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2011 බුඹ වහ ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීය ඹ රජහ ීබුධන අභහතයහීලශආ
හබුෂික කහබුඹ හධන හබුතහ. -[ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීය ඹ රජහ ීබුධන
අභහතයතුභහ ශුවට ගරු දිශන්ස ගුණබුධන භවතහ

වභළතම්වය ම තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන දී.
சபஶபீடத்தஷல் இருக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

උඳතද්ක කළරක වභළ ලළර් ළ

ஆரயஶசகனக் குழு அமஷக்கககள்
CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS

අ.භළ. 1.00 ඳළර්ලිතම්න්ුරල රැවහ විය.
කථළනළයකුරමළ [ගරු චමල් රළජඳක් මශ ළ] මූළවනළරඪ විය.
பஶஶளுன்மம் பஷ.ப. 1.00 ைஷக்குக் கூடிது.
சபஶநஶகர் அலர்கள் [ஶண்புஷகு சல் ஶஜபக்ஷ] தகயக
லகஷத்தஶர்கள்.

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

නිතේදන

அமஷலஷப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

කථළනළයකුරමළතේ වශතිකය
சபஶநஶகது சஶன்ரக
SPEAKER'S CERTIFICATE

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශ්රී රීකහ රජහතහන්්රික භහජහ ත ජනයජශආ ආඩුඩුරභ
යසථහශ 79 ළි  යසථහ අුව 2014 ඔක්ශතෝඵබු භ 16
න දින භහ විනමන් ඳවත වන් ඳනත් ශකටුම්ඳශතහි වතිකඹ
ටවන් කයන රද ඵ දන්ුව කළභළත්ශතමි.
ඉදිකිරීම් කබුභහන්ත ීබුධන

ලිිළ තල්ඛනළදිය ිළිතගෆන්වීම

சர்ப்பஷக்கப்பட்ட பத்தஷங்கள்
PAPERS PRESENTED

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභි  2010 බුඹ වහ ජහතික ජර
ම්ඳහදන භඩුඩරශආ හබුෂික හබුතහ ම්ඵන්ධශඹන් ජර
ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන කටයුතු පිිබඵ උඳශීලක කහයක
බහශ හබුතහ භභ ඉදිරිඳත් කයමි.

වභළතම්වය ම තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන දී.
சபஶபீடத்தஷல் இருக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු තශළන් තවේමසැංශ මශ ළ

(ஶண்புஷகு தசவஶன் ரசசஷங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු කථහනහඹකතුභි  පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහගහය
රතිීසකයණ කටයුතු පිිබඵ උඳශීලක කහයක බහශ
බහඳතිතුභහ ශුවශන් භභ 2011 බුඹ වහ පුනරුත්ථහඳන
අධිකහරිශආ හබුෂික හබුතහ වහ ගිණුම් රකහලන ම්ඵන්ධශඹන්
පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහගහය රතිීසකයණ කටයුතු පිිබඵ
උඳශීලක කහයක බහශ හබුතහ ඉදිරිඳත් කයමි.

වභළතම්වය ම තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන දී.
சபஶபீடத்தஷல் இருக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ිළිතගන්ලන ද ලළර් ළ

சர்ப்பஷக்கப்பட்ட அமஷக்கககள்
REPORTS PRESENTED

ගරු දි.මු. ජයරත්න මශ ළ (අග්රළමළ ුරමළ වශ බුද්ධ
ළවන ශළ ආගමික ක යුුර අමළ ුරමළ)

කල්ඳලෘක් වැංලර්ධන ඳදනම (වැංවහථළග කිරීතම්)
ඳනත් තකටුම්ඳ

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs)

KALPAWRUKSHA DEVELOPMENT FOUNDATION
(INCORPORATION) BILL

(ஶண்புஷகு டி.ம்.ஜத்ன - பஷத அகச்சரும் தபரத்த
சஶசன, த அலுலல்கள் அகச்சரும்)

கல்பவுருக்ஷ சங்லர்தன பதன (கூட்டிகைத்தல்)
சட்டபயம்

ගරු කථහනහඹකතුභි  2012 බුඹ වහ ශේහ
ි යුක්තඹන්ශේ බහය අයහුදල් භඩුඩරශආ හබුෂික හබුතහ ව
2013 බුඹ වහ රහශීය ඹ ීබුධන ඵළීවේශ හබුෂික හබුතහ
භභ ඉදිරිඳත් කයමි.

ගරු චන්දිම වීරක්තකොඩි මශ ළ (නිතයෝජ කථළනළයකුරමළ
වශ කළරක වභළඳතිුරමළ)

ශභභ හබුතහ හුදල් වහ රභම්ඳහදන කටයුතු පිිබඵ
උඳශීලක කහයක බහට ශඹොහු කශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ
කයමි.

(The Hon. Chandima Weerakkody - Deputy Speaker and
Chairman of Committees)

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

(ஶண்புஷகு சந்தஷ வீக்தகஶடி
குழுக்கரஷன் தலஷசஶரரும்)

-

பஷதஷச்

சபஶநஶகரும்

ගරු කථහනහඹකතුභි  “කල්ඳෘක් ීබුධන ඳදනභ
(ීසථහගත කිරීශම්)” නභළති ඳනත් ශකටුම්ඳත පිිබඵ “ඒ”
සථහය කහයක බහශ හබුතහ ව එහි කහබුඹ ටවන් භභ
ඉදිරිඳත් කයමි.

ඳහබුලිශම්න්තු
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කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

"හබුතහ

ගරු ගහමිණී ශරොවේශේ භවතහ - ඳළමිණ නළත.

'කල්ඳෘක් ීබුධන ඳදනභ (ීසථහගත කිරීශම්)' නභළති ඳනත්
ශකටම්ඳත නීති ශකටුම්ඳත් ම්ඳහදක විනමන් කයන රද ීශලෝධන
හිත කහයක බහ රකහ ඵළල අතය ශභඹට අහුණහ ඇති පුනබු
හුද්රණශආ දළක්ශන ඹශථෝක්ත ීශලෝධන හිත ඳනත් ශකටුම්ඳතට
එකඟ වී ඇත."

ඳනත් තකටුම්ඳ ''ඒ ' වහථළලර කළරක වභළල විසන් ලළර් ළ කරන
ද ඳරිදි 2014 ඔක්ත ෝබර් 23 ලන බ්රශවහඳතින්දළ වකළ බනු
ෆතේ.
சட்டபயம் நஷகயக்குழு '' இனஶல் அமஷக்கக தசய்ப்பட்டலஶர
2014 எக்ரஶபர் 23, லஷஶறக்கஷறக பஶஷசஸலிக்கப்படலஷருக்கஷமது.
Bill, as reported by Standing Committee "A", to be considered upon
Thursday, 23rd October, 2014.

සේමුනි ව තලතශර තබෞද්ධ ඳදනම (වැංවහථළග
කිරීතම්) ඳනත් තකටුම්ඳ
ஸிவ்பனஷ ரழ தலதவ தபரத்த ன்மம்
(கூட்டிகைத்தல்) சட்டபயம்
SIVMUNI SE VEHERA BUDDHIST FOUNDATION
(INCORPORATION) BILL

ගරු චන්දිම වීරක්තකොඩි මශ ළ
(ஶண்புஷகு சந்தஷ வீக்தகஶடி)

(The Hon. Chandima Weerakkody)

ගරු කථහනහඹකතුභි  “නම හුි  ෆ ශශවය ශඵෞීධ ඳදනභ
(ීසථහගත කිරීශම්)” නභළති ඳනත් ශකටුම්ඳත “ඒ” සථහය
කහයක බහශ හබුතහ ව එහි කහබුඹ ටවන් භභ ඉදිරිඳත්
කයමි.
"හබුතහ
'නමවුහුි  ෆ ශශවය ශඵෞීධ ඳදනභ (ීසථහගත කිරීශම්)' නභළති ඳනත්
ශකටම්ඳත නීති ශකටුම්ඳත් ම්ඳහදක විනමන් කයන රද ීශලෝධන
හිත කහයක බහ රකහ ඵළල අතය ශභඹට අහුණහ ඇති පුනබු
හුද්රණශආ දළක්ශන ඹශථෝක්ත ීශලෝධන හිත ඳනත් ශකටුම්ඳතට
එකඟ වී ඇත."

ඳනත් තකටුම්ඳ ''ඒ ' වහථළලර කළරක වභළල විසන් ලළර් ළ කරන
ද ඳරිදි 2014 ඔක්ත ෝබර් 23 ලන බ්රශවහඳතින්දළ වකළ බනු
ෆතේ.
சட்டபயம் நஷகயக்குழு '' இனஶல் அமஷக்கக தசய்ப்பட்டலஶர
2014 எக்ரஶபர் 23, லஷஶறக்கஷறக பஶஷசஸலிக்கப்படலஷருக்கஷமது.
Bill, as reported by Standing Committee "A", to be considered upon
Thursday, 23rd October, 2014.

ගරු කුමළර තලල්ගම මශ ළ (ප්රලළශන අමළ ුරමළ)

(ஶண்புஷகு குஶ தலல்க - ரபஶக்குலத்து அகச்சர்)

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport)

ගරු කථහනහඹකතුභි  කළුතය නහශගොඩ අයි.ඩී.එච්. ඳහය
අීක 816 දයන සථහනශඹහි ඳදිීචි ඇම්. ශනල්න් නමල්හ
භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භක් භභ පිිබගන්මි.

ගරු සුවන්
පැංිකනිතම් මශ ළ (ආර්ථික වැංලර්ධන
නිතයෝජ අමළ ුරමළ)

(ஶண்புஷகு சுசந்த புஞ்சஷநஷயர - தபஶருரஶதஶ அபஷலஷருத்தஷ
பஷதஷ அகச்சர்)

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of
Economic Development)

ගරු කථහනහඹකතුභි  භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ඳව
පිිබගන්මි.
(1) යත්නපුය කවත්ත ඹහයින්න ශවේභහහ ඹන ලිපිනශඹහි
ඳදිීචි ශක්. ධබුභශේන භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ;
(2) වුි ඹහ කරහඳ 06 භන්නහයභ ඳහය දිවි නළඟුභ ීබුධන
ශදඳහබුතශම්න්තුශ ශේඹ කයන යූ. අුවය එස. වීයයත්න
භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ;
(3) යත්නපුය හිදළල්රන ඇල්ශරශගදය ඹන ලිපිනශඹහි ඳදිීචි
ජී.ශක්.ශක්.එම්.එස. කරුණහයත්න භවතහශගන් රළබුණු
ශඳත්භ;
(4) කන්තශල් ආරිඹීල භහත අීක 51/7 දයන සථහනශඹහි
ඳදිීචි එච්.එච්. යනමක ප්රිඹීකය භවතහශගන් රළබුණු
ශඳත්භ; ව
(5) ශකොහිරශගදය නළර අීක 222/1 දයන සථහනශඹහි ඳදිීචි
එම්.ඒ. ඉන්ද්රහණි ඥ නහනරතහ මිඹශගන් රළබුණු ශඳත්භ.

ගරු විනළයගමූර්ති මුරලිදරන් මශ ළ (නෆල
නිතයෝජ අමළ ුරමළ)

ඳදිැංිකකිරීතම්

(ஶண்புஷகு லஷநஶகபர்த்தஷ பரஷதன் - ஸள்குடிரற்ம பஷதஷ
அகச்சர்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran - Deputy Minister
of Resettlement)

தகரல சபஶநஶகர் அலர்கரர, ட்டக்கரப்பு சத்துருக்
தகஶண்டஶன் குடிஷருப்பஷல் லதஷபெம் தஷருதஷ கரைஸ்லஶஷ
அக்ரனசஷஸ் அலர்கரஷடஷருந்து கஷகடக்கப் தபற்ம நகல
நஶன் சர்ப்பஷக்கஷன்ரமன்.

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු එස.ඒ. හුතුවේභහයණ භවතහ - ඳළමිණ නළත.

ගරු ආර්.එම්. රැංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශ ළ

තඳත්වම්

(ஶண்புஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத் த்து பண்டஶ)

நக்கள்

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

PETITIONS
ගරු පී. දයළරත්න මශ ළ (ආශළර සුරක්ෂි

ළ අමළ ුරමළ)

(ஶண்புஷகு பீ. தஶத்ன - உைவுப் பஶதுகஶப்பு அகச்சர்)

(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ගහල්ර ඵටගන්විර අීක 92 දයන
සථහනශඹහි ඳදිීචි යූ.එස. ජඹනමීව භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භක්
භභ පිිබගන්මි.

ගරු කථහනහඹකතුභි  ඵඩුඩහයශර ශඳොලිස සථහනශඹහි
ශේඹ කයන එස.බී. දිහනහඹක භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භක්
භභ පිිබගන්මි.

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු උදිත් ශරොවේඵඩුඩහය භවතහ - ඳළමිණ නළත.
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ගරු තශළන් තවේමසැංශ මශ ළ

(ஶண்புஷகு தசவஶன் ரசசஷங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු කථහනහඹකතුභි  අුවයහධපුය උට්ටිභඩු කවඳත්විරගභ ඹන
ලිපිනශඹහි ඳදිීචි ශෝභයත්න ශශනවියත්න භවතහශගන් රළබුණු
ශඳත්භක් භභ පිිබගන්මි.

ඉදිරිඳත් කරන ද තඳත්වම් මශජන තඳත්වම් ිළිතබ කළරක
වභළල ඳෆලරිය යුුර යයි නිතයෝග කරන දී.
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட நக்ககரப் தபஶதுநக் குழுவுக்குச் சஶட்டக்
கட்டகரஷடப்பட்டது.

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

ප්රහනල ලළිකක ිළිතුරරු

லஷனஶக்களுக்கு லஶய்பய லஷகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

රලසන අීක 1 - 2691/'12 -(1) ගරු ජිත් ශරේභදහ භවතහ.

ගරු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථහනහඹකතුභි  භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභි  උස අධයහඳන අභහතයතුභහ ශුවශන් භභ
එභ රලසනඹට පිිබතුය  තභ වහ තිඹක් කල් ඉල්රනහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම නිතයෝග කරන දී.

லஷனஶகல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

අලි - මිනිවහ ගෆටුම තශේුරතලන් අහිමි ව මිනිවහ ජීවි
ශළ විනළ ව තද්තඳොෂ : විවහ ර

ஶகன - னஷத ரஶதயஶல் இறக்கப்பட்ட னஷத
உஷர்கள் ற்ரம் தசஶத்துக்கள்: லஷபம்

LIVES LOST AND PROPERTY DESTROYED DUE TO HUMANELEPHANT CONFLICT: DETAILS

3958/'13

3. ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ළ
(ஶண்புஷகு புத்தஷக பதஷை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නජීවී ම්ඳත් ීයක්ණ අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ(2):
(අ)

(i)

ශ්රී රීකහශ අලි - මිි ස ගළටුභ ි හ හබුෂික
විලහර මිි ස ජීවිත ීඛ්යහක් අහිමි න ඵ
දන්ශන්ද;

(ii)

2005 බුශආ නමට ශම් දක්හ එශේ අහිමි ව මිි ස
ජීවිත ීඛ්යහ හබුෂික ශන් ශන් ලශඹන්
ශකොඳභණද;

ඉවත වන් කහර සීභහ තුශ ත අලි - මිි ස ගළටුම්
ශවේතුශන් විනහල ව මිි ස ජීවිත වහ ශීශඳොශ
ශුවශන් ශගන රද න්දි හුදල් රභහණඹ
හබුෂික ශන් ශන් ලශඹන් ශකොඳභණද;
ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ආ)
(i) භහතය මිදිගභ යජශආ ශයෝවශල් විශ්රහමික දදය
යත් විභරසරිඹ භවතහ අලි - මිි ස ගළටුභට
විඳුභක් ශර විදුලි ළටක් ි බුභහණඹ කය ඇති
ඵත්;
(ii) ශභභ උඳකයණඹ ඳරීක්ණ කටයුතු වහ ශඹොදහ
ගළනීභට නජීවී ි රධහරීන් රඵහ ශගන ඇති
ඵත්;
(iii) එඹ ශම් දක්හ ආඳසු රඵහ ත ශනොභළති ඵත්;
එතුභහ දන්ශනහිද?
(ඇ)
(i) දදය යත් විභරසරිඹ භවතහ විනමන් අඩු
විඹදමින් ි බුභහණඹ කයන රද විදුලි ළට ඳරීක්හ
කය ඵරහ එඹ අලි - මිි ස ගළටුභට විඳුභක් ශර
බහවිතඹට ගළනීභට කටයුතු කයන්ශන්ද;
(ii) එශේ නම් ඒ වහ ගුව රඵන ක්රිඹහභහබුගඹ
කශබුද;
ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඈ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?
லன சஸலஶசஷகள், லரப் ரபணுகக அகச்சகக் ரகட்ட
லஷனஶ:
(அ) (i)
இயங்ககஷல் ஶகன - னஷத ரஶதல்
கஶைஶக லருடஶந்தம் தபருரவு னஷத
உஷர்கள்
இறக்கப்படுகஷன்மன
ன்பகத
அமஷலஶஶ ன்பகதபெம்;
(ii)
2005ஆம் ஆண்டு பதல் இன்ரலக அவ்லஶர
இறக்கப்பட்டுள்ர
னஷத
உஷர்கரஷன்
ண்ைஷக்கக
லருடஶந்த
அடிப்பகடஷல்
தனஷத்தனஷர வ்லரவு ன்பகதபெம்;
(iii) ரற்படி கஶயப்பகுதஷக்குள் ஶகன - னஷத
ரஶதல்கள் கஶைஶக அறஷலகடந்துள்ர னஷத
உஷர்கள் ற்ரம் தசஶத்துக்களுக்கஶக தசலுத்தப்
பட்ட
நட்டஈட்டுத்
ததஶகக
லருடஶந்த
அடிப்பகடஷல்
தனஷத்தனஷர
வ்லரவு
ன்பகதபெம்
அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ?
(ஆ) (i)
ஶத்தகம ஷதஷக அச கலத்தஷசஶகயஷன்
ஏய்வுதபற்ம ருத்துலர் சத் லஷயசூஶஷ ஶகன
- மனித மமோதலுக்கோன தீர்வ ோன்றோக மின்சோர
ரலலிதஶன்கம
உருலஶக்கஷபெள்ரஶர்
ன்பகதபெம்;
(ii)
இந்த
உபகைத்கத
பஶஷரசஶதகன
நடலடிக்கககளுக்குப்
பன்படுத்துலதற்கஶக
லனசஸலஶசஷகள்
அலுலயர்கள்
தபற்ரக்
தகஶண்டுள்ரஶர்கள் ன்பகதபெம்;
(iii) அது இன்ரலக தஷருப்பஷக் கஷகடக்கலஷல்கய
ன்பகதபெம்
அலர் அமஷலஶஶ?
(இ) (i)
ருத்துலர் சத் லஷயசூஶஷ குகமந்த தசயலஷல்
உருலஶக்கஷபெள்ர
ஷன்சஶ
ரலலிகப்
பஶஷரசஶதகன தசய்து அதகன ஶகன - னஷத
ரஶதலுக்கஶன தஸர்தலஶன்மஶகப் பன்படுத்து
லதற்கு
நடலடிக்கக
ரற்தகஶள்லஶஶ
ன்பகதபெம்;
(ii)
ஆதனஷல்,
அதற்கஶக
ரற்தகஶள்ரப்படும்
நடலடிக்கக ஶததன்பகதபெம்
அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ?
(ஈ) இன்ரமல், ன்?

ඳහබුලිශම්න්තු
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asked the
Conservation:
(a)

(b)

Minister

of

Wildlife

Resources

Will he state (i) whether he is aware that a large number of
human lives are lost annually as a result of
the human-elephant conflict in Sri Lanka;
(ii) separately, the number of human lives lost
annually as a result of this from the year
2005 to date; and
(iii) separately, the amount of money paid
annually as compensation for the human
lives lost and property destroyed as a result
of the human-elephant conflict during the
above period of time?
Is he aware (i) that an electric fence has been designed as a
solution to the human-elephant conflict by
Dr. Sarath Wimalasuriya (retired) of the
Midigama Government Hospital, Matara;
(ii) that the aforesaid apparatus was obtained by
wildlife officers to conduct tests; and
(iii) that it has not been returned to him up to
now?

(c)

Will he inform this House (i) whether action will be taken to examine the
electric fence designed by Dr. Sarath
Wimalasuriya at a low cost and use it as a
solution to the human-elephant conflict; and
(ii) if so, the action that will be taken in this
regard?

(d)

If not, why?

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද තවොයිවළ මශ ළ (ලනජීවී
වම්ඳත් වැංරක්ණ අමළ ුරමළ)
(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜபனஷ
லனசஸலஶசஷகள் லரப் ரபணுகக அகச்சர்)

த தசஶய்சஶ -

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa Minister of Wildlife Resources Conservation)

ගරු කථහනහඹකතුභි  එභ රලසනඹට පිිබතුරු ශභශේයි.
(අ)

(i)

ඔ න අලි ඳවය තම් ශවේතුශන් හබුෂික මිි ස
ජීවිත 60-70 ක් ඳභණ අහිමි ශ .

(ii)
බුඹ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014.06.30 දක්හ

(iii) ඔ .

බුඹ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014.06.30 දක්හ

අහිමි ව මිි ස ජීවිත ීඛ්යහ
77
79
72
71
50
81
60
64
70
24

(ආ)

ශගහ ඇති හුදර රු: මිලිඹන
6.82
9.68
11.92
13.84
16.63
38.73
25.18
30.31
31.08
7.93 ශගහ ඇත

(i)

දදය යත් විභරසරිඹ භවතහ විනමන් විදුලි
ළටක් ි බුභහණඹ කය ශනොභළත. ඔණ  විනමන්
එනජයියඹක් ඳභණක් වඳුන්හ  ත ඇත. එභ
එනජයියශආ විදුලි ඵර ධහරිතහඹ විදුලි ළශටහි
කි.මීය . 2 ක දුය රභහණඹ වහ විදුලි ඵරඹ ළඳීමභට
ඳභණක් රභහණත් ශ .

(ii),(iii)

නජීවී ීයක්ණ ශදඳහබුතශම්න්තු ශත බහය ත
ඇති එනජයියඹ අයිතිකරු ඉල්රහ නමටින්ශන් නම්
ඔණ ට එඹ නළත බහය  තභට වළකිඹ.

(ඇ)

(i)

නජීවි ීයක්ණ ශදඳහබුතශම්න්තු විනමන්
ශභොයටු විලසවිදයහරඹ භඟ කස කයන රද
පිරිවිතයඹන්ට අුව මිර ත ගන්නහ රද ජල් 15 ක
විදුලිඵර ධහරිතහ හිත එනජයියඹක් භඟින්
විදුලිළට කිශරෝමීය ටය 10ක් වහ විදුලිඹ ඳඹුව
රළශේ. දදය යත් විභරසරිඹ භවතහ විනමන්
ි සඳහදනඹ කයන රද එනජයියඹ කිශරෝමීය ටබු
ශදකක රභහණඹක් වහ ඳභණක් විදුලිඹ ඳඹන
ඵළවින් එභ ි බුභහණඹ නජීවි ීයක්ණ
ශදඳහබුතශම්න්තු විනමන් ඉදිකයන විදුලිළටරට
රභහණත් නළත. ඔණ  විනමන් ි සඳහදනඹ කය ඇති
ශභභ එනජයියඹ බුග කිශරෝමීය ටයඹකට අඩු
තහකහලික වහ සථිය ගහන් න අලින්ශගන්
ආයක්හ කය ගළනීභ දවහ පුීගලික ඉදි කයුව
රඵන විදුලිළටල් වහ ශඹොදහ ගළනීභ රචලිත
කිරීභට සුදුසු ශ .

(ii)

දළනට නජීවි ීයක්ණ ශදඳහබුතශම්න්තුශ
අුවභත පිරිවිතයඹන් වහ එභ පිරිවිතයඹන් අුව
මිර  ත ශගන ඇති එනජයියර විසතය පිිබඵ
දදය යත් විභරසරිඹ භවතහ දළුවත් කය එභ
භට්ටභට එනජයියඹක් ළඩි දියුණු කය ගන්නහ
ශර ඔණ  ශත දළුවම්  ත ඇත.

(ඈ ) අදහශ ශනොශ .

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ළ
(ஶண்புஷகு புத்தஷக பதஷை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථහනහඹකතුභි  රලසනඹට පිිබතුරු ළඳීමභ පිිබඵ
ගරු ඇභතිතුභහට භහ සතුතින්ත ශනහ. භශේ ඳශහු න අතුරු
රලසනඹ ශභඹයි. අලි මිි ස ගළටුභ ි හ ඳසු ගිඹ අවුරුීශී මිඹ ගිඹ
අලි ගවනඹ ශකොඳභණද මිි ස ීඛ්යහ ශකොඳභණ ද කිඹහ ගරු
ඇභතිතුභහට කිඹන්නට පුළුන් ද?

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද තවොයිවළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜபனஷ த தசஶய்சஶ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

හභහනයශඹන් අලි මිි ස ගළටුම් ි හ හබුෂික මිඹ ඹන අලි
ගවනඹ 250ක් ඳභණ ශනහ. 2013 බුශආ දශ ලශඹන්
මිි සුන් 70ක් ඳභණ මිඹ ගිහින් තිශඵනහ.
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ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ළ
(ஶண்புஷகு புத்தஷக பதஷை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

භවය නහන්තය අයිති න්ශන් නජීවී ීයක්ණ
ශදඳහබුතශම්න්තුට. තත් භවය නහන්තය අයිති න්ශන් න
ීයක්ණ ශදඳහබුතශම්න්තුට. එතශකොට න ීයක්ණ
ශදඳහබුතශම්න්තු ව නජීවී ීයක්ණ ශදඳහබුතශම්න්තු ශන
ශනභ අලි ළටල් ඉදි ශකරුහභ රලසනඹක් ඇති නහ. භවය
රශීලර ඳහශබු එක ඳළත්තක කළරෆ අයිති න්ශන් නජීවී
ීයක්ණ ශදඳහබුතශම්න්තුට. අශනක් ඳළත්ශත් කළරෆ අයිති
න්ශන් න ීයක්ණ ශදඳහබුතශම්න්තුට. ශම් ශදශක් ශන
අලි දන්ශන් නළවළ. ඒක දන්ශන් අපි ශන්. අලි ළටල් ඉදි කිරීශම් ත
ශම් ශදඳහබුතශම්න්තු ශදක අතය ඹම් කිනම ඒකභතිකත්ඹක්
ඒකහඵීධතහක් ශවෝ ම්ඵන්ධීකයණ ළඩ පිිබශශක්
තිශඵනහද?

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද තවොයිවළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜபனஷ த தசஶய்சஶ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

න ීයක්ණ ශදඳහබුතශම්න්තු කිනම විශටකත් අලි ළටක්
ි බුභහණඹ කයන්ශන් නළවළ. ගරු කථහනහඹකතුභි  අලි ළටක්
ඉදි කිරීශම් ත අශේ න රතිඳත්තිඹ න්ශන් රජහ ම්ඵන්ධ කය
ශගන එභ කටයුත්ත කිරීභයි. ඒ ගභට; ගම්හසීන්ට ඳරිඳහරනඹ
කය ගළනීභට වළකි න ආකහයශඹන් ගභට කිට්ටුශන් තභයි අපි ඒ
අලි ළට ඉදි කයන්ශන්. එහි ත අපි ඉඩම් භහයිම් පිිබඵ
ළරකිල්රක් දක්න්ශන් නළවළ. ශභොකද න අලිඹහ නජීවී
ීයක්ණ ශදඳහබුතශම්න්තුට අයිති ඵර රශීලශආත් ඒ හශේභ
න ීයක්ණ ශදඳහබුතශම්න්තුට අයිති ඵර රශීලශආත් ජීත්
නහ. ඊට ඳරිඵහහිය ීබුධිත කරහඳශආත් න අලිඹහ ජීත්
නහ. ඒ ි හ ශම් ශභොන කරහඳශආ න අලිඹහ හිටිඹත් ඒ න
අලිඹහශේ අයිතිඹ ව ඒ න අලිඹහ ආයක්හ කිරීශම් ගය භ
නජීවී ීයක්ණ ශදඳහබුතශම්න්තු විනමන් ඉතහ ඳළවළදිලි ඉටු
කයනහ ගරු කථහනහඹකතුභි . අලි ළටක් ඉදි කිරීශම් ත
ජනතහශේ කළභළත්ත ව අශනක් අභහතයහීල වහ ඒකහඵීධයි
අපි ක්රිඹහ කයන්ශන්.

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ළ
(ஶண்புஷகு புத்தஷக பதஷை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථහනහඹකතුභි  භශේ තුන්ළි  අතුරු රලසනඹ ශභඹයි.
වක්කඳටස පිිබඵ රලසනඹ ම්ඵන්ධශඹන් නජීවී ම්ඳත්
ීයක්ණ අභහතයහීලඹට ඹලි හිතන්නට නමීධ ශයි. ගරු
ඇභතිතුභි  වක්කඳටස ි හ අලි ඳභණක් ශනොශයි තත්
ශඵොශවෝ තුන් මිඹ ඹන ඵ ඔඵතුභහත් දන්නහ. වළඵළයි ශඟකදි
ඉරහ අලි ගවනඹට ඉතහ ඵයඳතශ විධිඹට වක්කඳටස
අභිශඹෝගඹක් ශරහ තිශඵනහ. ඒ ි හ වක්කඳටස ි හ අලි මිඹ
ඹෆභ ශවෝ අලින්ට නමදු න ඵයඳතශ අනතුරු අභ කයන්න නජීවී
ම්ඳත් ීයක්ණ අභහතයහීලඹ ක්රිඹහත්භක කයන ළඩ පිිබශශ
ශභොකක්ද?

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද තවොයිවළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜபனஷ த தசஶய்சஶ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථහනහඹකතුභි  වක්කඳටස ඳභණක් ශනොශයි ඇණ
තට්ටු දළමීය භ ශඵොරු ශල් කළපීභ ශඩි ඵළඳීභ හශේභ ධහනඹ
න ය ඝ්රගහමීය  දුම්රිඹර වළපීභ ි හත් අලි භයණ නමදු ශනහ. ශම්
නමඹල්රටභ පිිබඹම් ශඹ තභ වහ අපි ශන ශනභ එක එක
විඹඹන් වහ අලය අශේ ි රධහරින් ශඹොදහ තිශඵනහ.
දුම්රිශඹන් නමදු න අලි භයණ පිිබඵ ගරු වේභහය ශල්ගභ
ඇභතිතුභහ එක්කත් අපි කථහ කයරහ එභ දුම්රිඹර ගභන් කයන්න

අශේ ි රධහරින් ශඹොදනහ. වක්කඳටස හශේ ශීල්- [ඵහධහ
කිරීභක් වළඵළයි අපි තුටු ශනහ ශභොනයහගර වම්ඵන්ශතොට
හශේ ඳළතිර ශභළි  තත්ත්ඹක් නළති එක ගළන. ගරු
කථහනහඹකතුභි  ටිකක් උඩවට ශන්න හශේ තභයි ශභළි 
තත්ත්ඹන් තිශඵන්ශන්. එළි  රශීලර ඒ හශේ ශීල් නමදු
කයන අඹට දළඩි දඬුම් ඳහුණුන ළඩ පිිබශශක් ක්රිඹහත්භක
කයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඒ හශේභ අඳට තිශඵන
ි රධහරි ඌනතහ භඟ වළයවීභ වහ ි රධහරින් 200 ශදශනවේ
ඵහ ගළනීභට ශම් න විට අධයහඳන ශදඳහබුතශම්න්තු භඟින්
විබහගඹක් ඳත්හ එභ රතිපර රඵහ ශගන ඉදිරිශආ ත එභ කටයුතු
කයනහ.
අශනවේත් කහයණහ වහත් අපි අධහනඹ ශඹොහු කයනහ.
විශලේශඹන්භ වම්ඵන්ශතොට නමදු න්ශන් ශඳෞීගලික විදුලි
ළටල් ි හ නමදු ශන ජීවිත වහි යි. අපි ඒ ගළනත් අධහනඹ
ශඹොහු කය තිශඵනහ. ඒ අුව ඒහ ඳරීක්හ කිරීභ අනය ඉදි
කිරීම් නත්හ දළමීය භ ආ ත විශලේ කහබුඹ බහයඹක් අපි ඉටු කය
තිශඵනහ. ශම් වළභ එකකටභ ශවේතු
න අලිඹහ
නහන්තයශඹන් එිබඹට ඒභයි. එභ ි හ අපි ඒ තුන් නහන්තයඹ
ඇතුශශේ රැවීභට නජීවී ීයක්ණ ඵර රශීලඹ තුශ සුශඳෝණ
ක්රිඹහලිඹ ආයම්බ කය තිශඵනහ. ඒ අුව ආරභණි ඥක ලහඛ් ඉත්
කය පිට්ටි  ව විල්ලු ි බුභහණඹ කයන ළඩ පිිබශශ ක්රිඹහත්භක
කය ශගන ඹනහ ගරු කථහනහඹකතුභි .

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ළ
(ஶண்புஷகு புத்தஷக பதஷை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වම්ඵන්ශතොට එශවභ
කථහනහඹකතුභි ?

නමදු

ශරහ

තිශඵනහ

ද

ගරු

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇභතිතුභි  ඔඹ ශවේතු ි හ වම්ඵන්ශතොට නගයශආ
ජීත් ශන අඹටත් රලසනඹක් තිශඵනහ.

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද තවොයිවළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜபனஷ த தசஶய்சஶ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

එශවභයි.

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

එභ ි හ ඒ ගළනත් ශඳොඩ්ඩක් ඵළලුශොත් ශවොයි.

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද තවොයිවළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜபனஷ த தசஶய்சஶ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ශවොයි ගරු කථහනහඹකතුභි . [ඵහධහ කිරීභක් භවයවිට
ඒ අශේ ජිත් ශරේභදහ භන්රීතුභහ ළි  අඹශගන් ශන්න ඇති.

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

හුලින්භ ශදක ව වතය වඳුනහ ගන්න පුරුදු ශන්න ඕනෆ.

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ළ
(ஶண்புஷகு புத்தஷக பதஷை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අන්න. ශදක ව වතය වඳුනහ ගන්න පුරුදු ශන්න.

ඳහබුලිශම්න්තු
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ත්රිකුණළමය ප්රතද්තේ ඳළීයය ජ හිඟය: ්රියළ
මළර්ග
தஷருரகஶைகயப் பஷரதச குடிநஸர்ப் பற்மஶக்குகம:
நடலடிக்கக
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(iii)

the reasons for the shortage of drinking
water that the people of Trincomalee area
had to face since June 2013;

(iv)

the urgent measures that were taken to
overcome that shortage of drinking water;
and

(v)

whether an additional source of water will
be used to address the shortage of drinking
water in Trincomalee area?

SHORTAGE OF DRINKING WATER IN TRINCOMALEE :
MEASURES TAKEN

4296/’13
4. ගරු තරෝස තවේනළනළයක මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) ரஶஸி ரசனஶநஶக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ (1) :
(අ)

(b)

If not, why?

(i)

්රිවේණහභරඹ රශීලශආ ජනතහට ඳහනීඹ ජරඹ
ඳඹුව රඵන ජර මූරහශ්රඹ කශබුද;

(ii)

එය  ජර මූරහශ්රශඹන් ජරඹ ඳඹුව රඵන
ආඹතනඹ කශබුද;

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(iii)

2013 බුශආ ජි  භහශආ නමට ්රිවේණහභරඹ
රශීලශආ ජනතහ හුණ ණ දුන් ඳහනීඹ ජර හිඟඹට
ශවේතු කශබුද;

(අ)

(iv)

එභ ඳහනීඹ ජර හිඟඹ භඟවළයවීභ වහ ගත්
කඩිනම් ක්රිඹහ භහබුග කශබුද;

(v)

්රිවේණහභරඹ රශීලශආ ඳතින ඳහනීඹ ජරඹ
හිඟවීශම් ගළටලු විඳීභ වහ අභතය ජර
ළඳයුම් මූරහශ්රඹක් ශඹොදහ ගන්ශන්ද;

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

ගරු කථහනහඹකතුභි  එභ රලසනඹට පිිබතුය ශභශේයි.
(i)

කන්තශල් ළ ව භවළලි ගඟ ජර හුරහශ්රඹ
ශකොටශගන ්රිවේණහභරඹ රශීලශආ ජනතහට
ඳහනීඹ ජරඹ ඳඹුව රළශේ.

•

කන්තශල් ළ ජර මූරහශ්ර ශකොට ඇයි  විල්
්රිවේණහභරඹ ජර ම්ඳහදන යහඳෘතිඹ
ක්රිඹහත්භක කිරීභට ශඳය ජර ම්ඵන්ධතහ
36 305ක් රඵහ  ත තිබ කන්තශල් තමරගහු
කඩත්තය කින්ි ඹහ වේච්චශ ලි ඹන
රහශීය ඹ ශල්කම් ශකොට්සහ වහ එභ
යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීශභන් ඳසු න ජර
ම්ඵන්ධතහ 28 700ක් රඵහ  තශම් වළකිඹහ ළඩි
කයන ර ත. ඒ අුව ශඹෝජිත හුළු ජර
ම්ඵන්ධතහ රභහණඹ 65 005ක් ඳභණ න
අතය දළනට එභ ම්ඵන්ධතහ රභහණශඹන්
41 588ක් රඵහ  ත ඇත.

•

එභ විල් ්රිවේණහභරඹ ජර ම්ඳහදන
යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීශභන් ඳසු ආයම්බ
කයන රද හුතබු ඊච්චරම්ඳත්තු ශේරුුවය
අේශඵෝපුය හන්ඇශ ශේයහරු ඹන ඳරිහය ජර
ම්ඳහදන යහඳෘති භඟින් නහගරික ලශඹන්
ජර ම්ඵන්ධතහ 25 500ක් රඵහ  තභට ශඹෝජිත
ඇති අතය දළනටභත් ඉන් ජර ම්ඵන්ධන
1 300ක්රඵහ  ත ඇත.

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?
நஸர் லறங்கல், லடிகஶயகப்பு அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ:
(அ) (i)

தஷருரகஶைகய பஷரதச க்களுக்கு குடிநஸக
லறங்குகஷன்ம நஸர் பயங்கள் ஶகல ன்ப
கதபெம்;

(ii)

ரற்படி நஸர் பயங்கரஷலிருந்து நஸக லறங்குv
கஷன்ம நஷரலனம் ஶததன்பகதபெம்;

(iii)

2013 ஜூன் ஶதம் பதல் தஷருரகஶைகய
பஷரதச க்கள் தஷர்ரநஶக்கஷ குடிநஸர்ப் பற்மஶக்
குகமக்கஶன கஶைங்கள் ஶகல ன்பகதபெம்;

(iv)

ரற்படி குடிநஸர்ப் பற்மஶக்குகமகத் தலஷர்ப்
பதற்கஶக ரற்தகஶள்ரப்பட்ட துஶஷத நடலடிக்
கககள் ஶகல ன்பகதபெம்;

(v)

தஷருரகஶைகய பஷரதசத்தஷல் கஶைப்படுகஷன்ம
குடிநஸர்ப் பற்மஶக்குகமப் பஷச்சஷகனகத் தஸர்த்து
கலப்பதற்கஶக ரயதஷக நஸர் லறங்கல் பய
தஶன்ர பன்படுத்தப்படுஶ ன்பகதபெம்

ග්රහමීය ඹ ලශඹන් භවදිවුල්ළ නහභල්ත්ත
නහච්ශචෝශරයි කිලිශඩ්ඩි ශගෝභයන්කඩර
ඹන න ග්රහමීය ඹ ජර ම්ඳහදන රභ භඟින්
ම්ඵන්ධන 2 043ක් රඵහ  තභට ශඹෝජිත ඇති
අතය දළනට ජර ම්ඵන්ධන 834ක් රඵහ  ත ඇත.
(ii)

அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ?
(ஆ) இன்ரமல், ன்?

ජහතික ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භඩුඩරඹ
ඳභණක් එය  ජර මූරහශ්රලින් ජරඹ ඳඹුව
රළශේ.

•
asked the Minister of Water Supply and Drainage:
(a)

Will he inform this House (i) the name of the source of water from which
drinking water is supplied to the people of
Trincomalee area;
(ii) the name of the institution which supply
water from that source,

(iii)

මීය ට අභතය රජහ මූර ජර ම්ඳහදන යහඳෘති
13ක් ක්රිඹහත්භක න අතය එභඟින් රතිරහීනන්
2 000කට ඳභණ ඳහනීඹ ජර අලයතහ පුයන
අතය එය  බුතභහන යහජය සහමීය ත්ඹ අඳ
අභහතයහීලඹ ඹටශත් ඇති රජහ ජර ළඳයුම්
ශදඳහබුතශම්න්තු තු ශ .

විඹිබ කරහපීඹ රශීලඹක් න ්රිවේණහභරඹට
ළරකිඹ යුතු බුහඳතනඹක්
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රළශඵන්ශන් ය අග බහගශආ තඹ. ශබු හුල්
බහගශආ ත කඩින් කඩ තයභක බුහඳතනඹක්
රළශඵන අතය 2013 ශබු ත ි නම ඳරිදි බුහක්
ශභභ රශීලඹට ශනොරළබුණි ඥ. ි ඹී කහරගුණි ඥක
තත්ත්ඹ ශභභ රශීලඹට දළඩි ශර ඵරඳෆම්
එල්ර කයන රද ඵළවින් ජර මූරහශ්රර ජර භට්ටම්
ඳවශ ඵනමන ර ත. ශභභ ශවේතු ි හශන් ඳහනීඹ
ජර හිඟඹකට හුණ ණ  තභට ශභභ රශීලශආ
ජනතහට නමදු වුණි ඥ.
(iv)

•

කන්තශල් ළශ ජර භට්ටභ ඳවත ළටීභ
ශවේතුශන් ජරඹ රඵහ ගන්නහ තුළු හුශහි
ඳවශ ශකොටශේ ජර ශදොයටු ශදක විකය ජරඹ
රඵහ ගළනීභට කටයුතු කිරීභ.

•

දළඩි ි ඹඟඹ ි හ දදි ක ජර ඳරිශබෝජනඹ
ළඩි වීභ ශවේතුශන් ි ඹමිත කහර ටවනකට
අුව ෆභ රශීලඹක්භ ආයණඹ න ඳරිදි
උසබිම් රශීලරට ශනභත් ඵෆවුම් හිත
රශීලරට ශනභත් ජරඹ රඵහ  තභට කටයුතු
කයන ර ත.

•

ඳහනීඹ ජරඹ අයපිරිභළසශභන් යුතු ඳරිවයණඹ
කයන ශර ි යන්තයශඹන් ඳහරිශබෝගික
ජනතහ දළුවත් කිරීභ.
භවළලි ගශේ ජර භට්ටභ ඳවශ ඵළසීභ
ශවේතුශන් අදහශ තුළු හු අර භවළලි ගඟ
වයසශකොට ළලි ශකොට්ට දභහ ජර භට්ටභ
අලය භට්ටභට ඳත්හ ගළනීභ.

•

අඩු පීඩන තත්ත්ඹන් ඹටශත් ජරඹ
ශනොරළශඵන උස බිම් රශීලර ජීත් න
ඳහරිශබෝගික ජනතහ ශුවශන් ඵවුබු
භඟින් ි යන්තයශඹන්භ පිරිනමදු ඳහනීඹ ජරඹ
ශඵදහ වළරීභ.

•

නශ ජර ශනොභළති ි ඹඟශඹන් පීඩහ විඳි
රශීලරට විශලේ ඵවුබු භඟින් ඳහනීඹ ජරඹ
ළඳීමභ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභි  විල් ්රිවේණහභර ජර ම්ඳහදන
ශඹෝජනහ රභශඹන් අලුතින් ජරඹ රඵහ  තභට ශඹෝජිත ජර
ම්ඵන්ධිත ඳවුල් ීඛ්යහ 28 700යි. විල් ්රිවේණහභර ජර
ම්ඳහදන යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභට ශඳය ජරඹ රඵහ දුන්ශන්
ඳවුල් 36 000කටයි. දළන් අපි අතිශබුක රභහණඹකට ජර
ම්ඵන්ධතහන් රඵහ  තශගන ඹනහ. ගරු යණනමීව ශරේභදහ
ජනහධිඳතිතුභහශේ කහරශආ වදපු ජර ශඳොම්ඳහගහයඹට අවුරුදු
25කට ළඩි කහරඹක් ගත ශරහ ඉයයි. ශම් විල් ජර ශඹෝජනහ
රභඹ ඹටශත් ශම් යහඳෘතිඹ ළඩිදියුණු ශකොට ීචහයක
රශීලරට නහවික වහුදහ රශීලරට ජරඹ රඵහ ශදනහ.
්රිවේණහභරඹ දක්හ දළන් ජරඹ රඵහ  තභ කයශගන ඹනහ. [ඵහධහ
කිරීභක් නළවළ. භභ ඔඵතුමිඹශේ රලසනඹට උත්තය ශදන්නම්.
ඔඵතුමිඹ තිඹක් ශඳොම්ඳඹක් ළඩ කයන්ශන් නළවළ කිඹරහ ඒක
ශරොවේ රලසනඹක් කය ගන්න එඳහ. ගරු කථහනහඹකතුභි  භවළලි
ගඟ කිඹන්ශන් නමීවර අබුථශඹන්භ භව-ළලි කිඹන එකයි. භවය
අසථහර ජරඹට ළඩිඹ ළලි එනහ. ඒ ි හ භවළලි ගශඟන්
ජරඹ රඵහ ගන්නහ අතිශබුක ශඳොම්ඳ intake එක භවය
අසථහර ළඩ කයන්ශන් නළවළ. රීල ආඹතනඹත් පිිබඅයශගන
තිශඵනහ ශම්හට විශලේ ආයණඹක් අලයයි කිඹරහ. දළන් ඒ
ආයණඹ ශඹොදරහ තිශඵනහ.

ගරු තරෝස තවේනළනළයක මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) ரஶஸி ரசனஶநஶக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභි  භභ අවපු රලසනඹට ටින් ශගොඩින්
ශභොනහ කි ත් ශම් ශඳොම්ඳහගහයඹ අලුත්ළඩිඹහ ශනොකිරීභයි
ශභතළන රලසනඹ තිශඵන්ශන්. යණනමීව ශරේභදහ ජනහධිඳතිතුභහ
අපිට අහිමි ශරහ ය ගණනක් ගත ශරහ. භභ ඒකයි කි ශ .
යූශයෝ මිලිඹන 22වේත් අශේ රුපිඹල් මිලිඹන 1003වේත් ඳහවිච්චි
කයරහ වදපු අලුත් ඵරහගහයඹට ශභොකක්ද වුශඩු? ශභහි ළලි
හියශන්න ශවේතු ශභොකක්ද?

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

කන්තශල් ළ වහ භවළලි ගඟ ඹන ජර මූරහශ්ර
ශදකට අභතය ලකයතහක් හිත ශනත් ජර
මූරහශ්රඹන් ශොඹහ ගළනීභට ශභශතක් වළකි වී
ශනොභළති වුණත් දිගටභ ඒ අධයඹනඹන් කය ශගන
ඹුව රළශේ.
(ආ) අදහශ ශනොශ .

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු තරෝස තවේනළනළයක මශත්මිය

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(v)

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) ரஶஸி ரசனஶநஶக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ගරු ඇභතිතුභහශගන් ශම් රලසනඹ
ඇනමඹ යුතු ද කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. ශභොකද 2013  ත ඳහනීඹ
ජර හිඟඹ විලහර රලසනඹක් ඵට ඳත් වුශඩු අවුරුදු 40ක් ඳභණ
තුය ළඳයූ යණනමීව ශරේභදහ ජනහධිඳතිතුභහ වදපු කන්තශල් ජර
ශඳොම්ඳහගහයශආ කශභනහකයණශආ අඩුකභ වහ දළඩි දුඵරතහට
ඳත් වී තිශඵන ඹන්ත්ර සත්ර අලුත්ළඩිඹහ ශනොකිරීභ නවීන
තහක්ණඹ බහවිතහ ශනොකිරීභ ි හයි. ඒ ශවේතුශන් විලහර
අබුබුදඹකට හුණ ණ දුන්නහ. එශේ හුණ ණ  තභත් එක්කභ රීල යජශආ
ආධහය ඹටශත් Greater Trincomalee Integrated Water Supply
Project එකක් ආයම්බ කශහ. ඒ ඹටශත් රීල යජශඹන් යුශයෝ
මිලිඹන 22ක් ව අශේ යජශඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 1003ක් ළඹ
කයරහ 2013 අලුත් ජර ශඳොම්ඳහගහයඹක් වළදුහ. නහුත් භහ 6ක්
ඹන්න ඉසශල්රහ ජි  භහඹ නශකොට ශම් ජර ශඳොම්ඳහගහයඹ
නළත හයඹක් කළඩිරහ තුය ශදන්න ඵළරි තත්ත්ඹකට ඳත්
වුණහ. ශම්කට ශවේතු ශභොකක්ද ගරු ඇභතිතුභි ?
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ළඩ කයනහ.

ගරු තරෝස තවේනළනළයක මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) ரஶஸி ரசனஶநஶக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

නළවළ ළලි හිය ශරහ. ඒකයි නළතුශඩු.
(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු භන්රීතුමිඹ ළඩ කයනහ. රඵන තිශආ භභ
්රිවේණහභරඹට ඹනහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත් ඹනහ.
ඔඵතුමිඹට ඵරන්න ඕනෆ නම් එන්න පුළුන් ශයෝභඹට ගිඹහ
හශේ. අපි ශඳන්න්නම් ළඩ කයන ඵ.

ගරු තරෝස තවේනළනළයක මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) ரஶஸி ரசனஶநஶக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

භභ ශයෝභඹට ගිශආ නළවළ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

28 000කට අලුශතන් ජරඹ  තරහ තිශඵනහ. ඔඵතුමිඹ ඳයණ
කථහවේයි ශම් කිඹන්ශන්.
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ඳහබුලිශම්න්තු
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කථළනළයකුරමළ

ගරු තරෝස තවේනළනළයක මශත්මිය

(Mr. Speaker)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

ශයෝභඹට ශනොගිඹහට කභක් නළවළ. රීකහශ භ ශකොශවේ වරි
ඹනහ නම් ශවොයි.

ගරු තරෝස තවේනළනළයක මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) ரஶஸி ரசனஶநஶக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
ගරු කථහනහඹකතුභි  අලුශතන් වදන- [ඵහධහ කිරීභක්

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) ரஶஸி ரசனஶநஶக்க)

ගරු කථහනහඹකතුභි  දළන් ශම් න ශකොට ඒ රලසනඹ විරහ
ඉයයි. ශභොකද භභ ශම් රලසනඹ ශඹොහු කශශේ දළනට භහ වඹ
වතකට ඉසය ශරහ. දළන් රලසනඹ ඉයයි. භභ ඔඵතුභහශගන්
ි කම් අතුරු රලසනඹක් ඇණ ශ . ඔඵතුභහ කරඵර වුණහ. කරඵර
ශරහ ශටන්ඩයඹ කහටද දුන්ශන් කිඹන එක කිඹහ ගන්න ඵළරු
විවිධ කථහ කි හ. භභ ඵරන්න ඹන්න එන්නම්. ඔඵතුභහ එක්ක
්රිවේණහභරශආ ඹන්න භභ එන්නම්. [ඵහධහ කිරීම්

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු භන්රීතුමිඹ ශභඹ වදරහ ඉයයි. අවුරුදු එකවභහයකට
ශඳය විෘත කයරහත් ඉයයි. ගරු ම්ඳන්දන් භන්රීතුභහත් ආහ.
අපි ඔක්ශකෝභ ගිහින් විෘත කශහ. ඉසය ්රිවේණහභර නගයඹට
ඳළඹ ය ඳඹයි තුය රළබුශඩු. දළන් ඳළඹ 24භ ජරඹ ශදනහ.
ඔඵතුමිඹට ඒ ම්ඵන්ධ ි ළයදි ශතොයතුරු රඵහ  තරහ නළවළ. ඒ
ගළන කනගහටුයි.

ගරු තරෝස තවේනළනළයක මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) ரஶஸி ரசனஶநஶக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

අවුරුදු එකවභහයකට ඉසශල්රහ ශන්න ඇති විෘත කශශේ.
ශභොකද භභ රලසනඹ ඉදිරිඳත් කයරහ භහ 6කටත් ළඩියි. ගරු
කථහනහඹකතුභි  භභ අවන්න කළභළතියි ළලි හිය ශන
තත්ත්ඹකට ඳත් ශන විධිඹට ශම්ක වදන්න ශම් ශකොන්ත්රහත්තු
දුන්ශන් කහටද කිඹරහ.

2014 දෆය කිරුෂ වැංලර්ධන ලෆඩව ශන :
ඉදි කිරීම්
ரதசத்துக்கு குடம் 2014 அபஷலஷருத்தஷ
நஷகழ்ச்சஷத்தஷட்டம் : நஷர்ஶைங்கள்

DEYATA KIRULA DEVELOPMENT PROGRAMME 2014:
CONSTRUCTIONS
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5. ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ஶண்புஷகு நலின் பண்டஶ ஜவ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

විදුලි ීශීල ව ශතොයතුරු තහක්ණ අභහතයතුභහශගන් ඇස
රලසනඹ - (4):
(අ)

(i)

2014 දළඹට කිරුශ ීබුධන ළඩටවන ඹටශත්
න ි හ ඉදි කය  තභ වහ වේරුණෆගර
දිස්රික්කඹ තුශ වඳුනහ ශගන තිබ ි හ ශනොභළති
ඳවුල් ීඛ්යහ ශකොඳභණද;

(ii)

එභ ඳවුල් ශුවශන් ි හ ඉදි කිරීභ වහ යජඹ
භගින් රඵහ  තභට අශේක්හ කශ රතිඳහදන
කශබුද;

(iii)

එය  රතිඳහදන භත නමදු කශ ි හ ඉදිකිරීම් කටයුතු
2014 දළඹට කිරුශ රදබුලනඹ ආයම්බ කිරීභට ශඳය
ි භ කය ජනතහ අයිතිඹට ඳත් කයුව රළබුශ ද;

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ජහතයන්තය ශටන්ඩයඹක් ඹටශත් රීල භහගභකටයි ඒ
ශකොන්ත්රහත් එක  තරහ තිශඵන්ශන්. ඔඵතුමිඹටයි භටයි ඕනෆ
ශකශනවේට ශනොශයි  තරහ තිශඵන්ශන්. ඔඵතුමිඹ අවන්ශන් අදහශ
නළති අතුරු රලසනඹක්. ශකොන්ත්රහත්කරුයි මිර ගණුවයි ගළන
ශනභ රලසනඹක් අවන්න. ශම් රලසනශඹන් අවරහ තිශඵන්ශන්
ඳහනීඹ ජරඹ දුන්ුව තළන් ගළනයි නළති තළන් ගළනයි ජර හිඟඹ
ගළනයි.

ගරු තරෝස තවේනළනළයක මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) ரஶஸி ரசனஶநஶக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ළලි හිය වීභ ි හ තිඹක් ඳහනීඹ
ජරඹ ශදන්න ඵළරි- [ඵහධහ කිරීභක්

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?
ததஶகயத்ததஶடர்புகள்,
அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ:

'ரதசத்துக்கு குடம்' 2014 அபஷலஷருத்தஷ நஷகழ்ச்சஷத்
தஷட்டத்தஷன்கஸழ் புதஷ வீடுககர நஷர்ஶைஷத்துக்
தகஶடுப்பதற்கஶக குருநஶகல் ஶலட்டத்தஷநள்
இனங்கஶைப்பட்ட வீடுகரற்ம குடும்பங்கரஷன்
ண்ைஷக்கக ஶது ன்பகதபெம்;

(ii)

ரற்படி குடும்பங்களுக்கு வீடுககர நஷர்ஶைஷப்
பதற்கஶக அசஶங்கத்தஷனஶல் லறங்க உத்ரதசஷக்
கப்பட்ட நஷதஷ ற்பஶடுகள் ஶது ன்பகதபெம்;

(iii)

ரற்படி நஷதஷ ற்பஶடுகரஷன்கஸழ் ரற்தகஶள்ரப்
பட்ட வீடுககர நஷர்ஶைஷக்கும் பைஷகள் 2014
'ரதசத்துக்கு குடம்' கண்கஶட்சஷ ஆம்பஷக்கப்பட
பன்னர் பூர்த்தஷ தசய்ப்பட்டு தபஶதுக்களுக்கு
லறங்கப்பட்டுள்ரதஶ ன்பகதபெம்

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

ඒ ඳයණ කථහක්. අවුරුීදකට විතය කලින් ශතොයතුයක්
ඔඵතුමිඹට  තරහ තිශඵන්ශන්. දළන් ඳහනීඹ ජරඹ  තරහ තිශඵනහ.
ගරු භන්රීතුමිඹ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 28ළි  දහ ්රිවේණහභරඹට
ඹනහ. ඔඵතුමිඹට ඵරහ ගන්න ඕනෆ නම් අඳත් එක්ක ඹන්න
එන්න. ඒ තය ඔඵතුමිඹට ඇස ශදශකන් ඵරහ ගන්න පුළුන්.

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

හභහනයශඹන් හිය න එක සහබහවිකයි. නහුත් ශකොච්චය
කහරඹකට හිය වුණහද කිඹන එකයි අවරහ ඵරහ ගන්න ඕනෆ.

ததஶறஷல்நுட்பலஷல்

(அ) (i)

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

தகலல்

அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ?
(ஆ) இன்ரமல், ன்?
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asked the Minister of Telecommunication and
Information Technology:
(a)

•

Will he inform this House (i) the number of homeless families identified
within the Kurunegala District for the
construction of new houses for them under
2014
Deyata
Kirula
Development
Programme;
(ii) the provisions expected to be made by the
Government for the construction of houses
for those families; and
(iii) whether construction of houses with the
said provisions were completed and the said
houses were commissioned to public prior
to the commencement of Deyata Kirula

(iii)

1. Work of 3,121 houses identified under
Phase 01 have been concluded by way
of providing roofing tiles. Only Phase
01 has been handed over to the people
before the Deyata Kirula Development
Exhibition.

If not, why?

ගරු ප්රභළ ගතන්වන් මශ ළ (විදුලි වැංතද් ශළ ත ොරුරරු
ළක්ණ නිතයෝජ අමළ ුරමළ)

2. Provision of roofing tiles has been
concluded by making roofs of 972
houses identified under Phase 02.

(ஶண்புஷகு பஷபஶ கரைசன் - ததஶகயத் ததஶடர்புகள், தகலல்
ததஶறஷல்நுட்பலஷல் பஷதஷ அகச்சர்)

(The Hon. Prabha Ganesan - Deputy Minister of
Telecommunication and Information Technology)

3. For Phases 03, 04 and 05, provision
has been requested from the Ministry
of Economic Development after
preparing the necessary documents.

Sir, on behalf of the Minister of Telecommunication
and Information Technology, I answer the Question.
(a)

(i)
(ii)

This programme has been commenced
concurrently with the Deyata Kirula
Development Exhibition and further
necessary financial provision and materials
are provided to identified houses under 5
phases.

At present,

Exhibition of 2014?
(b)

Phase 05 - Programme for providing
lavatory facilities to houses. Allocation
made for the 5 phases in the Kurunegala
District for the housing project is Rs.
1,063.75 million.

Number of families without permanent
houses - 17,866.

The Development programme is continued
concurrently with the Deyata Kirula
Development Exhibition and it will be
carried out until the housing issues
identified in the District are completely
solved.

The implementation of the housing project
within Kurunegala District under Deyata
Kirula Development Programme 2014 is
expected to be completed under 05 phases.
At present phases 01 and 02 are already
being implemented and action has been
taken to implement phases 03, 04 and 05 in
future.

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

•

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Phase 01 - Programme for providing
roofing tiles to permanent houses
without a permanent roof.
Accordingly roofing tiles are provided
to each house subject to the maximum
of 1,000 roofing tiles.

•

Phase 02 - Programme for providing
roofing tiles, making the roofs of houses
of which walls have been constructed
but, roof has not been made.
Accordingly it is implemented subject to
an amount of Rs. 50,000 to each family.

•

Phase 03 - Programme for providing
roofing tiles where construction of walls
and roofs have been completed.

•

Phase 04 - Programme for improvement
of houses.

(b)

Not relevant.

(ஶண்புஷகு நலின் பண்டஶ ஜவ)

ගරු කථහනහඹකතුභි  භශේ ඳශහුන අතුරු රලසනඹ ශභඹයි.
2014 දළඹට කිරුශ ළඩටවන ඹටශත් අබයන්තය භහබුග වහ
රුපිඹල් මිලිඹන 443ක් විඹදම් කය තිබුණහ. ඒ අබයන්තය
භහබුගලින් ඵණ තයඹක් තහකහලික භහබුග. ඒ හශේභ දළඹට
කිරුශ ළඩ ටවශනන් ඳසු ඒ භහබුගලින් ඵණ තයඹක් ගරහ
ඉත් කශහ. උදහවයණඹක් විධිඹට කහබුමික විදයහරශආ අබයන්තය
භහබුග ඒ ground එශක්ත් වදහ තිබුණහ. ඒහ ගරහ ඉත් කශහ.
ඒහට රුපිඹල් මිලිඹන 443ක් විඹදම් කය තිබුණහ. එළි 
තහකහලික ළඩ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 443ක් විඹදම් කශත්
දරුණු විධිඹට ි හ අලයතහඹ තිශඵන ඳළල්ඳත් හසීන්
ඉන්න වේරුණෆගර දිස්රික්කශආ ි හ අලයතහඹ ශුවශන්
ශන් කය තිබුශඩු රුපිඹල් මිලිඹන 163යි. ශම්කට ශවේතු
වේභක්ද කිඹහ භහ ගරු ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහශගන් අවනහ.

ගරු ප්රභළ ගතන්වන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பஷபஶ கரைசன்)

(The Hon. Prabha Ganesan)

රලසනඹ ශත්රුශඩු නළවළ.

ඳහබුලිශම්න්තු
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பஷத அகச்சரும் தபரத்த சஶசன, த அலுலல்கள்
அகச்சருஶனலகக் ரகட்ட லஷனஶ:

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ஶண்புஷகு நலின் பண்டஶ ஜவ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

දළඹට කිරුශ ළඩටවශන් ත ඔඵතුභන්රහ තහකහලික
අබයන්තය භහබුග වහ රුපිඹල් මිලිඹන 443ක් විඹදම් කය
තිබුණහ. වළඵළයි ඔඵතුභහශේ ීඛ්යහ ශල්ඛ්න අුව ි හ වදන්න
ශන් කය තිබුශඩු රුපිඹල් මිලිඹන 163යි. තහකහලික ළඩ වහ
ශරොවේ විඹදභක් දයහ අතයලය කටයුත්තක් න ි හ ඉදි කිරීභ
වහ රුපිඹල් මිලිඹන 163ක් ළි  ශොච්චම් හුදරක් ශන් කශශේ
ඇයි කිඹහ භභ අවනහ.

(அ) (i)

2013 ஆம் ஆண்டில் ஆட்பதஷவுத் தஷகைக்
கரத்தஷல் அகடஶர அட்கடககரத் தஶஶஷப்ப
தற்குப் பன்படுத்தப்படும் 11 பஶதுகஶப்பு
அட்கடகளும் 02 ல்டி ஸடிஶக் கருலஷகளும்
கஶைஶற்ரபஶபெள்ரதஶ ன்பகதபெம்;

(ii)

அவ்லஶமஶஷன் இது ததஶடர்பஶக தஷகைக்கர
ட்டத்தஷல் லஷசஶகைககர ரற்தகஶண்டு
இதற்குப்
தபஶரப்புக்
கூமரலண்டிலர்கள்
இனங்கஶைப்பட்டுள்ரனஶ ன்பகதபெம்;

(iii)

இந்நபர்கரஶல் ற்பட்டுள்ர நட்டம் அமலஷடப்
பட்டுள்ரதஶ ன்பகதபெம்

ගරු ප්රභළ ගතන්වන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பஷபஶ கரைசன்)

(The Hon. Prabha Ganesan)

ගරු භන්රීතුභි  ඒක ශනභ රලසනඹක් විධිඹට අවන්න.

அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ?

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ஶண்புஷகு நலின் பண்டஶ ஜவ)

(ஆ) (i)

ரரய அ(i) இல் குமஷப்பஷடப்பட்ட சம்பலம்
ததஶடர்பஶக கரலஶத்ரதஶட்டம் தபஶலிசஶஶஷனஶல்
ரற்தகஶள்ரப்படும்
லஷசஶகைகரஷன்பயம்
உஶஷ உபகைங்கள் ற்ரம் தபஶருட்கள்
கண்டுபஷடிக்கப்பட்டு அல்யது குற்மலஶரஷகள்
இனங்கஶைப்பட்டுள்ரனஶ ன்பகதபெம்;

(ii)

ரதசஷ பஶதுகஶப்புத் ததஶடர்பஷல் தபஶரப்புகட
ததஶரு நஷரலனத்தஷல் நகடதபற்ம இச்சம்பலம்
ததஶடர்பஶன அசஷன் நஷகயப்பஶடு ஶததன்ப
கதபெம்

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

අශේ ි ශඹෝජය අභහතයතුභහ ඊශආ ශඳශබුදහ තභයි ඒ තනතුය
වහ ඳත් වුශඩු. ඒ ි හ භභ එතුභහ අඳවසුතහට ඳත් කයන්ශන්
නළවළ. ශම්ක ඇභතිතුභහ එක්කභ විහ ගන්න තිශඵන රලසනඹක්.
ඒ ි හ අතුරු රලසනඹක් විධිඹට භභ ඒක ශන දක ගරු
ඇභතිතුභහශගන්භ අවන්නම් ගරු කථහනහඹකතුභි .

පද්ගයින් ලියළ ඳදිැංික කිරීතම් තදඳළර් තම්න්ුරල:
උඳකරණ අුරරුදශන් වීම
ஆட்பதஷவுத் தஷகைக்கரம்: உபகைங்கள்
கஶைஶற்ரபஶனக
REGISTRATION OF PERSONS DEPARTMENT :
DISAPPEARANCE OF EQUIPMENT
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6. ගරු අනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶநஶக்க)

அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ?
(இ)

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අග්රහභහතයතුභහ ව බුීධ ලහන වහ ආගමික කටයුතු
අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - (2):
(අ)

(i)

2013 බුඹ තුශ  ත පුීගරයින් ලිඹහ ඳදිීචි කිරීශම්
ශදඳහබුතශම්න්තුශ වළඳුුවම් ඳත් කස කිරීභ
වහ ශඹොදහ ගුව රඵන ආයක්ෂිත කහඩ්ඳත් 11ක්
ව භල්ටිමීය ඩිඹහ ඹන්ත්ර 02ක් අතුරුදවන් වී තිශේද;

(ii)

එශේ නම් එභ අතුරුදවන් වීම් පිිබඵ
ශදඳහබුතශම්න්තු භට්ටමින් ඳරීක්ණ ඳත්හ ඊට
ග කි යුත්තන් වඳුනහ ගුව රළඵ තිශේද;

(iii)

නමදුවී ඇති අරහබඹ ඔවුන්ශගන් අඹ කය ගුව
රළබුශ ද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ)

(i)

ඉවත අ (i) හි වන් නමීධිඹට අදහශ වේරුඳුත්ත
ශඳොලීනමඹ විනමන් කය ශගන ඹුව රඵන ඳරීක්ණ
භඟින් අදහශ උඳකයණ වහ ද්රය ශොඹහ ගුව රළඵ
ශවෝ යදකරුන් වඳුනහ ගුව රළඵ තිශේද;

(ii)

ජහතික ආයක්හ ම්ඵන්ධශඹන් ග කි යුතු
ආඹතනඹක නමදු ව ශභභ නමදුවීභ පිිබඵ යජශආ
සථහයඹ කශබුද;

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?

இன்ரமல் ன்?

(b)

(c)

Will he inform this House (i)

whether 11
secured cards and 02
multimedia equipments used to prepare
identity cards in the Department of
Registration of Persons have disappeared in
the year 2013;

(ii)

if so, whether persons responsible have
been identified by conducting an
investigation in the departmental level with
regard to the disappearance; and

(iii)

whether the loss has been recovered from
them?

Will he state (i)

whether the investigations that are being
carried out by the Cinnamon Gardens
Police has been able to find out the
aforesaid lost materials and equipment or
identify the culprits; and

(ii)

the stance of the Government with regard to
that incident that took place at an institution
that is responsible for national security?

If not, why?
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ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභි  අග්රහභහතයතුභහ ව බුීධ ලහන වහ
ආගමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශුවශන් භහ එභ රලසනඹට පිිබතුය
ශදනහ.
(අ)

(i)

ආනඹනඹ කයන රද ශතොගශඹහි ආයක්ෂිත කහඩ්
ඳත් 11ක හිඟඹක් තිබුණි ඥ. භල්ටිමීය ඩිඹහ ඹන්ත්ර 2ක්
නළති වී ඇත.

(ii)

ආයක්ෂිත කහඩ් ඳත් නළති වීභ පිිබඵ
ශදඳහබුතශම්න්තු භට්ටමින් ඳරීක්ණ ඳත්හ ඇති
අතය එභ ඳරීක්ණ හබුතහ ඳරිදි ආනඹනඹ කයන
අසථහශහි ඇති න එළි  අඩු ඳහඩු ි ළරැදි
කිරීභට අදහශ ක්රිඹහ භහබුගඹන් ශගන ඇති අතය ඒ
අුව කටයුතු කයුව රඵයි.
භල්ටිමීය ඩිඹහ ඹන්ත්ර අතුරුදවන් වීභ ම්ඵන්ධශඹන්
ශදඳහබුතශම්න්තු භට්ටමින් ඳරීක්ණ ඳත්හ ඇති
අතය ශඳොලිස ඳරීක්ණ ආයම්බශකොට ඇත.

(iii)
(ආ)
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ශඳොලිස ඳරීක්ණර ශොඹහ ගළනීම් අුව
අරහබඹ අඹ කය ගළනීභට කටයුතු ශකශයුව ඇත.

(i)

ශභශතක් වඳුනහශගන නළත.

(ii)

ළරැදිකරුන්ට එශයහි විනඹහුවකූර ව
නීතයුවකූර ක්රිඹහ භහබුග ගන්නහ ඇත. මින්
ඉදිරිඹට ශදඳහබුතශම්න්තුශ එළි  අසථහ ඇති
ශනොවීභට ක්රිඹහ භහබුග ශගන ඇත.

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

ආයක්ෂිත කහඩ් ඳත් අතුරුදවන් වීභ වහ ම්ඵන්ධ ග කි යුත්තන්
වඳුනහගළනීභට ශභතයම් කහරඹක් -අවුරුදු එකවභහයකට අධික
කහරඹක්- ගත වීභ කිනමශේත් ශඹෝගය තත්ත්ඹක් ශනොශයි. ගරු
කථහනහඹකතුභි  භහ ශඟ හුළුභි න් එහි හක්ෂි නළවළ. භට
රළශඵන ශතොයතුරු අුව භහ දන්නහ ඳරිදි හිතහ භතහභ ශභභ
ඳරීක්ණ කටයුතු අඩහශ කිරීශම් වේභන්ත්රණඹක් දිඹත් ශමින්
තිශඵනහ. ශභොකද ඊට වවුල් වන්ශේ ඹම් ඹම් ශීලඳහරන
ම්ඵන්ධතහන් තිශඵනහ. ඒ ි හ ඔවුන් ආයක්හ කය ගළනීශම්
වුභනහ භත තභයි ශම් කහඩ් ඳත් අතුරුදවන් වීභ පිිබඵ
ඳරීක්ණ කටයුතු ඉතහභත් දිඹහරු භට්ටභක ඳතින්ශන්. ශම්
පිිබඵ ඳරීක්ණ කටයුතු කදහ ශනශකොට අන් කයන්න
පුළුන් ද කිඹරහ ඔඵතුභහට අදවක් ශදන්න පුළුන්ද?

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඳරීක්ණඹක් කයශගන ඹී ත ඒ පිිබඵ දළුවභක් ඇති
අඹශේ ක්රිඹහ කරහඳඹ පිිබඵ දිනඹන් ය භට භට ශම් අසථහශ  ත
වළකිඹහක් නළවළ. ශම් පිිබඵ දළනට කයන රද මූලික
ඳරීක්ණශඹන් ඹම් කිනම ි බුශීල කිහිඳඹක් ඉදිරිඳත් කය
තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක් අනහගතශආ ත ඇති ශනොශන්න.

ගරු අනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶநஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

භභ අවන්ශන් දළනට නමීධ ශරහ තිශඵන එකටයි

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු අනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶநஶக்க)

(1)

අසථහනගතවීභ අනහයණඹ කය ගළනීභට ශඳොලිස
ඳරීක්ණඹ අභත් ශයි නම් එඹ අඳයහධ ඳරීක්ණ
ශදඳහබුතශම්න්තු විනමන් කශ යුතු ඵ

(2)

අසථහනගත ව විදුත් උඳකයණ
තිශඵන සථහන
අනහයණඹ කය ගළනීභට ශක්තහීක භඟින් ග්රවණඹ ශවෝ
එළි  සබහශආ ශනත් උඳරභ ඇත්දළයි ශොඹහ
ඵළලීභ.

(3)

හමූහික ගය භක් ඹටශත් ශදඳහබුතශම්න්තුශ නමඹලු
ශදනහ ශතින් භල්ටිමීය ඩිඹහ ඹන්ත්ර ශදක අහිමිවීශභන්
යජඹට නමදු වී ඇති අරහබඹ අඹ කය ගළනීභ.

(4)

ශදඳහබුතශම්න්තුශ භතු ආයක්හ පිණි ඥ න ආයක්ක
කළභයහ ඳීධති වි කිරීභ.

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ශම් රලසනඹ භතු වී තිශඵන්ශන්
ශතො කහබුඹහරඹක ශවෝ එශවභ නළත්නම් supermarket එකක
ශවෝ ශනො පුීගරඹන් ලිඹහ ඳදිීචි කිරීශම් ශදඳහබුතශම්න්තුශ යි.
ඒ ශදඳහබුතශම්න්තුශ ආයක්ක කහඩ් ඳත් 11ක් තභයි ශම්
අතුරුදවන් වී තිශඵන්ශන්. ඒ හශේභ එභ ශදඳහබුතශම්න්තුශ
භල්ටිමීය ඩිඹහ ඹන්ත්ර තභයි ශම් අතුරුදවන් වී තිශඵන්ශන්. ඒ ි හ
ජහතික ආයක්හ පිිබඵ ග කි යුතු ශභළි  ආඹතනඹක ව ශම්
නමදු වීභ ඔඵතුභහ අුවභත කයනහද ගරු ඇභතිතුභි ?

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එළි  ළරැදි තිශඵනහ නම් කිනම ශරකින් අුවභත කයන්ශන්
නළවළ. අදහශ පිඹය ශගන තිශඵනහ ඒහ ම්ඵන්ධ
ළරැදිකරුන් ගළන ඳරීක්හ ශකොට කටයුතු කිරීභට වහ අධිකයණඹ
ශත ද ඉදිරිඳත් කිරීභට.

ශම් හශේ පිඹයල් දළනට මූලික ඳරීක්ණ ි රධහරින්
විනමන් ි බුශීල කය තිශඹනහ. ඒ අුව කටයුතු කයශගන
ඹනහ.

ගරු අනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶநஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු අනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶநஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒක තභයි ඉසය ශරහභ භට දළන ගන්න ඕනෆ වුශඩු. ගරු
ඇභතිතුභි  ඒ රලසනඹට උත්තයඹ දුන්ුව විධිඹට භට ශත්රුශඩු
ඔඵතුභහ එඹ අුවභත කයනහ කිඹරහයි. ගරු කථහනහඹකතුභි 
ශම් නමදු වීභ නමදු ශරහ දළනට අවුරුදු එකවභහයකට ඩහ ළඩි
කහරඹක් ගතවී තිශඵනහ. නහුත් තභ ඒ පුීගරඹන් වඳුනහශගන
නළවළ. ගරු ඇභතිතුභි  ඔඵතුභහ කිඹනහ න්දි ගන්න කටයුතු
කයනහ කිඹරහ. නහුත් ශම්කට වවුල් වන් කවුද ශම් ද්රය
ශකොශවේද ආදි කිනමක් වඳුනහශගන නළවළ. ඒ ි හ ශභළි 

ගරු ඇභතිතුභි  භශේ ශම් රලසනඹ ි හ වළභ ශදනහශගන්භ
අඹ කය ගන්න ඹන්න එඳහ. ඒ අදහශ ළරැදිකරුන්ශගන් තභයි
අඹ කය ගන්න ඕනෆ. දළන් ශම් වළශභෝශේභ ඳඩි කඳන්න වදනහ
හමූහික ග කිඹන්න ඕනෆ කිඹරහ. වරි හමූහිකත්ඹක් තභයි
ඒක. [ඵහධහ කිරීභක් ඔ . කළබිනට් භඩුඩරඹ හශේ. ඒශක් නම්
හමූහිකත්ඹ නළවළ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ි බුශීල.

ඳහබුලිශම්න්තු

1119

1120

(ආ)

ගරු අනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶநஶக்க)

(i)

ඉවත භහගම්ර නම් ලිපිනඹන් වහ ලිඹහ ඳදිීචි ව
දිනඹන්;

(ii)

තවනභට රක් න ශතක් එභ කෘෂි යහඹන ද්රය
ශභයටට ශගන්ුව රළබ භහගම්ර නම්;

(iii)

තවනම් කයන රද කෘෂි යහඹන ද්රය රීකහට
ශගන්වීභ ි හ අහධු ශල්ඛ්නගත (Blacklist) කය
ඇති ආඹතනර නම්;

(The Hon. Anura Dissanayake)

ි බුශීල. ශවොයි.
ගරු කථහනහඹකතුභි  භශේ තුන්ළි  අතුරු රලසනඹ ශභඹයි.
දළන් අශේ යශට් phone කශඩ්ක phone එකක් ශවොශයන් ගත්තත්
ඒහ අත් අඩීගුට ගළනීභ වහ තහක්ණි ඥක ශභරම් උඳශඹෝගී
ශකොටශගන තිශඵනහ. ඒ හශේභ අඳ දළකරහ තිශඵනහ භවය
අසථහර ත යත්යන් ඵඩු කඩඹකින් ශභොනහ ශවෝ ශවොයකම්
කශත් ඒ ශවොයහ ශකටි කහරඹක් ඇතුශත අල්රනහ. වළඵළයි අශේ
යශට් ජහතික ආයක්හ පිිබඵ ග කි යුතු පුීගරයින් ලිඹහ
ඳදිීචි කිරීශම් ශදඳහබුතශම්න්තුශ ආයක්ක කහඩ් ඳත් 11ක්
අතුරුදන් වීභට අවුරුදු එක වභහයකට ඩහ ළඩි කහරඹක් ගත වී
තිබුණත් තභ ශඳොලීනමඹට ඒහ ශවොඹහ ගන්න ඵළරි ශරහ
තිශඵනහ.
ගරු ඇභතිතුභහ කිඹන ඳරිදි ශඳොලීනමඹට ශවොඹහ ගන්න ඵළරි
ඹළයි කි ශොත් අඳයහධ ඳරීක්ණ ශදඳහබුතශම්න්තුට ඵහය ශදනහ
ලු. තභ ඒශගොල්රන් පුළුන් ද ඵළරි ද කිඹරහත් දන්ශන් නළවළ.
ශභොකක්ද ශම්? ඔඵතුභහ රඵහ ශදන පිිබතුරුලින්භ ශඳන්ුවම්
කයනහ ශම් අතුරුදන් වීම් පිිබඵ ශම් ශොයහ ගළනීම් පිිබඵ
ඹම් රභහණඹක ඹට ගළසීශම් වුභනහක් අුව කටයුතු කයන ඵ.
උත්තයඹත් ඹම් රභහණඹකට ඹට ගවන විධිශඹන් තභයි ඔඵතුභහ
නමීවර බහහ යක්ත ශර උඳශඹෝගී කය ගි මින් ඉදිරිඳත්
කයන්ශන්. භභ ඔඵතුභහශගන් ඉල්රහ නමටින්ශන් ශභඹයි. ශම්ක
ඵයඳතශ රලසනඹක්. ඒ ි හ ශම් වහ ග කි යුත්තන් අත්
අඩීගුට ගත යුතුයි. ඇත්තටභ ශම් ආයක්ක කහඩ් ඳත් රඵහ
ගත්ශත් ඇයි කිඹන කහයණඹ වරි ළදගත්. ඒ පිිබඵ
ඳරීක්ණඹක් කශ යුතුයි. ඒ පිිබඵ ගරු ඇභතිතුභහශේ
අධහනඹ ශඹොහු කයරහ ඉක්භන් ක්රිඹහ භහබුගඹක් ගන්න කිඹරහ
ඉල්රනහ.

එතුභහ බහගත කයන්ශනහිද?
(ඇ)

(i)

අහධු ශල්ඛ්නගත කිරීභට රක් ව ආඹතනර
අධයක්රුන් ශනත් නම්ලින් ආඹතන ලිඹහ
ඳදිීචි කය ඇති ඵ දන්ශන්ද;

(ii)

එශේ නම් ඒ අඹ ම්ඵන්ධශඹන් ගුව රඵන
නීතිභඹ පිඹය කශබුද;

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ඈ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?
கத்ததஶறஷல் அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ:
(அ) (i)

லஷலசஶ இசஶனப் தபஶருட்ககர இமக்குதஷ
தசய்லதற்கஶக இயங்ககஷல் பதஷவு தசய்ப்
பட்டுள்ர கம்பனஷகரஷன் ண்ைஷக்கக வ்லரவு;

(ii)

ரற்படி கம்பனஷகரஷல் பஶஶஷரலஷல் லஷலசஶ
இசஶனப்
தபஶருட்ககர
இமக்குதஷ
தசய்கஷன்ம நஷரலனங்கள் ஶகல;

(iii)

தற்ரபஶது இயங்ககக்கு இமக்குதஷ தசய்தல்
தகடதசய்ப்பட்டுள்ர லஷலசஶ இசஶனப்
தபஶருட்கள் லகககரஷன் ண்ைஷக்கக வ்லரவு
ன்பகத அலர் இச்சகபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ?

(ஆ) (i)

ரற்படி அ(i) இல் குமஷப்பஷட்ட கம்பனஷகரஷன்
தபர்கள்,
பகலஶஷகள்
ற்ரம்
பதஷவு
தசய்ப்பட்டுள்ர தஷகதஷகள்;

(ii)

தகடதசய்ப்படும்லக
ரற்படி
லஷலசஶ
இசஶனப்
தபஶருட்ககர
இந்நஶட்டுக்கு
இமக்குதஷ தசய்த கம்பனஷகரஷன் தபர்கள்;

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු භන්රීතුභහශේ අතිශබුක රලසනඹට අධහනඹ ශඹොහු කයරහ
ත  තබුඝ කහරඹක් ඹන්ශන් නළති -ශකටි කහරඹක ත- ඔවුන් අත්
අඩීගුට ගන්න කිඹරහ භභ හබුතහ කයන්නම්.

(iii)

தகடதசய்ப்பட்ட
லஷலசஶ
இசஶனப்
தபஶருட்ககர
இயங்ககக்கு
இமக்குதஷ
தசய்ததன்
கஶைஶக
ககமநஷல்
படுத்தப்பட்டுள்ர (Blacklist) நஷரலனங்கரஷன்
தபர்கள்
ன்பலற்கம அலர் சகபஷல் சர்ப்பஷப்பஶஶ?

කෘෂි රවළයන ද්රල ආනයනය : ලියළ ඳදිැංික වමළගම්
லஷலசஶ இசஶனப் தபஶருள் இமக்குதஷ :
பதஷவுதபற்ம கம்பனஷகள்

IMPORT OF AGRO-CHEMICALS : REGISTERED COMPANIES

(இ) (i)

ககமநஷல்படுத்தலுக்கு உள்ரஶகஷ நஷரலனங்
கரஷன் பைஷப்பஶரர்கள் ரலர தபர்கரஷல் நஷரல
னங்ககரப் பதஷவு தசய்துள்ரஶர்கள் ன்பகத
அமஷலஶஶ;

(ii)

ஆதனஷல், இலர்கள் ததஶடர்பஶக டுக்கப்படும்
சட்ட நடலடிக்கககள் ஶகல
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7. ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

කෘෂිකබුභ අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - (1):
(අ)
(i) කෘෂි යහඹන ද්රය ආනඹනඹ වහ ශ්රී රීකහශ
ලිඹහ ඳදිීචි වී ඇති භහගම් ීඛ්යහ ශකොඳභණද;
(ii)

ඉවත භහගම් අතරින් කෘෂි යහඹන ද්රය භවහ
ඳරිභහණශඹන් ආනඹනඹ කයන ආඹතන කශබුද;

(iii)

ශම් න විට ශ්රී රීකහට ආනඹනඹ කිරීභ තවනම්
කයුව රළඵ ඇති කෘෂි යහඹන බුග ීඛ්යහ
ශකොඳභණද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

ன்பகத அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ?
(ஈ)

இன்ரமல், ன்?

asked the Minister of Agriculture:
(a) Will he inform this House (i)

the number of companies registered in Sri
Lanka for the importation of agrochemicals;
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(b)

(c)

(ii)

the names of companies that import agrochemicals at a large scale out of the
aforesaid companies; and

(iii)

the number of agro-chemicals that have
been banned from being imported to Sri
Lanka at present?

