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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිපම්න්තුව රැසන විය.   

කථානායකතුො [ගරු ෙහින්ද යාපා අපේවර්ධන ෙහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாராளுமன்றம் பி.ப.1.00 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அகபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

ලිපි පල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීෙ 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

 2019 වර්ෂය සඳහා අනුරාධපුර දිසත්්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ 

කාර්යසාධන වාර්තාව සහ වාර්ෂික ගිණු ක; 

 2019 වර්ෂය සඳහා මන්නාරම දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ 

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව; 

 2019 වර්ෂය සඳහා අ කපාර දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ වාර්ෂික 

කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණු ක; 

 2019 වර්ෂය සඳහා මහනුවර දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ වාර්ෂික 

කාර්යසාධන හා ගිණු ක වාර්තාව; 

 2019 වර්ෂය සඳහා හ කබන්ශතොට දිසත්්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ 

කාර්යසාධන වාර්තාව; 

 2019 වර්ෂය සඳහා මාතර දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ 

කාර්යසාධන වාර්තාව; 

 2019 වර්ෂය සඳහා නුවරඑළිය දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ 

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණු ක; 

 2019 වර්ෂය සඳහා ශකොළඹ දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ වාර්ෂික 

කාර්යසාධන වාර්තාව; 

 2019 වර්ෂය සඳහා ගාල්ල දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ වාර්ෂික 

කාර්යසාධන වාර්තාව; 

 2019 වර්ෂය සඳහා කෑගල්ල දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ වාර්ෂික 

කාර්යසාධන වාර්තාව සහ ගිණු ක; 

 2019 වර්ෂය සඳහා ශමොනරාගල දිසත්්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ 

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව; 

 2019 වර්ෂය සඳහා ත්රිකුණාමාමලය දිසත්්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ 

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව; 

 2019 වර්ෂය සඳහා මඩකලපුව දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ 

වාර්ෂික කාර්යසාධන හා ගිණු ක වාර්තාව; 

 2019 වර්ෂය සඳහා මාතශල් දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ වාර්ෂික 

කාර්යසාධන හා ගිණු ක වාර්තාව; 

 2019 වර්ෂය සඳහා රත්නපුර දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ 

කාර්යසාධන හා ගිණු ක වාර්තාව; 

 2019 වර්ෂය සඳහා මුලතිව් දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ 

කාර්යසාධන වාර්තාව; 

 2019 වර්ෂය සඳහා වවුනියාව දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ වාර්ෂික 

කාර්යසාධන වාර්තාව; 

 2019 වර්ෂය සඳහා ග කපහ දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ 

කාර්යසාධන හා ගිණු ක වාර්තාව; 

 2019 වර්ෂය සඳහා කුණාරුමෑගල දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ 

කාර්යසාධන වාර්තාව; 

 2019 වර්ෂය සඳහා පුත්තලම දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ වාර්ෂික 

කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණු ක; 

 2019 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය පරිපාලන  ස්වශද්  කටුතු,  පළාත් සභා 

හා පළාත් පාලන අමාතයාාං ශේ ස්වශද්  කටුතු, අාං ශේ වාර්ෂික 
කාර්යසාධන වාර්තාව; 

 2019 වර්ෂය සඳහා ශපොශළොන්නරුව දිසත්්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ 

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණු ක වාර්තාව; 

 2019 වර්ෂය සඳහා බදුල්ල දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ 

කාර්යසාධන වාර්තාව සහ වාර්ෂික ගිණු ක; 

 2019 වර්ෂය සඳහා කළුතර දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ වාර්ෂික 

කාර්යසාධන වාර්තාව සහ ගිණු ක; 

 2019 වර්ෂය සඳහා යාපනය දිස්ත්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ වාර්ෂික 

කාර්යසාධන හා ගිණු ක වාර්තාව; සහ  

 2019 වර්ෂය සඳහා කිළිශනොච්චිය දිසත්්රික් ල ශල්ක ක කාර්යාලශේ 

කාර්යසාධන හා වාර්ෂික ගිණු ක වාර්තාව. -  [වාරිමාර්ග අමාතය සහ 
අභයන්තර ආරක් ලෂක  ස්වශද්  කටුතු, හා ආපදා කළමනාකරම 
රාජ්ය අමාතයු,මා ශවනුවට ගරු ශජ්ොන්සට්න් ්රනාන්දු මහතා  

 

සභාපම්සය ෙත තිබිය යුතුයයි නිපයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

පපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීපෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

ආනවිලුන්දාව අභය භූමිපේ පරිසර විනාශ්ය 
ஆகனவிழுந்தான் சரணாலயச் சுற்றாடல் சீரைிவு 
ENVIRONMENTAL DESTRUCTION AT ANAWILUNDAWA 

SANCTUARY 

 
ගරු සජිත් පප්රේෙදාස ෙහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්නවපේ 

නායකතුො)  
(மாண்புமிகு சஜித் பிகரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 

ගරු කථානායකු,මනි  පරිසරය හා ස්වාභාවික ස කපත් 

ආරක් ලෂා කිරීම රටක රජ්යක මූලික ශමන්ම ්රධානතම වගීමමක් ල.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශව් රරාජ්ය ්රතිපත්තිය ශමශහයීමශ ක 

මූලධර්ම සහ මූලික ුතු,ක කර යටශත්  27(14) වයවස්ථාශව් 

සඳහන් කර තිශබනවා   රජ්නතාවශේ යහපත තකා රජ්ය විසින් 

පරිසරය ආරක් ලෂා ශකොට  සුරක් ලෂිත ශකොට වැඩි දිුතණු කළ 

ුතත්ශත් යර කියලා.   මම එහි පිටපතක් ල ශ ක අවස්ථාශව් දී 

සභාගත* කරනවා. 
 

