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අ. වා. 1.00  පාර්ලිගම්න්තුව රැාන විය.   

කනානායකතුමා [ගු කු ජයසූරිය මහතා]  
මූලාානාරූඪ විය. 

பொரொளுமன்றம் பி.ப. 01.00 மணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர்  அவர்கள்  [மொண்புமிகு கரு ஜயசூொிய)   

தமலமம வகித்தொர்கள். 

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

   

විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව 
கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்மக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker)   
ශ්රී ලාකා රජාතාන්ත්රික සමාජවා ජ ජනරජශේ ාණ්ක්රම 

වයවසථාාශ  54(()  වයවසථාාව රකාරව -  

2016 දාෙල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ වාර්තාශ  
පළදාවැනි කාණ්ඩශේ XII හා XIII ශකොටසථ, හයවැනි කාණ්ඩශේ 

VIII, IX හා XIV ශකොටසථ සහ ෙසවැනි කාණ්ඩශේ VI ශකොටස 
මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා (රාජය වයවාාය හා 
මහනුවර ාංවර්ධාන අමාතයතුමා ාහ පාර්ලිගම්න්තුගව 

ාවානායකතුමා) 
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல - அரச ததொழில்முயற்சிகள் 

மற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி அமமச்சரும் பொரொளுமன்றச் சமப 

முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprises and Kandy Development and Leader of the 
House of Parliament) 

ගරු කාානායකතුමනි, "එම වාර්තා දාද්රණය කළ ුතතුය" ි  මම 
ශයෝජනා කරමි. 

 
ප්රශ්නනය විමාන ලිනන්  ාවා ාම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

වාර්තාව හිද්රණය කළ ුතතුයි  මයගයෝග කරන ලදී. 
அறிக்மக அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

ලිළි ගල්ඛනාිනය ළිබඳගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා (ඉඩම් ාහ 
පාර්ලිගම්න්තු ප්රතිාංානකරණ අමාතයතුමා හා ආණ්  ු

පක්ෂගේ ප්රධාාන ාංවිධාායකතුමා)  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க - கொணி மற்றும் 

பொரொளுமன்ற மறுசீரமமப்பு அமமச்சரும் அரசொங்கக் 

கட்சியின் முதற்மகொலொசொனும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ගරු කාානායකතුමනි, රවාහන හා සිවිල් ුවවන් ශස වා 
අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 015  වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලාකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලශේ වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

    එම වාර්තාව රවාහනය සහ සන්නිශ ෙනය පිිබඳඳ ාාිකක 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොදා කළ ුතතුයැි  මම ශයෝජනා 
කරමි.    

 
ප්රශ්නනය විමාන ලිනන්  ාවා ාම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායකතුමනි, ාපො කළමනාකරණ අමාතයතුමා 

ශවුවශවන් මම 015) වර්ෂය සඳහා කාලුවණ විෙයා 

ශෙපාර්ත ශටන්තුශ  වාර්ෂික කාර්ය සාහන වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව තිරසර සාවර්හන හා පරිසරය සහ සථවාභාවික 
සටපත් පිිබඳඳ ාාිකක අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොදා කළ 

ුතතුයැි  මම ශයෝජනා කරමි.     
 
ප්රශ්නනය විමාන ලිනන්  ාවා ාම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කාානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සටපත් සාවර්හන 
අමාතයතුමා සහ මහවැි  සාවර්හන රාජය අමාතයතුමා ශවුවශවන් 

මම පහත සඳහන් වාර්තා හා ගිණුට ඉදිරිපත් කරමි. 

 (i)  2015 වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත සීශනෝර් පෙනශට 
වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

 (ii)  2015 වර්ෂය සඳහා ජාතික ජලජ සටපත් 
පර්ශේෂණ සහ සාවර්හන නිශයෝජිතායතනශේ 
වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුට. 

 එම වාර්තා තිරසර සාවර්හන හා පරිසරය සහ සථවාභාවික 
සටපත් පිිබඳඳ ාාිකක අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොදා කළ 
ුතතුයැි  මම ශයෝජනා කරමි.    

 
ප්රශ්නනය විමාන ලිනන්  ාවා ාම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පාර්ි ශටන්තුව 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට, කාරක සභා වාර්තා පිිබගැන්වීම.  

ශපොදු වයාපාර පිිබඳඳ කාරක සභාශ  4වැනි වාර්තාව - 
0157.1 .15 සිට 0157.1). 1 ෙක්වා- එම කාරක සභාශ  සභාපති 

ගරු සුනිල් හඳුන්ශනත්ති මැතිතුමා විසින් පිිබගැන්වීම.  
 
 

 

ගපොදු වයාපාර ළිබඳබක කාරක ාවාගව 

වාර්තාව  
அரசொங்க தபொறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய 

குழுவின் அறிக்மக  
REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC 

ENTERPRISES  
 

ගු සුමයල් හඳුන්ගනත්ති මහතා 
(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු කාානායකතුමනි, අටවැනි පාර්ි ශටන්තුශ  පළදාවැනි 
සභා වාරය සඳහා ශපොදු වයාපාර පිිබඳඳ කාරක සභාශ  පසථවැනි 
වාර්තාව (0157.1 .15 සිට 0157.1). 1  හැටියට ශමම වාර්තාව 

මම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. ශට වාර්තාශ  අපි 
ශවනසථකමක් කළා, ගරු කාානායකතුමනි.  ශපොදු වයාපාර පිිබඳඳ 
කාරක සභාශ  අශේ නිර්ශේ වලට ඒ ායතනවි න් ලඳා ශෙන 

රතිාාරයුවත් අපි සටහනක් හැටියට ශට වාර්තාශ  5 4වැනි 
පිටුශ  ඇතුළත් කරලා තිශඳනවා. ශට පරීක්ෂණ කරන කාල 
සීමාව තුළ ජම අපි ඉදිරිපත් කරන ායතනවි න් ායතන 4ක් 

සියයට සියයක්ම අශේ නිර්ශේ වලට රතිාාර ෙක්වලා තිශඳනවා. 
ායතන (ක් අශේ නිර්ශේ වලට කිසිදු රතිාාරයක් ෙක්වලා නැහැ. 
ඒ නිසා ඉදිරිශේ ජ ශට වාර්තා පිිබඳඳව විවාෙ කරන අවසථාා ශ  ජ 
ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට ශට තත්ත්වයත් රශයෝජනයට ගන්න 

පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ශට වාර්තාවලට අොළ කරන රතිාාර 
ඉතා ඉක්මනින් ඒ ායතනවි න් ලඳාශගන ඵලොමේ විවාෙයක් 
කරන්න අපි ඳලාශපොශරොත්තු වනවා. ෙැනට අපි ශමම වාර්තා පහට 

අමතරව හයවැනි වාර්තාව හැටියට ඳැඳුටකර වාර්තාවත් ඉදිරිපත් 
කර තිශඳනවා, ගරු කාානායකතුමනි. අපි විවාෙ කළ ුතතු වාර්තා 
කිහිපයක්ම තිශඳනවා. පාර්ි ශටන්තු කටුතතු පිිබඳඳ කාරක සභා 

රැසථවීශට ජ සාකච්ඡා කරලා, ඉතා ඉක්මනින් ශට වාර්තා පිිබඳඳව 
විවාෙ කරන්න දිනයක් ලඳා ශෙන්න කියන කාරණය ශකශරහි මම 
ඔඳතුමාශේ අවහානය ශයොදා කරනවා. 

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳි . ශමම වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම සටඳන්හශයන් මම 
ඔඳතුමාට සථතුතිවන්ත වනවා.  

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාානායකතුමනි, "එම වාර්තාව දාද්රණය කළ ුතතු ය"ි  
මා ශයෝජනා කරනවා. 
 

ප්රශ්නනය විමාන ලිනන්  ාවා ාම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තාව හිද්රණය කළ ුතතුයි  මයගයෝග කරන ලදී. 
அறிக்மக அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාපතිතුමා, අපි ෙැනටමත් අවහානය ශයොදා කරලා ගරු දාෙල් 
අමාතයතුමාත්, දාෙල් ශල්කටතුමාත්, අශේ රාජය ඇමතිතුමාත් 
සාකච්ඡා කරලා, ශට සටඳන්හශයන් ගත ුතතු පියවර 

සටඳන්හශයන් කීප විටක්ම අෙහසථ රකා  කළා. ඒ වාශේම 
පාර්ි ශටන්තු කටුතතු පිිබඳඳ කාරක සභා රැසථවීශට ජත් ශට සඳහා 
අවසථාාවක් ලඳා දිය ුතතුි  කියන මතශේ අපි ඉන්නවා. ඉදිරි 

කාලශේ ජ ඒ වාර්තා ශෙකම - COPE සහ COPA වාර්තා - 
සටඳන්හශයන් විවාෙ කරන්න අවසථාාව ලැශේවි. 

මීළඟට, ාර්ථික සාවර්හන පිිබඳඳ ාාිකක අධීක්ෂණ කාරක 
සභාශ  වාර්තාව එම කාරක සභාශ  සභාපති ගරු ශේ. එට. 

ානන්ෙ කුමාරසිරි මහතා විසින් පිිබගැන්වීම. 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක ාවා වාර්තා 
 துமறசொர் மமற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 

ගු ගේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மொண்புமிகு மஜ.எம். ஆனந்த குமொரசிறி) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ගරු කාානායකතුමනි, ාර්ථික සාවර්හන පිිබඳඳ ාාිකක 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොදා කරන ලෙ, “සක්රීය ඳැරකට 
කළමනාකරණය කිරීශට පනත් ශකටුටපත” සටඳන්හශයන් වූ 

එකී කාරක සභාශ  වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  
 
ාවාගම්ාය මත තිබිය ුතතුයි  මයගයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගපත්ාම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපත්සට පිිබගැන්වීම. 

ගරු  ටී. බී. ඒකනායක මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

ගරු අජිත් පී. ශපශර්රා මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
 
 

ප්රශ්නනවල  වාිකක ළිබඳතුු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 

ගවවැල් ආශ්රිත මයෂනපාදන කර්මාන්තය   විානතර 
பிரம்பு சொர்ந்த உற்பத்திக் மகத்ததொழில் : விபரம் 

CANE CRAFT INDUSTRY: DETAILS 
 

690/’5) 

1. ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටුතතු අමාතයතුමාශගන් ඇසූ     

ර ථනය - (0  : 
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(අ  (i) ශ වැල් ාශ්රිත නිෂථපාෙන කර්මාන්තය විවිකාව 
කරගත් පිරිස ශට වනවිට එම කර්මාන්තශයන් 
ඉවත් ශවමින් සිටින ඳවත්; 

 (ii)  අදාද්රවය හා ශවශළඳ ශපොළ පිිබඳඳ ගැටලු පවතින 
ඳවත්; 

 (iii) ශමම කර්මාන්තය මඟින් රටට වි ාල විශේ  
විනිමයක් ශගන ා හැකි ඳවත්; 

 එතුමා ෙන්ශන්ෙ? 

(ා  (i) ශ වැල් නිෂථපාෙන අපනයනය කරන්ශන්ෙ; 

 (ii)  එශස  නට, වර්ෂය තුළ ලඳාගත් ාොයම 
ශකොපමණෙ; 

 (iii) එකී නිෂථපාෙන අපනයනය ශනොකරන්ශන් නට, 
අපනයනය කිරීම සඳහා කටුතතු කරන්ශන්ෙ; 

 (iv)  එශස  නට,ඒ කවර දිනයක සිටෙ;  

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ඇ  (i) රට තුළ ශ වැල් කර්මාන්තයට අව ය ශවශළඳ 
ශපොළ පුළුල් කිරීමට රජය පියවර ශගන තිශේෙ; 

 (ii)  එශස  නට, එම පියවර කවශර්ෙ;  

 යන්නත් එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ඈ  ශනො එශස  නට, ඒ මන්ෙ? 
 
 

மகத்ததொழில் மற்றும் வொணிப அலுவல்கள் அமமச்சமரக் 

மகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  பிரம்பு சொர்ந்த உற்பத்திக் மகத்ததொழிமல 

வொழ்வொதொரமொகக் தகொண்டுள்ளவர்கள் 

தற்மபொது அக்மகத்ததொழிலிலிருந்து விலகிச் 

தசல்கின்றனர் என்பமதயும், 

 (ii) மூலப்தபொருள் மற்றும் சந்மத ததொடர்பொக 

பிரச்சிமனகள் கொணப்படுகின்றன என்பமதயும், 

 (iii )  இது இந்நொட்டுக்கு தபருமளவு தவளிநொட்டுச் 

தசலொவணிமய ஈட்டித்தரக்கூடிய ஒரு 

மகத்ததொழிலொகுதமன்பமதயும், 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i )  பிரம்பு சொர்ந்த உற்பத்திகள் ஏற்றுமதி 

தசய்யப்படுகின்றனவொ என்பமதயும்,   

 (ii) ஆதமனில், 2015ஆம் ஆண்டினுள் தபற்றுக் 

தகொள்ளப்பட்ட ஏற்றுமதி வருமொனம் 

யொததன்பமதயும் 

 (iii )  ஏற்றுமதி தசய்யப்படுவதில்மலதயனில், 

ஏற்றுமதி தசய்ய நடவடிக்மக எடுப்பொரொ 

என்பமதயும், 

 (iv )  ஆதமனில், அது எத்திகதியிலிருந்து 

என்பமதயும், 

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( இ) (i )  நொட்டினுள் பிரம்புக் மகத்ததொழிலுக்குத் 

மதமவயொன சந்மதமய விொிவுபடுத்த அரசொங்கம் 

நடவடிக்மக மமற்தகொண்டுள்ளதொ என்பமதயும், 

 (ii) ஆதமனில், மமற்படி நடவடிக்மககள் 

யொமவதயன்பமதயும், 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( ஈ) இன்மறல், ஏன்? 

asked the Minister of Industry and Commerce:  

(a) Is he aware that- 

 (i) the people who have made their living on 
cane craft industry are currently leaving 
that industry; 

 (ii) there are problems in regard to raw 
materials and the market; and 

 (iii) this industry could bring a huge amount of 
foreign exchange to the country? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether cane products are exported; 

 (ii) if so, the income earned from it in the year 
2015; 

 (iii) if the aforesaid products are not exported, 
whether action will be taken to export those 
products; and 

 (iv) if so, when it will be done? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) whether the Government has taken steps to 
expand the market required for the cane 
industry in the country; and 

 (ii) if so, the aforesaid steps? 

(d) If not, why? 
 
ගු රිාාඩ් බිනුතදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ ක ුතතු 

අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு றிஸொட் பதியுதீன் - மகத்ததொழில் மற்றும் 

வொணிப அலுவல்கள் அமமச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Sir, the Answer is as follows: 

(a) (i) It has been observed that there is no 
tendency of quitting the cane industry by 
the industrialists engaged in it. The number 
of cane craftsmen registered with the 
National  Crafts Council, which comes 
under the purview of the Ministry of 
Industry and Commerce, was 199 in 2010 
and it increased to 467 in the year 2017. 
Their details are given in Annex  1 
and I table* that. 

 (ii) Cane artisans mainly use the types of cane 
such as "ma wevel" and "kuda wevel". The 
Forest Department of Sri Lanka provides a 
limited quantity of "kuda wevel" to the 
cane craftsmen. However, the variety of 
"ma wevel" is a restricted raw material 
since it is preserved by the Forest 
Department of Sri Lanka. Earlier, the 
variety of "ma wevel" had been imported 
from Indonesia, but later, the Indonesian 
Government has banned the supply of "ma 
wevel". Therefore, there is a huge scarcity 
of "ma wevel" in Sri Lanka. 

 (iii) Yes. 
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*  පුානතකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 (b)  (i)  Yes.  

 (ii)  These products are not directly exported by 
manufacturers in large volumes. There is no 
separate HS code for cane related products. 
Most of these products are sold for tourists 
and it is not reported as export income. 
However, the Export Development Board 
Report indicates US Dollars 18,073 as 
export earnings from cane related products 
for 2015. I table* the relevant document as 
Annexure 2.  

 (iii)  Not applicable.   

 (iv)  Not applicable.  

(c)  (i)  Yes.  

 (ii)  National Crafts Council, National Design 
Centre, Industrial Development Board and 
Export Development Board have taken 
several measures to implement programmes 
to expand the market opportunities for cane 
industrialists. Some of such measures are 
mentioned below.  

  By considering shortage of raw 
materials, the National Crafts Council 
has planned to implement cane 
cultivation project in collaboration with 
Forest Department of Sri Lanka and Sri 
Lanka Timber Corporation.  

  Encouraging cane industrialists to 
participate in local and foreign trade 
fairs.  

  Providing market opportunities through 
Laksala sales outlets.  

  Implementing programmes to promote 
the production of gift items and 
souvenirs to suit modern market needs.  

  Organizing Buyer - Seller Meetings.  

(d)  Not applicable.  

 
ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කාානායකතුමනි, මශේ පළදාවන අතුරු ර ථනය ශමයි .  

ඇමතිතුමාශේ  ජර්ඝ පිිබතුර තුළ පැහැදිි ව සඳහන් වුණා, 
ශ වැල් කර්මාන්තයට තිශඳන ශලොකුම ඳාහාව තමි  අව ය  

අදාද්රවය -ශ වැල්- ලඳාගැනීශට ගැටලුව තිශඳන ඳව. රක්ෂිතවල 
ශහෝ වනාන්තරවල ශ වැල් කපන්න වනසාරක්ෂණ 
ශෙපාර්තශටන්තුව ඉඩ ශෙන්ශන් නැහැ. ඒ ශ වැල් කැපීම 

නීතිවිශරෝධී කාරණයක්. ශ වැල් වගා කිරීම සඳහා සැලසුමක් 
තිශඳනවාය කි වාට, තවම වගා කිරීම ාරටභ කරලාත් නැහැ. 
හැඳැි , ශට අමාතයාා  කිහිපය එකතු ශවලා ශ වැල්  වගා කිරීශට 

වැඩ පිිබශවළක් ාරටභ කශළොත්, එය ශට රශේ ශ වැල් ාශ්රිත 
කර්මාන්තශේ ශයශෙන වි ාල පිරිසකට   ාත්ම ශගෞරවයක් ඇතිව 
ශට කර්මාන්තය කරන්න පුළුවන්. ෙැන් ශට කර්මාන්තය කරන්න 

පුළුවන්කම  තිශඳන්ශන් ාත්ම ශගෞරවයක් ඇතිව ශනොශවි . ඒ 

කර්මාන්තකරුශවක් ශ වැල් ටිකක් එක්ක අහුවුශණොත් ශපොි සථ 
අත් අඩාුවවට පත් ශවනවා. ඒ නිසා, කර්මාන්තකරුවන්ට ශ වැල් 
සැපමේම ශවුවශවන් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටුතතු අමාතයාා යට 
අශනකුත් අමාතයාා  සමඟ ඒකාඳේහ ශවලා කරන්න පුළුවන් 

වැඩ පිිබශවළ ශමොකක්ෙ කියලා මම ෙැන ගන්න කැමැතිි .  

 
ගු රිාාඩ් බිනුතදීන් මහතා  
(மொண்புமிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ෙැනටමත් වනසාරක්ෂණ ශෙපාර්තශටන්තුවත් එක්ක අශේ 

අමාතයාා ය සටඳන්හ ශවලා,  ඒ ඒ සමිති සමඟ සාකච්ඡා කරලා 
මූි ක කටුතතු ාරටභ කරලා තිශඳනවා.  ඔඳතුමා කියන විධියට 
අපනයන සාවර්හන මණ්ඩලයත් ශටකට සටඳන්හ ශවලා 
තිශඳනවා. නදාත්, වනසාරක්ෂණ ශෙපාර්තශටන්තුශවන් ර ථනයක් 
තිශඳනවා කියලා ඔඳතුමා ෙන්නවා. ඔඳතුමන්ලා නිශයෝජනය 
කරන රශේ වල දිගටම ඒ ර ථන තිශඳන නිසා,  වනසාරක්ෂණ 
නිලහාරිවරයා සමඟ සටඳන්හ ශවලා ඔඳතුමන්ලාටත් ශට 
ර ථනවලට දෙ  කරන්න පුළුවන්. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටුතතු 
අමාතයවරයා හැටියට ශට සඳහා අශේ දෙ වත් ලඳා ශෙනවා. 

 
ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කාානායකතුමනි, මාශේ ශෙවැනි අතුරු ර ථනය ශමයි .  

මීට ෙ ක තුනකට ශපර -අතීතශේ- විසිතුරු භාණ්ඩවලට 
පමණක් ශනොශවි , ගෘහ ඒකක තුළ භාවිත කළ කිරි ශගොටුශ  සිට 
ශපේටි, වේටි, ඉදිාේප වේටි වාශේ ශ වැල් නිෂථපාෙනවලට 
ශලොකු ඉල්ලුමක් තිබුණා. හැඳැි , ශවශළඳ ශපොළට ේලාසථටික්  
නිෂථපාෙන  පැමිණීමත් එක්ක ශ වැල් ාශ්රිත නිෂථපාෙන යට ගියා; 
ේලාසථටික් නිෂථපාෙන කරිබයට ාවා.  

ේලාසථටික් නිෂථපාෙන භාවිත කරන්නන් පිිබකා ඇතුළු 
ශරෝගවලට ශගොදුරුවීශට ෙැඩි අවොනමකට ලක් ශවලා තිශඳන 
තත්ත්වය තුළ, අෙ වන ශකොට ගෘහ දපකරණ ඇතුළු ාහාර 
නිෂථපාෙන ක්රියාවි ශේ ජ භාවිත කරන ශ වැල් ාශ්රිත 
නිෂථපාෙනවලටත්, විශ  ෂශයන් ඳට ාශ්රිත නිෂථපාෙනවලටත් 
නැවතත් ශවශළඳ වටිනාකමක් සහ සමාජය තුළ ඉල්ලුමක් ඇති 
ශවමින් තිශඳනවා. ඒ ඉල්ලුමට සරිලන සැපුතමක් ලඳා  ජමට 
ශනොහැකි අභිශයෝගයක් තමි  තිශඳන්ශන්. එම නිසා  ශ වැල් 
නිෂථපාෙන ක්රියාවි ශේ ශයශෙන අයට අව ය දපකරණ ලඳා  ජම, 
දිරිගැන්වීට ලඳා  ජම, ඉතා අක් ශපොි යට ණය ලඳා  ජම වාශේම, ඒ 
නිෂථපාෙන සඳහා ශේශීය සහ ජාතයන්තර ශවශළඳ ශපොළක් ලඳා 
ශෙන්න ග්රාම නිලහාරි මේටශමන්, රාශේශීය ශල්කට ශකොේසාස 
මේටශමන්, පළාත් ශහෝ ජාතික මේටශමන් අමාතයාා යට යට 
වැඩ පිිබශවළක් තිශඳනවාෙ ගරු ඇමතිතුමනි? 

 
ගු රිාාඩ් බිනුතදීන් මහතා  
(மொண்புமிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ අමාතයාා ය යටශත් National Crafts 

Council එක තිශඳනවා. ඒශකන් එවැනි නිෂථපාෙකයන්ට දෙවු 
කරනවා. ශ වැල් වගාව දිුතණු කිරීමට නට අශේ කිසිම 
සටඳන්හයක් නැහැ. ඒ සඳහා ශවනම  අා  තිශඳනවා. නදාත්, 

නිෂථපාෙනය කරන ඒ භාණ්ඩ  market කරන්න අශේ National 
Design Centre එක දෙවු කරනවා. ඒ productions කරන අයට 
National Crafts Council එක දෙවු කරනවා. ශ වැල් වගාව 
දිුතණු කිරීම සටඳන්හශයන්  Agriculture  Department එශක් 

පළාත් අහයක්ෂවරු හා ඒ අොළ නිලහාරින් එක්කත් සාකච්ඡා  
කරන්න ඕනෑ. වගා කිරීමට ණය පහසුකට ඕනෑ නට අශේ 
අමාතයාා ශයන් නිර්ශේ  කරලා දෙවු කරන්න පුළුවන්. 
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[ගරු රිසාඩ් ඳදිුත ජන් මහතා] 

————————— 
*  පුානතකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ථන අාක 0 - 5007/'16 - (2), ගරු පේම දෙය ාන්ත 
ුවණශස කර මහතා. 

 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණගාේකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කාානායකතුමනි, මා එම ර ථනය අහනවා. 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායකතුමනි, අහයාපන ඇමතිතුමා විශේ ගත වී 

සිටින ඳැවින් සති ශෙකකින් පිිබතුරු ලඳා ශෙන ඳව ෙන්වා 

තිශඳනවා.  එම නිසා අහයාපන ඇමතිතුමා  ශවුවශවන් මා එම 
ර ථනයට පිිබතුරු  ජම සඳහා  සති ශෙකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 

ප්රශ්නනය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම  මයගයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ථන අාක   - 5(05/'16 - (2), ගරු ඳන්දුල ුවණවර්හන 

මැතිතුමා. සමාශවන්න, ගරු (ාාාර්ය  ඳන්දුල ුවණවර්හන 
මැතිතුමා. මට ඊශේත් ඒ ගැන සඳහන් කරන්න ඳැරි වුණා.  

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කාානායකතුමනි, මා එම ර ථනය අහනවා.  
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායකතුමනි, විදුි  සාශේ , ඩිජිටල් යටිතල 

පහසුකට හා විශේ  රැකියා ඇමතිතුමා විශේ ගත වී සිටින ඳැවින්,  

සති ශෙකකින් පිිබතුරු ලඳා ශෙන ඳව ෙන්වා තිශඳනවා.  එම නිසා 
එතුමා  ශවුවශවන් මා එම ර ථනයට පිිබතුරු  ජම සඳහා  සති 
ශෙකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

ප්රශ්නනය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම  මයගයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.  

Question ordered to stand down. 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ථන අාක ( - 5))0/'17 - (1), ගරු ාමින්ෙ විශේසිරි මහතා. 
 

ගු චමින්ද වි ගේසිරි මහතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කාානායකතුමනි, මා එම ර ථනය අහනවා.  
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

ඇමතිතුමා ශවුවශවන් මා එම ර ථනයට පිිබතුර  ජම සඳහා  සති 
ශෙකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

ප්රශ්නනය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම  මයගයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.  
Question ordered to stand down. 

අවයන්තර ක ුතතු, වයඹ ාංවර්ධාන හා ාංානකෘතික 
ක ුතතු අමාතය  කාර්යාල ාහ  කාර්ය මණ්ඩලය   

විානතර  
உள்ளக அலுவல்கள், வடமமல் அபிவிருத்தி மற்றும் 

கலொசொர அலுவல்கள் அமமச்சு அலுவலகங்கள் 

மற்றும் ஆளணி: விபரம்  
OFFICES AND  STAFF OF  MINISTRY OF  INTERNAL AFFAIRS, 

WAYAMBA DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS: 
DETAILS   

2003/’17 

5. ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අභයන්තර කටුතතු, වයඹ සාවර්හන හා සාසථකෘතික කටුතතු 

අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ර ථනය- (1): 

(අ  (i) අභයන්තර කටුතතු, වයඹ සාවර්හන හා 
සාසථකෘතික කටුතතු අමාතයවරයාශේ අමාතය 
කාර්යාලවල ි පිනයන් කවශර්ෙ; 

 (ii) එම කාර්යාල ශවුවශවන් කුලී ශහෝ ඳදු 
ශගවන්ශන් නට, එම මාසික කුලී/ඳදු දාෙල 
ශකොපමණෙ; 

 (iii) 0154 සිට 0157 වර්ෂය ෙක්වා ශගවා ඇති දාළු කුලී/
ඳදු දාෙල ශකොපමණෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ා  (i) අමාතයවරයාශේ ශපෞේගි ක කාර්ය මණ්ඩලශේ 
නිලහාරින් සාඛ්යාව; 

 (ii) එම ශපෞේගි ක කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ශවන්කර 
ඇති වාහන සාඛ්යාව; 

 (iii) අමාතයවරයා සඳහා ශවන්කර ඇති වාහන 
සාඛ්යාව; 

 එක් එක් අමාතයාා ය අුවව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ශකොපමණෙ යන්නත් එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ඇ  ශනො එශස  නට, ඒ මන්ෙ? 
 

உள்ளக அலுவல்கள், வடமமல் அபிவிருத்தி மற்றும் 

கலொசொர அலுவல்கள் அமமச்சமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) உள்ளக அலுவல்கள், வடமமல் அபிவிருத்தி 

மற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் அமமச்சொின் 

அமமச்சு அலுவலகங்களின் முகவொிகள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (ii) அந்த அலுவலகங்களுக்கொக வொடமக குத்தமக 

தசலுத்தப்படின் அந்த மொதொந்த வொடமக/ 

குத்தமக ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii) 2015-2017ஆம் ஆண்டு வமர தசலுத்தப் 

பட்டுள்ள தமொத்த வொடமக/ குத்தமகத் ததொமக 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) அமமச்சொின் பிரத்திமயக பதவியணியின் 

உத்திமயொகத்தர்களின் எண்ணிக்மக யொததன் 

பமதயும்; 

 (ii) அந்த பிரத்திமயக பதவியணிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 

வொகனங்களின் எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (iii) அமமச்சருக்கொக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள வொகனங் 

களின் எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 ஒவ்மவொர் அமமச்சுக்கு ஏற்ப தவவ்மவறொக அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 
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පාර්ි ශටන්තුව 

asked the Minister of Internal Affairs, Wayamba 
Development and Cultural Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the addresses of ministerial offices of the 
Minister of Internal Affairs, Wayamba 
Development and Cultural Affairs; 

 (ii) if rent or lease is paid for the said offices, 
the monthly rental/lease; and 

 (iii) the total rent/lease paid from the year 2015 
up to now in 2017? 

(b) Will he also inform this House, separately in 
respect of each Ministry-  

 (i) the number of officials in the personal staff 
of the Minister; 

 (ii) the number of vehicles allocated for the said 
personal staff; and 

 (iii) the number of vehicles allocated to the 
Minister?  

(c) If not, why?   
 

ගු එාන.බී. නාවින්න මහතා (අවයන්තර ක ුතතු, වයඹ 
ාංවර්ධාන හා ාංානකෘතික ක ුතතු  අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு  எஸ்.பி. நொவின்ன - உள்ளக அலுவல்கள், 

வடமமல் அபிவிருத்தி மற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் அமமச்சர்) 

(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 

ගරු කාානායකතුමනි, මා එම ර ථනයට පිිබතුරර ශෙනවා. 
 

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔඳතුමා පිිබතුර ලඳා ශෙන විට ශපෞේගි ක 

අා ශයන් ලඳාශගන තිශඳන ශගොඩනැඟිි වල ි පින සහ කුලී 
දාෙල් පිිබඳඳ ශතොරතුරු පමණක් ඉදිරිපත් කළා නට රමාණවත්. 

 

ගු එාන.බී. නාවින්න මහතා 
(மொண்புமிகு  எஸ்.பி. நொவின்ன) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 

ශමම පිිබතුර කියවනශකොට එය පැහැදිි  ශවි ,  ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. මම ඉක්මනින් එය කියවන්නට. 

(අ  (i) 2015.09.07 දින සිට 015).50. 5 දින ෙක්වා - 

  අභයන්තර කටුතතු වයඹ සාවර්හන හා සාසථකෘතික 
කටුතතු අමාතයාා ය, 

  8වන මහල, 

  ශසත්සිරිපාය, 

  ඳත්තරදාල්ල. 

  2017.01.01 දින සිට ශට ෙක්වා - 

  15 වන මහල, 

  සුහුරුපාය, 

  ඳත්තරදාල්ල. 

  ශට සියලු කුලී දාෙල් ශගවා තිශඳන්ශන් රජයට. 
UDA එකට ශගවා තිශඳනවා, ශසත්සිරිපාය. 
සුහුරුපාය දාෙල් ශගවා තිශඳනවා, ාරක්ෂක 
අමාතයාා යට.  

 (ii) ශසත්සිරිපාය - 0154.19.17 දින සිට 015).50. 5 
දින ෙක්වා - රු. 4)1,250.00 

  සුහුරුපාය     - 0157.15.15 දින සිට  
                 -  රු.509,726.94 

 (iii) ශසත්සිරිපාය - 0154.19.17 දින සිට 015).50. 5 
දින ෙක්වා රු.  8,964,000.00 

  සුහුරුපාය  - 0157.15.15 දින සිට 0157.50. 5 දින 
ෙක්වා   රු. 5,556,723.28 

    දාළු දාෙල   -  රු. 51,520,723.28 

කිසිම ශෙයක් මම ශපෞේගි කව ලඳාශගන නැහැ.  කුරුණෑගල 

තිශඳන්ශන් Department of Immigration and Emigration එශක් 
Regional Office එක සහ Department of Registration of 

Persons එශක් Regional Office එක. ශවන කිසිම ශෙයක් නැහැ.  

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමැතිතුමා, හරිෙ?  

 
ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ර ථනශේ (ා , (ඇ  ශකොටසථ තිශඳනවා.  

 
ගු එාන.බී. නාවින්න මහතා 
(மொண்புமிகு  எஸ்.பி. நொவின்ன) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 

(ා  (i) 59ි .  

 (ii) 14 පමණි.  

 (iii) 1  පමණි.  

   අභයන්තර කටුතතු, වයඹ සාවර්හන හා 
සාසථකෘතික කටුතතු අමාතයාා ය යුව එක් 
අමාතයාා යකි.   

(ඇ  අොළ ශනොශ .  

 
ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කාානායකතුමනි, මශේ පළදාවැනි අතුරු ර ථනය ශමයි .  

ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කර තිශඳන ාරශල්ඛ්ය අුවව 
අමාතයවරශයකුශේ ශපෞේගි ක කාර්ය මණ්ඩලශේ නිලහාරි 
සාඛ්යාව ශකොපමණෙ කියලා ගරු ඇමතිතුමාශගන් ෙැන ගන්න 

කැමැතිි .  

 
ගු එාන.බී. නාවින්න මහතා 
(மொண்புமிகு  எஸ்.பி. நொவின்ன) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 

ෙහනවයි . 

 
ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔඳතුමා ශවන් කරශගන සිටින නිලහාරි සාඛ්යාව 59 ඳව 

ඔඳතුමා  කි වා. ාරශල්ඛ්ය අුවව ශකොපමණෙ කියලාි  මම 

අහන්ශන්.  

639 640 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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ගු එාන.බී. නාවින්න මහතා 
(மொண்புமிகு  எஸ்.பி. நொவின்ன) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 

මා කියන්නට. ඇමතිතුමා ව ශයන් වාහන තුනට driversලා 
තුන්ශෙනාි . ඊළඟට,  සටඳන්ධීකරණ ශල්කටවරු ශෙශෙනාි .  
මාහය ශල්කට සහ ශල්කට යන ශෙශෙනා ඇතුළුව හත්ශෙනාි . 

කාර්යාල සහායක පසථශෙනාි .  හරියටම  ගණන මා ශසොයා ඳලා 
කියන්නට. ශට මට දුන් ලැි සථතුව.  මට සිටින ශස වක සාඛ්යාව 
ශකොපමණෙ කියන එක ගැන ශසොයා ඳලා කියන්න මා දනන්දුවක් 

ෙැක්වූශේ නැහැ. මට එවා තිශඳන දත්තරශේ තිශඳන්ශන් 
ෙහනවයි  කියලා. මම පාවිච්චි කරන්ශන් වාහන තුනි . ඒ වාහන 
තුනට driversලා තුන්ශෙශනක් ඉන්නවා. අශනක් අයටත් එශහමි  
 ජලා තිශඳන්ශන්. කිසිම අමාතයාා යකට වැඩිශයන් නට දාෙල් 

ශගවන්ශන් නැහැ. ඒ  ජලා තිශඳන රමාණය තමි . 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ සටඳන්හශයන් ශසොයා ඳලා කි ශවොත් ඇති ශන්ෙ, බිමල් 
රත්නායක මන්ත්රීතුමනි? ගරු ඇමතිතුමා ඒ සටඳන්හශයන් හරියට 

ශසොයා ඳලා කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. 

 

ගු එාන.බී. නාවින්න මහතා 
(மொண்புமிகு  எஸ்.பி. நொவின்ன) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 

ශහොඳි . 

 
ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කාානායකතුමනි, මා එය ශට ඇමතිතුමාට ශපෞේගි ක 

වන ශස  අපහු ර ථනයක් ශනොශවි . මා ෙන්නා තරමින් ාරශල්ඛ්ය 
අුවව ශවන් කළ හැකි නිලහාරින් සාඛ්යාව පහශළොවි . ගරු 
ඇමතිතුමාශේ අමාතයාා ශේ ශල්කටවරයා පිිබතුරු ව ශයන්  ජලා 
තිශඳන්ශන් 59ි  කියලා. එතශකොට වැඩිපුර හතරශෙශනක් 

ඉන්නවා. එම නිසා  ඒක එශහම ශවලා තිශඳන්ශන් ශකොශහොමෙ 
කියන එක ගැන ගරු ඇමතිතුමා ශට සභාවට ි ඛිතව ඉදිරිපත් 
කරන්න.  

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඳොශහොම සථතුතිි .  

 
පූනහරි ගගොවිජන ගාේවා මධායානනානය   අතහැර දමා 

ති ගබන ට්රැක් ර්  
பூநகொி கமநல மசமவ நிமலயம் : மகவிடப்பட்ட 

உழவு இயந்திரங்கள் 
POONAKARY AGRARIAN SERVICES CENTRE : TRACTORS 

LEFT IDLE  
2071/’17 

6. ගු ඩේලාන ගද්වානන්දා මහතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
කෘෂිකර්ම අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ර ථනය - (1) : 

(අ  (i) කිි ශනොච්චිය දිසථත්රික්කශේ, පූනහරි ශගොවිජන 
ශස වා මහයසථාානශේ ශෙපාර්තශටන්තුවට අයත් 
ට්රැක්ටර් 0 ක් හා අත් ට්රැක්ටර් 8ක් කිසිම 
නඩත්තුවක් ශහෝ රශයෝජනයක් ශනොශගන 
අතහැර ෙමා ති ශඳන ඳවත්; 

 (ii) ශමම ට්රැක්ටර් අනාරක්ෂිතව වර්ෂ (ක කාලයක් 
පුරා එිබමහශන් තිශඳන ඳවත්; 

 එතුමා ෙන්ශන්ෙ? 

(ා  (i) ඉහත සඳහන් ට්රැක්ටර් අලුත්වැඩියා කර භාවිතයට 
ශයොොගැනීම සටඳන්හශයන් කිසියට පියවරක් 
ශගන තිශේෙ; 

 (ii) එශස  නට, ඒවා අලුත්වැඩියා කරුව ලඳන කාලය 
සහ අලුත්වැඩියාශවන් පසු  භාවිතයට ගුව ලඳන 
ාකාරය කවශර්ෙ; 

    (iii) ශනොඑශස  නට, එම ට්රැක්ටර් අලුත්වැඩියා කර 
සාහාරණ මිළ ගණන් යටශත් ශගොවි 
සාවිහානවලට ඳදු ජශට හැකියාවක් තිශේෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ඇ  ශනො එශස  නට, ඒ මන්ෙ? 
 

கமத்ததொழில் அமமச்சமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) கிளிதநொச்சி மொவட்டத்தில், பூநகொி கமநல 

மசமவ நிமலயத்தில் திமணக்களத்துக்குச் 

தசொந்தமொன 23 உழவு இயந்திரங்களும் 8 

இரண்டு சக்கர உழவு இயந்திரங்களும் எதுவித 

பரொமொிப்மபொ அல்லது பயன்தபறுதமலொ இன்றி 

மகவிடப்பட்டுள்ளன என்பமதயும்; 

 (ii) மமற்படி உழவு இயந்திரங்கள் பொதுகொப்பற்ற 

நிமலயில் 4 வருட கொலமொகத் திறந்த தவளியில் 

இருக்கின்றன என்பமதயும்; 

அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) மமமல குறிப்பிடப்பட்ட உழவு இயந்திரங் 

கமளப் பழுதுபொர்த்து பொவமனக்கு எடுத்தல் 

ததொடர்பொக ஏமதனும் நடவடிக்மக மமற்தகொள் 

ளப்பட்டுள்ளதொ; 

 (ii) ஆதமனில், அமவ பழுதுபொர்க்கப்படும் கொலம் 

மற்றும் பழுதுபொர்த்ததன் பின்னர் உபமயொகத் 

துக்கு எடுக்கப்படும் முமற யொது; 

 (iii) இன்மறல், மமற்படி உழவு இயந்திரங்கமளப் 

பழுதுபொர்த்து நியொயமொன விமலக்கு கமநல 

அமமப்புக்களுக்கு குத்தமகக்கு வழங்குவதற் 

கொன சொத்தியம் கொணப்படுகின்றதொ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Agriculture: 

(a) Is he aware that- 

 (i) 23 tractors and  08 hand tractors belonging 

to the Department of Agrarian 
Development have been left idle without 
any maintenance or without making any 
use at the Poonakary Agrarian Services 
Centre in the Kilinochchi District; and 

 (ii) the aforesaid tractors have been left in the 

open for four years without any protection? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether steps have been taken to repair the 

aforesaid tractors and to put them to use; 
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 (ii) if so, the period of time that will be taken to 

repair those tractors and the manner in 
which they will be utilized after being 
repaired; and 

 (iii) if not, whether there is a possibility of 

repairing those tractors and distributing 
them among farmer organizations at 
reasonable prices? 

(c) If not, why?  
 

ගු වාන්ත අලුවිහාගර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජය 
අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு வசந்த அலுவிஹொமர - கமத்ததொழில் இரொஜொங்க  

அமமச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluvihare - State Minister of 
Agriculture) 

ගරු කාානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා 
එම ර ථනයට පිිබතුර ලඳා ශෙනවා. 

(අ  (i) 0151 වසශර් ඉන්දියාුව රජශේ ාහාර යටශත් 
ලැබුණු ශරෝෙ 1( ට්රැක්ටර් 0 ක් සක්රීය ශස වශේ 
ශයොෙවා ඇත. ඉන් ට්රැක්ටර් 5 ක් ශට වන විට 
අලුත්වැඩියා කළ ුතතු තත්ත්වශේ පවතින අතර, 
එම අලුත්වැඩියාශවන් පසු යට නි ථචිත 
රමශ ෙයක් තුිබන් හඳුනා ගුව ලඳන ශගොවි 
සාවිහාන ශවත ලඳා  ජමට කටුතතු කරුව ලැශේ. 
එශමන්ම ශමම ශරෝෙ 1( ට්රැක්ටර් අලුත්වැඩියා 
කිරීමට 0158 වසර තුළ අව ය රතිපාෙන සපයා 
ගැනීමට කටුතතු කරන ශලසට දපශෙසථ ලඳා  ජ 
තිශේ. 

  ශරෝෙ 10 ට්රැක්ටර් 18ක් ශගොවීන් විසින් වාරික 
ශනොශගවී මත නැවත දිසථත්රික් කාර්යාලය ශවත 
අත්පත් කර ගත් ඒවා වන අතර, ඒවා නැවත ශගොවි 
සාවිහාන ශවත ලඳා  ජමට කටුතතු කර ඇත. 

 (ii) ශමම ට්රැක්ටර් ශස වශේ ශයෙවීශට අපහසුතා මත 
කාලයක් ශගොවිජන ශස වා මහයසථාාන භූමිශේ 
ගාල් කර තැබීමට සිදු වුවෙ ශගොවි සාවිහාන, 
ශගොවිජන ශස වා මහයසථාානය හා ශගොවිජන 
සාවර්හන දිසථත්රික්ක කාර්යාලයට එක්ව කරන ලෙ 
ඉල්ලීම මත කිි ශනොච්චි දිසථත්රික් ශල්කට 
කාර්යාලශයන් රතිපාෙන ලඳා ශට වන විට 
ට්රැක්ටර් ගරාජයක් සාො ට්රැක්ටර් ාරක්ෂාකාරී 
ශලස රඳවා තඳා ඇත. 

(ා  (i) ඔ . 

  ශට වන විට 0157 වසශර් වේශටෝරු භාණ්ඩ 
සමීක්ෂණශේ ජ අලුත්වැඩියා කළ ුතතු  ට්රැක්ටර්වල 
අලුත්වැඩියා කළ ුතතු ශකොටසථ හඳුනාශගන ඉදිරි 
කටුතතු කර ඇත. 

   (ii) සහ (iii)  ඔ . රතිපාෙන සලසාශගන මාස 06ක් ඇතුළත 
අලුත්වැඩියා කටුතතු කරුව ලඳන අතර අව ථ යතා 
අුවව ශගොවි සාවිහාන ශවත ගිවිසුට යටශත් ඳදු 
පෙනම මත ේ රැක්ටර් ලඳා  ජමට කටුතතු කර ඇත. 
ඒ අුවව ශගොවි සාවිහාන 08කට ේ රැක්ටර් 08ක් 
ලඳා  ජ ඇත. ශගොවි සාවිහාන ඉල්ලීට කරන්ශන් 
නට ඉහත පෙනම මත ේ රැක්ටර් ලඳා  ජ ඵලොමේ 
ශලස ශස වශේ ශයෙවීමට අව ථ ය කටුතතු කළ 
හැක. 

(ඇ) අොළ නැත. 

ගු ඩේලාන ගද්වානන්දා මහතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ இரொஜொங்க அமமச்சர் அவர்கமள! பூநகொி கமநல 

மசமவகள் நிமலயத்தில் மொத்திரமல்ல, வட மொகொணத்திற்குக் 

தகொடுக்கப்பட்ட பல உழவு இயந்திரங்கள்கூட பழுதமடந்த 

நிமலயில் இருக்கின்றன. அவற்மறயும் கவனத்திதலடுத்து 

விமரவில் திருத்திக்தகொடுக்குமொறு மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். 

அடுத்து, யொழ். மொவட்டத்மதப் தபொறுத்தவமரயில் தநல் 

அறுவமடயின்மபொது பயன்படுத்துகின்ற இயந்திரங்கள் மவறு 

மொவட்டங்களிலிருந்து தகொண்டுவரப்படுவதொல் அதிக தசலவும் 

மநர விரயமும் ஏற்படுகின்றது. அந்தவமகயில் யொழ். 

மொவட்டத்தில் இருக்கின்ற கமநல மசமவகள் அமமப்புகளுக்கு 

குத்தமக அடிப்பமடயில் அவற்மற வழங்க முடியுமொ?  

 
ගු වාන්ත අලුවිහාගර් මහතා  
(மொண்புமிகு வசந்த அலுவிஹொர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශගොවිජන ශස වා මහයසථාානවලට ඒ නාම 

ශල්ඛ්නය ලැබුණු හැටිශේ ඒ සටඳන්හව අවහානය ශයොදා කරන්න 
අපට පුළුවන්. ශගොවි සාවිහානවල ඉල්ලීමක් තිබුශණොත් අපට ඒවා 
ඒ අයට හො ශෙන්න පුළුවන්. 
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7. ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිානා මහතා 
(மொண்புமிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

දසසථ අහයාපන හා මහාමාර්ග අමාතයතුමාශගන් ඇසූ                

ර ථනය - (1) : 

(අ  (i) 0154 වර්ෂශේ ජ අ. ශපො. ස. (දසසථ ශපළ  විභාගය 
සඳහා විව විෙයා විෂය හාරාශවන් රත්නපුර සහ 
කෑගල්ල දිසථත්රික්කවි න් ශපනී සිටි ිකෂය සාඛ්යාව; 

 (ii) එම සාඛ්යාශවන්, වි ථවවිෙයාල රශ  ය සඳහා 
සුදුසුකට ලැබූ ිකෂය සාඛ්යාව සහ රති තය; 

 (iii) වවෙය පීස සඳහා සුදුසුකට ලැබූ ිකෂය සාඛ්යාව 
සහ රති තය; 

 (iv) වවෙය පීසය සඳහා සුදුසුකට ලැබූ ිකෂයයා ශහෝ 
ිකෂයාවශේ අවම රතිඵලය, Z අගය, ඉශගනීම ලැබූ 
පාසල හා ශතෝරා ගුව ලැබූ වවෙය පීසය; 

  එක් එක් දිසථත්රික්කය අුවව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ශකොපමණෙ යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශනහිෙ? 

(ා  ශනො එශස  නට, ඒ මන්ෙ? 

 

உயர் கல்வி மற்றும் தநடுஞ்சொமலகள் அமமச்சமரக் 

மகட்ட வினொ: 

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

பொீட்மசக்கு உயிொியல்  பொடத்துமறயில் 

இரத்தினபுொி மற்றும் மககொமல மொவட்டங் 

களிலிருந்து மதொற்றியுள்ள மொணவர்களின் 

எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 
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 (ii) மமற்படி எண்ணிக்மகயில், பல்கமலக்கழக 

அனுமதிக்கொன தமகமமமயப் தபற்றுள்ள 

மொணவர்களின் எண்ணிக்மகயும் சதவீதமும் 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii) மருத்துவ பீடத்திற்கொன தமகமமமயப் 

தபற்றுள்ள மொணவர்களின் எண்ணிக்மகயும் 

சதவீதமும் எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iv) மருத்துவ பீடத்திற்கொன தமகமமமயப் 

தபற்றுள்ள மொணவன் அல்லது மொணவியின் 

ஆகக்குமறந்த தபறுமபறு, Z தபறுமதி, கல்வி 

கற்ற பொடசொமல மற்றும் ததொிவுதசய்யப்பட்ட 

மருத்துவ பீடம் யொததன்பமதயும்; 

 ஒவ்தவொரு மொவட்டத்தின்படி தனித்தனியொக அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways :  

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

 (i) the number of students who sat for the GCE 
(A/L) Examination in the Biology stream in 
2015 from Ratnapura and Kegalle Districts; 

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

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

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

(c) If not, why? 

ගු ගමොහාන් ලාල් ගරේු මහතා (උාාන අධායාපන රාජය 
අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு தமொஹொன் லொல் கிமரரு - உயர் கல்வி 

இரொஜொங்க  அமமச்சர்) 

(The Hon. Mohan Lal Grero - State Minister of Higher 
Education) 

ගරු කාානායකතුමනි, දසසථ අහයාපන හා මහාමාර්ග 
අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම ර ථනයට පිිබතුර ශෙනවා. 

(අ  (i) විව විෙයා විෂය හාරාශවන් 0154 වර්ෂශේ ශපනී 
සිටි ිකෂය සාඛ්යාව, 

   කෑගල්ල දිසථත්රික්කය - 2353 

   රත්නපුර දිසථත්රික්කය - 2647 

 (ii) වි ථවවිෙයාල රශ  ය සඳහා සුදුසුකට ලැබූ ිකෂය 
සාඛ්යාව, 

  කෑගල්ල දිසථත්රික්කය - 1297 

  රත්නපුර දිසථත්රික්කය - 1354 

  එම සාඛ්යාව අ.ශපො.ස (දසසථ ශපළ  විභාගය 
සඳහා ශපනී සිටි ිකෂය සාඛ්යාශ  රති තයක් 
ශලස, 

  කෑගල්ල දිසථත්රික්කය - 55.12% 

  රත්නපුර දිසථත්රික්කය - 51.15% 

 (iii) වවෙය පීස සඳහා ශතෝරා ගුව ලැබූ ිකෂය 
සාඛ්යාව, 

  කෑගල්ල දිසථත්රික්කය - 46 

  රත්නපුර දිසථත්රික්කය - 65 

  එම සාඛ්යාව වි ථවවිෙයාල රශ  ය සඳහා සුදුසුකට 
ලැබූ ිකෂය සාඛ්යාශ  රති තයක් ශලස, 

  කෑගල්ල දිසථත්රික්කය - 3.55% 

  රත්නපුර දිසථත්රික්කය - 4.80% 

 (iv) එක් එක් දිසථත්රික්කය අුවව වවෙය පීස සඳහා 
අවම සුදුසුකට ලත් සිසුන්ශේ ශතොරතුරු  

   

(ා  පැන ශනොනඟී. 
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(3rd Start) 

විවාග අංකය නම ිනානත්රික්කය පාාල විෂය හා                         

ාාමාර්නය 

  Z අගය ගතෝරා ගනු ලැූ 

වවදය ීඨ ය 

   කෑ/කෑගලු   

ඳාි කා මහය 

විෙයාලය 

ශභෞතික විෙයාව B   රජරට වි ථවවිෙයාලය 

5448263 ඒ.එසථ.එට.යූ.ඩී.බී. 

සමරශකෝන් 

කෑගල්ල   රසායන විෙයාව A 1.8742   

        විව විෙයාව B     

5236266 ශක්.එසථ.ටී. විරමසිාහ රත්නපුර ර/ෆර්ගිුතසන් 

දසසථ ඳාි කා 

විෙයාලය 

ශභෞතික විෙයාව B   රජරට වි ථවවිෙයාලය 

        රසායන විෙයාව A 1.8844  

        විව විෙයාව B     



පාර්ි ශටන්තුව 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිානා මහතා 
(மொண்புமிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කාානායකතුමනි, මම ඊශේ දත්තරයම 
ඳලාශපොශරොත්තුශවන් අතුරු ර ථනය අහන්ශන් නැහැ.  

ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ශට ශවන ශකොට වි ථවවිෙයාල 
පේහතිශේ ර ථනයක් පැන නැඟිලා තිශඳනවා. ශපඳරවාරි 08 
වැනිො ඉඳලා වි ථවවිෙයාල අනහයයන ශස වකි න් ඔවුන්ශේ 
මාසික හිල   ජමනාව වැඩි කිරීම,  වැටුේ වැඩි කිරීම, රක්ෂණය, 

ඳඳවා ගැනීට පරිපාටිය සාශ ෝහනය ඇතුළු ඉල්ලීට කිහිපයක් දාල් 
කර ශගන දේශඝෝෂණ ක්රියා මාර්ගයක නියැලී  ඉන්නවා. ශමි න් 
ිකෂයි න්ට වන අපහසුතාව ඔඳතුමා ෙන්නවා. ඒ නිසා, අනහයයන 

ශස වකි න්ශේ ශට ගැටලු විසඳීම සඳහා ාණ්ක්ව විධියට ගන්නා 
ක්රියා මාර්ග ශමොනවාෙ? 

 
ගු ගමොහාන් ලාල් ගරේු මහතා 
(மொண்புமிகு தமொஹொன் லொல் கிமரரு) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඇත්තටම ඔවුන්ශේ ඉල්ලීට ගණනාවක් 
තිබුණා. ඒ ඉල්ලීට ගණනාව අතර මාසික හිල   ජමනාව හැර 
අශනක් සියලුම ර ථන විසඳීමට වුවමනා ක්රියා මාර්ග අරශගන 

තිශඳනවා. එි න් සියයට අසූවකට වැඩි රමාණයක් විසඳලාත් 
තිශඳනවා. 

 මාසික හිල   ජමනාශ  ර ථනය පිිබඳඳව අපි භාණ්ඩාගාරය 
සමඟ සාකච්ඡා කරශගන යනවා.  අපට අව ය දාෙල් රමාණය 

ලැශඳන විධිය අුවව අපි පුළුවන් ඉක්මනින් ශට ර ථනය විසඳලා 
සමායකට පත් කරන්න ඳලනවා.  

 
ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කාානායකතුමනි, - 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නි න්ෙ ජයතිසථස මැතිතුමාශේ අතුරු ර ථන අවසන් 
වුණාට පසුව අවසරය ඇතුව ර ථනය අහන්න. නැත්නට disturb  
ශවනවා ශන්. [ඳාහා කිරීමක්] නැහැ, ශමතුමාශේ ර ථන ඉවර 

වුණාම අහන්න. නීතයුවූලලව එතුමා ර ථන අහලා ඉවර කරන්න 
ඕනෑ ශන්.  

 
ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිානා මහතා 
(மொண்புமிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කාානායකතුමනි, ශෙවැනි අතුරු ර ථනය ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්ත්රීතුමා අසනවා ඇති. 

    
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමා. 

 
ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කාානායකතුමනි, දසසථ අහයාපනයට සටඳන්හ 

ර ථනයක් නිසා අමාතය මණ්ඩලශේත්, රාජය අමාතයවරයාශේත් 
අවහානයටි  මා ශමය  ශයොදා කරන්ශන්. මහුවවර පිහිටා තිශඳන 

ශඳල්වුඩ් ශසෞන්ෙර්ය නිශක්තනය ඔඳතුමා ෙන්නවා. අවුරුදු 

සියයක් පමණ පැරණි ශපෞරාණික වැෙගත්කමක් තිශඳන 
ශගොඩනැඟිල්ලක තමි  ශට ශසෞන්ෙර්ය නිශක්තනය පිහිටලා 
තිශඳන්ශන්.  ගරු කාානායකතුමනි,  ිකෂය ිකෂයාවන්   11කට 
පමණ ඉශගන ගන්න සියලුම පහසුකට තිශඳන ශමම 

ශගොඩනැඟිල්ල කඩා ෙමලා අලුතින් ශගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීමට 
ෙරන දත්සාහයක් තිශඳනවා. ශට නිසා දසසථ අහයාපනය ලඳන 
ිකෂය ිකෂයාවන්ශේ සහ ාාාර්යවරුන්ශේ පැත්ශතන් ශට සඳහා 

වි ාල විශරෝහයක් පළ කර තිශඳනවා.  ඔඳතුමාශේ අවසරය 

ඇතිව මම ශට ශල්ඛ්නය හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා ාවාගත* 
කරනවා.  

යකඩ සහ විදුි  සන්නායක ජාවාරමක්  අරදාණු කරශගන 
ශමම ශගොඩනැඟිල්ල කඩා ෙැමීමට විරුේහව මහයම පළාත් 
සභාවත් ඉදිරිපත් ශවලා එය කඩා ෙමන්න එපා කියලා ඉල්ලා 

තිශඳනවා.  එම සථාානශේ නව ශගොඩනැඟිි   ඉදි කරන්න ඇති 
තරට ඉඩකඩ තිශඳනවා. ඒ නිසා ජාවාරටකරුවන්ශේ වුවමනාව 
සඳහා ශඳල්වුඩ් ශසෞන්ෙර්ය නිශක්තනයට අයත් ශමම 

ශගොඩනැඟිල්ල  කඩා බිඳ ෙමන්ශන් නැතිව නව ශගොඩනැඟිල්ල ඉදි 
කරන්න කියලා මහයම පළාත් සභාවත්, එම ශසෞන්ෙර්ය 
නිශක්තනශේ ාාාර්යවරු සහ ිකෂය ිකෂයාවුවත්  ඉල්ලා සිටිනවා.  

රාජය ඇමතිතුමා ව ශයන් ඔඳතුමාශගුවත් ඒ වාශේම 
කැබිනේ මණ්ඩලශේ ඇමතිවරුන්ශගුවත් මා ඉල්ලා සිටිනවා, 
ශටකට මැදිහත් වී වහාම කටුතතු කරන්න කියලා. 

 
ගු ගමොහාන් ලාල් ගරේු මහතා 
(மொண்புமிகு தமொஹொன் லொல் கிமரரு) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

අෙම ශහොයලා ඳලලා වහාම ඒ ගැන ක්රියාමාර්ග ගන්නට.  
[ඳාහා කිරීමක්]  

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු බුේධික පතිරණ මන්ත්රීතුමනි, අතුරු ර ථන අහලා ඉවරි . 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ර ථනයක් ශනොශවි , ගරු කාානායකතුමනි.  
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පැහැදිි  කිරීමක් ඕනෑ නට වැඩ ඳලන ඇමතිතුමාශේ 
එකඟත්වය ඇතුව මට ඉඩ ශෙන්න පුළුවන්. 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

පැහැදිි  කිරීමක්. රාජය ඇමතිතුමා එකඟ ශවි .  [ඳාහා 
කිරීමක්]  

ගරු ඇමතිතුමනි, වි ථවවිෙයාල අනහයන කාර්ය මණ්ඩලශේ 
අයට අෙ වන විට වැටුේ හටඳ ශවන්ශන් නැහැ. ශමශහම ගිශයොත් 

සිාහල අවුරුේෙ ශපනි ශපනී අශර ල් මාසශේත් ඒ අයට වැටුේ හටඳ 

647 648 

————————— 
*  පුානතකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ශවන්ශන් නැහැ. ශමතැන තිශඳන්ශන්, මීට කි න් එකඟ ශවච්ා 

එකඟතාව ක්රියාත්මක ශනොවීමි . එො එකඟ ශවේ ජ ශටකට සල්ි  
තිබුණා, වි ථවවිෙයාල රතිපාෙන ශකොමිසමටි ; දසසථ අහයාපන 
අමාතයාා යටි . කවුරුත් කි වා, "ශටක කරන්නට." කියලා. මහා 
භාණ්ඩාගාරයත් එකඟ වුණා. ෙැන් එකඟතාව කඩකිරීම නිසා තමි  

වි ථවවිෙයාල පේහතිය බිඳ වැටිලා තිශඳන්ශන්. 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳි . රාජය ඇමතිතුමා ඒ ගැන අවහානය ශයොදා කරන්න. 

 
ගු ගමොහාන් ලාල් ගරේු මහතා 
(மொண்புமிகு தமொஹொன் லொல் கிமரரு) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

ඇත්ත ව ශයන්ම භාණ්ඩාගාරය ඒ එකඟතාවට ඇවිල්ලා 
නැහැ. ඒකි  තිබුණු ර ථනය. [ඳාහා කිරීමක්]  

 
ගු ගාමිණී ගලොකුගේ මහතා 
(மொண்புமிகு கொமினி தலொக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගරු කාානායකතුමනි, පැහැදිි  කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. මම 

කටකරු ඇමතිවරයා විධියට හිටපු කාලශේ තමි  වි ථවවිෙයාලයත්, 
වි ථවවිෙයාල අනහයයන වෘත්තීය සමිති එකතු ශවලා ශට ගිවිසුමට 
ාශ . ශට ගිවිසුශමන් වාර්ෂිකව එකඟ වුණා, ඒ ශගවීම කරන්න. 

ඒක ශනොසලකා හැරීමකුි  ශට තිශඳන්ශන්. නැතුව, ශටක අලුත් 
ඉල්ලීමක් ශනොශවි .  කටකරු අමාතයාා යත් මැදිහත් ශවලා ශට 
පිිබඳඳව සාකච්ඡා කරලා එකඟතාවක් ඇති වුණා.  [ඳාහා කිරීමක්] 

ඒ එකඟතාව ක්රියාත්මක ශනොවීම තමි  තිශඳන්ශන්. නැතුව, 
අලුශතන් පඩි වැඩි කරන්න කියන ඉල්ලීමක් ශනොශවි . [ඳාහා 
කිරීමක්] 

 
ගු ගමොහාන් ලාල් ගරේු මහතා 
(மொண்புமிகு தமொஹொன் லொல் கிமரரு) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

ශට කියන එකඟතාව ඔඳතුමා ඇමතිවරයා හැටියට හිටපු 
කාලශේ ඇති කර ගත්තු එකඟතාවක් ශනොශවි .  [ඳාහා කිරීමක්] 

ශපොඩ්ඩක් අහන්න ශකෝ. 015) වර්ෂශේ අමාතයාා ශේ 
ශල්කටතුමා වාශේම වි ථවවිෙයාල රතිපාෙන ශකොමිසශට 
සභාපතිතුමා සහ වෘත්තීය සමිති අතර ඇති වුණු එකඟතාවක්. 