(i)

in relation to (a)(i) above, the names of such
companies, their addresses and the dates on
which they have been registered; and

(ii)

the names of the companies that imported
the banned agro-chemicals until the time of
their ban;

(iii)

the names of institutions which have been
blacklisted due to the importation of banned
agro-chemicals?

Will he state -

(ii)

whether he is aware that the directors of the
blacklisted companies have registered
companies in other names; and
if so, the legal action that will be taken
against such individuals?

If not, why?

ගරු මහින්ද
අමළ ුරමළ)

(i)

එභ භහගම් තිසශදශකහි නම් ව ලිපින ඉවත
වන් කය ඇති අතය එභ කිනමදු භහගභක් කෘෂි
යහඹි ක ආනඹනඹ කිරීභ වහ ලිඹහඳදිීචි වී
ශනොභළති ශවයින් ලිඹහඳදිීචි කශ දින ඇතුශත්
ශනොශ .

(ii)

තවනභට රක් න අසථහ එශළශමන තුරු එභ
ඳිබශඵෝධනහලක නමඹලු භහගම් විනමන් ආනඹනඹ
කයන ර ත.

යළඳළ

අතේලර්ධන

මශ ළ

(කෘෂිකර්ම

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of
Agriculture)

ගරු කථහනහඹකතුභි  එභ රලසනඹට පිිබතුය ශභශේයි.
(i)

ශම්හට chemical name එකක් තිශඵන්ශන් ගරු
කථනහඹකතුභි . ඒ chemical name එශකන් වළභ
භහගභභ ඒහ ආනඹනඹ කයනහ. එශවභ
ආනඹනඹ කයරහ ශන ශන නම්ලින් ශශශ
ශඳොශට ි වේත් කයනහ. ඒක තභයි කයරහ
තිශඵන්ශන්.
(iii)

(ඇ)

තවනම් කයන රද ඳිබශඵෝධනහලක ශගන්වීභ
ශවේතු කයශගන කිනමදු භහගභක් අහධු ශල්ඛ්න
ගතකය ශනොභළත.

(i)

අදහශ ශනොශ .

(ii)

අදහශ ශනොශ .

(ඈ) අදහශ ශනොශ .

*වභළතම්වය ම

බන ද ඇමුණුම්:

*சபஶபீடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட இகைப்பு :
*Annex tabled:

ඇමුණුම 1

(ஶண்புஷகு வஷந்த ஶப்பஶ அரபலர்தன - கத்ததஶறஷல்
அகச்சர்)

(අ)

(ආ)

Will he table -

(i)

(d)
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කෘෂි යහඹන ද්රය ශගන්න භහගම් තිස ශදකක්
(32) ඇති නහුදු ශම් න විට කෘෂි යහඹි ක
ආනඹනඹ කිරීභ වහ කිනමදු භහගභක් ලිඹහඳදිීචි
වී ශනොභළත. (ශභභ භහගම් ලිඹහඳදිීචි කයන
ශර දන්හ ඇත්ශත් 2014 ජලි භ නමට භහ වඹක්
(06) ඇතුශත තඹ)
එශවභ රභශ දඹක් තිබුශඩු නළවළ ගරු
කථහනහඹකතුභි . තිබුශඩු කෘෂි යහඹන ද්රය
ශගන්වීභ වහ අුවභළතිඹ රඵහ ගළනීභක් ඳභණක්.
එඳභණයි නීතිඹකට තිබුශඩු.
එභ භහගම්ර රළයිසතු ඇහුණුභ 1 හි දළක්ශ .
ඇහුණුභ වභළග * කයනහ.

(ii)

ඉවත භහගම් අතරින් භවහ ඳරිභහණශඹන්
ඳිබශඵෝධනහලක ශගන්න භහගම් ශරට A.
Baur & Co. (Pvt.) Limited, CIC Crop Guard
(Pvt.) Limited, Plantchem (Pvt.) Limited,
Harrisons Chemical (Pvt.) Limited, Hayleys
Agro Products Limited දළක්විඹ වළකිඹ.

(iii)

ශ්රී රීකහට ආනඹනඹ තවනම් කය ඇති
ඳිබශඵෝධනහලක ීඛ්යහ තිවකි.
ඒ ඳිබශඵෝධ නහලකර නම් රළයිසතු ඇහුණුභ
2 හි දළක්ශ . ඇහුණුභ වභළග * කයනහ.
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[ගරු භහින්ද ඹහඳහ අශේබුධන භවතහ
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වතයකට Sri Lanka Customs එශකන් දඩ හුදරක් ගළණ හ.
තවනම් කෘෂි යහඹන ද්රය ශගනහහඹ කිඹරහ Sri Lanka
Customs එශකන් දඩත් ගවරහ තිබිඹ ත ඒ භහගම් අහධු
ශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ශනොකය නළත තහක් ඒ භහගම්රට ඒ
යහඹන ද්රය ශගන්වීභට අය  තරහ තිශඵන්ශන් ඇයි?

ගරු මහින්ද යළඳළ අතේලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த ஶப்பஶ அரபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ගරු භන්රීතුභි  ඒහ ශගන්වහට ඳසුයි අපි තවනම් කශශේ.
ඒහ ශගන්න්න කලින් තවනම් කශහ ශනොශයි. ගරු
කථහනහඹකතුභි  වේගඩු ශයෝගඹ පිිබඵ ඹම් ඹම් භතහද
ගළටුම් ඇති වුණු ශරහශ ඒකට ශම් යහඹන ද්රය ශවේතු නහඹ
කිඹරහ - ඒ ගළන ි ලසචිත තීයණඹක් තිබුශඩුත් නළවළ- අදවක්
ආපු ි හ යහඹට ශගනළල්රහ තිබුණු ටික අපි තවනම් කශහ. ඒක
අහධු ශල්ඛ්න ගත කිරීභට තයම් යදක් ශනොශයි.

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඇමුණුම 2

ගරු කථහනහඹකතුභි  ඇභතිතුභහට භශේ ඳශහුළි  අතුරු
රලසනඹ වරිඹට ශත්රුශඩු නළවළ. Sri Lanka Customs එශකන් ඒ
භහගම් වතයට දඩ ගළණ හ වි අධික යහඹන ද්රය ශගනහහඹ
කිඹරහ. ගරු ඇභතිතුභි  ඒ භහගම් වතයභ ඒ දඩ ශග හ. එශවභ
දඩඹක් ගළණ ශ යදකරුන් ි හ. ඇයි ඔඵතුභන්රහ ඒ ගළන
පිඹයක් ගත්ශත් නළත්ශත්?

ගරු මහින්ද යළඳළ අතේලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த ஶப்பஶ அரபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ගරු කථහනහඹකතුභි  දඩඹක් ගවන්න ශවේතු වුණ කහයණඹ
ශම්කයි. ඒ යහඹන ද්රය generic name එශකන් ශගන්රහ
තිබුශඩු. ඒ ශගන්රහ තිබුණු යහඹන ද්රය භතශදදඹකට රක්
වුණ යහඹන ද්රය. ඒ ශගන්පු ඒහට දඩ ගවරහ ආඳණ  ඒහ පිට
යටට ඹන්න කිඹරහ තීන්දු කශහ මි ඒ භහගම් අහධු
ශල්ඛ්නගත කශශේ නළවළ.

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඒහ ආඳණ  ශම් යටටභ ි දවස කශහ ගරු ඇභතිතුභහ.

ගරු මහින්ද යළඳළ අතේලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த ஶப்பஶ அரபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

එශවභ තවනභක් වුශඩු නළවළ ගරු කථහනහඹකතුභි . එශවභ
නීතිඹක් තිබුශඩු නළවළ ඒ ශරහශ .

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථහනහඹකතුභි  භශේ ඳශහුන අතුරු රලසනඹ. ගරු
ඇභතිතුභහ රලසනශආ (අ) (ii) ශකොටට පිිබතුරු  තශම් ත භවහ
ඳරිභහණශඹන් කෘෂි යහඹන ද්රය ශගන්න භහගම් වතයක් ගළන
වන් කශහ. ගරු ඇභතිතුභි  භහ ඔඵතුභහශගන් කහයණඹක්
අවන්න කළභළතියි. කෘෂි යහඹන ද්රය ශගන්වීභ පිිබඵ නීති කඩ
කයරහ තවනම් කෘෂි යහඹන ද්රය ශගන්වහඹ කිඹරහ භහගම්

ගරු කථහනහඹකතුභි  ශභතුභහ කිඹන ඒ භහගම් වතයට Sri
Lanka Customs එශකන් දඩ ගළණ හට ඳසශේ ඔවුන් ඒ දඩඹ
ශගරහ ආඳණ  යට ඇතුශට ඒ වි යහඹන ද්රය ටික ගත්තහ. ඊට
ඳසශේ ඒහ ශම් යශට් විකිණුහ. කෘෂිකබුභ ඇභතිතුභහ ලශඹන්
ඉන්න ගරු ඇභතිතුභහ ශභොකක්ද ශම් කයන්ශන්?

ගරු මහින්ද යළඳළ අතේලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த ஶப்பஶ அரபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ඔඵතුභහට ඒක ඳළටලිරහ තිශඵන්ශන්. Generic name එශකන්
ශගන්පු ඒ යහඹන ද්රය අශේ යශට් තවනම් කයරහ තිබුණු ඒහ
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ශනොශයි. නහුත් ළකඹක් ඇති වුණහ ඒ යහඹන ද්රය ශම්
ශයෝගරට ශවේතුශයි කිඹරහ. ඒ අුව තභයි අපි ඒහ නතය
කශශේ. ඒකයි වුශඩු.

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

එශවභ නම් Sri Lanka Customs එශකන් ඇයි ඒ ශගොල්රන්ට
දඩ ගළණ ශ ? එශවභ නම් ඔඵතුභන්රහ ළරැදි තීන්දුක් ශන්
අයශගන තිශඵන්ශන්.

කයනහ කිඹරහ. ඒ ගළන ඔඵතුභහ ශරොවේ ි ශ දනඹවේත් දළම්භහ. ඒ
හශේභ දළනට ති වඹකට උඩ තත් ඔඵතුභහ ඉීග්රීනම පුත් ඳතකට
රකහලඹක් කයරහ තිබුණහ අපි ශම්හ තවනම් කයරහ ගළට් එකක්
ි වේත් කයනහ කිඹරහ. වළඵළයි ගරු ඇභතිතුභි  අද න ශතක්
ශම් ගළට් එක ි වේත් කයරහ නළවළ.

ගරු මහින්ද යළඳළ අතේලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த ஶப்பஶ அரபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

භභ ගළට් ි ශ දනඹට අත්න් කශහ.

ගරු මහින්ද යළඳළ අතේලර්ධන මශ ළ

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

(The Hon. P. Harrison)

(ஶண்புஷகு வஷந்த ஶப்பஶ அரபலர்தன)

ඒශක් නීතිඹ ගළන කිඹන්න -

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථහනහඹකතුභි  "ශභශවභ ශන්න ඇති" කිඹරහ හිතරහ
ළකඹට දඩ ගවන යටක් තිශඵනහද? Sri Lanka Customs
එශකන් දඩ ගළණ හ ශම්හ නීති විශයෝධී වි අධික යහඹන ද්රය
කිඹරහ. ඒ දඩඹ ශග හට ඳසශේ තහුන්නහන්ශේරහ ඒ  ටික
ආඳණ  යටට ි දවස කශහ.

ගරු මහින්ද යළඳළ අතේලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த ஶப்பஶ அரபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

Sri Lanka Customs එශකන් දඩ ගවනහ විවිධ ශවේතු ි හ.
ඒ වේභන ශවේතුක් ි හ දඩ ගළණ හද කිඹන එක අඳට දන්රහ
නළවළ. නහුත් generic name එශකන් ශගන්පු ශම් යහඹි ක
ද්රයර ඹම් ඹම් ීඝටක තිශඵන ි හ ඒහ තවනම් කයනහ
කිඹරහ තභයි අපි කි ශ . ඒහ තවනම් කයනහ කිඹරහ කි හ
මික් එශවභ තවනම් කයන්න නීතිඹක් තිබුශඩු නළවළ.

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඒ භහගම් වතයට දඩ ගළණ හ ශන් ගරු ඇභතිතුභහ.

ගරු මහින්ද යළඳළ අතේලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த ஶப்பஶ அரபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)
ඒ දඩ ගවපු ශවේතු ශභොකක්ද කිඹන්න භභ දන්ශන් නළවළ.

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඔඵතුභහශේ අභහතයහීලඹට අයිති කහයණඹක් ම්ඵන්ධශඹන්
Sri Lanka Customs එශකන් දඩ ගවපු එක කෘෂිකබුභ ඇභතිතුභහ
වළටිඹට ඔඵතුභහ දන්ශන් නළවළ කිඹන එක ගළන භභ කනගහටු
ශනහ.
භශේ ශදළි  අතුරු රලසනඹ ශභඹයි ගරු කථහනහඹකතුභි .
ජනහධිඳතිතුභහ ගිඹ අශරේල් භහශආ 2ළි  දහ අුවයහධපුයඹට
ගිහිල්රහ ශ්රී භවහ ශඵෝධීන් වන්ශේ ශඟ ඳළළති අලුත් වල්
භීගරයශආ ත ශඳොශයොන්දු වුණහ ේරයිශෂොශේට් කිඹන යහඹන
ද්රය ශගන්න එක තවනම් කයනහ කිඹරහ. ඒ හශේභ ඔඵතුභහ
2011 අශරේල් භහශආ 10 ළි  දහ තිබුණු Consultative
Committee එශක් ත කි හ කෘෂි යහඹන බුග වතයක් තවනම්
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(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

අත්න් කශහට ි වේත් ශරහ නළවළ. ඔඵතුභහ ඒක කිඹරහ භහ
එක වභහයක් - ති 6ක්- ශනහ. අඳට නම් තභ දළන ගන්නට
රළබුශඩු නළවළ ඔඵතුභහ අත්න් කයපු ගළට් එකක් එිබඹට ආහ
කිඹරහ. ඔඵතුභහ කිඹන ශම් ේරයිශෂොශේට් කිඹන කෘෂි යහඹන
ද්රය හුළු යට පුයහභ යහේත ශරහ තිශඵනහ. අද තභත් ශශශ
ශඳොශශේ ඵණ ර ඒහ ගන්න තිශඵනහ. ඉතින් ශම්ක කදහද
නත්න්ශන්? ජනහධිඳතිතුභහ කි හභත් නත්න්න ඵළරි නම්
තහුන්නහන්ශේ කි හභත් නත්න්න ඵළරි නම් කහට කිඹරහද අපි
ශම්ක නත්හ ගන්ශන්?

ගරු මහින්ද යළඳළ අතේලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த ஶப்பஶ அரபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ගරු කථහනහඹකතුභි  එතුභහ කිඹන ඒ කහයණඹ නමඹඹට
100ක්භ ි ළයදියි කිඹරහ භභ කිඹන්ශන්ත් නළවළ නමඹඹට 100ක්භ
ළයදියි කිඹරහ භභ කිඹන්ශන්ත් නළවළ. ේරයිශෂොශේට් කිඹන ශම්
යහඹි ක ද්රය අපි දළනට ගළට් ි ශ දනඹකින් තවනම් කයරහ
තිශඵනහ. නහුත් ශම්හ විවිධ අසථහර ශම් යටට ශගන්රහ
තිශඵනහ. එශවභ ශගන්රහ විවිධ නම්ලින් තභයි ශශශ
ශඳොශශේ විවේණන්ශන්. එකක් 'ඳටහස' කිඹයි ත එකක්
'යවුන්ඩ්අේ' කිඹයි. ඒ විධිඹට එක එක ශශශ නම්ලින් ශම්
යහඹි ක ද්රය තිශඵනහ. ශම් ේරයිශෂොශේට් ි හභ ශම් වේගඩු
ශයෝගඹ වළශදනහඹ කිඹරහ හධක ඇති විදයහත්භක
ශකොශවේදිත් ඔේපු ශරහ නළවළ. නහුත් වේගඩු ශයෝගඹ ඵණ ර
තිශඵන දිස්රික්ක වඹක විතයක් ශම් යහඹන ද්රය තහකහලික
තවනම් කයන්න තභයි අපි ගළට් ි ශ දනඹ ි වේත් කශශේ. භභ ඒ
ගළට් ි ශ දනඹට අත්න් කශහ. භභ ගය ශභන් කිඹනහ භභ
ඒක අත්න් කයරහ පිටකශහ කිඹරහ. නහුත් හුද්රණඹ කශහද
කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ.

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථහනහඹකතුභි  භශේ තුන්න අතුරු රලසනඹ.
ශම් වේගඩු ශයෝගඹ ඔඵතුභහ ි ශඹෝජනඹ කයන ඳශහශත්ත්
විලහර ලශඹන් යහේත ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ දිස්රික්ක
ගණනහක ශම් ශයෝගඹ තදින් යහේත නහ විතයක් ශනොශයි
දළන් 25 000ක් 30 000ක් ශදනහ භළරිරහ තිශඵනහ. ත 25 000ක්
විතය යජශආ ශයෝවල්ලින් ශඵශවත් ගන්නහ. ශම් ගළන යජශආ
අධහනඹ ශඹොහු කයන්න අපිත් අසථහ ය ඳඹක ත භළදිවත්
වුණහ. Consultative Committee එශක්ත් ශම් ගළන කථහ කශහ. ඒ
හශේභ ශම් ගළන ශොඹන්න ශනභ කළබිනට් අුවකහයක
බහවේත් ඳත් කශහ. ඇභතිතුභහත් කිඹනහ ගළට් එකත් ඳශ
කශහ කිඹරහ. කවුද ශම්හට උඳශදස ශදන්ශන්? ශම් යහඹන
ද්රය තවනම් කයරහ ගළට් එකත් ඳශ කයරහ නම් ඒත් ශශශ
ශඳොශශේ තභත් ඒහ තිශඵනහ නම් ශම් භහගම් එක්ක ගුවශදුව
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ඳහබුලිශම්න්තු

[ගරු පී. වළරින් භවතහ

කයන මිි වහ කවුද? ජනහධිඳතිතුභහ කිඹරහත් ශම්හ නත්න්න
ඵළරි නම් කහටද අපි ශම්හ කිඹන්ශන්? භට ඇණ ණහ අය
ශීහශරන් අවරහ ශම්කට තීන්දුක් ගන්නම් කිඹරහ භවරු
කිඹනහ.

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

රලසනඹ ඇණ හභ ඇති.

ගරු මහින්ද යළඳළ අතේලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு வஷந்த ஶப்பஶ அரபலர்தன)
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වේගඩු ශයෝගඹ ි හ විලහර ලශඹන් ජීවිත විනහල ශරහ
තිශඵනහ. ශම් රශීලඹකට ඳභණක් සීභහ වුණු රලසනඹක්
ශනොශයි. ඒ ි හ අපි කහශේත් අධහනඹ ශඹොහු කය ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් පිඹයක් ගත යුතුයි.

තනොතරොා තචෝතල් ගල් අඟුරු ළඳ බළගළරය :
අ්රිය වීම වශ අලුත්ලෆඩියළල
நுகச்ரசஶகய நஷயக்கஶஷ அனல் ஷன் உற்பத்தஷ
நஷகயம் :தசலிறப்புகள் ற்ரம் தஷருத்தங்கள்

NORACHCHOLAI COAL POWER PLANT: BREAKDOWNS AND
REPAIRS

4798/’14

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ශම් ම්ඵන්ධශඹන් භතශදද යහශිඹක්
තිශඵනහ. ඒක ඇත්ත. නහුත් වේගඩු ශයෝගඹට ශවේතු කහයකන
විදයහුවකූර ි ලසචිත කහයණඹක් අඳට තභත් දන්රහ නළවළ. අඳට
ඒ කරුණු දළන ගන්න ශොඹහ ගන්න තභත් ඵළරි වුණහ. විවිධ
ශවේතු ශම්කට ඵරඳහරහ තිශඵනහ. නහුත් කෘෂි යහඹන ද්රය ශම්
ශයෝගඹට ඵර ශනොඳෆහඹ කිඹරහ ශරෝකශආ කහටත් කිඹන්න
ඵළවළ. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් කෘෂිකබුභ අභහතයහීලඹ ලශඹන් අඳට
ගන්න පුළුන් පිඹය නමඹල්රභ අපි අයශගන තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ
දිනක ජනහධිඳතිතුභහ භඟ ඳළළති හකච්ඡහශ  තත් කෘෂිකබුභ
අභහතයහීලඹ අයශගන තිශඵන පිඹය ගළන ෆකටභකට ඳත් ශරහ
ඒ ගළන තුට රකහල කශහ ගන්න පුළුන් ෆභ පිඹයක්භ ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් අයශගන තිශඵනහඹ කිඹරහ.

10. ගරු ගයන් කරුණළතික මශ ළ
(ஶண்புஷகு கந்த கருைஶதஷயக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයතුමිඹශගන් ඇස රලසනඹ - (3) :
(අ)

හුර ත ආි ක් ගළන කථහ කශහ; ඒ හශේ විවිධ ශීල් ගළන
කථහ කශහ. දළන් ඒ රලසනඹ එතළි ුවත් එවහට ගිහින්. ගරු
කථහනහඹකතුභි  තභත් අඳට ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ි ලසචිත
තීයණඹක්  තරහ නළවළ. නහුත් ශම් ශනකම් අපි කිඹන කිඹන ශී
කශහ. "ශභන්න ශම්ක කයන්න" කි හභ ඒක කශහ. "ඒක
කයන්න" කි හභ ඒකත් කශහ. නහුත් ශරශඩ් තභ තිශඵනහ.

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

(i)

ශනොශයොච්ශචෝශල් ගල් අඟුරු තහඳ ඵරහගහයශආ
විදුලි උත්ඳහදනඹ ආයම්බ කශ දින නමට ශම් දක්හ
එඹ අක්රිඹ ව හය ගණන ව එක් එක් අසථහශ  ත
අක්රිඹ තිබ කහර සීභහ ශන් ශන් ලශඹන්
කශබුද;

(ii)

ශම් දක්හ එඹ අක්රිඹ ව අසථහන්හි ත එහි
අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ වහ ළඹ වහුළු හුදර
ශකොඳභණද;

(iii)

එභ අලුත්ළඩිඹහ කටයුතු ශුවශන් ළඹ ව හුදර
ඵරහගහයඹ අක්රිඹ ව එක් එක් අසථහ අුව
ශන් ශන් ලශඹන් ශකොඳභණද;

(iv)

එභ අක්රිඹවීම් අදහශ උඳකයණර ගය ම් කහරඹ
තුශ නමදු වශආ නම් ඉවත ඳරිදි හුදල් ළඹ කිරීභට
ශවේතු කශබුද;

ඹන්න එතුමිඹ වන් කයන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

ශනොශයොච්ශචෝශල් තහඳ විදුලි ඵරහගහයශආ නමදුව
අක්රිඹවීම් ශවේතුශන් එභ කහර සීභහන් තුශ
ශනත් ඵරහගහය ඔසශේ ජහතික විදුලිඵර
ඳීධතිඹට විදුලිඹ එක් කිරීභ වහ ළඹ කශ
අතිශබුක හුදර ශකොඳභණද;

(ii)

ඉවත තහඳ විදුලි ඵරහගහයශආ බි ළටීම්
ශවේතුශන් ළඹ ව අතිශබුක හුදර එකතු කශවිට
විදුලි ඒකකඹක් ි සඳහදනඹ කිරීභ වහ
ශකොඳභණ හුදරක් ළඹ වීතිශේද;

අතුරු රලසන අහනයි. ශභඹ නමඹලු ශදනහශේභ අධහනඹ
ශඹොහු විඹ යුතු රලසනඹක්. දළන් අතුරු රලසන තුන අහනයි.

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

භහන්න ගරු කථහනහඹකතුභි  ශම්ක ළදගත් රලසනඹක්.

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ළදගත් රලසනඹක් ි හ තභයි කි ශ අපි කහශේත් අධහනඹ
ශඹොහු විඹ යුතුයි කිඹරහ.

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

ඹන්න එතුමිඹ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?
லலு, சக்தஷ அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ:
(அ) (i)

நுகச்ரசஶகய நஷயக்கஶஷ அனல் ஷன் உற்பத்தஷ
நஷகயத்தஷன்
ஷன்சஶ
உற்பத்தஷ
ஆம்பஷக்கப்பட்ட
நஶள்
ததஶடக்கம்
அது
தசலிறந்த தடகலகரஷன் ண்ைஷக்கக ற்ரம்
எவ்தலஶரு
சந்தர்ப்பத்தஷலும்
தசலிறந்து
கஶைப்பட்ட கஶயகட்டம் தலவ்ரலமஶக ஶது;

(ii)

இதுலக அது தசலிறந்து கஶைப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்கரஷல் அதகன தஷருத்துலதற்கஶக
தசயலஶன தஶத்தப் பைத்ததஶகக வ்லரவு;

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඒ ි හයි අශනක් අභහතයහීලරත් අධහනඹ ශඹොහු කශශේ.

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ි හ තභයි භභ කි ශ විශලේ අධහනඹක් ශඹොහු විඹ යුතු
ඵ. භභ ශනගර අම්ශඵගහු ඳශහත්ර හිටිඹහ. ඒ රශීලර
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(iii)

ரற்படி
தஷருத்தத்தஷற்கஶக
தசயலஶன
பைத்ததஶகக
ஷன்
உற்பத்தஷ
நஷகயம்
தசலிறந்த எவ்தலஶரு சந்தர்ப்பத்தஷற்கக
தலவ்ரலமஶக வ்லரவு;

(iv)

ரற்படி
தசலிறப்பஶனது
ற்புகட
உபகைங்கரஷன் உத்தலஶத கஶயத்தஷநள்
இடம்தபற்மஷருப்பஷன் ரரய குமஷப்பஷட்டலஶர
பைம் தசயலஷடப்பட்டகக்கஶன கஶைங்கள்
ஶகல

adding the additional cost incurred as a
result of the breakdowns in the aforesaid
Power Plant?
(c)

(ஆ) (i)

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) பலஷத்ஶரதலஷ லன்னஷஆச்சஷ - லலு, சக்தஷ
அகச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of
Power and Energy)

நுகச்ரசஶகய அனல் ஷன் நஷகயத்தஷல்
ற்பட்ட தசலிறப்பு கஶைஶக ரற்படி
கஶயகட்டங்கரஷநள் ரலர ஷன் உற்பத்தஷ
நஷகயங்கரஷலிருந்து
ரதசஷ
ஷன்சஶ
பகமகக்கு ஷன்சஶத்கத
தபரலதற்கஶக
தசயலஷடப்பட்ட
ரயதஷகப்
பைத்ததஶகக
வ்லரவு;

(ii)

ரற்படி
ஷன்
உற்பத்தஷ
நஷகயத்தஷன்
தசலிறப்பு கஶைஶக தசயலஶன ரயதஷகப்
பைத்ததஶககக கூட்டுகஷன்மரபஶது ஏர் அயகு
ஷன்சஶத்கத
உற்பத்தஷ
தசய்லதற்கஶக
தசயலஷடப்பட்ட பைத்ததஶகக வ்லரவு

(අ)

අක්රීඹ
ව
හයඹ

(i)

ශනොශයොච්ශචෝශල් ගල් අඟුරු තහඳ ඵරහගහයශආ
විදුලි උත්ඳහදනඹ ආයම්බ කශ දින නමට ශම් දක්හ
එඹ අක්රීඹ ව හය ගණන (24) විනම වතයකි. එභ එක්
එක් අසථහශ  ත අක්රීඹ වී තිබ කහර සීභහන් ඳවත
වන් ඳරිදි ශ .

ඵරහගහයඹ අක්රීඹ ව
දිනඹ

අලුත්ළඩිඹහ
කටයුතුලින් ඳසු
නළත ඵරහගහයඹ
ඳණගළන්ව දිනඹ

ඵරහගහය
ඹ අක්රීඹ
වී තිබ
කහර
සීභහ
(දින)

1

2011 ජුි  7

2011 ජුලි 10

33

இன்ரமல், ன்?

2

2011 ශනොළම්ඵබු 4

2011 ශනොළම්ඵබු 6

2

3

2011 ශනොළම්ඵබු 21

2011 ශනොළම්ඵබු 22

1

4

2011 ශනොළම්ඵබු 29

2011 ශනොළම්ඵබු 30

1

5

2012 ජනහරි 5

2012 ජනහරි 10

6

6

2012 ජනහරි 18

2012 ශඳඵයහරි 16

29

7

2012 ශඳඵයහරි 17

2012 ශඳඵයහරි 20

4

8

2012 අශරේල් 26

2012 අශරේල් 28

2

9

2012 ජුලි 21

2012 ජුලි 26

5

10

2012 අශගෝසතු 8

2012 අශගෝසතු 26

19

11

2012 අශගෝසතු 26

2012 ළේතළම්ඵබු 7

11

12

2012 ශනොළම්ඵබු 7

2012 ශනොළම්ඵබු 9

2

13

2013 ජනහරි 29

2013 ජනහරි 30

1

14

2013 අශරේල් 7

2013 අශරේල් 9

2

15

2013 අශරේල් 19

2013 අශරේල් 19

(ඳළඹ 14)

16

2013 භළයි 6

2013 භළයි 7

1

17

2013 ඔක්ශතෝඵබු 15

2013 ඔක්ශතෝඵබු 16

1

18

2013 ඔක්ශතෝඵබු 29

2013 ඔක්ශතෝඵබු 29

(ඳළඹ 8)

19

2013 ශදළම්ඵබු 13

2013 ශදළම්ඵබු 30

16

20

2014 ජනහරි 5

2014 ජනහරි 9

4

21

2014 ජනහරි 10

2014 ශඳඵයහරි 9

30

22

2014 භහබුතු 7

2014 භහබුතු 7

(ඳළඹ 3)

23

2014 ජුි  22

2014 ජුි  23

(ඳළඹ 18)

24

2014 ජුි  23

2014 ජුි  23

(ඳළඹ 2)

Will she state (i)

(ii)

(iii)

(iv)

(b)

ගරු කථහනහඹකතුභි  එභ රලසනඹට පිිබතුය ශභශේයි.

ன்பகத அலர் இச்சகபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ?

asked the Minister of Power and Energy:
(a)

If not, why?

ගරු ඳවිත්රළතද්වී ලන්නිආරා ික මශත්මිය (විදුලිබ ශළ
බක්ති අමළ ුරමිය)

ன்பகத அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ?

(இ)
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2014 ඔක්ශතෝඵබු 21

the number of breakdowns that the
Norachcholai Coal Power Plant suffered up
to now since the date on which it began
generating electricity and the periods of
time that it was not functional during each
of the aforesaid instances;
the total amount of money that has been
spent up to now for repair work in the
aforesaid plant in the aforesaid instances of
breakdown;
separately, the amount of money that was
spent for repairs on each of the aforesaid
instances of breakdown of the power plant;
the reasons for spending money as
mentioned above, if the aforesaid
breakdowns occurred during the warranty
period of the relevant equipment?

Will she inform this House (i)

(ii)

the additional sum of money that was spent
for obtaining electricity from other power
plants to be added to the national grid
during the aforementioned periods of time
in which breakdowns occurred in the
Norachcholai Power Plant;
the total cost that has been incurred for the
production of one unit of electricity after

(ii)

ශම් දක්හ එඹ අක්රීඹ ව අසථහන්හි ත එහි
අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ වහ ළඹ ව හුළු හුදර
රුපිඹල් මිලිඹන 9 751 717.00 (රුපිඹල් මිලිඹන
9.8) කි.

(iii)

එභ අලුත්ළඩිඹහ කටයුතු ශුවශන් ළඹ ව
හුදර ඵරහගහයඹ අක්රීඹ ව එක් එක් අසථහ
අුව ශන් ශන් ලශඹන් ඳවතින් දක්හ ඇත.

ඳහබුලිශම්න්තු
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[ගරු ඳවිත්රහශීවී න්ි ආයච්චි භවත්මිඹ

බළගළරය අක්රීය
වතේ
උඳකරණල
බළගළරය අක්රීය වී
ලගකීම් කළය
තිබ කළ සීමළල
ලන 2011.07.01
(දින)
ස 2013.06.30
ුරෂදීද/ නෆද්ද
යන ලග

අක්රීය
ව
ලළරය

බළගළරය අක්රීය ව දිනය

1

2011 ජුි  7

0.00

2

2011 ශනොළම්ඵබු 4

0.00

3

2011 ශනොළම්ඵබු 21

0.00

4

2011 ශනොළම්ඵබු 29

0.00

5

2012 ජනහරි 5

0.00

6

2012 ජනහරි 18

0.00

7

2012 ශඳඵයහරි 17

8

2012 අශරේල් 26

9

2012 ජුලි 21

10

2012 අශගෝසතු 8

0.00

11

2012 අශගෝසතු 26

0.00

12

2012 ශනොළම්ඵබු 7

0.00

13

2013 ජනහරි 29

0.00

14

2013 අශරේල් 7

0.00

15

2013 අශරේල් 19

0.00

16

2013 භළයි 6

0.00

17

2013 ඔක්ශතෝඵබු 15

0.00

18

2013 ඔක්ශතෝඵබු 29

0.00

19

2013 ශදළම්ඵබු 13

20

2014 ජනහරි 5

21

2014 ජනහරි 10

22

2014 භහබුතු 7

0.00

23

2014 ජුි  22

0.00

24

2014 ජුි  23

උඳකයණර
ගය ම් කහරඹට
ඹටත් ශ .

උඳකයණර
ගය ම් කහරඹට
ඹටත් ශනොශ .

රීකහ විදුලිඵර භඩුඩරඹ විනමන් දයන රද ම්පබුණ
විඹදභ

(iv)

(ආ)

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
9 751 717.00

0.00
9 751 717.00

උඳකයණරට අදහශ ගය ම් කහරඹ අවුරුදු (2)
ශදකක් න අතය එඹ 2011.07.01 දින නමට
ආයම්බ වී 2013.06.30 දින අන් විඹ. එභ කහරඹ
තුශ ත විදුලි ඵරහගහයඹ අක්රීඹ වී ඇති හය ගණන
16ක් න අතය අදහශ අලුත්ළඩිඹහ කටයුතු වහ
රීකහ විදුලිඵර භඩුඩරඹ විනමන් කිනමදු විඹදභක්
දයහ නළත.

(i)

ශනොශයොච්ශචෝශල් තහඳ ඵරහගහයශආ නමදුව අක්රිඹ
වීම් ශවේතුශන් එභ කහර සීභහන් තුශ ශනත්
ඵරහගහය ඔසශේ ජහතික විදුලිඵර ඳීධතිඹට විදුලිඹ
එක් කිරීභ වහ ළඹ කශ අතිශබුක හුදර රු.
මිලිඹන 18 194 කි.

(ii)

ඉවත තහඳ ඵරහගහයශආ බිළටීම් ශවේතුශන් ළඹ
ව අතිශබුක හුදර එකතු කශ විට අදහශ කහරඹ තුශ
විදුලි ඒකකඹක් ි සඳහදනඹ කිරීභ වහ රු. 18ක
ඳභණ හුදරක් (18 Rs/kWh) ළඹ වී ඇත.

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.
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ගරු කථහනහඹකතුභි  භශේ ඳශහුශි  අතුරු රලසනඹ
ශභඹයි. ගරු ඇභතිතුමිඹි  ඳසු ගිඹ දසර ි ඹඟඹ ශඳන්රහ
ඒ හශේභ ශනොශයොච්ශචෝශල් විෘත කයන තුරු ශඳෞීගලික
ඵරහගහයලින් මිරට ගන්න තිශඵනහ කිඹරහ තහකහලික
නමඹඹට 40 ක ඉන්ධන ගළරපුම් ගහසතුක් ජනතහශගන් අඹ
කයන්න ඳටන් ගත්තහ. දළන් ි ඹඟඹ ඉය ශරහ ජරහල පිරිර
ඉතිරිරහ ගිහින් තිශඹනහ. දළන් ඒක ඉත් කයනහද? ඉත්
කයනහ නම් ශකොයි කහරශආද කිඹරහ දළනගන්න කළභතියි?

ගරු ඳවිත්රළතද්වි ලන්නිආරා ික මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) பலஷத்ஶரதலஷ லன்னஷஆச்சஷ)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ඒ වහ අපි ඉදිරිශආ ත පිඹය ගන්න ඵරහශඳොශයොත්තු
ශනහ.

ගරු ගයන් කරුණළතික මශ ළ
(ஶண்புஷகு கந்த கருைஶதஷயக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

කදද කිඹන එක?

ගරු ඳවිත්රළතද්වි ලන්නිආරා ික මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) பலஷத்ஶரதலஷ லன்னஷஆச்சஷ)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

දින කහුව ය භ අඳවසුයි ගරු කථහනහඹකතුභි . ඒ වහ
අලය පිඹය ඉදිරිශආ ත අපි ගන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ
ළඩි කහරඹක් ශනොශගොනමන්. අපි අවුරුීදක් කිඹහු.

ගරු ගයන් කරුණළතික මශ ළ
(ஶண்புஷகு கந்த கருைஶதஷயக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඳසු ගිඹ දසර දිගටභ කි හ ඡන්ද කහරශආ විදුලි බිර අඩු
කයන ශකොටත් කි හ දළන් විදුලි ඵර භඩුඩරඹ රහබ රඵනහ
කිඹහ. ඔඹ කිඹන රහබඹ රඵන්ශන් 24 තහක් අක්රිඹ ශච්ච
ශනොශයොච්ශචෝශල් ඵරහගහයශඹන් රළබ රහබඹක්ද එශවභ
නළත්නම් ජනතහශගන් අසීමිත විදුලි බිරක් අඹ කයරහ රඵපු
රහබඹක්ද කිඹරහ ඔඵතුමිඹට කිඹන්න පුළුන්ද?

ගරු ඳවිත්රළතද්වි ලන්නිආරා ික මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) பலஷத்ஶரதலஷ லன்னஷஆச்சஷ)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු කථහනහඹකතුභි  අවුරුීද අහනශආ ත විදුලි ක්ශේත්රශආ
රහබ ඳහඩු අඳට ඵරන්න පුළුන්. වළඵළයි විදුලිඹ මිර ත ගළනීම්
විදුලිඵර භඩුඩරශඹන් නමීධ කයන එක දශේ ඳළඹ ගණි න්
ඳළඹ ගණනට ශනස ශනහ. භවය ශරහට අධික ශර
විදුලිඹ ඳහවිච්චි කයන ඳළඹ ගණන් ඒ කිඹන්ශන් රෑ වශආ ඉරහ
අට හශේ දක්හ කහරඹ එශවභ නළත්නම් දවඹ විතය ශනකල්
කහරශආ අපි ළඩිපුය ජර විදුලිඹ ඳහවිච්චි කයනහ. භවය
ශරහල්රට අඳ දනමන් දට ඳළඹ ගණි ඥන් ඳළඹ ගණනට මිර
භත ඳදනම් ශච්ච එක එක ඵරහගහයලින් ගන්න විධිඹ ශනස
ශනහ. ඒක ි හ ි ලසචිතභ උත්තඹක් ඔඵතුභහට  තගන්න
අභහරුයි. ඔඵතුභහ Consultative Committee එකට ආශොත්
අඳට ඒ ම්ඵන්ධශඹන්  තබුඝ කථහ කයන්න පුළුන්.

ගරු ගයන් කරුණළතික මශ ළ
(ஶண்புஷகு கந்த கருைஶதஷயக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු ගයන් කරුණළතික මශ ළ
(ஶண்புஷகு கந்த கருைஶதஷயக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ශඵොශවොභ සතුතියි.

භශේ අන් අතුරු රලසනඹ ශභඹයි ගරු කථහනහඹකතුභි .
රීකහශ ඉදි කයපු ඳශහුළි  ජර විදුලි ඵරහගහයඹ ඉදි කශශත්
අශේ රහීය ඹ ඉීජිශන්රුශක් න විභරසුශබුන්ද්ර භළතිතුභහ හශේ
උදවිඹ.
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දළන් ශම් දසර වළශභෝභ කථහ ශනහ ශනොශයොච්ශචෝශල්
ඳළත්ශත් උශීට ට ඵහබු ශඟ ළඩි වරිඹක් ඉන්ශන් චීන්ුවඹ
කිඹහ. ඒ හශේභ ශගම්ශඵෝ දිඹ නයි අල්රන තළන්රත් ළඩිපුය
චීන ජනතහ ඉන්නහ. ශකොශණි ඥඹක් හශේ ශරහ. චීන උදවිඹ
ශභච්චය ශම්කට ශඹොදහශගන ශම් රළවළසති ශන්ශන් ෘත්තීඹ
මිති ශේකශඹෝ ඒ හශේභ විදුලිඹ සුයකින්නන්ශේ ීගභඹ
ආදිඹ ළක ඳශ කයන විධිඹට චීනඹටභ ශම් ඵරහගහයඹ ශදන්න ද
වදන්ශන් කිඹන එක ගරු ඇභතිතුමිඹශගන් දළන ගන්නට
කළභළතියි.

ගරු ඳවිත්රළතද්වි ලන්නිආරා ික මශත්මිය

වමෘද්ධි ප්රතිළීනන් : විවහ ර

சபர்த்தஷ பனஶரஷகள் : லஷபம்
SAMURDHI BENEFICIARIES: DETAILS

3270/'12

2. ගරු තජෝන් අමරුරැංග මශ ළ (ගරු රවි කරුණළනළයක
මශ ළ තලනුල )
(ஶண்புஷகு ரஜஶன் அதுங்க
கருைஶநஶக்க சஶர்பஶக)

-

ஶண்புஷகு

லஷ

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi
Karunanayake)

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) பலஷத்ஶரதலஷ லன்னஷஆச்சஷ)

ආබුථික ීබුධන අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ- (2):

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(අ)

ගරු භන්රීතුභි 
යටට ජහතික ම්ඳතක් ශච්ච
ශනොශයොච්ශචෝශල් විදුලි ඵරහගහයඹ කිනමශේත් භ චීනඹට ශවෝ
ශනත් යටකට විවේණන්ශන්ත් නළවළ; විවේණන්නට තීයණඹක්
අයශගනත් නළවළ.

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(i)

අද න විට දියිශන් නමටින භෘීධි රතිරහීනන්
ීඛ්යහ ශකොඳභණද;

(ii)

2011 ව 2012 යර ශදළම්ඵබු 31 දින න
විට නමටි භෘීධි රතිරහීනන් ීඛ්යහ ශකොඳභණද;

(iii)

එඵඳු භහජ වනහධහයඹක් රඵහ තභ පිණි ඥ රකහ
ඵරන ි බුණහඹක කශබුද;

(iv)

2010 2011 ව 2012 බුර ත භහනමක ව
හබුෂික ඔවුන්ට රළබුණු  තභනහ භත ඳදනම්
භෘීධිරහීන ඳවුල් ීඛ්යහශ රශදදනඹ කශබුද;

(Mr. Speaker)

රලසන අීක 14-5199/'14-(1) ගරු සුි ල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ.

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?

ගරු සුනිල් ශඳුන්තනත්ති මශ ළ

(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථහනහඹකතුභි  භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ඉඩම් වහ ඉඩම් ීබුධන අභහතයතුභහ
ශුවශන් එභ රලසනඹට පිිබතුය  තභ වහ භහඹක් කල් ඉල්රහ
නමටිනහ.

(ආ) මිර ත ගළනීශම් ලක්තිඹ ශවෝ රඹ ලක්තිඹ ශවෝ උීධභන
රණතහන්ට හශේක් භෘීධි රතිරහීනන් වහ
අයහුදල් නළත ශන්කිරීභක් නමදුකය තිශේද ඹන්න එතුභහ
ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?
தபஶருரஶதஶ அபஷலஷருத்தஷ அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ:
(அ) (i )

இன்ர உள்ரலஶர நஶட்டில் உள்ர சபர்த்தஷ
பனஶரஷகரஷன் ண்ைஷக்கககபெம்;

(ii )

2011, 2012 ஆகஷ லருடங்கரஷல் டிசம்பர் 31ஆம்
தஷகதஷஷலுள்ரலஶர சபர்த்தஷ பனஶரஷகரஷன்
ண்ைஷக்கககபெம்;

(iii )

அத்தகக உதலஷக்தகஶடுப்பனவு என்கமப்
தபற்ரக்தகஶள்லதற்கு கருத்தஷற்தகஶள்ரப்பட்ட
பயப் பஷஶைங்ககரபெம்;

(iv )

2010, 2011, 2012 ஆகஷ லருடங்கரஷல்
ஶதஶந்தம் ற்ரம் லருடஶந்தம் தபற்ரக்தகஶண்ட
உதலஷத் ததஶகககரஷன் அடிப்பகடஷல் சபர்த்தஷ
கஷகடக்கப்தபரம்
குடும்பங்கரஷன்
லஷபங்ககரபெம் தலவ்ரலமஶகவும்

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම නිතයෝග කරන දී.

லஷனஶகல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

රලසන අීක 15-5259/'14-(1) ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසබු
භවතහ.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එා .එම්. අවහලර් මශ ළ

அலர் கூரலஶஶ?

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(ஆ) லஷகயக்கு லஶங்கும் ஆற்மல் அல்யது தகஶள்லனவு
தசய்பெம் ஆற்மல் அல்யது பைவீக்கம் சஶர் ரபஶக்குகள்
ததஶடர்பஶக சபர்த்தஷ தபரநர்களுக்கு நஷதஷங்கரஷன்
ஸள் எதுக்கஸதடஶன்ர உள்ரதஶ ன்பகத அலர்
இச்சகபக்குத் ததஶஷலஷப்பஶஶ?

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(இ)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ගරු කථහනහඹකතුභි  භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

ගරු කථහනහඹකතුභි 
භවහභහබුග යහඹ වහ නහවික
අභහතයතුභහ ශුවශන් එභ රලසනඹට පිිබතුය  තභ වහ තිඹක්
කල් ඉල්රහ නමටිනහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම නිතයෝග කරන දී.

லஷனஶகல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

இன்ரமல், ன்?

asked the Minister of Economic Development:
(a)

Will he state (i)

the number of Samurdhi beneficiaries in the
country as at today;

ඳහබුලිශම්න්තු

1135
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[ගරු ශජෝන් අභයතුීග භවතහ

(ii)

the number of Samurdhi beneficiaries as at
31st December of the years 2011 and 2012;

(iii)

the criterion considered to receive such a
dole; and

(iv)

the break up of the Samurdhi recipient
families based on the allowance they
received per month and per year in 2010,
2011 and 2012?

(b)

Will he inform this House whether there is a
reallocation of funds to the Samurdhi recipients in
relation to buying power or purchasing power or
inflationary tendencies?

(c)

If not, why?

පුීගරඹහශේ භහජ සුයක්ෂිතබහඹ තවවුරු කයන ශභභ
ළඩටවන යක්ණ ක්රිඹහලිඹක ඉතිරි කිරීභට ණ රුක්
ආදහඹම් උත්ඳහදන ක්රිඹලිඹක් පුීගර ීබුධනඹ ඉවශ
අධයහඳනඹක් රුහය ශගත්තක් ළි  අශන්ක විධ
ළඩටවන් යහශිඹක එකහුතුකි.
භෘීධි වනහධහය ළඩටවන තදුයටත් පුළුල් කයමින්
රතිරහීනන් ඉතිරි කිරීභට වහ ඒ තුිබන් ඉදිරි ආශඹෝජනඹට
ශඳශමවීශම් අයහුණි ඥන් භෘීධි හුීදයඹ ශුවට ඔවුනට
හිමි හුදල් භෘීධි ඵළීවේර රතිරහීනන්ශේ ගිණුභ රට ඵළය
කිරීශම් රභඹක් 2012 අශරේල් භ නමට වඳුන්හ ශදන රදි.
භෘීධි රතිරහභිඹහ ශවෝ ඔණ ශේ/ඇඹශේ ඳවුශල්
හභහජිකඹන් ඔවුන්ශේ ආබුථික වහ හභහජික කහබුඹඹන්හි
පබුණ ශර කළඳවීභට අලය රැකයණඹ භහජීඹ
ආයක්හ වතික කිරීභ වහ සලක්තිශඹන් නළඟී නමටීභට
අලය උඳකහය රඵහ  තශම් අයහුණි ඥන් භෘීධි වනහධහය
ළඩටවශන් එක් අීගඹක් ශර භහජ ආයක්ණ
ළඩටවන
ආයම්බ කයන
රදි. හභහජිකයින්
ශදශදශනවේට ඩහ නමටින ඳවුල් ශම් වහ දහඹක කය ගුව
රඵන අතය දරු උඳතක ත විහවඹක ත භයණඹක ත ශයෝවල්
ගතවීභක ත වහ උස අධයහඳනශආ ත ඹනහ ත විශලේ
අසථහන් වහ භහජ ආයක්ණ ළඩටවන භඟින්
රතිරහබ රඵහ  ත ඇත.

ගරු සුවන්
පැංිකනිතම් මශ ළ (ආර්ථික වැංලර්ධන
නිතයෝජ අමළ ුරමළ)

(ஶண்புஷகு சுசந்த புஞ்சஷநஷயர - தபஶருரஶதஶ அபஷலஷருத்தஷ
பஷதஷ அகச்சர்)

එදහ නමට අද දක්හ ගභන් භග ශගනවළය ඵළලුශවොත්
භෘීධිඹ ඹුව දිිබදුකභ පිටු දළය ශම් ළඩටවන්ර ඉතහ
හබුථකභ ළඩටවන ඵ භෘීධිඹ ආයම්බ කයන විට තිබ
ශ්රී රීකහශ දරිද්රතහඹ ව 22.5 අගඹ අද න විට 6.5
කට ආන්න අගඹකට අඩු වීභ තුිබන් ඳළවළදිලි ශ .

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of
Economic Development)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ආබුථික ීබුධන අභහතයතුභහ
ශුවශන් එභ රලසනඹට පිිබතුය භහ වභළග * කයනහ.

* වභළතම්වය ම

(ii )

බන ද ිළිතුරර:

* சபஶபீடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட :
* Answer tabled:

2012 ය ශදළම්ඵබු 31 දිනට නමටි භෘීධි රතිරහීනන්
ීඛ්යහ - 1 516 543කි.
(iii)

(අ)

(i)

2011 ය ශදළම්ඵබු 31 දිනට නමටි භෘීධි රතිරහීනන්
ීඛ්යහ - 1 540 019කි.

අද න විට දියිශන් නමටින භෘීධි රතිරහීනන් ීඛ්යහ
1 483 272 කි.

ඊට අභතය රහශීශිඹ ශල්කම් ශකොට්සහ භට්ටමින්
ඒහට අනනය ව ඳවත වන් ි බුණහඹක මූලික ලශඹන්
ඳහදක කය ගුව රළශේ.

හුළු දියින පුයහ ශශන අඩු ආදහඹම්රහීනන් උශදහ
බුතභහනශආ ක්රිඹහත්භක න ළඩටවන් අතුරින් රහුඛ්තභ
ීබුධන වහ සුබහධන ළඩටවන ශර භෘීධි
ළඩටවන ක්රිඹහත්භක ශ .

* ආදහඹම් සීභහ

දිිබඳු ජනතහ ඔවුන්ශේ එදිශනදහ ජීවිතශආ ත හුණ ණ ශදන
දුසකය අසථහන්හි ඔවුන්ට පිිබයණක් ශමින් වහ
ඔවුන්ශේ ඳවුල් ඒකක හුණ ණශදන ආබුථික කඩහ ළටීම්ර  ත
ඔවුන්ට පිිබයණක් ශමින් ආබුථික ීබුධනඹ වහ
ඔවුන්ශේ දහඹකත්ඹ ශනොකඩහ රඵහ දිඹ වළකි
තත්ත්ශඹන් ඔවුන්ශේ ජීන තත්ත්ඹන් ඳත්හ ගළනීභට
සුවිශලේෂි දහඹකත්ඹක් භෘීධි යහඳහයඹ භඟින් රඵහ  ත
ඇත.
භෘීධි හුදල් වනහධහයඹ ඹුව පුීගරඹහශේ බුතභහන
ීබුධන රශ ලශආ එක් රරුකක් ඵට තවවුරු කයන
නහමික අගඹක් ඳභණි ඥ. එඹ, භෘීධි වනහධහයඹ වහ ඵීධ
ඳතින අශනවේත් ළඩටවනස භඟින් ආබුථික ලශඹන්
දිිබඳු රජහ වඳුනහශගන ඔවුන් ආබුථික, භහජීඹ වහ
ීසකෘතික ලශඹන් විභත් කයමින් තභ ශදඳයින් නළඟී
නමටීභට වළකි පුයළනමඹන් ඵට ඳත් කයන පුළුල්
ළඩටවනකි.

භෘීධි වනහධහයඹ රඵහ  තශම් ත රතිරහීනන් ීඛ්යහ
තීයණඹ කිරීභට ශඳොදුශ දරිද්රතහ භට්ටභ රකහ ඵරුව
රළශේ.

* ි ශේ තත්ත්ඹ/ ඉඩකඩම් පිිබඵ විසතය
* දරුන් ීඛ්යහ
* ආඵහධිත දරුන් සීටී ද ඹන ග
* අධයහඳනඹ රඵන දරුන් නමටී ද ඹන ග
* ඳවුශල් හභහජිකඹන් සථිය රැකිඹහශ ි යත න්ශන්ද
ඹන ග
* ළන්දඹු ඵ
* සශෝත්හවශඹන් දියුණු වීභට උත්හව දයන්ශන් ද
ඹන ග
(iv)

පිිබතුය ඇහුණුශභහි හි දළක්ශ .
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( i v ) சுததஶறஷயஶக
சஷமஷ
அரலஷயஶன
ரகஶறஷப்பண்கைககர அபஷலஷருத்தஷ தசய்லதற்
கஶனததஶரு
ரலகயத்தஷட்டம்
தசற்படுத்
தப்பட்டுள்ரதஶ ன்பகதபெம்

ඔ .
2012 බුශආ අඹ ළඹ ශඹෝජනහ අුව මිර ත ගළනීශම් ලක්තිඹ -රඹ
ලක්තිඹ- වහ උීධභන රණතහන්ට හශේක් භෘීධි වනහධහය
2012 අශරේල් භ නමට ඳවත වන් ඳරිදි ළඩි කය ඇත.

ශඳය රඵහදුන් වනහධහය ටිනහකභ

2012 අඹ ළඹ ශඹෝජනහ
අුව ළඩි කශ ඳසු
න වනහධහය ටිනහකභ

1500/900/615/525/415/375/350/250/210/-

1500/1200/750/750/750/750/750/750/210/-

அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ?
(ஆ) இன்ரமல், ன்?

asked the Minster of Livestock and Rural Community
Development:
(a)

Will he inform this House (i) whether small and medium scale poultry
farm development programmes are in
operation;
(ii) if so, the amount allocated for the said
programmes in the year 2012;
(iii) the number of poultry farms that has been
registered within the Kurunegala District;
and
(iv) whether a programme to develop small
scale poultry farming as a form of self
employment, has been implemented?

(b)

If not, why?

(ඇ) අදහශ ශනොශ .

කුකුළු තගොවිඳෂ වැංලර්ධන ලෆඩව ශන් : විවහ ර
ரகஶறஷப் பண்கை அபஷலஷருத்தஷ ரலகயத்
தஷட்டங்கள் : லஷபம்

POULTRY FARM DEVELOPMENT PROGRAMME: DETAILS
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8. ගරු තජෝන් අමරුරැංග මශ ළ (ගරු අතෝක්
මශ ළ තලනුල )
(ஶண்புஷகு ரஜஶன்
அரபசஷங்க சஶர்பஶக)

அதுங்க

-

ஶண்புஷகு

අතේසැංශ
அரசஶக்

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ashok
Abeysinghe)

ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීය ඹ රජහ ීබුධන අභහතයතුභහශගන් ඇස
රලසනඹ- (2):
(අ)

(i)

සුළු වහ භධය ඳරිභහණ වේවේළු ශගොවිඳශ ීබුධන
ළඩටවන් කඹ
ර හත්භක න්ශන්ද;

(ii)

එශේ නම් ඒ වහ 2012 බුශආ ශන් කශ හුදර
ශකොඳභණද;

(iii)
(iv)

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීය ඹ රජහ ීබුධන
අභහතයතුභහ ශුවශන් එභ රලසනඹට පිිබතුය භහ වභළග
*කයනහ.

* වභළතම්වය ම

(අ) )

වේරුණෆගර දිසතක්
ර කඹ තුශ ලිඹහඳදිීචි කය ඇති
වේවේළු ශගොවිඳශ ීඛ්යහ ශකොඳභණද;
සඹී රැකිඹහක් ශර සුළු ඳරිභහණ වේවේළු
ශගොවිඳශ ීබුධනඹ වහ ළඩපිිබශශක්
කඹ
ර හත්භක කය තිශේද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?
கஶல்நகட லரர்ப்பு, கஷஶஷ சன சபக அபஷலஷருத்தஷ
அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ:
(அ) (i ) சஷமஷ ற்ரம் நடுத்த அரலஷயஶன ரகஶறஷப்
பண்கைகள் அபஷலஷருத்தஷ ரலகயத் தஷட்டங்கள்
தசற்படுத்தப்படுகஷன்மனலஶ ன்பகதபெம்;
(ii )

அவ்லஶமஶஷன் 2012ஆம் ஆண்டில் இதற்தகன
எதுக்கப்பட்ட
பைத்ததஶகக
வ்லரவு
ன்பகதபெம்;

(iii )

குருநஶகல் ஶலட்டத்தஷல் பதஷவு தசய்ப்பட்டுள்ர
ரகஶறஷப் பண்கைகரஷன் ண்ைஷக்கக ஶது
ன்பகதபெம்;

බන ද ිළිතුරර:

* சபஶபீடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட :
* Answer tabled:

(ආ)

(i)

ඔ .

(ii)

2012 වහ රුපිඹල් මිලිඹන 30ක් ශන් කය ඇත.

(iii)

1799කි.

(iv)

ඔ .

අදහශ ශනොශ .

ඉ ළලිතේ තශෝ ල් ක්තේත්රතේ රැකියළ වශළ
ත ොරළගත් ශ්රී ළැංකීකයන්: ඳදනම

இத்தஶலிஷல் ரவஶட்டல் துகம ததஶறஷல்களுக்குத்
ததஶஷவுதசய்ப்பட்ட இயங்ககர் : அடிப்பகட
SRI LANKANS SELECTED FOR HOTEL SECTOR JOBS IN ITALY:
BASIS
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9. ගරු තජෝන් අමරුරැංග මශ ළ (ගරු අජිත් පී.තඳතර්රළ
මශ ළ තලනුල )

(ஶண்புஷகு ரஜஶன் அதுங்க - ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ.
தபரஶ சஶர்பஶக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P.
Perera)

විශීල රැකිඹහ රබුධන වහ සුඵහධන
රලසනඹ- (3):

අභහතයතුභහශගන් ඇස
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(අ)

(i)

(ii)

(c)

2013 බුශආ ත විශීල රැකිඹහ රබුධන වහ
සුඵහධන අභහතයහීලඹ භගින් ඉතහලිශආ ශවෝටල්
ක්ශේත්රශආ රැකිඹහ වහ ශ්රී රහීකිකයින් ශඹොහු
කයුව රළබුශ ද;
එශේ නම් ශඹොහු කයන රද පුීගරයින් ීඛ්යහ
ශකොඳභණද;

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ආ) ඔවුන්ශේ නම් ව ලිපිනඹන් එතුභහ බහගත කයන්ශනහිද?

Will he also state (i)

the basis on which they were selected;

(ii)

whether publishing of advertisements in
newspapers
or
other
modes
of
disseminating was followed in selecting
these persons; and

(iii)

if so, what they are?

If not, why?

(i)

එභ පිරි ශතෝයහ ගත් ඳදනභ කශබුද;

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ii)

එභ පිරි ශතෝයහ ගළනීභ වහ පුත්ඳත් දළන්වීම්
ඳශකිරීභ ශවෝ ශනත් රචහයණ විධි රභඹක්
අුවගභනඹ කයුව රළබුශ ද;

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(ඇ)

(iii)

එශේ නම් ඒ කශබුද;

ඹන්නත් එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?

2013ஆம் ஆண்டு தலரஷநஶட்டு ரலகயலஶய்ப்பு
ஊக்குலஷப்பு, நயரனஶம்புகக அகச்சஷனஶல்
ரவஶட்டல்
துகமஷல்
ததஶறஷல்
லஶய்ப்புக்களுக்கஶக இத்தஶலிக்கு இயங்ககர்கள்
அநப்பப்பட்டஶர்கரஶ ன்பகதபெம்;

(ii )

ஆதனஷல், அவ்லஶர அநப்பப்பட்ட ஆட்கரஷன்
ண்ைஷக்கக த்தகனதன்பகதபெம்

அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ?
(ஆ) இலர்கரஷன்
தபர்கள்
ற்ரம்
ஶகலதன்பகத அலர் சர்ப்பஷப்பஶஶ?

බන ද ිළිතුරර:

(අ)

(ආ)
(ඇ)

(i)
(ii)

නළත.
2013 බුශආ ත ඉතහලිශආ ශවෝටල් ක්ශේත්රශආ රැකිඹහ
වහ ශඹොහු කිරීශම් අශේක්හශන් 512 ශදශනවේ ම්හුඛ්
ඳරීක්ණඹ වහ ශඹොහු ව අතය ඉන් 304 දදනවේ
පුණ ණු වහ ශඹොහු කයන රදි. එහි ත 45 ශදශනවේ
ඳභණක් ඉතහලි බහහ රවීනතහ විබහගශඹන් භත් වී ඇත.

ශභශතක් කිනමදු පුීගරශඹක් ශවෝටල් ක්ශේත්රඹ වහ ඉතහලිඹ
ශත විශීල ගත කය ශනොභළත.
(i) විශීල රැකිඹහ අශේක්ෂිතයින්ශේ නහභ ශල්ඛ්නඹ රැකිඹහ
දත්ත ඵළීවේශ ලිඹහඳදිීචි කය ඇත.
(ii) අදහශ ශනොශ .
(iii) අදහශ ශනොශ .

(ඈ) ඳළන ශනොනඟී.

பகலஶஷகள்

(இ) (i )

ரற்படி
குழுலஷனர்
ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட
அடிப்பகட ஶததன்பகதபெம்;

(ii )

ரற்படி குழுலஷனகத் ரதர்ந்ததடுப்பதற்கஶக
பத்தஷஶஷகக லஷரம்பங்கள் அல்யது ரலர
பஷச்சஶ லறஷபகமகள் பஷன்பற்மப்பட்டனலஶ
ன்பகதபெம்;

(iii )

ගරු කථහනහඹකතුභි  විශීල රැකිඹහ රබුධන වහ සුඵ හධන
අභහතයතුභහ ශුවශන් ශභභ රලසනඹට පිිබතුය භහ වභළග
*කයනහ.
* சபஶபீடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட :
* Answer tabled:

தலரஷநஶட்டு ரலகயலஶய்ப்பு ஊக்குலஷப்பு, நயரனஶம்புகக
அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ:
(அ) (i )

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

* වභළතම්වය ම

(ඈ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?

ஆதனஷல் அகல ஶகலதன்பகதபெம்

அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ?

(ஈ)

(d)
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இன்ரமல், ன்?

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

රලසන අීක 11-4941/'14-(1)
භවත්මිඹ.

ගරු අශනෝභහ

ගභශේ

ගරු තජෝන් අමරුරැංග මශ ළ

(ஶண்புஷகு ரஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ගරු අශනෝභහ ගභශේ භවත්මිඹ
ශුවශන් භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

asked the Minister of Foreign Employment Promotion
and Welfare:
(a)

Will he state (i)

(ii)
(b)

whether the Ministry of Foreign
Employment Promotion and Welfare sent
Sri Lankans to jobs in the hotel sector in
Italy in the year 2013; and
if so, the number of persons so sent?

Will he table their names and addresses?

ගරු කථහනහඹකතුභි  අග්රහභහතයතුභහ ව බුීධ ලහන වහ
ආගමික කටයුතු අභහතයතුභහ එභ රලසනඹට පිිබතුය  තභ වහ
භහඹක් කල් ඉල්රනහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම නිතයෝග කරන දී.

லஷனஶகல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

රලසන අීක 12-5027/'14-(2) ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම්
භවතහ.
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ගරු තජෝන් අමරුරැංග මශ ළ

තිශඵන දළඩි අබුබුදකහරී තත්ත්ඹ පිිබඵ භහ ශභභ බහශ
අධහනඹ ශඹොහු කයුව කළභළත්ශතමි.

(ஶண்புஷகு ரஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ගරු අකිර වියහජ්
භන්රීතුභහ ශුවශන් භහ එභ රලසනඹ අවනහ.
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කහරිඹම්

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම්
භන්රීතුභහ බහට ඳළමිණීභට ඵරහශඳොශයොත්තු න දිනට ඉඩ
තඵහ හුඳකහය වහ අබයන්තය ශශශ අභහතයතුභහ ශුවශන්
ශභභ රලසනඹට පිිබතුය  තභ වහ ති ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ
නමටිනහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම නිතයෝග කරන දී.

லஷனஶகல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

රලසන අීක 13-5072/'14-(1) ගරු තිස අත්තනහඹක භවතහ.

ගරු තජෝන් අමරුරැංග මශ ළ

(ஶண்புஷகு ரஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ගරු තිස අත්තනහඹක භන්රීතුභහ
ශුවශන් භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ජහතික උරුභඹන් පිිබඵ අභහතයතුභහ
ශුවශන් භහ එභ රලසනඹට පිිබතුය  තභ වහ ති ශදකක
කහරඹක් ඉල්රහ නමටිනහ.

1947 නමට 1972 දක්හ ශඳෞීගලික අීලඹ විනමන්භ ඳරිඳහරනඹ
කශහ ව රහීය ඹ නමනභහ එය  කහරඹ තුශ ත ඇති ව විවිධ ගළටලු වහ
ඵහධක දුයරුව ස හධහයණ නමනභහ රභශ දඹක් වහ මූලික අඩි
තහරභක් ශරට ය 1972  ත නමනභහකරුන් මූලික එකට
ඳළති යජඹ භඟින් ජහතික චිත්රඳට ීසථහ ආයම්බ ශකොට ගන්නහ
ර ත. එනහුත් එය  යහජය ආඹතනඹ තභ අයහුණු කයහ ගභන්
ගළනීශම් ත ජහතික රතිඳත්තිඹක් ඹටශත් ශනොපිහිටහ ශඳෞීගලික වහ
ශීලඳහරන ඵරඅධිකහයඹ ඹටශත් ක්රිඹහ කිරීභ වහ එද යහජය
ඳරිඳහරකඹන්ශේ නමනභහ පිිබඵ පුළුල් දළක්භකින් ශතොය ක්රිඹහ
කිරීභ ශවේතු ශකොටශගන නළත යක් ශභය  ජහතික චිත්රඳට
ීසථහශ ඵරතර ය 1999  ත එකට ඳළති ශඳොදු ශඳයහුණු
යජඹ විනමන් නළතත් ඩික්න් ි රවීය හබුතහට අුව ඹමින්
ශඳෞීගලික අීලඹටභ ළඩි ඉඩකඩ වහ ඵරතර හිත නළතත්
ඳළරීභ නමදු කයන ර ත.
ජහතික චිත්රඳට ීසථහශ ශම් න විට ආයු කහරඹ ය 42කි.
ශකශේ නහුත් ශම් ශභොශවොත න විට රහීකික නමනභහ ඳළටලී
ඇත්ශත් ඳමගහරකඹ. තත්ත්ඹ එශේ ශවයින් ශම් වහ ව
භළදිවත් වීභක් කිරීභ ත තත් කල් ශනොදළමිඹ යුතුඹ. ශම් වහ
අලය ක්ණි ඥක විඳුම් රඵහ  තභට යජඹ ශම් ශභොශවොශත් අභත්
න්ශන් නම්; කල් අරින්ශන් නම්; භඟ වරින්ශන් නම්; නමනභහ වහ
එහි ි ඹළිබ නමඹලු ශදනහ ඉදිරි ය තුශ ත දළඩි අභිශඹෝගඹන්ට
හුණ ණ ශදමින් නමනභහ ක්ශේත්රශඹන් හු ගුව ි ළකඹ.
ශභභ තත්ත්ඹ තුශ ඳළන නඟින ඳවත ගළටලුරට පිිබතුරු
අදහශ අභහතයයඹහ විනමන් ගරු බහ වහුශ තඵුව ඇතළයි
අශේක්හ කයමි.
01.

ඩිජිටල්කයණ ක්රිඹහලිඹට අුවගත ශනොවීභ ි හ දළනටත්
නමනභහඳට විලහර රභහණඹක රදබුලන අයිතිඹ එහි ශිල්පීන්ට
වහ ි සඳහදකරුන්ට අහිමි ඇත. එඹ ඒ ශභොශවොශත් එක්
එක් අඹ විනමන් අත් ඳත් කය ශගන තිශඵනහ. දළනටභත්
චිත්රඳට ඳනවක ඳභණ (2005 නමට) රදබුලන ශඳෝලිභක්
ි බුභහණඹ වී ඇත. ය නමඹඹකට ඩහ ඳළයණි ඥ ඳටරඳට
(35mm negative) රදබුලන රභශ දඹ හුළුභි න්භ
ශරෝකශඹන් ඉත් ශමින් තිශඵන ශභොශවොතක රහීය ඹ
නමනභහ ඩිජිටල්කයණ රදබුලන රභශ දඹට ගභන්
ශනොකයන්ශන් භන්ද එය  ඩිජිටල් රදබුලනඹ full HD
එනම් High-Definition (1920 x 1080) ශවෝ 35mm
රදබුලනඹට භගහමීය  ඹන 2K රශදදශආ එනම් 2048 x
1080 ඹන රශදදඹන්ට අුවගත ශනොන්ශන් ඇයි? ශභභ
රභශ දඹන් ශදකභ වහ නමනභහකරුන් වහ නමනභහ
ීගම් හචික වහ ලිඛිත තභ කළභළත්ත රකහලශකොට
නමටිඹ  ත ඒ වහ සථිය විඳුම් රඵහ  තභට යජඹ භළදිවත්
ශනොන්ශන් ඇයි?

02.

එය  ඩිජිටල් රදබුලනඹ වහ නමනභහකරුන් එක් යජඹට
ඵරඳෆභක් ශර 2013.01.16 දින ඳළළත් ව ඳහ ගභනට
හශේක් කරඵර ව යජඹ විනමන් කරහකරුන් අයලිඹගව
භන්දියඹට එක්රැසශකොට ීග්රවශකොට 2013.02.18 දින
ජනහධිඳතියඹහ භඟින් රකහලඹට ඳත් කයුව රළබ
ඩිජිටල්කයණ ක්රිඹහලිඹට නමදු වශආ වේභක් ද?

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම නිතයෝග කරන දී.

லஷனஶகல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

සථහය ි ශඹෝග 23(2) ඹටශත් රලසනඹ ගරු අුවය දිහනහඹක
භවතහ.

තඳෞද්ගලිකල දෆනුම් දීතමන් ඇස ප්රහනය
தனஷ அமஷலஷத்தல் பய லஷனஶ

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

ශ්රී ළැංකීය සනමළල මුණ ණ දී තිතබන අර්බුදකළරී
ත්ත්ලය
இயங்கக சஷனஷஶத்துகம தஷர்ரநஶக்கும்
தநருக்கடிகள்
CRISIS FACED BY SRI LANKAN CINEMA

ගරු අනුර දිවළනළයක මශ ළ

(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶநஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභි  1947න් ආයම්බ වී එතළන් ඳටන් අද
න විට වළටවත් යක් පිශයන ශ්රී රහීය ඹ නමනභහ හුණ ණ  ත

එකඟතහකට ආහ. එතුභහ රකහල කයරහත් තිබුණහ ශභඹ
කයනහ කිඹරහ. දළන් නමදුශරහ තිශඵන්ශන් වේභක් ද?
03.

ශ්රී රහීය ඹ නමනභහට 67 යක් පිශයන ශභොශවොශත්
(2013.01.21) එහි රධහන ආයහධිතඹහ ව ජනභහධය
අභහතයයඹහ විනමන් ජහතික චිත්රඳට ීසථහශ තයීගනී
ලහරහශ  ත රකහලඹට ඳත් කයන රද භහ 06ක් තුශ ශභය 
ඩිජිටල්කයණ ක්රිඹහලිඹ නමදු කයන ඵට දුන් ශඳොශයොන්දු
ඉටු න්ශන් කදහ ද?

ඳහබුලිශම්න්තු

1147
[ගරු අුවය දිහනහඹක භවතහ

04.

නමනභහශ දිගු කරක් බහවිත ඳටර ඳටඹ ඉදිරි ය ශදක
ශවෝ තුන තුශ දළළන්ත අබුබුදඹකට ගභන් කයන ශවයින්
යජඹ විනමන් රහීය ඹ නමනභහ ඉදිරිඹට ඳත්හ ශගන ඹුව
රඵන ඵට න ශඳොශයොන්දු කශබු ද?

05.

ශම් යජඹ විනමන්භ ය 2010  ත ඳත් කශ ඩී.බී. ි වහල්නමීව
භවතහ සුමිත්රහ පීරිස භවත්මිඹ ශෝභයත්න දිහනහඹක
භවතහ ඹන අඹශේ රධහනත්ශඹන් ඳත් කශ ශකොමිභට
නමදු වශආ වේභක් ද?

06.

යජඹ විනමන් ජහතික චිත්රඳට ීසථහ නළත ඵරහත්භක
ශකොට එහි ඳරිඳහරනඹ විධිභත් ශකොට ශඳෞීගලික අීලඹට
ඳභණක් ශඵදහ වළරීශම් අයිතිඹ ශනො ත චිත්රඳට රදබුලන
ක්රිඹහලිඹ නමනභහකරුන්ශේ භ අයිතිඹක් ශර
පිිබශගන ක්රිඹහකහරිවීභට කටයුතු ශනොකයන්ශන් භන්ද?

02.

ශභහි වන් කය ඇති ඳරිදි 2013.01.16 න දින
අභහතයහීලඹ ශත ඳහ ගභනකින් ඳළමිණ විශයෝධතහක්
දක්හ ශනොභළති අතය අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විනමන්
2014.02.18 න දින අයලිඹගව භන්දියඹ ශත
කරහකරුන් කළහ ශභභ 2K තහක්ණඹ ඹටශත් චිත්රඳට
ඩිජිටල්කයණඹ කිරීශම් දළුවම්  තභ ි ර ලශඹන් නමදු කයන
රද අතය ඒ අුව කරහකරුන්ට තභ ඉදිරි ආශඹෝජන
කටයුතු වහ දළුවත් කිරීභක් ශම් භඟින් නමදු ශකරිණි ඥ.

03.

ශ්රී රීකහ නමනභහට ය 67ක් පිරීභ වහ ගරු
අභහතයයඹහ විනමන් ඩිජිටල්කයණ රතිඳත්තිඹ රකහලඹට
ඳත් කයන රද ඵ දළුවම්  තභ නමදු කයන රීශී 2013
ජනහරි 21 දින ශනො 2014 ජනහරි භ 21 න දිනඹ.

04.

චිත්රඳට ඩිජිටල්කයණඹ වහ අදහශ තහක්ණඹ රකහලඹට
ඳත් කිරීශභන් ඳසු නමනභහ ලහරහ හිමිඹන් ව ශඵදහ වළරීශම්
භඩුඩර භඟ දිගින් දිගටභ ඳත්න රද හකච්ඡහලින්
ඳසු ශම් වහ එකඟතහන් ඇති කයශගන එය  භඩුඩර
රධහන ධහයහන් 03ක් ඹටශත් ක්රිඹහත්භක වීභ භඟින්
දියිශන් නමඹලුභ නමනභහ ලහරහ ඩිජිටල්කයණඹ කිරීභ වහ
කටයුතු ශම් න විට ආයම්බ ශකොට ඇත. ඒ අුව එම්පීඅයි
භඩුඩරඹ විනමන් ඳහභීකඩ - ඊශයෝස භහලිගහත්ත - රබි
්රිවේණහභරඹ - ශනල්න් කළුතය - ි  මිනබුහ ඇතුළු
නමනභහ ලහරහ 24ක් දළනටභත් ඩිජිටල්කයණඹ කිරීශම්
කටයුතු ි භ කය ඇති ඵ දළුවම්  ත ඇත.

05.

නමනභහ කබුභහන්තශආ උන්නතිඹ උශදහ ව අලය
රතිීසකයණඹන්ට අදහශ ි බුශීල ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ
ව ශභභ කමිටු භඟින් ඩිජිටල්කයණඹ වහ ව
තහක්ණි ඥක පිරිවිතයඹන් වහ ි බුශීල ඉදිරිඳත් කයන
ර ත.

ඉවත දළක්ව කරුණු පිිබඵ ගරු ඇභතිතුභහ ශම් ගරු බහ
දළුවත් කයුව ඇතළයි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ශඵොශවොභ
සතුතියි ගරු කථහනහඹකතුභි .

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ශකශවිබඹ යඹුක්ළල්ර ඇභතිතුභහ.

ගරු තකතශිතය රඹුක්ලෆල් මශ ළ (ජනමළධ ශළ ප්රලෘත්ති
අමළ ුරමළ)

(ஶண்புஷகு தகதவலி ம்புக்தலல்ய - தலகுசன ஊடக,
தகலல் அகச்சர்)

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of
Media and Information)

ගරු කථහනහඹකතුභි 
රලසනඹට පිිබතුය ශභශේයි.
01.

Mass

ඒ අුව චිත්රඳට ීසථහ ඳනශත්භ අලය ීශලෝධනඹන්
ඉටු කිරීභ වහ ව නීතිරීති නීති ශකටුම්ඳත්
ශදඳහබුතශම්න්තු ව නීතිඳති භඟ හකච්ඡහ ශකොට ඇති
අතය එය  ඳනශත් ීශලෝධනඹකින් ශතොය ශභභ
කටයුතු කිරීශම් වළකිඹහ ශොඹහ ඵරහ අභහතය භඩුඩරඹ
ශත ඉදිරිඳත් කිරීභට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.

ගරු අුවය දිහනහඹක භවතහශේ

චිත්රඳට ඩිජිටල්කයණ ක්රිඹහලිඹට අුවගතවීභ වහ
දළනටභත් අලය නීතිරීතීන් වහ ක්රිඹහඳටිඳහටීන් ශභභ
අභහතයහීලඹ විනමන් කස ශකොට ඇත. ඒ අුව 1971/
අීක 47 දයන ජහතික චිත්රඳට ීසථහ ඳනශත් 60 (1) ව 60
(2) ගන්තිලින් අභහතයයඹහට ඳළරී ඇති ඵරතර
ඹටශත් 2014.02.18 න දින නමට ශීය ඹ චිත්රඳට
රක්ශේඳණ රභශ දඹ වහ ඳවත ඳරිදි රීතීන් රකහලඹට
ඳත් ශකොට ඇත.
"ශ්රී රීකහ නමනභහලහරහ තුශ චිත්රඳට රක්ශේඳණ මිමි 35 ව
මිමි 70 ශුවට ශවෝ ඊට විකල්ඳ ලශඹන් ඩිජිටල්
රක්ශේඳණ රභඹ භත රක්ශේඳණ බහවිතහ කිරීභට බහවිතහ
කයන අසථහර ත චිත්රඳට රක්ශේඳණඹ වහ දළනට
බහවිත න මිමි 35 ව මිමි 70 ශලියුශරොයිඩ් රක්ශේඳණ
රභඹට භහන ව ශවෝ ඩහ ඉවශ රමිතිඹක් හිත
ඉශරක්ශරෝි ක රභශඹන් රක්ශේඳණඹ කයන ඩිජිටල්
රක්ශේඳණ රභඹ නමනභහ ලහරහක රදබුලනඹ වහ බහවිත
කිරීභ වහ අය රඵහ ශදුව රළශේ."
ශම් ඹටශත් ශීය ඹ නමනභහශ චිත්රඳට රක්ශේඳණඹ වහ
2K තහක්ණඹ (2048 x 1080 pixel) ශඹොදහ ගළනීභ වහ
ආචහබුඹ ඩී.බී. ි වහල්නමීව භවතහශේ රධහනත්ශඹන්
ක්රිඹහත්භක ව උඳශීලන කමිටු විනමන් ි බුශීල කය ඇති
අතය ශම් වහ ඔඵ විනමන් වන් කය ඇති HD
තහක්ණඹ එනම් High Definition (1920x1080)
තහක්ණඹ කිනමශේත්භ ශඹොදහ ගළනීභට අදහශ කමිටු
විනමන් ි බුශීල කය ශනොභළත. ශභඹ නමනභහ රක්ශේඳණඹට
සුදුසු තහක්ණ රභශ දඹක් ශනොන ඵත් එඹ රඳහහිනී
විකහලඹ වහ උචිත රභඹක් ඵත් අදහශ කමිටු විනමන්
ශඳන්හ  ත ඇත.
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06.

දළනටභත් ශඳෞීගලික අීලඹ භඟින් නමදු කයුව රඵන
චිත්රඳට ශඵදහ වළරීශම් රභශ දඹ පිිබඵ අධයඹනඹ කය
තිශඵන අතය ඒ අුව යුක්ති වගත වහ හධහයණ ශඵදහ
වළරීශම් රභශ දඹක් ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ අදහශ
ඳහබුලස භඟ හකච්ඡහ නමදු කයමින් ඳතිනහ.

ගරු කථහනහඹකතුභි  ශම් ශභොශවොශත්යි භභ ශභතළනට
ඳළමිණි ඥශආ. ශභතුභහ කිඹරහ තිබුණහ 50ක් කිඹරහ. 50ක් ශනොශයි
වරිඹටභ 38 ශදනහයි. භහ ශභතළනට ඳළමිශණන්නට ශඳය ඒ අදහශ
38 ශදනහභ භශේ කහබුඹහරශආ හිටිඹහ. ඒ 38 ශදනහ භඟභ
හකච්ඡහ කයරහ
38 ශදනහටභ හධහයණඹක් න විධිශආ
එකඟතහකට ව රභශ දඹකට ශම් න විටත් ඇවිල්රහ
තිශඵනහ. 2K කිඹන එශකන් ඵළවළය 1900 කිඹන රභශ දඹ
අද ක්රිඹහට නළීවීභට ශනොවළකියි. චිත්රඳට කබුභහන්තඹ
ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහ දන්නහ. 1981 ත රඳහහිි ඹ ඳළමිණීභත්
1983  ත ඇති වුණු රලසනත් ි හ ඒ කහරඹ තුශ නමනභහලහරහර
අඳහතඹක් ඇති වුණු ඵ ළඵෆක්. වළඵළයි ශම් ශභොශවොත න
විට ඒක ම්පබුණශඹන්භ ශනස ශරහ. අද චිත්රඳටලහරහරට
විලහර ශනඟක් ඳළමිශණමින් චිත්රඳට ගණනහක් හබුතහ තඵමින්
රදබුලනඹ න න ඵ වන් කයන්නට ඕනෆ. ඒ හබුතහ ශදන්න
පුළුන්. රීකහ ඉතිවහශආ ඳශහුළි  තහට ශඩොරබු මිලිඹන
4ක ආදහඹභක් ඉඳයූ නමීවර චිත්රඳටඹක් ශම් දසර රදබුලනඹ
ශමින් ඳතිනහ. ශම් ළඩ පිිබශශ ආහට ගිඹහට කයන්න
පුළුන් ශදඹවේත් ශනොශයි. ඔඵතුභහ කි හ භහ 6ක් ඇතුශත

1149

1150

2014 ඔක්ශතෝඵබු 21

කිඹරහ. ශම්ක 2013 කිඹරහ ගත්ශතොත් භහ වඹක් නළවළ. වළඵළයි
ශම්ක ශදන්ශන් 2013 ශනොශයි 2014. 2014 නමට එන ශකොට භහ
වඹකටත් ශඳය ඒ ක්රිඹහලිඹ ආයම්බ කයරහ රඵන අවුරුීශී
භහබුතු 31ළි දහ න විට අහන ශන්න ඒ ශඵදහ වළරීශම්
භඩුඩර නමඹල්රටභ උඳශදස රඵහ  ත තිශඵනහ. භභ නම්
ලශඹන් වන් කයනහ නම් ශම් න විට අපි ඊඒපී භඩුඩරඹත්
එක්ක හකච්ඡහ කයමින් ඹනහ. ඔඵතුභහ වන් කශ ඩික්න්
ි රවීය හබුතහ වයවහ ගත් තීයණඹ සුදුසු නළවළයි කිඹරහ අපි
පිිබගන්නහ. ඒ ි හ ඒ භඩුඩරත් භඟ හකච්ඡහ කයරහ ි නම
පිඹයක් ගන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. නහුත් යහජය
රතිඳත්තිඹ අුව බුතභහනශආ ඒ අඹ ක්රිඹහත්භක ශරහ තිශඵන
ආකහයඹට චිත්රඳට ක්ශේත්රශආ නමටින නමඹලුභ ශදනහ ශම් න විට
ශම් ම්ඵන්ධ දළුවත් ශරහ තිශඵනහ. භභ හිතන විධිඹට
ඔඵතුභහට  ත තිශඵන ශතොයතුරු තයතහශඹන් ශතොයයි. යශට්
සහධීනත්ඹ රැක ගත්ත එක්ත් ජහතික ඳක්ශආ අපි රෆසතියි
ශකොටි ත්රසතහදින්ට විරුීධ ඳනහ තිබුණු තවීචිඹ නළත යක්
ඳනන්නඹ කිඹරහ ඒකභතික ශඹෝජනහක් ශම් උත්තරීතය
බහශ ම්භත කය ගන්නට.

