කඩා වැටුණා. ශම් වාශේ මුලය ය තන ගණනාවක 
කඩා වැටීම ියද්  ුණණා. හැබැයි, ඒ කාලශේ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව, 
ඒ කාලශේ පැවති රජ  අපි දන්නා ශද්වල්වලට අමතරව අපි 
ශන දන්නා ශග ඩාක් ශද්වල් සෙවාශගන ියටි ා. ඒ දවසව්ල ශ්රී 

ලංකා මහ බැංකුව කටයුුර කරපු යකාර  පිළිබඳව අපට බරපතළ 
සැක ක් මුර ශවනවා. ඒ වාශේම, Entrust Limited කි න 
සමාගම ශබ ශහ ම ප්රචාලිත සමාගමක්. ඒශක් අ යක්ෂ මණ්ඩලශේ 

අශේ පාර්ලිශම්න්ුරවට ඥාතිකම් කි න, හිතවත්කම් කි න අ ත් 
ඉන්නවා. Standard Credit Finance Limited කි න ය තන  
ුපි ල් බිලි න 2.5ක වත්කම් අරශගන, ඒ අ  ිය  ට 65ක 

අයිති  සහිතව Entrust Limited එකත් එක්ක එකුර ශවලා 
holdings සමාගමක් පිහිශටේවා. හැබැයි, ශමම holdings සමාගම 
විියන් ඒ ුපි ල් බිලි න 2.5 පු වදාම නැවත Entrust Securities 

PLC එකට ලබා ගත්තා. ශමතැනදී බරපතළ වංචාාවක්, දූෂණ ක්, 
ශහ රකමක්, මහ දවල් ශක ල්ලකෑමක් ියද් ශවලා තිශබනවා. 
Standard Credit Finance Limited එකට නිකම්ම නිකම් ශක ළ 

කෑල්ලක් විතරක් දීලා, මහ දවල් ුපි ල් බිලි න 2.5ක් 
ශක ල්ලකාපූ ියදුවීමක් ශලස ශම  හඳුන්වන්න පුු වන්. ඒ 
දවස්වල මහ බැංකු අධිපති විධි ට ියටිශේ අනේත් නිවාඩ් කබ්රාල් 
මහත්ම ායි. එුරමා ඔ  වාශේ වැඩවලට ශබ ශහ ම ු ප්රකටයි. ඒ 

දවස්වල ගම්වල තිබුණා, money ladder වාශේ මුදල් එකුර කරන 
පිරමීඩ ක්රම. අපි නම් දන්නා විධි ට ඔ  පිරමීඩ ක්රමවල godfather 
එ ා තමයි. ඒවා අනේත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්ම ාලාශේ කාලශේ 

ියදුූ ශද්වල්. දැන් ශම්වා ශබ ශහෝ අ ට අමතක ශවලා. ඒ නිසා 
සමහු ඉස්මුර කරන්න හදනවා, ශම් රජශේ යර්ථික වැඩ 
පිළිශවළ, රශග යර්ථික   ක්තිමත් නැහැ කි ලා. "ශග ශබල්ස"් 

නයා  අනුව යර්ථික  ශහ ඳ නැහැ, වැටිලා; වැටිලා; වැටිලා 
කි ාශගන  ද්දී සමහු එ  වි ්වාස කරනවා ශන්. ශම්ක පගටපල් 
ශබ ුවක්, මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි. තත්තම කි නවා 

නම් අද අ  වැ  පරතර  ිය  ට 4.5 දක්වා පහළට තවිල්ලා 
තිශබනවා. එ  ශහ ඳ තත්ත්ව ක්. ඒ වාශේම, රශග යදා ම් 
තත්ත්ව  ිය  ට 82 ියට ිය  ට 85 දක්වා ඉහළ ිනහිල්ලා 

තිශබනවා. රශග අපන න  ිය  ට 88 දක්වා ඉහළ ිනහිල්ලා 
තිශබනවා. ඒ වාශේම, විශද්  විනිම  ශ ේෂ  US Dollars 19 
billion දක්වා ඉතිහාසශේ වැඩිම වැඩිවීම වාර්තා කරලා තිශබනවා. 

ජනවාරි මාසශේ ියට දිිනන් දිගටම උද් මන  පහළට ිනහිල්ලා 
තිශබනවා. ජජු විශද්  යශ ෝජන US Dollars 1.9 billion. මම 

හිතන විධි ට ශම  වැඩිම, වාර්තාගතම ජජු විශද්  යශ ෝජන 
ප්රමාණ යි. ඒ ප්රමාණ  අපට පු  ින  වසශර් ලැබී තිශබනවා. 
එශහම නම් ශක ශහ මද කි න්ශන්, යර්ථික  කඩා වැටිලා 
කි ලා? ශම්ක පගටපල් ශබ ුවක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ 

යණ්ඩුවක් යවාම යර්ථික   ක්තිමත් ශවනවා කි ලා මත ක් 
තිබුණා. ඒක අශනක් පැත්තට හරවන්න මා යවලින්, එශහම 
නැත්නම්  කට මා ය ුරළින් ශමවැනි මත ක් සථ්ාපිත කරන්න 

හදනවා. හැමදාම  යර්ථික  කඩා වැටිලා; යර්ථික  කඩා වැටිලා; 
යර්ථික  කඩා වැටිලා කි ලා කි න්න උත්සාහ කරනවා. හැම 
තිස්ශසේම අපි ශලෝක යර්ථික ත් එක්ක ශම්වා ගළපා ගන්න ඕනෑ. 

ශලෝක යර්ථික ත් එක්ක බලන ශක ට අද දකුණු යිය ාශේ 
ශේගශ න් ඉදිරි ට  න රටක් හැටි ට ශම් වසර ශදක තුරළත 
වි ාල පිම්මකින්, වි ාල ජව කින් යුුරව ශම් රජ  කටයුුර කර 

තිශබනවා. 2085දී අපි භාර ගත්ශත් වි ාල ණ  කන්දක් තිබුණු 

රටක්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්ම ා ශම් අර්බුද ට මුහුණ ශදන්න 
බැරිව, අර්බුදශ න් ශග ඩ  න්න බැරිව අුණුදු ශදකකට කලින් 
ජනාධිපතිවරණ  ති ලා අර්බුද  මෙහරින්න කටයුුර කළා. 
හැබැයි, අශේ රජ  බල ට පත්ශවලා ශම් අර්බුද ට මුහුණ දුන්නා. 

අපි ණ  ටික ශගේවා. ශවලාවට අපි ඒ ණ  ටික හරි ට 
කළමනාකරණ  කළා. ඒක කරන ගමන් සංවර් න  ඉසස්රහට 
අරශගන ින ා.  පු  ින  කාලශේ තහුවා ශම නවාද හැදුශේ කි ලා.  

දැවැන්ත කර්මාන්ත ාලා, දැවැන්ත වයාපෘති අුණුදු 
එකහමාරකින් ශදකකින් හදන්න බැහැ. රාජපක්ෂ මහත්ත ා 
2005දී බල ට තවිල්ලා 2007දී highways හැදුශේ නැහැ. 200 දී 

highway එකක්වත් හැදුශේ නැහැ. ඔ  ඔක්ශක ම හදන්න ගත්ශත් 
2009න්, 2080න් පස්ශසේ. ඒ වාශේ තමයි අ ශේ රජ   ටශත්ත් පු  
ින  අුණුදු ශදක, ශදකහමාර ුරළ දැවැන්ත වයාපෘති ටික දැක්ශක් 

නැහැ. හැබැයි, දැන් ශපශනනවා. දැන් කුුණෑගල දක්වා අධිශේගී 
මාර්ගශේ ඉදිකිරීම් ජනතාවට ශපශනන්න තිශබනවා. ඒ වයාපෘති 
ශේගශ න් ්රි ාත්මක ශවනවා. මම අද එන ශක ට දැක්කා, 
පෑලි ශග ඩ ියට වරා  හරහා කුු ණ මතින් ඉදි වන ශක ටුශේ 

තිශබන ශපෝග ියටි එක දක්වා අධිශේගී මාර්ගශේ වැඩ පටන් ශගන 
ඒ කටයුුර කරශගන  නවා.  තවත් දැවැන්ත වයාපෘති ගණනාවක 
වැඩ කරශගන  නවා. ශම්වා දකින්ශන් දැන්. හැබැයි, පු  ින  

අුණුදු ුරන ුරළ කිියදු අඩුවකින් ශත රව ගශම් වි ාල 
සංවර් න ක් කළා. රාජපක්ෂ යුගශේ ශම නවාද ුණශණ්? 
රාජපක්ෂ යුගශේ සංවර් න  ුණශණ් හම්බන්ශත ට ගශම්; 

තමන්ශේ ගශම් විතරයි. එශහම ශන ශවයි, අද මුු  දිවයින පුරා 
සෑම ග්රාම නිල ාරි වසමකම වි ාල සංවර් න ක් ශවලා 
තිශබනවා. අශේ මුදල් තමතිුරමා සභාශේ ඉන්නවා තති. ගශම් 

සංවර් න  ශේගවත් කරන්න "ගම්ශපරළි " වැඩසටහන, ශම් 
අුණුද්ශද් තව මාස කින් ශදකකින් ගමට වි ාල මුදල් ප්රමාණ ක් 
එන - 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, ඔබුරමාට තව විනාඩි ක කාල ක් 

තිශබනවා. 

 
ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔබුරමි ට ස්ුරතියි. මම කථාව අවසන් කරනවා. 

"ගම්ශපරළි " වැඩසටහන අපි ්රි ාත්මක කර තිශබනවා.  
දැන් ශම්වා ජනතාවට දැශනන්න පටන් ගන්නවා; ජනතාවට 

හැශෙන්න පටන් ගන්නවා.  ශම්වා ියදු ශවන ශක ට තමයි ශම් 
කගටි  කලබලශවලා ඉන්ශන්. කලබලශවලා හිටි ාට 

ශම්ශග ල්ලන්ට තව අ  එකුර කර ගන්න බැහැ. ඊශේ ශපශර්දා 
නිශ ෝජය කථානා කුරමා පත් කරන ශක ට විපක්ෂ  ශදකට 

ශබදිලා. එක කගටි ක්  න්න ින ා. ු දර් නී ප්රනාන්දුපුල්ශල් 
මහත්මි  ඡන්ද ට ඉදිරිපත් ුණණා. අන්තිමට එුරමි ට ඡන්ද 53යි 

තිබුශණ්. කලින් කිේවා හැත්තෑ ගණනක් තිශබනවා; අසූ ගණනක් 

තිශබනවා කි ලා. අන්තිමට තමන්ශේ හිටපු කගටි වත් එකුර 
කර ගන්න බැරි ුණණා.  බැියල් මහත්ම ාශේ කගටිශේ  නි ාන්ත 

රණුරංග මහත්ම ාලා කැන්ටින් එශක් කුමන්ත්රණ කරමින් හිටි ා. 
ශමතැන හිටිශේ ශගෝසාභ  මහත්ම ාශේ කල්ලිශේ  ප්රසන්න 

රණුරංග මහත්ම ා, වීරවං  මහත්ම ා, පද්ම උද  ාන්ත 

මහත්ම ාලා විතරයි. ඒ නිසා ශමතැනත් වි ාල ශබදීමක් 
තිශබනවා. මම හිතන හැටි ට ශබදීමට ශහේුරව ශම් පැත්ශත් හිටපු 

දහසශේ අපල . දහසශේ අපල  ඒ පැත්තට ින ාට පසශ්සේ දැන් 
අශේ පැත්ත  ක්තිමත්ශවලා තිශබනවා; ඒ පැත්ශත් ශබදීමක් 
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තිශබනවා. ශම් දහස  ශම් පැත්ශත් ඉන්නකම් රශගත් නි ෙ ක් 

තිබුණා. ඒ දහස  ඒ පැත්තට ින ා විතරයි රටට වහින්න පටන් 
ගත්තා. ශම් දහස  ඒ පැත්තට ින ාට පසශ්සේ යණ්ඩු පක්ෂ ට 

ශහ ඳ කල ද ාවක් තති ුණණා. ඒ දහස  ඒ පැත්තට ින ාම 

විපක්ෂ ට නරක කල ද ාවක් එන්න පටන් ගත්තා.  ඒ  ගැන අපි 
සුරටු ශවනවා. අුණුදු ශදකහමාරක් ුරළ අඩුපාඩු තති ුණණා. 

හැබැයි, දැන් රට ඉදිරි ට ශගන  න ශේගවත් ගමනක් යරම්භ කර 
තිශබනවා. "ගම්ශපරළි  " වැඩසටහන යරම්භ කර තිශබනවා. ශම් 

ුරළින් ඉදිරි වසර එකහමාර තුරළත දැවැන්ත සංවර් න ක් තති 
කරලා, රශග යර්ථික   ක්තිමත් කරන්නත්, ගශම් යර්ථික  

 ක්තිමත් කරන්නත් ජනතාවශේ යර්ථික   ක්තිමත් කරන්නත් 

කටයුුර කරන බව මතක් කරමින්, ශම් අර්බුද නිරාකරණ  කරලා 
ජනතාවට වඩා ුභභදා ක යර්ථික වැඩ පිළිශවළක් තති කරන්න, 

මූලය ක්ශෂේත්රශේ තිශබන ය තන  නිිය ශලස කළමනාකරණ  
කරන්න මුදල් තමතිුරමාටත්, මහ බැංකුවටත්, එහි අධිපතිුරමාටත් 

ුභභ පතමින්, කාල  ලබා දීම සම්බන් ශ න් ස්ුරතිවන්ත ශවමින් 
මම නිහඬ ශවනවා.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබ ශහ ම සු්රතියි, ගු මන්ත්රීුරමනි.  

මීළෙට, ගු පද්ම උද  ාන්ත වනණශසේකර මන්ත්රීුරමා. 

ඔබුරමාට මිනිත්ුර දහ ක කාල ක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 4.43] 
 

ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උායශ්ා්දත ගුණව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, අද දවශසේ ක්ෂුද්ර මූලය 

ය තන කඩා වැටීම සම්බන් ශ න් ූ අති   වැදගත් කාරණාව 

පිළිබඳව යණ්ඩු පක්ෂශේ හා විපක්ෂශේ මහජන නිශ ෝනේත න් 
කථා කළා. මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, ඉස්සර අශේ ගශම් 
ජනවහශර්, ඈත ගම් දනේවල මිනිස්ු න්ට ගශම් ශප ීස මුදලාලි 

ගැන  කිේවාම, අශේ හිශත්, ගැමි ජනතාවශේ හිශත් ත ශඳන්ශන් 
ඉතාම කු  චාරිත ක් හැටි ටයි.  

බඩ මහත, කු  මිනිශහක්, මුදලාලි ශකශනක් තමයි මතක් 
ශවන්ශන්.  බඩට උඩින් ු දු ටී-ෂර්ග එකක් තදශගන, ශකෝග 
බෑ ක් දමාශගන ඉන්නා ශග ඩක් උස මනුස්සශ ක්, ගශම් 

මිනිු න්ට මුදල් ශප ලි ට ශදන ිනනි ශප ීසකාරශ ක් තමයි අපට 
එදා මතක් ුණශණ්. 8977න් පස්ශසේ නව ලිබරල්වාදී - neo-liberal -  
යර්ථිකශේ වැරහැල්ල, එහි අනුරර අශේ ජීවිතවලට, අශේ රශග 

ගම් දනුණවල මිනිු න් ශවතට කඩාපහත් ුණණු හැටි තමයි අද ශම් 
ක්ෂුද්ර මූලය ය තන කඩා වැටීම හරහා අපට ශපන්වන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, ඉස්සර ගම්වල මිනිස්ු  පැල් 
කවි කිේශේ, පාු කවි කිේශේ, කරත්ත කවි කිේශේ, ජන කවි 
කිේශේ හිශත් දුකට, කාංිය ට, තනි ට. ශග විතැන පාුම ුණණාට 

පසශ්සේ, කනකර බඩු ටික උකස් ුණණාට පසශ්සේ, ියන්න ුණණාට 
පසශ්සේ,  අශනක්  බඩු ටික උකස් ුණණාට පස්ශසේ තමයි කවි පද 
ලිේශේ. ඒ කාලශේ  කිේශේ ශම් වාශේ කවි.   

"ලස්සන හිමවශත් මා වී   පැශසන්ශන් 

දුක්ශදන අලි තුරන් පන්නා    හරින්ශන් 

රැක්ශමන ශදවි ශන් ශවශල බත්  බුදින්ශන් 

දුේපත්කම නිසයි මම පැල් රකින්ශන්" 

දැන් ශම් මූලය සමාගම්වල මුදල් තැන්පත් කරපු අශේ රශග 

ජනතාවට ශවන්ශන් ශම කක්ද? ඔුණන්ශේ ශහට දවස ඉතාම 
නරක අනුරරකට පත්ශවලා ඉවරයි. දැන් ජනතාව ළෙට එන්ශන් 
එදා යපු කු කඩ මුදලාලි ශන ශවයි.  ශම් නූතන නව ලිබරල්වාදී 
යර්ථික  ුරළ දැන් ඒ කාර් භාර ට ු දු තඳුම් තඳගත්ත, කු  

ශකෝග දමා ගත්ත, ු දු පටිකාරශ ෝ, කු  පටිකාරශ ෝ එනවා. අද 
ඔුණන් ගම් දනුණවල සැරිසරනවා. ඔශල ක්කුවට හිනා ශවන, 
ලස්සනට කථා කරන, උජාුවට කථා කරන, වර්ණවත්ව අදහස ්

ශදන ඔුණන් ශබ ශහ ම ලසස්න අනාගත ක්, ශලෝක ක් මවලා 
විචිත්රවත් යශලෝක ක් අශේ ගම් දනුණවල මිනිු න්ට ලබා ශදනවා. 
ශම්  ු දු පටිකාර ශක ම්පැනිවලට එදා ගශම් ශප ීස මුදලාලිට 

තිබුණු ප්රතිරූප  ශන ශවයි තිශබන්ශන්. ඒ අ ට අද තිශබන්ශන්, 
"ඒ ශක ම්පැනි  කාර් ශූරයි; ු හදය ීසයි; ප්රි මනාපයි; ශබ ශහ ම 
ශේත්ුරකාරයි" කි න ප්රතිරූප යි. ශම්වාට රශග කි න්ශන් 

ෆිනෑන්ස ් ශක ම්පැනි කි ලායි. අන්න ඕවාට තමයි ෆිනෑන්ස ්
ශක ම්පැනි  කි න්ශන්! එදා හිටපු ඒ කු කඩ මුදලාලිට තමයි අද 
ෆිනෑන්ස ් ශක ම්පැනි කි න්ශන්. අශන්! අශේ රශග ජනතාවට 
ශම කද ුණශණ්? එදා කු කඩ මුදලාලිට තිබුණු ඒ කු  පින්තූර  

ශවනුවට ශම් ෆිනෑන්ස ්ශක ම්පැනි තවිල්ලා ු දු පින්තූර ක් හදා 
ගත්තා. හැබැයි, ශක රන්ශන් පරණ රස්සාවම තමයි; පරණ 
වැශඩ්ම තමයි. තමන්ශේ වටිනා ශද්වල් ඒ ශක ම්පැනිවල උකසට 

තබා, ිනනි ශප ලි ට ණ  ගැනීමට තරම් වි ව්ාස ක් ශම් රශග 
ජනතාවට  තති ුණණා.  

පු ින  කාලශේ ඒ ශක ම්පැනි රූපවාහිනී advertisements 
දැම්මා, පත්තරවල දැන්වීම් පළ කළා. ඒ විතරක් ශන ශවයි, බණ 
කිශ ේවා. මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, සමහර ෆිනෑන්ස ්

සමාගම් ශපෝ ට බණ කි වනවා. සමහු වකුගඩු ශරෝගීන්ට උදේ 
කරනවා. සමහු ශල් දන් ශදන වයාපාර කරනවා. ඒවා-ශම්වා 
ඔක්ශකෝම කරලා මිනිු න්ශේ හිශත් ප්රතිරූප ක් හැදුවා, ශම් 

ශක ම්පැනි හරහා තමන්ශේ ජීවිත  ශවනස් කර ගන්න පුු වන් 
කි ලා. මිනිස්ු  මුදල් ඉුරු කරන්ශන් හදිස්ිය ට ගන්නයි. නමුත් 
අන්තිමට ශවන්ශන් සබ්බසකලමනාවම ශම් ශක ම්පැනිවලට 

ියන්න ශවන එකයි.  

ශම් ශක ම්පැනිවලට යකර්ෂණ ක් තති ුණශණ් තයි? ශල කු 
ශප ලි ක් ශගවන බවට දුන් ප්රචාාර  නිසායි එවැනි යකර්ෂණ ක් 
තති ුණශණ්. ETI Finance Limited එක කඩා වැ ටීශමන් මිනිු න් 
36,000ක් පමණ අසරණ ුණණා. එ , ස්වර්ණමහල් ය තන ට 

අයිති, ඊඒපී එදිරිියංහලාට අයිති ශක ම්පැනි ක්. ශම් රශග මහ 
බැංකුව  ටශත් ශමවැනි ක්ෂුද්ර මූලය ය තන 46ක් තිශබනවා. 
ලි ාපදිංචි මූලය සමාගම්වල ුපි ල් ශකෝටි 3,600ක් තැන්පත් 

කළ තැන්පත්කුවන් රට පු රා ියටි ා  කි ලා වාර්තා ශවනවා. 
ශම් මූලය සමාගම් තැන්පත්කුවන් රවටා මිනිු න්ශේ මුදල් 
තැන්පත් කර ගන්නවා. ඒක තමයි ශම් ශවලා තිශබන්ශන්. මිනිස්ු  

තමන්ශේ ජීවිත කාල  ුරළ  දුක් මහන්ියශ න් ශහ  ා ගන්නා ශද් 
තමයි ශම්වාශේ තැන්පත් කශළේ. ඉන්පු  ශම කද ශවන්ශන්? ඉහළ 
ශප ලි කට ණ  දීමට හා වාහන ෆිනෑන්ස්වලට ඒ මුදල පාවිච්චි 
කරනවා. අඩු ශප ලි ට මුදල් තැන්පත් කරශගන, ිනනි ශප ලි ට 

ණ  ශදන ක්රම  තමයි ශම් ෆිනෑන්ස් ය තන හරහා අශේ ගම් 
දනුණවල ියද්  වන්ශන්.  

අපි ශම් ගැන අහන්ශන් මහ බැංකුශවන්. මහ බැංකුශේ 
නිල ාරි මහත්වු අද තවිල්ලා ඉන්නවා. ශම් ය තන 46 මහ 

බැංකුශවන් අධීක්ෂණ  ශන කරන්ශන් තයි? මූලය ය තන 58ක් 
තිශබනවා. පු ින  අුණුදු කිහිප  ුරළ ශම් මහ බැංකුව 
අධීක්ෂණ  කරලා තිශබන්ශන් එවැනි ය තන 38ක් පමණයි. ශම් 
රශග මහා මූලය වංචාාවක්, මුදල් ශක ල්ල ක්, මහා ජාවාරමක් 

ශවනශක ට මහ බැංකුව නිදා ශගන ඉන්ශන් තයි? 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

අපි තමුන්නාන්ශසේලාශගන් අහනවා,  ශම්ක නූතන වහල් 
ශවළඳාමක්ද කි ලා. ශම්ක නූතන වහල් ශවළඳාමක්. ශම් ක්ෂුද්ර 
ණ ලාීනන් විය න දුක ශහ  ලා බලන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, ශම් සමහර ය තන රටට 
වනණ  ර්ම කි නවා.  සමහර ය තන ත්රිපිටක ත් කි ලා ශදනවා; 

සූත්ර පිටක ත් කි ලා ශදනවා; රතන සූත්ර ත් කි ලා ශදනවා. 

හැමදාම ඒවා කි  කි ා තමයි ශම් ු දු පටිකාරශ ෝ ගම් දනේවලට 

ිනහිල්ලා අසරණ මිනිු න්ශේ ශකෝටි ප්රශකෝටි ගණන් මුදල් එකුර 
කර ගත්ශත්.  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, ශලෝකශේ ශම න 

ශක ම්පැනි  ද, ශම න යශ ෝජක ා ද ිය  ට ිය  ක් 

යශ ෝජන  කරලා ිය  ට ිය  ක ලාභ ක් ශහ  න්ශන්? 
ශලෝකශේ තිශබන මත්ද්රවය ශවළඳාශම්වත්, ශලෝකශේ තිශබන 

කුඩු ශවළඳාශම්වත්, ශලෝකශේ තිශබන ශල කුම ශවළඳාම වන අවි 

යයු  ශවළඳාශම්වත් ිය  ක් යශ ෝජන  කරලා ිය  ක්  ලාභ 

ශහ  න ශක ම්පැනි නැහැ.  මහ බැංකුව ශහ  ලා බලන්න 

ශලෝකශේ ශක තැනද ිය  ක් යශ ෝජන  කරලා,  ිය  ට 56 

ියට 60 දක්වා ශප ීස අ  කරන ක්ෂුද්ර මූලය ය තන තිශබන්ශන් 
කි ලා. ඒ වාශේ ක්ෂුද්ර මූලය ය තන ශලෝකශේ ශක ශහේද 

තිශබන්ශන්? ඒවා තිශබන්ශන් ලංකාශේ. ඒවා තිශබන්ශන් 

එංගලන්තශේ ශන ශවයි. ඒවා තිශබන්ශන් ඉතිශ ෝපි ාශේ 

ශන ශවයි. ඒවා තිශබන්ශන් ලතින් තශමරිකාශේ ශන ශවයි. ඒවා 

තිශබන්ශන් අප්රිකාශේ ශන ශවයි. ඒවා තිශබන්ශන් යිය ාශේ 

ශවනත් රටවල්වල ශන ශවයි. ඒවා තිශබන්ශන් ලංකාශේ. ඒ නිසා 

අගමැතිුරමා තුරු  ශම් යණ්ඩුශේ වගර්ම තමයි ශම්වා ගැන 
ශස  ා බැීසම.  හැත්තෑ හශතන් පසශ්සේ තමුන්නාන්ශසේලා පටවපු 

ශම් යර්ථික ක්රම  තුරශළේ,  නව ලිබරල්වාදී යර්ථික ක්රමශේ 

ජුවනේසාජනක නිුවත තමයි ශම් ශපන්වන්ශන්. ඒ නිුවතින් 

බැටකන ශම් රශග ජනතාව ශබ්රා ගන්න දැන්වත් ඉදිරිපත් ශවන්න 

කි ලා අපි ඉල්ලනවා. මම ඉසශ්සල්ලා කිේවා වාශේ ඕනෑම 

ය තන ක්, ඕනෑම වයාපාර ක්  ිය  ක් යශ ෝජන  කරලා 

ිය  ට 56ක් ලාභ ලබන්න පුු වන්කමක් නැහැ.  රන්ජන් 
රාමනා ක තමතිුරමනි, එශහම පුු වන්  මත්ද්රවය ශවළඳාමට, 

අවියයු  ශවළඳාමට පමණයි. ඒ නිසා මහ බැංකුවට වගර්මක් 

තිශබනවා මත්ද්රවය ශවළඳාමටත් වඩා, යයු  ශවළඳාමටත් වඩා 

ශම් කරන ශලෝකශේ ුරේපහිම ශවළඳාමට එශරහිව  මැදිහත් 

ශවන්න. අශේ රශග ඈත ශම ණරාගල, ඈත ශවල්ලස්ශසේ, ඈත 

හම්බන්ශත ට දිස්ත්රික්කශේ, අම්පාශර්, ත්රිකුණාමලශේ, වුණනි ාශේ 
ගම්දනේවල ඉන්න කැත්ත උදැල්ල අරශගන ශහේන, කුඹුර සරි 

කරන අහිංසක ශග වීන්ශේ සල්ලි ටික තමයි   රීරිමාං  විධි ට ශම් 

උරා බීලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශම් වහල් ශවළඳාම නවත්වන්න 

කි ලා අපි ඉල්ලනවා. ශම්වා වැඩ කරන මිනිු න්ශේ සල්ලි. ශම් 

මූලය ය තනවලට ශම් සල්ලි ටික එකුර කරලා ශදන්න ු දු පටි 

දාශගන ඒ ය තනවල ශසේවක න් පැ  86ක්වත් වැඩ කරන්න 

ඕනෑ. ඒ වාශේ වහල් ශසේව ක් කරලා තමයි ඔුණන් ශම් 
ය තනවලට සල්ලි ශහ  ලා ශගනැත් ශදන්ශන්. ශම්   ය තන  

ණ  ශගවන්ශන් ශක ශහ මද?  සාමානයශ න් වැඩ කරන මිනිු න් 

ගැන අපි අහලා තිශබනවා. වහලා සහ වහල් හිමි ා ගැන අපි 

අහලා තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි.  

 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු මන්ත්රීුරමා, ඔබුරමාට ලැබී තති කාල  අවසානයි. 

ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උායශ්ා්දත ගුණව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, මට තව විනාඩි ක් ශදන්න.  

මහ බැංකුශේ මහත්වුනි, විද්වත් මහත්වුනි, මහා වි ත් 
යර්ථික විශ ේෂඥ මහත්වු මහ බැංකුශේ තති. ශම් රශග මුදල් 

අමාතයාං ශේ තති. ඒ අ ටයි අපි ශම් කි න්ශන්.වහලා  වහල් 
හිමි ාට ශගවීම කරන්ශන් ශක ශහ මද? වහලා  ශමශහ  
කරන්ශන්  ශ්රමශ න්. වහල් හිමි ා ඒ  ශ්රම  ශක ල්ල කනවා.  

