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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.  
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]   

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  
தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE  HON. KARU JAYASURIYA]  

in the Chair. 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

2016 මැයි 03 දින පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භය තුළ 
ඇති වූ සිද්ධිය පිළිබඳ වාර්තාව 

2016 ேம 03ஆந் ேததி சபாமண்டபத்தில் இடம்ெபற்ற 
சம்பவம் பற்றிய அறிக்ைக 

REPORT ON INCIDENT OCCURRED INSIDE PARLIAMENT 
CHAMBER ON 3RD MAY, 2016  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊෙය් දිනෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති වූ අවාසනාවන්ත හා 

බරපතළ සිද්ධිය පිළිබඳව මා විසින් පත් කරන ලද ගරු නිෙයෝජ  
කථානායක තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමාෙගන් සහ ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපති ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මැතිතුමාෙගන් 
සැදුම්ලත් කමිටුව මීට ස්වල්ප ෙව්ලාවකට ෙපර අදාළ සිද්ධිය 
පිළිබඳ මූලික වාර්තාවක් මා ෙවත භාරෙදනු ලැබුවා. එම වාර්තාව 
සලකා බලා ගතයුතු ඉදිරි කියා මාර්ගය පිළිබඳව තීරණය කිරීමට 
2016 මැයි මස 05වන බහස්පතින්දා එනම් ෙහට දින ෙපර වරු 
9.00ට පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 
කැඳවීමට මා තීරණය ෙකොට ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2012 වර්ෂය 

සඳහා ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි. 

එම වාර්තාව අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

(i) 2011, 2012 සහ 2013 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙව් වාර්ෂික 
කාර්යසාධන වාර්තා සහ ගිණුම්; සහ 

(ii) 2011, 2012 සහ 2013 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා නාවික හමුදාෙව් වාර්ෂික 
කාර්ය සාධන වාර්තා.- [අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා] 

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
Hon. Speaker, I present the Annual Report of the 

National Building Research Organization for the year 
2013 and move that this Report be referred to the relevant 
Sectoral Oversight Committee. 
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විද ා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා පමිති 
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2013-2014 වර්ෂය සඳහා මිල්ෙකො 
(පුද්ගලික) සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා - පැමිණ නැත. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි.  
 

(1)   උහුමීය, පිදුරුවැල්ල, රත්මල් උයන යන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙක්. ෙඩ්විඩ් සිංෙඤෝ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)   යාපනය, මනිපායි, ෙසල්ලමුත්තු පාර යන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එල්. ඥානෙව්ල් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3)   යාපනය, ෙකොයියාෙතොදම්, අළුත් පාර (පල්කුලම් පාර), 
අංක 9/6 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්එස.් ෙතවාදසන් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා - පැමිණ නැත.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි.  
 

(1)   වැලිගම, වල්ලිවල, ෙගොඩඉහළ, අංක 81/85 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.එල්.එච්. සුනිල් සිල්වා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  ෙදහිවල, අත්තිඩිය, කහවිට මාවත, අංක 7/2 1/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.ෙක්. මාලනී මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3)  පුහුල්වැල්ල, කිරින්ද, මසජ්ිද් මාවත, අඹගහවත්ත යන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.එස.් ෆාතිමා අරුෆා ෙමෙනවියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, யாழ்ப்பாணம், பிரேதச 

ெசயலாளர் அ வலகத்தில் கடைமயாற் ம் தி . ஆ கம் 
சத்திய ர்த்தியிடமி ந்  கிைடக்கப்ெபற்ற ம ைவ நான் 
சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු අගාමාත තුමාෙගන් පශ්න අසන අවස්ථාව.  

පශ්න අංක 1, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා.  
  

      

ගරු අගාමාත තුමාට ෙයොමු කළ පශ්න 
பிரதம அைமச்சாிடம் வி க்கும் வினாக்கள் 
QUESTIONS POSED TO HON. PRIME MINISTER 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகளரவ பிரதம 

அைமச்சர் அவர்களிடம்  வரலாற்  ாீதியான  சில 
வினாக்கைள எ ப்ப வி ம் கின்ேறன்.  

1983ஆம் ஆண்  தல் 2013ஆம் ஆண்  வைரயிலான 
காலப்பகுதியில் இலங்ைகயில் ஏற்பட்ட கலவரங்கள், த்தம் 
மற் ம் த்தப் பாதிப் கள் காரணமாக காலங்காலமாக 
இலங்ைகயி ந்  சுமார் 3,04,269 ேபர் அகதிகளாக இந்திய, 
தமிழ் நாட் க்குச் ெசன்றதாக ம்  இதில் சுமார் 2,04,269 ேபர் 
இ வைரயில் பல்ேவ  சந்தர்ப்பங்களில் இலங்ைக 
தி ம்பி ள்ளதாக ம் தமிழ்நாட் ல் இன்ன ம் காம்களில் - 

காம் பதிவில் சுமார் 66,000 ேப ம், காம்க க்கு ெவளிேய 
காவல் ைறயினாின் பதிவில் சுமார் 34,000 ேப ம் 
தங்கியி ப்பதாக ம் இவர்களில் குறிப்பிட்ட சிலர் 
அவ்வப்ேபா  இலங்ைக தி ம்பிக்ெகாண் ப்பதாக ம் ஒ  
கணக்ெக ப் க் கூ கின்ற . தமிழ்நாட் ல் அகதிகளாகத்  
தங்கியி க்கும் மக்க க்கு மாதாந்தம் கு ம்பத் 
தைலவ க்ெகன 1,000 பா ம் ஏைனய 02 வய க்கு 
ேமற்பட்ட கு ம்ப அங்கத்தவர்க க்கு 750 பா ம் 02 
வய க்குக் குைறந்த குழந்ைதக க்கு 400 பா ம் என 
வாழ்வாதார உதவிகள் தமிழ்நாட்  அரசாங்கத்தினால் 
வழங்கப்பட்  வ கின்ற . இந்தக் ெகா ப்பன கள் 
ேபா மானதாக இல்லாதநிைலயில், இம்மக்களில் பலர் 
பல்ேவ  கூ  ேவைலகளி ம் ஈ பட்  தங்கள  
வாழ்க்ைகைய ேமற்ெகாண்  வ கின்றனர்.  

இந்நிைலயில் ச க மற் ம் ெபா ளாதார ாீதியில் கடந்த 
பல வ டங்களாக பல்ேவ  இன்னல்க க்கு மத்தியில் 
வாழ்ந் வ ம் இம்மக்கள் இலங்ைகயில் தற்ேபா  
சு கமானெதா  சூழல் ஏற்பட் க்கும் காரணத்தினால், 
இலங்ைக தி ம்ப ைன ம்ேபா  பல்ேவ  சட்டச் 
சிக்கல்க க்கு கங்ெகா ப்பதால் அவர்களில் பல க்கு 
தங்கள   நாட் க்குத் தி ம்பிவர இயலாத நிைல 
ஏற்பட் ள்ளதாகத் ெதாியவ கிற . அந்த வைகயில், 
பிள்ைளகைளப் பதி ெசய்ய தமிழகத்தி ள்ள இலங்ைகக்கான 

ைணத் தரகம் பிள்ைளகளின் பிறப் ச் சான் , தாயின ம் 
தந்ைதயின ம் பிறப் ச் சான் கள் மற் ம் தி மணப் 
பதிவிைனக் ேகா வேதா  இைவ நான்கும் க்கியெமனக் 
கூறப்ப வதாக ம் ெதாியவ கின்ற .  

இடப்ெபயர் கள் இடம்ெபற்  பலவ டங்களான 
நிைலயி ம் பலர  பிறப் க்கள் பதி  ெசய்யப்படாத 
நிைலேய காணப்ப கின்ற . இவர்களில் பலர் இடம்ெபயர்ந்த 
நிைலயில் வழியில், படகுகளில், மன்னார்க் கடற்கைரயில் 
பிறந்தவர்களாக இ க்கின்றனர். மைலயகத்தில் பிறந்தவர்கள், 
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அவர்கள  ெபற்ேறார் இல்லாத நிைலயில் தங்கள  
பிறப் கள் பற்றிய விபரங்கள் ெதாியாததால் பதியாமல் 
உள்ளனர். எனேவ, இ  சம்பந்தமாகப் பின்வ ம் வினாக்கைள 
நான் வி க்க வி ம் கின்ேறன். 

 
ேமற்ப  விதி ைறகைள மாற்றி, இப்பிள்ைளகளின் 

பதி கைள இலகுவாக்க எ க்கப்படக்கூ ய நடவ க்ைககள் 
ஏேத ம் உண்டா? 

 
அகதி காம் பதி களி ம் காவல் ைறயின் பதி களி ம் 

குறிப்பிட்ட காலம் இலங்ைக அகதிகளாக வசித்  வ பவர்கள் 
தங்கள் பதி கைள அங்குள்ள இலங்ைகத் ைணத் 

தரகத்தில் உ தி ெசய் , அதைன இலங்ைகத் ைணத் 
வர் பாிந் ைர  ெசய்தால் அதைன ஒ  சட்ட ஒ ங்காக 

ஏற்  இப்பிள்ைளகளின் பதி கைள ேமற்ெகாள்ள 
நடவ க்ைக எ த்  உத  மா? 

 
ைறசாராத் தி மணங்கள் லம் பிறந்த குழந்ைதகளின் 

பிறப் கைளப் பதி  ெசய்வதற்கு ஏதாவ  ஒ ங்கு விதிகைள 
உ வாக்க இய மா?  

 
தமிழகத்தில் அகதிகளாக வாழ்ந்த காலத்தில் பிறந்த 

குழந்ைதக க்கு இலங்ைக கு ாிைம வழங்க தண்டக் 
கட்டணங்கள் அறவிடப்ப வைத நி த்த ஏேத ம் 
நடவ க்ைக எ க்க மா?  

 
தமிழகத்தில் தி மணம் த்தவர்க க்கும் இலங்ைகயில் 

தி மணம் த்த சில க்கும் தி மணப் பதி ச் சான் கள் 
உள்ளன. ஆனால், இலங்ைகயில் தி மணம் ெசய்  
பதி கைளச் ெசய்யாதி க்கும் நிைலயில், இவர்கள  
குழந்ைதகளின் பிறப் கைளப் பதி  ெசய்வதற்கான 
இலகுவானெதா  நடவ க்ைகயிைன எ த்  உதவ மா? 

 
தமிழகத்தில் வழங்கப்பட் ள்ள தி மணப் பதி ச் 

சான் கள் இலங்ைகயில் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப மா? அல்ல , 
அதில் என்ன மாற்றங்கள் அல்ல  அதற்குப் பதிலாக என்ன 
ஏற்பா கள் ெசய்யப்படேவண் ம் என்பைத அம்மக்க க்குத் 
ெதளி ப த்த ஏேத ம் நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 

மா?  
 
தமிழகத்தில் பிறந்  தற்ேபா  20 வயைதத் 

தாண் ள்ளவர்க க்கு இலங்ைகக் கு ாிைமச் சான்  
வழங்க தற்ேபா ள்ள நைட ைறகளால் பல்ேவ  

ைறேக கள் இடம்ெபற்  வ வதாகக் கூறப்ப கின்ற . 
இந்நிைலயில்  இதைன இலகுப த்த மா? இவர்கள் 
தங்கள  இலங்ைக அகதிக க்கான பதி கைள உ தி ெசய்  
கு ாிைம ெபறக்கூ ய வைகயிலான  ஏற்பாெடான்ைற 
நைட ைறப்ப த்த மா?  

 
தமிழகத்தி ள்ள இலங்ைக மக்கள் இலங்ைக தி ம்பிட 

ஒ வழிக் கட ச்சீட்  வழங்கப்ப வதாக ம் இ  
வழங்கப்ப வதற்கான காலம் அதிகள  என்பதால் பல்ேவ  

ைறேக கள் இடம்ெபற்  வ வதாக ம் 
குறிப்பிடப்ப கின்ற . அேதேநரம் இதன் பயன்பாட் க் 
காலம் ஒ  வ டெமன் ம், தந்ைத இல்லாத சி  
குழந்ைதகைள அைழத்  வ வதில் இலங்ைக வாின் 
நிபந்தைனகள் காரணமாகப் பாாிய சிரமங்கைள அம்மக்கள் 
எதிர்ேநாக்குவதாக ம் குறிப்பிடப்ப கின்ற .  

 
கட ச்சீட்  வழங்கப்பட எ க்கும் கால தாமதத்ைதக் 

குைறக்க நடவ க்ைக எ க்க இயலாதா? அதன் பயன்பாட் க் 

காலத்ைத இரண்  வ டங்களாக அதிகாித் , தந்ைத இல்லாத 
சி  குழந்ைதகைள அைழத் வர தாயின் ஒப் தல் 
வாக்கு லம் மாத்திரம் ெபற ம் ஏற்பா கைளச் ெசய்ய 
நடவ க்ைக எ க்க மா?  

 
இலங்ைகயர்கள் ெவளிநா களில் கல்வி பயின்றால், 

அதைன இலங்ைகயில் பயன்ப த்தி ேவைலவாய்ப் கைளப் 
ெபற பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக்கு வில் பதிய 
ேவண் ெமன் ம் அதற்கு சுமார் 3,000 பாய் வைர ெச த்த 
ேவண் ெமன் ம் ெவளிநா களில் ெதாழில் கல்வி 
கற்றவர்கள் சுமார் 30,000 பாய் வைர ெச த்த 
ேவண் ெமன் ம் கூறப்ப கின்ற .  

 
இந்த விடயத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் ெவளிநா க க்குச் 

ெசன்  கல்வி பயில்கின்ற ஏைனயவர்க டன் ேமற்ப  
இந்தியாவி ள்ள இலங்ைக அகதி மக்கைள ஒப்பிடாமல், 
இவர்கள  நிைல க தி இவ்வாறான அற கைள 
நீக்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்க மா? அத் டன் 
ேமற்ப  கல்விச் சான்றிதழ்கைள எவ்வா  ைறப்ப த்தி 
இவர்கள் இலங்ைக தி ம் ப்ேபா  ெகாண் வர 
ேவண் ெமன்பைத ம் ன்கூட் ேய இவர்க க்கு அறிவிக்க 
நடவ க்ைக எ த்தால் என்ன?  

 
இலங்ைக தி ம் கின்ற இம்மக்கள் தமிழகத்தில் 

அகதிகளாக வாழ்ந்த காலத்தில் தாங்கள் பயன்ப த்திய 
மற் ம் ேசமித்த ெபா ட்கைளக் ெகாண் வ வதில் 
வைரயைறகள் விதிக்கப்ப வதாகக் கூறப்ப கின்ற . 
இதனால் இம்மக்கள் தங்கள  ெபா ட்கைளக் 
ெகாண் வ வதில் பாாிய சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றனர். 
இவர்கள் இலங்ைக தி ம் ம் நிைலயில் அவர்க க்கான 
உைடைமகள் எ ம் இங்கு இ க்கக்கூ ய வாய்ப் க ம் 
இல்ைல.  

 
இதைனக் க த்திற்ெகாண்  இலங்ைகயி ந்  

அகதிகளாக தமிழ்நா  ெசன்ற இம்மக்கள் ஒேர தடைவயில் 
ெப ந்ெதாைகயாேனார் தி ம்பி  வ ம்ேபா , அவர்க க்கும் 
அவர்கள  உைடைமகைளக் ெகாண் வ வதற்கும் ஏ வாக 
தமிழகத்திற்கும் இலங்ைகயின் வட பகுதிக்குமிைடயில் 
இலவச கப்பல் ேசைவெயான்ைற விேசட - தற்கா க 
ஏற்பாடாகச் ெசய்  உதவ யாதா? அல்ல , இவர்கள் 
தாங்களாகேவ இந்தப் ெபா ட்கைளக் ெகா ம்  - த் க்கு  
சரக்கு கப்பல் லம் ெகாண் வ வதற்கு அ மதி வழங்க 

மா? இவ்வா  ெகாண் வரப்ப ம் ெபா ட்க க்கு 
சுங்கத்தீர்ைவ விதிக்காமல், அப்ெபா ட்கைள விைரந்  
வி விக்க நடவ க்ைக எ க்க மா? 

 
இலங்ைக தி ம் ம் அகதிக க்கு காணிகள் இல்லாத 

நிைலயில் டைமப் த் திட்டங்கள் ம க்கப்ப வதாகக் 
கூறப்ப கிற . இதற்கு அரசு ேமற்ெகாண் வ ம் 
நடவ க்ைககள் என்ன? 

 
கடந்த காலத்தில் சுமார் 30 வ ட த்தம் காரணமாக 

வடக்கு - கிழக்கு மாகாணங்களில் காணிப் பிரச்சிைன 
அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற காரணத்தினால் அரசு, காணிக் 
கச்ேசாிகைள நடத்தி, இவ்வா  இடம்ெபயர்ந்த மக்க க்கும் 

த்தம் காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்ட ஏைனய அைனத்  
மக்க க்கும் காணி நிவாரணம் வழங்க நடவ க்ைக எ க்க 

மா? 
 
அரச மற் ம் ெபா க் காணிகைள இனங்கண் , அவற்றில் 

கு ேயற்றத் திட்டங்கைள அைமத் , காணிகளற்ற இந்த 
மக்கைளக் கு ேயற்ற நடவ க்ைகெய த்தால் என்ன? 
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இந்தியாவி ந்  இலங்ைக தி ம் ம் அகதி மக்க க்கு 
எவ்வாறான ட் த் திட்டங்கள், வாழ்வாதார உதவிகள், 
அ ப்பைட வசதிகள் என்பன வழங்கப்ப கின்றன? 

 
தமிழகத்தி ள்ள இலங்ைக அகதி மக்கள் இலங்ைக 

தி ம் ம் அைனத்  ஏற்பா கைள ம் ஒ  விேசட ஏற்பா  
என்ற வைகயில் இலங்ைக அரேச ெபா ப்ேபற்  
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ய  அவசியமாகின்ற  
என்பைதக் ெகளரவ பிரதமர் அவர்க க்குச் 
சுட் க்காட் வ டன், அதைன அவர் தன  ேமலான 
கவனத்திற்கு எ த்  ேமற்ப  ேகள்விக க்கான 
பதில்கைள ம் இைவ ெதாடர்பில் எ க்கப்படக்கூ ய 
நடவ க்ைககள் குறித் ம் ெதாிவிப்பார் என 
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය වන්ෙන්, 

ෙකෝලාහල නිසා 1983න් පසු කාලෙය්දී ලංකාෙවන් පිට ෙවලා 
විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාවටත් ඒ වාෙග්ම අෙනක් රටවලටත් ගිය 
අෙප් පුරවැසියන්ටත් ඒ අයෙගන් පැවතෙගන එන අයටත් යළිත් 
ලංකාවට ඇවිල්ලා පදිංචි ෙවන්න අවස්ථාව සලසා දීමයි. ඔවුන්ට 
පුරවැසිකම ලබා ෙදන්නටත් අපි පියවර ෙගන තිෙබනවා. සමහර 
අය ෙවනත් රටවල පුරවැසිකම ලබා ෙගන, ලංකාෙව් ද්විතීයික 
පුරවැසිකම ඉල්ලා තිෙබනවා. ඒ අයටත් දැන් පුරවැසිකම දීෙම් 
කමෙව්දය තවත් ලිහිල් කරලා තිෙබනවා. ඒ හැම ෙකනාටම- 
සිංහල, ෙදමළ ඒ සියලු ෙදනාටම- ද්විතීයික පුරවැසිකම ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරනවා.  

ෙම් රෙටන් පිටෙවලා ගිය දවිඩ අයටත්, සිංහල, මුස්ලිම් 
අයටත් ඒ ද්විතීයික පුරවැසිකම ලබා  ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකාවට 
ඇවිල්ලා ලංකාෙව් පදිංචි ෙවන්න ඕනෑ අයටත් පදිංචි ෙවන්න ඒ 
අවස්ථාව අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් ඉන්න ලංකාෙව් 
සරණාගතයිනුත් ෙම් ගණයට ඇතුළු ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඒ සරණාගතයින් හැර ඉන්දියාෙව් ඉන්න අෙනක් 
අයත්, ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල ඉන්න අයත් යම් කිසි රැකියාවක් 
කරලා තමන් ජීවත් ෙවන සමාජෙය් වැඩ කටයුතු කරෙගන ඉන්න 
ජනතාවක්. ෙම්  සරණාගතයන් පිළිබඳව ඉන්දියාෙව්දී සිදු වන 
කියාදාමය ගැන වාර්තාවක් මම ඉල්ලුවා. ඒ වාර්තාෙවන් දැනට 
ලැබී තිෙබන කරුණු මම සඳහන් කරන්නම්.  

දැනට සරණාගතයන් ෙලස ඉන්දියාෙව් සිටින ෙදමළ 
ජනතාවෙග් දරුවන්ෙග් උපත ලියා පදිංචිය සඳහාත්, එම 
ජනතාවෙග් විවාහ ලියා පදිංචිය සඳහාත් ෙචන්නායිහි  ශී ලංකා 
නිෙයෝජ  මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය හරහා අවශ  පහසුකම් 
සලසා ඇත. ඒ සඳහා එහි නිෙයෝජ  මහ ෙකොමසාරිස්වරයා 
සහකාර ෙරජිස්ටාර් ජනරාල්වරයකු  ෙලස පත් ෙකොට ඇත.  

ෙමතැනදී දැන් ෙම් ගරු මන්තීතුමා කිව්වා, උත්පත්තිය ලබන 
අවස්ථාෙව්දී ඒ සාක්ෂි, සහතික නැති පුද්ගලයන් පිළිබඳව. ඒ 
කරුණු ටික ලබා ෙදනවා නම් අපි ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා 
විසඳුමක් ලබා ෙදන්නම්.  

දැනට දරුවාෙග් හා ෙදමව්පියන්ෙග් උප්පැන්න සහතික සමඟ 
ෙචන්නායිහි ශී ලංකා නිෙයෝජ  මහ ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් 
නිර්ෙද්ශය පමණක් අරෙගන ලියාදිංචි කරවනවා. ඒ එක්කම 2003 

වසෙර් සිට වයස අවුරුදු 22ට අඩු දරුවන්  පුරවැසියන් ෙලස 
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා මූලික ගාස්තුවක් ෙහෝ පමාද ගාස්තුවක් අය 
කරන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු 22ට වැඩි දරුවන් සඳහා ද ෙමම 
කමෙව්දය අනුගමනය කිරීම  සඳහා කටයුතු කරමින් පවතී. 
ඉන්දියාෙව් සිටින එම සරණාගත ජනතාවට නැවත ෙමරටට 
පැමිණීම සඳහා අවශ  ගමන් බලපත ආගමන සහ විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සති 2ත් - 4ත් අතර කාලයක් තුළ දී 
සකස් කර යැවීමට කටයුතු කරනු ඇත.  

ෙම් ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළ කාරණය ගැන විෙශේෂෙයන්ම 
අභ න්තර කටයුතු සහ වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු 
අමාත ාංශය හරහා අවශ  පියවර ගන්නා ෙලස අපි ඒ 
ෙල්කම්තුමාට දැනුම් ෙදන්නම්.  

විෙශේෂෙයන් ෙම් අලුතින් ඇති වුණු පශ්නය ගැන පතිපත්තිමය 
තීරණයක් ඕනෑ නම් රජෙයන් ඒ පතිපත්තිමය තීරණය අරගන්න 
ලැහැස්තියි කියන එක මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Can I get a copy of that? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Yes, I can send a copy to you. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Then, Question No. 2. The Hon. (Prof.) Ashu 

Marasinghe, please. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු අගාමාත තුමාෙගන් ෙමම 

පශ්නය අහනවා.  

ගරු අගමැතිතුමනි, අද අෙප් රෙට් උසස් ෙපළ සමත්ව 
විශ්වවිද ාල සුදුසුකම් ලබන්නන්ෙගන් විශ්වවිද ාලයට යාමට 
වරම් ලැෙබන්ෙන් ඉතාමත් සීමිත පිරිසකට පමණි. 
විශ්වවිද ාලවලින් පිට වන උපාධිධාරින් වැඩි පිරිසක් රෙට් 
සංවර්ධනයට දායක විය හැකි පරිදි, නවීන තාක්ෂණ දැනුෙමන් 
සන්නද්ධ, නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකයට ගැළෙපන පරිදි අභිෙයෝග 
ජය ගත හැකි පිරිසක් ද ෙනොෙව්. නෙවෝත්පාදන හරහා සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකෙයන් ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය ඔසවා 
තබන්නට විශ්වවිද ාලවලින් පිටවන උපාධිධාරිනුත්, විශ්වවිද ාල 
පෙව්ශය සඳහා සුදුසුකම් ලබන උසස් අධ ාපනය සඳහා වරම් 
නැති අෙප් දූ දරුවනුත් ෙකළින්ම දායක වන පිරිසක් බවට 
පරිවර්තනය කිරීම සඳහා සිදු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන නව 
උසස් අධ ාපන පතිසංස්කරණ ෙමොනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ 

මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට මා පතිපත්තිමය පකාශයක් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. මා ෙකටිෙයන් කියන්නම්. අෙප් 
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අධ ාපන කමෙය් අංශ ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒවා භාරව විවිධ 
ඇමතිවරු ඉන්නවා. ඒ ඇමතිතුමන්ලා ඒ පියවර ගන්නවා. උසස් 
අධ ාපනයට පථමෙයන් අපි බලන්න ඕනෑ පාසල් අධ ාපනය 
ගැන.  ඒ නිසා අවුරුදු 13ක පාසල් අධ ාපනය අනිවාර්ය කරන 
අලුත් ජාතික අධ ාපන වැඩ පිළිෙවළක්  අධ ාපන අමාත ාංශෙය් 
උපෙද්ශකවරු දැන් සකස් කරෙගන යනවා. මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් ඒ අය ෙම් පිළිබඳ ෙකටුම්පත සකස් කළාම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙත්රීම් කාරක සභාවට එය භාර දීලා ෙත්රීම් 
කාරක සභාෙව්ත් අදහස් ගන්නයි. 

'අධ ාපනය' කියන්ෙන් අද ජාතික මට්ටමින් පමණක් බලය 
තිෙබන අංශයක් ෙනොෙවයි. අධ ාපන වැඩ කටයුතු කියාත්මක 
කිරීෙම් බලය අද පළාත් සභාවලටත් තිෙබනවා. අධ ාපනය 
සම්බන්ධ නීති සකස් කරන්න පළාත් නවෙය් මහ ඇමතිතුමන්ලා 
එක්ක සාකච්ඡා කරලා, ඒ එක්කම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ අදාළ 
ෙත්රීම් කාරක සභා එක්කත් සාකච්ඡා කරලා ඒ පිළිබඳ අවසන් 
වාර්තාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයට ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

පාසල් අධ ාපනය සකස් කරන්ෙන් නැත්නම් උසස් 
අධ ාපනෙයන් උපරිම පෙයෝජන ලබා ගන්න අපට ෙනොහැකි 
වනවා. පාසල් අධ ාපනෙය් බලතල පිළිබඳව අධ ාපන ඇමතිතුමා 
මට කිව්වා. මම ඒ සම්බන්ධෙයන් නීතිපතිතුමාට කථා කළා. 
පාසල් අධ ාපනය කියාත්මක කිරීෙම් බලතල පළාත් සභාවලටයි 
තිෙබන්ෙන් කියලා නීතිපතිතුමා පකාශ කළා. පතිපත්තිමය තීරණ 
ගැනීමත්, සමහර අංශ ගැන තීරණ ගැනීමත් ජාතික අධ ාපන 
අමාත ාංශයට භාර කටයුත්තක්. 

 අෙප් වෘත්තීය අධ ාපන කමය සකස් කිරීම පිළිබඳව අලුත් 
වැඩසටහනක් මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් 
කියාත්මක කර ෙගන යනවා. ඒ අනුව උසස් අධ ාපනය -
විශ්වවිද ාල අධ ාපනය- පිළිබඳව තමයි අෙප් අවධානය ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඇමතිතුමා ඒ ගැන සාකච්ඡා කරනවා. දැන් 
තිෙබන විශ්වවිද ාල පනත අපි සකස් කෙළේ 1978දීයි. අෙප් 
විශ්වවිද ාල කමය 1972දී ෙවනස් කළා. එදා තිබුණු විශ්වවිද ාල 
ගණනාවක් එක විශ්වවිද ාලයක් හැටියට අරෙගන ඒ  හැම 
විශ්වවිද ාලයක්ම මණ්ඩප බවට පත් කළා. ඒ මණ්ඩප ආපහු 
විශ්වවිද ාල බවට පත් කරන අවස්ථාෙව්දී සාමාන  පතිපාදන 
ෙකොමිසම්වලට වඩා වැඩි බලතල පමාණයක් විශ්වවිද ාල 
පතිපාදන ෙකොමිසමට හිමි වුණා. ඒ බලතල විශ්වවිද ාලෙය් 
දියුණුවට විශාල පශ්නයක් වනවා. එෙහත්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති මහාචාර්ය 
ෙමොහාන් ද සිල්වා මැතිතුමාත් ඒ ෙකොමිසමත් එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා, විශ්වවිද ාලවලට ෙම් බලතල ආපහු ලබා ෙදන්න 
ඕනෑය කියලා. දියුණුවක් ඇති කර ගන්න නම් අපි  
විශ්වවිද ාලවලට බලය ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

මම 1960 දශකෙය්දී තමයි විශ්වවිද ාලයට ගිෙය්.  එදා අෙප් 
විශ්වවිද ාල ඉදිරිෙයන් තිබුණා. අද වන විට  ඕස්ෙට්ලියාෙව්, 
නවසීලන්තෙය් සහ මැෙල්සියාෙව් තිෙබන විශ්වවිද ාල ඉදිරියට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපට විශ්වවිද ාලවල ව හය ගැන බලන්න 
තිෙබනවා. නිදහස් අධ ාපන කමය ඉවත් කරන්න වුවමනා නැහැ. 
නිදහස් අධ ාපන කමය නැති කරන්ෙන් නැහැ. නිදහස ්අධ ාපන 
කමය වුවමනායි, ගම්බද අෙප් දුප්පත් තරුණ තරුණියන්ට 
සමාජයට ඇතුළු ෙවන්න එක සමාන අවස්ථා ලබා ෙදන්න. ඒවා 
කියාත්මක කරනවා නම් විශ්වවිද ාල කමය ගැන, විශ්වවිද ාල 
ව හය ගැන අපට අලුෙතන් හිතන්න වනවා. ඒ එක්කම 
විශ්වවිද ාලවලට වැඩිපුර බලතල ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
විශ්වවිද ාලවලින් පිටෙවන උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා දීම, -
රජෙය් රැකියා ලබා දීම-  ඒ වාෙග්ම විෂය මාලා දියුණු කිරීම කළ 
යුතු වනවා. අද අෙප් විශ්වවිද ාල ගණනාවක් මූලික උපාධියට 

පමණක් සීමා ෙවලා තිෙබනවා. පශ්චාත් උපාධි සම්බන්ධෙයන් 
දියුණුවක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඒ වැඩ කටයුතු කර ෙගන යන්න, 
ෙවෙළඳ ෙපොළ සමඟ එකතු කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් පධානම සම්පත වන්ෙන් මිනිස් සම්පතයි. එෙහත්, උසස් 
අධ ාපනෙය්දී -විශ්වවිද ාල අධ ාපනෙය්දී- ඒ මිනිස් සම්පතින් 
අපට වුවමනා පෙයෝජනය අපි ලබා ගන්ෙන් නැහැ. ඒ  
පෙයෝජනය ලබා ගැනීමට, ඒ දියුණුව ලබා ගැනීමට වුවමනා 
වැඩසටහන් අෙප් උසස් අධ ාපන කමෙය් නැහැ.  

අවසානෙය් අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව හැම දරුවකුටම ෙපර 
පාසල් අධ ාපනය ලබා දීමයි; අවුරුදු 13ක අධ ාපනයක් ලබා 
දීමයි. ඒ දැන් තිෙබන GCE (O/L)  කමය තුළින් ෙවන්න පුළුවන්, 
GCE (A/L) කමය තුළින් ෙවන්න පුළුවන්, පාසල තුළ වෘත්තීය 
අධ ාපනයක් ලබා දීම තුළින් ෙවන්න පුළුවන්. ඊට පසුව යම්කිසි 
රැකියා පුහුණුවක් ලබා දීම හා ඒ රැකියා පුහුණුවට අමතරව  ෙහොඳ 
විශ්වවිද ාල අධ ාපනයක් ලබා දීමයි. අන්න ඒ කමෙව්දය තුළින් 
තමයි ලංකාෙව් තරුණ තරුණියන්ට, ශිෂ  ශිෂ ාවන්ට ෙහොඳ 
අනාගතයක් ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

ෙම් රෙට් ආර්ථික දියුණුවක් ඇති ෙවන්න පුළුවන් වන්ෙන්, 
අධ ාපන කමය එෙලස නවීකරණය කරනවා නම් පමණයි. දකුණු 
ෙකොරියාව ගත්ෙතොත් දකුණු ෙකොරියාෙව් සම්පත් නැහැ, මිනිස් 
සම්පත විතරයි තිෙබන්ෙන්.  ෙහොංෙකොංවල සම්පත් නැහැ, මිනිස් 
සම්පත පමණයි තිෙබන්ෙන්.  සිංගප්පූරුෙව් සම්පත් නැහැ, මිනිස් 
සම්පත පමණයි තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්පත දියුණු කරන නිසා ඒ 
රටවල් ඉදිරියට ඇවිත් තිෙබනවා. නමුත් අපි ඒ සම්පත දියුණු 
කෙළේ නැහැ. අපි ඒවායින් ෙද්ශපාලනය කළා. අපි විශ්වවිද ාල 
පටන් ගන්ෙන් නැතුව හැම පාසලකම විද ාගාර, “මහින්දාගාර” 
ඇති කරන්න පටන් ගත්තා. ඒවායිනුත් අපි සම්පූර්ණ 
පෙයෝජනයක් අරෙගන නැහැ. එෙසේ නම් අධ ාපන කමෙය් 
දියුණුව ඇති කරන්න තමයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අෙප් 
මන්තීතුමා ඒ පශ්නය ඇසීම ගැන මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පැහැදිලි කිරීම් අවශ ද, ගරු මන්තීතුමා? 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

අද ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙපෞද්ගලික විශ්විද ාල සම්බන්ධෙයන් 
වැඩි කථා බහක් පවතිනවා, ගරු අගමැතිතුමනි. සමහර 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාලවල පමිතිය සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතු වනවා. එවැනි ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද ාලවල පමිතිය සම්බන්ධෙයන්, පාඨමාලා 
සම්බන්ධෙයන්, ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල 
ආචාර්යවරුන්ෙග් පමිතිය සම්බන්ධෙයන් අනුගමනය කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන යාන්තණය  කුමක්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අෙප් ඇමතිතුමාෙග්ත්, අමාත ාංශෙය්ත් 

අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. දැනට උපාධි ලබා ෙදන 
ආයතන සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන්ම විශ්වවිද ාල පතිපාදන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොමිෂන් සභාව සමඟ සාකච්ඡා කර තමයි ඒ ආයතන හරහා 
උපාධි ලබා ෙදන්ෙන්.  

ඒත් ඒ ආයතන පාලනය කරන්න වුවමනායි. ඒ බව පිළිගන්න 
නිසා තමයි විෙශේෂෙයන්ම ඇමතිතුමාත් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
ඒ සඳහා අවශ  නීති ෙකටුම්පත් කර ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්න.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු අගාමාත තුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

උසස් අධ ාපනය ගැන කථා කරන විට අෙපොස (සාමාන  
ෙපළ) විභාගය අසමත්වන පිරිස අපට අමතක කරන්න බැහැ. පසු 
ගිය වසෙර් -2015- පැවැති අෙපොස (සාමාන  ෙපළ) විභාගෙයන් 
ගණිතය අසමත් පතිශතය සියයට 44.82යි. GCE (Ordinary 
Level) විභාගය අසමත් අය ගැන කථා කරන විට, ෙම් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් හැසිරීමත් එක්ක අපි ඒ ගැන ෙහොයලා බැලුවා.  
මන්තීවරු තුන්-හතර ෙදෙනකුෙග් පතිඵල එකතු කර ගත්තාමවත් 
ඒ තුන්-හතර ෙදනා GCE (Ordinary Level) විභාගය සමත් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] ඒ නිසා- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න ෙදන්න. කාටත් කථා කිරීෙම් 

අයිතිය තිෙබනවා. ඔබතුමාටත් පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාවක් 
ෙදන්නම්. බාධා කරන්න එපා.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
GCE (Ordinary Level) විභාගය අසමත් පිරිස රෙට් 

සංවර්ධනයට දායක විය හැකි-  [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා, බාධා කරන්න එපා. ගරු 

මන්තීතුමාට කථා කරන්න ෙදන්න. ඉන් පසුව ඔබතුමාට අවස්ථාව 
ෙදන්නම්. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
-ඵලදායි කාර්මික ශිල්පීන් ෙලස පරිවර්තනය කළ යුතු වනවා. 

අද GCE (Ordinary Level) විභාගය අසමත් තරුණ පිරිස 
ෙල්සිෙයන්ම ෙයොමු වන රැකියාව තමයි තීවිල් රියැදුරු වෘත්තිය. 
බස්නාහිර පළාෙත් විතරක් තරුණ තීවිල් රියැදුරන් ලක්ෂ 5කට 
වැඩි පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ පිරිස ඵලදායිතාෙවන් වැඩි කාර්මික 
ශිල්පීන් බවට පරිවර්තනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නෙය් පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. 

එකක්, GCE (Ordinary Level)  විභාගය අසමත් ශිෂ  ශිෂ ාවන් 

ගැන. අෙනක් එක ෙපොදු විපක්ෂෙය් GCE (Ordinary Level)  
විභාගය සමත් නැති පිරිස ගැන. ඒ ෙදෙකන් ෙකොයි එකටද පිළිතුරු 
ෙදන්ෙන් කියලා මට කියන්න? [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙපොදු විපක්ෂය සම්බන්ධෙයන් අහපු පශ්නයට පිළිතුරු 

ෙදන්න, ගරු අගමැතිතුමනි.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙමොන පශ්නයද ඔබතුමා අහන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] මට 

ඇෙහන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙපොදු විපක්ෂය ගැනද එතුමා 
අහන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි. වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න, ගරු බුද්ධික 

පතිරණ මැතිතුමා. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මට ඕනෑ නම් මන්තීතුමන්ලාෙග් GCE (O/L) පතිඵල ගැන 

කියන්න, -  [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Hon. Speaker, I rise to a point of Order.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
Points of Order මතු කරන්න ඉඩ ලබා ෙදන්න වාචික 

පශ්නවලින් පස්ෙසේ.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත තුමාෙගන් ඇසීම සඳහා 

මමත් ජාතික වැදගත්කමින් යුත් පශ්නයක් බාර දුන්නා. ෙම් 
වැදගත් අවස්ථාෙව්, ජාතික වශෙයන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයටත් 
වැදගත් වන එක පශ්නයකට ෙහෝ සෑම මාසයකම ඉඩක් ලබා 
ෙදන්න එකඟතාවක් ඇති කර ගත්තා. හැම දාම ආශු මාරසිංහ 
මන්තීතුමා විතරක් පශ්නයක් ඇසීම සාධාරණ  ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයටත්, - 

1449 1450 

[ගරු  රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ෙම් ගැන ෙහොයා බලන්නම්, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. [බාධා කිරීමක්] ගරු බන්දුල 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, මම ඒ ගැන ෙහොයා බලන්නම්. Hon. 
Bandula Gunawardane, your point is taken.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය මාසෙය් - අෙපේල් මාසෙය් - 

05වැනි දා පක්ෂ නායක රැස්වීමක් පවත්වා තිෙබනවා. අප 
කවුරුවත් ඒ පක්ෂ නායක රැස්වීමට සහභාගි වුෙණ් නැහැ. 
අගමැතිතුමාෙගන් අහන පශ්නයක් ඊට ෙපර සිකුරාදා ලබා දිය 
යුතුයි කියන ෙයෝජනාව මීට ෙපරත් ඉදිරිපත් වුණා.  මීට ෙපරත් ඒ 
ෙයෝජනාව පක්ෂ නායක රැස්වීමට ඉදිරිපත් කළත් අපි එය 
පතික්ෙෂේප කළා. අපි කිව්ෙව් එෙහම ෙනොෙවයි. 
"අගමැතිතුමාෙගන් අහන පශ්නය අහන්ෙන් බදාදා නම් 
අඟහරුවාදා දවල් 12.00ට ෙපර අපි ලබා ෙදන්නම්. ඔබතුමාට 
එදාට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න බැරි නම් පසුව කල් ගන්න. ඒක 
පශ්නයක් නැහැ" කියලායි අපි කිව්ෙව්. හැබැයි ගරු 
කථානායකතුමනි, පසු ගිය මාසෙය් 05වැනි දා තීරණයක් අරෙගන 
තිෙබනවා, අගාමාත වරයාෙගන් විමසන ලද පශ්න ඊට  ෙපර 
සිකුරාදා දවල් 12.00ට ෙපර ලබා දිය යුතුය කියලා. 

ගරු කථානායකතුමනි, සාමාන ෙයන් කලින් සතිෙය් සිකුරාදා 
දිනය කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් පැවැත්ෙවන දිනයකුත් 
ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා. එතෙකොට අපි විෙශේෂෙයන් ඒ 
සඳහාම එන්න ඕනෑ. ඒක නම් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ 
තීරණය අපි දැනෙගන සිටිෙයත් නැහැ. ෙමොකද, අෙපේල් 05 දින 
පැවැති  පක්ෂ නායක රැස්වීමට අෙප් කවුරුවත් සහභාගි වුෙණ් 
නැති නිසා. අපි පශ්න ෙදකක් ෙයොමු කළා. ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත් පශ්නයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඊෙය් 
දහවල් 12.00ට ෙපර ලබාදුන් ඒ පශ්න ෙදක අගාමාත  
කාර්යාලයට යවා නැහැ. අපි ඊෙය් දහවල් 12.00ට ෙපර පශ්න 
ෙදක ලබා දුන්නා. ෙමම ෙයෝජනාව ඊට කලින් පැවැති පක්ෂ 
නායක රැස්වීමකදීත් ඉදිරිපත් වුණා. කලින් පැවැති පක්ෂ නායක 
රැස්වීමකදී එම ෙයෝජනාවට අපි  විරුද්ධ වුණා.  අපි කිව්වා, 
අගාමාත තුමාෙගන් අහන්න තිෙබන්ෙන් සුවිෙශේසී පශ්න නිසා - 
[බාධා කිරීමක්]  අහන්ෙන්, පතිපත්තිවලට අදාළ පශන් නම් ඒ 
තර්කය හරි ගරු කථානායකතුමනි. ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා අහන 
පශ්න වාෙග් ඒවා නම් ඒ තර්කය හරි. නමුත්  අපි අහන්ෙන් 
වැදගත් පශ්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාට ඒ විධියට  කාලය අවශ ද? 

අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාෙග්  පශ්නය 
ෙත්රුම් ගත්තා. ගරු අගාමාත තුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව 
ෙදන්න.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම අවසන් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  අපි අහලා 

තිබුෙණ් ජාත න්තර මූල  අරමුදලින් ෙකොච්චර ණය මුදලක් 
ගන්න එකඟ වුණාද? ඒ කාලය ෙකොච්චරද?  

 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. Point of Order  එකක් ගැන තමයි  ෙම් 

කථා කරන්ෙන්.  වාඩිෙවලා ඉන්න. [බාධා කිරීම්] එෙහම නම් 
ෙමතුමා ෙකොෙහොමද එෙහම අහන්ෙන්?   ගරු කථානායකතුමනි, 
එතුමා අහන්න ඕනෑ මුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම මන්තීවරුන්ෙග් 
අධ ාපන සුදුසුකම් ගැනයි. එක එක පැතිවල අයෙග් විතරක් 
අහන්ෙන් ඇයි? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙම් සඳහා පිළිතුරු ෙදන්න 

ෙකොච්චර කාලයක් අවශ ද? ගරු අගමැතිතුමා පිළිතුරු ෙදන 
නිසා,  ඒ ගැන දැනුවත් කරන්න. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් කමෙව්දය ගත්ෙත් 

එංගලන්තෙයන්. ෙම් කමෙව්දය හැම රෙට්ම නැහැ. අපි එය 
කරනවා නම්, අපටත් කාලය අවශ යි. පැය 24කින් ෙවනත් 
අමාත ාංශයක කරුණු අරෙගන පිළිතුරු ෙදන්න මට බැහැ. 
එෙහම නම් අපි ෙම් කමෙව්දය අමතක කරලා පැරැණි ස්ථාවර 
නිෙයෝග අනුව වැඩ කරමු. එංගලන්තෙය් ෙම් පශ්න ඉල්ලන්ෙන් 
බහස්පතින්දා දිනෙය්යි.  මම ඉල්ලුෙව් සිකුරාදා දිනෙය්යි.  අෙප් 
අමාත ාංශවලින් කිව්වා, ෙම් පශ්න අඟහරුවාදා ලබාෙගන  
බදාදාට පිළිතුරු සපයන්න බැහැ කියලා.  

මම ෙයෝජනා කළා, පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න බැරි නම් අඩු 
ගණෙන් පළමුවැනි පශන් පහ email  කරලා, ඒකට වුවමනා ලිඛිත 
ඒවා අපට අඟහරුවාදා ෙදන්න කියලා. ඒකට ෙමොකක් ෙහෝ 
කමෙව්දයක් ඇති කරන්න. ෙමොකද, ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න 
කියලා  නිලධාරින්ට කෑ ගහන්න මට බැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක practical විධියට කරන්න. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම්ක කියාත්මක කරනවා නම්, මෙග් අමාත ාංශය ගැන 

අෙනක් ඇමතිවරු වාෙග් පිළිතුරු ෙදන්න මට පුළුවන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුරු ලබා ෙදන්න ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
රෙට් තිෙබන පශ්න අෙප් නිලධාරින්ෙගන් ෙහොයන්න ඕනෑ. 

සමහරවිට එතැන අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම්, මාෙග් කාර්යාලෙය් 
නිලධාරින්ට අදාළ ෙතොරතුරු ෙසොයා ගන්න තවත් දවසක් වුවමනා 
ෙවනවා. මෙග් කාර්යාලෙයන් කිව්වා, සමහර ෙද්වල් නිවැරදි 
කරන්න සිදු වුණා කියලා. සමහරවිට  වුවමනා පිළිතුර දීලා නැහැ. 
එංගලන්තෙය් පශ්න ලබා ෙදන්ෙන් බහස්පතින්දා දිනෙය්යි. අපට 
සිකුරාදා වනවිට පශ්න ලබා දීලා පිළිතුරු ෙසොයා ගන්න කල් 
ෙදන්න. එෙහම නැත්නම් ෙම්ක කියාත්මක කිරීම - [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට සිකුරාදා වන විට පශ්නය ලැබුෙණ් නැත්නම්  

පිළිතුරු ෙදන්න අමාරුයි කියලාද ඔබතුමා කියන්ෙන්? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්. නිලධාරින්ට ෙතොරතුරු ෙසොයා ගන්න අමාරුයි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්.  ගරු අනුර 

කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා, කථා කරන්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට අඟහරුවාදා පශ්නය ලබා 

දුන්නාම,  බදාදාට පිළිතුරු  ෙදන්න බැරි නම්, බහස්පතින්දා 
පිළිතුරු ලබා ෙදන්න කියලායි අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන්.  පිළිතුරු 
ලබා දීම  බහසප්තින්දාට ෙයොදාෙගන,  අඟහරුවාදාට අපි පශ්න 
ලබා ෙදන්නම්. එතෙකොට කාලය තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, සිකුරාදා දිනෙය් පශ්නය ලබා ගත්තාම  
ෙසනසුරාදා, ඉරිදා දවස් ෙදක රජෙය් නිවාඩු දවස් ෙදකක්. ඒක 
නිසා එහි ඇති ඵලයක් නැහැ. ඒ නිසායි අපි ඔබතුමාට කිව්ෙව්, අපි 
අඟහරුවාදා පශ්න ලබා ෙදන්නම්, ඔබතුමා -බදාදා ෙනොෙවයි- 
බහස්පතින්දා උත්තර ලබා ෙදන්න කියලා. එතෙකොට 
පාර්ලිෙම්න්තුව තිෙබන දවසකයි කාලය ලබා ගන්ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙසනසුරාදා, ඉරිදා නිවාඩු දවස් වුණාට, අපි නිලධාරින්ට 

කියලා තිෙබනවා සිකුරාදා පශන් ලැබුණු ගමන ඒ දවස තුළ 
කරුණු ටික ෙහොයලා ෙදන්න කියලා. යම්කිසි නිලධාරිෙයක් අදාළ 
අමාත ාංශයට ෙසනසුරාදා දි නෙය් ෙහෝ ගිහින් ෙම් පිළිතුරු සකස් 
කරනවා. අන්න ඒකයි සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙහොඳම ෙද් තමයි, 
ඔබතුමා  අෙප් ෙල්කම්තුමාෙගන්, නිලධාරින්ෙගන් වුවමනා කාල 
සීමාව අහලා ඒක සකස් කරන්න.  කල් ගන්න ෙහේතුව ෙවන 
කාරණයක් ෙනොෙවයි.  පශ්නවලට පිළිතුරු දීම අපි බදාදාට ෙයොදා 
ගත්ෙත්  කාල  ෙව්ලාව වුවමනා නිසායි.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කථානායකතුමා විධියට මෙග් යුතුකම වන්ෙන් ෙම්ක ඵලදායී  

විධියට කියාත්මක කිරීමයි. ඒක නිසා අපි කථා කරෙගන,- 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා සහ මහෙල්කම්තුමා  අෙප් 

අදාළ නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා කර වුවමනා කාල සීමාව 
ෙකොෙහොමද කියලා කියන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි එෙහම කර ගනිමු. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අඟහරුවාදා පශ්නය දුන්නාම බහස්පතින්දාට පිළිතුරු ෙදන්න 

අමාරුයි. අඟහරුවාදා පශ්නය දුන්ෙනොත් උත්තරය ලබා ගන්න 
දවසක් යනවා.  [බාධා කිරීමක්] සඳුදාට පශ්නය ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් නම්, සිකුරාදාටත් ෙදන්න පුළුවන් ෙන්.  මම කිව්වා,  ඕනෑ 
නම් අපට පශ්නය email කරලා, පසුව එම පශ්න ලිඛිතව අපට  
ෙදන්න කියලා. ඒ කමෙව්දයට අපි ලැහැස්තියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම කමෙව්දයක් අපි හදා ගනිමු. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි ඒකට ලැහැස්තියි. ෙම්ක කරන්න ඕනෑද, නැද්ද කියලා 

කියන්න. අෙප් නිලධාරින්ට කල් ෙදන්න බැරි නම්, මට ෙම්ක 
කරන්න බැරි ෙවනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය ගැන 

සඳහන් කරන්නම්. පශ්නයක් අහපුවාම ඒක ෙමෙහම ෙහේත්තු 
කරන එක වැරැදියි, ගරු කථානායකතුමනි. "ෙම්ක කරන්න ඕනෑද, 
නැද්ද කියන එක කියන්න. කරනවා නම් ෙමෙහම තමයි"  
කියමින් එෙහම පාට්  එපා. කරුණාකරලා එෙහම කරන්න එපා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් ෙකොෙහොමද ෙම්ක කියාත්මක කරන්ෙන්? 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාට කිව්ෙව් මීට ෙපර පැවැති 

පක්ෂ නායක රැස්වීමකදී ෙම් කාරණය පිළිබඳව කථා කළාම අපි 
එයට  එකඟ වුෙණ් නැහැ කියලායි. හැබැයි, නැවත සිද්ධ වුණු ෙද් 
තමයි, අපි ෙනොසිටි පක්ෂ නායක රැස්වීමකදී ෙම් තීරණය අරෙගන 
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තිෙබන එක. අඩුම තරෙම් ඒ තීරණය අපිට දැනුම් දීලාවත් නැහැ, 
ගරු කථානායකතුමනි. ඒ තීරණය අපිට දැනුම් දුන්නා නම්, අපි 
අදාළ පරිදි පශ්නය සිකුරාදාට ලබා ෙදනවා. ඊෙය් දිනෙය්දී අපි 
පශ්නය ලබා ෙදනෙකොට තමයි දන්ෙන් සිකුරාදා දිනයට ෙපර 
පශ්නය ලබා දිය යුතුයි කියලා.  ඒ නිසා ඇත්තටම ඵලදායීතාවක 
ෙයෙදනවා නම්, අද දින පශ්න හතරක් ඇසිය යුතුව තිබුණා. නමුත් 
ඇසුෙව් පශ්න ෙදකයි. එම නිසා මම ෙකළින්ම ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් ෙල්කම්තුමාට කථා කරලා කිව්වා, මම අහන ෙම් 
පශ්නය කල් ගන්න ඕනෑ පශ්නයක් ෙනොෙවයි කියලා. 
"ජාත න්තර මූල  අරමුදෙලන් ණය මුදලක් ෙදන්න එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවාද; ඒ මුදල ෙකොපමණද; එම මුදල් ලබා ෙදන්ෙන් කවර 
කාලයකද; ඒ සඳහා ෙකොන්ෙද්සි, එකඟතාවන් තිෙබනවාද? ඒ 
එකඟතාවන් කියන්න”. ඒ පශ්නයයි මම ඇහුෙව්. මම හිතන 
විධියට අගමැතිතුමාට මතකෙයන් කියන්න පුළුවන් පශ්නයක් මම 
ඇහුෙව්. ෙම්ක ෙවන කාෙගන්වත් අහන්න ඕනෑ ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
මලික් සමරවිකම මහත්මයා  තමයි ඒ සාකච්ඡාවලට ගිෙය්.  ඒ 
නිසා කියන්න පුළුවන්.[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි පියවරක් ගනිමු. ෙහොඳයි, ගරු බන්දුල 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා,  ඔබතුමාෙග් පශ්නය භාර දීලා තිෙබන්ෙන්  
ඊෙය්යි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්. ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය්   දහවල් 12ට ඉස්ෙසල්ලා - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊෙය් භාර දීලා තිෙබන්ෙන්.  අද  එතුමාට උත්තර   ෙදන්නට  

අපහසුතාවක් තිෙබනවා. නැත්නම්  ඒක  ගන්නට තිබුණා. අපි ෙම් 
ගැන කථා කර ෙගන  විසඳා ගනිමු. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත තුමා සඳහන් කළ පරිදි 

email මඟින් ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරන්න පුළුවන් නම්  ඉතා 
ප හසුවක් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කරන්ෙන් කුමක්ද කියා තීරණය කරන්න. එච්චරයි. කමෙව්දය 

හදා ගන්න. I have no objection in principle to emailing.  I 
have no problem as long as you decide the procedure.  If I 
have more than four questions, how am I going to select?  
That is all that you have to do. I have no problem.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කමෙව්දය අපි   හදා ගනිමු.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි,-[බාධා කිරීමක්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ෙම්කට අදාළ නැහැ ෙන්.අපි ෙවනම ඒ ගැන  කථා කරමු. 

අද වැඩ රාශියක් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමා.[බාධා කිරීමක්]  
ෙමොකක්ද ? 

      
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, Sectoral Oversight Committees 

වලට පත් කරපු මන්තීවරුන්ෙග් නම් ලැයිස්තුව ඊෙය් දිනෙය්දී 
අපට ලබා දුන්නා.  ඒ ගැන ස්තුතියි. නමුත්  කිසිම ෙකොමිටියකට 
ඇතුළත් ෙනොවුණු මන්තීවරු පිරිසකුත්  ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
ඉල්ලපු ෙකොමිටි නැතිව ෙවනත් ෙකොමිටිවලට පත් කරපු 
මන්තීවරුනුත් ඉන්නවා. එම නිසා  ෙමය ඉතා වැදගත් නිසාත්, 
උපෙද්ශක කාරක සභා කමය නැති නිසාත්, ඒ Sectoral 
Oversight Committees පිළිබඳව  මන්තීතුමන්ලාෙගනුත්  අදහස ්
විමසා  ෙම් පිළිබඳව  සංෙශෝධනයක් කර, ෙමම කාරක සභාවලට 
ඇතුළත් වී ෙනොමැති  මන්තීතුමන්ලාත් කාරක සභාවලට ඇතුළත්  
කරන්නට කාරුණිකවන්නටය කියා  අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සියලුෙදනාම ෙකොමිටිවලට ඇතුළත් කරන විධියක් තිෙබනවා 

නම් ෙහොඳයි. ගරු අගමැතිතුමනි, ඒ කාරණය ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට අපි  ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පක්ෂ නායකයන් තමයි නම් ටික ෙවන් කර දුන්ෙන්. මම 

දන්ෙන් නැහැ කමෙව්දය කුමක්ද කියලා. සභාපතිවරුන් 
ෙතෝරාගත්තාට පසුව ඕනෑ සංෙශෝධන ටික කරවාගන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නම් තිෙබනවා නම්, ඒවා ඉදිරිපත් කෙළොත්, අපි ඒවා පක්ෂ 

නායකයන්ට ඉදිරිපත් කරලා-   
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එක එක පක්ෂවලින් එන නම් හැටියටයි- [බාධා කිරීමක්] ඒ 

කමෙව්දය ෙත්රුෙව් අෙප් කාර්යාලෙයන් ෙනොෙවයි. සාම්පදායික 
කමෙව්දය අනුවයි.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පක්ෂවලිනුයි ඉල්ලාගත්ෙත්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කථානායක කාර්යාලයට එහි වගකීමක් නැහැ. නම් තිෙබනවා 

නම්, ඒවා අපට දුන්ෙනොත්, අපත් ඉදිරිපත් ෙවලා ඒ පශ්නය 
විසඳන්න බලන්නම්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් නම් ඔක්ෙකෝම අපි ඉදිරිපත් 

කළා. නමුත් අෙප් සමහර ගරු මන්තීවරුන්ෙග් නම්වත් ඇතුළු කර 
නැහැ. ෙදවැනි කාරණය, ඉල්ලපු ෙද්ත් ෙනොෙවයි දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙසොයා බලන්නම් ඒ සම්බන්ධෙයන්.  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒවාෙය් සභාපතිකම් පිළිබඳව ගරු අගාමාත තුමා යම්කිසි 

ෙයෝජනාවක් අපට කළා. ඒ ගැන කුමන මතයක්ද දරන්ෙන්? 
එෙහම නැත්නම්, අවුලක් කළාය කියා පසුව අපට නිකම් ෙචෝදනා 
කරන එකයි කරන්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
සමහර විට හැම මන්තීවරයාම ඔවුන් ඉල්ලන ෙකොමිටිවලටම 

ෙතෝරාගන්න බැරි ෙවනවා. අෙනක, ඔබතුමන්ලා නම් දීලා 
තිබුණා. ඒ ඔක්ෙකෝම පිළිෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් කමිටු රැස් 
ෙවන ෙකොට - [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
What we have given to you has not been included. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
I do not know.   අපට දුන්නු නම් අනුව අපි කටයුතු කර 

තිෙබනවා. කටයුතු ඔක්ෙකෝම කරලායි තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena, why do you not give the 

names?  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එෙහම නැත්නම් ෙමය කල් යනවා. එච්චරයි ෙවන්ෙන්. තවත් 

සුමානයක් කල් යාවි. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපි ෙහටම නම් ෙදන්නම්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්වා ෙබදීෙම්දී, මට මතක විධියට 

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් කණ්ඩායම නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා ඇමතිතුමාට තමයි භාර දුන්ෙන් ඒ ටික හදා ෙදන්න කියලා. 

අපි අෙප් නම් ටික හදලා දුන්නා. අපට යම් සාමාජික සංඛ ාවක් -
ෙදකක් ෙහෝ තුනක්- ලැෙබනවා කියන පදනම මත තමයි අපි නම් 
ටික දුන්ෙන්. හැබැයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි, එක 
සාමාජිකයකු නම් කරලා ඒ එක්ෙකනා කවුද කියලා එතුමන්ලාම 
නම් කිරීම. නම් කරන්ෙන් එක්ෙකනා නම්, අඩුම තරමින් ඒ 
එක්ෙකනා කවුද කියා කියන්න අපට අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි සාකච්ඡා කරලා, සියලුම පක්ෂවලට 

ෙබදුවාට පසුව ඉතිරි සාමාජිකයින් ටික තමයි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය අතර ෙබදන්න අපි ගත්ෙත්. ඒ ඒ පක්ෂවලට නම් එවන්න 
කිව්වා. එව්ව නම් අනුව තමයි සභාපතිවරු ෙතෝරලා තිෙබන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, සභාපතිවරු ෙතෝරලා නැහැ තවම. ෙම් කියන්ෙන් 

කමිටුෙව් සාමාජිකයන් ගැන. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක කථා කර ගන්න අපි - [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකද, සෑම මන්තීවරෙයක්ම ඇතුළත් විය යුතුයි. ඒක 

ඉතාමත්ම අවශ යි.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙහට පක්ෂ නායකයින් හමු වුණාම 

ෙම් ගැන කථා කරමු. සාකච්ඡා කරලා  කුමක් ෙහෝ විසඳුමක් 
ඉදිරිපත් කරන්න.  

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, එදා අපට ගරු අගාමාත තුමා 

ෙබො ෙහොම පැහැදිලිව පකාශ කළා, ෙමය ඉතා පුළුල් ෙලස 
පාර්ලිෙම්න්තුව සම්බන්ධ කරෙගන, වඩා ඵලදායී ෙලස 
ෙමෙහයවන්නට දරන උත්සාහයක් කියලා. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාෙව්දී 
එතුමා කිව්වා Sectoral Oversight Committeesවල සභාපතිත්වය 
ලබා ෙදන්ෙන් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට කියලා. ඔබතුමා දැන් ඒ 
මතය ෙවනස් කරෙගන තිෙබනවාද? [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ඒක 
තමයි එතුමා කිව්ෙව් අපට. [බාධා කිරීමක්] ගරු අගාමාත තුමා 
ඉන්නවා. ඔබතුමා අගාමාත තුමා ෙනොෙවයිෙන්? 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා දැන් ඔබතුමා සමඟ එකඟත්වයකට 

පැමිණියා ෙන්ද? 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
බහුතරයක් දීලා සුළුතරයයි හම්බෙවලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් 

ජාතික පක්ෂයට. බහුතරයක් තිෙබන්ෙන් අෙනක් පක්ෂවලට.  
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ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්, 

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාත් විෙශේෂෙයන් මෙග් නම 
සඳහන් කළා. ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමාෙගන් 
පශ්න අහන අවස්ථාෙව්දී එම පශ්නවලින් ආණ්ඩු පක්ෂයට පශ්න 
ෙදකකුත්, විපක්ෂයට පශ්න ෙදකකුත් අයිතියි. ඒ අයිතිය අනුව 
තමයි අපි ෙම් පශ්න අහන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඒ අහන පශ්නවල 
වැදගත්කමක්  තිෙබනවාද නැද්ද කියලා තීරණය කිරීම අෙප් 
අයිතියක්. එවැනි දැඩි පකාශ අපි ෙහළා දකිනවා.  

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඒක ගැන සලකා බලන්නම්. [බාධා කිරීමක්]  ගරු 

අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, අපි එකඟ වුෙණ්- [බාධා 
කිරීමක්]  

 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එක්ෙකෝ කවුරුන් ෙහෝ ඉල්ලා අස් 

ෙවලා හරි ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා පක්ෂ නායක රැස්වීමට 
සහභාගි කරවන්න. එෙහම නැත්නම් එතුමා පක්ෂ නායක 
රැස්වීෙම්දී ගන්නා තීරණ සභානායකතුමාෙගන් දැන ගන්න ඕනෑ.  
[බාධා කිරීමක්]  

පශ්න 4ක් ෙයොමු කරනවා. පශ්න 4න් පශ්න 2ක් විපක්ෂයට 
අයිතියි. පශ්න ෙදකක් ආණ්ඩුවට අයිතියි. ආණ්ඩුෙව් පශ්න 
ෙදෙකන් එක පශ්නයක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ලබා 
ෙදනවා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමි පශ්නය දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායමට ෙදනවා කියලා තමයි 
එකඟතාව ඇති වුෙණ්. ඒ නිසා හැම සතියකම විපක්ෂයට පශ්න 
ෙදකකුත්, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා නිෙයෝජනය කරන 
කණ්ඩායමට එක පශ්නයකුත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තව 
පශ්නයකුත් ලබා ෙදනවාය කියන එක තමයි ගත්තු තීරණය. 
[බාධා කිරීම්] 

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි තීරණය. 
 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක තමයි ගත්ත තීරණය. ඒ තීරණය ෙත්රුම් ගන්න. ෙම්ක 

තමයි ගත්තු තීරණය. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ෙදකක් 
නැහැ. ඒක තමයි ගත්ත තීරණය.  

 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒක අෙප් අයිතිය. 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

දකුණු ෙකොරියාෙව්දී සහ මැෙල්සියාෙව්දී මියගිය                   
ශී ලාංකික සංකමණික ශමිකයන්: විස්තර 

ெதன் ெகாாியா மற் ம் மேலசியாவில் மரணித்த 
இலங்ைகத் ெதாழிலாளர்: விபரம் 

DECEASED SRI LANKAN MIGRANT WORKERS  IN SOUTH 
KOREA AND MALAYSIA :  DETAILS    
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1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
විෙද්ශ රැකියා අමාත තුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා වසර 
පහක කාලය තුළ දකුණු ෙකොරියාෙව්දී හා 
මැෙල්සියාෙව්දී මියගිය ශ  ී ලාංකික පුරවැසියන් 
සංඛ ාව, එක් එක් රට අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, වයස, ශ  ීලංකාෙව් පදිංචි ලිපිනය 
හා උක්ත රටවල්හි දී කරන ලද රැකියා කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම පුද්ගලයින්ෙග් මරණවලට ආසන්නතම 
ෙහේතු කවෙර්ද;  

  (iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් රජය ලබා දුන් සහන කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා වසර 
පහක කාලය තුළ දකුණු ෙකොරියාෙව්දී හා 
මැෙල්සියාෙව්දී පූර්ණ සහ අර්ධ ආබාධිත 
තත්ත්වයට පත් වූ ශ  ී ලාංකික පුරවැසියන් 
සංඛ ාව, එක් එක් රට අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;   

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, වයස, ශ  ී ලංකාෙව් ලිපිනය හා 
උක්ත රටවල්හි දී ඔවුන් කරන ලද රැකියා 
කවෙර්ද;  

 (iii) ෙමම පුද්ගලයින් ආබාධිත වීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් රජය ලබා දුන් සහන කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) 2010.01.01ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31ஆம் 
திகதி வைரயிலான ஐந்தாண்  காலப் பகுதியில் 
ெதன்ெகாாியா மற் ம் மேலசியாவில் மரணித்த 
இலங்ைகப் பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  நாட் ன்ப  தனித்தனியாக 
எத்தைனெயன்பைத ம், 

 (ii) இவர்கள  ெபயர், வய , இலங்ைகயில் வசித்த 
கவாி மற் ம் ேமற்ப  நா களில் ாிந்த 

ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) இந்த ஆட்களின் மரணங்க க்கான அண்மித்த 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள 
நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2010.01.01ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31ஆம் 
திகதி வைரயிலான ஐந்தாண்  காலப் பகுதியில் 
ெதன்ெகாாியா மற் ம் மேலசியாவில் 

ைமயாக அல்ல  பகுதியளவில் அங்க ன 
நிைலைமக்கு உள்ளாகிய இலங்ைகப் 
பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  நாட் ன் 
பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைனெயன் 
பைத ம், 

 (ii) இவர்கள  ெபயர், வய , இலங்ைகயில் வசித்த 
கவாி மற் ம் ேமற்ப  நா களில் 

ேமற்ெகாண்ட ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) இவர்கள் அங்க னமைடந் ததற்கான 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள 
நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Foreign Employment: 

(a)  Will she inform this House- 

 (i)  the number of Sri Lankan citizens who died 
in South Korea and Malaysia during the 
five year period from 01.01.2010 to 
31.12.2014 in relation to each country, 
separately; 

 (ii)  their names, age, residential addresses in Sri 
Lanka and the jobs done in the above 
countries; 

 (iii)  the immediate reason for the deaths of those 
people; and 

 (iv)  the reliefs provided by the government for 
them? 

(b)  Will she also inform this House-  

 (i)   the number of Sri Lankan citizens who 
became partially and totally disabled in 
South Korea and Malaysia during the five 
year period from 01.01.2010 to 31.12.2014 
in relation to each country, separately; 

 (ii)  their names, age, residential addresses in Sri 
Lanka and the jobs done in the above 
countries; 

 (iii)  the reasons for them becoming disabled; 
and 

 (iv)  the reliefs provided by the government for 
them? 

(c)  If not, why? 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i)  

 
 (ii) ඇමුණුම 01හි දක්වා ඇත.  

 (iii) ඇමුණුම 01හි VI තීරුෙව් දක්වා ඇත.  

 (iv) ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ලියා 
පදිංචි වී රැකියා සඳහා විෙද්ශ ගතව මියගිය 
ශමිකයින් ෙවනුෙවන්  කාර්යාංශ රක්ෂණ 
ෙයෝජනා කමය යටෙත් ෙගවන ලද වන්දි මුදල් 
ඇමුණුම 02 යටෙත් ඉදිරිපත් කර ඇත.  

(ආ) (i) ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ෙවත 
වාර්තා වන ලද පූර්ණ හා අර්ධ ආබාධිත 
තත්ත්වයට පත් වූ ශමිකයින්හට වන්දි ෙගවීමට 
අදාළ ෙතොරතුරුවලට අනුව පුද්ගලයින් 
14ෙදෙනකු සඳහා 2010.01.01 දින සිට 
2014.12.31 කාලසීමාවට අදාළව දකුණු 
ෙකොරියාෙව් රැකියාවන්හි නියුක්තව සිටින 
අතරතුර අනතුරු ෙහේතුෙවන් පූර්ණ හා අර්ධ 
ආබාධිත තත්ත්වයට පත්වීම නිසා වන්දි ෙගවීම සිදු 
කරනු ලැබ ඇත.2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 
කාල සීමාවට අදාළව මැෙල්සියාෙව් රැකියාවන්හි 
නියුක්තව සිටින අතරතුර පූර්ණ හා අර්ධ ආබාධිත 
තත්ත්වයට පත් වූ ශමිකයින් ෙදෙදෙනකු සඳහා 
වන්දි ෙගවීම සිදු කරනු ලැබ ඇත.  