————————— 
*  පුසනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 

1003 1004 



පාර්ලිශ කන්ු,ව 

ශකශසේ වුවද  වර්තමාන රජ්ය බලයට පත් වූ වහාම වැලි 

්රවාහනයට අව යව තිූ  බලප්රය අවලාංු  කිරීමට කටුතු, කරනු 

ලැූ  අතර  ඒ පිළිබඳව දැඩි ආන්ශදෝලනාත්මක තත්ත්වයක් ල 

නිර්මාමය ශවලා තිශබනවා. එශසේම  පසුගිය දිනක සිාංහරාජ් 

වනාන්තරයට මායි කව පිහිටා ඇති ලාංකාගම බලා යන මාර්ගශේ 

්රතිසාංස්කරම කටුතු, ආර කභ ීමමත් සම  නැවතත් පරිසර 

විනා ය පිළිබඳව සමාජ්ශේ කථිකාවක් ල මු,ශවලා තිශබනවා.  

ශ ක අතර  තවත් මහා පරිමාම පාරිසරික ශේදවාචකයක් ල 

පසුගිය දිනක පුත්තලම ්රශද් ශයන් වාර්තා වුමා. පුත්තලම 

දිස්ත්රික් ලකශේ ආරච්චිකටුව ව ්රශද් ශේ පිහිටා ඇති ආනවිලුන්දාව 

අභය භූමිශේ අක් ලකර ශදකක පමම භූමි ්රමාමයක් ල සස්සන් ඇති 

කිරීම සඳහා ශඩෝසර් ශකොට එහි පරිසර පද්ධතිය විනා  කිරීම එම 

ශේදවාචකයයි. පරිසරශව්දින්ට අනුව  සතා සාංශව්දී පාරිසරික 

කලාපයක් ල වන ශමය ශද්ශීය හා විශද්ශීය සාංචාරක පක් ලෂීන් 

ශමන්ම දුර්ලභ ගමශේ මත්සය වර්ග හා සමනල වර්ග බහුල 

කලාපයක් ලද ශවනවා. එශසේම  කශඩොලාන ආශ්රිත දුර්ලභ පරිසර 

පද්ධතියකින් හා ජ්ලා  පද්ධතියකින්ද ශමම කලාපය සමන්විත 

ශවනවා. ශලෝකශේ දැනට පවතින අතිදුර්ලභ ශමන්ම ජජ්ව 

විවිධත්වශයන් අනූන ශතත් බි ක ආරක් ලෂා කිරීමට 2001 වසශර්දී 

සරානශේ 'රැ කසාර්' නගරශේදී ඇති කරගත් ස කමුතියට ශ්රී ලාංකාවද 

ඇු,ළත් ීම තිශබන අතර  ඒ අනුව ආනවිලුන්දාව අභය භූමියද 

රැ කසාර් ශතත් බිමක් ල ව ශයන් 2001 වසශර්දී ්රකා යට පත්ශකොට 

තිශබනවා. එශසේම ශමම කලාපය වන සත්ව හා වෘක් ලෂලතා 

ආරක් ලෂක ආඥා පනත යටශත් ්රකා යට පත්ශකොට ඇති අභය 

භූමියක් ලද ශවනවා. ශමවැනි පාරිසරික පද්ධති විනා  ීමමට සඩ 

හැරීම සතා බරපතළ අපරාධයක් ල බව අප හැශමෝම අවිවාදශයන් 

පිළිගත ුතු, කාරමයක් ල. 

ශමම අපරාධය සඳහා ්රබල ශද් පාලනඥයකුණාශේ 

ශසොශහොුතරකුණා ස කබන්ධ බවටද  ඒ ශහේු,ශවන් නීතිය නිසි පරිදි 

ක්රියාත්මක ීමම ්රමාද වන බවටද පසුගිය දින කිහිපශේම ජ්නමාධය 

ඔස්ශසේ වාර්තා වුමා. හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇු,ළත් කිරීම සඳහා 

එම පුවත්පත් වාර්තාවල පිටපත් මා සභාගත* කරනවා.  

ගරු කථානායකු,මනි  මීට අමතරව  අතිගරු 

ජ්නාධිපතිු,මාශේ රශසෞභාගයශේ දැක් ලමර ්රතිපත්ති ්රකා ශේ 

අටවන ශකොටශසේ උද්ධෘතයක් ල හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇු,ළත් කිරීම 

සඳහා මා සභාගත* කරනවා. ජ්ාතික වන වැස්ම සියයට 30 දක් ලවා 

සහළ නාංවන බවටත්  වන සාංරක් ලෂමයට නි ්චිත වැඩ පිළිශවළක් ල 

සකස් කරන බවටත්  වු රු බි ක හා ක ශඩොලාන පද්ධති විනා  

කරන මානව ක්රියාකාරක ක පාලනය කිරීමට පියවර ගනු ලබන 

බවටත් එහි පැහැදිලිව සඳහන් ශකොට තිශබනවා. නමුත් සිාංහරාජ්ය 

හා ආනවිලුන්දාව පමමක් ල ශනොව  වනාතවිල්ලුශව් අක් ලකර 200ක 

පමම වන ගහනයක් ල ගිනි තබා ශහළි ශපශහළි ශකොට ශපෞද්ගලික 

සමාගමකට අශළවි කිරීශ ක උත්සාහයක් ල පිළිබඳවත්  සස්සන් ඇති 

කිරීම සඳහා හලාවත අඹකඳවිල ්රශද් ශේ කශඩොලාන පරිසර 

පද්ධතියක් ල විනා  කිරීම පිළිබඳවත් පසුගිය දින කිහිපශේම වාර්තා 

වුමා.  හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇු,ළත් කිරීම සඳහා එම මාධය 

වාර්තා ද මම සභාගත* කරනවා. ශමය ජ්ාතික වැදගත්කමකින් 

ුතත් හදිසි කරුමක් ල බැවින්  පහත ්ර ්න සඳහා පිළිු,රු හා 

පැහැදිලි කිරී ක රජ්ශයන් බලාශපොශරොත්ු, ශවනවා. 