නමුත් ශම්ක තුරශළේ ශම කද ශවන්ශන්? එක මිනිශහක් ශවනුවට 
මුු  පුණලම තම  ජීවිතශේ තිශබන ිය ුම ශද්වල්, මුු  ඥාති 
සංහාර ම හැය ගෑශවනකම් කැප ශවලා කළත් ශම් මූලය 
අර්බුදශ න්  ශග ඩ එන්න බැහැ.  වහල් හිමි ා වහලාශගන් ශහ රා 

කෑවාට වඩා, වහල් හිමි ා වහලාශගන් සූරාකෑවාටත් වඩා 
සූරාකෑමක් ශම් ක්ෂුද්ර මූලය ය තන විියන් අශේ ගම් දනේවල 
කරනවා. ඒ නිසායි ශම්ක ශක ල්ල ක් කි ලා කි න්ශන්.           

ඒ නිසා වහාම ශම් ්රි ාවලි  පිළිබඳ ශස  ා බලලා,                 
ශම් තැන්පත්කුවන්ශේ ශප ීස ශගවීම ශවනුශවන්, ශම් 
තැන්පත්කුවන්ශේ මුදල් ශගවීම ශවනුශවන් මැදිහත් ශවන්න.  

අපි දන්නවා, ඊ. ඒ. පී. එදිරිියංහ මහත්ත ාශේ ඊඒපී සමාගම් 
ජාලශේ සව්ර්ණවාහිනි  ගැන.  සව්ර්ණවාහිනී මා ය ය තන  
මිලදී ගත්ත ලයිකා ශම බයිල් ය තන ට ස්වර්ණවාහිනී මා ය 

ජාලශ න් රශග නීති  අනුව ශදන්න පුු වන් ිය  ට 40ක් 
පමණයි. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, ශම් ශවනශක ට 
මුදල් හා ජනමා ය අමාතයාං ශේ ඉහළ පුටුවල ඉන්න සමහර 
නිල ාරින්ට මිලි න 200ක මුදලක් ලබාදීලා ඉතිරි ිය  ට 60ත් 

ලයිකා ශම බයිල් ය තන ට පවරන්න කටයුුර කරනවා  කි ලා 
අපට යරංචියි.  එශහම නම් ඒ කටයුුර කරන්න  න්ශන්,  අ ථා 
ශලස ශහ  ාගත් වත්කම් ශහෝ අ  කරශගන, එශහම නැත්නම් 

රජ ට පවරාශගන ශහෝ ශම් අසරණ දුේපත් මිනිු න්ශේ මුදල් ටික 
නැවත ශගවන්න කටයුුර කරන්න කි ලා ශම් යණ්ඩුවට 
අව ාරණ  කරමින් ඔබුරමි  මට ලබා දුන් කාල  පිළිබඳවත් 

ස්ුරතිවන්ත ශවමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.   

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළෙට, ගු ලර් ජ වර් න මන්ත්රීුරමා, ඔබුරමාට විනාඩි 

 ක කාල ක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 4.55] 
 

ගු ලකී ජයවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, ඉතා වැදගත් කාශලෝචිත 

ශ ෝජනාවක් සම්බන් ශ න් ශම් උත්තරීතර සභාශේ සාකච්ඡා 
වන ශවලාශේ අදහස් පළ කරන්නට අවසථ්ාවක් ලබා දීම 
සම්බන් ශ න් මම ඔබුරමි ට ස්ුරති  පළ කරනවා. සභාව කල් 

තබන අවසථ්ාශේ ශ ෝජනාවක් සඳහා  සාමානයශ න් ලබා ශදන 
කාල  පැ කට සීමා ුණණත්, ශම් කාරණශේ වැදගත් භාව  සලකා 
රජ  ශම් සාකච්ඡාව සඳහා පැ  පහමාරක කාල ක් ශවන් කරලා 
ශමවන් ප්ර ්න විසඳන්නට  ම් ්රි ාමාර්ග ක් ගැනීම ගැන ශම් 

අවස්ථාශේදී මාශේ ප්රසාද  පළ කරනවා.  

ශම් ශ ෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා තිශබන්ශන්, "මෑත කාීසනව 

රශග යර්ථිකශේ දැඩි අර්බුදකාරී තත්ත්ව ක් තති ශවමින් පවතින 

අතර මූලය ක්ශෂේත්ර ට සම්බන්  ය තන ගණනාවක කඩා වැටීම 

මන්න්ද ශමම තත්ත්ව  නිරූපණ  ශවමින් තිශබ්" කි ලායි. 
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[ගු යර්. එම්. පද්ම උද  ාන්ත වනණශසේකර මහතා] 
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නමුත් ශම්ක අුමත් ශද ක් ශන ශවයි, ශමවන් ය තන කඩා වැටීම 

දීර්  කාල ක ියට පවතින බව අපි කුණුත් දන්නවා. ශමවැනි 

ය තන යරම්භ ශවලා වසර 40ක පමණ කාල  ුරළ ශමවන් 

අවස්ථා ගණනාවක් ශම් රශග තති ශවලා තිශබනවා  කි න එක 

අපි කල්පනා කරන්නට ඕනෑ. යර්ථික අශහේනි  පිළිබඳව කථා 
කරනශක ට,  යණ්ඩුවට  ඒ පිළිබඳව ශචාෝදනා කරන්නට විුද්  

පක්ෂ ට අවසථ්ාවක් නැහැ කි න එකයි මම දකින්ශන්. 

යර්ථිකශේ නි ම කඩා වැටීම ියදු ුණශණ් එුරමන්ලාශේ කාලශේයි. 

2085 ජනවාරි වන විට ශම් රශග තිබුණු යර්ථික තත්ත්ව ත්, අද 

රශග තිශබන යර්ථික තත්ත්ව ත් ගැන බලන විට අද වන විට  ම් 

සැනසීමක් තිශබනවා කි න එක අප පිළිගත යුුර ශවනවා. ඒ 

ශකශසේ ශවතත් රශග ශමවන් අවස්ථා නැති කිරීම රජ ක 
වගර්මක් හැටි ට මම දකිනවා. ඒ සම්බන් ශ න් ්රි ාත්මක 

කරන්නට බලාශප ශර ත්ුර වන වැඩ පිළිශවළ ගැන අශේ ගු 

මුදල් තමතිුරමා කුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාශේම අශේ ගු මුදල් 

රාජය තමතිුරමාත් ශම් පිළිබඳව මැදිහත් ශවලා, ශමවන් 

තත්ත්ව න් අඩු කරන්නට, මර්දන  කරන්නට කටයුුර සලස්වයි 

කි ලා අපි වි ව්ාස කරනවා. අශේ ශම් සාකච්ඡාව ුරළ ඉදිරිපත් 
ුණණු කුණු කාරණා අනුව ඉදිරිශේදී ශමවන් ියදුවීම් සීමා 

කරන්නට, නැති කරන්නට අවසථ්ාව සැලශසයි කි ලා අපි වි ්වාස 

කරනවා.  

මූලය කටයුුර පිළිබඳව කථා කරන ශම් අවස්ථාශේ සඳහන් 

කළ යුුර තවත් කාරණ ක් තිශබනවා. අද වන විට පර්ශපචුවල් 

ශෙෂරීස් සමාගශමන් පාර්ලිශම්න්ුර මන්ත්රීවුන් ගණනාවකට 

අල්ලස් දුන් බවත්, ඒ ියද්ධි ට පාර්ලිශම්න්ුර මන්ත්රීවුන් 

ගණනාවක් සම්බන්  බවත් කි මින් මා ය ුරළ වි ාල 

යන්ශදෝලනාත්මක ප්රචාාර ක් ශගන  නවා. 88  ශදශනකු 

පිළිබඳව ගු මන්ත්රීවර කු දැක්ූ අදහසට අද මා ය ුරළින් වි ාල 

ප්රචාාර ක් ලබා ශදනවා. නිවැරදි මන්ත්රීවුන්  ශදශදශනකු 

හැශරන්නට  අශනකුත් ිය ුමම මන්ත්රීවුන් අල්ලස ් ලබා ගත්ත 

බව තමයි සඳහන් ශවන්ශන්. නමුත්, 89   ශද් පාලන ට පිවිු ණු 

මා පළාත් සභාවත්, ඒ වාශේම පාර්ලිශම්න්ුරවත් නිශ ෝජන  

කරමින් පැමිණි අුණුදු 30ක ශද් පාලන ගමන ුරළ ශමවන් 

ශද කට ශ  මු ශවලාවත්, අල්ලස් ලබාශගනවත් නැහැයි කි න 

එක  මතක් කරන්නට ඕනෑ. එම නිසා පර්ශපචුවල් ශෙෂරීස ්

සමාගශම් හිමිකු තශලෝිය ස් මහතාශගන් කිියදු මුදලක් ශහෝ 

උපකාර ක් ලබාශගන ශන මැති බව මම ශම් අවස්ථාශේ දී සඳහන් 

කරනවා. විශ ේෂශ න්ම මා ය ුරළින් ශකශරන ප්රචාාර  නිසායි 

මම ශම් කාරණ  ගැන සඳහන් කශළේ. ඒ වාශේම අපි යත්ම 

අභිමාන ක් තතිව ජීවත් ශවනවා. රජශ න් කි ලා කිියම ශද ක් 

ලබා ශන ශගන, අල්ලස ් ශන ශගන ශද් පාලන ගමනක 

නි ැශලනවා කි න එක මම සන්ශතෝෂශ න් ශම් අවස්ථාශේ දී 

ියහිපත් කරනවා.  

මූලය ය තන කඩා වැඩීම ගැන කථා කරනවා නම්,  ශම්කට 

ප්ර ාන ශහේුරව කළමනාකරණශේ අඩු පාඩු බවයි අපි දකින්ශන්. ඒ 

වාශේම ජනතාවශේ අසීමිත ය ාවන් නිසා ශම්වාට ශග දුු ශවන 

බව අපි වි ව්ාස කරනවා. රජශේ බැංකු තිබි දී, වි ව්ාස කරන්නට 

පුු වන් ය තන තිබි දී, එවන් ය තනවල මුදල් තැන්පත් 

ශන කර වැඩි ශප ලි ක් ලබා ගැනීශම් අරමුණින් ජනතාව ශම් 

ය තනවලට ශ  මු වීම ුරළින් අන්තිමට අමාුශේ වැශටන 

යකාර  අපි දකිනවා. ජනතාව එවැනි ය තනවල මුදල් තැන්පත් 

කිරීමට ශ  මු වීම ුරළින් ඉතාමත් අසරණ තත්ත්ව ට පත් ශවලා 

ඉන්නවා, මා ය ුරළින් අපි දැක්කා.   නමුත් ශම් මූලය ය තන 

කඩා වැටීම ුරළ ජනතාවට ියදු ුණ ණු අලාභ න්, පාඩුවන් මෙ 

හරවන්නට රජ  ්රි ාත්මක වි  යුුරයි කි න එකත් අපි මතක් 

කරන්නට ඕනෑ. 

අනවසර මුදල් වයාපාර, වංචානික තහනම් මූලය ශ ෝජනා ක්රම 

ශමන්ම මූලය සමාගම් කඩා වැටීම ුරළින්ද ඒ තැන්පත්කුවන් අද 

වන විට දැඩි ශසේ අසරණ තත්ත්ව ට පත් ශවලා තිශබනවා කි න 

එක අපි දකිනවා. ශ්රී ලංකාව ුරළ මුදල් තැන්පත්කර ගැනීමට හා 

මුදල් වයාපාර පවත්වාශගන  ාමට 2088 මුදල් වයාපාර පනත 
බලපෑවත්, ඊට පරිබාහිරව මහජනතාවශේ මුදල් තැන්පුර භාර 

ගැනීම ියදුවන බවත් ශපශනන්නට තිශබනවා. විශ ේෂශ න්ම 

සක්විති රණියංහ මහතා කරපු එම වයාපාර  ුරළ ුණණත් වි ාල 

පිරිසක් කරදර ට පත් ුණණා. විශ ේෂශ න්ම මහනුවර ප්රශද් ශේ 

ශම්ක මුලින්ම පටන් ගත්ශත් 8990 ගණන්වල, මහනුවර මහින්ද 

ශමෝටර්ස් කි න ය තන . ඒ ය තන  මන්න් ිය  ට 25ක, 

ිය  ට 30ක ශප ලි ක් ලබා ශදමින්  මිනිු න්ශගන් මුදල් 
ලබාශගන තැන්පත් කර ගත්තා. නමුත් අන්තිමට ඒ ශප ීස 

මුදලාලිත් නැති ශවලා  න තත්ත්ව ට ඒ වයාපාර  ක ඩා වැටිලා 

වි ාල පිරිසක් අසරණ තත්ත්ව ට පත් ුණණා. ශමවන් අවසථ්ා මෙ 

හරවන එක රජශේ වග ර්මක්. විශ ේෂශ න්ම ශ්රී ලංකා මහ 

බැංකුශේ අවසර  ලබා තිශබන -ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශේ ලි ා 

පදිංචි- මූලය සමාගම් කඩා වැටීම පිළිබඳව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 
වග කිව යුුරයි කි න එක අපි පිළිගත යුුර ශවනවා. ඒ අ ට 

ශමවන් නිර්ණා ක න් මත ්රි ා කිරීමට  කටයුුර සැලැසව්ීම 

ඉතාම වැදගත් කි න එකත්, එවන් අඩු පාඩු තති කරන්නට 

කටයුුර කිරීම පිළිබඳව ඒ අ  එම වැරැදිවලට වග කිව යුුරයි 

කි න එකත් අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

මුදල් වයාපාර පනශත් ලි ාපදිංචි මූලය සමාගම්වලට අමතරව 
විවි  වයාපාර නාම ඔසශ්සේ තැන්පුර ලබා ශගන ජනතාව ශන මෙ 
 වා තති ය තන තිශබනවා. එම ය තන පිළිබඳවත් විශ ේෂ 

අව ාන ක් ශ  මු කරලා,  වැරැදිකුවන්ට දඬුවම් දීලා එවන් 
අවස්ථා සමාජශ න් ුරරන් කිරීමට, ශම් සමාජශේ පවතින 
වයසන  නැති කරන්නට කටයුුර සැලසීම වැදගත් කි න එකත් 

සඳහන් කළ යුුර ශවනවා. ඒ වාශේම තමන්ශේ මුදල් යශ ෝජන  
කරන ය තන සෑම විටම නීතයනුූලල දැයි ශස  ා ගැනීම 
මහජනතාවට ඉතාම අසීු කුණක් ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම  

තමන්ශේ මුදලක් තැන්පත් කරනවා නම් ඒ ය තන  ශක යි 
යකාරශේ ය තන ක්ද, ඒ ශකශර් වි ව්ාස ක් තබාශගන 
කටයුුර කරන්න පුු වන්ද කි ා ශස  ා  බලන එක ජනතාවශේත් 
වග ර්මක් වි  යුුරයි.  එශසේ කටයුුර කිරීම ුරළින්  ඒ අ ට ශම් 

වාශේ පාඩු ලැබීම් මෙ හරවා ගන්න අවස්ථාවක් ලැශබනවා කි න 
එකත් මා මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

ශබ ශහ ම ක් තැන්පත්කුවන් වි ව්ාස කරනවා, යශ ෝජන 

සහතික  දුන් පු  ඒ කටයුුර නීතයනුූලලයි කි ලා. නමුත් ඒ 
යශ ෝජන සහතික  නීතයනුූලල නැහැ. මුදල් ලබා ගැනීම 
පමණයි එවන් අවසථ්ාවලදී කරන්න තිශබන්ශන්. නමුත් 

යශ ෝජක න් ගාව තමයි ිය ුමම බලතල තිශබන්ශන්. ඒක නිසා 
ඒ මුදල්වලට ු රක්ෂිතතාව නැති තත්ත්ව ට පත් ශවලා 
තිශබනවා. පු  ින  කාලශේ අපි දැක්කා, ශගෝල්ඩන් ර් සමාගශම් 

කඩා වැටීම ුරළ තැන්පත්කුවන් 88ශදශනක් ජීවිතක්ෂ ට පත් 
ුණණා. ලලිත් ශක තලාවල මැතිුරමා එදා එම වයාපාර  සාර්ථකව 
කරශගන ින ා. එුරමාශේ බංශක ශල ත්භාව  ුරළ එවකට පැවති 

රජශේ  සමහර ශද් පාලනඥ  න් එම ශද්පළ ලබා ගන්නට 
කටයුුර කිරීම ුරළ එුරමාත් නැති ුණණා, එුරමාශේ  
තැන්පත්කුවනුත් ඉතාම අසරණ තත්ත්ව ට පත් ුණණා කි න 
එක අපි දකිනවා. ඒ යකාර ට විශ ේෂශ න්ම මෑතකදී - 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබුරමාට තව විනාඩි ක කාල ක් තිශබනවා. 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ගු ලකී ජයවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ඒ වාශේම මෑතකදී ස්ටෑන්ඩඩ් ශක්රඩිග ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්, ියටි 
ෆිනෑන්ස් ශකෝපශර්ෂන් ලිමිටඩ්, සීඅයිඑෆ්එල් ය තන  සහ 
එන්ෙස්ග ශසකියුරිටි ය තන  තැන්පත්කුවන්ට මුදල් යපු  

ශගවීමට අශප ශහ සත් ශවලා තිශබනවා. ඒක නිසා ඒ අ ශේ 
ිය ුම ශද්පළ විකුණා ශහෝ මුදල් ලබා දීමට අව ය කටයුුර සැලසීම 
වැදගත් කි න එක මම මතක් කරනවා. දැන් නවතම කඩා වැටීමට 

ලක් වී තති මූලය ය තන  වන්ශන් එදිරිියංහ සමූහ වයාපාර ට 
අනුබද්  ඊටීඅයි ෆිනෑන්ස් ය තන යි.  දිනපතා තැන්පත්කුවන් 
වි ාල පිරිසක් තමන්ශේ තැන්පුර යපු  ලබා ගැනීම සඳහා එම 
ය තන ට පැමිශණන යකාර  අපට ශපශනන්න තිශබනවා.  

නමුත් ඒ අ ට පිළිුරරක් නැතිව ඒ අ  ඉතා අසරණ තත්ත්ව ට 
පත් ශවලා තිශබනවා කි න එක අපි දකිනවා. වසර ගණනාවක් 
තිස්ශසේ ඔුණන් උප ා ගත්  න  ශම් වන විට ඔුණන්ට  ළි ලබා 

ගැනීශම් දුෂක්රතාවන් මුර වී තිශබනවා. තැන්පත්කුවන් 
25,000කට යසන්න සංඛයාවක් ශම් ගැටුමවට මුහුණ දී තිශබනවා. 
ඒක නිසා එම තැන්පත්කුවන් 25,000කශේ  ගැටුම විසඳන්න 

ශක යි යකාරශ න් හරි කටයුුර සැලසීම වැදගත් කි න එකත් 
මතක් කරන්නට ඕනෑ.  විශ ේෂශ න් ශම් අවස්ථාව මෙ හරවන්නට 
කටයුුර කර, ශම් අඩු පාඩු සකස් කර, ශම් රශග  හ පාලන  තති 

කිරීම;  හපත් අන්දමින් පවත්වාශගන  ෑම,  වග ර්ම් දරන 
ිය ුමශදනාශේම වග ර්මක් ශක ට සලකා ඒ කටයුුර ්රි ාත්මක 
කරන්න  කි ා ඉල්ලා ියටිනවා.  ශම් අසරණභාව ට පත් ුණණු  
ජනතාවට ඉතා ඉක්මනින්ම ඒ අ ශේ ු වශසත උදා කරගන්නට 

කටයුුර සලසවන්න  කි ා ඉල්ලමින් මශේ වචාන සව්ල්ප  
අවසන් කරනවා. ස්ුරතියි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබ ශහ ම සු්රතියි, ගු මන්ත්රීුරමනි.  

The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 
You have 15 minutes.  

 

[பி.ப. 5.05] 
 

ගු ඩේල ප් වද්වාන්දාා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகளரவ சமபக்குத் தமலமைதொங்குகின்ற உறுப்பினர் 

அவர்கமள, நன்றி. இந்த நொட்டில் குறிப்பிட்ட ததொமகயிலொன 

ைக்கள் முகங்தகொடுத்துள்ள, அமதமநரம் வடக்கு, கிழக்கு 

ைொகொைங்களில் தபரும்பொலொன ைக்கள் குறிப்பொக, 

குடும்பங்களுக்குத் தமலமைதொங்குகின்ற தபண்கள் உள்ளிட்ட 

தபொருளொதொர வலிமை குன்றியவர்கள் ைிக அதிகளவிலொன 

பொதிப்புகமளத் தினமும் எதிர்மநொக்குகின்ற ஒரு முக்கிய 

பிரச்சிமன ததொடர்பில் இந்தச் சமபயிமல விவொதம் ஒன்றிமன 

நடத்துவதற்கு வழிவமககமள ஏற்படுத்தியுள்ள ைக்கள் 

விடுதமல முன்னைிக்கு எனது நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக்தகொள்ளும் அமதமவமள, இந்த விடயம் 

ததொடர்பில் எனது கருத்துக்கமளயும் முன்மவப்பதற்கு வொய்ப்பு 

வழங்கியமை குறித்து உங்களுக்கும் எனது நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக் தகொள்கின்மறன். 

யுத்தத்திற்குப் பின்னரொன வடக்கு, கிழக்கு ைொகொைங்களில் 

பல்மவறு இழப்புகளுக்கு ைத்தியில் வொழ முற்பட்டு வருகின்ற, 

தபொருளொதொர வலுவில்லொத ைக்கமள இலக்கொகக் தகொண்டு 

இன்று அப்பகுதிகளில் 30க்கும் மைற்பட்ட நுண்கடன் 

நிறுவனங்கள் தசயற்பட்டு வருவதொகவும், தபொருளொதொரத்தின் 

ைிக அதிக மதமவகமளக் தகொண்ட எைது ைக்களுக்கு ைிகவும் 

இலகுவொக வழங்கப்படுகின்ற மைற்படி நிறுவனங்களின் 

மூலைொன கடன்கள், 12 முதல் 25 வீதம் வமரயிலொன 

வட்டிகளுடன் ைிகவும் வன்மையொன முமறகளில் 

அறவிடப்படுவதொகவும் எைது ைக்கள் ததொடர்ந்து முமறயிட்டு 

வருகின்றனர். ைக்களுக்கு வழங்குகின்ற நுண் கடன்களின் 

தவமைப் பைங்கமள அறவிடுவதற்கொன அதிகொொிகளுக்கு 

இந்த நிறுவனங்கள் சலுமகக் தகொடுப்பனவுகமள வழங்கி 

வருவதொலும், தவமைப் பைங்கமள அறவிடொத 

அதிகொொிகளுக்கு ைொத ஊதியங்கள்கூட வழங்கப்படுவதில்மல 

என்பதொலும், இந்த அதிகொொிகள் எைது ைக்கமளத் 

துன்புறுத்திமயனும் தவமைப் பைங்கமள அறவிடமவ 

முமனகின்றனர். இதற்கொக இரவு மவமளகளில் வீடுகளுக்குச் 

தசல்வது, பொலியல் அச்சுறுத்தல்கமள மைற்தகொள்வது, உயிர் 

அச்சுறுத்தல்கமள மைற்தகொள்வது, மைொசைொன வொர்த்மதப் 

பிரமயொகங்கமளப் பிரமயொகிப்பது மபொன்ற சம்பவங்கள் எைது 

பகுதிகளில் நொளொந்தம் நடந்மதறி வருகின்றன. அமதமநரம், 

மைற்படி தவமைப் பைங்கமள அறவிடுவதற்தகனச் சில 

நிறுவனங்கள் சண்டியர்கமளயும் பைியில் அைர்த்தியுள்ள 

நிமலமைகமளயும் கொைக்கூடியதொக இருப்பதொக எைது 

ைக்கள் ததொிவிக்கின்றனர்.  மைற்படி நுண் கடன் நிதி 

நிறுவனங்களின் தசயற்பொடுகள் கொரைைொக எைது பகுதிகளில் 

ைக்கள் தற்தகொமலக்குத் துைியும் நிமலமை நொளுக்கு நொள் 

அதிகொித்து வருவமதயும் இங்கு சுட்டிக்கொட்ட 

விரும்புகின்மறன். 

நிதி நிறுவனங்களின் தபயரொல் எைது ைக்கமளப் 

பொதிப்புக்களுக்கு உட்படுத்தி, அம்ைக்கமளத் தற்தகொமலக்குத் 

தள்ளுகின்ற நிமலமைமய எைது பகுதியில் 80 களின் 

முற்பகுதியில் கொைக்கூடியதொக இருந்தது. "சப்றொ யுனிக்மகொ 

பினொன்ஸ் லிைிட்தடட்" என்ற தனியொர் நிதி நிறுவனமை 

அன்று எைது ைக்களின் பொொியளவிலொன நிதிமய மைொசடி 

தசய்திருந்தது. அந்த வமகயில், எைது நொட்டு ைக்கமள மைொசடி 

தசய்கின்ற வழிமுமறமய நிதி நிறுவனங்களுக்கு 

எடுத்துக்கொட்டிய முன்மனொடியொகமவ இந்த சப்றொ நிதி 

நிறுவனம் எைது வரலொற்றில் பதியப்பட்டிருப்பமத நொன் இங்கு 

மவதமனயுடன் எடுத்துக்கூற விரும்புகின்மறன். "54,018 ரூபொ 

முதலீடு தசய்தொல் முதிர்ச்சியில் 1 இலட்சம் ரூபொ கிமடக்கும்" 

எனக் கூறியும், மைலும் பல்மவறு கவர்ச்சிகரைொன 

விளம்பரங்கமள மைற்தகொண்டும், 207 ஆம் இலக்கம், ைின்சொர 

நிமலய வீதி, யொழ்ப்பொைம், 61ம் இலக்கம், நியூ புல்லர்ஸ் 

வீதி, தகொழும்பு 04 எனும் முகவொிகமளக் தகொண்டு 

ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்த இந்த "சப்றொ நிதி நிறுவனம்", எைது 

ைக்கள் கஷ்டப்பட்டு உமழத்த பைத்மதயும், தங்களது தபண் 

பிள்மளகளின் திருைைத்திற்தகன சிறுகச் சிறுக தபற்மறொர்கள் 

மசைித்திருந்த பைத்மதயும், ஓய்வூதியக்கொரர்கள் தங்களது 

எதிர்கொலம் கருதி மசைித்திருந்த பைத்மதயும் அன்மற 

ஏப்பைிட்டு, இத்தமகய மைொசடிகளுக்கு வடக்கில் பிள்மளயொர் 

சுழி மபொட்டிருந்தது.  

இந்த நிதி நிறுவனைொனது, தகொழும்மப தமலமையகைொகக் 

தகொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்த நிமலயில், இதனது முகவர் 

நிமலயைொனது யொழ்ப்பொைத்தில் "சப்றொ உைொ எக்ஸ்மபொர்ட் 

லிைிட்தடட்" என்மற ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தமபொதிலும், 

மைற்படி நிதி நிறுவனம் குறித்த விளம்பரங்கள் "சப்றொ 

யுனிக்மகொ பினொன்ஸ் லிைிட்தடட்" என்மற 

மைற்தகொள்ளப்பட்டிருந்தது. மைற்படி நிதி நிறுவனத்தொல் 

யொழில் எைது ைக்களிடைிருந்து மகொடிக்கைக்கொன பைம் 

மசகொிக்கப்பட்டு, பின்னர் அந்த பைம், இந்த நிதி 

நிறுவனத்தின்மூலைொக ஆரம்பிக்கப்பட்டு, இன்றும் யொழில் 

தசயற்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்ற ஓர் ஊடக நிறுவனத்திற்கு 
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ைொற்றப்பட்டு அபகொிப்பு தசய்யப்பட்டததன்மற ததொிய 

வருகின்றது. 

அக்கொலகட்டத்தில் எைது ைக்கமள ஆமச கொட்டி 

சுருட்டப்பட்ட கிட்டத்தட்ட சுைொர் 60 மகொடி ரூபொவுடன் 

1993ஆம் ஆண்டில் இந்த நிதி நிறுவனம் இழுத்து 

மூடப்பட்டமபொது, யொழ்ப்பொைத்தில் அரச நிர்வொகம் தசயலில் 

இருக்கவில்மல. இந்நிறுவனம் மூடப்பட்டு, அதன்  நிர்வொக 

இயக்குநர் இந்தியொவுக்கும் தப்பிமயொடிவிட்டொர். மைற்படி, 

மைொசடிக்கு எதிரொகச் சட்ட நடவடிக்மககளுக்கொன சில 

முயற்சிகள் மைற்தகொள்ளப்பட்டிருந்தும், குற்றவொளிகள் 

இதுவமரயில் தண்டமனக்கு உட்படுத்தப்படொத நிமலயில், 

இதமன இன்றும் தைக்குச் சொதைொகப் பயன்படுத்திக் 

தகொள்கின்ற சில நிதி நிறுவனங்கள் இன்றும் எைது ைக்கமள 

ஏைொற்றுகின்ற நிமலமைகமள ததொடர்கின்றன. 

இந்த சப்றொ நிறுவனம் அன்று எைது ைக்களிமடமய 

மைற்தகொண்டிருந்த நிதி மைொசடி கொரைைொக பலர் தற்தகொமல 

தசய்து தகொண்டனர். இவர்களில் மகொண்டொவில் கிழக்கு 

பகுதிமயச் மசர்ந்த துமரரட்ைம் என்பவரது 

தற்தகொமலயொனது அக்கொலத்தில் ைிகுந்த பரபரப்மப 

எற்படுத்தியிருந்தது. மைலும், பலர் ைனமநொயொளிகளொக 

ஆக்கப்பட்டிருந்தனர். எனமவ, மைொசடி நிதி நிறுவனங்கள் 

ததொடர்பில் அவதொனத்மதச் தசலுத்துகின்றமபொது, இந்த 

'சப்றொ யுனிக்மகொ பினொன்ஸ் லிைிட்தடட்’ நிதி நிறுவனம் 

ததொடர்பிலும் ஆரொய்ந்து, உொிய சட்ட நடவடிக்மகயிமன 

எடுக்கும்படியும் மகட்டுக் தகொள்வதுடன், தற்மபொது எைது 

பகுதிகளில் மைற்தகொள்ளப்பட்டு வருகின்ற நிதி நிறுவங்களின் 

மைொசடிகமளத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கு, மைற்படி சப்றொ நிதி 

நிறுவனத்தின் உொிமையொளர்கமளச் சட்டத்தின் முன் 

நிறுத்துவதொனது இன்றியமையொதது என்பமதயும் இங்கு 

வலியுறுத்த விரும்புகின்மறன். குறிப்பொக, மைற்படி நிதி 

நிறுவனம் ததொடர்பில் தனியொனததொரு விசொரமைக் குழு 

அமைத்து, விசொரமைகமள மைற்தகொண்டொல் சப்றொ நிதி 

நிறுவனத்திற்கும், மைற்படி ஊடக நிறுவனத்திற்குமுள்ள 

ததொடர்புகள், பங்குகள் மபொன்ற விடயங்கமள 

தவளிக்தகொண்டு வரமுடியும் என்பமத இங்கு சுட்டிக்கொட்ட 

விரும்புகின்மறன். 

