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பஷதஶன உள்ரடக்கம்
எதுக்கஸட்டுச் சட்டபயம், 2015 :
பதன்பகம தஷப்பஷடப்பட்டது

லஷனஶக்களுக்கு லஶய்பய லஷகடகள்
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ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි ශෞ්ය අභහතයතුභහ
ශනුශ්ද භහ මභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ී භ වහ භහඹක කහරඹ්
ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී දදිිපපත් කිරීම නිපයෝග කරන දී.
අ. භා. 1.30 පාර්ලිපම්න්ුරල රැවන විය.
නිපයෝජය කාානායකුරමා ගගු නන්දිම ීරර්කපක ි  මශතා
මූාවනාරූඪ විය.

பஶஶளுன்மம் பஷ.ப. 1.30 ைஷக்குக் கூடிது.
பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள் [ஶண்புஷகு சந்தஷ வீக்தகஶடி]
தகயக லகஷத்தஶர்கள்.

The Parliament met at 1.30 p.m.,
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] in the Chair.

லஷனஶகல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ප්රලසන අංක 6-4627/'13-(1) ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ.

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

උපපද්ක කාරක වභා ලාර්තා

ஆநயஶசகனக் குழு அமஷக்கககள்
CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි භහ මභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

ගු ්කනමන් පවපනවිරත්න මශතා (සීනි කර්මාන්ත
වංලර්ධාන අමාතයුරමා

(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன - சஸனஷக் ககத்ததஶறஷல்
அபஷலஷருத்தஷ அகச்சர்)

(The Hon. Lakshman
Industry Development)

Senewiratne - Minister of Sugar

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි 2012 ර්ඹ වහ උ්
ඳර්ශේණ රඹතනශේ හර්ෂික හර්තහ ම්ඵ්දධශඹ්ද සීනි
කර්භහ්දත ංර්ධන කටයුතු පිළිඵ උඳශේලක කහයක බහශද
හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් කයමි.

වභාපම්වය මත තිබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී.
சபஶபீடத்தஷல் இருக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ප්රනනල ලාිකක ිළිතුරු

லஷனஶக்களுக்கு லஶய்பய லஷகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි ඉදිකිරීම් ඉංිනශ්දරු ශේහ
නිහ වහ ශඳොදු ඳවසුකම් අභහතයතුභහ ශනුශ්ද භහ මභ
ප්රලසනඹට පිළිතුය ී භ වහ ති ශදකක කහරඹ් ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී දදිිපපත් කිරීම නිපයෝග කරන දී.

லஷனஶகல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ප්රලසන අංක 8-4736/'14-(1) ගරු අශනෝභහ ගභශේ භවත්මිඹ.

ගු අපනෝමා ගමපේ මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) அநனஶஶ கநக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි භහ මභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Deputy Speaker)

ප්රලසන අංක 5-4294/'13-(1)
භවත්මිඹ.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි අධයහඳන අභහතයතුභහ
ශනුශ්ද භහ මභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ී භ වහ ති ශදකක
කහරඹ් ඉල්රහ සිටිනහ.

ගු පරෝසි පවේනානායක මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) நஶஸி நசனஶ ஶக்க)

ප්රනනය මුර දිනකදී දදිිපපත් කිරීම නිපයෝග කරන දී.

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි භහ මභ ප්රලසනඹ අවනහ.

Question ordered to stand down.

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

லஷனஶகல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

ඳහර්ලිශම්්දතු
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ලලිකාමම් උුරු ප්රපද්ප නැලත පදිංික කිරීම :
ප්රමාදය

(b)

லலிகஶம் லடக்கஷல் ஸள்குடிநற்மம் : தஶதம்

RESETTLEMENT IN NORTH VALIKAMAM AREA : DELAY

5360/’14

562
Will he state (i)

as to when the aforesaid people are to be
resettled; and

(ii)

whether a directive will be given to the Sri
Lanka Army that the said people be allowed
to resettle?

15.ගු ඒ. විනායගමූර්ති මශතා

(ஶண்புஷகு அ. லஷ ஶகபர்த்தஷ)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

නළත ඳදිංි  කිරීශම් අභහතයතුභහශග්ද ඇස ප්රලසනඹ- (1):
(අ)
(i) ලිකහභම් උතුය ප්රශේලශේ තහිට්ටටි ි  ුආේගරඹ්ද
3000් ව භිටලි්ටටි ි  ුආේගරිට්ද 5000් ශම්
න ශත් නළත ඳදිංි  කයහ ශනොභළති ඵත්;
(ii) ඔවු්ද ර් 20 ක ඳභණ කහරඹක සිට කවුරු තුශ
සිටින ඵත්;
(iii) ශ්රී රංකහ යුද වමුදහ ඔවු්දට නළත ඳදිංි  මටභට ඉඩ
ශනොශදන ඵත්;
මතුභහ ද්දශනි ද?
(i) මභ ුආේගරිට්ද නළත ඳදිංි  කයමටභට නිඹමිත
දිනඹ කශර්ද;
(ii) මභ ුආේගරිට්දට නළත ඳදිංි  මටභට ඉඩ ශදන
ශරට නිශඹෝගඹ් ශ්රී රංකහ යුද වමුදහ ශත
නිකුත් කයනු රඵ්දශ්දද;
ඹ්දන මතුභහ ව්ද කය්දශනි ද?
(ඇ) ශනො මශේ නම් ඒ භ්දද?
(ර)

ஸள்குடிநற்ம அகச்சகக் நகட்ட லஷனஶ:
(அ) (i )
லலிகஶம் லடக்கு பஷநதசஶன கதஷட்டிஷல்
லஶழ்ந்த க்கரஷல் பலஶஷம் (3000) நபரும்
ஷலிட்டிஷல் லஶழ்ந்த
க்கரஷல் ஶஷம்
(5000)
நபரும்
இன்னபம்
ஸள்குடிநற்மப்படலஷல்கய ன்பகதபெம்;
(ii ) கடந்த 20 லருடங்கரஶக குமஷப்பஷட்ட அம்க்கள்
இன்னபம் பகஶம்கரஷல்தஶன் இருக்கஷமஶர்கள்
ன்பகதபெம்;
(iii) இயங்கக இஶணுலம் இலர்ககர ஸள்குடிநம
லஷடுலதஷல்கய ன்பகதபெம்
அலர் அமஷலஶஶ?
(ஆ) (i )
நற்குமஷப்பஷட்ட
க்கள்
ப்நபஶது
ஸள்குடிநற்மப்படுலஶர்கள் ன்பகதபெம்;
(ii )

(இ)

If not, why?

ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, on behalf of the Minister of Resettlement, I
answer the Question.
(a)

(i)

Total
No. of
Families
Displace
d (2)

Total
No. of
Member
s
Displace
d (3)

Thayiddy
East
Thayiddy
North
Thayiddy
South
Total for
Thayiddy

229

769

229

759

91

323

138

436

341

1177

47

174

294

1003

799

2705

244

876

555

1829

Myliddy
North
Myliddyt
hurai
South
Myliddyt
hurai
North
Total for
Myliddy

960

3336

355

1221

605

2115

170

526

63

229

107

297

382

1298

74

222

308

1076

1512

5160

492

1672

1020

3488

(i)

(ii)

(ii)
(iii)

the said people have been in camps for the
last 20 years; and
the Sri Lanka Army is not allowing them to
resettle?

Seven hundred and thirty six families
consisting of 2,548 members are in Welfare
Centres.

It is learnt that the area involved is said to
come within the development area of the
Airport
Extension Programme.

(b)

Is he aware that three thousand (3,000) people from
Thayiddy and five thousand (5,000) people
from Myliddy in Valikamam North area
have not yet been resettled;

Total
Total
Total
Total
No. of
No. of
No. of
No. of
Families Member Families Member
in
s in
with
s with
Welfare Welfare Relative Relative
Centers Centers
(6)
(7)
(4)
(5)
106
379
123
390

The rest of the families are living with their
friends and relatives.

அலர் கூரலஶஶ?
இன்நமல், ன்?

(i)

Yes, 2,705 persons in Thayiddy and 5,160
persons in Myliddy are still not resettled.

G.N.
Division
(1)

இலர்ககர
ஸள்குடிநம
இடரஷக்கும்படி
இயங்கக இஶணுலத்தஷற்கு
பைஷப்புக
லஷடுக்கப்படுஶ ன்பகதபெம்

asked the Minister of Resettlement:
(a)

(c)

(c)

(i)

Steps are being taken to resettle them in
lands close to their former holdings.

(ii)

This Question comes within the purview of
the Ministry of Defence and Urban
Development.

Does not arise.

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member,
Questions?

are

there

any

Supplementary
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ගු ඒ. විනායගමූර්ති මශතා

ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(ஶண்புஷகு அ. லஷ ஶகபர்த்தஷ)

Yes. May I know who is responsible for resettling
these people?
ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

We are going to resettle the people. I will give you the
assurance that they would be resettled. I gave the answer,
but you have some other problems with regard to the
airport that comes under a different Ministry. Interruption.]

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

The Ministry responsible for resettlement is, in fact,
the Ministry of Resettlement. But, you have asked a
Question that should be answered by the Minister of
Defence and Urban Development. So, it should be
addressed to the Ministry of Defence and Urban
Development in order to get an answer. -[Interruption.]

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, is this your third Supplementary
Question?
ගු ඒ. විනායගමූර්ති මශතා

(ஶண்புஷகு அ. லஷ ஶகபர்த்தஷ)

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

The whole area is not necessary for the expansion of
the airport.- [Interruption.]

(The Deputy Speaker)

The second Supplementary Question, please.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

ගු ඒ. විනායගමූර්ති මශතා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(ஶண்புஷகு அ. லஷ ஶகபர்த்தஷ)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

The Question is for the Hon. Minister of Resettlement
and not for the Hon. Minister of Defence.

Hon. Member, will you ask the question from the
Ministry of Civil Aviation or the Ministry of Defence and
Urban Development in relation to that?- [Interruption.]

ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

ගු ඒ. විනායගමූර්ති මශතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(ஶண்புஷகு அ. லஷ ஶகபர்த்தஷ)

I agree, Hon. Vinayagamoorthy, that a Question
directed to the Minister of Resettlement should be
answered by the Minister of Resettlement. If you are
asking a Question in relation to defence, you should
address it to the Ministry of Defence and Urban
Development.
ගු ඒ. විනායගමූර්ති මශතා

(ஶண்புஷகு அ. லஷ ஶகபர்த்தஷ)

How can it be a defence issue? This Question is with
regard to the people who have been prevented from going
into their own lands for the last 25 years. - [Interruption.]
ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

For 30 years, we had the LTTE insurgency. [Interruption.] Hon. Member, you must reduce 25 from
30 first. It is only now that people can go and resettle
because the LTTE was going at them also. Not only that,
there were so many armed groups in the North who were
going at each other.- [Interruption.]
ගු ඒ. විනායගමූර්ති මශතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

We have resettled thousands of families. You cannot
deny that.
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Thank you very much.

லஷஶன ஶஷதபஶருள் இமக்குதஷஷல் பகமநகடு:
ட்டம்
IRREGULARITIES IN IMPORT OF AVIATION FUEL : LOSS
INCURRED

2674/’12
1. ගු පජෝන් අමරුරංග මශතා (ගු වජිත් පප්රේමදාව මශතා
පලනුල
(ஶண்புஷகு நஜஶன்
பஷநதஶழ சஶர்பஶக)

அதுங்க

-

ஶண்புஷகு

சஜஷத்

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Sajith
Premadasa )

(ஶண்புஷகு அ. லஷ ஶகபர்த்தஷ)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

resettle

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

ගුලන් යානා පතල් ණනයනප අක්රමිකතා : පාු ල

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

to

ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

Are you going
[Interruption.]

I think people will forcibly go and resettle in their
own lands.- [Interruption.]

these

people?

-

්නිජ් ශතල් කර්භහ්දත අභහතයතුභහශග්ද ඇස ප්රලසනඹ - (2) :
(අ)

(i)

සිංග්පපූරුශද "බ්රිටිස ශඳශරෝලිඹම්" භහගභ
ශති්ද ඳසුගිඹ කහරශේ ශග්දවූ" ශවො

ඳහර්ලිශම්්දතු
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(ii)

separately, the Rupee value and US Dollar
value of the loss incurred by the Ceylon
Petroleum Corporation as a result of the
aforesaid irregularities in importing aviation
fuel;

(iii)

the action taken against those who are
responsible for the aforesaid irregularity up
to now; and

(iv)

whether a unanimous decision that
petroleum should not be purchased from
British Petroleum Company was arrived at
by the Tender Committee after the aforesaid
importation of petroleum?

ගු්දඹහනහ ශතල්" භඟ ශනත් ටළංකිඹක `ඵහර
ගු්ද ඹහනහ ශතල්' ශභට්රි් ශටෝද 7500්
රනඹනඹ කශශේද;
(ii)

ගු්ද ඹහනහ ශතල් රනඹනශේී  සිදුමට ඇති ඉවත
අක්රමිකතහ නිහ රංකහ ්නිජ් ශතල් ීතතිගත
ංසථහට සිදුවූ ඳහඩුශද ටිනහකභ රුපිඹල්ලි්ද
ව ඇභරිකහනු ශඩොරර්ලි්ද ශ්ද ශ්ද
ලශඹ්ද ශකොඳභණද;

(iii)

මභ අක්රමිකතහ ම්ඵ්දධශඹ්ද ග කි
යුත්ත්දට මශයි  ශම් ද්හ ශගන තිශඵන
ක්රිඹහභහර්ග කශර්ද;

(iv)

ඉවත ව්ද ශතල් රනඹනශඹ්ද ඳසු "බ්රිටිස
ශඳශරෝලිඹම්" භහගශභ්ද ඉ්දධන මිර ී ශනොගත
යුතු ඵට ශට්දඩර් කමිටු ඒකභතික
තීයණඹකය තිශේද;

ඹ්දන මතුභහ ශභභ බහට ද්දනශ
ස නි ද?

(அ) (i)

நகட்ட

சஷங்கப்பூஶஷன்
பஷஶஷட்டிஷ்
தபற்நமஶலிம்
ஷரலனத்தஷலிருந்து கடந்த கஶயத்தஷல் இமக்குதஷ
தசய்ப்பட்ட தஶன லஷஶன ஶஷதபஶருளுடன்
பஷமஷததஶரு தகஶள்கயனஷல் 7500 தட்ஶஷக் ததஶன்
தம்
குகமலஶன
லஷஶன
ஶஷதபஶருள்
இமக்குதஷ தசய்ப்பட்டதஶ ன்பகதபெம்;

(ii)

லஷஶனங்களுக்கஶன
ஶஷதபஶருள்
இமக்குதஷஷன்நபஶது இடம்தபற்ரள்ர நற்படி
பகமநகடு கஶைஶக இயங்கக தபற்நமஶலிக்
கூட்டுத்தஶபனத்துக்கு
ற்பட்ட
ட்டத்தஷன்
தபரதஷ
ரூபஶய்கரஷலும்
அதஶஷக்க
தடஶயர்கரஷலும்
தலவ்நலமஶக
வ்லரதலன்பகதபெம்;

(iii)

நற்படி பகமநகடு ததஶடர்பஶக தபஶரப்புக்
கூமநலண்டிலர்களுக்கு தஷஶக இதுலக
நற்தகஶள்ரப்பட்டுள்ர டலடிக்கககள் ஶகல
ன்பகதபெம்;

(iv)

If not, why?

ගු වරණ ගුණලර්ධාන මශතා (ඛනිජ පතල් කර්මාන්ත
නිපයෝජය අමාතයුරමා
(ஶண்புஷகு
சை
குைலர்தன
ககத்ததஶறஷல்கள் பஷதஷ அகச்சர்)

(ර) ශනො මශේ නම් ඒ භ්දද?
தபற்நமஶலிக் ககத்ததஶறஷல்கள் அகச்சகக்
லஷனஶ:

(b)

நநய
குமஷப்பஷடப்பட்ட
ஶஷதபஶருள்
இமக்குதஷஷன்
பஷன்னர்
`பஷஶஷட்டிஷ்
தபற்நமஶலிம்' ஷரலனத்தஷலிருந்து ஶஷதபஶருள்
தகஶள்லனவு
தசய்ப்படயஶகஶததன
நகள்லஷப்பத்தஷ
குழு
கனதஶகத்
தஸர்ஶனஷத்துள்ரதஶ ன்பகதபெம்

அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ?

-

தபற்நமஶலிக்

(The Hon. Sarana Gunawardena - Deputy Minister of
Petroleum Industries)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි ්නිජ් ශතල් කර්භහ්දත
අභහතයතුභහ ශනුශ්ද භහ මභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභාගත*
කයනහ.

* වභාපම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:

* சபஶபீடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட :
* Answer tabled:

(අ)

(ර)

(i)

නළත.

(ii)

කිසිදු අක්රමිකතහ් සිදු මට ශනොභළති අතය ඳහඩු්ද සිදු මට
ශනොභළත.

(iii)

අක්රමිකතහ් සිදු මට ශනොභළති ඵළින්ද ශම් ම්ඵ්දධ
කිසිශකු ගකීභට බහජ්නඹ ශනොශද.

(iv)

නළත.

ඳළන ශනොනඟී.

ශ්රී ංකා වංනාරක වංලර්ධාන අකාකාිපය : ාභලඅාභ
இயங்கக சுற்ரயஶ அபஷலஷருத்தஷ அதஷகஶசகப :
இயஶப ட்டம்

SRI LANKA TOURISM DEVELOPMENT AUTHORITY : PROFIT/
LOSS

3249/’12
2. ගු පජෝන් අමරුරංග මශතා (ගු රවි කුණානායක
මශතා පලනුල
(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க
கருைஶ ஶக்க சஶர்பஶக)

-

ஶண்புஷகு

லஷ

(ஆ) இன்நமல், ன்?

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

asked the Minister of Petroleum Industries:

(අ)

රර්ථික ංර්ධන අභහතයතුභහශග්ද ඇස ප්රලසනඹ - (1) :

(a)

Will he inform this House (i)

whether 7 500 metric tons of “substandard
aviation fuel” was imported alongside
“quality aviation fuel” which was imported
from British Petroleum Company of
Singapore;

ශ්රී රංකහ ංනහයක ංර්ධන අධිකහරිඹට අදහශ
(i)

2012 ර්ශේ සිට අද ද්හ රළබ රහබඹ ශවෝ
අරහබඹ ශකොඳභණද;

(ii)

2015 - 2016 ර් වහ අශ්පක්ෂිත රහබඹ ශවෝ
අරහබඹ ශකොඳභණද;

(iii)

අද න ිනට තිශඵන ප්රහේධන ප්රභහණඹ ව ංි ත
ප්රභහණඹ ශකොඳභණද;
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(iv)

මභ රඹතනශේ ශේඹ කයන ුආේගරිට්ද ං්යහ
ශකොඳභණද;

(v)

මි  ශේක අතිරි්තඹ් ශවෝ ශේක ි ඟඹ්
තිශේද;

(vi)

මභ රඹතනඹ ශේකශඹකු ශනුශ්ද දයන
ිනඹදභ ව ශේකශඹකුශග්ද රඵන රහබඹ
ශකොඳභණද;

(vii)

ශකටි කහලීන ණඹ ඵළංකු අිටයහ භධය කහලීන ව
දිගු කහලීන ණඹ ඹනහදිශඹි  ශම් න ිනට ඳතින
මුළු මකතු ශකොඳභණද;

ඹ්දන මතුභහ ව්ද කය්දශනි ද?

தபஶருரஶதஶ அபஷலஷருத்தஷ அகச்சகக் நகட்ட லஷனஶ:
இயங்கக
சுற்ரயஶ
ததஶடர்பஶக,

அபஷலஷருத்தஷ

அதஷகஶசகப

(b)

2012ஆம்
ஆண்டு
பதல்
இற்கமலக
ற்பட்டுள்ர இயஶபம் அல்யது ட்டம் வ்லரவு
ன்பகதபெம்;

(ii)

2015 - 2016ஆம் ஆண்டுகளுக்கஶக தஷர்பஶர்த்த
இயஶபம்
அல்யது
ட்டம்
வ்லரவு
ன்பகதபெம்;

(iii)

இன்ரள்ரலஶர பயதனம் ற்ரம் எதுக்கங்கள்
வ்லரவு ன்பகதபெம்;

(iv)

ஷரலனத்தஷல்
பைஷஶற்ரம்
ண்ைஷக்கககபெம்;

If not, why?

ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි රර්ථික ංර්ධන
අභහතයතුභහ ශනුශ්ද භහ මභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභාගත*
කයනහ.
* சபஶபீடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட :
* Answer tabled:

(අ)

i.

2012 ර්ශේ සිට රහබඹ / අරහබඹ.

(v)

அங்கு பைஷஶரர்கள் நதகலக்கு அதஷகஶகலஶ
அல்யது குகமலஶகலஶ உள்ரனர் ன்பகதபெம்;

(vi)

ஊறஷர் எருலருக்கஶன தசயவு ற்ரம் ஊறஷர்
எருலருக்கஶன இயஶபம் ஆகஷன வ்லரவு
ன்பகதபெம்;
இன்ரள்ரலஶர லங்கஷ நயதஷகப் பற்ரகளுடன்
குரகஷ
கஶயக்கடன்,
டுத்த
ற்ரம்
ஸண்டகஶயக் கடன்கள் ஆகஷலற்மஷன் தஶத்தம்
வ்லரவு ன்பகதபெம்

(ஆ) இன்நமல், ன்?

ii.

(ii)

the profit or loss projected for the years
2015-2016;

(iii)

the capital and reserves as at today;

(iv)

the number of people working in the
Authority;

(v)

whether it is overstaffed or understaffed;

(vi)

the cost per employee and profit per
employee; and

2012

276.06

183.04

2016
(ඇසතශම්්දතුගත)
420.04

අද න ිනට තිශඵන ප්රහේධන ප්රභහණඹ වහ ංි ත ප්රභහණඹ
ශ්රී රංකහ ංනහයක ංර්ධන අධිකහරිශේ ප්රහේධන ව
ංි ත ප්රභහණශඹි  මකතු 2013 ර්ශේ ිනගණන මරය
හර්තහ්දට අනු රුපිඹල් මිලිඹන 3 039.84කි.

iv.

මභ රඹතනශේ ශේඹ කයන ුආේගරිට්ද ං්යහ
ශ්රී රංකහ ංනහයක ංර්ධන අධිකහරිශේ ශේකිට්ද 160
ශදශනකු ශම් න ිනට ශේශඹි  ශඹී  සිටිිට.

v.

ශේක අතිරි්තඹ් / ශේක ි ඟඹ්
ශේක අතිරි්තඹ් ශවෝ ි ඟඹ් ශනොභළත.

vi.

රඹතනඹ ශේකඹකු ශනුශ්ද දයන ිනඹදභ - රුපිඹල්
484 206.00

හර්ෂික මරය ප්රකහලශේ ව්ද ඳරිදි 2013 ර්ඹ
වහ ශේක ළටු්ප ශදතන වහ ී භනහ
ශේක ං්යහ
ශේකඹකු ශනුශ්ද දයන ිනඹදභ

77 472 925 00
160
484 206

රඹතනඹ ශේකඹකුශග්ද රඵන රහබඹ ගණනඹ කිරීභ
වහ පිළිගත් ම්භත ක්රභශදදඹ්ද ශනොභළත.
vii.

Will he state, pertaining to the Sri Lanka Tourism
Development Authority the profit or loss for the year 2012, and to
date;

2015
(ඇසතශම්්දතුගත)
355.07

අතිරි්ත රදහඹභ
(රුපිඹල් මිලිඹන)
iii.

2013

2015 - 2016 ර්ඹ වහ අශ්ප්ෂිත රහබඹ / අරහබඹ

ර්ඹ

asked the Minister of Economic Development:

(i)

2014 භළිට භ ද්හ
(ඇසතශම්්දතුගත)
169.12

අතිරි්ත රදහඹභ
(රුපිඹල් මිලිඹන)

பர்கரஷன்

அலர் கூரலஶஶ?

(a)

the total of short-term debt along with the
bank overdrafts, medium and long-term
debts as at today?

ර්ඹ

(i)

(vii)

(vii)

* වභාපම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:

(ර) ශනො මශේ නම් ඒ භ්දද?

(அ)
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ශ්රී රංකහ ංනහයක ංර්ධන අධිකහරිඹ ශකටි කහලීන ණඹ
ඵළංකු අිටයහ ව භධය කහලීන ණඹ රඵහ ශගන ශනොභළත.
දිගු කහලීන ණඹ ලශඹ්ද යථහවන අත්ඳත් කය ගළීතභ
වහ කල්ඵදු ගිිනසුම් අනු ශගිනඹ යුතු මුදර රුපිඹල්
මිලිඹන 35.78කි.

(ර)

අදහශ ශනොශද.

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ප්රලසන අංක 3 - 3940/’13 - (2) ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි භහ මභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ඳහර්ලිශම්්දතු
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ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන
අභහතයතුභහ ශනුශ්ද භහ මභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ී භ වහ ති
ශදකක කහරඹ් ඉල්රහ සිටිනහ.
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(ஆ) ஶகனகள் அதஷகம் உயஶவும் பஷநதசஶகஷ நற்படி
(அ) (i ) இல் குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ர லனத் ததஶகுதஷகத்
துப்புவு தசய்து க்ககரக் குடிர்த்துலதனஶல்
ஶகன-னஷத நஶதல் உக்கஷகடயஶதன்பகத
அலர் ற்ரக்தகஶள்லஶஶ?
(இ) (i )

லன
எதுக்குக்
கஶைஷககர
கஶலலி
அதஷகஶசகபஷன்கஸழ்
சுவீகஶஷப்பகத
ஷரத்துலதற்கு
டலடிக்கக
டுப்பஶஶ
ன்பகதபெம்;

ප්රනනය මුර දිනකදී දදිිපපත් කිරීම නිපයෝග කරන දී.

லஷனஶகல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

(ii )

පදවිය ලන ර්කෂිතය : දඩම් පලරා ගැනීම
பதலஷ லன எதுக்கம் : கஶைஷ சுவீகஶஷப்பு

PADAVIYA FOREST RESERVE : LAND ACQUISITION
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4. ගු පජෝන් අමරුරංග මශතා (ගු බුද්කාක පතිරණ මශතා
පලනුල

(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க - ஶண்புஷகு புத்தஷக பதஷை
சஶர்பஶக)

சுற்மஶடல், புதுப்பஷக்கத்தக்க சக்தஷ அகச்சகக் நகட்ட
லஷனஶ:
(அ) (i )
தகப்பஷதஷதகஶல்யஶல
பஷநதச
தசயஶரர்
பஷஶஷவுக்குட்பட்ட பதலஷ லன எதுக்கத்தஷற்குஶஷ
31875 க்கர் கஶடுசஶர்ந்த கஶைஷக கஶலலி
அதஷகஶசகபஷன்கஸழ்
சுவீகஶஷத்து,
அதஷல்
க்ககரக் குடிர்த்துலதற்கஶன தஷட்டதஶன்ர
உள்ரததன்பகதபெம்;
(ii )

இற்கக லரங்கள் பயலற்கமக் தகஶண்டுள்ர
லன
எதுக்கப்
பஷநதசங்ககர
கஶலலி
அதஷகஶசகபஷன்கஸழ் சுவீகஶஷத்து, பயதப்பட்ட
லர்த்தகர்களுக்கு குத்தககக்குக் தகஶடுப்பதற்கு
டலடிக்ககதடுக்கப்பட்டு லருலதஶக க்கள்
குற்மஞ்சஶட்டுகஷன்மனர் ன்பகதபெம்

அலர் அமஷலஶஶ?

அத்

அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ?
(ஈ)

இன்நமல், ன்?

asked the Minister of Environment and Renewable
Energy:
(a)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Buddhika
Pathirana)

ඳරිය වහ ුආනර්ජ්නීතඹ ඵරල්ති අභහතයතුභහශග්ද ඇස
ප්රලසනඹ - (1) :
(අ)
(i) කළබිතිශගොල්රෆ
ප්රහශේශීඹ
ශල්කම්
ශකෝටඨහශේ ඳදිනඹ න ය්ෂිතඹට අඹත් කළරෆ
ඉඩම් අ්කය 31875් භවළලි අධිකහරිඹ ඹටතට
ඳයහශගන ජ්නතහ ඳදිංි  කිරීශම් ළරළසභ්
ඳතින ඵත්;
(ii) සබහිනක ම්ඳත් ඵහුර න ය්ෂිත ප්රශේල
භවළලි අධිකහරිඹ ඹටතට ඳයහශගන ිනිනධ
යහඳහරිකඹ්දට ඵදුී භ වහ කටයුතු කයන ඵට
ජ්නතහ ශනෝදනහ කයන ඵත්;
මතුභහ ද්දශනි ද?
(ර) ඵහුර අලි ගළශන ප්රශේලඹ් න ඉවත (අ) (i) ි 
ව්ද නහ්දතය ඳේධතිඹ මළි ශඳශවළිකය ජ්නතහ
ඳදිංි  කිරීභ නිහ අලි-මිනිස ගළටුභ උග්ර ිනඹ වළකි ඵ මතුභහ
පිළිග්දශනි ද?
(ඇ)
(i) න ය්ෂිත ඉඩම් භවළලි අධිකහරිඹ ඹටතට
ඳළරීභ නතහ දළමීභට කටයුතු කය්දශ්දද;
(ii) මශේ නම් මභ දිනඹ කශර්ද;
ඹ්දන මතුභහ ශභභ බහට ද්ද්දශනි ද?
(ඈ) ශනො මශේ නම් ඒ භ්දද?

அவ்லஶர
டலடிக்ககதடுப்பததனஷல்
தஷகதஷ ஶததன்பகதபெம்

Is he aware that (i)

there is a plan to acquire 31 875 acres of
forest land belonging to the Padaviya forest
reserve in the Kebithigollewa Divisional
Secretary's Division by the Mahaweli
Authority and settle people; and

(ii)

people complain that there are attempts to
acquire forest lands replete with natural
resources by the Mahaweli Authority and
lease them out to various businessmen?

(b)

Will he admit the fact that clearing the forest
system mentioned in (a) (i) above which is an
elephant habitat and settling people in it will
aggravate the human-elephant conflict?

(c)

Will he inform this House -

(d)

(i)

whether arrangements will be made to stop
the transfer of lands in the forest reserve to
the Mahaweli Authority; and

(ii)

if so, the date it will be made?

If not, why?

ගු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මශතා (පිපවර ශා
පුනර්ජනනීය බ්කති නිපයෝජය අමාතයුරමා
(ஶண்புஷகு .ஆர்.ம். அப்துல் கஶதர்
புதுப்பஷக்கத்தக்க சக்தஷ பஷதஷ அகச்சர்)

-

சுற்மஶடல்,

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of
Environment and Renewable Energy)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි ඳරිය වහ ුආනර්ජ්නීතඹ
ඵරල්ති අභහතයතුභහ ශනුශ්ද භහ මභ ප්රලසනඹට පිළිතුය
වභාගත* කයනහ.
(අ)

(i)

ඳදිනඹ ය්ෂිතඹට අඹත් කළරෆ ඉඩම් අ්කය 31 875්
භවළලිඹට ඳළරීභ් සිදු කය නළත. උතුරු නළශඟනි ය
ඳළති යුේධඹ අ්ද මටශභ්ද ඳසු මභ ප්රශේලර නහ්දතය
රැක ගළීතශම් අයමුණි්ද මභ නහ්දතය කඩිනමි්ද ය්ෂිත
ඵට ප්රකහලඹට ඳත් කයන රී . ශභිටී  වදිසි අලයතහඹ
රකහ බිම් භළනුභකි්ද ශතොය GPS ්ණ්ඩහංක උඳශඹෝගී
කයශගන ශභභ භහිටම් තීයණඹ කයන රී . ශභභ ක්රභශදදඹ
අනු ඳදිනඹ ය්ෂිතඹ ප්රකහලඹට ඳත් කිරීශම්ී  ප්රකහිතත
භවළලි ංර්ධන ප්රශේලශඹ්ද ශකොට්ද ඳදිනඹ ය්ෂිත
භහිටභට ඇතුශත් ඇත.
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ශම් ම්ඵ්දධ භවළලි අධිකහරිශඹ්ද දළ්දවූ ඳසු නිළයදි
භහිටම් වඳුනහශගන ශභභ ප්රකහිතත භවළලි ප්රශේල ඳභණ්
(ශව්ටඹහර් 12 900්) ය්ෂිතශඹ්ද ඵළවළය කිරීභට
කටයුතු කය ඇත.
(ii)

(ර)

(i)

(ii)
(ඈ)

ඉවත භවළලි ප්රශේලඹට අඹත් බිම් ප්රභහණඹට අභතය න
ය්ෂිත ප්රශේල කිසි් භවළලි අධිකහරිඹට ඳයහ නළත.

ඉවත (අ) (i) පිළිතුය අනු අදහශ ශනොශද.

(ඇ)

න ංය්ණ ශදඳහර්තශම්්දතු ඳහරනඹට ඇතුශත් කිසිදු
ය්ෂිත ඉඩභ් භවළලි අධිකහරිඹට ඳළරීභට කටයුතු කය
ශනොභළත.
අදහශ ශනොශද.

ගු ලයි.ජී. පද්මසිිප මශතා (කෘෂිකර්ම නිපයෝජය
අමාතයුරමා
(The Hon. Y.G. Padmasiri - Deputy Minister of Agriculture)

கத்ததஶறஷல் தஷகைக்கர லஷலசஶப் பண்கைகள் :
லஷபம்
AGRICULTURE DEPARTMENT FARMS : DETAILS
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7. ගු පජෝන් අමරුරංග මශතා (ගු පී. ශැිපවන් මශතා
පලනුල

(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க - ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன்
சஶர்பஶக)

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

කෘෂිකර්භ අභහතයතුභහශග්ද ඇස ප්රලසනඹ - (1) :
(අ)
(i) දළනට කෘෂිකර්භ ශදඳහර්තශම්්දතු තු
ශගොිනඳශල් ං්යහ ශකොඳභණද;
(ii) ඒහශේ නඩත්තු වහ ිනභර්ලන කටයුතු වහ
ශේශේ ශඹොදහ සිටින
ශේක ං්යහ
ශකොඳභණද;
(iii) මභ ම් ම් ශගොිනඳශ වහ යජ්ඹ භඟි්ද ළඹ
කයනු
රඵන මුදර ශ්ද ශ්ද ලශඹ්ද
ශකොඳභණද;
ඹ්දන මතුභහ ශභභ බහට ද්ද්දශනි ද?
(ර) ශනො මශේ නම් ඒ භ්දද?
கத்ததஶறஷல் அகச்சகக் நகட்ட லஷனஶ:
(அ) (i)
தற்நபஶது
கத்ததஶறஷல் தஷகைக்கரத்துக்குச்
தசஶந்தஶகவுள்ர லஷலசஶப் பண்கைகரஷன்
ண்ைஷக்கக த்தகனதன்பகதபெம்;
(ii)

அலற்மஷன்
பஶஶஷப்புக்கஶகவும்
ஆய்வு
டலடிக்கககளுக்கஶகவும் பைஷஷல் ஈடுபடுத்தப்
பட்டுள்ர
ஊறஷர்கரஷன்
ண்ைஷக்கக
த்தகனதன்பகதபெம்;

(iii)

நற்படி எவ்தலஶரு லஷலசஶப் பண்கைக்கஶக
வும்
அசஶங்கத்தஷனஶல்
தசயலஷடப்படும்
பைத்ததஶகக
தனஷத்தனஷஶக
வ்லர
தலன்பகதபெம்

அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ?
(ஆ) இன்நமல், ன்?

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

(b)

the strength of the staff that has been
deployed for the maintenance and
supervision of those farms; and
(iii) the amount of money spent by the
Government for each of those farms
separately?
If not, why?

(ஶண்புஷகு கல.ஜஷ. பத்சஷமஷ - கத்ததஶறஷல் பஷதஷ அகச்சர்)

ඳළන ශනොනඟී.

කෘෂිකර්ම පදපාර්තපම්න්ුරපේ පග විපෂලල් :
විවනතර

(a)

(ii)

the number of farms owned by the
Department of Agriculture at present;

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි කෘෂිකර්භ අභහතයතුභහ
ශනුශ්ද භහ මභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභාගත* කයනහ.

* වභාපම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:

* சபஶபீடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)
(ii)
(iii)

වළට වතිට. (67)
වහයදහස වඹසිඹ තිස වතකි. (4 637)
ඔද.

ඳහර්ලිශම්්දතු
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ගු පජෝන් අමරුරංග මශතා

(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි ගරු අශලෝ් අශේසිංව
භවතහ ශනුශ්ද භහ මභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි මුඳකහය ශවෝ ශශශ
අභහතයතුභහ ශනුශ්ද භහ මභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ී භ වහ ති
තුනක කහරඹ් ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී දදිිපපත් කිරීම නිපයෝග කරන දී.

லஷனஶகல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ප්රලසන අංක 10 - 5033/’14 - (1) ගරු අකිර ිනයහජ් කහරිඹම්
භවතහ.

පජෝන් අමරුරංග මශතා

(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි ගරු අකිර
කහරිඹම් භවතහ ශනුශ්ද භහ මභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ිනයහජ්

ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි ශෞ්ය අභහතයතුභහ
ශනුශ්ද භහ මභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ී භ වහ භහඹක කහරඹ්
ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී දදිිපපත් කිරීම නිපයෝග කරන දී.

லஷனஶகல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ප්රලසන අංක 11- 5101/'14- (1) ගරු ිනිනත ශේරුශගොඩ භවතහඳළමිණ නළත.

පබ රපතල් මි දී ගැනීම : ලැය කෂ මුද

சகு ண்தைய் தகஶள்லனவு : தசயலஷட்ட பைம்
BUYING OF CRUDE OIL : MONEY SPENT

5173/’14
12.ගු පජෝන් අමරුරංග මශතා (ගු අජිත් පී. පපපර්රා
මශතා පලනුල
*පමම ඇමුණුම පුවනතකාප ද තබා ඇත.

இந்த இகைப்பு நூல் ஷகயத்தஷலும் கலக்கப்பட்டுள்ரது.
This Annex is also placed in the Library.

(ර)

අදහශ ශනොශද.

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ප්රලසන අංක 9 - 4766/’14 - (1) ගරු අශලෝ් අශේසිංව භවතහ.

(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க - ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ.
தபநஶ சஶர்பஶக)

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

්නිජ් ශතල් කර්භහ්දත අභහතයතුභහශග්ද ඇස ප්රලසනඹ - (1) :
(අ)

ඳසු ගිඹ ය තුනක කහරඹ තුශ ම් ම් භහඹට අදහශ
රංකහ ්නිජ් ශතල් ීතතිගත ංසථහ ිනසි්ද ශඵොයශතල්
ඵළයරඹ් මිරී  ගළීතභ වහ ළඹ කයන රද මුදශල්
හභහනයඹ (Average) අගඹ ශකොඳභණද ඹ්දන මතුභහ
බහගත කය්දශනි ද?
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(ර) ජ්හතය්දතය ශශ ශඳොශශේ ශතල් මිර අඩු මටශභ්ද ඇති වූ
හසිඹ ශ්රී රංකහශද ඳහරිශබෝගිකඹ්ද ශත රඵහ ී භට රංකහ
්නිජ් ශතල් ීතතිගත ංසථහ අශඳොශවොත් මටභට ශවේතු
කශර්ද ඹ්දන මතුභහ ශභභ බහට ද්ද්දශනි ද?
(ඇ) ශනො මශේ නම් ඒ භ්දද?
தபற்நமஶலிக் ககத்ததஶறஷல்கள் அகச்சகக் நகட்ட
லஷனஶ:
(அ) கடந்த பன்ர லருட கஶயப்பகுதஷஷல் எவ்தலஶரு
ஶதத்துக்கும்
ற்புகடதஶக
இயங்ககப்
தபற்நமஶலிக் கூட்டுத்தஶபனத்தஷனஶல் எரு பீப்பஶய்
சகு ண்தைய் தகஶள்லனவு தசய்லதற்கஶகச்
தசயலஷடப்பட்ட
பைத்ததஶககஷன்
சஶசஶஷப்
(Average) தபரதஷ வ்லரதலன்பகத அலர்
சகபஷல் சர்ப்பஷப்பஶஶ?
(ஆ) சர்லநதச
சந்கதஷல்
ஶஷதபஶருள்
லஷகய
குகமலகடந்ததனஶல்
ற்பட்ட
அநகூயத்கத
இயங்ககஷன் நுகர்நலஶருக்குப் தபற்ரக்தகஶடுப்
பதற்கு இயங்ககப் தபற்நமஶலிக் கூட்டுத்தஶபனம்
தலமஷகக்கஶன கஶைம் ஶததன்பகத அலர்
இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ?
(இ) இன்நமல், ன்?

asked the Minister of Petroleum Industries:
(a) Will he table the average values of the amounts
spent for a barrel of crude oil by the Ceylon
Petroleum Corporation in each of the months in
the past three years?
(b) Will he inform this House of the reason for the
failure on the part of the Ceylon Petroleum
Corporation to give Sri Lankan consumers the
benefits of the price decreases in the international
market?
(c) If not, why?

(ර)

2011 2012 වහ 2013 ර්ර මිර ගණ්ද අනු ජ්හතය්දතය ශශ
ශඳොශශේ ශඵොයශතල් මිර අඩු මටභ් සිදු මට ශනොභළත.

(ඇ)

ඳළන ශනොනඟී.

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ප්රලසන අංක 13 - 5184/’14 - (1) ගරු තරතහ අතුශකෝයර
භවත්මිඹ.

ගු පජෝන් අමරුරංග මශතා

(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි ගරු තරතහ අතුශකෝයර
භවත්මිඹ ශනුශ්ද භහ මභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි
ළිනලි කර්භහ්දත
අභහතයතුභහ ශනුශ්ද භහ මභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ී භ වහ
තිඹක කහරඹ් ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී දදිිපපත් කිරීම නිපයෝග කරන දී.

லஷனஶகல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ප්රලසන අංක 14 - 5196/'14 - (1) ගරු සුනිල් වඳු්දශනත්ති
භවතහ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க)

ගු වරණ ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு சை குைலர்தன)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි ්නිජ් ශතල් කර්භහ්දත
අභහතයතුභහ ශනුශ්ද භහ මභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභාගත*
කයනහ.

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි ගරු සුනිල් වඳු්දශනත්ති
භ්දත්රීතුභහ ශනුශ්ද භහ මභ ප්රලසනඹ අවනහ.

* වභාපම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:

ගු පවිත්රාපද්ීර ලන්නිණරචිික මශත්මිය (විදුලිබ ශා
බ්කති අමාතයුරමිය

(අ)

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

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

* சபஶபீடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட :
* Answer tabled:

ශඵොයශතල් ඵළයරඹ් මිර ී  ගළීතභ වහ ළඹ කයන රද මුදශල්
හභහනය අගඹ (ඇශභරිකහනු ශඩොරර්)

ලර්ය
ජ්නහරි
ශඳඵයහරි
භහර්තු
අශප්රේල්
භළිට
ජුනි
ජලි
අශගෝසතු
ළ්පතළම්ඵර්
ඔ්ශතෝඵර්
ශනොළම්ඵර්
ශදළම්ඵර්

2011
95.52
103.44
111.64
119.80
115.84

2012
116.04
120.37
125.97
121.90
111.25

2013
111.22
109.66
110.66
*
108.91

111.55
113.24
108.13
108.80
107.57
113.48
110.98

97.11
*
112.25
*
114.65
111.92
114.25

105.25
*
113.48
111.01
*
110.83
112.88

* අදහශ භහරී  මිරී  ගළීතභ් සිදුකය නළත.

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි මභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ී භ
වහ භහ ති තුනක කහරඹ් ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී දදිිපපත් කිරීම නිපයෝග කරන දී.

லஷனஶகல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අද අඩුභ කහරඹකි්ද ප්රලසන සිඹල්රභ අවරහ අ්ද.
සථහය නිශඹෝග 23(2) ඹටශත් ප්රලසන. ගරු යනිල් ිනක්රභසිංව
භවතහ.

ඳහර්ලිශම්්දතු

577

පපෞද්ගලිකල දැනුම් දීපමන් ඇස ප්රනනය
தனஷ அமஷலஷத்தல் பய லஷனஶ

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

I
"සිරව" මාධායපේදී නන්දන කුුප්පුණරචිික මශතා
කෂ අමානුෂික පශර දීම

‘சஷச’ ஊடகலஷயஶரர் சந்தன குருப்புஆச்சஷ ஸதஶன
கஶட்டுஷஶண்டித்தனஶன தஶக்குதல்

මතුභහට ශේරිට්ද රඵහ ශද්දනිට ශ්දශ්ද. රවහය රඵහ ී භ වහ
නශඹ් ම්ඵ්දධ කය තිශඵනහ. ශම් ඳසුබිභ භත භහ ගරු
අගභළතිතුභහශග්ද භතු දළ්ශන ිනභසීම් කය්දන කළභළතිිට.
1.

ශභභ ඳවය ී භ ම්ඵ්දධශඹ්ද අඳ්ඳහතී ශර
ඳරී්ණඹ් ඳත්නහද? ිනශලේශඹ්දභ මභ සිදුමටභ
රගත කයුආ මටඩිශඹෝ මකට සිදු මට තිශඵ්දශ්ද ශභොක්ද
කිඹන මක ගළනත් භහ දළන ග්දන කළභළතිිට.

2.

ශම් න ිනට ඒ ම්්දධශඹ්ද අත්අඩංගුට ගත් අඹ සිටිත්ද?

3.

ශම් භහධයශදදිඹහට සිදු වූ වහනිඹ ම්ඵ්දධශඹ්ද වහ ඔහුශේ
ශයෝවල් ගහසතු ශනුශ්ද ්දදි මුදර් ශගමටභට රණ්ඩු
කටයුතු කය්දශ්දද? ශම්ක ළදගත් කහයණඹ්. භහ
ි ත්දශ්ද ර් 20් ිනතය ශම් වහ ළඹ නහ. මඹ
අලුත් ලරය කර්භඹ්.

4.

ජ්නභහධයශදී ්දට නිදවශේ ියඹකි්ද ශතොය සිඹ
හර්තහකයණ කටයුතු කයලීභ වහ අලය ඳසුබිභ
නිර්භහණඹ කිරීභට යජ්ඹ ග්දනහ ඉදිරි පිඹය කශර්ද?

INHUMAN ATTACK ON "SIRASA" JOURNALIST CHANDANA
KURUPPUARACHCHI

ගු රනිල්
නායකුරමා

වික්රමසිංශ

මශතා

(විුද්ධා

පාර්නලප

(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க - தஷர்க்கட்சஷ பதல்லர்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the
Opposition)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි ඳසු ගිඹ දහ වහලිඇර
නගයශේී  ශේලඳහරන ගළටුභ් ඇති වූ ඵත් මි ී  ඌ ඳශහත්
බහ භළතියණශේ ී  ළඩිභ භනහඳ ගත් වරි්ද ප්රනහ්දදු භවතහශේ
යථඹට ඳවය දු්ද ඵත් අපි ද්දනහ. ශභළනි ශේලඳහරන ගළටුම්
අපි කිසිශේත්භ අනුභත කය්දශ්ද නළවළ. ශේලඳහරනඹ කශ
යුත්ශත් භවත්භහ ගති ශඳයදළරිිට; ප්රතිඳත්ති මලික ශකොට ශගනිට.
ඇත්තටභ අපි කනගහටු ්දශ්ද ශම් සිේධී්ද සිදු වුශණ් ඵදුල්ර
දිසත්රි්කශේ රන ශදකක ිනතය් මටභ නිහිට. ප්රලසන ඇති වුශණ්
වහලිඇර ව භි ඹංගනශේිට. ශන ශකොශවේත් ප්රලසන තිබුශණ්
නළවළ. දි්දනත් ඳළයදුණත් ප්රලසන තිබුශණ් නළවළ.

ගු දි.මු. ජයරත්න මශතා (අග්රාමාතයුරමා වශ බුද්ධා
ාවන ශා ණගමික ක යුුර අමාතයුරමා

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

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

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි ගරු ිනඳ් නහඹකතුභහශේ
ිනභසුභට පිළිතුය ශභශේිට.
1.

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි ිනශලේශඹ්දභ ශභතළන ී 
ඳහ්ෂිකිට්ද කණ්ඩහඹම් ශදක් ගළටුණහ. මශවත් ඇත්ත
ලශඹ්දභ ශභතළන ී  තුහර සිදු මට තිශඵ්දශ්ද ඳහ්ෂිකිට්දට
ශනොශිට.
මඹ රගත කය්දන ඳළමිණි රඳහි ීත හර්තහකරුහ වඳුනහ
ශගන මඹහට ගරකි්ද ගවරහ වහනි කයරහ තිශඵනහ. අ්දන ඒකිට
ශභතළන තිශඵන ිනලහරභ ප්රලසනඹ. ඒ කිඹ්දශ්ද ඒ හර්තහකරුහ
වඳුනහ ශගන කයුආ ඳවය ී භ්. මතුභහ ත්රිමටල් මකට නඟින ිනට
තභිට ඳවය ී රහ තිශඵ්දශ්ද. ශභඹ අභහනුෂික ඳවය ී භ් ඳභණ්
ශනො සිේධිඹ පිළිඵ හ්ෂි ිනනහල කිරීභ් ශර ද ළරකිඹ
වළ්ශ් ඒ නිහිට. ශභොකද මතුභහ ම්පූර්ණ සිේධිඹ රගත කයරහ
තිබුණහ. අශන් අඹ ශඟ මඹ තිබුශණ් නළවළ.
කුරු්පුආරය්චි  භවතහ ඊශේ ඵයඳතශ ලරය කර්භඹකට
බහජ්නඹ ශකරුණහ. තත් ති ගණනහ් ඔහුට කථහ කය්දන
රවහය ග්දන ඵළරි තයභට ඔහුශේ මුට වහ මුහුණට තුහර සිදු මට
ඇති ඵ ශදොසතයරු ඳනහ. භහ ි ත්දශ්ද ති 06් ඳභණ

ඔද.
2014.09.22 න දින ඳළඹ 18.30ට ඳභණ වහලිඇර
නගයශේී  ඌ ඳශහත් බහ භ්දත්රී වරි්ද ප්රනහ්දදු භවතහට
අඹත් හවන 3කට ව ඒ භවතහ භඟ සිටි භහධයශදී ්ද
ශදශදශනකුට අඹත් හවන ශදකකට ඳවය ී  අනර්ථඹ් සිදු
කිරීභ වහ භහධයශදී ්දට ඳවය ී  තුහර සිදු කිරීභ
ම්ඵ්දධශඹ්ද ශජ්යසඨ ශඳොලිස අධිකහරි ඵදුල්ර ව
වකහය ශඳොලිස අධිකහරි ඵදුල්ර (I) නිරධහරි්දශේ
අධී්ණඹ ඹටශත් මරසථහන ප්රධහන ශඳොලිස ඳරී්ක
ඵදුල්ර ඇතුළු ිනශලේ නිරධහරි්ද කණ්ඩහඹභ් ිනසි්ද
ඳරී්ණ කටයුතු සිදු කයනු රඵිට.

ශම් අසථහශදී  සිදු වූ තත් ශනොභනහ සිේධිඹ් පිළිඵ භහ
ශභභ ගරු බහශද අධහනඹ ශඹොමු කය්දනට කළභළතිිට. ඒ
"සිය" භහධයශදී  න්දදන කුරු්පුආරය්චි  භවතහට කශ අභහනුෂික
ඳවය ී භිට.
භහධයශදදිශඹකුට සිේධිඹ් හර්තහ කිරීභට රගත කිරීභට
ඇති අිටතිඹ මුළු ශරොභ පිළිග්දනහ කරුණ්. නමුත් ශභතළන ී 
සිදු මට ඇත්ශත් තභ්ද කශ ඳවය ී භ පිළිඵ දර්ලන රගත මට ඹළිට
සිතහ කුරු්පුආරය්චි  භවතහට ඳවය ී  ඔහුශේ කළභයහ ිනනහල
කිරීභිට.
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ශභභ සිේධිඹට අදහශ වහලිඇර ඵදුල්ර වහ ශනළු ඹන
ප්රශේලර ඳදිංි  ළකකරු්ද අට ශදශනකු 2014.09.23
න දින ඵදුල්ර ශඳොලිස සථහනඹ ශත ඉදිරිඳත් මටශභ්ද
ඳසු අත් අඩංගුට ශගන මදින ඵදුල්ර භශවේත්ර
ස හත්
අධිකයණඹ ශත නඩු අංක බී.81685 ඹටශත් ඉදිරිඳත්
කිරීශභ්ද අනතුරු ම් ළකකරුශකුට රුපිඹල් ර්ඹ
ඵළගි්ද වූ ලරීය ඇඳ 02් භත අධිකයණඹ භඟි්ද ඇඳ රඵහ
ී  ඇති අතය 2014.10.07 න දින නළත ශභභ නඩු
කළමටභට නිශඹෝග කය ඇත.
ළඩිදුය ිනභර්ලනශේී  අනහයණඹ මට ඇති ඳරිදි ශභභ
සිේධිශේී  වහලිඇර ප්රහශේශීඹ බහශද ි ටුආ ම්ත් ජ්හතික
ඳ් භ්දත්රී භහධයශදී  කපිර න්දදන කුරු්පුආරය්චි 
භවතහට ඳවය ී භ ම්ඵ්දධ අංක 133 න ඳසය ඳහය
ිනවහයශගොඩ ඵදුල්ර ඹන ලිපිනශේ ඳදිංි  න්දදශෝභශේ
අමිර න්දදන ඹන අඹ 2014.09.24 න දින අත් අඩංගුට
ශගන ඳසය ංනහයක භශවේත්ර
ස හත් අධිකයණඹ ශත
ඵදුල්ර භ/උ නඩු අංක බී. 81725 ඹටශත් ඉදිරිඳත් කිරීශභ්ද
ඳසු 2014.10.01 න දින ද්හ ය්ෂිත ඵ්දධනහගහය ගත
කය ඇති අතය මදිනට ළඩිදුය හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභට
නිඹමිත ඇති ඵ ශඳොලිසඳති ිනසි්ද භහ ශත හර්තහ කය
ඇත.
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දළනට භශවසත්රහත් අධිකයණශේ ශභභ නඩු කටයුත්ත
ිනබහගඹට ශගන ඇති ඵළින්ද මභ අධිකයණශේ නඩු
අ්ද මටශභ්ද ඳසු සිිනල් අධිකයණඹ ඉදිරිශේ ්දදි
නඩු් ශගොනු කිරීශභ්ද අගතිඹට ඳත් ුආේගරඹහ වට
්දදිඹ් රඵහ ගළීතශම් වළකිඹහ් ඇත.
ශභභ සිේධිඹ ම් අවඹු සිදුමටභ් ඳභණ් න අතය යට
තුශ ජ්නභහධයශදී ්දට කිසිදු බිඹකි්ද ශවෝ ළකඹකි්ද
ශතොය සිඹ හර්තහකයණ කටයුතු නිදවශේ සිදු කිරීශම්
වළකිඹහ ඇති රය්ෂිත හතහයණඹ් ඳතින ඵ
ළඩිදුයටත් ද්දහ සිටිමි.
අශ්ප
හභහනය
ජ්නතහත්
ශේලඳහරනයඹනුත්
ජ්නභහධයශදී ්දට ශඵොශවොභ රදයඹ කයනහ.
ඒ නිහ වළභ ිනටභ ඒ ශගොල්ර්ද රය්හ කයනහ.
කරහතුයකි්ද ශම් හශේ සිේධී්ද ඇති ශනහ කිඹන මශ්
වළඵෆ් තිශඵනහ. ශම් යශ්ට යජ්ඹත් ජ්නතහත් ඒ අඹට
ම්පූර්ණ රය්හ ී රහ තිශඵනහ. ශන යටර
භහධයශදී ්දශේ ශඵල්ර කඳරහ භයරහ තිශඵනහ. ඒ හශේ
තත්ත්ඹ් ශරෝකශේ තිශඵනහ. නමුත් ශ්රී රංකහ
භහධයශදී ්ද ව අශ්ප භහධය ඉතහභ ශරේඨ
ස ිනධිඹට
රය්හ කයන යට් වළටිඹට ශරෝකඹභ පිළිඅයශගන
තිශඵනහ.

ගු රනිල් වික්රමසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

භහ ඔඵතුභහශග්ද ඇහුශද ශම් භහධයශදදිඹහට ඹම් කිසි මුදර්
ශද්දන රණ්ඩුට ුආළු්දද කිඹහිට. නඩු දභ්දන ඒ ුආේගරඹහට
රුපිඹල් ර් 20් 30් තිශඵනහද කිඹ්දන භහ ද්දශ්ද නළවළ.
ඊට ඩහ නඩුරට ශග්දන ශනහ. වනඹ් කය්දන කිඹහ
ඉල්ලීභ් කය තිශඵනහ. දළ්ද ඔඵතුභහ කිදහ ෆභ ම්ශකනහභ
භහධයශදී ්දට කළභළතිිට කිඹහ. රණ්ඩුශ්ද මුදර් ශදන මක
ගළන ඔඵතුභහ රකහ ඵර්දන.
ඒ හශේභ රගත කශ හ්ෂි තිශඵනහද නළේද කිඹන මක
දළන ග්දන කළභළතිිට. මතළන සිඹලුභ ශේ රගත වුණහ. භවය අඹ
ි ත්දශ්ද මඹහට ඳවය දු්දශ්ද හ්ෂි තිබුණු නිහඹ කිඹහ.
නළත්නම් ගළටුභට ම්ඵ්දධ වුණු කණ්ඩහඹම් ශදක අතය
තුහරකරු්ද ම්චනය නළවළ. ඒ ම්කභ අඳ ිනශලේශඹ්දභ
අවනහ ඳවය දු්දනු ුආේගරඹහ අත් අඩංගුට අයගත්තහට ඒ
ශගොල්ශරෝ නිදවස කයිටද කිඹහ. ිනශලේශඹ්දභ ළල්රහඹ ඳශහත්
බහ භ්දත්රී ශයෝිට කහලිංගට ගවරහ 24 න දහ ළකකරුශෝ
ශදශදශන් අත් අඩංගුට අයශගන 25 න දහ ශඳොලීසිශඹ්ද ඒ
ශගොල්ශරෝ රඳහු භශවසත්රහත් අධිකයණඹට ඉදිරිඳත් කශහට ඳසු
නිදවස කය තිශඵනහ. අම්ඳහශර් ඳශහත් බහ භ්දත්රී භංජුරට
ගවරහ. ශයෝිට කහලිංග සිේධිඹ පිළිඵ ඒ ළකකරු්ද රඳහු
අත්අඩංගුට ග්දන කිඹහ ඔඵතුභහ ශඳොලීසිඹට කිඹනහද? ශභොකද
මතුභහට ලරයකර්භඹ් කය තිශඵනහ.
ශම් ශදශදනහ රඳසු අත් අඩංගුට ග්දන කිඹහ ශඳොලීසිඹට
කිඹ්දන. ශඳොලීසිඹ ශම් ශදශදනහ අත් අඩංගුට අයශගන 25න දහ
උහිනඹට ඉදිරිඳත් කශහභ නිදවස කශහ. ශඳොලීසිඹ ඒකට ිනරුේධ
වුශණ් නළවළ. ඒ ගළන ශොඹහ ඵරහ ශම් බහට කිඹනහ නම්
ශවොිට. ශම් හශේ තත්ත්ඹ් තිශඵනහ නම් අපි ශකොශවොභද
නිදවස භළතියණඹ් තිඹ්දශ්ද? ශම් ගළන ශොඹහ ඵරහ ශම් අඹ
රඳසු අත් අඩංගුට අය ග්දනඹ කිඹන ඉල්ලීභිට භහ
ඔඵතුභහශග්ද කය්දශ්ද.

ගු දි.මු. ජයරත්න මශතා

(ஶண்புஷகு டி.ம். ஜத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි ශම් පිළිඵ ඳළවළදිලිභ
ඳරී්ණඹ් කය ශගන ගිි ල්රහ ශම් අඹ උහිනඹට ඉදිරිඳත් කය

තිශඵනහ. තදුයටත් ශම් ගළන ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ඳරී්ණඹ්
කය ශගන ඹනහ. ඔඵතුභහට ශම් ගළන අලය කරුණු අඳට දළනුම්
ශද්දනට ුආළු්ද ශඳොලීසිශඹ්ද ශතොයතුරු දළනගත්තහට ඳසශේ.

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ සථහය නිශඹෝ 23(2) ඹටශත්
ප්රලසනඹ.

II

රබර් කර්මාන්තකුලන් මුහුණ දී ඇති ගැ ලු
இமப்பர் ககத்ததஶறஷயஶரர் தஷர்ந ஶக்கும்
பஷச்சஷகனகள்

PROBLEMS FACED BY RUBBER INDUSTRIALISTS

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි සථහය නිශඹෝග 23(2)
ඹටශත් ශම් ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ ී භ පිළිඵ
ඔඵතුභහට ශඵශවින්ද සතුති්දත ශනහ.
යඵර් මිර ඳවශ ළටීභ නිහ යඵර් කර්භහ්දතඹ රශ්රිත
ජීත්න ර් ං්යහත ජ්නතහ මුහුණ ී  ඇති ගළටලුකහරී
තත්ත්ඹ පිළිඵ ශභභ ගරු බහශද අධහනඹ ශඹොමු කයනු
කළභළත්ශතමි.
ඳසු ගිඹ යට හශ්ප් ශම් න ිනට යඵර් මිර ිනලහර
ශර ඳවශ ළටී තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ 2013 ශර් ශදළම්ඵර්
භහඹ න ිනට ශක්රේ්ප යඵර් කිශරෝක මිර රුපිඹල් 300-400 මිර
ඳයහඹක ඳළළති අතය දුම් ගළස යඵර් කිශරෝක මිර රුපිඹල්
300-350 ඳයහඹක ඳළතිඹහ. ළඵළින්දභ මීට ශඳය ිනිනධ
අසථහ්දි  ශභභ මිර ගණ්ද කිශරෝග්රෆම් මකක මිර රුපිඹල්
500කට ළඩි අගඹක ද ඳළතිඹහ. ශකශේ වුද ශම් න ිනට යඵර්
කිශරෝක මිර රුපිඹල් 215-230 භ්ටටභක ඳතින ඵ හර්තහ
ශනහ. ඳසු ගිඹ 2014 ජ්නහරිශේ ශභභ මිර කඩහ ළටීභ
ඇයශමේී  අදහශ ඳහර්ලස ශති්ද ප්රකහල වූශේ ශභභ තත්ත්ඹ
භහ 2-3් ඇතුශත භව්ද නු ඇති ඵිට. මශවත් ශම් න
ිනට ශර් භහ 9් ගත මට තිබුණ ද මිර භ්ටටම්ර ඉවශ
ඹහභ් දළකිඹ ශනොවළකිිට.
ශම් තත්ත්ඹ තුශ යඵර් කර්භහ්දතශඹ්ද ෘජු ජීත් න
කුඩහ යඵර් තු ි මිඹ්ද 130 000ක ප්රභහණඹකුත් කිරි කළීමශම්
ශඹී  සිටි්දන්ද යඵර් ෂී්ට නිසඳහදකිට්ද ශභ්දභ කිරි පිි 
නිසඳහදකිට්ද ීමලි නිසඳහදකිට්ද රී  ලශඹ්ද ක්ර රැකිඹහ්දි 
නියත වූ්ද 1 000 000ට ර්දන ප්රභහණඹකුත් දළඩි අර්බුදඹකට
ඳත්මට සිටිනහ. ශඵොශවෝ යඵර් තු ි මිඹ්දට කිරි කඳ්දන්දශේ
ළටු්ප ශගමටභටත් රදහඹභ් උඳඹහ ගත ශනොවළකි මටභ නිහ කිරි
කළීමභ නතහ දභහ තිශඵනහ. කුඩහ යඵර් තු ි මිඹ්දද කිරි
කඳ්දන්දද අද න ිනට ශනත් ළඩ ශොඹහ ඹන දදනික
කුලීකරු්ද ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ්ශේත්රශේ සිඹලු ශදනහ
රදහඹම් ශනොභළති මටභ නිහ ජීත් මටභ පිළිඵ ගළටලුකට මුහුණ
ඳහ සිටින අතය කුඩහ යඵර් තු ි මිඹ්ද වහ යඵර් රශ්රිත කුඩහ
කර්භහ්දතකරු්ද තභ්ද ිනසි්ද කයන රද රශඹෝජ්නරට අදහශ
ණඹ වහ ශඳොලී ශගමටභට සිදු මටභ ශවේතුශ්ද ද දළඩි අඳවසුතහකට
ර් තිශඵනහ.