 

01. ජ්ාතයන්තර ව ශයන්ද ආරක් ලෂා කිරීමට බැී  සිිනන රැ කසාර් 
ශතත් බිමක් ල ශමන්ම වන සත්ව හා වෘක් ලෂලතා ආරක් ලෂක 
ආඥා පනත යටශත්ද ්රකා යට පත්ශකොට ඇති අභය 
භූමියක් ල පමමක් ල ශනොව  අතිසාංශව්දී හා ජජ්ව 
විවිධත්වශයන් අනූන පරිසර පද්ධතියක් ලද වන 
ආනවිලුන්දාව අභය භූමිශේ අක් ලකර ශදකක පමම භූමි 
්රමාමයක් ල දින ශදකක් ල පුරා ශඩෝසර් ශකොට විනා  කරන 
ශතක් ල කිසිදු ක්රියාමාර්ගයක් ල ගැනීමට අශපොශහොසත් ීමම 
රජ්ශේ බරපතළ දුර්වලතාවක් ල බව රජ්ය පිළිගනු 
ලබන්ශන්ද? ශනො එශසේ න ක එයට ශහේු, ශමොනවාද? 

02. ශමම අපරාධය සඳහා උපශදස ්ශමන්ම ආධාර හා අනුබල 
දුන් පුද්ගලයන් අත් අඩාංු වට ශගන නීතිය හමුවට පැමිම 
ීමමට රජ්ය ක්රියාශකොට තිශ?ද? ශමම අපරාධය ස කබන්ධව 
අදාළ ආයතන විසින් ශ ක වන විට ශගන ඇති නීතිමය 
ක්රියාමාර්ගවල ්රගතිය පිළිබඳව ශමම ගරු සභාව දැනුවත් 
කිරීමට රජ්ය කටුතු, කරන්ශන්ද? 

03. ශමම අපරාධය පිළිබඳව ශසොයා බැලීම සඳහා වන ජීවි හා 
වන සාංරක් ලෂම අමාතයවරයා විසින් පත් කරන ලද කමිව  
වාර්තාව සදිරිපත් ශකොට තිශ?ද? එය ශමම ගරු සභාවට 
සදිරිපත් කරන්ශන්ද? ශනොඑශසේ න ක එය සදිරිපත් කිරීමට 
බලාශපොශරොත්ු, වන්ශන් කවදාද?  

04. ශමවැනි බරපතළ පාරිසරික අපරාධ සදිරිශේදී සිදුීමම 
වැළැක් ලීමම සඳහා නිසි වැඩ පිළිශවළක් ල ශයදීමට රජ්ය 
විසින් කටුතු, ශකොට තිශ?ද? එශසේ න ක ඒ පිළිබඳව ශමම 
ගරු සභාව දැනුවත් කිරීමට කටුතු, කරන්ශන්ද? 

සු්,තියි  ගරු කථානායකු,මනි.  
 

ගරු සී.බී. රත්නායක ෙහතා (වන ජීවී හා වන සංරක්ෂණ 

අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்பு அகமச்சர்) 

(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Wildlife and 
Forest Conservation)  

ගරු කථානායකු,මනි  ගරු විපක් ලෂ නායකු,මා විසින් න න 

ලද ්ර ්නයට මා පිළිු,ර ශදනවා.  

ගරු විපක් ලෂ නායකු,මනි  සමහර මාධය ු,ළින් ්රකා  කරන 

ආකාරයට ඒ භූමි ්රමාමය අක් ලකර ශදකයි.   අක් ලකර ශදීයයක් ල 

විනා  කරනවාය කියන එක පිළිබඳව අපි ගිහිල්ලා බලලා  

කටුතු, කළ ුතු,යි කියන එක මම කියන්න ඕනෑ. ශමොකද  

ඔබු,මාශේ පියාමන් සන්න කාලශේත් කථා කශළේ නිදන් 

හාරනවා  ඒක කරනවා  ශ කක කරනවා කියලායි.  

ශද් පාලනඥයන්ට විවිධ ශචෝදනා එල්ල කරනවා. නමුත් ඒ 

ශචෝදනා එල්ල කරනවා වාශේම සතයය ශමොකක් ලද කියලා 

අවශබෝධ කර ගත ුතු,යි. ඒ ගැන මම නැවත  කථා කරන්ශන්  

නැහැ.  ඔබු,මාශේ ්ර ්නයට  පිළිු,රු ශදන්න මම ූදදාන ක.   

 

01.   ආනවිලුන්දාව අභය භුමිය  වනසත්ව හා වෘක් ලෂලතා 
ආරක් ලෂක ආඥාපනශත්  අභය භූමියක් ල ශලසට ගැසටු 
මඟින් ්රකාිතත අභය භූමියක් ල  වන අතර  රැ කසාර් 
ස කමුතියට  ඇු,ළත් ශතත් බිමක් ල ශලසට හඳුනාශගන ඇත. 
අක් ලකර 01.65කට ආසන්න  භූමි ්රමාමයක් ල 2020.0..25 
දින රාත්රිශේ  එළිවන කාලය අතරු,ර ශඩෝසර් කර භූමිය  
එළිකර  ඇති  අතර ශ ක වන විට  ්රශද් ය භාර වනජීීම  
නිලධාරින් ඒ පිළිබඳව විමර් න  කටුතු, සිදු කරමින් පවතී.  
දින ශදකක් ල තිසශ්සේ ශමම  සඩම  ශඩෝසර් කරන ලද බවට 
කරන ්රකා ය සතය ශනොශව්.  

 

02.  ශ ක ස කබන්ධශයන් විමර් න කටුතු, 2020.0..26 වන දින 
වනජීීම සාංරක් ලෂම ශදපාර්තශ කන්ු,ව විසින්  ආර කභ කර 
ඇති  අතර  හලාවත  මශහස්්රාත් අධිකරමය ශවත 

1005 1006 

[ගරු  සජිත් ශ්රේමදාස   මහතා ] 

————————— 
*  පුසනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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බී.ආර්/1133/20 යටශත්  කරුණු  වාර්තා කර ඇත. 
එශමන්ම ශ ක වන  විට අදාළ ්රශද් ය ශඩෝසර්  කිරීම 
සඳහා භාවිත කළ ශඩෝසර් යන්්රය  එහි ක්රියාකරු හා ඒ 
සඳහා උපශදස ් දුන් තවත් සැකකරුශවකුණා අත් අඩාංු වට 
ශගන අධිකරමය ශවත සදිරිපත් කර ඇත. වැඩිදුර  
විමර් න කටුතු,  වනජීීම  සාංරක් ලෂම ශදපාර්තශ කන්ු,ව 
සහ ශපොලීසිය මඟින් සිදු කරනු  ලබයි. 

