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අ. ා. 1.00ට පාර්ලිවම්න්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු මිටන්ද යාපා අවේවර්ධන මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

பொெொளுைன்றம் பி.ப.1.00 ைணிக்குக் கூடியது.
ெபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அலபவர்தன]
தமலமை வகித்தொர்கள்.

The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA
ABEYWARDANA] in the Chair.

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අභිනව මන්ත්රීවරුන්ශේ ල ල රතිාාව ශහෝ ිවුරරුේ ීමම

ම් නපුම මැතිවමණ ශකොට්ඨා ශේ පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ගරු
හල්කඳලිය ශල්කමලාශේ ශරේමලාල් සයශ ේකම මහතා ාබා ා
කිරීේ]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමල  රීති ර නනය්  මතු කමන්න මා
ඔබතුමාශේ අව මය ඉල්ලා සිටිනවා ාබා ා කිරීේ]

ගරු හරින් ප්රනාන්ු  මහතා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

Sir, a point of Oder is being raised. - [Interruption.]
මාම නීතිය්  ශන් ශේක ාබා ා කිරීේ] ගරු කථානායකතුමල 
නථාවම ල ශයෝග 21 - ාබා ා කිරීේ] ශේ පාර්ලිශේන්තුව - ාබා ා
කිරීේ]
ගරු මන්ත්රීවරවයක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ගරු කථානායකතුමල  ශේක අහලා ඉන්න ාබා ා කිරීේ]

ප්රතිඥාාව ගරු හල්කඳලිය වල්කමලාවේ
වප්රමලාල් ජ්යවසකර මහතා
உறுதிப்பிெைொணம்: ைொண்புைிகு
ஹல்கந்தலிய லலகைலொலக பிலெைலொல்
ஜயலெகெ
AFFIRMATION: THE HON. HALKANDALIYA
LEKAMALAGE PREMALAL JAYASEKARA
ගරු හල්කඳලිය වල්කමලාවේ වප්රමලාල් ජ්යවසකර මහතා තිතිඥ
ප්රකාර ප්රතිඥාාව දී වම්සය මත තිඥූ  වප වතිට අ්හසන් කවයය.
ைொண்புைிகு ஹல்கந்தலிய லலகைலொலக பிலெைலொல் ஜயலெகெ
ெட்டத்தினொல்
லவண்டப்பட்டவொறு உறுதிப்பிெைொணம்
தெய்து
ெபொபீடத்திலுள்ள புத்தகத்தில் மகதயொப்பைிட்டொர்.
The Hon. Halkandaliya Lekamalage Premalal Jayasekara made
and subscribed the Affirmation required by Law; and singed in the Book
at the Table.

ගරු මන්ත්රීවරවයක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

සයශේවා! ාබා ා කිරීේ]

ගරු චමින්ද විවේසිරි මහතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விலஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු කථානායකතුමල  ලජ්සයි ඔබතුමා ගැන ඔබතුමා
පරිණත ශේ පාලනාශය්  ලජ්සයි ඔබතුමා ගැන ාබා ා කිරීේ]

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි දැන් රීති ර නනය මතු කමන්න

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජ්යමහ මහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொெ ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

දැන් ශමොනවා මතු කමන්නද?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමල  මශේ රීති ර නනය ශමයයි ාබා ා
කිරීේ] Please, let me speak. ගරු කථානායකතුමල 
මහාධිකමණශයන් මමණ දඬුවම ල යම ුරණු පුේගලයකු අද
ඔබතුමා ඉිවරිශේ ිවුරරුේ ශදන්න උ්  ාහ කාා ාබා ා කිරීේ] ගරු
කථානායකතුමල  ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ශමවැල  සිේධිය් 
පිළිබඳව 2010 වර්ෂශේ ීම පූර්වාදර් ය්  තිශබනවා 2010
වර්ෂශේ ීම අපි ගරු ම්  ශ ොන්ශ ේකා මැතිතුමා පාර්ලිශේන්තුවට
ශගන්වන්න හදපු ශවලාශේ ගරු ජී එල් පීරි න ඇමතිතුමා ආණ්ඩුව
ශවනුශවන් කරුණු ඉිවරිප්  කමමින් කිේවා ආණ්ඩුක්රම
වයව නථාශේ 99වැල  වයව නථාව යටශ්  - ාබා ා කිරීේ]

ගරු මන්ත්රීවරවයක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ශේක උ ාවි තීන්දුව්  ාබා ා කිරීේ]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු ජී එල් පීරි න ඇමතිතුමා එදා ආණ්ඩුව ශවනුශවන්
පැහැිවලිවම ශේ පාර්ලිශේන්තුවට කරුණු ඉිවරිප්  කාා එතුමා
කිේවා මහාධිකමණ තීන්දුව දුන් විග මන්ත්රීවමයකුශේ ආ නය
අහිමි ශවනවා කියලා එපමණ්  ශනොශවයි එතුමා පැහැිවලිවම
කිේවා එම තීන්දුව අනුව මමණ දණ්ඩනයට ල් ුරණු පුේගලයකුට
මන්ත්රී ආ නය ඉශ ම අහිමි වන බව එතුමාශේ කථාව මම
ඔබතුමාට ඉිවරිප්  කමන්නේ එතුමා කිේවා දණ්ඩනයකට යට් 
ුරණාට පසුව කථානායකතුමාට ඒ පිළිබඳව අභිමතය්  නැහැ
-the Speaker has no discretion- කියලා මම එතුමාශේ ඒ
කථාව කියවන්නේ ගරු කථානායකතුමල  එදා ශේ ම් 
ශ ොන්ශ ේකා මැතිතුමා පාර්ලිශේන්තුවට ශගන්වනවාට විරුේ ව
එතුමා කථා කාා ාබා ා කිරීේ] ශේ පිළිබඳව නීතිමය ත් ් වය
ඉතාම පැහැිවලියි ආණ්ඩුක්රම වයව නථාව අනුව ශේ පිළිබඳව
ැකය්  ඇතිවීමට පුළුවන්කම්  නැහැ ගරු කථානායකතුමල 
ආණ්ඩුක්රම වයව නථාශේ 66වන වයව නථාව යටශ්  එය පැහැිවලිව
ඳහන් වනවා
ගරු කථානායකතුමල  අශේ මශට් ආණ්ඩුක්රම වයව නථාශේ
99වන වයව නථාශේ ඳහන් ශවනවා නුසුදුසුකේවලට භාසන ූ
ශකනකුශේ මන්ත්රී රයමය ඉශ ම අහිමි ශවනවා කාටව් 
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පාර්ලිශේන්තුව

ාගරු ල් ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා]

ශපන්වන්න අව යතාව්  නැහැ එය අහිමිශවලා කියලා
මහාධිකමණශයන් තීන්දුව දුන් වහාම එය අශහෝසි ශවනවා ජී එල්
පීරි න ඇමතිතුමා තමයි කියන්ශන් ගරු කථානායකතුමල 
ඔබතුමාට ශේ ගැන අභිමතය්  නැහැ කියලා
එතුමා එදා ශමශහම කියා තිශබනවා:
" ඒ කියන්ශන් අල වාර්යශයන්ම ආ නය අහිමි වනවා මා
ඉතාම
ශගෞමවශයන්
කියනවා
ඒ
පිළිබඳව
ගරු
කථානායකතුමාටව්  තීන්දුව්  ගන්න බැහැයි කියලා '
එතුමා ඒ හැන් ාඩ් වාර්තාශේ තවදුමට්  ශමශහම කියා
තිශබනවා:
" ගරු කථානායකතුමල 
මා ඉතාම ශගෞමවශයන්
ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා 66වන වයව නථාශේ පාවි්චි  කමලා
තිශබන වාකයාැං ශේ වගන ගැන සිතා බලන්න කියලා “The seat
of a Member shall become vacant -”.
“Shall” කියලා තමයි තිශබන්ශන්
“May” ශනොශවයි
“Shall” කිේවාම ජී එල් පීරි න මැතිතුමා කියන විධියට
ඔබතුමාශේ අභිමතය අහිමි ශවනවා ගරු කථානායකතුමල 
ඔබතුමා මශගන් අහන්න පුළුවන් එතුමාශේ තර්කය හරි නේ
ඊටප නශ ේ ශමොක් ද ශවන්න ඕනෑ කියලා ඒකට්  ජී එල් පීරි න
ඇමතිතුමා උ් තමය්  ශදනවා එතුමා ශමශහම කියනවා: “The
meaning of those provisions is apparent on the face of the
legal provision. There is no discretion vested in the
Speaker”. ඔබතුමාට අභිමතය්  නැහැ කියලායි ශේ නීති
වි ාමදයා කියන්ශන් “There is no discretion vested in the
Speaker” කියලා ජී එල් පීරි න ඇමතිතුමා තමයි කියන්ශන් ගරු
කථානායකතුමල 

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කාලය ගත ශවනවා ගරු මන්ත්රීතුමල 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශපොඩ්ඩ්  ඉන්න ගරු කථානායකතුමල  ාබා ා කිරීේ]

ගරු පියාංකර ජ්යර්හන මහතා (විව ශයීය රැකියා ප්රවර්ධන හා
වවවයඳ වප ය විවිධාාංගිකරණ රාජ්ය අමාතයතුමා

(ைொண்புைிகு பியங்கெ ஜயெத்ன - தவளிநொட்டு ததொழில்வொய்ப்பு
லைம்பொடு ைற்றும் ெந்மதப் பல்வமகப்படுத்தல் இெொஜொங்க
அமைச்ெர்)

The Hon. Priyankara Jayaratne - State Minister of Foreign
Employment Promotion and Market Diversification)

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Please, do not disturb. - [Interruption.] ජී එල් පීරි න
මැතිතුමාම කියන විධියට දැන් ඔබතුමාට කමන්න තිශබන්ශන්
ාබා ා කිරීේ] ගරු කථානායකතුමල  ජී එල් පීරි න ඇමතිතුමා
කියන විධියට ඔබතුමාට ඒ ගැන අභිමතය්  නැහැ ඔබතුමාට
කමන්න තිශබන්ශන් එක ශදයයි පාර්ලිශේන්තුශේ මහ
ශල්කේවමයාට කියන්න මැතිවමණ ශකොම ාරි නවමයාට ලියුම් 
ලියලා එතුමාශේ මන්ත්රී ආ නය අහිමිශවලා තිශබන බව
දන්වන්න කියලා ඒක තමයි දැන් මහ ශල්කේවමයාට කමන්න
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තිශබන්ශන් මම ඇ් තටම පුදුම ුරණා මහ ශල්කේවමයා
ශවනුශවන් නීතිා මහ් මශය්  ඊශේ ශපශර්දා දව ක නඩුවකට
ඉිවරිප්  ුරණා මහ ශල්කේවමයා අප් ෂපාතී ශවන්න ඕනෑ මහ
ශල්කේවමයා ඉගලශහේවා කියන නීතිා මහ් මශය්  මාර්ගශයන්
කියනවා ශරේමලාල් සයශ ේකම මැතිතුමා පාර්ලිශේන්තුවට ශගන
එන්න කියලා

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමාට ල යමිත කාලය අව ානයි දැන් ගරු ිවශන්ෂන
ගුණවර් න අමාතයතුමාට ඉඩශදන්න පිළිතුම්  ශදන්න ඔබතුමා
පිළිතුරු ශදන්න ගරු ිවශන්ෂන ගුණවර් න අමාතයතුමල  ාබා ා
කිරීේ]

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා

(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொெ)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ජී එල් පීරි න ඇමතිතුමා දැන් ශමොකද කියන්ශන්? ාබා ා
කිරීේ]

ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (විව ශයීය අමාතය සහ
පාර්ලිවම්න්තුවේ ස ානායකතුමා

(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன - தவளிநொட்டு அலுவல்கள்
அமைச்ெரும் பொெொளுைன்றச் ெமப முதல்வரும்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign and
the Leader of the House of Parliament)

ගරු කථානායකතුමල  අශේ පාර්ලිශේන්තුවට- ාබා ා කිරීේ]
ගරු කථානායකතුමල  පාර්ලිශේන්තුශේ ගරු මන්ත්රීවමශය් 
ආණ්ඩුක්රම වයව නථාව අනුව පව් වන ලද මහ මැතිවමණයකීම
සයග්රහණය ශකොට එය ගැ ට් ල ශේදනශයන් දැනුේ ීම මැතිවමණ
ශකොම ාරි නතුමා ඔහු මන්ත්රීවමයකු හැටියට රකා කිරීශමන් පසු
පාර්ලිශේන්තුවට පැමිණීමට අව ම ඉල්ලා ඔබතුමා ඉිවරියට
පැමිණීමට හ ිවුරරුේ ීමමට ශදන ලද ල ශයෝගය පරිිව ශරේමලාල්
සයශ ේකම මන්ත්රීතුමා අද ඔබතුමා ඉිවරිශේීම ිවුරරුේ ීම හමාමයි ඒ
ිවුරරුේ ීමම හමාම ුරණාට ප නශ ේ රීති ර නන නනන්නට කිසිදු
අයිතිය්  නැහැ It can be done only by way of a Substantive
Motion. It is only by way of a Substantive Motion that
another Hon. Member’s conduct can be questioned. That is
what the Standing Orders state. Just because some Member
gets up and says, “I raise a point of Order”, it is not a point
of Order. An Hon. Member who has taken the Oath before
you, Sir, and taken his Seat has equal rights and
responsibilities as other Hon. Members do. So, the Hon.
Member who came and took Oath before you today has his
rights. If there is a legal matter, it is up to the courts to
decide. එම ල  ා ගරු කථානායකතුමල  මා ඉල්ලා සිටිනවා ශේ
පාර්ලිශේන්තුවට අපහා කිරීමට ඉඩ ශදන්න එපා කියලා ාබා ා
කිරීේ]

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සර්හ ව න්වසකා මහතා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ெெத் தபொன்லெகொ)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

ගරු කථානායකතුමල  -

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔේ මන්ත්රීතුමා කියන්න

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සර්හ ව න්වසකා මහතා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ெெத் தபொன்லெகொ)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

ගරු කථානායකතුමල  දැන් මශේ නම්  ඳහන් ුරණා එම
ල  ා මම කරුණ්  කියන්න ඕනෑ මා දන්නා තමමට මමණීය
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දණ්ඩනය ල යම ූ ශකශනකුට වයව නථානුූලලව පාර්ලිශේන්තුශේ
ැසි වාමවලට
හභාගි ශවන්න්  බැහැ; ඡන්දය පාවි්චි 
කමන්න්  බැහැ ඒක ආණ්ඩුක්රම වයව නථාශේ පැහැිවලිව කියා
තිශබනවා වයව නථාව කියන්ශන් නීතිායන්ට විතම්  ශ් ශමන
එක්  ශනොශවයි "වයව නථාව" කියන එක පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී
ශකශනකුට්  කිශයේවාම ශ් ශමන්න ඕනෑ
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කල ෂනඨශයකුට ඇවිල්ලා ශසයෂනඨශයකු අ්  අඩැංගුවට ගන්න
පුළුවන් - ාබා ා කිරීේ] මදය ාම පානය කමලා -

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා ආශය්  වැල්වටාමේවලට යනවා

ගරු කථානායකතුමල  අද ඔබතුමා ඉිවරිශේ මන්ත්රීවමයකු
හැටියට ිවුරරුේ දුන්ශන් මමණ දණ්ඩනයට ල යම ූ පුේගලශය් 
මට 2010 - ාබා ා කිරීේ] ඔය ඉන්න නුහශර්ම ඒ සාතිශේ ාබා ා
කිරීේ] මශගන් අහගන්න එපා ඉ න ම මම හිතුශේ එ් ශකනයි
කියලා දැන් බැලුවාම නුහශර්ම ඒ සාතිශේ ාබා ා කිරීේ]
ගරු කථානායකතුමල  මට සිම දඬුවම්  ල යම කාා ඒ සිම
දඬුවම මට ල යම කශාේ "කැලෑ උ ාවියකින් " කැලෑ උ ාවිය් 
කියලා මා කියන්ශන් ශමොකද -

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමා අනව ය කථාවලට
ඔබතුමාශේ ර නනය නැුවවා නේ ශහොඳයි

යන්ශන්

නැතිව

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සර්හ ව න්වසකා මහතා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ெெத் தபொன்லெகொ)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

ගරු කථානායකතුමල  මට ශේ ටික කියන්න ඉඩ ශදන්න මම
ැං න්දනය්  තමයි කමන්ශන්

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශේක විවාදයකට යන ශවලාව් 
මන්ත්රීතුමා විවාදයකට යන්න බැහැ

ශනොශවයිශන්

ගරු

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සර්හ ව න්වසකා මහතා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ெெத் தபொன்லெகொ)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

මට සිදු ශව්චග ශේ කියන්න ඉඩ ශදන්න ාබා ා කිරීේ]

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සර්හ ව න්වසකා මහතා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ெெத் தபொன்லெகொ)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

ඒ උ ාවිශේ නඩු අහන්න කියලා අ්  න් කශාේ නඩුශේ
තීන්දුව අ්  න් කශාේ දඬුවමට අ්  න් කශාේ වර්තමාන අගමැති
ඒ ශවලාශේ සනාධිපති හැටියට ාබා ා කිරීේ] මට මා තිහක
දඬුවම්  දුන්නා ාබා ා කිරීේ] මා ශේ දමා තිශබන ගැටය හරි
ශන්ද? ාබා ා කිරීේ] මා තිහක සිම දඬුවම්  ීමලා මා සිම ශගදම
තැබුවා ශමතැන ශවන ්  තිශබනවා ගරු කථානායකතුමල  මම
හිම ශගදම ගිශේ මන්ත්රී ශකනකු ුරණාට ප නශ ේ; ිවුරරුවාට ප නශ ේ
අද අපි දකිනවා හිශර්ට ගිහිල්ලා එල්ලුේගහට ල යම ශව්චග
ශකශන්  මන්ත්රීවමයකු හැටියට ිවුරමනවා ශේ කාමණා ශදශ් 
ශවන ඒකයි
ගරු කථානායකතුමල  ශේ කාමණය්  ඔබතුමාට මත් 
කමන්න ඕනෑ අධිකමණය තීමණය ීමලා තිශබන්ශන් සනතාව
එතුමා ශතෝමා ග් ත ල  ා ඇවිල්ලා ිවුරමන්න ශදන්න කියලායි ඒ
තීන්දුශේ ඉතා පැහැිවලිව කියලා තිශබනවා එතැල න් එහාට ැසි
වාමවලට හභාගි වීම ශහෝ ඡන්දය රකා කිරීම තීමණය කා
යු් ශ්  ඔබතුමා කියලා එතශකොට මට ලබා දුන් ල කේ සිම
දඬුවමට -"ශහොම සිම දඬුවම් " කියන එක මම ශනොකියා ඉන්නේ
ශකෝ- මා
තිහක සිම දඬුවමකට යට්  කා ල  ා මට
පාර්ලිශේන්තුවට එන්න කථානායක අව ම දුන්ශන් නැහැ ඒ
ශවලාශේ කථානායක කිේවා "හිශර් ඉන්න ශකශනකුට
පාර්ලිශේන්තුවට එන්න අව ම නැහැ" කියලා
ඒ
කථානායකතුමා්  අද ශමතැන වාඩි ශවලා ඉන්නවා
ගරු කථානායකතුමල  ඔබතුමාශේ පැ් තට දැන් ශබෝලය
දාලා තිශබන්ශන් -ශබෝලය තිශබන්ශන් දැන් ඔබතුමාශේ ශකෝට්
එශ් - මමණීය දණ්ඩනය ල යම ශව්චග ශකශනකුට
පාර්ලිශේන්තුශේ ැසිවාමවලට හභාගි ශවන්න ඡන්දය ශදන්න
අව ම ශදනවාද කියන එක ඔබතුමා තීමණය කමන්න ාබා ා
කිරීේ]

(The Hon. Speaker)

ශේ ගරු භාශේ කාලය නා නති ශවනවා

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සර්හ ව න්වසකා මහතා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ெெத் தபொன்லெகொ)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

මට ශව්චග ශේ කියන්න ඉඩ ශදන්න ගරු කථානායකතුමල 

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒකට තමයි ඔබතුමාට අව නථාව දුන්ශන් කියන්න තිශබන ශේ
ශකටිශයන් කියන්න

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මම ඔබතුමාට ශේ- ාබා ා කිරීේ]

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සර්හ ව න්වසකා මහතා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ெெத் தபொன்லெகொ)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

කලවැේදන්ට හිතට වැදුණා නේ මට කමන්න ශදය්  නැහැ
කියන ඒවා අහශගන ඉන්න

ගරු කථානායකතුමා

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සර්හ ව න්වසකා මහතා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

ශේ නඩු තීන්දුශේ ශකොට ්  මම ඔබතුමාට කියවන්නේ:

(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ெெத் தபொன்லெகொ)

ශකටිශයන් තමයි කියන්ශන් ගරු කථානායකතුමල  ාබා ා
කිරීේ] එම උ ාවියට -ාබා ා කිරීේ] මා අ්  අඩැංගුවට ගන්න
ල ශයෝග කශාේ එවකට හිටපු සනාධිපති හමුදාශේ රතිප් ති
කැඩුවා හමුදා ල ල ාරිශයකු අ්  අඩැංගුවට ගන්න පුළුවන්

(The Hon. Speaker)
“…..it is the view of this Court that the Petitioner would be clothed
with all the rights of an elected Member of Parliament.”

So, we will have to adhere to it.
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ගරු හරීන් ප්රනාන්ු  මහතා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු කථානායකුතමල , කරුණාකම මට අව නථාව ශදන්න
ාබා ා කිරීේ]

ගරු මිටන්දානන්ද
අමාතයතුමා
(ைொண்புைிகு
அமைச்ெர்)
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පාර්ලිශේන්තුව

අලු්හගමවේ

ைஹிந்தொனந்த

මහතා

அலுத்கைலக

-

(කෘෂිකර්ම
கைத்ததொழில்

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of
Agriculture)

Sir, I rise to a point of Order.

අපි සියල්ලන්ටම අව නථාව ශදන්න points of Order ඉිවරිප් 
කමන්න ාබා ා කිරීේ]

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශේ විධියට භාශේ කටයුතු ඉිවරියට ශගන යන්න බැරි
ශවනවා ාබා ා කිරීේ] දැන් ඒ කාමණය ඉවමයි

ගරු කථානායකතුමල  අප ආම් ෂා කමන්න ඉන්ශන්
ඔබතුමායි මම මශේ point එක කියන්ශන් ශේක ශරේමලාල්
සයශ ේකම මන්ත්රීතුමා මන තිශබන ශපෞේගලික ර නනය් 
ශනොශවයි ඒ ල  ා කුරරු ුරණ්  ශමතැන කෑ ගැහුවාට- ාබා ා
කිරීේ] වියතුන් ශන් ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිල්ලා ඉන්ශන් ඒ
ල  ා ැංවම ුරශණෝ  ශහොඳයි මට ශේක ශමොක් ද කියලා
කියන්න ඒ නඩු තීන්දුව මම භාගත කාා ාබා ා කිරීේ]
ඒ වාශේම ගරු කථානායකතුමල  ආණ්ඩුක්රම වයව නථාශේ 1
වැල  පරි්චශේදය විතම්  කියන්න මට ඉඩ ශදන්න ශමොක් ද
ඒශ්  කියන්ශන්? එහි ඳහන් ශවනවා "යේ කිසි තැනැ් ශත් 
අුරරුදු ශදකකට ශනොඅඩු කාලය්  බන් නාගාමගත කිරීශමන්
දඬුවේ කා හැකි වමදකට කවම ූ ශහෝ අධිකමණය්  විසින්
වමදකරු කමනු ලැබීශමන් පසුව ල යම කමන ලද හය මා යකට
ශනොඅඩු කාලයකට " ශපොඩ්ඩ්  ඉන්න ාබා ා කිරීේ] ශමොක් ද
point එක? ගරු කථානායකතුමල  මශේ ඉල්ලීම්  තිශබනවා
ලැංකාශේ මමණ දඬුවම ල යම ශවලා තිශබන මිල සුන්ට තිපතා
ශගදම යන්න්  අව නථාව්  ශදන්න! ඔබතුමාට සය ශේවා!

ගරු මිටන්දානන්ද අලු්හගමවේ මහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මට්  රීති ර නනය්  තිශබනවා ගරු කථානායකතුමල 

ගරු හරීන් ප්රනාන්ු  මහතා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

ගරු කථානායකතුමා

(The Hon. Harin Fernando)

මට ඒ නඩු තීන්දුව කියවන්න ඉඩ ශදන්න

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමාට අව නථාව දුන්නා තව්  අව නථාව ඉල්ලා කාලය
නා ති
න කමන්න එපා

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නිවේදන

ඒ නඩු තීන්දුව මශේ ාන්  තිශබනවා ාබා ා කිරීේ]

அறிவிப்புக்கள்

ගරු හරීන් ප්රනාන්ු  මහතා

ANNOUNCEMENTS

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

කරුණාකම මට අව නථාව ශදන්න ඒක මන්ත්රීවමයකුශේ
අයිතිය නථාවම ල ශයෝග 21ට අනුව, there is a stranger in the
House. - [බා ා කිරීේ] මට මයි්  එක ශදන්න

ගරු කථානායකතුමා

ගරු හරීන් රනාන්දු මන්ත්රීතුමල 
කියන්න

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

ඔබතුමාශේ කාමණය

ගරු හරීන් ප්රනාන්ු  මහතා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු කථානායකතුමල , ශේක ගරු ශරේමලාල් සයශ ේකම
මන්ත්රීතුමා මන ඇති ශපෞේගලික ර නනය්  ශනොශවයි ගරු
කථානායකතුමල , ඔබතුමා කියපු ශකොට ට අමතමව ශේ නඩු
තීන්දුශේ ශමශහම තිශබනවා I quote:
“So the question of sitting and voting does not arise before us and as
the passage clearly indicates, it is the province of the speaker to deal
with that matter or any other competent body. What is before us is a
challenge to the letter....”

මම ශේ නඩු තීන්දුව ස ාගත* කමනවා

—————————
* පුස්තකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

தவிெொளர் குழொம்

CHAIRMAN'S PANEL

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ස ාපතිඥ නාමාවලිය

(The Hon. Speaker)

පාර්ලිශේන්තුශේ නථාවම ල ශයෝග 1 0 රකාමව නවවැල 
පාර්ලිශේන්තුශේ පාමුවැල  භාවාමශේ ශ ේවය කිරීම පිණි මතු
ඳහන් පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන් භාපති නාමාවලියට ඇතුා් 
කිරීමට මවිසින් නේ කම තිශබන බව පාර්ලිශේන්තුවට දන්වනු
කැමැ් ශතමි
ගරු ාමතී දුෂනමන්ත මහතා
ගරු ශේලු කුමාර් මහතා
ගරු මයන්ත ිව ානායක මහතා
ගරු හර්ෂණ මාසකරුණා මහතා
ගරු ශමෝහිණි කුමාරි විශජ්ම් න මහ් මිය
ගරු ැංජීව එිවරිමාන්න මහතා
ගරු ශකෝකිලා ගුණවර් න මහ් මිය
ගරු ඉසුරු ශදොඩන්ශගොඩ මහතා
ගරු ව න්ත යාපාබණ්ඩාම මහතා
ගරු අජි්  මාසප් ෂ මහතා
ගරු ාණ් කියා මාසපු් තිමන් මා මාණි් කේ මහතා
ගරු වීමසුමන වීමසිැංහ මහතා
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II
පාර්ලිවම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක ස ාව
සාමාජිකයකු ආව ශයීය කිරීම

பொெொளுைன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு: உறுப்பினர்
பதிலீடு
COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS: SUBSTITUTION
OF MEMBER

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

නඩු ඇහුශේ මල ල් වික්රමසිැංහ නඩු ඇහුශේ තමුන්නාන්ශ ේලා නඩු
දාලා තමුන්නාන්ශ ේලාම නඩු අහලා දැන් අධිකමණය ගැන කථා
කමනවා ඒ ල  ා තමුන්නාන්ශ ේලාට අධිකමණය ගැන කථා
කමන්න අයිතිය්  නැහැ තමුන්නාන්ශ ේලා නඩු අහපු හැටි අපි
දන්නවා තමුන්නාන්ශ ේලා නඩු හදපු හැටි්  අපි දන්නවා දැන්
තමුන්නාන්ශ ේලා අධිකමණශේ
නවාධීන් වය ගැන කථා
කමනවා ඒකට තමුන්නාන්ශ ේලාට ශමොක් ද තිශබන අයිතිය?
තමුන්නාන්ශ ේලා අමලියගහ මන්ිවමශේ-

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

පාර්ලිශේන්තු
කටයුතු
පිළිබඳ
කාමක
භාශේ
ාමාජික් වශයන් පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ගරු අලි රි මම්ේ මහතා
ඉල්ලා අ නවීම ශහේතුශවන් ඇති ූ පුමේපාඩුව
ඳහා
පාර්ලිශේන්තුශේ නථාවම ල ශයෝග 127(3)හි විධිවි ාන රකාමව
2020 ැේතැේබර් ම 03වන ිවන ශ් රීේ කාමක භාව විසින්
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ගරු අලි රි මහතා එම කාමක භාශේ
ශ ේවය කිරීම ඳහා නේ කමන ලද බව දන්වනු කැමැ් ශතමි

ගරු මිටන්දානන්ද අලු්හගමවේ මහතා

(The Hon. Speaker)

ලිපිශල්ඛනාිවය පිළිගැන්වීම

ගරු මන්ත්රීවරවයක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ශමොක් ද ශේ පාර්ලිශේන්තු ේරදාය?- ාබා ා කිරීේ]

ගරු මිටන්දානන්ද අලු්හගමවේ මහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக)

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order.

Sir, Standing Order No. 21 - [Interruption.]

ගරු හරින් ප්රනාන්ු  මහතා

ගරු වශයීයහාන් වසමසිාංහ මහතා (සමෘ ධි, ගෘහ ආර්ථික,
ක්ෂුද්ර මූලය, ස්වයාං රැකියා, වයාපාර සාංවර්ධන හා
න
ේපවයෝජ්න රාජ්ය සම්ප්හ සාංවර්ධන රාජ්ය අමාතයතුමා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

Sir, I rise to a point of Order.

(ைொண்புைிகு தெஹொன் லெைெிங்க - ெமுர்த்தி, வதிவிடப்
தபொருளொதொெ,
நுண்
நிதிய,
சுயததொழில்,
வியொபொெ
அபிவிருத்தி ைற்றும் கீழுமழப்புப் பயன்பொட்டு அெெ வளங்கள்
அபிவிருத்தி இெொஜொங்க அமைச்ெர்)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමල  මට්  රීති ර නනය්  තිශබනවා ාබා ා
කිරීේ]

ගරු කථානායකතුමා

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of
Samurdhi, Household Economy, Micro Finance, Selfemployment, Business Development and Underutilized
State Resources Development)

Sir, I rise to a point of Order.

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මහින්දානන්ද අලු් ගමශේ
ඔබතුමාශේ රීති ර නනය?
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ඇමතිතුමා

ශමොක් ද

ගරු මිටන්දානන්ද අලු්හගමවේ මහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු කථානායකතුමල  ශරේමලාල් සයශ ේකම මන්ත්රීතුමා
පිළිබඳ අධිකමණ තීන්දුව- ාබා ා කිරීේ]

ගරු හරීන් ප්රනාන්ු  මහතා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

ඒක රීති ර නනය්  ශනොශවයි

ගරු මිටන්දානන්ද අලු්හගමවේ මහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබතුමා රීතියද කථා කශාේ?

ගරු කථානායකතුමල  ඔබතුමාට පූර්ණ අයිතිය්  තිශබනවා
ශරේමලාල් සයශ ේකම මන්ත්රීතුමා පිළිබඳ අධිකමණය විසින් ීමපු ඒ
තීන්දුව පිළිශගන ඒ පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට අපි ඒ ගැන
ශමතැන කථා කමන්ශන් නැහැ ඒ අයිතිය ගරු කථානායකතුමාට
තිශබනවා ාබා ා කිරීේ]
හැබැයි එතුමන්ලා පසුගිය කාලශේ අමලියගහ මන්ිවමශේ
ඉඳශගන නඩු අහලා හිශර් දැේමා අමලියගහ මන්ිවමශේ ඉඳශගනයි

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ශ හාන් ශ ේමසිැංහ මාසය අමාතයතුමා

ගරු වශයීයහාන් වසමසිාංහ මහතා

(ைொண்புைிகு தெஹொன் லெைெிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු කථානායකතුමල  ශේ ඇතිශවලා තිශබන ර නනය අද
ශරේමලාල් සයශ ේකම මන්ත්රීතුමා ිවුරරුේ ීමම ේබන් ශයන්
ශනොශවයි අපි අද මහ බැැංකුව ේබන් ශයන් කමන්න යන
විවාදයට තමයි ශේ බා ා කමන්න හදන්ශන්
ගරු
කථානායකතුමල  ශේ ඔ් ශකෝම මහ බැැංකු බැඳුේකම
ශකොල්ලයට ේබන් ශව්චග අය ඒ බැඳුේකම වැංගාව ශහළි වන
හින්දා තමයි ශේ ශගොල්ලන් අද පාර්ලිශේන්තු රැ නවීම කඩාකේපල්
කමන්න හදන්ශන් ශේ ශගොල්ලන්ට තිශබන ර නනය ශරේමලාල්
සයශ ේකම මන්ත්රීතුමා ිවුරරුේ ීමම ශනොශවයි අද මහ බැැංකුව ගැන
විවාදය්  කිරීම තමයි ශේ ශගොල්ලන්ට තිශබන ර නනය ඒ හන්දා
කරුණාකම ල යමිත විවාදය ඉිවරියට කමශගන යන්න අපට
අව නථාව ලබා ශදන්න ගරු කථානායකතුමල 

[වම් අවස්ථාවේ විරු ධ පාර්ශයීය්වවේ මන්ත්රීවරු පිරිසක් ස ා
ගර් වයන් පිටව ගියහ.]

[இச்ெந்தர்ப்பத்தில்
எதிர்த்தெப்பு
உறுப்பினர்கள்
ெிலர்
ெபொைண்டபத்மதவிட்டு தவளிநடப்புச் தெய்தொர்கள்.]
[At this stage, some Members of the Opposition walked out of the
Chamber.]
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ගරු කථානායකතුමා

 2019 වර්ෂය ඳහා මාසය වයාපාම ශදපාර්තශේන්තුශේ කාර්ය ා න

(The Hon. Speaker)

 2019 වර්ෂය

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

ශ්රී ලැංකා රසාතාන්්රික මාසවාීම සනමසශේ ආණ්ඩුක්රම
වයව නථාශේ 14 (6) වයව නථාව රකාමව  2013 මුදල් වර්ෂය ඳහා විගණකාධිපතිවමයාශේ වාර්තාශේ
සිේවැල  කාණ්ඩශේ XIV ශකොට ;
 201 මුදල් වර්ෂය ඳහා විගණකාධිපතිවමයාශේ වාර්තාශේ
සිේවැල  කාණ්ඩශේ XVI ශකොට ;
 2014 මුදල් වර්ෂය ඳහා විගණකාධිපතිවමයාශේ වාර්තාශේ
සිේවැල  කාණ්ඩශේ XV ශකොට ;
 2016 මුදල් වර්ෂය ඳහා විගණකාධිපතිවමයාශේ වාර්තාශේ
සිේවැල  කාණ්ඩශේ XIII හා XIV ශකොට ;න
 2017 මුදල් වර්ෂය ඳහා විගණකාධිපතිවමයාශේ වාර්තාශේ
සිේවැල  කාණ්ඩශේ XI, XII, XIII හා XIV ශකොට න හයවැල 
කාණ්ඩශේ XXIV හා XXV ශකොට ;
 2019 මුදල් වර්ෂය ඳහා විගණකාධිපතිවමයාශේ වාර්තාශේ
සිේවැල  කාණ්ඩශේ IX, X, XI, XII හා XIII ශකොට න
ප ව
න ැල  කාණ්ඩශේ IX ශකොට හයවැල  කාණ්ඩශේ XXIV
හා XXV ශකොට ; හ
 2019 මුදල් වර්ෂය ඳහා විගණකාධිපතිවමයාශේ වාර්තාශේ
පාමුවැල  කාණ්ඩශේ I ශකොට
මම ඉිවරිප්  කමමි

ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමල  “එකී වාර්තා මුද්රණය කා යුතුය” යි
මම ශයෝසනා කමමි

ප්රශයීය්නය විමසන ලදින්, ස ා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

වාර්තාව මුද්රණය කය යුතුයි  නිවයෝග කරන ලදී.
அறிக்மக அச்ெிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered that the Report be printed.

II

වාර්තාව;

ඳහා වයාපිති කාමනාකමණ
ශදපාර්තශේන්තුශේ වාර්ෂික කාර්ය ා න වාර්තාව;

 2019 වර්ෂය

ඳහා
කාර්ය ා න වාර්තාව;

සාතික

ක්රම ේපාදන

හා

අධී් ෂණ

ශදපාර්තශේන්තුශේ

 2019 වර්ෂය ඳහා ශවාඳ හා ආශයෝසන රතිප් ති ශදපාර්තශේන්තුශේ
කාර්ය ා න වාර්තාව;

 2019 වර්ෂය

ඳහා ශේශීය ආදායේ ශදපාර්තශේන්තුශේ වාර්ෂික
කාර්ය ා න වාර්තාව;

 2019 වර්ෂය ඳහා විශේ
වාර්තාව;

 2019

ේප්  ශදපාර්තශේන්තුශේ කාර්ය ා න

වර්ෂය
ඳහා ශතොමතුරු තා් ෂණ
ශදපාර්තශේන්තුශේ කාර්ය ා න වාර්තාව;

කාමනාකමණ

 2019 වර්ෂය ඳහා සනශල්ඛන හා ැංඛයාශල්ඛන ශදපාර්තශේන්තුශේ
වාර්ෂික කාර්ය ා න වාර්තාව;

 2019 වර්ෂය ඳහා කාමනාකමණ ශ වේ ා ශදපාර්තශේන්තුශේ වාර්ෂික
කාර්ය ා න වාර්තාව;

 2019 වර්ෂය ඳහා සාතික රතිප් ති ආර්ිකක කටයුතු නැවත පිවැංි 
කිරීේ හා පුනරු් ථාපන උතුරු පාා්  ැංවර් න හ ශයෞවන කටයුතු
අමාතයාැං ශේ තරුණ කටයුතු අැං ශේ වාර්ෂික කාර්ය ා න වාර්තාව;

 2019 වර්ෂය ඳහා සාතික අය වැය ශදපාර්තශේන්තුශේ කාර්ය ා න
වාර්තාව;

 2019 වර්ෂය

ඳහා මාසය ූලලය රතිප් ති ශදපාර්තශේන්තුශේ
කාර්ය ා න වාර්තාව;

 2019 වර්ෂය ඳහා ැංවර් න ූලලය ශදපාර්තශේන්තුශේ කාර්ය ා න
වාර්තාව;

 2019 වර්ෂය ඳහා මාගේ ශමජි ට්රන ාර් ශදපාර්තශේන්තුශේ කාර්ය ා න
වාර්තාව;

 2019 වර්ෂය ඳහා නීති කටයුතු ශදපාර්තශේන්තුශේ කාර්ය ා න
වාර්තාව;

 2019 වර්ෂය

ඳහා මාසය මුදල් ශදපාර්තශේන්තුශේ කාර්ය ා න

වාර්තාව;

 2019 වර්ෂය ඳහා භාණ්ඩාගාම ශමශහයුේ ශදපාර්තශේන්තුශේ වාර්ෂික
කාර්ය ා න වාර්තාව;

 2019 වර්ෂය ඳහා මසශේ ත් ශ රු
ේ ශදපාර්තශේන්තුශේ කාර්ය ා න
වාර්තාව;

ගරු කථානායකතුමා

 2019 වර්ෂය ඳහා මාසය ගිණුේ ශදපාර්තශේන්තුශේ කාර්ය ා න

(The Hon. Speaker)

 2019 වර්ෂය ඳහා ශ්රී ලැංකා සුමාබදු ශදපාර්තශේන්තුශේ කාර්ය ා න

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

ශ්රී ලැංකා රසාතාන්්රික මාසවාීම සනමසශේ ආණ්ඩුක්රම
වයව නථාශේ 14 (6) වයව නථාව රකාමව විගණකාධිපතිවමයාශේ
වාර්තාශේ අටවැල  කාණ්ඩය - විශ ේෂ විගණන වාර්තා - III, IV,
V, VI, VII හ VIII ශකොට න හා ද වැල  කාණ්ඩය - විශ ේෂ
විගණන වාර්තා - II, III, V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV හ
XV මම ඉිවරිප්  කමමි

වාර්තාව;
වාර්තාව;

 2019 වර්ෂය ඳහා වාණිස ශදපාර්තශේන්තුශේ කාර්ය ා න වාර්තාව;
 2019 වර්ෂය ඳහා ශකොේේශට්රොලර් සනමාල් කාර්යාලශේ කාර්ය ා න
වාර්තාව;



ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

2019 වර්ෂය ඳහා මුදල් ආර්ිකක හා රතිප් ති ැංවර් න අමාතයාැං ශේ
සාතික රතිප් ති හා ආර්ිකක කටයුතු අැං ශේ කාර්ය ා න වාර්තාව;



(The Hon. Dinesh Gunawardena)

2019 වර්ෂය ඳහා මුදල් ආර්ිකක හා රතිප් ති ැංවර් න අමාතයාැං ශේ
කාර්ය ා න වාර්තාව;

 2019 වර්ෂය ඳහා ආනයන හා අපනයන පාලන ශදපාර්තශේන්තුශේ

(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමල  “එකී වාර්තා මුද්රණය කා යුතුය” යි
මම ශයෝසනා කමමි

ප්රශයීය්නය විමසන ලදින්, ස ා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

වාර්තාව මුද්රණය කය යුතුයි  නිවයෝග කරන ලදී.
அறிக்மக அச்ெிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered that the Report be printed.

කාර්ය ා න වාර්තාව;

 2019 වර්ෂය

ඳහා කාමනාකමණ විගණන ශදපාර්තශේන්තුශේ
කාර්ය ා න වාර්තාව;

 2011 අැංක 19 දමන වමාය හා ගුවන් ශතොටුපා ැංවර් න බදු පනශ්  3

වගන්තිය යටශ්  වමාය හා ගුවන් ශතොටුපා
ැංවර් න බදු
ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා
විසින් පනවන ලදුව 2019 ශද ැේබර් 04 ිවනැති අැංක 2142/32 දමන
අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල ශයෝගය;

921

2020
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ැේතැේබර් 09

 2011 අැංක 19 දමන වමාය හා ගුවන් ශතොටුපා ැංවර් න බදු පනශ්  3

 සුමාබදු ආාා පනශ්  (42 අධිකාමය ූ) , 13 හ 17 වගන්ති යටශ් 

වගන්තිය යටශ්  වමාය හා ගුවන් ශතොටුපා
ැංවර් න බදු
ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා
විසින් පනවන ලදුව 2020 ශපබමවාරි 24 ිවනැති අැංක 216 /14 දමන
අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල ශයෝගය;

සුමාබදු ේබන් ශයන් මුදල් අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව, 2019
ැේතැේබර් 27 ිවනැති අැංක 21 2/77 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා
කමන ලද ල ශයෝගය;

2011 අැංක 19 දමන වමාය හා ගුවන් ශතොටුපා ැංවර් න බදු පනශ්  3
වගන්තිය යටශ්  වමාය හා ගුවන් ශතොටුපා
ැංවර් න බදු
ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා
විසින් පනවන ලදුව 2020 අශරේල් 16 ිවනැති අැංක 2171/6 දමන
අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල ශයෝගය;

 සුමාබදු ආාා පනශ්  (42 අධිකාමය ූ) 9 හ 30 වගන්ති මන කියවිය





(අැංක 04/2019 දමන සුමාබදු ල ශේදනය)

යුතු 32 වගන්තිය යටශ්  සුමාබදු ේබන් ශයන් මුදල් අමාතයවමයා
විසින් පනවන ලදුව, 2019 ශනොවැේබර් 01 ිවනැති අැංක 21 7/74 දමන
අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල ශයෝගය;
(අැංක 06/2019 දමන සුමාබදු ල ශේදනය)

2011 අැංක 19 දමන වමාය හා ගුවන් ශතොටුපා ැංවර් න බදු පනශ්  3
වගන්තිය යටශ්  වමාය හා ගුවන් ශතොටුපා
ැංවර් න බදු
ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා
විසින් පනවන ලදුව 2020 අශරේල් 22 ිවනැති අැංක 2172/10 දමන
අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල ශයෝගය;

 සුමාබදු ආාා පනශ්  (42 අධිකාමය ූ) 22 වගන්තිය යටශ්  සුමාබදු
ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා
විසින් පනවන ලදුව 2019 ශද ැේබර් 03 ිවනැති අැංක 2142/11 දමන
අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල ශයෝගය;
(අැංක 07/2019 දමන සුමාබදු ල ශේදනය)

 2011 අැංක 19 දමන වමාය හා ගුවන් ශතොටුපා ැංවර් න බදු පනශ්  3
වගන්තිය යටශ්  වමාය හා ගුවන් ශතොටුපා
ැංවර් න බදු
ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා
විසින් පනවන ලදුව 2020 මැයි 19 ිවනැති අැංක 2176/10 දමන අතිවිශ ෂ
ේ
ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල ශයෝගය;



2011 අැංක 19 දමන වමාය හා ගුවන් ශතොටුපා ැංවර් න බදු පනශ්  3
වගන්තිය යටශ්  වමාය හා ගුවන් ශතොටුපා
ැංවර් න බදු
ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා
විසින් පනවන ලදුව 2020 මැයි 26 ිවනැති අැංක 2177/ දමන අතිවිශ ෂ
ේ
ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල ශයෝගය;

 සුමාබදු ආාා පනශ්  (42 අධිකාමය ූ) 12 1

හ 22 වගන්ති මන
කියවිය යුතු 32 වගන්තිය යටශ්  සුමාබදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක
හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2019
ශද ැේබර් 03 ිවනැති අැංක 2142/12 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා
කමන ලද ල ශයෝගය;
(අැංක 09/2019 දමන සුමාබදු ල ශේදනය)



 1989 අැංක 13 දමන ල ෂනපාදන බදු (විශ ෂේ විධිවි ාන) පනශ්  3 වගන්තිය
යටශ්  ල ෂනපාදන බදු ේබන් ශයන් මුදල් හ ආර්ිකක කටයුතු
අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2019 ශද ැේබර් 03 ිවනැති අැංක
2100/3 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල යමය;

(අැංක 09/2019 දමන සුමාබදු ල ශේදනය)

 සුමාබදු ආාා පනශ්  (42 අධිකාමය ූ) 22(1)(අ) වගන්තිය යටශ් 
සුමාබදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න
අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2019 ශද ැේබර් 27 ිවනැති අැංක
2144/19 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල ශයෝගය;

 1989 අැංක 13 දමන ල ෂනපාදන බදු (විශ ෂේ විධිවි ාන) පනශ්  3 වගන්තිය
යටශ්  ල ෂනපාදන බදු ේබන් ශයන් මුදල් හා සනමා ය අමාතයවමයා
විසින් පනවන ලදුව 2019 සනවාරි 11 ිවනැති අැංක 2104/ 9 දමන
අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල යමය;

 1989 අැංක 13 දමන ල ෂනපාදන බදු (විශ ෂේ විධිවි ාන) පනශ්  3 වගන්තිය

(අැංක 10/2019 දමන සුමාබදු ල ශේදනය)

 සුමාබදු ආාා පනශ්  (42 අධිකාමය ූ) 9 හ 30 වගන්ති මන කියවිය
යුතු 32 වගන්තිය යටශ්  සුමාබදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 මාර්තු 01
ිවනැති අැංක 216 /72 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල ශයෝගය;
(අැංක 01/2020 දමන සුමාබදු ල ශේදනය)

යටශ්  ල ෂනපාදන බදු ේබන් ශයන් මුදල් අමාතයවමයා විසින් පනවන
ලදුව 2019 ජූලි 10 ිවනැති අැංක 2131/29 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ
පා කමන ලද ල යමය;

 1989 අැංක 13 දමන ල ෂනපාදන බදු (විශ ෂේ විධිවි ාන) පනශ්  3 වගන්තිය

යටශ්  ල ෂනපාදන බදු ේබන් ශයන් මුදල් අමාතයවමයා විසින් පනවන
ලදුව 2019 අශගෝ තු
න 09 ිවනැති අැංක 2134/44 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට්
පත්රශේ පා කමන ලද ල යමය;



සුමාබදු ආාා පනශ්  (42 අධිකාමය ූ) 32 වගන්තිය මන කියවිය යුතු
22 වගන්තිය යටශ්  සුමාබදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 අශරේල් 30
ිවනැති අැංක 2173/11 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල ශයෝගය;
(අැංක 02/2020 දමන සුමාබදු ල ශේදනය)



සුමාබදු ආාා පනශ්  (42 අධිකාමය ූ) 9 හ 30 වගන්ති මන කියවිය
යුතු 32 වගන්තිය යටශ්  සුමාබදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 ුනල  01
ිවනැති අැංක 2179/ දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල ශයෝගය;

 1989 අැංක 13 දමන ල ෂනපාදන බදු (විශ ෂේ විධිවි ාන) පනශ්  3 වගන්තිය
යටශ්  ල ෂනපාදන බදු ේබන් ශයන් මුදල් අමාතයවමයා විසින් පනවන
ලදුව 2019 අශගෝ තු
න 10 ිවනැති අැංක 2134/69 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට්
පත්රශේ පා කමන ලද ල යමය;

 1989 අැංක 13 දමන ල ෂනපාදන බදු (විශ ෂේ විධිවි ාන) පනශ්  3 වගන්තිය
යටශ්  ල ෂනපාදන බදු ේබන් ශයන් මුදල් අමාතයවමයා විසින් පනවන
ලදුව 2019 ඔ් ශතෝබර් 1 ිවනැති අැංක 21 4/12 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට්
පත්රශේ පා කමන ලද ල යමය;

 1989 අැංක 13 දමන ල ෂනපාදන බදු (විශ ෂේ විධිවි ාන) පනශ්  3 වගන්තිය
යටශ්  ල ෂනපාදන බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති
ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2019 ශද ැේබර් 01 ිවනැති
අැංක 2141/60 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල යමය;

 1989 අැංක 13 දමන ල ෂනපාදන බදු (විශ ෂේ විධිවි ාන) පනශ්  3 වගන්තිය
යටශ්  ල ෂනපාදන බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති
ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 මාර්තු 06 ිවනැති අැංක
2164/60 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල යමය;

 1989 අැංක 13 දමන ල ෂනපාදන බදු (විශ ෂේ විධිවි ාන) පනශ්  3 වගන්තිය
යටශ්  ල ෂනපාදන බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති
ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 ුනල  02 ිවනැති අැංක
2179/14 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල යමය;

සුමාබදු ආාා පනශ්  (42 අධිකාමය ූ) 22 වගන්තිය යටශ්  සුමාබදු
ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා
විසින් පනවන ලදුව 2019 ශද ැේබර් 03 ිවනැති අැංක 2142/13 දමන
අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල ශයෝගය;

(අැංක 03/2020 දමන සුමාබදු ල ශේදනය)

 සුමාබදු ආාා පනශ්  (42 අධිකාමය ූ) 32 වගන්තිය මන කියවිය යුතු
22 වගන්තිය යටශ්  සුමාබදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 ුනල  09
ිවනැති අැංක 2179/9 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල ශයෝගය;

(අැංක 0 /2020 දමන සුමාබදු ල ශේදනය)

 2006 අැංක 11 දමන මුදල් පනශ්  9 වගන්තිය මන කියවිය යුතු 6(2)
වගන්තිය යටශ්  ශටලිනාටය ි ත්රපට හ වාණිස වැඩ ටහන් බේද
ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා
විසින් පනවන ලදුව 2020 මාර්තු 27 ිවනැති අැංක 2169/9 දමන අතිවිශ ෂ
ේ
ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල ශයෝගය;
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ාගරු ශසොන් නටන් රනාන්දු මහතා]

 2012 අැංක 12 දමන මුදල් පනශ්  IV ශකොට

යටශ්  වාණිස
ශ් න්ද්ර ථ
න ාන ල ශයෝග ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති
ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2019 ශද ැේබර් 04 ිවනැති
අැංක 2142/34 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල ශයෝගය;

 2018 අැංක 34 දමන මුදල් පනශ්  19 වගන්තිය මන කියවිය යුතු 41
වගන්තිය යටශ්  ශමෝටර් වාහන මත සුශඛෝපශභෝගි බේද
ේබන් ශයන් මුදල් අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2019
ඔ් ශතෝබර් 31 ිවනැති අැංක 21 7/72 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා
කමන ලද ල ශයෝගය;

 2018 අැංක 34 දමන මුදල් පනශ්  19 වගන්තිය මන කියවිය යුතු 41
වගන්තිය යටශ්  ශමෝටර් වාහන මත සුශඛෝපශභෝගී බේද
ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා
විසින් පනවන ලදුව 2019 ශද ැේබර් 1 ිවනැති අැංක 2143/29 දමන
අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල ශයෝගය;

 2018 අැංක 34 දමන මුදල් පනශ්  19 වගන්තිය මන කියවිය යුතු 41
වගන්තිය යටශ්  ශමෝටර් වාහන මත සුශඛෝපශභෝගී බේද
ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා
විසින් පනවන ලදුව 2020 ශපබමවාරි 20 ිවනැති අැංක 2163/26 දමන
අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල ශයෝගය;

 2018 අැංක 34 දමන මුදල් පනශ්  19 වගන්තිය මන කියවිය යුතු 41
වගන්තිය යටශ්  ශමෝටර් වාහන මත සුශඛෝපශභෝගි බේද
ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා
විසින් පනවන ලදුව 2020 මැයි 26 ිවනැති අැංක 2177/2 දමන අතිවිශ ෂ
ේ
ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල ශයෝගය;

 2018 අැංක 34 දමන මුදල් පනශ්  19 වගන්තිය මන කියවිය යුතු 41
වගන්තිය යටශ්  ශමෝටර් වාහන මත සුශඛෝපශභෝගි බේද
ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා
විසින් පනවන ලදුව 2020 ුනල  17 ිවනැති අැංක 2190/21 දමන අතිවිශ ෂ
ේ
ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල ශයෝගය;

 ශර්ගු ආාා පනශ්  (234 අධිකාමය) 10 වගන්තිය යටශ්  ආනයන තීරු
බදු ේබන් ශයෝසනාව;
(2020 මාර්තු 07 ිවනැති අැංක 2164/72 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රය)

 ශර්ගු ආාා පනශ්  (234 අධිකාමය) 10 වගන්තිය යටශ්  ආනයන තීරු
බදු ේබන් ශයෝසනාව;
(2020 අශරේල් 09 ිවනැති අැංක 2170/6 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රය)

 ශර්ගු ආාා පනශ්  (234 අධිකාමය) 10 වගන්තිය යටශ්  ආනයන තීරු
බදු ේබන් ශයෝසනාව;
(2020 අශරේල් 16 ිවනැති අැංක 2171/ දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රය)

 ශර්ගු ආාා පනශ්  (234 අධිකාමය) 10 වගන්තිය යටශ්  ආනයන තීරු
බදු ේබන් ශයෝසනාව;
(2020 අශරේල් 22 ිවනැති අැංක 2172/7 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රය)

 ශර්ගු ආාා පනශ්  (234 අධිකාමය) 10 වගන්තිය යටශ්  ආනයන තීරු
බදු ේබන් ශයෝසනාව;
(2020 ුනල  19 ිවනැති අැංක 2190/31 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රය)

 ශර්ගු ආාා පනශ්  (234 අධිකාමය) 10 වගන්තිය යටශ්  ආනයන තීරු
බදු

ේබන් ශයෝසනාව;

(2020 ජූලි 09 ිවනැති අැංක 2193/27 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රය)

 ශර්ගු ආාා පනශ්  (234 අධිකාමය) 10(අ) වගන්තිය යටශ්  ආනයන
භාණ්ඩ ේබන් වමණීය හා ාමානය තීරු බදු ේබන් ශයන් මුදල්
ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020
මාර්තු 13 ිවනැති අැංක 2166/34 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන
ලද ල ශයෝගය;

 ශර්ගු ආාා පනශ්  (234 අධිකාමය) 10(අ) වගන්තිය යටශ්  ආනයන
භාණ්ඩ ේබන් වමණීය හා ාමානය තීරු බදු ේබන් ශයන් මුදල්
ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020
අශරේල් 22 ිවනැති අැංක 2172/6 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන
ලද ල ශයෝගය;

924

 ශර්ගු ආාා පනශ්  (234 අධිකාමය) 10(අ) වගන්තිය යටශ්  ආනයන
භාණ්ඩ ේබන් වමණීය හා ාමානය තීරු බදු ේබන් ශයන් මුදල්
ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020
ුනල  2 ිවනැති අැංක 2191/13 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන
ලද ල ශයෝගය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  4 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2019 ඔ් ශතෝබර්
29 ිවනැති අැංක 21 7/4 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති
ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2019
ශනොවැේබර් 01 ිවනැති අැංක 21 7/7 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා
කමන ලද ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති
ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2019
ශනොවැේබර් 07 ිවනැති අැංක 21 9/24 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා
කමන ලද ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති
ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2019
ශනොවැේබර් 09 ිවනැති අැංක 21 9/37 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා
කමන ලද ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  4 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති
ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2019
ශනොවැේබර් 29 ිවනැති අැංක 2141/ දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා
කමන ලද ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2019 ශද ැේබර්
13 ිවනැති අැංක 2143/29 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2019 ශද ැේබර්
2 ිවනැති අැංක 2144/12 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය

යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 සනවාරි 2
ිවනැති අැංක 2149/ 1 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 ශපබමවාරි
01 ිවනැති අැංක 2160/63 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 ශපබමවාරි
2 ිවනැති අැංක 216 /10 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 මාර්තු 03
ිවනැති අැංක 2164/12 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 මාර්තු 07
ිවනැති අැංක 2164/73 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;
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 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  4 වගන්තිය

යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 මාර්තු 19
ිවනැති අැංක 2167/11 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 මාර්තු 13
ිවනැති අැංක 2166/3 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 මාර්තු 26
ිවනැති අැංක 2169/7 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 අශරේල් 09
ිවනැති අැංක 2170/4 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 අශරේල් 16
ිවනැති අැංක 2171/2 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 අශරේල් 30
ිවනැති අැංක 2173/12 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 මැයි 07
ිවනැති අැංක 217 /7 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය

යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 මැයි 21
ිවනැති අැංක 2176/19 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය

යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 ුනල  16
ිවනැති අැංක 2190/10 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය

යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 ුනල  16
ිවනැති අැංක 2190/11 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය

යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 ුනල  26
ිවනැති අැංක 2191/23 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය

යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 ජූලි 19
ිවනැති අැංක 219 /43 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  2 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 ජූලි 31
ිවනැති අැංක 2196/32 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  4 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 ශපබමවාරි
06 ිවනැති අැංක 2161/3 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  4 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 මාර්තු 19
ිවනැති අැංක 2167/10 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  4 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 අශරේල් 16
ිවනැති අැංක 2171/3 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  4 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 මැයි 22
ිවනැති අැංක 2176/20 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  4 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 ුනල  26
ිවනැති අැංක 2191/2 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2007 අැංක 9 දමන විශ ෂේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු පනශ්  4 වගන්තිය
යටශ්  විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාණ්ඩ බදු ේබන් ශයන් මුදල් ආර්ිකක හ
රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 ජූලි 10
ිවනැති අැංක 2193/ දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද
ල යමය;

 2017 අැංක 12 දමන විශේ විල මය පනශ්  22 වගන්තිය යටශ්  මුදල්
ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව
2020 අශරේල් 02 ිවනැති අැංක 2169/3 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා
කමන ලද ල යමය;

 2017 අැංක 12 දමන විශේ විල මය පනශ්  7 වගන්තිය මන කියවිය

යුතු 29 වගන්තිය යටශ්  මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න
අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 අශරේල් 09 ිවනැති අැංක 2170/
දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල යමය;

 2017 අැංක 12 දමන විශේ විල මය පනශ්  7 වගන්තිය මන කියවිය
යුතු 29 වගන්තිය යටශ්  මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න
අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව 2020 ජූලි 01 ිවනැති අැංක 2192/32
දමන අති විශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද ල යමය;

 2017 අැංක 12 දමන විශේ විල මය පනශ්  9 වගන්තිය යටශ්  මුදල්

ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව
2020 ජූලි 01 ිවනැති අැංක 2192/33 දමන අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා
කමන ලද ල යමය; හ

 2017 අැංක 12 දමන විශේ විල මය පනශ්  22 වගන්තිය යටශ්  මුදල්
ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයවමයා විසින් පනවන ලදුව
2020 ජූලි 02 ිවනැති අැංක 2192/37 දමන අති විශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා
කමන ලද ල යමය - ාඅග්රාමාතය මුදල් අමාතය බුේ ා න ආගමික හා
ැං ක
න ිතික කටයුතු අමාතය හ නාගරික ැංවර් න හා ල වා
අමාතයතුමා ශවනුවට ගරු ශසොන් ට
න න් රනාන්දු මහතා]

ස ාවම්සය මත තිඥබිය යුතුයි  නිවයෝග කරන ලදී.
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නථාවම ල ශයෝග 27(2) යටශ්  ර නනය ගරු
මහතා - [ස ා ගර් ය තුය නැත.]