ඳහර්ලිශම්්දතු

581

582

[ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ]

ශභභ මිර ඳවශ ඹහභට ශරෝක ශශ ශඳොශශේ යඵර් මිර
ගණ්ද ඳවශ ඹහභ ශඳොදු ශවේතු් ශර ඉදිරිඳත් කයනු රළබුද
ඉ්ද ඔේඵට ගිඹ ශවේතු ගණනහ්ද ඳතිනහ. ශකොශම යඵර්
ශ්දශේසිශේී  යඵර් මිර තීයණඹ ශකරුණද ප්රහශඹෝගික
ම්තයහ ඵහුජ්හතික ටඹර් නිසඳහදන භහගභ් ිනසි්ද රංකහශද
යඵර් මිර තීයණඹ කයනු රඵන ඵ ්ශේත්රශේ ප්රකට කරුණ්.
රංකහශද ශසු යඵර් නිසඳහදන භහගම්ද තභ්දශේ ගළනුම් මිර
තීයණඹ කය්දශ්ද ඒ අනුිට. මභ භහගභ රශඹෝජ්න භණ්ඩරශේ
අනුභළතිශඹ්ද තභ නිසඳහදන වහ ිනශේශීඹ ශශ ශඳොශශ්ද
යඵර් රනඹනඹ කයන ඵටද ඇතළම් අසථහරී  රනඹනික
යඵර් තත් භහගම්රට රඵහ ශදන ඵටද යඵර් නිසඳහදන
්ශේත්රශේ කථහ ඵවට ර්මට තිශඵනහ.
මශේභ රංකහශද දළනට ඳතින ඵඩ් යඵර් ගකි්ද රඵහ ගත
වළ්ශ් කිරි කිශරෝග්රෆම් 4-9 ප්රභහණඹ් වුත් භළශල්සිඹහශද
න ්ශරෝන යඵර් ගස කිරි කිශරෝග්රෆම් 18-20 ප්රභහණඹ් රඵහ
ශදන ඵ ව්ද. ශභභ න ගහ්ද යහ්පත කිරීභට රණ්ඩු
ප්රභහණත් භළදිවත්මටභ් ශනොකයන ඵ යඵර් ගහකරු්දශේ
අදවිට. මශේභ ළඩි මිර් රඵහ ගත වළකි ගුණහත්භකබහශඹ්ද
ළඩි යඵර් නිසඳහදනඹ කිරීභට නිසඳහදකිට්ද දිරිභත් කිරීභ් සිදු
්දශ්දත් නළවළ. මශේභ ඳහඩු රළබීභ ශවේතුශ්ද ශඵොශවෝ කුඩහ
තු ි මිඹ්ද යඵර් ගහ ඉත් කිරීභට තීයණඹ කයමි්ද සිටිනහ.
ිනලහර භූමිඹක ඳළතිරුණු ශභභ කෘත්රිභ න ළසභ ළරසුභකි්ද
ශතොය ඉත් කය ශනත් ගහ්ද ශත ශඹොමු මටශභ්ද ඳහරිරික
ලශඹ්ද ිනලහර ඵරඳෆභ් සිදුමටභටද ඉඩ තිශඵනහ.

(ශභ.ශටො.) Table here
ය

භහඹ

රර්.මස
.මස
(RSS)

ශොල්
ශක්රේ්ප
(Sole)

2013

ටී.මස
.රර්.
(TSR
)

ශල්ශට
්ස වහ
ශනත්

මකතු

ශනොළම්
ඵර්
ශදළම්ඵ
ර්
ජ්නහරි

472

0

42

40

554

89

0

0

0

72

97

258

423

0

0

0

20

0

443

389

2014

ශඳඵයහ
රි
භහර්තු

0

0

0

0

60

449

1072

0

0

0

42

0

1114

2014

අශප්රේල්

1279

0

0

0

0

342

1621

2014

භළිට

361

0

0

0

0

20

381

2014

ජුනි

1597

0

0

0

63

200

1860

2014

ජලි

1834

0

0

0

20

603

2457

2014

අශගෝස
තු

2567

0

0

0

0

942

3509

10083

0

0

0

259

2304

12646

2013
2014
2014

මකතු


මරහරඹ : ශ්රී රංකහ ශර්ගු.
02.

ශම් තත්ත්ඹ තුශ ඳළන නඟින ඳවත ගළටලුරට පිළිතුරු
අදහශ අභහතයයඹහ ිනසි්ද බහ වමුශද තඵනු ඇතළිට අශ්ප්හ
කයනහ.
01.

ඳසු ගිඹ භහ 09ක කහරඹ තුශ රංකහට රනඹනඹ කයන
රද යඵර් ප්රභහණඹ්ද ශ්ද ශ්ද ලශඹ්ද ශකොඳභණද?

02.

යඵර් රනඹනඹ වහ අඹ කයනු රඵන ඵදු ප්රතිලත
කශර්ද?

03.

යඵර් කර්භහ්දතශේ නිඹළළී සිටි්දනවු්දශේ ජීශනෝඳහඹ
වහ ව යඵර් කර්භහ්දතඹ රැක ගළීතභ වහ වනහධහය
රඵහ ී භට කටයුතු කය්දශ්දද? මශේ නම් ඒ ම් ම්
කණ්ඩහඹම්රට ශකොඳභණ ප්රභහණලි්දද?

04.

05.

යඵර් මිර නිඹහභනඹ කිරීභ වහ රණ්ඩු ිනසි්ද සිදු කයන
භළදිවත්මටභ කුභ්ද? මළ්දන් ඳතී නම් ඵහුජ්හතික
භහගම් ිනසි්ද රංකහශද යඵර් මිර තීයණඹ කය්දශ්ද
ශකශේද?

03.

සහබහිනක යඵර් (ෂී්ට යඵර් ශ්්දද්රහඳහරී යඵර් වහ ශක්රේ්ප
යඵර්) රනහඹනඹ කිරීශම්ී  අඹ කයන ඵදු ඳවත ඳරිදි ශද.
i.

තීරු ඵේද 15%

ii.

අගඹ මකතු කිරීශම් ඵේද 12%

iii.

යහඹ වහ ගු්දශතොටුශඳොශ ඵේද 5%

iv.

ජ්හතිඹ ශගොඩ නළඟීශම් ඵේද 2%

v.

ශස ඵේද -කිශරෝකට රුපිඹල් 30/-ිට.

ඔද.
ම් ම් කණ්ඩහඹම්රට රඵහ ශදන වනහධහය ඳවත ඳරිදි
ශද.
i.

යඵර් නළත ගහ වහ ශව්ශටඹහයඹකට
රු.175 000/-

ii.

යඵර් න ගහ වහ ශව්ශටඹහයඹකට රු.
150 000/-

iii.

ඳරිණත වහ අඳරිණත අධිශේ යඵර් ගහ්ද ි මි
ගහකරු්ද වහ ශඳොශවොය වනහධහයඹ
ළඳයීභ (මිර ශඳොශවොය කිශරෝ 50ක ඵෆගඹ්
රු.1300/- ඵළගි්ද වහ අමිර ශඳොශවොය කිශරෝ 50ක
ඵෆගඹ් රු.1200/- ඵළගි්ද න වන මිරකට)

iv.

යඵර් ගහ රශ්රිත අතුරු ශබෝග ගහ වහ
ශව්ශටඹහයඹකට රු.10 000/- ඵළගි්ද රඵහ
ශදනහ.

v.

ඳරිණත යඵර් ගහ්දි  ළි  රයණ ශඹී භ
වහ ළඹ න මුදලි්ද සිඹඹට 50ක
වනහධහයඹ් රඵහ ශදනහ. (දශ ලශඹ්ද
ගකට රු.30/- ඵළගි්ද)

vi.

යඵර් ගහශද ප්රථභ ය 03 තුශ සිදු කයන ඳහළු
සිටුමටභ වහ ශනොමිශල් ඳළශ ළඳයීභ.

vii.

මව යඵර් ළකසුම් භධයසථහන 12් ඇති කිරීභ
වහ තුරුිනඹ මිති ශත රධහය රඵහ ී භ.

යඵර් කර්භහ්දතඹ රැක ගළීතභ වහ ග්දනහ වූ දිගුකහලීන
පිඹය කශර්ද?

ශඵොශවොභ සතුතිිට ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි
ළිනලි කර්භහ්දත
අභහතයතුභහ ිනශේලගත මට සිටිනහ. ඳසු ගිඹ හයශේ මතුභහට
පිළිතුරු ී භට ප්රලසනඹ අව්දන ඵළරි වුණහ. ඒ නිහ ශම් ප්රලසනඹට
පිළිතුරු ී භ අශ්ප යුතුකභ් ශර භහ රකනහ.
01.

ඳසු ගිඹ භහ 9ක කහරඹ තුශ -2013 ශනොළම්ඵර් භහශේ
සිට 2014 අශගෝසතු භහඹ ද්හ- රනඹනඹ කයන රද
සහබහිනක යඵර් ප්රභහණඹ ඳවත දළ්ශද.

ශල්ශට සක්රළ්ප
්ස
ශක්රේ්ප
ශක්රේ්ප (Scrap)
(Latex
)
0
0
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viii.

ix.

x.

xi.

යඵර් ළකසීභ වහ අලය න තළටි කිරි
ශඳොල්කටු දිඹශයෝල් ඩඹභ්දඩ් ශයෝල් රී 
උඳකයණ සිඹඹට 50ක වනහධහයඹ් ඹටශත්
තුරුිනඹ මිති ශත රඵහ ී භ.
ඳළශඹකට රුපිඹල් 60් න වන මිර් ඹටශත්
යඵර් ගහකරු්දට ඳළශ ළඳයීභ. ශශශ
ශඳොශශේ ඳළශඹක මිර රුපිඹල් 85 - 100් අතය
ශද.
යඵර් ගහකරු්ද වහ ඳහංශු ව ඳත්ර පිළිඵ
නිඹළදි ඳරී්ණ වන මිරකට යඵර්
ඳර්ශේණහඹතනශඹ්ද ඉටු කය ී භ.
යඵර් බහණ්ඩ නිසඳහදකඹ්ද වහ අඳනඹනකරු්ද
වහ අලය න නිඹළදි ඳරී්ණ වන මිරකට
යඵර් ඳර්ශේණහඹතනශඹ්ද ඉටු කය ී භ.

4. යඵර් ගහකරු්දශේ ව කර්භහ්දතකරු්දශේ
නිසඳහදන ිනඹදභ අඩු කිරීභ
i.

ගහකරු්ද ව කර්භහ්දතකරු්ද ශත න
තහ්ණඹ වඳු්දහ ී භ.

ii.

කර්භහ්දතලහරහ නමටකයණඹ කිරීභ.

iii.

ිනකල්ඳ ඵරල්ති ප්රබ වඳු්දහ ී භ.

iv.

මව ළකසුම් භධයසථහන ඇති කිරීභ.

v.

ගහකරු්දශේ ංිනධහන ිනඵර ගළ්දමටභ.

5. යඵර් වහ වතික මිර් ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ
අලය පිඹය ගළීතභ
ගරු භ්දත්රීතුභහ නඟන රද ප්රලසනඹට ශම් රී  ලශඹ්ද
පිළිතුරු ඳඹ්දන භහ කළභළතිිට. ඊට අතිශර්ක තත් ශතොයතුරු
පිළිඵ ං්යහ ශල්්න ව්ද ලිපි ශගොනු ඔඵතුභහට ී භටද භහ
සදහනම්.

04.

දළනට මිර නිඹහභනඹ කිරීභ් සිදු ශනොශකශර්. මභ නිහ
ඳළන ශනොනඟී.

05.

යඵර් කර්භහ්දතඹ රැක ගළීතභ වහ ගනු රඵන දිගුකහලීන
පිඹය ඳවත ද්හ ඇත.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

1. ඳත්නහ ගහශද පරදහයීතහඹ ළඩි කිරීභ (බිම්
ඒකකඹකි්ද රඵන අසළ්දන ළඩි කිරීභ)

(The Hon. Anura Dissanayake)

i.

රර්ථික පරදහයී ඹ ඉ්භවූ ගහ්දි  නළත
ගහ දිරි ගළ්දමටභ වහ නළත ගහ කිරීශම්
ප්රතිලතඹ සිඹඹට 3ක භ්ටටමි්ද ඳත්හ ගළීතභ.

ii.

ඹවඳත් කෘෂි කහර්මික ඳරිනඹ් ප්රනලිත කිරීභ.

iii.

ළඩි අසනු රඵහ ශදන ව ශයෝග ඳළිශඵෝධ වහනි
වහ ඔශයොත්තු ශදන න ්ශරෝන ර්ග ඇති
කිරීභ වහ ප්රනහයණඹ කිරීභ.

iv.

ගහකරු්ද අතය න තහ්ණඹ ප්රනලිත කිරීභ
ව ගහකරු්ද ුආහුණු කිරීභ.

v.

ඳසු අසනු වහනි ළශළ්මටභ වහ පිඹය ගළීතභ.

2. යඵර් නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ
i.
ii.

හම්ප්රදහිටක ශනොන ප්රශේලර යඵර් ගහ
යහ්පත කිරීභ.
යඵර් ගහ යහ්පත කිරීභ වහ ිනශේල ණඹ
රධහය භත ක්රිඹහත්භක න ිනශලේ යහඳෘති
ක්රිඹහත්භක කිරීභ.

iii.

න තහ්ද ඇති කිරීභ ඳත්නහ තහ්දර
ධහරිතහ ළඩි කිරීභ ව නිඳදන ඳළශර
ගුණහත්භකබහඹ ළඩි කිරීභට පිඹය ගළීතභ.

iv.

උි ත තහ්ණඹ පිළිඵ ඳර්ශේණ ශනොකඩහ
සිදු කිරීභ.

3. යඵර්ලි්ද අගඹ මකතු කශ නිසඳහදන සිදු කිරීශම්
ප්රතිලතඹ ඉවශ නළංමටභ
i.

අගඹ මකතු කශ නිසඳහදන සිදු කිරීභ දිරිභත් කිරීභ
වහ අමු යඵර් අඳනඹනඹ කිරීශම්ී  ඉවශ ශස
ඵේද් අඹ කිරීභ.

ii.

අගඹ මකතු කිරීශම් නිසඳහදන ංර්ධනඹ වහ
අලය ඳර්ශේණ වඹ ළඳයීභ ව න
ඳර්ශේණ ප්රතිපර රශඹෝජ්කඹ්දට වඳු්දහ ී භ.

iii.

සුළු වහ භධය ඳරිභහණ කර්භහ්දතකරු්ද ුආහුණු
කිරීභ ව අලය උඳශදස ළඳයීභ.

(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க)

ගරු ඇභතිතුභහට පිළිතුරු රඵහ ශද්දන ුආළු්ද ශිටද කිඹරහ
භහ ද්දශ්ද නළවළ. දළ්ද ඔඵතුභහ දිගු කහලීන ශකටි කහලීන
ලශඹ්ද ිනසතය යහිතඹ් ඉදිරිඳත් කශහ. නමුත් ශම් අදහශ
ශභොශවොශත්ී  ශභභ ්ශේත්රශේ ඉ්දන පිරිස මුහුණ ී  තිශඵන
ගළටලු තභිට යඵර් කිරි කඳහ ඒ කිරි ිනකිණීශභ්ද අඩුභ තයශම්
කඳන ිනඹදභත් ඔවු්දට ශොඹහ ග්දන ඵළරි තත්ත්ඹ් භතු
ශරහ තිශඵන මක. මභ නිහ භවය අඹ යඵර් කිරි කළීමභ අත්
වළය දභහ තිශඵනහ. ශම් නිලසි ත ශභොශවොශත් භතුමට තිශඵන
ගළටලුට ඔඵතුභහ ගනු රඵන ක්රිඹහ භහර්ග කශර්ද කිඹන මක
තභිට ළදගත් ්දශ්ද. ඒ කිඹ්දශ්ද ගහ ංය්ණඹ කිරීභ
මඹ ර්ධනඹ කිරීභ ඒ වහ ත කණ්ඩහඹම් ශගන ඒභ
හම්ප්රදහිටක ශනොන ඳශහත්ර ගහ කිරීභ ටික් ශවොිට. වළඵළිට
දළ්ද නිලසි ත ශභොශවොශත් මුහුණ ශදන ගළටලු් තිශඵනහ. භහ
ි තන වළටිඹට භව ජ්නතහ ව කුඩහ ශත් තු ි මිඹ්ද ඔඵතුභහ
භඟ කථහ ඵව කයරහ ඇති. ශම් පිළිඵ ග්දනහ තීයණඹ
ශභොක්ද? ඒක තභිට දළ්ද ළදගත් ශරහ තිශඵ්දශ්ද.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

භවය මිර ගණ්ද අඩු මටභ් සිදු ශරහ තිශඵනහ. තභ
ශදගත් අඩු මටභ් සිදු ශරහ නළවළිට කිඹන මක තභිට යජ්ශේ
ිනලසහඹ. නමුත් අපි යඵර් පිළිඵ ඹම්කිසි සථහය මිර භ්ටටභ්
ඇති කය ගළීතභට දළ්ද කටයුතු කය ශගන ඹනහ. ඒ පිළිඵ ඉදිරි
පිඹය ශඟී භ ප්රකහලඹට ඳත් කය්දන ුආළු්ද ශනහ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි -

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශම් ම්ඵ්දධශඹ්ද කල් තඵන අසථහශද ිනහදඹ් ගනිමු.
මීශඟට ගරු අශනෝභහ ගභශේ භ්දත්රීතුමිඹශේ ශඳෞේගලික
කරුණු ඳළවළදිලි කිරීභ. ඉතහභ ශකටිශඹ්ද අදහශ කහයණඹ
ඳභණ් ඳළවළදිලි කය්දන ගරු භ්දත්රීතුමිඹ.

ඳහර්ලිශම්්දතු
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ගු අපනෝමා ගමපේ මශත්මියපේ
පපෞද්ගලික කුණු පැශැදිලි කිරීම
ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) அநனஶஶ
கநகஷனது தசஶந்த லஷரக்கம்

PERSONAL EXPLANATION BY HON. (MRS.)
ANOMA GAMAGE
ගු අපනෝමා ගමපේ මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) அநனஶஶ கநக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි 2014.09.23න දහ -ඒ
කිඹ්දශ්ද අඟවරුහදහ- ඳළළති ඉදිකිරීම් කර්භහ්දත ංර්ධන
ඳනත් ශකටුම්ඳත වහ ම්ඵ්දධ ිනහදඹ ශරහශද ගරු ඉදිකිරීම්
ඉංිනශ්දරු ශේහ නිහ වහ ශඳොදු ඳවසුකම් ඇභති ිනභල් මටයංල
භවතහ කයුආ ප්රකහලඹ් පිළිඵිට භහ කථහ කය්දන ඹ්දශ්ද. ගරු
ය්දජ්්ද යහභනහඹක භ්දත්රීතුභහ කථහ ඳත්න අතයතුය මතුභහට
ඵහධහ කයමි්ද ගරු ඇභතිතුභහ භශේ සහමි ුආරුඹහ න
නළශඟනි ය ඳශහත් බහ භ්දත්රී ව ම්ත් ජ්හතික ඳ්ශේ
ජ්හතික ංිනධහඹක දඹහ ගභශේ භළතිතුභහට
[මූාවනප අණ පිපදි දලත් කරන දී.
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

අඳවහ කශහ. මතුභහ කිදහ දඹහ ගභශේ භවත්භඹහ ිනලහර
ලශඹ්ද යජ්ශේ ශකෝදත්රහත් කයනහ කිඹරහ. ඒ හශේභ ගරු
ඇභතිතුභහට අඹත් Lanka Cyber News භහධය රඹතනශේ ඳශ
කයරහ තිබුණහ ඌ භළතියණශේී  ම්ත් ජ්හතික ඳ්ශේ
ිනඹදම් දය්දශ්ද දඹහ ගභශේ භවත්භඹහඹ ඒ ශනුට රුපිඹල්
මිලිඹන 160් රණ්ඩුශ්ද රඵහ ී  තිශඵනහඹ කිඹරහ.

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු භ්දත්රීතුමිඹ ඔඵතුමිඹ ගළන කරුණු ඳළවළදිලි කිරීභ්
කය්දන ුආළු්ද. ඔඵතුමිඹශේ සහමි ුආරුඹහ ගළන ශම්
ඳහර්ලිශම්්දතුශද ශඳෞේගලික කරුණු ඳළවළදිලි කිරීභ් කය්දන
ඵළවළ.

ගු අපනෝමා ගමපේ මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) அநனஶஶ கநக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ශදශදනහටභ මකිට ශ්ද.
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ගු අපනෝමා ගමපේ මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) அநனஶஶ கநக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

භශේ රඹතනඹ ම්ඵ්දධ කයරහිට ව්ද කය තිබුශණ්.

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔඵතුමිඹ ගළන ව්ද කය්දන. රඹතන ගළන ශවෝ ඳවුශල්
උදිනඹ ගළන කථහ කය්දන ඵළවළ. ශම් බහශද ගරු භ්දත්රීතුමිඹකට
ශවෝ ගරු භ්දත්රීතුභකුට අදහශ කරුණු ඳළවළදිලි කිරීභ් කය්දන
ුආළු්ද. අශනකුත් කරුණු හර්තහ ්දශ්ද නළවළ.

ගු අපනෝමා ගමපේ මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) அநனஶஶ கநக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි අපි යජ්ශේ ශකෝදත්රහත්
කයනහ කිඹරහ මතුභහ කිඹරහ තිශඵනහ.

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔඵතුමිඹද?

ගු අපනෝමා ගමපේ මශත්මිය

(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) அநனஶஶ கநக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ඔද. නමුත් ඇත්තටභ යජ්ශේ ශකෝදත්රහත් මක්ත්
රණ්ඩුශ්ද Daya Constructions (Pvt.) Limited මකට
ශද්දශ්ද නළවළ. ශවේතු ''දඹහ'' කිඹන නභ තිශඵන නිහිට. 1984
ී  තභිට අශ්ප රඹතනඹ ඳට්ද ගත්ශත්. නමුත් අඩුභ ශට්දඩර්
රළබිරහ තිශඵනහ රුපිඹල් මිලිඹන 8 000ක ිනතය. මක්ත් අඳට
රළබුශණ් නළවළ. ඒ වුණහට ඊට ඩහ ළඩිශඹ්ද ඉල්ලුම් කයුආ අඹට
ී ශභ්ද යජ්ඹට රුපිඹල් මිලිඹන 3 000් ිනතය ඳහඩු ශරහ
තිශඵනහ. භහ මිට්ද මක් කිඹ්දන කළභළතිිට. අලය නම් ිනසතය
කිඹ්දනත් භට ුආළු්ද.

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි ඔඹ කහයණහ අදහශ නළවළ. ඔඵතුමිඹට
ඵරඳහන ඹම් කහයණඹ් තිශඵනහ නම් ඒක කිඹ්දන ුආළු්ද. ශම්
කහයණහ අදහශ ශනොන ඵළින්ද මි්ද ඉදිරිඹට අසථහ දිඹ
ශනොවළකිිට.

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒ ම්ඵ්දධ කහයණහ කඳහ වළරීභට සිදු ශනහ. ඔඵතුමිඹ
ම්ඵ්දධ-

ගු පජෝන් අමරුරංග මශතා

(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒ ශදශදනහශේභ නම් ව්ද කයරහ තිබුණහ.

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කරුණහකය ගරු භ්දත්රීතුමිඹට අදහශ කහයණහ ඳභණ් ව්ද
කය්දන.

පනත් පකටුම්පත් ිළිතගැන්ීරම

சர்ப்பஷக்கப்பட்ட சட்டபயங்கள்
BILLS PRESENTED

විවර්ජන පනත් පකටුම්පත, 2015
எதுக்கஸட்டுச் சட்டபயம், 2015
APPROPRIATION BILL, 2015

"2015 මුදල් ර්ශේ ශේහ ිනඹදම් වහ ිනධිිනධහන ළරසීභ
වහ ද ; ඒ ශේහ කහර්ඹඹ වහ ශ්රී රංකහ තුශ ශවෝ ඉ්ද ඵළවළය ශවෝ
ණඹ රඵහ ගළීතභට ඵරඹ ී භ වහ ද ; ඒ මුදල් ර්ඹ තුශ රණ්ඩුශද
ඇතළම් කටයුතු ශනුශ්ද මරය ප්රතිඳහදන ළඳයීභ වහ ද ; මභ කටයුතු
ශනුශ්ද ඒ මුදල් ර්ඹ තුශ ිනඹදම් වහ අලය න මුදල් ඒකහඵේධ
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අයමුදලි්ද ශවෝ රණ්ඩුශද ශවෝ රණ්ඩුට සුදුස් කශ වළකි ශනත් ඹම්
අයමුදරකි්ද ශවෝ මුදල්ලි්ද ශවෝ අත්තිකහයම් ලශඹ්ද ශගමටභට ඉඩ
ළරසීභ වහ ද ; ඒකහඵේධ අයමුදරට ඒ මුදල් රඳසු ශගමටභට ිනධිිනධහන
ළරසීභ ව ඉවත කී කරුණු වහ ම්ඵ්දධ ශවෝ මඹට රනුංගික කරුණු
ම්ඵ්දධශඹ්ද ිනධිිනධහන ළරසීභ වහ ද වූ ඳනත් ශකටුම්ඳතකි."

ිළිතගන්ලන ද්පද් අග්රාමාතයුරමා වශ බුද්ධා ාවන ශා ණගමික
ක යුුර අමාතය ගු දි.මු. ජයරත්න මශතා විසිනි.
2014 ඔ්කපතෝබර් 09 ලන බ්රශවනපතින්දා පද ලන ලර කියවිය
යුුරයයි ද, එය මුද්රණය කෂ යුුරයයි ද නිපයෝග කරන දී.

பஷத அகச்சரும் தபரத்த சஶசன, த அலுலல்கள்
அகச்சருஶன
ஶண்புஷகு
டி.ம்.
ஜத்ன
அலர்கரஶல்
சர்ப்பஷக்கப்பட்டது.
2014 எக்நஶபர் 09, லஷஶறக்கஷறக இண்டஶம் பகம
தஷப்பஷடப்பட நலண்டுதனவும் அச்சஷடப்பட நலண்டுதனவும்
கட்டகரஷடப்பட்டது.
Presented by the Hon. Prime Minister, Minister of Buddha Sasana
and Religious Affairs; to be read a Second time upon Thursday, 09th
October, 2014 and to be printed.

ගු පජෝන් අමරුරංග මශතා

(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

නැඟී සිටිප ය.
ழுந்தஶர்.
rose.

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ශජ්ෝ්ද අභයතුංග භවතහ.

ගු පජෝන් අමරුරංග මශතා

(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි ගරු අගභළතිතුභහශග්ද භහ
ශම් ප්රලසනඹ අව්දන කළභළතිිට. හභහනයශඹ්ද ිනර්ජ්න ඳනත්
ශකටුම්ඳත ඳශමුන ය ඉදිරිඳත් කය්දශ්ද ඔ්ශතෝඵර්
භහශේී ිට. ශම් තහශද ළ්පතළම්ඵර් භහශේී  ශභඹ
ඳහර්ලිශම්්දතුට ඉදිරිඳත් කය තිශඵනහ. ම්ප්රදහඹහනුකර
ශනොළම්ඵර් භහශේී  ඉදිරිඳත් කයන අඹ ළඹ ඊට කලි්ද ඉදිරිඳත්
කය්දන ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහද කිඹහ භභ දළනග්දන
කළභළතිිට. [ඵහධහ කිරීභ්] කළභළත්ත් ශනොශිට සදහනම් ශ්දන
ඕනෆ නිහ අපි ඒක දළනග්දන කළභළතිිට. මළනි ළරළසභ්
තිශඵනහද කිඹහ භභ ගරු අගභළතිතුභහශග්ද දළනග්දන කළභළතිිට.
ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි ඒ හශේභ ඳහර්ලිශම්්දතුශද
හක්චඡහ ශනොශකශයන අභහතයහංලරට අදහශ කමිටු අඹ ළඹ
ඉදිරිඳත් කය්දනට ප්රථභශඹ්ද රැස කය්දන ුආළු්දද කිඹහ භභ
දළනග්දන කළභළතිිට. ඒකත් අඳට ළදගත් ශනහ. ශම් කරුණු
පිළිඵ ඳළවළදිලි උත්තයඹ් රඵහ දු්දශනොත් ගරු අගභළතිතුභහට
අපි සතුති්දත ශනහ. ම්ප්රදහඹහනුකර ශනොළම්ඵර් භහශේී 
ඉදිරිඳත් කයන අඹ ළඹ ශභය ඔ්ශතෝඵර් භහශේ ඉදිරිඳත්
කය්දන ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහඹ කිඹන කථහ් තිශඵනහ.
ඒක ඇත්ත්ද නළේද කිඹන ඵ කරුණහකය ශම් ගරු බහට
ඳළවළදිලි කයන ශභ්ද කහරුණික ඉල්රහ සිටිනහ.

අපි ඒහට පිළිතුරු ඳඹ්දනට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
මතශකොට අඳට අලය ංශලෝධන ඉදිරිඳත් කයරහ ක්රිඹහ කය්දන
ුආළු්ද.

ගු පජෝන් අමරුරංග මශතා+

(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අපි අව්දශ්ද මළනි ඵරහශඳොශයොත්තු් තිශඵනහද නළේද
කිඹන මකිට. [ඵහධහ කිරීභ්]

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන භවතහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි ගරු අගභළතිතුභහ පිළිතුය්
දු්දනහ. අපි ඳහර්ලිශම්්දතු ම්ප්රදහඹට ඳටවළනි නළවළ. ඒ පිළිඵ
අනුගභනඹ කයන සථහය නිශඹෝගරට අනුිට අපි අද ශම්
ඳනත් ශකටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කශශේ. ඳනත් ශකටුම්ඳත ඉදිරිඳත්
කිරීශභ්ද පසු දලවන 21්ක යන ුරු පයෝජනාල්ක පගපනන්න
බැශැ, ඒ පිළිඵ අධිකයණට ඹහභට ඕනෆභ ශකශනකුට අිටතිඹ්
තිශඵන නිහ. ඒ ඵ සථහය නිශඹෝගර ව්ද ශනහ. ඒ
අනු ඔඵතුභ්දරහටත් අඳටත් ඳහර්ලිශම්්දතුටත් ිනහද කිරීශම්
කහරඹ කිසි ශරකි්ද අඩු කය්දනට ඵරහශඳොශයොත්තු ශ්දශ්ද
නළවළ අඹ ළඹ ශල්්නඹ ඉදිරිඳත් කයන දිනශේී  ශවෝ ඉ්දඳසු.
ඒ හශේභ ිනඳ් නහඹකතුභහශේ ශඹෝජ්නහ් ඳරිදි ඳසු ගිඹ අඹ
ළඹ ිනහදරී  භවය අභහතයහංල ිනහදඹට ග්දශ්ද නළති
ිනශලේ කහයක බහ ඳරී්ණඹට ඹළදහ. ඒ පිළිශතභ අඳට
අනුගභනඹ කය්දන ුආළු්ද. ඒ නිහ කිසි ශරකි්ද ශවෝ
ඳහර්ලිශම්්දතුශද ගත කය්දන ශන කහරඹ අඩු කිරීභ්
ශ්දශ්ද නළවළ.

ගු පජෝන් අමරුරංග මශතා

(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

දින කහනු පිළිඵිට භභ අව්දශ්ද. අඹ ළඹ ඔ්ශතෝඵර්
භහශේී  ශේ්දන ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහද කිඹරහිට භභ
අව්දශ්ද. හභහනයශඹ්ද ශනොළම්ඵර් භහශේී ිට අඹ ළඹ
ශේ්දශ්ද. ඒක ගළනිට ඇහුශද.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි අපි ශවො නළකත් ඵරරහ
අශ්ප ජ්ඹග්රහහී අ අඹ ළඹ ශල්්නඹ ඉදිරිඳත් කයනහ. ඉසීශභ්ද
ඉ්දන. කිසි ප්රලසනඹ් නළවළ තමු්දනහ්දශේරහ ඉසීශභ්ද ඉ්දන.

ගු රනිල් වික්රමසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

නැඟී සිටිප ය.

ගු දි.මු. ජයරත්න මශතා

ழுந்தஶர்.
rose.

(The Hon. D.M. Jayaratne)

නිපයෝජය කාානායකුරමා

(ஶண்புஷகு டி.ம். ஜத்ன)

ගරු භ්දත්රීතුභනි ශම් ම්ඵ්දධ ඳහර්ලිශම්්දතු තුශ
ිනහදඹ් ඇති ශනහ. ිනඳ්ඹ වළටිඹට ඔඵතුභ්දරහට ඒ
අසථහශදී  කරුණු ඉදිරිඳත් කය්දන ුආළු්ද. අලය රකහයඹට
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(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. Leader of the Opposition.

ඳහර්ලිශම්්දතු
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ගු රනිල් වික්රමසිංශ මශතා

II

(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ිනශලේශඹ්දභ භභ රණ්ඩු ඳ්ශේ ප්රධහන ංිනධහඹකතුභහශග්ද
අව්දන කළභළතිිට ශභභ ශඹෝජ්නහ ටික් ශදරහනි්ද ඉදරිඳත්
කයුආ නිහ අඳට ඔ්ශතෝඵර් භහශේ භළද වරිශේ ිනතය අඹ ළඹ
කහයක බහ ඳත් කය්දන ඵළරිද කිඹරහ. මතශකොට - ශනොළම්ඵර්
භහශේ අඹළඹ ිනහදඹ ශේන ශකොට - මභ කහයක බහට මීට
ඩහ ළඩි ළඩ ශකොට් කය්දන ුආළු්ද ශිට. ශභොකද අපි
අඹළඹ කහයක බහ අසථහශදී  හක්චඡහට ග්දශ්ද නළති
අභහතයහංල ප්රභහණඹ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. කලි්ද ිනධිඹටභ
කශශොත් කහයක බහිට අඹ ළඹ ශදනය කිඹමටභිට මකට
ඹ්දශ්ද. මතශකොට භ්දත්රීරු කහයක බහ තුශ ි ය ශනහ. ඒ
නිහ අඳට ශදරහනි්ද කහයක බහ ඳත්්දන ුආළු්ද නම්
ති ශදක තුනකි්ද ඒ කටයුතු අ්ද කය්දන ුආළු්ද.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි ඳහර්ලිශම්්දතුශද බහනහඹකතුභහ
ශනුශ්ද භහ ඳවත ව්ද ශඹෝජ්නහ ඉදිරිඳත් කයනහ.
"අද දින ිනසිය ඹෆශම්ී  ශභභ ඳහර්ලිශම්්දතු 2014 ඔ්ශතෝඵර් භ 09
ළනි බ්රවසඳති්දදහ අ. බහ. 1.00 න ශත් කල් තළබිඹ යුතු ඹ."

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වම්මත විය.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

කල්තැබීම

අනිත් මක තභිට ගරු දිශ්දස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහට ඹම්
කිසි ඳළවළදිලි කිරීභ් අලය නම් මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන නිශඹෝජ්ය
ඇභතිතුභහ දළ්ද ශම් ගරු බහට ඇිනල්රහ ඔඵතුභහට පිටුඳසි්ද
ඉ්දනහ.

எத்தஷகலப்பு
ADJOURNMENT

ගු පජෝන් අමරුරංග මශතා

ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. John Amaratunga)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මතුභහ තභිට කරඵර ශකරුශද.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු ිනඳ් නහඹකතුභහ කිඹුආ කහයණඹ පිළිඵ අපි ඊශේ
ඳ් නහඹක කමිටුශදී  තීයණඹ් ගත්තහ. 7ළනි දින රැස ශ්දන
තීයණඹ කශහ. ගරු ිනඳ් නහඹකතුභනි ඒ නිහ ඔඵතුභහ කිඹන
කහයණඹ ගළන අපි මි ී  හක්චඡහ කයමු.

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි "ඳහර්ලිශම්්දතු දළ්ද කල්
තළබිඹ යුතුඹ"ිට භහ ශඹෝජ්නහ කයනහ.

ප්රනනය වභාිමමුඛ කරන දී.

லஷனஶ டுத்தஷம்பப்தபற்மது.
Question proposed.

පවේලක අර්ා වාධාක අරමුදල් අයාා පිපශරණය

ஊறஷர் நசயஶப ஷதஷத்தஷன் பகமற்ம பன்பஶடு
MISAPPROPRIATION OF EMPLOYEES' PROVIDENT FUND

[අ.බහ. 2.13]

පාර්ලිපම්න්ුරපේ රැවනීරම්
பஶஶளுன்ம அர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT

I
ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු
නිශඹෝජ්ය
කථහනහඹකතුභනි
ඳහර්ලිශම්්දතුශද
බහනහඹකතුභහ ශනුශ්ද භහ ඳවත ව්ද ශඹෝජ්නහ ඉදිරිඳත්
කයනහ:
"සථහහය නිශඹෝග අංක 7 ි  ිනධිිනධහනර ව 2011.04.07 දින
ඳහර්ලිශම්්දතු ිනසි්ද ම්භත කයන රද ශඹෝජ්නහශද කුභ් ව්ද
තිබුණ ද අද දින රැසමටම් ඳළළත්ශන කහර ශදරහ අ. බහ. 1.30 සිට අ. බහ.
6.30 ද්හ ිනඹ යුතු ඹ. අ. බහ. 2.30 ට සථහය නිශඹෝග අංක 7(5)
ක්රිඹහත්භක ිනඹ යුතු ඹ."

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වම්මත විය.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා
(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු නිශඹෝජ්ය කථහනහඹකතුභනි
ශඹෝජ්නහ ඉදිරිඳත් කයනහ.

භහ

ඳවත

ව්ද

"ශේක අර්ථ හධක අයමුදර ඳනශත් 46ළනි ග්දතිඹ ඹටශත්
ප්රකහලඹට ඳත් කයන රද ශේක අර්ථ හධක අයමුදර ඳනත ඹටශත්
ශයගුරහසි 2013 ජනි 21න දින ඳහර්ලිශම්්දතුට ඉදිරිඳත් කයන රී .
තත්ත්ඹ මශේ වුද ශභභ ශයගුරහසි ඳහර්ලිශම්්දතුශ්ද ම්භත කය
ගළීතභට අලය පිඹය ගළීතභට යජ්ඹ අශඳොශවොත් මට ඇත.
අනතුරු ිනඳ් නහඹක ගරු ිනක්රභසිංව භවතහ ිනසි්ද ශභභ කරුණ
සථහය නිශඹෝග 23(2) ඹටශත් නගන රද ප්රලසනඹ් ලශඹ්ද ඉසභතු
කයන රදු ශේක අර්ථ හධක අයමුදශරි  මුදල් අඹථහ ශර
ඳරිවයණඹ කිරීභ පිළිඵ ශඳ්දහ ශදන රී . මි ී  මතුභහ ිනසි්ද ශේහ
නියු්තිකඹ්දශේ බහය අයමුදර පිළිඵ ද අදවස ඳශ කයන රී .
ශභි ී  මඹට පිළිතුරු රඵහ ශදමි්ද ගරු ගහමිණී ශරොකුශේ ඇභතිතුභහ
ිනසි්ද ශසු කරුණු අතය ශභභ ශයගුරහසි ක්රිඹහත්භක කිරීශම්ී  ඹම්
ප්රහශඹෝගික වහ ඳරිඳහරනභඹ ගළටලු ඉසභතු මට ඇති ඵ ප්රකහල කයන රී .
මඵළින්ද යජ්ඹ ිනසි්ද මශේ ඉසභතු මට ඇති කය වූ ශවෝ ප්රහශඹෝගික වහ
ඳරිඳහරනභඹ දුසකයතහ ශදනම් ඒහ කඩිනමි්ද ිනහරමි්ද ශභභ
ිනධිිනධහන ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ව ශේක අර්ථ හධක අයමුදශල්
මුදල් අඹථහ ඳරිවයණඹ ළශළ්මටභ වහ අලය කඩිනම් ක්රිඹහභහර්ග ගත
යුතු ඵ ශඹෝජ්නහ කයමි."
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නිපයෝජය කාානායකුරමා

(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
අනුරුල නිපයෝජය කාානායකුරමා මූාවනපයන් දලත්
වුපයන්, නිපයෝජය කාරක වභාපතිුරමා ගගු මුුපේසු නන්ද්රකුමාර්
මශතා මුාවනාරූඪ විය.

அதன் பஷமகு, பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்ர
அகயநல, குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள் [ஶண்புஷகு
பருநகசு சந்தஷகுஶர்] தகயக லகஷத்தஶர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා
(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි අඳට ශභභ ප්රලසනඹ ඳළන
නළඟුශණ් දිගි්ද දිගටභ ශභභ ශයගුරහසි අශ්ප නයහඹ ුආසතකශේ
ටව්ද වුත් හක්චඡහට ශනොශගන දිගටභ කල් දභමි්ද ගිඹ
නිහිට. මභ නිහ භභ ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ශඹොමු කය්දන
කළභළතිිට ඇිට ශභළනි ංශලෝධනඹ් ශේක අර්ථ හධක
අයමුදරට ශගනහශද කිඹන මක ගළන. මශේ ංශලෝධනඹ් ශගන
ර ශරහශද ඊට ශම් ඳහර්ලිශම්්දතුශද සිඹලුභ ඳ්ර
වශඹෝගඹ රළබුණහ. ඒකිට ිනශලේත්ඹ. ශඵොශවොභ කරහතුයකි්ද
තභිට මළනි ංශලෝධනඹකට ශම් ඳහර්ලිශම්්දතුශද අනුභළතිඹ
රළශඵ්දශ්ද. ඒ ංශලෝධනශේ අඩු ඳහඩු තිබුණත් අපි සිඹලු
ශදනහභ ඒක පිළිශගන වළකි ඉ්භනි්ද ක්රිඹහත්භක කය්දනට
යජ්ඹට වශඹෝගඹ ශදන ඵ ඳළසහ. ඒ අසථහශදී  අශ්ප ගරු
ඇභතිතුභහ රඵහ දු්ද පිළිතුය් තිශඵනහ. ඒ පිළිතුය
ම්පූර්ණශඹ්දභ භභ කිඹ්දශ්ද නළවළ. භභ මභ පිළිතුශර්
ශකොට් කිඹ්දනට කළභළතිිට. මි  ශභශේ ව්ද නහ. "ඒ
අනු න ක්රභඹ ම්ඵ්දධශඹ්ද ශයගුරහසි කස කය
ඳහර්ලිශම්්දතුශද අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳත් ශකොට ඇත." අපි
රළවළසතිිට ඒක අනුභත කයරහ ශද්දන. ඒකට කිසි ඵහධහ්
නළවළ. ඒක ශනොකයන මක තභිට ප්රලසනඹ. "ශකශේ ශතත් ශභභ
ශඹෝජ්නහ ක්රිඹහත්භක කිරීශම්ී  හභහිනක ගිණුම් වහ ම්ඵ්දධ
ප්රහශඹෝගික ව ඳරිඳහරනභඹ ගළටලු ඳළන නළඟී ඇත. නිදසුන්
ලශඹ්ද මක හභහිනකඹහශේ නමි්ද ගිණුම් කිි ඳඹ් ඳතින
අතය ඒහ ඒකහඵේධ ශනොකශශවොත් ශභභ ශඹෝිනත ක්රභඹ භඟි්ද
හභහිනකඹ්දට අශ්ප්ෂිත ප්රතිරහබ ගත ශනොවළකිිට." දළ්ද ශම්කට
ිනඳුම් ශොඹ්දනට තමු්දනහ්දශේරහ අයශගන තිශඵන
ක්රිඹහභහර්ගඹ ශභොක්ද? භභ ද්දනහ පිළිශශට තමු්දනහ්දශේරහ
ශගන ගිඹ ළඩ පිළිශශශේී  සිඹඹට 77් ගිණුම් ශම් ිනධිඹට
ඒකහඵේධ කයරහ අහනිට.
ඊශඟ ප්රලසන ්දශ්ද ඹශභ් මුදල් ඉල්ලුශොත් ශ්දශ්ද
ශභොක්ද කිඹන මකිට. මතළනී  ඒකහඵේධ කයරහ නළති ගිණුභක
ි මිකරුශකු මුදල් ඉල්රනහ නම් ඒ ගළන ශොඹහ ඵරරහ
ශභොනත් ප්රලසනඹ් නළත්නම් කටයුතු කය්දනට ුආළු්ද. ගරු
ඇභතිතුභනි ශම් ක්රභඹ තභිට ශකශන් ශේශඹ්ද ිනරහභ ගිි ්ද
තභ්දශේ අර්ථ හධක මුදල් ඉල්ලුශොත් දළ්ද ශඹොදහ ග්දනහ
ක්රභඹ. ශම්ක අලුත් ක්රභඹ් ශනොශිට. දළනුත් මශවභිට ශ්දශ්ද.
ඒ ශේකඹහ කිදශොත් "නළවළ නළවළ භට මීට ඩහ ල්ලි ම්දන
ඕනෆ"ඹ කිඹරහ ඒක ිනබහග කයරහ ඒ තළ්දලි්ද ශොඹහ ඵරහ භව
ඵළංකුත් භඟ කථහ කයරහ ඔහුට ි මි මුදර රඵහ ශදනහ. ශම්ක
තභිට ක්රභඹ. ඒ අඹශේ ගිණුශම් දළනට තිශඵන මුදල් ප්රභහණඹ
ශකොඳභණද කිඹරහ Central Bank මශක්ද අවරහ ඵළලුශොත් අඳට
දළන ග්දනට ුආළු්ද. ඒ ුආේගරඹහත් ද්දනහ. දළ්ද තමු්දනහ්දශේ
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කිඹ්දශ්ද ශම් ළශඩ් කය්දන ුආළු්ද ්දශ්ද ශම් ගිණුම්
සිඹල්රභ ඒකහඵේධ කයරහ අ්ද වුණහට ඳසු ඵිට. ඒකත් අපි
පිළිග්දනහ. ඒශකත් ප්රලසනඹ් නළවළ. ශම් ශයගුරහසි අනුභත
කිරීභට තිශඵන ඵහධහ ශභොක්ද? භට ඒක නම් ශත්ශය්දශ්ද
නළවළ ගරු ඇභතිතුභනි. අද අපි ශම්හ අනුභත කශහභ කවුරු්ද
ශවෝ ඒ මුදල් ඉල්ලුශොත් ඔහුශේ ගිණුභ මකට ඹහ කයරහ
නළත්නම් මක ගිණුභකට ශගනළල්රහ නළත්නම් අඳට ප්රභහද ශරහ
ශවෝ කුභ් ශවෝ ළඩ පිළිශශ් කය්දනට ුආළු්ද. ශභොකද
ඒකට ශවේතු් තිශඵනහ. මශවභ නළති කහයණහ්ද ශදක්
ඉදිරිඳත් කයරහ තමු්දනහ්දශේරහ මදහ ශගන ර ශම් ශයගුරහසි
ඳහර්ලිශම්්දතුශද අනුභත ශනොකය ඉ්දන යජ්ඹට යුතුකභ් නළවළ.
අපි ඔ්ශකොභ ම්කහු ශරහ ඹම්කිසි ංශලෝධනඹ් ම්භත
කශහභ යජ්ඹ ඒක පිළි අයශගන කළබින්ට භණ්ඩරඹත් ඒක පිළි
අයශගන ඒ අනු ශයගුරහසි ගළ්ට කයරහ ශම් නයහඹ ුආසතකඹට
ඇතුළු කයරහ දළ්ද ඇිනල්රහ කිඹනහ නම් "අඳට ශම් ශම් කහයණහ
නිහ ශම්ක කය්දන ඵළවළ"ිට කිඹරහ ඒක ශභොන ිනි ළු්ද? ඒ
නිහ තභිට අපි ප්රලසනඹ් භතු කශශේ. අඳට ඇත්ත කිඹ්දන. ශම්
ශේක අර්ථහධක අයමුදශල් ව ශේක බහයකහය අයමුදශල්
මුදල් තමු්දනහ්දශේරහ අඹථහ ශර - ළරැදි පිළිශශට - ශනත්
රඹතනර රශඹෝජ්නඹ කයරහ තිශඵනහ ද මිි ්ද මඹහර්
රඹතනශේ රශඹෝජ්නඹ කයරහ තිශඵනහ ද ඒ රශඹෝජ්නඹ
කයුආ මුදල් රඳසු රළශඵ්දශ්ද ශකොශවොභද ඒහට රළශඵන
ප්රතිරහබ ශභොනහද කිඹන ප්රලසනරට තමු්දනහ්දශේරහට උත්තය
ශද්දන සිේධ නහ. ඒ පිළිඵ අශ්ප කථික භවත්රු
තමු්දනහ්දශේරහට කරුණු ඳළවළදිලි කයිට.
ශම් කටයුතු ප්රභහද කය්දශ්ද ඇිට කිඹන කහයණඹ
ම්ඵ්දධශඹනුිට භට ප්රලසනඹ තිශඵ්දශ්ද. තමු්දනහ්දශේරහිට
ශගනහශද. අපි ශනොශිට. තමු්දනහ්දශේරහ තභිට ශයගුරහසි
ගළ්ට කශශේ. ඊට ඳසශේ මඹ නයහඹ ුආසතකඹට ඇතුළු කශහ. ඇිට
මශවභ කශශේ? ඒ ශභොන ශවේතු් උඩද? "භශේ අභහතයහංලශේ
ළඩ ශකශය්දශ්ද නළවළ ශම් ගිණුම් ඒකහඵේධ කය්දන භට
කහරඹ් ඕනෆ" කිඹරහ දළ්ද තමු්දනහ්දශේට කිඹ්දන යුතුකභ්
තිශඵනහද? භහ ි තන වළටිඹට ශම්ක ශරොකු අර්බුදකහරි
තත්ත්ඹ්. ශම් ිනධිඹට තභිට ශේක බහයකහය අයමුදශරත්
අර්බුදකහරි තත්ත්ඹ් භතු ශරහ තිශඵ්දශ්ද. ඒකට
තමු්දනහ්දශේරහට කය්දන ශදඹ් නළවළ. ඳහඩු රඵන රඹතනර
ශේක බහයකහය අයමුදශල් මුදල් රශඹෝජ්නඹ කයරහ ඵළංකු
ගිණුම් පිළිඵ ඒහශේ තිශඵන හර්තහ ශනස කයරහ
ිනගණකහධිඳතිතුභහශේ හර්තහත් තමු්දනහ්දශේරහ වරිඹට
කය්දන ශනොී  ර් ගණනහ් ප්රභහද කයරහ දළ්ද ශම් ශකොශවේද
ඹ්දශ්ද? ශම්ක ශල්රභ් ශනොශිට. ශම් ඳහර්ලිශම්්දතුශද ී 
භභ මීට ඉසශල්රහත් ශම් කහයණඹ පිළිඵ කථහ කයරහ
තිශඵනහ. අද තිශඵන රර්ථිකඹත් ම්ක ඵළලුහභ දළනට ර්
25් ිනතය ඉ්දන යහජ්ය ශේකිට්දට ිනරහභ ඹන ශකොට ශගදය
අයශගන ඹ්දන ශ්දශ්ද ඒ මුදශල් ටිනහකමි්ද සිඹඹට 25ිට. ඒ
සිඹඹට 25 ශගදය අයශගන ගිි ල්රහ ඔවු්දට කය්දන ශදඹ්
නළවළ. අඳ ශම් කරුණු භතු කශහභ තමු්දනහ්දශේරහ ඒහ
පිළිගත්තහ. පිළි අයශගන කිදහ කරුණු ශදකකට අපි ශේක
අර්ථහධක අයමුදරට ංශලෝධනඹ් ශගශනනහඹ කිඹරහ.
මක් ශගොඩනළඟිල්ර් වද්දන මුදල් ග්දනහ කිඹන මක.
අශන් කහයණඹ අවුරුදු 30කට ඩහ ශේඹ කයරහ
තිශඵනහ නම් ඒ අඹට ශගඹ් ග්දන නළත්නම් ණඹ් ශග්දන
අවුරුදු 10කට ඩහ ළඩ කය තිශඵනහ නම් අීතඳඹකී  ශඹොදහ
ග්දන ඒ මුදලි්ද සිඹඹට 30් රළශඵනහ කිඹන මක. දළ්ද ශම්
අලයතහ නළේද? රණ්ඩුට ශම් අලයතහ නළේද? ගරු
ඇභතිතුභනි කම්කරු්ද ගළන ඔඵතුභහ ශවොට ද්දනහ. අපි ඒ
කම්කරු්ද රරඹ කයරහ තිශඵනහ. අපි ඒ පිළිඵ හද ිනහද
කයරහ තිශඵනහ. ශරොකු භහජ් අහධහයණඹ් ගළනිට භභ ශම්
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[ගරු මම්. ශජ්ෝල්ප භිටකල් ශඳශර්යහ භවතහ]