03.  එම  වාර්තාව සදිරිපත් කරමි.  

 ඊශේ  තමයි  එම වාර්තාව ලැබුශණ්.  එය සදිරිපත්  කිරීම 
සඳහා සති ශදකක කාලයක් ල මා සල්ලා සිිනයා. ඒ ගැන 
පැහැදිලිව රටට කිව්වා. ගරු  කථානායකු,මනි   මම අද 

එම වාර්තාව සභාගත* කරනවා. 

04. ශමවැනි අපරාධ වැළැක් ලීමම සඳහා වනසත්ව හා වෘක් ලෂලතා 
ආරක් ලෂක ආඥාපනත  නියමිත පරිදි ක්රියාත්මක කරන 
ශලස හා මුර සාංචාර කටුතු, වැඩි කරන ශලස වනජීීම 
අධයක් ලෂ ජ්නරාල්  විසින් සියලු වනජීීම නිලධාරින් ශවත 
අව ය උපශදස ් ලබා දී ඇති අතර  ශපොලීසිශේ ද සහාය  ඒ 
සඳහා ලබාශගන තිශබනවාය කියන එකත් විශ ේෂශයන් 
්රකා  කරන්න ඕනෑ. 

විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ  ඔබත්  මාත් ජීවත් වන ශ ක 

මිහිතලය ු,ළ ශමවැනි අක්රමිකතා  අකටුතු,ක ක ශවනවා න ක ඒවා 

ශසොයා බැලීම අශප් වගීමමක් ල ශවන බව.  ශමොන තරාතිරම 

තිබුමත්  කිසිම ශකශනකුණාට  ඒවාට සඩ ශදන්ශන් නැහැ කියන 

එකත්  මා ්රකා  කරනවා. ඒ වාශේම ගරු විපක් ලෂ නායකු,මනි  

ඔබු,මා කිව්වා  වනාතවිල්ලුශව් අක් ලකර ශදීයයක භූමි ්රමාමය -

පරිසර අමාතයාාං යට අයත් එකක් ල.- වන සාංරක් ලෂම 

ශදපාර්තශ කන්ු,වට අයිති නැහැ කියලා. ඒශකන් සිශමන්ති  

කර්මාන්ත ාලාවට අක් ලකර  5660ක් ල  දීලා තිශබනවා. ඒ දීපු එක 

අු,රු  බද්දකට දීලා තිශබනවා. ඒ සඳහා විමර් නයක් ල කරන්න 

පරිසර අමාතයාාං ය කටුතු, කරශගන යනවා. ඒ පිළිබඳවත් දැඩි 

තීන්දු ගන්න කිසි ශවලාවක පැකිශලන්ශන් නැහැ කියන එකත් 

විශ ේෂශයන් ්රකා  කරනවා.  මිනිසුන් හැිනයට ඔබු,මාත් 

පරිසරයට ආදරය කරනවා   මාත් පරිසරයට ආදරය කරනවා.  

අශප් රශටු අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මා  ගරු අගමැතිු,මා පරිසරයට 

ආදරය කරන මිනිසුන් හැිනයට ශ ක මිහිතලය ු,ළ ශවශල්  

සපනැල්ශල් ගඳ සුවඳ දන්නා මිනිසුන් හැිනයට ඒ සඳහා කටුතු, 

කරන්න නිරන්තරශයන්ම ූදදාන ක ශවනවා. ආනවිලුන්දාශව් 

ගැටලුව ස කබන්ධශයන් පාංච පුද්ගල කමිව වක් ල පත් කළා.  එහි 

වාර්තාව  ඊශේ  මට හ කබ වුමා.   මා එය  සභාගත කළා.  
 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළ ට  ගරු තලතා අු,ශකෝරල මන්ත්රීු,මියශේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරීම. 
 

ගරු පහක්ටර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහක් ලටර් අප්පුහාමි මන්ත්රීු,මා  ඔබු,මාශේ point of Order 

එක සදිරිපත් කරන්න. 

ගරු පහක්ටර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

වන ජීීම හා වන සාංරක් ලෂම ඇමතිු,මා  වනාතවිල්ලුව  

ස කබන්ධශයන් සිදු කළ ්රකා ය ගැන ශපොඩි ්ර ්නයක් ල පැන 

නැඟිනවා.  පුළුවන් න ක මට  ශ ක අවස්ථාශව්දීම  ඒ පිළිබඳව 

පැහැදිලි කර ගැනීමක් ල   සඳහා අවස්ථාව ලබා ශදන්න. 

වනාතවිල්ලුව  පිළිබඳව ඔය කියපු ්ර ්නය - 

 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  ශ ක ශමොශහොශත් ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ල 

නැහැයි කියන එක තමයි කියන්න ශවන්ශන්. [බාධා කිරී ක  ගරු 

විපක් ලෂ නායකු,මා ්ර ්නය සදිරිපත් කළා; රජ්ශයන්  පිළිු,රු 

දුන්නා.  එය  ශමම ගරු සභාශව් විවාදයකට යා ුතු, කාරමයක් ල 

ශනොශවයි. [බාධා කිරී ක  

 

ගරු පහක්ටර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

පැහැදිලි කිරීමක් ල කරන්න මට අවස්ථාවක් ල ශදන්න. 

 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස්ථාවර නිශයෝග ු,ළ එශහම අවස්ථාව ලබා දීමක් ල නැත. 

එතැනින් ඒක  සවරයි.  