ජි්  ශරේමදා

අමාතයාැං ල ශේදන
මාසය ශ ේවා පාා්  භා හා පාා්  පාලන අමාතය ගරු සනක
බණ්ඩාම ශතන්නශකෝන් මහතා
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පාර්ලිශේන්තුව

විධායක දීමනාව හා රාජ්ය වසවක වැුපප්
වැිවීමම අ්හිටුපීමම රාජ්ය වසවා, පයා්හ ස ා
හා පයා්හ පාලන අමාතයතුමාවේ ප්රකාශයීයය
நிமறலவற்றுனர் தகொடுப்பனவு ைற்றும் அெெ
ஊழியர்களின் ெம்பள அதிகொிப்பு
இமடநிறுத்தம்: அெெொங்க லெமவகள்,
ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் உள்ளூெொட்ெி
அமைச்ெொினது கூற்று
SUSPENSION OF EXECUTIVE ALLOWANCE AND
SALARY INCREASE OF PUBLIC SERVANTS:
STATEMENT BY MINISTER OF PUBLIC SERVICES,
PROVINCIAL COUNCILS AND LOCAL
GOVERNMENT
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බවට තීමණය කම ඇත එබැවින් එම අ යයනශයන් පසු විශ්රාම වැටුේ
වැඩිකිරීම
ේබන් ශයන් රතිප් තිමය ව ශයන් තීමණය්  ගැනීමට
ල යමිතය
05. මාසය ශ ේවශේ වි ායක ශ ේවා ගණශේ තනතුරු දමන ල ල මයන්
ඳහා විශ ේෂ ීමමනාව්  ශගවීම ඳහා මුල්වමට 2014 06 26 ිවනැති මාසය
පරිපාලන ගක්රශල්ඛ 19/2014 ල කු්  කම ඇති අතම ඉන් පසුව 2014 07 13
ිවනැති මාසය පරිපාලන ගක්රශල්ඛ 19/2014 (I) හ 2019 02 20 ිවනැතිව මාසය
පරිපාලන ගක්රශල්ඛ 19/2014 (II) ශල
ැංශ ෝධිත ගක්රශල්ඛ ද ල කු්  කම
ඇත එකී ගක්රශල්ඛ අනුව සියලුම වි ායක ශ ේවා කාණ්ඩශේ ල ල ාරින් හට
ඔුරන්ශේ ක්රීය ශ ේවා කාලය පදනේ ශකොටශගන විශ ේෂ ීමමනාව හිමිශේ
2019 12 07 ිවනැති මාසය පරිපාලන ගක්රශල්ඛ 19/2014 (III) මිනන් කිසිදු
ීමමනාව්  ශනොලබන වි ායක ශ ේවා කාණ්ඩශේ ල ල ාරින්ට නව ීමමනාව් 
හඳුන්වා ීමම්  සිදුශනොකා අතම ඒ වන විට්  ලබමින් සිටි විශ ේෂ ීමමනාවට
ැංශ ෝ නය්  එකතු කිරීම පමණ්  සිදුකම ඇත

ල ල ම කාණ්ඩය

මා ප ග 19/
2015 (I)
අනුව හිමි
ීමමනාව

මා ප ග 19/
2015 (III)
අනුව හිමි
ීමමනාව

2020.01.0
1 ිවන සිට
වැඩිවීමට
ල යමිතව
තිබූ
ීමමනාශේ
ශවන

(අ)

වි ායක ශ ේවා
ගණශේ ව ම
06කට අඩු ක්රිය
ශ ේවා කාලය් 
හිත ල ල මයන්

රු 3000/-

රු 14 000/
-

රු 12 000/
-

(ආ)

වි ායක ශ ේවා
ගණශේ ව ම
06්  ශහෝ එයට
වැඩි හ ව ම
11ට අඩු ක්රිය
ශ ේවා කාලය් 
හිත ල ල මයන්

රු 4000/-

රු 14 000/
-

රු 10 000/
-

(ඇ)

වි ායක ශ ේවා
ගණශේ ව ම
11්  ශහෝ එයට
වැඩි හ ව ම
19ට අඩු ක්රිය
ශ ේවා කාලය් 
හිත ල ල මයන්

රු 10 000/
-

රු 14 000/
-

රු 4 000/-

(ඈ)

වි ායක ශ ේවා
ගණශේ ව ම
19්  ශහෝ එයට
වැඩි ක්රිය ශ ේවා
කාලය්  හිත
ල ල මයන්

රු 14 000/
-

රු 14 000/
-

ගරු ජ්නක බණ්ඩාර වතන්නවකෝන් මහතා (රාජ්ය වසවා,
පයා්හ ස ා හා පයා්හ පාලන අමාතයතුමා
(ைொண்புைிகு
ஜனக பண்டொெ ததன்னலகொன் - அெெொங்க
லெமவகள், ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் உள்ளூெொட்ெி அமைச்ெர்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon - Minister of Public
Services, Provincial Councils and Local Government)

ගරු කථානායකතුමල  2020 09 27 ිවන අ න ලද එම
ර නනයට පිළිතුම මා භාගත කමනවා
01.

අතිගරු සනාධිපතිතුමා විසින් 2020 02 1 ිවනැතිව අැංක 2162/6 දමන
අතිවිශ ෂ
ේ ගැ ට් පත්රශේ පා කමන ලද වි ානය මිනන් සාතික වැටුේ
ශකොමිෂන් භාව පිහිටුවා ඇත එම ගැ ට් ල ශේදනශේ (අ)හි (ii)
උපශේදය යටශ්  වැටුේ පිළිබඳව ක්රියා කිරීම එම ශකොමිෂන් භාශේ
විෂය පථයට ඇතුා්  කම ඇත

02.

මසය විසින් විශ ෂ
ේ වැටුේ මාශලෝගන ශකොමිෂන් භාශේ ල ර්ශේ
(මනුේශේ වැටුේ කමිටු වාර්තාව) ක්රියා් මක කිරීම රති් ශෂේප කම
නැත එම කමිටු වාර්තාව ේබන් ව ද ඉහත ගැ ට් ල ශේදනය මිනන්
ප්  කා සාතික වැටුේ ශකොමිෂන් භාව මිනන් කටයුතු කමනු ඇත

03.

සනාධිපතිවමයා විසින් ප්  කමන ලද නව වැටුේ ශකොමිෂන් භාව
විසින් දැනට මාසය ශ ව
ේ ශේ පවතින වැටුේ විෂමතාව ඉව් ශකොට
වැටුේ වැඩි කිරීම ේබන් ව ශමශත්  ල ර්ශේ ලබා ීම නැත ඒ
ේබන් ව ඉිවරිශේීම ල ර්ශේ ලබා ීමමට කටයුතු කමනු ඇත

04.

මාසය පරිපාලන ගක්රශල්ඛ 03/2016 අනුව මාසය ශ ව
ේ ශේ වැටුේ අිවයම
04්  යටශ්  වැඩිකම ඇත ඒ අනුව 2016/01/01 ිවශනන් පසු විශ්රාම
ගිය සියලුම මාසය ල ල ාරින් ඳහා හිමිකම ීම ඇ් ශ්  ඔුරන් විශ්රාම
යන ිවනට ලබමින් සිටි වැටුප මත පදනේව ගණනය කමන ලද විශ්රාම
වැටුපකි මාසය පරිපාලන ගක්රශල්ඛ 03/2016හි 4 2 වගන්තිය මිනන්
එශල විශ්රාම යන විශ්රාමිකයින්ශේ විශ්රාම වැටුප ැංශ ෝ නය කිරීම
පිළිබඳව ඉිවරිශේීම උපශද න ලබාශදන බව දන්වා ඇත

ඒ අනුව මාසය පරිපාලන ගක්රශල්ඛ 1 /2019 මිනන් සියලුම
විශ්රාමිකයින්ශේ විශ්රාම වැටුේ 2017 01 01 ිවනට හිමි වැටුේ පියවම මත තබා
විශ්රාම වැටුේ ැංශ ෝ නය 2019 07 01 ිවන සිට ක්රියා් මක වන පරිිව සිදු කම
ඇත
එවකට මුදල් ආර්ිකක හ රතිප් ති ැංවර් න අමාතයාැං ය විසින්
"2016 02 24 ිවනැති මාසය පරිපාලන ගක්රශල්ඛ 3/2016හි 4 2 වගන්තිය
ක්රියා් මක කිරීම" මැශයන් ඉිවරිප්  කමන ලද අැංක MFE/NB/10/
CM/2019/369 හා 2019 12 16 ිවනැති අමාතය මණ්ඩල
ැංශේ යට
2020 01 02 ිවන පැවැ් ුරණු අමාතය මණ්ඩල රැ නවීශේ ීම එාි  තීමණයකට
අනුව 2019 12 10 ිවනැතිව ල කු්  කමන ලද මාසය පරිපාලන ගක්රශල්ඛ
34/2019 අ් හිටුවීමට තීමණය කම ඇත ඒ අනුව 2020 01 20 ිවනැතිව මාසය
පරිපාලන ගක්රශල්ඛ 34/2019 (I) ල කු්  කම ඇත
මාසය පරිපාලන ගක්රශල්ඛ 03/2016හි 4 2 වගන්තිය යටශ්  විශ්රාම වැටුේ
ැංශ ෝ නය කිරීමට නේ ඒ ඳහා රතිප් තිමය ව ශයන් විශ්රාම වැටුේ වැඩි
කිරීම ේබන් ශයන් තීමණය්  ගත යුතු අතම ඊට අමතමව 2020 වර්ෂය ඳහා
අමතම රතිපාදන ශවන් වී තිියය යුතු ශේ එශහ්  2020 වර්ෂය ඳහා පරිපූමක
ඇ නතශේන්තු මිනන් රතිපාදන ශවන් ූ අතම ශමම වැඩි කිරීම ඳහා රතිපාදන
ශවන් වී ශනොමැත ඒ ශහේතුව මත අමාතය මණ්ඩලය විසින් ශමම විශ්රාම වැටුේ
වැඩිකිරීම ේබන් ශයන් විධිම්  අ යයනය කිරීමකින් පසු කටයුතු කමන

-

2019.12.07 ිවන මාසය පරිපාලන ගක්රශල්ඛ 19/2014 (III) ල කු්  කා ද
එයට අදාා ශගවීේ සිදුකිරීමට ල යමිතව පැවතිශේ අතුරු ේමත ගිණුමකින්
මසශේ වියදමට මුදල් පයාග්  2020 වර්ෂශේ සිට ල  ා එම අතුරු ේමත
ගිණුශේ ශමම විශ ේෂ ීමමනාව ශගවීම ඳහා රතිපාදන ශනොමැති වීම හ 2020
සනාධිපතිවමණශයන් පසු මසය මිනන් හඳුන්වාදුන් බදු හන මිනන් මසශේ
වි ායක ශ ේවා ගණශේ පාමු පන්තිශේ හා ඊට ඉහා ශශ්රේණිවල ල ල ාරින්ට ද
රතිලාභ ලැබීම ැලකිල්ලට ශගන 2020 01 07 ිවනැති මාසය පරිපාලන
ගක්රශල්ඛ 19/2014 (IV) මිනන් ශමම ශගවීම තාවකාලිකව නව් වා ඇත
තවදුමට්  මසශේ අතයව ය වියදේ ඳහා අව ය මුදල් පමණ්  ශවන්කමවා
ශගන අතුරු ේමත ගිණුේ මිනන් මසශේ වියදේ දමන ල  ා ැංශ ෝධිත විශ ේෂ
ීමමනාව ශගවීම තාවකාලිකව නතම කිරීමට ශහේතු ූ පදනම ශමශත්  ශවන න
වී ශනොමැත

929

2020

930

ැේතැේබර් 09

රජ්වේ වසවයට අලුතිඥන් බඳවා ග්හ අයවේ
වසවය අවසන් කිරීම රාජ්ය වසවා, පයා්හ
ස ා හා පයා්හ පාලන අමාතයතුමාවේ
ප්රකාශයීයය

ශදපාර්තශේන්තුව්  හා අමාතයාැං ය්  ද ක්රියා් මක ශේ
එම ල  ා වයාපිති ඳහා ව මක කාල මාමාවකට
ශකොන්ත්රා්  පදනමින් පුහුණු වයාපිති හායකයින්ශගන්
ලබා ගැනීමට අශේ් ෂිත ශ ව
ේ ය පිළිබඳව ද අපැහැිවලි
ත් ් වය්  පවතින බව ල රී් ෂණය විය
III.

විශ ෂ
ේ ශයන් මසශේ අමමුදල් ශහෝ විශේ ආ ාම ශහෝ
රදාන මත ක්රියා් මක කමනු ලබන වයාපිති අධී් ෂණ
කටයුතු ශර්ඛීය අමාතයාැං ශේ ශල්කේවමයාශේ හා අදාා
වයාපිති අ ය් ෂවමයාශේ කාර්යයන් ශේ ඒ ඳහා දැනට
මාසය අැං ය තුා ැංවි ානා් මක වැඩ පිළිශවා්  හා
රමාණව්  කාර්ය මණ්ඩලය්  ශයොදවා ඇත එශමන්ම
ෑම ිව ්රි
න ්  ශල්කේ කාර්යාලයකම හා රාශේශීය ශල්කේ
කාර්යාලයකම ශමම වර්ෂය තුා හා ශමයට ශපම වර්ෂවලීම
උපාධි ාරි පුහුණු වැඩ ටහන් යටශ්  බඳවාග් 
උපාධි ාරින් වි ාල ැංඛයාව්  අනුයු් ත කම ඇත

IV.

මසය විසින් එ්  එ්  ිව ්රි
න ් කයන්හි ගේ මට්ටමින් සිදු
කමනු ලබන ැංවර් න වයාපිති හා වැඩ ටහන් ක්රියා් මක
කිරීශේීම එම ක්රියාවලිය ඳහා ක්රියව දායක කම ගැනීම
ශමම වයාපිති හායකයින් බඳවා ගැනීශේ ූලලික අමමුණු
ුරවද මාසය ශ ව
ේ ශේ දැනට පවතින තනතුරු වයුහය අනුව
එවැල  ශ ව
ේ ා අව යතාව්  ශනොමැති බව හා එශ ේ බඳවා
ගැනීම ඵලදායි ශනොවන බව ද ල රී් ෂණය විය

அெெ லெமவக்குப் புதிதொக ஆட்லெொோ்ப்புச்
தெய்யப்பட்டவர்களின் லெமவமய
முடிவுறுத்தல்: அெெொங்க லெமவகள்,
ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் உள்ளூெொட்ெி
அமைச்ெொினது கூற்று

SERVICE TERMINATION OF NEW RECRUITS
TO PUBLIC SERVICE: STATEMENT BY
MINISTER OF PUBLIC SERVICES, PROVINCIAL
COUNCILS AND LOCAL GOVERNMENT
ගරු ජ්නක බණ්ඩාර වතන්නවකෝන් මහතා
(ைொண்புைிகு ஜனக பண்டொெ ததன்னலகொன்)

02.

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

ගරු කථානායකතුමල  2020 09 29 අ න ලද එම ර නනයට
පිළිතුම හ අදාා ඇමුණුේ මා භාගත කමනවා
01.

හිටපු ගරු අග්රාමාතයවමයා හා ගරු සාතික රතිප් ති ආර්ිකක කටයුතු
නැවත පිවැංි  කිරීේ හා පුනරු් ථාපන උතුරු පාා්  ැංවර් න
වි් තීය පුහුණු හා ල පුණතා ැංවර් න හ ශයෞවන කටයුතු
අමාතයවමයා විසින් 2019 03 01 ිවනැතිව ඉිවරිප්  කමන ලද අමාතය
මණ්ඩල ටහන පරිිව සාතික රතිප් ති ආර්ිකක කටයුතු නැවත පිවැංි 
කිරීේ හා පුනරු් ථාපන උතුරු පාා්  ැංවර් න වි් තීය පුහුණු හා
ල පුණතා ැංවර් න හ ශයෞවන කටයුතු අමාතයාැං ය ඳහා පුහුණු
වයාපිති
හායකයින් 7 400්  ව මක කාලමාමාව් 
ඳහා
ශකොන්ත්රා්  පදනමින් බඳවා ගැනීමට්  එශ ේ බඳවා ගන්නා එ් 
අශයකුට සියල්ල ඇතුා්  රුපියල් 14 000 බැිනන් ූ මාසික ීමමනාව් 
ශගවීමට්  2019 මාර්තු ම 19ිවන පැවැති අමාතය මණ්ඩල රැ වී
න ශේීම
අනුමැතිය ලබා ීම ඇත (ඇමුණුම 01 02)*
මැතිවමණ ශකොමිෂන් භාශේ භාපතිශේ 2019 09 23 ිවනැති
ලිපිශයහි සනාධිපතිවමයා ශතෝමා ප් කම ගැනීශේීම ඡන්ද විමමාේ
රකා යට ප්  කම තිබූ බැවින් ශමම බඳවා ගැනීේ/අනුයු් ත කිරීේ
අ් හිටුවන ලීම
ශකශ ේ ුරවද පහත කරුණු ඇතුා්  අැංක MEF/134/CM/2019/357
හා 2019 12 09 ිවනැති අමාතය මණ්ඩල ටහන ලකා බැූ
2019 12 19 ිවනැතිව රැ න ූ අමාතය මණ්ඩලය විසින් එකී ටහශන්
ඳහන් ප් කිරීේවලට අදාා ීමමනා ශගවීම ඳහා 2020 වර්ෂශේ මුල්
මා හතම ඳහා වන අතුරු ේමත ගිණුම මිනන් රතිපාදන ශවන් කම
ශනොමැති බව ැලකිල්ලට ශගන පුහුණු වයාපිති හායකයින්ශේ
ප් කිරීේ අවලැංගු කිරීමට තීමණය කමන ලීම (ඇමුණුම 03 0 )*

I.

II.

මාසය ශ ව
ේ ශේ 2019 06 30 ිවනට අනුමත තනතුරු ැංඛයාව
1 3 4 392්  වන අතම තතය කාර්ය මණ්ඩලය 1 1 3 730් 
ශේ එම තතය කාර්ය මණ්ඩලශයන් 2 2 643ක කාර්ය
මණ්ඩලය රාථමික මට්ටශේ තනතුරු වන අතම 460 911ක
කාර්ය මණ්ඩලය ේවිතීය මට්ටශේ තනතුරු ශේ එශමන්ම
මෑතකීම උපාධි ාරි පුහුණු ශල 20 000ක පමණ ැංඛයාව් 
මාසය ශ ව
ේ යට බඳවාශගන ඇති අතම එම කාර්ය
මණ්ඩලයද දැනටම්  එ්  එ්  රශේ වල ක්රියා් මක වන
වයාපිති කටයුතු අධී් ෂණය ඳහා අදාා ිව ්රි
න ්  ශල්කේ
කාර්යාල හා රාශේශීය ශල්කේ කාර්යාල ශවත අනුයු් ත
කම ඇත
එ්  එ්  ිව ්රි
න ් කයන්හි ගේ මට්ටමින් සිදු කමනු ලබන
ැංවර් න වැඩ ටහන් අධී් ෂණය ඒ වයාපිති ක්රියා් මක
කමනු ලබන ආයතනවල වගකීම ශේ එශ ම
ේ එම කාර්යයන්
ඳහා රමාණව්  හා සුදුසුකේ හිත වයාපිති කාර්ය
මණ්ඩලය්  අදාා ආයතන විසින් අනුයු් ත කම ඇති අතම
එම
කාර්යයන්
අධී් ෂණය
ඳහා
අදාා

—————————
* පුස්තකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

2019 09 17 ිවනැති අමාතය මණ්ඩල තීමණය මත ල කු්  කමන ලද
2019 09 19 ිවනැති මාසය පරිපාලන ගක්රශල්ඛ 29/2019 මිනන්
2019 09 01 ිවනට නැවත බලා් මක කමන ලද 201 11 12 ිවනැති
24/201 හා 201 12 29 ිවනැති 24/201 (I) දමන මාසය පරිපාලන
ගක්රශල්ඛයන්හි ඳහන් විධිවි ාන රකාමව එකී ගක්රශල්ඛයන්හි
ඳහන් සුදුසුකේ
පුමාලන ශ ව
ේ කයන් ඔුරන් බඳවාග් 
තනතුරුවලම ථී
න ම කිරීමට හැකියාව ඇත
එශ ේ ුරවද භාණ්ඩාගාම ශල්කේශේ අැංක DMS/Policy/Recruitments
හා 2019 11 20 ිවනැති ලිපිය හා 2020 02 21 ිවනැති කාමනාකමණ
ශ ව
ේ ා ගක්රශල්ඛ 01/2020 හි ඳහන් විධිවි ාන අනුව ඉහත ගක්රශල්ඛ
රකාමව ික
න ම ප් වීේ ලබා ීමමට සුදුසුකේ ලබන ශ ව
ේ ා ගණ ශවත ද
ප් වීේ ලබා ීමම තාවකාලිකව අ් හිටුවා ඇති බැවින් ඔුරනට ප් වීේ
ලබාීමමට හැකියාව්  දැනට ශනොමැති බව ල රී් ෂණය කමන අතම
ඉහත 29/2019 දමන මාසය පරිපාලන ගක්රශල්ඛය ශමශත්  අවලැංගු
කම ශනොමැති බවද කාරුණිකව දන්වා සිටිමි

03.

නව මසශේ රතිප් තිවලට අනුව උපාධි ාරින් 43 000්  හ
2020 01 09 ිවනැති අමාතය මණ්ඩල තීමණය පරිිව ඊට පහා සුදුසුකේ
හිත තැනැ් තන් ඇතුා්  කම 100 000ක බහුකාර්ය ැංවර් න
කාර්ය ා ක බලකාය්  ඇති කිරීමට දැනටම්  කටයුතු ආමේභ කම
ඇති බැවින් ශමම පුහුණු වයාපිති හායකයන්ශේ සුදුසුකේ අනුව
බහුකාර්ය ැංවර් න බලකාය ඳහා බඳවා ගැනීශේීම අනුගත කිරිමට
අව ය කටයුතු කිරීමට පියවම ගන්නා ශල දැනුේ ීම ඇත

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ර ාන කටයුතු ආමේභශේීම ශයෝසනා ගරු භානායකතුමා

පාර්ලිවම්න්තුවේ රැස්ීමම්
பொெொளுைன்ற அைர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමල  මා පහත
කමනවා:

ඳහන් ශයෝසනාව ඉිවරිප් 

"පාර්ලිශේන්තුශේ ථ
න ාවම ල ශයෝග 9හි විධිවි ානවල කුම්  ඳහන්ව
තිබුණද අද ිවන රැ නවීේ පැවැ් ශවන කාල ශේලාව අ භා 1 00 සිට අ භා 6 30
ද් වා විය යුතු ය අ භා 1 00ට පාර්ලිශේන්තුශේ ථ
න ාවම ල ශයෝග 9(4)
ක්රියා් මක විය යුතු ය අ භා 6 30ට කථානායකතුමා ර නනය ශනොවිම ා
පාර්ලිශේන්තුව කල් තැියය යුතු ය "

ප්රශයීය්නය විමසන ලදින්, ස ා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

931

932

පාර්ලිශේන්තුව

අමාතයාාංශයීය උය ේපව ශයීයක කාරක ස ා

රජ්වේ මුදල් පිළිබඳ කාරක ස ාව

MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEES

COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE

அமைச்சுெொர் ஆலலொெமனக் குழுக்கள்
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමල  මා පහත
කමනවා:

அெெொங்க நிதி பற்றிய குழு

(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)

ඳහන් ශයෝසනාව ඉිවරිප් 

"මතු දැ් ශවන පරිිව අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක
(29) ප්  කා යුතු ය :-

භා විසි අට් 

1.

ආම් ෂක කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

2.

මුදල් කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

3.

බුේ ා න ආගමික හා ැං ක
න ිතික කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය
උපශේ ක කාමක භාව

4.

නාගරික ැංවර් න හා ල වා
උපශේ ක කාමක භාව

5.

අධිකමණ කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

6.

විශේ කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

7.

මාසය ශ ව
ේ ා පාා්  භා හා පාා්  පාලන කටයුතු පිළිබඳ
අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

8.

අ යාපන කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

9.

ශ ෞඛය කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

10.

කේකරු කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

11.

පරි ම කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

12.

වනජීවී හා වන ැංම් ෂණ කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක
කාමක භාව

13.

කිෂිකර්ම කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

14.

වාරිමාර්ග කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

15.

ඉඩේ කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

16.

ධීවම කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

17.

වැවිලි කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

18.

සල ේපාදන කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

19.

විදුලිබල කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

20.

බල ් ති කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

21.

වමාය හා නාවික කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක
භාව

22.

මහාමාර්ග කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

23.

රවාහන කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

24.

තරුණ හා ක්රීඩා කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක
භාව

කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය

25.

ැංගාමක කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

26.

ශවශාඳ කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

27.

කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

28.

සනමා ය කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව

පාර්ලිශේන්තුශේ නථාවම ල ශයෝග 112හි විධිවි ාන රකාමව කාමක භාව
ශවත ශයොමු කමනු ලබන කරුණු ේබන් ශයන් ාක්චඡාකම බලා වාර්තා
කිරීම ඳහා එ්  එ්  අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාව අමාතය
මණ්ඩලශේ අදාා විෂය භාම අමාතයවමයා
භාපතිවමයා ූද මාසය
අමාතයවමයා ල ශයෝසය අමාතයවමයා හ ශ් රීේ කාමක භාව විසින් නේ
කමනු ලබන ශවන්  පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවමයන් ප න ශදශනකුශගන් (4)
මන්විත විය යුතුය
එ්  එ්  අමාතයාැං  උය උපශේ ක කාමක භාශේ ගණපූමණය ාමාජික
මන්ත්රීවමයන් තිශදශනකුශගන් (3) ැංයු් ත විය යුතුය"

ප්රශයීය්නය විමසන ලදින්, ස ා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමල  මා පහත ඳහන් ශයෝසනාව ඉිවරිප් 
කමනවා:
"පාර්ලිශේන්තුශේ නථාවම ල ශයෝග 121හි විධිවි ානවල කුම්  ඳහන්ව
තිබුණ ද නවවැල  පාර්ලිශේන්තුශේ පාමුවැල  භාවාමශේ ශ ේවය කිරීම ඳහා
මසශේ මුදල් පිළිබඳ කාමක භාව ශ් රීේ කාමක භාව විසින් නේ කමනු
ලබන මන්ත්රීවමයන් දහඅට ශදශනකුශගන් (19) මන්විත විය යුතු ය"

ප්රශයීය්නය විමසන ලදින්, ස ා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ේසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක ස ාව
உயர் பதவிகள் பற்றிய குழு
COMMITTEE ON HIGH POSTS
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමල  මා පහත ඳහන් ශයෝසනාව ඉිවරිප් 
කමනවා:
"පාර්ලිශේන්තුශේ නථාවම ල ශයෝග 12 හි විධිවි ානවල කුම්  ඳහන්ව
තිබුණ ද නවවැල  පාර්ලිශේන්තුශේ පාමුවැල  භාවාමශේ ශ ේවය කිරීම ඳහා
උ න ල ලතල පිළිබඳ කාමක භාව ශ් රීේ කාමක භාව විසින් නේ කමනු
ලබන මන්ත්රීවමයන් දහඅට ශදශනකුශගන් (19) මන්විත විය යුතු ය "

ප්රශයීය්නය විමසන ලදින්, ස ා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ේසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක ස ාව
සාමාජිකයන් නම් කිරීම

உயர் பதவிகள் பற்றிய குழு: உறுப்பினர்கள்
நியைனம்
COMMITTEE ON HIGH POSTS: NOMINATION OF
MEMBERS
ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු භාශේ අව මය ඇතිව මා පහත
ඉිවරිප්  කමනවා

ඳහන් ල ශේදනය

පාර්ලිශේන්තුශේ
නථාවම ල ශයෝග අැංක 12 (1) හි
විධිවි ාන හ අද ිවන පාර්ලිශේන්තුව විසින් ේමත කමන ලද
ශයෝසනාව රකාමව ශ් රීේ කාමක භාව මිනන් මතු ඳහන්
මන්ත්රීවරුන් උ න ල ලතල පිළිබඳ කාමක භාශේ ශ ේවය කිරීම
ඳහා නේ කමන ලද බව දන්වනු කැමැ් ශතමි
ගරු ගමල් මාසප් ෂ මහතා
ගරු ල මල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා
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ගරු ිවශන්ෂන ගුණවර් න මහතා
ගරු ශසොන් ට
න න් රනාන්දු මහතා
ගරු ඩේල න ශේවානන්දා මහතා
ගරු (ආගාර්ය) බන්දුල ගුණවර් න මහතා
ගරු ශකශහළිය මඹු් වැල්ල මහතා
ගරු උදය රභා්  ගේමන්පිල මහතා
ගරු (වවදය) මශේෂන පතිමණ මහතා
ගරු (වවදය) සුදර්ිනනී රනාන්දුපුල්ශල් මහ් මිය
ගරු විදුම වික්රමනායක මහතා
ගරු ශසෝන් ශ ශනවිම් න මහතා
ගරු අනුම ප්රියදර් න යාපා මහතා
ගරු විජිත ශහේම්  මහතා
ගරු රි ාඩ් බිවයුීමන් මහතා
ගරු තලතා අතුශකෝමල මහ් මිය
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු ම්  ශ ොන්ශ ක
ේ ා මහතා

ගරු මිටන්දානන්ද අලු්හගමවේ මහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කථානායකතුමල  පාර්ලිශේන්තුශේ නථාවම ල ශයෝග
91(ඊ) ශකශමහි ඔබතුමාශේ අව ානය ශයොමු කමනවා එහි
ශමශ ේ ඳහන් ශවනවා:
"කිසිම මන්ත්රීවමයකු විසින් යේ ශයෝසනාවක ීම ශහෝ විවාදයක ීම
අධිකමණශේ විල  නගයට භාසනය ශවමින් පවතින ශහෝ අධිකමණශේ තීන්දුව
ීමමට ල යමිතව තිශබන යේ කාමණය්  පිළිබඳව ඳහන් කමනු ශනොලැියය
යු් ශ්  ය "

ඒ අනුව ගරු කථානායකතුමල  ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු
ම්  ශ ොන්ශ ේකා මන්ත්රීතුමා හ ගරු හරින් රනාන්දු මන්ත්රීතුමා
විසින් අද රීති ර නන යටශ්  ඉිවරිප්  කමන ලද කරුණු
අධිකමණශේ ැලකිල්ලට භාසන ශවන කරුණු ල  ා එය වැමිවයි
කියන කාමණය මා ඔබතුමාශේ අව ානයට ශයොමු කමනවා ඒ
ල  ා ඒවා හැන් ාඩ් වාර්තාශවන් ඉව්  කමන්න කියා මා ශයෝසනා
කමනවා ශමොකද පාර්ලිශේන්තුශේීම එතුමන්ලා කමපු කථාවලින්
මටට වැමිව මතය්  යන ල  ා ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු ම් 
ශ ොන්ශ ේකා මහතා බන් නාගාමගත කිරීම්  ගරු ශරේමලාල්
සයශ ේකම මහතා බන් නාගාමගත කිරීම්  පිළිබඳව තමයි ඒ
තර්කය ශයදුශණ් ගරු කථානායකතුමල  ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු
ම්  ශ ොන්ශ ේකා මහ් මයා හමුදාපතිවමයා හැටියට සිටි
කාලශේ නීති විශමෝධී කටයු් ත්  කමපු ල  ා එය court martial
එශ්  විභාග කමලා තීන්දුව ීමලා අතිගරු සනාධිපතිතුමා විසින් ඒ
තීන්දුව අ්  න් කාාට පසු appeal කමන්න බැහැ ඒක තමයි මශට්
නීතිය
හැබැයි
මහාධිකමණශේ
නඩුව් 
අහලා
අභියාගනාධිකමණය විසින් ීමපු තීන්දුව්  තමයි ශරේමලාල්
සයශ ේකම මන්ත්රීතුමාට ේබන් ඒ ල  ා ගරු කථානායකතුමල 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු ම්  ශ ොන්ශ ේකා මහතාශේ හ ගරු
ශරේමලාල් සයශ ේකම මහතාශේ තීන්දු ශදක එකට ැං න්දනය
කමන්න බැහැ අභියාගනාධිකමණය විසින් ලබා දුන් තීන්දුව් 
තමයි ශේ උ් තරීතම පාර්ලිශේන්තුව තුාීම අද ඔබතුමා රකා යට
ප්  කශාේ අද මින සන බලශේගය ප් ෂය විසින් තල කම වැමිව
මතය්  තමයි ඉිවරිප්  කශාේ
ගරු
කථානායකතුමල 
එතුමන්ලා අද ිවන ශමම භාශේ ශනොහිටිය්  අපි එතුමන්ලාට
මත්  කමන්න ඕනෑ පසුගිය අුරරුදු 4 තුා අමලියගහ මන්ිවමය
අ නශ ේ ඉඳලා නඩු හදලා නඩු පවමලා නඩුකාමවරුන්ට කථා

කමලා මිල සුන් හිශර් දමපු ආණ්ඩුව අද අධිකමණශේ
නවාධීන් වය ගැන කථා කමන බව
අපි දැ් කා මල ල්
වික්රමසිැංහ මහ් මයා සනාධිපති විමර් න ශකොමිෂන් භාවට
ශගො න කමපු රකා ය "ශවනම කාමක භාව්  තිබුණා නඩු
හැදුවා නඩු දැේමා" යනුශවන් එහි රකා කම තිබුණා මහින්ද
මාසප් ෂ අගමැතිතුමා්  ශකොමි මකට ශගන ගියා එශහම නඩු
දමපු මිල  නසු අද අධිකමණශේ නවාධීන් වය ගැන කථා කමනවා
එතුමන්ලා අධිකමණයට බලපෑේ කශාේ ශකොශහොමද කියලා අපි
දැ් කා එතුමන්ලා විල සුරුවරුන්ට කථා කාා අපි දැ් කා
අල්ල න ශහෝ දුෂණ ශගෝදනා විමර් න ශකොමිෂන් භාශේ
අ ය් ෂ සනමාල්තුමිය රකා ය්  කමපු හැටි හිටපු ශ ොලිසිටර්
සනමාල්තුමා්  රකා ය්  කාා පසුගිය කාලශේ එතුමන්ලා
කටයුතු කශාේ ශකොශහොමද? ඒකද අධිකමණශේ නවාධීන් වය?
ශේශගොල්ලන් කළු පාට ඇඳශගන ඇවිල්ලා බ බු වාශේ අද
පාර්ලිශේන්තුශේ කථා කමනවා ගරු කථානායකතුමල  ශේ
ේබන් ශයන් ඔබතුමා ග් ත තීන්දුව ල වැමිවයි ශමය
අභියාගනාධිකමණය විසින් ග් ත තීන්දුව්  ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු
ම්  ශ ොන්ශ ේකා මහ් මයාට අමතක ශවලා එතුමාශේ බෑනාට
හමුදාශේ භාණ්ඩ ශගන්වන්න අව ම දුන් බව තමන්ශේ ියරිඳශේ
තා් තා හමුදාපති එතුමාශේ බෑනා හමුදාවට භාණ්ඩ ශගනාවා
ඒවා වැමිවයි
නීතිවිශමෝධියි ඒකට තමයි court martial එක
තීන්දු දුන්ශන් එතුමන්ලා ඒවා ගැන කථා කමන්ශන් නැහැ
පාර්ලිශේන්තුව
ශනොමන
යවන
එක
වැමිවයි
ගරු
කථානායකතුමල  පැහැිවලි කිරීම ඳහා ඔබතුමාට ශේ කාමණය
මම කිේශේ ඒකයි ශබොශහොම නතුතියි ගරු කථානායකතුමල 

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

දැන් ගරු ශරේේනා් 
කමන්න

මා

ශදොලව් ත මන්ත්රීතුමා

කථා

ගරු වප්රම්නා්හ . . වද ලව්හත මහතා

(ைொண்புைிகு பிலெம்நொத் ெி. ததொலவத்த)

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)

ගරු කථානායකතුමල  එතුමාශේ රකා යට මා එකන
ශවනවා එම රකා යට නථාවම ල ශයෝග 91(ඊ) අදාා ශවනවා
ගරු කථානායකතුමල  එකී ආකාමයට ගරු ල් ෂනමන් කිරිඇල්ල
මන්ත්රීතුමා්  විල  නි ත නඩුව්  ේබන් ශයන් තමයි රකා ය
කශාේ එකී රකා ය හැන් ාඩ් වාර්තාශවන් ඉව්  කමන ශල මා
ඉතාම ශගෞමවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා ගරු කථානායකතුමල  ඒ
එ් කම ගරු ශරේමලාල් සයශ ේකම මන්ත්රීතුමා ිවුරරුේ ීමම
ේබන් ශයන් තමයි විප් ෂශේ මන්ත්රීවරු ිවගටම විශමෝ ය
පෑශේ මාස මා ය තුා හ ශනොශයකු්  මා ය තුා දැන් කථා
ශවනවා මන්ත්රීවමයකු ශල
ිවුරරුේ දුන්න්  ශරේමලාල්
සයශ ේකම මහ් මයාට පාර්ලිශේන්තු (බලතල හා වමර ාද) පනත
රකාමව පාර්ලිශේන්තුශේ ඡන්දය ශදන්න පාර්ලිශේන්තුශේ
කටයුතු කමන්න පාර්ලිශේන්තුශේ කථා කමන්න තිශබන
අයිතිවාසිකේ හිමි ශවන්ශන් නැහැ කියලා ගරු කථානායකතුමල 
එම ල  ා මා ඉතාම ශගෞමවශයන් ශේ අව නථාශේීම ඔබතුමාශගන්
ඒ ේබන් ව තීමණය්  බලාශපොශමෝ තු ශවනවා

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමල  ඒ ේබන් ශයන් මාශේ රකා ය ඔබතුමා
ල වැමිවව කිශයේවා නේ හරි උ ාවිශයන් ීමලා තිශබන තීන්දුව
අනුව for all purposes, he is being considered as a Member
of Parliament.
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පාර්ලිශේන්තුව

කල්තැබීම

ஒத்திமவப்பு
ADJOURNMENT
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමල  "පාර්ලිශේන්තුව දැන් කල් තැියය
යුතුය"යි මා ශයෝසනා කමනවා

ශකශර් එශ ම
ේ එම මසය පැවැති කාලශේ ූලලය හ පි නකල් රතිප් ති
කාමනාකමණශේ දුර්වලතා ල  ා ඇති ූ අර්බුද හ ඒවාශේ රතිඵල ශමම
වාර්තා මිනන් ශගනහැම ද් වා ඇත ශමම අල සි රතිඵලවල බලපෑම හ
"ශකොවිඩ්-19" ව ැංගත ත් ් වය මත සනතාවට මුහුණ පෑමට සිදු ූ දුෂනකමතා
මන හැමලීම ඳහා අතිගරු සනාධිපතිතුමා විසින් ඉිවරිප්  කම ඇති
"ශ ෞභාගයශේ දැ් ම" රතිප් ති රකා නය අනුව යමින් මශට් කඩිනේ ආර්ිකක
පුනර්ජීවනය්  ඇති කිරීම ඳහා ආර්ිකකශේ ම නතය ආවමණය වන
ආකාමශේ වැඩ පිළිශවා්  ක්රියා් මක කා යුතු බවට ශමම ගරු භාවට
ශයෝසනා කම සිටිමි "

ශබොශහොම නතුතියි

ගරු කථානායකතුමා

ප්රශයීය්නය ස ාිමමුඛ කරන ලදී.

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

(The Hon. Speaker)

ශයෝසනාව නිකම කිරීම ගරු එේ ඩ ලිේ ඩී
මහතා

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

භාව කල් තබන අව නථාශේ ශයෝසනාව ඉිවරිප්  කිරීම ගරු
(මහාගාර්ය) මැංජි්  බණ්ඩාම මහතා

හන් රීමේ විතාන

[අ භා 2 01]

ගරු එම්.ඩේලිේ.ඩී. සහන් ප්රදීප් විතාන මහතා

(ைொண்புைிகு எம். டப்ளியு. டீ. ெஹன் பிெதீப் விதொன)

2019 වර්ෂවේ මහ බැාංකු වාර්තාව සහ 2020 වසර
මැද රාජ්ය මූලය ත්හ්හවය පිළිබඳ වාර්තාව
2019ஆம் ஆண்டுக்கொன ைத்திய வங்கியின்
ஆண்டறிக்மக ைற்றும் 2020ஆம் வருட நடுப்பகுதி
அெெ நிதி நிமல அறிக்மக

ANNUAL REPORT OF CENTRAL BANK FOR 2019 AND MIDYEAR FISCAL POSITION REPORT FOR 2020

[අ භා 1 47]

ගරු (මහාචාර්ය රාංජි්හ බණ්ඩාර මහතා

(ைொண்புைிகு (லபெொெிொியர்) ெஞ்ெித் பண்டொெ)

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara)

ගරු කථානායකතුමල  මා පහත
කමනවා:

ඳහන් ශයෝසනාව ඉිවරිප් 

"1949 අැංක 49 දමන ූලලය නීති පනශ්  34 වන වගන්තියට අනුව ශ්රී ලැංකා
මහ බැැංකුශේ ූලලය මණ්ඩලශේ 70 වන වාර්ෂික වාර්තාව හ 2003 අැංක 3
දමන මාසය ූලලය කාමනාකමණ (වගකීේ) පනශ්  16 වන වගන්තිය රකාමව
මුදල් අමාතයාැං ය විසින් ක න කමන ලද ව ම මැද මාසය ූලලය ත් ් වය
පිළිබඳ වාර්තාව 2020 09 29 වන ිවන පාර්ලිශේන්තුවට ඉිවරිප්  කමන ලීම
මහ බැැංකුශේ 70 වන වාර්ෂික වාර්තාව එනේ 2019 ඳහා වන මහ බැැංකු
වාර්තාව මිනන් 2019 ව ම තුා අශේ ආර්ිකකශේ ක්රියාකාරි් වය පිළිබඳ
ම නතය ආවමණය වන ආකාමයට පැතිකඩ ගණනාවකින් කරුණු විමර් නය
ශකොට වාර්තා කම ඇත විශ ේෂශයන් එම වාර්තාව 2004-2014 කාල මාමාව
මන ැ ඳීශේීම 2014-2019 කාල මාමාව තුා අප ආර්ිකකශේ සිදු වී ඇති
සුවි ාල පසුබෑම පිළිබඳ ල  නි ත අවශබෝ ය්  ලබා ගැනීමට අව ය පදනම
විදයානුූලල ශල ඉිවරිප්  ශකොට ඇත එශමන්ම රතිප් ති ේපාදනශේීම ඉිවරි
ව මවලීම අපශේ අව ානය ශයොමු කා යුතු අැං ිවනා ගැනීමට අශේ් ෂා
කමන ාර්ව ආර්ිකක ඉල් ක ල ර්ණය කම ගැනීම රතිප් ති ූලශලෝපාය හඳුනා
ගැනීම ඳහා ශමම වාර්තාශේ අන්තර්ගතය උපකාම කම ගත හැකිය
2020 ව ම මැද මාසය ූලලය ත් ් වය පිළිබඳ වාර්තාව මිනන් මසශේ මාසය
ූලලය ක්රශමෝපාය අනුව මාසය ූලලය ක්රියාකාමකේවල යාව් කාලීන ශතොමතුරු
පයා ඇත එශමන්ම 2020 ව ශර් පාමු මා හතම තුා මසශේ ආදායම
වියදම මුදල් රවාහ කටයුතු ණය ගැනීේ පිළිබඳ කාර්ය ා නය ශමම
වාර්තාශේ ද් වා ඇත විශ ේෂශයන්ම ාර්ව ආර්ිකක කටයුතුවල කාර්ය
ා නය මිල ගණන්වල සිදු ූ ශවන නවීේ විශේ ූලලයනය පිළිබඳ ශතොමතුරු
මාසය ණය ල ල ැංි ත හ මසය තු වාණිස වයව ායයන්ශේ කාර්ය ා නය
පිළිබඳ ශතොමතුරු ශමම වාර්තාව තුා අන්තර්ගත ශේ
එම වාර්තාවල අන්තර්ගතය මිනන් පසුගිය මසය මශේ ක්රියා් මක
ශකරුණු ආර්ිකක රතිප් තිශේ දුර්වලතා හ ඒවාශේ අල සි රතිඵල පිළිියඹු