 (ii)   ඇමුණුම අංක 03හි දක්වා ඇත.  

 (iii)   ෙබොෙහොමයක් ශමිකයින් පූර්ණ හා අර්ධ ආබාධිත 
තත්ත්වයට පත්ව ඇත්ෙත් රැකියාෙව් නියුක්ත 
වීෙම්දී මුහුණ පා ඇති හදිසි අනතුරුවලට පත්වීම 
ෙහේතු ෙකොටෙගනය. 

 (iv)   දකුණු ෙකොරියාෙව් හා මැෙල්සියාෙව් පූර්ණ හා 
අර්ධ ආබාධිත තත්ත්වයන්ට පත් වූ පුද්ගලයින්හට 
කාර්යාංශය විසින් ලබාදී ඇති සහන පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු ඇමුණුම අංක 03හි සඳහන් කර ඇත.  

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

වර්ෂය මැෙල්සියාව ෙකොරියාව 

2010 3 8 
2011 1 8 
2012 1 11 
2013 3 15 
2014 1 7 

1461 1462 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙකොරියාෙව් සහ මැෙල්සියාෙව් මිය ගිය අය සම්බන්ධෙයනුත්, 
ෙකොරියාෙව් සහ මැෙල්සියාෙව් පූර්ණ සහ අර්ධ ආබාධිත 
තත්ත්වයට පත් වූ අය පිළිබඳවත් 2010 අවුරුද්ෙද් සිට 2014 වසර 
දක්වා ගරු ඇමතිතුමිය දුන්න ෙතොරතුරු අනුව, ෙකොරියාෙව්දී මිය 
යන සංඛ ාෙව් සහ පූර්ණ සහ අර්ධ හානිවලට පත්වන අයෙග් 
වැඩිවීමක් තිෙබන බව පැහැදිලියි. සාෙප්ක්ෂව බලන විට 
මැෙල්සියාවට වඩා ෙකොරියාෙව් ඉන්න අෙප් ශමිකයන් සංඛ ාව 
වැඩියි. ඒ යථාර්ථය එෙහම තිෙයද්දි වුණත්, ෙකොරියාෙව් ෙම් 
අයෙග් රැකියාෙව් ස්වභාවය ගැන ඒ අය ලංකාෙවන් යන ෙකොට 
දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවාට වඩා දරාගත ෙනොහැකි තත්ත්වයක් 
උඩද සංඛ ාත්මක වැඩිවීම ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අමාත ාංශෙය් සහ විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් 
මැදිහත්වීම ෙමොකක්ද?  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ෙකොරියාෙව් රජයත් එක්ක පවතින ගිවිසුම් අනුව ඒ අය රටවල් 

16කින් රැකියාවලට පුද්ගලයන් ඒ රටට ෙගන්වා ගන්නවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඇත්තම තත්ත්වය ෙම්කයි. ෙකොරියාෙව් අය 
කරන්ෙන් නැති රස්සාවලට තමයි ෙම් රටවල් 16න්ම එහාට 
කට්ටිය ෙගන්වා ගන්ෙන්. ෙකොරියාෙව් කර්මාන්තශාලාවලට, 
ඉදිකිරීම් කටයුතුවලට සහ ධීවර කර්මාන්තය කියන අංශ තුෙන්ම 
රැකියා සඳහා යනවා. එෙහම යන ෙකොට කර්මාන්තශාලාවලට යන 
අය කර්මාන්තශාලාවලට තමයි යන්ෙන්. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය 
ආශිතව යන අය යන්ෙන් ඉදිකිරීම් කටයුතුවලටයි. ධීවර කටයුතු 
සඳහා සුදුසුකම් ලබන අය යන්ෙන් ධීවර කර්මාන්තයටයි.   ඒ රටට 
යන ඕනෑම ෙකෙනක් කර්මාන්තශාලාවක් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
අවෙබෝධයත්, ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
අවෙබෝධයත්, ධීවර කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
අවෙබෝධයත් ඇතිව තමයි යන්ෙන්. ෙම් කර්මාන්තය ෙම්කයි 
කියලා ෙවන ෙවනම නම් කට්ටිය ෙගන යන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමියනි, 2016 වර්ෂය සහ ඉන් ඉදිරියට ෙකොරියානු 
ජනරජෙය් රැකියා  සඳහා ශී ලාංකිකයන් සම්බන්ධ කිරීම පිළිබඳව 
අමාත ාංශෙය් වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියා මා ඔබතුමියෙගන් 
දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
හැම දාම අනුගමනය කළ වැඩ පිළිෙවළ තමයි. ඒ 

හැරුණුෙකොට ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. සාමාන  කමෙව්දය 
අනුව විභාගය පවත්වනවා. විභාගය පැවැත්වීම සිදු කරන්ෙන් 
රැකියාවලට ෙගන යන ෙකොරියානු රජය යටෙත් පවතින එම 
ආයතනය මඟින්. විභාගය පවත්වා එයින් සුදුසුකම් ලබන අයෙගන් 
උපරිම පමාණයකට රැකී රක්ෂා ලබා දීමට ඉල්ලුම් කර තිෙබනවා. 
ඉතිහාසෙය් වාෙග් උපරිම මට්ටමකින් එම රැකියා ලැබුණාම ඒ අය 
යවනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමියනි, මම ඔබතුමියෙගන් අසන තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ පැවැති අපෙග් රජය 
වකවානුෙව් ඔබතුමිය සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා, කැබිනට් 

මණ්ඩලය සහ අලුතින් පත්වන පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා විෙද්ශ 
ශමිකයන්ෙග් විශාම වැටුප පිළිබඳ කාරණයට මැදිහත්වීම 
අමාත ාංශෙයන් සිද්ධ කරනවාය කියා. දැන් පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙයන් පසුව මාස හයකට වැඩි කාලයක් ගත ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමියනි, විශාම වැටුප් විෙද්ශ ශමිකයන්ට 
ලබා දීම පිළිබඳව වූ අමාත ාංශෙය් කියාදාමය ෙකොපමණ 
කාලයකින් අවසන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? දැන් එහි 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියා මම ඔබතුමියෙගන් දැන ගන්නට 
කැමැතියි.    

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒක එෙහම ෙලෙහසිෙයන් අවසන් කරන්න පුළුවන් 

කාර්යයක් ෙනොෙවයි. මට කාල වකවානු සහිතව කියන්න බැහැ. 
ඒකට කිහිප ෙදෙනකු සම්බන්ධ ෙවනවා. මුදල් අමාත ාංශය, මහා 
භාණ්ඩාගාරය, මහ බැංකුව යනාදී වූ ඒ හැම එකකම එකමුතුෙවන් 
තමයි ෙම් කටයුත්ත අවසන් කරන්ෙන්. ඒ ඇති කරන ෙනොෙයකුත් 
ෙකො න්ෙද්සි මත අඩුම තරෙම් ලබන අවුරුද්ෙද් ඉඳලාවත් එම 
කියාදාමය කියාත්මක කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නයම ඔබතුමා දැනට මාස තුනකට 
විතර ඉස්ෙසල්ලාත් ෙමතැනදී ඇසුවා. මම ඒකටත් උත්තරයක් 
දුන්නා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
එම කියාදාමය ෙකළවර ෙවලා නැති නිසාෙන් ඇසුෙව්. 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ෙකළවර ෙවන්න තව ටිකක් කල් තිෙබනවා. මීට කලින් ෙම් 

පිළිබඳව විමසූ අවස්ථාෙව් කිව්ෙව්ත් ඒ උත්තරයම තමයි. දැන් 
කියන්ෙන්ත් ඒකමයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට කාලය සම්බන්ධව ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි 

ඊළඟ පශ්නයට ෙයොමු ෙවමු. 

 

දිවි නැගුම අරමුදල අවභාවිතය: ගන්නා ලද 
කියාමාර්ග 

வாழ்வின் எ ச்சி நிதியத்தின் ைறேகடான 
பயன்பா  : நடவ க்ைக 

MISAPPROPRIATION OF DIVINEGUMA FUND: MEASURES 
TAKEN  

236/’15 
2.  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2) : 

(අ) 2015 ජනාධිපතිවරණය පාදක කර ගනිමින් දිවි නැගුම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාෙග් ඡායාරූපය සහිත ලිත් ලක්ෂ 50ක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුදණය ෙකොට රුපියල් 29,400,000/=ක මුදලක් අවභාවිතා 
කළ බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2015 වර්ෂය සඳහා සමෘද්ධිලාභී පවුල් ලක්ෂ 18ක් 
අතර ෙබදා හැරීමට ලිත් ලක්ෂ 50 මුදණය කළ 
ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 (ii) අදාළ වියදම අනුමත කළ බලධාරියා කවුරුන්ද;  

 (iii) ඔහුට එම මුදල අනුමත කිරීෙම් බලය තිෙබ්ද; 

 (iv) ෙමම ලිත් ලක්ෂ 50 මුදණය කළ ආයතනය 
කවෙර්ද; 

 (v) ඒ සඳහා පසම්පාදන කමෙව්දයක් අනුගමනය කර 
තිෙබ්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) (i) දිවි නැගුම අරමුදෙල් මුදල් තම පක්ෂෙය් 
මැතිවරණ පවර්ධනයට ෙයොදා ගැනීෙමන් සිදු කර 
ඇති මූල  අවභාවිතය සම්බන්ධෙයන් මූල  
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය මඟින් සිදු කරනු 
ලබන විමර්ශනෙය් පගතිය කවෙර්ද; 

 (ii) අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙහෝ අමාත ාංශය මඟින් 
මූල  අවභාවිතය  සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනයක් සිදු 
කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එහිදී ගත් විනය කියාමාර්ගය කවෙර්ද; 

 (iv) ෙම් සඳහා වියදම දරා ඇත්ෙත් දිවි නැගුම 
අරමුදලින් නම්, සිදු වූ පාඩුව පියවා ගැනීමට ගනු 
ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) 2015ஆம் ஆண் ன் சனாதிபதித் ேதர்தைல 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  வாழ்வின் எ ச்சி 
திைணக்களத்தின் லம், ன்னாள் சனாதிபதி மகிந்த 
ராஜபக் ஷ அவர்களின் ைகப்படத் டன் கூ ய 50 
இலட்சம் பஞ்சாங்கங்கள் அச்சிடப்பட்  பா 
29,400,000 பணத்ெதாைக ைறேகடாகப் பயன்ப த் 
தப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2015ஆம் ஆண் க்காக 18 இலட்சம் ச ர்த்தி 
ெப ம் கு ம்பத்தினாிைடேய விநிேயாகிப் 
பதற்கு 50 இலட்சம் பஞ்சாங்கங்கள் 
அச்சிடப்பட்டைமக்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) குறித்த ெசலைவ அங்கீகாித்த அதிகாாி 
யாெரன்பைத ம்; 

 (iii) இவ க்கு ேமற்ப  பணத் ெதாைகைய 
அங்கீகாிக்கும் அதிகாரம் உள்ளதா என்பைத ம்; 

  (iv) ேமற்ப  50 இலட்சம் பஞ்சாங்கங்கைள அச்சிட்ட 
நி வனம் யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அதன்ெபா ட்  ெகாள்வன  நைட ைற 
பின்பற்றப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) வாழ்வின் எ ச்சி நிதியத்தின் நிதிைய தம  
கட்சியின் ேதர்தல் ேமம்பாட்  நடவ க் 
ைகக க்குப்  பயன்ப த்தியதன் லம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நிதி ைறேகடாகப் 
பயன்ப த்தல் ெதாடர்பாக நிதிசார் குற்றப் 

லனாய் ப் பிாிவின் லம் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
லனாய்வின் ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஏற் ைடய திைணக்களம் அல்ல  அைமச்சு 
ேமற்ப  நிதி ைறேகடாகப் பயன்ப த்தப் 
பட்டைம ெதாடர்பாக லனாய்ெவான்ைற 
ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதன்ேபா  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ஒ க்காற்  நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இதற்கான ெசல  வாழ்வின் எ ச்சி 
நிதியத்தி ந்  ஏற்கப்பட் ப்பின், ஏற்பட்ட 
இழப்ைப ஈ ெசய்வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the  Minister of Social Empowerment and 

Welfare: 

(a)  Is he aware that a sum of Rs. 29,400,000/- was 
misused by the Divineguma Department by 
printing 5,000,000 almanacs with the photographs 
of the former president Hon. Mahinda Rajapaksa, 
for the Presidential Election 2015? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i)   the reason for printing 5,000,000 almanacs 
to be distributed  among 1,800,000 families 
of Samurdhi beneficiaries for the year 2015; 

 (ii)  the person in authority who has approved 
the particular expenditure; 

 (iii)  whether the aforesaid person is vested with 
the authority to approve that expenditure; 

 (iv)   the institution that undertook the printing of 
these 5,000,000 almanacs; and 

 (v)  whether a procurement procedure has been 
followed for that purpose? 

(c)  Will he also inform this House - 

 (i)   the progress of the investigation conducted 
by the FCID in relation to the 
misappropriation of money that remained in 
the Divineguma Fund for election 
promotion activities of their Party;  

 (ii)  whether an investigation with pertinence to 
this misappropriation of money has been 
carried out by the relevant Department or 
the Ministry; 

 (iii)  if so, of the disciplinary action taken at that 
inquiry; and 
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 (iv)   the measures that will be taken to recover 
the loss, if the above expenditure has been 
borne by the Divineguma Fund? 

(d)  If not, why? 
 
ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙල්ඛනවල තිෙබන  ෙතොරතුරු අනුව 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) 2014 වර්ෂෙය් අවසානෙය් 2015 වර්ෂය සඳහා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධාන සංවර්ධන කාර්ය වන දිවි 
නැගුම 6 වන අදියර පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ 
කෘෂි කාර්මික ජීවෙනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන් සාර්ථක 
කර ගැනීමට හැකි වන පරිදි ෙගොවිතැන් ඇතුළු කෘෂි 
කාර්මික ෙතොරතුරු අන්තර්ගත කර ලිත් මුදණය කරන ලද 
බවට ෙතොරතුරු සඳහන් කර ඇත.  

 ෙම් ගැන දැනටමත් මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය 
මගින් පරීක්ෂණ පැවැත් ෙව්. අෙප් අය දිගටම සාක්ෂි 
ෙදන්න යනවා.  

(ආ) (i) ඉහත (අ) පිළිතුර අදාළ ෙව්. 

 (ii) එදා සිටි දිවි නැගුම අධ ක්ෂ ජනරාල්. ඔහු දැනට 
ෙසේවෙය් නැහැ. 

 (iii) ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ගණන්දීෙම් නිලධාරියා 
වශෙයන් එම කාර්යය සඳහා අනුමැතිය ලබා දීමට 
ඔහුට බලය තිෙබනවා. 

 (iv) ඉමාෂි පකාශන ආයතනය. 

 (v) පසම්පාදන මාර්ෙගෝපෙද්ශ සංගහෙය් විධිවිධාන 
අනුව විධිමත් පසම්පාදන කමෙව්දයක්  අනුගමනය 
කළ බව සඳහන් file එකක් තිෙබනවා.  

(ඇ) (i) ලිත් මුදණය කිරීම සඳහා දිවි නැගුම අරමුදලින් 
මුදල් ෙයොදවා ෙගන ෙනොමැති අතර, ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් 2014 වර්ෂෙය් 
ඇසත්ෙම්න්තුෙවන් ෙවන් වූ මුදල් ඒ සඳහා භාවිත 
කර ඇත. ඒක ෙවනම අරෙගන කරලා තිෙබනවා. 
අදාළ ලිත් මුදණය සම්බන්ධෙයන් මූල  අපරාධ 
විමර්ශන  ෙකොට්ඨාසය මගින් සිදු කරනු ලබන 
විමර්ශනෙයහි පගතිය අපට දන්වා නැහැ. 

 (ii),  (iii), (iv) හි සඳහන් පශන් තුනටම අදාළ පිළිතුර 
ෙමෙසේයි. අ පෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වියදම් 
කර නැහැ. ෙම් අය ෙකළින්ම අමාත ාංශෙයන් 
අරෙගන ෙම් වියදම සිදු කර තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙමය අපට අදාළ නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  

  (ii), (iii), (iv) මූල  අපරාධ විමර්ශන පතිඵල අනුව 
ඉදිරි කියාමාර්ග ගැනීමට සිදු ෙව්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි,  පශ්නෙය් (ආ) (i)හි සඳහන්  "2015 වර්ෂය 
සඳහා සමෘද්ධිලාභී පවුල් ලක්ෂ 18ක් අතර ෙබදා හැරීමට ලිත් 
ලක්ෂ 50 මුදණය කළ ෙහේතුව කවෙර්ද;" යන්නට ඔබතුමා ලබා 
දුන් පිළිතුර මට පැහැදිලි වුෙණ් නැහැ.    

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
කෘෂි කාර්මික ජීවෙනෝපාය සංව ර්ධන වැඩසටහන යටෙත් -  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇතිෙන්, ඒ කාලෙය් ඇට 
ෙබදුවා; පැළ ෙබදුවා; එක එක ෙද්වල් කළ බව.- හැම පවුලකටම 
ලබා දීමට ෙම් ලිත් මුදණය කළාය කියා තමයි, ෙම් file එෙක් 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
සමෘද්ධි පවුල් ලක්ෂ 18යි ෙන් ඉන්ෙන්. 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
හැම ෙගදරකටම ෙදන්න ලිත් මුදණය කළා කියලා තමයි 

කියන්ෙන්. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන මටත් අවෙබෝධයක් තිෙබන 

නිසා මම ෙදවන අතුරු පශ්නය අහනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
සමෘද්ධි පවුල් ලක්ෂ 18යි ඉන්ෙන්. එතෙකොට සාමාන ෙයන් එක 
පවුලක් ඉන්ෙන් එක ෙගදරක ෙන්. එතෙකොට ලිත් ලක්ෂ 50ක් 
මුදණය කරන්ෙන් ෙමොකටද? ෙගදර හැම කාමරයකම ලිත් 
ගහන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කාලෙය් ආර්ථික සංවර්ධන 

අමාත ාංශෙයන් සමහර ෙගවල්වලට ඇට වර්ග දුන්නා; සමහර 
ෙගවල්වලට පැළ දුන්නා. සමෘද්ධි පවුල්වලට විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙපොදුෙව් සාමාන  ජනතාවටත් දුන්නා. සමහර අයට ෙපො ෙහොර 
දුන්නා. ඒ වාෙග් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් දුන්නා. ඒ ලිෙත් නැකත් 
පිළිබඳව එෙහම සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඉතින් ඒ නිසා 
ලංකාෙව් හැම පවුලකටම ලිතක් ෙබදන්න තමයි ඒ ලිත් මුදණය 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ලිත  ඔබතුමා ළඟ තිෙබනවාද? 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
මෙග් ළඟ නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාටත් ලිතක් ලැෙබන්න ඇති ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා සමෘද්ධිලාභිෙයක් ෙනොෙවයි ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ලිත් ෙබදන්න යන ෙකොට හිටපු 

මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා ඉදිරිපත් ෙවලා කිව්වා, ඒ ලිත් 
ෙබදන්න එපා කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කටයුත්ත නැවැත්තුවා.  

තුන් වන අතුරු පශ්නය අහන්න. 
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ලිත් ලක්ෂ ගණනක් සමෘද්ධි 

කාර්යාලවල තිෙබනවා. හිනා ෙවවී කථා කළාට ඒවාට වැය කෙළේ 
මහජන මුදල්. ඒක අමු වංචාවක්.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
නැහැ, අෙප් සල්ලි සතයක්වත් නැහැ. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රෙට් සල්ලි. 
  
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඔව්, රෙට් සල්ලි, ඒක ඇත්ත. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
2010 වර්ෂෙය් ඉන්දු-ශී ලංකා කිකට් තරගාවලිය 
අතරතුර ඇති වූ සිද්ධිය: ෙගන ඇති පියවර 

2010 இந்திய - இலங்ைக கிாிக்கட் 
ேபாட் யின்ேபாதான ஒ ங்கீனங்கள் : நடவ க்ைக 

INCIDENT DURING INDO-SRI LANKA CRICKET TOURNAMENT 
IN 2010: STEPS TAKEN 
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3. ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 

(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2010 ජූලි මස දඹුල්ෙල් පැවති ඉන්දු-ශී ලංකා 
කිකට් තරගාවලිය අතරතුර, ජූලි 18 දින රාතිෙය් 
ඉන්දීය කීඩකෙයකු රැඳී සිටි කණ්ඩලම ෙහෝටල් 
කාමරයක් තුළට කාන්තාවක් ගිය බවත්, ඇය රැය 
පහන්වන තුරු එහි රැඳී සිටි බවත්; 

 (ii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් එවකට කිකට් කීඩා ආරක්ෂක 
උපෙද්ශකවරයා විසින් එවකට කිකට් 
ෙල්කම්වරයාට පිටපත් සහිතව ඉන්දීය 
කළමණාකරුට ලිඛිතව දැනුම් දුන් බවත්; 

 (iii) එම ලිපිෙයහි අන්තර්ගතය අනුව අල්ලස ්ලබාදීෙම් 
උත්සාහයක් තිබූ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙම් සම්බන්ධෙයන්, 

 (i)  තරගාවලිය සංවිධානය කළ රෙටහි කිකට් 
ෙල්කම්වරයා විසින් ගත් පියවර කවෙර්ද; 

 (ii)  ජාත න්තර කිකට් කවුන්සිලය විසින් ගත් පියවර 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරන ලද පරීක්ෂණවල ලිඛිත 
වාර්තා ශී ලංකා කිකට් ආයතනය සතුව තිෙබ්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, ඒවා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;  

 (iii)  ෙනොඑෙසේ නම්, එම වාර්තා විනාශ කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් වගකිවයුතු වන්ෙන් කවුරුන්ද; 

 (iv) වාර්තා විනාශ කිරීම සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් 
ආරම්භ කරන්ෙන්ද; 

 (v) එම පරීක්ෂණෙයන් ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් 
තනතුරක් දරන්ෙනකු වරදකරුවකු වුවෙහොත් ඔහු 
තනතුෙරන් ඉවත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  2010 ைல மாதம் தம் ள்ைளயில் நைடெபற்ற 
இந்திய - இலங்ைக கிாிக்கட் ேபாட் யின் 
ேபா , ைல 18ஆம் திகதி இர  இந்திய 
விைளயாட்  ரர் ஒ வர் தங்கியி ந்த 
கண்டலம ேஹாட்டல் அைறக்கு ஒ  ெபண் 
ெசன் ள்ளார் என்பைத ம் அவர் அங்கு 
வி ம்வைர தங்கியி ந்தார் என்பைத ம்; 

 (ii) இ  ெதாடர்பாக அப்ேபாைதய கிாிக்கட் 
விைளயாட்  பா காப்  உத்திேயாகத்தர் 
அப்ேபாைதய கிாிக்கட் ெசயலாள க்கு 
பிரதிெயான் டன் கூ யதாக இந்திய 

காைமயாள க்கு எ த் லம் 
அறிவித் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (iii )  இக்க தத்தின் உள்ளடக்கத்தின்ப  இலஞ்சம் 
வழங்கும் யற்சிெயான்  
இ ந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இ  ெதாடர்பாக, 

 (i) ேபாட் த் ெதாடைர ஏற்பா  ெசய்த நாட் ன் 
கிாிக்கட் ெசயலாளாினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (ii )  சர்வேதச கிாிக்கட் க ன்சில் ேமற்ெகாண்ட 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத  அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) இ  ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
விசாரைணகளின் எ த் ல அறிக்ைககள் 
இலங்ைக  கிாிக்கட்  நி வனத்திடம் உள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில் அவற்ைற சமர்ப்பிப்பாரா;  
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 (iii) இன்ேறல் இவ்வறிக்ைககள் அழிக்கப்பட்டைம 
ெதாடர்பாக ெபா ப் க்கூற ேவண் யவர்கள் 
யாவர்; 

 (iv) அறிக்ைககள் அழிக்கப்பட்டைம ெதாடர்பாக 
விசாரைணைய ஆரம்பிப்பாரா; 

 (v) அவ்விசாரைணயில் இலங்ைக  கிாிக்கட்  
நி வனத்தில் பதவி வகிப்பவர் ஒ வர்  
குற்றவாளியாகக் காணப்ப ன் அவைர 
பதவியி ந்  நீக்குவாரா; 

 என்பைத  அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of  Sports: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)  during the Indo-Sri Lanka cricket 
tournament that held in Dambulla in July 
2010 a woman entered into an Indian 
cricketer’s room at Hotel Kandalama in the 
night of 18th July and remained there 
throughout the night; 

 (ii)  the then Security Consultant of the Sri 
Lanka Cricket informed this incident to the 
Indian Manager in writing with a copy to 
the then Secretary of Sri Lanka  Cricket; 
and 

 (iii)  according to the content of that letter there 
was an effort of offering a bribe? 

(b)  Will he state- 

 (i)  the steps taken by the Cricket Secretary of 
the country that organized this tournament; 
and 

 (ii)  the steps taken by the International Cricket 
Council? 

(c)  Will he inform this House- 

 (i)  whether the Sri Lanka Cricket possesses the 
written reports of the investigations 
conducted in this regard; 

 (ii)  if so, whether those reports will be 
submitted ; 

 (iii)  if not, the persons who are responsible with 
regard to the destroying of those reports; 

 (iv)  whether an investigation will be conducted 
with regard to the destroying of those 
reports; and 

 (v)  if a person holding high office in the Sri 
Lanka Cricket is found guilty whether 
action will be taken to dismiss him? 

(d)  If not, why? 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) එවැනි සිද්ධියක් ඇති වී තිෙබන බවත්; 

 (ii) එවකට ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් ආරක්ෂක 
උපද්ශකවරයා වූ ෙම්ජර් ජනරාල් ෙලෝරන්ස ්
පනාන්දු මහතා විසින් ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් 
ෙල්කම්වරයා, අතිෙර්ක පධාන විධායක නිලධාරි 
සහ ජාත න්තර කිකට් කවුන්සලෙය් දූෂණ මර්දන 
නිලධාරියාට පිටපත් සහිතව ඍජුව ඉන්දියානු 
කිකට් කණ්ඩායෙම් කළමනාකරුට එවැනි ලිපියක් 
යවා ඇති බවත්; 

 (iii) එම ලිපිය අන්තර්ජාතික කිකට් කවුන්සලෙය් 
දූෂණ මර්දන නිලධාරියාට යවා තිබීම තුළින් එෙසේ 
අල්ලස ්ලබා ගැනීෙම් උත්සාහයක් තිබූ බව අදහස ්
වන බවත්; 

  ශී ලංකා කිකට් ආයතනය පිළිගනී. 

(ආ) (i) 2010 වසෙර් අන්තර් පාලන කමිටුෙව් රැසව්ීම් 
වාර්තා පරීක්ෂා කිරීෙම්දී ෙම් සිද්ධියට අදාළව 
කිසිදු සටහනක් ෙනොමැති බව සනාථ කරමි. 

 (ii) ජාත න්තර කිකට් කවුන්සලය විසින් ෙම් පිළිබඳව 
ගත් පියවර සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා කිකට් 
ආයතනය දැනුවත් කර ෙනොමැත. 

(ඇ) (i) එවැනි කිසිදු පරීක්ෂණයක ලිඛිත වාර්තා ශී ලංකා 
කිකට් ආයතනය සතුව ෙනොමැත. එෙසේ 
පරීක්ෂණයක් සිදු කළ බවටද කිසිදු වාර්තාවක් 
ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) ඒ පිළිබඳ නිසි විමර්ශනයක් කළ යුතුව ඇති බව 
පිළිගනී. 

 (iv) ඒ පිළිබඳව වර්තමාන විධායක කමිටුව ඉදිරිෙය්දී 
තීරණයක් ගනු ලබනු ඇත. 

 (v) එවැනි පරීක්ෂණයක් පැවැත්වුවෙහොත් එම 
පරීක්ෂණ මණ්ඩලෙය් නිගමනය අනුව ශී ලංකා 
කිකට් ආයතනය විසින් අනිවාර්යෙයන්ම කටයුතු 
කරනු ඇත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමය බරපතළ තත්ත්වයක්. ලංකාව කිකට් තරගාවලියක් 
සංවිධානය කරලා, ඒ ආපු කණ්ඩායෙම් කිකට් කීඩකෙයකුෙග් 
කාමරයට කාන්තාවක් ගිහිල්ලා පසුදා එළි ෙවනකල් සිටි බව 
ලිඛිතව කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් ෙල්කම්ට දැනුම් දුන්නාම කිසිදු 
කියා මාර්ගයක්  ෙගන නැහැ. දැන් ෙම්ෙක් සැකය තිෙබන්ෙන් 
ෙමතැනයි. සුෙර්ෂ් රයිනා ඉන්දියානු පීමියර් ලීග් තරගාවලිෙය්දී 
ෙසල්ලම් කරන්ෙන් ෙචන්නායි සුපර් කිං කණ්ඩායමට. ඒ 
කණ්ඩායෙම් අයිතිකාරයා වන්ෙන් ගුරුනාත් ෙමයියාපන් කියන 
පුද්ගලයා. එතුමා ඉන්දීය කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් සභාපතිෙග් 
බෑනා. ඉන්දීය කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් සභාපති තමයි ඉන්දියානු 
සිෙමන්ති සමාගෙම් අයිතිකරු; කළමනාකාර අධ ක්ෂවරයා. 
කථාවක් තිෙබනවා, ඒ සමාගෙම් local agent නිශාන්ත රණතුංග 
මහත්මයාය කියලා. එතෙකොට ඉන්දීය කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සභාපතිෙග් වුවමනාවට ෙම් කීඩකයා ෙබ්රා ගන්න ෙම් සිදුවීම යට 
ගැහුවාද කියලා සැකයක් තිෙබනවා. නවින් දිසානායක හිටපු 
ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්දී ෙම් පරීක්ෂණ නැවත ආරම්භ කළා. ඒවා 
දිගට කර ෙගන යනවාද, නැද්ද?  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිම පරීක්ෂණයක් නවින් 

දිසානායක හිටපු ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්දී ආරම්භ කරලා තිබුෙණ් 
නැහැ. නමුත් මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, - 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එතුමා කිව්වා පරීක්ෂණ ආරම්භ කළා 

කියලා. එතුමා දැන් ෙමතැන -ගරු සභාෙව්- ඉන්නවා. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙවනත් පරීක්ෂණ ගණනාවක් එතුමා කියාත්මක කළා. මම 

ඒක පිළිගන්නවා. ඒවා මම පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ඉදිරිපත් කළා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් එවකට කිකට් පාලක 
මණ්ඩලෙය් සිටි පධාන ෙල්කම්වරයාට පිටපතක් සහිතව තමයි 
ලිපි යවලා තිෙබන්ෙන්, ෙලෝරන්ස් පනාන්දු මහත්මයා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය්දී තිෙබන විධායක කමිටුෙව්දී තීන්දුවක් 
ගනියි. ෙම් පරීක්ෂණය නැවත ආරම්භ කරලා කියාත්මක 
කරනවාද, නැද්ද කියන එක පිළිබඳව ලබන විධායක කමිටු 
රැස්වීෙම්දී තමයි කිකට් පාලක මණ්ඩලය තීන්දුවක් ගන්ෙන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, ෙම් පිළිබඳව මීට කලින් මම ෙම් සභාෙව්දී 
ෙම් ලියුම -ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායෙම් ආරක්ෂක උපෙද්ශකතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු ලියුම- සභාගත කළා. ඔබතුමා ඒක ඉල්ලා ගත්තා. 
ඔබතුමා ඒක අරෙගන දැනට මාස හතරක් ෙවනවා. ඒ කාලෙය් 
කිකට් ආයතනෙය් ෙල්කම්වරයා විධියට හිටපු නිශාන්ත රණතුංග 
මැතිතුමා බරපතළ වංචාවකුයි සිදු කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් මාස 
හතර තුළ  ඔබතුමා ෙමොකක්ද ඒ සම්බන්ධෙයන් කෙළේ ?  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. 

කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් ලිපි ෙල්ඛනවල ෙමවැනි ලිපියක් 
ෙකොෙහත්ම නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා එදා මට දුන්නු 
ලිපිය විතරයි මට සාක්ෂියක් විධියට දැ නට තිෙබන්ෙන්. ඒ ලිපිය 
මම ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව කියාත්මක ෙවයි. ඒ හැර ෙවන 
කිසිම ලිඛිත ෙල්ඛනයක් කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් කිසිදු සටහන් 
ෙපොතක ෙහෝ ෆයිල් එකක නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

කීඩා ඇමතිතුමනි, ඒ උත්තරය නම් ටිකක් පිළිගන්න අමාරුයි. 
ෙමොකද ෙහේතුව ඔබතුමාට ඒ ආරක්ෂක උපෙද්ශක ෙගන්වලාත් 
අහන්න තිබුණා. ඉස්සර තමයි කිකට් කියන එක බුකීවලින්, 
අරෙහන් ෙමෙහන් පාවිච්චි වුෙණ්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මන්තීතුමනි, පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
නමුත් දැන් හරි සූක්ෂ්ම ෙලස කියාත්මක ෙවනවා. අෙප් අලුත් 

සභාපතිතුමා ඉන්නවා.  කිකට් කීඩාෙව්දී මුදල් ෙකෝටි ගණන් 
සංසරණය ෙවනවා. එතෙකොට ෙම් විධියට හැෙමෝටම ෙම් ෙල්ඛන 
පුච්චලා එෙහම නැත්නම් ෙල්ඛන උස්සාෙගන ගිහිල්ලා එෙහම 
නැත්නම් අර ෙකොම්පියුටර් චිප් එක අයින් කරලා ෙබ්ෙරන්න 
පුළුවන් ෙන්. ෙම්වා වළක්වන්න ඔබතුමන්ලා ගන්න පියවර 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙල්ඛන පුච්චන එකයි, උස්සන එකයි, ගිනි තියන එකයි, 

බිල්ඩින් පිටින් ගිනි තියන එකයි ලංකාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, හැම 
තැනම සිදු ෙවනවා ෙන්. නමුත් අපට ලිඛිත සාක්ෂියක් තිෙබනවා, 
ගරු කථානායකතුමනි. ඒ අනුව අනිවාර්යෙයන් අපි කටයුතු 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊළඟ විධායක කමිටුෙව්දී 
කිකට් පාලක මණ්ඩලය ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරයි. අෙප් 
සභාපතිතුමා ෙමතැන ඉන්න නිසා ඕනෑ නම් උත්තරයක් ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්. 

 
පන්සල්තැන්නවත්ත නිවාස ෙයෝජනා කමය:  

ඔප්පු පදානය 
பன்சல்தன்னவத்த டைமப்  திட்டம் : உ தி 

வழங்கல் 
PANSALTENNAWATTA HOUSING SCHEME: AWARDING OF 

TITLE DEEDS  
378/’15 

4. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) එවකට ජාතික නිවාස ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින්, 
1984.01.01 දින මහනුවර දිසත්ික්කෙය්, අකුරණ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, රඹුෙක්ඇල, 
පන්සල්තැන්නවත්ත නිවාස ෙයෝජනා කමය 
යටෙත්, සුදුසුකම් ලැබූ පුද්ගලයින්ට පදිංචිය සඳහා 
ඉඩම් කට්ටි ලබාදුන් බවත්; 

 (ii) මීට වසර විසිපහකට ෙපර දීමනා පත නිකුත් 
කිරීෙම් පදනමින් ලබාදී ඇති, එම ඉඩම් කට්ටිවල 
පදිංචිකරුවන් සඳහා සථ්ිර ඔප්පු පදානය කිරීම 
ෙමෙතක් සිදුවී ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 
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[ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා] 
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(ආ) එම පදිංචිකරුවන්ෙග් ඉඩම් සඳහා කඩිනමින් ඔප්පු 
ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) அப்ேபாைதய ேதசிய டைமப்  
திைணக்களத்தினால், 1984.01.01ஆம் திகதி, 
கண்  மாவட்டத்தில் அக்குரைண பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவில், ரம் க்ேகஎல, 
பன்சல்தன்னவத்த டைமப்  திட்டத்தின்கீழ் 
தைகைம ெபற்ற ஆட்க க்கு கு யி ப்பதற்காக 
காணித் ண் கள் வழங்கப்பட்டன 
என்பைத ம்; 

 (ii) இற்ைறக்கு இ பத்ைதந்  வ டங்க க்கு 
ன்னர் அளிப் ப் பத்திரங்கைள வழங்கும் 

அ ப்பைடயில் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள 
குறிப்பிட்ட காணித் ண் களில் கு யமர்ந் ள் 
ளவர்க க்கு நிரந்தர உ திகைள வழங்குதல் 
இ வைர நைடெபறவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  கு யி ப்பாளர்களின் காணிக க்கு 
ாிதமாக உ திகைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 

எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the  Minister of Housing and Construction: 

(a) Is he aware that- 

 (i) plots of land were given to the eligible 
persons under the Rambuke-ela, 
Pansaltennawatta Housing Scheme in the 
Akurana 

  Divisional Secretary's Division in the 
District of Kandy on 01.01.1984 by the then 
National Housing Department; and 

 (ii) permanent title deeds have not been given 
up to now to the occupants of those plots of 
land that have been given to them 

  twenty five years ago on the basis of issuing 
land grants? 

(b) Will he inform this House whether immediate 
action will be taken to provide the title deeds for 
the occupants of those lands? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii)  ඔව්. 

(ආ) ඔව්. ඉඩම්ලාභින්ට පදිංචිය සනාථ කිරීමට පදිංචි සහතිකය 
ඉදිරිපත් කරන ෙලස දන්වා ඇතත්, ෙමෙතක් පදිංචි 
සහතික ඉදිරිපත් කර ෙනොමැති අතර පතිලාභින් විසින් 
තක්ෙසේරු වටිනාකම ෙමෙතක් ෙගවා ෙනොමැත. එම 
කටයුතු අවසන් කිරීෙමන් පසු ඉඩම්ලාභින්ට නීත නුකූල 
ඉඩම් බැහැර කිරීෙම් කටයුතු සිදු කළ හැකිය. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
රාජ  ෙසේවකයන්, කලාකරුවන් සහ 

ව ාපාරිකයන්ට එෙරහි "FCID" විමර්ශන: පගතිය 
அரச ஊழியர்கள், கைலஞர்கள் மற் ம் 

வர்த்தகர்க க்ெகதிரான “FCID” விசாரைண: 
ன்ேனற்றம் 

FCID INVESTIGATIONS AGAINST PUBLIC SERVANTS, 
ARTISTES AND BUSINESSMEN: PROGRESS 

417/’16 
5. ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  

(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2015.01.08 දින සිට 2015.12.31 දින දක්වා රාජ  
ෙසේවකයන්ට, කලාකරුවන්ට සහ ව ාපාරිකයන්ට 
එෙරහිව ෙපොලිස ් මූල  අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසයට (FCID) ලැබී ඇති පැමිණිලි 
සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් පරිදි ෙචෝදනාවට ලක් වී ඇති 
රාජ  ෙසේවකයන්ෙග්, කලාකරුවන්ෙග් සහ 
ව ාපාරිකයන්ෙග් නම්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙපොලිස ් මූල  අපරාධ විමර්ශන  ෙකොට්ඨාසය 
විසින් විමර්ශන අරඹා ඇති රාජ  ෙසේවකයන්, 
කලාකරුවන් සහ ව ාපාරිකයන් සංඛ ාව, ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම විමර්ශනවල පගතිය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015.01.08ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2015.12.31ஆம் 
திகதிவைர அரச ஊழியர்கள், கைலஞர்கள் 
மற் ம் வர்த்தகர்க க்கு எதிராக ெபா ஸ் 
நிதிசார் குற்றப் லனாய் ப் பிாி க்கு (FCID) 
கிைடத் ள்ள ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா   
குற்றச்சாட் க்கு இலக்காகி ள்ள அரச 
ஊழியர்கள், கைலஞர்கள் மற் ம் வர்த்தகர்களின் 
ெபயர்கைள ெவவ்ேவறாக சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iii) ெபா ஸ் நிதிசார் குற்றப் லனாய் ப் 
பிாிவினால் விசாரைணகள் ஆரம்பிக்கப் 
பட் ள்ள அரச ஊழியர்கள், கைலஞர்கள் மற் ம் 
வர்த்தகர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) இவ்விசாரைணகளின் ன்ேனற்றம் ெவவ் 
ேவறாக யா ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he state - 

 (i) separately, the number of complaints 
received by the Police Financial Crimes 
Investigation Division (FCID) against 
public 

  servants, artistes and businessmen from 
08.01.2015 to 31.12.2015; 

 (ii) whether the names of the public servants, 
artistes and businessmen who have been 
subjected to allegations as mentioned             

                  in (i) above will be tabled separately;  

 (iii) separately, the number of public servants, 
artistes and businessmen against whom 
investigations have been commenced by 

                 the Police Financial Crimes Investigation 
Division (FCID); and 

 (iv) separately, of the progress of the aforesaid 
investigations? 

(b) If not, why? 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) රාජ  ෙසේවකයන් සම්බන්ධෙයන් ලද පැමිණිලි 
සංඛ ාව  -  114 

  කලාකරුවන් සම්බන්ධෙයන් ලද පැමිණිලි 
සංඛ ාව -    05 

  ව ාපාරිකයන් සම්බන්ධෙයන් ලද පැමිණිලි 
සංඛ ාව  -    18 

      (ii) එම ෙචෝදනාවන් සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු 
ෙමෙතක් අවසන් කර ෙනොමැති බැවින්,  ඔවුන්ෙග් 
නම් අනාවරණය කිරීෙමන් දැනට සිදු කර ෙගන 
යනු ලබන විමර්ශන කටයුතුවලට අගතියක්                 
විය හැකියි. ඒ වාෙග්ම ඒවා පැමිණිලි පමණයි. 
විමර්ශන කටයුතු කළාය කියලා ඔවුන් 
වැරදිකරුවන් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඔවුන්ට අගතියක් 
විය හැකි බැවින්  නම් සභාගත කිරීම සුදුසු 
ෙනොෙව්. 

 (iii) විමර්ශන අරඹා ඇති රාජ  ෙසේවකයන් සංඛ ාව           
-  114 

                විමර්ශන අරඹා ඇති කලාකරුවන් සංඛ ාව              
-     05 

  විමර්ශන අරඹා ඇති ව ාපාරිකයන් සංඛ ාව              
-     18 

        (iv) තවදුරටත් විමර්ශන කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

 (ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, "විමර්ශනයක් කරනවා, ඒ නිසා ඒ 

පාර්ශ්වයන්ට අගතියක් වන බැවින් එම නම් ඉදිරිපත් කරන එක 
සුදුසු නැහැ"යි කියලා එතුමා කිව්වා. ඒ ගැන මම එතුමාට ගරු 
කරනවා. හැබැයි, ෙම් වන විට ඒ නම් හැමදාම පුවත් පත්වල පළ 
ෙවනවා. එෙහම නම් මම හිතන විධියට ඒවා පළ කරන්න එපා 
කියලා පුවත් පත්වලටත් යම් වාරණයක් දමන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
අපට දැන ගන්න අවශ  වන්ෙන් ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
පුද්ගලයන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයයි. ඒ නිසා අඩු ගණෙන් ඒ නාම 
ෙල්ඛනය සභාගත කිරීමට හරි එතුමා කටයුතු කරනවා නම් 
වැදගත් ෙවනවා.   

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පුවත් පත්වල පළ වන ඒවා ගැන 

වගකීම මට භාර ගන්න බැහැ. මම පශ්නයට පිළිතුරු දුන් 
ආකාරයට ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ නම් සභාගත කරන්න බැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

පශ්න අංක 6 - 422/'16 - (1), ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම 

පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මම සතියක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7 - 428/'16-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
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ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර 
දීම සඳහා මම සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Then, second round.  

 
 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙසේවක විශාම වැටුප් 

කමය: ෙවනසක් සිදු කිරීම 
 இலங்ைக மின்சார சைப ஊழியர்க க்கான 

ஓய் திய ைறைம : மாற்றியைமத்தல் 
EMPLOYEES' PENSION SCHEME OF CEYLON ELECTRICITY 

BOARD: REVISION 
 

8. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு வாசுேதவ 
நாணாயக்கார சார்பாக) 
(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara} 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය්  වසර විසස්කට වැඩි 
ෙසේවා කාලයක් සපුරා වයස අවුරුදු 55 ඉක්මවූ 
ෙසේවකයින්ට විශාම වැටුපක් ලැෙබන බවත්; 

 (ii)  එෙසේ විශාම යන ෙසේවකයාට ෙහෝ ෙසේවිකාවට 
විශාම වැටුප ලැෙබනුෙය් ඔවුන් ජීවත් වන කාලය 
තුළ පමණක් බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) යම් ෙහයකින් විශාමිකයා ඉතාමත් 
ෙකටිකාලයකින්  මියගියෙහොත්, කිසිදු පිළිසරණක් 
ෙනොමැතිව අන්ත අසරණ තත්ත්වයකට පත් වන 
ඔහුෙග් ෙහෝ ඇයෙග් කලතයා හා දූදරුවන්ට එම 
විශාමෙය් පතිලාභය ලබාදිය ෙනොහැකිද; 

 (ii) ඒ සඳහා එකී විශාම වැටුප් කමෙය් ෙවනසක් සිදු 
කිරීමට  පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபயில் இ ப  
ஆண் க க்கு ேமற்பட்ட ேசைவக்காலத்ைதப் 

ர்த்தி ெசய்த 55 வயைதத் தாண் ள்ள 
ஊழியர்க க்கு ஓய் தியம் கிைடக் 
கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வா  ஓய்  ெப ம் ஊழியர்க க்கு 
அவர்கள் உயி டன் இ க்கும் காலம் வைர 
மாத்திரேம ஓய் தியம் கிைடக்குெமன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஏேத ம் காரணத்தினால் ஓய் ெபற்றவர் மிகக் 
கு கியெதா  காலப் பகுதியில் 
உயிாிழப்பாெரனில், எவ்வித ஆதர மின்றி 
நிர்க்கதி நிைலக்கு தள்ளப்ப ம் இவ ைடய 
வாழ்க்ைகத் ைணக்கும்  பிள்ைளக க்கும் 
ேமற்ப  ஓய் திய அ கூலங்கைள வழங்க 

யாதா என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்காக ேமற்ப  ஓய் திய ைறைமயில் 
மாற்றம் ெகாண் வ வதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர்  இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
 
asked the Minister of Power and Renewable Energy: 
(a) Is he aware that - 
 (i) the employees of Ceylon Electricity Board 

who are above 55 years of age and have 
completed a period of service of over 20 
years receive a pension; and  

 (ii) the employees who thus retire receive the 
pension during their lifetime only? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) whether the benefits of that pension scheme 

cannot be provided to the aforesaid 
employees’ spouses and children who 
become destitute in case such employee 
dies within a short period of time after 
retirement; and    

 (ii) whether the aforesaid pension scheme will 
be revised in order to enable the provision 
of such benefits? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා.  

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල විශාම අරමුදල සම්බන්ධව 2003දී 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල පනත යටෙත් පළ කරන ලද 
නිෙයෝගවල උප වගන්තිය 24.2හි සඳහන් පරිදි විශාමිකයා 
මියගිය පසු ඔහුෙග් ෙහෝ ඇයෙග් කලතයා හා දූ දරුවන්ට 
එම විශාමෙය් පතිලාභය ලබා දිය ෙනොහැක. 

 (ii) ෙම් පිළිබඳව ෙමම අරමුදෙල් මූල  තත්ත්වය හා කියාකාරී 
සැලසුම් සලකා බලා විශාම අරමුදල් භාරකාර මණ්ඩලය හා 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡා කර ඉදිරිෙය්දී 
තීරණය කරනු ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  
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தனி அறிவித்தல் ல வினா 
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උතුරු පළාත සඳහා වූ විෙශේෂ ව ාපෘති දහය 

வட மாகாணத்திற்கான பத்  விேசட திட்டங்கள் 
TEN SPECIAL PROJECTS FOR NORTHERN PROVINCE 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சிைறச்சாைலகள் 

ம சீரைமப் , மீள்கு ேயற்றம், னர்வாழ்  மற் ம் இந் மத 
அ வல்கள் அைமச்சர் ெகளரவ .எம்.சுவாமிநாதன் 
அவர்களிடம் இந்தக் ேகள்விையக் ேகட்க வி ம் கிேறன்.   

2009ஆம் ஆண்  த்தம் க்கு வந்ததன் பின்  
த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வட மாகாணத்தில் பல்ேவ பட்ட 

அபிவி த்தித் திட்டங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தினால் 
ப ப்ப யாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வந்தன. இதன் பிரகாரம், 
கல்வி, சுகாதாரம், மின்சாரம், விவசாயம், கடற்ெறாழில், 
கு நீர், நீர்ப்பாசனம், டைமப் , மீள்கு ேயற்றம், தி 
அபிவி த்தி உட்பட ஏைனய உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
மற் ம் சுயெதாழில் வசதிகள் அடங்கலான வாழ்வாதார 
வசதிகள் ேபான்ற பல்ேவ  பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் , வட 
மாகாணத்தின் ஐந்  மாவட்டங்களி ம் 2014ஆம் 
ஆண் வைர அபிவி த்தித் திட்டங்கள் ாிதமாக 

ன்ென க்கப்பட்  வந்தன.   

2013.09.21ஆம் திகதி வட மாகாண சைபத் ேதர்தல் 
நைடெபற் , வட மாகாண சைபக்ெகன மக்களால் 
ெதாி ெசய்யப்பட்ட ஆட்சி அைமக்கப்பட்  இன்  சுமார் 
இரண்டைர வ டங்கள் கடந்த நிைலயில், அபிவி த்தி 
ெதாடர்பிேலா, த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் 
வாழ்வாதாரம் ெதாடர்பிேலா எந்தெவா  நைட ைற சார்ந்த 
திட்டங்க ம் அதனால் ேமற்ெகாள்ளப்படா ள்ள டன், 
மத்திய அரசின் திட்டங்கள்கூட அம்மாகாண சைபயினால் 
பல்ேவ  நைட ைறச் சாத்தியமற்ற காரணங்கள் கூறப்பட்  
நிராகாிக்கப்ப கின்ற நிைலைமைய ம் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . கடந்த இரண்  வ டங்களில் மத்திய 
அரசாங்கத்தினால் வட மாகாண சைபக்கு ஒ க்கப்பட்ட நிதி, 
மக்கள் நலன்சார்ந்த அபிவி த்தித் திட்டங்க க்காகச் ெசல  
ெசய்யப்படாமல், திைறேசாிக்குத் தி ம்பிச் ெசன்றதைனக் 
காணக்கூ யதாக இ ந்த . 2009ஆம் ஆண் ற்கு ன் ம் 
அதன் பின் ம் அதாவ , த்தம் நிலவிய காலங்களி ம் 

த்தத்திற்குப் பின் ம் நாம் மத்திய அரசாங்கத்தில் 
பங்குெகாண் ந்த நிைலயில் மக்கள் நலன்சார்ந்த 
அபிவி த்தித் திட்டங்கள் மத்திய மற் ம் மாகாணத்திற்குாிய 
அந்தந்த அைமச்சுக்கள் லமாக ன்ென க்கப்பட் ந்தன. 

அந்த வைகயில், யாழ். குடாநாட் ல் பல் ைறகள் சார்ந்த 
அபிவி த்தி நடவ க்ைககள் ாிதகதியில் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்டன. தீவகப் பிரேதசங்கள் உட்பட மக்கள் 
கு யமர்வதற்கும் மீள்கு யமர்வதற்கும் ஏ வாக அ ப்பைட 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் , அந்த 
மக்கள  வாழ்வாதாரத் ேதைவக ம் இயன்றவைர ர்த்தி 
ெசய்யப்பட் ந்தன. 

இவ்வாறானெதா  நிைலயில், வடமாகாணத்தின் 
ன்னாள் ஆ நர் பளிஹக்கார அவர்கள் த்தத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்க ைடய வாழ்வாதாரம் மற் ம் 
அபிவி த்தி ெதாடர்பில் காட் ய அக்கைறயினால், இன்  
"வட மாகாணத்திற்கான 10 விேஷட திட்டங்கள்" என்ற 
அ ப்பைடயில் விேஷட அைமச்சரைவப் பத்திரம் லம் 
அங்கீகாிக்கப்பட் , மத்திய அரசாங்கத்தினால் 
நிதியளிக்கப்பட் , சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , 

னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத 
அ வல்கள் அைமச்சினால் அத்திட்டங்கைள 

ன்ென ப்பதற்கு மத்திய அரசினால் ெவ க் 
கப்பட் ள்ள .   

இந்த நிைலயில், ெபா வாக மத்திய அரசாங்கத்தினால் 
வட மாகாணத்தில் ன்ென க்கப்ப கின்ற அபிவி த்தித் 
திட்டங்க க்குப் பல்ேவ  நைட ைறச் சாத்தியமற்ற 
இைட கள், தைடகள் ஏற்ப த்தப்பட்  அத்திட்டங்கைள 
நைட ைறப்ப த்த விடாத ஒ  நிைலேய காணப்ப கின்ற  
என்பைதக் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அறிவாரா?  

தற்ேபாைதய இத்திட்டங்க க்கும் ஏேத ம் 
இைட கள், தைடகள் ஏற்ப த்தப்ப மானால், மத்திய அரசு 
இத்திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த் வதி ந்  
தவிர்ந் ெகாள் மா? அல்ல  எம  மக்களின் நலன் க தி 
இத்திட்டங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்ப மா?  

ேமற்குறித்த இந்த 10 திட்டங்க க்கான உத்ேதச 
நிதிெயா க்கீ  எவ்வள  என்பைதத் தனித்தனியாகத் 
திட்டங்கள் வாாியாக ம் ேமற்ப  10 திட்டங்கைள ம் 
ேமற்ெகாள்கின்ற ஒப்பந்த நி வனங்கள் எைவெயன்பைத ம் 
தனித்தனியாகக் கூற மா?  

குறிப்பிட்ட 10 திட்டங்க க்குமான ெசயற்பாட் த் 
திட்டங்கள் ெதாடர்பான விபரங்கைளத் தனித்தனியாக ம் 
ேமற்ப  திட்டங்கள் யா ம் எப்ேபா  ஆரம்பிக்கப்பட்  
எப்ேபா  த்தப்ப ம் என்பைத ம் கூற மா?   

இந்தத் திட்டங்கள் லம் வட மாகாண மக்க ைடய 
வாழ்வாதாரம், சுகாதாரம், அ ப்பைட வசதிகள் 
ேமம்ப த்தப்ப ம் என்பதில் எந்தவிதமான ஐய மில்ைல.  
எம  மக்கள் ஒ ேபா ம் அபிவி த்திையேயா, 
வாழ்வாதாரத்ைதேயா எதிர்த்தவர்கள் அல்லர். ஆயி ம், 
மக்கைளக் காரணங்காட் , மக்க க்குத் ேதைவயில்ைல 
என்  கூறி, அன்  ெதாடக்கம் இன் வைர 
அபிவி த்திைய ம் வாழ்வாதாரத்ைத ம் எதிர்த்தவர்களால் 
எம  மக்களின் ேதைவகள் பல ர்த்தி ெசய்யப்படாத 
நிைலயிேலேய உள்ளன.   

அன்  ெதாடக்கம் இன் வைர தமிழ் மக்க ைடய 
அபிவி த்தி மற் ம் வாழ்வாதாரம் ெதாடர்பில் அதிக 
அக்கைறெகாண்  ெசயற்பட் வ ம் நாங்கள், இந்த மக்கள் 
நலத்திட்டங்கள் 10 ஐ ம் வரேவற்ப டன், ேமற்ப  
விடயங்கள் ெதாடர்பான என  ேகள்விக க்கான பதில்கைள 
ெகளரவ அைமச்சர் வழங்குவாெரன எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், 65,000 கைள அைமக்கும் திட்டம் 
ெதாடர்பாக ம் நான் இங்கு அவாிடம் ேகள்விெயான்ைறக் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
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இன்  த்தத்தினால் இடம்ெபயர்ந்த மக்களில் 
ெப மளவாேனார் மீள்கு ேயற்றப்பட் க்கின்றார்கள். 
அவர்களில் இன் ெமா  ெதாகுதி மக்கள் மீள்கு ேயற்றப்பட 
ேவண் ய நிைலயில் இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்குப் 
ேபாதிய ட்  வசதிகள் இல்ைல. அந்த வைகயில், உங்களால் 

ன்ைவக்கப்பட்ட இந்த 65,000 கைள அைமக்கும் 
திட்டத்தி டாக கைளப் ெப வதற்காக 90,000க்கும் 
ேமற்பட்டவர்கள் விண்ணப்பித்தி ப்பதாக பத்திாிைககள் 
வாயிலாக அறிய கின்ற .  

இ ெதாடர்பில் அைமச்சு எவ்வாறான நடவ க்ைககைள 
எ த் , அந்த மக்க ைடய ட் ப் பிரச்சிைனைய  விைரவில் 

ர்த்தி ெசய் ம்?  

இதற்கான பதிைல ம் ெகளரவ அைமச்சாிடமி ந்  
எதிர்பார்க்கிேறன். 

 
ගරු ඩී. එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய இந்தக் 

ேகள்வி ேநற் ப் பிற்பகல் ன்  மணியளவில்தான் 
என் ைடய காாியாலயத் க்குக் கிைடத்தி க்கின்ற . 
ஆைகயால், பதில் ெகா ப்பதற்கு ஒ  கிழைம கால அவகாசம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். [இைடயீ ]  

அந்த 65,000 கைள அைமக்கும் ட் த் திட்டத் க்கு 
பல எதிர்ப் கள் இ ந்தா ம், அைதச் ெசய்வதற்கு 
எங்க ைடய அரசாங்கம் உத்ேதசித்தி க்கின்ற . அதற்கு 
ஏற்ற நடவ க்ைககைள நாங்கள் தற்ெபா  
எ த் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். அ  பற்றிய விபரத்ைத ம் 
நான் இன் ம் ஒ  வாரத்தில் ெபற் க்ெகா ப்ேபன். நன்றி, 
ஐயா! 

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආෙයෝජන බැංකු ගිවිසුම 

(අපරානුමත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
ஆசிய உட்கட்டைமப்  தலீட்  வங்கி 
உடன்ப க்ைக (ஏற் தி) சட்ட லம் 

ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK AGREEMENT 
(RATIFICATION) BILL 

 

"ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආෙයෝජන බැංකුෙව් සාමාජිකයකු බවට 
පත්වීමට ශී ලංකාවට අවකාශ සලසනු පිණිස එම බැංකුව ස්ථාපිත කරමින් 
එළැඹි ගිවිසුෙම් අත්සන්කරුවකු වන ශී ලංකාව විසින් එකී ගිවිසුම 
අපරානුමත කිරීම ෙහෝ පිළිගැනීම සඳහා බලය පැවරීමට සහ, ඊට 
සම්බන්ධ කාරණා සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස වූ පනත් 
ෙකටුම්පතකි." 

පිළිගන්වන ලද්ෙද් මුදල් අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා විසිනි. 

2016 මැයි 17 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, 
එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 

 
நிதி அைமச்சர் சார்பாக மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க 

அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2016 ேம 17, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட 

ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் கட்டைளயிடப் 
பட்ட . 

 

 
Presented by Hon. Gayantha  Karunatileka on behalf of  the 

Minister of  Finance ; to be read a Second time upon Tuesday, 17th 
May, 2016 and to be printed. 

 
 
 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

සීමාසහිත ශී විද ාවාස සමාජෙසේවා සංගමය 
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

மட் ப்ப த்தப்பட்ட  வித்யாவாச ச க 
ேசைவகள் சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  

SRI VIDYAWASA SOCIAL SERVICE ASSOCIATION LIMITED 
(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"සීමාසහිත ශී විද ාවාස සමාජ ෙසේවා සංගමය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත තුමා ෙවත පවරන ලදී. 
 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   நீதி மற் ம் 

த்தசாசன அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Justice and Buddhasasana  for report. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වයිට් ෙරෝස් පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)  
පනත් ෙකටුම්පත 

ைவட் ேறாஸ் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
WHITE ROSE FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"වයිට් ෙරෝස් පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සමාජ සුභසාධන අමාත තුමා 
ෙවත පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க 

வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare  for report. 

 
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය 

(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
UNITED CHRISTIAN FELLOWSHIP OF SRI LANKA 

(INCORPORATION) BILL 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 

 

විසින් ස්ථිර කරන ලදී 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු 
අමාත තුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   சுற் லாத் ைற 

அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச க்கு 
அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs  for 
report. 

 
අකුරණ බයිතුස් සකාත් (සංස්ථාගත කිරීෙම්)  

පනත් ෙකටුම්පත 
அக்குறைண ைப ஸ் ஸகாத் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
AKURANA BAITHUZ ZAKATH (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 

 
I move, 

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 
Akurana Baithuz Zakath." 
 
ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු 
අමාත තුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப    தபால், தபால் 

ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்ச க்கு 
அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs  for report. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ෙම්  සභාෙව් ඇති වූ තත්ත්වය 

නිසා ඊෙය් න ාය පතයට ඇතුළත් ෙකොට තිබුණු පශ්න ඇසීමට 
තිබුණු අවස්ථාව අහිමි වුණා.  ඔබතුමා ඒ සඳහා අනුගමනය කරන 
කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හැකි ඉක්මනින් ඒ ගැන කියා කරනවා. 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය, ෙමොකක්ද point of Order 

එක? 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් 

කරන්න තිෙබනවා. ඒක කියැවුෙණ් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමියනි, අද දින න ාය පතයට එය ඇතුළත්ව 

නැහැ. අපි ඒ පනත් ෙකටුම්පත ෙහට ඉදිරිපත් කරන්න බලමු. 

 
ක්ෂුදමූල  පනත් ෙකටුම්පත 

ண்நிதியளிப்  சட்ட லம் 
MICROFINANCE BILL 

 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 
 
[2.07 p.m.] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

I move,  
 "That the Bill be now read a Second Time." 

Hon. Speaker, we are presenting an important part of 
the financial regulations, an important law to regulate the 
financial institutions of this country. Today, the financial 
institutions are not confined to large banks or even to 

finance companies. There are a large number of financial 
entities, private financial entities and non-government 
entities functioning in this country from the national level 
to the local level and I find that the laws in respect of 
banks, finance companies and even the microfinance 
companies are not sufficient.  It has led to a lot of 
speculation and a lot of exploitation of the consumer in 
this country. If you look at the finance companies, about 
11 or 12 finance companies have collapsed in this country 
causing a lot of loss to the investors, the depositors and a 
lot of middle-class and lower middle-class people have 
lost their money as a result of the inability to regulate the 
finance companies sufficiently.  

The same has applied at the village level to ordinary 
people, who have lost money in the microfinance 
companies due to non-regulation. On the other hand, we 
find large-scale financial conglomerates coming up at 
national level. If we do not regulate them properly, they 
will become a threat to the country because they can 
manipulate the economy. We see that happening already 
in the capital markets, in the stock markets where a few 
people are trying to manipulate the markets and my 
policy so far has been, not to tell them what they are 
doing. You found recently everyone was talking of the 
collapse of the economy, but in fact, the measures we are 
taking will have a stronger economy and all of a sudden 
the same people who said, “The economy is coming 
down, we need not invest in Sri Lanka.” are turning 
around to invest in the country. All of a sudden they have 
forgotten the issue that we are going to bring in the 
Capital Gains Tax on share transactions and now they 
find it attractive even to invest in the country’s share 
market.  That is one aspect of it.  

We are dealing today with the microfinance. There 
were a large number of pyramid schemes in the country. 
We have heard of them and somehow or other the 
specialty for all these pyramid schemes seems to be they 
have come from Tissamaharama and Hambantota. I do 
not know what the reasons are, but the biggest pyramid 
schemes came in from Hambantota and Tissamaharama 
areas. It may also have been that we were not applying 
the law. We failed to apply the law; either the regulating 
authorities did not pursue these matters or the police did 
not investigate. But, today -    

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගාමාත තුමනි, ඒවා පාලනය කරන්න කියා මාර්ග- 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්. ෙමයින් පසුව අපට පාලනය කරන්න පුළුවන්. ගරු 

මන්තීතුමනි ඊට අමතරව අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කළාට 
පසු, වුවමනා නම් අදාළ කාරක සභාවට ෙම් පිළිබඳව තවත් 
කරුණු ෙයෝජනා කරන්න පුළුවන්. ෙම් සඳහා තවත් ගත යුතු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පියවර ෙමොනවාද කියලා  මූල  කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවට 
ෙයෝජනා කරන්න අපට පුළුවන්. Panora Advertising (Pvt) 
Limited, Luminous Advertising (Pvt) Limited යනාදී 
ඔක්ෙකෝම එක එක තැන්වල තිෙබනවා.   

ෙම් කටයුත්ත සිදු ෙවලා තිෙබන අෙනක් පෙද්ශය තමයි 
මඩකළපුව දිස්තික්කය. I think in Batticaloa also, where there 
are unsuspecting people, there have been  problems.  

I do not want to talk at length. What we are doing by 
the legislation is this.  Initially, microfinance non-
governmental organizations have to be registered under 
the Voluntary Social Service Organizations (Registration 
and Supervision) Act, No.31 of 1980. So, these are non-
governmental organizations. Then, what we seek to 
provide in the different chapters are as follows. If you 
want to carry on this business, you must be licensed as 
per Clause 3- Licensing requirement to carry on 
microfinance business.  The procedure is there and the 
Schedule gives the conditions.  In the Schedule we have 
restrictions on business carried on by microfinance 
companies. We deal with management of licensed 
microfinance companies in Part III of this Bill and 
directions to and rules governing licensed microfinance 
companies are given in Part IV. Then, Part V is on 
financial statements and audit of licensed microfinance 
companies and  Part VI is on examination and supervision 
of licensed microfinance companies. Then, the most 
important part is Part VII which deals with cancellation of 
the licence and winding up of licensed microfinance 
company. Finally, we have the last two provisions, 
namely, Part VIII which deals with microfinance non-
governmental organizations and Part IX which deals with 
principles, strategies and guidelines laid down by the 
Board.    

What has happened so far has been the exploitation of 
a large number of unsuspecting people by the 
microfinance companies and we have to bring that to an 
end.  I hope this legislation will be the first and the most 
important step in this regard.  There will be other 
legislations that we will have to bring in.  But, I would 
first ask this House to give its consent to passing this 
legislation and once the legislation is passed, we will look 
at what else is necessary. There  have to be a whole series 
of new laws that have to come in to the country, as I 
mentioned earlier, from the Banking Act itself to 
microfinance and the control of microfinance.   

The grassroots economy is an important part of our 
country and we have to strengthen the grassroots 
economy. Especially in today’s development, when the 
large-scale investments are coming, it has to be matched 
with a strong local economy which creates jobs.  The way 
the technology is developing today, you may find robotics 
and automation taking place in the largest investments. 
So, where do you find employment? That has to come to 

the grassroots, to these service organizations, to the small 
organizations.   

In addition to this, I will be asking the House to look 
at our proposals on the Grama Rajya also as to  How w 
how to establish the Grama Rajyas and the Grama 
Rajyas must also have a role to play in regard to 
strengthening the village economy. This must go hand in 
hand.  

The other measure that we are contemplating is small 
and medium enterprises. The jobs will come from the 
grassroots economy, from the small and medium 
enterprises. The large enterprises are needed and they 
have to bring in the investments. They have to create the 
market. But the job creation sometimes may not depend 
on the large investments. It will have to be in the small 
and medium enterprises and the grassroots economy. So, 
we have to ensure that there is a strong grassroots 
economy and in bringing the Grama Rajya legislation, if 
the House so requires, we can give the proposals first to 
the House and then bring in the legislation. But, today I 
have presented here the Microfinance Bill which was 
prepared earlier and I hope the House will give us support 
to pass this Bill.  

As regard to the Grama Rajya system, I would like to 
have your views.  

ඕනෑ නම්, අදාළ කාරක සභාෙව් වාර්තාව ලබා ෙගන ඊට 
පස්ෙසේ ෙකටුම්පත් සකස් කරන්න ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න මට 
පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ෙකටුම්පත් සකස් කරලා සභාවට 
එවන්න පුළුවන්. ඒ ෙදෙකන් වඩා ෙහොඳ ෙමොකක්ද? අපි 
ෙකටුම්පතක් සකස් කරලා එවන්නම්, සාකච්ඡා කරන්න. ඊට 
පස්ෙසේ අවශ  සංෙශෝධන ඒ ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරලා 
යවන්නම්. ෙම් ෙදක තමයි වැදගත් වන්ෙන්. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීම සඳහා සභාෙව් සහෙයෝගය 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මීට කලින් ඔබතුමන්ලා අය වැය 

ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් කළා, ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් ගිණුම් 
සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 15 දක්වා සාමාන  ෙපොලී අනුපාතිකයට වඩා 
වැඩි ෙපොලී අනුපාතිකයක් ලබා ෙදනවාය කියලා. නමුත් දැන් මතු 
ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ෙමයයි.  වැඩි ෙපොලී අනුපාතික ලබා 
ෙදන්ෙන් වාණිජ මූල  ආයතනවල තැන්පත් කෙළොත් පමණයි 
කියා ගරු මුදල් අමාත තුමා  පකාශ කර තිෙබනවා. එම නිසා 
රාජ  බැංකුවල ෙහෝ ෙවනත් බැංකුවල ගිණුම් හිමි ෙජ ෂ්ඨ 
පුරවැසියන්ට සාමාන  ෙපොලී අනුපාතිකයට වඩා වැඩිෙයන් 
ලැෙබන ෙපොලී අනුපාතිකය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා මූල  
ආයතන ගැන කථා කළ නිසායි මා ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්. රජය 
එවැනි පතිපත්තියක් ෙගන තිෙබනවාද ? එවැනි පතිපත්තියක් 
ගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද කියා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

1489 1490 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මූල  ආයතනවල නම් පාලනයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ පශ්නය 

තිබුණා. අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා රාජ  බැංකුවලට සීමා කරලා තමයි 
ෙමය ආරම්භ කරන්න ඉන්ෙන්. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් ගිණුම් සඳහා සාමාන  ෙපොලී 

අනුපාතිකයට වඩා වැඩි ෙපොලී අනුපාතිකයක් ලබා ෙදනවා. දැන් 
මුදල් අමාත තුමා  කියා තිෙබනවා, එය ලබා ෙදන්ෙන් වාණිජ 
මූල  ආයතන - finance companies - වැනි ආයතනවල තැන්පත් 
කෙළොත් පමණයි, රාජ  බැංකුවල තැන්පත් කෙළොත් ඒ ෙපොලී 
අනුපාතිකය ලබා ෙදන්ෙන් නැහැයි කියලා. නමුත් සාමන ෙයන් 
ගම්වල සිටින ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන් විශාල පිරිසකෙග් ගිණුම් 
තිෙබන්ෙන් මහජන බැංකුෙව්, ජාතික ඉතිරි කිරීම් බැංකුෙව් හා 
ලංකා බැංකුෙව්. ෙබොෙහොමයක්  මූල  ආයතන ගාමීය වශෙයන් 
ඇත්ෙත්ත් නැහැ. ඒ නිසා ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් ගිණුම්වලට 
ලැෙබන විෙශේෂ වාසිය ෙබොෙහෝ පිරිසකට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම රාජ  බැංකු පැත්ෙතන් කල්පනා කර බැලුවත් ඒ 
බැංකුවලට ගලා ෙගන එන තැන්පතු විශාල පමාණයකුත් අහිමි 
ෙවලා තිෙබනවා.   