ගරු තලතා අු,ශකෝරල මන්ත්රීු,මිය  ඔබු,මියශේ ්රකා ය 

කරන්න.  

 
ගරු තලතා අතුපකෝරල ෙහත්මියපේ 

පපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීෙ 
மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா 

அதுககாரலவினது தசாந்த விளக்கம்  
PERSONAL EXPLANATION BY HON. (MRS.) 

THALATHA ATHUKORALA 
 

ගරු තලතා අතුපකෝරල ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுககாரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

ගරු කථානායකු,මනි  ඊශේ මා ශ ක ගරු සභාශව් ශනොසිින 

අවස්ථාශව්දී ශ්රේමලාල් ජ්යශසේකර මන්ත්රීවරයා විසින් කරන ලද 

්රකා ය ස කබන්ධශයන්  මාශේ කනගාව ව ශමන්ම විශරෝධතාව 

පළ කරනවා.  

මරණීය දණ්ඩනයට නියම වූ ශකනකුණා ව ශයන් එු,මාශේ 

මානසික තත්ත්වය මට ශහොඳින් අවශබෝධ ශවනවා. ශමම ගරු 

සභාව නිශයෝජ්නය කරන ශකනකුණා ව ශයන් මාශේ වර්රසාද 

ස කබන්ධශයන් වන කරුණු කිහිපයක් ල ශකශරහි ඔබු,මාශේ 

අවධානය ශයොමු කරවන්න මම කැමැතියි.  

2001 වර්ෂශේ සිදු වූ එු,මාශේ ඥාතිශයකුණාශේ මරමය 

ස කබන්ධව එු,මා විසින් මා හට ශචෝදනා කර තිශබනවා. එු,මා ඒ 

වන විට ශමම ගරු සභාව නිශයෝජ්නය කළ මන්ත්රීවරශයක් ල; 2001 

සිට 2014 වසර වන ශතක් ල අඛණ්ඩව ආණ්ඩු පක් ලෂය නිශයෝජ්නය 

කළ මන්ත්රීවරශයක් ල. මා ශ ක ගරු සභාව නිශයෝජ්නය කරන්ශන් 

2004 වසශර් සිටයි. මන්ත්රී වර්රසාදවලට මුවා ීම මා ගැන අසතය 
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————————— 
*  පුසනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශ කන්ු,ව 

්රකා  ශනොකර  තමන් හිටපු ආණ්ඩුශවන් ඒ ගැන විධිමත් 

පරීක් ලෂමයක් ල ශකොට නඩු පැවරීමක් ල ශනොකශළේ මන්ද? ඒ පිළිබඳව 

අද  අවුරුදු විස්සකට පසුව අසතය කථා කියමින් අනුක කපාව දිනා 

ගන්නට එු,මා උත්සාහ කරනවා. එශමන්ම එු,මාට දඬුව ක ලබා 

ශනොදුනශහොත් මා ශත් දළු කඩන බවට කළාය කියන ්රකා ය 

ස කබන්ධශයන් මා කනගාව  ශවනවා  ගරු කථානායකු,මනි. 

අවුරුදු සියයකට ආසන්න කාලයක් ල අශප් පර කපරාශව් අය වු, 

හිමිකරුවන් හැිනයට කටුතු, කරනවා. අපි ජීවත් වන්ශන් වු,වල. 

අපට හැමදාම උදවු කරන්ශන්  අප ශ ක තත්ත්වශයන් නඩත්ු, 

කරන්ශන් ඒ අහිාංසක ක කකරු කාන්තාවන් අශප් වු,වල දලු 

කඩලා අපට ආදායම උපයා දීලායි. මට කිසිම නිපුමත්වයක් ල ශහෝ 

දක් ලෂතාවක් ල ඒ පිළිබඳව නැහැ. එම නිසා මම කවදාවත් ඒ 

තත්ත්වයට පත් වන්ශන්ත් නැහැ; පත් කරන්නත් බැහැ.  

මා අධිකරම ඇමතිවරිය හැිනයට පත් වන්ශන් 2017 අශගෝස්ු, 

25වන දා. ඒ වන විට එම නඩුශව් කටුතු, විභාග ශවමින් පැවැති 

අතර  මා කිසිම දවසක උගත් විනි ්චයකාරු,මන්ලා ශහෝ නීතිපති 

ශදපාර්තශ කන්ු,ශව් නිලධාරින් සම  ශ ක ස කබන්ධශයන් කිසිම 

ශදයක් ල කථා කරලා නැති බවට ඒ අය සාක් ලෂි දරනවා ඇති. නීති 

විදයාලශේ නීතිය හදාරපු උගත්  බුද්ධිමත් ශකනකුණා ව ශයන් මා 

පහත් ශපශළේ 'ශප්ව්මන්ටු' ශද් පාලනය ශහෝ ශවනත් 

ශද් පාලනයක් ල කරන්න කටුතු, කරන්ශන් නැහැ; කරලාත් නැහැ.  

විශ ේෂශයන්ම ශමම නඩු කටුතත්ත ස කබන්ධශයන් 

සාක් ලෂිකරුවන් හතළිස්ශදශදශනකුණාශේ සාක් ලෂි සටහන් කරශගන 

තමයි ශ ක මරම දණ්ඩනය ලබා දීලා තිශබන්ශන්. ගරු 

කථානායකු,මනි  අගතියට පත් පාර් ්වය හැිනයට  මාශේ 

හිත වශතක් ල ඝාතනය වුමාම ඒ අය ශවනුශවන් ඒ අයශේ 

අව යතාව අනුව  ඒ අයශේ කරුණු ස කබන්ධශයන් ශසොයා 

බලන්න මා ශපෞද්ගලිකව නීතිඥ මහත්වරු ශයොමු කළා  ඒ සඳහා 

අව ය කටුතු, කළා මිස එතැනින් එහාට කිසිම ශදයක් ල අධිකරම 

ඇමතිවරිය හැිනයට ශහෝ මාශේ නිලතල  බලතල පාවිච්චි කරලා 

මම කිසිම ශදයක් ල කරලා නැහැ. ගරු කථානායකු,මනි  ඇත්තටම 

ඔබු,මා වුමත් ශ ක අවසරය ශදන්න සස්සර ශවලා විශ ේෂශයන්ම 

ශ ක නඩු කටුතත්ත පිළිබඳ කරුණු ශගනැල්ලා කියවා බැලුවා න ක  

ඒ තීන්දුව ශදන්න ශහේු, වුශණ් ශමොන කාරමාද කියන එක 

ශහොඳට වැටශහයි. ශමම අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම ඔබු,මාට 

ස්ු,තිවන්ත ශවනවා. 