අපි දපරිම දත්සාහයක් ෙරනවා කියා තමි  එහි තිශඳන්ශන්. 
මාසික හිලවු  ජමනාව 0154 වැටුශපන් සියයට 74ක් ෙක්වා වසර 
4ක කාලයක් තුළ ශගවන්න. ඒක ෙරන දත්සාහයක්. ඇත්තටම ඒ 

අවුරුේශේත් භාණ්ඩාගාරය ඒකට කිසිම අුවමැතියක් දුන්ශන් 
නැහැ. ඒ නිසා ශට එකඟතාශ  සටපූර්ණත්වයක් නැහැ. එය ඇති 
කර ගැනීම සඳහා අෙත් හවස සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා. අශේ ගරු 
බුේධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා කි වා වාශේ අපි දිගින් දිගටම 

දත්සාහ කරනවා ඒ අයශේ අවුරුදු සතුට ාරක්ෂා වන පරිදි, 
පුළුවන් ඉක්මනට ඒ වැටුේ ලැශඳන පරිදි අෙ ශහටම එය 
අවසානයකට පත් කරන්න. එශස  ශනොවීම අපටත් ශලොකු 

ශ ෙනාවක්. [ඳාහා කිරීමක්]  

 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සභානායකතුමා. ඔඳතුමාට පැහැදිි  කිරීමක් කරන්න 

තිශඳනවා ෙ?  

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කාානායකතුමනි, ශට ඉල්ලීම තිබුණා. නදාත් 

එකඟතාවක් තිබුශණ් නැහැ. ශමොකෙ, භාණ්ඩාගාරය පැහැදිි ව 
කි වා, "ශට  ජමනාව ශෙන්න ඒ අයට අපහසුි ." කියා. 

භාණ්ඩාගාරශේ එකඟතාවක් නැහැ. මා දසසථ අහයාපන ඇමති 
කාලශේත් ශට ඉල්ලීම කර තිබුණා. But, there was no 
agreement.  

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තවත් විවාෙ කරන්න අව ය නට සභාව කල් තඳන අවසථාාශ  

ශයෝජනාවක් ශගනැල්ලා විවාෙ කරන්න. [ඳාහා කිරීමක්] 
 

ගු මකරන්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மொண்புமிகு மஹிந்த ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

එො අමාතයවරයා ශඳොශහොම පැහැදිි ව ඒ අයට 
ශපොශරොන්දුවක් දුන්නා, ශට අවුරුේශේ ජ එය ශෙනවා කියා.  දසසථ 

අහයාපන රාජය අමාතයතුමා- 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රාජය අමාතයතුමා අෙ සාකච්ඡා කරනවා ශන්ෙ?  [ඳාහා 
කිරීමක්] 

 

ගු ගමොහාන් ලාල් ගරේු මහතා 
(மொண்புமிகு தமொஹொன் லொல் கிமரரு) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

අෙ සාකච්ඡාශ  ජ මතක් කරන්න. අපි ඳලදා.  
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අෙ සාකච්ඡා කරනවා ශන්. අවසථාාවක් ශෙන්නට, ගරු 

මන්ත්රීතුමා. [ඳාහා කිරීමක්] ශමය විසඳුශණ්  නැතිනට පසුව 
විවාෙයක් ගන්න. 

 
ගු ගාමිණී ගලොකුගේ මහතා 
(மொண்புமிகு கொமினி தலொக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

වි ථවවිෙයාල රතිපාෙන ශකොමිෂන් සභාවි , වෘත්තීය සමිතිි  

එකතු ශවලා එකඟ වූ ගිවිසුමක්, එය.  [ඳාහා කිරීමක්]  

 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිානා මහතා 
(மொண்புமிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මශේ ර ථනශයුවි  ශට කාරණය පැන නැුණශණ්. හැඳැි , සිදු 

වී තිශඳන්ශන් එකඟතාවක් නැතිකම නිසා දිගින් දිගටම ඒ 
වර්ජනය ඇදි ඇ ජ තිබීමි . ඒ ශස වකයන්ට සාහාරණයක් 
ශවන්ශන් නැහැ. ඒකි  තිශඳන ර ථනය. ඇමතිතුමන්ලා හැටියට 
ඔඳතුමන්ලා මැදිහත් ශවලා ඒකට සාහාරණ පිිබතුරක් කඩිනමින් 

ලඳා ශෙන්න ඕනෑ.   

   
ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අපි හිතුශ  කිරිඇල්ල අමාතයතුමා අි න් වුණාම කැටපසථ 

ඇරලා තියාවි කියලාි . [ඳාහා කිරීමක්]  
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පාර්ි ශටන්තුව 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු බුේධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා.  

 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කාානායකතුමනි, අවුරුදු සතුටට එහා ගිය ර ථනයක් 

ශමතැන තිශඳනවා. සි ටට ර ථනය නිසා කාලයක් වි ථවවිෙයාල 
වවෙය පීස වැසී තිබුණා. අෙ වවෙය පීසවල ලක්ෂ ගණනක 
නියැදි - specimens - පිිබඳඳ අනාරක්ෂිත තත්ත්වයක් ඇති ශවලා 
තිශඳනවා. ඒ නිසා ශටක අවුරුදු සතුටට එහා ගිය ර ථනයක්.  

ශමොනවා ශහෝ ශහ තුවක් මත කාලයක් තිසථශස  වි ථවවිෙයාල 
වැශහනවා; ගැටලු ඇති ශවනවා. ඒකි  ශටශක් තිශඳන 
භයානකකම. 

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දසසථ අහයාපන රාජය ඇමතිතුමා ඒ ගැන අවහානය ශයොදා 
කරන්න.  වහාම ශට ර ථනය ඉවර කරන්න. 

 
ගු ගමොහාන් ලාල් ගරේු මහතා 
(மொண்புமிகு தமொஹொன் லொல் கிமரரு) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

ශහොඳි , ගරු කාානායකතුමනි. 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඳොශහොම සථතුතිි . 

ඊළඟට, ර ථන අාක 8 - 05((/'57 - (5 , ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත 
මහතා. 

 
ගු අගශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා 
(மொண்புமிகு அமசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගරු කාානායකතුමනි, මම එම ර ථනය අහනවා. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායකතුමනි, අහයාපන ඇමතිතුමා විශේ ගත 

ශවලාි  ඉන්ශන්. එතුමා ශවුවශවන් මම එම ර ථනයට පිිබතුරු  ජම 
සඳහා සති ශෙකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ප්රශ්නනය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම  මයගයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ථන අාක 9 - 0585/'57 - (5 , ගරු දෙය රභාත් ගටමන්පිල 
මහතා. 

 

ගු උදය ප්රවාත් ගම්මන්ළිල මහතා 
(மொண்புமிகு உதய பிரபொத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කාානායකතුමනි, මම එම ර ථනය අහනවා. 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායකතුමනි, මහානගර හා ඳසථනාහිර සාවර්හන 

ඇමතිතුමා ශවුවශවන් මම එම ර ථනයට පිිබතුර  ජම සඳහා 
සතියක් කල් ඉල්ලනවා. 

 
ප්රශ්නනය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම  මයගයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ථන අාක 51 - 000)/'57 - (5 , ගරු ඉ. ාාල්සථ නිර්මලනාෙන් 

මහතා. 

 
ගු ඉ. චාල්ාන මයර්මලනාදන් මහතා 
(மொண்புமிகு இ. சொள்ஸ் நிர்மலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கமள, நொன் மகட்கின்மறன். 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායකතුමනි, දසසථ අහයාපන ඇමතිතුමා ශවුවශවන් 

මම එම ර ථනයට පිිබතුර  ජම සඳහා සති ශෙකක් කල් ඉල්ලනවා. 
එතුමාත් විශේ ගත ශවලා. 

 
ප්රශ්නනය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම  මයගයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ථන අාක 55 - 0095/'57 - (5 , ගරු ශහ ෂාන් විතානශේ 

මහතා. 

 
ගු ගහේෂාන් විතානගේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹசொன் விதொனமக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

ගරු කාානායකතුමනි, මම එම ර ථනය අහනවා. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායකතුමනි, අහයාපන ඇමතිතුමා ශවුවශවන් මම 

එම ර ථනයට පිිබතුර   ජම සඳහා සති ශෙකක් කල් ඉල්ලනවා. 

 
ප්රශ්නනය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම  මයගයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ථන අාක 50 - 0 5)/'57 - (5 , ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා. 
[සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
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දඹුල්ල ජාතයන්තර ්රික ක රීඩාංගණය   විානතර  
தம்புள்ள சர்வமதச கிொிக்தகற் விமளயொட்டரங்கு: 

விபரம் 
DAMBULLA INTERNATIONAL CRICKET STADIUM: DETAILS  

 

 2323/’57 

13.ගු ගරෝකරණී කුමාරි විගේරත්න මහත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) மரொஹினி குமொொி விமஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ක්රීඩා අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ර ථනය - (5 : 

(අ  (i) ෙඹුල්ල ජාතයන්තර ක්රිකේ ක්රීඩාාගණය විවෘත කළ 
දිනය කවශර්ෙ; 

 (ii) එම ක්රීඩාාගණය ඉදිකිරීම සඳහා වැය කළ 
සටපූර්ණ දාෙල ශකොපමණෙ; 

 (iii) එම දාෙල් සපයාගත් මූලාශ්ර කවශර්ෙ; 

 (iv) ක්රීඩාාගණය විවෘත කළ දිනශේ සිට අෙ ෙක්වා එම 
ක්රීඩාාගණශේ පැවති ශටසථේ තරග, එක්දින තරග 
සහ 01 - 01 තරග සාඛ්යාව ශකොපමණෙ;  

 (v) එම තරගවි න් ඉපැයූ ාොයම ශකොපමණෙ; 

 (vi) එහි ශස වශේ නිුතතු ශස වක සාඛ්යාව හා එම 
ශස වකයන් අතරින්, ශ්රී ලාකා ක්රිකේ ායතනයට 
සෘජුව අයත් ශස වකයන් හා දිසථත්රික්ක ක්රිකේ 
සාගමයට අයත් ශස වකයන් සාඛ්යාව, ශවන් ශවන් 
ව ශයන් ශකොපමණෙ; 

 (vii) එම සියලු ශස වකයන් ශ්රීලාකා ක්රිකේ ායතනයට 
අුවුතක්ත කිරීම සඳහා ගුව ලඳන පියවර කවශර්ෙ; 

  යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ා  ශනො එශස  නට, ඒ මන්ෙ? 

 

விமளயொட்டுத்துமற அமமச்சமரக் மகட்ட வினொ:  

(அ) (i )  தம்புள்ள சர்வமதச கிொிக்தகற் விமளயொட்டரங்கு 

அங்குரொர்ப்பணம் தசய்யப்பட்ட திகதி யொது; 

 (ii) மமற்படி விமளயொட்டரங்கிமன நிர்மொணிப் 

பதற்கொக தசலவிட்ட தமொத்தப் பணத்ததொமக 

யொது; 

 (iii) மமற்படி பணத்ததொமக எத்தமகய மூலங் 

களிலிருந்து தபறப்பட்டன; 

 (iv) விமளயரட்டரங்கு அங்குரொர்ப்பணம் தசய்யப் 

பட்ட திகதியிலிருந்து இற்மறவமர மமற்படி 

விமளயொட்டரங்கில் நமடதபற்ற தடஸ்ற்  

மபொட்டிகள், ஒருநொள் மபொட்டிகள் மற்றும் 20 - 20 

மபொட்டிகளின் எண்ணிக்மக யொது; 

 (v) மமற்படி மபொட்டிகளிலிருந்து ஈட்டிய வருமொனம் 

எவ்வளவு; 

 (vi) அங்கு மசமவயில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்களின் 

எண்ணிக்மக மற்றும் மமற்படி ஊழியர்களில் 

மநரடியொக இலங்மக கிொிக்தகற் நிறுவனத்மதச் 

மசர்ந்த ஊழியர்கள் மற்றும் மொவட்ட கிொிக்தகற் 

கழகத்மதச் மசர்ந்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்மக 

தவவ்மவறொக எவ்வளவு; 

 (vii) மமற்படி ஊழியர்கள் அமனவமரயும் இலங்மக 

கிொிக்தகற் நிறுவனத்துடன்  இமணப்பதற்கொக 

மமற்தகொள்ளப்படும் நடவடிக்மககள் யொமவ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

asked the Minister of Sports: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the date on which Dambulla International 
Cricket Stadium was opened; 

 (ii) the total amount of money that was spent 
on the construction of the aforesaid 
stadium; 

 (iii) the sources of funding for the aforesaid 
construction; 

 (iv) the number of test matches, one-day 
matches and 20-20 matches that have been 
played at the aforesaid stadium from the 
date it was opened to date; 

 (v) the income earned through those matches; 

 (vi) the number of employees employed at the 
aforesaid stadium and out of those 
employees, separately the number of those 
who have been employed right under Sri 
Lanka Cricket and the number of those 
who belong to the District Cricket 
Association; and 

 (vii) the steps that will be taken to absorb all 
those employees to Sri Lanka Cricket? 

(b) If not, why? 

 
ගු දයාසිරි ජයගාේකර මහතා (රීඩා අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர - விமளயொட்டுத்துமற 

அமமச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කාානායකතුමනි, මම නට සභාශ  ඉන්නවා. 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පිිබතුර ශෙන්න, ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ගු දයාසිරි ජයගාේකර මහතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කාානායකතුමනි, එම ර ථනයට පිිබතුර ශමශස ි . 

 (i)     0115 මාර්තු 0  

 (ii)    රුපියල් මිි යන  90 

 (iii)  * ශ්රී ලාකා ක්රිකේ ායතනය විසින් ක්රිකේ තරග 
විකා න අි තීන් ලඳා  ජම තුිබන් දපයාගත් 
අරදාෙල මඟින් 

  * ශ්රී ලාකා ක්රිකේ ායතනය විසින් අුවග්රාහක 
ගිවිසුට මත ලඳා එක්රැසථ කරගත් අරදාෙල් 
මඟින් 

 (iv)  ගරු කාානායකතුමනි, ශමම ක්රීඩාාගණශේ 
ජාතයන්තර ශටසථේ තරග ක්රීඩා කරන්ශන් නැහැ. 
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පාර්ි ශටන්තුව 

 1.  ශටසථේ තරග සාඛ්යාව - පහත වුවශ  සඳහන් 
පරිදි ශ . 

 2.  ජාතයන්තර එක්දින තරග සාඛ්යාව - පහත 
වුවශ  සඳහන් පරිදි ශ . 

 3.  20-20 තරග සාඛ්යාව - 1ි      
 
 

 

 

 

  

 (v)  අවසන් වසර 7ක රශ   ප්ර විකුණුට ාොයම 
රුපියල් 09,(4),071ි . 

 (vi)  2018.02.22 දිනට ශස වශේ නිුතතු දාළු ශස වක 
සාඛ්යාව 0)කි. 

   ඉහත සියලුම ශස වකශයෝ දතුරු මැෙ පළාත් ක්රිකේ 
සාගමය යටශත් ශස වය කරුව ලඳති. ඒ අුවව, 
දතුරු මැෙ පළාත් ක්රිකේ සාගමයට අුවුතක්ත 
ශස වක සාඛ්යාව 0)ි . 

  ක්රිකේ ායතනයට අයත් ශස වකයන් - නැත.  

 (vii)  ගරු කාානායකතුමනි, එශස  පියවර ගන්න 
ඳලාශපොශරොත්තුවක් නැහැ.  

  ශමොකෙ, ශමම ක්රිකේ ක්රීඩාාගණශේ අි තිවාසිකම 
ක්රිකේ පාලක මණ්ඩලයට තිබුණත්, ශට 
ශවනශකොට පරිපාලන කටුතතු පළාත් (කට 
කඩලා එම පළාත් (ට භාර  ජ තිශඳනවා. ඒ අුවව 
ශමම ක්රීඩාාගණයත් දතුරු මැෙ පළාත් ක්රිකේ 
සාගමයට අුවුතක්තව තමි  ක්රියාත්මක ශවන්ශන්. 

(ා  1. ක්රීඩාාගණය නඩත්තුව හා පාලනය පළාත් ක්රීඩා 
සාගටහි වගකීමක් වන අතර, පළාත් ක්රිකේ 
ශස වකයන් ශ්රී ලාකා ක්රිකේ ායතනයට අුවඳේහ 
කර ගැනීම සිදු ශනොශකශර්. 

 2. ශමය ශ්රී ලාකා ක්රිකේ ායතනශේ රතිපත්ති තීරණ 
අුවව සහ පිිබගත් ජාතයන්තර රමශ ෙය අුවව සිදු 
කරුව ලඳි . 

 

 ගු ගරෝකරණී කුමාරි විගේරත්න මහත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) மரொஹினி குமொொி விமஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ගරු කාානායකතුමනි, මශේ පළදාවැනි අතුරු ර ථනය ශමයි .  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔඳතුමා ෙැන් පිිබතුරු  ජශට ජ කි වා, ෙඹුල්ල 
ජාතයන්තර ක්රිකේ ක්රීඩාාගණශේ ජාතයන්තර කාන්තා ක්රිකේ තරග 
තිබුණා කියලා. මම ෙැුවවත්ව නට මට එවැනි මතකයක් නැහැ. 

ඔඳතුමා කි වා, ජාතයන්තර තරග 45ක් පැවැත්වූවා කියලා. 
ඔඳතුමාට පුළුවන් නට ඒ තරග පවත්වපු දින වකවාුව කවො ෙ 
කියලා අපව ෙැුවවත් කරනවා නට ශහොඳි . 

ගු දයාසිරි ජයගාේකර මහතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙඹුල්ල ජාතයන්තර ක්රිකේ ක්රීඩාාගණය තිශඳන්ශන් එතුමියශේ 

ගට රශේ ශේ හින්ො මම එතුමියට කියන්න කැමැතිි , ඊශේ 
දිනශේ ජත් ශමම ක්රීඩාාගණශේ ජාතයන්තර ක්රිකේ තරගයක් 

පවත්වපු ඳව. කාන්තා ක්රිකේ තරග පවත්වන හැම ෙවසකම මම 
ඒවා ඔඳතුමියට කියන්නට. 

 
ගු ගරෝකරණී කුමාරි විගේරත්න මහත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) மரொஹினி குமொொி விமஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

මම කියන්ශන් ජාතයන්තර ක්රිකේ තරග ගැනි . 

 

ගු දයාසිරි ජයගාේකර මහතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔ , ඒ ගැන තමි  මම කි ශ . ඊශයත් තරගයක් තිබුණා. 

පාකිසථතානයත් එක්ක ඊශයත් තරගයක් තිබුණා. ඒ ගැන 
පත්තශර්ත් ොලා තිබුණා. ඔඳතුමියශේ ශගෙර ළඟ තිශඳන 

ක්රීඩාාගණශේ පවත්වන තරග ගැන ඔඳතුමියට අවශඳෝහයක් 
නැත්නට, මම  ඔඳතුමියටත් ටිකේ එවන්නට. 

  
ගු ගරෝකරණී කුමාරි විගේරත්න මහත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) மரொஹினி குமொொி விமஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ගරු කාානායකතුමනි, මශේ ශෙවැනි අතුරු ර ථනය ශමයි .  

ගරු ඇමතිතුමනි, ක්රිකේ ක්රීඩාව දිුතණු කරන්න රට පුරාම 
ක්රීඩාාගණ හෙලා ක්රීඩකයන් නඩත්තු කිරීම සහ පුහුණු කිරීම සඳහා 
වි ාල දාෙලක් වැය කරන ඳව අපි ෙන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 

නදාත් දිගින් දිගටම ක්රිකේ තරග පරාජයට පත් ශවන ඳව අපි 
ෙකිනවා. අපි  ශේ පාලන තත්ත්වය ගැන කාා කරේ ජ, පසුගිය 
පළාත් පාලන මැතිවරණය ශෙස ඳලලා සමහර අය කි වා, 
"අගමැතිතුමා ඉල්ලා අසථශවන්නට ඕනෑ" කියලා. ගරු 

ඇමතිතුමනි, ඒ මතය ශමතැනට ගළපා ඳැලුශවොත්, ශට තරට 
දාෙලක් වැය කරලා අපි ක්රිකේ ක්රීඩාශවන් පරාජයට පත් ශවනවා 
නට ඉල්ලා අසථවීම සිේහ කරන්න ඕනෑ ශත්රීට කාරක සභාව ෙ, 

ගරු සභාපතිතුමා ෙ, එශහම නැත්නට, ගරු ක්රීඩා ඇමතිතුමා ෙ 
කියලා මම ෙැනගන්න කැමැතිි . 

 
ගු දයාසිරි ජයගාේකර මහතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ක්රිකේ තරග පරදිනවා නට, ඒකට කණ්ඩායශට කැේටන් වග 

කියන්න ඕනෑ. පක්ෂයක් පරදිනවා නට, ඒකටත් කැේටන් තමි  
වග කියන්න ඕනෑ. ාණ්ක්වක් පරදිනවා නට, ාණ්ක්ශ ත් 
කැේටන් තමි  වග කියන්න ඕනෑ. ඒකි  තිශඳන ර ථනය. ඒක 

නිසා ක්රිකේ තරග පැර ජම ගැන ඕනෑ නට ශවනම සාකච්ඡාවක් අපි 
කරදා. ශට ශවලාශ  ඔඳතුමියට ශමවැනි ර ථනයක් අහන්න 
කි ශ  කවුෙ කියලා මම ෙන්නවා. ඒක නිසා කලඳල කරන්න 
ඕනෑ නැහැ. [ඳාහා කිරීමක්]  නැහැ, නැහැ.  

ගරු කාානායකතුමනි, ඔඳතුමාත් ෙන්නවා වර්තමානශේ අපි 
අලුත් පුහුණුකරුශවක් කැඳවා තිශඳන ඳව. ඔහු යටශත් යට 
රමාණයක් ජයග්රහණ ලැබුවා; පරාජයුවත් ලැබුවා. හැම ොම අපට 

දිනන්න හටඳ වන්ශන් නැහැ. හැම ොම පරදින්ශනත් නැහැ. 
අවුරුදු ගණනක් පැරදුණු අය දිනනවා; ාපසු පරදිනවා. ඒක තමි  
තිශඳන තත්ත්වය. ඒ ජයග්රහණ සහ පරාජයන් ශෙස අපි 

සියලුශෙනාම ශඳොශහොම දශේක්ෂාසහගතව ඳලන්න ඕනෑ. අපි 
ඉල්ලා සිටින්ශන් අශේ ක්රිකේ කණ්ඩායම ඉහළට ගන්න පුළුවන් 

655 656 

[ගරු ෙයාසිරි ජයශස කර මහතා] 

 
Format 

Number 
of 

matches 
One Day International  51 

Women’s One Day International  11 

Under - 19s Youth Test Matches  2 

Under - 19s Youth One-Day Internationals  4 
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තරට  ක්තිය ශෙන්න කියාි . ඒක ශවනම ශේ පාලනයක් විධියට 

පාවිච්චි කරන්න හෙන්න එපා කියන එකි  මම ඉල්ලන්ශන්. ඒ 
වාශේම මතක තඳාගත ුතතු අනික් කාරණය ශටකි . ලාකාව 
කියන්ශන් දිගින් දිගටම පැරදුණාම ශපොදු අශේක්ෂකශයක් ෙමලා 
ශහෝ දිනන කණ්ඩායමක් හෙන්න පුළුවන් රටක් කියලා 

ඳාේලාශේ  කේටිය ෙැනශගන හිටිශේ නැහැ. ඒ කාරණයත් 
ශගොඩක් වැෙගත් ශවි  කියා මා වි ථවාස කරනවා.  

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ක්රිකේ කියන්ශන් මහත්වරුන්ශේ ක්රීඩාවක්. ෙැන් ඒක 

මහත්වරුන්ශේ හා  ශනෝනාවරුන්ශේ ක්රීඩාවක් ශවලා තිශඳනවා. 
පිිබතුරු දුන්නාට ඔඳතුමාට ශඳොශහොම සථතුතිි , ගරු ඇමතිතුමනි. 

ර ථන අාක 5( -0 07/'57- (5 , ගරු වාසුශේව නානායක්කාර 

මහතා.  
 

ගු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කාානායකතුමනි, මා එම ර ථනය අහනවා.  
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කාානායකතුමනි, දසසථ අහයාපන හා මහාමාර්ග 
අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම ර ථනයට පිිබතුර දිම සඳහා සති 
ශෙකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ප්රශ්නනය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම  මයගයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

“නීගරෝගා” ගලොතරැි ය   විානතර 
“நீமரொகொ” தலொத்தர் : விபரம் 
"NEEROGA" LOTTERY : DETAILS 

      
           2398/’17 

15.  ගු තුෂාර ඉඳුමයල් අමරගාේන මහතා 
     (மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

        (The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 දාෙල් හා ජනමාහය අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ර ථනය - (5 : 

(අ  (i) “නීශරෝගා” ශලොතරැි ය ාරටභ කළ දිනය 
කවශර්ෙ; 

 (ii) එම ශලොතරැි ශේ ාරටභක අරදාණු කවශර්ෙ; 

  යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ා  එම ශලොතරැි ය ාරටභශේ සිට ශට ෙක්වා, 

 (i) ලැබූ ාොයම; 

 (ii) තයාග ව ශයන් ලඳා දුන් දාෙල; 

  (iii) වකුගක් ශරෝගීන් සටඳන්හශයන් ලඳා දුන් දාෙල;  

    එක් එක් වර්ෂය අුවව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ශකොපමණෙ යන්නත් එතුමා ශමම සභාවට 
ෙන්වන්ශන්ෙ?  

(ඇ  (i) වයඹ පළාශත්, කුරුණෑගල දිසථත්රික්ක ය තුළ 
වකුගක් ශරෝගය වයාේත වන ඳැවින් එම 
දිසථත්රික්කයට ලඳා ශෙන රතිපාෙන වැඩි කිරීශට 
හැකියාවක්  තිශේෙ; 

  (ii) එශස  නට, ඒ පිිබඳඳ විසථතර කවශර්ෙ;             
යන්න තවදුරටත් එතුමා ශමම සභාවට 
ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ඈ  ශනො එශස  නට, ඒ මන්ෙ? 

 
நிதி மற்றும் தவகுசன ஊடக அமமச்சமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  “நீமரொகொ” தலொத்தர்  ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி 

யொது; 

 (ii) இந்த தலொத்தொின் ஆரம்ப மநொக்கங்கள் யொமவ; 

  என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ ? 

(ஆ) இந்த தலொத்தொின் ஆரம்பம் ததொடக்கம் இது வமர, 

 (i )  தபற்ற வருமொனம்; 

 (ii) பொிசொக வழங்கப்பட்ட பணத்ததொமக; 

 (iii) சிறுநீரக மநொயொளிகளுக்கொக வழங்கப்பட்ட 

பணத்ததொமக; 

  ஒவ்தவொரு ஆண்டின் அடிப்பமடயில் தவவ் 

மவறொக எவ்வளவு என்பமதயும் அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) (i) வடமமல் மொகொணத்தில், குருநொகல் மொவட்டத் 

தினுள் சிறுநீரக மநொய் பரவிவருவதொல் மமற்படி 

மொவட்டத்துக்கு வழங்கப்படும் நிதி ஏற்பொடு 

கமள அதிகொிப்பதற்கொன இயலுமம கொணப்படு 

கின்றதொ; 

 (ii) ஆதமனில், இது ததொடர்பொன விபரங்கள் 

யொமவ;  

  என்பமதயும் அவர் மமலும் இச்சமபக்கு 

அறிவிப் பொரொ? 

(ஈ) இன்மறல், ஏன்?  

asked the Minister of Finance and Mass Media: 
 
(a) Will he inform this House- 

 (i)  the date on which the “Neeroga” lottery 
was commenced; 

 (ii)  the initial objectives behind commencing 
this lottery? 

(b) Will he also  inform this House, separately  for 
each year- 

 (i)  the income received; 

 (ii)  the prize money awarded to winners; 

 (iii)  the money given for kidney patients from 
the commencement of the aforesaid lottery 
to date, separately in each year?  

(c) Will he further inform this House- 

 (i) whether there is any possibility of 
increasing the allocations provided to the 
Kurunegala District of the North-Western 
Province in view of the spreading of renal 
diseases in that district; and 

 (ii) if so, of  the  relevant details? 

(a) If not, why? 
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පාර්ි ශටන්තුව 

ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා (හිදල් රාජය අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு இரொன் விக்கிரமரத்ன - நிதி இரொஜொங்க 

அமமச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ගරු කාානායකතුමනි, දාෙල් හා ජනමාහය අමාතයතුමා 
ශවුවශවන් මා එම ර ථනයට පිිබතුර ශෙනවා.  

 

(අ   (i)   නිශරෝගා ශලොතරැි ය 0154 ජූනි 0( දින ශවශළඳ 
ශපොළට හඳුන්වා  ජ 0154 ජූි  04වන දින පළදා 
දිුවට ඇ ජම සිදු කරන ල ජ.  

       (ii)   2015 වර්ෂශේ අතිගරු ජනාධිපති වමත්රීපාල 
සිරිශස න මැතිතුමාශේ ශයෝජනාවකට අුවව 
වකුගක් ශරෝගීන් සඳහා අරදාෙලක් ශගොඩනැඟීශට 
කර්තවයයට ජාතික ශලොතරැි  මණ්ඩලශයන් සිදු 
කරන සමාජ සත්කාරශේ වගකීමක් ශලස 
නී ශරෝගා නට ශලොතරැි ය 0154 ජූනි 0(වන දින 
ශවශළඳ ශපොළට හඳුන්වා ශෙන ලෙ අතර, 0154 
ජූි  04 දින එහි මාගල දිුවට ඇ ජම සිදු කරන ල ජ.  

(ා   (i)   ලැබූ ාොයම:   

 

 

 

 

 (ii)  තයාග ව ශයන් ලඳා දුන් දාෙල:   

 

 

 

 
   

 (iii) 

 
 

 
 

 

 

(ඇ  (i) වකුගක් අරදාෙල සඳහා නීශරෝගා ශලොතරැි  
ාොයශමන් 51%ක රති තයක් සෘජුවම ඳැර 
කරුව ලැශේ. ජාතික වකුගක් අරදාෙල ශවත 
මාසිකව ඳැර කරන දාෙි න් වකුගක් ශරෝග 
නිවාරණ අධීක්ෂණ කමිටුව මඟින් අොළ රතිපාෙන 
ලඳා  ජමට කටුතතු සිදු කරුව ලැශේ.  

 (ii) ඉහත (ඇ  (i) පිිබතුර අොළ ශ . 

 

(ඈ  පැන ශනොනඟී. 

ගු තුෂාර ඉඳුමයල් අමරගාේන මහතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මශේ පළදාවැනි අතුරු ර ථනය ශමයි , ගරු 

කාානායකතුමනි. වකුගක් ශරෝගය කියන්ශන්, අපිට තිශඳන 
අයහපත් කෘෂි කර්මාන්ත රතිපත්ති, සමාජ ක්රියාකාරකට නිසා 

අශේ රශේ එක ශකොටසකට අත් විඳින්න සිදු ශවලා තිශඳන 

ක්රියාවි යක්. ඒ නිසා වකුගක් ශරෝගියාට විතරක් රතිකාර කළාට 

මදි කියාි  මම කියන්ශන්. ශරෝගියා  අකර්මණය වනවා කියලා 

කියන්ශන් දාළු පවුලම අකර්මණය වනවා කියන එකි . ඔහුශේ 

බිරිඳ, ෙරුවන් ඇතුළු පවුශල් සාමාජිකයන් සියලුම ශෙනා ශට 
ශරෝගය නිසා අගතියට පත් ශවනවා. ශට නීශරෝගා 

ශලොතරැි ශයන් ලැශඳන අරදාෙල්වි න් ඒ ශරෝගියාට පමණක් 

ශනොශවි , ඔහුශේ දාළු පවුලම අරදාණු කර ගත් යට  ජමනාවක් 

ලඳා ශෙන්නට අෙහසථ කරනවාෙ නැේෙ කියා මම ගරු 

ඇමතිතුමාශගන් ෙැනගන්න කැමැතිි . 

 
ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு இரொன் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

එශහම ශයෝජනාවක් නැහැ. ශට ශලොතරැි ය ඉදිරිපත් කරලා 

තිශඳන්ශන් වුවගක් ශරෝගීන් ශවුවශවන් දාෙල් ශවන් කරන්නි . 

නදාත් ශටක ශසෞඛ්ය අමාතයාා ශයන් ගන්න තීරණයක්. ශමය 

වකුගක් ශරෝග නිවාරණ අධීක්ෂණ කමිටුව හරහා ගත් තීරණයක්. 

එ ශහම ශයෝජනාවක් තිශඳනවා නට ඒ ශයෝජනාව රජයට ඉදිරිපත් 

කරන්න. 

 
ගු තුෂාර ඉඳුමයල් අමරගාේන මහතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මශේ ශෙවැනි අතුරු ර ථනය ශමයි . ශට කාරණය අශේ රාජය 

ඇමතිතුමාට සහ දාෙල් ඇමතිතුමාට ශකොි  විධියට අොළ ශවනවාෙ 

කියන්න මම ෙන්ශන් නැහැ. හැඳැි , ශට කාරණය ශසෞඛ්ය 

ඇමතිතුමාටත් ශයොදා ශවන්නට අව යි . වකුගක් ශරෝගයට 

ඳලපාන රහානම කාරණයක් හැටියට ේලි ශෆොශස ේ වැනි 

රසායනික ශපොශහොර වර්ග භාවිතය සඳහන් කරන්න පුළුවන්. 

ශමවැනි හානිකර ශපොශහොර වර්ග තහනට කරනවා කියාත් අපි 

වි ාල ව ශයන් ජනතාවට කි වා. 

හැඳැි , ඒකාඳේහ විපක්ෂශේ ඉන්නා මන්ත්රී කණ්ඩායම 

ඇතුළු ශඳොශහෝ ශෙනා ශට ශපොශහොර පිිබඳඳව විවිහ විශ ාන 

එල්ල කරනවා. ඒ වාශේම ේලි ශෆොශස ේ තහනට කිරීම ගැන 

විවිහ මතවාෙ පළ ක රනවා. අශේ ගරු (පූජය  අතුරි ශේ රතන 

හාදාදුරුශවෝ අෙ සවස තුනටත් සාකච්ඡාවක් කැඳවා තිශඳනවා, 

ේලි ශෆොශස ේ තහනට කරපු එක ඒ විධියටම අරශගන යන්න, 

නැවතත් ශටවා ක්රියාත්මක ශවනවා නට, ශට ාණ්ක්ව ශපරළන්න 

දන්වහන්ශස  මූි කත්වය අරශගන කටුතතු කරනවා කියලා. ඒක 

එක මතයක්.  

අශනක් පැත්ශතන් තව මතයක් ශගශනනවා, ශටවා ලඳා 

ශනොදුන් නිසා ශට ාණ්ක්ව ශපරළන්න අව ය ශවන පසුබිම 

සකසථ ශවලා තිශඳනවා කියලා. ශමහි ජ දාෙල් අමාතයාා ය හැටියට 

ක්රියාත්මක කළ ුතත්ශත් අශේ ගරු (පූජය  අතුරි ශේ රතන 

හාදාදුරුශවෝ රදාඛ් කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කරන මතයෙ, අශනක් 

මතයෙ කියන ර ථනය පැන නඟිනවා. ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, 

ඔඳතුමාට අොළ ශනොවුණත් මම ශට ර ථනය ශට අවසථාාශ  ජ 

අහන්න කැමැතිි . 
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වර්ෂය ලැබූ ාොයම (රු.  

2015    431,746,120.00 

2016 1,307,799,800.00 

2017 1,063,062,100.00 

වර්ෂය තයාග ව ශයන් ලඳාදුන් 

දාෙල (රු.  

2015 202,920,676.00 

2016 614,665,906.00 

2017 515,183,229.00 

වර්ෂය ජාතික වකුගක් අරදාෙල 

සඳහා ඳැර කර ඇති දාෙල 

(රු.  

2015 43,174,612.00 

2016 130,779,980.00 

2017 105,139,434.46 
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ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு இரொன் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ේලි ශෆොශස ේ ශපොශහොර හා වකුගක් ශරෝගය අතර තිශඳන 
සටඳන්හතාව ගැන ශනොශයක් අෙහසථ තිශඳනවා. නදාත් ඒ සමහර 
අෙහසථවලට විෙයාත්මක පෙනමක් නැහැ. ශේරාශෙණිය 

වි ථවවිෙයාලශේ මහාාාර්ය බුේධි මාරශම මැතිතුමා ශට ශෙක 
අතශර් සටඳන්හතාවක් නැහැ කියලා ළඟ ජ කරුණු ඉදිරිපත් කර 
තිබුණා. ශවන ශවන අෙහසථ තිශඳනවා. පාර්ි ශටන්තුශ  ඉන්නා 

අපි විශ  ෂඥයන් ශනොශවි . ඒ නිසා විශ  ෂඥි න් මඟ ශපන්වන 
විධියට තමි  තීරණ ගත ුතත්ශත්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් ශට 
සටඳන්හශයන් කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තිශඳනවා. විෙයාත්මක 
පෙනමින් තීරණ ගත ුතතුි  කියලා මම හිතනවා. ශට ගැන 

ජනතාවට පැහැදිි  කශළොත්, ජනතාව ශත්රුට ගනීවි.  

රජය ශපරළනවා කියන එක  නට ශවනම කාාවක්. ඒක නට 
කවොවත් කරන්න හටඳ ශවන්ශන් නැහැ.     

 

ගු (පූජය) අතුරලිගේ රතන කරමි 
(மொண்புமிகு (வண.) அத்துரலிமய ரதன மதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
 

නැඟී සිටිගේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු (පූජය  අතුරි ශේ රතන සථවාමීන් වහන්ශස . 

 
ගු (පූජය) අතුරලිගේ රතන කරමි 
(மொண்புமிகு (வண.) அத்துரலிமய ரதன மதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු කාානායකතුමනි, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශස න මහතා 

මශේ නම සඳහන් කළ නිසා මට පැහැදිි  කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශහොඳි . 

 
ගු (පූජය) අතුරලිගේ රතන කරමි 
(மொண்புமிகு (வண.) அத்துரலிமய ரதன மதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු කාානායකතුමනි, නීතයුවූලලව අවුරුදු 4කට වරක් 

රජයක් පත් ශවන එක ඇත්ත. නදාත් රජය ශපරළනවාෙ, නැේෙ 
කියන එක තීරණය කරන්ශන් නීතයුවූලලව පත් වුණු රජය 

ශනොශවි , ජනතාවි . ශට රශේ වකුගක් ශරෝගීන් ලක්ෂ  ක් 
ඉන්නවා. ගරු ඉරාන් විරමරත්න මහතා කියනවා ේලි ශෆොශස ේ 
විෙයාත්මකව ඕනෑය කියා බුේධි මාරශම කි වාය කියලා. බුේධි 

මාරශම විතරෙ, ශට රශේ විෙයාඥශයකුට ඉන්ශන්? රනිල් 
ශස නානායක මැතිතුමා අන්තර් ජාතික ව ශයන් පිිබගැනීමක් 
තිශඳන විෙයාඥශයක්. ශට ගැන එතුමා කියලා තිශඳනවා; ප්රියාණි 

පරණගම මහත්මිය කියලා තිශඳනවා. ශට රශේ සියලුම 
වි ථවවිෙයාලවල ශට ක්ශෂ ්රයට අොළව සිටින විෙයාඥයන් 511කට 
වඩා පිරිසක් කමිටුවක් පත් කරලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
දපශෙසථ දුන්නා, ශටක තහනට කිරීමට රාම. අශේ මහින්ෙ 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා හැටියට සිටි කාලශේ ශට 
පාර්ි ශටන්තුශ  දපශේ ක කාරක සභාවක ජ ශට සටඳන්හශයන් 

තීරණයක් ගත්තා. ඊට පසුව වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා රටට කි වා 

මශේ රතිපත්ති රකා නශයන් මම ශටක තහනට කරනවාය 
කියලා. ඊට පසුව නවින් දිසානායක මැතිතුමා කැබිනේ පත්රිකාවක් 
ඉදිරිපත් කළා. එශස  ඉදිරිපත් කළාට පසුව පාර්ි ශටන්තුශවන් ශට 
සටඳන්හශයන් අතුරු කමිටුවක් පත් කළා. අතුරු කමිටුශ  හිටිශේ 

කවුෙ? රාජිත ශස නාරත්න මැතිතුමාි , සුසිල් ශර මජයන්ත 
මැතිතුමාි . ාර්ථික කමිටුවක් කියලා එකක් ශකොශහ ශෙෝ රැසථ 
වුණා. එම කමිටුව කවුරු පත් කළාෙ කියලා ෙන්ශන්ත් නැහැ. 

ඇශමරිකාශ  ඉඳලා කවුශෙෝ මිනිශහක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔහුට 
පුළුවන්ෙ, ේලි ශෆොශස ේ තහනම ඉවත් කරන්න? ශකෝ, කැබිනේ 
එශකන් පත් කරපු -[ඳාහා කිරීට] යහපාලනය කියන්ශන් ශටකෙ? 

ශකෝ, කැබිනේ එශකන් පත් කරපු කමිටුව? ශකෝ, කමිටු වාර්තාව? 
ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ඔඳතුමාට තිශඳන අි තිය ශමොකක්ෙ, 
එශහම කියන්න? [ඳාහා කිරීට]  

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශහොඳි , අපි ඒ සටඳන්හශයන් අවහානය ශයොදා කරන්නට. 

ශඳො ශහොම සථතුතිි , ගරු සථවාමීන් වහන්ස. [ඳාහා කිරීට]  
 

ගු තුෂාර ඉඳුමයල් අමරගාේන මහතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කාානායකතුමනි, -[ඳාහා කිරීට]  
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශස න මහතා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශට 

සටඳන්හශයන් විවාෙයක් කරන්න අව ය නට අපට - 

 

ගු තුෂාර ඉඳුමයල් අමරගාේන මහතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කාානායකතුමනි, ශමය මම ඉදිරිපත් කරපු ර ථනයක් 

නිසා ශට ගැන පැහැදිි  කිරීමක් කරන්න අව යි . [ඳාහා කිරීට] 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශහොඳි , කියන්න. [ඳාහා කිරීට] 
 

ගු තුෂාර ඉඳුමයල් අමරගාේන මහතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කාානායකුතමනි, ගරු සථවාමීන් වහන්ශස ටෙ, මටෙ 
අවසථාාව ශෙන්ශන්? 

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔඳතුමා කාා කරන්න. 

 

ගු තුෂාර ඉඳුමයල් අමරගාේන මහතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කාානායකතුමනි, මම අශේ ගරු (පූජය  අතුරි ශේ රතන 
සථවාමීන් වහන්ශස  අපහසුතාවට පත් කරන්න හැදුවා ශනොශවි . 

මම ඇහුශ  ඒකාඳේහ විපක්ෂය කියන මතයෙ, ගරු සථවාමීන් 
වහන්ශස  කියන මතයෙ අපි පිිබගන්ශන් කියන එකි . 
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පාර්ි ශටන්තුව 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශහොඳි .  

ගරු (පූජය  අතුරි ශේ රතන සථවාමීන් වහන්ස, ඔඳවහන්ශස  
අෙහසථ ෙක්වා අවසානෙ? 

 
ගු (පූජය) අතුරලිගේ රතන කරමි 
(மொண்புமிகு (வண.) அத்துரலிமய ரதன மதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු කාානායකතුමනි, ඒකාඳේහ විපක්ෂය හා මා අතර 

තිශඳන සටඳන්හය, රතිපත්තිමය සටඳන්හයක්. ඒකාඳේහ 

විපක්ෂය ශටකට මා සමඟ එකතු ශවනවා නට, ඒ ශපරහැශර් මම 
යන ඳව පැහැදිි ව කියනවා. [ශඝෝෂා කිරීට] 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශෙවන වටය. 

ර ථන අාක 50 - 0 5)/'57-(5 , ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා. 

 

ගු ිනගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කාානායකතුමනි, ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
ශවුවශවන් මා එම ර ථනය අහනවා. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කාානායකතුමනි, ාපො කළමනාකරණ අමාතයතුමා 

ශවුවශවන් එම ර ථනයට පිිබතුර  ජම සඳහා මා සතියක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ප්රශ්නනය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම  මයගයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Order, please!   
 

මීළඟට, සථාාවර නිශයෝග 0 (0  යටශත් ර ථන. 
ගරු දිශන්ෂථ ුවණවර්හන මැතිතුමා. 

 
ගු ිනගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කාානායකතුමනි, අතිපූජය රතන සථවාමීන්වහන්ශස  

ඉදිරිපත් කරපු අෙහසථ ඉතා වැෙගත්. අවුරුදු ගණනාවක් තිසථශස  
රටට හානිකර ශෙයක් වැළැක්වීම සඳහා දන්වහන්ශස  දිගටම 
කටුතතු කරලා තිශඳනවා. අපි ඒක අගය කරනවා. අශේ 
ාණ්ක්වත් ඒක අගය කළා. ශට කාරණශේ ජ ඒ සඳහා අව ය 

කරන යට යට පියවර  ගැනීමට ඔඳවහන්ශස ට අශේ සටපූර්ණ 
සහශයෝගය ලඳා ශෙන ඳව රකා  කරනවා.  ඇශමරිකන් 
ශකොටපැනියට වඩා රට ශලොකුි  කියන එක ඉතාම වැෙගත් කියා 

මා රකා  කරනවා.  ඒ වාශේම ,-[ඳාහා කිරීමක්] ඒ කාලශේ 
ශනොශවි , ශට කාලශේ.  අහගන්න, ශට කාලශේ. ගරු 
කාානායකතුමනි, [ඳාහා කිරීට] ඉතාම වැෙගත්,- [ඳාහා කිරීට] 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Order, please!  
ගරු මන්ත්රීතුමා, ඉඳගන්න. [ඳාහා කිරීට] 
 

ගු ිනගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඉඳගන්න.  වැඩක් නැහැ ඔඳතුමන්ලා ශේ switch එක අෙම off 

ශවනවා. 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දිශන්ෂථ ුවණවර්හන මන්ත්රීතුමා, ෙැන්  ඔඳතුමා 0 (0  

යටශත් රකා ය කරන්න.[ඳාහා කිරීට] 
 

ගු ිනගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කාානායකතුමනි, තව විනාඩි පහකින් ශට switch 

ඔක්ශකෝම off ශවනවා. [ඳාහා කිරීට] ශපොඩ්ඩක් අහශගන ඉන්න.  
 

ගු තුෂාර ඉඳුමයල් අමරගාේන මහතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, point of Order එක කියන්න. 
 

ගු තුෂාර ඉඳුමයල් අමරගාේන මහතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශමතුමන්ලා ශට ශපොශහොර කතන්ෙශර්ට ශට තරට විරුේහ 

ශවනවා නට, ඇි , ශ දිකාවක් ශ දිකාවක් ගණශන්,- 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඒක point of Order  එකක් ශනොශවි . 

ගරු දිශන්ෂථ ුවණවර්හන මැතිතුමා, ෙැන් ඔඳතුමා සථාාවර 
නිශයෝග 0 (0  යටශත් ර ථනය අහන්න.   

 

ගු ිනගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කාානායකතුමනි, මම ඉතාම  වැෙගත් ි පිශගොුවවක් 
ඔඳතුමාට නැකතට භාරශෙන්න ඳලාශගන ඉන්නවා. ඒ  ි පිය 
ෙැන් ඔඳතුමාට භාරශෙන්න පුළුවන් ෙ?  ඔඳතුමා නිල කාමරයට 
යන්න කි න්  වි ථවාස භාග ශයෝජනාවට අත්සන් කරපු ි පි 

ශගොුවව ෙැන් භාරශෙන්න පුළුවන්ෙ? නැත්නට  නිල කාමරයට 
එන්නෙ?  

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නිල කාමරයට එන්න. සාමානයශයන් ඒවා ශමතැන ජ 

ශකශරන්ශන් නැහැ ශන්.  

ගරු මන්ත්රීතුමා, ෙැන්  ඔඳතුමා සථාාවර නිශයෝග 0  (0  
යටශත් ර ථනය අහන්න. 

663 664 
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ගපෞද්ගලිකව දැනුම් දීගමන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
தனி அறிவித்தல்  மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

භූගත ජලය අසීමිත වාවිතගයන් සිදු කරන පරිාර 
හාමයය 

நிலத்தடி நீொின் அதீத பொவமனயொல் ஏற்படும் 

சுற்றொடல் பொதிப்பு  
ENVIRONMENTAL DAMAGE CAUSED BY OVER-

ABSTRACTION OF GROUNDWATER 

ගු ිනගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කාානායකතුමනි, සථාාවර නිශයෝග 0 (0  යටශත් ශට 
ර ථනය ඉදිරිපත් කිරීමට අවසථාාව ලඳා ජම පිිබඳඳව ඔඳතුමාට  
සථතුතිවන්ත ශවනවා. 

ගරු කාානායකතුමනි, ශහට -මාර්තු 00- ශලෝක ජල දිනයි . 
එම දිනය ශලොවපුරා පානීය ජලය සැපමේම, සථවාභාවික පරිසරය 
ාරක්ෂා කර ගැනීම ශවුවශවන් කැපශවන දිනයක් ඳවටත් 

රකා යට පත්ව ඇත. “Nature for Water” is the theme for this 
year. The Hon. Minister of City Planning and Water Supply 
is here, but I am not posing the Question to you. I am posing 
the Question to the Hon. Minister of Irrigation and Water 
Resources Management. 

"ජලය සඳහා සථවභාව හර්මය" ශටක තමි  ශත්මාව. ගරු 
කාානායකතුමනි, මශේ ර ථනය ශමයි . 

(1) ශකොළඹ දිසථත්රික්කශේ කැලණි මිටියාවශත් ාටිගල 
ග්රාමශයහි පිහිටි American Premium Water Systems 
(Private) Limited කියන සමාගම භූගත ජලය අපරිමිත 
ව ශයන් දරා ගැනීම, රශේ ශේ ජනතාවශේ පානීය ජල 
තත්ත්වයට සටඳන්හ ිබාවලට හා පරිසරයට හානියක් ඳවට 
පත්ව ඇති ඳව අමාතයතුමා පිිබගන්ශන්ෙ? 

(2)  ශමම සමාගම වතුර ශඳෝතල් කිරීම සඳහා ලඳාශගන ඇති 
අවසරය ඉක්මවා ජලය ලඳාශගන ඇත. අවසරය ලඳාශගන 
ඇත්ශත් ලීටර් ලක්ෂ ශෙකකටි . ෙැන් ලීටර් ලක්ෂ  7කට 
වඩා ශපොශළොශවන් ශපොටප කර ඉවත් කරනවා.  ගරු 
කාානායකතුමනි, ලඳාශගන ඇති අවසරය ඉක්මවා ලීටර් 
ලක්ෂ ගණනාවක් අසීමිත ශලස ගනිමින්, නිකුත් කර ඇති 
දපශෙසථ දල්ලාඝනය කිරීම පිිබඳඳව ෙැන් ඒ රශේ ශේ 
මහජන විශරෝහය ගැන ෙ ශනොතකා කටුතතු කරන ඳැවින් 
ශලෝක ජල දිනය වන ශහට දිනශේ ජවත් ගරු 
ඇමතිතුමාශේ මැදිහත්වීශමන් ශට අපරාහය නැවැත්වීමට 
කටුතතු කරනවාෙ? 

පානීය ජලය රට පුරා ජනතාවට ලඳා ජම ශවුවශවන් සථවභාව 
හර්මශයන් ලැශඳන ජලය ාරක්ෂා කර ජම සඳහා   රතිපත්තියක් 
තිශඳනවාෙ? 

ගරු කාානායකතුමනි, මම විශ  ෂශයන්ම ශට ර ථනය 

අහන්ශන්,-  

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳි .  

ෙැන් ගරු ගරු රවුෆථ හකීට ඇමතිතුමා පිිබතුරු ශෙන්න. 

ගු ිනගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කාානායකතුමනි,  ඔඳතුමාශේ අවහානයට තව කරුණක් 

ශයොදා කරන්න කැමතිි . 0157 ශනොවැටඳර් 00වන ො   
ජනාධිපතිතුමාශේ වැය ශීර්ෂය යටශත් පැවැති විවාශෙශේ ජ ශට 
ර ථනය ඇහුවාම, ගරු වාරිමාර්ග හා ජලසටපත් කළමනාකරණ 
ඇමතිතුමා කි වා, "වහාම ගැසේ නිශ ෙන පිට කරලා  
නවත්වනවා" කියලා. නදාත් අෙ වනතුරු එම ගැසේ නිශ ෙනය 
නිකුත් කිරීමක් ශහෝ ශමශලස වැරදි ශලස ශපොශළොශවන් ජලය 
ගැනීශට ක්රියාමාර්ගයට විරුේහව අොළ ඳලහාරින්  කිසිම පියවරක් 
අරශගන නැහැ. ඒ වාශේම ගරු කාානායකතුමනි,- 

 

ගු අජිත් මාන්නප්ගපුම මහතා 
(மொண்புமிகு அஜித் மொன்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
What is your point of Order, Hon. Member? 

 

ගු අජිත් මාන්නප්ගපුම මහතා 
(மொண்புமிகு அஜித் மொன்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කාානායකතුමනි, ඊටත් වඩා වැෙගත් කරුණක් මම මතු 

කරන්ශන්. මම ගටපහ ාසනශේ සාවිහායකවරයා ව ශයන් 

කියන්ශන්, මශේ රතුපසථවල ගශට  මිනිසුන් වතුර ඉල්ලේ ජ ශවඩි 
තියලා මරපු එකත් ශමවර ජල දිනශේ ජ කාා කළ ුතතු ඳවි .  

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
No, it is not a point of Order. 
 

ගු ිනගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කාානායකතුමනි,- 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දිශන්ෂථ ුවණවර්හන මන්ත්රීතුමා, ෙැන් අවසන් කරන්න. 
 

ගු ිනගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කාානායකතුමනි, American Premium Water Systems 

(Pvt) Limited  කියලා කි වාට, ශටක ඇශමරිකන් සමාගමක්. 
ශනොශවි .  

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Now, let the Hon. Minister reply. 
 

ගු ිනගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම  කියන්ශන් ගරු රවුෆථ හකීට ඇමතිතුමාට. American 

Premium Water Systems (Pvt) Limited කියලා නමක් ො 
ගත්තාට ශටක ඇශමරිකන් සමාගමක් ශනොශවි . ශටක 
ජනතාවශේ ජලය දරා ශඳොන්න හො ගත්ත සමාගමක්. 
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පාර්ි ශටන්තුව 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Minister. - [ Interruption.]  But, you have 

already raised the Question . -[Interruption.] You have 
raised the Question and I have allowed you some 
additional points too.   

 

ගු ිනගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I have another point. So, please allow me to raise that 

also. 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Please raise that quickly.  Then the Hon. Minister can 

reply. 
 

ගු ිනගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කාානායකතුමනි, මම ඔඳතුමාශේ අවසරය ඉල්ලා 
සිටිනවා ශට අවසථාාශ  ජම ශට කාරණයත් නිවැරදි කර ගැනීම 
සඳහා. ඊශේ  පාර්ි ශටන්තුශ  ජ මශේ මි්ර නිශයෝජය අමාතය ගරු 

රාජන් රාමනායක මැතිතුමා ශශ්ර ෂථසාධිකරණයට, නක්කාරවරුන්ට- 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
That is a different matter.  Now, let the Hon. Minister 

reply. 
 

ගු ිනගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Let me raise this first. Hon. Speaker, I am raising an 

important issue.   
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
This is  not related to the Question. 
 

ගු ිනගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Give me just one more minute to raise this. 

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Let the Hon. Minister  reply the Question first. 

Thereafter I will give  you time 
 

ගු ිනගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කාානායකතුමනි, ශශ්ර ෂථසාධිකරණයට- 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ . ශමොකක්ෙ කශළ ? 

ගු ිනගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කාානායකතුමනි, රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා 
ශශ්ර ෂථසාධිකරණයට අපහාස කරලා, ාණ්ක්ශ  රතිපත්තියෙ රකා  
කරලා තිශඳන්ශන් කියලා අපට කියන්න. ශශ්ර ෂථසාධිකරණයට 

අපහාස කරමින්, නක්කාරවරුන්ට අපහාස කරමින්, එතුමා                
ඊශේ පාර්ි ශටන්තුශ   ජ රකා යක් කළා. මම ගරු 
කාානායකතුමාශගන් අහනවා,- [ඳාහා කිරීට] 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නැඟී සිටිගේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සභානායකතුමා. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාානායකතුමනි, ශටක පාර්ි ශටන්තුව. පාර්ි ශටන්තුව 

තුළ අෙහසථ රකා  කරන්න පුළුවන්. තවම ඒක ෙන්ශන් නැහැ. 
ශටක පාර්ි ශටන්තුව. 

 
ගු මකරන්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மொண்புமிகு மஹிந்த ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මහින්ෙ රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු මකරන්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மொண்புமிகு மஹிந்த ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

පාර්ි ශටන්තුශ  අෙහසථ රකා  කරන්න පුළුවන්. මම මතක් 

කරනවා, ශජයරාේ රනාන්දුපුල්ශල් මැතිතුමා යට අවසථාාවක ජ 
කරපු රකා යක් නිසා රුපියල් 41,000ක්ෙ ශකොශහ ෙ ෙඩ ගහපු ඳව. 
නිවැරදි කිරීමට යටත්ව මම ශට කියන්ශන්. ර ථනය, අෙහසථ රකා  
කරන එක ශනොශවි . පාර්ි ශටන්තුව පාවිච්චි කරලා ඒ 

නිෙහශසන් යශමක් පහර ශෙනශකොට, විශ  ෂශයන් සථවාධීන වූ 
අධිකරණයට පහර ශෙන ශකොට ඒ ශකශරහි අවහානය ශයොදා 
කරවන්න ඕනෑ. ඊශේ මූලාසනශයන් ඒක නතර කරන්න තිබුණා. 

නදාත්, අෙ එයට රමාෙ ශවලා තිශඳනවා. ඒ ශකශස  ශවතත් 
ශමොනම අධිකරණයක ශ වා, විනි ථායකාරවරයකුට ශාෝෙනාවක් 
තිශඳනවා නට,  විශ  ෂ ශයෝජනාවක් ශගනැල්ලා ඒ ගැන විවාෙ 

කරදා. පර්ි ශටන්තුව මීට වඩා දසසථ විධියට වැඩ කශළොත් 
ශහොඳි  කියලාි  මම හිතන්ශන්. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එො ශජයරාේ රනාන්දුපුල්ශල් මැතිතුමාට ෙඩ ගැහුශ  නැහැ. 
එතුමාට කි ශ , පිනට -charity- ශගවන්න කියලා. එතුමාට ෙඩ 

ගැහුශ  නැහැ. මම පාර්ි ශටන්තුශ  හිටියා ශන්. 
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ගු මකරන්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மொண்புமிகு மஹிந்த ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

එශහම නට මම ඒක නිවැරදි කරන්නට. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
He was asked to pay for charity.  

අශනක් එක, ශමතුමන්ලා තමි  අග්ර විනි ථායකාරතුමියව 

එශළ ශ . [ඳාහා කිරීට] ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔඳතුමා තමි  
අග්රවිනි ථායකාරතුමියව එශළ ශ . [ඳාහා කිරීට] අපි ඒකට 
විරුේහව කාා කළා. [ඳාහා කිරීට] ශට අය තමි   එශළ ශ . 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි රහාන කටුතතුවලට යදා. 

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විමල් වීරවා  මන්ත්රීතුමා, point of Order  එක 

ශමොකක්ෙ? අෙ රහාන කටුතතුවලට යන්න තිශඳනවා.   

 
ගු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කාානායකතුමනි,- [ඳාහා කිරීට] කාා කළාම, ශමතැන  
 
[මූලාානගේ අණ පරිින ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එම වානය හැන්සාඩ් වාර්තාශවන් ඉවත් කරන්න. 

 
ගු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කාානායකතුමනි, රන්ජන් රාමනායක මන්ත්රීවරයා  

විනි ථායකාරවරුන්ශේ නට කිය කියා ාරිත ඝාතනයක් කළා. 
විනි ථායකාරවරුන්ශේ, නීතිඥවරුන්ශේ ාරිත ඝාතනයක් කශළ . 
මිනිසථසුන්ශේ ාරිත ඝාතනය කරන්න ශනොශවි , ශට ගරු සභාව 

තිශඳන්ශන්. යටකිසි විනි ථායකාරවරයකු පිිබඳඳ එවැනි 
ශාෝෙනාවක් තිශඳනවා නට, විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන්න 
පුළුවන්. 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඳොශහොම සථතුතිි .    

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නි න් ඳණ්ඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමා,  point of Order එක 
ශමොකක්ෙ? 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කාානායකතුමනි, ශට සභාව තිශඳන්ශන් ාරිත ඝාතනය 

කරන්න ශනොශවි . ඒ වාශේම තමි  කුි යාපිටිශේ සිේධියක් 
අල්ලාශගන කඩ ගිනි තිේඳා කියලා ශඳොරු කි වා, වීරවා  
මහත්මයා.  

 
ගු අගශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා 
(மொண்புமிகு அமசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගරු කාානායකතුමනි, ඒ වාශේම රශේ මූි ක අි තිවාසිකට 
නීතිය කඩ කරලා passports ශෙකක් පාවිච්චි කළා.  

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳි . ෙැන් point of Order ඉදිරිපත් කරන්න ඇති ශවන්න 

අවසථාාව දුන්නා. කරුණාකරලා ෙැන් රවුෆථ හකීට ඇමතිතුමාට 
කාා කරන්න ඉඩ ශෙන්න.  

 
ගු රවුෆන හකීම් මහතා  
(மொண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ගරු කාානායකතුමනි, සථාාවර නිශයෝග 0 (0  යටශත් ගරු 

දිශන්ෂථ ුවණවර්හන මැතිතුමා අහපු ර ථනයට ඇත්ත ව ශයන්ම 
පිිබතුර දිය ුතත්ශත් මාශේ මි්ර වාරිමාර්ග හා ජලසටපත් 
කළමනාකරණ ඇමතිතුමා. නදාත් අමාතය මණ්ඩලශේ සිටින 

ඇමතිවරුන් හැටියට ශට පිිබඳඳව අපි ෙන්නා කාරණයක් තමි ,  

භූගත ජලය නළ ිබා මාර්ගශයන් අසීමිත ශලස ලඳා ගැනීම 
නවතාලීම සඳහා එතුමා මෑතක ජ අමාතය මණ්ඩල සන්ශේ යක් 
ඉදිරිපත් කළ ඳව. ඒක නියාමනය කිරීම සඳහා ගැසේ නිශ ෙනයක් 

පළ කිරීම පිිබඳඳව අපි අමාතය මණ්ඩල සන්ශේ යක් අුවමත 
කළා. ගැසේ නිශ ෙනය පළ වුණාෙ, නැේෙ කියා මා ෙන්ශන් නැහැ. 
නදාත් අමාතය මණ්ඩල සන්ශේ ය ඉදිරිපත් කළා කියන එක මා 

මතක් කළ ුතතුි .  