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා ඒ සම්බන්ධෙයන් වාර්තාවක් අරෙගන 

දැනුම් ෙදන්නම්.  
 
[பி.ப. 2.19] 

 

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා (නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමා) 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் - கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan ‐ Deputy Chairman of 
Committees) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்ைறய விவாதத்திேல 

கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு நான் 
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

த ேல சைபயில் இந்த அரசு ஒ  விளக்கத்ைதக் 
ெகா க்கேவண் ம். அதாவ , னர்வாழ்  அளிக்கப்பட்ட 
ேபாராளிகள் மீண் ம் ைக  ெசய்யப்ப கின்ற நிைல 
ெதாடர்ந்  ெகாண் க்கின்ற . அதற்கான காரணம் 
என்னெவன்  ெவளிப்பைடயாகச் ெசான்னால், மிக ம் 
உகந்ததாக இ க்கும். இல்ைலெயன்றால், அ  எங்க ைடய 
மக்கள் மத்தியிேல ஓர் அச்சத்ைத ஏற்ப த் ம். மன்னாாிேல 
சிவகரன் என்பவர் ைக ெசய்யப்பட்  பிைணயிேல 
வி விக்கப்பட் க்கின்றார். னர்வாழ்  அளிக்கப்பட்ட 
ேபாராளிகள் ைக  ெசய்யப்ப கின்ற இந்த ேநரத்தில், 
இப்ப ச் சந்ேதகத்தின் ேபாிேல பலர் ைக ெசய்யப்ப கின்ற 
சூழல் தற்ெபா  இ க்கின்றதா? என்பைத இந்த அரசு - 
அத டன் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இந்தச் சைபயிேல 
ெசால்லேவண் ம் என்  நான் ேகாாிக்ைக வி க்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக இன்ைறய விவாதத் க்குாிய ண்நிதியளிப்  
சட்ட லம் சம்பந்தமான விடயத் க்கு வ கிேறன். வடக்கு, 
கிழக்குப் பகுதிகளில் ேவைலயில்லாத் திண்டாட்டம் 
காணப்ப கின்ற . அைதவிட, இந்த நிதி வழங்கும் 
நி வனங்கள் loan அ ப்பைடயிேல எங்க ைடய கிராம 

மக்க க்கு நிதிைய வழங்கி, அந்த நிதிக்கான வட் ையப் 
ெப வதற்காக அல்ல  தேலா  ேசர்ந்த வட் ையப் 
ெப வதற்காக காைலயிேல ேபாய் இர  வைர ம் அந்தந்த 

களிேல நின் , அவர்க க்கு மன உைளச்சைலக் 
ெகா க்கின்ற நிகழ் கள் இன் ம் எங்க ைடய 
பிரேதசங்களிேல இடம்ெப கின்றன. இவ்வாறான 
நிகழ் க க்கு ஒ  வைரயைற ஏற்ப த் ம் வைகயில், 
இ ேபான்ற சட்டங்கள் நைட ைறக்கு வ கின்றேபா  
உண்ைமயிேல எங்க ைடய மக்க க்கு அதன் பயன் என்ப  
பிரேயாசனமாக இ க்கும் என்  நான் க கிேறன்.  

இந்த நாடா மன்றிேல ேவைலவாய்ப்  வழங்குவ  
பற்றிப் பல விடயங்கள் ேபசப்பட் க்கின்றன. ஆனால், 
இன்ைறக்கும் எம  இைளஞர் வதிகளின் ேவைலவாய்ப்  
என்ப  ேகள்விக்குாிய ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற . 
உதாரணத் க்குச் ெசால்லப்ேபானால், அண்ைமயில் வட 
மாகாண சைபயான   அ வலக உதவியாளர் பதவிக்கு 
ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்வதற்காக விண்ணப்பம் ேகாாிய . 
அப்பதவிக்கு நில கின்ற ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக 40. 
இதற்கு 9,460 ேபர் விண்ணப்பித்தி க்கிறார்கள். அதில் 250 
ேபர் பட்டதாாிகள். இவர்க ள் சிறப் ப் பட்டம் 
ெபற்றவர்க ம் அடங்குகின்றார்கள். இதி ந்  என்ன 
ெதாிகிறெதன்றால், எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களிேல ேவைலவாய்ப்  என்ப  குதிைரக்ெகாம்பாக 
- ேகள்விக்குறியாக இ க்கின்ற  என்ப தான். அதைனேய 
இந்த தர கள் ெசால்கின்றன.  ஆனால், பிரதமர் அவர்கள் 
இந்தப் திய அரசாங்கம் நிச்சயமாக ேவைலவாய்ப்பிேல 
அவர்க க்கு ன் ாிைம வழங்கும் என்  ெசான்னார். அந்த 
வைகயிேல எங்க ைடய ப த்த இைளஞர், வதிகள் 
தங்க க்கு ேவைலவாய்ப்  கிைடக்குெமன்ற நம்பிக்ைகேயா  
இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அைத நிவர்த்தி ெசய்கின்ற 
வைகயிேல இந்த அரசு ெசயற்பட ேவண் ெமன்  நான் 
ேகாாிக்ைக வி க்கின்ேறன்.  

இன்  மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட் க்கின்ற மக்க ம் 
காணாமற்ேபான தங்க ைடய உறவினர்கைளத் 
ேத க்ெகாண் க்கின்ற மக்க ம் தங்க ைடய 
வாழ்வாதாரத் க்காக கஷ்டப்பட் க் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
அத் டன், சிைறயிேல இ க்கின்ற தங்க ைடய உற கைளப் 
பார்க்க யாம ம் திண்டா க் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
எங்க ைடய மக்களின் ெசாந்தக் காணிகள்கூட இன்ன ம் 
அவர்க க்குக் ெகா க்கப்படவில்ைல. தங்க ைடய ெசாந்தக் 
காணிகள் பறிக்கப்பட்ட நிைலயிேல இன்ைறக்கு அவர்கள் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். குறிப்பிட்ட சில காணிகைள 
அரசாங்கம் மீளக் ெகா த்தி க்கின்ற ; அதற்கு நாங்கள் 
நன்றி ெசால்ல ேவண் ம். ஆனா ம், ள்ளிக்குளம் ேபான்ற 
பைழய கிராமங்கள் இன் ம் கடற்பைடயின் கட் ப்பாட் ேல 
இ ந் ெகாண் க்கின்றன. இந்த ள்ளிக்குளம் கிராமத்ைத 
யா ம் கண் ெகாள்வதில்ைல. பல பிரச்சிைனக க்கு 
மத்தியிேல அந்த மக்கள் காட் க்குள் வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். இைத ஏன், இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
ெசால்கிேறெனன்றால், அந்தள க்கு மிக ேமாசமான 
சூழ்நிைலயிேல அந்த மக்கள் இ க்கின்றார்கள் என்பைதத் 
ெதாியப்ப த் வதற்காகத்தான். எங்க ைடய மக்களின் 
இனப்பிரச்சிைன தீர்க்கப்ப கின்றேபா தான் இந்த நா   
ெபா ளாதாரத்தில் தன்னிைற  கா ம் என்பைத இங்கு நான் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். த ல் இந்த நாட் ேல 
வாழ்கின்ற ஒவ்ேவார் இனத்தவ ம் தங்க ைடய 
வாழ்க்ைகயிேல, தங்க ைடய நைட ைறயிேல அத்தைகய 
வசதிகைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். அவர்க ைடய 
பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற ன்பங்கைளக் கைளகின்ற 
வைகயிேல இந்த அரசு  ெசயற்பட ேவண் ெமன்ப தான் 
எங்க ைடய ேநாக்கமாக இ க்கின்ற .  
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இப்ெபா  அங்கு மீண் ம் இரா வத்தின் ெக பி கள் 
தைல க்கியி க்கின்றன. இதற்கு என்ன காரணம் என்ப  
ெதாியவில்ைல. தற்ேபாைதய ஜனாதிபதி அவர்க ைடய 
தைலைமயின் கீழான திய அரசாங்கம் வந்த பிறகு ஒ  
சு கமான சூழ்நிைல ஏற்பட்ட .  மக்கள் எந்த அச்ச ம் 
இல்லாமல் எங்கும் ெசன் வரக்கூ யதான ஒ  நிைலைம 
இ ந்த .   ஆனால், அந்த நிைலைமயில் இப்ெபா  மாற்றம் 
ஏற்பட் க்கின்ற . இன்  அங்ேக மக்கள் மிக ம்  
அச்சத் க்குள்ளாகியி க்கின்றார்கள். ைக கள் மீண் ம் 
நைடெப கின்றன. எங்க ைடய மக்கைள அச்ச ற 
ைவக்கின்ற நிைலைமக ம் உ வாக்கப்பட் க்கின்றன.  

அ த் , ேநற்ைறய தினம் இங்கு நடந்த சம்பவமான , 
உண்ைமயில் இந்த உயர் சைபக்குத் தைலகுனிைவ 
உண் பண்ணியி க்கின்ற . இந்த நாடா மன்றத்தில் 
இ க்கின்ற ஒவ்ேவார் உ ப்பினர்மீ ம் மக்களின் பார்ைவ 
எப்ப யி க்குெமன்பைதச் சற் ச் சிந்தித் ப் பார்க்க 
ேவண் ம். எங்க க்குள் இ க்கும் பிரச்சிைனகைள 
ெவளியிேல ேபசித் தீர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த உயர் 
சைபயிேல அசிங்கங்கைள ெவளிப்ப த்தக்கூடா .  இங்கு 
நாங்கள் ர வசனங்கைளப் ேபசி, ஒ வேராெடா வர் கட் ப் 

ர வத டாக எந்தவித நன்ைம ம் ஏற்படா . இதனால் 
மக்கள் இந்த நாடா மன்றத்தின்மீ  நம்பிக்ைகயற்றவர்களாக 
மா ம் நிைல ஏற்ப ம். ஆகேவ, அந்த நிைலைய ஒவ்ெவா  
நாடா மன்ற உ ப்பின ம் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம் 
ஒவ்ெவா  நாடா மன்றப் பிரதிநிதியின ம் கட்சித் 
தைலவர்கள் இைத உணர்ந்  தங்கள் அங்கத்தவர்கைளச் 
சாியான ைறயிேல வழிநடத் வதற்கான கட் க்ேகாப்ைபக் 
ெகாண் க்க ேவண் ம். இந்த நிைலைமகள்தான் 
அரசாங்கத்தின் தன்ைமைய ம் நாடா மன்றத்தின் 
தன்ைமைய ம் மக்கள் மத்தியில் ெவளியிேல காட் கின்ற 
வாய்ப்ைப ஏற்ப த் ம்.   

நான் இங்கு குறிப்பிட்ட ேபால், எங்கைளப் 
ெபா த்தமட் ல் ேவைலவாய்ப்  என்ப  ஒ  க்கியமான 
விடயம். எங்க ைடய பிரேதசத்திேல அபிவி த்தி என்ப ம் 
மிக க்கியமான விடயம். இன்ைறக்கும் கூ  ேவைல 
ெசய்கின்ற எங்க ைடய மக்க க்கு ர இடங்க க்குச் 
ெசன்   ேவைல ெசய்கின்ற வாய்ப் க்கள் 
ெப கியி க்கின்றன. அேதேநரம் அவர்களின் ெசாந்த 
இடங்களிேல அபிவி த்திகள் இல்ைல; உற்பத்திகள் இல்ைல. 
அதனால் அவர்கள் ெதாழில்க க்காக ஏைனய இடங்கைள 
ேநாக்கிச் ெசல்கின்றனர். ஆகேவ, நீங்கள் அைத இனங்கண்  
ெசயற்பட ேவண் ம்.  

இன்ைறக்கு அங்குள்ள உள் ர் திகைளப் 
ெபா த்தவைரயில் அவற்றினால் எங்க ைடய மக்கள் மிக 
ேமாசமான ைறயில் ன்பத்ைத அ பவித் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அந்த மக்க க்கு இன்  
உடன யாக என்ன ேதைவ என்பைத உணர்ந்  ன் ாிைம 
அ ப்பைடயில் இந்த அரசு ெசயலாற்ற ேவண் ம் என்ப  
எங்க ைடய பிரதான ேகாாிக்ைகயாக இ க்கின்ற . கடந்த 
வர  ெசல த்திட்டத்தில் ெசான்னதி ந் ம் சாி, அல்ல  
கடந்த நாடா மன்றத்திேல உைரயாற்றிய உைரகளில் 
இ ந் ம் சாி, எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கு மக்களின் 
அபிலாைஷகள் ற் தாகப் ர்த்தி ெசய்யப்படவில்ைல 
என்பைத நான் ஒ  குற்றச்சாட்டாக ன்ைவக்கின்ேறன். 
ஆகேவ, தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ைபப் ெபா த்தமட் ேல 
எங்க ைடய மக்க க்கு இந்த அரசு ஏதாவ  ஒ  வழிையக் 
காட் ம் என்  நாங்கள் க கின்றேபா  இந்த அரசு 

எங்கைளவிட்  விலகிப் ேபாகின்ற தன்ைமைய 
உண் பண்ணக்கூடா  என்பைத நான் இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்திேல குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அேதேநரம், 
எங்க ைடய பகுதிகளிேல ஒ  கட் ப்பாடான 
ெபாறி ைறைய உ வாக்கி அத டாக நிதிகைள வழங்கி 
அந்த மக்கள் எந்த அ த்த மில்லாமல் சுதந்திரமாகத் தங்கள  
ெதாழிைலச் ெசய்வதற்கான வாய்ப்ைப உண் பண்ண 
ேவண் ம்.  

இன்ைறக்கு எங்க ைடய பிரேதசத்திேல உற்பத்திகைள 
ேமற்ெகாள்ள யாத, உற்பத்திப் ெபா ட்கைளச் சாியான 

ைறயில் சாியான விைலக்குச் விற்க யாத நிைலைம 
இ ந் ெகாண் க்கின்ற . ஆனால், அங்கு மீன்கைள 
மற் ம் பழங்கைள 'ாின்'னிேல அைடத்  ஏற் மதி ெசய்கின்ற 
வாய்ப் க்கள்கூட இ க்கின்ற . ஆகேவ, அங்கு சி  
ைகத்ெதாழில்கைள உ வாக்கி அவற்றி டாக வங்கிகள் 
நிதிகைள வழங்கி எங்க ைடய மக்கைள 
ஊக்குவிப்பதன் லம் அந்த மக்க க்கு மத்தியிேல சிறந்த 
ெபா ளாதார நிைலைமைய உண் பண்ண ம் என்பைத 
நான் இங்ேக குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

இ தியாக, ைக க ம் காணாமற்ேபாகின்ற 
நிைலைமக ம் ெதாடரக்கூடா . இைவ நி த்தப்பட 
ேவண் ம் என்பைத இச்சைபயிேல மீண் ம் கூறிக்ெகாண்  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The next speaker is the Hon. Bandula Gunawardane.  

ඊට ෙපර, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
[අ.භා. 2.29] 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ක්ෂුද මූල  සමාගම් 

පිහිටුවීම පිළිබඳව වැදගත් වන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවනුෙවන් අදහස් කීපයක් 
එකතු කරන්න ලැබීම ගැන මම ෙබෙහවින් සතුටු වනවා.  

විධිමත් මූල  අංශය සහ අවිධිමත් මූල  අංශය කියලා අංශ 
ෙදකක් අෙප් රෙට් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ගාමීය ජනතාවෙග් 
එදිෙනදා මූල  අවශ තාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා විවිධ ආයතන 
හා සංවිධාන ෙවතට ගමන් කරන්න ඔවුන්ට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ අවිධිමත් මූල  අංශයයි. වාණිජ බැංකු, ඉතුරුම් 
බැංකු, මූල  සමාගම්, දිවි නැඟුම බැංකු, සමුපකාර ගාමීය බැංකු, 
සමුපකාර ණය ෙදන සමිති යනාදියට ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
අදාළ වන්ෙන් නැහැ. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත අදාළ වන්ෙන් ෙකටි 
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[ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා] 
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කාලීන හා මැදි කාලීන මූල  අවශ තා සඳහා ෙපොලියට මුදල් ලබා 
ෙදන රාජ  ෙනොවන සංවිධාන හා ෙවනත් විවිධ පාර්ශ්වයන්ටයි. 
ෙමහිදී ෙම් ණය ලබා දීම සඳහා විවිධ කමෙව්ද ඒ ඒ ආයතන විසින් 
වඩා ආකර්ෂණීය ආකාරයට සකස් කර ගැනීමත් සිද්ධ වනවා. ඒ 
වාෙග්ම නූගත් ගාමීය ජනතාව විශාල සූරාකෑමකට ලක් වන පරිදි 
විවිධ වංචනික කියාවන් ඒ තුළ සිද්ධ වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ අය සමහර 
අවස්ථාවලදී නිදහෙසේ ෙපොලී අනුපාත තීරණය කරනවා. අසරණ 
ගැමියන්ෙග් අවශ තා සඳහා -ඔවුන්ෙග් ඉඩකඩම්, ෙද්පළ උකස් 
වන තත්ත්වයන් නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා- සමහර විට 
මසකට සියයට 10 ෙපොලියට ණය ලබා ෙදනවා.  මසකට සියයට 
10 වුෙණොත් වර්ෂයකට ෙපොලී අනුපාතය සියයට 120යි. සමහර 
ෙවලාවට මසකට ෙපොලී අනුපාතය සියයට 5යි. එවිට, අවුරුද්දකට 
ෙපොලී අනුපාතය සියයට 60යි. ඒක ඉතාම අධික ෙපොලියක්. සමහර 
ෙවලාවට ෙම් අවිධිමත් අංශය තුළ ඇපයට ෙදයක් නැති වුණාම 
ඔවුන් ගාමීය ෙගොවි ජනතාවෙග් අස්වැන්න ඇපයට තියා ගන්නවා. 
එතෙකොට  නිසි කලට ණය ෙබ්රුම් කළ ෙනොහැකි වූ විෙටක 
තමන්ෙග් අස්වනු යනාදියත් ඒ ෙගොවි ජනතාවට අහිමි වනවා. ඒ 
නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ඉතා වැදගත් ලක්ෂණය වන්ෙන්, 
අවිධිමත් ආකාරයට හා වංචනික, විවිධ දූෂිත කියා සිද්ධ වන 
තත්ත්වය වැළැක්වීම සඳහා ඒ ආයතන ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 
අධීක්ෂණයට යටත් කිරීමත්, ලියා පදිංචි කර පවත්වා ෙගන යා යුතු 
පමිතීන් නියම කිරීමත්ය. එය ඉතා වැදගත්.   මූල  ආයතන 
පිළිබඳව ගාමීය ජනතාවට ඒ තරම් පැහැදිලි අවෙබෝධයක් හා 
නීතිමය තත්ත්වය පිළිබඳ දැනුමක් නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
සඳහන් කර තිෙබනවා, ඔවුන් එවැනි ආයතනයක් පවත්වාෙගන 
යෑෙම්දී "නිශ්චිතව වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ගිණුම් 
කමවත් ආකාරයට පවත්වා ෙගන යන්න ඕනෑ. පිළිගත් 
ගණකාධිකාරිවරු විසින් ගිණුම් සකස් කරන්න ඕනෑ. පිළිගත් 
විගණකයින් විසින් ගිණුම් විගණනය කරන්න ඕනෑ. එකී වාර්තා 
ඉල්ලුවාම ශී ලංකා මහ බැංකුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ" කියලා. 
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව්, බැංකු අධීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් 
අෙනක් මූල  ආයතන ෙමන් ෙම්වාත් අධීක්ෂණය කිරීෙමන්  ඉතා 
ෙහොඳ තත්ත්වයක් නිර්මාණය කර ගන්න පුළුවන් වනවා. ඒ නිසා 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් අරමුණ ෙහොඳයි. ෙමවැනි පනතක් රටට 
අවශ ව තිබුණා. එය ඉදිරිපත් වීම සම්බන්ධෙයන් අපි සතුටු 
වනවා. නමුත්, අගාමාත තුමාෙග් කථාව හා සම්බන්ධිතව අද 
තිෙබන පධාන පශ්න කීපයක් ගැන මම ෙම් ගරු සභාෙව් 
අවධානයට ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.  

ෙමම සමස්ත බැංකු කමය, මූල  කමය හසුරුවනු ලබන්ෙන්   
ශී ලංකා මහ බැංකුව. ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් විශ්වසනීයභාවය 
පිළිබඳව  රෙට් අද විශාල ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා.  

සුපසිද්ධ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳව රට සහ 
ෙලෝකය දන්නවා. පසු ගිය මැතිවරණය ආසන්න වන විට 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හරින්න සිදු වුණා. මහ දවල්  සිදු වුණු මහ 
බැංකුෙව් මහා වංචාව පිළිබඳව ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් පැවැති ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කලින් පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසුරුවා හැරියා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් පධාන 
ෙල්කම්, ඒ වාෙග්ම රජෙය් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
කැබිනට් අමාත  අෙප් ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා මහා 
බැංකුෙව් මහ දවල් සිදු ෙවච්ච මහා මුදල් මංෙකොල්ලය පිළිබඳව 
ලියවිල්ලක් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ  ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාවට ෙගන ෙගොස් භාර දුන්නා. ෙද්ශපාලන විරුද්ධවාදීන් එළවා 
එළවා දඩයම් කරන අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් වන  ෙතක් මහ බැංකුෙව් විශ්වසනීයභාවය 
ආරක්ෂා කරන්න අවශ  පියවර ෙගන නැහැ.  

කවර පාර්ලිෙම්න්තුවක් බලයට පත් වුණත් මහ බැංකුෙව් 
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳව ෙත්රීම් කාරක සභාවක් 
ලබා ෙදන බවට ගරු අගාමාත තුමා පතිඥාවක් ලබා දුන්නා. 
අලුෙතන් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීම විශාල වශෙයන්  
වැදගත් ෙවලා තිෙබන බව මම එතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරවනවා.  

ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, මාර්තු මාෙසේ 29 ෙවනිදා 
භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කළා. රුපියල් 
බිලියන 10ක -ෙකෝටි 1,000ක- බැඳුම්කරයක් ලබා ෙදන බවට 
පසිද්ධ නිෙව්දනයක් නිකුත් කරලා රුපියල් ෙකෝටි 2,900ක් -
රුපියල් බිලියන 29ක- බැඳුම්කරයක් නිකුත් කළා. එක දවසකට 
ෙපොලී අනුපාතය සියයට 14.32කට ඉහළ ගියා. ඊට ඉස්ෙසල්ලා 
සාමාන ෙයන් එහි ෙපොලී අනුපාතය තිබුෙණ් සියයට 12යි.  

මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්දී භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ 
භාණ්ඩගාර බැඳුම්කර ෙපොලී අනුපාතය තනි ඉලක්කෙම් 
සංඛ ාවක් කළා. එවිට ෙපොලී අනුපාතය තිබුෙණ් සියයට 6යි, 
සියයට 7යි. එක දවසින් සියයට 14.32ට ෙපොලී අනුපාතය වැඩි 
කළා. ෙපොලී අනුපාතය වැඩි කරලා රුපියල් බිලියන 10ක් ගන්න 
එක ෙවනුවට රුපියල් බිලියන 29ක්, රුපියල් ෙකෝටි 1,000ක් 
ෙවනුවට රුපියල් ෙකෝටි 2,900ක් අරෙගන, හරියටම ඊට දවස් 
4කට පසුව ෙම් ෙපොලී අනුපාතය ආපසු පහළ බැස්සාට පස්ෙසේ 
ඵලදායිතා වකය තුළ ෙම් ටික ඔක්ෙකොම ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදලට වික්කා.   ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල අද මහ බැංකුෙව් 
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර බිල්පත් නිකුත්වීම හරහා විවිධ කමයට සිදු 
වීම පිළිබඳව ලංකාෙව් මුදල් ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ, පාග්ධන 
ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ විශාල අවිශ්වාසයක් තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතා 
විශාල පශ්නයක්.  

ෙම් ගරු සභාවට තමයි මුදල් පිළිබඳ බලය පැවරිලා 
තිෙබන්ෙන්. ශී ලංකා මහ බැංකුව ස්වාධීන මුල  ආයතනයක්. 
නමුත් ෙම් රෙට්  විශාල ෙබොරුවක් -ව ාජයක්- අද මවා 
ෙපන්වනවා. අපි දන්න ශාස්ත ඔක්ෙකොම දාලා ජාත න්තර මූල  
අරමුදලින් ණය ගන්නවා.  

ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ෙම් සියලු ෙකොන්ෙද්සිවලට 
යටත්ෙවලා අපි ගන්න උත්සාහ කරන්ෙන් බිලියන 1.5යි.  බිලියන 
1.5ක් ගන්නවාය කිව්වාම අෙප් විෙද්ශ සංචිත වැඩිෙවයි කියලා අපි 
හිතනවා. බිලියන 1.5 එන ෙකොටම අනිවාර්යෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව 
බිලියන 1.1ක් ඉන්දියාවට ෙගවන්න ඕනෑ. ෙම් ණය මහින්ද 
රාජපක්ෂෙග් ණය  ෙනොෙවයි.  බිලියන 1.5ක් අෙප් රටට එනෙකොට 
තිෙබන ෙකොන්ෙද්සිය තමයි, මාස තුනක් ගත වීමට ෙපර ෙහෝ ඊට 
පථමෙයන් ජාත න්තර මූල  අරමුදලින් මුදල් ලැබුෙණොත් 
ඉස්ෙසල්ලාම බිලියන 1.1ක් ෙගවන්න ඕනෑය කියන 
ෙකොන්ෙද්සිය. පසු ගිය 2015 අවුරුද්ෙද් ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 
15වැනිදා සියයට 6.85 ෙපොලියට භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරයක් 
නිකුත් කළා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එය ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ඔක්ෙතෝබර් 15වැනිදාට කල් පිෙරනවා. එතෙකොටම බිලියන 2.6ක් 
ෙම් රටින් පිටට යන්න තිෙබනවා. බිලියන 1.5ක් අෙප් රටට 
එන  ෙකොට ෙම් බිලියන 1.5 නිකම්ම වාෂ්පෙවලා යනවා. ලබන 
අවුරුද්ද වනෙකොට ෙඩොලරය රුපියල් 160ට  යන එක කාටවත් 
අතින් වහලා නතර කරන්න බැහැ.  

ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගැන ෙසොයා 
බලන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් රුපියල 
පවත්වාෙගන යන්න දැනට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4කට 
වැඩිය ෙම්කට දමා තිෙබනවා. ෙම්ක විශාල පශ්නයක්. ෙඩොලර් 
බිලියන 8.2ට තිබුණු ජාත න්තර සංචිතය ෙමෙහම වැටිලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි?  2015 වර්ෂෙය්දී විතරක් රුපියල පවත්වාෙගන 
යන්න ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 3.2ක් දවස ගණෙන් 
විකුණලා තිෙබනවා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4ක් විතර දමා 
දැන් ෙම් සල්ලි ෙකොෙහේ යනවාද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙත්ෙරන්ෙන්  නැත්ෙත් ඒකයි. ෙතල් පිට රටින් ෙගන්වන්න 
සාමාන ෙයන් අවුරුද්දකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන හතර 
හමාරක් යනවා. දැන් වියදම් ෙවන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන ෙදක හමාරයි. ශුද්ධ වශෙයන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන ෙදකක් රට ඇතු ෙළේ ඉතුරුෙවලා.  ෙකෝ, ඒවා? ඒවා 
ෙකොෙහේ ගියාද කියලා දන්ෙන් නැතිව ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? 
කෘතිමව රුපියල තියා ගන්න ෙම් තිෙබන සල්ලි ටික ඔක්ෙකොම 
ෙගනැල්ලා ෙම්කට දමනවා. ඒ ගැන කාටවත් කියන්ෙන් නැහැ. 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පතිනුත් මහ බැංකුෙව් 
ෙතොරතුරු ටික අයින් කරලා තිෙබනවා.  

රුපියල තියා ගන්න ෙකොච්චර සල්ලි දමනවාද, විනිමය 
අනුපාත ෙකොෙහොමද, විනිමය පාලනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, බැඳුම්කර 
නිකුත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ෙතොරතුරු පිළිබඳව ෙම් රෙට් 
ජනතාව දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම්  ගන්නා වූ හැම තීන්දු 
තීරණයකම -කියාවකම- පතිඵලය ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
ෙබොක්කට පමණක් ෙනොෙවයි, ඊට පහළ තිෙබන 
උණ්ඩුකපුච්ඡයටත් දැෙනනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙතොරතුරු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු වශෙයන් අප දැනගන්න ඕනෑ.  
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148වැනි ව වස්ථාවට අනුව මුදල් පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ බලය තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එදා ෙඩොලරයට ෙගව්ෙව් 
රුපියල් 131යි. අද  රුපියල් 147ක් ෙගවනවා.  රුපියල කෘතිමව 
තමයි තියාෙගන ඉන්ෙන්. ෙඩොලරය රුපියල් 160ට යන එක 
ෙමොන තාලයටවත් නතර කරන්න බැහැ.   

පාර්ලිෙම්න්තු හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලා චීනයට බැනපු ආකාරය. මට හැන්සාඩ් වාර්තාව 
කිෙයව්ව හැකියි. චීනයට බැණලා, බැණලා චීන 
නගරාධිපතිවරෙයකු ෙකොළඹට එනවා කියලා කිව්වා. ලංකාෙව් 
හැම තැනම චීන පැටව් ගහනවා කිව්වා. එෙහමයි  වගකිව යුතු 
ඇමතිවරු කථා කෙළේ. අන්තිමට දැන් කියනවා, "Yuan bond 
එකක් ගහනවා" කියලා. Yuan bond එකක් කියන්ෙන් චීන 
මුදලින් චීනයට bond එකක් විකුණන්න පුළුවන් ද කියා බලන 
එකයි.  තව සති ෙදකක් යන්න ඉස්සර ෙවලා, ශී ලංකා මහ බැංකුව 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක Sovereign bond එකක් issue 
කිරීමට හදලා තිෙබනවා. නිලධාරි මහත්වරු official’s  box එෙක් 
ඉන්න නිසා, එතුමන්ලාට ඇෙහන්න මම  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කියන්ෙන් තව සති ෙදකක් ඇතුළත බිලියන 1.5ක Sovereign 
bond එකක් අරෙගන යනවා කියලායි. ගිනි ෙපොලියට මිසක් ෙම්ක 
විකුණන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙලෝකෙය් මුදල් ෙවළඳ ෙපොෙළේ 
ඉන්ෙන් බබාලා ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලනඥයන්ට කියන්න පුළුවන්, 
"අන්න ජාත න්තර මූල  අරමුදෙලන් ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක් 
එනවා. ආපු ගමන්ම අෙප් සංචිතය නඟිනවා. ආෙයෝජකෙයෝ 
එනවා. මුදෙල් අගය ස්ථාවර ෙවනවා" කියලා. ෙම්වා බබා කථා. 
ෙම්වා කියලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා ෙම් ආණ්ඩුව ගත්ත ණය. 
ෙම්ක මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ණය උගුලක් ෙනොෙවයි. පිටු ගණන් 
ෙබොරු පත්තර දැන්වීම්  දමා පුරවන සල්ලි. ෙම්වාට කවුරු හරි 

උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. ෙවනදාට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
4.5ක් ෙතල් ෙග්න්න යනවා නම්, දැන් යන්ෙන් බිලියන 2.5 නම්, 
ඉතුරු ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2ට ෙමොකද වුෙණ්?  රුපියල  
ස්ථාවරව පවත්වාෙගන යෑම සඳහා බිලියන 4ක් මුදල් 
ෙවළඳෙපොළට - market  එකට- දැම්ෙම් කවුද? එෙහම දාලා 
කෘතිමව ෙනොෙවයි ද ෙම් මුදල් තියාෙගන ඉන්ෙන්?   

රජෙය් සුරැකුම් පත්වල, රජෙය් භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල දමපු 
සල්ලි බිලියන 2කට වඩා වැඩිෙයන් විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් 
අරෙගන ගියා. එතෙකොට තමයි  Fitch Ratings එක ලංකාෙව් 
ණය අවදානම් අනුපාතය පහළට ෙගනාෙව්.  ඒ නිසා අද 
ක්ෂුදමූල වල ගෙම් තිෙබන තත්ත්වය පාලනය කරනවාට 
අතිෙර්කව කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  දැවැන්ත 
මුදල් කඩා වැටීම තුළ Sovereign bond   එක විකුණන්න බැහැ;  
Chinese bond එක විකුණන්න බැහැ. ෙමොකද, මූල  
විශ්ෙල්ෂකෙයෝ සියලු ෙදනා දන්නවා, ශී ලංකා මහ බැංකුව 
ඇතුෙළේ අද සිද්ධ ෙවමින් පවතින්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. "ද 
සන්ෙඩ් ටයිම්ස්" පුවත් පෙත් පළ වී තිබුණා, ජැකට් එකක් රුපියල් 
මිලියන 02කට ෙගනාවා කියලා. කවුද ෙගනාෙව් කියා දන්ෙන් 
නැහැ.  ජැකට් එක ඇෙමරිකාෙවන් ගන ්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 
20කටයි. ඒ මුදල එම ආයතනෙය් බිලට එකතු කරන්න කියා 
කියලා තිෙබනවා. 

ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබන ෙකොට, ෙම්කට ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් ෙගන එන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා, අද ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන 
සංචිත කඩා වැටීම, විෙද්ශ විනිමය අනුපාතය දිනපතා පිරිහීම, 
රුපියල මස්තබාල්දුවීම, ණය ෙගවා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති 
වීම, රුපියල ස්ථාවරව තියා ගන්න දවස ගණෙන් ෙබොරු පවෘත්ති 
මාධ වලට නිකුත් කිරීම යනාදිය සම්බන්ධෙයන්, විෙශේෂෙයන් 
හීලෑ ෙනොවුණු විපක්ෂය සිටින ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුත් 
ඇතුළත් ෙවන, පූර්ණ බලතල සහිත ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් 
කරන්නය කියා ෙම් ගරු සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සඳහා 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙයෝජනාවක් භාර ෙදනවා. එෙහම 
ෙනොවුෙණොත් රෙට් සමස්ත මුදල් කමය, සමසත් බැංකු කමය, 
සමස්ත ණය කමය හසුරුවන කමය කඩා ෙගන වැටිලා 
සම්පූර්ණෙයන් විනාශ වුණාට පස්ෙසේයි, ''ෙම් විනාශය වුණා'' 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්ෙරන්ෙන්. ඒක නිසා ෙම් විනාශය 
බරපතළ එකක්. ෙමයින් ෙවන්ෙන් ශාස් තීය විනාශයක්. 
විෂයානුබද්ධව, ෙබොෙහොම ශාසත්ීය විධියට, මුදල් එහාට ෙමහාට 
කරලා, ඒ තුළින් ඇති ෙවන නරක තත්ත්වය රටට කියන්ෙන් 
නැතිවා පමණක් ෙනොෙවයි, ඉතාම වැරදි සහගත ෙතොරතුරු 
ඇතුළත් කරලායි ෙම් වාර්තා සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසායි 
ෙම් ෙද් සාමාන  ජනයාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්ෙත්. 

2015 ආර්ථිකය දරුණු ෙලස කඩා වැටීම ෙපන්වීම වැළැක්වීම 
සඳහා, ෙම් අවුරුද්ෙද් ශී ලංකා මහ බැංකුව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළ 2014 මහ බැංකු වාර්තාෙව් ඉලක්කම් සියල්ලක්ම 
නිවැරදි ඒවා ෙනොෙවයි. එහි පාදක වර්ෂය ෙවනස් කරලා, 2014 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 4.9ට ෙගනැල්ලා, ''ෙම් අවුරුද්ෙද් 
සියයට 4.8ට සුළු පමාණයකින් අඩු වුණා.'' කියලා ෙපන්වනවා. 
ෙම්වා කාට කරන ෙබොරුද? කාටද ෙම් ෙබොරු කරන්ෙන්?  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව 
උත්තරීතර නම්, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුව මුදල් පිළිබඳ බලය 
සම්පූර්ණෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට හිමි නම්, ෙම් තරම් ෙබොරු 
සංඛ ා ෙල්ඛන, ඉලක්කම් ෙවනස් කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරනවා නම්; ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළට ඇවිල්ලා 
 ෙබොරු කියනවා නම්, රාජ  මූල  කටයුතු සම්බන්ධෙයන්ෙම් රෙට් 
ජනතාවට කාෙග් හව්හරණක්ද? ඒ නිසා, ෙත්රීම් කාරක සභාවක් 
දමන්න ඕනෑ කියායි අපි කියන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 

1497 1498 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 
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ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියා තිබුණා, "ෙමය පාලනය කරන්න බැරි 
නම්, ෙම් ආණ්ඩුවට ෙගන ෙදන අපකීර්තිය යටෙත් අවශ  
ෙවනස්කම් කරන්න" කියලා. නමුත්, එෙහම ෙවනස්කම් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෙවනස්කම් ෙවනවා ෙවනුවට සිද්ධ ෙවන්ෙන්, ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් පළපුරුදු, උගත්, දක්ෂ, අවංක, කාෙග් ආණ්ඩුව තිබුණත් 
තමන්ෙග් විෂයානුබද්ධ රාජකාරිය නිසි ෙලස කළ, ගරු කටයුතු 
නිලධාරින් 200ක පමණ ඉතා විශාල සංඛ ාවක් අත්තෙනෝමතික 
ෙලස එක එක තැන්වලට මාරු කරලා, තමන්ෙග් ෙහංචයියලා 
දැමීමයි. එෙහම කිරීෙමන් රෙට් මුදල් කමය හසුරුවන්නට බැහැ.  

ඒ නිසා අපි රජයට කියා සිටිනවා, ෙම් කරන එෙක් පීඩනය 
අවසානෙය්දී එන්ෙන් ජනතාවටයි කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්වා, තුෙනන් ෙදකක බලෙයන් සම්මත කළ 
VAT එක සියයට 11ක් කරනවා කියලා. එෙහම තිබියදී 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිසිදු අනුමැතියක් නැතිව VAT එක සියයට 15 
දක්වා වැඩි කරන්න අයිතියක් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක බලෙයන් සම්මත කළ VAT 
එක සියයට 11යි. පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කරන්ෙන් නැතිව කවුරු 
හරි ඇවිල්ලා කියනවා VAT එක සියයට 15යි කියලා. ෙම්වා නීති 
විෙරෝධී ෙන්. දැන් ෙම්කට උසාවියට යන්න එපායැ. ගරු 
අමාත තුමනි, අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් මුලින්ම ෙම් VAT  එක 
හඳුන්වා ෙදන ෙව්ලාෙව්, සිල්ලර ෙතොග ෙවළඳාම ෙමම බද්දට 
යටත් ෙවන කාලෙය් රුපියල් මිලියන 500 තමයි එහි සීමාව ෙවලා 
තිබුෙණ්. ෙමොකද, මහා පරිමාණ සුපිරි ෙවළඳ සැල්වල ලාභ 
පාලනය කරන්නයි ඒක පැෙනව්ෙව්. එයින් ෙපොඩි මිනිහාට කිසිම 
බලපෑමක් වුෙණ් නැහැ.  ඒ ආණ්ඩුව කාලෙය්ම ඒ  සීමාව රුපියල් 
මිලියන 250 දක්වා අඩු කළා. ඊට පසේසේ ගිය ආණ්ඩු කාලෙය්දී 
තමන්ෙග් ව ාපාරික පන්තියට වාසියක් සලසන්න සිල්ලර ෙතොග 
ෙවළඳාෙම් බද්දට යටත් සීමාව රුපියල් මිලියන 100 දක්වා අඩු 
කළා. 2015 වර්ෂෙය්දී මුදල් ඇමතිවරයා ෙම් සිල්ලර ෙතොග 
ෙවළඳාෙම් බද්ද සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි කළා, 
supermarketsවලට වාසිය ෙදන්න. සුපිරි ෙවළඳ සැල් අයිතිකාර 
ගජ මිතුරන්ට වාසියක් ෙදන්න රුපියල් මිලියන 100ක  සීමාව 
අයින් කළා. එෙසේ අයින් කරලා එම සීමාව බින්දුව කළා.  

ඊට පස්ෙසේ ඊෙය් ෙපෙර්දා කියනවා, "දැන් VAT එෙක් සීමාව 
වර්ෂයකට රුපියල් මිලියන 12යි" කියලා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
ලක්ෂ 120යි නම්, සියලුෙදනා VAT එකට; අගයානුකූල බද්දට 
යටත් ෙවනවා. එතෙකොට එක මාසයකට රුපියල් මිලියන 1යි. 
මාසයකට රුපියල් මිලියන 1යි කියන්ෙන්, දවසකට රුපියල් 
33,334ක් ආදායම තිෙබනවා නම්, ඒ සියලුෙදනා VAT එකට 
යටත් ෙවනවා. බත් විකුණන බත් කඩයකත් දවසකට රුපියල් 
33,334ක් ආදායම තිෙබනවා. ඒ විධියට බැලුෙවොත් ෙම්කට 
සුරුට්ටු කඩ හිමියාත් අහුෙවනවා. ෙම් මුළු රෙට්ම ඉන්න සිල්ලර 
කඩ ෙවෙළන්දන් ෙම් බද්ද ෙගව්වාට ෙම් බදු ආපාතය, බදු බර 
ඉසිලීම තමන්ෙග් පාරිෙභෝගිකයාට පටවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාට තව three minutes තිෙබනවා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අද හැමෙදනා ළඟම ජංගම දුරකථන තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ දවස්වල කිව්ෙව්,  Wi-Fi  කලාප දාලා, 
දුරකථන ෙසේවා නිකම් ලැබිලා, මාර ආනන්දෙයන්, ෙපොපියන 
චමත්කාරය සහිත භද ෙයෞවනෙය්  තරුණ තරුණියන්  හැමතැනම 
ආදරෙයන්,  ෙසනහසින් ෙවෙළනවා කියායි. රුපියල් සියෙය් SIM 

card  එක ඊෙය් සිට රුපියල් 125යි.  රුපියල් විසිපහක් වැඩි 
ෙවනවා.  දුරකථන ගාස්තු මිනිත්තුවට රුපියල් 2.00යි කිව්වා, දැන් 
මිනිත්තුවට රුපියල් 3.00යි. දැන් කෑම පාර්සලය - 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
ඔබතුමා කිව්වා, කෑමට යන්ෙන් රුපියල් 2,500යි කියලා.     
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ විද ාපීඨවල. දැන් ඒක රුපියල් 3,500ට වැඩි කර තිෙබනවා. 

මම ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, ඒක රුපියල් 3,500ට වැඩි 
කර ගන්නට තමයි කිව්ෙව්. ළමයින්ට ජිවත් ෙවන්නට බැහැ, 
රුපියල් 2,500න්. ෙම්ක රුපියල් 3,500 කරන්නටය කියා මම 
කිව්වා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
රුපියල් 2,500කින් ජීවත් ෙවන්නට පුළුවන් කියලා කිව්වා. 
  
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ. නැහැ. මම කිව්ෙව්, විද ාපීඨවල දරුවන් ෙනොමැරී ජීවත් 

ෙවන්ෙන් මාසයකට ලැෙබන රුපියල් 2,500න්, ඒ මුදල රුපියල් 
3,500 කරන්න කියලායි. [බාධා කිරීම්] මම ෙම්කට පැටෙලන්ෙන් 
නැහැ. මම ෙම් කථා කරන්ෙන් වැදගත් කාරණයක්. ෙම් මහ  දවල්  
සිද්ධ ෙවන තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙකෝටි පෙකෝටි මං ෙකොල්ලයක් 
ගැන   මම   ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඒ, රෙට් සමස්ත මූල  කමය ගැන.  
එම නිසා අපි ඇත්ත තත්ත්වයට මුහුණ ෙදමු. ෙම් උත්තරීතර 
සභාව තුට්ටු ෙදකට ෙගනියන්ෙන් නැතිව, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 
148 ව වස්ථාවට අනුව අපි කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. සමස්ත  මුදල් 
කමය කඩා වැෙටනවා නම්,  රෙට් සංචිත කඩා  වැෙටනවා නම්, 
රුපියල මස්තබාල්දු ෙවනවා නම්, දරා ගන්නට බැරි 'වැට්' 
පනවනවා නම්, පනවන බද්ද නීත නුකූලව පනවන්ෙන් නැත්නම්, 
රෙට් මිනිසුන්ෙග් ජීවන වියදෙම් අර්බුදය වහන්න  පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ ලැහැස්ති කර ගත් කථා -ඉස්ෙසල්ලා දවෙසේ සිට ලැහැස්ති 
ෙවච්ච ඒවා- ෙගනැල්ලා ෙමතැන කථා කර අර්බුද ඇති කරනවා 
නම් ෙම්ෙකන් පැනලා දුවන්නට බැහැ.   

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් යථාර්ථයට අපි  මුහුණ ෙදන්නට ඕනෑ. එම නිසා අපි  

ඔබතුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ඔබතුමාටත් ෙමෙලොව 
වශෙයන් කිර්තියයි, පරෙලොව වශෙයන් පින්කමයි ලැෙබන්න,  
දවස්  ෙදකක විතර විවාදයක් පවත්වා  ෙම් මූල  කමය  පිළිබඳ 
ෙවනම සාකච්ඡාවක් සහ ෙත්රීම් කාරක සභාවක්  ලබා ෙදන්නටය 
කියායි. එෙසේ ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  The Hon. Navin Dissanayake, 

please. 
 

[අ.භා. 2.51] 
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries)  
ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන  මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව මට 

කථා  කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම  ගැන සතුටු ෙවනවා. නමුත් 
එතුමා ඉදිරිපත් කළ දත්ත ගැන මට විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා.  
ගරු මන්තීතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම  ඔබතුමා කිව්ව කරුණුවලින්  
සියයට 50ක්ම අසත යි. හරිද?   

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා-[බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න  මම කියන්නම්. මෙග් අවස්ථාව ෙන්.  

ෙම් රජයට, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන නවයක් ෙගවන්නට 
තිෙබනවා. ෙම් බිලියන නවෙයන්  බිලියන 6ක්  ෙගවන්නට 
තිෙබන්ෙන්  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගත්ත - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. මම ෙබොරු ඉලක්කම් කිව්වාය  

කියා එතුමාට කියන්නට බැහැ. එතුමා ඔප්පු කරන්නට  ඕනෑ, මම  
කිව්ව ඉලක්කම් ෙබොරු නම්.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  Hon. Minister, you may 

continue with your speech.  
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. මට ඔප්පු කරන්නට පුළුවන්. ඔබතුමා කිව්ෙව් 

අසත  කියලා මට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. එකින් එක මම ඔප්පු 
කරන්නම්. [බාධා කිරීමක්] මට කථා කරන්න ෙදන්න.  

එකක් තමයි, විෙශේෂෙයන්ම ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා කිව්වා අපි ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක ණයක් 
ෙගවනවා කියලා. ඒක ණයක් ෙනොෙවයි, ඒක currency swap 
එකක්. ඒෙක් පැහැදිලි ෙවනසක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද currency 
swap එකක් කියන්ෙන්? ලංකාෙව් රුපියල් ටික ඉන්දියාවට 
යවනවා, ඉන්දියාෙව් ෙඩොලර් ටික අපට එවනවා. එච්චරයි 
ෙවන්ෙන්. Currency swap එකක් කියන්ෙන් ඒකට. ඒක ණයක් 
ෙනොෙවයි. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙපොලිය ෙගවනවාද, නැද්ද ? 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
නැහැ. Currency swap එකක් කියන්ෙන් ණයක් ෙනොෙවයි 

ගරු මන්තීතුමා. අපත් ආර්ථිකය ගැන දන්නවා. ඔබතුමා විතරක් 
ෙනොෙවයි ආර්ථිකය ගැන දන්ෙන්. අපත් ආර්ථිකය ගැන දන්නවා, 
ෙපොඩ්ඩක්. [බාධා කිරීමක්]  

පැහැදිලිවම, ඔබතුමා ඔය වාෙග් කථා කෙළේ නැහැ, කබ්රාල් 
ඉන්න කාලෙය්. කබ්රාල් ඉන්න විට කථා කෙළේ නැහැ. අපි 
දන්නවා, කබ්රාල් කළ වැඩ ටික. බැසිල්ලත් එක්ක  කබ්රාල් 
එකතු ෙවලා කළ ගැහිල්ල අපි දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ඇයි 
කබ්රාල් ඉන්න විට ඔය වාෙග් කථා කෙළේ නැත්ෙත්?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙමොකද, කථා කෙළේ නැත්ෙත්? 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
කථා කෙළේ නැහැ ඔබතුමා. ඒ දවස්වල හරි ෙහොඳයි, මහ 

බැංකුව. ඒ දවස්වල මහ බැංකුව හරි ෙහොඳයි.  

අෙනක් කාරණය පැහැදිලිවම අර්ජුන මෙහේන්දන් කියන්ෙන් 
ජාත න්තර බැංකුවක, -HSBC බැංකුෙව්- පධානිෙයක්. කබ්රාල්ට 
තිෙබන සුදුසුකම්වලට වඩා දස ගුණයක් සුදුසුකම් අර්ජුන 
මෙහේන්දන්ට තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් - [බාධා කිරීමක්] අපත් හිටියා, ඒ ආණ්ඩුෙව්. අපත් ඒක 
ෙපන්වූවා, ෙමච්චර ණය ගන්න එපා කියලා. ණය අරෙගන 
අරෙගන, දැන් අපට තමයි ඒවා ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එෙහම ෙවලා නැහැ. 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
කරුණාකරලා  චිත මවන්නට එන්න එපා. අපි ෙම්කට මුහුණ 

ෙදන්නම්, භය නැතිව. අපට ඒ ශක්තිය තිෙබනවා. රජයක් 
වශෙයන් මුහුණ ෙදන්නට ශක්තිය අපට තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. අපට අවුරුද්දක් කල් ෙදන්න. 
අපි ෙම්ක ෙකොෙහොම හරි අදින්නම්. භය ෙවන්න එපා. [බාධා 
කිරීමක්] එම නිසා ෙලොකු චිත මවන්නට එපා. මහ බැංකුෙව් 
නිලධාරින් ෙමම අවස්ථාෙව්දීත් රාජ  නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් 
ඉන්නවා. ඔවුන් වැදගත් මිනිස්සු. ඒෙගොල්ලන්ට ඒ ෙද් කරන්න 
පුළුවන්. ඒෙගොල්ලන්ට ඒ ස්වාධීනත්වය ෙදන්න.  ඒ ස්වාධීනත්වය 
අපි ඒෙගොල්ලන්ට දීලායි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා භය ෙවන්න එපා. 
අපි ෙම්ක අදින්නම්.  

අෙනක් කාරණය,  IMF එෙකන් loan එකක් ගත්තා කියලා 
ෙමොකද? 2009 මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාත් loan එකක් 
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ගත්ෙත්. 2009දී රාජපක්ෂ මහත්මයාත් ඔය loan එක ගත්තා. 
අපටත් පුළුවන්. අපටත් ඒ සම්බන්ධකම් තිෙබනවා. අපටත් ඒ 
ශක්තිය තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] We will do it. ඒක ගැන භය 
ෙවන්න එපා. කබ්රාලුත් ඕකම කළා ෙන්. කබ්රාලුත් ඕකම කළා. 
 ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4ක් වියදම් කළා, ඒ කාලෙය් රුපියල 
ශක්තිමත් කරන්නට. ඒකම කළා. මම හිටියා, ඒ ආණ්ඩුෙව්ත්. 
[බාධා කිරීමක්] මම දන්නවා, ඒවා. [බාධා කිරීමක්] මම දන්නවා 
ඒවා. ඔබතුමා විතරක් ෙනොෙවයි දන්ෙන් ආර්ථිකය ගැන, අපිත් 
දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ෙමොනවාද ඔබතුමා කියන්ෙන්? 
ෙමොනවාද ඔබතුමා කියන්ෙන්? 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ෙමතැන පශ්නය තිෙබන්ෙන් -  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Hon. Keheliya Rambukwella, the Sri Lankan Rupee 

was at 91 against the US Dollar in 2002. Now, it has gone 
up to about Rs. 140. So, it is a historical deterioration. It 
does not happen because your Government or my 
Government came in. - [Interruption.] When my father 
started the Accelerated Mahaweli Development 
Programme, the Rupee was at 35 against the US Dollar. 
Please remember that. But now where is it? - 
[Interruption.] So, just do not talk nonsense here. We also 
know the economics. We are just paying back the loans 
that the Mahinda Rajapaksa Government took; that is all 
we are doing. So, just do not talk nonsense here. - 
[Interruption.] 

ගරු නිෙයෝජ  කරක සභාපතිතුමනි, ක්ෂුදමූල  පනත් 
ෙකටුම්පත ඉතාමත් කාෙලෝචිත පනත් ෙකටුම්පතක්; අවශ   
පනත් ෙකටුම්පතක්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් අපි ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන්ම සතුටු ෙවනවා.  

අපි දන්නවා, microfinance කියන subject එක. ඒ සංෙක්තය 
ඉතාමත් වැදගත් සංෙක්තයක්. විෙශේෂෙයන්ම බංග්ලාෙද්ශ ජාතික 
Dr. Muhammad Yunus කියන පුද්ගලයා ෙම් සංෙක්තය 
ඉතාමත්ම ශක්තිමත්ව බංග්ලාෙද්ශය තුළ දියුණු කළා. 
Microfinance කියන සංෙක්තය ඒ රෙට් ඉතාමත් ශක්තිමත් ෙලස 
ඉදිරියට ෙගනයාම ෙවනුෙවන් එතුමාට ෙනොෙබල් ත ාගයත් හිමි 
වුණා. කනගාටුෙවන් වුවත් අපට පිළිගන්න ෙවනවා, ෙමම 
microfinance කියන සංෙක්තය නිසා විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් 
ෙනොෙයකුත් වංචා, දූෂණ සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව. එයට පධාන 
ෙහේතුව තමයි ඒක හරියට නීතිගත ෙනොවීම. 

විෙශේෂෙයන්ම ගම්වල කාන්තාවන්ට කුඩා ණය කියලා 
රුපියල් 5,000, 10,000 ලබා දීලා ඔවුන්ෙග් ජීවිත දියුණු කරන්න 
microfinance සංෙක්තය විශාල ශක්තියක් ෙවලා තිෙබනවා 
කියන එක අපි දන්නවා. එම නිසා ෙම්ක හරියට කෙළොත්, ෙම්ක 
regularize කෙළොත්, නීතිය අනුව ඒ කටයුතු කෙළොත් 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් දුගී දුප්පත් ජනතාවෙග් දරිදතාව, 
මන්දෙපෝෂණය අඩු කරන්න විශාල ශක්තියක් ෙවන්න පුළුවන්. 
නමුත් දැනට තිෙබන තත්ත්වය වැඩිය සුබදායී නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම microfinance කියන සංෙක්තය නිසා ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවල සමහර අය ජනතාව සූරාකන්න ෙපළෙඹනවා. 

අගමැතිතුමාෙග් දර්ශනය අනුව ෙම් සංෙක්තය ශක්තිමත් කරන්න; 
මීට වඩා පරිපාලනයක් ඇති කරන්න; මහ බැංකුව යටෙත් 
නිවැරදිව පාලනය කරන්න අපට පුළුවන් නම්, එතෙකොට finance 
companies වාෙග්, leasing companies වාෙග් ෙම් සංෙක්තයත් 
අපට ඉදිරියට ෙගනයන්න පුළුවන්. හැම දිස්තික්කයකම වාෙග් 
microfinance companies තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා, 
හම්බන්ෙතොට තමයි වැඩිෙයන්ම තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ පැත්ෙත් 
ෙගොඩක් මුදල් තිෙබන නිසා ෙවන්න ඇති. නමුත් අපි පාලකයන් 
වශෙයන් ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් පතිපත්ති හදන නායකයන් 
වශෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවක් වශෙයන් ෙම්ක ඉදිරියට ෙගනයන්න 
අපි දැනගන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රට ඉදිරියට ෙගනයාම 
සඳහා 21වැනි ශතවර්ෂය තුළ අපි ෙහොඳ ස්ථානයක ඉන්නවා. 

මීට අවුරුදු 4කට පමණ ෙපර මමත් බංග්ලාෙද්ශයට ගියා. Dr. 
Yunus මැතිතුමාත් මම හමුවුණා. බංග්ලාෙද්ශය තුළ ෙම්ක 
ඉතාමත් සාර්ථකව කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ model එක ෙමෙහේ 
කරන්න අපට බැරිෙවලා තිෙබනවා. යූනුස් මැතිතුමාෙග් දැන් 
තිෙබන නම තමයි ෙමො ෙහොමඩ් යූනුස්. එතුමාට ෙනොෙබල් 
ත ාගයත් හිමි වුණා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, your time is over. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
What is the reason for the failure? 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
What failure? 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Now, you said that we have failed. 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
We have failed because we are not regularizing it 

properly. - [Interruption.] No, we are not regularizing it 
properly; it is not structured properly. අෙප් පුංචි බැංකු ටික 
එකතු කරලා ගාමීන් බැංකුව වාෙග් විශාල බැංකුවක් හදලා ඒ 
වාෙග් ණය ෙදන්න පුළුවන් නම් අපට මීට වඩා ඒ සංෙක්තය 
ඉදිරියට ෙගනයන්න පුළුවන් ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. Next, the Hon. Gamini 

Jayawickrama Perera, please. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් මෙග් අවස්ථාව. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
මූලාසනෙයන් මෙග් නම කිව්වා ෙන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. 

 
[අ.භා. 2.59] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, අවස්ථාව ලබා දීම ගැන.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් සෙහෝදර 
මන්තීතුමාට මම ෙපොඩි note එකක් යැව්වා. Microfinance ගැන 
කථා කරද්දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් එක අඩුවක් තිෙබන බව මට 
ෙපෙනනවා. සමුපකාර කියන ක්ෙෂේතය තුළ "සණස" කියන 
ආයතනය ෙම්කට ඇතුළු කරලා නැහැ. 

මම දිසා ඇමති වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය් ආචාර්ය 
කිරිවන්ෙදණිය මැතිතුමා මා සමඟ කුරුණෑගල වැඩ කළා. 
සර්ෙවෝදය ආරම්භ කළ අවස්ථාෙව් අපි එකට කටයුතු කළ 
සගයන්. එතුමා මා එක්ක කුරුණෑගල වැඩ කරන අවස්ථාෙව් 
එතුමා "සණස" කියා බැංකුවක් ඇති කරෙගන එය ලියා පදිංචි කර 
ගන්න බැරුව සිටියා. ඒ ෙව්ලාෙව් මහ බැංකු අධිපතිවරයා 
වශෙයන් සිටිෙය්    වර්ණෙසේන රාසපුත මැතිතුමායි. මම එතුමාට 
telephone කරලා ෙව්ලාවක් ෙවන් කර ෙගන මහ බැංකුවට ගියා. 
එතුමා මෙග් මිතෙයක්; මම ෙබොෙහොම ගරු කළ ෙබොෙහොම 
ෙශේෂ්ඨ, උත්තමෙයක්. මම රාසපුත මැතිතුමාට කිරිවන්ෙදණිය 
මැතිතුමා හඳුන්වා දුන්නා.  

ඊට පසුව මම කිව්වා, "ෙමතුමා සිටිෙය් සර්ෙවෝදෙය්. ෙමතුමා 
ගාමීය ආර්ථිකය දියුණු කරන්න 'සණස' කියා ෙහොඳ බැංකුවක් 
ආරම්භ කර තිෙබනවා" කියා. එතෙකොට එතුමා ඇසුවා, "සණස 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද" කියා. මම කිව්වා, "ගෙම් ආර්ථිකය දියුණු 
කරන්න මහා බැංකුවලට, ෙලොකු බැංකුවලට විතරක් බැහැ; ඒ 
සඳහා අෙප් ගෙම් බැංකු ඇති ෙවන්න ඕනෑ" කියා. එෙසේ ෙත්රුම් 
කළාම තමයි, Board of Governance එෙවෙල් අනුමත කරලා 
ඒක ආරම්භ කෙළේ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම ආහාර සුරක්ෂිතතාව 
පිළිබඳව හිටපු ඇමතිවරයා විධියටයි අද ෙම් කථා කරන්ෙන්. 
වර්තමාන මහ බැංකු අධිපතිතුමාටත් මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ආරාධනා කළා. සමුපකාර ක්ෙෂේතය තුළට තමයි, ෙම් ඔක්ෙකෝම 
බැංකු එන්ෙන්. සණස එන්ෙන්ත්, සමුපකාර ක්ෙෂේතයට. ලංකාෙව් 
ගුරු සංගමය මාසික වැටුප්වලින් රුපියල් මිලියන 500ක් තැන්පත් 
කරනවා. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. 
සමාගම් -සමුපකාර බැංකු- 52ක් තිෙබනවා. ෙම් සමාගම් 52න් 
මහා භාණ්ඩාගාරයට සල්ලි එනවා. මම විශාල විනාශයක් දැකලා 
මහ බැංකු අධිපති, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙජ ෂ්ඨයන් සියලු 
ෙදනා ෙගන්වා ඒ බව ෙපන්වා දුන්නා. ෙම් වාෙග් මුදලක් ෙම් 
ආයතනෙය් තිෙබන බව දුටුවාම ඒ අය පුදුම වුණා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් මම ෙයෝජනාවක් ෙම් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. සමුපකාර ක්ෙෂේතෙය් ඔක්ෙකෝම අද එන්ෙන් 
පළාත් සභාවටයි. මමත් එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අස් ෙවලා පළාත් 
සභා පාලනය තුළ පධාන ඇමතිවරෙයකු විධියට කටයුතු කළා. 
මම තමයි එදා වැඩිම පනත් සංඛ ාවක් ෙගනාෙව්. ඒ තුළින් වයඹ 
පළාෙත් හැම ෙදයක්ම දියුණු කිරීමට කටයුතු කළ, පඥප්ති ෙගනා 
ෙකෙනක් මම. ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් ෙකොමිෂන් පත් කර, 
සම්පූර්ණ පරීක්ෂණ පවත්වා  කටයුතු කළ ෙකෙනක් විධියට මට 
කනගාටුයි, අන්තිමට ෙමය කඩා වැෙටන ආකාරය දැක්කාම. අද 
උෙද් මාකඳුෙර් සණස බැංකුවට CID එකත් ගිහිල්ලා ඔක්ෙකෝම 
පරීක්ෂණ කළා. ඒ බැංකුෙවන්  ෙකෝටි ගණන් ගහලා. ගිය සතිෙය් 
ෙකොළඹ තිෙබන මෙග් අමාත ාංශයට අහිංසක ෙකෙනක් 
පැමිණියා. ඒත් ඔය කියන බැංකුෙව් ලක්ෂ විස්සක් තැන්පත් 
කරලා. ඒ නිසා මම ෙමතැනදී කියන්ෙන්, ෙම් ෙදක සමුපකාරය 
කියන ක්ෙෂේතය තුළට ඇතුළත් විය යුතුයි කියායි. ෙමොකද, 
සමුපකාරය කියන ලියා පදිංචිය තුළ තමයි, microfinance ඇතුළු 
ගෙම් අහිංසක රජෙය් ෙසේවකයා, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයා, 
ඒ වාෙග්ම කටුගම්ෙපොළ, මාකඳුර වාෙග් පළාත්වල ෙගොවි 
මහත්වරුන්, කම්කරු මහත්වරුන් විශ්වාසයක් ඇති  කරෙගන 
මුදල් තැන්පත් කරන්ෙන්. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම කඩා වැටී ෙගන 
එනවා.  

මම පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවාලීමට දවස් තුනකට ඉස්ෙසල්ලා 
අවසන් රැස්වීම කැ ෙඳව්වා. මම පළාත් එක්ක ෙබොෙහොම ෙහොඳ 
සම්බන්ධයක් ඇති කර ෙගන කටයුතු කළා. එයට ලංකාෙව්ම 
පළාත් ෙල්කම්වරුන් පැමිණියා; පධාන ඇමතිවරුත් පැමිණියා.  
මම ලජ්ජා නැහැ. මම ආඩම්බරෙයන් කියනවා. ෙගෞරවය දිය යුතු 
තැනට අපි ෙගෞරවය දිය යුතුයි. බස්නාහිර ෙකො මසාරිස්වරයා 
විධියට ෙහොඳ ෙකෙනක් සිටිෙය්. ඒ සාකච්ඡාෙව්දී එතුමාත්, 
දකුෙණ් සමුපකාරවල අයත් අතර මහා ඝට්ටනයක් ඇති වුණා. ඒ 
ඝට්ටනය අවසානෙය් කළුතර එක්තරා විශාමික civil servant 
ෙකෙනක් කිව්වා, "නැහැ. මෙග් සමිතිය ෙහොඳට කරනවා" කියා. 
උඩුගම්ෙපොළ මහත්මිය තමයි ෙකොමසාරිස් විධියට සිටිෙය්. එතුමිය 
මට වාර්තා ලබා දුන්නා. අවුරුදු අටකින් audit කරලා නැහැ. මම 
ඇසුවා, "සභාපතිතුමා, ඔබතුමා දැන් ඔෙහොම කථා කළාට, අවුරුදු 
අටකින් audit කරලා නැහැ ෙන්ද?" කියා. එතෙකොට නිශ්ශබ්ද 
වුණා. උතුරු පළාෙතනුත් පධාන ඇමතිවරුන්, ෙල්කම්ලා සහ ඒ 
නිලධාරින් පැමිණ සිටියා. උතුෙරන් පැමිණි අය මට කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? ඒ අය ගැන මම ආඩම්බර ෙවනවා. ඒ අයට මම ගරු 
කරනවා.  

ඒ අය කිව්වා, "We have no problem; we have no 
corruption" කියා. ඒ කියපු වචනෙයන්මයි  මම ෙම් කියන්ෙන්. 
ෙම් සමුපකාරය හා microfinance කියන ආයතන ගාමීය 
ආර්ථිකය තුළ පසු ගිය කාලෙය් රුපියල් බිලියන ගණන් ගහලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා අහිංසක මිනිසුන්ෙග් සල්ලි. ෙම්වා නවත්වන්න 
ඕනෑ. ගෙම් ආර්ථිකයක් දියුණු කරන්න බැහැ, ෙම් අහකින් එන 
කාඩ්ෙබෝඩ් සමාගම් ඇති ෙවලා. අපට ආපදාවක් පැමිණියාම 
හදවතක් වශෙයන් තිෙබන්ෙන්, සමුපකාරයයි. ගං වතුරක් ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙවනත් ඕනෑම ආපදාවක් ෙවන්න පුළුවන්. වයඹ පළාත් 
සභාෙව් උඩුබද්දාෙව් සමුපකාරෙය් වංචාවල් ඔක්ෙකෝම සිදු ෙවලා, 
විසුරුවන්න සූදානම් ෙවලා තිබියදී ඡන්දෙයනුත් දිනුවා. මම ඒ 
ගැන දන්නවා. අර ෙකොමසාරිස්වරයා පළාත් සභාෙව් ෙද්ශපාලන 
අතෙකොළුවක් ෙවලා. ඔහු පඥප්තිෙය් ෙද්වල් ෙවනස් කර කර 
කටයුතු කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සංෙශෝධනය ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් විය යුතුයි කියලා මා හිතනවා. 
සමුපකාර බැංකු 52ක් තිෙබනවා. ඒවාෙය් තිෙබන රුපියල් 
බිලියන ගණනක මුදල් ආරක්ෂා කෙළේ නැත්නම් ෙම් රෙට් 
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ආර්ථිකය දියුණු කරන්න බැහැ. ග ෙම් මිනිහාෙග් සල්ලි තැන්පත් 
කරලා තිෙබන ඒ ආයතනවලට  හරි පාලනයක් ඕනෑ. ගරු 
අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතාම වැදගත් 
එකක්. ඒක ෙහොඳ වැඩක්. ෙම් සංෙශෝධන  එම පනත් ෙකටුම්පතට 
ඇතුළත් කළ යුතුයි කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මාෙග් යුතුකම වන්ෙන් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමයි. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 3.05] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ක්ෂුදමූල  සමාගම් හා 

ව ාපාර නියාමනය කිරීමටත්, අධීක්ෂණය කිරීමටත්, ක්ෂුදමූල  
රාජ  ෙනොවන සංවිධාන පිළිබඳව යම් කිසි නියාමනයක් සිදු 
කිරීමටත් අද ඉදිරිපත් කළ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඇත්තටම 
වැදගත් වන්ෙන්, පධාන වශෙයන්ම මූල මය වශෙයන් අසරණ 
ෙවලා ඉන්න, මූල මය වශෙයන් ශක්තියක් නැති අහිංසක 
ජනතාව ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය 
පැත්ෙතන්. විවිධ මූල  සමාගම්, මූල  ආයතන මඟින් ෙනොමඟ 
ගිය ජනතාව පසු ගිය කාලය පුරාම විශාල වශෙයන් උපවාස, 
උද්ෙඝෝෂණ කරපු අවස්ථා අපි දැක්කා. ඒ අතර සිටි බහුතරයක් 
වුෙණ් ෙසේවෙයන් විශාම යන විට තමන්ෙග් විශාම වැටුප, 
පාරිෙතෝෂිකය, අර්ථ සාධක අරමුදෙලන් ලැබුණු මුදල් ටික 
බැංකුවල ෙපොලී අනුපාතය අඩු නිසා එවැනි ආයතනවල තැන්පත් 
කළ අය. තවත් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් සිටියා -අදටත් ඒ අය ඉන්නවා- 
මැද ෙපරදිග රටවල රැකියාවලට ගිහිල්ලා අවුරුදු 10ක්, 15ක් 
තිස්ෙසේ අමාරුෙවන් එකතු කර ෙගන ආපු සල්ලි ටික ඒ 
ආයතනවල තැන්පත් කරපු. අවුරුදු 10ක්, 15ක් රටින් පිට සිටියාම 
ඒ අයට ෙම් රට ඇතුෙළේ ආර්ථිකයක් හදා ගන්න කමෙව්දයක් 
නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ට තිෙබන පහසුම කමය තමයි වැඩි ෙපොලියක් 
ලබා ෙදනවාය කියලා ෙපොෙරොන්දු ෙදන ෙමවැනි ක්ෂුදමූල  
ආයතනවල මුදල් තැන්පත් කරන එක.   