 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ්රධාන වැඩ කටුතු, ආර කභශේදී ශයෝජ්නා. ගරු 

සභානායකු,මා. 

 

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකු,මනි  ඊට ශපර මට රීති ්ර ්නයක් ල මු, 

කරන්න තිශබනවා.  

ගරු කථානායකු,මනි  ඊශේ ශ්රේමලාල් ජ්යශසේකර මන්ත්රීු,මා 

දිවුරු ක ශදන්න එනශකොට මම විපක් ලෂය ශවනුශවන් නැඟිටලා රීති 

්ර ්නයක් ල මු, කරන්න තිශබනවා කියලා හ  න ා කිව්වා. ඒක 

ීමඩිශයෝ පටවලත් සඳහන් ශවලා තිශබනවා. නමුත් මා නැගිටුශටු 

විපක් ලෂය ශවනුශවන්. එය මාශේ ශපෞද්ගලික වැඩක් ල ශනොශවයි. 

විපක් ලෂය ශවනුශවන් රීති ්ර ්නයක් ල මු, කරන්නයි මා නැගිටුශටු. 

නමුත් ඔබු,මා මා හඳුනා ගත්ශත් නැහැ; you did not recognize 

me. ශල්ක ක කාර්යාලයත් ශහොඳට ශගොටුට ඇල්ලුවා; මශේ දිහා 

බැලුශව්ත් නැහැ.  

එු,මා ඇවිල්ලා දිවුරුම දුන්නා. දිවුරු ක දුන්නාට පසුව ඔබු,මා 

කිව්වා  රීති ්ර ්නය මු, කරන්න කියලා. ඒක වැරදියි ශන්  ගරු 

කථානායකු,මනි. පාර්ලිශ කන්ු, ස ක්රදාය අනුව විපක් ලෂශේ 

්රධාන සාංවිධායකු,මා රීති ්ර න්යක් ල මු, කළාම ඔබු,මා මා 

හඳුනා ගන්න ඕනෑ; you must recognize me; මට අවස්ථාව 

ශදන්න ඕනෑ. මට අවස්ථාව දීලා ඔබු,මා ගන්න තීරමය ගන්න 

තිබුමා. ඒකයි මම කියන්ශන්.  
 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සතින් මම ඔබු,මාට අවස්ථාව දුන්නා ශන්  ඊට පස්ශසේ.   
 

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබු,මා මට අවස්ථාව දුන්ශන් දිවුරු ක දුන්නාට පසුවයි. එය 

පාර්ලිශ කන්ු, ස ක්රදායට විරුද්ධයි. මට ඔබු,මා එක් ලක 

අමනාපයක් ල නැහැ. නමුත් ආර කභශේදීම ශ ක විධියට වැඩ කරනවා 

න ක  අපිත් ඒවා ඔළුශව් මතක තබා ගන්නවා. එච්චරයි මට 

කියන්න තිශබන්ශන්. 
 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  මන්ත්රීවරශයකුණා ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,ශව් දිවුරු ක 

ශදන අවස්ථාව  එු,මාශේත්  ඒ වාශේම ශ ක සභාශව්ත් සතාම 

වැදගත්  ශගෞරවනීය අවස්ථාවක් ල. එතැනදී ශවනත් ්ර ්න මු, 

කරලා ඒ විධියට කටුතු, කරන එක ුතු,කමක් ල ශනොශවයි කියලායි 

මම කියන්ශන්. 
 

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකු,මනි  මම මු, කශළේ ශවනත් ්ර ්නයක් ල 

ශනොශවයි  රීති ්ර ්නයක් ල. ඔබු,මා දන්ශන් නැහැ ශන්  මම 

කියන්න ගිශේ ශමොනවාද කියලා. මම මු, කශළේ point of Order 

එකක් ල. 
 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මන්ත්රීවරශයකුණා දිවුරු ක දීම ස කබන්ධශයන් නැඟිය හැකි රීති 

්ර ්නය කුණාමක් ලද?  
 

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකු,මනි  මන්ත්රීවරයකුණා දිවුරු ක දීම ගැන අපට 

්ර ්නයක් ල නැහැ. නමුත්  රීති ්ර ්නයක් ල- [බාධා කිරී ක  
 

ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

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

ගරු හරින් ප්රනාන්දු ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order.  
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ගරු කථානායකු,මනි  ස්ථාවර නිශයෝග 21 අනුව තමයි කථා 

කශළේ. [බාධා කිරී ක  වචනයක් ල කියන්න මට ශපොඩි අවස්ථාවක් ල 

ශදන්න  ගරු කථානායකු,මනි. ශමොකද  අශප් න ක ්රකා  කරලා 

ඊශේ- [බාධා කිරී ක  Mike එක ශදන්ශන්ම නැහැ ශන්  ගරු 

කථානායකු,මනි. 
 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි  හරි. ගරු හරින් ්රනාන්දු මන්ත්රීු,මාට mike එක ශදන්න. 
 