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇයි බඹද? ගරු දිශන්ස ගුණබුධන ඇභතිතුභි  ඔඵතුභහ
විරුීධද? ශම්ක යට ශුවශන් ශගශනන ශඹෝජනහක්. ගරු
හසුශී නහනහඹක්කහය ඇභතිතුභහ තහුන්නහන්ශේ ි කම් උඩ
ඳි න්න එඳහ.

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු භන්රීතුභහ දළන් හඩි ශන්න. [ඵහධහ කිරීම් ි දව රඵහ
ගළනීභට එක් ඳක්ඹක් විතයක් ශනොශයි එදහ තිබුණු නමඹලුභ
ඳක් දහඹක වුණහ.
දළන් අපි රධහන කටයුතුරට ඹහු. ශඹෝජනහ පිිබඵ දළුවම් තම්.
ශඹෝජනහ අීක 1.

ඳළර්ලිතම්න්ුරතේ ක යුුර
பஶஶளுன்ம அலுலல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
I

ශඵොශවොභ ශවොයි.

ගරු ලළසුතද්ල නළනළයක්කළර මශ ළ (ජළතික භළළ ශළ
වමළජ ඒකළබද්ධ ළ අමළ ුරමළ)

(ஶண்புஷகு லஶசுரதல நஶைஶக்கஶ - ரதசஷ தஶறஷகள்,
சபக எருகப்பஶட்டு அகச்சர்)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National
Languages and Social Integration)

එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ගළන කිඹපු ඒහට අඳට ඒකභතික
ශන්න ඵළවළ.

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ඳහබුලිශම්න්තුශ
බහනහඹකතුභහ
ශුවශන් භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ:
"නයහඹ ඳත්රශආ රධහන කටයුතුර අීක 2 දයන විඹඹ පිිබඵ ළඩ අද
දින රැසවීශම් ත අීක 23 දයන සථහය ි ශඹෝගශඹහි විධිවිධහනඹන්ශගන්
ි දවස විඹ යුතු ඹ."

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

ගරු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු තරෝස තවේනළනළයක මශත්මිය

(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ)

ඒ කිඹන්ශන් ඔඵතුභහ ඒකට ඳක්ද? යුශයෝඳහ වවුර ශකොටි
තවීචිඹ ඉත් කිරීභ ගළන ඔඵතුභහ ඳක්ද? ඔඵතුභහ ඳක්ද?
උත්තයඹක් ශදන්න.

ගරු ලළසුතද්ල නළනළයක්කළර මශ ළ

(ஶண்புஷகு லஶசுரதல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ගළන කිඹපු ඒහ භභ පිිබගන්ශන්
නළවළ. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ශම් යටට ි දව අයශගන දුන්ශන්
නළවළ. අධියහජයහ තන්ශේ ඳත්තු ශර කෆහ. එතශකොට
ශකොශවොභද තහුන්නහන්ශේරහශේ ඳක්ඹ ශම් යටට ි දව රඵහ
දුන්නහඹ කිඹන්ශන්.

ගරු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

වරි තහුන්නහන්ශේ විරුීධද ශම් ශඹෝජනහට?

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) ரஶஸி ரசனஶநஶக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශභොකක්ද point of Order එක?

ගරු තරෝස තවේනළනළයක මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) ரஶஸி ரசனஶநஶக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු ජිත් ශරේභදහ භළතිතුභහශේ ශඹෝජනහ - [ඵහධහ කිරීභක්

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

නළවළ ඒක අදහශ නළවළ. ඒක point of Order එකක්
ශනොශයි.

ගරු ලළසුතද්ල නළනළයක්කළර මශ ළ

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(ஶண்புஷகு லஶசுரதல நஶைஶக்கஶ)

එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ගළන කි  ඒහට ඒකභතිකත්ඹක්
නළවළ. ඒ විච්චබුණ නළතු ශඹෝජනහ විතයක් ඉදිරිඳත් කයන්න.

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

It should be expunged. It is not a point of Order. You
cannot make a proposal by a point of Order.

ඳහබුලිශම්න්තු
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(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

අීක 2 ශඹෝජනහ.

II
ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)
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"සථහය ි ශඹෝග අීක 70(2) හි වේභක් වන්  තිබුණද "විබුජන
ඳනත් ශකටුම්ඳත (2015)" රකහ ඵළලීභ වහ ශන් කශ 2014
ශනොළම්ඵබු භ 01 ළි  ශනසුයහදහ රැසවීම් ඳළළත්ශන කහර ශ රහ
ප. බහ. 9.30 නමට අ. බහ. 12.30 දක්හ ද අ. බහ. 1.30 නමට අ. බහ. 5.00 දක්හ
ද විඹ යුතු ඹ. අ. බහ. 5.00ට කථහනහඹකතුභහ රලසනඹ ශනොවිභහ
ඳහබුලිශම්න්තු කල් තළබිඹ යුතු ඹ."

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ඳහබුලිශම්න්තුශ
බහනහඹකතුභහ
ශුවශන් භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ:
"2014 ඔක්ශතෝඵබු භ 25 ළි  ශනසුයහදහ 27 ළි  ඳුදහ 28 ළි 
අඟවරුහදහ 29 ළි  ඵදහදහ 30 ළි  බ්රවසඳතින්දහ 31 ළි  නමවේයහදහ ව
ශනොළම්ඵබු භ 01 ළි  ශනසුයහදහ "විබුජන ඳනත් ශකටුම්ඳත
(2015)" රකහ ඵළලීභ වහ ශන් කශ දිනඹන් විඹ යුතු ඹ."

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

III
ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ඳහබුලිශම්න්තුශ බහනහඹකතුභහ
ශුවශන් භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ:

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

"අද දින විනමය ඹෆශම් ත ශභභ ඳහබුලිශම්න්තු 2014 ඔක්ශතෝඵබු භ 23
ළි  බ්රවසඳතින්දහ අ. බහ. 1.00 න ශතක් කල් තළබිඹ යුතු ඹ."

ගරු තරෝස තවේනළනළයක මශත්මිය

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) ரஶஸி ரசனஶநஶக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු කථහනහඹකතුභි  - [ඵහධහ කිරීම්

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

කථළනළයකුරමළ

(Mr. Speaker)

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

කරඵර ශන්න එඳහ. ඒ ශදකභ ළයදියි. [ඵහධහ කිරීම්
අීක 3 ශඹෝජනහ.

ඳළර්ලිතම්න්ුරතේ රැවහවීම්
பஶஶளுன்ம அர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
I
ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ඳහබුලිශම්න්තුශ
බහනහඹකතුභහ
ශුවශන් භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ:
"සථහය ි ශඹෝග අීක 70(2) හි වේභක් වන්  තිබුණද "විබුජන
ඳනත් ශකටුම්ඳත (2015)" රකහ ඵළලීභ වහ 2014 ඔක්ශතෝඵබු භ 25
ළි  දින නමට ඔක්ශතෝඵබු භ 31 ළි  දින දක්හ ඇති ශන් කශ
දිනඹන්හි රැසවීම් ඳළළත්ශන කහර ශ රහ ප. බහ. 9.30 නමට අ. බහ. 12.30
දක්හ ද අ. බහ. 1.30 නමට අ. බහ. 6.30 දක්හ ද විඹ යුතු ඹ. අ. බහ. 6.00ට
සථහය ි ශඹෝග අීක 7(5) ව (6) ශේදඹන් ක්රිඹහත්භක විඹ යුතු ඹ."

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

II
ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ඳහබුලිශම්න්තුශ
බහනහඹකතුභහ
ශුවශන් භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ:

දිනට ි ඹමිත කටයුතු.
අද දින නයහඹ ඳත්රශආ විඹ අීක 1. ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ (ඉත්
කිරීශම් වහ ආුවීගික විධිවිධහන) ඳනත් ශකටුම්ඳත ශදන ය
කිඹළවීභ. ගරු (ආචහබුඹ) යත් අහුණුගභ භවතහ.

ඩීඑසහසීසී බෆැංකුල (ඉලත් කිරීතම් ශළ
ආනුැංගික විධිවිධළන) ඳනත් තකටුම්ඳ
டிவ்சஸசஸ லங்கஷ (நஸக்கல் ற்ரம்
லஷகரலஶந்தன்கஷனலஶன
ற்பஶடுகள்) சட்டபயம்

DFCC BANK (REPEAL AND CONSEQUENTIAL
PROVISIONS) BILL
තද ලන ලර කියවීතම් නිතයෝගය කියලන දී.

இண்டஶம் தஷப்பஷற்கஶன கட்டகர லஶசஷக்கப்பட்டது.
Order for Second Reading read.

[අ.බහ. 2.13

ගරු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ (ජළ න් ර මූ
වශතයෝගි ළ අමළ  වශ මුදල් ශළ ්රමවම්ඳළදන නිතයෝජ
අමළ ුරමළ)

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபநக - சர்லரதச நஷதஷ
கூட்டிகைப்பு
அகச்சரும்
நஷதஷ,
தஷட்டஷடல்
பஷதஷ
அகச்சரும்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)

ගරු කථහනහඹකතුභි  ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ (ඉත් කිරීශම් වහ
ආුවීගික විධිවිධහන) ඳනත් ශකටුම්ඳත ශදන ය කිඹවිඹ යුතු
ඹ" යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ.
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ගරු කථහනහඹකතුභි  අද දින නයහඹ ඳත්රඹ අුව භභ
ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ (ඉත් කිරීශම් වහ ආුවීගික විධිවිධහන) ඳනත්
ශකටුම්ඳත ශම් ගරු බහශ අුවභළතිඹ වහ ඉදිරිඳත් කයනහ.
අද භශේ කථහ ශකොටස ශදකකින් කයන්න භභ ඵරහශඳොශයොත්තු
ශනහ. ඳශහුශන්භ ශම් ඳනත් ශකටුම්ඳශත් තිශඵන සුවිශලේ
රක්ණ ශත්රුම් කයරහ ශදන්න භභ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
ශදුව අද අපි රතිඳත්තිඹක් වළටිඹට රකන ඵළීවේ ඒකහඵීධ
කිරීශම් අලයතහ ගළනත් එහි සරඳඹ ගළනත් චන සල්ඳඹක්
කථහ කිරීභට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
ඳශහුශන්භ ගරු කථහනහඹකතුභි  2014 අඹ ළඹ කථහශ  ත
රීකහශ ඵළීවේ ක්ශේත්රඹ ඒකහඵීධ කිරීශම් රතිඳත්තිඹ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ හුදල් ඇභතිතුභහ වළටිඹට ඉදිරිඳත් කශහ. ශම් ගරු
බහශ වශඹෝගඹ රළබී ඒක ම්භත කශහ. ශම් රතිඳත්තිඹ
ක්රිඹහශ ශඹදවීශම් ත ජහතික ීබුධන ඵළීවේ - NDB එක ශ්රී රීකහ ීබුධන මූරය ීසථහ ඵළීවේ - DFCC එක - වහ
DFCC එක ඹටශත් නමඹඹට 99ක ශකොටස හිමි ඩීඑෂසසීසී බුධන
ඵළීවේ ඒකහඵීධ කිරීභට ශඹෝජනහ කයනහ. ශම් වහ ඳහදක ව
අදව න්ශන් ලක්තිභත් ත්කම් ඳදනභක් ඇති කිරීභයි.
එතශකොට ශම් න ඵළීවේශ හමූහික ත්කභ ඉසය තිබුණහට
ඩහ විලහර ලශඹන් ළඩි ශනහ. ඳීධතිශආ සථහයබහඹ
ළඩිදියුණු කිරීභත් අයහුදල් වහ භසත රශ ලඹ ළඩිදියුණු
කිරීභත් ශම් තුිබන් නමදු ශනහ. ීඛ්යහ ශල්ඛ්න භභ ඳසු ඉදිරිඳත්
කයන්නම්. විලහර ීබුධන ඵළීවේක් සථහඳනඹ කිරීශභන් ශම්
අසථහශ ශභයට ඳතින ඹටිතර ඳවසුකම් ීබුධනඹ ශ ගත්
ශකශයනහ. ඵළීවේ ක්ශේත්රඹ ලක්තිභත් කිරීභ උශදහ ශකශයන
ශභළි  ළඩිදියුණු කිරීශම් භහබුග භඟින් ජහතයන්තය ලශඹන්
ශ්රී රීකහශ ඵළීවේර භසත තත්ත්ඹ අභිෘීධිඹට ශක් කශ
වළකියි.
ශම් ඒකහඵීධ කිරීභ කයන්ශන් ශකොශවොභද කිඹන එක ගළන
දළන් භභ විසතය ටිකක් ඉදිරිඳත් කයන්න කළභළතියි. ති 
ලක්තිභත් ඒකකඹක් ලශඹන් ඒකහඵීධ කිරීභට ශඹෝජිත ඵළීවේ
තුශනහි බුතභහන තත්ත්ඹ ගළන කිඹන්නම්. NDB ඵළීවේ වහ
DFCC ඵළීවේ ශදක ශකොශම ශකොටස ණ භහරුශහි රළයිසතුගත
ශරහ තිශඵනහ. ඩීඑෂසසීසී බුධන ඵළීවේශ ණඹ ඳභණක්
ශකොශම ශකොටස ණ භහරුශහි රළයිසතුගත කය තිශඵනහ. දළනට
ක්රිඹහත්භක න ශභභ ක්රිඹහලිශඹහි ශකොටක් ශර 2014
ජනහරි වහ භහබුතු භහර ත ශම් ම්ඵන්ධ මූලික දළුවම් තම් ශදකක්
ශකොශම ශකොටස ණ භහරු ශත ි වේත් කයරහ තිශඵනහ.
DFCC ඵළීවේ එඹ පිහිටුන රද ඳනත න 1955 අීක 35 දයන
ශ්රී රීකහ ීබුධන මූරය ීසථහ ඳනත ඹටශත්භ ඳහරනඹ නහ.
NDB ඵළීවේ වහ ඩීඑෂසසීසී බුධන ඵළීවේ 2007 අීක 07 දයන
භහගම් ඳනත ඹටශත් භහගම් ලශඹන් ීසථහඳනඹ ශකොට
තිශඵනහ.
ශකොටක් ඳනතක් ඹටශත් තත් ශකොටක් භහගම්
වළටිඹටත් ීසථහඳනඹ ශරහ තිශඵනහ. ශභභ ඵළීවේ තුනභ 1988
අීක 30 දයන ඵළීවේ ඳනශත් විධිවිධහන අුව ශ්රී රීකහ භව ඵළීවේ
විනමන් ි වේත් කයන රද ඵරඳත්ර ඹටශත් ක්රිඹහත්භක ශනහ. එභ
ඳසු බිභ තුශ එන්ඩීබී ඵළීවේ ව ඩීඑෂසසීසී බුධන ඵළීවේ හණි ඥජ
ඵළීවේ ලශඹන්ද ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ විශලේෂිත ඵළීවේක් ලශඹන්ද
දළනට ශ්රී රීකහ භව ඵළීවේශන් ඵරඳත්ර රඵහශගන කටයුතු
කයනහ. ශඹෝජිත ඒකහඵීධතහ ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ඩහත්භ
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සුදුසු වහ ශ ගත්භ රභඹ පිිබඵ සුඳරික්හකහරී තක්ශේරුකින්
ඳසු ආයම්බක පිඹය ලශඹන් 1955 අීක 35 දයන ශ්රී රීකහ
ීබුධන මූරය ීසථහ ඳනත අශවෝනම කිරීභට ආුවීගික
විධිවිධහන ඳනතක් ම්භත කයමින් ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ භහගම්
ඳනත ඹටශත් ීසථහපිත භහගභක් ඵට ඳරිබුතනඹ කිරීභට අපි
ශඹෝජනහ කයනහ. එභ ඵළීවේත් මූලික පිඹය ලශඹන් දළන්
ශකොම්ඳළි ඹක් නළත්නම් භහගභක් ඵට ඳත් ශනහ.
ඳනශත් වන් ඳරිදි භහගම් ඳනත ඹටශත් ීසථහඳනඹ
කිරීශම් වතිකඹන් භහගම් ශයජිසරහබුයඹහ විනමන් ි වේත් කයුව
ඇත. 1979 අීක 2 දයන ශ්රී රීකහ ජහතික ීබුධන ඵළීවේ ඳනත
ඹටශත් පිහිටුන රද එන්ඩීබී ඵළීවේ 2005 අීක 1 දයන ශ්රී රීකහ
ජහතික ීබුධන ඵළීවේ (ආුවීගික විධිවිධහන) ඳනත භඟින්
අශවෝනම කිරීශම් තද ශභභ රභඹභ අුවගභනඹ කයන ර ත. ඵළීවේක
සබහඹ ඳහබුලිශම්න්තු ඳනතක් භඟින් පිහිටුන රද ආඹතනඹක
සරඳශඹන් භහගම් ඳනත ඹටශත් ීසථහපිත භහගභක් ඵට
භහරු කිරීශම් ත අි හබුඹශඹන් අධහනඹ ශඹොහු කශ යුතු කරුණු
හභහනය විධිවිධහන වහ ආුවීගික ීශලෝධන භඟින් ආයණඹ
ශකශයුව ඇත. ඒකහඵීධ කිරීභට ශඹෝජිත ඵළීවේ ශදශකහි
තළන්ඳත් ඉල්ලුම් ඳදනභ ළරකිල්රට ශගන න ඒකහඵීධිත
ආඹතනඹ ීබුධන ඵළීවේකයණඹ ශත ශඹොහු කිරීශම් ඳදනභ
භත ඒ වහ හණි ඥජ ඵළීවේ ඵරඳත්රඹක් ි වේත් කිරීභටද
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඉන් ඳසු ඵළීවේ තුන භහගම් ඳනත
ඹටශත් ීසථහඳනඹ ශකශයන භහගභ න අතය ඒහ භහගම්
ඳනශතහි විධිවිධහන රකහය ව අශනවේත් අදහශ නීති වහ
ශයගුරහනමරට ඹටත් න නහභඹක් ඹටශත් න ඒකකඹක්
ලශඹන් ඒකහඵීධ කිරීභට/ති  ඒකකඹක් ශර පිහිටුවීභට
ශඹෝජිතයි. ඒ ි හ ශම් ඳනත් ශකටුම්ඳත භඟින් අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් ශම් ආඹතන තුන න ඵළීවේක්
වළටිඹට ඳත් කිරීභ වහ මූලික පිඹයඹන් තළබීභයි. ඒ වහ
තභයි අපි ශම් ගරු බහශ අුවභළතිඹ ඉල්රහ නමටින්ශන්. නහුත්
ශම්කට ඵරඳහන ඳශල් ශවේතු ශභොනහද කිඹහ අපි ශොඹහ ඵරන්න
ඕනෆ. ඒකයි භශේ කථහශ ශදළි  ශකොටනමන් අධහනඹ ශඹොහු
කයන්ශන්.
ඇයි අපි ශම් රතිීසකයණ ඉදිරිඳත් කයන්ශන්? ඵළීවේ
ක්ශේත්රඹ රතිීසකයණඹ කිරීභට ශවේතු ූතත වුණු කරුණු
ශභොනහද කිඹහ ශම් ගරු බහට දළන්වීභත් භශේ යුතුකභක්. අපි
නමඹලු ශදනහභ දන්නහ දළනට අවුරුදු 4ක් 5ක් තිසශේ ශරෝක
මූරය රභඹ රතිීසකයණඹ ශමින් ඳතින ඵ. ඳසු ගිඹ ආබුථික
අඳහතඹ අයශගන ඵළලුශොත්
අපි පිිබගන්නට ඕනෆ
ඇශභරිකහශන් ඳටන් ශගන යුශයෝඳඹට ගිහිල්රහ ශගෝලීඹ
ලශඹන් විේරවීඹ ලශඹන් ශනස වුණු ඒ අදහනභ ණ ඟක් දුයට
ශවේතු වුශඩු මූරය ආඹතනර රලසනඹක් වළටිඹට ඵ. ඒක අපි
දන්නහ. ඵළීවේ කඩහශගන ළශටන්න ඳටන් ගත්තහ. අපි දන්නහ
Lehman Brothers භහගභ කඩහශගන ළටුණහ; අශවෝනම වුණහ.
ඊශඟට ඒ කඩහළටීභ Morgan Stanley හශේ ආඹතනරට
ඹන්න රළවළසති වුණහ. ඊට ඉසශල්රහ ශනත් insurance
companies කඩහශගන ළටුණහ. ඊට ඳසශේ ඇශභරිකහුව යජඹට ඒ
ශගොල්රන්ශේ රතිඳත්තිඹත් ශනස කයන්න නමීධ වුණහ.
ශඳෞීගලික අීලශආ ළඩ යහඳහයරට, විශලේශඹන්භ මූරය
අීලශආ යහඳහයරට යජඹ අත ගන්ශන් නළවළ කිඹන රතිඳත්තිඹ
තභයි ඉසය තිබුශඩු. ඒක ඇශභරිකහුව මූරය රභශආ ශරොවේ
නමීධහන්තඹක් වළටිඹට තභයි ඒ කහරශආ තිබුශඩු.
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නහුත් ශම් රලසනඹ උීගත ශරහ භහගශභන් භහගභ
ඵීශකොශරොත් ශන්න bankrupt ශන්න ඳටන් ගත්තහභ
ඇශභරිකන් යජඹ විශලේශඹන්භ " Fed" කිඹන එක දශ ලශඹන්
කි ශොත් භව ඵළීවේ ඉතහභ දුය දිග ඹන තීන්දුක් ගත්තහ.
භවරු කිඹනහ ශක්න්සශේ ආබුථික නයහඹට ආඳසු ඹන්න නමීධ
වුණහඹ කිඹහ. බුතභහන ශරෝකඹ ඒ වහ භහන තීන්දුක් ගත්තහ
"නළවළ අපි bailout එකකට ඹන්න ඕනෆ"යි කිඹහ. යජශආ ල්ලි
විඹදම් කය ශම් ඵීශකොශරොත්බහඹ, භහගශභන් භහගභට ඹන
අබුබුදඹ නත්හ ගන්න ඕනෆ. ඒ අුව ඳශහුන තහට භවහ
බහඩුඩහගහයශඹන් විලහර ශකොම්ඳළි රට හුදල් දුන්නහ. දළන්
ශඵොශවෝ ශදශනක් කිඹනහ, ඒ භඟින් තභයි ශරෝක depression
එක නත්හ ගන්න පුළුන් වුශඩු කිඹහ. එක ඳළත්තකින්
ඇශභරිකහ, අි ක් ඳළත්ශතන් එීගරන්තඹ. දළන් තබුක කයනහ,
යුශයෝඳශඹන්. යුශයෝඳශආ භව ඵළීවේත් ශම් විධිඹට භළදිවත්
ශරහ ඵළීවේර කඩහ ළටීභ නත්න්න කිඹහ තභයි ශභශතක්
කල් තවනම් වුණු හුදල් ඒ ඵළීවේරට  තරහ තිශඵන්ශන්. ඒ
කහරශආ ඒ දබුලනඹ නමීධ වුණු ි හ තභයි, ආබුථිකශආ නළඟිටීභ
දළන් ඇති ශරහ තිශඵන්ශන්.
අපි දන්නහ, අද ශරෝකශආ මූරය රභ නමඹල්රභ එකට
ම්ඵන්ධයි කිඹහ. ඇශභරිකහුව මූරය රභඹ කඩහ ළටුශණොත්, එඹ
අි හබුඹශඹන්භ චීනඹට ඵරඳහනහ. චීනශආ ට්රිලිඹන 14ක්
ඇශභරිකහශ ීචිතශආ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඒ කඩහ ළටීභ
ඉන්දිඹහශ ශශ ශවශහම්රටත් තබුජනඹක් නහ. ශභඹ එක
විධිඹකින් අඳට න්ශතෝ න්න පුළුන් කහයණහක් ශනොශයි.
නහුත් අශේ leverage එක, විශලේශඹන් ඒ යටරට විවේණන
බහඩුඩ විලහර රභහණඹක් නළති ි හ අඳට ශකිබන්භ ඒ උණ
ගළුවශඩු නළවළ. අශේ ීබුධන රභඹටභ අඳට ඹන්න පුළුන්
වුණහ. ශභොකද, අශේ ශශශ ක්ශේත්රශඹන් ඒ තයම් ඵරත්
ඳවයක් අඳට ළදුශඩු නළවළ.
ඇත්ත ලශඹන් ශම් ශරහශ අශේ අඳනඹනකරුන්ට exportersරහට- අපි රලීහ කයන්න ඕනෆ. ඒ ශගොල්ශරෝ ශකශේ
ශවෝ ඇඟලුම් කබුභහන්තඹ, ශත් කබුභහන්තඹ රැක ගත්තහ. අලුත්
ශශශ ශඳොශල් ශොඹහ ශගන, upmarket ගිහිල්රහ ශකශේ ශවෝ
ඒ රඵහ ගන්න පුළුන් හුදල් රභහණඹ අපි රඵහ ගත්තහ. ශනත්
යටර එශවභ නමීධ වුශඩු නළවළ.
ඳහබුලිශම්න්තුශ
විහදඹක ත අශේ ඉයහන් විරභයත්න
භන්රීතුභහ විඹට්නහභඹ ගළන රලීහ හුඛ්ශඹන් කථහ කශහ. අද
විඹට්නහභශආ ආබුථිකඹ ම්පබුණශඹන් කඩහ ළටිරහ. ශභොකද, ඒ
ශගොල්ශරෝ export economy එකට ගිහිල්රහ, ඒ market එක කඩහ
ළටුණහභ ශභොනහද කයන්ශන් කිඹහ දන්ශන් නළවළ.
දළන් ඵරහශගන ඉන්නහ. ඵටහිය ශශශ ශඳොශ දියුණු
ශනශකොට භවයවිට ඒ අඹටත් නළඟිටින්න පුළුන් ශයි. භභ
ඳක්ග්රහකට කථහ කයනහ ශනොශයි; ආබුථික විග්රවඹක්
කයන්ශන්. එතශකොට රධහන හධකඹ ශභොකක්ද? අද ශරෝකශආ
හුදල් ඳරිවයණඹ එක ශඵොත්තභක් තද කයරහ කයන්න පුළුන්.
එකින් එකට ම්ඵන්ධ ශරහ තිශඵනහ. භභ තහුන්නහන්ශේරහට
ශම් කහයණඹ කිඹන්නම්. ණ ඟ ශදශනක් ඵරහශඳොශයොත්තු
තිඹහශගන ඉන්න Indian Reserve Bank එශක් ශරොක්කහ Dr.
Raghuram G. Rajan ශරෝක රනමීධ අබුථ ලහසත්රනශඹක්; ඉසය
IMF එශක් ඳබුශආණ අීලශආ රධහි ඹහ. දළන් ඒශගොල්ශරෝ
ඔක්ශකොභ එකතු ශරහ තභ තභන්ශේ අබයන්තය මූරය ක්ශේත්රඹ
නළත යක් විභබුලනඹට රක් කයනහ. ශභොකද මූරය ක්ශේත්රශආ
එක තළනක අබුබුදඹක් ඇති වුශණොත් අි හබුශඹන්භ ඒක අි ක්
අීලරට ඹනහ. ඒ වහ අපි රඵහ ගත යුතු රතිඳත්ති ශභොනහද?
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රතිීසකයණඹක් කයන්න ඕනෆ ශකොයි විධිඹට ද කිඹන ඒ
රලසනඹට අපි හුණ ණ ශදන්න ඕනෆ. කරුණු වඹක් අඳට ඉදිරිඳත්
කයන්න පුළුන්. භභ ශම් බහට ශඹෝජනහ කයන්න කළභළතියි
කරුණහකයරහ "Financial Sector Consolidation: Why and
How?" කිඹන ශම් ශඳොත කිඹහ ඵරන්න කිඹරහ. ශම් ශඳොශත්
තිශඵන්ශන් අශේ භව ඵළීවේශ 64ශි  ීත්යඹ ි මිති කය
ශගන භව ඵළීවේශ
Assistant Governor, Mr. C.J.P.
Siriwardana කශ ශීලනඹ - oration එක. ශම් විධිශආ ශනස
වීභක් කශ යුත්ශත් ඇයි කිඹරහ එතුභහ ඉතහ තීක්ණ විධිඹට
කරුණු දක්නහ. ඒක තයභක් ලහසරීඹ අීලඹක්. නහුත් භභ
හිතන වළටිඹට අපි ශම්හ වළන්හඩ්ගත කයන්න ඕනෆ; ඹම් කිනම
භට්ටභකට හකච්ඡහ කයන්න ඕනෆ. ඳශහුශන්භ එතුභහ කිඹනහ
ශම් ඒකහඵීධ කිරීභට - financial sector consolidation වහ ශවේතු. ඉන් එකක් තභයි I quote:
“Rapid Transformation of the Domestic Economy and the Need
for a Strong and Stable Financial System to steer Future
Economic Growth”

අවුරුදු 5කට ඳසශේ අශේ ආබුථිකඹ දළන් ශවො භට්ටභකට
ඇවිල්රහ තිශඵනහ. බුශඹන් බුඹ අශේ ආබුථිකඹ දියුණු
ශරහ. භභ තහුන්නහන්ශේරහට ීඛ්යහ ශල්ඛ්න ටිකක් ශදන්නම්.
ශම් ඵරන්න අද අශේ තත්ත්ඹ.
අශේ ඉරක්කඹ 2016 න ශකොට GDP per capita එක
ඇශභරිකහුව ශඩොරබු 4 000 අබිඵහ ඹන්නයි. ඒ විතයක්
ශනොශයි 2020 න ශකොට අශේ ආබුථික උඳහඹ භහබුග තුිබන්
ඒක පුීගර ආදහඹභ US Dollars 7,000කට ීරභණඹ න්න අඳ
ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ඒ විධිඹට තභයි යහජය අීලඹත්
ශඳෞීගලික අීලඹත් එක්කහසු ශරහ අඳට ීබුධන භහශත්
ඹන්න පුළුන් න්ශන්. අශේ ශරොවේ ඵරහශඳොශයොත්තුක් ව
අලයතහක් තිශඵනහ ශම් middle-income trap කිඹන එක
ම්ඵන්ධශඹන්. ඒ කිඹන්ශන් ීබුධන භහශත් තයභක් දුයට
ගිහිල්රහ භධයභ ගණශආ රැඳී ඉන්න. හභහනයශඹන් middleincome countries ශකොටස තුනකට ශඵශදනහ: lower category,
medium category and higher category. ඉදිරිඹට ඹන්න නම් ඒ
ශකොටස තුනටභ ීරභණඹ වීභට අඳ ළරසුම් වදන්න ඕනෆ. එක
ශකොටක ත හිය වුශණොත් ඒක ආබුථිකඹට ඵහධහක් නහ. ණ ඟක්
යටල් එශවභ හිය ශරහ තිශඵනහ. අඳ ළරසුම් වදරහ
තිශඵන්ශන් ඉන් ඔේඵට ඹන්නයි. ඒ වහ අඳ මූරය ක්ශේත්රඹ
ීබුධනඹ කයන්න අලයයි. නමරිබුධන භවත්භහශේ ශීලනශආ ත
කිඹරහ තිශඵනහ අඳ කයන්න ඕනෆ ශභොනහද කිඹරහ. He
further states, I quote:
“Meanwhile, a stronger capital base,...”

විශලේශඹන්භ අශේ ඵළීවේර තිශඵන රහේධන රභහණඹ ඳදනභඅි හබුඹශඹන්
ළඩි
කයන්න
ඕනෆ.
භභ
තහුන්නහන්ශේරහට එඹ ීඛ්යහ ශල්ඛ්නඹකින් ශඳන්න්නම්. දළන්
ඵළීවේර රහේධනඹ ශකොඳභණ තිශඵනහද ඒහ රභහණත්ද
නළීද කිඹන කහයණඹ අඳට ඳසු හකච්ඡහ කයන්න පුළුන්.
නහුත් අඳ දශ ලශඹන් කිඹනහ ඒ stronger capital base එක
ළඩි කයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. දළන් ශම් capital එක ගත්ශතොත් -ඒ
පිිබඵ ශඵොශවෝ ශදශනවේ දන්ශන් නළවළ. අශේ භන්රීරු නම්
ණ ඟ ශදශනක් ඒ පිිබඵ දන්නහ කිඹරහ භභ හිතනහ- ති කයභ
ශීය ඹ ඉතිරි කිරීම්ලින් විතයක් ශනොශයි ඵළීවේ accountsලින්
විතයක් ශනොශයි ශඵොශවෝ විට ශම් ඵළීවේ වනදහඹක රභරට
ශරොවේ ඵළීවේලින් ණඹ ගන්නහ. භට භතකයි භභ හුදල් ඇභති
ශරහ හිටපු කහරශආ ෆ්රළන්ක්ෂබුට්රට ගිහිල්රහ ජබුභන්
ඵළීවේලින් NDB එකට DFCC එකට ණඹ අයශගන දුන්නහ.
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ඒශගොල්රන් විවිධ ණඹ රභ භහබුගශඹන් බහඩුඩහගහයඹ වයවහ ඒ
ඵළීවේරට ල්ලි දුන්නහ. ඒ කහරශආ ඵළීවේ ණ ඟක් රහබත් රළබුහ.
ශභොකද අපි ඒ ඵළීවේලින් ඹම් කිනම ණඹ රභහණඹකට
බහඩුඩහගහයශඹන් ල්ලි අයශගන අශේ ඵළීවේරට දුන්නහභ
ඒශගොල්රන් ත ළඩිශඹුවත් ශඳොිබඹක් එකතු කයරහ ණඹ  තරහ
අන්තිභට අඳට ශභච්චය විලහර රහබඹක් තිශඵනහඹ කිඹරහ
ශඳන්ුවහ. එශවභ නමීධ වුශඩු ඒ කහරශආ. දළන් ඒකට අපි විඳුම්
ශවොඹනහ. ඒ කහරශආ තිබුණු තත්ත්ඹ ඒකයි. ඒ ි හ ඵළීවේශ
රහේධනඹ හුළුභි න්භ ශීය ඹ ගිණුම්ලින් -depositsලින්විතයක් එකතු කයන්න ඵළවළ. නහුත් අපි ණ ඟහක් විට ඵළීවේ ගළන
හිතන්ශන් ඒ විධිඹටයි. ඵළීවේ leverage කයනහ. තභන්ශේ
තිශඵන balance sheet එක තභන්ශේ ආදහඹම් විඹදම් ව
තභන්ශේ ශරේණ අුව ශනත් ඵළීවේලින් ල්ලි ගන්නහ. ඒ
ල්ලි අයශගන ඒහත් අශේ ගුවශදුවරට ීබුධන ළඩරට
යහඹක ළඩරට ණඹ  තරහ රහේධනඹත් ළඩි කය ගන්නහ.
අශේ NDB, DFCC කිඹන ඵළීවේ ශදක ම්ඵන්ධශඹන් භභ
එක කහයණඹක් කිඹන්නට ඕනෆ. අශේ ශම් ඵළීවේ ශදක පිිබඵ
ජහතයන්තය ණඹ ශදන ශරොවේ ඵළීවේර ශවො රණතහක්
තිශඵනහ. භට භතකයි ි වහල් ශෂොන්ශේකහ භළතිතුභහ නමටි
කහරශආ ණඹ ශදන ඵළීවේරට ගිඹහභ ඔවුන් කිඹනහ "NDB,
DFCC ඵළීවේරට ණඹ ශදන්න අශේ කිනමභ චකිතඹක් නළවළ. අපි
ආයි ඒ අඹට ණඹ ශදන්න. ඒශගොල්රන්ශේ හබුතහ ි ඹභ
ශ රහට එනහ. ඒ අඹට ශගන්න තිශඵන ශීල් ි ඹභ
ශ රහට ශගනහ" කිඹරහ. NDB, DFCC ඵළීවේ ශවො
ගුවශදුවකරුන් වළටිඹට ඒ ණඹ ශදන ඵළීවේ පිිබශගන
තිශඵනහ. භට දළන් ඒ ඵළීවේ භතක නළවළ. Frankfurtර තිශඵන
ජබුභන් ඵළීවේ එීගරන්තශආ ඵළීවේ ඇභරිකන් ඵළීවේ ආ ත ඒ ඵළීවේ
ණඹ ශදනශකොට එඹ රඵහ ගන්නහ NDB, DFCC කිඹන ඵළීවේ
ශදශකහි හබුතහ ගළන ශවො ෆකටභකට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.
නහුත් දළන් ෆකටභකට ඳත් ශන්ශන් ඒ ගුවශදුව භත විතයක්භ
ශනොශයි. ගරු කථහනහඹකතුභි  ඒශගොල්රන්ට ණඹ රඵහ ගන්න
පුළුන් ලක්තිඹ ණ ඟහක් දුයට තිශඵන්ශන් ඒ ඵළීවේශ හුදල්
ීචිතඹ - capital base එක - අුවයි. පුීචි හුදල් ීචිතඹක්
තිශඵනහ නම් ශරොවේ හුදරක් ගන්න ඵළවළ. ශරොවේ හුදල්
ීචිතඹක් තිශඵනහ නම් අදහනභ අඩු ි හ ළඩි හුදරක් ගන්න
පුළුන්. එතශකොට අපිට පුීචි වේරුමිණි ඥ ශල්රම්රට ඩහ big
player ශකශනවේ ශර ඉවශ භට්ටශම් ඵළීවේ ගුවශදුවරට
ඹන්න පුළුන්. ශම් අසථහශ  ත අපි ඉවශ භට්ටශම් ඵළීවේ
ගුවශදුවරට ඹන්න ඕනෆ. යට ීබුධනඹ කයනහ නම් අශේ
GDP එශකන් නමඹඹට 30ක් ීබුධනඹ වහ ළඹ කයන්න
අලය නම් අශේ හුදල් ඳදනභ අපි ළඩි කය ගන්න ඕනෆ. නළති
ි කම් ඵණ කිඹරහත් ළයදි කිඹරහත් ළඩක් නළවළ. වරිඹට
යුීධඹට ඹනහ නම් කහරතුක්වේ තිශඵන්නට ඕනෆ. කළටශඳොල්
අයශගන යුීධඹට ඹන්න ඵළවළ ශන්. අන්න ඒක තභයි අපි කයන්න
වදන්ශන්. ශරොවේ ආබුථික ීග්රහභඹකට අලය capital base එක
අපි වදහ ගන්න ඕනෆ. ඒක වදහ ගන්න පුළුන් ශන්ශන් ඒ
ඵළීවේශ තිශඵන balance sheet එශක් ලක්තිභත්බහඹ අුවයි.
ඒක අඳට ශඳශනනහ. විශලේශඹන් NDB, DFCC ඵළීවේ එකතු
වුශණොත් ඒ ශගොල්රන්ට ශන ශනභ ගන්න පුළුන් රහේධන
රභහණඹට ඩහ විලහර රභහණඹක් ඒ එකතු කිරීශභන් අපි ඇති
කයන ශම් න ීබුධන ඵළීවේට රඵහ ගන්න පුළුන්. රීකහශ
ීයණඹ වහ රීකහශ යහඹ වහ රීකහශ ීබුධනඹ
වහ මිි සුන්ට ව ආඹතනරට ණඹ  තභ වහ අඳට විලහර
ීචිතඹක් ඒ අලුත් ඵළීවේශන් ගන්න පුළුන්.
දළන් තහුන්නහන්ශේරහ ශඵොශවෝ විට විශ චනඹ කයනහ
ශම්හ ඔක්ශකෝභ කයන්ශන් ණඹලින් කිඹරහ. ඊට ඩහ ශන
ශන විකල්ඳරට අපි ඹන්න ඕනෆ. අපි ශකොශවොභද ශම්
ීවිඳහබුලසවීඹ ණඹලින් ඈතට ගිහිල්රහ අඳට ඩහත් හනමදහඹක
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උඳරභ ශඹොදහ ගන්ශන්? ශරහ තිබුශණොත් ඳසු භහ ඒ ගළන
විසතය කයන්නම්. ශන ශන රභලින් ඩහ හනමදහඹක
රභලින් අපි ගන්න වදනහ. දළන් තහුන්නහන්ශේරහ කිඹනහ
"ශම් ශම් ඵළීවේලින් ණඹ ගත්තහ ඇයි ශභච්චය ශඳොලිඹක්
ශගන්ශන්" කිඹරහ. දළන් අපි ශභොකද කයන්න වදන්ශන්? අශේභ
ඵළීවේලින් ණඹ ගන්න වදනහ. අශේභ ඵළීවේලින් ණඹ
අයශගන පිට යටර ඵළීවේරට ශගන ශඳොලිඹභ අශේ
ඵළීවේරට ශගන්න කටයුතු කයනහ. ඒක ශවො ආබුථික
ක්රිඹහක් නම් අශේ ඵළීවේරට ඒ ශඳොලිශආ හනමඹ රඵහ ශදන එක
නයක ළඩක් කිඹරහ කහටත් කිඹන්න ඵළවළ. ඒ ඵළීවේර ශගොඩක්
ල්ලි තිශඵනහ නම් ඒ අඹට ල්ලි ගන්න පුළුන් නම් එශවභ
ගන්න පුළුන් හතහයණඹක් වදන්න තභයි අපි ඵරහශඳොශයොත්තු
න්ශන්. ඒකට ඉසශල්රහභ තිශඹන්න ඕනෆ capital base
එකක්. High quality pool of human capital, good corporate
governance, enhanced regulatory framework and a sustained
growth, ශම් හධක අපි ඇතුළු කයගන්න ඕනෆ ශම් ඉවශ පිඹයට
ඹන්න. ඒ ඳශහුළි  කහයණහ.
ශදළි  එක තභයි necessity of maintaining stability in the
local financial system කිඹන එක. භහ කලිුවත් ශත්රුම් කශහ
ඇශභරිකහ ව යුශයෝඳශආ ඉතහභ දියුණු වුණු යටල් ගළන. දළන්
නම් සඳහඤසඤඹ ටිකක් දියුණු ශරහ එිබඹට එනහ. නහුත් අවුරුදු
ශදකකට ශඳය යිරස ඳෘතුගහරඹ සඳහඤසඤඹ රීලඹ ඳහ එන්න
එන්නභ අදහනම් තත්ත්ඹකට හුණ ණ ඳෆහ. ඒකට කිඹන්ශන්
"contagion" කිඹරහ. ශඵෝන ශයෝගඹක් හශේ එක යටක ඇති
න ඵළීවේ අබුබුදඹ ණඹ රලසනඹ ත යටකට ඵරඳහනහ. දළන්
ඵරන්න ජබුභි ඹ. ශගොඩක් ණඹ දුන්නහ යිරසරට; ශගොඩක්
ණඹ දුන්නහ සඳහඤසඤඹට; ශගොඩක් ණඹ දුන්නහ ඳෘතුගහරඹට.
ශභොකක්ද වුශඩු? ඒ යටර ආබුථිකඹ කඩහශගන ළටුණහභ ඒ
හුලින් ණඹ දුන්ුව ඵළීවේත් කඩහ ශගන ළටුණහ.
අද ඵරන්න Citibank එශක් තත්ත්ඹ. Citibank එක
ඵීශකොශරොත් ශන්න ඳටන් ගත්තහ. Citibank එක රතින්
ඇශභරිකහට ණඹ  තරහ  තරහ  තරහ ආඳණ  ගන්න ඵළරි ශරහ ඒ
losses ශකොඳභණ write-off කයන්න නමීධ වුණහද කි ශොත්
අද නශකොට ඒ ඵළීවේශ නභත් වුත්තු ශරහ. ශකොච්චයද
කි ශොත් අන්තිශම් ත Citibank එශක් logo එකත් ශනස කයන්න
නමීධ වුණහ. මිි සසු යටන්න ශන logo එකක් දභන්නත් නමීධ
වුණහ. කඩහ ළටුණු ඳරිඳහරනශඹන් දුබුර දුේඳත් ඵළීවේක්
ශනොශයි ඊට ඩහ ශවො න ඳහරනඹක් තිශඵන ඵළීවේක්
කිඹරහ ශඳන්න්න logo එක ඳහ ශනස කයන්න නමීධ වුණහ. ඒ
විධිශආ ශීල් නමීධ ශනහ. ඒ ි හ අශේ ඵළීවේර සථහය
තත්ත්ඹ රැක ගළනීභ ඉතහ අලයයි. ඒ අතින් අශේ යජඹට අපි
සතුතින්ත ශනහ. අද අශේ කිනමභ ඵළීවේක් කඩහ ළටුශඩු
නළවළ. ශන යටල්ර ඵළීවේ හ දභහ තිශඵනහ. ඇශභරිකහශ
Lehman Brothers හ දළම්භහ. BlackRock, AEG කිඹන ඒ
ආඹතන ඔක්ශකොභ අබුබුදඹට ගිඹහ. රීකහශ එක ඵළීවේක්
විතයක් ඹම් ඹම් ඳරිඳහරන රලසන ි හ ඵීශකොශරොත් ශ ශගන
ඹනශකොට අපි භළදිවත් වුණහ. දළන් ඒක ශවො රන්න ඵළීවේක්
වළටිඹට කටයුතු කයශගන ඹනහ. ඒ ි හ ශන යටර හශේ
අබුබුදකහරී තත්ත්ඹක් ශම් යශට් ඇති වුශඩු නළවළ. එකින් එකට
knock-on effect එශවභ නළත්නම් contagion අශේ ඵළීවේ
ක්ශේත්රඹට ඇතුළු වුශඩු නළවළ. ණ ඟක් දුයට එශවභ ශනොවුශඩු
භනහ ඳහරනඹක් ඳළළති ි හයි.
අපි ඒහ එශවභ ආයක්හ කය ගන්ශන් ශකොශවොභද කිඹන එක
භභ දළන් තහුන්නහන්ශේරහට කිඹන්න ඕනෆ. වදිනම තත්ත්ඹක්
ආශොත් තභන්ශේ ඵළීවේ රැක ගන්න ඒ ශුවශන් ශඹොදහ
ගන්න යක්ණඹක් තිශඵන්න ඕනෆ there should be adequate
capital buffers. ඇශභරිකන් ඵළීවේ ශභොකද කශශේ? ඒ නීතිඹ
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කළඩුහ. ඵළීවේ රභශආ තිශඵන 'අ' ඹන්න 'ආ' ඹන්න තභයි ඕනෆභ
අබුබුදඹකට ඕනෆභ ඉල්ලුභකට හුණ ණ ශදන්න අලය ඉතිරි
කිරීම් තිශඵන්න ඕනෆඹ කිඹන එක. ''ක්විතිට'' ඒ හශේභ කඩහ
ළටුණු ඵළීවේරට වුශඩු ශභොකක්ද? ශරොවේ deposit ශදක
තුනක් එිබඹට ගිඹහභ ඉතුරු ඒහ ශගන්න ල්ලි නළති වුණහ.
වළභ ශදනහභ ල්ලි දභහශගන දභහශගන ඹනශකොට ල්ලි එකතු
ශනහ. ඒත් එිබඹට අදිනශකොට ශදන්න ල්ලි නළවළ. ඒකට
තභයි ponzi schemes කිඹන්ශන්. ඇශභරිකහශ Bernie Madoff
කිඹරහ ශකශනක් හිටිඹහ. ඔණ  ශකෝටි රශකෝටිඳතිශඹක්. එඹහ
ශරොවේ හුදල් විශලේනශඹක් කිඹරහ ඔක්ශකෝභ අඹ කි හ. ඒත්
දළන් අවුරුදු ගණනක් තිසශේ එඹහ හිය ශගදය. Bernie Madoff
කිඹන ඒ පුීගරඹහට ජීවිතහන්තඹ දක්හ හිය ශගදයයි ඉන්න
ශන්ශන්. ඇයි ඒ? එඹහ ශඟ තිබුශඩුත් ඒ රභඹභයි. එඹහ ශඟ
ආයක්ක හුදරක් තිබුශඩු නළවළ. ඒ ශරහට ඳභණක් ගුවශදුව
කයනහ. ඒකභ තභයි ''ක්විති'' කශශේත්. එක අතකින් අයශගන
අශනක් අතින් ශදනහ. නහුත් කිනම ශදඹක් ඉතුරු ශන්ශන් නළවළ
අබුබුදඹකට හුණ ණ ශදනහ. නහුත් අශේ එකභ ඵළීවේක්ත් ඒ
තත්ත්ඹට ආශ නළවළ. එක ඵළීවේක ඳභණක් එශවභ රලසනඹක්
ඇතිශන්න ඇවිල්රහ යජඹ ඒකට භළදිවත් වුණහ. අඳට යජඹක්
ලශඹන් රලසනඹක් නළවළ ඒ විධිඹට භළදිවත් න්න. විරුීධ
ඳහබුලසශආ තහුන්නහන්ශේරහට රලසන තිශඵන්න පුළුන්. නහුත්
අඳට නළවළ. ඒ ි හ ඒ හශේ භළදිවත් ශරහ ඒ මූරය ආඹතනශආ
කඩහශගන ළටීභ අඳට නත්හ ගන්න පුළුන් වුණහ. ඒ වන්දහ
අඳට අලයයි ශරොවේ ඵළීවේ තිබීභ. ශරොවේ ඵළීවේර අලය හුදල්
රභහණඹක් තිශඵන්න ඕනෆ; හුදල් අබුබුදඹකට හුණ ණ ශදන්න
පුළුන් විධිශආ reserve එකක් තිඹහ ගන්න ඕනෆ.
අද ශරෝකශආභ ඵළීවේකහයශඹෝ එකතුශරහ සවිට්බුරන්තශආ
ඵහල් නගයශආ -ඵහල් නගයඹ ගළන කි හභ නමඹලු ශදනහභ
හිතන්ශන් ඵළීවේ ගළන- ඵළීවේ මූරසථහනඹට ඇවිල්රහ හකච්ඡහ
කයනහ. ඵළීවේර ශකොයි තයම් reserve එකක් තිඹහ ගන්න
ඕනෆද කිඹරහ ඒ ශගොල්ශරෝ හකච්ඡහ කයනහ. අභ ගණනක්
තිඹහ ගන්න ඕනෆ. ඒක ශරොවේ ශදඹක් කිඹරහ භභ නම් හිතන්ශන්
නළවළ. ශභොකද ශඳොඩි හුදරහලි ශකශනක් වුණත් ඒ ශී කයනහ.
කවුරු වුණත් ඹම්කිනම ීචිතඹක් ඉතුරු කය ගන්න ඕනෆ. නළත්නම්
ඒ ශගොල්රන්ට අනහගතඹට හුණ ණ ශදන්න ඵළවළ.
දළන් ඵරහු fragmentation issue in the financial sector
ම්ඵන්ධශඹන්. අශේ මූරය අීලශආ තිශඵන එක්තයහ සරඳඹක්
තභයි ශම්හ ශඵ ත තිශඵන්ශන් ශකොශවොභද කිඹරහ ශොඹහ ඵළලීභ.
ළඩි හුදල් තිශඵන ඵළීවේ ශභොනහද භධයභ ගණශආ ඵළීවේ
ශභොනහද පුීචි ඵළීවේ ශභොනහද කිඹරහ අශේ ඵළීවේ ගළන අපි
විග්රව කය ගන්න ඕනෆ. තහුන්නහන්ශේරහට ඒ ගළන ශඳොඩි
විග්රවඹක් කයන්න භභ දළන් කළභළතියි. අපි ඳහබුලිශම්න්තුක්
වළටිඹට ශම්හ දළන ගන්න ඕනෆ. ි කම්භ එශවේට ශභශවේට අත
උසන එක ශවෝ හූ කිඹන එක ශනොශයි අපි කශ යුත්ශත්. අපි
ශම්හ දළන ගන්න ඕනෆ.
දළන් භභ තහුන්නහන්ශේරහට කිඹන්නම් අද අශේ යශට්
ඵළීවේර තත්ත්ඹ ශකොශවොභද කිඹරහ. අද අශේ යශට් ඵළීවේ බුග
34ක් තිශඵනහ. එයින් 22ක් අශේ ශීය ඹ ඵළීවේ. 12ක් විශීය ඹ
ඵළීවේ. අශේ banking sector එශක් ම්පබුණ ටිනහකභ Rs. 6.3
trillion, with only five banks each maintaining an asset base
of over Rs. 500 billion. අශේ ශඳොදු ඵළීවේ ීචිතශආ ම්පබුණ
ඵළීවේ ීචිතශආ නමඹඹට 66ක් ක්රිඹහත්භක ශන්ශන් ශම් ඵළීවේ ඳව
තුිබන්. ඒ අතයතුය අඳට භධයභ ඳරිභහණශආ ඵළීවේ - mediumsized banks - වඹක් තිශඵනහ. ඒ වඹ ඇතුශශේ විශීල ඵළීවේ
ශදකක් තිශඵනහ. ඒ ශගොල්රන්ශේ assets තිශඵනහ Rs. 100
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billion to Rs. 500 billion. ඒ නමඹල්රභ ගත්තහභ ඒ ශකොට
නමඹඹට 23ක්. අශනක් ඵළීවේ 23භ නළත්නම් අශේ හුළු හුදල්
රභහණශඹන් නමඹඹට 11ක් රුපිඹල් බිලිඹන 100ට අඩුයි. That is
how the cookie crumbles. අශේ ඵළීවේ ශඵශදන්ශන් ඒ විධිඹට;
ශරොවේ ඵළීවේ ශභච්චයයි භධයභ ඵළීවේ ශභච්චයයි වේඩහ ඵළීවේ
ශභච්චයයි කිඹරහ. ශභයින් අඳට ඒත්තු ඹන කහයණඹ තභයි භවහ
ඳරිභහණශආ ඵළීවේ අපි ළඩි කය ගත යුතු ඵ. ශභොකද පුීචි
ඵළීවේ භභ කලින් විසතය කශ නමඹලු අදහනම්රට රක් ශන
ි හ. ඒ ශගොල්රන්ශේ asset base එක භදි. වදිනමඹක් වුශණොත්
රලසන ඇති න්න පුළුන්. ඒ විසතය භභ ශභතළන කිඹන්න ඕනෆ
නළවළ. ඒ ි හ ඒකට විඳුභ තභයි ශම් පුීචි ඵළීවේ පුළුන් තයම්
ඒකහඵීධ කයරහ ලක්තිභත් ීචිතඹක් හුළු ආබුථිකඹ ශුවශන්
රඵහ  තභ. දළන් තිශඵන වළටිඹට ශම් යශට් තිශඵන ඵළීවේලින්
23ක්භ රුපිඹල් බිලිඹන 100ට අඩු ීචිතඹක් තිශඵන ඵළීවේ.
ගරු කථහනහඹකතුභි  ඒ හශේභ අීලඹක් තභයි nonbanking sector එක. අඳට finance companies, financial
institutions ශඵොශවොභඹක් තිශඵනහ. ඒහශආත් ඹම්කිනම රලසන
තිශඵනහ. ඵළීවේ හශේභ non-banking financial institutions
විලහර රභහණඹක් ශම් යශට් ක්රිඹහත්භක නහ. ඒහ ඵළීවේ
ශනොශයි. නහුත් හභහනය චන ඳහවිච්චි කයරහ කිඹනහ නම්
ඒහ "ක්ශ හයි" ඵළීවේ පුීචි ඵළීවේ වළටිඹට නහමික ඵළීවේ
වළටිඹට ක්රිඹහත්භක න financial institutions. ඒක තභයි අශේ
තිශඵන සරඳඹ. ඒ ි හ අඳට අලය නහ ශරොවේ ඵළීවේක්
අශේ සුයක්ෂිතබහඹ රැක ගන්න.
ගරු කථහනහඹකතුභි  ඒක අඳට විතයක් ශනොශයි හුළු
ශරෝකඹටභ කයන ි බුශීලඹක්. ආබුථික අබුබුදඹට අඳහතඹට
ඳසු ඵහල්ර ත ඒ අඹ හකච්ඡහ කයරහ කි හ ශම් විධිඹට නම්
ඹන්න ඵළවළ. ඔඹශගොල්ර ශම් විධිඹට දිගටභ ගිශඹොත් ල්ලි වම්ඵ
කයන්න තිශඵන තිශඵන කෆදයකභ - greed - ි හ අන්තිභට හුළු
රභඹභ කඩහශගන ළශටනහ කිඹරහ. ඒ ි හ ශනත් ලක්තිභක්
විකල්ඳ රභඹක් වදන්න කිඹරහ තභයි ඵහල්ර ත තීයණඹ කශශේ.
ඒ එක ශවේතුක්.
අශනක් ශවේතු තභයි cost effective කිඹන එක. ඒ කිඹන්ශන්
පුීචි ඵළීවේරට ඩහ ශරොවේ ඵළීවේරට ගිඹහභ
-ඇත්ත
ලශඹන්භ ශන ශනත් හධකත් තිශඵනහ- න රභ වහ
ආශඹෝජනඹ කයරහ cost effective service එකක් ශදන්න
පුළුන්. ත හුදල් ළඹ කයරහ අඳට ශවො අසථහ රඵහ ශදන්නට
පුළුන්.
These are facts.
තිශඹනහ:

එභ හබුතහශ

තදුයටත් ශභශවභ

“Currently most financial institutions are dependent
on short-term funding,..."
-ටික කහරඹකට ගත්ත ණඹ deposits, short-term funding
හශේ ඒහ.

"....which increases the rollover risks, and this has to
be addressed with priority by gradually shifting to longterm funding, which provides greater stability to the
entire industry".
අපි ඵරන්න ඕනෆ ශම් තුශ හුදල් ීයණඹ න්ශන්
ශකොශවොභද
කිඹරහ;
පුීචි
depositsලින්ද
ශරොවේ
depositsලින්ද ශකටි කහලීන ණඹද  තබුඝ කහලීන ණඹද කිඹරහ.
ශම් නමඹල්රභ ඒ ඵළීවේශ සථහය බහඹ විග්රව කයන හධක.
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එහි තදුයටත් ශභශවභ කිඹනහ:

“Further, when financial institutions become larger
and more stable, obtaining international ratings and
raising low-cost funds from international capital markets
would be easy".
ඒක භභ ඉසශල්රහත් විසතය කශහ. ශඳොඩි ඵළීවේකට
ජහතයන්තයඹට ගිහින් ණඹ ගන්න අභහරුයි. නහුත් ශරොවේ
ඵළීවේක් භඟ ගුවශදුව කයන්න කවුරුත් කළභළතියි. ජඳහනශආ
ශම් න විට තිශඵන රලසනඹ දිවහ ඵරන්න. රලසනඹක් ශනොශයි
ඒක අඳට opportunity එකක්. න යහඳෘතිඹ ඹටශත් ජඳහනඹ
දළන් ල්ලි අලුතින් ි වේත් කයනහ. ඉතහභ යර කිඹනහ නම්
ජඳන් යජඹ ජඳන් ඵළීවේ තීයණඹ කශහ ත ත ශඹන් අච්චු
ගවන්නට. ශඹන් ත ත අච්චු ගවන්න ඕනෆ හුද්රණඹ කයන්න
ඕනෆ කිඹරහ ඒ යට තීයණඹ කශහ. ඊට ඉසශල්රහ තිබුශඩු tight
monetary policy එකක්. ල්ලි විකහලනඹ කයන්නට ඉඩ දුන්ශන්
නළවළ. නහුත් ඇශේ කිඹන අලුත් අගභළතිතුභහ ශනත් විධිඹක්
ශඹෝජනහ කශහ. ඒකට කිඹන්ශන් "Abeynomics" කිඹරහ. එතුභහ
කි හ "නළවළ අපි ල්ලි දහහු මිි සුන්ට පිට යටරට ගිහින්
බිසනස කයන්න" කිඹරහ. "Abeynomics" ඹටශත් තිශඵන එක්
රක්ණඹක් තභයි ඒ අඹ පිට යටරට ල්ලි  තභ. දළන් Diva
Securities එක රීකහට ල්ලි ශදන්නද කිඹරහ අශඳන් ඉල්රහ
නමටිනහ. ඒ අඹ ඵරන්ශන් ශවො balance sheet එකක් තිශඵනහද
කිඹරහ. ශවො ඉතිරි කිරීම් තිශඵන ඒ හශේභ ශවො ඳහරනඹක්
තිශඵන ඵළීවේ ඵරරහ තභයි ල්ලි ශදන්ශන්. ඒ අුව රීකහට
ශවො අසථහක් තිශඵනහ. අශේ ආබුථික ීබුධනඹත් භඟ
අශේ ගුවශදුව වහ විශීල ඵළීවේලින් වන රභඹට -එන්න
එන්නභ අඩු ශඳොලිඹට- විලහර රභහණඹක ණඹ ගන්න පුළුන්
තත්ත්ඹක් එනහ. ඒ අඹ ඵරන්ශන් ශම් ගළනයි. ආඹතනඹ
සථහයද ශම් අඹ ශඟ ඉතිරි කිරීම් තිශඵනහද ඳරිභහණඹ
ශකොශවොභද කිඹරහයි. එශවභ වුණහභ ඒ rating agencies රවේණක්
ශදනහ. ණඹ ශදන අඹ ඉසශල්රහභ ඵරන්ශන් ශම් ගළනයි. ඒ
හශේභ ජහතයන්තය අයහුදල් ආඹතන ජහතයන්තය ඵළීවේ
ආනමඹහුව ීබුධන ඵළීවේ හශේ ආඹතනත් ඒ ගළන ඵරහ ඒ
අඹත් කිඹනහ ශම්ක සථහය යටක්; ආබුථිකඹ දියුණු ශන යටක්
ඒ ි හ ඒ අඹට ණඹ ශදන්න කිඹරහ. භභ කිඹන්නට කළභළතියි
අශේ ශීලඳහරන හද විහද ශභොනහ තිබුණත් අද ඇත්ත
ලශඹන්භ ශම්හ ගළන ටිනහකභ තිඹන්ශන් කවුද? Rating
Agencies. ඒ හශේභ international banks, regional banks, IMF
හශේ ඒහ. ශම් නමඹලු ශදනහභ; එක් ශකශනවේ ශනොශයි.
ගරු කථහනහඹකතුභි  ඒ හශේභ ශරොවේ ඵළීවේර අබයන්තය
ඳබුශආණ තිශඵනහ. අපි Hong Kongර HSBC ඵළීවේට
ගිහින් ඵළලුශොත් රීකහශ desk එක ජහතයන්තය ආඹතනඹක
තයම්. ඒ අඹ වළභ ශීභ ශොඹරහ ඵරනහ. දින ඳතහ විසතය
ගන්නහ. Bloomberg එශකන් ගන්නහ Reuter එශකන් ගන්හ
අශේ Central Bank එශක් ඳරිගණක ඳීධතිඹට ම්ඵන්ධ
ශනහ. ඒ අඹ වළභ දහභ data analyse කයනහ. භභ ආඩම්ඵයයි
කිඹන්නට ශම් ශඳොඩි ශඳොඩි හද විහද තිබුණහට ඒ අඹ වළභ
ශදනහභ කිඹරහ තිශඵනහ රීකහශ ආබුථිකඹ ය ඝ්රශඹන් දියුණු
ශනහ කිඹරහ.
ආනමඹහශ තිශඵන ඉතහභ ළදගත් දියුණු න ආබුථිකඹක්
වළටිඹට රීකහ ශම් වළභ ඒජන්නම එකක්භ පිිබ අයශගන තිශඵනහ.
අපි ශීලඳහරන ශදදශඹන් ශතොය ඒක ගළන ආඩම්ඵය ශන්න
ඕනෆ කිඹරහ භභ කල්ඳනහ කයනහ. එතශකොට ත කරුණු
ඵරන්න ඕනෆ. ඒ ඵළීවේර කහබුඹ භඩුඩරඹ ගළනත් භභ කිඹන්න
ඕනෆ. අපි financial sector එශක් ශම් විධිඹට විලහර ඵළීවේ
වළදුහභ ඒ ශන තුශ එහි කහබුඹ භඩුඩරඹට කිනම වහි ඹක්
කයන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නළවළ. ශවො කහබුඹ භඩුඩරඹක්
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ඉන්නහ. NDB, DFCC කිඹන ඵළීවේ ශදක ඉතහ ශවො නභක්
තිබුණු ඵළීවේ නභක් තිශඵන ඵළීවේ. ශවො කහබුඹ භඩුඩරඹක්
ඉන්නහ. අපි ඒ ශගොල්රන්ශගත් අයිතිහනමකම් සුයක්ෂිත කයනහ.
ඒ ශගොල්රන්ටත් ශවො අසථහ ශදනහ. ශඳොඩි ඵළීවේක
තනතුයක් දයනහට ඩහ ශරොවේ ඵළීවේක විලහර ගය ම් තිශඵන
තනතුරු අඳට වදන්න පුළුන්.
අහන ලශඹන් භභ ශභඹත් කිඹන්නට ඕනෆ. ශම් යශට්
ීයණඹ න හුදල් රභහණඹ අපි ළඩි කය ගන්න ඕනෆ නම්
තහුන්නහන්ශේරහ වළභ දහභ කිඹන විධිඹට ණඹ ගන්න එඳහ ණඹ
ගන්න එඳහ කිඹරහ ඵළීවේලින් චීනශඹන් අයශවන්-ශභශවන්
ණඹ ගන්නහ කිඹන කළඩිච්ච තළටිඹ ඳයණ තළටිඹ - cracked
record, RPM record - වළභ දහභ ගවන්ශන් නළති ඵරන්න ඕනෆ
ශම් ීබුධනඹ ශන ශකොට ශකොච්චය ල්ලි ඕනෆද කිඹරහ. ශම්
ආඩුඩු ඒ ල්ලි ගන්න රභ කස කයනහ. ඒහ ශවොට විග්රව
කය ඵරන්න. ඳයණ තළටි හින්දහ ඳයණ gramophone එක ළඩ
කයන්ශන් නළවළ. අලුශතන් කල්ඳනහ කයර ඵරන්න. අලුශතන්
කල්ඳනහ කයරහ ශම් ශනස වීභ ශම් රතිීසකයණඹ තුශ අපි
වදන්ශන් අය ශනත් අීල අශේ ඹටිතර ඳවසුකම් එශවභ දියුණු
කයනහ හශේභ අද හුරය ක්ශේත්රඹත් නවීකයණඹ කයරහ ශම්
යශට් ඒ නමඹඹට අටක ීබුධන ශ ගඹ ඒ හශේභ ඒක පුීගර
ආදහඹභ ඇශභරිකන් ශඩොරබු 8 000 ක ඉරක්කඹට ඹන්න අලය
මූරය රතිඳහදන රඵහ ගළනීභයි. එහි එක ශඩි හුයඹක් තභයි ශම් අද
ශඹෝජනහ කයන ඳනත් ශකටුම්ඳත. ඒකට තහුන්නහන්ශේරහශේ -

ගරු ක්හමන් කිරිඇල් මශ ළ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒකට ශඳොලිඹ ළඩියි.

ගරු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නළවළ ශඳොලිඹ අඩුශනහ ශන්.

ගරු ක්හමන් කිරිඇල් මශ ළ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

භභ රලසනඹක් අවන්නද?

ගරු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

අවන්න අවන්න.

ගරු ක්හමන් කිරිඇල් මශ ළ
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු ඇභතිතුභහ ගිඹ අවුරුීශී ශම් කහරඹ ශන ශකොට
විශ්රහමිකඹන් භභ හිතන වළටිඹට ශජයසස පුයළනමඹන් වළභ
එක්ශකනහභ ල්ලි තළන්ඳත් කශහභ නමඹඹට 14 ක් වම්ඵ වුණහ.
අද නමඹඹට 6 යි වම්ඵ ශන්ශන්.

ගරු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔඵතුභහ කිඹන ශී වරි. ඉන්න ශකෝ භභ උත්තය ශදන්න.[ඵහධහ කිරීභක් භට ශත්ශයනහ ඔඵතුභහ කිඹන ශී. - [ඵහධහ
කිරීභක් භන්රීතුභහ ඔඵතුභහ භශේ ශවො ඹහළුශක් ි හ භභ
කිඹන්න ඕනෆ ඒ රලසනඹ ශම් ශරොවේ රලසනශආ පුීචි එකක්
ඳභණක් ඵ. ඒකට අඳට උත්තය ශදන්න- [ඵහධහ කිරීභක් භභ ශම්
හකච්ඡහ එක්තයහ භට්ටභකට ශගි ඹන්න වළදුශ . කවුරුත්
ශරෝකශආ පිිබගන්නහ - [ඵහධහ කිරීම්
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ඳහබුලිශම්න්තු

[ගරු (ආචහබුඹ) යත් අහුණුගභ භවතහ

භභ ඒකට උත්තයඹක් ශදනහ. ඒ ශදක අතය රති
විරුීධතහක් නළවළ. භභ කිඹන්ශන් ආශඹෝජනඹ වහ අඩු
ශඳොලිඹක් තිශඹන්න ඕනෆ ඵයි. අද ශකොශම නගයඹට ගිහිල්රහ
ඵරන්න මිි සසු ශභොන තයම් අලුත් යහඳහය ආයම්බ කය
තිශඵනහද කිඹරහ. ටිකක් ඇවිදින්න ශම් ඩුේලිශක්න් ශයෝඩ් එක
දිශේ; ටිකක් ඇවිදින්න වයි ශල්ල් ඳහශබු. ටිකක් ඇවිදින්න ගහලු
ඳහශබු. ශකොච්චය අලුත් යහඹකඹන් ඒ තළන්රට එනහද? ඒක
එකක්. ශභොකද අඩු ශඳොලිඹක් ශදන්න ශදන්න මිි සසු ඒ හුදල්
අයශගන ආශඹෝජනඹ කිරීභ හභහනය ශදඹක්. නහුත් එශවභ
කිරීශම් ත ඹම් ඹම් ශකොටස අවනඹට ඳත් ශනහ. කවුරුත්
කිඹන්ශන් නළවළ ශරොවේ ආබුථිකඹක් ශගි ඹන්න පුළුන් කිඹරහ
නමඹඹට 15 නමඹඹට 20 ශඳොලිඹට; ඒ regime එකට. ශභොකද
එතශකොට කිනම ශීකට හුදල් ළඹ කයන්ශන් නළවළ. නහුත් භවය
ශකොටස ඉන්නහ. විශ්රහමිකශඹෝ ඉන්නහ යජශආ ශේකශඹෝ
ඉන්නහ. ශඳොඩි මිි සසු හුදරක් තළන්ඳත් කයරහ ඒශකන් ජීත්
ශන්ශන්. දළන් ඒකට ශනත් විඳුභක් ත දින ය ඳඹකින්
රළශඵයි. ඒකටත් අපි ශදනහ පිිබතුයක්. ඒක ශනභ ශදඹක්.
ඒකට ම්ඵන්ධයි භභ නළවළ කිඹන්ශන නළවළ. නහුත් ඒකට අපි
ශනත් විඳුභක් ත ටික දකින් ශදනහ. නහුත් ඒශකන් අඳට
කිඹන්න ඵළවළ යටක් ඉවශ interest regime එශකන් භත් ශයි
කිඹරහ. වළභ ශරෝකශආභ ''අ" ඹුව ''ආ'' ඹුව ආබුථිකඹ කිඹන්ශන්
ශම් ශඳොලී අුවඳහතඹ ඳල්ශරවහට ශගනල්රහ ශඳොඩි මිි සුන්ටත්
ණඹ අයශගන කටයුතු කයන්න පුළුන් ආබුථිකඹක්.
තහුන්නහන්ශේරහ ශවොට කල්ඳනහ කයන්න ඵරන්න අශේ අවුරුදු
තුනක අඹ ළශඹන් ශභොකද අපි කිඹරහ තිශඵන්ශන් කිඹහ?
ශම් හුදල් Small and Medium Scale Enterprises භඟින්
පුීචි පුීචි මිි සුන්ශේ අතට දභරහ ඒ මිි සසුත් දියුණු කයන්න
ඕනෆ. ඒකට තභයි අපි දළන් family income ඹුවශන් අලුත්
ීකල්ඳඹක් වදන්න ඹන්ශන්. ති කයභ එක මිි ශවේ විතයක්
යසහ කයශගන ඇවිල්රහ ඳවුරභ ජීත් කයන ආබුථිකශඹන්
අපි ඉත් ශන්න ඕනෆ. හුළු වේටුම්ඵඹටභ වම්ඵ කයන්න පුළුන්.
භශේ මිත්ර ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්රීතුභි  ඔඵතුභහශේ
ඳඩිශඹන් විතයක් ජීත් න්න ඵළවළ ශන්. ඔඵතුභහශේ හුළු
ඳවුරටභ ආදහඹම් භහබුග තිශඵන ි හ ශවො ආදහඹභක් වම්ඵ
ශනහ. ඔඵතුභහ භළතිි ඹ දරුන් ආදි ඔක්ශකෝභ වම්ඵ
කයනහ. එශවභ ශන්ද ගරු භන්රීතුභි ? අපි ආඩම්ඵයයි ඒ ගළන.
ශම් යශට් ඔක්ශකෝභ ශඳොඩි කිරිඇල්රරහ හශේ ඉන්න ඕනෆ.
ඳවුශල් නමඹලුභ ශදනහ ආදහඹම් රඵනහ නම් තභයි අඳට ශම්
ආබුථික රලසනඹට උත්තය රළශඵන්ශන්. ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර
භන්රීතුභි  ඇත්ත ලශඹන් භභ ඔඵතුභහට ශගෞය කයනහ.
තභන්ශේ දූ දරුන්ට ඉශගනගන්න ඉඩ ශදන්ශන් නළති අඹ ණ ඟක්
ඉන්නහ. එශවභ ශන්ද ගරු භන්රීතුභි ? ශදභ පිඹන්ට ල්ලි
තිශඵනහ නම් ශභඹහට ඉශගන ගන්න ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ.
එශවභ නළත්නම් ඒ ශභඹහ ශුවශන් අනලය විඹදම් දයනහ.
එශවභ ශනොකය ශභයින්ටත් උගන්රහ ෘත්තීන්හි ි ඹළලිරහ ඒ
අඹටත් ආදහඹභක් ගන්න කටයුතු රසන්න ඕනෆ. වේටුම්ඵ
ආදහඹභ කස කිරීශම් ීකල්ඳඹට අපි ඹන්න ඕනෆ. ඒක ඳළවළදිලි
කයන්න තභයි භහ ශම් අසථහ ගත්ශත්.
ගරු කථහනහඹකතුභි  අපි සතුතින්ත ශනහ අශේ Central
Bank එශක් අඹට. ඒ හශේභ ඉන්දිඹහශ දළන් ශරොවේ ශනක්
ශ ශගන ඹනහ. Dr. Raghuram G. Rajan කිඹන්ශන්
ශඳෞීගලික භශේ ඹහළුශක්. එතුභහටත් තිශඵනහ අලුත්
ීකල්ඳ. අපි සතුතින්ත ශන්න ඕනෆ අශේ භව ඵළීවේට; අජිත්
ි හඩ් කේයහල් භළතිතුභහට. අපි ඉදිරිඹට ඹනහ. ඳසු ගිඹ අවුරුදු
ඳව ඇතුශත ආබුථික වළරවළේපුම් නළති ශම් යට ඉදිරිඹට ශගන
ඹන්න අඳට පුළුන් වුණහ. ඒ ගභශන් ත අපි එක් එක් ශකොටසරට
තත් වන ශදන්න ඕනෆ. අපි ඒහත් ශදනහ. නහුත් අද
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ශරෝකඹභ
පිිබගන්නහ
ශම්
ආබුථික
ගභන
ගළන
තහුන්නහන්ශේරහත් කරුණහකය අශඵෝධ කයගන්න. ශම් ගළන
ශොඹහ ඵරහ පිිබශගන අඳට වශඹෝගඹ ශදන ශර ඉල්රමින් භහ
භශේ චන සල්ඳඹ අන් කයනහ.

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී.

லஷனஶ டுத்தஷம்பப்தபற்மது.
Question proposed.

[අ.බහ. 2.57

ගරු (ආචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

ගරු කථහනහඹකතුභි  අද ශම් විහදඹට ම්ඵන්ධ වීභට
රළබීභ පිිබඵ භහ ශඵොශවොභ කළභළතියි. අශේ ආචහබුඹ ගරු යත්
අහුණුගභ භළතිතුභහ ලහසරීඹ කථහක් කශහ. භභ එඹ දිගටභ
අහශගන නමටිඹහ. එතුභහශේ භවය කරුණුරට පිිබතුරු
ඳඹන්නත් භභ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඊට කලින් අශේ එක්ත් ජහතික ඳක්ශආ- සථහයඹ කිඹන්න කළභළතියි. ශම්
ඒකහඵීධ කිරීභට අපි විරුීධයි. ඒ විරුීධත්ඹට ශවේතුත්
ඳළවළදිලි කයන්න භහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
ගරු කථහනහඹකතුභි  ඊට කලින් ි ශඹෝජය අභහතය ගරු
යත් අහුණුගභ භළතිතුභහ වන් කශ කහයණහ තුනක් පිිබඵ
භහ භශේ අධහනඹ ශඹොහු කයනහ. එතුභහ කි හ අශේ යට
ය ඝ්රශඹන් දියුණ න
යටක්ඹ කිඹන එක ශම් ඒජන්නම
පිිබගන්නහඹ කිඹරහ. ඒ හශේභ ඇශභරිකන් ශඩොරබු 4000කට
ශම් යශට් ඒක පුීගර ආදහඹභ ශගන ඹන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු
ශනහඹ කි හ. ඒත් එක්කභ එතුභහ කි හ එතුභන්රහශේ
යජශආ මූලික ඳයභහබුථඹ ශම් වේටුම්ඵඹ දියුණු කිරීභඹ කිඹරහ.
ගරු කථහනහඹකතුභි  දළන් වේටුම්ඵඹ දියුණු කිරීභ භඵන්ධ
තභයි මූලික රලසනඹ භතු න්ශන්. වේටුම්ඵඹ කිඹනසශන් ශභොකක්
ද? ඳවුර; ගෘවසථඹ. ගෘවසථශආ ආදහඹභ ළඩි කය ගන්න එක
තභයි ඕනෆභ යජඹක මූලික ඉරක්කඹ න්ශන්. ඒජන්නමරට
අුව ශකොච්චය දශ ශීය ඹ ි සඳහදනඹ ය ඝ්රශඹන් ඉවශ ගිඹත්
වේටුම්බශආ ආදහඹභ ළඩි ශන්ශන් නළත්නම්
එතළන
ීබුධනඹක් නළවළ ගරු කථහනහඹකතුභි .
වේටුම්ඵශආ
ආදහඹභ
භි න
රභඹ තභයි වේටුම්ඵ
මීය ක්ණඹ. අවුරුදු තිවක් වතිබවක් තිසශේ අවුරුදු තුනකට
යක්
ශ්රී
රීකහශ
ජනශල්ඛ්න
වහ
ීඛ්යහශල්ඛ්න
ශදඳහබුතශම්න්තු ගෘවසථ - වේටුම්ඵ - විනමඳන්දහවක අවඹු
මීය ක්ණඹක් කය ශගන ඹනහ. එයින් 2006-2007 බුශආ ත
කශ මීය ක්ණශඹන් දළනගත් කහයණහ භහ කිඹන්න ඕනෆ. ගරු
කථහනහඹකතුභි  රුපිඹල් විනමවඹදවස අටනමඹ ගණනක් තභයි භට වරිඹටභ ගණන භතක නළවළ - වේටුම්ඵඹක ආදහඹභ. අවුරුදු
වඹකට ඳසු නළතත් මීය ක්ණඹක් භහබුගඹන් වේටුම්ඵඹක
ආදහඹභ ශොඹහ ගත්තහ. ඒක අශගෝසතු භහශආ ඳශ කශහ. නහමික
ලශඹන් ශම් ආදහඹභ ළඩි ශරහ තිශඵනහ: රුපිඹල්
තිසඳන්දවකට ද වතිබසඳන්දවකට ද ශකොශවේ ද ඉවශ
ගිහින් තිශඵනහ. නහමික ලශඹන් ළඩි න එක කිනමභ
ීබුධනඹක් ශනොශයි. ශභොකද අඳට අලය න්ශන් අශේ
ආදහඹශභන් කයන්නට පුළුන් න්ශන් ශභොකක් ද කිඹන එක
දළන ගන්නයි; අශේ ආදහඹශම් රඹ ලක්තිඹ ශභොකක් ද කිඹන එක
දළන ගන්නයි. අද භට රුපිඹල් නමඹඹක් තිබිරහ ශවට ශදසීඹක්
රළබිරහ ළඩක් නළවළ ගරු කථහනහඹකතුභි  අද රුපිඹල්
නමඹඹකින් ගන්න පුළුන් ඵඩු ශවට රුපිඹල් ශදසීඹකින් ගන්න
ඵළරි නම්. එශවභ නම් ගරු කථහනහඹකතුභි  2012-2013
වේටුම්ඵ මීය ක්ණශඹන් අපි දළන ගත්ත ශදඹ තභයි අය රුපිඹල්
විනමවඹදවස අටනමඹ ගණනකට තිබුණු ගෘවසථ ආදහඹභ රුපිඹල්

1165
විනමවත්දවස එකනමඹඳවශශොක්
තිශඵනහඹ කිඹන එක.

2014 ඔක්ශතෝඵබු 21
හශේ

ගණනකට

ගිහින්

1166

ගරු (ආචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

එතශකොට ගරු කථහනහඹකතුභි  ගරු භහින්ද යහජඳක්
ජනහධිඳතිතුභහශේ ධුය කහරශආ ත එතුභහශේ යජඹ ඵරහශඳොශයොත්තු
වුණු ඒ වේටුම්ඵ ආදහඹශම් දියුණු හුළු අවුරුදු වඹටභ නමඹඹට 3.
15යි. ඒ කිඹන්ශන් ගරු කථහනහඹකතුභි  ගරු ඇභතිතුභහ කිඹන
ඒජන්නමරට අුව ශම් යට ය ඝ්රශඹන් බුධනඹ ශනහ කිඹන
ගභන් -නමඹඹට වතවභහයක මූබුත බුධනඹක් ඇති ශන ගභන් ගෘවසථ වේටුම්ඵඹ බුධනඹ ශරහ තිශඵන්ශන් යකට නමඹඹට
0. 5කිුවයි. එතළන තභයි ඳයසඳයඹ තිශඵන්ශන්. වළභ යජඹක්භ
කල්ඳනහ කයන්ශන් ඔඹ ඳයසඳයඹ අඩු කය ගන්නයි. ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් භහ ශභතළන ත කථහ කයන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු
ශන්ශන් නළවළ. නහුත් ඒක වන් කයන්නම්. නමඹඹට 7.5ත්
නමඹඹට .5ත් අතය තිශඵන ඳයතයඹ පිිබඵ ගළටලු යහශිඹක් භතු
ශනහ. එතළන ත දූණඹ රධහන ශවේතුක් වළටිඹට දවන්
කයන්න පුළුන්.
ශදන කහයණඹ අඩු ශඳොලිඹක් තිශඵන්නට ඕනෆඹ කිඹහ
එතුභහ කි හ. අලුත් යහඹකශඹෝ එනහඹ කි හ. ඳහශබු ගිහින්
ඵරන්න කි හ. ඩුේලිශක්න් ඳහශබු ඹන්න කි හ. ගහලු ඳහශබු
ගිහින් ඵරන්න කි හ.
ඩුේලිශක්න් ඳහශබු ගහලු ඳහශබු ඹනශකොට ශභොනහ ද අපි
දකින්ශන්? ශේ භන්ට් වදනහ; යතු ගල් අල්රනහ. ඒහයි අපි
දකින්ශන්. තහය දභනහ; කහඳට් දභනහ. එහ ශම් යහඹකශඹෝ
කයන ඒහ ශනොශයි. ඒහ යජශආ විඹදම්. භවය ඒහ චීනශඹන්
ණඹට අයශගන කයනහ. එශවභත් නළත්නම් ශරෝක ඵළීවේශන්
ණඹට අයශගන කයනහ.
ගරු කථහනහඹකතුභි  භහ ශඵොශවොභ ගරු කයන අශේ ගරු
හුදල් ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහට කිඹන්නට කළභළතියි පුීගලික
අීලශආ ණඹ ශඳොශත් බුධනඹ රීකහශ භෆත ඉතිවහශආ අඩුභ
අගඹට ඇවිත් තිශඵනහ ඵ. යජඹ ඵරහශඳොශයොත්තු වුශඩු
පුීගලික ණඹ ශඳොශත් බුධනඹ ශම් අවුරුීද අහන ශනශකොට
අභ ලශඹන් නමඹඹට ඳවශශොක් දවඹක් ශ ඹ කිඹහයි. ශම්
බුධනඹ නමඹඹට තිස වතයට තිස ඳවට තිබුණහ. භහ හිතන
වළටිඹට ඒ අවුරුදු තුනකට කලින්. ඊට ඳසශේ ශම්ක විනම
ගණනකට අඩු වුණහ. ඊශඟට ශම්ක නමඹඹට අටකට ද ශකොශවේද
අඩු වුණහ. ගරු කථහනහඹකතුභි  අද තිශඵන අලුත්භ දත්තරට
අුව - ඔඵතුභහ භවයවිට ශම්ක විලසහ ශනොකයන්නට පුළුන්
- පුද්ගලික අංයේ ණය ය ොයේ ලර්ධනය සියයට 0.8යි. එයෙම
නම් ශකෝ ශම් ආලසචබුඹ? එතුභහත් කි හ භභත් කි හ ආබුථික
මූරධබුභ ගළන. අපි ශඳොලී අුවඳහතඹ ඳවශට දහනහ නම්
යහඹකඹන් ඵළීවේරට ඇවිල්රහ ඒ ණඹ අයශගන
ආශඹෝජනඹ කයනහ. ශඳට්ටි කඩඹක් තිශඵන භුවසඹහ ශඳට්ටි
කශඩ් ශරොවේ කයනහ. එක තහච්චිඹක ආේඳ දහපු භුවසඹහ ආේඳ
තහච්චි ඳවක ආේඳ දහනහ. එශවභත් නළත්නම් ඵට්ටහ හවනඹක්
තිශඵන ශකනහ ඵට්ටහ හවන ශදකක් ගන්නහ. ඒකයි අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන්. නහුත් ගරු කථහනහඹකතුභි  ඒ
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනොශයි නමීධ න්ශන් භව ශඳොශශොශ .
නමඹඹට දලභ අටයි. ශම් රීකහශ භෆත ඉතිවහශආ -

ගරු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු භන්රීතුභි  ඔඵතුභහශේ තබුකඹ ශල්නමශඹන් භට බි
ශවශන්න පුළුන්. ශභොකද ශම් රතිඳත්තිභඹ ශනසවීම්ර
රතිපරඹ ඳණ  ළි  දහ ශේන්ශන් නළවළ. ඒශක් time frame එකක්
තිශඵනහ. අද අපි ගන්න රතිඳත්තිරට ඔඵතුභහත් එකඟ ශනහ
ශන්. ඒක පිිබගන්න.