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳි ,  ගරු ාාාර්ය ඳන්දුල ුවණවර්හන මැතිතුමා.  

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කාානායකතුමනි, - [ඳාහා කිරීමක්] ගරු 
කාානායකතුමනි, ශට ගරු සභාශ - 
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පාර්ි ශටන්තුව 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාානායකතුමනි, සථාාවර නිශයෝග 0 (0  යටශත් ගරු 
දිශන්ෂථ ුවණවර්හන මන්ත්රීතුමා අහපු ර ථනයට දත්තරය එවා 
තිශඳනවා. 

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ාාාර්ය ඳන්දුල ුවණවර්හන මන්ත්රීතුමනි, එශහම නට 
පළදාශවන් එම දත්තරය ශෙන්න ගරු සභානායකතුමාට අවසථාාව 
ශෙන්නෙ? 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශහොඳි .  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාානායකතුමනි, එම ර ථනයට පිිබතුර ශමශස ි . 

1. ඇමරිකන් ශවෝටර් සිසථටට ායතනය මඟින් භූගත ජලය 
ලඳා ගැනීම ශහ තුශවන් රශේ ශේ ජනතාවශේ ිබා සහ 
පානීය ජල තත්ත්වයට හානියක් ශනොවන ශලස එම ජල 
රභවවි න් ලඳා ගත ුතතු ජල පරිමාව නිර්ණය කර අොළ 
වාර්තා අොළ ායතන ශවත ලඳා  ජ ඇත. ෙැනට මුව සවිකර 
ශනොමැති නිසා පරිමාව ගණනය කළ ශනොහැකි වී ඇති 
අතර, මුව සවි කිරීමට කටුතතු ශයොො ඇත.  

 තවම ජල මුව සවිකර නැහැ කියා පිිබගන්නවා.  

2. ශමම ිබා සඳහා ජල මුව සවිකර ගැනීමට දපශෙසථ  ජ ඇති 
අතර, ලඳා  ජ ඇති වාර්තාවල සඳහන් නිර්ණායකයන් 
දල්ලාඝනය කර වැඩිමනත් ජලය දකහා ගන්ශන් නට එම 
ායතනයට විරුේහව ජල සටපත් මණ්ඩලය විසින් නීතිමය 
කටුතතු  කිරීමට පියවර ගුව ඇත. 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ාාාර්ය ඳන්දුල ුවණවර්හන මැතිතුමා. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කාානායකතුමනි,  වයවසථාාොයකය හා අධිකරණය අතර 

අනව ය ගැටුමක් ඇති ශනොවන ාකාරයට පාර්ි ශටන්තුශ  
කටුතතු කරන්න මැදිහත් ශවන්න කියලා  මා ඔඳතුමාශගන් 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතිි .  වයවසථාාොයකශේ රහානියා 
ව ශයන් ඔඳතුමා ශට ගරු සභාශ  නැති අවසථාාවක, ඊශේ දිනශේ 

 ජ  සිදු වූ සිේධිය සටඳන්හශයන් සඳහන් කරනවා නට,      ශමම 
ගරු සභාවට  පිිබතුරු ශෙන්න ඳැරි, විනි ථායකාරවරුන් 
සටඳන්හශයන් යට කාරණා සඳහන් කිරීම වළක්වන්න 

මූලාසනයට අවසථාාව තිබුණා.  නදාත් මූලාසනශයන් එශස  
කටුතතු කශළ  නැහැ. ඔඳතුමන්ලා මැදිහත් ශවලා 
ශශ්ර ෂථසාධිකරණශේ විනි ථායකාරතුමන්ලා ෙහතුන්ශෙශනක් 

නි ථචිත ව ශයන් නට කරලා තිශඳනවා. ශට ායතන ශෙක අතර 
පැහැදිි  ගැටුමක් නිර්මාණය වන තත්ත්වය වැළැක්වීම සඳහා 
ඔඳතුමා මැදිහත් ශවන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මා ඒ ගැන ශසොයා ඳලනවා, ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශඳොශහොම 
සථතුතිි .  

සථාාවර නිශයෝග 0 (0  යටශත් ශෙවැනි ර ථනය,  ගරු අුවර 

දිසානායක මහතා.  
 

II 

කෘෂිකාර්මික හා ගගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලගේ 
මතුවී ඇති ගැ ලුකාරි තත්ත්වය  

கமத்ததொழில் மற்றும் கமநலக் கொப்புறுதிச் சமபயில் 

ஏற்பட்ட சிக்கலொன நிமலமம 
PROBLEMATIC SITUATION ARISEN IN AGRICULTURAL AND 

AGRARIAN INSURANCE BOARD 

 
ගු අනුර ිනාානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කාානායකතුමනි, ශමම රකා ය කිරීමට අවසථාාව ලඳා 
 ජම පිිබඳඳව ඔඳතුමාට ශඳශහවින්ම සථතුතිවන්ත ශවනවා.  
කෘෂිකර්ම අමාතයාා ය යටශත් ඇති කෘෂිකාර්මික හා ශගොවිජන 

රක්ෂණ මණ්ඩලශේ මතු වී ඇති ගැටලුකාරි තත්ත්වය පිිබඳඳව 
ශමම සභාශ  අවහානය ශයොදා කරුව කැමැත්ශතමි. 

1973 අාක 07 ෙරන රක්ෂණ පනත මඟින් පිහිටුවන ලෙ කෘෂි 

රක්ෂණ මණ්ඩලයට ශට වන විට වසර (4ක කාලයක් ගතවී ඇති 
නදාත් එම ායතනය මෑත කාලීනව ශගොවි ජනතාවශේ සහ එහි 
කාර්ය මණ්ඩලශේ සුභසිේධියට ශයෙශවුව ශවුවවට එහි 

රහානීන්ශේ ශපෞේගි ක වුවමනාකට ශවුවශවන් ශයෙශවන ඳවට 
ශාෝෙනා නැඟී තිශඳනවා. 

විශ  ෂශයන්ම ශපෞේගි ක රක්ෂණ සමාගමක් වසා ෙැමීමට 
වගකිව ුතතු සහ ඒ සටඳන්හශයන් රුපියල් මිි යන (0කට අධික 

දාෙලක් සාපරාධි සාවෙය පරිහරණය පිිබඳඳ නක් පැවරී ඇති සිඩ්නි 
ගජනායක නට අශයකු වත්මන් සභාපතිවරයා ශලස පත් කරුව 
ලැඳ ඇති ඳවටත්, ඔහු පසුගිය වසර  ක කාලය තුළ ායතනශේ 

විවිහ වාාා හා දූෂණ සිදු කර ඇති ඳවටත් ශස වකි න් විසින් 
ශාෝෙනා කර තිශඳනවා. රජශේ විගණනයක රතිඵලයක් ශලස 
ඔහු විසින් වාාා කරන ලෙ රුපියල් ලක්ෂ 8ක දාෙලක් නැවත අය 

කර ගැනීම තවත් එක් සිදුවීමක් පමණි . එශස ම ශමම ායතනය 
පිිබඳඳව ශකෝේ කමිටුව විසින් 015) ජ සිදු කළ පරීක්ෂණයකට 
අුවව ශමොහු මණ්ඩලශේ සභාපති ධුරශයන් ඉවත් කරන ශලසට 

නිර්ශේ  කරුව ලැඳ සිටිය ජ තවමත් එම තනතුශර් රැඳී සිටිම 
විමතියට කරුණක්.  

විශ  ෂශයන් පසුගිය ශපඳරවාරි මාසශේ 51වැනි දින සිට 
නැවත වසර තුනක කාලයක් සඳහා ඔහුශේ ධුර කාලය  ජර්ඝ කර 

ඇති ඳවට ඇමතිවරයාශේ අත්සනින් ුතතු ි පියක් ශට වන විට 
ායතනයට ලැබී තිශඳනවා. ශමම තැනැත්තා ඉවත් කරන ශලසට 
පාර්ි ශටන්තු කමිටු නිර්ශේ  කර තිබිය ජ, නැවතත් අවුරුදු 

තුනකට පත් කරන්ශන් ඇි  කියලා ඔඳතුමන්ලාශගන් ෙැන 
ගැනීමට අව යි .  

ශට ෙක්වා රාජය ායතනයක් ව ශයන් පවත්වා ශගන එුව 

ලැබූ කෘෂිකාර්මික හා ශගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලශේ පරිපාලන 
වියෙට මහා භාණ්ඩාගාරය මඟින් ෙරුව ලැබුවා. නදාත් ශට වන විට 
වත්මන් සභාපතිවරයා ායතනය භාණ්ඩාගාරශේ පාලනශයන් 

671 672 
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ඉවත් කරවා, සථවයා මූලය පෙනමක් යටශත් ායතනය පවත්වා 

 ගැනීමට කටුතතු කරන  ඳව රකා  කර තිශඳනවා. ශමය එහි 
අරදාෙල් හිතුමනාපශේ පාලනය කිරීම සඳහා ෙරන දත්සාහයක් 
ඳවට ශාෝෙනා නැඟී තිශඳනවා.  

එවන් තත්ත්වය තුළ සභාපතිවරයා 0158 ජනවාරි මාසශේ සිට 

දිසථත්රික් කාර්යාලවල වැටුේ එම කාර්යාලශේ ාොයමින් ශසොයා 
ගන්නා ශලසට නිශයෝග කර තිශඳනවා. ඒ අුවව 0158.15.50වැනි 
දින දිසථත්රික් කාර්යාලවලට වැටුේ ශගවීම අත්හිටුවමින් ි පියක් 

නිකුත් කරුව ලැඳ තිශඳනවා. නව තත්ත්වය තුළ කාර්ය මණ්ඩලය 
පත්ව ඇත්ශත් ඳරපතළ ගැටලුකාරි තත්ත්වයකටි . ශමොකෙ, එම 
කාර්යාලවලට වැටුේ දපයා ගැනීශට හැකියාවක් නැහැ. ෙැන් 

වැටුේ ලඳා ගැනීශට දුෂථකරතාවන්ට දාහුණ  ජ තිශඳනවා.  

එශස ම වත්මන් සභාපතිවරයා විසින් තමා කි න් සිටි රක්ෂණ 
සමාගශට නිලහාරින් ඉහළ වැටුේ හා  ජමනාවලට විවිහ 

තනතුරුවලට ඳඳවා ගනිමින් වාහන රක්ෂණ ශයෝජනා රම, 

සුවශසත වැනි ශවනත් රක්ෂණ රම රවර්හන කටුතතු අරඹා 
තිශඳනවා.   

වාහන රක්ෂණය කිරීම වැනි ශේවල්වලට ශවන ායතන 

තිශඳනවා. ශට, ධීවර ජනතාවශේ සහ ශගොවි ජනතාවශේ 
වුවමනාව ශවුවශවන් පිහිටුවන ලෙ කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය. 

ශට තත්ත්වය තුළ ශගොවි ජනතාව ශවත රතිලාභ ශලස ලඳා 

 ජම සඳහා වන අරදාෙල් විනා  වී යෑශට තර්ජනයක් ඇති වී 
තිශඳනවා. එශස ම මණ්ඩලශේ රක්ෂණ අරදාෙල් විශේශීය 
සමාගමක රතිරක්ෂණය ශවුවශවන් මිි යන )11ක් ශගවීමට 

සූොනට වන ඳවටෙ, එය කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය වැනි සීමිත කෘෂි 
රක්ෂණ ාොයට දපයන ායතනයක් අවොනශට ශහළුව ඇති 
ඳවටෙ, ශමම පියවර පිටුපස රහසිගත ශකොමිසථ ගුවශෙුවවක් ඇති 

ඳවටෙ ශස වකි න් සැක පළ කරනවා. 

ශට තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිිබතුරු 
අොළ අමාතයවරයා විසින් සභාව හදාශ  තඳුව ඇතැි  අශේක්ෂා 

කරනවා. 

1. කෘෂිකාර්මික හා ශගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය පිිබඳඳව 
පාර්ි ශටන්තුශ  ශපොදු වයාපාර පිිබඳඳ කාරක සභාව ලඳා 
දුන් නිර්ශේ  පිිබඳඳව අමාතයවරයා ෙැුවවත්ෙ? 

 ශට සටඳන්හශයන් අමාතයවරයා ෙැුවවත් නැත්නට, මට ඒ 
සටඳන්හශයන් ෙැුවවත් කරන්න පුළුවන්. ශට 
අවසථාාශ  ජත් මශේ ළඟ එම නිර්ශේ  තිශඳනවා. 

2. පාර්ි ශටන්තුශ  දසසථ නිලතල පිිබඳඳ කාරක සභාශ  
පරීක්ෂණශේ ජ ශමම සභාපතිවරයා ුවසුදුසු අශයකු ඳව 
නිර්ශේ  කරුව ලැඳ තිබිය ජ ඔහු තවත් වසර තුනකට 
සභාපති ධුරයට පත් කරන ලේශේ ශකශස ෙ?  ගරු 
කාානායකතුමනි, ශට සටඳන්හශයන් ඔඳතුමාත් ෙන්නවා 
ඇති. ඔඳතුමා මූලාසනය ෙරන එම කාරක සභාශවන් ඔහු 
ුවසුදුසු ඳව නිර්ශේ  කර තිබිය ජ තමි  ශපඳරවාරි මාසශේ 
51ශවනි ො නැවත අවුරුදු තුනකට ශට ශස වා දිුවව ලඳා  ජ 
තිශඳන්ශන්.  

3. සභාපතිවරයා විසින් සථවයා මූලය පෙනමක් යටශත් 
ායතනය පවත්වා ගැනීමට තීරණය කර ඇත්ශත් 
ශකශස ෙ? එම පියවර නීතයුවූලල වන්ශන්ෙ? 

4. සභාපතිවරයා විසින් කාර්ය මණ්ඩල වැටුේ අොළ දිසථත්රික් 
කාර්යාලශේ ාොයමින් ශසොයා ගන්නා ශලසට නිශයෝග 
කිරීම පිිබඳඳව ාණ්ක්ව ෙැුවවත්ෙ? ශටක ාණ්ක්ශ  
රතිපත්තියෙ? එම පියවර ශගොවි ජනතාවශේ අරදාෙල්වලට 
තර්ජනයක් ශනොවන්ශන්ෙ? 

5. කෘෂිකාර්මික හා ශගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලශේ විෂය 
පායට ශනොවැශටන ශවනත් රක්ෂණ රම ාරටභ කිරීමට 
රජශේ අුවමැතිය ලඳාශගන ඇත්ෙ? එම රක්ෂණ දාෙල් 
කෘෂි රක්ෂණ අරදාෙලට සටඳන්හ කිරීම ඉදිරිශේ ශගොවි 
ජනතාවට ලැබිය ුතතු රතිලාභයන්ට අවොනමක් 
ශනොවන්ශන්ෙ? 

6. රුපියල් මිි යන )11ක අවොනට සහගත පිරිවැයක් ෙරමින් 
විශේශීය සමාගමක රතිරක්ෂණයක් කිරීමට පියවර ශගන 
ඇත්ෙ? එශස නට, ඒ පිිබඳඳ තීන්දුව කාශේ නිර්ශේ  මත 
කවර පෙනමකින් කවුරුන් විසින් ගන්නා ලේෙක්ෙ? ශමම 
පියවර නතර කිරීමට කටුතතු කරන්ශන්ෙ? 

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාජය ඇමතිතුමා. 

 
ගු වාන්ත අලුවිහාගර් මහතා  
(மொண்புமிகு வசந்த அலுவிஹொர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු කාානායකතුමනි, ඊළඟ රැසථවීට සතිශේ  ජ  ශමම 

ර ථනයට පිිබතුරු සපයන ඳව කියා සිටිනවා. 

 

ගු අනුර ිනාානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කාානායකතුමනි, මම සථාාවර නිශයෝග 0 .(0  යටශත් 
ජනවාරි මා සශේ 0  ශවනි ො ඉතා වැෙගත් ර ථනයක් විමසුවා. 

අග්රාමාතයතුමාශගන් තමි  මා ඒ සටඳන්හශයන් පිිබතුරු විමසා 
සිටිශේ. නදාත්, අග්රාමාතයතුමා පිිබතුරු ලඳා දුන්ශන් නැහැ. 
සභානායකතුමා ශට පාර්ි ශටන්තුවට රකා  කර සිටියා, 
කඩිනමින් ඒ ර ථනයට පිිබතුරු ලඳා ශෙන ඳව. ඒ කියන්ශන් ඊඒපී 

ායතනයට අයත්  මූලය සමාගට  සහ  මාහය ායතන පැවරීම 
පිිබඳඳ ර ථනය ෙැන් වි ාල ාන්ශෙෝලනයකට තුක්  ජ තිශඳනවා.  
ශමම තත්ත්වය වර්හනය වීමට ශපර තමි   ශට පිිබඳඳව විධිමත් 

පිිබතුරක් ලඳා ශෙන්න කියලා අග්රාමාතයතුමාශගන් ශට 
පාර්ි ශටන්තුශ   ජ ඉල්ලා සිටිශේ.  

ඔඳතුමා එො ශට පාර්ි ශටන්තුශ  ජ කි වා, ශමම ඊඒපී 

ායතනය පවරා ගැනීම පිිබඳඳව, එහි මූලය සමාගම, මාහය 
ායතන සහ අශනකුත් වයාපාරික ජාලයන් පැවරීම පිිබඳඳව 
විධිමත් පිිබතුරක් ශට පාර්ි ශටන්තුවට ලඳා ශෙන ඳව. හැඳැි  

ෙැන් සැලකිය ුතතු කාලයක් ගත ශවලා තිශඳනවා, මාස ශෙකකට 
ාසන්න කාලයක් ගත ශවලා තිශඳනවා. නදාත් තවමත් ශට 
පාර්ි ශටන්තුවට පිිබතුරක් ලඳා  ජලා නැහැ. අග්රාමාතයවරයාට 
වි ථවාසභාග ශයෝජනාවකුත් ඉදිරිපත් ශවලා තිශඳන තත්ත්වයක් 

යටශත් එම ශයෝජනාව විභාගයට ගන්නට ශපර, අක්ම තරමින් 
අගමැතිකමට තේටුශවන්නට ශපර එතුමා ශට සභාවට ඇවිල්ලා 
පිිබතුරක් ලඳා ශෙනවාෙ කියලා මම ඔඳතුමාශගන් ෙැන ගන්නට 

කැමැතිි  ගරු කාානායකතුමනි. 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I will inform the Hon. Prime Minister's Office to 

give an early reply. 
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පාර්ි ශටන්තුව 

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Bimal Rathnayake, what is your point of Order? 

 
ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කාානායකතුමනි, මම සථාාවර නිශයෝග 508අ. දසසථ 

නිලතල පිිබඳඳ කාරක සභාව පිිබඳඳවි  ශට ර ථනය නඟන්ශන්. 
ගරු අුවර දිසානායක මන්ත්රීතුමා මීට  ර ථනයක් මතු කළා. දසසථ 
නිලතල පිිබඳඳ කාරක සභාව සටඳන්හව සථාාවර නිශයෝග 508අ. 
(5 හි ශමශස  සඳහන් ශවනවා. 

"අමාතය මණ්ඩල විසින් තීරණය කරන ලදුව ඕනෑම තනතුරකට පත් 
කරන ලේො වූ ශහෝ ඕනෑම තනතුරක නිලයක් ෙැරීමට නට කරන ලේො වූ 

ශහෝ ඕනෑම පුේගලශයකුශේ ශයෝගයතාවය පරීක්ෂා ශකොට ඳලා, එවැනි 

පුේගලයන් සටඳන්හ නිර්ශේ  ඉදිරිපත් කරුව සඳහා ශත්රීට කාරක සභාව 

විසින් නට කරන ලෙ මන්ත්රීන් ශෙොශළොසථ ශෙශනකුට ශනොවැඩි 
සාඛ්යාවකිනසථ ුතත්, දසසථ නිලතල පිිබඳඳ කාරක සභාව යුවශවන් 

හැඳින්ශවන කාරක සභාවක් වන්ශන් ය." 

ඒ වාශේම සථාාවර නිශයෝග 508අ.(0 හි ශමශස  සඳහන් 
ශවනවා: 

"කාරක සභාවට ඊට අයත් කාර්යයන් ඉටු කිරීම පිණිස කවර ශහෝ 
පුේගලයකු කැඳවා ර ථන කිරීශට ඳලයත්, කවර ශහෝ ි පියක්, ශපොතක්, 

ශල්ඛ්නයක් ශහෝ ශවනයට ි යවිල්ලක් ශගන්වා පරීක්ෂා කිරීශට ඳලයත් 

ඉහත (5 හි සඳහන් කවර ශහෝ පුේගලයකුශේ, ...." 

ඒක තමි  ගරු කාානායකතුමනි වඩාත්ම වැෙගත් ශවන්ශන්. 

"... ශයෝගයතාව පූර්ණ ව ශයන් විමර් නය කිරීමට අව ය වන්නා වූ 

සියලුම කාර්යයන් කිරීශට ඳලයක් ඇත්ශත් ය." 

ගරු කාානායකතුමනි, ඒ අුවව කැබිනේ මණ්ඩලය ගන්නා 
තීරණයක් ගැන එකඟවීම ශහෝ එම තීරණයක් නතර කිරීශට ඳලය 
සථාාවර නිශයෝග අුවව දසසථ නිලතල පිිබඳඳ කාරක සභාවට 

පැවරී තිශඳනවා. කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලශේ ඔය කියන 
සභාපතිවරයා සටඳන්හශයන් පරීක්ෂණ අවසථාාශ  ජ, -ඔඳතුමාත් 
සිටින අවසථාාශ  ජ- මමත් එහි සාමාජිකශයක් ව ශයන් "ශකෝේ" 
එශක් නිර්ශේ ත් අරශගන ගිහින් කරුණු කාරණා ශපන්වා  ජලා 

තමි  ශට පුේගලයා වාානික පුේගලශයක්, ඔහු ුවසුදුසුි  කියලා 
කි ශ .  

ගරු කාානායකතුමනි, ෙැන් සිදු ශවලා තිශඳන ශේ තමි  

පාර්ි ශටන්තුශ  දසසථ නිලතල පිිබඳඳ කාරක සභාශ  නිශයෝගය 
කඩ කිරීම නිසා පාර්ි ශටන්තු වරරසාෙ දල්ලාඝනය ශවලා 
තිශඳනවා. ඒ තුිබන් ඒ කාරක සභාශ  සාමාජිකයන් ව ශයන් 

ඇත්තටම අපිව හෑල්ලුවට ලක් ශවලා තිශඳනවා. එහි 
සභාපතිවරයා ව ශයන් ශට පාර්ි ශටන්තුශ  රහානම පුේගලයා 
වන ඔඳතුමාවත්, ශට කාරක සභාවත් සටපූර්ණශයන්ම ශෙකි  

පණශහ  තත්ත්වයට වැටිලා තිශඳන්ශන්. ඒ නිසා මම 
ඔඳතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා ශට වරරසාෙ දල්ලාඝනය පිිබඳඳව 
ශසොයා ඳලා, අොළ ශල්කටවරයා ශහෝ අොළ ඇමතිවරයාව 

කැඳවලා කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලශේ සභාපතිවරයාට පමණක් 
ශනොශවි   ශට නීතිය ක්රියාක්මක ශනොකළ පුේගලයන්ට එශරහිවත් 
පාර්ි ශටන්තු (ඳලතල හා වරරසාෙ  පනත අුවව කටුතතු කරන්න 
කියලා. 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ පිිබඳඳව මා ශසොයා ඳලන්නට, ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශඳොශහොම 
සථතුතිි . 

රහාන කටුතතු. අෙ දින නයාය ප්රශේ විෂය අාක 5 සිට   

ෙක්වා වූ සක්රීය ඳැරකට කළමනාකරණය කිරීශට පනත් 
ශකටුටපත - ශෙවන වර කියවීම; ශකොළඹ වයාපාර වසථතු විනිමය 
සථාානය අසාදාහිකරණය කිරීශට පනත් ශකටුටපත - ශෙවන වර 

කියවීම; විශේ  විනිමය පනත යටශත් නිශයෝග අුවමත කිරීම. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාානායකතුමනි, Item No. 1, සක්රීය ඳැරකට 
කළමනාකරණය කිරීශට පනත් ශකටුටපත අෙ දින විවාෙයට 
ගන්ශන් නැහැ, සිකුරාොට විවාෙයට ගන්නවා.  

විෂය අාක 0, ශකොළඹ වයාපාර වසථතු විනිමය සථාානය 
අසාදාහිකරණය කිරීශට පනත් ශකටුටපත -  

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ාාාර්ය ඳන්දුල ුවණවර්හන මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමාශේ 
point of Order එක ශමොකක්ෙ? 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කාානායකතුමනි, සක්රීය ඳැරකට කළමනාකරණය 
කිරීශට පනත් ශකටුටපත පිිබඳඳව ඒකාඳේහ විපක්ෂය ව ශයන් 
අපි ශශ්ර ෂථසාධිකරණයටත් ගියා. ඊට පසුව ාාිකක අධීක්ෂණ 
කාරක සභාශ  ජත් අපි ඒ සටඳන්හශයන් විරුේහත්වය පළ කළා. 

හිටපු ජනාධිපති හා හිටපු දාෙල් ඇමති මහින්ෙ රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ශට පනත් ශකටුටපශත් තිශඳන භයානකකම ගැන අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත් ෙැුවට  ජලා, ඒ පනත් ශකටුටපත  අෙ දිනශේ 

විවාෙ කිරීම නතර කළා. සිකුරාොට ශට පනත් ශකටුටපත විවාෙ 
කිරීම සටඳන්හශයන් අපි එකඟ වන්ශන් නැහැ. ශමොකෙ, 
සාශ ෝහනයකින් ශතොරව ශට පනත් ශකටුටපත සටමත කරන්න 

ඉඩ ශෙන්න ඳැහැ, ගරු කාානායකතුමනි. මක් නිසාෙ යත්, ශට 
පනත් ශකටුටපත ශට පාර්ි ශටන්තුවට තිශඳන දාෙල් ඳලය 
සටපූර්ණශයන් දදුරා ගන්නා පනත් ශකටුටපතක් නිසාි . 

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහට ෙහවල් 50.11ට Party Leaders’ Meeting එක 
තිශඳනවා. එතශකොට ශට සටඳන්හශයන් සාකච්ඡා කරන්න 
පුළුවන්. ගරු ලක්ෂථමන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ඔඳතුමා අවසන් 

කරන්න. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

සක්රීය ඳැරකට කළමනාකරණය කිරීශට පනත් ශකටුටපත 
ශෙවන වර කියවීශට විවාෙය සිකුරාොට ගන්නවා. [ඳාහා කිරීට] 
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කැමැත්ත ඇතිව. [ඳාහා කිරීට] ශකොළඹ වයාපාර වසථතු විනිමය 

සථාානය අසාදාහිකරණය කිරීශට පනත් ශකටුටපත Second 

Reading ෙක්වා ගිහින් Committee Stage Discussion එක කල් 
ෙමන්න ඳලාශපොශරොත්තු වනවා. Item No. 3, විශේ  විනිමය 
පනත යටශත් නිශයෝග පිිබඳඳ විවාෙය අෙ දින පැවැත්ශවනවා. 

 
ගු අනුර ිනාානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වි ශ  ෂශයන්ම ඔඳතුමන්ලා අෙ දින විවාෙයට ගන්ශන් නැහැි  
කියන පනත් ශකටුටපත පිිබඳඳව වි ාල සමාජ ාන්ශෙෝලනයක් 
ඇති ශවලා තිබුණා. ඔඳතුමන්ලා අෙ දින ශට සභාවට ඇවිල්ලා එක 
වරටම කියනවා, අෙ දින ශමම පනත් ශකටුටපත පිිබඳඳව විවාෙයට 

ගන්ශන් නැහැි  කියලා. ගරු කාානායකතුමනි, පාර්ි ශටන්තු 
කටුතතු පිිබඳඳ කාරක සභා රැසථවීට කැඳවා පනත් ශකටුටපත් 
පිිබඳඳ විවාෙ කිරීම සඳහා දින නියම කරනවා. ඉන් අනතුරුව අපි 

විවාෙවලට ලෑසථති ශවනවා. තදාන්නාන්ශස ලා හිටි හැටිශේ 
ඇවිල්ලා කියනවා, "ශට පනත් ශකටුටපත පිිබඳඳව අෙ දින 
විවාෙයට ගන්ශන් නැහැ, අෙ ඡන්ෙය ගන්ශන් නැහැ, ශහට විවාෙයට 

ගන්ශන් නැහැ"ි  කියලා. ඒ නිසා ාණ්ක්ව පාර්ි ශටන්තුව 
ශනොකැඳවා ඉන්න. ශමවැනි විකාර කරන්න එපා. අශේ මන්ත්රීවරු 
සියලුශෙනාම Debate එකට සූොනට ශවලා පැමිණ සිටිනවා. 

ඔඳතුමන්ලා හිටපු ගමන් කියනවා, "අෙ දින ශට පනත් ශකටුටපත 
විවාෙයට ගන්ශන් නැහැ, ශට පනත් ශකටුටපත විවාෙයට ගන්ශන් 
නැහැ"ි  කියලා.[ඳාහා කිරීමක්] 

ගරු කාානායකතුමනි, අපි පක්ෂ නායක රැසථවීශට ජ ශපන්වා 

දුන්නා ශටක ගන්න එපා කියලා. 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ශහට කාා කරදා. 

 
ගු අනුර ිනාානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අපි පක්ෂ නායක රැසථවීශට ජ ශපන්වා දුන්නා ශටක ගන්න එපා 
කියලා. ශට ගැන ාන්ශෙෝලනයක් තිශඳන නිසා ශට ගැන 

සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ,  සාකච්ඡා කරලා විවාෙයට ගනිදා කියා අපි 
කි වා.  පක්ෂ නායක රැසථවීශට ජ තදාන්නාන්ශස ලා තර්ක කළා, 
''නැහැ, ශටක ගන්න ඕනෑ'' කියලා. ශටක විවාෙයට ගත්ශත් 

නැත්නට සියදිවි හානි ශවනවා වාශේ වැඩක් හැටියටි  කාා 
කශළ . අෙ ඇවිල්ලා පූසථ පැට  වාශේ කියනවා, ''නැහැ, ගත්ශත් 
නැතිවාට කමක් නැහැ'' කියලා. ශමොකක්ෙ ශට විකාරය? 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශට නිශයෝග සටඳන්හශයන් යට යට අෙහසථ රකා  කරලා 

තිශඳනවා. ඒ ශයෝජනා සැලකිල්ලට භාජන කරලා තමි  අපි 
කි ශ  සිකුරාොට ගනිදා කියලා. 

 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
We can discuss that tomorrow.  

ගරු ඩලසථ අලහේශපරුම මැතිතුමා. 

ගු ඩලාන අලහප්ගපුම මහතා 
(மொண்புமிகு டலஸ் அழஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කාානායකතුමනි, සභානායකතුමා ඔඳතුමාට 
ශපොශරොන්දුවක් දුන්නා සිකුරාො දිනශේ විවාෙ කරනවා, හැඳැි  
කාරක සභා අවසථාාවට යන්ශන් නැහැ, ඡන්ෙ විමසීමක් ගන්ශන් 

නැහැ කියලා. [ඳාහා කිරීමක්] නැහැ, ඒක තමි  කි ශ .  
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Anyway, අපි ශහට 50.11ට හදා ශවනවා. 50.11ට හදා වුණාම, 
we will take a decision.  

 

ගු ඩලාන අලහප්ගපුම මහතා 
(மொண்புமிகு டலஸ் அழஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කාානායකතුමනි, මට කියන්න අව ය ශවලා 
තිශඳන්ශන්, ඔඳතුමා සිකුරාො වනවිට දිවි ශන් නැහැ. 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඉන්නවා. 
 

ගු ඩලාන අලහප්ගපුම මහතා 
(மொண்புமிகு டலஸ் அழஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඔඳතුමා ජිනීවා, - 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ, නැහැ. ජිනීවා පසථශස . මම ශට වැඩ කරනවා. ජිනීවාට 
වැඩිය පාර්ි ශටන්තුව, - [ඳාහා කිරීමක්]  
 

ගු ඩලාන අලහප්ගපුම මහතා 
(மொண்புமிகு டலஸ் அழஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

දිවි ශනන් ඳැහැර ශවන්ශන් නැහැ? 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ . 
 

ගු ඩලාන අලහප්ගපුම මහතා 
(மொண்புமிகு டலஸ் அழஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කාානායකතුමනි, අපි කියන්ශන් ශමයි . ශට පිිබඳඳව 
ඳරපතළ සමාජ සාකච්ඡාවක් තිශඳනවා. අශේ හර්ෂ ෙ සිල්වා රාජය 

ඇමතිතුමා එකඟ වනවා ඇති,- 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එශහම කතිකාවක් තිශඳන නිසා තමි  අපි ශටක සිකුරාොට 
ගන්න කි ශ . [ඳාහා කිරීමක්] ගන්න එපා කියලාෙ කියන්ශන්? 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Anyway, අපි ශහට පක්ෂ නායක රැසථවීශට ජ කාා කරලා 
තීරණයක් කරදා. 
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ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon. Lakshman Kiriella) 

පක්ෂ නායක රැසථවීශට ජ කාා කරදා. 
 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (ජාතික ප්රතිපත්ති හා 

ආර්ථික ක ුතතු රාජය අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ - மதசிய 

தகொள்மககள் மற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் இரொஜொங்க 

அமமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (ාාාර්ය  හර්ෂ ෙ සිල්වා මැතිතුමා. 

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ගරු කාානායකතුමනි, ශට පිිබඳඳව කතිකාවක් තිශඳන එක 
ඇත්ත; ගරු ඳන්දුල ුවණවර්හන මන්ත්රීතුමා ඇතුළු පිරිසක් 
ශශ්ර ෂථසාධිකරණයට ගිය එකත් ඇත්ත. නදාත් ගරු 
කාානායකතුමනි, ශශ්ර ෂථසාධිකරණශයන් තීන්දුවක්  ජලා තිශඳනවා, 
''ශමය ාණ්ක්රම වයවසථාාවට පටහැනි නැහැ'' කියලා. අපි 
Sectoral Oversight Committee  එශක් ජ ගරු ඳන්දුල ුවණවර්හන 
මැතිතුමාත්, ගරු වාසුශේව නානායක්කාර මැතිතුමාත් සමඟ ශට 
සටඳන්හශයන් ඊශේත්  ජර්ඝව සාකච්ඡා කළා. සාකච්ඡා කරලා 
සමහර ඒවා පිිබගත්තා; සමහර ඒවා පිිබගත්ශත් නැහැ. 
රජාතන්්රවා ජ වැඩ කටුතත්තක ජ එශහම ශවනවා. නදාත්, රජයට 
ශට පනත් ශකටුටපත සටමත කර ගත ුතතුව තිශඳනවා. ශටක 
රජශේ වැඩක් ශනොශවි , රශේ වැඩක්. ඒ නිසා අපි ශට පිිබඳඳව 
සාකච්ඡා කරලා සිකුරාොට ගන්න ශයොො ගනිදා, ගරු 
කාානායකතුමනි. ශමොකෙ,-[ඳාහා කිරීට] ශශ්ර ෂථසාධිකරණශයන් 
ශට සටඳන්හව කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ''ශමය ාණ්ක්රම 
වයවසථාාවට පටහැනි නැහැ'' කියලා ශශ්ර ෂථසාධිකරණය අුවමැතිය 
 ජලා තිශඳනවා. [ඳාහා කිරීමක්]  

 

ගු ිනගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නැඟී සිටිගේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දිශන්ෂථ ුවණවර්හන මැතිතුමා. 
 

ගු ිනගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කාානායකතුමනි, පක්ෂ නායක රැසථවීශට ජ තමි  නයාය 
ප්රය සටඳන්හව තීරණය කරන්ශන්. සිකුරාොට නයාය ප්රශේ 
තිශඳන්ශන් ශවනත් කටුතතු. - [ඳාහා කිරීමක්] සභානායකතුමා 

කියනවා ශමය සිකුරාොට ගන්නවා කියලා.  

ඔඳතුමා කරන්න ඕනෑ, පක්ෂ නායක රැසථවීමක් කැඳවලා 
සාකච්ඡා කිරීම විනා ාණ්ක්රම වයවසථාාවට එකඟ නැති 
හානිොයක ශේවල් කිරීම ශනොශවි . එශස  ාණ්ක්රම වයවසථාාවට 

පටහැනි, හානිොයක, ජාතිශේ අවසන් විනා ය සිේහ වන ශේවලුත් 

කරන්න පුළුවන්. ාණ්ක්රම වයවසථාාශ  එකක් තිශයන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා අපි තර්ක කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඳරපතළ 
හානිොයක ශේ  ඉවත් කරන ශලසි  අශේ ඉල්ලීම. ඒකි  අශේ 
සථාාවරය.  

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කාානායකතුමනි, ශට පනත් ශකටුටපශත් ඉතා 
පැහැදිි ව තිශඳන විධියට  රාජය මූලය පිිබඳඳ ඳලය ාණ්ක්රම 
වයවසථාාශ  5(8 වන වයවසථාාශවන් පාර්ි ශටන්තුවටි  
තිශඳන්ශන්. 0157 පාර්ි ශටන්තුව සටමත කළ අය වැය ශල්ඛ්නය 
ශමි න් නිෂථරභා ශවනවා.  අය වැය ශල්ඛ්නශේ විධිවිහාන 
ඉක්මවා යනවා.  ඒ වාශේම රජය ශවුවශවන් ණය ගත්තාම ඒ 
ණය ශගවන්න ශවන්ශන් ජනතාවටි . නදාත් ණය ගන්න 
නිලහාරින්ට විරුේහව කිසිම අධිකරණයක සිවිල් ශහෝ අපරාහ 
නක්වක් ෙමන්න ඳැහැ.  සිවිල් ශහෝ අපරාහ නක්වක් ෙමන්න ඳැරි 
වන ශලස ාරක්ෂාවක් නිලහාරින්ට ශෙන්ශන් ශමොකටෙ? 

ජනාධිපතිවරයකුට නැති ාරක්ෂාවක් නිලහාරින්ට ශෙන්ශන් 
ශකොශහොමෙ? ශට ාරක්ෂාව අර්ජුන මශහ න්ද්රන්ට  ජලා තිබුණා 
නට ඒක පාර්ි ශටන්තුවට- [ඳාහා කිරීමක්] 

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the House, do you want to say 

something?  
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාානායකතුමනි,  ගරු ඳන්දුල ුවණවර්හන මැතිතුමා 
ශශ්ර ෂථසාධිකරණයට ගියා. ශශ්ර ෂථසාධිකරණය කියා තිශඳනවා, 
ශටක ාණ්ක්රම වයවසථාාවට පටහැනි නැහැි  කියලා. ඒක 
පැහැදිි ව කියලා තිශඳනවා. ශමොනවාෙ, ශට කියන්ශන්? 

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විමල් වීරවා  මැතිතුමා. 
 

ගු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කාානායකතුමනි, ශට පනත් ශකටුටපත මඟින් 
අමාතයවරයාට ඳලය ලැශඳනවා, ෙැනට ලාකාව අරශගන තිශඳන 
ණය රමාණශයන් සියයට 51ක පාුවවක් කැමැති ශපොි යකට 
කැමැති තැනකින් ගන්න. [ඳාහා කිරීට] ඒ කියන්ශන් ඳැඳුටකර 
ශහොරකම ඇමතිවරයාට ඕනෑ විධියට ඊට වඩා සිය ෙහසථ ුවණයක් 
වැඩිශයන් කරශගන යන්න ඳලය ලැශඳනවා. ඒකට විරුේහව 
දසාවි යන්න ඳැහැ. දසාවිශයන් දාක්තිය ලැශඳනවා. ශහොරකමක් 
කරන්න ශනොශවි  නට යන්ශන්, දසාවි යන්න ඳැරි ඇි ?  [ඳාහා 
කිරීමක්]  

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

We will discuss that tomorrow. රහාන කටුතතු ාරටභශේ ජ 
ශයෝජනා. 
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ගු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කාානායකතුමනි, - 
 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු වාසුශේව නානායක්කාර මැතිතුමා. 
 

ගු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කාානායකතුමනි, ඊශේ ාාිකක අධීක්ෂණ කාරක 

සභාශ  ජ අපි ශට පිිබඳඳව කරුණු ෙැක්වීට කළා.  එම කාරක 
සභාශ  සභාපති ගරු ශේ.එට. ානන්ෙ කුමාරසිරි මැතිතුමා විසින් 
ලඳා දුන් ඒ වාර්තාව තිශඳනවා. එහි සඳහන් ශවනවා, "වාර්තාව 
සලකා ඳැලීශමන් අනතුරුව ඳන්දුල ුවණවර්හන මහතාශේ සහ 
වාසුශේව නානායක්කාර මහතාශේ එකඟත්වයකින් ශතොරව" 
කියලා. එශහම තමි  ශටක ඊශේ සටමත වුශණ්.  

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
We will discuss all that tomorrow.  
 

ගු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අපි මතු කළ කරුණු රාිකයක් තිශඳනවා.  මා ඉල්ලා සිටින්ශන් 

අපි මතු කළ ඒ කරුණු නැවතත් සාකච්ඡාවකට භාජනය කරන්නය 
කියලාි . ශමොකෙ, ඒ කරුණු පිිබඳඳව ඊශේ අපට නිසි පිිබතුරක් 
ලැබුශණ් නැහැ. ඒ නිසා මම ඔඳතුමාශගන් ඉල්ලන්ශන්  ාණ්ක් 
පක්ෂශේ සුදුසු ශවනත් අය සමඟ, ාාිකක අධීක්ෂණ කාරක 
සභාවට වඩා ඳරපතළ සාකච්ඡාවකට ශමය ශයොදා කරන ශලසි .  

 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳි . ශහට අපි ඒක සාකච්ඡාවට භාජනය කරනවා. 

ශඳොශහොම සථතුතිි . 

රහාන කටුතතු. ගරු සභානායකතුමා. 

 

ගකොළඹ වයාපාර වානතු විමයමය ානනානය 

අාාහිකරකරණය කිරීගම් පනත් ගකටුම්පත 
தகொழும்பு பங்குத் ததொகுதிப் பொிவர்த்தமனமயப் 

பரஸ்பரமற்றமயமொக்கல் சட்டமூலம்  
DEMUTUALIZATION OF THE COLOMBO STOCK 

EXCHANGE BILL 
 

ගද වන වර කියවීගම් මයගයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் மதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of 

National Policies and Economic Affairs, I move, 
"That the Bill be now read a Second time." 

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva will start the Debate.  
 

ප්රශ්නනය ාවාිමහිඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

ගු කනානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (ාාාර්ය  හර්ෂ ෙ සිල්වා මැතිතුමා. ඊට රාම, ගරු 
නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනය සඳහා පැමිශණනවා 
ඇති. 

 
අනතුුව ගු කනානායකතුමා මූලාානගයන් ඉවත් වූගයන්  

මයගයෝජය කාරක ාවාපතිතුමා [ගු ගාල්වම් අවඩක්කලනාදන්  

මහතා] හිලාානාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் 

அவர்கள்  [மொண்புமிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமம 

வகித்தொர்கள். 
 

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

 
[2.20p.m.] 

 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (ජාතික ප්රතිපත්ති හා 
ආර්ථික ක ුතතු රාජය අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ - மதசிய 

தகொள்மககள் மற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் இரொஜொங்க 

அமமச்சர்) 

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, today we are 

debating two Items. One is, Regulations under the 
Foreign Exchange Act and the other one is 
Demutualization of the Colombo Stock Exchange Bill. As 
the Hon. Leader of the House explained, we will debate 
the Demutualization of the Colombo Stock Exchange 
Bill, but we will not go for the Third Reading or the 
Committee Stage today.  

Let me explain in simple language what we are trying 
to do here.  

The following Regulations and Orders, which are the 
subjects under discussion today, issued under the Foreign 
Exchange Act, No. 12 of 2017 were published in the 
Government Gazette (Extraordinary) No. 2045/56 dated 
17th November, 2017 after obtaining approval of the 
Cabinet of Ministers:  

Foreign Exchange (Classes of Capital Transactions in 
Foreign Exchange Carried on by Authorized Dealers) 
Regulations No. 1 of 2017. 

Foreign Exchange (Opening and Maintenance of 
Accounts for the purpose of engaging in Capital 
Transactions) Regulations No. 2 of 2017. 

Foreign Exchange (Opening and Maintenance of 
Foreign Exchange Accounts) Regulations No. 3 of 2017. 

Order under Section 8 of the Foreign Exchange Act, 
No. 12 of 2017.  

Order under Section 31 of the Foreign Exchange Act, 
No. 12 of 2017 
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පාර්ි ශටන්තුව 

Sir, the main areas liberalized under the new Foreign 
Exchange Act are the following:  

1. Foreign exchange transactions have been further 
liberalized: Under the new liberalizations, the 
customers are able to directly go to the respective 
Authorized Dealers, that is Licensed Commercial 
Banks and Licensed Specialized Banks and 
execute their transactions. The Authorized Dealers 
should satisfy with the bona fides of the 
transaction and conduct due diligence with respect 
to those transactions to avoid unauthorized 
transactions under the liberalized regulatory 
framework.  

2.  The current transactions have been redefined in 
terms of the Article XXX(d) of IMF Articles on 
Agreement and it includes the following areas 
without being subject to any limitation:  

 All payments due relating to foreign trade, 
other current business including services 
and normal short-term banking and credit 
facilities 

 Payments due as interest on loans and as net 
income from other investments 

 Payments of moderate amount for 
amortization of loans or for depreciation of 
direct investments and  

 Moderate remittances for family living 
expenses. 

 Under the Exchange Control Act, payments of 
moderate amount for amortization of loans or for 
depreciation of direct investments was considered 
as a Capital Transaction, but  under the new 
Regulations, such payments are freely permitted. 
Further, the limitations on entrepot trade have been 
fully liberalized.  

3.  Determination of “a person resident in Sri Lanka”: 
With a view to bring more clarity, a new criterion 
for determining a person’s residential status was 
introduced based on the specific number of days 
spent in Sri Lanka - that is 183 days or more in 
aggregate - rather than focusing on permanent 
place of abode as considered in previous Exchange 
Control Act to be in line with the definition of 
Inland Revenue Act. So, all what we trying to do 
here is to bring the Foreign Exchange Act in line 
with the Inland Revenue Act.   

4.  Foreign currency accounts: In terms of new 
Regulations, 18 accounts which were in operation 
under the Exchange Control Act were reclassified 
into five main categories with a view to removing 
ambiguities and to bring further clarity. So, the 18 
accounts have become five accounts. Those 
reclassified accounts are, 

  Personal Foreign Currency Accounts 
(PFCAs) 

 Business Foreign Currency Accounts 
(BFCAs)  

 Inward Investment Accounts (IIAs)  

 Capital Transaction Rupee Accounts 
(CTRAs)  

 Outward Investment Accounts (OIAs) 

 Sir, this was done to ensure clarity and 
convenience in dealing in foreign exchange. Free 
transferability of funds among similar category of 
accounts were also allowed.  

5.  Export and import of foreign currency or Sri 
Lankan currency and the possession of foreign 
currency by a person in or resident in Sri Lanka. 
In terms of the new Regulations, persons 
departing from or arriving in Sri Lanka were 
permitted to carry any amount of foreign 
exchange legitimately acquired by such persons 
subject to declaration to the Customs Department 
of Sri Lanka, if the total value exceeds US Dollars 
15,000 or its equivalent or value of currency notes 
exceeds US Dollars 10,000 or its equivalent in 
other foreign currency notes, following the 
international standards and norms. This limit 
earlier stood at US Dollars 5,000 or equivalent in 
other currencies. Further, any person in or resident 
in Sri Lanka was permitted to retain in his 
possession of foreign currency notes up to the 
value of US Dollars 10,000 or its equivalent in the 
form of foreign currency notes for any period  
subject to certain conditions to be in line with the 
international standards and norms.  

 Sir, here again, what we are doing is liberalizing 
and making it easier for such transactions to take 
place. So, the limit of US Dollars 5,000  has been 
increased to US Dollars 15,000, but in the case of 
cash, it remains at US Dollars 10,000.  

6.  Inward capital transactions were further relaxed. 
An Inward Investment Account (IIA) was 
introduced by amalgamating Securities 
Investment Account (SIA) and Special Foreign 
Investment Deposit Account (SFIDA) for 
simplification of transactions and to bring 
convenience to the investors. If a person can  
confirm on the inward remittances he made for 
investments in Sri Lanka, such person can remit 
out such funds including capital gains without any 
restrictions. These are timely and are required 
when we compete with others in order to attract 
Foreign Direct Investments into the country.  

 In addition, the ownership restrictions for 
foreigners in certain strategically important 
industries and industries with national interest 
were kept unchanged as per the restrictions 
imposed by the Government Gazette issued in 
2002 under the previous Exchange Control Act 
until it is revised based on the current international 
dynamics.  
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7.  Limits of Outward Capital Transactions were 
enhanced. Threshold limits of outward capital 
transactions were increased while the categories of 
outward investments were broadened with a view 
to facilitate local investors to gain international 
sophistication by doing business abroad. Sir, those 
enhanced limits in comparison with the precious 
limits are as follows: 

 Suppose if the investor is any company listed in 
the Colombo Stock Exchange and if the type of 
investment is shares and sovereign bonds, the 
earlier limits were US Dollars 500,000 per annum 
and now it has been revised to  US Dollars 2 
million per calendar year.  

 In the case of any investor company not listed in 
the Colombo Stock Exchange, if the type of 
investment is shares and sovereign bonds, the 
earlier limit was US Dollars 100,000 per annum 
and now this has been increased to US Dollars 
500,000 per calendar year. 

 Then, if the investor is any partnership registered 
in Sri Lanka and the type of investment is shares 
and sovereign bonds, the earlier limit was US 
Dollars 100,000 for life time and this has now 
been increased to US Dollars 300,000 for life time. 

 In the case of any individual investing with shares 
and sovereign bonds, the old limit was US Dollars 
100,000 for life time and the new limit is US 
Dollars 200,000 for life time. 

 Then, if the investor is  any company or a 
partnership and if the type of investment is setting 
up of overseas companies, the earlier limit was US 
Dollars 100,000 per annum and this has been 
increased to US Dollars 300,000 per calendar year. 

 Sir, in addition to the investment limits, a general 
permission was granted to Authorized Dealers to 
transfer eligible migration allowance on behalf of 
Sri Lankan emigrants and the limits introduced in 
2008 on migrant transfers were increased since the 
prevailing limits were old more than a decade. So, 
you would be glad to note the enhanced limits. 
Their Initial Migration Allowance (IMA) has been 
increased from US Dollars 150,000 per person to 
US Dollars 200,000 per person while their Annual 
Migration Allowance (AMA)  has been increased 
from US Dollars 20,000 per  person to US Dollars 
30,000 per person. 

8.  Persons were permitted to open, maintain and 
operate foreign currency accounts outside Sri 
Lanka for following categories under a general 
permission without coming to the Central Bank.  

(a)  When such persons go abroad temporary for 
business, studies or medical purposes 

(b)  When they earn foreign currency by way of 
providing professional services 

(c)  A permitted entity to invest outside Sri Lanka 

(d)  An exporter of merchandise goods 

(e)  Persons who have obtained valid permanent 
residency in another country and dual citizens. 

(f)  Dual Citizens 

9.  Repatriation of Export Proceeds. This requirement 
- within 120 days and an additional grace period of 
30 days - was kept unchanged for time being until 
those conditions are revised by the Cabinet with 
consideration of industry sentiments and to make it 
on par with international norms. 

10.  Issuing of corporate guarantees by companies 
incorporated in Sri Lanka was introduced. In the 
event where a company incorporated in Sri Lanka 
- investor- is required to provide a corporate 
guarantee to enable a company incorporated 
outside Sri Lanka  -investee- in which the said 
investor is a shareholder to raise facilities from 
financial institutions in the country where the 
investee is incorporated, has been permitted to 
issue a corporate guarantee subject to a maximum 
limit of US Dollars 1 million. 

 Now, these revisions and liberalizations have been 
done in order to make it easier for both local and 
foreign investors to engage in business activities in 
Sri Lanka and also for Sri Lankan companies to go 
overseas and invest in companies they may have 
established outside.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශමතැන ජ කියන්න 
අව යතාව තිශඳන්ශන් ශටකි .  ාදි කාලශේ පනවපු ඒ ශරුවලාසි 
සමඟ අෙ අපි තරගකාරී ශවශළඳ ශපොළක නියැශලන ශකොට ශ්රී 
ලාාකිකි න්ට පිට රටවල ගිහිල්ලා තමන්ශේ ාශයෝජන කරන්න 
ඒක ඳාහාවක් වුණා. අනික, ශ්රී ලාාකිකි න්, එශහමත් නැත්නට 
විශේ  සෘජු ාශයෝජකි න් ශමශහ ාශයෝජන කරන්න එනශකොට  
ඒ පරණ ශරුවලාසි නිසා ශනොශයකුත් ඳාහක ඇති වුණා.  
ශගෝලීයකරණයත් එක්ක ශලෝකය කුඩා ශවලා. ශඳොශහෝ ශෙනා 
ශනොශයකුත් තැන්වල ාශයෝජන කරනවා. අෙ එක ෙවසක් තුළ  
New York marketsවල ශඩොලර් ට්රිි යන ගණන් එහාට ශමහාට 
යනවා.  ඒවාට අවසර ඒශගොල්ලන්ශේ නීතිය මඟින් ලඳා  ජලා 
තිශඳනවා. එතශකොට අපට පරණ නීති එක්ක ශලෝක ශවශළඳ 
ශපොශළ  තරග කරන්න අමාරු නිසා තමි  ශට ි හිල් කිරීට කරලා 
තිශඳන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අශේ ාාාර්ය ඳන්දුල 
ුවණවර්හන මැතිතුමාට අපි ශට අවසථාාශ  ජ  සුඳ පතනවා. එතුමා 
ාර්ථික විෙයාව සටඳන්හශයන් රාමාණික ෙැුවමක් තිශඳන 
පුේගලයකු ඳව ශට පාර්ි ශටන්තුශ  සහ ඉන් පිටතත් සියලුශෙනා 
ෙන්නවා.  5940 ඉඳලා 015( ෙක්වා කාලය තුළ ශ්රී ලාකාව සහ 
චීනය අතර ාර්ථික ශවශළඳ සටඳන්හතා ශක්න්ද්ර කර ගනිමින් 
නිඳන්හනයක්  කරලා එතුමා චීන වි ථවවිෙයාලයකින් ාාාර්ය 
දපාධියක් ගත්තා. අපි එතුමාට ශට අවසථාාශ  ජ සුඳ පතන්න 
කැමැතිි .  

Hon. Deputy Chairman of Committees, the next Item 
is the Demutualization of the Colombo Stock Exchange 
Bill.  The Colombo Stock Exchange was incorporated as 
a company limited by guarantee in 1985 with the 
participation of seven members for the purpose of 
operating a stock exchange and to undertake activities 
associated with operating a stock exchange. 
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පාර්ි ශටන්තුව 

The modernization of the Colombo Stock Exchange 
commenced in 1992 with the United States Agency for 
International Development funding a number of capital 
market development initiatives including the procurement 
of a Central Depository System to automate the clearing 
and settlement of share transactions carried out through 
the CSE. Since then, the Government through the 
Securities and Exchange Commission of Sri Lanka-  SEC-  
has contributed to market development through funding 
initiatives in the public interest, including providing 
financial assistance to the CSE for the procurement of the 
Automated Trading System and the establishment of the 
CSE’s branch network by utilizing the cess fund. 

As a result of these initiatives, the capital market has 
developed to an extent where the present mutual structure 
has inhibited growth and development of the Colombo 
Stock Exchange. Arguably, an efficient stock exchange is 
essential to the development of a dynamic economy and 
promoting economic growth. Hence, it is in the national 
interest to undertake initiatives that will improve the 
governance and efficiency of the CSE. There is 
widespread agreement among all stakeholders including 
members of the CSE that it should be demutualized.  

Here, I would like to state that there is an agreement 
by the members to demutualize but the problem is how 
the share split is going to be. So, in our view, it is best 
that there is agreement between the Government and the 
members of the CSE on the split of the shares and also 
how much  an IPO will be sold  in the market place 
wherein the funds raised through such an exercise would 
be used for investor education across the country.  

One of the big issues is that the Colombo Stock 
Exchange is still small in comparison to regional players. 
In many countries in our region, the CSE’s market 
capitalization is bigger than the Gross Domestic Product 
of that country. But unfortunately, in Sri Lanka even 
though we have had this Colombo Stock Exchange for a 
number of years - before 1985, the Brokers’ Association 
had been there for another hundred years  - we have still 
not been able to utilize,  leverage the CSE in order to raise 
funds outside the banking system.  

අෙ තිශඳන ගැටලුවක් තමි , කුඩා හා මහයම පරිමාණ 
වයාපාරිකශයකුට වුණත් ඳැාකුවට යන්න ඕනෑ තමන්ශේ 
ාශයෝජනය සඳහා අව ය දාෙල් ණයට ගන්න. ඳැාකුවකට ගියාම 

ඳැාකුශ  ඉන්න මැශන්ජර් මහත්තයා අහන්ශන් ශමොකක්ෙ? 
ශමොකක්ෙ mortgage එක? තමන්ට ශගයක් තිශඳනවාෙ? ඒ ශගෙර 
දකසථ තියන්න පුළුවන්ෙ? ඒ ශගෙර දකසථ තියලා ඒ රමාණයට 

ණය ශෙන්න තමි  අශේ ඳැාකු අවුරුදු 71ක් තිසථශස  පුරුදු ශවලා 
තිශඳන්ශන්.   

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, එතශකොට ඒ 
පුේගලයන්ට වයවසායකයන් ශවන්න තිශඳන හැකියාව අක්ි . ඒ 
නිසා අපි ඳලන්න ඕනෑ ඳැාකුවි න් එහාට ගිහිල්ලා ඒ 

ාශයෝජකයන්, ඒ වයවසායකයන් ශකොි  ාකාරයටෙ තමන්ට 
ාශයෝජනයට අව ය දාෙල් දපයා ගන්ශන්,  දාෙල් ශසොයා ගන්ශන් 
කියලා. එතැන ජ අපි ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළ ෙකිනවා, ඉතාම 

ශහොඳ වාහනයක් හැටියට. It is a good instrument to be used to 
raise funds outside the banking system by issuing shares to 
the public.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වැඩ කටුතත්ත 

තවදුරටත් සාර්ාක කර ගැනීම සඳහා තමි , ශට demutualization 
එක එශහමත් නැත්නට වයාපාර වසථතු විනිමය සථාානය 
අසාදාහිකරණය කිරීම සඳහා ශට නීති හඳුන්වලා ශෙන්ශන්. 

In November 2016, the SEC secured technical 
assistance from the Asian Development Bank - ADB - 
under the Capital Market Development Programme for 
the development of the capital market.  

 
ගු මයගයෝජය කාරක ාවාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, you have two more minutes.   

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, please give me about five more minutes because I 

have to explain this.  

 
ගු මයගයෝජය කාරක ාවාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay.  

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
The Bill submitted to Parliament is the result of such 

technical assistance and includes several policy 
refinements.  

The Bill facilitates the demutualization of the 
Exchange by converting the CSE to a company limited 
by shares operating on a “for profit” basis and 
restructuring its operations, governance structure and 
management for the benefit of all stakeholders, taking 
into account public interest. The conversion has to be 
carried out by way of an Act of Parliament as a change in 
the legal status of a company limited by guarantee to that 
of a company limited by shares is not contemplated in the 
Companies Act. So, that is the reason, Sir, that we had to 
come to Parliament to introduce this Bill to make that 
conversion possible.  

What is the rationale for demutualization? This is the 
process through which the CSE, operating as “not for 
profit” member-controlled organization, is converted                
to a “for profit” shareholder-owned company. 
Demutualization will change the legal status of the CSE 
from a company limited by guarantee to a company 
limited by shares, in which shareholders will not  only be 
stockbrokers, but also include the public when the CSE is 
listed on its own exchange.  ඒ කියන්ශන් ශමොකක්ෙ? ශමහි ජ 
අපි ශකොළඹ ශකොටසථ ශවළඳ ශපොළ ශට රශේ සිටින සියලුම 
ජනතාවට විවෘත කරනවා. එතැන සිටින තැරැ කරුවන්ට පමණක් 
අි ති ශවලා තිශඳන ඒ ායතනශේ අි තිකාරයන් ශවන්න ශ්රී 
ලාකාශ  මිි යන 05ක් වන ජනතාවට පුළුවන්. අප ශමතැනට 
ශගශනන සාශ ෝහනය ඉතාම සුභවාදි සාශ ෝහනයක්, ගරු 
නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. 
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ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නැඟී සිටිගේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු මයගයෝජය කාරක ාවාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ඳන්දුල ුවණවර්හන මන්ත්රීතුමා.  

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු රාජය 
අමාතයතුමාශගන් පැහැදිි  කිරීමක් කරවා ගැනීමටි  මා අෙහසථ 
කරන්ශන්. ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ඔඳතුමා කාරක සභා 

අවසථාාශ  ජ ශමයට සාශ ෝහනයක් ශගශනනවාෙ? විවාෙ කරන 
ශට කාරණය සටඳන්හශයන් අෙ ඡන්ෙයක් ගන්ශන් නැහැ ශන්ෙ?  

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ ශට සටඳන්හශයන් ඡන්ෙයක් ගන්ශන් 

නැහැ. අපි කාරක සභා අවසථාාව කල් ෙමා තිශඳනවා. ශකොටසථ 
ශවශළඳ ශපොශළ  අි තිවාසිකම ෙැනට තිශඳන්ශන් 
තැරැ කරුවන්ටි . අප එය අසාමූහීකරණය කිරීම - demutualize 

කිරීම- හරහා ලාකාශ  ඕනෑම ශකනකුට එහි අි තිය ලඳා ගන්න 
පුළුවන්.  

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තැරැ කරුවන්ට ලඳා ශෙන රති තය ශකොච්ාර ෙ කියා 

ඔඳතුමාට කියන්න පුළුවන්ෙ?  

 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

සමහර රටවල තැරැ කරුවන්ටම සියයට සියයක් ලැබී 
තිශඳනවා. නදාත් ශමහි ජ ඔවුන් කියනවා, සියයට 87.4ක් සහ 

රජයට සියයට 50.4ක් ශලස ශමය ශඳෙන්න කියා.  

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රජශේ ශකොටස වැඩි කර ගැනීම සඳහා ඔඳතුමා මැදිහත් වීමක් 
කරනවාෙ? ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ඔඳතුමාට ෙන්වන්න 

පුළුවන්ෙ, ශට ශකොටසථ ශෙශක්ම ගණන සටඳන්හශයන් කැබිනේ 
අුවමැතිය තිශඳන්ශන් ශකොච්ාරකටෙ කියා?  