කථහ කය්දශ්ද. දළ්ද ට්රිලිඹනඹක ිනතය මුදර් ශම් අයමුදශල්
තිශඵනහ. ඒක අතිිනලහර මුදර්. ශම් මක හභහිනකඹකුටත්
තභ්දට ි මි මුදශල් ශකොට්ත් ිනඹදම් කයරහ තමු්දට කිඹරහ
ශගඹ් ඉඩභ් ග්දන ඵළවළ. මශවභ කය්දන ඔහු ඉ්දන ඕනෆ
අවුරුදු 55 ඉය න තුරු. ඔහුට අද තදඵර අීතඳඹ් වළදුශණොත්
ශභොකද කය්දන ශ්දශ්ද? අපි කිඹමු heart surgery මක්
කය්දන වුණහ කිඹරහ. භවය අඹට තිශඵනහ ශම් අයමුදශල්
ර් 80් ඳභණ මුදර්. නමුත් අද මඹහට ශභොක්ද කය්දන
සිේධ ශ්දශ්ද? ජ්නහධිඳති අයමුදරට ගිි ල්රහ නළත්නම්
Employees' Trust Fund මකට ගිි ල්රහ නළත්නම් ම්
ම්ශකනහ ගහට ගිි ල්රහ ි ඟහ කහරහ ඒ වෘද ළත්කභ - heart
surgery මක - කය ග්දන ශනහ.
ගරු ඇභතිතුභනි භහ තමු්දනහ්දශේශග්ද අවනහ ඒ වෘදඹ
ළත්කභට කීඹ් ළඹ නහද කිඹරහ. ශඳෞේගලික රඹතනඹකි්ද
කයනහ නම් අඩුභ තයමි්ද ර් 7්ත් ළඹ නහ. යජ්ශේ
රඹතනලි්ද කය්දන ඵළවළ. ඒහශේ දිගු කහරඹ් ශඳෝලිශම්
ඉ්දන ඕනෆ. නමුත් ශම් ුආේගරඹහශේ නභට අිටතිඹට අවුරුදු 55
නශකොට ග්දන මුදර් තිශඵනහ. ඒ මුදර තභිට දළ්ද ශද්දන
ශම් ශනසකභ කශශේ. ඵහධක තිශඵන ඵ අපි පිළිග්දනහ.
ශකොිට ඒහටද ඵහධක නළත්ශත්? ඵහධක නළත්නම් ඒ ගිණුම්
ඒකහඵේධ කයරහ තිශඵනහ නම් ඒ අඹට ශද්දන ශවෝ ශම්
ශයගුරහසිඹ ශම් ඳහර්ලිශම්්දතුශද ම්භත ශරහ තිශඵ්දන ඕනෆ.
මශවනම් සිඹඹට 77් ගිණුම් ඒකහඵේධ කයරහ තිශඵන ශරහශද
ඒ සිඹඹට 77 අිටතිඹ ශම් යජ්ඹ උදුයහ ශගන තිශඵනහ. ඇිට ශම්?
ඔහුශේ ගිණුශම් ල්ලි තිශඵනහ. ශම් අයමුදශල් ල්ලි තිශඵනහ.
තමු්දනහ්දශේ ී ුආ උත්තයඹ අනු අයමුදරට ශභොකුත් ශරහ
නළවළ. ඔ්ශකෝභ තිශඵනහ. කිසි ශකශන් ශවොයකම් කයරහ
නළවළ. ඳහඩු රඵන රඹතනරට ී රහ නළවළ. මශවනම් ගිණුම් වදරහ
තිශඵන සිඹඹට 75කට ශම් අිටතිඹ රඵහ ශද්දනට ශම් ශයගුරහසි
ඳහර්ලිශම්්දතුශද ම්භත කය්දනට තමු්දනහ්දශේ අද මකඟ
ශනහද? අද භභ ශම්ක ඉදිරිඳත් කශශේ ශම් නිහභිට. භභ හුඟ්
ශම් පිළිඵ කථහ කයරහ තිශඵනහ. භසත ශේක ජ්නතහ අද
ඉතහභත් දු්ඵය තත්ත්ඹක ඉ්දනහ. ශේකඹ්ද ගළන කථහ
කයුආ
කම්කරු්ද
ගළන
කථහ
කයුආ
රණ්ඩු්
ජ්නහධිඳතියශඹ් අද ශම් ිනධිඹට ඔවු්දශේ මුදල් ඔවු්දට අලය
ශරහක රඵහ ග්දන -භයණහ්දන ශන ශරහක රඵහ ග්දනඉඩ ශනොශදනහ නම් ඒ රණ්ඩු ශභොකටද කිඹරහ භභ
තමු්දනහශේරහශග්ද අව්දන කළභළතිිට. භභ හුඟ් දුයට කථහ
කය්දන ඹ්දශ්ද නළවළ. අශ්ප අශන් කථික භවත්රු ඒහ ගළන
කථහ කයිට. භශේ ප්රධහන තර්කඹ ශම්කට ඉඩ ශදනහද නළේද
කිඹන මකිට. ම්චනයිට.
ඉදිරිඳත්
කයරහ
තිශඵන
කරුණු
තමු්දනහ්දශේට
පිළිග්ද්දන ුආළු්දද? භභ කිඹ්දශ්ද සිඹඹට 75ක ගිණුම්
ඒකහඵේධ කයරහ තිශඵනහ කිඹරහිට. භහ ශඟ ශතොයතුරු
තිශඵනහ. ඉති්ද ඒ සිඹඹට 75ට දළ්ද ශම්ක ග්දන ඵළවළ ශ්ද.
ග්දන ුආළු්ද ශ්දශ්ද අද අපි ශම් ශයගුරහසි ම්භත කශශොත්
ිනතයිට. භශේ ශඹෝජ්නහශ්ද කිඹ්දශ්ද ඒක ම්භත කය්දන
කිඹරහ. භ්දත්රීරු කළභති නම් අද ම්භත කය්දන ුආළු්ද.
ශභොකද ශයගුරහසි ගළ්ට කයරහ තිශඵනහ. නයහඹ ුආසතකශේ
තිශඵනහ. තමු්දනහ්දශේරහ කිදහ ඒ ගළන දක ිනහදඹ්
ශද්දනම් කිඹරහ. අපි ිනහදඹ් ඉල්ලුහ. ඒ ිනහදඹ ශනුට අඳට
ී රහ තිශඵ්දශ්ද ඳහර්ලිශම්්දතු අහනශේී  ශගශනන
Adjournment Motion මක්. ඒ ශඹෝජ්නහ තභිට
තමු්දනහ්දශේරහ පිළිඅයශගන තිශඵ්දශ්ද. ඒ ශඹෝජ්නහ තභිට
අද භභ කය්දශ්ද. මශවභ නම් අඳට ුආළු්දද අද ශම්
තමු්දනහ්දශේරහ ඉදිරිඳත් කයුආ යජ්ඹ අනුභත කය්දන ඉදිරිඳත්
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කයුආ ගළ්ට කයුආ නයහඹ ුආසතකශේ තිශඵන ඒහ ටික ම්භත
කයරහ ශද්දන? මතශකොට ශම් ළඩ පිළිශශ ගළන අඳට කථහ
කය්දන ශදඹ් නළවළ.
අර්ථ හධක අයමුදරිට ශේක බහයකහය අයමුදරිට ගළන මීට
ඩහ කථහ කය්දන තිශඵනහ. නමුත් භභ කිඹ්දශ්ද ශම් ප්රලසනඹ
පිළිඵිට. අද භභ ශඹෝජ්නහ ඉදිරිඳත් කශශේ ශම් ප්රලසනඹ
පිළිඵිට. ඵළවළිට කිඹ්දශ්ද නළතු ශම්ක කය්දන. මුදල්
අභහරු් තිශඵනහ නම් ඒක කිඹ්දන. අපිත් උදද කය්දනම්.
ශම්ශක්ද වළංශග්දන මඳහ. භහ ම්ක ඇභතිරු කිි ඳ ශදශන්
ශම් ගළන කිදහ. ඳ් නහඹකිට්දශේ රැසමටභට ශභභ ශඹෝජ්නහ
භභ තු්ද ඳහයකට ළඩිඹ ශගනහහ. වළභ දහභ කල් දළම්භහ. ඊට
ඳසශේ කිදහ ශම් ශඹෝජ්නහ ශගශනන මක රණ්ඩුශද ළඩ්
කිඹරහ. ඇත්ත කත්දදයඹ ඒක ශනොශිට. ඇභතිරු්ද කීඳ
ශදශන් මළිඹට ගිි ්ද භහ ම්ක කිදහ "ශම් අඹ ඉල්ලුශොත්
ශද්දන ශම් අයමුදශල් දළ්ද ල්ලි නළවළ" කිඹරහ. ශම්ක තභිට
ඇත්ත කත්දදයඹ. තමු්දනහ්දශේරහශේ ඇභතිරු්ද කිදශද.
නම් කිඹ්දන භභ කළභළති නළවළ. අශ්ප ශකොමිටිශේ ඉ්දන
හභහිනකශඹෝ තභිට මතළන ඉරහ ශභතළනට ඇිනල්රහ කිදශද
ශම්ක තභිට ශවේතු කිඹරහ.
ගරු කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ ඇභතිතුභනි
තමු්දනහ්දශේත් ශඵොශවොභ ්දශතෝ ශනහ ශම් පිළිඵ
ම්ත් ජ්හතික ඳ්ශඹ්ද වඬ නළඟීභ ගළන. තමු්දනහ්දශේට
ශම් ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහත්භක කය්දනත් මිට්ද ශරොකු විටඹ්
රළශඵනහ. ඒ නිහ අඳට කිඹ්දන කදහද ශම් ශඹෝජ්නහ ම්භත
කය්දශ්ද කිඹරහ. ශඟභ දිනඹකී  ශභඹ ම්භත කය්දන. භභ
නළතත් කිඹනහ ම්භත කයුආහභ සිඹඹට 77කට ශම්
වනහධහයඹ ශද්දන ුආළු්ද ඵ. ශභොක්ද ශම් වනඹ? වෘදඹ
ළත්කභකට අලය වුශණොත් කුගඩු අභහරු් වළදුශණොත්
ඔවු්දශේ තිශඵන මුදලි්ද සිඹඹට 30් ශගනහ. ඒ ශග්දශ්ද
ඒ අඹශේ මුදලි්ද. නළත්නම් ශභොක්ද ශ්දශ්ද? කී ශදශන්
භළශයනහද? කී ශදශන් තභ්දශේ ඉඩම් ශගල් උකස
තිඹනහද ශම් ශනුශ්ද? අපි කල්ඳනහ කය ඵළලිඹ යුත්ශත් ඒ
ඳළත්ශත්ද. සිඹඹට 77් ඒ ගණඹට ළශටනහ. තමු්දනහ්දශේශේ
පිළිතුශය්ද කිඹනහ ගිණුභ ඒකහඵේධ කයරහ නළවළ; ඳරිඳහරන
ප්රලසන තිශඵනහ කිඹරහ. ශභොනහද ඳරිඳහරන ප්රලසන? අපි ඒ ගළන
තමු්දනහ්දශේශග්ද දළන ග්දන කළභළතිිට. ිනරුේධ ඳහර්ලසශේ
නහඹකතුභහ ඇහුහභ තමු්දනහ්දශේ කිදහ ල්ලි තිශඵනහ
කිඹරහ. ල්ලි තිශඵනහ නම් අපි තුටුිට. තමු්දනහ්දශේ
කිඹ්දශ්ද ඳරිඳහරන ගළටලු තිශඵනහ කිඹරහ. ඳරිඳහරන ගළටලු
වළටිඹට තමු්දනහ්දශේ ඉදිරිඳත් කශශේ භභ කිඹුආ කරුණු ටික්
ිනතයිට. ශන ශභොකුත් ඉදිරිඳත් කශශේ නළවළ.
ගරු
අභහතයතුභහශේ පිළිතුය ශකශයි  තදුයටත් අධහනඹ ශඹොමු
කයනහ.
2014 අශගෝසතු 22 න දින
තීරුශද ශභශේ ව්ද ශනහ:
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"... හභහිනකඹහශේ නමි්ද ගිණුම් කිි ඳඹ් ඳතින අතය ඒහ ඒකහඵේධ
ශනොකශශවොත් ශභභ ශඹෝිනත ක්රභඹ භඟි්ද හභහිනකඹහට අශ්ප්ෂිත
ප්රතිරහබ රඵහ ගත ශනොවළකිඹ. ශභභ ගළටලු ිනහ ගළීතභ වහ
හභහිනකඹහශේ ජ්හතික වළඳුනුම්ඳත් අංකඹ හභහිනක ගිණුම් අංකඹ ඵට
ඳත් කිරීශම් වහ හභහිනකඹ්දශේ ඇඟිලි රකුණු ිනදුත් ක්රභඹට රැස
කිරීශම් යහඳෘතිඹ් ක්රිඹහත්භක ශමි්ද ඳතී. ශභභ කහර්ඹඹ වහ
හභහිනකඹ්දශග්ද ව ශේහ ශඹෝජ්කඹ්දශග්ද රළශඵන වශඹෝගඹ
ප්රභහණත් ශනොභළති මටභ අදහශ යහඳෘතිඹ කඩිනමි්ද අ්ද කිරීභට
ඵහධහ් මට ඇත. ශකශේ ශතත් ශභභ කටයුතු ඉතහ ඉ්භනි්ද අ්ද
ශකොට ම් භහිනකඹකුට ි මි ිනිනධ ගිණුම්ර ි මිකහයත්ඹ තවවුරු කය
ගළීතභ වහ අදහශ කටයුතු කඩිනමි්ද සිදු කයන අතය මශත් ශභභ
ශඹෝජ්නහ ම්භත කය ගළීතභ ප්රභහද කයන ශර අපි ඳහර්ලිශම්්දතුශ්ද
ඉල්රහ ඇත."
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තමු්දනහ්දශේ කිදශද කරුණු ශදකිට. ඒ තභිට ගිණුභ
ඒකහඵේධ කයරහ නළවළ; ඳරිඳහරන ප්රලසන කිඹන කරුණු ශදක.
ශභොක්ද කම්කරු ශදඳහර්තශම්්දතු කය්දශ්ද? අද ශම් ගිණුම්
ඒකහඵේධ ශනොකශ හභහිනකශඹෝ කී ශදශන් ඉ්දනහද? ගිණුම්
ඒකහඵේධ කශ හභහිනකශඹෝ කී ශදශන් ඉ්දනහද? ඔඵතුභහශේ
කථහශදී  ඒ පිළිඵ ඳළවළදිලි කය ශදිට කිඹහ භභ ි තනහ. ශම්ක
ළදගත් ප්රලසනඹ්. ගිණුම් ඒකහඵේධ ශනොකශ නිහ අඳට ශම්
ප්රලසනඹ තිශඵනහඹ කිඹහ ඔඵ කිඹන ශේ නහථ කය්දන නම් ශම්
ගිණුම්ලි්ද ශම් ළඩ පිළිශශ අ්ද කශ -ගිණුම් වදරහ මක
ගිණුභකට ගත්ත- ගිණුම් ශකොඳභණ තිශඵනහද කිඹහ අඳට
කිඹ්දන. ඊශඟට තමු්දනහ්දශේට ඒ ගළන ඳළවළදිලි කය්දන
ුආළු්ද. භභ කිඹන ිනධිඹට සිඹඹට 77් ගිණුම් ඒකහඵේධ කයරහ
නම් ඒ අඹට ශම්ක රඵහ ශද්දන ශම්ක ම්භත කය්දන ඵළරි ඇිට?
ඊශඟට තමු්දනහ්දශේ ඳරිඳහරන ගළටලු ගළන කිඹනහ.
ඳරිඳහරන ගළටලු කිදහභ භට නම් ශරොකු ප්රලසනඹ් තිශඵනහ
ශභොක්ද ශම් ඳරිඳහරන ගළටලු කිඹහ. ශභිට්ද ල්ලි අයශගන
ශගොඩනළඟිලි වදේදි කිසිභ ඳරිඳහරන ගළටලු් තිබුශණ් නළවළ.
ශම් අර්ථ හධක අයමුදශර්ද ල්ලි අයශගන ශගොඩනළඟිලි
වදනහ. ගරු ඇභතිතුභනි මකය් කිසිභ අයඹ් නළතු
කහශගත් අයඹ් නළතු මුදල් ගත්තහ. රඳහු ශම්
ංශලෝධනශඹ්ද ඳසු තභිට ඉතිරි මුදල් ටික ගත්ශත්. ඒ මුදරත්
ගත්තහ. දළ්ද ශම් ශගොඩනළඟිල්ශල් ළඩ අතයභඟ නතය කය
තිශඵනහද? නළත්නම් දිගටභ ළඩ ඹනහද? ශම් ශගොඩනළඟිල්ර
වද්දන ශකෝදත්රහත් අයශගන තිශඵ්දශ්ද කවුද? ශකොිට භහගභද
අයශගන තිශඵ්දශ්ද? ඒ අඹට ශගරහ තිශඵන මුදල් පිළිඵ
ශම් ශගොඩනළඟිල්ශල් අද තිශඵන තත්ත්ඹ පිළිඵ
තමු්දනහ්දශේ ඳළවළදිලි කිරීභ් කය්දන ශනහ. අපි අද ශම්
ංශලෝධනඹ ගළනිට කථහ කය්දශ්ද. ශන මක් ගළන ශනොශිට.
නිකම් ශනොශිට ශම් තයම් ශරොකු අයමුදර් ගළනිට. කම්කරු
ශදඳහර්තශම්්දතුට Central Bank මකට ඳරිඳහරන ඵහධහ්ද
තිශඵනහ නම් ශභොකටද ශම් රණ්ඩු? මුදල් ශකෝචනය
තිශඵනහද? ශකෝචනය මුදල් ිනඹදම් කයනහද? ඒ අඹ ණඹ ී රහ
තිශඵ්දශ්ද කහටද? ඒහශඹ්ද රුපිඹල් බිලිඹන කීඹ් ඳහඩු රඵන
රඹතනරට ශඹොමු කය තිශඵනහද?
ශම් ටික තභිට අද අපි ඳහර්ලිශම්්දතුශදී  කථහ කය්දශ්ද. ශම්
වහ වශඹෝගඹ ශදන භ්දත්රීතුභ්දරහ ඉ්දනහ. භහ
තමු්දනහ්දශේශේ අධහනඹට ශඹොමු කය්දශ්ද ශම් කහයණඹ
ිනතයිට. ඒ වහිට භහ ිනශලේශඹ්දභ ශම් කල්තළබීශම් ශඹෝජ්නහ
ශගනහශද. ඒ අඹට ශම් මුදර අයශගන ශද්දන අඳට කය්දන
ුආළු්ද ශභොක්ද? භහ ශම් ශඹෝජ්නහ ශගනහශද රණ්ඩුට
ඵණි්දන ශනොශිට; අය අි ංක කම්කරු ජ්නතහ ශනුශ්ද ශම්
මුදල් ටික රඵහ ශද්දනට යජ්ශේ අධහනඹ ශඹොමු කිරීභ වහිට.
ඒ ම්කභ තමු්දනහ්දශේට අදහශ නළති වුණත් භහ ශම්
කහයණඹ කිඹ්දන ඕනෆ. ශම් යශ්ට දළනට යජ්ශේ ශේකශඹෝ ළඩ කයන ජ්නතහ- ර් 12කට ළඩි ප්රභහණඹ් ඉ්දනහ.
ඔවු්දශග්ද භහඹකට රුපිඹල් 125් ය්ණඹකට අඹ කයනහ.
ශභොක්ද ශම්ශක්ද කය්දශ්ද? මතයම් මුදර් අඹ කයනහ නම්
ඔවු්දට ඇස කණ්ණහඩිඹ් ශද්දන නළත්නම් ශන ශභොනහ ශවෝ
ශදඹ් කය්දන ළඩ පිළිශශ් කස කය්දන ුආළු්ද. භහ කිද
ිනධිඹට යජ්ශේ ශේකඹ්ද කී ශදශන් heart surgeries ශඳෝලිශම්
ඉ්දනහද? ගරු රණ්ඩු ඳ්ශේ ප්රධහන ංිනධහඹකතුභනි
කම්කරු නහඹකඹකු ිනධිඹට ඔඵතුභහට ශොඹහ ඵර්දන ුආළු්ද
අද යජ්ශේ ශේකඹ්ද කී ශදශන් ඒ ශඳෝලිශම් ඉ්දනහද කිඹහ.
මශේ නම් මීට ඩහ ශනස ිනධිඹට අඳට ි ත්දනට ශනහ. මක්
ඒ මුදල් ශඳෞේගලික අංලශේ යහජ්ය අංලශේ ංසථහර ළඩ
කයන ජ්නතහශේ මුදල්. අශන් මක යජ්ශේ ශේඹ කයන
තමු්දනහ්දශේරහශේ රණ්ඩුශද ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහත්භක කයන
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යහජ්ය නිරධහරි්ද- රණ්ඩුශද නිරධහරි්ද ශනොශිට-. අද ශභොක්ද
ශරහ තිශඵ්දශ්ද? ශභොක්ද තමු්දනහ්දශේරහ වදුආ ක්රභඹ?
කම්කරු නහඹකශඹ් ජ්නහධිඳතියඹහ සිටිනශකොට ශභොක්ද
ශම් අංලශඹ්ද කයරහ තිශඵ්දශ්ද? තමු්දනහ්දශේරහ අඳට ශම්කට
උත්තයඹ් ශද්දන ඕනෆ.
අද ශම් යශ්ට ංිනධහනඹ වූ ව ශනොවූ සඹං රැකිඹහ කයන
ශගොමට්ද ඉ්දනහ. ශභ්චනය කහරඹ් ඉරහ ඒ අඹ වහ ශම්
ිනධිශේ ය්ණ ක්රභඹ් ඇති කය්දන තමු්දනහ්දශේරහට ඵළරි
ඇිට? ඒකට තමු්දනහ්දශේරහ උන්දදුශරහ නළවළ. මශවභ නම්
අඳට අද කථහ කය්දනට තිශඵ්දශ්ද ශම් මලික කරුණ
තමු්දනහ්දශේරහ කයනහද නළේද කිඹන මක ගළනිට. නළත්නම්
නිලසි ත ලශඹ්ද ශම් සිඹලුභ අඩු ඳහඩුකම් ම්පූර්ණ කය ශගන
ශම් කටයුත්ත කදහද ඉසට කය්දශ්ද කිඹරහිට. මශවභ ඉසට
කය්දනට ුආළු්ද මුදල් ප්රභහණඹ් තමු්දනහ්දශේරහට
තිශඵනහද කිඹරහිට.
ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි භහ ී ර් ලශඹ්ද කථහ
කය්දශ්ද නළවළ. අශ්ප උඳ නහඹක ගරු යින කරුණහනහඹක
භ්දත්රීතුභහ ශම් ශඹෝජ්නහ සථිය කයමි්ද කථහ කයනහ ඇති.
සතුතිිට.

නිපයෝජය කාරක වභාපතිුරමා

(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Ravi Karunanayake.
ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
නිපයෝජය කාරක වභාපතිුරමා

(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Dinesh Gunawardena, what is your point of
Order?
ගු දිපන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

භහ ශම් කිඹන කරුණ ම්ඵ්දධශඹ්ද ගරු ශජ්ෝල්ප භිටකල්
ශඳශර්යහ භළතිතුභහත් භහත් ම්ක මකඟ ශිට. ි ටුආ
කථහනහඹකරු්ද න රන්දදතිස ද අල්ිනස භළතිතුභහ ඵහකීර්
භහකර් භළතිතුභහ ඊ.මල්. ශේනහනහඹක භළතිතුභහ ශ්.බී.
යත්නහඹක භළතිතුභහ අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ ශජ්ෝල්ප
භිටකල් ශඳශර්යහ භළතිතුභහ ින.ජ්.මු. ශරොකුඵණ්ඩහය භළතිතුභහ ව
ර්තභහන කථහනහඹකතුභහ න නභල් යහජ්ඳ් භළතිතුභහ භඟ ඒ
කහර්ඹහරශේ කටයුතු කයමි්ද ඳහර්ලිශම්්දතුශද අවුරුදු 40්
ශේඹ කශ මටයසිරි යණසිංව භවතහ -රය්චි  භවතහ- ිනරහභ ඹෆභ
පිළිඵ අපි ශම් අසථහශදී  රණ්ඩු ශනුශ්ද මතුභහට
රිතර්හද කය්දන කළභළතිිට. I think you will also join us in
that.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා
(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මරහනශඹ්ද අයිට. භහ කථහනහඹකයඹහ ලශඹ්ද
ශේඹ කශ කහරශේී  මටයසිරි භවතහ භහ ම්කත් ළඩ කශහ.
රණ්ඩු ඳහර්ලසශේ ප්රධහන ංිනධහඹකතුභහ කිදහ හශේ ඒ භවතහ
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ඳහර්ලිශම්්දතු

[ගරු මම්. ශජ්ෝල්ප භිටකල් ශඳශර්යහ භවතහ]

කථහනහඹකරු්ද යහිතඹ් ම්ක ළඩ කය තිශඵනහ. ඒ වළභ
ශකශන් ශඟභ ඒ භවතහ අංක වහ ශඵොශවොභ ශවො උස
තත්ත්ඹකි්ද කටයුතු කයරහ තිශඵනහ. භභ ි තන වළටිඹට ඒ
භවතහ කදහත් කථහනහඹකයශඹකුශග්ද ඵළනුම් අවරහ නළවළ.
මටයසිරි භවතහ ඒ තයම් ශවොට කටයුතු කයුආ භවත්භශඹ් ඵ භභ
ද්දනහ. ශකොශවොභ වුණත් අවුරුදු 40් ඳහර්ලිශම්්දතුශද සිටිඹහඹ
කිඹන මක ශරොකු ශදඹ්. අවුරුදු 40් ඳහර්ලිශම්්දතුශද ඉරහ
ශවො ශේඹ් කයරහ ිනරහභ ඹනහ කිඹන මක තත් ශරොකු
ශදඹ්. ශභශවභ කදහත් අවුරුදු 40් ශේඹ කය්දන ශම්
ඳහර්ලිශම්්දතුශද කිසිභ භ්දත්රීයශඹකුට නම් ුආළු්ද න මක්
නළවළ. නමුත් ශම් ඳහර්ලිශම්්දතුශද ළඩ කයුආ මටයසිරි භවතහ ඒ
යප්රහදඹ රඵහ ශගන තිශඵනහ. ඒ නිහ මතුභහශේ ිනරහභ ඹෆභ
ගළන අපි සුඵ ඳත්දශ්ද නළවළ. ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද අපි දු් නහ.
නමුත් මතුභහ කයුආ ශේඹට අපි සතුති කයනහ. මතුභහට
මතුභහශේ දරු ඳවුර භඟ ඒ ිනරහභ දිිනඹ වරිවළටි ගත කය්දනට
අලය න නිශයෝගි සුඹ රළශේහ කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයමි්ද
මතුභහට භහ සුඵ ඳතනහ.
[අ.බහ. 2.38]

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶ ஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි ගරු ශජ්ෝල්ප භිටකල්
ශඳශර්යහ භ්දත්රීතුභහශේ ශඹෝජ්නහ සථිය කිරීභට භහ නළඟී සිටිනහ
හශේභ ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද නන සල්ඳඹ් කථහ කිරීභට ශම්
අසථහශදී  භහ අදවස කයනහ.
ගරු ශජ්ෝල්ප භිටකල් ශඳශර්යහ භ්දත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් කශ ඒ
අදව රණ්ඩු ශභශත් කල් ක්රිඹහත්භක ශනොකශශේ ඇිට කිඹන
මක අඳ සිඹලු ශදනහටභ ශරොකු ප්රශවේලිකහ්. කම්කරු වහ
කම්කරු ඵතහ ඇභති ශම් ගරු බහශද සිටිනහ. කම්කරු්ද
ශනුශ්ද ට්ද කශ ුආේගරශඹකු ලශඹ්ද ඔඵතුභහ ශභශත්
කල් නිලසලේද සිටිශේ ඇිට කිඹන මක අඳ සිඹලු ශදනහටභ ශරොකු
ප්රලසනඹ්.

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා (කම්කු ශා කම්කු
වබඳතා අමාතයුරමා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக - ததஶறஷல், ததஶறஷல் உமவுகள்
அகச்சர்)

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour
Relations)

ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද භභ උත්තය ශදනහ ශ්ද.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶ ஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔඵතුභහ උත්තය දු්දනහට ළඩ් නළවළ ශ්ද. ගරු ශජ්ෝල්ප
භිටකල් ශඳශර්යහ භ්දත්රීතුභහ කල් තළබීශම් ශඹෝජ්නහ් ශේ්දන
ඕනෆද රණ්ඩුට තභ්දශේ ළඩ ටික කය්දන? ඌශද ඡ්දදඹ
ග්දන ිනදුලි බිර අඩු කයනහ කිදහ හශේ ළඩ් තභිට ශම්
ශරහ තිශඵ්දශ්ද. නමුත් ඒහ අනිහර්ඹශඹ්දභ කය්දන අලය
ශේල්. නමුත් ශනොකිරීභ තභිට තිශඵන ප්රලසනඹ. ශම්කට ඹම්
ඳසුබිභ් තිශඵනහ. ඒක තභිට අපි ශම් අසථහශදී  ශවළිදයවු
කය්දන අලය ්දශ්ද.
ළඩ කයන ජ්නතහ ඔඵත් අඳත් සිඹලු ශදනහභ ඒ ශදන
දහඹකත්ඹ තුශ ශම් අර්ථ හධක අයමුදර වළදිරහ තිශඵනහ.
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අවුරුදු ගණනහ් තිසශේ මුදල් මකතු කයරහ ශේකශඹකුට
අවුරුදු 55 ශනශකොට ශම් අයමුදශල් ෆශවන ි මිකභ්
තිශඵනහ. හභහනයශඹ්ද රුපිඹල් 10 000ක ඳඩිඹ් තිශඵන
ශකශන් අවුරුදු 35් ළඩ කයරහ ිනරහභ ඹනශකොට අර්ථ
හධක මුදරට සිඹඹට 12ක ශඳොලී ප්රභහණඹ් රළශඵනහ නම් ශේයඹහ ව ශේකඹහ කිඹන ශද්දනහශග්දභ මකතු කයරහඅඩු ගණශ්ද රුපිඹල් ර් 45්- [ඵහධහ කිරීභ්] රුපිඹල්
10 000ක ඳඩිඹ් ඒ අවුරුදු 35 තුශ ඔහුට රළබුණහ නම්
අර්ථහධකඹ ශර ඔහුට අභ ලශඹ්ද රුපිඹල් ර් 45්
රළබිඹ යුතුිට. හභහනයශඹ්ද රුපිඹල් 10 000ක ළටුඳකි්ද
ශඳෞේගලික අංලශේ රැකිඹහ රයම්බ කයන කම්කරුශකුශේ
වුත් ිනරහභ ඹන ඹස සීභහ න ිනට ළටුඳ අඩු ගණශ්ද රුපිඹල්
20 000්ත් ශනහ. ඉති්ද රුපිඹල් ර් 90් ිනතය
අනිහර්ඹශඹ්දභ තිශඵ්දන ඕනෆ අඩු ගණශ්ද කම්කරුශ්
ශර ළඩ කශත්. නමුත් අද ඒ මුදර තිශඵනහද? නළති මක තභිට
තිශඵන ප්රලසනඹ.
ගරු ඇභතිතුභනි භවය ිනට ඔඵතුභහ ශම් ගළන ශනොද්දනහ
ශ්දන ුආළු්ද. ඵළරි ශරහත් EPF මශ් රුපිඹල් 2 000ක
3 000ක ි ඟ මුදර් තිබුශණොත් නඩු දභනහ. නඩු දභ්දන
රුපිඹල් 5 000් ිනතය ඹනහ. ඒත් නඩු දභරහ ග්දන ඹ්දශ්ද
රුපිඹල් 2 000ිට. ශභළනි ශේල් තභිට කයශගන ඹ්දශ්ද. නමුත්
ශකෝටි ගණ්ද තිශඵන සුේද්දශේ ශකොම්ඳළනි BOI මක ඹටශත්
ශභශවේ ඳත්හ ශගන ඹනහ. ඒහිට්ද ඳළදුයටත් කිඹ්දශ්ද
නළති ගිි ්ද තිශඵන ශකොම්ඳළනිත් තිශඵනහ. ශම්හ ගළන
ිනගණනඹ් නළවළ. ල්ලි ී රහ ඒ file වනහ. ශභළනි ප්රලසන
නිහ තභිට අද ශම් ශේල් සිදු ්දශ්ද. ගරු ඇභතිතුභනි ශම්
ගළන ඔඵතුභහ ද්දනහ. ඹම් අසථහරී  ගිි ්ද කථහ කයරහ
ඔඵතුභහ ශභළනි ශකොම්ඳළනිරට උඳශදස ී රහත් තිශඵනහ.
නමුත් ඊට ඩහ ිනධිභත් ළඩ පිළිශශ් ශම් ශනුශ්ද
ක්රිඹහත්භක කය්දන අලයිට.
භවය ිනට අභහරුශ්ද ළඩ කයන ක්ටටිඹ ඵඹිට අවුරුදු 55
න ිනට retire ශරහ ඹ්දන. ශභොකද EPF මක රළශේිනද කිඹරහ
ඔවු්දට ළකඹ් තිශනහ. ඔවු්ද ගිි ්ද ඵරනහ තභ්දශේ ල්ලි
ටික රඵහ ග්දන ුආළු්දද කිඹරහ. අවුරුදු මකවභහය් ගිි ්ද
තිශඵනහ ශ්රීරංගභශේ ළඩ කයන අඹට තභ EPF මක ශගරහ
නළවළ. ශම්හ ශ්රීරංගභඹ තුළි්දභ ක්රිඹහත්භක කයන ශේල්. ගරු
ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහ ශම්හ ද්දනහ. ශම්හ ම්ඵ්දධශඹ්ද නඩු
කිඹ්දශ්ද නළවළ. ඇිට ඒ ඇභතිරු ඒ අධය් භණ්ඩරශේ
ක්ටටිඹට නඩු දභ්දශ්ද නළත්ශත්? නමුත් ශඳෞේගලික අංලශේ
රුපිඹල් 2 000් ි ඟ තිබුණත් නඩු දභනහ. ගරු ඇභතිතුභනි
ශම්ක තභිට තිශඵන ිනි ළු.
අර්ථ හධක අයමුදර කිඹ්දශ්ද ශඵොශවොභ ල්තිභත් තිබිඹ
යුතු මක්. නමුත් ළඩ කයන ජ්නතහ retire ශරහ ඹන ශරහට
ඒ අඹ ල්තිභත් කය්දන තිශඵන අර්ථ හධක අයමුදර අද කඩහ
ශගන ළටිරහ තිශඵනහ. රණ්ඩුට අලය න ිනධිඹට ශම්
අයමුදශල් මුදල් භව ඵළංකුශ්ද රශඹෝජ්නඹ කිරීභ් තභිට අද
කයරහ තිශඵ්දශ්ද. ඵර්දන අර්ථ හධක අයමුදශර්ද captive
funds රට දභනහ. ඒ කිඹ්දශ්ද භව ඵළංකු තුළි්ද ඒ මුදල්
තමු්දට අලය තළ්දරට දභරහ අශන් ඵළංකුරට ගිි ල්රහ
තිශඵනහ. භව ඵළංකුශද අධිඳති ශේලඳහරනඹ ශනොකයන
ුආේගරශඹ් ිනඹ යුතුිට. නමුත් අද භව ඵළංකුශද අධිඳති තභිට
ඇභතිරු්දට ඩහ රණ්ඩු ගළන කථහ කය්දශ්ද. මශවභ නම්
ශකොශවොභද භව ඵළංකුශද සහධීනත්ඹ් ඇති කය්දශ්ද?
මතළන නිර්ශේලඳහරීතකයණඹ ඇති කය්දශ්ද ශකොශවොභද? You
cannot be protecting the right and also be implementing the
same. ඒක තභිට භව ඵළංකුශ්ද කය්දශ්ද. ඵළංකු ්ශේත්ර ශේ
හභහනය සිරිත තභිට සිඹඹට 15කට ඩහ තිඹහ ශනොගළීතභ. In

599

2014 ළ්පතළම්ඵර් 26

concert තිඹහ ග්දන ුආළු්ද ප්රභහණඹ් තිශඵනහ. සිඹඹට 10්
තභිට උඳරිභ ලශඹ්ද තිඹහ ග්දන ුආළු්ද. මශවභ කිදහට අද
ශම් අර්ථ හධක අයමුදර ව ශේහ නියු්තඹ්දශේ බහය
අයමුදශල් මුදල් භවයිනට සිඹඹට 20් 25් ඵළංකු තුශ තිඹහ
ශගන ඉ්දනහ. අද වළභ ඵළංකු්භ ඒක control කයනහ.
ක්රහකහයශඹ්ද ඵළලුහභ අ්දතිභට රණ්ඩු තභිට ශම් ඵළංකු ටික
ඳහරනඹ කය්දශ්ද. අද අි ංක ුආේගරශඹ් ත්කභ් නළති
ුආේගරශඹ් සඹං රැකිඹහ් කය්දන ණඹ් ග්දන ඵළංකුකට
ගිඹහභ ඒ අඹශග්ද අවනහ ''ශකෝ ශම්කට ඇඳඹට තිඹ්දන
ශේශඳොශ'' කිඹරහ. ල්ලි නළති නිහිට ණඹ් ග්දන ඹ්දශ්ද. ඒ
ණඹ ග්දන ගිඹහභ ඇඳඹට ශේශඳොශ් අලය ශනහ නම් ශභොන
ශකශවල්භරකටද ඒ ණඹ ග්දශ්ද?
EPF, ETF ඇඳකයඹ්
ලශඹ්ද ඵළංකුශද තිඹ්දන ඵළවළ.
ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි ඒ නිහ ගරු ශජ්ෝල්ප
භිටකල් ශඳශර්යහ භ්දත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් කශ ශම් අදව අනු ශම්
ටන කිරීභට අඳත් ඔඵතුභ්දරහ භඟ මකතු ශනහ. නමුත් මඹ
ශනොකිරීභ තභිට තිශඵන ශරොකුභ ප්රලසනඹ. භභ ශම් කරුණු නිදසු්ද
ලශඹ්ද ශද්දශ්ද ශභොකද? අද ශකොම්ඳළනි කයන ක්ටටිඹට
තභිට ප්රහශඹෝගික ශම් ප්රලසනඹ දළශන්දශ්ද. අර්ථහධක
අයමුදර් තිශඵ්දශ්ද ශකොම්ඳළනි තිශඵන නිහිට. අද ශම් ප්රලසන
නිහ ශකොම්ඳළනි කයශගන ඹන රශඹෝජ්කඹ්දට ඵඹ් ඇති ශරහ
තිශඵනහ. ඒ නිහ තභිට නිසඳහදන කටයුතු කය්දශ්ද නළති
ශේකඹ්ද ග්දශ්ද නළති පිටසතය ුආේගරඹ්ද ශඹොදහශගන outsource කයරහ- ඒ කටයුතු කයශගන ඹ්දශ්ද. ඒශක්ද
ශේකඹහට ඹම් ශදඹ් රළශඵ්දශ්ද නළවළ. අ්දතිභට ළඩ කයන
ජ්නතහශේ රභඹ සයහකෆභ් තභිට සිදු ්දශ්ද.
ගරු ඇභතිතුභනි ශේකඹහ ගළන මීට ඩහ අදිශඹ්ද කටයුතු
කශ යුතු ශකනකු න ඔඵතුභශග්ද භභ අව්දශ්ද ඇිට ශභළනි
තත්ත්ඹ් උේගත ශරහ තිශඵ්දශ්ද කිඹන මකිට. අද අඳට
ගකීශභ්ද කිඹ්දන ුආළු්ද ්දශ්ද අර්ථහධක අයමුදශල් ල්ලි
ඳහින්චි  කය්දශ්ද මිි ්ද රංකහ රඹතනඹ කිඹන මකිට. ින්ද
හස ගුණර්ධන භ්දත්රීතුභහ අද ශම් ගරු බහශද නළති නිහ ඒ
ගළන ළඩිඹ කථහ කය්දන ඵළරි මටභ ගළන භභ කනගහටු ශනහ.
නමුත් භභ කිඹනහ. භභ ින්ද හස ගුණර්ධන භ්දත්රීතුභහට
කිදහ ශම් ිනි ළු කථහ කිඹ්දන මඳහ කිඹරහ. මදහ මතුභහ
භ්දත්රීයශඹ් ශනොශිට. ශ්රීර්දක්ද මඹහර් රිට්ද රඹතනඹ
තිශඹේී 
මිි ්ද රංකහ රඹතනඹට ල්ලි දභරහ අ්දතිභට
ශ්දශ්ද ශභොක්ද කිඹරහ භභ ඇහුහ. ඵදු ශගන අි ංක
අඹශේ ල්ලි තභිට ශම්කට ඳහින්චි  කය්දශ්ද. ඒ ළඩ කයන
ජ්නතහශේ ල්ලි ශම්හට ඳහින්චි  කය්දන මඳහ කිඹරහ භභ
කිදහ. මදහ කිදශද අපි ඊර්යහශ්ද ශභශවභ කථහ කයනහ
කිඹරහිට. "අපි දණගහශගන ඹනහ කරුණහකය අපිට නළඟිටි්දන
ඉඩ ශද්දන" කිදහ. අවුරුේද් ගිඹහ ශදක් ගිඹහ. අවුරුදු ඳව්
වත් අට් ගිඹහ. දළ්ද අවුරුදු නඹිට. දළනට ඒ රඹතනශේ
අරහබඹ රුපිඹල් ශකෝටි 1355ිට. ශඹොදහ තිශඵන ප්රහේධනඹ
රුපිඹල් ශකෝටි 670ිට. ඵළංකු අිටයහ තිශඵනහ. ඊට ඳසු
අර්ථහධක අයමුදශල් තිශඵන මුදල් රඵහශගන ඒකට රශඹෝජ්නඹ
කයරහ තිශඵනහ. ශභිට්ද රළබී තිශඵන ප්රතිපරඹ ශභොක්ද?
තභත් ඍණ භ්ටටශම් ශලේ ඳත්රඹ් - negative balance sheet තභිට ඒ රඹතනශේ තිශඵ්දශ්ද. ළඩ කයන අි ංක ජ්නතහශේ
ල්ලි ම්ක ශල්රම් කිරීභ තභිට ශභතළන ශරහ තිශඵ්දශ්ද.
ශ්රීර්දක්ද රඹතනඹත් ඒ හශේභිට. අතිගරු ජ්නහධිඳතිතුභහ
නිර ලශඹ්ද මුදල් ඇභතියඹහ ශර ශම් ගරු බහට ඇිනල්රහ
අඹ ළඹ ශල්්නඹ ඉදිරිඳත් කයමි්ද කිඹනහ "අර්ථහධක
අයමුදශල් ගිණුභට ශේකඹහශේ ළටුශඳ්ද ශභ්දන ශභ්චනය
ප්රතිලතඹ් දභ්දන" කිඹරහ. නමුත් කදහත් ශම් අර්ථ හධක
අයමුදශල් ටිනහකභ ඳහින්චි  කය්දශ්ද නළවළ ළඩ කයන
ශේකඹහට උදවු කය්දන.
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ශජ්ෝල්ප භිටකල් ශඳශර්යහ භ්දත්රීතුභහ ඉතහ ද් ශර
කටයුතු කයුආ ි ටුආ කම්කරු ඇභතියඹකු ලශඹ්ද ඒ ළඩ කයන
ජ්නතහට තිශඵන අභහරුකම් ද්දනහ. ශභළනි ප්රලසන තිශඵනහ
කිඹරහ ඒහ ගළන ගිි ්ද අවනශකොට කිඹ්දශ්ද ශභොක්ද? "අඳට
ල්ලි ශද්දන ඵළවළ" කිඹනහ. ශභොනහ වරි කරුණ් ඳහින්චි 
කයනහ ඒ ල්ලි ශදන මක නත්්දන. උදහවයණඹ් ලශඹ්ද
අශ්ප රංගභඹ ගළන කිඹ්දනම්. මි  ළඩ කයන අි ංක
ශේකඹ්දට අවුරුදු මකවභහයක ඳභණ කහරඹ් තිසශේ තභත්
ඵළරිශරහ තිශඵනහ තභ්දශේ අර්ථහධක අයමුදර රඵහ ග්දන.
ගහමිණී ශරොකුශේ ඇභතිතුභනි භහ ඔඵතුභහශග්ද කහරුණික
ඉල්ර්දශ්ද ශම්කිට. අපි ශම් ගළන ප්රලසන කයරහ තිශඵනහ.
ඔඵතුභහ ද්දනහ ශභොනහද කය්දන ඕනෆ කිඹරහ. කවුද ශම් මුදල්
ි ය කය්දශ්ද? භව ඵළංකුශද අධිඳතිද නළත්නම් ඊට ඩහ ඉවශ
නිරධහරි්දද? මශවභ නළත්නම් ශම් අර්ථහධක අයමුදර ක්රිඹහත්භක
කය්දනට ඵළරි්දශ්ද ඇිට? ඵළංකුරට ශම් ල්ලි ටික රඵහ
ශදනහ නම් ඇිට සඹං රැකිඹහ කයන අඹට රඵහ ශද්දන ඵළරි?
ශම් මුදල්ලි්ද කශ රශඹෝජ්න ළරැදි භහර්ගශේ ශගන ඹෆභ නිහ
රළබ අරහබඹ රුපිඹල් ශකෝටි 13 800් ඳභණ ශරහ තිශඵනහ.
භව ඵළංකුශද අධිඳති ශම් ම්ඵ්දධශඹ්ද ශදන උත්තයඹ තභිට
"ශම්ක ශඵොශවොභ සුළු ප්රභහණඹ්" කිඹන මක. ගරු නිශඹොජ්ය
කහයක බහඳතිතුභනි හභහනය භනුයශඹකුට යජ්ශේ ශේශඳොශ්
ම්ඵ්දධශඹ්ද රුපිඹල් 25 000ක ප්රලසනඹ් තිබුශණොත් ''ශම්
ශේශඳොශ යජ්ශේ ශේශඳොශ'' කිඹරහ ඒ අඹ සිය ශගදයට ඹන
රණ්ඩු රුපිඹල් ශකෝටි 13 800ක අරහබඹ් රළබුහභ කිඹනහ
''ශම්ක ශඳොඩි ශදඹ්'' කිඹරහ. ශභශවභ කිඹන භව ඵළංකුශද
අධිඳතියඹහ රැකශගන ඉ්දන මක තභිට තිශඵන ශරොකුභ ංනහ.
ශභළනි අඹ නිහ තභිට අද රශඹෝජ්කඹ්දට ප්රලසනඹ් ඇති ශරහ
තිශඵ්දශ්ද; ළඩ කයන ශේක පිරිශේ රභඹ සයහකෆභ් සිදු
ශරහ තිශඵ්දශ්ද. ශම් රුපිඹල් ශකෝටි 13 800ක මුදර ඒ ළඩ
කයන ජ්නතහට දු්දනහ නම් අඩුභ ගණශ්ද ශඳොලිඹ ත සිඹඹට
3කි්ද මකතු කය්දන ුආළු්දකභ රළශඵනහ ශ්දද? ගහමිණී
ශරොකුශේ ඇභතිතුභනි අඳට ශම් ගළන දුකිට. ශම් රණ්ඩු
ජ්නතහ ගළන කථහ කයනහ කිඹරහ ඡ්දද කහරඹට ිනතය්
ජ්නතහශේ කකුල් ශඟ ළ ළශටනහ. ඡ්දදඹ ඉය වුණහට
ඳසශේ ශතෝදඩු දහරහ ජ්නතහශේ ශඵල්ර තද කය්දන කටයුතු
කයන රණ්ඩු් ඵට තභිට ඔඵතුභ්දරහ ඳත් ශරහ තිශඵ්දශ්ද.
LECO රඹතනඹත් ශම් හශේභ තභිට. මි  මුදල් රශඹෝජ්නඹ
කය්දන ඵළරි වුණහභ නිර්ශේල කය්දශ්ද "ශේක අර්ථහධක
අයමුදශල් තිශඵන මුදල් ටික රශඹෝජ්නඹ කය්දන" කිඹරහ. ඒක
තභිට මුදල් රශඹෝජ්නඹ කය්දන රණ්ඩුට තිශඵන ශල්සිභ
ක්රභඹ. ශම් ක්රිඹහ ඹම් ිනධිඹකි්ද ශඳෞේගලීකයණඹ් ශනොශදද?
නමුත් ඒ කයන රශඹෝජ්න තුළි්ද අඩු ගණශ්ද මි  ප්රතිරහබඹ ළඩ
කයන ජ්නතහට රළශඵ්දශ්ද නළවළ. ඳසු ගිඹ අවුරුදු වතය ඳවටභ
රළබුණු ශඳොලී අනුඳහතඹ වුශණ් සිඹඹට 10ත් 12ත් අතය
ප්රභහණඹ්.
ගරු ඇභතිතුභනි භභ ඔඵතුභහශග්ද අවනහ යශ්ට උේධභනඹ
ගළන. ඔඵතුභ්දරහ භව ඵළංකු හර්තහ තුළි්ද ශඳ්දනහ යශ්ට
උේධභනඹ සිඹඹට 4.5ිට සිඹඹට 6ිට කිඹරහ. නිර ලශඹ්ද ඒක
පිළිගත්තහට අපි සිඹලු ශදනහභ ද්දනහ අද යශ්ට උේධභනඹ
සිඹඹට 15ත් 20ත් අතය ප්රතිලතඹක තිශඵන ඵ. ඒ නිහ ශම්
රශඹෝජ්නඹ කයන මුදල්රට you get a negative return. ඒ
කිඹ්දශ්ද රශඹෝජ්නඹ කයන ප්රභහණඹට ඩහ මුදල් අප්රභහණඹ
ශරහිට තිශඵ්දශ්ද. මුදල් අප්රභහණඹ නිහ අවුරුදු 35් ළඩ
කයුආ ුආේගරඹකුට අ්දතිභට රළශඵන මුදශල් මර්ත අගඹ ඳවත
ළශටනහ. මළනි තත්ත්ඹ් තුශ තභිට අද ළඩ කයන අි ංක
ජ්නතහ ඵංශකොශරොත් ශරහ තිශඵ්දශ්ද. ගරු ඇභතිතුභනි ඒ
නිහ භභ ඔඵතුභහශග්ද කහරුණික ඉල්රනහ ශම් දනතික
ලශඹ්ද කය්දන තිශඵන ශේල් ටික කයරහ ඒ ශයගුරහසි ටික
ක්රිඹහත්භක කය්දන ුආළු්ද ළඩ පිළිශශ් ඇති කය්දන කිඹරහ.
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(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) நர்லஷன் சஷல்லஶ)

අඳට ශම් අසථහශදී  භත් ශනහ අි ංක ශයොශ්ද
නහනක භවත්භඹහ. ශේක අර්ථහධක අයමුදර රය්හ කය්දන
මතුභහශේ ජීිනතඹ ුආද කශහ. ඔහු නළති ශරහ ශම් න ිනට අවුරුදු
ශදක් නහ. නමුත් ශම් රණ්ඩු ශකොතයම් ශඳොශයෝදදු දු්දනත්
ඔහු ශනුශ්ද ලත ඳව්ත් ශගරහ නළවළ. අපි නිය්දතයශඹ්ද
ඔහුශේ නිට ඹනහ. දළ්ද ඔහුශේ ශවෝදයඹහ ශදොසතයශඹ්.
රණ්ඩු කිඹන ශකොට මශවභිට. අඩු ගණශ්ද ශයොශ්ද
නහනකශේ අ්ද කටයුතු කය්දන උදවු ශනොවුණ රණ්ඩු මදහ
කිදහ අයක කයනහ ශම්ක කයනහ කිඹරහ. නමුත් තභ ලත
ඳව්ත් ශයොශ්ද නහනක ශනුශ්ද ශගරහ නළවළ කිඹන මක
අද ප්රකහල කයරහ තිශඵනහ. ඔහුශේ ජීිනත ඳරිතයහගඹ නිහ
ශේක අර්ථහධක අයමුදර pension fund මක් ඵට convert
කයන මක නළතුණහ. IMF මශ් World Bank මශ් නිර්ශේල
භත ක්රිඹහත්භක කය්දන ගිඹ මක නළතුශණ් ශයොශ්ද නහනකශේ
ජීිනතඹ ුආද කිරීශභ්ද. අපි ශම් අසථහශදී  අවනහ ඹටි ක්ටටු
අදව් ඇති ඒ ළඩ පිළිශශ ශනත් ිනධිඹකි්ද ශගශන්දන
වදනහ ශ්දද කිඹරහ. IMF මකිට World Bank මකිට කිඹනහ
ශ්දද ශේක අර්ථහධක අයමුදර ශභ්දන ශම් captive fund
ඳහින්චි  කය්දන කිඹරහ. ශම්හට ඔඵතුභහ කම්කරු ඇභති
ලශඹ්ද වඬ නඟරහ තිශඵනහද? ඇිට දළ්ද නිලසලේද සිටි්දශ්ද.
ඔඵතුභහට ම් ඳළත්ශත්ද සිටින අශ්ප ශජ්යසඨ ඇභති ගරු
අතහවුද ශශනිනයත්න භළතිතුභහත් ඒ කම්කරු්ද ශනුශ්ද
ට්ද කයනහ. කළබින්ට භණ්ඩරශේ ශම්හ ගළන කථහ කයනහද?
අඳට පිටසතයිට ශම් ම්ඵ්දධශඹ්ද කථහ කය්දන තිශඵ්දශ්ද.
භවය ිනට ඔඹ ඳළත්ශත් ඉ්දන ඇභතිරු අඳට කිඹනහ "අපි
කළබින්ට භණ්ඩරශේ කථහ කශහට ළඩ් නළවළ. ඊට ඳසශේ දශේ
තිශඵන ඳ්ටටභත් ගවශගන ඹනහ. මභ නිහ අපි නිලසලේද
ඉ්දනහ. ඔඵතුභ්දරහත් අඳ ශනුශ්ද කථහ කය්දන"ිට කිඹන
තත්ත්ඹ් ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඌ ඳශහශත්ද තභිට ශවොභ
ඳහඩභ රළබුශණ්. අපි කිදහ "ිනදුලි බිර සිඹඹට 55කි්ද අඩු
කය්දන ුආළු්ද. කළු කඩ යහඳහයඹ ශගන ඹ්දන මඳහ"ිට කිඹරහ.
වරි්ද ප්රනහ්දදු භ්දත්රීතුභහ ශම් ඳහර්ලිශම්්දතුශ්ද අසන ශකොට
ඌ ඳශහත් බහ භළතියණඹ උණුසුම් න ිනට දළන ගත්තහ
ශම්ශක්ද කය ගත් අඳයහදඹ ගළන. ඉ්ද ඳසු බඹ ශරහ ඳළඹ 72්
ඹ්දන ඉසශල්රහ ිනදුලි බිර සිඹඹට 25කි්ද අඩු කයනහ. නමුත්
අභහතයහංලශේ ඉ්දන ශල්කම් ෂර්ඩිනළ්දඩු භළතිතුභහශග්ද ශම්
ම්ඵ්දධශඹ්ද ඇහුහභ මතුභහ කිඹනහ "ශම්හ ඡ්දද ගුණ්ඩු
ලශඹ්ද කිදහට අඩු කය්දන කිඹරහ අඳට තභ නිර ලශඹ්ද
දළනුම් ී රහ නළවළ"ිට කිඹරහ. දළ්ද ශම්හ ම්ඵ්දධශඹ්ද ශභොනහද
කය්දශ්ද? අශ්ප ඵළසිල් යහජ්ඳ් ඇභතිතුභහට භහ කිඹනහ
කරුණහකය තමු්දනහ්දශේරහ ඌ භළතියණ ශදදිකහශද කථහ
කයුආ ිනදුලි බිර ම්ඵ්දධශඹ්ද ඒ අඩු කයන භ්ටටභ ශඳ්ද්දන
කිඹරහ. ඇිට ශම් හශේ ඡ්දද ගුණ්ඩු ී රහ යට අනහථ කය්දන
වද්දශ්ද?

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ගරු භ්දත්රීතුභහ, ශකොස ගව් කළපූ ගභ්දභ ුආටු් වද්දන
ඵළවළ, ඇ් වද්දන ඵළවළ. ඒ ශකොස ගශවේ රෆලි ශදශශන කල්
ඉ්දන ඕනෆ.

නිපයෝජය කාරක වභාපතිුරමා

(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Ravi Karunanayake,
your time is over.
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶ ஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නළවළ නළවළ. මතුභහ ළදගත් අදව් කිඹනහ. ශකොස ගව
කඳරහ වදන මක ශනොශිට ශභතළන තිශඵ්දශ්ද. ශම් අි ංක
ජ්නතහ භළරිරහ අද නළත ඳණ ග්ද්දන වදන අසථහිට ශම්
ඇති කය්දන වද්දශ්ද. ඌ භළතියණඹ නිහ තභිට අඩු
ගණශ්ද සිඹඹට 25කි්දත් ිනදුලි බිර අඩු කශශේ. භර්ින්ද සිල්හ
ඇභතිතුභහශග්ද අපි අවනහ ිනදුලි බිර සිඹඹට 55කි්ද අඩු
කය්දශ්ද නළත්ශත් ඇිට කිඹරහ.

නිපයෝජය කාරක වභාපතිුරමා

(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Ravi Karunanayake, now please wind up.
ගු (ණනාර්ය මර්වින් සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) நர்லஷன் சஷல்லஶ)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

භහ ිනදුලිඵර ඇභති නම් අඩු කයනහ.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶ ஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඇිට ඔඵතුභහ ඳත් කය්දශ්ද නළත්ශත්?

නිපයෝජය කාරක වභාපතිුරමා

(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Your time is over. Now, wind up, please.
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ஶண்புஷகு லஷ கருைஶ ஶக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගු (ණනාර්ය මර්වින් සිල්ලා මශතා (මශජන වම්බන්ධාතා
ශා මශජන ක යුුර අමාතයුරමා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) நர்லஷன் சஷல்லஶ - க்கள் ததஶடர்பு,
க்கள் அலுலல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations
and Public Affairs)

Sir, I rise to a point of Order.
නිපයෝජය කාරක වභාපතිුරමා

(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order, Hon. (Dr.) Mervyn
Silva?

අිටශඹෝ! ම්චනය ඉ්භනට ඉය වුණහද? ශේක අර්ථ හධක
අයමුදර ගළනිට අපි කථහ කය්දශ්ද. ඔඵතුභහ මරහනශේ සිටිඹත්
රණ්ඩුශද සිටිඹත් ඔඵතුභහ අපි කිඹන මක තභිට අනුභත
කය්දශ්ද කිඹරහ භහ ද්දනහ. මශවභ ශ්දද භර්ින්ද සිල්හ
ඇභතිතුභහ? [ඵහධහ කිරීභ්] අනිහර්ඹශඹ්දභ.
ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි ඒ හශේභ තභිට
භූමිශතල් මිරත්. අද භූමිශතල් ලීටයඹ රුපිඹල් 55ට ශකොශමට
ශගශන්දන ුආළු්ද. නමුත් ිනකුණ්දශ්ද රුපිඹල් 120ටිට.
භළතියණ කහරඹට ිනතය් රුපිඹල් 20කි්ද අඩු කයනහ. ශම්හ
ශවණ ගවන අඳයහධ ශ්දද? අද පිරිසිදු කයුආ ශතල් ලීටයඹ්
රුපිඹල් 88ට ශකොශම යහඹට ශගශන්දන ුආළු්ද. නමුත්
ිනකුණ්දශ්ද රුපිඹල් 162ටිට. ශභඹ රුපිඹල් 5කි්ද අඩු කය්දන
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ඌ භළතියණඹ් අලයද? ශභඹ රුපිඹල් 50කි්ද අඩු කය්දන
ුආළු්ද. ශම් ඹන ිනධිඹට ඵළලුහභ අපි අියශඹෝග කයනහ
ජ්නහධිඳතියණඹ් ශවෝ ඕනෆභ භළතියණඹ් ඳත්්දන
කිඹරහ. ඔඵතුභ්දරහ ශතල් ලීටයඹ් වහ අඩු කශශේ රුපිඹල් 5
නම් අඳට රළශඵන ජ්නතහ යභ තුළි්ද මඹට බි්දදු් මකතු
කයරහ රුපිඹල් 50කි්ද අඩු කයරහ ජ්නතහට ශත රහ
ශදනහඹ කිඹන මක භත් කයනහ. ශම්හ ඔ්ශකොභ ශවමි්ද
සීරුශද කය්දන තිශඵන ශේල්. අපි ශම් අසථහශදී  ම්ත්
ජ්හතික ඳ්ඹ ලශඹ්ද ශභඹ ප්රසිේධ කයනහ.
කරුණහකය ශඳෞේගලික අංලශේ ළඩ කයන ර් 83් වූ අඹ
රය්හ කය්දන ිනි ළු කථහ කිඹ්දශ්ද නළති. රණ්ඩු අලය
ීතති රීති ශගශන්දන; ඒහ ීතතිගත කය්දන. ශම් ශඹෝජ්නහ
පිළිඵ ිනහදඹ අහන න ශකොට කිඹ්දන "ඔද අපි ළරැේද්
කයරහ තිශඵනහ. ම්දන අඳත් ම්ක මකතු ්දන." කිඹරහ. අපි
ම්පූර්ණ වශඹෝගඹ ඔඵතුභ්දරහට රඵහ ශදනහ කිඹන මක ශම්
අසථහශදී  භත් කය්දන කළභළතිිට. ගරු ශජ්ෝල්ප භිටකල්
ශඳශර්යහ භළතිතුභහ ඉතහභ ඳරිණත ශේලඳහරනයඹකු ලශඹ්ද
ශභළනි ශඹෝජ්නහ් ශගන ඒභ අපි අගඹ කයනහ. මතුභහ
කම්කරු ඇභති ලශඹනුත් සිටිඹහ. කම්කරු්ද ම්ඵ්දධශඹ්ද
කටයුතු කිරීභ වහ ඉදිරිඳත් කයුආ ශම් ශඹෝජ්නහ අපි
ම්පූර්ණශඹ්ද අනුභත කයනහ කිඹන මක භත් කයනහ. ගරු
ගහමිණී ශරොකුශේ ඇභතිතුභනි දළ්ද ඔඵතුභහශේ දෆත් ඵළරහ
තිශඵනහ නම් කරුණහකය ඒ ඵළමි ලිි ල් කයරහ ජ්නතහ
ශනුශ්ද -ශම් ශේක පිරි ශනුශ්ද- ට්ද කය්දන කිඹහ
භභ කහරුණික ඉල්රනහ. භට ශම් ඉඩ ප්රසථහ රඵහ ී භ
ම්ඵ්දධශඹ්ද ඔඵතුභහට සතුති්දත ශනහ ගරු නිශඹෝජ්ය
කහයක බහඳතිතුභනි. ශඵොශවොභ සතුතිිට.
[අ.බහ. 2.55]

ගු අතාවුද පවපනවිරත්න මශතා (ග්රාමීය ය ක යුුර
අමාතයුරමා

(ஶண்புஷகு அதஶவுத தசதனலஷத்ன - கஷஶஷ அலுலல்கள்
அகச்சர் )

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs)

ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි අද ශම් ඉදිරිඳත් කය
තිශඵන ශඹෝජ්නහශද යද් නළවළ. ශම්හ ඉදිරිඳත් කයරහ අදවස
ඉදිරිඳත් කයන මක ශවොිට. නමුත් ශම් ශඹෝජ්නහ ගළන කථහ
කය්දන ගිි ල්රහ ිනදුලි බිර අඩු කයන මශක්ද තභිට අහන
වුශණ්. ිනදුලි බිර අඩු කිරීභ ශනත් කහයණඹ්. ඡ්දදඹකට
හසිඹ් ග්දන ඕනෆ කශහ නම් මීට කලි්දභ ඒක කය්දන තිබුණහ.
ඡ්දදඹකට ශනොශිට ඒක කශශේ. චීන ජ්නහධිඳතිතුභහ ශම් යටට
ඳළමිණ අශ්ප ශනොශයෝචශනෝශල් ඵරහගහයශේ තු්දන අදිඹය ිනෘත
කිරීභත් ම්ක ිනදුලිඹ ළඩිශඹ්ද නිසඳහදනඹ කය්දන ශභගහශෝ්ටස 900් නිසඳහදනඹ කය්දන- ුආළු්ද ඳරියඹ්
ඇති වුණහ. ඒකත් ම්ක ගශඳහ තභිට ඒ ශරහශද රළබුණු
ප්රතිරහබඹ රකහ තභිට ිනදුලිඹ බිර සිඹඹට 25කි්ද අඩු කය්දන
ුආළු්ද වුශණ්.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මතශකොට භූමිශතල් මිර?

ගු අතාවුද පවපනවිරත්න මශතා

(ஶண்புஷகு அதஶவுத தசதனலஷத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

භූමිශතල් මිරත් ඒ ම්කභ අඩු කයනහ. භූමිශතල් මිරත් ඒ
ම්කභ අඩු කය්දන ුආළු්ද.
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ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇභතිතුභනි අලුති්ද ඵරහගහයඹ් ෆී භ නිහ මි 
වනඹ ජ්නතහට රඵහ දිඹ යුතුඹ කිඹන මක තභිට මලික තර්කඹ.
මශවභ නම් භූමිශතල් මිර අඩු ්දශ්ද ශකොශවොභද? ශභොක්ද
මතළන තිශඵන තර්කඹ? මඹ දළනග්දනිට භහ ඒ ප්රලසනඹ ඇහුශද.