ගරු හරින් ප්රනාන්දු ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු කථානායකු,මනි  අපි ඊශේ නඩු තීන්දුවක් ල ගැන කථා 

කශළේ නැහැ. නඩුශව්  තීන්දුව ගැන ඔබු,මා කිව්වාට පසුව  මා 

ශකොටසක් ල කිශයව්වා. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ ඇමතිු,මා 

ගරු සරත් ශ ොන්ශසේකා මන්ත්රීු,මාශේ නමත්  මශේ නමත් ්රකා  

කරලා කිව්වා  රශ කවා ඔක් ලශකෝම හැන්සාඩ් වාර්තාශවන් අයින් 

කරන්න ඕනෑර කියලා. එශහම අයින් කරන්න අදහස් කරන්න 

ඕනෑ නැහැ. ශමොකද  උසාවිශයන් දීපු නිශයෝගය ඔබු,මා කිව්වාට 

පසුව  ඒශක් ල සතිරි ශකොටසයි මම කිශයව්ශව්. ඒ නිසා මම වි ්වාස 

කරනවා  ඔබු,මා අශප් ආරක් ලෂාව රකියි කියලා. ඒ වාශේම  ඒවා 

හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇු,ළත් ශවන්න ඕනෑ. ශමොකද  අපි අශප් 

විශරෝධය ්රකා  කළා; අපි සභාශවන් එළියට ගියා   අපි ශ කකට 

ස කබන්ධ ශවන්ශන් නැහැ  කියලා. ඔබු,මා අශප් ආරක් ලෂාව ගැන 

බලන්න ඕනෑ. අපි Standing Order No. 21 යටශත්යි කථා කශළේ  

a stranger present in the House යන අදහසින්. ඒ නිසා ඔබු,මා 

ඒ හා ස කබන්ධ ශකොටස කිසිම විධියකින් හැන්සාඩ් වාර්තාශවන් 

සවත් ශනොකරාවි කියලා අපි බලාශපොශරොත්ු, ශවනවා. 

 

ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කථානායකු,මනි  අශප් ගරු කිරිඇල්ල මන්ත්රීු,මා න පු 

තර්කය ගැනයි මා කථා කරන්ශන්. ඔබු,මා මශේ ග ක පළාශත්  

මශේ සස්ශකෝශල්.  ඔබු,මා ස්වාධීන පුද්ගලශයක් ල කියලා ජ්නතාව 

අතර ඔබු,මා ගැන වි ාල ශගෞරවයක් ල තිශබනවා. නමුත් 

ඔබු,මාට දැන් තිශබන පීඩනය අපට ශත්ශරනවා. දකුණාශණ් 

පුද්ගලයකුණා විධියට ඔබු,මා පීඩනවලට යටත් වන්ශන් නැතිව  

ස්වාධීන කථානායකවරයකුණා හැිනයට වැඩ කටුතු, කරන්න කියලා 

අපි සල්ලා සිිනනවා. ශමොකද  ඔබු,මා කථානායකවරයා ශවන්ශන් 

ආණ්ඩු පක් ලෂශේ 145 ශදනාට හා ඒ ශගොල්ලන්ට සහශයෝගය දුන් 

හතරශදනාට පමමක් ල ශනොශවයි. ු,ශනන් ශදකක බහුතරයක් ල 

නැති ආණ්ඩුවක් ල ශ කක. නමුත්  දැන් චි්රයක් ල මවනවා  ු,ශනන් 

ශදකක බහුතරයක් ල තිශබනවා කියලා. ඔබු,මා අපි  225 

ශදනාශේම කථානායකවරයා. අශනක් ල එක  ආණ්ඩු පක් ලෂයට 

හ කබ ශවලා තිශබන්ශන් ඡන්දවලින් සියයට 5..9යි. 

ශකොශහොමටවත් ු,ශනන් ශදකක බහුතරයක් ල හ කබ ශවලා නැහැ. 

Jack එක ගහන හතරශදනාත් එක් ලක 149 ශදනායි. ඔබු,මාට 

ඡන්දය ශදන්න බැරි නිසා 14.යි තිශබන්ශන්. ඒ නිසා 225 

ශදනාශේම කථානායකවරයා විධියට ඔබු,මා ස්වාධීනව කටුතු, 

කරන්න කියලා අපි සල්ලා සිිනනවා.  

 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ක කාරමයට ඒශක් ල කිසිම ස කබන්ධයක් ල නැහැ.  

ගරු සභානායකු,මා. 

පාර්ලිපම්න්තුපේ කටයුතු 
பாராளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
ගරු දිපන්ෂන ගුණවර්ධන ෙහතා (විපද්ශ් අොතය සහ 

පාර්ලිපම්න්තුපේ සභානායකතුො) 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குணவர்தன - தவளிநாட்டு அலுவல்கள் 

அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

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

ගරු කථානායකු,මනි  මා පහත සඳහන් ශයෝජ්නාව සදිරිපත් 

කරනවා: 

 
"නයාය ප්රශේ ්රධාන කටුතු,වල අාංක 1 සිට 31 දක් ලවා විෂයයන් පිළිබඳ 

වැඩ අද දින රැස්ීමශ කදී පාර්ලිශ කන්ු,ශව් ස්ථාවර නිශයෝග 27 සහ 121(2) හි 

විධිවිධානයන්ශගන් නිදහස ්විය ුතු, ය.ර 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශයෝජ්නා පිළිබඳ දැනු කදීම සහ දිනට නියමිත කටුතු,. 

 
 

නිෂනපාදන බදු (විපශ්ේෂ විධිවිධාන) පනත  

නියෙය 
உற்பத்தி வாி (விகசட ஏற்பாடுகள்) சட்டம்: 

கட்டகள 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT : ORDER  

 
 
 

[අ.භා.1.24  

 

ගරු දිපන්ෂන ගුණවර්ධන ෙහතා  
( மாண்புமிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකු,මනි  අද දින නයාය ප්රශේ විෂය අාංක 1 

සිට 19 දක් ලවා නිෂ්පාදන බදු (විශ ේෂ විධිවිධාන) පනත යටශත් 

නියම 9ක් ල ද  සුරාබදු ආඥාපනත යටශත් නිශයෝග 10ක් ල ද අනුමත 

කිරීම සඳහා සදිරිපත් කරන අතර  2020.09.03වන දින පැවැති 

පාර්ලිශ කන්ු, කටුතු, පිළිබඳ කාරක සභා රැසී්මශ කදී එක තාවට 

පැමිණි පරිදි අද දින නයාය ප්රශේ සහත සඳහන් විෂය පිළිබඳ 

ඡන්දයක් ල අව ය වන්ශන් න ක  ඒ සඳහා ශහට දින එන ක  

2020.09.10වන දින ශයොදා ගත හැකි බව දන්වා සිිනමි. 