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

ගරු කථානායකතුමල  ගරු මැංජි්  බණ්ඩාම මන්ත්රීතුමා විසින්
අද ිවන ශගන ආ භාව කල් තබන අව නථාශේ ශයෝසනාව මා නිකම
කමනවා
ගරු කථානායකතුමල  2019 මහ බැැංකු වාර්තාව්  2020
ව ම මැද මාසය ූලලය ත් ් වය පිළිබඳ වාර්තාව්  ේබන් ව මා
වගන කිහිපය්  කථා කා යුතුයි 2017 ව ශර් සිට 2019 ව ම
ද් වා මාසය ආදායශේ අඛණ්ඩ අඩුවීම්  අපි දකිනවා මහ බැැංකු
වාර්තාව අනුව ඒකට ශහේතුව විධියට අපි දකින්ශන් පසුගිය ව ම
තුනක කාලය තුා ආර්ිකක ක්රියාකාමකේ මත සිදුුරණු දැඩි
බලපෑම්  පා නකු ඉරු ිවන රහාමය ල  ා ආර්ිකක කටයුතු
අඩපණවීම්  ශපෞේගලික අැං යට පයන ලද ණයවල පහත
වැටීම
හ වයාපාම වි නවා නීය් වය ියඳ වැටීම්  කියන
කාමණායි
ගරු කථානායකතුමල  මුළු මාසය ආදායම 2019 වර්ෂශේීම
රුපියල් ියලියන 1 919්  ුරණා; 2019 වර්ෂශේීම රුපියල් ියලියන
1 990්  ුරණා ඒ අනුව 2019ට ාශේ් ෂව 2019ීම මුළු මාසය
ආදායශේ රුපියල් ියලියන 29ක අඩුවීම්  අපි දකිනවා බදු
ආදායම රුපියල් ියලියන 1 712 සිට 1 73 ද් වා ියලියන 22කින්
වැඩිවීම්  අපි දකිනවා බදු ශනොවන ආදායම රුපියල් ියලියන 207
සිට ියලියන 144 ද් වා ියලියන 42කින් අඩුවීම්  අපි දකිනවා එය
මුළු ආදායශේ රති තය්  ශල ග් තාම 2019 වර්ෂශේ 13 සිට
2019 වර්ෂශේ 12 6 ද් වා 0 9ක අඩුවීම්  අපි දකිනවා 2019ීම
සියයට 11 9් ව පැවැති බදු ආදායම 2019ීම සියයට 11 6 ද් වා
සියයට 0 3ක අඩුවීම්  අපි දකිනවා 2019ීම සියයට 1 ්  ූ බදු
ශනොවන ආදායම 2019ීම සියයට 1 ද් වා සියයට 0 ක අඩුවීම් 
අපි දකිනවා ඒ අනුව 2019ට වඩා මුළු මාසය ආදායම සියයට
0 9කින් අඩු ශවලා තිශබනවා බදු ශනොවන ආදායශමහි රති තය
0 කින් අඩු ශවලා තිශබනවා ශමන්න ශේ වාශේ කරුණු ල  ා
මාසය ආදායම 2017 සිට 2019 ද් වා අඩුවීම්  ශපන්නුේ කමනවා
ගරු කථානායකතුමල  මාසය වියදම පැ් ශතන් බලනශකොට
2019ට ාශේ් ෂව 2019ීම මාසය වියදශමහි ඉහා යෑම්  සිේ
ශවලා තිශබනවා මාසය වියදම 2019 ීම රුපියල් ියලියන 2 693යි;
2019 රුපියල් ියලියන 2 914යි ඒ අනුව 2019ට වඩා 2019ීම
මාසය වියදම ියලියන 222කින් නැ් නේ සියයට 9 2කින් වැඩි
ශවලා තිශබනවා රුපියල් ියලියන 2 914්  ූ මාසය වියදම
පුනමාවර්තන වියදේ රුපියල් ියලියන 2 301්  හැටියට හා
රාේ න වියදේ හ ද්ේ ණය ීමේ රුපියල් ියලියන 61 ් 
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හැටියට්  ශවන් ශවලා තිශබනවා මාසය වියදම ඉහා යන්න
ර ාන ශහේතුව පුනමාවර්තන වියදම 2019ට වඩා 2019ීම වැඩි
ශවලා තිබීමයි පුනමාවර්තන වියදම 2019ීම රුපියල් ියලියන
2 099් ; 2019ීම රුපියල් ියලියන 2 301් 
ගරු කථානායකතුමල  පුනමාවර්තන වියදේ ශල
ැලශකන
පුේගල පඩිනඩි භාණ්ඩ හා ශ ේවා ශපොලී ශගවීේ හා හනා ාම
පැවරුේ යන වියදේ ශීර්ෂ 2019 ව ම හා
ඳන විට 2019ීම
වි ාල ශල ඉහා යෑම්  සිේ ශවලා තිශබනවා 2019 රුපියල්
ියලියන 60 ්  ූ රාේ න වියදේ හ ද්ේ ණය ීමේ 2019ීම
රුපියල් ියලියන 61 ද් වා වැඩි ශවලා තිශබනවා එය 2019 හා
ඳන විට සියයට 1 9කින් වැඩි වීම් 
ගරු කථානායකතුමල  2020 ව ම මැද මාසය ූලලය ත් ් වය
පිළිබඳව ලකන විට අපි සයග්රහණ මාිනය්  ලබා ශගන
තිශබනවා ශලෝක ශවශාඳ ශපොශාහි අඩු වන ඉන් න මිශලහි
රතිලාභ කාර්ය් ෂමව හා වඩා්  ා ාමණ ව ශයන් ශබදා
ශදන්නට කටයුතු කම තිශබනවා
ඉන් න මිල නථා උකමණ අමමුදල පිහිටුවා තිශබනවා අද
වනවිට කර්මාන්තවලට රවාහනයට විදුලිබල හා ගුවන් ශ ේවා
අැං වලට එම රතිලාභ ලබා ශදන්න කටයුතු කම තිශබනවා
මසය තු වයව ායවල කාර්ය ා නය වැඩි කිරීමට කටයුතු
කම තිශබනවා ආයතන ඒකාබේ කමලා තිශබනවා පාලන වයුහ
වැඩි කමලා තිශබනවා අඛණ්ඩ
ාරිතා රවර් නය කමලා
තිශබනවා පර්ශේෂණ හා ැංවර් න කටයුතු වැඩි ිවයුණු කමලා
තිශබනවා; ක්රියා් මක කමලා තිශබනවා
ගරු කථානායකතුමල  මසය තු බැැංකු තුන්  අශරේල් මා ශේ
30වන ිවනට ලාභ ලබලා තිශබනවා ලැංකා බැැංකුව රුපියල්
මිලියන 10 932්  ලාභ ලබලා තිශබනවා මහසන බැැංකුව රුපියල්
මිලියන 6 947්  ලාභ ලබලා තිශබනවා සාතික ඉතිරි කිරීශේ
බැැංකුව රුපියල් මිලියන 3 996්  ලාභ ලබලා තිශබනවා
ගරු කථානායකතුමල  ශ්රී ලැංකා වමාය අධිකාරිය අශරේල්
මා ශේ 30වන දා ශවන ශකොට රුපියල් මිලියන 674ක ලාභය් 
වාර්තා කමලා තිශබනවා ගරු කථානායකතුමල  ශ්රී ලැංකා වමාය
අධිකාරිය අමාතය මණ්ඩල විසින් අනුමැතිය ලබා ීම ඇති පරිිව
පහත ඳහන් පියවම ශගන තිශබනවා
මුල් අමාතය මණ්ඩල
ැංශේ
ැංශ ෝ නය කමමින් ශකොාඹ දකුණු වමාය ැංවර් නය
කිරීමට පියවම ශගන තිශබනවා
මාසය ශපෞේගලික
හුරල්කාරි් වය්  ශල ශකොාඹ දකුණු වමාය ගබඩා පර්යන්තය
ැංවර් නය කමලා තිශබනවා
ගරු කථානායකතුමල  මාසය බැැංකුවල ගුණා් මකභාවය
තව්  වැඩි කිරීමට පහත ඳහන් පියවම ශගන තිශබනවා
පාරිශභෝගික අශේ් ෂා හා ගුණා් මක පාරිශභෝගික ශ ේවා ඉටු වන
පරිිව ශමශහයුේ පිරිවැය අඩු කිරීම ඳහා තා් ෂණික හැකියාව
වැඩිිවයුණු කමලා තිශබනවා නව ගනුශදනුකරුවන් ආකර්ෂණය
කම ගැනීම ඳහා නව ල ෂනපාදන හඳුන්වාීමලා තිශබනවා අවදානේ
කාමනාකමණ මාමුව ් තිම්  කමලා තිබනවා මාසය බැැංකු
ව් කේ ් තිම්  කමලා තිශබනවා
ගරු කථානායකතුමල  2019 මහ බැැංකු වාර්තාව අනුව පහත
මසය තු වයව ායවල වාර්ෂික වාර්තා ඉිවරිප්  කමලා නැහැ
සාතික ම් ෂණ භාම අමමුදල 2017 2019 වාර්තා ඉිවරිප්  කමලා
නැහැ ලැංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 2017 2019 වාර්තා ඉිවරිප් 
කමලා නැහැ ශ්රී ලැංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය 2017 2019 වාර්තා
ඉිවරිප්  කමලා නැහැ මාමා හිත ලැංකා මාල  මාගම 2014 සිට
2019 ද් වා වාර්තා ඉිවරිප්  කමලා නැහැ මාමා හිත ලැංකා
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ශතො
මාගම 2017 2019 වාර්තා ඉිවරිප්  කමලා නැහැ
ැංවර් න ශලොතරැයි මණ්ඩලය 2017 2019 වාර්තා ඉිවරිප් 
කමලා නැහැ ලැංකා ධීවම ැං නථාව 2016 - 2019 වාර්තා ඉිවරිප් 
කමලා නැහැ ගරු කථානායකතුමල  ශේ වාර්තා ඉිවරිප්  කිරීම
තුළින් තමයි ආදායම වියදම වයාපිති කාර්ය ා නය කියන ඒ
ශතොමතුරු ශ ොයා ගන්න පුළුවන්කම තිශබන්ශන් නමු්  ඒ වාර්තා
ඉිවරිප්  කමලා නැහැයි කියන එක්  ශේ ගරු භාවට කියනවා
අශේ අතිගරු සනාධිපති ශගෝඨාභය මාසප් ෂ මැතිතුමා්  ගරු
අග්රාමාතය මහින්ද මාසප් ෂ මැතිතුමා්  බලාශපොශමෝ තු
ශවන්ශන් පුනමාවර්තන වියදේ පුළුවන්තමේ අඩු කමලා ඒ
පුනමාවර්තන වියදේවලින් ඉතිරි කම ගන්නා මුදල් රාේ න වියදේ
හැටියට ශේ මශට් ැංවර් නයට ශයොදවලා ශකටි කාලය්  තුා ශේ
මට දැවැන්ත ැංවර් නය්  කමා ශගන යන්නයි ශමවම අතුරු
ේමත ගිණුම ේමත ශවන ශවලාශේ අපි දැ් කා වැය ශීර්ෂ
221්  තිශබන බව ඒ
ෑම වැය ශීර්ෂයකටම අදාාව
පුනමාවර්තන හ රාේ න වියදේවල ඒ ඒ අමාතයවරුන්ශේ
මාසය අමාතයවරුන්ශේ ඒ වාශේම පාා් 
භාශේ
හ
ිව න්රි් වලට ලබා දුන් ෑම මුදල්  පිළිබඳව ශ ොයා බලා කටයුතු
කමමින් අපි ආණ්ඩුවට ඒ ් තිය ලබා ශදන්න කටයුතු කමනවා
මට ශේ අව නථාව ලබා දුන් ගරු කථානායකතුමාට
පුද කමමින් මශේ කථාව අව න් කමනවා

නතුතිය

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මීානට ගරු අනුම කුමාම ිව ානායක මන්ත්රීතුමා
[අ භා 2 11]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමල  ශේ අව නථාව ලබාීමම ශවනුශවන්
ඔබතුමාට පාමුශකොටම නතුතිවන්ත ශවනවා
විශ ේෂශයන්ම ීමර්ඝ කාලය්  ති නශ ේ මහ බැැංකු වාර්තාව ශේ
පාර්ලිශේන්තුවට වාර්ෂිකව ඉිවරිප්  කමනවා අපි වාර්ෂිකව ඒ
පිළිබඳව ාක්චඡා කමනවා එහි න අගයන් පිළිබඳව ඍණ
අගයන් පිළිබඳව
ැංඛයා හ ද් ත පිළිබඳව ඇති තමේ
වි නශල්ෂණය කමමින් ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුා අපි ාක්චඡා
කමලා තිශබනවා
හැබැයි අපි ආපහු හැරිලා බැලුශවෝ  ඒ ැංඛයා ද් ත තුළින්
ශපන්වන ඒ න හ ඍණ අගශයන් ශපන්වන යථාර්ථවාිව
ශනොවන අදහ ්  ැබෑ භූමිශේ අදහ ්  කුම්  ද?
ගරු කථානායකතුමල  ැබෑ භූමිශේ අදහ ිවහා බැලුශවෝ 
වැසිකිළි පහසුකේ අව ය රමාණයට ශනොමැති පා ල් වි ාල
රමාණය්  අශේ මශට් තිශබනවා ඒ වාශේම පා ල් රමාණය් 
අශේ මශට් තිශබනවා පානීය සලය හින ඒ වාශේම තරුණ
තරුණියන් වි ාල පිරි ්  ඉන්නවා තමන්ශේ දැනුමට තමන්ශේ
හැකියාවට රිලන රැකියාව්  ල ර්මාණය කමගන්න බැරි ඒ
වාශේම වි ාල ශගොවි සනතාව්  ඉන්නවා තමන්ශේ ජීවිතය
පව් වාශගන යෑම ඳහා මහ්  ශවශහ මහන්සිශයන් කිෂි
කර්මාන්තශේ ශයදුණ්  එයින් ලැශබන ආදායම තමන්ශේ
ජීවිතය පව් වාශගන යෑම ඳහා රමාණව්  නැති ඒ වාශේම
වි ාල ධීවම සනතාව්  ඉන්නවා ිවයශේ ශගො න ශමොන තමේ මාළු
අ නවැන්න ශනළුව්  එශ ේ ශනාන මාළු අ නවැන්න විකුණා
තමන්ට ාර්ථක ජීවිතය්  ගත කම ගැනීම ඳහා රමාණව්  වන
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ාගරු අනුම ිව ානායක මහතා]

ආදායේ ශනොලැශබන ඒ ල  ා අපි ද් ත ඉල් කේ ඍණ න
අගයන් පිළිබඳ ාක්චඡා කා්  ශේ මාස ජීවිතය මුහුණ ීම
තිශබන ඇ් ත ගැටලුව තිශබන්ශන් ඉහත කී තැන්වලයි ඒ ල  ා
මා හිතනවා ශේ මාස ජීවිතය මුහුණ ීම තිශබන ඇ් ත ගැටලු
ඳහා අව ය වන වි ඳුේ රශේ ය්  ශමශත්  පැවැති පාලනයන්
ශගොඩනනා ගන්න තවම්  අ ම්  වී තිශබන බව මහ බැැංකුශේ
වාර්තා තුා ඒ ද් ත ඒ ආකාමශයන් ශපන්නුේ කම තිබුණ්  මහ
බැැංකුශවන් ශනොශපන්වන ද් ත රමාණයකු්  තිශබනවා
ගරු කථානායකතුමල  ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුා විශ ේෂශයන්ම
පසුගිය ආණ්ඩුව ශකශමහි තිබුණු ර ානතම ශගෝදනාව තමයි
2014 ශපබමවාරි මා ශේ 27වැල  දා මහ බැැංකුව විසින් ල කු් 
කමන ලද බැඳුේකම මිලීම ගැනීශේීම සිදු ූ ගනුශදනුව ආ න්න
ව ශයන් ග් ශතෝ  එහිීම රුපියල් ියලියන 11ක මුදල් රමාණය් 
ශ්රී ලැංකා මසයට අහිමි වී තිශබනවා ඒ ශමොශහොශ්  මහ බැැංකුශේ
අධිපති රයමය දැරූ අර්ුනන් මශහේන්ද්රන් ඒ වාශේම ඒ ශමොශහොශ් 
මහ බැැංකුව භාමව හිටපු අගමැති මල ල් වික්රමසිැංහ ර ාන ූදිවතයන්
ශල
ඳහන් ශකොට එහි ර ාන වමදකරුවන් හ හුරල්කරුවන්
ඳහන් ශකොට ශේ පාලන ශේිවකාවල කමපු කතාවලින් මහම
වාර්තාවලින්
මහම රකා තුළින් කරුණු එළියට ඇවිල්ලා
තිශබනවා ශේ ආණ්ඩුව බලයට ප්  ශවන්න ශපම ඳහන් කාා
ශේ බැඳුේකම ගනුශදනුවට හුරල් ූ අයට දඬුවේ ලබා ශදන බව ඒ
ආකාමයට
ඔබතුමන්ලා බැඳුේකම ගනුශදනුව තමන්ශේ
ශේිවකාශේ ර ාන රහාමය බවට ප් කම ග්  බව මට මතකයි ශේ
පාර්ලිශේන්තුශේ මුදල් ඇමතිතුමා ශල සිටින අගමැතිතුමා ශේ
ශමොශහොශ්  පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්නවා මා දැනගන්න කැමැතියි
අර්ුනන් මශහේන්ද්රන් සිැංගේපූරුශවන් ශගන්වා ගැනීම ඳහා කටයුතු
කමනවා ද කියලා ශමොකද ඔහු සිැංගේපූරු පුමවැසිශය්  විසිවන
ආණ්ඩුක්රම
වයව නථා
ැංශ ෝ නශයන්
පුමවැසිභාවය
ේබන් ශයන් තව්  ශබොශහෝ ශවන නකේ කමන්න සූදානේ
ශවලා තිශබනවා ඒ වාශේ ශවලාවක මා දැනගන්න කැමැතියි
අර්ුනන් මශහේන්ද්රන් පිළිබඳ දැනට අමශගන තිශබන ක්රියා මාර්ග
ශමොනවාද ඔහු ශගන්වාගැනීම
ඳහා ඉිවරිශේීම ගැනීමට
බලාශපොශමෝ තු වන ක්රියා මාර්ග ශමොනවා ද කියලා ඒ වාශේම
ඔහු ඔහුශේ නම මාරු කමශගන ඉන්නවා කියලා ආණ්ඩුශේ
ර ාල ශයකු රකා යට ප්  කම තිශබනවා මම දැ් කා මා දන්ශන්
නැහැ ඒ ශකොශහොමද කියලා නම මාරු කා බව දන්නවා නේ ඒ
මාරු කමපු නම්  එතුමා දන්නවා ඒක ශන් ඒශකන්
කියැශවන්ශන් නම මාරු කාාට රීමය මාරු ශවලා නැ් නේ ඔහු
ශමමටට ශගන්වා ගැනීම ඳහා කටයුතු කමලා තිශබන්ශන් කුමන
ආකාමයටද කියන එක ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඉිවරිප්  කා යුතුයි
ගරු කථානායකතුමල  ඒ වාශේම මහ බැැංකුව පිළිබඳ තව්  ාබා ා කිරීම් ] ඔේ මහ බැැංකුශේ ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදලින්
ශගොඩ්  ල්ලි දැේමා "ශන්ෂන් ට්ර නට්" එකට ම් ව් ශ්  මතක
ඇති ඔබතුමාට? ාබා ා කිරීම් ] ඔේ ාබා ා කිරීම් ] මට
මාගශේ නම වැමදුණා ශන්ද? "එන්ට්ර නට්" මාගම ඒ කියන්ශන්
මහ බැැංකුශේ ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදලින් වි ාල මුදල්
රමාණය්  -මා දන්නා විධියට- ම් ව් ශ්  ශ ොශහොයුමන් අ ය් ෂ
මණ්ඩලශේ අ ය් ෂ තනතුරු දමන "එන්ට්ර නට්" මාගමට ාබා ාකිරීම් ]

ගරු වල හාන් ර්හව්හව්හ මහතා (මැණික්
ස්වර්ණා රණ ආශ්රිත කර්මාන්ත රාජ්ය අමාතයතුමා

හා

(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ெத்வத்லத - இெத்தினக்கல், தங்க
ஆபெணங்கள் ெொர்ந்த மகத்ததொழில் இெொஜொங்க அமைச்ெர்)

(The Hon. Lohan Rathwaththe - State Minister of Gem and
Jewellery Related Industries)

Sir, I rise to a point of Order.
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ගරු කථානායකතුමල  ඒ කාමණය පිළිබඳ අධිකමණශේ
නඩුව්  පවතිනවා ඒ ල  ා එතුමාට ඒ පිළිබඳ කථා කමන්න
අයිතිය්  නැහැ

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திெொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

නඩු නේ ශමොනවාද අේපා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ සිේ
ශේවල්වල හැටියට!

ශවන

ගරු කථානායකතුමල  එල්ලුේ ග ට ල යම ූ ශකශනකු
බන් නාගාමශේ නථානගත කමන්ශන් ශකොශහොමද කියලා අපි
දන්නවා එල්ලුේ ග ට ල යම ූ ශකශනකු අශේ මශට් ඕනෑම
බන් නාගාමයක තබන්ශන් නැහැ එවැල  සිමකරුවන් මඳවන එක
නථානය්  තමයි ශබෝගේබම බන් නාගාමය ශදවැන්න වැලිකඩ
බන් නාගාමය දැන් නේ අුවණුශකොාපැලැ න බන් නාගාමය් 
ශයොදා ගන්නවා මා දන්ශන් නැහැ එයට ශගන යනවා ද කියලා
එවැල  සිමකරුවන් නථාන තුනකයි මඳවා තබන්ශන් ඇයි ඒ? මා
හිතන විධියට ඒ ගැන්  මට වඩා ශහොඳට දන්නවා ඇති මා මිත්ර
ම් ව් ශ්  මන්ත්රීතුමා ශමොකද එතුමාට ඒ ආරිතව ශගොඩ්  අ් 
දැකීේ තිශබනවා එවැල  සිමකරුවන්
නථානගත කමන්න
බන් නාගාම 3්  ශතෝමාශගන තිශබනවා ගරු කථානායකතුමල 
ඒ වාශේම එල්ලුේ ග ට ල යම ූ ශකශනකුට ශපොදු ඇඳුමින්
පරිබාහිම ූ ශවන න ඇඳුම්  -එවැන්නකුට ආශේණික ඇඳුම් බන් නාගාමශේීම තීමණය කමනවා ඒ වාශේම ඔහු මඳවා තබන
ආකාමශේ්  විශ ේෂ් වය්  තිශබනවා
ාමානයශයන් අශන් 
සිමකරුවන් මන මිශ්ර ශනොවන ශල ඔහු මඳවා තබනවා ඇයි ඒ?
එයට ර ාන ශහේතු කිහිපය්  තිශබනවා ගරු කථානායකතුමල 
ඔහුට ලබා ීම තිශබන දඬුවම එල්ලුේ ගහ ඒ දඬුවශමන් එහා යන
ශවන්  දඬුවම්  නැහැ ඒ ල  ා අශන්  සිමකරුවන් එ් ක
ගැවසිය හැකි තැන්වලට ශහෝ ආම් ෂාව දුබලව තිශබන
තැන්වලට ඔහු ශගන යන්ශන් නැහැ එවැල  සිමකරුවන්ටම
ආශේණික ූ කුටියක ඔහු තබනවා ඇයි ඒ? එක ශහේතුව්  තමයි
ඔහු පැන යෑම ඳහා රය් න දැරිය හැකියි කියන ැකය ඔහුට
හිමිවී තිශබන දඬුවම මමණය නේ ඔහු පැන යෑම හමහා්  ඔහුට
ලබාගත හැකි උපරිම දඬුවම මමණයයි ඒ ල  ා ඔහුට පැන යෑමට
බා ා එල්ල වන ආකාමශයන් ඒ සිම කුටි ක න ශකොට තිශබනවා
ඒක තමයි පාමුවැල  කාමණය ශදවැන්න ශමොක් ද? එල්ලුේ
ග ට ල යම ූ ශකශනකු විශ ේෂ තැනක මඳවා තබන්ශන් ඔහුශේ
ජීවිතය පිළිබඳ පවා අවදානම්  තිශබන ල  ායි ශමොකද ඔහුට
එල්ල වී තිශබන ශගෝදනාවට අදාාව ඔහු ලබන්ශන් මමණ දඬුවම
නේ ඔහුට හිමි විය යු් ශ්  මමණයයි ඒ ල  ා ඔහුශේ ජීවිතශේ
ආම් ෂාව ශවනුශවනු්  ඔහුට ල දැල්ශල් ගමන් කමන්න ශදන්ශන්
නැහැ ශමොකද ඔහු සියිවවි හාල කම ගැනීශේ අනතුම තිශබනවා
ඇයි? ඔහුට හිමි විය යු් ශ්  මමණයයි එශහම නේ මමණ දඬුවම
ලැබූ ශකශනකු තමන්ශේ ජීවිතය හාල  කමගැනීම ඳහා ඕනෑම
ශමොශහොතක රය් න දැරිය හැකියි ඒ ල  ා්  ඔහු ශවනුශවන්
ආම් ෂක වැඩ පිළිශවා්  හදනවා ඒක තමයි ශදවැන්න
තුන්වැන්න ශමොක් ද? මමණ දඬුවම හිමි ූ ශකශනකුට
ාමානයශයන් අශන්  සිමකරුවන් එ් ක ගැවශ න්න ඉඩ
ශදන්ශන් නැහැ ඇයි ඒ? ාබා ා කිරීම් ] මා හිතන්ශන් ඒ අය
පිළිබඳව ශමතැන ඉන්න ගරු අගමැතිතුමා දන්නවා මම ඒ ගැන
පාර්ලිශේන්තුශේ විවාද කමන්ශන් නැහැ ගරු අගමැතිතුමල 
ඔබතුමාට මතක ඇති ඔබතුමා ධීවම අමාතය රයමය දමපු 2001
වකවානුශේ 2001 වර්ෂශේ අය වැය ශල්ඛනයට අදාාව ධීවම
අමාතයාැං ශේ වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ විවාදශේීම මමණ දඬුවම පිළිබඳ
ශගොඩ්  ශේවල් මා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ කියා තිශබන බව ඊට
පසුව ශභෝසනාගාමශේීම හේබ ශවලා ඔබතුමා්  මට ඒ ගැන
පැහැිවලි කිරීම්  කමලා තිශබනවා ාබා ා කිරීම් ] ගරු
මන්ත්රීතුමල  ඒ ල  ා ඒ ඉතිහා ය ගැන අපි ශගොඩ්  මත් 
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කමන්න ඕනෑ නැහැ ඒ ඉතිහා ය පිළිබඳව අපි ශේ
පාර්ලිශේන්තුශේ විවාද කමලා තිශබනවා ගරු අගමැතිතුමා හ මා
ශපෞේගලිකව්  ඒවා පිළිබඳ කථා කමලා තිශබනවා ඒ ල  ා ඒ
ශගොඩ්  ශේවල් අපි දැන් කථා ශනොකම ඉඳිමු දැන් ඒ ගැන කතා
ශනොකමන එක ශගොඩ්  ශහොඳයි
මමණ දඬුවම -එල්ලුේ ග - හිමි ූ ශකශනකු ල දැල්ශල්
හැසිශමන්න පටන් ග් ශතෝ  සිදුවිය හැකි ශේ තමයි ඔහුට අව ය
නේ තව්  ශකශනකු ඝාතනය කමන්න පුළුවන් වීම ඇයි ඒ? ඒ් 
ඔහුට හිමි වන්ශන් මමණ දඬුවමයි ඔහු තව්  ශකශනකු ඝාතනය
කා්  ඔහුට හිමි වන්ශන් මමණ දඬුවමයි ාමානයශයන් ඕනෑම
නඩුවකීම ලබා ශදන දඬුවම්  පිළිබඳ අභියාගනය කාාට පසුව
ඔහු ූදිවතයකු බවට ප්  ශවනවා - ාබා ා කිරීම් ]

ගරු වප්රම්නා්හ . . වද ලව්හත මහතා

(ைொண்புைிகு பிலெம்நொத் ெி. ததொலவத்த)

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කථානායකතුමල  ගරු අනුම කුමාම ිව ානායක
මන්ත්රීතුමාට අමතක වීම්  ශවලා
ගරු මන්ත්රීතුමල 
ඔබතුමන්ලාශේ ආණ්ඩුව කාලයට අදාා මහ බැැංකු වාර්තාව ඇතුළු
වාර්තා ගැනයි අද කථා කමන්න තිශබන්ශන් ගරු ශරේමලාල්
සයශ ේකම මහ් මයාට එම තීන්දුව ීමපු දවශ ේම එ් කමශගන
ගිහිල්ලා ඔය කියන සේපමය ඇන්දුවා ඊට පසුව අභියාගනය
කාාට ප නශ ේ තමයි නැවත ආශේ ඔබතුමාට අමතක ශවලා ශේ
විවාදය පැවැ් ශවන්ශන් මමණ දණ්ඩනය ශහෝ ශරේමලාල්
සයශ ේකම මන්ත්රීතුමා ශහෝ ේබන් ශයන් ශනොශවයි කියලා
ඔබතුමා කරුණාකමලා ශේ විවාදයට අදාාව කථා කමන්න

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திெொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

අල වාර්යශයන් මා ශේ විවාදයට අදාාව කථා කා යුතුයි ගිය
අුරරුේශේ අය වැය ශල්ඛනශේ මුදල් ශවන් කිරීම පිළිබඳව් , ඒ
මුදල් වියදේ කා ආකාමය් , ඒ මුදල් වියදේ කා ආකාමය එ් 
එ්  ් ශෂේත්රවලට බලපා තිශබන ආකාමය්  මහබැැංකු වාර්තාශේ
ඳහන්ව තිශබනවා ගරු කථානායකතුමල , ඒ අනුව ග් ශතෝ 
ගියවම අය වැය ශල්ඛනශයන් බන් නාගාම ඳහා මුදල් ශවන්
කමලා තිශබනවා; නීතිය හ වි ානශේ ආධිපතයය තහුරරු කිරීම
ඳහා මුදල් ශවන් කමලා තිශබනවා; රසාතන්ත්රවාීම ආයතන
් තිම්  කිරීම ඳහා මුදල් වියදේ කමලා තිශබනවා; අපමා අඩු
කිරීම ඳහා මුදල් වියදේ කමලා තිශබනවා; අලුශගෝසුවාට්  ල්ලි
ශවන් කමලා තිශබනවා අලුශගෝසුශව්  බඳවා ගැනීම ඳහා
ේමුඛ පරී් ෂණ්  පව් වා තිශබනවා; කඹය්  අමශගන
තිශබනවා ඒවා්  මහ බැැංකු වාර්තාශේ තිශබනවා ඒ ල  ා මම ශේ
කථා කමන්ශන් ඒ කඹය ගැන
ගරු කථානායකතුමල , ඕනෑම සිමකරුශව්  ඔහුශේ වමද
පිළිබඳ අභියාගනය්  කාාට පසුව ඔහු ූදිවතයකු බවට ප්  ශවන
එක ඇ් ත ගරු කථානායකතුමල , අභියාගනය්  කාාට පසුව ඒ
හැම ශකශන් ම ඇප ීමලා එළියට දමනවා හැබැයි, මමණ
දණ්ඩනය හිමි ූ ශකනා එළියට දාන්ශන් නැහැ ඇයි, ඒ?
එල්ලුේගහට ල යම ූ ශකනා එළියට දාන්ශන් නැහැ ඇයි,
එල්ලුේගහට ල යම ූ ශකනා එළියට දාන්ශන් නැ් ශ් ? එයාට
බශේ ශනොශවයි ශේ මශට් නීතිය ශේ ආකාමශයන් උල්ලැංඝනය
කිරීමට බයයි ශරේමලාල් සයශ ේකම මන්ත්රීතුමා අපි ඉතා ශහොඳින්
කථා කමන ශකශන්  ඒ පිළිබඳ අපට විවාදය්  නැහැ මම
නැවත්  කියන්ශන් එල්ලුේගහට ල යම ූවාට පසුව අභියාගනය් 
ඉිවරිප්  කාාට, ඔහු ශහෝ ඇය කිසිශ ේ් ම එළියට දාන්ශන්් 
නැහැ, අඩුම තමමින් රිමාන්ඩ් එකට දාන්ශන්  නැහැ ඔහු ශහෝ
ඇය යළි මඳවා තබන්ශන්  අම සිම කුටිශේමයි ඇඳුම මාරු
කමනවා පමණයි ඇඳුම ශවන න කමනවා හැබැයි ඒ්  රිමාන්ඩ්

ඇඳුම ශදන්ශන් නැහැ හැබැයි මඳවා තියන්ශන් අම සිම කුටිශේ
ඇයි? ඒ කරුණු තුන්  මතයි
පාමු කරුණ ඔහුට සිය ිවවි හාල  කම ගැනීමට ඇති හැකියාව
ශදවැන්න ඔහුට පැන යෑමට ඇති හැකියාව ශතවැන්න ඔහුට
තව්  ඝාතන කිරීමට ඇති හැකියාව ශේ කවම්  සිදු ුරණ්  ඔහුට
ලබා ශදන්ශන් මමණ දඬුවම මමණ දඬුවම ලබා ීමපු ශකශනකුට
ඕනෑම වර්ගශේ අපමා යකට නැවත ශදොමටු විවිත කමනවා ඇයි
ඒ? කුම්  කා්  නැවත ලැශබන්ශන් මමණය කුම්  කා් 
නැවත ලැශබන්ශන්
එල්ලුේගහ කුම්  කා්  නැවත
ලැශබන්ශන් මමණ දඬුවම අශේ මශට් වයව නථානුූලලව තිශබන
කරුණුවලට අමතමව අධිකමණශයන් මමණ දඬුවම ලබා ශදන
අය පිළිබඳව බන් නාගාමය තුා යේ ේරදායයන් හ යේ නීති
මුදාය්  තිශබනවා ඒ සියල්ල ගැ වී තිශබන්ශන් එතැන අන්න
එතැන තමයි ගරු කථානායකතුමල  ර නනය තිශබන්ශන්
එල්ලුේගහට ල යම ූ ශකශනකුට ල දැල්ශල් හැසිශමන්න ඉඩකඩ
ීමම අශන්  අය්  එ් ක ගැවමාමට ඉඩකඩ ීමම හ ල දහශ ේ
ගමන් කිරීමට ඉඩකඩ ීමම ශේ කරුණු තුශනන්ම එක්  -

ගරු සිසිර ජ්යවක ිව මහතා (ව ශීය වවදකම් ප්රවර්ධන,
ග්රාමීය ය හා ආයුර්වේද වරෝහල් සාංවර්ධන හා ප්රජ්ා වස ඛය
රාජ්ය අමාතයතුමා
(ைொண்புைிகு ெிெிெ ஜயதகொடி - சுலதெ மவத்திய முமறகளின்
லைம்பொடு, கிெொைிய ைற்றும் ஆயுர்லவத மவத்தியெொமலகள்
அபிவிருத்தி ைற்றும் ெமூக சுகொதொெ இெொஜொங்க அமைச்ெர்)

(The Hon. Sisira Jayakody - State Minister of Indigenous
Medicine Promotion, Rural and Ayurvedic Hospitals
Development and Community Health)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කථානායකතුමල  ගරු අනුම කුමාම ිව ානායක
මැතිතුමා්  විප් ෂශේ මන්ත්රීවරු්  භාව ශනොමන යවමින් සිටින
ල  ා 1997 අැංක 30 දමන ඇප පනශ්  20 (3) වගන්තිය හ ඊට
අනුබේ ආනුෂැංගික වගන්ති කියවන්න ඔබතුමාශගන් අව ම
පතනවා ඒ වගන්තිවලින් රකා කමන්ශන් මහාධිකමණය විසින්
මමණීය දණ්ඩනය පනවනු ලැබූ තැනැ් ශත්  ශේවා ඒ කවම
තැනැ් ශත්  අභියාගනය්  කම තිශබනවා නේ ඒ අභියාගනය
කමන ිවනශේ සිට ඔහු ලකන්ශන් රිමාන්ඩ් සිමකරුශවකු ශල යි
කියන එකයි ඒ අනුව ඔහු තවදුමට්  වමදකරුවකු ශල
පිළිගන්ශන් නැහැ
ගරු කථානායකතුමල  ශේ වගන්ති ටික රකා කමන්න මට
අව ම ශදන්න ශමොකද ශේ අය ශේ ගරු භාව ශනොමන යවනවා
ඒ ල  ා 1979 අැංක 14 දමන අපමා නඩු වි ාන ැංග්රහය පනශ් 
333 (1) (2) (3) වගන්ති කියවන්න මට අව ම ශදන්න
ඒ වගන්තිවල
ඳහන්ව තිශබනවා
ූදිවතයකු විසින්
අභියාගනාධිකමණයට අභියාගනය්  කා පසු ඒ අභියාගනශේ
විමමාම වනශත්  ඒ තැනැ් තා ලකන්ශන් වමදකරුවකු ශල ට
ශනොශවයි රිමාන්ඩ් සිමකරුවකු ශල යි ඔහුට සියලු අයිතිවාසිකේ
ලැශබනවා කියලා ඒ ල  ා නීතිය දැනශගන කථා කමන්න ගරු
කථානායකතුමල  1979 අැංක 14 දමන අපමා නඩු වි ාන ැංග්රහ
පනශ්  අදාා වගන්ති ඇතුා්  ශකොට හා 1997 අැංක 30 දමන
ඇප පනශ්  අදාා වගන්ති ඇතුා්  ශකොට මම ස ාගත*
කමනවා
ශේ වගන්ති කියවන්න
කියන්න එපා

භාව ශනොමන යවන ශබොරු කතන්දම

—————————
* පුස්තකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

හැබැයි මතක තියා ගන්න හමුදාපතිවමයකු ශහෝ හමුදා
ල ල ාරියකු විසින් ගන්නා ක්රියා මාර්ග ේබන් ශයන් හමුදා
නීතියයි වලැංගු ශවන්ශන් එහිීම අනුගමනය කමන රතිපාදන ඊට
ශවන න එය අශේ අපමා නඩු වි ාන ැංග්රහශේ පැහැිවලිව
තිශබනවා නීතිය දැන දැන ශනොදන්නවා ශ ේ හැමදාම ශබොරු මඩ
රහාම එල්ල කිරීම පිළිබඳව අශේ කනගාටුව රකා කමනවා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමල  ශේගශයන් කථා කාාට කලබලශයන්
ශමොම දුන්නාට තය තයමයි ඒක විතම්  ශ් රුේ ගන්න

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා මාතිකාශවන් පිට යන්ශන් නැතිව කථා කාා නේ
කිසි අුරල්  ශවන්ශන් නැහැ

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමල  මා ඉතා පැහැිවලිව කියන්ශන්-

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා මාතිකාවට අදාාව කථා කමන්න එතශකොට අුරල් 
නැහැ

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමල 
ශබොශහෝ අපමා
නඩුවලීම
අභියාගනය්  ඉිවරිප්  කා පසුව ඔහු ඇප මත ල දහ න ශවනවා
හැබැයි එල්ලුේ ගහට ල යම ූ ශකශන්  අඩු තමමින් කුටිශයන්
තව තැනකට මාරු කමන්ශන්ව්  නැහැ

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමල  ඒක්  අද ශේ විවාදයට අදාා මාතිකාවට
අදාා කරුණ්  ශනොශවයි ඔබතුමා මාතිකාවට අදාාව කථා කාා
නේ ශහොඳයි

ගරු සිසිර ජ්යවක ිව මහතා
(ைொண்புைிகு ெிெிெ ஜயதகொடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමල  -ාබා ා කිරීේ] නැවත රීති ර නනය් 
මතු කමනවා මා විවාදයට එන්න ඕනෑ අව නථා කිහිපයකීම රීති
ර නන මතු කම තිශබනවා ඔබතුමා මශේ කථාව කමශගන යන්න
අව නථාව ශදන්න ආණ්ඩු ප් ෂයට ඕනෑ තමේ කාලය ලබා ීමලා
තිශබනවා ඒ ල  ා එතුමන්ලාශේ කථාවලීම පිළිතුරු ලබා ිවය
හැකියි

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමන්ලාට්  අද ඕනෑ තමේ කාලය තිශබනවා ඒ ල  ා
මාතිකාවට අදාාව කථා කමන්න ඔබතුමන්ලාට්  අද වි ාල
කාලය්  ලැියලා තිශබනවා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ ල  ා තමයි ශේ කථා කමන්ශන්

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒශකන් අදහ න ශවන්ශන් නැහැ මාතිකාශවන් පිට කථා
කමන්න පුළුවන් කියලා ඔබතුමා මාතිකාවට අදාාව කථා
කමන්න

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමල  මහ බැැංකු වාර්තාශේ ඳහන් කරුණු
කිහිපය්  පිළිබඳව මා ඔබතුමාට පැහැිවලි කාා ඒ කියන විධියට
බන් නාගාම
ඳහා මුදල් ශවන් කමලා තිශබනවා
රසාතන්ත්රවාදය
ඳහා මුදල් ශවන් කමලා තිශබනවා
අලුශගෝසුවන්ට කඹය්  ගන්න මුදල් ශවන් කමලා තිශබනවා
අලුශගෝසුවන් බඳවා ගැනීම ඳහා ේමුඛ පරී් ෂණ්  පව් වා
තිශබනවා ඒ ල  ා කඹය පිළිබඳව අලුශගෝසුවන් බඳවා ගැනීම
පිළිබඳව එල්ලුේ ගහට ල යම ූ අය පිළිබඳව එල්ලුේ ගහට ල යම
ූ අය පාර්ලිශේන්තුශේ වාඩි වීම පිළිබඳව අධිකමණයට ලබා ිවය
හැකි උපරිම දඬුවම වන එල්ලුේ ගහට ල යම ූ අය
පාර්ලිශේන්තුශේ නීති ේපාදනය කිරීම ඳහා මැිවහ්  වීම
පිළිබඳව අපි කල්පනා කම බලන්න ඕනෑ ඒ ල  ා ශමය එශහම
මලව අ්  හරින්න බැහැ ගරු කථානායකතුමල  ශමොකද ශේ
ආයතනය තමයි නීති ේපාදනය කමන ආයතනය නීතිශයන්
ලබා ිවය හැකි උපරිම දඬුවම ලබා ග්  අය නීති ේපාදනය කමන
ආයතනය ඇතුශාේ නීති ේපාදනය කිරීම ඳහා දායක වන්ශන්
ශකශ ේද කියන කරුණ අපි ැලකිල්ලට භාසන කමන්න ඕනෑ
ඒක ආණ්ඩු විප් ෂ පිළිබඳ ශේදය්  ශනොශවයි පැහැිවලිව
ග් ශතෝ  යේ කිසි නීතියකින් ලබා ගත හැකි උපරිම දඬුවම
ලබා ග්  අය ඒ නීති ේපාදනය කිරීමට හුරල් වීම එතමේ යු් ති
හගත නැහැ කියන එක තමයි මශේ අදහ ඒ පිළිබඳ අදහ න
දැ් වීම මම දැන් අව න් කමනවා
ගරු කථානායකතුමල  මා ශේ මාතිකාවට රවිෂනට ුරශණ් ගරු
ශලොහාන් ම් ව් ශ්  මාසය අමාතයතුමා විසින් මා ඒ ිව ාවට
ඇදශගන ගිය ල  ායි ඒ ල  ා ඒ පිළිබඳව කරුණු ඉිවරිප්  කිරීමට
අව නථාව්  ලබා ීමම පිළිබඳව මා එතුමාට නතුතිවන්ත ශවනවා
ඊානට මා ඔබතුමාශේ අව ානය ශයොමු කමවන්ශන් 20092012 මහ බැැංකුශේ සිදුූ ගනුශදනු පිළිබඳව ක න කම තිශබන
ශවෝහාරික විගණන වාර්තාවටයි ඒ වාර්තාව පිළිබඳ විවි
ශගෝදනා විවි අදහ න තිශබන්න පුළුවන් හැබැයි ඒ වාර්තාශේ
අඩැංගුව හ ඒ
පිළිබඳ ගන්නා ලද ක්රියාමාර්ග කවශර්ද?
උදාහමණය්  හැටියට ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදල ග් ශතෝ 
ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදලට ල් ෂ 2 ක පමණ දායක් වය් 
තිශබන බව අපි දන්නවා එපමණ ගිණුේ රමාණය්  තිශබනවා
අශේ මශට් ශපෞේගලික අැං ශේ වැඩ කමන ශ ේවක ශ ේවිකාවන්ට
ඒ අයශේ අව න් කාලශේ -විශ්රාම ගියාට පසුව ශහෝ වැඩ කිරීමට
බැරි ුරණාට පසුව- ජීවිකාව පව් වා ශගන යෑම ශවනුශවන් තමයි
ශේ ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදල ක න වී තිශබන්ශන් ආ න්න
ව ශයන් ග් ශතෝ  එය ට්රිලියන ශදකක විතම වි ාල අමමුදල් 
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ගරු කථානායකතුමල  ශමන්න ශේ අමමුදල තමයි පසුගිය
කාලය පුමාවටම විවි ගනුශදනුකරුවන් අයථා විධියට ශකොට න
ශවශාඳ ශපොශාේ කටයුතු කමලා තිශබන්ශන් ඒ පිළිබඳව
පරී් ෂණ පව් වා අව න් ශනොකා වාර්තාව මා ාන තිශබනවා ඒ
පරී් ෂණය අව න් කශාෝ  ඒ මාගේ කුරද ඒ පුේගලයන්
කුරද එයට ශකොට න ශවශාඳ ශපොශාේ සිටි භාමකරුවන් කුරද ඒ
ශකොට න ශවශාඳ ශපොශාේ ශ ල්ලම දමපු මාගේ කුරද කියලා මා
නේ ගේ හිතව ඉිවරිප්  කමන්නේ මා ඔබතුමන්ලාශගන් ඉල්ලා
සිටිනවා ඒ ශකොට න ශවශාඳ ශපොශාේ ඇති ුරණු ගනුශදනු පිළිබඳ
පරී් ෂණය අව න් කමලා වාර්තාව්  ශදන්න කියලා ාබා ා
කිරීම් ] කම්  නැහැ ාබා ා කිරීම් ] කම්  නැහැ මා නැවත
කියනවා ගරු කථානායකතුමල  අපි එක්  දන්නවා මා අද
කියනවා -

ගරු වජ් න්ස්ටන් ප්රනාන්ු  මහතා (මහාමාර්ග අමාතය සහ
ආණ්ඩු පාර්ශයීය්වවේ ප්රධාන සාංවිධායකතුමා

(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்ெொமலகள்
அமைச்ெரும் அெெொங்கக் கட்ெியின் முதற்லகொலொெொனும்)

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Highways and
Chief Government Whip)
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ගරු වජ් න්ස්ටන් ප්රනාන්ු  මහතා

(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කථානායකතුමල  එතුමාශේ ආණ්ඩුශවන් මට නඩු 11් 
පැවරුවා තමුන්නාන්ශ ේලා අප ති ශ
පාර්ලිශේන්තුශේ
ශනොශවයි හිමශගදම තමුන්නාන්ශ ේලාශේ ආණ්ඩු ප් ෂශේ හිටපු
මන්සන් මාමනායක මන්ත්රීතුමා වැල  අයශේ හප පටවලින් ශහොඳට
දැනුණා ශමොක් ද කශාේ කියන එක තමුන්නාන්ශ ේලා අප
දැේශේ හිමශගදමට අපට පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න ශනොශවයි
තමුන්නාන්ශ ේලා ඉඩ දුන්ශන් තමුන්නාන්ශ ේලා බැලුශේ අපි
විතම්  ශනොශවයි හිටපු සනාධිපතිතුමා්  හිශර් දමන්නයි

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திெொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

ගරු කථානායකතුමල  වැංගල කයන්ට දඬුවේ ීමශේ බලය් 
මට තිශබනවා නේ අපමා කරුවන්ට දඬුවේ ීමශේ බලය්  මට
තිශබනවා නේ ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ශබොශහෝශදශන්  නැති බව
මා දන්නවා

ශහට්  කියනවා?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திெொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

අද කියන එක ශ් රුේ ගන්ශන් නැ් නේ මා ශහට්  කියනවා
ශහට්  ශ් රුේ ගන්ශන් නැ් නේ ශ් රුේ ගන්න කල් කියනවා
ඒක මශේ වග කීම ගරු කථානායකතුමල  ඡන්ද අඩුවීශමන් ශහෝ
මන්ත්රී රයම අඩුවීශමන් ඒ ශේ පාලනය කපා හරින්න බැහැ කියන
එක මා කියනවා හැම විටම ශගනහැම ද් වන එක තමයි හැම
විටම ශපන්වන එක තමයි -

ගරු වජ් න්ස්ටන් ප්රනාන්ු  මහතා

(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ඒවා ේපූර්ණශයන්ම අුරරුදු පහ්  ති නශ ේ කියපු ඒවා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திெொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

නැහැ ශේක අලුතින් කියන්ශන්

ගරු වජ් න්ස්ටන් ප්රනාන්ු  මහතා

(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

දැනු්  කියන්ශන් ඒ ටිකම තමයි තමුන්නාන්ශ ේලා අුරරුදු
පහ්  ති නශ ේ ආණ්ඩුශේ ඉඳශගන අමලියගහ මන්ිවමශේ කමිටු
දමාශගන ශමොනවාද කශාේ? දැන් මල ල් වික්රමසිැංහ මහ් මයා
කියනවා තමුන්නාන්ශ ේලා ඔ් ශකොම එතුමා අතහැමලා දැන්
එතුමා තල ශවලා කියලා අුරරුදු පහ්  ති නශ ේ අමලියගහ
මන්ිවමයට ගිශේ ඉ න මහ ශදොශමන් ශන් ප නශ ේ ශදොශමන්
ශනොශවයි ශන් තමුන්නාන්ශ ේලාශේ මහ බැැංකු වාර්තාව
තමුන්නාන්ශ ේලා ආණ්ඩු කමපු කාලයට අදාායි තමුන්නාන්ශ ේ
ඒ ගැන කථා කමන්ශන් නැ් ශ්  ඇයි? තවම කථා කමන්ශන්
2007 ගැනයි 2012 ගැනයි එයට සනතාව ල සි පිළිතුම්  දුන්නා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திெொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

මා හරි කැමැතියි ඒ අුරරුදු පහ තුා ගරු ශසොන් නටන් රනාන්දු
ආණ්ඩු ප් ෂශේ ර ාන ැංවි ායකතුමා විප් ෂශේ මන්ත්රීවමයකු
හැටියට ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ කමපු එක කථාව්  ශහෝ මට
ශපන්වනවා නේ පාර්ලිශේන්තුවට පැමිණි වාම ගණන කියනවා
නේ ඒ ල  ා ඒ විවාදයට මා පැටශලන්න ලෑ නති නැහැ

ගරු වජ් න්ස්ටන් ප්රනාන්ු  මහතා

(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

එශහම කාලය්  තිබුණා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திெொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

මා තුව එවැල  බලය්  තිශබනවා නේ ශේ ශමොශහොශ් ් 
නැිනටලා කථා කමන්න ශකශන්  පාර්ලිශේන්තුශේ නැතිව
යනවා ාබා ා කිරීම් ] ගරු කථානායකතුමල  මට එවැල  බලය් 
තිබුණා නේ ශේ ශමොශහොශ්  ශමශහම නැිනටලා කථා කමන්න
ශකශන්  ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුා සිටින්ශන් නැහැ කියලා මා
දන්නවා මා ඒක දන්නවා ාබා ා කිරීම් ] මට එවැල  බලය් 
නැතිවීම ගැන මා කනගාටු ශවනවා වැංගල කයන්ට දඬුවේ ීමම
පිළිබඳ බලය අපමා කරුවන්ට දඬුවේ ීමම පිළිබඳ බලය මා තුව
තිබුණා නේ මට ඇිනල්ල ිව්  කමන්න අද ශසොන් නටන් රනාන්දු
ශේ භාශේ නැති බව්  මා දන්නවා ාබා ා කිරීේ]
ගරු කථානායකතුමල  1999 වර්ෂශයන් ප නශ ේ අපි
තමුන්නාන්ශ ේලාශේ ආණ්ඩුශේ කටයුතු කමලා තිශබනවා දැන්
අුරරුදු 31්  ගතවී තිශබනවා මහින්ද මාසප් ෂ මැතිතුමා අුරරුදු
10්  සනාධිපති රයමය දමා තිශබනවා ඒ වාශේම දැන් එතුමා
අග්රාමාතය රයමය දමනවා තමුන්නාන්ශ ේලාට ීමර්ඝ කාලය් 
තිබුණා අශන්! පරී් ෂණ කමලා දඬුවේ ශදන්න ශකෝ අපි හරි
තුටුයි; හරි තුටුයි; හරි තුටුයි හැබැයි අපට එක ැමය් 
ආණ්ඩුව ආශවෝ  කමන විධිය මා දන්නවා මා අද කියන්නේ එක
වතාව්  අපට ආණ්ඩුව්  ආශවෝ  කිසි වැංගල කයකු කිසි
අපමා කරුවකු ශේ පාර්ලිශේන්තුව ඉිවරිපිට තබන්ශන් නැති බව් 
මා කියනවා

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමල  ඔබතුමා නැවත්  මාතිකාශවන් පිට කථා
කමනවා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திெொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුශේ මුදල් ශහොමකේ කමපු ශකනාට ශ ේවක
අර්ථ ා ක අමමුදලින් එශහේට ශමශහේට ශකොට න මිලීම ගැනීම
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පාර්ලිශේන්තුව

ාගරු අනුම ිව ානායක මහතා]

හමහා "ඩීල්" දමපු අයට දුමකථන හමහා තමන්ශේ ඉඩම - ඒවා
කියන්න අව ය නැහැ ශන්- ඒ මුදල් කේපේ ශබදා ගැනීම ඳහා
දමපු රය් න ඔ් ශකොම අපි දන්නවා ගරු කථානායකතුමල  සුදු
ඇඳුමින් ශහොමකේ වැශහන්ශන් නැහැ ාබා ා කිරීම් ] ගරු
කථානායකතුමල  ඇඳුම සුදු ුරණාට ක්රියාකාරි් වය කළුයි ගරු
කථානායකතුමල  ඒ ල  ා - ාබා ා කිරීම් ] ඇයි ඔබතුමා
නැිනට්ශට්? ගරු කථානායකතුමල  මා හරි තුටින් තමයි ශේ ගැන
කථා කමන්ශන් ාබා ා කිරීම් ] ඔේ ඇඳුම සුදුයි ාබා ා කිරීම් ]
ගරු කථානායකතුමල  ඉඩම්  ශගොඩ කිරීම ඳහා අව ම ලබා ීමම
ේබන් ශයන් කේපේ ලබා ගැනීම ඳහා දුමකථන ඇමතුම
ලබාග්  ශකනා තමයි දැන් ශමොශහොතකට කලින් නැිනට්ශට්
ාබා ා කිරීම් ] තව කියන්න ඕනෑද? තව ඕනෑද?

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමල  ඔබතුමා මාතිකාවට අදාාව කථා කමන්න

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමල  මාතිකාවට අදාාව කථා කමන්න

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමල  මා ඉිවරිපිට සිටින්ශන්්  ආණ්ඩුශේ
මන්ත්රීවරු විප් ෂශේ මා පිටුප ්  සිටින්ශන්්  ආණ්ඩුශේ
මන්ත්රීවරු මම ඒක ශනොදන්නවා ශනොශවයි ාබා ා කිරීේ] මශේ
ඉිවරිපිට්  ආණ්ඩුව; පිටුප ්  ආණ්ඩුව ඒ ශදකම දැනශගන
තමයි මම නැිනටින්ශන් ගරු කථානායකතුමල  ඒ ල  ා ශේ ගරු
භාශේ වැංගල කයන්ශේ ත්රාඩයන්ශේ අපමා කරුවන්ශේ (ைொண்புைிகு வீெசுைன வீெெிங்ஹ)
(The Hon. Weerasumana Weerasinghe)

(ைொண்புைிகு அநுெ திஸொநொயக்க)

ගරු කථානායකතුමල  මට රීති ර නනය්  තිශබනවා

(The Hon. Anura Dissanayake)

නැිනටින්ශන්

කුරද?

ඒ

ගරු මන්ත්රීවරවයක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

කුරද ඒ?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

පාා්  භාවට අය්  ඉඩම්  ශගොඩ කමන්න ීමලා ාබා ා
කිරීේ] ඒකට කේපේ ලබා ශනොීමම පිළිබඳව ඒ ල ල ාරින්ට
තර්සනය කමන ලද ශකනා දැන් නැිනටිනවා ාබා ා කිරීම් ]
ඔබතුමා්  නැිනටින්න ඕනෑ ාබා ා කිරීම් ] ශේ නැිනටින ශකනා
ගැන නේ මම දන්ශන් නැහැ නැ් නේ මම එතුමා ගැන් 
කියනවා ඒ ල  ා ශපොඩ්ඩ්  ශමයා ගැන ශ ොයා බලන්න ඕනෑ
ාබා ා කිරීේ] ශේ ගරු භාශේ අපි
දන්නා පමණ මුහුණු
ඉන්නවා ඒ අය නැිනටින්නශකෝ මම හරි ආ යි ඒකට ාබා ා
කිරීේ] ඔය අලු්  මුහුණු ගැන මට තවම මතකය්  නැහැ හැබැයි
නැිනටින්න ශකෝ පමණ මුහුණු මම ඒ අය ගැන එකින් එක
කියන්නේ නැිනටින්න පමණ මුහුණු මම එකින් එක කියන්නේ
නැිනටින්න කරුණාකමලා ඔය අලු්  මුහුණු නැගිටින්න එපා ඒ
අය ගැන මම දන්ශන් නැහැ අලු්  මුහුණු ගැන මම ටික් 
ශ ොයන්න ඕනෑ ාබා ා කිරීේ]

ගරු ප්රසන්න රණතුාංග මහතා (සාංචාරක අමාතයතුමා

(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெணதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அமைச்ெர்)

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Tourism)

තමන්ශේ පුතා මිහින් ලැංකා ආයතනශයන් ශ්රීලන්කන්
එයාර්ලයින් න ආයතනයට දැේමා වි් තිය මිති ක්රියා් මක
කශාේ නැහැ ඒවා කමලා දැන් ල කේ සුදශනෝ ශවන්න හදන්න
එපා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ාබා ා කිරීේ] හරිද? ඔය පමණ මුහුණු නැිනටිනශකොට පමණ කථා
ඔ් ශකොම මශේ ඔළුවට එනවා ගරු කථානායකතුමල  ාබා ා
කිරීේ] ගරු කථානායකතුමල  ඒ ල  ා -

ගරු ීමරසුමන ීමරසිාංහ මහතා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

ගරු කථානායකතුමල  ඒ
නැිනටින්ශන් කුරද දන්නවාද?
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ගරු කථානායකතුමල  පමණ මුහුණු නැිනටිනවා නේ මම
කැමැතියි ඒ අය නැිනටිනශකොට මට පමණ කථාව ඔළුවට එනවා
ාබා ා කිරීේ] අලු්  මුහුණු දැන් නැිනටලා වැඩ්  නැහැ අලු් 
මුහුණු ගැන මට මතක නැහැ අලු්  මුහුණු ගැන මතක නැහැ

ගරු කථානායකතුමල  ගරු අනුම ිව ානායක මන්ත්රීතුමා
1999-1999 කාලය ගැන ශේ ගරු භාශේ කිේවා මට අහන්න
තිශබන්ශන් 1999 අුරරුේශේ මශේ ඉිවරිපිට දහහතම ශපොාකට
උල් පිහියකින් ඇනලා මශේ තා් තා මමපු සනතා විමු් ති
ශපමමුශණ් අය ගැන්  ශ ොයනවාද කියලායි ඒ වාශේ දහ න
ගණන්  සනතා විමු් ති ශපමමුශණන් මැරුවා
ගරු
කථානායකතුමල  දැන් එතුමා ශමම ගරු භාශේ කථා කමන ඒවා
වාශේම 1999-1999 කාලය තුා බැැංකු කඩපු පා ල්වලට ගිල 
තියපු ඒවා ගැන්  ශ ොයන්න කියලා මා එතුමාට කියනවා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමල  මා තුටු වනවා - ාබා ා කිරීේ] දැන්
ඇති ශන්?