ඔඵතුභහශේ කථහට භභ ඵහධහ කශශේ නළවළ ශන්. භභ කථහ
කයන්නම් ශකෝ. “In the long-term we will all be
dead” කිඹරහ අපි ආබුථික විදයහශ කථහ කයනහ. What is
“long-term”? Long-term and short-term කිඹරහ කිඹන්ශන්
ශභොකක්ද? ඒ කිඹන්ශන් capital එක ශනස කයන්න පුළුන්
ශරහ. ගරු කථහනහඹකතුභි  short-term එක කිඹන්ශන්
ශම්කයි. ආේඳ කඩඹක් තිශඵන මිි ශවක් තත් පුීගරශඹක්
ළඩට ගන්නහ. අන්න short-term එක. නහුත් ආේඳ තහච්චි ශට්
ශදකක් දහනහ නම් එතළන තභයි long-term එක. කහරඹ ඕනෆ
තයම් ගිහිල්රහ තිශඵනහ. කහරශඹන් භි න්න ඵළවළ. භහ වඹද
භහ දවඹද භහ ශදොශවද භහ දවඅටද කිඹරහ. ඒ ි බුණහඹකඹ
වරිඹටභ ෘජුභ නළවළ. කවුරුත් කිඹන්ශන් නළවළ ශම්ක තභයි
short-term, ශම්ක තභයි medium-term, ශම්ක තභයි long-term
කිඹරහ. If we are able to increase capital, එතළන long-term
development එකක් තිශඵනහ. භභ කිඹන්ශන් ගරු
කථහනහඹකතුභි  ශම්ක එන්න එන්න අඩු ශනහ කිඹන එකයි.
ඒකට ශභොකක් වරි රලසනඹක් තිශඵනහ.
අපි ශන ශදඹක් ඵරහු. අපි වම්ඵන්ශතොට යහඹ අයහ ශම්හ
ගළන කථහ කයනහ. දළන් ශභොකක්ද කයන්ශන්? Infrastructure
development කිඹනහ. ඹටිතර ඳවසුකම් වදනහ කිඹනහ. ඔ
වළදුයි කිඹහු. අපි ඒහට ම්පබුණශඹන්භ විරුීධ නළවළ. අශේ
ගළටලු තිශඵන්ශන් ඒක වදන්න ඹන විඹදභ ගළනයි. අවුරුදු
ගණනකට කලින් කි හ යහඹ ආශ්රිත ශනොශඹවේත් ශඳෞීගලික
අීලශආ ආශඹෝජන එනහ කිඹරහ. ගරු කථහනහඹකතුභි  Thatta
Cement එනහ කිඹරහ කි හ. ඊශඟට refinery එකක් එනහ
කි හ. ඊශඟට කහබු assembling කයන්න වදනහ කිඹරහ. ඊශඟට
කි හ තත් ශභොනහද කයනහ කිඹරහ. ගරු කථහනහඹකතුභි 
ඔඵතුභහශේ දිස්රික්කඹ ශන්. ඒ ි හ ඔඵතුභහ ශවොටභ දන්නහ
ශන් ගරු කථහනහඹකතුභි . ඳහයල් තිශඵනහ. උඩින් ඹන
ඳහයල් තිශඵනහ. ඹටින් ඹන ඳහයල් තිශඵනහ. තහේඳ
තිශඵනහ. යහඹ තිශඵනහ. නහුත් ශඳෞීගලික අීලශආ
ආශඹෝජකශඹෝ නළවළ. ශඳෞීගලික අීලශආ ආශඹෝජනඹ නළවළ.
එතශකොට ඒක තභයි ගළටලු. ශභතුභහ කිඹන්ශන් යහඹකශඹෝ
එනහ කිඹරහයි. නහුත් එන්ශන් නළවළ. ඇවිල්රහ නළවළ. අඳට
ශේන්ශන් නළවළ. යජශආ ආශඹෝජන ඳභණයි තිශඵන්ශන්.
ශභතුභහ කි  ඒහශඹන් තුන්ළි  කහයණඹ විධිඹට භභ
ගන්න ඵරහශඳොශයොත්තු වුශඩු ශභඹයි. ශභතුභහ "Abenomics"
ගළන කථහ කශහ. The new Japanese Prime Minister, Shinzō
Abe is named with "Abenomics" which is interesting.
"Reaganomics" කිඹරහ තිශඵනහ. ඔශවොභ ඔශවොභ ශනොශඹවේත්
"nomics" තිශඵනහ. "Raghunomics" තිශඵනහ.

ගරු ලළසුතද්ල නළනළයක්කළර මශ ළ

(ஶண்புஷகு லஶசுரதல நஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

"Harshanomics" කිඹරහ තිශඵනහ.
ගරු (ආචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

ඔ . "Harshanomics" කිඹරහ තිශඵනහ. ඔඹ ඔක්ශකෝභ
තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක් එක්ත් ජහතික ඳක් යජඹක් ඹටශත්
"Harshanomics" එක අුව අපි ශඳන්න්නම් ඇත්ත ලශඹන්භ
එක්ත් ජහතික ඳක්ශආ radical රතිඳත්තිඹ අුව වේටුම්බඹ
ීබුධනඹ කයන ඒ ළඩ කටයුත්ත භහජ ශශශ ශඳොශ
ආබුථික රතිඳත්තිඹක් තුශ කයශගන ඹන්ශන් ශකොශවොභද කිඹරහ.
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[ගරු (ආචහබුඹ) වබු ද නමල්හ භවතහ

ඒක "Harshanomics". අපි ඒක කිඹරහ ශදන්නම්. [ඵහධහ කිරීභක්
අශන් ඵහධහ කයන්න එඳහ ගරු හසුශී නහනහඹක්කහය
ඇභතිතුභහ. [ඵහධහ කිරීභක් භට ශරහ ශදන්න. [ඵහධහ කිරීභක් .
Honourable Sir, let me speak. "Abenomics" කිඹරහ තිශඵනහ.
දළන් ඔඵතුභහත් කි හ "Abenomics" ජඳහනශඹන් ඇවිල්රහ අඳට
ල්ලි ශදනහ කිඹරහ. I will just give you one example. ඊශආ
ඳත්තශබු තිබුණහ ජඳන් ජහතිකශඹෝ අඳට ණඹ  තරහ JICA එශකන්
අලුශතන් කළරණි ඥ ඳහරභක් වදනහ; ඔවුන් අඳට ණඹ ශදනහ
කිඹරහ. ශඵොශවොභ ශවොයි. අඳට ජඳහනශඹන් ශගොඩක් ආධහය
රළබිරහ තිශඵනහ. ගරු කථහනහඹකතුභි  ශම් කළරණි ඥ ඳහරභ
වදන්න ගන්න ණඹර ශඳොලිඹ නමඹඹට දලභ එකයි. ඊශආ ශඳශබුදහ
සී ජින්පින් ජනහධිඳතියඹහ ආහ. චීන ජනහධිඳති සී ජින්පින්
ඇවිල්රහ අත්න් කයපු ශඵොශවෝ agreements භවය ඒහශආ ණඹ
ශඳොලිඹ නමඹඹට තුනටත් ඩහ එවහට ඹනහ.
නළතත් භභ මූලික කහයණඹට ඳළමිශණන්නම්. ඇයි අපි
ශම්කට විරුදධ ශන්ශන්? අඳට අලය ශරහ තිශඵන්ශන්
ීබුධන ඵළීවේක්. භභ ශම් ගළන කථහ කයන්ශන් භශේ
ඳශහුළි  යසහ වම්ඵ වුශඩු ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේශ ි හ. භශේ
ආචහබුඹ උඳහධිඹ අයශගන ඇවිල්රහ ඳශහුශන්භ ආබුථික
විදයහනඹහ වළටිඹට ශම් ඵළීවේට තභයි ගිශආ. භභ ඒ ඵළීවේශ
රධහන ආබුථික විශලේනඹහ වළටිඹටත් රථභ බහඩුඩහගහරික
වළටිඹටත් ළඩ කශහ. ගරු යත් අහුණුගභ ඇභතිතුභහ කිඹන
විධිඹට ජබුභි ඹ ඇශභරිකහ ළි  යටරට ගිහිල්රහ  තබුඝ කහලීන
ණඹ ගළනීභ deposits ඳටන් ගළනීභ ළි  ශීල්රට අපි මූලික
වුණහ. ඇත්ත ලශඹන්භ භට ශම් ඵළීවේ පිිබඵ ගළඹුරු දළනීභක්
තිශඵනහ.
ගරු කථහනහඹකතුභි  අඳට අලය ශරහ තිශඵන්ශන්
ීබුධන ඵළීවේක්. ගරු ඇභතිතුභහ කිඹපු විධිඹට හණි ඥජ ඵළීවේ
භවහ ශගොඩක් ශම් යශට් තිශඵනහ. දළන් NDB ඵළීවේ හණි ඥජ
ඵළීවේක්. It is a fully-fledged commercial bank. ශම් NDB
හණි ඥජ ඵළීවේයි ඩීඑෂසසීසී කිඹන ීබුධන ඵළීවේයි එකතු
කශහභ වළශදන්ශන් ශභොකක්ද? වළශදන්ශන් ීබුධන ඵළීවේක්
ශනොශයි තත් විලහර හණි ඥජ ඵළීවේක්. ගරු ඇභතිතුභහ කි හ
හශේ යජශආ අලයතහ තභයි ශරොවේ ශලේ ඳත්රඹක් තිබීභ. You
need a big balance sheet. ශරොවේ balance sheet එකක් ඕනෆ
න්ශන් ඇයි? ඒ balance sheet එක ශඳන්හ ශන තළන්ලින්
ණඹ ගන්නහ.
ගරු කථහනහඹකතුභි  ශවට අි ීදහ ඉදිරිඳත් කයන්න ඹන
අඹ ළඹ ම්ඵන්ධශඹන් අඳට ගළටලු යහශිඹක් තිශඵනහ. අපි ඒහ
ඒ ශරහශ  ත කථහ කයන්නම්. භභ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශකටිශඹන්
ඳළවළදිලි කිරීභක් කයන්නම්. එකක් තභයි Budget එශකන් එිබශආ
- off-budget - ශලේ ඳත්රශඹන් පිට භහබුග ීබුධන අධිකහරිඹ
එශවභත් නළත්නම් යහජය ආයක්ක අභහතයහීලඹ ඵළීවේලින් ණඹ
ගන්නහ. ඵළීවේලින් ණඹ අයශගන ඒ ණඹ ඒකහඵීධ අයහුදරට Consolidated Fund එකට- දභන්ශන් නළති off-balance sheet
account එකක් වළටිඹට තඵහ ගන්නහ. RDA එකට රුපිඹල්
බිලිඹන 75ක් ණඹ ගන්න ඕනෆ වුණහභ එශවභ නළත්නම්
ආයක්ක අභහතයහීලඹට රුපිඹල් බිලිඹන 15ක් ණඹ ගන්න ඕනෆ
වුණහභ ජහතික ඉතිරි කිරීශම් ඵළීවේ හශේ ආඹතන ඳහවිච්චි කයරහ
ණඹ ගන්න කිඹනහ. ඒ ණඹ වහ ෘජුභ යජශආ ආඹතනරට
ඳයනහ. ඊට ඳසශේ ශභතළනට ඇවිල්රහ කිඹනහ "ගරු
කථහනහඹකතුභි  ශම් ඵරන්න. අශේ අඹ ළඹ ඳයතයඹ අඩු
ශරහ. අශේ විඹදභ අඩු ශරහ. අශේ දශ ශීය ඹ ි සඳහදනඹට
හශේක් ණඹ අඩු ශරහ" කිඹරහ. ඔ
එශවභ ශරහ
තිශඵනහ. ශභොකද ඒක තභයි ශලේ ඳත්රශආ තිශඵන්ශන්. ශලේ
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ඳත්රඹට පිටින් ණඹ ගන්නහ ළශඩ්ට තභයි අපි විරුීධ න්ශන්. ශම්
ඵළීවේ ශරොවේ කයන්ශන් ශලේ ඳත්ර strengthen කයන්ශන් - [ඵහධහ
කිරීභක් Let me speak. ගරු කථහනහඹකතුභි  අඳට ගරු යත්
අහුණුගභ ඇභතිතුභහශේ argument එක පිිබඵ හිතන්න
පුළුන්. එතුභහ ශකොයි ශරහශ ත් කිඹන්ශන් ළදගත් ශදඹක්.
එතුභහ කිඹනහ අඳට ආදහඹම් රළශඵන ආඹතනරට bonds  තරහ
ඒ ආදහඹශභන් ඒ bonds ශගන්න පුළුන් කිඹරහ. නහුත් ගරු
ඇභතිතුභි  ඒකහඵීධ අයහුදශරන් ශවෝ annual account
එශකන් -ඒ කිඹන්ශන් headsලින්- ඳභණක් ආදහඹභ
ඵරහශඳොශයොත්තු න ආඹතන ණඹ ගත්ශතොත් ශගන්ශන්
ශකොශවොභද කිඹරහ ඔඵතුභහ කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න. ඒ
ආඹතනරට ඒ ණඹ ශගන්න ආදහඹභක් නළවළ. ගරු
කථහනහඹකතුභි  ඒ ආඹතනරට ආදහඹම් නළවළ. ශම්
ඳහබුලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් කයන විබුජන ඳනශත් ඊට අදහශ එක
ශේිබඹයි තිශඵන්ශන්. ඒ අුව "ශභන්න ශම් උඳරිභඹට ඹටත්
අපි ණඹ ශගනහ" කිඹරහ ඳහබුලිශම්න්තු අුවභළතිඹ අයශගන ඒ
ණඹ ශගනහ. ශභතළනදි ආඩුඩුරභ යසථහශ 148 ව 150.
(2) යසථහ ම්පබුණශඹන් උල්රීඝනඹ නහ. ඔඹ කහයණහට
තභයි ශලේ ඳත්රඹ strengthen කයන්ශන්. "We should strengthen
the balance sheet so that we can go to international bond
markets and raise money" කිඹරහ භවහ ශරොවේට කිඹන්ශන්
ඔන්න ඔඹ කහයණහටයි ගරු කථහනහඹකතුභි .
ශම් ළශඩ්ට අබුථහධක අයහුදර ඳහවිච්චි කයන්න එඳහ කිඹරහ
අපි හුර ඉරහභ කි හ. ශේක අබුථහධක අයහුදල් ඳනශත්
තිශඵනහ අබුථහධක අයහුදශල් හුදල් ඳහවිච්චි කයරහ ඵළීවේර
ශකොටස ගන්න ඵළවළ කිඹරහ. නහුත් ඔඵතුභන්රහ ඒක දිගින්
දිගටභ කශහ. අඳට කි හ Chinese wall තිශඵනහ conflict of
interest එකක් නළවළ කිඹරහ. භභ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශභතළන
 තබුඝ කථහ කයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ. නහුත් ඒ
නමඹලුභ ශී අවක දභහ they ignored the good governance
conditions. ඇත්ත ලශඹන්භ ඹව ඳහරනඹ කිඹන එක වේණු
ඵක්කිඹට දභරහයි ශම් ළශඩ් කශශේ.
ඒ විතයක් ශනොශයි. ශම් කරුණ භභ කිඹන්න කළභති නළති
එකක්. නහුත් භභ ශකටිශඹන් ඒක කිඹනහ. ශභොකද ඒක කි
යුතු ශදඹක්. අබුථහධක අයහුදශල් හුදල්ලින් ඵළීවේර ශකොටස
අයශගන ඒ ඵළීවේරට නෆදෆශඹෝ ඹහළුශෝ ඳත් කයරහ තිශඵනහ.
ඒක එතයම් ශවො ශදඹක් ශනොශයි. භභ එක පුීගරශඹවේ ගළන
ඳභණක් කිඹන්නම්. භභ ශන කිනමභ ශකශනවේ ගළන කිඹන්ශන්
නළවළ. ඒ පුීගරඹහ ගළන කිඹන්නත් ශවේතු 2007  ත විජඹදහ
යහජඳක් ශකෝේ හබුතහශ ශම් ගළන වන් කය තිබීභයි. ඒක
ඳභණයි භභ කිඹන්ශන්. අබුථහධක අයහුදශල් හුදල්ලින්
ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේශ ශකොටස ගත්තහ. ඒ ඵළීවේශ අධයක්යශඹවේ
වළටිඹට ඹම් කිනම පුීගරශඹවේ ඳත් කයරහ තිශඵනහ. එතුභහශේ
නභ ශජඹම් ශඳරුභහල්. ශජඹම් ශඳරුභහල් කිඹන පුීගරඹහ ගළන
ශකෝේ හබුතහශ තිශඵනහ. Translanka Investments Limited
කිඹන ආඹතනඹට හුදල් ශඹද ව ශඵොශවෝ ශදනහශේ හුදල්
ම්පබුණශඹන්භ නළති ශරහ තිශඵනහ. ඒ ආඹතනඹ රුපිඹල්
මිලිඹන 221.7ක් විඹදම් කයරහ ඵීශකොශරොත් ශරහ තිශඵනහ.
ඊට ඳසු ජනහධිඳතිි  චන්ද්රිකහ ඵඩුඩහයනහඹක වේභහයතුීග
භළතිි ඹශේ කහරශආ ත Presidential Commission එකක් ඳත් කය
තිශඵනහ. ඒ Presidential Commission එකට ශභතුභහ ඇවිත්
නළවළ. ඊට ඳසු ඳත්තශබු කිඹව පුීගරශඹවේ ශභතුභහශේ address
එක  තරහ තිශඵනහ. එශවභයි ශම් භුවසඹහ ශවොඹහ ශගන
තිශඵන්ශන්.
ගරු කථහනහඹකතුභි  ඵළීවේර අධයක්රුන් ඳත් කයන්න
"fit and proper" කිඹරහ condition එකක් තිශඵනහ. ශජඹම්
ශඳරුභහල් කිඹන පුීගරඹහ Translanka Investments Limited
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කිඹන ආඹතනශආ රධහන විධහඹක අධයක් වළටිඹට හිටපු ි හ
ඔණ  “fit and proper” නළවළ. එතශකොට භභ ගරු කයන ඇභතිතුභහ
කි ශ ශභොකක් ද? He talked about Bernie Madoff. ඵබුි 
භළශඩෝෂස කිඹන පුීගරඹහශේ Ponzi scheme එක ගළන කථහ
කශහ. ඵබුි  භළශඩෝෂසට වුණු ශදඹත් එතුභහ කි හ. ඵබුි  භළශඩෝෂස
ජීවිතහන්තඹ දක්හභ නමයගත කයරහ කිඹරහ අශේ ගරු (ආචහබුඹ)
යත් අහුණුගභ ඇභතිතුභහ කි හ. වරි, ඒක තභයි විඹ යුත්ශත්.
Ponzi scheme කයන උදවිඹට විඹ යුත්ශත් ඒකයි.
අශේ Ponzi scheme කයන උදවිඹට  තරහ තිශඵන්ශන් ශභොකක්
ද?  තරහ තිශඵනහ, promotion එකක්. අද ශම් කථහ කයන DFCC
ඵළීවේශ අධයක්යශඹවේ වළටිඹට 2012 බුශආ ත ඳත් කය
තිශඵනහ. ඒහ නමදු විඹ යුතු කහයණහ ශනොශයි. ඹවළුශෝ ශන්න
පුළුන්; නෆදෆශඹෝ ශන්න පුළුන්. නහුත් අශේ ඹවඳහරනඹක්
තිශඵන්න ඕනෆ.
ඵළීවේ ගළන කථහ කශහ. ඵළීවේක් වුණහභ ඒ ඵළීවේ ගළන
මිි සුන් ශඟ ම්පබුණශඹන්භ විලසහඹ තිශඵන්න ඕනෆ. Finance
company එකක් ඵීශකොශරොත් කශ ශකශනක් ශකොශවොභද
ඵළීවේක Chairman ශකශනක් අධයක්යශඹක් වළටිඹට ඳත්
කයන්ශන්?
අි ත් කහයණඹ තභයි ත එකක් කිඹනහ නම් ශනොකිඹහ.
CIFL කිඹන ආඹතනඹ. CIFL ආඹතනශආ වුණු ශදඹ - Ponzi
scheme. ඔඵතුභහ කිඹපු ි හයි, භභ ශම් කිඹන්ශන්. "It is a Ponzi
scheme" කිඹහ භව ඵළීවේශ අබයන්තය හබුතහශ වන්
ශනහ. භභ ඒක මීය ට කලින් ශම් ගරු බහශ  ත වළන්හඩ්
හබුතහට ඇතුශත් කය, බහගත කය තිශඵනහ. What does it
say? It says that the Central Investments and Finance
Limited, CIFL, is a Ponzi scheme. භව ඵළීවේශන් කිඹන්ශන්.
නහුත් කශශේ ශභොකක් ද? ඒක හ දළම්ශම් නළවළ; ඒක ක්රිඹහත්භක
කශශේ නළවළ; regulation වරිඹහකහය ක්රිඹහත්භක කශශේ නළවළ.
අහනශආ ත -ඊශආ ශඳශබුදහ- උහවිශආ ත භතු වුණු කහයණඹ
ශභොකක්ද? දවස ගණනකශේ ජීවිත ම්පබුණශඹන්භ අනතුශබු. ය 
ශදශනක් ජීවිත වහි  කය ශගන තිශඵනහද? ශකෝටි ය ඹක් නළති
ශරහ තිශඵනහද? අන්තිභට ශභොකද වුශඩු? අධිකයණශආ ත දළන
ගත්ත ශදඹ තභයි ඒ භුවසඹහශේ නභත් ශවොය නභක් කිඹන
එක. ශවොය නභකින් තභයි ශම් භුවසඹහ ශම්ක ඳටන් අයශගන
තිශඵන්ශන්. ි ඹහභනඹ කයනශකොට ශම්හ ගළන ඵරන්ශන්
නළීද?

Where is good governance in regulation? Where is the
responsibility in regulation? You talked about having a
strong financial system but this is where the problem
arises, Hon. Minister. You have to regulate properly.
Regulation must not be based on favouritism. Regulation
must not be based on whether that person is your friend or
relative. Therefore, there is going to be a risk in the entire
financial system. The risk that you wanted to avoid, the
systemic risk, is going to arise. You know what I am
talking about, Hon. Minister. I am talking about the
systemic risk. To avoid systemic risk, the regulator must
do its job right.
අහන ලශඹන් කථහ කයන්න ඕනෆ ඔඹ උදවිඹට ඹවළුන්ට
නෆදෆඹන්ටthey are going to benefit
tremendously with the share swaps. ගරු කථහනහඹකතුභි 
අවුරුදු ශදක තුනකට කලින් නමදු කශ ශම් ක්රිඹහලිඹ ගළන භභ ශම්
ගරු බහශ  ත අවුරුදු තුනකට කලින් කශ කථහ වළන්හඩ්
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හබුතහශන් අයශගන නළත කිඹහ ඵළලුශොත් අද කයන
කථහත් භඟ ීන්දනඹ කය ඵළලුශොත් එහි ඉතහභත්භ ඍජු
ම්ඵන්ධතහක් තිශඵන ඵ ඔඵතුභහට ශවෝ එඹ කිඹන ඕනෆභ
ශකශනවේට ළටශවේවි.
ගරු කථහනහඹකතුභි  දළන් consolidation ගළන කථහ
කයනශකොට කි හ ඒකහඵීධ කශ යුතු ෆිනෆන්ස ශකොම්ඳළි  57ක්
තිශඵනහ කිඹහ. ගරු කථහනහඹකතුභි  භභ ගරු ඇභතිතුභහශගන්
අවන්න කළභළතියි - ඊශඟට පිිබතුරු ශදන භන්රීයඹහට කිඹන්න
කිඹරහ - ශම් රයින් දුන්ශන් කදහ ද; ශම් රයින් දුන්ශන් කවුද;
2013 බුශආ ත රයින් ය ඹක් දුන්නහද කිඹහ. භභ දන්නහ රිචඩ්
පීරිස ආබුපිශකෝ ෆිනෆන්ස භහගභ රයින් දුන්ශන් ඒකහඵීධ
කශ යුතුයි කිඹහ ඳටන් ගත්තහයින් ඳසුයි. 2011 බුශආ රයින්
ය ඹක් දුන්නහද? 2012 බුශආ රයින් ය ඹක් දුන්නහද? රඵහ  තරහ
තිශඵන රයින් 57න් ගිඹ අවුරුදු තුන වතය තුශ රයින් ය ඹක්
දුන්නහද? ශඳොඩි ශඳොඩි මිි සුන්ට රයින්  තරහ තිශඵනහ.
අහනශආ ත කඩහ ශගන ළශටනශකොට ශරොවේ ඵළීවේරට
කිඹනහ ශඳොඩි finance companies ගන්න කිඹහ. භභ දළක්කහ
ශම් ශඟ ත Indra Finance ද ශභොකක් ද එකක් ශකොභබුල්
ඵළීවේශන් අයශගන. Look at the net asset value that is being
used to calculate the cost of transaction. ශඳොඩි finance
company එකක් ඳටන් අයශගන ගරු කථහනහඹකතුභි . ඒශක්
profit එක රුපිඹල් මිලිඹන 3යි මිලිඹන 4යි. ශම්හශආ
අයිතිකහයශඹෝ හිටපු ගභන් ශකෝටිඳතිඹන් ශනහ. ශභතළන
තිශඵනහ අඳට ළඟවුණු කහයණඹක්. ළඟවුණු කහයණඹ
ි හශදෝ ශම් කටයුත්ත කයන්ශන් කිඹන එක හධහයණ රලසනඹක්
වළටිඹට භහ දකිනහ ගරු කථහනහඹකතුභි .

Did somebody have a long-term plan in issuing
licences so that there will be too many licences and there
will be an issue? Then, the big companies and big banks
will come and purchase the small companies which are
already in trouble. So, if you really go back and look at it,
there is a possibility. I am not saying that that was the
reason but it is a question that can be asked in a
reasonable way.
ගරු කථහනහඹකතුභි  භභ ශම් කිඹහශගන ආශ එතුභහ
ශගනහපු තබුකඹට අඳ එකඟ න්ශන් නළවළ කිඹහයි. අඳ ඊට එකඟ
ශනොන්ශන් ශම් කහයණඹ ි හයි. අශේ යටට අලය න්ශන්
ීබුධන ඵළීවේක්. ඒ ීබුධන ඵළීවේශ රධහන ආබුථික
උඳශීලක වළටිඹටත් එහි ඳශහුශි  බහඩුඩහගහරික වළටිඹටත්
භට ඒ ගළන කථහ කයන්න අයිතිඹක් තිශඵනහ.
රධහන විධහඹක අධයක් ි වහල් ශෂොන්ශේකහ භළතිතුභහ ගළන
කථහ කශහ. එතුභහ එනශකොට භභ ගිහින්. භහ ඵහ ගත්ශත්
භළක්නම ශරේලිස භළතිතුභහයි. භභ NDB ඵළීවේ ගළන දන්ශන් නළවළ.
ඉයහන් විරභයත්න භළතිතුභහ තභයි ඒශක් රධහන විධහඹක
අධයක්තුභහ. භහ හිතන්ශන් එතුභහත් ඳසු කථහ කයහවි. Sir, these
are good banks; these are good people; these are qualified
people. They know what they are doing.
අඳට අලය ීබුධන ඵළීවේක් නම් 1955  ත ඳහබුලිශම්න්තු
ඳනතකින් වදපු ීබුධන ඵළීවේ අත වරින්ශන් ඇයි? ගිහින්
ඵරන්න ගරු කථහනහඹකතුභි  ඵළීවේලින් ශභොනහටද ණඹ
ශදන්ශන් කිඹහ. ළඩිපුයභ ශදන්ශන් උකස ණඹ. මිි සුන් යත්යන්
ඵඩු තිඹරහ ණඹ ගන්නහ. යත්තයන් මිර ඳවශ ළටුණු ි හ
උකසරට ගත්ත ණඹ ළටිරහ ඒහ ශඵොල් ණඹ ශරහ තිශඵනහ.
ඒක තභයි භවජන ඵළීවේශ එශවභ profit එක නමඹඹට 50කින්
අඩු ශන්න රධහන ශවේතු. අඳට ඕනෆ උකස ණඹ ශනොශයි.
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ඳහබුලිශම්න්තු

[ගරු (ආචහබුඹ) වබු ද නමල්හ භවතහ

අඳට
ඕනෆ
ීබුධනඹ
වහ
 තබුඝකහලීන
ණඹයි.
යහඹකඹන්ට ඕනෆ  තබුඝකහලීන ණඹයි. භහ ඉතහභ ඕනෆකමින්
වහ ගය ශභන් ශම් කිඹන්ශන්.  තබුඝකහලීන ණඹ ශදන්න නම් අඳට
අලය න්ශන් ීබුධන ඵළීවේක්. ශම් ීබුධන ඵළීවේ නළති
කිරීභ පිිබඵ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ වළටිඹට අශේ සථහයඹ භහ
ඔඵතුභහට ෘජුභ කිඹනහ. අඳ ශම්කට විරුීධයි. ශම්ක කයන්න
එඳහ. යජශආ අලයතහ පුයහ ගළනීභ පිණි ඥ ශලේ ඳත්රඹ ත
ටිකක් විලහර කය ගළනීභ ඳභණයි ශභයින් නමදු න්ශන් කිඹන
කහයණඹ වන් කයමින් භශේ කථහ අන් කයනහ.
ශඵොශවොභ සතුතියි.

කථළනළයකුරමළ

(சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

සතුතියි. මීය ශඟට ගරු ඵන්දුර ගුණබුධන අභහතයතුභහ.
ඊට ශඳය ගරු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභහ මූරහනඹට
ඳළමිශණනහ ඇති.

අනුරරුල කථළනළයකුරමළ මූළවනතයන් ඉලත් වුතයන්
නිතයෝජ කථළනළයකුරමළ [ගරු චන්දිම වීරක්තකොඩි මශ ළ]
මූළවනළරඪ විය.

அதன்பஷமகு,
சபஶநஶகர்
அலர்கள்
அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்ர
அகயரல, பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் [ஶண்புஷகு சந்தஷ வீக்தகஶடி]
தகயக லகஷத்தஶர்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the
Chair.

[අ.බහ. 3.21

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ළ (අධළඳන අමළ ුරමළ)
(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்தன - கல்லஷ அகச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

ගරු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි  අශේ යශට්  තබුඝ කහරඹක්
ඳළති ජහතික ීබුධන ඵළීවේත් DFCC ඵළීවේ වහ DFCC
බුධන ඵළීවේ ඒකහඵීධ ශකොට ලක්තිභත් ඵළීවේ ඒකකඹක්
ශගොඩනළඟීභ වහ හුදල් වහ රභම්ඳහදන ි ශඹෝජය අභහතයතුභහ
ඳනත් ශකටුම්ඳතක් ශදන ය කිඹළවීභ වහ ඉදිරිඳත් කය ඇති
ශම් අසථහශ  ත යශට් ඵළීවේ වහ මූරය රභඹ පිිබඵ කරුණු
ය ඳඹක් වන් කයන්න අසථහක් රළබීභ ගළන භහ තුටු
ශනහ.
අශේ යශට් වහ ශරෝකශආ ශනත් ඕනෆභ යටක ඉතහභ ළදගත්
න මූරය ආඹතන යහශිඹක් තිශඵනහ. හණි ඥජ ඵළීවේ හණි ඥජ
ඵළීවේ ශනොන ඉතුරුම් ආඹතන විශලේෂිත ඵළීවේ ණඹ ඳභණක්
ඳඹන ආඹතන ඹනහ ත ලශඹන් විවිධ ඵළීවේ ඳීධතිඹක් ඒ ෆභ
යටකභ තිශඵනහ. ඒ නමඹලුභ ඵළීවේ ඵළීවේකරුන්ශේ ඵළීවේ
ලශඹන් ශ්රී රීකහ භව ඵළීවේ විනමන් ඒ ක්ශේත්රඹ පිිබඵ විශලේ
අශඵෝධඹක් අත් දළය භක් ඳශපුරුීදක් ව නයහඹහත්භක වහ
බහවිතඹ පිිබඵ ඳරිචඹක් හිත විශලේන භහන රහේධනඹන්
විනමන් වසුරුුව රඵනහ. විශලේශඹන්භ ශරෝකශආ ඵළීවේ රභඹ
කඩහ ළටුශණොත් ශශශ ශඳොශ ආබුථික තිශඵන වළභ යටකභ
භුවය ජීවිතරට දන්න ශනොදන්න ශරොවේ වේඩහ නමඹලු ශදනහට
එඹ ඵයඳතශ ශර ඵරඳහනහ. අඳ කවුරුත් දන්නහ ඳසු ගිඹ
කහරඹ තුශ ශරෝක ආබුථික අබුබුදශආ එක් රධහන හධකඹක් ඵට
ඳත් වුශඩු ඵටහිය යටර ඵළීවේ රභශආ කඩහ ළටීභ ඵ.
ලීභන් බ්රදබුස භහගභ ඵීශකොශරොත් වුණහ. ශරෝකශආ අශනක්
යටර ඇති ව ණඹ  තශම් ක්රිඹහලිඹ තුශ විලහර ලශඹන් සුරැවේම්
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හිත ශවෝ යහිත ණඹ ඳඹරහ ඒ ණඹ ආඳසු අඹ කය ගත
ශනොවළකි වුණහභ භසත ඵළීවේ ඳීධතිඹ කඩහ ළටීශභන්
ශරෝකශආ ඵටහිය යටල් විලහර අබුබුදඹකට ගභන් කශහ.
රීකහශ එක ඵළීවේකට ඳභණක් එළි  තත්ත්ඹක් භතු වී
ශගන එන අසථහශ  ත එකභ ඵළීවේක්ත් කඩහ ළශටන්ශන්
නළති න ආකහයඹට ඵළීවේ ඳීධතිඹ ආයක්හ කයන්නට අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ හුදල් වහ රභ ම්ඳහදන අභහතයයඹහ ලශඹන්
ඩහ පරදහීම ශර ක්ණි ඥක තීන්දු තීයණ ගත් ඵ අපි ශම්
අසථහශ  ත භතක තඵහ ගත යුතු ශනහ. ශම් භසතඹ කඩහ
ළටිරහ ආබුථිකඹ කඩහ ළටිරහ ආබුථිකශආ හුදල් ීයණඹ
න්ශන් නළවළ ඵළීවේ රභඹ ශඵොශවොභ අදහනම් ණඹ
රළශඵන්ශන් නළවළ ළි  භතහද ශීලඳහරන ලශඹන් විඳක්ඹ
විනමන් හභහනයශඹන් කිඹන කථහ. ඒ ි හ භභ කල්ඳනහ කශහ
අශේ මූරය ඳීධතිශආ ළඵෆ තත්ත්ඹ පිිබඵ කථහ කයන්න.
මූරය ඳීධතිශආ රධහන ආඹතන බුග 4ක් තිශඵනහ. එකක්
ඵළීවේ අීලඹ. තත් එකක් තභයි තළන්ඳත් බහය ගන්නහ මූරය
ආඹතන.
ග්රහමීය ඹ අීලශආ තිශඵන -උදහවයණඹක් ලශඹන් හුඳකහය
ග්රහමීය ඹ ඵළීවේ ළි - තළන්ඳත් බහය ගන්නහ ආඹතන ජීගභ ගිණුම්
ඳත්හ ශගන ශනොඹන ආඹතන අණ කයන ශචක්ඳත්රට
ශගවීම් ශනොකයන ශචක්ඳත් වහ ශනත් එළි  භකහබුඹ
උඳකයණ ගිණුම්රට රැස කයන්ශන් නළති අයියහ ඳවසුකම් රඵහ
ශදන්න ඵළරි එළි  තළන්ඳත් බහය ගන්නහ ආඹතන තිශඵනහ.
ඊශඟට ඵරඳත්රරහීන විශලේෂිත මූරය ආඹතන තිශඵනහ. ඊශඟට
ඵළීවේ ශනොන ඉතුරුම් ආඹතන තිශඵනහ. භසත මූරය
ඳීධතිඹ තුශ ඵළීවේ අීලඹ තළන්ඳත් බහය ගන්නහ තළන්ඳතු
ආඹතන විශලේෂිත මූරය ආඹතන ව ඉතුරුම් ආඹතන කිඹන
වතයක් තිශඵනහ.
2005  ත අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශම් යට බහය ගන්නහ විට ඵළීවේ
අීලශආ තිබුණු භසත ත්කම් රභහණඹ රුපිඹල් බිලිඹන 2208යි.
තළන්ඳත් බහය ගන්නහ මූරය ආඹතනර රුපිඹල් බිලිඹන 119ක්
තිබුණහ. විශලේෂිත මූරය ආඹතනර රුපිඹල් බිලිඹන 129ක්
තිබුණහ. ඵළීවේ ශනොන ඉතුරුම් ආඹතනර රුපිඹල් බිලිඹන
694ක් තිබුණහ. එතශකොට 2005  ත ශම් භසත මූරය ඳීධතිඹ තුශ
තිබ ත්කම්ර හුළු ටිනහකභ රුපිඹල් බිලිඹන 3151යි. ඊට
ඳසශේ 2013 න ශතක් හුදල් වහ රභ ම්ඳහදන අභහතයතුභහ
ඹටශත් ඒ අදහශ ආඹතන විනමන් ඩහ පරදහඹක වහ කහබුඹක්භ
ශර මූරය ඳීධතිඹ කශභනහකයණඹ කිරීශම් රතිපරඹක්
ලශඹන් ඵළීවේ අීලශආ ත්කම් රභහණඹ රුපිඹල් බිලිඹන 7188
දක්හත් තළන්ඳතු බහය ගන්නහ මූරය ආඹතනර ත්කම්
රභහණඹ රුපිඹල් බිලිඹන756 දක්හත් විශලේෂිත මූරය
ආඹතනර ත්කම් රභහණඹ රුපිඹල් බිලිඹන 376 දක්හත්
ඵළීවේ ශනොන ඉතුරුම් ආඹතනර ත්කම් රභහණඹ රුපිඹල්
බිලිඹන 1998 දක්හත් බුධනඹ වීශභන් ඵළීවේ ඳීධතිශආ හුළු
ත්කම් රභහණඹ රුපිඹල් බිලිඹන 10318 දක්හ බුධනඹ ශරහ
තිශඵනහ. ඕනෆභ මූරය විලසශල්කඹවේට ඉරක්කම් විලසශල්ණඹ
කශශොත් ශඳශනනහ 2001  ත භසත මූරය ඳීධතිඹ තු ත්කම්
රභහණඹ රුපිඹල් බිලිඹන 3151 නමට 2013 න විට රුපිඹල්
බිලිඹන 10318 දක්හ බුධනඹ වුණහභ භසත මූරය ඳීධතිඹ
තුශ ත්කම් රභහණශආ ළඩි වීභ නමඹඹට 200කටත් ඩහ ඉවශ
ගිහින් තිශඵන ඵ. අපි යටක් විධිඹට මූරය රභඹ පිිබඵ
සථහයත්ඹ ඵළලුශොත් ඉතහභ ශවො දබුලකඹක් ශර මූරය
ආඹතන ඳීධතිශආ ත්කම්ර ඉවශ ඹහභ නමදු ශරහ තිශඵනහ.
ඊශඟට ඵළීවේ යහඳහයඹ ඳභණක් ශනභභ ගත්ශතොත් හණි ඥජ
ඵළීවේ වහ හණි ඥජ ශනොන ඵළීවේර 2005  ත තිබුණ ත්කම්
රභහණඹ රුපිඹල් ට්රිලිඹන -බිලිඹන ශනොශයි- 1.8යි.
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දළන් ඵළීවේ යහඳහයශආ ත්කම් රභහණඹ ට්රිලිඹන 3.9 දක්හ
බුධනඹ ශරහ තිශඵනහ. ට්රිලිඹන 1.8ක් වුණු ඵළීවේ රභශආ
ත්කම් රභහණඹ ට්රිලිඹන 3.9 දක්හ ඉතහ විලහර රභහණහත්භක
බුධනඹක් නමීධ ශරහ තිශඵනහ. ණඹ ගන්ශන් නළවළ ණඹ
හුදල් ීයණඹ ශන්ශන් නළවළ කිඹන ශකොට අපි 2005  ත ණඹ
 තරහ තිශඵන්ශන් ට්රිලිඹන එකයි. 2013 ශනශකොට ඵළීවේ අීලඹ
විනමන් ට්රිලිඹන 3.4ක් ණඹ  තරහ තිශඵනහ. ට්රිලිඹන එකක් ඳභණක්
ණඹ  තපු ඵළීවේ අීලඹ ට්රිලිඹන 3.4ක් දක්හ ශම් යශට් විවිධ
අීලරට -කබුභහන්ත අීලඹට කෘෂි කබුභහන්ත අීලඹට ශේහ
අීලශආ ආබුථික ක්රිඹහකහරිත්ඹ වහ- ණඹ ඳවසුකම් ඳඹරහ
තිශඵනහ. තළන්ඳත් අතින් ඵළලුශොත් 2005  ත තළන්ඳත් තිබුශඩු
ට්රිලිඹන 1.3 යි. දළන් තළන්ඳත් ට්රිලිඹන 4.2ක් තිශඵනහ.
පුීගරඹන්ශේ ආදහඹභ ළඩි ශරහ නළත්නම් ඉතුරුම් ළඩි ශරහ
නළත්නම් දුේඳත්කභ ළඩි ශරහ නම් ට්රිලිඹන 1.3ක්ව තළන්ඳත්
රභහණඹ ට්රිලිඹන 4.2 දක්හ බුධනඹ න්ශන් නළවළ කිඹන එක
වේඩහ දරුශවේට වුණත් ශත්ශයනහ. ශම් කහරඳරිච්ශේදඹ තුශ  ත
තළන්ඳත් එශරනමන් ළඩි වුණු අතය ආශඹෝජනඹ ගත්ශතොත් 2005
 ත ආශඹෝජනඹ ට්රිලිඹන එකක්ත් නළවළ. ආශඹෝජනඹ ට්රිලිඹන
0.4යි. 2013  ත ආශඹෝජනඹ ට්රිලිඹන 1.7යි. ශභභ ීඛ්යහ දත්ත දිවහ
ඵළලුහභ ඉතහ ඳළවළදිලි ඵළීවේ යහඳහය අීලශආ අබුබුදඹක් ශවෝ
කඩහ ළටීභක් ශවෝ නහඹඹහභක් ඇති ශනොවී ඵළීවේ යහඳහයඹ ඩහ
ලක්තිභත් අීලඹක් ශර භසත ආබුථික ක්රිඹහකහරිත්ඹ තුශ
ශවො බුධන තත්ත්ඹක් ශඳන්ුවම් කය තිශඵන ඵ ශඳශනනහ.
ත්කම් රභහණඹ ට්රිලිඹන 1.8 නමට ට්රිලිඹන 5.9 දක්හත් ණඹ  තභ
ට්රිලිඹන 1 නමට 3.4 දක්හත් තළන්ඳත් ට්රිලිඹන 1.3 නමට ට්රිලිඹන 4.2
දක්හත් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ට්රිලිඹන 0.4 ක් තිබුණු
ආශඹෝජනඹ ට්රිලිඹන 1.7 දක්හ ඉවශ ගිහිල්රහ ඵළීවේ යහඳහයඹ
භසත ආබුථිකඹ තුශ ි භළවුභ ආදහඹභ ශේහ ි යුක්තිඹ මිර
භට්ටභ ශගවුම් ශලේඹ ඉතුරුම් ආශඹෝජනඹ ළි  හබු ආබුථික
විචරයඹන් ශකශයහි ඩහ හිතකය ඵරඳෆභක් ඇති කයරහ තිශඵන
ඵ ඳළවළදිලි ශනහ.
ගරු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි  ආබුථිකශආ විවිධ අීලර
රගතිඹ භළන ඵළලීභට විවිධ දබුලක ඳහවිච්චි කයනහ. ආබුථික
බුධන ශ ගඹ ඒක පුීගර ආදහඹභ රඹ ලක්තිඹ ව ඒක පුීගර
දශ ජහතික ි සඳහදනඹ ආබුථිකශආ ුවහත්භක ශනසකම් ළි 
දබුලක යහශිඹක් ඳහවිච්චි කයනහ. ආබුථිකඹ රළග නමටිනහද
ඉදිරිඹට ගභන් කයනහද පිටු ඳට ගභන් කයනහද ඹනහදිඹ
ශත්රුම් ගළනීභ වහ ශම් දබුලක ඳහවිච්චි කයනහ. ඵළීවේ අීලශආ
රගතිඹ භළන ඵරන ශරෝකශආ ඵළීවේකරුන් විනමන් පිිබගත්
දබුලකඹන් තිශඵනහ. එකක් තභයි රහේධන රභහණහත්භක
අුවඳහතිකඹ. ශභඹ 2005  ත නමඹඹට 13.4යි තිබුශඩු. 2013  ත
නමඹඹට 16.3 දක්හ රහේධන රභහණහත්භක අුවඳහතිකඹ ඉවශ
ශගොස තිශඵනහ. ඒ ි හ ඵළීවේ රභඹ කඩහ ළටිරහ රහේධනඹ
පිිබඵ ගළටලු ඇති වුණු අසථහ අපි දකිනහ. ඩිීගිරි ඵඩුඩහ
විශජ්තුීග භළතිතුභහ හුදල් අභහතයයඹහ නමටි කහරශආ ත භභ ශභහ
භන්රීයශඹක් ශර ඳහබුලිශම්න්තුශ
විඳක්ශආ ඉරහ
තිශඵනහ. යහජය ඵළීවේ ශදකභ -රීකහ ඵළීවේත් භවජන
ඵළීවේත්- ඵීශකොශරොත් කිඹරහ එතුභහ එදහ ශම් ඳහබුලිශම්න්තුශ  ත
කි හ. දළළන්ත ආන්ශදෝරනඹක් ඇති වුණහ. ශභොකද අශේ යශට්
තිශඵන රධහන ඵළීවේ ශදක ඵීශකොශරොත් වුණහට ඳසශේ ණඹය
ලිපිඹක් - Letter of Credit - open කශශොත් ඒ ණඹය ලිපිඹට
ශන යටල් ගරු කයන්ශන් නළවළ. එශවභ ගරු ශනොකශශොත්
අඳට ඛ්ි ජ ශතල් ශේන්න ඵළවළ. ඛ්ි ජ ශතල්රට විලහර බිරක්
ශගී ත හුදල් ඇභතිතුභහ එළි  රකහලඹක් කිරීභ ගළන එදහ
විඳක්ශආ හිටපු අපි නමඹලු ශදනහ ගරු නමරිභහශෝ ඵඩුඩහයනහඹක
භළතිි ඹශේ නහඹකත්ශඹන් තදඵර ශර විරුීධ වුණහ.
ශඳෞීගලීකයණඹ අහබුථක ව නහුත් යි ල් විරභනමීව
අග්රහභහතයතුභහත් යහජය ඵළීවේ ම්ඵන්ධශඹන් දළක්ක එකභ
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රතිඳත්තිඹ වුශඩු යහජය ඵළීවේ අලයශඹන්භ ශඳෞීගලීකයණඹ
කයරහ ඉය කයන්න ඕනෆ; යජඹට ඵළීවේ තිඹහ ශගන ඉන්න ඵළවළ
කිඹන එකයි. ගරු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි  භභ ඒ කහරශආ
ග්රහමීය ඹ ආබුථිකඹ පිිබඵ කළබිනට් ඇභතියඹහ ව හුදල් ි ශඹෝජය
ඇභතියඹහ ශරයි නමටිශආ. ඒ අසථහශ
එතුභහ භශේ ශඟට
විශීය ඹ විශලේනශඹක් එ හ භවජන ඵළීවේ ශඳෞීගලීකයණඹ
කයන්න ශකොශවොභ වරි අඳ කළභළති කය ගන්න කිඹරහ. ශවො
ශරහට භශේ වහඹට එකට භවජන ඵළීවේශ නමටිඹහ රහල්
නහනහඹක්කහය කිඹරහ ආඩුඩු ඳත් කශ බහඳතියශඹක්. එතුභහ
යරත් ගණකහධිකහරියශඹක්. එතුභහ ශම් යටට ආදයඹ කයන
ළදගත් උගත් විීතවේ ශර ශභොන ශරකින්ත් භවජන
ඵළීවේ ශඳෞීගලීකයණඹ කයන්න ඉඩ ශදන්න එඳහ කිඹන භතශආ
භහත් භඟ නමටිඹහ. ඒ ි හ රහල් නහනහඹක්කහය භළතිතුභහත් අපිත්
ශඵොශවොභ අභහරුශන් භවජන ඵළීවේ ශඳෞීගලීකයණඹ කිරීභ
නතය කය ගත්තහ. නහුත් රීකහ ඵළීවේයි භවජන ඵළීවේයි
ශදකටභ බහඩුඩහගහයශඹන් අයහුදල් ඳඹරහ රහේධන ීචිතඹ
ඉවශ නීරහ රහේධන අුවඳහතඹ ඳත්හ ශගන ගිඹහ. අද එළි 
තත්ත්ඹක් ඇති ශරහ නළවළ. රහේධන රභහණහත්භක අුවඳහතඹ
නමඹඹට 13.4 නමට 16.3 දක්හ බුධනඹ ශරහ තිශඵනහ.
යසථහපිත ද්රය ර ත්කම් අුවඳහතඹ 2005  ත තිබුශඩු නමඹඹට
31.7යි. අද ඒක නමඹඹට 37.4 දක්හ බුධනඹ ශරහ තිශඵනහ.
ද්රය රතහ පිිබඵ ගළටලුකට භසත ඵළීවේ රභඹ හුණ ණ
ශදන්ශන් නළවළ. ඉල්ල විශටක නමඹලු අලයතහ ඉසට කිරීභ වහ
ශගවීම් ලක්තිඹ තිශඵන ශවො ද්රය රතහ භට්ටභක් ඵළීවේ ඳීධතිඹ
විනමන් ඳත්හ ශගන ඹනහ. අක්රිඹ ණඹ අුවඳහතඹ -ශගන්ශන්
නළතු තිබුණු ණඹ රභහණඹ- නමඹඹට 7.1යි. ඒ ගළන 1980
ගණන්ර ශම් ගරු බහශ විලහර විහදඹක් ඇති වුණහ.
ශඳොතවේත් හුද්රණඹ කයරහ තිශඵනහ
"ඵළීවේ ශදකභ
ඵීශකොශරොත්" කිඹරහ. ඒ කහරශආ ආඩුඩු හිතතුන්ට ශතොග
ලශඹන් ණඹ  තරහ ඒ ණඹ ශනොශගව අඹශේ නහභශල්ඛ්නඹක්
භභ විඳක්ශආ ඳහබුලිශම්න්තු භන්රීයශඹවේ ලශඹන් ශම් ගරු
බහශ බහගත කයරහ තිශඵනහ. ඒකට ම්ඵන්ධ රඵර
ශීලඳහරනනඹන් නමටිඹහ. වබු ද නමල්හ නක ගරු භන්රීතුභහ
දන්ශන් නළවළ ඒ කහරශආ ශකොශවොභද ඵළීවේ රභඹ ශීලඳහරනඹ
වහ බහවිත කශශේ කිඹරහ. ඒහ වළන්හඩ් හබුතහර තිශඵනහ.
"ඵළීවේ ශදකභ ඵීශකොශරොත්" කිඹරහ ශඳොතක් තිශඵනහ. ඒ
ශඳොත අයශගන ඵළලුශොත් ශම් කරුණු දළන ගන්න පුළුන්. ශම්
ඳහබුලිශම්න්තුශ විහදර ත කිඹළවුණු නම් එහි වන් ශරහ
තිශඵනහ. යහජය ඵළීවේලින් හිතතුන් ගත්ත ණඹ ආඳසු අඹ කය
ශනොගළනීභ ම්ඵන්ධශඹන් නීතයුවකූර ක්රිඹහ භහබුග ගත්ශත්
නළවළ. නහුත් 2005 ත අක්රිඹ ණඹ අුවඳහතඹ තිබුශඩු නමඹඹට 7.1ට.
අද ඒ අක්රිඹ ණඹ අුවඳහතඹ නමඹඹට 5.6 දක්හ අඩු ශරහ
තිශඵනහ.
ඊශඟට හිමිකම් භත රතිරහබ අුවඳහතඹ. එඹ 2005  ත තිබුශඩු
නමඹඹට 16.4ට. 2013 තත් නමඹඹට 16 භට්ටශම් තිශඵනහ. ත්කම්
භත රතිරහබ අුවඳහතඹ 2005  ත තිබුශඩු නමඹඹට 1.2ට. අද ඒක
නමඹඹට 1.3 දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ අුව ගරු ි ශඹෝජය
කථහනහඹකතුභි  නයහඹහත්භක ඵළීවේ අීලශආ රගතිඹ භළන
ඵරන දබුලක න රහේධන රභහණහත්භක අුවඳහතඹ නමඹඹට 13.4
නමට නමඹඹට 16.3 දක්හත් යසථහපිත ද්රය ර ත්කම් අුවඳහතඹ
නමඹඹට 31.7 නමට නමඹඹට 37.7 දක්හත් ළඩි ශරහ තිශඵනහ.
අක්රිඹ ණඹ අුවඳහතඹ 7.1 නමට 5.6 දක්හ අඩු ශරහ හිමිකම් භත
රතිරහබ අුවඳහතඹ නමඹඹට 16 භට්ටශම් ඳළළතිරහ යසථහපිත
ත්කම්රට රළශඵන රතිරහබ අුවඳහතඹ 1.2 නමට 1.3 දක්හ
බුධනඹ ශරහ ඵළීවේ අීලශආ කහබුඹක්භතහ වහ රගතිඹ භළන
ඵරන දබුලක නමඹල්ශල්භ ඉතහභ ශවො රගතිඹක් හබුතහ කයරහ
තිශඵනහ. ශභහි රතිපරඹක් ශර භසත ආබුථිකඹ තුශ ඵළීවේ
අීලශආ ඹවඳත් ක්රිඹහකහරිත්ඹක් ඇති කයන්න අලය කයන
ශනසකම් පිිබඵ ඵළීවේ ක්ශේත්රඹ වහ ම්ඵන්ධිත විීතුන්
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විනමන් විටින් විට විවිධ කරුණු කහයණහ පුළුල් ශර හකච්ඡහ
කයරහ ශඹෝජනහ කයරහ තිශඵනහ. එළි  ශඹෝජනහක් තභයි දළන්
ඉදිරිඳත් ශරහ තිශඵන්ශන්. ඩහ ලක්තිභත් ඵළීවේ ඒකකඹක් ඇති
කිරීභ වහ ශන් ශන් ක්රිඹහත්භක න ආඹතන තුනක්
ඒකහඵීධ කිරීශම් ශඹෝජනහ. හණි ඥජ ඵළීවේ සරඳශආ ති  ඵළීවේ
ඒකකඹක් සථහපිත කිරීභ තුිබන් රහේධන ත්කම් අුවඳහතිකඹ
ඉවශ නීහ ඩහත් ඉවශ ආශඹෝජන වහ අලය කයන මූරය
ම්ඳත් ම්ඳහදනඹ කයන්නට අලය න ඩහ පරදහීම විඳුභකට
ඹන්නත් අද ඇති කයන ීශලෝධනශඹන් වළකි ශන ඵ තභයි
යජඹ ලශඹන් අපි අදවස කයන්ශන්.
අපි කවුරුත් පිිබගන්නහ ගරු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි 
ශරෝකශආ වළභ යටකභ ආබුථිකඹ ඳත්හ ශගන ඹන්ශන් ණඹ භත
ඵ. වේටුම්ඵඹක් ගත්තත් ආඹතනඹක් ගත්තත් භහගභක් - ඒ
භහගභ ශඳෞීගලික භහගභක් වුණත් ශඳොදු භහගභක් වුණත් ගත්තත් යහජය ීසථහ වහ යසථහපිත භඩුඩර ගත්තත් යජඹ
ගත්තත් ඒහ ණඹ භත තභයි ඳත්හ ශගන ඹන්ශන්. යහඳහයඹක්
ගත්ශතොත් අධිශතෝරන අශතෝරන වහ භශතෝරන රහේධන
ුවඹක් තිශඵනහ. අයිතිකරුන්ශේ රහේධනඹට ණඹ රහේධනඹ
භහන ශනහ නම් ඒක භශතෝරනඹ. අයිතිකරුන්ශේ
රහේධනඹට ඩහ ණඹ රහේධනඹ ළඩි නම් ඒක අධිශතෝරනඹ.
අයිතිකරුන්ශේ රහේධනඹට ඩහ ණඹ රහේධනඹ අඩු නම් ඒක
අශතෝරනඹ. ඒ විධිඹට ශතෝරන බුග තුනක් තිශඵනහ.
ශඵොශවෝ යහඳහය ආඹතනර තිශඵන්ශන් අධිශතෝරනඹක්.
ගරු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි  තභන් ඉතුරු කශ
රභහණශඹන් ඳභණක් යහඳහයඹක් ශගොඩ නඟපු යහඳහරිකශඹක්
රීකහශ ත් ශරෝකශආ ශන යටකත් නළවළ. ශකශනක්
ගත්තත් වේටුම්ඵඹක් ගත්තත් යටක් ගත්තත් ඉතුරුම් වහ
ආශඹෝජන අතය ඳයතයඹක් තිශඵනහ. පුීගරශඹක් ගත්තත්
ආඹතනඹක් ගත්තත් යජඹ ගත්තත් ඉතුරුම් ඳවශ භට්ටශම්
තිශඵන ශකොට ආශඹෝජනඹ ඊට ඩහ ඉවශ භට්ටශභන් තිශඵනහ
නම් ඉතුරුම් වහ ආශඹෝජන අතය ඳයතයඹ පිඹවීභ වහ අපි
කළභළති වුණත් අකභළති වුණත් ණඹක් ගන්න නමීධ ශනහ.
වේටුම්ඵඹක් - ඳවුරක් - ගත්ශතොත් අශේ යශට් වේටුම්ඵඹක
හභහනය හභහජික ීඛ්යහ 3.4ක් ශනහ. වතය ශදශනක් කිඹරහ
හභහනයශඹන් කිඹන්න පුළුන්. වේටුම්ඵඹක් කිඹන්ශන් ඳවුල්
ඒකකඹක්; එකට ඉවුම් පිණ ම් ශකශයන සථහනඹක්; එක වළලිශආ
ඵත් කන සථහනඹක්. Household කිඹරහ කිඹන්නත් පුළුන්. අශේ
වේටුම්ඵඹක ඉතුරුම් තිශඵන්ශන් භකට රුපිඹල් 10 000ක් නම් භකට රුපිඹල් 10 000ක් ඉතුරු කයන්න පුළුන් රීකහශ ඳවුල්
ඉතහභ සීමිතයි. ශභොකද එදිශනදහ ජීත් වීභ දවහ ළඩි පිරික්
ජීවිතඹ භඟ අයගරඹක ශඹශදනහ. ඒ ි හ ඔවුන්ට ි බුඉතුරුම්
තිශඵන්ශන්; ඉතුරුම් නළවළ. ඳවුශල් භහනමක ආදහඹභ රුපිඹල්
10 000ක් නම් ඒ ඳවුර භකට රුපිඹල් 20 000ක් විඹදම් කයනහ
නම් අි හබුඹශඹන්භ රුපිඹල් 10 000ක ණඹක් රඵහ ගන්න
ශනහ. ඇති ශන විශලේෂිත තත්ත්ඹන්හි ත ණඹ අලයතහ මීය ට
ඩහ ළඩි ශනහ. එතශකොට ඳරිශබෝජන ශනොන වදිනම අලයතහ
ශුවශන් ණඹ ගන්නහ. අද අඳට අනීඳඹක් ඇති ශරහ
ශඳෞීගලික ශයෝවරකට ගිශඹොත් එක යහ්රිඹක් ගත කයරහ
එනශකොට නළත අනීඳඹක් ඇති ශරහ ශයෝවරට ඇතුළු ශන්න
නමදු ශනහ බිර දළක්කහභ. ි දවස ශෞඛ්ය ශේශආ තිශඵන
ළදගත්කභ හභහනයශඹන් ශරඩ ශනොන අඹට ශත්ශයන්ශන්
නළවළ. ශරඩ ශනොවී විශ චනඹ කයන අඹට ශත්ශයන්ශන්ත් නළවළ.
හභහනයශඹන් රුපිඹල් රක් බහගඹකින් තභයි බිර ඳටන්
ගන්ශන් ශඳෞීගලික ශයෝවල්ර.
ශල්ඩි රිජ්ශ ශභහ ශයෝවශල් ශන්හනමක දරුන් වහ ගරු
දභරීඳහර
නමරිශේන
ඇභතිතුභහ
ඇතුළු
විශලේන
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දදයරුන්ශේ ඉල්ලීභ භත කළබිනට් අුවභළතිඹ ඇති අපි
ශයෝවර තුශ ඳහරක් ආයම්බ කශහ. ඒ ඳහශල් ආඵහධිත දරුශක්
නමටිඹහ. ඒ දරුහ ශයෝද පුටුශන් ඹන්ශන් අත ඳඹ ඳණ නළවළ.
ඔණ ට විබහගඹට ලිඹන්න ඵළවළ. ශයෝද පුටුකින් ඹන ආනන්ද
විදයහරශආ ඒ දරුහට ඔණ ශේ ගුරුතුමිඹ උගන්රහ ශියත්
විබහගශඹන් රවේණු 186ක් රඵහශගන විශිසටශඹක් ඵට ඳත්
වුණහ. ශයෝවර තුශ ඳහරක් ආයම්බ කයන ශකොට ශඵොශවෝ අඹ
අඳට හිනහ වුණහ. නහුත් ඒ අයණ දරුහට තභන්ශේ ජීවිතඹ
ශගොඩ ගළනීශම් කහබුඹ ඉසට කයශගන විශිසටශඹක් ඵට ඳත්
ශන්න පුළුන්කභ රළබුශඩු ශයෝවර තුශ අපි ඳහර ආයම්බ කශ
ි යි. ඒ හශේභ ලියුශක්මිඹහ ශයෝගඹ ළශඳිරහ ඳසු සු න
දරුශෝ පිිබකහ ශයෝවර තුශ ඉන්නහ. ජහතික අධයහඳන ආඹතනඹ
එතළනත් ඳහරක් විෘත කයරහ තිශඵනහ. "ශම් යශට් නමය
ශගල්ර ඉන්ශන්ද භුවයශඹෝඹ" කිඹන ඳදනභ ඹටශත් ටරැක
නමය ශගල් තුශ අපි ඳහල් ආයම්බ කයරහ තිශඵනහ.
භභ කිඹමින් නමටිශආ ශයෝවරකට ගිහිල්රහ ශගවීම් කයන්න
වුශණොත් විහවඹක් ශවෝ ශනත් උත් කටයුත්තක් වදිනමශඹන්
ශඹදුශණොත් භයණඹක් ළි  දුක්ඛ් ශදෝභනසඹකට හුණ ණ
ශදන්න නමදු වුශණොත් ඒ වේටුම්ඵඹට රළශඵන ආදහඹභ වහ ඉතුරුම්
රභහණත් නළත්නම් ණඹ ගන්න නමීධ ශනහ. එතශකොට යටක
ණඹ ශඳොලිඹ අඩු වුශණොත් තභයි ඔණ ට තිශඵන රධහනභ හනමඹ ඒ
ඳවුරට තභන්ශේ ජීවිතඹට න ශවොභ හනමඹ රළශඵන්ශන්. අපි
දන්නහ ණඹ ගන්න ණ ඟක් ඇඳ ඉදිරිඳත් කයන්න ඵළරි හභහනය
වේටුම්ඵරට ඵළීවේ ආඹතන වහ ශනත් මූරය ආඹතනලින් ණඹ
ගන්න ඵළරි ඵ. ඒ ි හ තභයි ඇඳ නළතු පුීගරඹන්ශේ දක්තහ
වේරතහ වහ ි බුභහණහත්භක වළකිඹහන් ඇඳඹට තඵහශගන
වනදහීම ශඳොලී අුවඳහත ඹටශත් ණඹ ශදන්න ආබුථික ීබුධන
අභහතය ගරු ඵළනමල් යහජඳක් භළතිතුභහ අලුතින් දිවි නළඟුභ ඵළීවේ
රභඹ ආයම්බ කයරහ තිශඵන්ශන්.
ග්රහමීය ඹ ණඹගළතිකශම් රලසනඹක් තිශඵනහ. ීවිධිත මූරය
ආඹතනලින් ණඹ ගන්න ඵළරි ශන ශකොට ඔවුන් ගිි 
ශඳොලීකහයඹන්ශගන් ණඹ ගන්නහ. ගිි  ශඳොලීකහයඹන් ගශම්
කඩඹකින් ණඹ ශදන ශකොට ශඳොලී හුදරහලි ශකශනක් ණඹ ශදන
ශකොට සීට්ටුකහයශඹක් ණඹ ශදන ශකොට ඔවුන් ණඹ ශදන්ශන්
භහඹකට නමඹඹට 10 ශඳොලිඹට. භහඹකට නමඹඹට 10 ශඳොලිඹ
කිඹන්ශන් අවුරුීදක ශඳොලිඹ නමඹඹට 120යි. ඒක තභයි ඒ ඳවුශල්
ශරොවේභ ඵය ඵට ඳත් ශන්ශන්. නමඹඹට 120 ශඳොලිඹට ණඹ
ගත්තහභ ඒ ණඹ ශගන්න ඊට ඩහ ළඩි ශඳොලිඹකට ණඹ ගන්න
නමීධ ශනහ. භවය විට එතළන ත ණඹ ශගහ ගත ශනොවළකි වුණු
මිි සසු භහජඹට හුණ ණ ශදන්න ඵළරි ි හ එල්ලිරහ භළරිරහ
තභන්ශේ ජීවිතඹ නළති කය ගන්නහ.
භභ ශම් ටික කිඹන්න රළවළසති වුශඩු ශම්කයි. අපි භවහ
කරුණහශන් ශඳොලී අුවඳහතඹ අඩු කයන ශකොට එක්ත් ජහතික
ඳක්ඹ ඉතහභ ි බුරජ්ජිත ශර ජනතහ හුශහ කිරීභ වහ අපි
ශඳොලිඹ ළඩි කයනහ කිඹන රකහලඹක් ඡන්දඹ වහ ශඹොදහ
ගන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඕනෆභ යටක දලභඹක ශවෝ
ආබුථික විනහනඹක් තිශඵන භුවයශඹක් පිිබගන්නහ ශරෝකශආ
පිිබගත් ආබුථික නයහඹ තභයි යටක ශඳොලී අුවඳහතඹ ති 
ඉරක්කශම් ීඛ්යහක් ශන්න ඕනෆඹ කිඹන එක.
අන්තබුජහරඹට ගිහිල්රහ ඵරන්න ඕනෆභ යටක එශවභයි. භවජන
චීනඹ දවේණු ශකොරිඹහ ජඳහනඹ නමීගේපරු භළශල්නමඹහ ඒ
කිනමභ යටක double-digit interest rate එකක් -ඉරක්කම් ශදශක්
ශඳොලී අුවඳහතඹක්- නළවළ. ශඳොලී අුවඳහතඹ ති  ඉරක්කශම්
තිබීභ යටක ආබුථික ීබුධනඹට වහ මිි සසු භත තිශඵන පීඩනඹ
අඩු කයන්න තිශඵන අතයලය ශකොන්ශීනමඹක් ශනහ. ඒක හුළු
ශරෝකඹභ බහවිත කයන ආබුථික ීබුධනඹක් ශවෝ ආබුථිකඹක්
ඹවඳත්ද කිඹහ භළනීශම් එක ි බුණහඹකඹක්. යටක ආබුථික බුධන
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ශ ගඹ ඉවශ භට්ටභක ඳළතීභ ඒක පුීගර ආදහඹභ බුධනඹ
වීභ උීධභනඹ ති  ඉරක්කශම් ීඛ්යහක් ඵට ඳත් වීභ ශඳොලී
අුවඳහතඹ ති  ඉරක්කශම් ීඛ්යහක් ඵට ඳත් වීභ විරැකිඹහශ
අුවඳහතඹ ති  ඉරක්කශම් ීඛ්යහක් ඵට ඳත් වීභ කිඹන ඒහ
තභයි ශරෝකශආ ඕනෆභ යටක ඉන්න ඕනෆභ ආබුථික
විශලේනශඹක් ආබුථිකඹ ි ළයදි ගභන් භඟක ශඹදිරහද කිඹහ
ඵරන දබුලකඹ. මූරය කශභනහකයණඹ ඹවඳත් ශරහ උීධභනඹ
ඳහරනඹ කයරහ සථහය තත්ත්ඹක් තිශඵනහ නම් ඳභණයි යශට්
ශඳොලී අුවඳහතඹ ති  ඉරක්කශම් ීඛ්යහක් ඵට ඳත් ශන්ශන්.
ඒකයි ජඳහනශආ ශඳොලී අුවඳහතඹ ති  ඉරක්කභක් ශරහ
තිශඵන්ශන් ඒකයි භවජන චීනශආ ශඳොලී අුවඳහතඹ ති 
ඉරක්කභක් ශරහ තිශඵන්ශන් ඒකයි දවේණු ශකොරිඹහශ ශඳොලී
අුවඳහතඹ ති  ඉරක්කභක් ශරහ තිශඵන්ශන් ඒකයි
භළශල්නමඹහශ
ශඳොලී අුවඳහතඹ ති  ඉරක්කභක් ශරහ
තිශඵන්ශන් ඒකයි නමීගේපරුශ
ශඳොලී අුවඳහතඹ ති 
ඉරක්කභක් ශරහ තිශඵන්ශන්. ති  ඉරක්කශම් ශඳොලිඹක්
තිශඵන ශකොට තභයි භසත මිර භට්ටශම් පීඩනඹ වහ ඒ ඒ ඳවුශල්
තිශඵන ජීන විඹදශම් පීඩනඹ අඩු කයන්න පුළුන් ශන්ශන්.
ඳවුරක් - වේටුම්ඵඹක්- ගත්ශතොත් ඒ අඹ එක්ශකෝ ි හ ණඹක්
අයශගන තිශඵනහ; එශවභ නළත්නම් ආඳදහ ණඹක් අයශගන
තිශඵනහ; එශවභ නළත්නම් ශනත් කල් ඳතින ඳරිශබෝජන
බහඩුඩ ගන්න ණඹක් අයශගන තිශඵනහ; එශවභ නළත්නම් වේලී
නමන්නක්කය රභඹට ණඹක් අයශගන තිශඵනහ. ණඹ ශනොවුණු
ඳවුරක් ශකොශවේද තිශඵන්ශන්? ශම් යශට් අතිභවත් ඳවුල්
රභහණඹක් ණඹ අයශගන තිශඵනහ. ශගඹක් වදනශකොට ණඹක්
ගන්නහ; හවනඹක් ගන්නශකොට ණඹක් ගන්නහ; කල් ඳතින
ඳරිශබෝජන බහඩුඩඹක් ගන්නශකොට ණඹක් ගන්නහ. ණඹ නළති
ඳවුර කවුද? ශම් යශට් ඉන්න ධනඳති ඳවුල් විතයයි ණඹ නළත්ශත්.
ඉවශ භධයභ ඳන්තිඹත් ණඹ අයශගනයි තිශඵන්ශන්. ඳවශ භධයභ
ඳන්තිඹ වහ දිිබඳු වළභ ශකශනක්භ ණඹයි. ඒ ි හ ඒ ඳවුරට
වනඹක් ශන්න නම් කයන්න තිශඵන්ශන් ශඳොලී අුවඳහතඹ අඩු
භට්ටභක් ඹටශත් ඳත්හශගන ඹහභයි.
ඊශඟට ඹම් කිනම පුීගරශඹක් යක්හ කයරහ ඉතුරු කශහඹ
කිඹහ අපි හිතහු. අශේ යශට් දහවතය රක්ඹක් ශදනහ යජශආ
ශේකශඹෝ. වළට රක්ඹක් ඳභණ ශඳෞීගලික අීලශආ
ශේකශඹෝ. අපි හිතහු එක පුීගරශඹක් භහඹකට රුපිඹල් ඳනස
දහවක් ඉතුරු කශහඹ කිඹහ. එශවභ ශන්ශන් නළවළ නහුත් අපි
හිතහු. භහඹකට රුපිඹල් ඳනස දහවක් නම් අවුරුීදකට ඉතුරු
කයන්න පුළුන් ශන්ශන් රුපිඹල් රක් වඹයි. අවුරුදු දවඹක්
ඉතුරු කශශොත් රුපිඹල් රක් වළටයි ඉතුරු කයන්න පුළුන්
ශන්ශන්. ඒ ශඳොලිඹක් නළතියි. අවුරුදු විසක් ඉතුරු කශශොත්
රුපිඹල් රක් එකනමඹ විසක් ඉතුරු කයන්න පුළුන් ශනහ.
අවුරුදු විසක් භහඹකට රුපිඹල් ඳනස දහව ඵළගින් අඛ්ඩුඩ
ඉතුරු කශශොත් රුපිඹල් රක් එකනමඹ ඳනවක් ඉතුරු කය ගන්න
පුළුන් ශඳොලිඹත් එක්ක. අද ශකොශම නගයශආ ඳබුච් එකක්
රුපිඹල් රක් වළත්තෆයි. එතශකොට ශම් හුළු අවුරුදු විසභ
ඉතුරු කශශොත් ඒ හුදල්ලින් ශකොශම නගයශඹන් ඳබුචස ශදකයි
ගන්න පුළුන්. යහජය හණි ඥජ විවිධ නීතිගත ීසථහ තිශඵන
ශේශබු ළ කිට්ටුශන් එශවභ නළත්නම් ශගෝල්ශෂේස එක
කිට්ටුශන් ගන්නහ නම් ඳබුච් එකක් රුපිඹල් රක් වළත්තෆක්
රක් අසක් විතය ශනහ. ඉතින් ඳබුචස ශදකක් ගන්න
පුළුන් ශන්ශන් හුළු කහරශආභ -

නිතයෝජ කථළනළයකුරමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇභතිතුභි  දළන් ඔඵතුභහශේ කථහ අන් කයන්න.
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ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි  කරුණහකයරහ භට විනහඩි
දවඹක් ශදන්න. භභ ශම් ශඳොඩි theory එකක් විසතය කයශගන
ආශ .

නිතයෝජ කථළනළයකුරමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

එශවභ නම් ගරු දිශන්ස ගුණබුධන ඇභතිතුභහ දළුවත්
කයන්න ශනහ.

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

වරි විනහඩි ඳවකින් භශේ කථහ අන් කයන්නම්.

නිතයෝජ කථළනළයකුරමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

විනහඩි ශදකකින් අන් කයන්න ගරු ඇභතිතුභි .

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ළ

(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

වරි විනහඩි ඳවකින් අන් කයන්නම් ගරු ි ශඹෝජය
කථහනහඹකතුභි . ආඹතනඹක් ගත්තත් එශවභයි. සුළු ඳරිභහණ
කබුභහන්තකරුශක් භධය ඳරිභහණ කබුභහන්තකරුශක් නමල්රය
ශශශන්ශදක් ශතොග ශශශන්ශදක් වුණත් OD එකක් ගන්නහ
ඵළීවේ ණඹක් ගන්නහ. එශවභ නළති යහඳහයඹ ශභොකක්ද
කිඹන්නඹ කිඹහ භභ කිඹනහ. ඒ ි හ ඔණ ශේ ඒ නමඹලුභ ශඳොලිඹ
ඔණ ශේ රහබ අරහබ ගිණුභට වය ශනහ. රහබ අරහබ ගිණුභට
වය වුණහභ ශුීධ රහබඹ අඩු ශනහ. ශුීධ රහබඹ අඩු ශන
එක නළති ශන්න නම් රහබ අරහබ ගිණුභට ශඳොලිඹ අඩු වී වය
ශන රභහණඹ අඩු ශන්න ඕනෆ. එතශකොට තභයි ඵඩු මිර අඩු
කය ගන්න පුළුන්කභ තිශඵන්ශන්. ි සඳහදන ආඹතනඹක්
වුණත් ඕනෆභ ෂළක්ටරිඹක් වුණත් අහු ද්රය ව ශනත් ශඹදවුම්
වහ ණඹ ගන්නහ. ඹන්ත්ර සත්ර වහ ණඹ ගන්නහ. ශඳොලිඹ
අඩු වුශණොත් රහබ අරහබ ගිණුභට වය ශන රභහණඹ අඩු
ශනහ. ඒ ි හ ජීන විඹදශම් රලසනඹට ඵඩු මිශල් රලසනඹට
උත්තයඹක් ශවොඹනහ නම් ඒකට උත්තයඹ තිශඵන්ශන් ශඳොලී
අුවඳහතඹ ති  ඉරක්කශම් ීඛ්යහක් ශර ඳත්හශගන
ඹහභයි. රීකහට ි දව රළබුණහයින් ඳසු ඉතහ විලහර
උත්හවඹක් දයහ තිශඵනහ ශඳොලී අුවඳහතඹ ති  ඉරක්කශම්
ීඛ්යහක් ඵට ඳත් කයන්න.
ඊශඟට යජඹ තභයි ළඩිභ ණඹ ගන්න ශකනහ. යජශආ ශඳොලී
අුවඳහතඹ අඩු වුණහභ යහජය ණඹලින් ඉතහ විලහර හුදරක් ඉතුරු
ශනහ. ඵළීවේරට ශගන ශඳොලී රභහණඹ අඩු ශනහ. ඒ
ි හ වේටුම්ඵඹකට ගත්තත්
කබුභහන්තඹකට ගත්තත්
යහඳහයඹකට ගත්තත් යජඹට ගත්තත් ඕනෆභ ආඹතනඹකට
ශඳොලී අුවඳහතඹ අඩු වීභ තභයි වනඹ. ඒක තභයි ඇත්ත වනඹ.
නහුත් ි රහ කූරු ීබුධනඹකින් එළි  ශදඹක් ශන්ශන් නළවළ.
ශභොකද ි දවනමන් ඳසු  තබුඝ කහරඹක් අශේ යශට් ඇති ශරහ
තිශඵන්ශන් ි රහ වේරු ීබුධනඹක් ගරු ි ශඹෝජය
කථහනහඹකතුභි . ි රහ වේයක් ඳත්තු කයනශකොට ඉතහභ දබුලනීඹ
එිබඹක් ශකටි ශ රහක් තුශ ත දකින්න පුළුන්. ටික ශරහකට
ඳසු ඵළලුහභ යත් ශ චච ශඳොඩි ඹකඩ කූයක් තභයි අශත් ඉතුරු
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[ගරු ඵන්දුර ගුණබුධන භවතහ

ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒක තභයි ි රහ කූරු ීබුධනඹ කිඹන්ශන්.
අද භහින්ද යහජඳක් යජඹ ඹටශත් තිශඵන්ශන් ශදොශශොස භශවේ
ඳවන හශේ උඳුවඳන් ඳයම්ඳයහරට එිබඹ ශදන ීබුධන
භහතකට ශම් ආබුථිකඹ අතීබුණ කය තිශඵනහ. ි රහ කූරු
ීබුධනඹ ශුවට ශදොශශොස භශවේ ඳවශන් ීබුධනඹ ි හ
ශඳොලී අුවඳහතඹ ති  ඉරක්කභකට ශගශනන්නත් ඵළීවේ රභශආ
ත්කම් ළඩි කයන්නත් ණඹ ළඩි කයන්නත් ආශඹෝජනඹ ළඩි
කයන්නත් පුළුන්කභ රළබී තිශඵනහ. ඒක ඹවඳත් මූරය
රණතහක්. ඒ රණතහ තුශ ශම් ආඹතන ඒකහඵීධ
කිරීශභන් එඹ තත් ලක්තිභත් ශන ඵ විලසහ කයන අතය
භට ළඩි ශරහක් රඵහ  තභ ගළන ඔඵතුභහට සතුති කයමින් භශේ
කථහ අන් කයනහ.

නිතයෝජ කථළනළයකුරමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඊශඟට ගරු සුි ල් වඳුන්ශනත්ති භන්රීතුභහ.
[අ.බහ. 3.54

ගරු සුනිල් ශඳුන්තනත්ති මශ ළ

(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි  විශලේශඹන්භ ගරු ඵන්දුර
ගුණබුධන අභහතයතුභහශේ ආබුථික විදයහ ඳහඩශභන් ඳසශේ
ශභභ විහදඹට ම්ඵන්ධ ශන්න රළබීභ ගළන භහ න්ශතෝ
නහ. එතුභහශේ කථහ අහනශආ ඉතහ ඳළවළදිලි කි  එක
ශදඹක් තිශඵනහ. අහනශආ එතුභහ කිඹනහ ි රහ කූරු
ීබුධනඹ ශනොශයි ටින්ශන් ශදොශශොස භශවේ ඳවන හශේ
තිශඵන භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහශේ ීබුධනඹයි ටින්ශන්
කිඹරහ.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එා .එම්. අවහලර් මශ ළ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

වරිඹට වරි.