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ශටකට ශහ තුවක් තිබුණා, ගරු මන්ත්රීතුමා. ඒ, ශටකි . 

ාසියාුව සාවර්හන ඳැාකුශ  ණය ශඩොලර් මිි යන 041ක් ලඳා 
ගැනීම සඳහා අප කළ ුතතු වැඩසටහනක් හැටියට අපි එය භාර 
ශගන තිබුණා. අෙ ඊශේ ශනොශවි , ශමය අවුරුදු 5 කට කි න් 

පටන් ගත් ශෙයක්.   

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔ . ඒ කාලශේ පටන් ගත් ශෙයක්.  

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

අවුරුදු 5 කට කි න් පටන් ගත් ශෙයක්. නදාත් ශමහි ජ 
එකඟතාවක් නැහැ, ෙැනට හිමිකරුවන්ට ශකොපමණ දිය ුතතුෙ 

කියන එක සටඳන්හශයන්, ගරු මන්ත්රීතුමනි. හැඳැි  කැබිනේ 
අුවමැතිය තිශඳන්ශන් ඔවුන්ට සියයට )1ක් ශෙන්න ඕනෑ 
කියලාි . නදාත් ඔවුන් ඒකට එකඟ වන්ශන් නැහැ. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, අපි කැමැති නැහැ ශමය අප ඳශලන් අත් පත් 
කරගත්තා වාශේ වැඩක් වනවාට. ඳැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු 
අමාතයවරයා එො Revival of Underperforming Enterprises or 
Underutilized Assets Act කියා එකක් ශගනැල්ලා කළ අත් පත් 

කර ගැනීට හරහා ාශයෝජකයන්ට ශලොකු ර ථනයක් ඇති වුණා 
අපට මතකි . ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමාත් ඒ ගැන ෙන්නවා. ඒ 
නිසා අශේ රජය කැමැති නැහැ කැමැත්තක් නැතිව, එකඟතාවක් 

නැතිව ශමය කරන්න. ඒ නිසා තමි  ගරු මන්ත්රීතුමා- 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 ඔඳතුමාට පුළුවන් ශන්ෙ, සියයට )1:(1 එකට negotiate 
කරන්න? 

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ඒ නිසා තමි  අප ශමහි තුන්වන කියවීම කල් ෙමලා නැවත 
කැබිනේ එකට ගිහිල්ලා සියයට 71: 1 ශහෝ එවැනි රති තයකට 
අුවමැතිය ලඳා ගන්න  ඳලාශපොශරොත්තු වන්ශන්. The key 
legislative provision contained in the Bill, Sir, is the 

conversion of the CSE from a company limited by guarantee 
to a company limited by shares.  

 
ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු හර්ෂ මැතිතුමනි, ඔඳතුමාශේ ශට පනත් ශකටුටපතට 

අොළවම ඔය රති ත සටඳන්හ ර ථනය ගැනම මම යට අෙහසක් 
ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතිි . මම ශටක ශඳොශහොම ශකටිශයන් 
අහන්ශන්. සියයට )1 - (1 කියලා කැබිනේ මණ්ඩලය කියේ ජ, එය 
සියයට 87ක් කියලා ශරෝකර්කරුවන් කියේ ජ අපට ෙැනගන්න 

ලැබී තිශඳනවා, ඔඳතුමා සියයට 74ක් වාශේ අතරමැදි අෙහසක් 
නිශයෝජනය කරනවා කියලා. මශේ ෙැනීශට හැටියට ශටක 
රුපියල් බිි යන හතරි  ෙ ම ගණනක් අරදාෙලක්. ගරු 

මැතිතුමනි,  මා ශපෞේගි කවම ඔඳතුමා ඉලක්ක කරනවා 
ශනොශවි . නදාත්, ශට සටඳන්හශයන් කටුතතු කරන ඇමතිවරයා 
ශහෝ නිලහාරිවරයා මත එය,- සියයට 5ක් කියන්ශනත් ශලොකු 

ගණනක්. ඒක ඔඳතුමාට ශත්ශරනවා. සියයට 74 ශවුවවට සියයට 
7) වුණත් ඒක ශලොකු ගණනක්. ශමය දූෂණය ඇති වීමට හැකියාව 
තිශඳන කරුණක් නිසා, ශමම රති ත සටඳන්හ කාරණය විනිවිෙ 

ශපශනන ාකාරයකින් කරන්නය කියන ඉල්ලීම අපි ඔඳතුමාට 
පැහැදිි ව ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතිි . ඒ වාශේම ශමහි රජශේ 
පාුවව වැඩි කරගන්න එක තමි  අතයව ය ශේ විධියට අපි 
ෙකින්ශන්. 
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පාර්ි ශටන්තුව 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ගරු බිමල් රත්නායක මන්ත්රීතුමාශේ අෙහස වැෙගත් අෙහසක්. 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒකට ශහ තුවක් තිශඳනවා. අපි ශමම තීරණය 

එකඟත්වයක් ඇතිව කරන්න කැමැතිි . එකඟත්වයක් නැතිව 
කරන්න අපි කැමැති නැහැ. ාසියාුව සාවර්හන ඳැාකුශවන් ණය 
දාෙලක් ලඳා ගැනීම සඳහා අපි හදිසිශේ ශට ශේ කළාට, කවුරුන් 
ශහෝ මත ඳශලන් පැටවීමක් කරන්න මශේ ශපෞේගි කව අෙහසක් 

නැහැ. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමොකෙ අපට අව ය ශවන්ශන් 
රති තයට වඩා ශමහි ඇති වටිනාකමි  -value එකි -. රති තය 
ශපොඩි ශවන්න පුළුවන්, ශලොකු ශවන්න පුළුවන්. නදාත්, ශලොකු 

රති තයක් එක්ක අක් වටිනාකමක් -අක් value එකක්- තිශඳනවා 
නට අපට ඒශකන් රශයෝජනයක් නැහැ, ගරු මන්ත්රීතුමනි. Value 
එක තමි  අපට අව ය ශවන්ශන්. අපි ශමතැන ශමොකක්ෙ කරන්න 

හෙන්ශන්? අපි කරන්න හෙන්ශන්, ලඳා ගන්නා දාෙල් අහයාපනය 
සඳහා ාශයෝජනය කරන්නි . For investment education. ඒ 
කියන්ශන්, ලාකාව පුරා ගිහිල්ලා, ශමම අරදාෙල් පාවිච්චි කරලා, 

ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොශළ  ශකොි  ාකාරයටෙ ාශයෝජනය 
කරන්ශන් කියන එක පිිබඳඳව දපශෙසථ ලඳා ජලා, විනිවිෙ 
භාවයකින් ුතතුව ජනතාව ශටකට එකතු කර ගන්න අපට පුළුවන් 

ශවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමි  අෙ අපි Committee Stage එක 
ශනොපවත්වන්න තීරණය කශළ . 

The Bill provides the procedure to be followed in the 
conversion of the CSE, a company limited by guarantee 
to a company limited by shares. The distribution model 
recommended by the ADB consultants has taken into 
account the financial contributions made directly by 
stakeholders to the CSE since its inception. The 
contribution by the Government and USAID and the 
contribution by Members through Member Fees has been 
recognized in the distribution of shares of the 
demutualized CSE.  

So this is where the various compositions have been 
proposed by various people.  

තව එක කාරණයක් මම කියන්න කැමැතිි . ාසියාුව 
සාවර්හන ඳැාකුශ  consultant ශකශනක් කියපු පිබයට රජය 
තීරණය කරන්න ඕනෑ නැහැ. කවුෙ ශට consultantsලා? 
ශකොශහන්ෙ ශට consultantsලා ාශ ? ශමොකක්ෙ ශට 

consultantsලාට තිශඳන සටඳන්හය? මම ෙකින විධියට නට අෙ 
ශට කරුණ ශේ පාලනීකරණය කරන්න ගිහිල්ලා තිශඳනවා. අෙ 
කවුරු හරි ශට කරුණු  ඇතුශළන් පත්තරවලට "ලීක්"  කරලා 

තිශඳනවා. රජය ශට තීරණය ශවනසථ කරන්න හෙනවාය කියලා 
තිශඳනවා. අපි ඒවාට භය ශවලා ශමතැන වැඩ කරන්න කැමැති 
නැහැ. මම SEC එශක් මහ මිනිසථසු ඔක්ශකෝටම ශට ශේ කියන්න 
කැමැතිි . ඒ අයට ඳැහැ පාර්ි ශටන්තුශ  මන්ත්රීවරුන්ට ඳල 

කරන්න ඔවුන්ශේ consultantට ශමොකක්ෙ කරන්න ඕනෑ කියලා. 
කවුෙ consultant? ශකොශහන්ෙ ශට consultant ාශ ? අපි 
ෙන්නවා, consultantsලාත් එක්ක වැඩ කරන හැටි. ඒ නිසා මම ඒ 

පුේගලයන් ඔක්ශකෝටම කියන්න කැමැතිි , ඒශගොල්ලන් 
ෙැනගන්න ඕනෑ ශකොි  ාකාරයට ෙ වැඩ කරන්ශන් කියලා. ශටක 
රජයක්. ශටක පාර්ි ශටන්තුවක්. ශට පාර්ි ශටන්තුවට තමි  

අි තිවාසිකම තිශඳන්ශන් ශකොි  ාකාරයට ෙ ඒ කටුතතු 
කරන්ශන් කියලා. ඒ නිසා පත්තරවලට ශනොශයකුත් කාා කියලා, 
ශඳොරු ශේවල් රසිේහ කරලා හිතන්න එපා, තමන්ට ඕනෑ විධියට, 

තමන්ශේ consultant ට ඕනෑ විධියට ශට වැඩ කටුතතු කරන්න 
පුළුවන් කියලා.  

Sir please give me two more minutes to wind up. 
Then, "Based on the recommended model by the 
consultants, the Commission has had extensive 
discussions." කියලා කියනවා.  

අෙ ශකොමිසම ශමොකක්ෙ කරලා තිශඳන්ශන්? ශකෝ! ශකොටසථ 
ශවශළඳ ශපොශළ  ශහොරකට කරපු මිනිසථසු? ඒ අයශගන් කවුෙ 

අල්ලාශගන තිශඳන්ශන්?  මම විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරයකු හැටියට 
ශට පාර්ි ශටන්තුශ  සිටිය ජ ශපන්වා දුන්නා, ශකොශහොමෙ pump 
and dump කරන්ශන් කියලා. ශකෝ! Pump and dump කරපු ඒ 

එක්ශකශනක්වත් අල්ලාශගන තිශඳනවා ෙ? ඒ කිසි මිනිශහක් 
හිශර් ොලා තිශඳනවා ෙ? ඒවා ගැන එක investigation එකක් ඉවර 
කරලා තිශඳනවා ෙ? I like to ask the SEC what have you 

done? How many investigations have you completed? How 
many people have you prosecuted?  How many people have 
you put behind bars?  ඒවා කරලා නැහැ. ශමොකක්ෙ ශටකට 

ශහ තුව? කවුෙ ශටවා පිටුපසථශස  ඉන්ශන්? ශට අදිසි හසථතය 
කාශේෙ? අර කුකුළු ශකොටුශ  ර ථනශේ දි pump and dump 
කශළ  ශකොශහොමෙ කියලා අපි කි වා. රුපියල්  4ට ශකොටසථ 
අරශගන ඒවා රුපියල් 011ට නේගලා, අර්ා සාහක අරදාෙලට 

ඒවා වික්ශක් ශකොශහොමෙ කියලා මම කශේ ශල් රහ ශවනකට ශට 
පාර්ි ශටන්තුශ  කි වා. නදාත්, Securities and Exchange 
Commission එකට ඒවා විභාග කරන්න තවම ඳැරි ශවලා 

තිශඳනවා. ඒ අයට ශටවා කරන්න ඳැරි නට කරන්න පුළුවන් 
මිනිසථසු ඒ තැන්වලට ශගශනන්න ඕනෑ. ශට මිනිසුන්ට ඳැරි නට 
පුළුවන් මිනිසථසු ශගශනන්න ඕනෑ. එශහම කරලා හරි අපට 

පුළුවන් ශවන්න ඕනෑ, ඉදිරි කාලසීමාශ  ජ ශට ශහොරු ටික 
අල්ලලා ඒ  අයට එශරහිව නීතිය ක්රියාත්මක කරන්න.  

Then, limits on ownership. In order to ensure good 
governance and to promote a diversified shareholding, 
ownership of the demutualized CSE has been limited to 5 
per cent in respect of any person with a further limitation 
of 40 per cent being imposed on collective holdings by 
stockbrokers.   

ගරු ඳන්දුල ුවණවර්හන මන්ත්රීතුමනි, ඒ අුවව එක්ශකශනකුට 
සියයට 4ි  තියාගන්න පුළුවන්. එතශකොට කාටවත් ශට කටුතතු 

control කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ control කරන එක 
සටඳන්හශයන් ශනොශවි  ශමතැන කාාව තිශඳන්ශන්. ශමතැන 
කාාව තිශඳන්ශන්,  කාටත් සාහාරණ විධියට - equitably - ශට 

රති තය ශඳෙන්ශන් ශකොශහොමෙ කියලාි .  

Then, the governance structure. The Bill provides for 
the transition to a new governance structure where the 
majority of directors will be independent and the 
Chairman elected from among independent directors to 
ensure good governance and the interests of all 
stakeholders are addressed. A statutorily constituted 
Nomination Panel will be entrusted with the task of 
nominating directors to be appointed to the demutualized 
CSE. 

ශට Nomination Panel එකට පත් කර තිශඳන්ශන් කවුෙ? 

කාශගන් අහලාෙ ශටවා කශළ ? කැබිනේ එශක්ත් ශමොනවාෙ 
වන්ශන්? ශටවා ගැන සාකච්ඡා ශවනවා මදි. ශට පිිබඳඳව ඒ 
කේටියට ෙැුවම ලඳාශෙන්න ඕනෑ. ඒ අයට ඒ ෙැුවම ලඳා  ජලා, 
ශමොකක්ෙ හරි, ශමොකක්ෙ වැරදි කියලා explain කරන්න ඕනෑ.  

Then, listing of the demutualized CSE. The listing of 
the demutualized CSE on its own exchange is provided 
for in the Bill. This is expected to take place within a 
period of three years.  
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In conclusion, taking into account the positive impact 
demutualization will have on the capital market 
development, it is imperative that demutualization be 
facilitated by way of legislation.  

Sir, I will end with this. We will bring legislation to 
demutualize the Stock Exchange, but we will do it on our 
own terms, not on the terms of some consultant who  is 
sitting at the SEC and telling the Government how to run 
our affairs.  
Thank you very much.  

 

[අ.භා. 0.45] 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අශේ ාාාර්ය  හර්ෂ ෙ 
සිල්වා මැතිතුමා කරුණු ඉදිරිපත් කළ ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළ 

ශපෞේගි ක අා යට ශඳො හැරීශට ශතොරතුරු ඇතුළත් පනත් 
ශකටුටපත පිිබඳඳ විවාෙය තව දිනයකට කල් තඳා තිශඳන නිසා, 
ඒ පිිබඳඳව අෙහසථ ෙක්වන්න මම ඳලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නැහැ. 

නදාත් රාජය ඇමතිතුමනි, මම ඔඳතුමාශගන් ශට ඉල්ලීම කරන්න 
කැමැතිි . ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොශළ   ජර්ඝ කාලයක් ගුවශෙුව කළ 
ශරෝකර්වරු සමඟ සාකච්ඡා කරලා, කැබිනේ මණ්ඩලශේ තීන්දු 

තීරණත් රකාරව, රාජය අා  ශේ ශකොටසත් ාරක්ෂා කර ගනිමින්, 
ඔවුන්ශේ සහශයෝගයත් ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළ රවර්හනය සඳහා 
ලඳාගන්නා ාකාරයට කටුතතු කරන්න ඔඳතුමා මැදිහත් ශවි  

කියා මා හිතනවා. ඒ සඳහා අව ය රාශයෝගික ෙැනීම, රාමාණික 
ෙැනීම ඔඳතුමාට තිශඳනවා. ඒ නිසා වඩා යහපත්, සාවර්ධිත 
ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළක් ශගොඩනඟා ගැනීම සඳහා  අපට 
ලඳාශෙන්න පුළුවන් සහාය ලඳාශෙන්න අපි කටුතතු කරනවා.  

 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

මම ඔඳතුමාශේ අෙහසථවලට ගරු කරනවා. ශමොකෙ, අපට 
අව ය වන්ශන් සියලුශෙනාශේම සහශයෝගශයන් ශට වැඩ කටුතතු 

ඉසථසරහට අරශගන යන්න මිසක්, කාටවත් ඳලපෑට කරලා ශටවා 
කරගන්න ශනොශවි .  

ශඳොශහොම සථතුතිි . 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අග්රාමාතයතුමා සහ 
ජාතික රතිපත්ති හා ාර්ථික කටුතතු අමාතයතුමා   අෙ දින විශේ  

විනිමය පනත යටශත් ඉදිරිපත් කර තිශඳන නිශයෝග පිිබඳඳව 
ඒකාඳේහ විපක්ෂය ශවුවශවන් අෙහසථ කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න 
මා ඳලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

එක්ෙහසථනවසිය පනසථතුශන් විනිමය පාලන පනත යල් පැන 
ගිය එකක් ඳව අපි කවුරුත් පිිබගන්නවා. එම පනත සාශ ෝහනය 
ශවන්න අව යි . ඒ ගැන තර්කයක් නැහැ. නදාත් විශේ  විනිමය 

පිිබඳඳ වි ාල අර්බුෙයකට දාහුණ  ජ සිටින අප වැනි රටක්, අෙ 
සියල්ල නිෙහසථ කරන රතිපත්තිය තුළ ඇති විය හැකි අවොනට 
තත්ත්වය  පිිබඳඳව විශ  ෂ අවහානය ශයොදා කළ ුතතු ශවනවා. 
මක් නිසාෙ යත්, අශේ රශේ සාවර්හනයට රහාන ඳාහා ශෙකක් 

තිශඳනවා, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. ාර්ථික 
සාවර්හනය පිිබඳඳ ේවිත්ව පරතර නයාය -Two-Gap Theory of 

Economic Development -  අුවව අප වැනි රටවල රහාන පරතර 

ශෙකක් තිශඳනවා. ඉන් එකක් තමි , ඉතුරුට හා ාශයෝජන අතර 
තිශඳන පරතරය. ඉතිරි කිරීට රමාණය අක්ි , ාශයෝජන රමාණය 
වැඩිි . ඉතුරුට හා ාශයෝජන අතර පරතරශේ දග්ර රාේහන 
හිඟයක් තිශඳනවා.  ශෙවැනි එක තමි , අපනයන හා ානයන 

අතර පරතරය. අපි ශමය විශේ  විනිමය පරතරය කියා 
හඳුන්වනවා. ශට විනිමය පරතරය අක් ශවන්න නට රට තුළට ගලා 
එන විශේ  විනිමය -රට සල්ි  රමාණය- වැඩි ශවන්න ඕනෑ. රටින් 

පිටට ගලායන විනිමය රමාණය අක්කර ගන්න ඕනෑ. රට ඇතුළට 
ගලා එන විශේ  විනිමය රමාණය වි ාල ව ශයන් වැඩිකර ගන්න 
පුළුවන් නට, රටින් පිටට ගලායන විනිමය රමාණය අක්කරගන්න 

පුළුවන් නට, වාසිොයක සාචිත රමාණයක් ඇති වීශමන් අශේ 
දාෙශල් අගය ාරක්ෂා ශවනවා. ශ්රී ලාකා රුපියල  ක්තිමත් දාෙලක් 
ඳවට පරිවර්තනය ශවනවා. නදාත් අවාසනාවකට වාශේ, නිෙහස 

ලැබුණාට පසුව දිගින් දිගටම අශේ රශේ රුපියල අවරමාණ  
වන්ශන් ශට විනිමය පරතරය එන්න එන්නම දග්ර වන නිසාි . 

අශේ අපනයන ඉපැුතට වැඩි වීශට ශ ගයට වඩා වැඩි 
ශ ගයකින් ානයන සඳහා  වන විශේ  විනිමය ගලා යාට රමාණය 

වැඩිශවලා තිශඳනවා. ඒ අුවව අපි 0114 ජ ශට රට ඳාර 
ගන්නශකොට දාෙල් අමාතයවරයා ව ශයන් මහින්ෙ රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ශඩොලරයකට ශග ශ  රුපියල් 515ි . අවුරුදු 51ක් ශට 

රට ාණ්ක් කරන ශකොට  විශේ  විනිමය පිිබඳඳ වි ාල අර්බුෙයක් 
ඇති වුණා. මක් නිසා ෙ යත්, ශලෝක ඉතිහාසශේ වැඩිම ඛ්නිජ 
ශතල් මිල වාර්තා වුණා. ශලෝකය ඛ්නිජ ශතශලන් ඳැදුණා. ඛ්නිජ 

ශතල් අර්බුෙයක් ඇති ශවලා තිශඳන අවසථාා ශ  ජ ශතල් ානයනය 
කිරීම සඳහා සාමානයශයන් වර්ෂයකට ඇශමරිකාුව ශඩොලර් 
බිි යන (ක, 4ක වාශේ විශේ  විනිමය රමාණයක් රටින් පිටතට 

ගියා. oil bill  එක එනශකොට ලාකා ඳැාකුව ඇතුළු රාජය ඳැාකු 
ශහල්ලුණා, ශට විශේ  විනිමය රමාණය ශගවන්න ඕනෑ නිසා.  

ශලෝක ාහාර අර්බුෙයක් ඇති වුණා. ාහාරවල මිල ශරොකේ 

ශ ගශයන් ඉහළ ගියා. ඒ නිසා ානයනය කරන ානයන සඳහාත් 

ශගවන්න වන විශේ  විනිමය රමාණය වි ාල ශලස වැඩි වුණා. 

ශලෝක මූලය අර්බුෙයක් ඇති වුණා. 0117 අවුරුේශේ ඉඳලා Mutual 

Bank කඩාශගන වැටිලා, Lehman Brothers Holdings 
ඳාශකොශලොත්ශවලා, ුතශරෝපශේ ඇති ශවච්ා මූලය අර්බුෙය 

ශලෝකය පුරා හමාශගන ගිහිල්ලා, අශේ රශේත් මූලය අර්බුෙයක් 

ඇතිශවලා තිබුණා. ුතේහය තිබුණා.  ාප ලත් තිසථ අවුරුදු ුතේහයට 

අව ය වූ ුතෙ ාුතහ හා ශවනත් ශේ මිල ජ ගැනීම සඳහා විශේ  

විනිමය ඉතා වි ාල රමාණයක් අව ය වුණා. ශලෝක ඛ්නිජ ශතල් 

අර්බුෙය, ශලෝක ාහාර අර්බුෙය, ශලෝක මූලය අර්බුෙය, ුතේහය 

වැනි ඉතා වි ාල අභිශයෝගාත්මක තත්ත්වයක් තුළ රටින් පිටතට 
වි ාල විශේ  විනිමය රමාණයක් ගලාශගන ගියා. නදාත් රට 

ඇතු ළට විශේ  විනිමය වැඩිපුර රමාණයක් ශගන්වා ගනිමින් 

ශකශස  ශහෝ අවුරුදු 51ක කාල පරිච්ශේෙය අවසානශේ  ජ 

ශඩොලරයට ශගවන දාෙල රුපියල් 5 5ක් ඳවට පත් වුණා. 0114 ජ 

අපි ශට රට ඳාර ගන්නශකොට ශඩොලරයකට ශග ශ  රුපියල් 

515ි . ෙස අවුරුදු කාල සීමාවක් තුළ ජ ඒ රමාණය සියයට 5 5ක් 
ශවලා තිශඳනවාය කියන්ශන් ශඩොලරයකට අපි ශගවන දාෙල 

රුපියල්  1කින් වැඩිශවලා තිශඳනවාය කියන එකි . අවුරුේෙකට 

සාමානයශයන් වැඩිශවලා තිශඳන්ශන් රුපියල්  ි . නදාත් ශට 

රජය 0154 ජ ඳලයට පත් වුණා. 0154, 015) සහ 0157 කියන වර්ෂ 

තුන ගත වුණා. ෙැන් ශලෝක ඛ්නිජ ශතල් අර්බුෙයක් නැහැ. 

ශමොකෙ, ඉතා වි ාල ශලස 0154 ජ දාළු ශලෝකශේම මිල කඩා 

වැටීමක් සිදු වුණා. ඛ්නිජ ශතල් මිල අක් වුණා; ශපොශහොර මිල අක් 
වුණා; රසායනික ද්රවයවල මිල අක් වුණා; ගෑසථ මිල අක් වුණා; 

යකඩ මිල අක් වුණා; සියල්ල ශේම මිල කඩාශගන වැටුණා. රඳර් 

මිල සහ  ශත් මිල අක් වුණු ඳව කවුරුත් ෙන්නා ශෙයක්. 0154 ජ 

693 694 



පාර්ි ශටන්තුව 

ශලෝක ාර්ථික අවපාත තත්ත්වයක් ඇති වුණා. තවමත් එශලසින් 

ඛ්නිජ ශතල් මිල ඉහළ ගිශේ නැහැ. ඒ නිසා ශතල් ානයනය 

කිරීම සඳහා සාමානයශයන් මහින්ෙ රාජපක්ෂ ුතගශේ ජ ගිය දාෙල 
වාශේ ඇශමරිකාුව ශඩොලර් බිි යන 4කට වැඩි රමාණයක් ශට 

වනවිට ඛ්නිජ ශතල් ානයන බිශලන් ඉතුරුශවලා තිශඳනවා. 

ශමවර Central Bank Report එක ාවාට පසථශස  අපිට කියන්න 

පුළුවන්, ඇත්තටම ඉතුරු ශවච්ා දාෙල ශකොච්ාරෙ කියලා. ෙැන් 

ුතේහයක් නැහැ. ුතේහය නැති නිසා ුතෙ ාුතහ හා ශවනත් ශේ 

සඳහා රටින් පිටතට ගිය  දාෙල් වි ාල රමාණයක් ඉතුරු වුණා. 

ෙැන් ශලෝක ාහාර අර්බුෙය නැහැ. ශලෝකශේ ාහාර මිල ගණන් 
නැවත පහළට වැටුණා. ඒ නිසා වි ාල මිලක් ශගවලා ානයනය 

කරන්න සිදු වුශණ් නැහැ. ශට තත්ත්වය තුළ පසු ගිය වර්ෂශේ  ජ -

015) ඉඳලා 0157ට- සියයට 51.59කින් නිර්යාත වැඩිශවලා 

තිශඳනවා. ානයන වැඩිශවලා තිශඳන්ශන් සියයට 9. 7කින්. ඒ 

නිසා වාසිොයක තත්ත්වයක් ඇති ශවලා තිබුණා. ඉතාම 

අවාසනාවන්ත ශලස රුපියල කඩාශගන වැටුණා. අෙ වනශකොට 
  ශඩොලරශේ අගය රුපියල් 548ි .  අවුරුදු  ක් තුළ ජ රුපියල් 07ක් 

ශඩොලරටයට වැඩිපුර ශගවන්න සිදු වුණා.  මහින්ෙ රාජපක්ෂ ුතගය 

තුළ ජ අවුරුදු 51ටම ශඩොලරයට වැඩිපුර ශගවන්න සිදුවු ශණ් 

රුපියල්  1ි . විශේ  විනිමය අර්බුෙය ශහ තුශවන් වර්තමාන රජය 

යටශත් අවුරුදු (ක් යනශකොට  ශඩොලරයට රුපියල්  1ක් වැඩිපුර 

ශගවන්න සිදු ශවනවා. ශට රශේ විවන වියෙට ර ථනය විසඳන්න 

නට, රශේ ාර්ථිකශේ වඩා සථාාවර තත්ත්වයක් ඇති කරන්න 
නට, විශේ  ාශයෝජන ාකර්ෂණය කරන්න නට රුපියල සථාාවර 

මේටමකට ශගශනන්න ඕනෑ.  

එශස  රුපියල සථාාවර මේටමකට ශගන ඒම සඳහා  රජය 

රතිපත්තිමය ව ශයන් කල්පනා කරන්නට ඕනෑ ශෙයක් 

තිශඳනවා.   ානයන රතිපත්තියක් තුිබන් අපි වක්කඩ කැක්වා 

වාශේ ශට රටට සියලුම ශේවල් ානයනය කරන්නට වුශණොත්, 

ශවන්ශන් ශමොකක්ෙ? අවුරුදු සමය කියලා බිත්තර ශගශනන්න 
ලැහැසථති වුණා; ශපොල් ානයනය කරන්න ලැහැසථති වුණා; සහල් 

වි ාල ව ශයන් ානයනය කරනවා. ශලෝකශේ ශට ශවශළඳ 

ශපොළ රමශේ ශක්න්්රීය සථාානය අෙ ඇශමරිකා එක්සත් ජනපෙය. 

මශේ දගත් මි්ර හර්ෂ ෙ සිල්වා මැතිතුමා එයට එකඟ ශවනවා 

ඇති. ශඩොනල්ඩ් ට්රට ෆථ ශමොකක්ෙ කරන්ශන්? ඔහු ශේ ශේ සටපත් 

හා ශේ ශේ මිනිසුන් මත සටපූර්ණ වි ථවාසය තඳා liberalized 
policy එකකින් මාරු වුණු රතිපත්තියකට ඇශමරිකා එක්සත් 

ජනපෙය ශගන යනවා. එම නිසා පසුගිය සතිවල වාශන් නිෂථපාෙන 

හා තඹ නිෂථපාෙන සියල්ල සඳහා තීරුඳදු පැශන වා.  හනවා ජ 

ාර්ථික ශවශළඳ ශපොළ නයාශයන් අපට දගන්වන්ශන් පුළුවන් 

තරට තීරුඳදු ඉවත් කරන්න, රට ඇතුළට නිෙහශස  භාණ්ඩ ගලා 

එන්න ශෙන්න කියලාි . ඇශමරිකා එක්සත් ජනපෙශේ 

ඇශමරිකාුව මහාාාර්යවරශයකුම තමි  එම ශපොත් ටික ි යා 
තිශඳන්ශන්. නදාත් අෙ ට්රටෆථ කරන්ශන් තීරුඳදු පනවන එකි . 

සියයට 01-04 තීරුඳදු පනවා තමන්ශේ රශේ කර්මාන්ත ටික 

නැඟිටුවන්න අලුත් රතිපත්තියකට  මාරු ශවනවා.  

 
 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශඩොනල්ඩ් ට්රටෆථ කරන්න යන වැඩ 
කටුතත්ශතන් ඇශමරිකාවට තමි  පාක් ශවන්ශන්. ශමොකෙ, 

චීනශේ ෂී ජින්පිා ජනාධිපතිතුමා කියා තිශඳනවා, "ඔඳතුමා සියයට 
04ක් ෙැටශමොත්, ඇශමරිකාශවන් චීනයට එන ඒවාට සියයට 41ක් 
ෙමනවා" කියලා. එතශකොට ශටශකන් කාටවත් යහපතක් 

ශවන්ශන් නැහැ. 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒක තමි , අපි ඳලදා. හැම ොම තිශඳන සාටරොි ක ශවශළඳ 

ශපොළ theory එකට සටපූර්ණශයන් හරසථ ශවන එකක් තමි  
ට්රටෆථ ශට ෙවසථවල කරන්ශන්. ඔහු හිතන රමය අුවව ශවශළඳ 

ශපොළ ඇතුශළ  සියලුම ාශයෝජකශයෝ චීනයට යනවා නට, චීන 

ශවශළඳ ශපොළ හා චීන හා ඇශමරිකාුව තරගය තුළ ශලෝක 

ශවශළඳ ශපොළ හැසිශරන්ශන් ශකශස ෙ කියන එක පිිබඳඳව අලුත් 

අත් ෙැකීට රාිකයක් එකතු ශවන්න ඉ ඩ තිශඳනවා. මශේ ර ථනය 

ශමයි . ශමම පනතට විරුේහව අපි ශශ්ර ෂථසාධිකරණයටත් ගිහින් 
කි ශ , රාේහන ගිණුම ශමශලසින් විවෘත කිරීශමන් 

තාි ලන්තශේ වුණා වාශේ, එශහම නැත්නට මලයාසියාශ  වුණා 

වාශේ අර "ශසෝශරෝසථ"ලා ශට ටික ඔක්ශකෝම අරශගන යන්න 

පටන් ගත්ශතොත් - අපිට එශහම වුණා.  

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ගරු මන්ත්රීතුමනි, රාේහන ගිණුම එශහම වක්කඩ කැක්වා 

වාශේ විවෘත කරලා නැහැ. ඒකට limits ෙමලා  තමි  ඒක කරලා 
තිශඳන්ශන්. මම ඉතාම පැහැදිි ව explain කළා,  අපි ශමොනවාෙ 

කරලා තිශඳන්ශන් කියලා. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මීට කි න් හිටපු දාෙල් ඇමතිවරයා නිතරම කි ශ , ශලෝකශේ 

තිශඳන ඕනෑම සල්ි යක් ශමහාට ශගශනන්න කියන එකි . 

අභිරහසථ ාශයෝජන තිශඳනවා නට අරශගන එන්න කියලා හිටපු 
මහ ඳැාකු අධිපතිවරයාත් රසිේධිශේ කි වා. එශස  රකා  කරලා 

ශට පාර්ි ශටන්තුව ඇතුශළ   ජ රකා  කළා, එවැනි 

ාශයොජනවලට ඕනෑ තරට එන්න ඉඩ ශෙන්න කියලා. අපි 

ශශ්ර ෂථසාධිකරණශේ  ජ තර්ක කළා.  අශපන් විනි ථායකාර 

දතුමන්ලා ඇහුවා, "ඇි , ශට විපක්ෂශේ අය රට ඇතුළට ශඩොලර් 

එනවාට, විශේ  විනිමය එනවාට විරුේහ ශවන්ශන්?" කියලා. 

විරුේහත්වයක් නැහැ. නදාත් අපි ෙන්නවා, ශලෝකශේ අපි අත්සන් 
කරලා තිශඳන ගිවිසුට රකාරව දාෙල් විුදේධිකරණය සඳහා 

ඉඩරසථාා ලැශඳන තත්ත්වයක් තුළ රටක් ඇතුළට සල්ි  

ාශවොත්, ඒ ඇතිශවන කළු පැල්ලම පහසුශවන් මකා ගන්න ඳැරි 

ශවන ඳව. ඔඳතුමා ෙන්නවා, විනිමය පාලන පනත නිෙහසථ කළාට 

පසුව ුතශරෝපා ාර්ථික සාගමශේ පාර්ි ශටන්තුව රැසථශවලා  දාෙල් 

විුදේධිකරණය පිිබඳඳව ලාකාව blacklist කිරීම, එශහම නැත්නට 
අසාධු ශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඡන්ෙ  11 ගණනක් 

පාවිච්චි කළ ඳව.  

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ගරු මන්ත්රීතුමා අහපු ර ථනයට මම දත්තරයක් ශෙන්න 
කැමැතිි . Gray list  කරලා තිශඳන්ශන්, European Union  එශක් 

එො ඒ - 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අසාධු ශල්ඛ්නය. 
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ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ඔ . නදාත් ඒකට ශහ තුව තමි  අර Trusts Ordinance එශක් 
ර ථනය. ඒකට Trusts (Amendment) Bill එකක් ඊශේ ශගනාවා. 

ශමොකෙ, මම යට කරුණක් ගැන ශසොයා ඳැලුවා, ගරු මන්ත්රීතුමනි.  
ඒක ඔඳතුමාත් ෙැන ගන්නා එක ශහොඳි . මම Public Trusteeටත් 
කාා කළා. පාර්ි ශටන්තුශ  මහ ශල්කටතුමාටත් කාා කරලා 
ඇහුවා, ශට පාර්ි ශටන්තුශ  Foundations ශකොපමණ තිශඳනවාෙ 

කියලා. පාර්ි ශටන්තු මන්ත්රීවරුන් ශඳොශහොම ශෙශනකුශේ නමින් 
ඒ අය පෙනට ඇති කරශගන තිශඳනවා.  

එතශකොට සමහරු ශට පෙනමට සල්ි  ොනවා. පෙනම විසින් ඒ 

සල්ි  ශනොශයකුත් ශේවල්වලට වියෙට කරනවා. නදාත් කිසිම 
විධියකට,- 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මශේ ශවලාව. එතුමාශේ 

ශ ලාශවන් මට ශ ලාව ශෙන්න. 
 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

හරි, හරි.  
 

නදාත් කිසිම විධියකට පෙනම විගණනයට භාජන ශවන්ශන් 
නැහැ. ඒ පෙනම පාර්ි ශටන්තුශවන් පාසථ කරශගන තිශඳනවා, එහි 
අි තිකාරයන් කවුෙ කියා ෙන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා තමි  ශට 

පෙනටවල අි තිකාරශයෝ කවුෙ කියා ශසොයා ගන්න අපට අව ය 
ශවලා තිශඳන්ශන්. ශඳොශහෝ නටවි න් පෙනට ඇති කරලා, ඒවා 
තුිබන් කළු සල්ි  සුදු කරන වැඩ පිිබශවළක් ශට පාර්ි ශටන්තුව 
ඇතුශළ ම තිශඳනවා කියා මා ඔඳතුමාට කියන්න කැමැතිි . මශේ 

නමින් නට කිසිම පෙනමක් ශට පාර්ි ශටන්තුශ  මම ි යා පදිාචි 
කරලා නැහැ. නදාත් ඒක ඳහුලව ශවන ශෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි 
ෙැන ගන්න ඕනෑ, who are the beneficial owners of these 

foundations?  

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු රාජය අමාතයතුමා, මශේ නමිුවත් කිසිම පෙනමක් නැහැ. 
නදාත් ශට පාර්ි ශටන්තු මන්ත්රීවරුන්ශේ පෙනටවි න් ශවන්න 

පුළුවන් සථවල්පයි . ඊට වඩා ඒවා ශපන්වන්න මම 
තදාන්නාන්ශස ට දෙවු කරන්නට. රාජය ශනොවන සාවිහාන ඉතාම 
වි ාල රමාණයක් ලාකාශ  තිශඳනවා.  අවනත ශවන්ශන් නැති 

විවිහ අරදාණු සඳහා කටුතතු කරන රාජය ශනොවන සාවිහාන 
තිශඳනවා. ශඳොශහෝ විට ශනොෙැුවවත්ව අශේ ශඳොශහෝ ශෙශනක් 
ඒවාට සටඳන්හ ශවලා ඉන්නවා. 

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ගරු මන්ත්රීතුමා, මට තව විනාඩියක් ශෙන්න. මම ඔඳතුමාත් 
එක්ක එකඟ ශවනවා. ශමොකෙ, අපි ෙැන ගන්න ඕනෑ ශකොශහොමෙ, 
කාශේෙ ශට පෙනට කියලා. ශට සල්ි  එන්ශන් ශකොශහන්ෙ 

කියලා. ඒ නිසා තමි  NGOs ඔක්ශකෝටම ශමය අොළ කර 
ගන්ශන්. ශට අලුත් නීතිය හරහා අශේ පෙනට register කරන්න 
ඕනෑ; ඒවා විගණනය කරන්න ඕනෑ. අවුරුදු ගණනාවක් තිසථශස  

ශටක කරපු නැති නිසා තමි  අප මත ශට ර ථනය වැටුශණ්. අනික් 

එක තමි  ඉරානය එක්ක තිශඳන ගුවශෙුව සටඳන්හ කාරණය. 

අපි එහි ජ පැහැදිි  කරලා දුන්නා, ඉරානයත් එක්ක ශනොශවි  
ගුවශෙුව කරන්ශන් කියලා. ශකොටපැනි රමාණයක් ඒ ශගොල්ලන් 
ලැි සථතුගත කරලා තිබුණා. අපිත් ඒවා ගැසේ කළාට පසුව ශට 
ර ථනය විසශඳනවා. ඔක්ශතෝඳර් මාසය ශවන විට අසාදු 

ශල්ඛ්නගත කිරීම අපි ඉවත් කරනවා. එතශකොට ඒ ර ථනය 
විසශඳනවා. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඊට අතිශර්ක තව ක්ශෂ ්ර කිහිපයක් තිශඳනවා. ශට රජය 

ඳලයට පත් ශවච්ා අවසථාාශ ම එරික් ශසෝල්හි ට මාහය 
සාකච්ඡාවක් තියලා කි වා, චීන ාශයෝජකයන් විතරක් ශනොශවි ,
-  

ගු මයගයෝජය කාරක ාවාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔඳතුමාට තව විනාඩි එකක් තිශඳනවා. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි ශෙකක් 

ශෙන්න. ශමොකෙ, එතුමා මශේ කාලශයන් විනාඩියක් ගත්තා. 

එරික් ශසෝල්හි ට කි වා,  චීන ාශයෝජකයන් ගැන විතරක් 
ඳලා ඉන්ශන් නැතුව වඩා ශහොඳ ාශයෝජකයන් එනට එල්ටීටීඊ 
ඩයසථශපෝශරොශ  විවිහ ෙක්ෂතා කුසලතා සහිත ාශයෝජන 
තිශඳනවා, ලාකාවට එන්න කියලා.  ාාාර්ය හර්ෂ ෙ සිල්වා 

මැතිතුමා මම ශට කියන කාරණය ගැන ශපොඩ්ඩක් ඳලන්න ඕනෑ. 
අශේ මහල් නිවාස සාකීර්ණ - apartments - විශ  ෂශයන් නාගරික 
ඒවා  දාෙල් විුදේධිකරණය සඳහා ශයොො ගන්නා එක ක්ශෂ ්රයක් 

ශලස හඳුනාශගන තිශඳනවා.   ශමවැනි කළු සල්ි  සුදු කරන්න 
පුළුවන් විවිහ වයාපෘති රාිකයක් ෙැන් ඒ ශවුවශවන් design කරලා 
තිශඳනවා; සකසථ කරලා තිශඳනවා; නිර්මාණය කරලා තිශඳනවා. 

ඉතින් ශටවා පිිබඳඳව ශසොයා ඳලන්න අව යි . ශට  සාශ ෝහන 
හරහා ඇති වන බුරුල තුළ එශහම නැත්නට ි හිල්කරණය තුළ 
විවිහ ජාවාරටකරුවන්ට රශේ රතිූපපය ශකලසන්න ශෙන 
ාකාරශේ ඉඩ රසථාා ශනොදිය ුතතුි  කියන එක තමි  මශේ අෙහස 

ශවන්ශන්.  අපි ෙැන් ශට "විනිමය පාලන" කියන වානය 
ශයොෙන්ශන් නැහැ කි වා. අපි ඒකට කි වා, "විනිමය 
කළමනාකරණය" කියලා. ශ්රී ලාකා මහ ඳැාකුව  ජර්ඝ කාලයක් ශට 

කටුතත්ත නිවැරදිව කළා. ඒ නිසා අපි ඉදිරියටත්  අධීක්ෂණයක්, 
සුපරීක්ෂණයක් සහිතව ශමය කළ ුතතු වනවා. රට ඇතුළට 
ලැශඳන දාෙල් වැඩි වැඩිශයන් ලඳන්නත්, ඒවාශේම රටින් පිටට  

ගලා යන අනව ය විනිමය රමාණය ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා එක 
පැත්තක් ගැන ෙක්වන දනන්දුවටත් වඩා වැඩි දනන්දුවක්  
ෙක්වන්න අව ය ශවනවා, රටක් ව ශයන්. රටින් පිටට විශේ  

විනිමය ගලා යන රමාණය අක් කර ගැනීම සඳහා විකල්ප 
ක්රියාමාර්ග සඳහා රතිපත්තිමය ව ශයන් ශට ජාතික රතිපත්ති හා 
ාර්ථික කටුතතු අමාතයාා ය කටුතතු කළ ුතතුි  කියන අෙහස 

ඇතුව මශේ වාන කිහිපය අවසන් කරනවා. 
 
[අ.භා.  .19] 
 
ගු දයා ගමගේ මහතා (ප්රානමික කර්මාන්ත අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு தயொ கமமக - ஆரம்பக் மகத்ததொழில் அமமச்சர்) 

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

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමියනි, අෙ දින විශේ  විනිමය 

පනත යටශත් නිශයෝග ගැන කාා කිරීමට මා ඳලාශපොශරොත්තු 

697 698 



පාර්ි ශටන්තුව 

ශවනවා. විශ  ෂශයන්ම 0157 අාක 50 ෙරන ශමම විශේ  විනිමය 
පනත මඟින් රජශේ නිශයෝජිතයා ව ශයන් ශ්රී ලාකා මහ ඳැාකුව 
විශේ  විනිමය රවර්හනය කිරීම සහ නියාමනය කිරීශට අි තීන් 

වි ාල ව ශයන් පුළුල් කළා. 

ශමම පනත හඳුන්වා ජමට ශපර ලාකාශ  විශේ  විනිමය 
රවර්හනය සහ නියාමනය කශළ , 594  අාක 0( ෙරන විශේ  

විනිමය පනත මඟිුවි . එය අශහෝසි කරලා නවයතාවකින් විශේ  
විනිමය ගුවශෙුව කිරීශට අි තිය පුළුල් කිරීම ශ්රී ලාකා මහ ඳැාකුව 
මඟින් සිදු කිරීශට අව යතාවක් අෙ පවතිනවා. අපි එය  සකසථ 

කරලා තිශඳන්ශන් අශේ ාර්ථිකයට වාසි ශවන අන්ෙමටි . ශ්රී 
ලාකා මහ ඳාකුව විසින් ඳලය පවරලා තිශඳන වාණිජ ඳැාකු, මූලය 
ායතන, ඒ වාශේම විශ  ෂ ඳලයලත් ශවශළඳුන්ට විනිමය 

ගුවශෙුවවල ශයශෙන්න අි තිය ශමම නව පනත මඟින් වි ාල 
ව ශයන් පුළුල් කරලා තිශඳනවා. ඕනෑම පුේගලශයකුට ශ්රී ලාකාව 
තුළ ශහෝ ඉන් පිටත ඳැාකුවක විනිමය ගිණුමක් ඇත්නට, ලාකාව 
තුළ ශහෝ පිටත ජ  රාේහන ශහෝ ඕනෑම වර්හනයක ජ ඒ දාෙල ශයොො 

ගැනීමට ඉහත සඳහන් ායතන හරහා සිදු කරන්න ශමම පනත 
යටශත් ඳලය ලඳා  ජලා තිශඳනවා. ශමම පහසුකම වර්හනය 
කළත්, එම ශගවීටවල නීතයුවූලලභාව තහවුරු කර ගන්න අොළ 

පුේගලයා විසින් අොළ මූලය ායතවල නිවැරදි ශල්ඛ්න 
අනිවාර්ශයන්ම ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. සමහර ශවලාවට යට කිසි 
පුේගලශයක්ට එය කරන්නට ඳැරි නට, මහ ඳැාකුවට ි ඛිතව  

ෙන්වා ෙවසථ 5(ක් ඇතුළත තමන්ශේ දාෙල්වල නිරවෙයතාව තහවුරු 
කර ගන්න ඔහුට පුළුවන්කම තිශඳනවා. හැඳැි , ශට හැම එකක්ම 
කරන්න පුළුවන් වන්ශන් ඒ ඳැාකුව ශහෝ මූලය ායතනය ශහෝ 

මැදිහත් කර ගැනීම තුළ පමණි . ශමම පනශත් විශ  ෂ 
ලක්ෂණයක් වන්ශන්, ඕනෑම පුේගලශයක් ශ්රී ලාකාවට 
ඇශමරිකන් ශඩොලර් මිි යනයක් ෙක්වා ශගවන ශකොට අධිභාරයක් 

ශහෝ ශවනත් ගාසථතුවක් ශගවීම අශහෝසි කරලා තිබීමි . ඒ වාශේම 
ඕනෑම පුේගලශයකුට ඇශමරිකන් ශඩොලර් මිි යනයකට වඩා 
රමාණයක් ලාකාශ  සාවර්හන ඳැඳුටකරවල ාශයෝජනය 
කශළොත්, අපි ඒ සඳහා ඳදු නිෙහසථ කරලා තිශඳනවා. අවසරලත් 

ාශයෝජකයන්ට ශ්රී ලාකාව තුළ ාශයෝජනය කළ හැකි අවසථාා 
නව පනත අුවව පුළුල් කරලා, ඒ අුවව ඔවුනට සියලු පන්තිවල 
ශකොටසථ ශහෝ ශකොටසථ සඳහා හිමිකමක් ලඳා ගන්න පුළුවන් 

වනවා. එශස ම ලාකාව තුළ වසර තුනකට වඩා වැඩි කාලයක් 
සථාාපනය කර තිබූ සමාගමකට ඒ ණය සුරකුටපත් ාශයෝජනය 
කිරීම වාශේම ඒ සමාගමට ණය රොනය කරන්නටත් පුළුවන්. 

එශස ම වාණිජ ඳැාකු කල් ඳදු සමාගට මූලය සමාගට විසින් නිකුත් 
කරුව ලඳන සුරැකුට පත්හි ාශයෝජනය කිරීම, ඒ ණය රොනය 
කිරීශට හැකියාව අපි ලඳා  ජලා තිශඳනවා. ශමොකෙ, ශේශීය 

වයාපාර ගැන කාා කරනවා නට, අෙ ඔවුනට ඔවුනශේ වයාපාර 
වර්හනය කර ගන්නට පිටරටකට දාෙල් ාශයෝජනය කරන්න 
අව යතාවක් තිශඳනවා නට, ඒකටත් අපි ශට පනත මඟින් 
අවසථාාව සලසථවා  ජලා තිශඳනවා.  

ාශයෝජකශයක් විශේ  ශකොටසථ හා සථවවරී ඳැඳුටකරවල 
ාශයෝජනය කරන අවසථාාවන්වල ජ ඔහු ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළ 
ි යා පදිාචිකරුශවකු නට, කි න් තිබුුව ශඩොලර් ලක්ෂ 4 අපි 

මිි යන ශෙකක් ෙක්වා වැඩි කරලා තිශඳනවා. ඒ වාශේම 
ලැි සථතුගත සමාගමක් ශනොශ  නට, ශඩොලර් ලක්ෂයක් කියලා 
තිබුණු දාෙල ලක්ෂ 4ක් ශවනකන් වැඩි කරලා තිශඳනවා. ි යා 

පදිාචි හවුල් සමාගමක් නට, එවැනි ාශයෝජනයක් කරන විට 
පැවති සීමාව විවිත කාලයටම පැවති ශඩොලර් ලක්ෂශේ සීමාව අපි 
ලක්ෂ තුනක් ශවනකන් වැඩි කරලා තිශඳනවා. තනි පුේගලශයක් 

එවැනි ාශයෝජනයක් කරන විට ඒක ලක්ෂශේ සිට ලක්ෂ ශෙක 
ෙක්වා වැඩි කරලා තිශඳනවා. සමාගමක් ශහෝ හවුල් වයාපාරයක් 

නට විශේ  කාර්යාලයක් පිහිටුවන විට වර්ෂයකට පැවති සීමාව 

ශඩොලර් ලක්ෂශේ සිට ලක්ෂ තුනක් වනකන් වැඩි කරලා 
තිශඳනවා. එවිට, එක පුේගලශයක්ට ශඩොලර් 54,111ක් ශවනකන්  
පිටරටින් දාෙල් ශගශනන්න අප ඉඩ  ජලා තිශඳනවා.  ඊට වඩා 
දාෙල් පිටරටින් ශගශනන්න තිශඳනවා නට,  Sri Lanka Customs 

එශකන්  ඒ ගැන ෙැන ගන්න පුළුවන්.  

අශේ වයාපාරිකි න්ට පිට රට තිශඳන තම දාෙල් ශගන්වා 

ගැනීශට අව යතාවක් තිශඳනවා නට, ඒ දාෙල් ලඳා ගැනීමට අපි 

ඉඩ ශෙන්නට ඕනෑ. හැඳැි , ඒ හැම ශෙයක්ම මහ ඳැාකුව ෙැුවවත් 

කිරීම තුිබන් තමි  අපි කරන්ශන්. අෙ අශේ රශේ අපනයන 
ාොයම වැඩි කරන්න අපි කටුතතු කරමින් සිටිනවා. ගරු ඳන්දුල 

ුවණවර්හන අශේ හිටපු ඇමතිතුමා විශ  ෂශයන්ම කි වා, "අශේ 

අපනයන ාොයම වැඩි කරන්න ඕනෑ." කියලා. ඔ , අපි අපනයන 

ාොයම වැඩි කරන්න ඕනෑ. අපනයන ාොයම වැඩි කරන්න නට, 

අපි රට තුළ වි ාල ාශයෝජනයකුත් සිේහ කරන්න ඕනෑ. ඒ 

ාශයෝජනය සිේහ කරන්ශන් රජය ශනොශවි , ශපෞේගි ක 

සමාගට. එතශකොට ඒ ාශයෝජනය සිේහ කරන්න ශපෞේගි ක 
සමාගට දාෙල් ලඳා ගන්නා රමශ ෙය ශමොකක්ෙ? අශේ 

ඳැාකුවි න් පමණක් ඒ දාෙල් ලඳා ගන්න නට වි ාල ශපොි යක් 

ශගවිය ුතතු වනවා. වි ාල ශපොි යක් ශග ශවොත් එම වයාපාර 

කටුතතු සාර්ාක කර ගන්නට පුළුවන්කමක් ලැශඳන්ශන් නැහැ. 

එම නිසා ඒ දෙවියට ඕනෑ නට පිට රටින් දාෙල් ශගනැල්ලා 

ඔවුන්ශේ වයාපාර වර්හනය කර ගන්නට, එශහම නැත්නට ඒවාට 

අව ය කරන ාශයෝජන ඇති කර ගන්නට අපි ශමතැන ජ 
අවසථාාව සලසා  ජ තිශඳනවා.  

අශේ හිතවත් ගරු ඳන්දුල ුවණවර්හන මන්ත්රීතුමා කි වා, "එො 

ාහාර හිඟයක් ඇති වුණ නිසා අපට ාහාර මිල වැඩි කරන්න 

සිේහ වුණා. ශපට්රල්, භූ මිශතල් ඇතුළු ඉන්හන මිල වැඩි වුණ නිසා 

ඉතිහාසශේ කවරොකවත් සිදු ශනොවුණු ාකාරයට ඉන්හන මිල 

වැඩි කරන්න සිේහ වුණා." කියලා. මට මතකි  එො භූමිශතල් මිල 
වැඩි කළ ශවලාශ  ධීවරයන්ට එය ෙරා ගන්න ඳැරි වුණ ඳව. ඒ 

නිසා එො හලාවත ධීවරශයෝ පාරට ඳැසථසා. පාරට ඳැසථසාම එො 

ශමොකක්ෙ කශළ ? එො හිටපු ාරක්ෂක ශල්කට ශගෝසාභය 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා අණ දුන්නා, "ශවඩි තඳන්න." කියලා. 

එතශකොට ඒ අහිාසක ධීවරයන්ට ශවඩි තඳා මරා ෙැදාවා. නදාත්, 

අපි ඳලයට පත් ශවලා පළදා අවුරුේශේ ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි, අශේ ානයන වියෙම රුපියල් බිි යන 541කින් 
අක් කළා. අපි ඒක කශළ , 015) අවුරුේශේ අශේ රශේ නිෂථපාෙන 

වැඩි කරලා. නදාත්, අවාසනාවකට වාශේ 0157 අවුරුේශේ 

ඳලාශපොශරොත්තු වූ ඉලක්කයට අපට යන්න ඳැරි වුණා. ශමොකෙ, 

එක පැත්තකින් රශේ දිසථත්රික්ක 5(කට ෙරුණු නියඟයක් ාවා. 

අශනක් පැත්ශතන් දිසථත්රික්ක 55කට වි ාල ගාවතුර දවදුරක් 

ාවා. එවැනි ාපො තත්ත්වයකට අශේ රට දාහුණ දුන්නා. එම 
නිසා  කෘෂිකර්මය පැත්ශතන් ඳලාශපොශරොත්තු වූ රවර්හනය අපට 

ලඳා ගන්න ඳැරි වුණා. අශේ නිෂථපාෙනය සටපූර්ණශයන්ම කඩා 

වැටුණා. එවැනි ාපො තත්ත්වයක් ශනොවුණා නට, අශේ සාවර්හන 

ඉලක්කය අනිවාර්යශයන්ම අත් කර ගන්න තිබුණා. අපි ාහාර 

මිල අක් කළා. පිට රටින් ශගන්වන ඒවාශයත් මිල අක් කළා. 

ානයනවි න් අපි අය කර ගන්නා ඳදු භාණ්ඩාගාරයට අහිමි 

වුණත්, අපි ජනතාවට ඒ සහන සලසා දුන්නා. ඉන්හන මිල අක් 
වීශට සහනය අපි ජනතාවට සටපූර්ණශයන්ම ලඳා දුන්නා. ුතේහය 

අවසන් ශවලා අවුරුදු පහක් ගිහිල්ලාත් පසුගිය රජයට ඳැරි වුණා 

ජනතාවට සහනයක් ලඳා ශෙන්න. නදාත්, දින 511 අශේ 

ාණ්ක්ශ  ජ ශට සහන ටික ඔක්ශකෝම අපි ලඳා දුන්නා. අෙ වන 

විට ශලෝක ශව ශළඳ ශපොශළ  ඉන්හන මිල වැඩි ශවලා තිශඳනවා. 

නදාත්, අපි තවම භූමිශතල්, ශපට්රල්, ඩීසල් මිල රුපියලකින්වත් 

වැඩි කශළ  නැහැ.  ඒ වාශේම අෙ ශඩොලරය- 

699 700 

[ගරු ෙයා ගමශේ මහතා] 
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ගු මයගයෝජය කාරක ාවාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔඳතුමාට තව විනාඩි ශෙකක් ඉතිරිව 

තිශඳනවා. 
 

ගු දයා ගමගේ මහතා  
(மொண்புமிகு தயொ கமமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ශහොඳමි , ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. 

ගරු ඳන්දුල ුවණවර්හන මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමා කි වා, "අෙ 
ශඩොලරයට ශගවිය ුතතු රුපියල් රමාණය වි ාල ව ශයන් වැඩි 
ශවලා." කියලා. එෙත් ඔඳතුමා කැබිනේ මණ්ඩලශේ ඉඳශගන 
ශටවා ගැන කාා කරන්න ඇති කියා මම වි ථවාස කරනවා. 
ඇත්තටම එො පැවැති රජය ඔඳතුමා කියපු ශේවල්වලට ඇහුට 
කන් දුන්ශන් නැතුව ඇති. ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ විශේ  සාචිත 
රමාණය ගැන මම ඔඳතුමාට කියන්නට. 015( ජ අශේ ශගවුට 
ශ  ෂශේ හිඟය ශඩොලර් මිි යන 8,080ි . එො අශේ ශගවුට ශ  ෂය 
minus අගයක් ගත්ශත්. අෙ ශගවුට ශ  ෂශේ අතිරික්තයක් 
තිශඳනවා. 

2017 වසර වන විට අපි එතැන ශඩොලර් බිි යන ශෙකක 
අතිරික්තයක් ඇති කරලා තිශඳනවා. ශට විධියට වි ාල ව ශයන් 
ශඩොලර්වි න් ණය අරශගන, අවුරුදු ගණනක් තිසථශස  ශඩොලරය 
රුපියල් 551ට තියාශගන රාජපක්ෂ ාණ්ක්ව කශළ , අශේ 
අපනයනකරුවන් සටපූර්ණශයන්ම විනා  කරලා ෙැමීමි . 
රණසිාහ ශර මොස හිටපු ජනාධිපතිතුමාශේ කාලශේ ඇති කරපු 
ඇඟලුට කටහල් 011 වයාපෘතිය තුිබන් අපි ගමට කර්මාන්තය 
ශගන ගියා විතරක් ශනොශවි , ගශට ඉන්න තරුණ තරුණියන්ට 
රැකියා ලඳා දුන්නා විතරක් ශනොශවි , අවසානශේ ජ අශේ 
අපනයන ාොයශමන් සියයට 4(ක් වන තුරු අපි ඇඟලුට තුිබන් 
ශට රටට දාෙල් ලඳා දුන්නා. ුතේහයට දාෙල් වියෙට කරන්න 
ශඩොලර් ටික ශසොයා දුන්ශන්, එො ශර මොස හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
ඇති කරපු ඇඟලුට කර්මාන්ත වයාපාරය තුළ වැඩ කරපු ශට රශේ 
අහිාසක ශස වක ශස විකාවන්. එවැනි කර්මාන්ත විනා  කළා. එො 
GSP Plus ඳදු සහනය අපට සටපූර්ණශයන්ම නැති කරලා ෙැටමා. 
නැති කරලා ෙමලා, ශඩොලර්වි න් ණය අරශගන, ශඩොලරය 
රුපියල් 551ට තියාශගන අපනයන කර්මාන්ත ාලා ටික එකින් 
එක වසා ෙැටමා. අටසිය ගණනක්ව තිබුණු කර්මාන්ත ාලා 
සටපූර්ණශයන්ම වැහුණා. ඊට අමතරව ඒවාශේ රැකියා කරමින් 
හිටපු දෙවියට ශට රශේ ඉඳශගන ාොයමක් ලඳා ගන්න ඳැරි වීම 
තුළ හුඟක් දෙවිය පිට රටවල රසථසා ශහොයාශගන ගියා. එතශකොට 
අපට ශෙපැත්තකින් වි ාල පාක්වක් සිදු වුණා.  

ඊළඟට, ඳන්දුල ුවණවර්හන හිටපු ඇමතිතුමා කියන විධියට 
අපි අෙ අනිවාර්යශයන්ම අශේ රශේ අපනයන ාොයම වැඩි කර 
ගන්න ඕනෑ. අපනයන ාොයම වැඩි කර ගන්න නට, ශඩොලරය 
අනිවාර්යශයන්ම රුපියල් 5)1ට-5)4ට පවත්වාශගන යන්න 
අව යි . එශහම නැතුව අපට අශේ අපනයන ාොයම වැඩි කර 
ගන්න, අශේ කර්මාන්ත ාලා ටික පවත්වාශගන යන්න 
පුළුවන්කමක් ලැශඳන්ශන් නැහැ.  

 

ගු මයගයෝජය කාරක ාවාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ශවලාව අවසානි . 
 