ගරු මන්ත්රීවරවයක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ඇති ඇති

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

දැන් ියරුවා ඇති ශන් ියරුවා ඇති දැන් ශපොඩ්ඩ්  කථා
කමන්න්  ඉඩ ශදන්න ාබා ා කිරීේ] දැන් ඇති ශන්ද? ඕක අපි
දැකලා තිශබනවා ඕක අලු්  හප්  ශනොශවයි ඕක ශපොඩ්ඩ් 
ශපොමශන්රියන් වර්ගයට වඩා චුට්ට්  ශවන න ශවලා තිශබනවා
බුල්ශඩෝේ න වාශේ

ගරු මන්ත්රීවරවයක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

අල වාර්යශයන්ම

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔය ේශේ ඊට වඩා ශලොකු ශවන ්  නැහැ ාබා ා කිරීේ]
ඒක ගරු කථානායකතුමල  ශපොමශන්රියන් හප්  වාශේ ාබා ා
කිරීේ] බල්ශලෝ බුමපු එක්  මා ාන තිශබනවා ගරු

949

2020

කථානායකතුමල  බල්ශල්  බුමපු එක්  මා ාන තිශබනවා
ඒක්  මම කියන්නද? ගරු කථානායකතුමල  මැශල්සියාශවන් ාබා ා කිරීේ]

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමල  හැමදාම මාතිකාවට අදාාව කථා කමන
මන්ත්රීවමයකු හැටියට ඔබතුමා ශලොකු ශගෞමවය්  ිවනා ශගන
තිශබනවා ඔබතුමා අද ඒක නැති කම ගන්නවා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අද මට කථා කමන්න ශදන්ශන් නැහැ ශන්
ගරු
කථානායකතුමල  බල්ශල්  බුමපු එක ගැන කථා කාා ශන්
ඒක්  මම කියන්නේ මැශල්සියාශේ එ් තමා එල්ටීටීඊ
කාන්තාව්  ශපොල්ගහශවල සිට මාිවශවල ද් වා කැඳවාශගන
ආවා හිටපු සනාධිපතිතුමා තල යම එන මාර්ගය වන ශග්රගරි පාම
ඇයට ගිහිල්ලා ශපන්නුවා ඒ ශපන්වීම ශවනුශවන් මුදල්  ග් තා
ඒ එල්ටීටීඊ මමාශගන මැශමන ශබෝේබකාරිය පසුව CID එශකන්
අ්  අඩැංගුවට ග් තා ගරු අගමැතිතුමල  ඒ කාලශේ හිටපු
සනාධිපතිතුමා හැටියට ඔබතුමා ශේක දන්නවා ඇති ාබා ා කිරීේ]
ඔබතුමා ආම් ෂාව නැතිව එන රශේ ය්  හැටියට ශග්රගරි පාම
ගිහිල්ලා ශපන්නුවා ශේ පිළිබඳව නීතිපති ශදපාර්තශේන්තුශේ
ශතොමතුරු තිබුණා නමු්  දැන් ඒ file එක නැහැ හැබැයි මා ාන
file එක්  තිශබනවා ගරු කථානායකතුමල  ඒ ල  ා -

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ කිසි ශදය්  අද විවාදයට අදාා නැහැ

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திெொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)
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ගරු කථානායකතුමල , ඊට ප නශ ේ මැශල්සියාශවන් ල්ලි
එවපු ශකනා්  එ් ක දුමකථන ැංවාදය්  ඇතිුරණා අන්න, ඒ
දුමකථන ැංවාදශේ නේ, බල්ශල්  බුමන ේදය්  තිශබනවා මා
ාන ඒ දුමකථන ැංවාදශේ recordings තිශබනවා හරිද? ඒ ල  ා
කථා කමන්න එන්න එපා ඒක ගැන තව්  ඕනෑ නේ මම
කියන්නේ ගරු කථානායකතුමල , [බා ා කිරීේ] දැන් මාමා
කමන්න ශදන්ශන් නැහැ ශන් මම අගමැතිතුමා කියන එක
පිළිගන්නවා මහ බැැංකු වාර්තාව ගැන කථා කමේිව ඊට වඩා
ශලොකු වාර්තා එළියට එනවා මා හිතනවා ඒක ශහොඳයි කියලා
මැශල්සියාශේ එල්ටීටීඊ කාන්තාව්  ශපොල්ගහශවල සිට මාිවශවල
ද් වා ශගන ඒම්  ඒ කාලශේ සනාධිපතිතුමා විධියට කටයුතු කා
මහින්ද මාසප් ෂ මහ් මයා ආම් ෂාව නැතිව එන Gregory’s
Road එක ශපන්වීම්  එහිීම සිදු ූ මුදල් ගනුශදනු පිළිබඳව් 
කමන ලද recordings අපමා පරී් ෂණ ශදපාර්තශේන්තුව තුව
තිබුණා
අධිකමණ ඇමතිතුමා ශේ අව නථාශේ ගරු භාශේ
ඉන්නවා පුළුවන් නේ නීතිපති ශදපාර්තශේන්තුශවන් ශේ file
එක ශහොයලා ගන්න කියලා මා එතුමාට කියනවා ඔබතුමා අද
ගිහිල්ලා
බලන්න
නීතිපති
ශදපාර්තශේන්තුශේ
ශේ
ේබන් ශයන් තිබුණු file එක්  නැහැ හරිද? ාබා ා කිරීේ] ගරු
කථානායකතුමල  ශමශහමයි තිශබන්ශන් ාබා ා කිරීේ] හරිද? ඒ
ල  ා බල්ශලෝ බුමපු හප
දුමකථන ැංවාද ඒවා ගැන මම
කියන්නේ ාබා ා කිරීේ] ඒ ල  ා කුරරුව්  ඕනෑ නැහැ ඕවාට
හරිද? පමණ ශකශන්  නැිනටින්න ශකෝ මම ශමශකෝඩ් එක
කියන්නේ මහ බැැංකු වාර්තා ගැන වාශේම ඒ වාර්තා ගැන්  මම
කියන්නේ මම කැමතියි ඒවා කියන්න

ගරු වාසුව ව නානායක්කාර මහතා (ජ්ල සම්පාදන
අමාතයතුමා
(ைொண்புைிகு
அமைச்ெர்)

வொசுலதவ

நொணொயக்கொெ

-

நீர்

வழங்கல்

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of Water
Supply)

ගරු කථානායකතුමල  - ාබා ා කිරීම් ]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திெொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

ඔබතුමාශේ නේ records අඩුයි ගරු වාසුශේව නානාය් කාම
ඇමතිතුමල  මම ඒක්  කියන්න ඕනෑ ශන් වාමාැංිනක වයාපාමශේ
යේ ශසයෂනඨ කර්තවයය්  කා ශකශන්  ඔබතුමා ඒ වාශේම
1979ීම වි ායක සනාධිපති ක්රමය ශගශනනශකොට ඒකට විරුේ ව
රබල හප්  නැූ  ශකශන්  ඔබතුමා

ගරු වාසුව ව නානායක්කාර මහතා

(ைொண்புைிகு வொசுலதவ நொணொயக்கொெ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අඩුයි කියන්ශන් නැතිව නැහැ කියලාම කියන්න

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திெொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

ශපොඩි එක්  ශදක්  තිශබනවා අම "වට්ට් කා" වාශේ

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා නැවත්  මාතිකාවට එන්න එතශකොට හරියනවා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திெொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

ගරු කථානායකතුමල  මහ බැැංකු වාර්තාශවන් එළියට
ශනොඑන කාමණා ශබොශහොමය්  තිශබන බව තමයි මට කියන්න
ඕනෑකම තිබුශණ් ඒවා තමයි ශේ එකින් එක කිේශේ
මා කියමින් සිටිශේ ශේ කාමණයයි 2009 සිට 2012 ද් වා
කාලය තුා මහ බැැංකුශේ සිදු ුරණු ගනුශදනු පිළිබඳව ශවෝහාරික
විගණනය්  කාා ශකොට න ශවශාඳ ශපොශාේ තමන්ශේ
ආධිපතයය තහුරරු කමගන්නා ලද පුේගලයන් හා මාගේ
කිහිපය්  එ් ව ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදශල් මුදල් විවි
මාගේවලට ශයොදවමින් එම අමමුදලට වි ාල පාඩුව්  සිදුකම
තිශබන බව එහිීම තමයි ශහළි ුරශණ් එය ියලියන 11කට ආ න්න
පාඩුව්  බව දැන් ශහළිදමේ වී තිශබනවා ගරු කථානායකතුමල 
ශේ මහම මාගේ ශකොට න ශවශාඳ ශපොශාේ ලියාපිවැංි  මාගේ
ශනොශවයි එශහ්  ඒවාට පවා EPF එශ්  ල්ලි දමලා තිශබනවා
ශකොශහොමද එශහම ශවන්ශන්? ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදලින්
මිලීම ගන්නශකොට ශකොට ක අගය රුපියල් 190්  විතම ද් වා
ඉහාට යනවා හැබැයි මිලීමශගන ිවන ්  4්  යනශකොට එම
ශකොට ම රුපියල් 10ට්  වඩා අඩුශවනවා ශකොශහොමද එශහම
වන්ශන්? ශවෝහාරික විගණන වාර්තාශේ විශ ේෂශයන්ම ඒ පිළිබඳව
ඳහන් වී තිශබනවා ඒ ශමොශහොශ්  මහ බැැංකුශේ අධිපති රයමය
දැරූ අජි්  ල වාඩ් ක මාල් මහ් මයා - අද ගරු මාසය ඇමතිතුමාශේ අව නථාශේ ශේ ගරු භාශේ සිටිනවා ශේ වාර්තාව එළියට
එන්න කලින් එතුමා පුව්  ප් වලට උ් තම ශදන්න පටන්ග් තා
ගරු කථානායකතුමල  අශේ ගේවල කියමන්  තිශබනවා ශන්
"ශහොමාට කලින් ශකශ ල් කැන වැට පැන්නා වාශේ" කියලා
ශමශහම වාර්තාව්  එනවාය කියනශකොට එතුමා මා ය ාක්චඡා
පව් වනවා මම දැ් කා ශමශහම වාර්තාව්  එනවා කියනශකොට
පුව්  ප් වල ලිපි පාශවනවා්  මම දැ් කා ඒශකන් අපට
හැුවණා ශහොමාට කලින් ශකශහල් කැන වැට පැන්නාද කියලා
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ගරු අජි්හ නිවාඩ් කේරාල් මහතා (මුදල් හා ප්රාේධන
වවවයඳ වප ය සහ රාජ්ය වයවසාය ප්රතිඥසාංස්කරණ රාජ්ය
අමාතයතුමා
(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ெொல் - நிதி, மூலதனச் ெந்மத
ைற்றும் அெெ
ததொழில்முயற்ெி ைறுெீெமைப்பு இெொஜொங்க
அமைச்ெர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திெொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

ගරු කථානායකතුමල  ශමොක්  ගැනද එතුමා ශේ කථා
කමන්ශන්?

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒක තමයි මා්  අහන්ශන් ඔබතුමා ශමොනවා ගැනද ශේ කථා
කමන්ශන්?

ගරු අජි්හ නිවාඩ් කේරාල් මහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ெொல்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal)

ශපොඩ්ඩ්  ඉන්න

මම

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திெொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

"Point of Order" කියලා ශමොක් ද ශේ කියන්ශන්? මම දැන්
කථා කමමින් ඉන්නවා ශේක මශේ ශවලාව; මශේ අයිතිය ශේ
මශේ කථාව මශේ කථාවට ඔබතුමාට ශවනම කථාවකීම පිළිතුරු
ශදන්න පුළුවන්

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මාසය ඇමතිතුමල  ඔබතුමා ඉිවරිප්  කමන්ශන් රීති
ර නනය්  නේ එය ඉිවරිප්  කමන්න

ගරු අජි්හ නිවාඩ් කේරාල් මහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ெொல்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal)

මට අව ය ශවලා තිශබන්ශන් ශේ කාමණය කියන්නයි ගරු
කථානායකතුමල  එතුමාශේ ප් ෂය post offices 682්  කැඩුවා
Postal Department
එශ්  වාහන 20්  විනා
කාා
telecommunication centres 13්  විනා කාා CTB එශ්  බ න
440්  ගිල  ති බා බ න ඩිශපෝ 14්  ගිල  ති බා

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திெொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

හිටපු මහ බැැංකු අධිපතිතුමල  ඒක රීති ර නනය්  ශනොශවයි
ඔන්න ඔය වශේම රීති ශනොවන ර නන ඉිවරිප්  කමන්න ගිහින්
තමයි - ාබා ා කිරීම් ]

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු කථානායකතුමල  ගරු අනුම ිව ානායක මන්ත්රීතුමා
මශේ නම ඳහන් කාා ඒ ල  ා තමයි මම ශේ පැහැිවලි කිරීම
කමන්ශන් අපි කිසිම වැරැේද්  කම තිශබනවා කියලා ශවෝහාරික
විගණන වාර්තාශේ කියලා නැහැ මා හිතන විධියට ඔබතුමාට
කියන්න අමතක ුරණු ශදය්  තිශබනවා ගරු මන්ත්රීතුමල  ඒක
තමයි සනතා විමු් ති ශපමමුණ විසින් ශේ මටට කා හාල ය මම
දැන් ඒක්  ඔබතුමාට මත්  කම ශදන්නේ

අනුම ිව ානායක මන්ත්රීතුමල 
කියන්නේ ාබා ා කිරීේ]
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ඒක රීති ර නනය්  ශනොශවයි ගරු මාසය අමාතයතුමල 

(The Hon. Speaker)

ගරු අනුම ිව ානායක මන්ත්රීතුමල  ඔබතුමා මාතිකාවට
අදාාව කථා කමන්න එතශකොට ශේ කිසි ර නනය්  නැහැ

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திெொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

ගරු කථානායකතුමල  එතුමා මහ බැැංකුශේ ඉන්නශකොට් 
රීති පිළිබඳව අවශබෝ ය්  ශනොතිබුණු බව තමයි දැන් ශේ
පාර්ලිශේන්තුශේීම්  ශපන්වන්ශන් ගරු කථානායකතුමල  එතුමා
ශේ පාර්ලිශේන්තුශේීම රීති දන්ශන් නැතිව කථා කමන එශකන්
ශපන්නුේ කමන්ශන් ශමොක් ද? එතුමා මහ බැැංකුව පාලනය
කමලා තිශබන්ශන්්  එශහම තමයි කියන එකයි ාබා ා කිරීේ] ඒ
ල  ා තමයි මහ බැැංකුශේ ශේ තමේ පාඩුව්  ශපන්නුේ කමන්ශන්
ගරු කථානායකතුමල  ශලෝකයම දන්නවා ග්රීසිශේ ආර්ිකකය
කඩා වැශටන බව ගරු කථානායකතුමල  2009ීම ශලෝක ූලලය
ශවශාඳ ශපොශාේ හටග්  අර්බුදය නැේ කර්මාන්තයට වි ාල ශල
බලපෑවා නැේ කර්මාන්තශේ ශයශදන ර ාන මාසයය්  තමයි
ග්රීසිය කියන්ශන් ග්රීසිශේ ආර්ිකකශේ වි ාල පැංගුව්  තිබුශණ්
නැේ කර්මාන්තය මත ඒ ඇති ූ ත් ් වය අනුව අනුව ග්රීසිය
පතුලටම කඩා වැශටමින් තිබුණා යුශමෝපා ැංගමය තුා ාක්චඡා
ශවමින් තිබුණා ග්රීසිය තමන්ශේ ැංගමශයන් අයින් කමනවාද
කියලා ඇයි ඒ? ග්රීසිය යුශමෝපශයන් ණය අමශගන තිබුණා ඒ
ණය ශගවාගැනීශේ අර්බුදය්  මතුවී තිබුණා ඒ ල  ා ග්රීසිශේ
මතුශවමින් තිබුණු ආර්ිකක කඩා වැටීම යුශමෝපය පුමාම පැතිරීශේ
අනතුම්  තිබුණා
ග්රීසිය තම ැංගමශයන් ඉව්  කමනවාද කියලා ඒ අව නථාශේ
යුශමෝපා ැංගමය තුා ාක්චඡා ශවමින් තිබුණා ඒ ශවලාශේ අශේ
මහ බැැංකුශේ අධිපති ක මාල් මහ් මයා ගිහින් ග්රීසිශේ බැඳුේකම
මිලීම ගන්නවා ගරු කථානායකතුමල  ඒවාට ශමොකද ුරශණ්?
ග්රීසිශේ ආර්ිකකය මුළුමල න්ම කඩා වැටුණා ග්රීසිය හා නපාඤනඤය
පිළිබඳව ශලෝකය පුමා ාක්චඡාව්  මතු ශවලා තිබුණා ආර්ිකකය
ේබන් ශයන් ූ ඕනෑම ැංවාදයකීම ආර්ිකකය ේබන් ඕනෑම
කථාවකීම ග්රීසිශේ ශේ කඩා වැටීම ගැන ඳහන් ුරණා හැබැයි ශ්රී
ලැංකා මහ බැැංකුශේ අධිපතිවමයා හැටියට සිටි ක මාල් මහ් මයා
ඒ කඩා වැටුණු ග්රීසිශේ ශඩොලර් මිලියන ගණනාව්  තැන්ප් 
කමනවා දැන් ශමොකද ශවලා තිශබන්ශන්? ඒ ල්ලි්  නැහැ;
ශපොලිය්  නැහැ; ඒවාට සිේ ූ ශදයකු්  නැහැ දැන් ග්රීසිය
තිශබනවාද දන්ශන්්  නැහැ එපමණයි ගරු කථානායකතුමල 
සිේ ශවලා තිශබන්ශන් ාබා ා කිරීම් ] කුරරු හරි නැිනට්ශටෝ 
මම එතුමා ගැන කියන්නේ ාබා ා කිරීම් ] මම හරි කැමතියි ශේ
භාශේ ඉන්න පමණ අය දන්න මුහුණු නැිනටිනවා නේ
එතශකොට මහ බැැංකු වාර්තාව වාශේ තව්  වාර්තාව්  ගැන මට
කියන්න පුළුවන් ශේක නේ මහ බැැංකුවට ටික්  ේබන්
වාර්තාව් 

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please!

ශේ අව නථාශේීම ගරු
ූලල නයට පැමිශණනවා ඇති

ල ශයෝසය

කථානායකතුමා
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අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනවයන් ඉව්හ වූවයන්,
නිවයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු රාංජි්හ සියලලාපිියය මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
ெபொநொயகர்
அவர்கள்
அக்கிெொெனத்தினின்று அகலலவ, பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்
[ைொண்புைிகு ென்ஜித் ெியம்பலொபிடிய] தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the
Chair.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திெொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  කුමාම ශවල්ගම මන්ත්රීතුමා
මට කිේවා එතුමා්  ඒ කාලශේ ඒ ආණ්ඩුශේ කැියනට්
අමාතයවමයකු ව ශයන් කටයුතු කාාය ඒ අව නථාශේීම ශ්රී ලැංකා
මහ බැැංකුශේ අධිපතිවමයා හැටියට ක මාල් මහ් මයා ග්රීසිශේ
මුදල් තැන්ප්  කිරීශේ ඇති වටිනාකම ගැන ශේ නයකු් 
පැවැ් ූවාය කියලා එතුමා ඒ ේබන් ශයන් වැඩමුළු පවා
පැවැ් ූවාය කියලා කිේවා වැඩමුළු පවා පව් වලා තමයි ශේ
ආර්ිකකය වට්ටලා තිශබන්ශන් ශේවා ශේ මශට් ල්ලි අන්න ඒක
මතක තියා ගන්න
ශහජින් ගනුශදනුශේ පියා කුරද?
Ceylon Petroleum
Corporation එකට රුපියල් ශකෝටි අටදහ න ගණනකට වැඩි
මුදල්  පාඩු කා සිැංගේපූරුශේ සාතයන්තම නඩු විභාගවලීම
අ ම්  ූ නඩුවලට වි ාල ශල වියදේ කා ශහජින් ගනුශදනුශේ
පියා කුරද? කැියනට් මණ්ඩලයට ඇවිල්ලා ශහජින් ගනුශදනුව
පිළිබඳව ශේ නය්  පැවැ් ූශේ කුරද? ඔබතුමාට මතක ඇති
ශන් ඒ කුරද? ාබා ා කිරීම් ] ක මාල් මහ් මයා ශන්ද? ඔන්න
කැියනට් ඇමතිවමශය්  තමයි එශහම කියන්ශන්
ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  ශහජින් ගනුශදනුශවන් සිදු
ූ පාඩුව ශලෝකයම දන්නවා ඒ ල  ා Ceylon Petroleum
Corporation එක අදට්  ශගොඩ ගන්න බැරි ත් ් වයකට ප් 
ශවලා තිශබනවා එම ආයතනයට රුපියල් ශකෝටි 9 000කට
ආ න්න පාඩුව්  සිදු වී තිශබනවා රුපියල් ශකෝටි 9 000් !
ාමානයශයන් අමාතයාැං යකට ශවන් කමන්ශන්්  රුපියල්
ශකෝටි 3්  ශහෝ ්  වැල  මුදල්  හැබැයි ශහජින් ගනුශදනුශේ
පාඩුව රුපියල් ශකෝටි 9 000 ඉ් මවා තිශබනවා ශහජින්
ගනුශදනුශේ ගිවිසුම අ්  න් කිරීමම අමශගන බලන්න ඒක
සූදුව්  ඒ සූදුශේ පියා කුරද? ඔහු තමයි ඒ අව නථාශේීම ශ්රී ලැංකා
මහ බැැංකුශේ අධිපතිවමයා ව ශයන් කටයුතු කා අජි්  ල වාඩ්
ක මාල් ාබා ා කිරීම් ] ඔබතුමා ආශය්  නැිනටින්න හදනවාද?
නැිනට්ශටෝ  මම තව එක්  කියන්නේ මන්ත්රීතුමන්ලා නැිනටින
විධියට තමයි මා අද කථා කමන්ශන්
ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  ශ ේවක අර්ථ ා ක
අමමුදශල් මුදල් උපශයෝගි කම ගල මින් ශකොට න ශවාඳ ශපොා තුා
වි ාල ශල වැංගා සිදු කාා ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදලට සිේ වී
තිශබන හාල ය පිළිබඳව ශේ වාර්තාවල ලියැශවන්ශන් නැහැ ගරු
ල ශයෝසය කථානායකතුමල  ශේ වාර්තාවල ලියැශවන්ශන්
අශන්  ද් ත මහ බැැංකුව ඇතුශාේ ූ සිේධිවලට අදාා ද් ත ශේ
වාර්තාවල ලියැශවන්ශන් නැහැ
පර්ශපචුවල් ශට්රෂරී න මාගම ූලලය ශවාඳ ශපොා තුා සිටි
කුරකට සාවාමේකාම මාගම්  රාථමික ගැනුේකරුශවකු ශල
බැඳුේකම මිලීම ගැනීම ඳහා ඒ කුරකට පර්ශපචුවල් ශට්රෂරී න
මාගමට licence එක දුන්ශන් කුරද? ශවන කුරරුව්  ශනොශවයි
ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුශේ හිටපු අධිපති අජි්  ල වාඩ් ක මාල් තමයි ඒ
licence එක දුන්ශන් ඒ අව නථාශේ ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුශේ
අධිපතිවමයා හැටියට අජි්  ල වාඩ් ක මාල් මහ් මයා බැඳුේකම
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මිලීම ගැනීම ඳහා පර්ශපචුවල් ශට්රෂරී න මාගමට licence එක
ශදනශකොට පර්ශපචුවල් ශට්රෂරී න මාගශේ සිටි ර ාන වි ායක
ල ල ාරිතුමිය කුරද? ාබා ා කිරීම් ] ඔබතුමාශේ ශ ොශහොයුරිය
ශන්ද? ඒ ල  ා ශමොක් ද දැන් ශවලා තිශබන්ශන්? ශේවා
ශහළිදමේ වී තිශබන තය කාමණා ශේ විධියට ූලලය මාගේ
ගණනාවකට තමන්ශේ ාාතීන් ප්  කමශගන ශ්රී ලැංකා මහ
බැැංකුශේ ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදශල් මුදල් වි ාල රමාණය් 
නා නති කමලා තිශබනවා
මහ බැැංකු වාර්තාව ගැන අපි කථා කමමු හැබැයි මහ
බැැංකුශවන් පාලනය වන ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදශල් මුදල් තැන
තැන නා නති කමමින් වියදේ කමමින් එයට ඇති කමන ලද පාඩුව
පිළිබඳ ශවනම වාර්තාව්  ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඉිවරිප්  කමන්න
කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා
2015 ශපබමවාරි මා ශේ 27වන දා මල ල් වික්රමසිැංහ
මහ් මයාශේ හා අර්ුනන් මශහේන්ද්රන්ශේ මැිවහ්  වීම හමහා
පර්ශපචුවල් ශට්රෂරී න
මාගශේ බැඳුේකම මිලීම ගැනීම ඳහා
කමන ලද ගනුශදනුව්  ඒ වාශේම තමයි එම ගනුශදනුශේීම එදා් 
උපශයෝගි කම ග් ශ්  ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදලයි ගරු
ල ශයෝසය කථානායකතුමල  පර්ශපචුවල් ශට්රෂරී න
මාගම
රාථමික ශවශාඳ ශපොශාන් බැඳුේකම මිලීම ගන්නවා හැබැයි ඒ
මිලීම ගන්න ඒවා ේවිතීයික ශවශාඳ ශපොශාන් මිලීම ගන්නවා
ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදල ඇයි ඒ? මහ බැැංකුශවන් මිලීම
ගන්නවා පර්පචුශවල් මාගම පර්පචුශවල් මාගශමන් මිලීම
ගන්නවා මහ බැැංකුශේම අධී් ෂණය තිශබන ශ ේවක අර්ථ ා ක
අමමුදල ඇයි ශකළින්ම මහ බැැංකුව ශ ේවක අර්ථ ා ක
අමමුදලින් ග් ශ්  නැ් ශ් ? 2014 බැඳුේකම ගනු ශදනුව ද
2009 සිට 2012 ද් වා ශවෝහාරික විගණන වාර්තාව හමහා
ඉිවරිප්  වී තිශබන ගනු ශදනුව ද ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදලට
ඇති වී තිශබන පාඩුවද සිදු කම තිශබන්ශන් ශේ අවභාවිතය ශහේතු
ශකොට ශගනයි ඒ ල  ා ශේ ේබන් ශයන් ශේ පාර්ලිශේන්තුවට
විශ ේෂශයන්ම ආණ්ඩුවට වගකීම්  තිශබනවා ශේ ආණ්ඩුවට
තුශනන් ශදකක බලය්  ලැබී තිශබනවා සනතාවශගන් සියයට
42්  විතම ආණ්ඩුවට ඡන්දය ලබා ීමලා තිශබනවා ඒ අතම
ශපෞේගලික අැං ශේ ශ ේවක ශ ේවිකාවන් වි ාල රමාණය්  ඇති
මා දන්නා විධියට ගරු වාසුශේව නානාය් කාම ඇමතිතුමා ීමර්ඝ
කාලය්  කේකරුවන්ශේ අයිතිවාසිකේ ශවනුශවන් ටන් කමපු
ශකශන් ; කේකරුවාට යහප්  නීති ේපාදනය ශවනුශවන්
කටයුතු කමපු ශකශන් ; ඔුරන්ශේ අයිතිවාසිකේ ශවනුශවන්
කටයුතු කමපු ශකශන්  හැබැයි මැංශකොල්ල කණ්ඩායම්  විසින්
එම ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදශල් මුදල් තමන්ට රිසි ශ ේ උපශයෝගි
කමගන්න මැංශකොල්ල කන ශකොට ඒකට එශමහිව නැිනටින්ශන්
නැ් නේ ඔබ කුමන කේකරු නායකශය් ද කියලා මා ගරු
වාසුශේව නානාය් කාම ඇමතිතුමාශගන් අහන්න කැමැතියි
පසුගිය ද ක ශදකකට ආ න්න කාලය්  මුළුල්ශල් අශේ මශට්
වැඩ කමන සනතාවශේ නය ශකෝටි රශකෝටි ගණන් වැංගා කමන
ලේශේ අවභාවිත කමන ලේශේ ශහොමකේ කමන ලේශේ ශේ
ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදලින් ඒ ල  ා ඉතාම ශහොඳ පරී් ෂණය් 
හමහා ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඉිවරිප්  කා යුතුව තිශබනවා ශ ේවක
අර්ථ ා ක අමමුදශල් ට්රිලියන ශදකකට අධික මුදල් රමාණශයන්
ශකෝචගම නා නති කාාද ශකෝචගම විනා කාාද ශකෝචගම
ශහොමකේ කාාද කියන එක පිළිබඳව

ගරු වාසුව ව නානායක්කාර මහතා

(ைொண்புைிகு வொசுலதவ நொணொயக்கொெ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

විගණකාධිපති විසින් විගණනය කමන ගිණුම්  ශ ේවක
අර්ථ ා ක අමමුදල ඔබතුමා ඔය කියන ශේ විගණකාධිපතිශේ
වාර්තාවකින් නාථ වනවා ද?

955

පාර්ලිශේන්තුව

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுெ திெொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

2008 - 2012 ශවෝහාරික විගණන වාර්තාශවන් ශහළිදමුර වී
තිශබනවා
වි ාලතම පාඩුව ඇති වී තිශබන්ශන් ශ ේවක
අර්ථ ා ක අමමුදලටයි කියලා ඒ වාශේම ගරු වාසුශේව
නානාය් කාම ඇමතිතුමල  ඔබතුමාට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ
වකවානුශේ ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදශල් මුදල් ශයොදවා ශකොට න
මිලීම ග්  මාගේවල දැන් ත් ් වය ඒ මාගේවලින් බහුතම
රමාණය්  වැහිලා තිශබනවා බහුතම රමාණය්  පාඩුවට යමින්
තිශබනවා මිලීම ගන්න ශකොට ශකොට ්  රුපියල් 190යි මිලීම
අමශගන දව න හය්  යන ශකොට ශකොට රුපියල් 20ට විතම
බහිනවා
නමු්  විගණනශේීම හසු ශවන්ශන් ශමොක් ද?
විගණනශේීම විගණකාධිපතිතුමා කියනවා "ශකොට න අමශගන
තිශබනවා ශකොට න මිල බැහැලා තිශබනවා පාඩුව්  ශවලා
තිශබනවා " කියලා හැබැයි එතැන තිශබන ශේ පාලන ගනු
ශදනුව එතැන තිශබන බඳතා බැීමේ ශමොනවාද? මා ඔබතුමාට
උදාහමණය්  හැටියට කිේවා එන්ට්ර නට් මාගම ගරු ශලොහාන්
ම් ව් ශ්  මාසය අමාතයතුමාශේ ශ ොශහොයුමාට අය්  මාගම් 
බව හ ඒ මාගම ආමේභ කමන්න ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදශල්
මුදල් වියදේ කශාේ ශකොශහොමද කියලා ශහොයන්න කියලා ඒ
වාශේම විදුලිබල මණ්ඩලය ේබන් ශයන් ශලොකු රවි් තිය් 
ගියා ියලියන 10කට ආ න්න අමමුදල් රමාණය්  අහිමි ශවලා
තිශබනවා කියලා ඒ
ේබන් ශයන් ඒ කාලශේ වි ාල
රවි් තිය්  ගියා මතක ඇති ඒ අය ශකළින්ම මහ බැැංකුව හමහා
ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදලට තැන්ප්  කමලා නැහැ ඒ අය
ශවනම ගිණුම්  පව් වා ශගන ගියා අන්න ඒ පව් වා ශගන ගිය
මුදල් දැේශේ ශකොශහේද? ඒ පව් වා ශගන ගිය මුදල් දැේශේ
එන්ට්ර නට කියන මාගශේ ඒ කියන්ශන් ශලොහාන් ම් ව් ශ් 
මාසය අමාතයතුමාශේ මල්ලිශේ -මල්ලිද අයියාද කියන්න මා
දන්ශන් නැහැමාගශේ එතශකොට ශේවාශේ තිශබන
ශේ පාලන බඳතාවන් ශමොනවාද? ශේ ශ ේවක අර්ථ ා ක
අමමුදශල් මුදල් නා නති කිරීශේීම තිශබන ශේ පාලන බඳතා
ාාති බඳතා ශමොනවාද කියලා බලන්න ඕනෑ
මහ බැැංකු
අධිපතිවමයා හැටියට කටයුතු කමන ශකොට ඔුරන්ශේ ාාතීන්
ශකෝචගම රමාණය්  ූලලය මාගේවල ර ාන තනතුරු දැරුවා ද
ඒක ශකොතමේ යු් ති හගතද කියලා බලන්න ඕනෑ කාට ශහෝ
කියන්න පුළුවන් ඇයට සුදුසුකේ තිශබනවා ඔහුට සුදුසුකේ
තිශබනවා ඒ ල  ා ඔහු ශහෝ ඇය ඒ සුදුසුකමට අනුව ඒ
ආයතනයට භාම ග් තා කියලා හැබැයි ර නනය තිශබන්ශන්
එතැන ශනොශවයි මහ බැැංකු අධිපතිවමයා විසින් මශට් ූලලය
පාලනය පිළිබඳ වි ාල වගකීම්  දමන ශකොට මහ බැැංකුශේ
ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදල පිළිබඳව ඔහුට වගකීම්  තිශබන
ශකොට ඔහු ූලලය මණ්ඩලශේ ර ාල යකු බවට ප්  ශවන ශකොට
ශේ ූලලය හැසිම වීශේ ක්රියාවලිය තුා මහ බැැංකු අධිපතිවමයා
ර ාන භාමකාමයකු වන ශකොට එම භාමකාමයාශේ ාාතීන් වි ාල
රමාණය්  ූලලය මාගේවල මුල් පුටුවල සිටීම ශමොන තමේ
යු් ති හගතද කියන එක තමයි තිශබන ර නනය ඒක ගැනයි අපි
ර නන කමන්ශන් ඒක විගණනශේීම හසු වන්ශන් නැහැ ඒක හසු
ශවන්ශන් ශේ පාලනශේීමයි ඒ ල  ා මා හිතනවා ශේ ගැන ූලලය
විගණනය්  වාශේම ශේ පාලන විගණනයකු්  අව යයි කියලා
ශේවා අතම තිශබන ශේ පාලන බඳතා ශේ පාලන ාාතී් වය
ශේ පාලන ගනු ශදනු්  ඒ විගණනශේීම හසු ශවන්න ඕනෑ ඒක
විගණකාධිපතිතුමාශේ ාේරදායික විගණනයකට හසු ශවන්ශන්
නැහැ ඒ ල  ා
ූලලය විගණනය්  වාශේම ශේ පාලන
විගණනය්  තුළිනු්  ශේ ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදලට කමන ලද
විනා ය පිළිබඳව ශ ොයා බැලිය යුතුයි කියන එකයි අශේ
නථාවමය
ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  නැවත වතාව්  2019 මහ
බැැංකු වාර්තාව්  අපට ඉිවරිප්  කමලා තිශබනවා
භාව කල්
තබන අව නථාශේ ඉිවරිප්  කා ශයෝසනාව ේමත කා ගරු
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මන්ත්රීතුමා එහි ැංඛයා ද් ත උපුටා ගල මින් යම්  කියනවා මා
දැ් කා නමු්  අපි කියන්ශන් ශේ ැංඛයා ද් තවලින් පිළිියඹු
ශනොශවන ශේ ැංඛයා ද් තවලින් එළියට ශනොඑන ඉතාම ගැඹුරු
කළු ශේහය්  අශේ මට ශවලා ශගන තිශබනවා කියන එකයි
ශමන්න ශේ ශේහය පිරිසිදු කිරීශේ ඕනෑකම තිශබනවා මහ
බැැංකුශේ වාර්ෂික වාර්තාව පාර්ලිශේන්තුවට ඉිවරිප්  කිරීශමන්
ඒක අපි කියවීශමන් ශහෝ ඒ පිළිබඳව විවාද කිරීශමන් පමණ්  ශේ
අම් ශගන තිශබන කළු යාන්ත්රණය ියඳවට්ටන්න බැහැ ශේක
කළු යාන්ත්රණය්  මට මතකයි සනාධිපතිතුමා විසින් මහ
බැැංකුශේ ල ල ාරින් කැඳවා
ාමානය මාසය ල ල ාරින්ට
කමන්ශන් නැති ආකාමශේ යේ ශගෝදනා් මක ඉල්ලීේ ඉිවරිප් 
කා බව මහ බැැංකුව්  එවැල  තැනකට ප්  ශවනවා නේ
ශමොක් ද අද තිශබන ත් ් වය? ඔුරන්ශේ ක්රියාකාරි් වය
පිළිබඳව ඔුරන් හරි අදහ කට ඇවිල්ලා තිබුණාද? මහ බැැංකුශේ
සිටින ල ශයෝසය අධිපති නන්දලාල් මහ් මයා මන පසුව කමපු
ේමුඛ ාක්චඡාවකීම එතුමා කියා සිටිනවා මම දැ් කා ඔුරන්
ගන්නා ලද ක්රියාමාර්ග්  ඒ ක්රියාමාර්ගවලින් අ් ප්  වී තිශබන
යහප්  රතිඵල්  යේ යේ කටයුතු පාලනය කිරීම ඳහා ග් 
ක්රියාමාර්ග්  ේබන් ශයන් ඒ ශවනශකොට්  ඔුරන් ියලියන
200්  අ්  න් කමලා තිබුණා කිේවා ඒ වාශේම ඉිවරිශේීම තව් 
ියලියන 210්  අ්  න් කමන්න ල යමිතයි කිේවා ියලියන 200් 
අ්චචු ග ා තිශබනවා කිේවා තව්  ියලියන 210්  අ්චචු ගහන්න
එන බව කිේවා තව්  වි ාල ියලියන රමාණය්  අ්චචු ගහන්න
ල යමිතව තිශබන බව්  කිේවා
අශේ මශට් ූලලය ශවශාඳ ශපොා හැසිරීශේීම්  ආර්ිකකය
හැසිරීශේීම්  මහ බැැංකුවට ර ාන කාර්යය්  පැවරී තිශබන බව
අපි දන්නවා හැබැයි පනතින්ම යේ අමාතයාැං යකට මහ බැැංකුව
අ් ප්  වී තිබුණද මහ බැැංකුව ශගොඩ නැඟීශේීම එහි යේ
නවාධීන් වය්  ල ර්මාණය කාා ඒ පිළිබඳව ිවශන්ෂන ගුණවර් න
ඇමතිතුමා්  දන්නවා ඇති මහ බැැංකුව ශගොඩ නැඟීශේීම
නවාධීන් වය්  දුන්ශන් ඇයි? මහ බැැංකුවට නවාධීන් වය් 
දුන්ශන් ඒ ිවහා ආණ්ඩු ශකෝණශයන් ශේ පාලන ශකෝණශයන්
ප් ෂ ශකෝණශයන් බලන්ශන් නැතිව මශට් ආර්ිකකය පිළිබඳව් 
මශට් ූලලය පාලනය පිළිබඳව්  උඩ සිට ඇ ශයොමු කම බලන්න
ඕනෑ ආයතනය්  හැටියට මහ බැැංකුව නථාපිත කා ල  ායි
හැබැයි සිදුවී තිශබන්ශන් ශමොක් ද? මහ බැැංකුව නථාපිත කමන
ශකොට අමමුණ ශවලා තිබුශණ් අශේ මශට් ූලලය ් ශෂේත්රශේ
ඇතිවන ගලනයන් අශේ මශට් ආර්ිකක ් ශෂේත්රශේ ඇතිවන
ගලනයන් උඩ සිට ප් ෂ පාති් වයකින් ශතොමව බැලීමයි
ආණ්ඩුවද විප් ෂයද කියන ශකෝණයකින් ශනොබලා තමන්ට
හිතවාීම ආණ්ඩුව් ද තමන්ට විරුේ ආණ්ඩුව්  ද කියන
ශකෝණයකින් ශනොබලා මහ බැැංකුව මශට් ආර්ිකකය පිළිබඳව් 
මශට් ූලලය ් ශෂේත්රය පිළිබඳව්  උඩ සිට බලන්ශනකු - ශටෝ්ච
එක ග න්ශනකු - ව ශයන් තමයි ශේ මහ බැැංකුව නථාපිත කශාේ
හැබැයි සිදු ුරශණ් කුම් ද?
ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  මහ බැැංකුව පිහිටුවීශේීම
ගැනීශේීම එහි නවාධීන් වය මශට් ආර්ිකකය හ එහි ගලනයන්
පිළිබඳව උඩ සිට බැලීශේ ුරවමනාව තිබුණ්  ඇ් තටම සිේ
ුරශණ් කුම් ද? එ්  එ්  ආණ්ඩු තමතමන්ශේ පාලන බලයට
එනශකොට තමතමන්ශේ හිතවාීම කණ්ඩායේවල සිටින
පුේගලශයකු මහ බැැංකු අධිපති රයමයට ප්  කමනවා අජි්  ල වාඩ්
ක මාල් මැතිතුමල  ඔබට මතක ඇති අපට ඔබ හමුුරශණ් මහ
බැැංකු අධිපති රයමයට ප්  ුරණාට පසුව ශනොශවයි 2004
සනාධිපතිවමණශේීම අජි්  ල වාඩ් ක මාල් හ මා හමුවනවා
මහින්ද ි න්තනය ලියන්න මාසය ඇමතිතුමල  ඔබ හ මම ඔබට
මතක ඇති එතැන ඔබ සිටියා මම සිටියා ලලිතසිරි ගුණරුවන්
සිටියා ම් ෂණ ැං නථාශේ ව් මන් භාපතිතුමා සිටියා එතශකොට
ඒක ශේ පාලන වයුහය්  ඒ අනුව මහින්ද ි න්තන ශයෝසනාවල
යේ ශේ පාලන වයුහය්  තිබුණා එතශකොට එය ශේ පාලන
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ක්රියාදාමය්  මම ශේ පාලකයකු හැටියට 2004ීම ඒ ක්රියාදාමශේ
සිටියා ඒක හරිද වැමිවද කියන එක ශවනම විවාදය්  හැබැයි ඒ
ක්රියාදාමශේ අපි සිටියා ඒ ක්රියාදාමශේීම තමයි මට ක මාල්
මහ් මයා්  ලලිතසිරි ගුණරුවන් මහ් මයා්  ම් ෂණ
ැං නථාශේ සිටින ව් මන් භාපති සග්  වැල්ලව් ත මහ් මයා් 
හේබ වශනේ එතශකොට ඒක ශේ පාලන ශකෝණය්  හැබැයි ඒ
ශේ පාලන සයග්රහණශයන් පසුව නවාධීන යැයි කියන මහ
බැැංකුශේ අධිපතිවමයා බවට අජි්  ල වාඩ් ක මාල් මහතා ප්  වීම
ශයෝගයද? මශේ ර නනය තිශබන්ශන් එතැනයි
මල ල් වික්රමසිැංහ මහතා එතුමාශේ ආණ්ඩුව්  හදන හැම
ශමොශහොතකම ශලෝකශේ ශකොශහේ හිටිය්  කැඳවන ශකශන් 
තමයි අර්ුනන් මශහේන්ද්රන් නමු්  ආණ්ඩුව වැටුණාම එතුමා
ශහොයා ගන්න නැහැ ආණ්ඩුව්  ආ හැටිශේ එතුමා ශගනැල්ලා
එ් ශකෝ ආශයෝසන මණ්ඩලය භාමශදනවා එ් ශකෝ විකිණීශේ
ආයතන භාම ශදනවා එ් ශකෝ මහ බැැංකුව භාම ශදනවා එම ල  ා
මහ බැැංකුව ශගොඩ නැඟීශේීම නවාධීන ශල බලන්න ඕනෑ මහ
බැැංකුව යනු ඉහා සිට නවාධීනව ශමශහයවීම ඳහා තිශබන
ආයතනය් 
නමු් 
ඒ
ශවනුවට
ශේ
ආයතනය
ශේ පාලනීකමණයකට ල්  වී තිශබනවා ඒවා ශේ මහ බැැංකු
වාර්තාශේ ලියැශවන්ශන් නැහැ එම ල  ා මහ බැැංකුව
ශේ පාලනීකමණශයන් මුදවා ගන්න ඕනෑ
නාලක ශගොඩශහේවා මාසය ඇමතිතුමල  ඔබතුමාට්  ශේ
සිේධිය මතක ඇති ඔබතුමා ශකොට න ශවශාඳ ශපොශාේ
භාපතිවමයා ව ශයන් සිටි කාලශේ යේ කිසි පරී් ෂණය්  ිවය් 
ශවමින් තිබුණා එය මට මතකයි මා කියන්ශන් ඒ පරී් ෂණය
අව න් කමන්න කියලායි ඒ විධියට සිේ ූ ගනුශදනු පිළිබඳව ූ
ඒ පරී් ෂණය අව න් කමන්න
මම අව න් ව ශයන් කියන්ශන් ශවන ශමොකු්  ශනොශවයි
මහ බැැංකු වාර්තාශවන් පිළිියඹු ශනොවන ශේදවාගකය්  අශේ මශට්
තිශබන බවයි මහ බැැංකු වාර්තාශවන් පිළිියඹු ශනොවන
ශේදවාගකය තමයි මහ බැැංකුව ශේ පාලන හ නතයකට යට කිරීම
එම ල  ා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ අප කාට්  අමගාය්  තිශබනවාය
කියලා මා හිතනවා ආණ්ඩුශේ ආර්ිකක රතිප් ති ක්රියාවට නැඟීම
ඳහා මහ බැැංකුවට වගකීම්  තිශබන බව ඇ් ත ආණ්ඩුශේ
ආර්ිකක ශයෝසනාවන් පිළිබඳව බම්  තබමින් ශයෝසනා ක න
කිරීම පිළිබඳව මහ බැැංකුවට වගකීම්  තිශබන බව ඇ් ත
හැබැයි ඒ වාශේම ූලලය ගලනය හ ආර්ිකක ගලනය පිළිබඳව
ඉහා සිට මට ශද බැලීම ඳහා ූ ආයතනය්  බවට ශේ මහ
බැැංකුව ප්  කා යුතුයි එම ල  ා මහ බැැංකුශේ නවාධිපතය
නවාධීන් වය නථාපිත කිරීම ඳහා කටයුතු කමමු කියලා ශයෝසනා
කමමින් මශේ කථාව අව න් කමනවා ගරු ල ශයෝසය
කථානායකතුමල  මට ශේ අව නථාව ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට
ශබොශහොම නතුතියි

ගරු නිවයෝජ්ය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු ඩේල න ශේවානන්දා අමාතයතුමා - ා භා ගර්භය තුා නැත ]
ගරු එ න බී ිව ානායක මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි අටක
කාලය්  තිශබනවා
[අ භා 3 01]

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திெொநொயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  අශේ ගරු අනුම කුමාම
ිව ානායක මන්ත්රීතුමා කියපු කාමණා ශදක ේබන් ශයන් මම
ශකටි උ් තමය්  ලබා ශදන්න කැමැතියි පාමුවැල  කාමණය
ශමයයි ගරු ශරේමලාල් සයශ ේකම මන්ත්රීතුමාශේ අභියාගනය් 
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එ් ක ඔහු දැන් ූදිවතශය්  ූදිවතශය්  රිමාන්ඩ් සිමකරුශවකු
පමණයි එතුමාට ශේ පාර්ලිශේන්තුවට එන්න පාර්ලිශේන්තු
වමර ාද සියල්ල ුක් ති විඳින්න ේපූර්ණ අයිතිය තිශබනවා
ශදවැල  කාමණය ව ශයන් මම ශමය කියන්න කැමතියි ගරු
ල ශයෝසය කථානායකතුමල  අජි්  ල වාඩ් ක මාල් මැතිතුමා ශ්රී
ලැංකා මහ බැැංකු අධිපතිතුමා හැටියට හිටපු කාලශේ ශකොට න
ශවශාඳ ශපොා එ් ක්  ගනුශදනු කාා ඒක ඉතා ශහොඳ ක්රියාව් 
ඒ ගනුශදනුවලින්
මහම ගනුශදනු පාඩු ුරණා;
මහම
ගනුශදනුවලින් ලාභ ලැබුවා හැබැයි ඒ කාලශේ ශකොට න ශවශාඳ
ශපොශාේ කමපු ගනුශදනුවලින් අව ානශේ ශ්රී ලැංකාවට වි ාල
ලාභය්  ලැබුණු බව මම ශහොඳටම දන්නවා ඒ කාමණය විතම් 
මම ශේ අව නථාශේීම මත්  කමන්න කැමැතියි
ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  ශේ ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකු
වාර්තාව පටන් ගන්ශන් "ආර්ිකකය ශහොඳටම දුර්වලයි" කියායි ශේ
මහ බැැංකු වාර්තාව ශපන්වනවා ැංවර් න ශේගය සියයට 2 3
කියලා පා නකු ඉරිදා රහාමශයන් අශේ ආර්ිකකය තව්  කඩා
වැටුණා කියලා්  ශපන්වනවා අශේ වයාපාරික ් ශෂේත්රය පිළිබඳව
ඇති ශව්චග අවි නවා ය ල  ා්  ආර්ිකකය කඩා වැටුණා කියලා ශ්රී
ලැංකා මහ බැැංකු වාර්තාව කියනවා 2019 අුරරුේශේ විතම් 
ශනොව 2019 2017 2016 2014 අුරරුදුවලින් ප නශ ේ ඇති ුරණු
මන්දගාමී ආර්ිකක කඩා වැටීම ඒ ආර්ිකක පරිහාල ය ශේ මහ
බැැංකු වාර්තාශවන් ඉතා ශහොඳින් අපට පැහැිවලි කම ගන්න
පුළුවන්
නව සනාධිපතිවමශය්  බලයට ප්  ුරණා ගරු ල ශයෝසය
කථානායකතුමල  එතුමා බලයට පැමිණීම්  මනම මශට් අලු් 
බලාශපොශමෝ තු ඇති ුරණා ශකොට න ශවශාඳ ශපොශාේ යේ යේ
ශවන නවීේ ඇති ශවන්න පටන් ග් තා ආශයෝසකයන් තුා අලු් 
බලාශපොශමෝ තුව්  ඇති ුරණා හැබැයි ඒක එශහමම හිම ුරණා
ශමොකද එතුමාට පාර්ලිශේන්තු බලය ශනොලැබීම ල  ා ඒ එ් කම
පැමිණි ශකොවිඩ් - 19 ව ැංගත ත් ් වය ල  ා නැවත්  අපි
ආප න ට ගියා
ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකු වාර්තාවලින්ම අපි අතීත ශතොමතුරු එකතු
කම ග් ශතෝ  1940 ඉඳලා 2004 වනතුරුම යේ යේ පරිවර්තන
ුරණා මහා විේලව ඇති ුරණා මහා ශපමළි ුරණා මහා සයග්රහණ
ලැබුවා කේකරු පන්තිය සයග්රහණය ලැබුවා වැඩ කමන පන්තිය
සයග්රහණය ලැබුවා ඒ වාශේම වි ාල පමාසයන් ලැබුවා ශේ
සියල්ල මැද ැලසුේ හගත ආර්ිකක ආවා විවිත ආර්ිකක ආවා
ලිබමල් ආර්ිකක ආවා ශේ සියල්ල ිවහා බැලුශවෝ  අපට
ශපශනනවා 1940 අුරරුේශේ අශේ ඒකපුේගල ආදායම
ඇශමරිකානු ශඩොලර් 100්  විතම ුරණු බව ඒ ශවලාශේ මාසය
ණය දා ශේශීය ල ෂනපාිවතශයන් සියයට 17ක විතම තිබුණා; විශේ
ැංි ත ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 237්  විතම ුරණා 1960
අුරරුේශේ ඒකපුේගල ආදායම ඇශමරිකානු ශඩොලර් 1 2යි 2004
අුරරුේද වනශකොට ඒක පුේගල ආදායම යේතේ ඇශමරිකානු
ශඩොලර් 1 000ට විතම කිට්ටු ශවලා තිබුණා හැබැයි ඒ ශවලාශේ
ණය අනුපාතය දා ශේශීය ල ෂනපාිවතශයන් සියයට 10 ්  ශවලා
තිබුණා
ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  2004 අුරරුේශදන් ප නශ ේ
ඇති ශව්චග ත් ් වය බැලුශවෝ  මට අභයන්තමශේ බමපතා
මානුෂික ශමශහයුමකට -යුේ යකට- ේබන් ුරණු බව අපි
දන්නවා අශේ මශට් ආර්ිකකශේ තිබුණු සියලු ් ති ඒ ශවනුශවන්
ශයොදවලා ඒ යුේ ය සයග්රහණය කමන්න අපට සිදු ුරණා ශලෝක
බලවතුන් ශලෝක ූලලය ආයතන ඉන්ිවයාව ඇශමරිකා එ්  ් 
සනපදය වාශේ මටවල් කිේවා මට මතකයි රභාකමන් කිසි
දව ක පමාද කමන්න බැරි නායකශය්  කියලා ඒ යුේ ය තමයි
අපි ිවනුශේ 2007 2009 2009 ව මවලීම ූලලය අර්බුදයකට
මුහුණ ශදන්න අපට සිේ ශවනවා ඒක ශලෝක ූලලය අර්බුදය් 
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පාර්ලිශේන්තුව

ාගරු එ න බී ිව ානායක මහතා]

ආහාම අර්බුදයකට වාශේම ආර්ිකක අර්බුදයකට්  මුහුණ ශදන්න
අපට සිේ ශවනවා
එදා අජි්  ල වාඩ් ක මාල් මහතා ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුශේ
අධිපති හැටියට සිටිය කාලශේද ශකොශහේද කිේවා මට මතකයි
"ශේ අර්බුදය 1929 ආර්ිකක අවපාතයට්  වඩා ටික්  දරුණුයි"
කියලා ශකොශහොම නමු්  ඒ සියල්ල මැද යුේ ය්  සය ගල මින්
වි ාල ආර්ිකක ැංවර් නය්  කමා ශේ මට එන බව ශ්රී ලැංකා මහ
බැැංකු වාර්තාවලින් අපි ශහොයාශගන තිශබනවා අපි 2004 පසු කම
ඇවි්  2013 201 වාශේ කාලය වනශකොට දා ශේශීය
ල ෂනපාදනය ඇශමරිකන් ශඩොලර් ියලියන 20ට තිබුණු රමාණය 67
ශවලා 70 ුරණා දරිද්රතා අනුපාතය තිබුශණ් සියයට 22ට එය
සියයට 6 4 සිට සියයට
ද් වා අඩු ුරණා එශමන්ම ආර්ිකක
වර් න ශේගය සියයට 4 සිට සියයට 7 සියයට 7 6 ද් වා 201
වනශකොට වැඩි ුරණා
ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  අපි 1940 ඉඳලා 2014 ද් වා
කාලය ග් ශතෝ  ඇ් තටම ආර්ිකක වර් න ශේගය ශකොපමණද
කියලා අපට ඉතා පැහැිවලිව බලා ගන්න පුළුවන් 2004 - 2014
අතම කාලශේ මහා ආර්ිකක ් තිය්  ලබා මහා ආර්ිකක
ැංවර් නය්  මහා ආර්ිකක ැංවර් න ශේගය්  දරිද්රතාව අඩු
වීම්  හා ශ ේවා ල යු් තිශේ මහා වැඩි වීම්  ශේ මට තුා සිේ
ුරණා නමු්  ඒ සිදු ූ මහා ආර්ිකක ැංවර් නය 2014 සිට 2020
ද් වා කාලය තුා කඩා වැශටනවා ඒක ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුශේ
ශමම වාර්තාශවන් ඉතා ශහොඳින් පැහැිවලි වනවා ඒ ල  ා
ඇ් ශතන්ම මා කියන්න කැමැතියි ශේ ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකු
වාර්තාව පිළිබඳව විශේගනය කමනවා නේ ඒක රශේ ශමන්
කමන්න කියලා

ගරු නිවයෝජ්ය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඊානට ගරු උේිවක ශරේමම් න මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි
අට්  ශවන් වී තිශබනවා
[අ භා 3 09]

ගරු ේ දික වප්රමර්හන මහතා

(ைொண்புைிகு உத்திக பிலெைெத்ன)

(The Hon. Uddika Premarathne)

ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  පසුගිය මහ බැැංකු වාර්තාව
පිළිබඳව විවාද කමන ශේ ශමොශහොශ්  ඒ ඳහා මටද අව නථාව් 
ලබා ීමම පිළිබඳව ඔබතුමාට මාශේ නතුතිය පුද කමනවා ශේ
පාර්ලිශේන්තුශේ කමන මශේ මැංගල කථාව වන ල  ා මුලින්ම
මශේ ආදමණීය සනතාව ආමන්ත්රණය කමන්න ඔබතුමාශේ
අව මය ඉල්ලා සිටිනවා
ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  උතුරු මැද පාාශ් 
ඓතිහාසික අනුමා පුම ිව න්රි් කය ල ශයෝසනය කමමින් තමයි මා
ශේ උ් තරීතම ූ නවවැල  පාර්ලිශේන්තුවට ශ් රී ප්  ුරශණ් ශේ
මට ාමකාමීව පැවැති මයක ශේ මශට් සාතීන් අතම අ මගිය
ඇති කමන්න හමාන්ලා වාශේ ශේ ශද්රෝහින් උ්  ාහ දැරුවා ඒ
ල  ා තමයි ශේ මශට් ජීව්  වන පුමවැසියන් විධියට අපි වාශේ
තරුණයන් ශේ මටට නායක් වය ිවය යුතුයි කියන අමමුණින්
ඉිවරිප්  ුරශණ් අශේ මශට් ජීව්  වන මිල සුන් අශේ් ෂා කා
නායක් වය මල ැලසුේ හගත හා වගකීේ හගත ල වැමිව
ශේ පාලනීකමණ ශවන මටට රැශගන එන ශගෝඨාභය මාසප් ෂ
සනාධිපතිතුමාශේ වැඩ පිළිශවා පිළිබඳව ඇති ූ පැහැීමම ඔ නශ ේ
තමයි තරුණයකු විධියට ශේ උ් තරීතම පාර්ලිශේන්තුව
ල ශයෝසනය කමන්න මා සනතාව ඉිවරිශේ ඡන්දය ඉල්ලුශේ ඒ
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ඳහා මට අව නථාව ලබා දුන් සනතා හප තමයි සනතාවාීම හ
ල ර්මාණශීලි නායක් වය්  ඇති ගරු විමල් වීමවැං කැියනට්
අමාතයතුමා එතුමාට මශේ හද පිරි නතුතිය මශේ මැංගල කථාව
ඉිවරිප්  කමන ශේ ශමොශහොශ්  පුද කමන්න කැමැතියි ඒ
වාශේම මශේ ශේ ජීවිතශේ අලු්  පරි්චශේදය ශපමාන්න
133 440්  මනාප ලබා දුන් ිව න්රි් කශේ ආගමික නායකයන්
ඇතුළු මසමට ආදමණීය හිදයන්ට මශේ හද පිරි නතුතිය පුද
කමනවා
ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  මීට ශපම ගරු භාව තුාීම
අශනකු්  සියලු සනතා නායකයන් ද තමන්ශේ සනතාවට
නතුතිය පුද කාා ඒ නතුතිය වගනයට මාමා ශනොවී ඒ සනතාවශේ
බලාශපොශමෝ තු රාශයෝගිකව ඉෂනට කමන තැනට ශේ අපි ප්  කම
ග් ත අශේ ආණ්ඩුව ශගන යයි කියන වි නවා ය අප හැම ශදනා
තුාම තිශබනවා වි නවා ය කියන ශේ ශේ වනශකොට අශේ මශට්
මිල සුන් අතරින් ගිලිම් ශගො න තිශබනවා මිල සුන්ට අව ය
කමන්ශන් වි නවා ය වි නවා ය කඩශවලා සිඳිලා - ියඳිලා
ගිහිල්ලා මිල සුන්ශේ මන
පසුගාමී ි න්තනශයන් පිරිලා
තිශබන්ශන් ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  ඒ ල  ා නා් මක
ි න්තනය ඔුරන්ශේ මන තුා පැා කිරීශේ වගකීම අශේ
ආණ්ඩුව ශවත පැවරී තිශබනවා ඒ ල  ා තමයි අශේ සනතාව
තුශනන් ශදකක බලය්  අතිගරු සනාධිපතිතුමා ඇතුළු අශේ
ආණ්ඩුවට ලබා දුන්ශන් කියන වි නවා ය මා තුා තවදුමට් 
තිශබනවා
ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  මම ලැංකාශේ සිටින සනප්රිය
හ ද් ෂ මැංගන ිනල්පිශය්  ුරණාට මශේ ගම පිහිටා ඇ් ශ් 
දුෂනකම අනුමා පුම රශේ ශේයි එම ල  ා අනුමා පුම නගමශේ
ඉතිහා ය ගැන මම ියඳ්  කරුණු ඉිවරිප්  කමන්න ඕනෑ ශේවා
මම යේ යේ තැන්වලින් උපුටාග්  ශේවල් ඒ බවට ා් ෂි
තිශබනවා ඒ රශේ ශේ වතුම ියේවාම ද්  කහ පාට ශවනවා
මශේ දතු්  කහ පාට ශවලායි තිශබන්ශන් ඒ වාශේම කම
ගැටවලට ශබොශහොම හුරු අත්  තමයි මට තිශබන්ශන්
එදා ඉතිහා ශේ මසවරුන් අනුමා පුමය අග නගමය විධියට
ශතෝමාග් ශ්  ශහේතුව්  ඇතිවයි ඒ අුරරුදු 4 000ක ඈත යුගශේ
සියලු රභවයන්වල ශ් න්ද්ර නථානය අනුමා පුමය ූ ල  ායි එදා
ගිහ ල ර්මාණ ිනල්පශේ ශ් න්ද්ර නථානය ුරශණ් අනුමා පුම
මාස ාල යයි ශලෝකශේ මුලින්ම ශගවල් හදපු සාතිය අපි
ශහාශේ මහා ල මැුරේකරු වන මයදාන සිටුවමයා සුමාලි මහ
මුනන් ශවනුශවන් ගිරි බලශකොටුව වන කුශේමශේ ආලකමන්දාව වර්තමාන මාගිරිය- ල ර්මාණය කාා එකී ල ර්මාණ කශාේ
අනුමා පුමශේ ශහායන් දැනුශේ ශ් න්ද්ර නථානය ුරශණ්
අනුමා පුමයයි පුල නික ඍෂිවමයාශේ ශහොඳම ශගෝලයා වන
විශ්රවා මුණිට -මහා මාවණ මුනශේ පියාට- එදා ද වි ාානය
ඉගැන්ූශේ වර්තමාන ඉසුරුමුණිශේ සිටයි
අනුමා පුමශේ සලවහන තා් ෂණයට අභිශයෝග කමන්න
අදට්  මශත්  නැහැ හැතැේමට අනලක බෑුරම්  තියලා ශයෝ
ඇා ල ර්මාණය කමන ශකොට ශලෝකය ඒ ගැන හිතලාව්  නැහැ
ඒක තමයි නූතන මාදුරුඔය ශේල්ල හදන ශකොට ඉැංජිශන්රුවන්
මැනලා කමලා කණින ශකොට ඓතිහාසික ශේල්ල එතැල න් මතු
වන්ශන් ශලෝකශේ මුලින්ම ශමිව ඇඳපු ිනෂනටාගාමව්  සාතිය් 
අපි විසය කුමාමයා ලැංකාවට එනශකොට කුශේණිය කපු කටිමින්
සිටිශේ ුනකී මැසිශමන් ශනොශවයි අපට ඒ තා් ෂණික දැනුම එදා
තිබුණා ඒ
් තිම් 
ැං නකිතිය තමයි මා ල ශයෝසනය
කමන්ශන් ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල 
ඒ ුරණ් 
එවන් ඉතිහා යකට උරුමකේ කියන
අනුමා පුමශේ අද ත් ් වය ඉතාම ශ ෝගනීයයි අද අනුමා පුමය
හඳුන්වන්ශන් දුෂනකම පාාත්  හැටියට අනුමා පුමශේ කිෂි
කර්මාන්තය කමන ශගොවීන්ට ගැශලේව්  පි්චචුව්  වඳ කමගන්න
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බැරි අයින් කමගන්න බැරි මාන කැලයක අතම මැං ශව්චග මුළු
පාාතම අවල න න කමමින් මානවලින් වැහි්චග ිව න්රි් කය් 
විධියටයි අද අනුමා පුමය ඔබට දැකගන්න හැකි වන්ශන් ශබොන්න
වතුම නැති මිල  නසු දව න තුනකට ැමය් ව්  ඇන ශහෝදාගන්න
වතුම නැති මිල  නසු පදවිය රශේ ශේ ජීව්  ශවනවා ගරු
ල ශයෝසය කථානායකතුමල  වගාවට වතුම නැති ශගොවීන් අද
අනුමා පුම ිව න්රි් කශේ ජීව්  ශවනවා 2 600කට ආ න්න
රමාණය්  වැේ තිබුණ්  වතුම නැති දුෂනකමතාවට අදට්  ශේ
ශමොශහොශ් ්  අනුමා පුම ිව න්රි් කශේ කිෂි කර්මාන්තශේ
ල යැශාන ශගොවීන් මුහුණ ශදනවා
ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  ඒ වාශේම ඒ ිව න්රි් කය
පුමාම දරුණු අලි ර නනය්  තිශබනවා ඒක අලි-මිල  න ගැටුමට
එහා ගිය මිල  ා අලින් විසින් ආක්රමණය කිරීම්  බවට ප්  ශවලා
තිශබනවා අපි ශකොශහොම්  ් ව හිැං නයට එශමහිව කටයුතු
කමනවා එම ල  ා මා ඉල්ලීම්  කමන්න කැමැතියි ශදහිවල
වාශේ ් ව උදයානවල ඉන්න තුන් ඒ කුඩුවලින් එළියට දාලා
මශට් එළිමහන් ් ව උදයාන ඇති කමනවා නේ ඉතාම ශහොඳයි
ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල 
ශේ වන ශකොට තියකට ති ශදකකට වම්  ශහෝ ශදවම් 
අනුමා පුම ිව න්රි් කශයන් මා ශගවල් ශදක්  ශහෝ තුන්  ගැන
අපට අල වාර්යශයන්ම අහන්නට ලැශබනවා ඒ අලි විසින් පහම
ීමලා මැශමන ශගොවීන්ශේ මා ශගවල් ගරු ල ශයෝසය
කථානායකතුමල  අපට හේබශවන මහම මිල සුන්ශේ කකුල්
තුවාල ශවලා කකුල් උළු් කු ශවලා ඇයි කියලා අහපුවාම
කියනවා "ඊශේ රෑ අලියා පැන්නුවා" කියලා ඒක ඉතාම භයානක
ත් ් වය්  ඒ මිල  නසු මැටි ගහපු පුැංි  ශගවල්වල තමන්ශේ
දරුමල්ශලෝ  එ් ක ජීව්  ශවන්ශන් කිෂි කර්මාන්තශයන් මටට
බත පයන ශගොවියාශේ මැටි ශගදමට අලිශයකු ශහේ් තු ුරණ්  ඒ
මුළු පුරලම විනා ශවලා යනවා එවැල  ූ ත් ් වයකට මුළු
ිව න්රි් කයම මුහුණ ීමලා තිශබනවා
ගරු ල ශයෝසය
කථානායකතුමල  අනුමා පුම ිව න්රි් කශේ ශගොවීන්ට බලපාන
අලි ර නනය ශවනුශවන් තිම ාම තීමණය්  ගන්න සිදු ශේවි ඒ
ේබන් ශයන් අතිගරු සනාධිපතිතුමාශේ අව ානය ශයොමු කමන
ශමන් මා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා
ඒ වාශේම එම ිව න්රි් කශේ ශගොවියා ජීව්  ශවන්ශන් වර්ග
කිශලෝමීටම 20ක විතම ශපොඩි පරි මයක ශගදම ශගදරින් පැලට
පැශලන් කුඹුමට කුඹුශමන් වැවට වැශවන් හන්ිවශේ කශඩ්ට
එපමණයි ඔුරන්ශේ ජීවිතය ඒ රශේ ශේ තිශබන වතුම බීලා ඔුරන්
අව ානශේීම වකුගඩු ශමෝගය හැිවලා මසශේ ශමෝහලක තම
ජීවිතශේ අව න් හු නම ශහානවා මසශේ ශමෝහල්වල අද වන
ශකොට තිශබන පහසුකේ පිළිබඳ අපි හැශමෝම දන්නවා මා
නළුශවකු වන ල  ා මට ශහොඳට ලකාවි මට පිළිගැනීම්  ීමලා
ලකාවි නමු්  අහිැං ක ශගොවීන්ට මසශේ ශමෝහශලන් ලැශබන
ැලකුේ ඉතාම පහා මට්ටශේ තිශබන්ශන් එවැල  ූ ජීවිතය් 
ගත කමලා තමයි අනුමා පුම ිව න්රි් කශේ කිෂි කර්මාන්තශේ
ල යැශාන ශගොවීන් ජීවිතශයන් මු ගන්ශන්
ඒ අ මණ ශගොවීන්ශේ අ මණ මිල සුන්ශේ ජීවිත ශවන න
කමාවි කියන අමමුණින් තමයි ඒ වි නවා ය තබලා තමයි
පාර්ලිශේන්තුශේ
තුශනන්
ශදකක
බලය් 
අතිගරු
සනාධිපතිතුමාට අශේ ආණ්ඩුවට ශේ මශට් මිල  නසු ලබා දුන්ශන්
ඒ වි නවා ය තහුරරු කිරීශේ වගකීම අපට තවදුමට්  තිශබනවා
ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල 
අනුමා පුම ිව න්රි් කශේ කිෂි කර්මාන්තශේ ශයශදන ශේශීය
ශගොවියා නනා සිටුවීම ශවනුශවන් මම අද වැඩ පිළිශවා්  ආමේභ
කාා ශේ උ් තරීතම පාර්ලිශේන්තුශවන් මම අනුමා පුමශයන්
බඩ ඉරිුව කිශලෝ 10්  ශගනාවා ඒ බඩ ඉරිුව කිශලෝ 10 අපි අද
දවල්ට පරිේපු ශවනුවට උයලා කෑවා අපි ශකොපමණ පරිේපු

රමාණය්  ශේ මටට ඉන්ිවයාශවන් ආනයනය කමනවාද? නමු් 
පරිේපුවලට වඩා ඉතාම ම යි ගුණයි අශේ මශට් බඩ ඉරිුව
වයඤනසනය්  විධියට්  බඩ ඉරිුව පාවි්චි  කමන්න අපට පුළුවන්
අද අපි සියලුශදනා කෑශේ පරිේපු ශනොශවයි බඩ ඉරිුව එය ශේශීය
ශගොවියා නනා සිටුවීශේ වැඩ පිළිශවා තුා අප ග්  එ්  ක්රියා
මාර්ගය් 

ගරු නිවයෝජ්ය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමල  ඔබතුමාට තව්  විනාඩි ශදකක කාලය් 
තිශබනවා

ගරු ේ දික වප්රමර්හන මහතා

(ைொண்புைிகு உத்திக பிலெைெத்ன)

(The Hon. Uddika Premarathne)

මශේ කථාව
කථානායකතුමල 

අව න්

කමන්නේ

ගරු

ල ශයෝසය

ශේ ශවලාශේ ශේ මුළු මටම ඉන්ශන් මට ශවන න කමන මට
හදන ආකල්පශේයි ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  මට
හිශතනවා ශේ මශට් හැශදන්න කුරරුව්  නැහැ කියලා එම ල  ා
මම තීමණය කාා අපි හැිවලා ඉන්න ඕනෑ කියලා එම ල  ායි ශේ
උ් තරීතම පාර්ලිශේන්තුශවන් අපි අද පටන් ග් ශ්  ශේශීය
ශගොවියා ශවනුශවන් බඩ ඉරිුව ආහාමයට ගන්න ඒ කාමණය් 
කියන ගමන් ශේ මශට් සනතාවශේ වි නවා ය තහුරරු කමන්න
අතිගරු සනාධිපතිතුමා ඇතුළු ආණ්ඩු ප් ෂශේ හ විරුේ
ප් ෂශේ සියලුශදනාට ් තිය හා ව ර්යය ලැශ වා කියා මා
රාර්ථනා කමනවා ශේ මටට පැහැිවලි අනාගතය්  ලැශ වා කියා
රාර්ථනා කමමින් මශේ වගන
නවල්පය අව න් කමනවා
ඔබතුමාට නතුතියි ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල 

ගරු නිවයෝජ්ය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීානට ගරු ශරේමලාල් සයශ ේකම මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාට
විනාඩි 20ක කාලය්  තිශබනවා
[අ භා 3 19]

ගරු වප්රමලාල් ජ්යවසකර මහතා

(ைொண்புைிகு பிலெைலொல் ஜயலெக்கெ)

(The Hon. Premalal Jayasekara)

ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  අද මට සුවිශ ේෂි ිවනය් 
එ්  ්  සාතික ප් ෂශේ මන්ත්රීතුමන්ලා අද ශේ භාශේ ඉඳලා
මශේ ිවුරරුේ ීමමට විශමෝ ය පා කමලා ශේ නථානශයන් පිටව
ගියා ඇ් ත ව ශයන්ම හිදය ා් ෂියට එකනව කථා කශාෝ 
අපි දන්නවා හැම ශදය් ම ශේ පාලනීකමණය ශවලා තිශබන
බව පසුගිය කාලශේ යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට ප්  ශවලා
තිබුණු ශමොශහොශ්  අධිකමණ ඇමතිවරිය හැටියට කටයුතු කශාේ
කුරද කියන එක අමුතුශවන් කියන්න ශදය්  ශනොශවයි මා ඒ
ගැන පසුව කථා කමන්නේ
ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  මුලින්ම මශේ ශගෞමවනීය
න තිය පුද කමන්න ඕනෑ ම් නපුම ිව න්රි් කශේ මශේ ආදමණීය
තු
සනතාවට 2001 වර්ෂශේීම තමයි මම මුලින්ම පාර්ලිශේන්තු
මැතිවමණයකට ඉිවරිප්  ුරශණ් අශේ ල ර්ශදෝෂීභාවය ඔේපු
කමන්න පුළුවන් ශහොඳම ා කය්  තමයි 2001 වර්ෂශේීම
මුලින්ම පාර්ලිශේන්තු මැතිවමණයට ඉිවරිප්  ශවලා එදා සිට
2020 වර්ෂය ද් වා -ශේ ද් වා- පව් වපු මැතිවමණ 4කට
ඉිවරිප්  ශවලා ඒ මැතිවමණ පශහන්ම අතිවිිනෂනට සයග්රහණ
ලබන්න මට පුළුවන්කම ලැබීම ම් නපුම ිව න්රි් කශේ සනතාව
මට ආදමශේ කශාේ අප ගැන වි ව
න ා ය්  තබාශගන සිටිශේ අපි
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පාර්ලිශේන්තුව

ාගරු ශරේමලාල් සයශ ේකම මහතා]

සනතාව ශවනුශවන් කැප ශවලා සනතාවට ආදමශයන් කටයුතු
කා ල  ායි එම ල  ා ඔුරන්ට විශ ේෂ නතුතිය්  කමන්න මා ශමය
අව නථාව්  කමගන්නවා
ශමවම පාර්ලිශේන්තු මැතිවමණය මට ගිය වම මැතිවමණය
වාශේ ශනොශවයි ශමොකද මම මැතිවමණයට ඉිවරිප්  ශවන්න
නාම ශයෝසනා භාම ීමලා ඒ මැතිවමණ වයාපාමය ක්රියා් මක
කමශගන යන අව නථාශේ මැතිවමණයට ිවන 4ක වාශේ කාලය් 
තිියයීම තමයි අධිකමණය විසින් මට මමණීය දණ්ඩනය ල යම
කමනු ලැබුශේ ඇ් ත ව ශයන්ම මම ශේ පාලනයට ඇවිල්ලා
ශේ පාලනය මිනන් සනතාවට ශ ේවය කාා පමණයි අප අතින්
තිවන් වගන හුවමාරු ශව්චග අව නථා ඕනෑ තමේ ඇති; අනන්තව් 
ඇති හැබැයි ශේ අව නථාශේ මත්  කමන්න ඕනෑ කාමණය් 
තිශබනවා මා කවදාව්  ශේ පාලනමය ව ශයන් අ් වල ශල්
ගාශගන කුණු ගාශගන නැති බව ඕනෑම අව නථාවක ිවුරමලා
ුරණ්  රකා කමන්න පුළුවන් මා සනතාවශේ මුදල් ග ා
කන්ශන් නැතිව ශේ පාලනය කමපු ශකනකු බව මම ශේ
අව නථාශේ මත්  කමන්න ඕනෑ
අපි සනතාවට ශ ේවය කමන ශකොට ම් නපුම ිව න්රි් කශේ
සනතාව අතම අප ගැන වි නවා ය්  ඇති වන ශකොට ඒක
විප් ෂශේ එශහම නැ් නේ එ්  ්  සාතික ප් ෂශේ අයට ශලොකු
ර නනය්  ුරණා ශමොකද ල විතිගල මැතිවමණ ශකොට්ඨා ය
කියන්ශන්
මා හැමදාම සයග්රහණය කමන මැතිවමණ
ශකොට්ඨා ය්  නමු්  එය සයග්රහණය කිරීමට එදා ඉඳන් උ්  ාය
ග්  මහම අයට එම සයග්රහණය ලබාගන්න බැරි වනශකොට
ශේ පාලනමය ව ශයන් අශපන් පළිගන්න අප ශේ පාලනශයන්
ඉව්  කමන්න ශලොකු ුරවමනාවකු්  තිබුණා ශේක්  එහි
රතිඵලය්  පසුගිය කාලශේ අධිකමණ ඇමතිතුමිය හැටියට
කටයුතු කා තලතා අතුශකෝමල මහ් මිය

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉව්හ කරන ලදී.]

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

-මම නම කියලාම කියනවා- තමයි අධිකමණ ඇමතිකම අමශගන
ගිහිල්ලා කියලා තිබුශණ් "මම අහවලා එල්ලුේ ග න යවනවා
යවන්න බැරි ුරශණෝ  ඇමතිකශමන් අයින් ශවලා දලු කඩනවා"
කියලා එශහම නේ අධිකමණයට ශමොන විධියට ඇිනලි ගහලා
තිශබනවාද කියන එක ගැන අපට ශලොකු ර නනය්  තිශබනවා ශේ
අව නථාශේ අශේ ගරු අධිකමණ ඇමතිතුමා ශේ නථානශේ සිටිනවා
නේ මම විශ ේෂශයන් මත්  කමන්න ඕනෑ පසුගිය කාලශේ
ශේ පාලනමය ව ශයන් අපට ශගොඩ්  බලපෑේ එල්ල ූ බව
දුමින්ද සිල්වා නඩුව ග් ශතෝ  පසුගිය කාලශේ දුමින්ද සිල්වා
නඩුශේීම කටයුතු කා ආකාමය අපි පැහැිවලිවම දැ් කා දුමින්ද
සිල්වාශේ නඩුව ේබන් ශයන් එ්  ්  සාතික ප් ෂශේ මන්සන්
මාමනායක මන්ත්රීතුමා
[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉව්හ කරන ලදී.]
[அக்கிெொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

අධිකමණයට බලපෑේ එල්ල කමපු ආකාමය අපි දැ් කා පසුගිය
කාලශේ ඒවාශේ හප පට එළියට ආවා එවැල  ත් ් වය්  තුා
අපට්  ශමොක් ද ුරශණ් කියන එක හිතා ගන්න බැහැ ඒ ල  ා ශේ
ගැන පරී් ෂණ පව් වලා අපට ා ාමණය්  ඉෂනට කමන්න මහ න
ශපොලීසිශේ ාල  අශ ශ ේකම විසින් තමයි අපට විරුේ ව ඒ
ආකාමශයන් කටයුතු කශාේ මශේ වීඩිශයෝ පට තිශබනවා කියලා
තලතා අතුශකෝමල මන්ත්රීතුමියශේ
[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉව්හ කරන ලදී.]
[அக்கிெொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]
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CID එශ්  ල ල ාරින් තුන්ශදශන්  ශගනැල්ලා පනාවැන්න
ල වශ ේීම CCTV දර් න ගාපලා ක න කමලා තිබුණා මම ඒ
අයශේ නේ ව ශයන් කිේශවෝ  සයශ ේකම කියලා ශපොලි න
පරී් ෂකවමශය්  සුමි්  කියන තව්  අශය් ; මනතුැංග කියන
තව්  අශය්  හිටියා එශහේ ඉඳලා තමයි CCTV දර් න බලලා
ඒවා ක න කමලා ා් ෂිකරුවන් ශගනැල්ලා ශේ විධියට කටයුතු
කශාේ ඒ ල  ා ඒ ගැන පරී් ෂණය්  කමලා ඒ CID ල ල ාරින්
අ් අඩැංගුවට අමශගන අව ය කටයුතු කමන්න කියන ඉල්ලීම මම
කමනවා ශමොකද ශේක ඇ් ශතන්ම අපමා ය්  මට දරුශවෝ
හතම ශදශන්  ඉන්නවා ඇ් ශතන්ම මශේ හිදය ා් ෂිය
දන්නවා කවදාව්  මම එවැල  වැරැේද්  කමලා නැහැ කියලා
ශමවැල  දඬුවම්  ීමලා්  ශමම උ් තරීතම භාව ල ශයෝසනය
කමන්න අධිකමණය විසින් අද මට අව නථාව ල ා දුන්නා මම
අධිකමණයට හි නමා ශගෞමව කමනවා මට පාර්ලිශේන්තුවට
ඇවිල්ලා පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවමයකුශේ වමර ාද අනුව ගරු
කථානායකතුමා ඉිවරිශේ ිවුරරුේ ශදන්න අව නථාව ල ා දුන්නා
ගරු කථානායකතුමාට්  මශේ නතුතිය පුද කමනවා
මට ශේ අව නථාශේීම විශ ේෂශයන්ම ම් නපුම ිව න්රි් කශේ
සනතාව අමතක කමන්න බැහැ මට එදා ඉඳන්ම ඒ ් තිය ලබා
දුන්නා වාශේම ශේ අව නථාව වන තුරු්  ශබෝධි පූසා පව් වලා මා
ශවනුශවන් කමන්න පුළුවන් ෑම කාර්යභාමය් ම ඔුරන් ඉෂනට
කාා
අතිගරු සනාධිපතිතුමා ශේ මට භාම ශගන ශ ෞභාගයම් 
දැ් ම්  කමා යන්න යේ වැඩ පිළිශවා්  ක න කාා අපි
දන්නවා පසුගිය අුරරුදු හතමහමාශර් යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට
ප්  ශවලා තිශබේීම ශේ මට ම්  කුඩුවලින් පිරිලා ඉතිරිලා ගිය
මට්  බවට ප්  ශවලා තිබුණු බව හැබැයි අශේ සනාධිපතිතුමා
බලයට ප්  ුරණාට ප නශ ේ ශේ ශවන ශකොට ඒ ම්  කුඩු සාවාමම
නැති කමන්න වි ාල ශවශහ මහන්සියකින් කැපකිරීමකින්
කටයුතු කමනවා ඒ අදාා අැං
ේබන් කමගල මින් ඒ අය
අ් අඩැංගුවට අමශගන තිශබනවා; කිශලෝ ගණන් ම් කුඩු
අ් අඩැංගුවට අමශගන තිශබනවා ඒ අ් අඩැංගුවට ග්  රමාණය
දැ් කාම හිශතනවා ඒවායින් ශේ මටටම ශමොටි හදන්න පුළුවන්
කියලා පසුගිය අුරරුදු හතමහමාම ඇතුාත ශේ මශට් සනතාවට
වි ාල හාල ය්  සිේ ුරණා ශේ මශට් ආර්ිකකය කඩාශගන
වැටුණා නීතිය අතට අමශගන මහම අය කටයුතු කාා ඒ
ත් ් වය තුා ශේ මට නැවත ශගොඩගන්න පුළුවන් නායකයකු
හැටියට අද අතිගරු සනාධිපතිතුමා -ශගෝඨාභය මාසප් ෂ
මැතිතුමා- වි ාල ශවශහ මහන්සිය්  දමමින් කටයුතු කමශගන
යනවා
එදා අශේ සනාධිපතිතුමා හැටියට කටයුතු කමපු වර්තමාන
අග්රාමාතයතුමා අතිගරු සනාධිපතිතුමා මන එකතු ශවලා ශේ
මශට් සනතාවශේ අව යතා හඳුනාශගන නව ආණ්ඩුව්  තුළින්
ශේ මශට් සනතාවට වි ාල ශ ේවාව්  කමන්න බලාශපොශමෝ තු
ශවනවා පසුගිය මැතිවමණශේීම අපි ඉල්ලීම්  කශාේ දහනවවන
ආණ්ඩුක්රම වයව නථා
ැංශ ෝ නශේ යේ යේ ශකොට න
ැංශ ෝ නය කමන්නයි දහනවවන ආණ්ඩුක්රම වයව නථා
ැංශ ෝ නශේ අහිතකම ශකොට න ැංශ ෝ නය කමන්න ශේ මශට්
සනතාව තුශනන් ශදශ්  බලය්  ලබා දුන්නා ඒ තුශනන් ශදශ් 
බලය ලබා දුන්ශන්
දහනවවන ආණ්ඩුක්රම වයව නථා
ැංශ ෝ නශේ අහිතකම ශකොට න ැංශ ෝ නය කමලා ශේ මශට්
සනතාවට අව ය පහසුකේ පයන්නයි; ශේ මශට් වැංගාව - දූෂණය
නැති කමන්නයි ඉිවරිශේීම ශේ මට ශහොඳ ් තිම්  ආර්ිකය්  ඇති
මට්  බවට ප්  කමන්න තමයි අතිගරු සනාධිපතිතුමා ශේ මටට
නායක් වය ශදන්ශන් අතිගරු සනාධිපතිතුමා ඒ වාශේම ගරු
අග්රාමාතයතුමා ශේ කමන කාර්යය ගැන මම ශේ අව නථාශේීම
විශ ේෂශයන්ම සිහිප්  කමන්න ඕනෑ ඒ වාශේම ශමතැන
ශනොසිටිය්  ශේ අව නථාශේීම බැසිල් මාසප් ෂ මැතිතුමා්  මත් 
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කමන්න ඕනෑ ශමොකද එතුමා ශේ මසය බලයට ප්  කමන්න
තුශනන් ශදශ්  බලය ලබා ගැනීම ඳහා ිවවා-රෑ ශනොබලා
අතිවි ාල ශවශහ
මහන්සියකින් කටයුතු කාා
ඒ
ේබන් ශයන් ශමතුමන්ලා හැම ශකශන් ම වි ාල මහන්සිය් 
දැරුවා ඒ ල  ා ඒ කාර්යභාමය ඉතා ාර්ථකව ඉෂනට කම ගන්න
අපට පුළුවන්කම ලැබුණා
අද අශේ විප් ෂ මන්ත්රීතුමන්ලා කළු පටි දාශගන ඇවිල්ලා
අපට යේ යේ ශගෝදනා එල්ල කාා හැබැයි මශේ හිත දන්නවා
මම ල ර්ශදෝෂියි කියලා මට විරුේ ව කුමන්ත්රණය කමලා
ශනොකමපු වමදකට මට අද දඬුවේ ලබා ීමම්  සිදු ශවලා තිශබනවා
අශේ පිල්ශලයාන් මන්ත්රීතුමා ත්ර නතවාදය වැාැ් වීශේ පනත
යටශ්  අුරරුදු පහ්  විතම බන් නාගාම ගත කමශගන ඉන්නවා
තවම්  ඇප නැහැ ශමවැල  අපමා ඉිවරියට ශනොශවන්න කටයුතු
කමන්න කියන ඉල්ලීම තමයි මා ශේ අව නථාශේ කමන්ශන්
ශේ මට ශහොඳ තැනකට ශගශනන්න පුළුවන් නායක් වය්  අද
අපට ඉන්නවා එ්  නායක් වය්  ශනොශවයි නායක් ව
කිහිපය් ම ඉන්නවා හිටපු සනාධිපති වර්තමාන අග්රාමාතය
මහින්ද මාසප් ෂ මැතිතුමා ඉන්නවා එතුමා මන අපි සියලුශදනා
එකට එකතු ශවලා ශේ මට ශහොඳ තැනකට ශගන එන්න ඇප
කැප ශවලා කටයුතු කමමු ඒ ශවනුශවන් කමන්න පුළුවන් හැම
කැප කිරීම් ම කමනවාය කියන එක මා ශේ අව නථාශේ මත් 
කමනවා
මා ශේ අව නථාශේීම විශ ේෂශයන්ම ම් නපුම ිව න්රි් කශේ
සනතාවට වාශේම මාශේ මෑණියන්ට්  මාශේ
ියරිඳට් 
නතුතිවන්ත ශවනවා මට දරුවන් හතමශදශන්  ඉන්නවා මාශේ
එ් 
ිවයණිය් 
ලබන
මා ශේ
විවාහ
ශවන්න
බලාශපොශමෝ තුශවන් සිටිනවා තව්  ිවයණිය්  ලබන මා ශේ
උ න ශපා විභාගයට ශපනී සිටිනවා මාශේ පුතා ශේ අව නථාශේ
මහසන ගැලරිශේ සිට බලාශගන ඉන්නවා මට වි ාල දුක් 
තිශබනවා වැමිව කමපු පුේගලයන් එළිශේ සිටියීම වැරැේද් 
ශනොකම ඇතුශාේ සිටීම ගැන මාශේ බලව්  කනගාටුව රකා
කමනවා
එවැල  පළිගැනීේ කමන්න ශහොඳ නැහැ ශේ පාලන
ව ශයන් අපි සනතාව ශවනුශවන් වි ාල ශ ේවය්  කමලා
තිශබනවා මුළු ම් නපුම ිව න්රි් කයම අමශගන බැලුශවෝ 
කමන්න පුළුවන් හැම ශ ේවය් ම සනතාව ශවනුශවන් අපි කමලා
තිශබනවා මම ශේ අුරරුදු 20 ඇතුාත අද ශවනතුරු ශේ පාලන
ව ශයන් රුපියලක පමණ ශදය් ව් 
ා් කුශේ දමාග් 
ශකශන්  ශනොශවයි; ශේ පාලනශයන් හේබ කම ග්  ශකශන් 
ශනොශවයි මම තිබුණු ශේපා හැම ශදය් ම සනතාව ශවනුශවන්
වියදේ කමලා ශපෞේගලිකව ශහෝ උදුර කමලා සනතාව
ශවනුශවන් ශ ේවය කමපු ශකශන්  මම ීමර්ඝව කථා කමන්න
බලාශපොශමෝ තු ශවන්ශන් නැහැ
2015 පැවැති මහ මැතිවමණය කාලශේීම්  ශේ නඩුවටම මා
ම් ෂිත බන් නාගාමගත ශවලා හිටියා ඒ ශවලාශේ්  මට ඡන්ද
14 999්  ලැබුණා ශමවම මැතිවමණශේීම්  ල ල ව ශයන්
ලැබුණු ඡන්ද රතිඵල අනුව ඡන්ද එ් ල් ෂ හතලි න ශදදහ න
ගණන්  මට ලැබී තිශබනවා ඒක්  "එ් ල් ෂ හාමදහ න
ගණන් " කියලා තමයි මා ය හමහා රගාමය කශාේ හැබැයි
ල ල ඡන්ද රතිඵල අනුව තමයි මම කිේශේ ඡන්ද "එ් ල් ෂ
හතලි න ශදදහ න ගණන් " කියලා ඊට්  වඩා ඡන්ද රමාණය් 
මට ලැබුණා කියලා ආමැංි ය තිශබනවා ශකොශහොම ුරණ්  මා ඒ
ගැන කනගාටු ශවන්ශන් නැහැ ඡන්ද රමාණය ශකොශහොම ුරණ් 
ම් නපුම ිව න්රි් කශේ සනතාව මා ගැන වි නවා ය්  තබා කටයුතු
කාා
ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  අද ිවන පාර්ලිශේන්තුවට
පැමිණ මට ිවුරරුේ ශදන්න අධිකමණශයන් අව ථ
න ාව ලබා දුන්නා
අද ශේ අව නථාව මට ලැබීම තුා හිතනවා
ම් නපුම
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ිව න්රි් කශේ සනතාව ශවනුශවන් ශ ේවය කමන්න මට ඒ
අව නථාව ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා කියලා ඒ
ේබන් ශයන් ගරු අග්රාමාතයතුමා ගරු කථානායකතුමා ශේ
පාර්ලිශේන්තුශේ
ආණ්ඩු ප් ෂශේ සියලු ගරු මැති
ඇමතිතුමන්ලාට මාශේ ශගෞමවය නතුතිය පුද කමනවා විරුේ
ප් ෂශයන් ශබොරුවට කෑ ගහනශකොට තවම්  පළි ගන්නශකොට
ඒකට මට
් තිය්  ශවන්න ඔබතුමන්ලා ඔබතුමියන්ලා
සියලුශදනා කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මා ශබශහවින්
නතුතිවන්ත
ශවනවා තවදුමට්  ඒ ගැන කථා ශනොකම ශවන්  ශදය්  ගැන
කථා කිරීමට මා බලාශපොශමෝ තු ශවනවා හශ
2001 මහ මැතිවමණය කාලශේීම මශේ ම නසිනා - ශහෝදමයාශවඩි තබා ඝාතනය කාා ඒ ඝාතකයන් ශවඩි තියලා පලා
යනශකොට වාහනය ශපමළුණා වාහනය ශපමළිලා ඔුරන්
අ් අඩැංගුවට ග් තා 2001 12 0 වැල  දා තමයි ඒ සිදුවීම සිදු
ුරශණ් ඊට පහුශවල  දා ඡන්දය තිබුණා මාශේ ම නසිනාට ශවඩි
තබා ඝාතනය ුරණා ශවඩි තැබූ අය පලා යනශකොට වාහනය
ශපමළුණා පහුවදා ශපොලීසිශයන් ඔුරන් අ් අඩැංගුවට ග් තා ඒ
අ් අඩැංගුවට ග් ත ශවලාශේ ඒ අයශගන් ර නන කමනශකොට
ඔුරන් කියලා තිබුණා
තලතා අතුශකෝමල මන්ත්රීතුමියශේ ගාමිණී අතුශකෝමල මහ් මයාශේ- ශගදම ඉඳලා ආශේ අපිව
වාහනයකට දැේමා ඒ වාහනශේ ශසෝන් ශ ශනවිම් න
ඇමතිතුමාශේ නටිකර් එක්  ගහලා තිබුණා එතශකොට අව ානය
ශයොමු ශවන එක්  නැහැ කියලා එතශකොට ඒ වාහනයට ආයු
දැේමා ල  න ැංක නානාය් කාම කියන නීතිා මහ් මයා්  තලතා
අතුශකෝමල මන්ත්රීතුමිය් 

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉව්හ කරන ලදී.]

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

තමයි අප වාහනයකට දමලා අහවලාට ශවඩි තියන්න කියලා
එේශේ" කියලා ඒ එවනශකොට ගාමිණී අතුශකෝමල මහ් මයා
ශගදම ඉ න මහට ඇවිල්ලා කිේවා ලු "අනව ය ර නන ඇති කම
ගන්න එපා එශහම ුරශණෝ  අපට අවාසි ශවයි" කියලා "අයියා
පැ් තකට ශවලා ඉන්න මම බලා ගන්නේ" කියලා ඝාතකයන්
එවලා තමයි මශේ ම නසිනා ඝාතනය ශකශමේශේ
මැංජි්  ශ ොයි ා හිටපු මන්ත්රීතුමාශේ භාර්යාව -මැතිල ය- ශමම
ගරු භාශේ ඉන්නවා මා ශේ කියන කරුණ ේබන් ශයන්
එතුමිය ා් ෂි දමයි මැංජි්  ශ ොයි ා මැතිතුමාශේ ශගදම ල දාශගන
හිටපු ශදශදශනකුට ඒ ිවන ශදක තුන ඇතුාත ශවඩි තියලා
ඝාතනය කාා එශ ේ ඝාතනය ුරශණ් ශගොළු ශහෝදමශයකුයි තව
අශයකුයි ශේ ගැන නැවත පරී් ෂණය්  කමලා ඒ ඝාතකයන්
අ් අඩැංගුවට ගන්න කියන ඉල්ලීම මම කමනවා අපට වැමිව
ශනොකම දඬුවේ දුන්නා නේ වැමිව කමපු අයට හරි පරී් ෂණය් 
කමලා නීතිශේ රැහැනට හසු කම ගැනීමට කටයුතු කමන්න කියලා
මා ඉල්ලා සිටිනවා ඒ ගැන මහ න ශපොලීසිය හමහා පරී් ෂණය් 
පව් වන්න කියන ඉල්ලීම මම කමනවා මශේ සිේ ශදශනකු
ඝාතනය කාා ඒ ශගොල්ලන් ඒ ආකාමශයන් පළි ග් තාට පළි
අමශගන අද උපා ක අේමලා වාශේ හිටියාට අපි එශහම නැහැ
මම කවදාව්  එශහම ශදය්  කමලා ශනොශවයි අද ශමවැල 
දඬුවම්  විඳින්ශන් කියන එක මම මත්  කමනවා
ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  මා ඔබතුමාශගන් ඉල්ලීම් 
කමනවා CID එශ්  files තිශබනවා ඩ ලිේ සිරිපාල යන අය
ඝාතනය කාා ශසෝෂේ කියන තව්  ශහෝදමශය්  ඝාතනය
කාා ල් ෂනමන් හ නන්දශ ේන කියන තව්  ශහෝදමයන්
ශදශදශනකු ඝාතනය කාා අන්තිමට මා කියපු ශදශදනාශේ මමණ
වාර්තාව්  නැහැ ඒ අය ශවනුශවන් වන්ිවය් ව්  ලබා ගන්න
විධිය්  නැහැ ඒ ල  ා මහ න ශපොලීසිය හමහා ඒ ගැන
පරී් ෂණය්  පව් වලා ල ශයෝගය්  අමශගන ඒ අය අ් 
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පාර්ලිශේන්තුව

ාගරු ශරේමලාල් සයශ ේකම මහතා]

අඩැංගුවට ගන්න අමශගන පරී් ෂණය්  පව් වන්න කියන
ඉල්ලීම මා කමනවා පසුගිය කාලශේ මට ුරණු ශේ ගැන
බලනශකොට මහ න ශපොලීසිය මා අ්  අඩැංගුවට ගන්න කටයුතු
කාා
ඒ වාශේම දඬුවේ ලබා ශදන්න කටයුතු කාා
ඒ
ේබන් ශයනු්  පරී් ෂණය්  පව් වන්න කියා මා ඉල්ලීම් 
කමනවා ශමොකද CID එක ේපූර්ණශයන් ප් ෂග්රාහිව ා් ෂි
හදලා තමයි ශේක කශාේ
අව ාන ව ශයන් ශේ කාමණය්  මා මත්  කමන්නට ඕනෑ
එනේ බන් නාගාමය ේබන් ව ශමොකද ශේ අව නථාශේ ීම මා
ඉන්ශන්්  බන් නාගාමය තුායි වය අුරරුදු 64 70 74
වය නවල සිමකරුවන් අද බන් නාගාමය තුා සිටිනවා මහම විට
ඒ අය අපමා කරුවන් ශවන්න පුළුවන්
මහම අය මන කථා
කමනශකොට අපි ශ් රුේ ග්  ශදය්  තමයි ඒ අය ශපොලීසිශේ
CID එශ්  අය කමපු වැඩ ල  ා - ාල  අශ ශ ේකමලා වාශේ අය
කමපු වැඩ ල  ා - අ්චචු ලබපු අය බව කිසිම වැරැේදකට
ේබන් නැති අය ශබොරු ශගෝදනා ශගොනු කමලා -ශබෝේබ
දමලා කුඩු දමලා ම් ද්රවය දමලා- අ්  අඩැංගුවට ශගන අුරරුදු
ගණන් අ්චචු කමපු අය ඉන්නවා ඒ ේබන් ව්  පරී් ෂණ
පව් වලා ඒ අයට ශමොනවා හරි ා ාමණය්  ඉෂනට ශවන්න
ඕනෑ
එදා ශේ මශට් සිේව න මාශලෝගනය කියන එක තිබුණා
සිේව න මාශලෝගනය එදා මශට් තිබුණු නීතිය්  එම ල  ා සිේව න
මාශලෝගනය ේබන් ශයන් යේ ක්රියාමාර්ගය්  ගන්න ඕනෑ
ඒක දැන් ඉව්  කමලා තිශබනවා ඒක නැවත ලබා දුන්ශනෝ  මා ල  ා කියනවා ශනොශවයි - මමණීය දණ්ඩනය ල යම ූ අයට
ජීවිතාන්තය ද් වා සිම දඬුවේ ලැශබනවා; ජීවිතාන්තය ද් වා සිම
දඬුවේ ලැබූ අයට විසි අුරරුදු සිම දඬුවම්  ලැශබනවා
අුරරුදු 10්  වැල  කාලය්  බන් නාගාමගත ශවලා
සිටිනශකොට හැශදන ශකනා හැශදනවා නැති ශකනා හැශදන්ශන්
නැහැ පුරල් පසුියම ග් ත්  ඒ අයශේ ජීවිත අඩාා ශවනවා
දරුවන් පවා විනා ශවනවා එක වමදකට තමයි බන් නාගාමයට
යන්ශන් නමු්  ඇතුාට ගියාට පසුව මහම අය ම්  ද්රවයවලට
ඇ බැහි ශවනවා මහම අයශේ පුරල් කඩාකේපල් ශවනවා
මහම අයශේ දරුවන්ශේ අ යාපන කටයුතු ේපූර්ණශයන්
අඩාා ශවනවා එම ල  ා ඒ අය ේබන් ශයන් යේ වැඩ
පිළිශවා්  ඳහා ක්රියාමාර්ග ගන්න ඕනෑය කියා මා ඉල්ලා
සිටිනවා
බන් නාගාමය තුා ආබාධිත අය ඉන්නවා මහම අයශේ
කකුල් නැහැ අ්  නැහැ ල දන්ගත ශමෝග හැදුණු අය ඉන්නවා ඒ
අය මඳවා තබන නථානයට "G Ward" කියලා අපි කියනවා
ශමතැන ඉඳශගන ශේවා ගැන කථා කාාම
මහම විට
බන් නාගාමය අපට ශමොන විධියට ලකයිද දන්ශන් නැහැ නමු් 
ශේ ගැන මා කියන්න ඕනෑ ශමොකද මා අද සිටින්ශන් එතැන
ල  ා මා සිටින තැන ගැන කථා කමන්න ඕනෑ මහම අයට
ඇවිිවන්න බැහැ බන් නාගාම ශමෝහශල් මහම ශවලාවට අව ය
පහසුකේ නැහැ බන් නාගාමය ඉිවරිපිට ශබෝඩ් එක්  ගහලා
තිශබනවා "සිමකරුශවෝ ද මනුෂයශයෝ ය" කියලා හැබැයි ඒක
ඇතුශාේ මිල සුන්ට ල දා ගන්න බැහැ මීශයෝ දුවනවා
වැසිකිළියකට යන්න බැහැ බන් නාගාමගත ූ තව්  මැති
ඇමතිතුමන්ලා ශමතැන ඇති ව පහමාමට cell එක වැහුවාට
පසුව toilet එකට යන්න ඕනෑ ුරණට යන්න විධිය්  නැහැ
Bucket එක්  පාවි්චි  කමන්න ඕනෑ ඇ් ත කථා කමන්න ඕනෑ
ශන් එම ල  ා ඒ අහිැං ක මිල සුන්ට- අහිැං ක අය ශවන්න
පුළුවන්; අපමා කමපු අය ශවන්න පුළුවන් මනු න යන් හැටියට
ඒ අයට අව ය පහසුකේ පයන්න යේ වැඩ පිළිශවා් 
ක්රියා් මක කමන ශල
මා බන් නාගාම විෂය භාම
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ඇමතිතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා ශමොකද "සිමකරුශවෝ ද
මනුෂයශයෝ ය" කියනවා නේ ඒ අය ගැන්  බලන එක ශගොඩ් 
වටිනවා මා එශහම කියන්ශන් අපි වාශේම වැරැේද්  ශනොකම
දඬුවේ විඳින වි ාල පිරි ්  බන් නාගාමය තුා ඉන්න ල  ා අද
වන විට මා හිතන හැටියට 29 000්  බන් නාගාමය තුා
ඉන්නවා අශේ පිල්ශලයාන් මන්ත්රීතුමා්  ඉන්නවා එම ල  ා ඒ
ේබන් ශයන් විශ ේෂ අව ානය ශයොමු කමන්න කටයුතු
කමන්න අව ය කමන පහසුකේ ලබා ශදන්න ඒ ගැන ශ ොයා
බලන්න කියන ඉල්ලීම මා කමනවා
මහම ශවලාවට මසය
ල ශයෝසනය කමමින් කුරරු හරි බන් නාගාමයට යන ශවලාවට
අම මා කියපු අත පය නැති එ්  තැන් ුරණු මිල  නසු ශපන්වන්න් 
ල ල ාරින් අකමැතියි එම ල  ා ඒ ගැන්  ශ ොයා බලන්න කටයුතු
කමන්න කියා ඉල්ලනවා
ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  මම මීට වඩා කාලය
ගන්ශන් නැහැ විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයව නථා
ැංශ ෝ නය
ඉිවරිශේ ීම පාර්ලිශේන්තුවට ශගන ඒම ඳහා කටයුතු කමමින්
සිටින අව නථාවක පසුගිය කාලශේ අශේ මට විනා කමන්න
කටයුතු කා අය වාශේම ශේ පාලන ව ශයන් අශපන් පළිග් 
යේ යේ අය්  සිටින බව මම මත්  කමන්න ඕනෑ

ගරු නිවයෝජ්ය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමල  ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලය් 
තිශබනවා

ගරු වප්රමලාල් ජ්යවසකර මහතා

(ைொண்புைிகு பிலெைலொல் ஜயலெக்கெ)

The Hon. Premalal Jayasekara)

ශහොඳමයි ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  පසුගිය කාලශේ
ශකොමිෂන් භා ප්  කාා මට මතකයි ශකොමිෂන් භා ප් 
කමලා ශමොක් ද කශාේ? ඒ අයට අව ය අය තමයි එම ශකොමිෂන්
භාවලට ප්  කශාේ එශ ේ ප්  කමලා පසුගිය කාලශේ අශේ
අයශගන් ිවගට හමහට පළිග් තා එශ ේ පළිග්  එක තමයි කශාේ
ශේ මශට් සනතාවශේ අව යතා ඉෂනට කමන්න ශේ මටට අව ය
කමන අශන්  කටයුතු කමන්න ශනොශවයි ඒ ශගොල්ලන් කටයුතු
කශාේ ඒ ල  ා වයව නථා ැංශ ෝ නය්  සිදු කමන්න ඕනෑ
අල වාර්යශයන්ම විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයව නථා
ැංශ ෝ නය
ශගශනන්න ඕනෑ
එතැනීම අපි සියලුශදනාම අතිගරු
සනාධිපතිතුමා ගරු අග්රාමාතයතුමා ඇතුළු මසයට ශදන්න පුළුවන්
උපරිම ් තිය ව ර්යය ලබා ශදනවා මා හිතන විධියට පසුගිය
කාලශේ පා නකු රහාමය එල්ල වනවිට්  එම ශකොමිෂන් භා
තිබුණා එශහම නේ ඒවාශයන් යේ ක්රියාමාර්ග ගන්න තිබුණා අද
වැඩබලන ශපොලි නපතිවමයා ශවනුවට ශපොලි නපතිවමශය්  ප් 
කමගන්න සනාධිපතිතුමාට පුළුවන්කම්  නැහැ ශේ ශකොමිෂන්
භා ල  ා එම ල  ා ශමම ශකොමිෂන් භා සියල්ල අශහෝසි කමලා
ශේ මට ඉිවරියට ශගන යන්න ඉිවරි වැඩ පිළිශවා ක්රියා් මක
කමන්න ශේ මශට් නායකයා වන ශගෝඨාභය මාසප් ෂ
මැතිතුමාට්  මහින්ද මාසප් ෂ අගමැතිතුමාට්  අප සියලුශදනාම
් තිය ලබා ශදනවාය කියන එක මත්  කමමින් අද මට ශේ
අව නථාව ලබා ීමම පිළිබඳ අශේ ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමාට
මශේ ශගෞමවනීය නතුතිය පුද කමනවා ඒ වාශේම මට ශේ
අව නථාව ල ා දුන් සියලුශදනාටම මශේ ශගෞමවනීය නතුතිය පුද
කමමින් මා ල හප ශවනවා සියලු ශදනාටම ශතරුවන් මණයි!