'ைலர்ந்தது தைிழர் ஆட்சி' என்று கூறிக் தகொண்டு வந்த 

வடக்கு ைொகொை சமபயின் மூலமும் எவ்விதைொன ைக்கள் 

நலன்சொர் திட்டங்களும் இல்லொத நிமலயில், எைது ைக்கள் 

இத்தமகய நுண்கடன் நிதி நிறுவனங்களின் சூழ்ச்சிகளில் 

சிக்குண்டு பல்மவறு பொதிப்புகளுக்கு உள்ளொகி வருகின்ற 

நிமல ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இமத மபொன்றததொரு 

நிமலமையிமனத்தொன் அன்று 'தைிழனின் வங்கி' என்று கூறிக் 

தகொண்டு வந்திருந்த சப்றொ நிதி நிறுவனமும் எைது ைக்கமளப் 

பல்மவறு பொதிப்புகளுக்கு உட்படுத்தியிருந்தது. 

வடக்கு, கிழக்கு ைக்களுக்கொன தபொருளொதொர உளவியல் 

யுத்தைொக மைற்தகொள்ளப்பட்டு வருகின்ற இந்த நுண் கடன் நிதி 

நிறுவனங்களின் நடவடிக்மககள் கொரைைொக, வடக்கு, கிழக்கு 

ைொகொைங்களில் நொளொளொந்தம் தற்தகொமலக்கு 

முயற்சிப்மபொொின் எண்ைிக்மக அதிகொித்து வருகின்றது. 

இத்தமகய முயற்சிகளில் ஈடுபடுகின்ற பலர் சிகிச்மச 

பலனின்றி உயிொிழந்தும் வருகின்றனர். இத்தமகய நுண் கடன் 

நிதி நிறுவனங்கள் ததொடர்பில் அரச தரப்பினருக்கு பல்மவறு 

முமறப்பொடுகள் முன்மவக்கப்பட்டுள்ள நிமலயிலும், அரசு 

இது ததொடர்பில் உொிய நடவடிக்மககமள இதுவமரயில் 

எடுத்துள்ளதொகத் ததொியவரவில்மல. ஏற்தகனமவ, எைது 

ைக்களின் பைத்மத மைொசடி தசய்துள்ள சப்றொ நிதி 

நிறுவனத்தின் மைொசடிக்கொரர்கள் இத்தமகய நிதி 

நிறுவனங்களின் பின்னைியில் அல்லது வழிகொட்டிகளொக 

தற்மபொதும் இருக்கின்றொர்களொ? என்பது ததொியொது. 

சிலமவமள அப்படி இருந்தொலும் ஆச்சொியப்படுவதற்கு 

ஒன்றுைில்மல என்மற கூறமவண்டும். 

இத்தமகய நிமலயில் இலங்மக ைத்திய வங்கியின் 

2017ஆம் ஆண்டுக்கொன அறிக்மகயின் இரண்டொவது 

பகுதியிமல, "வங்கிகளற்ற நிதி நிறுவனங்கள் மைற்பொர்மவ" 

எனும் தமலப்பின்கீழ் தைொத்தைொக 51 நிதி நிறுவனங்கள் 

தசயற்பொட்டில் இருப்பதொகவும், மைலும் 68 நிதி 

நிறுவனங்கமள ஆரம்பிப்பதற்கு அனுைதி வழங்கப் 

பட்டிருப்பதொகவும் ததொிய வருகின்றது. இவ்வொறொன 

அனுைதிகள் வழங்கப்படுகின்ற நிமலயில், நுண் கடன் 

பிொிவுகளின் கட்டமளக்கும் மைற்பொர்மவக்குைொன 

திமைக்களம் ஒன்றும் தசயற்பொட்டில் இருப்பதொகக் 

கூறப்படுகின்ற நிமலயில், மைற்படி நுண் கடன் நிதி 

நிறுவனங்களொல் எைது ைக்கள் தற்தகொமலக்குத் துைிகின்ற 

நிமலமைகள் ஏன் ஏற்படுகின்றன? என்ற மகள்விமய எைது 

ைக்கள் முன்பொக எழுந்துள்ளது.  

இன்று எைது ைக்கள் தபொருளொதொர வலிமை 

இழந்தவர்களொக இருக்கின்ற நிமலயில், அவர்களொல் 

ஈட்டப்படுகின்ற தசொற்பைொன நிதிகூட பினொன்ஸ், லீசிங், 

நுண்கடன் வட்டி, வீடமைப்புக் கடன் வட்டி மபொன்ற பல்மவறு 

பிொிவுகளொல் ததன் பகுதி மநொக்கிமய நகர்த்தப்பட்டு 

வருகின்றன. அது மபொதொமைக்குப் பிற ைொவட்டங்களிலிருந்து 

தசன்று வடக்கு, கிழக்கு ைொகொைங்களின் வளங்கள் 

சூமறயொடப்படுகின்ற நிமலமைகளும் இல்லொைல் இல்மல. 

பல்மவறு ததொழில்சொர் இமடயூறுகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன. 

எனமவ, வடக்கு, கிழக்கு ைொகொைங்களிமல எைது ைக்கமள 

வொட்டி வமதக்கின்ற மைற்படி நுண்கடன் நிதி நிறுவனங்கள் 

ததொடர்பில் இந்த அரசு வலுவுள்ள, உொிய நடவடிக்மககமள 

மைற்தகொள்ள மவண்டும் என நொன் வலியுறுத்த 

விரும்புகின்மறன். 

மைற்படி நுண்கடன் சுமைககளிலிருந்து எைது ைக்கள் 

விடுபடுவதற்கு அரச இலகு கடன் திட்டங்கமள 

அறிமுகப்படுத்துவது என்பது அதற்கு ஒருமபொதும் உொிய 

தீர்வொகொது. எைது ைக்கமளத் தற்மபொதுள்ள கடன் 

சுமைகளிலிருந்து ைீட்க என இன்னுதைொரு கடன் திட்டத்திமன 

அறிமுகம் தசய்வதொனது எைது ைக்கமள ைீண்டும் படுகுழியில் 

தள்ளிவிடும் தசயலொகும்.  எனமவ, முதலில் மைற்படி நுண் 

கடன் நிதி நிறுவனங்கள் குறித்து உடனடி ஆய்வுகமள 

மைற்தகொண்டு, நியொைற்ற வட்டி வீதங்கமள ஒதுக்கிடவும், 

முமறயற்ற வமகயிலொன கடன்கள் வழங்கப்பட்டிருப்பின் 

அவற்மற இரத்துச் தசய்திடவும், அவரவர் தபற்ற கடன்கமள 

அவரவர் வசதிக்மகற்ற தவமை முமறயில் திருப்பிச் 

தசலுத்துவதற்கு ஒரு கொல அவகொசமும் வழங்கிட முன்வர 

மவண்டும். மைற்படி கடன்களில் பல வலுக்கட்டொயைொக எைது 

ைக்கள் ைத்தியில் திைிக்கப்பட்டிருப்பதொல் இத்தமகய 

ஏற்பொடுகள் அவசியைொகும்.  

அமதமநரம், எைது பகுதிகள் கடந்த கொலங்களில் 

அமடந்துள்ள பொதிப்புகமளயும், எைது ைக்களின் தபொருளொதொர 

வீழ்ச்சி நிமலமைகமளயும் கருத்திற் தகொண்டு, அரசொங்கம் 

புனர்வொழ்வு அதிகொர சமபயின் ஊடொக மைற்படி கடன் 

ததொமகமய ைீளச் தசலுத்துவதற்கு ஒரு விமசட ஏற்பொட்டிமன 

மைற்தகொள்ள மவண்டும்.  அந்த வமகயில் எைது ைக்கள் ைீது 

வலியப் புகுத்தப்பட்டுள்ள மைற்படி கடன் சுமைகளிலிருந்து 

எைது ைக்கள் ைீளுகின்ற நிமலயில், எைது ைக்களது எதிர்கொல 
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வொழ்வு கருதிய வொழ்வொதொரங்கமள மைற்தகொள்வதற்கு அரசு 

குறிப்பிடுகின்ற ஓர் அரச இலகுக் கடன் முமறமைகமள 

வழங்குவது ஆமரொக்கியைொக அமையும் என்பமதத் 

ததொிவித்துக் தகொள்கின்மறன்.  அந்தவமகயில், இன்று 

நிதியமைச்சர் அவர்கள் ஒரு கருத்திமன முன்மவத் 

திருக்கின்றொர்.  அதொவது, 1,50,000 ரூபொய்க்கு உட்பட்ட 

நுண்நிதிக் கடன்கமளப் தபற்றுள்ள தபண்களின் கடன்களில் 

வட்டி வீதத்மத இல்லொததொழிப்பதற்கொன கருத்ததொன்மற 

முன்மவத்திருக்கின்றொர். அந்த வமகயில் நொங்கள் அதமன 

வரமவற்கின்மறொம்.  அதமன மைலும் வலுப்படுத்தக்கூடிய 

வமகயில் நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டுதைன தகௌரவ 

அமைச்சர் அவர்களிடம் மகட்பமதொடு, நொன் இன்று 

முன்மவத்திருக்கின்ற இந்தக் கருத்துக்கமளயும் அமைச்சர் 

அவர்கள்  கருத்திதலடுக்க மவண்டுதைன்று மகட்டு, 

சந்தர்ப்பத்திற்கு நன்றி கூறி, விமடதபறுகின்மறன்.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. Next, the Hon. Abdullah Mahrooff. You 

have seven minutes. 

 
[பி.ப. 5.17] 

 

ගු අබ්දුල්ලාහසප ෙහසපරූෆප ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அப்துல்லொ ைஹரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்று 

தகௌரவ பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் அநுர திஸொநொயக்க 

அவர்களொல் தகொண்டுவரப்பட்ட ஒத்திமவப்புமவமளப் 

பிமரரமையின்ைீது  மபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 

தந்தமைமயயிட்டுத் தங்களுக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்மறன். இன்று சம்பந்தப்பட்ட அரச அங்கீகொரம் 

தபற்ற நிதி நிறுவனங்கள் ஒழுங்கொக இயங்கொத நிமலயில் 

ைக்கள் பல்மவறு மசொதமனகளுக்கு உள்ளொகியுள்ளொர்கள்.  

வடக்கு, கிழக்கிமல 30 வருட கொல யுத்தத்திற்கு 

முகங்தகொடுத்து தைது தசொத்துக்கமளயும் ைற்றும் 

தபொருளொதொரத்மதயும் இழந்திருக்கின்ற ைக்கமளக் கவருகின்ற 

வமகயில் இந்த நுண்கடன் திட்டம் அமைந்திருக்கின்றது. 

அதொவது, நுண்கடன்  தகொடுக்கின்ற அரச அங்கீகொரம் தபற்ற, 

அங்கீகொரம் தபறொத பல மைொசடி நிறுவனங்கள் யுத்தத்தொல் 

பொதிக்கப்பட்டு முடங்கியுள்ள எைது பிரமதச ைக்கள் ைத்தியில் 

“உங்களுமடய பிள்மளகளின் உயர் கல்விக்கொக உதவி 

தசய்கின்மறொம்; 45 வயதுக்கு மைற்பட்டவர்களுக்கு  55 

வயதொகின்றமபொது  கவர்ச்சியொன ஓர் ஓய்வூதியத்மதத் தரப் 

மபொகிமறொம்” என்தறல்லொம் கூறி தங்களுமடய கடன் 

திட்டத்திற்குள் அவர்கமள உள்வொங்கிக் தகொள்கின்றன.  

ஆனொல், இன்று இவ்வொறொன நிதி நிறுவனங்களில் முதலீடு 

தசய்தவர்களுமடய நிதிமயப் தபறமுடியொத ஒரு சூழல் 

உருவொகியுள்ளது. அஜித் நிவொட் கப்ரொல் மபொன்றவர்களுமடய 

- ைத்திய வங்கியினுமடய அனுசரமையுடன் அங்கீகொரம் 

தபற்ற பல நிறுவனங்கள் மைொசடியில் ஈடுபட்டமத 10 

வருடங்களுக்குப் பிறகு நொங்கள் கண்டுதகொண்மடொம்.  குறித்த 

நிறுவனங்கள் கவர்ச்சிகரைொன வட்டிமய தருவதொகக் 

கூறியதொல், அவற்றில் மவப்பிலிட்டு ஏைொந்தவர்கள் இன்று 

கூடுதலொக இருக்கிறொர்கள். வடக்கு, கிழக்கிமல இவ்வொறொன 

மைொசடி நிறுவனங்கள் 60க்கும் அதிகைொக இருக்கின்றன. 

அமதமநரம் திருமகொைைமல ைொவட்டத்திமல 20 க்கு 

மைற்பட்ட மைொசடி நிறுவனங்கமள ைக்கள் 

இனங்கண்டுள்ளொர்கள்.  

இன்று  ைிக முக்கியைொன நிதி நிறுவனங்கள் மைொசடியில் 

ஈடுபட்டதன் கொரைைொக 35,300 வொடிக்மகயொளர்கள் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள் என்பது உங்களுக்குத் ததொியும். 

இந்த நிமலமை ETI Finance Limited முதலிய நிதி 

நிறுவனங்களொல் ஏற்பட்டுள்ளது. இவற்றில் 36 பில்லியனுக்கு 

மைல் மவப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனொல், அந்த மவப்பொளர்கள் 

குறித்த ததொமகமயப் தபறமுடியொத சூழல் 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இன்று நொங்கள் முன்னர் இருந்த 

அரசொங்கம் தசய்த மைொசடிகமள சொிதசய்துதகொண்டு 

மபொகின்றமபொது பல சவொல்கமள எதிர்மநொக்குகின்மறொம்.  

அண்மையிமல சர்வமதச விமலச்சூத்திரங்களுக்கமைவொக 

நொங்கள் பொவிக்கின்ற தபற்மறொல், டீசல் மபொன்றவற் 

றினுமடய விமலமய ஒரு சிறிய ததொமகயொல் 

அதிகொித்தமபொது எதிர்கட்சியில் இருந்து கூக்குரலிட்டொர்கள். 

ஆனொல், அன்று 157 ரூபொவொக இருந்த தபற்மறொலின் 

விமலமய 100 ரூபொவொகக் குமறக்க மவண்டுதைன்றும், 80 

ரூபொவொக  டீசல் விற்கப்பட மவண்டுதைன்றும், 50 ரூபொய்க்கு 

ைண்தைண்தைய் விற்கப்பட மவண்டுதைன்றும் சரத் என். 

சில்வொ மபொன்ற உயர் நிதிைன்ற நீதியரசர்கள் தீர்ப்பு 

வழங்கியமபொது, அன்மறய ஆட்சியொளரொக இருந்த முன்னொள் 

ஜனொதிபதி அவர்கள் அந்தத் தீர்ப்மபக்கூட 

உதொசீனப்படுத்தினொர். ஆனொல், நொங்கள் இன்று இவ்வொறொன 

விடயங்கமளதயல்லொம் தநறிப்படுத்தியிருக்கிமறொம். இன்று 

சர்வமதச ைட்டத்திமல அதைொிக்கொ மபொன்ற நொடுகளுமடய 

தசயற்றிட்டங்களினொல் ஒரு ஸ்திரைொன நிமலயில்லொைல் 

விமலகள் அதிகொித்துக்தகொண்டு மபொகின்றமபொது, 

தடொலொினுமடய விமலமயற்றங்கள் வருகின்றமபொது 

சொதொரை பொரை ைக்கள் அதற்கு விமலதகொடுக்க 

மவண்டியவர்களொக இருக்கின்றொர்கள்.  

இன்று எைது நொட்டிமல இனக்குமரொதம் உள்ள அல்லது 

இனவொதம் மபசுகின்ற சில அமைப்புக்களும் ைற்றும் 

இயங்கங்களும் தசயற்படுவதன் கொரைைொக சம்பந்தப்பட்ட 

ைக்கள் பல்லொயிரக்கைக்கொன மகொடி ரூபொக்கள் தபறுைதியொன 

தசொத்துக்கமள இழந்து அநொதரவொக இருக்கின்றொர்கள். இதன் 

கொரைைொக இன்று எைது நொட்டிமல முதலீடு தசய்ய 

வருகின்றவர்கள்  தயங்குகின்றொர்கள். அதுைட்டுைல்ல 

அன்னியச் தசலொவைிமய இழக்கச் தசய்கின்ற ஒரு 

நிமலமைமயயும் தவளிநொடுகளிமல இருந்து தபறப்படுகின்ற 

உதவித்திட்டங்கள்கூட இல்லொைற் மபொகின்ற சூழமலயும் 

ஏற்படுகின்றது. இப்படிப்பட்ட நிமலமையிமல இனக் 

கலவரங்கமள இனக் குமரொதங்கமள ஏற்படுத்துகின்ற 

அமைப்புக்கமளச் சட்ட ொீதியொகத் தமட தசய்ய மவண்டும். 

அதொவது அவர்களுக்கு இந்த நொட்டில் கிமடக்கின்ற அத்தமன 

உொிமைபமளயும் இல்லொைற்தசய்ய மவண்டும். சில 

தகொந்தரொத்துக்கொரர்கமள 'பிளக் லிஸ்ற்' தசய்வதுமபொன்று 

இவர்கள்ைீதும் நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டும். அவ்வொறொன 

இனவொதிகள் நொட்டின் பிரமஜகளொக வொழ்கின்ற உொிமைகூட 

சட்டதிட்டத்தின் ஊடொகத் தமட தசய்யப்பட மவண்டும். 

இப்படிச் தசய்வதன்மூலம் எைது நொட்டினுமடய 

தபொருளொதொரத்மத ஸ்திரப்படுத்த முடியும்.  

நிதியமைச்சர் அவர்கள் மபொலியொன நிதி 

நிறுவனங்களுக்குப் பல கட்டுப்பொடுகமள விதித்து 

நொட்டினுமடய நிதிச் சட்டத்தின் பிரகொரமை அவர்களுக்கொன 
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அங்கீகொரத்மத வழங்க மவண்டும். ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 

நிதி நிறுவனங்கமள ைட்டும் இந்த நொட்டு ைக்களின் 

மதமவகளுக்குப் பயன்படுத்த முடியும். இன்று அரசு சொதொரை 

ைக்களுக்கு, பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு உொிய முமறயிமல 

இலகு கடன்கமளக் தகொடுப்பதன்மூலம் இந்த நிதி 

நிறுவனங்களின் மைொசடிமய நிறுத்தலொம். அமதமநரத்தில் யுத்த 

சூழல் கொரைைொக பொதிக்கப்பட்டு வட, கிழக்கு ைொகொைத்திமல 

தபண்கள் தமலமைதொங்குகின்ற குடும்பங்களுக்கு எந்ததவொரு 

கடன் திட்டமுைொக இல்லொைல் உதவித்திட்டங்கமள 

அமுல்படுத்த மவண்டும். நிதி அமைச்சர் அவர்கள் 

கூறியதுமபொன்று, அந்தத் ததொமகமய விதமவகள் 

தபறக்கூடிய சூழல் உருவொக்கப்பட மவண்டும். 

இந்த நிதி நிறுவனங்களுக்கு ஒழுங்குக் கட்டுப்பொட்மட 

விதித்து அவற்மறச் சொியொன முமறயிமல நடத்த மவண்டும். 

தபற்மறொல், டீசல், ைண்தைண்தைய் மபொன்ற பொவமனப் 

தபொருட்களுக்கு எவ்வொறு விமலக் கட்டுப்பொட்மடக் தகொண்டு 

வர மவண்டும் என்று நிமனக்கின்மறொமைொ, அமதமபொன்று 

குறித்த நிதி நிறுவனங்கமள ஒழுங்குபடுத்தி, அவற்மறக் 

கட்டுக்மகொப்புக்குள் மவத்துக்தகொள்ளக்கூடிய ஒரு 

நிமலமைமய அரசு உருவொக்க மவண்டும் என்று மகட்டு, 

விமடதபறுகின்மறன். நன்றி.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළෙට, ගු ඉන්දික අනුුද්  ශහේරත් මන්ත්රීුරමා. ඔබුරමාට 

විනාඩි 84ක කාල ක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා 5.25] 
 

ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා වහසේරත් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශබ ශහ ම සු්රතියි. මට විනාඩි පහක කාල ක් තිබුණා. ඊට 

පු ව විනාඩි 84ක් එකුර ුණණාම මම හිතන විධි ට විනාඩි 89ක 
කාල ක් තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබුරමා කථා කරන්න, විනාඩි 89ක්.  

 

ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා වහසේරත් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් 

නා ක ගු අනුර කුමාර දිසානා ක මැතිුරමා විියන් අද දින සභාව 
කල් තබන අවසථ්ාශේදී ශගශනන ලද ශ ෝජනාවට අදාළව ක්ෂුද්ර 
මූලය ය තන මන්න් ියදු වන වැරදි, අඩුපාඩු ගැන කථා කරන ශම් 

අවස්ථාශේදී මා විශ ේෂශ න්ම ප්රකා  කරන්න කැමැතියි, ශම් 
ශවද්දී රට ුරළ ගම්බදවත්, නගරබදවත් ශම් මූලය ය තන 
්රි ාවලි  දිිනන් දිගටම ියදු වන බව. මහ බැංකුව ුරළ ශමවැනි 

ය තන ර් ක් ලි ාපදිංචි ශවලා තිශබනවාද කි ලා අපි දන්ශන් 
නැහැ. ඒ වාශේම මහ බැංකුව ඒ ය තන ර් ක් අධීක්ෂණ  
කරනවාද, නි ාමන  කරනවාද කි න එක ගැනත් ශද් පාලන 

අධිකාරි  විධි ට අපි දන්ශන් නැහැ; රාජය  පරිපාලන  කරන 
පුද්ගල න් විධි ට, රජ  විධි ට දන්ශන්ත් නැුරව තති. නමුත් 
විශ ේෂ කාරණාව තමයි 2085 වසරට කලින්  ම් කිිය පුද්ගලශ ක් 
ණ ක් ගත්තා නම්,- උදාහරණ ක් හැටි ට කි නවා නම්, අශේ 

පළාත්වල ුපි ල් 5,000ක මුදලක් ලබා දුන්නාම මාස ශදකකින් -
දින 60කින්- ුපි ල් 6,000ක් ශදන්න ඕනෑ. අන්න ඒ විධි ට 

තමයි ගම් ුරළ ඒ කණ්ඩා ම් -පස් ශදනාශේ කණ්ඩා ම කි නවා, 

විිය ශදනාශේ කණ්ඩා ම කි නවා, එශහම නැත්නම් තනි 
පුද්ගලශ ක් කි නවා,- ශම් ණ  ගත්ශත්. මූලාසනාරූඪ ගු 
මන්ත්රීුරමි නි, හැබැයි ඒ වකවානුව ුරළ ඒ මුදලට ශගවන්න ඕනෑ 
ගණන ශගවන්න ඒ ජනතාවට හැකි ාව තිබුණා. ඒ කි න්ශන්, 

දවසට ුපි ල් ිය  යි. ුපි ල් 5,000ක් ශස  ා ගන්නා 
මනුස්ස ා වැල්ලට ිනහිල්ලා මාු  ටික අරශගන ඒ මාු  ටික 
අශළවි කළාම ුපි ල් 7,500ක- ,000ක යදා මක් ලැබුවා. 

එතශක ට පලා ටික කඩන නැන්දා පලා ටික ශප ළට ශගනැල්ලා 
විකිණුවාම ුපි ල් හත් අටදහසක යදා ම ලැබුවා. දවසට 
ුපි ල් ිය  යි අයින් කරන්න ඕනෑ. ශම් ්රි ාන්විත  දිිනන් දිගට 

ින ා. දවස් පහක්-හ ක් ශම් ශවශළන්ශදෝ, එශහම නැත්නම් ශම් 
වයාපාරිකශ ෝ වයාපාරික කටයුුර කළා. කිරි ශග වි ාට ඒ 
මාර්ගශ න් යදා මක් ලැබුණා; කිරි ශග වි ාශේ යර්ථික  ශග ඩ 

නැඟුණා. ශේ  කර්මාන්ත  දියුණු ුණණා, ශේ  කර්මාන්ත  
වාශේ කර්මාන්ත කරන සව් ං රැකි ාලාීනන්ශේ අත මිට සු 
ුණණා. ඒ වාශේ වි ාල විධි ට ඒ වයාපාර තිබුණා.  

අද ශවද්දී ශම් මහ බැංකු වාර්තාශේම කි නවා, 2087 වසශර් 

කෘෂි කාර්මික නිෂප්ාදන දර් ක  ිය  ට 80.9කින් අඩු ශවලා 
තිශබනවා කි ලා. මහ බැංකු වාර්තාශේ තිශබන්ශන් එශහමයි.  ල 
කන්න  පාු  ශවලා,  ල කන්න ට අව ය කරන ශප ශහ ර ටික 

හම්බ ශවන්ශන් නැුරව, මහ කන්න ට අව ය කරන වුරර ටික, 
ශප ශහ ර ටික හම්බ ශවන්ශන් නැුරව කෘෂි කර්මාන්ත  කඩා 
වැටුණාම ණ  ගත්ත මිනිස්ු  ඒ ණ  ශගවන්ශන් ශක ශහ මද? 

උුරු පළාශත්, නැශෙනහිර පළාශත් මන්ත්රීවු, TNA එශක් 
මන්ත්රීවු පැහැදිලිවම ප්රකා  කළා, ඒ ශග ල්ලන්ශේ ගම්වල 
2085 වසරට කලින්, යුද්   ඉවර ුණණාට පස්ශසේ, ජීවශනෝපා  

සංවර් න වැඩසටහන් ්රි ාත්මක ුණණා; ඒ ුරළින් ය ාර 
ලැබුණා; නිවාස ය ාර ලැබුණා; සව් ං රැකි ා ය ාර ලැබුණා 
කි ලා. ඒවා ුරළින්  මක් කර ගත්ත ජනතාව ශම් යණ්ඩුව යවාට 

පු ව වහ ශබ න්න පටන් ගත්තා  කි ලා කිේවා. ඉතින් එශහම 
තත්ත්ව ට රට නිර්මාණ  ුණශණ් තයි? කනකර උකස් ති න්න 
ියදු ුණශණ් තයි? කනකර ියන්න ුණශණ් තයි? ජනතාව කබශලන් 
ළිපට වැටුශණ් තයි? ඒක ඒ ශප ීස මුදල ලබා ගන්න ඒ ශප ීස 

මුදලාලි සා ාරණීකරණ  කිරීමක් ශන ශවයි. බැංකුශවන් එශහම 
ණ ක් ගන්න ක්රම ක් හදලා දුන්ශන් නැහැ. ජාතික යර්ථිකශේ 
එශහම වැඩ පිළිශවළක් නිර්මාණ  ුණශණ් නැහැ. එශහම වැඩ 

පිළිශවළක් ශම් බැංකු පද් ති  හරහා රජශේ බැංකුවලින් ශහෝ 
ජනතාවට ලබා ශදනවා නම්, ජනතාව  න්ශන් අර කු කඩ 
මුදලාලි ළෙට ශන ශවයි; ශප ීස මුදලාලි ළෙට ශන ශවයි. ඒ රාජය 

බැංකු ගමට ිනහිල්ලා ගශම් ස්ව ං රැකි ාව හඳුනාශගන කටයුුර 
කරනවා නම්, ඒකට මහ බැංකුශවන් අව ය ප්රතිපාදන ලබා 
ශදනවා නම්, අද ශප ලි  නැුරව ජනතාවට මුදල් දීලා 

ජනතාවශගන් මුදල් ගන්න පුු වන් ක්රමශේද ක් හදන්න පුු වන්. 
එශහම නැත්නම් ශබ ශහ ම ු ු  ශප ලි කට ණ  දීලා ශම් 
ක්රමශේද  හදන්න පුු වන්. 