විෙද්ශගත ෙවලා, ජීවිෙත් තිෙබන ඔක්ෙකෝම බර, කරදර 
දරාෙගන ෙවෙහස මහන්සි ෙවලා අවුරුදු 10ක්, 15ක් එක දිගට 
වැඩ කරලා ෙම් රටට ආවාට පසේසේ, ෙම් තිෙබන ජීවන වියදමට 
ගැළෙපන ආකාරයට සාධාරණ ජීවිතයක් හදාෙගන නිදහෙසේ ජීවත් 
ෙවන්න පුළුවන් කමය ඒකයි කියලා ඔවුන් කල්පනා කරනවා. ඒක 
තමයි ඔවුන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව. ඉතින් එවැනි බලාෙපොෙරොත්තු 
ඇති කරන ආකාරෙය් විවිධ පචාරණ යාන්තණ ෙම් ක්ෂුද මූල  
ආයතන - microfinance companies - හරහා කර ෙගන යනවා. 
එවැනි සමහර මූල  සමාගම්වල ඒ පචාරණ කටයුතුවලට මැදිහත් 
වුෙණ් ලංකාෙව් සුපකට අය. සමහරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් 
නිෙයෝජනය කළා. ඒ උද්ෙඝෝෂණ කරපු තැන්වලට ගියාම විෙද්ශ 
රැකියාවල නියුක්තව හිටපු මධ ම පාන්තිකෙයෝ අපට කිව්ෙව්, 
''අපි ෙම් ආයතනය විශ්වාස කෙළේ අහවල් කීඩකයා හිටපු නිසායි, 
ඒ දැන්වීෙම් අහවල් නිෙව්දකයා හිටපු නිසායි'' කියලා. ශී ලංකා 
ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් නිෙව්දන කටයුතු කළ පධානීන් ඒ 
දැන්වීම්වල  පචාරණ කටයුතුවල  හිටියා. ඒ අය හිටපු නිසා අපි 
ෙම්ක විශ්වාස කළා කියලා තමයි ඒ අය කිව්ෙව්. ඒ මඟින් බරපතළ 
තත්ත්වයක් ඇති වුණා. භාණ්ඩ විකුණනවා වාෙග්ම තමයි ෙම් 
මූල  ජාවාරමත් අෙළවි කෙළේ. ඒවා අදත් සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් වන 
විට පිරමිඩ් කමයට භාණ්ඩ අෙළවි කිරීම හරහා මූල  ජාවාරමක් 
සිදු කරමින් යනවා. ගරු අගමැතිතුමාෙග් කථාෙව්දීත් ඒ ගැන 
සඳහන් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමහිදී solar power 
එකක් ෙදනවා කියනවා. ෙකෙනකුට මුලින්ම ඒ solar power එක 

මිලදී ගන්න ෙවනවා. රුපියල් 65,000ක් විතර දීලා ඒක මිලදී 
ගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ පුද්ගලයා තව පස් ෙදෙනක් ඒ දාමයට 
එකතු කර ගන්න ඕනෑ. එතෙකොට ඒ පස් ෙදනාෙගන් අර 
පුද්ගලයාට ගණනක් හම්බ ෙවනවා. ඒක හැම දාම ඔහුට හම්බ 
ෙවනවා කියලා ෙපන්වනවා. ෙවෙළඳ පචාරණ උපකම අනුව ඒ 
ලැෙබන ගණන හදලා ෙපන්වනවා. ලක්ෂ ගණනක් මුදල් ලැෙබන 
බව ෙපන්වනවා. හැබැයි, පළමුවන රුපියල් 65,000 ඔහු ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒ පළමුවන රුපියල් 65,000න් ඒ ආයතන  network එකක් 
හදනවා. එෙහම ෙලොකු network එකක් හදා ෙගන හදා ෙගන 
යනවා. "Global Financial Network", "Bestlife" වාෙග් විවිධ 
නම්වලින් ඒවා පවත්වා ෙගන යනවා. ෙම් ජාවාරමට හසු වන 
මිනිස්සු හැම දාම ගම්වල ඉන්නවා. සාමාන ෙයන් ගම්වල හුඟක් 
මිනිස්සු ෙම් network එකට හසු ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් පිරමිඩ් 
කමයට හසු වුණු මිනිස්සු ඉන්නවා. නමුත් ඒවා නියාමනය 
කරන්න, ඒවා සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි කරන්න, ඒවා ගැන 
ෙහොයලා බලන්න යාන්තණයක් ෙමෙතක් ඇති ෙවලා නැහැ; 
ෙමෙතක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒක නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
අවශ තාවක් හැටියට තිබුණු ෙදයක්. පසු ගිය දවස්වල ''දඬුවම්'', 
''දැඩි දඬුවම්'', ''සක්විති'' වාෙග් විවිධ නම් බිහි වුෙණ් ෙම් කියාවලිය 
නියාමනය ෙනොවුණු නිසායි. ෙම් කියාවලිය නියාමනය ෙනොවුණු 
නිසා එහි පතිඵලයක් හැටියට තමයි ඒ ෙද්වල් සිද්ධ වුෙණ්. ඒ නිසා 
අද ෙම් සම්මත කරන ෙද් පනතකට විතරක් සීමා ෙනොකර, ගම් 
මට්ටමට  ෙගන යා හැකි යාන්තණයක් හැදීම අවශ  ෙවනවා. 

ඇත්තටම ඒ කියාවලියට හසුෙවන මිනිස්සු ඉතාම අහිංසක, 
අසරණ මිනිස්සු. ඒ අය මැද ෙපරදිග රැකියාවලට ගිහිල්ලා එන 
මිනිස්සු ෙවන්න පුළුවන්. ඒ මිනිස්සු ඉතාම සූක්ෂ්ම විධියට ෙම් 
ජාවාරමට එකතු කර ගන්න පුහුණු කරපු කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ඒ 
ජාවාරමට හසුවන ජනතාව ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනත් 
ෙකටුම්පතක් සම්මත වුණාට විතරක් මදි, ඒක යාන්තණයක් 
විධියට කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. ඒ යාන්තණය ගමට යන්න 
ඕනෑ. ඒ යාන්තණය පිළිබඳව දැනුවත්භාවය ගමට යන්න ඕනෑ 
කියන  ෙද් තමයි අපට ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියන්න තිෙබන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙමහිදී රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව සාකච්ඡා 
ෙකෙරන නිසා වැදගත් කාරණා කිහිපයක් කියන්න තිෙබනවා. 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දවෙසේ ආණ්ඩුව වැට් 
බදු වැඩි කිරීම කළා. ෙම් වැට් බදු වැඩි කෙළේ ෙකොෙහොමද? ෙතොග, 
සිල්ලර ෙවෙළඳාමට අදාළව ආණ්ඩුව සියයට 15 දක්වා වැට් බද්ද 
වැඩි කළාය කියලා සාමාන  ජනතාව ෙකොෙහන්ද දැන ගත්ෙත්? 
මම ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් ඇහුෙවොත්, ෙමොන 
ෙමොන භාණ්ඩවලටද ෙම් වැට් බද්ද අයිති ෙවන්ෙන් කියලා 
ඔබතුමන්ලා ෙපෞද්ගලිකව දන්නවාද? Scan එකක් කර ගන්න 
ෙකනා ඊෙය් scan එක කර ගත්තාම ෙගවන්ෙන් එක ගණනක්. අද 
scan එක කර ගන්න ෙකොට තව ගණනක්. ඊෙය් X-ray එක කර 
ගන්න ෙකොට එක ගණනක්. ඊෙය් කර ගත්තු එක නැවත   අද කර 
ගත්ෙතොත් තව ගණනක්. ෛවද  ගාස්තුවලට ෙම් බද්ද අදාළ 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක කවුරුවත් දන්ෙන් නැහැ.  
ෛවද වරු, channeling centresවලට ඇවිල්ලා කියනවා, 
"ෙම්කට දැන් වැට් බදු අය කරනවා" කියලා. තවත් ඒවා  කියනවා, 
"අය කරන්ෙන් නැහැ" කි 

අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පුරාම මම ෙහව්වා ෙම් වැට් බද්දට 
අදාළව තිෙබන නීතිය ෙමොකක්ද කියලා. ෙම් බද්ද වැඩි කිරීමට 
අදාළ ෙතොරතුරු ෙකොෙහන්ද මට දැන ගන්න තිෙබන්ෙන් කියලා 
ෙහව්වා. ෙම් මෙග් ෙම්සය උඩත් ඒ විස්තර නැහැ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පුස්තකාලෙය්ත් ඒ විස්තර නැහැ. Website එකට 
ගියාම වැට් බදු වැඩි කළාය කියන භාණ්ඩ හා ෙසේවා ලැයිස්තුව 
තිෙබනවා. ඒෙක් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? "Supply of 
healthcare services." ඒ අනුව බද්ද ඉවත් කරලා තිෙබන්ෙන් 
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"supply of healthcare services". වලට. "Healthcare services" 
කියන්ෙන් ෙමොනවාද? කාට හරි කියන්න පුළුවන්, "ෙම්කට නැහැ, 
ෙම්කට තිෙයනවා" කියලා.  

SMSවලින් වැට් බදු වැඩි කරන කමය තමයි දැන් ආණ්ඩුෙව් 
බදු වැඩි කරන කමය. ෙම් වැට් බද්ද මැයි 2වැනි දා ඉඳලා 
බලාත්මක ෙවනවා. මැයි 2වැනි දා ඉඳලා බලාත්මක ෙවනවා නම් 
ෙම් රෙට් ජනතාවට අයිතියක් තිෙබනවා දැන ගන්න, තමන්ට 
අයිති ෙමොකක්ද, නැත්ෙත් ෙමොකක්ද කියලා. වැට් බදු වැඩි කරන 
එක ෙහොඳ නැහැ.  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් ජනතාව ෙකොෙහොම 
මස් කරනවාද කිව්ෙවොත්, ෙම් රෙට් ජනතාව දන්ෙන් නැහැ, 
තමන්ට අයිති බද්ද ෙමොකක්ද, නැති බද්ද ෙමොකක්ද කියලා.  

ආණ්ඩුව කියනවා, සිල්ලර ෙවෙළඳාමට, ෙතොග ෙවෙළඳාමට 
අයිතියි, ෙබෙහත්, ෛවද  ෙසේවා නිදහස් කියලා. එවනවා ඒ 
විධිෙය් SMS එකක්. ඒෙකන් තමයි රෙට් ජනතාව වැට් බද්ද ගැන 
දන්ෙන්.  ඒ බදු ගැන ගැසට් නිෙව්දනයකින් දන්වලා නැහැ. ෙම් 
බද්ෙදන් නිදහස් කෙළේ ෙමොනවාද, ෙමොන ෙමොන ක්ෙෂේතද කියලා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දන්ෙන් නැහැ; ජනතාව දන්ෙන්ත් නැහැ. 
ඉතින් ඒක නිසා අද ෛවද  ආයතනවල ෙම් බද්ද පැනවීම ෙලොකු 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙරෝහල්වලට ෙම්ක ෙලොකු පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. හැම ක්ෙෂේතයකම එෙහම තමයි තිෙබන්ෙන්. 
"Supply of goods or services to any specified projects other 
than housing projects."  නිවාස ව ාපෘතිවලට අමතරව තිෙබන 
අෙනක් ඒවා නිදහස් කරනවා. ඒ විධියට තනි වාක ෙයන් 
කියන්ෙන්. "Supply of Telecommunication Services" 
කියනවා. ඒක ෙටලිෙෆෝන් බිලට ෙකොෙහොමද අදාළ ෙවන්ෙන්? 
ඒක Wi-Fiවලට අදාළ ෙවනවාද? ඒක Internetවලට අදාළ 
ෙවනවාද? "Telecommunication services" කියන එෙකන් 
ෙකොයි ෙකොටසටද අදාළ නැත්ෙත්? අදාළ ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ලයිට් බිලට බද්ද එනවාද, ෙටලිෙෆෝන් බිලට බද්ද එනවාද? ෙමොන 
භාණ්ඩවලට එන්ෙන්? ෙමොන භාණ්ඩවලටද නැත්ෙත්? ෙම් කරුණු  
රෙට් ජනතාව දැන ගන්න ඕනෑද, නැද්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා 
හිතනවා, "නැහැ,  ශී මුඛෙයන් පිට ෙවච්ච ගමන්, SMS එෙකන් 
කියපු ගමන් රෙට් ජනතාව ෙම් බද්ද ෙගවන්න ඕනෑ" කියලා. අද 
ෙලොකු පශ්නයක් ෙම්ක. ෙරෝහලකට ෙරෝගියා  ඇතුළු ෙවනෙකොට 
තිෙබන ගණන ෙනොෙවයි එළියට යන ෙකොට තිෙබන්ෙන්. ෙලඩා 
ඉස්පිරිතාෙලට යනෙකොට යන්ෙන් අෙත් එක මුදලක් තියාෙගන. 
හැබැයි, වැට් එක ගැහුවාට පස්ෙසේ තව මුදලක් ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත. ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්.  

එක මන්තීතුෙමක් කිව්වා, රුපියල් 100ට තිෙබන ෙටලිෙෆෝන් 
බිල රුපියල් 125ක් ෙවනවා කියලා.  තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ රුපියල් 
100කින් රුපියල් 44ක් ගන්නවා බදු හැටියට.  

ෙමොකද ෙම් සියයට 15ට අමතරව තවත් ඒවා තිෙබනවා. 
ඒවාත් අදාළ කරනවා. NBT එෙක් පරාසය වැඩි කරනවා.  
එතෙකොට අද ආණ්ඩුවට ජීවත් ෙවන්න තිෙබන එකම කමය 
ජනතාවෙග් ෙබල්ල මිරිකලා හම්බ කර ගන්න එකයි. ආණ්ඩුවක් 
නැත්නම් අපි හම්බ කර ගන්න ෙද් කාලා අපි ජීවත් ෙවනවා කියලා 
ඇත්තටම රෙට් ජනතාව හිතන එක සාධාරණයි. ෙමොකද, 
ආණ්ඩුවක් තිෙබන එෙකන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්,  ආණ්ඩුවට හම්බ 
කර ගන්න  ෙසොයා ෙදන්න  සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙනත් ජනතාවටයි.  
ඒ නිසා ආණ්ඩුවට හම්බ කර ෙදන්නයි, තමන්ෙග් දරු පවුලට 
කන්න ෙදන්නයි, තමන්ට ජීවත් ෙවන්නයි ෙම් තුනම  රෙට් 
ජනතාවට කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.   

ෙමෙහම ගිෙයොත් ෙවන්ෙන් තමන්ෙග් දරු පවුලට කන්න 
ෙදන එක පැත්තකින් තියලා ආණ්ඩුවට කන්න ෙදන්න ෙසොයන්න 

ෙවන එකයි. මිනිස්සු වැඩ කරන්න ඕනෑ. ෙගොවියා ෙගොවිතැන් 
කරන්න ඕනෑ; කම්කරුවා කම්කරු වැෙඩ් කරන්න ඕනෑ; රජෙය් 
ෙසේවකයා රාජ  ෙසේවෙය් වැඩ කරන්න ඕනෑ. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
අයට වැඩ කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් තමන්ට ජීවත් ෙවන්න 
ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුවට ජීවත් ෙවන්නයි. ඇයි, තමන් රුපියල් 100ක් 
හම්බ කෙළොත් රුපියල් 50ක් විතර ආණ්ඩුවට ෙදන්න ෙවනවා. 
තමන්ට ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 50ක්වත් නැහැ. ෙම් බදු ගැහිල්ල 
නිසා අද ඒ තත්ත්වයට තමයි පත් කර තිෙබන්ෙන්. ෙවනත් එකක් 
තබා, අඩු තරමින් ෙම්ක අදාළ වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා  
මිනිස්සු දන්ෙන් නැහැ,  දැන ගන්න කමයක් තමුන්නාන්ෙසේලා 
හදන්ෙන්ත් නැහැ.  

මම අහන්ෙන් මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න කවුද ඒ ගැන දන්ෙන්? පක්ෂ ෙභ්දෙයන් 
ෙතොරව  අවංකව නැඟිටලා කියන්න, ෙම් බද්ෙද් ෙමොන ෙකොටසද 
අදාළ, ෙමොන ෙකොටසද අදාළ නැත්ෙත් කියන එක ඔබතුමන්ලා 
කවුරු හරි දන්නවාද?  කාට හරි නිලධාරි මහත්මෙයකුට කියන්න 
පුළුවන්, "ඒ අය ඒවා දැන ගන්න ඕනෑ,   එෙහම දැන ගන්ෙන් 
නැතිව කථා කරන්න එපා" කියලා. නමුත් ෙම්ක තමයි ඇත්ත. අද 
ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා.  ආර්ථිකය ගැන කථා 
කරන නිසා විෙශේෂෙයන්ම  මම ඒ කාරණය අවධාරණය කරන්න 
ඕනෑ.  

දැන් ඔබතුමන්ලා නීති පනත් හැටහුටහමාරක් හදනවා. පනත් 
නම් හදනවා. දැන් ෙම් ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්ත් ෙලොකු පනත් 
ෙකටුම්පතක්. දැන් ෙම් ගැන පචාරක කටයුතු කරන්න පුළුවන්, 
ජාත න්තර මූල  අරමුදලට ෙපන්වන්න පුළුවන්, ෙලෝක බැංකුවට 
ෙපන්වන්න පුළුවන්, ෙමන්න දැන් අපි ක්ෂුද මූල  ව ාපාර 
නියාමනය කරන්න පටන් අර ෙගන තිෙබන්ෙන් කියලා.  ණය 
ෙදන කට්ටියට කියන්න පුළුවන්, පනත තිෙබන නිසා. ෙම් කාලය 
තුළ ෙම් විධියට හැදූ පනත් කීයක් තිෙබනවාද කියලා බලන්න.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ය ටෙත් 
පසම්පාදන ෙකොමිසම හැදුවා. ෙකෝ, පනත? ජාතික විගණන 
ෙකොමිසම හැදුවා. ෙකෝ, පනත?  විගණකාධිපතිතුමා  ජාතික 
විගණන පනත හදලා; සකස් කරලා ඔක්ෙකොම කරලා, ඒ කටයුතු 
සියල්ල ඉවර කරලා කැබිනට් එකට යැව්වා. පසු ගිය දවස්වල 
කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් නැවතත් ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම 
ඇමතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා, ගරු 
අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා වෙග්  කට්ටිය දමලා අනු 
කමිටුවක් පත් කළා. අනු කමිටුවක් හැදුෙව් ෙමොකටද? ඒ, ජාතික 
විගණන පනෙත් තිෙබනවා  රජෙය් නිලධාරින්ෙග් අතින් වරදක් 
සිද්ධ ෙවනවා නම්, එම රජෙය් නිලධාරින්ෙග් අතින් සිද්ධ වන 
වැරදි සම්බන්ධෙයන් අධිභාර පැනවීෙම් හැකියාවක් තිෙයන්න 
ඕනෑ කියලා. ඒක නිලධාරින්ට අල්ලන්ෙන් නැහැ. දැන් අපට 
ෙග්ම ෙදන්නයි එන්ෙන් කියලා ෙම්ක අමාත ාංශ ෙල්කම්වරුන්ට 
දිරවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? අෙනක් කට්ටියෙග් 
වැරදි ෙසොයන්න පුළුවන්. හැබැයි, රජෙය් ඉහළ නිලධාරින්ෙගන් 
වැරදි වුෙණොත්  ඒවාට අධිභාර පනවන්න බැහැ. ඒ කට්ටිය අතින් 
වැරදි ෙවන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දැන් ජාතික විගණන පනත මස් 
කරන්න අනු කමිටුවකට - subcommittee එකකට - දීලා 
තිෙබනවා. ආර්ථික පතිපත්ති අමාත වරයා හැටියට ගරු 
අගමැතිවරයා ජාතික විගණන පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරනවාය කියලා පතිපත්ති පකාශනෙය් තිෙබනවා. විගණන 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව හදලා තිෙබනවා. යහපාලනය ගැන රෙට් 
පම්ෙපෝරියක් තිෙබනවා. ඒ ගැන පතිපත්ති පකාශනෙයනුත් කියා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මම වගකිෙමන් කියනවා, ඒකට අවශ  
බලතල අඩු කරලා ෙම්ක මස් කරලා ශුද්ධ කෙළොත් එෙහම ෙම් 
පිළිබඳව අපි රෙට් ජන මතයක් ඇති කරනවාය කියලා. ෙමොකද, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ඔක්ෙකොම ෙසල්ලම් කරන්ෙන් මහ 
ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලාට දීලා තිෙබන ජනවරමට පිටුපාමිනුයි.  
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ජනවරම තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? ජනවරම තිෙබන්ෙන් එක 
නිලධාරි කට්ටියකට එක නීතියකුයි, එක ෙද්ශපාලනඥයන් 
කට්ටියකට එක නීතියකුයි, තවත් කට්ටියකට තවත් නීතියකුයි 
හදන්න ෙනොෙවයි. වැරදි කරනවා නම් ෙමොන නිලධාරියා වැරදි 
කළත් වැරදියි. අධිභාර පනවනවා නම් ඒක කාටත් එකයි. ෙවන්න 
ඕනෑ ෙද් ෙමොකක්ද? නිලධාරින් හැෙදන්න ඕනෑ නම් හැෙදන්න 
ඕනෑ, "අපි වැරදි ෙනොකර ෙම්කට උදවු කරන්න ඕනෑ" කියන 
පැත්ෙතනුයි. එෙහම ෙනොෙවයි දැන් ෙම්ක හැෙදන්ෙන්.  දැන් 
ෙම්ක මස් කරලා තමන්ට ගැලෙවන්න පුළුවන් විධියටයි සකස ්
කරන්න යන්ෙන්. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. ෙම්වාත් එෙහම තමයි. 
ෙම්වා ගැනත්  අපට කියන්න තිෙබන්ෙන් "ෙහොඳයි, හැබැයි ටිකයි" 
කියන එකයි.  ෙමොකද ෙහේතුව?  ෙම්වා ෙගෙනන්ෙන්  ජාත න්තර 
මූල  අරමුදල හරි, ෙලෝක බැංකුව හරි සන්ෙතෝෂ කරලා ණය 
ටිකක් ගන්න ෙපන්වන්න විතරක් නම් වැඩක් නැහැ. ෙම්ක තමයි 
ඇත්ත. අද ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. රෙට් ආර්ථිකය 
තුළ පරණ ෙද්ම සිදු වන තත්ත්වයක් තමයි ෙපෙනන්න 
තිෙබන්ෙන්.  පරණ විධියට පරණ ෙබෝතල්වලටම  වයින් පුරවා 
ෙගන යන විධියක් තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. 

ඒ කමෙව්දයයි ෙම් සිදු වන්ෙන්. ඒක තමයි ඇති ෙවලා තිෙබන 
පශන්ය. ඒ නිසා මට ලැබී තිෙබන ෙම් ෙකටි ෙව්ලාව තුළ 
විෙශේෂෙයන් මම ෙම් කාරණාව අවධාරණය කරන්න ඕනෑ. 

ඊළඟට, අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා එතුමාෙග් 
කථාෙව්දී බැඳුම්කර ගනුෙදනුව පිළිබඳවත් මතු කළා. ෙම් කරුණ 
මම සභාපතිත්වය දරන ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
විෂයටත් අදාළ ෙදයක් නිසා ෙම් පිළිබඳවත් මම කරුණු දක්වන්න 
ඕනෑ. ඇත්තටම ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡාව පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සිද්ධ වුණා. හැබැයි, පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරීමත් 
එක්ක ඒ සාකච්ඡාව නතර වුණා.  අපි නැවතත් මහ බැංකුව ෙපොදු 
ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරියට කැ ෙඳව්වා. ඒ කැඳවපු 
ෙවලාෙව්දී ෙම් විමර්ශනය නැවතත් දිගටම පවත්වාෙගන යන්න 
ඕනෑය කියලා ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව  තීරණයක් 
ගත්තා. හැබැයි, එතැනදි ගැටලුවක් ඇති වුණා.  

ඒ ෙවලාෙව්දී ෙම් විමර්ශනය සම්බන්ධෙයන්  විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් සෘජු මැදිහත්වීමක් සිද්ධ ෙවලා තිබුෙණ් 
නැහැ. විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සහභාගිත්වයක් තිබුණා 
වුණාට, ඒ කියාවලිය මුළුමනින්ම සිද්ධ වුෙණ් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පත් කරපු අනුකමිටුවක් මඟින්. ඒ නිසා නැවත 
ෙම් කාරක සභාව ඒ සියලු ෙල්ඛන අරෙගන,  විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් මැදිහත් කර ෙගන ඒ පිළිබඳව විමර්ශන 
කටයුතු ආරම්භ කළ යුතුව තිෙබනවා. එම කටයුතුවල ආරම්භයක් 
හැටියට ෙම් වන ෙකොට විගණකාධිපතිතුමාත් මූලික ෙවලා 
විගණන අංශෙය් ෙවනම ඒකකයක් මහ බැංකුෙව් පිහිටුවා 
තිෙබනවා.  ඊට අදාළ ෙමෙහයුම දැන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 
එම විගණන ඒකකය මඟින් පසු ගිය  කාලෙය් විවාදයට ලක් වූ  
බැඳුම්කර ගනුෙදනුව පිළිබඳවත්,  ෙමෙතක් සිදු වූ සියලු ගනුෙදනු 
පිළිබඳවත්, බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා මතු කළ මාර්තු 29 
දක්වා වන බැඳුම්කර ගනුෙදනුව පිළිබඳවත් සවිස්තර වාර්තාවක් 
ෙම් වනෙකොට සකස් ෙකෙරමින් තිෙබනවා. එම වාර්තාව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා,  ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාව තුළ ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. පක්ෂ විපක්ෂ 
සියලුම මන්තීවරුන්ට ඒ සඳහා මැදිහත් ෙවලා, අවශ  නම්  ඒ 
ෙවනුෙවන්  විෙශේෂඥ සහෙයෝගයත් ලබාෙගන, ෙමතැන සිද්ධ 
ෙවමින් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව සම්පූර්ණ 
පැහැදිලි චිතයක් ලබාගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ ගැන කිසිම 
ෙදගිඩියාවක් තබා ගන්න අවශ  නැහැ.   

ෙමොන තරාතිරෙමන් හරි, ෙමොන බලපෑමකින් හරි, ෙම් රාජ  
මූල  සම්බන්ධෙයන් වූ වංචනිකයන්ව, ෙහොරුන්ව ආරක්ෂා 
කරන්න කවුරු උත්සාහ කළත්, ඒ වංචනිකයන් කවුද කියන එක  

ෙහළිදරව් කරන්න අපි කටයුතු කරනවාය කියන එක මම 
පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් කියනවා. ඒ ගැන ෙදගිඩියාවක් තියා ගන්න 
එපා. එම කියාවලියට මැදිහත් වන්න කියලා බන්දුල ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාටත්, එතුමා නිෙයෝජනය කරන කණ්ඩායෙම් සියලු 
ෙදනාටත් මා  ආරාධනා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
කාරණා තමයි මට අවධාරණය කරන්න තිෙබන්ෙන්. මූලික 
වශෙයන් මම මතු කරන කාරණාව ෙමයයි. රජය හැටියට ජාතික 
විගණන පනත් ෙකටුම්පත මස ්කරන්ෙන් නැතිව; ඒෙක් බලතල 
කප්පාදු කරන්ෙන් නැතිව කියාත්මක කරන්න කියන බලපෑම අපි 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම වැට් බදු පනවා ජනතාවට බර පැටවීෙම්  ෙමම 
නරුම කියාවලියට  අෙප් විෙරෝධය පළ කරනවා.  අඩු තරමින් 
රෙට් ජනතාවට ඒ පිළිබඳව පැහැදිලිව දැනගැනීෙම් අයිතිය 
තිෙබනවා. නමුත්, ඒ සඳහා වග කිවයුතු ඇමතිවරයකුෙගන් 
නිසියාකාර පැහැදිලි කිරීමක් ෙකෙරන බවක් අපට ෙපෙනන්ෙන් 
නැහැ. මුදල් ඇමතිතුමා එනවා, යනවා, ඉන්නවා ෙපෙනනවා, 
ආෙය් නැති වනවා.  එතුමා හිටපු ගමන්  invisible ෙවනවා. ඒ 
නිසා වගකීමකින් යුතුව ෙම් කාරණාව රටට පැහැදිලි වන්න ඕනෑය 
කියන ෙද් අවධාරණය කරමින්, ක්ෂුද මූල  ව ාපාර සම්බන්ධ 
නියාමනය ෙවනුෙවන් ෙම් ගත් කියාමාර්ගය ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව යහපත් විධියට රෙට් ජනතාවට පතිඵල 
ලැෙබන ආකාරයට කියාත්මක විය යුතු බව අවධාරණය කරමින් 
මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 3.23] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ක්ෂුදමූල  පනත් 

ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ගරු  සභාෙව් අදහස් දක්වන ෙම් 
ෙවලාෙව් මටත් වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා 
දීම ගැන මෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා.  

අද රෙට් පවතින ධනපති ආර්ථික සංවර්ධනයත් එක්ක ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඇති නැති පරතරය වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියන 
කරුණ මම කියන්න කැමැතියි. අද ගමට සම්පත් ගලා යෑෙම් 
පවණතාව අඩුයි. ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 43ක් ලබන්ෙන් 
ෙඩොලර් ෙදකක පමණ ආදායමක්  කියන එක  පසු ගිය අය වැය 
විවාද අවස්ථාෙව්දී රජය පිළිගත්තා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් දැනට 
තිෙබන ආදායම් පරතරය දිහා බැලුෙවොත් සියයට 20ක් වන 
ෙපොෙහොසතුන් රෙට් මුළු ආදායෙමන් සියයට 50ක් බුක්ති විඳිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම දුප්පත්ම 
සියයට 20 අතට යන්ෙන් සියයට 4.5යි. ඉතිරි සියයට 60ට තමයි 
ඉතිරි ෙකොටස ෙබෙදන්ෙන්. ෙමෙහම පරතරයක් තිෙබන ෙවලාෙව් 
ෙම් ධෙන්ශ්වර ආර්ථික සංවර්ධන කියාවලිය ෙගන යනෙකොට, 
ගමට සම්පත් ගලා යෑම අඩු වන විට ඇත්ත වශෙයන්ම ගෙම් 
ජනතාවෙග් මිලදී ගැනීෙම් ශක්තිය හීනවනවා. 

ඒ නිසා ගෙම් ජීවත් වන සුළු පරිමාණ ව වසායකයන් ඉතාම 
අමාරු සහගත තත්ත්වයක ඉන්න බවක් අප දකිනවා. ඔවුන් ජීවත් 
වීම පිළිබඳව ෙලොකු අරගළයක ඉන්ෙන්. සාමාන  බැංකුවකින් 
ඔවුන්ට ණය මුදලක් ලබාගන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම ඒෙක් 
කමෙව්දයත් පුළුල් වැඩියි. ඒ නිසා ෙම් ක්ෂුද මූල  කමෙව්දය අප 
වැනි රටවල වඩා ජනපියයි. ෙම් කමය ජනපිය නිසා එය අද 
ෙපොලීකාරයාෙග් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කරනවා. කිසිදු නියාමනයක් 
නැති, කිසි විධිමත්භාවයක් නැති ෙම් වාෙග් ආයතන ගමට ඇවිත්, 
ගෙම් ජනතාවෙග් සල්ලි ටික අරෙගන, සමහර ෙවලාවට ඒ 
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ආයතන ඒ පෙද්ශවලිනුත් ඈත් ෙවලා යනවා. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් 
පනතක් මඟින් ෙමවැනි කටයුතු නියාමනය කිරීම වැදගත් කියන 
එක තමයි අප කල්පනා කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්න 
කැමතියි, ඇත්ත වශෙයන්ම පසු ගිය රජය ෙම් කටයුතු කරන්න  
ෙලොකු උත්සාහයක් ගත්ත බව. ඒ රජෙය් හිටපු ෙකෙනක් හැටියට 
මා එය කියන්න ඕනෑ. ගාමීය ව වසායකයන්ෙග් දිළිඳුභාවය තුරන් 
කිරීෙම් අරමුණින් අප විවිධ වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කළා. 
දිළිඳුභාවය සියයට 2කින් අඩු කරන්න, විරැකියාව සියයට 2කින් 
අඩු කරන්න -ඒ පදනම මත- ලක්ෂ පහක් ගාමීය ව වසායකයන්, 
සුළු පරිමාණ ව වසායකයන් රට ඇතුෙළේ නිර්මාණය කරන්නත්, 
එයින් සියයට 10ක් මධ  පරිමාණ ව වසායකයන් බවට පත් 
කරන්නත් අප වැඩසටහන් දියත් කළා. මුදල් අමාත ාංශය යටෙත් 
තිබුණු සමහර ආයතන පාවිච්චි කරලා,  සෘජුව ගමට මැදිහත් 
ෙවලා, ඒ මුදල් ලබාදීෙම් කමෙව්දය අප ආරම්භ කළා. මම 
කියන්න කැමැතියි, අද ඒවා බැංකු බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව. 
ජාතික භාර අරමුදල ඉන් එකක්. ඒ වාෙග් ආයතන සෘජුව ගමට 
ගියා. ගමට ගිහින් ගෙම් බැංකුවකින් රුපියල් 25,000ක්, 50,000ක් 
ගන්න බැරි ව වසායකෙයෝ ෙහොයලා ඒ අයට මුදල් ලබාදුන්නා. ඒ 
නිසාම එය සමහර  දිස්තික්කවල නව බැංකු විධියට සකස් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ක්ෂුද මූල  
කමෙව්දෙය් වටිනාකම මත ඇත්ත වශෙයන්ම ගම ඇතුෙළේ 
ස්වයංව ඉතිරි කිරීෙම් කමෙව්දයට ෙයොමු වුණු, තමන්ෙග් 
ආර්ථිකය හැඩ ගස්වා ගන්න මඟ පෑදුණු, තමන් කරන කර්මාන්ත 
කටයුතු දියුණු කරගන්න පුළුවන් පරිසරය එදා නිර්මාණය වුණා. 
දැන් ඒක හුඟක් ෙවලාවට අඩාළ ෙවලා තිෙබනවා. මම ඒ 
කාරණය විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න කැමැතියි.  

අප ෙම් මුළු රටම අරෙගන බැලුෙවොත්, උතුෙර් එල්ටීටීඊ 
තරුණයන් හිටිය බව අපි දන්නවා. ඇත්ත වශෙයන්ම අප දැක්කා, 
ෙම් අවි ගත්ත කැරැල්ලක් මතු වුෙණ් සමාජ පශ්න නිසා බව; සමාජ 
විෂමතාව නිසා බව. එය ෙවනස් කරන්න, ඒ අය පුනරුත්ථාපන 
කියාවලියට ෙයොමු කරලා ඒ කඳවුරුවල අප පුහුණුව ලබාදුන්නා. 
NVQ සහතිකය දුන්නා. ෙම් සහතිකය  දීපු අයට ඒ ගම් ඇතුෙළේ 
තමන්ෙග් පවුලත් එක්ක ෙහොඳින් ජීවත් වීෙම් පරිසරය හදන්න ඒ 
අයට ණය කමෙව්දයත් අපි හඳුන්වා දුන්නා. උපරිමය රුපියල් 
250,000ක් වන ණය කමය, සියයට හතෙර් ෙපොලියට අප 
ලබාදුන්නා. අද සියයට හතෙර් ෙපොලියක් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? 
අපි ෙම් අනුව පළමුවැනි පියවෙර්දි කමානුකූලව එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට සම්බන්ධ ෙවලා හිටපු අයෙගන් 1,755ෙදෙනකුට 
පමණ ෙම් ණය මුදල් ලබා දීලා, අපි ලබා දීපු පුහුණුව මත ඒ 
පරිසරය ඇතුෙළේ තමන්ට පුරුදු ජීවන කියාවලිය කරෙගන යන්න 
අවස්ථාව සලසා දුන්නා. තමන්ෙග් ආර්ථිකය සවිබල ගන්වන්න 
අවශ  ආධාර  -ඒ ණය කමෙව්දය-  අප සකස් කළා .  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, යුද්ධෙයන් ආපදාවට 
පත් වුණු, තම ගම් බිම් අත්හැර ගිය තවත් අය හිටියා.  තමන්ෙග් 
කෘෂි බිම් අතහැර ගිය අය හිටියා. ෙම් අය හිටිය 
අසහනකාරිත්වෙයන් මුදවන්න අප කටයුතු කළා. මට ෙම් 
ෙවලාෙව් ඒ සංඛ ාව හරියටම කියන්න අමාරුයි. නමුත්, දළ 
වශෙයන් කිව්ෙවොත්, 3,516ක් පමණ සංඛ ාවකට ෙම් සහන 
ලබාදීෙම් කියාවලිය අරෙගන ගියා. ඒ අය තමන්ෙග් නිවාසය 
අසලම කඩය දමාගත්තා. ඒ සහනය තුළින් තමන්ෙග් කුඹුර 
කරන්න උත්සාහ ගත්තා. විවිධ කෘෂි ෙබෝග වවන්න උත්සාහ 
කළා.        

කටු වැල් බටු වැව්වා, මිරිස් වැව්වා, ගස්ලබු වැව්වා. ඒ වාෙග්ම 
ධීවර කාර්මිකෙයෝ උම්බලකඩ ෙව්ළුවා. ඒ මුදල් ධීවර 
කර්මාන්තයට ෙයොමු ෙකරුවා. ක්ෂුදමූල  කමෙව්දය ඔස්ෙසේ  ෙම් 
තත්ත්වයට පත් කරන්න සාමූහික කමයක් නිර්මාණය කළා.  ඒ 
අනුව ඒ අයෙග් සමිතිය හදලා, ඒ අයට මුදල් ලබා දීලා එම 
කමෙව්දය සකස් කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් අරෙගන ගියා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 
Edward Gunasekara to the Chair? 

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා (තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 

මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු  අමාත තුමා) 
( மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் 

மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 

and Muslim Affairs) 
Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara do 

now take the Chair. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු  එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
අද අපි මුහුණ ෙදන සමාජ ගැටලුෙව් ෙමම පරතරය ෙවනස් 

කරන්නට නම්,  ඇත්ත වශෙයන්ම ගමට සම්පත් ගලා යෑෙම්, 
ගමට ධනය ගලා යෑෙම් කමෙව්දයකට අපි පරිවර්තනය කරන්න 
ඕනෑ. ඒ කමය තුළින් තමයි, ඒ අයෙග් ජීවෙනෝපාය සංවර්ධනය 
කර, පවුල් එක්ක සතුටින් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් පරිසරය හදන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ වාෙග් ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා.  

2016 වන විට  එවැනි ව වසායකයන් ලක්ෂ 5ක පමාණයක් 
තනන්න සැලසුම් කරමින් සිටියා. එය ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් 
කියාවලිෙය්දී පහසු ණය කම සකස් කර දීම මඟින් සමහර පධාන 
බැංකුවලින් ණය මුදල් ලබා ගැනීෙම්දී ඔවුන් මුහුණ ෙදන 
දුෂ්කරතා මඟහරවන්න පුළුවන්. ගමට ගිහින් ගෙම් එවැනි 
ව වසාවයකයන් හඳුනා ෙගන, ඒ ව වසායකයන් සමඟ සමීප 
ෙවලා කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුවත්කම ලබා දීලා, ඒ ලබා 
ගන්නා මුදල් ඉතිරි කිරීෙම් කමෙව්දයකට ෙයොමු කිරීම තුළ 
පමණයි, ඒ පවුල් ඒකකෙය් ජීවන තත්ත්වය දියුණු කිරීමට 
පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
කැමැතියි, ඉතිරි කිරීෙම් කමෙව්දයට අපි ඔවුන්ව ෙයොමු 
කරවන්ෙන් නැත්නම් අපි කවර කමෙව්දයක් ෙගනිච්චත් වැඩක් 
නැහැයි කියලා. ෙම් පරිෙභෝජනවාදී සමාජය ඇතුෙළේ ෙමොන තරම් 
මුදලක් අපි සංසරණෙය් ෙයෙදව්වත් අපට රටක් හැටියට 
ආෙයෝජනය කරන මුදෙල් පතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන් මූල  විනයක් ඇති සමාජයක් රට ඇතුෙළේම හැදීම 
තුළිනුයි. ඒක ෙලෙහසි නැහැ.  

1513 1514 

[ගරු චන්දසිරි ගජදීර  මහතා] 
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අද ෙම් පරිෙභෝජනවාදී සමාජය ඇතුෙළේ ෙනොෙයක් 
ආකාරෙයන් ඇස, කන, දිව, නාසය පිනවන භාණ්ඩ පිළිබඳ තමයි 
පචාරණෙය් තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙම්වාට හැම මිනිෙසක්ම ෙයොමු 
වනවා. ඉතින්, ඒ පචාරණයත් එක්ක මිනිස්සු ෙයොමු වන විට ඒ 
මිනිසුන්ෙග් මනස සකස් කර දීලා, ඉතිරි කිරීෙම් කමෙව්දය 
පිළිබඳව දැනුමක් ලබා දීලා, එවැනිම බැංකු මඟින් ඒ ඉතිරි කිරීෙම් 
කමෙව්දය ගැන ගෙම් අය දැනුවත් කිරීෙම් කමෙව්දයක් සකස් කළ 
යුතුයි. ඒ අනුව, එය ශක්තිමත් කිරීමට අවශ  තත්ත්වය ගමටම 
ඇතුළු ෙවලා අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. එවැනි තත්ත්වයක් 
ෙගොඩනැඟුෙවොත් අෙප් බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැෙබයි. එෙහම නැත්නම් ෙම් ෙගන යන මූල  කමය 
තවත් ආයතනික කමෙව්දයක් බවට පරිවර්තනය කරලා, ඒක 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කරමින් ධනපති පන්තියට 
වාසිවන මූල  කමෙව්දයකට පරිවර්තනය කරනවා නම් අෙප් 
අෙප්ක්ෂා ඉෂ්ට වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා හැමවිටම ගම ඇතුෙළේ 
ව වසායකයන්ෙගන් පතිලාභ ලබා ගන්නා ආකාරෙය් මූල  
රක්ෂණයක් ඔවුන්ට ලබා දීම තුළින්  ඇත්ත වශෙයන්ම ඔවුන්ෙග් 
ජීවන තත්ත්වය දියුණු කරන්න අවශ  පරිසරය ෙම් ක්ෂුදමූල  
කමෙව්දය මඟින් සකස් කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. එය 
කරන්න නම් මනා කමෙව්දයක් ඕනෑ වනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ඒ සඳහා යම් පදනමක් සඳහන්  කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් පදනම පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රජය විසින් 
අවධානය ෙයොමු කරපු කියාවලියක්. ඒ පිළිබඳව අපි අවධානය 
ෙයොමු කළා පමණක් ෙනොෙවයි, එය පාෙයෝගිකත්වයට 
ෙගොඩනැඟුවා. ඒ පාෙයෝගිකත්වෙය් පතිඵලය ගෙම් ජනතාවට 
දැනුණා. අද වන විට ඒවා ගම් ඇතුෙළේම බිඳ වැටිලා අවසානයි. 
නිවැරදි සමීක්ෂණයක් කෙළොත් දැන ගන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා, පසු ගිය කාලෙය් ගෙමන් මතු ෙවච්ච සුළු 
ව වසායකයන් අද මහා ෙඛ්දවාචකයකට මුහුණ දීලා අවසානයි 
කියලා. මධ  පරිමාණෙය් ව වසායකයා ෙඛ්දවාචකයකට මුහුණ 
දීලා අවසානයි.  

සුළු කර්මාන්තකරුවා ෙඛ්දවාචදකයකට මුහුණ දීලා 
අවසානයි. ඒ අයට තමන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය දියුණු කර ගන්න 
අවශ  පරිසරය හදන මූල  කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතු වනවා. 
එය ධනපති පන්තියට පමණක් හිමි විය යුත්තක්  ෙනොෙවයි. ගෙම් 
අහිංසක ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ෙගොඩනඟන්න අවශ  කරන 
පරිසරය හදන එක අෙප් යුතුකමක් වනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ෙගන 
යන ඕනෑම කියාවලියකදී අෙප් පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදන බව 
පකාශ කරන ගමන් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  
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ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ்வளிப்  
மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
microfinance - ண்நிதியளிப் ச் சட்ட லம் சம்பந்தமான 
விவாதத்தில் ேபசுவதிேல நான் மிக ம் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். எனக்கு ன்  ேபசிய ன்னாள் 
அைமச்சர் ெகளரவ சந்திரசிறி கஜதீர அவர்கள் 
கூறியைதப்ேபால, கடந்த ஆட்சிக் காலத்திேல இவ்வாறான 
Microfinance ஐ நைட ைறப்ப த் வதற்கான பல்ேவ பட்ட 
சட்ட லங்கள் மற் ம் வழி ைறகள் உ வாக்கப்பட்டன. 

கடந்த ஆட்சியிேல ெகளரவ ெப ல் ராஜபக்ஷ 
அவர்க ைடய தைலைமயில் குறிப்பாக ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி அைமச்சின் லம் அ  ெதாடர்பிேல 
பல்ேவ பட்ட நிதிெயா ங்குகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 
இ ந்தா ம், அ  எங்க ைடய ெபா ளாதாரத்ைத 

ைமயாகக் கட் ெய ப்பவில்ைல. அதாவ  இந்த 
நாட் ேல இ க்கின்ற வ ைமைய ஒழித்  
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்காகக் ெகாண் 

வரப்பட்ட அந்த ைறைம ைமயான ெவற்றிையத் 
தரவில்ைல.  

இன்ைறய அரசாங்கம் நிதி வழங்குகின்ற, கடன்கைள 
வழங்குகின்ற, கிராமிய மட்டத்திேல திய 
ெதாழில் யற்சிகைள ேமற்ெகாள்கின்ற மற் ம் கிராமிய 
மட்டத்திேல ெதாழில்கைள ஆரம்பிப்பதற்கும் குறிப்பாக 
ெபண்க ைடய ெபா ளாதாரத்ைத வளப்ப த் வதற்குமாக 
ெசயற்ப கின்ற குறித்த நிதி நி வனங்கைள மற் ம் 
கம்பனிகைள ஒ  சட்ட ஒ ங்கின்கீழ் ெகாண் வந்  பதி  
ெசய்வதற்கும் மற் ம்  அவற் க்கான ேசமிப்  ைறகைள 
ேமற்பார்ைவ ெசய்  ெநறிப்ப த் வதற்குமாக இன்  இந்தச் 
சட்ட லத்ைதச் சமர்ப்பித்தி ப்பைதயிட்  நாம் மிக ம் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம்; அதைனப் பாராட் கின்ேறாம்.   

சாியான சட்டங்கள் இல்லாத காரணத்தினால் மத்திய 
வங்கியின்கீழ் பதி ெசய்யப்படாமல் ஒவ்ெவா  தனியார் 
நி வன ம் கம்பனிக ம் தாம் வி ம்பியப  இந்த 
நைட ைறகைளக் ைகயாள்கின்ற காரணத்தினால் மக்கள் 
பல்ேவ பட்ட ன்பங்கைள ம் யரங்கைள ம் 
சந்திக்கின்றார்கள். நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல சாியான சட்ட 
நைட ைறக க்கு உட்படாத ைறயில் இவ்வா  கடன் 
ெகா க்கின்ற பல நி வனங்கள், அந்த மக்க ைடய 
வ ைமையப் பயன்ப த்தி கிராமம் கிராமமாகச் ெசன்   
எந்தவிதமான அரச அங்கீகார மில்லாமல் அவர்க க்குக் 
கடன்கைளக் ெகா க்கிறார்கள். கடன்கைளக் கட்டாதேபா  
கிழைம வட் , மாத வட்  என்  பல்ேவ பட்ட திய திய 

ைறகைளக் ெகாண் வ கிறார்கள். இந்த வட் கைள, 
கடைனக் கட்ட யாமல் எங்கள  மாவட்டத்திேல ன்  
ெபண்கள் தற்ெகாைல ெசய் ெகாண்ட ர்ப்பாக்கிய நிைல ம் 
ஏற்பட் க்கின்ற . ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அமீர் அ  
அவர்க ம் ெகளரவ உ ப்பினர் வியாேழந்திரன் அவர்க ம் 
இங்கு இ க்கிறார்கள். அவர்க க்கும் இந்த விடயம் நன்றாகத் 
ெதாி ம். அண்ைமயிேல  சக்தி ாி.வி.யில் ெகளரவ உ ப்பினர் 
வியாேழந்திரன் அவர்க டனான ஒ  கலந் ைரயாட ல் 
இந்த விடயம் ெதாடர்பாக அவர் குறிப்பிட்டைத நா ம்  
பார்த்ேதன்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இவ்வா  ெசயற்ப கின்ற நிதி நி வனங்கள் மத்திய 
வங்கியின்கீழ் ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். மத்திய வங்கியின் 

திய ஆ நராக மிக ம் அ பவ ள்ள, திறைமவாய்ந்த 
ஒ வரான அர்ஜுன மேகந்திரன் அவர்கள் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்ற இந்த ேநரத்தில், குறிப்பிட்ட 
நிதி நி வனங்கள் சாியான சட்ட ைறக க்குள் சாியான 
ேசமிப் க்கேளா ம் ேமற்பார்ைவேயா ம் ெசயற்படக்கூ ய 
விதத்தில் இந்தப் திய சட்ட லத்ைதக் 
ெகாண் வந்தி ப்பைத நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம்.  

ேம ம், ஸ் ம்கள் இஸ்லாமிய மார்க்க சட்ட 
அ ப்பைடயிேல வட் ேயா  எந்தெவா  சம்பந்தத்ைத ம் 
ைவத் க்ெகாள்ள யா ; வட் த் ெதாழி ல் அவர்கள் 
ஈ பட யா  என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். இன்  இந்த 
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நாட் ேல இஸ்லாமிய வங்கி நைட ைற ெசயற்ப த்தப் 
பட் க்கின்ற . இலங்ைக வங்கி, மக்கள் வங்கி ேபான்ற  
எல்லா வங்கிகளி ம் இன்  சாதாரண conventional bank 
நைட ைறக டன் இஸ்லாமிய 'ஷாீஆ'  நைட ைறைய ம் 
ெசய்வதற்கு அ மதி வழங்கப்பட் க்கின்ற . இலங் 
ைகயிேல அமானா வங்கி க்க க்க இஸ்லாமிய 
நைட ைறயிேல ெசயற்ப வதற்கான அங்கீகாரத்ைத மத்திய 
வங்கி ெகா த்தி க்கின்ற . அதைன நாங்கள் 
பாராட் கின்ேறாம். அந்த வைகயிேல இந்்த microfinance 
திட்டத்தி ம் கடன் ெகா க்கின்ற நி வனங்கள் வட்  
இல்லாத இஸ்லாமிய நைட ைறைய ம் உள்வாங் 
குவதற்கான நடவ க்ைககைள மத்திய வங்கி ஆ நர் 
அவர்கள்  ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்திேல 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அதாவ , ஏைனய 
வங்கிகள் தங்க ைடய ெபா ளாதார நடவ க்ைககளிேல, 
சாதாரண வங்கி நடவ க்ைககளிேல எவ்வா  இஸ்லாமிய 
நைட ைறைய அ மதித்தி க்கிறார்கேளா, அேதேபான்  
மிகக்குைறந்த வட்  தத்திேல கடன்வழங்கும் வைகயில் 
இந்த microfinance திட்டத்ைத ம் நைட ைறப்ப த்த 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

பங்களாேதைஷச் ேசர்ந்த டாக்டர் ெமாகமட் ஸ் 
அவர்கள் அங்கு கிராமிய ெபா ளாதாரத் திட்டத்ைதக் 
ெகாண் வந்  மிகச் சிறப்பான ைறயிேல அதைன 
நைட ைறப்ப த்தியதன் லம் ேநாபல் பாிைச ம் ெபற்றார். 
தற்ேபா  நைட ைறயிேல இ க்கின்ற அவ ைடய அந்தத் 
திட்டம் சர்வேதச ாீதியிேல கழ்ந்  ேபசப்பட்  வ கிற . 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்களிட ம் ெகளரவ 
நிதியைமச்சர் அவர்களிட ம் மத்திய வங்கியிட ம் நான் ஒ  
விடயத்ைதக் ேகட்க வி ம் கின்ேறன். அதாவ , இந்த 
microfinance சட்ட லத்தி டாக ஸ் ம்க ம் நிதி 
நி வனங்களி ந்  கடன்கைளப் ெபற்  அவர்க ைடய 
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கும் கிராமிய 
மட்டத்திேல இ க்கின்ற ெபா ளாதாரத்ைத வளர்த்ெத ப் 
பதற்குமாக இஸ்லாமிய நைட ைறயிலான வட் யில்லாத 

ைறகைள அதிேல உள்வாங்குவதற்கு தய ெசய்  நீங்கள் 
யற்சிக்கேவண் ம். அந்த வட்  என்ற வசனத்திற்குப் 

பதிலாகப் பல்ேவ பட்ட நைட ைறகள் இஸ்லாமிய 
ைறயிேல அறி கப்ப த்தப்பட் க்கின்றன. அந்த 

நைட ைறயிைன நீங்கள் microfinance இ ம் 
ெகாண் வ கின்றேபா  ஸ் ம்க ம் அதன் 
சட்டதிட்டங்க க்கைமய தங்க ைடய ெபா ளாதார 
வளர்ச்சிக்கான உதவிகைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ம்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணத்தில் ஏற்பட்ட த்தத்தின் காரணமாக 
கிட்டத்தட்ட 89,000 விதைவகள் இ க்கின்றார்கள் என்ப  
உங்க க்குத் ெதாி ம். த்தம், இயற்ைக அழி கள் ேபான்ற 
பல்ேவ  காரணங்களால் அவர்கள் விதைவகளாக 
இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர்க ைடய வாழ்க்ைகயிேல 
ெபா ளாதாரச் சுைமகைளக் குைறத் க் கிராமியப் 
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்பேவண் மாக இ ந்தால், 
அவர்க ைடய வ மானத்ைத அதிகாிக்கும் வைகயில் 
ஒவ்ெவா  கு ம்பத்திற்கும் உதவி ெசய்யேவண் ம்.   

வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்ற மிகப்ெபாிய 
ெபா ளாதாரப் பிரச்சிைனயால் அங்குள்ள மக்கள் இன் ள்ள 
வாழ்க்ைகச் ெசலவினத்ைதத் தங்களால் தாங்கிக்ெகாள்ள 

யாமல் பல்ேவ பட்ட கஷ்டங்கைளச் சுமந் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். ன்னாள்  சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  
அைமச்சர் ெகளரவ சந்திரசிறி கஜதீர அவர்கள் 

இங்கி க்கின்றார். கடந்த ஆட்சியின்ேபா  எல்.ாீ.ாீ.ஈ. 
அைமப்பி ந்  னர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட பல 
இைளஞர்க க்குச் சுமார் 5 இலட்சம் பாய் தம் நிதி தவி 
வழங்கப்பட்ட  அவ க்கும் ெதாி ம். ஆனால், அ  

ைமயாக எல்ேலா க்கும் வழங்கப்படவில்ைல.  
அவ்வாறான இைளஞர்கள் இன் ம் பல  ேபர் 
இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர்க க்கும் இந்த நிதி தவிகள் 
வழங்கப்படேவண் ம். அவர்க க்கான பயிற்சிகள் வழங்கப் 
பட் க்கின்றன. ஆனால், நிதி தவி வழங்கப்படவில்ைல.  
இங்கு ெகளரவ இராஜாங்க அைமச்சர் தி மதி விஜயகலா 
மேகஸ்வரன் அவர்கள் ெசால்கின்றார், இன் ம் 12,000 
இைளஞர்கள் அவ்வா  நிதி தவி வழங்கப்படாமல் 
இ க்கின்றார்கெளன் . ஆகேவ, உண்ைமயிேலேய இந்த 
microfinance என்ற திட்டத்தின் லம் அவர்க க்கு அந்த 
உதவிகைளச் ெசய்கின்றேபா தான் அவர்கைள நாங்கள் 
ெபா ளாதாரத்திேல ன்ேனற்ற ம்;  வ ைமையப் 
ேபாக்க ம். மாறாக அரசாங்கத்தி டாக மாத்திரம் 
ஒவ்ெவா  கு ம்பத்தி ைடய வ மானத்ைத ம் 
கட் ெய ப்ப யா .  

நாட்ைடக் கட் ெய ப்பேவண் மாக இ ந்தால், கிராமிய 
மட்டத்தி க்கின்ற ஒவ்ெவா  கு ம்பத்தி ைடய 
வ மான ம் அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம்.  கு ம்பத்தி ைடய 
வ மானம் அதிகாிக்கப்ப கின்றேபா  கிராமம் கட் ெய ப் 
பப்ப கிற . அத டாக நகரத்ைத அபிவி த்திெசய்  
நாட்ைடக் கட் ெய ப்ப ம். ெகளரவ தைலைமதாங்கும் 
உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்தப் பாரா மன்றம் இந்த 
விடயத்திேல அதிக கவனம் ெச த்தேவண் ம். குறிப்பாக  
பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் நிதியைமச்சர் அவர்க ம் மத்திய 
வங்கி ம் இந்த விடயத்திேல அதிக கவனம் 
ெச த்தேவண் ம். இந்த நைட ைற ைமயான 
ேமற்பார்ைவேயா  இடம்ெப வைத மத்திய வங்கி 
உ திப்ப த்தேவண் ம். இந்தத் திட்டத்ைத நைட ைறப் 
ப த்தி அதிகளவான நிதிகள் இந்த நி வனங்க க்கு 
வழங்கப்ப வ  உ திெசய்யப்பட ேவண் ம். மிகக் குைறந்த 
வட்  தத்திேல அந்த மக்கள் தங்க ைடய 
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கான வசதி 
வாய்ப் க்கள் ெசய்யப்படேவண் ம்.  ஆகேவ, அந்த வைகயில் 
சகல அரசியற் கட்சிகைள ம் ேசர்ந்த உ ப்பினர்கள் 
எல்ேலா ம் எவ்வித ேபத மில்லாமல் இந்தத் திட்டத்ைத 
ஆதாிக்கின்ேறாம். இந்த microfinance திட்டத்திைன ஸ் ம் 
ச க ம் ைமயாகப் பயன்ப த்தி, அதன் லம் நன்ைம 
ெபறக்கூ ய வைகயிேல இஸ்லாமிய 'ஷாீஆ' 
நைட ைறைய ம் அதிேல உள்வாங்கேவண் ெமன்  
ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ඊළඟට, තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 3.47] 
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ක්ෂුදමූල  පනත් ෙකටුම්පත 

ඉතාම වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක්. ක්ෂුදමූල  පිළිබඳව 
නියාමනයක් සකස් කිරීම සඳහා ඇති වන සංවාදය මා හිතන 
හැටියට අද අෙප් රටට ඉතාමත් වැදගත් වන කාෙලෝචිත 
කාරණයක්.  
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අද අෙප් චන්දසිරි ගජදීර හිටපු ඇමතිතුමා කථා කළා, 
එතුමන්ලාෙග් කාලෙය් කරන්නට හදපු වැඩ කටයුතු රාශියක් 
ගැන. හැබැයි ඒ කියපු කරුණු කාරණා රාශිය ඒ ආකාරෙයන්ම 
කළා නම් අද අපට ඒ ගැන ආපහු කථා කරන්න අවශ  වන්ෙන් 
නැහැ, ගරු හිටපු ඇමතිතුමනි. තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු 20ක් ෙම් 
රට පාලනය කළා. තමුන්නාන්ෙසේලාට දැක්මක්, වැඩසටහනක්, 
වැඩ පිළි ෙවළක් තිබුණා නම් අපට ඒ පිළිබඳව නැවත සලකා 
බැලීමක් කරන්න අවශ  වන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව එවැනි 
තත්ත්වයක් ෙනොතිබුණු නිසා තමයි, අපි අද නැවතත්  ෙම් 
ආකාරෙයන් ඒවා කාර්යක්ෂම කරලා, අඩු පාඩු සකස් කර ෙගන 
යන වැඩසටහනක් ගැන නැවත කථා කරන්ෙන්.  

බලන්න, අද විෙශේෂෙයන් ස්වීප් ෙවෙළන්දකුෙග් ස්වීප් 
අෙළවිය වුණත් ඉතාමත් වැඩියි. ස්වීප්කරුවා තුන් මං හන්දියට, 
කඩ පිළට, කඩ ෙපොළට එන කල් ජනතාව බලා ෙගන ඉන්නවා. 
අද අපට හැම තිස්ෙසේම අහන්න, දකින්න ලැෙබනවා, නිධන් 
ෙහොරුන් ගැන. අතැන නිධන් හෑරුවාය, ෙමතැන නිධන් හෑරුවාය 
කියන කථාන්දර අනන්ත, අපමාණ අපට අහන්න, දකින්න 
ලැෙබනවා. ඒ එක්කම අපට අහන්න, දකින්න ලැෙබනවා, විවිධ 
ව ාපාර ගැන. කාලයකට වල්ලා පට්ටා ගැන, කාලයකට හූනන් 
ගැන, කාලයකට කටුස්සන් ගැන, කාලයකට අරලිය මල් ගැන 
අහන්න ලැෙබනවා. එකී, ෙමකී, ෙනොකී බරපතළ ව ාපාර රාශියක් 
තිෙබනවා. ඒ එක්කම අපට අහන්න, දකින්න ලැෙබනවා, මං 
ෙකොල්ල කෑම් ගැන. ෙම් සියල්ල පිටි පස්ෙසේ තිෙබන කථාන්දරය 
තමයි, ධන හිමි පන්තියක් සහ ඒ ධන හිමි පන්තියට හූල්ලමින් 
නැඟිටින්න හදන ධන අහිමි පන්තියක් පිළිබඳව සිද්ධ වන 
කථාන්දරය. අරලිය මලක් විකුණා ෙහෝ වල්ලා පට්ටා ගහකින් 
ෙමොනවා ෙහෝ මැලියමක්  ෙසොයා ෙගන ෙහෝ ස්වීප් එකක් අරෙගන 
ෙහෝ ඔවුන් දකින සිහිනවලට ළඟා වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ඒ 
ව සනය පිළිබඳ කථාව තමයි අලුත්-අලුත් පවණතා තුළින් අපට 
දකින්නට ලැෙබන්ෙන්. ෙම් කාරණය මුල් කර ෙගන දඬුවම් 
මුදලාලිලා, සක්විතිලා බිහි වුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් පරිසරය තුළ, සමාජය 
තුළ බරපතළ විධියට කියාත්මක වනවා, 'ෙඩ්ලි' ව ාපාරය -දවෙසේ 
ෙපොලියට සල්ලි ෙදන එක-. හැන්දෑවට වවුලන් ඉගිලිලා යනවා 
වාෙග් යන ආකාරයක් හැම ගමකම අපි දකිනවා. 'ෙඩ්ලිකරුවන්' 
හඳුනා ගන්න පුළුවන්.  Full face helmet එක දමා ෙගන, උඩුකය 
හරහා බෑග් එක දමා ෙගන 'ෙඩ්ලිකරුෙවෝ'  දවෙසේ ආදායම 
ෙසොයන්න යනවා. බුලත් විටක් විකුණා ෙහෝ වඩයක්, රට කජු 
ටිකක්, කඩල ටිකක් විකුණා ෙහෝ කමක් නැහැ, එයින් උපයා 
ගන්නා ආදායෙමන් සැලකිය යුතු ෙකොටසක් හැම දාම 
'ෙඩ්ලිකරුවාට' ෙදනවා. ෙමය, අද සමාජය තුළ බහුලව කියාත්මක 
වන කියාවක්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පිරමීඩ කථාන්දරය ගැනත් මා කියන්න 
ඕනෑ. එක් ෙකෙනක් පස්ෙදෙනක් ෙසොයනවා. ඒ පස්ෙදනා 
විසිපස්ෙදෙනක් ෙසොයනවා. එෙසේ ෙසොයමින්, ෙසොයමින්, 
ෙසොයමින් යන අතර ඒකට මූලික වන අය තර වනවා. සමාජය තුළ 
පිරමීඩාකාරෙයන් ෙකෝණගතව සල්ලි ෙසොයනවා.  

ගරු මන්තීතුමන්ලා කියපු කරුණු කාරණා අවුරුදු 20ක කාලය 
තුළ එතුමන්ලා හරියාකාරව කළමනාකරණය ෙනොකරපු නිසාත්, 
ඒ පිළිබඳව නිසි අධීක්ෂණයක් ෙනොකරපු නිසාත් තමයි රජයක් 
හැටියට අපට නැවතත් ෙම් සමාජ පවණතාව පිළිබඳව සලකා 
බලන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙමය ඉතාමත්ම 
ෙහොඳ පවණතාවක්; ඉතාමත්ම ෙහොඳ කටයුත්තක්. අපි රජයක් 
හැටියට කාෙග  කාෙගත් සහෙයෝගෙයන් ෙම් කටයුතු කරන්න 
ඕනෑය කියා මා හිතනවා. මහා පරිමාණ ව ාපාරිකයන් ෙඩොලර් 
මිලියන ගණන්, රුපියල් මිලියන ගණන් බැංකුවලට ෙපොලු තියද්දි,  

ස්වයං රැකියාවක් ආරම්භ කරන්නටවත් රුපියල් 25,000ක, 
රුපියල් 50,000ක, රුපියල් 100,000ක තරෙම් මුදලක්වත් 
බැංකුවකින් ෙහෝ මූල  ආයතනයකින් ගන්න බැරිව සිටින අසරණ 
අය අද අනන්ත අපමාණ පමාණයක් අෙප් රෙට් ඉන්නවා. ෙමන්න 
ෙම් මිනිසුන්ට අත් වැලක්    අපි සපයන්න ඕනෑ. අඳුෙර්  ඉන්න ෙම් 
අයට ෙවොට් සියයක බල්බයක් ෙනොෙවයි, පුංචි කළා මැදිරි එළියක් 
තරෙම් ෙහෝ  එළියක්  පත්තු කරන්න තිෙබනවා නම් එය  ඉතා 
වටිනවා. විෙශේෂෙයන් මම ඒ සඳහා මෙග් සහෙයෝගය පළ 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම එය ඉතාමත් ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් හැටියට මම 
සලකනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
තව ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා. මම ළඟ ෙබොත්තමක් තිෙබනවා. 
ෙමය කමිසයකට පැළඳීම සඳහා සකස් කරන ලද ෙබොත්තමක්. 
මම ඊෙය් ඉඳලා ෙම් ෙබොත්තෙම් අයිතිකරුවා කවුද කියලා 
ෙහොයනවා. මම ඒ ෙබොත්තම ඇහුළු ෙව් ෙම් සභා ගර්භෙය් මැද 
තිබිලායි.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අගමැතිතුමාෙග්. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මම අගමැතිතුමාෙග් කමිසය දිහා බැලුවා. අගමැතිතුමාෙග් 

කමිසෙය් ෙබොත්තම් කැඩිලා නැහැ. අගමැතිතුමා ෙම් ආකාරෙය් 
ෙබොත්තම් පළඳින්ෙන් නැහැ.  

ෙම් ෙබොත්තෙම් අයිතිකාරයා ෙහොයා ගන්නත් මම 
මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමා ඇතුළු ෙම් කණ්ඩායෙම් සහෙයෝගය 
පතනවා. ෙමොකද, මම අලුත් මන්තීවරෙයකු හැටියටයි  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්. මමත් සාමාන ෙයන් 
ෙබොත්තමක් ෙදකක් ඇ රෙගන ටිකක් හුළං වදින්න තමයි එළිෙය් 
ඇවිදින්ෙන්. ගැටවර කාලෙය්, තරුණ කාලෙය්   අපිත් ෂර්ට් එෙක් 
ෙබොත්තම් ඇරෙගන තමයි හි ටිෙය්.  