ගු අතාවුද පවපනවිරත්න මශතා

(ஶண்புஷகு அதஶவுத தசதனலஷத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

කහයණඹ ශම්කිට. ශතල් ශකොිට ඒහත් මකට ශගනළල්රහ
තභිට පිරිඳවදුශ්ද ශුේධ කයරහ ඒ ඒ අංලරට ශඹොමු කය්දශ්ද.
ඒ පිළිඵ ශනසකම් ඇති ශන ශකොට ඒ ඳවසුකභ ශකෝකටත්
ශද්දන තභිට උත්හව කය්දශ්ද. අපි ඒ උත්හවශේ ප්රතිපරඹ
භු්ති ිනඳිමු. ඒ පිළිඵ ශදෝහශයෝඳණඹ් කය්දන ශභඹ
කහයණඹ් කයග්දන ඕනෆ නළවළ. අපි ඒ රළබුණු වනඹ ගළන
තුටු ශමි්ද තත් වන ඵරහශඳොශයොත්තු සිටිමු. අපි තත්
වන රඵහ ගනිමු; ඉල්රමු. අපි ඒ ළඩ පිළිශශ කයශගන ඹ්දන
ඵරමු.
ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි ිනදුලිඹ බිර අඩු කිරීභට
ප්රධහනභ ශවේතු් තිශඵනහ. ඉසය අඳට ිනදුලිඹ ශද්දන ඵළරි
ිනදුලිඹ කළුආහ. ඳළඹ ගණ්ද ිනදුලිඹ කළුආහ. ිනදුලිඹ ඳඹ්දන ඵළරි
වුණහ. ජ්රඹත් ි ඳිරහ ගිඹ ශරහල් තිබුණහ. ඒ හශේභ
ශතල්ලි්ද ිනදුලිඹ නිඳදන ශකොට ිනලහර මුදර් ිනඹදම් කය්දන
ශනහ. ඒ තත්ත්ඹ ශනුට ගල් අඟුරුලි්ද ිනදුලිඹ නිඳදන
ශකොට ඒ ිනඹදභ අඩු ශනහ. ඒ නිහ ශනොශයෝචශනෝශල්
ඵරහගහයශේ ශතළනි අදිඹය ිනෘත කයන ශකොට ශභගහශෝටස
900් ිනතය රළශඵන තත්ත්ඹ ඇති වුණහභ මිට්ද ශරොකු
ල්තිඹ් රළශඵනහ ඳවසු් රළශඵනහ ිනදුලිඹ බිර අඩු
කය්දන. ඒ කහර්ඹඹ ඒ රකහයඹට ඉසට කයරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ
ශභඹ ඌ ඡ්දදඹ අනු ඵරහ කයුආ මක් ශනොශිට. ඒ පිළිඵ
කහරඹ් තිසශේ හක්චඡහ ශමි්ද තිබුණහ. කය්දන වළකි
ශරහට ඒ කහර්ඹඹ ඉසට කයුආ මක තභිට ඔඹ රකහයඹට සිේධ
ශරහ තිශඵ්දශ්ද.
ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි 1958 ශොරභ්ද ඩඹස
ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහශේ රණ්ඩුශද කම්කරු ඇභති ටී.බී.
ඉරංගයත්න භවත්භඹහ තභිට ශේක අර්ථහධක අයමුදර පිළිඵ
ඳනත් ශකටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කය්දන ශඹදුශණ්. ඊට ශඳය ෘත්තිඹ
මිති ශනොශඹ් අදවස ඉදිරිඳත් කයමි්ද හක්චඡහ කයමි්ද
තිබුණහ. නමුත් 1958 ී  ඵරඹට ඳත් වූ ප්රගතිශීලි රණ්ඩුශ්ද
තභිට ඒ කහර්ඹඹ ක්රිඹහට නළඟුශද; ඒ කහර්ඹඹ ඉසට කශශේ.
මශවභ නම් ඒක කම්කරු ජ්නතහ රළබ ිනලහර යප්රහදඹ්;
කම්කරු ජ්නතහට රළබුණු භවහ ශේහ්. අපි කවුරුත් ඒක අගඹ
කයනහ. රි්ද ය ඒ ගළන ඹම් ඹම් ශනසකම් ඇති කය
තිශඵනහ. ඒ අඹට ඹම් ඹම් ඳවසුකම් ශද්දන අදවස කය
තිශඵනහ. ඒ අනු තභිට ඹම් ඹම් ංශලෝධන ශගනළල්රහ
තිශඵ්දශ්ද. ඉදිරි කහරශේී  ඒහශේ කටයුතු ශකශයනහ ඇති.
ර්තභහන භහජ් ක්රභඹ ඹටශත් ිනෘත රර්ථික ක්රභඹ ඹටශත්
ශඵොශවෝ උත්හව දයනහ ශේකඹ්ද පිළිඵ ප්රලසනරී  ඒ අඹ
ඒ රඹතනශේ ශේකඹ්ද කය ග්දශ්ද නළති ශකෝදත්රහත්
ක්රභඹට ඵහ ශගන ශේහ්ද රඵහ ග්දන. ඒ හශේභ contract
labour ක්රභඹ් ඇති කය්දනත් ඹනහ. ඒ පිළිඵත් ෘත්තිඹ
මිති ව කම්කරු අභහතයහංලඹ හක්චඡහ කයමි්ද සිටිනහ. ඒ
පිළිඵ ශකශේ කටයුතු කශ යුතුද ඩහ ශවො හසි ඩහ ශවො
ඳවසුකම් කම්කරු ජ්නතහ ශනුශ්ද රඵහ ශද්දශ්ද ශකශේද
කිඹන මක ගළනත් කල්ඳනහ කයමි්ද සිටිනහ; හක්චඡහ කයමි්ද
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[ගරු අතහවුද ශශනිනයත්න භවතහ]

සිටිනහ. දළනට ඒ ඇති කය ශගන තිශඵන පිළිශළි්ද කම්කරු
ජ්නතහට ඳහඩු් සිදු මට තිශඵනහ. ෘත්තිඹ මිති භඟ මකතු
ශරහ සහමි ඳ්ඹ භඟ මකතු ශරහ ඒ පිළිඵ හක්චඡහ කශ
යුතු තිශඵනහ. ශභොකද කම්කරු්ද නළති යහඳහය කය ශගන
ඹ්දන ඵළවළ; කර්භහ්දතලහරහ ඳත්හ ශගන ඹ්දන ඵළවළ. ඒ නිහ
කම්කරු්දට අලය න ඳවසුකම් ව රය්හ රඵහ ී භ
අලය ශනහ. ඒ නිහ ඒ අනු කටයුතු කය්දන ඵරහශඳොශයොත්තු
ශනහ.
භහ කම්කරු ඇභති ලශඹ්ද කටයුතු කශ කහරශේී  ශරෝක
කම්කරු ංිනධහනශේ ිනශලේයඹ්ද කළහ ිනරහභ ළටු්ප
ක්රභඹකට ශම් ළඩ පිළිශශ කස කය්දන හක්චඡහ ට
කිි ඳඹ් ඳත්හ ශගන ගිඹහ. ී ර් ශර ඒ පිළිඵ හක්චඡහ
වුණත් ඒ මුදර සීභහි ත නිහ ම්තයහ අසථහකී  ි ඟඹ් ඇති
ශ්දන ුආළු්දඹ කිඹන භතඹ ප්රකහල වුණහ. ෘත්තිඹ මිති ව
ශේය ශේක ශදඳ්ඹභ ඒ හක්චඡහරට වබහගී වුණහ.
ඉදිරිඹටත් ඒ හක්චඡහ ඇති කයරහ කශ වළකි ළඩ පිළිශශ
පිළිඵ හක්චඡහ කිරීශම් යද් නළවළ.
සිංග්පපූරුශද නම් ශේකශඹකුශග්ද අර්ථ හධක අයමුදරට
සිඹඹට 28් අඩු කය ග්දනහ. අශ්ප යශ්ට නම් සිඹඹට 12් ව
සිඹඹට 8් ලශඹ්ද ශදශගොල්රශග්දභ අඩු කය්දශ්ද සිඹඹට
20ිට. නමුත් සිංග්පපූරුශද නම් ශේකඹකුශේ ළටුශඳ්ද සිඹඹට
28් අඩු කය ග්දනහ. ඒක ශරොකු ගණන්. අශ්ප යශ්ට නම්
දළනට ශේකඹකුශග්ද අඹ කය ග්දශ්ද සිඹඹට 8ිට. ඒකට ශේය
ඳ්ශඹ්ද සිඹඹට 12් මකතු කයනහ. ඒ අනු සිඹඹට 20්
රළශඵනහ. සිංග්පපූරුශද නම් ශේකඹකුශේ ළටුශඳ්ද ඳභණ්
සිඹඹට 28් අඩු කය ග්දනහ. මතශකොට ඒක ශරොකු
අයමුදර්ශරහ තිශඵනහ. ඒ අයමුදර ඳහින්චි  කයරහ තභිට
සිංග්පපූරුශද තිශඵන ත්ටටු සිඹ ගණ්දර අතිිනලහර ත්ටටු
ශගල් හදහ තිශඵ්දශ්ද. ඒ අයමුදල් ඳහින්චි  කශහට යද් නළවළ.
නමුත් ඒකට හධහයණ රහබඹ් රළශඵන පිළිශශට ඒක ශඹොදහ
ග්දන ඕනෆ. ඹම් ඹම් රශඹෝජ්නරී  ඹම් ඹම් අඩුඳහඩුකම් ඇති
ශනහ. නමුත් අපි ඒ ගළන ශඵොශවොභ ප්රශදම් ශ්දන ඕනෆ ඒ
රශඹෝජ්න භඟි්ද කම්කරුහශේ මුදරට ළඩි හසිඹ් රඵහ ී භ
අලය ශනහ. ඒ පිළිඵ අශ්ප අධහනඹ ශඹොමු කය්දන ඕනෆ.
ශඵොශවොභ භෆතක ඉරහ තභිට ශම් යශ්ට ශේක අර්ථහධක
අයමුදල් ඳහින්චි  කය්දශ්ද. ඉසය මශවභ බහිනත කශශේ නළවළ.
රණ්ඩු භවහ බහණ්ඩහගහයඹට ණඹ වළටිඹට රඵහ දු්දනහට
ඳසශේ භවහ බහණ්ඩහගහයශඹ්ද තභිට ඒ ශඳොලී මුදර රඵහ දු්දශ්ද.
අශ්ප මුදල් නිඹභ පිළිශශකට රශඹෝජ්නඹ කයන නිළයදි තළ්ද
ශතෝයහ ශගන ඒ කහර්ඹ කයනහ නම් ඊට ළඩි ශඳොලිඹ් ග්දන
ුආළු්ද ශනහ හශේභ ඩහත් ශවො ශේහ් හසිඹ් රඵහ
ග්දනත් ුආළු්ද ශනහ. ඒක අශ්ප යශ්ට ිනතය් න ශදඹ්
ශනොශිට. ශරෝකශේ අශන් යටරත් කම්කරු්ද වහ න
pension ක්රභ ශඵොශවොභ අඩුිට. ශේක අර්ථ හධක අයමුදල් ක්රභඹ
තභිට ශරෝකශේ යටල් ළඩි ප්රභහණඹක තිශඵ්දශ්ද. ඒ නිහ
ශේක අර්ථ හධක අයමුදල් ක්රභශේ තිශඵන අඩු ඳහඩු ගළනත්
ශොඹහ ඵරහ ඒහ හක්චඡහ භඟි්ද ිනහ ක්රිඹහත්භක කිරීභ
හධහයණිට. ඒ පිළිඵ තමු්දනහ්දශේරහශේ අදවසුත් යශ්ට
ජ්නතහශේ අදවසුත් ඉදිරිඳත් කයරහ ඒ කටයුත්ත කිරීභ ළදගත්
ශනහ.
ඊශඟට භභ තමු්දනහ්දශේරහට භත් කය්දන ඕනෆ ශේක
අර්ථ හධක මුදල් සිඹලුභ ශගොින ජ්නතහට රළශඵ්දශ්ද නළවළ
කිඹන මක. ඒක නිහ තභිට ඳසු ගිඹ කහරශේ රණ්ඩුශද මුදල්
ශඹොදරහ ශගොින ජ්නතහ වහ ශනත් ක්රභඹ් ඳට්ද අයශගන
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තිබුශණ්. ඒ තභිට ශගොින ජ්නතහ ශකොටස ලශඹ්ද ශගන මුදර
අනු pension මක් රඵහ ශදන මක. නමුත් ඒ කටයුත්ත දුර්ර
වුණහ. ඒක නිහ රණ්ඩුශ්ද දළ්ද ඒ පිළිඵ ශනත් ළඩ
පිළිශශ් කස කයරහ තිශඵනහ. රණ්ඩු භවහ
බහණ්ඩහගහයශඹ්ද මුදල් ී රහ ශනත් ළඩ පිළිශශ් ඇති
කය්දනත් කටයුතු කය තිශඵනහ. ඉති්ද ශම් ෆභ අංලඹ්භ
රයණඹ න ඳරිදි කටයුතු කිරීභ දුගී දු්පඳත් ජ්නතහට ළඩ
කයන ජ්නතහට අතයලය ශනහ. මභ කටයුතු කිරීභ වහ
ශවො ප්රගතිශීලී අදවස ඉදිරිඳත් කයරහ ශවො ංහදඹ්ද ඇති
කයරහ ක්රිඹහත්භක කිරීභ තභිට අශ්ප ගකීභ. මභ කහර්ඹ ඉසට
කිරීභ වහ ශම් යශ්ට ෘත්තීඹ මිති ව සහමි ඳ් ම්ඵ්දධ
කයශගන කටයුතු කිරීභ ළදගත් ශනහ. අශ්ප ගරු ඇභතිතුභහ
ශම් පිළිඵ ශඹෝජ්නහ කයන ළඩ පිළිශශ පිළිඵ මතුභහශේ
කථහශදී  තමු්දනහ්දශේරහට කිඹහින.
අශ්ප කම්කරු ජ්නතහශේ ඳඩි ළඩි කයන ක්රභ කිි ඳඹ්
තිශඵනහ. මක් තභිට ඳඩි ළඩි කිරීභ පිළිඵ ෘත්තීඹ මිති
ව සහමිඹහ හක්චඡහ කිරීභ. ඒ ශදඳහර්ලසඹ හක්චඡහ කය ඳඩි
ළඩි කයන පිළිශශ් තිශඵනහ. ඊශඟට අපි හභහනයශඹ්ද
අනුගභනඹ කයන පිළිශශ තභිට තිශඵ්දශ්ද. කම්කරු ීතතිඹ
භඟි්ද භණ්ඩර ඳත් කයරහ තිශඵනහ. ඒ භණ්ඩරරට ශේය
ශේක ශදඳ්ඹභ කළරහ ඒ ශදඳහර්ලසඹ ම්ක හක්චඡහ
කයරහ රළශඵන රදහඹභ ව රහබඹ ගළන ිනභහ ඵරහ
ශදඳහර්ලසඹභ මකඟ න රකහයඹට ඳඩි ළඩි කිරීශම් ක්රභඹ්
තිශඵනහ. ශම් ක්රභඹ තභිට ඵහුර ක්රිඹහත්භක ශ්දශ්ද.
ඊශඟට තත් ක්රභඹ් තභිට ළඩ ර්ජ්න රදිඹ කයරහ
්ණික ඒ ශදඳහර්ලසඹ අතය ඇති කය ග්දනහ ඹම් ඹම්
මකඟතහ්ද භඟි්ද ව කම්කරු ශදඳහර්තශම්්දතුත් භළදිවත්
ශරහ ශේකඹ්දශේ අිටතිහසිකම් පිළිඵ රකහ ඵරහ කයන
ඳඩි ළඩි කිරීභ. ඒ තු්ද රකහයශඹ්ද තභිට අශ්ප ශඳෞේගලික
අංලශේ ශේකඹ්දශේ ඳඩි ළඩි කිරීම් කය්දන ුආළු්ද ශරහ
තිශඵ්දශ්ද. ඒක කය්දන යජ්ඹට ුආළු්දකභ් නළවළ. මක මක
ුආේගරඹ්දශේ යහඳහයර තිශඵන තත්ත්ඹ අනු ඳඩි ළඩි කිරීම්
නිඹභ කය්දන යජ්ඹට ඵළවළ. නමුත් ශේක අර්ථ හධක
අයමුදරටත් හසිඹ් න ිනධිඹට නිඹභ කය්දන ුආළු්ද.

නිපයෝජය කාරක වභාපතිුරමා

(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු ඇභතිතුභහ දළ්ද කථහ අ්ද කය්දන.

ගු අතාවුද පවපනවිරත්න මශතා

(ஶண்புஷகு அதஶவுத தசதனலஷத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ශවොිට.
ශේක අර්ථ හධක අයමුදරට දහඹක න ශකොට අඩු කිරීභ
පිළිඵ හක්චඡහ කයරහ ඒ ිනධිශේ ළඩ පිශශශකට ශඹොමු
ශ්දන ුආළු්ද. ඒක නිහ අපි ශේය ශේක ශදඳ්ඹ ගළනත්
යහඳහයඹ ඳත්හ ශගන ඹෆභ පිළිඵත් රකහ ඵරහ තභිට ශම්
කටයුතු කය්දශ්ද. භවය ෘත්තීඹ මිති ප්රභහණඹට ඩහ ඉල්ලීම්
කය්දන ගිි ල්රහ ඒ යහඳහය වරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ භවය
අසථහර තිබුණු ෘත්තිඹත් නළති ශරහ අිටතිකහයඹහට ඒ
යහඳහයඹ ව්දනත් සිේධ නහ. ෘත්තීඹ මිතිඹත් නළති
ශේහත් නළති තත්ත්ඹට ඳත් වුණු අසථහ තිශඵනහ.

නිපයෝජය කාරක වභාපතිුරමා

(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

දළ්ද අ්ද කය්දන ඇභතිතුභහ.
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ගු අතාවුද පවපනවිරත්න මශතා

(ஶண்புஷகு அதஶவுத தசதனலஷத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ශවොිට මශවභ නම් භශේ කථහ අ්ද කයනහ ගරු
නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි.
[අ.බහ. 3.09]

ගු විජිත පශේරත් මශතා

(ஶண்புஷகு லஷஜஷத நவத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි ශේක අර්ථ හධක
අයමුදර කිඹ්දශ්ද ිනශලේශඹ්දභ ශම් යශ්ට ළඩ කයන
ශඳෞේගලික අංලශේ ශේකිට්දශේ අිටතිඹ්. ඔවු්ද දවඩිඹ
භව්දසිශඹ්ද වම්ඵ කශ ල්ලි තභිට ශම් ශේක අර්ථහධක
අයමුදශල් මුදල් ිනධිඹට තිශඵ්දශ්ද. ශම් ශේක අර්ථ හධක
අයමුදශල් ළඵෆ ි මිකරු්දශේ ළඵෆ අිටතිකරු්දශේ අිටතිඹ
රය්හ කිරීභ ීතති ප්රතිඳහදන වදන ඳහර්ලිශම්්දතුශද ගකීභ්;
අදහශ අභහතයයඹහශේ ගකීභ්. යශ්ට ළඩ කයන ජ්නතහශේ
අිටතිඹ රය්හ කිරීභ ිනශලේශඹ්දභ කම්කරු ඇභතියඹහශේ
ගකීභ්; ශම් ඳහර්ලිශම්්දතුශද ගකීභ්. ඒ අනු තභිට අද අඳ
ශම් භහතෘකහ පිළිඵ ශම් ඳහර්ලිශම්්දතුශද හක්චඡහ කය්දශ්ද.
අවුරුදු ගණනහ් තිසශේ ළඩ කයුආ ශේකිට්ද තභ්දශේ ශේහ
කහරඹ තුශ උඳඹුආ මුදලි්ද ඹම් දහඹකත්ඹ් ශම් ශේක
අර්ථහධක අයමුදරට දළම්භහ. වළඵළිට ඒ ශේක අර්ථහධක
අයමුදර ඳහින්චි  කය්දශ්ද ඳහරකිට්දශේ වුභනහට අනුිට.
ඳහරකශඹෝ තභිට වළභ දහභ තීයණඹ කය්දශ්ද ඒ ශේක
අර්ථහධක අයමුදර ශකොශවොභද ශඹොදහ ග්දශ්ද ශභොනහ වහ
ද ශඹොදහ ග්දශ්ද කිඹන කහයණහ.
ඳසු ගිඹ කහරශේ යශ්ටභ ඵයඳතශ ප්රලසනඹ් වුණු ශඳෞේගලික
අංලශේ ශේකිට්දශේ ශම් ශේක අර්ථ හධක අයමුදර ශකොල්ර
ක්දන වදුආ උත්හවඹ අඳට භතකිට. ඇත්තටභ මදහ ශඳෞේගලික
අංලශේ ශේකිට්ද ය්ටටරහ ඔවු්දශේ ශේක අර්ථහධක
අයමුදශල් තිබුණු රුපිඹල් මිලිඹන 100කට අධික මුදල් ප්රභහණඹ
ශම් රණ්ඩුශද ඵංශකොශරොත්කභ ව ග්දන ඳහින්චි  කය්දන
තභිට වළදුශද. ශඵොරු ිනරහභ ළටු්ප ඳනත් ශකටුම්ඳත්
ශගනළල්රහ ඒ ඊනිඹහ ිනරහභ ළටුඳට මුහ ශරහ ශඳෞේගලික
අංලශේ ශේකිට්දශේ ශේක අර්ථහධක අයමුදර ශකොල්ර
ක්දන වළදුහ. නමුත් ශයොශ්ද නහනක හශේ අඹ ජීිනත ඳරිතයහග
කයරහ ඒ කයුආ කළඳ කිරීභ භති්ද ඒ ශකොල්රඹ නතය කය ග්දන
ුආළු්ද වුණහ. අද භතු ශරහ තිශඵන ප්රලසනඹ තභිට ඒ
ශේකිට්දට රඵහ දිඹ යුතු තභ්දශේ දහඹක මුදර තභ්දශේ
අිටතිඹ රඵහ ශද්දන යජ්ඹ භළදිවත් ්දශ්ද නළතිකභ. ඳසු ගිඹ
කහරඹ තුශ ශම් ඳහර්ලිශම්්දතුශද සිඹලු ශදනහශේභ මකඟත්ඹ
තුශ ශේක අර්ථ හධක අයමුදලි්ද සිඹඹට 30් ශේකඹ්දට
රඵහ ගළීතශම් අිටතිඹ රය්හ කශහ. නමුත් අද න ශකොට
අවුරුේදකටත් ළඩි කහරඹ් ගත මට ඇතත් මඹ ක්රිඹහට නඟ්දන
අදහශ අභහතයහංලඹට හශේභ රණ්ඩුටත් ත න තුරු ඵළරි මට
තිශඵනහ. ඒ නිහභ අද න ශකොට ර් ගණන් අවනඹට
ව ීමඩහට ඳත් ශරහ සිටිනහ. ිනිනධ ශයෝගහඵහධරට ර් න
අඹට ිනිනධ ශඳෞේගලික රර්ථික වුභනහ්ද ඇති න ශකොට
තභ්දශේ අිටතිඹ රඵහ ග්දන වළකිඹහ් නළවළ. ඒක රඵහ ශද්දන
ශම් රණ්ඩු අභත් ශරහ තිශඵනහ. ිනරහභ ගිඹහට ඳසශේ
ශඵොශවෝ ශරහට මුහුණ ශදන ප්රලසනඹ තභිට ඒ ශේකිට්ද
තභ්දශේ ශේක අර්ථ හධක අයමුදර ග්දන කම්කරු
ශදඳහර්තශම්්දතුශද කහර්ඹහරර භහ ගණ්ද යසතිඹහදු ්දනට
සිදු මටභ. තිශඹ්ද ශදශක්ද රඵහ ශද්දන ුආළු්ද වුණත්
අර්ථහධක අයමුදර ග්දන ශම් ශේකඹ්දට භහ තුන වතය
යසතිඹහදු ්දනට සිදු නහ. ඔවු්දට ඒ මුදර රඵහ ග්දන ිනධිඹ්
නළවළ.
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ඳරිඳහරනභඹ දුඵරතහ ගළන ඇභතියඹහ කථහ කයනහ.
ඳරිඳහරන දුඵරතහ තිශඵනහ නම් ඒක ශනස කිරීභ
ඇභතියඹහශේ ගකීභ්. ඒකට තභිට අදහශ අභහතයහංලඹ්
තිශඵ්දශ්ද; ඒකට තභිට අදහශ ිනඹඹ බහය ඇභතියශඹකු
ඉ්දශ්ද; රණ්ඩු් තිශඵ්දශ්ද. ඳරිඳහරනශේ ගළටලු තිශඵනහ
කිඹරහ කම්කරු්දට භහ ගණ්ද යසතිඹහදු ්දන සිදු නහ නම්
මතළනි්ද ඔ්පුආ කය්දශ්ද ඇභතියඹහශේ දුඵරතහ ව රණ්ඩුශද
දුඵරතහිට. ඇභතියඹහශේ ගකීභ තභිට ඳරිඳහරන ගළටලු
ිනඳීභ. අද ශේකිට්දශේ ඳළත්ශත්ද තිශඵන ිනලහර ප්රලසනඹ්
තභිට ිනරහභ ගිඹහට ඳසශේ ශම් ශේක අර්ථහධක අයමුදර ඒ
අලය කයන ශදගශඹ්ද රඵහ ග්දන ඵළරිකභ. ශම්කට නිළරැදි
පිළිතුය් රඵහ ශද්දන තභත් ශම් රණ්ඩුට ඵළරි ශරහ
තිශඵනහ.
ශේක අර්ථ හධක අයමුදර ශනොශගන වහම්ුආතු්ද
ම්ඵ්දධශඹ්ද ීතතිභඹ ක්රිඹහ භහර්ග ගළීතභ වළභ දහභ ඉබි ගභනි්ද
තභිට සිදු ්දශ්ද. දවස ගණන් වහම්ුආතු්ද ප්රධහන ශඳශශේ
රඹතන ශේක අර්ථ හධක අයමුදර ශග්දශ්ද නළති
ඉ්දනහ. ඔවු්දට ිනරුේධ ීතතිභඹ ක්රිඹහ භහර්ග අයශගන ඒ
ශේකිට්දශේ
අිටතිඹ
රය්හ
කය
ී භ
කම්කරු
ශදඳහර්තශම්්දතුශද ගකීභ්.
ඒ කර්තය අද නිළයදි ඉසට ්දශ්ද නළවළ. ඒ නිහ
වහම්ුආතු්ද අද ශම්ක හභහනයකයණඹ කයශගනිට තිශඵ්දශ්ද.
වහම්ුආතු්ද
ශම්ක
ළවළල්ලුශනුිට
ග්දශ්ද.
කම්කරු
ශදඳහර්තශම්්දතු නඩු් දභිට. නඩු අවුරුදු 05් 10්
ඇශදනහ. නඩු ඉය ශනශකොට ශේකශඹෝ ඹට ගිි ල්රහ.
ඒ ශන ශකොට ශම් EPF මක ගළන තිබුණු ඵරහශඳොයහත්තු නළති
කයශගන ඒ අඹ ශන ය්හරටත් ගිි ල්රහ. ශම්ක ඳසශේ
ගිි ල්රහ නඩු කිඹරහ ර් ගණ්ද ිනඹදම් කයන මක ඊටත් ඩහ
අභහරුිට. ඒ නිහ ශම්ක අතවළය දභනහ. ඒක අද හභහනයකයණඹ
ශරහ තිශඵනහ. ඒක හභහනයකයණඹ මටභ නිහ වහම්ුආතු්ද ශම්
අර්ථ හධක අයමුදල් ශග්දශ්ද නළති ඳළවළය වරිනහ. යජ්ඹ්
තිශඵ්දශ්ද කම්කරු ශදඳහර්තශම්්දතු් තිශඵ්දශ්ද ඒ පිළිඵ
ෘජු භළදිවත් මටභ් කයරහ ශේකිට්දශේ ඒ අිටතිඹ රය්හ කය
ශද්දන භළදිවත් ශ්දනිට. මතළනී  භතු න ප්රලසනඹ ශභොක්ද?
දළ්ද ශකොශම දිසත්රි්කඹ ගත්ශතොත් භවහ ඳරිභහණශේ මළනි
භහගම් රඹතන කර්භහ්දතලහරහ 800කට ළඩි ප්රභහණඹ්
තිශඵනහ. අර්ථ හධක අයමුදල් ශගන ප්රධහන ශඳශශේ භවහ
ඳරිභහණශේ කර්භහ්දත ළඩබිම් 800කට ළඩි ප්රභහණඹ්
තිශඵනහ. වළඵළිට ශම්හ ගළන ඳරී්හ කය්දන රඹතන
ඳරී්කරු මශවභ නළත්නම් inspectorsරහ ඉ්දශ්ද 20් ිනතය.
මතශකොට කම්කරු ශදඳහර්තශම්්දතුශද ශම් inspectorsරහ 20්
ගිි ල්රහ රඹතන 800් රයණඹ කය්දශ්ද ශකොශවොභද?
රයණඹ කය්දන ඵළවළ. ඒ අලය කයන ිනධිභත් ශේඹ රඵහ
ශද්දන ඵළවළ. ඉති්ද වහම්ුආතු්දට ුආළු්දකභ රළශඵනහ
ශම්ශක්ද ක්ටටි ඳනි්දන. ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද ඇභතිතුභහ ශභශත්
අයශගන තිශඵන පිඹය ශභොනහද? ශම්කට පිඹය් නළවළ. ඒ
නිහභ වහම්ුආතු්ද ශම්ශක්ද ගළරිනරහ ඹනහ. ඒකට ීතතිභඹ ක්රිඹහ
භහර්ගඹ් නළවළ.
අද හභහනයශඹ්ද ශඳෞේගලික අංලශේ කම්කරුශෝ ර්
44් ිනතය ශම් අයමුදරට ි මිකම් කිඹනහ. වළඵළිට EPF ශගන
ප්රභහණඹ හර්තහගත ්දශ්ද ර් 22් ිනතය. ර් 22් ිනතය
තභිට EPF ශගනහ කිඹරහ ං්යහ ශල්්නලි්ද කිඹ්දශ්ද.
නමුත් ඇත්තටභ ගත්ශතොත් ි මිකම් කිඹන ර් 44් ිනතය
ඉ්දනහ. ඒ ර් 44්ද ර් 22් ිනතය් ං්යහ ශල්්නරට
ඇතුශත් ශනශකොට ඉතිරි ටික ඇත්තටභ ඇතුශත් ්දශ්ද නළවළ.
ඉති්ද ඒ පිළිඵ ඔඵතුභහශේ ඳළත්ශත්ද ිනධිභත් භළදිවත් මටභ්
අලය ශනහ ශම් තිශඵන ශයගුරහසි ක්රිඹහත්භක කිරීභට
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අභතය. ශයගුරහසි ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහභ කශ යුතු ශදඹ්. මඹට
ඉ්භනි්ද භළදිවත් ිනඹ යුතුිට. මඹ ඳසට දළමිඹ යුතු නළවළ. ඒකට
ල්ලි නළවළ; ඳරිඳහරන ගළටලු තිශඵනහ; රණ්ඩු ඵංශකොශරොත්
කිඹරහ ශම්ක ඳසට දළමීභ තුශ ශේකඹ්දශේ අිටතිඹ ඵයඳතශ
ිනධිඹට උල්රං නඹ නහ. ඊට අභතය භහ ශම් භතු කයුආ ගළටලු
නිය්දතයශඹ්දභ අශ්ප යශ්ට ළඩ කයන ජ්නතහ තුශ තිශඵන
ප්රලසනඹ්. ඒ ප්රලසනරටත් ඔඵතුභහශේ ඳළත්ශත්ද ිනශලේ භළදිවත්
මටභ් අලය ශරහ තිශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි ඊට අභතය අද අපි ශම්
කථහ කයන අර්ථ හධක අයමුදර ශේක බහයකහය අයමුදර අශ්ප
යශ්ට ශේකඹ්දට නිසි ඳරිදි නිසි කරට නිළයදි
ශනොරළශඵ්දන ප්රධහන ශවේතු ශරහ තිශඵ්දශ්ද ශම් අයමුදර අද
රණ්ඩු ශඳෞේගලික ඳටු ශේලඳහරන අයමුණු ශනුශ්ද
ඵංශකොශරොත් රඹතනර රශඹෝජ්නඹ කිරීභිට. ඒක තභිට ශම්
ප්රලසනශේ ඇත්ත ශවේතු. අපි ශේකඹ්දශේ ඳළත්ශත්ද මුහුණ
ශදන ගළටලු ගණනහ් කථහ කයනහ. ඒ අඹට නිසි ශරහට
ශම්ක ග්දන ඵළරි ශන ප්රලසනඹ ගළන කථහ කයනහ. ශම්ශ්
ඇත්ත බීජ්ඹ ශරහ තිශඵ්දශ්ද
ඇත්ත ශවේතු ශරහ
තිශඵ්දශ්ද ඇත්ත ඳදනභ ශරහ තිශඵ්දශ්ද ශන ශභොක්ත්
ශනොශිට ශේලඳහරන ි තත්කම් තිශඵන ඒ හශේභ ිනිනධ
ශඳෞේගලික ි තත්කම් තිශඵන රණ්ඩුශද ිනිනධ ුආේගරඹ්ද
ශභශවඹන කිි ඳ ශදනකු මකතු ශරහ ශම්ක භහෆිඹහ්
කයශගන තිබීභිට. අද EPF මකත් ම්ක ශකොටස ශශශ ශඳොශ
භහෆිඹහ අ්දතර් ම්ඵ්දධඹ් තිශඵනහ. උශේට ශකොටස
ශශශ ශඳොශශේ ශකොටක ටිනහකභ රුපිඹල් 40කට ඹනශකොට
වළ්දදෆට ඒක රුපිඹල් 80ට ඉවශ නඟිනහ. ඒ 80ට ඉවශ නඟින
රඹතනශේ ශකොටස ටික ශම් EPF මශ් ල්ලිලි්ද මිරී 
ග්දනහ. භහ උදහවයණ ි ත කිඹ්දනම්. ඕනෆ නම් නම් ි ත
කිඹ්දනම්. ශම් රණ්ඩුට ි තත් භවය ුආේගරඹ්දශේ රඹතන
තිශඵනහ. ශකොටස ශශශ ශඳොශශේ උශේ ඵරන ශකොට
ශකොටක ටිනහකභ රුපිඹල් 40ිට. වළඵළිට ිනිනධ තළරැදකරු්ද
ශඹොදරහ වළ්දදෆ න ශකොට ඒ ශකොටස මිර රුපිඹල් 80ට 85ට
ඉවශ නංනහ. ඊට ඳසශේ අර්ථ හධක අයමුදලි්ද ශකොටස
මිරී  ග්දනහ. වළඵළිට තිඹකි්ද ඳසශේ ඵරන ශකොට අය
ශකොටසර මිර රඳසු ඳවශ ඵළවළරහ. ඊට ඳසශේ ඒ ඳහඩු
දය්දන ශ්දශ්ද කහටද? ඒ ඳහඩු දය්දන ශ්දශ්ද අර්ථ හධක
අයමුදරටිට. අර්ථ හධක අයමුදර කහශේද? අර්ථ හධක අයමුදර
ශම් යශ්ට ළඩ කයන ශේකිට්දශේ. මතශකොට ඒ ඳහඩු රඳහු
ශඳයශහ ම්දශ්ද කහටද? ශේකඹ්දටිට. ඒක තභිට ශභතළන
තිශඵන ඇත්ත සදු. ඒ නිහ තභිට අද ශම් තත්ත්ඹ ඇති ශරහ
තිශඵ්දශ්ද.
අද යජ්ශේ ිනගණකහධිඳතියඹහශේ හර්තහශදභ ශම් ඵ ඉතහ
ඳළවළදිලි නිලසි තභ කිඹහ තිශඵනහ. අ්දතිභට ඉදිරිඳත් කයුආ
ිනගණකහධිඳති හර්තහ 2011 හර්තහ. ඒ හර්තහශද ඉතහ
ඳළවළදිලි ශභොක්ද කිඹ්දශ්ද? අර්ථ හධක අයමුදශර්ද ශේක
බහයකහය අයමුදශර්ද ළඩ කයන ජ්නතහට රහබහංලඹ්
රළශඵ්දශ්ද නළත්ශත් ඒ අයමුදර අරහබ රඵන තත්ත්ඹට ඳත්
ශරහ තිශඵ්දශ්ද රණ්ඩු ශම් ල්ලි ඵංශකොශරොත් වුණු
රඹතනර රශඹෝජ්නඹ කිරීභ නිහිට කිඹන මකිට; අිනධිභත්
ශර රශඹෝජ්න කිරීභ නිහිට කිඹන මකිට. අිනධිභත් ශර
රශඹෝජ්නඹ කයනහ කිඹරහ කිඹන නනඹ ඇතුශශේ ඉතහ
ඳළවළදිලි තිශඵනහ ශඳෞේගලික ි තත්කම් ශේලඳහරන
ි තත්කම් භත භවය යහඳහය ඳත්හශගන ඹන ුආේගරඹ්දශේ
රඹතනර ශම් ල්ලි ශඹොදරහ තිශඵනහ කිඹන මක.
ඵංශකොශරොත් ශනහ කිඹහ දළක දළක අරහබ ශනහ කිඹරහ
ශඳනි ශඳීත තිශඵේී ත් ඒ රඹතනර ල්ලි ශඹොදනහ.
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උදහවයණඹ් ිනධිඹට Ceylon Grain Elevators භහගභ
ද්්දන ුආළු්ද. ඳසු ගිඹ දසර භහධයර ශකොටස ශශශ
ශඳොශශේ දත්තර ඉතහ ඳළවළදිලි ශඳ්දවූහ Ceylon Grain
Elevators භහගභ ඳහඩුිට කිඹරහ. ඒ ඳහඩු ඵ දළන දළන ඒ Ceylon
Grain Elevators භහගශම් මිලිඹන ගණන් ල්ලි රශඹෝජ්නඹ
කශහ. ඒ ඳහඩු මුළුභනි්දභ අර්ථ හධක අයමුදරට දය්දන සිදු
වුණහ. ඒ ඳහඩු ශඳයශහ ළඩ කයන ජ්නතහ භත ඳළටශනහ. ශම්
තත්ත්ඹ ශභශවභ තිශඵේී  භව ඵළංකු ුආයහයම් ශදොඩනහ. භභ
දළ්කහ ඳසු ගිඹ ළ්පතළම්ඵර් 11ළනි දහ භව ඵළංකු කිඹහ තිබුණහ
රුපිඹල් බිලිඹන 10් ඉ්භවූ රහබඹ් තිශඵනහ කිඹරහ. ඒ
කිඹ්දශ්ද භු්ති ශනොිනුආ රහබඹ ිනතය් රුපිඹල් බිලිඹන 10්
තිශඵනහ කිඹරහ තිශඵනහ. ඒ කිඹ්දශ්ද භු්ති ිනුආ රහබඹ
රුපිඹල් බිලිඹන 3.4කට ර්දන ප්රභහණඹ් ශනහ කිඹන
මකිට ඒශ් අදව. නමුත් ඇත්තටභ ගත්ශතොත් ශම්හ නිකම්
ුආයහයම් කථහ ිනතයිට. ිනගණනඹ ශනොකශ හර්තහ් භත ඳදනම්
ශරහ තභිට භව ඵළංකු ඒ දත්ත ගළන හක්චඡහ කශශේ. ිනගණනඹ
කයුආ හර්තහ -ඒ ිනගණනඹ කයරහ අ්ද කයුආ හර්තහ්දශ්ද 2011 හර්තහිට. ඒ 2011 හර්තහශද ඉතහ ඳළවළදිලි
කිඹනහ ශම්ශ් තිශඵන අරහබ තත්ත්ඹ්ද ගළන. ඒ
ශකොතළනකත් රහබ උඳඹනහ කිඹරහ නළවළ.
රඹතනඹ ශකොටස ශශශ ශඳොශශේ භහගම් 58ක ඒ කශ
රශඹෝජ්නශඹ්ද රුපිඹල් මිලිඹන 11 437් අඩු ශරහ තිශඵනහ.
ඒක ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ඒ හර්තහර ව්ද කයනහ. ඒ
ිනතය් ශනොශිට ශම් EPF මශ් දූණ නහසතිඹ
අකහර්ඹ්භතහ ගළන ඒ නිහ ශේකඹ්දට අි මි මට තිශඵන
රහබ ප්රභහණඹ ගළන යජ්ශේ ිනගණකහධිඳති හර්තහශද ඉතහ
ඳළවළදිලි නිලසි ත ව්ද කයනහ. ශන ශභොක්ත් ඕනෆ
නළවළ. ඳහර්ලිශම්්දතුශ්ද ඉදිරිඳත් කශ ශකෝ්ප හර්තහශ්ද
කිඹනහ භව ඵළංකුශද නක්රශල්් ඳහ උල්රං නඹ කයමි්ද තභිට
අර්ථ හධක අයමුදර කටයුතු කයරහ තිශඵ්දශ්ද කිඹරහ.
රණ්ඩුශදභ භව ඵළංකුශ්ද නිකුත් කයන නක්රශල්් ඳහ
උල්රං නඹ කයමි්ද අර්ථ හධක අයමුදශල් කටයුතු සිේධ
ශනහ නම් මතළන දූණඹ් අක්රමිකතහ් ංනහ් ඇති
ශන මක ශ්්දන ඵළවළ. ඒ නිහ තභිට අද ශම් ශයගුරහසි
ක්රිඹහත්භක කය්දන ඵළරු ඳසට තල්ලු කය කය ඉ්දශ්ද.
ඳසට තල්ලු කයන ශකොට කිඹනහ ඳරිඳහරන ගළටලු කිඹරහ.
ඳරිඳහරන ගළටලු කිඹ්දශ්ද ශඵොරු කථහ. ශම්හ ශඵොරුට දහන
කථහ. ඇත්ත කථහ ශම්ශ් ල්ලි ටික රණ්ඩුශද ශේලඳහරනඹ
ශභශවඹන භහෆිඹහ ශකොටස ශශශ ශඳොශශේ ඉ්දන භහෆිඹහත්
ම්ක ගනුශදනු කයන මකිට. ඒ භහෆිඹහ තභිට අද අර්ථ හධක
අයමුදර ශභශවඹ ්දශ්ද. ඒ නිහ තභිට අද ශම් ප්රලසනඹට මුහුණ
ශද්දන සිේධ ශරහ තිශඵ්දශ්ද. ඒ තත්ත්ඹ තුශ ිනගණනඹ කශ
2011 හර්තහට අනු ශේකඹ්දට අි මි මට ඇති රශඹෝජ්න
රදහඹභ රුපිඹල් බිලිඹන 5 049.3් කිඹරහ ඉතහ ඳළවළදිලිභ
කිඹනහ. ශම් තත්ත්ඹ ඇති ශන ශකොට මිි ්ද මඹහර් ගු්ද
භහගභට 2010ී  මිලිඹන 500් ශඹශදදහ. අද ශනකල්
රදහඹභ් නළවළ. ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹනහ රදහඹභ් නළවළ
කිඹරහ. ඒක නිකම් මුහුදට දළම්භහ හශේ. කිසිදු රහබඹ් නළවළ.
කිසිදු රදහඹභ් නළවළ. මුහුදට දළම්භහ නම් අඩුභ ගණශ්ද ල්ලි
ටික ඳහශනහ. ඳහමටභ්ත් නළවළ. කිසිදු රහබඹ් නළවළ. ශවොඹහ
ග්දනත් නළවළ. ල්ලි ටික අතුරුදව්ද වුණහ අය ඵංශකොශරොත්
ශ්චන මිි ්ද රංකහ රඹතනඹට දහරහ. අශන් ඳළත්තට 2007 2008 ශනොළම්ඵර් න ශත් ශඳෞේගලික ිනදුලි භහගභක
මිලිඹන 2 975් රශඹෝජ්නඹ කශහ. 2008 2009 2010 ශම්
අයමුදර ත ඳව්ත් රදහඹම් උඳඹරහ නළවළ ඒ ශඳෞේගලික
ිනදුලි භහගශම් දහුආ ල්ලි ලි්ද. ඒ නිහ ශම්කට ග කිඹ්දන
ඕනෆ භව ඵළංකුශද මුදල් ඳහරන භණ්ඩරඹිට. මභ මුදල් ඳහරන
භණ්ඩරඹ අද ශේලඳහරන භණ්ඩරඹ් ශරහ තිශඵ්දශ්ද. ඒ
අඹට ඕනෆ ිනධිඹට තභිට ශම් අයමුදශල් ල්ලි මවහ ශභවහ
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ශ්දශ්ද. ඒ නිහ සහධීන ඳහරක භණ්ඩරඹ් ඳත් කශ යුතුිට
කිඹරහ භභ ශඹෝජ්නහ කයනහ. ඒ සහධීන ඳහරක භණ්ඩරඹට
ෘත්තීඹ මිති නිශඹෝජ්නඹත් දභ්දන. ඒ ෘත්තීඹ මිති
අධී්ණඹ ඹටශත් සහධීන ඳහරක භණ්ඩරඹ් ඹටශත් ශම්
අයමුදශල් කටයුතු ශභශවඹ්දන. මශවභ කශශොත් ශම් අයමුදර
රය්හ කය ග්දන ුආළු්ද. ඒ රය්හ කිරීභ වයවහ ප්රතිරහබ
ිනධිඹට නළත ශේකඹ්දට රඵහ ශද්දන ුආළු්ද. ඒ නිහ වහභ
මළනි සහධීන ඳහරක භණ්ඩරඹ් ඳත් කයරහ ශභි  කටයුතු නිසි
ඳරිදි ඳත්හ ශගන ඹ්දන කිඹන ශඹෝජ්නහ ඉදිරිඳත් කයමි්ද භහ
නතය ශනහ.
[අ.බහ. 3.25]

ගු (ණනාර්ය වරත් ීරරපවේකර මශතා (කම්කු ශා
කම්කු වබඳතා නිපයෝජය අමාතයුරමා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) சத் வீநசக - ததஶறஷல், ததஶறஷல்
உமவுகள் பஷதஷ அகச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara - Deputy Minister of
Labour and Labour Relations)

ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි ම්ත් ජ්හතික ඳ්ඹ
ිනසි්ද ශගන මනු රළබ ශභභ ශඹෝජ්නහ නහථ කය්දනට හධහයණීඹ කය්දනට- ම්ත් ජ්හතික ඳ්ඹ ව ජ්නතහ ිනමු්ති
ශඳයමුණ ශම් හශේ උත්තරීතය බහක ශම් තයම් අතය කිඹන
මක හදය ශතොයතුරු ඉදිරිඳත් කයන මක ශභොන තයම් සුදුසුද
කිඹන මක තභිට භට ඳශමු ඳළන නළශඟන ප්රලසනඹ.
ගරු යින කරුණහනහඹක භ්දත්රීතුභහ ඳළසුහ මිි ්ද මඹහර්
රඹතනඹට ශේක අර්ථ හධක අයමුදලි්ද මුදල් ශඹොදනහ
කිඹරහ. ඒක ම්පූර්ණශඹ්දභ අතයඹ්. ඒ හශේභ තභිට
ශකොටස ශශශ ශඳොශශේ රශඹෝජ්නඹ කයරහ රුපිඹල් ශකෝටි
13 800ක මුදර් ඳහඩු වුණහඹ කීභත් භව ඵළංකුශද අධිඳති "මඹ
සුළු ශදඹ්" කිඹරහ කිදහිට කීභත් ම්පූර්ණශඹ්දභ අතයඹ්.
ඒ හශේභ ශේකශඹෝ EPF මක ග්දන ඵළරි ශිට කිඹරහ
ශේශඹ්ද අස ශරහ ඹ්දශ්ද නළති බශේ ඉ්දනහ කිඹන මකත්
ම්පූර්ණ අතයඹ්. EPF මශක්ද ළඩි ශඳොලිඹ් ග්දන
රළශඵන නිහ ශේශඹ්ද අස ශ්දශ්ද නළතු ඉ්දන මිනිසසු
කළභළතිිට කිඹන මකත් භභ කිඹනහ.
ජ්නතහ ිනමු්ති ශඳයමුශණ් ශම් දළ්ද කථහ කශ භ්දත්රීතුභහ
ඳළසුහ ශේක අර්ථ හධක අයමුදර රඵහ ග්දනට භහ වතය්
ඳව් ඵරහ ශගන ඉ්දන ඕනෆ කිඹරහ. ඒකත් ම්පූර්ණශඹ්දභ
අතයඹ්. ති ශදක් තුශ ශකශනකුට EPF මක රඵහ ග්දන
ුආළු්ද. ඒක ිනභධයගත කයරහ තිශඵනහ. මුළු දිිටන ුආයහ
කහර්ඹහර 34් ිනෘත කයරහ තිශඵනහ. ඒ ඕනෆභ කහර්ඹහරඹකි්ද
තභහශේ මුදල් රඵහ ග්දන ුආළු්ද. ශකොටස ශශශ ශඳොශශේ
මුදල් රශඹෝජ්නඹ කයරහ ශේක අර්ථහධක අයමුදශල් මුදල්
කහඵහසිනිඹහ කයනහ කිඹරහ කිදහ. ඒකත් ම්පූර්ණශඹ්දභ
අතයඹ්. ඒ නිහ ිනරුේධ ඳහර්ලසශේ ම්ත් ජ්හතික ඳ්ඹ වහ
ජ්නතහ ිනමු්ති ශඳයමුණ ඔවු්දශේ තර්කඹ නහථ කය්දනට ශම්
හශේ අතයඹ ප්රකහල කයන මක කිසිශේත්භ සුදුසු නළවළිට කිඹන
මක භහ ශම් අසථහශදී  කිඹහ සිටිනහ.
අද ිනරුේධ ඳහර්ලසඹ ිනසි්ද නඟන ප්රධහනතභ ශනෝදනහ තභිට
ශේක අර්ථ හධක අයමුදර යජ්ඹ ිනසි්ද ශකොටස ශශශ
ශඳොශශි  අඹථහ ශර ඳරිවයණඹ කයනහිට කිඹන මක. ඒ භඟි්ද
ශේක අර්ථහධක අයමුදරට දහඹක ශරහ සිටින ර් ං්යහත
මිනිසු්දශේ වදත්ර ඹම්කිසි තළති ගළීතභ් බඹ් ඇති කයරහ
ඒ තුළි්ද යජ්ඹ අප්රහදඹට ඳත් කය්දන තභිට ශම් සිඹලු ශදනහභ
ළයශ්දශ්ද.

612

අද භහ කම්කරු නිශඹෝජ්ය අභහතයතුභහ ශර ඉතහ ගකීශභ්ද
කිඹනහ ශේක අර්ථ හධක අයමුදර යශ්ට ඉවශභ රහබ රඵන
රඹතනඹ් ඵ. උදහවයණඹ් ශර ශභභ රඹතනඹ 2009 සිට
2013 ද්හ කහරඹ තුශ රුපිඹල් බිලිඹන 558ක රහබ රඵරහ
තිශඵනහ. ඒ හශේ ිනලහර රහබඹ් රඵන මීට භහන ත්කම්
ඇති ශනත් කිසිභ රඹතනඹ් අශ්ප යශ්ට නළවළ. උදහවයණඹ්
වළටිඹට ගත්ශතොත් 2009 ය තුශ රුපිඹල් බිලිඹන 101.7්
රහබ රඵහ තිශඵනහ. 2010 රුපිඹල් බිලිඹන 111.5් 2011
රුපිඹල් බිලිඹන 107.5් 2012 රුපිඹල් බිලිඹන 111.8් 2013
රුපිඹල් බිලිඹන 125.6් රහබ රඵහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ 2009
ර්ශේී  සිඹඹට 13.8ිට 2010 ර්ශේී  සිඹඹට 12ිට 2011
ර්ශේී  සිඹඹට 11.5් 2012 ර්ශේී  සිඹඹට 11.5් ව
2013 ී  සිඹඹට 11් න ඳරිදි ප්රතිරහබ -ශඳොලිඹ්- රඵහ ී 
තිශඵනහ. ශම් රකර්ණීඹ ප්රතිරහබ අනුඳහත අපි ශනත්
මරයභඹ රඹතන නළත්නම් ශනත් ඵළංකු භඟ ං්දදනඹ
කයන ශකොට ඉතහභ ඉවශ තත්ත්ඹකිට තිශඵ්දශ්ද. ඒ නිහ ශම්
යර උදහවයණලි්දභ ශඳශනනහ ශම් ශනෝදනහ ව ශඹෝජ්නහ
ම්පූර්ණශඹ්දභ ඳදනම් ිනයි තිට කිඹරහ.
ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි ඳසු ගිඹ දිනර කයන
රද ිනලහරතභ ජ්නතහ ශනොභඟ ඹන රද ශනෝදනහ තභිට
ශකොටස ශශශ ශඳොශ තුශ සිදු කයනු රඵන රශඹෝජ්නලි්ද
රුපිඹල් බිලිඹන 17ක අරහබඹ් රළබුහඹ කිඹන මක. ඒ තුළි්ද
ජ්නතහ ම්පූර්ණශඹ්දභ ශනොභඟ ඹ්දන තභිට ශභොවු්ද
ළයශ්දශ්ද. ශම් ප්රකහලලි්ද උලු්පඳහ ඇති "අරහබ" උඳරේධි
ශනොවූ අරහබ -unrealized losses- න අතය රශඹෝජ්න
අගඹ්දශේ උඳරේධි ශනොවූ ඳවශ ඹෆම් ඳභණිට. ඒක ශකොටස
ශශශ ශඳොශශේ හභහනයශඹ්ද න ශදඹ්.

The allegations are misleading and erroneous because
they are not realized losses but are mark-to-market
unrealized losses arising from variations in the stock
market. Unrealized losses or gains do not increase or
decrease the benefits distributed to the members.
ඇත්ශත්දභ අද න ිනට ශේක අර්ථ හධක අයමුදර ශකොටස
ශශශ ශඳොශ තුශ කය ඇති රශඹෝජ්නලි්ද උඳරේධි වූ අරහබ
රඵහ ශනොභළති අතය 2011 සිට 2013 ද්හ රුපිඹල් මිලිඹන
1847ක උඳරේධි වූ රහබ රඵහ තිශඵනහ. රුපිඹල් මිලිඹන 1847ක
realized profits අපි අයශගන තිශඵනහ.
ශකොටස ශශශ ශඳොශ පිළිඵ මලිකභ දළනුභ් තිශඵන අඹ
ද්දනහ ශදඹ් තභිට මුදල් රශඹෝජ්නඹ කයන ිනට ශකොටස මිර
ගණ්ද කලි්ද කරට ඉවශ වහ ඳවශ ඹන ඵ - fluctuation. මඹ
ශකොටස ශශශ ශඳොශට රශදනික වූ ර්ණඹ්. අතීතශේ
ශකොටස මිර ඳවශ ගිඹ ිනට තිශඵන මිර ගණ්ද අනු
ප්රතයහගණනඹ කයනශකොට රශඹෝජ්න අගශේ ඳවත ළටීභ්
තිශඵන නමුත් මඹ තය අරහබඹ් ශනොශිට. මඹ තය ්දශ්ද
ඒ ඳවශ ගිඹ මිර ගණ්දරට ඒ ශකොටස ිනකුණුශොත් ඳභණිට.
උඳරේධි ශනොවූ රහබද මශේභිට. ශකොටස මිර ඉවශ ගිඹ ිනට ඒ
රහබඹ රළශඵ්දශ්ද මඹ ඉවශ ගිඹ මිර ගණ්දරට ින්ශකොත්
ඳභණිට. ඒ නිහ ඒහ ිනකුණුශද නළති තහ් කල් මඹ ම්පූර්ණ
අරහබඹ් ශවෝ රහබඹ් වළටිඹට අඳට ගණ්ද ග්දන ඵළවළ. ඒ
තර්කඹ දළන දළනත් ඉතහභ යර ඒ රර්ථික නයහඹ දළන දළනත්
ිනඳ්ඹ කටයුතු කය්දශ්ද ම්පූර්ණශඹ්දභ ජ්නතහ ශනොභඟ
ඹමි්ද. ශම් ශේක අර්ථ හධක අයමුදර ිනසි්ද කයනු රඵන
රශඹෝජ්නඹ දිගු කහලීන රශඹෝජ්නඹ් මි ශකටි කහලීන
රශඹෝජ්නඹ් ශනොශිට. ඒ නිහ තභිට උඳරේධි ශනොවූ රහබ
ශවෝ අරහබ අයමුදශල් රහබඹට කිසිශේත්භ ඵරඳෆභ් කය්දශ්ද
නළත්ශත්.
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අරහබ ි ත ිනකිණීභට තයම් මුදල් වදිසිඹ් ශේක අර්ථ
හධක අයමුදරට නළවළ. දදනික ගකීම් ුආයහ ගළීතභටත්
හභහිනක ප්රතිරහබ මුදල් රඳසු ශගමටභටත් ප්රභහණත් මුදල් ෆභ
ිනටභ අයමුදර තු තිශඵන අතය දදනික ශගිනඹ යුතු මුදල්
ප්රභහණඹට ඩහ දදනික රළශඵන මුදල් ඉතහ ළඩි නිහ
තභ්දශේ රශඹෝජ්නඹ අරහබඹකට ිනකිණීශම් කිසිදු අලයතහ්
අයමුදරට නළවළ.
අද ශම් උඳරේධි ශනොවූ අරහබ ගළන ශ ෝහ කයන ිනඳ්ඹ
2010 ශදළම්ඵර් 31 න ිනට අයමුදර රුපිඹල් බිලිඹන 18ක
උඳරේධි ශනොවූ රහබ රඵහ තිශඵන ිනට කිසි ශදඹ් කිදශද නළවළ.
මදහද ශේක අර්ථ හධක අයමුදර මභ රහබඹ රඵහ ග්දනට මඹ
ිනකුණුශද භහ ශඳය ඳළසුහ් ශභ්ද දිගු කහලීන රශඹෝජ්නඹ්
නිහිට. මදහ 2010 උඳරේධි ශනොවූ රහබඹ රුපිඹල් බිලිඹන 18කට
ශකොටස ශශශ ශඳොශ ක්රභ ක්රභශඹ්ද ඳවශ ළටී 2013 උඳරේධි
ශනොවූ රුපිඹල් බිලිඹන 9ක අරහබඹ් ඵට ඳත් මට 2014 භළිට
භහඹ න ිනට මභ අරහබඹ රුපිඹල් බිලිඹන 2.4් මට ශවට අනිේදහ
න ිනට මඹ නළත ය් උඳරේධි ශනොවූ රහබඹ් ඵට ඳත් න
ිනට ජ්නතහ ිනමු්ති ශඳයමුණ ඇතුළු ිනඳ්ඹ ශභොක් කිඹිටද
කිඹහ භට නම් ි තහ ග්දන ඵළවළ. මශේභ ශභභ උඳරේධි ශනොවූ
අරහබ ප්රතිරහීන්දට ඵරඳහ්දශ්ද නළති ඵද ඉතහ ඕනෆකමි්ද කි
යුතුිට. භ්දද මඹ අරහබඹට ිනකුණ්දශ්ද නළති නිහ.
ිනඳ්ශේ අශන් ශනෝදනහ තභිට ශකොටස ශශශ ශඳොශශේ
රශඹෝජ්නඹ ශනොකශශේ නම් ශභශවභ ශදඹ් ශ්දශ්ද නළවළිට
කිඹන මක. ඒකත් ඳදනම් ිනයි තිට. භ්දද රශඹෝජ්න
කශභනහකයණශේ මලික සිේධහ්දතඹ තභිට ිනිනධහංගිකයණඹ.
සිඹලුභ බිත්තය මක කඩඹක ශනොදළමීභ කිඹන නයහඹ භත
ිනිනධහංගිකයණඹ ශොඹ්දන ඕනෆ. ඒක නිහ තභිට ිනිනධ
රඹතනර අපි ශම්හ රශඹෝජ්නඹ කය්දශ්ද. යජ්ශේ
සුරැකුම්රට අභතය ිනකල්ඳ රශඹෝජ්න භහර්ගඹ් ්දශ්ද
ශකොටස ශශශ ශඳොශ ඳභණිට. මශේභ අපි ව්ද කශ යුතුිට
යජ්ඹ ිනසි්ද ළරසුම් කය ඇති යහජ්ය මරය ඒකහග්රතහ ඹටශත් අඹ
ළඹ ි ඟඹ දශ ශේශීඹ නිසඳහදනශඹ්ද සිඹඹට 4ට ඩහ ඳවතට
ශගන ඒභට අලය කටයුතු කයමි්ද සිටින අසථහක ණඹ
ගළීතභට යජ්ඹට තිශඵන අලයතහද ක්රභ ක්රභශඹ්ද අඩු ශරහ
ඹන ඵ. ඒ නිහ න රශඹෝජ්න භහර්ග ශමටභ ඇත්ත ලශඹ්දභ
සිදු ිනඹ යුතු ශදඹ්.
ශේක අර්ථ හධක අයමුදර ඳභණ් ශනො ශරෝකශේ
සිඹලුභ ිනරහභ අයමුදල්රට රශඹෝජ්නඹ කය්දන තිශඵන ප්රධහන
තළන් තභිට ශකොටස ශශශ ශඳොශ කිඹ්දශ්ද. ඒ නිහ
ිනිනධහංගිකයණඹ් නළත්නම් ඉදිරිශේී  ඇත්තලශඹ්ද භ
අනර්ථකහරී තත්ත්ඹ් ඇති ්දනට ුආළු්ද. අඳට නළශඟන
ශනෝදනහ තභිට ශභභ මුදල් රශඹෝජ්නඹ අත්තශනෝභතික
ශකශයනහඹ කිඹන මක. ශභතළනී  ඉතහ ඳළවළදිලි කි යුතු
කරුණ් ්දශ්ද අයමුදල් ඳනශත් ිනධිිනධහන අනු අයමුදශල්
ඳරිඳහරන කටයුතු පිළිඵ තීයණඹ ගළීතශම් ඵරඹ තිශඵ්දශ්ද
කම්කරු ශකොභහරිසයඹහට ඵ. ඒ හශේභ අයමුදශල් බහයකරු
ලශඹ්ද රශඹෝජ්න කටයුතු පිළිඵ තීයණඹ ගළීතභට වළ්ශ්
භව ඵළංකුට ඳභණිට. මඹ කය්දශ්ද කලි්ද කරට ංශලෝධනඹට
බහජ්න න භහර්ශගෝඳශේල ව ප්රතිඳත්ති භහරහ් ඹටශත්ිට. ඒ
අනු රශඹෝජ්නඹ කිරීභ වහ ීතති රීති භහර්ශගෝඳශේල ව
ප්රතිඳත්ති භහරහ් ංිනධහනඹ කය තිශඵනහ. මභ නිහ
අත්තශනෝභතික ශම් කටයුතු කයනහඹ කිඹහ කහටත් තර්ක
කය්දන ඵළවළ.
අයමුදල් කශභනහකරු්ද ිනසි්ද න රශඹෝජ්න ශඹෝජ්නහ
රශඹෝජ්න කමිටුට ඉදිරිඳත් කයනහ. රශඹෝජ්න කමිටු ඒහ
ඇගයීභට ර් කය ිනලසශල්ණඹ කය මුදල් භණ්ඩරඹට ඹනහ.
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මුදල් භණ්ඩරශඹ්ද තභිට අහන තීයණඹ රඵහ ග්දශ්ද.
ශශශ ශඳොශශේ රශඹෝජ්නඹ කයන ිනට ෘත්තිකඹ්ද ිනසි්ද
කරුණු යහිතඹ් ිනලසශල්ණඹ කයනහ. ඒහ නම් ශකොටස
දනර්ගික ටිනහකභ අනහගත ලකයතහ භළදිඹම් ව දිගු
ශකොටස ඉවශ ඳවශ ඹෆශම් ඉඩකඩ ංිනධහන ුව අනහගත
ළරසුම් අදහශ කර්භහ්දතශේ ිනබතහ ර්ධන ලකයතහ ව
නළඟී මන රර්ථික කටයුතුලි්ද භහගශම් කටයුතුරට ඉදිරිශේී 
ඇති කයන ඵරඳෆම් ඹන ඒහිට. ශම් සිඹලු ශදඹ්භ ළරකිල්රට
බහජ්න කය තභිට රශඹෝජ්නඹ කය්දශ්ද.
ශේක අර්ථ හධක අයමුදර නිසි කරට මරය ප්රකහල නිකුත්
කය ශනොභළති ඵටත් ශනෝදනහ තිශඵනහ. ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක
බහඳතිතුභනි ය අහනශේ භහ 6් තුශ අයමුදශල් සිඹලුභ
හභහිනකඹ්ද වට තභ්දශේ ශලේ රළබී තිශඵන ශවිට්ද ශනෝදනහ
කය ඇති රකහයඹට අයමුදශල් ක්රිඹ හභහිනකඹ්ද සිඹලු
ශදනහටභ අර්ධ හර්ෂික ගිණුම් ප්රකහලන රඵහගළීතභට කිසිභ
වළකිඹහ් ශ්දශ්ද නළවළ.
ශේක අර්ථ හධක අයමුදර තභ ශභශවයුම් පිරිළඹ සිඹඹට
මකටත් ඩහ අඩුශ්ද තභිට ඳත්හ ශගන ඹ්දශ්ද. ශඳෞේගලික
රශඹෝජ්න කශභනහකරු්ද නම් සිඹඹට 2ක සිඹඹට 3ක
ගහසතු් අඹ කයන නමුත් අශනකුත් අඹ අියබහ ඹන ප්රතිපර
ශඳ්දමි්ද මභ ප්රතිරහබ හභහිනකඹ්ද අතය ශඵදහ ශදමි්ද
සිඹඹට මකකටත් ඩහ අඩු කශභනහකයණ පිරිළඹ් තභිට ඔවු්ද
ඇත්තලශඹ්දභ දය්දශ්ද.
ශේක අර්ථ හධක අයමුදර ශකොටස ශශශ ශඳොශශේ
රශඹෝජ්න කටයුතුරී  අශඹෝගය දෆ සිදු ින ඇතළිට ශනෝදනහ
කයමි්ද ශේලඳහරන අයමුණු ි ත ුආේගරඹ්ද කිි ඳ ශදශන්
2012
ර්ශේී 
මලික
අිටතිහසිකම්
ශඳත්භ්
ශරේසඨහධිකයණඹට ශගොනු කශහ. නමුත් කවුරුත් ද්දනහ ඳරිදි
මලික නඩු ිනබහගඹකි්ද ඳසු නඩු ඉදිරිඹට ශගනඹෆභට අය
ශනොී  ශරේසඨහධිකයණඹ මඹ නිලසප්රබ කශහ. ඉති්ද අදත් ශම්
කයන ශනෝදනහත් කිසිභ පර් ශනොන මක් ඵිට අඳට ශම්
අසථහශදී  කිඹ්දන ්දශ්ද.