එශහම ශන කරන නිසා අපට ශපශනන්ශන් ශම කක්ද? මහ 

බැංකුව කඩා මහ බැංකුශේ තිශබන  න  අර්ජුන මශහේන්ද්රන් 
ියංගේපූුවට ශගන ින ා. ඒ වාශේම, මහ බැංකුව කඩන කල් 
අදාළ නිල ාරින් ඒ දිහා බලාශගන ියටි ා. අදත් ඒ නිල ාරින් 

බලාශගන ඉන්නවා, ශම් මූලය සමාගම්වලින් රටට වන අශහේනි , 
රටට වන විනා   දිහා. අප ශක පමණ කථා කළත්, ශම්වා ගැන 
ශක පමණ ශ ෝජනා ඉදිරිපත් කළත්, රජශේ වැඩ පිළිශවළක් 

නැත්නම්, රජශේ වැඩසටහනක් නැත්නම් ශම් වැඩ පිළිශවළ 
ඉදිරි ට ශගන  න්න පුු වන්කමක් නැහැ. අපි දැක්කා, ඉස්සර 
finance companiesවලින් ඩිශමෝ බගටා වාහන අරශගන, වයාපාර 

කරශගන වි ාල විධි ට දියුණු ූ ජනතාවක් ියටි බව. නමුත් අද 
ශම කක්ද ශවලා තිශබන්ශන්? 2085 වර්ෂශ න් පස්ශසේ,  ඩිශමෝ 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

බගටා ගත් මිනිු න් ඒවා ශගන ිනහින් finance companiesවල 
ශග ඩ ගහලා තිශබනවා. අද ඒවා ශවන්ශද්ිය කරගන්න බැහැ. 
ශවන්ශද්ිය කරලා විකුණුවාට පු ව, එ  ෆිනෑන්ස් කරලා ගත් 

මනුස්ස ාට නඩුවක් වැශටනවා. ශම කද, වාහනශේ වටිනාකම 
ලක්ෂ 85යි, හැබැයි ශවන්ශද්ියශ න් ලැශබන්ශන් ලක්ෂ 7යි. ඒ 
ලක්ෂ   ශවනුශවන් අර පුද්ගල ාට විුද් ව නඩුවක් දමනවා. ඒ 

පුද්ගල ාට ිය  දිවි නසා ගන්නවා හැර ශවනත් විකල්ප ක් නැහැ. 
ුපි ල් 80,000ක් 82,000ක් ශගවන්න බැරි මිනිහා ුපි ල් ලක්ෂ 
7ක්,  ක් ශගවන්ශන් ශක ශහ මද?  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, හිශර්  නවා කි න එක අශේ 
රශග මිනිු න්ට ලේජාවක්. මහ බැංකුව කඩපු අ ට එශරහිව අද 
නීති  ්රි ාත්මක වන්ශන් නැහැ. නමුත් ඉහතින් කිේවා වාශේ 

ශප ලි ට ගත්, ෆිනෑන්ස් කර විවි  ශද් ගත් මිනිස්ු  අද අන්ත 
අසරණ තත්ත්ව ට පත් ශවලා ඉන්නවා. ු ු  පරිමාණ ද, ම ය 
පරිමාණ ද, මහා පරිමාණ ද කි ා ශදද ක් එ ට නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, අශේ ප්රශද් ශේ සහල් 

නිෂප්ාදක න් විය න දුෂක්රතා අපි දකිනවා. දැන් සහල් 
නිෂප්ාදක න්ට වී ගන්න හැකි ාවක් නැහැ. වී කලට ශේලාවට 
ලැශබන්ශන් නැහැ. වී මාෆි ාව පවත්වාශගන  න්ශන් ශක ම්පැනි 

ශදක ුරනක්. අපි දන්නවා, රශග ප්ර ාන පුද්ගල ාශේ සශහෝදර ා 
අද ඒ සහල් මාෆි ාශේ ඉන්නවා කි ා. ඒවා ගැන කුණුවත් කතා 
කරන්ශන් නැහැ. අද වී අස්වැන්න ශනු වාම ඒ අසව්ැන්න ගන්න 

 න අ ට කුණු ශක ල්ල ට ඒ අසව්ැන්න ශදන්න ශග වි ාට ියද්  
වනවා. වී ශතත ද, ශේළිලා ද කි ා කිියවක් බලන්ශන් නැහැ. ඒ වී 
ටික අරශගන  නවා. ඒ සහල් මාෆි ාව නිසා ජනතාව ලක්ෂ 

ගණනක් අවතැන් ශවලා ඉන්නවා. ු ු  හා ම ය පරිමාණ ශමෝල් 
හිමි න් ුරන්හාරිය  ක් අද ඒ අ ශේ කර්මාන්ත කර ගන්න බැරිව 
ඉන්නවා. අපි දන්නවා, ඒ ශමෝල් හිමි න් තවිත් රාජය අමාතයුරමා 

හමු ුණණා; ඒ වාශේම, ඒ ශමෝල් හිමි න් තවිත් මුදල් අමාතයුරමා 
හමු ුණණා කි ලා. නමුත් යණ්ඩුව ුරළ -රජ  ුරළ- වැඩ පිළිශවළක් 
නැහැ. කන්න ුරනක්, හතරක්, පහක් පාු  ශවලා. ඒ ශමෝල් 
හිමි න්ශේ මුදල ශගවා ගැනීශම් වැඩසටහනක් නැහැ. අපි දැක්කා, 

2085ට ඉස්සර ශවලා පැවැති රජ න් ුරළින් ඒවා ්රි ාත්මක ුණණු 
අන්දම. නමුත් දැන් ඒවා ්රි ාත්මක වන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ගැටුම 
ගණනාවක් මුරව තිශබනවා. යණ්ඩුව දැන් ශහ ඳ ක්රීඩාවක් පටන් 

ශගන තිශබනවා ශන්. පාර් ්ව ශදකම ලෑස්ති ශවලා ඉන්නවා, 
ශචාෝදනා කරගන්න. දැන් ශමෝල්වලින් හම්බ කරන එක කරන්ශන් 
ජනාධිපතිුරමාශේ පාර් ව්ශ න් කි ා ශල්ියශ න්ම ශබෝල  පාස ්

කරනවා,  යණ්ඩුව කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ අ . අපි 
දැක්කා ජනාධිපතිුරමා කෑ ගැහුවාම, ඊශේ ශපශර්දා TNL 
ය තනශේ ශප ල්ගහශවල විකා නාගාරශේ ශම නවාද උපකරණ 

වග ක් ගලවාශගන  නවා. එශහම නම්, ඒ වාශේ ශද ක් අර 
ශමෝල් හිමි න් සම්බන් වත් කරන්න ඕනෑ. එශසේ ශහෝ කරලා අර 
සාමානය මිනිු න් ශබ්රාගන්න ඕනෑ. නමුත් එවැනි වැඩ 
පිළිශවළක් නැහැ. ඒ නිසා අද රට ුරළ මහා දුණු තත්ත්ව ක් 

නිර්මාණ  ශවලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, මූලය ය තනවල ලි ා 
පදිංචි  ශදන ශවලාවට ඒ ය තන ගැන මහ බැංකුව පරීක්ෂාශවන් 

බලන්න ඕනෑ. අපි දැක්කා, පු ින  කාලශේ සක්විතිලා ියටි ා; 
දඬුවම් මුදලාලිලා ියටි ා; තවත් එක එක විධිශේ මුදලාලිලා ියටි ා. 
පු ින  දවස්වල ඒ අ  ජනතාවට කිේවා, තැන්පත් මුදල්වලට 

ශප ලි  ිය  ට 87ක්, 8 ක් ශදනවා කි ලා. ඉතින් ජනතාවත් 
ශපශර්තකමට ිනහින් ඒ ය තනවල සල්ලි තැන්පත් කරනවා. 
සමහර පුද්ගල න් ිනහින් සමහර ය තනවල මුදල් තැන්පත් කර 

තිශබනවා, තමන්ශේ වකුගඩුව විකුණලා. තමන්ශේ වකුගඩුව 

ුපි ල් ලක්ෂ පහට, හ ට විකුණා ඒ මුදල් ටික ශගන ිනහින් අර 

ය තනවල වි ාල ශප ලි කට තැන්පත් කළා. ඉදිරිශේදී ජීවත් 
ශවන්න, ජීවශනෝපා  ක්රමශේද ක් ශන මැති නිසා ඔුණන් එශසේ 
කර තිශබනවා. තමන්ශේ වුර පිටි, හරකා බාන විකුණා ඒ මුදල් 
ටික ශගන ිනහින් ඒ බැංකුවල දාලා තිශබනවා. අද ශම කක්ද 

ශවලා තිශබන්ශන්? අශේ ගු වාු ශද්ව හිටපු අමාතයුරමා කේවා 
වාශේ ශම් යණ්ඩුව එන්න කලින් කිේශේ, "අපි යවාට පු ව 
ශම්වාට වැඩ පිළිශවළක් හදනවා, ශම් මුදල් ටික ගන්න 

ක්රමශේද ක් හදනවා" කි ලායි. නමුත් අද ඒවා ියද්  වන්ශන් 
නැහැ. දිිනන් දිගටම ක්රමශේද ගැන කතා කරනවා විතරයි.         

අපි දන්ශන් නැහැ, මහ බැංකුවට ශහ  න්න බැරි තයි කි ලා. 

ETI ය තන  මුදලක් ගත්තා නම්, ඒ මුදල යපු  ශදන්න ETI 
ය තන ට ශක පමණ යදා මක් තිශබනවාද; ඒ මුදල ඒ 
ශග ල්ශලෝ වර් න  කරන්ශන් ශක ශහ මද; ිය  ට 87ක 

ලාභ ක් ශහ  න්ශන් ශම න වාශේ වයාපාරවලින්ද; ඒ ශග ල්ලන් 
ඒ වයාපාරවල මුදල් ශවන ශවන ශද්වල්වලට ශ  දවනවාද  න 
ශම්වා ගැන ශහ  ා බලන්න වැඩ පිළිශවළක් තිශබන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, අමාතයාං වල කටයුුර 

ශස  ා බැීසමට දැන් අධීක්ෂණ මන්ත්රී තනුරු ලබා දීලා 
තිශබනවා. ඒ අධීක්ෂණ මන්ත්රීවුන්ට ුපි ල් ලක්ෂ හතර, පහ 
යණ්ඩුශවන් ශගවනවා. ශම් කාර්  ට ඒ අධීක්ෂණ මන්ත්රීවුන් 

ශහෝ ශ  දවන්න ඕනෑ. තමන්ශේ අමාතයාං ශේ වැඩ කටයුුර 
කරන්ශන් නැති සමහර තමතිවු ශම් පාර්ලිශම්න්ුරශේ ඉන්න 
බව අපි දන්නවා. සමහර තමතිවුන්ට අදාළ විෂ   ශන ශවයි ඒ 

තමතිවර ා කරන්ශන්. සමහර තමතිවු ඒ විෂ ශ න් පිට 
ිනහිල්ලා  ශගවල් තිශබන්ශන් කාටද, ශහෝටල් තිශබන්ශන් කාටද, 
විදුලි බිල් තිශබන්ශන් කාටද, ඒවාට ශගවන්ශන් කුණද, ඒවාට 

සල්ලි එන්ශන් ශක ශහන්ද, ඒවා කරන්ශන් කුණද කි න ශද්වල් 
ශහ  නවා. ඒ යකාර ට රහස් ශප ීසියශ න් කළ යුුර වැඩ 
කටයුත්ත භාර ගත්ත තමතිවුත් ශම් පාර්ලිශම්න්ුරශේ, ශම් 

යණ්ඩුව තුරශළේ ඉන්නවා. ඒ තමතිවුන්වත් ිනහිල්ලා, ශම් ETI 
ය තන  ශම කක්ද කි ලා කි න්න. හැබැයි, මම පැහැදිලිවම 
කි නවා, ඒ කි න තමතිවු ETI ය තන ට විතරක්  න්ශන් 
නැහැ කි ලා. ශම කද,  ETI ය තනශ න් වැඩිම මුදලක් 

අරශගන තිශබන්ශන් ඒ කි න තමතිවු නිසායි එශහම  න්ශන් 
නැත්ශත්. ශම් කි න තමතිවු තමයි ETI ය තනශ න් වැඩිම 
මුදලක් අරශගන තිශබන්ශන්.  

රන්ජන් රාමනා ක අශේ හිතවතා, දිුණලපිටි  යසනශේ 
ඉඳලායි ිනශේ. අශේ කංචාන විශේශසේකර මන්ත්රීුරමා එුරමාට 
පැහැදිලිවම අභිශ ෝග කළා, ''ඔබුරමා ETI ය තන ත් එක්ක 

සම්බන් යි. ETI ය තනශේ ගනුශදනු ගැන ශම් මිනිු න්ට වග 
කි න්න; ඒ මිනිස්ු  අතරට ිනහිල්ලා කථා කරන්න'' කි ලා. 
නමුත්, එුරමාට එශහම  න්න බැහැ;  න්ශන් නැහැ. ''සමහර 

 ාු ශවෝ අමාුශේ වැටුණාම, ඔුණන්ට උදේ කරන්න  නවත් 
කාන්තාශවෝ තු ු ශකුවා'' කි ලා 2087 වසශර් එුරමා 
''ලංකාදීප'' පත්තශර්ට කි ලා තිශබනවා මම දැක්කා.  නවත් 
කාන්තාශවෝ තු ු කරලා ඔුණන්ශගන් මුදල් ශහ  ලා දුන්නා 

කි ලා රන්ජන් රාමනා ක තමතිුරමා කි ා තිබුණා. ශම්ක තමයි 
තිත්ත තත්ත. ඒක තමයි එුරමා රහස ්ශප ීසිය  යකාර ට කරන 
කර්තවයශේ තිත්ත තත්ත. වීදුු ශගවල්වල ඉඳලා ගල් ගහන්න 

එපා  කි ලා තමයි අපට එුරමාට කි න්න තිශබන්ශන්. අද ශම් 
වැදගත් විවාද  අපි කාටත් වැඩි  වැදගත් ශවන්ශන් එුරමාටයි. 
එුරමාට තමයි අශේ කංචාන විශේශසේකර මන්ත්රීුරමා ETI 

ය තන  ගැන කථා කරද්දී අභිශ ෝග කරලා තන්ල්ල දිවන කරලා 
කිේශේ, ''ඔබුරමා තවිල්ලා ශම්වාට උත්තර ශදන්න'' කි ලා. අද 
පාර්ලිශම්න්ුරශේ ඒ වැඩ පිළිශවළ නිර්මාණ  ශවලා තිශබනවා. 

නමුත්, එුරමා අද ශම් පැත්ශත්වත් නැහැ; එුරමා අද පැත්තකවත් 
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නැහැ. එුරමා පුු වන් නම් තවිල්ලා ශම් අභිශ ෝග භාර ගන්න 

ඕනෑ.  

අතීතශේ නම් අපි අහලා තිබුශණ්  ''ගණිකාව'' කි න්ශන් 
තමන්ශේ  රීර  දීලා මුදල් හම්බ කරන තනුරරකට කි ලා. ඒක 

කාන්තාවකට විතරයි අයිති. කාන්තාව විතරයි -අශේ රශග 

ශන ශවයි. ඒක අශේ රශග නීතිගත ශවලා නැහැ. ශවනත් රටවල- 
ඒ වයාපාරශේ ශ දුශණ්. ශම් කි න විධි ට සමහර  ාු ශවෝ 

අමාුශේ වැටුණාම කාන්තාවන් තු ු කරනවා කි න පිරිමි 
ඉන්න රටක් ශම්ක; පිරිමි විතරක් ශන ශවයි, පිරිමි තමතිවු 

ඉන්න රටක් ශම්ක; පිරිමි නු ශවෝ ඉන්න රටක් ශම්ක. ඒ 
යකාර ට ශම් ETI ය තන ත් එක්ක සම්බන්  ශවලා ශම් මුදල් 

ශක ශහේට ින ාද, ශම නවාට ගත්තාද, ශම නවාද කශළේ, ඒ 

වකවානුව ුරළ යශ්ර  කශළේ -තු ු කශළේ- ශම න කාන්තාවද 
කි ලාවත් අඩුම තරමින් කි න්න ඕනෑ. මම දන්ශන් නැහැ එුරමා 

ශම න යගශම්ද කි ලා. අපි දන්නවා ශරෝමානු කශතෝලික යගශම් 
මරි  මදශල්නාට ගල් ගහලා මරන්න කි ලා රශග නීති  තීරණ  

කළාම, ශේු  ස්වාමිදුශවෝ ඉදිරිපත් ශවලා කිේවාුම, ''ගල් 

ගහනවා නම් එවැනි වැරැද්දක් ශන කළ ශකශනක් පළමුවැනි ගල 
ගහන්න'' කි ලා. නමුත්, ඒ වැරැද්ද ශන කළ ශකශනක් එදා ශහ  ා 

ගන්න පුු වන්කමක් තිබුශණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, අද පාර්ලිශම්න්ුරශේ ියටින 

එකම ුභද් වන්ත ා විධි ට කටයුුර කරන්ශන් කුණද? රන්ජන් 
රාමනා ක මහත්ම ායි. අද පාර්ලිශම්න්ුරශේ ශවන කුණුවත් 

ුභද් වන්තශ ෝ නැහැ. ශකෝේ එශක් ඉඳගන්න ලේජයි කි නවා. 

එුරමා ිය ුමශදනාට ශදෝෂාශරෝපණ  කරනවා. හැබැයි, 
කාන්තාවක් රැවටීම සම්බන් ශ න් ශචාෝදනාවකට අදාළව ුපි ල් 

50,000ක තප නි ම ූ නඩුවක් එුරමාට ගංශග ඩවිල උසාවිශේ 
තිශබනවා. ඒ වාශේම, වනුවරි ක් කසාද බය නවා  කි ා එ  

පැහැර හැරීම සම්බන් ශ න් මහනුවර අධිකරණශේ නඩුවක් 
එුරමාට තිශබනවා. අපි ශම් ශරදි ශහෝදන්න ශන ශවයි කථා කශළේ; 

අපි ශම් කථා කශළේ වීදුු ශගවල්වල ඉඳලා ගල් ගහන්න එපා  

කි න්නයි.  

රන්ජන් රාමනා ක මහත්ම ා ඊශේ-ශපශර්දා ඉඳලා 

ශගෝසාභ  මහත්ම ා හදපු ශගවල් ගැන කි නවා; එුරමාශේ විදුලි 
බිලක් ගැන කථා කරනවා; එුරමාශේ තව ශද්වල් ගැන කථා 

කරනවා. නමුත් තමන්ශේ ත ශේ වැදී තිශබන අසූචි ටික ගැන 

එුරමාට මතක ක් නැහැ. එුරමා කරන්ශන් ගඳ ගස්සන එක 
විතරයි. ශම් අවසථ්ාශේ මුදල් රාජය තමතිුරමා ඉන්න නිසා මම 

කි නවා, ශම් කටයුත්ත භාර දි  යුුර නි ම ු දුසස්ා රන්ජන් 
රාමනා ක මැතිුරමා  කි න එක. ශම් ETI ය ත නශේ ියද්  

ුණණු මූලය අපරා   සම්බන් ශ න් ශස  ා බලන්න, ඒ අධීක්ෂණ 
කටයුුර  කරන්න රට වශග  වන්න එපා. ශමතැනින් එහා පැත්තට 

ින ාම ඒ ය තනශේ මුදල් ිනශේ ශක ශහේටද, කාශේ චිත්රපට  

හදන්නද ිනශේ, කාශේ  හු වන්ට උදුණ කරන්නද, පාවිච්චි කශළේ 
කා ශවනුශවන්ද කි ලා සමාගශම් ියටින ඥාතීන්, හිත මිත්රාදීන් 

නැත්නම් සමාගශම් අ යක්ෂ මණ්ඩලශේ උදවි   ප්රකා  කරයි. 
හැබැයි, අර 88  වාශේ ශන ශවයි, එදාට එළි ට එන්ශන්. ශචාක් 

ශක ළ ලි ැුණශණ් ශක ශහ මද, රාමනා ක මහත්ත ාද මාු  

කශළේ, රි ැදුරාද මාු කශළේ, එශහම නැත්නම් ියකියුරිටි එශකන්ද 
මාු කශළේ කි න එක කිියම ප්ර න් ක් නැතිව එදාට එළි ට එයි. 

ඒ නිසා තමයි  එුරමා ශම්වාට උත්තර බය න්න ඉදිරිපත් වන්ශන් 
නැත්ශත්.  ශම්ක තමයි එුරමා නිතරම කි න "තිත්ත තත්ත." දැන් 

88  ශදශනක් ගැන කථා කරද්දී අපට භ  නැතිව කි න්න 
පුු වන්, අපි කිියම පුද්ගල කුශගන් එක ුපි ල ක්වත් අරශගන 

මැතිවරණ කටයුුර කරලා නැහැයි කි ලා. එුරමාට මම 

අභිශ ෝග ක් කරනවා. ඒ ශවලාශේ රන්ජන් රාමනා ක මාත් 

එක්ක තමයි දිුණලපිටිශේ මැතිවරණ ට තරග කශළේ.  නමුත් ඒ 

ශවලාශේ එුරමා ගත්ත මනාප ප්රමාණ ට වඩා මනාප ප්රමාණ ක් 
මම ඒ යසනශ න් ගත්තා. එුරමා ිය ුම ශදනාශගන්ම මුදල් එකුර 

කරශගන තමයි මැතිවරණ  කශළේ. මම කිිය ශකනකුශගන් එක 

ුපි ලක්වත් ගත්ශත් නැහැ. පුු වන් නම් ඒ අභිශ ෝග ත් භාර 
ගන්න. මම හිතන විධි ට එුරමා ශක ශහේ හරි ඉඳශගන අද මශේ 

කථාව අහනවා. ඒක මම දන්නවා. ඒ නිසා ඒ අභිශ ෝග ත් භාර 
ගන්න. එුරමා මුදල් ඉල්ලා ශගන මැතිවරණ  කරපු යකාර  

ගැන ලිඛිත සාක්ෂි මා ළෙ තිශබනවා.  ඒවා මට ඉදිරිපත් කරන්න 
පුු වන්.  

 මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි, ුභද් වන්තශ ෝ කිිය 

තැනක නැහැ.  ම්  ම් අ  අතින්  ම්  ම් වැරැදි අඩුපාඩු ියද්  
ශවන්න පුු වන්. ඒ වැරැදි හදාශගන ඉදිරි ට  න එක තමයි කළ 

යුත්ශත්. දැන් කළ යුත්ශත් ශම් කබශලන් ළිපට වැටුණු ජනතාවට 
පිහිට ශවන එකයි. ඒ නිසා තමයි අපි කිේශේ ශම් මූලය ය තන 

මුදල් මංශක ල්ලකමින් කරන කටයුුර ගැන ශස  ා බලන්න 
කි ලා. ශම කද, ETI ය ත න  ලබා ගත් ුපි ල් ශකෝටි 

3000ක්, 4000ක් පමණ වන මුදල  යශ ෝජන  කරපු තැනක් 

අපට ශපශනන්ශන් නැහැ. එශහම තැනක් නැහැ. යශ ෝජන  
කරපු වයාපාර ක් නැහැ. තිශබන වයාපාරවලින් එච්චාර ශල කු 

ලාභ ක් ලැශබන්ශන් නැහැ. එශහම නම් ඒ මුදල ජනතාවට 
ශදන්ශන් ශක ශහ මද? අපි මුදලක් ශප ලි ට ගත්තා නම්, ගශම් 

ඉන්න අහිංසක මනුසස් ා මුදලක් ශප ලි ට ගත්තා නම් ඒ 

මනුස්ස ා භ යි. ශක ශහ ම හරි තවිල්ලා ශප ලි  ශදනවා.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, ඔබුරමාට තව විනාඩි ක් තිශබනවා. 

 
ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා වහසේරත් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ශහ ඳයි. ශබ ශහ ම ස්ුරතියි.  

ුපි ල් 5000ක් ගත්ත පුද්ගල ා භ යි. ඒ නිසා ඒ ශප ලි  

ලබා ශදනවා. හැබැයි, ලක්ෂ ගණන් ගන්න ශප ීසකාර ා වාශේම 
තමයි අර ETI ය ත න ත්. ඒශග ල්ශලෝ ගන්ශන්ත් ශප ලි ට. ඒ 
මුදල ශගනත් ශදන්ශන් අහිංසක මිනිහායි. ඒකයි ශවනස. හැබැයි, 

ඒ පුද්ගල ා භ  නැතිව, අර කිේවා වාශේ ු දු කබා  දමලා, හරි 
ලස්සනට ටයි එක  දාලා උජාුවට  නවා. ඒ වාශේම අර වාශේ 
ඕනෑ සැප පහු කමක් විය න්න කැියශනෝ  ාලාද, එශහම නැත්නම් 
රට සවාරි ක්ද, රට සවාරි ිනහිල්ලා ශවන ශවන ශද්වල්ද, එශහම 

නැත්නම් රන්ජන් රාමනා ක මහත්ත ලා වාශේ අ ට වි දම් 
කරන්නද ඒ ඕනෑ ශද කට වි දම් කරනවා. එශහම වි දම් කරලා, 
කරන කටයුුර ගැන තමයි අධීක්ෂණ ක් කළ යුත්ශත්. ඒ නිසා මම 

නැවත නැවතත් කි නවා ඒ වැඩ පිළිශවළ මින් ඉදිරි ට කරන්න  
කි ලා.  

මම ශම් කාරණාව කි ලා මශේ කථාව අවසන් කරන්නම්. 

අශේ නලින් බණ්ඩාර මන්ත්රීුරමා කිේවා ශම්වා 2085ට කලින් ලි ා 
පදිංචි කළ ය තන කි ලා. රාජය මුදල් තමතිුරමනි, ඒ ලි ා පදිංචි 
කළ ය තන ගැන ශස  ා බලන්න ඔබුරමන්ලාට අුණුදු 

ුරනහමාරක් ශහ ඳටම තති. එශහම ශස  ා බලලා අඩුපාඩුවක්, 
ප්ර න් ක්, ගැටුමවක් තිබුණා නම් ලි ා පදිංචි  අශහෝිය කරන්න; 
අශහෝිය කරලා ඒශග ල්ලන්ශේ මූලය ය තන විු ුවා හරින්න 
පුු වන්කම තිබුණා. ඒ කටයුත්ත කළා නම් ජනතාව ශම් 

තත්ත්ව ට වැශටන්ශන් නැහැ. මම හිතන විධි ට දැන් එකක, 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

ශදකක කරලා තති. ඉදිරි ට ශහෝ ඒක කරලා ජනතාව මුදවා 
ශගන ජනතාවට ශම් සහන  ලබා ශදන්න. ඒ මිනිසු්  වැස්සට 
ශතශමනවා; අේවට ශේශලනවා; ිය  දිවි නසා ගන්නවා. ජනතාව 

ඒ තත්ත්ව ට පත් කර තිශබන්ශන් වර්තමාන යණ්ඩුව මිසක් පු  
ින  යණ්ඩු ව ශන ශවයි කි මින් කාල  ලබා දීම ගැන ස්ුරතිවන්ත 
ශවමින් මම නිහඬ ශවනවා. ශබ ශහ ම ස්ුරතියි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබ ශහ ම ස්ුරතියි, ගු මන්ත්රීුරමා. මීළෙට ගු විශේපාල 
ශහගටියරච්චි මන්ත්රීුරමා. ඔබුරමාට විනාඩි අටක කාල ක් 
තිශබනවා.  

  
 
[අ.භා.  5.45  

 

ගු විවේපාල වහසට්ටිආරච්ික ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ස්ුරතියි, මූලාසනාරූඪ ගු මන්ත්රීුරමි නි. ජනතා විමුක්ති 

ශප රමුශණ් නා ක, ඒ වාශේම විුද්  පක්ෂශේ ප්ර ාන සංවි ා ක 
අනුර දිසානා ක මන්ත්රීුරමා විියන් ශගශනන ලද සභාව කල් 
තැබීශම් ශ ෝජනාව ඉතාම  වැදගත්, කාශලෝචිත ශ ෝජනාවක්. 
එුරමා ශම් ශ ෝජනාවට අදාළව සංඛයාශල්ඛන, දත්ත සහිතව 

කුණු කාරණා ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාශේම, මුදල් හා ජනමා ය 
අමාතය ගු මංගල සමරවීර මැතිුරමාත් ඒ  තතැම් කුණු 
සම්බන් ශ න් ඉතා පැහැදිලිව  - 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!   

ශම් අවස්ථාශේදී ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමා මූලාසන ට 
පැමිශණනවා තති. 

 
අනුරුව ගු (වවාය  ුරසිතා විවේෝදන ෙහසත්මිය 

මූලා්නවය්ද ඉවත් වුවය්ද  නිවයෝජය කථානායකුරො 
මුලා්නාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருைதி) துஸிதொ 

விமஜைொன்ன  அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு 

பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்   தமலமை வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA left 
the Chair, and DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගු විවේපාල වහසට්ටිආරච්ික ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, පළමුශවන්ම ඔබුරමාට මා 
ුභභ පතනවා. ඔබුරමා නිශ ෝජය කථානා කුරමා හැටි ට 
මූලාසනශේ ඉන්නශක ට මට කථා කරන්න ලැබීමත් භාගය ක් 

ශක ට සලකනවා.  

මශේ මිත්ර ඉන්දික අනුුද්  මන්ත්රීුරමාශේ කථාශේදී  රන්ජන් 
රාමනා ක නිශ ෝජය තමතිුරමා ඉතාම  දැඩි ශලස විශේචාන  

කළා. මා හිතන හැටි ට එුරමා ශම් සභාශේ ියටින අවස්ථාවක ඒ 
විධි ට කථා කළා නම් වඩාත් ශහ ඳයි. ඒ නිසා පාු  ශගයි වළං 
බිය න්න එපා  කි ලා මා එුරමාට ශ ෝජනා කරනවා. එුරමා 

සභාශේ ියටින ශවලාවක එුරමා ගැන කථා කරන්න. අදත් එුරමා 

ශම් සභාවට තවිල්ලා ින ා. මා ඒ ගැන වැඩි විස්තර කථා කරන්න 
බලාශප ශර ත්ුර වන්ශන් නැහැ. 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශමුරමන්ලා  ාන්ුරවර න් 
වාශේ තමයි දැන් කථා කරන්ශන්. කිියම ශහ රකමකට, කිියම 

වංචාාවකට, කිිය ශද කට අබ මල් ශර්ණුවක තරමින්වත් සම්බන්  
නැති, අඩු ගණශන් රහියන්වත් පේ ශන කරපු විධි ට තමයි කථා 
කරන්ශන්. නමුත් ශම් මූලය ය තන සම්පූර්ණශ න්ම කඩා වැටීම 

ියද්  ුණශණ් 2002 ියටයි. ඒ ගැන මා ඉතාම කනගාටු වනවා.  එදා 
2002දී ප්රමුඛ බැංකුව කඩා වැශටනශක ට, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 
ශවන්න පුු වන්, එවකට මුදල් තමතිවර ා ව ශ න් හිටපු ශකනා 

ශවන්න පුු වන්, ඒ සඳහා අව ය කටයුුර කරලා තිබුණා නම් ඒ 
කඩා වැටීම ියද්  වන්ශන් නැහැ. 2002දී ප්රමුඛ බැංකුව කඩා 
වැටුණා. ඊට පසශ්සේ, 200  වසශර්දී 'සක්විති' පන්නශේ ූලට 

ජාවාරම් බිඳ වැටුණා. ශමවැනි ූලට ජාවාරම් තති වීමට ශහේුරව 
ශම කක්ද? ශම්වා හරි ාකාරව නි ාමන ක් කශළේ නැති නිසායි 
එශහම ුණශණ්.  