"ගෙම් ෙකෝපි කෙඩ්  ෙදන්නා ෙදපැත්ෙත් දාම් අදින්ෙන් - 
ගැටව් කථාබහට කඩ එළිපත්ෙත් රංචු ගැෙහන්ෙන්" ඒ ගීතෙයන් 
කියනවා වාෙග් යුගයක් අපටත් තිබුණා. හැබැයි, අ පි 
ෙද්ශපාලනඥයින් බවට පත්ෙවලා, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අෙප් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතත් සමඟ ෙබොත්තමට තිෙබන 

සම්බන්ධය ෙමොකක්ද? 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙම් තිෙබන විෂමාචාර තත්ත්වය පැහැදිලි කරන්න තමයි මම 

ෙම් ෙබොත්තම සම්බන්ධ කරන්න හදන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] එෙහම 
ෙබොත්තම් ඇරෙගන හිටපු යුගයක් මෙග් ජීවිතෙය්ත් තිබුණා. 
ගැටවරෙයෝ, තරුණ ෙකොලු ගැටව් හැටියට හිටපු කාලෙය් අපිත් 
කමිසෙය් ෙබොත්තම් ඇරෙගන තමයි හිටිෙය්. හැබැයි, අපි 
මන්තීවරු බවට පත් වුණාට පස්ෙසේ, මහජන නිෙයෝජිතයන් බවට 
පත් වුණාට පස්ෙසේ අපි ජනතාවට ආදර්ශයක් විය යුතු නිසා 
දන්ෙනම නැතිව අ ෙප් ෂර්ට්වල ෙබොත්තම් කර ළඟටම පියවා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගත්තා. ඒ ආකාරයට අපි ෙබොෙහොම ආදර්ශවත් මිනිසුන් බවට පත් 
වුණා. පාෙද්ශීය සභා   ෙව්, පළාත් සභාෙව් හිටපු අපි අෙප් ගම්වල 
ජනතාව පාර්ලිෙම්න්තුවට එව්ෙව් කමිසෙය් තිෙබන ෙබොත්තම් ටික 
ඇරෙගන රස්තියාදුකාරෙයෝ වාෙග් ඉන්න ෙනොෙවයි, ඒ ෙබොත්තම් 
ටික පියවාෙගන ෙබොෙහොම ලස්සනට  ෙගෞරවනීය මහජන 
නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට වැඩ කරයි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවනුයි. හැබැයි,  ෙම් ෙබොත්තෙම් අයිතිකාර 
මන්තීවරයා,  ජනතාව විසින් පත් කරනු ලැබූ කවුරුන් ෙහෝ 
මන්තීවරෙයක්. ඒ ගම්වල ජනතාව කමිසෙය් කර පියවලා 
තමන්ෙග් ආදරණීය මහජන නිෙයෝජිතයා හැටියට එවන ඒ 
මන්තීවරයාෙග් ෙබොත්තම් ෙමතැන ඉන්න රස්තියාදුකාර පිරිසක් 
විසින්  කඩනවා නම්,  ඔහුව නිරාවරණය කරනවා නම් මම 
හිතන්ෙන් ඒක සාපරාධී වැරැද්දක්. ඒ සාපරාධී වැරැද්ද පිළිබඳව  
අෙප් කනගාටුව ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන් පකාශ කරන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, සමහර ෙවලාට ෙම් ෙබොත්තම, - [බාධා කිරීමක්] 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා, මම කියන ෙද් අහන්න. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් නිසි වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොගත්ෙතොත් ෙම් 
ෙබොත්තම කවදා ෙහෝ දවසක දතක් ෙවයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් නිසි 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොගත්ෙතොත් ෙම් ෙබොත්තම කවදා ෙහෝ දවසක 
ශරීරයක අතක් ෙවයි. අපි අලුත් මන්තීවරුන් හැටියට, - 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අපි අලුත් මන්තීවරුන් හැටියට, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රීති පශ්නයක්.  
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඔය ෙබොත්තම ගැන ෙසොයා බලන්න ෙබොත්තම සභාගත 

කරන්න බැරිද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන 

මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අපත් ගම්වල මිනිස්සු; අපිත් ගහ ගත්ත මිනිස්සු; අපත්  ගුටි 

කාපු මිනිස්සු. හැබැයි, ෙම් වාෙග් වවුල් රැළ වාෙග්  අපි ගහ 
ගත්ෙත් නැහැ. ගහ ගත්තා නම් අපි ගහ ගත්ෙත් ශීලාචාර විධියටයි. 
ෙම් විධියට හැසිෙරනවා නම්, ෙම් විධියට ආදර්ශයන් අපට ෙදනවා 
නම් මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න කැමතියි, ඒ වාෙග් 
ආදර්ශයන් සපයන්න අපිත් ලෑස්තියි කියලා. ඒ වාෙග් ෙද්වල්වලට 
උත්තර ෙදන්න අපිත් ලෑස්තියි. ෙමොකද, බලෙය් ඉන්න කාලෙය් 
තිබුණු මැරකම්, චණ්ඩිකම් ටික ඒ විධියටම තිෙබනවා.  

බලය නැති කාලෙය්ත් ඒ විධියට තිෙබනවා. අෙප් අගමැතිතුමා 
අපට හැම තිසේසේම කියන්ෙන්, උපෙදස් ෙදන්ෙන් "ශීලාචාර 
ෙවන්න, විෙව්චන කරා යන්න එපා, නිහතමානී ෙවන්න, 
කාරුණික ෙවන්න" කියලායි. එෙහම උපෙදස් ෙදන තත්ත්වයක් 
තුළ, ෙම් විධියට නිගහ කරනවා නම් ඒ කටයුතුවලට ෙපනී 
සිටින්න අපිත් සූදානම්. මට ලැබී තිබුණු කාලය ඉවරද 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි?   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය අවසානයි. කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවශ  නම් ෙම් ෙබොත්තම  
සභාගත කරන්න මට පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ඔබතුමාෙග් 
කාරුණික මැදිහත් වීම යටෙත්, ෙම් ෙබොත්තෙම් හිමිකරුවා මට 
ෙහොයා ෙදන්න කියන ඉල්ලීමත් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙහට උෙද් 9.00ට ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 

ෙසොයා බලන්න පත් කළ කමිටුව රැස් ෙවනවා. ඒකට ඔය 
ෙබොත්තමත් යවන්න. 

මීළඟට, ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මන්තීතුමා.   

 
[பி.ப. 3.57] 

 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் இந்த உயாிய சைபயிேல  ண்நிதியளிப்  
சட்ட லம் ெதாடர்பான விவாதம் நைடெப வைதயிட்  
நான் மிக ம் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். எனக்கு ன் ேபசிய 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள் இங்கு ஒ  பதிைவ 
ஏற்ப த்தினார். ஏற்ெகனேவ இந்த நாட்ைட மாறிமாறி 
ஆண் வந்த அரசாங்கங்கள் இப்ப யான ஒ  சட்டத்ைத 
உ வாக்கிச் சாியான ைறயில் 
நைட ைறப்ப த்தியி ந்தால் இன்  இந்த உயாிய சைபயில் 
இந்தச் சட்ட லத்ைத ெகாண் வரேவண் ய ேதைவ 
இ ந்தி க்கா . இ ந்தா ம் இன்  இதைனக் 
ெகாண் வந்தைதயிட்  நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  

இந்த நாட் ேல இந்த   microfinance என்ப   அத ைடய 
ேநாக்கத்ைத விட்   இன்   ேவ  திைசயிேல  
ெசன் ெகாண் க்கின்ற . பங்களாேதஷ் நாட் ேல டாக்டர் 
ெமாகமட் ஸ் அவர்கள் microfinance - ண்கடன் 
நிதிையச் சாியான ைறயிேல ெகாண் வந்  
நைட ைறப்ப த்தினார். அதனால் அவ க்கு ேநாபல் பாிசு 
கிைடத்த . ஆனால், இன்  இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற 
இந்த microfinance ஐ அல்ல  அதைன  
நைட ைறப்ப த் பவர்கைளப் பார்த்தால் ேநாபல் பாிசு 
அல்ல, ஒ  normal பாிைசக்கூடப் ெபற யா . காரணம், 
இன்  இந்த microfinance என்ப  இந்த நாட் ேல குறிப்பாக 
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கிராமங்கைள ேநாக்கி மிக ம் கீழ்த்தரமான ைறயில் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற . Microfinance இன் 
உண்ைமயான ேநாக்கம் என்ன என்பைத நாங்கள் 

ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். நிதிைய வழங்கி, ெதாழில் 
யற்சிைய ஏற்ப த்தி அத டாக வ விழந் ேபான, 

வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கின்ற மக்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வ தான் அத ைடய 
உண்ைமயான ேநாக்கம்; அதன் தாற்பாியம். ஆனால், எம  
நாட் ல் குறிப்பாக 3 தசாப்த காலமாக த்தத்தினால் 
வ விழந்  ேபாயி க்கின்ற வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களி ம்  ஏன், இலங்ைகயில் ஏைனய 
மாவட்டங்களி ம் இந்த microfinance என்ப  அத ைடய 
ேநாக்கத்ைதவிட்  ேவ  திைசக்குச் ெசல்கின்ற . இங்கு 
பணத்ைதக் ெகா த் ப் பணத்ைத வாங்குகின்ற ஒ  
நடவ க்ைகதான்  நடக்கின்ற . அந்தப் பணத்தின் லம் - 
அந்த நிதிையக் ைகயளிப்பதன் லம் ஒ  ெதாழிைல 
ஏற்ப த்தி அத டாக வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கின்ற 
மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்ப ேவண் ெமன்ற 
அந்த உயாிய ேநாக்கத்ைத விட் விட் , வட்  எ த் ப் 
பணத்ைதக் ெகா க்கின்ற கந் வட் க்காரர்கள்ேபால் இன்  

ண்கடன் நிதிைய வழங்குகின்ற நி வனங்கள் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் ப்பைத நாங்கள் பார்க்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற .  

குறிப்பாக, எம  வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் 
த்தத்தினால் மிக ம் ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டன. நான் 

நிைனக்கின்ேறன், இந்த மாகாணங்களிேல அதிகளவான 
ண்கடன் நிதி நி வனங்கள் 

ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்றன என் . வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் 1,05,000க்கும் ேமற்பட்ட விதைவகள் 
இ க்கின்றார்கள். நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேலேய கிட்டத்தட்ட 36,000 
விதைவகள் இ க்கின்றார்கள். இவ்வா  விதைவகைள 
அதிகளவாகத் தாங்கிநிற்கின்ற  இந்த மாவட்டம். வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களில் கடந்த த்தத்தி ந்  னர்வாழ்  
அளிக்கப்பட்ட ன்னாள் ேபாராளிகள் கிட்டத்தட்ட 12,000 
ேபர் இ க்கின்றார்கள். இவ்வா  பல வழிகளி ம் ெநாந் , 
ெநா ந் ேபாயி க்கின்ற எம  மாகாணங்க க்கு இந்த நிதி 
நி வனங்க ைடய வ ைகயான , மக்கைளக் குழிேதாண் ப் 

ைதக்கின்ற ஒ  ெசயற்பாடாகேவ இ க்கின்ற . குறிப்பாக, 
இந்த ண்கடன் நிதி நி வனங்க டாக பல்ேவ  
பிரச்சிைனகைள இனம்காணலாம். வட்  தத்ைத 
எ த் க்ெகாண்டால், அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 20 - 28 தம் 
வைரயான வட் க்ேக நிதிைய வழங்குகின்றார்கள். இந்த 

ண்கடன் நிதி நி வனங்கைளப்ேபால், சில தனியார் 
வங்கிக ம் இப்ெபா  17-18 த வட் க்கு நிதிைய 
வழங்குகின்ற அள க்கு வந் விட்டன. இந் ண்கடன் நிதி 
நி வனங்களில் ேவைல ாிேவார் ஒவ்ெவா  நா ம் 
காைலயில் அழகாகத் தம்ைம அலங்காித் , ஒவ்ெவா  கிராமம் 
கிராமமாகச் ெசன் , அங்குள்ள மக்கைளெயல்லாம் 
கு க்களாக ஒ ங்கிைணத் , அம்மக்க க்கு 20 - 28 த 
வட் க்கு நிதிையக் கடனாகக் ெகா க்கின்றார்கள்.  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு 
15 - 20க்கும் ேமற்பட்ட ண்கடன் நிதி நி வனங்கள் 20 

தத் க்கும் ேமற்பட்ட வட் க்குப் பணத்ைத வழங்குகின்றன 
என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். அண்மித்த காலத்தில் எம  
மாவட்ட ெசயலகத்தி ம் சாி, பிரேதச ெசயலகங்களி ம் சாி, 

ண்கடன் நிதி நி வனங்கள் கடன ப்பைடயில் நிதிைய 
வழங்குவதாக இ ந்தால், அவற்ைற 12 தத் க்கு உட்பட்ட 
வட் க்குத்தான் வழங்கேவண் ம் என்   அைமச்சர்கள், 

மாகாண சைப உ ப்பினர்கள், பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், 
அரசாங்க அதிபர், பிரேதச  ெசயலாளர்கள் எல்ேலா மாகச் 
ேசர்ந்  நாங்கள் ஒ  தீர்மானத்ைத எ த்ேதாம். 
இத்தீர்மானமான  கடந்த வ டத் க்கு ன்ன ம் 
எ க்கப்பட்ட ; கடந்த வ ட ம் எ க்கப்பட்ட ; இந்த 
வ ட ம் எ க்கப்பட்ட . ஆனால், இந்த ண்கடன் நிதி 
நி வனங்கள் அந்த வார்த்ைதக க்ேகா அல்ல  அங்கு 
ெசால்லப்பட்டதான கட்டைளக க்ேகா கட் ப்படாமல், 
ெதாடர்ச்சியாக 20-25-28 த வட் க்குக் கடன்கைள 
வழங்கிக்ெகாண் தான் இ க்கின்றன. நாங்கள் 
இ ெதாடர்பில் ேகட்கும்ேபா , அவர்கள் ெசால் கின்ற 
விடயம் என்னெவன்றால், "நாங்கள் மாவட்ட 
ெசயலகத் க்ேகா, பிரேதச ெசயலகத் க்ேகா அல்ல  உள் ர் 
அரசியல்வாதிக க்ேகா கட் ப்படேவண் ய அவசியம் 
இல்ைல. காரணம்,  எங்க ைடய நிதி நி வனங்கள் மத்திய 
வங்கியில் பதி ெசய்யப்பட் க்கின்றன. எங்கைளக் 
கட் ப்ப த் வதற்கு மத்திய வங்கியால்தான் ேம தவிர, 
உங்களால் யா " என் . இன்  இந்நிதி நி வனங்கள் 
மத்திய வங்கியின் அதிகாரத்ைத ைவத் க்ெகாண் , 
கிட்டத்தட்ட அைனத்  உயர்மட்ட அதிகாாிகைள ம் அந்தப் 
பிரேதசத்தி ள்ள உள் ர் அரசியல்வாதிகளின் 
கட்டைளகைள ம் ெசாற்கைள ம் மீறி, மக்க க்கு 
அதிகூ தலான வட்  தத்தில் பணத்ைதக் ெகா த் ,  
வட் ையச் ேசகாித் க்ெகாண் க்கின்றன.  

அ மட் மன்றி, இந்நிதி நி வனங்கள் பணத்ைதக் 
ெகா க்கின்ற ைறைமகூட, அந்த மக்களின் அ வயிற்றில் 
அ க்கின்ற ஒ  ெசயற்பாடாகத்தான் இ க்கின்ற . 
குறிப்பாக, அவர்கள் 50,000 பாய் பணத்ைத வழங்குவதாக 
இ ந்தால், த ல் அக்கிராமத்தில் இ க்கின்ற மக்கள் அந்நிதி 
நி வனத் க்குச் ெசல்லேவண் ம். அவர்கள் அந்த நிதி 
நி வனம் இ க்கின்ற நகர் றத் க்கு வ வதாக இ ந்தால், 30
-40-50 கிேலாமீற்றர் ரம் பயணம் ெசய்யேவண் ம். 
அ மட் மன்றி, அங்ேக வந்  பல மணிேநரம் 
காத்தி க்கேவண் ம். உாிய ஊழியர்கள் அல்ல  அதிகாாிகள் 
இல்லாவிட்டால், அவர்கள் அ த்த நாள் மீண் ம் 
வரேவண் ம். 50,000 பாய் பணத்ைதப் ெப வதற்காக 
இரண் , ன்  நாட்கள் அைலந்தவர்க ம் உண் . 

ண்கடன் நிதி நி வனங்கள் இந்த 50,000 பாய் பணத்ைத 
அவர்க ைடய ெதாழில் யற்சிக்காக வழங்கும்ெபா , 
அதில் 5,000 பாையச் ேசமிப் ப் பணம் என்ற அ ப்பைடயில் 
பி த் வி கின்றன.  

அங்ேக ேசமிப் ப் பணமாக 5,000 பாய் 
அறவிடப்பட்டால், மிகுதியாக உள்ள  நாற்பத்ைதயாயிரம் 

பாயாகும். ேம ம், 1,000 - 2,000 பாய் அளவில் 
documentation fee மற் ம் த்திைரச் ெசல  என்  
பலவிதமான ெசல க க்கும் பணம் அறவிடப்ப கின்ற . 
ஈற்றிேல கிராம மட்டத்தி ந்  கடைனப் ெபற வந்தவ க்கு 
43,000 பாய்தான் கிைடக்கின்ற . கடைனப் ெப பவர் 
ஏைழ விவசாயியாக இ க்கலாம் அல்ல  ஏைழ மீன்பி த் 
ெதாழிலாளியாக இ க்கலாம் அல்ல  விதைவத் தாயாக 
இ க்கலாம்! அந்த 43,000 பாய் பணத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாண்  அவர்கள் ேபாய்வி வார்கள். அவர் 20 - 28 
சத த வட்  கட் வ  அந்த 43,000 பாய்க்கல்ல;  
ஐம்பதாயிரம் பாய்க்குத்தான் அவர் அந்த வட் ையக் 
கட் கிறார். அங்ேக அவாிடமி ந்  ேசமிப்  என்ற 
அ ப்பைடயில் அறவிடப்பட்ட அந்த 5,000 பாய்க்கு 20 
சத த வட்  வழங்கப்ப வதில்ைல. சாதாரணமாக 3 - 4 
சத த வட் தான் வழங்கப்ப கின்ற . இவ்வாறான ஒ  

ைறையத்தான் இந்த நிதி நி வனங்கள் 
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நைட ைறப்ப த் கின்றன. ஒவ்ெவா வாிடமி ந் ம் 
குைறந்த  5,000 பாய் தம் 10 ேபாிடமி ந்  ஐம்பதாயிரம் 

பாய் ெபற் க்ெகாண்  அந்தச் ேசமிப் ப் பணத்ைத 28 
சத த வட் க்கு இன்ெனா வ க்குக் ெகா க்கின்றார்கள். 
கிட்டத்தட்ட இ  ஒ  ெகாள்ைள வியாபாரம்! வடக்கு, 
கிழக்கி ள்ள மாவட்டங்களில் மட் மல்ல, இலங்ைகயின் 
ஏைனய மாவட்டங்களி ம் இேத நைட ைறதான் 
இ க்குெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  ெகாள்ைள 
வியாபாரம்! அந்த ஏைழகளிடமி ந்  ெப கின்ற ேசமிப் ப் 
பணத்ைத இன்ெனா வ க்கு கூ ய வட் க்குக் ெகா க்கின்ற 

ைறயி ம் மிகப்ெபாிய அநீதி நடக்கின்ற .  

ேம ம், கடன் பணத்ைத அறவி ம் ைறையப் பார்த்தால், 
வாராந்தம் அல்ல  நாளாந்தம் பணம் அறவிடப்ப வைதக் 
காணலாம். ஓர் ஏைழ மீன்பி யாளன் ஐம்பதாயிரம் பாய் 
பணத்ைத கடனாக வாங்கி அதிேல ஒ  ேதாணிைய ம் 
மீன்பி ப்பதற்குத் ேதைவயான வைலைய ம் வாங்கி ஆற்றில் 
இறங்குவதற்கிைடயில் அவர் அந்த ஐம்பதாயிரம் பாய் 
பணத்ைத ம் கட்ட ேவண் யி க்கிற . உண்ைமயாக 

ண்கடன் நிதி நி வனத்தின் ேநாக்கம் அ வாக இ க்க 
யா . ெதாழில் யற்சிைய ஊக்குவித்  அந்தத் 

ெதாழில் லம் அவ க்கு கிைடக்கின்ற வ மானத்தில் 
இ ந் தான் அந்தக் கடைன மீளப்ெபற ேவண் ம். ஆனால், 
ேதாணிைய வாங்கிய அந்த ஏைழ மீன்பி யாளன் மீைனப் 
பி ப்பதற்கு ன்ேப அந்தக் கடைன அைடக்க 
ேவண் யி க்கிற . இந்த நிைலயில் அவர் என்ன 
ெசய்கிறாெரன்றால், இன்ெனா  நிதி நி வனத்தில் 
ஐம்பதாயிரம் பாய் பணத்ைதக் கடனாக வாங்குகிறார். 
இவ்வா  ஒேர நபர் 4 - 5 ண்கடன் நிதி 
நி வனங்களிடமி ந்  வட் க்கு பணத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாள்வார். அைதத் தி ம்பக் கட்ட யாத சூழ ல் 
தற்ெகாைலக்கு யற்சி ெசய்கின்ற நிைலைம அவ க்கு 
ஏற்ப கின்ற . நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 30 - 40 சத தமான 
தற்ெகாைலசார் யற்சிகள் இடம்ெப வதற்கு இந்த 

ண்கடன் நிதி நி வனங்கள்தான் காரணமாகும். சிலர் 
கு ம்பத்ேதா  தற்ெகாைல ெசய்தி க்கிறார்கள். எனக்கு 

ன்  ேபசிய என   மாவட்ட பாரா மன்ற உ ப்பினரான  
ெகளரவ ஹிஸ் ல்லாஹ் அவர்கள் 3 ெபண்கள் தற்ெகாைல 
ெசய்தி ப்பதாகச் ெசான்னார். நான் இந்த பாரா மன்றத் க்கு 
வ வதற்கு ன்  வாைழச்ேசைனப் பகுதியில் ஒ  ெபண் 
தற்ெகாைல ெசய் ெகாண்டார்.   

எம  மாவட்டத்தில்  கிராம மட்டத்தி க்கின்ற 
அதிகளவான ஏைழத் ெதாழிலாளர்கைளக் குழிேதாண் ப் 

ைதக்கின்ற ஒ  ெசயற்பாடாகத்தான் இந்த ண்கடன் நிதி 
நி வனங்க ைடய ெசயற்பா  அைமந்தி க்கின்ற . 
அதிகாைலயிேல ெசன்  பணம் அறவி கின்றார்கள்; இர  
ேநரங்களில் ெசன்  பணம் அறவி கின்றார்கள். அந்த 

களிேல ஒன் க்கு இரண்  ெபண் பிள்ைளக ம் 
இ ப்பார்கள். இ ந்தா ம் எப்ப ப் ேபசியாவ , என்ன 
ெசய்தாவ  அந்த பணத்ைதப் பறித் க்ெகாண்  வரேவண் ம் 
என்ப  காைமயாளர் ெசால் ய ப் கின்ற மிக 

க்கியமான விடயம்.  இவ்வாறான ெசயற்பா களால் ச கச் 
சிக்கல்கள், கு ம்பப் பிள கள் என பல்ேவ  பிரச்சிைனகள் 
நா க்குநாள் அங்கு இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. 
அ வலக ேநரம் என்  அவர்க க்கு ேநர ஒ க்கீ  
கிைடயா . எந்த ேநரத்திலாவ  அந்தப் பணத்ைத 
எவ்வாறாவ  பறித்ெத க்க ேவண் ெமன்பதில் அவர்கள் 

கண் ம்க த் மாக இ ந்  ெசயற்ப கின்றார்கள்.  
தற்ெகாைல, கு ம்பப் பிள , கடன்காரனான நிைலைம 
ேபான்ற நிைலைமகளால் ஒட் ெமாத்த கு ம்ப சூழேல 
சிைதக்கப்ப கின்ற .  

இ  மாத்திரமல்ல, இவ்வாறான microfinance நிதி 
நி வனங்களிடமி ந்  கடன்கைளப் ெப கின்ற 
கு ம்பங்களின் பிள்ைளக ைடய கல்வி வளர்ச்சி ம் 
இதனால் பாதிக்கப்ப கின்ற . ஒன் க்கு ேமற்பட்ட 
microfinance நிதி நி வனங்களிடமி ந்  கடைனப் 
ெப கின்ற ஓர் ஏைழத் தாய், தான் ெபற்ற கடைன எவ்வா  
கட் வ ? காைலயிேலேய நிதி ேசகாிப்பவர்கள் 
வந் வி வார்கேள! அவர்கள் மிக ம் தா மாறாக, 
கீழ்த்தரமாகப் ேபசுவார்கேள! என்ன ெசய்வ ? என்ற 
சிந்தைனயில்தான் நித்திைரக்குப் ேபாவார். அவ்வாறான 
எத்தைனேயா சம்பவங்களினால் இரவில் ப க்கச் 
ெசன்றவர்கள் காைலயில் எ ம்பாமல் இறந் ேபான ண் . 
என்ைனப் ெபா த்தளவில் இந்த ண்கடன் நிதி 
நி வனங்கள் எல்லாம் மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத 
உயர்த்தவில்ைல; அவர்களின் வாழ்க்ைகயில் மலர்ச்சிைய 
ஏற்ப த்தவில்ைல. மாறாக தற்ெகாைல யற்சிையத் 

ண் கின்ற ெசயற்பாட்ைடத்தான் ெசய் ெகாண் க் 
கின்றன. அதற்கு ஆதாரம்தான் நா க்குநாள் நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற தற்ெகாைலசார் யற்சிக ம் 
தற்ெகாைலக ம் என்பைத இந்த இடத்தில் நான் 
கூறி்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த நிதி நி வனங்கள் மிகப் ெபாிய களியாட்ட 
விழாக்கைள நடத் கின்றன. சுகததாஸ 'ஸ்ேர ய'த்தின் 
உள்ளக அரங்கிேல பல இலட்சம் பாய் பணத்ைதச் 
ெசலவழித்  மிகப் பிரமாண்டமான களியாட்ட விழாக்கைள 
நடத் கின்றார்கள். நான் அறிந்தவைரயில் கடந்த 
வ டத் க்கு தல் வ டம் என்  நிைனக்கின்ேறன், எனக்குச் 
சாியாக ஞாபகமில்ைல, இவ்வாறான ஒ  விழா க்காக 
வடக்கு, கிழக்கி ந்  பல பஸ்களில் ஆட்கைள 
ஏற்றிவந்தார்கள். இப்ப ப் பல ேகா  பாய் பணம் 
ெசலவழித் ப் பல்ேவ  விதமான களியாட்டங்கைள 
நடத் கிறார்கள். அவர்க ைடய மாதாந்தக் கூட்டங்கள் மிகப் 
ெபாிய நட்சத்திர வி திகளில் நைடெப கின்றன. இ  
யா ைடய பணம்?  

ஏைழ மக்க க்கு 6 - 8 த மிகக் குைறந்த வட் யில் 
அல்ல  அைத ம்விடக் குைறந்தள  வட் யில்   பணத்ைதக் 
ெகா த்  அந்தப் பணத்தி டாக ஒ  ெதாழில் யற்சிைய 
ஏற்ப த்தி, அவர்களின் வாழ்வாதாரத்ைத உயர்த் வ தான் 
இந்த ண்கடன் நிதி நி வனங்க ைடய உண்ைமயான 
ேநாக்கமாக இ க்க ேவண் ம். இைதத்தான் பங்களாேதஷில் 
டாக்டர் ெமாகமட் ஸ் ெசய்தார். ஆனால், இங்கு 
அவ்வாறல்ல. ண்கடன் நிதி நி வனங்களின் 'ேசர்மன்' - 
share holders - அவர்கள்தாம் இலங்ைகயிேல மிகப் ெபாிய 
ேகாடீஸ்வரர்கள். ஏெனன்றால் அவர்கள் 28 -29 த வட் க்கு 
மக்களிடமி ந்  பணத்ைத உறிஞ்சிெய க்கின்றார்கள்.  

இன்  பங்களாேதஷிேல மாத்திரமல்ல மியன்மார், 
தாய்லாந்  ேபான்ற இடங்களில் இந்த ண்கடன் நிதி 
நி வனங்கள் மிகச் சிறப்பாகச் ெசயற்ப கின்றன. அங்ேக 
இ  கிராம மட்டங்களிேல மிகப் ெபாிய ம மலர்ச்சிைய, 
எ ச்சிைய உண் பண்ணியி க்கின்ற . கிராம மக்க ைடய 
வாழ்வாதாரத்திேல பாாிய ன்ேனற்றத்ைத 
ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . அங்ேக எவ்வா  ெசயற்ப கின் 
றார்கள் என்றால் சம்பந்தப்பட்ட கு ம்பம் ஒ  ஏைழக் 
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கு ம்பமாக இ ந்தால் அவர்களிடம் பணத்ைதக் ெகா க்காமல் 
அவர்கள் என்ன ெதாழில் ெசய்ய வி ம் கின்றார்கேளா அந்தத் 
ெதாழிைல அவர்க க்கு ஏற்ப த்திக் ெகா க்கின்றார்கள். 
உதாரணமாக அவர்கள் கால்நைட வளர்க்க வி ம்பினால் 
அவர்க க்கு கால்நைடகைள வாங்கிக் ெகா க்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, குறித்த கால்நைடகைளப் பராமாிப்பதில்தான் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஈ ப கின்றார்கள். அ  மாத்திரமல்ல, 
அந்த நிதி நி வனங்கள் அங்கு உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற 
பாைலச் சந்ைதப்ப த் வதற்கான வசதிைய ம் ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கின்றன. பின்  அதி ந்  வ கின்ற வ மானத் 
ெதாைக ன்றாகப் பிாிக்கப்ப கின்ற . அதாவ , அந்தக் 
கு ம்பத்தி ைடய பிள்ைளகள் ெபற்ேறா க்கான 
ேசமிப் க்காக ஒ  பகுதி. இன்ெனா  பகுதி அவர்கள் 
ெபற் க்ெகாண்ட கடைன அைடப்பதற்கான . எஞ்சிய 
ெதாைக அவர்க ைடய வாழ்க்ைகைய நடத் வதற்கான . 
அந்தவைகயில் அந்தக் கு ம்பத்தின் எதிர்காலத் ேதைவக்கான 
ேசமிப் க்காக ம் நாளாந்த வாழ்க்ைகைய நடத் வதற்காக ம் 
கடைன அைடப்பதற்காக ம் அந்த வ மானம் 
பயன்ப த்தப்ப கின்ற . இலங்ைக தவிர்ந்த சில நா களில் 
இந்த ண்கடன் நிதி நி வனங்க ைடய உண்ைமயான 
ேநாக்க ம் ெசயற்பா ம் இ வாகும். ஆனால், இ  எம  
நாட் ல் தைலகீழாக இ க்கின்ற .  

இன்  ண்கடன் நிதி நி வனங்கள் சில மத்திய வங்கியில் 
பதி  ெசய்யப்பட் ம் சில மத்திய வங்கியில் பதி  
ெசய்யப்படாம ம் ெசயற்பட்  வ கின்றன. அேதேநரம் 
அரசாங்க நி வனங்கள் குறிப்பாக அரச வங்கிகள் மற் ம் 
ச ர்த்தி வங்கிகள் என்பன மிகக் குைறந்த வட் யிேல 
மக்க க்கு இந்தப் பணத்ைதக் ெகா க்க ன்வர ேவண் ம்.   

மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ச ர்த்தி வங்கிகளிேல 
கிட்டத்தட்ட 2,500 மில் யன் பாய் ேதங்கிக் கிடக்கின்ற .  
அ  மக்களிடமி ந்  ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பணம். அந்தப் 
பணத்ைத அவர்கள் 4 - 5 சத த வட் க்கு மக்க க்குக் 
ெகா க்கும்ேபா  இந்தத் தனியார் நிதி 
நி வனங்களிடமி ந்   25 - 28 சத த ெகாள்ைள வட் க்கு 
வாங்குகின்ற அந்த நிைல அற் ப்ேபாய்வி ம். ஆகேவ, இந்த 
நிைலைமயில்தான் இந்த ச ர்த்தி வங்கிகள் 
தங்களிடமி க்கின்ற பணத்ைத இந்த ஏைழ மக்க க்குக் 
குைறந்த வட் க்குக் ெகா க்க ன்வர ேவண் ம்; அரச 
வங்கிகள் இவ்வாறான ண்கடன் நிதிகைளக் குைறந்த 
வட் க்குக் ெகா க்க ன்வரேவண் ம். ஆனால் அரச 
வங்கிகளிேலா அல்ல  ச ர்த்தி வங்கிகளிேலா இந்தப் 
பணத்ைத இந்த ஏைழ மக்கள் ெபற வ ம்ெபா  hard barrier 
- க னமான தைடகைள விதிக்கிறார்கள். அவ்வாறான 
தைடகைள நீக்கேவண் ம்.    

இன்  ஒ  கிராமத் க்குப் ேபானால் அங்கு யாைரக் 
காணாவிட்டா ம் ண்கடன் நிதிையக் ெகா த் விட்  
அதைன மீண் ம் அறவி கின்ற ஒன் க்கு ேமற்பட்ட நிதி 
நி வனங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கைள அங்கு காணலாம். 
அங்குள்ளவர்கள் காைலயில் எ ந்  அவர்களின் 

கத்தில்தான் ழிக்க ேவண் ம். அ ேபால், இர  
ேநரங்களில் ட் க் கதைவத் தட்  அந்த நிதிையப் 
ெப கின்ற நிைலைம ம் காணப்ப கின்ற . ஆகேவ 
இவ்வாறான நிைலயி ந்  எம  ஏைழக் கிராம மக்கைள - 
வ ைமக் ேகாட் க்குக்கீழ் வாழ்கின்ற இந்்த மக்கைளக் 
காப்பாற்ற ேவண் மானால் அரசாங்க வங்கிக ம் ச ர்த்தி 
வங்கிக ம் தங்களிடம் இ க்கின்ற பணத்ைத இவர்க க்கு 
குைறந்த வட் க்குக் ெகா க்க ேவண் ம். ஆனால் தனியார் 
நி வனங்கைளப் ெபா த்தவைரயில், அவர்கள் குைறந்த 
வட் க்கு பணத்ைதக் ெகா ப்பார்கள் என்பதில் எங்க க்கு 
நம்பிக்ைகயில்ைல. 

மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கள் இங்கு 
ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற இந்தச் சட்ட லத்ைதப் பற்றிப் 
ேபசுகின்றேபா ,  இந்த நிதி நி வனங்கள் சாியான 
நைட ைறயின்ப  ெசயற்படாவிட்டால் அவற்றின் உாிமம் 
இல்லாமற் ெசய்யப்ப ெமன்  கூறினார்.  இன்ைறய 
சட்ட லத்தின் பாகம் v, vi, vii என்பவற்ைற 
வாசிக்கின்றெபா , உண்ைமயிேலேய இந்த 'நல்லாட்சி' 
அரசு-இந்த உயாிய சைப இதைனக் காலம் தாமதிக்காமல் 
ேவகமாக அங்கீகாித்  நைட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன்ப  
ெதாிகின்ற . அவ்வா  நைட ைறப்ப த்தினால், இன்  25 -
28 -30 த வட் ையப் ெபற்  மக்களின் இரத்தத்ைத 
உறிஞ்சிக்கு க்கின்ற ண்கடன் நிதி நி வனங்களிடமி ந்  
நா க்குநாள் தற்ெகாைலக்கு யற்சிக்கின்ற, தற்ெகாைல 
ெசய்கின்ற ஏைழ மக்கைளக் காப்பாற்ற ம்.  நாம் இன்  
கிராம இராச்சியத் திட்டம் என்ெறல்லாம் ேபசுகின்ேறாம். 
ஆனால், கிராமத்திேல மக்கைள இல்லாெதாழிக்கின்ற 
ெசயற்பாடாகத்தான் இன்  இந்த ண்கடன் நிதி 
நி வனங்களின் ெசயற்பா  இ க்கின்ற . இ  ஒ  பாாிய 
பிரச்சிைன. இந்தப் பிரச்சிைனயி ந்  மக்கைளக் 
காப்பாற் வதற்கு நான் ஏற்ெகனேவ கூறிய ேபால் அரச நிதி 
நி வனங்க ம் ச ர்த்தி வங்கிக ம் குைறந்த வட் க்குக் 
கடைனக் ெகா ப்பதற்கு ன்வரேவண் ம். அ  
மாத்திரமல்ல, இன்  எ க்கின்ற எந்தெவா  நடவ க்ைக ம் 
ேவகப்ப த்தப்பட ேவண் ம். குறிப்பாக இந்த நாட் ேல 
மக்கள் ஆட்சி மாற்றத்ைதக் ெகாண் வந்தார்கள். சி பான்ைம 
மக்களான எம  தமிழ் மக்கள் ஓர் ஆட்சி மாற்றத்ைத 
வி ம்பினார்கள். காரணம் ஆட்சிமாற்றம் வ ம்ேபா  தாங்கள் 

ன்  தசாப்தகாலமாகத் ெதாடர்ச்சியாக அ பவித் வந்த 
பல்ேவ பட்ட ேவதைனகளி ந் , பிரச்சிைனகளி ந்  
தங்க க்கு விேமாசனம் கிைடக்குெமன்ற ஒ  பாாிய 
எதிர்பார்ப் டன் இ ந்தார்கள்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ஆனால், காலம் இ த்த ப்பால் அந்த எதிர்பார்ப்  

நிைறேவ வ  தாமதித் க்ெகாண்ேட ேபாகின்ற .  

குறிப்பாக இந்த மீள்கு ேயற்றங்கள் பற்றிக் 
கூறேவண் ம். என  மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
இன்ன ம் பல பாடசாைலகள் இரா வ காம்களாகத்தான் 
இ க்கின்றன.  “இரண்  மாதத்தில் எ ம்பிவி ேவாம், ன்  
மாதத்தில் எ ம்பிவி ேவாம்” என்  ெசால்கின்றார்கள்.  இந்த 
நல்லாட்சி ஏற்பட்  இப்ேபா  ஒ  வ டம் ந்  
இரண்டாவ  வ டம் நடந் ெகாண் க்கின்ற . அங்ேக 
இந்த இரா வ காம்க க்குள்ேள இ க்கின்ற காணிகள், 

கள் என்பவற் க்குச் ெசாந்தக்காரர்கள் தற்ேபா  வாடைக 
களி ந்  வாடைக கட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 

குறிப்பாக ஏைழத் தாய்மார்கள், கணவைன இழந்த 
தாய்மார்கள் இவ்வா  இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்த 
நல்லாட்சி அரசிேல ெசால்லப்ப கின்ற விடயங்கள் அதாவ  

ண்கடன் நிதி ெதாடர்பான இந்தச் சட்ட லமாக இ க்கலாம் 
அல்ல  ஏற்ெகனேவ ெசால்லப்பட்ட ைகதிகள் ெதாடர்பான 
விடயமாக இ க்கலாம்,  அைவ உடன யாக 
நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ம்.   
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இங்கு னர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட ைகதிகள் ெதாடர்பான ஒ  
விடயத்ைத ம் கூறேவண் ம். நான் பாரா மன்றத் க்கு 
வ கின்றேபா  ஒ  தாயார் வந்  னர்வாழ்வளிக்கப்பட்  
வி தைலயாகி வந்த தன் ைடய மகன் பிரபா ஒ  
சிற் ண் ச்சாைலைய ைவத் க்ெகாண்  தா ம் தன் ைடய 
கு ம்ப ம் என்  வாழ்ந் ெகாண் ந்தேபா  தி ம்ப ம் 
ைக ெசய்யப்பட் விட்டார் என்  அ தப  கூறினார். இ  
ஏற்ெகனேவ னர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட 11,900 ன்னாள் 
ேபாராளிகள் மத்தியில் ெபாிய அச்சத்ைத 
ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . மீள்கு ேயற்றம் நைடெபறேவண் ம்; 
தங்க ைடய சிைறயில் வா கின்ற பிள்ைளகள் ெவளிேய 
வரேவண் ம்; ஏற்ெகனேவ பாதிக்கப்பட்டவர்க க்குச் 
சாியான நிவாரணம் கிைடக்கேவண் ம் என்  எண்ணித்தான் 
இந்த மக்கள் நல்லாட்சிைய ஏற்ப த்தினார்கள். அைத இந்த 
அரசு காலத்ைதத் தாமதிக்காமல் உடன யாக 
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண்  
வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා. 
 
[අ.භා. 4.21] 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් සාමාන  

ජනතාවෙග් ජීවිතයට ෙබෙහවින්ම බලපාන පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ 
පිළිබඳව අදහස් පකාශ කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික 
කටයුතු අමාත වරයා හැටියට ගරු අගමැතිතුමා ට අපෙග් ස්තුතිය 
පුද කරන්න ඕනෑ.  

ක්ෂුදමූල  පනත් ෙකටුම්පෙත් මුඛය පරමාර්ථය වන්ෙන් ක්ෂුද 
මූල  ව ාපාර නියාමනය කරලා, ඒවාෙය් පැවැත්ම යථාවත් 
කරලා, ඒ ආයතන එක්ක ගනුෙදනු කරන ජනතාවෙග් ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කිරීමයි. ඒක ඉතාම ෙහොඳ වැඩක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ක්ෂුද මූල  ව ාපාර කියන එෙකන් අදහස් වන්ෙන් 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් අඩු ආදායම්ලාභීන්ට, එෙහම නැත්නම් 
ෙම් රෙට් පවතින සාමාන  බැංකු කමය යටෙත් ගනුෙදනු කරන්න 
බැරි උදවියට මුදල් ලබා දීලා, ඒ අයෙග් ව ාපාර කටයුතු ශක්තිමත් 
කරන,  ඒ අයෙග් ජීවන මට්ටම ඉහළ නංවන්නට කටයුතු කරන 
ආයතන ගැනයි. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්දී පකාශ කළා වාෙග්  
බංග්ලාෙද්ශෙය් ෙමොෙහොමඩ් යූසුප් මහතා තමයි 1971දී ෙමවැනි 
ආයතනයක් ආරම්භ කෙළේ. එවැනි මූල  ආයතන 1970 දශකෙය්දී 
ලංකාෙව්ත් ආරම්භ ෙවලා තිබුණා.   

අපි දන්නා විධියට 1991දී ජාතික සංවර්ධන භාර අරමුදල 
පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ තමයි එම ආයතනය අෙප් රෙට් විශාල 
වශෙයන් ව ාප්ත වුෙණ්. ෙමහිදී මා ඉතාම ඕනෑකමින් ෙම් 
කාරණය කියන්න ඕනෑ.  පැවැති ආණ්ඩු ගැන ෙම හිදී කථා කළා. 
ඕනෑම ආණ්ඩුවක් ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න විවිධ 
කාරණා ෙයොදනවා. අපි දන්නවා, රණසිංහ ෙපේමදාස  
ජනාධිපතිතුමා ජනසවිය ආරම්භ කළ බව.  එය ෙමොන පක්ෂයක් 
ආණ්ඩු කරන කාලෙය්  කළා වුණත්, අපි කියනවා ඒක ෙහොඳ 

වැඩක් කියලා. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය 
තමයි සමෘද්ධි ව ාපාරය ආරම්භ කෙළේ. එතැනින් එහාට ගිහිල්ලා 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සමෘද්ධි ව ාපාරය,  දිවි නැඟුම 
ව ාපාරය දක්වා ව ාප්ත කළා. එෙසේ ව ාප්ත කරලා ෙම් රෙට් 
ගාමීය ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ඉතාම ශක්තිමත් ආකාරයට 
පවත්වාෙගන යන්න කටයුතු කළා. ඒවා රාජ  පැත්ෙතන් 
ෙකරුණු ෙද්වල්. ඒ වාෙග්ම රාජ  ෙනොවන සංවිධාන, රාජ  
ෙනොවන මූල  ආයතන ගම්වලට ගිහින් ගම්වල මිනිසුන් එක්ක 
ගනුෙදනු කරනවා.   ගරු අගමැතිතුමාත් කිව්වා වාෙග්  ගම්වල 
ජීවත්වන සාමාන  මිනිසුන් තමන්ට ෙලොකු ලාභයක් ලැෙබනවා 
නම් සමහර ෙවලාවට එවැනි ආයතනත් එක්ක වැඩ කරන්න 
කැමැති වන බව අපි දන්නවා. හැබැයි, ඒ ආයතන සමහර 
ෙවලාවට සද්භාවෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. සමහර ආයතන 
ජනතාවෙග් මුදල් තැන්පතු භාර අරෙගන ඒ මුදල් නැවත ලබා 
දීමක් කරන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට එම ජනතාවට තමන්ෙග් මුදල් 
නැවත ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් නැති නිසා ඒ සඳහා උසාවි, 
ෙපොලීසි යන්න සිදු වනවා. ෙමොකද, සමහර ආයතන නීත නුකූල 
ඒවා ෙනොෙවයි. ඒ නිසා එම ජනතාව අන්ත අසරණ ෙවනවා. ඒ 
නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත ෙවලා හරියාකාරව කියාත්මක 
වුෙණොත් ෙම් රෙට් දුගී ජනතාවට, සාමාන  ජනතාවට විශාල 
පිටිවහලක් වනවා කියන කාරණය අපි කියන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ෙම් වන ෙකොට 
ක්ෂුද මූල  ආයතන 14,000කට වඩා තිෙබනවා. 

ෙම් වන ෙකොට මහ බැංකුෙව් කියාත්මක වනවා,  ක්ෂුදමූල  
ආයතන පිළිබඳ අධීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. හැබැයි, ෙම් 
අධීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් අයෙග් දත්ත -ෙතොරතුරු-  
ඉල්ලුවාම ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්ෙන් 70කට ආසන්න පමාණයක්.  
ඒෙකන්ම අපට ෙපෙනනවා, යම් ආකාරයක විකෘති තත්ත්වයක් 
ෙම් ව ාපාරෙය් තිෙබනවායි කියන එක. ඒ නිසා ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරලා  ෙතොරතුරු ලබා ෙගන, ගම්වල ඉන්න 
ජනතාව දැනුවත් කරලා නිසියාකාරව තමන්ෙග් මුදල්  තැන්පත් 
කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර දීම ෙහොඳයි. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් ගාමීය 
ආර්ථිකය ශක්තිමත්ද කියන එක තමයි අද අපට තිෙබන පශ්නය.   
මා ගාල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක්.  අෙප් 
ගම්වල මිනිස්සුන්ෙගන් ෙබොෙහෝ ෙදනා ජීවත් වුෙණ් ෙත් 
කර්මාන්තෙයනුයි.    අද ෙත් කර්මාන්තය බින්දුවටම වැටිලා. අද  
අමු ෙත් දළු කිෙලෝවක් රුපියල් 50කටවත් විකුණා ගන්න බැහැ. 
අපි දන්නවා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්ත් ෙම් වාෙග් 
පශ්නයක් ආවාය කියලා.  ඒ කාලෙය් සමහර ෙවලාවට  ෙත් දළු 
කිෙලෝවක් රුපියල් 32ට විකුණා ගන්නත් බැරි වුණා.  හැබැයි, ඒ 
ෙවලාෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමන්ලා ඒ නිලධාරින් ෙගන්වා  නිසි කමෙව්දයක් සකස් 
කරලා ෙත් ෙගොවියා ආරක්ෂා කළා.  ඉතින් අපි ෙම් ආණ්ඩුෙවන් 
ඉල්ලනවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කරනවා වාෙග්ම ගාමීය 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් කියාත්මක 
කරන්නය කියා.   

අෙනක, අද අෙප් ගම්වල ඉන්න ධීවර කාර්මිකයින් අන්ත 
අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. අද මත්ස  සම්පත 
ෙනළා ගන්න විධියක් නැහැ.  අද ඉන්දියාෙවන් ධීවර කාර්මිකෙයෝ 
ඇවිල්ලා අෙප් රෙට් මත්ස  සම්පත ෙනළා ෙගන යනවා.  අද 
අෙප් ආණ්ඩුව ඉන්දියාවට දණ ගහලායි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කරනවා වාෙග්ම ගා මීය ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළත් කියාත්මක විය යුතුයි. ගාමීය 
ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වීමක් ෙවන්ෙන් නැතිව ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කිරීෙමන් වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ.   
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[ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන්  මහතා] 
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අෙනක් කාරණය තමයි අද රබර් මිල පහත වැටිලා තිබීම.  අද 
ගෙම් කිසිම සංවර්ධනයක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  දැන් අද ෙමතැන 
කථා කළා, හම්බන්ෙතොට පැත්ෙත් ජනතාව ෙම් ක්ෂුදමූල  
ආයතනවල මුදල් තැන්පත් කර තිබුණායි කියලා. අපි ඒක 
පිළිගන්න ඕනෑ. අපි දන්නවා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
පාලන කාලෙය්  හම්බන්ෙතොට වාෙග් කලින් ෙනොදියුණු පළාත්වල 
මිනිස්සුන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වුණු බව. ඒ නිසා තමයි ඒ 
මිනිස්සු ගිහිල්ලා ෙම් වාෙග් ආයතනවල මුදල් තැන්පත් කෙළේ. 
හැබැයි, අපි කනගාටු ෙවනවා ඒ සම්බන්ධෙයන් සමහර උදවිය  
වැරදි අර්ථකථන ෙදන්න උත්සාහ කිරීම ගැන. "රාජපක්ෂවරු 
ෙහොරු, හම්බන්ෙතොට ඉන්ෙනත් ෙහොරු"යි කියන කාරණය 
කියන්න තමයි ෙමතැනදි උත්සාහ කෙළේ.  නමුත්, ඒක ෙනොෙවයි, 
ඇත්ත කාරණය.  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පාලන කාලෙය් 
තමයි ගම්වල ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වුෙණ්. ඒකයි 
ඇත්ත කාරණය.  අද ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් වීමක් අපි 
දකින්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කරමින් 
ෙමොන ආකාරයට කටයුතු කළත් වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 

දැන් බලන්න, ඊෙය් -02වැනිදා- ඉඳලා වැට් බද්ද කියාත්මකයි. 
ෙම්ෙකන් වක බදු ගහන ෙකොට ගාමීය ජනතාවට විශාල මුදල් 
පමාණයක් වැය කරන්න  ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් සියලු කාරණා 
පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා අවධානය ෙයොමු කරලා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත්  ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පමණක් සෑෙහන්ෙන් නැතිව,  
තමන්ෙග් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ කථාවට පමණක් සීමා කරන්ෙන් 
නැතිව, ගෙම් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. කවුරුන් ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු ලකී ජයවර්ධන 
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 

දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය"යි මම ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON.EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDENA  took the Chair. 

[பி.ப. 4.30] 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
ண்நிதியளிப்  சட்ட லம் ெதாடர்பான விவாதத்தில் 

ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு த ல் என  
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இன்  மாண் மிகு 
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் தன் ைடய 
அைமச்சினால் ண்நிதியளிப்  சட்ட லத்ைத இங்கு 
ெகாண் வந்தைமக்காக நான் த ேல அவ க்கு நன்றி 
கூ கின்ேறன். இந்த நாட் ேல அண்ைமக்காலமாக இந்தத் 
திட்டம் பல நல்ல விடயங்கைளச் ெசய்வதற்கு 
ஊக்கப்ப த்தினா ம், குறிப்பாக த்தத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களிெலல்லாம் இவ்வாறான 
சின்னச்சின்ன அைமப் கள் இவ்வாறான திட்டங்கைள 
நைட ைறப்ப த் வதாகக் கூறி மக்கைளெயல்லாம் 
கடனாளிகளாக்கிய வரலா  இ ந் வ கின்ற .  
அ மாத்திரமல்லாமல் வட் , வட் க்கு ேமல் வட் ெயன்  
கூறி அவர்க ைடய இல் டங்கைளக்கூட எத்தைனேயாேபர் 
இன்  இழந்  தவிக்கின்றார்கள். நான் பின்பற் கின்ற 
இஸ்லாமிய மார்க்கம் வட் ைய ற்றாகத் 
தைடெசய்தி க்கின்ற ,  எனேவ, இந்த வட்  கைடசியிேல 
எ ேமயில்லாத நிைலைய உ வாக்கி வ வைத நாங்கள் 
கண்கூடாகப் பார்க்கின்ேறாம், அன்  எங்க ைடய நபி 
ஸல்லல்லாஹு அைலஹி வஸல்லம் அவர்களின் 
காலத்தி ந்ேத அதாவ  இந்த வட்  தைட ெசய்யப்பட்ட 
காலத்தி ந்ேத வட் க்குப் பின்னால் ெசல்கின்றவர்களின் 
நிைலையப் பார்த்தால், அவர்க ைடய இ திக்கால 
கட்டங்களிேல அவர்க ைடய ெசாத் க்கள் எல்லாவற்ைற ம் 
இழந் , இ ந்த இடங்கைள ம் இழந் , கைடசியிேல 
ஒன் மில்லாமல் தவித்  மரணிக்கின்ற ர்ப்பாக்கிய 
நிைலைய நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
அ மாத்திரமல்லாமல் தங்க ைடய பிள்ைளகைள ம் 
கடனாளிகளாக ஆக்கிவிட் ச் ெசன்றி க்கின்ற வரலா  
நிைறய இ க்கின்ற . எனேவ, அந்த வைகயிேல இன்  
இஸ்லாமிய ாீதியான வியாபார ேநாக்கத்ேதா  சட்ட ாீதியான 
கடன் திட்டங்கைள இந்த நாட் ேல பல வங்கிகள் 
நைட ைறப்ப த்திக்ெகாண் க்கின்றன. ஆனால், 
இவற் க்ெகதிராக இன்  பல இனவாத அைமப் கள் 
அவற்ைறத் தைட ெசய்யேவண் ெமன்   பலவிதத்தில் 
கூக்குர ட்  வ வைத ம் நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம்.   

இன்  உலகி ள்ள எல்லா நா க ம் இவ்வாறான 
நைட ைறையக் கைடபி த்  வ வதனால் வியாபார ம் 
வளர்ந்தி க்கின்ற ; மக்க ைடய வாழ்க்ைகத்தர ம் 
உயர்ந்தி க்கின்ற , அத டாக நாங்கள் பாாிய 
உயர்ச்சியிைனக்  கண் வ கின்ேறாம், இவ்வாறான ஒ  
சூழ்நிைலயில் நான் ஒன்ைறச் ெசால்லேவண் ம். இன்  

டாகச் ெசன்  சாதாரண கூ  ேவைலெசய்  
வா கின்ற மக்க க்கு ஆைசகாட் , அவர்கள் ெபா ட்கைளக் 
ெகாள்வன  ெசய்யேவண் ்ம் என்பதற்காக, சிறிய விைலக்கு 
அவற்ைற வழங்குவ ேபால மாதாந்தம் ஒ  ெதாைகையக் 
கட் னால் ேபா ம் என்  ெசால் ,  அவர்கைளெயல்லாம் 
வாழ யாத ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலக்கு உள்ளாக்கியி ப்ப  
இவ்வாறான பல அைமப் கேள என்பைத நான் இங்கு 
சுட் க்காட்ட ேவண் ம். இந்த நிைலைமைய நாங்கள் எல்லா 
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பிரேதசங்களி ம் பார்க்கிேறாம். எனேவதான் இந்த நாட் ன் 
மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் 
இவ்வாறான ண்நிதியளிப் கள் எவ்வா  அைமயேவண் ம், 
அவற்ைறக் கட் ப்ப த் வதற்கான ைறகள் உட்பட, இந்த 
நி வனங்களால் எதிர்காலத்தில் இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற 
அப்பாவி மக்கள் - எ ம் ெதாியாத சாதாரண கிராம 
சூழ்நிைலகளிேல வா கின்ற மக்கள் ஏமாற்றப்ப கின்ற 
நிைலைமையத் த ப்பதற்ெகன இச்சட்ட லத்ைத 
இச்சைபயிேல சமர்ப்பித்தி க்கின்றார். இ  இக்காலத் க்குத் 
ேதைவயான ஒ  சட்ட லமாக இ க்கின்ற . இந்த 
அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வ வதற்கு ன்னரான 100 நாள் 
ேவைலத்திட்டத்திேல என் ைடய ைகத்ெதாழில், வர்த்தக 
அைமச்சுக்குக் கீ ம் இ  சம்பந்தமாக நாங்கள் 
நைட ைறப்ப த் ேவாம் என்  கூறிய, SME policyஐ 
ேவகமாகச் ெசய்  வ கிேறாம். தற்ெபா  அந்த policy 
framework ெசய்யப்பட் , அைமச்சரைவக்குச் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்  அைமச்சரைவ அதற்கான அங்கீகாரத்ைதத் 
தந்த பிறகு, மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள் தைலைமயிலான Economic Committeeக்குச் 
சமர்ப்பிக்கப்ப ம். அந்தக் கு வின் அ மதிைய ம் ெபற் ,  
சில தினங்களிேல அதைன  மீண் ம் அைமச்சரைவயில் 
சமர்ப்பித்  இந்த நாட் ேல ஒ  SME policyஐச் சட்ட லமாக 
மாற் வதற்கான ஏற்பாட்ைட ம் நாங்கள் 
ெசய் ெகாண் க்கின்ேறாம். எனேவ, இவ்வாறான ஒ  
காலகட்டத்தில்தான் இந்த நல்லாட்சி அரசு இந்த நாட் ேல 
வா கின்ற எல்லா மக்கைள ம் சமமாக மதித் , சமத் வமாக, 
சேகாதர வாஞ்ைசேயா  வாழச்ெசய்கின்ற ஒ  
ேவைலத்திட்டத்ைத - இந்த அரசு மக்க க்குக் ெகா த்த 
வாக்கு திைய நிைறேவற்றிக்ெகாண் க்கின்ற . அந்த 
வைகயில், மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் 
இவ்வாறான ஒ  சட்ட லத்ைதக் ெகாண் வந்தத டாக 
எதிர்காலத்திேல என் ைடய அைமச்சும் குறிப்பாக, சி  
ைகத்ெதாழிலாளர்கள், ந த்தரக் ைகத்ெதாழிலாளர்கள், 
ைகத்ெதாழில் ைறயில் ஈ ப கின்ற சாதாரண தனி நபர்கள் 
உட்பட எல்ேலா ம் நிச்சயமாக நிைறயப் பிரேயாசனத்ைத - 
பலைன அைடய இ க்கின்றார்கள் என்பைத நான் இந்த 
இடத்திேல சந்ேதாசத்ேதா  கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

நான் ஏற்ெகனேவ ெசான்ன ேபால, இந்த வட் த் 
திட்டத் க்குப் பதிலாக - வட் க்குப் பின்னால் யார் யார் 
எல்லாம் ெசல்கின்றார்கேளா, அவர்கள் இ தியில் 
கடனாளிகளாக மரணித்த வரலா தான் இந்த நாட் ல் 
மட் மல்ல, உலகெமல்லாம் இ ந் ெகாண் க்கின்ற . 
இன்  உலக ெபா ளாதாரேம மிக ம் சிைதந் ேபாய் 
இ க்கின்ற . இந்த உலகப் ெபா ளாதார மாற்றமான , நம  
நாட் ம் - இந்த நல்லாட்சி நல்ல ெபா ளாதாரக் 
ெகாள்ைகையக் ெகாண் ந்தா ம், இந்த வட் க்குப் 
பின்னால் இந்த உலகம் ெசல்வதனால், இன்  ேமற்கத்ேதய 
நா கள் எல்லாம்  ெபா ளாதாரத்தில் பாாிய 

ழ்ச்சியைடந் வ கின்றன. எனேவதான், இன்  பல 
நா களிேல இஸ்லாமிய finance திட்டம் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற . இலங்ைகயி ம் Bank of 
Ceylon, People's Bank உட்பட இன்ேனாரன்ன பல வங்கிகள் 
அைத நைட ைறப்ப த் கின்றன. எனேவ, இவ்வாறான 
சிறிய கடன் ெதாைகைய வழங்குபவர்கள் அதைன இஸ்லாமிய 
சட்ட திட்டத் க்கு உட்பட்ட அதாவ , இஸ்லாமிய 
financeக்குக் கீழ் நைட ைறப்ப த் பவர்களாக இ ந்தால், 
அ  மக்க க்குப் பய ைடயதாக அைம ம். 
அ மாத்திரமல்லாமல், அவர்க ைடய வியாபார ம் சிறந்த 

ைறயில் வளர்ச்சி அைடயக்கூ ய ஒ  வாய்ப்  ஏற்ப ம் 

என்பைத நான் இந்த இடத்திேல இத் ைறயிேல 
ஈ ப கின்றவர்க க்கு ஒ  ேவண் ேகாளாக  வி க்க 
வி ம் கின்ேறன். 

எங்க ைடய அரசாங்கம் வாக்கு தியளித்தவா  
என் ைடய அைமச்சு, மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ைடய 
அைமச்சு, நிதி அைமச்சு என்பவற் டன் இைணந்  10 
இலட்சம் ெதாழில்வாய்ப்ைப உ வாக்குகின்ற பாாிய 
ெபா ப்ைபக் ெகாண் க்கிற . அந்த வைகயில் 
ைகத்ெதாழில் ைற, ெபா ளாதாரத் ைற, விவசாயத் ைற, 
மீன்பி த் ைற, ஏைனய சி  வர்த்தகம், ைகத்ெதாழில், 
ெபாிய ெதாழிற்சாைலகள், அரச ெதாழில் ைற 
என்பவற்றி டாக அந்தத் ெதாழில் வாய்ப் கைள 
அைடவதற்கு நிச்சயமாக இந்தச் சட்ட லம் 
பிரேயாசனமளிக்கும் என்  ெதாிவித் , கிைடத்த 
சந்தர்ப்பத் க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி! 
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ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් විධිමත් කළ යුතු 

ක්ෙෂේතයක් පිළිබඳව අද ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන පනත් ෙකටුම්පත අපි ඉතාම අගය ෙකොට සලකනවා. 
අෙප් රෙට් ගාමීය දිලිඳු ජනතාව ෙවනුෙවන් යහපතක් කිරීම සඳහා 
දැඩි ආර්ථික සහ ණය ගැතිභාවෙයන් ෙපෙළන ජනතාව යම් 
ෙලසකින් ෙහෝ වංචනික කියා මාර්ගවලින් ඈත් කරන්න දරන 
කමෙව්දයක්, උත්සාහයක් ෙලස තමයි අප ෙමය දකින්ෙන්. අෙප් 
රෙට් රාජ  බැංකු පද්ධතිෙය් සහ ෙපෞද්ගලික බැංකු පද්ධතිෙය් 
විධිමත් කියා පටිපාටියට බැහැරව අෙප් රෙට් ෙබොෙහෝ සුළු 
කර්මාන්තකරුවන්, ගාමීය ෙගොවි ජනතාව ෙබොෙහෝ විට ක්ෂුද 
ණය මාර්ගවලින් ණය ලබාෙගන යැෙපන, ඔවුන්ෙග් එදිෙනදා 
ජීවන අරගලය ෙගන යන ස්වරූපයක් අපි දකිනවා. ඒ වාෙග්ම, 
ෙමම ආයතන ජනතාව ෙනොදැනුවත්ව ඉතාම අධික ෙපොලියක් මහ 
ජනතාව මත  බැර කරන බව අප සියලුෙදනා දන්නා කාරණයක්. 
ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් ඒ පිළිබඳවත් ආනුෂංගික 
විධිවිධාන ෙයදිය යුතුය කියන මතක් කිරීම අපි කරනවා.  

අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් සියලු මූල  ක්ෙෂේතයන්හි 
අධිපතිභාවය, අධීක්ෂකභාවය තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා මහ බැංකුවට 
බව. අෙප් රෙට් මහ බැංකුව පිළිබඳව, මූල  ෙවළඳ ෙපොළ 
පිළිබඳව, පාග්ධන ෙවළඳ ෙපොළ පිළිබඳව අබ මල් ෙර්ණුවක, අංශු 
මාතයක විශ්වාසයක් ෙම් රෙට් ජනයාට අද නැහැ. මහ බැංකුව 
කියන්ෙන්, අෙප් රෙට් මහා වංචනික ආයතනයක්ය කියන මතය 
අද අෙප් රට තුළ ෙගොඩ නැඟී තිෙබනවා. මහ බැංකු බැඳුම්කර 
සිද්ධිය හරහා දිගින් දිගට  ෙම් රටට අහිතකරව සිදු වන ඒ ගනු - 
ෙදනු -විනිවිදභාවෙයන් ෙතොර ගනු - ෙදනු- සහ මහා පරිමාණ 
ෙහොරකම් පිළිබඳව නිශ්චිත, විධිමත් කියා මාර්ග ෙනොගැනීෙම් 
පාපය මත සමසත් ආර්ථිකෙය් විශ්වසනීයභාවය කඩ ෙවනවා. ඒ 
නිසා ආෙයෝජකයන් අෙප් රටට එන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුඩා මූල  ආයතනවල 
කටයුතු පිළිබඳ අධීක්ෂණය කිරීම, නියාමනය කිරීම ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් පරමාර්ථය වුණත්, ඒවාෙය් අධිපතිභාවය දරන මහ 
බැංකුෙව් අධිපතිවරුන් තමන්ෙග් ෙකෝට් බෑයට ලක්ෂ 20ක් වැය 
කරනවා නම්, ඔය කළමනාකරණය සහ ඔය අධීක්ෂණය පිළිබඳව 
ෙදන නිර්ෙද්ශ ෙමොනවාද කියන පශ්නය තමයි ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ඇති වන්ෙන්.  
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අපි දන්නවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි 
ක්ෂුදමූල  ආයතන විවිධ ෙපෞද්ගලික සමාගම් හරහා විවිධ 
සමාගම් ආයතනවලට ණය ෙදන බව. ඒ වාෙග්ම එම ආයතන 
ණය ලබාගන්නවා. නමුත් අෙප් රෙට් ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට අද 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙපෞද්ගලික සමාගමකට බලපත ගාස්තුව ෙලස 
අද රුපියල් 60,000ක අතිෙර්ක ගාසත්ුවක් නියම කර තිෙබනවා, 
ෙපොදු සමාගමකට රුපියල් 100,000ක් නියම කර තිෙබනවා, 
ව වස්ථාපිත සමාගමකට රුපියල් ලක්ෂ 5ක් නියම කර තිෙබනවා. 
ෙම් රෙට් අතිවිශාල සමාගම් 5,000ක් අද වැසීෙගන යන 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම්, අගමැතිතුමා 
කථා කරන, සුළු හා මධ  පරිමාණ ආෙයෝජන හා සම්බන්ධ ෙම් 
විහිළුව ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් සමාගම් වසා දමනවා නම්, 
ෙසේවකයන් බුරුතු පිටින් එළියට යනවා නම් ෙමොකක්ද එතුමා කථා 
කරන මූල  කළමනාකරණය, ෙම් රෙට් ඉදිරි ගමන? ඒ නිසා රට 
විනාශ ෙවලායි තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය අපි ඉතා ඕනෑකමින් 
මතක් කරනවා.  

අපි දන්නවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද වන විට 
VAT කියාත්මක බව. VAT වැඩි කිරීම නිසාම අෙප් රෙට් මූල  
ක්ෙෂේතෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, සමස්ත ජනතාවෙග් ආර්ථිකය 
බරපතළ ගැටලුවකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. සියයට 15ක VAT 
එකක් ෙලස ගිනි ෙපට්ටිෙය් ඉඳන් මිනී ෙපට්ටිය දක්වා මුදල් අය 
කරන්න අද ෙම් රජය පටන්ෙගන තිෙබනවා. අද වන ෙකොට ජලය 
ෙවනුෙවන් VAT අය කිරීම සඳහාත් චකෙල්ඛයක් නිකුත් කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අද tap එකක් ඇරියාම වැෙටන්ෙන් ජලය 
ෙනොෙවයි. Tap එක ඇරියාම ජලයත් එක්ක අපට හුරු හඬ 
ෙනොෙවයි ඇෙහන්ෙන්. "වැට් වැට්" කියලා තමයි අද කරාමෙයන් 
ජලය වැෙටන්ෙන්.  රජය විසින් ෙම් රෙට් ජනතාවට අධික බදු 
බරක් පටවලා තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා, ෛමතී පාලනයක් පිළිබඳව  සඳහන් වන 
ෛමතීපාල ජනාධිපතිතුමාෙග් මැතිවරණ පකාශෙය් තිෙබනවා, 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ සිදු වුණ 
'ෙමගා' ෙහොරකම් ටික නැවැත්තුෙවොත්  රෙට් තිබුණු සංවර්ධනයට 
වඩා දස ගුණයකින් යුත් සංවර්ධනයක් ලබන්න පුළුවන් කියලා. 
අද ෙරද්ද පල්ෙල් වැටිලා, සංවර්ධනය. අද ෙම් රෙට් සිදුවන 
සංවර්ධනය ෙමොකක්ද? රෙට් ආර්ථිකයට ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙමොන සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළද ෙම් රෙට් කියාත්මක 
ෙවන්ෙන්? ඒ නිසා අද කුඩා පරිමාණ නිෂ්පාදකයාෙග් සිට ඉහළ 
සමාගම් දක්වා සියලුම ෙපෞද්ගලික සහ රාජ  ආයතන 
විනාශභාවයට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්වාට හඳුන්වා 
ෙදන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ, සම්පදායික රාජපක්ෂ සූතයයි.  ෙපළක් 
ෙවලාවට  අවුරුදු 10ක් ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටපු ඇමතිවරු ලජ්ජා නැතුව 
ෙම් පාපකර්මය  කියනවා. ලජ්ජා නැතුව කියනවා. ඇමතිකම් 
ගත්ත නිසා ෙකොෙහොමත් ඒ අයෙග් ලජ්ජාව නැතිෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. හිටපු ඇමතිවරුත් ෙම් කථාව කියනවා.  එම යුගෙය් 
සිදුෙවච්ච සංවර්ධනය පිළිබඳව අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම අපි 
දන්නවා, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක ණයක් IMF එෙකන් 
ගන්නවා කියලා. 

 
 ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
 (மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
  (The Hon. Presiding Member) 
 ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩියකින් අවසන් කරනවා.  