In conclusion, Mr. Deputy Chairman of Committees, I
would like to state that from the EPF money, 92 per cent
is invested in Government Securities, 6 per cent is in the
stock market and 2 per cent is in the corporate debentures
and short-term Government Securities.
Investment is always risky. Even crossing the road on
a yellow line is risky and coming into "Sirikotha" is also
risky. That is a fundamental law of nature. But, you all
know that it is the risk that generates profits.
Look at the private sector. They do invest their private
-owned money. Do all of them succeed? See how the
stocks and shares are traded in the stock market purely on
speculations. That is the rule applicable to money
invested anywhere in the world.
The UNP introduced the open market economy. They
took a major risk and it was not only them but the entire
country had to pay the heavy price and even now we are
paying for it. It is not a few pennies like in the case of the
EPF, but they have ruined the entire country, its culture,
religion, values and what not. That is the result of just
blindly following privatization without any control or
restrictions to preserve the identity of our nation.
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Mahatma Gandhi also felt that he would not mind
opening the windows but not the doors, so that new wind
will flow in but one would not get flown out.
Talking about shares and realized or unrealized losses
or profits, one must argue like economists, bankers,
financial experts and statesmen, and employ and reconcile
logical and rational thinking, things that one would have
learnt at the Massachusetts Institute of Technology.
Thank you very much.
[අ.බහ. 3.40]

ගු දරාන් වික්රමරත්න මශතා

(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි අද ඳහර්ලිශම්්දතුශද
කල් තළබීශම් ශඹෝජ්නහ ගළන කරුණු ඉදිරිඳත් කයන අසථහශද
අඳට මුලි්දභ තිශඵන ගළටලු ්දශ්ද ශම් කරුණුරට ග
කිඹ්දනට ඕනෆ කම්කරු ඇභතිතුභහද මුදල් ඇභතිතුභහද කිඹන
මකිට. ඇත්තටභ අර්ථ හධක අයමුදශල් ඳහරනඹ ම්පූර්ණශඹ්දභ
හශේ තිශඵ්දශ්ද මුදල් අභහතයහංලඹ ඹටශත්; භව ඵළංකු
ඹටශත්.
අද කථහ කශහ ිනිනධහංගිකයණ මර ධර්භඹ ක්රිඹහත්භක කයනහ
කිඹරහ. කවුද ඒක ක්රිඹහත්භක කයනසශ්ද? ශම් මුදල්ලි්ද
ශකෝචනය ප්රභහණඹ් යහජ්ය සුරැකුම්ඳත්රට දළමිඹ යුතුද
ශකෝචනය ප්රභහණඹ් ශකොටස ශශශ ශඳොශට දළමිඹ යුතුද
ශකෝචනය රහබඹ් රළබිඹ යුතුද ශකෝචනය කහරඹකට දළමිඹ යුතුද
ඒ ප්රතිරහබ අර්ථ හධක අයමුදශල් දහඹකත්ඹ රඵන ශේකඹ්දට
ශඵදහ ශද්දශ්ද ශකොශවොභද කිඹන ඒ තීයණ ඔ්ශකොභ ග්දශ්ද
මුදල් අභහතයහංලඹ ප්රමු් භව ඵළංකුශ්ද. කම්කරු
අභහතයහංලඹටත් ශඳොඩි ළඩ ශකොට් ඒ තුශ තිශඵනහ. ඒ
ශකශේ ශතත් ශම් ගළන අද හද ිනහද කයන අසථහශදී  මුදල්
ඇභතිතුභහත් නිශඹෝජ්ය මුදල් ඇභතිතුභහත් ශම් ගරු බහශද
ශනොසිටීභ ිනලහර ගළටලු්.
අද ශම් කල් තළබීශම් ශඹෝජ්නහශද ව්ද කයනහ ශම් යජ්ඹ
ශගනහුආ ශයගුරහසි ක්රිඹහත්භක ශනොකය්දශ්ද ඇිට කිඹරහ. ඒහ
ක්රිඹහත්භක කය්දන කිඹරහ අපි ඉල්රනහ. ිනශලේශඹ්දභ
අර්ථහධක අයමුදශල් අවුරුදු 10කට ළඩි කහරඹ් මුදල් තළ්දඳත්
කයරහ තිශඵනහ නම් ඒ ප්රභහණශඹ්ද සිඹඹට 30් නිහඹ්
ශගොඩ නළඟීභට ශවෝ ශෞ්ය ශවේතු් උශදහ රඵහ ශදනහ
කිඹරහ යජ්ශඹ්ද ශඹෝජ්නහ් ඉදිරිඳත් කශහ. නමුත් මභ
ශඹෝජ්නහ ක්රිඹහත්භක කය්දන ඵළරි ඇිට කිඹන මකට යජ්ශඹ්ද
අද ිනිනධ කහයණහ ඉදිරිඳත් කයනහ. ඒ වහ ප්රහශඹෝගික වහ
ඳරිඳහරනභඹ කරුණු ඔවු්ද ඉදිරිඳත් කයනහ. නමුත් ඇත්තටභ
අර්ථ හධක අයමුදර ගළන කථහ කයන ශකොට ිනලහර ගළටලු්
තිශඵනහ. අශ්ප අර්ථ හධක අයමුදර කිඹ්දශ්ද දකුණු
රසිඹහශදභ තිශඵන අයමුදල්ලි්ද ිනලහරභ අයමුදර කිඹරහ
කිඹ්දන ුආළු්ද. රුපිඹල්ලි්ද ගත්ශතොත් රුපිඹල් ට්රිලිඹන 1.3්
ඳභණ ශම් අර්ථහධක අයමුදශල් තිශඵනහ. බිලිඹනලි්ද
ගත්ශතොත් බිලිඹන 1 000් තභිට ට්රිලිඹනඹ් කිඹ්දශ්ද. ඒ අනු
ශම්ක ිනලහර අයමුදර්. ත ිනධිඹකට කිදශොත් ශ්රී රංකහ යජ්ශේ
අඹ ළශේ අවුරුේදක ිනඹදභ ඔඹ අර්ථහධක අයමුදර තුශ
තිශඵනහ. ඒ අනු අර්ථහධක අයමුදශල් තළ්දඳතු ප්රභහණඹ
යජ්ශේ අවුරුේදක ිනඹදභට භහනිට. ශම් අයමුදශල් ිනලහරකභ
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ගළන අපි කල්ඳනහ කශශොත් ශම් අයමුදර අපි ශකොශවොභද
කශභනහකයණඹ කය්දශ්ද කිඹන මශ් ළදගත්කභ අඳට
ඳළවළදිලි නහ. රංකහශද ඳභණ් ශනොශිට දකුණු රසිඹහශදත්
ළදගත්භ අයමුදශල් ිනගණකහධිඳතිතුභහ ම්භත කයුආ ශල්්නඹ්
account මක් 2011 ර්ශඹ්ද ඳසශේ අද න ශත් ශ්රී රංකහ
ඳහර්ලිශම්්දතුට රළබිරහ නළවළ. හභහනයශඹ්ද ශකොටස ශශ
ශඳොශශේ තිශඵන රඹතනඹ් අපි ගත්ශතොත් භහ තුශන්ද තුනට ඒ
හශේ හර්තහ් SEC මකටිට CSE මකටිට ඉදිරිඳත් කය්දන
ඕනෆ. නමුත් ශම් අර්ථහධක අයමුදර ම්ඵ්දධශඹ්ද
ිනගණකහධිඳතිතුභහ අනුභත කයුආ කිසිභ හර්තහ් අවුරුදු
තුනකි්ද රළබිරහ නළවළ.
අද ශම් යශ්ට ශඳෞේගලික අංලශේත් යජ්ශේත් ශේඹ කයන
ිනලහර පිරිකශේ ිනරහභ ළටු්ප තිශඵ්දශ්ද ශම් අර්ථ හධක
අයමුදර තුශිට.
1947 ී  අිටශෝ ශජ්නි්දස භළතිතුභහශේ මලිකත්ශඹ්ද භහජ්
ශේහ ශකොමි්ද බහට දු්ද නිර්ශේලඹ් අනු තභිට
අර්ථහධක අයමුදර කිඹන අදව ඉදිරිඳත් වුශණ්. ඊට ඳසශේ
1958 ී  මකට ි ටුආ කම්කරු නිහ වහ භහජ් ශේහ ඇභති ගරු
ටී.බී. ඉරංගයත්න භළතිතුභහ අර්ථහධක අයමුදර ඇති කය්දන මඹ
ඳනත් ශකටුම්ඳත් වළටිඹට ඳහර්ලිශම්්දතුට ඉදිරිඳත් කශහ.
මතුභහ කශ කථහශ්ද ශඳොඩි ශකොට් භභ කිඹනහ:
"කම්කරුකු ඹට ඹහභ ශවේතුශ්ද ත දුයටත් ළඩ කශ
ශනොවළකි ිනරහභ රළබ ඳසු ඔහුට ජීන ෘත්තිඹක ශනොශඹදිඹ
වළකි කහරඹ ම්ඵ්දධශඹ්ද කිසි ළඩ පිළිශශ් කස මට
ශනොතිබීශභ්ද ශම් යශ්ට කම්කරු ජ්නතහ ශඵොශවෝ කල් දු්
ින්දදහ. ඇතළම් ශේකශඹෝ තභතභ්දට සීමිත ඳදනභ් පිට කලි්ද
කර අර්ථහධක අයමුදල් වහ ිනරහභ ළටු්ප ක්රභ රදිඹ ඇති කශ
නමුත් මළනි වළභ ශඹෝජ්නහ ක්රභඹ්භ ඳහශවේ කස වුශණ්
ම්තයහ පිරිකට ඳභණිට."
ඊට ඳසශේ "ශම්ක ඉදිරිඳත් කය්දශ්ද කම්කරුහශේ
ශුබසිේධිඹ පිණි" කිඹරහ මදහ ඒ ඓතිවහසික කථහශදී  මතුභහ
කිදහ.
මස.ඩේලිද.රර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක ශ්රීභතහණ්ද සිි  කයන
දිනඹ අදිට. මස.ඩේලිද.රර්.ඩී.ශේ ඩී.ඒ.ශේ ඉරංගයත්නශේ
ශ්රී රංකහ නිදවස ඳ්ඹ් අඳට භත් නහ. නමුත් අද
තිශඵ්දශ්ද මම්.රර්.ශේ බී.රර්.ශේ අමුණුගභශේ ශ්රී රංකහ
නිදවස ඳ්ඹ්. ඉසය ශ්රී රංකහ නිදවස ඳ්ඹ මීඳ භවජ්න
ම්ත් ශඳයමුණටිට. අද ශ්රී රංකහ නිදවස ඳ්ඹ මීඳ IMF
මකටිට කිඹරහ ව්ද කය්දන ඕනෆ. අද කම්කරුහ ගළන කථහ
කයන මකත් ිනි ළු් කිඹරහ කිඹ්දන ුආළු්ද. භභ ි ත්දශ්ද
මදහ ශම් ශඵොශවොභ ළදගත් ඳනත් ශකටුම්ඳත ශම්
ඳහර්ලිශම්්දතුට ඉදිරිඳත් කයන ශකොට ඒක ශඵොශවොභ
රඩම්ඵයශඹ්ද කය්දන ඇති. නමුත් අද ශම් අර්ථ හධක
අයමුදශල් සිදු ශ්දශ්ද ශභොනහද? ශඳෞේගලික හසිඹ වහ සුළු
ශකොටකශේ හසිඹ වහ භවය ශකොම්ඳළනිර හසිඹ වහ
අර්ථහධක අයමුදශර්ද ශවොයකම් කයන මක ශම් යශ්ට සිදු න
ිනලහරතභ ශවොයකභ කිඹරහ භහ කිඹ්දන කළභළතිිට.
කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ නිශඹෝජ්ය ඇභතිතුභහ අද ශම්
ගරු බහශදී  කිදහ ිනිනධහංගීකයණඹ කිඹන මරධර්භඹ
රශඹෝජ්නඹ තුශත් කය්දන ඕනෆඹ කිඹරහ. භභත් ඒක
පිළිග්දනහ. ඒ නිහ ශම් බිත්තය අයශගන ශන ශන භලුරට
දභ්දන ඕනෆඹ කිඹන කථහ ශභතළනී  කශහ. දළ්ද ශරහ තිශඵන
ශදඹ තභිට භවය භලුර බිත්තයත් ශනොභළති මටභ. භලුර
බිත්තය තිබුණහ නම් කභ් නළවළ. භවය ඒහ කළඩිරහ ශ්දන
ුආළු්ද. භවය භලුර බිත්තයත් නළවළ.
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ඳහර්ලිශම්්දතු

[ගරු ඉයහ්ද ිනක්රභයත්න භවතහ]

ශභිට්ද රළශඵන ප්රතිරහබඹ ගළන කම්කරු නිශඹෝජ්ය
ඇභතිතුභහ කථහ කශහ. ඇත්තටභ අංක කිඹරහ ඒ ප්රතිරහබඹ අඩුද
ළඩිද කිඹරහ අඳට කිඹ්දන ඵළවළ. ප්රතිරහබඹ් දිවහ ඵරන ශකොට
අඳ ඵර්දන ඕනෆ ඒ ප්රතිරහබඹ භනි්දශ්ද ශභොනහ ම්කද
කිඹරහිට. යජ්ඹ මක ඳළත්තකි්ද අර්ථහධක අයමුදර වයවහ
ශේකඹහශේ ඉතිරිඹ ග්දනහ. ඊට ඳසශේ යජ්ඹ අඹ ළඹ ඳයතයඹ
පිඹ්දන පිට යටරට ගිි ්ද - ිනශලේශඹ්දභ චීනශඹ්ද- ිනලහර
ශඳොලිඹකට ණඹ ග්දනහ. යහජ්ය සුරැකුම්ඳත් කිඹරහ අර්ථහධක
අයමුදශරනුත් ඒ මුදර රඵහ ග්දනහ. ි තරහ ඵර්දන ගරු
නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි අඩුභ ගණශ්ද අර්ථහධක
අයමුදශර්ද යහජ්යශේ සුරැකුම්ඳත්රට රළශඵන ප්රතිරහබඹත්
ශේකඹහට රළශඵ්දන ඕනෆඹ කිඹන මක ඔඵතුභහ ි ත්දශ්ද
නළේද? ඒක හධහයණ නළේද? යජ්ඹ ණඹට ග්දනහ නම් -

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා (ජාතික භාා ශා
වමාජ ඒකාබද්ධාතා අමාතයුරමා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ - நதசஷ தஶறஷகள்,
சபக எருகப்பஶட்டு அகச்சர்)

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

ඒ ප්රතිරහබඹ රළශඵනහ ශ්ද.

ගු දරාන් වික්රමරත්න මශතා

(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

රළශඵ්දශ්ද නළවළ ගරු ඇභතිතුභනි. භභ ඒ ඵ ත
ශභොශවොතකි්ද ශඳ්දහ ශද්දනම්.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

භභ ි තහශගන ි ටිශේ රළශඵනහ කිඹරහිට.

ගු දරාන් වික්රමරත්න මශතා

(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

රළශඵ්දශ්ද නළවළ. අඩුභ ගණශ්ද ඒකත් රළශඵ්දන ඕනෆ.
පිට යටි්ද ග්දශ්ද නළති සුරැකුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කයරහ
අර්ථහධක අයමුදලි්ද මුදල් ගත්ශතොත් අඩුභ ගණශ්ද ඒ
ප්රතිරහබඹ ශේකඹහට රළශඵ්දන ඕනෆ.
ගරු හසුශේ නහනහඹ්කහය ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහ අවුආ නිහ
භභ ව්ද කය්දනම්. අපි 2009 ශර් සිට ඵරමු. 2009 ී  අපිට
සුරැකුම්ඳත්ලි්ද සිඹඹට 15.7් රළබුණහ. මතශකොට ශේකඹහට
රළබුණු ප්රතිරහබඹ සිඹඹට13.75ිට. 2010 ී  සුරැකුම්ඳත්ලි්ද
සිඹඹට 14.6් රළබුණහ. ශේකඹහට රළබුශණ් සිඹඹට 12.5ිට.
2011 ී  සුරැකුම්ඳත්ලි්ද සිඹඹට 12.5් රළබුණහ. ශේකඹහට
රළබුශණ් සිඹඹට 11.5ිට. 2012 ී  ඳභණිට සුරැකුම්ඳත්ලි්ද
සිඹඹට 11.32් රළබුශණ්. ශේකඹහට සිඹඹට 11.5් රළබුණහ. ඒ
අවුරුේශේ ඳභණ් සිඹඹට දලභ 3ක රහබඹ් රළබුණහ. 2013 ී ත්
සිඹඹට 11.3් රළබුණහ. ශේකඹහට රළබුශණ් සිඹඹට 11ිට. භභ
ශම් ගළන කථහ කය්දන ශවේතු ශම්කිට. අඳ ශම්හ ගළන
ිනශදනනඹ කයනහඹ කිඹරහ භව ඵළංකු press release තිඹරහ
කලි්ද කරට භහධය ප්රකහලන කයනහ. ශම් භහධය ප්රකහලන කයරහ
කිඹනහ ිනඳ්ශේ භ්දත්රීරු ඇිනත් ශම්හ ගළන කථහ කයරහ
අසථහයබහඹ් ඇති කය්දන වදනහඹ කිඹරහ. අර්ථහධක
අයමුදර කථහකි්ද අසථහය කය්දන ඵළවළ. ශම්ක දකුණු
රසිඹහශද තිශඵන ිනලහරභ අයමුදර්. ශභි  ව්ද කය
තිශඵනහ “impressive returns” ශදනහ කිඹරහ. ශේකඹහට ඒ
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අවුරුදුර ඒ ප්රතිරහබඹ අඩුශ්ද රළබුශණ් ඇිට? සිඹඹට 6්
සිඹඹට 7් සිඹඹට 8් ඳභණ අඳ ශකොටස ශශශ ශඳොශට
ශඹොදනහ. ිනිනධහංගීකයණඹට අඳ ිනරුේධ නළවළ. නමුත්
රශඹෝජ්නඹ් කයන ශකොට ඒ රශඹෝජ්නඹ කයන කශභනහකරු
- the investment banker - ඹම් කිසි තීයණඹ් ග්දන ඕනෆ.
මුලි්ද ගත යුතු තීයණඹ ්දශ්ද ශම්ක trading account මකටද
investment account මකටද නළත්නම් ශම්ක ශකටිකහලීන
කයන ශදඹ්ද ී ර් කහලීන කයන ශදඹ්ද කිඹන මකිට. ඒ
තීයණඹ අනු තභිට රහබඹිට අරහබඹිට ගණ්ද වද්දශ්ද
ශකොශවොභද කිඹරහ ජ්හතය්දතය භ්ටටශභ්ද තීයණඹ ශ්දශ්ද.
නළත්නම් ශභශවභ ශදඹ් ශනහ. අපි ඒක ශකටිකහලීන
ග්දනහ. රහබඹ රශොත් රහබඹ ග්දන. ඒක ළයදුනහභ අපි
ශභොනහද කය්දශ්ද? ඒක ී ර් කහලීන මක් කිඹරහ ශවමි්දභ
මතළනි්ද භහරු කයරහ ී ර් කහලීන ශනභ ගිණුභකට දභරහ
ඟ්දන ෆඹම් කයනහ. ශම් හශේ ක්රිඹහලිඹ්ද සිදු ශනහ
කිඹරහ තභිට භහ ශනෝදනහ කය්දශ්ද. ඒක ළයදි නම් 2012 2013
ිනගණකහධිඳති අනුභත කශ accounts ශම් ගරු බහට ඉදිරිඳත්
කය්දන කිඹරහ භභ කිඹනහ. ඒක කය්දශ්ද නළවළ. ඒ නිහ අඳට
ිනසතය නළවළ. ද් ශම් ප්රලසනඹ භව ඵළංකුශද අධිඳතිශග්ද
අවන ශකොට මතුභහ කිදහ "මශවභ කිඹ්දන මඳහ අපි ශම්
accounts ඉදිරිඳත් කයනහ"ිට කිඹරහ. ඒකත් ඇත්තටභ
"ශඳොඩ්ඩ් ඇත්ත කිඹරහ ශඵොරු කිඹනහ" කිඹන මක හශගිට.
Accounts ඉදිරිඳත් කයරහ නළවළ. ඒ හශේ 2012- 2013 කිඹරහ
මක පිටුක ිනසතයඹ් ඳත්රශේ දභනහ.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

2011?

ගු දරාන් වික්රමරත්න මශතා

(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

2011 තිශඵනහ. 2012-2013 ශභොනහත් නළවළ. මක පිටුක
ිනසතයඹ් ඳත්රශේ දභනහ. ඒ දකුණු රසිඹහශද -රංකහශදතිශඵන ිනලහරභ අයමුදර ගළන. ඕනෆභ ශඳොඩි අයමුදර් ගළන
වුණත් ඳහර්ලිශම්්දතුශද අඳට වළභදහභ ශල්්නඹ් රළශඵනහ.
CD මක් ශවෝ රළශඵනහ. මශවභ නළත්නම් කථහ කය්දන
කරුණු ශොඹහ ඵර්දන ශඳොත් රළශඵනහ. නමුත් ිනලහරභ
අයමුදර ගළන කිසිභ ගකීභ් නළවළ. ශම් ගළන ශොඹහ ඵර්දන
ඳහර්ලිශම්්දතුට ගකීභ් තිශඵනහ.
ඇත්තටභ භට අනුකම්ඳහ් ි ශතනහ
කම්කරු
අභහතයහංලශඹ්ද ඇිනල්රහ ශම්කට උත්තය ශදන ශකොට. ශභොකද
ශම්කට උත්තය ශද්දන ඕනෆ භව ඵළංකුශ්ද; මුදල්
අභහතයහංලශඹ්ද. ඒ අඹ තභිට ශම් අයමුදර ඳහරනඹ කය්දශ්ද.
නමුත් ශම් ිනහදඹ කයන අසථහශදී ත් ඒ අඹ ශභතළන නළවළ.
ශම් ිනධිඹට මක පිටුක ඳභණිට ිනසතය ී රහ තිශඵ්දශ්ද. ඇිට ශම්
ිනසතය ශද්දන ඔඹ තයම් ඵඹ ශ්දශ්ද. ශභොනහද ඟ්දන
තිශඵ්දශ්ද? ශම් අයමුදර යජ්ඹට අිටති නළවළ. ශම්ක අිටති
කම්කරු්දට. ශම් අයමුදර යජ්ඹට අිටති මක් ශනොශිට. ඇිට
ඟ්දශ්ද? යජ්ඹට තිශඵ්දශ්ද කශභනහකයණඹ කය්දන
ඳභණිට. නමුත් යජ්ඹ ඒ ශේ වරිඹහකහය කය්දශ්ද නළති කයන
ශේල් තභිට ශම්.
නිශඹෝජ්ය කම්කරු ඇභතිතුභහ ශභතළනට ඇිනල්රහ කථහ කශශේ
Central Bank මශ් press release මශක්ද - භහධය
ප්රකහලනශඹ්ද - . මතුභහ ශභතළනී  කිඹනහ "unrealized gain
කිඹරහ මක් තිශඵනහ භවය ශරහට ඒක ධන ශ්දන
ුආළු්ද ඍණ ශ්දන ුආළු්ද රහබඹ් ශ්දන ුආළු්ද
අරහබඹ් ශ්දන ුආළු්ද අපි ඒක ග්දශ්ද නළති නිහ ඒක ගළන
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අපි කථහ කය්දන ඕනෆ නළවළ"ිට කිඹරහ. ඒක ළයදිිට. ශම්ශ්
තිශඵන මක ළයදිිට. ඒශ් accounting principle මක ශ්දන
ඕනෆ ඒක realized ද unrealized ද කිඹන මක ශනො ශම්ක
ශකටිකහලීනද ී ර් කහලීනද කිඹන මකිට. ඒ අනු තභිට
ජ්හතය්දතය ප්රමිතිඹ වදරහ තිශඵ්දශ්ද.
ශම් ගළන ත ිනධිඹකට කිදශොත් ශභශවභිට. අපි රුපිඹල්
ර් 10කට නි් ග්දනහ. ඊට ඳසශේ ඒ නිශේ අපි ඳදිංි 
ශරහ ඉ්දනහ. අවුරුදු තුනකට ිනතය ඳසශේ ිනකුණ්දන ගිඹහභ
නිශේ ටිනහකභ කීඹද කිඹරහ කහශග්ද ශවෝ අවනහ. ම්ශකෝ
ඳත්රශේ ශඳොඩි advertisement මක් දභනහ. ඊට ඳසශේ මිනිසසු
අඳට call කයරහ කිඹනහ "අශ්ද අපි ඔඹ නිට රුපිඹල් ර්
6් ශද්දනම් ර් 7් ශද්දනම්" කිඹරහ. දළ්ද නිශේ
ටිනහකභ කීඹද? ර් 10ද නළත්නම් ර් 6ද නළත්නම් ර්
7ද? නි ගත්ත මුදලි්ද ළඩ් නළවළ; මුලි්ද රශඹෝජ්නඹ කශ
මුදලි්ද ළඩ් නළවළ. අද තිශඵන ටිනහකභ තභිට accountsරට
ඇතුශත් ශ්දන ඕනෆ. Realized ද unrealized ද කිඹන මක
ශනොශිට. භවය අවුරුදුර ඒක ළඩි ශ්දන ුආළු්ද; භවය
අවුරුදුර අඩු ශ්දන ුආළු්ද. ඒක තීයණඹ කය්දන ඕනෆ
රශඹෝජ්නඹ කයන අසථහශදී ිට.
භට ශම්ක කිඹ්දන ශඵොශවොභ කනගහටුිට. ශභොකද භට ිනලහර
ශගෞයඹ් තිශඵනහ භව ඵළංකුශද ෘත්තීඹභඹ භ්ටටශම් සිටින
නිරධහරි්ද ගළන. ශභොකද අවුරුදු 25් ඳභණ ඒ අඹ ම්ක මකට
ළඩ කශ නිහ භට ඒ අඹ ශකශයි  ශගෞයඹ් තිශඵනහ. නමුත්
භභ ඒ නිරධහරි්දට කිඹනහ ශේලඳහරීතකයණඹ නිහ කවුරු
කිදත් ශම් හශේ භහධය ප්රකහලන කය්දන මඳහඹ කිඹරහ.
ඔඵතුභ්දරහශේ ෘත්තීඹභඹ ශගෞයඹ රය්හ කය ග්දන.
දක අපි අශ්ප යජ්ඹකුත් පිි ටුනහ. රඵන අවුරුේශේ මුල්
බහගශේ අපි ම්ත් ජ්හතික ඳ්ඹ ප්රමු් යජ්ඹ් පිි ටුනහ.
මදහටත් භභ නිරධහරි්දට කිඹ්දශ්ද ශගෞයශඹ්ද යුතු ක්රිඹහ
කය්දනඹ කිඹරිට. ශභොකද ශම් යටට ශගෞයඹ් තිශඵන
සහධීන යහජ්ය ශේඹ් අලයිට. ශම් අසථහශද ගරු බහශද
සිටින හසුශේ නහනහඹ්කහය ඇභතිතුභහත් දිශ්දස ගුණර්ධන
ඇභතිතුභහත් ගහමිණී ශරොකුශේ ඇභතිතුභහත් භර්ින්ද සිල්හ
ඇභතිතුභහත් ජ්ගත් ුආසඳකුභහය ඇභතිතුභහත් ශම් සිඹලු ශදනහභ
මඹට මකඟ ශිට කිඹරහ භහ ි තනහ. යහජ්ය ශේශේ මළනි
ශගෞයඹ් තිශඵ්දනට ඕනෆ. ශභොකද නිදවස සහධීන යහජ්ය
ශේඹ් නළති ශම් යට ශගොඩග්දනට ඵළවළ. ශම් යශ්ට යහජ්ය
ඳහරනඹ ශභොන ඳ්ඹට තිබුණත් ඒක අලයිට.
ඹම් තළනළත්ශත් අවුරුදු 22්ද 23්ද 24්ද රැකිඹහ් වහ
ගිඹහභ තභ්දශේ රැකිඹහශද මුල් බහගශේ ී  අර්ථහධක අයමුදර
වහ ළටුශඳ්ද අඩු කයන ප්රභහණඹ භහඹකට රුපිඹල් 1 000්
්දනට ුආළු්ද. මතශකොට ඒ ප්රභහණඹ අවුරුේදකට රුපිඹල්
12 000් ශනහ. ඒ තළනළත්තහ අවුරුදු 10් ශේඹ කශශොත්
ඒක රුපිඹල් 1 20 000් ශනහ. උදහවයණඹ් ිනධිඹට භභ ශම්
ශඵොශවොභ සුළු ගණන් අයශගන කිඹ්දශ්ද. ඊට ළඩි ගණන්
ශ්දන ුආළු්ද. නමුත් රුපිඹල් 1 20 000් කිඹරහ ගත්ශතොත්
ඊට ඳසු මඹට සිඹඹට 10ක ප්රතිරහබඹ් රළශඵනහ නම් මභ මුදර
අවුරුදු 10කී  ශදගුණඹකටත් ඩහ ළඩි ශනහ. ඊශඟට
මශකොශශොස ළනි අවුරුේශේ ඉරහ 20ළනි අවුරුේද ද්හ
රුපිඹල් 2 40 000් ශනහ. ඊශඟ 21ළනි අවුරුේශේ ඉරහ
30ළනි අවුරුේද ශනක්ද රුපිඹල් 4 80 000් ශනහ.
අශ්ප ශේකශඹකුට අර්ථ හධක අයමුදශර්ද රළශඵන
ප්රභහණඹ ශඵොශවොභ සුළුශ්ද ගත්තත් ශම් ඔ්ශකොභ මකතු
කශහභ රුපිඹල් 8 40 000් ිනතය ශනහ. ඒ ව්ද කශශේ
මුලි්ද මකතු කශ ප්රභහණඹිට. මතශකොට යජ්ශඹනුත් ශකොට්
දභනහ. ශේකඹහශග්ද සිඹඹට අට් අඩු කයන ශකොට යජ්ශඹ්ද
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ශේකඹහ ශනුශ්ද සිඹඹට ශදොශව් මඹට මකතු කයනහ. ඒ
හශේභ මඹට ෆභ අවුරුේදකභ ප්රතිරහබඹත් මකතු ශනහ.
මතශකොට ඒ තළනළත්තහ ිනරහභ රඵහ ඹන ශකොට අවුරුදු 30්
ශේඹ කය තිබුශණොත් ර් 30් 40් රළශඵනහ. ඒක
රළශඵ්දශ්ද අවුරුදු 55 ී  ශවෝ 60 ී  ිනරහභ ඹන අසථහශදදිිට.
තත් අවුරුදු 25් ජීත් වුශණොත් - හුඟහ් අඹ ජීත් නහ - ඒක
ම්චනය ශරොකු මුදර් ශනොශිට. ශභොකද ඒක ගිි ල්රහ
ඵළංකුකට දළම්ශභොත් අවුරුේදකට ර් තුන වතය් තභිට
රළශඵ්දශ්ද. භහඹකට රුපිඹල් 30 000් රළශඵනහ. රුපිඹල්
30 000කි්ද භහඹ් ජීත් ්දනට දළනුත් අභහරු නම් තත්
අවුරුදු 10කි්ද ශකොශවොභද රුපිඹල් 30 000කි්ද භහඹ් ජීත්
්දශ්ද? ඉති්ද ඔඹ මුදර තභිට රළශඵ්දශ්ද. ඔඹ මුදශර්ද කුඩහ
ප්රතිලතඹ් ශවෝ ශොයකම් කශශොත් ශම් කිඹන ිනධිඹට ඒ ශේ සිදු
්දශ්ද නළවළ. ඇභතිතුභ්දරහ ුආදුභ ්දනට ඕනෆ 2009 සිට
2013 ද්හ ශකොටස ශශශ ශඳොශශ්ද රළබුණු ප්රතිරහබඹ සිඹඹට
3.5ිට සිඹඹට 3.8ිට සිඹඹට 3.42ිට. ළඩිභ ප්රතිරහබඹ සිඹඹට
5.5් රළබුශණ් 2012 දිිට. ඊට ඳසු රශඹත් ඵළවළශගන ගිි ්ද
ඊශඟට රළබුශණ් සිඹඹට 4.5ිට. ශකොටස ශශශ ශඳොශශ්ද
රළබුණු ප්රතිරහබඹ ඒකිට.
ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි ඔඵතුභහ ද්දනහද
යුේධඹ ඳළළති 2006ී ත් ශකොටස ශශශ ශඳොශශේ ප්රතිරහබඹ
සිඹඹට 12.2් රළබුණු ඵ? ශම් අවුරුදු ගණනහශදභ ශකොටස
ශශශ ශඳොශශ්ද රළබුණු හභහනය ප්රතිරහබඹ ඵළලුශොත්
සිඹඹට 4කට ඩහ අඩුිට.
අපි ද්දනහ ශම් යශ්ට ධනඳතිඹ්ද සිටින ඵ. ඔවු්ද ශකොටස
ශශශ ශඳොශශ්ද රඵහ ග්දනහ ප්රතිරහබඹ සිඹඹට 3් 4්
ශනොශිට. ඔවු්ද ශකොටස ශශශ ශඳොශශ්ද රඵහ ගත්
ප්රතිරහබඹ ඵළලුශොත් යුේධශඹ්ද ඳසු මුල් අවුරුදු ශදශ්
ප්රතිලතඹ සිඹඹට 96ිට සිඹඹට 125ිට. අශ්ප ශේකඹහට සිඹඹට
4කට ඩහ අඩුශ්ද ප්රතිරහබ රඵහ ශදන ශකොට ශම් යශ්ට
ධනඳතිඹ්ද ශකොටස ශශශ ශඳොශ්ද රඵහ ග්දනහ ප්රතිරහබඹ ඒ
රකහයිට. ශම් ක්රභඹ හධහයණද කිඹරහ භහ අව්දන කළභළතිිට.
ිනනිිනද බහඹ් නළති නිහිට ශම් ශේ සිදු ්දශ්ද. අලුත් ධනඳති
ඳ්දතිඹ් වදහශගන ඹනහ. ශොයකශභ්ද ව ංනහශ්ද තභිට ඒ
ධනඳති ඳ්දතිඹ වදහශගන ඹ්දශ්ද. ම්තයහ ශකොට් ඩහ
ිනලහර ප්රභහණඹ් ප්රතිරහබ රඵන ශකොට අශ්ප ශේකශඹකුට
සිඹඹට 3ක සිඹඹට 4ක ප්රතිරහබඹ් රඵහ ශද්දශ්ද ශකොශවොභද?
කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ අභහතයයඹහ ඳභණ් අද ශභි 
සිටීභ ගළන භහ කනගහටු නහ. මුදල් ඇභතියඹහත් ශම්
අසථහශද බහශද සිටිඹ යුතුිට ශම්කට උත්තය ශද්දන. ශම්කට
ශොයකභ් කිඹරහ කිඹ්දශ්ද නළති ශන ශභොක් කිඹ්දනද
කිඹරහ භහ නම් ද්දශ්ද නළවළ.
ඍජු ඵදු තිශඵනහ; ක්ර ඵදු තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඍජු දූණඹ
තිශඵනහ; ක්ර දූණඹ තිශඵනහ. "Sophis" කිඹන දූණඹ තභිට
ශභතළන තිශඵ්දශ්ද. ශම්හ ඟරිට ගව්දශ්ද. ශම් ශේල්
ිනලහර ප්රභහණශේ දූණ.
ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි කම්කරු වහ කම්කරු
ඵතහ නිශඹෝජ්ය ඇභතිතුභහ මතුභහශේ කථහශදී  කිදහ 2011
ගළන ළයදි ශේල් ප්රකහල කයනහ කිඹරහ. නමුත් 2011 හර්තහ
අනු ශේකඹහට රළබුණු ප්රතිරහබඹ 2010 ම්ක න ශකොට
සිඹඹට 1් අඩුශ්ද තභිට 2011 ී  දු්දශ්ද. රඹතන 58ක
ත්කම් රුපිඹල් බිලිඹන 11.7කි්ද -ශකෝටි 11 700කි්ද- අි මි
ශරහ තිශඵනහ. මතුභහ ව්ද කශහ ඒක ම්චනය කරඵර
ශ්දන ශදඹ් ශනොශිට ඒක ළයදි ශතොයතුරු ප්රකහලඹ්
කිඹරහ. භභ මතුභහ දළනුත් කය්දන කළභළතිිට ඒක තිශඵ්දශ්ද
ිනගණකහධිඳතිශේ යශඳෝර්තුශද කිඹරහ. ඒක කිදශද අපි
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[ගරු ඉයහ්ද ිනක්රභයත්න භවතහ]

ශනොශිට. අපි ිනගණකහධිඳති යශඳෝර්තුශද තිශඵන කරුණු
පිළිග්දන රෆසති නළත්නම් මශවභ නම් අපි කහශේ යශඳෝර්තුද
පිළිග්දශ්ද? ිනගණකහධිඳති ව්ද කයරහ තිශඵනහ රඹතන
58ක ත්කම් රුපිඹල් ශකෝටි 11 700කි්ද අඩු ශරහ කිඹරහ.
අද අශ්ප ගරු ිනිනත ශවේයත් භ්දත්රීතුභහ ව්ද කශහ Mihin
Lanka හශේ රඹතනරට ඇවළ වරහ රුපිඹල් මිලිඹන 500්
දු්දනහ ඒක නිකම් මුහුදට දළම්භහ හශේ කිඹරහ. මුහුදට දළම්භහ නම්
අඩු ගණශ්ද ශනෝ්ටටු ටිකත් ඳහශනහ කවුරු වරි ගිි ්ද ඒක
ඇි ග්දන ඇති කිඹරහ තත් කවුරු වරි කිදහ. ඒ හශේ
රශඹෝජ්න හුඟ් තිශඵනහ. කිසිභ ප්රමිතිඹ් නළතු ි ස
රඹතනර කශ රශඹෝජ්න හුඟ් තිශඵනහ. ශම්හට කිඹ්දශ්ද
ිනිනධහංගීකයණඹ ශනොශිට. ශම්හට කිඹ්දශ්ද ුආස ශකොටසරට
කශ රශඹෝජ්න කිඹරහිට. මශවභ තභිට අපි ශම්හ ව්ද
කය්දනට ඕනෆ.
ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි භභ ශඹෝජ්නහ්
කය්දන කළභළතිිට. ඊට ඉසශල්රහ ශ්රී රංකහ ගභනහගභන
භණ්ඩරඹ ගළනත් නනඹ් කිඹ්දන ඕනෆ. CTB මශ්
ශේකඹ්ද ශනුශ්ද ශේක අර්ථහධක අයමුදරට ශදන දහඹක
මුදල් CTB මශක්ද මරහ නළවළ. අශ්ප ගරු ඇභතිතුභහශග්ද භහ
ඉල්රහ සිටිනහ ඔඵතුභහශේ කථහශදී  ඒ ගළන ශඳොඩ්ඩ් ිනසතය
කය්දනඹ කිඹරහ. ඒක ඔවු්දට රළබිරහ නළවළ කිඹරහ ඔවු්ද
ශනෝදනහ කයනහ. ඒ හශේභ SLBC මශ් ශේකඹ්ද ව JEDB
මශ් තුර ළඩ කශ ශේකඹ්ද අවුරුදු 12් තභ්දශේ
ශකොට ී රහ තිශඵනහ. නමුත් ඒහ ශේක අර්ථ හධක
අයමුදරට මකතු ශරහ නළවළ කිඹන ශනෝදනහත් තිශඵනහ. ඒ
ගළනත් අපි ඔඵතුභහශග්ද දළන ග්දන කළභළතිිට. ඒක ඇත්තද
නළේද ශභොක්ද තිශඵන ප්රලසනඹ කිඹරහ අඳට දළන ග්දනට ඕනෆ.
ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි භභ කයන ශඹෝජ්නහ
ශම්කිට. ශම් ප්රලසනඹ ිනන ශත් ඒ ගළන ඳළවළදිලි න ශත්
ශකොටස ශශශ ශඳොශශේ රශඹෝජ්න ගළන ිනනිිනදබහඹ්
තිශඵ්දන ඕනෆ. ශකොටස ශශශ ශඳොශශේ රශඹෝජ්නඹ කයන
ශකොට ඹම් කිසි මරධර්භ ටික් තිශඵ්දන ඕනෆ. ඒ මරධර්භ
ප්රසිේධ කය්දන. අපිට ශකොටස ගළන දළන ග්දන ඕනෆ නළවළ.
ශකොටස ශශශ ශඳොශශේ තිශඵන රඹතන ුආේගලික රඹතන
ශ්දන ුආළු්ද. ඒහ ශකොිට හශේ රඹතන ිනඹ යුතුද ගත යුතු
අදහනභ කශභනහකයණඹ කය්දශ්ද ශකොශවොභද කිඹරහ ප්රසිේධ
කයන ශත් ිනනිිනදබහඹ් ඇති න ශත් ශකොටස ශශශ
ශඳොශට ශේක අර්ථහධක අයමුදශර්ද ශඹොදන මුදර freeze
කය්දන කිඹරහ භභ ශම් ගරු බහශ්ද ඉල්රනහ. නළත ග්දන
කිඹරහ කිඹ්දශ්ද නළවළ freeze කය්දන. අලුශත්ද මුදල් මකතු
කය්දනට මඳහ. මි  ිනනිිනදබහඹ ඇති කය්දන. සතුතිිට.

නිපයෝජය කාරක වභාපතිුරමා

(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next Speaker is the Hon. (Dr.) Mervyn Silva.
Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon.
(Mrs. ) Chandrani Bandara Jayasinghe to take the Chair?
ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා (ජාතික භාා ශා
වමාජ ඒකාබද්ධාතා අමාතයුරමා

අනුරුල නිපයෝජය කාරක වභාපතිුරමා මූාවනපයන් දලත්
වුපයන්, ගු නන්ද්රානි බණ්ඩාර ජයසිංශ මශත්මිය මුාවනාරූඪ විය.

அதன்பஷமகு,
குழுக்கரஷன்
பஷதஷத்
தலஷசஶரர்
அலர்கள்
அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்ர அகயநல, ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) சந்தஷஶைஷ
பண்டஶ ஜசஷங்க அலர்கள் தகயக லகஷத்தஶர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and
THE HON.(MRS.) CHANDRANI BANDARA
JAYASINGHE took the Chair.

[අ.බහ. 4.06]

ගු (ණනාර්ය මර්වින් සිල්ලා මශතා (මශජන වම්බන්ධාතා
ශා මශජන ක යුුර අමාතයුරමා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) நர்லஷன் சஷல்லஶ - க்கள் ததஶடர்பு,
க்கள் அலுலல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations
and Public Affairs)

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි දළකුම්කලු ශකශන්
ප්රිඹ්දත ශකශන් භශේ කථහ ඳට්ද ග්දන ශකොටභ
මරහනශේ ඉ්දන මක ගළන භට වරි ්දශතෝිට. ගරු ශජ්ෝල්ප
භිටකල් ශඳශර්යහ භ්දත්රීතුභහත් භහ දිවහ ඵරරහ ි නහ ශනහ. භට
භත් වුණහ ිනජ්ඹ කුභහයතුංග යඟඳහුආ "තුහයහ" ි ත්ර ඳටිශේ
සිංදු්.
"කර් තිසශේ - ි ත් ඳත්ශල්
පිීම ය්ද්ද - භර් දිලුශණ්"
ඒක ම්චනයිට.
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි ශම් කල් තළබීශම් ශඹෝජ්නහ
ශගනහශද ිනරුේධ ඳ්ශඹ්ද. ප්රතිඳ්ඹ් කිඹරහ අපි කිඹමු
ශකෝ. අනු්දශේ දරු්ද ශනුශ්ද තමු්දනහ්දශේරහ ශම් තයම්
දු් ්දශ්ද ඇිට? ශදෝද සටී්ද ශේනහනහඹක භළතිතුභහශග්ද
ඳට්ද ගත් ම්ත් ජ්හතික ඳ්ඹ ඉතහභ ළදගත්
නහඹකත්ඹකි්ද ශම් යශ්ට කෘෂිකර්භඹ ශකශයි  වද ඵළ ගත්
රලහකි්ද ළඩ කයුආ ඳ්ඹ්.

ගු පජෝන් අමරුරංග මශතා

(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අදටත් තිශඵනහ.

ගු (ණනාර්ය මර්වින් සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) நர்லஷன் சஷல்லஶ)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

තිශඵනහ නම් ශවොිට. ම්ත් ජ්හතික ඳ්ඹ ළදගත්
ඳ්ඹ්. ශම් ඳ්ශේ ශදෝද සටී්ද ශේනහනහඹක භළතිතුභහ,
රඹනල් ශජ්ෝ්ද ශකොතරහර භළතිතුභහ, ඩඩ්ලි ශල්ට්ද
ශේනහනහඹක භළතිතුභහ ඇතුළු නහඹකශඹෝ පිරි් ශම් යට රණ්ඩු
කශහ.

ගු මන්ත්රීලරපය්ක

(ஶண்புஷகு உரப்பஷனர் எருலர்)

(An Hon. Member)

ශජ්.රර්. ජ්ඹර්ධන භවත්භඹහ?

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ - நதசஷ தஶறஷகள்,
சபக எருகப்பஶட்டு அகச்சர்)

ගු (ණනාර්ය මර්වින් සිල්ලා මශතා

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

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

I propose tht the Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara
Jayasinghe do now take the Chair.
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(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) நர்லஷன் சஷல்லஶ)

ඒ 1956 ර්ඹට ඳසශේ ශ්ද. 1956 ර්ඹට ඉසශල්රහ
ශජ්.රර්. ජ්ඹර්ධන භළතිතුභහ මුදල් ඇභතියඹහ වළටිඹට සිටිඹහ.
ශම් කිසිභ ශකනකුට කම්කරු්ද ශකශයි  ි ත් ඳවශ වුණහද?
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ළඩ කයුආ කම්කරුහ ශගදය ඹන ශකොට මුදල් ඳසුම්බිඹ් ී රහ
්දශතෝ කයරහ ඹ්දන අදව් ඳවශ වුණහද? මතුභ්දරහ
ගල්ඔඹ යහඳහයඹ කශහ. අපි නළවළිට කිඹ්දශ්ද නළවළ. මතුභ්දරහ
මිනිශ්ප යහඳහයඹ කශහ. අපි නළවළිට කිඹ්දශ්ද නළවළ. නමුත්
කම්කරුහ ශකශයි  අංශු භහත්රඹක, අඵ භල් ශර්ණුක තයම්
වළඟීභ් ම්ත් ජ්හතික ඳ්ඹට තිබුශණ් නළවළ. ශම්ක තභිට
ඉතිවහඹ.
යශ්ට පිනට 1956 ර්ශේ ඟ, ශද, ගුරු, ශගොින, කම්කරු
කිඹන ඳංන භවහ ඵරශදගඹ ප්රමු් ශ්රී රංකහ නිදවස ඳ්ශඹ්ද
භවජ්න ම්ත් ශඳයමුණ නභළති ඳ්ඹ බිි  වුණහ. අ්දන මදහ
තභිට ං ඹහ ව්දශේරහ, ශකොණ්ඩඹ ඵළ ගත් ශද භවත්රු්ද,
ගුරු බතු්ද, ශගොින භවත්රු්ද, කම්කරු්ද ශඳයමුණ ගත්ශත්.
තුහරඹ තිශඵන ශකනහ තභිට තුහරශේ ශදදනහ ද්දශ්ද.
ශොරභ්ද ශස්ට රිජ්ශද ඩඹස ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහශේ
රණ්ඩුශද, ශම් යශ්ට ින්පරමටඹ ශන් කයුආ නහඹකඹහ මනම්,
ර්තභහන ජ්නහධිඳතිතුභහශේ පිඹහ ඩී.ඒ. යහජ්ඳ් භළතිතුභහශේ
ඳ්ශේ ි ටුආ, සී.ීම. ද සිල්හ භළතිතුභහශේ නිශඹෝජ්ය ඇභතියඹහ
වළටිඹට ි ටුආ, ලිපිකරුකු වළටිඹට ජීිනතඹ රයම්බ කයුආ
ඉරංගයත්න භළතිතුභහ 1958 අංක 15 දයන ශේක අර්ථහධක
අයමුදර ඇති කශහ. ශම්ක තභිට ඉතිවහඹ.
තත් කහයණඹ් භත් කශ යුතුභිට, මරහනහරඪ ගරු
භ්දත්රීතුමිඹනි. ශරෝකඹ ගළන කථහ කයන ශකොට අපි කදහත්
අභතක ශනොකයන භවත්භහ ගහ්දධිතුභහ, ශ්රී ජ්වල් රහල්
ශ්දරුතුභහ, ඇශභරිකහශද දළ යහඳහයඹ් කයුආ ඳවුරක ඳත්තු
භවන ශකනකුශේ ුආතකු වළටිඹට ඒබ්රවම් ලි්දක්ද භළතිතුභහ ළනි
නරිත කිි ඳඹ් සිටිඹහ. ඒබ්රවම් ලි්දක්ද කළබින්ට භණ්ඩරඹ
කළහ කථහ කයන ශකොට මි  ශශනටර්යශඹ් කිඹනහ,
"උශේ තහත්තහ භවුආ ඳත්තු තභිට භහ ශම් ඳළශ ශගන ඉ්දශ්ද"
කිඹරහ. මිනට මතුභහ රජ්ජ්හ වුශණ් නළවළ. මතුභහ කිදහ, "උම ඒක
තභත් ඳළශ ශගන ඉ්දශ්ද ඳත්තුශද තිශඵන ශවොකභටිට"
කිඹරහ. ශම්කිට ඉතිවහඹ. ඊශඟට, ශභොශවොභඩ් අලි ින්දනහ, භහ ඕ
ශේතුං ඹන අඹ අභතක කය්දන ඵළරි ශරෝක නහඹකශඹෝ.
මතුභ්දරහත් අභතක කය්දන ඵළවළ.
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි, තත් නහඹකශඹෝ ඉ්දනහ.
රංකහ ගළන ඵළලුහභ මස.ඩේලිද.රර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක
භළතිතුභහ අඳට අභතක කය්දන ඵළවළ. ඒ හශේ තභිට නූතන යහජ්ය
නහඹක ඳර්සි භශවේ්දද්ර යහජ්ඳ් භළතිතුභහ. භහ ිනඳ්ශඹ්ද
අවනහ, ශභතුභහශේ ඳහරන කහරඹ තුශ ශභතුභහ ශභොනහද
ශනොකශශේ කිඹරහ. ශභතුභහ ශේක අර්ථහධක අයමුදර රැ්ශ්
නළේද? තමු්දනහ්දශේරහට බඹ ශ්දන ශදඹ් නළවළ. මඹ බහය
ඉ්දශ්ද "ගහමිණී ශරොකුශේ" කිඹන ජ්නතහ ුආත්රශඹ්. භහ
මතුභහශේ ශගදය ගිඹහ. ජ්නතහට මතුභහ ඕනෆ ශරහක මුණ
ගළශව්දන ුආළු්ද. රෑටත් වම්ඵ ශ්දන ුආළු්ද; උශේටත් වම්ඵ
ශ්දන ුආළු්ද. ඕනෆ ශකනකුට ශදොය ඇයරහිට තිශඵ්දශ්ද.
මශවභ නහඹකශඹෝ අඩුිට. අපි ශම්හ ුආරුදු ශ්දන ඕනෆ. අපි ශම්හ
දළන ග්දන ඕනෆ. ශගදයට මන ශකනහට කෆභ ී රහ ්දශතෝශඹ්ද
කථහ කයන ශකශන්. මතුභහ ම්ත් ජ්හතික ඳ්ශේ කම්කරු
යහඳහයඹ ශකළි්ද කශ නහඹකශඹ්. ශතල් ංසථහශද ශදහ අද
ඉ්දන ගළටද ටික ශම්හ ද්දශ්ද නළවළ. මතුභහ කම්කරු
යහඳහයශේ ශරේසඨ නහඹකශඹ්. මතුභහ ජනිඹස රිනඩ් ජ්ඹර්ධන
භළතිතුභහ
යණසිංව ශප්රේභදහ භළතිතුභහ ිනලසහ කශ
ඇභතියශඹ්. මතුභහ තභිට ශම් ශේක අර්ථ හධක අයමුදර
බහය ඉ්දශ්ද. ඇිට ළක ි ත්දශ්ද? ඇිට අිනලසහ කය්දශ්ද?
ශනොශඹ් ිනධිශේ ශනෝදනහ තිබුණහ. ශං ශෝදන මකහ අති්ද
පිඟං ශෝදන මකහ අති්ද තභිට ඒහ කළශඩ්දශ්ද. ඵරහශගන
ඉ්දන මකහ අති්ද ඒහ කළශඩ්දශ්ද නළවළ ශ්ද.
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ශභි  ඹම් කිසි ශදෝඹ් තිශඵනහ නම් ශභි  ඹම් කිසි
ශවොයකභ් තිශඵනහ නම් ශභි  ඹම් කිසි ංනහ් තිශඵනහ
නම් ඒ වහ ශම් යශ්ට අධිකයණඹ් තිශඵනහ. ශම් යශ්ට ශවො
ශඳොලීසිඹ් තිශඵනහ; ශකෝදද තිශඵන ශඳොලිසඳතියශඹ්
ඉ්දශ්ද. ළඟශ්දන ඵළරි ශඳොලීසිඹ් ඉ්දශ්ද. ඇිට අිනලසහ
කය්දශ්ද? ඹ්දන ශඳොලීසිඹට දභ්දන ඳළමිණිල්ර්. ඹ්දන යවස
ශඳොලීසිඹට දභ්දන ඳළමිණිල්ර්. ශඳොලිස ංනහ ිනභර්ලන
ඒකකඹට ඹ්දන දභ්දන ඳළමිණිල්ර්. ශරොකුශේ ඇභතිතුභහ
දභ්දන කඩුට මතුභහ රළවළසතිිට මුහුණ ශද්දන. ශේක අර්ථ
හධක අයමුදර අන්දභන්ද නන වයමඹ් ඉර්කම් වයමඹ්
කයග්දන මඳහ. ශේක අර්ථ හධක අයමුදර ශරොකුශේ
ඇභතිතුභහ ිනසි්ද ඳභණ් කයන මක් ශනොශිට. ඒ වහ
මරයභඹ ලශඹ්ද ංිනධහනඹ් තිශඵනහ. භව ඵළංකුශද
අධිඳතිතුභහ භවහ බහණ්ඩහගහයශේ ශල්කම්තුභහ ශඳෞේගලික
අංලශේ උදිනඹ ඒ හශේ ිනේතු්ද පිරි් සිටින තළන් තභිට ශම්
අයමුදර. ඒ උදිනඹ තභිට හක්චඡහ කයරහ නිර්ශේල කය්දශ්ද. ඒ
භඟි්ද තභිට ශේක අර්ථ හධක අයමුදශල් මුදල් ශකොටස
ශශශ ශඳොශට දභ්දශ්ද. ශකොටස ශශශ ශඳොශ තුශ ඹම් කිසි
මුදර් රශඹෝජ්නඹ කයනහ නම් මක කහශරකට මි  ඉවශ
තළ්දඳතු් තිශඵනහ. මක කහශරකට මි  අගඹ ඵි නහ. අගඹ
ළඩි ශනහ අගඹ අඩු ශනහ අගඹ ඳහශනහ. ල්ලිකහය
ම්ත් ජ්හතික ඳ්ශේ උදිනඹ ශම්ක ද්දනහ; කිඹ්දශ්ද නළවළ.
උණ වළදුණත් උණ නඟිනහ ඵි නහ. නඟින ඵි න මක
නත්්දන කහටත් ඵළවළ. භවය කහරර ඵළසහභ
නඟි්දශනත් නළවළ. නමුත් ශකොටස ශශශ ශඳොශ දළ්ද නළඟ
නළඟ නළඟ නළඟ ඹන ශරහ.
ශේක අර්ථ හධක අයමුදශල් ඹම් කිසි මුදර් භහගභක
රශඹෝජ්නඹ කයරහ තිශඵනහ නම් ඒක ිනකුණරහ නළවළ. ඒක
්ණික ින්ශකොත් තභිට රහබ රඵ්දන ුආළු්ද. නමුත් ශම්
යජ්ශේ ප්රතිඳත්තිඹ් තිශඵනහ අපි කිසිභ ශදඹ් ිනකුණ්දශ්ද
නළවළ කිඹහ. ිනකුණ ඒහ රඵහ ගළීතශම් ප්රතිඳත්තිඹ ශම් යජ්ඹට
තිශඵනහ. අපි කහඵහසිනිඹහ කය්දශ්ද නළවළ. ඒ නිහ ශේක අර්ථ
හධක අයමුදශල් මුදල් සුය්ෂිත තිශඵනහ.
දළ්ද ඵර්දන ශඳෞේගලික ඵළංකුක ල්ලි තළ්දඳත් කශශොත්
ශකොතයම් ශඳොලිඹ් රළශඵනහද කිඹරහ. සිඹඹට 6ිට
රළශඵ්දශ්ද. බහණ්ඩහගහය බිල්ඳත් වහ සිඹඹට 6් ශවෝ 7්
තභිට රළශඵ්දශ්ද. නමුත් ශේක අර්ථ හධක අයමුදශල් මුදල්
රශඹෝජ්නඹ කශහභ කම්කරුහ ශනුශ්ද ඔහුශේ මුදල්රට
සිඹඹට 11ක ශඳොලිඹ් මකතු ශනහ. මුදල් ටික සුය්ෂිත
තිශඵනහ සිඹඹට 11ක ශඳොලිඹ් මකතු ශනහ. ශම් සිඹලුභ
ශේල් රය්ෂිත තිශඵනහ.
භභ කිද ඉවශ ශඳශශේ ශරෝක නහඹකිට්දශේ ගණඹට
ළශටන ශරේසඨ නහඹකශඹ් තභිට දළ්ද ශම් යට ඳහරනඹ
කය්දශ්ද. ඒ තභිට භි ්දද යහජ්ඳ් භළතිතුභහ. ඒක තභිට මතුභහ
ම්ත් ජ්හතී්දශේ ංිනධහනශේ මුළු අභතමි්ද සිංව
ශේඹහශ්ද කථහ කශශේ. මතුභහශේ කථහ ඇහුහ නම්
ශ්රී රහංකිකශඹෝ න අපි රඩම්ඵය ිනඹ යුතුිට. මදහ හරිඹශඳොර
සුභංගර වහමුදුරු්ද කයුආ කථහ හශගිට. මරහනහරඪ ගරු
භ්දත්රීතුමිඹනි භභ මනශකොට භඟදි ශඵෝඩ් මක් දළ්කහ. භභ ඒ
ගළන කනගහටු ශනහ.
හරිඹශඳොර සුභංගර වහමුදුරු්දශේ ව ශභොශවෝටටිත්ශත්
භවහනහඹක
වහමුදුරු්දශේ
ශෂොශටෝ
ම්ක
තත්
වහමුදුරුනභකශේ ශෂොශටෝ මක් ඳල්ශරවහිට්ද තිබුණහ. ඒශක්ද
කිඹහ තිබුශණ් Sugathadasa Stadium මශ් උත්ඹ් තිශඵන
මක් ගළනිට. උඳම්ඳදහ ගත්තත් භවය වහමුදුරුරු්ද තභ
හභශණ්යිට. කරුණහකය භභ කිඹනහ ශම්හට මටයයඹ්දශේ
නම් ඳහින්චි  කය්දන මඳහඹ; ශෂොශටෝ ඳහින්චි  කය්දන මඳහඹ
කිඹහ.
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ඳහර්ලිශම්්දතු

[ගරු (රනහර්ඹ) භර්ින්ද සිල්හ භවතහ]
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ගු (ණනාර්ය මර්වින් සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) நர்லஷன் சஷல்லஶ)

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි ශම් අර්ථහධක අයමුදර
ගළන බිඹ් ඇති කය ග්දන මඳහඹ කිඹහ භභ කිඹනහ. ශම්
අයමුදශල් කිසිභ යද් ංනහ් ශවොයකභ් ශරහ නළවළ. ශම්
අයමුදර කම්කරුහ ශනුශ්ද කම්කරුහ සුය්ෂිත කය්දන
ඇති කයුආ ශදඹ්. ඒ ිනතය් ශනොශිට භි ්දද යහජ්ඳ්
ජ්නහධිඳතිතුභහශේ රණ්ඩුශ්ද රැකිඹහ සුරඵ ශනශකොට ශම්
අයමුදශල් මුදල් ප්රභහණඹ ළඩි ශනහ. ශේකඹ්ද ළඩි
ශනශකොට මුදල් ප්රභහණඹ ළඩි ශනහ. කම්කරු්ද ළඩි
ශනශකොට මුදල් ප්රභහණඹ ළඩි ශනහ. මදහ තිබුණු යහජ්ය
ශේඹට ළඩිඹ ඉවශ භ්ටටභකිට දළ්ද යහජ්ය ශේඹ තිශඵ්දශ්ද.
ළඩ කයන කම්කරුහ ශදහ නිරධහරිඹහ ශදහ ලිපිකරුහ ශදහ
දස ඳඩිඹ ග්දන ශකනහ ශදහ යහජ්ය ශේඹ දළ්ද ඉවශ
භ්ටටභකිට තිශඵ්දශ්ද. ඇිට? යට ංර්ධනඹ කයහ ඹන යුගඹක
ංර්ධන ළඩරට ජ්නතහ ඕනෆ ශනහ. ජ්නතහ ඒක යහිත
කය්දන ශනහ. ඒක නිහ භභ ශඵොශවොභ කරුණහශ්ද
ඉල්රනහ අනු්දශේ දරු්ද ශනුශ්ද ශශවශ්දශ්ද නළතු
ශඵොරු ප්රනහය ශගනිඹ්දශ්ද නළතු කිඹ්දන ශදඹ් නළත්නම් භභ
ඉසශල්රහ කිදහ හශේ සි්දදු් කිඹරහ නිකම් ඉ්දනඹ කිඹහ.
අපි තමු්දනහ්දශේරහශේ ඳ්ඹ ිනශදනනඹ කය්දශ්ද නළවළ.
තමු්දනහ්දශේරහ දළ්ද ශඵොශවොභ ්දශතෝශඹ්ද ඉ්දශ්ද. අපි ඒ
්දශතෝඹට සුඵ ඳතනහ. ඳ්ඹට නහඹක නහිටකහ්ද ශතෝයහ
ගත්තහ. ශඵොශවොභ ශවොිට. නමුත් භභ ශභතළනී  ප්රශඹෝජ්නත්
ශ්දන ම්තයහ කථහ් කිඹ්දනම්. ඌශද භළතියණශඹ්ද
ඳසශේ ඹම්කිසි සිේධී්ද කිි ඳඹ් සිේධ ශරහ තිශඵනහ. ඒහ
කවුරු කශහද කිඹරහ භභ ද්දශ්ද නළවළ. කහශග්ද ශකරුණත්
කවුරු කශත් ඒහ ප්රජ්හත්දත්ර ිනශයෝධී ළඩ.
1977 ී  භභ තරුණශඹ් වළටිඹට දිංගත අනුය
ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහත් ම්ක සිටිඹී  ශම්ක භභ ඇස ශදශක්ද
දළ්කහ. භශේ ශඵලිඅත්ත ශගඹත් කුඩු කශහ. ශගල් කුඩු කයරහ
ශගල් ුආ්චනරහ ශනොශඹ් ිනධිශේ යනඹ්ද කශහ. ඒ නයක
රදර්ලඹ අපි කහටත් ශදන මක ළයදිිට. භභ ද්දශ්ද නළවළ
තමු්දනහ්දශේරහ කය ගත්තහද ශන කවුරුත් කශහද කිඹහ.
කවුරු කශත් ශම්ක ළයදිිට. වළඵළිට ශඳොලීසිශේ තිශඵන ද්කභ
නිහ ශඳොලිසඳතියඹහශේ ෘජුබහඹ නිහ දළ්ද ඒ උදිනඹට
ිනරුේධ කටයුතු කයනහ. ඒ සිේධී්ද නිහ කවුරු වරි තුහර
ශරහ ශරඩ ඇශේ ඉ්දනහ නම් ඇත්ත ලශඹ්දභ ඒ ගළන භභ
කනගහටු ප්රකහල කයනහ.
මදහ භහධයඹ්ද වහ භහ අතය වඵඹ් තිබුණහ. නමුත් භවය
ශරහට භහධය ඳළත්ත වරි ඇති භශේ ඳළත්ත ළයදි ඇති. මශවභ
නළත්නම් භභ වරි ඇති භහධය ළයදි ඇති. ඒ භළතියණ භඹක
ශනොශිට. භහධයශදී ්දශේ ක්රිඹහකරහඳඹ නළත්නම් ශුේධ වූ
ශේලඹ් ඇති කය්දන ඵළවළ; ශුේධ වූ ඳයම්ඳයහ් ඇති කය්දන
ඵළවළ. භහධය තභිට ළයදිකරු්ද දිවහ ඇඟිල්ර දිගු කය්දශ්ද.
භවය ශරහට නිළයදිකරු්දටත් ඇඟිල්ර දිගු කයනහ ඇති.
භටත් ශඵොශවෝ ශේ ි රිවළය කශහ. භභත් ි රිවළය කශහ. වළඵළිට භභ
තුහර කය ගත්ශත් නළවළ. භට තුහර වුශණත් නළවළ. ඒ
ශගොල්ර්දට තුහර වුශණත් නළවළ. නමුත් භහධයශදදිශඹ්
ඹ්දශ්ද තභ්දශේ යහජ්කහරිඹ කය්දනිට. මතළනී  ශල් ශඳයහශගන
ම්දන සිේධ ශනහ නම් මතළනී  තුහර ශනහ නම් ශම්ක
ිතසට ම්ඳ්දන භහජ්ඹ් ශනොශිට. මතශකොට ශම්ශ්
ිතසටත්ඹ ම්පූර්ණශඹ්දභ ිනනහල ශනහ. ප්රජ්හත්දත්රහදඹට
ප්රලසනහර්ථ රකුණ් ඇති ශනහ. අ්දන ඒකිට භභ කිඹ්දශ්ද.
ඒක නිහ භළතියණඹ් ජ්ඹග්රවණඹ කශහභ -[ඵහධහ කිරීභ්]

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහට ත ිනනහඩි ශදකක කහරඹ්
තිශඵනහ.