ගරු සුනිල් ශඳුන්තනත්ති මශ ළ

(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

තිශඵන රලසනඹ ශම්කයි. තහුන්නහන්ශේරහ ඒ ශදොශශොස භශවේ
ඳවන දල්හ ශගන නමටිඹහට යශට් ජනතහ වම්ඵ කයන
ශීල්ලින් තභයි ඒ ඳවනට ශතල් දභන්න නමීධ ශරහ
තිශඵන්ශන්. ඳවන ඳත්තු ශන්න ශතල් දභන්න නමීධ ශරහ
තිශඵන්ශන් අශේ යශට් ජනතහටයි. ඒ ජනතහට ඒක දයහ ගන්න
ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. ඒ ි හ තභයි අශේ ඳහබුලිශම්න්තු ශට්ට
ආයක්ක ළටල් තය කය ශගන අද ඳහබුලිශම්න්තු රැස ශරහ
විහදඹ කයන්න නමීධ ශරහ තිශඵන්ශන්. අපි දළක්කහ ඊශආ දශේ
ශකොශම නගයඹ පුයහ දළළන්ත විශයෝධතහ ඳත්පු ආකහයඹ. අදත්
අපි දකිනහ විලසවිදයහර ශියශඹෝ ෘත්තීඹ මිති යහඳහය ඳහශබු
විශයෝධතහ
යහඳහය
ඳත්නහ.
ගරු
ඇභතිතුභි 
තහුන්නහන්ශේරහශේ ීබුධනඹ ශදොශශොස භශවේ ඳවන හශේ
දළල්ශනහ නම් ඒ දළල්ශන ීබුධනශආ රතිරහබ ජනතහට
ගිහින් තිශඵනහ නම් ජනතහට නමීධ න්ශන් නළවළ භව ඳහයර
විශයෝධතහ දක්න්න. වළඵළයි ඒ ශදොශශොස භශවේ ඳවනට ශතල්
දභන්න නමීධ ශරහ තිශඵන්ශන් යශට් ජනතහටයි. යශට්
ජනතහට එදහ ශ ර වම්ඵ කය ශගන ජීත් න්න ඵළරි
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ආබුථිකඹක් වදහ තිශඵන ි හ තහුන්නහන්ශේරහශේ ඳවනට ශතල්
දභන එක ඒ අඹට අභහරු ශරහ තිශඵනහ. යශට් ජනතහ
තහුන්නහන්ශේරහශේ ඳවනට ශතල් දභන්ශන් වනදහීම
ආබුථිකඹක් ඇතුශශේ ශනොශයි. අන්න ඒක ශත්රුම් ගන්න ඕනෆ
හුලින්භ.
ඊශඟට ශම් භහතෘකහට අදහශ කථහ කශශොත් අද ඉදිරිඳත්
කයන ශම් ඳනත් ශකටුම්ඳත තුිබන් ඒකහඵීධ කිරීභක් තභයි
කයන්ශන්. අශේ ගරු ඵන්දුර ගුණබුධන ඇභතිතුභහ ඉතහ
ඳළවළදිලි කි හ ශම් ඒකහඵීධ කිරීභ හණි ඥජ ඵළීවේක්
ි බුභහණඹ කිරීභ වහ නමීධ ශකශයන ඒකහඵීධ කිරීභක්ඹ
කිඹරහ. රලසනඹ තිශඵන්ශන් ීබුධන ඵළීවේක් නළති කයරහ
හණි ඥජ ඵළීවේක් වදන එක ගළනයි. භහින්ද චින්තනශආ
රතිඳත්තිඹ යහජය ඵළීවේ ආයක්හ කිරීභයි. භහින්ද යහජඳක්
භවත්භඹහ - ජනහධිඳතිතුභහ - ශඵොශවෝ විට කථහ කයන ශකොට
ඳපුට ගව ශගන කිඹනහ "අපි ශම් ආබුථිකඹ ශඳෞීගලීකයණඹ
කයන්ශන් නළවළ ශඳෞීගලීකයණඹ කයපු එක ආඹතනඹක්
තිශඵනහ නම් කිඹන්න"යි කිඹරහ. ඒක ඇත්ත. ශඳෞීගලීකයණඹ
කිඹරහ ඳයණ රභඹට විවේණහ ශගන කන එක නම් දළන්
ශකශයන්ශන් නළති ඵ ඇත්තයි. වළඵළයි ශම් කයන්ශන්ත් ඒකභ
තභයි. ශඳෞීගලීකයණඹ කයන්ශන් නළවළයි කිඹරහත්
ශඳෞීගලීකයණඹ ශනොශයි කයන්ශන් කිඹරහත් කයන්ශන්
ශඳෞීගලීකයණඹභ තභයි. අන්න එතළනයි ගළටලු තිශඵන්ශන්.
ශඳෞීගලීකයණඹ කයපු එක ආඹතනඹක් ශඳන්න්නඹ කිඹහ
කිඹනහ.
ඉඩම් ටික විවේණන්ශන් නළවළයි කිඹනහ. ඊශආ
ඳහබුලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් කශහ ඉඩම් විකිණීභ සීභහ කිරීශම්
ඳනත් ශකටුම්ඳතක්. වළඵළයි ඉඩම් විකිණීභ සීභහ කිරීශම් ඳනත්
ශකටුම්ඳත ශගනළවිත් කයන්ශන් ශභොකක්ද? විශීශිකයින්ට
විශීය ඹ භහගම්රට ශකොම්ඳළි රට ඉඩම් ගන්න පුළුන්
අසථහන් ටික වදහ ශදන එකයි. ඳනත් ශකටුම්ඳත ශගශනන්ශන්
එක නභකින් කයන්ශන් ශනත් ශදඹක්. දළන් අද කයන්ශන්ත්
ඒක තභයි. යජශආ රතිඳත්තිඹ ශඳෞීගලීකයණඹ කිරීභ ශනොශයි.
වළඵළයි ශම් යශට්  තබුඝ කහලීන ීබුධනඹ වහ ණඹ ශදන්න
1955  ත ඇති කයපු ඵළීවේ අද තහුන්නහන්ශේරහ ශකොම්ඳළි ඹක්
ඵට භහගභක් ඵට ඳත් කයනහ. භහගභක් ඵට ඳත් කයරහ
නතය න්ශන් නළවළ. ඒ ීබුධන ඵළීවේ භහගභක් ඵට ඳත්
කිරීශම් වුභනහ ශභොකක්ද? දළන් ශම් ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ
භහගභක් ඵට ඳත් කිරීශම් අලයතහ තිශඵන්ශන් කහටද? ළඩ
කයන ජනතහට ඒ අලයතහ තිශඵනහද? ඳහශබු උීශඝෝණඹ
කයන ශියඹන්ට ඒ අලයතහ තිශඵනහද? අද තහුන්නහන්ශේරහ
බශආ ඳහබුලිශම්න්තු ශට් ආයක්හ තය කය ශගන ඉන්නහ.
ශඳශඳහිබ එන ශියයින්ට ශවෝ ළඩ බුජනඹ කයන අඹට ශවෝ
උීශඝෝණඹ කයන අඹට ශවෝ ෘත්තීඹ මිතිරට ශවෝ යශට්
ඵණ තය ජනතහට ශවෝ භහධයශ  තන්ට ශවෝ ශම් ීබුධන ඵළීවේ
භහගභක් ඵට ඳත් කිරීශම් වුභනහක් තිශඵනහද? නළවළ.
කවුද ශම් ආඩුඩුට ඵර කශශේ? අපි අවන්ශන් ඒකයි. කවුද ශම්
ආඩුඩුට ඵර කශශේ ශම් ීබුධන ඵළීවේ භහගභක් කයන්නඹ
කිඹරහ? එශවභ කවුරුත් කිඹරහ නළවළ. එතශකොට ශභඹ කහශේ
වුභනහක්ද? ආඩුඩුත් කිඹනහ නම් රතිඳත්තිඹක් වළටිඹට
ආඩුඩු ශඳෞීගලීකයණඹ කයන්ශන් නළවළයි කිඹරහ අඳට
අවන්න තිශඵන්ශන් ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ ඩීඑෂසසීසී බුධන ඵළීවේ
ව එන්ඩීබී ඵළීවේ ඒකහඵීධ කයරහ එක භහගභක් වදරහ ඒ
භහගම්කයණඹ කිරීශම් අලයතහ තිශඵන්ශන් කහටද කිඹරහයි.
භහින්ද
චින්තනශආ
ශඳෞීගලීකයණඹ
නළවළ
වළඵළයි
භහගම්කයණඹ තිශඵනහ. ශඳෞීගලික භහගම්කයණඹ
තිශඵනහ. ඒකට අලය කයන ඳහය ඉතහ ඳළවළදිලි කඳහ
තිශඵනහ. ඒ ි හ දළන් ශභතළන තිශඵන ශරොවේභ ගළටලු
ශභොකක්ද?
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ඵන්දුර ගුණබුධන ඇභතිතුභහ දළන් ශම් ගරු බහශ නමටිඹහ
නම් ශවොයි. එතුභහශේ ආබුථික විදයහ කථහ අසශේ එතුභහ කිඹපු
ළදගත් කහයණහ තිශඵනහ. එතුභහ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි කි හ
එතුභහ එක්ත් ජහතික ඳක් යජශආ ඇභති ධුයඹක් දයී ත එක්ත්
ජහතික ඳක්ශආ යි ල් විරභනමීව භවත්භඹහරහ භවජන ඵළීවේ
ශඳෞීගලීකයණඹ කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් එතුභහ ශත අදවස ඳශ
කයන්න ශඹෝජනහ ශදන්න ඒ ශුවශන් හිත වදන්න ආබුථික
උඳශීලකඹන් විශීල උඳශීලකඹන් එ හ කිඹරහ. වළඵළයි අපි
දුටුහ ඒ දසරත් එතුභහ කථහ කයපු ආකහයඹ. එදහ එතුභහ
ඳහබුලිශම්න්තුට ඇවිල්රහ ආඩුඩු ඳක්ශආ ඉන් කථහ කයන
ශකොට අපි විඳක්ශආ නමටිඹහ. එදහ එතුභහ ආඩුඩු ඳළත්තට
ඇවිල්රහ කථහ කශශේ භවජන ඵළීවේ ශඳෞීගලීකයණඹ කිරීශම්
අලයතහ ගළනයි; යහජය ඵළීවේ ශදක ශඳෞීගලීකයණඹ කිරීශම්
වුභනහ ගළනයි. ශීය ඹ ආදහඹම් ශදඳහබුතශම්න්තු ශබුගු
ශදඳහබුතශම්න්තු සුයහඵදු ශදඳහබුතශම්න්තු ඒකහඵීධ කයරහ
අධිකහරිඹක් වළ තශම් අලයතහ ශුවශුවයි එතුභහ ශඳනී නමටිශආ.
ඒ න ශකොට ඳහබුලිශම්න්තුශ ආඩුඩු ඳක්ශආ හිටපු එතුභහ ඒ
එක දකත් කි ශ නළවළ විශීල ි ශඹෝජිතඹන් ඇවිල්රහ භට
ශභශවභ කිඹනහ භශේ හිත වදන්න වදනහ යි ල් විරභනමීව
භවත්භඹහ එශේ ි ශඹෝජිතඹන් එහ තිශඵනහ කිඹරහ. එතුභහ එදහ
ආඩුඩුශ රතිඳත්තිඹ ශුවශන් ශඳනී නමටිඹහ. එතුභහ එදහ ඒ
ආඩුඩුශ රතිඳත්තිඹ ශුවශන් ශඳනී ඉරහ ඊට ඳසශේ ශම්
ආඩුඩුට එකතු වුණහ. ශම් ආඩුඩුට එකතු ශරහ ශභොකක්ද
කයන්ශන්? දළන් එතුභහ කිඹනහ ඵළීවේ ශදකභ ඵීශකොශරොත්
කිඹරහ එතුභහ එදහ ශඳොතක් ලි හඹ කිඹහ. ඒ ශඳොත කිඹන්න ලු.
අඳට දළන් ශඳොත කිඹන්න ශන්ශන් ඵන්දුර ගුණබුධන
ඇභතිතුභහ අභතක කයරහයි. ශඳොත විතයයි කිඹන්න ශන්ශන්.
කබුතෘබහගඹ අභතක කයන්න අඳට නමදු ශනහ. ඇයි ඒ? අද
කබුතෘ අනහතයි. අනහතයි ශනොශයි ඇත්තටභ අද කබුතෘ අනහථයි.
එතුභහශේ දළුවභත් අනහථයි. භවය ශඳොත්ර තිශඵනහ ශන්
'කබුතෘ අනහතයි' කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන් 'කබුතෘ ශකශනවේ නළත'
කිඹන එකයි. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අඳට දළන් කිඹන්න ශන්ශන්
කබුතෘ අනහථයි කිඹරහයි. එතුභහ එදහ යහජය ඵළීවේ ශදක
ඵීශකොශරොත් කිඹරහ ශඳොත් ලිඹරහ ඒ කිඹපු ශීට ම්පබුණශඹන්
ඳටවළි  ඳයසඳය රතිවිශයෝධි ඳළත්ශත් හඩි ශරහ අද ශභොකද
කයන්ශන්?
අද ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ ශඳෞීගලීකයණඹ කිරීභ ශුවශන් කථහ
කයනහ. 'ඒක වරි' කිඹරහ කිඹනහ. 'ඒ රතිඳත්තිඹ ි ළරැදියි'
කිඹරහ කිඹනහ. අද ශම් කයන්ශන් ශභොකක්ද? අද ශම් අුවගභනඹ
කයන්ශන් යහජය ඵළීවේ ශදක විතයක් ශනො ඔක්ශකෝභ ඵළීවේ ටික
ඵීශකොශරොත් කිරීශම් ක්රිඹහ භහබුගඹයි. ඔක්ශකෝභ ඵළීවේ ටික
ඵීශකොශරොත් කිරීශම් ගභන් භහබුගශආයි ශම් ඹන්ශන්. ඉතින් අඳට
අවන්න ශන්ශන් 'ශභොකක්ද වෘදඹ හක්ෂිඹ?' කිඹරහයි. ශම්
ඳනත් ශකටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කයපු යත් අහුණුගභ ඇභතිතුභහ ඒ
කහරශආ කච්ශච්රිශආ දිහඳතියඹවේ වළටිඹට නමටින විට යහජය
ශේශආ ශගෞයනීඹ ි රධහරි භවත්භඹවේ වළටිඹට නමටින විට
යහජය ශේඹ ශුවශන් යශට් ජහතික ආබුථිකඹ ශුවශන්
ශීය ඹත්ඹ ශුවශන් ශඳනී නමටිඹහ. එශවභ ශඳනී නමටි
භුවයශඹෝයි ශම්. අද ඵරන්න වෘදඹ හක්ෂිඹ විවේණපු මිි සසු ය 
ශදශනක් නම් ශම් ආඩුඩුශ ඉන්නහද කිඹරහ. රලසනඹ න්ශන්
'ඒ අඹශේ ශඳෞීගලික කළභළත්තද ශම් කිඹන්ශන්?' කිඹන එකයි.
ගරු ඵන්දුර ගුණබුධන ඇභතිතුභහ අද ඇවිල්රහ "එදහ එක්ත්
ජහතික ඳක් ආඩුඩු කහරශආ අඳට ශභශවභ කි හ අපි ඒහ
පිිබගත්ශත් නළවළ භවජන ඵළීවේශ බහඳතියශඹක් නමටිඹහ රහල්
නහනහඹක්කහය කිඹරහ අපි එතුභහත් එක්ක එකතු ශරහ ටනක්
කශහ." කිඹහ කිඹන ශකොට අද අඳට ශභොකක්ද ශත්රුම් ගන්න
තිශඵන්ශන්? ශභොකද එතුභහ ශම් ඳහබුලිශම්න්තුශ  ත ි ශඹෝජනඹ
කශශේ එහි අශනක් ඳළත්තයි. අද අඳට අවන්න ශන්ශන්ත් ශම්
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ඳනත් ශකටුම්ඳත් ශගශනන ශම්හ ශුවශන් කථහ කයන
තහුන්නහන්ශේරහශේ වෘදඹ හක්ෂිඹ තිශඵන්ශන් ශකොශවේද
කිඹරහයි. ශඵොශවොභ ඳළවළදිලියි ශම් කයන්ශන් ශභොකක්ද කිඹන
එක. අද ශම් ආඩුඩුට භහින්ද චින්තනඹක් නළවළ. චින්තනඹවේත්
නළවළ; භහින්දත් නළවළ. අද ශම් ඹන්ශන් ම්පබුණශඹන් එක්ත්
ජහතික ඳක්ඹ ගිඹ ගභනට ඩහ ශරොවේ ගභනක්; ඊට ඩහ එවහ
ගභනක්. යශට් ඉඩම් ටික විශීය ඹ ශකොම්ඳළි රට ශදන
රතිඳත්තිඹ යහජය ඵළීවේ ටික විවේණන ශඳෞීගලීකයණඹ කයන
රතිඳත්තිඹ තභයි අද ශම් ආඩුඩුශ රතිඳත්තිඹ. ශම් ආබුථිකඹ
විවේණහ ශගන කන රතිඳත්තිඹ තභයි ශම් ආඩුඩුට තිශඵන්ශන්.
ඒ ි හ තභයි අඩු තයමින් ජනතහට තිබුණු ඵළීවේ ඳීධතිඹත් අද
විනහල
කයන්ශන්.
කල්ඳනහ
කයරහ
ඵරන්න.
තහුන්නහන්ශේරහශගන් අඳට අවන්න ශන්ශන් ශභොකක්ද? ශම්
ගිරටීනඹටභ වසු කයන තත් ඵළීවේ තිශඵනහ. ශම්කභ තභයි
තහුන්නහන්ශේරහ ඊශඟට රීකහ පුත්ර ීබුධන ඵළීවේටත්
කයන්ශන්. රීකහ පුත්ර ීබුධන ඵළීවේත් දළන් ණඹයි; ඳහඩුයි.
බහඩුඩහගහයශඹන් නඩත්තු කයමිුවයි ඳත්හ ශගන ඹන්ශන්.
රීකහ පුත්ර ීබුධන ඵළීවේටත් තහුන්නහන්ශේරහ කයන්ශන් ශම්
ටිකභ තභයි. ඒ විතයක් ශනොශයි. දළන් කි හ ශන් "ශම්
ආබුථිකඹ විනහල කයන උදවිඹ ඉන්නහ ඵළීවේ ඳීධතිඹ විනහල
කයන අඹ ඉන්නහ." කිඹරහ.
විජඹදහ යහජඳක් භන්රීතුභහශේ බහඳතිත්ශඹන් ඳළති
ශඳොදු යහඳහය පිිබඵ කහයක බහ 2007  ත ි වේත් කයපු හබුතහ
උපුටහ දක්රහ අශේ වබු ද නමල්හ භන්රීතුභහ එක් පුීගරඹවේ
ගළන කි හ. එතශකොට භටත් භතක් ශනහ තත්
පුීගරශඹවේ. අඳට භතකයි 2005  ත ශම් ආඩුඩු ඵරඹ ගත්තහට
ඳසශේ විජඹදහ යහජඳක් භන්රීතුභහ බහඳති වළටිඹට ශඳොදු
යහඳහය කහයක බහ භඟින් දළළන්ත ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්වහ.
එහි ත භබුකන්ටයිල් ශරඩිට් ඵළීවේ ගළනත් කතහ කශහ. භව
ඵළීවේශ
බහඳතිතුභහ ශගනළල්රහ
හුදල් අභහතයහීලශආ
ශල්කම්තුභහ ශගනළල්රහ හය ගණනක් රලසන කයරහ භබුකන්ටයිල්
ශරඩිට් ඵළීවේ ගළන කතහ කශහ. ගරු යවි කරුණහනහඹක
භන්රීතුභහට භතක ඇති ඒ ඵළීවේශ අධයක්ක භඩුඩරඹ ගළනත්
කතහ කශහ. අධයක්ක භඩුඩරශආ හිටිශආ කවුද කිඹරහ කතහ
කශහ. අධයක් භඩුඩරශආ නහභ ශල්ඛ්නඹ ගන්නශකොට හිටපු
ඳහබුලිශම්න්තු භන්රී මිලින්ද ශභොයශගොඩ භවත්භඹහ -එතශකොටත්
භන්රීතුභහ- ඒ අධයක් භඩුඩරශආ හභහජිකශඹක් විධිඹට
කටයුතු කයී ත භබුකන්ටයිල් ශරඩිට් ඵළීවේ මිලිඹන ගණනක්
ණඹ ගත්ත ඒහට භව ඵළීවේට ශඳොලී ශගන්න තිශඵන ඵ
ඒත්තු ගළන්වුණහ. භශේ භතකඹ වරි නම් ඒ නශකොටත් ශඳොලිඹ
විතයක් මිලිඹන නනමඹවිනම ගණනක් තිබුණහ. ඒ ගළන ශඳොදු
යහඳහය කහයක බහශන් ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්වහ. ඔඵතුභහට
අලය නම් දළනටත් අයශගන ඵරන්න පුළුන් ශඳොදු යහඳහය
කහයක බහ හබුතහශ -විජඹදහ යහජඳක් හබුතහශ - අහන
පිටුශ තිශඵනහ භබුකන්ටයිල් ශරඩිට් ඵළීවේ ඇතුළු මූරය
භහගම් භව ඵළීවේට ශනොශගහ ඳළවළය වළය තිශඵන ණඹ ශඳොලී
රභහණඹ ශකොතයම්ද කිඹරහ. අහනශආ ආඩුඩු ශඳොලී අඹ කය
ගත්තහ ද? ශඳොලී අඹ කය ගත්ශත් නළවළ. එතුභහ ආඩුඩුට
අයශගන ඇභතිකභක් දුන්නහ. අදටත් භභ හිතන්ශන් එතුභහ
ආඩුඩුශ උඳශීලකයශඹක්. ඔන්න ඔශවොභයි ශන්ශන්. ශකෝ
භහින්ද චින්තනඹක්? වරි ඳළවළදිලියි ශම් ඹන ගභන. ඉතහභ
ඳළවළදිලි ශභහි තිශඵන්ශන් ශභොකක්ද? යහජය ඵළීවේ ඳීධතිඹ
විනහල කයරහ තහුන්නහන්ශේරහ වදනහ භධයසථහනඹක්. ඒ
භධයසථහනඹ ශවොයහ කන භධයසථහනඹක්. ශවොරුන්ට ආබුථිකඹක්
ශම් වදන්ශන්. යශට් ජනතහශේ ආබුථිකඹක් ශනොශයි. අද ශම්
ළටුේ ඉල්රරහ උීශඝෝණඹ කයන අබුථ හධක අයහුදර
ආයක්හ කයගන්න උීශඝෝණඹ කයන ශේක අයිතිහනමකම්
ඉල්රන  තභනහ මූලික ළටුඳට එකතු කයන්න කිඹරහ ඉල්රන ළඩ
කයන ජනතහශේ ව භවශඳොශ ශියහධහය ඉල්රන

1183

ඳහබුලිශම්න්තු

[ගරු සුි ල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ

ශන්හනමකහගහය ඳවසුකම් ඉල්රන ඉශගන ගන්න පීසඹක් ඉල්රන
අධයහඳනඹට නමඹඹට 6ක් ශන් කයන්න කිඹහ ඉල්රන
ශියඹන්ශේ අයිතිහනමකම් ගළන ශනොශයි ශම් කතහ කයන්ශන්.
තහුන්නහන්ශේරහ කතහ කයන්ශන් භවහ දළළන්ත යහඳහරික
ඳන්තිඹක් අශේ යශට් ආබුථිකශආ අයිතිකහයශඹෝ ඵට ඳත්
කයන්නයි. ඊශඹත් අදත් ඳහබුලිශම්න්තු රැස වුශඩු ඒකටයි. භභ
ඒත් ඵළලුහ ශම් වදිසනමශආභ ඳුදහ දශේ ඳහබුලිශම්න්තු රැස
ශන්ශන් ඇයි කිඹරහ. ශභොකද ශම් අඹ ළඹට කලින් ශදන්න
තිශඵන වන ශදන්නයි ශම් වදන්ශන්.
කහටද? විශීය ඹ
භහගම්රට. ඉඩම් (න්තකඹ ඳළරීභ සීභහ කිරීශම්) ඳනත්
ශකටුම්ඳත ශගනහශ ඒකටයි. රශභෝඳහඹ ීබුධන යහඳෘති
ඹටශත් ආඩුඩු 2013 අුවභත කයපු නමඹලු යහඳෘති ශුවශන්
අලය ඉඩම් ටික ි දවශේ ඵදු යහිත ඵදු වන හිත රඵහ
ශදන්නයි ශම් කටයුතු කයන්ශන්. අද ශම් ඳනත් ශකටුම්ඳත
ශේන්ශන් ශභොකටද? භභ දන්ශන් නළවළ ගරු තිස විතහයණ
ඇභතිතුභහ ශම්කට කතහ කයනහද කිඹරහ; ශභොනහ කතහ කයයි ද
කිඹරහ. අද ශම් ඳනත් ශකටුම්ඳත ශේන්ශන් ශභොකටද? ඒක
ශේන්ශන් ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ විනහල කයන්න; ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ
අශවෝනම කයන්න. ශකෝ ගරු හසුශී නහනහඹක්කහය ඇභතිතුභහ?
එතුභහ ශ්රී රීකහ යක්ණ ීසථහ ශේයහ ගළනීශම් භවහ ටශන්
ගඹහ. ඉතින් එතුභහරහ කතහ කයන්න එඳහඹළ ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ
ශේයහ ගන්න. ශභොනහ කතහ කයන්නද? තහුන්නහන්ශේරහ වෘදඹ
හක්ෂිඹ විවේණපු මිි සසු. අද කතහ කයන්න ශදඹක් ඉතිරි ශරහ
නළවළ. භභ විලසහ කයන වළටිඹට ශම් ඳහබුලිශම්න්තුට එන ගරු
ඇභතිරුත් ශම් ඳහබුලිශම්න්තුට ශම් ඳනත් ශකටුම්ඳත
ඉදිරිඳත් කයපු ගරු යත් අහුණුගභ ඇභතිතුභහත්
ශම්
ශුවශන් කතහ කයපු ගරු ඵන්දුර ගුණබුධන ඇභතිතුභහත්
ශනොශයි ශම් කිනම ශදඹක් වදන්ශන්; ශම් කිනම ශදඹක් ශුවශන්
ශඳනී ඉන්ශන්. ශම් අඹ ශනොශයි ශම්හ වදන්ශන්.
තහුන්නහන්ශේරහට තිශඹන්ශන් ඳහබුලිශම්න්තුට ශම්හ ඉදිරිඳත්
කයන එක. ශම් භන්රීරුන්ට තිශඹන්ශන් ශම්හට අත උසන
එක. ශභොකද ශම්හ ම්පබුණශඹන්භ වදන්ශන් ශන තළනකින්.
ශන තළන්ලින් වදරහ ඉීග්රීනමශඹන් නමීවරඹට ඳරිබුතනඹ
කයරහ ශභශවට එන ඳනත් ශම්හ. ශම්හට අත උසන එක
විතයයි තහුන්නහන්ශේරහශේ යහජකහරිඹ. අත උසන භවය අඹ
දන්ශන් නළවළ ශභොකටද අපි අත උසන්ශන් කිඹරහ.

නිතයෝජ කථළනළයකුරමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

භන්රීතුභහ ඔඵතුභහට ි ඹමිත කහරඹ අන්.

ගරු සුනිල් ශඳුන්තනත්ති මශ ළ

(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි  භභ අන් කයනහ.
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තිශඵනහඹ කිඹරහ. ඒ නළඟපු කිනම ශදඹක් ජනතහට දළශනන්ශන්
නළවළ. ඒ නඟින්ශන් එතුභහශේ ශකොශර විතයයි; ආබුථිකඹ
ඇතුශශේ විතයයි. ආබුථිකඹ කිඹන්ශන් එතුභන්රහශේ ශකොශ
විතයයි. ඉතහ ඳළවළදිලි අශේ යශට් ආබුථිකඹ ශීය ඹ ආබුථිකඹක්
ශනොශයි. විශීය ඹ ඒජන්ත ඳන්තිඹකට ශවොයහ කන්න පුළුන්
සයහ කන්න පුළුන් ඔවුන්ට පිුවම් ගවන්න පුළුන් ආබුථිකඹක්
ශම් වදන්ශන්.
ඊශආ ඉඩම් (න්තකඹ ඳළරීභ සීභහ කිරීශම්) ඳනත්
ශකටුම්ඳත පිිබඵ විහදශආ  ත ශන කදහත් නළති ජින් ද
හස ගුණබුධන භන්රීතුභහ කථහ කශහ. යවන් ඇතුශශේ
ඇභතිතුභහ. එතුභහ ඊශආ කථහ කශශේ ශභොකද කිඹරහ අඳට
ශත්ශයනහ. ඒ විශීල කටයුතු ි හ ශනොශයි විශීශිකයින්ට
ඉඩම් විවේණන ි යි. අද ත කවුරු කථහ කයයි ද දන්ශන් නළවළ
ශම් ඳනත් ශකටුම්ඳත ශුවශන්.
ගරු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි  ඉතහ ඳළවළදිලි අඳ
කිඹනහ ශම් නමීධ න්ශන් අශේ යශට් ආබුථිකඹ විනහල කිරීශම්
ගභන් භගට ඹෆභක් ඵ. අඹ ළඹට කලින් වන ශදනහ හශේභ
ඉදිරි අඹ ළශඹුවත් ත වන ශදන ඵ අඳ දන්නහ. අඹ ළඹ
වදහශගන එන්ශන් ජනතහශගන් ඡන්දඹ ගන්න. ජනහධිඳතියණ
අඹ ළඹක් එන්ශන්. වළඵළයි ඊට කලින් ආබුථිකඹ විනහල කිරීශම්
අණඳනත් ටික තභයි ශම් තිශආ ම්භත කයන්ශන්. ඒ ි හ ශම්
විනහලඹට අත උසන වළභ ශකශනවේභ වහඹ ශදන වළභ
ශකශනවේභ ඉතිවහඹ ඉසයව ගඋත්තයකහයඹන් න ඵ
වෘදඹ හක්ෂිශඹන් අද ගඋත්තයකහයඹන් ශරහ ඉන්න ඵ
අධහයණඹ කයමින් භශේ අදවස දළක්වීභ අන් කයනහ.
[අ.බහ. 4.10

ගරු රවි කරුණළනළයක මශ ළ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි  ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ (ඉත්
කිරීශම් වහ ආුවීගික විධිවිධහන) ඳනතස ශකටුම්ඳත ශදළි  ය
කිඹළවීභ ව DFCC ව NDB ඵළීවේ ඒකහඵීධ කිරීභ
ම්ඵන්ධශඹන් චන සල්ඳඹක් කථහ කිරීභට රළබීභ තෘේතිඹක්
ශර භභ රකනහ. නහුත් ශම් කථහ කයන ශභොශවොශත් අඳ
යශට් ආබුථිකඹ කඩහ ළටිරහ තිශඵනහ කිඹන කහයණඹ වළභ
ශදනහභ පිිබගන්නහ ශදඹක්. අඳ යශට් ආබුථිකඹ කඩහ ළටීභ ි හ
යටට හුදල් රඵහ ගන්න තිශඵන වළකිඹහ අඩු ශරහ තිශඵනහ.

The ability to obtain funds from overseas has been
curtailed owing to the financial breakdown in the
country. යටට ණඹ ගන්න ඵළරි වුණහභ ඵළීවේ ක්ශේත්රශඹන් ශවෝ
ශඳෞීගලික ශකොම්ඳළි  තුිබන් ණඹ ගන්න පුළුන් වළකිඹහ
තභයි ඇති ශරහ තිශඵන්ශන්. එයින් යටට න ඵය අඩු නහඹ
කිඹන භතඹක් ඇති කයරහ තිශඵනහ. ශම් කථහ කයන
ශභොශවොශත් අඳ DFCC ඵළීවේශ
- The repeal and
consequential provisions in the Bill is what we are
debating.

භභ කිඹන්ශන් ශභච්චයයි. ගරු යත් අහුණුගභ ඇභතිතුභහ
කි ශන් හිශන්න ඹන මූරය ආඹතන 58ක් තිශඹනහ කිඹරහ.
ශජෝබුජ් ශෝශයෝසට එන්න කිඹන්න ශකෝ. ශජෝබුජ් ශෝශයෝසට
එන්න කිඹරහ ඔක්ශකෝභ ටික බහය ශදන්න. ශජෝබුජ් ශෝශයෝසට
එන්න කිඹරහ "ශභන්න මූරය ආඹතන 58ක් තිශඹනහ ශම් ටික
ගි න් ශම්හට ල්ලි දහරහ කයශගන ඳරඹන්" කිඹරහ කිඹනහ.
ශජෝබුජ් ශෝශයෝස ආබුථිකශආ රවේණු ටික භහින්ද චින්තනඹට.

හභහනයශඹන් ඵළීවේ ක්ශේත්රඹ ගත්ශතොත් අද ඵළීවේ 31ක්
තිශඵනහ. ශම් ඵළීවේ 31 තුිබන් යටට ශභළි  ශකොම්ඳළි  එන්ශන්
කරුණු තුනක් ි හයි. එකක් තභයි statutory provision. DFCC
ඵළීවේ ජහතික ඉතිරි කිරීශම් ඵළීවේ - NSB - ව ි ශඹෝජය
කථහනහඹකතුභහ එදහ බහඳතිත්ඹ දළර State Mortgage Bank
එක හශේ ඒහ statutory provisions තුිබන් එන ඒහයි.

රවේණු දභහ ගන්නහ භහින්ද චින්තනශඹන් අඳ ආබුථිකඹ
ශේයහ ගත්තහ කිඹරහ. ඵන්දුර ගුණබුධන ඇභතිතුභහ ඉරක්කම්
ටිකක් රතිලතත් එක්ක කි හ ශභච්චය අච්චය නළඟරහ

අි ක් එක තභයි Finance Act එක ඹටශත් භහගම් ඳනත
තුිබන් එන ඒහ. ඒ අුව තභයි NDB එක ඇති ශරහ
තිශඵන්ශන්. DFCC ඵළීවේශ දළනට 1 800ක ශේක පිරික්
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නමටිනහ. NDB ඵළීවේශ 1 800ක් 2 000ක් අතය පිරික් ඉන්නහ.
DFCC එශක් commercial ඳළත්ත කයන්ශන් බුධන ඵළීවේ.
NDB එක commercial activities කය ශගන ඹනහ. ගිඹ ය
ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළඹ ගළන කථහ කයන අසථහශ
 ත
ශඹෝජනහක් කශහ ශම් ඵළීවේ ශදක ඒකහඵීධ කිරීභ තුිබන්
යටටත් ශම් ඵළීවේ ශදකටත් ශතක් ඇති නහඹ කිඹරහ. ඒ
ශඹෝජනහ කයරහ දස 350ක් විතය ශභශරො ශදඹක් ශන්ශන්
නළති අක්රිඹ තිබුණහ. නහුත් ඹටින් ශභොනහද ශන්ශන් කිඹන
එක තභයි ශවිබදයවු ශමින් තිශඵන්ශන්. දළන් අඹ ළඹ එන්න
තිශඵන ි හ ශඵොශවොභ කඩිනමින් ශම්ක තල්ලු කයශගන
ගිහිල්රහ ශම් ළඩ කයන පිරි විරුීධතහ රකහල කයන
අසථහශ  ත ඒකත් ශනොතකහ ශම් ඵළීවේ ශදක ඒකහඵීධ කයන්න
වදනහ. DFCC ඵළීවේ නමඹඹට 18ක විතය රහබඹක් උඳඹන
ආඹතනඹක්. අශේ NDB ඵළීවේ නමඹඹට 15ක් විතය රහබඹක්
උඳඹන ආඹතනඹක්. ගිඹ අවුරුීශී DFCC එක බිලිඹන 3.8ක
රහබඹක් උඳඹරහ තිශඵනහ. NDB එක බිලිඹන 4.1ක රහබඹක්
උඳඹරහ තිශඵනහ. එශවනම් ශභළි  විලක්තිභත් ඵළීවේ ශදකක්
ඒකහඵීධ කයන්න වදන්ශන් ඇයි? අද භව ඵළීවේ වළභ
ඵළීවේටභ ඇඟිලි ගවන්න ඳටන් අයශගන තිශඵනහ. අද
ඵළීවේර තිශඵන විශලේ ශී තභයි තිශඵන secrecy ශකොට
ම්පබුණශඹන් නළති ශරහ තිබීභ. ශියහි  ඵඩුඩහයනහඹක
අග්රවිි ලසචඹකහයතුමිඹශේ රලසනඹ තුිබන් ඵළීවේර තිශඵන
විලසහඹ ම්පබුණශඹන්භ කඩහ ළටිරහ තිශඵනහ. ඒ කඩහ ළටීභ
ි හ අද ඵළීවේර තිශඵන විලසහඹ අඩු වීශගන ඹන සරඳඹක්
තිශඵන්ශන්.
ශභළි  ඵළීවේ ශදකක් ඒකහඵීධ කය තිශඵන්ශන් ආඩුඩුශ
ඵීශකොශරොත්බහඹ හගන්න. ආඩුඩුට හුදල් ගන්න ඵළරි ි හ
ඒ අඹ ගිහිල්රහ ජහතික ඉතිරි කිරීශම් ඵළීවේ භඟින් නමඹඹට 17ක
18ක විතය විඹදභක් දයහශගන ණඹ අයශගන තිශඵනහ. නමඹඹට
8.9ක Foreign Exchange Risk එක බහය ගන්න තිශඵන්ශන්
ජහතික ඉතිරි කිරීශම් ඵළීවේට. භවජන ඵළීවේටත් රීකහ
ඵළීවේටත් ශම් හශේ ණඹ ගන්න අසථහ ඇති කය තිශඵනහ.
ඒ කිඹන්ශන් ආඩුඩුට හුදල් නළති ශන ශකොට ඒ අඹ ඳහවිච්චි
කයන උඳරභඹ තභයි ආඩුඩු ඹටශත් තිශඵන ඵළීවේරට ශවෝ
ආඹතනරට ශවෝ ගිහිල්රහ හුදල් ගළනීශම් සරඳඹ ඇති කිරීභ.
ශම්ක ඉතහභත් බඹහනක සරඳඹක්.
ශම් යට ආඩුඩු ගණනහක් ඳහරනඹ කශත් 2004 බුඹ න
විට යශට් ම්පබුණ ණඹඵයතහ රුපිඹල් බිලිඹන 1784යි.
නළතශවොත් රුපිඹල් ශකෝටි එක්රක් වළත්තෆඅටදවස වහයනමඹඹයි.
අද ශම් කථහ කයන ශභොශවොශත් අශේ ම්පබුණ ණඹ ඵයතහ
රුපිඹල් ශකෝටි වත්රක් වළත්තෆඅටදවස ඳන්නමඹඹයි. 2004
ඳළළති තත්ත්ඹට ඩහ වතය ගුණඹක් යශට් ණඹඵයතහ ළඩි
ශරහ තිශඵනහ. අශේ යශට් ත්කභ ශභශවභ ළඩි ශරහ
තිශඵනහද?
එදහ එක්ත් ජහතික ඳක් ආඩුඩු කූට ක්රිඹහශන්
ට්ටනශකොට ඒක පුීගර ණඹඵයතහ තිබුශඩු රුපිඹල්
වළත්තෆඅටදවස අටනමඹඹක. වළත්තෆඅටදවස අටනමඹඹක් ව ඒක
පුීගර ණඹඵයතහ අද වහයරක් වතිබස එක්දවක් ඵට
ඳරිබුතනඹ ශරහ තිශඵනහ. ශවට උඳදින දරුශක්
බිහිශන්ශන්ත් වහයරක් වතිබසඑක්දවක් ණඹ ශරයි. ශම්හ
තභයි භහින්ද චින්තන ආඩුඩු තුිබන් ඇති කය තිශඵන්ශන්.
ශම්හ ගළන ඳම්ශඳෝරි ගවන ආඩුඩු යශට් ආබුථිකඹ කඩහ ළටිරහ
තිශඵන ි හ ශම් ඵළීවේ ඒකහඵීධ කිරීභ තුිබන් ආබුථිකඹ තත්
ගළඹුයට තල්ලු කයන ගභනක් තභයි ඹමින් තිශඵන්ශන්.
ගරු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි  දළන් ශම් කථහ කයන
ශභොශවොශත්ත් හුදල් අභහතයහීලශආ කවුරුත් ශම් ගරු බහශ
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නළවළ. ගරු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි  අපි කථහ කයන්ශන්
කහටද? ඇභතිරු වළටණ ටවභහයක් ඉන්න ආඩුඩුශ අපි ගළන
කථහ කයන්න ශම් ගරු බහශ ඇභතිරු ශදශදශනක්ත් නළවළ.
අශේ දක් සී.බී. යත්නහඹක ඇභතිතුභහ නම් ඉන්නහ. එතුභහට
දක්තහ තිබුණහට ශරොවේ ශීහරඹක ශඳොඩි පහරි ශකශනක්
හශගයි. ළඩක් නළවළ. එතුභහට හුදල් අභහතයහීලශආ කිනමභ ශදඹක්
කයන්න වළකිඹහක් නළවළ ශන්. ශකෝ අශේ ඇභතිරු?

ගරු සී.බී. රත්නළයක මශ ළ (පද්ගලික ප්රලළශන තවේලළ
අමළ ුරමළ)

(ஶண்புஷகு சஸ.பஷ. த்நஶக்க - தனஷஶர் ரபஶக்குலத்துச்
ரசகலகள் அகச்சர்)

(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Private Transport
Services)

ගරු භන්රීතුභහ ශඳොඩි පහරි ශකශනක් වුණහට ශරොවේ ළඩ
කයන්න පුළුන්.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශ ළ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශරොවේ ළඩ කයන්න පුළුන් ශඳොඩි පහරි තභයි ටින්ශන්.
ඔඵතුභහශේ දක්තහට ගළශශඳන ශභොනහද  තරහ තිශඵන්ශන්?
රයිට් ඵස ශන්. Clerk ශකශනක්ටත් ඔඹ ළශඩ් කයන්න පුළුන්
ශන්. ශකොශවොභත් යහජඳක් ආඩුඩු කයන්ශන් දක්ශඹෝ
ඳළත්තකින් තිඹන එක ශන්. ගරු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි  භභ
අවන්ශන් ශභතළන ඇභති භඩුඩරශආ කවුරුත් ඉන්නහද
කිඹරහයි.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එා .එම්. අවහලර් මශ ළ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

යූඑන්පී එශක් කවුද ඉන්ශන් තහුන්නහන්ශේශේ කථහ
අවන්න.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශ ළ

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶநஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඳි න රිශවුන්ට ශනොශයි භභ කථහ කශශේ. ගරු යත්
අහුණුගභ ඇභතිතුභහ දළන් ශම් ගරු බහට එනහ. අපි ඒක අඟඹ
කයනහ. එතුභහ එක්ක කථහ කය ශම්හ කයන්න පුළුන්.
ඵළීවේක් තිඹහ කිනමභ ශදඹක් ගළන දන්ශන් නළති පුීගරශඹක්
එක්ක ශනොශයි භභ කථහ කයන්ශන්. යත් අහුණුගභ
ඇභතිතුභි  භභ ශම් කථහ කය කය හිටිශආ - [ඵහධහ කිරීභක්
භන්රීරු ශභතළන ඉන්ශන් න්දි බට්ටශඹෝ හශේ. කථහ කයන
ශී ගළන දන්ශනත් නළවළ. ි කම් ඳි නහ. ශම් ඳළත්ශතන් ඔඹ
ඳළත්තට රිශශක් හශේ ඳළනරහ දළන් ීශී දහනහ. කඩහ
ළටිරහ තිශඵන ආබුථිකඹ ශගොඩ ගන්න යත් අහුණුගභ
ඇභතිතුභහ හශේ ඇභතිරු උත්හව ගන්නහ. You have got a
bad brief to defend.
භහ කිඹමින් හිටිශආ ශම් යශට් ආබුථිකඹ කඩහ ළටිරහ තිශඵන
ි හ ඵළීවේ ඒකහඵීධ කයන්න කිඹහයි. භහඹක් ඳඩිශඹන් ජීත්
ශන්න පුළුන්ද? ශම් යශට් නමඹඹට 70ක 80ක විතය අහිීක ජන
රභහණඹ ජීත් ශන්ශන් රුපිඹල් විනමඳන්දවත් තිසදවත් අතය
හුදල් රභහණඹකින්. ශම් තුිබන් ජීත් ශන්න පුළුන්ද? අද
භහඹක ඳඩිඹ සුභහනඹකටත් භදි. එක්ත් ජහතික ඳක් ආඩුඩු
කහරශආ සථීය ආදහඹම් රඵන අඹට හුදල් ඉතිරි කිරීම් කය නමඹඹට
15ක 16ක ශඳොලිඹක් රඵහ ගන්න පුළුන් කහරඹක් තිබුණහ. අද ඒ
යුගඹ නළති ශරහ. අද ඒක නමඹඹට 5ට 6ට අඩු ශරහ.
ශකොශවොභද ජනතහ ජීත් ශන්ශන්?
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ඳහබුලිශම්න්තු

[ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

ශම් ආඩුඩු කිඹන විධිඹට ඒක පුීගර ආදහඹභ ශඩොරබු 3800
දක්හ ළඩි ශරහ. ඒ ළඩි වුණහට එක්ශකශනක්ට ශදශදශනක්ට
බිලිඹන ගණන් ආදහඹභ තිශඵනහ. එක ඳවුරකට ඒ හශේ
තිශඵනහ. අශනක් අඹ දට 500 1000 ශවොඹරහ භහඹකට
විනමදවක් ශවොඹහ ගන්ශන් අභහරුශන්. ඒ ශදක ඒකහඵීධ කශහභ
ඔන්න අශේ ඒක පුීගර ආදහඹභ ශඩොරබු 3800යි කිඹනහ.
ශඩොරබු 3800ක් කිඹන්ශන් එක් පුීගරශඹවේට භහඹකට
තිසඅටදවයි තිසනදවයි වතිබසදවයි. ශම් යශට් ශම් තයම්
රභහණඹක ආදහඹභක් උඳඹන්ශන් කවුද? අඩුභ තයමින් අශේ යශට්
හභඹ යකින ශඳොලිස ශකොසතහඳල්යඹවේටත් රළශඵන්ශන්
රුපිඹල් 16 800 ක ළටුඳක්. ශම් යශට් ආබුථිකඹ කඩහ ළටිරහ
තිශඵන ශභොශවොතක ආබුථිකඹ වදන්න කටයුතු කයන්ශන්
නළත්ශත් ඇයි කිඹහ අවන්න භභ ශම් අසථහ උඳශඹෝගී කය
ගන්නහ.
ශම් විජ්ජහ කයරහ වරි ඹන්ශන් නළවළ. ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේත්
එන්ඩීබී ඵළීවේත් ඒකහඵීධ කිරීශභන් යශට් ආබුථිකඹ වදන්න
ශනොශයි ඵරන්ශන්. ශම් ආඩුඩු තත් ණඹ ගන්න පුළුන්
වළකිඹහයි ඇති කයන්ශන්. ඒක තභයි ශන්ශන්. දළන් ශම්ශක්
වන් න්ශන් ශභොකක්ද? The express provisions are to make
an enlarged balance sheet. ඒ කිඹන්ශන් ශලේ ඳත්රඹ ශරොවේ
කිරීභයි. නහුත් ශලේ ඳත්රඹ ශරොවේ කිරීභ තුිබන් අහිීක සුළු ව
භධය ඳරිභහණ යහඳහරිකඹහට ශනක් නහද? ඒ ශගොල්රන්ට
ශකොශවොභත් රළශඵන්න පුළුන්. අඩු ගණශන් කලින් තිබුණු
තයගකහරී තත්ත්ඹත් දළන් නළති වීශගන ඹනහ. ශම්ක තභයි
තිශඵන රලසනඹ. අශේ තයහගයහජහ භළතිතුභහ එන්ඩීබී ආඹතනශආ
ශඵොශවොභ ශවො දක් ි රධහරිශඹක්. එතුභහ දළුවත්කභ තුිබන්
ගිහිල්රහ එතළනට නහඹකත්ඹ ශදනහ. ශම් ඳළත්ශතන් අබුජුන
රනහන්දු රක්සභන් නමල්හ ළි  ඉතහභත් දක් අඹ ඩීඑෂසසීසී
බුධන ඵළීවේ තුශ කටයුතු කයනහ. ඉතින් ශම් ශදක ඒකහඵීධ
කිරීශභන් එක ඳහයටභ ඝට්ටනඹක් ඇති නහ. එතළන ළඩ කයන
පිරි අඩු කයන්න ශ වි. ශම් ඵළීවේ ශදක ඒකහඵීධ වීභ තුශ
3 600ක පිරික් එක තළනකට එකතු වුණහභ අඩු තයමින්
1 000කට විතය යක්හ නළති ශනහ. ඉතින් ශම්කද ශන්ශන්?
ඒ විතයක් ශනොශයි. ආඩුඩු භහින්ද චින්තනඹ තුිබන් උශී
ඉන් රෑ න තුරු ඳම්ශඳෝරි ගවන්ශන් අපි යජශආ ආඹතන
ශඳෞීගලීකයණඹ
කයන්ශන්
නළවළ
කිඹහයි.
නහුත්
ශඳෞීගලිකයණඹ ශනොශ නම් ශභොකක්ද ශම් කයන්ශන්? දළන්
ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේශ නමඹඹට 31ක හිමිකභ ආඩුඩු තුශ තිශඵනහ.
එන්ඩීබී එශක් නමඹඹට 33ක හිමිකභ තිශඵනහ. ඒ ි හ තභයි
ශභතළන ඵරවත්කහයශඹන් ඒකහඵීධ කිරීභක් කයන්ශන්. නහුත්
ශම් ඵළීවේ ශදක ඒකහඵීධ කශහභ එක තහට රහබඹක් එන්ශන්
නළවළශන්. එතළන ඉන්න ශේක පිරි අඩු කිරීශභන් තභයි එශවභ
කයන්න වළකිඹහ තිශඵන්ශන්.
ශම් ඵළීවේ ශදක ඒකහඵීධ කිරීශභන් ණඹ ශදන්න පුළුන්
වළකිඹහ නමඹඹට ඳවකින් වඹකින් අඩු කයන්න පුළුන් නම්
ඔන්න ශවොයි. නහුත් ඒක ශනොශයි ශන්ශන්. ශභතළන ශම්
තයගකහරී තත්ත්ඹ අඩු වීශභන් තත් රලසනඹක් ඇති ශනහ. I
do confess that there is overbanking. But, overbanking does
not necessarily mean that you have to amalgamate two of the
best bankers. ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ development bank එකක්.
Venture capital ඳහවිච්චි කය ශම්ක දියුණු කයන්න පුළුන්
වළකිඹහ තිශඵනහ. එන්ඩීබී එශක්ත් ඳයභහබුථඹ වශආ ඒකයි.
නහුත් ඊට ඳසු ඒක ීශලෝධනඹට රක් වුණහ. නහුත් ශම් ඵළීවේ
ශදශක් අභිරහඹ වශආ පුළුන් තයම් සුළු ව භධයභ ඳන්තිශආ
යහඳහරිකඹන්ට අත්උදවු ශදමින් කටයුතු කිරීභයි. ඉතින් ශම්ක
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ශනහද? ශභොකක්ද ශම්ශක් අධිසසහනඹ කිඹන එක තභ
ශවිබදියවු ශරහ නළවළ.
ඵළීවේ ශදශක්භ ශේක පිරි අකභළත්ත රකහල කය තිශඵනහ
හශේභ ශම්ශක් ගුණහීගත් තිශඵනහ. විඳක්ශආ අපි ආඩුඩු
කයන වළභ ශීභ රතික්ශේඳ කයනහ ශනොශයි. ශම්ශක් ශවො
ගුණහීග තිශඵනහ. අි හබුශඹන්භ ය ඝ්රශඹන් ීබුධනඹ න
ආබුථිකඹකට ශම් හශේ ශරොවේ ඵළීවේත් අලයයි. නහුත් ඇයි
එන්ඩීබී එක ව ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ ඒකහඵීධ කයන්ශන්. යජශආ
තිශඵන ඵළීවේ ශදකක් න Bank of Ceylon එකයි People’s
Bank එකයි ඒකහඵීධ කශහ නම් එශවනම් balance sheetsලින්
භහ හිතන විධිඹට බිලිඹන 1900ක් විතය එකතු නහ. එතශකොට
ඉන්දිඹහශ තිශඵන ඵළීවේ තයම් ශනහ. ඇයි එශවභ කශශේ
නළත්ශත්? ශභන්න ශම්ක තභයි ශම් භව ඵළීවේශ ඳඩුඩිතශඹෝ
එතළනට ගිහිල්රහ කයපු ශී. එතළන ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොකක්ද?
එතළනට ගිහිල්රහ ඒ අඹට උගන්න්න වදනහ ශකොශවොභද
කයන්ශන් කිඹහ. ඔඵතුභන්රහ ඹටශත් අඩු ගණශන් clerk post
එකක් ගන්න ඵළරි ශකනවේ ඔඹ හශේ තළනකට දළම්භහභ ඔඵතුභහ
හශේ හුදල් ඇභතියඹවේටත් ගණන් උගන්න්න වදන
පුීගරයින්ශන් ඉන්ශන්. ශභන්න ශම්ක තභයි ශරහ තිශඵන්ශන්.
ඉතින් ගරු ඇභතිතුභි  කරුණහකය ශම්හ ම්ඵන්ධශඹන් අඳ
දළුවත් කයන්න. ශම්ක එක් ශකශනවේශේ ශදශදශනවේශේ
ආබුථිකඹක් ශනොශයි. යශට් භසත ජනතහශේ ආබුථිකඹ කඩහ
ට්ටන්න පුළුන් සරඳශඹන් ශම් කටයුතු කයන එක තභයි
අඳට තිශඵන රලසනඹ.
භහ ශම් අසථහශ  ත ගරු ඇභතිතුභහශගන් එක කහයණඹක්
අවනහ. ඔඵතුභහට නළත අදවස ශඹොහු කයන්න පුළුන් ශ වි
කිඹහ භහ විලසහ කයනහ. අඳට අලය න්ශන් ශම්කයි. දළන්
HNB එශක් රුපිඹල් බිලිඹන 430ක් තිශඵනහ කිඹහ අඳට
ශවිබදයවු ශරහ තිශඵනහ. ශකොභහබුල් ඵළීවේශ රුපිඹල්
බිලිඹන 700ක් විතය තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන් asset base එක.
ම්ඳත් ඵළීවේශ රුපිඹල් බිලිඹන 450ක විතය asset base එකක්
තිශඵනහ. ශම් හශේ ඵළීවේ 31ක් තිශඵනහ නම් ශම්ක අඩු
කයන්න අලය නම් ඒකට ශඳොඩි ඵළීවේ තිශඵනහ දවඹක්
ශදොශවක්. ශම් ශදක එකතු කශහට ඩහ ඒ ඵළීවේ තුන වතයක්
ඒකහඵීධ කශහ නම් මීය ට ඩහ ශවොයි ශන්ද? ඇයි ඇභතිතුභහ ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් කටයුතු කය නළත්ශත්. භව ඵළීවේශ අධිඳති ඒ
ඵළීවේර තිශඵන ශඳෞීගලික අයිතිහනමකම් ඳහවිච්චි කයශගන
EPF, ETF හශේ captive sources ඳහවිච්චි කයශගන ගිහිල්රහ
shareholding අයශගන අද ම්පබුණශඹන් යනඹක් ඇති කය
තිශඵනහ කිඹන එක භහ කිඹන්ශන් ශභන්න ශම් ි යි. ඒක
පිිබගන්න ශනහ ශම් හශේ කටයුතු තුිබන්.
ඳසු ගිඹ අවුරුීශී අඹ ළඹ හිඟඹක් තිබුණහ. හිඟඹ පිඹන්න
අන්තිභට ශභොකක්ද ඳහවිච්චි කයපු උඳරභඹ. ජහතික ඉතිරි කිරීශම්
ඵළීවේට ගිහිල්රහ foreign borrowingsරට අුවභතිඹ දුන්නහ.
ශම්ශකන් අන්තිභට ගත්ශත් නමඹඹට 8.9යි. නමඹඹට 8.9කට විශීල
විි භඹ අුවඳහතඹ නමඹඹට 7ක් 8ක් එකතු කශහභ ශම්කට රහබඹක්
එකතු කයන්න නමඹඹට 17ක විතය විඹදභක් දයන්න ශනහ. ඒ
අසථහශ  තභ එන්ඩීබී ඵළීවේ ගිඹහ ශම් හශේ foreign
borrowing එකකට. ශම්කට නමඹඹට 5.5ක් රළබුණහ. ජහතික ඉතිරි
කිරීශම් ඵළීවේත් එන්ඩීබී ඵළීවේත් ශඳෞීගලික අීලශආ ඵළීවේ
හශේ වළසුරුණු ි හ නමඹඹට 3ක ශනක් තිබුණහ. ශභන්න
ශම්හ ම්පබුණශඹන්භ ආඩුඩුශ ග්රවණඹට රක් වුශණොත් ඒ
තත්ත්ඹ නළති වී ශගන ඹනහ ශන්. ශම් ගළන තභයි අපි
කිඹන්ශන්.
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2000 බුඹ ශන ශකොට ශ්රී රීකහ ි දවස ඳක් යජඹ
ආබුථිකඹ ම්පබුණශඹන්භ කඩහ ට්ටරහ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹට
ඍණ ආබුථිකඹක් බහය දුන්නහ. එදහ අපි ම්පුබුණශඹන් ඒක
ශනස කශහ. එදහ ශශශ ඇභති ලශඹන් කටයුතු කයපු භටත්
අශනක් ඇභතිරුන්ටත් ශරොවේ රලසනඹක් වුණහ ඒ කඩහ ළටුණු
ආබුථිකඹ ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් කය ගළනීභ. අපි එදහ යශට්
ආබුථිකඹ වළදුහ. නහුත් ජනතහ කි ශ "උමරහ යශට් ආබුථිකඹ
වළදුහට අඳට කශ ශී ශභොකක්ද?" කිඹරහයි. එදහ ඒ ලක්තිභත්
කශ ආබුථිකශආ රතිරහබ තභයි ජනතහට රළබුශඩු. නහුත් අශේ
කරුශභට යශට් කරුශභට ඒක අි ක් ඳළත්තට කළයකිරහ ගිඹහ.
දළන් ඵරන්න ශභොනහද ශන්ශන් කිඹරහ.

Hon. Minister, we must basically look at the overall
impact that has on the economy because the holistic view
of this amalgamation is to ensure that we have a lesser
lending rate, a higher competition and also an enlarged
balance sheet, which would permit small banks in Sri
Lanka to get into the region and act as fairly big banks.
ශභශවභ කයන්න ඳටන් ගත්ශතොත් ළඩි කල් ඹන්න ඉසශල්රහ
ශඳෞීගලීකයණඹ කිඹන චනඹ ඉතහ ජනප්රිඹ චනඹක් ශ වි.
ශඳෞීගලීකයණඹ කිඹන නභ ශම් ආඩුඩුට කලින් ඹනයිඩ්
හශේ තිබුණහට දළන් භහින්ද යහජඳක්ශේ චින්තනශඹන් ශම්
හශේ ඒහ ශඳෞීගලීකයණඹ කශහට කභක් නළවළ කිඹරහ
ශඳොඩි ශඳොඩි කෆලි එිබඹට දහනහ. සුීදහට ඉඩම් විවේණුහට
කභක් නළවළ අශේ රීකහශ අඹට නළතුහට; හුණ ද ශගොඩ
කයරහ චීුවන්ට අක්කය 500ක් දුන්නහට කිනම රලසනඹක් නළවළ
ආ ත ලශඹන් දළන් ශඳොඩි ශඳොඩි කෆලි එිබඹට දහනහ. නහුත්
ඉන්දිඹන් ශකොම්ඳළි ඹක් ආශොත් රලසනඹක් තිශඵනහ.
වම්ඵන්ශතොට යහඹ ම්පබුණශඹන්භ චීන අයිතිඹට ඹනහ.
ශකොශම යහඹ දළන්භභ ගිහිල්රහ ඉයයි. ශරෝකශආ 138න
සථහනඹට තිබුණු ශකොශම යහඹ එදහ රලිත් ඇතුරත්හුදලි
භළතිතුභහ 18න සථහනඹට ශගනහහ. ඒ යහශආ JCT එශක්
stevedoring ඒහ ඔක්ශකෝභ කයන්න පුළුන් වුණහට dry
docking ව container storage කයන්න ඵළරි වුණහ. අද චීන
ශකොම්ඳළි ඹට Colombo South Terminal එශක් ඒහත්
කයන්න ඉඩ  තරහ තිශඵනහ. ශභොකක්ද ශම් භහින්ද චින්තනඹ
කයශගන ඹන්ශන්? ශම්හ අශේ ශම් පුීචි යශට් ආබුථිකඹ
ලක්තිභත් කයන්න පුළුන් භහබුග. ශඳොශශො ඉමරහ ඳපුට
ගවගත්ත අඹ අද ශභොනහද ශම්හ ම්ඵන්ධශඹන් කයන්ශන්?
ඇයි ඔඵතුභන්රහ ඇභතිරු ලශඹන් ි ලසලේද නමටින්ශන්?
ගරු යත් අහුණුගභ ඇභතිතුභි  අද හුදල් ි ශඹෝජය ඇභති
ලශඹන් ඔඵතුභහ ශම් ගරු බහශ කටයුතු කයනහ. තිස
විතහයණ ඇභතිතුභහ ශම් ගරු බහශ ඉන්නහ. භභ ඔඵ
ශදඳශශගන් අවන්ශන් යහජඳක්ශේ ආඩුඩු ශම් යශට්
ආබුථිකඹට කයන්ශන් ශභොකක්ද කිඹරහයි. ඔඵතුභහට ශභතළන
control එකක් තිශඵනහද? නළත්නම් තියඹ පිටු ඳ ඉශගන
නටන රකඩ හශේ ඔඵතුභන්රහ නළටශනහද? ශම්ක තභයි
අද අවන්න තිශඵන්ශන්.
2005  ත විධහඹක ජනහධිඳති ධුයඹ අශවෝනම කයනහ කිඹරහ ඒ
ජනහධිඳතියණඹ දිුවහ. ඊට ඳසශේ නළත 2009  ත ඇවිල්රහ
ජනහධිඳති ධුයඹ අශවෝනම කයනහ කිඹරහ ශභොනහද කයරහ
තිශඵන්ශන්? එදහ ශදළි  තහටත් ජඹග්රවණඹ කශහ භදිට
තුන්ළි  තහටත් එන්න දළන් තත් ඡන්දඹකට ඹන්න වදනහ.
කිනම රලසනඹක් නළවළ. ශභොකද ශම්ක තභයි යට ශේයහ ගන්න
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පුළුන් අසථහ. අද අඳට ළඩිඹ ශ්රී රීකහ ි දවස ඳක්ශආ අඹ
ශකොමියුි සට් ඳක්ශආ අඹ ඵරහශගන ඉන්ශන් ශම් ඹන භහබුගඹ
ි ළරැදි කයන්න අලයයි කිඹරහයි. ශම් පිපිරීභ ඳටන් ගනීවි. ඒ
තුිබන් තභයි යට ආයක්හ කයන්න පුළුන් න්ශන් කිඹන එක
භභ ඉතහභත් ග ය ශභන් ශම් අසථහශ  ත යශට් ජනතහට
කිඹනහ. ඳය ඇහින් ඵළල කහරඹ අන් කයන්න.
ශ්රී රීකහ ි දවස ඳක්ඹ රහුඛ් ශම් ආඩුඩු ඉදිරිඳත් කශ අඹ
ළඹ දවඹ අයශගන ඵළලුත් ශවට අි ීදහ එන අශනක් අඹ ළඹ
ඵළලුත් කයන්න ඹන්ශන් එකභ ශදඹයි. භනහ ි කම් ශවොලිවුඩ්
හශේ picture එකක්. අන්තිභට රුපිඹල් 10ක් එක හක්වේට
දහරහ අශනක් හක්වේශන් රුපිඹල් 100ක් pickpocket කිරීභක්
තභයි භහින්ද යහජඳක්ශේ භහින්ද චින්තනඹ තුිබන් කයන්ශන්.
ජනහධිඳතිට ඉතහ දක් ශර ඒක කයන්න නම් වළකිඹහ
තිශඵනහ. නහුත් දළන් ජනතහට තිත්ත ශරහයි තිශඵන්ශන්. ශම්
අි ීදහ ඉදිරිඳත් කයන්න ඹන අඹ ළඹ තුිබුවත් ඒක මීය ට ළඩිඹ
උඳරභය ලි කයන්න ඳටන් ගනීවි.
භභ කි හ හශේ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ඵරශආ නමටි
අසථහර ත වළභ ශදනහභ දන්නහ අඩුභ ගණශන් යශට් වළභ
තළනභ ල්ලි ීයණඹ වුණු ඵ. හක්වේර ල්ලි තිබුණහ. ඒ
ල්ලි තුිබන් තභයි යට ීබුධනඹ ශන්ශන් කිඹන එක ගළන
කථහ කයනහ. අශේ ීකල්ඳඹ රුපිඹල් 100ක් හක්වේට දහරහ
ඒශකන් 10ක් ඵදු ලශඹන් ගන්න එකයි. එළි  ආඩුඩුකට
තභයි අපි නහඹකත්ඹ ශදන්ශන්. භභ ඉතහභත් ඕනෆකමින්
අවන්ශන් ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේත් එන්ඩීබී ඵළීවේත් ඒකහඵීධ
කිරීශභන් ශම් යටට ශරහ තිශඵන ශම් යනඹ ඹථහ තත්ත්ඹට
ශේන්න පුළුන්ද කිඹන රලසනඹයි.

I guess there are positive signs of this merger: the risk
appetite can be better looked at; the overall size of the
capital of the banks will be increased and the country can
say that we have got banks of this nature. But, does that
address all the economic downturns that are there? භභ
ශම් අසථහ ඳහවිච්චි කයන්ශන් ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අඳට ෘජු
පිිබතුයක් අලය ඵ කිඹන්නයි. ශම් ඵළීවේ ඒකහඵීධ කිරීශභන් යශට්
ආබුථික රලසන විශන්ශන් නළවළ.

ගරු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි  ඉතහ අතුශටන් වුණත් භට
රකහල කයන්නට අලය න කහයණඹක් තිශඵනහ. යහඹ
අධිකහරිශආ ළඩ කයන 17 800කින් 150ක් 200ක් විතය ශදනහ
අදට දස ශදකකට ඉසය ශරහ අශඳන් කහරුණි ඥක ඉල්ලීභක්
කශහ. -ශම් අසථහශ  ත ශ්රී රීකහ ි දවස ඳක්ශආ භව
ශල්කම්තුභහ ශම් ගරු බහ ගළඵට පිවිනමඹහ.- ඔවුන් ඉල්ලීභක්
කශහ "ශම් යශට් ළදගත් ආඹතනඹක් න යහඹ අධිකහරිඹ අද
තුට්ටු ශදශක් තත්ත්ඹට තල්ලු කයරහයි තිශඵන්ශන්. ඳඩි
ශගන්නට ඵළවළ ශඵෝනස ශගන්න නළවළ. ශම් ආඹතනශආ
ළඩ කයන පිරි ම්පබුණශඹන් ශීලඳහරන ළඩරට ඳහවිච්චි
කයනහ. ඒ ි හ කරුණහකයරහ ඇවිත් ඵරන්න" කිඹරහ.
ශකොම්ඳඤසඤ වීදිශආ තිශඵනහ යහඹ අධිකහරිඹට අඹත් අක්කය
තුනක විතය ඉඩභක් ව ශගොඩනළඟිල්රක්. ශභෝබුගන් වීදිශආ
තිශඵන සථහනඹකට යහඹ අධිකහරිශආ 150ක් ඳභණ ශදනහ
ශගන්හශගන ඹකඩ ඵට ගවරහ stages ගවනහ; billboards
ගවනහ; "භහින්ද යහජඳක් අනහගත ජනහධිඳති ශ හ!" කිඹරහ
ශඳෝසටබු ගවනහ. Number plates ගරරහ එහි යථහවන
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ඳහවිච්චි කයනහ. අද උශී භභත් අජිත් පී. ශඳශබුයහ භළතිතුභහත්
නලින් ඵඩුඩහය භළතිතුභහත් ශඹෝගයහජන් භළතිතුභහත් භහධයඹත්
එක්ක එතළනට ගිඹහ. එතළනට ගිඹහභ අශේ ඇසලින් දළක්කහ ඒ
කිඹපු ශීල්. අපි ඒ ශීල් ම්පබුණශඹන්භ වීඩිශඹෝගත කශහ.
වීඩිශඹෝගත කයී ත කට්ටිඹක් එක ඳහයටභ කඩහ ළදුණහ. ඒ අඹ
ඇණ හ "ශභොකක් කයන්නද ශම් ඇවිල්රහ තිශඵන්ශන්?" කිඹරහ.
අපි කි හ "යහඹ සුයකින්න තභයි අපි ශභතළනට ආශ . ළඩ
කයන ශේක පිරි අඳට කි හ ශභන්න ශම් හශේ ීචි ක
ශීලඳහරි ක ළඩ කටයුතු කය ශගන ඹනහ" යි කිඹරහ. අපි
එතළන ඇතුශශේ ඉන්න ශකොට ඹම් කිනම පිරික් ඇවිල්රහ අපි
ඇතුශශේ දහරහ වන්න වළදුහ. නහුත් එතළන නමටිඹ ශේක පිරි
කි හ "එශවභ කයන්න එඳහ. අශේ යක්හ ආයක්හ කයන්න
ඇවිල්රහ ඉන්න ශම් භන්රීරුන්ට අසථහක් ශදන්න ශභොනහද
කයන්ශන් කිඹරහ ඵරන්න" කිඹහ. භභ ශම් අසථහශ  ත ශ්රී රීකහ
ි දවස ඳක්ශආ ගරු භව ශල්කම්තුභහට භවන්නම ශරහ ශ්රී රීකහ
ි දවස ඳක්ඹ ආයක්හ කයන්න වදන ඇත්ත ලශඹන් අගභළති
විඹ යුතු පුීගරශඹක් ලශඹන් කටයුතු කයන ඇභතිතුභහට භභ
විසතය එන්නම් ශම් යහශආ ශරහ තිශඵන ශී ගළන ඵරන්න.
හිටපු හුදල් ඇභතිතුභහටත් ඵරන්න පුළුන් ශම් හුදල් නහසති
කයන්ශන් ශකොශවොභද කිඹරහ. අද දුගී දුේඳත් ඳවුල්රට භෘීධිඹට- ශන් කයන්ශන් රුපිඹල් ශකෝටි 7 800යි. නහුත් ශම්
හශේ තළනක 150ක විතය ශේක පිරික් ශඹොදහ රුපිඹල්
ශකෝටි 25ක් 30ක් විතය විඹදම් කයරහ තිශඵනහ stages ගවන්න.
අපි අවනහ කහටද ශම් stages ගවන්ශන් කිඹරහ.
භෆතක ත යත් එන් නමල්හ හිටපු අග්ර විි ලසචඹකහයතුභහ කි 
ශී තහුන්නහන්ශේරහට භතකද? එතුභහ කි හ "ශම් හශේ ශදඹක්
අපි කයන්න ගිහිල්රහ යටට නමදු ශරහ තිශඵන යනඹ ශභොකක්ද
කිඹරහ ඵරන්න" කිඹරහ. එතුභහ තභ කම්ඳහ ශනහ කශ
අඳයහධඹ ම්ඵන්ධශඹන්. දළන් කම්ඳහ ශරහ ළඩක් නළවළ. කයරහ
තිශඵන ශී නමදු ශරහ ඉයයි. නහුත් අඩු ගණශන් ළරැීද ි ළයදි
කයන්න අලයයි. ඒ කශ ළරැීද ි ළයදි කයන්න ලක්තිඹ
ඔඵතුභන්රහටත් තිශඵන්න ඕනෆ කිඹරහ අපි ශම් ගරු බහශ
ඇභති භඩුඩරඹටත් කිඹනහ. ශභොකද ශම් යට කඩහ ශගන ඹන
විධිශඹන් පුීචි රීකහ ශරෝකශඹන් ඈත් වී ශගන ඹනහ. ශම් අඹ
හිතනහ ශභතළන චඩුඩි ඳහට් දහ ශගන කෆ ගළණ හභ හුළු
ශරෝකඹභ අපි ශඟට ඇවිත් දණ ගවයි කිඹරහ. අද ශම් ආඩුඩුශ
තිශඵන ළරැීද තභයි හුළු ශරෝකඹභ තිශඵන්ශන් රීකහ
ඇතුශශයි කිඹරහ හිතන එක. අපි ශභතළන ලේද කශහභ ඉන්දිඹහ
ඇවිල්රහ දණ ගවනහ ලු; ඇශභරිකහ ශභතළනට ඇවිල්රහ හුවේළු
කයන්න වදනහ ලු; ජඳහනඹ ඇවිල්රහ ල්ලි ශදන්න වදනහ ලු
කිඹරහ කිඹමින් ඹනහ. ඇත්ත ලශඹන්භ ශභොනහද ශරහ
තිශඵන්ශන්?
ශ්රී රීකහ ි දවස ඳක්ශආ භව ශල්කම් තුභි  ශම් යහඹ
අධිකහරිඹ ශද ඵරන්න කිඹහ අපි ඉතහභත් කනගහටුශන්
කිඹනහ. අශේ කථහනහඹක චභල් යහජඳක් භළතිතුභහ යහඹ බහය
ඇභතියඹහ ලශඹන් කටයුතු කශ කහරශආ නම් කදහත් ශම්
හශේ ශදඹක් ශන්න ඉඩ දුන්ශන් නළවළ. එතුභහශේ භල්ලි
ජනහධිඳති වත් ශම් හශේ ශීල් ඒ ආඹතනශආ ශන්න ඉඩ
දුන්ශන්
නළති
ඇභතියශඹක්
ලශඹන්
තභයි
භභ
කථහනහඹකතුභහ ශම් අසථහශ  ත නමහිඳත් කයන්ශන්.
ශඹෝගයහජන් භන්රීතුභහශේ හවනඹට ගල් ගළණ හ. අඳට
තබුජනඹ කයන්න වළදුහ. ශම් තභයි අද රජහතන්ත්රහ ත ආඩුඩුක්
ඹන්න වදන ගභන. විිබ රජ්ජහක් නළති ශම් අඹ තභහශේ
යක්හත් ආයක්හ කයගන්ශන් නළතු ආඩුඩුශ
න්දි
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බට්ටශඹෝ ශන්න ගිහිල්රහ අද යශට් යහඹ අධිකහරිඹ
ම්පබුණශඹන්භ නළත්තටභ නළති ශරහ තිශඵනහ. යහඹ
අධිකහරිඹ තිශඵන්ශන් තයගකහරී තත්ත්ඹක් ඇති කයන්නයි. ඒ
තයගකහරී තත්ත්ඹ තුිබන් නමීගේපරුශ යහඹල් ෆුශජයියහ
යහඹ භසකට් යහඹ හශේ යහඹල් එක්ක තයග කයන්න
පුළුන් වළකිඹහක් තභයි ඇති කයන්ශන්. ශම් හශේ අනලය
විඹදම් තුිබන් ඒ තයගකහරී තත්ත්ඹ නළති වී ශගන ඹනහ.
එතශකොට ශභොකද ශන්ශන්? අපි විඹදම් කය තිශඵන හුදල්
උඳඹහ ගන්න ඵළරි ශනහ. ඵළරිශන ශකොට ඵීශකොශරොත්බහඹ
ඇති ශනහ. ඵීශකොශරොත්බහඹ ඇතින විට ශභොකද
කයන්ශන්? ඔන්න ගිඹ සුභහශන් වම්ඵන්ශතොට යහඹ චීන්ුවන්ට
ඳයහ  තරහ තිශඵන ඵ හබුතහ ශරහ තිශඵනහ. හුදල් වහ
රභම්ඳහදන ි ශඹෝජය ඇභතිතුභි  කරුණහ කයරහ අඳට
කිඹන්න ඒක ළඵෆ තත්ත්ඹක්ද කිඹරහ. Colombo South
Harbour Development Project එශක් එක pier එකක්
ම්පබුණශඹන්භ චීන අයිතිඹට ඳයහ  තරහ තිඵන්ශන්. එදහ
ශඳෞීගලික අීලඹට නමඹඹට 35ක් තිබුණු Aitken Spence PLC
එක චීන ශකොම්ඳළි ඹකට වික්කහ. දළන් නමඹඹට 66ක් තිශඵනහ.
අඳ යශට් රතිඅඳනඹන කිරීභ - re-export - ඇති යලා
තිශඵන්ශන් ඉන්දිඹහශ ි සඳහදන ශභවහට ශගනළල්රහ අශේ යහඹ
වයවහ අඳනඹනඹ කිරීශභන්. ශම්ක ඉතහ බඹහනක සරඳඹක්
ශනොශයිද? ඉන්දිඹහශ ි සඳහදනඹ කයන බහඩුඩ රීකහට
ඇවිල්රහ චීන යහඹක් තුිබන් අඳනඹනඹ කිරීභට පුළුන් ශයි
කිඹරහ හිතනහද? අපි යහඹ සුරැය ශම් යහඳහයඹක් ලශඹන්
එතළන ගශ ණඹ කයන්න ගිශආ ඒ ශේක පිරිශේ
අලයතහටයි. එතශකොට ගවරහ ඳන්නන එකද නමරිත? අශේ
ීජී සුදත් භළතිතුභහටත් ධබුභශේන ළලිවිට කිඹන ''දියින''
භහධයශ දිඹහටත් ගවරහ තිශඵනහ. ශම් හශේ ි න්දිත ළඩ
කයරහ ජනතහශේ විලසහඹ රැක ගන්න පුළුන් ශයි කිඹරහ
තහුන්නහන්ශේරහ හිතනහද?
ශම් දසර ශනොශඹක් ශනොශඹක් ශීල් නමීධ ශරහ
තිශඵනහ. ශම් සථහනශඹන් ගිඹ හවන තභයි ඊශආ අම්ඳහශබු ත
අල්රහශගන තිශඵන්ශන්. ඒ ගම්ළනමඹන් ඒ හවන අල්රහශගන
තිශඵනහ ශඳෝසටයඹක් අරන්න ඹෆශම් ත. ශභොකක්ද ගවන
ශඳෝසටබු එක? ශඳෝසටබු ගවන්න ගිශආ යහඹ අධිකහරිශආ ඉන්න
පුීගරශඹක්. භභ නභ කිඹන්නම්. ීජී වේභහය ළලිගභ.
හභහනයශඹන් කිඹන්ශන් බහඳතිශේ ''තගහ'' කිඹරහ. ඒ කිඹන
චනලින් තභයි භභ කිඹන්ශන්. ීජී වේභහය ඊශආ වළන්දෆශ
ආයක්ක ි රධහරිශඹවේට ගවරහ ඒ ආයක්ක ි රධහරිඹහ
ඉසපිරිතහශල් ඉන්නහ. ශම් අඹ අම්ඳහශබු ත එක්ත් ජහතික
ඳක්ශආ නහඹකතුභහටත් අඳටත් විරුීධ ශඳෝසටබු ගවන විට
අල්රහශගන තිශඵනහ.
ශ්රී රීකහ ි දවස ඳක්ආ භව ශල්කම්තුභි  ශභොකක්ද ශම්
යශට් තත්ත්ඹ? අපි අද උශී යහඹ අධිකහරිඹට ගිහින් ගශ ණ
කයන අසථහශ  ත දළක්ක එතළන තිබුණු ශීල් තභයි
අල්රහශගන තිශඵන්ශන්. දළන් අඳට කිඹන්න පුළුන්ද යහඹ
අධිකහරිශආ බහඳති ඇභති භඩුඩරඹ ශම් ම්ඵන්ධශඹන්
ශභොනහද කයන්ශන් කිඹරහ?
ශකශවිබඹ යඹුක්ළල්ර ඇභතිතුභහ වේඩුඩහශල් ත කිඹනහ
"භළතියණඹක් ඳත්නහ" කිඹරහ. භළතියණඹක් ඳත්න
ඵ රකහල කයන්නත් කලින් නක්ත්රඹ අුව අයලිඹගව
භන්දියශඹන් කිඹනහ ජනහරි භහශආ 08 ශි  දහ
භළතියණඹක් තිඹනහ කිඹරහ. එශවභ කිඹන්ශන් විධහඹක
ඵරතර ශඹොදහශගන උහවිඹ ඳයහශගන තිශඵනහ හශේභ
අල්රස ශවෝ දූණ ශචෝදනහ විභබුලන ශකොමින් බහ
ඳයහශගන තිශඵනහ හශේභ අශනවේත් සහධීන ආඹතන අත්
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ඳත් කයශගන තිශඵනහ හශේභ දළන් ඡන්ද ශකොභහරිසත් අත්
ඳත් කයශගන තිශඵන ි හද? ශකොශවොභද ඒ දිනඹ ජනහරි
භහශආ 08ශි  දහ කිඹරහ දළුවම් ශදන්ශන් කිඹන එක අඳට දළන
ගන්නට අලයයි. අපි ඡන්ද ශකොභහරිසශගන් ශම් ගළන අවනහ.
භළතියණඹක් ගළන Gazette Notification එකක් ඉදිරිඳත් කිරීභට
ශවෝ nominations ශදන්න ඉසශල්රහ ජනහරි භහශආ 8ශි 
දහ භළතියණඹක් තිඹනහ කිඹරහ කිඹන්ශන් ශකොශවොභද? ඡන්ද
ශකොභහරිසතුභහශේ සහධීනත්ඹ අපි ඵරනහ. අපි ශම් ගළන
ශරෝකඹට කිඹනහ. සහධීන භළතියණඹක් තිඹන්න ඕනෆ
අසථහක විධහඹකඹට ඕනෆ විධිඹට ඡන්ද ශකොභහරිස
නටනහද? සහධීනත්ඹක් තිශඵනහ නම් කරුණහකය
කිඹන්න භළතියණඹක් රකහල කයරහ නළති අසථහක ජනහරි
භහශආ 08ශි  දහ භළතියණඹ ඳත්නහඹ කිඹරහ කිඹන්ශන්
ශකොශවොභද කිඹරහ?
ශම් ආඩුඩුශ තිශඵන එකභ ශී තභයි දූණඹ. ඒ හශේභ
ඳවුල්හදඹ යහේත කයරහ තරුණ තරුණි ඥඹන්ශේ අනහගතඹ
නළත්තටභ නළති කයරහ තිශඵනහ. දළන් ඉතිරි ශරහ තිශඵන්ශන්
අන්තහදඹ විවේණන්නයි. ඒ ි හ තභයි එක්ත් ජහතික ඳක්ඹට
විරුීධ ශදෝහශයෝඳණ කයරහ භඩ යහඳහයඹක් ශගන ඹන්න
වදන්ශන් අපි ශකොටිත් එක්ක ජීත් ශනහ කිඹරහ. භභ නළත
භතක් කයන්නට අලයයි ශකොටිත් එක්ක කවුද ඉන්ශන් කිඹරහ.
ඔඵතුභහට පිටුඳසශන් හඩිශරහ ඉන්න කරුණහ අම්භහන් දශදහ
භහිබගහට ශඵෝම්ඵ ගවපු කරුණහ අම්භහන් අද ශකොශවේද ඉන්ශන්
අශේ හුදල් ි ශඹෝජය ඇභතිතුභි ? එතුභහ ඉන්ශන් ශ්රී රීකහ
ි දවස ඳක්ශආ උඳබහඳති ලශඹන් ශනොශයිද? එදහ ඒ
ශඵෝම්ශේ අයශගන ගිඹ පිල්ශරඹහන් භව ඇභතිතුභහ අද ශකොශවේද
නමටින්ශන්? එඹහ ශ්රී රීකහ ි දවස ඳක්ශආ භව අභළතියඹවේ
ලශඹන් කටයුතු කයනහ ශනොශ ද? ඒ හශේභ ශක්පී කිඹන
පුීගරඹහ අද ඉන්දිඹහශන් ඉල්රනහ. අශේ ශඳොලීනමශආ ව ්රිවිධ
වහුදහශ වළත්තෆදවක් ඳභණ භයන්න ල්ලි එකතු කශ ශක්පී
අද ශකොශවේද ඉන්ශන්? යජ ශගදය ශනොශයිද? ම්පබුණ ආයක්ක
රැකයණඹ හිත ශනොශයිද ඉන්ශන්?
ගරු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි  ඒ හශේභ ශම් අසථහශ  ත
විභල් වීයීල ඇභතිතුභහ කිඹනහ ''ඔ ජිනීහර තිශඵන අශේ
Embassy එක රතිීසකයණඹ කයන්න ශකොටින්ට අසථහ
 තරහ තිශඵනහ'' කිඹරහ.
වළඵළයි කිඹනහ
ඒ අසථහ දුන්ශන් ක්ශුවකහ
ශශනවියත්න ශල්කම්තුමිඹ ශනොශයි ඊට ශඳය හිටපු ශකශනක්
කිඹරහ. ඒශකන් අබුථකථනඹ ශන්ශන් ආඩුඩු ශකොටින් එක්ක
ඉන්නහඹ කිඹන එක ශනොශයිද? එශවභ කයන විලිරජ්ජහක්
නළති ශම් ආඩුඩු තභන්ශේ රලසන විහ ගන්න ඵළරි එක්ත්
ජහතික ඳක්ඹට ඵළනරහ වරිඹනහද? ශම්ක ි කම් ජිනීහර
ශඳොල් ශගඩිඹක් ළටුණත් ඒක එක්ත් ජහතික ඳක්ශආ account
එකට ඹනහ හශේ ළඩක්. European Union ඉත් කශ ඒ
proscription එක re-introduce කයන්න අඩු ගණශන් එහි නමටින
තහනහඳතිරු affidavit එකක් දුන්නහද? අන්න ඒ ි හ තභයි දළන්
උපුල් ජඹසරිඹ Bar Association එශක් බහඳති ඇතුළු අඹ
ඉදිරිඳත් ශරහ තිශඵන්ශන් යුශයෝඳඹට උත්තය ශදන්න. ආඩුඩුශ
නීතිඳති ශදඳහබුතශම්න්තුශ කිනමභ දක්තහක් නළවළ ඒකට. එදහ
ශවජින් සදුශන් නළතිවුණහ; ඳළයදුණහ. ඒ හශේභ තභයි Channel
4 ම්ඵන්ධත්. අඩු ගණශන් ඒ ම්ඵන්ධ නඩුක් දහන්න
ඵළරිවුණහ.
ඊශඟට කිඹනහ යි ල් විරභනමීව යුශයෝඳඹට ගිඹහට ඳසශේ
ශම් ශී වුණහ කිඹරහ. අශන් ි ශඹෝජය හුදල් ඇභතිතුභි  යි ල්ට
එශවභ කයන්න පුළුන් නම් ඇයි ශකොටිඹහ ඒ හශේ
පුීගරශඹවේට ආඩුඩු ශනොශදන්ශන්? 1994  ත යි ල්

1194

ඳළරැීදුශ ත් ශකොටිශඹෝ. 2005  ත ඳළරැීදුශ ටියහන් අරසරහ හශේ
කට්ටිඹ ගිහින් ල්ලි  තරහ. හුරති ර ත ල්ලි  තරහ ශන්ද?
ශකොටිඹහ යි ල් ඳයහජඹ කශහ නම් ශභොකටද ඒ ශකොටිත් එක්ක
තිශඵන ම්ඵන්ධකභ? ශකොටිත් එක්ක ඒ ම්ඵන්ධකම් තිඹහ
ගන්ශන් ඳළයශදන්නද? දළන් තභයි ශඳශනන්ශන් ශකොශවේද ශම්
ශකොටි ම්ඵන්ධකභ තිශඹන්ශන් කිඹරහ. ශකොශවේද ඒ ශකොටි
ම්ඵන්ධකභ තිශඹන්ශන්? අය දඹහන් ජඹතිරකරහ ශකොටින්ට
විරුීධ ටන් කයන ශකොට ශගදය ඹනහ; යජී විශජ්නමීව
භන්රීතුභහ ි බුීනත ටන් කයන ශකොට ශගදය ඹනහ; ක්රිස
ශනෝි සරහ ශකොටින්ට විරුීධ Channel 4 එශක් දක් ශර
කථහ කයන ශකොට ශභශවේ ඉන්න භන්රීරු ගිහිල්රහ කම්හුරට
ගවරහ ශභවහට ශගන්න ගන්නහ. අහුණුගභ ශල්කම්තුභහ - භභ
දන්ශන නෆ ි ශඹෝජය හුදල් ඇභතිතුභහට නහතිකභක් තිශඵනද
කිඹරහ - ඒ විධිඹට ටන් කයන ශකොට ශභශවේට ශගන්න
ගන්නහ. තභහයහ වේගනහඹගම්ටත් ඒ ශේභ ඉයණභක් ශනොශයිද
අත් වුශඩු? එශවභ නම් ශකොටින්ට විරුීධ ටන් කයන
අන්තහදඹ ඳයහජඹ කයන්න කටයුතු කයන වළභ ශදනහභ ශම්
ආඩුඩු විහින් තභයි ට්ටන්ශන්. ශභොකද අන්තහදඹ තිශඵන
ශකොට විතයයි ශම් ශගොල්රන්ට ඉන්න පුළුන් ශන්ශන්. එශවේ
අන්තහදඹ තිශඵන ශකොට ශම් ශගොල්රන් ශභශවේ අන්තහදඹ
රසනට පුයහ ශගන කටයුතු කයනහ. ඉතින් ශම් DFCC
ඵළීවේ NDB ඵළීවේ ඒකහඵීධ කිරීශභන් යශට් තිශඵන රලසන
විශනහද?
නළවළ. ශම්ශකන් ශම් එක්ශකශනවේශේ
ශදන්ශනවේශේ ඳවුශල් රලසන විනහ මික් යශට් භසථ
ආබුථික රලසන විශන්ශන් නළවළ.
යුශයෝඳශආ ශකොටි තවනභ ඉත් කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් විශීල
ඇභති ි ශඹෝජය විශීල ඇභති ඒ ළඩ ම්පබුණශඹන්භ
අධීක්ණඹ කයන භන්රීතුභහ විශීල අභහතයහීලශආ ශල්කම්තුභහ
ඉල්රහ අස ශන්න ඕනෆ ශන්ද කිඹරහ අපි අවන්න කළභළතියි.
තභ ඒ නමීධිඹ ගළන ඇභතිතුභහ රකහලඹක් කයරහ නළවළ. භට
ආයීචියි අද වළන්දෆශ රකහලඹක් නමදු කයන ඵ. ඒ රකහලඹ
ශභොන
සරඳශඹන්ද
කයන්න
පුළුන්
ශන්ශන්?
ඳහබුලිශම්න්තුශ භන්රීයශඹක් තහනහඳති යශඹවේට ගළණ හභ
අඩු ගණශන් ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඳරීක්ණඹක් - investigation ක්ණි ඥක ඇති කයන්න ඵළරි නම් ශභොකක්ද ඒ ඇභතිකශම්
තිශඵන ටිනහකභ? භභ කිඹනහ ඹම් විධිඹක investigation
එකක් කශත් ශවිබදයවු ශ වි තහනහඳති ශනෝි ස එඹහටභ
ගවශගන කිඹරහ. ඒක තභයි ඒ ඳරීක්ණශඹන් අන්තිභට
අනහයණඹ ශන්ශන්.
ඉතින් ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි  ශම් හශේ විලිරජ්ජහ නළති
ආඩුඩුක ශකොන්දක් නළති ඉන්නහට ළඩිඹ ශවොයි ශන්ද ශම්
යශට් ඹභක් කයන්න පුළුන් විඳක්ඹත් භඟ ශකොන්දක් හිත
ඒකහඵීධ ශරහ යට ආයක්හ කයන එක? අපි යහඹට ගිඹහභ
යහශආ ඉන්න කට්ටිඹ අඳට ගවන්න වදනහ. ගවන්න වළදුහට
අපි ඵඹ ශන්ශන නළවළ. අඳට අලය ශන්ශන් ශම් යට
ීබුධනඹ කයන්නයි. අඳට අලය ශන්ශන් ශම් යශට් ජනතහ
ජීත් කයන්නයි.
අඳට අලය ශන්ශන් ශම් යශට් ඵදු
ශගන්නහශේ ල්ලි ශම් ආඹතන වයවහ සයහ කෆභ නත්න්නයි.
අඳට අලය න්ශන් ශම් යශට් නන්නත්තහය ශරහ නමටින
ජනතහට ශවටක් තිශඵනහ කිඹරහ ශඳන්රහ ශදන්නයි. ඒක
කයන්න පුපන් එකභ ඳක්ඹ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹයි. ඒ ි හ
ශම් NDB ආඹතනඹ DFCC ආඹතනඹ භඟ ඒකහඵීධ කිරීභට
අපි විරුීධත්ඹ රකහල කයනහ. ශභොකද ශභඹ කයන්ශන්
ඵීශකොශරොත් ශරහ තිශඵන ආඩුඩුකට ත ල්ලි ගන්න
පුළුන් වළකිඹහ ඇති කිරීභටයි. භභ දන්ශන් නළවළ ශම්හ
ශකොශවන් එන ල්ලිද කිඹරහ. ශම්හ drug baronsරහශේ ල්ලි
ශන්න පුළුන්; ශම්හ ශම් අවි ආයුධ වයවහ එන ල්ලි ශන්න
පුළුන්. ඒහ ඳහවිච්චි කයරහ ශම් යශට් ණඹ ගළනීශම් වළකිඹහ
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ඳහබුලිශම්න්තු

[ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

ඇති කිරීභ විතයයි ශම් කයන්ශන්. ඒ ි හ අඳට ඔඵතුභන්රහශගන්
ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ඍජු පිිබතුයක් අලයයි ශකොශවොභද ශම්
කටයුතු ි යහකයණඹ කයන්ශන් ශකොශවොභද ශම් කටයුතු වරි
භහබුගඹට ගන්ශන් කිඹරහ. එක භතක් කයමින් ශම් ඵළීවේ
ඒකහඵීධ කිරීභට අපි විරුීධත්ඹ රකහල කයනහ. ශම් ඵළීවේ
ශදශක් තිශඵන දක්තහ භඟ ඵළලුහභ ශම්හ ඒකහඵීධ
කිරීශභන් ශන්ශන් ජනතහට ශේඹක් ශන එක ශනොශයි ශම්
ඵීශකොශරොත් ආඩුඩුට ත ණඹ ගන්න පුළුන් වළකිඹහ ඇති
කිරීභ ඳභණයි. ඒ ි හ තභයි අපි ශම් ඳනත් ශකටුම්ඳතට
විරුීධත්ඹ රකහල කයන්ශන් කිඹන කහයණඹ භතක් කයනහ.
කරුණහකය යශට් ආබුථිකඹ ත කඩහ ළශටන්න ඉසය ශරහ
ශම් ඳහරනඹ කයන්න ඵළරි නම් ඳහරනඹ අඳට බහය ශදන්න.
එක්ත් ජහතික ඳක්ඹට නළත ශම් යශට් ආබුථිකඹ වි ලක්තිභත්
කයන්න බහය ශදන්න කිඹමින් භභ ි වඬ ශනහ.