ඉදිරි සතිය ෙවනෙකොට ස්ෛවරී බැඳුම්කර මත තවත් බිලියන 
1.5ක මුදලක් ලබා ගන්න රජය තීරණය කර තිෙබනවා.  ෙම් රජය 
ෙම් ණය ලබා ගන්ෙන් ෙමොකටද? කිසිම සංවර්ධනයක් නැති 
ඉබාගාෙත යන ගමන් මාර්ගයක් තුළ අෙප් මූල  ෙවළඳ ෙපොළ 
විතරක් ෙනොෙවයි, මහ බැංකුෙව් සිට සියලු මූල  ආයතනවල 
කමෙව්දෙය් අලුත් සැකසීම සඳහා ගන්නා වූ කියාමාර්ගයට 
පශංසාව පිරිනමමින් ස්තුතිවන්ත වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.45] 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට ඉතාම වැදගත් වන 

පනත් ෙකටුම්පතක් පිළිබඳව කථා කිරීමට ලැබීම ගැන සතුටු 
ෙවනවා.  ගරු අගාමාත තුමා අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර 
කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කළා. ඇත්තටම අපි සතුටු ෙවනවා,  
කලින් අපි ෙම් සභාෙව් සිටි අවස්ථාෙව්දී  ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තීතුමන්ලා කිහිප ෙදෙනකුම ෙමය දැඩි  අවශ තාවක් තිෙබන, 
ඉතාම වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් බව මතක් කිරීම ගැන.  
ඇත්තටම,  තමන්ෙග් අදහස් පකාශ කරද්දී, රටක මහජන 
නිෙයෝජිතයන් හැටියට පක්ෂගාහී ෙවන්ෙන් නැතිව, පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව රටක් දියණු කරන්න හිතන අයෙගන් 
ෙකෙරන්න ඕනෑ ෙද් ඒක තමයි.  ගෙම් ජීවත්වන මහජන 
නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට  මටත්  මීට  කලින් කථා කරපු 
මඩකලපුෙව්, උතුරු නැ ෙඟනහිර මන්තීතුමන්ලා කථා ෙකරුවා 
වාෙග්, මහ බැංකුෙව් සිට  මුදල් කටයුතුවලට සම්බන්ධ අෙනක් 
කමවලට වඩා වැඩිෙයන් කථා කරන්න තිෙබන්ෙන් අෙප් ගම්වල 
තිෙබන පශ්නයක් ගැනයි. ෙම් හැමෙද්ම සිද්ධ ෙවන්ෙන් ගම්වල 
මිනිසුන්ෙග් මුදල් අවශ තාව නිසායි. ෙපොලියට දීම, දවෙසේ 
ෙපොලියට දීම, microfinance කමය කියන කමය ෙම් රෙට් ඇති 
වීම මත ෙම් හැම ෙදයක්ම සිද්ධ වුණා. ෙම්වායින්  හරියට ජීවිත 
ගැටගහෙගන ඉදිරියට ගිය පිරිසකුත් හිටියා. කලින් මතක් කළා 
වාෙග් ජන සවි කමය, සමෘද්ධි කමය ආදී හැමෙද්කින්ම ඉදිරියට 
ගිය පිරිසක් හිටියා. ඒ වාෙග්ම ෙමයින් නැතිවුණ, විනාශ වුණ 
පිරිසකුත් ඉන්නවා. ෙමොකද, සාමාන ෙයන් ඇපකරයක් තියා 
බැංකුවකින් නියම නීතියට රීතියට අනුව මුදලක් ණයට ෙදන 
කමය වාෙග් ෙනොෙවයි ෙම් කමය. ඒ නිසා දවෙසේ ෙපොලියට මුදල් 
ණයට ෙදන  අය පසු ගිය කාලෙය් වැඩි වශෙයන් ඇතිෙවලා 
තිෙබනවා. මම දකින විධියට ඒ ණයට දීම තුළ ෙම් රෙට් වැරැදි 
ෙගොඩක් සිද්ධ වුණා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එකක් ඔවුන් 
ණයකාරෙයෝ ෙවලා, කලින් කිව්වා වාෙග් සියදිවි නසාගැනීම් පවා 
සිදුෙවලා පවුල්වල විශාල විනාශයන් ඇති වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා  හුඟක් කෙළේ පාතාල 
ෙලෝකෙය්  අයයි. පාතාල ෙලෝකෙය් කියන පිරිස තමයි 'දවෙසේ 
ෙපොලිය' වැඩසටහනට යන්ෙන්. ඒ ගණන්කාරකම, ඒ චණ්ඩිකම 
නැතුව  හවසට මුදල් එකතු කරන්න බැහැ.  හවසට මුදල් එකතු 
කරන ව ාපාරය රැකියාවක් හැටියට අද අෙප් පෙද්ශෙය්ත් 
තිෙබනවා. දිවුලපිටිය ගත්තත්, මිණුවන්ෙගොඩ පෙද්ශය ගත්තත්, 
හුඟක් අය මුදලක් අතට ගත් ගමන් බලන්ෙන් ඒ මුදල සාධාරණව 
ආෙයෝජනය කරන්න ෙනොෙවයි. එම මුදල කීයකින් ෙහෝ හරි වැඩි 
කර ගැනීමට එය ෙපොලියට ෙදමින් මිනිසුන්ෙගන් මුදල් කඩා 
ගන්නා කමයකට තමයි යන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් දවෙසේ ෙපොලී කමයත් එක්ක පසු ගිය කාලෙය් පාතාල 
ෙලෝකෙය් පිරිස වැඩි වශෙයන් බිහිවුණා. ෙම් ගරු සභාෙව් 
මන්තීතුෙමක් කිව්වා වාෙග්  ඔවුන් ෙමෝටර් සයිකලයක නැගලා 
ජර්කින් එකක් දමාෙගන,  full-face helmet එකක් දමාගන්නවා. 
ඊළඟට ඔවුන්ෙග් ඉණට යන්ෙන් ආයුධය. ඒකත් අරෙගන යනවා. 
පසු ගිය කාලෙය් අෙප් පෙද්ශවල සිදු වුණු විශාල අපරාධ 
ෙබොෙහොමයක ෙම්වාට සම්බන්ධ අය ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙමවැනි 
ෙද්ට තිෙබන තත්ත්වය ඉතාම පහළ මට්ටමට වැටුණා. ෙම් 
ක්ෂුදමූල  පනත් ෙකටුම්පත ෙගන එද්දී, මහා පරිමාණෙයන් ෙම් 
රෙට් සිදු වන අෙනකුත් ආර්ථික කම ෙවනුෙවනුත් විධිවිධාන 
සැකෙසනවා.  

ෙමෙලස  සල්ලි ෙපොලියට දීම අෙප් රෙට් පසු ගිය කාලෙය් 
ඇති වුණා. අෙප් ගරු අගමැතිතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, ෙමය 
වැඩිෙයන් සිද්ධ ෙවන්ෙන් හම්බන්ෙතොට, තිසස්මහාරාම පෙද්ශෙය් 
කියන එක. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඒ පෙද්ශයට 
විශාල මුදලක් හම්බ කරලා දුන් නිසා තමයි ඒක වුෙණ් කියන 
එකත්  මතක් කළා. එය ෙකොයි හැටි ෙවතත්, එදා මහවැලි 
ව ාපාරය ෙම් රෙට් බිහි ෙවලා මිනිසුන්ෙග් අතට මුදල් ලැබුණු 
හැටි අපි දකිනවා. ගල්නෑව, බුල්නෑව, හම්බන්ෙතොට, 
ලුණුගම්ෙවෙහර වැනි පෙද්ශවල විවිධ වාරි කමවලින් මිනිසුන්ෙග් 
අතට මුදල් ලැබුණු හැටි දකිනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තම කියනවා නම්, ඉස්සර 
ජීවත් ෙවන්න ෙගදරකට සල්ලි අවශ ම නැහැ. මිනිසුන්ට ජීවත් 
ෙවන්න කමයක් තිබුණා. උෙද් නැඟිටලා හවසට නිදහෙසේ  
සතුටින් නිදා ගන්න එක තමයි මිනිෙසකුට වුවමනා ෙවලා 
තිබුෙණ්. හැබැයි, කිසිම ෙකෙනකුට කරදරයක් වුෙණ් නැහැ. 
තමන්ෙග් වත්ෙත් හැදුණු ගහ-ෙකොළ ෙනළා ෙගන කාලා ජීවත් 
වුණා. යාන-වාහන ගන්න, ෙගවල් හදන්න, විවිධ අලුත් ෙද්ට 
යද්දියි ෙලොකු ආර්ථික අවශ තා ඇති වුෙණ්. එතැනදී තමයි 
මිනිසුන් ණයකරුවන් බවට පත් වුෙණ්. ණයකරුවන් බවට 
පත්ෙවලා මුදල් කරා හඹා යද්දී තමයි විවිධ ෙද්වලට මුදල් 
ෙපොලියට ගැනීම් ගම් දනව්වල ඇති වුෙණ්. ඒ නිසා microfinance 
කමය ආවා.  

අපි දකිනවා, පසු ගිය කාලෙය් හිර ෙගවල් ඇතුෙළේ හිටිය, 
හැංගිලා හිටිය විවිධ අය, මහා පරිමාණෙය් ධනපතියනුයි, පුංචි 
මිනිස්සුයි සෑම ෙකෙනකුටම ෙකොෙහොම ෙහෝ සල්ලි හම්බ කර 
ගන්න කමයක් ෙම් රෙට් ෙගොඩ නැඟුණු බව. මිනිසුන්ට සල්ලි 
අවශ  නිසා සල්ලි දීලා ෙපොලිය වැඩිපුර අරෙගන, ඒ සල්ලි නැවත 
දීලා විශාල මුදලක් ඇති කර ගන්නා කමයක් ඇති වුණා. එෙලස 
මුදල් ෙපොලියට ලබාෙගන  දියුණුවට පත්වුණු මිනිසුන් අඩුයි. පසු 
ගිය කාලෙය්ත් ෙම් කමය තිබුණා. අපි දන්නවා, ඒ කාලෙය්ත්  
සමහරු වතු පිටි උකස් කරලා තිබුණු බව. ඒ උකස් තිබ්බ ෙද්පළ 
ෙවනත් අයට අයිති ෙවලා තිෙබනවා. විශාල බූදල්කරුවන්, 
වලව්කරුවන් වැනි ෙබොෙහෝ අය සුළු මුදලක් අරෙගන  තමන්ෙග් 
ෙද්පළ ඒ මුදලට හිලව් කළ කාලයක් තිබුණා. අද ඒ කමය ඉන් 
ඔබ්බට ගිහින් තිෙබනවා. ෙමවැනි කමවලින්  මුදල් ලබා ගත් නිසා 
විනාශ වුණු ෙබොෙහෝ අය ඉන්නවා.  

පාසල් යන කාලෙය් අප දැනගත් ෙදයක් තමයි; අපි උගත් ෙද් 
තමයි, මිනිස්සු සල්ලි ෙපොලියට දීමයි, සල්ලි රෙට් ආෙයෝජනය 
කිරීමයි කම ෙදකක් බව. ෙමතැන රජෙය් නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය්  
ඉන්න අෙප් නිලධාරි මහත්වරුත් ඒක දන්නවා. තමන්ට ලැෙබන 
මුදල වැදගත් විධියට බැංකුවක fixed deposit එකක දමන එක 
ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. ඒ මුදලින් රටට මුදලක් එන විධියට යම් 
කිසිවක් කළ යුතුයි. ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල ෙපොලිය නැහැ; 

ෙපොලිය zero. ඒ කියන්ෙන් interest-free; interest නැහැ. ඒ 
තරමටම සල්ලි ෙපොලියට ෙදනවා කියන එක ඉතාම පහත් 
කමයක්. ඒක රටක මහා මූසල කමයක්. ඒ තත්ත්වෙයන් මිදිලා, 
රටක් දියුණු ෙවන්නට නම්, මිනිස්සු සෑම ෙකෙනක්ම ෙම් 
තත්ත්වෙයන් අත් මිදිලා ෙම් මුදල් රටට ආෙයෝජනය කරන්නට 
ඕනෑ. එවිටයි රටක් දියුණු ෙවන්ෙන්.  

ඔබතුමාත් දන්නවා, 1970-1977 සමෙය් රුපියල් පණෙහේ 
ෙකොළ, රුපියල් සියෙය් ෙකොළ රාජසන්තක කළා; එකවරම නැති 
කළා කියන එක. මිනිස්සු බැංකුවල සල්ලි දමලා තිබුෙණ් නැහැ. 
ඇත්තටම කියනවා නම්, අෙප් ෙදමව්පියන් පවා ඒ කාලෙය් බැංකු 
ගිණුම් ගැන හරියට දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ. ගම්වල හිටිය 
මුදලාලිලා ඒ විධියටයි අල්මාරිවල මුදල් තැන්පත් කර ෙගනයි 
හිටිෙය්.  

ඒ යුගෙය් ආචාර්ය ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා සල්ලි 
එළියට අදින්න කළ එක කමෙව්දයක් තමයි, රුපියල් පණෙහේ 
ෙකොළ, රුපියල්  සියෙය් ෙකොළ තහනම් කිරීම. ඒ කියන්ෙන්, රෙට් 
මුදල් නැතිවීම නිසා,  ජනතාව ළඟ තිෙබන මුදල් බැංකුවලට දමන 
කමයක් ඇති කරන්නට රුපියල් පණෙහේ සහ රුපියල් සියෙය්  
මුදල් ෙකොළ තහනම් කළා. 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අර්ථ ශාස්තඥෙයක් 
ෙනොවුණාට, මට ෙත්ෙරන විධියට ඔය ෙකෙරන මුදල් හංගන 
පහත් කමය රටකට සුදුසු නැහැ. මිනිසුන් කියන ෙලසට ඒ ''මූසල 
මුදල් කමය'' නැතිව, දවෙසේ ෙපොලියට යට ෙනොවී, ගාමීය බැංකු, 
සණස බැංකු, සමෘද්ධි බැංකු වැනි ආයතනවලින් සහ ඒ හා සමාන 
කමෙව්දවලින් ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට සාධාරණ ෙපොලියකට මුදල් 
ලබාගන්න පුළුවන්. ඒ තුළින් ඒ මිනිසුන්ෙග් ජීවිතය, ආර්ථිකය 
ෙගොඩනඟා ගන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන් කාන්තාවන් තමයි 
ෙමෙලස සුළු වශෙයන් ලබා ගන්නා ණය ගැනීමට ෙයොමු 
ෙවන්ෙන්. ඒකට ෙහේතුව,  පිරිමින්ට වැඩිය කාන්තාවන්ෙගන් 
ඔවුනට මුදල් අය කර ගත හැකි වීම. ඒ නිසා ගම්වල ඒ කමයටයි 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ගාමීය බැංකුත් අද සූදානම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
අර තත්ත්වයට පත් ෙවලා, ණය ෙගවා ගන්න බැරි වුණු සැනින්ම 
ඒ ෙද් තමන්ට ලබා ගන්න විතරයි. ඒෙක් කිසි සාධාරණ පැත්තක් 
නැහැ. අපි සණස බැංකුව ගත්තත්, ගම්වල තිෙබන ගාමීය බැංකු 
ගත්තත්, ෙබොෙහෝ අය අපි ළඟට එන්ෙන් "ආයිත් පාරක් ආවා, 
බැංකුවට අය කරගන්නවා කිව්වා. ෙම්ක ෙකොෙහොම හරි නැති 
කරලා ෙදන්න" කියලායි. ඒ කියන්ෙන් ඒ පිළිබඳව සාධාරණය ඉටු 
වීම හරි අඩුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මම දිහා බලන 
විධියට මම දන්නවා, මට ෙවන් ෙවලා තිෙබන කාලය අවසන් බව. 
ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් කමය නිසා පසු ගිය කාලෙය් හුඟාක් වැරදි 
ඇති වුණා. ගම්වල ඇති වන සුළු සිද්ධීන් නිසා පාතාල ෙලෝකය 
බිහි වුණා; මැර කල්ලි බිහි වුණා. දැනඋගත්කමක්, බුද්ධිමත්කමක් 
නැති මිනිස්සු අතට සල්ලි ඇවිල්ලා ෙපොලීකාරයන් බවට පත් 
ෙවලා, ඒ මිනිස්සු ගම්වල චණ්ඩි බවට පත් වුණා. ගම්වල මිනිස්සු 
ඒ මිනිස්සුන්ට යට වුණා. ඒ තත්ත්වය ඇති වුණා. ෙම් රෙට් මුදල් 
හරි හැටි ආර්ථිකයට ෙයොමු වන විධියට, ෙම් රෙට් මුදල් 
ආෙයෝජනය වන විධිෙය් කමයක් ෙම් රෙට් හැෙදනවා නම්, ඒක 
ඉතාම වටිනා බව පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ඔබතුමාට 
ෙබොෙහෝම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
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[අ.භා. 4.54] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ක්ෂුදමූල  ආයතන නියාමනය, අධීක්ෂණය, ලියා පදිංචි කිරීම, 
පමිතිය ස්ථාපනය කිරීම හා ඊට සම්බන්ධ ආනුෂංගික කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් විධිවිධාන සැලසීම සඳහා 2016 ජනවාරි මාසෙය්දී 
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් වුණා. ෙමම ක්ෂුදමූල  ව ාපාර 
ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධෙයන් නිශ්චිත කාල වකවානුවක් නැති 
වුණත්, දළ වශෙයන් 1970 වර්ෂෙය් පමණ සිට ෙම් ක්ෂුද මූල  
ව ාපාර කියාත්මක වුණු බවට සාක්ෂි තිෙබනවා. දරිදතාව පිටු 
දැකීම පිණිස 1976 වර්ෂෙය්දී බංග්ලාෙද්ශෙය් ආරම්භ වුණු 
"ගාමීන් පදනම" ෙලෝකෙය් සාර්ථක පදනමක් බවට පත් ෙවලා, 
ෙනොෙබල් ත ාගය පවා ලැබීම තුළ ෙමම ක්ෂුදමූල  ආයතනවල 
තිෙබන වැදගත්කම අපි හැෙමෝටම වැටෙහනවා. ශී ලංකාව තුළ 
1991  වර්ෂෙය්දී ජාතික සංවර්ධන භාර අරමුදෙල් ණය දීෙම් 
කමෙව්දය ක්ෂුදමූල  ව ාපාර ක්ෙෂේතය ව ාප්තවීමට ෙලොකු 
රුකුලක් වුණා. ෙමම ක්ෂුදමූල  ආයතන හරහා ගාමීය දරිදතාව 
පිටු දැකීම සඳහා ස්වයං රැකියා, විවිධ ණය කම කියාත්මක 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම වී වගාව, එළවළු වගාව, සත්ත්ව පාලනය, 
ධීවර කර්මාන්තය, කුඩා පරිමාණෙය් ඇඟලුම්, සිල්ලර ව ාපාර 
ආදී කර්මාන්ත කියාත්මක ෙවනවා. 

ෙම් වන විට ක්ෂුදමූල  ආයතන වශෙයන් ඇපෙයන් සීමිත 
ෙපෞද්ගලික සමාගම්, අක්ෙවරළ සමාගම් ඒ වාෙග්ම විෙද්ශීය 
සමාගම් ෙනොවන අෙනකුත් ආයතනවලට 2007 අංක 7 දරන 
සමාගම් පනත ෙහෝ 1980 අංක 31 දරන සමාගම් පනත මඟින් 
බලපත ලබා ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ශී ලංකාෙව් ක්ෂුදමූල  
ව ාපාර නියාමනයට ෙමෙතක් කල් කමෙව්දයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව යටෙත් ක්ෂුදමූල  ආයතන අධීක්ෂණය 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ හරහා රාජ  ෙනොවන සංවිධාන, 
රාජ  ෙනොවන මූල  ආයතන සහ ක්ෂුදමූල  කටයුතුවල නිරත 
මහජන ව ාපාර ආදිය අධීක්ෂණය ෙකෙරනවා. එහිදී 
වි ෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළ යුතු කරුණ වන්ෙන්, පහළ ආදායම් 
මට්ටෙම් ජනතාව විසින් කරන ලද මුදල් ආෙයෝජන ආයතනය 
අවසන් කරන විටදී ආපසු ෙගවා පියවීම, ජනතාවට ආර්ථික වාසි 
ලබා ෙනොදීම සහ රීති මණ්ඩලයට අවනත ෙනොවන ආයතන වසා 
දැමීෙම් ෙහෝ බලපත අවලංගු කිරීෙම් හැකියාව ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත මඟින් ලැබීමයි. ඒ තුළින් තමයි පසු ගිය කාලෙය් සිදු 
වුණු අතපසුවීම් විශාල පමාණයක් මඟහරවා ගැනීමට හැකියාව 
ලැෙබන්ෙන්. ෙමතැනදී මන්තීවරු විශාල පමාණයක් විවිධ නීති 
විෙරෝධී ව ාපාර කරපු ව ාපාරිකයන් ගැන කථා කළා. ඒ සියලුම 
ෙද්වල් ෙම් ක්ෂුදමූල  ආයතන අධීක්ෂණයට යටත්  ෙවනවා. 
ෙකෙසේ ෙවතත් ක්ෂුදමූල  ව ාපෘතිවල උපරිම ඵලදායීතාව ලබා 
ගන්න නම්, ණයදීමට ෙපර අදාළ කර්මාන්තය පිළිබඳ 
ණයලාභීන්ට පුහුණුවක් ලබාදීම, ණය ලබා දුන් පසුව නිසි 
ආකාරෙයන් මුදල් ෙයොදවනවාද යන්න නියාමනය කිරීම, අදාළ 
නිෂ්පාදන සඳහා ෙවෙළඳ ෙපොළ ලබා දීම, ව ාපාර කටයුතු 
සම්බන්ධෙයන් ගණන් තැබීෙම් කමය පුහුණු කිරීම වැදගත් බව 
මාෙග් විශ්වාසයයි. ෙම් සභාෙව්දී විවිධ පක්ෂවල මන්තීවරු ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කථා කළා.  

කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්,  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න 
තිබුෙණ් මීට අවුරුදු දහයකට ඉස්ෙසල්ලායි. මීට අවුරුදු දහයකට 
ඉස්ෙසල්ලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාවා නම් අද ෙම් රෙට්  
ගාමීය ජනතාවෙග් ආර්ථික තත්ත්වය ෙමය ෙනොෙවයි. එෙහම 
වුණා නම්, ගාමීය ජනතාවෙග් ආර්ථිකය සූරා කන්න, ෙකොල්ල 

කන්න කාටවත් අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අද සමහර 
අය ෙම් සභාවට ඇවිත් මහ බැංකුව ගැන කථා කරනවා. පසු ගිය 
කාලෙය්  මහ බැංකුෙව් සිද්ධ වුණු ෙද්වල් අද ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට මතක නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් මහ 
බැංකුව හරහා යන්ෙන් නැතිව අමාත ාංශවලට, 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට ෙහොරට ණය ගත් හැටි අද ඒ අයට මතක 
නැහැ.  අද ඒ ණය ෙගවන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් වර්තමාන 
යහපාලන ආණ්ඩුවටය කියන එක ඒ අයට මතක නැහැ. ඒ නිසා 
ෙම්වා  අපට මතක් කර ෙදන්නට සිද්ධ ෙවනවා.  

ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට අද ඇතිෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වය තමයි ෙමොකක් ෙහෝ ෙදයක්  කර බලය අල්ලා ගන්නට 
පුළුවන්ය කියා සිතුණා නම් ඒ පසු පස දුවන එක. පසු ගිය  
කාලෙය් ඒ අය මැයි රැළිය ගැන දැඩි විශ්වාසයක් තියාෙගන 
සිටියා. මැයි රැළිය ෙසෝදාෙගන ගියාට පස්ෙසේ මැර බලය 
කියාත්මක කරන්නට ගිහින් මුළු රෙට්ම ඒ ගැන විෙව්චනයට ලක් 
වුණාට පස්ෙසේ  දැන් අකුලාෙගන ඉන්නවා. දැන් කියනවා, ෙම් 
රෙට් සංවර්ධනයක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ කියා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් පාලන කාලෙය් සංවර්ධනයක් සිද්ධ වුණාලු. ඔව්. 
අපි පිළිගන්නවා. සංවර්ධනයක් සිද්ධ වුණා, රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් පවුල් උදවියටයි, ඒ උදවි  යෙග් සමීපතම ඥාතීන්ටයි, 
ඒ වාෙග්ම ඒ අයෙග් හිත මිතයින්ටයි. ගාමීය ජනතාවට  එෙහම 
සංවර්ධනයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. එෙහම වුණා නම් අද ෙම් 
තත්ත්වය තිෙබන්නට බැහැ. එෙහම වුණා නම් අද ෙම් රෙට් 
ආදායම් මාර්ග ෙනොතිබීමක්, අද ෙම් රට ෙම් තරම් ණය බරකට 
ලක් වීමක් සිද්ධ වන්නට බැහැ.  

අපි ෙම්  පනත් ෙකටුම්පත  ෙගනාෙව් ෙද්ශපාලන වාසි 
ගන්නට ෙනොෙවයි  කියන කාරණය මම පැහැදිලිව කියන්නට 
ඕනෑ. අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාෙව් ෙම් රෙට් 
දරිදතාවෙයන් ෙපෙළන සමස්ත ජනතාව ගැන සිතලායි.  අෙප්  
අගමැතිතුමා  ඇතුළු ඇමතිවරුන් විසින් ෙම් ගැන විගහයක් කළා. 
ඒ කළ විගහය  තිෙබද්දී එය අබිබවා ගිහින් ෙබොරු මතයක් රට තුළ 
පචාරය කරන්න උත්සාහ කරන පිරිසක් ඉන්නවා. නමුත් ඒවා 
කියාත්මක කරන්නට බැරි, ෙම් රෙට් ජනතාව පිළිගන්ෙන් නැති  
ෙද්වල්.  තවදුරටත් ෙම් වාෙග් මාතෘකා තුළ ෙද්ශපාලනය 
කරන්නට බැරි බව දැන්වත් ෙම් පිරිස ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. ෙම් 
පිරිස ෙම් කාරණය ෙත්රුම් ගන්ෙන් නැත්නම්  අපිට කරන්නට 
ෙදයක් නැහැ. හැබැයි, අපි ජනතාවට ෙම් කාරණය ෙත්රුම් කර දී, 
පැහැදිලි කර දී  අෙප් ෙද්ශපාලන ගමන යනවා වාෙග්ම ෙම් රට 
සංවර්ධිත රටක් කරා ෙගනයන වැඩ පිළිෙවළ අප කියාත්මක 
කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ෙම්  කාරණයත්  කියන්නට  ඕනෑ.   

සමහර මන්තීවරු එක එක්ෙකනාෙග් ෙකෝට් බෑයවල්  ගැන 
කථා කළා. එතෙකොට අපට කියන්නට ෙවනවා, ඒ කාලෙය්  හිටපු  
මහ බැංකු අධිපතිෙග් ෙකෝට් බෑය ගැනත්. එයාත්  ලංකාෙවන්  
ෙකෝට් බෑය ගත්ත ෙකෙනක් ෙනොෙවයි.  එයා  එංගලන්තයට ගියා 
ෙකෝට් බෑය ගන්න. එෙහම ෙකෙනක් ඒ කාලෙය්  මහ බැංකු 
අධිපති වශෙයන්  හිටිෙය්. දැන් ෙම් අය දැන් ඉන්න ෙකනාෙග් 
ෙකෝට් බෑය ගැන කථා කරනවා.  ඒවා ගැන කථා කරනවා නම්, 

1539 1540 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එෙහම කළ ඒ කාලෙය්  සිටි ඇමතිවරු තව ෙමතැන ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් ඉන්නවා. දැන්  නම් ඒ අය  ඒ ෙකෝට් බෑයවල්  
අඳින්ෙන් නැහැ. ඒ අය ෙකෝට් බෑයවල් ගන්න පිට රටවලට ගියා. 
පිට රටින් සපත්තු ෙගනාවා.  රුපියල් ලක්ෂ ගණන්වල සපත්තු 
දාපු කට්ටිය ඉන්නවා.  ඉනට ලක්ෂ ෙදෙක්  පටි බැඳපු කට්ටිය 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග් පසුබිමක් තියාෙගන ෙම් කරන්ෙන් වීදුරු 
ෙගවල්වල ඉඳෙගන ගල් ගහනවා වාෙග් වැඩක්. මට ලැබී තිෙබන 
කාලය අවසන් නිසා මා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. මට  ෙම් අවස්ථාව  ලබාදීම ගැන  
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 5.02] 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ක්ෂුදමූල  පනත් ෙකටුම්පත 

ෙදවන වර කියැවීෙම්  විවාදය  පැවැත්ෙවන ෙමොෙහො ෙත්  මට ද 
අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ඒ 
වාෙග්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතාමත්ම කාෙලෝචිත පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙලස හඳුන්වන්නට  ඕනෑ. පමාද වී ෙහෝ ෙමවැනි 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන ඒම ගැන විෙශේෂෙයන් ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් අමාත ාංශයට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ක්ෂුදමූල  කටයුතු 
බංග්ලාෙද්ශෙයන් තමයි ආරම්භ වුෙණ්. ෙමොහමඩ් යූනුස ්
මහත්මයා තමයි ෙමහි මූලිකත්වය ගත්ෙත්. ෙබොෙහොම 
සත්කාර්යයක් ෙපරදැරි  කර ෙගන, විෙශේෂෙයන් බංග්ලාෙද්ශෙය්  
දරිදතාෙවන් ෙපෙළන ජනතාවට අත හිත දීමට තමයි  ෙම් කමය 
ආරම්භ කෙළේ කියන එක  අපි දන්නවා. අෙප් ශී ලංකාව තුළ ෙම් 
කමය  කියාත්මක කරන්නට  පටන් ගත්ෙත් 1980 වර්ෂෙය් පමණ 
සිටයි. ෙම් කමය යටෙත් පිරමිඩ් වාෙග් නීති විෙරෝධී සංවිධානත් ඒ 
කාලෙය්  බිහි වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අෙප් 
මහ බැංකුවට සිද්ධ වුණා, ෙම්වා සම්බන්ධව ෙසොයා බලන්න; 
නීතිරීති  පනවන්නට.  ඒ වාෙග්ම ෙම් වංචනික කියාවලට අසු 
වන්නට එපාය කියා පුවත් පත් මඟින් අෙප් ජනතාව දැනුවත් 
කරන්නට  සිද්ධ වුණා . ෙකෙසේ ෙවතත් අපට දැන ගන්නට ලැබී 
තිෙබන ආකාරයට ෙම් පිළිබඳව නීත නුකූලව කටයුතු කරන්නට 
බලය ෙම් ෙවනෙකොට  ලැබී තිෙබන්ෙන්, සමිති සමාගම්-    බැංකු-  
58කට පමණයි.   

නමුත් මා හිතන හැටියට, ෙම් වන ෙකොට ලංකාව පුරා  
8,000කට අධික මූල  ආයතන රාශියක් නිල ෙනොවන මට්ටමින් 
මීට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙතක් කල් ඒ වාෙග් සංවිධාන 
රාශියක් තිබුණා වුණත් ඒවාෙයන් ජනතාවට අත් වුණු පගතියක් 
කිසිම අවස්ථාවක අපි දුටුෙව් නැහැ. අෙප් දුගී දුප්පත් ජනතාවට -
දරිදතාෙවන් ෙපෙළන අයට- නැඟී සිටින්න එකී ආයතන අත හිත 
දුන් අවස්ථා අපි දැක නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගම්වලත් ඒ වාෙග් 
ආයතන රාශියක් තිබුණා වුණත් ඒවා මඟින් යම්කිසි පගතියක් 
ඇති කරගන්න, ස්වයං රැකියාවලට පහසුකම් ලබාගන්න අවස්ථාව 
ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කළාට පසුව, 
ඒවා නීති මඟින් ලියා පදිංචි කරන්න කටයුතු කළාට පසුව 
නීත නුකූලව තිෙබන සමිති සමාගම් ෙමොනවාද කියා 
හඳුනාගන්න, ඒවාෙයන් අෙප් ජනතාව ෙවනුෙවන් කරන්න ඕනෑ 
කාර්යය ෙමොකක්ද කියන එක සම්බන්ධව ෙසොයා බැලීමක් 

කරන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. දැන් ඒවා නීති විෙරෝධි 
තත්ත්වෙයන් තිෙබන නිසා කිසිම ඇගයීමකට ලක් කරන්න, මහ 
බැංකුෙව් අධීක්ෂණයට, එෙහමත් නැත්නම් ෙවනත් ආයතනයක 
අධීක්ෂණයට ලක් කරන්න පුළුවන්කමක් අද උදා ෙවලා නැහැ. 
ඒවාෙයන් පෙයෝජනයක් ගන්නවා නම් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
නියමානුකූල කරනවා වාෙග්ම කළ යුතු තවත් ෙදයක් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් ගරු ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ  
අමාත තුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින නිසා මම ඉල්ලා සිටින්න 
කැමැතියි, ඒවා නියමානුකූල කරන ෙකොට ඒවා මඟින් සැබෑ 
ජනතා ෙසේවයක් සිද්ධ වනවාද යන්න ෙසොයා බලන්න කියා. ෙමය 
තමයි ඉතාම වැදගත් වන්ෙන්. ඒ ආයතන ඔක්ෙකෝම පිහිටුවන්ෙන් 
ජනතාව සූරා කන්න ෙනොව ජනතාවට ෙසේවය කරන්නයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අප ඉල්ලා සිටින්න 
කැමැතියි, ඒවා නියාමනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් කුමක් ෙහෝ වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කරන්න කියා. ෙම් ෙම් වැඩ සඳහා -ස්වයං රැකියා 
ආරම්භ කිරීමට, අෙනකුත් කාර්යයන් සඳහා- ෙම් මුදල් 
ෙයොදවන්න ඕනෑ කියා නීතියක් පැෙනව්ෙවොත්, එමඟින් උපරිම 
පෙයෝජනය ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව, හුඟක් 
අවස්ථාවල අප දකින ගැටලුව තමයි අධික ෙපොලිය. ෙපොලී 
සම්බන්ධව හැම අවස්ථාෙව්දීම පාෙහේ කථා කරනවා. අද 
ව ාපාරිකයන්ට දියුණු ෙවන්න තිෙබන ෙලොකුම බාධාව තමයි 
ෙපොලී අනුපාතය වැඩි වීම. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
වාෙග් සුළු, ගාමීය මට්ටෙමන් පවත්වාෙගන යන ක්ෂුද මූල  
ආයතනවල ෙපොලී අනුපාතය අඩු කරන්න යම්කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කෙළොත් එයින් උපරිම පෙයෝජනයක් 
දරිදතාෙවන් ෙපෙළන ජනතාවට ලබාගන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන් එය තමයි  සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. 
ෙකෙසේ වුණත් කමක් නැහැ, ඒවා නියමානුකූල කරන්න කටයුතු 
සිද්ධ ෙවමින් පවතිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් මා 
විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව 
කථා කළ ෙබොෙහෝෙදෙනකු ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ආ එක 
අගය කෙළේ නැහැ කියා. අපි දන්නවා, විපක්ෂෙය් ගරු 
මන්තීවරුන්, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් සමහර මන්තීවරුන් කථා 
කරන ෙකොට ආණ්ඩු විෙරෝධි ෙලසයි කථා කෙළේ කියා. ෙමොකද, 
වර්තමානෙය් මූල  පිළිෙවත ගැනයි, අප කියාත්මක කළ වැඩ 
පිළිෙවළ ගැනයි එතුමන්ලා කථා කෙළේ. අෙප් ජනතාවට වි ශාල 
වශෙයන් ෙසේවය කරන්න පුළුවන් මට්ටෙම් මුදල් වියදම් කරන්න, 
තවත් පහසුකම් සපයන්න, බැංකු මඟින් කර්මාන්තශාලා, ස්වයං 
රැකියා සඳහා මුදල් ලබාෙදන්න අපට අවස්ථාව තිෙබනවා. නමුත් 
අද තිෙබන තත්ත්වය අනුව වර්තමාන රජයට විශාල ණය මුදල් 
කන්දරාවක් ෙගවන්න සිදුව තිෙබන නිසා අෙප් ජනතාවට අද 
ෙසේවය කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම්වා සම්බන්ධව ජනතාව ෙහොඳින් දැනුවත් කරන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, අද හුඟක් ෙවලාවට තිෙබන්ෙන්, ජනතාව අතර 
වැරැදි මතයක් ෙගොඩ නැඟීමකුයි.               

අෙප් හිටපු මුදල් අමාත වරෙයකු වන ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා ෙතල් ෙගන ඒෙම්දී අපි රුපියල් 
බිලියන ෙදකක ලාභයක් ලබනවා කියලා. නමුත් එතුමාට අමතක 
ෙවලා තිෙබනවා පසු ගිය කාලෙය් එයාර් ලංකා සමාගෙම්, මිහින් 
ලංකා සමාගෙම්,  ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් සහ විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය්  නිවැරදි කළමනාකාරිත්වයක් සහ පරිපාලනයක් 
තිබුෙණ් නැති නිසා සිද්ධ වූ පාඩුවට ෙකොයි තරමක් ෙගවන්න 
ෙවලා තිෙබනවාද කියන කාරණය. අද ඒ ගැන කවුරුත් කථා 
කරන්ෙන් නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒක තමයි 
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තිෙබන මූලික පශ්නය. ඒ නිසා අපි ඇත්ත වශෙයන්ම  ෙම් පශ්න 
ගැන ජනතාව දැනුවත් කරන්නට ඕනෑ. ෙම්සා ෙකෝටි සංඛ ාත 
මුදලක් ණය ෙවන්න ෙහේතු වුෙණ් ෙමොනවාද?  

අපි දන්නවා එදා හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙය් 
තිබුණු වැරදි පිළිෙවත නිසා තමයි ජනතාවට ෙම් බර පටවන්නට 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 

ශීලංකන් ගුවන් සමාගෙම් ගුවන් යානාවල ආසන ෙවන් 
කිරීෙම් පශ්නයක් උඩ තමයි, - එවැනි සුළු පශ්නයක් දඩමීමා 
කරෙගන තමයි- රුපියල් බිලියන 9කට අධික ගණනක පාඩුවක් 
අද අපට විඳින්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා තමයි ජාතික 
අපරාධ කියන්ෙන්. ඒ නිසා ජාතිය ගැන කථා කළාට, ජාති 
හිෛතෂීන් කියලා කිව්වාට වැඩක් නැහැ. ජාතියට ආදරය කරන 
පුද්ගලෙයක් හිටියා නම්, නායකෙයක් හිටියා නම් කවදාවත් 
ෙමවැනි තත්ත්වයකට ෙම් රට පත් කරන්ෙන් නැහැ කියන එක 
අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්නට ඕනෑ මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

එම නිසා ෙම්වා ගැන අෙප් ජනතාව දැනුවත් කරලා ෙම් පාඩු 
ටික ෙගවලා ඉවර කර ගත යුතු ෙවනවා. අපි දුගී දුප්පත් 
ජනතාවෙගන් ෙකෝටි ගණනින් අය කර ගන්නා බදුවලින් ෙම් මුදල් 
පමාණය ෙගවලා ඉවර කරන්නට  පුළුවන්කම තිබුෙණොත් ඉදිරි 
කාලෙය්දී ෙම් රට ස්වයංෙපෝෂිත ෙවන බව අපි දන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම රෙට් ජනතාවට මීට වඩා ෙසේවාවක් කරන්නට 
පුළුවන්කමත් ලැෙබනවා කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න  
කැමැතියි.  

අෙප් ජනතාවට ඒ කරුණු පැහැදිලි කරලා දීලා කටයුතු 
කරන්නට අදාළ ඇමතිවරුන්ට, අදාළ මන්තීතුමන්ලාට ශක්තිය, 
ෛධර්ය සහ වාසනාව ලැෙබන්න කියලා පාර්ථනා කරනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.    

 
[பி.ப. 5.08] 
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,  

ண்நிதியளிப் ச் சட்ட லம் ெதாடர்பான இந்த விவாதத்திேல 
ேபசுவதற்கு எனக்கும் சந்தர்ப்பம் கிைடத்தைமக்கு தற்கண் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இங்ேக எனக்கு 

ன்  உைரயாற்றிய பல உ ப்பினர்கள், கிராமப் ற 
மக்க க்கு சி கடன் மற் ம் நிதி உதவிகைள வழங்குகின்ற 
நி வனங்கள் அதிக வட் ைய அறவி வதாக ம்  அந்த 
நி வனங்கள் ெவ மேன தங்க ைடய வ மானத்ைத மட் ம் 
இலக்காகக் ெகாண்  ெசயற்ப வதாக ம் குறிப்பிட்டார்கள். 
நா ம் அந்த க த்ேதா  உடன்ப கின்ேறன். நான் 
சார்ந்தி க்கின்ற வன்னி மாவட்டத்திேல ேபார்ச் சூழல் 
காரணமாக எங்க ைடய மக்கள் தங்க ைடய ெசாத் க்கள், 
நிலங்கள், உயிர் மற் ம் உைடைமகைள 
இழந்தி க்கின்றார்கள். தங்க ைடய அன்றாட 
வாழ்வாதாரத்ைதக் ெகாண் நடத் வதிேல அவர்கள் மிக ம் 
கஷ்டப்பட் க்ெகாண் க்கிறார்கள். அேதேநரத்திேல  
ேதைவயான நிலம், லதனம் ேபான்ற உற்பத்திக் காரணிகள் 
எங்க ைடய மக்க க்கு ைமயாக இ க்குமாக இ ந்தால் 
அவர்கள் ெபா ளாதார ாீதியாக ன்ேன வார்கள்; 
ெசாந்தக்கா ேல நிற்கக்கூ ய நிைலைம அவர்க க்கும் 

ஏற்ப ம். ஆனால், அங்ேக அவர்க க்கு உைழப் ம் 
யற்சி ம் மட் ேம இ க்கின்றன. அவர்க ைடய 

ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் இரா வத்தினரால் 
பறி தல் ெசய்யப்பட் க்கின்றன. அத்ேதா , பாதிக்கப் 
பட் க்கின்ற மக்க க்கான  லதனம் சாியான ைறயிேல 
கிைடக்கவில்ைல. ஆகேவ, பாதிக்கப்பட் க்கின்ற 
மக்க க்கு குறிப்பாக, கிராமப் ற ஏைழ மக்க க்கு இந்தச் 
சட்ட லமான  சாியான ைறயிேல பயன்பட 
ேவண் ெமன்  இந்த ேநரத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

எனக்கு ன்  உைரயாற்றிய ன்னாள் அைமச்சர் 
ெகளரவ சந்திரசிறி கஜதீர அவர்கள் ஒ  விடயத்ைத இங்ேக 
குறிப்பிட் ந்தார். அதாவ , தங்க ைடய ஆட்சிக் 
காலத்திேல 12,000 ேபாராளிக க்கு ைறயாக னர்வாழ்  
வழங்கப்பட்டதாக ம் வங்கி லம் பல கடன் உதவிகள் 
ெசய்யப்பட்டதாக ம் இப்ேபா  அவர்கள் மகிழ்ச்சிேயா  
இ ப்பதாக ம் இங்கு தன் ைடய க த்ைதத் 
ெதாிவித்தி ந்தார். உண்ைமயிேல அ  ஒ  தவறான க த்  
என் தான் நான் எ த் க்ெகாள்ேவன். காரணம் 
என்னெவன்றால், மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய 
ஆட்சிக்காலத்திேல 12,000 ன்னாள் ேபாராளிகள் 
வி விக்கப்பட் ப்பதாக  ெசால்லப்பட்டா ம்கூட 

னர்வாழ்  என்ற ெபயரால் அந்தப் ேபாராளிக க்கு 
ைறயான பயிற்சித்திட்டம் எ ேம வழங்கப்படவில்ைல. 

ெவ மேன விவசாயம் ெசய்வதற்கும் பண்ைணயிேல ேவைல 
ெசய்வதற்கும் மட் ந்தான் அவர்க க்கு பயிற்சி 
வழங்கப்பட்டேத தவிர  இன்ைறய காலத்திற்கு ஏற்றமாதிாி 

ைறயான ெதாழிற்பயிற்சிகள் வழங்கப்படவில்ைல என்பைத 
இந்த ேநரத்திேல குறிப்பிட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் ஹிஸ் ல்லாஹ் அவர்க ம் ஒ  
விடயத்ைதக் குறிப்பிட்டார். அதாவ , ஐந்  இலட்சம் பாய் 
வைர ன்னாள் ேபாராளிக க்கு கடன் வழங்கப்பட்டதாக 
அவர் குறிப்பிட்டார். அ ம் தவறான க த்தாகும். 
குறிப்பிட்ட ஒ சில ன்னாள் ேபாராளிக க்கு மட் ம் 
இரண்டைர இலட்சம் பாய் தம் கடன் வழங்கப்பட்ட . 
ஏைனயவர்க க்கு அ  வழங்கப்படாமல் 
இைடநி த்தப்பட் ந்த . காரணம் வங்கியிேல கடைனப் 
ெப வதில் அவர்கள் பிரச்சிைனகைள  எதிர்ேநாக்கினார்கள். 
அவர்களிடம் உாிய ஆவணங்கள் இ க்கவில்ைல. அத்ேதா , 
பிைண நிற்பதிேலகூட பல்ேவ பட்ட சிக்கல்கள் இ ந்தன. 
ெப ந்ெதாைகயானவர்கள் அந்த இரண்டைர இலட்சம் பாய் 
கடைனக்கூட ெபற் க்ெகாள்ள யாமல் ேபானதற்கு 
அைவதான் காரணமாக இ ந்தி க்குெமன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். அந்த ன்னாள் ேபாராளிகள் தங்க ைடய 
வாழ்வாதாரத் க்காக-ெதாழி க்காக நாளாந்தம் மிக ம் 
கஷ்டப்பட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  இந்த நிைலயில் 

ன்னாள் ேபாராளிக க்கு உாிய பயிற்சி 
வழங்கப்பட்டதாக ம் அவர்கள்  மகிழ்ச்சிேயா  
இ ப்பதாக ம் அவர்கள் அைனவ க்கும் வங்கி லம் கடன் 
வசதிகள் ெசய்  ெகா க்கப்பட்டதாக ம் இந்தச் சைபயிேல 
சில தவறான க த் க்கள் ெசால்லப்பட்டன. 12,000 ன்னாள் 
ேபாராளிகளிேல 1,500 ேப க்குட்பட்டவர்க க்கு கடன் 
வசதிகள் வழங்கப்பட்டதாக ன்னாள் அைமச்சர் சந்திரசிறி 
கஜதீர அவர்கள் குறிப்பிட் ந்தார். அ ம் சாியான தகவல் 
அல்ல. எனேவ, 12,000 ேபாிேல எத்தைன ேப க்கு சுய 
ெதாழில் யற்சிக க்காக வங்கி லம் கடன் 
வழங்கப்பட்டெதன்பைத அவர்கள் சாியான ைறயில்  
ெதாிவித்தால் நன்றாக இ க்குெமன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

1543 1544 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

இதற்கு அப்பால் வடக்கு, கிழக்கிேல கிட்டத்தட்ட 90 
ஆயிரம் ெபண்கள் ேபார்ச் சூழலால் தங்க ைடய 
கணவன்மாைர இழந்தி க்கின்றார்கள் அல்ல  ெபண்கள் 
தைலைமத் வம் ெகாண்ட கு ம்பங்களின் தைலவிகளாக 
இ க்கின்றார்கள். இவர்கள் தங்க ைடய குழந்ைதகைளப் 
பராமாிப்பதற்கு அதாவ  அவர்க ைடய வாழ்வாதாரம் 
மற் ம் அவர்க ைடய கல்வி ேபான்றவற் க்காக அவர்கள் 
நாளாந்தம் பல்ேவ பட்ட கஷ்டங்கைள 
எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். ஆகேவ, க்கியமாக ெபண்கைளத் 
தைலைமத் வமாகக் ெகாண்ட கு ம்பங்கைளக் ைகெகா த்  
உயர்த் வதற்கு இந்த ண்நிதியளிப் க் கடன் திட்டமான  

க்கியமாகப் பயன்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  

ேம ம், ேபார்ச் சூழல் காரணமாக வடக்கி ம் கிழக்கி ம் 
பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் தங்க ைடய அங்கங்கைள 
இழந்தி க்கின்றார்கள். அவர்கள் நடமாட யாதவர்களாக 
மற் ம் விேசட ேதைவக்கு உட்பட்டவர்களாக 
இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்கும் இந்தத் திட்டம் சாியான 

ைறயிேல பயன்படக்கூ யதாக இ க்க ேவண் ம். அவர்கள் 
அந்தக் கடன் உதவிையப் ெப வதற்குத் தற்ேபா  இ க்கின்ற 
இ க்கமான சில நைட ைறகைள இலகுப த்த ேவண் ய 
ஒ  ேதைவ ம் இ க்கின்ற . ஆகேவ, இந்தப் ேபாாினால் 
பாதிக்கப்பட்  விேசட ேதைவக்கு உட்பட்டவர்க க்கு இந்தச் 
சட்ட லம் பயன்பட ேவண் ம் என்ப  எங்க ைடய 
எதிர்பார்ப்பாகும்.  

இந்த நாட்ைடவிட்  ெவளிேயறிச் ெசன்ற 15 இலட்சம் 
லம்ெபயர்ந்த மக்கள் இன்ைறக்குப் பல்ேவ  நா களிேல 

இ க்கின்றார்கள். எங்க ைடய இந்த 15 இலட்சம் 
லம்ெபயர்ந்த மக்களில் சிலர் மீண் ம் இந்த நாட் க்கு வந்  
தலீ கள் ெசய்வதற்கு அதாவ  கிராமப் றங்களிேல 

இ க்கின்ற ஏைழ மக்க க்காக அல்ல  ேபாாினால் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றவர்க க்காக ேவைலவாய்ப் க்கைளப் 
ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு வி ப்பமாக இ க்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, அவர்கள் இங்ேக வந்  தலீ  ெசய்வதற்கு அல்ல  
மத்திய வங்கி ஊடாக அவர்கள் இந்தச் ெசயற்பாட்ைட 
ேமற்ெகாள்வதற்கு ேவண் ய நைட ைறகைள இலகுப த்தி, 
அவர்க க்குத் ேதைவயான சகல வசதிகைள ம் இந்த 
அரசாங்கம் ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். அவர்கைள 
ஊக்குவிப்பத டாக கிராமப் றங்களில் இ க்கின்ற பல க்கு 
நாங்கள் ெதாழில்  ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகா க்க 

ம். ஆகேவ, இ ம் இந்த ேவைளயிேல 
கவனத்திெல க்க ேவண் ய ஒ  விடயம் என்பைத நான் 
இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.   

அ த்ததாக, கிராமப் றங்களில் இ க்கின்ற மக்க க்கான 
பாைதகள் மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன.  
அதனால் அங்ேக ேபாக்குவரத்  வசதிகள் இல்லாத நிைலைம 
காணப்ப கிற . அங்குள்ள மக்கள் உற்பத்தி ெசய்கின்ற 
விவசாயப் ெபா ட்கைளக்கூட இன்ைறக்கு நகரப் றத் க்குக் 
ெகாண் வர யாத நிைலைமகள் இ க்கின்றன.  இந்தப் 
பாைதகள் உள் ராட்சித் திைணக்களத்தின் கீழானதாக 
இ க்கலாம் அல்ல  தி அபிவி த்தித் திைணக்களத்தின் 
கீழானதாக இ க்கலாம். எவ்வாறி ந்தா ம் அைவ சீர் 
ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  ஆகேவ, ெபா ளாதார ாீதியாக இந்த 
மக்கைள நாங்கள் ஊக்குவிக்க ேவண் மாக இ ந்தால், 
கிராமப் றங்களிேல இ க்கின்ற சகல உட்கட்டைமப்  
வசதிகைள ம்  அபிவி த்தி ெசய்ய ேவண் ம்.  

இன்  பலர் இ ப்பிடங்கள் இல்லாமல் இ க்கின்றார்கள்; 
மின்சார வசதிகள் இல்லாமல் இ க்கின்றார்கள். 
அவர்க க்குப் ேபாக்குவரத்  வசதிகள் இல்ைல. ைறயான 
கு நீர் வசதிகள்கூட இல்ைல. ஆகேவ, ேபார்ச் சூழல் 
காரணமாக நீண்ட காலமாக எங்க ைடய பிரேதசத்தில் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்ற மக்க ைடய - கிராமப் ற 
மக்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத உயர்த் வதற்கு அவர்க க்கு 
ேவண் ய சகல உதவிகைள ம் ெசய்ய ேவண் யி க்கின்ற .  

ஏற்ெகனேவ, இந்த நா  ேபா க்காக ம் மற் ம் ேவ  
காரணங்க க்காக ம் ெவளிநா களி ந்  ெபற்ற 
கடன்க க்காக சி வர்கள் ெதாடக்கம் தியவர்கள் வைர 

ன்  இலட்சத் க்கு ேமற்பட்டவர்கள் இன்  
கடனாளிகளாக இ க்கின்ற நிைலைம இ க்கின்ற . 
அேதேநரம் தற்சமயம் அதிகாிக்கப்பட்ட  'வற்' வாியான , 
ேபாாினால் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற மக்க க்கு மிக 
ேமாசமான ைறயிேல பாதிப்ைப ஏற்ப த் ம் என்பைத ம் 
இந்த ேநரத்திேல நான் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
ேம ம், வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களி ள்ள மக்கள் 
ெபா ளாதாரத்தில் சிறந்த அபிவி த்திைய ேநாக்கிச் 
ெசல்லேவண் மாக இ ந்தால், சகல ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய நிரந்தரமான  ஓர் அரசியல் தீர்ைவ 
எட் வதற்கான யற்சிகள் எ க்கப்பட ேவண் ம்.   

இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம்  ஆட்சிக்கு வந்  இன்  16 
மாதங்கள் கடந் விட்டன. இந்தப் 16 மாதங்களில் ஒ சில 
இடங்களில் சில காணிகள் வி விக்கப்பட் க்கின்றனேவ 
தவிர, இந்த மக்க க்கான  எந்த அ ப்பைடப் 
பிரச்சிைனக ம் இன்  தீர்க்கப்படாமேலேய இ க்கின்றன. 
இன்ைறக்கு இந்த அரசாங்கத்தின் ஒவ்ெவா  நடவ க்ைக ம் 
இந்த அரசாங்கத்தின்மீ  ைவத்தி ந்த நம்பிக்ைகைய இழக்கச் 
ெசய்கின்றதாகத்தான்  இ க்கின்ற . எனேவ, த ல் 
மக்களின் நம்பிக்ைகையக் கட் ெய ப் வதற்கான  
நடவ க்ைககைள இந்த அரசாங்கம் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 

ன்னாள் ேபாராளிகளாக இ ந்தவர்கள் மீண் ம் 
ைக ெசய்யப்ப கின்ற நிைலைமகள் ெதாடர்ந்த வண்ணம் 
இ க்கின்றன. வடக்கி ம் கிழக்கி ம் ன்னாள் 
ேபாராளிகளாக இ ந்தவர்கைள நாளாந்தம் ைக  
ெசய் ெகாண்  ேபாகிறார்கள். சிலர்  3 தடைவகள் வைர 
ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளார்கள்.  அதாவ , த ப்  காம்களில் 
இ ந்  னர்வாழ்  ெபற்  நீதிமன்றத்தால் வி தைலயாகிய 
பின்னர் 3 தடைவக க்கு ேமல் ைகதாகி வி தைல 
ெசய்யப்பட்  மீண் ம் ைக  ெசய்யப்பட் க்கின்ற 
நிைலைமகள் இ க்கின்றன. இதனால் எங்கள் மக்கள் - 
சம்பந்தப்பட்ட ன்னாள் ேபாராளிகள் மிகுந்த  மன 
உைளச்ச க்கு  உள்ளாக்கப்பட் க்கிறார்கள்.  

ேம ம், நீண்டகாலமாகச் சிைறயில் இ ப்பவர்க ைடய 
வி தைல ெதாடர்பாக நாங்கள் எத்தைனேயா தடைவகள் 
இந்தப் பாரா மன்றத்திேல ேபசியி க்கின்ேறாம்; ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க ட ம் மாண் மிகு பிரதமர் 
அவர்க ட ம் ேபசியி க்கின்ேறாம். அவர்கள் 
ெதாடர்ச்சியாகத் தங்க ைடய வி தைல ேவண்  
பல்ேவ பட்ட சாத் கப் ேபாராட்டங்கைளச் 
ெசய்தி க்கிறார்கள். ஆனால் இன் வைர அவர்க ைடய 
வி தைல ெதாடர்பாக இந்த அரசாங்கம் எந்த நடவ க்ைக ம் 
எ க்கவில்ைல. குறிப்பாக, ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
எதிர்க்கட்சித் தைலவ க்குக் ெகா த்த வாக்கு திையக்கூட 
நிைறேவற்றவில்ைல. இதற்கப்பால்,  இன்  ேபார் ந்  
7வ டங்கள் ர்த்தியாகும் நிைலயி ம் வடக்கு, கிழக்கில் 
காணாமல் ேபானவர்கள், சரணைடந்தவர்கள் அல்ல  
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இரா வத்திடம் ைகயளிக்கப்பட்டவர்கள் ெதாடர்பில் 
அவர்க க்கு என்ன நடந்த  என்பைதக்கூட அறிய 

யவில்ைல. 16 மாதங்களாக ஆட்சி ெசய் ெகாண் க்கும் 
இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தால்கூட அவர்கள் உயி டன் 
இ க்கிறார்களா, இல்ைலயா? என்பதற்கு  இன் வைர  ஒ  
ெதளிவான  ைவ அறிவிக்க யாத நிைலைமதான் 
இ க்கின்ற .  

இதற்கப்பால் அங்கு மீள்கு ேயற்றம் என்ப  இன்ன ம் 
ைமயாக நைடெபறவில்ைல. அந்த மக்க ைடய ெசாந்தக் 

காணிகள் ைறயாகக் ைகயளிக்கப்படவில்ைல. ேபார் 
வைடந்  7 ஆண் கள் ர்த்தியாகின்ற நிைலயி ம் 

சம் ர், ல்ைலத்தீவில் ேகப்பாப்பில , யாழ்ப்பாணம் என்  
இப்ப ப் பல்ேவ பட்ட இடங்களில் இ க்கின்ற எங்க ைடய 
மக்கள் ஓர் இயல்  வாழ்க்ைகக்குத் தி ம்ப யாத ஒ  

ர்ப்பாக்கிய நிைலைமதான் இ க்கின்ற . இந்த நிைலயிேல 
அரசாங்கம் ெதற்கிேல இ க்கின்ற சில இனவாதிகளின் 
ெதாடர்ச்சியான பிரசாரங்கள் அல்ல  குழப்பங்களிேல  

ழ்கியி க்கின்ற . ஒ  மாற்றத்ைத ஏற்ப த் வதற்காகத் 
தமிழ் ேபசும் மக்களின் ஆதரைவப் ெபற் வந்த இந்த 
அரசாங்கத்தினால் அந்த மக்க க்கு வாழ்வாதார ாீதியாக, 
ெபா ளாதார ாீதியாக அல்ல  அரசியல் ாீதியாகக்கூட ஒ  
தீர்ைவக் காண யாத நிைலைமதான் 
ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த நாட் ேல  
நிரந்தரமான ஓர் அரசியல் தீர்  காண்பதன் லம்  
ெபா ளாதார ாீதியில் கிராமப் ற மக்க ைடய வாழ்க்ைகைய 
உயர்த்த ம்.  

ேம ம், வடமாகாண சைபயா ம் தமிழ் மக்கள் 
ேபரைவயா ம் தமிழ் மக்க க்கான தீர் த்திட்டெமான்  

ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற .  தமிழ் மக்க க்கான  
நிரந்தரமான ஓர் அரசியல் தீர்ைவக் காணேவண் மாக 
இ ந்தால்,  சமஷ்  ைறயிலான ஒ  தீர் க்கு இந்த 
அரசாங்கம் ன்வரேவண் ம். ஆகேவ, அவர்களால் 

ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற  அந்தத் தீர் த் திட்டத்திற்கு 
எதிராக ெதற்கிேல இ க்கின்ற இனவாதிகள் ன்ைவக்கும் 
இனவாதக்  க த் கைளப் ெபா ட்ப த்தாமல், ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் பிரதமர் அவர்க ம் உள்ளிட்ட இந்த  அரசாங்கம் 
அதைனச்  சாதகமாகப் பாிசீ க்க ேவண் ெமன்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ  අමාත තුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.23] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අප ශී ලංකාෙව් ක්ෂුද මූල  
අංශය සහ එහි නියාමනය පිළිබඳව පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. අපි එම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන් යම් කිසි ආර්ථික පසු බිමක් තිෙබන ෙවලාවකයි. අපි 
ජාත න්තර මූල  අරමුදල සමඟ එකඟතාවකට - නිලධාරි 

මට්ටෙම් ගිවිසුමකට - ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒෙකන් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක් ෙම් රටට ලැෙබන්නට යනවා. ඒ වාෙග්ම 
ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් හරහා තවත් ෙඩොලර් මිලියන 650ක් විතර 
ලැෙබන්නට යනවා. මුළු ගණන ගත්ෙතොත්, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 2.2ක් විතර ෙවනවා. 

අපි දන්නවා, පසු ගිය රජය කාලෙය්දී අපි ජාත න්තරෙයන් 
ෙකොන් ෙවලා සිටි බව. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රටින් යුෙරෝපයට 
මත්ස යන් අපනයනය කිරීම තහනම් කර තිබුණා. එම තහනම 
ෙයදීම නිසා අෙප් ධීවර ජනතාවට ෙලොකු අපහසුතා ඇති වුණා.  
අපට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 100ක විතර අපනයන 
ෙවෙළඳ ෙපොළක් අහිමි වුණා.  නමුත් එම තහනම ඉවත් කර 
ගන්න අද අෙප් අලුත් රජයට පුළුවන් ෙවලා තිෙබන බව අපට 
ෙගෞර වෙයන් හා ආඩම්බරෙයන් කියන්න පුළුවන්.  ඒ නිසා  ෙම් 
රෙට් ධීවරයන්ට ෙඩොලර් මිලියන 100ක විතර ආදායමක් ලැෙබන  
යුෙරෝපා මත්ස  අපනයනය නැවතත් ආරම්භ කරන්න අවස්ථාව 
ලැබිලා තිෙබනවා. එම තහනම ඉවත් වූ ෙමොෙහොෙත් ඉඳලා අෙප් 
රජය GSP Plus සහනය නැවත ලබා ගැනීමට  කියා කරෙගන 
යනවා. ෙමොකද, තහනමක් පනවා තිෙබන ෙකොට යුෙරෝපය එක්ක 
අෙනක් ගනුෙදනු කරන්න අපහසුයි. නමුත් දැන් ඒ තහනම ඉවත් 
වීම නිසා නැති වුණු GSP Plus සහනය ලබා ගන්න කියා 
කරෙගන යන්න අපට පුළුවන්. GSP Plus සහනය ලැබුණාම ෙම් 
රෙට් ගම්මානවල තිෙබන කර්මාන්ත නැවත විවෘත ෙවනවා; 
අලුත් රැකියා ඇති ෙවනවා. එතෙකොට ෙලෝකය එක්ක තරග 
කරන්න අපට පුළුවන්. ඉන්දියාව, බංග්ලාෙද්ශය වාෙග් ආසියානු 
රටවල් අතර අෙප් ඇඟලුම් කර්මාන්තෙය් තරගකාරිත්වය වැඩි 
කරලා ජාත න්තර ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ අපට තිෙබන ෙකොටස 
වැඩි කරගන්න අපට පුළුවන්. 

ජාත න්තරෙයන් ෙකොන් වුණු ෙම් රට පිළිබඳව ජාත න්තරය 
තුළ විශාල පිළිගැනීමක් ඇති කරන්න ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයක් 
තුළ - 2015 ජනවාරි මාසෙය් 8වැනිදායින් පස්ෙසේ - අපට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා, ආර්ථික වශෙයන් ෙලෝකෙය් බලවත්ම රටවල් 
හෙත් - ජී 7 කියන කණ්ඩායෙම් - රාජ  නායකයන් ෙලෝක 
ආර්ථිකය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න කලින් කලට රැස්ෙවන බව.  
රටවල් 200ක් අතරින් ෙම් කුඩා දූපෙත්; ෙම් ශී ලංකාෙව් 
ජනාධිපතිතුමාට විෙශේෂ ආරාධිතෙයක් හැටියට මැයි මාසෙය් 
පැවැත්ෙවන  එම ජී7 සමුළුවට  ආරාධනා කරලා තිෙබනවා. අෙප් 
රට කුඩා රටක් වුවත්, කුඩා ෙවෙළඳ ෙපොළක් වුවත් ෙබොෙහොම 
ෙකටි කාලයක් තුළදී අෙප් රටට ජාත න්තරෙයන් ලැබී තිෙබන 
ස්ථානය ෙමොකක්ද කියලා අපට ඒෙකන් ෙපෙනනවා. අෙප් රෙට් 
කීර්තියට එය විශාල පිටිවහලක් කියන එකත් ෙමතැනදී සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. 

අද අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවීම සඳහා 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ශී ලංකාෙව් ක්ෂුද මූල  අංශය නියාමනය 
කරන්නයි. අපට ආරංචි ෙවලා තිෙබනවා පසු ගිය මාස ෙදක 
තුෙන්දී "Entrust Securities" කියලා මූල  සමාගමක් අලාභ 
ලබන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. එම සමාගෙම් 
කළමනාකාරිත්වෙය් වගකීම මහ බැංකුෙවන් භාර අරෙගන 
තිෙබනවා. "Entrust Securities" කියන එම සමාගෙම් ඇති වී 
තිෙබන අලාභය තවම හරියටම ගණනය කරන්නට බැහැ. නමුත් 
රුපියල් බිලියන 12ක පමණ අලාභයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා තමයි දැන් තිෙබන වාර්තා අනුව ෙපෙනන්නට 
තිෙබන්ෙන්. අපි දන්නවා, මීට අවුරුදු ගණනාවකට උඩදී 
ෙසලින්ෙකෝ සමූහ ව ාපාරෙය් ආයතන කිහිපය කඩාෙගන වැටුණු 
බව. ඒවාෙය් තැන්පත්කරුවන්ට අදත් විශාල අපහසුතා ඇතිෙවලා 
තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමන්ෙග් ජීවිත කාලය තුළ ඉතිරි කරගත්ත ෙද්වල් ෙම් වාෙග් 
නැති වුණු නිසා සමහර අය සිය දිවි නසාෙගන තිෙබනවා. ෙම් 
"Entrust Securities" කියන සමාගෙම් විස්තර සියල්ලක්ම ගැන 
ඉදිරි කලක ෙම් ගරු සභාව තුළදී විවාද කරන්න අපට සිදුෙවයි. 
නමුත්, අවාසනාවකට වාෙග් ෙම් සභාෙව් අයත් සම්බන්ධයි කියා 
තමයි මූලික ආරංචි තිෙබන්ෙන්. මා ඒ අය දැන් නම් කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. නමුත්, මූලික ආරංචි තිෙබන්ෙන් ඒ 
කීපෙදෙනකුටත් ෙම් සමාගෙම් අයිතිය තිෙබනවා කියායි.  

නියාමනය කියන එක ෙබොෙහොම වැදගත් ෙදයක්. 
විෙශේෂෙයන්ම දුප්පත්, අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට තමයි ෙම් 
ක්ෂුදමූල  ආයතනවලින් ණය ලබාෙදන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙගවීම් 
ෙසේවා ෙදනවා. මුදල් හුවමාරු පහසුකම් ලබාෙදනවා. 
සාමාන ෙයන් බැංකුවකින් සිදු ෙනොවන ෙද්වල් ෙම් ක්ෙෂේතය 
හරහා සිදු ෙවනවා. ෙමහි වැදගත්කම ඒකයි. දරිදතාව අඩු කරන්න 
නම් දුප්පත්, අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් කරන ව ාපාරවලට ෙම් 
මූල ය ලබාදිය යුතුයි. ඇප සුරැකුම් වශෙයන් තැබීමට වත්කම් 
ෙනොමැති වීම තමයි ඔවුන්ට තිෙබන පශ්නය. තනි පුද්ගල ඇප 
ලබාගැනීමට ෙනොහැකි වීම, කුඩා පමාණෙය් වාරිකවලින් ෙගවීමට 
ෙනොහැකි වීම, තම මූල  පවාහයට ගැළෙපන ආපසු ෙගවීෙම් කම 
ෙනොතිබීම තමයි ෙම් අයෙග් මූලික පශ්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මූල  
පවාහයට ගැළෙපන විධියට බිම් මට්ටමින් අප වැඩ කරන්න ඕනෑ. 
නියාමනය නැති වුණත්, ෙම් ෙද්වල් බිම් මට්ටමින් ව ාප්ත 
ෙවනවා. ෙම් වාෙග් ව ාප්ත ෙවන ෙකොට පශ්න, ගැටලු ඇති 
ෙවනවා. ෙම්වාට විෙශේෂෙයන්ම අඩු ආදායම්ලාභීන් ඔවුන්ෙග් 
ඉතිරිය දමනවා; තැන්පත්  කරනවා. ඒවා ආරක්ෂා විය යුතුයි. ඒ 
නිසා තමයි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න රජය තීරණය කෙළේ. 

මූල  ක්ෙෂේතය නියාමනය කිරීම අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. අප 
දන්නවා 20වන ශත වර්ෂෙය් කෘෂිකර්මය ආර්ථිකෙය් පධාන 
අංශය බවට පත් වී තිබුණු නිසා ෙගොවි ජනතාවෙග් මූල  
සපුරාලීමට 1906දී ශී ලංකා ණය ෙදන සමුපකාර සමිති කමය - 
the Co-operative Societies System of Sri Lanka - ඇති කළ 
බව. ඉන් අනතුරුව ඒ කටයුතු වඩාත් විධිමත් කිරීම සඳහා 1911දී 
අංක 7 දරන සමුපකාර සමිති ආඥාපනත ෙගනාවා. ෙම් 
ආඥාපනත් සමාගම් අඩු ආදායම්ලාභීන්ට ණය සැපයීෙම් 
අරමුණින් සකසුරුවම් හා ණය ෙදන සමිති බවට පත් වුණා.  ඒ 
නිසා විවිධ ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය රාජ  ෙනොවන සංවිධානත් ඒ 
ක්ෂුදමූල  ෙසේවාවන් සැපයීම ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඉතා මෑතක 
සිට බැංකු අංශයත් ෙම්කට හවුල් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමම ආයතන 
වර්ග ගණනාවක් තිෙබනවා; සමාගම් වර්ග ගණනාවක් තිෙබනවා. 
ෙපොදු ෙපෞද්ගලික සමාගම් තිෙබනවා; රාජ  ෙනොවන සංවිධාන 
තිෙබනවා. ෙම්වා පවත්වාෙගන යන්න සමාගම් පනත තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම 1980 අංක 31 දරන ස්ෙව්ච්ඡා සමාජ ෙසේවා සංවිධාන 
(ලියාපදිංචි කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම) කියන පනත තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම පජා මූලික සංවිධානවලට සමිති ආඥාපනතක් 
තිෙබනවා. සමුපකාර සමිතිවලට 1972 අංක 5 දරන සමුපකාර 
සමිති පනතත් ෙගනැවිත් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප දන්නවා, ගිය 
පාර්ලිෙම්න්තුව කාල ෙය්දී දිවි නැගුම පජාපාදක බැංකු සහ දිවි 
නැගුම පජාපාදක බැංකු සමිති ඇති කළ බව. 2013 අංක 1 දරන 
දිවි නැඟුම පනත ෙග්න්න ඒ පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඒ ගැන විශාල 
විවාදයක් පැවතියා. ඒ පනත ෙග්න ෙකොට එදා හිටපු බැසිල් 
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා නියාමනයට කැමැති වුෙණ් නැති බව අප 
දන්නවා. එතුමා හැදුෙව් පුළුවන් තරම් ඇමතිතුමාට -තමන්ට- බලය 

ගන්නයි. ඒක හරහා තමයි එදා අධිකරණයටත් පහරක් වැදුෙණ්. 
අෙප් රජය ෙවනස්. අප කියන්ෙන් ෙම්වා නියාමනය කරන්න 
ඕනෑය කියායි. දිවි නැගුම පජාපාදක සමිතිවලට "බැංකු" කියන 
නම දමන ෙකොට මම එදාත් විරුද්ධ වුණා. මෙග් අදහස ඒවාට 
බැංකු කියන නම දැම්ෙමොත්, ඒවා මහ බැංකුෙවන් නියාමනය 
ෙවන්න ඕනෑය කියන එකයි. ෙමොකද, පුද්ගලයන්ට ''බැංකුව'' 
කියන වචනය ඇෙහන ෙකොට, නියාමනයක් තිෙබනවා කියා ඒ 
අය ඉෙබ්ටම හිතනවා. නමුත්, ඒකට එදා ඒ රජය විරුද්ධ වුණා.  