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

හභහනයශඹ්ද භට ඕනෆ ළඩකට ිනනහඩි ශදකකට ළඩිශඹ්ද
ඹනහ. නමුත් දළ්ද ඉතිරි ශරහ තිශඵ්දශ්ද ිනනහඩි ශදක නම්
ඔඵතුමිඹ කිඹන මක භභ පිළිග්දනම්. ශභොකද, භභ නිතයභ
කහ්දතහ් කිඹන මක පිළිග්දනහ. අනි් මක, ඔඵතුමිඹ හශේ
සුරීම, සු්දදය රරනහ් කිඹන ශදඹ් ඇහුශද නළත්නම් ඒක
භට භදිකභ්. -[ඵහධහ කිරීභ්]තභ ඳට්ද ගත්ශතත් නළවළ.
කභ් නළවළ.
භශේ භහධය ි ත මිතුය්දට ඒ ගළන භශේ කනගහටු ප්රකහල
කයන ගභ්දභ ඉදිරි අනහගතශේී  ශභළනි ශදඹ් ශනොශදහ
කිඹරහ ප්රහර්ථනහ කයනහ.
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි ඒ හශේභ භභ යජ්ශඹ්ද
ඉල්ලීභ් කයනහ ඳ් ඳහට ඵර්දශ්ද නළති ළයදිකරු්ද
අල්රරහ නිඹභ දඬුම් ශද්දන කිඹරහ. ළයදිකරු්ද ශඳ්දවූහභ
නම් කශහභ තත් ශභළනි ශේල් සිදු ශනොශදින කිඹරහ භභ
ිනලසහ කයනහ. භහත් ඔඹ දුක ින්දදහශ්ද. භශේ භල්ලි නංගි
භසසිනහ තු්දශදනහභ භයරහ දළම්භහ. භට ශඩි තිේඵහ. ිනශජ්රහ ඒ
හශේභ භභ නළ්රිට්ටකහයශඹෝ කිඹරහ ි ය ඵහයඹටත් ගත්තහ.
ඒ මදහ ම්ත් ජ්හතික ඳ් රණ්ඩු ිනසි්ද කයුආ ඒහ. භවය
ශරහට ඒහ ඒ නහඹකශඹෝ ශනොදළනුත් තයවකහයශඹෝ ිනසි්ද
ශගනහුආ ශඹෝජ්නහ නිහ සිේධ ශ්දන ඇති. ඒ හශේ ශේලි්ද
භභ තයම් ඵළට කහුආ ශකශන් ශම් ඳහර්ලිශම්්දතුශද නළවළ. භශේ
ඳවුශල් තු්ද ශදශන් භළරුහ. ඒ නිහ භභ ද්දනහ ඒ රී න.
අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ නුයමළිඹට තයග කයරහ
ජ්ඹග්රවණඹ කශහට ඳසශේ ඒ ිනඹදම් රළිටසතු ශද්දන ගිශේ
භභිට. භභ ශකොශම ඉරහ ඹන ිනට දළ්කහ මිනිසසු භව ඳහශර්
අතය භං ශරහ ි ටිඹ වළටි. ම් ශකශන්ත් ගිශේ නළවළ. භභ
ිනතයිට නිර්බඹ ගිශේ. රුහුශණ් ශකනකු වළටිඹට ශඵලිඅත්ශත්
ශකනකු වළටිඹට භට ශකෝදද ඳණ තිබුණහ ඒ ගභන ඹ්දන. ඒ
නිහ ශභළනි ශේ සිදු ශනොිනඹ යුතුිට. අර්ථ හධක අයමුදශල්
ළරැේද් නළත; ශවොයකභ් නළත.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇභතිතුභහ ඔඵතුභහශේ කහරඹ අහනිට.

ගු (ණනාර්ය මර්වින් සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) நர்லஷன் சஷல்லஶ)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

භශේ කහරඹ අ්ද නළවළ. ඊශඟ ඳහර්ලිශම්්දතුශදත් භභ
ඉ්දනහ. භභ කදහ වරි භළශය්දශ්දත් ශම්ක ඇතුශශේ.
භභ මීට ළඩිඹ කථහ කය්දශ්ද නළවළ. ඔඵතුමිඹට සතුති්දත
න අතය ශම් අසථහශද ඔඵතුමිඹශේ පිඹහත් භත් කයනහ.
අද දිංගත මස.ඩේලිද.රර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහශේ
55ශනි ගුණ භරු දිනඹ. මතුභහටත්, භශේ රදයණීඹ මිත්ර, භශේ
මදහ නහඹක අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහටත්, සිරිභහශෝ
ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹටත් භභ නි්ද සු ප්රහර්ථනහ කයනහ.
භළතිනිඹට භභ නි්ද සු ප්රහර්ථනහ කශශේ මුළු වදති්ද ශනොශිට.
භභ ශකළි්ද කථහ කයන මිනිවහ ශ්ද. ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහට
නි්ද සු ප්රහර්ථනහ කශශේ වදති්ද. මතුභහ ගශම් ශගොශඩ් ි ටිඹ
අපි මතුභහ නිහ ශම් තළ්දරට රහ. අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක
භළතිතුභහ භශේ ඹහළුශ්. භළතිනිඹ තභිට අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක
භළතිතුභහිට, භහිට ශ්රී රංකහ නිදවස ඳ්ශඹ්ද අස කශශේ. භශේ
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ශජ්යසඨත්ඹ කළඩුශණ් මදහ. නමුත් ශඵෞේධඹකු වළටිඹට භශේ
ි ශත් දයඹ් නළවළ. ඒ නිහ භභ මතුමිඹටත් ඇත්ශත්දභ
නි්ද සු ප්රහර්ථනහ කයනහ. වළභ ශදනහටභ සුඵ අනහගතඹ්.
ශඵොශවොභ සතුතිිට.
[අ.බහ. 4.24]

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි ගරු භර්ින්ද සිල්හ
ඇභතිතුභහශේ කථහශ්ද ඳසු කථහ කිරීභට රළබීභ ගළන තුටු
නහ. මතුභහශේ කටිනුත් ශවො ශේල් පිට න ඵ අද අඳට
ශඳශන්දන තිබුණහ. මතුභහ ිනශලේශඹ්දභ ප්රකහල කශහ "සිය"
භහධයශදදිශඹකුට ඳවය ී භ පිළිඵ. ශම් ඒ භහධයශදදිඹහ ඉතහභ
අභහරුශ්ද ගත කයන අසථහ්. ගරු භර්ින්ද සිල්හ ඇභතිතුභහ
යජ්ඹට කිදහ ඳ් ඳහට ශේද ඵර්දශ්ද නළති ීතතිඹ
ක්රිඹහත්භක කය්දන කිඹරහ. ශවො ළකිඹ් මතුභහශගනුත් පිට
වුණහ. අපි සුඵ ඳතනහ "සිය" භහධය ජ්හරශේ ඒ හර්තහකරුහට.
කම්කරු්දශේ අිටතිහසිකම් ගළන කථහ කයන ශම් අසථහශද භහ
ඒ ගළන ඹභ් කිඹ්දන ඕනෆ. ඒ භහධයශදදිඹහ තභ්දශේ යහජ්කහරිඹ
කය්දන ගිි ්ද තභිට ශම් කයදශර් ළටුශණ්. මුහුශණ් ඳළත්ත්
නළති ශරහ අද ශරඩ ඇශේ ඉ්දනහ. මතුභහට රුපිඹල් ර්
20් 30් ඳභණ ළඹ න ලරයකර්භඹ් කය්දන සිේධ ශරහ
තිශඵනහ. අශ්ප නහඹකතුභහ රණ්ඩුශ්ද ඉල්ලීභ් කශහ
රණ්ඩුශ්ද ඹම් කිසි ශගමටභ් ඔහුට කය්දන කිඹරහ. අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ ඒ ශේ කයිට කිඹරහ. ඔහු ශම් තත්ත්ඹට
මුහුණ දු්දශ්ද තභ්දශේ යහජ්කහරිඹ කිරීශම්ී ිට. භහධය යහජ්කහරිඹ
ශරශවසි යහජ්කහරිඹ් ශනොශිට. අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ
රණ්ඩුශ්ද ඹම් කිසි වනඹ් ශම් ුආේගරඹහට රඵහ ශදිට කිඹරහ.
ඒ හශේභ අපි ඔහුට ඉ්භ්ද සුඹ ප්රහර්ථනහ කයනහ.

ගු (ණනාර්ය මර්වින් සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) நர்லஷன் சஷல்லஶ)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

භභ ඔහුට ර්ඹ් ශදනහ.

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශඵොශවොභ සතුතිිට. භර්ින්ද සිල්හ ඇභතිතුභහ රුපිඹල්
ර්ඹ් ශදන ඵ ප්රකහල කශහ. අපි ඒ මුදර ඵහය ග්දනහ. තත්
ඇභතිරු ශම් ිනධිශේ ප්රදහන කයිට කිඹරහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු
ශනහ.
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි
අශ්ප භර්ින්ද සිල්හ
ඇභතිතුභහ ගහමිණී ශරොකුශේ ඇභතිතුභහ ම්ඵ්දධශඹ්ද කථහ
කශහ. මතුභහශේ ශේලඳහරන ගභන ගළන අඳට අලුති්ද කථහ
කය්දනට ශදඹ් නළවළ. මතුභහ අශ්ප ඳ්ශේ සිටි ඳතහක
ශඹෝධශඹ් නිහ අශ්ප ි තට ශඳොඩි දුක් තිශඵනහ. නමුත් මතුභහ
අද අපිත් ම්ක නළවළ. නමුත් අපි මතුභහට සුඵ ඳතනහ. මතුභහ
ශේලඳහරන ලශඹ්ද ගභන් ගිි ්ද තිශඵනහ. භර්ින්ද සිල්හ
ඇභතිතුභහ කිද රකහයඹට අඳටත් තරුණශඹෝ ලශඹ්ද
ශේලඳහරනඹ ගළන ඉශගන ග්දන ශේල් තිශඵනහ. ජ්නතහත්
භඟ ඉ්දන ඇභතියඹකු ලශඹ්ද අඳට ගහමිණී ශරොකුශේ
ඇභතියඹහ ගළන ප්රලසනඹ් නළවළ.
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි අපි ඉසශල්රහභ ශේක
අර්ථ හධක අයමුදශල් ඳයභහර්ථ ශභොනහද කිඹරහ ඵරමු.
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හභහනයශඹ්ද ළඩ කයන භනුසශඹකුශේ භහසික ඳඩිඹ රුපිඹල්
25 000් රුපිඹල් 30 000් ිනතය ශ්දන ුආළු්ද. ඊ ට ඩහ අඩු
ඳඩිඹ් ශ්දනත් ුආළු්ද. ඇභතිතුභනි ඡ්දද යහජ්කහරි කයුආ
ශඳොලීසිශේ භවත්තශඹකුශග්ද භභ ශම් ගළන අවරහ ඵළලුහ.
අවුරුදු 22ක 24ක හශේ ශේහ කහරඹ් තිශඵන ශඳොලීසිශේ
භවත්තශඹකුශේත් ඳඩිඹ රුපිඹල් 17 000් රුපිඹල් 18 000්
හශේ ප්රභහණඹ්.
ඇභතිතුභනි අද තත්ත්ඹ අනු වතය ශදශනකු ඉ්දන
ඳවුරකට භහඹ් ජීත් ්දන හභහනයශඹ්ද රුපිඹල් 60 000ක
හශේ මුදර් අලයිට. ශදශදශනකු ඳඩි ග්දන ඳවුරක ම්
අශඹකු රුපිඹල් 17 000 ගණශ්ද ගත්තත් රුපිඹල් 34 000්
රුපිඹල් 35 000් හශේ මුදර් තභිට රළශඵ්දශ්ද. ර් අිටර්
ශජ්නි්දස ව ටී.බී ඉරංගයත්න භළතිතුභ්දරහ ශම් ශේක
අර්ථහධක අයමුදලි්ද ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ් ඉතහභ අභහරුශ්ද
ජීිනතඹ ගළට ගව ග්දනහ කම්කරුහ ඒ ශේකඹහ රය්හ කයන
ක්රභශදදඹ් කස කය්දනිට. ශභොකද ඒ කහරශේ ිනරහභ ළටු්ප
ක්රභඹ් වරිඹට තිබුශණ් නළති නිහ. ඒ හශේභ ඒ ශේකඹහට
අතයලය කහර්ඹඹකී  ිනඹදම් කය්දන මුදර් ඉතුරු කය්දන
වළකිඹහ් තිබුශණ්ත් නළවළ. ඇභතිතුභනි ශභ්දන ශම් කහයණහ
නිහ තභිට ශේක අර්ථහධක අයමුදර රංකහශද සථහපිත
්දශ්ද. ශම් ංකල්ඳඹ ඉතහ ශවො ංකල්ඳඹ්. ශම් ශේක
අර්ථහධක අයමුදලි්ද ශේකඹහට ිනලහර දහඹකත්ඹ්
රළශඵනහ. ශේකඹහශග්ද සිඹඹට 8ක හශේ ප්රභහණඹකුත්
ශේහ දහඹකඹහශග්ද සිඹඹට 12ක හශේ ප්රභහණඹකුත් රඵහශගන
තභිට ශම් ශේක අර්ථහධක අයමුදර ඇති කයරහ තිශඵ්දශ්ද.
ිනශලේශඹ්දභ අපි ඒ අයමුදශල් සිඹලුභ හසිඹ ශේකඹහට රඵහ
ශද්දන ඕනෆ. ඒ ශේක අර්ථහධක අයමුදශල් හසිඹ රණ්ඩු
රඵහ ගළීතභත් ශන ඹම් ශකොට් රඵහ ගළීතභත් ශනොශිට
ඳයභහර්ථඹ ිනඹ යුත්ශත්. ශම් අයමුදශල් ඳයභහර්ථඹ වුශණ්
ශේකඹහ රය්හ කිරීභිට. ශේලඳහරනශඹ්ද ශතොය ඳ්
ශේදශඹ්ද ශතොය ශේලඹ ඳහරනඹ කයන නහඹකරු ලශඹ්ද ඒ
කහර්ඹබහයඹ වරිඹට ඉටු කයනහද නළේද ඹ්දන ම්ඵ්දධශඹ්ද
අපි ශඳොඩි ිනභසුභ් කයරහ ඵරමු. ඇභතියඹහ ලශඹ්ද ඔඵතුභහට
කය්දන ුආළු්ද සීභහ් තිශඵනහ. අද ඇභතිරු කථහ කයේී 
ිනිනධ අදවස ප්රකහල කශහ.
ශම් අයමුදශල් තිශඵ්දශ්ද ිනලහර මුදර්. රුපිඹල් බිලිඹන
1 200ක රුපිඹල් බිලිඹන 1 300ක හශේ ප්රභහණඹ් තිශඵනහ.
රුපිඹල් ට්රිලිඹනඹක ිනතය මුදර්. අශ්ප දශ ජ්හතික නිසඳහදිතඹත්
ඒ වහ භහනිට. භභ ළරැදි නම් ඔඵතුභහ නිළරැදි කය්දන. යශ්ට
දශ ජ්හතික නිසඳහදිතශඹ්ද සිඹඹට 17් සිඹඹට 18් හශේ
ප්රභහණඹ් ශම් ිනරහභ මුදල් ප්රභහණඹට ඇතුශත් නහ. ඒ හශේභ
ශම් ිනරහභ මුදල් ප්රභහණශඹ්ද සිඹඹට 80් හශේ ප්රභහණඹ්
ශේක අර්ථහධක අයමුදරටත් ඇතුශත් නහ. ශම්ක ිනලහර
මුදර්.
ඇභතිතුභනි ශම් මුදර දළ්කහට ඳසශේ ර් අිටර් ශජ්නිංස
භවත්තඹහ ටී.බී. ඉරංගයත්න භවත්තඹහ දළ්ක ංකල්ඳඹ
ශනොශිට අශ්ප ''ශභෝරු'' ටික දකි්දශ්ද. අද තිශඵන ගනුශදනු ව
ංර්ධනඹ න ශරෝකඹත් භග අශ්ප ශභෝරු ටික ශම් ල්ලි ටික
ඵහය අයශගන share market මක ගළන කථහ කයනහ; ශනත්
investments ගළන කථහ කයනහ. ශම් වළභ කහයණඹ් තුශභ
්දශතෝම් මුදල් තිශඵනහ. ඇභතිතුභනි අශ්ප ශජ්ෝල්ප භිටකල්
ශඳශර්යහ භ්දත්රීතුභහ ඔඵතුභහත් ම්ක දිගි්ද දිගටභ ශම්
ම්ඵ්දධශඹ්ද හක්චඡහ කයරහ තිශඵනහ. ඒ ම්ඵ්දධ ශතොයතුරු
ඇතුශත් වළ්දහඩ් හර්තහ කීඳඹ් භශේ ශඟ තිශඵනහ. රුපිඹල්
70 000් රුපිඹල් 80 000් රුපිඹල් 90 000් ඉතුරු න
ශකොට මිට්ද ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ් ශභොක්ද කිඹරහ භභ
ුආේගරශඹකුශග්ද ඇහුහ.
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ඳහර්ලිශම්්දතු

[ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ]

ඇභතිතුභනි යුේධඹ අ්ද ශරහ දළනට අවුරුදු ඳව් නහ.
භභ රැසමටභකට ගිි ල්රහ කහ්දතහ්ද ිනසිශදශන් තිසශදශන්
ඉ්දනහ දළ්කහභ අවනහ - ඳහර්ලිශම්්දතුශද ශේඹ කයන
කහ්දතහ්දශගනුත් භභ අවනහ- ඳසු ගිඹ අවුරුදු ඳව තුශ යත්ය්ද
කයහබු් යත්ය්ද භහරඹ් යත්ය්ද ශල්ර් අයශගන
තිශඵනහ නම් අත උස්දන කිඹරහ. මශවභ රබයණඹ් ගත්
ඵට රිසි්ට ඳත් ඉදිරිඳත් කශශොත් භභ ඒ වහ භහන ටිනහකභ්
ඇති යත්ය්ද ඵඩු් අයශගන ශදනහඹ කිඹරහ ශඳොශයෝදදු
නහ. ඇභතිතුභනි රැසමටම්රට ගිඹ වළභ තළනකී භ භභ ශම්
ප්රලසනඹ ඇහුහ. භභ ඵඹ නළති මශවභ කිඹ්දශ්ද කහටත්
මශවභ රිසි්ට ඳත් ඉදිරිඳත් කය්දන වළකිඹහ් නළති ඵ ද්දනහ
නිහිට. ඇභතිතුභනි ශම්ක තභිට යශ්ට තත්ත්ඹ. ශම්ක අශ්ප
ළරැේදද ඔඵතුභ්දරහශේ ළරැේදද කිඹ්දන භට ශත්ශය්දශ්ද
නළවළ. ඳ් ඳහට ශේදශඹ්ද ශතොය අපි ඔ්ශකොභ ශම් ප්රලසනඹට
ග කිඹ්දන ඕනෆ. ඒ ප්රලසනඹ අවේී  භවරු්දශේ මුහුණු
ඇමශයනහ; මක මක උත්තය ශදනහ. කහ්දතහ්දශග්ද ඳභණ්
ශනොශිට භභ ශම් ප්රලසනඹ සිඹලු ශදනහශග්දභ අවනහ. ඳසු ගිඹ
අවුරුදු දවඹ තුශ යත්ය්ද ඵඩු් උගස කයරහ තිශඵනහ නම් අත
උස්දන කිඹරහ භභ කිඹනහ. ඇභතිතුභනි සිඹඹට 98 ශදශන්
අත උසනහ. ඇිට අත උස්දශ්ද?
ශජ්ෝල්ප භිටකල් ශඳශර්යහ භළතිතුභහ කිඹුආ රකහයඹට ශම්
ශේක අර්ථහධක අයමුදරත් වරිඹට ක්රිඹහත්භක වුණහ නම්
තභ්ද වදිසි ලරයකර්භඹකට බහජ්න න ශකොට මිට්ද මුදර් රඵහ
ග්දන ුආළු්ද. ඒ අිටතිඹ කම්කරුහට තිශඵ්දන ඕනෆ. ශභඹ
කම්කරු්ද වහ නිර්භහණඹ වූ අයමුදර්. මශවභනම් ඒ
අිටතිහසිකම් කම්කරුහට රළශඵ්දන ඕනෆ. ඒ අිටතිහසිකභ
Central Bank මශ් Governorටත් තත් ශකොශවේත් ඉ්දන
ුආේගරශඹකුටත් ශනොශිට රළශඵ්දන ඕනෆ. ඇභතිතුභනි
ඔඵතුභහ ශනොශිට ශම් මුදල්රට ග කිඹ්දන ඕනෆ. ශම්
මුදල්රට ග කිඹ්දන ඕනෆ භව ඵළංකුශද අධිඳතිතුභහිට.
මතුභහට තිශඵනහ ශම් ශේඳශ ම්ඵ්දධශඹ්ද -ශම් මුදල්
ම්ඵ්දධශඹ්ද- මක මක ම්ඵ්දධතහ. මශවභ කය්දන ඵළවළ ගරු
ඇභතිතුභනි. භහ ඒ ශතොයතුරු ඔඵතුභහට ඉදිරිඳත් කය්දනම්. ශම්
යශ්ට අශ්ප දු්පඳත් භනුසඹහට දු්පඳත් කම්කරුහට තිශඵන තම
ශත්ටත් ිනදිනහ නම් ශම් යශ්ට නහඹකඹ්ද ගළන රශේ ශභොනහ
කථහ කය්දනද? ටී.බී. ඉරංගයත්න භවත්භඹහ මස.ඩේලිද.රර්.ඩී.
ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්භඹහ සිරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ
රදි අඹ අශ්ප ඳ්ශේ ශනොශිට. වළඵළිට අපි ඒ නහඹකඹ්ද අගඹ
කයනහ. ඒ අඹ ශේලඳහරන ලශඹ්ද ළරැදි තී්දදු ග්දන ඇති.
නමුත් ශම් යශ්ට ධනඹ ශොයකම් කශශේ නළවළ. ඒ හශේ තභිට
කටයුතු කශශේ අශ්ප ි ටුආ නහඹකශඹෝ. ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්භඹහ
ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ ශේලඳහරන ලශඹ්ද ළරැදි තී්දදු
ගත්තහ. වළඵළිට කම්කරුහට අිටතිහසිකභ් තිශඵනහ නම්
මතුභ්දරහ ඒහ රැ්කහ. නමුත් ඒ කහර්ඹ බහයඹ අද සිදු ්දශ්ද
නළවළ. ඇිට අද අශ්ප රර්ථිකඹ අර්ථ හධක අයමුදරට ශකොටු
කය්දශ්ද? අර්ථ හධක අයමුදර තිශඵ්දන ඕනෆ කිසිභ
වදවයණ් නළති කිසිභ ශදඹ් රඵහ ශද්දශ්ද නළති කම්කරුහ
වහිට. අද ශඵොශවෝ ශේ රඵහ ශද්දශ්ද ඵරත් ධනත් අඹටිට.
ශම් යශ්ට ඵර ුආළු්දකහයඹ්දටිට ෆභ ීතතිඹ්භ වළදිරහ
තිශඵ්දශ්ද ගරු ඇභතිතුභනි. කම්කරුහ ශනුශ්ද අයමුදර්
ඇති කශහ නම් ඇිට ඒ මුදර තභහට ඕනෆ ශරහට ග්දන
කම්කරුහට ඵළරි? ඇිට ඒ අඹට ඒ අිටතිහසිකභ රඵහ ශද්දශ්ද
නළත්ශත්? ගරු ඇභතිතුභනි භහ ිනශලේශඹ්ද ශම් කහයණඹ
ශකශයි  ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු කයනහ. ඵර්දන ශභි 
රශඹෝජ්නශඹ්ද රඵන රහබඹ දළ්ද දිගි්ද දිගට ඳවශට ඹන වළටි.
භහ ඔඵතුභහට ශම් ගළන කරුණු ි ත ව්ද කය්දනම්. 2010 ී 
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සිඹඹට 12.5් තිබ රහබඹ 2013 න ශකොට සිඹඹට 11ට
ඵළවළරහ. රශඹෝජ්නඹ කය්දන ඕනෆ නම් ශවො ඵළංකු තුනවතයක
දභ්දන තිබුණහ. ඹම්කිසි මුදර් රශඹෝජ්නඹ කය්දන ුආළු්ද
කිඹරහ ව්ද ශනහ. මඹ කශ යුත්ශත්ත් ශම් ඳනත අනුිට.
ගරු ඇභතිතුභනි ඒ ඳනත ශකශර් භහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ
ශඹොමු කයනහ. ඒ ඳනශත් Section 5(e) ඹටශත් ශභශේ ව්ද
ශනහ:
"may invest such of the moneys of the Fund as are not
immediately required for the purposes of this Act in such
securities as the Board may consider fit and may sell such
securities;"

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි
ශේකඹහට සිඹ
අතයලයතහ් ශනුශ්ද ගත වළකි ඹම් මුදර් ශභි 
ඳත්හශගන ඹ්දන ඕනෆ. ගරු ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහට ශනො ශම්
රණ්ඩුට තිශඵන බිඹ තභිට මුදල් ග්දන අසථහ රඵහ
දු්දශනොත් කම්කරු්ද ිනලහර ප්රභහණඹ් ඒ මුදල් ඉල්රන මක.
මිනට ිනලහර මුදල් ප්රභහණඹ් ශද්දන සිේධ ශනහ. නමුත්
මශවභ ශද්දන වළකිඹහ් නළවළ. ඒ ශභොකද? ඒ රර්ථිකශේ
ළරැදි කශභනහකයණඹ නිහිට. ''මිි ්ද මඹහර්'' කිඹරහ මක් ශම්
යශ්ට ඳට්දගත්තහ කීඳ ශදශනකුට මුදල් උඳඹහ ගත වළකි. අශ්ප
අම්භරහට දමදි ඹ්දන කිඹරහිට ''මිි ්ද මඹහර්'' මක
ඳට්දගත්ශත්. කීඹද ඳහඩු? ශම් න ශකොට ඳහඩු රුපිඹල්
බිලිඹන 8ිට ගරු ඇභතිතුභනි. කවුද ග කිඹ්දශ්ද ශම්හට?
ශම්හට ශඹොදහ තිශඵන මුදල් රණ්ඩු දළ්ද ශකොශව්දද ශද්දශ්ද?
රුපිඹල් බිලිඹන 8් ශඹොදරහත් ''මිි ්ද මඹහර්'' රඹතනඹ දළ්ද
ඍණ අගඹකිට ඳති්දශ්ද. ශශ ශඳොශට ගිි ල්රහ අව්දන ශම්
රඹතනශේ ටිනහකභ කීඹද කිඹරහ. මඹ ඍණ අගඹ්. ගරු
ඇභතිතුභනි රුපිඹල් බිලිඹන 8ක මුදර් ඒ රඹතනඹ ිනනහල
කයන ශකොට SriLankan Airlines රඹතනශේ ගිඹ අවුරුේශේ
ඳහඩු රුපිඹල් බිලිඹන 30ිට. ශම් අවුරුේශේ ඳහඩුත් ගණ්ද ඵරහ
තිශඵනහ. ඒ ඳහඩු රුපිඹල් බිලිඹන 36ිට. භභ ඔඵතුභ්දරහට
ශඳ්දනුහ අශනකුත් රඹතන -රඹතන 7්- රහබ රඵන
රකහයඹ.
ගරු ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහට භතක ඇති 2003 ී  2004 ී 
SriLankan Airlines රඹතනඹ රහබ රළබුහ; මශවභ නළත්නම් ඒ
රඹතනඹ අරහබ ශනොරඵහ මක භ්ටටශම් ඳළළතුණහ. අපි
පිළිග්දනහ අඳට යට ශනුශ්ද ඒ හශේ ගු්ද භහගභ්
අතයලයිට කිඹරහ. වළඵළිට රුපිඹල් බිලිඹන 30් ඳහඩු කයශගන
මඹ කහට ශඳ්දන්දනද? ශභශවභ ඳහඩු සිේධ ශේී  ගව්දශ්ද
කහටද? අශ්ප අි ංක කම්කරුහටිට කම්කරුහශේ මුදල් ටිකටිට
ගව්දශ්ද. ගරු ඇභතිතුභනි ශරොකු ශරෝශකෝ ශම්හ
ශග්දශ්ද නළවළ. ශරෝකහ ශග්දශ්දත් -බිලිඹන ගණන්
තිශඵන භනුසඹහ- ශග්දශ්දත් මකභ ගණනිට. අය අි ංක
දු්පඳත් කම්කරුහත් රුපිඹල් 17 000් ඳඩිඹ ග්දනහ ශඳොලීසිශේ
ළඩ කයන භවත්භඹහත් ශම් කයන ිනනහලඹ ශනුශ්ද
ශග්දශ්ද භහන ගණන්. ම් ඳළත්තකි්ද ඳහඩුිට Fisheries
Corporation මක. ගරු ඇභතිතුභනි භවහනහර්ඹ ඉ්දද්රයත්න
භළතිතුභහ කිඹනහ යජ්ශේ රඹතන ටික අවුරුේදකට රුපිඹල්
බිලිඹන 125් දූණඹට ර් කයනහ කිඹරහ. මරහනහරඪ ගරු
භ්දත්රීතුමිඹනි ශම් ඔ්ශකෝභ ිනනහලඹ්ද හග්දශ්ද අර්ථ
හධක අයමුදර ඳහින්චි  කයරහිට. මඹ ිනලහර අයමුදර්. ගරු
ඇභතිතුභනි භහ ිනශලේශඹ්ද ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ශඹොමු
කයනහ ශභ්දන ශම් ලිපිඹට. "EPF plunder begins under the
cloak of a 30-storeyed building" කිඹරහිට ශභඹ ඳට්ද ග්දශ්ද.
ගරු ඇභතිතුභනි 2012 ජ්නහරි 18න දහ ගරු ශජ්ෝල්ප භිටකල්
ශඳශර්යහ භළතිතුභහ ශම් ගරු බහශදී  ඔඵතුභහශග්ද ප්රලසනඹ්
අවනහ. මඹ මදින වළ්දහඩ් හර්තහශද ශභශේ ව්ද ශනහ:
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"......තමු්දනහ්දශේට ශගොඩනළඟිලි වද්දන ඵරඹ් තිශඵනහ කිඹරහ
ශම් ඳනත් ශකටුම්ඳශත් ශකොශවේද තිශඵ්දශ්ද"

මශවභ ඇහුහභ ඔඵතුභහ කිඹනහ ශභ්දන ශභශවභ:
"ීතතිඳතිතුභහශේ උඳශදස ග්දන"

2012 ජ්නහරි 18 වළ්දහඩ් හර්තහ. 2012 ශඳඵයහරි භහඹ
න ශකොට ගරු ඇභතිතුභනි ශගනළිනත් තිශඵනහ ශම්කට
ංශලෝධනඹ්. ශභොක්ද ඒශ් කිඹ්දශ්ද? මි  ශභශේ ව්ද
නහ:
"අයමුදශල් ප්රශඹෝජ්නඹ පිණි අයමුදර ශනුශ්ද ශල්කම්
කහර්ඹහරඹ් ඉදිකිරීභ වහ ඉඩභ් මිරී  ගළීතභ ශවෝ අයමුදරට අඹත්
නළතශවොත් අයමුදර ිනසි්ද දයනු රඵන ඹම් ඉඩභක මළනි ශල්කම්
කහර්ඹහරඹ් ඉදිකිරීභ වහ අයමුදශල් ඹම් මුදල් ප්රභහණඹ් නිඹභ
කයනු රළබිඹ වළකි ඹම් නිඹභ වහ ශකෝදශේසිරට අනු රශඹෝජ්න
කශ වළකි ඹ."

ශම්ක රශඹෝජ්නඹ් ශනොශිටශ්ද ගරු ඇභතිතුභනි. ශවොිට
ශම්හ ශේලඳහරනික ලශඹ්ද ම්ත් ජ්හතික ඳ්ඹ කිඹන
ඒහිට කිඹරහ කිඹමුශකෝ. භහ ගත්තහ ශම් ම්ඵ්දධශඹ්ද ශම් යශ්ට
ජ්නතහශේ භත ිනභසුභ්. ශම් යශ්ට ජ්නතහ ශභොක්ද
ි ත්දශ්ද? ශම්ක ඔඵතුභහශේ උභනහට න මක් ශනොශ්දන
ුආළු්ද. වළඵළිට ශම් ංශලෝධනශඹ්ද ඵරතර රළශඵ්දශ්ද ශම්
ංශලෝධනඹ අනුභත ශ්දශ්ද 2012 ශඳඵයහරි භහශේ. භහ
ි ත්දශ්ද ඊටත් ඳසශේ ශ්දන ඇති. වළඵළිට ඒ ශන ශකොටත්
ශම් ශගොඩනළඟිල්ර වද්දන ඳට්ද අයශගන. අශ්ප ගරු ශජ්ෝල්ප
භිටකල් ශඳශර්යහ භ්දත්රීතුභහ ප්රලසන අවනහ ඒ ශගොඩනළඟිල්ර
ම්ඵ්දධශඹ්ද. මශවභ නම් ඒ ඉදි කිරීභ ීතති ිනශයෝධිිට. ශේක
අර්ථහධක අයමුදල් ඳනත් ශකටුම්ඳශත් කිසිභ තළනක ශම් ගළන
වන් නළවළ. ඒශ් ව්ද කයරහ තිශඵනහ ශභොන හශේ
ශේල්රටද ශම් මුදල් රශඹෝජ්නඹ කය්දන ුආළු්ද කිඹරහ.
ශගොඩනළඟිලි වද්දන ුආළු්ද කිඹරහ මක් ඒශ් නළවළ.
මතශකොට
ර් අිටශෝ ශජ්නි්දසරහ ටී.බී. ඉරංගයත්න
භවත්භඹරහ ජ්නතහ ිනශලේශඹ්දභ කම්කරුහ ඳදනම් කයශගන
ඒ අයමුදර ඇති කය ගත්ත අයමුණ ශනස අතකට ශඹොමු කයරහ
දූණඹට ර් න රකහයශේ කහර්ඹ බහයඹ් ශම් අසථහශද
ඳට්ද ග්දනහ. වන් නළවළ ශම් වහ ළඹ න ගණන කීඹද
කිඹරහ. ශම්ශ් ඔ්ශකෝභ ල්ලි ග්දන ුආළු්ද. මශවභ ග්දන
අිටතිඹ් නළවළ. ිනශලේශඹ්දභ ශම් මුදර රළශඵ්දන ඕනෆ
කම්කරුහටිට. කහටත් ශනොශිට කම්කරුහටිට. ශම්ක
කම්කරුහශේ වදවයණට ඇති කයුආ අයමුදර්. ශම්කටත්
ිනදි්දන මඳහඹ කිඹරිට අපි රණ්ඩුට කිඹ්දශ්ද. ශම්කත් ඉතිරි
කය්දන. වම්ඵ්දශතොට යහඹ වද්දන චීනශඹ්ද 8.2 ශඳොලිඹට
ණඹ ග්දනහ. ඒහත් ශග්දශ්ද අපි තභිට. ඒ ශකශේ ශතත්
අශ්ප කම්කරුහට අ්දතිභට පිළියණ් ශ්දන තිශඵ්දශ්ද
ශභ්දන ශම් අයමුදර ිනතයිට මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි. ඒ
අයමුදරත් අද නළති මටශගන ඹනහ. ඒ අයමුදශල් මුදල් අද ශගහ
ග්දන ඵළරි තත්ත්ඹ් ඇති ශරහ තිශඵනහ. ශභොකද භව
ඵළංකුට දු්දනහට ඳසශේ භව ඵළංකුශ්ද කයන ජ්යහජීර්ණ
රශඹෝජ්න නිහ. ඒහ රශඹෝජ්න ශනොශිට. ඒහ ිනනහලඹ්ද;
දූණඹ්ද. භත්තර ගු්ද ශතොටුශඳොශ වම්ඵ්දශතොට යහඹ ශම්
අසථහශද යටට අලය ශේල් ශනොශිට. ත අවුරුදු 5කි්ද
10කි්ද ඒහ රහ නම් ඒ හශේභ ඒහිට්ද රදහඹභ් රඵනහ
නම් අපි ශම්හ ිනශදනනඹ කය්දශ්ද නළවළ. මිි ්ද රංකහ
රඹතනඹට ශ්රීරංක්ද මඹහර්රිට්දස මකට ශඹොදහ තිශඵ්දශ්ද
කහශේ ල්ලිද ඇභතිතුභනි? ශම් යශ්ට අි ංක දු්පඳත් ජ්නතහශේ
බිලිඹන ගණ්ද ධනඹ දූණඹට ර් නහ.
භහ දළ්ද කිදහ අපි භත ිනභසුභ් කශහිට කිඹරහ. ඒ භත
ිනභසුශම් ව්ද කය්දශ්ද ශභොක්ද? ගරු ඇභතිතුභනි ශභ්දන
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ශම්ක ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ග්දන. ශභ්දන ජ්නතහ ි තන ශේ.
අපි ි තන ශේ ශනොශිට. බිසනස ටිටම්ස මශ් ව්ද නහ
"Huge credibility issues over State control of EPF" කිඹරහ.
අපි ශනොශිට ශම්හ කිඹ්දශ්ද ජ්නතහිට. ඒ ජ්නතහ ව්ද
කය්දශ්ද ශභොක්ද? ශම්ශ් ප්රලසන තුන් අවරහ තිශඵනහ.
මක් තභිට "Are you happy/contended with the management
of the EPF by the State?" කිඹන මක. ශම්කට සිඹඹට 28්
"ඔද" කිඹරහ කිඹනහ. ඒ කිඹ්දශ්ද ඔඵතුභ්දරහශේ ඳළත්ශත්
ඉ්දනහ සිඹඹට 28්. සිඹඹට 59් නළත්නම් 60් කිඹනහ
"නළවළ" කිඹරහ. සිඹඹට 12් කිඹනහ "Undecided" කිඹරහ.
මතශකොට යශ්ට ජ්නතහ සිඹඹට 60්භ කිඹනහ EPF මක ගනු
ශදනු රකහයඹ ම්ඵ්දධශඹ්ද ිනලසහඹ් නළවළ කිඹරහ. ඊශඟට
"If not, should the EPF management be handled by a Board
of Trustees that would also include representatives of the
members - workers and employers?" කිඹරහ ප්රලසනඹ් අවරහ
තිශඵනහ. අ්දන ශවො අදව්. ිනශලේශඹ්ද කම්කරු්ද
ශනුශ්ද ට්ද කයන ඇභතියඹකු ලශඹ්ද ඔඵතුභහත් ශම්
ගළන ද්දනහ. ශභොක්ද ඒකට රළබුණු උත්තයඹ? දළ්ක ගභ්දභ
භහ ි තුහ ඒකට ශවො ප්රතිනහයඹ් රළශේින කිඹරහ. සිඹඹට 83්
කිඹනහ අ්දන ඒ ක්රභඹට කශශොත් මළනි ිනනිිනද බහඹකි්ද
යුතු ශම් මුදල් ටික ඳරිවයණඹ කශශොත් යද් නළවළ කිඹරහ.
සිඹඹට 13ිට කිඹ්දශ්ද "මඳහ" කිඹරිට. සිඹඹට 3් කිඹනහ
"Undecided" කිඹරහ.
ඊශඟට ඵර්දන අවරහ තිශඵන ශේ. "Will such a structure
(2) provide better returns to its members?". ශම්ශකී  සිඹඹට
73් කිඹනහ අනිහර්ඹශඹ්දභ ශම් රකහයශේ කහර්ඹ බහයඹ්
ඉටු කශශොත් හර්ථකිට කිඹරහ. ශම්කට කිඹ්දශ්ද බහයකහය
භණ්ඩරඹ් ඳත් කිරීභ කිඹරහිට. මතශකොට මුදල් භඩි ගව ග්දන
ඵළවළ. ඒ මුදල්රට බහයකහය භණ්ඩරඹ් ඳත් කශශොත් ඒ සිඹලු
ශදනහශේ අනුභළතිඹ ග්දන ඕනෆ. තභ්දට ි තුභශත්ට ළඩ
කය්දන ඵළවළ. භව ඵළංකුශද අධිඳතිතුභහට තභ්දශේ ඹවළු්දට
තභ්දශේ ඳවුරට ශකොටස ග්දන ශම්හ ශඹොදහ ග්දන ඵළවළ.

ගරු ඇභතිතුභනි www.asiantribune.com කිඹන website
මශ් "Sri Lanka EPF buys Richard Pieris and DIMO
from Devasurendra and Thurston Investments - by J.A.
Fernando in Colombo, 15th June, 2011" කිඹරහ ව්ද
ශනහ. මි  ළඩි දුයටත් ව්ද ශනහ:
"Since January this year, Sri Lanka's largest Social
Security fund EPF managed by Monetary Board of
Central Bank under the guidance of Central Bank
Governor Ajith Nivard Cabraal had been buying several
stakes of listed companies in the island nation held by
either Arjun Aloysius led Perpetual Capital or stakes held
by Ajith Devasurendra according to market sources".
ශභි  ව්ද ශනහ ඇභතිතුභනි "Ajith Nivard Cabraal
had been buying several stakes of listed companies ..."
කිඹරහ. ශවොයහට ඵඩුිට කියන මකිට ඔ්ශකෝභ ටික බහය ශදනහ
හශේ ශම්ක තී්දදු කයන ුආේගරඹහට ඒ කටයුතු කය්දන බහය
ශදනහ. ශභ්දන ශම්ක තභිට අපි කිඹ්දශ්ද ගරු ඇභතිතුභනි.
ඒක තභිට ශම්ශ් ිනනහලඹ.
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි ිනශලේශඹ්දභ ඔඵතුභහශේ
අධහනඹට ශඹොමු කයනහ "ශේක අර්ථ හධක අයමුදර
ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු රශඹෝජ්න ප්රතිඳත්ති ප්රකහලනඹ ව
ෘත්තික නර්ඹහ ධර්භ ංශලෝධනඹ - 2002 ශදළම්ඵර්" හර්තහ.
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ඳහර්ලිශම්්දතු

[ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ]

මි  ශභොක්ද ව්ද ශ්දශ්ද ගරු ඇභතිතුභනි? මි  2.6.2.2.
ඹටශත් ව්ද ශනහ "මුදල් භණ්ඩරඹ ිනසි්ද ශේක අර්ථ
හධක අයමුදර ඵළංකු ව මරය රඹතන අධී්ණඹ කයනු රඵන
ඵළින්ද ඵළංකු ව මරය රඹතනර යහඳහය සතුර
රශඹෝජ්නඹ කිරීභට අයමුදරට අය ශනොභළත. නමුත් ඵළංකු වහ
මරය රඹතනර රළිටසතු ගත ශනොවූ ශකොටසර රශඹෝජ්නඹ
කිරීභ වහ ඳවත ව්ද අසථහල් වහ අය තිශේ."
කිඹරහ.
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ශරේසඨ නහඹකශඹෝ අවුරුදු ගණන් කම්කරු්ද ශනුශ්ද
ට්ද කයුආ නහඹකශඹෝ. ඒ නහඹකඹ්දට ශම්හ ශ්ප්දශ්ද නළේද?
අපි කිඹේී  අඩු ගණශ්ද ඒක ළරැදිිට කිඹ්දන ල්තිඹ් නළේද
ශම් නහඹකඹ්දට? අපි කරුණු වගත ශද්දශ්ද. Laugfs Gas,
Vallibel Two, Galadari, Ceylon Grain Elevators, Raigam
Salt, The Finance Company ශම්හ ඔ්ශකෝභ ඵංශකොශරොත්
රඹතන මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුභනි.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මි  ළඩි දුයටත් ව්ද ශනහ "හභහනය ව යණීඹ
ශකොටසර රශඹෝජ්නඹ ශකොටස ශශශ ශඳොශශේ රළිටසතු ගත
ප්රසිේධ භහගම්රට - blue-chip භහගම්රට- සීභහ ිනඹ යුතුඹ"
කිඹරහ. ශම්ක සිදු ්දශ්ද නළවළ මරහනහරඪ ගරු
භ්දත්රීතුමිඹනි. Blue-chip භහගම්රට සීභහ කශත් ඒත්
කය්දශ්ද අය ශවොයකභභිට. තභ්දශේ අඳුයන ුආේගරශඹකුශේ
share මක ළඩි කය ග්දන share මක ඳල්ශරවහට දභහ ග්දන ශම්
අර්ථ හධක අයමුදර ඳහින්චි  ශනහ ගරු ඇභතිතුභනි. අඳට
තිශඵන ප්රලසනඹ ශම්කිට. තභ්දශේ ඳයම්ඳයහ සිඹඹකට වම්ඵ කය
ග්දන අශ්ප අය අි ංක කම්කරුහශේ මුදල් ශඹොදහ කයනහ
ශභ්දන ශම් කහරක්දනි නහඹකශඹෝ.
ඒ ිනතය් ශනොශිට මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි. ශභි 
ත දුයටත් තිශඵනහ "රශඹෝජ්න කමිටුට නිර්ශේල කිරීභට
ශඳය අයමුදල් කශභනහකයණ අංලඹ භහගම් පිළිඵ වහ ඒහශේ
අනහගත ඳළළත්භ වහ ඵළඳි හධක පිළිඵ ුආළුල් අධයඹනඹ්
කශ යුතු ශද." කිඹරහ. ශම්හ සිදු ්දශ්ද නළවළ.
ඔඵතුභහට භභ උදහවයණ කිි ඳඹ් ඳභණ් ශඳ්ද්දනම්
ගරු ඇභතිතුභනි ිනශලේශඹ්දභ Laugfs Gas, Vallibel Two,
Galadari කිඹන රඹතන ම්ඵ්දධශඹ්ද. Galadari මශ් share
මක තිබුශණ් රුපිඹල් 30ට. රුපිඹල් 30ටිට ගත්ශත්. දළ්ද අද
ගණන 8ට ළටුණහ. තු්ද ගුණඹකට ඩහ ඳල්ශරවහට ළටුණහ ගරු
ඇභතිතුභනි. කහශේ මුදල්ද ශම්හ? වරිඹට ීතති රීති ව්ද කයරහ
තිශඵේී ත් ශම් අි ංක දු්පඳත් අශ්ප කම්කරුහශේ මුදල්
ප්රභහණඹකුිට රශඹෝජ්නඹ කයරහ තිශඵ්දශ්ද. වළඵළිට ගණන
ශරොකුිට. බිලිඹන 1 200ක මුදරකි්ද අඳට ශකොට් ශඹොද්දන
ුආළු්ද. ශභොක්ද කය්දශ්ද? භභ ද්දන පිරි් ඉ්දනහ.
ශම්ශ් භහෆිඹහ් තිශඵනහ. ගරු වර් ද සිල්හ භවත්භඹහ
ද්දනහ. ඒ භහෆිඹහ තභිට ශම් මුදල් ප්රභහණඹ වම්ඵ කය ග්දශ්ද.
7ට තිබුණු share මක ශගනි්චනහ 85ට. 7ට තිබුණු මක 85ට
ශගනි්චනහභ ශඩොරර් මිලිඹන 20කට 30කට ළඩිඹ ශම් පිරි
ශවදහ. ඊ ශඟ දස ශදක් තුන් ඹන ශකොට ශම් අඹ රඳහු
share මක ශගනහහ රුපිඹල් 10ට. ශභ්දන අර්ථ හධක අයමුදල්
ශඹොදන රකහයඹ.
ඒ ිනතය් ශනොශිට ගරු ඇභතිතුභනි. Ceylon Grain
Elevators මශ් ශකොට් රුපිඹල් 200ට ගත්තහ ශකොටස
ශශශ ශඳොශශ්ද. රුපිඹල් 200ට ළඩි ප්රභහණඹකට ගත්තහ. දළ්ද
අගඹ කීඹද? රුපිඹල් 30ට ඵළසහ. අර්ථ හධක අයමුදශල් ල්ලි
ිනඹදම් කයරහ ශකොටස මිර ී  ගත්තහ. ි ත්දන ශකෝ ඳහඩු කීඹද
කිඹරහ ගරු ඇභතිතුභනි.
අඳට දුක කම්කරු්ද ශනුශ්ද කථහ කයුආ නහඹකශඹෝ අද
මුනිත යකින මකිට. කම්කරු්ද ශනුශ්ද ි ටුආ අශ්ප
නහඹකශඹෝ ිනලහර අයගර කයුආ නහඹකශඹෝ අද තභ්දශේ
අයගරඹ ඳහහ ී රහ අද යශ්ට කම්කරුහ ගළන ඵර්දශ්ද නළතු
අවක ඵරහශගන ඹන තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි. ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද අඳට දුකිට.

Can I ask you a question, Hon. Member?
ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Yes, please.
ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Is there an element of fraud in any one of those
transactions? Just give me a simple answer.
ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Hon. Minister, I will explain it in Sinhala. ගරු
ඇභතිතුභනි ශම්ශ් තිශඵන ංනහ ශභඹිට. ශකොටස ශශශද
ශඳොශශේ manipulation කිඹන මක ඔඵතුභහ ද්දනහ. ඹම් කිසි
ුආේගරශඹකු ිනලහර මුදරකට ඹම් ශකොට් ගත්ශතොත් පිට යට
නම් ඒ ම්ඵ්දධශඹ්ද ක්රිඹහත්භක ශන ීතතිඹ් තිශඵනහ. අශ්ප
යශ්ට ඒ ීතති නළවළ. ඔඵතුභහ ද්දනහ ඇති ීතතියයශඹ්
ලශඹ්ද.
පිට යට තිශඵනහ market manipulation ම්ඵ්දධශඹ්ද
ීතති. ශභශවේ stock brokerට ිනතයිට ඒ ීතතිඹ ක්රිඹහත්භක
ශ්දශ්ද. භභ COPE මශ්ී  ප්රලසන කයරහ අදහශ උදිනඹට
කිදහ ීතති වද්දන කිඹරහ. If an investor manipulates the
market, he cannot be brought before a court. There is no law
in this country to do so. We have not regulated any laws to
that effect. මශවභ ශන ශකොට මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි
භභ කිද blue-chip භහගම් - [ඵහධහ කිරීභ්] භභ ඒ කථහ
කිඹන ශකොට ගරු හසුශේ නහනහඹ්කහය ඇභතිතුභහ ගරු බහ
ගර්බශේ සිටිශේ නළවළ. ිනශලේශඹ්දභ ව්ද කයනහ -[ඵහධහ
කිරීභ්] ශඵොශවොභ සතුතිිට. රශඹෝජ්න ප්රතිඳත්ති ප්රකහලනඹ ව
ෘත්තික නර්ඹහ ධර්භ කිඹන ශකොට ඔඵතුභහට ඇශව්දන ඇති.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ශභොක්ද?

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

"ශේක අර්ථහධක අයමුදර ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු රඹතන
ප්රතිඳත්ති ප්රකහලනඹ ව ෘත්තික නර්ඹහ ධර්භ" නළභළති හර්තහ.
මි  ව්ද ශනහ ගරු ඇභතිතුභනි blue-chip companies
ගළන. ශම්හ blue-chip companies ශනොශිට. ීතතිඳතිතුභහ
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ව්ද කශහ රශඹෝජ්නඹ කය්දන ශද්දශ්ද - [ඵහධහ කිරීභ්]
ගරු ඇභතිතුභනි blue-chip companies රට දු්දනත් ශවොයකභ
ශ්දන ුආළු්ද. අඩුභ ගණශ්ද blue-chip company මකක
දළම්භහභ රුපිඹල් 200ට ග්දන ශකොටක ටිනහකභ රුපිඹල්
30ට ඵි ්දශ්ද නළවළ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුභනි භභත් stock
market මශ් invest කයරහ තිශඵනහ. භභත් ශකොටස අය්ද
තිශඵනහ. වළභ තළන් ගළනභ අශඵෝධඹ අඳට තිශඵනහ.
ශභ්දන අර්ථ හධක අයමුදශර්ද ග්දන ඉ්දනහ කිඹරහ ඒකට
මුදල් ගණන් ශඹොමු කශහභ අය stock මක ඉවශ නඟිනහ.
Stock මක ඉවශ ගිඹ ගභ්දභ නළති ශරහ ඉ්දන ඒ යහඳහරිකඹහ
තභ්දශේ ශකොටස ටික ිනකුණහ ග්දනහ. භට නම් කිඹ්දන
ුආළු්ද ඕනෆ නම්. ඒ ගත්ත ශ්ටට රැර හශේ ඉ්දන රිශද ටික
ඒ සිඹලු ශදනහභ අශ්ප අි ංක ජ්නතහ. ශම්ක තභිට ශම් stock
market මශ් සිදු න manipulation මක. ශම් ශකොට් තිබිරහ
තිශඵ්දශ්ද රුපිඹල් 28ට. මඹ රුපිඹල් 200ට ඉවශ ගිඹහ. ශකොටස
සිඹල්ර ගත්තහට ඳසශේ සුභහනඹකි්ද රඳහු මි  ටිනහකභ
රුපිඹල් 30ට ඵි නහ. ඇභතිතුභනි ශභ්දන ශම්ක තභිට අශ්ප
යශ්ට fraud මක. [ඵහධහ කිරීභ්]

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ශකොටස ිනකුණහ ගත්තහට ඳසශේ.

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ිනකුණුහට ඳසශේ තභිට අගඹ ඵි ්දශ්ද.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහට ත ිනනහඩි තුන් තිශඵනහ.

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි භට ත ශදරහ ටික් වම්ඵ
ශනහ. [ඵහධහ කිරීභ්] මශවභ ගත්ත අඹ නළත්නම් ශම් යශ්ට
ශකොටස ශශශ ශඳොශ ක්රිඹහත්භක ශ්දශ්ද නළවළ. [ඵහධහ
කිරීභ්] ශවොයකභ කය්දන අපි අිටතිහසිකභ දු්දශ්ද නළත්නම්
ශම් manipulation මක කය්දන ශම් මුදර කේයහල් හශේ
ුආේගරඹ්දට - [ඵහධහ කිරීභ්] කේයහල් භවත්තඹහ ශකොශවොභද
ශම්ක ග්දශ්ද? ඔඵතුභහ භට ඒක කිඹ්දන. ශභි  ව්ද
ශනහ "Ajith Nivard Cabraal had been buying several
stakes of listed companies in the island nation ..." කිඹරහ.
How can he do it? [Interruption.] That is the problem. You
are giving the right to the person who decides; he knows
what is going to go up and he also knows what is going to
come down. When it comes down, he tells his friends, "You
buy that". When it goes up, he tells his friends, "Now you
sell that".
ඔ්දන ඕකිට අපි කිඹ්දශ්ද. ශවො මිනිසු්ද ඇති කිඹරහ තභිට
ශම්ශ් ීතතිඹ වළශද්දශ්ද ගරු ඇභතිතුභනි.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු භ්දත්රීතුභහ-

636

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශඳොඩ්ඩ් ඉ්දන භට ඵහධහ කය්දන මඳහ. ශවො මිනිසසු ඉඳිිට
කිඹරහ තභිට ශම් ීතති වද්දශ්ද. ටී.බී. ඉරංගයත්න භවත්තඹහ
අිටර් ශජ්නිංස භවත්තඹහ ඒ කහරශේ ි තුශද නළවළ ශම් හශේ-

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒ කහරශේ ශකොටස ශශශ ශඳොශ තිබුශණ් නළවළ.

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නළවළ ඒක තභිට. දළම්ශම් නළත්නම් ත ශවොිට. ශම් අශ්ප
යජ්ශේ තිශඵන ඵළංකු වතය ඳවක ශම් මුදල් ටික දභනහ නම්
අශ්ප කිසි ප්රලසනඹ් නළවළ ගරු ඇභතිතුභනි. ඵර්දන මන මුදල්
ප්රභහණඹ. අර්ථහධක අයමුදලි්ද සිඹඹට 10් ශකොටස ශශශ
ශඳොශශේ දභනහ. මන රහබඹ කීඹද?

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

සිඹඹට 3් -

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මන රහබඹ සිඹඹට 1් හශේ ප්රභහණඹ් ශඹොදන මුදර
රුපිඹල් බිලිඹන 10් හශේ ප්රභහණඹ්. මතශකොට ගරු
ඇභතිතුභනි මන රහබඹ බි්දදුිට දලභ ගණන්. සිඹඹට 1්
දභනහ මන රහබඹ ඊට ඩහ අඩු ගණන් රදහඹභ ඵළලුහභ.
ශම්ක ශඵොරු ළඩ්. ශභොකද සිඹඹට 1් ග්දනද අපි රුපිඹල්
බිලිඹන 10් ශඹොමු කය්දශ්ද? අය අි ංක දු්පඳත්
කම්කරුහශේ මුදරට ගවරහ අධිඳතිතුභ්දරහට තභ්දශේ
ඹහළු්දට තභ්දශේ ඳයම්ඳයහ සිඹඹකට ඇති න තයශම් මුදල්
ප්රභහණඹ් ශම්ශක්ද වම්ඵ කය ග්දනට ුආළු්ද.
ඔඵතුභහ කිඹන ශේට අපි මකඟ ශනහ ශම් මුදල් ප්රභහණඹ්
සුය්ෂිත ඵළංකුරට දභ්දන. ශම් රකහයශඹ්ද ශම් මුදර අඩු
ශ්දශනත් නළවළ. ඵර්දන ඇභතිතුභනි ශභශවභ ශඹදුහභ යශ්ට
බහණ්ඩහගහයඹට උත්තය ී ග්දන ඵළරි තත්ත්ඹ් ඇති ශනහ.
මිි ්ද මඹහර්
රඹතනඹට ශකොශව්දද ශග්දශ්ද කිඹරහ
ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහ ි තරහ ඵර්දන. භභ ද්දනහ ශභොනහ
කශත් ඔඵතුභ්දරහශේ ඇශේ ළඩ කයනහ වරි ශේ ශ්දන
ඕනෆ කිඹන මක. ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහශේ භහශේ අම්භරහට
දමදි ඹ්දන කිඹරහ ශ්ද රුපිඹල් බිලිඹන 8් රශඹෝජ්නඹ කයරහ
මිි ්ද මඹහර් රඹතනඹ ඇති කශශේ. අද මි  රහබඹ ෘණ අගඹ්
ග්දනහ. ඒ ඇති කයුආ අඹට අද ්පශල්්ද ශදකිට ශවලිශකෝපටර්
තුනිට. අද ශඳශන්දනත් නළවළ. ශම්හ කහශේ ධනඹද? කවුද
ශම්හට අ්දතිභට ශග්දශ්ද? ශම්හ ශග්දන ශ්දශ්ද අශ්ප
යශ්ට ජ්නතහට. ඒ නිහ අපි ඉල්රහ සිටිනහ ග කිඹන
නහඹකශඹෝ ලශඹ්ද ඔඵතුභ්දරහශේ අධහනඹ ශම් ශකශයි 
ශඹොමු කය්දන කිඹරහ.
භට ත කහයණහ ශගොඩ් තිශඵනහ ඉදිරිඳත් කය්දන.
ිනශලේශඹ්දභ Greece Bonds ම්ඵ්දධශඹ්ද කිඹ්දන ඕනෆ. ශම්
හශේ තත් ජ්හහයභ් මතළනත් සිේධ වුණහ.
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ඳහර්ලිශම්්දතු

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔඵතුභහට නිඹමිත කහරඹ අහනිට.

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

භට ත ිනනහඩිඹ් ශද්දන මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)
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ශදශදශන්භ ශභතළන සිටිනහ. කම්කරුහ ශනුශ්ද ළඩ
කයනහ නම් ්දදිබ්ටටශඹෝ ශනොමට ශම්හ ඳහරනඹ කයන ශම්හ
වම්ඵ කයන ශම්හ ශවොයකම් කයන මිනිසු්දට අතළසිශඹෝ
ශනොමට ශේලඳහරනශඹ්ද ශතොය කම්කරුහ ශනුශ්ද කටයුතු
කය්දන. අශ්ප රණ්ඩු් රහට ඳසුත් ඔඹ හශේ ශදතු්ද
ශදශන් ඉ්දන ුආළු්ද. කම්කරුහ ශනුශ්ද ඇති කශ
ශේක අර්ථ හධක අයමුදර ශන භගඩි නට්දශ්ද නළතු
කම්කරුහ ශනුශ්ද ශ්ද කය්දන. ශනත් investment මක්
ඕනෆ නම් ශවො ඵළංකු තුන වතයක ඒ මුදර දභරහ ඒශක්ද සිඹඹට
13ක 14ක ශඳොලිඹ් රඵන ගභ්දභ කම්කරුහට ඒ අිටතිහසිකම්
රඵහ ශද්දන කිඹහ ඔඵතුභ්දරහශග්ද කරුණහශ්ද ඉල්රහ
සිටිනහ.

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අයමුදර-

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අයමුදර ශනොශිට ගරු ඇභතිතුභනි. ශම් මුදල් භවහ
බහණ්ඩහගහයඹට ශ්ද ඹ්දශ්ද. භවහ බහණ්ඩහගහයඹට ගිඹහට ඳසශේ
ඇති න තත්ත්ඹ ගළනිට ගරු ඇභතිතුභනි දළ්ද අශ්ප ප්රලසනඹ.
භභ ගරු ඇභතිතුභහශග්ද ඉල්ලීභ් කයනහ. ඔඵතුභහ
කම්කරු්ද ශනුශ්ද කථහ කශ ඇභතියශඹ් ලශඹ්ද
ඔඵතුභහ ශම්ක ශඹෝජ්නහ කය්දන. ශම්ක ඇති කශශේ කම්කරුහට
ශ්ද. ශම් මුදර අඳට අිටති මුදර් ශනොශිට ශ්ද. ඒ ම්පූර්ණ
මුදර කම්කරුහ ඉල්රුආ ශරහක රඵහ ග්දන ක්රභඹ් ඇති කය
ශද්දන. ඊට අදහශ ංශලෝධනඹ් තිශඵනහ. ඒ වහ ශයගුරහසි
ම්භත කය ශද්දන.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ම්පූර්ණ මුදර ග්දන ඵළවළ. 2012 ංශලෝධනඹ් තිශඵනහ.

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඒක තභිට භභ කිඹ්දශ්ද. ශම්ක අශ්ප මුදර් ශනොශිට ශ්ද.
කම්කරුහශේ මුදල් ශ්ද. ම්පූර්ණ මුදර කම්කරුහට ශද්දන.
[ඵහධහ කිරීභ්] අශන් අඹට ඉතුරු ්දශ්ද නළත්ශත් ඇිට?
Claim කයුආ නළති ඒහ රුපිඹල් බිලිඹන ගණන් තිශඵනහ.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒක ශනිට.

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඇභතිතුභනි ශම් මුදර ශඹොදහ තිශඵ්දශ්ද Mihin Lanka
මකටිට SriLankan Airlines මකටිට ශනත් ඳහඩු රඵන
රඹතනරටිට. ශම් මුදර ඒ කම්කරුහට ග්දන ශද්දන. අශ්ප
මුදර් ශනොශිට ශ්ද. කම්කරුහ ඳරිතයහග කශ ශේහදහඹකඹහ
ඳරිතයහග කශ මුදර් ශ්ද ශම්ක. ඒක කම්කරුහට ග්දන
ශද්දන. කම්කරුශෝ සිඹ ශදශන් ශම් මුදල් ගත්තහට ර්ඹ්
ශම් මුදල් ගත්තහට ශම්ක අඩු ්දශ්ද නළවළ. ඉදිරිඹට ළඩි
ශනහ.
ළඩි ශරහ තිශඵන ප්රභහණඹ ඔඵතුභහ ඵර්දන.
අවුරුේදකට තහ් සිඹඹට 14කි්ද ශම්ශ් ඳංගුකහයශඹෝ ළඩි
ශනහ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි ගකිඹන නහඹකශඹෝ

(The Presiding Member)

සතුතිිට ගරු භ්දත්රීතුභනි. ඊශඟට ගරු භනූ නහනහඹ්කහය
භ්දත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිරීභ්] මතුභහ නළවළ. ඊශඟට ගරු හසුශේ
නහනහඹ්කහය ඇභතිතුභහ. ඔඵතුභහට ිනනහඩි 20ක කහරඹ්
තිශඵනහ.
[අ.බහ. 4.54]

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා (ජාතික භාා ශා
වමාජ ඒකාබද්ධාතා අමාතයුරමා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ - நதசஷ தஶறஷகள்,
சபக எருகப்பஶட்டு அகச்சர்)

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

ගරු සුජී ශේනසිංව භ්දත්රීතුභහ කහරකණ්ණි නහඹකශඹෝ
ගළන කථහ කශහ. භගඩිරට ම්පූර්ණශඹ්දභ රුකුල් ශදන ඒ
හශේභ කම්කරු්දට ශවණ ශගඩිඹ ඳවත් කයන නහඹකශඹෝ
ගළන කථහ කශහ. ගරු භ්දත්රීතුභනි ඔඵතුභහ ශම් කථහ කය්දශ්ද
ම්ත් ජ්හතික ඳ්ශේ ඉශගන ඵ අභතක ශනොකශ යුතුිට.
මභ ඳ්ඹ 1958 ඳහු න තුරු කම්කරු ශරෝක දිනඹ -භළිට දිනඹප්රති්ශේඳ කශ ඳ්ඹ්; ශේක අර්ථ හධක අයමුදර් ගළන
ශනොි තුආ ඳ්ඹ්; කම්කරු උහින ගළන ශනොි තුආ ඳ්ඹ්;
කම්කරු ්දදි මුදල් ගළන ශනොි තුආ ඳ්ඹ්. මළනි ඳ්ඹක
ඉශගන ඔඵතුභහ කථහ කයන ිනට ඔඵතුභහට ඒ ඵ සිි ඳත්
කය්දනිට භහ ශභශවභ කිදශද. ඔඵතුභහ ඳ්ඹ භහරු කශ යුතු
ඵ භභ ශම් ශරහශද ශඹෝජ්නහ කයනහ.