නිතයෝජ කථළනළයකුරමළ

(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ඊශඟට ගරු තිරීග සුභතිඳහර භවතහ. Order, please! Will an

Hon. Member propose the Hon. Janaka Bandara to take the
Chair?

ගරු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take
the Chair.
ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරරුල නිතයෝජ කථළනළයකුරමළ මූළවනතයන් ඉලත්
වුතයන් ගරු ජළනක බණ්ඩළර මශ ළ මුළවනළරඪ විය.

அதன் பஷமகு, பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத் தஷனஷன்ர
அகயரல, ஶண்புஷகு ஜஶனக பண்டஶ அலர்கள் தகயக
லகஷத்தஶர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු තිරීග සුභතිඳහර භන්රීතුභහ කථහ කයන්න.
[අ.බහ. 4.43

ගරු තිැංග සුමතිඳළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஷயங்க சுதஷபஶய)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

නශභෝ බුීධහඹ!
මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  අද දින ශදන ය කිඹළවීභ
වහ අඳ ඉදිරිශආ තිශඵන ඩිඑෂසසීසී ඵළීවේ (ඉත් කිරීශම් වහ
ආුවහීගික විධිවිධහන ) ඳනත් ශකටුම්ඳත ම්ඵන්ධ විහදශආ ත
චන සල්ඳඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභට රළබීභ ගළන භභ තුටු ශනහ.
එභ ඳනත් ශකටුම්ඳශත් අයහුණ අශේ හුදල් වහ රභ ම්ඳහදන
ි ශඹෝජය අභහතය ගරු යත් අහුණුගභ භළතිතුභහ ශම් උත්තරීතය
බහට ඉදිරිඳත් කශහ. ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්රීතුභහශේ
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ගරු සුි ල් වඳුන්ශනත්ති භන්රීතුභහශේ ගරු වබු ද නමල්හ
භන්රීතුභහශේ ව ඊට කලින් කථහ කශ ගරු භන්රීතුභන්රහශේත්
කථහරට භහ න් දුන්නහ. ඒ ගරු භන්රීතුභන්රහ කරුණු
කිඹන්නට උත්හව කශශේ ශභභ තීන්දු ඳදනම් කය ශගනයි;
ඊට විරුීධ ශනොශයි. එතුභන්රහ වළශභෝභ අද කථහ කශශේ ශම්
ඳනත් ශකටුම්ඳත ගළන කථහ කයනහට ඩහ ඊට එවහ ගිඹ
ශීලඳහරන කරුණු ගළනයි. ඒ ශීලඳහරන කරුණුරට උත්තය
ශදන්නට භහ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ ඒහ අද ශම් ඳනත්
ශකටුම්ඳතට ම්ඵන්ධ ශනොන ි හ. ශකශේ ශතත් ඹම්
කරුණුරට උත්තය දිඹ යුතුඹ කිඹහ භහ කල්ඳනහ කයනහ.
ගරු වබු ද නමල්හ භන්රීතුභහ කරුණු ඉදිරිඳත් කයමින්
ශඳෞීගලික අීලශආ ණඹ බුධන ශ ගඹ නමඹඹට දලභ 8ක්ඹ
කි හ. ඇත්තටභ එදහ තත්ත්ඹ එශවභ වුණහට ගරු යත්
අහුණුගභ භළතිතුභහ කි හ හශේ ශම් බුධනඹ වහ කහරඹක්
අලයයි. අශගෝසතු භහඹ ශනශකොට ශඳෞීගලික අීලශආ ණඹ
බුධනඹ නමඹඹට 2.6 දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒක ඉතහ ශවො
තත්ත්ඹක්. ඒ ළඩි වීභ හශේභ ශරෝකශආ යත්යන්ර මිර අඩු
වීභක් වුණහ. යත්යන්ර මිර අඩු ශනශකොට මිි සසු
අතභහරුට ණඹ ගන්න ශඳොලී අුවඳහතඹ අඩු ශනශකොට එළි 
තත්ත්ඹක් උදහ ශනහ.
මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  ශම් ඩීඑෂසසීනම ඵළීවේට අද
ශභොකක්ද කයන්ශන් කිඹහ ඵළලුශොත් ශම්ක වදිනමශආ ශන
ශදඹක් ශනොශයි. ශවේතු යහශිඹක් උඩ කයන ශදඹක්. බුධන
ඵළීවේ කිඹන්ශන් ඩීඑෂසසීනම ඵළීවේශ භ ලහඛ්හක්. - ඒ හශේභ
එන්ඩීබී ඵළීවේ ගළන ඵරනවිට ශම් ඵළීවේ ඳීධති ශදක එකතු
ශන්ශන් ලක්තිභත් ශරහ ඉදිරිඹට ඹන්නයි. ශම්කට "mergers
and acquisitions" කිඹහ කිඹන්ශන්. ශම් ඵළීවේ ඒකහඵීධ වීභ
ශරශවනම නළවළ. ඳශහුශන්භ ඒ ඵළීවේ එකිශනක කථහ කය
ගන්නහ. ඊට ඳසශේ භව ඵළීවේට - Central Bank එකට ඒක
ඉදිරිඳත් කය අයඹක් ගන්නහ. අයඹක් අයශගන "ශභශවභ
අදවක් අශේ තිශඵනහ ශභළි  රභශ දඹකට අඳ ඹනහ"
කිඹහ ඒ අඹ ශකොටස ශශශඳොශ දළුවත් කයනහ. ඊට ඳසශේ
ශම් ශදක ම්ඵන්ධ වීශභන් තභන්ශේ ලක්තිඹ ළඩි කය ගන්ශන්
ශකොශවොභ ද ඒ ලක්තිශඹන් තභන්ශේ ඳහරිශබෝගිකඹන්ට
රතිරහබ රඵහ ශදන්ශන් ශකොශවොභද කිඹහ ශම් ආඹතන ශදක
කතිකහක් ඇති කය ගන්නහ. ශභභ රභශ දඹට ශඳෞීගලික
අීලශආ ශභළි  ඵළීවේ ඳීධතිඹක් එකතු ශනශකොට ශභොකක්
ද ශවේතු ශන්ශන් කිඹහ කල්ඳනහ කයන්නට ඕනෆ.
දළනට අවුරුදු වඹකට වතකට ඉසශල්රහ ඵළීවේ
ඳත්හශගන ඹන්න පුළුන්කභක් තිබුශඩු නළවළ. අද ඵළීවේ
එකතු ශරහ ඉදිරිඹට ඹන්නට හිතන්ශන් ඇයි? රධහන ශදඹ
තභයි ඒ අඹට සථහයබහඹක් මූරය ලක්තිඹක් ඇති න ඵ
ශඳනීභ. විලහර මූරය අලයතහක් වහ ඵළීවේ ඳීධතිඹට
අනහගතඹක් තිශඵනහ. අඳ ශම් ඵළීවේ ශදශක් රහේධන හුදල්
ඵළලුශොත් ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේට බිලිඹන 56ක රහේධනඹක්
තිශඵනහ. ඒ හශේභ එන්ඩීබී ඵළීවේටත් බිලිඹන 35ක විතය
රහේධන රභහණඹක් තිශඵනහ. ශම් ඵළීවේ ශදක එකතු කශහභ
බිලිඹන 100ක් ඳභණ ව ඵළීවේ ඳීධතිඹක් එක ලක්තිභත්
ඵළීවේක් ඵට ඳත් ශන ඵ අඳට ඳළවළදිලි ශඳශනනහ.
ශඳෞීගලික අීලශආ නමඹලු අඹ වබහගි කය ශගන ශභශවභ
හිතනශකොට - ශම්ශක් ලකයතහ - feasibility - ඵරනශකොට
ඒශක් ඳළළත්ශම් ඉරහ අඩුභ ගණශන් අවුරුදු ඳවක - දවඹක  තබුඝ
කහලීන ඳළළත්භ වහ ඵළීවේ තුශභ හබුතහ එකතු කයනහ. ඒ
තුිබන් තභයි ඒ අඹ ක්රිඹහත්භක ශන්ශන්. ශම් ඵළීවේ ඳීධති ශදක
එකතු වීභ තුිබන් ශභොකක් ද නමීධ ශන්ශන්? විලහර රහේධන
හුදරක් ඵළීවේට ශේන්න පුළුන් ශනහ. එශවභ රහේධන
හුදරක් ශගනළල්රහ ීබුධනඹ වහ ජනතහශේ අවයතහඹ
වහ ි දවස කයන්න පුළුන් ශනහ.
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අශේ යශට් එළි  ඵළීවේ විලහර ීඛ්යහක් නළවළ. විඳක්ශඹන්
අද රීකහ ඵළීවේ ගළන කි හ භවජන ඵළීවේ ගළන කි හ. අපි ඒ
ඵළීවේ ඳීධති ශදකට අත තිේඵහ නම් කිඹයි "ඵළීවේ එකතු කයරහ
යහජය ඵළීවේ ශදක විනහල කයන්න ඹනහ. එතශකොට
තයගකහරිත්ඹ ළශටනහ." කිඹරහ. ඒ ි හ ගරු ඇභතිතුභහ
ක්රිඹහත්භක කශශේ ශවොභ උඳරභඹක්. ඔඵතුභහ රීකහ ඵළීවේට
භවජන ඵළීවේට අත තිේඵහ නම් කිඹයි "ශභන්න ඉයයි
ආඩුඩුශ තිශඵන ශවොභ ඵළීවේ ශදක දුේඳත් මිි සසුන්ශේ
ල්ලි දභන තළන ශම් ඵළීවේර තභයි EPF එශක් ETF එශක්
ඔක්ශකොභ ල්ලි තිශඵන්ශන්. ආඩුඩු ශම්ක විනහල කයන්න
ඹන්ශන්." කිඹරහ. ශම් ඵළීවේ ශදක ඊශඟ තරඹට ඹන්න පුළුන්
ඵළීවේ ශදකක්. ශම් ඵළීවේ ශදක එක ඵළීවේක් ඵට ඳත් වීශභන්
න්ශන් ශභොකක්ද? ඵළීවේක් තුශ හභහනයශඹන් ඳරිඳහරන
ුවශආ රභශ දඹක් තිශඵන්න ඕනෆ. ඒ කිඹන්ශන් ශවො
ඳරිඳහරනඹක් නළත්නම් ඹව ඳහරනඹක් ඵළීවේ තුශ තිශඵන්න
ඕනෆ.
ඊශඟට ඵළීවේකට හුදල් යහ ගළනීශම් ධහරිතහක් නළත්නම්
තළන්ඳතු පිිබඵ විලහර ධහරිතහක් තිශඵන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ
ඵළීවේ තුශ ශවො පිරිස කශභනහකයණඹක් තිශඵන්න ඕනෆ. ඒ
හශේභ බුීධිභත් දළුවභ තිශඵන මූරය කශභනහකහරිත්ඹ
තිශඵන ශවො පිරිස ඳහරනඹක් තිශඵන්න ඕනෆ. ශරෝකශආ
තිශඵන ඵළීවේක සථහයබහඹ මූලික ලශඹන් ඵරන්ශන් පිරිස
ඳහරනඹත් ඹව ඳහරනඹත් මූරයභඹ ලක්තිඹත් ඳදනම් කය
ශගනයි. දළනට අවුරුදු වතයකට ඉසය ශරහ අපි ශම් භවහ
උත්තරීතය බහට ශගනහශ ට්රිලිඹන් එකකට අඩු අඹ ළඹක්.
නහුත් අපි අවුරුදු වතයකට ඉසශල්රහ ට්රිලිඹනඹ ඉක්භහ ගිඹහ.
අපි ශම් ශබු ට්රිලිඹන 1.7ක අඹ ළඹක් ඳහබුලිශම්න්තුට
ශේනහ. ශම් කිඹන්ශන් ශභොකක්ද? ට්රිලිඹනඹක අඹ ළඹක්
ඉදිරිඳත් කයන යටක ඵළීවේ ඳීධතිශආ ඵළීවේ ය ඹද තිශඵන්ශන්?
ඵළීවේක් භඟින් කයන්ශන් විලහර හුදරක් ඳහරනඹක් ඹටශත්
ජනතහ අතය ශඵදහ වළරීභයි.
අපි ඵරහශඳොශයොත්තු න ශ ගඹට දශ ශීය ඹ ි සඳහදනඹ ළඩි
න්න 2016 බුඹ න ශකොට අපි ඵරහශඳොශයොත්තු න විධිඹට
ඒකපුීගර ආදහඹභ ශඩොරබු 4 000කට 2020 බුඹ න ශකොට
ඒකපුීගර ආදහඹභ ශඩොරබු 7 000කට ඉවශ ඹන්න යටට විලහර
හුදල් ීරභණඹක් අලයයි. ඒ හුදල් යට තුශභ ි සඳහදනඹ
න්ශන් නළවළ. ජහතයන්තය ලශඹන් අඳට FDI - Foreign Direct
Investments - එන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ ඒ එන ීබුධනඹට
හශේක්ෂිත හුදල් ීයණඹ කිරීභ වහ ජනතහ අතයටත්
ීබුධනඹටත් හුදල් ශඵදහ වරින්න ඵළීවේරට ලක්තිඹ තිශඵන්න
ඕනෆ. අඳට එළි  ඵළීවේ ඳවක් වඹක් අලයයි. ඒ ි හ ශම්ක ඉතහ
රගතිය ලී ළඩක් කිඹරහයි භභ හිතන්ශන්. ශම් තුිබන් හනම යහශිඹක්
ඇති න්න පුළුන්.
භභ 2001 2002 ව 2003 බුර ත ශ්රී රීකහ ශටලිශකොම්
ආඹතනශආ බහඳති විධිඹට ශේඹ කශහ. ඒ කහරශආ ත අපි
ශභොබිශටල් ආඹතනඹ ල්ලි  තරහ ගත්තහ. ඒ කහරශආ ශභොබිශටල්
ආඹතනඹ ගන්න ශ්රී රීකහ ශටලිශකොම් ආඹතනඹට ල්ලි තිබුශඩු
නළවළ. ශ්රී රීකහ ශටලිශකොම් ආඹතනශආ නමඹලුභ ලක්තිඹ දභහ අශේ
ගභන් භහබුගඹට ඹන විධිඹ කිඹරහ පිට යටින් ණඹක් ගන්න
රීකහශ ඵළීවේක් නම් කයන්න ඒ ශරහශ අඳට නමීධ වුණහ.
2002  ත හුදරක් පිට යටින් අයශගන ණඹක් ශදන්න රීකහශ කිනම
ඵළීවේක් තිබුශඩු නළවළ. ඒ ි හ අඳට සටෆන්ඩඩ් චහබුටඩ්
ඵළීවේට ඹන්න නමීධ වුණහ. ඒ අඹට අපි ජහතයන්තයශඹන්
ඇඳකයඹක්  තරහ රීකහශ
සටෆන්ඩඩ් චහබුටඩ් ඵළීවේශන්
ි ශඹෝගඹක් ි වේත් කශහ රීකහශ ඵළීවේකට ල්ලි ශදන්න
කිඹරහ. ශභොකද ජහතයන්තය තත්ත්ශආ ඵළීවේක් එදහ අශේ යශට්
තිබුශඩු නළවළ.
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ගරු ඇභතිතුභි  දළන් ඔඵතුභහ කයන්ශන් අශේ capacitybuilding එක එශවභ නළත්නම් අශේ bottomline එක උඩට
ගන්න එක. ශම්ක කශ යුතුයි කිඹන එක ගළන කිනමභ විහදඹක්
නළවළ. නහුත් ශම් අසථහ ි බුභහණඹ න්ශන් යට තුශ
අතයලය කරුණුර බුධනඹක් තිශඵන ි හත් දශ ශීය ඹ
ි සඳහදනඹ ළඩි න ි හත් ඒකපුීගර ආදහඹභ ළඩි වීභ ි හ
ව අශේ රහේධන විඹදම් එක්ක ඵරන ශකොට අශේ ණඹට ඩහ
අපි ශවො ආදහඹභක් දයන යටක් ි හත්ඹ. භභ හිතන්ශන් ශම්
තුිබන් ඹන ජහතයන්තය ඳණි ඥවුඩඹ - signal එක - තභයි අපි ඉතහ
උඳරභය ලී ඉදිරිඹට ඹන රගතිය ලී යජඹක්ඹ කිඹන කරුණ. ශම්
යජඹ ශඵොශවොභ රභත් විධිභත් ශම් ගභන ඹනහ. ශම් යජඹ
ආශඹෝජකඹන්ශේ අලයතහ වහ රහේධන හුදල් ළඩිදියුණු කය
ගළනීභ වහ අසථහ වදනහ. ශම් හශේ ශීල්ලින් තභයි
යටක මිි සුන්ශේ විලසහඹ ඇති න්ශන්.
අපි අධිශ ගී භහබුග -highways- වදනහ
ගුන්
ශතොටුශඳොශල් වදනහ යහඹල් වදනහ. වළඵළයි ඔඵතුභහ ශම්
විධිඹට අශේ මූරය ඳරිඳහරනඹ ළඩි කශශේ නළත්නම් ඒ කිනමභ
ශදඹකින් ළඩක් නළවළ. ඒ ි හ මීය ට භහන්තය අශේ ලක්තිඹ
එශවභ නළත්නම් capacity- building එක ළඩිදියුණු කයන්න
ඔඵතුභහ කයන එක උඳරභඹක් තභයි ශම් ඵළීවේ ශදක එකක්
කිරීභ. ඒ ි හ ශම් ගළන අපි වදතින්භ න්ශතෝ නහ ඳභණක්
ශනශයි ශම්ක යුගශආ අලයතහක් කිඹරහයි අපි හිතන්ශන්.
මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  ඒ හශේභ ශම් ඵළීවේර
ඉන්ශන් ඉතහභ දක් අධයක් භඩුඩරඹක්. ශම්හශආ ඉන්ශන්
මූරය කශභනහකහරිත්ඹ ගළන විලහර අශඵෝධඹක් තිශඵන අඹ.
ඒ අඹ ආහට ගිඹහට ශම් ලිඹකිඹවිලි වදන්ශන් නළවළ. ශම්හට
උඳශදස රඵහ ශදන නීති ආඹතන ශන ශනභ තිශඵනහ; මූරය
උඳශදස ශදන ආඹතන තිශඵනහ; ශරෝක ඵළීවේ ශනභ
ඉන්නහ; ආනමඹහුව ීබුධන ඵළීවේ ශම් ඳළත්ශතන් ඉන්නහ.
ශම් නමඹලු ශදනහශේභ දත්තඹන් තිශඵනහ. ඒහ ගළන ශතොයතුරු
රඵහ ශදන මූරය ඳරිඳහරන උඳශීලක භඩුඩර ඉන්නහ.
උඳශීලක ආඹතන තිශඵනහ. ඒ නමඹලු ශදනහ කිඹනහ ශම් ශදඹ
විඹ යුතු ශදඹක්ඹ කිඹරහ.
භභ ශම් ශරහශ එක ශදඹක් උපුටහ ගත්තහ ඔඵතුභහශේ දළන
ගළනීභ පිණි ඥ. ඒ තභයි ඳසු ගිඹ අවුරුදු කිහිඳඹ ගත්ශතොත් 2013
බුශආ  ත ඇශභරිකහශ NBT Bank එකත් Alliance Bank
එකත් merge වුණහ. ඒ හශේභ 2013 බුශආ  ත FirstMerit Bank
එකත් Citizens Republic Bancorp එකත් එකතු ශරහ
FirstMerit Bank එක ඵට ඳත් කශහ. 2012 බුශආ  ත PNC
Financial Services එකත් RBC Bank එකත් PNC Financial
Services කිඹරහ එකතු කශහ. 2011 බුශආ  ත Capital One එක
ව ING Direct USA එක එකතු වුණහ. ඒ හශේභ 2011 බුශආ
 ත M&T Bank එක ව Wilmington Trust එක එකතු වුණහ.
2009 බුශආ  ත M&T Bank එක Bradford Bank එක භඟ
එකතු වුණහ. 2009 බුශආ තභ M&T Bank එක Provident Bank
of Maryland එකත් එක්ක එකතු වුණහ. එශේ එකතු ශරහ කශශේ
ශභොකක් ද? ඇශභරිකහට එශවභ එකතු ශන්න ඕනෆ නළවළ ශන්.
වළඵළයි ඒ ඇත්තන්ටත් ශඳුවණහ භවය ඵළීවේර ඒ අඹශේ
රහේධන ලක්තිඹ ළඩි කිරීභ තුිබන් ඒ අඹට ශභඹ නමදු කශ යුතුයි
කිඹරහ.
එක භතඹක් වළදුහ ශම් ඵළීවේ තුන එකතු වීභ තුිබන් ඒහශආ
ීබුධනඹක් ශනො එදිශනදහ ඵළීවේ ඳීධතිඹට අුවයි කටයුතු
ශන්ශන් කිඹරහ. දළන් අපි ඹනහ අලුත් අඩවිඹකට. එශේ අලුත්
අඩවිඹකට ගිඹහභ ශම් ඵළීවේ තුන Companies Act එක ඹටශත්
ලිඹහඳදිීචි ශනහ. එතශකොට ඒ අඹ ඳරිඳහරනඹ ශන්ශන් ඒ
යශට් නීති යහහු තුශයි. ඒ නීති යහහු තුශ ඉන්න ශකොට ශම්හ
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commercial banking කයන හණි ඥජ ඵළීවේක් වළටිඹට ඳත් විඹ
යුතුභයි. හණි ඥජ ඵළීවේක ලක්තිඹ නළත්නම් ශම් ඵළීවේර
රහේධනඹ ළඩි වුණහට ළඩක් නළවළ. ඒ අඹට පිට යටින් හුදල්
ශගශනන්න පුළුන්. එඹ ශඳෞීගලික අීලඹට ශන්න පුළුන්;
යජඹට ශන්න පුළුන්. නහුත් යහඳෘතිරට ආශඹෝජනඹ
කයන්න ඵළවළ හණි ඥජ ඵළීවේක - commercial bank එකක licence එකක් රභශ දඹක් නළත්නම්. එභ ි හ ඒක විඹ යුතු
ශදඹක්.
DFCC ඵළීවේ කිඹන්ශන් ශවො ීබුධන ඵළීවේක්. එභ
ි හ ීබුධන ඵළීවේට ීබුධනඹ ඳභණක් කය ශගන ඉන්න
තිබුණහ ශම් merger එශකන් ීබුධනඹට වහි ඹක් ශනහ
කිඹරහ. එශවභ නළවළ. ඒ ඇත්තන් කය ශගන ආපු ශීල් දිගටභ
කය ශගන ඹන්න පුළුන්. ඊට අභතය ඒ අඹශේ portfolio එක
එශවභ නළත්නම් ඒ අඹශේ spread එක ඒ ශගොල්රන්ශේ
අසථහ ත පුළුල් ශනහ. එශේ පුළුල් වීභ තුිබන් ඒ කබුතයඹ
ඩහත් ශවොඳින් කය ශගන ඹන්න පුළුන් ශනහ.
ශභතළන ත එක ළකඹක් භතු ශනහ ශම් අඹ ශම් විධිඹට කය
ශගන ගිඹහභ ශම් අඹ නළතත් හුදල් ගත්තහභ එභ හුදල්
ආශඹෝජනඹ කයන්ශන් යජශආ යහඳෘතිරට ල්ලි අලය ි හ
කිඹරහ. ඒක එශවභ ශන්ශන් නළවළ. ශවේතු ශම්කයි. ශභඹ
ශකොටස ශශ ශඳොශශේ ආඹතනඹක්. මිි සුන් ශකොටස ගත්තහයින්
ඳසු ඒ අඹට පීඩනඹක් තිශඵනහ. භව බහ රැසවීභක් තිශඵනහ.
ඒ භව බහ රැසවීශම් ත තභන්ශේ නමඹලුභ හබුෂික හබුතහ ඉදිරිඳත්
කයනහ. අධයක් භඩුඩරඹක් නමටිනහ. ඒ අඹශේ ඵළඳීභක්
තිශඵනහ ශභඹ ශවොඳින් කය ශගන ඹෆභට.
භහ හිතන වළටිඹට අඳට ජහතයන්තය ලශඹන් හුදල්
ශගශනන්න පුළුන් විධිශආ ඵළීවේ ශඵොශවොභ ටිකයි තිශඵන්ශන්. ඒ
ඵළීවේ ටික ලක්තිභත් ශනහ කිඹන්ශන් ඳළවළදිලිභ
විශලේශඹන්භ ශඳෞීගලික අීලඹට ශම්ශක් හනමඹ රළශඵනහ
කිඹන එකයි. ශඳෞීගලික අීලඹට විලහර හනමඹක් අත් ශනහ.
ශභොකද අද රීකහ තුශ ඉන්න ශීය ඹ යහඳහරිකඹහට ජහතයන්තය
තරශආ යහඳහයඹක් කය ශගන ඹන්න ජහතයන්තය තරශආ
වළකිඹහ තිශඵන ශීය ඹ යහඳහරිකඹහට ජහතයන්තය හුදල් ගන්න
තිශඵන අසථහ අඩුයි. ඒ අඹ රීකහශ හුදල් අය ශගන රීකහශ
ණඹ අය ශගන යහඳහය දියුණු කයනහ. වළඵළයි යටක් විධිඹට
දියුණු ශමින් ඳතින ශම් ශරහශ  ත අපි භධයභ දියුණුශ යටක්
විධිඹට හිතරහ ළඩ කශශොත් අඳට ශම්ශකන් එිබඹට එන්න ඵළරි
ශනහ. ශම් යට භළදි ආදහඹම් යටක් වළටිඹට නළතු දියුණු වුණු
යටක් ඵට ඳත් ශන්න නම් ශම් අසථහ ි බුභහණඹ විඹ
යුතුභයි. ගරු යත් අහුණුගභ ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහ එතුභහශේ
කථහශ  ත ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි කි හ "අපිට middle-income
trap එකට ඹන්න ඵළවළ" කිඹරහ. ඒ middle-income trap එකට
අපි ඹනහ නම් අඳට ඔශවේ ඉන්න පුළුන්.
ගරු ි ශඹෝජය ඇභතිතුභි  ඔඵතුභහ එඹ වරිඹහකහය විග්රව
කශහ. අපි ඊශඟ අඩවිඹට ඹන්න නම් දියුණු වුණු යටක් ශන්න
නම් ශම් තුිබන් විතයයි යට තුශ ඉන්න ශීය ඹ යහඳහරිකඹහ
ලක්තිභත් ශන්ශන්.
බඹ නළති ගිහින් ඒ අඹට රීකහශ  ත විශීල ණඹක් ගන්න
පුළුන්. ශීය ඹ යහඳහරිකඹහට ශඩොරබුලින් ඵළීවේ ණඹක් ගන්න
පුළුන් නම් එඹ ශකොයි තයම් ටිනහද? ආනඹනඹ කයන ඵඩු
ටිකට ආනඹනඹ කයන ඹන්ශත්රෝඳකයණරට ආනඹනඹ කයන
නමඹලුභ තහක්ණඹට ශීය ඹ යහඳහරිකඹහට ශඩොරබුලින් ණඹක්
ගන්න පුළුන් අසථහක් ශම් වයවහ උදහ ශනහ. ගරු ි ශඹෝජය
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ඇභතිතුභි  ශභළි  රගතිය ලී තීන්දුක් ගළනීභ පිිබඵ
නළතත් අපි ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශනහ. ශම් කබුතය
හබුථක ශරහ වළකි ඉක්භි න් ශම් ඵළීවේ ශදක අලුත් ශරහ ඒ
අලුත් ව ඵළීවේලින් ශම් යටට ළඩි ශේහක් කයන්න රළශේහයි
කිඹහ රහබුථනහ කයමින් භහ ි වඬ ශනහ.

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුතියි.
මීය ශඟට ගරු ඉයහන් විරභයත්න භන්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි
32ක කහරඹක් තිශඵනහ.
[අ.බහ. 4.59

ගරු ඉරළන් වි්රමරත්න මශ ළ

(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

සතුතියි මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි .
අපි අද කථහ කයන්ශන් ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ (ඉත් කිරීශම් වහ
ආුවීගික විධිවිධහන) ඳනත් ශකටුම්ඳත ගළනයි. මූරහනහරඪ
ගරු භන්රීතුභි  ඒ ගළන කථහ කයන්න සදහනම් න ශම්
ශභොශවොශත් ත භභ ඳශහුශන්භ ශභන්න ශම් කහයණඹ වන්
කයන්න ඕනෆ. අශේ යවි කරුණහනහඹක භන්රීතුභහ මීය ට
ශභොශවොතකට ශඳය ශම් ගළන කි හ. අද අශේ යවි කරුණහනහඹක
භන්රීතුභහ ශඹෝගයහජන් භන්රීතුභහ නලින් ඵඩුඩහය ජඹභව
භන්රීතුභහ අජිත් පී. ශඳශබුයහ භන්රීතුභහ ශකොම්ඳඤසඤ වීදිශආ
තිශඵන යහඹ අධිකහරිශආ ඉඩභකට ගිහින් එහි ශේකඹන්ශේ
ඉල්ලීභ භත කරුණු ශොඹහ ඵරන ශකොට ඒ අඹට එල්ර වුණු
රවහයඹ ගළනයි භභ ශම් කිඹන්ශන්. භහ හිතන වළටිඹට ගරු
කථහනහඹකතුභහ ඒක ගළන ශොඹහ ඵරයි. යජශආ ඉඩභක යජශආ
ශේකශඹෝ එතළන භළතියණ කටයුතු කය ශගන ඹනහ. ඒක
ඵරන්න ගිඹහභ තභයි ශම් ගල් රවහයශඹන් ඒ හවනරට ශරොවේ
අරහබ වහි  අද නමදු ශරහ තිශඵන්ශන්. ශම්ක අධි ආයක්ෂිත
කරහඳඹක් තුශ ව නමදුවීභක්. භභ දන්නහ ගරු කථහනහඹකතුභහ ඒ
ගළන ශොඹහ ඵරයි කිඹරහ. යහජය ශේඹක් ශනොශයි අද යහජ
ඳහක්ෂික ශේඹක් තිශඵන්ශන්. නහුත් අශේ ගරු කථහනහඹකතුභහ
ඒ ගළන ශොඹහ ඵරනහ. ශභොකද අපි දන්නහ අශත් ඇඟිලි ඳවභ
එක හශේ ශනොශයි කිඹන එක. අඳට ඒක ම්පබුණශඹන්භ
ඳළවළදිලියි. ගරු කථහනහඹකතුභහ ඒ ගළන ශොඹහ ඵරරහ
හධහයණත්ඹක් ඉසට කයයි කිඹරහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු
ශනහ.
අද අපි හකච්ඡහ කයන්ශන් DFCC ඵළීවේ ශම් ඳනතින් ඉත්
ශරහ එඹ භහගම් ඳනත ඹටතට ඹෆභ ගළනයි. නහුත් ඒ කහයණඹ
ගළන හකච්ඡහ කයනහට ඩහ අද
ශම් ගරු බහශ
භන්රීරුන්ශේත් ගරු ඇභතිතුභහශේත් අධහනඹ විශලේශඹන්භ
ශඹොහු වුශඩු ඵීධ කිරීභත් ශම් ඵළීවේ ක්ශේත්රඹ -මූරය ක්ශේත්රඹතුශ ශන රතිීසකයණඹත් ගළනයි.
භෆතක ත ඇශභරිකහශ ත් යුශයෝඳශආත් මූරය ක්ශේත්රශආ කඩහ
ළටීභක් නමදු ශරහ තිශඵනහ. ඒක වළභ ශකශනක්භ දන්නහ
ශදඹක්. කහරඹකට ශඳය අදවක් ඉදිරිඳත් වුණහ ඵළීවේ ඒකහඵීධ
කයන්න දුන්ශනොත් විලහර ඵළීවේක් නම් ඒ ඵළීවේ කඩහ
ළශටන්ශන් නළවළ සථහයබහඹ ළඩියි කිඹරහ that they are too
large to fail. ඒ කිඹන්ශන් ඵළීවේ විලහර ළඩියි ඒ ි හ ඒහ කඩහ
ළශටන්ශන් නළවළ කිඹන අදවයි. හණි ඥජ ඵළීවේයි ආශඹෝජන
ඵළීවේයි ශනභ තිශඵන්න ඕනෆ ඒහ ශනභ ඳහරනඹ කයන්න
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ඕනෆඹ කිඹරහ එක්දවස නනමඹතිස ගණන්ර ත ඇශභරිකහ Glass
-Steagall Act කිඹන ඒ ඳනත ශගනහහ. ශම් ඵළීවේ ශන ශනභ
අධීක්ණඹ කයන්න ඕනෆ; ශන ශනභ ක්රිඹහත්භක ශන්න
ඕනෆ. ශභොකද හණි ඥජ ඵළීවේකට ඩහ ආශඹෝජන ඵළීවේක
අදහනභ ළඩියි. වළභ පුීගරඹහභ තභන් ඉතිරි කය ගත්ත විලහර
හුදරත් වේඩහ ශොච්චම් හුදරත් හණි ඥජ ඵළීවේකට තභයි
දභන්ශන්. ඳසු කශරක -විශලේශඹන්භ විශ්රහභ ගිඹහට ඳසු- ඒ
අඹශේ ජීවිතඹ ඵරහ ගන්න න්ශන් ඒ හුදලින් ි හ එඹ
විශලේශඹන් ආයක්හ කයන්න ඕනෆ. ඒ ි හ ශම් ඵළීවේ ශන්
ශන් අධීක්ණඹ වුණහ. ඳසු ඒ Glass-Steagall Act එක
අයින් කයරහ ශම් ඵළීවේ ඒකහඵීධ කශහ. අවුරුදු ගණනහක්
එශවභ ගිඹහට ඳසු ඔවුන්ට ශඳුවණහ විලහර අබුබුදඹකට ගිඹහඹ
කිඹරහ. භහ හිතන වළටිඹට ඒක එකභ කහයණඹ ශනොශයි.
ශම් හශේ මූරය අබුබුද ඇති න්ශන් ඇයි කිඹන එකට ණ ඟක්
කරුණු තිශඵනහ. ඵළීවේක රහේධනඹ ගළනත් ද්රය ලීබහඹ liquidity - ගළනත් ඵරන්න වළභ තිසශේභ ශම් ඵළීවේ stress test
කයනහ. එශවභ කයරහ ඵරනහ ශම්ක වරිඹනහද නළීද කිඹරහ.
අපි දන්නහ රීකහශ ත් එශවභ ඒකහඵීධ කිරීශම් ළඩ
පිිබශශක් දළන් භව ඵළීවේ රකහල කය තිශඵන ඵ.
විශලේශඹන්භ ඒ ළඩ පිිබශශ ගළන  තබුඝ කථහක් ශම් අවුරුීශී
ශඳඵයහරි භහශආ 05 ළි  දහ භභ ශම් ගරු බහශ  ත කශහ. ශම්
ඒකහඵීධ කිරීශම් - consolidation - රතිඳත්තිඹට අපි විරුීධ
නළවළ. ශභොකද වේඩහ වේඩහ මූරය ආඹතන රැක්භ තිබීශම් හනම
තිශඵනහ හශේභ අහනමත් තිශඵනහ. ඒ අහනමඹ සීභහ කයන්න
ඹම්කිනම ඒකහඵීධ කිරීභක් නමදු විඹ යුතුයි. ඉතින් ඒ මූරධබුභඹට
අපි විරුීධ නළවළයි කිඹරහ භභ රකහල කයන්නට ඕනෆ. භභ එදහත්
කි ශ ඒකයි. අදත් කිඹන්ශන් ඒකයි.
අපි 1997  ත ආනමඹහතිකඹ දිවහ ඵළලුශොත් යුශයෝඳඹ
ඇශභරිකහ එක්ක ීන්දනඹ කයනහට ඩහ ආනමඹහතිකශආ නමදු
වුණු ශී ීන්දනඹ කයන එශක් ශත්රුභක් තිශඵනහ. අශේ
ආබුථික රභශ දඹ ඊට ඩහ ඳවසුශන් ීන්දනඹ කයන්න
පුළුන්. 1997 ආනමඹහතික මූරය අබුබුදශඹන් ඳසශේ භළශල්නමඹහශ
finance companies තිසනඹ අටකට අඩු වුණහ. ඒ හශේභ
භළශල්නමඹහශ ඵළීවේ ඳණසවතයක් විතය තිබුණහ එභ රභහණඹ
දවඹකට විතය අඩු වුණහ. රීකහශ ආබුථිකඹට ඩහ භළශල්නමඹහශ
ආබුථිකඹ විලහරයි. ජනගවනඹත් ඊට ඩහ ටිකක් විලහරයි. අපි
දන්නහ ශම් ලත බුශආ හුර නමීගේපරුශ ඵළීවේ වඹක් තිබුණු
ඵ. දළන් ශනොශයි ෆශවන කරකට කලින්. ඊට ඳසශේ ඒක
විලහර මූව යහඳහය තුනකට අඩු වුණහ. ඒ හශේභ
තහයිරන්තශආත් ඒක නමදු වී ශගන එනහ. ඵළීවේ දවවතය ඳවකට
අඩු ශරහ තිශඵනහ. ඉතින් භභ හිතන විධිඹට ශම් මූරධබුභඹ තුශ
ඹම්කිනම ඹවඳත් ශීල් තිශඵනහ. නහුත් විලහර වීශභන් ඳභණක්
විලහර ඵළීවේ ඇති කිරීශභන් ඳභණක් ඵළීවේර සථහයබහඹ
ළඩියි කිඹන මූරධබුභඹ ගළන අපි රශ ලම් න්නට ඕනෆ. ශභොකද
ඒක ඉශේටභ නමදු න්ශන් නළවළ. භභ දළන් ඒක විසතය කයන්නම්.
1988  ත ව 1990  ත රීකහශ finance companies දවතුනක්
විතය අභහරුශ ළටුණු ඵ අපි දන්නහ. අන්තිභට ඒ දවතුශනන්
එශකොශවක්භ නළති ශරහ ගිඹහ. 2002  තත් ඵළීවේරට විලහර
රලසනඹක් ඇති වුණු ඵ අපි දන්නහ. ඒ හශේභ 2009  ත විලහර
මූව මූරය යහඳහයඹකට ගළටලුක් ඇති වුණහ. ඒ මූව මූරය
යහඳහයඹ තුශ ශම් හශේ ඵළීවේ ශනොන මූරය ආඹතන අටක්
තිබුණහ. ඒ අසථහශ  ත ඒ නමඹල්රටභ ගළටලුක් ඇති වුණහ. ශම්
ඵළීවේ ඒකහඵීධ කිරීභ - consolidation - එක ගළන අද අපි කථහ
කයනහ. නහුත් 2013 ශනොළම්ඵබු භහශආ අශේ භව ඵළීවේ
finance companiesරට ඵරඳත්ර ි වේත් කශහ. භට ශම්ක විසතය
කයන්න අභහරුයි. ඵීධ කිරීභක් කයන්න රළවළසති ශනහ නම්
ශම් මූරධබුභඹ පිිබගන්නහ නම් ශභච්චය භෆතක ත ශම් හශේ
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ඵරඳත්ර දුන්ශන් ශකොශවොභද? භභ හිතන විධිඹට අුවදළුවභක්
නළති දුන්ුව එකක් ශන්න පුළුන්. එශවභ හිතුශොත් ශවොයි.
ශභොකද එශවභ හිතුශ නළත්නම් දූෂිත ශවේතුක් ි හ එශවභ
ශදනහ කිඹන ි ගභනඹට එන්න ශනහ. ඉතින් භභ හිතන
වළටිඹට ශම්ක අුවදළුවභක් නළති කශ ළඩක් හශගයි.
ශරෝකඹ ශට් ඵළලුශොත් භව ඵළීවේක අධිඳති ශකශනක්
ශන්න ණ ඟක්භ සුදුසුයි central banker ශකශනක් නම්. එශවභ
නළත්නම් අභ ලශඹන් ආබුථික විදයහ පිිබඵ දළුවභ තිශඵන
ශකශනක් නම් ණ ඟක් ශවොයි. එශවභ නළති ඕනෆභ ශකනවේට
ඕනෆභ ශදඹක් කයන්න පුළුන්ඹ කිඹන භතඹ තුශ ඉන්නහ නම්
අඳට ඒහ ඉශගන ගන්න ණ ඟක් කල් ඹනහ. ඒහ ඉශගන ගන්න
කල් ගිඹහභ ඒ කහරඹට කවුරු වරි ශගවීභ කයන්න ඕනෆ. ශම්
හශේ අසථහර ඒහ ශගන්න ශන්ශන් යටටයි. යශට්
පුයළනමඹන්ට තභයි ශගන්න ශන්ශන්. සුදුසු තළනට සුදුසු
පුීගරඹන් ඳත් කයන්න ඕනෆ. ශම් හශේ ශඵොශවොභ ළදගත්
ඳත්වීම්රට ජනහධිඳතිතුභහත් හුදල් ඇභතිතුභහත් ගකිඹන්න
ඕනෆ.
දළන් අපි ඵරහු භව ඵළීවේ කයරහ තිශඵන්ශන් ශභොනහද
කිඹරහ. අද අපි අුවගභනඹ කයන නයහඹ තභයි ශළදිඹහට තළන
 තභ. ශම් යශට් වළකිඹහටයි වළදිඹහටයි තළන ශදන්ශන් නළවළ.
ශළදිඹහටයි තළන ශදන්ශන්. ඒ ි හ තභයි ශම් යට ශගොඩ ගන්න
ඵළරි. වළදිඹහට හශේභ වළකිඹහට තළන ශදන්න ඕනෆ. එක එක
ක්ශේත්රර විශලේනඹන් අලයයි. ඒ පුීගරඹන්ට තළන ශදන්නට
ඕනෆ. ඒ මූරධබුභඹ යජඹ ක්රිඹහත්භක කයන්ශන් නළවළ. ඒ
මූරධබුභඹ යජඹ ක්රිඹහත්භක කයන්න ඕනෆ. රහේධනඹ තිබුණු
ඳභණි ඥන්භ ඵළීවේක් සථහයයි කිඹරහ අඳට හිතන්න ඵළවළ.
රහේධනඹ කිඹන එක ඉක්භනට නළති ශන්න පුළුන්. ශභොකද
ඵළීවේක් ණඹ ශදනශකොට රහේධනඹ 10 නම් ණඹ 10 ගුණඹක්
ශනහ; ණඹ 100ක් ශනහ. එතශකොට රහේධනශඹන් ඵළීවේ
ණඹ දුන්ශනොත් ඒහ ශඵොල් ණඹ වුශණොත් ඒ ඵළීවේ ශේයහ
ගන්නට ඵළවළ. සුදුසු පුීගරඹහට සුදුසු තළන  තභ ඉවශ භට්ටශම් ත
වරිභ ළදගත් ශනහ. නහුත් අපි දන්නහ ශඟ ත NSB හශේ
ඒහට ඳවශ භට්ටමිුවත් ුවසුදුසු පුීගරඹන් 300ක් විතය ගත්තහ
කිඹරහ. ඇත්තටභ යටට ඒක රනමීධ ශනොකය ඒ රභශ ද
අුවගභනඹ ශනොකය එළි  අඹ ඵහ ගත්තහ. ශම් ි හ තභයි
භභ කිඹන්ශන් රහේධනඹ විලහර වුණු ඳභණි ඥන්භ ඵළීවේර
සථහයබහඹ ගළන ි ලසචිත කිඹන්නට ඵළවළ කිඹරහ.
ශම් ශඟදි CIFL කිඹරහ මූරය ආඹතනඹක්; ඵළීවේක්
ශනොන finance company එකක් කඩහ ළටුණහ. ඊට ඉසශල්රහ
අපි දන්නහ Golden Key Credit Card Company එක කඩහ
ළටුණහ කිඹරහ. එහි තළන්ඳත්කරුන් තභ ඵරහශගන ඉන්නහ.
CIFL ආඹතනඹ කඩහ ළශටන්න භහ කිහිඳඹකට රථභශඹන් භව
ඵළීවේශන් අය දුන්නහ ඒ අඹට ගිහිල්රහ අශනක් අඹශගන්
රහේධනඹ - share capital - එකතු කය ගන්න ශකොටසකරුන්ට
ඒ ආඹතනඹට හුදල් දභන්න. භව ඵළීවේ අබයන්තය හබුතහර ඒ
ගළන වන් ශනහ. ඒ හබුතහ ගරු (ආචහබුඹ) වබු ද නමල්හ
භන්රීතුභහ බහගත කයරහ තිශඵනහ. ඒ හබුතහර වන්
කයනහ ඒ CIFL ආඹතනඹ කඩහ ළටුණු ආඹතනඹක්ඹ කිඹරහ.
ඒ අඹට ශකොටසකරුන්ශගන් රහේධනඹ රඵහ ගන්න භව
ඵළීවේ අුවභළතිඹක් දුන්ශන් ශකොශවොභද කිඹරහ භභ දන්ශන්
නළවළ. අි හබුඹශඹන්භ ශභතළන තිශඵනහ අධීක්ණඹ ගළන
රලසනඹක්.
ඵළීවේ ඳහරනඹ ව අධීක්ණශආ ශන අපි දළන ගන්නට
ඕනෆ. ඵළීවේ ඳහරනඹ කිඹන්ශන් එකක් ඵළීවේ අධීක්ණඹ ත
එකක්. භව ඵළීවේට තිශඵන ගය භ ඵළීවේ ඳහරනඹ ශනොශයි.
භව ඵළීවේට තිශඵන ගය භ තභයි අධීක්ණඹ. භභ
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[ගරු ඉයහන් විරභයත්න භවතහ

උදහවයණඹක් ශදන්නම්. ඵළීවේක අධයක් භඩුඩරඹට කවුරුන්
ශවෝ ඳත් කයනහ නම් ඵළීවේශ අධයක් භඩුඩරඹ ඒ නහභ
ශඹෝජනහ භව ඵළීවේට එන්නට ඕනෆ. ඒ තීයණඹ ගන්න ඕනෆ
ඵළීවේයි. භව ඵළීවේට තිශඵන ගය භ ඒ පුීගරඹහ ඒ පුටුශ
ඉ ගන්න සුදුසුද නළීද කිඹන එක තීයණඹ කිරීභයි. භව ඵළීවේ
ඒක තීයණඹ කයනහ ශුවට ඇත්තටභ නමීධ න්ශන්
ශභොකක්ද? යත් අහුණුගභ ඇභතිතුභහ ශම් කහයණඹ දන්නහ
කිඹරහ භභ කිඹන්ශන් නළවළ. නහුත් භභ දන්නහ ි හයි කිඹන්ශන්.
ඇත්තටභ නමදු න්ශන් එශවභ ශනොශයි. භව ඵළීවේශන් අද
බහඳතිට නළත්නම් රධහන විධහඹක ි රධහරිට කතහ කයරහ
ශඹෝජනහ කයනහ අධයක් වළටිඹට ශවෝ බහඳති වළටිඹට
ඳත්ශන්න ඕනෆ කවුද කිඹන එක ගළන.
ඕනෆභ යටක ඹවඳහරනඹ තිශඵන්න නම් විධහඹකඹ
යසථහදහඹකඹ වහ අධිකයණඹ සහධීන ක්රිඹහත්භක විඹ යුතු
ඵ අපි දන්නහ. ඒහ සහධීන ක්රිඹහත්භක ශනොන විට තභයි
ඹවඳහරනඹ කඩහ ශගන ළශටන්ශන්. මූරය ක්ශේත්රශආත්
යහඳහරික ක්ශේත්රශආත් භහගම් ඹවඳහරනඹ - corporate
governance - කිඹහ නයහඹක් තිශඵනහ. ඒ නයහඹ අපි අුවගභනඹ
කයන්නට ඕනෆ. භව ඵළීවේට තිශඵන්ශන් ඳහරනඹ ශනොශයි
අධීක්ණඹ. ඒක තීයණඹ ශන්න ඕනෆ ශකොටසකරුන් වයවහයි.
ඒ හශේභ ඒ තීයණ එන්න ඕනෆ අධයක් භඩුඩර වයවහයි. ඒ
ි හ ඵළීවේ ඳහරනඹ වහ අධීක්ණශආ ශන අපි ශත්රුම් ගන්න
ඕනෆ. යටක් හබුථක ශන්න නම් ඒ රභශ දඹ අුවගභනඹ
කයන්නට ඕනෆ.
ඵළීවේ ුවඹ ගත්තහභ එහි රධහන විධහඹක ි රධහරි ඇතුළු
කශභනහකහය භඩුඩරඹක් නමටිනහ. ඒ හශේභ Board of
Directors කිඹහ තත් භඩුඩරඹක් තිශඵනහ. ඒහට ගය ම්
ශන ශනභ තිශඵන්ශන්. ගය ම් ඳටරහ ගත්තහභ තභයි රලසනඹ
ඇති ශන්ශන්. ඹවඳහරනඹට ඒක ශඵොශවොභ ළදගත්.
Governance is more important than consolidation. ඒකයි භභ
කිඹන්න වදන්ශන්. ඕනෆභ රභඹක් තිශඵන්න පුළුන්. නහුත්
ඹවඳහරනඹ නළත්නම් ඒ ක්ශේත්රඹ කඩහ ළශටන්න පුළුන්.
ඹවඳහරනඹ තිශඵන්න ඕනෆ.
මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  භභ දස 10කට උඩ ත
ශවොීශකොී යටට ගිඹහ. ශවොීශකොී යශට් රධහන විධහඹක ි රධහරී
තනතුයට භළතියණ නළවළ. නහුත් ඹවඳහරනඹ තිශඵනහ. ඒකයි
ශන. ඒ යශට් ශකොශවොභද ඹවඳහරනඹ ක්රිඹහත්භක න්ශන්?
සහධීන අධිකයණඹක් තිශඵනහ. ඒකට කහටත් ඇඟිලි ගවන්න
ඵළවළ. ශීලඳහරනනශඹවේටත් ඇඟිලි ගවන්න ඵළවළ. ඒක
සහධීන ක්රිඹහත්භක නහ. ඒ හශේභ යසථහදහඹකඹ
සහධීන ක්රිඹහත්භක නහ. කවුරු ශවෝ යසථහදහඹකඹට ඳත්
වුණහභ ඒ අඹශේ භතඹ අුව තභයි ඡන්දඹ දභන්ශන්. ශන
කහශේත් භතඹ අුව ශනොශයි. ඒ අඹට සහධීනත්ඹක්
තිශඵනහ. නහුත් භළතියණඹක් නළවළ. රීකහශ තිශඵන්ශන්
ඒශක් අශනක් ඳළත්ත. භළතියණ නම් ඕනෆ තයම් තිශඵනහ.
නහුත් විධහඹකශඹන් යසථහදහඹකඹටයි
අධිකයණඹටයි
සහධීනත්ඹක් නළවළ. ඒකයි ඹවඳහරනඹ පිිබඵ රලසනඹ ඇති
ශරහ තිශඵන්ශන්. අඳට ඵළීවේ ක්ශේත්රශආත් ඹවඳහරනඹ ළදගත්.
ඒකහඵීධ කිරීභට ළඩිඹ ඹවඳහරනඹ ළදගත් කිඹන එක භභ ශම්
අසථහශ  ත භතක් කයනහ.
මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  ඹම් අධීක්ණ අධිකහරිඹක ශම්ක ඵළීවේරට විතයක් අදහශ නළවළ.- ශේඹ කයන අඹට
ි ඹහභනඹ කයන අඹට තභන්ට ශභොකක් ශවෝ යරහදඹක්
ශදන්න ඹනහ කිඹහ ඵරහශඳොශයොත්තුක් ශදනහ නම් එතශකොට
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ඒ අඹට සහධීන ඒ ි ඹහභන කටයුතු කයන්නට ඵළවළ. භභ ඒක
ත ඳළවළදිලි කයන්නම්. භව ඵළීවේශ ඉවශ තනතුරුර ශේඹ
කයන අඹ හණි ඥජ ඵළීවේර බහඳතිරු වළටිඹට ශවෝ
අධයක්කරු වළටිඹට ඳත් ශන්න ඵරහ ශගන ඉන්නහ නම් ඒ
අඹශේ සහධීනත්ඹ ගළන ඉශේභ රලසනඹක් ඇති නහ. ශම්
යශට් භෆතක නමට රණතහක් තිශඵනහ භව ඵළීවේශ ඉවශ
ි රතරර ඉරහ විශ්රහභ රළබුහට ඳසශේ හණි ඥජ ඵළීවේකට
ගිහින් එතළන ළඩ කයරහ ඒශක් යරහද රඵහ ගළනීශම්. අපි
එශවභ තභයි ඹවඳහරනඹ නළති කයන්ශන්. එශවභ තභයි අශේ
ආඹතන අපි නළති කයන්ශන්. භභ පුීගරඹන් නම් කයන්න
ඹන්ශන් නළවළ. ශභොකද භභ හිතන වළටිඹට ශම් හද විහදඹ
පුීගරඹවේ ගළන ශනොශයි. ශම් හද විහදඹ තිශඵන්ශන් රතිඳත්ති
ගළනයි. අපි ඒ ඳළත්ශත් හිටිඹත් ශම් ඳළත්ශත් හිටිඹත් ි ළයදි
රතිඳත්ති අුවගභනඹ කයන්න ඕනෆ. රතිඳත්තිඹක් ශනොභළති ි හ
තභයි ආඹතන කඩහ ළශටන්ශන්. භභ දන්නහ නම් ත භහ
ය ඳඹකින් භව ඵළීවේශ ශවෝ හණි ඥජ ඵළීවේක බහඳති ශවෝ
අධයක්යශඹවේ ශන්න ඹනහ කිඹහ ඉතින් භභ ශකොශවොභද
සහධීන කටයුතු කයන්ශන්. ඒක කයන්න ඵළවළ. ගරු
ඇභතිතුභි  ඊට ළඩිඹ ශවොයි විශ්රහභ ඹන ඹස සීභහ ළඩි කය
ඒ අඹශේ සහධීනත්ඹ ආයක්හ කයරහ ශදන එක. ඒ අඹට
අවුරුදු 65 ශනොශයි 75 වුණත් කභක් නළවළ ළඩ කයරහ
එතළි න් අයින් ශරහ ඹන එක ඊට ළඩිඹ සුදුසුයි කිඹරහ භභ
වන් කයනහ. ි ඹහභනඹ කයන ඕනෆභ සථහනඹකට ඒක
අලයයි. අපි විි සුරු ශකශනක් ගත්ශතොත් අග්ර විි ලසචඹකරු
ශන්න පුළුන් අශනක් විි සුරුරුන් ශන්න පුළුන් ඒ අඹට
විශ්රහභ ඹහශභන් ඳසු bonus එකක් රඵහ ගන්න අදවක්
තිබුශණොත් ඒ කිඹන්ශන් යරහදඹක් රඵහ ගන්න අදවක්
තිබුශණොත් අඳට ඒ අඹශගන් සහධීනත්ඹ ඵරහශඳොශයොත්තු
ශන්න ඵළවළ. ඒ විි සුරුරුන් විශ්රහභ ඹහශභන් ඳසශේ ඳතින
යජඹ ඒ අඹ ශන යටර තහනහඳතිරුන් වළටිඹට නළත්නම්
ජනහධිඳති උඳශීලකරුන් වළටිඹට නළත්නම් ශන ශන
තනතුරුරට ඳත් කයයි කිඹහ යරහද ඵරහශඳොශයොත්තු ශරහ ඒ
විි සුරු පුටුශ ඉන්නහ නම් ඒක සහධීනත්ඹට රලසනඹක්
මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි . ශම් මූරධබුභඹ අපි
පිිබගන්නට ඕනෆ. ඊට ඩහ ශවොයි ඒ විි සුරුරුන්ශේ විශ්රහභ
ඹ ඉත් කයන එක. නළත්නම් විශ්රහභ ඹන ඹ 65 70 75
කයන එක. එතශකොට ඒ අඹශේ ජීවිත කහරඹ ම්පබුණශඹන්භ
හශේ එතළනට ශඹොදරහ වරිඹට ළඩක් කයරහ ශගෞයශඹන්
විශ්රහභ රඵන්න පුළුන්. ඒකයි අපි කයන්න ඕනෆ. අනීඳ
වුශණොත් ශඳෞීගලික ශයෝවරකට ඹන්න වුශණොත් නළත්නම්
ශන ශභොකක් ශවෝ ශරඩක් වළදුශණොත් නමීගේපරුට ශවෝ
ඇශභරිකහට ශවෝ ශගන ඹන්න වුශණොත් ජනහධිඳතිතුභහ
ශකොශවොභ වරි ඒ හුදර රඵහ ශදයි කිඹහ ඵරහ ශගන නමටිනහ. ඒ
යටට ගිහිල්රහ ශෞඛ්ය ශේහ රඵහ ගන්න. ඔන්න ඔඹ හශේ
ශීල්ලින් තභයි ඹවඳහරනඹ කඩහ ළටිරහ තිශඵන්ශන්. භභ
නළත නළතත් ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ. ඳහබුලිශම්න්තු ගය භ
ගන්න ඕනෆ ි ඹහභන ශකොමින් බහරත් අධිකයණශආ
යරහද ඳහබුලිශම්න්තුශන් ශදන්න. ඳහබුලිශම්න්තුශන් ශදන්න
ඕනෆ. අපි ඒ ගය භ ගන්න ඕනෆ. ඒක Public Service
Commission එක වයවහ කයන ළඩක් ශනොශයි. ශම්ක
ඳහබුලිශම්න්තුශ ගය භ ඳළවළය වළරීභක්. ශභොකද ශම් යසථහ
තුශ තිශඵනහ ඳහබුලිශම්න්තුශ ගය ම් ශභොනහද කිඹහ. අඳට
ගය භක් තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ අධිකයණඹට ගය භක්
තිශඵනහ. අපි ඒක නමදු කයන්ශන් නළවළ. භව ඵළීවේට විතයක්
ශනොශයි භභ ඒ මූරධබුභඹ ඊට ඩහ පුළුල් ශරයි අද ශභතළන
හකච්ඡහ කයන්ශන්. අපි ඒක කශශේ නළත්නම් අඳට රලසනඹක් ඇති
ශනහ. එන අවුරුීශී භළතියණඹක් තිඹරහ යජඹක්
පිහිශට ශොත් ඒ යජශආ මූලික නමීධහන්තඹක් ශන්නට ඕනෆ
විධහඹකඹ අධිකයණඹ වහ යසථහදහඹකඹ අතය සහධීනත්ඹ
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ඇති කිරීභ. ඳත් න ඕනෆභ ශකශනක් ඒකට ඉදිරිඳත් වුශණොත්
කිනමභ ළකඹක් නළවළ ශම් යශට් ශඳොදු ජනතහ එඹ ශත්රුම් අය
ශගන එතුභහට ශවෝ එතුමිඹට ඡන්දඹ ශදනහ.
මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  ඒ හශේභ කථහ අන්
කයන්නට රථභශඹන් නළතත් කිඹන්න ඕනෆ අශේ ගරු යත්
අහුණුගභ ඇභතිතුභහ ශභහි ඹවඳත ගළන අද ණ ඟක් කථහ කශ ඵ.
භභ කි හ මූරධබුභඹ ගළන භට කිනමභ ගළටලුක් නළවළ කිඹහ.
ඵළීවේ හුණ ණ ශදන රලසන රභහණඹත් රහේධනශආ විලහරත්ඹ
ගළන රලසනඹක් ශනොශයි තිශඵන්ශන්. ඒක භභ නළත කිඹන්න
ඕනෆ.
භශේ කථහ අන් කයන්න රථභශඹන් DFCC ඵළීවේ
ගළනයි NDB එක ගළනයි චනඹක් කිඹන්න ඕනෆ. විශලේශඹන්භ
අපි "ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ (ඉත් කිරීශම් වහ ආුවීගික විධිවිධහන)
ඳනත් ශකටුම්ඳත" ගළන කථහ කයන ශභොශවොත. භභත් ඵළීවේ
ි රධහරිශඹක් වළටිඹට අවුරුදු ශදකක් විතය ළඩ කශහ. එතශකොට
ශම් හශේ ඳනත් ශකටුම්ඳතක් ඳහබුලිශම්න්තුට ශගන එන්න
කටයුතු කශහ. භභ දන්නහ අවුරුදු ගණනහක් ළඩ කශ
ි රධහරින් නමටින ඵ. අශේ ගරු ඇභතිතුභහත් ගරු වබු ද නමල්හ
ආචහබුඹතුභහත් වන් කශහ අත් දළය ම් තිශඵන ණ රුපුරුදු ඒ
හශේභ දක් ි රධහරින් ශම් ඵළීවේර නමටිනහ කිඹහ. අඳට භතක්
ශනහ DFCC ඵළීවේශ භළක්නම ෆීලික්ස භළතිතුභහ ඒ ඵළීවේ
ශගොඩ නඟන්න හුර ඉරහභ විලහර ෆඹභක් දළර ඵ. ඒ හශේභ
ි වහල් ශෂොන්ශේකහ භළතිතුභහ භතක් කයනහ. ඒ හශේභ NDB
එශක් යීජිත් රනහන්දු භළතිතුභහ භතක් කයනහ. ඔණ  විලහර ශර
ක්රිඹහ කශහ NDB එක අද තිශඵන තත්ත්ඹට ශගශනන්න. ඒක
නවීකයණඹ කයන්න ි වහල් ළලිකර භළතිතුභහත් ණ ඟක් ළඩ
කශහ.
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(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඔ
ශභතළන තුන්ශදශනක් ඉන්නහ. ඒක භභ දන්නහ.
වළඵළයි ඉසශල්රහ ශදන්ශනවේට එකතු ශන්න පුළුන්. කළභළති
නම් ඊට ඳසශේ අශනක් එක්ශකනහ එක්කත් එකතු ශන්න
පුළුන්. ගරු යත් අහුණුගභ ඇභතිතුභහ ශම්හ ගළන ශවොට
දන්නහ. භවය ශරහට ශදභ පිඹන් ශඹෝජනහක් ශගනළල්රහ
විහව වුණහභ ඒ විහවඹ වරිඹන්ශන් නළති අසථහත් තිශඵනහ;
දික්කහද ශන්න නමීධ ශන අසථහ තිශඵනහ.
[ඵහධහ කිරීභක් භභ නම් කිඹන්ශන් නළවළ ශන්. භවය
ශරහට දික්කහද ශරහ ශදළි  විහවඹ කයගන්න ශකොට ඒක
ශවොට කයගන්න පුළුන්. ශදළි  විහවශආ ත නීති-රීති ුවඹ
ශනස. ඳශහුළි  විහවඹ හශේ ශදළි  විහවඹ
ම්රදහඹහුවකූර ශන්න ඕනෆත් නළවළශන්. එක එක රභ -විධිතිශඵනහ.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එා .එම්. අවහලර් මශ ළ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ඇත්තද?

ගරු ඉරළන් වි්රමරත්න මශ ළ

(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඔ ඔ . භභ කිඹන්ශන් එශවභ තභයි. භභ හිතන විධිඹට
ඔඵතුභහට ඒ පිිබඵ අත් දළය භක් නළවළ කිඹරහයි. භටත් නළවළ.
අත් දළය ම් තිශඵන අඹ ශම් ගරු බහශ ඇති.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එා .එම්. අවහලර් මශ ළ
ඒ අඹශේ කළඳවීභ ි හ තභයි ශම් ඵළීවේ ශදක ශවොඳින්
ක්රිඹහත්භක න professionally ක්රිඹහත්භක න ඵළීවේ ශදකක්
ඵට අද ශම් ගරු බහශ
ශදඳහබුලසශආභ විලසහඹක්
තිශඵන්ශන්. ශම් ඵළීවේ ශදකට අදහනභක් නළවළ. නහුත් යජඹ
විනමන් ශම් ඵළීවේ ශදක ඒකහඵීධ කිරීශම් ශඹෝජනහ ශගශනන්ශන්
අදහනභ ි හ ශනොශයි ශනත් ශවේතුක් ි හයි කිඹන එක අද
අඳට ඳළවළදිලි කශහ. ඒ ි හ ශම් අසථහශ  ත භභ ඒ ි රධහරින්
විශලේශඹන් භතක් කයනහ.
DFCC ඵළීවේයි NDB ඵළීවේයි ඒකහඵීධ කිරීභ ගළන භට
තිශඵන ගළටලු ශභොකක්ද කිඹහ එදහ ශම් කටයුත්ත ඳටන් ගත්
හුර තභ -ශඳඵයහරි භහශආ 5ළි  දහ- භභ ශම් ගරු බහශ  ත
කි හ. භභ ඒක නළත කිඹන්නට ඕනෆ. භභ ශම් ඒකහඵීධ
කිරීභට විරුීධ ශභන්න ශම් ශවේතු ි හයි. ශම් ඵළීවේ ශදක
ඒකහඵීධ ශනහ නම් ශම් ඵළීවේ ශදක ඒකහඵීධ කශ යුතුද
කිඹන එක ශම් ඵළීවේ ශදශක් ශකොටසකරුන් විනමන් ි දවශේ
ශතෝයහ ගන්න ඕනෆ. ඒක විඹ යුතුද නළීද කිඹන මූරධබුභඹ අඳට
ඳළවළදිලියි.
ශම්ක වරිඹටභ විහවඹක් හශගයි. විහවඹක් නම්
ශදභ පිඹන්ට ඒ විහවඹ රළවළසති කයන්න පුළුන්. නළත්නම්
ශරේභ ම්ඵන්ධතහකින් විහවඹ නමදු ශන්නත් පුළුන්. භභ නම්
හිතන්ශන් ශරේභ ම්ඵන්ධතහකින් වුශණොත් ශවොයි කිඹහයි.

ගරු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷதஷ) சத் அபநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු භන්රීතුභහ ශභතළන තුන්ශදශනක් ඉන්නහ.

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු ඉරළන් වි්රමරත්න මශ ළ

(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

අශන්! භට විනහඩි 5යි තිශඵන්ශන්.

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති රලසනඹක්. ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසබු භන්රීතුභහ.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එා .එම්. අවහලර් මශ ළ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

නීති රකහය විහවඹ පිිබඵ භට ශවො අත් දළය භක්
තිශඵනහ. ශභතුභහට ඒ අත් දළය භ නළති එක ගළන භභ කනගහටු
ශනහ.

ගරු ඉරළන් වි්රමරත්න මශ ළ

(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

භහශන්න. [ඵහධහ කිරීභක්

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොයි ගරු ඉයහන් විරභයත්න භන්රීතුභහ කථහ කයන්න.
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ගරු ඉරළන් වි්රමරත්න මශ ළ

(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
භභ ඒක ඉල්රහ අස කයගන්නහ. නීති රකහය විහව වීභ ගළන
ඔඵතුභහට ශවොට අත් දළය ම් තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක් භභ
ශභතළන ත කිඹන මූරධබුභඹ ශම්කයි. ඕනෆභ ඒකහඵීධ කිරීභක්
සහධීන කිනමභ ඵරඳෆභක් ශනොභළති නමදු විඹ යුතුයි. එඹ
ශකොටසකරුන්ශේ තීයණඹ ශන්න ඕනෆ කිඹන එක භභ
කිඹනහ. ශම්ක දිවහ ශදවිධිඹකට ඵරන්නට පුළුන්. ශභොකද අපි
ශභතළන ත ඵරන්ශන් ඵළීවේ දිවහ විතයක් ශනොශයි. අපි
ගුවශදුවකරුන් දිවහත් ඵරන්නට ඕනෆ. ඇත්තටභ ශම් ඵළීවේ
ශදක අශනක් හණි ඥජ ඵළීවේරට ඩහ ශනස. ශම් ඵළීවේර
විශලේත්ඹක් තිශඵනහ. ශම් ඵළීවේර විශලේත්ඹ භභ
කිඹන්නම්. ශම් ඵළීවේ  තබුඝ කහලීන ණඹ ශදනහ. ඒ හශේභ ශම්
ඵළීවේලින් රහේධනඹත් රඵහ  තරහ තිශඵනහ. ඒ විතයක්
ශනොශයි. අශනක් හණි ඥජ ඵළීවේ හශේ ශනොශයි අලුත් අදවක්
අලුත් කබුභහන්තඹක් අලුත් යහඳෘතිඹක් ශගශනනහ නම් ඒ
වහ අත ශදන්න ශම් ඵළීවේරට වළකිඹහ තිශඵනහ. ඔවුන්ට
 තබුඝ ඉතිවහඹක් තිශඵනහ. ශම් ඵළීවේ ශදකට  තබුඝ කහලීන මූරය
තිශඵනහ. අශනක් හණි ඥජ ඵළීවේරට එභ තත්ත්ඹ ඊට ඩහ
අඩුශන් තිශඵනහඹ කිඹහ කි ශොත් ඒක හධහයණයි.
ඵළීවේ ශදකක් තිශඵනහ. ශභොනහද යහඳහරිකඹහ කයන්ශන්?
යහඳහරිකඹහට රුපිඹල් මිලිඹන 5ක ණඹක් ගන්න ඕනෆ නම්
DFCC ඵළීවේට කථහ කයරහ අවනහ "භට රුපිඹල් මිලිඹන 5ක්
ඕනෆ භට අවුරුදු 7කින් ආඳසු ශගන්න පුළුන් ඔඵතුභන්රහශේ
ශඳොලිඹ ය ඹද" කිඹරහ. ඒ විසතයඹ දළන ගත්තහට ඳසශේ DFCC
ඵළීවේශන් කි ශොත් නමඹඹට 14ට එභ ණඹ හුදර ශදනහ කිඹරහ
ඊට ඳසශේ ඔණ  ගිහිල්රහ NDB ඵළීවේට කථහ කයනහ. කථහ
කයරහ අවනහ "භට රුපිඹල් මිලිඹන 5ක ණඹ හුදරක් ඕනෆ භට
අවුරුදු 7කින් ආඳසු ශගන්න පුළුන් ඔඵරහශේ ශඳොලිඹ ය ඹද"
කිඹරහ. ඒ ඵළීවේ කිඹනහ "අවුරුදු 7කින් ශගන්න ශදන්න
ඵළවළ අපි ශදන්ශන් අවුරුදු 5කින් ශගන්න" කිඹරහ. "භට
දළනටභත් අවුරුදු 7කින් ආඳසු ශගන්න ණඹ ගන්න
පුළුන්කභක් තිශඵනහ අවුරුදු 7කින් ශගන්න ශදන්න පුළුන්
නම් ශදන්න. ශඳොලිඹ ය ඹද" කිඹරහ එතශකොට ඔණ ට අවන්න
පුළුන්. ශභොකක්ද භභ ශම් කිඹන්න වදන්ශන්? ඵළීවේ ශදකක්
තිශඵන ශකොට ශීය ඹ ශශශ ශඳොශ තුශ තයගකහරිත්ඹක් ඇති
ශනහඹ කිඹන කහයණඹයි. ඔඹ ඵළීවේ ශදක ඒකහඵීධ කශශොත්
ඒ තයගකහරිත්ඹ නළති ශනහ. එයින් වේඩහ ඳරිභහණශආත්
භධයභ ඳරිභහණශආත් යහඳහරිකඹන්ට විශලේශඹන් අහනමඹක් විඹ
වළකියි. නහුත් ශම් යශට් විලහරභ භහගම්ර අඹට පිටයටරට
ගිහිල්රහත් ණඹ ගන්න පුළුන් ි හ ඒ අඹට ශම්ශකන් අහනමඹක්
ශනොශන්න පුළුන්.

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු භන්රීතුභි  ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශදකක කහරඹක්
ඳභණයි තිශඵන්ශන්.