ෙම් ක්ෂුද මූල  ආයතන නියාමනය කිරීම අවශ යි කියන එක 
අපි සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. මූල  කටයුතුවලදී ඉතුරුම්කරුවන් 
හා ණයකරුවන් වැඩිවීෙමන් බැංකුව දරන අවදානම 
විවිධාංගීකරණය කළ යුතුයි. ඒ මූල  ආයතන ශීඝව අයහපත් 
අංශවලට ව ාප්ත වුවෙහොත් අවදානම වැඩි ෙවනවා. එම නිසා 
ස්ථාවර ක්ෂුද මූල  අංශයක් පවත්වන්නට නම් ෙම්වා නියාමනය 
කළ යුතුයි.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව යම් ආයතනයක් 
මහ ජනතාවෙග් මුදල් හා සම්බන්ධව කටයුතු කරනවා නම් එම 
ආයතනවල නීති රීති- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 6ක 

කාලයක් තිෙබනවා. ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමාට ලබා දී තිබුණු 
විනාඩි 6ක කාලයත් ඔබතුමාට ලබා දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ෙම් ආයතන මහ ජනතාවෙග් මුදල් හා සම්බන්ධව කටයුතු 
කරනවා නම් එම ආයතන යම් නීති රීති පද්ධතිවලට සීමා 
ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අධීක්ෂණ කමෙව්දවලට සීමා විය 
යුතුයි. එෙසේ ෙනොවුෙණොත් මහ ජනතාවෙග් මුදල් ආරක්ෂා 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක අපට ෙපෙනනවා, ෙම් රෙට් ඉතිහාසය දිහා 
බැලුවාම. සාමාන ෙයන් මහ ජනතාවෙග් මුදල් ආරක්ෂා ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් බැංකු හරහායි. පසු ගිය අවුරුදු 20 තුළ එක 
බැංකුවකට පමණයි විශාල පශන්යක් ඇති වුෙණ්. නමුත් මහ 
බැංකුව ඒක අධීක්ෂණය කරන්නට පටන් අරෙගන ගත්ත 
කියාමාර්ග නිසා ෙම් බැංකු පද්ධතිය ආරක්ෂා කරන්නට අපට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් වැඩි  ෙපොලියක් ලබා ගන්නට, 
විෙශේෂෙයන්ම විශාම ගිය අය මාසිකව යමක් ලබා ගන්නට ඒවා 
වැඩි ෙපොලියට ෙවනත් සමාගම්වලට දානවා. නමුත් සමහර 
අවස්ථාවල ඒ මුළු මුදලම ඒ අයට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ක්ෂුද මූල  ආයතන කටයුතු කරන්ෙන් අඩු 
ආදායම්ලාභී පවුල්වලින් ලබා ගන්නා අරමුදල්වලින් නිසා අපි 
විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ, ඒ අයව ආරක්ෂා 
කරන්නට.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් පනත ෙගනැල්ලා නියාමනය කරන 
ෙකොට ෙම් අරමුදලට අඩු ආදායම්ලාභීන්ෙග් ඉතුරුම් විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙවනත් අයත් මුදල් දාන්න ලැහැස්ති ෙවයි. ෙමොකද, 
හරි කමෙව්දයක් සහ නියාමනයක් තිෙබන නිසා. ඒ නිසා ෙම් 
පද්ධතිය විශාල ෙලස ශීඝෙයන් විහිෙදන්නට පුළුවන්. මම 
හිතනවා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා යහපත් ෙදයක් ෙවයි 
කියලා.   
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ක්ෂුද මූල  පිළිබඳව ෙලොව පුරා ඇති අවදානය ඉතා ශීඝව 
වැඩිවීමත් සමඟ ක්ෂුද මූල  කටයුතු සඳහා විශාල වශෙයන් 
ආයතන ඉදිරිපත් වුණා. එෙසේ ඉදිරිපත් වී වර්තමානය වන විට 
කියාත්මක වන ඇතැම් ආයතනවලට ස්ථාවරත්වයක් ලබා දීමට 
අද දින සම්මත කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත සුදුසුයි කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කළ යුතුයි. 

එෙමන්ම ක්ෂුදමූල  පනත හරහා අරමුදල් සම්පාදනය කර 
ගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ෙමය වැදගත් ෙවනවා කියා මා හිතනවා. 
අපි දන්නවා, එක එක සමාගම්වලින් අරමුදල් ලබා ගන්නට 
පුළුවන් බව. ෙම්වා ජාත න්තර සමාගම් ෙවන්නට පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම multilateral agencies ෙවන්නට පුළුවන්. ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුව, යුෙරෝපීය සංවර්ධන බැංකු යනාදිෙයනුත් 
ක්ෂුදමූල  අංශයට මුදල් ලැෙබනවා. අපිට දැන් ඒවාටත් ෙම් මුදල් 
ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ සඳහා ෙවනත් පාර්ශ්වයන්ෙග් 
දායකත්වය ලබන්නටත් පුළුවන්. ෙම් සියලුම ෙහේතූන් නිසා ෙම්වා 
නියාමනය තුළින් අපට තවත් ඉදිරියට එන්නට පුළුවන් කියන එක 
අප දන්නවා. 

ෙම් කුඩා ආයතන ගත්ෙතොත්, ෙම්වාෙය් ගැටලු, පශ්න 
තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට  කළමනාකරණෙය් දුර්වලතාවන් 
තිෙබනවා.  ෙම්වා නියාමනය ෙනොකරන ෙකොට ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් නැත්නම් රජෙය් අනිසි බලපෑම් ඇති ෙවනවා. ෙමතැනදී 
මම එක රජයක් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. අපිට අනිසි බලපෑම් 
අඩු කර ගන්නට පුළුවන්. ඒ  ෙකොෙහොමද? පනතක් තිෙබනවා; 
නියාමනය කරනවා. ඒ නිසා අපිට ඒවා අඩු කර ගන්නට පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ණය අය කර 
ගැනීෙම් අපහසුතාවන් තිෙබනවා. ණය පහසුකම් සඳහා ඉහළ 
ෙපොලී අනුපාත තිෙබනවා. ඒක අඩු කර ගන්න පුළුවන්. අපි 
දන්නවා, සාමාන  බැංකුවකට ගිහිල්ලා ණයක් ගන්න පුළුවන් 
පුද්ගලයා යන්ෙන් ගෙම් ඉන්නා මුදලාලි ළඟට බව. ගෙම් ඉන්නා 
මුදලාලි ළඟට ගියාම ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? බැංකුෙවන් අවුරුද්දට 
සියයට දහෙය් ෙහෝ පහෙළොෙව් ෙපොලියට ගන්න පුළුවන් ණය 
ගෙම් ඉන්නා මුදලාලිෙගන් ගන්න ෙවන්ෙන් මාසයකට සියයට 
දහෙය් ෙහෝ පහෙළොෙව් ෙපොලියටයි. එතෙකොට අවුරුද්දකට 
ෙපොලිය සියයට ෙදසීය, තුන්සියය ෙවනවා. කවදාවත් ඒ අයට 
ඉදිරියට එන්න බැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ට දරිදතාෙවන් කවදාවත් 
මිෙදන්නට බැහැ. ඔය කමෙයන් ගනුෙදනු කරලා, ඔය කමෙයන් 
කුඩා ව ාපාර කරලා ඒ දරිදතාව නැති කරන්නට බැහැ. ඇත්තටම 
වැටුණු වෙළන් තවත් පහළට වැෙටන වැඩක් තමයි සිදු ෙවන්ෙන්. 
නමුත් නියාමනය හරහා ෙමය සිදු වුණාම අර ෙපොලී මුදලාලි ළඟට 
ගිය පුද්ගලයාට ආයතනයකට ඇවිල්ලා අඩු ෙපොලියට ණයක් ලබා 
ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක 

කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මෙග් කථාව අවසන් 

කරනවා. අපි දන්නවා, වංචාකාරි ෙලස ආයතන  පවත්වා ෙගන 
යන බව. දැන් අපට ෙම් ආයතන පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න පුළුවන්. 
ෙම්වා ලියා පදිංචි කරන්න ඕනෑ. ආයතන ලියා පදිංචි කෙළේ 
නැත්නම් අපි ඒ ආයතන නියාමනය හරහා අතට අරෙගන කියා 
කරනවා. ඒවා කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ කමානුකූලවයි. ඒවා 

විනිවිදභාවෙයන් කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ; මහජන විශ්වාසය දිනා 
ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ක්ෂුදමූල  අංශෙය් අඛණ්ඩ පැවැත්මට 
ක්ෂුදමූල  පනත  අවශ යි කියා ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරමින්, 
මට ලබා දුන් කාලය පිළිබඳව ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය. 
 
[අ.භා. 5.38] 
 
ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ක්ෂුදමූල  පනත් ෙකටුම්පත 

ෙදවැනි වර කියවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව කථා කිරීමට 
අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව පථමෙයන් මා ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ක්ෂුදමූල  ව ාපාරය ගැන කථා කරන 
ෙකොට, ඉතිහාසෙය් ෙබොෙහොම භයානක වංචාවල් සිදු වුණු අවස්ථා 
තිබුණු බව අපි දන්නවා. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් උත්තරීතර 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි,  "ගැමි දිරිය" ව ාපෘතිය 
කියන එක. ෙමම ව ාපෘතිය ක්ෂුදමූල  ණය විධියට අෙප් ගරු 
අගාමාත තුමාෙග් සංකල්පයක් මත 2004 වර්ෂෙය්දී ෙලෝක බැංකු 
ව ාපෘතියක් ෙලස අදියර තුනකින් ආරම්භ කළ බව අප දැක්කා. 
එතුමා එහි පළමුවැනි අදියර දිස්තික්ක නවයක් සඳහා ව ාප්ත 
කළා. අපිට පළමුවැනි අදියෙර්දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
51ක් ආධාර විධියට, පදානයන් විධියට ලැබුණා. ෙම් දිස්තික්ක 
නවය යටතට විෙශේෂෙයන්ම මම නිෙයෝජනය කරන සබරගමුව 
පළාෙත් කෑගල්ල දිස්තික්කය හා රත්නපුර දිස්තික්කය අයිති 
වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙමොනරාගල, හම්බන්ෙතොට, බදුල්ල, 
ෙපොෙළොන්නරුව, ගාල්ල, මාතර හා නුවරඑළිය කියන දිස්තික්කත් 
අයිති වුණා. ඉන් අනතුරුව ක්ෂුදමූල  ණය යටෙත් විශාල ගාමීය 
පජාවක් -විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන්-  පතිලාභ ලබා ගත්තා.  

ඉන් අනතුරුව එහි ෙදවන අදියර විධියට අඩු ෙපොලී ණය 
යටෙත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 75ක මුදලක් ජනතාවට ලබා 
ගන්න පුළුවන් වුණා. ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් සහ වතු යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීෙම් අමාත ාංශය යටෙත් ගැමි දිරිය 
ව ාපෘතිය මුලින්ම කියාත්මක කළා. එය 2004දී සමාගම් පනත 
යටෙත් තමයි  ලියා පදිංචි වුෙණ්. නමුත් 2012දී ගැමි දිරිය 
ව ාපෘතියට -ක්ෂුදමූල  ණය ව ාපෘතියට- කණ ෙකොකා හඬන්න 
පටන් ගත්තා. කිසිම නීත නුකූලබවක් නැතුව එය අෙහෝසි කරලා, 
ෙද්ශපාලනීකරණය කළා. ඒ නිසා ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත ාංශය යටෙත් එය ලියා පදිංචි කරන්න ගත් උත්සාහයත් 
එක්ක ව ාපෘති අධ ක්ෂතුමන්ලාෙග් අත්සනින් යුත් සහතික 
ගම්මානවලට ලබා දුන්නා. එම ව ාපෘතිය නතර කිරීමට කිසිම 
සාධාරණ ෙහේතුවක් ඒ කාල වකවානුව තුළ තිබුෙණ් නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා ගාමීය දිස්තික්කවල ඒ 
පතිලාභ ලැබූ ජනතාව, ඒ වාෙග්ම ව ාපෘති නිලධාරින් 
උද්ෙඝෝෂණ පැවැත්වූවා. උද්ෙඝෝෂණවලට පසු ගිය කාලෙය්දී  
කිසිම සවන් දීමක් කෙළේ නැහැ. ණය ලබා ගත් පතිලාභීන් අතර ඒ 
ණය සංසරණය වුණා. නමුත් කියන්න කනගාටුයි, ඒ ණය නැවත 
අය කර ගැනීෙම් කමෙව්දයක් අද නැහැ. ඒ ණය මුදල් ගාමීය 
දිසත්ික්කවල ජනතාව සතුව තිෙබනවා. ගෙම් ජනතාව තුළ ඒ 
මුදල් තිබුණත්, මම හිතන විධියට ඒ ණය අය කර ගැනීම සඳහා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බලතල කියාත්මක කිරීමට නිලධාරින් නැහැ. ඒ නිසා ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී ෙමොනයම් රජයක් බලයට ආවත්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ගරු අගාමාත තුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා ඒ 
තත්ත්වය නීත නුකූල කරන එක කාෙලෝචිතයි කියලා මම 
හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ  අමාත තුමා ෙමම උත්තරීතර 
සභාෙව් ඉන්නවා. මම ගරු රාජ  අමාත තුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරන්න කැමැතියි, ගැමි දිරිය ව ාපෘතිය අද අකර්මණ  
ෙවලා තිෙබන බව. ගම්මානවල දැනට පවතින මුදල් විධිමත් ෙලස 
කළමනාකරණය කර ගන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කරලා, එම ණය ආපසු අය කර ගැනීෙම් කමෙව්දයක් සකස් 
කළ යුතුයි කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා කරනවා. එම 
කටයුත්ෙත් නීත නුකූලභාවය සහ අධීක්ෂණය පවරන්ෙන් කා 
හටද කියන එක පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කරුණ තමයි ෙම් 
ෙද්ශපාලන ෙවනසත් සමඟ ගම්මානවල ඇති ෙවලා තිෙබන 
ව ාකුල තත්ත්වයට ලබා ෙදන විසඳුම ෙමොකක්ද කියන එක. 
ගම්මානවල ණය ලබා ගත් අයට ෙම් වන විට ඒ ණය ෙගවීම 
සඳහා බැඳීමක් නැහැ. ෙලොක්කන්ට වංචා කරන්න පුළුවන් නම් 
ෙපොඩි අපි වංචා කළාම ෙමොකද කියලා හිතන තත්ත්වයට අද 
ගාමීය ජනතාව පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් ෙද්ශපාලන ෙවනසත් සමඟ ගම්මානවල 
ඇති ෙවලා තිෙබන ව ාකුල තත්ත්වය නිරාකරණය කරන්න 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ සඳහා වගකිව යුතු නිලධාරින් -ඒ 
රාජකාරිය ඉටු කරපු නිලධාරින්- ඉන්නවා. පජා සම්පත් දායකෙයෝ 
ඒ ගම්වල ඉන්නවා. අද ඒ පජා සම්පත් දායකයන්ට ඒ කර්තව ය 
කර ෙගන යන්න අවශ  පතිපාදන නැහැ. ඒ නිසා මම ඒ 
පිළිබඳවත් ගරු රාජ  අමාත තුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි. ගැමි දිරිය ව ාපෘතිය නැවත සකිය කරලා ක්ෂුදමූල  
පනත අනුව, ඒ ෙරගුලාසිවලට අනුව නීත නුකූලව එය ඉදිරියට 
කර ෙගන ගිෙයොත් ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද ඒ තුළින් 
අෙප් දිස්තික්කය තුළ, විෙශේෂෙයන්ම මාෙග් ආසනය වන 
දැරණියගල සහ රුවන්වැල්ල ආසන තුළ ගාමීය ජනතාව අතර 
ෙහොඳ සහෙයෝගයක් ඇති ෙවමින් ගාමීය ආර්ථිකය ඉහළ නැංවුණු 
බව අපි දැක්කා. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් 
අකර්මණ  ෙවලා තිෙබන ක්ෂුදුමූල  ණය කමය යටෙත් 
කියාත්මක වුණු ගැමි දිරිය ව ාපෘතිය නැවත සකිය කරන්න 
කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා කරනවා. 

 
[අ.භා. 5.44] 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සාකච්ඡාවට ගැෙනන්ෙන් 

ක්ෂුදමූල  පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳවයි. විෙශේෂෙයන්ම අපි 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ, ෙම් ක්ෂුදමූල  කමය ඇති වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව. අපි දකින විධියට ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ඉතාම සකියව කියාත්මක වන දිස්තික්ක, ෙබොෙහෝ විට 
දරිදතාෙවන් ෙපෙළන දිස්තික්ක. කෘෂි කර්මාන්තය පාදක කර 
ෙගන ජීවත් වන ජනතාව අතිවිශාල පිරිසක් ඉන්න දිස්තික්කවල 
ජනතාවෙගන් සියයට 43ක් පමණ දරිදතාෙවන් ෙපෙළනවා. 
දරිදතාවත් එක්ක ඇති වුණු කියාදාමයක් තමයි ෙම් ක්ෂුදමූල  
වැඩසටහන. මුල් කාලෙය්දී ඒ සඳහා රජය සම්බන්ධ වුෙණ් නැහැ. 

අෙප් ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කිව්වා 
වාෙග් ෙමය 1911 ආරම්භ කරපු -ඉංගීසි ජාතිකයන් රට පාලනය 
කරපු කාලෙය් ආරම්භ කරපු- වැඩ පිළිෙවළක්. ෙදවන ෙලෝක 
යුද්ධයත් එක්ක 1942 පමණ රජෙය් මැදිහත් වීෙමන් Co-
operative Agricultural Production and Sales Societies කියන 
වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම්ෙක් අවශ තාව ෙකොයි තරම්ද කිව්ෙවොත් 1947 දී ෙම් වාෙග් 
සමිති 26කින් ආරම්භ කරපු, සාමාජිකයන් 8,964කින් ආරම්භ 
කරපු ඒ වැඩසටහන 1957 ෙවන ෙකොට සාමාජිකයන් 2,47,000 
දක්වා ඉස්සරහට ගියා; සමිති 995ක් දක්වා ඉස්සරහට ගියා.  

අෙප් ගරු තුසිතා විෙජ්මාන්න මන්තීතුමිය කිව්වා වාෙග් ෙම් 
යථාර්ථය ෙත්රුම් අරෙගන විවිධ රාජ  ආයතන විෙශේෂෙයන්ම 
ෙලෝක බැංකුව ඒ වාෙග්ම JICA අරමුදල, NORAD එක -ෙම් 
හැම ආයතනයක්ම- විටින් විට විවිධ ෙයෝජනා ෙගනාවා; විවිධ 
වැඩසටහන් කියාත්මක කළා, දරිදතාෙවන් ෙපෙළන දිස්තික්කවල 
ඒ දරිදතාව නැති කරන්න. ෙම් වැඩ පිළිෙවළින් මූලික පහසුකම් 
ලබා ගන්න ෙකොට පධාන වශෙයන්ම කාන්තාවන් තමයි 
ඉස්සරහට ආෙව්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් microfinance කියන වැඩ 
පිළිෙවළට මුලදී රජෙය් සම්බන්ධයක් නැති වුණත් පසු කාලීනව 
Lanka Microfinance Practioners' Association කියන වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කළා. ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින්  ක්ෂුදමූල  
ක්ෙෂේතෙය් විවිධ ආයතන සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහායි ෙම් 
වැඩ පිළි ෙවළ ආරම්භ කෙළේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
සංඛ ා ෙල්ඛනවලට අනුව 2015 ජූලි මාසෙය් 19වැනි දා ෙවන 
ෙකොට ණය මුදල් ලබා ගත්ත සංඛ ාව 2,99,411යි. ඒ සංඛ ාෙවන් 
ණය මුදල් ලබා ගත් කාන්තාවන් පිරිස 2,68,000යි. අතිවිශාල  
කාන්තාවන් පිරිසක් තමයි ෙම් වැඩවලට සම්බන්ධ වුෙණ්. ඒකට 
ෙහේතුව, කාන්තාවන්ට ණය දීලා ණය ආපහු ෙගවා දැමීෙම් 
පතිශතය හැම තැනම වැඩි වීමයි.  

සමහර සමිති සමාගම්වල නායකත්වය අරෙගන තිෙබන්ෙන් 
කාන්තාවන්. ඒ නිසා ෙම් හැම ෙදයක්ම ඇති වුෙණ් කෘෂි 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අයට තමන්ට අවශ  කරන ෙපොෙහොර ටික 
ලබා ගැනීමට ෙහෝ හදිසි අවශ තාවකට මුදල් ගැනීමටයි. ඒ සඳහා 
ඒ කාන්තාවන් එකතු ෙවච්ච එකයි අපි දකින්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ තුළ විවිධ අය විවිධ විධියට අහිංසක කාන්තාවෙගන් 
පෙයෝජන ගත්තා. පධාන වශෙයන් ෙපොලී අනුපාතය අරෙගන 
බැලුෙවොත් සමහර තැන්වල සියයට 5ක, සියයට 6ක ෙපොලියක් 
ගත්තා. ඒ මාසයකට. අවශ තාවක් දකින ෙකොට, පවුෙල් කිසියම් 
අවශ තාවක් තිෙබන ෙකොට ෙපොලිය ගැන බලන්ෙන් නැහැ, 
මාසයකට තමන්  කීයක්ද ෙගවන්ෙන් කියන කාරණය විතරයි ඒ 
කාන්තාව බැලුෙව්.  

ගරු අගාමාත තුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළ අපි 
පධාන වශෙයන්ම කටයුතු කළ යුත්ෙත් ෙපොලිය සම්බන්ධෙයන් 
යම් කිසි මට්ටමක් නැත්නම් යම් කිසි නියම කරපු පමාණයක් 
දමන එකයි. එතැනින් එහාට ෙපොලිය අය කරන්න බැරි විධියට ඒ 
නියම කිරීම කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද ඉතාමත් දුර බැහැර ගම්වල 
ඉන්න අහිංසක පිරිස්වලින් ඉතාමත්ම අසාධාරණ විධියට ෙපොලිය 
අය කරන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි පසු ගිය කාලෙය්ම කියාත්මක 
වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකු 
ඇති කිරීම තුළ ජනතාව ඒවාට ෙයොමු වීෙම් අතිවිශාල 
පවණතාවක් තිබුණා. ෙම් බැංකු වැඩිපුරම පිහිටුවලා තිෙබන්ෙන් 
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ෙකොළඹින් පිටයි. ෙකොළඹ දිස්තික්කය තුළ බැංකු ශාඛා 
තිෙබන්ෙන් තුනක් විතර. අෙනක් සියලුම බැංකු ෙම් ෙවන ෙකොට 
පිහිටුවලා තිබන්ෙන් ෙකොළඹින් පිට ඈත දුර බැහැර පෙද්ශවල 
නගර පාදක කරෙගනයි. ඒ හැම බැංකුවකම ණය මුදල් ආපහු 
ෙගවීෙම් පතිශතය ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමක තිෙබනවා. 
සාමාන ෙයන් පධාන බැංකුවල මහා විශාල පරිමාණෙය් ණය 
ගත්තු කට්ටිය ණය ෙනොෙගව්වත් ගම්වල ඉන්න අහිංසක ෙම් 
ෙගොවි මහත්වරු එෙහම නැත්නම් ඉතාමත් දුෂ්කර ජීවිත ගත කරන 
අය තමන්ෙග් ණය ෙගවීෙම් පතිශතය ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමක 
පවත්වාෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. ෙමොනරාගල වාෙග් අපි ජීවත්වන 
පෙද්ශවලට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉතාමත් වැදගත්; ෙම් කමය 
කියාත්මක කරන්න අවශ යි. හැබැයි කලින් කිව්වා වාෙග්ම  
ෙමයට නියාමනයක් තිෙබන්න ඕනෑ.  

තමන්ට අවශ  විධියට මුදල් ලබා ගැනීමට සහ අධික ෙපොලී 
අය කරමින් අහිංසක ජනතාව තළා ෙපළන්න අපි කිසි ෙකෙනකුට 
ඉඩ ෙදන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙමොකද ෙමහි මූලික පරමාර්ථය 
දරිදතාවය අඩු කිරීම නම් ඒ අඩු කිරීම කළ යුත්ෙත් විෙශේෂෙයන්ම 
ඒ ණය මුදල් ලබා ගන්නා අයට යම් කිසි විධියක සහනයක් ෙවන 
විධියට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීම තුළයි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අපට කරන්න පුළුවන් හැම ෙදයක්ම කරන්න 
අවශ යි, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉස්සරහට ෙගන යන්න. ෙමොකද ෙම් 
අවශ තාව රෙට් තිෙබන නිසා. ඒ වාෙග්ම අපි විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ, ෙම් අහිංසක ජනතාව තළා ෙපළා ලබා 
ගන්න ෙපොලී මුදල් අඩු කරලා ෙමොන කමෙයන් හරි ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ෙමතැනින් එහාට නියාමනය කිරීම සඳහා අවශ  වැඩ 
කටයුතු සකස් කර ගන්න. 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට අෙප් 
දිස්තික්කෙය් විතරක් ෙම් ෙවන ෙකොට පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකු 
10ක් පමණ ඇති කර තිෙබනවා. අෙප් දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් ඒ 
බැංකුවල customer base  එක 1,35,000යි. සමසත්යක් හැටියට ඒ 
බැංකුෙවන් ණය ලබා ගැනීෙම් නැත්නම් ණය අපසු ෙගවීෙම් 
පතිශතය 3.9යි. සාමාන ෙයන් සියයට 5ට වඩා අඩුෙවන් ඒ 
තත්ත්වය පවත්වා ෙගන යන්න අපට පුළුවන් නම් ඒක ඉතාමත්ම 
ෙහොඳ සංඛ ාවක් කියන එකයි මම විශ්වාස කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
අෙප් ගරු අගාමාත තුමා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉස්සරහට ෙගන යාම 
සඳහා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර ඒ කටයුතු නියාමනය 
කරන වැඩ පිළිෙවළට නායකත්වය ලබා දීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

2015 වර්ෂය වන ෙතක් ෙම් ගැන කාෙග්වත් අවධානය ෙයොමු 
වුෙණ් නැහැ. 2015 වර්ෂෙය් අෙප් රජෙය්  දින 100 වැඩසටහන 
යටෙත් ෙමය කියාත්මක කිරීමට  අවශ  වැඩ පිළිෙවළ සකස් 
වුෙණ් නැහැ. නමුත්  ෙම් වසෙර් - 2016 වසෙර්-  ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීම සඳහා පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
කරමින්, යම් ජීවන මාර්ගයක් හදා ගන්න උත්සාහ කරන 
දරිදතාෙවන් ෙපෙළන ජනතාවට සහනයක් සැලසීමට ඉදිරිපත් වීම 
පිළිබඳව අෙප් ෙගෞරවය ගරු අගාමාත තුමාට පුද කරමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 

[අ.භා. 5.51] 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද ඉතා 

වැදගත් දවසක්. ගරු අගාමාත තුමා අද ෙමම ක්ෂුදමූල  පනත් 
ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම නිසා ෙම් 
රෙට් දුප්පත්කමින් ෙපෙළන ජනතාව සඳහා  ක්ෂුදමූල  ව ාපාර 
තුළින් විශ්වාසයක් ඇතිව නැඟී සිටීෙම් අවස්ථාවක් උදා කර 
තිෙබනවා.  

ඉතිහාසය ගත්තාම අපට ෙපෙනනවා, ෙම් ක්ෂුදමූල  ව ාපාර 
1990 දශකෙය්දී ව ාප්ත ෙවලා ඒ තුළින් විශාල ජනතාවකට ෙසත 
සලන්න කියා කර තිෙබනවා  කියන එක. ඒ තුළින් විෙශේෂෙයන්ම 
ආර්ථික වශෙයන් සහ සමාජයීය වශෙයන් රෙට් ජනතාව 
ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වුණත් විවිධ 
පාර්ශ්ව ෙමම කමය භාවිත කරමින් ජනතාවට තිබුණු සම්පත් 
ෙකොල්ල කන්නට කියාත්මක ෙවලා තිබුණාය කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක තබා ගන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ක්ෂුදමූල  ව ාපාර වශෙයන් සමුපකාර 
සමිති පද්ධතිය, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය රාජ  ෙනොවන 
සංවිධාන, වාණිජ බැංකු, පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකු තුළින් අෙප් 
ගාමීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවන්නට විවිධ වැඩ පිළිෙවළවල් 
කියාත්මක ෙවනවා.  ගාමීය දුප්පත්කම තුරන් කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ තුළින් ස්වයං රැකියා සුවිෙශේෂී තැනක් ගන්නවා. අපි 
දන්නවා, ස්වයං රැකියාවක් කරන පුද්ගලෙයක්  සමාජයට බරක් 
වන්ෙන් නැතිව, ස්ව ශක්තිෙයන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අෙප් 
ආර්ථිකයටත් දායක ෙවලා තමන්ෙග් ජීවිතයත්, තමන්ෙග් පවු ෙල් 
අයෙග් ජීවිතත් ෙගොඩනඟා ගන්න විෙශේෂ ෙවෙහසක් දරන බව. ඒ 
ෙවෙහස දරන ෙකොට ඒ පුද්ගලයා ණයක් ගන්නවාය කියන්ෙන් 
එතුමා ෙහෝ එතුමිය  ඒ මූල  සමාගමට  ණය ආපසු ෙගවීම 
සම්බන්ධෙයන් තවත් අවදානමක් ගන්නවාය කියන එකයි. ඒ 
නිසා විෙශේෂෙයන්ම ඒ ණය ගන්නා පුද්ගලයා ආරක්ෂා කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක්, ඒ ණය ගන්නා පුද්ගලයාට ඒ තුළින් 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට වන වැඩ පිළිෙවළක් අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
තුළින් කියාත්මක කර තිෙබනවා.  

අද ෙමම විවාදෙයදී ෙබොෙහෝ මන්තීවරු කථා කළා, පසු ගිය 
ආණ්ඩු ඒ ගාමීය ජනතාව, දුගී දුප්පත් ජනතාව ආර්ථික වශෙයන් 
ශක්තිමත් කිරීමට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ඉදිරිපත් කෙළේ 
නැහැයි කියලා. අද අපට ෙහොඳට පැහැදිලි ෙවනවා, ඒ සඳහා කිසිම 
නියාමනයක්, අධීක්ෂණයක් හරිහැටි තිබුෙණ් නැහැයි කියන එක. 
නමුත්, ෙම් පනත කියාත්මක වීම තුළින් ඒ ජනතාවට ඉතාම 
ශක්තිමත් පදනමක් ලැෙබනවා,  ආර්ථික අතින් විශ්වාසයක් ඇතිව 
ඉදිරියට යන්නට.  

අපි රජයක් හැටියට විෙශේෂෙයන් සුරක්ෂිත ජන ජීවිතයක් 
තුළින් ෙම් රෙට් ආර්ථික පරිවර්තනයක්  ඇති කරන්නට  කටයුතු 
කරමින් යනවා. අපි රජයක් හැටියට ෙලෝක ෙගෝලීය ආර්ථිකෙය් 
යථාර්ථය ෙහොඳින් ෙත්රුම් අරෙගන, ඒ ෙගෝලීය ආර්ථිකයට 
සාර්ථකව මුහුණ දීලා, ඒ තුළින් ආදායම් මාර්ග ෙම් රට තුළට, 
අෙප් ජනතාවට සමාන ෙසේ ෙබෙදන ආර්ථික කමයක් ඇති 
කිරීමටයි කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එදා තිබුණු ආර්ථික කමය තුළින් ෙම් රෙට් වැඩි සම්පත් 
පමාණයක් ලබා ගත්ෙත් ඉතාම සීමිත පන්තියකුයි. ඒ සීමිත 
පන්තිය එදා ෙද්ශපාලනඥයා එක්ක එකතු ෙවලා විවිධ කම 
තුළින්, විවිධ නීති රීති උල්ලංඝනය කරමින් සුපිරි පන්තියක් 
හැටියට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය තනියම හසුරුවන තත්ත්වයකට පත් 
වුණා. නමුත්, ජනවාරි 08වැනි දා ඇති කරපු ඒ ෙවනසත් සමඟම 
අපි අද ෙම් රෙට් ඉන්න දුගී දුප්පත් ජනතාවට වාෙග්ම තාරුණ යට 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට බද්ධ ෙවලා, ඒ  තුළින් ජාත න්තරයට බද්ධ 
ෙවලා සාධාරණ ෙලස තමන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීෙම් 
කමෙව්දයක් අනුගමනය කරන්නට අඩිතාලමක් දාලා තිෙබනවා. 
ඒ අඩිතාලම තව තවත් ශක්තිමත් කළ යුතුයි කියලා අපි ෙයෝජනා 
කරනවා.  

විවිධ කම මඟින් අෙප් ජනතාවෙග් සම්පත් සූරා කන්නට විවිධ 
ආයතන නැත්නම් විවිධ සංවිධාන වැඩ කරපු හැටි අපි ඉතිහාසය 
පුරා දැකලා තිෙබනවා. අද වන ෙකොට රාජ  ෙනොවන සංවිධාන 
විවිධ ක්ෂුදමූල  කම මඟින් අෙප් ගාමීය ජනතාව නඟා සිටුවීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළවල් කරෙගන යනවා. නමුත්, සමහර සංවිධාන 
පිටුපස විෙද්ශීය ෙහෝ ෙද්ශීය යම් කිසි ෙද්ශපාලන දර්ශන නැත්නම් 
ජනතාව මුලා කිරීෙම් දර්ශන තිෙබන බව අපි දැක තිෙබනවා.  
නමුත්, ඒ තත්ත්වයන් මඟ හරවා ගැනීම සඳහා අවශ  පියවර 
ගැනීෙම් ශක්තිමත් භාවය ෙම් පනත කියාත්මක වීමත් සමඟ මහ 
බැංකුවට ලැෙබනවා. ෙම් සංවිධාන නැත්නම් ෙම් ව ාපාර 
අධීක්ෂණය කරලා, ඒ වාෙග්ම ජනතාවට යම් කිසි විනාශයක් 
කරන්නට තැත් කරනවා නම් ඒ විනාශය නවත්වා ඒ ජනතාව 
ආරක්ෂා කිරීෙම් කමෙව්දයක් ෙම්  තුළින් අපි ලබා දීලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් විශාල ෙලස ණය අරෙගන ඒ ණය තුළින් 
ආදායම් මාර්ග නැති කරෙගන, අෙප් රට ණය උගුලක සිර 
කරන්නට අෙප් පසු ගිය පාලකයින් කටයුතු කළ ආකාරය අපි 
දැක්කා. ඒ පාලකයින් එෙහම කටයුතු කරන ෙකොට කිසිම 
වචනයක් කිව්ෙව් නැති මන්තීවරු අද ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා ඒ ණය  
වත්මන් ආණ්ඩුෙවන් ගත්තාය කියලා ෙමතැන අදහස් පකාශ 
කරන්නට උත්සාහ කළා. අපි අහනවා, ඒ කාලෙය් ශීලන්කන් 
ගුවන් ෙසේවය බංෙකොෙළොත් කරන ෙකොට එක වචනයක් ඔය 
මන්තීවරු කිව්වාද කියලා. ඒ කාලෙය් විදුලිබල මණ්ඩලය 
නැත්නම් ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව නැත්නම් අෙනකුත් 
ආයතන වට්ටලා ඒ ණයවල වගකීම රජයට භාර කරන ෙකොට ඔය 
මන්තීවරු කථා කරන්න ඉදිරියට ආවාද කියලා අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පශ්න කරනවා. ඒ ණය පිළිබඳව  විස්තර පැහැදිලිව 
අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා.  

 සමස්තයක් වශෙයන් අෙප් ආර්ථිකෙය් යථාර්ථය ගරු 
අගාමාත තුමා විසින් කිසිම පැකිළීමක් නැතිව ෙම් සභාව තුළින් 
අෙප් ජනතාවට පැහැදිලි කළා. ඒ අනුව ඒ තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ 
එන මාර්ගයක් රජයක් හැටියට අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ජනතාවට 
පකාශ කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී අපි ශක්තිමත් 
ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නඟනවා නම්, ෙම් සියලුම කරුණු ගැන 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

සමහර ෙවලාවට අෙප් ජනතාව යම් කිසි පිරමිඩ කම වටා, ඒ 
වාෙග්ම තමන්ෙග් තැන්පතුවලට අධික ෙපොලියක් ෙදනවා 
කිව්ෙවොත් ඒ සමාගම් වටා එක් රැස්වන ස්වභාවයක් අෙප් රෙට් 
පවතින බව අපි දැකලා තිෙබනවා. රජයක් හැටියට අපි මහ බැංකුව 
හරහා ඒ සම්බන්ධෙයන් ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහනක් 
කර ෙගන යනවා. ඒ විධියට ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහනක් කර ෙගන යන ගමන්ම අපි ෙම්  වාෙග් පනත් 

ෙකටුම්පත් ෙගනැල්ලා ඒ සමාගම් අධීක්ෂණය කරලා, ඒ වාෙග්ම 
ඒවාෙය් මූල  තත්ත්වය නිතර පරීක්ෂා කරනවා. ඒ ආයතන කඩා 
වැටීමක් වුෙණොත් ඒ තුළින් අෙප් ජනතාවටත්, අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකයටත් බලපෑමක් ෙනොවන ආකාරයට නිසි කියා මාර්ගයක් 
ඔස්ෙසේ කටයුතු කරන්නට අපි බැඳී ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී තවත් 
කරුණක් මතක් කරන්න ඕනෑ. ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම 
සඳහා රජයක් හැටියට අපි 'ගාම රාජ  සංකල්පය' ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ෙම් 'ගාම රාජ  සංකල්පය' තුළින් විෙශේෂෙයන්ම 
ගාමීය ඒකක ඉලක්ක කර ෙගන ඒ තුළින් අෙප් ජනතාවට 
තමන්ෙග් ආර්ථිකය වර්ධනය කර ගන්නට විෙශේෂ අවස්ථාවක් 
උදා කර ෙදන්නට අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කටයුතු කර ෙගන යනවා. 
ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ඇති සියලුම ගම්වල යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය කිරීමටත්, ඒ ගම්වල සිටින ජනතාවට ඒ යටිතල 
පහසුකම් මඟින් ආදායම් මාර්ග වැඩි කර ගැනීමටත් අපි ෙම් 
වනෙකොට ඒ සියලුම දිස්තික්කවලට රුපියල් මිලියන 13,300ක් 
මුදා හැරලා තිෙබනවා. මන්තීවරුන්ෙග් විමධ ගත අරමුදල් 
සියයට සියයකින් වැඩි කරලා ඔවුනුත් ෙම් කාර්යයට අපි 
සම්බන්ධ කර ෙගන තිෙබනවා. ජනතාවෙග් අදහස් උදහස් 
අරෙගන ඒ තුළිනුත් ගාමීය යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කරලා, ඒ 
වාෙග්ම ජනතාවෙග් ජීවන උපායන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා 
රුපියල් බිලියන 3.7ක් වැනි විශාල මුදලක් අපි නිදහස් කරලා 
තිෙබනවා.  

ෙම් රෙට් සංවර්ධනය නැවතිලා, නැවත ෙම් රෙට් විශාල ෙලස 
දූෂණ හා වංචා පැතිරිලා කියලා පසු ගිය කාලෙය් විපක්ෂය 
ෙචෝදනා කළා. නමුත්, ඒවා පුස්සක් කරලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි 
නැවතත් කමානුකූලව අෙප් ආර්ථිකය බිම් මට්ටමින් ශක්තිමත් 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන ගමන් සමබර විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් තුළින් අපි ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ නැවතත් ලංකාවට 
විවෘත කර ෙගන යනවා. යුෙරෝපා සංගමෙය් මත්ස  තහනම ඉවත් 
කරලා GSP Plus සහනය වැනි ෙද්වල් ලබා දීලා, ඒ වාෙග්ම 
නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුම් තුළින් ෙලෝක ආර්ථිකය නැවතත් අෙප් 
රටට අපි විවෘත කරලා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් තිෙබන 
ආර්ථික කමෙව්දය පුළුල් ෙලස අපි නැවත පරිවර්තනයකට 
භාජනය කරලා ඒ තුළින් ශක්තිමත් ශී ලංකාවක් ෙගොඩ නඟන්නට 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි වැඩ කරනවාය කියලා මම සතුටින් පකාශ 
කරනවා.  

අද ගරු අගාමාත තුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සභාවට ඉදිරිපත් 
කරලා ඒ තුළින් දුගී දුප්පත්භාවය නිසි ෙලස ෙම් රෙටන් තුරන් 
කිරීෙම් එක් ශක්තිමත් කියා මාර්ගයක් අපට ලබා දුන්නා. ඒ 
පිළිබඳව අපි විෙශේෂෙයන්ම සතුටු වනවා; ඒ වාෙග්ම එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

අපෙග් ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමන්ලා ඇතුළු නිලධාරින්  මහ බැංකුෙව් නිලධාරින් 
සමඟ එකතු ෙවලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්නට විශාල කාර්ය භාරයක් කළා. මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඒ සියලු ෙදනාටම විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. 
ඒ වාෙග්ම අද ෙම් ගැන අදහස් දැක් වූ සියලුම ගරු 
අමාත තුමන්ලාට සහ මන්තීතුමන්ලාට  සත්ුතිවන්ත වනවා. 
ඉදිරිෙය්දී ඒ අදහස් තුළින් තව තවත් අෙප් රට සාර්ථක ෙලස 
සංවර්ධනය කරන්නට හැකි වනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ජනතාවෙග් 
ජීවිත සාර්ථක කරන්නට ෙහොඳ අඩිතාලමක් දමන්නත් හැකි වන 
අයුරින් ෙම් කමෙව්දය ඉස්සරහට ෙගන එන්න අදහස් පකාශ කරපු 
සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  

1557 1558 

[ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා  මහතා] 
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[අ.භා. 6.05] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළමුෙවන්ම ඔබතුමාෙගන් 

අවසරයි. ෙමම විවාදයට සහභාගි වුණ මන්තීතුමන්ලා සියලු 
ෙදනාටම මම සත්ුතිවන්ත වනවා.  ෙම් මුදල් ව ාපාර අෙප් හැම 
ගමකම තිෙබන පශ්නයක්. විෙශේෂෙයන්ම  ඒ නිසා තමයි අපි ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කෙළේ. මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමම විවාදයට සහභාගි වූ  මන්තීතුමන්ලා නැඟූ 
පශ්නවලට රාජ  ඇමතිතුමා පිළිතුරු  දුන්නා.  මා ෙම් අවස්ථාෙව්දි 
යළිත් ඒ සියලු ෙදනාටම ස්තුති කරනවා.  ෙමම ක්ෂුදමූල  පනත් 
ෙකටුම්පත ඒකමතිකව සම්මත කරන්න කියා ඉල්ලමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය   

යුතු ය.'' -  [ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப்ப மாக." - 

[மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல]       
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Lakshman Kiriella.] 

 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee.  
[MR. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
1 සිට 38 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகத்தி ந்  38ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 1 to 38 ordered to stand part of the Bill. 

 
උපෙල්ඛනය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அட்டவைண  சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Schedule ordered to stand part of the Bill. 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendment. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

ෙසෝදුපත්වල මුදණ  ෙදෝෂ, අංක ෙදෝෂ ෙහෝ ඒ හා සමාන ෙදෝෂ 
නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා අවසර ෙදන ෙලස ඉල්ලමි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 
තුන්වන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, " පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
පබුද්ධ කලාපරපුරක් සඳහා වන වැඩ පිළිෙවළක්   

உயர் கலாரசைன ெகாண்ட பரம்பைரக்கான 
ேவைலத்திட்டம்  

 PROGRAMME FOR A SCHOLARLY GENERATION  
 

[අ.භා. 6.09] 
 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමම කල් තැබීෙම් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
පළමුෙවන්ම  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ අනුව මා ෙමම 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

 
"අෙප් රෙට් උසස් ෙලස පසු ගිය 60-70 දශකවල මහාචාර්ය 
සරත්චන්දයන් වැනි අයෙගන් සහ අනිකුත් පබුද්ධ සාහිත ධරයන්ෙගන් 
බිහිවුණ නාට  කලාවක් පැවැතුණද අද එය අතීතයට පමණක් සීමා වී 
ඇත. 

එම කාල වකවානුව තුළ පාසල් ශිෂ  ශිෂ ාවන්, විශ්ව විද ාල ශිෂ  
ශිෂ ාවන් ඇතුළු ෙම් රෙට් පබුද්ධ දැනුමක් ඇති ජනතාවක් බිහිවුණ බව 
ෙමම කරුණු පිළිබඳව දැනුවත් අය ෙහොඳින් දන්නා කරුණකි. 

1559 1560 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම නාට , ඔෙපරා, සංගීත සාහිත  කලාවන් අද ෙම් රෙට් ෙසොයා 
ගන්නටත් බැරි තත්ත්වයකට පත්වී ඇති අතර, ෙමම කලාවන්ට 
සම්බන්ධව සිටි කීප පළක් ෙම් වන විට ෙම් රෙට් එම ක්ෙෂේතෙය් නියැලී 
සිටියත්, සමාජයක් වශෙයන් පහත් රුචිකත්වයක් සහිත සාහිත  
සංස්කෘතික දැනුමක් ෙනොමැති රටක් බවට පත්වී ඇති බැවින් ෙම්වාට වඩා 
ඉතාම ෙබොළඳ කලා කෘතීන්වලට ෙයොමුවීම පමණක් ෙනොව දැනුමක් නැති 
හිස් මිනිසුන් බවටද සමාජය පත්වී ඇති බැවින්, අධ ාපන, සංස්කෘතික හා 
මාධ  අංශභාර බලධාරින් ෙමම කලාව රැකෙගන ෙමම රෙට් දැනුමක් ඇති 
උසස් පබුද්ධ පරපුරක් බිහි කිරීමට කටයුතු කිරීමට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කළ යුතු බව ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරන්ෙනමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අප ෙමොන තරාතිරමක 
ජීවත් වුණත් -මුදල් ඇතත් නැතත්, ධනවත් වුවත්  දුප්පත් වුවත්- 
අෙප් ජීවිතය සරල ජීවිතයක් බවට, එෙහම නැත්නම් ෙබොෙහොම 
සැහැල්ලු ජීවිතයක් බවට පත් කර ගන්න පුළුවන් කමෙව්ද 
කිහිපයක් තිෙබනවා. ආගම දහම ඇදහීම එයින් එක කමයක්.  

විෙශේෂෙයන් බුදු දහම අනුවත්, අෙනකුත් ආගම් අනුවත් හැඩ 
ගැසීම එක කමයක්. ඒ වාෙග්ම සාහිත යට, කලාවට ෙයොමු 
වීෙමනුත් විශාල සැනසිල්ලක් ලැෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අතීතෙය් 
ඉඳලාම හැම වැඩකම අවසානෙය්දී ෙහෝ ඒ අතරතුර  රසඥතාවක් 
ඇති වන විධිෙය්, සාහිත  වින්දනයක් ඇති වන විධිෙය් 
වැඩසටහන් එකතු කරන්ෙන්. අද භාවනා කරන්නට පවා විවිධ 
අන්දෙම් සාහිත මය පැති උපෙයෝගි කර ගන්නවා. ඒක දැන් 
ෙලෝකෙය් විද ානුකූලවත්, හැම පැත්තකිනුත් පිළිෙගන අවසානයි.  

එදා ෙම් තත්ත්වය ඉතා ෙහොඳින් පැවතුණා. අපි ෙබොෙහොම පුංචි 
කාලෙය්, පාසල් යන කාලෙය් ෙම් රෙට්  නාට , සංගීත වැනි කලා 
නිර්මාණ ඉතා ශාස්තීය සහ පබුද්ධ ගණෙයන් බිහි වුණා. එදා 
ෙශේෂ්ඨ සාහිත ධරෙයෝ, කලාකරුෙවෝ ෙම් රෙට් බිහි වුණා. ඒ අය 
ඉතා උසස් විධියට ෙම් රෙට් පිළිගත්තා. රටක ජනාධිපති 
ෙකනකුටත්, රෙට් පධාන ෙකනකුටත් වඩා ඉහළින් ෙම් රෙට් 
මිනිස්සු ඔවුන් පිළිගත්තා. එපමණක් ෙනොෙවයි. එවැනි නිර්මාණය 
කරන,  ඒ නිර්මාණවලට රුචිකත්වයක් දක්වන, නාට  කලාව 
ඇතුළු අෙනකුත් උසස් කලා නිර්මාණ එක්ක ගැවෙසන අය 
සමාජෙය් ෙලොකු පිළිගැනීමක් ඇති මිනිසුන් බවට පත් වුණා.  

මූලාසනා රූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කාලෙය්, අපි දන්නා 
අතීතෙය්, මහාචාර්ය සරච්චන්දයන්ෙග් ''සිංහබාහු'', ''මනෙම්'', 
''ෙප්මෙතෝ ජායතී ෙසෝෙකෝ'' වැනි නාට  පාසල්වලට ෙගන්වා 
තමයි අපට ෙපන්නුෙව්. අද පාසල්වලට  ෙගන්වා,  දරුවන්ට 
ෙපන්වන්නට තරම් තත්ත්වයක නාට   තිෙබනවාද කියලාවත් 
හිතන්නට බැහැ.  ඒකට ෙහේතුවන පැතිකඩ කිහිපයක් තිෙබනවා. 
පළමුවන ෙහේතුව හැටියට එවැනි නාට  නිෂ්පාදනය කරන්න නම්, 
ඒ නාට  බලන්න ෙම් රෙට් ෙහොඳ ෙපේක්ෂකයන් ඉන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ඒවාට මුදල් විශාල පමාණයක් ෙයොදවන්න ෙවනවා. 

 ආර්ථිකය පැත්ෙතන් බැලුවාම ඔබතුමන්ලා දන්නවා, පාඩු 
ලබන්න අද යමක් කරලා වැඩක් නැහැ කියලා. ඉස්සර ලාභ, පාඩු 
ෙනොෙවයි බැලුෙව්. ඉදිරිපත් කරන කෘතියට ෙහොඳ පතිචාරයක් 
ලැබුෙණොත් එයින් ඔවුන් තෘප්තියට පත් වනවා. කලාකරුවන් 
දුප්පතුන් කියලා තමයි ඒ කාලෙය් කිව්ෙව්. ඒ තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිබුණා. මහාචාර්ය සරච්චන්දයන්ෙග් කාලෙය් 
මහගමෙසේකර, අමරෙද්ව ශූරින් වැනි අය බිහි වුණා. මා හිතන 
විධියට මීට අවුරුදු 60කට විතර කලින් චිතෙසේන මැතිතුමාෙග් 
"කරදිය" ෙව්දිකා නාට යට "ඈත කඳුකර හිමව් අරෙණ්" කියන 
ගීතය අමරෙද්ව ශූරින් සජීවීව ගායනා කළා. එවැනි ගීතයක් තවම 
ෙම් රෙට් නිර්මාණය ෙවලා නැහැ. මා අහනවා, ෙම් රෙට් සංගීතය 
පිය කරන කවුරුන් ෙහෝ ඉන්නවා නම්, ඒ වාෙග් ගීතයක්, ඒ වාෙග් 
වචන ෙපළක් ඇතුළත් සින්දු අද නිර්මාණය ෙවනවාද කියලා.  

අද විවිධ නාළිකා තුළින් අපට ඇෙහන්ෙන් ෙමොනවාද? නමුත් 
අද ඒවාට ෙමොන තරම් මුදල් ෙගවනවාද? පහත් කියන මහා 
ෙබොළඳ කලාවක් අද ඇති ෙවලා තිබුණත් අද ඒවාට විශාල මුදල් 
පමාණයක් ෙගවනවා. නමුත් ෙශේෂ්ඨ, පබුද්ධ, ඉතාම ඉහළ කලා 
කෘතිවලට අද ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් වැදගත් 
සභාෙව්දී මම ෙම් කලාකරුවන් පිළිබඳව මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා මහාචාර්ය 
සරච්චන්දයන්, චිතෙසේන ශූරීන් හා වජිරා, ධම්ම ජාෙගොඩ. ඔවුන් 
නාට  ක්ෙෂේතය එක පැත්තකට ෙපරළපු අය. ඒ වාෙග්ම 
සුගතපාල ද සිල්වා. ආර්.ආර්. සමරෙකෝන්, දයානන්ද ගුණවර්ධන, 
චන්දෙසේන දසනායක, නාෙමල් වීරමුණි නාට  කලාව ඉහළට 
ෙගනාවා. විෙජ්රත්න වරකාෙගොඩ අදටත් විශාල දායකත්වයක් 
ලබා ෙදනවා. අපි ගත්ෙතොත් මහාචාර්ය සරච්චන්දයන්ෙග් 
ෙගෝලයන් හැටියට එදා එතුමාෙග් නාට වල රඟපාපු  ඉතාම දක්ෂ 
කලාකරුවන්  පිරිසක් ඉන්නවා.  ජයලත් මෙනෝරත්න, නිශ්ශංක 
දිද්ෙදණිය වැනි අය, ඒ වාෙග්ම අයිරාංගනී ෙසේරසිංහ - මැතිනිය 
කියලයි අපි කියන්න ඕනෑ. ඇය එතරම්  දක්ෂ කලාකාරිණියක්. 
එතුමියෙග් දයාබර සැමියා වන වින්සන්ට් ෙසේරසිංහ ඉංගිසි නාට  
ක්ෙෂේතයට විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. අපි පාසල් යන 
කාලෙය් ෙම් රෙට් ඉතාම ඉහළ ඉංගීසි නාට  කලාවක් තිබුණා. ඒ 
කාලෙය්  අපට පුදුම හිෙතන විධියට ඉතාම ඉහළ මට්ටෙම් පාසල් 
දර්ශන බලන්නට අවස්ථාව ලැබුණා.  ෙටෝනි රණසිංහ, උපාලි 
අත්තනායක, නාෙමල් වීරමුණි, මාලනී වීරමුණි, ෙපේමා 
ගෙන්ෙගොඩ වාෙග් ඉතාම දක්ෂ කලාකරුවන් පිරිසක් අපි පාසල් 
යන සංදිෙය් ෙම් රෙට් සිටියා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ධම්ම ජාෙගොඩෙග් 
"ෙකොරා සහ අන්ධයා" නාට  ගත්තාම අද තිෙබන ඩිජිටල් 
තාක්ෂණයත් එක්ක යනවාට වඩා ෙමොන තරම් ශාස්තීය, 
ස්වාභාවික තත්ත්වයක් එහි තිබුණාද? ෙවස් මුහුණු, ජුලියස් සීසර්, 
මුහුදු පුත්තු, ඉඩම, තට්ටු ෙගවල්, වැනි නාට යක් බලලා එළියට 
එන මිනිසුන්ව පිළිගත්ෙත් ඉතාම ෙලොකු භාවනාවකට ගිහින් එන 
මිනිසුන් වාෙග්යි. එම නාට  පිළිබඳව ෙපේක්ෂකයන්ට එවැනි 
රසාංඥතාවක් තිබුණා. මෑතකදී  සමාජ ෙවබ් අඩවියක පළ වුණු 
පවෘත්තියක් අපි දැක්කා. ඒක ඇත්ත ෙවන්න පුළුවන්. අද බිහි වන 
සමහර කලාකරුවන් ෙම් රෙට් නිදහස් දිනය දන්ෙන් නැහැ, ෙම් 
රෙට් අගනුවර දන්ෙන් නැහැ. එවැනි නළු නිළියන් සිටින රටක් 
බවට ෙම් රට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයට එෙහමවත් දැනුමක් 
නැහැ. එවැනි ඉතාම ෙබො ළඳ තත්ත්වයකට හැම ෙකෙනකුම පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසායි මම ෙමවැනි ෙයෝජනාවන් ඉදිරිපත් 
කරන්න කල්පනා කෙළේ.  

අෙප්, "දන්ෙනෝ බුදුන්ෙග්...." ගීතය පසු ගිය නිදහස් දිනෙය්දී 
ඔෙපරා ෛශලිෙයන් ගායනා කළා කියලා මාධ කරුෙවෝ ඒක 
විෙව්චනය කළා. ඒ ගීතය මීට අවුරුදු 50කට, 60කට කලින් 
ඔෙපරා ෛශලිෙයන් ගායනා කරපු විධියටයි ගායනා කෙළේ. ඒක 
ඉතාම ඉහළ සංගීත ෛශලියක්. "දන්ෙනෝ බුදුන්ෙග්...." ගීතය ඒ 
විධියට ගායනා කළා කියලා ෙම් රෙට් මහා ආන්ෙදෝලනයක් ඇති 
කළා. ඒ තරම් ෙනොදන්නාකමක් ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
එදා ෙපේමසිරි ෙක්මදාස "නියඟය සහ වැස්ස" කියන ඔෙපරා 
ෛශලිෙය් නාට  ෙම් රෙට් ෙපන්නුවා. හැබැයි, විශාල ආදායමක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. එවායින් ආදායමක් නැති වුණාට ෙම් රෙට් 
මිනිසුන් ඒවා නරඹලා, රස විඳලා භාවනාවක් කළා වාෙග් ඉතාම 
ඉහළ තත්ත්වයකට පත් වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමා ජනමාධ  අමාත ාංශය භාර ගත්තාට 
පස්ෙසේ නාට  සහ චිතපට කලාව නැංවීම පිළිබඳව දැඩි 
උනන්දුවක් දක්වනවා. පසු ගිය දිනක අෙප් පැරණි, ෙශේෂ්ඨ 
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ගායිකාවක් වන ලතා වල්ෙපොල මහත්මිය ෙවනුෙවන්  
වැඩසටහනක් පැවැත්වූවා. අෙප් ගරු ඇමතිතුමන්ලා ඇතුළු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්  එයට සහභාගි වුණා. ඒ වාෙග් තවත් 
ෙගොඩාක් කලාකරුවන්ෙග් කලා කටයුතුවලට සහභාගී වුණා. 
ෙහොරණ පෙද්ශෙය් ගමක් ෙතෝරාෙගන කලාකරුවන් ෙවනුෙවන් 
කලා ගම්මානයක් පිහිටුවන්න සූදානම් වන බව පුවත් පතක 
පළෙවලා තිෙබනවා මම දැක්කා. ඒක ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්. ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේයි මම ඒක දැක්ෙක්. අෙප් රජය 
ෙම් වන විටත් කලාකරුවන් ෙවනුෙවන් ෙබොෙහොම කැපවීම් කර 
තිෙබනවා. මම දන්නා විධියට අෙප් ගරු අගාමාත තුමා කලා 
රසාංඥතාව පිළිබඳව ඉතාම ඉහළින් දන්න ෙකෙනක්. එතුමා 
පාසල් යන කාලෙය් සංගීතය, නාට  කලාව ඉතාම ඉහළ මට්ටෙම් 
අය යටෙත් හදාරලා තිෙබන බව එතුමා ඒ කාලෙය් කරපු 
කථාවලින් අපි දැන ගත්තා. එතුමාෙග් මව ඉතාම ෙහොඳ ශාස්තීය 
දැනුමක් ඇති, ෙපොත් පත් කියවපු, නාට  කලාවට අතහිත දුන් 
ෙකෙනක් කියන එකත් අපි දන්නවා. එවැනි මට්ටමකට  අද අෙප් 
රට පරිවර්තනය කරෙගන එනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම් රෙට් පාසල් දරු දැරියන්ෙග් සිට විශ්වවිද ාල මට්ටම දක්වා 
ගත්තාම ෙමොන විෂය හැදෑරුවත් එදා සරච්චන්ද ශූරීන් වටා එකතු 
වුණු පිරිසක් හිටියා. 

එතුමාෙග් නම කිව්වාම ගරුත්වයක් ඇති වන තත්ත්වයක් 
තිබුණා. "සිංහබාහු" නාට ය, "මනෙම්" නාට ය වැනි නාට යක 
ගීතයක් කියනවා කියන්ෙන් හරියට ඒ පුද්ගලයා මහා පබුද්ධ 
පුද්ගලයකු බවට පත් ෙවනවාය කියන එකයි. තවමත් අෙප් 
අමරෙද්ව ශූරීන් ජීවත්ෙවලා ඉන්නවා. එතුමන්ලා ෙමොන තරම් 
දක්ෂද? නමුත් අද ෙම් රෙට් තිෙබන සංගීතය ෙමොකක්ද? අද රෙට් 
සංගීතය ෙමොන තත්ත්වයටද පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

අද සාමාන  ගායකෙයකු රුපියල් ලක්ෂයක්, රුපියල් 
එක්ලක්ෂ පනස්දාහක් වාෙග් මුදලක් පසිද්ධ ෙව්දිකාෙව් ගීත 
ගායනා කරලා ගන්නවා. නමුත් ඒ ගායනා තුළින් කියෙවන්ෙන් 
ෙමොනවාද? එතැන තිෙබන සංගීතය ෙමොකක්ද? එතැන  එෙහම 
ෙදයක් නැහැ. නමුත් අෙප් දරු ෙවෝ, අෙප් සාමාන  සමාජය අද  ඒ 
රැල්ලට ෙයොමුෙවලා ඉවරයි. බටහිරත් නැති, අපරදිගත් නැති, 
ෙපරදිගත් නැති, කිසිම නාට  කලාවක් නැති, කිසිම සාහිත යක් 
නැති, වචන ෙපළක් තමයි  ති  ෙබන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  එදා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවට 
ගීතයක් ලබා දුන්නාම ඒ ගීතෙය් පමිතියක් - quality එකක් - 
තිබුණා.  ඒ ගීතෙය් පද මාලාව බලලා තමයි ඒ ගීතය ෙහොඳ 
ගීතයක්ද නැද්ද කියලා අනුමත කෙළේ.  මට මතක විධියට මෑත 
භාගෙය් හිටපු මඩවල එස්. රත්නායක මහතා තමයි ෙම් සින්දු පළ 
කරනවාද නැද්ද කියලා සින්දුවල වචන ෙපළ බැලුෙව්.  නමුත් අද 
කිසිම ඉවක් බවක් නැහැ. ඕනෑම කුණුහරුප ෙදයක් පළ කරනවා.  
කුණුහරුපයක් කියලා හිනාෙවන එක තමයි අද තිෙබන රසය. 
නාට  කලාව ඒ  තත්ත්වයට පත් වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මම ෙම් කාරණයත් 
මතක් කරන්න ඕනෑ.   මම ඒ කාරණය මතක් ෙනොකෙළොත් 
වැරැදියි. අපි පාසල් ගිය කාලෙය් නාට  බැලුවා. "කරදිය", "නල 
දමයන්ති" වාෙග් මුදා නාට වල ෙව්දිකා ආෙලෝකකරණය කෙළේ 
මහින්ද ඩයස ් මහතා. අද දින සභාව කල් තැබීෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙමම ෙයෝජනාව ගන්නවා  කියා  ඊෙය් මාව දැනුවත් කළාට පසුව  
මා ළඟ තිබුණු ඒ කාලෙය් ගත්ත පතිකා කීපයක් මම අරෙගන 
බැලුවා. "විදුලි ආෙලෝකකරණය මහින්ද ඩයස්" කියලා ඒ 
පතිකාවල සඳහන්ෙවලා තිෙබනවා. අපිට ඒවා මුදා නාට යද 
කියලා හිතා ගන්නවත් බැහැ.  "කරදිය" මුදා නාට ෙය්දී මහ 
මුහුදක් මැද අපි ඉන්නවා වාෙග්යි අපට දැනුෙණ්.  එම මුදා නාට ය 
තමයි "සත් සමුදුර" චිතපටය නමින් පසුව තිරගත වුෙණ්. 

"හුණුවටය" නාට ය අපි පාසල් යන කාලෙය් බලපු නාට යක්.  
ෙෂේක්ස්පියර්ෙග්  නාට යක් බැලුවාම, එම නාට ෙය් යම් යම් 
අවස්ථා ගැන අපි මාස ෙදක තුනක් ගත වනෙතක්  කථා කළා මට 
මතකයි. 

මෑතකදී, අෙප් ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා මැදිහත්ෙවලා  
ලයනල් ෙවන්ඩ්ට් රංග ශාලිකාෙව්දී "ෙසොකටීස්" නාට ය අපට 
ෙපන්නුවා. ඇත්තටම අපි හුඟ කාලයකින් එෙහම නා ට යක් 
බැලුෙව්. ඒ නාට ය නරකයි කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. ඒක 
ෙහොඳ නාට යක්.  ජයලත් මෙනෝරත්න ෙහොඳ නාට  ශිල්පිෙයක්. 
ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙහොඳ දක්ෂෙයක්. හැබැයි, එදාට වඩා ෙව්දිකාව 
තුළ ෙපොඩි අඩුවක්, හිස්භාවයක් තිබුණා.  ෙමොකද, ඒ නාට  සඳහා 
වියදම් කළාට වැඩක් නැහැ, මිනිස්සු ඒ නාට ෙය් තිෙබන රසය 
මිලදී ගන්ෙන් නැත්නම්. ෙවනත් චිතපටයක් තරම් ඒ නාට ය 
විකුණා ගන්න බැරි බව මම දැක්කා. එතෙකොට පාඩුයි. Stage 
setting, lighting, make-up දිහා බැලුවාම අපි දැක්කා, ඒවා ඉතාම 
ඉක්මනින් කරෙගන ගිය ඒවා  බව. අද ගමට ගිහිල්ලා නාට යක් 
ෙපන්වනවා නම් ඊටත් වඩා අඩුෙවන් තමයි ඒ ශිල්පය එතැනට 
යන්ෙන්.  ඒ නාට ය කාට හරි දුන්නාම ෙකොෙහොම හරි ඒ නාට ය 
ෙපන්වලා එන එක විතරයි කරන්න තිෙබන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් කුණුහරුප නාට  ෙපන්වන්න 
ගත්තා.  විහිළු කරන කවුරුන් ෙහෝ ෙදතුන් ෙදෙනකු අරෙගන 
ගිහිල්ලා ඒක නාට යක් හැටියට ෙපන්නුවා.  මම කියපු ෙම් වාෙග් 
වැදගත් නාට යක්  බැරි ෙවලාවත් අද ගමට ෙගනි යන්න අපට 
බැහැ. ඒ වාෙග් නාට යක් ගමට ෙගන ගිෙයොත් ඒ නාට ය 
බලන්න මිනිස්සු  එන්ෙන්    නැහැ. අපි ඒ නිසා ෙම් සාහිත  කලාව 
පළමුෙවන්ම පාසලින් ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. අපි පාසල් ගිය 
කාලෙය් හැම මාසයකම සාහිත  සංගමය රැස් වුණා;                       
කලා සංගමය  රැස් වුණා; විද ා සංගමය  රැස ්වුණා. ඒ සංගම්වලදී 
අපි දන්න ෙද්වල් ඉදිරිපත් කළා. අංගසම්පූර්ණ මිනිස්සු                        
- all-roundersලා -හැටියට තමයි අපි ගිෙය්. අපි එක විෂයකට 
 ෙකොටුෙවලා හිටිෙය් නැහැ. ෙම් හැම නාට යකම ෙද්ශපාලනය 
තිබුණා. අද වාෙග්ම එදා ඒ හැම නාට යකම ෙද්ශපාලනය 
තිබුණා; හැම නාට  කලාවකම ෙද්ශපාලනය තිබුණා. "හුණුවටය" 
නාට  ගත්තත්, "සිංහබාහු" නාට  ගත්තත්, "මනෙම්" නාට  
ගත්තත් ඒ හැම තැනම සැඟවුණු ෙද්ශපාලන කථාවක් තිෙබනවා. 
පංශ නාට යක් ෙව්වා; ගීක නාට යක් ෙව්වා, ෙමොන නාට යක 
වුණත් ෙද්ශපාලනය තමයි තිබුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාව, නිෂ්ඵල ෙයෝජනාවක් කියලා  සමහර විට 
ෙකෙනකු හිතන්න ඇති; කාලය මිඩංගු කරනවා කියලා සමහර 
අය හිතන්න ඇති. හැබැයි, අෙප් මානසික මට්ටම, සාහිත  දැනුම, 
රසඥතාව ෙහොඳ තැනක නැති වුෙණොත් අපි ෙමොනවා කළත් 
වැඩක් නැහැ.  අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා වුණු ආකාරයට මුදල් 
ෙපොලියට ෙදන රටක් බවටයි අෙප් රට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
රෙට් රසඥතාව ඉතා උසස් - පබුද්ධ - මට්ටමක මීට අවුරුදු 50කට 
කලින් තිබුණා. ඒ තත්ත්වයට අෙප් රට නැවත  ෙගනි යන්න අපට 
අවශ යි.  

ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් අධ ාපන ඇමතිතුමා  ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා, අෙප් ජනමාධ  ඇමතිතුමා  ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
නවක නිෙයෝජ  ඇමතිවරෙයකු වන සංස්කෘතික කටයුතු 
නිෙයෝජ  ඇමති පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මැතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. මම ඉදිරිපත් කරපු සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව නිසා අද ඉතා වැදගත් එකමුතුවක් ඇති වී  තිෙබනවා. 
මම ඒ ගැන ඉතාම සතුටු වනවා.  සාමාන ෙයන්  සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී එක 
අමාත ාංශයකින් විතරයි අදහස් දක්වන්න පැමිෙණන්ෙන්. අද ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනුෙවන් පැමිණීමම ඉතාම වැදගත් කියන එක මම විෙශේෂෙයන් 
මතක් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් සභාව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාෙවන් මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ඉතාම 
වැදගත් වූ, උසස් වූ රසඥතාවක් ඇති පාසල් දරු දැරියන් සිටින,  
පබුද්ධ මිනිසුන් සිටින ජන සමාජයක්  බිහිකරන රටක් බවට 
නැවතත් ෙම් රට පත්කිරීමයි.  ෙම්ක සල්ලිවලට ෙනොෙවයි. අපි ඒ 
මූලාරම්භය නැවත ආරම්භ කරමු.  