ගු දයා ගමගේ මහතා  
(மொண்புமிகு தயொ கமமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

මට විනාඩියක කාලයක් ශෙන්න, ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි. ශලෝකශේ ාර්ථිකය කඩාශගන වැශටනශකොට 

ශවනත් රටවල් තමන්ශේ අපනයන පාුවව තියා ගන්න කටුතතු 

කළා. ඉන්දියාව ඉන්දියාශ  රුපියල ඳාල්දු කළා; ඕනෑකමින් 

ඳාල්දු කළා. ඳාල්දු කරන්න අව යතාවක් නැති වුණත් අපනයන 

ශවශළඳ ශපොළ ාරක්ෂා කර ගන්න ඒ රටවල් තමන්ශේ දාෙල් 

ඳාල්දු කරනවා. නදාත් අශේ රට එශහම කශළ  නැහැ. අශේ රට 
අපනයන වයාපාරිකි න් ගැන කිසිම තැකීමක් කශළ  නැහැ. අෙ 

අපට ඒවා දාල ඉඳලා පටන් අරගන්න සිදු ශවලා තිශඳනවා. එො 

597( වසශර් ජ ශේ.ාර්. ජයවර්හන හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඇති කරපු 

ුතගය, ඊට පසථශස  රණසිාහ ශර මොස හිටපු ජනාධිපතිතුමා භාර 

අරශගන නැවත ශවනසථ කරපු ුතගය නැවතත් ඇති කරන්න අපට 

සිදු ශවලා තිශඳනවා. අපි ඇති කරපු අශේ අපනයන ාර්ථිකය, 

සියයට  8ක්ව තිබුණු අශේ අපනයන ාර්ථිකය රාජපක්ෂ ාණ්ක්ව 
කාලශේ සියයට 5(ක් වනතුරු කඩාශගන වැටුණා. අපි ශට 

ාර්ථිකය නැවත ශගොඩ නඟන්න ඕනෑ. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමා 

කියන කාරණය හරි. අක් ව ශයන් අශේ ාර්ථිකශයන් සියයට 

41ක්වත් අපනයන ාර්ථිකය වැඩි කශළ  නැත්නට, කවොවත් අපට 

ශට අරශගන තිශඳන ණය කන්ෙරාව ශගවා ඉවර කරන්න 

පුළුවන්කමක් ලැශඳන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ශට සඳහා විරුේහ 
පක්ෂශේ ඉඳශගන ඔඳතුමන්ලාශේ ශහොඳ අෙහසථ අපට  ජලා, 

එශහම නැත්නට ඔඳතුමන්ලාත් ාණ්ක් පක්ෂයට එකතු ශවලා 

අපට සහශයෝගය ශෙන්න. අපි ඳලන්න ඕනෑ, රට ශවුවශවන් අපි 

ඉදිරියට වැඩ කරන්ශන් ශකොශහොමෙ කියලාි .  

ගරු ඳන්දුල ුවණවර්හන හිටපු ඇමතිතුමා ලාකාව සහ චීනය 

අතර ශවශළඳ සටඳන්හතා ගැන නිඳන්හනයක් ි යලා, එතුමාට 

ාාාර්ය දපාධියක් ලැබුණා. ගරු ඳන්දුල ුවණවර්හන මන්ත්රීතුමනි, 
අශේ ලාකාව ශවුවශවන් ඔඳතුමා ඒ වි ථවවිෙයාලශයන් ලඳා ගත් 

ාාාර්ය දපාධිය ශවුවශවන් මම ශට අවසථාාශ  ජ ඔඳතුමාට 

මාශේ ුදභාිකාසනය රකා  කරනවා. ශඳොශහොම සථතුතිි .  

 
[பி.ப. 3.24] 

 
ගු ශ්ාන්ති ශ්රීානකන්දරාාා මහත්මිය  
(மொண்புமிகு (திருமதி) சொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொசொ) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, இன்று 

நமடதபறும் தவளிநொட்டுச் தசலவணிச் சட்டத்தின் கீழொன 

ஒழுங்குவிதிகள், தகொழும்பு பங்குத் ததொகுதிப் பொிவர்த் 

தமனமய பரஸ்பரமற்றமயமொக்கல் சட்டமூலம் என்பமவ 

ததொடர்பொன இந்த விவொதத்திமல கலந்துதகொள்வதற்குச் 

சந்தர்ப்பம் தந்தமமக்கொக உங்களுக்கு நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன்.  

 
ගු මයගයෝජය කාරක ාවාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

J.M. Ananda Kumarasiri to take the Chair?  

 
ගු අගශ්ෝක් අගේසිංහ මහතා (ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ගාේවා මයගයෝජය අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க - மபொக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமொனச் மசமவகள் பிரதி அமமச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
Sir, I propose that the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri 

do now take the Chair. 

701 702 



පාර්ි ශටන්තුව 

ගු ශ්ාන්ති  ශ්රීානකන්දරාාා මහත්මිය  
(மொண்புமிகு (திருமதி) சொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொசொ) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
 
විසින් ානථිර කරන ලදී 
ஆமமொதித்தொர். 

Seconded. 
 

ප්රශ්නනය විමාන ලිනන්, ාවා ාම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

අනතුුව ග  ු මයගයෝජය කාරක ාවාපතිතුමා මූලාානගයන් 
ඉවත් වුගයන්, ගු ගේ.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා  හිලාානාරූඪ 
විය. 

அதன் பிறகு, மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு  மஜ.எம். ஆனந்த 

குமொரசிறி அவர்கள்  தமலமம வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the 
Chair. 

 
ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please continue with your speech.  

 
ගු ශ්ාන්ති ශ්රීානකන්දරාාා මහත්මිය  
(மொண்புமிகு (திருமதி) சொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொசொ) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
Thank you, Sir.  

இந்த நொட்டினுமடய வருமொனத்மத அதிகொித்தல், 

அபிவிருத்திமய மமயமொகக் தகொண்டு பல்மவறு திட்டங்கமள 

உருவொக்குதல், தவளிநொட்டுப் பணத்மத எமது நொட்டில்  

முதலீடு தசய்யக்கூடிய வமகயிமல வசதிவொய்ப்புகமள 

ஏற்படுத்துதல் மபொன்ற பல்மவறுவிதமொன அபிவிருத்தி 

ததொடர்பொன இலக்குகமள மமயமொகக் தகொண்டு இவ்வொறொன 

பல சட்டத் திருத்தங்கள் மமற்தகொள்ளப்படுகின்றன. அதன்மீது 

விவொதித்தல், அந்தச் சட்டங்கமள நிமறமவற்றுதல், அமவ 

சொர்பொன சுற்றுநிருபங்கமள உருவொக்குதல் மபொன்ற பல்மவறு 

விடயங்கள் தபொதுவொக வரமவற்கத்தக்கனவொக, 

ஏற்றுக்தகொள்ளக்கூடியனவொக இருந்தொலும், இவ்வொறொன 

சட்டதிட்டங்கள், நொடு முழுவதற்கும் தபொருத்தமொனமவயொக 

அமமகின்றனவொ? இலங்மக நொட்டில் வொழ்கின்ற அமனத்து 

மக்களுக்கும் இந்த வசதிவொய்ப்புகள் தசன்றமடகின்றனவொ? 

என்பது பற்றி ஒரு கணம் சிந்திக்க மவண்டியிருக்கின்றது. 

வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகமளப் தபொறுத்தவமரயில், அங்கு 

இவ்வொறொன திட்டங்கள் அல்லது இவ்வொறு 

உருவொக்கப்படுகின்ற சட்டங்கள் எவ்வளவு தூரம் எமது 

மக்கமளச் தசன்று மசர்கின்றன என்பது ஒரு 

மகள்விக்குறியொகமவ இருக்கின்றது.  

30 வருட கொல யுத்தத்மத அனுபவித்து, பல 

இழப்புகமளயும் இன்னல்கமளயும் எதிர்தகொண்ட எமது 

மக்கள், ஆயுதப்மபொரொட்டம் தமௌனித்த பின்பும் தங்களுமடய 

அடிப்பமடத் மதமவகமளப் பூர்த்தி தசய்யமுடியொமல் 

வீதிமயொரங்களில் சொத்வீகப் மபொரொட்டங்கமள நடத்திவருவது 

நொங்கள் அமனவரும் அறிந்த உண்மமயொகும். அதுமட்டுமல்ல, 

தவளியிமல தசொல்ல முடியொத எத்தமனமயொ பிரச்சிமனகமள 

எமது மக்கள் ததொடர்ந்தும் அனுபவித்துக்தகொண்டு 

வருகிறொர்கள். எமது பிரமதசத்தில் மொவட்ட ொீதியொக அல்லது 

பிரமதச ொீதியொக நமடதபறுகின்ற அபிவிருத்திக் குழுக் 

கூட்டங்களிமல அபிவிருத்திகள் ததொடர்பொன தகொள்மககள் 

சம்பந்தப்பட்ட கலந்துமரயொடல்கள் இடம்தபறுவதற்கு 

அப்பொல் மவறு விடயங்கள் பற்றிமய கலந்துமரயொடப் 

படுகின்றது. அதொவது இரொணுவத்தொல் ஆக்கிரமிக்கப் 

பட்டிருக்கின்ற கொணிகமள விடுவிப்பது பற்றிக் 

கலந்துமரயொடுவதிலும் ததன்பகுதியிலுள்ள சிலர் அங்கு வந்து 

சட்டத்திற்கு முரணொகக் கடல் வளங்கமளச் அள்ளிச் 

தசல்கின்ற, சட்டத்திற்கு முரணொன தசயற்பொடுகமள 

நிறுத்துவதற்குொிய மொற்றுவழி கொண்பது பற்றி 

வொக்குவொதங்கள் நடத்துவதிலும்தொன் அந்தக் கூட்டங்களின் 

தபரும்பகுதியொன மநரம்  தசலவிடப்படுகின்றது. அமதமநரம் 

அங்குள்ள மக்கள் தவளியிமல தசொல்ல முடியொத எத்தமனமயொ 

பிரச்சிமனகமளத் ததொடர்ந்தும் அனுபவித்துக்தகொண்டு 

வருகிறொர்கள்.   

யுத்தம் முடிவமடந்ததன் பின்னர் வடக்கு, கிழக்குப் 

பகுதிகளுக்கு அரச, அரச சொர்பற்ற நிறுவனங்களொமல பல 

மகொடி ரூபொய் பணம் தகொட்டப்பட்டும் மக்களது அடிப்பமடத் 

மதமவகள் பூர்த்தி தசய்யப்படொத நிமலயில் அதொவது, 

வீதிகள், குளங்கள், குளங்களுக்குொிய வொய்க்கொல்கள் என்பன 

புனரமமக்கப்படொமல்  இருக்கின்றன. அந்த வமகயில் 

அவர்களுமடய அடிப்பமடத் மதமவகமளமய பூர்த்தி 

தசய்யொத பல்மவறு விடயங்கள்தொன் அந்த அபிவிருத்திக் 

குழுக் கூட்டங்களில் கணிசமொன மநரத்மத 

எடுத்துக்தகொள்ளும். இந்த அடிப்பமடப் பிரச்சிமனகமளத் 

தீர்க்கின்ற வமகயிமல விமசடமொன ஒழுங்கமமப்புக்கள் 

மமற்தகொள்ளப்படல் மவண்டும்.  

மகொவலித்திட்டத்மத அபிவிருத்தி தசய்தல், அதற்கொன 

கொணிகமள வழங்குதல், பொரம்பொியமொக மக்கள் 

வொழ்ந்துவருகின்ற கிரொம மசமவயொளர் பிொிவுகமள மகொவலித் 

திட்டத்திற்குள் உள்வொங்கி அவற்மற தவலிஓயொப் பிரமதச 

தசயலகத்மதொடு இமணத்தல் மபொன்ற  விடயங்கள் 

சம்பந்தமொன கூட்டங்கள் குறிப்பொக முல்மலத்தீவு 

மொவட்டத்தில் மநற்றும் இடம்தபற்றிருக்கின்றன. இதற்கொக 

வடக்கு மொகொண ஆளுநர் அலுலகத்திலுள்ள அலுவலர்களும் 

மகொவலி அபிவிருத்தித் திட்ட அலுவலர்களும் இமணந்து 

எங்களது மொவட்டப் பிரமதச தசயலக, மொவட்டச் தசயலக 

அதிகொொிகமளொடு சந்திப்புக்கமள மமற்தகொண்டிருக் 

கின்றொர்கள். ஆனொல், இந்தச் தசயற்பொடுகள் உடனடியொக 

நிறுத்தப்படல் மவண்டும். யுத்தத்திலிருந்து மீண்தடழுந்த 

மக்கள் தங்களுமடய வருமொனத்மத அதிகொித்துக் 

தகொள்ளக்கூடிய வமகயில், நிமலமபறொன அபிவிருத்திமய 

ஏற்படுத்தக்கூடிய வமகயில் ஒரு நல்லிணக்கத்மதொடு, 

நல்லுள்ளத்மதொடு திட்டங்கள் வகுக்கப்பட மவண்டும்.  

இமதவிடுத்து எமது மக்கமள மமலும் மநொகடிக்கச் தசய்கின்ற 

வமகயில், ஓர் இக்கட்டொன நிமலக்குத் தள்ளக்கூடிய 

வமகயில் தசயற்பொடுகள் இடம்தபறுவததன்பது மிகவும் 

மவதமனக்குொிய  விடயமொகும்.   

குறிப்பொக, அங்கு யுத்த கொலத்திமல இயங்கி வந்த 

விவசொயப் பண்மணகள் மக்களுக்கு மிகுந்த வருமொனத்மதத் 

தருபமவயொகும்.  முல்மலத்தீவு, மன்னொர் ஆகிய மொவட்டங் 

களில் உள்ள 100 ஏக்கருக்கும் மமற்பட்ட அந்தக் கொணிகமள 

CSD எனப்படும் Civil Security Department பிடித்து மவத்திருப் 

பதனூடொக அந்தப் பண்மணகளிலிருந்து இரொணுவத்தினர் 

ததொடர்ந்தும் வருமொனங்கமள ஈட்டிவருகின்றனர். இது  

குறித்து நொங்கள் அபிவிருத்திக் குழுக் கூட்டங்களில் 

ததொடர்ந்து சுட்டிக்கொட்டி வருகின்மறொம். இந்த 100 

ஏக்கருக்கும் மமற்பட்ட பண்மணகளில் மமற்தகொள்ளப் 

படுகின்ற விவசொயத்திற்கு, அவற்றுக்கு அருகிலுள்ள 
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குளங்களிலிருந்துதொன் நீர் இமறக்கப்படுகின்றது. இதனொல் 

அங்கு மீள்குடிமயறிய மக்கள் இந்தக் குளங்களின்கீழுள்ள 

வயல்களில் பயிர்ச்தசய்மகமய மமற்தகொள்ள முடியொது 

ததொடர்ந்தும் பல துன்பங்கமள அனுபவித்து வருகின்றொர்கள். 

இவ்வொறொன அடிப்பமடப் பிரச்சிமனகமளத் தீர்க்கக்கூடிய 

வமகயில் இந்த அரசு என்ன திட்டங்கமள வகுத்திருக்கின்றது? 

இந்த மக்கமள மமலும் மநொகடிக்கச் தசய்கின்ற 

வமகயிமலதொன் அரசினுமடய நடவடிக்மககள் ததொடர் 

கின்றன.  

அங்கு உற்பத்தி தசய்யப்படுகின்ற மூலப்தபொருட்கள் 

மூலப்தபொருட்களொகமவ ததன்பகுதிக்கு எடுத்துச்தசல்லப் 

படுகின்றன. அவற்மற முடிவுப் தபொருளொக்கக்கூடிய புதிய 

ததொழிற்சொமலகள் அங்கு ஆரம்பிக்கப்படொதது மட்டுமல்ல, 

முல்மலத்தீவு மொவட்டத்தில் ஒட்டுசுட்டொனில் அமமந் 

திருக்கின்ற ஓட்டுத் ததொழிற்சொமல உட்பட யுத்த கொலத்திமல 

மகவிடப்பட்ட ததொழிற்சொமலகள் எமவயும் இதுவமர 

ஆரம்பிக்கப்படவில்மல. எதிர்கொலத்தில் வடக்கு, கிழக்குப் 

பகுதிகளில் 50 ஆயிரத்துக்கும் மமற்பட்ட வீடுகள் கட்டப்பட 

இருப்பதனொல், அந்த வீடுகளுக்கொன ஓடுகமள வழங்கக்கூடிய 

வமகயில் அங்கு ஏற்தகனமவ இருந்த ஓட்டுத் 

ததொழிற்சொமலமய மீள ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்மக 

எடுக்கப்பட மவண்டும். ஆனொல், அந்தத் ததொழிற்சொமலயும்  

ஆரம்பிக்கப்படவில்மல. இதனொல் அங்கு வறுமம ததொடர்ந்து 

தகொண்டிருக்கின்றது.  

அமதமநரம் வருடொவருடம் சம்பந்தப்பட்ட அமமச்சுக் 

களினொல் வழங்கப்படுகின்ற வொழ்வொதொர நடவடிக்மககள் 

எமது மக்களுக்கு  நிமலமபறொன வருமொனத்மதத் தரக்கூடிய 

தசயற்பொடுகளொக அமமயவில்மல. அதொவது, யுத்தத்தினொல் 

தனது கணவமன இழந்து அல்லது கணவமனத் ததொமலத்து 

அல்லது அங்கஅவயவங்கமள இழந்து பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற 

குடும்பங்களுக்கு இந்த அரசு ஓர் இலட்சம் ரூபொய் 

தபறுமதியொன பொல்மொடு, ஆடு, மகொழி மற்றும் நீொிமறக்கும் 

இயந்திரம் மபொன்றவற்மற வழங்கக்கூடிய உதவித் 

திட்டங்கமள கடந்த 10 வருடங்களொக மமற்தகொண்டு 

வருகின்றமத தவிர, அந்த மக்கள் நிமலமபறொன வருமொனத்மத 

ஈட்டக்கூடிய ததொழில்முயற்சிகமள ஆரம்பிப்பதற்கு 

நடவடிக்மககள் எடுக்கவில்மல. இதனிலும் மமலொக, தபண்கள் 

குழுக்களொக இமணந்து மமற்தகொள்கின்ற சிறு மகத்ததொழில் 

முயற்சிகமள ஊக்குவிப்பதற்குொிய அல்லது உற்பத்திகமளச் 

சந்மதப்படுத்துவதற்குொிய வசதி வொய்ப்புக்கமள ஏற்படுத் 

துவதற்கொன எதுவித தபொறிமுமறகளும் அங்கு இல்மல. 

தபண்கள் உள்ளூர் உற்பத்திகளில் அதொவது, அங்கு 

கிமடக்கின்ற மூலப்தபொருட்கமள முடிவுப் தபொருட்களொக் 

குகின்ற தும்பு உற்பத்தி, மகப்பணி மவமலகள், உணவு 

பதனிடல் மபொன்ற ததொழில்களில் குழுக்களொகச் மசர்ந்து 

ஈடுபடுகின்றமபொதும் அவர்கள் அந்த உற்பத்திப் 

தபொருட்கமளச் சந்மதப்படுத்த முடியொமல் அந்தத் 

ததொழில்கமள இமடநடுவிமல மகவிட்டு விடுகின்றனர். 

எனமவ, வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியில் யுத்தத்திமல மீண்தடழுந்த 

எமது மக்கள் ஒரு நிமலமபறொன வருமொனத்மத ஈட்டிக் 

தகொள்ளக்கூடிய வமகயிலொன தபொறிமுமறகமள வகுத்துக் 

தகொள்ளுங்கள்! அதற்தகன சம்பந்தப்பட்ட அமமச்சர்கள், அது 

சொர்ந்த அதிகொொிகள் மற்றும் உத்திமயொகத்தர்கள் இமணந்து  

ஒரு குழுவொக  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிக்கு விஜயம் தசய்து, 

அங்கு நிலவுகின்ற வறுமமமயப் மபொக்குவதற்கு எடுக்கப்பட 

மவண்டிய நடவடிக்மககள் ததொடர்பொன திட்டங்கமளயும் 

வகுத்துக் தகொள்ளுங்கள்! 

அடுத்து, அந்நியச்தசலொவணிமய அதிகொித்தல், நொட்மட 

வளப்படுத்துதல்  மபொன்ற விடயங்கள் பற்றிய திட்டங்கள் மமல் 

மட்டத்திமல வகுக்கப்படுவமத ஏற்றுக்தகொள்கின்ற 

அமதமவமள, மக்களுமடய அடிப்பமடப் பிரச்சிமனகமளத் 

தீர்க்கக்கூடிய வமகயில் திட்டங்கமள வகுக்க மவண்டும் 

என்றும்  மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். அமதமநரம் யுத்தத்திமல 

மீண்தடழுந்த எமது மக்களும் இந்த நொட்டிமல 

நல்லிணக்கத்மதொடு வொழக்கூடிய வமகயிமல வொய்ப்புக்கமள 

ஏற்படுத்திக் தகொடுக்கமவண்டும். தமிழ் மக்களின் வொக்குகளொல் 

ஆட்சிக்கு வந்த இந்த அரசொனது, அந்த மக்கமளயும் 

அவர்களது வொக்குப் பலத்மதயும் மதித்து, அவர்களின் 

வொழ்வில் விடிமவ ஏற்படுத்தக்கூடிய வமகயிமல 

தசயற்படுவமதொடு, அந்த மக்கள்மீதொன ஆக்கிரமிப்புக்கமளத் 

தவிர்த்து அவர்கள் தங்களது நிலங்களிமல - தங்களது 

மண்ணிமல நிரந்தரமொகவும் நிம்மதியொகவும் வொழக்கூடிய 

வசதிகமள ஏற்படுத்திக் தகொடுக்கமவண்டுதமன்று மகட்டு, 

எனது உமரமய நிமறவுதசய்கின்மறன். நன்றி! 

 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා (ාමාජ ාවිබල ගැන්වීම්  
සුබාාධාන ාහ කන්ද උඩර  උුමය ළිබඳබක මයගයෝජය 

අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க - சமூக வலுவூட்டல், 

நலன்புொி மற்றும் கண்டி மரபுொிமமகள் பற்றிய பிரதி அமமச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment, Welfare and Kandyan Heritage) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, ඔඳතුමාශේ point of Order එක 
ශමොකක්ෙ? 
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ශට සභාශ  නැති අතශර් 
දිශන්ෂථ ුවණවර්හන මැතිතුමා, ඒ වාශේම හිටපු ජනාධිපති අතිගරු 
මහින්ෙ රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු කීපශෙශනකු මාශේ නම සඳහන් 
කරමින්, ඊශේ මා කළ රකා යක් ගැන වැරදි අර්ා කානයක් 

දුන්නා. එය අෙ ූපපවාහිනිශේ විකා නය වන නිසා ඒක නිවැරදි 
කරන්න මට ශකටි අවසථාාවක් ශෙන්න.  

මා ඊශේ කිසිදු Supreme Court විනිසුරුවරශයකුශේ නමක් 
සඳහන් කශළ  නැහැ. මම සඳහන් කශළ  ඉන්දියාශ  Supreme 

Court විනිසුරුවරුන් තුන්ශෙශනකු ගැනි . Justice Ranjan Gogoi 
විසින් රකා  කරන ලෙ “We should not sell our souls” කියන 
වැකිය අරශගන තමි  මාශේ රකා ය කශළ .  

ඊළඟට, මම කි ශ  තිත්තගල්ශල් ානන්ෙ හිමි සඳහන් කළ 
ශෙයක්. දන්වහන්ශස  සඳහන් කළා, "ශට ලාකාව විනා  කශළ  

පූජකයන් සහ පාලකයන්" කියන එක. ඒ රකා ය තමි  මා 
සඳහන් කශළ . මා කිසිම අවසථාාවක ගරු අධිකරණයටවත්, 
නීතියටවත් අභිශයෝග කශළ  නැහැ. විවත්ව සිටින කිසිම 

විනිසුරුවරශයකුශේ නමක් මා සඳහන් කශළ  නැහැ. විනාඩි  (ක 
කාාවක් මා කරලා තිශඳනවා. ඕනෑ නට, මශේ Facebook පිටුව 
සහ ජනමාහය ඒකකය ඕනෑම ශකශනකුට අරශගන ඳලන්න 
පුළුවන්. වැරදි මතයක් ජනතාව අතරට යන නිසාි  මා ශට 

රකා ය කරන්ශන්. තවමත් මා කි ව හැම වානයකම වගකීම මා 
ගන්නවා. මා එම කිසිම වානයක් ඉල්ලා අසථ කර ගන්ශන් නැහැ. 
මා නැවත නැවතත් කියනවා, මා ඒ කි ශ  අෙ ශට ශහොරු,  

මිනීමරුශවෝ, කුක්කාරශයෝ එිබශේ ඉන්ශන්, ශේ පාලනඥයන්ශේ, 
ගරුතර මහා සාඝ රත්න ශේ - මහා සාඝ රත්නශේ සියලුම සථවාමීන් 
වහන්ශස ලා ශනොශවි - පිරිත් නූල් ඳඳින, ඒ අයට පිණ්ඩපාතශේ 
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පාර්ි ශටන්තුව 

යන සථවාමීන් වහන්ශස ලාශේ සහ වැරදි කරන ශේ පාලනඥි න්ට 
ඡන්ෙය ශෙන ජනතාව ඇතුළු ශට සියලුශෙනාශේ වරෙ නිසාය 
කියන එකි . ශට වැරදිකාරශයෝ අෙ එිබශේ ඉන්ශන් ඔවුන් නිසාය 

කියන මතය තමි  මශේ දාළු කාාශ ම දාඛ්යාර්ාය වුශණ්.  
 

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, ඔඳතුමාට ශට පිිබඳඳව  ජර්ඝ 
ව ශයන් පැහැදිි  කිරීමක් අව ය නට, ශමම කරුණ ගරු 

කාානායකතුමාශේ අවහානයට ශයොදා කර ඒ සඳහා ශහට දිනශේ 
අවසථාාවක් අරශගන ඔඳතුමාට ඒ ගැන කාා කරන්න පුළුවන්.  

 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඇත්ත ව ශයන්ම මා ඒ 
ශවලාශ  සිටිශේ නැති හින්ොි  ඔඳතුමාශගන් ශට අවසථාාව 
ඉල්ලුශ . මට අවසථාාව ලඳා දුන්නාට ඔඳතුමාට සථතුතිි . ශට 

කාාව අහශගන සිටින සියලුම ජනතාවට මා නැවත නැවත 
කියනවා, නැවත වතාවක් ඒ කාාව නරඹන්න කියලා. මා නැවත 
නැවතත් කියනවා, අධිකරණශේ දුර්වලතා, නීතිශේ දුර්වලතා 

හින්ො, නීතිඥශයෝ ශහොරුන්ව ශේරන හින්ො තමි  අෙ ශට ශහොරු 
එිබශේ ඉන්ශන් කියලා. ඒකට අප සියලුශෙනාම සටඳන්හි . ඒකට 
ඡන්ෙය දුන් ජනතාව සටඳන්හි ; ශේ පාලනඥශයෝ සටඳන්හි ; 

පූජකවරුන් සටඳන්හි . විනිසුරුවරුන් සටඳන්හි . ඒක මා 
කවොවත් ඉල්ලා අසථ කර ගන්ශන් නැහැ. ඉදිරිශේ ජ මා ඕනෑම 
වාෙයකට එන්නට. මා හිතන විධියට ගරු කාානායකතුමාට ඒ අය 
ශයෝජනා කරලා තිශඳනවා, ශට ගැන නැවත විවාෙයක්  ශේන්න 

කියලා.  

ඒ විවාෙශේ ජ සරත් ාඳෲ ගැන, සරත් නන්ෙ සිල්වා ගැන, 
ශමොහාන් පීරිසථ ගැන මා කියන්නට. මා කි වා, ශට රශේ පළදාවැනි 

පුරවැසියා වන අශේ අතිගරු ජනාධිපති වමත්රීපාල සිරිශස න 
මැතිතුමා කි ව කාාවක්. එතුමා තමි  කි ශ , ජනවාරි 51ශවනි ො 
දශේ ශමොහාන් පීරිසථ කියන හිටපු අග විනිසුරුවරයා ඇවිල්ලා 

කි වා කියලා, "මට නැවත අග විනිසුරුකම ශෙන්න. මා 
තදාන්නාන්ශස ට ඕනෑ තීන්දු ශෙන්නට" කියලා. ඒ වාශේම සරත් 
එන්. සිල්වා මහත්තයා කි වා, "මම හිර ශගෙර යවන්න ඕනෑ 

ශකනාව රජ ශගෙර යැ වා. මට සමාශවන්න" කියලා. ඒ කි ශ  
මහින්ෙ රාජපක්ෂ මහත්තයා ගැන. 

 
ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳි . ශඳොශහොම සථතුතිි . 

ඊළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශස න මන්ත්රීතුමා. ඔඳතුමාට 
විනාඩි 51ක කාලයක් තිශඳනවා. 
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ගු තුෂාර ඉඳුමයල් අමරගාේන මහතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශඳොශහොම සථතුතිි .  

අෙ මා විවාෙයට සූොනට ශවලා සිටිශේ සක්රීය ඳැරකට 

කළමනාකරණය කිරීශට පනත් ශකටුටපත සටඳන්හශයන් කාා 
කරන්නි . නදාත්, අෙ ඒ පනත් ශකටුටපත පිිබඳඳ සාකච්ඡාව 

පැත්තකට ෙමා ශවනත් කාරණයක් පිිබඳඳව කාා කරන නිසා මා 

ඉතාමත්ම ශකටිශයන් ඒ සටඳන්හශයන් කාා කරන්නට.  

අශේ ශකොටසථ ශව ශළඳ ශපොළ පිිබඳඳව සැලකිි මත් 
ශවනශකොට නිරන්තරශයන්ම ාණ්ක්ශ  සථාාවරභාවය සහ 
අසථාාවරභාවය පිිබඳඳව කාාව ඉතාමත්ම වැෙගත් වනවා. ශට 

ාණ්ක්වට පැවැත්මක් නැත; ශට ාණ්ක්ව කඩා වැශටනවා; බිඳ 
වැශටනවා; වැඩ පිිබශවළක් නැත; වාශේ අසථාාවර මතවාෙ 
නිරන්තරශයන් රට තුළ, රශේ ජනතාව තුළ, වයාපාරික පන්ති තුළ 

ඇති කිරීම තුිබන් අශේ රශේ ශකොටසථ ශව ශළඳ ශපොළ  යට යට 
දච්ාාවානයන්වලට ලක්ව තිබීම අපි ඇත්ත ව ශයන්ම සලකා 
ඳලන්න ඕනෑ කාරණයක්. රටක සාවර්හනය පිිබඳඳව, රටක 

සථාාවරභාවය පිිබඳඳව සලකා ඳලන මූි ක අාගයක් හැටියට අපට 
ශකොටසථ ශව ශළඳ ශපොළ සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ශකොටසථ 
ශව ශළඳ ශපොළ සාර්ාක කර ගැනීම සඳහා සහ සථාාවර කර ගැනීම 

සඳහා අෙ ශගන එන පනත් ශකටුටපත අපට ඉතාමත්ම වැෙගත් 
කාරණයක්. ශමොකෙ, ශට ශවනශකොට 54ශෙශනක් වාශේ සුළු 
සාඛ්යාවක් අශත් තිශඳන ශට ශකොටසථ ශව ශළඳ ශපොළ, ශකොටසථ 
ශව ළඳශපොළත් එක්ක ගුවශෙුව කරන සමසථත ජාලයටම විවෘත 

කරලා විනිවිෙභාවයකින් ුතක්තව සියලු ශෙනාටම ශපොදුශ  කටුතතු 
කරන්න ලඳා  ජම ශට අවසථාාශ  ජ අපි ඇත්තටම අගය කරන්න 
ඕනෑ.  

ඒකාඳේහ විපක්ෂශේ නිරන්තර අව යතාව ශවන්ශන් ශට රට 
අසථාාවරි , ශට රට කඩා වැශටනවා, ශට රට අරාජිකි  කියලා 
ශට රට තුළ අරාජික මානසිකත්වයක් සථාාපිත කරලා ශට 

ාණ්ක්ව ඳශලන් කඩා වේටන එකි . අෙ ශට අය වි ථවාස භාග 
ශයෝජනාවක් භාර දුන්නා. අපි සන්ශතෝෂ ශවනවා, අපි සථතුතිවන්ත 
ශවනවා ෙැන් හරි, -අෙ හරි- ඔය ශේනවා කියමින් සිටි වි ථවාස භාග 

ශයෝජනාව භාර දුන්ුව එක ගැන. ශටක හරියට ශපොශළ  
පිුවටකාරයාශේ පිුවම වාශේ තිබුශණ්. විසිල් එක ගහනවා, විසිල් 
එක ගහනවා, වශේ යනවා, අපට ශමච්ාරක් ඉන්නවා, ශමච්ාරක් 

ඉන්නවා කියනවා, ජනතා විදාක්ති ශපරදාණ ඡන්ෙය ශෙනවා 
කියනවා, අරශහන් ඡන්ෙය ශෙනවා කියනවා, ශමශහන් ඡන්ෙය 
ශෙනවා කියනවා. හරියට ශපොශළ  පිුවටකාරයාශේ පිුවම වාශේ. 
නදාත් පිුවම ගහන්ශන් නැහැ. විසිල් එක ගහනවා, විසිල් එක 

ගහනවා, විසිල් එක ගහනවා, වශේ යනවා, හැඩ ොනවා,  ේෙය 
ොනවා, ශගොරවනවා විතරි . ඳාලගිරි ශෙෝෂය වාශේ, "අෙ 
ශනොශවි  ශහට, අෙ ශනොශවි  ශහට, අෙ ශනොශවි  ශහට" 

කියනවා. ශට රට අරාජික කරන, ශට රට අසථාාවර කරන 
වැඩසටහශන් තවත් එක ජවනිකාවක් විධියට, ශෙවියන්ශේ 
නාමශයන් අෙ ඒ වි ථවාස භාගය භාර දුන්නා. අපි සන්ශතෝෂයට 

පත් ශවනවා, අපි සථතුතිවන්ත ශවනවා ඒකාඳේහ විපක්ෂයට, -
තදාන්නාන්ශස ලාට- ඳාලගිරි ශෙෝෂය වාශේ, "අෙ ශනොශවි  ශහට, 
අෙ ශනොශවි  ශහට" කියපු වි ථවාස භාගය යටතට ඳාලගිරියාව 

අල්ලාශගන අෙ භාර ජම පිිබඳඳව. ඒක කරපු එක ශහොඳි . අපි 
කාානායකතුමාශගුවත් ඉල්ලා සිටිනවා, ශට වි ථවාස භාගය 
නයාය ප්රවල පුසථ කන්නට ඉඩ ශනො ජ කඩිනමින් ශගනැල්ලා 
අශේ රට අසථාාවරෙ, සථාාවරෙ, වැඩි ඳහුතර ඳලය කාටෙ කියලා 

කරුණාකරලා ශපන්ුවට කරන්න කියලා. ශමොකෙ, රශේ අසථාාවර 
භාවය අශේ රශේ පාලනයට වි ාල ඳාහාවක්. මම විශ  ෂශයන් 
කියනවා, කරුණාකරලා ඉක්මනින්ම ශට වි ථවාස භාග ශයෝජනාව 

පාර්ි ශටන්තුවට ශගනැල්ලා ශට කාරණය විසඳලා ශෙන්න 
කියලා.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හැඳැි  ඒකාඳේහ විපක්ෂයත් 

සමඟ අශේ වි ථවාසය භාග ශවලා ඉවරි . කවොවත් අපට 
ඒකාඳේහ විපක්ෂයත් සමඟ වි ථවාසයක් තිබුශණ් නැහැ. අපිත් 
එක්ක තිබුණු ඒශගොල්ලන්ශේ වි ථවාසය බිඳුණා කියලා අදාතුශවන් 

ඒශගොල්ලන් අපිට කියන්නට අව ය ශවන්ශන්ත් නැහැ, අපි ඒකට 
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කනගාටු ශවන්ශන්ත් නැහැ. ඒකාඳේහ විපක්ෂයත් සමඟ අශේ 

තිබුණු වි ථවාසය භාග ශවලා ඉවරි  මූලාසනාූපඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි. හැඳැි  කි වාශන් අපට ශමපමණ අත්සන් 
තිශඳනවා, ශමපමණ අත්සන් තිශඳනවා, ජනතා විදාක්ති ශපරදාණ 
අත්සන් කරනවා, අහවල්ලු අත්සන් කරනවා, ශමයාලා අත්සන් 

කරනවා කියලා. අශේ එක්සත් ජාතික පක්ෂශයුවත් වි ාල පිරිසක් 
අත්සන් කරනවා කියලා කි වා.  

මම අහනවා, අෙ අශේ එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ කවුෙ ශටකට 

අත්සන් කශළ , ජනතා විදාක්ති ශපරදාශණ් කවුෙ ශටකට අත්සන් 
කශළ  කියා. ඒ වහසි ඳසථ ශෙොඩපු, මහා යක්ෂශයක් මවපු වි ථවාස 
භාගයට කවුෙ අත්සන් කරලා තිබුශණ්? ශපොශහොේටුශ  

ඳහුතරයකුි , ශ්රී ලාකා නිෙහසථ පක්ෂය නිශයෝජනය කරන, අශේ 
ාණ්ක්ශ ම ඉඳශගන, අශපන් ඇමතිකට අරශගන ඉන්න තුන් 
හතර ශෙශනකුි  විතරි  අත්සන් කරලා තිශඳන්ශන්. යක්ෂයා මව 

මවා, ශෙොඩව ශෙොඩවා, කාා කර කර පැත්තකට ශවලා ඉන්නවාට 
වඩා යක්ෂයාව එිබයට ොලා, "ශමන්න යකා" කියලා ඇරලා ොන 
එක තමි  මම හිතන විධියට අෙ අව ය ශවන්ශන්.  

මම විශ  ෂශයන් කියනවා, ෙැන් ඒකාඳේහ විපක්ෂ 

කණ්ඩායමි  අපිි  අතර තිබුණු වි ථවාසය භාග ශවලා ඉවරි  කියා. 
හැඳැි  අපට එක ර ථනයක් තිශඳනවා. අපිත් එක්ක ශට ාණ්ක්ව 
කරන ශ්රී ලාකා නිෙහසථ පක්ෂශේ තුන් හතර ශෙශනකුත් අෙ ශටකට 

අත්සන් කරලා තිබුණා කියලා අපට ාරාචි වුණා. ශට අය 
ශමොකක්ෙ ශට කරන්න හෙන්ශන්? තමන්ශේ තිශඳන ශෙෝෂ ටික 
භාග කර ගන්න තමි  ශට වි ථවාස භාගයට අත්සන් කරන්ශන්. 

තමන්ශේ තිශඳන ශෙෝෂ ටික භාග කර ගන්න තමි  ශටශගොල්ලන් 
ශටකට අත්සන් කරන්ශන්. ශගවල්වලත් අපි ශපශර්ත  ශගොටුවක් 
ශෙනවා, එලුශවකුශේ ශඳල්ලක් කපලා බිල්ලක් ශෙනවා, 

කුකුශළකුශේ ශඳල්ලක් කපලා බිල්ලක් ශෙනවා, හරශකකුශේ 
ශඳල්ලක් කපලා බිල්ලක් ශෙනවා. ඕනෑ නට පසුගිය කාලශේ 
වාශේ ඇශතක් මරලා ෙළ ටික අරශගන ශහෝ බිල්ලක් ශෙනවා. ඒ 

වාශේ බිල්ලක්  ජලා තමන්ශේ ශෙෝෂ ටික වහ ගන්න දත්සාහ 
කරන අශේ ාණ්ක්ව නිශයෝජනය කරන ශ්රී ලාකා නිෙහසථ පක්ෂශේ 
කිහිප ශෙශනකුත් තමන්ශේ ශෙෝෂ ටික භාග කරගන්න ශට වි ථවාස 
භාගයට අත්සන් කරලා තිබුණා.  

ෙැන් ශමොකටෙ ශට රනිල් විරමසිාහ අගමැතිතුමාව බිල්ලට 
ශෙන්ශන්? රනිල් විරමසිාහ මැතිතුමා ෙැන් බිල්ලට ශෙන්න 
හෙන්ශන් පසුගිය මැතිවරණශයන් යටකිසි ාකාරයක පරාජයක් 

අත් වුණා කියලාෙ? ඒ පරාජය එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ අපට 
වාශේම ශ්රී ලාකා නිෙහසථ පක්ෂය නිශයෝජනය කරන ශට වි ථවාස 
භාගයට අත්සන් කරලා තිශඳන ටී.බී. ඒකනායක 

මහත්මයාලාටත්, සුසන්ත පුාචිනිලශට මහත්මයාලාටත් 
අොළි ශන්. රනිල් විරමසිාහ මහත්මයා බිල්ලට දුන්නා කියලා 
ටී.බී. ඒකනායක මහත්මයාශේ ශෙෝෂය භාග ශවනවාෙ, සුසන්ත 

පුාචිනිලශට නිශයෝජය ඇමතිතුමාශේ ශෙෝෂය භාග ශවනවාෙ? 

එතශකොට, ඒ ශගොල්ලන්ට ජනාෙරය, ජනප්රියතාව ලැශඳි ෙ? 
නැහැ.  අහු ශගඩියක්, ශෙහි ශගඩියක් කපලා, ශපොල් ශගඩියක් 
ගහලා, කකුශළකුශේ ශඳල්ල කපලා, එළුශවකුශේ ශඳල්ල 

කපලා, හරශකකුශේ ශඳල්ල කපලා, ශේවාලයකට ගිහින් පඬුරක් 
ෙමලා ාවාම, අලුත් ශවි ,  "ශපොෂථ" ශවි , ජනතාව ාශේත් භාර 
ගනිි , ජනතාව පිිබගනිි  කියලා ශට ශගොල්ලන් වි ථවාස කරනවා. 

නදාත් ශට ශෙපිටකාේටුවන්ට මිනිසථසු රැවශටන්ශන් නැහැ. 
ශකශනක් ඉන්නවා නට ඉන්න ඕනෑ එක මතයක. අශේ ාණ්ක්ශ  
ඉඳිමින්, අශේ ාණ්ක්ශ  ඇමතිකට ෙරමින් ශපොඩ්ඩක් "ශපොෂථ" 

ශවන්න, ාශේත් full service එකක් ෙමා ගන්න, අලුත් 
දාහුණුවරක් ගන්න ඳාල දත්සාහයක ශයෙන ටී.බී. ඒකනායකලා, 
සුසන්ත පුාචිනිලශටලා වාශේ කීප ශෙශනකුට අපි ශට අවසථාාශ  ජ 

විශ  ෂශයන් කියන්න ඕනෑ, "හැකි නට රනිල් විරමසිාහ කියන 

අශේ අගමැතිවරයාව බිල්ලට ශෙන්න" කියලා. හැඳැි , එතුමා 
බිල්ලට ශෙනවාෙ නැේෙ කියන එක  තීරණය කරන්ශන් අපි.  එතුමා 
අශේ එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ වි ථවාසය භාග කරලා නැහැ. අශේ 
පක්ෂශේ ර ථන තිශඳනවා නට, පක්ෂයක් විධියට අපි ඒ ගැන ඳලා 

ගන්නට. හැඳැි , පාර්ි ශටන්තු ක්රියාොමය  තුළ ශට ාණ්ක්ශ  
ඉන්න නායකයා, රනිල් විරමසිාහ මැතිතුමා, එක එක්ශකනාශේ 
ශපෞේගි ක නයාය ප්රවලට බිලල්ට ශෙනවාට අපි විරුේහි . අපි 

එතුමා බිල්ලට ශෙන්ශන්ත් නැහැ. කවුරු හරි එතුමා බිල්ලට 
ශෙන්න දත්සාහ කරනවා නට අපි ඒවාට ඉඩ ශෙන්ශන්ත් නැහැ. 
තමන්ශේ ශෙෝෂ ටික භාග කර ගන්න ශකොශහ වත් ඉන්න අශේ 

පක්ෂශේ නායකයා, ශට ාණ්ක්ශ  අගමැතිවරයා, රනිල් 
විරමසිාහ මැතිතුමා බිල්ලට ශෙන්න අපි ඉඩ ශෙන්ශන්ත් නැහැ.   

අපි කියන්ශන් ශට ශයෝජනා ඇෙ ඇෙ ඉන්න එපා කියලාි . ශට 

ශයෝජනා පුසථ කකා තිශයන්න ඉඩ ශෙන්න එපා; නයාය ප්රවල පල් 
ශවනකට තියන්න එපා. ශට රට අසථාාවරි , අසථාාවරි , 
අසථාාවරි   කියන මතය රට තුළට යන්න ඉඩ ශෙන්න එපා. අපි අෙ 
ශට ශකොටසථ ශවළඳ ශපොළ ගැන කාා කරන්ශන්ත් ඒකි . ශට රට 

සථාාවර රටක්. ශට රජයට කරන්න තව වැඩ කටුතතු රාිකයක්  
තිශඳනවා. ශට වි ථවාස භාග ශයෝජනාව ශපඳරවාරි මාසශේ සිට 
අදිනවා;  කියනවා. ශමොනවාෙ ශට වැඩ? ශමම වි ථවාස භාග 

ශයෝජනාව හරහා ඒකාඳේහ විපක්ෂශේ කණ්ඩායම  ක්තිමත්ෙ, 
එශහම නැත්නට අශේ කණ්ඩායම  ක්තිමත්ෙ කියලා ශට රටට 
ෙැන ගැනීමට කටුතතු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මශේ වාන 

සථවල්පය අවසන් කරනවා.  

ඔඳතුමාට ශඳොශහොම සථතුතිි .  

 

ගු මගනෝ ගගන්ාන් මහතා (ජාතික ාහජීවනය  ාංවාද 
හා රාජය වාෂා අමාතයතුමා ) 
(மொண்புமிகு மமனொ கமணசன் - மதசிய சகவொழ்வு, 

கலந்துமரயொடல் மற்றும் அரசகரும தமொழிகள் அமமச்சர்) 

(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 
 
නැඟී සිටිගේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මශනෝ ගශන්සන් ඇමතිතුමා.  
 

ගු මගනෝ ගගන්ාන් මහතා  
(மொண்புமிகு  மமனொ கமணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 
ඊශේ ශට සභාශ  ඳැඳුටකර වාර්තාව පිිබඳඳවත්, ඳරපතළ 

වාාා දූෂණ ශකොමිසශට වාර්තාව පිිබඳඳවත් සාකච්ඡා ශවලා 
තිශඳනවා. ඒ අවසථාාශ  ජ කියැවිලා තිශඳනවා ඒ විවාෙය රමාෙ 
ශවන්ශන් ඒ වාර්තාවල පරිවර්තන ශනොලැබීම නිසාය කියලා. 
මශේ අමාතයාා ය යටශත් තිශඳන රාජය භාෂා 
ශෙපාර්තශටන්තුවට ඳරපතළ වාාා දූෂණ ශකොමිසශට වාර්තාව 
පරිවර්තන කටුතතු සඳහා යවලා තිශඳනවා. ෙැන් ඒ පරිවර්තන 
කටුතතු ශවමින් පවතිනවා. නදාත්  ඳැඳුටකර සිේධිය සටඳන්හ 
වාර්තාවක් මශේ අමාතයාා ය යටශත් තිශඳන ශෙපාර්තශටන්තුවට 
තවම ලැබිලා නැහැ කියලා මට ඉතා වගකීශමන් කියන්න පුළුවන්. 
අපි ඒ වාර්තාව පරිවර්තනය කරන්ශන් නැහැ. ඳරපතළ වාාා දූෂණ 
පිිබඳඳ ශකොමිසශට වාර්තාව අපට ලැබිලා තිශඳනවා. ඒක අපි 
පරිවර්තනය කරනවා. ඒක පරිවර්තනය කරලා අවසන් කරන්න 
කල් ඕනෑ. අක්ම ගණශන් ඒ කටුතතු මැි  මාස ය අවසන් 
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පාර්ි ශටන්තුව 

ශවනශකොට අවසන් කරන්න පුළුවන් ශවි . ඒ වාර්තාව ඳරපතළ 
වාර්තාවක් නිසා, නීති පෙනමක් තිශඳන නිසා ඉතා රශ  ශමන් 
පරිවර්තන කටුතතු කරන්න කියලා මම කියලා තිශඳනවා. එහි ජ 
වැරැේෙක් වුශණොත් මශේ නිලහාරින් ර ථනවලට දාහුණ ශෙන්න 
ඕනෑ. මශේ නිලහාරින් ාරක්ෂා කිරීශට වගකීම මට තිශඳනවා. 
මශේ නිලහාරින්ට අමාරුශ  වැශටන්න මම ඉඩ ශෙන්ශන් නැහැ. 
ඒ නිසා ගරු කාානායකතුමා අශනක් කටුතත්ත භාරශගන 
පාර්ි ශටන්තුශවන්ම භාෂා පරිවර්තකශයෝ කැඳවලා කළා නට 
ශහොඳි  කියලා මම කියන්න කැමැතිි . ඳරපතළ වාාා දූෂණ  
පිිබඳඳ වාර්තාශ  පරිවර්තනය මැි  මාසය ශවනශකොට අපට 
ශෙන්න පුළුවන්. හැඳැි , ඳැඳුටකර වාර්තාව පරිවර්තනය කරන්න 
අපට ලැබිලා නැහැ  කියන කරුණ  මම නැවත මතක් කරන්න 
කැමැතිි . ඒ ගැන අපි කටුතතු කරන්ශන්ත් නැහැ; එම කටුතතු 
කරන්න කියලා අපට කවුරුවත් කියලාත් නැහැ; ඉල්ලීමක් 
කරලාත් නැහැ.  

ශඳොශහොම සථතුතිි . 

 
ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)  
ඒ කරුණ ගරු කාානායකතුමාශේ අවහානයට ශයොදා 

කරන්නට.  

Next, The Hon. Gnanamuthu Srineshan. You have 25 
minutes.  

 
[பி.ப. 3.51] 

 

ගු ඥානහිත්තු ශ්රීගන්ාන් මහතා 
(மொண்புமிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீமநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகளரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இன்மறய விவொதப் தபொருளொக நொன் நிமனத்துவந்த 

தமலப்மபத் தவிர்த்து, இன்னுதமொரு தமலப்புப் பற்றி இங்கு 

உமரயொற்ற மவண்டிய நிமலயிலிருக்கின்மறன். அந்த 

வமகயில், அந்நியச்தசலொவணி அல்லது தவளிநொட்டுச் 

தசலொவணிச் சட்டத்தின்கீழொன ஒழுங்குவிதிகள் பற்றிய 

கருத்துக்கமள உங்கள் பொர்மவயில் முன்மவக்க 

விரும்புகின்மறன். இன்மறய கொலகட்டத்தில் சொதொரணமொக 

எந்ததவொரு நொடும் தனித்து இயங்க முடியொத ஒரு சூழ்நிமல 

கொணப்படுகின்றது. இதமன ஒரு நிர்ப்பந்த நிமலதயன்றுகூடச் 

தசொல்லலொம். எந்ததவொரு நொட்டிலும் சகல வளங்களும் 

இருப்பதில்மல. அதொவது, ஒரு நொட்டிலிருக்கின்ற வளம் 

இன்னுதமொரு நொட்டில் இருப்பதில்மல.  எனமவ, விரும்பிமயொ 

விரும்பொமமலொ, ததொிந்மதொ ததொியொமமலொ ஒரு நொடு 

இன்னுதமொரு நொட்டில் தங்கியிருக்க மவண்டிய ஒரு நிர்ப்பந்த 

சூழ்நிமல ஏற்படுகின்றது. குறிப்பொக, அந்நியச் தசலொவணி 

தயன்று குறிப்பிடுவது தவளிநொட்டுச் சம்பொத்தியமொகும். 

தவளிநொடுகளிலிருந்து Dollar ஆக, Pound ஆக அல்லது Franc 

ஆக, இன்னும் தவளிநொட்டு நொணயங்களொக எமது நொட்டில் 

கிமடக்கின்ற வருவொய்கமள நொங்கள் எமது தவளிநொட்டுச் 

சம்பொத்தியமொக அல்லது அந்நியச் தசலொவணியொக 

எடுத்துக்தகொள்கின்மறொம். நொம் தவளிநொடுகளிலிருந்து 

தபொருட்கள், மசமவகமளப் தபறுவதற்கு எமது ரூபொய் தொக்குப் 

பிடிக்கொது என்ற அடிப்பமடயில் அல்லது ரூபொமய 

ஏற்கமொட்டொர்கள் என்ற அடிப்பமடயில் பணத்மத  Dollarஆக,  

Pound ஆக, Yen ஆக, Franc ஆக தவளிநொடுகளுக்குப் 

பொிவர்த்தமன தசய்யமவண்டிய ஒரு நிமலமமயிருக்கின்றது. 

இந்த நிமலயில் அந்நியச்தசலொவணிமய அதிகொித்துக் 

தகொள்வதற்கு என்ன தசய்யமவண்டும்? அது ததொடர்பில் 

என்ன நமடதபறுகின்றது? என்பமதப் பற்றியும் சிந்தித்தொக 

மவண்டும்.   

குறிப்பொக, ஏற்றுமதிகமள அதிகொிப்பதன் மூலமொக 

அந்நியச்தசலொவணிமய அதிகொித்துக்தகொள்ள முடியும். 

இறக்குமதிகமளக் குமறப்பதன் மூலமொகவும் அந்நியச் 

தசலொவணி இருப்பிமன ஸ்திரப்படுத்திக் தகொள்வதற்கு 

வொய்ப்பிருக்கின்றது. ஆனொல், நொங்கள் தவளிநொடுகளிலிருந்து 

இறக்குமதி தசய்கின்றமபொது தசலவிடுகின்ற அந்நியச் 

தசலொவணியின் அளவுக்கு எமது ஏற்றுமதிகள் மூலம் 

கிமடக்கின்ற அந்நியச்தசலொவணி சமமொக இருக்கின்றதொ?  

அல்லது அதற்கு ஈடுதகொடுக்கக்கூடிய விதத்தில் இருக்கின் 

றதொ?  என்பது பற்றிப் பொர்த்தொல், அதற்குொிய விமட இல்மல 

என்பதொகத்தொன் இருக்கும்.   

இருந்தமபொதிலும் நொட்டுக்கு அந்நியச்தசலொவணிமயச் 

சம்பொதித்துத் தருகின்ற புலம்தபயர்ந்து வொழுகின்ற மக்கமள 

நொங்கள் எந்தளவுக்கு வரமவற்கின்மறொம்? அவர்களது 

உமழப்புக்கொக எவ்வொறு  நன்றிமயத் ததொிவிக்கின்மறொம்? 

என்பமதப் பற்றிச் சிந்தித்துப் பொர்க்கமவண்டும். அந்நியச் 

தசலொவணிமயப் தபற்றுத்தருவதில் புலம்தபயர்ந்திருக்கின்ற 

மக்கள்தொன் முக்கியத்துவம் தபறுகின்றொர்கள். இமதயும்விட 

தபண்கள் முக்கியமொனவர்களொக இருக்கின்றொர்கள். அதொவது, 

எமது மதயிமல முக்கியமொன ஏற்றுமதிப் தபொருளொக 

இருக்கின்றபடியொல் அதில் கணிசமொன பங்களிப்பிமனச் 

தசய்கின்ற மமலயகப் தபண்கள் கூடுதலொன முக்கியத்துவம் 

தபறுகின்றொர்கள். ஆமடத் ததொழிற்சொமலகளில் பணியொற்று 

கின்ற தபண்களும் இதில் அடங்குகின்றொர்கள். அதொவது, 

ஆமடகள் தவளிநொடுகளுக்கு ஏற்றுமதி தசய்யப்படுவதன் 

மூலமொக எமக்கு தவளிநொட்டுச் தசலொவணி கிமடக்கின்றது 

என்பமத மறுதலிக்க முடியொது. ஆகமவ, மதயிமலத் மதொட்டத் 

ததொழில்மூலம், மத்திய கிழக்கில் பணிபுொியும் 

பணிப்தபண்கள்மூலம், ஆமடத்ததொழில் மூலம்  எமக்கு 

தவளிநொட்டுச் தசலொவணி கிமடக்கின்றது. அமதமநரம், 

புலம்தபயர்ந்து வொழும் தமிழ் மக்கள் தங்களுமடய 

உமழப்பின்மூலமொக இந்த அந்நியச்தசலொவணிமயப் தபற்றுத் 

தருகின்றொர்கள். அவர்கள் தபற்றுத்தருகின்ற அந்நியச் 

தசலொவணியொனது எமது மத்திய வங்கியின் 'கஜொனொ'வுக்குள் 

வந்து மசொோ்கின்றது. தவளிநொட்டு உமழப்பு மூலமொகக் 

கிமடக்கின்ற அந்நியச்தசலொவணியொனது எமது நொட்டுக்குள் 

வந்ததன் பின்னர் அந்த விடயத்தில் மத்திய வங்கியின் நிதி  

முகொமமத்துவம் எந்தளவுக்கு ஸ்திரமொக, விமனத்திறன் 

மிக்கதொக இருக்கின்றது என்பமதப் பற்றியும் சிந்திக்க 

மவண்டும். அதொவது, இந்த நிதியிமன அரசு எந்தளவுக்கு 

மிகவும் கண்ணியமொக, கவனமொகச் தசலவு தசய்கின்றது 

என்பமதப் பற்றியும் பொர்க்க மவண்டும்.  

குறிப்பொக கடந்த கொலங்களில் மமற்தகொள்ளப்பட்ட 

தவளிநொட்டுப் பயணங்கமள எடுத்துப்பொருங்கள்! தவளிநொடு 

களுக்கு அளவுக்கதிகமொனவர்கள் இரொஜதந்திர ொீதியொன 

பயணங்களில்  ஈடுபடுகின்றமபொது எமது  தவளிநொட்டுச் 

தசலொவணி அதிகமொக விரயம் தசய்யப்படுவதொகக் 

கூறப்படுகின்றது. ஆகமவ, கஷ்டப்பட்டு ஈட்டிக்தகொள்கின்ற 

இந்த அந்நியச்தசலொவணிமய முகொமமத்துவம் தசய்வதிலும் 

கூட பொொிய குமறபொடுகள் இருக்கின்றன. எனமவ, 

தவளிநொட்டுச் தசலொவணியிமன முகொமமத்துவம் தசய்வதற் 

தகன்று நுட்பமொன தபொறிமுமறதயொன்று இருக்க மவண்டும். 

அந்தப் தபொறிமுமற இல்லொதுவிட்டொல் தவளிநொடுகளிலிருந்து 

அருமமதபருமமயொகப் தபற்றுக்தகொள்கின்ற அந்நியச் 

தசலொவணிமய இழந்துவிடக்கூடிய ஆபத்து இருக்கின்றது.  
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அமநகமொன சந்தர்ப்பங்களில் தவளிநொட்டுப் பயணங்கள் 

மமற்தகொள்கின்றமபொது உள்நொட்டு நிதியொக இருந்தொலும் சொி 

அல்லது அந்நியச்தசலொவணியொக இருந்தொலும் சொி, அதில் 

நிதித் துஷ்பிரமயொகங்கள்- வீண் தசலவுகள் ஏற்படுகின்ற ஒரு 

நிமலமம கொணப்படுகின்றது. கடந்த கொலங்களில் இமதப் 

பற்றிய பல விமர்சனங்கள் கொணப்பட்டன. இந்த ஆட்சியில் 

தவளிநொட்டுப் பயணங்கள் மமற்தகொள்கின்றமபொது எமது 

ஜனொதிபதி, அமமச்சர்கள் மற்றும் இரொஜதந்திொிகதளல்லொம் 

விமொனங்களில் சொதொரண வகுப்புக்களில் பயணிக்கின்ற ஒரு 

நிமலமம கொணப்படுகின்றது என்றும் முன்மனய கொலங்களில் 

தவளிநொட்டுச் தசலொவணியிமன மிகவும் கமரத்துச் தசல்கின்ற 

ஒரு மபொக்கு கொணப்பட்டதொகவும் அண்மமக்கொல 

விமர்சனங்கள் கொணப்படுகின்றன. ஆகமவ, தவளிநொட்டுச் 

தசலொவணியிமன அதிகொித்துக்தகொள்வதற்கு ஏற்ற விதத்தி 

லொன மகங்கொியங்கமள இதயசுத்தியுடன் தசய்யமவண்டி 

யிருக்கிறது. இந்த நொடு ததொடர்ந்தும் வளர்முக நொடொக 

இருந்துவிடக் கூடொது. எங்களுமடய நொடு அபிவிருத்தி 

அமடந்துவரும் நொடு என்று ததொடர்ந்தும் தசொல்லிக் 

தகொண்டிருப்பது எங்களுக்கு தவட்கத்மதத் தருகின்ற ஒரு 

விடயம். எனமவ, எமது நொடு அபிவிருத்தியமடந்த நொடொக 

மொறமவண்டும்.  

சுற்றுலொத்துமறயிமன அபிவிருத்தி தசய்வதன் 

மூலமொகவும் எமது அந்நியச்தசலொவணிமயப்  தபருக்கிக் 

தகொள்ளலொம். சுற்றுலொத்துமறமய வளர்ப்பதொக இருந்தொல் 

உண்மமயில் எமது நொடு  அமமதியொன ஒரு நொடொக, 

தசௌஜன்யம் நிமறந்த ஒரு நொடொக இருக்க மவண்டும். 

அமதமநரம், இந்த நொட்டில் இன வன்முமறகள், மத 

வன்முமறகள் அல்லது ஒரு மதசிய இனம் இன்னுதமொரு மதசிய 

இனத்தினொல் ஆளப்படுகின்ற மபொக்குகள் கொணப்படுகின்ற 

மபொது, இந்த நொட்டில் எந்த மநரமும் பிரச்சிமனகள் அல்லது 

வன்முமறகள் அல்லது அடிப்பமடவொதங்கள் உயர்ந்து  

சுற்றுலொத்துமறயொனது வளர்த்ததடுக்க முடியொத ஒரு 

துமறயொக மொறிவிடும். அண்மமக்கொலச் சம்பவங்கமள 

எடுத்துப் பொருங்கள்! வடக்கு, கிழக்குப் பிரமதசங்களில் முப்பது 

ஆண்டுகள் நமடதபற்ற யுத்தத்தினொல் சுற்றுலொத்துமற 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று விலொவொொியொகக் 

கூறப்படுகின்றது. இது பற்றிப் மபசிக்தகொண்டிருக்கின்றமபொது 

அம்பொமற, கண்டி மபொன்ற மொவட்டங்களில் ஓர் இனத்துக்கு 

எதிரொன வன்முமறகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இவ் 

வொறொன நிமலமமகளொல் சுற்றுலொத்துமற அதிகமொகப் 

பொதிக்கப்படும். இந்தச் சம்பவங்களின்மபொது தவளிநொட்ட 

வர்கள் உயிமர விடுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள்கூட ஏற்படுகின்றன. 

இப்படியொன சூழ்நிமல கொணப்படுகின்றமபொது எம்மொல் 

சுற்றுலொத்துமறயிமன வளர்த்துக்தகொள்ள முடியொது மபொகும். 

இவ்வொறு சுற்றுலொத்துமற வீழ்ச்சியமடகின்றமபொது அந்நியச் 

தசலொவணிமயப் தபற்றுக்தகொள்கின்ற மொர்க்கம் தமடப் 

பட்டுப்மபொகக்கூடிய நிமலமம ஏற்படும்.  