ගරු නිවයෝජ්ය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීානට ගරු තවමාසා කශලයි අම න් මහතා ගරු
මන්ත්රීතුමල  ඔබතුමාට විනාඩි පහශාොවක කාලය්  ශවන් කම
තිශබනවා

969

2020

ැේතැේබර් 09

[பி.ப. 3.38]

ගරු තවරාජ්ා කවලි  අරසන් මහතා
(ைொண்புைிகு தவெொஜொ கமல அெென்)

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan)

தகௌெவ பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கலள, இந்த உயொிய
ெமபயிலல எனக்கு உமெயொற்றக் கிமடத்தமைமயயிட்டு
இமறவனுக்கு நன்றி தெலுத்துகின்லறன். இந்த 2020ஆம்
ஆண்டு நமடதபற்ற பொெொளுைன்றத் லதொோ்தலிலல எங்களுமடய
தைிழ்த் லதெியக் கூட்டமைப்பு, லதெியப்பட்டியல் மூலைொக
ஒலெதயொரு ஆெனத்மதப் தபற்றுக்தகொண்டது. அவ்வொறு
தபற்றுக்தகொண்ட ஆெனத்மத அம்பொமற ைொவட்டத்திற்கு
வழங்கி, அந்த ைக்களுக்குச் ெிறந்த பணியொற்ற லவண்டுதைன்று
என்மனத் ததொிவுதெய்தது. அந்தவமகயில், எங்களுமடய
தைிழ்த் லதெியக் கூட்டமைப்புத் தமலமைகளுக்கு அம்பொமற
ைொவட்டத்
தமலமைகள்
ெொர்பொக
நன்றிமயயும்
வொழ்த்துக்கமளயும் நொன் ததொிவித்துக்தகொள்கின்லறன்.
குறிப்பொக,
அம்பொமற
ைொவட்டம்
நீண்டததொரு
பொெம்பொியத்மதக் தகொண்ட ஒரு ைொவட்டம். இது 1960ஆம்
ஆண்டுக்கு முற்பட்ட கொலத்திலல ‘பட்டிப்பமளயொறு’ என்று
அமழக்கப்பட்டது. அதற்குப் பிற்பொடு ‘அம்பொமற’யொகப்
தபயொிடப்பட்டு,
இப்தபொழுது
‘திகொைடுல்ல’
லதொோ்தல்
ைொவட்டைொக ஆக்கப்பட்டுள்ளது. தைிழர்கள், முஸ்லிம்கள்,
ெிங்களவர்கள் என மூவின ைக்களும் வொழ்கின்ற அந்த
ைொவட்டத்தில், தைிழ் ைக்கள் ைிகவும் லைொெைொன ஒரு சூழலிலல
வொழ்வதுதொன் இங்லக எடுத்துக்கொட்டப்படலவண்டிய ஒரு
விடயம். எங்களுமடய தைிழ் ைக்கள் அந்தப் பிெலதெங்களிலல
நீண்டகொலைொக
ைிகவும்
லைொெைொன
ஒரு
சூழமல
அனுபவித்தவர்கள்.
ஏதனன்றொல்,
தைிழ்
ைக்கள்
வொழ்ந்துவந்ததும் யுத்தம் நடந்ததும் அந்த ைொவட்டத்தின்
எல்மலப் பிெலதெங்களிலலலயதொன். அவ்வொறொன அந்தப்
பிெலதெங்களில்
இற்மறவமெக்கும்
அந்த
ைக்களுமடய
ைீள்குடிலயற்றம் என்பது முழுமை தபறொத ஒரு நிமலமையிலல
கொணப்படுகின்றது. அலதலபொன்று, ைீள்குடிலயற்றப்பட்டவர்
களுக்குொிய வொழ்வொதொெங்கள், அடிப்பமட வெதிகள் லபொன்றன
தெய்துதகொடுக்கப்படொத நிமலமையும் கொணப்படுகின்றது.
இவ்வொறொன நிமலமையிலல எங்களுமடய தைிழ் ைக்கள்
வொழ்கின்ற தபொத்துவில் பிெலதெத்திலல, குறிப்பொக 1990ஆம்
ஆண்டுக்கு முற்பட்ட கொலத்திலிருந்து இற்மறவமெக்கும்
எங்களுமடய தைிழ் ைக்கள் ைீள்குடிலயற்றப்படொத ஒரு கிெொைம்
கொணப்படுகின்றது. குறிப்பொக, இந்தப் பொெொளுைன்றத்மத
அலங்கொித்த
தகௌெவ
உறுப்பினர்
கனகெத்தினம்
அவர்களுமடய கொலத்திலல நமடதபற்ற ெம்பவங்களொல் அந்த
ைக்கள் இடம்தபயர்ந்துள்ளொர்கள். அவ்வொறொன அந்தக் கிெொைம்
யுத்தம் முடிந்து 11 வருடங்கள் கடந்தும் இன்னும் ைக்கள்
ைீள்குடிலயற்றப்படொத நிமலயிலிருக்கின்றது. எனலவ, அந்த
ைக்கள் ைீளவும் அங்லக குடியைர்த்தப்பட்டு, அவர்களுமடய
இல்லிடங்களிலிருந்து அவர்களுமடய வொழ்வொதொெங்கமள
ஈட்டி
வொழக்கூடிய
ஒரு
சூழமல
ஏற்படுத்திக்
தகொடுக்கலவண்டியது இந்த உயொிய ெமபயின் கடமையொகும்.
தகௌெவ பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கலள, அதுைொத்திெைல்ல,
தபொத்துவில் பிெலதெத்திலல, குறிப்பொகத் தைிழர்கள் வொழ்கின்ற
பிெலதெங்களிலல குடிப்பதற்குக்கூடச் சுத்தைொன குடிதண்ணீர்
இல்லொத ஒரு நிமலமை கொணப்படுகின்றது. எனலவ, அந்த
விடயத்மதயும் அெெொங்கம் கருத்திற்தகொள்ள லவண்டுதைன
இந்த
உயொிய
ெமபயினூடொகக்
லகட்டுக்தகொள்ள
விரும்புகின்லறன்.
அலதலபொன்று, திருக்லகொவில் பிெலதெத்மத எடுத்துக்
தகொண்டொல், 100 வீதம் தைிழ் ைக்கள் வொழ்கின்ற அந்தப்
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பிெலதெம் யுத்தம் நமடதபற்ற பிெலதெைொகும். குறிப்பொக,
அந்தப்
பிெலதெத்திலல
4
கிெொை
லெமவயொளர்
பிொிவுகளிலலயிருந்து
குடிதயழுப்பப்பட்ட
தைிழ்
ைக்கள்
அண்மையிலுள்ள
கிெொைங்களில்
அவர்களுமடய
உறவினர்களுடன் லபொய்த் தங்கியிருந்தொர்கள். ஆனொல்,
2012ஆம்
ஆண்டு
ததொடக்கம்
அந்தப்
பிெலதெத்திலல
ைீள்குடிலயற்றம் தெய்யக்கூடிய நிமலயிருந்தும், அவர்களுக்
குொிய ைீள்குடிலயற்றம் முழுமையொக நமடதபறவில்மல.
2012ஆம் ஆண்டு இந்த அெெினொல் வழங்கப்பட்ட 200
வீடுகளிலல இெண்டு இலட்ெம் ரூபொய் தபறுைதியொன
லவமலகள்
ைட்டும்
தெய்யப்பட்ட
நிமலயில்,
அந்த
ைக்களுமடய வீட்டுத்திட்டங்கள் முழுமை தபறொத ஒரு
நிமலமை
கொணப்படுகின்றது.
அலதலபொன்று,
அந்தப்
பிெலதெத்திலல
ஏமனய
அபிவிருத்தித்
திட்டங்களும்
முன்தனடுக்கப்படொத நிமலமை கொணப்படுவமதயும் இந்தச்
ெமபயிலல நொன் எடுத்துமெக்க விரும்புகின்லறன்.
இவ்வொறு பல லதமவகமளயுமடய ைக்கள் வொழ்கின்ற
அந்தப் பிெலதெ தெயலொளர் பிொிவிலல இப்தபொழுது புதிதொக
‘இல்ைமனட்’
தபற்றுக்தகொள்வதற்கொன
ைண்
அகழ்வு
லவமலத்திட்டத்திமன ஆெம்பிப்பதற்குொிய நடவடிக்மககள்
நமடதபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றன.
இற்மறக்கு
இெண்டு
வருடங்களுக்கு
முன்னதொக
அந்த
லவமலத்திட்டம்
ஆெம்பிக்கப்பட
இருந்ததபொழுது,
அங்குள்ள
ைக்களொல்
ஆர்ப்பொட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு, அந்த லவமலத்திட்டங்கள்
நிறுத்தப்பட்டிருந்தன. ஆனொல் இப்தபொழுது ைீளவும் அந்தப்
பிெலதெத்திலல
அந்த
நடவடிக்மகயிமன
குறித்த
ஒப்பந்தகொெர்கள்
முன்தனடுத்திருக்கிறொர்கள்.
அந்தத்
திட்டைொனது எங்களுமடய
ைக்கமள ைிகவும் லைொெைொன
பொதிப்புக்குள்ளொக்கும்
என்பமதத்
ததொிவித்துக்தகொள்ள
விரும்புகின்லறன்.
குறிப்பொக
ைீனவர்கள்
ைற்றும்
கமெலயொெத்மத அண்டிய லைட்டுநிலப் பயிர் தெய்பவர்கள்
வொழுகின்ற அந்தப் பிெலதெத்தில் அவெெ அவெெைொக
இவ்வொறொன பணிகமள முன்தனடுப்பததன்பது உண்மை
யிலல ைனலவதமனமயத் தருகின்ற ஒரு விடயைொகும். தங்கள்
வொழ்வொதொெங்கமள இழந்து, வொழமுடியொத நிமலயில் உள்ள
ைக்கள் இருக்கின்ற பிெலதெத்தில் இவ்வொறொன பணிகமளச்
தெய்வதனூடொக எங்களுமடய ெந்ததியினருக்குப் பலவிதைொன
லநொய்கள், ஆபத்துக்கள் வெக்கூடிய சூழல் இருக்கின்றது.
எனலவ இதமனத் தடுத்து நிறுத்த லவண்டுதைன்று இந்த
உயொிய ெமபயினூடொகக் லகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்லறன்.
அலதலபொன்று
எங்களுமடய
ஆமலயடிலவம்புப்
பிெலதெத்திலல பல கிெொைங்கள் பழங்குடி ைக்கள் வொழ்கின்ற
கிெொைங்களொக இருப்பதும் இங்கு சுட்டிக்கொட்டப்பட லவண்டிய
விடயம். அவ்வொறொன கிெொைங்களுக்கு
இற்மறவமெக்கும்
குடிநீர்
வழங்கப்படவில்மல.
இமவ
தைிழர்களுமடய
பிெலதெங்கள் என்ற அடிப்பமடயில் புறக்கணிக்கப்படுகின்ற
ஒரு நிமலமை நீண்டகொலைொக இருக்கின்றது. ஆனொல், இந்தக்
கிெொைங்களுக்கு அண்மையிலுள்ள கிெொைங்களுக்தகல்லொம்
குடிநீர் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனலவ, இந்த விடயங்கமளயும்
நீங்கள்
கருத்திற்தகொள்ள
லவண்டுதைன்று
அன்பொகக்
லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.
அதுலபொல, ெம்ைொந்துமறப் பிெலதெ தெயலொளர் பிொிவிலல
இருக்கின்ற ைல்லிமகத்தீவு என்ற கிெொைத்மதச் சூழ விவெொய
விமளநிலங்கள்
இருப்பதொல்
அங்கு
கிருைிநொெினிகள்,
கமளநொெினிகளின் பொவமன அதிகைொகக் கொணப்படுகின்றது.
அந்தக் கிெொைத்தில் வொழ்கின்ற ைக்கள் குடிநீமெ நிலக்கீழ்
நீொிலிருந்துதொன் தபறுகிறொர்கள். அந்த நீமெப் பருகுவதனொல்
அவர்களுக்கு ெிறுநீெக லநொய்கள் ஏற்படக்கூடிய வொய்ப்புக்கள்
இருக்கின்றன. இதனொல் அதிகைொன ைக்கள் பொதிக்கப்
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පාර්ලිශේන්තුව

ාගරු තවමාසා කශලයි අම න් මහතා]

பட்டிருக்கிறொர்கள். எனலவ, இந்த விடயத்திலும் கவன
தைடுத்து எங்களுமடய ைக்கமளயும் ெிறந்த ஆலெொக்கிய
முள்ளவர்களொக வொழ்வதற்கு வழிெமைக்க லவண்டுதைன்று
லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.
அதுைொத்திெைல்ல, நொவிதன்தவளிப் பிெலதெமும் மூவின
ைக்கள்
வொழுகின்ற
ஒரு
பிெலதெைொகும்.
யுத்தத்திற்கு
முன்னெொன கொலத்திலல ஆெியொக் கண்டத்திலல இெண்டொவது
நிமலயிலல இருந்த தபயர்தபற்ற ஓர் அொிெி ஆமல அங்கு
இருந்தது.
அந்த அொிெி ஆமலமய நம்பி வொழுகின்ற
ைக்கள்தொன் அந்தச் சூழலிலல வொழ்ந்தொர்கள். ஆனொல், அந்த
அொிெி ஆமல அழிக்கப்பட்டு இருந்த இடலை இல்லொைல்
லபொகக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. எனலவ, அந்தப்
பிெலதெத்தில்
வொழுகின்ற
ைக்களின்
வொழ்வொதொெத்மத
உயர்த்துவதற்கொக அந்த அொிெி ஆமலமயயும் தெப்பனிட்டுக்
தகொடுக்க லவண்டுதைன்று லகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்லறன்.
அலதலபொன்று எங்களுமடய அம்பொமற ைொவட்டத்திலல
கல்முமன வடக்கு பிெலதெ தெயலகம் என்ற அடிப்பமடயில் 30
வருடங்களொக
அந்தப்
பிெலதெ
தெயலகம்
இயங்கிக்தகொண்டிருக்கின்றது. ஆனொல் இற்மறவமெக்கும்
அந்தப் பிெலதெ தெயலகத்திற்கு கணக்கொளமெலயொ அல்லது
கொணிப் பகுதியிமனக் மகயொளக்கூடிய உத்திலயொகத்தர்
கமளலயொ நியைிக்கொைல் இயங்குகின்ற விடயம் ைிகவும்
ைனலவதமனக்குொியததொன்றொகும்.
அந்தப்
பிெலதெ
தெயலகத்திற்கு
அதிகொெங்கள்
பகிர்ந்தளிக்கப்படொததன்
கொெணைொக நீண்டகொலைொக அங்கு இனொீதியொன ஒரு
முறுகல்நிமல இருந்துதகொண்டிருக்கின்றது. எனலவ, இதமனக்
கருத்திற்தகொண்டு எங்களுமடய கல்முமன வடக்கு பிெலதெ
தெயலகத்மத ஓர் அதிகொெமுள்ள பிெலதெ தெயலகைொகத்
தெமுயர்த்தித் தெலவண்டுதைன்றும் இந்த உயொிய ெமபயிலல
லகட்டு, இந்த ெந்தர்ப்பத்மத எனக்குத் தந்தமைக்கொக
நன்றிகூறி, விமடதபறுகின்லறன்.

ගරු නිවයෝජ්ය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබතුමාට නතුතියි

මීානට ගරු විජිත ශ රුශගොඩ මාසය අමාතයතුමා ා භා ගර්භය
තුා නැත ]

ගරු වාසුශේව නානාය් කාම අමාතයතුමා ා භා ගර්භය තුා
නැත ]

ගරු දාසිවේ වියාශල්න්ද්රන් මාසය අමාතයතුමා ඔබතුමාට
විනාඩි 9ක කාලය්  තිශබනවා
[பி.ப. 3.47]

ගරු සදාසිවම් වියාවල්න්ද්රන් මහතා (තැපැල් වසවා හා
ජ්නමාධයවේදී වෘ්හීයය සාංවර්ධන රාජ්ය අමාතයතුමා

(ைொண்புைிகு ெதொெிவம் வியொலழந்திென் - தபொல் லெமவகள்
ைற்றும் தவகுென ஊடகத் ததொழில் அபிவிருத்தி இெொஜொங்க
அமைச்ெர்)

(The Hon. Sathasivam Viyalanderan - State Minister of
Postal Services and Professional Development of
Journalists)

தகௌெவ பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கலள, இன்மறய தினம்
இலங்மக ைத்திய வங்கியின் 2019ஆம் ஆண்டுக்குொிய
ஆண்டறிக்மக ைற்றும் 2020ஆம் வருட அமெயொண்டு அெெ
நிதி நிமலமை அறிக்மக ததொடர்பொன ஒத்திமவப்புலவமளப்
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பிலெெமண ைீதொன விவொதத்திலல லபசுவதற்கொன வொய்ப்மப
எனக்கு வழங்கியமைக்கு முதலில் உங்களுக்கு நன்றிமயத்
ததொிவித்துக்தகொள்கின்லறன். எைது நொட்டின் புதிய ஜனொதிபதி
அவர்கள்
ஜனொதிபதியொகத்
ததொிவுதெய்யப்படுவதற்கு
முன்னெொன
லதர்தல்
பிெெொெ
கொலங்களில்
நொட்மடச்
சுபிட்ெத்தின்பொல்
கட்டிதயழுப்ப
லவண்டுதைன்ற
ததொனிப்தபொருளிலல பிெெொெங்கமள லைற்தகொண்டு அவர்
தவற்றி தபற்றிருந்தொர். அந்த அடிப்பமடயில் அமைந்த
அவெது தமலமையிலொன அெெொங்கம் இந்த நொட்டினுமடய
தபொருளொதொெ ொீதியொன வளர்ச்ெிக்குத் தமடயொக இருந்த
மூன்று
ைிகப்
தபொிய
ெவொல்களுக்கு
முகம்தகொடுக்க
லவண்டியிருந்தது. ஒன்று, 2019ஆம் ஆண்டு ஏப்ெல் 21இல்
இடம்தபற்ற ISIS பயங்கெவொத குண்டுத் தொக்குதல் - இந்த
குண்டுத் தொக்குதலினொல் நொட்டினுமடய சுற்றுலொத்துமற
பொொிய பொதிப்புக்கமளச் ெந்தித்தது; பலர் இலங்மகக்கு
வருவதற்கு அச்ெம் தகொண்டொர்கள். அடுத்தது, 2015ஆம்
ஆண்டு ைத்திய வங்கியில் இடம்தபற்ற சுைொர் 11 ைில்லியன்
ரூபொய் தபறுைதியொன பிமணமுறி லைொெடியினொல் ஏற்பட்ட
தபொருளொதொெப் பொதிப்பு. அதன்பிற்பொடு, லகொவிட் -19. இந்த
மூன்று ெவொல்களுக்கும் முகம்தகொடுத்து, குறிப்பிட்ட ஒரு
கொலப்பகுதிக்குள்
இந்த
நொட்மடப்
தபொருளொதொெப்
பலவீனத்திலிருந்து - தளம்பலிலிருந்து - வீழ்ச்ெியிலிருந்து
ைீட்தடடுத்து, ஒரு முன்லனற்றப் பொமதயில் தகொண்டுதெல்ல
லவண்டும் என்பதற்கொக இந்த அெெொங்கத்தினொல் ெொியொன
திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு, அமவ விலவகத்துடன் லவகைொக
நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றன.
இதன்லபொது,
இெொஜொங்க அமைச்சுக்கள் உட்பட ஒவ்லவொர் அமைச்சும்
விமனத்திறன் ைிக்கதொகச் தெயற்பட லவண்டும். அமைச்சுக்கள்
அவ்வொறு தெயற்படுகின்றலபொதுதொன் ஒவ்லவொர் அமைச்ெினது
நடவடிக்மககளும்
தெவ்வலன
முன்தனடுக்கப்படும்
தன்மைமயப் பொர்க்கக்கூடியதொக இருக்கும்: ைக்களொல் ெிறந்த
லெமவகமளப் தபற்றுக்தகொள்ள முடியும்.
நொட்டிலல வீண் தெலவினங்கமள ஏற்படுத்தக்கூடிய
முமறகள், திட்டங்கள் குமறக்கப்பட லவண்டும். வீண்
தெலவினங்கள் குமறக்கப்படுவது நிச்ெயைொக ைக்களுக்கு
நன்மை
பயப்பதொக
அமையும்.
நொளுக்குநொள்
வீண்
தெலவினங்கள்
அதிகொித்துச்
தெல்லும்தபொழுது,
அது
நொளமடவில் ைக்கள்ைீது சுைத்தப்படுகின்ற பொொிய சுமையொக
ைொறும். தற்தபொழுது, நொன் தபொல் லெமவகள் ைற்றும் தவகுென
ஊடகத் ததொழில் அபிவிருத்தி இெொஜொங்க அமைச்ெெொகப்
பதவி
வகிக்கின்லறன்.
தபொல்
லெமவமய
எடுத்துக்தகொண்டொல், இது நொட்டிலல ைிக முக்கியைொன ஒரு
லெமவயொக இருக்கின்றது. 24,000க்கும் லைற்பட்டவர்கள்
இந்த லெமவத்துமறயில் பணிபுொிகின்றொர்கள். நொடளொவிய
ொீதியில் கிட்டத்தட்ட 4,000 தபொல் நிமலயங்கள் இருக்கின்றன.
2019ஆம் ஆண்டு தபொல் லெமவகள்மூலம் சுைொர் 8,500
ைில்லியன்
ரூபொய்
வருைொனம்
கிமடத்திருக்கின்றது.
அலதலவமள,
சுைொர்
14,022
ைில்லியன்
ரூபொய்
தெலவொகியிருக்கின்றது. இதனொல், சுைொர் 5,600 ைில்லியன்
ரூபொய் நட்டம் ஏற்படக்கூடிய சூழல் இருந்திருக்கின்றது. இந்த
நிமலயில் நொட்டினுமடய ெனொதிபதி, பிெதைர், தகௌெவ
அமைச்ெர் தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல உட்பட எங்கள்
அமனவெதும் ஒலெ லநொக்கைொக இருப்பது, தெலவினங்கமளக்
குமறத்து
ஓர்
உயர்ந்த
லெமவமய
ைக்களுக்குப்
தபற்றுக்தகொடுக்க
லவண்டும்
என்பதொகும்.
ஒவ்லவொர்
அமைச்சும்
ைக்களுக்குொிய
லெமவகமள
அவர்களது
கொலடிக்குக் தகொண்டுதெல்ல லவண்டும்.
கடந்த கொலங்களில் வடக்கு, கிழக்கில்கூட பல தபொல்
நிமலயங்கள்
பொதிக்கப்பட்டிருந்தன.
எனினும்,
அமவ
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புனெமைப்புச் தெய்யப்படொத - ைீள்கட்டுைொணம் தெய்யப்படொத
ஒரு துர்ப்பொக்கிய சூழல் இருக்கின்றது. இலங்மகயில்
வடக்கிலும்,
கிழக்கிலல
குறிப்பொக
அம்பொமற,
திருலகொணைமல, ைட்டக்களப்புப் பிெலதெங்களிலும் ைற்றும்
ைமலயகத்தின் பல கிெொைங்களிலும் இருக்கின்ற ைக்களுமடய
கொலடிக்கு அந்தச் லெமவமய தகொண்டு தெல்லலவண்டிததொரு
கடப்பொடு எங்களுக்கிருக்கின்றது.
அதுைொத்திெைல்ல, தகௌெவ பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கலள,
கடந்த அெசு கொலத்திலல நுண்கடன் தபற்ற ைக்கள் அந்தக்
கடன்கமளக்
கட்டமுடியொைல்
பல
இன்னல்கமள
அனுபவித்தமை பற்றி உங்களுக்கும் ததொியும். அவ்வொலற
வீட்டுத்திட்டக் கடன்களுக்கொன வங்கிகளின் வட்டி வீதங்கள்
13%, 14%, 15% என்று அறவிடப்பட்டதொல் அதமனக்
கட்டமுடியொைல் பலர் அல்லல்பட்டொர்கள். அத்துடன் ெில
leasing companyகளிலல தகொள்வனவு தெய்தவர்களுக்கொன
வட்டி வீதங்கள் 20%, 22% வீதைொகவிருந்தன. ஆனொல்
தற்லபொமதய
அெெொங்கத்தில்
நொட்டினுமடய
லைதகு
ஜனொதிபதியவர்கள், தகௌெவ பிெதைர் அவர்கள் இந்த வங்கிக்
கடன்களுக்கொன வட்டி வீதத்திமன 9 வீதத்திமனவிடவும்
குமறத்திருக்கின்றொர்கள்.
Leasing
கடன்களுக்கொன
வட்டிவீதமும் குமறக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
தற்லபொது நொட்டிலல COVID-19 என்கின்ற ‘தகொலெொனொ’
பிெச்ெிமன அது ஒரு தபொிய ெவொலொக இருக்கின்றது. ைறுபுறம்
ஏப்ெல் 21 குண்டு தவடிப்புப் பிெச்ெிமன ஒரு ெவொலொக
இருக்கின்றது.
இவ்வொறு
பல்லவறுபட்ட
ெவொல்கள்
இருக்கின்றதபொழுதும், ைக்களின்ைீது சுமைமயச் சுைத்தொைல்
இந்த நொட்டினுமடய தபொருளொதொெத்மதக் கட்டிதயழுப்பி,
அந்தப் தபொருளொதொெ வளர்ச்ெிக்கூடொக நொட்டு ைக்களுமடய
எதிர்பொர்ப்புக்கமள நிமறலவற்றலவண்டுதைன்ற லநொக்குடன்
இந்த அெெொங்கம் பயணிக்கின்றது. இந்த அெெொங்கத்தினுமடய
அந்த வலுவொன, உறுதியொன பயணத்திலல நொங்களும்
எங்களுமடய
ைக்களின்
பிெச்ெிமனகமளத்
தீர்த்து,
அவர்களுமடய எதிர்பொர்ப்புக்கமள நிமறலவற்றுகின்றவர்
களொக,
அந்த
ைக்களுக்கு
உயர்ந்த
லெமவமயப்
தபற்றுக்தகொடுக்கின்றவர்களொக
இமணந்திருக்கின்லறொம்.
எம்ைொல் முடிந்தவமெ எைது ைக்களுக்குொிய லெமவகமளப்
தபற்றுக்தகொடுப்பதில்
நொம்
ைிகவும்
கவனைொக
இருக்கின்லறொம்.

ගරු නිවයෝජ්ය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබතුමාට ල යමිත කාලය අව ානයි

ගරු සදාසිවම් වියාවල්න්ද්රන් මහතා

(ைொண்புைிகு ெதொெிவம் வியொலழந்திென்)

(The Hon. Sathasivam Viyalanderan)

Sir, give me one more minute, please.

தகௌெவ பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கலள, கடந்த அெசு
கொலத்திலல 2015ஆம் ஆண்டு 09ஆம் ைொதம், 10,00,000
இமளஞர்களுக்கு
லவமலவொய்ப்பு
தபற்றுக்தகொடுப்பதொக
முன்னொள் பிெதைர் ெணில் விக்கிெைெிங்க அவர்கள் தெொன்னொர்.
ஆனொல் 10,000 லபருக்குக்கூடக் தகொடுக்கப்பட்டதொ? என்பது
லகள்விக்குறியொக இருக்கின்றது. ஆனொல் தற்லபொமதய
அெெொங்கத்தில் 1,50,000க்கு லைற்பட்டவர்களுக்கு லவமல
வொய்ப்புப்
தபற்றுக்தகொடுக்கும்
திட்டத்தில்,
குறிப்பொக
50,000க்கு
லைற்பட்ட
பட்டதொொிகளுக்கு
நியைனங்கள்
வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.
இன்னும்
ெில
நொட்களிலல
வறுமைக்லகொட்டுக்குக்கீழ் வொழுகின்ற - ெமுர்த்தி தபறுகின்ற

100,000
இமளஞர்களுக்கு
அந்த
லவமலவொய்ப்புக்கள்
வழங்கப்படவிருக்கின்றன. இந்த லவமலவொய்ப்புக்கள் கடந்த
கொலத்தில் இருந்தமதப்லபொல் இல்லொைல் - ெைத்துவைொக
எல்லொ ைக்களுக்கும், எல்லொப் பகுதிகளுக்கும் வழங்கப்
படுவதற்கொன வொய்ப்புக்கள் இருக்கின்றன என்பமதக் கூறி,
இந்த வொய்ப்மபத் தந்தமைக்கு தகௌெவ பிெதிச் ெபொநொயகர்
அவர்களுக்கு நன்றிகூறி அைர்கின்லறன்.

ගරු නිවයෝජ්ය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීානට ගරු වාසුශේව නානාය් කාම අමාතයතුමා ඔබතුමාට
විනාඩි 9ක කාලය්  තිශබනවා
[අ භා 3 44]

ගරු වාසුව ව නානායක්කාර මහතා (ජ්ල සම්පාදන
අමාතයතුමා
(ைொண்புைிகு
அமைச்ெர்)

வொசுலதவ

நொணொயக்கொெ

-

நீர்

வழங்கல்

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of Water
Supply)

ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  මහ බැැංකු වාර්තාව ගැන
කථා කමනශකොට මහ බැැංකුශේ සිදුකා මහා ශකොල්ලය ගැන් 
ශයොමු විය යුතුව තිශබනවා එය එක පැ් තකින් අපමා ය්  ඒ
අපමා ය ල  ා ශව්චග මහා අලාභය්  ඒක අලාභයකට ලඝු
කමන්න්  බැහැ ඒක අපමා ය්  එහි වැංගල ක ක්රියාදාමය්  මුල
සිටම ශපශනන්න තිශබනවා අපමා යට විරුේ ව ඔුරන්ට ශගන
යන අපමා
නඩු විභාගය තිශබනවා නමු්  පාමුශවල 
වි් තිකාමයා නැහැ ඔහු ශගන්වා ගන්න දැරූ වෑයම හ ඒකට
ශමොකද ුරශණ් කියලා අපි දන්ශන්  නැහැ මම හිතනවා ශේ මහ
බැැංකු වාර්තාවට අතිශර්කව ශේ ගරු භාවට ඉිවරිප්  ශවන්න
ඕනෑ ශේ මහ බැැංකු බැඳුේකම වැංගාශේ ම නත අලාභය ගැන
වාර්තාව
අපි විගණන වාර්තා දැකලා තිශබනවා ඒ විගණන
වාර්තාවලින් ශපන්නුේ කමන්ශන් මාමිත කාලයක අලාභය නමු් 
ශේ වැඩි ශව්චග ශපොලී ශර්ට්ටුව ල  ා ිවගින් ිවගටම ශේ මශට් ණය
ගැනීේවලීම මසයට ශවන අමාරුව අලාභය පාඩුව ඉිවරි ිවගු
කාලයට ගණන් හැදුශවෝ  ශේ තහනේ කම තිශබන Perpetual
Treasuries Limitedහි මුදල් ඒ සියල්ලම ආවමණය කමන්නට
කිසිශ ේ්  රමාණව්  නැහැ ඒ ල  ා මම හිතනවා ශේ
අපමා කාමයන්ශේ ශේපා මාස න්තක කා යුතුයි කියලා අපට
අය කම ගත හැකි ශනොවන ඒ අලාභශේ රමාණය අය කම ගැනීමට
ඔුරන්ශේ ශේපා මාස න්තක කිරීම ද් වා යා යුතුයි ශමයට
කිසියේ ආකාමයක නව නීතිය්  එකතු කා යුතුව තිශබනවා නේ
අපි ඒ නීතිය්  ශේ භාශේ ේමත කම ගත යුතුයි කියලා මා
වි නවා
කමනවා නමු්  මම හිතන්ශන් නැහැ මට නේ
ශපශනන්ශන් නැහැ එතමේ අව යතාව්  ඇ් තටම අපි කැමැතියි
ශේ ගැන මහ බැැංකුශවන් ශේ පාර්ලිශේන්තුවට වාර්තාව්  ගන්න
එශහම අමශගන ශේ ගැන අපට අව ාන වැටම්ම්  ලබා ගන්න
පුළුවන් ඒ වාශේම ශේ අපමා නඩුව ගැන නීතිපතිතුමාශේ
පැ් ශතන් අපි දැන ගන්න කැමැතියි ශකොශහොමද ශේ පාමුශවල 
වි් තිකාමයා ශේ මටට ශගන්වා ගැනීශේ ක්රියාදාමය ශේ තමේ ිවේ
ගැශ න්ශන් ශහෝ දැන් ශවනශකොට එය ඇණහිට තිශබන්ශන්
කියන එක්  ඒ ල  ා ශේ වාර්තා ශදකම ශේ භාවට ලැබීම
අව යයි කියලා මා හිතනවා
ඊානට ද ෆිනෑන් න මාගම බැංශකොශලෝ  මාගම්  බවට
ප්  ශවන්නට යේීම මහ බැැංකුව එයට මැිවහ් වීම්  කම තිශබන
බව ශපශනනවා නමු්  ඒ තැන්පතුකරුවන්ට ශපොලී ශගවීම් 
තවම සිේ ශවන්ශන් නැහැ නමු්  ශේ මිල සුන් විශ්රාම කාලය ගත
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පාර්ලිශේන්තුව

ාගරු වාසුශේව නානාය් කාම මහතා]

කිරීමට ඔුරන්ශේ ශ ේ තම ශේ ෆිනෑන් න ශකොේපැල වල දැේමා
The Finance කියන්ශන් ශබොශහොම ේදන්ත අතීතය්  තිබුණු
එශහම කඩා වැටීම්  ගැන භය්  ශනොතිබුණු එශහම
බැංශකොශලෝ වීම්  ගැන ැකය්  ශනොතිබුණු මාගම්  අද ඒ
මාගශේ මුදල් තැන්ප්  කමපු ඒ මිල සුන් අනාථ ශවලා ඉන්නවා
ශේ අනාථභාවයට ප්  ශව්චග මිල සුන් පිළිබඳව යේ ශදය්  අපි
කා යුතුයි ශමොකද මහ බැැංකුවටයි ඒ අව ාන වගකීම
තිශබන්ශන් තැන්පතුකරුවන්ට ශේ සියලු ූලලය මාගේවල
තැන්පතු දැමීමට ශහේතු ශවන්ශන්්  එම මාගේ මහ බැැංකුශේ
පිළිග්  මාගේ වන ල  ායි ඒවා මහ බැැංකුශේ ලියාපිවැංි  ූ ූලලය
මාගේ එයින් මහ බැැංකුව කියන්ශන් ශේ මශට් ඉන්න කීය් 
ශහෝ ඉතිරි කමග්  මිල සුන්ට තමන්ශේ මුදල් ඒවාශේ තැන්ප් 
කමන්න පුළුවන් බවයි ඒ අනුවයි මිල සුන් ඒවාශේ මුදල් තැන්ප් 
කම තිශබන්ශන් ශේ මාගම අද ශපොලී ශගවන්ශන්්  නැහැ අද
ශවනශකොට ඒ මිල සුන් ඒවාශේ ආශයෝසනය කා මුදල්  එ් තමා
අවදානමකයි තිශබන්ශන් ශේ ත් ් වය හරිම කනගාටුදායකයි
ශේ ූලලය ් ශෂේත්රශේ මීට වඩා ශේදවාගකය්  නැහැ මාගේ
බැංශකොශලෝ  ශවනවා තැන්පතුකාම අහිැං කයන් වි ාල
අමාරුවකට ප්  ශවනවා හැබැයි ශකොේපැල  අයිතිකාමශයෝ ඒ
ත් ් වයට ප්  ශවන්ශන් නැහැ එ් දහ න නවසිය ති නගණන්වල
ඇති ූ
මහා ආර්ිකක පරිහාල ශයන්
මහම ශකොේපැල 
බැංශකොශලෝ  ුරණාම ඒ ශකොේපැල වල අයිතිකාමශයෝ සියිවවි
න ාග් තා කියලා අපි අහලා තිශබනවා නමු්  ශේ ශකොේපැල 
අයිතිකරුවන්ශේ ඒවාශේ අ ය් ෂවරුන්ශේ ජීවන මට්ටම පහා
වැටීම්  ආදායේවල වැටීම්  කිසියේ ශහෝ ආකාමයකින්
ශවන්ශන් නැහැ ශකොේපැල  බැංශකොශලෝ  ශවනවා නමු් 
ශකොේපැල  අයිතිව සිටි අ ය් ෂවරුන්ශේ ජීවිත යහප්  ශවනවා
තැන්ප් කරුවන් විනා ශවනවා ශේක තමයි ශමහි ැංසිේධිය ඒ
ල  ා තය ව ශයන්ම ශේ ගැන්  මහ බැැංකුව ශේ භාවට යේ
වාර්තාව්  ිවය යුතුයි
ශකශ ේ නමු්  අද මහ බැැංකුව ශපොලී ශර්ට්ටුව පහා තබා
ගැනීම ඳහා ශලොකු උ්  ාහය්  ගන්නවා එය ශේ මශට්
ආශයෝසනවලට ිවරිගැන්වීම්  වනවා වාශේම ජීවන වියදේ
මට්ටම වැඩි වීම වැාැ් වීමට්  ගන්නා වටිනා පියවම් 

ගරු නිවයෝජ්ය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමල  ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදක්  තිශබනවා

ගරු වාසුව ව නානායක්කාර මහතා

(ைொண்புைிகு வொசுலதவ நொணொயக்கொெ)
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ශනොශවයි නමු්  ඈත ශපමිවග මටවල් එ් ක ැං න්දනය
කිරීශේීම අපි ඉන්ශන් ඊට වඩා පහා ත් ් වයක නමු්  2020
අව ානය වනවිට අප මශට් ආර්ිකක වර් න ශේගය ඍණ 2කට
වඩා අඩු ශනොශවයි කියා මා වි නවා කමනවා ශේශීය අව යතා
ල ෂනපාදනය කිරීම ශේගව්  කශාෝ  ඉිවරි කාලශේ උ්  කේහල්
හතම්  පහ්  ඇති වී අශේ උ්  ශගොවීන්ශේ ැංඛයාව්  වැඩි වී
ශේ මශට් මාල  ල ෂනපාදනය වැඩි ුරශණෝ  ඒ වාශේම ශේ මශට් කිරි
ල ෂනපාදනය වැඩි ුරශණෝ  අශේ මිල සුන්ශේ මාල  පරිශභෝසනශේ
වටිනාකම්  කිරි පරිශභෝසනශේ වටිනාකම්  ඳහා වන අශේ
රුපියල් ශඩොලර්වලට හමවා පිට මට ශකොේපැල කාමශයකුට දන්
ශදන එක අව ානශේීම නව් වා ග් ශතෝ  ශේ මශට් වි ාල
ආර්ිකක වර් න ශේගයකට අපට යන්න පුළුවන් මා හිතන්ශන්
නැහැ 2020 ීමම එය කමන්න පුළුවන් කියලා නමු්  2020 ීම ඇති
ූ පසුබෑම්  එකතු කමමින් ඉිවරි වර්ෂශේ ශලොකු ආර්ිකක වර් න
ශේගයකට යන්න 2021 ඉල් ක කමගත යුතුව තිශබනවා
එශත්  බල බලා ඉන්න බැහැ

ගරු නිවයෝජ්ය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමල  ඔබතුමාට ල යමිත කාලය අව ානයි

ගරු වාසුව ව නානායක්කාර මහතා

(ைொண்புைிகு வொசுலதவ நொணொயக்கொெ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මම අව න් කමන්නේ ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල 

තිරිුව පිටි ශටොන් මිලියන ගණන්  ආනයනය කමනවා ශේ
තමේ තිරිුව පිටි ආනයනය කමමින් සාතික ආර්ිකකය්  හදන්න
බැහැ හැබැයි පාන් කන්ශන් නැතිව ඉන්න්  බැහැ පාන්වල
අව යතාව පිළිගන්නවා ඒ ල  ා මැඩග නකමය ශමන්
මඤනශඤෝ කා පිටි ල ෂනපාදනය කම පාන් ෑීමමට තිශබන
හැකියාව අශේ මශට්්  ක්රියා් මක කමමින් ශේ තිරිුව පිටි
උගුශලනු්  අශේ මට ගලවා ගැනීශේ අව යතාව අව ාමණය
කමමින් මා ල හප වනවා නතුතියි

ගරු නිවයෝජ්ය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීානට ගරු ජී ජී ශපොන්නේබලේ මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාට
විනාඩි 14ක කාලය්  තිශබනවා
Order, please! ඊට ශපම කුරරු ශහෝ ගරු මන්ත්රීවමශය් 
ූලලා නය
ඳහා
ගරු
ාණ් කියන්
මාසපු් තිමන්
මා මාණි් කේ මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝසනා කමන්න

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ශහොඳයි ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල 

ගරු ජී.ජී. වප න්නම්බලම් මහතා

(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)

ඒ ල  ා ශේ ශවනුශවන් එනේ ශපොලී ශර්ට්ටු පහා තබා
ගැනීමට දැරූ පිරිවැය්  තිශබනවා නේ
ඒ පිරිවැය
ේපූර්ණශයන්ම යු් ති හගත බවයි මා කියන්ශන් ශේ අනුව
මැයි ම අග වනවිට ම නත ණය රමාණශේ රුපියල් ියලියන
300ක පමණ අඩු වීම්  තිශබන බව්  වාර්තා කම තිශබනවා එය
විශ ේෂ ල් ෂණය් 

(The Hon. G. G. Ponnambalam)

Sir, I propose that the Hon. Shanakiyan Rajaputhiran
Rasamanickam do now take the Chair.
ගරු හරිනි අමරසූරිය වමවනවිය

(ைொண்புைிகு (தெல்வி) ஹொினி அைெசூொிய)

(The Hon. (Miss) Harini Amarasuriya)

ගරු ල ශයෝසය කථානායකතුමල  අව ාන ව ශයන් මම ශේ
කාමණය කියන්න ඕනෑ ශේශීයව අපට ුරවමනා ශේ ල පදවීම
ශේගව්  කිරීශමන් තමයි අශේ ආර්ිකකය ශගොඩගන්න පුළුවන්
ශකොවිඩ් - 19 ව ැංගතය්  පා නකු රහාමය්  ල  ා අප මශට් සිදු ූ
විනා ය ග් තාම එය අශේ පාමු කාර්තුශේ ආර්ිකක වර් න
ශේගය ඍණ 1 6කට අඩු කම තිශබනවා ශලෝකශේ අශන් 
මටවල් හා ැං න්දනය කමනශකොට එය නමක ත් ් වය් 

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆலைொதித்தொர்.
Seconded.

ප්රශයීය්නය විමසන ලදින්, ස ා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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අනතුරුව ගරු නිවයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනවයන් ඉව්හ
වූවයන්, ගරු සාණක්කියන් රාජ්පු්හතිඥරන් රාසමාණික්කම් මහතා
මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
பிெதிச்
ெபொநொயகர்
அவர்கள்
அக்கிெொெனத்தினின்று
அகலலவ,
ைொண்புைிகு
ெொணக்கியொ
ெொஜபுத்திென் இெொெைொணிக்கம் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN RASAMANICKAM
took the Chair.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The Hon. G.G. Ponnambalam please. You have 15
minutes.
[4.06 p.m.]
ගරු ජී.ජී. වප න්නම්බලම් මහතා

(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)

(The Hon. G. G. Ponnambalam)

Mr. Presiding Member, I was actually hoping to
congratulate the Hon. Deputy Speaker on his election.
Unfortunately, he left the chair before I could do that.
Sir, the Adjournment Motion moved by the Hon.
(Prof.) Ranjith Bandara states in its second paragraph
about the Central Bank Report for 2019. It states, I quote:
“Specially the Report has presented the background
required to gain a comprehensive understanding on the
massive setback the economy of our country has suffered
within the period from 2015-2019 as compared to 2005-2015,
in a scientific manner. Further, the content of this report can
be made use of, to identify these sectors we need to pay our
attention to determine the Macroeconomic targets we plan to
achieve and to identify the policy strategies in the formation of
policies in the coming years.”

In that respect, Sir, I wish to point out to you that the
respected Governor of the Central Bank, Professor W.D.
Lakshman, visited Jaffna.
In today’s newspapers,
particularly in the “Daily FT”, there is a news item which
states that he had many meetings. Sir, the news item titled
“Central Bank Chief visits Jaffna, discusses financial
inclusion and regulation” in the "Daily FT" of today
states, I quote:
“The meeting was held to gain insight on issues
encountered by the public in dealing with formal and informal
financial institutions, including the micro-finance institutions
and to look for participatory solutions for the issues.”

Sir, the question of debt, particularly with regard to
microfinance became a suicidal issue in the North and the
East, soon after the war. This Adjournment Debate tries to
portray the Central Bank Report as something that only
points out the disastrous situation of the country from
2015 to 2020. But, if you actually look at the situation of
the people of the North and the East, particularly the
Tamil people who had faced a war for nearly 30 years,
where their areas were declared "no-go zones", where
complete economic embargoes were very rigorously
adhered to for so many decades, you would see that those
people today lag behind 30 years in their economic
strength; they are unable to compete. Their financial
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situation is so dire that soon after the war, when the
incumbent Hon. Prime Minister was President and also
the Finance Minister then, these microfinance institutions
sprung up like mushrooms. They sprung up because those
people affected by war for over 30 years were asked to
compete with the rest of the country with absolutely no
effort made to try and create a level playing field for
them, to create a situation where you can have some
progressive policies declared for the North-East, the waraffected area, to protect those people’s economy first,
allowing it to somehow grow to a point where those
people can, to some extent at least, try and compete with
the rest of the country. None of that was done.
On the contrary, the then Government just turned a
complete blind eye and allowed all sorts of institutions to
spring up. As a result, those people, when they were
asked to compete with the rest of the country, were forced
to take loans. That is what actually happened. And they
took loans. They took loans to the extent that these
scrupulous financial institutions bankrupted them. The
suicide rate in the North and the East increased not just
among smallholders, but even among middle to largescale businessmen who were unable to furnish their loans.
The rate of suicide among the business community and
traders in the North and the East actually increased after
the war. You would expect the situation to be dire
economically during the war, but actually it became far
worse after the war.
So, if you look at the financial situation, particularly
with regard to loans and the debt situation of the people
of the North and the East, you would see that the
foundation for it was laid when His Excellency Mahinda
Rajapaksa was President and the Finance Minister. The
then Governor of the Central Bank is also present here.
However, the previous Governor came out with a report
on microfinances and in fact, said that except for major
recognized banks and major financial institutions, it was
those small, unregulated financial institutions that created
this mess. So, I would suggest that this Government look
into those problems related to microfinances because they
have a duty as it is they who created those particularly in
the North and the East, where those people battered for
over 32 years were forced into that situation. They were
forced into that situation. Even in His Excellency the
President's Policy Statement he said nothing about rights,
but at least he said that when it comes to development he
would create a level playing field regardless of
ethnicities. Then it is a duty upon this Government
because it is they who created this situation back in 2009
to look into it and actually relieve all of those people who
have been plagued by the question of debt. They are
actually in a “death trap”, not a “debt trap.” Therefore, it
is the duty of this Government to do that.
Sir, simply relieving them of the debt situation they
are in today is not going to solve anything unless, as I
said earlier, you have a policy of some sort of
protectionism. Even today, even though it is at a later
stage, 10 or 11 years later, to help those people to protect
their economy first and then to allow them to grow it to
an extent where they can, in fact, compete with the rest of
the country.
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පාර්ලිශේන්තුව

ාගරු ජී ජී ශපොන්නේබලේ මහතා]

Sir, this report I have here talks quite eloquently of the
situation right up till 2015. But, there is this huge
problem. His Excellency the President in his Policy
Statement said - I actually welcomed it in my intervention
- that he is going to give deeds to people who have
permit lands traditionally, but because of various reasons,
which have not been formalized. So, he says that he is
going to give them deeds. But, whilst this is the approach
that should ideally be practised, the reality on the ground,
Sir, is shocking.
In Kokilai West, Kokkuthoduvai North and
Kokkuthoduvai South in the Mullaitivu District, there are
2524 acres of land belonging to 601 Tamils. Those are
deed lands as well as permit lands. Seven hundred and
eighty four acres of those 2,524 acres have already been
given to Sinhalese people who are not from that area in
violation of the Tamil people’s rights. This is happening
in Amaiyankulam, Munthirikaikulam, Sambankulam and
Manal Kerni. Tamil people who have deed lands and
permit lands in those areas, which comprise of 784 acres,
are not even allowed to enter because the military is
preventing them and those 784 acres are being allowed to
be farmed exclusively by Sinhalese who never had any
say or right to that area. The remaining 1,740 acres have
been brought under the Mahaweli “L” Zone Scheme. The
Divisional Secretariat of Karathuraipattu had given
permission under Circular 2013/1 issued by the Land
Commissioner for the land to be irrigated by people to
whom that land belongs. But, the Mahaweli Authority
intervened and had told the people that those lands come
under its authority and the Divisional Secretary does not
have the authority to allow the people to farm there and is
now putting roadblocks. They are putting roadblocks to
the extent that the Forest Department and the Department
of Wildlife Conservation are cooperating with the
Mahaweli Authority without providing any form of
assistance for these people to go there. They are not
allowing the mechanized farming gear to be taken to that
area; roads are in a terrible state and there is no transport
whatsoever. Farmers who take long knives to cut through
heavy growth - because they have not been able to farm
those lands- are not allowed to take those. That is the
pathetic situation faced by them.
But, here we are speaking and commending ourselves
today with regard to the Central Bank Report when those
people, who have been so poor, who have not
been able to farm in those areas because of 30 years of
war and who are trying only now to start their lives, are
being prevented even now. The same situation prevails Sir, I just want to mention the areas - in Vavuniya North
and Nedunkeni where you have Maruthodai,
Paddikudiyiruppu,
Katkulam,
Mannakulam,
Puliyankulam
North,
Kanchuramoddai
and
Vinangupiddy. There are 960 acres, again belonging to
the Tamil people in those areas, which the military is
preventing those people from farming.
Sir, I just would like to mention one other matter.
Former President Maithreepala Sirisena was here at the
beginning of the Debate on this Adjournment Motion. He,

in fact, visited that area and when he visited the area,
those 960 acres of land were being allowed by the
military to be farmed by Sinhala people who actually do
not belong to that area at all; they never had any say
historically over that land. When he went there, these
complaints were made. When he heard about those
complaints, he actually told those very Sinhalese farmers,
“Look, it is not fair. These Tamil people who have been
farming these areas traditionally must be allowed to
farm”. After he made those statements, if I am not
mistaken, actually, those created controversy not only
amongst the Sinhala people there but certainly amongst
those in the rest of the country.
Since that is the situation, Sir, if this Central Bank
Report is to be taken seriously, I think the Government
must act on the ground and in fact, show its bona fides
with regard to these wonderful words that they come out
with from time to time. If the people on the ground
continue to commit suicide because they are forced to
take debt which they can never hope to repay, then, there
is something wrong.
Thank you.
[අ භා
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ගරු සිසිර ජ්යවක ිව මහතා (ව ශීය වවදකම් ප්රවර්ධන,
ග්රාමීය ය හා ආයුර්වේද වරෝහල් සාංවර්ධන හා ප්රජ්ා වස ඛය
රාජ්ය අමාතයතුමා
(ைொண்புைிகு ெிெிெ ஜயதகொடி - சுலதெ மவத்திய முமறகளின்
லைம்பொடு, கிெொைிய ைற்றும் ஆயுர்லவத மவத்தியெொமலகள்
அபிவிருத்தி ைற்றும் ெமூக சுகொதொெ இெொஜொங்க அமைச்ெர்)

(The Hon. Sisira Jayakody - State Minister of Indigenous
Medicine Promotion, Rural and Ayurvedic Hospitals
Development and Community Health)

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  පසුගිය මැතිවමණශේීම
ගේපහ ිව න්රි් කශයන් සුවි ාල සයග්රහණය්  ශපොදුසන
ශපමමුණට ලබාීමම පිළිබඳව්  මා ශවත 11 000කට ආ න්න
වි ාල ඡන්ද රමාණය්  ලබා ීමමට කැපූ කැලණිය ියයගම
මහම ගේපහ ඇතුළු ගේපහ ිව න්රි් කශේ සියලු සනතාවට් 
නවවැල  පාර්ලිශේන්තුශේ මශේ මැංගල කථාශේීම රථමශයන්ම
මාශේ ආදමය ශගෞමවය ශ ශනහ පිරිනමනවා ඒ වාශේම
අපට සුවි ාල වගකීම්  පවමමින් ශේ මශට් ශේශීය වවදය
ක්රමය්  ආයුර්ශේද ශමෝහල් හ රසා ශ ෞඛය ් ශෂේත්රය පිළිබඳව
කටයුතු කමන්න්  ඉඩ ර නථාව
ල ා දුන් අතිගරු
සනාධිපතිතුමාට්  ගරු අගමැතිතුමා රමුඛ සියලුශදනාට
ශගෞමවය පිරිනමන්න්  මා ශමය අව නථාව්  කම ගන්නවා
පසුගිය අුරරුදු හතමහමාමක කාලපරි්චශේදය තුා මම ශේ
පාර්ලිශේන්තුව ල ශයෝසනය කාා පසුගිය පාලන කාලපරි්චශේදය
තුා අපි දැ් කා අශේ මශට් ශ් න්ද්රීය ආර්ිකකශේ ර ාන ආයතන
ක්රමානුූලලව විනා කමපු හැටි විශ ේෂශයන්ම මහ බැැංකු
බැඳුේකම ශහොමකම හමහා මහ බැැංකුව විනා කිරීම්  මන
ම නත සාතික ආර්ිකකයම විනා කිරීශේ ක්රියාදාමය ඇමඹුවා ඒ
වාශේම අටවා ග්  නාමික නවාධීන ශකොමිෂන් භා හමහා් 
අධිකමණ ් ශෂේත්රශේ යු් තිය පසිඳලන ආයතන ක්රමානුූලලව
විනා කමනු ලැබූවා පසුගිය යහ පාලන ආණ්ඩුව විශ ේෂශයන්ම
අධිකමණයට්  යු් තිය පසිඳලන ආයතනවලට්  කමන ලද
අතිවි ාල බලපෑම ල  ාම එම කාලය අශේ මශට් නීතිය වල් වැදුණු
කාලපරි්චශේදය්  බව අපි සියලුශදනා දන්නවා අද එ්  ් 
සාතික ප් ෂය්  ඔුරන්ට ේබන්
මගි සන බලශේගය් 
විප් ෂශේ ශකොට න හ සනතා විමු් ති ශපමමුශණ් ශේ පාලන
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ශකොටසු්  පසුගිය අුරරුදු හතමහමාම තුා නීතිය ක්රියා් මක කමන
යු් තිය පසිඳලන ආයතනවලට කමපු බලපෑම අමතක කම දමා
තිශබනවා හුදු නවාධීන කියන ශකොමිෂන් භාවලට කමන ලද
බලපෑේ එළිපිට රකා යට ප්  ශවේීම ඔුරන් අද විවි ශගෝදනා
ඉිවරිප්  කමන්න පටන් ග් තා ශරේමලාල් සයශ ේකම මැතිතුමා
පාර්ලිශේන්තුවට හභාගී වීම ේබන් ශයන් ඒ අව නථාශේීම
ඉිවරිප්  කමන ලද තර්ක ේබන් ශයන් අශේ මශට් නීති
පේ තිශේ තිශබන කරුණු ශදක්  කියනවා කියලා මම ශේ ගරු
භාවට ශපොශමොන්දු ුරණා ඒ තමයි 1979 අැංක 14 දමන අපමා
නඩු වි ාන ැංග්රහය පනශ්  333 ( ) වගන්තිය හ 1997 අැංක 30
දමන ඇප පනශ්  20 (3)වැල  වගන්තිය 1997 අැංක 30 දමන ඇප
පනශ්  20 (3)වැල  වගන්තිශේ ශමශ ේ ඳහන් ශවනවා:
"ූදිවතයාට මමණීය දණ්ඩනය ල යම කමනු ලැබූ අව නථාවක දණ්ඩන
ල යමය ක්රියාශේ ශයදවීම නතම ශකොට අභියාගනය තීමණය කමනු ලබන
ශත්  ඔහු බන් නාගාමශයහි රිමාන්ඩ් භාමශේ තබනු ලැියය යුතු ය "

ශේ වගන්තියට අනුව ඔහු තබන්ශන් රිමාන්ඩ් භාමශේ ඒ
කියන්ශන් මහාධිකමණය්  විසින් වමදකරු කිරීශමන් අනතුරුව
අභියාගනාධිකමණයට ශප්  ම්  ඉිවරිප්  කා පසු වමදකරුවන්
දඬුවේ ලබන ක්රමශේදය ශනොශවයි අනුගමනය කමන්ශන්;
ැකකරුශවකු ේබන් ශයන් අනුගමනය කමන ක්රියා පටිපාටියයි
අනුගමනය කමන්ශන් ශේවා ශනොශ් රී මහම අය කළු පටි
බැඳශගන කෑ ගැහුවා සිරි්  පරිිව එ්  ්  සාතික ප් ෂ ආණ්ඩුව
මකින සනතා විමු් ති ශපමමුශණ් නායකවමයා හැමදාම ශපොදුසන
ශපමමුණ මන්  එයට හිතවාීම ශේ ශරේමී ශකොට න මන් 
වවමශයන් ශපශාන ල  ාම ශේ වගන්තිය ශනොදැන මහ අභූත
අවලාද ශගෝදනා ඉිවරිප්  කාා ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල 
1979 අැංක 14 දමන අපමා නඩු වි ාන ැංග්රහය පනශ් ්  එයම
ශමශ ේ ඳහන් ශවනවා:
"ූදිවතයාට මමණීය දන්ඩනය ල යම කමනු ලැබූ අව නථාවක දණ්ඩන
ල යමය ක්රියාශේ ශයදවීම නතම ශකොට අභියාගනය තීමණය කමන ශත් 
ඔහු බන් නාගාමශයහි රිමාන්ඩ් භාමශේ තැියය යුතු ය "