අද ශම් අ  මහ ශල කුවට කථා කරනවා. 2009 වසශර්දී 

ශගෝල්ඩන් ර්   ය තන  යරම්භ ශවලා, ුපි ල් බිලි න 25කට 
වැඩි තැන්පත් තිබූ ශසලින්ශකෝ සමූහ වයාපාර  බිඳ වැටුණා. 
ශම්වාට වග කි න්න ඕනෑ කුණද කි ලා මා අහනවා. අද අණ 

පනත් ශගනැවිත්, ශම් ය තන නි ාමන   කරන්න අශේ මුදල් 
අමාතයවර ා, රාජය අමාතයවර ා කටයුුර කරද්දී එුරමා ශම් 
විධි ට කථා කරනවා.  එුරමා ලේජා නැුරව වීදුු ශගවල් ගැන 

කිේවා. වීදුු ශගවල්වල ඉඳශගන ගල් ගහන්න එපා  කි ලා මා 
එුරමාටත් කි නවා. ඒ වාශේම, හැම කිල්ශලෝට කම හුනු 
තිශබනවා  කි න එකත් මා විශ ේෂශ න්ම මතක් කරනවා.  

ETI Finance Limited ය තනශේ, Swarnamahal Financial 
Services PLC (SFS) ය තන ශේ ුපි ල් බිලි න 36ක් deposit 
කරලා තිබුණා. 35,300 ශදශනකුට ඒ මුදල් ශගවන්න තිබුණා. අපි 

දන්නවා, 2002 ියට ප්රමුඛ බැංකුවට තති ුණණු තත්ත්ව . ප්රමුඛ 
බැංකුව සම්පූර්ණශ න්ම කඩා වැටුණා. ඊට පසශ්සේ 200 දී සක්විති 
වාශේ අ ත්  ඒ තත්ත්ව ට පත් ුණණා. ඒ විතරක් ශන ශවයි. 
'දඬුවම් මුදලාලි' වාශේ අ ත් බිහි ුණණා. දඬුවම් මුදලාලි බිහි ුණශණ් 

ශක ශහන්ද? කි න්න කනගාටුයි. දඬුවම් මුදලාලි බිහි ුණශණ් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්ම ාශේ නිජ භූමි  ුරළින්. අද ඒ දඬුවම්ලා 
ය ින  අතක් නැහැ. දඬුවම් ළෙ සල්ලි තැබූ අ ට ශම කද ුණශණ්? 

ඒ යණ්ඩුව ඒවාට උපක්රම ක් ්රි ාත්මක ශන කශළේ තයි? අද 
ඒවා ගැන කථා කරන්න බැරි කශග පිගටුද?  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ඒ අ  විතරක් ශන ශවයි, 

පාතාල ත් බිහි ුණණා. ජුලම්පිටිශේ අමශර් ගැන අද කුණුත් කථා 
කරන්ශන් නැහැ. ුරවක්කුව අරශගන, කමිස  නැුරව පාශර්  න 
රත්නවීරලා, වම්ශබ ගටලා ගැන අද කථා කරන්ශන් නැහැ. 

පාතාල , 'දඬුවම්' වැනි අ ශේ මූලය ය තන සහ ගශම් ශහ ර 
සල්ලිකාර න් නිසා තමයි එදා රට ඒ තත්ත්ව ට පත් ුණශණ්. 
ශමවැනි තත්ත්ව ක් නිර්මාණ  කරලා, අපට කුණු කන්ද දීලා, 
අපට ණ  බර දීලා, ශන ශ ක් විධිශේ යපදා  තතිවන්නට අව ය 

කටයුුර කරලා, ඒ ුරළින් සම්පූර්ණශ න් ශම් රට විනා  කරලා, 
අද තවිල්ලා ලේජා නැුරව කථා කරනවා; රන්ජන් රාමනා ක 
නිශ ෝජය තමතිුරමා  ගැන කථා කරනවා.  

මම අවසාන ව ශ න් ශම් රශග ග්රාමී  බැංකු වයාපර  ගැන  
කි න්න  ඕනෑ. මට කලින්  ගාල්ල දිස්ත්රික්කශේ අශේ සශහෝදර 
මන්ත්රී, ගු නවදය රශම්ෂ් පතිරණ මැතිුරමාත් ඒ ගැන ප්රකා  

කළා. විශ ේෂශ න් දකුශණ් තිබුණු ග්රාමී  බැංකු වයාපාර  ුරළ 
ශල කුම කඩා වැටීම ියද්  ශවලා තිශබන්ශන්, හිටපු 
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අමාතයවර කු හැටි ට කටයුුර කළ, හිටපු නිශ ෝජය 

කථානා කුරමාශේ හබරාදූව යසනශේයි. හබරාදූව  විවි  ශසේවා 
සමුපකාර සමිති  විියපන්දාහක් වන  ගනුශදනු කුවන්ට ශප ල්ල 
තිබ්බා.  ියංහල වචානශ න් කි නවා නම් එශහමයි කි න්න 
ශවන්ශන්.  ඒවාට කිියම ්රි ාමාර්ග ක් ගත්ශත් නැහැ. ඒ පළාත් 

සභාව  තිබුශණ්ත් ඒ රජ   ටශත්. ඒ අමාතයවු හිටිශේත් ශ්රී 
ලංකා  නිදහස් පක්ෂශේ. එශහත් ඒවාට සා ාරණ ක් කරන්න 
පුු වන්කමක් ලැබුශණ් නැහැ. ඒ බරත් අද  උු ලන්න ශවලා 

තිශබන්ශන් අපිටයි. ඒ නිසා  තරාතිරම ශන බලා, කුණද කි ලා 
බලන්ශන් නැතිව ශම්  රශග තිශබන ක්ෂුද්ර මූලය ය තන ුරළින් 
තතිවන  ශමවැනි ශද්වල් නි ාමන  කරන්න කි ලා අපි කි නවා. 

මහ බැංකුවට ඒ පුු වන්කම තිශබනවා.  

ශම් ය තන ශන ශ ක් වර්ගශේ ණ  ලබා ශදනවා. සමහර 
ශවලාවට දුේපත් අහිංසක මිනිු න්ට විශ ේෂිත ණ  ලබා ශදන්න 

පුු වන්කම ශම් ය තනවලට තිශබනවා. ශප ීස නැතිව මාස  ශදක 
ුරන ණ  ශදනවා නම් ශම් තත්ත්ව ට පත්ශවන්ශන් නැහැ.  ශම් 
මිනිු න්ට ක්ෂුද්ර මූලය ය තන  බශලන් ණ  ශදන්ශන් නැහැ. ඒ 
මිනිු න්ශේ අහිංසකකමට, සව් ං රැකි ාවක් කර ගන්නට 

බැරිකමට, එදිශනදා ර් ක් ශහෝ හරි හම්බ කරගන්න ර් ක් ශහෝ 
ශප ීස ශගවලා මුදලක් අරශගන එදා ශේල  සඳහා කටයුුර කරන 
අහිංසක පුණල් ලක්ෂ ගණනක් ශම් ුරළින් ප්රශ ෝජන  ලබනවා.   

අපි  මක් කරනශක ට හැම පැත්තක් ශදසම බලන්නට  ඕනෑ.  
විශ ේෂශ න් රජ ක් හැටි ට අපට ශම් කාරණාවලට මැදිහත් 
ශවන්න පුු වන්.  වර්තමාන රජ , මහ බැංකුව අද ශම් සඳහා 

ප්රශේ   ශවනවා. ගු මුදල් තමතිුරමා ප්රකා  කළා වාශේ,  ණ  
වර්ග  හැටකට හැට පහකට වැඩි ප්රමාණ ක්  ්රි ාත්මක 
ශවනශක ට -ලබන 22 වැනි දා ශවනශක ට- ඒවා නි ාමන  

ශවනවා.   

විශ ේෂශ න් ශම් ය තන සඳහා තිශබන නීති පද් ති , පනත්  
සම්පූර්ණශ න්ම ශවනස ් කරන්න  ඕනෑ.  ශම් රශග දූෂණ  

වැඩිශ න්ම තිශබන්ශන්  සමුපකාරවල. තතැම් සමුපකාරවල 
ශහ ඳ අ  ඉන්නවා. නමුත් අද ශවනශක ට දූෂණශ න්,  
වංචාාශවන් ශත ර  ඒවා  ශස  ා ගන්න බැහැ.  ඒ නිසා ශම්  
අණපනත් සම්පූර්ණශ න්ම ශවනස් කරලා, අුමත් නීති පද් ති ක් 

තති කරන්න  ඕනෑ. ගු රශම්ෂ් පතිරණ මන්ත්රීුරමා කිේවා වාශේ 
ශප ීසිය ට ින ාම ශප ීසිය  ශම් ය තනවලට අදාළ පැමිණිලි 
භාර ගන්ශන් නැහැ.  තයි ඒ? ශකෝටි ගණන්වල පැමිණිලි 

ශප ීසිය  භාර ගන්නවා ද?  ලක්ෂ කට  වැඩි මුදලක් 
සම්බන් ශ න් පැමිණිල්ලක් දාන්න ශවනශක ට කාට පැමිණිලි 
කරනවාද කි ලා මිනිසු්  දන්ශන් නැහැ. අහිංසක මිනිස්ු  ශම් 

ය තනවලට රැවටිලා. අද සමුපකාර ක්ශෂේත්ර , ග්රාමී  බැංකු 
ක්ශෂේත්ර  සම්පූර්ණශ න්ම කඩා  වැශටනවා. අද ගාල්ල 
දිස්ත්රික්කශේ තිශබන සමුපකාර සමිති හැම එකකම යශ ෝජන  

කරන්න මිනිු න්ට භ ක් තති ශවලා තිශබනවා. එක 
සමුපකාර ක  ියද්  ුණණ ශම්  ශහ රකම නිසා ශම්  රශග  
සමුපකාර පද් ති  සම්පූර්ණශ න්ම විනා  ශවලා, මිනිු න්  අතර 
ඒ ගැන තිශබන වි ව්ාස  නැති ශවලා. ශම් තත්ත්ව  නිසා මිනිසු්   

තවදුරටත් හිෙමශනන් හිෙමනට පත් ශවනවා. ශම් තත්ත්ව  ුරළ 
තමයි වැඩි ශප ලි ක් ශගවන්න ුණණත් මිනිසු්  ක්ෂුද්ර මූලය 
ය තන ශස  ාශගන  න්ශන්. අපි ශද ක්  කරන ශක ට  ඊට 

අව ය පරිසර  නිර්මාණ  කරන්න ඕනෑ.  

ගු මුදල් රාජය අමාතයුරමා  අතින් ඉතා නිර්මාණය ලි වැඩ 
පිළිශවළක් ්රි ාත්මක ශවනවා. ඒක ටිකක් ශහමින් තමයි 

ශකශරන්ශන්. ශම කද, ශම් කටයුුර ක්ෂණික නූඩ්ල්ස් වාශේ,  අද 
පටන් අරශගන ශහට ඉවර කරන්න පුු වන් කමක් නැති නිසා.  
අශේ ශම් අුණුදු  ුරන ුරළ රශග තිබුණු ිය ුම අපරා ,  ිය ුම 

විනා  නතර කරන්න බැහැ.  ටිකුු කර තිබුණු  තත්ත්ව   

නැවත උඩුකුු කරන්න කාල ක්  නවා. ඊට අව ය ස හශ ෝග  
අපි ශදන්න ඕනෑ.   

ගු ඉන්දික අනුුද්  ශහේරත් මන්ත්රීුරමා කථා කශළේ ශම් 
අං   ගැන ශන ශවයි. එක එක අ ශේ චාරිත  ාතන  කරන්නයි 

එුරමා කථා කශළේ. එුරමා කාන්තාවන් ගැන ශන ශ ක් කථා 
කි නවා. ඔබුරමා නවක තුණ මන්ත්රීවර කු හැටි ට ශම් 
සභාශේ නැති මන්ත්රීවුන්ශේ අයිති   යරක්ෂා  ශවන විධි ට 

ශිෂ්ට විධි ට -අපි වාශේ- කථා කරන්න ඕනෑ. ගු රන්ජන් 
රාමානා ක නිශ ෝජය අමාතයුරමා ඉන්න ශවලාවක point of 
Order. එකක් නෙලා කි න්න, " ඔබුරමා ශමශහම කළා ශන්ද" 

කි ලා. නමුත් එශහම කථා කරන්න භ යි; ශක න්දක් නැහැ. 
ශම කද එුරමා ශකළින්ම පහර ගහන නිසා, පිළිුරු ශදන නිසා. 
එුරමා දැන් දිුණලපිටි  යසනශේ තත්ශත්ත් නැහැ. ඒ නිසා  

ඔබුරමා භ  ශවන්න ඕනෑ නැහැ. ගු අනුුද්  ශහේරත් 
මන්ත්රීුරමනි, එුරමා දැන් දිුණලපි ටි  යසනශේ නැහැ. ඒ නිසා  
ඔබුරමා භ  ශවන්න ඕනෑ නැහැ.  නීති විශරෝධිව පස් කපනශක ට 
එුරමා ිනහින්  නීතයනුූලල කටයුුර කරද්දී ඒ ුරළින් එුරමා  ම් 

අපහු තාවකට පත් ුණණා. ඒවා ියද්  ුණශණ් කාශේ කුමන්ත්රණ 
නිසා ද කි ලා අපි දන්නවා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මම තත්තටම සුරටු 

ශවනවා,  රජ ක් හැටි ට,  හපාලන යණ්ඩුව හැටි ට ඉතාම 
ශහ ඳ මුලය විනිවිදභාව ක් තති කරන්න අද කටයුුර කරමින්  න 
එක ගැන. මූලය විනිවිදභාව   සම්පූර්ණශ න් විනා   ශවලායි 

තිබුශණ් පු ින  කාලශේ.  ඒක අමුුරශවන් කි න්න අව ය නැහැ. 
ඒ සඳහා ඕනෑතරම් උදාහරණ ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් 
මන්ත්රීවු ශපන්වා දුන්නා; අශේ මන්ත්රීවුත් ශපන්වා දුන්නා. 

2002 ියට ශම් ය තනවල ශම් කඩා වැටීමට සම්පූර්ණශ න්ම වග 
කි න්න ඕනෑ  හිටපු යණ්ඩුවයි; හිටපු මුදල් තමතිවර ායි. හිටපු 
යණ්ඩුශේ මුදල් තමතිවර ා කුණද කි ලා තමුන්නාන්ශසේලා 

දන්නවා. ඒ නිසා මා නම් ව ශ න් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ නැහැ.  

අවසාන  ව ශ න් ශම් කාරණ  පිළිබඳවත් මා කි න්න 
කැමැතියි. කුණු වැරැදි කළත් අවසානශේ ශම් රශග ජනතාව 
ශවනුශවන් අපි ඒවා නිවැරැදි කරන්න ඕනෑ. අපිට ශම න තරම් 

ශචාෝදනා කළත්, අපි  ශබ ශහෝ නිවැරැදි ශද්වල් කර තිශබන බව 
අපි දන්නවා, ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි. තවත් ශබ ශහෝ 
ශද්වල් අපට ඉදිරිශේ දී  කරන්නට තිශබනවා. නමුත් ශම් ිය ල්ල 

එකට ගත්තාම අපි සුරටු වනවා. කුණු ශම නවා කිේවත්, ශම න 
විධි ට ශබරිහන් දුන්නත්, ශම න විධි ට ශ ෝකාලාප න්  ශම් 
අවස්ථාශේ මුර කළත් ශම් රශග  ම්කිිය ශවනසක් තති කිරීමට 

යරම්භ ක් පමණයි ශමයින් ියදු ුණශණ්. ශම් රශග  හ පාලන  
තති කරලා, මූලය විනිවිද භාව  සහ සංහිය  ාව තති කරලා, 
පාතාල  වාශේ ශන ශ ක් විධිශේ මත් ද්රවය නිවාරණ  කරන්න 

අව ය කටයුුර කරලා, ශම් රශග අුමත්ම නිර්මාණය ීස මිනිස ්
ශක ගසාස ක් හදන්නට අපි රජ ක් හැටි ට ඉදිරිශේ දී කටයුුර 
කරනවා. මිදි වැල වැශටන ුරු නරි ා බලාශගන ියටි ා වාශේ 
සමහු කි නවා, “ශහට අනිද්දා යණ්ඩුව ගන්න ලෑස්ති ශවනවා” 

කි ලා. ඒකට තව ටික කාල ක් ගත ශේවි කි ලා මා හිතනවා.                
ඒ නිසා මා විශ ේෂශ න්ම තමුන්නාන්ශසේලාට කි නවා, 
කුණාකරලා ඒ අවස්ථාශේදී කථා කරන්න කි ලා. රාජය 

තමතිුරමා ඒ සම්බන් ශ න් ශහ ඳ පිළිුරු ටිකක් ලබා ශදයි 
කි ා මා හිතනවා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ඔබුරමාට ඉතාම 

වාසනාවන්ත ශද් පාලන අනාගත ක් ප්රාර්ථනා කරනවා.  
සභාපති නාමාව ලිශේ හිටපු මන්ත්රීවරශ කු ූ, ඉතාම අහිංසක, 
නිහතමානී, අවංක, ඒ වාශේම ඌව - ශවල්ලස්ස පරපුශරන් බිහි 
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ුණණු ශහ ඳ නා ක කු ව ශ නුත්,  නිශ ෝජය කථානා කවර ා 
හැටි ට ශම් ගු සභාශේ ශගෞරවාන්විත භාව  යරක්ෂා කරමින් 
ඉදිරිශේ දී මහ ජනතාවට වැඩ කරන්න පුු වන්  ක්ති   ඔබුරමාට 

ලැශබ්වා කි ා ප්රාර්ථනා කරමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  

ශබ ශහ ම සු්රතියි. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබ ශහ ම ස්ුරතියි, ගු මන්ත්රීුරමා. මීළෙට, ගු කංචාන 

විශේශසේකර මන්ත්රීුරමා, ඔබුරමාට විනාඩි පහශළ වක් තිශබනවා. 

[අ.භා.5.56] 
 

ගු කංචාන විවේව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා දීම සම්බන් ශ න් ඔබුරමාට පළමුශවන්ම මා ස්ුරතිවන්ත 
වනවා. විශ ේෂශ න්ම අශේ ගු විශේපාල ශහගටියරච්චි 
මන්ත්රීුරමාශේ කථාශවන් පු ව කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම 

පිළිබඳව මා සුරටු වනවා. ඒ වාශේම අද උදෑසන කාලශේ ියදු  ූ 
 ම් ශද ක් නිසා එුරමාට   ම්කිිය යකාර කින් ියත් රිදීමක් 
ියදුුණණා නම් ඒ පිළිබඳවත් මශේ කනගාටුව පළ කරනවා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශම් යණ් ඩුව  ට ශත් 
පැහැදිලි විනිවිදභාව කින් මූලය කටයුුර කරන්නට ලැබීම ගැන 

සුරටු වනවා  කි ලා අශේ විශේපාල ශහගටියරච්චි මැතිුරමා 

කිේවා. ගු විශේපාල ශහගටියරච්චි මැතිුරමනි, අද ලැබුණු 
ප්රවෘත්ති ක් තමයි, ශම් රශග තශමරිකානු ශඩ ලර කට  ු පි ශල් 

අග  860 ඉක්ම ූවා  කි න පුවත. එ  ඔබුරමන්ලා සුරටු වන 

පුවතක් නම්,   ඔබුරමන්ලාශේ යණ්ඩුවට දීර්  ගමනක් තිශබ්වි 

කි ලා මා හිතනවා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශම් මූලය ය තන පිළිබඳව 
සංවාදශේ ශ ශදන අද දවශසේ අධිකරණශ න් අපට ලැබුණු පුවත් 

ගණනාවක් තිශබනවා. විශ ේෂශ න්ම මහ බැංකු වංචාාශේ මහ 

ශම ළකුවන් වන අර්ජුන මශහේන්ද්රන් සහ අර්ජුන් අශලෝිය ස් -ඒ 

පර්ශපචුවල් ශෙෂරීස් ය තනශේ ගනුශදනු- පිළිබඳව දැන් කුණු 

අනාවරණ  වනවා. ශම් පිළිබඳව අපි දිිනන් දිගටම පාර්ලිශම්න්ුරව 

දැනුවත් කළා. 2085 ශපබරවාරි මාසශේ 26 වැනිදා ියදු ශවච්චා 
පළමුවැනි වංචාාව පිළිබඳවත්, 2086 අුණුද්ශද් මාර්ුර මාසශේ  ියදු 

ශවච්චා ශදවැනි වංචාාව පිළිබඳවත් අපි කුණු අනාවරණ  කළා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මන්ත්රීවු 88 ක් ගැන පු  
ින  දවසව්ල ශල කු කුුරහල ක් තිබුණා, "88  ශදශනකු ශචාක්පත් 

අරශගන තිශබනවා, ඒ ලිපි ශල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්නම්" කි ලා. 

අද අධිකරණශේ දී කුණු අනාවරණ  ශවනවා, අර්ජුන 

මශහේන්ද්රන් හිටපු මහ බැංකුශේ අධිපතිවර ාශේ credit card බිල 

ශගවන්න පර්ශපචුවල් ශෙෂරීස්  ය තනශ න් ුපි ල් මිලි න 

3.2ක - ුපි ල්  ලක්ෂ 32ක - ශචාක්පතක් පර්ශපචුවල් ශෙෂරීස ් 

ය තනශ න් නිකුත් කරලා තිශබනවා  කි ලා. ඒ, පළමුවැනි 
අනාවරණ . ශදවනුව අනාවරණ  වනවා, එක්තරා රාජය 

අමාතයවරශ කුට මැතිවරණ ්රි ාවලි  ශගන  න්න අවසථ්ා 

ශදකකදී ශචාක්පත් ලබා දුන්නා  කි ලා. හැබැයි, රාජය 

අමාතයවර ාශේ නම අධිකරණශ න් අනාවරණ  කරන්ශන් 

නැහැ. ඒ වාශේම ුරන්වනුව අද කුණු අනාවරණ  කරනවා, 

මුදල් ලබා ගත්තා  කි ලා අනාවරණ  ශවච්චා තවත් 

මන්ත්රීවර කු තවත් ුපි ල් මිලි න ක ශචාක් එකක් ගත්තා 

කි ලා අධිකරණ ට අනාවරණ  ුණණා කි ලා. විශේපාල 

ශහගටියරච්චි මැතිුරමා “රජශේ විනිවිදභාව , රජ  සුරටු වන 
යර්ථික ප්රතිපත්ති” කි ලා අද කිේශේ ශම්වාද කි ලා කි න්න මා 

දන්ශන් නැහැ. ETI සමාගම තුරු  රාජය ය තන ශවන්න 

පුු වන්, ශපෞද්ගලික ය තන ශවන්න පුු වන්, මූලය ය තනවල 

කඩා වැටීම යදී ශම් රශග ියදු ශවච්චා යර්ථික කඩා වැටීම් ිය ුම 

ශද ටම වග කි න්න ඕනෑ,  මහ දවල් ශම් රශග ියදු ශවච්චා මහ 

බැංකුශේ මහා වංචාාව කි න එක අපි පැහැදිලිව කි න්නට ඕනෑ. 

ශම් රශග  ම්කිිය ගමනක් නිර්මාණ  ශවලා තිබුණා, ගු 
නිශ ෝජය කථානා කුරමනි.  

 2009 මැයි මාසශේ 8 වැනි දා ශම්  රශග පැවැති යුද්   

අවසාන කරලා, ඒ තිබුණු අභිශ ෝග ජ  ගන්න මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිුරමාශේ රජ ට එදා  ම්කිිය වැඩ පිළිශවළක් තිබුණා. 

ශම් රශග යර්ථික  නන්වන්න වැඩ පිළිශවළක් තිබුණා. ිය  ට 

3.8 මගටශම් තිබුණු යර්ථික වර් න ශේග  ිය  ට 7.4 දක්වා 

වර් න  ුණණා. ශම් රට ලබා ගත් ණ වලින් වයාපෘති ියදු කළා. 

ශම් රශග දළ ශද්ය   නිෂප්ාදිත  වැඩි ුණණා. ශම් රශග විරැකි ාව 

අඩු ුණණා. ශම් රශග උද් මන  අඩු ුණණා. ශම් රශග ඒක පුද්ගල 

යදා ම වැඩි ුණණා. කෘෂි කර්මාන්ත ක්ශෂේත්ර  ශවන කවරදාකටත් 
වැඩිශ න් වර් න  ුණණා. නමුත් 2085 ජනවාරි 0 වැනි දා පත් 

ුණණු රජශේ කළමනාකරණශේ තිබුණු දුර්වලතා නිසා ශම් ිය ුම 

ශද් ශවනස් ුණණා.   

ශම් රජ   පළමුශවන්ම කරපු කාර්  භාර  ශම කක්ද? පළමු 
කාර්  භාර  තමයි, ශම් රශග පුරවැියශ කු ශන වන පුද්ගලශ කු 

-ියංගේපූු ජාතිකශ කු -  මහ බැංකුශේ අධිපති බවට පත් කිරීම.  

ඒ විතරක් ශන ශවයි, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව පළමු වතාවට මුදල් 

අමාතයාං ශ න් ගලවා අගමැතිවර ා  ටශත් තිශබන 

ය තන ක් බවට පත් කර ගත්තා. ගු නිශ ෝජය 

කථානා කුරමනි, අද දවශසේ ශම් ඔේපු ශවන්ශන් එක කාරණ ක් 
විතරයි.  කුණු අනාවරණ  ශවන්ශන් එක කාරණ ක් පිළිබඳව  

විතරයි. හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මශහේන්ද්රන් මහතාශේ 

ුපි ල් ලක්ෂ 32ක credit card  බිල්පත ශගවනවා පර්ශපචුවල් 

ශෙෂරීස් සමාගශමන්. තයි, එශහම ශවන්ශන්? අර්ජුන 

මශහේන්ද්රන්ට පර්ශපචුවල් ශෙෂරීස් සමාගම සමෙ කිියම 

සම්බන්  ක් නැත්නම් ඔහුශේ credit card  බිල්පත පර්ශපචුවල් 
ශෙෂරීස් සමාගශමන් ශගවන්න ඒ විධි ට ශචාක්පත් මාු 

ශවන්ශන් තයි? ඒ ශවන ශම නවත් නිසා ශන ශවයි. අපි ඒක 

තමයි පු ින  කාල  පුරාම පැහැදිලිව කිේශේ, මහ බැංකු  වංචාාව 

අර්ජුන මශහේන්ද්රන්, අර්ජුන් තශලෝිය ස ්තුරු  යණ්ඩුශේ තතැම් 

කගටි  සැලු ම් සහගතව කරපු කටයුත්තක් කි ලා. සැලු ම් 

සහගතව කරපු කටයුත්ශතන් ුරටු පඬුු හැටි ට ලැබුණු ශද් තමයි 

අර්ජුන මශහේන්ද්රන්ශේ ලක්ෂ 32ක credit card බිල්පත ශගවීම. 
ශම් ශප ඩි ශද්වල් විතරයි. පර්ශපචුවල් ශෙෂරීස් සමාගශමන් 

මිලි න 8,8 0ක ශමවැනි ශචාක්පත් මාු කරලා තිශබනවා කි ලා 

අපට යරංචි ශවලා තිශබනවා. ශහට අනිද්දා වනශක ට තව 

මන්ත්රීවු ර්ශදශනකුශේ නම් ශහළිශවයිද දන්ශන් නැහැ.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ඔබුරමා ශම් උත්තරීතර 
සභාශේ නිශ ෝජය කථානා කවර ා හැටි ට පත් ශවලා ඉන්නවා. 

ඒ නිසා අපි ඔබුරමාශගන් ඉල්ීසමක් කරනවා. ශම් ියද්ධිශේදී 

ඔබුරමා තුරු  ශම් පාර්ලිශම්න්ුරශේ ියටින අපි ිය ුමශදනා 

පිළිබඳව අද රශග ජනතාව ශල කු සැක කින් බලාශගන ඉන්නවා. 