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඇභතිතුභනි ශම් ඳ්ඹ අඳ රදයඹ කයන ඳ්ඹ්.
ශජ්.රර්. ජ්ඹර්ධන භවත්භඹහරහ
ශජ්ෝ්ද ශකොතරහර
භවත්භඹහරහ ිනලහර කහර්ඹ බහයඹ් කශ ඳ්ඹ්. අඳ ජීිනතඹට
ශම් ඳ්ඹ භහරු කය්දශ්ද නළවළ.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

භභ මශවභ කිදශද ඔඵතුභහශේ කථහිට ඔඵතුභහ සිටින
තළනිට අතය ඉතහ ගළඹුරු ඳයසඳයඹ් තිශඵන නිහිට. ඒ ශකශේ
ශතත් ඔඵතුභහ කිඹුආ ශේල් ශවොිට. භවය ශරහට
ුආේගරශඹෝ ළයදි තළන ඉශගන නිළයදි ශේ කිඹන අසථහ
තිශඵනහ. ඒ හශේ ඔඵතුභහ නිළයදි ශදඹ් කිදහ. ශම්ක
කම්කරු්දට අිටති සතු්. ඔවු්දට ශම්ක ඳහරනඹ කය්දන
ඹම් අිටතිඹ් තිශඵ්දන ඕනෆ. ඒක ම්පූර්ණ ඇත්ත. රණ්ඩු
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භහජ්ශේ බහයකහයඹහ. ඒ නිහ රණ්ඩු භහජ්ශේ අිටතිඹ මුදල්
ලශඹ්ද බහණ්ඩහගහයඹ තුශත් තත් ිනධිඹකට මරය ප්රතිඳත්ති
ලශඹ්ද භව ඵළංකු තුශත් ශේකිට්දශේ ිනරහභ ළටු්ප
ලශඹ්ද ිනරහභ ළටු්ප ශදඳහර්තශම්්දතු තුශත් භහජ්ශේ ිනිනධ
ම්ඳත් ගළන ගකීම් බහය ශගන තිශඵනහ. ිනරහභ ළටු්ප
ශදඳහර්තශම්්දතු ගත්ශතොත් මි  අිටතිකරු්ද ්දශ්ද ිනරහභ
ග්දනහ උදිනඹිට. නමුත් මඹ ඳහරනඹ කය්දශ්ද ිනරහභ ළටු්ප
ශදඳහර්තශම්්දතු. ශම් ශේකිට්දට ඵරඳහන අයමුදල්.
ශේකිට්දට තභිට ළඩිභ වුභනහ තිශඵ්දශ්ද ශම් අයමුදල් රැක
ග්දන ශම් අයමුදල්ර ප්රතිරහබ ළඩි කය්දන. ඒ නිහ ශේක
ශකොටසර නිශඹෝිනතශඹෝ ශම් අයමුදල් ඳහරනඹට මකතු කය ගත
යුතුිට කිඹන මක භභ මක වඬි්දභ කිඹහ සිටිනහ.
ඊශඟට භහ ම්දනම් භතු කයුආ ශනෝදනහරට. ශකොටස ශශ
ශඳොශ ගළන නම් භභ ශභශරො ශදඹ් ද්දශ්ද නළවළ. භභ ශකොටස
ශශ ශඳොශට කදහත් ගිි ල්රහත් නළවළ. මතළන ගනුශදනු
කයරහත් නළවළ. භට ශේඳශ් ඇත්ශත්ත් නළවළ. භභ ඕහශේ
සුරමුර ද්දශ්දත් නළවළ. ඔඵතුභහ නම් ද්දනහ. If there is an
element of fraud - ශභතළන ංනහ් තිශඵනහ නම් - [ඵහධහ
කිරීභ්] භහ කිඹ්දශ්ද manipulation මක් ංනහ් ඵට ඳත්
ශනහ ශ්ද. Manipulation මක් ංනහ් ඵට ඳත් ශනහ
ම්තයහ තළනකට රහභ. ංනහ් තයම් manipulation මක්
නම් ඒක ඵළල ඵළල්භට භ ශ්පනහ. ය්ණ ංසථහ ිනකුණුආ
ශරහශද භට ඔඹ හශේ අසථහ් රළබුණහ. ඵළල ඵළල්භටභ මඹ
ගනුශදනු් වුණහට ශඳෞේගලීකයණඹ් වුණහට ඒක ඇතුශශේ
ළඟමට තිබුශණ් ංනහ්. ශඵොශවොභ ප්රතහඳත් රකහයඹට
ගනුශදනු ගිිනසුම්ගත කය තිබුණහ ශරොකු ශරොකු ජ්හතය්දතය
උඳශේලක ශකොම්ඳළනි මකතු කය ශගන. නමුත් ඵළල ඵළල්භට
ඒක තුශ තිබුශණ් ංනහ්. ඉතහ ටිනහ ශදඹ් ඉතහ අඩු මිරකට
ිනකුණහ ගළීතශම් ංනහ්. ඒක ශදඳළත්ත අතශර් මකඟත්ශඹ්ද
ශන ශදඹ්. ම්ශකශන් භවජ්න ශේඳශ ිනකුණ්දනට කළභළති
ශකනහ. ුආේගලික ශේඳශ් වළටිඹටිට ග්දන ඹන ශකනහ
ගළනුම්කහයඹහ. ුආේගලික ශේඳශ් වළටිඹට ග්දනහ ශකනහශේ
ඹවළුහ වළටිඹට ිනකුණුම්කරු භවජ්න ශේඳශ ශෝචනභකට
ිනකුණනශකොට මතළන තිශඵ්දශ්ද ංනහ්. ඒ ංනහ Public
Interest Litigation ඹටශත් භහ අධිකයණඹට අයශගන ගිඹහ. ඒ
කිඹ්දශ්ද මුලික අිටතිහසිකම් නඩු ඹටශත් භවජ්න ඹවඳත වහ
අඳට අධිකයණඹට ඹ්දනට ුආළු්ද. භවජ්න ඹවඳත වහනිඹකට
ඳත් මට තිශඵනහඹ කිඹන ඳදනභ භත අධිකයණඹට ගිි ්ද කරුණු
ශඳ්දරහ මළනි ශඳෞේගලිකයණ ගිිනසුම් ශදක් අරංගු කශහ.
මක් භළයිට්ද භහගශම් ශඳෞේගලීකයණඹ. යහශේ අ්කය 12්
ග්දන ගිඹ අසථහ. අශන් මක ඔඹ ය්ණ ංසථහ ිනකිණීභ.
ශම් ගළන භහ අදත් නිවහල් ශ්රී අභයශේකය භවතහට ශගෞයඹ ුආද
කයනහ ශභි  මලික ඵය උසුරමි්ද භහ භළදිවත් කය ගනිමි්ද
ශඳත්ම්කරු වළටිඹට ශම් නඩු ශදක ශගන ඹහභ ගළන. That is
why I asked if there is an element of fraud that is patent.
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fraud in connection with public funds. You should make
that effort if you are serious about the allegation that you
are making. I do not know this subject; you know the
subject. Therefore, I implore you to do this because I am
with you to support such a case. මළනි නඩුකට භශේ
ම්පූර්ණ වශඹෝගඹ ශද්දන රළවළසතිිට ඇත්තටභ ශභළනි
ංනහ් අඳට ශභි  ශවළිදයවු කය්දනට ුආළු්ද නම්. ශම්ක
ුආේගලික ශේඳශ් ශනොශිට. ශම්ක යහජ්ය ශේඳශ්. දළ්ද
ඔඵතුභහ දු්ද ිනසතයශේත් අය භහ කිද ශඳෞේගලීකයණ
ගනුශදනුශදත් ශරොකු ශන් නළවළ. යහජ්ය ශේඳශ් ඹම්
තළනක රශඹෝජ්නඹ කයනහඹ කිඹනහ. ඇත්තටභ ඒක
රශඹෝජ්නඹ් ශනොශිට. මඹ අශන් ඳළත්ශත්ද ඵරනශකොට
ශම් යහජ්ය ශේඳශ ඳළවළය ග්දනට රඵහ දු්දනහ වු දහඹකත්ඹ්.
මශවභ නම් ඔඵතුභහට මඹ Public Interest Litigation ඹටශත්
ශගනඹ්දනට ුආළු්ද. මළනි අසථහක භභත් වශඹෝගඹ
ශදනහ.
ශකොටස ශශ ශඳොශශේ රහබහරහබ අදහනභ අනු සිදු න ඵ
අඳ කවුරුත් ද්දනහ. ශභි ී  භව ඵළංකු රශඹෝජ්නඹ් කය
තිශඵනහ. ඒ රශඹෝජ්නශඹ්ද වහභ රහබ ම්දශ්ද නළවළ. නමුත්
ශශශඳොශශේ ඒශ් අද තිශඵන මිර භ්ටටභ ඵළවළරහ. මභ නිහ
ශභතළන ගණ්ද ලිඹ්දන ශනහ මිර භ්ටටභ අනු ශභ්දන ඒහ
මිර ී  ගත් භ්ටටභට ඩහ මිර භ්ටටභ හුඟ් ඳවශිට කිඹරහ. නමුත්
ඒහශේ ත්කම් තිශඵනහ. අඳ ගරදහරි මක ගනිමු. ගරදහරි මශ්
ත්කම් තිශඵනහ. ඔඵතුභහ කිදහ මිි ්ද රඹතනශේ
තිශඵ්දශ්ද ඍණ ත්කම් කිඹහ. ගරදහරි මශ් ඍණ ත්කම්
නළවළශ්ද. ගරදහරි මශ් ඍණ ත්කම් නළවළ.
අපි ශකොටස ශශ ශඳොශල් මිර භ්ටටම් ළඳිඹ යුත්ශත්
ත්කම්ර ප්රභහණඹත් ම්කිට. මශවභ manipulations කයුආ
ඒහට භභ ඳ්දදම් අල්ර්දන රළවළසති ්දශ්ද නළවළ.
Manipulation කශහ නම් ශඵල්ශර්ද අල්රහ ඇද ශගන ම්දන
ඕනෆඹ කිඹරහිට භභ ි ත්දශ්ද. නමුත් ඒක කශහද නළේද කිඹන
මක තී්දදු කිරීශම් ඵරඹ ඔඵතුභහටත් භටත් නළවළ. මඹ තී්දදු
කිරීශම් ඵරඹ තිශඵ්දශ්ද අධිකයණඹටිට. ඒ වහ ශඹොමු ිනඹ
යුතුිට. මශේ ශනොවුණශවොත් ශම් ඳහර්ලිශම්්දතු බහශද ඔඵතුභහ
කයන ප්රකහලර ටිනහකභත් ඒ නිහ ඇති න වහනිඹත්
ඵයඳතශිට.

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇභතිතුභනි non blue-chip companiesර invest කයන
මක ඔඵතුභහ අනුභත කයනහද?

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා
ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Hon. Minister, the problem with this is in Sri Lanka, a
private investor cannot be taken before a court for
manipulation. In COPE also, I asked from the authorities
about this and they said the law must be regulated in the
future. In other countries that is the factual situation.
ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

I think that should be tested only in the Supreme Court
of this country where you seek redress over an element of

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

දළ්ද භට තිශඵන ප්රලසනඹ ශම්කිට. Blue-chip companies
කිඹ්දශ්ද සථහය යහඳහය. ඒහශේ ප්රතිරහබඹ මතයම් ශරොකු
නළවළ. සථහය වූ යහඳහයඹක රශඹෝජ්නඹ ශනොකය අශන්
ඒහශේ රශඹෝජ්නඹ කය්දශ්ද ශරොකු අදහනභ් අයශගනිට. ඒ
අදහනභ ග්දනහද නළේද කිඹන මක තීයණඹ කශ වළකි ඹම්
භණ්ඩරඹ් ිනසි්ද තීයණඹ කශශොත් ඒ භණ්ඩරඹ ඒ තීයණඹ
ග්දශ්ද ශවො ි තකි්දද නළත්නම් ංනනික ි තකි්දද කිඹන මක
තභිට ශභතළන තිශඵන ළදගත්කභ. අදහනභ ළඩි නම් රහබඹත්
ළඩිිට. අදහනභ ප්රතිඳත්ති ප්රකහලශේ තිශඵනහ. ඒක භභ
පිළිග්දනහ. නමුත් කවුරු වරි ශවො ි ති්ද කිඹනහ නම් "භභ
ළඩි රහබඹ් ග්දන ශරොකු අදහනභ් ග්දනහ" කිඹරහ ඒක
තභ්දශේ තීයණඹ. [ඵහධහ කිරීභ්] නළවළ. භභ කිඹ්දශ්ද ඒකිට.
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ඳහර්ලිශම්්දතු

[ගරු හසුශේ නහනහඹ්කහය භවතහ]

ශම්හශේ බහයකහයත්ඹට ශේක නිශඹෝිනතශඹෝත් ශේ්දන
ඕනෆඹ කිඹරහ භභ ඳශමු පිළිගත්තහ. මශේ පිළිගනිමි්ද තභිට භභ
ශම් කරුණු කිඹ්දශ්ද. දළනට ශේකිට්දට මළනි ඵරඹ් නළවළ.
ඵරඹ් නළති වුණත් ඕනෆභ ශදඹ් තීයණඹ කය්දන කහට වරි
බහය කශශොත් ඒ ුආේගරඹහ ගත් තීයණශේ වරි ළයේද පිළිඵ
කථහ කය්දන අඳට ුආළු්ද. ඒ තීයණඹ ළයදිිට ඒ තීයණඹ නිහ
ශභ්දන ශම් ඳහඩු වුණහ ඒ තීයණඹ නිහ ශභ්දන ශම් අළඩ
වුණහ නමුත් ඒ තීයණඹ ගනු රළබුශද ඹම් කිසි ශදොස
ශ්චතනහකි්දඹ ඹම් කිසි ංනනික ශ්චතනහකි්දඹ කිඹන මක
ශනභ කථහ්. අඳට ශම් කහයණහ ශදක මකට ග්දන ඵළවළ.
මක් ඒ තීයණඹ ළයදිිට කිඹරහ අඳට කිඹ්දන ුආළු්ද. නමුත්
ඒක ංනනික ශ්චතනහකි්ද වුණහඹ කිදශොත් මශවභ නම් අපි
මලික අිටතිහසිකම් නඩුකට ඹහ යුතුිට. මලික අිටතිහසිකම්
නඩුකට ඹ්දශ්ද නළති වුශණොත් ඒ කයන ංනනශේ
ංනනිකබහඹ ම්ඵ්දධශඹ්ද අඳ කයන ශනෝදනහ හධහයණ
නළවළ. නමුත් අහධහයණ වුණත් ඹම් ඹම් ශේල් කිදහට කභ්
නළවළ. මතශකොට ඹම් ප්රභහණඹකට භවය ළයදි වළශේින.
ඊශඟට භභ තත් කරුණ් කිඹ්දන කළභළතිිට. 1947 ී 
අිටශෝ ශජ්නි්දස භවත්භඹහ කිදහ ලු ශම් හශේ අයමුදර් ඇති
කය්දන ඕනෆඹ කිඹරහ. තමු්දනහ්දශේරහ ම්දවස නසිඹඳනස
ගණ්දර තමු්දනහ්දශේරහශේ රණ්ඩු නළති නකම් ඒ ගළන
කශශේ ශභොක්ද? දළ්ද ඉයහ්ද ිනක්රභයත්න භවත්තඹහ කිදහ
"අිටශෝ ශජ්නි්දස භවත්භඹහ අශ්ප කහරශේ ශභශවභ මක්
ශඹෝජ්නහ කශහ" කිඹරහ. 1956 ී  ශම් යශ්ට ශේලඳහරන ශඳයළිඹ්
ශරහ ඊට ඳසශේ තභිට ශම් අර්ථහධක අයමුදර ඇති වුශණ්;
කම්කරු උහින ඇති වුශණ්. ශම් කහරශේී  සිදු වුශණ් අර්ථහධක
අයමුදර ඇති මටභ ඳභණ් ශනොශිට. කම්කරු ීතති ප්රඵර ශරහ
ෘත්තීඹ මිති ලිඹහ ඳදිංි  කිරීශම් ීතති ලිි ල් වුණහ කම්කරු ්දදි
ඳනත් ශගනළල්රහ ්දදි බහ දභහ ශගොින කම්කරු ශඳයළිඹ්
වුණහ. නමුත් තමු්දනහ්දශේරහ ඒ පිළිඵ අද අඳට ශනෝදනහ
කයනහ. 2012 ී  අශ්ප කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ ඇභතිතුභහ
ශම් ම්ඵ්දධශඹ්ද ංශලෝධනඹ් ශගනහහ. ඒ ංශලෝධනඹ
ඹටශත් තභිට ශම් ඳවසුකම් කම්කරු්දට ශද්දන ඕනෆඹ කිඹරහ
ශඹෝජ්නහ ්දශ්ද. මනම් කම්කරු්දශේ අර්ථහධක අයමුදශර්ද
ඔවු්දට වදිසිශේ වුභනහ න දදය ප්රතිකහයරට නිහඹ්
තනහ ගළීතභට ශම් ශම් ප්රභහණඹ්ද ඔවු්දට නළත රඵහ ගත වළකිිට
කිඹරහ. ඒහ ගණ්ද ඵරහ ඒහ ශකොශවොභද රඵහ ශද්දශ්ද කිඹන
මක පිළිඵ ඳරිඳහරන ලශඹ්ද ගළටලු තිශඵනහඹ ඒ නිහඹ
ශම් ප්රභහදමටම් සිදු ්දශ්ද කිඹරහ යජ්ශඹ්ද කිඹනහ. ගරු
භ්දත්රීතුභනි නමුත් ශම් ප්රභහදඹ ගළන ඔඵතුභහ අශඳ්ද අවන
ශකොට ඔඵතුභ්දරහශේ ප්රභහදඹ ගළන භට ඔඵතුභ්දරහශග්ද
අව්දන අිටතිඹ් නළේද? අිටශෝ ශජ්නි්දස භවතහශේ
නිර්ශේලශේ කම්කරුහට ශම් ඳවසුකම් රඵහ දිඹ යුතු ඵට
තිබුණහඹ කිඹරහ ඒ පිළිඵ ඔඵතුභ්දරහ අද කථහ කයනහ.
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යශ්ට මකභ බහහ වළටිඹට ඳරිඳහරනශේ වහ ඉවශ අධයහඳනශේ
තිඹහ ගත්ශත් ඒ කහරකණ්ණිකභ ශනොශිටද? භභ කිඹ්දශ්ද
තමු්දනහ්දශේරහ ප්රභහද ශරහ කිඹරහිට. අනහගතශේී  මකතු කය
ග්දන ඵරහශඳොශයොත්තු ශන ගශඹ් වළටිඹට භභ සුජී
ශේනසිංව භ්දත්රීතුභහ ගළන ිනලසහඹ් තඵහශගන ඉ්දශ්ද.
ශම් යජ්ඹ ඉසය MEP, දළ්ද IMF කිඹරහ ඉයහ්ද ිනක්රභයත්න
භ්දත්රීතුභහ කිදහ. IMF මක ශම් රණ්ඩුට ශනෝදනහ කයනහ
රශඹෝජ්කඹ්ද අදධර්ඹත් කයන ිනධිඹට මක මක ශරහට
මක මක ිනධිඹට ප්රතිඳත්ති වදනහ කිඹහ. ශරෝකශේ ශශශ
ශඳොශට ශම් යශ්ට රශඹෝජ්නඹ කිරීභට ිනලසහඹ් ඇති ශනොන
රකහයඹට ි ටි ගභ්ද ශේඳශ ග්දනහඹ ි ටි ගභ්ද යජ්ඹ භළදිවත්
ශරහ අනිසි ඵදු දභනහඹ ි ටි ගභ්ද යජ්ඹ භළදිවත් ශරහ
ශශශ ශඳොශ ක්රිඹහකහරිත්ඹට ඵහධහ න අයුරි්ද ඹම් ඹම් තීයණ
ග්දනහඹ කිඹරහ ශනෝදනහ කයනහ. ශම්හ කිඹ්දශ්ද IMF
මකිට. ශම් කිඹ්දශ්ද අශ්ප රණ්ඩු ගළන IMF හර්තහශද. ඒ
අතශර් ඉයහ්ද ිනක්රභයත්න භ්දත්රීතුභහ කිඹනහ ශම් රණ්ඩු IMF
කිඹරහ. ශම් ශදක මකට ගශඳ්දන ඵළවළ.
ඊශඟට සුරැකුම්ඳත්ර මුදල් රශඹෝජ්නඹ කයන මක ගළන
කිදහ. ශම්ශක්ද ක්ටටිඹ් වම්ඵ කය ග්දනහඹ කිඹන මක
තභිට භහ ි තන වළටිඹට ශභතළනී  කිඹළ වුශණ්. ක්ටටිඹ්
අර්ථහධක අයමුදල් ඳහින්චි  කයරහ වම්ඵ කය ග්දනහ. ඒක
ඇත්ත ශ්දන ුආළු්ද. ක්ටටිඹ් වම්ඵ කය ග්දනහ. නමුත් අඳ
අර්ථ හධක අයමුදර වහනිඹට ඳත් ශ්දන ශද්දශ්ද නළවළ.
සිඹඹට 92් තිශඵ්දශ්ද සුරැකුම්ඳත්රිට. සුරැකුම්ඳත්රට
රළශඵන ශඳොලිඹ ගළන ඉයහ්ද ිනක්රභයත්න භ්දත්රීතුභහ කිදහ.
ඒහට දනතික ශඳොලිඹ් රළශඵනහ. සුරැකුම්ඳත්රට අඳ ශදන
ශඳොලිඹට සිඹඹට මක් අඩුශ්ද ශදනහ. භවය ිනට ඒක තත්
අඩු න ිනට අඳ සිඹඹට මශකොශශවේ භ්ටටශම් යරහ තිඹනහ. ඒ
භඟි්ද ශභොක්ද කය තිශඵ්දශ්ද? ශේක අර්ථහධක අයමුදරට
සථහය ශඳොලී රදහඹභ් රඵහ ී  තිශඵනහ. ඊට අභතය තභිට
ශම් සිඹඹට 8් රශඹෝජ්නඹ කිරීශම් කහර්ඹඹට ඹ්දශ්ද. ඒ
රශඹෝජ්නලි්ද රළබී තිශඵන ටිනහකභ ගළන ප්රකහලඹ් නිකුත්
කය තිබුණහ අද න ිනට රුපිඹල් බිලිඹන 10ක ටිනහකභ් රළබී
තිශඵනහඹ; මිට්ද රුපිඹල් බිලිඹන තුනිට ගණන් ඇත්තටභ
භු්ති ිනඳින රහබඹිට කිඹරහ. ඒහ ගළන ඇිට රක්දශ්ද
නළත්ශත්? අපි කිඹමුශකෝ භවය රශඹෝජ්න ළරැදිිට කිඹරහ.
නමුත් භසතඹ ගත්තහභ මතළන තභත් භු්ති ශනොිනඳින
බිලිඹන 10ක රහබඹ් ශඳ්දනුම් කයනහ නම් ඇිට ඒකට
උත්තයඹ් ශද්දශ්ද නළත්ශත්? රුපිඹල් බිලිඹන තුනිට ගණනක
භු්ති ිනඳින රහබඹ් තිශඵනහ නම් ඇිට ඒකට උත්තයඹ්
ශද්දශ්ද නළත්ශත්? ඹම් ඹම් අසථහර ඹම් ඹම් රශඹෝජ්න
ළයදි තීයණ භත ශ්දනත් ුආළු්ද. ඒක ශ්දන ඵළවළ කිඹරහ
කිඹ්දශ්ද නළවළ. ශකොිට තයම් ශකොම්ඳළනිරට ඒ හශේ ළයදි
තීයණ ග්දන ශරහ තිශඵනහද? ළයදි තීයණ ගත්ත නිහ ශකොිට
තයම් ශකොම්ඳළනිර ිනධහඹක නිරධහරි්ද ඳ්දනරහ තිශඵනහද?
ශකොිට තයම් ශකොම්ඳළනි ඵංශකොශරොත් ශරහ තිශඵනහද?

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇභතිතුභනි මක ඳහයට ඔ්ශකොභ කය්දන ඵළවළ ශ්ද.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මක ඳහයට ඔ්ශකොභ කය්දන මඳහ. කම්කරු ීතතිරට
ප්රමු්ත්ඹ ශද්දන. තමු්දනහ්දශේරහ තභිට ශම් යශ්ට
මංගර්දතශේ වමුදහ තඵහ ගත්ශත්. ඒක කශශේ ඒ කහරකණ්ණි
නහඹකශඹෝ ශනොශිටද? ඒකිට භභ අව්දශ්ද. ඉංග්රීසි බහහ ශම්

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)0

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඒ හශේ නිරධහරි්ද ඳ්දන්දශ්ද නළති මකිට ළශඩ් ගරු
ඇභතිතුභනි.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ශම්ශ් මශවභ මක් කය්දන වුභනහ නළවළ. අවුරුදු 4්
5් ඹන ශකොට ඒ ඔ්ශකොභත් රඳහු පිඹිනරහ රහබඹ් ඵට ඒක
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ශඳයළිරහ තිශඵනහ නම් මශවභ ඳ්දන්දන ශවේතු් නළවළ.
තත් තවවුරු කය්දන ඕනෆ. ඇිට? රුපිඹල් බිලිඹන 10ක භු්ති
ශනොිනඳින රහබඹකුත් බිලිඹන තුනිට දලභ ගණනක භු්ති ිනඳින
රහබඹකුත් ශම් කහරඹ තුශ ගළනුණහ නම් අඳ ඒ අඹ ඳළ්දීතභද කශ
යුත්ශත්? මශවභ නළත්නම් අඳ ඒ අඹ තත් ඒ වහ දිරිගළ්දමටභද
කශ යුත්ශත්? භහ ද්දශ්ද නළවළ. භට ශත්ශය්දශ්ද නළවළ. සුජී
ශේනසිංව භ්දත්රීතුභනි ශම් ශකොම්ඳළනිශේ අිටතිකහයඹහ ඔඵතුභහ
ශවෝ වර් ද සිල්හ භ්දත්රීතුභහ නම් ඔඵතුභ්දරහ නිහඩ් කේයහල්
භවත්භඹහ ඳ්දනනහද ශම් රඵහ දු්දන රහබඹ නිහ?

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අශ්ප ශකොම්ඳළනිඹ ඳහින්චි  කයරහ තභ්දශේ ඒහට අයශගන
තිබුණහ නම් භභ ඳ්දනනහ.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

භභ
ශම්
කිඹ්දශ්ද
උදහවයණඹ්.
ශම්
ිනධිඹට
තමු්දනහ්දශේරහශේ ශකොම්ඳළනිඹකට රහබ ශගනළත් ී රහ තිබුණහ
නම් ශම් රහබඹ රළශඵන තුරු තමු්දනහ්දශේරහ තදිඹභ් නළති
ඵරහශගන සිටිඹහ නම් ශම් කහරඹ තුශ ශභ්චනය රහබඹ් මකතු
ශරහ තිශඵනහ නම් මතශකොට ශකොශවොභද ඒ අඹ
ඳ්දන්දශ්ද?

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මතශකොට ශවොයකභ?

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ශවොයකභ කිඹන මක ශශශහශම් අනිහර්ඹ ශකොට්. ඒක
ඔඵතුභහ දළන ග්දන ඕනෆ. භශේ පිඹහ භට කිඹහ තිබුණහ
ශශශ්දශදකුිට ශවොශයකුිට කිඹරහ ශද්දශන් භළදශද
ශදිනඹ්දට ළයදිරහඹ කිඹරහ. ශශශහභ කිඹ්දශ්ද ශවොයකභ්.
ඒක මලික භතක තිඹහ ග්දන. ඔඵතුභහ ත ටික් හභහංිතක
ශේලඳහරනඹ ඉශගන ග්දන ිනට ඕහ ඳළවළදිලි ශිට. ඒ ශවොයකභ
ම්තයහ ිනධිඹක ශවොයකභ්. භභ රුපිඹල් 5ට ගත්ත ශදඹ් මක
යටභ රුපිඹල් 45කට ිනකුණුශොත් ඒශ් යු්තිඹ් තිශඵනහද?
ඒක නිහ භභ කිඹ්දශ්ද ශම්හශේ ිනිනධ ඳළති තිශඵන ඵිට.
අපි ඊශඟට ඵරමු 2012- 2013 ගිණුම් ගළන. ඒ ගිණුම්ර
ප්රභහදඹ් තිශඵනහ. වර් ද සිල්හ භ්දත්රීතුභහ වළභ දහභ ඒ ගළන
කෆ ගවනහ. අඳත් කෆ ගවනහ. Committee on Public Accounts
මකට ගිි ල්රහ අපි ශභොක්ද කය්දශ්ද? ඒ ශකොමිටිඹට ගිඹහභ
ඒකට මන උදිනඹශග්ද අපි අව්දශ්ද නළේද ශකෝ 2012 ගිණුම්
හර්තහ කදහද ශද්දශ්ද කිඹරහ? අපි මශවභ අව්දශ්ද නළේද?
මතළන රණ්ඩු ඳ්ඹිට ිනඳ්ඹිට කිඹරහ ශේදඹ් තිශඵනහද?
අපි මකතු ශරහ අවනහ ශකෝ 2012 හර්තහ ශකෝ 2013
හර්තහ? මතශකොට කිඹනහ "ශම්හ වද්දන ශභ්චනය කහරඹ්
ගිඹහ. දළ්ද සදහනම් දළ්ද ඳරිර්තනඹ කය ශගන ඹනහ" කිඹරහ.
ඒ උත්තය ගළන අපි ෆහී අභට ඳත් ශනහ. ඒ ිනධිඹට ෆහී අභට ඳත්
ශමි්ද තභිට අපි ඒක අතවළයරහ තිශඵ්දශ්ද. 2012 2013 ර්
ශදශ්භ හර්තහ ගළන අපි අවරහ තිශඵනහ. දළ්ද ඒහ සදහනම්
ශමි්ද තිශඵනහඹ කිඹරහ කිඹනහ. ඕනෆ නම් අඳට ඒ ප්රගතිඹ
ඵර්දන ුආළු්ද.
ඊශඟට භභ කිඹ්දන ි තුහ-
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(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇභතිතුභනි
තිශඵනහ.

ඔඵතුභහට ත ිනනහඩිඹක කහරඹ්

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

භභ කය්දන ි තහශගන රුආ කථහ ශනොශිට කය්දන සිදු
වුශණ්.
අපි භහන ංර්ධන දර්ලකඹ අය ශගන ඵළලුශොත් යටක
ළඩ කයන ජ්නතහට රකන රකහයඹ අනු තභිට ඒ යශ්ට
ඇත්ත ිනධිඹ ශත්රුම් ග්දන ුආළු්ද. දළ්ද ශම් කිඹ්දනහ වූ භහජ්
රය්ණඹ කම්කරු්දශේ රැකිඹහශද රය්ණඹ ඔවු්දට
ඵරඳහන ීතති-රීති ඔවු්දට සිදු න අනතුයකී  ඔවු්දශේ ශෞ්ය
රය්ණඹ කිඹන ශභ්දන ශම්හ ශඹොදහ තිශඵන අශ්ප යශ්ට
භහන ංර්ධන දර්ලකඹ දකුණු රසිඹහශද ඉවශභ තළන
තිශඵ්දශ්ද ශභ්දන ශම් කරුණු ඉටු කය තිශඵන නිහිට. ශම්හ
අශ්ප අතීත උරුභ. අපි ශම්හ රැක ග්දන ඕනෆ. ශම්හ ප්රධහන
ලශඹ්ද ශම් යටට මකතු කශශේ අශ්ප කහරශේ. අශ්ප කහරඹ
කිඹ්දශ්ද ශම් කවුය ඳළළති කහරඹ; භළද භහශත් කහරඹ.
ඔඵතුභ්දරහශේ කහරශේ වුණත් ඒහ රැක ග්දන ඕනෆ. භට
භතකිට ඔඵතුභ්දරහශේ කහරශේ රශඹෝජ්න භණ්ඩර තිශඵන
ප්රශේලර ෘත්තීඹ මිති පිි ටු්දන ඵළවළ කිඹරහ අඳට කිදහ.
අපි කිදහ "ඵම්බු ගවග්දන" කිඹරහ. අපි ගිි ල්රහ ඵශර්දභ
ෘත්තීඹ මිති වළදුහ. මතශකොට අඳ අත් අඩංගුට ගත්තහ. අත්
අඩංගුට ගනිේී ත් අපි ෘත්තීඹ මිති වළදුහ. ඉසය ශරහ
වහම්ුආතු්ද ඒහ පිළිගත්ශත් නළවළ; දළනුත් පිළිග්දශ්ද නළවළ.
නමුත් අපි වළදුහ. මදහ කිදහ රශඹෝජ්න ප්රශේල කම්කරු
ීතතිලිනුත් අිට්ද කයරහ තිඹ්දන ඕනෆ කිඹරහ. මශවභ කිදශද
ඔඵතුභ්දරහශේ රණ්ඩු. අපි ඒහට උත්තය දු්දනහ; ඒහට
අියශඹෝග කශහ. අියශඹෝග කශ නිහ අද සිඹලුභ රශඹෝජ්න
භණ්ඩර ප්රශේලරත් කම්කරු ීතති වහ ෘත්තීඹ මිති ඵරඹ
ක්රිඹහත්භක ශනහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහට ශ්ද කශ කහරඹ අහනිට.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

භභ අ්ද කයනහ.
ශම්හ කම්කරු්දට තිශඵන අිටතිහසිකම්. ඒ අනු භව
ඵළංකු කම්කරු ඇභතිතුභහ ව අශ්ප ශේකඹ්දශේ
නිශඹෝිනතඹ්දශග්ද භ්දිනත දත්ර ඳහර්ලසමටඹ භණ්ඩරඹ් ඇති
කය්දන කිඹරහ ජ්හතික කම්කරු බහත් ඇභතිතුභහට ශඹෝජ්නහ
කශහ. 2012 ී  ඒ ංශලෝධනඹ ශගන මන ශකොට කවුරුත් ඵරහ
ශගන ි ටිඹහ ඒක ඇති කයිට කිඹරහ. නමුත් ඇති කශශේ නළවළ.
නමුත් ශම්ක අශ්ප උරුභඹ්. ඒහ ඇති කිරීභ අශ්ප කවුශර්
ගකීභ්. ම්ත් ජ්හතික ඳ්ඹ අද අඳට ගල් ගව්දශ්ද
ම්තයහ ිනධිඹට අපි අශ්ප කටයුත්ත කශ යුතුභ ිනධිඹට ඉටු කශශේ
නළවළිට කිඹරහ. මශවභ නම් ඒශගොල්ර්ද ඇඳිත ගරහ ශගනිට
ගල් ගව්දන ඕනෆ. මශේ කිඹමි්ද භහ නතය ශනහ.
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ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා
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ඔඵතුභහ ශ්චතනහ ගළන කිදහ. "ශ්චතනහවං ිය්්ශ කම්භං
දහමි" කිඹරහ තභිට අපි අවරහ තිශඵ්දශ්ද. ශ්චතනහ් නළති
තළන-

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි භශේ කථහ ඳට්ද ග්දන
කළභළතිිට භභ ගරු කයන හසුශේ නහනහඹ්කහය ඇභතිතුභහ
භඟ සිඹඹට 100් මකඟශමි්ද. මතුභහ ව්ද කශ
දත්ර ඳහර්ලසිනක භණ්ඩරඹ් ඇති කශ යුතුඹ කිඹන කහයණඹ
භඟ මකඟශමි්ද. ගහමිණී ශරොකුශේ ඇභතිතුභහත් ම්ක භභ
ශම් පිළිඵ කථහ කයරහ තිශඵනහ. කම්කරු්දශේ ළෆ භඹ
ශගහ ගළීතභට අර්ථ හධක අයමුදලි්ද රළශඵන දහඹකත්ඹ
තදුයටත් ළඩි දියුණු කය්දශ්ද ශකොශවොභද කිඹරහ ඉතහ
ඕනෆකමි්ද වෘදඹ හ්ෂිඹට මකඟ වදති්දභ මතුභහ ළඩ කයන
ඵ භභ ද්දනහ. ඒක භභ පිළිග්දනහ. භවය ශරහට භහ
මතුභහ ම්ක ඳහර්ලිශම්්දතුශදී  හද ිනහද කය ග්දනහ. ඒ
ශඳෞේගලික ශනොශිට. ඒ ිනහද කය්දශ්ද අපි ශම් කටයුතු
ඩහත්භ කහර්ඹ්භ ඉසයවට ශගන ඹ්දශ්ද ශකොශවොභද
කිඹන මක ගළනිට.
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි ඒ නිහ භභ අශ්ප ගරු
හසුශේ නහනහඹ්කහය ඇභතිතුභහත් ම්ක මකතු ශරහ
ඔඵතුභහශග්ද ඉල්ලීභ් කයනහ. ගරු ශජ්ෝල්ප භිටකල් ශඳශර්යහ
භ්දත්රීතුභහත් ශම් අසථහශද ඉ්දනහ. මතුභහත් කහරඹ් තිසශේ
ශම් ගළන කථහ කයනහ. මතුභහ වළභ දහභ භහත් ම්ක ශම් ගළන
කථහ කයනහ. "වර් ශභොක්ද ශම් EPF මකට ශරහ
තිශඵ්දශ්ද? ඇිට ශභශවභ ශ්දශ්ද? අපි ශම්ක ගළන කථහ
කය්දන ඕනෆ" කිඹනහ. ඒ නිහ මතුභහ අද ශම් බහ කල්
තළබීශම් ශඹෝජ්නහ ශගනළිනත් තිශඵනහ. අද ශඵොශවෝ ශදනහශේ
වුභනහ් තභිට ශම් අර්ථහධක අයමුදර දියුණු කයරහ ඒශක්ද
ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු අයමුණු ඉටු කය ගළීතභ. ශම් ම්ඵ්දධශඹ්ද
ඉයහ්ද ිනක්රභයත්න භළතිතුභහ අිටර් ශජ්නි්දස භවත්භඹහ ගළන
ව්ද කයරහ තිශඵනහ. ඒ අසථහශද භහ ගරු බහශද සිටිශේ
නළවළ. ගරු හසුශේ නහනහඹ්කහය ඇභතිතුභහ මතුභහශේ
කථහශද ී  ඒ ගළන ව්ද කයමි්ද ඇහුහ 1947 සිට 1958
ශනශත් ශභොකද කශශේ කිඹරහ. ඇත්ත ලශඹ්දභ ශම්
ඳහර්ලිශම්්දතුශද ඉසශල්රහභ ිනරහභ ළටු්ප අයමුදර් ගළන කථහ
කශශේ ම්ච.ඊ.ීම ද භළල් භළතිතුභහිට. ම්ච.ඊ.ීම. ද භළල් භළතිතුභහ 1953
ී  ඳහර්ලිශම්්දතුශද ශම් පිළිඵ කථහ කයරහ තිශඵනහ. 1953 ී 
භළල් භළතිතුභහ කශ ශඹෝජ්නහ තභිට 1958 ී  ඉරංගයත්න
භළතිතුභහ ක්රිඹහත්භක කයරහ තිශඵ්දශ්ද. වළ්දහඩ් හර්තහ
කිඹරහ තභිට අඳත් ශම්හ දළනගත්ශත්.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඉරංගයත්න භළතිතුභහ මතුභහශේ කථහශද ී  කිඹහ තිශඵනහද
භළල් භළතිතුභහශේ ශඹෝජ්නහ තභිට මතුභහ ක්රිඹහත්භක කය්දශ්ද
කිඹරහ?

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

ඉරංගයත්න භළතිතුභහ මශවභ කිඹරහ නළති වුණහට ඔඵතුභහ
1953 වළ්දහඩ් හර්තහ කිඹරහ ඵළලුශොත් දළන ග්දන ුආළු්ද
ශේකඹ්ද වහ ිනරහභ ළටු්ප අයමුදර් සථහඳනඹ කශ යුතුිට
කිඹන ශඹෝජ්නහ ඉසශල්රහභ ඳහර්ලිශම්්දතුට ඉදිරිඳත් කශශේ
ම්ච.ඊ.ීම ද භළල් භළතිතුභහ කිඹරහ. ම්ච.ඊ.ීම. ද භළල් භළතිතුභහ
ශ්රී රංකහ නිදවස ඳ්ශේ ශකශන් ශනොශිට. මතුභහ ම්ත්
ජ්හතික ඳ්ශේ ශකශන්. ඒක ශභතළනට අදහශ නළති වුණත්
ඉතිවහඹ ගළන කථහ කශ නිහ ඒ ගළන ශභතළනී  කිඹ්දනට ඕනෆ
කිඹරහ භහ සිතුහ.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

කර්භඹ් නළවළ.

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

කර්භඹ් නළවළ. වරිඹට වරි. ඔඵතුභහ වරි.
භවය
ශකොටසර මිර ඉවශ ඹනහ. භවය ශකොටසර මිර ඳවශ
ඹනහ. ඒකට අඳට කය්දන ශදඹ් නළවළ. අපි ිනලසහ කයනහ
නම් ඇත්ත ලශඹ්දභ ශම්ක කය්දශ්ද ශවො රශඹෝජ්නඹ්
ලශඹ්ද කිඹරහ ඒශ් ප්රලසනඹ් නළවළ. ඊට ඳසු සිදුන ශේල්
ගළන අඳශේ කශන්ද අල්රහශගන ම්දන ඕනෆඹ කිඹරහ ඔඵතුභහ
කිදහ. මශවභ කය්දන අලයතහ් නළවළ. වළඵළිට ශ්චතනහ
ළරැදි නම් මතළනි්ද තභිට ශම් ප්රලසනඹ ඳළන නඟි්දශ්ද. භවරු
ිනදුත් භහධයඹට කිඹනහ ඳත්තයරටත් ලිඹනහ "ශම් සුජී
ශේනසිංව ඉයහ්ද ිනක්රභයත්න වර් ද සිල්හ ශකොටස ශශශ
ශඳොශශේ රශඹෝජ්නඹට ිනරුේධිට ශම් මිනිසසු වරි කුවක මිනිසසු.
ශම් මිනිසසු කිඹ්දන වද්දශ්ද ශම් වළභ ශේකභ සිදු්දශ්ද
ශවොයකභ කිඹන මකිට" කිඹරහ. අපි මශවභ කිඹ්දශ්ද නළවළ
ඇභතිතුභනි. ශම් රශඹෝජ්න කරම් කරම් කිඹරහ භව ඵළංකු
ශකොිට ශරහශදත් කථහ කයනහ. ඔඹ කරම ඇතුශශේ තභිට ශම්
ළරැදි රශඹෝජ්න තිශඵ්දශ්ද. ඵහුතයඹ් රශඹෝජ්න ශවො
ශ්චතනහශ්ද තභිට කය්දශ්ද. නමුත් ඒ ඵහුතයඹ ඇතුශශේ තභිට
ශ්චතනහ ළරැදි රශඹෝජ්න තිශඵ්දශ්ද. මතශකොට අඳට තිශඵන
අියශඹෝගඹ තභිට අපි ශකොශවොභද ශම්හ ශතෝයහ ශේයහ ග්දශ්ද
කිඹන මක. ඇභතිතුභනි ඒ කරම ප්රතිරහබ රළබ ඳළිඹට අඳට
කිඹ්දන ඵළවළ ශම් කරම ඇතුශශේ තිශඵන ළරැදි ශ්චතනහශ්ද
කයුආ භවය ඒහත් වරි ශරෝට මකට දභ්දන ුආළු්ද කිඹරහ.
මතශකොට ඔඵතුභහ ශභතළනී  මලික ප්රලසනඹ් ඉදිරිඳත් කශහ ඇිට
අධිකයණඹට ගිශේ නළත්ශත් කිඹරහ. ඔඵතුභහ හශේභ ෘත්තීඹ
මිති 11් අධිකයණඹට ගිි ්ද තිබුණහ. ෘත්තීඹ මිති 11 ්
සුප්රිම් උහිනඹට - ශරේසඨහධිකයණඹට - ගිඹහට ඒ අඹට Leave to
Proceed මක්ත් රළබුශණ් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභ්] ඒ ශභභ
සිේධිඹ ම්ඵ්දධශඹ්ද. ශම් manipulations ම්ඵ්දධශඹ්ද.
Manipulations ම්ඵ්දධශඹ්ද අධිකයණඹට ශනොගිශේ නළවළ.
අධිකයණඹට ගිි ්ද තිශඵනහ. අධිකයණශඹ්ද අඳට රළශඵන
යු්තිඹ පිළිඵ කථහ කය්දන භහ ශභඹ අසථහ් කය ග්දශ්ද
නළවළ. නමුත් ශම් යශ්ට ජීත් න මිනිසසු වළටිඹට අපි ද්දනහ
අධිකයණශඹ්ද අඳට රළබිඹ යුතු රැකයණඹ භවය ශරහට
රළශඵ්දශ්ද නළවළ කිඹරහ. අපි අධිකයණඹට ශනොගිි ්ද ශම්
ශනෝදනහ කයනහ ශනොශිට.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Why was Leave to Proceed refuted?
ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

Leave to Proceed was refuted by the Bench headed by
the Chief Justice essentially, saying that there was no
merit to this application. So, it is not that they have not
tried. They have tried, Sir, but they have failed.
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Therefore, before you dismiss it, there must be some
investigation done and the parties must be allowed to
show the proof that is available with them. But, that was
not the case.
දළ්ද භභ ශම් මලික කහයණහ ටික තභිට කිදශද.
ගරු ඇභතිතුභනි අඳට තිශඵ්දශ්ද ළයදි ශ්චතනහ්
ශනොශිට. අඳට තිශඵ්දශ්ද ශවො ශ්චතනහ්. අඳට අලය
ශේක අර්ථ හධක අයමුදර මීටත් ඩහ ශවො තත්ත්ඹට
ශගනළල්රහ
ඒශක්ද අි ංක හභහිනකඹ්දට හධහයණ
ප්රතිරහබඹ් රඵහ ග්දන අසථහ රඵහ ශද්දනිට. අශ්ප තහත්තහත්
අවුරුදු 40් ිනතය යජ්ශේ ශේශේ ළඩ කශහ. EPF නළවළ.
Pension මශක්ද ජීත් ශ්දශ්ද. භභ ද්දනහ ජීත්මටභ
භනුසඹ්දට ම්චනය ඳවසු නළති ඵ. ඇත්ත ලශඹ්දභ EPF
මශක්ද රළබුණු මුදර භවය අඹ CIFL හශේ රඹතනර
රශඹෝජ්නඹ කයරහ දළ්ද ලත ඳව්ත් ඉතුරු ශරහ නළවළ.
ඒහටත් ග කිඹ්දන ඕනෆ භව ඵළංකුශද ඉ්දන නිරධහරි්ද. ඒ
ගළන භභ ගරු බහශද කථහ කයරහ තිශඵනහ. ඒක පියමීඩ්
ංනහ් කිඹරහ භව ඵළංකුශද හර්තහක ව්ද ශරහ
තිශඵේී ත් ඔවු්දට ඒ ළඩකටයුතු කය ශගන ඹ්දන භව ඵළංකු
ඉඩ දු්දනහ. භභ දළ්ද ඒ පිළිඵ කථහ කය්දන ඹ්දශ්ද නළවළ.
නමුත් භභ කිඹ්දශ්ද කරම් කිඹුආ ඳළිඹට සිඹලුභ ශේ ශවොිට
කිඹ්දන අසථහ් කය ග්දන මඳහ කිඹරහිට.
ගරු ඇභතිතුභනි 2011 ර්ශේ හර්ෂික හර්තහ තභිට
අ්දතිභට ඉදිරිඳත් කශශේ. තභ 2012 හර්තහ ඉදිරිඳත් කයරහ
නළවළ. දළ්ද 2014ත් ඉය ශ්දන ඹනහ. ශම්ශ් දහනහයඹ්
තිශඵනහඹ කිඹරහ භභ ිනලසහ කය්දශ්ද නළවළ. ඔඵතුභ්දරහට
කිඹ්දන ුආළු්ද ශභ්චනය කල් ඹනහ; අ්චනය කල් ඹනහ කිඹරහ.
නමුත් ශම්කට අවුරුදු ශදක වභහය් ඹ්දන ශවේතු් නළවළ.
අශන් මක ගරු ඇභතිතුභනි භභ ශම්ශ් ීතතිභඹ ඳළත්ත ගළන
කිඹ්දන ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ශේක අර්ථහධක අයමුදල්
ඳනත තිශඵනහ. භහ ශඟ මි  ඉංග්රීසි ඳරිර්තනඹිට තිශඵ්දශ්ද. ඒ
ඳනශත් 5 (ම්ච) කිඹරහ ග්දතිඹ් තිශඵනහ.

It states, I quote;
“ (h) shall cause to be prepared in respect of the Fund for each
year a statement of receipts and payments, a statement of income
and expenditure, a statement of assets and liabilities, and a
statement of investments…”

This is the important part of it, Hon. Nanayakkara. It
states I quote:
“…investments showing the face value, purchase price, and
market value of each of the investments;”

ශම්ශ් ශභොක්ද කිඹ්දශ්ද? ශම්ශ් තිශඵනහ face value,
purchase price and market value. ඳනත අනු ඒහ
ීතතයනුකර ඉදිරිඳත් කය්දන අලයිට. භහ 2011 Annual
Report මක ඵළලුහ. ඒශ් කිසිභ තළනක ඒහ ඉදිරිඳත් කයරහ
නළවළ. ගරු ඇභතිතුභනි දළ්ද මලික ප්රලසනඹ ශභඹිට. ශකොට්
කීඹකටද ගත්ශත් කදහද ගත්ශත් අද මිර කීඹද කිඹරහ දළන
ග්දන අලයිට. ඳහඩු උඳරේධිද උඳරේධි ශනොනද කිඹන
මකට ඩහ ඒ ශතොයතුරු ශම් ඳහර්ලිශම්්දතුට ඉදිරිඳත් කශ යුතුිට.
1958 ී  ටී.බී. ඉරංගයත්න භළතිතුභහ ශේක අර්ථහධක අයමුදල්
ඳනත් ශකටුම්ඳත ම්භත කය ග්දන ශකොට මදහ මතළන ි ටුආ ගරු
භ්දත්රීරු ඒකට අත ඔරහ මකඟ ශරහ තිශඵනහ. මශවභ නම්
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ඇිට ශේක අර්ථහධක අයමුදර ඒ ශතොයතුරු ශද්දශ්ද
නළත්ශත්? ඇිට භව ඵළංකු ඒ ශතොයතුරු ශද්දශ්ද නළත්ශත්? ගරු
කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ ඇභතිතුභනි භභ ඔඵතුභහශග්ද
ශම්හට පිළිතුරු ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ශම් කථහ කයන මලික
ප්රලසනඹ තිශඵ්දශ්ද ශභතළන. ඒකට උත්තයඹ ශම්
ඳහර්ලිශම්්දතුශ්ද ී රහ තිශඵනහ. ඳහර්ලිශම්්දතුශද ම්භත වුණු
ඳනශත්භ තිශඵනහ නම් ශතොයතුරු ශද්දන කිඹරහ නිරධහරි්ද ඒ
ශතොයතුරු ඳහර්ලිශම්්දතුට ශද්දශ්ද නළත්නම් කහශේ අශත්ද
ළරැේද? භභ ිනඳ්ශේ භ්දත්රීයශඹකු වළටිඹට ඒක ිනශදනනඹ
කිරීභ ළයදිද? ඒහ කිඹන මකට භට භඩ ගළසිඹ යුතුද? ඒකද කශ
යුත්ශත්? ඒ ඳනත අනු ීතතයනුකර ඔවු්ද ඳහර්ලිශම්්දතුට
රඵහ දිඹ යුතු ශතොයතුරු රඵහ දිඹ යුතු නළේද? ගරු ඇභතිතුභනි
ශම්හට ශවේතු ශභොක්ද කිඹරහ ඔඵතුභහ කිඹිට කිඹහ භහ
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මදිශනදහ ශකොටස ශශශ ශඳොශශේ ඔඹ ශතොයතුරු නළේද?

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

ගරු ඇභතිතුභනි තිශඵනහ. ඔඹ ශතොයතුරු තිශඵනහ. ඔඹ
ශතොයතුරු ශද්දන ඕනෆ කිඹරහ ීතතිශේ තිශඵනහ. ගරු
ඇභතිතුභනි අපි ද්දශ්ද නළවළ ශ්ද ශේක අර්ථහධක අයමුදර
Ceylon Grain Elevators මශ් ශකොටස ගත්ශත් කදහදහ ගත්ශත්
කීඹකටද කිඹරහ. අපි ද්දශ්ද නළවළ. අපි ද්දනහ average මක්
වළටිඹට 187 - 200 අතය මිරකට තභිට ශකොට් ගත්ශත් කිඹරහ.
අද න ශකොට ශකොටක මිර 30කටද 40කටද ශකොශවේද
ඵළවළරහ. ශකොටස ශශශ ශඳොශ ශම් දසර ශයොක්ට මක්
හශේ ඉවශ ඹනහ. ඒකට මක ශවේතු් ශභඹිට. 1977්ද ඳසශේ
ගත්තහභ රංකහ ඉතිවහශේ අඩුභ ශඳොලී අනුඳහතඹ හර්තහ වුශණ්
අද. ශඳොලී අනුඳහතඹ ශභ්චනය අඩු ශරහ තිශඵන ශකොට මිනිසු්දට
කය කිඹහ ග්දන ශදඹ් නළතු- [ඵහධහ කිරීභ්] ශකොටස ශශශ
ශඳොශශේ රශඹෝජ්නඹ කයනහ. ශකොටස ශශශ ශඳොශ ඉවශ
ඹනහ. Penny stocks ඳහ ටිනහකභ ඉවශ ඹනහ. මතශකොට
ශේක අර්ථහධක අයමුදශල් රශඹෝජ්න කරම ිනතය්
ශනොශිට වළශභෝශේභ රශඹෝජ්න කරමර මිර ඉවශ ගිි ්ද;
ටිනහකභ ඉවශ ගිි ්ද.
අඳට ශම්ක ඵර්දන ුආළු්ද index මක් තිශඵනහ. ඒ index
මකත් ඉවශ ඹනහ. Index මක ඉවශ ඹන ශකොට EPF මශ්
portfolio මක ඉවශ ඹ්දශ්ද නළත්නම් ඒක භවහ ශරොකු ප්රලසනඹ්
ශනහ ශ්ද.
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි ශම් ශතොයතුරු රඵහ ී  නළවළ.
ශම්හ රඵහ දිඹ යුතු ශතොයතුරු. ශම් ප්රලසනශඹ්ද ඳළනරහ ඹ්දන ඉඩ
ශද්දන මඳහ කිඹහ භභ ගරු ඇභතිතුභහශග්ද ඉතහභ ඕනෆකමි්ද
ඉල්රනහ. නිරධහරි්දට කිඹ්දන වහභ ශම්හ ඉදිරිඳත් කය්දන
කිඹරහ. "2012 හර්තහ රෆසතිිට. මඹ translationරට ී 
තිශඵනහ." කිඹරහ ගරු හසුශේ නහනහඹ්කහය ඇභතිතුභහිට
භභිට PAC මශ් ඉ්දන ශකොට ඔවු්ද ඇිනල්රහ අඳට කිදහ. ගරු
හසුශේ නහනහඹ්කහය ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහත් මඹ පිළිග්දනහ
ඇති.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔද කිදහ.
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ඳහර්ලිශම්්දතු

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

දළ්ද කළබින්ට මකට ඹහ තිශඵනහ ලු. අපි ඵරහශඳොශයොත්තු
ශනහ 2012 හර්තහශද ශම්හ තිශේින කිඹරහ.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අපි PAC මශක්ද directive මක් ඹමු ඒහ ශද්දන කිඹරහ.

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

ඔද මශවභ කය්දන ඕනෆ. ඒ ශතොයතුරු ශනොී  ඉ්දන ඵළවළ
ශ්ද. අශ්ප ගරු ශජ්ෝල්ප භිටකල් ශඳශර්යහ භ්දත්රීතුභහ ශගනළිනත්
තිශඵන හක්චඡහට බහජ්නඹ කය තිශඵන ශම් ශඹෝජ්නහට
උත්තයඹ අපිභ ී  තිශඵනහ. අපි කිඹහ තිශඵනහ ශම් ශතොයතුරු
ශද්දන ඕනෆ කිඹරහ. අපි කිඹහ තිශඵනහ නම් ශතොයතුරු ශද්දන
ඕනෆ කිඹරහ නිරධහරි්ද ඒ වහ ඵළඳී සිටිනහ. නිරධහරි්ද ඵළඳී
සිටිනහ ඳහර්ලිශම්්දතුශද ම්භත කයන ීතති ක්රිඹහත්භක කය්දන.
ඒහ ක්රිඹහත්භක කය්දන අපි ශයගුරහසි වදරහ නළත්නම් ඔ්දන
කිඹ්දන ුආළු්ද "කය්දන ශදඹ් නළවළ." කිඹරහ. මශවභ මක්
තභිට සිඹඹට 30 ප්රලසනඹ. අවුරුදු 10් ළඩ කශහ නම් අර්ථහධක
අයමුදශල් අවුරුදු 10කට ඩහ ඵළය කයරහ තිශඵනහ නම් සිඹඹට
30් ග්දන ුආළු්ද කිඹරහ කිඹනහ. නමුත් ඒ සිඹඹට 30
රළශඵ්දශ්ද නළවළ. ඒ ිනතය් ශනොශිට. ඒ සිඹඹට 30 අයශගන
අවුරුදු 10කට ඳසශේ තත් සිඹඹට 30් ග්දන ුආළු්ද කිඹරහ
අපි ඳහර්ලිශම්්දතුශදී  -2012 ී - මකඟ වුණහ.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

තභ ශයගුරහසි වදරහ නළවළ.

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

ඒක තභිට. තභ ශයගුරහසි ම්ඳහදනඹ කයරහ නළවළ. මුදල්
අභහතයහංලශේ උඳශේලක කහයක බහශදී  මුදල් අභහතයහංලශේ
ශල්කම්යඹහශග්ද ශඳශර්දහ භභ ඒ ප්රලසනඹ ඇහුහ. ඊට කලි්ද
භහශේ භභ ඒ ගළන ඍජුභ ඇහුහ. භභ ඇහුහ
ජ්නහධිඳතියඹහශග්ද "ශභොක්ද ශම්කට ශරහ තිශඵ්දශ්ද?
ඇිට සිඹඹට 30 ග්දන ඵළරි?" කිඹරහ. භවය මිනිසු්දට insurance
තිශඵනහ. භවය මිනිසු්දට ඕනෆ තයම් ල්ලි තිශඵනහ. භවය
මිනිසසු යට ඹනහ. භවය මිනිසසු ඇශභරිකහශද ඹනහ. ඒ ම්
ම් මිනිසු්දශේ වළකිඹහ්ද අනුිට. නමුත් ශඵොශවෝ ශදනහට ඒ
ශේ කය්දන ඵළවළ. ශරඩ් වළදුණහභ කයග්දන ශදඹ් නළවළ;
ල්ලි නළවළ. "සිය" භහධයශදදිඹහට ගවරහ. ඔහුශේ ව්ක
ඳළනරහ; ව්ක කුඩු ශරහ. ඒ ශනුශ්ද ළත්කභ් කය්දන
රුපිඹල් ර් 26් 30් ඹනහ නම් ශකොශව්දද ශදිටඹශ්ද ඒ
ල්ලි? ගරු භර්ින්ද සිල්හ ඇභතිතුභහ රුපිඹල් ර්ඹ් ශද්දනම්
කිඹරහ තිශඵනහ. ඒක ශවොිට. මතුභහට ල්ලි තිශඵන නිහ
ශද්දන ුආළු්ද. නමුත් හභහනය මිනිසු්දට -අඳට- කය්දන
ුආළු්ද ශදඹ් ශනොශිට මඹ. නමුත් ඒ භහධයශදදිඹහට වළකිඹහ
තිබුණහ නම් සිඹඹට 30 ග්දන අද ගිි ්ද ඒ සිඹඹට 30 ග්දන
තිබුණහ ගරු ඇභතිතුභනි. අවුරුදු 10් ළඩ කයරහ තිබුණහ නම්
ඔහුට මඹ ග්දන තිබුණහ. නමුත් මඹ ශද්දශ්ද නළවළ. ඇිට
ශද්දශ්ද නළත්ශත්? තභ ශයගුරහසි වදරහ නළති නිහ. ීම.බී.
ජ්ඹසු්දදය ශල්කම්තුභහ භට කිදහ "ඔද භ්දත්රීතුභහ ඔඵතුභහ
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ජ්නහධිඳතිතුභහශග්ද ඇහුහ. ජ්නහධිඳතිතුභහ අඳට කිදහ 'ශම්ක
වහභ ක්රිඹහත්භක කය්දන ළඩ පිළිශශ ශඹොද්දන' කිඹරහ. ඒක
කිඹරහ තභ භහඹිට. තභ ළඩ කටයුතු කයග්දන ඵළරි ශරහ
තිශඵනහ. දළ්ද ළඩ කටයුතු කයශගන ඹනහ." කිඹහ. නමුත් ඒක
පිළිග්දන ඵළවළ කිඹරහ භභ මතුභහශේ මණටභ කිදහ. ශභොකද
අපි ශම්ක pass කශශේ 2012ී ිට. දළ්ද 2014ත් අ්ද ශදශගන
ඹනහ. ශම්ක කය්දන ඵළරි ශ්දන ශවේතු් නළවළ ශ්ද.
ඔඵතුභ්දරහට
ුආළු්ද
නම්
ශරේසඨහධිකයණශේ
අග්ර
ිනනිලසනඹකහයතුමිඹ ඳළඹ 24්ද ඳ්දනරහ දභ්දන ශම්ක කය්දන
ශයගුරහසි ටික් වදහග්දන ඵළරි ශභොකද? ඒක ිනලසහ කය්දන
ුආළු්ද ශවේතු් ශනොශිට. [ඵහධහ කිරීභ්] 2012 ී ිට. ශයගුරහසි
වදරහ නළවළ.