ගරු ඉරළන් වි්රමරත්න මශ ළ

(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ශවොයි. ත
විනහඩි ශදකකින් භශේ කථහ අන්
කයන්නම් මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි .
එකට එකක් එකතු කශහභ රතිපරඹ ශදකයි. නහුත් අපි
දන්නහ ඵළීවේ ශදකක් ඒකහඵීධ කයනශකොට භහගම් ඒකහඵීධ
කයනශකොට ඒහ ඒකහඵීධ කයන්ශන් එකට එකක් එකතු කශහභ
රතිපරඹ ශදක ශන්න ශනොශයි කිඹරහ. එකට එකක් එකතු
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කශහභ රතිපරඹ 3 ශන්නයි ඒහ ඒකහඵීධ කයන්ශන්. ඒක අපි
දන්නහ. ශදශදශනක් එකතු වුණහභ දරුශක් රළශඵනහ ශන්.
එතළන ත එකයි එකයි එකතු වුණහභ රතිපරඹ තුන ශනහ. ඒක
ඉශේටභ ශනහ. එඹ තීයණඹ කයන්ශන් කවුද? ඒ ඵළීවේශ
ශකොටසකරුන් තභයි එඹ තීයණඹ කයන්න ඕනෆ. DFCC
ඵළීවේශ ත් ජහතික ීබුධන ඵළීවේශ ත් ශේකඹන්ටයි භභ ශම්
ශදඹ කිඹන්ශන්. භභ ඒ අඹට ශම් ශදඹ කිඹන්ශන් භභත් ඒ
ඵළීවේර රධහන විධහඹක ි රධහරි ශරහ නමටි ි හයි. ඕනෆභ
ඒකහඵීධ කිරීභක ත ඵළීවේට හනමඹක් තිශඵනහ. එක හනමඹක්
තභයි ඵළීවේශ විඹදභ අඩු කයන්න පුළුන් වීභ. විඹදභ අඩු
කයනශකොට තහක්ණශඹන් අඩු ශනහ. ඒ හශේභ මිි ස
ඵරශආ විඹදභත් අඩු ශනහ. ඒක ශම් ශරෝකඹ ශට්භ නමදු න
ශදඹක්. රැය  යක්හනස නළති ශන්ශන් නළවළ කිඹහ කවුරු කි ත්
ඵළීවේ ඒකහඵීධ කිරීභක ත අඳට ඒක ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්න
ශනහ. DFCC ඵළීවේශ ත් NDB ඵළීවේශ ත් ශම් ඒකහඵීධ
කිරීභට අපි විරුීධයි කිඹහ නළතත් කිඹනහ. ඒ ශේකඹන්ට
හධහයණඹක් ඉටු කයන්නඹ කිඹහ ඉල්රමින් භශේ කථහ අන්
කයනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.
[අ.බහ. 5.31

ගරු ලිත් දිවළනළයක
අමළ ුරමළ)

මශ ළ

(තවෞඛ

නිතයෝජ

(ஶண்புஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க - சுகஶதஶ பஷதஷ அகச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  විඳක්ශආ භවය භන්රීරු
අදවස කශහ අද දින විහදඹට ගළශනන ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ (ඉත්
කිරීශම් වහ ආුවීගික විධිවිධහන) ඳනත් ශකටුම්ඳත අලුතින්
අවම්ශඵන් ඉදිරිඳත් වුණු ශදඹක්ඹ කිඹහ. ශම්ක එශවභ ශදඹක්
ශනොශයි. මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ
කථහශ  ත අශේ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ හුදල් අභහතයයඹහ
වළටිඹට ඵළීවේ වහ මූරය භහගම් ලක්තිභත් කිරීභ ඹටශත් කිඹහ
තිශඵන කරුණු ශකශයහි භභ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොහු
කයනහ. එහි ශම් විධිඹට කිඹහ තිශඵනහ:
"ගරු කතහනහඹකතුභි  ශ්රී රීකහ භව ඵළීවේ විශීල ත්කම්
කශභනහකයණශආ තත් විවිධ අයහුදල් ඳහරනඹ කිරීශම් තත් ඵළීවේ වහ
මූරය ආඹතන අධීක්ණඹ කිරීශම් තත් හුදල් ළඳයුභ කශභනහකයණඹ
කිරීශම් තත් භෆත කහරශආ රලීනීඹ කහබුඹබහයඹක් ඉටුකය තිශඵනහ.
එඵළවින් භව ඵළීවේශ ගය ම් වහ භෆත කහලීන ආබුථික රණතහ අුව
එහි රහේධන ත්කම් රුපිඹල් බිලිඹන 50 දක්හ ළඩිකිරීභට ශඹෝජනහ
කයනහ. බුතභහනශආ අඳ යශට් ඇති මූරය භහගම් 58න් රුපිඹල්
බිලිඹන 20 ට ඩහ ත්කම් ඇත්ශත් භහගම් 20කට ඳභණි ඥ. ශභභ හුදල්
භහගම් ලක්තිභත් කිරීභ වහ රධහන භහගභ විනමන් ඳත්හශගන ඹුව
රඵන අුවඵීධිත හුදල් භහගම් රධහන භහගභ භඟ ඒකහඵීධ කිරීභට
ශඹෝජනහ කයනහ. එශභන්භ හණි ඥජභඹ ඵළීවේ ලක්තිභත් කිරීභ වහ
ඵළීවේ විනමන් ඳත්හශගන ඹුව රඵන මූරය භහගම් එභ ඵළීවේ වහ
ඒකහඵීධ කිරීභටද ශඹෝජනහ කයනහ. ශභභ ඵළීවේ වහ මූරය භහගම්
ලක්තිභත් කිරීභට දිරිගළන්වීභක් ලශඹන් අත්ඳත් කයගළනීශම් ත කයුව
රඵන ආශඹෝජන විඹදම් ඵදු ලින් අඩු කය ගළනීශම් විඹදම් ශර
ළරය භටද ශඹෝජනහ කයනහ. මූරය ක්ශේත්රඹ ලක්තිභත් කිරීභ වහ
ීබුධන ඵළීවේ ඒකහඵීධ කිරීභටත්
ඵළීවේරට ශභන්භ
ගණුශදුවකරුන්ට
ඳවසුකම් ළරශන ඳරිදි ණඹ ශතොයතුරු
කහබුඹහීලඹ ළඩිදියුණු කිරීභටත් ශඹෝජනහ කයනහ. "

එශවභ නම් ශභඹ එදහ 2014 අඹ ළඹ කථහශ  ත අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ හුදල් අභහතයයඹහ වළටිඹට ශම් ඳහබුලිශම්න්තුට
දළුවම්  තරහ ශම් යශට් හුරය අීලඹ ලක්තිභත් කිරීභට ශගශනන
රද කහශරෝචිත ශඹෝජනහක්ඹ කිඹන එක අපි කිඹන්න ඕනෆ. අද
එඹ ඳනත් ශකටුම්ඳතක් ඵට ඳරිබුතනඹ
කයරහ
ඳහබුලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් කයරහ ඒ ඵළීවේ ශදක ඒකහඵීධ
කයන්නට කටයුතු කයනහ.
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මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  අද ශම් යශට් ඵළීවේ 34ක්
තිශඵනහ. එයින් 22ක් යහජය අීලශආ ඵළීවේ න අතය අි ක් 12
ශඳෞීගලික අීලශආ ඵළීවේ නහ. ඒ හශේභ මූරය ආඹතන 58ක්
තිශඵනහ. විඳක්ශඹන් කිඹනහ ශඳොලී අුවඳහතඹ අඩු නහඹ
කිඹරහ. දියුණුත් එක්ක එශවභ ශනහ. යහජය ශේකඹවේ
ගන්න ණඹ හුදරක් ගළන අපි ඵරහු. නමඹඹට 12 ශඳොලිඹට ි හ
ණඹක් ගත්ශතොත් ඒ ශඳොලී අුවඳහතඹ නමඹඹට 7 දක්හ අඩු
නහඹ කිඹන්ශන් විලහර අඩු වීභක්. එතශකොට ඔණ ශේ මූබුත
ආදහඹශම් ළඩි වීභක් නමීධ නහ. ඔණ ශේ ළටුශඳන් ඔණ  කයන
විඹදභ අඩු නහ. යජඹක් වළටිඹට අඳට පුළුන්කභ රළබී
තිශඵනහ ශඳොලී අුවඳහතඹ අඩු කයන්න. ශම්ශක් තත් ඳළත්තක්
තිශඵනහ. හණි ඥජ ඵළීවේක් වළටිඹට ශඳොලී අුවඳහතඹ අඩු කයන
ශකොට තළන්ඳතුරට ශගන ශඳොලිඹත් අඩු න්න පුළුන්. අඳට
පුීගරඹවේ ගළන හිතරහ කටයුතු කයන්න ඵළවළ. පුීගරඹන්
ශකොටක් ගළන හිතරහ කටයුතු කයන්න ඵළවළ. ආබුථිකඹක් ගළන
කටයුතු කයන ශකොට ආබුථිකශආ රතිඳත්ති ගළන හිතරහ කටයුතු
කයන්න ඕනෆ. අද ඵළීවේ ක්ශේත්රශආ ශඳොලී අුවඳහතඹ අඩු වීභ
තුිබන් ශම් යශට් ආබුථිකශආ බුධනඹක් නමදු නහඹ කිඹන එක
තවවුරු කයරහ තිශඵනහ. ඒක අපි පිිබගන්න ඕනෆ.
ඊශඟට ඉදිරිඳත් කශ තත් තබුකඹක් තභයි ශම් යශට් එක්
පුයළනමශඹක් රුපිඹල් 3 20 000ක් ඳභණ ණඹයි කිඹන එක. එඹ
වළභ ශරහශ භ කිඹන කථහක්. ඒක ගළරරි කථහක් කි ත්
කභක් නළවළ. හුරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  එක් පුයළනමශඹක්
රුපිඹල් 3 20 000ක් ණඹයි කිඹන ශකොට අපි කිඹන්න ඕනෆ ඒක
පුීගර ආදහඹභ අුව අද එක පුයළනමශඹක් රුපිඹල් 3 80 000ක
ආදහඹභක් උඳඹනහඹ කිඹරහ. ඒ ආදහඹම් උත්ඳහදනඹ.
යජඹක් වළටිඹට අපි කිනමභ අසථහක ණඹ හරිකඹක් ශගවීභ
ඳළවළය වළයරහ නළවළ. පුීගරශඹක් ඵළීවේශන් ගත්ත ණඹක්
ශග ශ නළත්නම් අඳට ඵළීවේශන් ලියුම් එනහ. ඒ හශේභ
තභයි මූරය ආඹතනඹකින් ණඹක් ගත්තහභත්. මූරය
ආඹතනඹකින් ගත්ත ණඹක් ශග ශ නළත්නම් ශම් යට ණඹ
ශගන්ශන් නළති යටක් ලශඹන් ජහතයන්තය බුගීකයණඹක්
කයනහ. එශවභ ශරහ නළවළ ශම් රීකහීවීඳඹට. අශේ යට ඒ
ණඹ ඉතහභ ශවොඳින් ශගන යටක්.
ණඹ ගළනීභ තුශ ශභොකක්ද නමීධ න්ශන්? භභ භශේ ශගදය
වදරහ තිශඵන්ශන් HDFC ඵළීවේශන් ණඹක් අයශගන. ඒ ණඹ
හුදර අදත් භහයි භශේ ශනෝනහ භවත්භඹහයි ශගනහ. භහ ඒ ණඹ
හුදර ගත්ශත් නළත්නම් භට ශගඹක නමහිනඹ දකින්න රළශඵන්ශන්
නළවළ. ඒ ශගඹ තුශ දරුන් භඟ අඳ නමඹලුශදනහභ ජීත් නහ.
රුපිඹල් රක් විනම ගණනක් රුපිඹල් රක් තිස ගණනක් එකතු
කයරහ ශගඹක් වදන්න ගිඹහ නම් භට ඒ රතිරහබඹ ුකක්ති විඳින්න
රළශඵන්ශන් නළවළ.
ඒ විධිඹට යජඹ ගත්ත ණඹ හුදල්ර රතිරහබ තිශඵනහ
ත්කම් තිශඵනහ. අද යහඹ තිශඵනහ ගුන් ශතොටු ශඳොශල්
තිශඵනහ අධිශ ගී භහබුග තිශඵනහ විලහර හරි භහබුග යහඳෘති
තිශඵනහ. අතීතශආ තත් ශභශවභ නමීධ ශරහ තිශඵනහ. ඒ
තුිබන් යටට ඒ රශීලඹට ත්කම් එකතු වීභක් තිශඵනහ. ඳවුරක්
ණඹ නහඹ කි හට ශගඹ වළ තශම් ත ඒ ඳවුශල් තහත්තහට
රුපිඹල් රක් විසක් විඹදම් වුණත් ඒ ඳවුශල් ඳසශදශනක්
ඉන්නහ නම් එක් ශකශනක් රුපිඹල් රක් 4ක් ඳභණයි ණඹ
ශරහ තිශඵන්ශන්. නහුත් ඒ ණඹවීභ තුිබන් ඒ දරුහට ි වනක්
ඉදි ශරහ තිශඵනහ; රහේධනඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ; ශම්
යටට රහේධනඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. එභ ි හ ඒහ ගළන කථහ
කයන්න. එශවභ නළතු විඳක්ඹ කිඹන ළරැදි ඳළත්ත ගළන
විතයක් හිතන්න ශවො නළවළ.
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ඊශඟ ශී තභයි ශම් ඵළීවේ ඒකහඵීධ කිරීභ. භහ හිතන වළටිඹට
ඳසු ගිඹ කහරශආ ශකොභබුල් ඵළීවේ ඉන්ද්රහ ෆිනෆන්ස ලිමිටඩ්
භහගභ අයශගන තිශඵනහ. ඒ ශදක ඒකහඵීධ වීභක් ශරහ
තිශඵනහ. ශම් ඒකහඵීධ වීභ ශනොවුණහ නම් ශභොකක්ද න්ශන්?
භවය විට අය ඵළීවේ ඳත්හ ශගන ඹන්න ඵළරි ශරහ කඩහ
ළශටන්න පුළුන්. ඳසු ගිඹ කහරශආ එළි  අත්දළය ම් තිබුණහ.
අශේ ඉයහන් විරභයත්න භන්රීතුභහ කි  ආකහයඹට
තයගකහරිත්ඹ වහ අඩු ශඳොලිඹට ණඹ ශදන්න ගිශඹොත්
තයගකහරිත්ශආ නමටිඹත් භවරුන්ට තභන්ශේ යහඳහරික
රතිඳත්ති අභතක ශරහ ඹනහ. තයගකහරිත්ඹට ගිහින් අඩු
ශඳොලිඹට ණඹ දුන්නහභ ඒ ආඹතන කඩහ ළශටන්න පුළුන්.
එශවභ කඩහ ළටුශණොත් ශභොකද න්ශන්? ගුවශදුව කයන විලහර
පිරිකට ශරොවේ රලසන ඇති නහ. ඳසු ගිඹ කහරශආ මූරය
භහගම්රට එළි  තත්ත් ඇති ශරහ ඒහශආ අහිතකය
රතිපර පුයළනමඹන්ට ුකක්ති විඳින්න නමීධ වුණහ.
අතිගරු ජනහධිතුභහ අඹ ළඹ කථහශන් ඒ කරුණු ශඳන්ුවම්
කයරහ ශම් යට ආබුථික බුධනශඹන් ඉදිරිඹට ඹන ශකොට ඵළීවේ
ක්ශේත්රඹ ලක්තිභත් කයන්න කටයුතු කශහ. අපි ඒ ගළන තුටු
නහ. රීකහ ඵළීවේ භවජන ඵළීවේ ළි  ආඹතන අද මූරය
ක්ශේත්රශආ ලක්තිභත් ආඹතන ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.
ජහතයන්තය ලශඹුවත් ඒ ලක්තිඹ තිශඵනහ. එශවභ නම් ඒ
ආඹතන එක්ක ත වේඩහ ඵළීවේ එකතු වීභ තුිබන් ඒ ඵළීවේර
තළන්ඳත්කරුන්ටත් ගුවශදුවකරුන්ටත් ශරොවේ ලක්තිඹක් ඇති
ශරහ තිශඵනහ. ඒ ි හ ශභඹ ඉතහ කහශරෝචිත ශඹෝජනහක් ඵ
කිඹන්න ඕනෆ.
අශේ ඉයහන් විරභයත්න භන්රීතුභහ කි හ විි ලසචඹකහයරුන් ගළන.
අපි කිඹනහ යහජකහරිශආ ශඹ ත නමටින විි ලසචඹකහයරුන් විතයක්
ශනොශයි විශ්රහභ ශගොස නමටින විි ලසචඹකහයරුත් ශවොඳින් ඉන්න
ඕනෆ කිඹරහ. මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  ඔඵතුභහත් හිටපු
විි ලසචඹකහයතුශභක්. ඒ විි ලසචඹකහයතුභන්රහ විශ්රහභ ගිඹ ඳසුත්
ශවොඳින් ඉන්න ඕනෆ. හිටපු අග්ර විි ලසචඹකහයතුභහ අද කිඹනහ
එක් පුීගරඹවේට ජනහධිඳතියණඹට තුන්යක් ඉල්රන්න ඵළවළයි
කිඹරහ. භහ ශ්රී රීකහ ි දවස ඳහක්ෂිකශඹක්. එතශකොට භට
හිශතනහ එතුභහ UNP ඳහක්ෂිකශඹක් එතුභහ විි ලසචඹහනශආ
ඉන්න ශකොට ශකොශවොභ තීන්දු ශදන්න ඇතිද කිඹරහ. එළි  භත
රකහල කිරීභ තුිබන් අඳට හිශතනහ හිටපු අග්ර විි ලසචඹකහය
යත් එන්. ද නමල්හ භවතහ එදහ උහවිශආ යහජකහරි කිරීශම් ත ශ්රී
රීකහ ි දවස ඳහක්ෂිකඹන් ඔක්ශකොටභ විරුීධ වුණහඹ කිඹරහ.
ඳෘථේජනඹන් වළටිඹට අඳට එශවභ හිශතනහ. භහ නම්
හිතන්ශන් විශ්රහභ ගිඹහභත් ඒ ශීල් කථහ ශනොකය ඉන්න ඕනෆ
කිඹරහයි. ඒක ඉතහභ ළදගත්. යහජය ශේශආ ඉන්නශකොට
ඳභණක් ශනොශයි විි ලසචඹකහයරුන් විශ්රහභ ගිඹහභත් ි වඬ
ඉන්න ඕනෆ. ශභොකද ඔවුන් ඹම් භතඹක් රකහල කයන ශකොට ඒ
භතඹට විරුීධ අඹට -අඳට- ''එශවභ නම් ශභතුභහ විි ලසචඹ
ආනශආ නමටින විටත් සහධීන කටයුතු කශහද?'' කිඹන ළකඹ
ඇති ශනහ. ඒක තභයි ඳෘථේජනබහඹ. අද එළි  භතඹක්
යත් එන්. නමල්හ භළතිතුභහ ඇති කය තිශඵනහ. එශවභ නම්
එතුභහ විි ලසචඹ ආනශආ නමටින විට ශකොශවොභ කටයුතු කශහද
ඳක්ග්රහහි වුණහද කිඹන රලසනඹ ඳෘථේජනඹන් වළටිඹට අඳට ඇති
ශනහ. ඒ ි හ ශම්හ ගළන අපි හිතන්න ඕනෆ. භහජඹට එළි 
ළක ඇති කයන්න ශවො නළවළ.
එදහ ඵරඹට ආහට ඳසශේ ශජ්.ආබු. ජඹබුධන ජනහධිඳතිතුභහ
ශභොකක්ද කශශේ? ශම් යශට් ඉතිවහශආ ඳශහුළි  තහට
විි ලසචඹකහයරුන් ශගදය ඹළ හ. ඊට ඳසශේ එතුභහ නළත ඳත්
කශ විි ලසචඹකහයරු කවුද? ශම් ඳහබුලිශම්න්තුශ ි ශඹෝජය භව
ශල්කම්තුභහත් හිටපු දිහ විි සුරුතුශභක්. එදහ ශභොකක්ද කශශේ?
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ඳහබුලිශම්න්තු

[ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ

1212

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

විි ලසචඹකහයරුන් ශගදය ඹරහ අග්ර විි ලසචඹකහයයඹහ වළටිඹට
ශනවිල් භයශකෝන් භවත්භඹහ ඳත් කශහ. ශඳොශශොන්නරු
ඳළත්ශත් උහවිඹක ළඩ කයපු ශකශනක්. ඳහබුලිශම්න්තුශ
ි ශඹෝජය භව ශල්කම්තුභහ ඒ ගළන දන්නහ ඇති. ඉතිවහශආ
එශවභ ශරහ තිශඵනහ. එශවභ ඉතිවහඹක් තිශඵන ඳක්ඹක් ඒ
ඳක්ශආ භන්රීරුන් ''අපි එශවභ කයන්ශන් නළවළ.'' කිඹරහ
කිඹන ශකොට මිි සසු ටිකක් ළශකන් ඵරහ ඉන්නහ ''අශන් ශම්
අඹ ඒ විධිඹට කටයුතු කයපු මිි සසු. අපි ශකොශවොභද ශම්හ තත්
විලසහ කයන්ශන්?'' කිඹරහ. එළි  ළකඹක් තිශඵනහ. ඒක
තභයි ඳෘථේජන භුවසඹහට ඇති න නමතිවිල්ර. ඒ ි හ
තහුන්නහන්ශේරහ ශකොච්චය කි ත් ශම් යශට් ජනතහට ළකඹක්
ඇති ශනහ ''අශන් ශභශවභ කි හට ශම් අඹභ ශන් උහවිශආ
හිටපු භවත්තශඹක් අග්ර විි ලසචඹකහයඹහ කශශේ. අශන් අේශඳෝ!
ශම් අඹ ආශඹත් ඵරඹට ආශොත් එශවභ ශනොකයයිද?'' කිඹරහ. ඒ
විතයක් ශනොශයි. හිටපු අග්ර විි ලසචඹකහයරිඹ ශගදය ඹළ හ
කිඹරහ ඒ අඹ අඳට ඇඟිල්ර දිගු කයන ශකොට -

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

Sir, I rise to a point of Order.
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති රලසනඹක් නඟනහ ගරු පී. වළරින් භන්රීතුභහ.

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  ශභතුභහ යත් නන්ද නමල්හ
භළතිතුභහ ගළන කිඹන ශකොට අඳට ශඳොඩි ළකඹක් ඇති ශනහ.
ශභතුභහ එතුභහශේ නඩු තීන්දු ගළන ශම් විධිඹට විග්රව කයන ශකොට-

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒක රීති රලසනඹක් ශනොශයි. ගරු ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහ කථහ
කයන්න.

ගරු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

(ஶண்புஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  ශභතුභන්රහ කිඹනහ "හිටපු
අග්ර විි ලසචඹකහයතුමිඹ ශගදය ඹළ හ." කිඹරහ. ශියහි 
ඵඩුඩහයනහඹක භළතිතුමිඹ ගළන කථහ කයරහ "හිටපු අග්ර
විි ලසචඹකහයතුමිඹ ශගදය ඹළ හ." කිඹරහ ශභතුභන්රහ කිඹන
ශකොට ජනතහට ළකඹක් ඇති ශනහ ''ශම්ක අද ඊශආ ව
ශදඹක් ශනොශයි. ශම් අඹ ඳහබුලිශම්න්තුශ ආඩුඩු ඳක්ශආ
නමටිී ත යි ල් විරභනමීව භවත්භඹහ අගභළති ශරහ නමටිී ත-

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

සුනහමි නඩුට  තපු තීන්දු වරියි කිඹරහ ඔඵතුභහට කිඹන්න
පුළුන්ද?

(The Presiding Member)

ගරු භන්රීතුභහ ගරු ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහට ඵහධහ කයන්න
එඳහ.

ගරු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

(ஶண்புஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

එදහ ශජ්.ආබු. ජඹබුධන භවත්භඹහ එක්ත් ජහතික ඳක්ශආ
නහඹකඹහ වළටිඹට නමටිී ත අග්ර විි ලසචඹකහයයඹහ වළටිඹට ඳත්
කයපු ශනවිල් භයශකෝන් භවත්භඹහ ශගදය ඹළ හ ශජ්.ආබු.
ජඹබුධන භවත්භඹහ විනමන්භ. ඒ ි හ ජනතහ කිඹනහ ''ශම් අඹ
අද උඳහකඹන් වළටිඹට නමටිඹහට එදහ කශශේ ශභශවභයි. ශකොටි
වභ තභ තිශඵනහ. ඒකට උඩින් තභයි ශම් වභ දහශගන
ඉන්ශන්.'' කිඹරහ.
මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  ගරු යවි කරුණහනහඹක
භවත්භඹහ කිඹපු ශදඹක් ගළනත් කිඹන්න ඕනෆ. භභ ඊශආත්
එතුභහට අභිශඹෝග කශහ. ශභොකක්ද ඊශආ කි ශ ? එතුභහ
ශඳෞීගලික ආඹතන ගළන කථහ කශහ. එතුභහ ශම් ශරහශ ශම්
ගරු බහශ නළවළ. ශම්හට උත්තය ශදන්න එතුභහ දළන් නමටිඹහ
නම් ශවොයි. එදහ ශකෝට්ශට් චන්ද්රහ ද නමල්හ ක්රීඩහීගනඹට ශභොකද
වුශඩු? එතුභහ ශකෝට්ශට් ීවිධහඹක. එඹ දුන්නහ ශඳෞීගලික
අීලඹට. ශභයි ක්රීඩහ කයන ශකෝට්ශට් චන්ද්රහ ද නමල්හ ක්රීඩහීගනඹ
ශඳෞීගලික අීලඹට  තරහ අද ශම් විධිඹට කථහ කයනහ. ශතො
එිබ න කල් -ඳළඹ 24 භ- විෘත කය තිඹරහ එශවභ පිටින් විවේණහ
දළම්භහ. එතුභහ ශශශ ඇභති වළටිඹට එදහ Main Street එශක්
තිබුණු ශතො ආඹතනඹ -යජශආ ආඹතනඹ- ශඳෞීගලික
අීලශආ ශකනවේට දුන්නහ. එශවභ කයපු එතුභහ ''ශම් යට චීනඹට
ශදන්න ඹනහ. චීනඹට විවේණන්න ඹනහ.'' කිඹරහ අද කිඹන
ශකොට ජනතහ කිඹනහ "ශදයිශඹෝ හක්කි! අඳට අඩුභ ගණශන්
වහල් භළසන් ටිකක්ත් ගන්න තිබුණු ශතො ඳළඹ 24න්
විවේණපු මිි වහ අද යහජය ශීඳශ ආයක්හ කයන්න කථහ
කයනහ." කිඹරහ. ජනතහට ශභතුභන්රහ විහිළුක් ශනහ.
ජනතහ ශභතුභන්රහ ශකශබු විලසහඹක් තිඹන්ශන් නළවළ.
ඒ විතයක් ශනොශයි. ශභතුභන්රහ අද ශකොටි ත්රසතහදඹ ගළන
කථහ කයනහ. එදහ ශ්රී භවහ ශඵෝධින් වන්ශේ අර හිටපු
උඳහක භවත්රුන් භයපු අශේ ගරු අසබු භන්රීතුභහශේ
ශවෝදයරුන් ආගභ කිඹී ත කහත්තන්වේඩි ඳල්ලිශආ ත ඝහතනඹ
කයපු ඒ හශේභ දශ දහ භහිබගහට ශඵෝම්ඵ ගවපු ශකොටි
ඳයීදන්න අශේ වහුදහ කිලිශනොච්චිඹට ඹන ශකොට යවි
කරුණහනහඹක භන්රීතුභහ ඔඹ ඳළත්ශත් ඉශගන ශභොකක්ද
කි ශ ? "කිලිශනොච්චි ශනොශයි වහුදහ ඹන්ශන් භළදච්චි."
කි හ.

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ි ශඹෝජය අභහතයතුභහ ඔඵතුභහට තත් විනහඩි ශදකක
කහරඹක් ඳභණයි තිශඵන්ශන්.

ගරු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

(ஶண்புஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

දශ දහ භහිබගහට ශඵෝම්ඵ ගවපු ශකොටි ශ්රී භවහ ශඵෝධින්
වන්ශේට ඳවය  තපු ශකොටි ඳයීදන්න අශේ වහුදහ ඹන ශකොට
ශම් ඳහබුලිශම්න්තුශ ඔඹ ඳළත්ශත්භ ඉශගන කථහ කයපු යවි
කරුණහනහඹක භවත්භඹහ කි හ "ශම් වහුදහ ඹන්ශන්
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කිලිශනොච්චි ශනොශයි භළදච්චිඹ." කිඹරහ. එදහ එශවභ කිඹරහ
අද එතුභහ වහුදහ ගළන කථහ කයන ශකොට ශඵොශවොභ
ශීලහුවයහගශඹන් කථහ කයන ශකොට ජනතහ කිඹනහ "අශන්
ශදවිඹශන් ශම් භුවසඹහ කිඹපු ඒහ අඳට අභතක නළවළ."
කිඹරහ.
මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  ශම් තිශඵන්ශන් 2014
ඔක්ශතෝඵබු භ 20ළි  දහ "දිනමිණ" ඳත්තශබු. එහි ශභොකක්ද
තිශඵන්ශන්? එහි තිශඵනහ "යි ල්ශේ රන්ඩන් චහරිකහශන් ඳසු
ශකොටින්ට රළබුණු ජඹග්රවණ..." ඹුවශන් ඳශ ව ලිපිඹක්. එහි
ඳළවළදිලි කිඹරහ තිශඵනහ. ඳශහුශන්භ වම්ඵ වුණු ශකොටිඹහ
කවුද? ශකොටි ීවිධහනශආ ජහතයන්තය කටයුතු රැක් නමදු කශ
සුශබුන් සුයන්දියන්. එම්භහුවශල් පිඹතුභහශේ ශඳෞීගලික
ශල්කම් සුශබුන්. ඊශඟ එක්ශකනහ කවුද? ඒ විධිඹට ශකොටි
හිතහ තන් වළටිඹට 24 ශදශනවේශේ නම් ඇතුශත් නහ. සුශබුන්
සුයන්දියන් සුගන්ධන් වේභහබු වේභශබුන් දියන් ශම් හශේ අඹ. ශම්
අඹ ගිහින් හකච්ඡහ කයරහ ශම් ගළන චනඹක්ත්- [ඵහධහ කිරීම්

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)
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අයශගන අශේ අඹ භළරුශ . [ඵහධහ කිරීම් එශවභනම් යි ල්
විරභනමීව භවත්තඹහ යට ගිහිල්රහ එනශකොට යුශයෝඳහ
ීගභශඹන් ශකොටින්ට ි දව රඵහ ශදනහ. ඒ හශේභ අශේ
ධීයඹන්ශේ භහළු ටික ගන්න එකත් නත්නහ. ඉතින් ශභන්න
ශම් ශීල් ම්ඵන්ධශඹන් ශභොනහ වරි ඵළඳීභක් තිශඵනහ. ඒ
ි හ ශම්හ ගළන අපි හිතන්න ඕනෆ. ශම් යටට ශම් අභිශඹෝගඹ
එල්ර ශරහ තිශඵනහ. රබහකයන්ශේ ඝහතනශඹන් විතයක්
ශකොටි ත්රසතහදඹ නතින්ශන් නළවළ. ඒ ි හ තභයි අපි කි ශ
ආයක්ක වහුදහ දළුවත් කයන්න ඕනෆ; එභ වහුදහ ලක්තිභත්
කය තිඹහ ගන්න ඕනෆ; නහවික වහුදහ ලක්තිභත් කයන්න ඕනෆ
කිඹරහ. ඒහට ඹම් කිනම විඹදභක් දයන්න ශනහ. එතශකොට අඹ
ළඹක් එනශකොට ආයක්ක විඹදභ ළඩියි කිඹරහ කෆ ගවනහ.
එදහ විතයක් ශනොශයි අදත් අපි හුණ ද-ශයශ- යකින්න ඕනෆ.
හුණ ශී ඒ ඔත්තු ටික ඵරන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ ශම් බුීධි අීලඹ
ශභශවඹන්න ඕනෆ. ශම් නමඹල්ර කයන්න ඕනෆ ීඹභඹකින්
යුතු. නහුත් ශම් අඹ ශඵොශවොභ වෆල්ලුට කිඹන්ශන් ආයක්ක
විඹදභ බිීදුට තිඹරහයි. ශම් අඹට වළඟීභක් නළවළ. භභ ඉතහභත්
ඳළවළදිලි කිඹන්ශන් ශම් කහයණඹයි. ඉතහභත් කහශරෝචිත
ශඹෝජනහක් ශගනළල්රහ ශම් යශට් මූරය අීලඹ ලක්තිභත්
කයන්න කටයුතු කිරීභ පිිබඵ ගරු හුදල් ඇභතිතුභහට භහ
සතුතින්ත ශමින් භශේ කතහ අන් කයනහ.

Sir, I rise to a point of Order.
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)
(The Presiding Member)

ගරු ඇභතිතුභි  රීති රලසනඹක් තිශඵනහ.
ගරු පී. වළරින් භන්රීතුභහ ශභොකක්ද රීති රලසනඹ?

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  ගරු රලිත් දිහනහඹක
ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහ ශකොටි ගළන කතහ කයනහ. නහුත් ශකොටි
ඉන්ශන් ඒ ඳළත්ශත්. කරුණහ අම්භහන් ඉන්ශනත් ඔඹ ඳළත්ශත්
ශන්.

ගරු ඉරළන් වි්රමරත්න මශ ළ

(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

DFCC ඵළීවේ ගළන කතහ කයන්න. අද භහතෘකහ ඒක ශන්.

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහ ඔඵතුභහට ශඵොශවොභත්භ සතතියි.
මීය ශඟට ගරු ෆීලික්ස ශඳශබුයහ ඇභතිතුභහ.
[අ.බහ. 5.46

ගරු ෆීලික්වහ තඳතර්රළ මශ ළ (වමළජ තවේලළ අමළ ුරමළ)
(ஶண்புஷகு பீலிக்ஸ் தபரஶ - சபக ரசகலகள் அகச்சர்)

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services)

මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  අද ශම් විහදඹ ඳත්ීදි
අශේ ගරු යත් අහුණුගභ ඇභතිතුභහ ඒ පිිබඵ මූලික කරුණු
යහශිඹක් ඉදිරිඳත් කශහ. ඇත්ත ලශඹන්භ DFCC ඵළීවේ කිඹන
එක ඳහබුලිශම්න්තු ඳනතකින් ම්භත කශ එකක්. NDB ඵළීවේ
Companies Act එක ඹටශත් තිබුණු එකක්. ඉතින් ශම් ශදක එක
කශභනහකයණඹක් ඹටතට ගළනීභ ශවොදයි කිඹන එක තභයි භශේ
ශඳෞීගලික අදව. අශේ ගරු ඉයහන් විරභයත්න භන්රීතුභහත්
කතහ කශශේ යදක් ශනශභයි කිඹන භතශආ නමටයි.
අපි
සතුතින්ත ශනහ එතුභහටත්.

(The Presiding Member)

ශවොයි. රීති රලසනඹක් නළවළ. ගරු ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහ කතහ
කයන්න.

ගරු ඉරළන් වි්රමරත්න මශ ළ

(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

(ஶண்புஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු මූරහනහරඪ භන්රීතුභි  විශීල ි ශඹෝජිතශඹෝ ද වහු
ශරහ තිශඵන්ශන්? විඳක් නහඹකතුභහ යට ගිහිල්රහ වහුශරහ
තිශඵන්ශන් එක භන්රීයශඹක් ඳභණයි. ඒ විඳක්ශආ නමටින
ලිඹම් ශෂොක්ස භන්රීතුභහ. ශම් ආකහයශඹන් යට ගිහිල්රහ
එනශකොට ශභහි අහිීක භහළු ශශශන්දන්ශේ භහළු ටික ගන්න
එක යුශයෝඳහ ීගභශඹන් තවනම් කයන්න ඹනහ. ඒ හශේභ
ශකොටින්ට ි දව රඵහ ශදනහද? ශකොටින්ට තවනභක් ි වේත්
කයරහ තිබුණහ ශකොටින්ට ල්ලි එකතු කයන්න ඵළවළ කිඹරහ. එඹ
තවනම් කය තිබුණහ. ශභොකද ඒ ල්ලිලින් තභයි ඔවුන් ආයුධ

කිනමභ රලසනඹක් නළවළ කළභළත්ශතන් කයනහ නම්. විරුීධයි
කිඹරහයි කි ශ .

ගරු ෆීලික්වහ තඳතර්රළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீலிக்ஸ் தபரஶ)

(The Hon. Felix Perera)

විරුීධයි කිඹරහ. වහ එශවභද කි ශ ?

ගරු ඉරළන් වි්රමරත්න මශ ළ

(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මූරධබුභඹට විරුීධයි. මූරධබුභඹ වරි නම් ඒ අුව ඹන්න.

1215

ඳහබුලිශම්න්තු

ගරු ෆීලික්වහ තඳතර්රළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீலிக்ஸ் தபரஶ)

(The Hon. Felix Perera)

මූරධබුභඹ වරි නම් ඒ කිඹන්ශන් වරිඹටභ සරීඹක්
පුරුශඹක් වහ එක් වුණහ හශේ ශන්ද? එකසශකශනක්
එීගරන්තශආ ශන්න පුළුන් අි ත් ශකනහ රීකහශ ශන්න
පුළුන් ඒක රලසනඹක් නළවළ. ඒකත් හිතහගන්න ශකෝ.

1216

ගත්තහ.ඳණ  ගිඹ දක ජනහධිඳතිතුභහ එක්ක භභත්
කිලිශනොච්චිඹට ගිඹහ. ජනහධිඳතිතුභහ කිලිශනොච්චි ගිහින් යත්තයන්
ශඵදුහ. ඒ ගත්තුහ ශඵදරහ දුන්නහ. ඔන්න තත්ත්ඹ.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එා .එම්. අවහලර් මශ ළ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ශකොටි ඳළවළය ගත්තහ.

ගරු ඉරළන් වි්රමරත්න මශ ළ

(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඔ . කළභළත්ශතන් ශනහනම්.

ගරු ෆීලික්වහ තඳතර්රළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீலிக்ஸ் தபரஶ)

(The Hon. Felix Perera)

ශවොයි කළභළත්ශතන්.
ශභභ මූරය ඳීධතිඹ ඒකහඵීධ කිරීශභන් යට ලක්තිභත්
ශනහ. මූරය ඳීධතිඹ සුයක්ෂිත ශනහ. නහුත් ශභයින්
ශේකඹන්ට කිනමභ වහි ඹක් නමදු න්ශන් නළවළ. ඇත්ත
ලශඹන්භ ඉදිරිශආ ත ශම්හ අඩු ශන්න ඕනෆ. ශම්ශක් ශරොවේ
රලසන ටිකක් තිශඵනහ අපි ඒ ගළන ඳසු කතහ කයහු.
තහුන්නහන්ශේරහ කිඹන්ශන් ශම් ශගෝලීඹකයණඹ තුශ රඹ
ලක්තිඹ අඩු ශනහ කිඹරහ ශන්. ශකශේ ශතත් අපි කිඹන්න
ඕනෆ ශගෝලීඹකයණඹ තුශ රඹලක්තිඹ අඩු ශනහ ශනොශයි
ශගෝලීඹකයණඹ තුශ ශනොශඹවේත් විඳබුඹහ ශමින් ඳතිනහ
කිඹරහයි. ඉතින් ඒක භහජ රලසනඹවේත් එක්ක තභයි ඵීධ ශරහ
ඳතින්ශන්. යර ජීවිතශඹන් මිදිරහ හණි ඥජකයණඹ වුණහභ වළභ
විටභ වළශභෝභ ඵරන්ශන් ආබුථික විදයහශන් ඳභණක් පුළුන්ඹ
කිඹරහ. නළවළ ශභඹට භහජ විදයහත් ඵීධ කය ගන්න ඕනෆ.
දළන් ශරඩිට් කහඩ් තිශඵනහ ඹනහ සුඳබු භහකට් එකට. තභහ
ශගදරින් ඹනශකොට ගන්න හිතහශගන ගිඹ ශීත් ශනොශයි
එතළනට ගිඹහභ ගන්ශන්. වළභශීභ අය ගන්නහ. ශරඩිට් කහඩ්
එශකන් ශගනහ. අන්තිශම් ත ශභොනහද ශන්ශන් ''ශඳොකට්'' එක
හිස ශරහ ණඹ කහයශඹක් ඵට ඳත් ශනහ. ඇත්ත තත්ත්ඹ
ඒකයි.
සුඳබු භහකට් එකට ගිඹහභ යහක්කඹක ඵළලුත්
ශකොම්ඳළි රට හනම විදිඹට තභයි ඵඩු දහරහ තිශඵන්ශන්.
ශකොම්ඳළි ඹට හනම ඵඩු ඇස භට්ටශම් දහරහ තිශඵනහ. රහබ ඵඩු
තිශඵන්ශන් උඩ. උඩ ඵරරහ ගත්ශතොත් රහබයි. ශම්ක තභයි ශම්
ආබුථිකශආ -ශම් ශශශ යටහශ - ඇත්ත තත්ත්ඹ. "ඳශහු ඵහටහ
ශදුව ඳහර" කිඹරහ කිඹනහ ශන්. ශම් හශේ හණි ඥජකයණඹ
කිරීභට ඳහවිච්චි කයන දළන්වීම් ගළනත් අපි හිතන්න ඕනෆ කිඹරහ
භභ ශම් අසථහශ  ත කිඹන්න ඕනෆ.
ඵළීවේ තිශඵන්ශන් කහ වහ ද? ඵළීවේ තිශඵන්ශන් භසත
ජනතහභ වහ. ඵළීවේකට ම්ඵන්ධ ශන්න ඹක්
ඵරඳහන්ශන් නළවළ.
උඳදින දරුහශේ නමට ශජයසස පුයළනමඹහ දක්හ වළභ
ශකනවේභ ඵළීවේත් එක්ක ගුවශදුව කයනහ. භවය ශභයි
ඉඳශදන ශකොටභ ඒ අඹශේ පිඹරුන් ඒ ශභයින්ට ගිණුම් විෘත
කයනහ. නළත්නම් නහතිශඹක් ගිණුභක් විෘත කයනහ. සේපු
ශදන්න ඉසශල්රහ ඵළීවේ ශඳොත ඇවිල්රහ. ඇත්තභ කථහ කයනහ
නම් ඒක තභයි අද ශම් භහජශආ ඹථහබුථඹ. විශලේශඹන්භ ඵළීවේ
ඳීධතිඹ ආයක්හ කිරීභ යජශආ යුතුකභක් විධිඹට අපි දකිනහ.
රීකහශ ඵළීවේ ගළන කථහ කයී ත අඳට අභතක න
ඵළීවේවේත් දළන් තිශඵනහ. ඒ තභයි ශකොටි ඵළීවේ. අද ශකොටි
ඵළීවේ නළවළ. ඒ ශගොල්ශරො යත්තයන් ටික අයශගන ඵළීවේශ දභහ

ගරු ෆීලික්වහ තඳතර්රළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீலிக்ஸ் தபரஶ)

(The Hon. Felix Perera)

ඔ . ශකොටි ඳළවළය ගත්ත ඒහ ශඵදරහ දුන්නහ. ශම්හ තිබුශඩු
ශකොයි ඵළීවේශ ද? ශම්හ තිබුශඩු ශකොටි ඵළීවේශ . ශම් භහජ
රභඹ තුශ අශේ ජනහධිඳතිතුභහ ශකොටි ඵළීවේ ටිකත් නළති කශහ.
ඒක අපි ආඩම්ඵයශඹන් කිඹන්න ඕනෆ. කිලිශනොච්චිශආ teller
machines තිශඹනහ. භභ කිලිශනොච්චි ගිහින් ශොඹහ ඵළලුහ
ශභොන ඵළීවේද නළත්ශත් කිඹරහ. එශවේ නළති ඵළීවේක් නළවළ.
වළභ ඵළීවේක්භ විෘත කයරහ. ශම් යුීධඹ අන් ශච්ච ගභන්
අශේ කළබිනට් රැසවීභ හුලින්භ තිබුශඩු කිලිශනොච්චිශආ. එදහ
ඳශහුශන්භ ජනහධිඳතිතුභහ විෘත කශශේ petrol shed එකක්. අද
ඵරී ත දල්ට ඩහ රෑට කිලිශනොච්චිඹ එිබඹයි. ඳළඹ 24 භ රයිට්
ඳත්තු ශනහ. මිි සසු ගභන් බිභන් ඹනහ. ජනගවනඹ
ළඩිශරහ. ඳහශබු ඹන හවන ළඩි ශරහ. ඒ විතයක් ශනොශයි
ණ ඟහක් ශීල් අද එශවේ නමීධ ශරහ තිශඵනහ. ඒ ි හ ශම්
ඵළීවේ ඳීධතිඹ ගළන කථහ කයී ත උඳශත් නමට විඳත දක්හභ
ඵළීවේ අඳට ශේඹ කයන ඵ කිඹන්න ඕනෆ. අඳට ශඳශනනහ
භහජඹ ඵළීවේ ඳීධතිඹ ළශදශගන ඉයයි කිඹහ.
1505  ත තභයි ඳෘතුගීනමන් රීකහට ඇවිල්රහ තිශඵන්ශන්. ඒ
එක්කභ ශචට්ටිඹහබුරු ඇවිල්රහ තිශඵනහ. ශම් ශචට්ටිඹහබුරු
ගම් ශදකක ඳදිීචි වුණහ. එකක් ශකොශම ශකොච්චිකශඩ්. අශනක
මීය ගහු ශකොච්චිකශඩ්. භභ ශම් ශඟදි විශ්රහමික ළඩිහිටි ඵළීවේ
ි රධහරින් එක්ක රැසවීභකට ගිහිල්රහ ඉන්නශකොට ශම් කරුණු
කහයණහ ගළන අපි කථහ කශහ. ශචට්ටිඹහබුරු ශකොශම
ශකොච්චිකශඩ්ත් ඉන්නහ. ගම්ඳව දිස්රික්කශආ මීය ගහු
ශකොච්චිකශඩ්ත් ඉන්නහ. ශම් අඹ තභයි ඉසශල්රහභ මූරය
කශභනහකයණඹ කයරහ තිශඵන්ශන්. ශඳොලිඹට  තභ ශඳොලිඹට ඵඩු
ගළනීභ හශේ කටයුතු කය තිශඵනහ. ඵළීවේ කයන්ශන්ත්
භවජනඹහශේ හුදල් අයශගන තළන්ඳත් කයරහ ඒක ටිකක් ළඩිපුය
හුදරකට ශදන එකයි. වළඵළයි ධ්රළය ලිබහඹ තිශඵන්නට ඕනෆ.
ඵළීවේට ඵළරිකභක් තිබුශණොත් ඉල්රන ශ රහට ල්ලි ශදන්න
අවිලසහඹ ඇති ශනහ. ඒ "අවිලසහඹ ඇති වුණහභ කඩහළටීම්
නමීධ ශනහඹ" කිඹන එක අපි මූරධබුභඹක් විධිඹට දකිනහ.
අවිලසහඹ හුල් කයශගන ඹම් කටයුත්තක් කශශොත් ඒක කඩහ
ළටීශම් අදහනභක් තිශඵනහ කිඹරහ බුදුවහහුදුරුශොත් ශීලනහ
කයරහ තිශඵනහ ශන්. අදහනභ කිඹන එක නළති කයන්න
ජනහධිඳතිතුභහ අශේ යශට් ණ ඟහක් ළඩ කයරහ තිශඵනහ.
ශම් යශට් ක්විතිරහ හිටිඹහ. ශනොශඹවේත් අඹ හිටිඹහ. ජහඇර
මූරය භහගම් ශදකක් තිබුණහ. ජහඇර මූරය භහගම් ශදක ඵරඹ
ශනොගත්තු ශඳොලිඹ එකතු කයන ආඹතන. අද ඒහ නළති කයරහ
තිශඵනහ. ඉතින් එදහ ශරහන් ඵළීවේ කඩහ ළටුණු ශ රහශ
අජිත් ි හඩ් කේයහල් භළතිතුභහ රකහලඹක් කයරහ කි හ "බඹ
ශන්න එඳහ. අපි ශම්ක භථඹකට ඳත් කයරහ තිශඵන්ශන්"
කිඹරහ. 2009 ජනහරි 04 ශි දහ ශ්රී රීකහශ භව ඵළීවේශ
අධිඳති කිඹනහ "ශනොශඹවේත් ශවේතු ි හ මූරය ඳීධතිඹ අසථහීම
තත්ත්ඹක් ඇති ශන්න පුළුන්. හුදල් ඳනත අුව එභ
තත්ත්ඹ භනඹ කයන්න ශ්රී රීකහ භව ඵළීවේ භළදිවත් ශන්න
පුළුන්. ශම් ආකහයශඹන් ශරහන් ඵළීවේශ ඹම් අසථහයත්ඹක්

1217

2014 ඔක්ශතෝඵබු 21

ඇති වුණහ. එභ ි හ භව ඵළීවේ වහභ භළදිවත් ශරහ අධයක්
භඩුඩරඹක් ඳත් කයරහ දන්හ නමටිනහ ශනත් ඵළීවේරට කිනමදු
ඳළකිලීභකින් ශතොය ශරහන් ඵළීවේ භඟ ගුවශදුව කයන්නළයි
අපි ඉල්රහ නමටිනහ" කිඹරහ. කවුද කිඹන්ශන් 2009 ජනහරි 04
ශි දහ ''දියින'' ඉරිදහ පුත් ඳත තභයි ශම් රකහල කයරහ
තිශඵන්ශන්. භභ ඒකත් අයශගන ආශ . ශම්ක තභයි ඇත්ත
තත්ත්ඹ. ජනහධිඳතිතුභහත් ඉන්න ශ රහශ ඇශභරිකහශ  ත
ඵළීවේකරුන්ටත් මූරය කශභනහකරුන්ටත් ම්භන්ත්රණඹක්
තිඹරහ "යශට් ශරොක්කහ ක ද?" කිඹරහ රලසනඹක් ඇණ හ. ඇත්ත
ලශඹන්භ යශට් ශරොක්කහ ජනහධිඳතිතුභහ. ඒක තභයි ඇත්ත.
නහුත් භව ඵළීවේශ හිටපු ශකනහ නළඟිටරහ කි හ "භභයි
ශරොක්කහ" කිඹරහ. ඒකට ශවේතුක් තිබුණහ.
"භභයි ශරොක්කහ" කිඹන එශක් ශත්රුභ ශම්කයි. එතුභහ මූරය
තත්ත්ඹ අසථහයයි කිඹරහ කි ශොත් යටභ අක්රිඹ නහ.
ශභොකද ජනහධිඳතිතුභහ ශීලඳහරන ඳත්වීභක්. නහුත් භව
ඵළීවේශ ශරොක්කහ එශවභ ශනොශයි. විලසහශඹන් යුතු
ශඳොඩ්ඩක් ීශක්තඹක් කයරහ එශවභ නළත්නම් ඉඟිඹක් කශශොත්
යටභ කඩහ ළශටන්න පුළුන්. ශම්ශකන් අපි ශත්රුම් ගන්න ඕනෆ
ශී තභයි මූරය කශභනහකයණඹ වරිඹහකහය කයන්න ඕනෆඹ
කිඹන කහයණඹ. මූරය කශභනහකයණඹ ආඩුඩු කයනහ. අශේ
දත්තඹන් දිවහ ඵරී ත අපි ටිකක් ශවො උස තත්ත්ඹක ඉන්නහ
කිඹන එක කහට වුණත් කිඹන්න පුළුන්. ඒකට කරුණු
තිශඵනහ. ශරහ තිබුශණොත් භට ඒ කරුණු ඉදිරිඳත් කයන්න
පුළුන්. ශඳොදු භව ජනතහශේ අලයතහ ඉසට කිරීභට කටයුතු
කයන්න ඕනෆ. ඵරන්න ඒ කහරශආ වළභ තළනභ සීට්ටු දළම්භහ. භභ
ශම් කිඹන්ශන් රහශඹෝගික රලසන පිිබඵයි. ඒ කහරශආ සීට්ටු
දළම්භහ. සීට්ටුශ ඳශහුළි  ශකොට අයශගන අන්තිභ ශකොට
ශගන්ශන් නළවළ. අන්තිභට සීට්ටු ගත්ත කට්ටිඹ අභහරුශ
ළශටනහ.
නහුත් අද අශේ ඵළනමල් යහජඳක් භවත්භඹහ "දිවි නළඟුභ"
වයවහ ශදන ණඹ ආධහය ි හ සීට්ටු රභඹ එන්න එන්න නළති වී
ශගොස තිශඵනහ. මිි සුන් ශම් ණඹ ආධහය බහවිත කයමින්
තහුන්ශේ මූරය කශභනහකයණඹ කිරීභට කටයුතු කයනහ. භභ
ඳසු ගිඹ තිශආ තත් ඳහබුලිශම්න්තුශ  ත ශම් කහයණඹ පිිබඵ
කි හ. ඒ ශගොල්රන්ට රුපිඹල් 50 000ක් ශදනහ. භභ
උදහවයණඹක් ලශඹන් එක පුීගරශඹවේ ශඹොදහ ගත්තහ. ඔණ 
නමඹඹට දවශආ ශඳොලිඹට රුපිඹල් 30 000ක් අයශගන තිශඵනහ.
වළභ භහඹකභ ඔණ ට ශඳොලිඹ ලශඹන් රුපිඹල් 3 000ක්
ශගන්න නහ. භභ ඔණ ට උඳශදක් දුන්නහ රුපිඹල් 50 000න්
රුපිඹල් 30 000ක් ශගරහ දහරහ රුපිඹල් 20 000ක් ඉතුරු කය
ගන්න ඒ රුපිඹල් 20 000න් business එකක් ඳටන් ගන්න
එතශකොට රුපිඹල් 3 000ක් ඉතුරු නහ ශන් කිඹරහ. ශම්ක තභයි
ඵළීවේ කයන්න ඕනෆ. අශේ යට ඉසයවට ඹී ත අපි ශවො කටයුතු
කයන්න ඕනෆ. යජශආ ඵළීවේර විශලේශඹන්භ අුවන්ශේ ල්ලි
තිශඵන්ශන්. යහඳහරිකයින් කබුභහන්තකරුන් විශ්රහමිකයින්
යජශආ ශේකයින් වේඩහ දරුන් කිඹන ඒ නමඹලු ශදනහශේභ ල්ලි
දළන් තිශඵන්ශන් ඵළීවේර. යටක මූරය රභශආ රතිබිම්ඵඹ ඵළීවේ
ඳීධතිඹ කිඹන එක අපි කවුරුත් දන්නහ කතන්දයඹක්. මූරය
රභඹ කිඹන්ශන් ශම් හශේ අය හශේ කිඹහ ශඳන්න්න පුළුන්
ශදඹක් ශනොශයි. කඩුණහඩිඹක් ඉසයවට ශගනහශොත් එභ
කඩුණහඩිශඹන් ශඳශනන්න ගන්න රතිබිම්ඵඹ ඵළීවේයි කිඹරහ
තභයි කථහට කිඹන්ශන්. ඵළීවේක් කිඹන්ශන් උඳකහයක ශේහ
කයන ළඩ පිිබශශක්. න්ි ශ දනඹ - communication,
ගඵඩහකයණඹ - warehousing, යක්ණඹ - insurance, රහවනඹ
-transportation - කිඹන ඒහ තභයි උඳකහයක ශේහ. නහුත් ශම්
වළභ උඳකහයක ශේඹකටභ ඩහ නූතනශආ රහුඛ්තභ උඳකහයක
ශේඹ ඵට ඳත් ඇත්ශත් ඵළීවේ ශේහ - banking service කිඹන එකයි. Banking service කිඹන එක ශවොට තිශඵන්න
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ඕනෆ. ඒශකන් ශඳොදු ශේහ රැක් කයනහ ශන්. විදුලි බිල්ඳත්
ශගවීභ යන් ණඹ ශේහ lockers, telebanking, විි භඹ
ණ භහරු මූරය උඳශීලන ශේහ අශශවි උඳශීලන ශේහ
යහඳෘති ළකසීභට උඳශදස ම්භන්ත්රණ ීවිධහනඹ කිරීභ
තහක්ණි ඥක උඳශීලන ශේහ තළරැ කහය ශේඹ ශකොටස
ශශශ ශඳොශ ගළන උඳශදස ජහතයන්තය ශශශ උඳශීලනඹ
ඵළීවේට කයන්න පුළුන්. ශරහන් ඵළීවේශ අබුබුදශආ  ත අඳ
යජශඹන් ඊට භළදිවත් න්න නමදු වුණු ි හ රීකහශ ඵළීවේ
ඳීධතිඹ ගළන විලසහඹක් තිශඵනහ. ඵළීවේ ඳීධතිඹ කඩහ
ළටිරහ නළවළ. Bail out කයපු ි හ ඒ විලසහඹ තවවුරු ශරහ
තිශඵනහ. දළන් කවුරුත් දන්නහ ශම් ඵළීවේ ඳීධතිඹ කඩහ
ළශටන්ශන් නළවළ කිඹන එක. "අල්රක් පුයහ භල්රක් ශගට
ගන්නහ" කිඹරහ ආේශතෝඳශීලඹක් තිශඵනහ ශන්. මීය ඹක්
කඩන්ශන් අත ශරකන්ඩ ශනොශයි කිඹරහ ඒ කහරශආ කිඹරහ
තිශඵනහ. ඒ හශේභ භවය අඹ තඩුවහට ළඩි ශඳොලිඹක්
ගන්න ශඳෞීගලික ආඹතනර හුදල් තළන්ඳත් කයනහ. කඩහ
ළටිච්ච එළි  ආඹතන ය ඳඹක් තිශඵනහ. ශම්හ පිිබඵ
ජනතහ දළුවත් කයන්න ඕනෆ. ශම් ඵළීවේරට අපි කිඹන්න
ඕනෆ ජනතහ දළුවත් කිරීභට රභශ දඹක් වදන්න කිඹරහ.
ඒකට රභශ දඹක් තිශඵනහ. එඹ රනමීධ කයන්න ඕනෆ.
ඵළීවේ අධීක්ණ ශදඳහබුතශම්න්තුක් තිශඵනහ; එහි දුයකථන
අීකඹක් තිශඵනහ. ඵළීවේ ශනොන මූරය ආඹතන අධීක්ණ
ශදඳහබුතශම්න්තුක් තිශඵනහ; එහි දුයකථන අීකඹක් තිශඵනහ.
නීති කටයුතු ශදඳහබුතශම්න්තුක් තිශඵනහ. යහජය ණඹ ශදන
ශදඳහබුතශම්න්තුක් තිශඵනහ. ශකොශම ශකොටස ශශශ ශඳොශ
තිශඵනහ. ශම්හශආ දුයකථන අීක  තරහ තිශඵනහ. 119 හශේ
ශම් දුයකථන අීකත් රනමීධ කයන්න අශේ ගරු යත් අහුණුගභ
ඇභතිතුභි . ශම් දුයකථන අීක රනමීධ කශහභ ශශශ
යහඳහරිකඹන්ට හභහනය ජනතහට තහුන්ශේ ඵළීවේ පිිබඵ
තිශඵන තත්ත්ඹන් ගළන කථහ කයන්න උඳශීලනඹ ගළන
ශවොඹන්න පුළුන්. නළත්නම් ශඳොලීකහයයින්ට අයඹහට ශභඹහට
අණ  ශරහ මිි සුන් නළති නහසති ශරහ ඹනහ. ශඳොලිඹට ඹභක්
ශදනහ නම් ඔේපුක් තිඹහ ගන්නහ. නළත්නම් යත්යන් ඵඩු ටික
තිඹහ ගන්නහ. අන්තිභට ශඳොලී ශගන්න ඵළරි ගිඹහභ ඔේපු
ලිඹහ ගන්නහ. ඳසු ශීලඳහරනනශඹෝ ලශඹන් අඳ ශඟට ඔවුන්
එනහ. අපි ශම් ගළන ශඵොශවොභ ඳසුතළවිල්රට ඳත් ශරහයි
ඉන්ශන්. නහුත් ශම් ළඩ පිිබශශ ි හ අද ශගොඩහක් ළඩ කටයුතු
හබුථක ශරහ තිශඵනහ. ඒ කහරශආ අපි ජහතික ඉතිරි කිරීශම්
ඵළීවේ ීබුධන ඵළීවේ භවජන ඵළීවේ වළදුශ ගභට ශගන
ඹන්නයි. නහුත් ගභට ගිඹහද? ගභට ගිඹහ ඵළීවේ දළම්භහ. ඊට ඩහ
භෘීධි ඵළීවේශන් ඹම් කිනම ශේඹක් වුණහ. ඉතින් ශම් කහයණහ
ගළන අපි ශවොට කල්ඳනහ කශ යුතුයි කිඹන එක භහ ශම්
අසථහශ  ත ශඹෝජනහක් ලශඹන් ඉදිරිඳත් කයනහ. ඊශඟට-

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇභතිතුභි  ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශදකක කහරඹක්
ඳභණයි තිශඵන්ශන්.

ගරු ෆීලික්වහ තඳතර්රළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீலிக்ஸ் தபரஶ)

(The Hon. Felix Perera)

කහරඹ ඉය වුණහද? ශභොනහ වුණත් අපි මූරය
කශභනහකයණඹ ශවොඳින් කය ශගන ඹනහ. ඇත්ත ලශඹන්භ
ඵරඳත්රරහීන හණි ඥජ ඵළීවේ 22ක් තිශඵනහ. අයිසීඅයිසීඅයි ඵෆන්ක්
ලිමිටඩ් ඉන්දිඹන් ඕබුසීස ඵළීවේ ඉන්දිඹන් ඵළීවේ එම්සීබී
ඵෆන්ක් ලිමිටඩ් ශකොභබුල් ඵෆන්ක් ඔෂස නමශරෝන් පීඑල්සී
ඩීඑෂසසීසී බුධන ඵෆන්ක් ලිමිටඩ් ශඩොයිස ඵළීවේ ඒජී ද
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ශවොීශකොී ඇන්ඩ් ළීවයි ඵෆන්කින් ශකෝඳශබුන් ලිමිටඩ්.
ඵරන්න යටල්ර නමිුවත් තිශඵනහ. ඊශඟට නළනල්
ඩිශරොේභන්ට් ඵෆන්ක් පීඑල්සී ශන්න්ස රසට් ඵෆන්ක් පීඑල්සී
ඳේලික් ඵෆන්ක් ඵබුවහඩ් ඳෆන් ඒෂිඹහ ඵෆන්කින් ශකෝඳශබුන්
පීඑල්සී භවජන ඵීවේ යූි ඹන් ඵෆන්ක් ඔෂස කරම්බු ලිමිටඩ්
රීකහ ඵළීවේ ම්ඳත් ඵෆන්ක් පීඑල්සී සටෆන්ඩබුඩ් චහබුටබුඩ්
ඵළීවේ සශට්ට් ඵෆන්ක් ඔෂස ඉන්දිඹහ නමටිඵෆන්ක් එන්ඒ ශරහන්
ඵෆන්ක් පීඑල්සී වබීේ ඵෆන්ක් ලිමිටඩ් වළටන් නළනල් ඵෆන්ක්
පීඑල්සී. භවය ඵළීවේ ශඳොලී ගන්ශන් නළවළ. රහබ රතිලතඹ
ගන්න ඵළීවේත් තිශඵනහ.
ඊශඟට ඵරඳත්රරහීන ඵළීවේත් තිශඵනහ. ඌ ීබුධන
ඵළීවේ කඳුයට ීබුධන ඵළීවේ ඹම ීබුධන ඵළීවේ
රුණ ණු ීබුධන ඵළීවේ ඔඹ විධිඹට ගම්ර රශීලර නම් දහරහ
ඇති කශ මූරය ආඹතනත් තිශඵනහ. ඒහ පිිබගත්ත ඒහ.
ඵරඳත්රරහීන විශලේෂිත ඵළීවේ. ඒ හශේභ ලිඹහ ඳදිීචි කශ මූරය
භහගම් 34ක් තිශඵනහ. ශම්හ නම් ළඩියි. ශම්හත් ඒකහඵීධ
කයන්න ඕනෆ. 34ක් තිශඵනහ. ශඳොඩි ගණනක් ශනොශයි. ශම් 34
ඒකහඵීධ කයන්න ගරු ඇභතිතුභි . අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ
ීකල්ඳඹ අුව ආබුථිකඹ ලක්තිභත් කයන්න මූරය රභඹ
ලක්තිභත් කයන්න ශම්හ කයන්න ශනහ. එශවභ නළති පුීචි
පුීචි කෆලි කඩරහ වරි ඹන්ශන් නළවළ.
ගරු ඉයහන් විරභයත්න භන්රීතුභහ කි හ විහවඹක් වුණහභ
දරුවේ පිිබනම ගන්නහ කිඹරහ. ඒක ඇත්ත. ශම්හ ඵන්දරහ
ශදන්න ඕනෆ. ශම්හ ඵන්දරහ ශදන්න. අශේ ගරු අහුණුගභ
ඇභතිතුභහ විහව ශයජිසරහබු ශකනවේ හශේ කටයුතු කයරහ ශම්හ
එකතු කයන්න. එතශකොට තභයි ශම් ළශඩ් වරි ඹන්ශන්. දළන්
ඵරන්න ශම් තිශඵන ඒහශආ නම් කිඹහ ගන්නත් ඵළවළ.
සබුණභවල් ෆිනෆන්ෂිඹල් බුවිස ලිමිටඩ් නමීවපුත්ර ෆිනෆන්ස
ලිමිටඩ් ශලින්ශකෝ ඉන්ශසට්භන්ට්ස ඇන්ඩ් රිඹල්ටි ලිමිටඩ්
ශරහන් භබුචන්ට් ලීනමී පීඑල්සී ශන්රල් ෆිනෆන්ස කම්ඳළි 
පීඑල්සී ශන්රල් ඉන්ශසට්භන්ට්ස ඇන්ඩ් ෆිනෆන්ස ලිමිටඩ්
ශීකඩගර ෆිනෆන්ස කම්ඳළි  ලිමිටඩ් නමීගබු ෆිනෆන්ස (රීකහ)
ලිමිටඩ් නමල්රින් ෆිනෆන්ස කම්ඳළි  ලිමිටඩ් ශලින්ශකෝ
ඩිශරොේභන්ට් ඵෆන්ක් ලිමිටඩ් ළලිඵල් ෆිනෆන්ස ලිමිටඩ් රීකහ
ඔරික්ස ෆිනෆන්ස කම්ඳළි  ලිමිටඩ් භබුචන්ට් ශරඩිට් ඔෂස ශ්රී රීකහ
ලිමිටඩ් භබුකන්ටයිල් ඉන්ශසට්භන්ට්ස ලිමිටඩ් බිම්පුත් රීකහ
ඉන්ශසට්භන්ට් ලිමිටඩ් ඵහබුට්ලීට් ෆිනෆන්ස ලිමිටඩ් හශේ ඵය
ගණනක් තිශඵනහ.

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොයි ගරු අභතිතුභි  දළන් අන් කයන්න.
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අහන ලශඹන් භහ ත කහයණඹක් කිඹන්න ඕනෆ අශන්!
අය ශකොටි ඵළීවේශන් ගත්ත යත්තයන් ටික දළන් ආඳසු ශදනහ.
දළන් ශකොටිත් නළවළ. ශකොටි ඵළීවේත් නළවළ. ශකොටි ඵළීවේ තිශඵන
කහරශආ ශකොටි ඵශරුවයි ල්ලි ටික ගත්ශත්. ඒහත් දළන්
මිි සසුන්ට ශදනහ. ඳසු ගිඹ භහශආ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ
ගිහිල්රහ ඹහල් ශීවි දුම්රිඹ ධහනඹත් ආයම්බ කයරහ ඒ කටයුතු
කශහ. භභත් ඒ රැසවීභට ගිඹහ. දවස ගණනක් ශනඟ ඳළමිණ
නමටිඹහ. විනමවතයදවක් ඳභණ නමටිඹහ. ඔඵතුභන්රහත් ගිඹහ ශන්.
ඉතින් යත්තයී ඵඩු ටික ශඵදරහ දුන්නහභ ඒ අඹට භළණි ඥකක් වම්ඵ
වුණහ හශගයි. ශභොකද ශවේතු? ඒ අඹ ශම්ක කදහකත්
ඵරහශඳොශයොත්තු වුශඩු නළවළ. ශම් යත්තයී ඵඩු උගස තිඹහ
ගත්ශත් ශභොකටද? විවේණරහ ශකොටින්ට ආයුධ ගන්නයි. එදහ ඒහ
ගළන කහශගන්ද අවන්ශන්? ශකෝ නීතිඹක් තිබුණහද? ශඳොලිසඳති
ශකනවේත් හිටිඹහ ශන්. නීතිඹක් තිබුශඩු නළවළ. අධිකයණඹත් ඒ
ශගොල්රන්ශේ. යශට් තුශනන් එකක් එශවභයි තිබුශඩු.
ඉතින් එශවභ නම් අද ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ ඉත් කයරහ මූරය
කශභනහකයණඹ ලක්තිභත් කයන්න ළඩ කටයුතු කිරීභ ගළන
අජිත් ි හඩ් කේයහල් භළතිතුභහ ඇතුළු නමඹලු ශදනහට සතුතින්ත
ශනහ. ශම් දත්ත ඵරපුහභ එක්ත් ජහතික ඳක්ශආ තබුක
ශඵො ශරහ ඹනහ; විඹළකිරහ ඹනහ. අඳට ත කරුණු කිඹන්න
පුළුන්. ශරහ නළති ි හ කිඹන්න විධිඹක් නළවළ. මූරහනහරඪ
ගරු භන්රීතුභි  ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශමින් භහ භශේ චන
සල්ඳඹ අන් කයනහ.

[6.02 p.m.]

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එා .එම්. අවහලර් මශ ළ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Sir, this is yet another feather in the cap of our dear
Minister, the Hon. (Dr.) Sarath Amunugama. ඩීඑෂසසීසී
ඵළීවේ (ඉත් කිරීශම් වහ ආුවීගික විධිවිධහන) ඳනත්
ශකටුම්ඳත තභයි අපි දළන් හකච්ඡහ කයන්ශන්. අද ලක්ති
ම්ඳන්න ආබුථිකඹක් ශගොඩ නළඟීශම් හතහයණඹක් ශම් යශට්
ඵළීවේ ක්ශේත්රඹ භඟින් ඇති කය  ත තිශඵන ඵ අපි ඉතහභත්භ
තුටින් වහ ආඩම්ඵයශඹන් රකහල කයන්න ඕනෆ.
මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  තහුන්නහන්ශේ දන්නහ
ඉසය කහරශආ ඵළීවේ කඩපු වළටි; විනහල කයපු වළටි; පුච්චපු වළටි.
ඒ ඵළීවේ ක්ශේත්රඹ හුළුභි න්භ විනහල කශ ශජ්වීපී එක තභයි අද
ඵළීවේ ගළන කථහ කයන්ශන්; ඵළීවේරට නමදු න අරහබවහි  ගළන
කථහ කයන්ශන්. ඒ අරහබවහි  නමඹල්රක්භ එතුභන්රහ කයරහ
අහනයි. ඔක්ශකෝභ කහරහ ඉය කයරහ තභයි දළන් ඵළීවේ ගළන
කථහ කයන්ශන්.

ගරු ෆීලික්වහ තඳතර්රළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீலிக்ஸ் தபரஶ)

(The Hon. Felix Perera)

මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  භට තත්ඳයඹක් ශදන්න භහ
අන් කයන්නම්. ඒ ි හ ශම්හ අපි කයන්න ඕනෆ. හුඳකහය
මිතිරටත් දළන් හුදල් එකතු කයන්න පුළුන්. ණත්
ඵළීවේක් ඵට ඳත්ශරහ තිශඵනහ. ඉතින් ශම් පුීචි පුීචි ශීල්
එකතු කය ගන්න පුළුන් නම් ඒහට ලක්තිඹවේත් එනහ. අශනක
අශේ ඵළීවේ ටික ශවොට ලක්තිභත් කිඹරහ ශරෝකශආ පිිබගන්න
තත්ත්ඹක් ඇති නහ. මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  ශරහ
ත ශඳොඩ්ඩක් ශදන්න අභහරුයි ශන්ද? කභක් නළවළ ඔඵතුභහට
ගරු කයරහ භහ කථහ නතය කයන්නම්.

එදහ ශජ්වීපී එක ආයම්බශආ ත භළතියණශඹන් රළබ රතිලතඹ
ය ඹද? හුළු රීකහශන්භ 3.5යි. ඌ භළතියණඹ ගළන රකන
ශකොට රළබුශ ත් 3.5යි. අශන්! අපි රහබුථනහ කයනහ අි ක්
ගභශන් ත රතිලතඹ නමඹඹට 4ක් රළශේහ කිඹහ. ශම් යට විනහල
කශ නහසති කශ අඹ තභයි අද එශවභ කථහ කයන්ශන්. එදහ ඵළීවේ
ඳභණක් ශනොශයි ඳහසලහරහ ශයෝවල් ශම් ආ ත ශීල් නමඹල්රභ
විනහල කශහ. එශවභ කයපු අඹ අද විධහඹක ජනහධිඳති රභඹ
අශවෝනම කයන්න කිඹරහ ඳන්දම් අල්රනහ. ඒ ශගොල්රන්ශේ
ඉතිවහඹ අභතක ශරහයි තිශඵන්ශන්. තුකයශආ factories
ඔක්ශකෝභ ගිි  තිේඵහ. අුවය දිහනහඹක ශජ්වීපී එශක් න
නහඹකතුභහ පුරුීදක් කයශගන ඉන්නහ වළභ දහභ ශම් ගරු බහ
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ආයම්බශආ ත සථහය ි ශඹෝග 23(2) ඹටශත් ශභොකක් වරි
රකහලඹක් කයන්න. Television එකට ඳත්තයඹට දහ ගන්න ඒ
රකහලඹ කයරහ ශභතළි න් අතුරුදවන් ශනහ. ශජ්වීපී එශක් එක
භන්රීයශඹක්ත් දළන් ශම් ගරු බහශ නළවළ. ඒක ි හ ශම්
නහඩගභ ශම් යශට් ජනතහ කදහත් පිිබගන්ශන් නළති ඵ භභ
අධහයණඹ කයනහ.

ගරු ආබුථික ීබුධන අභහතය ඵළනමල් යහජඳක් භවත්භඹහ
ඊශආ ශම් ගළන රකහලඹක් කය තිශඵනහ. ශම්හ කිඹන්න ඕනෆ;
යටට ශඳන්න්න ඕනෆ. ශම් ගරු බහ තුිබන් ශම් කහයණහ
රචහයඹ කයන්නට ඕනෆ. This must be told to the diaspora; this
must be told to the European Union; this must be told to the
ඇශභරිකන් අධියහජයහ තන්.

Sir, the CEO of the DFCC Bank, Arjun Fernando, has
gone on record saying that the decision to go public with
this issue is to provide retail and institutional investors
with an alternative investment opportunity to earn a fixed
rate of interest at their chosen frequency of payment. The
Minister, Hon. (Dr.) Sarath Amunugama very clearly
stated the objectives of the Bill, which he presented. The
online edition of "The Sunday Observer" newspaper dated
27th July, 2014 states, I quote:

2014 ඔක්ශතෝඵබු භ 21 ළි  අඟවරුහදහ 'දිනමිණ'
ඳත්තයශආ ශකොටක් භභ ශම් අසථහශ  ත උපුටහ දක්න්නම්. එහි
ශභශේ ඳශ ශනහ:

“‘The funds raised from this Issue will be used for medium to long
term lending activities of the Bank, whilst mitigating DFCC’s
interest rate risk by reducing maturity mismatches. It will
supplement the diversification of the borrowing base and further
strengthen the SME loan portfolio to offer fixed rates of
interest.’”

ශම්ක තභයි ආබුථිකශආ නළේභ. ශම්ක තභයි අපි දළන් ගවන
භළච් එක. භභ එදහත් ශම් ගරු බහශ  ත ඒක කි හ. අපි දළන්
ගවන්ශන් විසයි20 භළච් එකක්. 2020  ත අපි ශම් යට භෘීධිභත්
යටක් කිරීශම් ඒ යහඹහභඹ ම්පබුණ කයනහ. භහින්ද චින්තනඹ
අුව අශේ රගතිඹ නත්න්න කහටත් ඵළවළ. පිට යට ගිහිල්රහ
European Union එක අල්රහ ශගන ශක්රහම් කිඹරහ ශම් යටට
ශද්රෝහිකම් කයන අඹ දළන් ජනතහ ශවොට අශඵෝධ කයශගන
නමටිනහ.
භභ ඊශආ ඉතිවහඹ ගළන කි හ. තහුන්නහන්ශේ දන්නහ
ශදොන් ජුන් ධබුභඳහරරහ ශම් යශට් හිටපු ඵ. කළු අවේරුලින්
තභයි ඒ ශගොල්රන්ශේ නම් ඉතිවහශආ ලිඹවිරහ තිශඵන්ශන්.
අත්න් තඵරහ ශකෝට්ශට් යහජධහි ඹ ඳහහ දුන්නහ. තහුන්නහන්ශේ
මූරහනඹ අයශගන නමටින පුද බිභයි කිඹරහ කිඹන්නට පුළුන්
ූතමිඹ ඳෘතුගීනමන්ට ඳහහ දුන්ුව එළි  ශදොන් ජුන් යහරරහ අඳට
වුභනහ කයන්ශන් නළවළ. ශම් යශට් ජනතහ ඔවුන් පිිබගන්ශන්
නළවළ.
ශම්ක විහිළුක් ශනොශයි. ඉතහභත් අභහරුශන් තභයි ශම් යට
ශගොඩ නළඟුශ ; ශම් යට ශේයහ ගත්ශත්. භභ ඊශආ කි හ හශේ අද
ජහතයන්තය ශගන ඹන වේභන්ත්රණඹ ගළන ඵරන ශකොට ශම් යට
ශේයහ ගන්න ශම් යශට් ජනතහ ශේයහ ගන්න සදරීත්ඹ
ආයක්හ කයන්න රබහකයන්ට විරුීධ ටන් කශහට ඩහ දක්
බට වහුදහක් වුභනහ කයනහ. අන්න ඒ දක් බට වහුදහ ශම්
යශට් ඉන්නහ ඵ භභ හක්හත් කයනහ. ඒ දක් වහුදහ ශම් යශට්
ශඳොදු භව ජනතහයි කිඹන එක භභ කිඹනහ.
මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  අදත් ශභොවුන් ශභොකක්ද
කයන්ශන්? යතු ශකොටිඹයි ශකොශ ශකොටිඹයි ඔක්ශකෝභ එකතු
ශරහ ශඳොදු අශේක්කශඹක් ශවොඹනහ. තභ ශවොඹහ ගන්න
ඵළවළ. වළභ දහභ ශම් ශඳොදු අශේක්කඹහ ඳළටවු ගවනහ. ශම් ඳළටවු
ටික ඔක්ශකෝභ එකතු කයරහ එක තළනකට ශගනහශොත්
භළතියණ ශකොට්සහඹක් ඇති නහ. අන්න ඒශක් ඡන්දඹ ඕනෆ
නම් රඵහ ගන්න කිඹරහ භභ ඔවුන්ට කිඹනහ.
මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  අපි ඹන ගභන ඉතහභත්
හබුථකයි. ඵළීවේ ක්ශේත්රශඹන් අශේ නළේභ ඵරන්න. "ඉසුරුභත්
ි වනක් අනමරිභත් භ බිභක්" ඹන ශත්භහ ඹටශත් භ බිශම් භඟ
යමින් දිවි නළඟුභ වඹන පිඹය ඊශආ ඇයඹුණහ.

"රක් 20කට ආන්න පිරික් එක් ව 'දිවි නළඟුභ' ජහතික ළඩටවන
යට පුයහ"

ඵළීවේ ක්ශේත්රඹ ලක්තිභත් ි හ ශන්ද භහින්ද චින්තනඹ
අුව ශම් ආබුථික රගතිඹ ීබුධනඹ ශම් යටට කයන්නට
පුළුන් වුශඩු. උතුයත් දළන් ශම් ළඩටවනට ම්ඵන්ධ ශරහ
තිශඵනහ. දවේණට ශදන දිවි නළඟුශම් රතිඋඳකහය නමඹල්රක්භ
උතුයටත් ශදනහ. ඒ ජනතහ ඉතහ න්ශතෝශඹන් ඉන්ශන්. ඒක
භභ ඊශආ ඳළවළදිලි කශහ.
මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  ඊශආ සුභන්තියන් භවතහශේ
කථහශන් ඳසු භට ශඵොශවෝ calls ආහ. They said that they
were very unhappy and waiting till he goes there because he
pulled out some piece of legislation from somewhere and
argued in this House against the aspirations and benefits
derived by the people of North, such as granting of land
permits to the 20,000 people of the North as elaborated by
our Minister, the Hon. Felix Perera. It is wrong කිඹරහ එතුභහ
කි හ. අශන්!
ශභච්චය කල්
රජහතන්ත්රහදඹ
අුව
நஶங்கள் எரு ஶகஶை சகபகக் தகஶடுத்ரதஶம். அதன்
பதயகச்சஶக பன்னஶள் உர் நஸதஷன்ம நஸதஷசர்
லஷக்கஷரனஸ்லன் அலர்கள் இருக்கஷன்மஶர். ஶழ்ப்பஶைத்து
க்கள் ன்நடன் ததஶகயரபசஷஷல் ததஶடர்புதகஶண்டு
நஷஶபூர்லஶகக் ரகட்கஷன்மஶர்கள். அதஶலது, எரு லருடத்
துக்கு ரயஶக அந்த ஶகஶை சகபக நடத்துகஷன் மஶர்கள்.
ஆனஶல், இன்ரலகஷரய எரு துண்டுக் கஶைஷ ஶலது -

අඳට ගල් කළටඹක් දුන්ශන් නළවළ. යශට් නහඹකතුභහ අඳට
රකරහ ශම්හ ශදනහ. ශවොයහ ගත්ත යත්තයන් ඳහ දුන්නහ.
ඹහඳනශආ ජනතහ "தங்கத்தஷன் தங்கர லருக!" කිඹරහ ශදභශශන්
කිඹමින් දෆත් ඔරහයි එතුභහ පිිබගත්ශත්.
ශම් යජඹ ඳයීදන්න G20 කිඹරහ එකක් නමරිශකොශතන් වදරහ
තිශඵනහ. ශන ශදඹක් කයන්නට ඵළවළ. ගශම් මිි සසු
කිඹන්ශන් ශගම්ශඵෝ 20ක් කිඹරහ. නහුත් ඒ ශගම්ශඵෝ විසශත්
ශම් ශගොල්ශරෝ නළවළ ශන්. කවුද නළත්ශත්? රසනට ඒ ඔළු
ශගඩි ටික තිඹන photograph එකක් ඊශආ "Daily Mirror"
ඳත්තයශආ දහරහ තිබුණහ. අශේ කෆ ගවන Hon. (Dr.) Harsha De
Silva ඒශක් නළවළ. එතුභහට ශන ශී එතුභහභ දන්ශන් නළවළ.
අශන්! Hon. Chandrani Bandara Jayasinghe. එතුමිඹ අපි ඉතහ
ශගෞය කයන ශකශනක්. චන්ද්ර ඵඩුඩහය භළතිතුභහශේ ආදයණීඹ
ශදෝි ඹන්දෆ. භභ අුවයහධපුයශආ ඹනශකොට ඇඹ ශඳොඩි කහරශආ
භභ ඩහශගන තිශඵනහ. ශම් ශගම්ශඵෝ 20 කඩුඩහඹභට
එතුමිඹත් නළවළ. එතුමිඹටත් ශම්ශක් තළනක් නළවළ. අශඳෝ! ඹන්න
එඳහ ශගම්ශඵෝ 20ට ඔඵතුමිඹ ඹන්න එඳහ. විජඹකරහ භශවේසයන්
භන්රීතුමිඹ උතුශයන් ආපු එකභ එක කහන්තහට ශම් G20 එශක්
ඉඩක් නළවළ. Hon. Anoma Gamage, අශන්! පුරුඹහ ශකොයි
තයම් ල්ලි විඹදම් කයනහද නමරිශකොත ශුවශන්. එතුමිඹටත්
ඉඩක් නළවළ. සුජී ශේනනමීව භන්රීතුභහ කෆ ගළණ හ කෆ ගළණ හ.
දළන් එන්ශනත් නළවළ. ශකොශවේ අතුරුදවන් ශරහද භභ දන්ශන්
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නළවළ. අකිර වියහජ් කහරිඹම් භන්රීතුභහ ගිඹ ඳහශබු ගිඹහද
දන්ශනත් නළවළ. අපි ඉතහ න්ශතෝ ශනහ ගරු අකිර වියහජ්
භන්රීතුභහ ඊශආ ශවො කහන්තහක් භඟ විහව වුණහ. නහුත්
නමරිශකොත භහබුගශඹන් කිඹනහ ඊට ඳසශේ නහඹකතුභහ
කරකිරිරහද දන්ශන් නළවළ යටත් දහරහ ගිහින්; කදහද එන්ශන්
දන්ශන් නළවළ කිඹරහ. ශම්ක කයන්න එඳහ. ශම් යශට් මිි සසු ශම්
යට ආයක්හ කයනහ. ශම් අඳ ඉඳදුණු
ූතමිඹ.
අජිත්
භහන්නේශඳරුභ භන්රීතුභහ accident එකක් ශරහ භව ශයෝවශල්
හිටිඹහ. භව ශයෝවශල් ඉන්දළී ත භභත් ගිහින් ඵළලුහ. ඳවු! එතුභහ
ඳහබුලිශම්න්තුට අලුශතන් ආපු ශකශනක්. එතුභහත් ශම් G20
එශක් නළවළ. භශේ අම්ශම්! ත නභක් නළවළ ශන්. භභ එතුභහත්
photographsර දළක්ශක් නළවළ ශන්. ඒ තභයි තිස අත්තනහඹක
භන්රීතුභහ. එතුභහත් කඳරහද? කළපිරහද? ඒ හශේභයි අේදුල්
වලීම් භළතිතුභහ. එතුභහත් නළවළ. ඉම්තිඹහස ඵහය බු භහකහබු
භවත්තඹහත් දළන් ශම් කටයුතුරට අයන් තිශඵනහ. එතුභහ ගිහින්
තිශඵන්ශන් ශවො ශච්තනහක් අුව. ජිත් ශරේභදහ භවත්තඹහ
යූඑන්පී එශක් Deputy Leader වුණහභ එතුභහත් අයන් තිශඵනහ.
එතුභහ දක් ශකශනක්. හුළු රීකහශ භ ඇවිදරහ ශවො
කථිකත්ඹක් රදබුලනඹ කයරහ තිශඵනහ. ඒ ශගොල්රන් වුභනහ
කයන අඹ. ඒ අඹට ඡන්ද රඵහ ගන්න පුළුන්. නහුත් අපි ඒකට
ශවො භන්තයඹක් ශඵශවතක් ශඹොදනහ. ඒ ගළන බඹ ශන්න
වුභනහක් නළවළ. එතුභහත් ශම් කඩුඩහඹභට නළවළ.
එතශකොට ශම් විසශේ ඉන්ශන් කවුද කිඹරහ ජනතහ අවනහ.
ශම් විසශේ ගරු යි ල් විරභනමීව භළතිතුභහයි යවි කරුණහනහඹක
භන්රීතුභහයි ඉන්නහ. යවි කරුණහනහඹක භන්රීතුභහ ජිත්
ශරේභදහ භන්රීතුභහට කඳනහ. ජිත් ශරේභදහ භන්රීතුභහ යවි
කරුණහනහඹක භන්රීතුභහට කඳනහ. දළන් නමරිශකොශත් -ඒ
රහන්තශආ- කවුරු කහට කඳනහද කිඹරහ දන්ශන් නළවළ. ඒ ි හ
අපි කිඹනහ නහඹකතුභි  ඵරන්න අශේ උතුශබු "பல்கயத்தஸவு ஶலட்டத்தஷல் ரசதபற்ம கட்டிடங்கள், குரங்கள்
பய ரகஶடி ரூபஶலஷல் புனகப்பு"

ன்ம தகயப்பஷல் ஷக அருகஶன எரு கட்டுக
'தஷனகன்' பத்தஷஶஷககஷரய தலரஷலந்தஷருக்கஷன்மது. லஶசஷத்துப்
பஶருங்கள்! பன்னஶள் பஶஶளுன்ம உரப்பஷனர் ஶண்புஷகு
ஸ். கனகத்தஷனம் அலர்கள் தசஶல்கஷன்மஶர், "பல்கயத்தஸவு
ஶலட்டத்தஷல் பன்தனடுக்கப்படும் அபஷலஷருத்தஷ நடலடிக்கக
களுக்கு பல்கயத்தஸவு ஶலட்ட அச அதஷபர் ற்ரம்
ககதுகமப்பற்ர,
எட்டுசுட்டஶன்,
ஶந்கத
கஷறக்கு,
துணுக்கஶய், தலலிஏஶ, புதுக்குடிஷருப்பு ஆகஷ ந்து
பஷரதசங்களுக்கஶன பஷரதச தசயஶரர்களும் இஶணுலம்
உள்ரஷட்ட
தபஶலிசஶரும்
க்கு
னப்பூர்லஶன
எத்துகறப்கபத் தருகஷன்மஶர்கள்" ன்ர. அரதரநத்தஷரய,
"ங்களுக்கு ந்தலஷதஶன உதலஷபெம் ஶகஶை சகபபயம்
கஷகடப்பதஷல்கய;
அலர்கள்
தஷழ் க்ககர
ஶற்மஷ
க்தகஶண்டிருக்கஷன்மஶர்கள்;
அன்ர
நஶன்
புலிகரரஶடு
ரசர்ந்தஷருந்ரதன்... I was under the influence of the Tigers"
says the former Member of Parliament, Mr. S. Kanagaratnam,
in this article. ரலும், "புலிகரஷன் கட்டஶத்தஷன்ரபஶஷல்
அசுக்தகதஷஶக ஊடகங்கரஷல் குல்தகஶடுக்க ரநர்ந்தது"
ன்ரம் குமஷப்பஷடுகஷமஶர். அகதத்தஶன் இன்ரம் அலர்கள்
diaspora உடன் ரசர்ந்து தசய்கஷன்மஶர்கள்.
தஷழ்த் ரதசஷக் கூட்டகப்புக்கு diaspora இடஷருந்து
ரகஶடிக்கைக்கஶன பைம் கஷகடக்கஷன்மது ன்பது ங்களுக்
குத் ததஶஷபெம். அதகன கலத்து லடபகுதஷ க்களுகட
குல்லகரக நசுக்கஷ அலர்கள் அசஷல் லஷஶபஶம்
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தசய்கஷன்மஶர்கள்.
தலட்கக்ரகடஶன
லஷடம்!
பப்பது
ஆண்டுகஶயஶக நஸங்கள் தசய்த அநஷஶத்தஷன் கஶைஶக
லடக்கஷரய லஶலிபர்கள் தம்பகட இன்நஷக நஸத்தஶர்கள்.
இத்த தலள்ரக்கஶடஶகத் தஷகழ்ந்தது ஶழ்ப்பஶைக் குடஶ.
ததஶடர்ந்தும் அகதர தசய்ப்ரபஶகஷன்மஸர்கரஶ? ன்ர நஶன்
இலர்ககரப்
பஶர்த்துக்
ரகட்க
லஷரும்புகஷன்ரமன்.
கனகத்தஷனம்
ரபஶன்மலர்கள்
அதற்கு
இடரஷக்க
ஶட்டஶர்கள். இனஷரலும் தன்கன ஶற்ம படிஶததன்ர
பன்னஶள் பஶஶளுன்ம உரப்பஷனர் அலர்கள் தசஶல்கஷன்மஶர்.