ශේ වගන්තියට අනුව රිමාන්ඩ්කරුශවකු තු වගකීේ තමයි
ඔහු ශවත පැවශමන්ශන් තවදුමට්  ඔහු වැමිව කමන ලද
තැනැ් තකු ශල
ැලකිල්ලට ගන්ශන් නැහැ ඒ ල  ා ශරේමලාල්
සයශ ේකම මහතා මන්ත්රීවමයකු ව ශයන් අද පාර්ලිශේන්තුශේීම
ිවුරරුේ ීමම ේබන් ශයන් එතුමන්ලා ඉිවරිප්  කමන ලද තර්ක
ඉතාම පම නපම රතිවිරුේ වවරී රකා බව අපට ශපශනනවා
පසුගිය ව ශර් අශරේල් 21වැල  දා පා නකු ඉරිදා එල්ල ූ රහාමය
ේබන් ශයන් එතුමන්ලා ශමශ ේ අදහ න ඉිවරිප්  ශනොකිරීම
පිළිබඳව අපි කනගාටු ශවනවා දැන් ඒ ූදිවතයින් එළිදමුර ශවනවා
ශේ මශට් ම නත සාතික ආර්ිකකය විනා වීම ඳහා පසුගිය කාල
පරි්චශේදශේ ඇති ුරණු ර නන අතම සුවි ාලම ර නනය බවට ප් 
ුරශණ් පසුගිය ව ශර් අශරේල් 21 එල්ල ුරණු රහාමයයි එය අශේ
මශට් ආර්ිකකය කඩා වැට්ටුවා; ම නත ආර්ිකකය කඩා වැට්ටුවා;
ැංගාමක වයාපාමය කඩා වැට්ටුවා; කර්මාන්තකරුවන් විනා
කමනු ලැබුවා; මශට් ල දහ නැවත නැති කාා එම ියයකරු
ත් ් වයට අශේ මශට් සාතික ආර්ිකකය ප්  කාා අශේ මශට්
ආර්ිකකය කඩා වැශටන්නට අශරේල් 21 පා නකු ඉරිදා එල්ල ූ
රහාමය බමපතා ශල ශහේතු ුරණා ඔුරන් ඒ ගැන ල හපයි ඔුරන්
ඒ ගැන කථා කමන්ශන් නැහැ ඒ ගැන ගරු අනුම ිව ානායක
මන්ත්රීතුමා කථා කමන්ශන් නැහැ; විප් ෂශේ මන්ත්රීවරුන් කථා
කමන්ශන් නැහැ මහ බැැංකු බැඳුේකම වාර්තාව පිළිබඳ විවාදශේීම
ඔුරන් ූලලික තර්කය ශල
ශේ මශට් ශ් න්ද්රීය ආර්ිකකශේ
විනා යට බලපෑ ූලලික ා කය ශල ගත යු් ශ්  එයයි නමු් 
ඔුරන් ඒ ගැන කථා කමන්ශන් නැහැ
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  අද වනවිට මුළු ශලෝකය පුමාම
ඇති ශවලා තිශබන ව ැංගත ශමෝගී ත් ් වය්  වන ශකොවිඩ්-19
උවදුම ල  ා අප පමණ්  ශනොශවයි
ම නත ශලෝකයම දැඩි
ආර්ිකක අර්බුදයකට ල්  ශවලා තිශබනවා ශලෝක බැැංකු ර ාල යා

රකා කා පරිිව ශලෝක ආර්ිකකශේ මිලියන 600ක සනතාවට
ල මාහාමව සිටින්න වන කාල පරි්චශේදය්  ලබා තිශබනවා ඒ
වාශේම ශමම ත් ් වය මනයවීමට ව ම ශදකකට වැඩි
කාලය්  ගත ශවනවාය කියලා ඔුරන් කියනවා
අපි දන්නවා ශලෝකශේ ිවයුණු යැයි ේමත සියලු මටවල
ආර්ිකක දර් ක කඩා වැශටන හැටි; ඍණ ආර්ිකක බවට ප්  ශවන
හැටි අශේ විප් ෂශේ ශකොට නවල පමමාදර්ශී ශේ පාලන ආදර් ය
ඇශමරිකා එ්  ්  සනපදයයි 2020 වර්ෂශේ ඇශමරිකා එ්  ් 
සනපදශේ ආර්ිකකය ඍණ 6 1කින් පහා වැටීම්  ුරණා යුශමෝපීය
කලාපශේ ආර්ිකකය ඍණ 9 1කින් කඩා වැටීම්  ුරණා සපානශේ
ආර්ිකකය ඍණ 6 1කින් කඩා වැටීම්  ුරණා ඒ අනුව බලන විට
ශලෝකශේ ාර්ථක යැයි වි නවා කමන ලද ඔුරන් විසින් උපමා
ව ශයන් ද් වන ලද මටවල් අද ආර්ිකක ව ශයන් ගමා වැශටමින්
පවතිනවා

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මාසය ඇමතිතුමල 
කාලය්  තිශබනවා

ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක

ගරු සිසිර ජ්යවක ිව මහතා
(ைொண்புைிகு ெிெிெ ஜயதகொடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

ශහොඳමයි ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල 

ශමම කරුණු ම නතය්  ශල ග් ශතෝ  පසුගිය අුරරුදු
ගණනාව තුා අශේ මශට් අපනයනකරුවන්
නවශේිනක
කර්මාන්තකරුවන් ශනො ලකා හිටපු කාල පරි්චශේදයකින් පසුව
ශේශීය වයාපාරිකයන් ගැන වවමශයන් කටයුතු කා ඉතිහා ය් 
තිබුණු යුගයකින් පසුව යේතේ ශහෝ ශමම ආර්ිකකය පණ
ගන්වන්න අපට අශේ මටට අශේ මශට් නායකයන්ට අශේ
ආණ්ඩුවට හැකියාව ලැබී තිශබනවා එම ල  ා අපට පිට පල න්න
පුළුවන්කම්  ඇ් ශ්  නැහැ එම කරුණ ේබන් ශයන්
ගරු වාසුශේව නානාය් කාම ඇමතිතුමා රකා කා පරිිව
අශේ මහ බැැංකුව විසින් තවදුමට්  අධී් ෂණය කා යුතු
ශනො ලකා හරින ලද ූලලය ආයතන මාිනය්  ල  ා පීඩාවට ප් 
ුරණු දහ න ගණන්  ූ අහිැං ක සනතාව්  සිටිනවා විශ ේෂශයන්ම
ETI ආයතනශේ මුදල් තැන්ප්  කමන ලද තැන්පතුකරුවන් අද
බමපතා ගැටලුවකට ප්  ශවලා තිශබනවා තමන්ශේ මුළු ජීවිත
කාලය පුමාම රැකියාව කමලා ඉතුරු කම ග්  මුදල් එම
ආයතනශේ තැන්ප්  කාාට ප නශ ේ ඔුරන්ට අද ඒ මුදල් නැති
ශවලා තිශබනවා හැබැයි ශේවා මහ බැැංකුශේ අධී් ෂණයට යට් 
ආයතන ශකෝ ශේ ආයතන ර ාල න්? ශමොනවාද ඔුරන්
අනුගමනය කමන ක්රියාමාර්ග? මහ බැැංකුශේ අධිපතිවමයා විධියට
මුළු මශට් ආර්ිකකයම විනා කමලා ශහොමකේ කමලා පැනලා
ගියාට ප නශ ේ ඔුරන්ට ඒ වගකීශමන් මිශදන්න පුළුවන් ශවයි
කියලා ඔුරන් වි නවා කමනවා
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  ඒ වාශේම The Finance
Company එක ගැන ඔබතුමා දන්නවා ශමවැල  ූලලය ආයතනවල
මුදල් තැන්ප්  කමපු තැන්ප් කරුවන් තමන්ශේ මුළු ජීවිත
කාලයම එම ආයතනවලින් ලැශබන යේ ශ ෝචගේ ශපොලියකින්
ජීව්  ශවන්න සිහින මවපු මිල  නසු ඒ අයශේ ජීවිත අද කඩා
වැටිලා තිශබනවා ශේ විධියට මශට් ආර්ිකකය ම නතය්  ශල
විනා කමලා තිශබනවා
දැන් අපි ගමන් කා යු් ශ්  අශේ නවශේිනක ආර්ිකකය පණ
ගැන්වීම ඳහායි අශේ මට තුා ආනයන මාමා කිරීම ඳහායි
ශලෝකශේ විවි මටවලින් අශේ මටට ඖෂ පැාෑටි හා ශේශීය
ව ශයන් ල ෂනපාදනය කා හැකි ශබශහ්  ද්රවය ආනයනය
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පාර්ලිශේන්තුව

ාගරු සිසිම සයශකොඩි මහතා]

කමනවා ඒ ල  ා අපි ශේශීය ශවදකේ රවර් න අමාතයාැං ය
විධියට ශේ මශට් ල පදවිය හැකි සියලු ශේශීය ඖෂ පැාෑටි වර්ග
හා ඖෂ
ාක වර්ග වගා කිරීශේ ඔසු උයන් ගේමාන ආමේභ
කිරීශේ වැඩ ටහන්  එාැශඹන 17ශවල  දා සිට ආමේභ කමනවා
අශේ මටට ආදමය කමන සියලු ශේ ශරේමී සනතාවට ශේ මශට්
පාමේපරික ශවදකම -ශහා ශවදකම-

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මාසය අමාතයතුමල  ඔබතුමාට ලැබුණු කාලය අව ානයි

ගරු සිසිර ජ්යවක ිව මහතා
(ைொண்புைிகு ெிெிெ ஜயதகொடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

ශහොඳයි ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල 

ශේ මටට ආදමය කමන සියලු ශේ ශරේමී සනතාවට මම
ආමා නා කමනවා ශේ කටයු් තට ේබන් ශවන්න කියලා
අශේ මශට් හැම ාකය් ම -හැම පැාය් ම- ඖෂ ය්  ඒවා හැම
ියේ අනලකම වගා කමලා ඔසු උයන් ඇති කමලා ල ශමෝගිම් 
සාතිය්  ල ර්මාණය කමන්න ආර්ිකකශයන්
් තිම්  ූ
නවශේිනකයන් පිරි ්  ියහි කමන්න අපි කටයුතු කමමු කියන
ආයාගනය කමමින් ඔබ ෑමශදනාටම සුබ ශේවා කියා රාර්ථනය
කමමින් මා මු ගන්නවා
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  මට කථා කමන්න අව නථාව
ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ශබොශහොම නතුතියි

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඊානට ගරු මරයම විතානශේ මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 9ක
කාලය්  තිශබනවා
[අ භා

30]

ගරු මධුර විතානවේ මහතා

(ைொண்புைிகு ைதுெ விதொனலக)

(The Hon. Madhura Withanage)

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  සනතා විමු් ති ශපමමුශණ්
නායකතුමා කිේවා ැංඛයා ශල්ඛන ද් ත අනුව මටක ිවයුණුව
මල න එක පිළිගන්න බැහැ කියලා ශේ අව නථාශේ එතුමා ශේ
භාශේ නැතිවීම ගැන මා කනගාටු ශවනවා මම එතුමාශගන්
අහන්න කැමතියි එශහමනේ මටක ිවයුණුව ආර්ිකකය මල න්න
පුළුවන් ක්රමශේද ශමොනවාද කියලා පසුගිය අුරරුදු 4ක කාලය තුා
ශේ මට දරුණු විධියට ආර්ිකක ව ශයන් රපාතයකට ශහාපු
කණ්ඩායම ශේ තයයට මුහුණ ශදන්න බැරිව අද පැනලා ගියා
ඒක ඉතාම කනගාටුදායක ත් ් වය්  ශමොකද මශට් සනතාව
තමන්ශේ ඡන්දය රකා කශාේ ශහොඳ ැංවාදවලට ඒ මතවාදවලට
ඒ වාශේම මශට් ිවයුණුව ශවනුශවන් නමු්  අද තිශබන ශේ
ත් ් වය ඉතාම කනගාටුදායකයි ශේක මශට් සනතාව දැන ගත
යුතුයි නවක මන්ත්රීවමයකු විධියට ඒ ගැන මශේ බලව් 
කනගාටුව රකා කම සිටිනවා
පසුගිය කාලය බැලුවාම -2004 ව ශර් සිට 201 වර්ෂය ද් වා
- ශේ මශට් අපි කුරරු්  බලාශපොශමෝ තු ශනොූ පරිිව ඉතා ඉහා
ආර්ිකක වර් නය්  ඇති ුරණා 2004ීම මහින්ද මාසප් ෂ මැතිතුමා
මට භාම ගන්නශකොට කඩා වැටුණු ආර්ිකකය්  තිබුශණ් ඒ
වාශේම අශේ ජීවිත කාලය පුමාවටම යුේ ය නවතියි කියලා
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කවදාව්  අපි හිතුශේ නැහැ නමු්  එවැල  යුේ ය්  තිියලා් 
201 වන විට ශේ මට ආර්ිකක ව ශයන් ඉහාම තැනකට
ශගනැල්ලා තිබුණාය කියලා මහ බැැංකු වාර්තා අනුව Bloomberg
එශ්  ද් ත අනුව ඒ වාශේම ශලෝක බැැංකු වාර්තාවල ද් ත අනුව
ශපනී යනවා 194
1944 ව ම හැරුණු විට ශේ මශට් ෑම
ව මකම අය වැය පමතමය ඍණ අගයකයි පැවතිශේ 2004
වර්ෂශේීම ණය බම රුපියල් ශකෝටි ශදල් ෂ විසිශදදහ න ශදමායයි
201 වන විට ණය බම රුපියල් ශකෝටි හ් ල් ෂ ති නනවදහ න
එකසියයයි හැබැයි ශමන්න ශේ කාලය තුාීම ශකෝටි පන්ල් ෂ
දහ යදාහ්  ග් තා අපට අහන්න ුරවමනා ශවන්ශන් ශේවාට
ශමොනවාද කශාේ කියන එකයි ශමොකද ශගොඩ්  ශවලාවට ශේ
ණය බම ගැන ණය ගැන හැමදාම්  ශකඳිරි ගානවා; කන් ශකඳිරි
ගානවා; මා යවල ශහොටු ශපමා ශගන අපනවා නමු්  වගනශේ
පරි මාේතශයන්ම කියනවා නේ අශේ ඒ මසය මශේ ඒ ග් ත
ණයවලට ැබෑ යථාර්ථය්  දුන්නා විශ ේෂශයන්ම ඒ ගැන මම
මත්  කමන්න ඕනෑ අපි කවදාව්  හිතුශේ නැහැ යුේ ය නතම
කමන්න පුළුවන් ශවයි කියලා අලිමැංකඩට පාමැංකඩ කියලා
ශතොේපිගල කැාය්  කියලා අපහා කා්  හිටපු සනාධිපති
මහින්ද මාසප් ෂ මැතිතුමා රමුඛ මසය ඉතාම මැනවින් සනතාවට
ා ාමණය්  ඉෂනට කමලා ශේ මටට ල දහ ලබා දුන්නා ඒ ල  ාම
අද උතුශර් ශහෝදම ශේ පාලනායන් ඇවිල්ලා තමන්ශේ
රශේ ශේ තිශබන ආර්ිකක ර නන මාජීය ර නන ගැටලු ඉිවරිප් 
කමනවා ඒ ගැන අපට න්ශතෝෂයි
ඒ වාශේම 201 ට ශපම අශේ මශට් පැවැති ත් ් වය ගැන
ශපොඩි පැහැිවලි කිරීම්  කමන්න ඕනෑ අශේ මශට් ආදායම
ඇශමරිකානු ශඩොලර් ියලියන 20 සිට 90 ද් වා සිේගුණයකින්
වැඩි ුරණා ඒ වාශේම රැකියා වියු් තිය සියයට 9 3 සිට 3ට අඩු
ුරණා දුේප් කම සියයට 14 සිට සියයට 9ට අඩු ුරණා විදුලිය ඇති
ල වා රමාණය සියයට 73 සිට සියයට 99 ද් වා වැඩි ුරණා
පිරිසිදු පානීය සලය ඇති ල වා රමාණය සියයට 72 සිට සියයට
90 ද් වා වැඩි ුරණා දුමකථන භාවිතය සියයට 37 සිට සියයට
120 ද් වා වැඩි ුරණා පරිගණක ා් ෂමතාව සියයට 0 4 සිට
සියයට 26 ද් වා වැඩි ුරණා අය වැය පමතමය සියයට 7 4 සිට
සියයට 4 7 ද් වා අඩු වණා විශ ේෂශයන්ම මාසය ණය බම දා
සාතික ල ෂනපාදනශේ රති තය්  ශල ග් තාම සියයට 102 4
සිට සියයට 70 3 ද් වා අඩු ුරණා 201 ශද ැේබර් මා ය වන
විට ශකොට න ශවශාඳ ශපොා ම නත මිල දර් කය ඒකක 1 406
සිට 7 299 ද් වා වැඩි ුරණා විශ ේෂශයන් 201 අව ානය වන
විට 'මා නටර් කාඩ්' ආයතනය ශකොාඹ නගමය ආසියාශේ
ශේගශයන්ම ිවයුණු වන නගමය බවට රකා යට ප්  කාා අපට
මතකයි
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  මම තව කරුණු කිහිපය් 
ඉිවරිප්  කිරීමට කැමතියි 201 ශද ැේබර් වන විට ලැංකාශේ
ආර්ිකකය ව මකට සියයට 7ක ශේගශයන් වර් නය ුරණා විවි
ශේ පාලන කණ්ඩායේ ශේ මටට වින කමන ශේ ශද්රෝම් පිරි
එකතු ශවලා සනතාවට වැරැිව ශතොමතුරු ලබා ීමලා සනතාව
ශනොමන යවලා සනතාවට ශලොකු බලාශපොශමෝ තු ීමලා 2014ීම
මසය්  පිහිශටේවා එම මසය විසින් 2014 සිට 2019 ශනොවැේබර්
ද් වා ශේ මටට ඉතා අයහප්  කාලකණ්ණි කාලය්  උදා කාා
පසුගිය ව ම හතමක කාලය තුා ඉතිහා ශේ අවා නාවන්ත
අ මණ කාලකණ්ණි යුගය ඇති කමපු ශේ පාලනායන් ටික අද
ශමතැල න් පැනලා ගිය එක ගැන මට හරි කනගාටුයි ඒ අය
ශමතැන හිටියා නේ මට තව ශගොඩ්  ශේවල් කථා කමන්න
තිබුණා

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමල  ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලය් 
තිශබනවා

985

2020

ගරු මධුර විතානවේ මහතා

(ைொண்புைிகு ைதுெ விதொனலக)

(The Hon. Madhura Withanage)

අශේ මශට් ආර්ිකක වර් න ශේගය සියයට 7 සිට සියයට
ද් වා අඩු ුරණා උේ මනය සියයට 3 3 සිට සියයට 9 6 ද් වා
වැඩි ුරණා රැකියා වියු් තිය සියයට 3 සිටි 6 ද් වා වැඩි ුරණා
ඒ වාශේම 2017 වන විට මාසය වියදේ සියයට 9්  ද් වා් 
2019 වන විට මාසය වියදම සියයට 60 ද් වා්  ඉහා ගියා
201 න් පසුව ඇති ූ යහ පාලන මසය 2014 ව ශර් සිට සියයට
100ක බදු බම්  ශේ මශට් සනතාවට අ්  කම දුන්නා
විශ ේෂශයන්ම රුපියශල් අගය සියයට 22කින් බාල්දු කිරීමට
දායක් වය ද් වපු පිරි තමයි ශේ තයයට මුහුණ ශදන්න බැරිව
පැනලා ගිශේ අශේ මශට් ිවයුණුව රගතිය මැල ය හැකි
සාතයන්තමව්  ශේශීයව්  පිළිග්  දර් ක තිශබනවා 201
වර්ෂශේ ශලෝක බැැංකු වයාපාම කිරීශේ දර් කය අනුව ලැංකාව
සිටිශේ 94වැල  නථානශේ අශේ අවා නාවට 2019 වන විට අපි
110 වන නථානයට ගියා නමු්  වර්තමාන සනාධිපතිතුමා රමුඛ
මසශේ විල විදභාවශයන් යුතු ආර්ිකක රතිප් ති ල  ා ශේ වන විට
එය නැවත වතාව්  සියයට අඩු රමාණයකට ානා කම ගැනීමට
හැකි වී තිශබනවා
ශලෝක රකට ' ලුේබර්ේ' ආයතනය අශේ මට ආශයෝසනයට
නුසුදුසු මට්  බවට රකා යට ප්  කාා 2019 අශරේල් ම සිදුූ
අවා නාවන්ත පා නකු රහාමය්  දහනවවැල  ආණ්ඩුක්රම වයව නථා
ැංශ ෝ නශයන් දැන දැන සිදු කා විනා ය්  ල  ා අපි ශේ මට
භාම ගන්නශකොට ආර්ිකක ව ශයන් කඩා වැටී ඉතා අයහප් 
ත් ් වයක තිබුණා ඉන් පසු ශලෝකශේ ඇතිූ ශගෝලීය අර්බුදය් 
ශකොශමෝනා ව ැංගතය්  ල  ා අපි දරුණු අභිශයෝගවලට මුහුණ
දුන්න්  "අපට ශමන්න ශේ ල  ා කම ගන්න බැහැ" කියලා
සනාධිපතිතුමා රමුඛ මසය ශකොයිම ශේලාවකව්  කියන්ශන්
නැහැ

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමල  ඔබතුමාට ල යමිත කාලය අව න්

ගරු මධුර විතානවේ මහතා

(ைொண்புைிகு ைதுெ விதொனலக)

(The Hon. Madhura Withanage)

මට හදන ශ ෞභාගයශේ දැ් ම්  එ් ක ශහොඳ ආර්ිකක
රතිප් ති්  එ් ක අශේ මට ශමශහයවීමට අපි සූදානේ වී සිටිනවා
ාමානයශයන් ශලෝකශේ මටවල ිවයුණුව රගතිය මල න්න "Ease
of Doing Business Index" කියන විශ ේෂ ඒකකය භාවිත
කමනවා 201 වන විට අපි එම දර් කශේ 94වැල  නථානශේ
තමයි හිටිශේ නමු්  2019 වනශකොට ශේ යහ පාලන ආණ්ඩුශේ
ආර්ිකක උපශේ කයන් ඇතුළු කණ්ඩායම -මහා ශලොකුවට කථා
කමන ශේ කණ්ඩායම- 2019 ශද ැේබර් මා ය වනශකොට අශේ
මට 111 වන
නථානයට ශගනාව්  සනාධිපතිතුමාශේ
ශ ෞභාගයශේ දැ් ම්  අශේ මසශේ ඒ වැඩ පිළිශවා්  ල  ා 2020
වනශකොට අපට නැවත වතාව්  ශේ දර් කය 99වන නථානයට
ඉහාට ශගශනන්න පුළුවන් ුරණා

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමල 
Please wind up now.

ඔබතුමාට ල යමිත කාලය අව ානයි

ගරු මධුර විතානවේ මහතා

(ைொண்புைிகு ைதுெ விதொனலக)

(The Hon. Madhura Withanage)

ශේ ශද්රෝම් විධියට ේශේ
හගත විධියට කථා කමන ශේ
විප් ෂශේ කණ්ඩායම අද තයයට මුහුණ ශදන්න ශනොහැකිව
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සනතාවට උ් තම ශදන්ශන් නැතිව පැනලා යෑම පිළිබඳව මා
අති යින් කනගාටුවට ප්  ශවනවාය කියන කාමණය ඳහන්
කමමින් මශේ කථාව අව න් කමනවා ශබොශහොම නතුතියි

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. (Prof.) Charitha Herath. You have
eight minutes.
[අ භා

39]

ගරු (මහාචාර්ය චරිත වහර්හ මහතා

(ைொண்புைிகு (லபெொெிொியர்) ெொித்த லஹெத்)

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath)

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  අද ිවන භාව කල් තැබීශේ
විවාදය ඳහා හභාගි වන්න ලැබීම ගැන මා ඉතාම තුටට ප් 
ශවනවා විශ ේෂශයන්ම පසුගිය 2019 වර්ෂය ඳහා ූ ශ්රී ලැංකා මහ
බැැංකු වාර්තාව්  ඒ වාශේම ව ම මැද මාසය ූලලය ත් ් වය
පිළිබඳ අශේ මසය ඉිවරිප්  කම තිශබන ශේ වාර්තාව්  පදනේ කම
ගල මින් අද ිවන ඉිවරිප්  කම තිශබන
භාව කල් තබන
අව නථාශේ ශයෝසනාව පිළිබඳ විවාදයට හභාගි වන්න ලැබීම
ගැන ඉතාම තුටු වනවා
යහ පාලනය යැයි කියා ග්  පසුගිය ආණ්ඩුව තමන්ශේ
ශේ පාලනය එ් ක ගැට ගැහුණු ආර්ිකක ත් ් වය තමයි ශේ
2019 වාර්තාශේ පදනම ශේ වාර්තාශේ අභයන්තමය විධියට
ඉිවරිප්  වන්ශන් කියලා අපි වි නවා කමනවා ූලලා නාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමල  විශ ේෂශයන්ම ශේ පාලනයයි ආර්ිකකයයි කියන
කාමණා ශදක අතම ඍුන ේබන් ය්  තිශබනවාය කියලා
වි නවවිදයාලවලීම අපි උගන්වනවා ආර්ිකකය්  එ් ක තිශබන ශේ
ශේ පාලන ගැටගැම්ම ේබන් තාව එකට ශගනයි අපි ාක්චඡා
කා යු් ශ්  කියලා මා වි නවා කමනවා යහ පාලනය යැයි කියා
ග්  පසුගිය මසය තමන්ශේ රතිප් ති ් ශෂේත්රශේ ඇති කමන ලද
වි ාල අර්බුද ත් ් වය තමයි ශේ ආර්ිකකය හමහා ඉිවරියට ඇවි් 
තිශබන්ශන් 2019 ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකු වාර්තාශේ ඉතා පැහැිවලිව
ැං න්දනා් මකව ඉිවරිප්  කමන කාමණය වන්ශන් 2009 2014 ද් වා පැවැති මසශේ තිබුණු ආර්ිකකශේ ් තිම්  පදනම් 
එ් ක ැං න්දනා් මකව අද බලනශකොට රතිප් ති ් ශෂේත්රය
විසින් ග්  තීන්දු තීමණ ල  ා ආර්ිකකය ් ශෂේත්ර ගණනාවකින්
බමපතා කඩා වැටීමකට ල් වී තිශබනවාය කියන කාමණයයි
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  ශේ ර නනය පිළිබඳව අපි
ාක්චඡා කා යුතුයි කියා තීමණය කමන්ශන් අප ශේ
පාර්ලිශේන්තුවට ප්  කම එවා තිශබන ශේ මශට් මිලියන 20් 
පමණ ූ සනතාව ශේ කාමණය හරිහැටි දැන ගත යුතු ල  ාය
කියලා අපි වි නවා කමනවා විශ ේෂශයන් ව ම පහකට මාසය
බලය හිමි වනවාය කියන එක ව ම පහකට ආණ්ඩු බලය හිමි
වනවාය කියන එක තුා ආර්ිකකය රතිප් ති ල ර්මාණය මන
ේන් තාව්  තිශබනවා ඒ ේබන් තාව විසින් ශේ මශට්
සනතාව තැබූ වි නවා ය කඩා ියඳ දමා තිශබන ආකාමය
ශපන්වන්න ශේ ැංවාදය ශේ ාක්චඡාව
භාව කල්තබන
අව නථාශේ ශේ විවාදය පාවි්චි  කා යුතුයි කියලා ශේ පාලන
වයාපාමය්  විධියට අපි වි නවා කමනවා
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  යහ පාලනය මන ගැට
ගැහුණු ශේ පාලනය පසුප ආර්ිකක ශකෝණයකින් නයායිකව
අපට දකින්න පුළුවන් කාමණය්  තිශබනවා ශේ මශට් ආර්ිකකය
ේබන් ව අපි කියන mainstream economics එ් ක තමයි යහ
පාලනය යැයි කියාග්  ඒ ආණ්ඩුව ශේ ගනුශදනුව ආමේභ කශාේ
Neoliberalism හමහා සාතයන්තම ශේ පාලනශේ ශබොශහෝ
මටවල් රති් ශෂේප කමන ලද ආර්ිකක උපාය මාර්ග තමයි පසුගිය

987

988

පාර්ලිශේන්තුව

ාගරු (මහාගාර්ය) ගරිත ශහේම්  මහතා]

අුරරුදු පහ තුා එම ආණ්ඩුව ගල මින් තිබුශණ් ඒ ල  ා
mainstream economicsවලට
mainstream politicsවලට
විරුේ ව අපි ශයෝසනා කමන්ශන් political economy, realistic
politics නැතශහෝ  ියේ ශේ පාලනය්  එ් ක ශවන නවන අලු් 
ආර්ිකක දර් නය්  තුළින් ශේ මශට් ආර්ිකකය ඉිවරියට ශගන
යන්න ඕනෑය කියන කාමණයයි
විශ ේෂශයන්ම ශකොශමෝනා උවදුම හමුශේ අශේ මශට් ආර්ිකකය
ශමවැල 
නථානයක තබා ගන්න අපට පුළුවන් ුරශණ් ඒ
mainstream economicsවලින් එළියට ඇවි්  political economy
එක්  තුා ශේ පාලන ආර්ිකකය්  මත පදනේව අශේ ආර්ිකකය
අපට කාමනාකමණය කමන්න පුළුවන් ූ ල  ායි
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  අද වනශකොට විශ ේෂශයන්ම
the IMF, in their report issued in June, 2020, says that the
global production would be reduced by 5 per cent in 2020
mainly due to the global lockdown scenario. IMF එක වි නවා
කමන පරිිව ශලෝකශේ ල ෂනපාදනය සියයට 4කින් අඩු ශවන්න
ල යමිත ත් ් වයකටයි අපි මුහුණ ශදමින් ඉන්ශන් ඒ වාශේම
ILO - International Labour Organization - එක පසුගිය ිවනක
ඔුරන්ශේ report එශකන් ඉිවරිප්  කාා ඉිවරිශේීම රැකි ම් ෂා
මිලියන 300්  පමණ ශලෝක පරිමාණව අඩු ශවන්න පුළුවන්
කියලා ශේ මිලියන 300න් මිලියන 60්  පමණ අපි කියන
අවිධිම්  කලාපශේ - informal sector එශ්  - රැකියා බව ඔුරන්
ඳහන් කාා නගමශේ බ්  පැකට් විකුණන අහිැං ක අේමලා
තා් තලාශගන් පටන් ගන්න ඒ අවිධිම්  කලාපශේ රැකියා
මිලියන 60්  විතම ශලෝක පරිමාණව තුා අඩු ශවන්න ල යමිතයි
ඒ ල  ා ශමවැල  ත් ් වයකට මුහුණ ශදන්න පුළුවන් ආර්ිකකය් 
mainstream, neoliberal economic platform එශකන් හදන්න
බැහැ කියන මතය ඉිවරියට ශගශනන එක තමයි ූලලා නාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමල  අශේ ආණ්ඩුව ූලලික ව ශයන් කමන්ශන්
ඉන්ිවයාව චීනය වැල  මටවල් පවා ල ෂනපාදනය පැ් ශතනු් 
විරැකියාව පැ් ශතනු්  බමපතා අර්බුදයකට මුහුණ ීම සිටින
ශවලාවක ලැංකාව ශේ උවදුශමන් මුදාශගන ඉිවරියට ශගනයන
ආකාමය විශ ේෂශයන්ම "ව ම මැද මාසය ූලලය ත් ් වය පිළිබඳ
වාර්තාව" ඇතුශාේ අපි ඉතා පැහැිවලිව ඳහන් කමලා තිශබනවා
ශේ පාලන විදයාශේීම අප භාවිත කමන "මාසයය" කියන
ආයතනය අපි රැක ගත යුතු එක්  කියා මා වි නවා කමනවා
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  විශ ේෂශයන්ම මාසයය වියැකී යන
මාසයය දුර්වල කමන මාසයය විශේිනකයන්ට ශකොට නවලට
විකුණන ශේ පාලන ආර්ිකකය්  එ් ක තමයි පසුගිය ව ම පහ
තුා ශේ මට ගමන් කශාේ ඒශකන් ශවන් ශවලා මාසයය ආම් ෂා
කමන ශේ පාලන පදනම්  රතිප් තිය්  අනුගමනය කිරීශමන්
තමයි අපට ශේ උවදුශමන් එළියට එන්න පුළුවන් වන්ශන් ශේක
1970-77 කාල වකවානුශේ ගිය ගමන ශනොශවයි මාසයය
කියන්ශන් ඊට වඩා ශවන න ුරණු හරිහමන් තමගකරුවකු
පහසුකේ පයන්නකු වාශේම ශපෞේගලික අැං ය්  එ් ක එකට
ගමන් කමන තව්  හායකශය්  අපි වි නවා
කමන්ශන්
එශහමයි
අශේ
ේප් 
් තිම් ව ආම් ෂා කමමින් මාසයය
් තිම් ව ඉිවරියට ශගන යන ශේ පාලන දැ් ම්  එ් කයි අශේ
"ශ ෞභාගයශේ දැ් ම"
රතිප් ති රකා ය ශගොඩනැිනලා
තිශබන්ශන් ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  ඒ ල  ා ඒ රතිප් ති
රකා ය ඇතුශාේ සුබ ා නය කියන එකට අපි විශ ේෂ ඉඩ්  ලබා
ීමලා තිශබනවා අපි මාසයය ආම් ෂා කමනවා හා මානවම
සුබ ා න යාන්ත්රණය පිළිබඳව්  ැලකිලිම්  විය යුතුයි ශමොකද
අපි වි නවා කමන විධියට අප වැල  මට්  ශේ වාශේ අනතුමක

ඉන්න ශවලාවක සුබ ා නය පිළිබඳ ත් ් වය මාසයශේ
වගකීම්  විධියට ඉ න මහට ගන්න බැරි ුරශණෝ  වි ාල සන
පිරි ්  - මාසශේ වි ාල කණ්ඩායම් - අවතැන් ශවන අමතක
කම හරින ත් ් වය්  ඇති ශවනවා ඒ ල  ා විශ ේෂශයන්ම
යහපාලන ආර්ිකකයට එශමහිව 'ශ ෞභාගයශේ දැ් ම' ආර්ිකකය
අපි නථානගත කමන්ශන් සුබ ා නය කියන එක රැක ගත යුතු
ශදය්  බව පිළිගල මින්
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  ආර්ිකකය පිළිබඳව අලු් 
සිතීම් 
එ් ක
එකට
ගැට
ගැසුණු
'ශ ෞභාගයශේ
දැ් ම'ශේ පාලන ආර්ිකක වැඩ ටහන හමහා මාසයශේ ේප් 
ආම් ෂා කමන එශමන්ම ශකොවිඩ්-19 වැල  අනතුරුදායක
අව නථාවක පවා මශට් සනතාවශේ ආහාම සුම් ෂිතතාව හා
රැකීම් ෂා සුම් ෂිතභාවය ඇතිකිරීම ද් වා ූ පුළුල් පමා ය් 
ආවමණ කමන්න පුළුවන් ආර්ිකකය්  ඊාන ව ම පහ තුා අපි
ශගොඩනනන බව රකා කමමින් ඔබතුමාට නතුතිවන්ත ශවමින්
මශේ වගන නවල්පය ල මා කමනවා

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

அடுத்து, தகௌெவ ெிவஞொனம் ெிறீதென்
உங்களுக்கு 15 நிைிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

அவர்கள்.

[பி.ப. 4.47]

ගරු සිවාානම් සිරීතරන් මහතා

(ைொண்புைிகு ெிவஞொனம் ெிறீதென்)

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)

தகௌெவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள,
இன்மறய தினம் நமடதபறுகின்ற ைத்திய வங்கியினூடொன
நுண்கடன் திட்டம் ததொடர்பொன ஒத்திமவப்புலவமளப்
பிலெெமணயின்ைீதொன
விவொதத்தில்
கலந்துதகொண்டு
லபசுவதற்கு எனக்கு வொய்ப்பு வழங்கியமைக்கு முதலில்
உங்களுக்கு
நன்றிமயக்
கூறிக்தகொள்கின்லறன்.
ைிக
முக்கியைொக, இந்த நொட்டிலல நுண்நிதிக் கடன்களொல்
பல்லவறுபட்ட
தநருக்கடிகமள
பலதெப்பட்ட
ைக்கள்
ெந்தித்திருக்கின்றொர்கள். நீண்ட கொலைொகத் தங்களுமடய
தபொருளொதொெ வல்லமைமய இழந்திருக்கின்ற ைக்கள், நீண்ட
கொலைொக லபொர்ச் சூழலில் வொழ்ந்த ைக்கள் யுத்தம் முடிந்த
பிற்பொடு தங்களது தபொருளொதொெத்மதக் கட்டிவளர்ப்பதற்கு
முயல்கின்றதபொழுது
நிதி
ைக்களுமடய
உடனடித்
லதமவயொகக் கருதப்பட்டது. இதன் கொெணைொகக் கிழக்கிலும்
வடக்கிலும் வொழுகின்ற அம்ைக்கமள இலக்குமவத்து நுண்நிதி
நிறுவனங்களினொல் கடன் என்ற லபொர்மவயில் பொொியளவில்
நிதி பொய்ச்ெப்பட்டது. இச்தெயற்பொடொனது அவர்களுமடய
மகயிலல பணம் புழங்குகின்ற ஒரு சூழமல உருவொக்கிக்
தகொடுத்தது. எனினும், அவர்கள் அந்தப் பணத்மதக் மகயிலல
மவத்துக்தகொண்டு,
தங்களுமடய
தபொருளொதொெத்மதக்
கட்டிவளர்ப்பதற்கொன
ஒரு
வொய்ப்பு
அவர்களுக்கு
வழங்கப்படவில்மல. 2010 இலிருந்து இன்றுவமெ 10
ஆண்டுகளும் அதற்கு முதல் கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுைொக
தைொத்தைொக 40 ஆண்டுகள் கிழக்கு ைொகொணத்திலும் வடக்கு
ைொகொணத்திலும் வொழுகின்ற ைக்கள் ஒரு பொொிய தபொருளொதொெத்
தமடக்குள் வொழ்ந்திருக்கிறொர்கள். அம்ைக்கள் பனிச்ெங்கொய்
கமளயும்
பனங்கொய்கமளயும்
பயன்படுத்தி
உடுப்புத்
துமவத்தொர்கள். அவர்கள் மெக்கிள் ெில்லுகமள உருட்டித்
தொன் radio இல் தெய்தி லகட்டொர்கள். லபொக்குவெத்தில்
அவர்கள் நல்ல பொமதகமளக் கண்டிருக்கவில்மல. யுத்தத்மதக்
கொெணம்கொட்டி, இலங்மக அெெினொல் திட்டைிட்டு இந்த
ைொகொணங்களிலல
பொொிய
தபொருளொதொெத்
தமட
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விதிக்கப்பட்டிருந்து. அந்தப் பகுதிகளுக்கு ஒரு ெீதைந்து மூமட
வந்ததில்மல; இரும்புக் கம்பிகள் வந்ததில்மல. அந்த ைக்கள்
ஒரு
battery
ஐப்
பொர்த்ததில்மல.
அவ்வொறொன
ஒரு
தநருக்கடியொன கொலகட்டத்மத அந்த ைக்கள் பல ஆண்டுகளொக
அனுபவித்திருந்தொர்கள்.
இவ்வொறு துன்பங்கமள அனுபவித்த ைக்கமள லநொக்கிப்
பொொிய அளவில் நிதிப் பொய்ச்ெல் லைற்தகொள்ளப்பட்டது.
இலங்மக அெெொங்கத்தினுமடய இப்லபொமதய பிெதைரும்
2010ஆம் ஆண்டில் ெனொதிபதியொக இருந்தவருைொன ைஹிந்த
ெொஜபக்ஷ அவர்களுமடய தமலமையில் இெண்டு வமகயொன
நிதிப்
பொய்ச்ெல்கள்
லைற்தகொள்ளப்பட்டன.
ஒன்று,
கட்டடங்கள், வீதிகள் என்ற அடிப்பமடயில் ஒரு பொொிய நிதிப்
பொய்ச்ெல் தபொருளொகப் பொய்ச்ெப்பட்டது. இெண்டொவது,
"ைக்களின் இயலுமைக்லகற்ப கடன் வழங்குகின்லறொம்" என்று
தெொல்லி,
நுண்நிதி
நிறுவனங்களினூடொகக்
கடன்
வழங்கப்பட்டது. ஆனொல், இமவ இெண்டுலை அவர்களுமடய
தபொருளொதொெத்மதக்
கட்டிவளர்க்கக்கூடிய
வமகயில்
அமையவில்மல என்பதுதொன் முக்கியைொனது. வீதிகளும்
அவர்களுமடய வயிற்றுக்குச்
லெொறு லபொடவில்மல;
கட்டடங்களும் அவர்களுமடய வொழ்க்மகயிலல ைொற்றங்கமள
ஏற்படுத்தவில்மல. எந்த அடிப்பமட அறிவும் இல்லொைல்
தொங்கள் தெய்துதகொண்ட ஒப்பந்தங்களின் அடிப்பமடயில்
அவர்கள் தபற்றுக்தகொண்ட அந்தக் கடன்களுக்கு 20% வமெ
அறவிடப்பட்ட
கந்துவட்டி
கொெணைொக
அதமனக்
கட்டமுடியொைல் திணறுகின்ற ஓர் அவலைொன சூழல் அங்கு
உருவொக்கப்பட்டது. எனக்குத் ததொிந்தவமகயில், நொன் பிறந்து
வளர்ந்த கிளிதநொச்ெி ைண்ணிலல ைட்டும் இந்தக் கடன்
ததொல்மலயொல் இதுவமெ 7 லபர் தற்தகொமல தெய்திருக்கின்
றொர்கள்.
இந்த
நுண்நிதிக்கடன்
வழங்கியவர்களின்
ததொல்மலயொல் அண்மையிற்கூட, யொழ்ப்பொண ைொவட்டத்தில்
ஒருவர் ைெத்திலல ஏறித் தற்தகொமல தெய்துதகொண்டமத
நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். வடக்கிலும் கிழக்கிலும் 52இற்கும்
லைற்பட்டவர்கள்
நுண்நிதிக் கடன்கமளக் கட்டமுடியொைல்
தங்களுமடய உயிமெ ைொய்த்திருக்கின்றொர்கள் என்றொல்,
எவ்வளவுதூெம் இது ஒரு பயங்கெைொன தெய்திதயன்பமத
நொங்கள் புொிந்துதகொள்ள லவண்டும்.
ைிக முக்கியைொக, ைத்திய வங்கியினுமடய முன்னொள்
ஆளுநர் அஜித் நிவொட் கப்ெொல் ஐயொ அவர்களும் இங்கிருப்பது
ைிகவும்
தபொருத்தைொனது.
அவருக்குப்
பிறகு
பலர்
ைொறியிருக்கின்றொர்கள்.
ஆனொலும்,
ைத்திய
வங்கிக்குக்
கீழிருக்கின்ற இந்த நுண்நிதி நிறுவனங்கள் எவ்வளவுதூெம்
தபொருளொதொெத்மதக் கட்டிவளர்த்தன என்றொல் அது லகள்விக்
குட்படுத்தப்பட லவண்டிய விடயைொகும். யுத்தத்திற்குப் பிறகு
நீங்கள் அங்குள்ள நிமலமைமயப் பொர்த்தொல், கிழக்கு
ைொகொணத்திலலயிருக்கின்ற கொகிதத் ததொழிற்ெொமல இயங்
கவில்மல; அங்கு எந்ததவொரு மகத்ததொழில் நிறுவனமும்
உருவொக்கப்படவில்மல.
அங்லகயிருக்கின்ற
இமளஞர்,
யுவதிகளுக்கொன லவமலவொய்ப்மப வழங்கக்கூடிய - அெெ
லவமலயற்ற ததொழில்முமறப்படுத்தப்பட்ட லவமலவொய்ப்புக்
கள் எதுவும் உருவொக்கப்படவில்மல. வடக்கு ைொகொணத்திலல
முன்னர் இயங்கிய ெீதைந்துத் ததொழிற்ெொமலலயொ அல்லது
ஆமனயிறவு
உப்பளத்லதொடு
லெர்ந்த
‘குறிஞ்ெொத்தீவு’
உப்பளலைொ அல்லது பெந்தன் இெெொயனத் ததொழிற்ெொமலலயொ
ைீண்டும் அங்கு இயங்கவில்மல. எல்லொம் இெொணுவ
ையப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன.
வட்டக்கச்ெி
அெெினர்
விவெொயப் பண்மண இப்தபொழுதும் ஓர் இெொணுவ முகொைொக
இருக்கின்றது. அது இெொணுவத்தினுமடய CSD பண்மணயொக
இருக்கின்றது. ஓர் அெெ நிறுவனைொன அது இன்னும்
மகயளிக்கப்படவில்மல.
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இவ்வொறு ததொழில் நிறுவனங்கதளல்லொம் ததொழில் வழங்க
முடியொைல் முடக்கப்பட்ட நிமலயில், வடக்கிலும் கிழக்கிலும்
வங்கிகளும் நுண்கடன் நிதி நிறுவனங்களும் கொப்புறுதி
நிறுவனங்களும் தொெொளைொகத் திறந்துவிடப்பட்டிருக்கின்றன.
ைட்டக்களப்பு,
யொழ்ப்பொண
நகெங்களில்
பொர்க்கும்
இடங்களிதலல்லொம் ஒன்றில் Insurance Corporation ஒன்றின்
தபயர் இருக்கும் அல்லது நுண்நிதிக் கடன் வழங்குகின்ற
நிறுவனதைொன்றின் தபயர் இருக்கும் அல்லது வங்கி ஒன்றின்
தபயர் இருக்கும். ஒரு நொட்டினுமடய தபொருளொதொெத்மதக்
கட்டி வளர்ப்பதில் முதலொவதொக விவெொயத் துமறயும்
அமதத்ததொடர்ந்து மகத்ததொழில் துமறயும் மூன்றொவதொக
லெமவத் துமறயும் இருக்க லவண்டும். ஆனொல், மூன்றொவதொக
வளெலவண்டிய லெமவத் துமறயொனது இந்த இெண்டு
ைொகொணங்களுமடய பிெதொன நகெங்களிலல - ைக்கள் தெறிந்து
வொழுகின்ற இடங்களிலல முதன்மைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது.
அங்கு மகத்ததொழில்துமற இல்மல, தபொருளொதொெத் துமற
இல்மல, விவெொயத்துமற இல்மல. அவர்களுக்குத் ததொழில்
வொய்ப்புக்களும்
இல்மல.
ஆனொல்,
அந்த
ைக்களிடம்
இருக்கின்ற பணம் ைிகத் தந்திலெொபொயைொக உறிஞ்ெப்பட்டுக்
தகொண்டிருக்கின்றது. அங்லக வொழுகின்ற ைக்களும் 'ெலுமக
வட்டி' என்று தெய்யப்படுகின்ற விளம்பெ ைொமயக்குள்
ையங்கிப்லபொகிறொர்கள்.
இதனொல்,
அவர்களுமடய
தபொருளொதொெம் இன்னும் பின்தங்கிக்தகொண்டு தெல்கிறலத
தவிெ, அது கட்டி வளர்க்கப்படவில்மல. இது ஆபத்தனொதும்
ைிகப் பயங்கெைொனதுைொன ஒரு நிமலமையொகும்.
லநற்றுக்கூட, ைத்திய வங்கியின் ஆளுநர் லபெொெிொியர்
லக்ஷ்ைன் அவர்கள் யொழ்ப்பொணத்தில் பல கூட்டங்கமள
நடத்தியிருக்கிறொர். அவலெொடு ைத்திய வங்கியினுமடய வடக்கு
ைொகொணப் தபொறுப்பொளரும் தென்றிருக்கிறொர். இவர்களொல்
அந்த ைக்களுமடய வொழ்க்மகயிலல என்ன ைொற்றங்கமளக்
தகொண்டுவெ முடிந்திருக்கிறது? எதுவும் நடக்கவில்மல.
ததற்கிலலயுள்ள
உற்பத்தித்துமறகளுக்கு
-ததொழிற்
ெொமலகளுக்கு
ைற்றும்
அங்கு
லவமல
தெய்கின்ற
ஊழியர்களுக்கு வழங்குகின்ற ெலுமககமளப் லபொன்று ஏன்,
கிழக்கிலும் வடக்கிலும் வழங்க முடியொைல் லபொனது?
அதற்கொன கொெணம் என்ன?
புலம்தபயர் நொடுகளிலுள்ள உறவுகளிடைிருந்து வருகின்ற
பணத்மத இந்த நுண்கடன் நிதி நிறுவனங்கள் உறிஞ்ெிக்
தகொள்வதில்
தெலுத்துகின்ற
கவனமும்
ததன்பகுதிமய
வளர்ப்பதற்கு உதவி தெய்கின்றலத தவிெ, அது வட
பகுதியிலலொ கிழக்கிலலொ முன்லனற்றங்கமளத் தெவில்மல.
குறிப்பொக, தைிழீழ விடுதமலப் புலிகளின் கொலத்தில் 'தைிழீழ
மவப்பகம்' இருந்தது. அங்லக ைக்கள் தங்களுமடய நமககமள
அடகு மவத்திருந்தொர்கள்; அதிலல முதலீடு தெய்திருந்தொர்கள்.
ஆனொல், யுத்தம் முடிந்த மகலயொடு அந்த நமககள்
அெெொங்கத்தினொல் மகப்பற்றப்பட்டது. ஏன், தற்லபொமதய
பொெொளுைன்ற உறுப்பினர் பீல்ட் ைொர்ஷல் ெெத் தபொன்லெகொ
அவர்கள்கூட, தொன் 100 கிலலொவுக்கும் லைற்பட்ட நமககமள
அெெொங்கத்திடம்
ஒப்பமடத்தொகக்
குறிப்பிட்டிருந்தொர்.
அவ்வொறொனொல், அந்த நமககளுக்கு என்ன நடந்தது? ஏன்,
அந்த ைக்களுமடய நமககள்
அவர்களிடம் திருப்பி
ஒப்பமடக்கவில்மல?
தைிழீழ
மவப்பகத்தில்
அடகு
மவத்தமைக்கொன
பற்றுச்ெீட்டுக்கமளத்
தங்களுமடய
மககளிலல
இப்லபொதும்
பலர்
மவத்திருக்கின்றொர்கள்.
அவர்களுமடய நமககள் அெெொங்கத்திடம் இருக்கின்றன.
ைஹிந்த ெொஜபக்ஷ குடும்பத்திடம்

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉව්හ කරන ලදී.]