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අපි ඒක ශොඹහ ඵරමු. [ඵහධහ කිරීභ්]

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

නළවළ නළවළ. 2013 නිශඹෝගශේ ඒක නළවළ. [ඵහධහ කිරීභ්]
නළවළ නළවළ ගරු ඇභතිතුභහ. භහ ශඟ තිශඵනහ 2013 නිශඹෝග. ඒ
තභිට 2013 භළිට භහශේ 13න දහ අංක 1810/20 දයන නිශඹෝග.
ගරු ඇභතිතුභහ ඒ ඹටශත් ංශලෝධන තුන් ශගනහහ. මක්
තභිට identity card මක ශම්කට ඈන මක. ඒශක්ද ශභොක්ද
කයරහ තිශඵ්දශ්ද? Identity card මක ඈරහ තිශඵනහ 2013
භළිට භහශේ නිශඹෝගලි්ද. භහ කීහ වරි ශ්දද? ඒක ඳශමුළනි
මක. ශදක ශභොක්ද? ශදක building මක වද්දන ල්ලි pass
කයග්දන මක. ඒකට ශයගුරහසිඹ් pass කශශේ නළවළ. ශනභ
ශයගුරහසිඹ් ඒකට pass කශශේ නළවළ. නමුත් අර්ථහධක
අයමුදශල් තිශඵන ශකෝටි ප්රශකෝටි ගණ්ද මුදල්ලි්ද ඒ building
මක වද්දන ල්ලි ගත්තහ. තු්දන මක ශභොක්ද? සිඹඹට 30
අයණ ශේකඹහට ශගන මකිට. ඒකට ශයගුරහසි pass කශශේ
නළවළ. ඵර්දන ශභි ී  කයන ළශඩ් ගරු ඇභතිතුභහ. ශභි  මුදල්
භල්ර් තිශඵනහ. ඒ භල්ර කහශේද? ඒ ල්ලි කහශේද? ඒ ල්ලි
ළඩ කයන ජ්නතහශේිට. ළඩ කයන ජ්නතහශේ ඒ ල්ලි
භල්ශර්ද building මක වද්දන රණ්ඩු ල්ලි ටික් ගත්තහ.
ඒක වරි කිඹමු ශකෝ. අපි ඒක ශම් ඳහර්ලිශම්්දතුශද ම්භත කශහ
කිඹමු ශකෝ.
ඒක ම්භත කයන ගභ්දභ අය අයණ මිනිවහශේ ව්ක
ශඳොඩි වුණහභ operation මක කය්දන සිඹඹට 30් ග්දන
ුආළු්දඹ කිඹන මකත් ම්භත වුණහ. මතශකොට රණ්ඩු ඒ ල්ලි
භල්ශර්ද ල්ලි ග්දනහ. [ඵහධහ කිරීභ්] ඒ ල්ලි භල්ශර්ද
රණ්ඩු ල්ලි ග්දනහ. නමුත් අයණ ශේකඹහට ල්ලි ග්දන
ඵළවළ. භභ නළතත් කිඹ්දනම්. ඒ ල්ලි භල්ශර්ද රණ්ඩු
බිල්ඩි්ද වද්දන ල්ලි ග්දනහ. [ඵහධහ කිරීභ්] ගරු
ඇභතිතුභනි ශභතළනදි ශේකඹ්ද ශනුශ්ද කයරහ තිශඵ්දශ්ද
අය අයණ මිනිසසු්දට ම්ශකෝ ශගඹ් වද්දන මශවභ
නළත්නම් ශෞ්ය අලයතහඹකට සිඹඹට තිව් ග්දන
අසථහ ශදන මකිට. ඒකට ශම් රණ්ඩු ශයගුරහසි වදරහ නළවළ.
[ඵහධහ කිරීභ්] ඒක කයරහ නළවළ. වළඵළිට රණ්ඩු ඒ ල්ලි
භල්ශර්ද ඔවු්දට බිල්ඩිභ් වද්දන ල්ලි ග්දනහ. යජ්ඹට ශ්ද
බිල්ඩිභ වද්දශ්ද. ශේක අර්ථ හධක අයමුදර කිඹ්දශ්ද යජ්ශේ
අයමුදර්. ඒශක්ද අය අි ංක ජ්නතහට ශත් ශ්දශන
නළවළ ශ්ද. ඔවු්දට ශම් බිල්ඩිශභ්ද ළඩ් නළවළ ඔවු්දට ඕනළ
මුදල් ටිකිට. ඒ මුදල් ටික ශද්දශ්ද නළවළ.[ඵහධහ කිරීභ්] බිල්ඩිභ
ඕනෆ නළවළ මුදල් ටික ශද්දන ගරු ඇභතිතුභනි. දළ්ද තිශඵන
බිල්ඩි්දර ඉ්දන ුආළු්ද. බිල්ඩිභටභ ශනොශිට ප්රමු්තහ
ශද්දන ඕනෆ. ප්රමු්තහ ශද්දන ඕනෆ අය අයණ මිනිවහශේ
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operation මකටිට. මශවභ නළත්නම් අයණ මිනිවහශේ ශගඹ
වද්දනිට. මතළන ත්ටටු තිවක බිල්ඩිභ් වදනහ. ඒ බිල්ඩිභ
වද්දශ්ද කවුද? භභ ි ත්දශ්ද Sri Lanka Insurance හශේ
ශරොකු ශරොකු ක්ටටිඹ මකතු ශරහ තභිට ඒ බිල්ඩිභ වද්දශ්ද.
නමුත් ඒ ත්ටටු තිවක බිල්ඩිභ වදනහට ඩහ ශේකඹහට ඕනෆ
තභ්දශේ තනි ත්ටටුශද ශඳොඩි බිල්ඩිභ හදහ ග්දනිට.
තභ්දශේ තනි ත්ටටුශද ශඳොඩි බිල්ඩිභ වදහ ග්දන ඔවු්දට
ල්ලි ශද්දශ්ද නළවළ. නමුත් ඔඵතුභ්දරහ තභ්දශේ ත්ටටු තිශවේ
බිල්ඩිභ වද්දන ඒ ශේකඹ්දශේ මුදල් ග්දනහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු භ්දත්රීතුභනි ඔඵතුභහට නිඹමිත කහරඹ අහනිට.

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

මරහනහරඪ භ්දත්රීතුමිඹනි භශේ කථහ අ්ද කයනහ
භට ත ිනනහඩි ශදක් ශද්දන. මතළන තභිට ළරැේද තිශඵ්දශ්ද.
ශභොකද ශම්හ අශ්ප ල්ලි නම් ඔඵතුභ්දරහ ඵදු වගරහ ග්දන
ල්ලි නම් ප්රලසනඹ් නළවළ. නමුත් ශම්හ ඵදු ගවරහ ග්දන ල්ලි
ශනොශිට. බහයකහයශඹෝ ිනතයිට. [ඵහධහ කිරීභ්] භශේ කථහ
අ්ද කය්දනම් මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීතුමිඹනි. ශභතළනදි
භභ නළතත් කිඹ්දශ්දශම්කිට. අඳ සිඹලු ශදනහට අලය ශරහ
තිශඵ්දශ්ද අර්ථහධක අයමුදර ර්ධනඹ කයරහ ඒහශේ ප්රතිරහබ
ළඩ කයන ර් ං්යහත ජ්නතහට රඵහ ශද්දනිට. ශම්
ඳහර්ලිශම්්දතුශදී  අපි ංශලෝධනඹ් - amendment මක් ශගනළල්රහ ම්භත කය ගත්තහ. අශ්ප ගරු හසුශේ
නහනහඹ්කහය ඇභතිතුභහ කිදහ හශේ ඒ ංශලෝධනශේී  අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු ශ්චන දත්රඳහර්ලසිනක කශභනහකහය භණ්ඩරඹ
තිබුශණ් නළවළ. NLAC මශකනුත් ඒක කිදහ. අඳත් කිදහ. අශ්ප
ගරු ශජ්ෝල්ප භිටකල් භ්දත්රීතුභහ අවුරුදු ගණන් තිසශේ ශම්ක
කිඹහ තිශඵනහ. මතුභහ ඒක ඉදිරිඳත් කශහ. නමුත් ඒක තිබුශණ්
නළවළ. ඒ ශනුට - ශේකඹහශේ තනි ත්ටටුශද ශගඹ වද්දන
සිඹඹට තිව ශදනහ ශනුට - දළ්ද කය්දශ්ද ශභොක්ද? ඒක
ශද්දන ශයගුරහසි වදරහ නළති වුණහට ත්ටටු තිශවේ බිල්ඩිභ ගව්දන
අර්ථහධක අයමුදශල් ල්ලි ග්දනහ. අ්ද ලශඹ්ද භට
නළතත් කිඹ්දන තිශඵ්දශ්ද "ශ්චතනහවං ිය්්ශ කම්භං
දහමි" කිඹන බුදුයජ්හණ්ද ව්දශේ ශේලනහ කයුආ ඵණ ඳදඹිට.
ඒක ඉතහ ළදගත් ශනහ. ශභොකද මතළන තිශඵ්දශ්ද ශ්චතනහ.
වළභ ශදඹ්භ ශවොයකම් කශහඹ කිඹහ අපි කිඹ්දශ්ද නළවළ. අපි
ම්චනය කුවක නළවළ. අපි ම්චනය ඳවත් තත්ත්ඹට ළටිරහ නළවළ
ගරු ඇභතිතුභනි. අපි කිඹ්දශ්ද ශම් ගළන ශවොඹ්දන ඕනෆඹ
කිඹරහිට.
ගරු ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහශේ ශඹෝජ්නහ පිළිග්දනහ අතශර්
භහ තත් ශඹෝජ්නහ් කයනහ. ඒ තභිට ඳහර්ලිශම්්දතුශද ශම්
වහ ිනශලේ කහයක බහ් -Select Committee - මක් ඳත්
කය්දනඹ කිඹන මක. රණ්ඩු ඳ්ශේ භ්දත්රීරු ඇභතිරු
ිනඳ්ශේ භ්දත්රීරු ඇභතිරු දභරහ ශම් ගළන ශොඹ්දන.
This is what is alleged. Nobody is saying that they have
robbed, but there are allegations of mass-scale robbery.

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

At the Public Accounts Committee, we have still not
finished the 2010 accounts. We have not got the 2011
accounts; we have not got the 2012 accounts and we have
not got the 2013 accounts. I think there is a sense of
urgency, Hon. Minister; that sense of urgency must be
acted upon and it must result in a Parliamentary Select
Committee.
Madam Chairperson, I propose that we look into ways
as to how we could immediately and urgently appoint a
Parliamentary Select Committee to go into all these
allegations, the gamut of operations of the share market
and bond market transactions of the EPF. Do not forget,
Hon. Minister, the bond market transaction manipulations
are actually much worse than the stock market
manipulations, which cannot be seen. It is not the interest
that you get but it is playing the yield curve, and the yield
curve play is dependent upon the interest rates when it
goes up and down. There are a lot of conflicts of interest
and the conflicts of interest is what is causing the
problem.
Thank you very much.
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

කරුණහකය නිලසලේද ්දන. දළ්ද ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක
බහඳතිතුභහ මරහනඹ ග්දනහ ඇති.

අනුරුල ගු නන්ද්රානි බණ්ඩාර ජයසිංශ මශත්මිය
මූාවනපයන් දලත් වුපයන්, නිපයෝජය කාරක වභාපතිුරමා
මුාවනාරූඪ විය.

அதன் பஷமகு, ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) சந்தஷஶைஷ பண்டஶ ஜசஷங்க
அலர்கள் அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்ர அகயநல, குழுக்கரஷன் பஷதஷத்
தலஷசஶரர் அலர்கள் தகயக லகஷத்தஶர்கள்.

Whereupon THE HON. (MRS.) CHANDRANI BANDARA
JAYASINGHE left the Chair, and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF
COMMITTEES took the Chair.

නිපයෝජය කාරක වභාපතිුරමා

(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Manusha Nanayakkara [Pause]. Not here. The Hon. T. Ranjith De Zoysa -

[Pause]. Not here. Then, I call upon the Hon. Gamini
Lokuge to make the reply speech.
[අ.බහ. 5.37]

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා (කම්කු ශා කම්කු
වබඳතා අමාතයුරමා

ගු ලාසුපද්ල නානාය්කකාර මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ
உமவுகள் அகச்சர்)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour
Relations)

(ஶண்புஷகு லஶசுநதல ஶைஶக்கஶ)

Is the Public Accounts Committee not sufficient for
that?

தயஶக்குநக

-

ததஶறஷல்,

ததஶறஷல்

ගරු නිශඹෝජ්ය කහයක බහඳතිතුභනි අද ඉතහභත්භ ළදගත්
කහයණහ ගණනහ් පිළිඵ හක්චඡහ කශහ. අපි ඉතහභත්
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ඳහර්ලිශම්්දතු

[ගරු ගහමිණී ශරොකුශේ භවතහ]
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ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

තුටු ශනහ තමු්දනහ්දශේරහශේ අදවසරට. නමුත්
තමු්දනහ්දශේරහ අදවස ඉදිරිඳත් කයන ශකොට මක ඳළත්තකි්ද
භභ කනගහටු වුණහ. ශම් බහශද නළති නිරධහරි්දශේ නම් කිඹරහ
ශනෝදනහ කශහභ ඒ අඹට මභ ශනෝදනහරට උත්තය ශද්දන
ුආළු්දකභ් නළවළ.

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

භහශ්දන ගරු ඇභතිතුභහ භභ මකභ නිරධහරිශඹකුශේත්
නභ කිදශද නළවළ.

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

භවය අඹ. ශම් ඳහර්ලිශම්්දතුශද ඹම් ප්රලසනඹ් ඇති වුණහ
නම් ඒක ිනබහග කය්දන ඳහර්ලිශම්්දතු ිනසි්ද ඇති කයුආ කමිටු
කිි ඳඹ් තිශඵනහ. COPE මකට ගිඹහභ තමු්දනහ්දශේරහ කිඹුආ
සිඹලුභ ශේ අවරහ ිනබහග කය්දන ුආළු්ද. දළ්ද ගරු භ්දත්රීතුභනි
තමු්දනහ්දශේත් accounts ගළන කිදහ. 2012 භහර්තු 31ළනිදහ
ද්හ accounts ී රහ තිශඵනහ. 2012 ඉරහ 2013 භහර්තු 31
ද්හ accounts දළ්ද අඳට රළබිරහ තිශඵනහ ඒහ කළබින්ට
භණ්ඩරඹට ී රහ තිශඵනහ. රඵන සුභහනඹ ශන ශකොට අපි
Consultative Committee මකට ඉදිරිඳත් කයරහ ඳහර්ලිශම්්දතුශද
table කයනහ.

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

2012 මකද?

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

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

2011 මශ් 45ළනි පිටු කිඹ්දශ්ද සිංවර මශ්ද? ඉංග්රීසි
මශ්ද?

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

සිංවර මක තභිට භශේ ශඟ තිශඵ්දශ්ද.

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

ඔද ගරු ඇභතිතුභනි සිංවර මක භශේ ශඟ තිශඵනහ. ගරු
ඇභතිතුභනි ඒශ් තිශඵ්දශ්ද පිරිළඹ ශශශ ශඳොශ අගඹ. වරි
ශ්දද?

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

රළිටසතුගත ශනොන ශකොටස රශඹෝජ්න ඉතිරිඹ.

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

ඔද.

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

තමු්දනහ්දශේරහට ශම්ශ් ප්රලසනඹ් තිබුණහ නම් COPE
මකට ගිි ල්රහ ඒ නිරධහරි්ද කළරහ ිනබහග කය්දන තිබුණහ.

(The Hon. Gamini Lokuge)

ඔද 2012 කිඹ්දශ්ද 2013 භහර්තු 31ළනිදහ ද්හ.

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

ඔද ිනබහග කයනහ.

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

2012 මක තභ ී රහ නළවළ ශ්ද.

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

2012 මක තභිට ශද්දශ්ද.

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

මතශකොට 2013 accounts?

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

2013 ඒහ තභ කස කය ශගන ඹනහ. ශකොටස ශශශ
ශඳොශශේ මිරඹට ගත් මක පිළිඵ ශම් accountsර නළවළ කිඹරහ
තමු්දනහ්දශේ කිදහ. 2011 accounts පිළිඵ හර්තහශද 45ළනි
පිටු ශඳයශරහ ඵර්දන ඒශ් ම්පූර්ණ ිනසතය තිශඵනහ.

(The Hon. Gamini Lokuge)

ශම් ඳහර්ලිශම්්දතුශ්ද මුදල් ශ්ද කයන ඳහර්ලිශම්්දතුට
ග කිඹන ඕනෆභ රඹතනඹ් තිශඵනහ නම් ඒ හශේභ මභ
රඹතන පිළිඵ තමු්දනහ්දශේරහට ප්රලසනඹ් තිශඵනහ නම්
COPE මකට ගිි ල්රහ ඒ නිරධහරි්ද කළරහ ිනබහග කය්දන
ුආළු්ද. ශභොකද COPE මකට ගිඹහභ ඳ් ිනඳ් ශේදඹ්
නළවළ. COPE මශ් ඉ්දන හභහිනක භ්දත්රීරු ඔ්ශකෝභ මක
හශේ ක්රිඹහ කයනහ. භභත් COPE මශ් අවුරුදු ගණන්
කටයුතු කයරහ තිශඵනහ; Public Accounts Committee මශකත්
අවුරුදු ගණන් කටයුතු කයරහ තිශඵනහ. ශම් ඳහර්ලිශම්්දතුට
ඳනත් ශකටුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කශශොත් අපි අඹ ළඹ ශල්්නශඹ්ද
මුදල් ශ්ද කශශොත් මශවභ නළත්නම් ඳහර්ලිශම්්දතුට ග
කිඹන රඹතනඹ් වුශණොත් අඳට ඒ රඹතනඹ පිළිඵ
ප්රලසනඹ් තිශඵනහ නම් ඒ රඹතනශේ accounts පිළිඵ
ප්රලසනඹ් තිශඵනහ නම් -ිනගණකහධිඳතිතුභහත් මනහ- අඳට ඒක
ිනබහග කයරහ නිළයදි කය්දන ුආළු්ද. මශවභ නළත්නම් ඒ වහ
නිශඹෝග ශද්දන ුආළු්ද.
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ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

ගරු ඇභතිතුභහ භට ිනනහඩිඹක කහරඹ් ශද්දන. භශේ ශඟ
ඉංග්රීසි මක ිනතයිට තිශඵ්දශ්ද. ශම් ඳනශත් Section 5 (1)(h)
ඹටශත් තිශඵ්දශ්ද ".... face value, purchase price, and market
value of each of the investments:” කිඹරහ.

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

වරි. භභ තමු්දනහ්දශේට ශඳ්දනුශද ශම්කිට. භභ ශම්
හර්තහ table කය්දනම්. ශම් හර්තහශද අඩු ඳහඩු් තිශඵනහ
නම් COPE මකට ගිි ල්රහ ඒ නිරධහරි්ද කළරහ
තමු්දනහ්දශේරහ අවන ප්රලසන සිඹල්රභ අවරහ නිළයදි කය ග්දන
තිබුණහ. ළරැේද් කයරහ තිබුණහ නම් තමු්දනහ්දශේරහට ඒ
ළරැේදට මශයි  ගත යුතු ක්රිඹහ භහර්ගත් ග්දන තිබුණහ. ශම්
ඳහර්ලිශම්්දතුට ශගනළල්රහ ඒ ගළන ිනහද කයරහ ඒ අඹට ඹම්
කිසි දඬුභ් ශද්දන ඕනෆ නම් ඒ කටයුත්තත් කය්දන තිබුණහ.
මශවභ නළතු අපි නිකම් තර්ක ිනතර්ක කයරහ ළඩ් නළවළ.

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

ගරු ඇභතිතුභහ භට ිනනහඩිඹක කහරඹ් ශද්දන. අවුරුදු 6කට
ඳසශේ 2013 ශඳඵයහරි 06ළනිදහ තභිට ඳශමු යට අපි ශේක
අර්ථ හධක අයමුදර යජ්ශේ ගිණුම් පිළිඵ කහයක බහ ඉදිරිඹට
කළශදශද. භභ ද්දශ්ද නළවළ ඇිට කිඹරහ. මඳභණ කර්
කළරහ තිබුශණ් නළවළ. ඳශමුන යට ශේක අර්ථ හධක
අයමුදර යජ්ශේ ගිණුම් පිළිඵ කහයක බහට කළශදශද 2013
ශඳඵයහරි 06 ශනි දහ. අපි මි ී  2010 ද්හ හර්තහ පිළිඵ
හක්චඡහ කය්දන ඳට්ද ගත්තහ. ඒ හක්චඡහ තභ ඉය නළවළ.
ඒකට ශවේතු ශභොක්ද? 2013 ශඳඵයහරි 06 ශනි දහ adjourn
කශ meeting මක ශදශනි යට කථහ කශශේ මීට භහඹකට
වභහයකට කලි්ද. ඒකත් භඟී  adjourn කශහ. ඒකත් adjourn
කයරහ දළ්ද ත ද් ී රහ තිශඵනහ.

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ශභතළන තිශඵන ප්රලසනඹ ඒක ශනොශිට. ඒක Central Bank
මශ් යද්ත් ශනත් කහශේ ශවෝ යද්ත් ශනොශිට
ශකොමිටිශේ ළරැේද. තමු්දනහ්දශේරහ තභිට තී්දදු කය්දන ඕනෆ.

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

වරි භභ කිඹ්දනම්. භභ ශම් ශකොමිටිශේ ඳශමුශනි යට හඩි
වුශණ් 2010 ී ිට. 2011 සිට තභිට අපි ශම් පිළිඵ ලියුම් ලිඹරහ
ශම් කළමටභ කශශේ. ඒ භත තභිට 2013 ී  අපි ශේක අර්ථ හධක
අයමුදර යජ්ශේ ගිණුම් පිළිඵ කහයක බහට කළශදශද. [ඵහධහ
කිරීභ්]

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

භභ කිඹ්දශ්ද ඒක ශනොශිට. තමු්දනහ්දශේරහට ශම්ක
ිනබහග කය්දන ඳහර්ලිශම්්දතුශ්ද අනුභත කශ සථහනඹ්
තිශඵනහ. ඒ සථහනශේී  තමු්දනහ්දශේරහට ශම් වළභ කරුණ්
ගළනභ ිනබහග කය්දනට ුආළු්ද. මශවභ නළති තමු්දනහ්දශේරහ
ඳහර්ලිශම්්දතු ශදදිකහ් කයශගන ශභතළන සිටින භහධය භඟ
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තමු්දනහ්දශේරහශේ කථහ යටට කිඹ්දනට ඹහභ ශනොශිට කශ
යුත්ශත්. අංක ශම් ගළන කල්ඳනහ කයනහ නම්
තමු්දනහ්දශේරහට කය්දනට ළඩ පිළිශශ් තිශඵනහ.
ඳහර්ලිශම්්දතුශ්ද ඒ ළඩ පිළිශශ රළවළසති කයරහ තිශඵනහ.
භභ තමු්දනහ්දශේරහ කිඹන කහයණහ පිළිග්දනහ. පිළිග්දනහ
කිඹරහ කිඹ්දශ්ද ඒහට ඇහුම්ක්ද ශදනහ. ශභොකද අද ගරු
ශජ්ෝල්ප භිටකල් ශඳශර්යහ භ්දත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් කය තිශඵන බහ
කල් තළබීශම් ශඹෝජ්නහ ගළන කථහ කය්දන තභිට අපි රළවළසති
ශරහ රශද. ශම් ප්රලසන ටිකත් අශඳ්ද ඇහුහ නම් මුදල් වහ ක්රභ
ම්ඳහදන අභහතයහංලඹ නිශඹෝජ්නඹ කයන ඇභතිතුභහත් ශම් ගරු
බහට කළරහ නිසි පිළිතුරු ශද්දන තිබුණහ. [ඵහධහ කිරීභ්]
නළවළ නළවළ. ශම්ශ් අවරහ තිශඵ්දශ්ද - [ඵහධහ කිරීභ්] ශම්
කහයණහ
පිළිඵ
ගරු
ිනඳ්
නහඹකතුභහ
ශම්
ඳහර්ලිශම්්දතුශදී  ප්රලසනඹ් ඇහුහභ භභ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි
ශත්රුම් කයරහ දු්දනහ ශභ්දන ශම්කිට තිශඵන තත්ත්ඹ කිඹරහ.
ඇිට අපි සිඹඹට 30් ශද්දන තී්දදු කශශේ? ශම් යශ්ට ළඩ කයන
ඳ්දතිඹට ශම්ක රඵහ ශද්දන. අතිගරු ජ්නහධිඳතිතුභහශේ උඳශදස
ඳරිදි ශම් යජ්ඹ ඒ වහ තී්දදු් ගත්තහ. ගරු අතහවුද
ශශනිනයත්න ඇභතිතුභහශේ කහරශේ ඉ්ද ඒ ශඹෝජ්නහ
ශගනහශද. භභ ඒක කළබින්ට භණ්ඩරඹට දහරහ අනුභත කයශගන
මඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ළඩ පිළිශශ් ඇති කශහ. අපි
ශම්ශක්ද ඵරහශඳොශයොත්තු ශ්දශ්ද ශභොක්ද? අිටතිහසිකම්
තිශඵන ෆභ ශකශනකුටභ ඒ සිඹඹට 30 රඵහ ී භිට. අඳට
ශම්ශ්ී  ප්රලසනඹ් තිශඵනහ. ඒ අඹ ශේඹ කශ රඹතන
සිඹල්රභ මකතු කශහභ තභිට ර් 3කට ඩහ ම්දශ්ද. ඒ නිහ
තභිට අපි ළඩ පිළිශශ් ඇති කශශේ ෆභ ශේකඹකුශේභ
identity card number මක අයශගන ඔහු සථහන ඳවක වඹක ළඩ
කශහ නම් ඒහ මක ගිණුභකට ශගනළල්රහ ඒ ගිණුභ අනු ක්රිඹහ
කය්දන. ඒ වහ ිනදුත් ක්රභඹකුත් වඳු්දහ දු්දනහ. ශභශත්
කල් භව ඵළංකුශ්ද මන දත්රභහසික ශවෝ හර්ෂික හර්තහ
වළය ශේක අර්ථහධක අයමුදශල් හභහිනකශඹකුට තභ්දශේ
ගිණුශම් ශකොඳභණ මුදර් තිශඵනහද කිඹහ ඵරහ ග්දන ක්රභඹ්
තිබුශණ් නළවළ. අලුත් ක්රභඹ ඇති කශහභ ශේකශඹකුට අශ්ප
කහර්ඹහරඹට ගිි ්ද අදහශ ඹ්දත්රඹට ඇඟිල්ර තිඹරහ identity
card number මක ඇතුශත් කශහභ තභ්දශේ ගිණුශම් balance
මක ශකොඳභණ තිශඵනහද කිඹරහ ඵරහ ග්දන ුආළු්ද. අපි
ඵළංකු් භඟ ගනුශදනු කයනහ නම් ඵළංකුට ගිි ්ද ශඳොඩි
note මක් දහරහ තභ්දශේ account මක ඵළලුහභ balance මක
ශකොඳභණද කිඹරහ ඵරහ ග්දන ුආළු්ද. මශවභ නළත්නම්
account මක ශකොඳභණ O/D ශරහ තිශඵනහද කිඹරහ ඵරහ
ග්දන ුආළු්ද.
ශම් යජ්ඹ කල්ඳනහ කශහ ශේක අර්ථ හධක අයමුදශල්
ගිණුම් ි මි ශේක භවත්රු්දට ශඳොලිඹ් නළති ඹම් කිසි
රර්ථික හසිඹ් ඇති කය්දන ඕනෆ කිඹරහ. මදහ ඵණ්ඩහයනහඹක
භළතිතුභහශේ නහඹකත්ශඹ්ද ටී.බී. ඉරංගයත්න භළතිතුභහ ශම්
ශේක අර්ථ හධක අයමුදර ඇති කශහ. පිරිමි ශේකශඹ් අවුරුදු
55් ළඩ කයරහ කහ්දතහ් නම් අවුරුදු 50් ළඩ කයරහ
ිනරහභ ගිඹහභ ඒ අඹශේ ිනරහභ කහරඹ ගත කය්දන ශම් මුදර
රළශඵනහ. ඒ අනු කවුරු්ද ශවෝ ශේකශඹ් ශඳෞේගලික
අංලශේ ළඩ කයන ිනට ඔහුශේ භහසික ළටුශඳ්ද සිඹඹට 8කුත්
වහම්ුආතහශග්ද සිඹඹට 12කුත් ඵළගි්ද සිඹඹට 20් ඒ අයමුදරට
මකතු ශනහ. ශම් අයමුදර කවුරු්ද ඇති කශත් ශම් යශ්ට වළභ
යජ්ඹ්භ ශම්ක රය්හ කය තිශඵනහ. ඒ ිනධිඹට රය්හ
ශනොකශහ නම් ශම් අයමුදර ට්රිලිඹන 2ිට ශඳොිට්ද්ට 3් ශ්දන
ඵළවළ. භභ ඇභතියඹහ වළටිඹට ඳත් වුණහභ භභ ඳරී්හ කශහ
ෆභ යජ්ඹකභ ඳහරන කහරරී  ශම් අයමුදරට මුදල් මකතු ශරහ
තිශඵනහ.
අඩු ශරහ නළවළ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. මතශකොට මුල්
කහරශේ සිඹඹට ශදක වභහය් තභිට අනුභත කය්දන ුආළු්ද
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ඳහර්ලිශම්්දතු

[ගරු ගහමිණී ශරොකුශේ භවතහ]

වුශණ්. යජ්ශේ වළය අශන් රඹතනර අනුභත කය්දන ුආළු්ද
වුශණ් සිඹඹට ශදකවභහයිට. මදහ භභත් තමු්දනහ්දශේරහ ම්ක
ඉ්දන කහරශේ තභිට ඒක සිඹඹට 10 ද්හ ළඩි කශශේ.
මදහ ම්ත් ජ්හතික ඳ් රණ්ඩුශ්ද තභිට ශකොටස ශශශ
ශඳොශ ඇති කශශේ. අශ්ප ගරු සුජී ශේනසිංව භ්දත්රීතුභ්දරහ කථහ
කශහ ශකොටස ශශශ ශඳොශශේ අඩු ඳහඩු ගළන. අඩු ඳහඩු තිශඵනහ
නම් ඒහ මදහ ඒක ඇති කයන ශකොට ඇති කයුආ අඩු ඳහඩු. මශවභ
නම් අශ්ප ඳ් නහඹකශඹෝ මකතු ශරහ ඒහ නිළයදි කය්දන
කහරඹ ඇිනල්රහ තිශඵනහ. වළභ ළඩ්භ රයම්බ කයරහ මඹ
ක්රිඹහත්භක කයන ශකොට තභිට මක මක අඩු ඳහඩු ශඳශන්දශ්ද.
අපි අංක ශේලඳහරනයිට්ද නම් රණ්ඩුිට ිනඳ්ඹිට මකතු
ශරහ ඒ අඩු ඳහඩු කස කය්දන ඕනෆ. මශවභ නළති අද ඳහරනඹ
කයන රණ්ඩුට ිනතය් ශනෝදනහ කයරහ වරි ඹ්දශ්ද නළවළ. ඒ
කහරශේ රශඹෝජ්නඹ කයුආ ඒහශේ ිනසතය ඕනෆ නම් භට ශද්දන
ුආළු්ද. ත්රසතහී  කරඵර කහරශේ හශේභ ිනිනධ කහරර
ශකොටස මිර අඩු ශරහ ඳහඩු වුණු ඒහ තිශඵනහ. මක මක යුගඹ
අනු ශකොටස ශශශ ශඳොශශේ රශඹෝජ්නඹ කශහභ මිර ඉවශ
ඳවශ ඹනහ. ශම්ක ශම් රණ්ඩු ඳභණ් කයුආ රශඹෝජ්නඹ්
ශනොශිට. වළභදහභ ඳළතුණු රණ්ඩු මක මක රඹතනර
රශඹෝජ්නඹ කයරහ තිශඵනහ. අද රශඹෝජ්නඹ ළඩිශඹ්ද
ශඳශන්දශ්ද අයමුදර බිලිඹන ගණන් ශරහ තිශඵන නිිට.
දළ්ද අපි සිඹඹට 6් තභිට රශඹෝජ්නඹ කයරහ තිශඵ්දශ්ද. ඒ
රශඹෝජ්න මුදර දළ්ද ිනලහරිට. ඒ කහරශේ සිඹඹට 6් වුණහට
මුදර ිනලහර නළවළ. ඒ නිහ තමු්දනහ්දශේරහ කථහ කයනහ ශම්
රශඹෝජ්නර අඩු ඳහඩු තිශඵනහ කිඹරහ. මශවභ අඩු ඳහඩු
තිශඵනහ නම් ඒහ ගළන කථහ කයරහ දුර්රකම් ශභොනහද කිඹරහ
අවරහ ඳ් නහඹකිට්දශේ රැසමටම්ර හඩි ශරහ
තමු්දනහ්දශේරහශේ දළනුභත් ඳහින්චි  කයරහ රණ්ඩුශද දළනුභත්
ඳහින්චි  කයරහ ශම් ඳනත් ංශලෝධනඹ කය්දන ඕනෆ. ශම් යශ්ට
කම්කරු්ද ශනුශනුිට අපි ශම්හ කය්දශ්ද. ඒ අඹ ශනුශ්ද
ඒ කටයුත්ත කය්දන ඕනෆ. මශවභ නළති ම් ම් ශකනහට
"ශවොයහ තක්කඩිඹහ බරුහ" කිඹරහ කථහ කශහට කිසිභ
ප්රශඹෝජ්නඹ් ඇති ්දශ්ද නළවළ. තමු්දනහ්දශේරහ ශේලඳහරන
හසිඹ් ග්දන ිනිනධ ශනෝදනහ මල්ර කයනහ. මශවනම් ඒ
ශනෝදනහලි්ද බහගඹ් ශම් යට ඳහරනඹ කයුආ අශන්
ශේලඳහරන ඳ්ත් බහය ග්දන ඕනෆ.
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බහය ී රහ වළභ ළඩ ශඳොශකටභ ඹළදහ ඇඟිලි ශකුණු අයශගන
ම්දන කිඹරහ. ඒ ශගොල්ර්දට ශගශන්දන ුආළු්ද වුශණ් සිඹඹට
35් ිනතය ප්රභහණඹකුිට. ඊට ඳසශේ අශ්ප කහර්ඹහරර machines
ින කයරහ වළභ භහගම්රටභ අපි දළනුම් ී රහ තිශඵනහ
ඇිනල්රහ ලිඹහ ඳදිංි  ශ්දන කිඹරහ. භවය වහම්ුආතු්ද උන්දදු
ශ්දශනත් නළවළ. භවය ශේක භවත්රු උන්දදු ශ්දශනත්
නළවළ. අපි දළ්ද target මක් ී රහ තිශඵනහ ශම් අවුරුේශේ අඹ
ළඹ ශල්්නශේ අශ්ප අභහතයහංලශේ කහයක බහ ිනහදඹ මන
ශභොශවොත න ශකොට ශම්ක අ්ද ශ්දන ඕනෆිට කිඹරහ. ඒක
ශනොකශශොත් ශකොටකට ශම්ක රඵහ ග්දන ඵළරි ශනහ.
මතශකොට ශරොකු කරඵරඹ් ඇති ශනහ. ඒ නිහ අපි උත්හව
කය්දශ්ද ුආළු්ද තයම් ඉ්භනි්ද ඒ කහර්ඹඹ කය්දනිට. අඩු
ගණශ්ද තමු්දනහ්දශේරහ කිද ිනධිඹට සිඹඹට 75් ත් ශම්
කටයුතු ම්පූර්ණ කය තිබුණහ නම් ශම් න ිනටත් අපි ශම්ක
ක්රිඹහත්භක කයරහ.
අපි ඵර්දශ්ද සිඹඹට 60්ත් සිඹඹට 65්ත් රශොත්
ශභඹ ක්රිඹහත්භක කය්දනිට. ශභොකද
අපි ළඩිශඹ්ද
ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ් අඩු රදහඹම් රඵන අඹට මඹ රඵහ
ශද්දනිට. ඒකිට අශ්ප ඵරහශඳොශයොත්තු. අපි දළ්ද උත්හව
කය්දශ්ද ඒක කය්දශ්ද ශකොශවොභද කිඹරහිට. ඒකට ශඳොඩි
ඳභහ් ශරහ තිශඵනහ. භහ පිළිග්දනහ ඳභහ් ශරහ
තිශඵනහඹ කිඹරහ. ඳභහ් වුණහට ත්බහශඹ්ද තභිට ශභඹ
ක්රිඹහත්භක කය්දන කටයුතු කය්දශ්ද. ශභොකද ශේක
අර්ථහධක අයමුදල් ශගමටශම් කිසි ප්රලසනඹ් නළවළ. දළනටත්
අර්ථහධක අයමුදල්රහියඹකු ඹ අවුරුදු 55 ම්පූර්ණ වුණහභ
(K) Form මක වරිඹහකහය ම්පූර්ණ කය අර්ථ හධක අයමුදල්
කහර්ඹහරඹට දු්දශනොත් ඒ ශගොල්ර්දට තිඹ් ඇතුශත මුදල්
රළශඵනහ. කවුරු්ද ශවෝ කිඹනහ නම් තිඹකට ළඩි කහරඹ්
ගත වුණහඹ කිඹරහ - [ඵහධහ කිරීභ්] තිඹ් ඇතුශත රළශඵනහ.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා
(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශද්දන ුආළු්ද වළභ - [ඵහධහ කිරීභ්] ඒකහඵේධ කයරහ ශ්ද
තිශඵ්දශ්ද.

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

ගරු ශජ්ෝල්ප භිටකල් ශඳශර්යහ භළතිතුභහත් කම්කරු ඇභතිතුභහ
ශරහ ි ටිඹහ. මතුභහ ඒ කහරර ඒ යුගඹට ගළශශඳන කටයුතු
කශහ නමුත් ශම් ගළන කල්ඳනහ කශශේ නළවළ. මදහ අපි
ශේකිට්දට නිහ ණඹ් දු්දනහ ශම් අයමුදර උගස කයරහ.
ඒශ් ශවො ප්රතිපර ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ. දළ්ද ඒශ් අනිටු
ප්රතිපර ඇිනල්රහ තිශඵනහ. ශභොකද ඒ අඹ ඒක ගනිේී  අපි
ගිිනසුශම් ශකොට් වළටිඹට ඇතුශත් කශහ ඒ ණඹ මුදර
ශනොශගවුශොත් අර්ථ හධක අයමුදශර්ද සිඹලු මුදල් කඳහ
ග්දනහ කිඹරහ. අද ඒ ණඹ මුදල් ගත්ත භවය අඹ ශඳොලිඹිට
compound interest මකිට ඔ්ශකෝභ අයශගන. භවය ශරහට
ශගදය ඹනශකොට ශභොනත් ඉතිරි ්දශ්ද නළවළ. ඒ නිහ තභිට
සිඹඹට 30් දු්දශනොත් ඒ හශේ ණඹ් ශේයහ ග්දන ුආළු්ද
ශ්දද කිඹරහ කල්ඳනහ කශශේ. ඒ නිිට අංක ත්බහශඹ්ද ශම්
ංශලෝධනඹ ශගනහශද. තමු්දනහ්දශේරහ දළ්ද ශම් කටයුත්ත
ඳය්කු ශන නිහ ඒශක්ද ශේලඳහරන හසිඹ් ග්දන උන්දදු
ශනහ. ශම්ශ් ක්රිඹ ගිණුම් තිශඵනහ මිලිඹන 2.4්. අිනධිභත්
ගිණුම් මිලිඹන 16් 17් ිනතය තිශඵනහ. ඒ අඹශග්ද තභ
වරිඹහකහය ඇඟිලි mark මක ව identity card number මක ී රහ
තිශඵ්දශ්ද මිලිඹන මක් ිනතය ප්රභහණඹ්. ඒකට ශවේතු අශ්ප
කහර්ඹ භණ්ඩරශේ දුර්රකභ ශනොශිට. අපි ම්තයහ භහගභකට

(The Hon. Gamini Lokuge)

ඒකහඵේධ කයරහ නළවළ. ඔහු ගිණුම් තුනට ඉල්ලුම් ඳත්ර තුන්
ශද්දන ඕනෆ.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා
(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

තිඹකි්ද ශගනහ ශ්ද. ශම් Regulations pass කශශොත් ඒ
ශගන ක්රභඹටභ -

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ඒ සිඹඹට 30 ශද්දන ඵළරි ශනහ.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා
(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඇිට ශද්දන ඵළරි?
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ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(The Hon. Gamini Lokuge)

(The Hon. Gamini Lokuge)

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

ඔහුශේ ගිණුම් තුනකිට තිශඵ්දශ්ද. ශම් ගිිනසුභට අනු ඔහුට
අවුරුදු 10ක ශේහ කහරඹ් තිශඵ්දන ඕනෆ. භවය ිනට මක
ගිණුභ් ගත්ශතොත් ඔහුට රුපිඹල් ර් තුන් නළවළ. ශම් ගිණුම්
තුනභ මකතු වුශණොත් තභිට අය රුපිඹල් ර් තුන ම්දශ්ද.
ඒකිට අපි උත්හව කය්දශ්ද ඔහුට ඒ යප්රහදඹ රඵහ ශද්දන.
භහගශම් මක ගිණුභකත් රුපිඹල් ර් 3් නළවළ. ශම් ගිණුම්
තුනභ මකතු වුශණොත් තභිට රුපිඹල් ර් 3 ම්දශ්ද. ඒකිට අපි
උත්හව කය්දශ්ද ඔහුට ඒ යප්රහදඹ රඵහ ශද්දන. [ඵහධහ
කිරීභ්]

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

ිනරහභ ඹන ශභොශවොශත් සිඹලුභ documents බහය දු්දනහභ
තිඹකි්ද රඵහ ග්දන ුආළු්ද ශ්ද.

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ඔද.

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

ගරු ඇභතිතුභනි අපි ශභශවභ ි තමු. භට ඕනෆ නම් housing
loan මක් ග්දන භහ ශම් සිඹලු ශේල් ඉදිරිඳත් කය්දන ඕනෆ.
මතශකොට අපි ඒ ශේකඹහට ඳළනරහ ඹ්දන අසථහ් ශද්දශ්ද
නළවළ. ශේකඹහට ශ්ද ඕනෆකභ තිශඵ්දශ්ද.
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(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

ශම් ඳනත ශගනහශද මුදල් ශද්දන රළවළසති කශශේ
Regulations ශගනහශද ීතතිඳතිතුභහශේ උඳශදස අනුිට. ඒ
Regulations ම්භත කයරහ ශග්දනිට. ශභශවභ pass වුණු
ගභ්ද ශග්දන ඳට්ද ග්දන ඕනෆ. ඊට ශඳය අපි රළවළසති
ශ්දන ඕනෆ. ඒ රළවළසතිඹ කස කය ග්දන තභිට අපි කටයුතු
කය්දශ්ද. [ඵහධහ කිරීභ්] භහ තමු්දනහ්දශේට disturb කශශේ
නළවළ. තමු්දනහ්දශේශේ කථහත් භහ ශඵොශවොභ හදහන
අවශගන සිටිඹහ. තමු්දනහ්දශේරහට ඳළවළදිලි කය්දන ඕනෆ
නිහිට ශම් අසථහ දු්දශ්ද. භහ තමු්දනහ්දශේරහට ශඵොශවොභ
ඳළවළදිලි කිඹනහ ශම් ඳනත ශගනහශද ශේකිට්දට ඹවඳත
කය්දනිට කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභ්] ඹවලුශෝ මකතු වුණහ. ඉති්ද
ශම්ක අපි ක්රිඹහත්භක කයනහ. ඒ ගළන අඳට ප්රලසනඹ් නළවළ.
ශඳොඩි ඳභහ් ිනතයිට තිශඵ්දශ්ද. තමු්දනහ්දශේරහ මි ී  ළරැදි
අර්ථ කථනඹ් කය්දන ඹනහ යජ්ඹට මුදල් නළති නිහ ඳභහ
කයනහඹ කිඹරහ. මශවභ ශදඹ් නළවළ.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා
(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අපි කිඹ්දශ්ද ඒ Regulations pass කය්දන කිඹරහිට.

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

අපි ඒ කටයුත්ත කය්දනම්. ශම් කටයුතු ම්පූර්ණ වුණු ගභ්ද
කය්දනම්. ඒශ් කිසි ප්රලසනඹ් නළවළ.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා
(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

රළබිරහ නළවළ ශ්ද.

(The Hon. Gamini Lokuge)

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

මශවභ ගණනඹ කය්දන අඳවසුකභ් තිශඵනහ. මභ නිහ
තභිට අපි ළඩ පිළිශශ් කස කය ශගන ඹ්දශ්ද.
තමු්දනහ්දශේරහට ඕනෆ මුදල් නම් මුදල් තිශඵනහ.

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

නළවළ නළවළ. මශවභ ප්රලසනඹ් නළවළ. බඹ ශ්දන මඳහ.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

ඳහර්ලිශම්්දතුශද Regulations pass කයන කල් ශභොනත්
කය්දන ඵළවළ.

(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

දළනුත් ගිණුශම් ඒකහඵේධ -[ඵහධහ කිරීභ්] කය්දන ුආළු්ද
ශම් Regulations pass කශශොත්.

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(The Hon. Gamini Lokuge)

(The Hon. Gamini Lokuge)

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

Regulations pass කය්දන තභිට. රඵන තිශේ ශවෝ ඊශඟ
තිශේ ශම් කටයුත්ත අ්ද වුණු ගභ්ද අපි ඒ කටයුත්ත
කයනහ. ඒක තභිට මදහ ිනඳ් නහඹකතුභහ ඇහුහභත් අපි
මතුභහට ඳළවළදිලි කයරහ දු්දශ්ද ශභ්දන ශම්කිට කිඹරහ.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා

(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

Regulations pass කශශොත් -

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

අපි ඒ කටයුත්ත කය්දනම්. ඒශ් ප්රලසනඹ් නළවළ.
තමු්දනහ්දශේරහශේ -අශ්ප- කහරශේත් ශම්ක කය්දන තිබුණහ
ශ්ද. අපි ඒ කහරශේ කශශේ නළවළ ශ්ද. ගරු භ්දත්රීතුභහ අපි ඒක
කශශේ නළවළ ශ්ද.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා
(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඔඵතුභහත් ඉ්දන කහරශේ කය්දන ුආළු්ද ශේල් කයරහ
ශ්ද තිශඵ්දශ්ද.
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ඳහර්ලිශම්්දතු

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

අපි නළවළිට කිදශද නළවළ ශ්ද. භහ නළවළිට කිදශද නළවළ ශ්ද.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා
(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)
Employees' Trust Fund මක -[ඵහධහ කිරීභ්]

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

අපි නළවළිට කිදහද?

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා
(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඔඵතුභහශේ ක්ටටිඹ ශ්ද කිදශද.

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

නළවළ. Employees' Trust Fund මක ඇති කශහ. දළනුත්
Employees' Trust Fund මශ් අයමුදර ළඩි ශරහ නළේද? ශම්
අයමුදල් ශදකභ කවුරු්ද ඇති කශත් වළභ යජ්ඹ්භ ශභඹ
වරිඹහකහය ඳරිවයණඹ කයුආ නිහ තභිට ශම් අයමුදර ශම් තයම්
ිනලහර
ශරහ
තිශඵ්දශ්ද.
භට
තිශඵන
කනගහටු
තමු්දනහ්දශේරහශේ ඳ්ශේ අලුත් භ්දත්රීරු්ද ශම්ශ් ශවොරු
ඉ්දනහඹ කිඹරහ ි තන මකිට. ශවොරු සිටිඹහ නම් ශම් කටයුතු
ශ්දශ්ද නළවළ.
අනි් මක ශම් ඳහර්ලිශම්්දතුශද ඕනෆ ඳනත් ඕනෆ
කටයුත්ත් ිනබහග කය්දන ශනභ රඹතන වදරහ තිශඵනහ. ශම්
ඳහර්ලිශම්්දතුට ඇිනල්රහ කථහ කය්දන ඵළරි නිරධහරි්දට ශදොස
කිඹරහ ඹන මක ශනොශිට යුතුකභ.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා
(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

භශේ ශඹෝජ්නහශද ඒ කරුණ නළවළ.

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

වුභනහ කයන තළනට ගිි ල්රහ මඹ ිනබහග කයන මකිට
යුතුකභ.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා
(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

Regulations pass කය්දන තිශඵනහ. ඒහ ම්භත කය්දන.

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ඒහ අඳ ම්භත කයනහ. ඒශ් කිසි ප්රලසනඹ් නළවළ. ශම්
කටයුතු ම්පූර්ණ වුණු ගභ්ද ම්භත කයනහ. භභ මදහ ඒ ගළන
ිනඳ් නහඹකතුභහටත් කිදහ. අද තමු්දනහ්දශේටත් භභ
කිඹ්දශ්ද ඒකිට. ජ්නතහ ිනමු්ති ශඳයමුශණ් ිනිනත ශවේයත්
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භ්දත්රීතුභහ කිදහ ළඩබිම් අටසිඹ ගණනකට ළඩිඹ තිශඵන
ශකොට රඹතන ඳරී්කරු 20් ගිි ල්රහ ඒ රඹතන රයණඹ
කය්දශ්ද ශකොශවොභද කිඹරහ. අශ්ප වළභ රඹතනඹකටභ EPF
number මක් තිශඵනහ. Central Bank මශ් statements අඳට
රහභ අඳ ඵරනහ statements ම්දශ්ද නළති අඹ කවුද කිඹරහ.
ඒ ගිණුම් ඳරී්හ කයරහ ඒශගොල්ර්ද ශගදශද නළත්නම් නඩු
දභනහ. CTB මකට අඳ නඩු දභහ තිශඵනහ. තු භහගම්රට
අඳ නඩු දභහ තිශඵනහ. ඒ හශේ අනි් වළභ තළනටභ නඩු දභහ
තිශඵනහ. ඒක අශ්ප අභහතයහංලශේ යහජ්කහරිඹ්.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා
(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

තමු්දනහ්දශේට ී රහ තිශඵ්දශ්ද ළරැදි අර්ථ කථනඹ්.
ශවට ගිශඹොත් ඉල්ලුම් ඳත්රඹ් ී රහ ඔහුට Central Bank මශක්ද
මුදල් ග්දන ුආළු්ද. ප්රලසනඹ් ්දශ්ද ඒකහඵේධ කයරහ
ශනොතිබුශණොත්. ඒකහඵේධ කයරහ තිශඵන ඒහට ග්දන ුආළු්ද.
භභ නම් කිඹ්දශ්ද ඒ ක්රභඹභ ශම් වහ ශඹොද්දන කිඹරහිට.

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ඒ කටයුතු අඳ රළවළසති කයනහ. ඒශ් ප්රලසනඹ් නළවළ. අඩු
ගණශ්ද සිඹඹට 50්ත් ම්පූර්ණ වුණු ගභ්ද අඳ ඒ කටයුතු
ක්රිඹහත්භක කයනහ. තමු්දනහ්දශේරහ ශම්ශක්ද ශේලඳහරන හසි
ග්දන ඹ්දන මඳහ. කම්කරු ජ්නතහ ශනුශ්ද ශම් කටයුත්ත
කයනහ. ඒශ් කිසි ප්රලසනඹ් නළවළ. තමු්දනහ්දශේරහ
ශේකිට්දට කිදහ ශේක ිනරහභ ළටුඳ ශද්දන උත්හව කිරීභ
තුළි්ද EPF මක ETF මක නළති ශනහඹ කිඹරහ. ඒ ශදකටභ
කිසිභ අත ගළහී අභ් ඒශ් තිබුශණ් නළවළ ශ්ද.

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

ශභොකද නළත්ශත්?

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ශකොශවේද තිබුශණ්?

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

ගරු ඇභතිතුභහ ඒ ිනරහභ ළටුඳ ETF මශ් ල්ලිලි්ද ශ්ද -

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

නළවළ ශ්ද. ඒක ළරැදිිට. තමු්දනහ්දශේ උගත් බුේධිභත්
ශකශන් ශරහත් ඳනත කිශඹදශද නළවළශ්ද. ශේකිට්ද
අතිශර්ක සිඹඹට ශදකකුත් වහම්ුආතු්ද අතිශර්ක සිඹඹට ශදකකුත්
ඇතුළු භවහ බහණ්ඩහගහයශේ රුපිඹල් බිලිඹන ශදකක
අයමුදරකුත් ම්කිට ඒක ශග්දශ්ද.

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

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

රුපිඹල් බිලිඹනඹිට.
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ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

රුපිඹල් බිලිඹනඹිට. Guarantee මකකුත් ශදනහ. [ඵහධහ
කිරීභ්] නළවළ නළවළ. තමු්දනහ්දශේරහ උගත් බුේධිභත් උදිනඹ
ිනධිඹට ශම් යටට ිනරුේධ ළරැදි අර්ථ කථන ශද්දන මඳහ. මදහ
තමු්දනහ්දශේරහ කිදශද අර්ථහධක අයමුදර ඉය කය්දන
වදනහඹ කිඹරහිට. අර්ථහධක අයමුදරට කිසිභ අත තළබීභ් ඒ
ිනරහභ ළටු්ප ක්රභශේ තිබුශණ් නළවළ.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා
(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශම් කටයුත්ත කයරහ ශද්දන ශකෝ.

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ශම් කටයුත්ත කයනහ. ඒශ් කිසි ප්රලසනඹ් නළවළ. ඒ
කටයුත්ත කයනහ. ශම්ක ඉතහභ ේබහශඹ්ද ජ්නහධිඳතිතුභහශේ
උඳශදස භත රයම්බ කශ කටයුත්ත්. අලය කටයුතු ටික
ම්ඳහදනඹ වුණු ගභ්ද ශම් කටයුත්ත ක්රිඹහත්භක කයනහ. ඒ
කටයුතු ක්රිඹහත්භක කය්දන අලය මුදල් ම්ඵ්දධශඹ්ද කිසිභ
ප්රලසනඹ් නළවළ. ශේක අර්ථ හධක අයමුදල් රඳසු ශගමටශම්
කිසිභ ප්රලසනඹ් නළවළ. ඒ වළභ අයමුදර්භ වහ අලය මුදල්
අශ්ප භවහ බහණ්ඩහගහයශේ තිශඵනහ. ඒ ශේක අර්ථ හධක
අයමුදලි්ද අඳ රශඹෝජ්නඹ කයරහ තිශඵ්දශ්ද සිඹඹට දලභ වඹක
ප්රභහණඹ් ිනතයිට. රශඹෝජ්නඹ කිරීශම් ඵරඹ භට ශනොශිට
තිශඵ්දශ්ද. රශඹෝජ්නඹ කිරීශම් ඵරඹ තිශඵ්දශ්ද Central
Bank මශ් Monetary Board මකටිට. ඒක ග කි යුතු
භණ්ඩරඹ්. ඒ භණ්ඩරශඹ්ද තභිට ඒ කටයුතු කය්දශ්ද. ිනිනධ
ශනෝදනහ තිශඵනහ නම් තමු්දනහ්දශේරහ COPE මකට ඒ අඹ
කළරහ ඒ පිළිඵ ිනබහග කිරීශම් වළකිඹහ තිශඵනහ.

වර් ද සිල්හ භ්දත්රීතුභනි Central Bank මශ් කටයුතු
පිළිඵ භට ළඩිඹ ශවොට තමු්දනහ්දශේ ද්දනහ ඇති. භට ඒ
පිළිඵ මතයම්භ අශඵෝධඹ් නළවළ. නමුත් ශම් ඳනත අනු
අඳට ඇඟිලි ගව්දන ඵළවළ. ශම් ඳනත ටී.බී. ඉරංගයත්ත භළතිතුභහ
ඇති කශ දශේ ඉරහ වළභ යජ්ඹ්භ ඒක අනුභත කයමි්ද
ඉදිරිඹට ගිි ල්රහ තිශඵනහ. රළශඵන මුදල් ඳරිඳහරනඹ කය්දශ්ද
Central Bank මක. ඳනශත් ග්දති ශනස ශනොකය අඳට ඒ
කටයුත්ත කය්දන ඵළවළ. ශවට තමු්දනහ්දශේරහශේ රණ්ඩු්
රහත් ශම් ඳනත අනු නම් ඒ ිනධිඹටිට ක්රිඹහ කය්දන ්දශ්ද.
ශජ්ෝල්ප භිටකල් ශඳශර්යහ භළතිතුභහ කම්කරු ඇභති ශරහ සිටි
කහරශේත් මශවභිට කටයුතු කශශේ. තමු්දනහ්දශේට කිසිභ
ඵරඹ් තිබුශණ් නළවළ Central Bank මකට ඹන මුදල්
ඳරිවයණඹ කය්දන. තමු්දනහ්දශේට තිබුශණ් ශේකශඹකු
රහභ "ශභොහුට අවුරුදු 55 ම්පූර්ණිට ශභඹහශේ මුදර
ශග්දන" කිඹරහ නිර්ශේල කය්දන ිනතයිට. වළඵළිට ඒ කහරශේ
ඇභතියඹහ වළටිඹට තමු්දනහ්දශේටත් භට තිශඵන ඵරඹභ
තිබුණහ. කවුරු ශවෝ අර්ථ හධක මුදල් ශගදශද නළත්නම් ඒ
නිරධහරි්ද ශගනළල්රහ ඳරී්හ කයරහ ඒ මුදර අඹ කයරහ
ශද්දනත් ඒශගොල්ර්ද ශගදශද නළත්නම් නඩු දහරහ අඹ කයරහ
ශද්දනත් ඵරඹ තිබුණහ. ඒ කහර්ඹඹ මදහත් තිබුණහ. අදත් අපි ඒ
කහර්ඹඹ කයනහ. ශවට තමු්දනහ්දශේරහශේ රණ්ඩු් රහත්
ඳනත ශනස ශනොකශශොත් ඔඹ ිනධිඹට තභිට තිශඵ්දශ්ද. මශවභ
නළති අඳ ශදශගොල්ර්ද ශකොිට ඳළත්තට ඇිනත් තර්ක කශත් ඔඹ
ිනධිඹට තභිට තිශඵ්දශ්ද.
ශම් තත්ත්ඹ ඹටශත් ශවට රණ්ඩු් රත් ිනඳ්ඹට
ශවෝ රණ්ඩුට COPE මකට ගිි ල්රහ ඳහර්ලිශම්්දතුට ශගශනන
ඕනෆභ ඳනත් පිළිඵ හර්තහ් පිළිඵ ප්රලසන කය්දන
ිනබහග කය්දන ඒ නිරධහරි්ද කළ්දන ඵරඹ තිශඵනහ.
COPE මකට Central Bank මක කළරහ දළ්ද තමු්දනහ්දශේරහ
කිඹුආ වළභ කහයණඹ් ගළනභ ිනභහ ඵර්දන ුආළු්ද.

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

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

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

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

දත්රඳහර්ලසිනක කමිටු් පිළිඵ ඔඵතුභහශේ -

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ඒ ගළන යජ්ඹත් ම්ක කථහ කයරහ ඒකට අනුභළතිඹ ග්දන
ඕනෆ. ඒ කටයුත්ත භට තනිඹභ කය්දන ඵළවළ. යජ්ඹට ශඹෝජ්නහ
කයරහ ඒකට අනුභළතිඹ ග්දන ඕනෆ.

ගු (ණනාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)
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(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ)

ගරු ඇභතිතුභහ කිදහ 2012 ංශලෝධනශේී  දත්රඳහර්ලසිනක
කමිටු් ඇති කය්දන ඵරහශඳොශයොත්තු් තිබුණහ කිඹරහ.

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

අපි ශඹෝජ්නහ කශහට යජ්ශේ කහර්ඹඹ් තභිට ඒක ක්රිඹහත්භක
කයන මක. අපි ඒක යජ්ඹට ශඹෝජ්නහ කයරහ තිශඵනහ. යජ්ඹ
කල්ඳනහ කයනහ නම් ඒ දත්රඳහර්ලසිනක ශකොමිටිඹට ඩහ
Central Bank මශ් ඒ ශකොමිටිඹ ශවොිට මි  උගත් බුේධිභත්
අඹ ඉ්දශ්ද කිඹරහ ඒකට මකඟ ශ්දන අඳට සිේධ ශනහ.

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

ඔඵතුභහ ඒකට මකඟද?

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ඇත්ත ලශඹ්දභ රශඹෝජ්නඹ් කයන ශකොට ශකොමිටිඹකි්ද
නිර්ශේලඹ් රඵහ ග්දන මක ශවොිට කිඹන භතශේ තභිට භභත්
ඉ්දශ්ද. වළඵළිට Central Bank මක කිඹ්දශ්ද රශඹෝජ්න
කමිටු් තිශඵන ශඵොශවොභ ගළඹුරි්ද කල්ඳනහ කයරහ කටයුතු
කයන රඹතනඹ්. මශවභ නළති තනිශඹ්ද කටයුතු කය්දශ්ද
නළවළ. කල්ඳනහ කයරහ ඒ අඹශේ මුදල් භණ්ඩරඹට දහරහ
අනුභළතිඹ අයශගන කය්දශ්ද.

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා
(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

කළබින්ට මකට ශඹෝජ්නහ ඉදිරිඳත් කශහභ ''මශවභ කය්දන
ඵළවළ''ිට කිදහ නම් ඒක අඳට කිඹ්දන.

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

මශවභ ඵළවළ කිඹරහ නළවළ තභ. ඒ ගළන හක්චඡහ කයශගන
ඹනහ.
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ඳහර්ලිශම්්දතු

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පපපර්රා මශතා
(ஶண்புஷகு ம். நஜஶசப் கக்கல் தபநஶ)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

තමු්දනහ්දශේ ඒ ගකීභ ග්දන මඳහ ඹළ. තමු්දනහ්දශේ ශ්ද
කළබින්ට මකට ශඹෝජ්නහ ඉදිරිඳත් කය්දශ්ද. කළබින්ට මශ්
හක්චඡහ කය්දශ්ද නළතු-

ගු ගාමිණී ප කුපේ මශතා

(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குநக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

තමු්දනහ්දශේට ඕනෆ උත්තය ශද්දන ශනොශිට භභ ශභතළන
ි ටශගන ඉ්දශ්ද. ඒ නිහ තමු්දනහ්දශේට ඕනෆ මක් අව්දන.
තමු්දනහ්දශේට ඕනෆ උත්තයඹ ශද්දන ශනොශිට කම්කරු වහ
කම්කරු ඵතහ ඇභතියඹහ වළටිඹට භභ ශභතළන ඉ්දශ්ද. අශ්ප
අභහතයහංශඹ්ද ශකශයන කහර්ඹඹ පිළිඵ ඳළවළදිලි කය්දනිට භභ
ශභතළනට ඇිනල්රහ ඉ්දශ්ද. භභ මීට ළඩිඹ කථහ කය්දන
ඹ්දශ්ද නළවළ.
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ශම් ම්ඵ්දධශඹ්ද ිනිනධ කරුණු ඉදිරිඳත් කයුආ මක අශ්ප
අභහතයහංලඹට ප්රශඹෝජ්නඹ් ශනහ. ඒ පිළිඵ සිඹලු ශදනහටභ
සතුති්දත ශමි්ද භශේ නන සල්ඳඹ ශභිට්ද අ්ද
කයනහ.

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වම්මත විය.

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිපම්න්ුරල ඊ අනුකූල අ.භා. 6.04 , අද දින වභා
වම්මතිය අනුල 2014 ඔ්කපතෝබර් 09 ලන බ්රශවනපතින්දා
අ.භා.1.00ලන පත්ක කල් ගිප ය.
அதன்படி பஷ.ப. 6.04 ைஷக்கு பஶஶளுன்மம், அதனது இன்கம
தஸர்ஶனத்துக்கஷைங்க 2014 எக்நஶபர் 09, லஷஶறக்கஷறக ப.ப. 1.00
ைஷலக எத்தஷகலக்கப்பட்டது.

Adjourned accordingly at 6.04 p.m. until 1.00 p.m. on
Thursday, 09th October, 2014 pursuant to the Resolution of the
Parliament of this day.

වැ.යු.
ශභභ හර්තහශද අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි කශ යුතු තළ්ද ද්නු රිසි භ්දත්රී්ද මි්ද පිටඳත් ශගන නිළයදි කශ යුතු
රකහයඹ මි  ඳළවළදිලි රකුණු ශකොට පිටඳත රළබී ශදතිඹ් ශනොඉ්භහ ශැන්වාඩ් ංසකහයක ශත රළශඵන ශේ මිනඹ යුතුඹ.

குமஷப்பு
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