தமொத்தத்தில் இந்த நொடு அந்நியச்தசலொவணிமய 

அதிகொித்துக்தகொள்ள மவண்டும். அதன் மூலமொக தவளிநொடு 

கமளொடு சமநிமலயில் இருக்கின்ற ஒரு நிமலமமயிமன 

எட்டுவதற்கு  எமது நொட்டின் அடிப்பமடக் தகொள்மககமள, 

அடிப்பமடத் தயொர்படுத்தல்கமள மிகவும் கவனமொக 

வகுத்துக்தகொள்ள மவண்டும். இந்த விடயத்தில் முக்கியமொக லீ 

குவொன் யூ அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம் என்னதவன்றொல், 

"ஒரு நொட்மடக் கட்டிதயழுப்புவதொக இருந்தொல், முதலில் அந்த 

நொட்டில் மதசிய ஐக்கியத்மதப் பலமொகக் கட்டிதயழுப்ப 

மவண்டும்; இனங்கள், மதங்கள், ஜொதிகள், பிரமதசத்தவர்கள் 

மத்தியில் ஒற்றுமம நிலவ மவண்டும்" என்பதொகும். எமது 

நொட்டில் வன்முமறகள் நமடதபறுகின்ற எந்ததவொரு 

சந்தர்ப்பத்திலும் முதலீடுகள் பொதிக்கப்படக்கூடிய அல்லது 

வியொபொர நிமலயங்கள் பொதிக்கப்படக்கூடிய நிமலமமகள் 

இருக்குமொக இருந்தொல், அதமனயிட்டு தவளிநொட்டவர்கள் 

அதிர்ந்து கிலியமடயக்கூடிய ஒரு நிமலமம இருக் 

குமொகவிருந்தொல், சுற்றுலொ அபிவிருத்தி என்பது 

மகள்விக்குறியொக  மொறிவிடும். இந்தச் சுற்றுலொ அபிவிருத்தி 

மகள்விக்குறியொக மொறினொல் நிச்சயமொக எமது அந்நியச் 

தசலொவணி  வீழ்ச்சியமடயக்கூடிய ஒரு நிமலமம ஏற்படும்.  

எமது நொட்டில் பலவிதமொன வளங்கள் கொணப்படுகின்றன. 

அந்த வமகயில் இந்த நொடு எமக்குக் கிமடத்தமம ஒரு 

வரப்பிரசொதமொகும். இயற்மக வளங்கமளக் தகொண்ட - நீர் 

வளம், நில வளம், மமல வளம், கொட்டு வளம் என பல 

வளங்கள் தபொருந்திய அருமம தபருமமயொன இந்த நொட்டிமன 

ஓர் அபிவிருத்தியமடந்த நொடொக மொற்றுவதில் இன்று நொங்கள் 

மிகவும் கஷ்டப்பட்டுச் தசயற்பட்டு வருகின்மறொம். 

இமதமநரத்தில், இந்த நொட்டின் அதிகொரத்மத மகப்பற்ற 

மவண்டுதமன்ற மபொக்கில் ஒரு பிொிவினர் கஷ்டப்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கிறொர்கள். இச்சந்தர்ப்பத்திமல ஒரு தடமவ இந்த 

நொட்டின் முன்னொள் தமலவர் ஒருவர் குறிப்பிட்ட ஒரு தசய்தி 

எனக்கு ஞொபகத்திற்கு வருகின்றது. அதொவது, “புலிப்பமட 

கமள அடக்குவதற்கு பிசொசுப் பமடகமளக்கூடக் 

தகொண்டுவந்து   இங்கு  இறக்குவதற்கு நொன் தயொரொக 

இருக்கிமறன்”  என்று அவர் கூறியிருந்தொர். அமதமபொன்று 

இங்கு எப்படியொவது ஆட்சிமயக் மகப்பற்றிவிட மவண்டும், 

இந்த நொட்டில் எப்படியொவது அதிகொர மபொகத்மதொடு தொங்கள் 

வொழமவண்டும் என்பதற்கொக ஒரு பிொிவினர் திட்டமிட்டுத் 

திமரமமறவில் சில தசயல்கமள அரங்மகற்றி வருவதொக 

மக்கள் சந்மதகிக்கிறொர்கள்.  

இப்படியொன தசயற்பொடுகள் நிச்சயமொக மீண்டும் மீண்டும் 

இந்த நொட்மட ஓர் அமமதியற்ற நொடொக அல்லது  

வன்முமறக்குொிய ஒரு நொடொக மொற்றிக்தகொண்டு தசல்லும். 

வன்முமறக்குொிய களமொக இந்த நொடு மொறுமொக இருந்தொல், 

நொட்டில் எப்மபொதும் மக்கள் பய பீதிமயொடு  வொழமவண்டிய 

ஒரு சூழ்நிமலதொன் இருக்கும்.  நொட்டிலுள்ள பகுதிகளில் எந்த 

ஒரு மூமலயிலொவது ஒரு மனிதன் தன்னுமடய தபொருளொ 

தொரத்மதக் கட்டிவளர்க்கக்கூடிய விதத்தில், தன்னுமடய 

ததொழிமல விருத்தி தசய்யக்கூடிய விதத்தில், தன்னுமடய 

வியொபொரத்மத வளர்த்துக்தகொள்ளக்கூடிய விதத்தில் சொியொன 

உத்தரவொதங்கள் இல்லொதுவிட்டொல், அங்கு மக்கள் 

நிம்மதியொக வொழமுடியொது.  

கடந்த கொலத்தில் இந்த நொட்டில் தபொருளொதொரத்திற்கொக 

உமழத்துக்தகொண்டிருந்த பலர், இந்த நொட்டிலிருந்து 

தவளிமயறி தவளிநொடுகளுக்குச் தசன்று அந்நொடுகமள 

வளப்படுத்திக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள் என்பது  எங்களுக்குத் 

ததொியும். புத்திஜீவிகமள எடுத்துக்தகொண்டொல், இன்று 

அதமொிக்கொ மபொன்ற மமற்குலக நொடுகள் தங்களது புத்திஜீவி 

கமளயும்  பயன்படுத்திக்தகொண்டு, பிற நொடுகளில் இருக்கின்ற 

புத்திஜீவிகமளயும் எப்படியொவது தமது நொட்டுக்குள் 

கவர்ந்திழுத்து, பிரஜொவுொிமம தகொடுத்து, அவர்களது 

புத்திசொதுொியத்திமனயும் பயன்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் 

திட்டங்கமளத் தீட்டிக்தகொண்டிருக்கின்றன. ஆனொல், எங்களு 

மடய நொட்டில் புத்திஜீவிகள் ததொடர்ந்து மசமவயொற்றக்கூடிய 

விதத்திலும் மற்றும் ஆய்வுகமளச் தசய்யக்கூடிய விதத்திலும்  

நொட்டிமன ஒரு விஞ்ஞொன யுகத்மத மநொக்கிக் தகொண்டு 

தசல்லக்கூடிய விதத்திலும் இந்த நொடு மொற்றமமடந்திருக் 

கின்றதொ? புலம்தபயர்ந்த எமது புத்திஜீவிகள் இந்த நொட்டுக்கு 

வந்து தமது புத்திசொதுொியமொன அறிவுச் மசமவயிமன வழங்கி 

இந்த நொட்மட வளர்க்கக்கூடிய விதத்திலும் ஸ்திரமொன ஓர் 
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அரசியல் தீர்விமனக் கண்டு, அதன்மூலமொகச் சகல மக்களும் 

சமத்துவமொகவும் சமவொய்ப்புடனும் ‘நொம் இலங்மகயர்’ என்று 

பயமில்லொமல் வொழக்கூடிய விதத்திலுமொன ஒரு சூழ்நிமலமய 

உருவொக்க மவண்டும். இல்மலமயல், இந்த நொட்டில்  

அபிவிருத்திமய ஏற்படுத்துவததன்பது கஷ்டமொன ஒரு 

கொொியமொகத்தொன் இருக்க முடியும்.  

இன்று நொங்கள் தவளிநொட்டுச் தசலொவணிச் சட்டத்தின் 

கீழொன ஒழுங்குவிதிகள் பற்றிப் மபசுகின்மறொம். இந்தச் 

சட்டமூலத்மதப் தபொறுத்தமட்டில், இதில் பல கொரணிகள் 

மநரடியொகவும் மமறமுகமொகவும் தசல்வொக்குச் தசலுத்திக் 

தகொண்டிருக்கின்றன. மநரடியொன கொரணிகமள நொங்கள் 

இலகுவொகக் கண்டறிந்துதகொள்ளலொம். மமறமுகமொகச் 

தசல்வொக்குச் தசலுத்துகின்ற கொரணிகளில் பல விடயங்கள் 

பலருக்கு விளங்கக்கூடியதொக இருக்கும்; சிலருக்கு விளங் 

கொமலும் இருக்கலொம். நொன் தசொல்லுகின்ற முக்கியமொன 

விடயம் என்னதவன்றொல்,  இந்த நொடு வளம்தபற மவண்டும், 

இந்த நொட்டில் ஒரு தசழிப்பொன தபொருளொதொரம் இருக்க 

மவண்டும் என்பதொகும்.   

நொடு சுதந்திரமமடந்து இப்மபொது 70 ஆண்டுகமளக் கடந்து 

நிற்கின்றது. இந்த நிமலயில் எமது நொடும் ஓர் 

அபிவிருத்தியமடந்த நொதடன்று மபசமவண்டுமொக இருந்தொல், 

எமது தமலவர்கள் எதமனச் சொதித்திருக்கின்றொர்கள் என்பமத 

நொங்கள் மதிப்பீடு தசய்யமவண்டிய ஒரு நிமலயில் 

இருக்கின்மறொம். இன்று குறிப்பொக, எமது நொட்மடவிடவும் 

மமொசமொன நிமலயில் பொதிக்கப்பட்ட நொடுகள் பல 

இருக்கின்றன. ஜப்பொமன எடுத்துக்தகொண்டொல், அங்கு 

இரண்டொம் உலக மகொ யுத்தத்தின்மபொது ஹிமரொசிமொ, நொகசொகி 

ஆகிய நகரங்கள் இரண்டு அணுக்குண்டுகள் மூலமொகத் 

தொக்கப்பட்டுச் சொம்பல் மமடுகளொகக் கொணப்பட்டன.  

இருந்தமபொதிலும் அந்த நொடுகள் சொித்திரத்தில் பல 

கட்டங்கமளக் கடந்து இன்று ஏமனய நொடுகளுக்கு ஒரு 

முன்னுதொரணமொக இருக்கின்றன. எனமவ, அந்த நொட்டில் 

மதசியவொதத்மத, ஐக்கியத்மத - ஒருமமப்பொட்மட முமறயொகக் 

கட்டிதயழுப்பியிருக்கின்றொர்கள். அந்த நொடும்கூட ஒரு 

தபௌத்த நொடொக இருக்கின்றது. ஆனொல், அந்த நொட்டின் 

முன்மொதிொிமய எமது இலங்மக நொடு எந்தளவுக்குப் 

பின்பற்றியிருக்கின்றது? என்பமதப் பற்றி நொங்கள் ஆழமொக, 

அகலமொகச் சிந்திக்க மவண்டியவர்களொக இருக்கின்மறொம்.  

ஒரு நொட்டிலுள்ள மக்கள் அமனவரும் சமரசமொக 

வொழ்வதற்குொிய, சமத்துவமொக வொழ்வதற்குொிய இணக்கமொன 

தீர்விமன மிகவும் விமரவொகக் கொணக்கூடிய ஒரு முற்மபொக்குச் 

சிந்தமன இருக்குமொக இருந்தொல், நிச்சயமொக அந்த நொடு 

அபிவிருத்தியமடந்து தசல்வதற்கும் தவளிநொட்டுச் 

தசலொவணிமய அதிகளவில் ஈட்டிக்தகொள்வதற்குமுொிய 

வொய்ப்புள்ளது. மொறொக, இனவொதம், மதவொதம், சொதிவொதம், 

பிரமதசவொதம் என்று பல்மவறுபட்ட பிற்மபொக்குவொதங்களொல் 

அந்த நொடு ஆளப்படுமொக இருந்தொல்,  இந்த வொய்ப்பு அங்கு 

ஏற்படொது. ஆனொல், ஓர் இனத்மத இன்னுமமொர் இனம் 

ஆளமவண்டும், ஓர் இனத்மதக் கண்டு இன்னுமமொர்  இனம் 

அஞ்சி வொழமவண்டும் என்கின்ற ஒரு மனப்பொங்குடன் 

மமறகணியச் சிந்தமனகமளொடு யொரொவது தசயற்பட 

முற்படுவொர்களொக இருந்தொல், அந்தச் சிந்தமனயொனது 

நிச்சயமொக இந்த நொட்மடக் குட்டிச்சுவரொக மொற்றிவிடும் 

என்பதில் எந்தவிதமொன சந்மதகமும் இருக்க முடியொது.   

சர்வமதசத்தின் மத்தியில் தகௌரவமொனதும் கண்ணிய 

மொனதுமொன ஒரு நொடொக இலங்மக இருக்கமவண்டும். எனமவ, 

எமது நொட்டின் வரலொறுகள், முன்மொதிொிகள் மற்மறய 

நொடுகளுக்கு வழிகொட்டக்கூடிய விதத்தில் இருக்கமவண்டுமொக 

இருந்தொல், பிமழயொன சிந்தமனகளிலிருந்து விடுபட 

மவண்டும்; பிற்மபொக்கொன சிந்தமனகமளக் கமளயமவண்டும். 

அமதமவமள அடிப்பமடவொதச் சிந்தமனகள் அகற்றப்பட்டு,  

மக்கள் அமனவரும் ஒருமித்து வொழக்கூடிய ஓர் உருப்படியொன 

அரசியல் தீர்வு கிமடக்கமவண்டும். உருப்படியொன அரசியல் 

தீர்வு கிமடக்கின்றமபொது இன அடிப்பமடயிலொன,  மத 

அடிப்பமடயிலொன, பிரமதச அடிப்பமடயிலொன கட்சிகளினது 

வீொியம் தொனொகமவ குமறந்துவிடுவதற்கொன வொய்ப்பிருக் 

கின்றது. அமதவிட்டுவிட்டு, இனவொதத்தின் மூலமொகவும்  

மதவொதத்தின் மூலமொகவும் பிரமதசவொதங்கள் மூலமொகவும் 

ஆட்சிமயக் மகப்பற்றமவண்டும் என்று நிமனத்தொல், இந்த 

நொட்டில் எந்தமவொர் இனத்தவரும் -தபரும்பொன்மம 

இனத்தவரொக இருந்தொலும் சொி, சிறுபொன்மமயொக வொழுகின்ற 

இனத்தவர்களும் சொி- நிம்மதியொக வொழ முடியொது. 

அந்நியச்தசலொவணிமய ஈட்டிக்தகொள்வதிலும்கூட பல 

தடங்கல்கள் ஏற்படும். இன்று தடொலர், பவுண், பிரொங் மபொன்ற 

தவளிநொட்டு நொணயங்கமளொடு ஒப்பிட்டுப் பொர்க்கின்றமபொது, 

எமது ரூபொயின் தபறுமதி இறங்கிச்தசல்கின்ற நிமலமம 

கொணப்படுகின்றது. இதற்தகல்லொம் மமறமுகமொன 

கொரணங்கள் பல இருக்கின்றன. தவளிநொடுகளிலிருந்து வந்து 

இங்கு முதலீடு தசய்யக்கூடியவர்கள் அல்லது சுற்றுலொவுக்கு 

வருமக தரக்கூடியவர்களின் எண்ணிக்மக அருகிவருகின்ற 

ஒரு நிமலமமயும் இதற்தகொரு கொரணமொகும். முக்கியமொக, 

நொட்டிலிருந்து புத்திஜீவிகள் தவளிமயறினொல், நொட்டுக்குக் 

கிமடக்கக்கூடிய வரப்பிரசொதங்கள் குமறந்துவிடலொம். 

எனமவ, இனிவரும் கொலத்திலொவது எமது நொட்டின் 

புத்திஜீவிகமளப் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற விதத்தில் 

சட்டங்கள் அமமயமவண்டும். தவளிநொட்டிலுள்ள எமது 

உறவுகள் இந்த நொட்மடச் தசழிப்பமடயச் தசய்யும் விதத்தில் 

முதலீடுகமளச் தசய்வதற்கும் பலருக்குத் ததொழில்வொய்ப்புக் 

கமளப் தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கும் ஏற்ற அமமதியொன, 

இணக்கமொன ஒரு சூழ்நிமலமய ஏற்படுத்தமவண்டும்.  

கண்டி, அம்பொமறயில் இடம்தபற்ற சம்வங்கள் இந்த 

நொட்டில் முதலீடு தசய்வதற்கொக மநர் சிந்தமனமயொடு 

இருக்கின்றவர்களுக்குக்கூட அச்சத்மத ஏற்படுத்துகின்ற 

நிகழ்வுகளொக அமமந்திருக்கின்றன. யொமரொ தமது 

மநொக்கங்கமள அமடந்துதகொள்வதற்கொக மமறமுகமொன 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் தசயற்படுகின்றொர்கள். எமது நொட்டில் 

இருக்கின்ற புலனொய்வொளர்கள் இந்த விடயங்கமள ஆழமொக 

அறிந்து விமரவொகச் தசயற்பட்டு, தீர்க்கமொன முடிவுகமள 

எடுக்கமவண்டும். இந்த நிமலமமயிமன மவத்துக்தகொண்டு 

அரசியல் இலொபம் மதடுகின்ற நிமலமம ஏற்பட்டொல்,  

அரசியலுக்கொக யுத்தத்திமன அல்லது வன்முமறகமள 

பயன்படுத்துகின்ற நிமலமம கொணப்பட்டொல்  நொடு 

அபிவிருத்தியமடய முடியொது. ஆனொல், கடந்த கொலத்தில் 

நடந்த யுத்தத்திற்கொகப் பல அர்ப்பணிப்புகமளச் தசய்ததொகச் 

தசொல்லிக்தகொள்பவர்கள்கூட பலவிதமொன ஊழல், 

மமொசடிகமளச் தசய்திருக்கின்றொர்கள். தகொள்வனவுகளின் 

மபொது பல பொொிய மமொசடிகள் இடம்தபற்றதொகக்  

கூறப்படுகின்றது.  

இன்று யுத்தம் என்பது சிலமவமளகளில் சிலருக்கு 

உமழப்பதற்குொிய வியொபொரமொகக்கூட மொறியிருக்கின்றது. 

நொங்கள் மதச பக்தர்களொக இருந்தொல், உண்மமயொகமவ இந்த 

நொட்மட மநசிப்பவர்களொக இருந்தொல், இனவொதிகளொகவும் 

மதவொதிகளொகவும் பிரமதசவொதிகளொகவும் -தமொத்தத்தில் 

அடிப்பமடவொதிகளொக- இல்லொமல், தூய சிந்தமனயுள்ளவர் 

களொக மொறமவண்டும். புத்தபகவொன்கூட. எந்தமவொர் 

இனத்துக்கும் எந்ததவொரு மதத்துக்கும் மகடு விமளவிக்கொத 

விதத்தில் வொழுகின்றவமனமய உண்மமயொன தபௌத்தனொகக் 
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கருதுகின்றொர். இன்று இந்த நொட்டில் நல்ல சிந்தமனயுள்ள 

தபௌத்தர்கள் இருக்கின்ற அமதமவமள, நொட்மடக் 

குட்டிச்சுவரொக்க மவண்டும் என்று நிமனக்கின்றவர்களும் 

இருக்கின்றொர்கள். எனமவ, எமது நொட்மட வளம்தபறச் 

தசய்வதற்கொகச் சகலரும் திடசங்கற்பத்துடன் தசயற்பட 

மவண்டும்.  

இறுதியொக, இந்த நொட்டில் அந்நியச்தசலொவணிமய 

ஈட்டிக்தகொள்வதற்கு ஏற்றவிதத்தில், தபண்களது  உமழப்பின் 

மகத்துவத்மத வழங்கமவண்டும் என்றும்  புலம்தபயர்ந்த எமது 

உறவுகளின் உமழப்பு தொரொளமொகக் கிமடப்பதற்கொக 

அவர்களது தபொருளொதொரச் மசமவமய நமது நொட்டில் 

தபற்றுக்தகொள்வதற்கும் சுற்றுலொத்துமறமய வளர்த்துக் 

தகொள்வதற்கும் ஏற்றுமதிமய அதிகொித்துக்தகொள்வதற்கும் 

இறக்குமதிமயக் குமறத்துக்தகொள்வதற்கும் உொிய 

நடவடிக்மககமள எடுக்கமவண்டுதமன்றும் மகட்டு, எனது 

உமரமய நிமறவுதசய்கின்மறன். நன்றி! 

 
ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Velu Kumar. You have eight minutes.  

 

[பி.ப. 4.12] 

 

ගු ගවලු කුමාර් මහතා  
(மொண்புமிகு மவலு குமொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இன்மறய விவொதத்திமல உமரயொற்றுவதற்கொன வொய்ப்மபத் 

தந்ததற்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன். குறிப்பொக, 

அந்நியச்தசலொவணி, பங்குச் சந்மத என்பன நொதடொன்றின் 

தபொருளொதொரத்திமல முதுதகலும்பொக இருக்கக்கூடிய, நொட்டின் 

தபொருளொதொரத்மதக் கட்டிதயழுப்பக்கூடிய பிரதொன இரண்டு 

கொரணிகளொகும். எனக்கு முன்பு உமரயொற்றிய தகௌரவ 

உறுப்பினர் சிறிமநசன் அவர்கள் தசொன்னதுமபொல அந்நியச் 

தசலொவணியொக இருக்கலொம், பங்குச் சந்மதயினுமடய 

நிமலப்பொடொக இருக்கலொம் இவற்றினது முன்மனற்றம் 

நொட்டில் நிலவும் சூழ்நிமலயிமலதொன் தங்கியிருக்கின்றது. 

நொட்டிமல ஐக்கியம் நிலவுகின்றமபொதுதொன் இந்த 

நிமலமமகமள கட்டிதயழுப்பக்கூடிய வொய்ப்பும் 

ஏற்படுகின்றது. 2009ஆம் ஆண்டுவமர மூன்று தசொப்த 

கொலமொக இந்த நொட்டிமல உள்நொட்டு யுத்தம் கொரணமொக 

நிமலயொனததொரு தபொருளொதொர நிமலமய மநொக்கி எங்களொல் 

நகர முடியொமல் இருந்தது. அந்த யுத்த நிமறவின் பின்னர் 

நொட்டிமல மீண்டும் தபொருளொதொரத்மதக் கட்டிதயழுப் 

பக்கூடிய, ஐக்கியத்மத ஏற்படுத்தக்கூடிய, சுபிட்சமொன 

கொலத்மத உருவொக்கக்கூடிய  ஒரு நிமலமம ஏற்படுதமன்ற 

நம்பிக்மக எங்கள் மத்தியிமல ஏற்பட்டது. ஆனொல், இன்று 

அந்த யுத்த முடிவின் பின்னர் நொட்டிமல ஐக்கியத்மத 

ஏற்படுத்துவதற்குொிய, சகவொழ்மவ ஏற்படுத்துவதற்குொிய 

ஸ்திரமொன, அடிப்பமடயொன நடவடிக்மககள் முன்தனடுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றனவொ? என்ற மகள்வி எழுந்திருக்கிறது. 

மறுபுறத்தில் மீண்டும் அமத தசொப்த கொலத்மத மநொக்கி  

நகர்கின்மறொமொ?  என்ற மகள்வியும் எழுகின்றது.  

1983ஆம் ஆண்டு கறுப்பு ஜூமலயின் கொரணமொக இந்த 

நொட்டிமல ஏற்பட்ட பின்விமளவுகமளத்தொன் கடந்த கொலம் 

முழுவதும் சந்தித்திருக்கிமறொம். அன்று  இனங்களிமடமயயொன 

சொதொரண முரண்பொடொனது, சிறிதொகவும் நகத்தொல் 

கிள்ளிவீசக்கூடியதொகவும் இருந்தது. பின்னர் அது மகொடொியொல் 

தவட்டி வீசக்கூடிய அளவுக்குக் கடுமமயொன நிமலக்குத் 

தள்ளப்பட்டதற்குக் கொரணம், சமூகத்தின் தமலமமத்துவங்கள் 

அரசியல் ொீதியொக எடுத்த தவறொன முடிவுகளொகும். அமதமபொல் 

மீண்டும் பிரச்சிமனகமளக் கிளறி, முரண்பொடுகமள 

ஏற்படுத்தி அந்த நிமலமமகமள மநொக்கி நகர்கின்றொர்களொ? 

என்ற மகள்வியும் இன்று எழுகின்றது. இந்த நகர்வு 

ஏற்பட்டொல் அந்நியச்தசலொவணியில் ஏற்படுகின்ற சொிவிமன 

அல்லது பங்குச் சந்மதயில் நிலவுகின்ற தளம்பல் நிமலயிமன 

எங்களொல் சீர்தசய்ய முடியொமல் மபொகும். இங்கு எனக்கு முன்பு 

உமரயொற்றிய தகளரவ சிறிமநசன் அவர்கள் குறிப்பிட் 

டதுமபொல, இன்று அந்தியச்தசலொவணியின்  மதிப்பிமன 

அல்லது அது உள்வருவதமன அதிகொிக்கமவண்டிய மதமவ 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது.  

குறிப்பொக, இந்த நொடு சுதந்திரமமடந்த கொலத்திலிருந்மத 

இந்த நொட்டின் அந்நியச்தசலொவணிக்கொக முழுப்பங்களிப் 

மபயும் வழங்கிய பிரதொன பகுதியினரொக தபருந்மதொட்டத் 

துமறயினர் இருந்து வந்துள்ளனர். கடந்தகொல அரசுகள் 

இந்தப் தபருந்மதொட்டத்துமறமயக் கட்டிக்கொத்துக் 

தகொள்வதற்கு, வளர்த்துக்தகொள்வதற்கு, அதிலிருந்து கிமடக் 

கப்தபறுகின்ற அந்நியச்தசலொவணிமயப் தபருக்கிக் 

தகொள்வதற்கு என்ன நடவடிக்மககமள எடுத்திருக்கின்றன? 

என்ற மகள்வியும் எங்கள் முன் எழுகின்றன. அமதமநரம் 

இன்று தபருந்மதொட்டத்துமறயின் ஏற்றுமதிகளும் 

அவற்றினொல் கிமடக்கின்ற வருவொய்களும் ததொடர்ச்சியொகச் 

சொிவமடந்து வருவமத அவதொனிக்கலொம். இந்தச் சொிவினொல் 

தபருந்மதொட்டத்துமறக்குள் சிக்கியிருக்கின்ற தபொியததொரு 

சமூகமொன மமலயகப் தபருந்மதொட்ட மக்கள் தபொருளொதொர 

ொீதியிமல பொொிய தநருக்கடிமய எதிர்மநொக்கியிருக்கின்ற 

அமதமவமள, நமது நொடும் கிமடக்கின்ற அந்நியச் 

தசலொவணியில்  சொிமவ எதிர்மநொக்கிக் தகொண்டிருக்கின்றது.  

இன்று நொட்டில் ஒரு பதற்றமொன சூழல் 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. கண்டி மொவட்டப் பொரொளுமன்ற 

உறுப்பினொோ் என்ற வமகயிமல அமத நொன் எடுத்துகூற 

மவண்டும். கடந்த சில வொரங்களுக்கு முன்னர் அந்தப் 

பிரமதசத்திமல ஏற்பட்ட வன்முமற அல்லது கலவரத்தினொல் 

மீண்டும் அவசரகொலச் சட்டத்மதக் தகொண்டுவரமவண்டிய 

நிமலக்கு இந்த நொடு தள்ளப்பட்டது. கண்டியில், 

அம்பொமறயில் ஏற்பட்ட கலவர நிமலமமயொனது இன்று 

தஜனீவொவில் ஐக்கிய நொடுகள் சமபயிமல மபசப்படுகின்ற, 

குரதலழுப்பப்படுகின்ற ஒரு விடயமொக மொறியிருக்கிறது. 

ஆகமவ, மீண்டும் ஒரு தசொப்த கொலத்திற்குப் பின்னொல் தசன்று 

மபொர் சூழ்நிமல தட்டிதயழுப்பப்படுகின்றதொ? என்றுகூட  

நொங்கள் மகட்க மவண்டியிருக்கின்றது. ஆகமவ, ஆளும் 

கட்சிமயச் மசர்ந்தவர்களொக இருக்கலொம், எதிர்க்கட்சிமயச் 

மசர்ந்தவர்களொக இருக்கலொம், சமூக ஆய்வொளர்களொக 

இருக்கலொம் மற்றும் இந்த நொட்டிமல இருக்கின்ற பல்மவறு 

இனங்களினதும் மதங்களினதும்  தமலவர்களொக இருக்கலொம்  

அவர்கள் யொரொக இருந்தொலும் இதற்குப் தபொறுப்புக் 

கூறமவண்டிய ஒரு கடப்பொடு அவர்களுக்கும் உண்டு 

என்பதமன இந்த இடத்திமல ஞொபகப்படுத்த 

மவண்டியிருக்கின்றது.  

அன்று கண்டி மொவட்டத்திமல இடம்தபற்ற வன்முமறயொல் 

பொதிப்புக்குட்பட்டவர்களுக்குக் குறிப்பொக  திகன, அக்குரமண, 

அம்பத்தன்ன, கட்டுகஸ்மதொட்மட மபொன்ற பிரமதசங்களில் 

வன்முமறகளொல் தசொத்துக்கமள இழந்தவர்களுக்கு, கடந்த 

கொலத்மதப்மபொல் அல்லொமல் இழப்பீடுகள் வழங்கப்பட 

மவண்டும். 1983இமல இடம்தபற்ற கலவரத்தின்மபொது 

ஏற்பட்ட மசதங்கள் ததொடர்பொன ஒழுங்கொன மதிப்பிடுகமளொ, 
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பதிவுகமளொ, தரவுகமளொகூட இதுவமர எடுக்கப்படவில்மல 

என்பதமன இந்த இடத்திமல ஞொபகப்படுத்த 

விரும்புகின்மறன். ஆனொல், இன்று அதிலிருந்து 

தொண்டிச்தசன்று, இந்தக் கலவர வன்முமறயொல் பொதிக்கப் 

பட்டிருக்கின்ற முஸ்லிம் சமகொதர இனத்தவர்களுமடய 

இழப்புக்கள் பற்றி மதிப்பீடு தசய்து, அவர்களுக்கொன 

நஷ்டஈடுகமள உடனடியொக வழங்க மவண்டும். இதுததொடர் 

பொக பல்மவறு மட்டத்தில் பல்மவறுபட்ட மபச்சுவொர்த்மதகமள 

நடத்துவதொல் இன்னும் இந்தப் பிரச்சிமன இழுபறியொகச் 

தசல்லுமமதயொழிய, இனங்களிமடமய ஒரு சமொதொனத்மத 

நிமலநொட்ட முடியொது.  

ஆகமவ, இந்த நொடு வன்முமற நிமலமநொக்கித் 

தள்ளப்பட்டதற்கு அரசு என்ற வமகயிமல அரசொங்கம் 

தபொறுப்புக்கூற மவண்டும். தபொறுப்புக் கூறுவதிலிருந்து 

ஓரளமவனும் மீட்சிதபற மவண்டுமொக இருந்தொல், 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றவர்களுக்குத் துொித கதியிமல - கொலம் 

தொழ்த்தொது இழப்பீடுகமள உடனடியொக வழங்கி,  அவர்கள் 

மீண்டும் தங்களின் இயல்பொன வொழ்க்மக நிமலக்கு 

வருவதற்குொிய சூழ்நிமலமய உருவொக்க மவண்டும் என்பதமன 

இங்கு ஞொபகப்படுத்த விரும்புகின்மறன். அமதமநரம் இந்த 

சூழ்நிமலயின் அடித்தளத்தில் இருக்கக்கூடிய கொரணிகள் 

இனங்கொணப்பட மவண்டும். நொட்டிமல இனங்களிமடமய 

ஐக்கியத்மத ஏற்படுத்தினொல்தொன் தபொருளொதொரத்மதக் 

கட்டிதயழுப்ப முடியும். குறிப்பொக இன்று தவளிநொட்டுப் 

பயணிகளின் அதிகொிப்மப - உல்லொசப் பயணத் துமறயின் 

அபிவிருத்திமய நொங்கள் எதிர்பொர்க்கின்மறொம். கடந்த 

மொதங்களில் உல்லொசப் பயணத்துமற மிக உச்சக் கட்டத்மத 

அமடந்திருந்தது. கண்டிப் பிரமதசங்கமளப் தபொறுத் 

தவமரயிமல, அங்குள்ள சகல பகுதிகளிலும் கடந்த 

மொதங்களில்தொன் மிக அதிகமொன உல்லொசப் பயணிகள் வந்து 

தசன்றிருக்கின்றொர்கள். ஆனொல், இன்று இடம்தபற்றுள்ள 

வன்முமறச் சம்பவத்தொல் எதிர்கொலத்தில் சுற்றுலொப் 

பயணிகளின் வருமகயில் மிகப்தபொிய சொிவிமன எதிர்மநொக்க 

மவண்டிமயற்படும். ஆகமவ, இதற்குொிய மூலகொரணங்கள் 

இனங்கொணப்பட்டு முமளயிமலமய கிள்ளிதயறியப்பட 

மவண்டும். வன்முமறகளில் - அடொவடித்தனங்களில் 

ஈடுபடுகின்ற சிறு குழுவினர் இதனுமடய பொதிப்மபப் பற்றிக் 

கவனத்திற்தகொள்ளொது தங்களது தசயற்பொடுகமளச் 

தசய்வதனொல் நொட்டில் இருக்கின்ற அமனவரும் இதற்கு 

விமலதகொடுக்க மவண்டியிருக்கின்றது.  

 

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
You have only one more minute.  

 

ගු ගවලු කුමාර් මහතා  
(மொண்புமிகு மவலு குமொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
ஆகமவ, இந்தச் தசயற்பொடு ததொடர்பொக அரசொங்கமும் 

மற்றும் அரச அதிகொொிகளும் நொட்டினது சட்டம், ஒழுங்மகப் 

பொதுகொக்கக்கூடிய இலங்மகயின் தபொலிஸ் பிொிவினரும் 

தபொறுப்புக்கூற மவண்டியிருக்கின்றது. குறிப்பொக இந்த 

வன்முமற நமடதபற்ற கண்டி, திகன, அக்குரமண மபொன்ற 

பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் இன்னமும் நம்பிக்மகயின்றி 

இருக்கிறொர்கள். அதற்குொிய கொரணம், வன்முமற 

இடம்தபற்றமபொது அந்தப் தபொலிஸ் நிமலயங்களில் இருந்த 

அமத முகங்கமள இன்றும் இருக்கிறொர்கள். இதனொல் மக்கள் 

அந்தப் தபொலிஸ் நிமலயங்களுக்குச் தசன்று முமறப்பொடு 

தசய்யத் தயங்குகின்றொர்கள். அவர்கமளக் கொண்கின்றமபொது, 

"இவர்கள் இருக்கும்மபொதுதொமன இந்த நிமலமம ஏற்பட்டது!  

மீண்டும் எங்கமள இவர்கள் கொப்பொற்றுவொர்களொ?" என்று 

அஞ்சுகின்றொர்கள். ஆகமவ, கிரொமத்திற்குள் சந்திக்குச் சந்தி, 

வீதிக்குவீதி எதிர்மநொக்கக்கூடிய அடிமட்டப் பிரச்சிமனகமள 

இனங்கண்டு, அதற்குத் மதமவயொன தீர்விமன உடனடியொக 

வழங்க மவண்டும். அரசொங்கம் என்ற வமகயிமல கடந்த 

கொலங்களில் இடம்தபற்றிருக்கின்ற தவறுகமளத் திருத்திக் 

தகொண்டு, மக்கள் மத்தியிமல அடிமட்ட நிமலயில் இன்னமும் 

இருக்கின்ற நம்பிக்மகயீனத்மத நீக்கி, மீண்டும் 

அவர்களிமடமய ஐக்கியத்மதக் கட்டிதயழுப்பிச் சுமுகமொன 

நிமலமய உருவொக்குவதற்கு நம்பிக்மகயூட்டக்கூடிய 

தசயற்பொடுகமள முன்தனடுக்குமொறு கூறி, விமடதபறுகின் 

மறன். நன்றி.  

 

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. 

මීළඟට, ගරු ාන්දිම ගමශේ මන්ත්රීතුමා. ඔඳතුමාට විනාඩි 
ෙහයක කාලයක් තිශඳනවා. 

 
[අ.භා. (.00] 
 

ගු චන්ිනම ගමගේ මහතා 
(மொண்புமிகு சந்திம கமமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශකොළඹ වයාපාර වසථතු 

විනිමය සථාානය අසාදාහිකරණය කිරීශට පනත් ශකටුටපත සහ 
විශේ  විනිමය පනත යටශත් නිශයෝග පිිබඳඳව අෙහසථ ෙැක්වීශට ජ 
විපක්ෂය සහ පාලක පක්ෂය අතර අෙ දින විවිහ අෙහසථ හුවමාරු 

වුණා.  

විශ  ෂශයන්ම අපි අසාදාහිකරණය ගැන කාා කරන විට, 
ශකොටසථ ශවශළඳ ශපො ළ තුළ සියයට )1ක් වන තැරැ කරුවන්ශේ 
රති තය ශලෝකශේම රාේහන සාවර්හන අරදාෙලට අි ති සියයට 
(1ක රති තය සාශ ෝහනය කිරීම සටඳන්හශයන් කතිකාවක් 
ඇති වුණා. ඒ වාශේම, ශට සාශ ෝහනය මඟින්, ඉදිරිශේ ජ ශට 
රශේ ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළට ාකර්ෂණය ඇති කර ගන්නට අපි 
ඳලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ වාශේම, ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළ 
ඉල්ලුම වැඩි කරලා, ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළ හරහා අලුතින් එකතු 
වන පිරිසට වයාපාරවල හිමිකාරිත්වය ලඳා ගැනීශට  ජර්ඝ කාලීන 
වැඩ පිිබශවළක මූි ක ාරටභය තමි  ශට සනිටුහන් ශවන්ශන්.  

ශට සටඳන්හශයන් අෙහසථ පළ කිරීශට ජ, කළු සල්ි  
විුදේධිකරණය කිරීම ගැන විපක්ෂය කාා කළා. කළු සල්ි  
විුදේධිකරණය ශවන්ශන් ෙැන් ශනොශවි  කියන කාරණය 
විශ  ෂශයන්ම මතක් කර ශෙන්නට ඕනෑ. 0154ට ඉසථසරලාි  කළු 
සල්ි  විුදේධිකරණය වුශණ්. ඒ කාලශේ ශට රශේ ශේ පාලන 
ඳලය අල්ලා ශගන හිටපු දෙවිය; එක්තරා පවුලක අය ශට රට 
ඇතුළත තමි  තමන්ශේ කළු සල්ි  විුදේධිකරණය කශළ . ඒ 
වාශේම විවිහ රටවල ගිණුට විවෘත කරලා, ඒවාට සල්ි  ෙැටමා 
පමණක් ශනොශවි , කිසිම ඳේෙක් ශනොශගවන, කිසිම ි යා 
පදිාචියක් නැති වයාපාර කර ශගන ගිය කාල පරිච්ශේෙයක් 
තිබුණා. ඒවා ඒ කාලශේ අපි අවසන් කරලා තිශඳනවා. ඒ 
ායතනවලට, ඒ වයාපාරවලට කිසිම නීතියක් ඳලපෑශ  නැහැ. ඒ 
ායතනවලට විරුේහව කාා කළ දෙවියට මරණය අත් වුණා. ඒ 
වාශේම, ඒ වයාපාරික අව යතා මත ''නන සාවර්හන වයාපාර'' 
ව ශයන් හඳුන්වලා ඕනෑම වයාපාරයක් පවරා ගැනීශට ඳලයත් ඒ 
දෙවිය පාවිච්චි කළා. ඒ තුිබන්, විශ  ෂශයන්ම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට එො ාහාර-දපකාර කළ වි ාල පිරිසකට අසාහාරණයක් 

719 720 

[ගරු ශ ලු කුමාර් මහතා] 
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සිදු වුණා වාශේම, වර්තමාන පාර්ි ශටන්තු ඇමතිවරශයකුශේ 
ශේශපොළ පවා ඒ හරහා අත් පත් කර ගන්න කටුතතු කළා. එශහම 
කාල පරිච්ශේෙයක සිටි අය ශට රශේ වයාපාර ගැන ෙැන් කාා 
කරනවා. ඒ වාශේම, ''අෙ ශඩොලරය ඉහළ ගිහිල්ලා. රුපියල ඳාල්දු 
ශවලා'' වැනි කතිකාවක් ඇති කරන්න දත්සාහ කරනවා.  

2015 ශට රශේ විේලවය ඇති ශවනශකොට; ශට ශවනස 
ශවනශකොට ශට රශේ ණය ඳර රුපියල් බිි යන ෙසෙහසකට 
ාසන්න රමාණයකට ඇවිල්ලා තිබුණු ඳව අපි මතක් කරලා 
ශෙන්නට ඕනෑ. අශේ රජයට අවුරුදු තුනක් ගත වුණත්, අපි 
ගණනය කරලා තිශඳන්ශන් ෙැනට අවුරුදු ශෙකි . 0157 අවුරුේෙ 
තුළ ශගවපු ණයවලට අමතරව, 0154 සහ 015) අවුරුදු ශෙශක් 
රුපියල් බිි යන 0,711ක පමණ දාෙලක් ාපසු ශගවීට විධියට 
ශගවලා තිශඳනවා. 0157 ශගවූ දාෙලත් එක්ක ඳැලුවාම, රුපියල් 
බිි යන  ,111ක පමණ දාෙලක් ශගවලා තිශඳනවා. ඒ නිසා තමි  
0157 වර්ෂය අවසානශේත් ශට රශේ ණය ඳර රුපියල් බිි යන 
51,5) ක් ව ශයන් සඳහන් ශවන්ශන්. ශට ාකාරයට ශගවූ දාෙල් 

අක් ශවලා තමි  ඒ දාෙල ඇවිල්ලා තිශඳන්ශන්.  

ණය ගත්ත නිසා, ණය අරශගන ශට රශේ සාවර්හනය අඩාල 
වුණු නිසා, ශට ාණ්ක්ව පිට ඒ සටඳන්හශයන් ශෙෝෂාශරෝපණ 
පවරන්න සමහරු දත්සාහ කරනවා. අපි මතක් කරලා ශෙන්නට 
ඕනෑ, 0154 අපි ශට ාණ්ක්ව ගත්තාට පසථශස  නියඟ ාවා; ගා 
වතුර ාවා; ඒ වාශේම සුිබ කුණාටු ාවා. ඒවා ඔක්ශකෝම අපි 
ඉතාමත් ඉක්මනට ශපර තිබුණු තත්ත්වයට පත් කරලා 
ජනතාවශේ විවන තත්ත්වය නිවැරැදි මාවතකට නැවත ශගන 
එන්න කටුතතු කළා.  

විශ  ෂශයන්ම ඉන්හන මිල, ගෑසථ මිල අක් කරලා, ාඳාධිත 
 ජමනා, වැඩිහිටි  ජමනාව -පින් පඩිය-, සමෘේධි  ජමනාව, වකුගක් 
 ජමනාව, මහශපොළ ිකෂයත්වය, අක්ෂි කාා ලඳා ජම, හෘෙ ශරෝග 
සඳහා stents ලඳා  ජම වැනි ශේට වි ාල දාෙලක් වැය කළා. ඒ 
වාශේම, ඉතිහාසගත වන විධියට රාජය ශස වකයාශේ වැටුප 
රුපියල් ෙසෙහසකින් වැඩි කළා. විශ  ෂශයන්ම ''ළඟම පාසල 
ශහොඳම පාසල'' වයාපෘතිය හරහා පාසල්වලට වි ාල ව ශයන් 
දාෙල් ශවන් කළා. ෙහට පාසල් ුවරුවරුන්ශේ වැටුප ශෙුවණයක් 
ඳවට පත් කළා.  

අපි ාරටභ කළ "සුරක්ෂා රක්ෂණ රමය" යටශත් ශට රශේ 
ලක්ෂ (4ක් පමණ වන අහිාසක පාසල් ෙරුවන් ශවුවශවන් 
රක්ෂණයක් ලඳා ශෙන්න  කටුතතු කළා. ඒ විධියට ශට අවුරුදු තුන 
ඇතුළත අපි ශට රශේ වි ාල වැඩ ශකොටසක් කර තිශඳනවා. ශටවා 
ශෙස ශනොඳලා, ශටවා ශනොෙැක්කා වාශේ තමි  ශට අය කාා 
කරන්ශන්.  

ශට රශේ ජනතාවශේ ජන විවිතය ශගොඩනඟන්න, ඒ අයශේ 

විවන මේටම ඉහළට ශගශනන්න ශට යහ පාලන ාණ්ක්ව 
ශේ පාලන පක්ෂ ශේෙයක් ගැන සලකන්ශන් නැතිව සහන 
සැපමේම සඳහා පමණක් ඉලක්ක කර ශගන ඇති කළ වයාපෘති 
වි ාල රමාණයක් තිශඳනවා. අෙ ඒ සියල්ලම අමතක කරලා, 
ශඩොලරශේ අගය ඉහළ යාම ගැන කාා කරන්න දත්සාහ කරනවා. 
ඒ කාලශේ ුතශරෝපා මත්සය තහනම ඇවිල්ලා, විඑසථපී සහනය 
නැතිශවලා, විශේ  ශවශළඳ ශපොළ අහිමිශවලා ශට රට තුළ වි ාල 
අර්බුෙයක් ඇති වුණා. ඒ කාලශේ ශට රශේ හිටපු පාලකයන්, 
විශ  ෂශයන්ම රාජපක්ෂ ශරජිමයට කශඩ් ගිය කේටිය - අෙටත් 
එශහම කටුතතු කරන කේටිය- කි ශ  අපට විඑසථපී නැතිව 
පුළුවන් කියලාි . අපි ෙැක්කා, විඑසථපී නැතිව කරපු විධිය. 
අන්තිමට 0154 වන විට ණය ශගවා ගන්න ඳැරි වන ඳව ෙැක්කා. 
ණය ශගවාගන්න ඳැරිව, ඒකට භශේ මැතිවරණයක් පැවැත්වූවා. ඒ 
මැතිවරණශයන් පරාජය වුණාට පසථශස  කි වා, "අපට ඳලය අහිමි 
වුණා, ඒ නිසා අපි ශට රශේ ාර්ථිකය යහ පාලන ාණ්ක්වට භාර 

ශෙනවා" කියලා. යහ පාලන ාණ්ක්ව ශට රශේ ාර්ථිකය භාර 
ශගන ශට වන විට රාජපක්ෂ ශරජිමය විසින් ගත්ත ණය සාර්ාකව 
ශගවාශගන යනවා. අසටපූර්ණ වයාපෘති,  කයතා අහයයනයකින් 
ශතොර වයාපෘති, විශ  ෂශයන්ම එයාර් ලාකා, මිහින් ලාකා ායතන 
ශෙක හරහා  නි ාන්ත විරමසිාලා කරපු විනා , ුවවන් ගමන්, 
පවුශල් දෙවිය ුතශරෝපයට ගිය ුවවන් ගමන් සඳහා ශනොශගවූ 
බිල්පත්, ශට රශේ ජාතික හනය නාසථති කරලා, විනිමය අරමවත් 
විධියට පාවිච්චි කරලා එො කළ විනා  අෙ ඒ දෙවියට අමතක 

ශවලා තිශඳනවා.  ශට දෙවිය අෙ කාා කරන්ශන් ඒවා ශමොකවත් 
ඒශගොල්ලන්ට මතක නැහැ වාශේි . හරියට මැරිලා ඉපදුණා 
වාශේ කාා කරනවා. ඒ කාලශේ කරපු විනා යන් වාශේම, කරපු 
මිනීමැරුට, ඇති කරපු මැර ුතගය ගැන අපි මතක් කර ශෙන්න 
ඕනෑ. 

අෙ කවුරු ශමොනවා කි වත් ශට ාණ්ක්ව යහපත් ාකාරයට 
දාෙල් ශගවා ශගන ගිහිල්ලා  රාජපක්ෂ ශරජිමය අසාර්ාක 
වයාපෘතිවලට වියෙට කළ දාෙල් ශවුවවට අෙ සාර්ාක වයාපෘති ශට 
රටට ශගනැල්ලා තිශඳනවා. අධිශ ගී මාර්ග, ග්රාමීය මාර්ග 
සාවර්හනය කිරීම අපි කර තිශඳනවා. ශට රශේ ශසෞඛ්ය ක්ශෂ ්රය 
සඳහා වි ාල ශලස දාෙල් ාශයෝජනය කරලා ශට වන විට රට 
පුරාම ශරෝහල්වල හදිසි අනතුරු ඒකක 5)ක විතර රමාණයක් ඉදි 
කරන්න අව ය කටුතතු කර තිශඳනවා. මෑතක ජ ගරු වවෙය 
රාජිත ශස නාරත්න මැතිතුමාශේ මූි කත්වශයන් අුවරාහපුර 
ශරෝහශල් පසථ මහල් හදිසි අනතුරු ඒකකය සඳහා දාල් ගල තිේඳා. 
ඒවා ඒ කාලශේ අමතක ශවලාි  තිබුශණ්. අපි ඒවා මතක් කර 
ශෙන්න ඕනෑ. ශරෝහල්වලට වතුර තිබුශණ් නැහැ. ශරෝහල්වල 
ශමෝාරිවලට ූලලර් තිබුශණ් නැහැ;  මිනී කුණු ශවවී තිබුශණ්.  අෙ 
ඒ තත්ත්වය ශවනසථ කරලා ජනතාවශේ යටිතල පහසුකට 
සාවර්හනය කරන්න කටුතතු කර තිශඳනවා. අවුරුදු විසි ශෙකක් 
තිබුණු එතුමන්ලාශේ  පාලන කාලශේ අවසාන භාගය ශට රට 
පාලය කශළ  රාජපක්ෂ ශරජිමය. ඒ අය කියපු සමෘේධිය, 
ඒශගොල්ලන් ශේනවා කියපු සාවර්හනය ශට රටට ශගනාවා නට 
ශට යහ පාලන ාණ්ක්වක් පත්ශවලා කරන්න ශෙයක් ඉතිරිශවලා 

තිශයන්න ඳැහැ. හැඳැි , එශහම ශවලා නැහැ. සාවර්හනය ශවලා 
තිශඳන්ශන් ඒ පවුල් ටික විතරි ,  සාවර්හනය ශවලා තිශඳන්ශන් 
ඔවුන්ශේ හිතවතුන් ටික විතරි ,  සාවර්හනය ශවලා තිශඳන්ශන් 
තමන්ශේ ශගෝල ඳාලශයෝ ටික විතරි . එතැනින් එහාට 
සාවර්හනය ගිශේ නැහැ.   

ඒ කාලශේ හැමොම තාරුණයයට ශහටක්ම තමි  ශපන්ුවශ . 
තාරුණයයට හීන ශපන්ුවවා. හැඳැි , ශට රජය ඳලයට පත් 
වුණාට පසථශස   තාරුණයයට පාර ශපන්වන්න පටන් අරශගන 
තිශඳනවා. ශයොවුන් පුර ඇති කරලා, ශට රශේ නායකත්වය  සඳහා   
තරුණයන් පුහුණු කිරීමට අව ය කටුතතු කර තිශඳනවා.  ශමොන 
විවාෙ ශගනාවත් ශට දෙවිය කියන්ශන් ඒශගොල්ලන්ශේ කාලශේ 
සාවර්හනය කළා; ඊට පසථශස  සාවර්හනයක් නැහැ කියන එකි .  

හැඳැි  එශහම ශවලා නැහැි  කියලා සාඛ්යා ශල්ඛ්නත් එක්ක 
අපට පැහැදිි වම ඔේපු කරලා ශපන්වන්න හැකියාව තිශඳනවා. 
ශට රශේ සාවර්හනය නිසියාකාරශයන්, නියමාුවූලලව සිේහ 
ශවලා තිශඳන්ශන් යහ පාලන ාණ්ක්ව ඳලයට පත් වුණාට 
පසථශස ි  කියන එක පැහැදිි ව ඔේපු කරන්න පුළුවන්ය කියන 
එක රකා  කරමින් මම නිහ  වනවා. ශඳොශහොම සථතුතිි . 

 
ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඳොශහොම සථතුතිි .  

ඊළඟට, ඉෂාක් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා. ඔඳතුමාට විනාඩි 51ක 

කාලයක් තිශඳනවා. 
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පාර්ි ශටන්තුව 

[අ.භා. (. 0] 

 
ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ ෙවශස  ශට විවාෙයට 
සටඳන්හ ශවන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු වනවා. අශේ රශේ 
ාර්ථිකය විනා  ශවලා තිශඳන ුතගයක ජි  අපට ශට 

සටඳන්හශයන් පාර්ි ශටන්තුශ  ජ කාා කරන්න අවසථාාව ලැබී 
තිශඳන්ශන්. 59(8 අශේ රටට නිෙහස ලැබීමට ශපර සුේෙන් 
ඇවිල්ලා ශත්, ශපොල්, රඳර් හා ශකොශකෝවාවි න් තමි  ාර්ථිකය 

 ක්තිමත් කශළ . එතැනින් පසථශස , අශේ රට කෘෂිකර්ම රටක් 
කියලා කියන්ශන් කාාශවන් විතරි .  කෘෂිකාර්මික රටක් විධියට 
ශට රට ඉදිරියට ශගන යන්න පුළුවන් කියා රශේ ජනතාවට මඟ 

ශපන්වූ එක තමි  අෙ වි ාල ර ථනයක් ශවලා තිශඳන්ශන්. මා 
නිශයෝජනය කරන අුවරාහපුරය දිසථත්රික්කයත්, ඒ වාශේම 
ශපොශලොන්නරුව දිසථත්රික්කයත් කෘෂිකර්ම රශේ ි . කන්න (ක් 
සටපූර්ණශයන් වී වගාව විතරි  ශන් කරන්ශන්. මිරිසථ, ශසෝයා, ඳඩ 

ඉරිුණ ාදිය නැත්තටම නැති ශවලා තිශඳනවා. ඒ නිසා ශඩොලර් 
 ජලා ඒවා පිට රටවි න් ශගන්වන ුතගයක් අපට ෙකින්න පුළුවන්. 
ශටවාි න් අශේ රශේ ාොයම වැඩි කරන්ශන් ශකො ශහොමෙ? 

ාොයම වැඩි කරන්න නට ර ශේ නිෂථපාෙනය වැඩි කරන්න ඕනෑ. 
අශේ ගරු අගමැතිතුමාත් මමත් නිතර කියන ශෙයක් තමි ,  එො 
සිාගේපූරුව ලාකාව දිහා ඳලලා, "ලාකාව විධියට හැශෙන්න 

ඕනෑ"ි  කියලා කියපු කාාව. අශේ ගරු අගමැතිතුමා නිතරම 
කියන ශෙයක් තමි  "සිාගේපූරුව විධියට අපි රශේ ඉදිරි ගමනක් 
යන්න ඕනෑ" කියන එක. එශහම යනවා නට අපි ශවනසථ විධියකට 

ාොයම වැඩි කර ගන්න ඕනෑ. අෙ ඳාේලාශේ ය, ඉන්දියාව, 
පාකිසථතානය වැනි අශේ ාසන්න රටවල් අපට වඩා වි ාල 
දිුතණුවක් කරා යන පිිබශවළ අපට ෙකින්න පුළුවන්. අපි අප ගැන 
ලේජාවට පත් ශවන්න ඕනෑ. ශටවා කිය-කියා ඉඳලා හරි යන්ශන් 

නැහැ. අපි කර්මාන්තපුර වැඩිශයන් ඇති කරන්න ඕනෑ. එතශකොට 
තමි  අපට ශඩොලර් වැඩිශයන් ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන්.  

අපට tourism තුිබන් ාොයමක් ලැබුණා. අෙ ඒ ාොයමත් 

නැත්තට නැති ශවලා යනවා. එයට ශහ තුව තමි , ශට රශේ ඉන්න 
සුළු කල්ි යක්. පසුගිය සතියක වාශේ කාලයක් facebook නතර 
කරලා තිබුණා. එය නවතා තිශඳන එක හරිි  කියලාත්, හරි 

නැහැි  කියලාත් සමහර වැඩපාළුශවෝ කාා කළා. ශට ර ශේ 
ාර්ථිකය විනා  කරන්න පුළුවන් විධියට සියයට ෙ ම 5ක් පමණ 
අන්තවාදින් අෙ ශට Facebook මඟින් අදාතු විධියට ර ථන ඇති කර 

ගන්න වැඩ කටුතතු කරනවා. ශපොලීසිය භාර ගරු ඇමතිතුමනි, 
අශේ ාරක්ෂක රාජය ඇමතිතුමනි, ඔඳතුමන්ලා ශෙශපොළම ශට 
ගරු සභාශ  ශට අවසථාාශ  ජ ඉන්නවා. ශමොන ාගමක් අෙහන අය 

අතර වුණත් ජාතිවාදින් සිටිශයොත්, - ඔවුන් දාසථි ට ශවන්න 
පුළුවන්; සිාහල ශවන්න පුළුවන්; ශෙමළ ශවන්න පුළුවන්,-  
ඔවුන්ට රශේ තිශඳන දපරිම ෙඬුවම ශෙන්න ඔඳතුමන්ලා ඉදිරිපත් 
ශවන්න. එශහම නැත්නට කවොවත් ශට රශේ දිුතණුවක් ඇති 

ශවන්ශන් නැහැ.  

අෙ අපි සිාගේපූරුව ගැන කාා කරනවා; මැශල්සියාව ගැන 
කාා කරනවා. ඒ රටවල් ජයග්රහණය කරන්න ශහ තුව, ඒ රටවල 

ාර්ථිකය ඉදිරියට යන්න ශහ තුව ඒ රටවල් "අපි එකම ජාතියක්, 
එකම රටක්" කියලා කාා කරන එකි . අපි ඉන්දියාවට ගියාම 
කවොවත් ඇශහන්ශන් නැහැ, "මම ඉන්දියාුව දාසථි ට, මම 

ඉන්දියාුව ශෙමළ" කියා කියනවා. "අපි ඉන්දියන්" කියලා තමි   ඒ 
අය කියන්ශන්. සිාගේපූරුවට ගියා නට හැම ජාතින්ම කියන්ශන්, 
"අපි සිාගේපූරුවන්" කියලාි . අශේ රශේ එශහම නැහැ. අපි 

"ලාකා දාසථි ට", "ලාකා සිාහල" කියලා ශඳශෙනවා. ශට රශේ 
අවුරුදු  1ක් තිසථශස  තිබුණු ුතේහශයන් පසථශස වත් අපි හැදිලා නැති 

එක ගැනි  අපට තිශඳන කනගාටුව. ඒ නිසා ශමතැනින් පසථශස  

හරි අපි ශ්රී ලාාකිකයන් විධියට හිතන්න පුරුදු ශවන්න ඕනෑ. අපි 
ඡන්ෙය ඉල්ලලා දිනලා, ශට දත්තරීතර සභාවට එනවා. අපි එ වා 
කරනවා, ශම වා කරනවා කියලා එනවා. නදාත් කරන ශෙයක් 
නැහැ. ඒ ගැන පාර්ි ශටන්තුශ  ඉන්න 004ශෙනාම ලේජාවට පත් 

ශවන්න ඕනෑ. අපි පක්ෂ ඳලන්න ඕනෑ නැහැ; පාට ඳලන්න ඕනෑ 
නැහැ. කුල-මල ශේෙයක් නැතුව අශේ ම  රට රකින්න ඕනෑ. 
අපට ශවන රටක් නැහැ. අපි දාසථි ට ශවන්න පුළුවන්. අපි ශසෞදි 

අරාබියට ගියාම, "ුවඹලා ලාාකිකශයෝ" කියලා තමි  අප දිහා 
ඳලන්ශන්. අපි ඉන්දියාවට ගියා නට, දාසථි ට කියලා ඉන්දියාව 
කවොවත් අපට දෙ  කරන්ශන් නැහැ. කටාර් ගියා නට, ක්ඳාි  

ගියා නට අපිව ඳලන්ශන් ශෙවැනි පිශළ  දෙවිය විධියටි . අශේම 
කියලා ඳලන්ශන් නැහැ. අපි ශට ම  භූමියට ාෙශරි ; ශට රටට 
ාෙශරි .  

අපි ඔක්ශකෝම එකට එකතු වුශණොත් තමි  ශට යහපාලනය 
ශගනාවා වාශේ රශේ ාර්ථිකය ඉදිරියට අරශගන යන්න පුළුවන් 
වන්ශන්. එශහම නැති වුශණොත්, කාලය යන්න යන්න ශඩොලරශේ 
අගය ඉහළ යනවා. මම ඒකාඳේහ විපක්ෂශේ අයටත්, අශනකුත් 

සියලු ශෙනාටමත් ාරාහනා කරනවා, "ශට ශවලාශ  පටු 
ශේ පාලන වාසි අරගන්න කටුතතු කර අශේ රශේ ාර්ථිකය 
පහතට ොන්න වැඩ කරන්න එපා. අපි එකතු ශවදා. අපි රට හෙදා." 

කියලා. එශහම නැත්නට, තව අවුරුදු ශෙකකින්, තුනකින් පසථශස  
ශවන පාලකශයක් එි . එොටත් කියි , "අපි ශමතැනින් පසථශස  රට 
හෙනවා; ගම හෙනවා" කියලා. රුපියල් 541ට අෙ තිශඳන 

ශඩොලරය එොට රුපියල් 011ටත් එහා ගිහිල්ලා තමි  නවතින්ශන්. 
අපි රශේ ඉන්න සියලුම ජනතාවට ාෙර් යක් ශවන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසා තමි , මම මන්ත්රී පඩිය ගන්ශන් නැත්ශත්; ඉන්හන  ජමනාව 

ගන්ශන් නැතුව පාර්ි ශටන්තුශ  වැඩ කටුතතු කරන්ශන්. මම 
සාමානය මන්ත්රී ශකශනක්; ඇමති ශකශනක් ශනොශවි .  

අපි ාණ්ක් පක්ෂශේ ඉන්න මන්ත්රීවරු. අපිත් හරි ශ ෙනාශවන් 

කාා කරන්ශන්. අශේ රට ශමශහම ගිශයොත් තව අවුරුදු 51කින්, 
01කින්වත් ශගොඩගන්න ඳැහැ. අවුරුදු  1ක් තිසථශස  ුතේහ කරපු 
නිසා අශේ රට පහතට වැටිලා තිශඳන එක අපට අෙ ෙකින්න 
පුළුවන්. අපි සිාගේපූරුව ගැන කාා කරනවා; ජපානය ගැන කාා 

කරනවා. ඒ ර ටවල්වල ඉන්න ජනතාව තමන්ශේ රටට ාෙශරි . 
ඒ ජනතාව, විනය රකින්න තමි  ඉශගන ශගන ඉන්ශන්. අපි හැම 
ශකනාම එක මවකශේ ෙරුවන් කියලා හිතලා වැඩ කටුතතු 

කශළොත් විතරි  අශේ අගමැතිතුමාශේ ශට ගමනට  ක්තියක් 
ශවන්න පුළුවන් වන්ශන්. එතුමා පුදුම ාෙරයකින්, පුදුම 
භක්තියකින් ශට ර ට දිුතණු කරන්න ඕනෑය කියලා කටුතතු 

කරනවා. කර්මාන්තපුර ඇති කරන්න ඕනෑ; රට දිුතණු කර ගන්න 
ඕනෑ; අනාගතශේ ෙරුවන්ට ශහොඳ රටක් ඇති කරන්න ඕනෑය 
කියලා එතුමා කාා කරනවා. නදාත් පිටිපසථශස  ඉන්න 

කණ්ඩායමක් ඒ ගමනට අකුල් ශහළනවා. ඒ නිසා මම 
පාර්ි ශටන්තුශ  ඉන්න සියලුම මන්ත්රීවරුන්ට ාරාහනා කරනවා, 
"ශමතැන ජ පක්ෂ ඳලන්න එපා. පාට ඳලන්න එපා. කුල ඳලන්න 
එපා." කියලා. එකම රටක්, එකම ජාතියක් කියලා හිතලා වැඩ 

කටුතතු කශළොත් විතරි  ශඩොලර් එශක්  අගය පහතට ොන්න 
පුළුවන් වන්ශන්.  