[அக்கிெொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]
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ාගරු සිවාානේ සිරීතමන් මහතා]

அது இருக்கின்றது. ஏன் அவர்களொல் அமதக் தகொடுக்க
முடியவில்மல? இந்த ைக்கள் எவ்வொறு முன்லனற முடியும்?
இன்று
தங்கத்தின்
விமல
தடம்புெண்டு
லபொய்க்
தகொண்டிருக்கின்றது. ஆனொல், தங்கத்மத அடகு மவத்த
ைக்கள் தறிதகட்டு நிற்கிறொர்கள். அெெொங்கம் அமதச் ெொி
தெய்வதற்குத்
தயொெொகவில்மல.
இதுதொன்
இங்கு
முக்கியைொனதும்கூட.
பல்லவறுபட்ட ததொழில் முயற்ெிகமளச் தெய்யக்கூடிய
இடங்களிலல,
அவர்களுமடய
ததொழில்
முயற்ெிகள்
முடக்கப்பட்டிருக்கின்றன; அவற்மறச் தெய்ய முடியொைல்
தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
குறிப்பொக,
முழங்கொவில்
பிெலதெத்தில் இருக்கின்ற கிட்டத்தட்ட 1,000 ஏக்கர் Cashew
பண்மணயில்
கிட்டத்தட்ட 480 எக்கர்தொன்
Cashew
Corporation இற்குச் தெொந்தைொனது. ஏமனயமவ அங்கு
வொழுகின்ற ைக்களொல் உருவொக்கப்பட்டது. முன்னொள் வடக்கு
ைொகொண ஆளுநெொக இருந்த சுலென் ெொகவன் அவர்களுடன்
லபெி
முழங்கொவில்,
பூநகொி,
தஜயபுெம்
ைக்களொல்
உருவொக்கப்பட்ட அந்தப் பண்மணமய முழங்கொவில் விநொயகர்
விவெொயிகள் கூட்டுறவுச் ெங்கத்தினூடொக நடொத்தி, அங்கு
லவமலவொய்ப்புக்கமள உருவொக்குவதற்கொன ஒரு முயற்ெிமய
அச்ெங்கம் எடுத்திருந்தது. இதுவமெ அவர்களுக்கு அனுைதி
வழங்கப்படவில்மல.
அவர்கள்
ததொழில்முயற்ெிமய
லைற்தகொள்ள முடியொைல் இருக்கிறொர்கள். இதற்கு என்ன
கொெணம்? ஏன் இவ்வொறு நடக்கிறது?
ததன்பகுதியிலல இருக்கின்ற ெிலர் கிளிதநொச்ெிக்கு வந்து
தெருக்கன்பகுதியிலுள்ள தொிசுநிலங்கமள, வயல் நிலங்கமள
உப்பு நிலங்களொக ைொற்ற முமனகின்றொர்கள். உலகத்திலல
white உப்புக்கு - தவள்மள உப்புக்குப் தபயர்லபொன இடைொன
குறிஞ்ெொத்தீவிலல உள்ள உப்பளம் ஆெம்பிக்கப்படொைல், தைிழ்
இமளஞர்,
யுவதிகளுக்கு
லவமல
வழங்கப்படொைல்
முடக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனொல், தனியொர் ெிலர், பிெலதெ
ெமபயின் அனுைதிலயொ அல்லது எந்த விதைொன நிறுவன
அனுைதிலயொ இல்லொைல் கொணிகமளப் பிடித்து
உப்பளம்
அமைப்பதற்கு முயற்ெிக்கின்றொர்கள். ஆனொல், அங்கு ததொழில்
வழங்கக்கூடிய இடங்கள் முடக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 230 ஏக்கர்
கொணிகமளக் தகொண்ட ஓர் அெெ நிறுவனைொன வட்டக்கச்ெி
அெெினர் விவெொயப் பண்மண - தநற்பண்மண இன்மறக்கும்
இெொணுவத்தினருமடய
மககளிலிருக்கின்றது.
அந்த
இடத்திலல அவர்களுக்கு விவெொயம் தெய்வதற்கு அனுைதி
வழங்கப்படவில்மல;
அந்த
விவெொயப்
பண்மண
இயங்குவதற்கு அனுைதி வழங்கப்படவில்மல. அந்த விவெொயப்
பண்மணகள் இயங்குவதற்கு அனுைதி வழங்கப்பட்டிருந்தொல்,
இன்மறக்கு எத்தமனலயொ இமளஞர், யுவதிகளுக்கு அங்லக
லவமல கிமடத்திருக்கும். எத்தமனலயொ லபொதனொெிொியர்கள்
உருவொக்கப்பட்டிருப்பொர்கள். ஒரு கொலத்திலல குண்டெொமல
விவெொயப்
பொடெொமலக்கும்
திருதநல்லவலி
விவெொயப்
பொடெொமலக்கும் நிகெொக வட்டக்கச்ெி அெெினர் விவெொயப்
பண்மணயிலும் ஒரு விவெொயப் பொடெொமல இயங்கியது.
ஆனொல்,
இன்று
அந்த
விவெொயப்
பொடெொமல
முடக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கொெணம், யுத்தத்திற்குப் பிற்பொடு
அந்தப்
பண்மண
இெொணுவத்தின்
பிடிக்குள்
மகயகப்படுத்தப்பட்டிருப்பதொல் அங்லக எதுவும் தெய்ய
முடியொைலிருக்கின்றது. இது ததொடர்பொக நொங்கள் பல தடமவ
இந்த உயர்ந்த ெமபயில் லபெியும் எதுவும் நடக்கவில்மல. இந்த
நொட்டில் ஜனொதிபதியிலிருந்து, பிெதைொிலிருந்து, ஒவ்லவொர்
அமைச்ெர் வமெயும் தபொருளொதொெம் பற்றிப் லபசுகின்றொர்கள்.
ஆனொல், அந்த ைக்களுமடய உண்மையொன தெொத்துக்கமள,
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அவர்களுமடய உமழக்கக்கூடிய இடங்கமள இப்தபொழுதும்
தடுத்துமவத்திருப்பது என்ன நியொயம்?
குறிப்பொக, தஜயபுெம் ைக்கள் 1983ஆம் ஆண்டு இன
வன்முமற
கொெணைொக
ைமலயகத்திலிருந்து
கமலக்கப்
பட்டவர்கள். அவர்கள் அங்கு வந்து கொடொக இருந்த நிலத்மத
தவட்டிக்
களனியொக்கி,
இன்று
அந்த
ைண்ணிலல
வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கின்ற ைக்கள். அவர்களுக்கு அந்தப்
பகுதியிலல இெண்டு ஏக்கர் வீதம் வயல் நிலங்கள்
வழங்கப்பட்டன. ெிறிது கொலம் அந்த வயல் நிலங்களில்
அவர்கள் தெய்மகபண்ணினொர்கள். யுத்தத்திற்குப் பின்னர்
அந்த
வயல்
நிலங்களில்
அவர்கள்
திரும்பவும்
தநற்தெய்மகயிமன
லைற்தகொள்ள
முயற்ெிக்கின்றலபொது,
வனவளத் திமணக்களம் அதமனத் தடுக்கின்றது. அந்த ைக்கள்
விவெொயமும் தெய்யமுடியவில்மல; ததொழிற்ெொமலகளுக்கும்
லபொகமுடியவில்மல.
நுண்நிதிக்
கடன்
நிறுவனத்தினர்
வீட்டிற்கு வந்து தகொல்ல முமனகின்றொர்கள். எவ்வொறு இந்த
ைக்களுமடய வொழ்க்மக நிம்ைதியொனதொக அமைய முடியும்?
ஆமனவிழுந்தொன் குளத்திற்குக் கீலழயிருக்கின்ற வயல்
நிலங்கள் பலவற்றில் இன்றும்கூட அவர்கள் முன்னர் வயல்
தெய்தலபொது
பயன்படுத்திய
வொய்க்கொல்கள்
உண்டு.
கட்டப்பட்ட பல துருசுகள் உண்டு. பல ஆண்டுகளொக வயல்
தெய்த அந்த நிலத்மத வனவளத் திமணக்களம் அவர்களிடம்
ஒப்பமடக்க முடியொததன்று தெொல்கின்றது. இந்த வனவளத்
திமணக்களம் 40 ஆண்டுகளுக்கு லைல் அந்த ைண்ணிலல எந்த
ஆதிக்கமும்
தெலுத்தியிருக்கவில்மல.
அங்லக
எந்த
அமடயொளங்கமளயும் இட்டிருக்கவில்மல. யுத்தத்திற்குப்
பின்னர் வந்து ைக்கள் தெய்கின்ற வயல் நிலங்கமள,
அவர்களுமடய
வொழ்வொதொெங்கமள
இந்த
வனவளத்
திமணக்களம் தடுக்கின்றது. ைிக லைொெைொன கொொியங்கள்
அங்லக நமடதபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றன.
குறிப்பொக, தஜயபுெம் பகுதியிலல வொழ்கின்ற ைக்களுமடய
கொணிகள்,
ஆமனவிழுந்தொன்
பகுதிகளிலல
வொழ்கின்ற
ைக்களுமடய
கொணிகள்
அவர்களுக்கு
வழங்கப்பட
லவண்டுதைன்று நொங்கள் பல தடமவ லகட்டிருக்கின்லறொம்;
ஜனொதிபதிவமெ தென்றிருக்கின்லறொம். வனவளத் திமணக்
களத்திற்குப் பல தடமவ தென்றிருக்கின்லறொம். அந்த ைக்கள்
இன்மறக்கும் உமழத்து வொழ்வதற்குத் துடிக்கின்றொர்கள்.
ஆனொல், அந்தச் ெந்தர்ப்பம் அவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்மல.
லயொெித்துப் பொருங்கள்! இந்த நொட்டிலல கடன் வொங்குகின்ற
ைக்கள் கடமன எவ்வொறு கட்ட முடியும்? ெொதொெண
ைக்களுமடய வொழ்க்மக எவ்வொறு ெிறப்பொக அமையும்?
அவர்களுமடய வொழ்க்மகயிலல எவ்வொறு முன்லனற்றம்
ஏற்படும்?
ஒரு
ததொழில்முயற்ெியில்மல,
அெெொங்க
லவமலகளில்மல. இன்மறக்குத் ததன் பகுதியிலலயிருக்கின்ற
ெிங்கள இமளஞர், யுவதிகள் வட பகுதியிலலயிருக்கின்ற
அமனத்து அெெ தெயலகங்களுக்கும் நியைிக்கப்பட்டிருக்
கின்றொர்கள்;
ெொெதிகளொக,
அலுவலக
ஊழியர்களொக
அவர்கள்தொன்
நியைிக்கப்படுகின்றொர்கள்.
வடக்கிலும்
கிழக்கிலும் உள்ள ெகல படிநிமலகளுக்கும் ததன்னிலங்
மகமயச்
லெொோ்ந்த
இமளஞர்,
யுவதிகள்
நியைிக்கப்
பட்டிருக்கின்றொர்கள்.
அெெ
உத்திலயொகத்திலும்
தைிழ்
இமளஞர்,
யுவதிகள்
புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள்.
அவர்களுமடய நிலங்களிலல லதொட்டம் தெய்ய முடியவில்மல.
மவப்பகத்திலல மவத்த நமககமள எடுக்க முடியவில்மல.
தங்களுமடய முன்லனற்றைொன வொழ்க்மக பற்றிச் ெிந்திக்க
முடியவில்மல. இவ்வளவுக்கும் கொெணம் யொர்?
இங்லக நொட்டின் தபொருளொதொெம் பற்றிப் லபசுகின்றீர்கள்;
தபொருளொதொெ முன்லனற்றம் பற்றிச் தெொல்கின்றீர்கள். நீங்கள்

993

2020

ැේතැේබර් 09

இெண்டு
பக்கப்
பொய்ச்ெல்கமளச்
தெய்ய
முடியொது.
கட்டடங்களும் வீதிகளும் ைக்களுமடய வயிற்றுப்பிமழப்மப வொழ்வொதொெத்மத லைம்படுத்தொது. இன்மறக்கும் அந்த ைக்கள்
வொழ்வொதொெத்திற்கொகத் துடிக்கின்றொர்கள். அவர்களுமடய
வொழ்வொதொெம் லைம்பட லவண்டுைொனொல், அங்லக அவர்
களுக்கொன ததொழில் துமறகள் உருவொக்கப்படலவண்டும்.
இதமனத்தொன் நொங்கள் பல தடமவ லகட்லடொம். பெந்தனில்
மூடப்பட்டிருக்கின்ற இெெொயனத் ததொழிற்ெொமலயிலல ஒரு
மகத்ததொழிற் லபட்மடமயயும், குறிஞ்ெொத்தீவு உப்பளத்மதயும்
உருவொக்குவதன்மூலம்,
ெீதைந்துத்
ததொழிற்ெொமலமய
இயக்குவதன்மூலம்,
கொகிதத்
ததொழிற்ெொமலமய
இயக்
குவதன்மூலம்,
ஒட்டுசுட்டொன்
ஓட்டுத்ததொழிற்ெொமலமய
இயக்குவதன்மூலம், வட்டக்கச்ெி அெெினர் பண்மணமய இயக்
குவதன்மூலம், கஜுத்லதொட்டத்தின்மூலம் அந்த ைக்களுமடய
வொழ்க்மகயிலல
எவ்வளலவொ
ைொற்றங்கமளக்
தகொண்
டுவெமுடியும். ஏன் ைத்திய வங்கியினொல் இதமனச் தெய்ய
முடியவில்மல? ஏன், இந்த அெெொங்கத்தினொல் இந்தத் ததொழிற்
துமறகளுக்கொன அத்திவொெங்கமள இட முடியவில்மல?
தைிழர்கள் என்ற கொெணத்தினொல் வடக்கு, கிழக்கிலல
வொழ்கின்ற ைக்களுக்கொன ததொழில் துமறகள் முடக்கப்
பட்டிருக்கின்றன. ைத்திய வங்கியினுமடய நுண்நிதிக் கடன்
திட்டம் என்பது தைிழர்களுமடய நிதிகமள உறிஞ்சுவதற்கும்,
ததொடர்ந்து
உறிஞ்ெிக்தகொண்டிருப்பதற்கும்
உருவொக்கப்
பட்டலத தவிெ, அது அந்த ைக்களுமடய வொழ்க்மகயில்,
தபொருளொதொெத்தில்
ைொற்றங்கமள
ஏற்படுத்தவில்மல
என்பதுதொன்
உண்மை
என்பமத
நொன்
குறிப்பிட
விரும்புகின்லறன். நன்றி.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ගුණපාල ම් නශ ේකම මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි අටක
කාලය්  ලැශබනවා
[අ භා 4 02]

ගරු බී.වි .ජී. ර්හනවසකර මහතා

(ைொண்புைிகு பீ.மவ.ஜீ. ெத்னலெக்கெ)

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara)

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  මහ බැැංකු වාර්තාව
ේබන් ශයන් පැවැ් ශවන ශේ විවාදශේීම අදහ න ද් වන්න මට
අව නථාව්  ලබාීමම ේබන් ශයන් ගරු කථානායකතුමාට් 
ආණ්ඩු ප් ෂශේ ර ාන ැංවි ායකතුමාට්  ශල්කේතුමාට්  මම
පාමුශවන්ම නතුතිවන්ත ශවන්න කැමැතියි
2019 මහ බැැංකු වාර්තාව විග්රහ කමන ඕනෑ ශකශන්  2014
සිට 2019 ද් වා අුරරුදු 4ක කාලය තුා ශේ මශට් ආර්ිකකයට ඇති
ූ වය නය ේබන් ශයන් කේපාවට ප් වන බව ශනොඅනුමානයි
"යහ පාලනය" යැයි ඔුරන් විසින්ම කියාග්  නමු්  කිසිදු යහ
පාලනය්  ශනොතිබුණු ආණ්ඩුවට 201 අගීම නැ් නේ 2014
මුලීම අශේ මසය විසින් භාමදුන්ශන් යුේ ශයන් ශතොම මට් ;
හමාන්ලාශේ රහාම වැල  රහාම නැති මට් ; සියයට 6කට
ආ න්න ූ ආර්ිකක වර් න ශේගය්  තිබුණු මට්  හැබැයි 2019
ශවනශකොට එම ආර්ිකක වර් න ශේගය සියයට 2 3්  ද් වා
අඩුවන තමමට ආර්ිකකය පිරිම්මට ල්  කමන්න ඒ මසය කටයුතු
කාා
ිවයුණු ශවමින් පවතින මටක ම නත ණය රමාණය දා ශේශීය
ල ෂනපාිවතශයන් සියයට 74කට ආ න්නව තිබීම ඉතාම ා නීය
ත් ් වය්  අපි යහ පාලන ආණ්ඩුවට මට භාමදුන්ශන් දා ශේශීය
ල ෂනපාිවතශයන් සියයට 74ක ණය රමාණය්  තිශබන මට් 
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විධියටයි ඒ සියයට 74ක ණය රමාණය තිියයීම්  ශේ මශට්
දැවැන්ත ආශයෝසනය්  තිබුණා දා ශේශීය ල ෂනපාිවතශයන්
සියයට 32 3ක ආශයෝසනය්  තිබුණ මට්  අපි යහ පාලන
ආණ්ඩුවට භාමදුන්නා හැබැයි අම දා ශේශීය ල ෂනපාිවතශයන්
සියයට 74්  ණය තිබුණ ආර්ිකකය 2019 අග ශවේීම සියයට
96 9්  ද් වා වර් නය කමලා ශේ මශට් ආර්ිකකය පරිහාල යට
ශගශනන්න ඒ ආණ්ඩුවට හැකියාව ලැබුණා අපි 201 අුරරුේශේ
ආණ්ඩුව භාමශදේීම ම නත ශනොපියූ ණය රමාණය තිබුශණ්
රුපියල් ියලියන 7 390යි හැබැයි 2019 අග භාගය ශවනශකොට
ශේ මහ බැැංකු වාර්තාශේ තිශබන විධියට ශනොපියූ මුළු ණය
රමාණය රුපියල් ියලියන 13 031යි
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  ආර්ිකකශේ ෑම අැං ය් ම
විග්රහ කමේීම ආර්ිකකය දැවැන්ත පරිහාල යකට ල් වීමට පසුගිය
අුරරුදු පහක පාලන මය ශේ මටට අවාසිදායක ශල බලපා
තිශබනවා ශේ පරිහාල ශේ දැවැන්තම ත් ් වය එන්ශන්
විශ ේෂශයන්ම කිෂි කාර්මික ් ශෂේත්රශේ එම ් ශෂේත්රශේ ෑම
අැං ය් ම බැලුශවෝ  අශේ මශට් වැඩි හරිය්  ඉන්ශන් අහිැං ක
ශගොවීන් ශේ ශගොවීන් බැැංකුවලට ණය ශවලා වගා කමලා අ නවනු
ශනාාග් තාම ඒවා විකුණාගන්න බැරිව මහමවිට පාමවල්
ගණශන් ඒ අ නවනු තබාශගන සිටිනවා මම දව ්  දැ් කා
ශබෝඩ් එක්  ගහලා තිශයනවා "වට්ට් කා ශනොමිශල්
ශගනයන්න" කියලා ශේ අහිැං ක ශගොවීන්ශේ ශගොවිතැනට
ා ාමණය්  ඉෂනට ශවන්න නේ අල වාර්යශයන්ම ශේ අහිැං ක
ශගොවීන්ශේ වගාශවන් ශනාාගන්නා අ නවැන්න ා ාමණ මිලකට
අශලවි කා හැකි විය යුතුයි හැබැයි පසුගිය කාලශේ යහ පාලන
ආණ්ඩුව තුා 2019 ශවේීම අර්තාපල් ආනයනයට වියදේ කමලා
තිශබනවා රුපියල් මිලියන 6 071් ; වියළි මිරි න ආනයනයට
වියදේ කමලා තිශබනවා රුපියල් මිලියන 1 9 9් ; ශලොකු ූනු
ආනයනයට වියදේ කමලා තිශබනවා රුපියල් මිලියන 763් ;
කේපි ආනයනයට වියදේ කමලා තිශබනවා රුපියල් මිලියන
1 093් ; මතු පරිේපු ආනයනයට වියදේ කමලා තිශබනවා
රුපියල් මිලියන 1 1 0් 
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  මම ශේ කියපු මතු
පරිේපුවලට්  ලැංකාශේ ඕනෑ තමේ ආශේ ක ල ෂනපාදන
තිශබනවා අශේ උේිවක ශරේමම් න මැතිතුමා අද එයට
උදාහමණය්  කියලා තිබුණා ශේ සියලු ශේ ශේශීය ව ශයන්
ල ෂනපාදනය කිරීශේ හැකියාව තිශබේීම අහිැං ක ශගොවීන් විපතට
ප් කමලා සියලු ශේවල් පිටමටින් ශගශනන ආර්ිකකය්  2019
තුා යහ පාලනය යැයි කියාග්  මසය විසින් ශේ මශට් නථාපිත
කාා ශේ ආර්ිකක පරිහාල ය ශකොවිඩ්-19 වය නය්  එ් කම උග්ර
අතට හැරිලා දැන් අපට එයට මුහුණශදන්න සිේ
ශවලා
තිශබනවා ආණ්ඩුව පරිහාල යට ප්  කමලා අපට මට භාම ශදන
ශමොශහොශ්  අශේ අවා නාවකට ශකොවිඩ් - 19 වය නය ආවා අපි
ශබොශහොම ශහොඳට ැලසුේ ක න කමලා තිබුණා නමු්  ඒ ල  ා
දැන් අපට අලු්  ආර්ිකක උපාය මාර්ග පිළිබඳව ලකා බලන්න් 
ශේවි
යහ පාලන ආණ්ඩුවට අශේ ආණ්ඩුව භාම ශදනශකොට 201
අුරරුේශේ මශට් බදු ආදායම ව ශයන් තිබුශණ් රුපියල් ියලියන
1 040යි අපි ශබොශහොම ා නීය බදු රති ත යටශ්  බදු අය
කමමින් වයාපාරිකයන් රැක ගල මින් ආදායේ උපයන සනතාව
අව ර්යයට ප්  ශනොකම ශේ මට යේ මබමතාවකින් යුතුව
පව් වා ශගන යන්න උ්  ාහය්  ග් තා හැබැයි “යහ පාලනය”
යැයි කියා ග් ත එම ආණ්ඩුව ප්  ුරණු දා ඉඳලා ෑම අැං යකින්ම
ෑම බදු වර්ගයකම රති ත වැඩි කාා ඒ විතම්  ශනොශවයි
එශත්  බදු පනවා ශනොතිබුණු අැං වලට්  බදු පනවලා දැවැන්ත
බදු ආදායම්  යහ පාලන ආණ්ඩුව එකතු කම ග් තා 2019 ශවන
ශකොට ම නත බදු ආදායම රුපියල් ියලියන 1 734 ද් වා වැඩි
කමලා තිශබනවා අශේ ආණ්ඩුව භාම ශදන අව නථාශේ 201 ීම
රුපියල් ියලියන 1 040් ව තිබුණු බදු ආදායම රුපියල් ියලියන

995

පාර්ලිශේන්තුව

ාගරු බී වයි ජී ම් නශ ේකම මහතා]

1 734්  ද් වා වැඩි ුරණා හැබැයි මම අම කලින් කියපු විධියට
අශේ ආණ්ඩුව භාම ශදනශකොට 201 අුරරුේශේ අග භාගය ශවේීම
රුපියල් ියලියන 1 796් ව තිබුණ මාසය වියදම නා නතිය හ
අක්රමිකතාව ල  ාම රුපියල් ියලියන 2 914්  ද් වා වර් නය
කිරීමට යහ පාලන ආණ්ඩුවට ශබොශහොම ශහොඳින් හැකියාව ලැබී
තිශබනවා
ූලලා නාරූඪ
ගරු
මන්ත්රීතුමල 
මටක
ආර්ිකක
ැංවර් නශයහිලා දැවැන්ත කාර්ය භාමය්  ඉටු කමන්ශන් ශකොට න
ශවාඳ ශපොායි අශේ ආණ්ඩුව 201 අුරරුේශේ භාම ශදන
අව නථාශේ ීම ශකොට න ශවාඳ ශපොශාේ යේ ා නීය ත් ් වය් 
තිබුණා එම ත් ් වය ේපූර්ණශයන්ම විනා ශවලා 2019
වර්ෂශේ අග ශවන ශකොට්  ශේ මශට් ශකොට න ශවාඳ ශපොා
වි ාල පරිහාල යකට ප්  ශවලා තිබුණා
ශකොට න ශවාඳ ශපොා මිල දර් කවලින් තමයි
ම නත
ශකොට න ශවාඳ ශපොශාේම ාර්ථක් වය මල න්ශන් 201 වර්ෂශේ
අශේ ආණ්ඩුව භාම ශදන අව නථාශේ 7 299් ව තිබුණු ම නත
ශකොට න මිල දර් කය පිරිම්මට ල්  ශවලා 2019 වර්ෂශේ අග
භාගය ශවන ශකොට එය 6 129්  ද් වා අඩු ුරණා S&P SL 20
දර් කය 099 සිට 2 937්  ද් වා අඩු ුරණා ූලලා නාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමල  ශමන්න ශේ අඩුවීම්  මන තමයි ශේ මශට්
ආර්ිකකශේ ආශයෝසනවලට දැවැන්ත රහාමය්  එල්ල වන්ශන්
ශමයටම බලපාන අශන්  ා කය තමයි ම නත ශපොලී
අනුපාතය 201 අුරරුේශේ අග භාගය ශවන ශකොට ශේ මශට්
ශපොලී අනුපාතය තිබුශණ් සියයට 11කට ආ න්නශේ 2019 ශවන
ශකොට ශේ ශපොලී අනුපාතය සියයට 13 61්  ද් වා ඉහා ශගො න
තිබුණා විශේ විල මය අනුපාතය ග් ශතෝ  අශේ ආණ්ඩුව භාම
ශදන ශකොට රුපියල් 130 46ක අගයක තිබුණු ඇශමරිකානු
ශඩොලමය 2019 වර්ෂශේ අග භාගය ශවේීම රුපියල් 179 79් 
ද් වා ඉහා ශගො න තිබුණා ශමවැල  ආර්ිකක දර් ක විග්රහ කම
බලනවිට 2014 වර්ෂශේ සිට 2019 වර්ෂය ද් වා අුරරුදු පහක
කාලය තුා ශේ මශට් දැවැන්ත ආර්ිකක පරිහාල ය්  සිදු වී තිශබන
බව ෑම ශකශනකුම අවිවාදශයන් පිළිගත යුතුයි ශේ තිශබන්ශන්
අශේ ඉල් කේ ශනොශවයි යහ පාලන ආණ්ඩුශේම ශ්රී ලැංකා මහ
බැැංකු වාර්තාව ශපන්නුේ කමන ඉල් කේ එම ල  ා අපට
දැවැන්ත අභිශයෝගය්  තිශබනවා අපි ආණ්ඩුව භාම ගන්ශන් අපි
දුන්නු ආර්ිකකයට වඩා ඉතා පිරිහුණු ආර්ිකකය්  ඇතිව
ශේ ශකොවිඩ් - 19 ව ැංගතය ගැන්  සිතා ශමශත්  කල් 
අනුගමනය ශනොකා අලු්  ආර්ිකක උපාය මාර්ග
ැලසුේ
ක්රියා් මක කමලා ශේ මශට් ආර්ිකකය ශගොඩ නැංවා අහිැං ක දුේප් 
ශගොවි සනතාවශේ ගැටලුවලට වි ඳුේ ලබා ීමලා ශේ මට සුම් ෂිත
ූ ශ ෞභාගයව්  ශේ ය්  බවට පරිවර්තනය කිරීම ඳහා අප කැප
ශවනවාය කියන ශපොශමොන්දුව ශදමින් මා ල හප ශවනවා

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඊානට ගරු විජිත ශ රුශගොඩ මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි
අටක කාලය්  ශවන්ව තිශබනවා
[අ භා 4 11]

ගරු විජිත වේරුවග ඩ මහතා

(ைொண்புைிகு விஜித லபருதகொட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  අද දවශ ේ විවාදයට භාසන වන
2019 වර්ෂයට අදාා ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුශේ වාර්ෂික වාර්තාව හ
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ව ම මැද මාසය ූලලය ත් ් වය පිළිබඳව ාක්චඡා කමන ශේ
ශමොශහොශ්  ඒ පිළිබඳ කාමණා ද් වන්නට කලින් විශ ේෂශයන්
මම ශේ කාමණය මත්  කමන්නට ඕනෑ පසුගිය පාර්ලිශේන්තු
මැතිවමණශේ ීම ශමොනමාගල ිව න්රි් කශයන් ශ්රී ලැංකා ශපොදුසන
ශපමමුණ ල ශයෝසනය කා අශේ් ෂකයකු ූ මට තුන්වැල 
වතාවට්  ශේ පාර්ලිශේන්තුවට එන්නට අශේ ිව න්රි් කශේ
සනතාව උදුර කාා මට උදුර කා ඒ ැමට්  හාය දැ් ූ
ැමට්  දායක් වය දැ් ූ ැමට්  නතුතිය පා කමන්න මා
ශමය අව නථාව්  කම ගන්නවා
පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩු කාලය -2014්  2019්  අතම කාල
මාමාව- තුා ශේ මශට් ආර්ිකක ත් ් වය ගැන වාශේම 2020
පාමු කාර්තුශේ ආර්ිකක ත් ් වය ගැන කථා කමන ශකොට 2004
සිට 201 ද් වාූ කාල වකවානුව ගැන්  කථා කිරීම ඉතා
වැදග්  කියලා මා වි ව
න ා කමනවා
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  එදා මහින්ද මාසප් ෂ
මැතිතුමා සනාධිපති වන ශකොට 2004 වර්ෂශේ ශේ මශට් දා
ශේශීය ල ෂනපාිවතය ඇශමරිකානු ශඩොලර් ියලියන 24්  ුරණා
හැබැයි අුරරුදු 9්  අව ානශේීම ඇශමරිකානු ශඩොලර් ියලියන 79
ද් වා තුන්ගුණයකට්  වඩා වැඩි රමාණයකට දා ශේශීය
ල ෂනපාිවතය වර් නය කමගන්න එතුමාට හැකි ුරණා එතුමා ශේ
මට භාමගන්න ශකොට ණය රමාණය ුරශණ් දා ශේශීය
ල ෂනපාිවතශයන් සියයට 91්  හැබැයි යුේ ය අව න් කමලා ශේ
මශට් ැංවර් න මාවශ්  ශදොමගුළු විවම කමලා මහා මාර්ග
පේ තිය ඉිව කමලා විදුලිය ආිව යටිතල පහසුකේ ශපොදු පහසුකේ
ලබා ීමලා වමාය්  ගුවන් ශතොටුශපොා්  හදලා නවීන මාසයය් 
ව ශයන් ඉ න මහට යන ශකොට අව ය වන මාසමය ආර්ිකකමය
යටිතල පහසුකේ ලබා ීමලා එතුමා ආණ්ඩුව භාම ශදන ශකොට් 
ණය රමාණය සියයට 71 ද් වා අඩු කමලායි තිබුශණ් ඒ
ආකාමයට එතුමා මනා කාමනාකමණයකින් යු් තව ශේ මශට්
ආර්ිකකය හැසිමූවා විතම්  ශනොශවයි ශේ මට ැංවර් නය කමා
ද ශගන ගියා
යහපාලන ආණ්ඩුව කාලශේීම ආර්ිකක වර් න ශේගය සියයට
2 4 මට්ටමට අඩු ුරණාය කියන කාමණය මා ශේ ශමොශහොශ් 
ඳහන් කමන්නට ඕනෑ 2019 වර්ෂශේ ම නත ආර්ිකක වර් න
ශේගය සියයට 2 3යි 2020 මුල් කාර්තුව තුා එය සියයට 1 6
ද් වා අඩු ුරණා හැබැයි ඒක යහපාලන ආණ්ඩුශේ ආර්ිකක
කාමනාකමණශේ වැරැිව රතිප් ති ල  ා සිදු ූ ශදය්  ඒ ල  ා
විශ ේෂශයන් මත්  කමන්නට ඕනෑ 2004 - 201 ද් වා ූ අුරරුදු
නවයක කාලමාමාව තුා සියයට 6්  7්  අතම ආර්ිකක
වර් නය්  අ්  ප්  කමගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණු බව
ශලෝකශේ ිවයුණු මටවල් අ්  ප්  කමග්  ආර්ිකක වර් නය තමයි
එදා අශේ මට අ්  ප්  කමග් ශ්  හැබැයි යහපාලන ආණ්ඩුව
ශේ මශට් ආර්ිකක ැංවර් නය ඉල් ක කමශගන වැඩ පිළිශවා් 
ක්රියා් මක කමනවා ශවනුවට තමන්ශේ ශපෞේගලික අභිමතාර්ථ
ඉෂනට කමගැනීමට යෑශේීම ශේ මශට් ආර්ිකකය හසුමවන ආර්ිකකය
ශමශහයවන ආර්ිකකය හැසිමවීම පිළිබඳ මසයට උපශද න ශදන
ආර්ිකකශේ මර්ම නථානය වන මහ බැැංකුව්  ශකොල්ල කන
ත් ් වයට ප්  ුරණා; ශේ මශට් සාතික ේප්  කුණුශකොල්ශලට
විකුණුවා ශේ මශට් ආදායේ උපයන උල්පත්  බවට ප්  ශවන්න
තිබුණු වමාය කුණුශකොල්ශලට විකුණුවා
ශේ විධියට
ේපූර්ණශයන්ම ආර්ිකකය කඩා වැශටන ත් ් වයට ප්  කමලා
ශේ මශට් ආර්ිකක වර් න ශේගය පහාට දැේමා ඒ ල  ා තමයි
ශගෝඨාභය මාසප් ෂ මැතිතුමා සනාධිපතිවමණශේ අශේ් ෂකයකු
විධියට එන ශකොට ශේ මශට් ම නත පුමවැසියන් එතුමා වටා එකතු
ුරශණ් කඩා වැටිලා තිශබන ශේ මට ශගොඩ ගන්න කඩා වැටිලා
තිශබන ශේ ආර්ිකකය ශගොඩ නනන්න කඩා වැටිලා තිශබන ශේ
මාස ආර්ිකක ශේහය නැවත ශගොඩ නනන්න අපි විශ ේෂශයන් ඒ
කාමණය මත්  කමන්නට ඕනෑ ඒ වි නවා ය ඒ පිළිගැනීම ල  ා
තමයි එතුමාට ශේ මශට් සනතාව ඡන්දය ලබා දුන්ශන් ඒ ල  ා
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එතුමා සනාධිපතිවමණශේීම අතිවිිනෂනට සයග්රහණය්  ලැබුවා
වාශේම පාර්ලිශේන්තු මැතිවමණශේීම්  ශමශත්  මානුපාතික
ක්රමයට මැතිවමණ පැවැ් ූ ෑම අව නථාවකටම වඩා අතිවිිනෂනට
සයග්රහණය්  ලැබුවා 1999 වර්ෂශේ තමයි මානුපාතික ක්රමයට
මුල්ම මහ මැතිවමණය පැවැ් ුරශණ් 2020 අශගෝ නතු 4වන දා
පැවැ් ූ මහ මැතිවමණශේීම්  සනතාව තුශනන් ශදකක බලය් 
ශගෝඨාභය මාසප් ෂ සනාධිපතිතුමාට පාර්ලිශේන්තුව ශවනුශවන්
ලබා දුන්නා ශේ මශට් සනතාව කල්පනා කාා යහපාලනය විසින්
විනා කමපු ආර්ිකකය නැවත ශගොඩ නනන්නට ඕනෑ ශේ සන
මාසය නැවත ශගොඩ නනා ගන්නට ඕනෑ ශේ මශට් ආර්ිකකය
ිවයුණු කමගන්නට ඕනෑ කියලා සනතාව මුහුණ ශදන අශන්කවි
ර නන - ගැටලු - අභිශයෝග වි ඳාගන්නට ශහොඳ නායකයකු ප් 
කම ගැනීශේ හ ශහොඳ පාලන ක්රමය්  ඇති කම ගැනීශේ
අශේ් ෂාව ඒ සයග්රහණය ඇතුශාේ තිශබනවා
ශේ වන ශකොට සනාධිපති අතිගරු ශගෝඨාභය මාසප් ෂ
මැතිතුමා එතුමාශේ නායක් වය යටශ්  ශේ මට ශගොඩ නනන
වැඩ පිළිශවා "ශ ෞභාගයශේ දැ් ම" රතිප් ති රකා නය තුළින්
ඉිවරිප්  කමලා තිශබනවා එතුමා එය ඉිවරිප්  කාා විතම් 
ශනොශවයි අමාතය මණ්ඩලය ප්  කිරීශේීම මාසය ල ල ාරින් ප් 
කිරීශේීම අමාතයාැං ශල්කේවරුන් ප්  කිරීශේීම ඒ ඒ විෂයයන්
පිළිබඳ රාමාණික දැනුම්  තිශබන අවශබෝ ය්  තිශබන පිරි ් 
ප්  කාා
ශේ මශට් අපට විරුේ බලශේගය ශවලා තිශබන්ශන් විප් ෂය
ශනොශවයි අපට විරුේ බලශේග විධියට තිශබන්ශන් ශේ මශට්
නූග් කමයි දුේප් කමයි මන්ද ශපෝෂණයයි අපට අව ය
වන්ශන් ශමන්න ශේවා ශේ මාසශයන් ඉව්  කිරීමයි එම ල  ා
අපි ශේ වන ශකොට අ යාපනය
ේබන් ශයන් ල වැරැිව
රතිප් තිය්  ක්රියා් මක කිරීශේ වැඩ පිළිශවා ක න කමලා
තිශබනවා ඉිවරිශේීම රැකියා ශවශාඳ ශපොා පදනේ කමග් 
අ යාපන ක්රමය්  ක න කමලා පුළුල් විධියට අනාගතය දකින්න
පුළුවන් දරු පිරි ්  ියහි කිරීම එතුමාශේ හ අශේ ආණ්ඩුශේ
අමමුණයි කියන එක ශේ ශමොශහොශ් ීම මා ඳහන් කමන්න ඕනෑ
ආර්ිකකය පැ් ශතන් බැලුශවෝ  කර්මාන්ත අැං ය කිෂි
කර්මාන්ත අැං ය ශ ේවා අැං ය ධීවම කර්මාන්තය අපි ිවයුණු
කමන්න ඕනෑ නමු්  ශේ මශට් ල ෂනපාදනය කමන්න පුළුවන්
භාණ්ඩ පසුගිය කාලවල වැඩිවැඩිශයන් විශේ
මටවලින්
ශගන්ූවා එම ල  ා විශේ විල මය අපශ්  ගියා විතම් 
ශනොශවයි අශේ ආර්ිකකය ිවයුණු කිරීශේ අවකා ය්  අපට අහිමි
ුරණා ශේ වැඩ පිළිශවා තුළින් ශේ මශට් ල ෂනපාදනය කමන්න
පුළුවන් සියල්ල ල ෂනපාදනය කමන්න ආණ්ඩුව්  විධියට අපි
බලාශපොශමෝ තු වනවා ශේ මශට් සනතාවට ජීවශනෝපාය අව නථා
ලබා ීමම විතම්  ශනොශවයි විශේ විල මය ඉතිරි කමගැනීම
විතම්  ශනොශවයි ශේශීය ල ෂනපාදනය -සාතික ල ෂනපාදනයවැඩිිවයුණු කමලා ශ ෞභාගයශේ දැ් ම වැඩ පිළිශවා ාර්ථක
කමගැනීශේ අභිලාෂය්  අපට තිශබනවා අපි යන ශේ ගමන ඒ
අමමුණ ශපමදැරි කමශගන ඒ පමමාර්ථය ශපමදැරි කමශගන යන
ගමන්  එම ල  ා මහ බැැංකු විවමණයන් එශහම නැ් නේ මහ
බැැංකු වාර්ෂික වාර්තාශේ තිශබන ැංඛයා ශල්ඛන ඒ ද් ත
රශයෝසනයට අමශගන අනාගතය පිළිබඳ ැලසුේ කිරීම අව ය
වනවා
විශ ේෂශයන් පසුගිය ව ශර් සිදු ූ පා නකු ඉරිදා රහාමය්  ඒ
වාශේම ශකොවිඩ් - 19 ව ැංගතශේ බලපෑම්  ශේ ප නගා්  ආර්ිකක
ක්රියාකාමකේවලට බලපෑවා

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මාසය ඇමතිතුමල  ඔබතුමාට ල යමිත කාලය අව න්
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ගරු විජිත වේරුවග ඩ මහතා

(ைொண்புைிகு விஜித லபருதகொட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  මට තව්  විනාඩිය්  ශදන්න

අශේ මශට් පැවැති වයුහා් මක ගැටලු වි ඳීමට්  ශේශීය
ල ෂනපාදනය පුළුල් කිරීමට්  අපනයනය ඉහා නැැංවීමට් 
අපනයන විවි ාැංගිකමණය වාශේම විශේශීය ිුන ආශයෝසන
ආකර්ෂණය කමගැනීමට්  නශවෝ් පාදන
ඳහා පහසුකේ
ැලමාමට්  ල ෂනපාදන ා කවල ඵලදා උතාව ඉහා නැැංවීමට් 
කාර්ය් ෂමතාව ඉහා නැැංවීමට්  අපි බලාශපොශමෝ තු වනවා ඒ
ආකාමයට ශේ මට ශගොඩ නනන සන ජීවිතය ශගොඩ නනන වැඩ
පිළිශවාට ශේ ආණ්ඩුව ් තිම්  පදනම්  දමා තිශබනවාය
කියන පණිුරඩය ලබා ශදමින් මට ශේ අව නථාව ලබා දුන් අශේ
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමාට නතුතිවන්ත ශවමින් මා ල හප
වනවා

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

To wind up the Debate on the Adjournment Motion, I
call upon the Hon. Ajith Nivard Cabraal.
[අ භා 4 21]

ගරු අජි්හ නිවාඩ් කේරාල් මහතා (මුදල් හා ප්රාේධන
වවවයඳ වප ය සහ රාජ්ය වයවසාය ප්රතිඥසාංස්කරණ රාජ්ය
අමාතයතුමා
(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ெொல் - நிதி, மூலதனச் ெந்மத
ைற்றும் அெெ
ததொழில்முயற்ெி ைறுெீெமைப்பு இெொஜொங்க
அமைச்ெர்)

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

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  ශමම ශයෝසනාව ඉිවරිප් 
ශකොට ශමම විවාදය පව් වන්න අද අපට අව නථාව ලබා ීමම
පිළිබඳව මම මුලින්ම ගරු මැංජි්  බණ්ඩාම මැතිතුමාට නතුතිවන්ත
වනවා අශේ ආර්ිකකය ේබන් ශයන් අදහ න මාිනය්  ශමම ගරු
භාශේීම අද අපට අහන්න පුළුවන් ුරණා ඒ සියලු අදහ න අශේ
මශට් ඉිවරි ගමන ඳහා අශේ මශට් ආර්ිකකය තවදුමට්  වර් නය
කමගල මින් ඉිවරියට යෑම ඳහා ඉවහල් කමගන්න අපට පුළුවන්
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  මා දැකපු ශදය්  කියන්න
ඕනෑ විප් ෂශේ මහම මන්ත්රීවරුන් හිතාශගන ඉන්නවා ඇති
අශේ මශට් ආර්ිකකය කඩා වැශටයි ඒ කඩා වැටීම තුළින් ඒ අයට
නව අව නථා ලැශබයි කියලා ඒ සිහින මුළුමල න් ශබොඳ කිරීමට් 
මා ශේ අව නථාව රශයෝසනයට ගන්නවා මට මතකයි 2007
වර්ෂශේීම හ 2009 වර්ෂශේීම එවකට හිටපු ගරු විප් ෂ
නායකතුමා්  අශේ මශට් ආර්ිකකය අද කඩා වැශටයි ශහට කඩා
වැශටයි කියලා ශබොශහෝ අව නථාවලීම අනාවැකි පා කා ආකාමය
හැබැයි ඒවා එක් ව්  සිදු ුරශණ් නැහැ අශේ මශට් ආර්ිකකය මහ
බැැංකු වාර්තාවලින් පිළිියඹු ුරණා වාශේම 2006 සිට 201 ද් වා
දැවැන්ත වර් නය්  ඇති කම ගන්නට්  පුළුවන් ූ බව අපි
දැ් කා සියයට 6 4ක වර් නය්  එ් ක ආර්ිකකශේ දා ශේශීය
ල ෂනපාිවතය ඇශමරිකානු ශඩොලර් ියලියන 2 සිට ඇශමරිකානු
ශඩොලර් ියලියන 79 ද් වා අපිට වැඩි කම ගන්න පුළුවන් ුරණා ඒ
ුරණ්  පසුගිය ව ම පහ පිළිබඳව මාාශලෝගනය්  කාශාාා් 
ඊට වඩා හා් පසින්ම ශවන න ත් ් වය්  තමයි අපට ශපනී
යන්ශන් ඒ ත් ් වය දැවැන්ත ශල අශේ මටට බලපා තිශබනවා
එය අශේ මශට් සන ජීවිතය දැවැන්ත ශල කඩා වැටීමට ශහේතු ූ
සිදු වීම්  ව ශයන් මට ශපන්වා ශදන්න පුළුවන් එම දුර්වලතාව
ල  ා තමයි ශකෝේඩි - 19 ව ැංගතය ඉිවරිශේ අපට මුහුණ ීමමට
ඇති
් තිය අද වනශකොට
ෑශහන දුමකට අඩු ශවලා
තිශබන්ශන්
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පාර්ලිශේන්තුව

ාගරු අජි්  ල වාඩ් ක මාල් මහතා]

අද අපි ඉිවරිශේ දැවැන්ත අභිශයෝගය්  තිශබනවා ඒ
අභිශයෝගය තමයි නැවත වම්  ශේ ආර්ිකකය ශගොඩ නනාාශගන
ශේ මශට් සන ජීවිතය සුබදා උ ත් ් වයකට ශගන ඒමට අව ය
කටයුතු කිරීම ඒ අව නථාව ඇහිරී තිබුණ්  එතැනට ශයොමු ශවලා
ශකශ ේ ශහෝ නැවත වම්  ඒ ත් ් වය ඇති කම ගන්නට අපි
බලාශපොශමෝ තු වනවා විශේ විල මය ශේ මටට ආකර්ෂණය කම
ගැනීම ඳහා අපි නව උපකමණ හඳුන්වා ශදනවා ඔබතුමන්ලාට
ඉිවරි කාලය තුාීම ඒවා දැක බලා ගන්න පුළුවන් ශේවි ඒ මනම
අශේ මශට් තිශබන අල කු්  ැංවර් න කටයුතු ශීඝ්රගාමී කමනවා ඒ
හමහා නැවත වම්  අශේ මටට සුබවාීම ගමන්  යෑමට පුළුවන්
ශවයි කියා මා වි නවා කමනවා
ශබොශහෝ මන්ත්රීවරු මහ බැැංකුශේ තිබුණු ර නන පිළිබඳව කථා
කාා ඒ ර නන දැක දැක මහම අය 2014 අුරරුේශදන් ප නශ ේ සිදු
ූ ර නන ඊට ශපම කාලයට්  ශයොමු කමලා ඒ හමහා අපට ඇිනලි
ිවගු කමන්නට ශයොමු ුරණා ඒ ත් ් වය මීට ශපම්  ඒ අයම
කමශගන යනවා මම දැකලා තිශබනවා ඒ අය අද්  ඒ කටයු් ත
ඒ විධියටම කමශගන යනවා මහ බැැංකු අධිපතිවමයා හැටියට
ශනොශවයි අද මම ශේ විවාදයට හභාගි ශවන්ශන් මම ශේ
විවාදයට අද හභාගි ශවන්ශන් මාසය ඇමතිවමයකු හැටියටයි ඒ
ල  ා ඒ කාමණාවලට අද මට උ් තම ශදන්න පුළුවන් වීම ගැන මා
න්ශතෝෂ වනවා
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  මහ බැැංකුව 2009ීම ග්රීසිශේ
ආශයෝසනය කාා කියලා විවි අය ශගෝදනා කමනවා මම දැ් කා
අපි ඒ පිළිබඳව ඉතා පැහැිවලි ශල උ් තම ලබා ීමලා තිශබනවා
“The Great Bond Scam Cover-up" කියන ග්රන්ථය මිනන් මම ඒ
උ් තම ශේ මටට ඉිවරිප්  කාා ඒ ශපොශ්  ඒ සියලු ශේවල් ගැන
ඉතා ශහොඳින් පැහැිවලිව ලියා තිශබනවා ඒ කාමණය ගැන කථා
කමන්න මම වැඩි ශේලාව්  ශයොදා ගන්න බලාශපොශමෝ තු
වන්ශන් නැහැ “The Great Bond Scam Cover-up" නමැති
ශපොත මම ශේ අව නථාශේීම table* කමනවා
ශ්රීපවන් අගවිල සුරුතුමා එවකට විල සුරුතුමකු හැටියට
ශශ්රේෂනඨාධිකමණශේ දුන්නු පැහැිවලි තීන්දුව කියවා බැලුශවෝ  ඒ
කාලශේීම කිසිම වැරැේද්  කිසි විශටක සිදු ශවලා නැති බව
ශ් රුේ ගන්නට පුළුවන් ශේ ශපොශ්  313 පිටුව කිශයේශවෝ 
ඉතාම ශහොඳින් එය ශ් රුේ ගන්න පුළුවන්
ඒ ව ශර්ීම තමයි මහ බැැංකුවට දැවැන්තම ලාභය්  ලබා
ගන්නට පුළුවන් ුරශණ් ඒ ලාභය ගැන කථා ශනොකම එක
ශකොට ක අලාභය ගැන පමණ්  කථා කිරීශමන් ශපනී යන්ශන්
ඒ කථා කමන අය වැංගල ක ශල ඒ කටයු් තට ශයොමු ශවලා
තිශබනවාය කියන එකයි ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදශල් කමලා
තිශබන ආශයෝසනය පිළිබඳව යේ මන්ත්රීවමශයකු විශේගනය් 
කාා අපි දැ් කා 2011ීම රාේ න ලාභ පමණ්  මිලියන 2 679් 
උපයා ග්  බව මම ශේ ගරු භාවට දන්වන්න කැමතියි 2012ීම
මිලියන 3 016්  මහ බැැංකුව උපයා ග් තා 2013ීම ශ ේවක අර්ථ
ා ක අමමුදල මිලියන 3 339්  උපයා ශගන තිශබනවා ශේ
ඔ් කශාාාම ද් ත මහ බැැංකු වාර්තාවල තිශබනවා ශ ේවක අර්ථ
ා ක අමමුදල 201 ීම මිලියන 4 4 ්  හේබ කමලා තිශබනවා
නමු්  ඒ ගරු මන්ත්රීතුමා කිේවා "ශ ේවක අර්ථ ා ක අමමුදල
දැවැන්ත අලාභය්  ලැබුවාය" කියලා ූලලා නාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමල  ඒ කථාව තයශයන් ශතොමයි තය නේ මහම

—————————
* පුස්තකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ශකොට නවලට මිලියන 3 271ක අලාභය්  තිබුණා; තව් 
ශකොට නවලට මිලියන 17 477ක ලාභය්  තිබුණා ඒ මන්ත්රීතුමා
අලාභ ශව්චග ශකොට න ගැන කථා කාාට ලාභ ලැබූ ශකොට න ගැන
කථා කශාේ නැහැ ලාභය මිලියන 17 477යි අලාභය මිලියන
3 271යි ඒ අයශේ අමමුණ ඉෂනට කම ගැනීම ඳහා ලාභය ගැන
කථා ශනොකම අලාභය ගැන පමණ්  කථා කාා ඒශකන් ශපනී
යන්ශන් ඒ අය අද ශමොන වාශේ මානසික් වයකින් ශපශානවාද
කියන එකයි
ඊානට මහ බැැංකු බැඳුේකම පිළිබඳ ශවෝහාරික විගණන
වාර්තාව ගැන කථා කාා ශවෝහාරික විගණනය පිළිබඳව ඒ
කටයුතු ශකොශහොමද ශවලා තිශබන්ශන් කියලා මශේ ශපොශ්  1 9
පිටුශේ ඉතා පැහැිවලි ශල ශපන්වා ීමලා තිශබනවා මම මහ
බැැංකුශේ අධිපතිවමයා හැටියට කටයුතු කමපු කාලය තුාීම එක
වැංගාව්  සිදු ුරණාය කියලා එතැනීම කිසි විශටක කියලා නැහැ
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  මශේ ාාතීන් ඉහා තලශේ විවි
වයාපාමවල ශයීම සිටිනවා ඒවා ශපන්වා ශදමින් ශේ අය කියන්න
හදනවා යේකිසි ආකාමයකින් වැරැේද්  සිේ ුරණාය කියලා
ඒ අයශේ ාාතීන් තැපැල් කන්ශතෝරු 692්  හා
telecommunication centres 13්  කඩලා බ න 440්  පු්චගලා
ශ්  factories 75්  estate bungalows 0්  CEB transformers
130්  දුේරිය 12්  හා දුේරිය නථාන 06්  විනා කමලා
තිශබනවා ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  ඒවාශේ වටිනාකම
රුපියල් ියලියන 44කට අද ත් ශ ේරු කමලා තිශබනවා එවැල 
කටයුතු කමපු අය ඒ අයශේ ශහෝදමයන් ශහෝ ඒ අයශේ ාාතීන්
නේ මශේ ාාතීන් එශහම කමලා නැ් නේ ඒ අයශේ සි් වල
යේකිසි ඊර්ෂයාව්  තිශබන එක ා ාමණයි ඊර්ෂයාව තිබුණ් 
ශමවැල  ගරු භාවකට ඇවිල්ලා අපට ඇිනල්ල ිව්  කිරීම
අ ා ාමණ ශදය්  කියලා මම ඒ අයට මත්  කම ශදන්න ඕනෑ
ඉිවරිශේීම එවැල  ක්රියාවලින් වැාකී සිටින්න කියලා මා ඒ
අයශගන් ඉල්ලා සිටිනවා
අශේ ගරු වාසුශේව නානාය් කාම ඇමතිතුමා රකා කාා
"මහ බැැංකු බැඳුේකම වැංගාශවන් සිදු ූ අලාභය අපි ත් ශ ේරු කා
යුතුයි" කියලා ඒ අලාභය මාශේ ශපොශ්  147 පිටුශේ ඉතා
පැහැිවලි ශල
ගණනය කම තිශබනවා ඒක කියවා බලන්න
ඒශකන් පැහැිවලිව ශ් රුේ ගන්න පුළුවන් බැඳුේකම වැංගාශවන්
ශේ මටට සිදු ශව්චග අලාභය ශේ මටට සිදු ශව්චග පාඩුව
ශකොපමණද කියලා නමු්  එවැල  වි ාල වැංගාව්  කමපු මහ
බැැංකු අධිපතිවමයාට ශේ මටින් පිට ශවලා යන්න ඉඩ දුන්නා දැන්
අහනවා "ශකෝ එයා ශේ මටට ශගනාවාද" කියලා එයා ශගනාවාද
කියලා අහන අයශගන් ඉ නශ ල්ලා අපි අහන්නට ඕනෑ "ඒ
පුේගලයාට යන්න දුන්ශන් ඇයි" කියලා අපි හැශමෝම දැනශගන
සිටියා ඒ පුේගලයා ශේ වැංගාවට ේබන් යි කියලා මහම විට
ඒ පුේගලයාශේ ා් ෂිවලින් ශේ වැංගාවට ේබන් අල ්  අය් 
අල්ලා ගන්න තිබුණා නමු්  එශල ශනොකම ඒ පුේගලයාට ශේ
මටින් යන්නට ඉඩ දුන්නා දැන් ශේ මසයට කියනවා ඔහු ශකශ ේ
ශහෝ ශ ොයා ශේ මටට ශගශනන්න කියලා කිසිම ර නනය් 
නැතුව යන්න ඉඩ ීමලා සිැංගේපූරුවට යවලා ඒ ඔ් ශකෝම කමලා
දැන් ශේ අහන ශේවල්වලින් අපට ශපනී යන්ශන් ශේ අය්  ඒ
ර නනයට ඉතා මීපව ේබන් බවයි ඒ ර නනය ගැන මා කථා
කාා ඇති කියලා මා සිතනවා
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  පසුගිය අුරරුදු පහ තුා ශේ
මශට් කඩා වැටීම ගැන දැන් මම ශපන්වා ශදන්නට අව යයි
පසුගිය අුරරුදු පහ තුා අශේ මශට් ාර්ව ආර්ිකක ා ක ෑම
අැංගයකින්ම දුර්වල ශවලා තිශබනවා අශේ මශට් විශේ
ැංි ත
රමාණය කඩා වැටිලා ැංි ත අඩු වීම ල  ා තමයි අද අපට යේ
ආකාමයකින් ආනයන මාමා කිරීමට සිදු ශවලා තිශබන්ශන් එශහම
ශනොුරණා නේ අද අපට කිසිම ගැටලුව්  නැතිව ශේ ශකොවිඩ් - 19
ව ැංගතශේිව්  ශේ ආර්ිකකය මනා ශල පාලනය කමන්න
පුළුවන් වනවා ඒ ුරණ්  ශේ අභිශයෝගය ම යශේීම්  අපට ඒක
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කමන්නට පුළුවන්වීම ගැන මා න්ශතෝෂ ශවනවා ඉිවරි කාලය
තුාීම අපි තවදුමට්  සියලු අැංග
ගැන ඉතාම
ශහොඳින්
ැලකිල්ශලන් කටයුතු කමමින් නැවත වම්  2021
ව ශර් ීම ශේ මට
ැංවර් න මාවතකට ශගන යන්නට
බලාශපොශමෝ තු ශවනවා 2020ීම මුළු ශලෝකයම ආර්ිකක
අවපාතයකට ශයොමුශවලා තිශබනවා මහම මටවල දැනටම්  දා
ශේශීය ල ෂනපාිවතය සියයට 24කින් කඩා වැටිලා තිශබනවා මහම
මටවල සියයට 14කින් කඩා වැටිලා තිශබනවා අශේ මශට් ඒ
විධිශේ දැවැන්ත අඩුවීම්  සිදුශවලා නැහැ සිදු ූ අඩුවීම්  එ් ක
ුරණ්  අශේ මශට් සිටින පුේගලයන්ට යේ යේ හන ලබා
ශදන්නට අපට පුළුවන්ශවලා තිශබනවා ඒ ුරණ්  අපි තවදුමට් 
අශේ ආර්ිකකය වර් නය කම ගැනීමට බලාශපොශමෝ තු ශවනවාය
කියන එක මම ශේ ශවලාශේ ීම මත්  කම ශදන්නට කැමැතියි
ඒ්  මනම ඊාන මා කිහිපය තුාීම අපි නැවත වම්  ැංවර් න
මාවතට ශයොමු ශවන බව කියන්න කැමැතියි ඒ මනම ආර්ිකක
වර් න ශේගය වැඩි කම ගන්නට්  බලාශපොශමෝ තු ශවනවා
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල  සුළු හ ම ය පරිමාණ
කර්මාන්තවලට හ වයාපාමවලට අපි නැවත වම්  ් තිය ලබා
ශදනවා අද අප ණය උගුලක හිම කමලා තිශබනවා දා ශේශීය
ල ෂනපාිවතයට ාශේ් ෂව සියයට 71් ව තිබුණු ණය රමාණය අද
සියයට 91්  ද් වා වැඩි කමශගන තිශබනවා අපි එය නැවත වම් 
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අඩු කම ගන්නට කටයුතු කමනවා ඊාන කාලය තුා ීම ඒ
ත් ් වය මනයට ප්  කම ගැනීමට බලාශපොශමෝ තු ශවනවා
අද මශට් ආර්ිකකශේ තිශබන දුර්වල ත් ් වය අපි මහ බැැංකු
වාර්තා හමහා දැ් ක්  නැවත්  අශේ ආර්ිකකය ශගොඩගන්නට
බලාශපොශමෝ තු ශවන බව මත්  කම ශදමින් ශේ විවාදයට
ේබන් ූ සියලු මන්ත්රීවරුන්ට අශේ නතුතිය හ රණාමය පුද
කම සිටිනවා අද ිවන ඉතාම වැදග්  කථා ශකරුණා මහම කථා
එතමේ වැදග්  නැති ුරණ්  ඒ අයශේ මතය රකා කිරීම ගැන ඒ
අයට නතුති වන්ත ශවමින් ූලලා නශේ සිටින ඔබතුමාට් 
නතුතිවන්ත ශවමින් මශේ වගන නවල්පය අව න් කමනවා
ශබොශහොම නතුතියි

ප්රශයීය්නය විමසන ලදින්, ස ා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිවම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. ා. 5.35ට, 2020 සැප්තැම්බර්
මස 09 වන බදාදා අ. ා. 1.00 වන වතක් කල් ගිවේය.
அதன்படி பி.ப. 5.35 ைணிக்கு பொெொளுைன்றம், 2020 தெப்தெம்பர்
09, புதன்கிழமை பி. ப. 1.00 ைணிவமெ ஒத்திமவக்கப்பட்டது.

Parliament adjourned accordingly at 5.35 p.m. until 1.00 p.m. on
Wednesday, 09th September, 2020.

සැ.යු.
ශමම වාර්තාශේ අව ාන මුද්රණය ඳහා නවකීය කථාවල ල වැමිව කා යුතු තැන් ද් වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපත්  ශගන
ල වැමිව කා යුතු ආකාමය එහි පැහැිවලිව ලකුණු ශකොට පිටපත ලැබී ශද තිය්  ශනොඉ් මවා
හැන්සාඩ් ැං ක
න ාමක ශවත ලැශබන ශ ේ එවිය යුතුය

குறிப்பு
உறுப்பினர் தைது உமெயின் இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிெதியில் ததளிவொகக் குறித்து
அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிெதி கிமடத்த இரு வொெங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் லவண்டும்.
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இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்லஹன்தகொட, தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள
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