ගු කථානා කුරමා කිේවා, නම් 88 ක් නැහැ කි ලා. හැබැයි අද 

341 342 

[ගු විශේපාල ශහගටියරච්චි මහතා] 
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අධිකරණශ න් වාර්තා වනවා, එක්තරා රාජය තමතිවරශ කුට 

අවස්ථා ශදකකදී ශචාක්පත් ශදකක් ලබා දුන් බව. ඒ වාශේම තවත් 

එක්තරා මන්ත්රීවරශ කුට මිලි න ක ශචාක්පතක් ලබා දුන් බව. ඒ 

නිසා ශම් 88  ලැයිස්ුරව සමහර ශවලාවට ඊට වඩා වැඩි ශවන්න 

පුු වන්; අඩු ශවන්න පුු වන්. නමුත්, අපි ඔබුරමාශගන් ඉල්ීසමක් 
කරනවා, ගු කථානා කුරමාශේ මැදිහත් වීශමන් ශම් පිළිබඳව 

සවිස්තර වාර්තාවක් පාර්ලිශම්න්ුරවට ලබා දීලා, ශම් 

පාර්ලිශම්න්ුරශේ ශගෞරව ත්, මන්ත්රීවුන්ශේ ශගෞරව ත් 

යරක්ෂා කරන්න කි ලා. 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ETI සමාගම තුරු  EAP 
සමූහ වයාපාර ට අ ත් සමාගම් ගණනාවක තැන්පත්කුවන් අද 
ඉතාම අසරණභාව කට පත් ශවලා ඉන්නවා. පු ින  මාස හ  

ුරළ ඔුණන් විවි  තැන්වල උද්ශ ෝෂණ  කළ බව අපි දැක්කා. එම 
ය තනවලට ිනහිල්ලා ඔුණන්ශේ මුදල් ලබා ගන්න උත්සාහ ක 
ශ දුණා.   දැන් මාස හ ක් ගතශවලා තිශබනවා. තැන්පත් කරපු 

මුදල් ගන්න බැරිව ශබ ශහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. "හිු නාළිකාව", 
"ශදරණ නාළිකාව" තුරු  රූපවාහිනි මා ය ුරළින් අපි දැක්කා, 
ඔුණන් අසරණභාව ට පත් ශවලා ියටින යකාර . තමන්ශේ ජීවිත 

කාල  ුරළ ඔුණන් හම්බ කර ගත්ත මුදල්  ම් කිිය ලාභ ක් ලබා 
ගැනීම සඳහා යශ ෝජන  කළත්,  අද ඒ මුදල් පවා අහිමි වන 
තත්ත්ව ට පත් වීම නිසා  ශබ ශහෝ ශදශනක් ිය  දිවි නසා ගත් 

බවත් පු ින  දින ර්පශේ අපිට අසන්නට ලබුණා.  සමහර උදවි  
ශරෝගී තත්ත්ව ට පත් ශවලා තිශබන බවත් අපි දැක්කා. ශම් 
පිළිබඳව පු ින  සතිශේ පාර්ලිශම්න්ුරශේ විමසූ අවසථ්ාශේ දී  

රාජය අමාතය ඉරාන් වික්රමරත්න මැතිුරමා  කිේවා, ජුනි මාසශේ 
05වැනිදා වනශක ට ශම් කණ්ඩා මට උපරිම  ලක්ෂ 06 දක්වාත්, 
නැත්නම් අඩුම තරශම් තැන්පුරවලින් ිය  ට 80ක මුදලක් ලබා 
ශදන්න කටයුුර කරනවා කි ලා. ගු රාජය තමතිුරමනි, අද 

07වැනි දා. ඊශේ දවශසේත්, අද උශද් වනශක ටත් දැන ගන්නට 
තිබුශණ් තවමත් ශම් මුදල් ලබා ශදන්නට කටයුුර කර නැති බවයි.   
ශම් කටයුත්ත කරන්න කි ලා ඔබුරමන්ලා මහ බැංකුශවන් 

නිශ ෝග ක් දුන්නා ුම. ඒ නිශ ෝග  අද වනශක ට ශක යි 
යකාර ට ්රි ාත්මක වනවාද කි ලා මම දන්ශන් නැහැ. අද 
07වැනි දා. ශම් වනශක ටත් ඒ අසරණ තැන්පත්කුවන්ශේ මුදල් 

ලබා ශදන්න පුු වන්කමක් ලැබී නැහැ. 

තැන්පත්කුවන් 36,000ක් අද අසරණභාව ට පත් ශවලා 
ඉන්නවා. ඔුණන් ශපශර්දා පාර්ලිශම්න්ුර වටරුණමට යවා, අපි 

දැක්කා. පාර්ලිශම්න්ුර වටරුණමට තවිල්ලා උද්ශ ෝෂණ  
කරනශක ට ශප ලිස් බල  ශ  දවලා, රාජය මර්දන  විවි  
අයුරින් ශ  දවලා ඔුණන්ව  ටපත් කරන්නට බැුමවා. අඩුම තරශම් 
එක තමතිවරශ ක්, රජ  නිශ ෝජන  කරන එක නිල ාරිශ ක් 

ඔුණන් ඉදිරි ට ිනහින් ඔුණන්ශේ ප්ර න්, ගැටුමවලට අව ය විසඳුම 
ලබා ශදන්න ඉදිරිපත් ශන වීම පිළිබඳව අපි කනගාටුවට පත් 
වනවා. ඔබුරමන්ලා විපක්ෂශේ ඉන්න ශක ට අපි දැක්කා, - [බා ා 

කිරීමක්] 

 
ගු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඒ මුදල් ජුනි 05වන දා ියට ශදනවා. ඒ ඕනෑම ශකනකුට ඕනෑම 
ශේලාවක ිනහින් ඒ ිය  ට දහ  ලබා ගන්න පුු වන්.  

 
ගු කංචාන විවේව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගු රාජය තමතිුරමනි, ඔබුරමාශේ පිළිුරරට ස්ුරතිවන්ත 

ශවනවා. නමුත්, ශම් මුදල් ලබා ගැනීමට ඊශේ දවශසේ ින ාමත් 

ඔුණන්ට ලැබුණු පිළිුරර තමයි, "ප්රමාණවත් මුදලක් ලැබී නැහැ" 

කි න එක. හිු නාළිකාශේ ප්රවෘත්තිවලදී ශම් පිළිබඳව සඳහන් 
කළා මා දැක්කා. නමුත් ඔබුරමා උත්තර ක් ශදනවා, ඒවා 
ලබාගන්න පුු වන්කම තිශබනවා  කි ලා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව 
නිවැරදි ්රි ා මාර්ග ක් ගන්න කි න ඉල්ීසම මා  කරනවා.  

 

ගු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ප්රමාණවත් පරිදි ශගවීමක් නැතත්, ිය  ට දහ  ලැශබනවා. 
 

ගු කංචාන විවේව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ශහ ඳයි, ගු රාජය තමතිුරමනි. ශහට දවශසේ ුණණත් ිනහින් ඒ 
තැන්පත්කුවන්ට ිය  ට දහ ක් දක්වා, එශහම නැත්නම් ලක්ෂ 

හ ක උපරිම ක් දක්වා ඒ මුදල ලබා ගන්න පුු වන්කම 
තිශබනවා  කි ා ඔබුරමා ශම් ශවලාශේ සහතික ක් ශදනවා. ඒ 
මැදිහත්වීම පිළිබඳව ඔබුරමාට ස්ුරතිවන්ත ශවනවා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශම් ETI ය තන  තුරු  
EAP සමූහ වයාපාර  පිළිබඳව තවත් ගැටුම පැන නැඟී තිශබනවා.  
ශම් ය තන ිය ල්ල  විකුණන්න ශම් යණ්ඩුව, මහ බැංකුව 

පු ින  දිනවල ශ ෝජනා ඉදිරිපත් කළා. මට මතකයි, මීට 
අුණුද්දකට පමණ ශපර අුණුදු එකහමාරක පමණ කාල ක් 
EAP සමූහ වයාපාරශේ සභාපතිවර ා හැටි ට කටයුුර කශළේ, 

මශනෝ තිත්තවැල්ල කි න පුද්ගල ායි. මශනෝ තිත්තවැල්ල 
කි න්ශන්,  වර්තමාන මුදල් අමාතයුරමාශේ උපශද් කවර ායි. 
එුරමාට  තවත් ය තන ගණනාවක පත්වීම් ලැබිලා තිශබනවා. 
"ශ්රීලන්කන් එ ාර්ලයින්ස්" ය තනශේ අ යක්ෂ මණ්ඩල ට 

එුරමා පත් කර තිශබනවා. ඒ විතරක් ශන ශවයි, එුරමා ශ්රී ලංකා 
රක්ෂණ සංස්ථාශේ, රක්ෂණ නි ාමන ශක මිෂන් සභාශේ 
සභාපතිවර ා හැටි ට පත් කර තිශබනවා.  කඩා වැටුණු සමූහ 

වයාපාර ක් කළමනාකරණ  කළ සභාපතිවර ා දැන් 
ඔබුරමන්ලාශේ මුදල් තමතිවර ාශේ උපශද් ක ා බවට පත් 
කරශගන තිශබනවා. ඒ විතරක් ශන ශවයි,  එුරමා තවත් ය තන 

ගණනාවක තනුරුවලට පත් කර තිශබනවා.  කල්පනා කර 
බලන්න, ඒ දැනුම,  ඥාන ,  බුද්ධි  තිශබන, ශම් පිළිබඳව  ම් 
කිිය වගර්මක් දරන්න පුු වන් ශවනත් පුද්ගල න් ශම් රශග 

තත්ශත්ම නැද්ද කි ලා. ශම් මශනෝ තිත්තවැල්ල කි න පුද්ගල ා 
පු ින  කාලශේ චාන්්රිකා කුමාරුරංග රජශේ චාන්්රිකා කුමාරුරංග 
මැතිනි  එක්ක, මංගල සමරවීර මැතිුරමා එක්ක ළන්න් කටයුුර 
කළ ශකශනක්. එදා දවශසේත් ඒ අශේ යණ්ඩුවට වි ාල ශචාෝදනා 

ප්රමාණ ක් එල්ල ුණණා. එල්ටීටීඊ ට මුදල් ලබා දුන්නා  කි න 
ශචාෝදනාව තිශබන ලයිකා ශම බයිල් ය තන ට එුරමා ඒ 
සභාපතිත්ව  දරපු සමාගම් විකිණීශම් ගනු ශදනුව පිටුපස 

ඉන්ශන්ත් මශනෝ තිත්තවැල්ල මහත්ම ාත්, හිටපු ජනාධිපතිනි 
චාන්්රිකා කුමාරුරංග මැතිනි ත්, මංගල සමරවීර මැතිුරමාත්  
කි ා දැන් අද දවශසේ ශචාෝදනාවක් තවිත් තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් 

පිළිබඳවත් ඔබුරමන්ලා  ශම් සභාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ.  

විශ ේෂශ න් ශම් රශග නීති ක් තිශබනවා, රූපවාහිනී 
නාළිකාවක ශහෝ ශර්ඩිශ ෝ නාළිකාවක ශක ටස් ිය  ට 40කට 

වඩා විශද්ය   සමාගමකට ලබා ගන්න බැහැ කි ලා. නමුත් අද 
විශද්ය   සමාගමකට ලබාදීලා තිශබන්ශන්. ශම් රශග ශද්ය   
යශ ෝජක න් ශම් සඳහා ඉදිරිපත් පත් ුණණා. මම දන්නවා, හිු 

ය තනශේ සභාපති, ශරශනෝ ද ියල්වා මහත්ම ා ශම් ශවනුශවන් 
ලංු වක් තිබ්බා, ශම් යශ ෝජක න්ශේ ලංු වලට වැඩි ලංු වක් 
එුරමා තිබ්බා; ඉහළම ලංු ව තිබ්බා. හැබැයි, ශද්ය   
යශ ෝජක ාට අවස්ථාව ලැබුශණ් නැහැ. ගු නිශ ෝජය 

කථානා කුරමනි, ශම්ක කාල ක් පුරාවට කරශගන යපු ශද ක්. 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

එශහම නැතිව ශවන ශම නවත් ශන ශවයි.  අුණුදු ුරනක්, හතරක් 

තිස්ශසේ කරශගන යපු ශද ක්. තැන්පත්කුවන්ශේ මුදල් එක 
පැත්තකින් ියංගේපූුවට ශගන ින ා. ියංගේපූුශේ තව සමාගමක් 
ශගනැත් ETI එශක් භාරකාරත්ව ට දැම්මා. සභාපතිවර ා හැටි ට 
කටයුුර කළ මශනෝ තිත්තවැල්ලශේ හිතවත් කණ්ඩා මක් 

ශගනැල්ලා සව්ර්ණවාහිනි  සහ සව්ර්ණමහල් තුරු  EAP සමූහ 
වයාපාරශේ ය තනවල හිමිකාරීත්ව  ඔුණන් අතට පත් කළා. ඒ 
නිසා  ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මහ බැංකුශේ ියදු ුණණු 

වංචාාවට ශන ශදශවනි වංචාාවක් ශම් ුරළ ියද්  ශවලා තිශබනවා. 
ුපි ල් බිලි න 36ක වංචාාවට අද ශම් රශග මුදල් තමතිවර ාත්, 
මශනෝ තිත්තවැල්ල තුරු  කණ්ඩා මත් වග කි න්න ඕනෑ  

කි න කාරණ  අපි ශම් ගු සභාවට මතක් කරනවා.  

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබුරමාට තව විනාඩි ශදකක් තිශබනවා. 

 
ගු කංචාන විවේව ේ්කර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ශහ ඳයි, ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි.  

අද ශම් මූලය ය තන පිළිබඳ වගර්ම තිශබන්ශන් ශම න 
ය තන ටද  කි ා මා දන්ශන් නැහැ. මහ බැංකුව තිශබනවා; 

මුදල් අමාතයාං   තිශබනවා; යර්ථික ප්රතිපත්ති කළමනාකරණ  
කරන අමාතයාං   තිශබනවා; රාජය වයවසා  සංවර් න 
අමාතයාං   තිශබනවා. ශම් යදී විවි  අමාතයාං  තිශබනවා.  

බැංකු ටික  එක තැනක තිශබනවා. මහ බැංකුව තව තැනක 
තිශබනවා. අපි දන්ශන් නැහැ, අද ශම්ක කළමනාකරණ  
ශවන්ශන් ශක ශහ මද කි ලා. ශම් සම්බන් ශ න් ශම් රශග නීති  

තව තවත් වර් න  ශවන්න ඕනෑ.  අපි ඒක පිළි ගන්නවා.  පු ින  
කාලශේ රාජය බැංකු, ශපෞද්ගලික බැංකු කඩා වැශටන්න කටයුුර 
ියද්  ශවද්දී එකම රාජය බැංකුවක්වත්, ශසලාන් බැංකුව තුරු  

එකම ශපෞද්ගලික බැංකුවක්වත් කඩා වැශටන්න ශන දී,  මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිුරමාශේ යණ්ඩුව -එම රජ - ඒ බැංකු 
පද් ති  යරක්ෂා කර ගැනීශම් කටයුත්තට මුහුණ දුන් යකාර  

අපිට මතකයි. 

අද ශම් යණ්ඩුශේ ්රි ාකාරිත්ව  ුරළින් අපට ශපශනන්ශන් 
ශම කක්ද? ඒ ුරළින් ියද්  වන්ශන් ශපෞද්ගලික ය තන 
කඩාශගන වැශටන එක පමණක් ශන ශවයි. රජශේ බැංකු 

ිනණුම්වල තිශබන මුදල් ටිකත් ශපෞද්ගලික බැංකු ය තනවල 
තැන්පත් කරන්න කි ා කැබිනග පත්රිකාවක් යවා , අවසථ්ා 
ුරනකදී තමන්ට ඒක ප්රතික්ශෂේප කරන්න ියද්  ුණණා  කි ා 

ජනාධිපතිවර ා එුරමාශේ කථාවකදී කි නවා අපි දැක්කා. ගු 
නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, එම කැබිනග පත්රිකාව ප්රතික්ශෂේප 
කරන්න ජනාධිපතිුරමාට අවස්ථා ුරනක්  නවා නම්, ශම් රශග 

යර්ථික  කළමනාකරණ  කරන්ශන් ශක ශහ මද කි ා අපට 
හිතාගන්න පුු වන්. ශම් වනශක ට ශම් රශග අර්බුද ගණනාවක් 
තති ශවලා තිශබනවා. "මහින්ද රාජපක්ෂ යණ්ඩුව රට ණ  

උවනලක හිර කරලා තිබුශණ්, අපි රට භාර ගන්නශක ට යර්ථික  
කඩාශගන වැටිලායි තිබුශණ්" කි ලා ශම් යණ්ඩුව අද ශම න 
විධි ට කිේවත්, සංඛයා ශල්ඛනවලින් බැුමවත්, අද රශග ියදුවන 
ශද් දිහා බැුමවත්, අද අධිකරණ  ුරළින් වාර්තා වන ශද් දිහා 

බැුමවත් ශවන ශම නවත් ශන ශවයි ශපන්වන්ශන්. ශම් අුණුදු 
ුරනහමාර ුරළ ශම් රට දූෂණ , වංචාාව ඉහළ ින  රටක් බවට පත් 
ශවලා තිශබන යකාර  තමයි ශපන්වන්ශන්.  

අද මංගල සමරවීර තමතිුරමා ශග ශබල්ස් නයා  ගැන කිේවා. 

"ශහ රා", "ශහ රා" කි ලා කි ාශගන  නවා කිේවා. අනික් අ ට 
ශහ රා, ශහ රා කි පු කගටි ම අද ශහ ු බවට උසාවි  ඉදිරිශේ 
අනාවරණ  ශවමින් පවතිනවා. ශම්ක තමයි  ථාර්ථ . මහින්ද 
රාජපක්ෂ යණ්ඩුශේ වරප්රසාද භුක්ති විය මින් ියටි අශේම 

කණ්ඩා ම් තමන්ශේ නිලතල යරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා, 
තනුරුවලට තිශබන කෑදරකම නිසා වර්තමාන යණ්ඩුව පැත්තට 
ිනහින් පු ින  යණ්ඩුවට ශචාෝදනා කළ අවස්ථා අපි දැක්කා. ඔුණන් 

මහින්ද රාජපක්ෂ යණ්ඩුශේ තිබුණු අඩු පාඩු ගැන කිේවා; 
ප්රජාතන්ත්රවාද  නැහැ  කිේවා; වැඩ කරන්න හැකි ාවක් තිබුශණ් 
නැහැ  කිේවා. හැබැයි, අද ඔුණන්ට ඒ කටින්ම කි න්න ියද්  

ශවලා තිශබනවා, "නැහැ, මහින්ද රාජපක්ෂ යණ්ඩුව ශම් රශග 
බිහි ුණණු ු විශ ේෂී යණ්ඩුවක්" කි ලා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශම් මූලය ය තන කඩා 

වැටීම නිසා ජනතාවට අද අසා ාරණ ක් ියද්  ශවලා තිශබනවා. 
ශම් තැන්පත්කුවන් 36,000 පමණක් ශන ශවයි අද අසරණ 
ශවලා ඉන්ශන්. ශමවැනි ය තන ගණනාවක් රට පුරා තිශබනවා. 
මහ බැංකුව, ඒ වාශේම මුදල් අමාතයාං   මැදිහත් ශවලා ශම් 

අසා ාරණ  වළක්වලා, ජනතාවට සා ාරණ  ඉෂ්ට කර ශදන්න 
කි න ඉල්ීසම කරමින්, මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළෙට, ගු ඉරාන් වික්රමරත්න රාජය තමතිුරමා. ඔබුරමාට 

විනාඩි 30ක කාල ක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 6.82] 

 
ගු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා (මුාල් රාජය අොතයුරො  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன - நிதி இரொஜொங்க 

அமைச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ස්ුරතියි. ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ඔබුරමා  
පාර්ලිශම්න්ුරශේ නිශ ෝජය කථානා කවර ා හැටි ට පත්වීම අප 

ිය ුමශදනාටම ශගෞරව ක් බව පළමුශවන්ම මා කි න්න 
කැමැතියි. ඔබුරමා පිරිියදු චාරිත ක් තිශබන, පරිණත නුවණකින් 
යුත් ශකශනක්. ඔබුරමා නිශ ෝජය කථානා ක ුරර ට පත්වීම 

ඌව ශවල්ලසශ්සේ ජනතාවට පමණක් ශන ශවයි, අප 
ිය ුමශදනාටම ශගෞරව ක්. ඒ ශවනුශවන් අපි ඔබුරමාට ු බ 
ප්රාර්ථනා කරනවා.  

මම මුලින්ම රන්ජන් රාමනා ක නිශ ෝජය තමතිුරමා ගැන 
වචාන ක් කි න්න අතයව යයි. ශම කද, අද එුරමා 
පාර්ලිශම්න්ුරශේ නැති ශවලාවකදී එුරමාශේ නම සඳහන් ුණණා. 

මීට අුණුදු ුරනකට උඩදි එුරමා හිු නාළිකාශේ වැඩසටහනකට 
ිනහින් ම යම රාත්රිශේ එතැනින් එළි ට එනශක ට වාහනවලින් 
කගටි ක් තවිත් එුරමාට තර්ජන  කළ බව මට මතකයි. මට ඒ 

ියද්ධි  දැනගන්න ලැබුණාම මම එුරමාව ශහ  ාශගන 
පාර්ලිශම්න්ුර මන්ත්රීවුශේ නිල නිවාසවලට ින ා. රන්ජන් 
රාමනා ක කි න ශම් රශග ු ප්රියද් ම නු වාට තමන්ට අයිති 
නිවසක්වත් නැහැ  කි න එක එදා තමයි මට දැනගන්න 

ලැබුශණ්. එුරමා ජීවත් වන යකාර  ගැන අපි දන්නවා. එුරමාශේ 
චාරිත  ගැන කථා කළ නිසා ශම් කාරණ  සඳහන් කළ යුුර  
කි ා මා හිුරවා. අශේම මුදල්වලින්, එක්ශකෝ අශේ පුණශලන් 

ලැශබන මුදල්වලින්, නැත්නම් අ පි වයාපාරවලින් ශස  ා ගත් 
මුදල්වලින් අපට මැතිවරණ වැඩ පිළිශවළ කරන්න පුු වන්. 
නමුත්, වැඩි පාර් ්ව කට තමන්ශේ මැතිවරණ වයාපාර  එශහම 

කරන්න බැහැ. ශම් රශග ඕනෑම ශකනකුට ශද් පාලන  කරන්න 
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[ගු කංචාන විශේශසේකර  මහතා] 
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the war. This is very unfortunate and we completely 
condemn such action and such behaviour.  

I would also like to say that the Minister of Finance 
and Mass Media, the Hon. Mangala Samaraweera, who 
extensively toured the North and the East of the country 
and got a firsthand view of what exactly had happened, 
has recommended the Government that we take measures 
to ease the pressure, particularly of the women in the 
Northern Province, Eastern Provinces and in the North-
Central Province who have had to face bankruptcy and 
stress and who have got into a debt trap because of these 
exorbitant interest rates. Therefore, Sir, they will be 
relieved of this for the measures that are to be shortly 
introduced by our Government.  

අද අපි සාකච්ඡා කරන්ශන් ගු අනුර කුමාර දිසානා ක 
මන්ත්රීුරමාශේ කල් තැබීශම් ශ ෝජනාව පිළිබඳවයි. අපි ශබ ශහෝ 
මූලය ය තන ගැන සාකච්ඡා කළා. නමුත්, අපි ශබ ශහ ම ළන්න් 

ශම්ක අ ය න  කශළ ත්,  200 , 2009 වර්ෂවලදී යිය ාශේ 
මූලය අර්බුද ක් තති ුණණු බව අපට පැහැදිලි ශවනවා. යිය ාශේ 
මූලය අර්බුද  තති ූ අවස්ථාශේදී ලංකාවටත් බලපෑමක් තිබුණා. 

එදා රජ  මූලය අර්බුදශේ තිශබන ප්ර ්න  වසා දමලා ශක ශහ ම 
හරි ශමහි ගැටුමවක් නැති විධි ට ශපන්වන්න අව යයි කි න 
තීරණ ට යවා. නමුත් තත්තටම එදා ඒ ගත්ත තීරණ  ශබ ශහ ම 

වැරදි තීරණ ක්. ඒ නිසා තමයි ශම් අර්බුද  මීට වැඩි  උග්ර ශවලා 
තිශබන්ශන්. බැංකු ශන වන ය තනවල වැටීමට ශහේුරව ශම්කයි. 
නමුත්, මම ශම් කාරණ ත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අද ශබ ශහෝ 

අ  මහ බැංකුව ගැන හුොක් ශචාෝදනා කළා. නමුත්, එදා මහ 
බැංකුශේ වෘත්ති ශේදීන් -professionals within the Central 
Bank- ශම් අර්බුද  ගැන කථා කරලා, ය තන ගැන සඳහන් 

කරලා මුදල් මණ්ඩල ට රශපෝර්ුර ඉදිරිපත් කළා. නමුත්, එදා 
මුදල් මණ්ඩල ට ඉදිරිපත් කරපු  රශපෝර්ුරවලින් පවා ඒ ගැන 
කිියම තීරණ ක් ගත්ශත් නැහැ. එදා මහ බැංකුශේ අධිපති ශලස 
කටයුුර කළ නිවාබ් කබ්රාල් මැතිුරමාත්, මුදල් තමතිුරමා 

ව ශ න් කටයුුර කළ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාත් ඒකට 
වගකි න්න ඕනෑ කි න එක සඳහන් කළ යුුරයි. ශම් ්රි ාවලි  
නිසා තමයි බැංකු ශන වන ය තනවල -finance companiesවල- 

අර්බුද ක් තිබුශණ්. එපමණක් ශන ශවයි.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි,  2005දී ශම් රශග තිබුණ 
finance companies සංඛයාව 2 යි. නමුත්, 2084 අවසාන  වන 
විට 2 ක්ව පැවැති finance companies සංඛයාව, 44ක් දක්වා වැඩි 
කරනු ලැබුවා. ඒ කි න්ශන් ඒ finance companies වලට දුන්න 

licence ප්රමාණ  ිය  ට 60කින්  වැඩි කළා. ඒවා ශන ශ කුත් 
ඥාති සම්බන් තාවන් තිශබන, ඒ වාශේම ශද් පාලන 
අරමුණුවලින් දුන්නා කි න එක සඳහන් කළ යුුරයි. අුණුදු 80ක් 

ුරළදී ශම් finance companiesවලට දුන්න licence ප්රමාණ  
ිය  ට 60කින් වැඩි කළා. අුණුදු 70කට දුන්නු ප්රමාණ  අුණුදු 
80කින් -2005 ඉඳලා 2084 වනවිට- ිය  ට 60කින් වැඩි කළා. 

ශම් නිසා තමයි ශම් අර්බුද  ශමශහම උග්ර ුණශණ්. එපමණක් 
ශන ශවයි, ඒ කාල පරිච්ශේද  ුරළ leasing companies  වලට 
licence 6ක් ලබා දුන්නා. ඒ නිසා අහිංසක තැන්පත්කුවන්ට 

ශබ ශහ ම ශල කු අසා ාරණ ක් ියදු ශවලා තිශබනවා. අද ශම් 
ගු සභාශේදී කළ හුොක් කථා මම අහශගන හිටි ා. තත්ත, 
සමහර අ  විශ්රාම  න්න තබා ශගන තිබුණු මුදල් ප්රමාණ  පවා 
ඔුණන්ට  අහිමි ුණණා. විශ්රාම ු වශ න් ජීවත් ශවන්නට බැහැ. 

සමහර අ  ිය දිවි නසා ගත්තා කි ලා කිේවා.  

සමහර මහුම අ ට නැත්නම් ශරෝගී අ ට අව ය ශසෞඛය 
ශසේවාවන් ලබා ගන්නට බැහැ. සමහර ශදමේපි න් දුවන්ට 
ශහ ඳ අ යාපන ක් ලබා ශදන්න බලාශගන හිටි ා. ඒවා ඒ අ ට 
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අයිති  තිශබන්න ඕනෑ. ශද් පාලන  කරනශක ට ඒ අ ට 

ශවනත් අ ශගන් ඒ සඳහා මුදල් ලැශබන්න පුු වන්. එශලස මුදල් 
ලැශබන්ශන් කාශගන්ද කි න එක තමයි ශමතැන තිශබන 
ගැටුමව. මම විශ ේෂශ න්ම රන්ජන් රාමනා ක නිශ ෝජය 
තමතිුරමා ගැන කි න්න අව යයි. මම හිතන විධි ට එුරමා 

ශද් පාලන  කරන්ශන් ශම් රශග  ම් කිිය ශවනසක් තති කිරීශම් 
බලාශප ශර ත්ුරශවනුයි. 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, අද අශේ මන්ත්රීුරමන්ලා 

කුණු කාරණා රාශි ක් කිේවා. ඒ සමහර ඒවාට පිළිුරු ශදන්න 
මම වෑ ම් කරනවා. එක මන්ත්රීවර කු කිේවා, අද cheques වැඩි 
ප්රමාණ ක් return ශවනවා, එම නිසා ඒකට  ම්කිිය පිළි මක් 

ශ  දන්න ඕනෑ  කි ලා. නමුත්, cheque එකක් return වන එක 
බරපතළ වරදක් කි ා දණ්ඩ නීති සංග්රහශේ සඳහන් වනවා. ඉතින් 
ඒකට විධිවි ාන තිශබනවා. ඒ ගැන තවත් නීතිම  පි වර ගන්න 

අව ය නැහැ. ප්ර ්න ක් තිශබනවා නම්, ඒ එම නීති ්රි ාත්මක 
ශන කිරීශම් ප්ර ්න ක් ශවන්න පුු වන්.  

ඊශේ  බන්දුල වනණවර් න මන්ත්රීුරමා කථා කරනශක ට 
කිේවා, ශත රුරු දැනගැනීශම් අයිතිවාියකම් පිළිබඳ පනත 

 ටශත්  ම්කිිය විස්තර ක් මුදල් අමාතයාං ශ න් ලිඛිතව 
ඉල්ුමවා  කි ා. නමුත් මුදල් අමාතයාං ශ න් දින 84ක් තුරළත 
එ  ලැබුශණ් නැහැ  කි ාත් එුරමා කිේවා. එුරමාට පිළිුරරක් 

එවන්න  කි ා මුදල් අමාතයාං ශේ ශල්කම්ට කි න්නම් කි ා 
මම කිේවා. නමුත්, මම තත්තටම පුදුම ුණශණ් එුරමා ශමම 
ශත රුරු දැනගැනීශම් අයිතිවාියකම් පිළිබඳ පනත  ටශත්  ම් 

විස්තර ක් ඉල්ලපු එක ගැනයි. ශම කද, එදා කු ජ සූරි  
මන්ත්රීුරමා ශත රුරු දැන ගැනීශම් අයිති  ශම් රශග පුරවැිය න්ට 
ලබාදි  යුුර  කි ා එම පනත් ශකටුම්පත ඉදිරිපත් කරනශක ට 

ශම් පාර්ලිශම්න්ුරශේම වාඩි ශවලා ඉන්න මටත් වාසනාව තිබුණා. 
එදා, බන්දුල වනණවර් න මන්ත්රීුරමා තමතිුරමා ව ශ න් කටයුුර 
කරද්දි එ ට විුද්  ුණණා. අපි ශගන ය ශත රුරු දැනගැනීශම් 

අයිතිවාියකම් පිළිබඳ පනශත් වාිය  එුරමාටත් ලබාගන්න පුු වන් 
වීම ගැන අපට සන්ශතෝෂයි. අද අශේ රජ  2085ට ප්රථමශ න් 
තිබුණු රජ ට වඩා ශබ ශහ ම විවෘත  රජ ක්. ශත රුරු දැන 
ගන්න පුු වන්; වාද විවාද කරන්න පුු වන්. රන්ජන් රාමනා ක 

නිශ ෝජය තමතිුරමාට තර්ජන  කරන්න වාහනවලින් කගටි  
පැමිණීම, එක්නැලිශග ඩලාට, තාජුදීන්ලාට, ලසන්තලාට යපු ු දු 
වෑන් වැනි ියද්ධි අද කාටවත් ශවලා නැහැ. අශේ රජ ට විුද් ව 

එවැනි එක් ශචාෝදනාවක්වත් තවිත් නැහැ. අශේ රජ   ටශත් 
එවැනි ශචාෝදනාවකින් මරණ කට පත්ුණණු එක්ශකශනක්වත් 
නැහැ.  පු ින  පාලන තන්ත්ර  සහ අද තිශබන පාලන තන්ත්ර  

අතර අහසයි ශප ශළ වයි වාශේ වි ාල ශවනසක් තිශබනවා.  