එො 59(8 ජ නිෙහස ලැශඳන ශකොට අපි පිට රටවලට ණය 

නැතුව හිටියා. 0158 ශවන ශකොට අපි ශලෝකශේම වැඩිම ණය 
තිශඳන රටක් විධියට පත් ශවලා තිශඳනවා. ශමශහම ගිහිල්ලා 
නට හරි යන්ශන් නැහැ. ශමශහම ගිශයොත් තව අවුරුදු 51ක් යන 

ශකොට ඉතිශයෝපියාව, ශසෝමාි යාව, ටැන්සානියාව වාශේ 
තත්ත්වයකට අශේ රට පත් ශවනවා. ඒ නිසා මම 
ශේ පාලනඥයන්ට කියනවා, තදාන්නාන්ශස ලාට ඉදිරිශේ ජ ඇමති 

ශවන්නවත්, අගමැති ශවන්නවත්, ජනාධිපති ශවන්නවත් ඉතුරු 
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ශවන්ශන් ශට මහ ශපොශළොව -ලාකාව- විතරි . ඉතිශයෝපියාශ  

ජනාධිපති විධියට, ශසෝමාි යාශ  අගමැති විධියට, 
ටැන්සානියාශ  පාර්ි ශටන්තු ඇමතිවරු, මන්ත්රීවරුන් විධියට 
තමි  ශලෝකය ඔඳ දිහා ඳලන්ශන්. එශහම නට අපි ශත්රුට ගන්න 
ඕනෑ ශෙයක් තිශඳනවා.  

අපට ජනාධිපති ශවන්න පුළුවන්; අගමැති ශවන්න පුළුවන්. 
එොට, ශසෝමාි යාශ  ජනාධිපතිට ශලෝකශේ රටවල ශගෞරවය 
ෙක්වන්ශන් ශකොශහොමෙ, ශසෝමාි යාශ  අගමැතිට ශලෝකශේ 

රටවල් ශගෞරවය ෙක්වන්ශන් ශකොශහොමෙ, ශසෝමාි යාශ  
මන්ත්රීලාට -ඔඳතුමන්ලාට- ශගෞරවය ෙක්වන්ශන් ශකොශහොමෙ 
කියලා අපට ඳලාගන්න පුළුවන් ශවි . එශහම ශෙයක් ඉතුරු ශවි . 

ඒ නිසා කරුණාකරලා ශමතැනින් පසථශස   අපි 004ශෙනාම එකතු 
ශවදා; අපි රට හෙදා; ගම හෙදා; වැඩට යදා. එශහම නැතුව ශට ගරු 
අගමැතිතුමාශේ කාලය නැත්තට නැති කරන්න, ඇමති 

මණ්ඩලශේ වැඩ පිිබශවළ නැත්තට නැති කරන්න, ාණ්ක් 
පක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්ශේ වැඩ පිිබශවළ නැත්තට නැති කරන්න 
ගිශයොත්, විපක්ෂශේ ඉන්න අයට තව අවුරුදු තුනකින් පසථශස  
ාණ්ක් කරන්න ඉතුරු  වන්ශන් රුපියල් 011ට ගිය ශඩොලරයක් 

කියන එක මම රකා  කරනවා. ඒ නිසා ශට රශේ සිටින ශකෝටි 
ශෙකහමාරක ජනතාව ශවුවශවන් මම ශගෞරවනීය ඉල්ලීමක් 
කරනවා. අපි 004ශෙනා ඇි  පාර්ි ශටන්තුවට ාශ ? 'අපි ජනතාව 

ශවුවශවන් වැඩ කරනවා, අපි හරි මාර්ගයට අශේ රට ශගන 
යනවා' කියා තමි  අපි ාශ . අපි 004 ශෙනාටම විපක්ෂශේ ඉන්න 
පුළුවන් ශවන්න ඕනෑ; රට ගැන ාෙරයක් තිශඳන්න ඕනෑ. එශහම 

නැත්නට කවොවත් ශට රටට දිුතණුවක් කරා යන්න ඳැහැ කියන 
එක තමි  මශේ අෙහස. මට ශ ලාව  ජපු මූලාසනාූපඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමාට සථතුතිි  කියමින් මම තවත් එක් 

කාරණයක් ගැන කියනවා. ශපොලීසිය භාර ගරු අමාතයතුමනි, 
ාරක්ෂක රාජය අමාතයතුමනි, අවසාන ව ශයන් මා ඔඳතුමන්ලා 
ශෙපළශගන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා. Facebookවි න් ගහන 

ජාතිවාදින් සිාහල ශහෝ ශෙමළ ශහෝ දාසථි ට ශහෝ ශවන්න පුළුවන්; 
ශමොකා හරි ශවන්න පුළුවන්. එවැනි අය සියයට ෙ ම 5ක් තමි  
ඉන්ශන්. ඒ ජාතිවාදින්ට තිතක් තියන්න. එශහම නැත්නට අපි 
අශේ ශට රටට ශලොකු අපරාහයක් කරලා අනාගත පරපුරට භාර 

දුන්නා ශවනවා. එවැනි ජාතිවාදින් සියයට 5ක් තමි  ඉන්ශන්. 
ඔවුන්ට එශරහිව නීතිය ක්රියාත්මක කරදා.  

 
ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, කතාව අවසාන කරන්න. 
 

ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මට තවත් විනාඩියක් ශෙන්න, මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ශට රශේ සිටින ජනතාව කවොවත් ජාතිවාදින්ට ඉඩ ශෙන්ශන් 
නැහැ. අශේ රශේ ඉන්න ාෙරණීය ජනතාව සියලුශෙනා ශට ර ථන 
නැති කරන්න ඕනෑ කියා, ශට රශේ ාර්ථිකය ඉදිරියට ශගන 
යන්න ඕනෑ කියා කියනවා. ඒ අය ශඳොශහොම ාෙරශයන් සිටිනවා. 

ඒ සියයට 99 පැත්ත ගන්නවාෙ, සියයට 5 පැත්ත ගන්නවාෙ කියා 
ඔඳතුමන්ලා ශෙපළම තීරණය කරන්න ඕනෑ කියමින්, මට ශවලාව 
 ජපු මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමාට නැවතත් සථතුතිි  කියමින් මම 

සදා ගන්නවා.  

 

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඳොශහොම සථතුතිි .  

මීළඟට, ගරු සුනිල් හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීතුමා. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමාට නියමිත කාලය විනාඩි 0(ි .  
 
[අ.භා. (.((] 

 
ගු සුමයල් හඳුන්ගනත්ති මහතා 
(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ  ෂශයන්ම අෙ දිනශේ ජ 

සාකච්ඡා කරන්න ශය ජ තිබුණු සක්රීය ඳැරකට කළමනාකරණය 
කිරීශට පනත් ශකටුටපත විවාෙයට ගැනීම කල් ගිය නිසා මම 
මූි ක ව ශයන් ඳලාශපොශරොත්තු වනවා, ශකොළඹ වයාපාර වසථතු 

විනිමය සථාානය අසාදාහිකරණය කිරීශට පනත් ශකටුටපත 
පිිබඳඳව යට අෙහසක් ෙක්වන්න.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊට කි න්, ඔඳතුමාශේ 

අවසරය ඇතිව විශ  ෂ කාරණයක් ගැන කියන්න මා කැමැතිි . 
0158 මාර්තු 54වන රහසථපතින්ො "ලාකා ජප" පුවත් පශත් 
රවෘත්තියක් පළ වුණා, "ශත්වලට සීනි ොන කටහල් 4  ක් 

අහුශවි " කියා. ශත්වලට සීනි ෙැටමාට කමක් නැහැ. ශත් ශඳොන 
ශකොට සීනි ොලා තමි  ශඳොන්ශන්. ශමතැන තිශඳන ර ථනය, ශත් 
නිෂථපාෙනය කරේ ජම ශත් කර්මාන්ත ාලාව තුළ ජ සීනි සහ 
ේලූශකෝසථ කවලට කරනවා කියන කර්මාන්ත ාලා 4 ක් හසු 

වුණා කියන එකි . මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමා 
නිශයෝජනය කරන පළාත ඇතුළු හැම පළාතකටම එය 
ඳලපානවා. රත්නපුරය, ගාල්ල, විශ  ෂශයන්ම මාතර පිහිටි ශත් 

කර්මාන්ත ාලා 81ක් වැටලීට කළාම සැකසහිත කටහල් 4 ක් 
හසු වුණා කියා සඳහන්ව තිශඳනවා. ශට රවෘත්තිශේම තිශඳන 
ාකාරයට, ශත් කර්මාන්ත ාලාවල ෙළු ඇඹරීශට ජ සීනි ශහෝ 

ේලූශකෝසථ මිශ්ර කරන අතර ඇඹරීම පහසු කිරීමටත්, ශත් කළු 
පැහැ ගැන්වීමටත් ශමය පාවිච්චි කරනවා. ශමහි ජ ර ථනයක් මතු 
වනවා. කර්මාන්ත ාලා 81ක් වටලා හසු වුශණ් සැක සහිත 

කටහල් 4 ක් නට ඒ 4  ශමොකක්ෙ කියා රට ෙන්ශන් නැති වුණාම 
කර්මාන්ත ාලා 81 ම ශාෝෙනාවට ලක් ශවනවා; ඒ 81 ම 
චූදිතයන් ඳවට පත් ශවනවා.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ාරාචි විධියට, ශත් 

මණ්ඩලශේ සභාපතිතුමා කියා තිශඳනවා, ඒ අයට අවවාොත්මක 
ෙැුවට  ජමක් - warning එකක්- කරලා වැශඩ් අවසන් කරනවා 
කියා. එවිට ශහොඳ මුවසථසයාත් වැරැදිකාරයා ශවලා; වැරැදි කරපු 

අයට නිවැරැදි ශවන්න ඉඩක් හෙලා. නදාත් මීට කි න් ශවච්ා ශේ 
මා ෙන්නවා. ශට වාර්තාශ ත් සඳහන්ව තිශඳනවා, ඉකුත් 
අවුරුේශේ ජ ශට වරෙම සිදු කළ ශත් කර්මාන්ත ාලා 5(ක් ශසොයා 

ගත් ඳවත්, ඒ අයශේ ඳලප්රය මාස තුනකට අත් හිටවූ ඳවත්.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශට සටඳන්හශයන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ශට විධිශේ ශෙයක් කරපු නිසා ලාකාශ  ශත් 

කර්මාන්තයට විතරක් ශනොව ශත් නාමයටම -ශ්රී ලාකාවට- ශලොකු 
අපකීර්තියක් සිේහ වනවා. ඒ නිසා 'ශමන්න ශට ායතන 4 න් 
තමි  ශට ාකාරශේ කටුතත්තක් කර තිශඳන්ශන්' කියා ඒ 

ායතන 4  එිබෙර  කරන එක වත් අක්ම තරමින් කරන්න යැි  
අපි ඉල්ලා සිටිනවා. එතශකොට අක්ම තරමින් නිවැරැදිව කටුතතු 
කරන අයටවත් ඒ නිසා සහනයක් ලැශඳනවා. ශමොකෙ, ායතන 
81ක් වැටලුවාට පසුව නිවැරැදිව ඒ කටුතත්ශත්, ඒ කර්මාන්තශේ 

ශයශෙන අයටත් අසාහාරණයක් සිේහ වනවා, ායතන 4 ක් වැරැදි 
වැශඩ් කරපු නිසා. නදාත් ඒ ායතන 4  ාරක්ෂා කශළොත් 
ශවන්ශන් ඒ 4  ාරක්ෂාව විසින් නිවැරැදි මිනිසුන්ටත් 

අපහාසයකට ලක් වීමට සිදු වීමි . ඒ නිසා මා ඔඳතුමාශේ 
අවහානය ශට ශකශර් ශයොදා කරවනවා. විශ  ෂශයන්ම ගරු නවින් 
දිසානායක අමාතයතුමාශේත්, ශත් මණ්ඩලශේ සභාපතිතුමාශේත් 

725 726 



පාර්ි ශටන්තුව 

අවහානය ශට ශකශර් ශයොදා ශ වි කියා මම ඳලාශපොශරොත්තු 
ශවනවා. ශමහි සඳහන් කාලය ෙැන් අවසාන ශවමින් තිශඳන නිසා 
තමි  විෂය පායට අොළ ශනොවුණා වුණත් ශත් කර්මාන්තශේ 

අවාකව ශයශෙන මිනිසුන් ශවුවශවන් මා එම කාරණය ශකශර් 
ඔඳතුමාශේ අවහානය ශයොදා කරවූශේ.   

ඊළඟට, අෙ දිනශේ අපි ශට විවාෙ කරන මාතෘකාශ  ශපොදු 

හරය ශමොකක්ෙ? ෙැනට ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළ තුළ කටුතතු 
කරනවා, සීමිත ශකොටසථ සමාගට සහ ඇපශයන් සීමිත සමාගට. 
ශට ඇපශයන් සීමිත සමාගට ශකොළඹ ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොශළ , 

stockbrokersලාශේ කටුතතුවල ශකොටසථ ඳවට පත් කිරීම තමි  
ශමහි මූි ක අරදාණ. මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශට 
අරදාණත් එක්ක අපට විවාෙයක් නැහැ; ගැටලුවක් නැහැ. මා 

ෙන්නා තරමට ි යා පදිාචි වුණු stockbroker firms 54ක් පමණ 
තිශඳනවා. ශට ඇපශයන් සීමිත සමාගට ශමම stockbroker firms 
54හි ශකොටසථකරුවන් ඳවට පරිවර්තනය කිරීම තමි  ශට 
ශයෝජනාශ  මූි ක අරදාණ. හැඳැි , ශට පරිවර්තනය සිේහ 

වනශකොට ගැටලුවක් ඇති වනවා. ශමොකෙ, ශටශගොල්ලන් අවුරුදු 
ගණනක් තිසථශස  ශට ක්රියාවි ශේ ශය ජ සිටීම තුළ එකතු වුණු 
අරදාෙලක් තිශඳනවා. මම හිතන හැටියට ශට අරදාෙශල්  ෙැනට 

බිි යන හතරකට වැඩිය තිශඳනවා. ශට අරදාෙශල් ශකොටසක් 
සීමිත ශකොටසථ සමාගටවල අි තිකරුවන් අතශර් ශඳෙන්නත්, 
ශකොටසක් අරදාෙල හැටියට පවත්වා ගන්නත් ශයෝජනා ශවලා 

තිශඳනවා. දාි න් ශයෝජනා වුශණ් (1:)1 අුවපාතයට ශට ශඳ ජම 
කරන්නි . (1ක් stockbroker firmsවලට, )1ක් අරදාෙලට. පසුව 
ශට සාකච්ඡාව ඉදිරියට ඇවිල්ලා, අෙ ශට පනත්  ශකටුටපශත් 

ශෙවැනිවර කියැවීශට විවාෙශයන් පසථශස  තුන්වැනිවර කියවා 
අවසන් කරන්ශන් නැතිව සාශ ෝහන ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ තඳා 
ගන්ශන්ත්, ශට  රති තශේ ර ථනය නිසාය කියලා මම හිතනවා. 

ෙැන් ශයෝජනා ශවලා තිශඳනවා, ශකොටසථ හිමියන්, ශකොටසථ 
හිමිකාර සමාගට  - stockbroker firms - අතර ශට රති තය තවත් 
වැඩි කරලා ශඳෙන්න. මා ෙන්නා තරමට සියයට (1, සියයට )1 
කරලා,  ඒක තවදුරටත් සියයට 74 ෙක්වා වැඩි කරන්නි  ශයෝජනා 

ශවලා තිශඳන්ශන්. එතශකොට එක පැත්තකින් ර ථනයක් 
ඇතිශවනවා.  ඉතිහාසශේ සිට ශට ගැන විශ ානයක් තිශඳනවා. 
මා හිතන විධියට ගරු ලක්ෂථමන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ශකොටසථ 

ශවශළඳ ශපොශළ  තිශඳන ජාවාරට පිිබඳඳව; ශකොටසථ ශවශළඳ 
ශපොශළ  තිශඳන stockbroker firms අතශර්, හිමිකාරිත්වය අතශර් 
ඇති වන ජාවාරට පිිබඳඳව ඔඳතුමන්ලාශගන් තමි  වැඩිපුර ශට 

සටඳන්හශයන් විශ ාන තිබුශණ්.  සුරැකුටපත් ශවශළඳ ශපොළ  
Exchange Control  Department එක  control කරනවාෙ කියන 
කාරණය පිිබඳඳවත් පසුගිය කාලශේ වාෙ විවාෙ තිබුණා. තිලක් 

කරුණාරත්න මැතිතුමා සහ තවත් ශඳොශහෝ අය ශට සටඳන්හ වාෙ 
විවාෙවලට සටඳන්හ වුණා. මා එහි විෂය පාය පරශතරට ෙන්ශන් 
නැහැ. නදාත් මම ඔඳතුමන්ලාට ශයෝජනා කරනවා, සියයට 74ක් 
ඒ කියන පිරිස ශවුවශවන් ශඳෙන   එක සාහාරණෙ, නැේෙ කියලා 

හිතන්න කියලා. එශහම ශයෝජනාවක් තිශඳනවා නට ඒ ගැන 
හිතන්න කියලා මම ශයෝජනා කරනවා.  

ශෙවැනි කාරණාව තමි  ශමවැනි අරදාෙලක් ශමශහයවීශට 

කටුතත්ත භාණ්ඩාගාරයට වඩා විනිමය සුරැකුටපත් ායතනයට 
කරන්න පුළුවන්ෙ කියන එක.  ඒ සටඳන්හව ඒ අයට තිශඳන 
හැකියාව, එශහම නැත්නට  වි ථවාසනීයත්වය පිිබඳඳව තිශඳන 

සහතිකශේ තහවුරුව ශමොකක්ෙ?  

ඊළඟට, තවත් වැෙගත්ම කාරණාවක් තිශඳනවා  මූලාසනාූපඪ 
ගරු මන්ත්රීතුමනි.  ශට stockbroker firms   විතරක්ම ශනොශවි , 

ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළ පවත්වාශගන යන්ශන්. අශේ රශේ 

ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළ පවතින්ශන්, ශකොටසථ ක්රියාකාරිත්වය, 
ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළට මිනිසථසු යන එන එක, ශකොටසථ ශවශළඳ 
ශපොළ පිිබඳඳ ෙැුවවත් වන එක,  ඒ  investment  portfolios 
පවත්වා ශගන යන කරුණු තුළ වාශේම,  ශකොටසථ ශවශළඳ 

ශපොශළ  ඉන්න ඒ ශකොටසථ නිශයෝජිතයන් ශකොටසථ ශවශළඳ 
ශපොශළ  ඳරපතළ ශකොටසක් පවත්වාශගන යන නිසාි . ශට 
stockbroker firms වල අි තිකරුවන් විතරක් ශනොශවි    

ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොශළ  ඉන්ශන්. අවුරුදු 01ක් විතර ඒවාශේ 
ශස වය කරන, අක් පඩියකට වැඩ කරන,  තමන්ශේ  ායතනවලට 
ශකොටසථ හිමියන් අේෙවා ගන්න, ඔවුන් ශවුවශවන් ඇප වන, ඔවුන් 

ශවුවශවන් වැඩ කරන, ඔවුන් ශවුවශවන් ශවශහස වන වි ාල 
පිරිසක් ඉන්නවා.  ඇත්තටම ඔවුන් ශස වකයන්. ඔවුන් මිි යන 
ගණන් දාෙල් අශනක් අයශේ කටුතතුවලට ශසොයා ශෙනවා.  සරල 

දොහරණයක් හැටියට කි ශවොත්, ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොශළ  යට 
දච්ාාවානයක් සිේහ ශවලා යට ශකොටසථ හිමියකුට වාසිොයක වට 
පිටාවක් තිශඳනවා නට, ඒ ශකොටසථ හිමියා ඒ  ගැන අවදිශයන්, 
දනන්දුවකින් නැත්නට, ඔහු අවදි කරලා, දනන්දු කරලා 

"ශමතැනට invest  කරන්න, ශමතැනට එන්න, ශටක ගන්න" 
කියලා ශයොදා කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අය ශට stockbroker 
firms යටශත් වැඩ කරන ශස වකයන්. ඔවුන් නිසා තමි  ශට 

stockbroker firms තිශඳන්ශන්.  Stockbroker firms  15ක් 
තිශඳනවා නට, ඒ firms 54 පවතින්ශන් ඒ ශකොටසථ ශවශළඳ 
ශපොශළ  ඉන්න 711ක්, 811ක් වන ශට කාර්ය මණ්ඩලය නිසාි . 

ඇත්තටම ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළ පවතින්ශන්   ඔවුන් නිසාි .  
නදාත්, ශට අරදාෙශල් සියයට (1ක්, )1ක් ශහෝ 74ක් වයාපාර වසථතු 
සමාගට අි තිකරුවන්ට ශඳෙලා ශෙන ශකොට, ඒ විධියට 

කැපවීශමන් වැඩ කරන අයට ශෙන්ශන් කීයක්ෙ?  ශකොටසථ 
ශවශළඳ ශපොළ පවත්වා ශගන යන, ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොශළ  
විවය ඳවට පත් ශවලා සිටින, ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළ ක්රියාකාරි 

කරවන අයට කීයක්ෙ ශටශකන් ශෙන්ශන්? 

ශකොළඹ වයාපාර වසථතු විනිමය සථාානය අසාදාහිකරණය 
කිරීශට පනත් ශකටුටපත සටපූර්ණශයන් කිශය වත්, එහි 
ක්රියාකාරිත්වය ශගනයන, ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළ පවත්වාශගන 

යන අයට එි න් කිසිදු රති තයක් ශෙනවාය කියලා මම පනත් 
ශකටුටපශත් ශකොශහ වත් ෙැක්ශක් නැහැ. ශමම පනත් ශකටුටපත 
තුන්වන වර කියවන අවසථාාශ  සාශ ෝහන ශගශනන නිසා අෙ 

ශමම විවාෙය අවසන් ශවන්ශන් නැහැ. මම ඔඳතුමන්ලාශගන්, 
විශ  ෂශයන්ම ාණ්ක්ශවන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ශමම රති තය 
ශවන් කරේ ජ -ශඳ ජම කරේ ජ- ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළ සවිවිව 

පවත්වාශගන යන, ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළ ක්රියාකාරි කර වන 
පිරිසටත් සියයට 51ක්වත් ලඳාශෙන්න කටුතතු කරන්න කියලා. 
ශමොකෙ, ඔවුන් අවහර්වත් කරගත්ශතොත් stockbroker 

companiesවලට පවතින්නත් ඳැහැ. ඒ යාන්්රණශේ ඉන්න පිරිස 
තමි  තමන් වැඩ කරන ායතනය පවත්වාශගන යන්න 
වහර්යශයන් ුතතුව කටුතතු කරන්ශන්. ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොශළ  
ෙර් න ශපන්වන ශකොට එහි සිටින කාර්ය මණ්ඩලය සහ එිබශේ 

සිටින පිරිස අපි ෙකිනවාශන්. ඔවුන් තමි  ශකො ටසථ ශවශළඳ ශපොළ 
පවත්වාශගන යන්ශන්; අි තිකරුවන් ශනොශවි . අි තිකරුවන් 
නැත්නට ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළ තුළ සමාගට නැහැ. ඒක ඇත්ත. 

නදාත්, සමාගම යටශත් සිටින, ඒ අි තිකරුවන් යටශත් සිටින 
ක්රියාකාරී පිරිස ශවුවශවුවත් යට රති තයක් අව යි  කියන 
එකි  අශේ ශයෝජනාව. ඇපශයන් සීමිත සමාගට, ශකොටසථ 

ශවශළඳ ශපොශළ  සමාගට ඳවට පත්ශවන එක ගැන ශනොශවි  මම 
ශට කියන්ශන්. ශට ශයෝජනාශවන් ඒ පරිවර්තනය ශවනවා. 
හැඳැි , ඒ පරිවර්තනය ශවේ ජ ශමම අරදාෙල ශඳශෙන්ශන් 

ශකොශහොමෙ? ඒ අරදාෙි න් යට රති තයක් ශකොටසථ ශවශළඳ 
ශපොශළ  ක්රියාකාරිත්වය පවත්වාශගන යන ශස වකයන්ටත් -වැඩ 
කරන අයටත්- ශට යාන්්රණය තුිබන්ම ලැශඳන රමයක් හෙන්න 
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කියන ඉල්ලීම තමි  අපි කරන්ශන්. ඒක කරන්න ඳැරි ශෙයක් 

ශනොශවි . ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ කාරණය පිිබඳඳව 
ඔඳතුමන්ලාශේ අවහානය ශයොදා කරවනවා. 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශකොටසථ ශවශළඳ ශපොළ 
නිෙහසථ කරන්න ඕනෑ, ාර්ථිකය මීට වඩා නමයශීි  කරන්න ඕනෑ 

කියන අරදාණින් නට ශට ශයෝජනාව ශගශනන්ශන්,  ඒ ශමොනවා 
කරන්නත් අශේ ාර්ථිකශේ ඇත්ත තත්ත්වය ශමොකක්ෙ කියන 
එක අපි හරියට ශත්රුට ගන්න ඕනෑ. ඒ ඇත්ත තත්ත්වය හරියට 

ෙැක්ශක් නැත්නට අපට ඉදිරියට යන්න ඳැහැ. 015) ජ සියයට 
(.8ක වර්හන ශ ගයක් තිබුණු අශේ රශේ 0157 ජ ාර්ථික වර්හන 
ශ ගය සියයට  . ි . 015) ජ අශේ රශේ දේහමනය වුශණ් සියයට 

(ි . අෙ එය සියයට 7. ක් ශවලා තිශඳනවා. 015) ජ අශේ රශේ ඍජු 
ාශයෝජන විධියට ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිි යන 898ක් තිබුණා. 
එය 0157 ජ ඇශමරිකාුව ශඩොලර් මිි යන  97ි . ඇශමරිකාුව 

ශඩොලර් මිි යන 411කට වඩා වැඩි රමාණයක් අක්ශවලා 
තිශඳනවා. හැඳැි , අශේ ණය වැඩිවීම දිහා ඳැලුශවොත්, 015) ජ 
ශගවිය ුතතු දාළු ණය රමාණය වුශණ් බිි යන 9, 87ි . අෙ ශවන 
ශකොට එය බිි යන 51,5) ක් ශවලා තිශඳනවා. මූලාසනාූපඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, බිි යන 800කින් අශේ ණය වැඩි ශවලා තිශඳනවා. ඒ 
කියන්ශන් ශකෝටි 88,011කින්. අවුරුේෙක් ඇතුළත අශේ රශේ 
ණය ශකෝටි 88,011කින් වැඩි ශවලා තිශඳනවා. ඇශමරිකාුව 

ශඩොලර් මිි යන 411කින් ාශයෝජන කඩා වැටිලා තිශඳනවා. අෙ 
දේහමනය වැඩි ශවලා, මිල මේටට වැඩි ශවලා, රුපියල ඳාල්දු 
ශවලා. ශේ පාලන අර්බුෙශේ ජ අපි අත්පුඩි ගහන තරට සතුටු 

ශවන්න පුළුවන් ශේවල් ශනොශවි  ශට.  

වි ථවාස භාගය දිනි ෙ පරදිි ෙ, අගමැතිතුමා ඉඳිි ෙ, යි ෙ, 
ජනාධිපතිතුමා එි ෙ, යි ෙ, ජනාධිපති රමය තිශයි ෙ, නැේෙ, අර 

භූතයා ඇල්ලුවාෙ, නැේෙ, ශට පාතාල සාමාජකයාශේ ඔළුව 
ශකොශහ ෙ තිශඳන්ශන්, ඒක ශගනිච්ාාෙ, නැේෙ, facebook එකට 
ශමොකක් ශවි ෙ, ජාතිවාෙය ශකොශහොම ශවි ෙ කියන ඒවා අපට වාෙ 

විවාෙ කරන්න පුළුවන් සරල මාතෘකා. හැඳැි , 0158 අවුරුේශේ 
අශගෝසථතු මාසය වන විට දාෙල් අමාතයාා ශේ ශල්කටතුමා ණය 
වාරිකයි , ශපොි යි  ශගවන්න සල්ි  ශහොයාගන්න ඕනෑ. ඒකට 
අපි ශකොශහොමෙ දත්තර ශහොයන්ශන්? 0158 අශගෝසථතු මාසය වන 

විට ණය වාරිකයි , ශපොි යි  ශගවන්න සල්ි  ශහොයාගන්න ඕනෑ. 
ඔඳතුමන්ලාශේ අය වැය වාර්තාශ ම තිබුණු විධියට ලාකා 
ඉතිහාසශේ වැඩිම ණය වාරිකයි , ශපොි යි  ශගවන අවුරුේෙ 

ඳවට 0159 අවුරුේෙ පත් ශවනවා. ඒකට ශකොශහොමෙ දත්තර 
ශහොයන්ශන්? අපට ශපශනන ශතක් මානයක ශට ාර්ථික අර්බුෙය 
සඳහා දත්තරයක් නැහැ. එශහම නට, ශමවැනි සරල 

ක්රියාවි යකින් විතරක් ඒ ර ථනය විසඳන්න ඳැහැ. ශකොටසථ 
ශවශළඳ ශපොශළ  ඇති කරන පුාචි පුාචි ශවනසථකටවි න්, 
ඇපශයන් සීමිත සමාගට, සීමිත ශකොටසථ සමාගට ඳවට තල්ලු 

කිරීශමන් විතරක්, ශට ි ඳරල්කරණය ඇතුශළ  විතරක්, ශට 
ශලෝක ාර්ථිකය දාහුණ  ජ සිටින අර්බුෙශේ අපි දාහුණ ශෙන පාුවව 
පියවාගන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතන්ශන් නැහැ. ශලෝක 
ාර්ථිකයම අර්බුෙයකට දාහුණ  ජ තිශඳනවා. ජාතයන්තර මූලය 

අරදාෙල අපට කියනවා, ශටක කරපන්, ශටක කරපන්, ශට විධියට 
කරපන් කියලා. එශහම කියන්ශන් ඔවුන්ශේ අර්බුෙය 
විසඳාගන්නි . අපට දෙවු කරන දාවාශවන් තමි  එශහම 

කියන්ශන්. හැඳැි , ඔවුන් ඔවුන්ශේ අර්බුෙය තමි  විසඳාගන්ශන්. 
අශේ අර්බුෙය ශනොශවි . 

මා ෙන්නා විධියට ජාතයන්තර මූලය අරදාෙල ශට වන විට 

ඔඳතුමන්ලාට ශයෝජනා කරලා තිශඳනවා, "තීරු ඳදු හැර 
අශනකුත් සියලු ඳදු නිෙහසථ කරන්න" කියලා. තීරු ඳදු ශනොවන ඳදු 
සියල්ල බින්දුව ඳවට පත් කරන්න කියලා. ඒ කියන්ශන්, භාණ්ඩ 

මත පනවා තිශඳන තීරු ඳදු ශනොවන ඳදු සියල්ල බින්දුව ඳවට පත් 

කරන්න කියලා ඔඳතුමන්ලාට ශයෝජනා කරලා තිශඳනවා. එශහම 

කරලා අශේ රශේ ශමොන කර්මාන්තය ෙ, ශමොන වයාපාරය ෙ 
පවතින්ශන්? අෙ පිට රටින් ශගශනන බිසථකේ කිශලෝේරෑට එකකට 
රුපියල් 011ක ඳේෙක් පනවනවා.  පිට රට බිසථකේවලට රුපියල් 
011ක් ඳදු පනවන නිසා තමි  අශේ රශේ මිනිසථසු ශේශීය බිසථකේ 

කන්ශන්. ශේශීය බිසථකේ ශහොඳි . හැඳැි , පිට රටින් ශගශනන 
බිසථකේ කිශලෝේරෑට එකකට අය කරන රුපියල් 011ක ඳේෙ 
නිෙහසථ වුශණොත් අශේ රශේ සරුාගල් තිශඳන ගානට බිසථකටුත් 

එනවා. අශේ රශේ ෙැන් චීන සරුාගල් තිශඳනවා ශන්. චීන 
බිසථකටුත් එනවා. චීන බිසථකේ අශේ රටට තවම එන්ශන් නැත්ශත් 
බිසථකේ කිශලෝ එකකට රුපියල් 011ක ඳේෙක් ගහන නිසි . 

හැඳැි , තීරු ඳදු ශනොවන ඳදු බින්දුව කශළොත්, අපි නට හැටියට 
කියන ශේශීය බිසථකේ කර්මාන්තය බිඳ වැශටනවා. චීන බිසථකේ 
කාලා අශේ ෙරුශවෝ හිති , "අපි චීන්ුව" කියලා. ශටක තමි  

ශවන්ශන්. පාවහන් ගත්තත් එශහමි . අෙ පාවහන් ුතගලයකට අක් 
තරමින් රුපියල්  11ක ඳේෙක් තිශඳනවා. ඒ නිසා අශේ කැමැත්ත, 
අකැමැත්ත පැත්තක තියලා මිල ගැන හිතලා අශේ රශේ පාවහන් 
අපි පළදිනවා. ලාකාශ  පාවහන් නිෂථපාෙකයන්ට පුළුවන් ශවලා 

තිශඳනවා, ලාකාවට අව ය පාවහන් සටපූර්ණශයන්ම 
නිෂථපාෙනය කරන්න.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ රටට අව ය පාවහන් 

සටපූර්ණශයන්ම නිෂථපාෙනය කරන්න අෙ අශේ රශේ පාවහන් 
නිෂථපාෙකි න්ට හැකි ශවලා තිශඳනවා. හැඳැි , ඔය රුපියල් 
 11ක ඳේෙ ඉවත් කශළොත් ශමොකෙ ශවන්ශන්? තීරු ඳදු ශනොවන 

ඳදු බින්දුව කිරීශට පෙනම යටශත් ඔය ඳේෙ ඉවත් කරන්න 
ශවනවා. ජාතයන්තර මූලය අරදාෙල හරි, ශලෝක ශවශළඳ 
සාවිහානය හරි කියනවා, ඒක ඉවත් කරලා ඒ ශගොල්ලන්ශේ 

නිෂථපාෙනවලට අපට ඉඩ ශෙන්න කියලාි . ශමොකෙ, ඒ 
ශගොල්ලන්ශේ අර්බුෙය විසඳා ගන්න. ෙැන් ඒ ශගොල්ලන්ශේ 
රටවල නිෂථපාෙන ශගනියන්න තැනක් නැහැ. ශලෝක ශවශළඳ 

ශපොළ පිරිලා ඉවරි . ඒ ශගොල්ලන්ශේ අර්බුෙය අපි විසඳනශකොට 
අශේ අර්බුෙය අශේ කර දඩට එනවා. අශේ අර්බුෙය ශමොකක්ෙ? 
අපි ණය ශගවාගන්න ඳැරි රටක්. අශේ තිශඳන  factories ටිකත් 
වැහිලා ගිශයොත් ශමොකෙ ශවන්ශන්? ඔඳතුමන්ලාශේ ගට මේටශට 

තිශඳන garment factories ටික වැහුශණොත්, rubber factories 
ටික වැහුශණොත්, ශට වාශේ විකාර ශේවල් ශවලා ශත් 
කර්මාන්ත ාලා ටික වැහුශණොත්, අශේ බිසථකේ කර්මාන්ත ාලා 

ටික වැහුශණොත් ශමොකෙ ශවන්ශන්? අශේ ජනතාව ශකොශහ ටෙ 
වැශටන්ශන්? ඒක සරල නැහැ. හැඳැි , අපට ඉදිරි අවුරුදු තුන 
ඇතුළත ඒ අර්බුෙයට දාහුණ ශෙන්න සිේහ ශවනවා. අපි ඒකට 

කැමැති නැහැ. නදාත්, ඒක ශවනවා. අශේ කැමැත්ත ශනොශවි , 
නදාත් ඒ අර්බුෙයට අපට දාහුණ ශෙන්න සිේහ ශවනවා. ඒ නිසා ඒ 
ගැන ඔඳතුමන්ලාශේ අවහානය ශයොදා කරන්න කියලා ඉල්ලා 

සිටිමින් මට  කාලය ලඳා  ජම සටඳන්හශයන් සථතුතිවන්ත ශවමින් 
මා නිහ  ශවනවා. ශඳොශහොම සථතුතිි . 

 
ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඳොශහොම සථතුතිි .  

මීළඟට, ගරු නි න් ඳණ්ඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමා. - [සභා ගර්භය 
තුළ නැත.] 

ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

කථික ලැි සථතුශ  ඉතිරි කථිකි න් නැති ඳවි  ශපශනන්ශන්.  

 
අෙ දින නයාය ප්රශේ විෂය අාක 0, ශකොළඹ වයාපාර වසථතු 

විනිමය සථාානය අසාදාහිකරණය කිරීශට පනත් ශකටුටපත. 

ශෙවැනිවර කියවීම. සභාව එකඟෙ? 
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පාර්ි ශටන්තුව 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Ayes. 
 
ප්රශ්නනය විමාන ලිනන්  ාවා ාම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පනත් ගකටුම්පත ඊ  අනුකූලව ගද වන වර කියවන ලදී.   
அதன்படி,   சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக மதிப்பிடப்பட்டது. 
Bill accordingly read a Second time. 

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමනි, විෂය අාක 0හි කාරක සභාව අවසථාාව 
තිශඳනවාෙ? 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 We are not taking up Item No. 01 today. We debated 

the Second Reading of the Bill Item No. 02 and put off 
the Committee Stage.  

 

 
විගද්ශ් විමයමය පනත   මයගයෝග 

தவளிநொட்டுச் தசலொவணிச் சட்டம் : ஒழுங்குவிதிகள் 

FOREIGN EXCHANGE ACT : REGULATIONS 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Presiding Member, on behalf of the Prime 

Minister and Minister of National Policies and Economic 
Affairs, I move,  

 
“That the Regulations made by the Minister of National Policies and 
Economic Affairs under Section 29 read with Section 7 of the 
Foreign Exchange Act, No. 12 of 2017, and published in the Gazette 
Extraordinary No. 2045/56 of 17th November 2017, which were 
presented on 19.02.2018, be approved.  

 
(Cabinet approval signified.)” 

 

ප්රශ්නනය විමාන ලිනන්  ාවා ාම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "පාර්ි ශටන්තුව ෙැන් කල් 

තැබිය ුතතුය" ි  මා ශයෝජනා කරනවා. 

 
ප්රශ්නනය ාවාිමහිඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභාව කල් තඳන අවසථාාශ  ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු 
බුේධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා. ඊට  ශපර කවුරුන් ශහෝ ගරු 
මන්ත්රීවරයකු මූලාසනය සඳහා ගරු ශ ලු කුමාර් මන්ත්රීතුමාශේ 

නම ශයෝජනා කරන්න. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු ශ ලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා 
ෙැන් මූලාසනය ගත ුතතුය" ි  මා ශයෝජනා කරනවා. 

 
ප්රශ්නනය විමාන ලිනන්  ාවා ාම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුව ගු ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාානගයන් ඉවත් 

වූගයන්  ගු ගවලු කුමාර් මහතා මූලාානාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மொண்புமிகு மஜ.எம். ஆனந்த குமொரசிறி அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு மவலு குமொர் அவர்கள் 

தமலமம வகித்தொர்கள். 

Whereupon  THE HON. ANANDA KUMARASIRI left the Chair and 
THE HON. VELU KUMAR   took the Chair. 

 
ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු බුේධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා කාා කරන්න. 

 

 
ත්රිවිධා හහිදාව  ආහාර ාැපමේගම් ග න්ඩරය 

முப்பமடயினருக்கு உணவு வழங்கும் 

மகள்விப்பத்திரம்  
TENDER FOR SUPPLY OF FOOD TO TRI-FORCES 

 
[අ.භා. 4.10] 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සභාව කල් තඳන අවසථාාශ   
පහත සඳහන් ශයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ත්රිවිහ හදාොවට ාහාර සැපමේශට ශටන්ඩරය සටඳන්හශයන් යහ පාලන 

රජය ඳලයට පත්වීශමන් පසු විවෘත හා විනිවිෙභාවයක් සහිත රමශ ෙයක් 

අුවගමනය කළෙ, පසුගිය වර්ෂශේ සිට ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ 

ගණකාධිකාරිවරිය ශටන්ඩර් මණ්ඩලශේ සභාපතිවරයා හා තාක්ෂණ 

කමිටුශ  සභාපතිවරයා ඇතුළු කිහිප ශෙශනකුශේ ක්රියා කලාපය නිසා 

නැවත දූෂිත තත්ත්වයට ශමම ශටන්ඩරය පත්වී ඇත. ශට ශහ තුශවන් 
0158 වර්ෂශේ රුපියල් ශකෝටි 011ක -බිි යන ශෙකක- පමණ අලාභයක් 

සිදු වන ඳව ෙැනටමත් වාර්තා ශ . එඳැවින්, 0158 වර්ෂශේ රොනය 

කිරීමට අශේක්ෂිත ශටන්ඩරය තාවකාි කව අත්හිටුවා පූර්ණ 

පරීක්ෂණයක් පවත්වන ශලසෙ, එශතක් තාවකාි කව පසුගිය වර්ෂශේ 

ශටන්ඩරය  ජර්ඝ කර පවත්වාශගන යා ුතතු ඳවෙ, ශමම දූෂිත ගුවශෙුවව 

පිටුපස සිටින සියලුම නිලහාරින්ට එශරහිව නීතිය ක්රියාත්මක කළ ුතතු 
ඳව ශමම පාර්ි ශටන්තුව ශයෝජනා කරි ." 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු නි න් ඳණ්ඩාර ජයමහ 

මන්ත්රීතුමා  ශයෝජනාව සථථිර කළාට පසුව මම ශයෝජනාව පිිබඳඳව 
කාා කරන්නට.  
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ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශයෝජනාව සථථිර කිරීම, ගරු නි න් ඳණ්ඩාර ජයමහ 
මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු බුේධික පතිරණ 

මන්ත්රීතුමා විසින් අෙ දින සභාව කල් තඳන අවසථාාශ  ඉදිරිපත් 

කරන ලෙ කාලීන ශයෝජනාව මා සථථිර කරනවා.  

 
ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශට ශයෝජනාව පසු ගිය 
පාර්ි ශටන්තු  සතිශේ අෙ වාශේම ඳොො ෙවසක එන්න තිබුණු 
ශයෝජනාවක්. නදාත් මහුවවර දිසථත්රික්කශේ යට යට රශේ වල 

ඇති වූ ඉතාම අවාසනාවන්ත සිේධි නිසා එදින ශමම ශයෝජනාව 
විවාෙයට ගන්න ඳැරි වුණා. හැඳැි  ඒශකන් එක යහපතකුත් වුණා. 
එදින ශට ශයෝජනාව විවාෙයට ගත්තා නට ශටකට අෙ පිිබතුරු 
කාා ශෙශකන් එකක් කරන ශමොනරාගල දිසථත්රික් පාර්ි ශටන්තු 

මන්ත්රී, ගරු රාජිත් මේදුම ඳණ්ඩාර මැතිතුමා රාජය පරිපාලන හා 
රතිසාසථකරණ ඇමතිවරයා විධියට පමණි  ශමම ශයෝජනාවට 
දත්තර ශෙන්ශන්. පසුව එතුමා නීතිය හා සාමය පිිබඳඳ 

ඇමතිවරයා ශලස පත් වුණු නිසාම ශට කාරණශේ  ජ එතුමාට 
ශලොකු වගකීමකුත් ඉෂථට කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිශඳනවා. 
ශටක ශට ශපරළුණු පිට ශහොඳි  කියනවා ශනොශවි . හැම 

නරකක්ම පිටුපස ඊට වඩා ශහොඳ ශෙයකුත් තිශඳනවාය කියන 
එකි . පියවරක් පසථසට තැබුශවොත් පියවර ශෙකක් ඉසථසරහට 
යන්න පුළුවන්  කියන කාරණය ඉතිහාසය නැවත වරක් අපට 

සනාා කර  ජ තිශඳනවා  - one step backward, two steps 
forward.  සි බීරියාව වැනි රටවලට ගිහිල්ලා ඇවිත් අෙ සාචිතශේ 
ඉන්න ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ දූෂිත හිටපු රහාන 

ගණකාධිකාරිවරියත්, ඒ වාශේම ඇයට විවිහ වරරසාෙ, වරොන 
ශෙමින් තමන්ශේ මඩිය තර කරගන්නා ජාවාරටකාර 
වයාපාරිකශයෝ කීපශෙශනකුත් කි ශ , ගිය වර අගමැතිතුමා ශට 
ශයෝජනාව අකුළා ගන්න කි වා කියලාි . එශහම කියපු අයට අෙ 

නැේට අකුළාශගන කකුල් ශෙක අසථශස  ගහගන්න සිේහ ශවලා 
තිශඳනවා. රාජිත් මේදුම ඳණ්ඩාර ඇමතිතුමාශේ  ක්තිශයන් ; 
එතුමා ගත්ත ක්ෂණික ක්රියාමාර්ග නිසා, අෙ ශට ශයෝජනාව ඇවිත් 

තිශඳනවා.  

අෙ ශට ශයෝජනාවට රුවන් විජයවර්හන රාජය ඇමතිතුමාත්, 
රාජය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිිබඳඳ 
අමාතය ගරු රාජිත් මේදුම ඳණ්ඩාර මැතිතුමාත් පිිබතුරු ශෙනවා. 
ඒ ශයෝජනාව මම ෙැන් ඉදිරිපත් කර තිශඳනවා.  

 ශට කාරණශේ ජ ජාවාරටකාරශයෝ සති ශෙකක් ඳඩ පිුවට 
ගැහුවා. ාරක්ෂක අමාතයාා   ශේ සියලු නිලහාරින් ඒකට වග 
කියන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමාත්, ාරක්ෂක ශල්කටතුමාත් ගැන 
අපිට සාශේක්ෂ වි ථවාසයක් තිශඳනවා. "සාශේක්ෂ" කියන වානය 
මම ශඳොශහොම පරිසථසමින් කියනවා. "සාශේක්ෂ වි ථවාසයක්." බුදු 
ඳණ අුවව ශට  රීරයවත් අශේ ශනොශවි .  රීරයවත් අශේ 
ශනොශවන ශකොට අපිට ශවන ශකශනක් ගැන guarantee එකක් 
ශෙන්න ඳැහැ. ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ හිටපු ගණකාධිකාරිනී 
කමනි ශහේටිාරච්චි, ශට ශටන්ඩර් මණ්ඩලශේ සභාපති විධියට 

සිටි වි.එසථ. විතානශේ, ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ අතිශර්ක 
ශල්කට, තාක්ෂණ කමිටුශ  සභාපති සරත් කුමාර කියන අය 
එකතු ශවලා කළ ශට වින්නැහිය "යහපාලන ාණ්ක්ව" කියන කිරි 
කළයට එකතු කළ තවත් ශගොම බින්දුවක් විධියටි  ඉතිහාසශේ 
ි යැශවන්ශන්.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 0151 ව නශකොට ශට ාහාර 
සැපමේශට ශටන්ඩරය තිබුශණ් බිි යන (1කට. පූර්ව සුදුසුකට 
පරීක්ෂණශේ ජ දූෂිත නිලහාරින් සහ සමහර ශේ පාලනඥයන් එො 
එකතුශවලා "පූර්ව සුදුසුකට" නමින් කශළ  තදාන්ට පඬුරු 
පාක්කුඩට ශගනි යන්ශන් නැති අයව හලලා ෙමපු එකි . ඉතුරු 
අය එකතුශවලා, ශටසයක වාඩිශවලා තමි  ශටන්ඩර් ි  ශ . එක් 
ශකශනකු එකකට අක්ශවන් මිල ොනවා. කාා කරශගන අනික් 
අය ඒකට වැඩිශයන් මිල ොනවා. එක් ශකශනකු ට අක්ශවන් 
ි යනශකොට අනික් අය වැඩිශයන් මිල ොලා ි යනවා. ශට විධියට 
ශටන්ඩරශේ මිල පවත්වාශගන ගියා. බිි යන (1ක්! යහ පාලන 
ාණ්ක්ව ඳලයට පත් වුණාට පසථශස  015) පළදාවැනි ශටන්ඩරය 
0154 ක්රියාත්මක කළා.  

එො ශජෝන් අමරතුාග මැතිතුමා අමාතයවරයා ව ශයන් 
කටුතතු කරපු නීතිය හා සාමය පිිබඳඳ  අමාතයාා ශේ සහ පසු 
කාලීනව රිසාඩ් ඳදිුත ජන් ඇමතිතුමාශේ අමාතයාා ශේ -එම 
අමාතයාා  ශෙශක්- සථථිර ශල්කටවරයා විධියට, සශතොශස  
සභාපතිවරයා විධියට වාශේම ශටන්ඩර් මණ්ඩලශේ සභාපති 
විධියට කටුතතු කරපු ටී.එට.ශක්.බී. ශතන්නශකෝන් මැතිතුමා 
සියලු ශෙනාටම එම ශටන්ඩරයට ඉදිරිපත් ශවන්න අවසථාාව ලඳා 
දුන්නා. ශමොකක්ෙ, වුශණ්? බිි යන (1 ශටන්ඩරය බිි යන 57, 
බිි යන 58 සීමාව ෙක්වා පහතට වැටුණා. ජාවාරටකාරයන් ඇන 
හිටියා. පසුව ශට ශගොල්ලන්  ශවන රමයක් ශහොයා ගත්තා.                  
ඒ රමයටම ගැළශපන්න ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ 
ගණකාධිකාරිවරිය විධියට කටුතතු කරපු දූෂිත නිලහාරිනියක වුණු 
කමණී ශහේටිාරච්චි, වි.එසථ. විතානශේ සහ තාක්ෂණික ඇගැමේට 
කමිටු සභාපති සරත් කුමාර කියන ශට කේටිය ශසේ වුණා. 015) 
පිරිසිදුව ක්රියාත්මක ශවච්ා ශටන්ඩරයට ාපසු 0157 දූෂිත 
තත්ත්වයක් ඇති වුණා. අක්ම මිල ගණන් වාශේම ුවණාත්මක 
භාණ්ඩ ඉදිරිපත් කරපු අය ශහ තු ෙැක්වීමකින් ශතොරව කපා ොලා, 
තදාන්ට ශට ශටන්ඩරය අහිමි ශවන්ශන් ශමොන ශහ තුවටෙ කියලා 
කියන්ශන් නැතිව, වැඩි අයට එය ලඳා  ජමට අත්තශනෝමතිකව 
කටුතතු කළා. ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ  හිටපු ගණකාධිකාරිවරිය 
ශට කටුතත්ත සිදු කරන්න අව ය යන්්රණය සකසථ කර ගත් ඳව 
මා ශට අවසථාා ශ  ජ විශ  ෂශයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
යන්්රණශේ රතිඵලයක් විධියට  හිටපු ාරක්ෂක ශල්කටතුමාශේ 
ුතගශේ ජ ශට ගණකාධිකාරිවරිය ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ 
ඇමතිට, රාජය ඇමතිට, ශල්කටට වැඩිය ඳලයක් තිශඳනවා 
කියලා දත්තරාශරෝපණය කර ගනිමින්, නැති ඳලයක් ශපන්වමින් 
කටුතතු කළ ඳව මා ශට අවසථාා ශ  ජ සඳහන් කරන්න ඕනෑ. එම 
කටුතත්ත ඒ ාකාරයටම ක්රියාත්මක ශවේදි ාරක්ෂක 
අමාතයාා ශේ සටපූර්ණ රමශ ෙයම බිඳ වැටුණා.  

රුවන් විජයවර්හන රාජය ඇමතිතුමාට මම මශේ අශත් 
තිශඳන ශල්ඛ්නයක් ශපන්වන්න කැමතිි . ඔඳතුමාට මම ශට 
ශල්ඛ්නය ඳලන්න විතරක් ශෙන්නට. ශට ශල්ඛ්නය photocopy 
එකක් ශනොශවි ; original ි ුතමක්. ශට ි ුතශට ාරක්ෂක 
අමාතයාා ශේ date stamp එක තිශඳනවා; ාරක්ෂක 
අමාතයාා ශේ ශල්කටශේ කාර්යාලශේ date stamp එක ගහලා 
තිශඳනවා. හැඳැි , ශට ි ුතම තිශඳන්න ඕනෑ ාරක්ෂක 
අමාතයාා ශේ file එශක් ශන්ෙ? ඒ ි ුතම ෙැන් මශේ අශත් 
තිශඳන්ශන් ශකොශහොමෙ? පැණි වරකා ගහටත් ශහණ ගහලා නැේෙ 
කියා මම අහනවා. රශේ ඳරපතළම අමාතයාා ශේ සථථිර 
ශල්කටවරයාශේ ි පි ශගොුවශ  - file එශක් - තිශඳන්න ඕනෑ 
ි ුතමක් බුේධික පතිරණශේ අශත් තිශඳනවා.  එශහනට ාරක්ෂක 
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පාර්ි ශටන්තුව 

අමාතයාා යට ාරක්ෂාව ශකෝ? ඉසථශසල්ලාම ාරක්ෂක 
අමාතයාා යට ාරක්ෂාව  ජ ගන්න ශ වි. සථථිර ශල්කටශේ 
කාර්යාලශේ ි පි ශගොුවශ  තිශඳන්න ඕනෑ ි ුතට පාර්ි ශටන්තු 
මන්ත්රීවරුන්ශේ අතට ඒම සටඳන්හශයන් ාරක්ෂක අමාතයාා ය 
ලේජා ශවන්න ඕනෑ. ශහලුවැල්ශලන් යන්න ඕනෑ, ාරක්ෂක 
අමාතයාා ය; ලේජා වන්න ඕනෑ. ශටවා ගැන  පරීක්ෂණ ශකෝ? 
ාරක්ෂක අමාතයාා යම නිදිගත ශවලාෙ තිශඳන්ශන්? ඒකි  අෙ 
ාරක්ෂක අමාතයාා යට අත් ශවලා තිශඳන ඉරණම. ශමශහම 
ගිශයොත් ාරක්ෂක අමාතයාා ය ඳල්ශලක්ශේ අශහෝ දාඛ්ශේ 
තිශඳන ශරෝම ූලපයකටත්  වඩා ඳලු ශවනවා කියලා මම  යහ 
පාලන ාණ්ක්ව තුළ ඉන්න මන්ත්රීවරශයකු විධියට ලේජාශවන් 
වුණත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

මම 0157.50.1) වැනිො මාගල සමරවීර දාෙල් ඇමතිතුමාට 
ශල්ඛ්නයක් ඉදිරිපත් කරමින් ශට කාරණය ගැන කි වා. 0157 

ශෙසැටඳර් මාසශේ 19 වැනිො හැන්සාඩ් වාර්තාව මා ළඟ 
තිශඳනවා. එො තමි  අය වැය විවාෙශේ අවසාන ෙවස.  

දාෙල් අමාතයාා ශේ වැය ශීර්ෂය තමි  එො විවාෙයට ගත්ශත්. 

දාෙල් අමාතයාා ශේ වැය ශීර්ෂය විවාෙයට ගත් එදින, ජනතා 
විදාක්ති ශපරදාශණ් ගරු බිමල් රත්නායක මන්ත්රීතුමා ඉතා ශහොඳ 
කාාවක් කළා. එතුමා කි වා, ශට වාාාව සිදු ශවන ාකාරය. ඒ 
වාශේම එො ාරක්ෂක  ශල්කට යන යන තැනට, ාරක්ෂක 

ශල්කටශේ ඇ  ශේ එල්ි ලා, මැක්කියක්, කිනිතුල්ි යක් වාශේ යන 
ශට ගණකාධිකාරිවරිය ගැන ඉතා පැහැදිි ව එතුමා කි වා.  ගරු 
බිමල් රත්නායක මැතිතුමා ඒ ගැන කියපු 0157 ශෙසැටඳර් 19 

වැනි දින හැන්සාඩ් වාර්තාශ   ,785 තීරුව මම දපුටා ෙක්වනවා. 
ශමන්න ශමශහමි  එතුමා කි ශ : 

"අපි ශහොඳටම ෙන්නවා, ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ හිටපු රහාන නිලහාරියා 

සමඟ තැනින් තැනට ශගනි යන ගණකාධිකාරිවරියක් ඉන්න ඳව. ඒක 

රසිේහ කරුණක්. බුේධික පතිරණ මන්ත්රීතුමාත් ඒ කරුණ ඉතා පැහැදිි ව 

අවසථාා ගණනාවක ජ ශපන්ුවට කරුව ලැබුවා." 

ශමශහම කි ශ  මම ශනොශවි , ජනතා විදාක්ති ශපරදාශණ් 
මන්ත්රීතුමා. ශටක තමි  ඇත්ත කාාව.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම හිතන විධියට ශට 
ශමොශහොශත් ජ ශමම නිලහාරි කුටිශේ ාරක්ෂක අමාතයාා ය 
නිශයෝජනය කරන එක නිලහාරිශයකුවත් නැහැ. නදාත් අෙ ශට 
සභාව කල් තඳන අවසථාාශ  ශයෝජනාවට දත්තර  එවන්න කියලා 
සභානායක කාර්යාලශයන් ි ුතමක් යැවූ ඳව මා ෙන්නවා. 
ාරක්ෂක ශල්කටතුමාශේ නමට ි ුතම යැ ශ . ාරක්ෂක 
ශල්කට ශහෝ ඔහුශේ නිශයෝජිතශයකුට ශමතැනට ඇවිල්ලා වාඩි 
ශවලා ඉන්න කියලා ි ුතම යැ වා. නදාත් එන්ශන් නැහැ, එන්න 
ඳැහැ. වසථ්රයක් ඇ ඳශගන එන්න ඳැහැ. දියවන්නාව පටන් ගන්නා 
තැන වසථ්රය ගලවා තඳා, ටි  එක විතරක් ශඳල්ශල් ඳැඳශගන 
ශහලුවැල්ශලන් තමි  ශටක ඇතුළට එන්න ශවන්ශන්, ශට කරලා 
තිශඳන වැඩ ටිකත් එක්ක. ශට කරපු වාාාව නිසා තමි  අෙ 
ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ ශලොකු-ශලොක්ශකෝ එක්ශකශනක්වත් 
එන්ශන් නැතුව ගරු රුවන් විජයවර්හන මැතිතුමාට file එක එවා, 
පැමිණීම මඟ ඇරලා තිශඳන්ශන්. ඉසථසර කි ශ , 
ශේ පාලනඥශයෝ ශහොරකට කළා කියලාි . යහපාලන ාණ්ක්ව 
යටශත් ශේ පාලනඥි න්ශේ ශහොරකට අවම ශවලා තිබුණත්, 
ඒකට හරියන්නත් එක්ක ශතොගයට - wholesale ගණනට -, දුසිමට 
නිලහාරින් ශහොරකට කරන තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශඳනවා. ඒ 
නිසා තමි  ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ හිටපු ගණකාධිකාරිවරියට 
කියන්න පුළුවන් ශවලා තිශඳන්ශන්, "නක් ෙැටමාට ඳය නැහැ. 
ශල්කටතුමා මාව ඳලා ගන්නවා. ශල්කටතුමා හිටිශේ නීතිපති 
ශෙපාර්තශටන්තුශ ." කියලා. එශස  කියමින් වර්තමාන 
ශල්කටතුමාත් විනා  කරනවා. ඒකට ශහොඳම දොහරණය මම 

කියන්නට. "ශ්රී ලාකා ගාර්ඩියන්" කියන ශවේ අඩවියට ගිහින්, 
"කමණී ශහේටිාරච්චි" කියලා Google search කළා නට, ශට 
ගැන ඳලන්න පුළුවන්. එතශකොට "කවුෙ ශඳොසථ" කියලා එන්ශන් 
කවුරු ගැනෙ? කපිල වවෙයරත්න මහත්මයාශේ පින්ූරරයත්, 
ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ හිටපු ගණකාධිකාරිතුමියශේ 
පින්ූරරයත් තමි  එන්ශන්. ශට වාශේ දූෂිත, ශාෞර කාන්තාවක් 
නිසා, කපිල වවෙයරත්න මහත්මයාත් අපරාශේ මඩ කනවා. ඒ 
නිසා මම ශට අවසථාාශ  ජ ඒ ගැන සඳහන් ශමම ි යවිල්ල 
ාවාගත* කරනවා, ඉතිහාසශේ ශකොටසක් ඳවට පත් ශවන්න.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මාර්තු මාසශේ ශෙවැනි ො 
කියන්ශන් ඓතිහාසික ෙවසක් ඳව මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 
5854 මාර්තු මාසශේ 10 වැනි ො ශට රට බ්රිතානය අධිරාජයයට 
යටත් වුණා. රන්ජන් විශේරත්න මැතිතුමා මියගිය ෙවසත් මාර්තු 
10 වැනි ො. සිාහල භාෂා දිනය ශය ජ තිශඳන්ශන්ත් මාර්තු 10 වැනි 
ොට. ශවනත් කාරණයක් ගැන කාා කරපු ශ ලාශ  ගරු රාජිත් 
මේදුම ඳණ්ඩාර මැතිතුමා මට කි වා, "මට පැය තුනක් ශෙන්න" 
කියලා. පැය තුනක් යනශකොට, එතුමා මට ාපසු දුරකාන 
ඇමතුමක් ශෙන්න තරට ශලන්ගතු වුණා. ඒ අවසථාාශ  ජ එතුමා 
කි වා, "ජනාධිපතිතුමා කි වත් ගිශේ නැති ශට ශාෞර 
නිලහාරිනිය, වර්තමාන ාරක්ෂක ශල්කටතුමා යටශත් ශකොශහොම 
හිටියාෙ කියලා කාටත් ර ථනයක් ශවලා තිශඳන ශට නිලහාරිනිය 
ඔන්න මාරු කළා,  pool එකටම.  නිකට ශනොශවි , 'ගිශේ 
නැත්නට ශස වය අතහැර යෑශට ි ුතමත් ගහනවා' කියලා මම 
ශගන්වා තදින්ම අවවාෙ කරලි  මාරු කශළ " කියලා. හැඳැි , 10 
වැනි ො එශස  ගියාට, ඊට පසුව ශමොකක්ෙ වුශණ් කියලා අපි 
ෙන්නවා. මාර්තු 1  වැනි ො සහ 1( වැනි ො කියන්ශන් නිවාක් -
ශසනසුරාො සහ ඉරිො- ෙවසථ ශෙක. 14 වැනි ො ඇය ාපසු ාවා. 
එශස  ඇවිල්ලා පරණ දිනයක් ෙමා -ඒ කියන්ශන්, ශපඳරවාරි 0) 
දිනය ෙමා- නාවික හදාො මූලසථාානයට යවන්න ි ුතමක් ගැහුවා. 
නදාත් ශට ි ුතම නාවික හදාො මූලසථාානයට යන්ශන්, මාර්තු 50 
වැනි ො. නාවික හදාො මූලසථාානයි , ාරක්ෂක අමාතයාා යි  
තිශඳන්ශන් හූවක දුරින් ඳව අපි ෙන්නවා. එතශකොට ශපඳරවාරි 
0) ගහපු ි ුතමක් නාවික හදාො මූලසථාානයට යන්න මාර්තු 50 
වැනි ො ෙක්වා කාලයක් ගත ශවනවාෙ? නැහැ. ශට ි ුතම ගැහුශ  
මාර්තු 14 වැනිොි න් පසුවි . ඇත්ත කාාව ඒකි . මූලාසනාූපඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශට ි ුතමත් ාවාගත* කරනවා. ඒ වාශේම 
තව ි ුතමක් තිශඳනවා. ඒ ි ුතම ශපඳරවාරි 08 දිනය ශයොො 
ගැහුවා. ශට විධියට ි ුතට ගණනාවක් ගැහුවා.  