දළන් අඳත් එක්ක ම්ඵන්ධ ශරහ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ[ඵහධහ කිරීභක් භභ අන් කයන්නම් මූරහනහරඪ ගරු
භන්රීතුභි .

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශදකක කහරඹක් ඳභණයි ඉතිරි
තිශඵන්ශන්.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එා .එම්. අවහලර් මශ ළ

(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

I will wind up within two minutes. I will heed to your
request. දළන් ඵරන්න එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ. එදහ ශම්
ශකෝට්ශට් ජඹබුධන පුයඹ ගළන ශතොටගහුශ ශ්රී යහණ ර හිමි
ළශලිහිණි ඥ න්ශීලඹ ි ඵන්ධනඹ කශහ. අද අලුත් යහණ ර හිමිරු
නමඹඹක් වුභනහ කයනහ ශම් යශට් ඇති වී තිශඵන්නහ ව භනයම්
දබුලනඹ බුණනහ කයමින් න කහයඹ න්ශීල ි ඵන්ධනඹ
කයන්නට. ශභොන තයම් ආකබුණීඹ ද? පිට යට ජනතහ අශේ
යටට දළන් ඇ ත ශගන එනහ. ශභොන තයම් භනයම් විධිඹට
ශකොශම Viharamahadevi Park එක ව දිඹන්නහ කරහඳඹ
ි බුභහණඹ කය තිශඵනහද? ඊශආ රන්ඩන්ර ඉන් අේයහ
කදනආයච්චි කිඹන භභ දන්න ශභශඹක් ආහ. ඒ ශභඹහ ශකොශම
නගයඹ ඵළලුහට ඳසු ශභශවභ කි හ;

“My mom and dad were in London for the last 40
years. I like to come here uncle. The beauty of Sri Lanka
captured my heart”.
එශවභයි ඇඹ කි ශ .

By the way, Sir, Lakshman Kandanaarachchi is one of
the best known trade union leaders at the State
Engineering Corporation who worked with my cousin
from Maharagama, Dr. M. Haris Deen. They were top
officials of the Ceylon Mercantile Union of Mr. Bala
Thampoe, who passed away recently.
ශභන්න අඳට ශකොශම නගයශඹන් රළශඵන ආධහයඹ ඵරන්න.
2014 ඔක්ශතෝඵබු 20 දින "දිනමිණ" පුත් ඳශත් "යකහශේ
ඳළදුරු හජ්ජඹ" කිඹන කහටුන් එශක් ශභශේ විචිත්ර ශර වන්
ශනහ:
"එක ඵළම්ශභන් එකට ඵළශනහ...
එක ශඳොවේයට
එකට ඉන්නහ..."

ඒශකන් ශභොකක්ද කිඹන්ශන් කවුද ශම් නමන්දු කිඹන්ශන්?
අශේ ඒ.ශජ්.එම්. හුම්මිල් නගයහධිඳතිතුභහ. ඒකට අශේ ගරු
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නහභල් යහජඳක් භන්රීතුභහ ශභශේ පිිබතුරු ශදනහ. තදුයටත්
එභ පුත් ඳශත් ශභශවභ වන් ශනහ:

5 ලන ලගන්තිය.- (අන් ර්කළලීන විධිවිධළන.)
லஶசகம் 5.- (நஷகயதபர் கஶய ற்பஶடுகள்.)
CLAUSE 5.- (Transitional provisions.)

"...ඔණ  විතයයි අඳට නමටින්ශන්...
අපි මිඹ ඹනතුරු ශඟභ නමටින්ශන්..."

ගරු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශ ළ

ඔන්න ශකොශි න් එක්ත් ජහතික ඳක්ඹට රළබුණු විලහරභ
ගුඩුඩු කිඹරහ රකහල කයමින් යට ශ්රීකත් ශ හ කිඹන
රහබුථනඹ එක් කයමින් භශේ කථහ අන් කයනහ. ශඵොශවොභ
සතුතියි.

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.
ඳනත් තකටුම්ඳ ඊ අනුකල තද ලන ලර කියලන දී.

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய த சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  භහ ඳවත වන් ීශලෝධන
ඉදිරිඳත් කයනහ;
(1) "2 න පිටුශ

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டபயம் இண்டஶம் பகமஶக தஷப்பஷடப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

මුර ඳෂලන තයෝජනළල වභළ වම්ම විය.:
''ඳනත් තකටුම්ඳ පූර්ණ ඳළර්ලිතම්න්ුර කළරක වභළලක ඳෆලරිය
යුුර ය.'' -[ ගරු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශ ළ]

தஸர்ஶனஷக்கப்பட்டது.
"சட்டபயம்
பழுப்
பஶஶளுன்மக்
குழுவுக்குச்
சஶட்டப்படுஶக" [ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய த சஷல்லஶ]
Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."[The Hon. Nimal Siripala de Silva]

කළරක වභළතලහිදී වකළ බන දී.
[මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ මූළවනළරඪ විය.]

குழுலஷல் ஆஶப்பட்டது.
[தகயக
தஶங்கும்
உரப்பஷனர்
அலர்கள்
லகஷத்தஶர்கள்.]
Considered in Committee.
[MR. PRESIDING MEMBER in the Chair.]

'(අ) ි ලසචිත දිනඹට ශඳයහතු භ ව දිනශආ  ත
ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේශ ශකොටස රහේධනඹ ව
ශකොටස අධි' ";
(2) "2 න පිටුශ

1 ලන ලගන්තිය.- (ලුණ ඬු නළමය)
லஶசகம் 1.- (சுருக்கப் தபர்.)

15 න ශේිබඹ ඉත් කය ඒ ශුවට ඳවත
දළක්ශන ශකොට ආශීල කයන්න:
'(ආ) ි ලසචිත දිනඹට ශඳයහතු භ ව දිනශආ  ත
ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේශ ' ";

(3) "4 න පිටුශ

14 න ශේිබඹ ඉත් කය ඒ ශුවට ඳවත
දළක්ශන ශකොට ආශීල කයන්න:
'ගිණුභට අදහශ ශදන රදු ි ලසචිත දිනඹට
ශඳයහතු භ ව දිනශආ  ත ඳළතිඹහ' ";

වැංතෝධන ිළිතග
වම්ම විය.
தகயக

11 න ශේිබඹ ඉත් කය ඒ ශුවට ඳවත
දළක්ශන ශකොට ආශීල කයන්න:

යුුරය යන ප්රහනය විමවන දින් වභළ

தஷருத்தங்கள் லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Amendments put, and agreed to.

5 ලන ලගන්තිය වැංතෝධි ළකළරතයන් ඳනත් තකටුම්ඳත හි
තකො වක් ශෆටිය තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන දී.

5ஆம் லஶசகம் தஷருத்தப்பட்டலஶர சட்டபயத்தஷன் பகுதஷஶக
இருக்க ரலண்டுதனக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill.

CLAUSE 1.- (Short title)

ගරු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய த சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  භහ ඳවත වන් ීශලෝධනඹ
ඉදිරිඳත් කයනහ;
"1 න පිටුශ

3 න ශේිබඹ ඉත් කය ඒ ශුවට ඳවත
දළක්ශන ශකොට ආශීල කයන්න:
'1. ශම් ඳනත 2014 අීක දයන ඩීඑෂසසීසී ඵළීවේ
(ඉත්' ";

වැංතෝධනය ිළිතග
වම්ම විය.

යුුරය යන ප්රහනය විමවන දින් වභළ

தஷருத்தம் லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Amendment put, and agreed to.

1 ලන ලගන්තිය වැංතෝධි ළකළරතයන් ඳනත් තකටුම්ඳත හි
තකො වක් ශෆටිය තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන දී.

6 ලන ලගන්තිය.- ((165 ලන අධිකළරය ව) ඩීඑසහසීසී
බෆැංකුල ඳනතත් 10 ලන ලගන්තිය වශ 14 ලන
ලගන්තිය සීමි ල අදළෂ ලන බල)
லஶசகம் 6.- (165ஆம் அத்தஷஶஶன) இ.அ.நஷ.கூ.
லங்கஷச் சட்டத்தஷன் 10ஆம் ற்ரம் 14ஆம்
பஷஶஷவுகரஷன் லகரக்கப்பட்ட ற்புகடக.)

CLAUSE 6. - (Limited applicability of section 10 and 14 of the DFCC
Bank Act (Chapter 165))

ගරු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய த சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි 
ීශලෝධනඹ ඉදිරිඳත් කයනහ;
"8න පිටුශ

1ஆம் லஶசகம் தஷருத்தப்பட்டலஶர சட்டபயத்தஷன் பகுதஷஶக
இருக்க ரலண்டுதனக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
Clause 1, as amended, ordered to stand part of the Bill.

2 ස 4 ත ක් ලගන්ති ඳනත් තකටුම්ඳත හි තකො වක් ශෆටිය
තිබිය යුුර යයි නිතයෝග කරන දී.

2ஆம் லஶசகம் ததஶடக்கம் 4ஆம் லஶசகம் லக சட்டபயத்தஷன்
பகுதஷஶக இருக்கரலண்டுதனக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
Clauses 2 to 4 ordered to stand part of the Bill.

වැංතෝධනය ිළිතග
වම්ම විය.

භහ

ඳවත

වන්

10 න ශේිබඹ ව 11 න ශේිබ ඉත් කය ඒ
ශුවට ඳවත දළක්ශන ශකොට ආශීල
කයන්න:
'යුතුඹ. ඉවත දළක්වුණු ඳරිදි ි ලසචිත දිනඹට
ශඳයහතු ඇඳ න රදු ි ලසචිත දිනඹට ශඳයහතු
භ ව දිනශආ ත ඳළතිඹහ ව ෆභ ණඹ හුදරක්' ";

යුුරය යන ප්රහනය විමවන දින් වභළ

தஷருத்தம் லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Amendment put, and agreed to.

ඳහබුලිශම්න්තු
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[ගරු ි භල් නමරිඳහර ද නමල්හ භවතහ

6 ලන ලගන්තිය වැංතෝධි ළකළරතයන් ඳනත් තකටුම්ඳත හි
තකො වක් ශෆටිය තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන දී.

6ஆம் லஶசகம் தஷருத்தப்பட்டலஶர சட்டபயத்தஷன் பகுதஷஶக
இருக்க ரலண்டுதனக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill.

7 වශ 8 ලගන්ති ඳනත් තකටුම්ඳත හි තකො වක් ශෆටිය තිබිය
යුුර යයි නිතයෝග කරන දී.
7ஆம்,
8ஆம்
லஶசகங்கள்
சட்டபயத்தஷன்
இருக்கரலண்டுதனக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
Clauses 7 and 8 ordered to stand part of the Bill.

பகுதஷஶக

9 ලන ලගන්තිය.- (බද්ධ කිරීම ශළ ඒකළබද්ධ කිරීම.)
லஶசகம் 9.- (என்மஷகைவும், என்ர ரசர்க்ககபெம்.)
CLAUSE 9. - (Merger and amalgamation.)
(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய த சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  භහ ඳවත වන් ීශලෝධනඹ
ඉදිරිඳත් කයනහ;
18 න ශේිබඹ ඉත් කය ඒ ශුවට ඳවත
දළක්ශන ශකොට ආශීල කයන්න:
'හුදල් භඩුඩරඹ විනමන් ි වේත් කයුව රඵන
ඵරඳත්රඹ ඹටශත් ඵරඳත්රරත් හණි ඥජ ඵළීවේක්
ශර' ";

වැංතෝධනය ිළිතග
වම්ම විය.

යුුරය යන ප්රහනය විමවන දින් වභළ

தஷருத்தம் லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Amendment put, and agreed to.

9 ලන ලගන්තිය වැංතෝධි ළකළරතයන් ඳනත් තකටුම්ඳත හි
තකො වක් ශෆටිය තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන දී.

9ஆம் லஶசகம் தஷருத்தப்பட்டலஶர சட்டபயத்தஷன் பகுதஷஶக
இருக்க ரலண்டுதனக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill.

10 ලන ලගන්තිය ඳනත් තකටුම්ඳත හි
තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන දී.

තකො වක් ශෆටිය

10ஆம் லஶசகம் சட்டபயத்தஷன் பகுதஷஶக இருக்க ரலண்டுதனக்
கட்டகரஷடப்பட்டது.
Clause 10, ordered to stand part of the Bill.

11 ලන ලගන්තිය.- (අර්ථ නිරඳණය.)
லஶசகம் 11.- (தபஶருள்ரகஶடல்)
CLAUSE 11. - (Interpretation.)

ගරු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய த சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  භහ ඳවත වන් ීශලෝධනඹ
ඉදිරිඳත් කයනහ;
"10 න පිටුශ

24 න ශේිබඹ ඉත් කය ඒ ශුවට ඳවත
දළක්ශන ශකොට ආශීල කයන්න:
"1987 අීක 36 දයන ශ්රී රීකහ සුරැවේම්ඳත් වහ
විි භඹ ශකොමින්";

වැංතෝධනය ිළිතග
වම්ම විය.

11 ලන ලගන්තිය වැංතෝධි ළකළරතයන් ඳනත් තකටුම්ඳත හි
තකො වක් ශෆටිය තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන දී.

11ஆம் லஶசகம் தஷருத்தப்பட்டலஶர சட்டபயத்தஷன் பகுதஷஶக
இருக்க ரலண்டுதனக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
Clause 11, as amended, ordered to stand part of the Bill.

ප්රඥප්තති ලගන්තිය වශ නළමය ඳනත් තකටුම්ඳත හි තකො වක්
ශෆටිය තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන දී.
ඳනත් තකටුම්ඳ වැංතෝධන වහි ල ලළර් ළ කරන දී.
சட்டஶகு லஶசகபம் தகயப்பும் சட்டபயத்தஷன் பகுதஷஶக இருக்க
ரலண்டுதனக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
சட்டபயம் தஷருத்தங்களுடன் அமஷக்கக தசய்ப்பட்டது.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

ගරු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய த சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූරනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  "ඳනත් ශකටුම්ඳත දළන්
තුන්ළි  ය කිඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ.

ගරු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශ ළ

"9න පිටුශ
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යුුරය යන ප්රහනය විමවන දින් වභළ

தஷருத்தம் லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Amendment put, and agreed to.

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.
ඳනත් තකටුම්ඳ ඊ අනුකල වැංතෝධි ළකළරතයන් ුරන් ලන
ලර කියලළ වම්ම කරන දී.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டபயம் தஷருத்தப்பட்டலஶர பன்மஶம்பகமஶக
தஷப்பஷடப்பட்டு நஷகமரலற்மப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

2015 ලර්තේ අයලෆය ඇවහ තම්න්ුරතලන්
ත ෝරළගත් අමළ ැංල ලෆය ්ෂර් ිළිතබ
වළකා ඡළ කිරීම වශළ ලන විතේ කළරක
වභළල
2015ஆம் ஆண்டுக்கஶன லவு
தசயவுத்தஷட்ட தஷப்பீடுகரஷலிருந்து
ததஶஷவுதசய்ப்பட்ட அகச்சுக்கரஷன்
தசயவுத் தகயப்புக்கள் பற்மஷக்
கயந்துகஶடுலதற்கஶன ததஶஷகுழு

SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE HEADS OF
EXPENDITURE OF THE MINISTRIES SELECTED
FROM THE BUDGET ESTIMATES OF THE YEAR
2015
ගරු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய த சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූරනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  භභ ඳවත වන් ශඹෝජනහ
ඉදිරිඳත් කයනහ:
"2015 බුශආ අඹළඹ ඇසතශම්න්තු පිිබඵ කහයක බහ අසථහශ
ළඩටවන වහ ශන්ශකොට ඇති කහරසීභහ දින 17 ක් න ශවයින් ද
අඹළඹ කහයක බහ අසථහශ ළඩ ටවන වහ දිනකට ඳළඹ 8ක්
ඳභණ ශන්කය ඇති අතය එක් දිනක ත අභහතයහීල කිහිඳඹක ළඹ ය බුඹන්
පිිබඵ හකච්ඡහ කිරීභට නමදුවී ඇති ශවයින් ඒ අුව එක් ළඹ ය බුඹක්
වහ ශන් කයුව රළඵ ඇත්ශත් ආන්න ලශඹන් ඳළඹ 02ක ඳභණ කහර
සීභහක් න ශවයින් ද ඒ අුව එක් එක් අභහතයහීලඹ තුශ ළඹ ය බුඹන්
හකච්ඡහ කිරීභ වහ ශන්කය ඇති කහරඹ සීභහහිත න ශවයින්ද
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ඳහබුලිශම්න්තුශ ආඩුඩු ඳහබුලසශආ රධහන ීවිධහඹකයඹහශේ ව
විරුීධ ඳහබුලසශආ රධහන ීවිධහඹකයඹහශේ එකඟත්ඹ ඳරිදි ඳහබුලිශම්න්තු
කටයුතු පිිබඵ කහයක බහශ  ත තීයණඹ කයන රද භතු වන් ඇහුණුශම්
ඳරිදි අභහතයහීල 22 ව විශලේ කහබුඹඹන් පිිබඵ ශල්කම් කහබුඹහරශආ ළඹ
ය බුඹන් පිිබඵ හකච්ඡහ කිරීභ වහ ඳහබුලිශම්න්තු විශලේ කහයක බහක්
ඳත් කශ යුතුඹළයි ශභභ ඳහබුලිශම්න්තු ශඹෝජනහ ම්භත කයයි.
2.

3.

(අ)

එභ කහයක බහ ව එහි බහඳතියඹහ කථහනහඹකයඹහ
විනමන් නම් කයුව රළබිඹ යුතුඹ.

(ආ)

සථහය ි ශඹෝග අීක 95 හි විධිවිධහනර වේභක් වන්
තිබුණ ද ශභභ කහයක බහ ආඩුඩු ඳහබුලසශඹන් වහ
විරුීධ ඳහබුලසශඹන් ශතෝයහගුව රඵන හභහජිකඹන් විනම
එක් (21) ශදශනවේට ශනොළඩි ීඛ්යහකින් භන්විත විඹ
යුතුඹ.

එය  කහයක බහට (අ)
නමඹ ගණපයණඹ ි ඹභ කය ගළනීභට; ව
(ආ)

4.
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පුීගරඹන් ලිපි ශල්ඛ්න වහ හබුතහ ශගන්හ ගළනීභට ද
ඳහබුලිශම්න්තු ශවෝ නමඹ කහයක බහ ඉදිරිශආ ශඳනී නමටින
ශර ඹම් තළනළත්ශතවේට ි ඹභ කිරීභට ද; ඵරඹ තිබිඹ
යුතුඹ.

එය  ශතෝයහගත් අභහතයහීලර ළඹ ය බුඹන්හි කහයක බහ අසථහ
ආයම්බ කයන දින ශවෝ එදිනට ශඳය කහයක බහ නමඹ හබුතහ
ඳහබුලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.
ඇහුණුභ:
1.
විශලේ කහබුඹඹන් පිිබඵ ශල්කම් කහබුඹහරඹ
(i) ඹවඳහරනඹ වහ ඹටිතර ඳවසුකම් අභහතයතුභහ
(ii) භහන ම්ඳත් අභහතයතුභහ
(iii) ග්රහමීය ඹ කටයුතු අභහතයතුභහ
(iv) ආවහය සුයක්ෂිතතහ අභහතයතුභහ
(v) නහගරික කටයුතු අභහතයතුභහ
(vi) භහජ සුඵහධන අභහතයතුභහ
(vii) ඳහරිශබෝගික සුඵහධන අභහතයතුභහ
(viii) ජහතික ම්ඳත් අභහතයතුභහ
(ix) විදයහත්භක කටයුතු අභහතයතුභහ
(x) ජහතයන්තය මූරය වශඹෝගිතහ අභහතයතුභහ
2.

බුීධ ලහන වහ ආගමික කටයුතු අභහතයහීලඹ

3.
4.

තළඳළල් ශේහ අභහතයහීලඹ
ජහතික බහහ වහ භහජ ඒකහඵීධතහ අභහතයහීලඹ

5.

නළත ඳදිීචි කිරීශම් අභහතයහීලඹ

6.
7.

භහජ ශේහ අභහතයහීලඹ
ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහීලඹ

8.

යහජය ම්ඳත් වහ යහඹ ීබුධන අභහතයහීලඹ

9.
10.

පුීගලික රහවන ශේහ අභහතයහීලඹ
භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන කටයුතු අභහතයහීලඹ

11.

යහජය කශභනහකයණ රතිීසකයණ අභහතයහීලඹ

12.
13.

පරදහයිතහ රබුධන අභහතයහීලඹ
ජහතික උරුභඹන් අභහතයහීලඹ

14.

ළවිලි කබුභහන්ත අභහතයහීලඹ

15.
16.

තහක්ණ වහ ඳබුශආණ අභහතයීලඹ
සුළු අඳනඹන ශබෝග රබුධන අභහතයහීලඹ

17.

ශඳොල් ීබුධන වහ ජනතහ තු ීබුධන අභහතයහීලඹ

18.

විදුලි ීශීල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ අභහතයහීලඹ

19.
20.

ීසකෘතික වහ කරහ කටයුතු අභහතයහීලඹ
නජීවී ම්ඳත් ීයක්ණ අභහතයහීලඹ

21.

සීි  කබුභහන්ත ීබුධන අභහතයහීලඹ

22.
23.

උීභිද උදයහන වහ ශඳොදු විශනෝදහත්භක කටයුතු අභහතයහීලඹ
විශලේ යහඳෘති අභහතයහීලඹ"

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

කල් ෆබීම

எத்தஷகலப்பு
ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய த சஷல்லஶ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  "ඳහබුලිශම්න්තු දළන් කල්
තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ.

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී.

லஷனஶ டுத்தஷம்பப்தபற்மது.
Question proposed.

ැංකළ තඳොවහතසේට් ලිමි ඩ් ආය නය ුරෂ සදුලන
අයථළ ්රියළ
யங்கஶ தபஶஸ்ரபற் லிஷதட் நஷரலன பகமரகடுகள்
IRREGULAR ACTIVITIES IN LANKA PHOSPHATE LIMITED

[අ.බහ. 6.21

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මූරනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  බහ කල් තඵන අසථහශ
භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ:
"භහින්ද චින්තන ීකල්ඳඹ තුශ වන් කය ඇති ආකහයඹට යට ආවහය
ලින් සඹීශඳෝෂිත කිරීභ වහ අතිවිලහර ශභශවඹක් නමදු කිරීභට වළකිඹහ
ඇති ශරො ටිනහභ ශඳොසශෂේට් ි ධි අතරින් එකක් න ශවක්ටඹහබු 324 ක්
පුයහ විහි ත ඇති එේඳහර ශඳොසශේට් ි ධිඹ තු රීකහ ශඳොසශේට් ලිමිටඩ්
ආඹතනඹ තුශ ශම් න විට එභ ඳහරන අධිකහරිඹ විනමන් නමදු කයන විවිධ ීචහ
දූණ අඹථහ ශේක ඵහ ගළනීම් ි සඳහදන ක්රිඹහලිඹට නමදු කයන
ශනොශඹවේත් ඵහධහ ශවේතුශන් යජඹට වහ ආඹතනඹට විලහර ලශඹන් ඳහඩු
නමදුවී ඇත.
ශත් යඵබු වහ ශඳොල් ළි  සථිය ශඵෝග ගහශ  ත බහවිතහ න ශඳොසශෂේට්
ශඳොශවොය ශීය ඹ ලශඹන් උස රමිතිශඹන් ි සඳහදනඹ කිරීභට වළකිඹහ
ඳතින රීකහ ශඳොසශෂේට් ලිමිටඩ් ආඹතනශඹහි නමදුන ඉවත වන් අඹථහ
ක්රිඹහ ඳරීක්හ කය ඵරහ ශභභ තත්ත්ඹ ශක්හ ගළනීභට සුදුසු ක්රිඹහභහබුග
ගන්නහ ශභන් ශභභ ගරු බහට ශඹෝජනහ කයමි."

මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  භභ විශලේශඹන්භ ශභභ
ශඳොසශෂේට් ි ධිඹ ම්ඵන්ධශඹන් කරුණු ය ඳඹක් ශම්
අසථහශ  ත ගරු ඇභතිතුභහ ශත ඉදිරිඳත් කයන්න කළභතියි.
විශලේශඹන්භ එේඳහර ශඳොසශෂේට් ි ධිඹ අවුරුදු ගණනහක්
තිසශේ රහබ රඵපු ආඹතනඹක්. ඒ ශේභ ශභභ ආඹතනශආ
විලහර සථහය තළන්ඳතුක් තිබුණහ. ශම් රශීලශආ රැකිඹහ
ශනොභළති තරුණ තරුණි ඥඹන් ගණනහකට රැකිඹහ අසථහ රඵහ
ශදමින් ඒ ආඹතනඹ කහරඹක් තිසශේ ශවො විනඹක් හික්මීය භක්
ඇති ඳරිඳහරන කටයුතු හබුථක කය ශගන ගිඹහ. ඳරිඳහරන
කටයුතු හබුථක කය ගන්න ඒ අදහශ ගකි යුතු ි රධහරීන් ඒ
ආඹතනශආ රැඳී නමටිඹහ. විශලේශඹන්භ ශම් ආඹතනඹ බහය
කටයුතු කයන හභහනයහධිකහරීයඹහ ශම් ආඹතනශආ රැඳී නමටිඹහ.
ඔණ  ශුවශන් ශම් ආඹතනශආ ශනභ ි ර ි හඹක් තිබුණහ.
ඒ ි ර ි හඹට අලය ි රධහරින් නමඹලුභ ශදනහ ශම්
සථහනශආ රැඳී නමටිඹහ. එභ ි හභ ශම් ආඹතනශආ ඳරිඳහරන
කටයුතු හබුථක කය ගන්නට එඹ ශවේතුක් වුණහ. නහුත් 2014
බුශඹන් ඳසශේ ශම් ආඹතනශආ ග කි යුතු ි රධහරින්
ආඹතනශඹන් පිටයි ඉන්ශන්. විශලේශඹන් ශම් ආඹතනඹ බහය
ඉන්න හභහනයහධිකහරියඹහ හුළු භහඹක කහරසීභහශන් එක
දක් එතළනට ගිහින් ඵරහ එනහ. එශවභ නළත්නම් ශකොශම රැඳී
ඉන්නහ. ඒ හශේභ ශම් ආඹතනශආ ශදළි ඹහ වළටිඹට කටයුතු

1231

ඳහබුලිශම්න්තු

[ගරු පී. වළරින් භවතහ

කයන ි ශඹෝජය හභහනයහධිකහරියඹහ ශම් ආඹතනශආ රැඳී
ඉන්ශන් නළවළ. ඒ විතයක් ශනොශයි. මූරහහනහරඪ ගරු
භන්රීතුභි  ශභභ ආඹතනශආ හුදල් කශභනහකරු ළඳයුම්
කශභනහකරු හශේ ග කි යුතු ි රධහරින් නමඹලු ශදනහභ
ඉන්ශන් ශකොශමයි කිඹන එක භහ තහුන්නහන්ශේට භතක්
කයන්නට කළභතියි. ශභභ ආඹතනඹට ඹම් කිනම ශදඹක් මිර ත
ගළනීභට වදිනම අලයතහක් ඇති වුශණොත් ඒ නමඹලු ශතොයතුරු
ශකොශමට ෂළක්ස කයන්නට ඕනෆ. ශකොශම ඉන්න ි රධහරිඹහ
තභයි ඒ තීන්දු එවහට ඹන්නට ඕනෆ. ශම් විධිඹට ශම් කහබුඹඹ
කයන්නට ගිශඹොත් ශකොතයම් හුදරක් කහරඹක් ශ්රභඹක් ඒ වහ
ළඹ ශනහ ද කිඹහ භහ තහුන්නහන්ශේශගන් අවන්නට කළභළතියි.
ගරු ඇභතිතුභි  ඒ විතයක් ශනොශයි අඩුභ ගණශන් ශම්
ආඹතනශඹන් හවනඹක් පිටතට ගන්න අුවභතිඹ ගන්න නම්
ශකොශමට ෂළක්ස කයන්නට ඕනෆ; ශකොශම ි රධහරිඹහශගන්
අය ගන්නට ඕනෆ. එතශකොට ශම් ආඹතනශඹන් වරිවභන්
විධිඹට යහජකහරි කටයුත්තක් කයන්නට ඵළරි ඹනහ.
මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  ශම් නමඹලු කහබුඹඹන් වහ
ශකොශි න් අය ගන්නහ රභඹක් ඹටශත් ගිශඹොත් ශම්
ආඹතනශආ ළඩ කටයුතු ඉසයවට ශගන ඹන්ශන් ශකොශවොභද
කිඹන එක භහ තහුන්නහන්ශේශගන් අවන්න කළභළතියි.
ඊශඟට ශම් ආඹතනශආ ඉන්න හභහනයහධිකහරියඹහශේ ඳත්
කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් භහ තහුන්නහන්ශේශගන් අවන්නට කළභතියි.
හභහනයහධිකහරියඹහශේ ඳත් කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ශරොවේ
රලසනඹක් තිශඵනහ. ශම් හභහනයහධිකහරියඹහට අලය සුදුසුකම්
නළවළ. ශම්ක අඳ කිඹන කථහක් ශනොශයි. යහජය ඳරිඳහරන
චරශල්ඛ්න අුව ඵළලුහභ සුදුසුකම් නළති පුීගරශඹවේ තභයි
භහනයහධිකහරි තනතුයට ඳත් කය ශගන තිශඵන්ශන්. භහ
තහුන්නහන්ශේට එඹ ශඳන්න්නම්.
ගරු ඇභතිතුභි  ශම් චරශල්ඛ්න අුව හභහනයහධිකහරියඹහ
ඳත් කිරීශම් ත ඇති ශරහ තිශඵන තත්ත්ඹත් ඒ හශේභ
ි ශඹෝජය හභහනයහධිකහරියඹහ ඵහ ගළනීශම් ත ඇති ශරහ
තිශඵන ශදෝ වගත තත්ත්ඹත් භභ තහුන්නහන්ශේට
ශඳන්න්නම්. හභහනයහධිකහරි තනතුයට අලය මූලික සුදුසුකභ
න
ඳලසචහත්
උඳහධිඹත්
නළති
ශකශනවේ
තභයි
හභහනයහධිකහරියඹහ ලශඹන් ඳත් කය ශගන තිශඵන්ශන්.
හභහනයහධිකහරියඹහට අි හබුඹශඹන්භ ඳලසචහත් උඳහධිඹක්
තිශඵන්න ඕනෆඹ කිඹරහ අදහශ චරශල්ඛ්නශආභ තිශඵනහ. ඵහ
ගළනීශම් ඳටිඳහටිඹ අුව හභහනයහධිකහරියඹහ ශකොයි විධිශආ
ශකශනවේ
විඹ
යුතුද
කිඹරහ
තහුන්නහන්ශේරහශේ
චරශල්ඛ්නඹකභ තිශඵනහ.
ශම් ආඹතනඹට ඳත් කයරහ තිශඵන ි ශඹෝජය
හභහනයහධිකහරියඹහශේ තත්ත්ඹත් ඒ විධිඹභයි. මූරහනහරඪ
ගරු භන්රීතුභි  ශම් ආඹතනශආ ි ශඹෝජය හභහනයහධිකහරියඹහ
ලශඹන් ඳත් කය ශගන තිශඵන්ශන් අවුරුදු 60 ඉක්භ ව
පුීගරශඹවේ ඵ භභ තහුන්නහන්ශේට කිඹන්න කළභළතියි. අවුරුදු
60 ඉක්භ ව පුීගරශඹවේ ඳත් කය ගන්නහ නම් හුදල්
අභහතයහීලශආ අුවභළතිඹ ඇති එඹ කළබිනට් එකට දභහ ඒ වහ
කළබිනට් අුවභළතිඹක් ගන්න ඕනෆ. නහුත් ශම් ආඹතනඹට ඳත්
කය ශගන තිශඵන්ශන් එශවභ අුවභළතිඹ රඵහ ගත් ශකශනවේ
ශනොශයි. භභ ඇභතිතුභහට භතක් කයන්න කළභළතියි ි ශඹෝජය
හභහනයහධිකහරියඹහ වළටිඹට තහුන්නහන්ශේරහ ඳත් කය ශගන
ඉන්න පුීගරඹහ "වඵයහදු පීල්රශේ දඹහ ගුණනමරි" ඵ. ශම්
පුීගරඹහශේ වළඳුුවම්ඳශත් පිටඳතක් භහ තු තිශඵනහ. භහ එඹ
වභළග * කයනහ.
—————————
* පවහ කළතේ බළ ඇ .
* நூனஷகயத்தஷல் கலக்கப்பட்டுள்ரது.
* Placed in the Library.
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ශම් පුීගරඹහශේ උඳන් දිනඹ 1953.09.23න දිනයි. 2013
බුඹ න ශකොට ශම් පුීගරඹහශේ ඹ අවුරුදු 60 ඉක්භහ
ගිහිල්රහ. අවුරුදු 60 ඉක්භ ව පුීගරශඹවේ ශම් ආඹතනශආ
ි ශඹෝජය හභහනයහධිකහරියඹහ විධිඹට ඳත් කය ගන්ශන්
ශකොශවොභද? විශ්රහභ ගිඹ අශඹවේ නළත ශේඹට ඵහ ගන්නහ
නම් යජශආ ශේකඹන් ඵහ ගළනීභට අදහශ න ආඹතන
ීග්රවශආ ශදන ඳරිච්ශේදශආ 9(1) ගන්තිඹට අුව කළබිනට්
භඩුඩරශආ අුවභළතිඹ තිශඵන්න ඕනෆ. ශම් ි ශඹෝජය
හභහනයහධිකහරියඹහ ඳත් කය ගළනීශම් ත එශවභ ශදඹක් ශරහ
නළවළ. ගරු ඇභතිතුභි  ශම් ආඹතනශආ නමටින රධහන ි රධහරින්
ශදශදනහ ඳත් කය ගළනීභ ම්පබුණශඹන්භ අරමිකතහ භත නමදු
වක් කිඹරහ භභ තහුන්නහන්ශේට භතක් කයන්න කළභළතියි.
ඇභතිතුභහශේ පිිබතුරු කථහශ  ත ශම්හට වරිවභන් උත්තය
රළශඵයි කිඹරහ භභ ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.
ගරු ඇභතිතුභි  ඒ හශේභ රීකහ ශෂොසශෂේට් ලිමිටඩ් (යහජය
භහගභ) කිඹන ආඹතනශආ කහබුඹහර ූතමිඹ අක්කය 5ක් 6ක්
හශේ විලහර රශීලඹක් පුයහ විහි ත ඳතින ඵත් තහුන්නහන්ශේට
භභ කිඹන්න කළභළතියි. ඒ හශේභ ශෂොසශෂේට් ි ධිඹ
ශවක්ශටඹහය 50ක ඳභණ විලහර ූතමි රශීලඹක් පුයහ විහි ත
ඳතිනහ. වළඵළයි ඒ ූතමි රශීලඹ තිශඵීදි ශඳොල් ශඳොශවොය
ි සඳහදනඹ කයන්න කිඹරහ තහුන්නහන්ශේරහ හරිඹශඳොශ
රශීලශආ කනත්ශත්ළ ශ්රී මීය ගුණහයහභශආ ඳන්රට ශම්
ආඹතනඹ ශගන ගිඹහ. ගරු ඇභතිතුභි  ශෂොසශෂේට් මිශ්ර කයරහ
ශඳොශවොය වදරහ ආඹතන තුන වතයක විවේණන්න ශම්
ආඹතනඹට පුළුන් නම් තහුන්නහන්ශේරහ ශභශවභ කශශේ ඇයි?
තහුන්නහන්ශේරහ මීය ගුණහයහභඹ ඳන්රට අඹත් ඒ ඉඩභ ඵදු
ගත්ශත් ශකොඳභණ හුදරකටද? ඒ ඉඩභ භහඹකට රුපිඹල්
25 000 ගණශන් ඵීදට අයශගන ත රුපිඹල් මිලිඹන 2ක් 3ක්
විඹදම් කයරහ ශරොවේ ශගොඩනළගිල්රක් වදරහ ශේකශඹෝ
ගණනහක් ඒ සථහනඹට ඵහ ශගන ශඳොශවොය මිශ්රණඹ කයනහ.
වළඵළයි අඩුභ ගණශන් ශඳොශවොය ඵෆේ 100ක්ත් වික්කහද කිඹරහ
තහුන්නහන්ශේශගන් භභ අවන්න කළභළතියි. දළන් එතළන
machines කළඩිරහ. දළන් එතළන නමටි ශේකඹන්ශගන් බහගඹක්
ආඳණ  එහ තිශඵනහ. අශනක් ශේකඹන්ට ඳළඹ 150 200 O/T
ශදනහ. ශම්හ කයන්ශන් කහශේ වුභනහටද? එඳභණක්
ශනොශයි. එතළන තිශඵන ඳන්ශල් වහහුදුරුන්ට වදිනමඹකට
හවනඹක් දුන්නහට අශේ විරුීධත්ඹක් නළවළ. ගරු ඇභතිතුභි 
භභ තහුන්නහන්ශේට අීක ඇතුභ කිඹන්නම්. ඒ ඳන්ශල්
සහමීය න් වන්ශේශගන් ශම් ඉඩභ ඵදු අයශගන තහුන්නහන්ශේරහ
ඉඩශම් ඵීද ශනභ ශගනහ. ඒ හශේභ ශම් ආඹතනශආ JR
8680 දයන කළේ යථඹ රිඹළදුරු ශකශනක් එක්කභ ඒ ඳන්ශල්
සහමීය න් වන්ශේට  තරහ තිශඵනහ. ශම් ශීල්රට ළඹ
න්ශන් ශම් ආඹතනශආ ල්ලි. ගරු ඇභතිතුභි  ශභශර
අම්භහශේ අේඳහශේ බදරඹ හශේ ශම් ල්ලි විඹදම් කයන්ශන්
කහශේ වුභනහටද කිඹන එක භභ තහුන්නහන්ශේශගන් අවන්න
කළභළතියි. ශභොකද විලහර පිරික් ශරොවේ කළඳ වීභක් කයරහ
දහඹකත්ඹක් දයහ තභයි ශම් ශෂොසශෂේට් ි ධිඹ ආයක්හ කය ශගන
එහි ි සඳහදනශඹන් ශරොවේ හුදරක් ඉතිරි කය ගන්න භවන්නම
න්ශන්. වළඵළයි ඒ හුදර ශකොයි විධිඹට ද අඳශත් ඹන්ශන්?
ඒ හශේභ තභයි ගරු ඇභතිතුභි  රීකහ ශඳොසශේට් ලිමිටඩ්
ආඹතනශආ ශකොශම තිශඵන තහුන්නහන්ශේශේ කහබුඹහරඹට එක
භහඹකට රුපිඹල් රක් 2ක් වේලිඹ ශගනහ. අලුත් බහඳතිතුභහ
ඳළමිණි ඥඹහට ඳසු ශභභ කහබුඹහරඹ අලුත්ළඩිඹහ කයන්න ත
රුපිඹල් රක් 40ක් විඹදම් කශහ. ගරු ඇභතිතුභි  ශම් හශේ
කහබුඹහරඹක් අලුත්ළඩිඹහ කයන්න රුපිඹල් රක් 40ක් 50ක් ශම්
ආඹතනශආ ල්ලි විඹදම් කයන්ශන් ශභොකටද? එඹ අලුත්ළඩිඹහ
කය දිඹ යුත්ශත් කහබුඹහරඹ වේලිඹට දුන් ආඹතනශඹන්. නළත්නම්
ඒ වේලී අඹ කයන අඹ තභයි ශභඹ අලුත්ළඩිඹහ කය ශදන්න ඕනෆ.
තහුන්නහන්ශේශේ කහබුඹහරඹ අලුත්ළඩිඹහ කයන්න රුපිඹල්
රක් 40කට ළඩි හුදරක් විඹදම් කය තිශඵනහ.
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ගරු ඇභතිතුභි  ඒ හශේභ ශම් ආඹතනශආ සථහය
තළන්ඳතු රුපිඹල් මිලිඹන 300කට ඩහ තිබුණහ. රුපිඹල් මිලිඹන
300කට ළඩිඹ තිබුණු සථහය තළන්ඳතුශන් අය ශගන මීය ටබු
850ක් දිග ඳහයක් වදන්න රුපිඹල් රක් 650ක් විඹදම් කශහ. ගරු
ඇභතිතුභි  එතළන කහඳට් ඳහයක් දභන්න ඕනෆ තළනක් ශනොශයි.
කහබුඹහරශආ ශේට්ටු ශඟ ඉරහ කහබුඹහරඹට ඹන්න ඒ හශේභ
ගඵඩහට ඹන්න භළෂින් වි කය තිශඵන තළන්රට ඹන්න
තිශඵන මීය ටබු 850 ඳහය වදන්න රුපිඹල් රක් 650ක් විඹදම් කය
තිශඵනහ. ඳහශබු එක මීය ටයඹක් වදන්න රුපිඹල් රක් 1½ කට
කිට්ටු ශන හුදරක් විඹදම් කය තිශඵනහ. ශම්හ විගණනඹ කශශේ
කවුද? ශම්හට ඇසතශම්න්තු වළදුශ
කවුද? එක එක
හිතතුන්ට ඒ අඹශේ අලයතහන් ඉසට කයන්න ශම්
ආඹතනශආ ල්ලි විඹදම් කයරහ තිශඵනහ. ගරු ඇභතිතුභි  භභ
තහුන්නහන්ශේශගන් ඉල්රන්න කළභළතියි ශම් ආඹතනඹ කය
තිශඵන ශම් විඹ හිඹදම් ගළන ඳරීක්ණඹක් කයරහ -වරි වභන්
විගණනඹක් කයරහ- තහුන්නහන්ශේ ශම් ගරු බහට ි ළයදි
උත්තයඹක් ශදන්න කිඹරහ.
ගරු ඇභතිතුභි  ඒ හශේභ මීය ට කලිුවත් භභ ශම් ගරු
බහශ  ත ශම් කහයණඹ ඉදිරිඳත් කශහ. ඳසු ගිඹ කහරශආ
ශඳොසශේට් ඇමරීශම් භළෂින් තිබුණහ. ඒ භළෂින්ර ධහරිතහ
අවුරුීදකට ශභට්රික් ශටොන් 60 000යි. තහුන්නහන්ශේරහශේ ශම්
ි සඳහදනඹ හශේභ ශකොටක් තභයි ශඵොශවෝ දුයට - ශභට්රික්
ශටොන් 60 000ක ඳභණ රභහණඹක් තභයි - අවුරුීදකට ඒශක්
විවේණන්ශන්. ඒ ි සඳහදන ධහරිතහ ම්පබුණ කය ගන්න ඒ
භළෂින් ශවොටභ රභහණත් වුණහ. එශවභ රභහණත් තිබිඹ ත
තහුන්නහන්ශේරහශේ ආඹතනඹ චීනශඹන් ශනභ වී ශභෝරක්
ශගනහහ. චීනශඹන් grinding mill එකක් ශගනහහ. එශේ
ශගනළවිත් ශකොශම තිබුණු භහගභකට බහය  තරහ ඒකට කෆලි ටික
මූට්ටු කශහ. අන්තිශම් ත එහි ත නමදු වුණු අරමිකතහ ි හ හිටපු
බහඳතියඹහට ශගදය ඹන්න වුණහ. භභ හිතන වළටිඹට එභ
අරමිකතහ විතයක් ශනොශයි තත් අරමිකතහ ගණනහක් ි හ
එතුභහට ශගදය ඹන්න වුණහ. වළඵළයි නමදු වුණු ඳහඩු අඹ කය
ගන්න නමදු වුණු ඳහඩුට ග කිඹන්න ශකශනක් නළවළ. බහඳති
ශභතළි න් අයින් ශරහ ශන තළනකට ඹයි. නහුත් ශම්හශආ
ගහකෆම් කශ ඒහ ගළන ශම් ආඹතනශආ ල්ලිරට වුණු ශී
ගළන එතළි න් එවහට ග කිඹන්න කවුරුත් නළවළ. ශම්
ආඹතනර බහඳතිරුන් ඳත් කයන්ශන් අපි ශනොශයි; ශනභ
interview
කයරහ
ශනොශයි.
ශීලඳහරන
අධිකහරිශආ
හිතත්කම්රට ඳත් කයන අඹ තභයි ශම් හශේ ගහකෆම්රට
ළඩිපුයභ රක් ශන්ශන්. එශවභ නම් භභ තහුන්නහන්ශේශගන්
අවනහ ශම් ඳහයල්ර ළඩ ශුවශන් ගත්ත හුදර වරිඹහකහය
විඹදම් කය තිශඵනහද කිඹරහ. තහුන්නහන්ශේ ශම් ගළන වහභ
ඳරීක්ණඹක් කයරහ ඒ ගළන යටට ශවිබ කයන්න කිඹන එකත්
භභ ශම් අසථහශ  ත භතක් කයනහ.
මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි 
ශභභ ආඹතනශආ
හභහනයශඹන් ශේකඹන් 350ක් විතය ඉන්නහ. වළඵළයි shift
රභඹට ළඩ කයන්ශන්. එක shift එකකට ළඩ කයන ීඛ්යහත්
එක්ක ඵළලුහභ ත දව ඳවශශොස ශදශනවේට ළඩි පිරික් ශම්
ආඹතනශආ ි කම් කහරඹ නහසති කයනහ. ඒ ශගොල්රන්ට වරි
වභන් ළඩක් නළවළ. ඇයි ළඩක් නළත්ශත්? තහුන්නහන්ශේරහ
ශීලඳහරන හිතත්කම් අුව ළඩ කයපු ශගෝර ඵහරඹන්ට යසහ
ශදනහ ශුවට ඔවුන්ශගන් ශම් ආඹතනඹ පුයහ තිශඵන්ශන්.
පිශය හ විතයක් ශනොශයි දළන් අලුත්භ නමදුවීභ තභයි රීකහ
ශඳොසශේට් ලිමිටඩ් ආඹතනශආ හිටපු ආයක්ක අීලඹ ශඳෞීගලික
අීලඹකට බහය  තරහ ඒ අඹත් අය ශගන ගිහින් ශභභ ආඹතනඹ
ඇතුශට දභරහ තිශඵනහ.
ගරු දඹහශ්රිත තිශේයහ ඇභතිතුභි  භභ ඔඵතුභහශගන් ශභඹ
අවනහ. ශම් අඹට ඳඩි ශගන්ශන් ශකොශවොභද? ශම් ආඹතනශආ
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එක පිරික් ශශව භවන්නම ශරහ ගන්න ි සඳහදනඹට රළශඵන
හුදලින් ි කම් ඉන්න විලහර පිරිකට ඳඩි ශගන්න ශරහ
තිශඵනහ. ශම්ක වහභ නත්න්න ඕනෆ. ආයක්ක අීලශආ එක
පුීගරශඹක් ශදන්ශනක් කයපු ළරැදිරට හුළු ආයක්ක අීලශආ
අඹභ ශම් සථහනඹට දභරහ ශම් ආඹතනශආ හුදල් කහඵහනමි ඹහ
කයන්න ඉඩ ශදන්න එඳහඹ කිඹන කහයණඹ භභ තහුන්නහන්ශේට
භතක් කයනහ.
මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  භභ විශලේශඹන්භ භතක්
කයන්න ඕනෆ තත් කහයණඹක් තිශඵනහ. ගරු ඇභතිතුභි  ශම්
ආඹතනශආ අඩු ඳහඩුකම් ගළන තහුන්නහන්ශේට අසථහ
ගණනහක ත ඳළවළදිලි කශහ. ශම් ආඹතනශආ ළඩ කයන
ශේකඹන් නමඹලු ශදනහ කිනමභ ශදදඹකින් ශතොය -ශ්රී රීකහ
ි දවස ඳක්ශආ ෘත්තීඹ මිතිඹ එක්ත් ජහතික ඳක්ශආ
ෘත්තීඹ මිතිඹ ඒ හශේභ ශම් කහබුඹහරශආ ළඩ කයන ෘත්තීඹ
මිතිරට ශනොඵළඳුණු ි රධහරින්- එකතු ශරහ ශම් ආඹතනශආ
දූණ ීචහ ශවොය භළයකම් නමඹල්ර ගළන තහුන්නහන්ශේට
ඳළමිණි ඥලි කයරහ තිශඵනහ. තහුන්නහන්ශේශගන් ඒකට
වරිඹහකහය විඳුභක් රළබුශඩු නළති ි හ ශම් නමඹලු ි රධහරින්
එකතු ශරහ ශම් කරුණු වන් කයරහ ජනහධිඳතිතුභහට ලිපිඹක්
ඹළ හ. ඒ ලිපිඹට අත්න් කශ අඹශේ රළයිසතු භහ ශඟ
තිශඵනහ. නමඹලු ෘත්තීඹ මිතිරට අඹත් ි රධහරින් 170
ශදශනක් ශම් ලියුභට අත්න් කයරහ තිශඵනහ. ි රධහරින් 170
ශදශනක් එකතු ශරහ ශඳත්භක් අත්න් කයරහ ඹළ හඹ කිඹරහ
දඬුභ වම්ඵ ශරහ තිශඵන්ශන් කහටද? ගරු ඇභතිතුභි  ඒ
ආඹතනශආ හිටපු එක ි රධහරිශඹවේට තහුන්නහන්ශේරහ දඬුම්
 තරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ එක්ත් ජහතික ඳක්ශආ ෘත්තීඹ
මිතිශආ නමටි ි රධහරින් ශදශදශනවේශේ ශේඹ  තබුඝ කිරීභ
නත්හ තිශඵනහ. ශම් ආඹතනශආ හභහනයහධිකහරියඹහ භඟින්
එහ තිශඵන "ඩී.ඒ. හුණනමීව ශභශනවිඹ ඳරිඳහරන වහ භහන
ම්ඳත් කශභනහකරු රීකහ ශඳොසශේට් ලිමිටඩ් එේඳහර"
කිඹන ලිපිඹ භඟින් එභ ි රධහරිි ඹශේ ශේඹ අත් හිටුහ
තිශඵනහ. ශභොකක්ද ශවේතු? ඒ ි රධහරින්ට තිශඵන එකභ
ශචෝදනහ ශම් ආඹතනශආ තිශඵන අරමිකතහ ළරැදි අඩු ඳහඩු
ටික ජනහධිඳතිතුභහට දන්හ ඹපු ලිපිඹට අත්න් කයපු එකයි.
ශම් ආඹතනශආ හිටපු ඒ ි රධහරින් ඇතුළු ඒ කඩුඩහඹභ ශම්
කරුණු විරුීධ ඳක්ශආ අඳට දළුවම් දුන්ශන් නළවළ; ජනතහ
විහුක්ති ශඳයහුශඩු කහබුඹහරඹට ඹළ ශ නළවළ. ශම්හ ගළන
ඳරීක්ණඹක් කයන්න කිඹරහ ශම් අඹ ශම් ලිපිඹ කස කයරහ
ඹළ ශ ශම් යශට් ජනහධිඳතියඹහට. ඒශක් රතිපරඹක් වළටිඹට
එක්ත් ජහතික ඳක්ශආ ෘත්තීඹ මිතිශආ නමටි හුණනමීව
භවත්භඹහශේ ව ශෝභයත්න දිහනහඹක භවත්භඹහශේ ශේහ
 තබුඝ කිරීභ නත්රහ ඳරිඳහරන ි රධහරිි ඹක වළටිඹට කටයුතු
කයපු හුණනමීව ශභශනවිඹශේ රැකිඹහ අහිමි කයරහ තිශඵනහ.
එශවභ කශශේ ශන ශභොකක්ත් ි හ ශනොශයි ශම් ආඹතනශආ
දුබුරකම් යටට ශවිබ කශහ කිඹරහයි. ඇත්තටභ යටට ශවිබ
කශශේත් නළවළ; ඳත්තයරට දුන්ශන්ත් නළවළ. එශවභ ශන
කහටත් ඔවුන් ශම් ශතොයතුරු දුන්ශන් නළවළ ශන්.
ජනහධිඳතිතුභහට දළන්වහ කිඹරහයි එශවභ කශශේ. එශවභ නම්
ශන කහටද දන්න්ශන් ගරු ඇභතිතුභි ? ඔඵතුභහට
ඒ
ශතොයතුරු දුන්නහට ඔඵතුභහශගන් ඒ වහ වරි පිිබතුයක්
රළබුශඩු නළත්නම්
බහඳතියඹහශගන් වරි පිිබතුයක්
රළශඵන්ශන් නළත්නම් එතළන තිශඵන දූණ අරමිකතහ ීචහ
ම්ඵන්ධශඹන් ශන කහට කිඹන්නද? ඒ ි හ භභ
තහුන්නහන්ශේශගන් ඉල්රන්ශන් ශම් ම්ඵන්ධශඹන් වරිවභන්
ඳරීක්ණඹක් කයරහ ඒ ළඩ තවනභට රක් වුණු ි රධහරින් ගළන
ශඳෞීගලික ශොඹහ ඵරන්න කිඹරහයි.
ගරු ඇභතිතුභි  ශම් ආඹතනඹ රැක ගළනීභ ඔඵතුභහශේ
යුතුකභක්. ඇභතියඹහ වළටිඹට ඔඵතුභහශගන් අපි ඉල්රන්ශන්
ශම්කයි. ශම් ආඹතනශආ ඇති ශරහ තිශඵන ීචහ දූණ
ම්ඵන්ධශඹන් තහුන්නහන්ශේ මීය ට ළඩිඹ ශවොඹන්න.
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ඳහබුලිශම්න්තු

[ගරු පී. වළරින් භවතහ

ශම් ි රධහරින්ශේ රැසවීභක් ශකොශම තිඹන ශකොට ගරු
ඇභතිතුභි  ඒ වළභ ි රධහරිශඹවේටභ දකට රුපිඹල් 2 500ක
3 000ක ඳභණ විලහර හුදරක් ශගනහ. ඒ හුදර ශගරහ ශම් අඹ
ශකොශමට කළනහ. ශකොශම ත ශම් අඹ ඔක්ශකොභ හුණ
ගළශවන්ශන් අධයක් භඩුඩරශආ රැසවීභ තිශඹන්ශන් කටුනහඹක
ඳළත්ශත් තිශඵන ශවෝටරඹක. ශම් එක හකච්ඡහක් ශුවශන්
ශරොවේ හුදරක් ළඹ කයනහ. ඉසය ශම්හ ශභශවභ වුශඩු නළවළ.
ඉසය ශම් හකච්ඡහ ඔක්ශකෝභ තිේශේ එේඳහර ශඳොසශේට්
කබුභහන්තලහරහ ඇතුශශේ. තහුන්නහන්ශේත් එක්ක කශ
හකච්ඡහශ  ත කවුරු වරි ගකි යුතු ි රධහරිශඹක් ඒකට ශඹොහු
කයන්නම් කිඹරහ තහුන්නහන්ශේත් කි හ. වළඵළයි අද නශතක්
ඒ ළශඩ් ශකරිරහ නළවළ. ඒක ි හ භභ තහුන්නහන්ශේට කිඹන්ශන්
විශලේශඹන්භ ශම් කහබුඹඹ ගළන ශොඹරහ ඵරන්න කිඹරහයි.
මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  ඒ හශේභ තභයි ශභහි රධහන
ි රධහරින් ශදශදනහ. ි ශඹෝජය හභහනයහධිකහරියඹහ ව
හභහනයහධිකහරියඹහ. ි ශඹෝජය හභහනයහධිකහරියඹහශේ ඳත්වීභ
ඉතහභ දූෂිත ඳත්වීභක්. කළබිනට් භඩුඩරශආ අුවභළතිඹ ගන්ශන්
නළති ඒ ි රධහරිඹහට රුපිඹල් 75 000ක විතය ශරොවේ ඳඩිඹක්
ශගනහ. ත රුපිඹල් 75 000කට කිට්ටු ඉන්ධන  තභනහක්
ශගනහ. ඒ ඳත්වීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහ ි නම පිඹයක් ගනීවි
කිඹරහ භභ හිතනහ. එක්ශකෝ ඒ ළයදි ඳත්වීභ අරීගු කයන්න
එශවභ නළත්නම් සුදුසශක් එතළනට ඳත් කය ගන්න. එතුභහ විශ්රහභ
ගිඹ ි රධහරිශඹක්. තත් දක් ි රධහරින් ඉඳිී ත තභයි ඒ ඳත්වීභ
කයරහ තිශඵන්ශන්. ඒ හශේභ තභයි ඳත් කශ හභහනයහධිකහරියඹහ.
එතුභහ ි ශඹෝජය හභහනයහධිකහරියඹවේ විධිඹට කටයුතු කශත්
හභහනයහධිකහරියඹහ වළටිඹට කටයුතු කයන්න සුදුසුකම් නළවළ. ඒ
ි හ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් තහුන්නහන්ශේ කටයුතු කයයි කිඹරහ භහ
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
භභ මීය ට ඩහ කථහ කයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ.
චන්ද්රහි  ඵඩුඩහය ගරු භන්රීතුමිඹට ශම් ශඹෝජනහ සථිය කයන්න
අසථහ ශදමින්
භට ශම් අසථහ රඵහ  තභ ගළන
තහුන්නහන්ශේට සතුතින්ත ශමින්
ි වඬ ශනහ
මූරහනහරඪ ගරුභන්රීතුභි .
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ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර ජයසැංශ මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ)சந்தஷஶைஷ பண்டஶ ஜசஷங்க)

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe)

මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  භභ ශම් ශඹෝජනහ සථිය
කයමින් ඒ පිිබඵ අදවස කිහිඳඹක් රකහල කයන්න කළභළතියි.
දවේණු ආනමඹහශ තිශඵන විලහරතභ ටිනහභ සහබහවික ම්ඳතක්
තභයි ශම් ශඳොසශේට් ි ධිඹ. අද ශම් ශඳොසශේට් ි ධිඹ වයවහ අශේ
යටට විලහර විශීල විි භඹක් එනහ. නහුත් අද ශම් ටිනහ
ම්ඳතට අදහශ ආඹතනඹ ශඵොශවොභ කනගහටුදහඹක තත්ත්ඹක
තභයි තිශඵන්ශන්.
අවුරුදු විසකට ආන්න කහරඹක් යට ඳහරනඹ කයන
එක්ත් ජනතහ ි දවස න්ධහන යජඹ ශීය ඹ කබුභහන්ත
නඟහනමටුනහ කිඹරහ වළභ තිසශේභ කි හට ශම් නවිට
නඟහනමටුහ තිශඵන ශීය ඹ කබුභහන්ත ශභොනහද කිඹරහ තභයි අපි
අවන්ශන්. විශලේශඹන්භ ශම් ශඳොසශේට් ආඹතනඹ විලහර ශර
රහබ උඳඹන ආඹතනඹක්. නහුත් අද න විට ඒ උඳඹන රහබඹට
ශභොකද ශන්ශන් කිඹන එක තභයි ඒ ආඹතනශආ ශේඹ කයන
ශේකඹන්ටත් ශරොවේ රලසනඹක් ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ ි හ තභයි
ශම් පිිබඵ ශොඹහ ඵරන්න කිඹරහ විඹ බහය අභහතයයඹහට
හශේභ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට ඒ අඹ ලිඛිත ඳහ දිගින් දිගටභ
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දළුවම්  තරහ තිශඵන්ශන්. නහුත් අද න ශතක් ඒ ගළන කිනමභ
ශදඹක් ශකරිරහ නළවළ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශම් ආඹතනශආ නමටින
ශ්රී රීකහ ි දවස ශේක ීගභඹ ව එක්ත් ජහතික ඳක්ශආ
ජහතික ශේක ීගභඹ - ශම් ශදශගොල්රභ - එකතු ශරහ ශභහි
නමදු න ීචහ දූණ පිිබඵ ශොඹරහ ඵරරහ ඳරීක්ණඹක්
කයරහ ඒකට හධහයණඹක් කයන්න කිඹරහ විඹ බහය
ඇභතිතුභහටත් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහටත් ලිඛිත ඳළමිණි ඥලි කය
තිශඵනහ. නහුත් අද න ශතක් ඒ පිිබඵ කිනමභ ශදඹක් නමදු
ශරහ නළවළ.
ශම් ආඹතනශආ භවහ ඳරිභහණශඹන් ීචහ දූණ නමීධ
ශනහ. ඒ ීචහ දූණ පිිබඵ අශේ ගරු පී. වළරින්
භන්රීතුභහත් කි හ. ශඳොල් ශඳොශවොය ි සඳහදනගහයඹක් පිහිටුහ
තිශඵනහ
හරිඹශඳොශ. ඇත්තටභ ඒ වහ ඉඩභක්
අුවයහධපුයශආ තිබුශඩුභ නළීද කිඹරහ අපි අවනහ. හරිඹශඳොශ
හශේ එතයම් දුය රශීලඹකට ඒ ආඹතනඹ ශගනළල්රහ
තිශඵනහ. ඒකත් ආයම්බ කයරහ තිශඵන්ශන් ඳන්ල් ත්තක. ඒ
ඳන්ශල් ඉන්න සහමීය න් වන්ශේට ඒ ආඹතනශඹන් කළේ
යථඹක් රඵහ  තරහ තිශඵනහ. ඉතින් ආඹතනඹක ඳරිඳහරනඹට
සහමීය න් වන්ශේ ශකශනක් ඳත් කය තිශඵන්ශන් ශභොකටද
කිඹන රලසනඹත් ඒශකන් භතු ශනහ. ඒ ි හ අනලය විධිශආ
දූණ ීචහ භවහ ඳරිභහණශඹන් ශම් ආඹතනඹ තුශ නමදු ශමින්
ඳතිනහ. ඒ හශේභ භට ආයීචි විධිඹට
ශකොශම
ශගොඩනළඟිල්රට රුපිඹල් රක් 40ක් ශනොශයි රක් 80කට
ළඩි හුදරක් විඹදම් කයරහ තිශඵනහ. එතළන ඉන්ශන් ශේකශඹෝ
විනමශදනහයි. ඒ ශුවශන් භහඹකට රුපිඹල් රක් 50ක විතය
විඹදභක් ඹනහ. ඉතින් ඵරන්න ශකොයි තයම් දූණඹක්
ගහකෆභක් ශම් ආඹතනඹ තුශ නමදු ශනහද කිඹරහ? ශම් නමදුවීම්
එක්ක දූණ ීචහ විලහර ශර ශම් ආඹතනඹ තුශ නමදු ශනහ.
ශම් ආඹතනශආ අහිීක ශේකශඹෝ ශඳොසශේට් ගල් කඩරහ ඒහ
අමයනහ. එශවභ ළඩ කය ඒ එන රහබශආ හනමඹ ඒ ශේකඹන්ට
රළශඵන්ශන්ත් නළවළ; ඒ ආඹතනඹට රළශඵන්ශන්ත් නළවළ. ඒ
ි හ විශලේශඹන්භ ශම් පිිබඵ දිගින් දිගටභ ඳළමිණි ඥලි කශහභ
ශරොවේ ළකඹක් භතු ශනහ. ශම් දිස්රික්කශආ ඉන්න විඳක්ශආ
භන්රීරු වළටිඹට අඳටත් ශරොවේ ළකඹක් ඳවශ ශනහ. ශම්
භහගශම් ඉන්න බහඳතිතුභහ ඇතුළු ශම් ඳහරකශඹෝ ශම් එන
හුදල් ගිර ගන්නහද කිඹන ළකඹ අද භතු ශරහ තිශඵනහ.
ශභොකද ශේකශඹෝ දිගින් දිගටභ ඳළමිණි ඥලි කශහට ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් කිනමභ රතිපරඹක් රළබිරහ නළවළ. ශම්ශකන්
ශේන්ශන් "නඩුත් වහහුදුරුන්ශේ - ඵඩුත් වහහුදුරුන්ශේ" හශේ
ශදඹක්. ඒ ි හ විශලේශඹන්භ ශම් පිිබඵ වහභ ඳරීක්ණඹක්
ඳත්රහ ශම් ඉන්න ශේකඹන්ට හධහයණඹක් ඉසට කයන්න
ඕනෆ.
අුවයහධපුය දිස්රික්කඹ ගත්තහභ අුවයහධපුය දිස්රික්කශආ
කළබිනට් ඇභතිරු ඉන්නහ; රධහන අභහතයයඹහ ඉන්නහ.
ශම් අඹ ඇස වශගන කන් වශගන ඉරහ වරි ඹන්ශන් නළවළ
ශම්හශේ ම්ඳතක් ශම් විධිඹට නහසතිශරහ ඹනශකොට. ශම්
විධිඹට ීචහ දූණ නමදු ශන ශකොට වහභ ක්රිඹහ භහබුගඹක්
ගන්න ඕනෆ. ඒ ි හ ශම් ඉදිරිශආ ත එන ජනහධිඳතියණඹ ශවෝ
ශ හ ඳහබුලිශම්න්තු භවහ භළතියණඹ ශවෝ ශ හ ඊට කලින්
වහභ ශම් පිිබඵ ක්රිඹහ භහබුගඹක් අයශගන ශම් ආඹතනශආ
ඉන්න ශේකඹන්ටත් ශම් ආඹතනඹටත් හධහයණඹක් ඉසට
කයන්නඹ කිඹහ ඉල්රහ නමටින අතය එභ ශඹෝජනහ සථිය කයමින්
භහ ි වඩ ශනහ.

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුතියි භන්රීතුමිඹ.
පිිබතුරු කථහ කිරීභට ගරු දඹහශ්රිත තිශේයහ අභහතයතුභහ.
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[අ.බහ. 6.49

(ஶண்புஷகு தஶசஷமஷத தஷரழஶ)

ගරු දයළශ්රි තිතවේරළ මශ ළ (රළජ වම්ඳත් ශළ ලලවළය
වැංලර්ධන අමළ ුරමළ)
(ஶண்புஷகு
தஶசஷமஷத
தஷரசஶ
ததஶறஷல்பற்சஷ அபஷலஷருத்தஷ அகச்சர்)
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அச

லரங்கள்,

(The Hon. Dayasritha Thissera - Minister of State
Resources and Enterprise Development)

මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  අද ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්
කයන රද අශේ ගරු පී. වළරින් භන්රීතුභි  ඇත්ත ලශඹන්භ
රීකහ ශඳොසශේට් ආඹතනඹ භහ ි ශඹෝජනඹ කයන ශභභ
අභහතයහීලඹට රළබිරහ ය 4 ක් විතය ශනහ. ශම් ආඹතනඹ අඳ
අභහතයහීලඹට රළශඵී ත ශම් කබුභහන්තලහරහ ශඵොශවොභ ගයහ
ළටුණු තත්ත්ඹකයි තිබුශඩු. අපි ශම් ශී ත එඹ ශනස කය
අද ශභභ ආඹතනඹ ප්රිඹභනහඳ තත්ත්ඹට ශගනළවිත් තිශඵනහ.
එඳභණක් ශනොශයි රහබ රඵන තත්ත්ඹටත් ශගනවිත්
තිශඵනහ. අශේ ගරු භන්රීතුභහ ඉදිරිඳත් කයන රද විසතය දිවහ
ඵරී ත ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ ඹම් රලසනඹක් තිබුණහ. ඒක භභ
පිිබගන්නහ. නමඹලුභ ෘත්තීඹ මිති භඟ ඒකහඵීධ භභ
හකච්ඡහ කශහ. හකච්ඡහ කය විඳුම් දුන්නහ. නළත ඒ නමඹලුභ
ෘත්තීඹ මිති ශකොශමට කළහ -භශේ අභහතයහීලඹට කළහරලසන තිශඵනහද කිඹරහ ඇණ හ; "නළවළ" කි හ. ඊට ඳසශේ ත භහ 2කට හශේ ඳසශේ- නළතත් කළශ හ. භභ හිතන
වළටිඹට තුන්යක් විතය භභ ශම් ශී ත කළරහ තිශඵනහ
රලසනඹ ඉදිරිඳත් ශකරුහට ඳසශේ. "රලසන තිශඵනහ නම්
ඉදිරිඳත් කයන්න" කි හ. තහුන්නහන්ශේරහශේ ෘත්තීඹ මිතිඹ
කළශ හ; අශේ ෘත්තීඹ මිතිඹ කළශ හ. ශම් නමඹල්ර
ඒකහඵීධ කළරහ හකච්ඡහ කශහභ ''දළන් නම් රලසන නළවළ''
කිඹන එක තභයි ඔවුන් භට නම් රකහල ශකරුශ ගරු භන්රීතුභහ.
අද තහුන්නහන්ශේරහ ශම් ආඹතනශආ දූණ ගළන ීචහ ගළන කථහ
කයනහ. තහුන්නහන්ශේරහ තළි න් තළනට ඹනහ ආඹතන
ඳරීක්හ කයන්න නයමන්න. භභ තහුන්නහන්ශේරහට ආයහධනහ
කයනහ තහුන්නහන්ශේරහ අශේ ආඹතනඹටත් ඇවිල්රහ
නයමන්න.
භට ළකඹක් ඇති ශනහ තහුන්නහන්ශේරහ
අුවයහධපුය දිස්රික්කශආ භන්රීරු ශදශදශනක් වළටිඹට ශම්
ඳයණ වුණු විසතය ගඹක් අද කථහ ශකරුශ ඇයි කිඹරහ.

ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර ජයසැංශ මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ)சந்தஷஶைஷ பண்டஶ ஜசஷங்க)

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe)

නළවළ. නළවළ. ඳයණ විසතය ශනොශයි.

ගරු දයළශ්රි තිතවේරළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஶசஷமஷத தஷரழஶ)

(The Hon. Dayasritha Thissera)

තහුන්නහන්ශේරහ ශවට ගිහිල්රහ ඵරන්න-[ඵහධහ කිරීභක්

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඵහධහ කිරීභක් ශනොශයි ඇභතිතුභහට ත වශඹෝගඹ
ශදන්න. ශභොකද ශම් රලසන නළවළ කිඹන්න ඵළවළ ඇභතිතුභහ.
රලසන තිශඵනහ. තහුන්නහන්ශේත් ඇවිල්රහ ය ඳයක් කථහ කය
ගිහිල්රහ තිශඵනහ. එතශකොට ඔඵතුභහ කි හට ඳසශත් ශම්
රලසන විඳිරහ නළවළ. නළතු ශම් ඳයණ විසතය ඇතු අපි කිඹනහ
ශනොශයි. ශම් ශඳොසශේට් එක ඔඵතුභහ ඵහය ගන්න කලිුවත් රහබ
රඵපු ආඹතනඹක්. ඒ ශන ශකොටත් රීකහ ඵළීවේශ එේඳහර
ලහඛ්හශ රුපිඹල් මිලිඹන 30ක සථහය තළන්ඳතුක් තිබුණහ.

(The Hon. Dayasritha Thissera)

ඒක තහභ එශවභ තිශඵනහ. ඒක දළන් ළඩිශරහ තිශඵනහ.
භභ හිතන වළටිඹට සථහය තළන්ඳතු මිලිඹන 325 දක්හ අපි ළඩි
කයරහ තිශඵනහ. වළඵළයි අලය ශරහට අපි ඵළීවේශ තිශඵන
සථහය තළන්ඳතු අයශගන ආඹතනශආ රලසනරට ආඹතනඹ
ශගොඩ නඟන්න ශඹොදරහ රහබහීල රළබුණහභ ඒ හුදල් නළත අපි
ඵළීවේශ තළන්ඳත් කය තිශඵනහ. එශවභ නළතු අපි කහඵහනමි ඹහ
කයරහ නම් නළවළ. භභ ශම් අභහතයහීලඹ ඵහය ගත්තහට ඳසශේ ඒ
ආඹතන දියුණු කයන්න ඵළලුහ මික් ශම් ආඹතන විනහල
කයන්න ඉඩ දුන්ශන් නළවළ. භභ ඉන්න තහක් කල් ඉඩ ශදන්ශන්ත්
නළවළ කිඹන ඒ ශඳොශයොන්දු භභ තහුන්නහන්ශේට ශදනහ.
ගරු භන්රීතුභි  අපි ශම් ය තුන තුශ භවහ බහඩුඩහගහයඹට
රුපිඹල් මිලිඹන 120ක් රඵහ  ත තිශඵනහ. එේඳහර අබයන්තය
භහබුගඹ ගළන තහුන්නහන්ශේ රකහල කශහ. ආඹතනඹට රළශඵන
රහබහීලශඹන් අද අපි ඒක අලුත්ළඩිඹහ කය තිශඵනහ. අපි ශඳොල්
ශඳොශවොය කම්වර හරිඹශඳොශ රශීලශආ ි බුභහණඹ කශහ. ශඳොල්
ශඳොශවොය කම්වර හරිඹශඳොශට ශගන ඹන්න ශවේතු වුශඩු
ශඳොල් ්රිශකෝණඹට අපි ම්ඵන්ධ ශන්න ඕනෆ කිඹන අදව
අුවයි. අශනක් එක භභ ශඳොල් ්රිශකෝණඹ ආශ්රිත ජීත්න
ඇභතියශඹක්. ඒ ි හ භභ අදවස කශහ ශඳොල් ශඳොශවොය
ි සඳහදනඹ කයන කබුභහන්තලහරහ ශඳොල් ්රිශකෝණඹ තුශ ඉදි
කයන්න.
අද ශම් ශීදි -ශඳොශවොය වඳුන්හ  තශම් කහරඹ තුශ- අපි
ශඳොශවොය ශභට්රික්ශටොන් 190ක් විවේණරහ තිශඵනහ. අපි
ශඳොශවොය මිටිඹක් ශදන්ශන් රුපිඹල් 1 170ටයි. භභ හිතන
වළටිඹට අශනවේත් ආඹතන ශඳොශවොය මිටිඹක් ශදන්ශන් රුපිඹල්
1 250ටයි. අපි "ශඳොල් ඩඵල්" කිඹරහයි ඒ ශඳොශවොය බුගඹ
වඳුන්රහ තිශඵන්ශන්. අද ඒ වහ ශරොවේ ඉල්ලුභක් තිශඵනහ.
ඒ ඉල්ලුශම් වළටිඹට ඳඹන්න ඉදිරිශආ ත ත ඹන්ත්රහගහයඹක් ඒ
සථහනශආ වි කයන්න නමීධ ශරහ තිශඵනහ. ඒ අුව අශේ
රශීලඹ තුශ -ශඳොල් ්රිශකෝණඹ තුශ- ශඳොල් ශඳොශවොය ගළන දළඩි
විලසහඹක් ශගොඩ නළඟිරහ තිශඵනහඹ කිඹන එක භහ ශම්
අසථහශ  ත තහුන්නහන්ශේට රකහල කයන්න ඕනෆ.
මූරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභි  ශම් න ශකොට යට තුශට
ටීඑසපී ශඳොශවොය ආනඹනඹ කයනහ ශභට්රික් ශටොන් 185 000ක්.
අපි ශම් ආඹතනඹ තුශ ටීඑසපී ශඳොශවොය ි සඳහදනඹ කිරීශම් ළඩ
පිිබශශක් වහ ඹන්න ඉදිරිශආ ත ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. අපි
ශඳෞීගලික අීලඹත් භඟ ම්ඵන්ධ ශරහ ශම් යටට ටීඑසපී
ශඳොශවොය ශගන්නහ ශුවට ශම් යශට් ි සඳහදනඹ කයරහ ශම්
යශට් ශගොවීන්ට වන මිරට රඵහ ශදමින් ලක්තිඹක් ශන්න තභයි
ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්. අපි ශටන්ඩබු ඳටිඳහටිඹ අුවගභනඹ
කයරහ තභයි නමඹලුභ ඉදි කිරීම් මිර ත ගළනීම් කටයුතු නමදු කය
තිශඵන්ශන්. අපි ඵහ ගළනීශම් ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ අුවගභනඹ කයරහ
තිශඵනහ. ශම් ශීදි ආඹතනඹ තුශ ශේකඹන් 337ක් ශේඹ
කයනහ. ඊට ළඩි රභහණඹක් අපි ඵහ ශගන නළවළ.
තහුන්නහන්ශේරහට භභ ත තත් කරුණු ඉදිරිඳත් කයන්නම්. ඊට
ශඳය ගරු පී. වළරින් භන්රීතුභහට භහ නළත තහක් ආයහධනහ
කයනහ ඒ ආඹතනඹට ගිහින් අද ශභොකක්ද ශන්ශන් ශභොකක්ද
ශකශයන්ශන් කිඹරහ ඵරන්න කිඹරහ. ශභොකද තහුන්නහන්ශේ
රකහල කශහ ආයක්ක අීලඹ ගළනත්. ඳසු ගිඹ කහරශආ ආයක්ක
අීලශආ තිබුණු ඳතශයොම් නළති වුණහ. ආයක්ක අීලඹ නමටිී ත
ආඹතනඹ තුශ ශොයකම් නමදු වුණහ. ඒ ි හ අපි තීන්දු කශහ
ආයක්ක අීලශආ අඹට ඒ ශගොල්රන්ශේ කළභළත්ත භත
ආඹතනශආභ ඹම් ඹම් සථහනර ශේඹ රඵහ  තරහ පිටින්
ආයක්ක අීලඹක් ගළනීභට. අපි දළන් ඒක ක්රිඹහත්භක කය
තිශඵනහ. ඒ අුව ආඹතනශආ ආයක්හ අද ළඩි ශරහ
තිශඵනහ. අද ඳතශයොම් නළති ශන්ශන් නළවළ.
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ඳහබුලිශම්න්තු

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු ඇභතිතුභි  භභ ඔඵතුභහශගන් දළන ගන්න කළභළතියි
ඳතශයොම් නළති වුණ අසථහශ නමටි ආයක්ක ි රධහරින්භ ශන්ද
දළන් ඔඵතුභහ ඇතුශශේ තිඹහ ශගන ඉන්ශන් කිඹරහ. ඒ ශගොල්රන්ට
විරුීධ විධිභත් ඳරීක්ණඹක් ඳත්රහ ළයදිකහයඹන්ට දඬුම්
ශදන්න කටයුතු කශශේ නළත්ශත් ඇයි? ඒ ශවොරු ටික නළතත්
ඇතුශශේභ ශන් ඉන්ශන්.

ගරු දයළශ්රි තිතවේරළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஶசஷமஷத தஷரழஶ)

(The Hon. Dayasritha Thissera)

ඇත්ත ලශඹන්භ ශම් ආඹතනශආ කටයුතු කය ශගන ඹෆශම් ත
රශීලශඹන් ඹම් ඹම් ඵරඳෆම් වහ ඉල්ලීම් එනහ. ඒ ි හ භභ
ඇභතියඹහ වළටිඹට උඳශදස  තරහ තිශඵන්ශන් ඒ අඹ වදන්න
පුළුන් නම් අයශගන වදහ ගන්න කිඹරහයි. නහුත් ඔඵතුභහ
කිඹනහ නම් ඒ අඹ ගළන තදුයටත් ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්න
කිඹරහ අපි ඉදිරිශආ ත ඒ ගළන කටයුතු කයන්නම්.
තහුන්නහන්ශේ
හභහනයහධිකහරිතුභහ
ි ශඹෝජය
හභහනයහධිකහරිතුභහ ම්ඵන්ධ කි හ. ඒ අඹ ළඩ ඵළලීශම්
ඳදනභ භතයි ඉන්ශන්. ඒ අඹශගන් ඹම් අකටයුත්තක් නමදු නහ
නම් භභ ඒ ගළන ශොඹහ ඵරහ කටයුතු කයන්නම්. නහුත් යජශඹන්
ශදන ළටුඳ දිවහ ඵළලුහභ අශේ ආඹතනරට ි රධහරින් ඵහ
ගළනීශම් ත ඹම් ඹම් රලසන ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඒ ි හ අඳට නමීධ
ශරහ තිශඵනහ ශම් ආඹතන තදුයටත් ඳත්හ ශගන ඹෆභ
වහ ඹසගත වත් ඒ ආඹතනර ඉන්න ශවො දළුවභක් වහ අත්
දළය ම් තිශඵන උදවිඹශගන් රශඹෝජන ගන්න. ගරු භන්රීතුභි 
තහුන්නහන්ශේ ඉදිරිඳත් කයන රද ශඹෝජනහ ශචෝදනහ නමඹල්ර අපි
ශගොුව කය ශගන ඉදිරිශආ ත ආඹතනශආ ශුබ නමීධිඹ ශුවශන්
කටයුතු කයනහ. ඔඵ තහුන්නහන්ශේරහ ඒ රශීලශආ ජීත්න
භන්රීරුන් වළටිඹට ශම් දක්න උනන්දු වහ වශඹෝගඹ ගළනත්
ඇත්ත ලශඹන්භ භභ සතුතින්ත නහ.

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ

(ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු ඇභතිතුභි  ශඳොඩි කහයණඹක් කිඹන්න ඕනෆ. ඉසය ශම්
ආඹතනශආ නමටිඹහ හභහනයහධිකහරියශඹක් නළත්නම් ි ශඹෝජය
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හභහනයහධිකහරියශඹක්. ඒ ශදශදනහශගන් එක් ශකශනක්
එේඳහරභ නත්හ ගන්න ළඩ පිිබශශක් කස කයන්න
පුළුන්ද කිඹරහ භභ ඔඵතුභහශගන් අවන්න කළභළතියි.

ගරු දයළශ්රි තිතවේරළ මශ ළ

(ஶண்புஷகு தஶசஷமஷத தஷரழஶ)

(The Hon. Dayasritha Thissera)

ඒ ගළන ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් කශ ශඹෝජනහ ශචෝදනහ අපි
හකච්ඡහ කයරහ තහුන්නහන්ශේශේ ඒ කහබුඹ බහයඹ වහ ඹම්
ළඩ පිිබශශක් ක්රිඹහත්භක කයන්නම්. විඳක්ශආ වුණත්
තහුන්නහන්ශේරහ අශේ ආඹතනඹ ගළන ශොඹහ ඵරහ කටයුතු
කිරීභ ගළන ඇත්ත ලශඹන්භ භහ න්ශතෝ ශනහ. අඳට
ශනොශඳශනන තළන් තිශඵනහ නම් ඒහ ශඳන්හ ශදනහ නම්
ශඵොශවොභ සතුතියි. නහුත් ශම් ආඹතනඹ කඩහ ළශටන ආකහයඹට
කටයුතු කයන්න ශඳෞීගලීකයණඹ කයන්න කිනමශේත්භ ශම් යජඹ
- අපි - කටයුතු කරන්යන් නැෙැ. ඒ ලායේම කෑගල්යල් තියෙන
අශේ ඉඩශම් ඉදිරිශආ ත යඵබු ශඳොශවොය ි සඳහදනඹත් අපි ආයම්බ
කයනහ. තහුන්නහන්ශේ ඒ ගළනත් කරුණු ඉදිරිඳත් කයරහ
තිබුණහ. ඒ හශේභ ඉදිරිශආ ත ශම් යශට් TSP ශඳොශවොය DAP
ශඳොශවොය ි සඳහදනඹ කිරීභට අතිගරු භහින්ද යහජඳක්
ජනහධිඳතිතුභහශේ කහරඹ තුශ ක්රිඹහ කයනහ කිඹන එකත් ශම්
අසථහශ  ත රකහල කයන අතය තහුන්නහන්ශේරහ නමඹලු ශදනහටභ
සතුතින්ත ශමින් භහ ි වඬ ශනහ. සතුතියි.

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්ම විය.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ඳළර්ලිතම්න්ුරල ඊ අනුකල අ. භළ. 6.59 අද දින වභළ
වම්මතිය අනුල 2014 ඔක්ත ෝබර් 23 ලන බ්රශවහඳතින්දළ අ.භළ. 1.00
ලන ත ක් කල් ගිතේය.
அதன்படி பஷ.ப. 6.59 ைஷக்கு, பஶஶளுன்மம் அதனது இன்கம
தஸர்ஶனத்துக்கஷைங்க, 2014 எக்ரஶபர் 23, லஷஶறக்கஷறக பஷ.ப. 1.00
ைஷலக எத்தஷகலக்கப்பட்டது.

Adjourned accordingly at 6.59 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday
23rd, October, 2014, pursuant to the Resolution of Parliament of this
day.

වෆ.යු.
ශභභ හබුතහශ අහන හුද්රණඹ දවහ සය ඹ ි ළයදි කශ යුතු තළන් දක්ුව රිනම භන්රීන් මින් පිටඳතක් ශගන ි ළයදි කශ යුතු
ආකහයඹ එහි ඳළවළදිලි රවේණු ශකොට පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශෆන්වළඩ් ීසකහයක ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ.

குமஷப்பு
உரப்பஷனர் இரதஷப் பதஷப்பஷற் தசய்லஷரும்பும் பஷகற தஷருத்தங்ககரத் தது பஷதஷஷல் ததரஷலஶகக் குமஷத்து அதகனப் பஷகற
தஷருத்தப்படஶத பஷதஷ கஷகடத்த இரு லஶங்களுள் வன்சஶட் பதஷப்பஶசஷஶஷருக்கு அநப்புதல் ரலண்டும்.

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of
receipt of the uncorrected copy.
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சந்தஶ ; வன்சஶட் அதஷகஶ அமஷக்ககஷன் லருடஶந்த சந்தஶ ரூபஶ 2,178. வன்சஶட் தனஷப்பஷதஷ ரூபஶ 18.15. தபஶற்
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