I heard some of the Hon. Members from the Northern 
Province made many remarks today about borrowings 
taken by many people and how they have had to face 
many difficulties. Some were critical of the fact that 
financial institutions had gone to the North but, I could 
say with responsibility that there were financial 
institutions, particularly banks, who went to the North 
straight after the cessation of hostilities. They went there 
with the intention of actually rebuilding the North by 
providing finances for both consumers and for 
businesses. We could say that the banks in the Northern 
Province have acted with great responsibility. There have 
been allegations that some of the other financial 
institutions, finance companies and unregulated 
institutions, have been granting loans at exorbitant 
interest rates, particularly taking advantage of some of 
those - particularly of  women - who were traumatized by 



පාර්ලිශම්න්ුරව 

කරගන්නට බැරි ුණණා. ශමවැනි ශද ක් ියදුවීම ගැන අපිත් ඒ අ  
එක්ක ශම් අවස්ථාශේදී කනගාටු ශවනවා. ශම් අහිංසක අ  ශම් 
තත්ත්ව ට තල්ුම කශළේ කුණද කි න ප්ර න්  තමයි අපි අහන්නට 

ඕනෑ. ගු අනුර කුමාර දිසානා ක මන්ත්රීුරමා උශද් කථා 
කරනශක ට ශ ෝජනාවක් කළා. ඒ ශ ෝජනාශේදී එුරමා              
කිේවා, "මුදල් තමතිුරමාශේ මැදිහත්වීශමන් මහ බැංකුවත්, 

තැන්පත්කුවන්ශේ නිශ ෝනේත නුත් ඒ වාශේම විපක්ෂශේ 
මන්ත්රීවුත් එකෙ ශවලා ශම්ක සාකච්ඡා කරලා ශම් ප්ර න් ට 
 ම්කිිය පිළි මක් දි  යුුරයි." කි ලා. අපි ඒ ශ ෝජනාව 

පිළිගන්නවා. අපි ඒක කළ යුුරයි. ශම කද, අහිංසක පුද්ගල න්ශේ 
ඒ ශේදනාව අපට  ම්කිිය විධි කින් ුරනී කරන්න පුු වන් නම් අපි 
ඒක කළ යුුරයි. ඒක අශේ වගර්මක්. ශමවැනි අර්බුද ක් කුණු 

තති කළත්, අද අපට වගර්මක් තිශබනවා ඔුණන්ශේ ඒ ශේදනාව 
ුරනී කරන්න. මහ බැංකුව ඒ සම්බන් ශ න් දැනට ්රි ාවීසන් 
ර්ප ක් අරශගන තිශබනවා. පළමුවැනි එක හැටි ට ඒ අ  
නිරාකරණ  හා බලගැන්වීශම් ශදපාර්තශම්න්ුරවක් - Resolution 

and Enforcement Department එක-  යරම්භ කරලා තිශබනවා. 
ඒක ්රි ාකාරි ඒකක ක්. ඒ නිසා ද්රවය ලතාව අඩු ශවනශක ට ඒ 
අ ට ශ ෝජනා ඉදිරිපත් කරන්නට පුු වන්. ඒ වාශේම, මහ 

බැංකුශේ රක්ෂණ ක්රම  පුු ල් කරලා තිශබනවා. ඉසස්ර දුන්නු 
සීමාව ුපි ල් ලක්ෂ 3යි. ඒ කි න්ශන්, තැන්පුරව නැති ශවනවා 
නම් රක්ෂණ ක්රම  හරහා ුපි ල් ලක්ෂ 3ක් ලබා ශදනවා. නමුත්, 

ඒ සහනා ාර ප්රමාණ  ුපි ල් ලක්ෂ 6 දක්වා අපි වැඩි කරලා 
තිශබනවා. ඒ ය තන  උග්ර ප්ර න් කට මුහුණ ශදනවා නම්, ඒ 
ය තන  නැවත හදාගන්න බැරි නම්, ඒ මුදල් මූලය ක්රම  

ඉදිරි ට ශගනි න්න ඒක ඈවර කිරීශම් තීරණ ක් ගන්න බැංකුවට 
පුු වන්. ඒ වාශේම, නීතිම  පි වර ගන්නට පුු වන්. මහජනතාව 
දැනුවත් කිරීශම් වැඩ පිළිශවළකුත් මහ බැංකුව දිගටම කරශගන 

 නවා කි ලා සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

අපි අද හුොක් ය තන ගැන කථා කළා. මම එයින් සමහර 
ය තන ගැන  ම්කිිය පිළිුරරක් ශදන්න වෑ ම් කරනවා. අපි 
දන්නවා, CIFL සමාගම ගැන. ඒ සමාගම සම්බන් ශ න් පි වර 

අරශගන තිශබනවා. ඒක දැන් නීතිපති ශදපාර්තශම්න්ුරවට බාර 
දීලා තිශබනවා. එතැන ප්රමාද ක් තිශබනවා කි ලා කි න්නට 
පුු වන්. නමුත්, අපි ඒක ය ඝ්ර කරන්නට ඕනෑ. ශම කද, එතැන 

වි ාල ගැටුමවක්, ප්ර ්න ක් තිශබනවා. ශම කද, ඒ ය තනශේ 
අ ට  ම්කිිය මුදලක් ශහෝ ලබා දි  යුුරයි කි න ගැටුමව 
තිශබනවා. නමුත්, ඒක වසර 3කින් විතර දැන් නීතිපති 

ශදපාර්තශම්න්ුරශවන් ්රි ාත්මක ශවලා නැහැ. එම නිසා ඒක 
නීතිපති ශදපාර්තශම්න්ුරව හරහා විසඳන්න අපි වෑ ම් කරනවා. ඒ 
වාශේම, අද ETI ය තන  ගැන හුොක් සාකච්ඡා ුණණා. ETI 

ය තන  ගැන මම මීට ප්රථමශ න් සති ශදකකට උඩදී කථා කරපු 
නිසා ඒ ගැන මම දීර් ව කථා කරන්න  න්ශන් නැහැ. නමුත්, අද 
ශමතැනදී ප්ර න් ර්ප ක්ම යපු නිසා, ඒ ප්ර න්වලට පමණක් 
පිළිුරරක් ශදන්න බලාශප ශර ත්ුර ශවනවා. ගු මන්ත්රීවරශ ක් 

තහුවා, "මහ බැංකුව ඒ තැන්පත්කුවන්ට කරන ශගවීම් 
වළක්වලා තිශබන්ශන් තයි?" කි ලා. ඒකට ශහේුරව විධි ට ETI 
ය තනශේ සාමානයාධිකාරි දැනුම් දුන්නා, "2087 අශප්රේල් 

මාසශේදී එහි ද්රවය ලතාව අඩු නිසා ඒ අ ට ශගවීම් කරන්න බැහැ." 
කි ලා. ශමතැනදී මූලය වයාපාරික පනත -Finance Business Act, 
No.42 of 2011-  ටශත් මහ බැංකුව ්රි ා කරලා තිශබනවා. එම 

නිසා ඒ බලතල අනුව තාවකාලිකව තමයි ඒ තැන්පුර ශගවීම් 
නතර කරලා තිශබන්ශන්. 

අනුර දිසානා ක මන්ත්රීුරමා අද ශම් ගැන කථා කළා. මා 

නැවතත් ඒ කුණු කි න්න කැමැතියි. යශ ෝජකශ ක් ශගනැවිත් 
ශම් ය තන  නැවත පණ ගන්වන එක තමයි ගන්න තිශබන 

මූලික පි වර. පළමුවන ය ශ ෝජන  තවිල්ලා තිශබනවා. ඒ නිසා 

තමයි, ජූනි 05වන දා ියට ිය  ට 80ක්, එශහම නැත්නම් ුපි ල් 
ලක්ෂ 6ට අඩු ප්රමාණ ක් තැන්පුරකුවන්ට ශගවන්ශන්. ඊළෙ 
යශ ෝජන  යවාම ජූනි මාස  අවසන් වනශක ට තවත් ිය  ට 
80ක් ශගවන්න බලාශප ශර ත්ුර ශවනවා. ඊට පස්ශසේ ුරන්වන 

යශ ෝජන  යවාම ශම් ය තන  පණ ගන්වා ඒ ්රි ාවලි  
දිගටම කරශගන  න්න බලාශප ශර ත්ුර ශවනවා. ශමහිදී සඳහන් 
කළා, සමහර විට අුණුදු 5ක්  න කල් ඒ තැන්පත්කුවන්ට ඒ 

මුදල් ශන ලැශබයි කි ලා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශමහිදී තීරණ කිහිප ක් 
ගන්න ශවනවා. ඒ තීරණ ශම්වායි. ශම් වයාපාර  ප්රතිසංසක්රණ  

කරලා ඉදිරි ට ශගන  නවා නම් ඒ අ ට බලාශප ශර ත්ුරවක් 

තති ශවයි, සමහර විට ඒ අ ශේ මුු  තැන්පුරවම ලබා ගැනීමටත්, 

ඒ වාශේම ශප ීස මුදලක් ලබා ගැනීමටත් පුු වන් ශවයි කි ලා. ඒ 

ගැන අසුරටු නම් ශම් සමාගම ඈවර - liquidate - කරන්න ියදු 

ශවනවා. ශම් සමාගම liquidate කශළ ත්, ශමහි වත්කම් 
විකිණීශමන් ලැශබන්ශන් ුපි ල් බිලි න 88.5ක් පමණ. ඒ 

වාශේම තැන්පුර රක්ෂණශ න් - deposit insurance scheme 

එශකන් - ුපි ල් බිලි න 9ක් පමණ ලැශබයි. ඊට පස්ශසේ ඈවර 

කිරීශමන් ලැශබන ප්රමාණ  ුපි ල් බිලි න 4ක් පමණ ශවයි. 

දැනට කරශගන  න සාකච්ඡාවන් අනුව අ යක්ෂවුන්ශගන් 

ුපි ල් බිලි න ක් පමණ ලැශබයි. එතශක ට ලැශබන මුු  මුදල් 

ප්රමාණ  ුපි ල් බිලි න 25.5ක් පමණ ශවනවා. නමුත් අපි 
දන්නවා, මුු  තැන්පත්කුවන්ශේ තැන්පුර ුපි ල් බිලි න 

33.5ක් ශවනවා  කි ලා. එතශක ට එතැන පරතර ක් 

තිශබනවා  කි ලා අපට ශපශනනවා. ශවනත් විධි කට 

කිේශව ත්, ශම් ය තන  සම්පූර්ණශ න් ඈවර කශළ ත්, 

තැන්පත් කරපු මුදලින් තැන්පුරකුවකුට ලබා ගන්න පුු වන් 

ශවන්ශන් ිය  ට 65ක් ශහෝ ිය  ට 70ක් පමණයි. ශම් ය තන  
සම්පූර්ණශ න් ඈවර - liquidate - කශළ ත් එපමණ ප්රමාණ ක් 

තමයි ලබා ගන්න පුු වන් වන්ශන්.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශම් යශ ෝජක ා ගැනත් 

අද සාකච්ඡා කළා. ශම් යශ ෝජක ා ගැන ශන ශ කුත් අ , 
ශන ශ කුත් ශද්වල් කිේවා. ශම් යශ ෝජක ය තන  Blue 

Summit Capital Management Private Limited  ශක ම්පැනි යි. 

ශම  ියංේපූුශේ ලි ා පදිංචි ශක ම්පැනි ක්. ශම් ශක ම්පැනි  

තමයි, අුරු සමාගම් තුරු ව ETI සමූහ වයාපාර  ගන්නට 

ශ ෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා තිශබන්ශන්. ඒ අ  තමයි මුලින් ශම් 

යශ ෝජන  කරලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා තමයි, ජුනි 05වන දා ියට 
 ම්කිිය මුදලක් තැන්පත්කුවන්ට ශගවන්න පුු වන්ශවලා 

තිශබන්ශන්. ශම් සමූහ වයාපාර  ුරළ "සව්ර්ණවාහිනී" media 

company එකත් තිශබනවා. මුදල් තමතිුරමාශේ අනුමැති  

ශන මැතිව broadcasting ය තන ක, එශහම නැත්නම් 

රූපවාහිනී ය තන ක ශක ටස් ිය  ට 40කට වැඩි ප්රමාණ ක් 

විශද්ශික න්ට විකුණන්න බැහැ. මුදල් තමතිුරමා එ ට තවමත් 

අනුමැති  දීලා නැහැ.  

Blue Summit Capital Management Private Limited කි න 

වයාපාර  ගැන ශන ශ කුත් කථාන්දර කිේවා. මට කි න්න 

තිශබන්ශන් ශමපමණයි. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ශම් යශ ෝජක ා 
ගැන ශස  ා බලා තිශබනවා. Central Bank එශක් මූලය ශසෝදිිය 

කිරීශම් ඒකක  - Financial Intelligence Unit, FIU - හරහා 

තමයි ශම් යශ ෝජක ා ගැන ශස  ා බලා තිශබන්ශන්. විශද්  

රටවල FIUsවලින් ලැබුණු  ශත රුරු අනුව ශම් යශ ෝජක ා 

ගැන අද වන ශතක් තවමත් කිියම ජණ වාර්තාවක් ලැබී නැහැයි 

කි න එක සඳහන් කරන්න පුු වන්.  
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ඒ විතරක් ශන ශවයි. සමහර මන්ත්රීවුන් ශම් සභාශේ කථා 

කරනශක ට, ශම් යශ ෝජන  පිළිබඳව මුදල් තමතිුරමාටත් 
 ම්කිිය ශපෞද්ගලික ගනුශදනුවක් තිශබනවා  කි න අදහසක් 
ඉදිරිපත් කරන්න වෑ ම් කළ බව මම ශමහිදී සඳහන් කරන්නට 
ඕනෑ.  

නමුත් ශම් විධි ට කිියම ශහේුරවක් ශන මැතිව, කිියම 
විස්තර ක් ශන මැතිව රශග මුදල් තමතිුරමාට පහර ගැසීම, රශග 
යර්ථික ට පහර ගැසීමක් කි ලා මම හිතනවා. ඒ නිසා 

මන්ත්රීවුන් එවැනි ශදයින් වැළැක්වි  යුුරයි කි න එක තමයි 

මශේ මත .  

ඊටීඅයි ය තන ට අමතරව තවත් ය තන ගණනාවක් ගැන 
කථා කළා. නමුත් මම ය තන එකක්-ශදකක් ගැන කථා කරනවා. 

එයින් එකක් තමයි, Standard Credit Finance Limited 
ය තන . Standard Credit Finance Limited ය තනශේ ියදු 

ුණණු ්රි ාවලි  ගැන බලන්න. Standard Credit Finance Limited 

ය තනශ න් Entrust Holdings Limited ය තන ට ුපි ල් 
බිලි න 2.5ක් දුන්නා. එශසේ දීලා ිය  ට 65ක ශක ටස් ලබා 

ගත්තා. Entrust Holdings Limited එශකන් ශම් මුදල ලබා ශගන 
ඊට පු ව එම මුදල Entrust Limited කි න ශක ම්පැනි එශක් 

දැම්මා. එම ශක ම්පැනි  බැඳුම්කර පිළිබඳව ගනුශදනු කරන 
ශක ම්පැනි එකක්. එම ශක ම්පැනි  එම මුදල අරශගන, 

බැඳුම්කරවලට දැම්ශම් නැහැ. අශනක් ශක ම්පැනි එකට ශක ළ 

කෑල්ලක් දීලා, ඒ අ  ඒ මුදල ලබා ශගන තිශබනවා. ශම් මුු  
්රි ාවලි ම සමහර විට පැ  24කින්, පැ  4 කින් ියදු ුණණු 

්රි ාවලි ක් ශවන්න තති කි ලා මම සැක කරනවා. දැන් ඒ ගැන 
ශස  ාශගන  නවා. එශසේ ශස  ා ගැනීශමන් පු ව ශප ීසියශ න් 

අපට ඒ ගැන දැන ගන්න පුු වන් ශවයි කි ලා මම හිතනවා. ශම් 

ුපි ල් බිලි න 2.5ක මුදල අනිවාර් ශ න්ම අරශගන තිශබනවා. 
Standard Credit Finance Limited කි න ය තන  දුේපත් 

තැන්පත්කුවන්ශේ මුදල ශස රා කාලා තිශබනවා. Entrust 
Holdings Limited කි න ය තන  ශමශසේ ශස රා කාලා 

තිශබන්ශන් රාජය ු රැකුම් ශදනවා , ඒවාශේ යශ ෝජන  
කරනවා  කි ලායි. නමුත් රාජය ු රැකුම් ගන්ශන් නැුරව මුදල 

අරශගන ශක ල්ල කාලා, මුදල් ශස රකම් කරලා ශම්ශක් අයිති ත් 

ලබාශගන තිශබනවා. Entrust Holdings Limited ය තන  
ලබාශගන තිශබන්ශන් ශම් ු පි ල් බිලි න 2.5 විතරක් ශන ශවයි. 

එම ය තන  ුපි ල් බිලි න 80ක් ලබාශගන තිශබනවා. එශසේ 
ලබාගත් Entrust Holdings Limited ය තනශේ අ යක්ෂවුන් 

අතර ශම් සභාශේ ියටිනා මන්ත්රීවුන්ශේ සශහෝදර න් පවා ඉඳලා 
තිශබනවා. අද ඒ මන්ත්රීවුන් ඉන්ශන් විපක්ෂශේ. ඔ  ශප දු 

විපක්ෂශේ ඉන්නා කගටි ශේ සශහෝදරවුත් එම ය තනශේ 

අ යක්ෂවුන් හැටි ට ියටි බවට සඳහන් ශවනවා. ශක පමණ 
ශපලශෙේවත් මම ඒ නම් කි න්ශන් නැහැ. නමුත් ශමතැනට 

තවිල්ලා ශම් ය තන ගැන, ඒවාශේ කඩා වැටීම් ගැන ඒ අ  
ු දශනෝ වාශේ කථා කළ නිසායි මම ඒ ගැන කිේශේ. ශම් කඩා 

වැටීම් ියදු ුණශණ් පු ින  රජ  කාලශේදීයි. ඒ කාලශේ ශම්වා වසා 

ශගන ින ා. කාල කට ශම්වා වසා ශගන ින ා. ශහ රකම් ියදුවී 
ශගන ින ා. ශම් අ  බලශේ ඉන්නශක ට තමයි "මුදල් ශදන්න, 

ඒවා රජශේ බැඳුම්කරවල දමනවා" කි ලා එක එක ය තනවලට 
ිනහිල්ලා කිේශේ. ඊට පු ව එම මුදල් ශහ රකම් කළා.  

අද පවතින ශවනස ශම්කයි. ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, 
අද පවතින ශවනස ශම කක්ද? අද අපි කිියවක් සෙවන්ශන් නැහැ. 

තිශබන විධි ටම ඒවා ගැන කි නවා. ඒකයි තිශබන ශවනස. අපි 
ශම්වා සෙවන්ශන් නැහැ. තිශබන විධි ටම ඒවා ගැන කි නවා. 

තත්තටම ියදුශවලා තිශබන්ශන් ශම නවාද කි ලා හැශමෝම දැන 
ගත යුුරයි.  

අද පැවැති ශම් විවාදශේදී අනුර දිසානා ක මන්ත්රීුරමාත්, 

තවත් මන්ත්රීවුත් ශම් ගැන සඳහන් කළා. ශම් ප්ර න්  තති ශවලා 
තිශබන්ශන් finance companiesවල විතරක් ශන ශවයි, 
microfinance companiesවල විතරක් ශන ශවයි. සමුපකාර 
වයාපාරවලත්, 'ග්රාමී  බැංකු' කි ලා බැංකු හදාශගන තිශබනවා. ඒ 

බැංකුවලත් ශම් ප්ර න්  තිශබනවා. අද කථා කළ සමහර 
කථික න් රට ුරළ පවතින එවැනි බැංකු කිහිප ක්ම ගැන සඳහන් 
කළා. එශසේ සඳහන් කරමින් ඔුණන් කි ා ියටි ා, ශම් වාශේ 

ශහ රකම් ඒවාශේත් ියදුශවලා තිශබනවා කි ලා. මම එයින් එකක් 
ගැන සඳහන් කරන්න කැමැතියි. අවිස්සාශේල්ශල්, නැශෙනහිර 
ශහේවාගම ශකෝරළශේ විවි  ශසේවා සමුපකාර සමිතිශේ තිශබන 

ග්රාමී  බැංකුශේ ියදු වී තති මූලය අක්රමිකතාව නිසා අහිංසක 
මිනිු න් විවි ාකාර පීඩාවලට ශග දුු වී ියටිනවා; ශේදනාශවන් 
ියටිනවා.  

ශම් ග්රාමී  බැංකුශේ අ යක්ෂ මණ්ඩල  ජනතාව අතශර් 
ශවන ශවන මත තති කරන්නට හදනවා. ගු නිශ ෝජය 
කථානා කුරමනි, ශමතැන තත්තටම ියදු ශවලා තිශබන්ශන් 
ුපි ල් ශකෝටි 53. ක මුදලක් ශම් අ  ඔ  Entrust Securities 
PLC එශක් ශ  දවලා තිශබනවා. එම  Entrust Securities PLC  
එක ද්විතීක ශවශළඳ ශප ළ නිශ ෝනේත ය තන ක් ශවනවා. 
Entrust Securities PLC  එක හරහා කටයුුර කළා. ශමතැන අපට 
තිශබන සැක  ග්රාමී  බැංකුශේ අ යක්ෂවු සහ Entrust 
Securities PLC අ යක්ෂවුයි අතශර් සමහර ශවලාවට 
ගනුශදනුවක් අනිවාර් ශ න්ම තිශබන්නට තති බවයි. ශම් ග්රාමී  
බැංකුශේ සභාපතිවර ා, ශල්කම්වර ා, සාමානයාධිකාරි ශම්කට 
වග කි න්න ඕනෑ. තනුරු ගත්තා වාශේ ශන ශවයි. ශම්වාට 
නීතිම  පි වර ගන්නවා.  ඒ තැන්පත්කුවන්ට මම කි නවා, ඒ 
අ ත් ිනහිල්ලා නීතිම  පි වර ගන්න ්රි ාත්මක ශවන්න ඕනෑ 
කි ලා. මහ බැංකුව දැනටම Entrust Securities PLC එක ගැන 
නීතිම  පි වර අරශගන  නවා. තැන්පුරකුවන්ටත් නීතිම  
පි වර ගන්න පුු වන්. ශම්ක Entrust Securities PLC එශක් 
අ යක්ෂවු එක්ක එකුරශවලා කරපු වැඩක් වාශේ තමයි  අපට 
නම් ශපශනන්ශන්.  

අද (නවදය) රශම්ෂ් පතිරණ මන්ත්රීුරමා කථාකරනශක ට 
ශ ෝජනාවක් කළා. එුරමා කිේවා "බැංකුව" කි න වචාන  දිිනන් 
දිගටම පාවිච්චි ශවනවා කි ලා. තත්තටම එතශක ට ජනතාව 
හිතනවා, බැංකුවක් නම් ස්ථාවරයි; මුදල් දැම්මාට ගැටුමවක්, 
ප්ර න් ක් නැහැයි කි ලා. ශම් "බැංකුව" කි න වචාන  ගැන 

මශේ අදහසත් එුරමාශේ අදහස වාශේමයි. "බැංකුව" කි න 
වචාන  පාවිච්චි කරනවා නම්, ඒක මහ බැංකුශේ අධීක්ෂණ  
 ටශත් තිබි  යුුරයි. මශේ අදහසත් ඒකයි. ගු නිශ ෝජය 
කථානා කුරමනි, සමෘද්ධි සහනා ාර  ශබදනවා. නමුත් සමෘද්ධි 
බැංකු පනතක් කි ලා පනතක් ශගනැල්ලා, මහ බැංකු 
අධීක්ෂණශ න් පිට තවත් බැංකුවක් පවත්වාශගන  නවා. අද ඒක 
ගැන කථා කරලා ඒක මහ බැංකුශේ අධීක්ෂණ ට ගන්න කි ලා 
කි නශක ට ශවන තර්ක ක් ඉදිරිපත් කරලා කි නවා "නැහැ, 
ඒක සංවර් න ට අව යයි; මහ බැංකුශේ අධීක්ෂණ ට ිනශ  ත් 
සංවර් න ට ඒක අපහු තාවක් තති ශවන්න පුු වන්" කි ලා.  
ශවනත් ය තන ක් තිශබනවාට අපට ප්ර න් ක් නැහැ. නමුත් 
"බැංකුව" කි න වචාන  පාවිච්චි කරන්න එපා කි ලායි මම 
කි න්ශන්. ඒක ශවනම පනතක්  ටශත් තිශබන්න පුු වන්. ඒක 
ශවනම ්රි ාවලි ක ශ ශදන්නට පුු වන්. නමුත් බැංකුවක් නම්, 
මහජන ාශගන් තැන්පුර ගන්නවා නම්, මහ බැංකුශේ අධීක්ෂණ  
 ටශත් ය යුුරයි කි න එකයි මශේ මත . ඒ නිසා ශම් ග්රාමී  
බැංකුව ගැනත් අපට කථා කරන්න ියදු ශවනවා. බැංකුව කි න 
නම භාවිත කරනවා නම්, අධීක්ෂණ  කළ යුුරද නැද්ද කි න එක 
අපට නැවතත් හිතන්න ශවනවා. මම දීර් ව කථා කරන්න 
 න්ශන් නැහැ. අවසාන ව ශ න් කුණක් ශදකක් කි ලා මශේ 
කථාව අවසාන කරනවා.  
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

බැංකුවක තැන්පුරවක් ගන්නශක ට, ණ  මුදලක් ශදනශක ට 
ශප ලිශේ වි ාල පරතර ක් තිශබනවා කි ලා අද තව මත ක් 
ඉදිරිපත් ුණණා. ඒ කි න්ශන් බැංකුශේ overhead එක. මම හිතන 
හැටි ට ඒ කාරණ ත් කිේශේ අනුර දිසානා ක මන්ත්රීුරමාමයි. 
එුරමා කිේවා, overhead එක වි ාලයි කි ලා.  ඒ overhead එක 
අඩු කර ගන්න පුු වන් ුණශණ ත් ණ  ශදන ශප ීස ප්රති ත  

පහළට ශේන්න පුු වන් කි ලා එුරමා කිේවා. ඒශක් තත්තක් 
තිශබනවා. ශම කද, දකුණු යිය ාශේ රටවල් එක්ක සසඳනශක ට 
අශේ ශප ීස පරතර  වැඩියි. ඒ පරතර  අඩු කරන්නට ඕනෑ. 
යිය ාශේ අනික් රටවල් එක්ක සසඳනශක ට ශ්රී ලංකාව භූශගෝීස  
ව ශ න් ශබ ශහ ම කුඩා රටක්. අපි සාමානයශ න් නගර ක් 
පු කරශගන  නශක ට ශම් රශග ඕනෑම තැනක අපට 
ශපශනනවා,  එක දිගට බැංකු පහ හ ක් සමහර විට එක 
ශේළි ටම තිශබනවා. ඒ බැංකු ිය ල්ශලන්ම පාශහේ එකම 
ශසේවාවන් ලබාගන්නට පුු වන්. නමුත් ශම් බැංකු ඔක්ශකෝම 
ඒවාශේ  ාඛාවන් විවෘත කරලා තිශබනවා.  ාඛාවන් විවෘත කරලා 
ඒ අ   හුෙක් මුදල් යශ ෝජන  කරලා තිශබනවා. තත්තටම 
ශම  අනව ය යශ ෝජන ක් කි ලා කි න්නට පුු වන්; 
irrational duplication එකක් කි ලා කි න්නට පුු වන්.  ශම්ක 
අඩු කරන්න අව යයි. ඒ බැංකුශේ overhead එක පහළට ශේන්න 
නම් ශම්ක අඩු කරන්නට ඕනෑ. ශම් finance companies  ප්රමාණ  
2 , 45 කරන්නවත්, ශම් තිශබන බැංකු ගණන ශදවනණ 
කරන්නවත් අව යතාවක් නැහැ.  