නීතිය හා සාමය භාර ගරු රාජිත් මේදුම ඳණ්ඩාර ඇමතිතුමනි, 
ශට දූෂිත නිලහාරිනිය මාරු කළාට රමාණවත් වන්ශන් නැහැ. 
ෙැන් අපරාහ පරීක්ෂණ ශකොේසාස තිශඳන්ශන් ඔඳතුමා යටශත්. 
මම ශට දූෂිත වාාාව පිිබඳඳව 0154 ජ කාා කළාම, ශට ගැන 
ශහ ශ  නැහැ. "අන්න පුශත් හඳ" කියලා ශපන්ුවවාම, හඳ දිහා 
ඳලන්ශන් නැතුව අත දිහා ඳැලුවා වාශේ එො අපරාහ පරීක්ෂණ 
ශෙපාර්තශටන්තුවට මාව ශගන්ුවවා. එශස  ශගන්වා මට ශට 
ශතොරතුරු ලැබුශණ් ශකොශහන්ෙ කියලා ඇසුවා. මම ඒ ගැන ගරු 
අගමැතිතුමාට කි වාම, එතුමා කි වා, "පාර්ි ශටන්තුශ  ජ ශට 
සියල්ල සභාගත කරන්න. අපරාහ පරීක්ෂණ ශෙපාර්තශටන්තුවට 
කියන්න ඔඳ ඳැඳිලා නැහැ" කියලා. ඒ නිසා මම ගරු රාජිත් මේදුම 
ඳණ්ඩාර නීතිය හා සාමය භාර ඇමතිතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
ශමශස  backdate කරලා, පසු ොතම ශයදූ ි ුතට ගැහුශ  
ශකොශහොමෙ කියන එක ගැන සටපූර්ණශයන් පරීක්ෂණයක් 
කරන්න කියලා. 

735 736 

[ගරු බුේධික පතිරණ මහතා] 

————————— 
*  පුානතකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ඇය මාරු කළාට පසථශස  ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ නිල රා 
පාවිච්චි කළා. මා ෙන්නා විධියට තවමත් නිල රා පාවිච්චි කරනවා. 
ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ නිල රාවල ශනොටමර මා ළඟ 
තිශඳනවා. නදාත් ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ නිල රාවල ශනොටමර 
කියන එක වැරදිි .  මම වග කිව ුතතු මන්ත්රීවරශයක් විධියට ඒක 
ෙන්නවා. ශමොකෙ,  ාරක්ෂාව අතින් වැෙගත් පුේගලශයක් ශහට 
ෙවශස  ඒ රාශේ යන්න පුළුවන්. මම ඒ ශනොටමර රකා  කශළොත්, 
ශට නිල රාය ාරක්ෂක අමාතයාා යට අි තිි  කියලා දාළු රටම 

ෙැන ගන්නවා. ඒ නිසා මම කියන්ශන් නැහැ. නදාත් රුවන් 
විජයවර්හන මැතිතුමනි, මාරු කරපු නිලහාරිනිය කාශේ 
අුවහසින්ෙ ශටවා කරන්ශන් කියලා ශසොයා ඳලන්න. එක්ශකෝ 
ජනාධිපතිතුමා අවසර ශෙන්න ඕනෑ. නදාත් ජනාධිපතිතුමා කපිල 
වවෙයරත්න මැතිතුමාටත්, සරත් කුමාර මැතිතුමාටත් 
දුරකානශයන් කාා කරනශකොට මම ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිශේ 
හිටියා.  ජනාධිපතිතුමා ඇහුශ , මම මාරු කරපු ශකනා ාශයමත් 
ශමොකට ශටකට වේෙ ගන්නවාෙ, ශමොකට ශගන්නා ගන්නවාෙ 
කියලාි . ගිය සතිශේ සිකුරාො තමි  ජනාධිපතිතුමා ඒක කි ශ .  
එශහම මාරු කරපු ශකනා  නිල රා පාවිච්චි කශළ  ශකොශහොමෙ?  

ඒ විතරක් ශනොශවි , මාරු කරපු ශකනා ෙවසථ ගණනක් රැඳී 
සිටිශේ ශකොශහොමෙ කියන කාරණය ගැනත් පරීක්ෂණ කරන්න 
ඕනෑ. ඒ වාශේම මම විශ  ෂශයන් සඳහන් කරන්න අව යි , ශට 
දූෂණ ක්රියාවි යට සහශයෝගය ෙක්වන අයට සමහර අවසථාාවල ජ 
කමණි ශහේටිාරච්චි මහත්මිය විශෙසථ සාාාර  ජලා තිශඳන ඳව. ඒ 
වාශේම ශකොළඹ 14 පිහිටි ශගොඩනැඟිල්ලක් තිශඳනවා. ශට 
ශගොඩනැඟිල්ල දිශන්ෂථ භූතානි කියලා ශකශනකුට අි තිි . ශට 
ශගොඩනැඟිල්ශල් ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ කාර්යාල කිහිපයක් 
පවත්වාශගන යනවා. පැලවත්ත, අකුශර්ශගොඩ රශේ ශේ  
ශපන්ටන්ගන් එක වාශේ ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ අලුත් පරිශ්රය 
හෙනවා. ගණකාධිකාරිවරිය ශටක ඕනෑකමින් රමාෙ කරනවා; 
දාෙල් ශගවීට රමාෙ කළා. එශස  රමාෙ කරලා අලුත් පරිශ්රය හෙන 
එක රමාෙ කරන්ශන් අර භූතානිශේ ශගොඩනැඟිල්ශල් තව වැඩි 
ෙවසක් කාර්යාලය පවත්වාශගන යන්නි . එතශකොට භූතානිට 

ඒශකන් ලැශඳනවා rent එක. ඒ rent එශකන් ගණනක්  කමණි 
ශහේටිාරච්චිට යනවා. ඒ ගණන ශකොටා ගන්න ඕනෑ නිසා විවිහ 
ශහ තු ෙක්වමින් ශගවීට රමාෙ කරමින්  අකුශර්ශගොඩ ඉදිකිරීට රමාෙ 
කරන්න තරට ශට නිලහාරිනිය ෙක්ෂ ශවලා තිශඳනවා. ඳලාශගන 
ගියාම රට කරන්ශන්, ාරක්ෂක අමාතයාා ය කරන්ශන් රුවන් 
විජයවර්හන මැතිතුමා රාජය ඇමති විධියටවත්, ජනාධිපතිතුමාවත්, 
කපිල වවෙයරත්නවත් ශනොශවි . ශට "කවුෙ ශඳොසථ" කියන එක 
හරි. ශමොකෙ, අනික් ඔක්ශකෝම ජශඳොසථ. අරයා තමි  ශඳොසථ. 
ඉතින්, ශමශහම ශවලා තිශඳන්ශන් ශකොශහොමෙ? ඒ නිසා ශට 
පිිබඳඳව පරීක්ෂණ කරන්න වුවමනාි .  

ශටන්ඩර් මණ්ඩලශේ සභාපති වි.එසථ. විතානශේ, 
ශකරවලපිටිය ඳලාගාරශේ ශටන්ඩර් සටඳන්හශයන් ශකොරියන් 
සමාගටවලට ශටන්ඩර් රොනය කිරීමට යෑශමන් රජයට රුපියල් 
බිි යන 05ක් පාක් වුණා කියලා ශාෝෙනා ලඳපු නිලහාරිශයක්. 
හැඳැි , ශපන්වන්ශන් සාන්තුවරශයක්, දපාසකශයක් විධියට. ඒ 
නිසා මම කියනවා, තාක්ෂණ කමිටුශ  සභාපති,  ාරක්ෂක 
අමාතයාා ශේ අතිශර්ක ශල්කට සරත් කුමාර ශට සටඳන්හශයන් 
ඉතා පැහැදිි වම අව ය මැදිහත්වීට කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම 
විශ  ෂශයන්ම මම සඳහන් කරන්න අව යි , ශට කාරණශේ 
තවත් පැති ගණනාවක් තිශඳන ඳව. තදාන්ට හිතවත් නැති අයශේ 
අවම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරපුවාම ඒවා යාාර්ාවා ජ මිල ගණන් 
ශනොශවි  කියා කපා හරිනවා. 

 
ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔඳතුමාට තව විනාඩි 51ක් තිශඳනවා. 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශඳොශහොම සථතුතිි . 

එශහම කපා හරින ගමන් තදාන්ට හිතවත් අයශේ මිල ගණන් 

වැඩි වුණත් අවම ලාසුව, ශෙවන අවම ලාසුව, ශතවැනි අවම 
ලාසුව, සමහර ශවලාවට හතරශවනි අවම ලාසුව ඒ ඔක්ශකෝම 
අතහැරලා පසථශවනියාට ශෙනවා. හැඳැි , ශහ තු ෙැක්වීමක් නැහැ. 
ශහ තු ෙක්වන්ශන් නැති නිසා අර අවම ලාසු ඉදිරිපත් කරපු අයට 

යට යට ක්රියාමාර්ගවලට යන්න,  අභියාානා කමිටුවට යන්න, 
අධිකරණයට යන්න ඳාහා ඇති කරලා තිශඳනවා. මට 
දොහරණයකින් ශපන්වන්න පුළුවන්, ශපොල් ගැන. අෙ  සාමානය 

ශවළඳශපොශළ  ශපොල් ශගඩියක් රුපියල් අසූවි , සියයි . අසූවටත් 
තිශඳන්ශන් එශහමත් තැනක. ඒත් බිත්තරයක් විතර ශපොල් 
ශගඩියක්. සමහර තැන්වල ශපොල් ශගඩිය රුපියල් සියයි . සමහර 

තැන්වල සියයටත් වැඩිි . හැඳැි , රුපියල්  8.41ට ශපොල් 
ශගඩියක මිල ෙමා තිශඳනවා. එයාට හිතවත් නට ඒක අතාත්වික 
මිලක් ශවන්ශන් නැහැ. මම අහනවා, රුපියල්  8.41ට ශපොල් 

ගන්න තිශඳන්ශන් ශකොශහ ෙ කියලා. ඒක ශවන්ශන් ශමශහමි . 
රුපියල්  8.41 ෙමනවා. ඒත් ශකොශහොම හරි ගැට ගහලා ශෙනවා. 
මාස ගණනක් යේ ජ රුපියල්  8.41 එකට රුපියල් 541ක් 

ශගවනවා. රුපියල් 541ක් ශග වාම ඒශකන් ගණනක් ගියා 
accountantට; කමණි ශහේටිාරච්චිට. කමණි ශහේටිාරච්චිශේ 
සථවාමිපුරුෂයා සැපුතටකාර ායතනයක පූර්ණකාලීනව වැඩ 
කළා. නදාත් පූර්ණකාලීනව වැඩ කරන ඳවට පඩි ලැි සථතුවක 

නම නැහැ. නදාත් වැඩ කරනවා. මම අහනවා, 
ගණකාධිකාරිවරියශේ සථවාමිපුරුෂයා සැපුතටකාර ායතනයක 
අනියමින් පඩි ලඳන ලැි සථතුවක වැටුේ ලඳේ ජ, ශටක ාරක්ෂා 

කරන්න සොාාරාත්මක අි තියක් තිශඳනවාෙ කියලා.  ත්රිවිහ 
හදාොශ  සාමාජිකයන්ශේ, රට දාොගත් සාමාජිකයන්ශේ ඳත් 
පශතන් ගසා කන ශට වශේ අයට ඉඩ ශෙන්න පුළුවන්කමක් 

තිශඳනවාෙ?  ෙැන් ාහාර ශටන්ඩරය රුපියල් බිි යන 57ක්, 18ක් 
ෙක්වා අක්ශවලා තිශඳනවා.  

මම ගිය අවුරුේශේ ශට ගැන කි වා. මම කි න් දපුටා ෙැක්වූ 

0157 ශෙසැටඳර් 19 ශවනිො හැන්සාඩ් වාර්තාශ  සඳහන් ශවනවා. 
එො, අනාගතශේ ශේන කියන ශකශනක් විධියට මම කි වා, "ශට 
විධියට ගිශයොත් බිි යන 0කට වැඩිය පාක්වක් ශවනවා." කියා. 
ාරක්ෂක අමාතයාා ය ශටකට දත්තරයක් හෙන්න ලැහැසථති 

ශවනවා. ඒ ගැන මට ාරාචිි . ශට විසථතර ලැබුණු එශක් එශහ  
කාා කරන ඒවා මට ෙැන ගන්න ලැශඳන්ශන් නැේෙ? ාරක්ෂක 
අමාතයාා ය කියනවා, " නැහැ, නැහැ. ාරක්ෂක අමාතයාා ය 

ශවන් කරපු දාෙලට වඩා ශට විධියට ශටන්ඩර් දුන්ශනොත් සියයට 
විසිඅටි  ෙ ම ගණනකට වැඩිය වාසියක් තිශඳනවා." කියලා.  

රුවන් විජයවර්හන රාජය අමාතයතුමනි, එවපු දත්තරශේ මම 

කියන විධිශේ ශෙයක් සඳහන් ශවලා තිශඳනවාෙ කියලා ඔඳතුමාට 
ඳලන්න පුළුවන්.  ශටන්ඩර් ශනොකර දුන්නත් ශෙන්න තිශඳන 
ගණන ඳලලා, ශටන්ඩර් කළාම සියයට 08ක් අක්ශවනවා කියලා 

ාරක්ෂක අමාතයාා ය ගණන් හැදුවා. මම කියනවා සියයට 08ක් 
ශනොශවි , සියයට 41ක් අක්ශවන් ශෙන්න තිබුණා කියලා. මම  
0157ශෙසැටඳර් මාසශේ  19 ශවනිො ශට සභාශ  ජ නැඟිටලා 

කි වා, "රුපියල් බිි යන එකහමාරක් පාක් ශවනවා." කියලා. මට 
ඉදිරිශයන් ඇති ශේිබශේ ශකොශන් පුටුශ   තමි  මම හිටිශේ. අෙ 
ශවනශකොට රුපියල් බිි යන ශෙකකට වැඩිය පාක් ශවනවා කියලා 
ඔේපු ශවලා තිශඳනවා. කවුරුවත් කට අරින්ශන් නැහැ. මම 

කියන්ශන් ශේ පාලනඥයන් ශනොශවි , නිලහාරින්. ඇි  ඒ 
ශගොල්ලන්ට "හැටපර්" ලැබිලා, තෑගි ශභෝග ලැබිලා, ශහට අනිේො 
විශ්රාම ගියාට පසුව ෙරුමල්ශලෝ කසාෙ ඳන්ෙන්න, ෙරුමල්ලන්ට 

737 738 



පාර්ි ශටන්තුව 

පිටරට අහයාපනය ලඳා ශෙන්න. ශටන්ඩර් මණ්ඩලශේ හිටපු 
සභාපති ශතන්නශකෝන් මැතිතුමා මට කි වා,  ශට ශටන්ඩරය එක 
සැපුතටකාර ායතනයක් ශවත ශෙනවා නට; මාලශේ SAITM 

එශක් ඉශගන ගන්නා එතුමාශේ ෙරුවාශේ සටපූර්ණ අහයාපන 
වියෙම ෙරනවාි  කි වා කියලා. ඒ වාශේ දූෂිත තත්ත්වයක් 
තිබුශණ්. ශටශකන් ඇති ශවච්ා තත්ත්වය ශමොකක්ෙ?  

ශ්රී ලාකා ුතෙ හදාොවටත්, ශ්රී ලාකා ුවවන් හදාොවටත්, ශ්රී ලාකා 
නාවික හදාොවටත් අෙ අදා සලාක විධිමත්ව ශනොලැශඳන 
තත්ත්වයක් ඇති ශවලා තිශඳනවා. ෙැන් අවුරුේශේ මාස තුනක් 

අවසන් ශවන්න යනවා. තවමත් අදා සලාක ටික විධිමත්ව ශෙන්න 
ඳැරි ශවලා තිශඳනවා. ඒ වාශේම ශ්රී ලාකා නාවික හදාොවටත්, ශ්රී 
ලාකා ුතෙ හදාොවටත් වියිබ සලාක ශකොශහොමවත් ශෙන්න ඳැරි 

තත්ත්වයක් දො ශවලා තිශඳනවා. ජනවාරි  5 දිනය ෙමා "අශන් 
ශෙන්න." කියන තත්ත්වයට හදාොව පත් ශවලා තිශඳනවා. ලාකා 
ඉතිහාසශේ ශමශහම ශෙයක් ශවච්ා පළදාශවනි වතාව. සමහර විට 
තැපැල් ඡන්ෙශයන් අපි ශසත්තුශපෝච්චි ශවන්න ඇත්ශත් ඔන්න 
ඕශක් රතිඵලයක් විධියටි .  

අෙ හදාො භටයන්ට හරියට කෑම ටික ශෙන්න ඳැරි ශවලා 
තිශඳනවා. අපි ලේජා ශවන්න ඕනෑ. හරි නට ශට ශටන්ඩර්              

වැඩ ටික ශෙසැටඳර්  5න් අවසන් ශවන්න ඕනෑ. 
ගණකාධිකාරිවරියශගි , ශටන්ඩර් මණ්ඩලශේ සභාපතිශගි , 
තාක්ෂණ කමිටුශ  සභාපති, ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ අතිශර්ක 

ශල්කට සරත් කුමාරශේ හපන්කට නිසා මාස තුනහමාරක් 
යනශතක් ශට අවුරුේශේ ශටන්ඩරය විවෘත කර ගන්න ඳැරි වුණා.  

එපමණක් ශනොශවි , හදාොවට කන්න ශෙන්න ඳැරි 

තත්ත්වයක් ඇති ශවලා තිශඳනවා. අෙ හදාොවට හරියට කෑම 
ලැශඳන්ශන් නැහැ. හදාොව නිසා, දේශඝෝෂණ කරන්න ඳැරි නිසා 
කට පියා ශගන ඉන්නවා.  හදාොව කැරිබ ගහන තැනට පත් 

කරනවා. ශට, ඒකාඳේහ විපක්ෂශේ ශකොන්්රාත්කාරියක්ෙ කියලා 
ශහොයන්න ඕනෑ. ශටකට දල්පන්ෙට ශෙන අශනක් නිලහාරින් 
කවුෙ කියලා ශහොයන්න  ඕනෑ. ඒ වාශේම මම සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ, ඉතිහාසශේ පළදාශවනි වරට අභියාානා ඉදිරිපත් කරන්න 

අවසථාාව දුන් ඳව.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශටන්ඩර් මණ්ඩලශේ 8 
ශෙශනක් හිටියා. 8 ශෙනාශගන් දාි න්ම ශටකට අත්සන් කශළ  

සභාපතිි , තව ශෙශෙශනකුි  විතරි . ඉතිරි ශෙශෙනත් ශනොමඟ 
යවලා තමි  අත්සන් ගත්ශත්. ාරක්ෂක ශල්කටතුමා මට කි වා, 
"ශටශක් ර ථනයක් තිශඳනවා. මම අත්සන් කරන්ශන් නැහැ." 

කියලා. ජනාධිපතිතුමා  තදාන්ශේ ජනාධිපති ශල්කට කාර්යාලශේ 
රහාන ගණකාධිකාරිවරයාට කි වා, "අත්සන් කරන්න එපා. 
ශටශක් දූෂිත ර ථනයක් තිශඳනවා." කියලා. ාරක්ෂක 

ශල්කටතුමා අත්සන් කරපු නැති නිසා ුතෙ, ුවවන් හා නාවික යන 
ත්රිවිහ හදාොපතිවරු අත්සන් කශළ  නැහැ. හැඳැි , අවසානශේ ජ  
ශට සියලුම ශෙනා ජනාධිපතිතුමාවත්  ශනොමඟ යවලා කි වා, 
"නැහැ, නැහැ, අපි appeal කරන්න ශෙනවා." කියලා. ලාකා 

ඉතිහාසශේ පළදාශවනිවරට අභියාානා මණ්ඩලයට -Appeal 
Board-  අභියාානා 50ක් ඇවිල්ලා තිශඳනවා විතරක් ශනොශවි , 
අභියාානා කළ අභියාානාකරුවන්ට සාහාරණව කරුණු ෙක්වන්න 

ඉඩ රසථාාව ලඳා  ජලාත් නැහැ.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හදාොවට ශෙන සපත්තු  -
jogging sports shoes, high-leg boots- ර ථනයක් ගැන මා මීට 

කි න් කාා කළා.   ශටශකදිත් ශට දූෂිත ගණකාධිකාරිවරිය ශට 
ාකාරයටම කටුතතු කළා. තදාන්ට වුවමනා පරිදි ඉශරෝෂා 

ඉන්ටර්නැෂනල් ශපෞේගි ක සමාගමට ශමම ශටන්ඩරය ලඳා ජම 

සඳහා ලාසු ශල්ඛ්නශේ සුදුසුකට දපමාන වගන්ති  දාි න්ම 
තදාන්ට වුවමනා විධියට ශවනසථ කළා. ඒ සඳහා අොළ ශල්ඛ්නය 

මා ාවාගත* කරනවා.  

ශටන්ඩර් ශකොන්ශේසි අුවව සැපුතටකාර සමාගම ාරක්ෂක 
අමාතයාා යට ශගවිය ුතතු තත්ත්ව පරීක්ෂණ ගාසථතු ශග ශ  ුතෙ 

හදාොවට. ඒ වැරැේෙ ශවලා තිශඳේදි ඒකට සහන දුන්නා. ඒ 

වාශේම විශරෝහතා ෙැක්වීශට ජ දාෙල් ශගවීම සටඳන්හශයන් 

ගණකාධිකාරිවරිය  ලාසුකරුවන්ට විවිහාකාරශේ ශව නසථකට ඇති 

කළා.  

ඊළඟට, තත්ත්ව පරීක්ෂණ නියැදි. මූලාසනාූපඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, SLAS ායතනයට සහ ITI ායතනයට ඉදිරිපත් 
කළ ුතතු ි පි ශල්ඛ්න ශවනසථ කරලා, එය ඉදිරිපත් කිරීම සිේහ 

කළා. මට ෙැන ගන්නට ලැබුණු විධියට අක්ම ලාසුව  ජලා 

තිශඳන්ශන්, boot එශක් යට රඳර් අඩාුව නැති ලී කෑි  අඩාුව 

ශටන්ඩරය ඉදිරිපත් කරපු ායතනයක්. ශටශක් ජ ඉතා වගකීමක් 

ඇතිව, ශහොඳම ශටන්ඩරය ඉදිරිපත් කරපු DI Leather ායතනය 

ඒ ගණකාධිකාරිවරියට සැලකුශ  නැති නිසා කපා හැර තිශඳනවා. 

තුන්වන කාරණය ශමයි . එය රාජය ායතනයක් 

සටඳන්හශයන්. මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කැබිනේ 

මණ්ඩලය තීරණය කර තිශඳනවා, ජනවසමට ශත් ශකොළ 

ශටන්ඩරය ශෙන්න. අෙ ගරු සභාශ  කියැවුණා, ශත් ශකොළ 

ශපෞේගි ක ායතනවලට ශෙන ශකොට ඒ ශත් ශකොළවලට සීනි 

කලවට කරලා ඳරපතළ ර ථනයක් තිශඳනවා කියලා. "ජනවසම" 

කඩා වැශටන්න ගිය ායතනයක්. හැඳැි , පසුගිය කාලශේ 
ජනවසම ශගොඩ ගියා. ඒ, ශට ශටන්ඩරශේ ජ ශත් ශකොළ සපයලා. 

0157 ජ අක්ම ලාසුව ඉදිරිපත් කළ ායතනයට ගණකාධිකාරිවරිය 

ශටන්ඩරය දුන්ශන් නැහැ. ජනවසමට දුන්නා. ශමොකෙ, අක්ම 

ලාසුව ඉදිරිපත් කරපු ායතනය ඒ ගණකාධිකාරිවරියට විර්ණය 

වුශණ් නැති නිසා. ශමවර ශමොකක්ෙ කශළ ? ජනවසශට 

ශටන්ඩරයට ඉදිරිපත් කරන තැන ඉඳලා ජනවසශට 
කණ්ඩායමකුත් එකතු ශවලා ශටන්ඩරය ශනොලැශඳන තැනට වැඩ 

කළා. මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශට ශටන්ඩරශේ ජ සිදු වුණු 

ශෙයක් කියලා මම මශේ කාාව අවසන් කරන්නට. ගරු රාජිත් 

මේදුම ඳණ්ඩාර මැතිතුමාටත්, ගරු රුවන් විජයවර්හන 

මැතිතුමාටත් මම කියනවා, ශට ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න 

කියලා.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 'ශරොශඩ්ෂා එන්ටර්රි සසථ ' 
කියන ාහාර සැපුතටකාර ායතනය තදාන්ශේ ාහාර වර්ගවල 

මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළා. ශරොශඩ්ෂා එන්ටර්රි සසථ ායතනය 

සන්නාම නාමයන් සහිතව -විශ  ෂශයන් ශපොල් කිරි සටඳන්හ 

"eos" කියන සන්නාම නාමය සහිතව- ඉදිරිපත් කරපු ඒ ශල්ඛ්න 

සහ සපයන ඳවට ඳලය පවරන ි පි ටික ඒ දූෂිත 

ගණකාධිකාරිවරිය ඇදාණුවා, තවත් සමාගමක ශල්ඛ්න විධියට. 

ශකිබන්ම නම කි ශවොත්, විරමරත්න සමාගශට ි පි විධියට 
ඇදාණුවා, ශරොශඩ්ෂා එන්ටර්රි සසථ ායතනශේ ි පි ටික. ඒ 

ශමොකෙ? ගතමනාවක් අරශගන විරමරත්න ායතනයට ශට 

ශටන්ඩරය ශෙන්න හැදුශ . ශටක ෙැන ගත්තා, ශරොශඩ්ෂා 

එන්ටර්රි සසථ ායතනය. ශරොශඩ්ෂා එන්ටර්රි සසථ ායතනය 

Letter of Demand එකක් මඟින් ාරක්ෂක අමාතයාා යට ෙැුවට 

739 740 

[ගරු බුේධික පතිරණ මහතා] 

————————— 
*  පුානතකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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දුන්නා, "මමි  ඒ ශල්ඛ්න ඉදිරිපත් කශළ . ඒවා ශකොශහොමෙ 

විරමරත්න ායතනශේ ශල්ඛ්නවලට ඇදාණු ශන්? ඒ අයශේ 

ශල්ඛ්න විධියට ශටවා ඇතුළු ශවන්න විධියක් නැහැ. ශටවා අශේ 

ශල්ඛ්න" කියලා. ගණකාධිකාරිවරියට එන්තරවාසි එ වාම භය 

ශවලා ශරොශඩ්ෂා එන්ටර්රි සසථ ායතනය ශගන්වලා කි වා, 
"වැරැේෙක් ශවලා තිශඳනවා. අපි ශටක ශගොඩින් ශේර ගනිදා. මම 

ඔයාලට ශවන අයශේ ශටන්ඩර් කපලා ශෙන්නට. මම ජනවසමට 

ශත් ශකොළ ශටන්ඩරය ශනො ජ ඔයශගොල්ලන්ට ශෙන්නට." කියලා. 

ඒ අතශර් ජනවසශට සභාපතිවරයා ශරොශඩ්ෂා එන්ටර්රි සසථ 

ායතන ශගන්වලා fifty-fifty deal  එකක් ගැන කාා කළා.  

 

 
ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, කාාව අවසන් කරන්න. 

 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මට විනාඩි ශෙකක් ශෙන්න. මම ශට කාරණය කියලා කාාව 

අවසාන කරනවා, මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ඒශකන් ෙැන් ශමොකක්ෙ ශවලා තිශඳන්ශන්? 

ගණකාධිකාරීවරියට සල්ි  සාගශර් දිය බුා ගාන්න, ශටන්ඩර් 

මණ්ඩලශේ හා තාක්ෂණ කමිටුශ  සභාපතිවරුන්ට ශකොමිසථ 
සාගශර් දිය බුා ගාන්න අෙ ජනවසශට 04,000ක් ශස වක 

ශස විකාශවෝ බිි   ජලා තිශඳනවා. ජනවසම වැශටන්න ගිය, ඈවර 

ශවන්න ගිය ායතනයක්. ඒ නිසා තමි  වැවිි  කර්මාන්ත 

අමාතයාා ශයන් රාජය වයවසාය අමාතයාා යට ජනවසම මරු 

කරලා ඈවර කරන්න ගිශේ. නදාත්, ශට ශටන්ඩර ලැබුණු නිසා ඒ 

ායතනය පණ ගහලා ාවා. අෙ ඒ ශස වකයන්ට අවුරුදු කන්න 

ඳැරි තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශඳනවා. ඒ නිසා මම කියනවා, ශහට
-අනිේො ජනවසශට 04,000ක් පමණ ශස වක ශස විකාශවෝ පාරට 

ඳහින ශකට අපිත් ඒ ශගොල්ශලොත් එක්ක අරගළයට එන ඳව.  

ශමොකෙ, ඒ මිනිසුන්ට අවුරුදු කන්න විධියක් නැහැ. ායතනය 

වැහිලා යනවා, ායතනය විනා  වනවා. දාන්ට සල්ි  කුේටිය 

හටඳ වනවා නට, ඒ ගැන ර ථනයක් නැහැ. එශහම නට ශට 

25,000ක් ශහට අනිේො ශපොල් ගහන ශකොට, - ෙැන් ශපොල් නට 

ගහන්න විධියක් නැහැ. ශමොකෙ, ශපොල් ගණන් නිසා. ඒක ශවනම 
කාාවක්. - ශට තත්ත්වයත් එක්ක ජනාධිපතිතුමාට, ාරක්ෂක 

රාජය ඇමතිතුමාට හා ශල්කටතුමාට මම කියනවා, ශට 

25,000කශේ කඳුළුවල  ාපශයන් ගැලශවන්න පුළුවන් ශවන්ශන් 

ඔඳතුමන්ලා ශට සියලු කටුතතු තාවකාි කව අත්හිටුවලා 

පරීක්ෂණයක් කශළොත් පමණි  කියලා. ඒ ශස වක ශස විකාවන් 

25,000කශේ සහ සාහාරණත්වය ඉල්ලන සියලු ශෙනාශේ  ාපය  
ශටකට ගෑවුණු, ශට ගණකාධිකාරිවරිය මාරු කරේදි රැක ගත්, 

වාහන  ජලා තව ෙවසථ ගණනක් තියා ශගන හුරතල් කළ, ඒ 

සියලුශෙනාටත්, ඒ අයශේ ෙරුවන්ශේ ෙරුවන්ටත් ව ජවී. ඒ අයශේ 

ෙරුවන්ශේ ෙරුවන්ශේ ෙරුවන්ටත් ශහණ ගහි . මිනී වලටත් 

ශහණ ගහි . පණ පිටින් ඉන්න අයටත් ශහණ ගහි . ඒ නිසා ශට 

ගැන සටපූර්ණ අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් කරන්න. ගරු රුවන් 

විජයවර්හන මැතිතුමනි, ඔඳතුමාත් පිිබගන්නවා, මමත් 
පිිබගන්නවා, ඔඳතුමාට එවා තිශඳන ශට දත්තර හෙලා එවන්ශන් 

ශට ශහොර නඩය ඳව; පසුගිය ාණ්ක්ව කාලශේ හිටපු ශහොර නඩය; 

ශහොරා කාපු ශහොර නඩය.  ඔවුන් හෙලා එවන පඩාුව ඔඳතුමා 

වි ථවාස කරන්න එපා. ශට පඩාුවවල තිශඳන ශේවල් ඔඳතුමා 

ඕනෑනට සභාගත කරන්න. හැඳැි  ඔය පඩාුව එකක්වත් වි ථවාස 

කරන්න ඳැහැ.  

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ෙැන් කාාව අවසන් කරන්න. නැත්නට 
දත්තර ශෙන්න කාලය නැති ශවනවා.  

 
ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ නිසා ශට jogging sports shoes පිිබඳඳ ර ථනය, ඒ වාශේම 
high-leg boots පිිබඳඳ ර ථනය, ාහාර ශටන්ඩරය පිිබඳඳ ර ථනය 
සහ ජනවසශමන් ශත් ශකොළ ලඳා ගැනීම පිිබඳඳ ර ථනය 
සටඳන්හශයන් ගැඹුරු පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලා රාජිත් 

මේදුම ඳණ්ඩාර මැතිතුමාශගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. රාජය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ ඇමතිවරයා විධියට රාජය පරිපාලන 
ශස වශේ -SLAS එශක්- නිලහාරින් සටඳන්හශයන් ඒ  ක්රියාමාර්ග 

ගන්නවා වාශේම නීතිය හා සාමය භාර ඇමතිවරයා විධියට -මශේ 
ළඟ තිශඳන ි යවිි ත් ඔඳතුමන්ලා ශෙශෙනාටම භාර ශෙන්නට.- 
කරුණාකරලා අපරාහ පරීක්ෂණ ශෙපාර්තශටන්තුව -CID එක- 

හරහා සටපූර්ණ පරීක්ෂණයක් කරන්න. අශේ ාණ්ක්ව විනා  
කරන- මට අගමැතිතුමා කි වා, ශට කමණි ශහේටිාරච්චි කියන 
තක්කඩි නිලහාරිනිය, ශාෞර රැජිණ, නිසා නිලහාරින් වි ාල 

රමාණයක් තරහ වුණා කියලා. ශට විතානශේ කියන තක්කඩි 
අමාතයාා  ශල්කට ශහොර ශෙටුවා නිසා,  සරත් කුමාර කියන 
ශහොර ශෙටුවා නිසා -ශට තුන්ශෙනා නිසා- නිලහාරින් වි ාල 
රමාණයක් තරහ වුණා කියලා අගමැතිතුමා මට කි වා. ඒ නිසා 

ශට පිිබඳඳව ගැඹුරු පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියා මම ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

මා සඳහන් කළ සියලු කාරණාවලට අොළ ශල්ඛ්න සියල්ල 

මම ාවාගත* කරනවා. ශඳොශහොම සථතුතිි . 

 
ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සථතුතිි . මීළඟට, ගරු දෙය රභාත් ගටමන්පිල මන්ත්රීතුමා. 
ඔඳතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් තිශඳනවා.  

 
[අ.භා. 4. (] 

 
ගු උදය ප්රවාත් ගම්මන්ළිල මහතා 
(மொண்புமிகு உதய பிரபொத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

කාලය නට ශඳොශහොම මදි, මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අශේ හිතමි්ර බුේධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා ඉතා හැඟීටඳර, 
ාශ ගශීලී කාාවක් කළා; ශහණත් ඉල්ලුවා. කවුරු හරි 
වැරැේෙක්, දූෂණයක් කරලා තිශඳනවා නට අනිවාර්යශයන්ම 

ෙඬුවට කළ ුතතුි . ඒ ගැන අශේ කිසිම විවාෙයක් නැහැ. නදාත් 
තමන්ට ශටන්ඩරය ලඳා ගන්න ඳැරි වුණු නිසා කවුරු ශහෝ අසතය 
ශතොරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් ත්රිවිහ හදාොවට මඩ ගහන්න හෙනවා 

නට, ඒකට කිසිශස ත්ම ඉඩ ශෙන්න ඳැහැ. මූලාසනාූපඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි, සී ශලොේසථටර් වැනි සමාගට අෙ මන්ත්රීවරුන් ශනොමඟ 
යවමින්, ජනමාහය ශනොමඟ යවමින්, ශට කාරණය පිිබඳඳව 
ාරක්ෂක අමාතයාා ය අපකීර්තිමත් කරන්න දත්සාහ කරන 

741 742 

————————— 
*  පුානතකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ි ශටන්තුව 

නිසා, ාරක්ෂක හදාොවලට වෘත්තීය සමිති නැති නිසා, ඒ 
ාරක්ෂක හදාො ශවුවශවන් ශපනී සිටීම අපි අශේ ුතතුකමක් 
විධියට සලකනවා.  

කවුෙ, ශට රසටපාෙන කමිටුව? එශස  ශමශස  අය ශනොශවි  එහි 
ඉන්ශන්. සභාපති ව ශයන් රවාහන අමාතයාා ශේ ශල්කටතුමා 
ඉන්නවා.  ාර්ථික කටුතතු අමාතයාා ශේ ශල්කටතුමා, ාරක්ෂක 

අමාතයාා ශේ ශල්කට,- ඒ කියන්ශන් හිටපු අතිශර්ක ශසොි සිටර් 
ජනරාල්. ජනාධිපති නීතිඥවරශයක් තමි  ාරක්ෂක 
අමාතයාා ශේ ශල්කට.-  හිටපු අමාතයාා  ශල්කටවරශයක් වන 

සුහර්මා කරුණාරත්න  සහ ත්රිවිහ හදාොපතිවරු වැනි ඉහළම 
නිලහාරින් පිරිසක් තමි  ශට රසටපාෙන කමිටුව විධියට ඉන්ශන්. 
ඒ වාශේම තාක්ෂණික කමිටුශ  ඉන්ශන් අමාතයාා ශේ අතිශර්ක 

ශල්කට සරත් කුමාර මහතා, මහා භාණ්ඩාගාරය නිශයෝජනය 
කරන අය, ජනශල්ඛ්න හා සාඛ්යාශල්ඛ්න ශෙපාර්තශටන්තුව 
නිශයෝජනය කරන අය. ජනාධිපති ශල්කට කාර්යාලශේ 
නිශයෝජිතයා හැරුණු විට අෙ ශට ශටන්ඩරයට අශනක් 

සියලුශෙනාම අත්සන් කරලාි  තිශඳන්ශන්; ශටන්ඩරය පිිබශගනි  
තිශඳන්ශන්. ශට රසටපාෙන කමිටුව තමි  තමන්ශේ කැපවීම 
නිසා 015( වසශර් බිි යන 04කට තිබුණු ශට ශටන්ඩරය 0157 

වසර වන විට බිි යන 57 ෙක්වා පහතට ශගන යාමට කටුතතු 
කශළ . [ඳාහා කිරීමක්] ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩි පහි  කාා 
කරන්න තිශඳන්ශන්. ඒ නිසා මට ඳාහා කරන්න එපා. ඒ වාශේම 

ගණකාධිකාරිවරියශේ සැමියා ශටන්ඩරය ලඳා ගන්නා සමාගශට 
ශස වය කරනවා කියලා ශාෝෙනාවක් එල්ල වුණා. ශමතැන එක 
සමාගමක් ශනොශවි , සමාගට (7ක් තිශඳනවා. ඒ සමාගට (7න් 

එක් සමාගමක- [ඳාහා කිරීමක්] ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔඳතුමා 
ඔඳතුමාශේ අෙහසථ ඉදිරිපත් කරනශකොට අපි ඔඳතුමාට ඳාහා 
කරන්ශන් නැතුව අහශගන හිටියා ශන්. අවම විනය තියා ගන්න, 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඔඳතුමා ඒ සමාගටවි න් සල්ි  අරශගන කියලා 
මිනිසුන්ට හිශතනවා, ඔය විධියට කාා කළාම. ඒ නිසා ඳාහා 
ශනොකර ඉන්න. අපි ඔඳතුමාට ඳාහා කශළ  නැහැ ශන්. ඇත්ත ෙැන 
ගන්න, වාඩි ශවලා අහශගන ඉන්න.  

 
 

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු දෙය ගටමන්පිල මන්ත්රීතුමා කාා කරන්න. ගරු බුේධික 

පතිරණ මන්ත්රීතුමනි, එතුමාට කාා කරන්න ශෙන්න.  

 
 

ගු උදය ප්රවාත් ගම්මන්ළිල මහතා 
(மொண்புமிகு உதய பிரபொத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශහොරු අල්ලනවා කියලා සී 
ශලොේසථටර් වැනි සමාගටවි න් දාෙල් ගන්නා අයට ශට ගරු සභාව 
ශනොමඟ යවන්න ඉඩ ශෙන්න විධියක් නැහැ. එම නිසා අපි සතයය 

කාා කළ ුතතුි . අපි අශේ ත්රිවිහ හදාොශ  කීර්ති නාමය රැකගත 
ුතතුි .  

ගණකාධිකාරිවරියශේ සැමියා ශට සමාගට (7න් එකක ශස වය 

කළ ඳව ඇත්ත. හැඳැි  ශට ගණකාධිකාරිවරිය අමාතයාා යට 
පැමිණියාට පසුව, ඔහු ඔහුශේ කාලය අවසන් වීම නිසා ඒ 
සමාගශමන් ඉවත් ශවලා තිශඳනවා. ඒ කාරණය හරි. රසටපාෙන 

මණ්ඩලශේ ශල්කටවරිය විධියට ගණකාධිකාරිවරිය වාඩි ශවනවා 
නට, තමන්ශේ සැමියා ශමි න් එක් සමාගමක ශස වය කළාය 
කියලා තමන්ශේ ඳැඳියාශ  තිශඳන ගැටුම ශහිබ කරලා වාඩි වුණා 
නට වඩාත් ශහොඳි  කියන එක මමත් වි ථවාස කරනවා.  

ඊළඟට, මම කියන්න ඕනෑ, අක්ම ශටන්ඩරයට  ජලා නැහැ 
කියලා ශමතුමා දිගින් දිගටම කි වා. අක්ම ශටන්ඩරයට  ජලාත් 
නැහැ; ශෙන්ශන්ත් නැහැ; ශෙන්න ඕනෑත් නැහැ. 

රසටපාෙන මාර්ශගෝපශේ  - Procurement Guidelines - 
කියන්ශන් ශමොකක්ෙ? ඒකට අපි කියනවා, ර සථතතම මිල ගණන් 
ඉදිරිපත් කළ අයට ලඳා ශෙන්න ඕනෑ කියලා. තමන් ඉල්ලන 
රමිතිය දාි න් සපුරා තිශඳන්න ඕනෑ. සපුරා තිශඳන රමිතිය 
යටශත් අක්ම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ අයටි  ලඳා ශෙන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දොහරණයක් විධියට ශමහි 
තිශඳනවා, ශවශළඳ ශපොළ මිලට වඩා සියයට 71ට අක්ශවන් 
කවුරු හරි මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරලා තිශඳනවා නට ඒක 
අතාත්විකි  කියලා. ශට ෙවසථවල අර්තාපල් කිශලෝ එකක් රුපියල් 
)4ි . කවුරු හරි අර්තාපල් කිශලෝ එකක් රුපියල්  4ට ශෙන්නට 
කියනවා නට, ඒක අතාත්වික ශෙයක්. ශටන්ඩරයට අර්තාපල් 
කියලා ෙමලා, හදාො කෙවුශර් ඉන්න දූෂිත නිලහාරිශයක් අල්ලලා 
එක්ශකෝ ඳතල ශෙනවා; එක්ශකෝ කිරි අල ශෙනවා. එශහම 
නැත්නට කිශලෝ එක ශවුවවට ග්රෑට 811 ශෙනවා. අන්තිමට අශේ 
රණ විරුවන් තමි  ඒශකන් පීඩාවට පත් ශවන්ශන්. එම නිසා 
ාරක්ෂක අමාතයාා ශයන් නියමයක් හෙලා තිශඳනවා, සියයට 
71ට වඩා මිල පහළ යනවා නට, ඒක අතාත්වික නිසා එම 
තැනැත්තාට ශටන්ඩරය ලඳා දිය ශනොහැකිි  කියලා. එම නිසා 
අක්ම මිල ලඳා  ජම ශහොඳම ශෙයක් ශවන්ශන් නැහැ.  

 

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමා, තව විනාඩියකින් කාාව අවසන් කරන්න. 
 

ගු උදය ප්රවාත් ගම්මන්ළිල මහතා 
(மொண்புமிகு உதய பிரபொத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)   
මම කාාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

එම නිසා ර සථත මිල ලඳා  ජම කළ ුතතුි . යට සමාගමකට 
ශටන්ඩරය ලැබුශණ් නැත්නට ාරක්ෂක අමාතයාා යට, ත්රිවිහ 
හදාොවට මඩ ගහනවා ශවුවවට කළ ුතතු ශෙයක්  තිශඳනවා.  අශේ 
රසටපාෙන මාර්ශගෝපශේ වල අභියාානා කිරීශට ක්රියාොමයක් 
තිශඳනවා. අභියාානාවලට යන්න පුළුවන්. එතැන ජ තමන්ට 
අසාහාරණයක් වුශණොත් අභියාානාධිකරණයට ගිහින් රිේ 
නිශයෝගයක් ගන්න පුළුවන්. නීතිශයන් ලඳා  ජ ඇති නියමිත 
රමශ ෙය අුවගමනය ශනොකර ාරක්ෂක හදාොවට මඩ ගහන්ශන් 
අභියාානා කිරීමට ශහෝ, අධිකරණයට ගිහින් සහනයක් ලඳා 
ගැනීමට තමන්ට සාහාරණ වූ අවසථාාවක් ශනොමැති ඳව ශට 
සමාගට ෙන්නා නිසාි . මට ඳාහා කරපු මන්ත්රීතුමන්ලා වැනි 
මන්ත්රීතුමන්ලා අල්ලාශගන ශට පාර්ි ශටන්තුශ  
ාන්ශෙෝලනයක් ඇති කරලා එම නිලහාරින් ඳය කරලා -
නිලහාරින් භීතියට පත් කරලා- තමන්ශේ තීන්දුවලට ඳලපෑමක් 
ඇති කරන්නි  ශට දත්සාහය ෙරන්ශන්.  

ගරු ාරක්ෂක රාජය අමාතයතුමනි, කිසි යට ශහෝ 
නිලහාරිශයක් දූෂිතව කටුතතු කර ඇත්නට ඔහුට දපරිම ෙඬුවම 
ලඳා ශෙන්න. අපට කිසිම ශහොශරක් රැක ගන්න කිසිම වුවමනාවක් 
නැහැ. නදාත්, අක්ම මිලට දුන්ශන් නැහැ කියන කාා කිසිශස ත්ම 
සිදු විය ුතතු ශෙයක් ශනොශවි . අශේ රණ විරුවාට ශපෝෂයොි , 
රණීත, රමිතිශයන් ුතත් ාහාර ශ ලක් ලැබිය ුතතුි . ශටන්ඩරය 
දිගින් දිගටම මිල අක් කළ ශට රසටපාෙන කමිටුව රැක ගැනීම අපි 
හැශමෝශේම ුතතුකමක්. ඒ අතර කවුරු හරි කළු ඳැටළුශවක් ඉඳලා 
වැරැේෙක් කරනවා නට, ඔවුන්ට ෙඬුවට ශෙන්න. සමසථත හදාොවම 
දූෂිති  කියන්න, සමසථත ාරක්ෂක හදාොවම දූෂිති  කියන්න 
කාටවත් අවසථාාව ලඳා ශනොදිය ුතතු ඳව රකා  කරමින් මම 
නිහ  ශවනවා.  
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ගු ුවන් විජයවර්ධාන මහතා (ආරක්ෂක රාජය 
අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன - பொதுகொப்பு இரொஜொங்க 

அமமச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශට ර ථනය පිිබඳඳව අශේ  
බුේධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා සහ දෙය රභාත් ගටමන්පිල 

මන්ත්රීතුමා අෙහසථ කිහිපයක් රකා  කළා. බුේධික පතිරණ 
මන්ත්රීතුමා ඳරපතළ ශාෝෙනා ගණනාවක් ාරක්ෂක 
අමාතයාා ශේ නිලහාරින් ශවත එල්ල කර  තිශඳනවා. ගරු 
මන්ත්රීතුමනි, මම ශට පිිබඳඳව ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ 

නිලහාරින් සමඟ සාකච්ඡා කළා. ඒ අය ශමම ර ථනය පිිබඳඳ  
විසථතර රමාණයක් මට ලඳා  ජ තිශඳනවා. 

ඒ අය ශට ශටන්ඩරය පිිබඳඳ කියලා තිශඳන්ශන් ශට විධියටි . 

විවෘත තරගකාරි මිල රමය - National Competitive Bidding - 
දපශයෝගී කර ගනිමින් පුළුල් රාාරයක් ලඳා ශෙමින් 0158 වර්ෂය 
සඳහා ත්රිවිහ හදාොවන් ශවන ශවනම මිල කැඳවීමට පියවර ගන්නා 

ල ජ. ලාසු කැඳවීශට ශල්ඛ්න ත්රිවිහ හදාොවන් විසින් සකසථ කරන 
ල ජ. තාක්ෂණික ඇගැමේට කමිටුශ  පරීක්ෂාවට ලක් කර 
තාක්ෂණික ඇගැමේට කමිටුශ  නිර්ශේ  සහිතව අමාතය මණ්ඩලය 

විසින් පත් කරන ලෙ සථාාවර රසටපාෙන කමිටුශ  අුවමැතිය ලඳා 
ශගන මිල කැඳවීට කරන ල ජ. 0158 වර්ෂය සඳහා ාහාර 
රසටපාෙනය ශවුවශවන් ත්රිවිහ හදාොවන් විසින් සකසථ කරන ලෙ 

ඇසථතශටන්තුගත වටිනාකට පහත පරිදි ශ .  

 ශ්රී ලාකා ුතේහ හදාොව - රු. 5(,759,252,678.05 

 ශ්රී ලාකා නාවික හදාොව - රු.  4,300,377,786.50 

 ශ්රී ලාකා ුවවන් හදාොව - රු.  0,107,463,203.57 

ශට අවසථාාශ  ජ තාක්ෂණික ඇගැමේට කමිටුශ  නිර්ශේ ය මත 
අමාතය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලෙ සථාාවර රසටපාෙන 
කමිටුව විසින් අමාතය මණ්ඩලය ශවත සමසථත නිර්ශේ ය ලඳා  ජ 

ඇති අතර නිර්ශේිකත දාළු රසටපාෙනශේ වටිනාකම 
රු.01,076,955,992.59කි.   0158 වර්ෂය සඳහා වන දාළු 
ඇසථතශටන්තු දාෙල වන රුපියල් 00,167,093,668.12ක දාෙල හා 

සැසඳීශට ජ සමසථත අක්වීම සියයට 08.)7කි. 011) රසටපාෙන 
මාර්ශගෝපශේ  සාග්රහශේ 8.5 හා 8.0 වගන්ති රකාරව රසටපාෙන 
පිරිනැමීම සඳහා වන නිර්ශේ  ජනාධිපති ශල්කට කාර්යාලය 

යටශත් පවතින රසටපාෙන අභියාානා මණ්ඩලය ශවත ශයොදා කර 
ඇත. 

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ බුේධික පතිරණ 
මන්ත්රීතුමා ශට අවසථාාශ  ජ විවිහාකාර ශාෝෙනා එල්ල ශකරුවා. 

ශමම කරුණට අොළව එතුමා සතුව තිශඳන විසථතර ටික ශට 
අවසථාාශ  ජ මට ලඳා ශෙන්න පුළුවන් නට, අනිවාර්යශයන්ම 
ාරක්ෂක අමාතයාා ශයන් ශට සටඳන්හශයන් අපට පුළුල් 

පරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ අුවව ශටශක් ඇත්තක් 
තිශඳනවා නට, එම නිලහාරින් වැරදි කරලා තිශඳනවා නට, එම 
නිලහාරින්ට විරුේහව අනිවාර්යශයන්ම අපට යට කිසි 

ක්රියාමාර්ගයක් ගත හැකි ශවනවා.  

ශට අවසථාාශ  ජ මා තවත් කරුණක් කියන්න ඕනෑ. බුේධික 
පතිරණ මන්ත්රීතුමාට ාරක්ෂක අමාතයාා ශයන් ි පි ශල්ඛ්නත් 

ලැබී තිශඳනවා. එම නිසා ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ වැඩ පිිබශවළ 

ගැන ශපොඩ්ඩක් අපට ශසෝදිසි කරන්න වනවා. ශමොකෙ, 

අමාතයාා ශයන්ම ි පි ශල්ඛ්න පිට වනවා නට, ඒක ාරක්ෂාවට 
වි ාල ර ථනයක්ය කියන එකත් මා ශට අවසථාාශ  ජ කියන්න 
ඕනෑ. ඒ ගැන විශ  ෂශයන් ශසොයා ඳලා අව ය පරීක්ෂණ පවත්වා 
එවැනි නිලහාරින් ශට වාශේ වැරදි කරනවා නට, ඒ අයට සුදුසු 

ෙඬුවට ලඳා ශෙන්නටත්, නැත්නට ශට ක්රියාවි ශේම යට කිසි 
වැරැේෙක් තිශඳනවා නට, ඒ ගැනත් ශසොයා ඳලා ඉදිරිශේ ජ ඒ 
සටඳන්හශයන් හරි විධියට වැඩ කටුතතු කරන්නත් අපි ඉදිරිපත් 

වන ඳව ශට අවසථාාශ  ජ කියමින් මශේ වාන සථවල්පය අවසන් 
කරනවා. 

 

[අ.භා. 4.((] 

 

ගු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාතයතුමා ාහ නීතිය හා 

ාාමය ළිබඳබක අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத்தும பண்டொர - தபொது 

நிர்வொக மற்றும் முகொமமத்துவ அமமச்சரும் சட்டமும் 

ஒழுங்கும் அமமச்சரும்) 

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management and Minister of 
Law and Order) 
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු බුේධික පතිරණ 

මන්ත්රීතුමා රාජය ශස වශේ ගණකාධිකාරි ශස වශේ 
නිලහාරිනියකශේ වැඩ පිිබශවළක්, වාාාවක් සටඳන්හව අෙ 

පාර්ි ශටන්තුශ  කරුණු ඉදිරිපත් කළා. එතුමා ත්රිවිහ 
හදාොවටවත්, ත්රිවිහ හදාොශ  රණ විරුවන්ටවත් ශාෝෙනාවක් 
කශළ  නැහැ. ඒ රණ විරුවන්ශේ ාහාර සලාකය ශයොො ශගන 

කරපු කටුතතු ගැන තමි  එතුමා අෙ ශට සභාවට පැමිණිි  කශළ .  

ගණකාධිකාරි ශස වය අි ති වන්ශන් රාජය පරිපාලන 
අමාතයාා යටි . ශට ගණකාධිකාරිවරිය 0154.50.1 ශවනි ො 

තමි  ාරක්ෂක අමාතයාා යට ශස වයට වාර්තා කරලා 
තිශඳන්ශන්. ශට අය සටඳන්හව ශනොශයක් ශාෝෙනා; ශනොශයක් 
ර ථන ඉදිරිපත් වුණු නිසා අපි රාජය ශස වා ශකොමිසශට ාවරණ 

අුවමැතියට යටත්ව රාජය පරිපාලන අමාතයාා යට වාර්තා කරන 
ශලස ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ ශල්කට මඟින් සථාාන මාරු 
නිශයෝගයක් ශට නිලහාරිනිය ශවත 0157.17.1  දින නිකුත් 
කරලා තිශඳනවා. එශහත් ශට සටඳන්හශයන් විමසීශට ජ 

නිලහාරිනිය 0157.17.57 දින වන විටත් එම අමාතයාා යට 
වාර්තා කර ශනොමැති ඳව එම අමාතයාා ශේ අභයන්තර පාලන 
අා  ශවතින් ෙැුවට ශෙන ල ජ. රාජකාරි අව යතාවක් ශස  සලකා 

ඩී.එන්.ශක්. ශහේටිාරච්චි මහත්මියශේ සථාාන මාරුව ක්රියාත්මක 
කිරීම සඳහා මාසයක කාලයක් ලඳා ශෙන ශලස ශමම 
අමාතයාා ශේ ශල්කට, රාජය පරිපාලන අමාතයාා ශේ ශල්කට 

ශවතින් 0157.17.14 දිනැතිව ශයොදා කරන ලෙ ි පිය මඟින් 
ඉල්ලීට කර තිශඳනවා. එශහත් මාසයක කාලයක්  ජශමන් 
අනතුරුවෙ නිලහාරිනිය ශමම අමාතයාා ය ශවත වාර්තා කර 

ශනොමැති ඳැවින්, ඇය විධිමත් පරිදි නිෙහසථ කරන ශලස ෙන්වමින් 
ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ ශල්කට ශවත රාජය පරිපාලන 
අමාතයාා ශේ ශල්කට විසින් නැවත වරක් 0157.19.00 දිනැති 

ි පියක් ශයොදා කරන ල ජ. එශහත් ශමම නිලහාරිනියශේ ශස වය 
ාරක්ෂක අමාතයාා යට තව දුරටත් අතයව ය වන ඳැවින් 
නිලහාරිනියශේ සථාාන මාරුව අවලාුව කිරීමට කටුතතු කරන 
ශලස ෙන්වා 0157.51.5  දිනැතිව ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ 

ශල්කට විසින් අප අමාතයාා ය ශවත ි පියක් ශයොදා කර තිබිණි. 

එම ි පිශයන් ඉදිරිපත් කර ඇති ඉල්ලීම ඉටු කිරීමට අපහසු 
ඳව 0157.55.18 දිනැති ි පිය මඟින් අප අමාතයාා ය රාජය 

ාරක්ෂක අමාතයාා යට ෙන්වා ඇත. නැවත වරක් රාජය 
ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ ශල්කට විසින් 0157 ශනොවැටඳර් මස 

745 746 



පාර්ි ශටන්තුව 

දිනැති ි පියක් මඟින් නිලහාරිනිය ශස වශයන් නිෙහසථ කිරීමට 
අපහසු ඳව ෙන්වා ඇත. සථාාන මාරු නිශයෝගය පරිදි  නිලහාරිනිය 
කටුතතු කර ශනොමැති ඳැවින් ඒ පිිබඳඳව විමසීමට රාජය පරිපාලන 

හා කළමනාකරණ අමාතයාතුමා හදාවන ශලස එම අමාතයාා ය 
මඟින් ශයොදා කරන ලෙ 0158.10.08 දිනැති ි පිය මඟින් 
නිලහාරිනිය ශවත ෙන්වා ඇත. එ ශහත් නිලහාරිනිය පැමිණිශේ 

නැත. එදිනම, ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ ශල්කට ශවත ශයොදා 
කරන ලෙ 0158.18.08 දිනැති ි පිය මඟින් ශමම සථාාන මාරුව 
පරිපාලනමය ශහ තු මත සිදු කරන ලේෙක් ඳව ෙන්වමින් එම 

සථාාන මාරුව අුවව කටුතතු කරන ශලසට නැවතත් අප විසින් 
ෙන්වා ඇත.  

"ශ්රී ලාකා ගණකාධිකාරි සථවශේ සථාාන මාරු" යන මැශයන් 

0158.1 .14 දිනැතිව ාරක්ෂක අමාතයාා ශේ ශල්කට විසින් 
ශයොදා කර ඇති ි පිය මඟින් නිලහාරිනිය අුවරාේතිකශයකු 
රහිතව දාො හැරිය ශනොහැකි ඳව   නැවතත් ෙන්වන ල ජ. ශට අුවව 
0158.1 .10 දිනැති ි පිය මඟින් පී.එන්.ශක්. ශහේටිාරච්චි 

මහත්මියශේ අුවරාේතිකයා ව ශයන් තවත් ගණකාධිකාරිවරයකු 
යැවූ පසු ශට නිලහාරිනිය මාරු කර ඇත. ඒ  අුවව අපට මාස 18ක් 

ගිහින් තිශඳනවා ශට නිලහාරිනිය මාරු කිරීමට. මම ෙන්ශන් 

නැහැ ඒ ඇි  කියලා. ශට සටඳන්හව අශේ අමාතයාා ය මඟිුවත් 
පරීක්ෂණයක් කරනවා. ඊට අමතරව මම හිතන විධියට ගරු 
බුේධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා මඟින් ඉල්ලීමක් කළා, ශමතැන 
වාාාවක්, දූෂණයක් සිේහ ශවලා තිශඳන ඳැවින් ඒ සටඳන්හශයන් 

නීතිය හා සාමය අමාතයාා ය මඟින් පරීක්ෂණයක් කරන්න 
කියලා. මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රාජය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ අමාතයාා ය මඟින් ෙැනටමත් අපි ශට ගැන 

පරීක්ෂණයක් කරශගන යනවා. ඒ වාශේම එතුමාශේ ඉල්ලීම පරිදි 
ශට සටඳන්හව රහසථ ශපොලීසිය මඟින් පරීක්ෂණයක් කිරීමට 
කටුතතු කරන ඳවත් ශට ගරු සභාවට ෙන්වන්නට කැමැතිි .  

 
ප්රශ්නනය විමාන ලිනන්, ාවා ාම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිගම්න්තුව ඊ  අනුකූලව අ. වා. 5.50 , 2018 මාර්තු මා 

22වන බ්රහානපතින්දා පු. වා.10.30 වන ගතක් කල් ගිගේය. 
அதன்படி பி.ப. 5.50 மணிக்கு பொரொளுமன்றம், 2018 மொர்ச் 22, 

வியொழக்கிழமம மு.ப. 10.30 மணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 5.50 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 22nd March, 2018. 
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[ගරු ාර්.එට. රාජිත් මේදුම ඳණ්ඩාර මහතා] 



 

ාැ.ුත. 
 
ශමම වාර්තාශ  අවසාන දාද්රණය සඳහා සථවකීය නිවැරදි කළ ුතතු තැන් ෙක්වුව රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවැරදි කළ ුතතු 

ාකාරය එහි පැහැදිි ව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශෙසතියක් ශනොඉක්මවා හැන්ාාඩ් සාසථකාරක ශවත ලැශඳන ශස  එවිය ුතතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தமது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හැන්ාාඩ් වාර්තා  

ගකොළඹ 5  ගපොල්ගහේන්ගගොඩ  කිුළපන පාර  අංක 163 දරන ානනානගයකර ළිකරටි 

රජගේ ප්රවෘත්ති ගදපාර්තගම්න්තුගව ළිකරටි රජගේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්ගයන්  
මිල දී ගත හැක. 

 

ගමම හැන්ාාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ගවේ අඩවිගයන්  
බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமமந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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