 එදා මාර්ටින් විකමසිංහ මහතාෙග් ෙපොත පත බැලුෙව් කවුද? 
අද ෙපොතක් පතක් බලන්ෙන් කවුද? ෙපොතක් පතක් කියවන්ෙන් 
කවුද? එෙහම ගත්ෙතොත්, ෙල්ඛකයින්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් ෙම් 
සභාෙව් කියන්න ෙවනවා. අපි එදා පාසල් යනෙකොට  ෙහොඳ 
නවකතාවක් අෙප් ෙපොත් ෙගොඩ උඩින් තියාෙගනයි යන්ෙන්. ඒක 
කෙළේ අෙප් brand එකක් හැටියටයි. එතෙකොට තමයි අපිව ගණන් 
ගන්ෙන්. අපි ෙහොඳ ෙපොත් කියවනවා වාෙග් ෙප්න්න බස් එෙක් 
යනෙකොට ඒ ෙපොත උඩින් තියාෙගන යනවා.  එවැනි තත්ත්වයක් 
තිබුණා. එෙහම ෙදයක් අද පාසල් යන ශිෂ  ශිෂ ාවන් අතර නැහැ. 
ඒ නිසා තමයි  Facebook  වැනි ෙවබ්අඩවියක තිබුෙණ්, රෙට් 
අගනුවර අහපුවාම, අගනුවර ෙකොෙහේද කියලා  ඒ ලස්සන නිළියට 
කියන්න බැරි වුණු බව. නිදහස ලැබූ දිනය කවදාද කියාගන්න බැරි 
තත්ත්වයක කලාකරුවන් සිටින රටක් බවට අද ෙම් රට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම්  ෂයිෙලොක්ෙග් මස් රාත්තලම ගන්නා 
මිනිසුන් බවට,  ඒ නාට  අනුව ගත්තාමත් අද  පත්ෙවලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   ඉතාම ශාස්තීය දැනුමක්  ඇති  
පබුද්ධ  මිනිසුන් සමඟින් ෙම් රට ෙලෝකය එක්ක නැවත 
එකතුවුෙණොත් පමණයි  රටට ෙලොකු ගැම්මක් තිෙබන්ෙන්. ෙම 
රට දියුණු ෙවන්ෙන් ඒ අනුවයි.  ඒ තත්ත්වයට අෙප් රට පත් 
කරන්න ෙම් සිටින සියලු ෙදනාටම හැකිෙව්වා! කියා පාර්ථනා 
කරමින්  සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව අවසන් කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු (මහාචාර්ය ) ආශු මාරසිංහ මහතා. 
 
[අ.භා. 6.26] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු එඩ්වඩ් 

ගුණෙසේකර මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ ඉතාමත් වැදගත් 
ෙයෝජනාවක්. ඒ ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් මම කථා කරන්න 
කැමැතියි. ඒ පිළිබඳ මට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳ ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

නාට  කලාව ගැන කථා කරනෙකොට, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් තිෙබන පධානම පශ්නය රසඥතාව 
අඩුවීමයි. අද නාට  ෙදස බැලුෙවොත් අපට බලන්න ෙවන්ෙන් 
සිනහ රැල්ලක නාට යි. එෙහම නැත්නම්, වත්මන් සමාජය විසින් 
පිළිගනු ලබන ෙම් සිනහවීම විතරක් කථා කරන නාට  විතරයි අද 
සමාජෙය් බලන්න ලැෙබන්ෙන්. ෙම් නිසා විෙශේෂෙයන් ගරු 
අධ ාපන ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න කැමැතියි, රස 
වින්දනය පාෙයෝගික කියාවක් ෙලස පාසල් පද්ධතිය තුළ 

ඉගැන්විය යුතුයි කියන කාරණය. ෙම්ක පාසල් පද්ධතිෙය් විතරක් 
ෙනොෙවයි, විශ්වවිද ාල මට්ටමට ෙගන යා යුතුයි. ෙකොෙහොමද රස 
විඳින්ෙන්? ෙකොෙහොමද නාට යක් රස විඳින්ෙන්? ෙකොෙහොමද 
කලා කෘතියක් රස විඳින්ෙන් කියන ෙම් අත්දැකීම, ෙම් අභාසය 
අද සමාජෙයන් ගිලිහී ගිහින් තිෙබනවා. ඒ නිසා අධ ාපන 
කමෙව්දයන් තුළට  ෙම් කාරණය ඇතුළු කරලා,  රස වින්දනය 
පාෙයෝගික කියාවක් ෙලස ඉගැන්විය හැකි නම්, මම හිතනවා මීට 
වඩා නාට  ගැන කථා කරන සමාජයක් බිහිෙවයි  කියලා. අපට 
මතකයි, විශ්වවිද ාල අවධිෙය්දී අපි  නාට  ගැන වාද විවාද කළා. 
නාට  රස වින්දා.  පුළුවන් තරම් ෙපේක්ෂකයන්ට  නාට  ලබාදිය 
හැකි ආකාරෙය් පමුඛතාවන්ට ගියා. නමුත් අද සමාජෙය් ඒ පිළිබඳ 
තිෙබන්ෙන් අඩු බැල්මක්; අඩු දැක්මක්. ලංකාෙව් නාට  කලාව 
සහ ෙසෞන්දර්ය ගැන කථා කරනෙකොට ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් ඒ හා 
සම්බන්ධ ආයතන කිහිපයක් තිෙබනවා.  

උදාහරණයකට ගනිමු, බස්නාහිර පළාෙත් තිෙබන ෙසෞන්දර්ය 
නිෙක්තනය. බස්නාහිර පළාෙත් ෙසෞන්දර්ය නිෙක්තනෙය් 
තිෙබන පහසුකම් සහ අවස්ථාවන් හරියාකාරව පෙයෝජනයට 
ගන්ෙන් නැහැ. බස්නාහිර පළාෙත් ෙසෞන්දර්ය නිෙක්තනය 
තිෙබන්ෙනත් ඉතාමත් සුදුසු පරිසරයක. ෙකොළඹ 7 නැත්නම් 
නිදහස් මාවත කිට්ටුවයි. ෙම් වාෙග් වටිනා තැනක තිබිලත්,  
බස්නාහිර පළාෙත් තිෙබන ෙසෞන්දර්ය නිෙක්තනය තුළින් 
නාට කරුවන්ෙග් පුහුණුවීම් කටයුතු, නාට කරුවන්ට පාෙයෝගික 
අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට  තිෙබන අවස්ථාව  විවිධ  නීතිරීති නිසා  
බාධා ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගැනත් අපි අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මට ෙම් ෙවලාෙව් 
මතක් ෙවනවා, ගරු අගමැතිතුමාෙග් මෑණියන් වන නාලිනි 
විකමසිංහ මැතිනියෙග් මූලිකත්වෙයන් බිහි වූ ''සුදර්ශී ශාලාව'' 
නැත්නම් සිංහල සංස්කෘතික ආයතනය. ෙම් සිංහල සංස්කෘතික 
ආයතනය පිහිටා තිෙබන්ෙන්ත් ඉතාමත් වටිනා තැනක. එනම් 
BMICH එක ඉදිරිපිට. නමුත් අද සිංහල සංස්කෘතික ආයතනයට 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද?  නාලිනි විකමසිංහ මැතිනිය සහ ඒ 
කියාකාරි කමිටුව විසින් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු සියලුම 
ෙද්වල්වලින් සිංහල සංස්කෘතික ආයතනය ගිලිහී ගිහින්, අද 
එක්තරා නවාතැන් ෙපොළක් එෙහම නැත්නම් එතැනට සහභාගිවන 
කිහිප ෙදෙනකුෙග් අඩවියක් බවට එය පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම් ගැනත් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස  ජනමාධ  
ඇමතිතුමාෙගනුත්, අධ ාපන ඇමතිතුමාෙගනුත් විෙශේෂෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

මීට වඩා පරිහරණය කළ හැකි ආකාරයට අපට එම ස්ථානය 
සංවර්ධනය කළ හැකියි. අඩුම තරමින් නාට  පුහුණුවන්නට, 
එෙහමත් නැතිනම් රංග ශාලා කිහිපයක් ඇතුළත් සුවිෙශේෂී 
ශාලාවක් හැටියට එම ස්ථානය සංවර්ධනය කළ හැකියි. අප ෙමය 
සමාජයට දායාද කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන් අද නාට  කලාෙව් 
තිෙබන පධාන පශ්නයක් තමයි, නාට  පුහුණුවීමට හරියාකාරව 
සුදුසු තැනක් නැතිවීම. විෙශේෂෙයන් ''ෙසොකටීස් '' නාට  
නිෂ්පාදනය කරන ෙකොට ෙම් ෙද් මම පාෙයෝගිකව අත් වින්දා. 
''ෙසොකටීස්'' නාට  නිෂ්පාදනය කරන්න ෙහේතු පාදක වුණු කාරණා 
කිහිපයකුත් තිෙබනවා. 

අපි දැක්කා, ජයලත් මෙනෝරත්න, නිමල් ඒකනායක 
ඇතුළත්ව, ''80 කණ්ඩායම'' කියලා නාට  නිර්මාණශීලීන් පිරිසක් 
හිටියා . පසු ගිය අවුරුදු විස්සක් තුළදී ඇති වු ණු තාඩන -පීඩන නිසා 
''80 කණ්ඩායම''  නාට  නිෂ්පාදනය කිරීෙමන් වැළකී සිටියා. 80 
කණ්ඩායම නාට  කිරීෙමන් වැළකී සිටීම තුළ තමයි සිනහරැල්ල, 
නැතිනම් රසඥතාව අඩු මට්ටෙම් නාට  නිෂ්පාදනය ෙවන්න 
පටන් ගත්ෙත්.  
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[ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා] 
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වර්තමාන අෙප් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන බලපෑම් මත, එෙහම 
නැත්නම් යහපාලනෙය් ගති ලක්ෂණ අනුව නාට  ගැන කථා 
කරන්න සහ ෙසෞන්දර්ය ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න ෙහොඳ 
වාතාවරණයක් දැන් අපට උදා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා නාට  
ෙපන්විය හැකි අංග සම්පූර්ණ රංග ශාලා රාශියක් අපට අවශ යි. 
උදාහරණයක් හැටියට අපි දිස්තික් මට්ටමින් ගත්ෙතොත්, අඩුම 
තරමින් එක දිස්තික්කයකට නාට  ෙපන්විය හැකි අංග සම්පූර්ණ 
රංග ශාලා එක බැගින් බිහි විය යුතුයි. එතෙකොට තමයි දිස්තික් 
මට්ටමිනුත් රසඥතාව වැඩි කරන්න පුළුවන් විධියට; පාෙයෝගික 
අත් දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන් විධියට නාට  කලාව ඉදිරියට 
යන්න හැකි වන්ෙන්. 

ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමනි, නාට  සඳහා පර්ෙය්ෂණ 
මධ ස්ථානයක් ඇති කළ යුතු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
නාට කරුවන්ට තමන්ෙග් පර්ෙය්ෂණ සිදු කරන්න ඉඩක් තිෙබන 
තැනක් නැහැ. ඒ නිසා නාට  සඳහා පර්ෙය්ෂණ මධ ස්ථානයක් 
ඇති කෙළොත් ෙහොඳයි කියා මා ෙයෝජනා කරනවා. 

සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම, ''නාට  කලාව'' කියන්ෙන් 
ඇත්තටම පබල මාධ යක්. ෙම් මාධ ය හරහා සමාජයට 
මතවාදයක් ෙගන යන්න පුළුවන්; සමාජයට දැක්මක් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්. එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, සමාජය 
යහපත් ෙලෝකයක් බවට හරවන, නැතිනම් සමාජය ගැන 
හරියාකාරව තර්ක -විතර්ක කරන නාට යි අතීත නාට වලින් අපි 
දැක්ෙක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අවසාන වශෙයන් මා 
ෙමෙසේ කියන්න කැමැතියි. ''ෙසොකටීස්'' නාට ෙය් අවසානෙය්දී 
ෙමන්න ෙමෙහම ෙසොකටීස් සඳහන් කරනවා. ෙම් සඳහන් කිරීමත් 
සමඟම මම කථාව අවසන් කරන්න කැමැතියි. 

''ඥානවන්ත මිනිස් සමාජයක් ලබාවා  

මීට වඩා යුක්ති සහගත සමාජයක් ලබාවා.''  ස්තුතියි.       

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 6.33] 
 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා (අභ න්තර කටයුතු, 
වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம - உள்ளக அ வல்கள், 
வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி   
அைமச்சர்) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 
Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අභ න්තර කටයුතු, වයඹ 

සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත වරයා 
වශෙයන්  දිවුරුම් දීෙමන් පසුව, එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමා 
ඉදිරිපත් කළ ෙමවැනි වැදගත් වූ කරුණක් පිළිබඳව අද දවෙසේ ගරු 
සභාෙව්දී කථා කිරීමට ලැබීම මහත් භාග යක් ෙකොට මා 
සලකනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අභ න්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා හැටියට 
පසු ගිය 28වැනි දින මා එම අමාත ාංශෙය් වැඩ භාර ගත්තා. 
ඇත්තටම එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා ෙගන ආ ෙයෝජනාව සහ 
අද රෙට් අනාගත පරම්පරාව හා ෙම් රට පත් ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වය පිළිබඳව මමත් සෑහීමකට පත් ෙනොවුණු පුද්ගලෙයක්. 
අෙප් රෙට් අපි හැෙමෝම ජීවත් වුෙණ් අෙප් ආගමට, අෙප් 
පරිසරයට, අෙප් ජාතියට ගැළෙපන ආකාරයටයි. අෙප් සංස්කෘතිය 
එක්ක බැඳුණු කමෙව්දයක් තමයි තිබුෙණ්. නමුත්, මෑත කාලය 
වන විට මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් සදාචාරයට, 
සංස්කෘතියට අයිති ෙනොවන ෙද්වල් ෙම් රෙට් රජ කළා. ඒවා 
හරහා ෙම් රෙට් සදාචාරය එෙහම පිටින් විනාශ වුණා.  අෙප් රට 
''ආසියාෙව් ධර්මද්වීපයක්'' බවට පත්ෙවලා තිබුණා. නමුත්, පසුව 
ෙම් රට තනිකර ''කුඩු ද්වීපයක්'' බවට පත් වුණා. මත් දව , 
මත්පැන්, එතෙනෝල්වලින් පිරුණු ෙම් සමාජෙය්, ''සදාචාරය'' 
කියන එක එෙහම පිටින්ම විනාශ ෙවලා ගියා. තමන්ෙග් ෙගදර, 
තමන්ෙග් තාත්තා ළඟ, තමන්ෙග් දරුවා දමා යන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් උදා වුණා. පාසල් ළමයින් විවිධ මත් දව  
පාවිච්චි කරලා පාසලට යන්න පටන් ගත්තා. 

මත් දව , මත්පැන් නිසා ෙම් රෙට් සදාචාරය එෙහම පිටින්ම 
විනාශ වුණා. ඒ එක්කම සංස්කෘතියත් විනාශ වුණා. ෙම් රෙට් වැඩි 
තරුණ පරපුරක් ඉල්ලුෙව් පහත් රුචිකත්වයක් තිෙබන ෙද්වල්. 
තමන් පාවිච්චි කරන මත්පැන්, මත් දව  ටිෙකන් ඉතාම ෙකටි 
කාලයක් තුළ ලබන්න පුළුවන් වින්දනයක් තමයි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ්. ඒවාට අවශ  කරන පසුබිම, ඒවාට අවශ  කරන කලා 
කෘති තමයි ඉදිරිපත් වුෙණ්. ඉල්ලුම වැඩි වුෙණ් ඒවාටයි. ඉල්ලුමට 
හරියන්න සැපයුම තිබුෙණ් ඒවාටයි. අෙප් රෙට් ඉන්න 
කලාකරුවන්ෙග් කලා කෘතියක් බලලා රස විඳින්න අපිට 
ෙගොඩාක් ෙවලා යනවා. ඒ ෙවලාවට හරියන ආර්ථිකයක් අෙප් 
රෙට් තිබුෙණ් නැහැ. ඒක වින්දනය කරන්න ෙවලාවක් නැහැ. 
එතෙකොට ෙකටි කාලයක් තුළ ලබා ගන්න පුළුවන් ෙදයක් තමයි 
තිබුෙණ්;  ඒකත් එක්කම තමයි හිටිෙය්. ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මැතිතුමාෙග් මතය මම ඇත්තටම ගරු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 2002 වර්ෂෙය්දී මතුගම 
පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති විධියට පත් වුණා. ඒ ෙව්ලාෙව් අෙප් 
කළුතර දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව පධානත්වෙයන්, කළුතර 
දිස්තික්කෙය් සිටින මහානායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාෙග් 
පධානත්වෙයන් ෙවසක් උත්සවයක් සංවිධානය කරන්න කියලා 
සභාපතිවරුන්ට නිෙයෝගයක් දුන්නා. ඒ නිෙයෝගය ලැෙබන 
ෙකොට මම මතුගම පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති හැටියටයි හිටිෙය්. 
මට කිසිම ආයතනයකින් උදවු කෙළේ නැහැ. නමුත්, කළුතර 
දිස්තික්කෙය් පළමුවැනි තැනට මම පත් වුණා. එතැනදී මම 
ෙවසක් උත්සවයට සමගාමීව දහඅටසන්නිය කියන අෙප් පැරණි 
සංස්කෘතික අංගයක් මතුගම ශවණාගාරය තුළ පැවැත්වූවා. මට 
මතකයි, ඒක බලන්න ආපු කිසිම දරුෙවක් මත්පැන්, මත් දව  
පාවිච්චි කරලා ආෙව් නැති බව. ඉතා සංවරයකින්, ඉතා විනයකින් 
ගුණවත් විධියට එම දහඅටසන්නි නර්තනය ඒ පුංචි දරුෙවෝ නිදා 
ගන්ෙන් නැතිව රෑ එළි ෙවනකම් බලාෙගන හිටියා. ඒ නර්තනෙය් 
අෙප්කම තිබුණා. ඒ ෙබර සද්ෙද් අෙප්කම තිබුණා. අද වන විට 
අෙප්කම නැති ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් සමාජයට ඔෙරොත්තු 
ෙනොෙදන ෙද්වල් නිසායි. මම නිෙයෝජ  අමාත වරයා විධියට 
මෙග් තිබුණු මතය තමයි, සංසක්ෘතික අමාත ාංශය හැටියට අපි 
ෙබර වාදකයන් ටික ෙදෙනක් ෙගනැල්ලා, ගායකයන් ටික 
ෙදෙනක් ෙගනැල්ලා, අමාත ාංශෙය් මුදල් වියදම් කරලා, 
උත්සවයක් තියලා සහතික පතයක් දුන්නාට එය කමවත් නැහැ 
කියන එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය මාසෙය් 28වැනිදා 
මම නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා විධියට වැඩ භාර ගත්තා. 29වැනිදා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනළුම් ෙපොකුණ රංග ශාලාෙව් තිබුණු  මුදා හා නර්තන රාජ  
සම්මාන උෙළලට මම සහභාගි වුණා. අෙප් රට ඉන්දියන් 
සාගරෙය් මුතු ඇටයයි. එෙහම තමයි අෙප් රට තිබුෙණ්. හැබැයි, ඒ 
මුතු ඇටෙය් ගිලිෙහන මුතු ටික ස්ෙවෝත්සාහෙයන් රැකගන්න අෙප් 
කලාකරුවන්, අෙප් සිංහල තරුණයන්, දවිඩ තරුණයන් ෙම් 
නර්තන උත්සවයට සහභාගි ෙවච්ච විධිය අපි දැක්කා. හැබැයි, මට 
කනගාටුයි. එතැන ෙපොඩි අඩු පාඩුවකට  තිබුෙණ් අෙප් මුස්ලිම් 
පජාව එම උත්සවයට සහභාගී ෙනොවීමයි. මම දැක්කා, තමන්ෙග් 
ස්ෙවෝත්සාහෙයන් අෙප් පරිසරයට ආෙව්ණික, අෙප් ආගමට, අෙප් 
ජාතියට ගැළෙපන විධියට ඉතාමත්ම ලස්සන නර්තන අංගයන් 
සහිත ඒ උෙළල අෙප් සංස්කෘතික අමාත ාංශය සහ සංස්කෘතික 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මැදිහත් ෙවලා  පැවැත් වූ ආකාරය.  
අමාත ාංශයක් හරහා ෙම් වාෙග් ෙමෙහවරක් ෙනොෙවනවාය 
කියන මෙග් හිෙත් පැවැති හැඟීම එදා මෙගන් පහව ගියා. 
ඉතාමත්ම අලංකාර විධියට ඒ උත්සවය සංවිධානය කරලා තිබුණා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක දිග විෂයයක්. ෙමොකද, අෙප් 
සදාචාරය, අෙප් රෙට් පරිසරය, ෙම් සෑම එකක්ම අෙප් කලාව 
හරහා ආරක්ෂා ෙවනවා. අපි ඒකට ඉතාමත්ම කැමතියි. ගරු 
එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමා කිව්වා වාෙග්, අපි භාවනාවකට සම 
වැදුණා වාෙග් තමයි  අෙප් ආගමට සම්බන්ධ, අෙප් පරිසරයට 
සම්බන්ධ, අෙප් අනාගත පරම්පරාවට ආදර්ශවත් ෙවන ෙම් වාෙග් 
නර්තනයක් බැලුෙව්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් අමාත ාංශය හරහා 
ෙද්ශීය ශාන්තිකර්ම හා ෙසොකරි, ෙකෝලම්, නාඩගම් ආදී ගැමි 
නාට  කලාවන්ෙගන් ඇරඹි ෙද්ශීය නාට  කලාව 1956 වර්ෂෙය් 
මහාචාර්ය එදිරිවීර සරත්චන්දයන්ෙග් ''මනෙම්'' නාට  බිහිවීමත් 
සමඟම නව මාවතකට පිවිසියා. එතැන් පටන් විවිධ පර්ෙය්ෂණ හා 
අත් හදා බැලීම් තුළින් ෙද්ශීය නාට  කලාව ෙපෝෂණය වුණා. 
දයානන්ද ගුණවර්ධන, ෙහන්රි ජයෙසේන, සුගතපාල ද සිල්වා, 
ගුණෙසේන ගලප්පත්ති, සයිමන් නවගත්ෙත්ගම ආදී පවීණ නාට  
කලාෙව්දීන්ෙග් නිර්මාණ ෙමරට ෙද්ශීය නාට  කලාව ෙපෝෂණය 
වීමට ඉවහල් වුණා. පවීණ නාට  කලාෙව්දීන්ෙග් පුළුල් දැනුම 
ෙහේතුෙකොට ෙගන ඉතාම දියුණු නාට  කලාවක් ෙමරට බිහි වුණා. 
1956 වර්ෂෙය් සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්ථාපිත 
කිරීම ෙමම නාට කරුවන් හට පමණක් ෙනොව, සාහිත , 
නර්තනය, සංගීතය, චිත ආදී සකල කලා අංගයන්ෙගන් පිරිපුන් 
කලාකරුවන්ට සිය නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීෙමහිලා මනා 
ෙතෝතැන්නක් වුණා. 1956 වර්ෂෙය් ඇරඹි රාජ  නාට  උෙළල 
ෙම් වන විට වසර 44ක් පවත්වා තිෙබනවා. නාට  ක්ෙෂේතෙය් 
නියුතු නිර්මාණකරුවන් ඇගයීමට රාජ  නාට  උෙළල මනා 
පිටිවහලක් වුණා. 

තිස්  වසරක කුරිරු යුද්ධය  නිමාවීමත්  සමග සකල කලා 
අංගයන්ෙග් නව පිබිදීමක් දක්නට ලැෙබන අතර ෙම් වන විට  
ෙව්දිකා නාට  කලාව සඳහා  ඉන් පමුඛස්ථානයක්  හිමිව 
තිෙබනවා.  පැරණි නාට   නැවත  නිෂ්පාදනය, පර්ෙය්ෂණ 
මට්ටෙම්  නව නාට  බිහිවීම, ෙනළුම් ෙපොකුණ රඟහල වැනි  
රඟහලවල් තුළ   ඔෙපරාවන් බිහිවීම ෙමයට කදිම නිදසුනක්. 
ෙභෞතික  දියුණුවක් ෙමන්ම මිනිසාෙග්  අධ ාත්මික  චින්තනය  
දියුණු කිරිමද   රටක් සංවර්ධනය කිරීෙමහිලා  අත ාවශ  ෙව්.  
අධ ාත්මික දියුණුවට කලාව මඟින්  ඉටුවන ෙමෙහවර  සුළුපටු  
ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කුසලතා පූර්ණ නිර්මාණශිලී  
කලාකරුවන්  පිරිසක්  බිහිකිරිම  උෙදසා වසරක් පාසා 
සංස්කෘතික කටයුතු  අමාත ාංශය, සංස්කෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව  සහ   ශී ලංකා කලා මණ්ඩලෙය්  රාජ  නාට  
අනුමණ්ඩලය   එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන  රාජ  නාට   

උෙළල, ෙද්ශීය නාට  කලාෙව් වැදගත් සන්ධිස්ථානෙයක්.  ශී  
ලංකාෙව් සිව් ෙදසින්  ඉදිරිපත් කරන ලද  නාට  නිර්මාණ අතුරින් 
ෙතෝරා ගන්නා ලද සිංහල හා  දමිළ  නාට   එකම ෙව්දිකාවක් මත 
ෙව්දිකාගත  කිරීම  ෙමම උෙළෙල්  තවත් විෙශේෂත්වයක්. අප 
රෙට්  සංස්කෘතික විවිධත්වය අත් විඳින්නට  රාජ  නාට  
උෙළෙල් නිර්මාණ ඉවහල් ෙවනවා.  සංස්කෘතික සංහිඳියාවක් 
ෙගොඩ නැඟීමට ද රාජ  නාට  උෙළල  ඉවහල් වුණා. සිංහල දමිළ 
පජාවෙග්  සෙහෝදරත්වය  වර්ධනය  කරන උතුර  හා දකුණ   යා 
ෙකෙරන පාලමක් ෙලස ද ෙමම උත්කර්ෂවත්  උෙළල හැඳින්විය  
හැකියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2015 රාජ  නාට  උෙළල  
කඩඉම් යුග  ගණනාවක්  නිෙයෝජනය කරන පවීණ 
නාට කරුවන් හා අංකුර නාට කරුවන්  රැසක් නිෙයෝජනය 
කිරීම විෙශේෂත්වයක් වූ අතර ෙමම දශකය  තුළ වැඩිම නාට   
සංඛ ාවක් දක්නට  ලැබූ නාට  උෙළලක් ෙලසින් ද හැඳින්විය  
හැකියි. වර්තමානය වන විට  පුංචි තීරය සිනමාව ජයගත් පවීණ 
නාට  කලාකරුවන්  ෙලස  හැඳින්ෙවන අෙශෝක හදගම, ජයන්ත 
චන්දසිරි, පසන්න විතානෙග්, පසන්න ජයෙකොඩි, ජැක්සන් 
ඇන්තනි, ශියන්ත ෙමන්ඩිස් වැනි  ශිල්පීන් මුල්  යුගෙය්  රාජ  
නාට  උෙළල  තුළින් බිහි වූ  බව  ඉතිහාසය  සාක්ෂි දරනු ඇති. 
70 දශකෙයන් පසු  රාජ  නාට  උෙළල සඳහා  රාජ  ෙකටි 
නාට  උෙළලක් ආරම්භ කරන ලදි. එය මුල් කාලෙය් සිංහල 
මාධ ෙයන් පමණක් පැවැත්වූ  අතර 90 දශකෙයන් පසු  දමිළ  
මාධ ෙයන්ද නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීෙම්  හැකියාව සියලුම දමිළ 
නාට   නිර්මාණෙව්දීන්හට ලබා  ෙදන  ලදි.  ඒ තුළින් 
නිර්මාණකරුවන්  රැසක්  ෙද්ශයට  දායාද කර ඇති අතර  රාජිත 
දිසානායක, පියල් කාරියවසම්,  ධනංජය සිරිවර්ධන,  පසන්නජිත් 
අෙබ්සුරිය, ෙසෞම  ලියනෙග්,   පියංකර රත්නායක,  ගිහාන් 
පනාන්දු, ෙකෞශල ා පනාන්දු , චාන්දනි ෙසෙනවිරත්න, ජයනී 
ෙසේනානායක යන කලාකරුවන් කදිම නිදසුනක්.  වසර 
ගණනාවක් සිංහල මාධ ෙයන් පමණක්  රාජ  නාට  උෙළල 
පැවැත්වූ අතර සිංහල, දමිළ සෙහෝදරත්වෙය් සංෙක්තයක් ෙලස 
90 දශකෙයන් පසු දමිළ මාධ ෙයන්ද රාජ  නාට  උෙළල  
පවත්වන ලදි.  එහිදී  උතුරු නැ ෙඟනහිර  දමිළ   සෙහෝදරයින්හටද 
තමන්ෙග්  නිර්මාණශීලි හැකියාවන්  උද්දීපනය කර ෙපන්වීමට  
රාජ  නාට   නාට  උෙළල මනා පිටිවහලක් වුණා. ඒ තුළින් 
සිංහල, දමිළ ජනතාවෙග් සෙහෝදරත්වෙය්  දෑත්  එක් කර ඟැනීමට 
හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උසස්  රස වින්දනයකින් 
ෙහබි ළමා පරපුරක් බිහිකිරීමට   උර ෙදන පධානතම උෙළලක් 
ෙලස වසරක් පාසා සංවිධානය කරනු ලබන රාජ  ළමා නාට  
උෙළල  හැදින්විය හැකියි. 1996  වසෙර් සිට ආරම්භ  කරන ලද  
රාජ   ළමා නාට  උෙළල 2015  වසර දක්වා අඛණ්ඩව පවත්වා 
තිෙබනවා. රාජ   ළමා නාට  උෙළල   පැවැත්වීම තුළින්  දැෙය් 
දරුවන් ෙවනුෙවන් ෙව්දිකාවක් බිහි කිරීෙම් පුෙරෝගාමී 
ෙමෙහවරක  සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සිටියි. 
සිංහල, දමිළ, ඉංගීසි  මාධ ෙයන් සිදු කරනු ලබන රාජ  ළමා 
නාට  උෙළල ෙද්ශීය  සිංහල, දමිළ පජාවෙග් නිර්මාණශීලී  
හැකියාවන්  ඔප් නැංවීමට ෙහේතු වී තිෙබ්. 

නාට  කලාෙව් අභිවෘද්ධිය  ෙවනුෙවන් සංස්කෘතික  කටයුතු  
ෙදපාර්තෙම්න්තුව වැඩසටහන්  රාශියක්  වාර්ෂිකව සංවිධානය 
කරනු  ලබනවා. නාට  කලාව ෙකෙරහි  උනන්දුවක් දක්වන 
අංකුර කලාකරුවන් ෙවනුෙවන් නාට   වැඩමුළු  මාලාවක් 
දිස්තික් මට්ටමින් සංවිධානය කර තිෙබනවා. රාජ  දිගු නාට , 
රාජ  ෙකටි නාට , රාජ  ළමා නාට  ෙමම වැඩමුළු මාලාෙව් 
පමුඛතාව ලබාෙගන ඇති අතර, ෙද්ශීය නාට  කලාෙව්  
ව ාප්තියට ෙමය  කදිම  පිටිවහලක් වී තිෙබනවා.  
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[ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම  මහතා] 
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සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආරම්භ කරනු ලබන 
නවතම ව ාපෘතියක් ෙලස පාෙද්ශීය සංස්කෘතික බලමණ්ඩල 
පිහිටුවීම හැඳින්විය  හැකියි. දිවයින  පුරා පිහිටි සංස්කෘතික බල 
මණ්ඩල 331ක  විවිධ නාට   රස වින්දන වැඩසටහන්  හා නාට  
සංදර්ශන   ඉදිරිෙය්දී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර  ඇති 
අතර, සියලුම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල සංස්කෘතික 
නිලධාරින් ෙම් සඳහා දායකත්වය දක්වනු ලබනවා. නාට  
ශිල්පීන්ට සිය නාට  පුහුණු කටයුතු  සිදු කර ගැනීම සඳහා 
ෙකොස්වත්ත මහාචාර්ය එදිරිවීර සරත්චන්ද නාට  පුහුණු 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය පිහිටුවන ලදි. එය ෙද්ශීය නාට   
නිර්මාණකරුවන්ෙග් මහත් ජයගහණයක් ෙලස සැලකිය  හැකියි. 
ෙජෝන් ද සිල්වා සමරු  රඟහල සියලු  පහසුකම් සහිතව 
නවීකරණය ෙකොට  විවෘත කිරීමට සැලසුම් ෙකොට ඇති  අතර,  
එය නුදුෙර්දී නාට  නිර්මාණෙව්දීන් හා  ෙපේක්ෂකයින් ෙවනුෙවන් 
විවෘත වනු ඇත. ෙමම ව ාපෘතිය සදහා ඇස්තෙම්න්තු මුදල 
රුපියල් මිලියන 432කි. 2016  වර්ෂය  සඳහා  පමණක්  රුපියල් 
මිලියන 200ක්  ෙවන් කර තිෙබනවා. 

දිවයින පුරා සංස්කෘතික මධ ස්ථාන 183 ක්  පමණ  
පවතිනවා. එම  මධ ස්ථාන තුළින් දිවයින පුරා විසිරී සිටින 
ළමුන්ට හා ෙයෞවනයින්ට නාට , සංගීත නැටුම් හා චිත වැනි විවිධ  
විෂයයන් යටෙත්  පුහුණු පාඨමාලා පවත්වනු ලබනවා. යුද්ධය  
නිමවීෙමන් පසුව උතුරු,  නැ ෙඟනහිර පළාත්වලද අලුතින් 
සංස්කෘතික මධ ස්ථාන  ඉදිකරමින්   පවතිනවා. ෙම් වන විටත් 
ඉන් කිහිපයක්  විවෘත  කර අවසන් කර තිෙබනවා.  රුපියල්  
මිලියන 1500කට අධික මුදලක් වැය කරමින් ඉදි කරනු ලබන 
මාතර  නාවිමන සාර්ක්  සංස්කෘතික මධ ස්ථානෙය් ඉදිකිරීම් 
අවසන් අදියරට ළඟාෙවමින් පවතිනවා. සංෙව්දී 
නිර්මාණශීලිත්වෙයන්  ෙහබි  පබුද්ධ නාට  නිර්මාණෙව්දීන් 
බිහිකිරිමට අවශ   පහසුකම් සැලසීම පිණිස   සෑම විටම 
සංස්කෘතික කටයුතු අමාත ාංශයත්, සංස්කෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් කැපවී සිටින බව ෙම්  අවස්ථාෙව්දී  සඳහන් 
කිරීමට කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගම්පහ දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී අප හිතවත් ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කර 
ඇති ෙයෝජනාව පිළිබඳව ගරු අභ න්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන 
හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත  ගරු එස්.බී. නාවින්න මැතිතුමාත්, 
එම අමාත ාංශෙය් නිෙයෝජ  අමාත වරයා වශෙයන් මමත් ඉතා 
සතුටට පත් ෙවනවා. ෙම් ෙයෝජනාවට අනුව තවදුරටත් නාට  
කලාව, ෙද්ශීය සංගීතය ඇතුළු සියලු කලා ශිල්පවල අභිවෘද්ධිය 
ෙවනුෙවන් අවශ  කියා මාර්ග ගැනීමට සංස්කෘතික කටයුතු 
අමාත ාංශය වශෙයන් අපි එකඟ වනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.46] 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් හිතවත් ගරු එඩ්වඩ් 

ගුණෙසේකර මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉතාම 
වැදගත්වූත්, කාෙලෝචිතවූත් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අදහස් 
කීපයක් එකතු කරන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. එතුමාෙග් 

ෙයෝජනාෙව් සඳහන් ෙවනවා, මහාචාර්ය සරච්චන්දයන්ෙගන් 
පසුව -විෙශේෂෙයන් මෑත කාලය දිහා බලන  ෙකොට- අෙප් කලාෙව්, 
සාහිත ෙය් තිෙබන පිරිහීම පිළිබඳව.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සමඟම මා මතක් කරන්න 
ඕනෑ, ෙම් වර්ෂය අෙප් රෙට් සාහිත , කලාව, සිනමාව ආදි 
ක්ෙෂේතවලට සුවිෙශේෂ වැදගත්කමක් එකතු කරන වර්ෂයක් බව. 
ඊට ෙහේතුව, මහාචාර්ය සරච්චන්දයන්ෙග් විශිෂ්ටතම නිර්මාණයක් 
වූ "මනෙම්" නාට යටත්, අෙප් සිංහල සිනමාෙව් දැවැන්ත 
පරිවර්තනයක් ඇති කරපු ආචාර්ය ෙලස්ටර් ෙජ්ම්ස් පීරිස ්සූරින්ෙග් 
"ෙර්ඛාව" චිත පටයටත්, ඒ වාෙග්ම ෙහළෙය් මහා ගත්කරු 
මාර්ටින් විකමසිංහ සූරින්ෙග් "විරාගය" නවකථාවටත් අවුරුදු 
60ක් පිෙරන වර්ෂය හැටියට අප ෙම් වර්ෂය දැකීමයි.  

ෙම් ෙයෝජනාව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීවරයා ෙගන 
එන්ෙන් අෙප් කලාවත්, සාහිත යත් හරහා උසස් නිර්මාණ බිහි 
කිරීෙම් අරමුණත්, විෙශේෂෙයන් ජනතාවෙග් රසඥතාව වැඩි දියුණු 
කිරීෙම් අරමුණත් ඇතිවයි. ඒ සඳහා අවශ  අවධානය ෙයොමු 
කරවීම තමයි එතුමාෙග් ෙම් ෙයෝජනාෙවන් එතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. කලාවට ඇලුම් කරන, කලාව ඇ ෙඟ් 
තිෙබන ෙබොෙහොම සුන්දර මන්තීවරයකු, පුද්ගලයකු හැටියට ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගන ඒම ගැන විෙශේෂෙයන් රසඥතාව භාර, විෂය 
භාර ඇමතිවරයා හැටියට මෙග් ස්තුතිය මම එතුමාට පුද කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමානෙය් බිහි වන කලා 
නිර්මාණයන්ෙග් පමිතිය පිළිබඳව කුමන අඩු පාඩු තිබුණා වුණත්, 
කුමන විෙව්චන එල්ල වුණත් සරච්චන්දයන්ෙගන් පසු යුගවලත් 
විටින් විට ඉතාම උසස් කලා කෘති බිහි වී තිෙබන බව අප සිහිපත් 
කළ යුතුව තිෙබනවා.  

දැන් අපි එයට උදාහරණ ෙගන බලමු, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. සරච්චන්දයන්ෙග් ෙහොඳම ෙගෝලයකු වූ දයානන්ද 
ගුණවර්ධනයන්ෙග් "නරි බෑනා", "මධුර ජවනිකා", "ආනන්ද 
ජවනිකා", "බක් මහ අකුණු" ආදි විශිෂ්ට නාට  අෙප් රෙට් 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මනෙම් 
නාට ෙය් මනෙම් කුමරුෙග් චරිතයට දීර්ඝ කාලයක් පණ ෙපොවපු, 
සරච්චන්දයන්ෙග් ආභාසය ඉහළින්ම ලබපු ෙහන්රි 
ජයෙසේනයන්ෙග් අතිනුත් "හුණු වටෙය් කථාව", "කුෙව්ණි", 
"ජෙන්ලය" වැනි විශිෂ්ට නාට  බිහි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
තමයි සරච්චන්දයන්ෙග් තවත් දීප්තිමත් ෙගෝලයකු වන ජයලත් 
මෙනෝරත්නයන් අතිනුත් විශිෂ්ට නාට  නිර්මාණ කිහිපයක් බිහි 
වුණා. "අන්දෙර්ලා", "ගුරු තරුව", "තල මල පිපිලා" ආදි 
ෙබෙහවින් උසස් නාට  එතුමන්ලා අතිනුත් නිර්මාණය වුණා.  
මුදා නාට  අංශෙයන් ගත්තත්, සරච්චන්දයන්ෙග් සමකාලීනයකු 
වූ චිතෙසේන සූරින් අතින් "කරදිය", "නල දමයන්ති" ආදි උසස් 
මුදා නාට  බිහි වුණා. ඒ වාෙග්ම, ආචාර්ය ෙපේමසිරි ෙක්මදාස 
සූරින් එම නාට  ෛශලිය තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන ගිහින් ඔෙපරා 
නාට  සම්පදායයක් පවා අෙප් රටට හඳුන්වා දුන්නා. එයට 
උදාහරණ හැටියට, "ක්ෂිතිජය", "මෙග් කාලෙය් මවුනි", 
"පිරිනිවන් මංගල ය", "මානස විල" ආදි නිර්මාණ අපට මතක් 
කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම, සරච්චන්දයන්ෙග් ඇසුර ලැබූ 
ෙසෝමලතා සුබසිංහ ශිල්පිනිය අතිනුත් "විකෘති", "කතන්දර 
ෙදකක්" ආදි ඉතාම අගනා කලා කෘති අෙප් රෙට් බිහි කරපු බව 
අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාලෙය් උසස් රස 
වින්දනය පිළිබඳව, උසස් නිර්මාණ බිහි වීම පිළිබඳව තිෙබන පසු 
බෑම ගැන අෙප් අවධානය අනිවාර්යෙයන් අප ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ඊට අවශ  පිළියම් ෙයදීම අප කාෙග්ත් වගකීමක්ව 
තිෙබනවා. ඒ වගකීම ඉටු කිරීම තමයි ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මන්තීතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒෙමන් විෙශේෂෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, 
අද අෙප් මාධ ෙයන් සිදු වන බලපෑමත් විශාලයි.  

සරච්චන්දයන් ජීවත් වූ හැෙට්-හැත්තෑෙව් යුගෙය් ෙම් රෙට් 
තිබුෙණ් මාධ  ආයතන කිහිපයක් විතරයි. ඒ, විෙශේෂෙයන්ම 
"දිනමිණ" කන්ෙතෝරුවයි, "දවස" පත්තර කන්ෙතෝරුවයි, 
"ටයිම්ස්" මන්දිරයයි පමණයි. මම හිතන විධියට එවකට විද ත් 
මාධ  කියලා තිබුෙණ් අෙප්  ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව 
පමණයි. දැන් තමයි ඒවා සියල්ලම විකාශනය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ කාලෙය් ෙම් මාධ  ආයතනවලින් කලාවටත්, කලාත්මක 
වින්දනයටත් උපරිම ෙසේවයක් ලැබුණා. වර්තමානය වන විට 
විද ත් සහ මුදිත මාධ  සෑෙහන සංඛ ාවක් බිහි ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් අෙප් කලාව, සාහිත ය සහ රස වින්දනය රෙට් 
අෙනකුත් ක්ෙෂේත වාෙග්ම පිරිහීමකට පත් ෙවලා තිෙබනවා කියන 
විෙව්චනය අද අපට කාෙගනුත් අහන්නට ලැෙබනවා.  

ජනමාධ  අමාත ාංශය හැටියට අපි මෑත කාලෙය්දී, -ෙම් 
ෙකටි කාලය තුළ- ෙම්වා ගැන කල්පනා කරලා පියවර කිහිපයක්ම 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙටලි නාට වල ගුණාත්මකභාවය 
පිළිබඳව බරපතළ ගැටලුවක් තිෙබනවා. සමාජය ෙනොමඟ 
යවන්නට, සමාජය පිරිෙහන්නට ෙම්වා ඉතාමත්ම බරපතළ විධියට 
බලපානවා. අපි බලයට පත් වුණාට පසුව ෙටලි නාට  විකාශය 
කිරීම සම්බන්ධව පැවති කමෙව්දය සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කළා. 
මම ජනමාධ  අමාත වරයා විධියට පත් වුණාට පසුව ඒවාෙය් 
තිබුණු අකමිකතා සහ විවිධ අශීලාචාර කමෙව්ද සියල්ලම ඉවත් 
කළා. දැන් අපි විද්වත් කමිටුවක් දාලා ගුණාත්මක ෙටලි නාට  
රාජ  මාධ  තුළින් විකාශය කිරීමට හැකි තත්ත්වයක් ඇති 
කරන්නට පුළුවන් තරම් උත්සාහ අරෙගන තිෙබනවා. තවම ෙපොඩි 
ෙපොඩි අඩු පාඩු තිෙබන්නට පුළුවන්. පුළුවන් තරමින් ඒ සියල්ලම 
නැති කරන්නට අපි උත්සාහ කරනවා.  

ඒ වාෙග්ම අෙප් අධ ාපන අමාත තුමාටමයි සංස්කෘතිය 
විෂයයත් භාරව තිෙබන්ෙන්. එතුමා තරුණ, දක්ෂ, නිර්මාණශීලී 
ඇමතිවරෙයක් හැටියට පාසල් දරුවන්ෙග් මට්ටමින් කලා රස 
වින්දනය ඉහළ දැමීමට අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබන බව මම 
දන්නවා. ජනමාධ  අමාත ාංශය හැටියට අපිත් රාජ  මාධ  
ආයතන, කලාකරුෙවෝ පෙයෝජනයට අරෙගන පාසල් මට්ටමින් 
දරුවන් තුළ කලා රස වින්දනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවධානය 
ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. අපි වැඩසටහන් කිහිපයක් අනාගතෙය්දී 
ගම් මට්ටමින් ආරම්භ කරන්නට දැනටමත් කල්පනා කරලා 
තිෙබනවා.  

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් එදා අෙප් 
පැරණි කලාකරුවන්ෙග් තිබුණු පතිභාව වර්තමාන පරපුරට දැක 
ගැනීමට සහ දැන ගැනීමට හැකි ෙවන පරිදි අපි දැන් අලුත් 
වැඩසටහන් එකින් එක එකින් එක පටන් ගන්නවා. අපි ළඟදී සී.ටී. 
පනාන්දුෙග් "සීගිරි සුකුමාලිෙය්" කියන පසංගය ආරම්භ කළා; ඒ 
වාෙග්ම අෙප් ගීත ෙකෝකිලාවිය ලතා වල්ෙපොලෙග් "ෙරොන් 
ෙසොයා" පසංගය ආරම්භ කළා. මම කියන්නට කැමැතියි, අෙප් 
ගරු කථානායකතුමාත් විශාල උනන්දුවක් දක්වලා අපිව 
ෛධර්යවත් කළ බව, ඒ වැඩ කටයුතු ඉස්සරහාට ෙගන යන්නට.  

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අෙප් 
අමරෙද්ව සූරින් අෙප් රටට තිෙබන විශාල සම්පතක්. අමරෙද්ව 
සූරින්ෙග් උපන් දිනයට සුබ පතන්නට ගිය ෙවලාෙව් එතුමා මට 

කිව්වා, එතුමාෙග් හිෙත් අවුරුදු ගණනාවක් තිබුණු අදහසක්. ඒවා 
කාට කිව්වත් සිදු වුෙණ් නැහැ කිව්වා. ඒ තමයි, අමරෙද්ව 
සූරින්ෙග් නමින් සංගීත අසපුවක් ආරම්භ කරලා අෙප් ගායන 
හැකියාවන්, කලා හැකියාවන් තිෙබන මතු පරපුරක් බිහි 
කරන්නට පුළුවන් තැනක් ඇති කරන්න කියලා. මම වහාම ඒ 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කළා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු 
අගාමාත තුමාෙග්ත් ආශිර්වාදය ඒ සඳහා ලබා ගත්තා. දැන් අපි 
එවැනි දැවැන්ත අසපුවක් නිර්මාණය කිරීම ගැන සාකච්ඡා වට 
කිහිපයක්ම පවත්වලා තිෙබනවා. ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා බලලා ඒ 
ආභාස අරෙගන අපි දැන් ෙහොරණ පෙද්ශෙය් ඉඩමක් පවා අත්පත් 
කර ගැනීමට වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා.  

මම හිතනවා, රසඥතාව වැඩි දියුණු කිරීම පාසල් මට්ටමින්ම 
ආරම්භ කරන්නට ඕනෑ කියලා. අපි ඉස්ෙකෝෙල් යන කාල ෙය් 
අපට ෙසෞන්දර්ය විෂය අනිවාර්යෙයන්ම තිබුණා. චිත, සංගීතය 
ෙහෝ නැටුම් කියන විෂයයන්වලින් එකක් ෙහෝ අනිවාර්යෙයන් 
ඉෙගන ගන්නට අපිට එදා සිද්ධ වුණා. අධ ාපන ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු ෙවලා ෙම් විෂයයන් අනිවාර්ය ෙවනවා නම් අෙප් 
රෙට් ෙබොෙහෝ පශ්නවලට විසඳුම් හැටියට ෙම්වා පෙයෝජනවත් 
ෙවයි.  

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් 
වන පරිදි ෙබොළඳ හරසුන් නිර්මාණ ෙවනුවට උසස ් පිරිපුන් 
නිර්මාණ වැඩි වැඩිෙයන් බිහි කරන්නටත්, හිස් මිනිසුන් ෙවනුවට 
පරිපුර්ණ මිනිසුන් බිහි කරන්නටත් තමයි අපි කාෙග්ත් අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා එතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව්ම 
එතුමා සඳහන් කරලා තිෙබනවා, අධ ාපන, ජනමාධ  සහ 
සංස්කෘතික වාෙග් අමාත ාංශ ඒකාබද්ධ ෙවලා යම් වැඩ 
පිළිෙවළකට යා යුතුයි කියලා. මම හිතනවා, දැන් ඒකට පසුබිම 
සකස් ෙවලා තිෙබනවා කියලා.  

අෙප් ගරු අගාමාත තුමා විෙශේෂෙයන්ම සිංහල සාහිත ය 
ගැන, සිනමාව ගැන, නාට  කලාව ගැන පුදුම දැනුමක් තිෙබන 
ෙකෙන ක්. මට මතකයි, ෙලස්ටර් ෙජ්ම්ස් පීරීස් සූරින්ෙග් උපන් 
දිනයට එතුමා ගිහිල්ලා සුබ පතන ගමන් එතුමා කිව්වා කියලා, 
අවුරුදු 60කට ඉස්ෙසල්ලා පාසල් ශිෂ ෙයක් හැටියට  "ෙර්ඛාව" 
චිතපටිය බලපු හැටි. දැන් "මනෙම්" නාට යට අවුරුදු 60ක් පිරීම 
නිමිත්ෙතන් විශාල වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්නට එතුමා 
විෙශේෂ කමිටුවක් පත් කර තිෙබනවා.  

සිංහබාහු නාට  ෙපන්වන්න එතුමාත් ළඟදී අනුරාධපුරෙය් 
යන විධිය ගැන කියනවා අද මට ඇහුණා. ෙනොෙයක් ෙවලාවට 
ෙම්වා ගැන කථා කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් සභාෙව් සිටින 
අය අතරින් එතුමා එවැනි අංශ පිළිබඳව විශාල දැනුමක් තිෙබන, 
උනන්දුවක් තිෙබන, ඇ ෙඟ් කලාව තිෙබන ෙකෙනක් හැටියට මම 
භය නැතුව පකාශ කරනවා. ෙමොකද, මම ඒක දැකලා තිෙබනවා. 
ඒක නිසා එතුමාෙග් නායකත්වයත් අරෙගන කටයුතු කිරීම ඉතාම 
වැදගත්. 

අෙප් ජනාධිපතිතුමා ගත්ෙතොත්, එතුමාෙග් ඇ ෙඟ්ත් ෙහොඳට 
කලාව තිෙබනවා. හැම තිස්ෙසේම කලාව සම්බන්ධ කටයුත්තකට 
යම් කිසි ආරාධනාවක් ලැබුෙණොත් අවිෙව්කී, කාර්ය බහුල දින 
චර්යාව තුළ වුණත් ෙකොෙහොම හරි ෙවලාව ෙහොයාෙගන ඇවිල්ලා 
ඒක රස විඳින ගතියක් එතුමා තුළ තිෙබනවා. එතුමා 
කලාකරුවන්ට ෙබොෙහොම ලැදියාවක් තිෙබන ෙකෙනක්. අපි 
එක්ක නිතරම කථා කරනවා, පැරණි කලාකරුවන්ෙග් සැඳෑ සමය 
ගතකරන විධිය වැඩිදියුණු කරන්න පුළුවන් කමෙව්දය ගැන 
ෙසොයා බලන්න කියලා. ෙම් වාෙග් අය ඔක්ෙකෝම අද එකතු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අධ ාපන ඇමතිතුමාටත්, 
සංස්කෘතික කටයුතු ඇමතිතුමාටත්  විශාල කාර්ය භාරයක් පැවරී 
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තිෙබනවා. ගරු එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම නව නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් 
ඉන්නවා. එතුමන්ලා ෙම් අංශය ගැන ෙහොඳ උනන්දුවක් දක්වන 
අය.  ජනමාධ  අමාත ාංශය හැටියට අපි ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් 
අදහස් ඉතාමත්ම ඉහළින් භාරගන්නවා. ඒ නිසා තමයි ෙමය 
ඉතාමත් අර්ථවත් ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙමහි වටිනාකම දැකලා 
අපි ඔක්ෙකෝම ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් අපි හැම තිස්ෙසේම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා, අමාත ාංශ 
තුනම එකතු ෙවලා ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක් ඇති කරලා ෙම් රෙට් 
ජනතාවට උසස් රසවින්දනයක් ඇති කිරීමට, උසස් නිර්මාණ බිහි 
කරන්නට කටයුතු කළ යුතුයි. 1960-70 යුගෙය් තිබුණු පසු බිමටත් 
වඩා එහා ගිය උසස් නිර්මාණ යළි දකින්න පුළුවන් පරිසරයක් ඇති 
කරන්න එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාව ඉවහල් 
ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට පිළිතුරු කථාව, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
අමාත තුමා.  

 
[අ.භා. 6.57] 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ ාපන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමා විසින් ෙගෙනන ලද පාර්ලිෙම්න්තුව 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම උසස් ගුණයකින් යුතු රසඥතාවක් සහිත 
අෙප් රෙට් කලාව ෙකෙරහි සහ ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ෙකෙරහි එතුමා 
අවධානය ෙයොමු කළා. ඒ වාෙග්ම ඒ පිළිබඳව කථා කරපු ගරු 
පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම නිෙයෝජ  අමාත තුමාටත්, ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක අමාත තුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමාටත් මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට ඕනෑ. 

එතුමා අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් නව රජය ෙම් ෙවන ෙකොටත් පියවර රාශියක් 
අරෙගන තිෙබනවාය කියන එක මම කියන්නට ඕනෑ. ඇත්ත 
වශෙයන්ම එම පියවර අරෙගන තිෙබන්ෙන් 2015 ජුලි මාසෙය් 
10වැනි දා ටවර් ෙහෝල් රඟහල පදනෙම් සභාපතිත්වය දරන 
වර්තමාන අගාමාත  ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයනුයි. ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා එතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් ඒ සම්බන්ධෙයන් කමිටුවක් පත් කරලා 
තිෙබනවා. මම ඒ සම්බන්ධව තමුන්නාන්ෙසේලාව දැනුවත් 
කරනවා. 

2016 වර්ෂය ෙවන ෙකොට සරච්චන්දයන්ෙග් "මනෙම්" 
නාට යට 60 වසරක් පිරීමත්, ෙලස්ටර් ෙජ්ම්ස් පීරිස්ෙග් "ෙර්ඛාව" 
චිතපටයට 60 වසරක් පිරීමත් නිමිත්ෙතන් 2016දී සංස්කෘතික 
උෙළලක් සංවිධානය කිරීමට තීරණය කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම එතුමා විසින් ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් විශිෂ්ඨෙයක් හා 
1956 මනෙම් නාට ෙය්ද රඟපෑ කලා රසඥතාවෙයන් ෙහබි 

ෙජ ෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරිෙයකු ටවර් ෙහෝල් අධ ක්ෂ ජනරාල් 
තනතුරටද පත්කරලා තිෙබනවා. ෙම් සියලු ක්ෙෂේත පිළිබඳව 
අධ යනය කරලා ඒ සම්බන්ධෙයන් පියවර ගන්න එතුමාෙග් 
මූලිකත්වෙයන් විද්වත් කමිටුවක්ද පත්කරලා තිෙබනවා.  

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් දැනගැනීම සඳහා එම 
විද්වත් කමිටුව පිළිබඳවත් මම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. කමිටු 
සභාපති හැටියට ටවර් ෙහෝල් රඟහල පදනෙම් අධ ක්ෂ ජනරාල් 
ලයනල් පනාන්දු මහත්මයා පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එහි 
සාමාජිකයන් හැටියට සමන් ආතාවුදෙහට්ටි මහතා, ආචාර්ය සරත් 
අමුණුගම මහතා, මහාචාර්ය සින්නයියා මවුනගුරු මහතා, 
මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න මහතා, මහාචාර්ය ෙක්.එන්.ඕ. 
ධර්මදාස මහතා, රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ ක්ෂ 
ජනරාල් ආචාර්ය දර්ශනී ගුණතිලක මහත්මිය, ආචාර්ය අරුන්දතී 
ශී රංගනාදන් මහත්මිය පත්කර තිෙබනවා. ෙමම විද්වත් කමිටුව 
විසින් පසු ගිය වසෙර් සිට සැලසුම් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව දැනට මතු කියැෙවන නිර්මාණ ඇගයීමට ලක්ෙවලා තිෙබන 
බව තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කර ෙදන්නට ඕනෑ. ෙමම 
කටයුත්ෙත් පධාන අරමුණ වන්ෙන් ලක්ෂ 45කට ආසන්න දරු 
පරපුරට නියම රසඥතාවක් ලබා ගැනීමට ඇසුරු කළ යුතු කෘතීන් 
හඳුන්වා දීමත්, කලා ක්ෙෂේතයට ලැදි රසකාමීන් තව දුරටත් 
වර්ධනය කිරීමත්ය. 

1956 ෙනොවැම්බර් 03වන දින ලයනල් ෙවන්ට්ඩ්හිදී රංගගත වූ 
සරච්චන්දයන්ෙග් "මනෙම්" 60වැනි වසරට පා තබන දින, 
එළැෙඹන ෙනොවැම්බර් 03වන දින ෙනළුම් ෙපොකුෙණ් විෙශේෂ 
"මනෙම්" දැක්මක් පැවැත්ෙවනවා.  

ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද ාලෙය් කලා මණ්ඩලය සමඟ සම්බන්ධ 
වී සරච්චන්ද එළිමහන් රංග පීඨෙය් දර්ශනයක් පැවැත්ෙවන අතර, 
නාට  හා රංග කලාව පිළිබඳ සිසුන් 100ෙදෙනකුට වැඩමුළුවක් 
පැවැත්ෙවනවා. සරච්චන්ද ෙකෞතුකාගාරෙය් ඇති පුස්තකාල 
භූමිෙය් ෙප්රාෙදනිය අවට පාසල් සිසු දරුවන්ට විෙශේෂ 
වැඩසටහනක් සම්පාදනය කර තිෙබනවා.  

වයඹ සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් සාහිත  මාසය වන 
සැප්තැම්බරෙය් "මනෙම්" නාටකය , "ෙර්ඛාව" චිතපටය, මාර්ටින් 
විකමසිංහ සූරීන්ෙග් "විරාගය", ෙසනරත් පරණවිතාන සූරීන්ෙග් 
"සීගිරි කුරුටු ගී" පද  සංගහය, සිරි ගුණසිංහයන්ෙග් "මස් ෙල් 
නැති ඇට" කාව  සංගහය පිළිබඳ විචාර  ෙමන්ම එම කෘති අඩු 
මිලට දරුවන්ට ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා."මනෙම්" සහ 
"ෙර්ඛාව" ට අමතරව ෙකොළඹ යුගෙය් කාව  නිර්මාණ අලුත් 
මඟකට ෙයොමු කරමින් නිසදැස් කාව ෙය් ආරම්භය හා උපත සිදු 
කළ සිරි ගුණසිංහයන්ෙග් "මස් ෙල් නැති ඇට" කෘතිය සහ සීගිරි 
පද  ඇගැයීමට ලක් කිරීමට තීරණය ෙකොට ඇත.  

සරච්චන්දයන්ෙග්  මනෙම් නාට ය, පාසල් සඳහා නිර්ෙද්ශිත 
ගන්ථයක් බවට පත්වන නිසා මනෙම් පද විවරණයක් මහාචාර්ය 
ෙක්.එන්.ඕ. ධර්මදාසයන් විසින් එළි දක්වයි. මහාචාර්ය මයිකල් 
පනාන්දු මනෙම් නාට ය පිළිබඳව ඉංගීසි බසින් ගන්ථයක් 
සූදානම් කරනු ඇත. මධ ම කඳුකරෙය් ෙදමළ භාෂිත පෙද්ශවල 
පාසල් ඇතුළුව අන්තර් පාඨශාලයීය "දැනුම දිනුම" පශ්න 
විචාරාත්මක තරගයක්, නාට  කලාව, සිනමාව, සාහිත  හා 
කාලීන සිදුවීම් ඇසුරින් ජුනි, ජූලි, අෙගෝස්තු මාසවලදී ජාතික 
රූපවාහිනිෙය් විකාශනය කිරීමට නියමිතය. ස්වාධීන රූපවාහිනිය 
ෙදොරමඩලාව වැඩසටහන් පහක්ද ඇතුළුව වැඩසටහන් රාශියක් 
සැලසුම් කරනු ලැෙබ්.  

ෙනොවැම්බර් මස 03 හා ෙදසැම්බර් මස 28 දක්වා කාලය තුළ 
සියලුම මුදිත, රූපවාහිනී හා ගුවන් විදුලි නාළිකා ඔස්ෙසේ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැඩසටහන් සැලසුම් ෙකෙරන අතර, ඒ පිළිබඳව පවෘත්ති 
සාකච්ඡාවක් මතු දිනක කැඳවනු ලැෙබ්.  සිංහල, ෙදමළ හා ඉංගීසි 
යන භාෂා තුෙනන්ම ෙමම වැඩසටහන් සංවිධානය ෙව්. 

"විරාගය" ෙදමළ බසට පරිවර්තනය සිවගුරුනාදන් මහතා 
ආරම්භ ෙකොට ඇත. ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ෙම් 
ෙවන ෙකොටත් ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ කාර්යය ආරම්භ කරලායි 
තිෙබන්ෙන්.   

ෙදමළ උපසිරැසි සමඟ විරාගය චිතපටය පදර්ශනයට ජාතික 
රූපවාහිනිය බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. අෙප් ජනමාධ  ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත ාංශෙයන් එය කරවා ගැනීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙදමළ බසට පරිවර්තනය කළ මනෙම් නාටකයද වසර 
අවසානෙය් නිෂ්පාදනය වන අතර, ෙදමළ භාෂිත පෙද්ශයන්හි 
රංගකලා වැඩමුළුද සංවිධානය ෙකෙර්.  

දිස්තික්ක 25ක පධාන නගරවලට අමතරව ෙලොව පධාන නගර 
කරාද "මනෙම්" රැෙගන යනු ඇත. රජය පමණක් ෙමකී සියලු 
කටයුතු ඉටු කරනු ෙවනුවට සිනමා, කලා ළැදි ෙපෞද්ගලික 
ව වසාය සම්බන්ධ වනු ඇත.  

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙමන්න ෙම් 
කාරණය මතු කළා ෙන්. මම එය අහෙගන හිටියා. 1956 වසෙර් 
"ෙර්ඛාව" මුලින්ම තිරගත කළ ෙකොළඹ රීගල් සිනමාහෙල් 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් චිතපට උෙළලක් පවත්වනවා.  පාසල් 
දරුවන්ෙග් නිවාඩු සමය සහ විෙද්ශ රටවල සිටින ශී ලාංකිකයන්ට 
උසස් ආස්වාදයක් ලබාගැනීමටද ෙමමඟින් අවස්ථාව සැලෙසේ.  
රීගල් සිනමා කලාපය සිනමා පරිශයක් බවට බවට පත්වන අතර, 
ජාත න්තර සිනමා අධ යන මධ ස්ථානයක් ආරම්භ ෙකෙර්.  

ෙද්ශීය නාට  කලාව සහ සාහිත  ෙවනුෙවන් කැපවන ටවර් 
ෙහෝල් රඟහල පදනම උපාධිය දක්වා දිෙවන රංගකලා පාඨමාලා 
විවෘත විශ්වවිද ාලය සමඟ එක්ව ආරම්භ ෙකොට ඇත. ගුරු 
වෘත්තියට මඟ සැලෙසන ෙමකී පාඨමාලා හදාරා ෙම් වන විට 
පළමු පන්තිෙය් සාමාර්ථ ලත් සංඛ ාව 4කි.   

ෙජෝන් ද සිල්වා සූරීන්ෙග් සිරිසඟෙබෝ සහ රාමායනය යන 
නාට  යළි නිෂ්පාදනය ෙකෙර්. ලබන ෙපොෙසොන් ෙපොෙහොයට 
අනුරාධපුරෙය්දී ෙමම නාට  රංගගත කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.  

ඉහත ඇගයීම්වලට අමතරව අම්බලන්ෙගොඩ, අම්ෙප් චාර්ලිස් 
සිල්වා ගුණසිංහ ගුරුන්නාන්ෙසේ හඳුන්වා දුන් මනෙම් නාටකය 
සඳහා උපෙයෝගි කරගන්නා "මද්දලය" නම් වාද  භාණ්ඩය 
පිළිබඳව නූතන පරපුරට පාඨමාලා ආරම්භ ෙකෙර්. 

ෙපර අපර ෙදදිග සංගීතෙය් වැදගත්කමක් ගන්නා ඔෙපරා 
සංගීතය පිළිබඳව ෙක්මදාසයන් ආරම්භ කළ "මානස විල" සහ 
චිතෙසේන වජිරාෙග් "කරදිය" බඳු ඔෙපරා ගණෙය් රංගන යළි 
තරුණ පරපුෙර් පරිශීලනය උෙදසා ආරම්භ ෙකෙරන අතර, මද්දල 
පරම්පරාවද හඳුන්වා ෙදනු ඇත. 

ටවර් ෙහෝල් රඟහල සමඟ පැවති වසර තිහක බදු ගිවිසුම මැයි 
14වන දින අවසන් ෙව්. එවිට "ඉක්ටෑඩ්" ආයතනය ඉවත් වූ පසුව 

විජයරාම මාවෙත් ඇති සව්සිරිපාෙය් දිවංගත ආර්. ෙපේමදාස 
මැතිතුමා ඉදි කළ ෙගොඩනැඟිල්ෙල් කලාකරුවන් සුරැකීම තීව වන 
අතර, නූතන පරපුරට ඔබ කියූ ශිල්ප කලා සහ පැරණි නිර්මාණ 
සදාකාලිකවම අගය කළ හැකි ෙලස විෂයමාලා සකස් වනු ඇත.  

“පනස්හෙය් නිර්මාණ” ඇගැයීමට ලක් කළ යුතුය යන්නත්, 
2016 වසෙර් එම නිර්මාණවලට 60 වසර පිරීම නිමිත්ෙතන් දරු 
දැරියන්ෙග් රසඥතාව උසස් මට්ටමකට ෙගන ඒම පිළිබඳව 
පැවැත්ෙවන සංස්කෘතික උෙළල පිළිබඳවත් මූලික සංකල්පය 
අපට දැනුම් ෙදන ලද්ෙද් ගරු අගාමාත තුමා විසින් බව සිහි කළ 
යුතු ෙව්.   පසු ගිය වසෙර් ෙදසැම්බර් 09 වන දින පාර්ලිෙම්න්තු 
සංකීර්ණෙය් අගාමාත  කාර්යාලෙය්දී ද, ෙම් වසෙර් ෙපබරවාරි 17 
වන දින සහ අෙපේල් මස 26 හා 27 යන දිනවලදී ගරු 
අගාමාත තුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් අරලියගහ මන්දිරෙය්දී ද ඉහත 
සැලසුම් සාකච්ඡාවට බඳුන් විය.  

ෙදසැම්බර් මස 10-15 අතර දිෙනක BMICHහිදී ඒ අවසන් 
මෙහෝත්සවය "රසවාහිනී සන්ධ ාව" ෙලස පැවැත් ෙව්. එහිදී ෙමම 
අනගි නිර්මාණ දායාද කළ කලාකරුවන් පිළිගැන්මට සහ 
සම්මානයට ලක් ෙකෙර්. ෙමම රසවාහිනී සන්ධ ාවට 
ඔබතුමන්ලාටද ආරාධනා කිරීමට මම කැමැත්ෙතමි. 

ඇත්ත වශෙයන්ම තව ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිබුණත් මම ඒවා 
කියන්න යන්ෙන් නැහැ. අපට වසෙර් වැඩ සැලැස්ම තිෙබනවා. 
ෙමම වැඩසටහන් අතෙර් ස්වාධීන රූපවාහිනී ෙසේවෙය් 
''ෙදොරමඬලාව'', ''සල්මල් යාය'' සහ ''හත අට එකට'' වැනි 
ෙබොෙහෝ වැඩසටහන් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි පදර්ශනය කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙබොෙහොම වටිනා සිනමා දර්ශන වාෙග් 
ෙද්වල් පිළිබඳ  විස්තර ඇතුළත් ෙල්ඛනයක් මෙග් ළඟ තිෙබනවා. 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා කැමැති නම් මට පුළුවන් ඒවා 
ඔබතුමාට ලබා ෙදන්න.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අපි හැම තිස්ෙසේම 
පදර්ශනය ෙනොකළාට, නැත්නම් අපි කරන ෙද් මාධ වලින් 
උලුප්පා ෙනොදැක්වූවාට නව රජය පිහිෙටව්වාට පසු, ඔබතුමා 
කියපු ආකාරෙය් ඒ පැරණි කලා කෘති නැත්නම් ඒ  රසඥතාව 
අලුත් පරපුරට ලබා දීම සඳහා අප පියවර රාශියක් අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් එවැනි පියවර  ගනිමින් පවතිනවා.  
ඉදිරිෙය්දී ඒවා කියාත්මක වන විට ඒ සම්බන්ධෙයන් දැන ගන්න 
ලැෙබයි කියලා   ෙම් අවස්ථාෙව් ඔබතුමන්ලා  දැනුවත් කරන්න 
කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.10ට, 2016 මාර්තු 08 දින 

සභා සම්මතිය අනුව, 2016 මැයි මස 05 වන බහස්පතින්දා                      
පු. භා. 10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பி. ப. 7.10 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2016 மார்ச் 08ஆந் 

திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 ேம 05, வியாழக்கிழைம . ப. 
10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

Adjourned accordingly at 7.10 p.m. until 10.30 a.m on Thursday, 
05th May, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament of 08th 
March, 2016 
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[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 



සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
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