තත්තටම  තිශබන අව යතාව ශම්කයි. අද මුදල් ගනු ශදනු 
කරන්ශන් බැංකු හරහාවත්,  ාඛා හරහාවත් විතරක් ශන ශවයි. 
මුදල් ගනු ශදනුව ATM එක හරහා කරනවා. ඒ වාශේම අද මුදල් 
ගනු ශදනුව mobile phone එක හරහා කරන්නට පුු වන්. මුදල් 
ගනු ශදනුව mobile phone එක හරහා කරන නිසා අද මත් ද්රවය 
ගනු ශදනුවත් mobile phone එක හරහා ියදු ශවනවා. ශම කද, 
තාක්ෂණ  දියුණු ශවන විට ශහ ුත් තාක්ෂණ  භාවිත කරනවා. 
ඒක නි ාමන  කරන්නට ක්රම සහ විධි තිශබනවා. ඒ ක්රම සහ විධි 
්රි ාත්මක කළ යුුරයි. අද තාක්ෂණ  දියුණු කරලා  වැ  ශවන 
මුදල අඩු කරලා බැංකු ශසේවාවන් රට වශග හැම තැනම ශගන 
 න්නට පුු වන්. එම නිසා අශේ රජ ට ප්රතිපත්ති ක් හැටි ට 
පිළිගන්නට ියද්  ශවනවා අපි ශම් බැංකු එකුර කළ යුුරයි කි න 
එක - bank consolidation-.  අපි බැංකු එකුර කළ යුුරයි කි න 
නයා ට එන්නට ඕනෑ. ඒ කි න්ශන් බැංකු එකුර ශවනවා නම් අපි 
රජ ක් හැටි ට ඒකට සහශ ෝග  ශදන්නට ඕනෑ. ශම කද, 
රජ ක් හැටි ට ඒ සඳහා සහශ ෝග  දුන්ශන ත් ඒශක් වාිය  
තැන්පත්කුවාටත්, ණ  ගන්නා පුද්ගල ාටත් ලැශබනවා. එම 
නිසා ශම්ක ප්රතිපත්ති ක් හැටි ට අපි පිළිගත යුුරයි; අපි ඒ වාශේ 
්රි ා කළ යුුරයි. 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, අද ශම් සභාශේ කි ැුණණා 
යර්ථික  දුර්වල ශවලා තිශබනවා කි ලා. තත්තටම 
macroeconomy එක අද  ක්තිමත් ශවලා තිශබන්ශන්. එදා වි ාල 
අ  වැ  පරතර ක් තිබුණා; ිය  ට 7, ිය  ට 6 වැනි අ  වැ  
පරතර න් තිබුණා. අද ඒක ිය  ට 5 දක්වා අඩු ශවලා තිශබනවා. 
නි ෙ  තිබුශණ් නැත්නම්, ජල ගැල්ම තිබුශණ් නැත්නම් 2087දී 
ඒ ප්රති ත  ිය  ට 4.6යි. ශම් අුණුද්ශද්දී  ඒක ිය  ට 4.6ට 
ශේන්නට සහ 2020 වන විට එ  ිය  ට 3.5ට ශේන්නට අපි 
බලාශප ශර ත්ුර ශවනවා. අපි රජ  භාර ගන්නා විට රජශේ මුු  
යදා ම අඩු ශවලා තිබුශණ්; ඒ ප්රමාණ  දළ ශද්ය   
නිෂප්ාදනශ න් ිය  ට 88.5ක්, ිය  ට 82ක වාශේ ප්රමාණ ක 
තිබුශණ්. අද ඒක ිය  ට 85කට කිගටු ශවන්නට  නවා.  

අපි ශම් මුදලින් කශළේ ශම නවාද? ශම් මුදල්වලින් තමයි 

අ යාපන  දියුණු කරලා තිශබන්ශන්; ළෙම පාසල ශහ ඳම පාසල 

කරන්නට අපි යශ ෝජන  කරලා තිශබනවා. ඒ විතරක් ශන ශවයි 

ශම් රශග පාසල්  න හැම දුශවකුටම -දුවන් ලක්ෂ 45කට- 
"ු රක්ෂා" නමින් රක්ෂණාවරණ ක් ලබා දීලා තිශබනවා. 
ශමශතක් කිියම රජ ක් දීලා නැති රක්ෂණ යවරණ ක් අපි පාසල් 
දුවන් ශවනුශවන් ලබා දීලා තිශබනවා. ඒ රක්ෂණාවරණ  

හරහා මේවුන්ට දුවා ශරෝහලකට අරශගන ිනහින් ඒ බිල ශගවා 
ගන්නට ුපි ල් ලක්ෂ ශදකක්, ලක්ෂ ශදකහමාරක් ශවනකම් 
මුදලක් ලබා ගන්නට පුවවන් හැකි ාව තිශබනවා. ඒ විතරක් 

ශන ශවයි පාසල් දුශවකුශේ ශදමේපි න්ශගන් ශකශනකු අහිමි 
ුණශණ ත් ඒ රක්ෂණාවරණ  හරහා  ම්කිිය මුදලක් දුවාශේ 
වි දම සඳහා ලැශබනවා.  

අද අපි ශසෞඛය ශසේව ට යශ ෝජන  කරන ප්රමාණ , 
හදාශගන  න ශරෝහල් ප්රමාණ  ගැන මම විස්තර කරන්නට 

 න්ශන් නැහැ. නමුත් අපි වි ාල යශ ෝජන ක් කරලා 
තිශබනවා. දළ ශද්ය   නිෂප්ාදනශේ ප්රති ත ක් හැටි ට 
ශසෞඛය ට සහ අ යාපන ට ශවන් කරන ප්රමාණ  අතින් අපි අද 

ඉදිරි ට ිනහින් තිශබනවා. පු ින  වසර 80ම ක්රම ක්රමශ න්, ක්රම 
ක්රමශ න් ඒ ප්රමාණ  අඩු ුණණා. නමුත් පු ින  වසර ුරන ුරළදී 
අපි ශම්ක ක්රම ක්රමශ න් වැඩි කරලා තිශබනවා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශම් මුදල් අපි හරි ට 
පාවිච්චි කරලා තිශබනවා. අද ශම් රශග ශබ ශහෝ පුද්ගල න් 

ව ස්ගත තත්ත්ව ට පත් ශවනවා; දීර්  කාල ක් ජීවත් ශවනවා. 
ශලෝක  ඒකට fastest ageing population කි ලා කි නවා, 
ව ස්ගත  වන සමාජ  කි ලා කි නවා. ඊශේත් මම අුණුදු 800 

උපන් දින  සමරපු ශකශනකුශේ නිවසට ින ා. අද අපි පැනශඩෝල් 
ශපත්තක මිල ිය  ට 50කින් අඩු කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම 
ඕනෑම අතයව ය ශබශහත් ශපත්තක මිල වි ාල ප්රමාණ කින් අඩු 

කරලා තිශබනවා. මම ඒ විසත්ර ිය ල්ලම කි න්න  න්ශන් 
නැහැ. ඒවා කරන්න පුු වන් ශවලා තිශබන්ශන් ශක ශහ මද? 
රජශේ ශරෝහලකට ිනහින් ශබශහත් ගත්ශත ත් ඒක ශන මිලශේ 

ලැශබනවා. ඒ වාශේම තස ්කාචාවල මිල වි ාල ප්රමාණ කින් -
ිය  ට 45ත් ිය  ට 75ත් අතර ප්රමාණ කින්- අඩු කරලා 
තිශබනවා. ඒ වාශේම stent  එකක මිල අපි ුපි ල් ලක්ෂ කින් 
අඩු කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම අපි operationsවල ගාස්ුර අඩු 

කරලා තිශබනවා. ඒ අනුව අපි ශසෞඛය ට වි දම් කරලා තිශබන 
මුදල අප්රමාණයි කි ලා කි න්නට පුු වන්. ශම් කාල  ුරළදී, 
2087දී යන න ිය  ට 88කින් වැඩි ුණණා; ධීවර යන න  

ිය  ට 40කින් වැඩි ුණණා. විශද්  විනිම  ශ ේෂ  ුපි ල් බිලි න 
89යි. ඒ, වි ාලම ශ ේෂ . පු ින  ද ක ගණනාව ුරළම අපි දැකලා 
නැහැ ශමච්චාර වි ාල වැඩි වීමක්. 

1956න් පසශ්සේ පළමුවැනි වතාවට තමයි ශම් රශග ප්රාථමික 
අතිරික්තශේ  න අතිරික්ත ක් තති ශවලා තිශබන්ශන්. පු  ින  

ජනවාරි මාසශේ ඉඳලාම උද් මන  ක්රමක්රමශ න් අඩු ශේ ශගන, 
අඩු ශේ ශගන  නවා. අශේ සංඛයාශල්ඛනවලට අනුව ශන ශවයි, 
ඒ මහ බැංකුශේ සංඛයා ශල්ඛනවලට අනුවයි. මම ශම් සභාවට ශම් 

කාරණ  කි න්නට කැමැතියි. පු  ින  කාලශේ වාශේ ශන ශවයි, 
මහ බැංකුවයි, රජ යි එකක් අශනකට සව්ාධීනව ්රි ාත්මක ශේ 
ශගන  නවා. ඒ අ ශේ දත්තවලින් තමයි  මම ශම් කුණු සඳහන් 

කරන්ශන්. ඒ වාශේම විශද්  යශ ෝජන  ශඩ ලර් බිලි න 8.9යි. 
ලංකා ඉතිහාසශේ වැඩිම යශ ෝජන ලැබිලා තිශබන්ශන් 2087දී 
කි න එකත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 

 
ගු අනුර දි්ානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

හම්බන්ශත ට වරා  විකුණලා? 
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[ගු ඉරාන් වික්රමරත්න  මහතා] 
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ගු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

හම්බන්ශත ට වරාශ න් ුපි ල් මිලි න 300යි ලැබුශණ්. 
ුපි ල් බිලි න 8.9න් ද ම ුරනයි හම්බන්ශත ට වරාශ න් 
ලැබුශන්. ඒකත් අයින් කරන්න. ඒත් ුපි ල් බිලි න 8.6ක් 

ලැබිලා තිශබනවා. හම්බන්ශත ට වරා  විකුණලා ලැබුණු මුදල 
ඉවත් කළත් වි ාල මුදල් ප්රමාණ ක් ලැබිලා තිශබනවා.  

හම්බන්ශත ට වරා  ගැන කථා කරපු නිසා මම ශම් කාරණ  

කි න්න ඕනෑ. ගු මන්ත්රීුරමනි, එදා මම හම්බන්ශත ටට ින ා; 
මත්තල වනවන් ශත ටුශප ළට ින ා; වරා ට ින ා. එදා වනවන් 
ශත ටුශප ළට  නශක ට එක මිනශ ක්වත් වනවන් ශත ටුශප ශළේ 
හිටිශේ නැහැ. එතැනින් බැහැලා වරා ට ිනහිල්ලා එන ශක ට 

තමයි ුරවක්කුවක් එල්ල කරශගන පුද්ගලශ ක් යශේ. මම පස්ශසේ 
තමයි දැන ගත්ශත් එදා එුරමා හම්බන්ශත ට නගරාධිපති කි ලා. 
මම ශද් පාලන ට අුමත් නිසා හඳුනා ගත්ශත් නැහැ එ ා කුණද 

කි ලා. බස ්එශකන් පැනලා  න ශක ට තමයි දැන ගත්ශත් එුරමා 
හම්බන්ශත ට නගරාධිපති කි ලා. අද මම රාජය තමති ශකශනක්. 
අුණුදු හතරකට පස්ශසේ තමයි ඒ නඩුව හම්බන්ශත ට උසාවි ට 

ින  මාසශේ යශේ. මම හම්බන්ශත ට උසාවි ට ිනහිල්ලා ඒ 
ියද්ධි  පිළිබඳ කුණු කිේවා. අවාසනාවකට එුරමා අදත් එතැන 
නගරාධිපතිුරමා ශවලා ියටිනවා. නමුත් නීති  ්රි ාත්මක ශවන්න 

ඕනෑ. අපි ඒ ස්ථාවර  ුරළ තමයි ියටින්ශන්. [බා ා කිරීමක්] 
ශවන්න පුු වන්. පු  ින  කාලශේ හුෙක් අ  එක එක ශද්වල් 
කළා. සමහර අ  ශහ ඳ පැත්තට මාු  ශවලා තිශබනවා කි ලාත් 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 

 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබුරමාශේ කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මා අවසන් කරනවා. හුෙක් අ  කථා කරන ශක ට කිේශේ  
ශම කක්ද? යර්ථික  කඩා වැටිලා  කිේවා. අද  ක්තිමත් තැනක 

යර්ථික  තිශබනවා. ඒ  නිසා අපට අද පුු වන් ශමතැන ඉඳලා 
අශේ වර් න ශේග  වැඩි කරන්න. එදා යිය ාශේ ඉහළ වර් න 
ශේග ක් තිබුණා. චීනශේ යර්ථික වර් න ශේග  ිය  ට 80යි, 

88යි. ඉන්දි ාව ිය  ට 7ට,  ට තිබුශණ්. නමුත් අද ඒවා ිය  ට 
6ට, 7ට බැහැලායි තිශබන්ශන්. එදා අපට ිය  ට 7ක වර් න 
ශේග ක් තිබුණා. අද ඒක 4ට වැටිලා තිශබනවා. නමුත් 208 දී දළ 

ශද්ය   නිෂප්ාදනශ න් යර්ථික වර් න ශේගශේ වැඩි වීම ිය  ට 
5ක් ඉක්මවා  නවා කි ලාත් සඳහන් කරමින් ඔබුරමාට 
ස්ුරතිවන්ත ශවනවා, මට ලබා දුන්  කාල  පිළිබඳව. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ගු ජ ම්පති වික්රමරත්න මන්ත්රීුරමා. 

 
[අ.භා. 6.58] 

 
ගු (ආචාාර්ය  ජයම්පින වික්රෙරත්න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஜயம்பதி விக்ரைரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, නිශ ෝජය කථානා ක 

ුරර ට ශතෝරා ගන්නා ලද ඔබුරමාට ුභභාශිංසන   පළ කර ියටීම 
මශේ යුුරකමක්. ඔබුරමා ශම් පාර්ලිශම්න්ුරශේ ඉන්න ඉතාම  

ජනප්රි  මන්ත්රීවරශ ක්. ඒ වාශේම ඉතාම  නිහතමානී හා අවංක 

ශකනකු හැටි ට අපි කුණුත් පිළිගන්නා ශකශනක්. ඒ  නිසා 
ඔබුරමා ශමම වැදගත් ුරර ට පත් වීම අපි කාටත් සුරටක්. 
ඔබුරමාශේ කටයුුර ඉතා සාර්ථක ශේවා!යි කි ා මම පළමුශවන්ම 
ප්රාර්ථනා කරනවා. 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, අද මුු  හවස් වුශේම 

යණ්ඩු පක්ෂශේත්, විුද්  පක්ෂශේත් මන්ත්රීවු ඉදිරිපත් කරපු 
කුණුවලට අනුව අපි කුණුත් කනගාටු ශවන්නට ඕනෑ, මූලය 

ක්ශෂේත්රශේ ියදු ශවලා තිශබන ශම් තත්ත්ව  පිළිබඳව. 

ශන ශ කුත් බැංකු, ශන ශ කුත් මූලය ය තන, ශන ශ කුත් 

සමුපකාර සමිති පිළිබඳව දීර්  ව ශ න් උදාහරණ ශගනැල්ලා, 

නම්ගම් සහිතව සමහු කථා කළා. සමහු නම්ගම් කි න්ශන් 

නැුරව ඒ විස්තර පමණක් කිේවා.   අපි කනගාටු ශවන්නට ඕනෑ 

තත්ත්ව ක් තමයි අද ශම් මුර ශවලා තිශබන්ශන්. ප්රතිපත්තිම  
කුණු ගැන දීර්  ව ශ න් සඳහන් කළා. 

ශම ට එක් ශහේුරවක් ශලස අපට ශපශනන ශද  තමයි, 

නි ාමන ක් ශන මැතිකම. අශේ නීතිවල දුර්වලකම් තිශබනවා. ඒ 

වාශේම නි ාමන ක් ශන මැති වීම ශම් ප්ර න්වලට ප්ර ාන 

ශහේුරවක් ශලස අපට ශපනී  නවා. නමුත් නි ාමන ක් ශන මැති 

වීම පමණක් ශන ශවයි එකම ශහේුරව. ඒ දූෂණ පිළිබඳව, ියදුවී 
තිශබන ඒ මහා වංචාා පිළිබඳව ප්රමාණවත් ශලස පරීක්ෂණ කරලා 

නැහැ. ඒ පරීක්ෂණ තදී ිනහින් තිශබනවා. ඒවා අුණුදු ගණන් තදී 

 නවා.  

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, මට මතක් ශවනවා දකුණු 

අප්රිකාශේ තිබුණු නඩුවක් පිළිබඳව. එ  ු ප්රියද්  නඩුවක්. 

"මක්වන් ාශන්" තමයි එම නඩුශේ නම. එම නඩුශේදී ප්ර න් ක් 

මුර ුණණා. මුර ුණණු ප්ර ්න  තමයි, "මරණ දණ්ඩන  තිබි  යුුරද, 
නැද්ද?" කි න එක. දකුණු අප්රිකානු යණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

අධිකරණ  කිේවා, ප්ර න්  මරණ දණ්ඩන  තිශබනවාද නැද්ද 

කි න  එක ශන ශවයි කි ා. ඔුණන් කි ා ියටි ා, වරදක් ක ළාම ඒ 

වරද පිළිබඳව නිිය ශලස පරීක්ෂණ පැවැත්ශවනවා, වරද කරපු 

මිනිහාට විුද් ව නඩු පැවශරනවා සහ වරද කරපු මනුසස් ාට 

දඬුවමක් ලැශබනවා කි ා රශග මිනිු න්ට ශත්ශරනවා නම්, 

ප්ර න්  දඬුවශම් ප්රමාණ  ශන ශවයි කි ා. ප්ර න්  තිශබන්ශන් 
මරණ දඬුවම  ද, ජීවිතාන්ත  දක්වා ියර දඬුවම ද කි න එක 

පිළිබඳව ශන ශවයි. ඒ වරද පිළිබදව හරි ට පරීක්ෂණ  ශවලා, 

නඩුව පැවරිලා, prosecute කරලා, වැරැදිකාර ා ශවලා දඬුවම් 

විය නවා නම් that is the best deterrent against crime. ශම් 

කාරණ  පිළිබඳව ද මට කි න්න තිශබන්ශන්ත් එ යි. අපි නීති 

තද කරන්න ඕනෑ; දඬුවම් නි ම කරන්න ඕනෑ. ඒවා ඔක්ශකෝම 
තත්ත. නමුත් හරි ට පරීක්ෂණ පැවැත්ශවන්ශන් නැත්නම්, ඒවා 

දිිනන් දිගට තදී  නවා නම්, වැරැදිකුට දඬුවම් ලැශබන්න අුණුදු 

80, 85  නවා නම්  අපි ශක ශහේද ඉන්ශන් කි ලා අපට හිතාගන්න 

පුු වන්.  

ගු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිුරමනි, මම විශ ේෂශ න් 

සඳහන් කරන්න කැමැතියි, එක සමුපකාර සමිති ක් පිළිබඳව. ඒ 

තමයි මහරගම ප්රශද් ශේ තිශබන වත්ශත්ශගදර සකු ුවම් සහ 
ණ  ගනුශදනු සමුපකාර සමිති . එහි බාහිර තැන්පත්කුවන්ශේ  

තැන්පත් තිශබනවා, ුපි ල් ශකෝටි 66ක. ුපි ල් ශකෝටි 66ක්! 

ඒ ශබ ශහෝ තැන්පත්කුවන් ශබ ශහ ම අමාුශවන් මුදල් ශස  ා 

ගත්ත අ . එක්ශකෝ, තමන්ශේ EPF එක තැන්පත් කරපු අ . 

එශහම නැත්නම්, අුණුදු ගණනක් තිස්ශසේ එකුර කරපු මුදල් 

තැන්පත් කරපු අ . එහි හිටපු සභාපති තමයි නන්දියරි 

විශනෝදශහේවා. ඔහු ශකෝටි 6ක ණ ක් ශදනවා, ඔහුශේ පුතාට! 
ශක ශහ මද වැශඩ්? ඒ පුතාශේ නම, ු මින්ද විශනෝදශහේවා. ප්රි ංග 
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පාර්ලිශම්න්ුරව 

නි ාන්ත කුමාර කි න තවත් ශකනකුටත් ණ  ශදනවා. ශකෝටි 

6ක ණ ක් ශදනවා. පු  කාල ක ප්රි ංග නි ාන්ත කුමාර එම 

සමිතිශේම ශල්කම් බවට පත් ශවනවා. නමුත් ඒ මුදල ශගේශේ 
නැහැ. ඉන් පස්ශසේ ශම් නි ාන්ත කුමාර කි න පුද්ගල ා -ණ  

අරශගන ශන ශගවා, පු ව සමිතිශේ ශල්කම් ූ මිනිහා- ණ  උකස ්

ඔේපුවක් අවලංවන කිරීශම් ප්රකා න ඔේපුවක් ශදනවා. එ ා ගත්ත 

සල්ලි ශගවලා නැහැ, ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි. ඒවා 

තමයි, අංක 840992 සහ 840993  න ප්රකා න ඔේපු.  

"වත්ශත්ශගදර අහවල් ස්ථානශේ පදිංචි සීමාසහිත වත්ශත්ශගදර 

සකු ුවම් හා ණ  ගනුශදනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිශේ ශල්කම් 
පදවි  දරන වර්තමාන නිල ාරි ප්රි ංග නි ාන්ත කුමාර වන මම 

ශමශසේ ප්රකා  කර ියටිමි." ඔහු කි නවා, වත්ශත්ශගදර ඒ 

සමිතිශ න් ු මින්ද විශනෝදශහේවා -ඒ කි න්ශන්, සමිතිශේ හිටපු 

සභාපතිශේ පුතා- සහ අංක 34හි පදිංචි ප්රි ංග නි ාන්ත කුමාර වන 

මම -ඒ කි න්ශන්, ඔේපුශවන් ප්රකා  කරන මිනිහා- ණ  අරශගන 

තිශබනවා. එ ා කි නවා, එ ායි, සභාපතිශේ පුතායි තවත් 
ශකශනකුයි -අපි ුරන් ශදනා- එකුර ශවලා ුපි ල් ශකෝටි 6ක් 

ගත්තා, දැන් අපි ඒ මුදල ශගවලායි තිශබන්ශන්. හැබැයි, දැන් ඒ 

ඔේපු ශස  ා ගන්න නැහැ කි ලා.  එ ා ශමශහම කි නවා. ''අංක 

400 දරන ණ  ඔේපුශේ මුල් පිටපත දැනට ඉහත ර් සමිති  ශවත 

ශහෝ මා ශවත ශන මැති ශහයින් එම ඔේපුව අවලංවන කිරීම සඳහා 

උකස ්අවලංවන කිරීශම් ප්රකා න ඔේපුවක් සාදවා දීමට මම තීරණ  

කරමි.'' කි ලා.        

ශක ශහ මද වැශඩ්? එශහම කරලා, ප්රකා න ඔේපු ලි නවා. 

ඒවා register කරනවා. මට ලැබී තිශබන ශත රුරු අනුව ඊට පු ව 
එම ඉඩම් මුදා ගන්නවා. මුදා හැරලායි තිශබන්ශන්. ශබ ශහ ම 
අමාුශවන් සභාපති නන්දියරි විශනෝදශහේවා අත්අඩංවනවට ගත්තා. 

ු මින්ද විශනෝදශහේවාත් දැන් අත් අඩංවනවට අරශගන තිශබනවා. 
ප්රි ංග නි ාන්ත තවම ශහ  ා ගන්න නැහැ. බස්නාහිර පළාශත් 
සමුපකාර ශදපාර්තශම්න්ුරව ඉතාම මන්දගාමී යකාර ටයි ශම් 

කාරණ  පිළිබඳව කටයුුර කර තිශබන්ශන්. දැන් අුමත් නිල ාරි 
මණ්ඩල ක් පත් ශවලා ඉන්නවා. 2005-2086 දක්වා විගණන ක් 
තිබුශණ් නැහැ. දැන් නව නිල ාරි මණ්ඩල   ටශත් විගණන ක් 

ශකශරනවා. නමුත් හිටපු අ යක්ෂවු බලපෑම් කරනවා. 
ගංශග ඩවිල මශහසත්්රාත් අධිකරණශේ නඩුවක් පවරලා 
තිශබනවා; 805 /86 දරන නඩුව. ඒකත් අශනක් නඩු වාශේම තදි 
තදී  නවා. වර්තමාන අ යක්ෂ මණ්ඩල - 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, ඔබුරමාට තව විනාඩි ක කාල ක් පමණයි 

තිශබන්ශන්. 

 
ගු (ආචාාර්ය  ජයම්පින වික්රෙරත්න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஜயம்பதி விக்ரைரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

ගු නිශ ෝජය කථානා කුරමනි, ශමහි තිශබන වැදගත්කම 

නිසා මට තව විනාඩි ශදක-ුරනක කාල ක් ශදන්න. 

ගු නිවයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු මන්ත්රීුරමනි, අපි පස් වු 7.00ට ශමම විවාද  අවසන් 
කරන්න ඕනෑ.  

 

ගු (ආචාාර්ය  ජයම්පින වික්රෙරත්න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஜயம்பதி விக்ரைரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

ශහ ඳයි. ශම් පිළිබඳව 2087 ජූලි මාසශේ 26 වනදා මිරිහාන 

ශප ීසිය ට පැමිණිලි කරලා තිශබනවා.  අංක 2 8/892 දරන 
පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා.  නමුත් ඒ සම්බන් ශ න්  
අද වනුරු කිියම ශද ක් ශකරිලා නැහැ. සමුපකාර 

ශදපාර්තශම්න්ුරශවන් ප්රමාණවත් ශලස පරීක්ෂණ කරලා නැහැ. 
අද සභාපති සහ කාරක සභාශේ නිල ාරින් බශේ ඉන්නවා, 
ඔුණන්ශේ ජීවිතවලට හානි ියදුකරයි කි ලා. සමිති ට  ම් 

යරක්ෂාවක් දීලා තිශබනවා, ශල්ඛන යරක්ෂා කරන්න ඕනෑ 
නිසා. ශම්කට ශද් පාලන බලපෑමක් තිශබනවා, එම ශද් පාලන 
බලපෑම නිසා ශම් පිළිබඳව නිිය විමර් න ක් ශකශරන්ශන් නැති 

ශවයි කි ලා තැන්පත්කුවන් බශේ ියටිනවා. ඒ නිසා 
බල ාරින්ශගන් මා ඉල්ලා ියටිනවා, ශම් සඳහා මැදිහත් ශවලා, 
වහාම, නිිය පරිදි ශම් පිළිබඳව පරීක්ෂණ ක් කරලා, ශමහි 
වරදකුවන් නීති  හමුවට  ඉදිරිපත් කරන්න කි ලා.  

විශ ේෂශ න්ම අමාුශවන් මුදල් ශහ  ා ශගන මුදල් තැන්පත් 
කළ අ ට සා ාරණ ක් ශවන විධි ට ශම් ප්ර න්  විසඳා ගන්න 
පුු වන් ශවයි කි ලා මා වි ව්ාස කරනවා. ගු නිශ ෝජය 

කථානා කුරමනි, ඔබුරමාට ස්ුරතිවන්ත ශවමින් මශේ කථාව 
අවසන් කරනවා.   

 
ගු අජිත් පී. වපවර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගු මන්ත්රීුරමනි,  විෂ ට අදාළ පාර්ලිශම්න්ුර යංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාවට  නිල ාරින් කැඳවලා, ශමම පරීක්ෂණ 
ඉක්මන් කිරීමට අව ය -  [බා ා කිරීමක්] 

 
ගු (ආචාාර්ය  ජයම්පින වික්රෙරත්න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஜயம்பதி விக்ரைரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

ගු රාජය තමතිුරමනි, ඒ ශ ෝජනාවට ශබ ශහ ම සු්රතියි. ඒ 
පිළිබඳවත්  අශේ අව ාන  ශ  මු කරනවා.  

 
එකල්හි වේලාව අ. භා. 7.00 වුවය්ද ගු නිවයෝජය 

කථානායකුරො විසි්ද ප්රශ්පනය වනොවිෙ ා් පාර්ලිවම්්දුරව කල් 
තබන ලදී. 

පාර්ලිවම්්දුරව ඊ  අනුකූලව  2018 ජුනි 08වන සිකුරාාා                   
පූ. භා. 9.30 වන වතක් කල් ගිවේ ය.  

அப்தபொழுது, பி. ப. 7.00 ைைியொகிவிடமவ ைொண்புைிகு பிரதிச் 

சபொநொயகர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைமலமய பொரொளுைன்றத்மத 

ஒத்திமவத்தொர். 

 அதன்படி பொரொளுைன்றம், 2018 யூன் 08, தவள்ளிக்கிழமை                

மு. ப. 9.30 ைைிவமர  ஒத்திமவக்கப்பட்டது  

It being 7.00 p.m.., MR. DEPUTY SPEAKER adjourned Parliament 
without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Friday, 08th 
June, 2018. 
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[ගු (යචාාර් ) ජ ම්පති වික්රමරත්න මහතා] 



 

්ැ.යු. 
 
ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණ  සඳහා ස්වර්  නිවැරදි කළ යුුර තැන් දක්වනු රිිය මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවැරදි කළ යුුර 

යකාර  එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශක ට, පිටපත ලැබී ශදසති ක් ශන ඉක්මවා හසැ්ද්ාඩ් සංස්කාරක ශවත ලැශබන ශසේ එවි  යුුර . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හසැ්ද්ාඩ් වාර්තා  

වකො ඹ 5  වපොල්වහසේ්දවගොඩ  ිරු පන පාර  අංක 163 ාරන ්පථානවයහි පිහිටි 

රජවේ ප්රවිත්ින වාපාර්තවම්්දුරවේ පිහිටි රජවේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්වය්ද  
මිල දී ගත හසැක. 

 

වෙෙ හසැ්ද්ාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවබ් අඩවිවය්ද  
බාගත හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලංකා රජශේ මුද්රණ ශදපාර්තශම්න්ුරශේ මුද්රණ  කරන ලදී. 