 

ගරු කථානායකු,මනි  අග්රාමාතයු,මා සහ මුදල් අමාතයු,මා  

බුද්ධ ාසන  ආගමික හා සාංස්කෘතික කටුතු, අමාතයු,මා සහ 

නාගරික සාංවර්ධන හා නිවාස අමාතයු,මා ශවනුශවන් මා පහත 

සඳහන් ශයෝජ්නාව සදිරිපත් කරනවා:  

 
"19.9 අාංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විශ ේෂ විධිවිධාන) පනශත් 3 

වගන්තිය යටශත් නිෂ්පාදන බදු ස කබන්ධශයන් මුදල් සහ ආර්ථික කටුතු, 

අමාතයවරයා විසින් පනවන ලදුව  201. ශදසැ කබර් 03 දිනැති අාංක 2100/3 

දරන අති විශ ේෂ ගැසටු ප්රශේ පළ කරනු ලැබ  2020.09.0. දින සදිරිපත් 

කරන ලද නියමය අනුමත කළ ුතු, ය. 

 

(අමාතය මණ්ඩලශේ අනුමතිය දන්වා තිශ?.)ර 

1011 1012 



පාර්ලිශ කන්ු,ව 

ගරු කථානායකු,මනි  ඒ වාශේම මට ශ ක කාරමය සඳහන් 

කරන්න සඩ ශදන්න. මන්ත්රීවරශයකුණා දිවුරු ක ශදනශකොට  ස්ථාවර 

නිශයෝග ශහෝ ශමොනවා ශහෝ යටශත් එම දිවුරු ක දීමට අවහිර 

කිරීමට අවසර සල්ලන ස ක්රදායක් ල ලාංකා පාර්ලිශ කන්ු, 

සතිහාසශේ ශහෝ ශලෝක පාර්ලිශ කන්ු, සතිහාසශේ ශහෝ නැහැ. එය 

කිසිම ස ක්රදායක් ල ශනොවන බව මශේ මි්ර හිටපු ගරු 

සභානායකු,මාට මතක් ල කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරී ක    එම 

ස ක්රදාය අනුව යමින්- [බාධා කිරී ක  
 
ප්රශ්නනය සභාිමුඛඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ශහොඳයි  දැන් ගරු බන්දුල ු මවර්ධන අමාතයු,මා කථා 

කරන්න.  
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජ්යමහ මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මාශේ point 

of Order එක ශමොකක් ලද? 

 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
 (மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශබොශහොම ස්ු,තියි  ගරු කථානායකු,මනි.  

ශ ක ගරු පාර්ලිශ කන්ු,ශව් ගරු මන්ත්රීවරුන්ශේ ආරක් ලෂාව 

පිළිබඳ වගීමම තිශබන්ශන් ඔබු,මාට. මීට දින කිහිපයකට කලින් 

පාර්ලිශ කන්ු,ශව් ආණ්ඩු පක් ලෂශේ ්රධාන ශකශනකුණාශේ 

පාර්සලයක් ල පාර්ලිශ කන්ු,ව ඇු,ළට ශගනැවිත් තිශබනවා. එය 

පරීක් ලෂා කිරීශ කදී  එයට සඩ දීලා නැහැ. එශසේ පරීක් ලෂා කරන්න සඩ 

ශනොදීම හරහා ශපොලීසියත් එක් ලක ය කකිසි වචන හුවමාරුවක් ල 

ශවලා  අන්තිමට ශවලා තිශබන්ශන් ්රධාන ශපොලිස් නිලධාරින් 

ු,න්ශදශනක් ල ස්ථාන මාරු කිරීමයි. ගරු කථානායකු,මනි  ශ ක 

පාර්ලිශ කන්ු,වට ශබෝ කබ ගැහුවා කියලා අපි දන්නවා. ඔබු,මාත් 

ඒ ශවලාශව් හිිනයා කියලා මා වි ්වාස කරනවා.  මල් ශපෝච්චි 

ඇු,ශළේ සර්පයන් හිිනයා. ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,වට ශගන එන 

පාර්සලයක් ල ශපොලිස් නිලධාරින්ට පරීක් ලෂා කරන්න ශදන්ශන් නැහැ 

කියන්ශන් බරපතළ තත්ත්වයක් ල ගරු කථානායකු,මනි. ශමය 

පාර්ලිශ කන්ු, මන්ත්රීවරුන්ශේ ආරක් ලෂාව පිළිබඳ ්ර ්නයක් ල. 

අන්තිමට පාර්සලය පරීක් ලෂා කරන්නට ගිය නිලධාරින් ස්ථාන මාරු 

කරනවා න ක  දැනට ශසේවශේ සන්න නිලධාරින් අකර්මමය 

ශවනවා; අජධර්යවත් ශවනවා. ශ කක අශප් පැත්ශත් ශවන්න 

පුළුවන්; ඔබු,මන්ලාශේ පැත්ශත් ශවන්න පුළුවන්. මීට පස්ශසේ 

අශප් පැත්ශතනුත් පාර්සලයක් ල ශගනාශවොත්  එය පරීක් ලෂා කරන්න 

ශදන්ශන් නැු,ව ශගන එන්න අපට පුළුවන්; අපට කියන්න 

පුළුවන් පරීක් ලෂා කරන්න එපා කියලා. ඒ නිසා ශමය ශහොඳ 

තත්ත්වයක් ල ශනොශවයි. ශ ක ශපොලිස් නිලධාරින් ස්ථාන මාරු කිරීම 

හරහා අපට ශපශනනවා  ශපොලීසිශේ නිලධාරින් ශබොශහොම 

අසු,ශටන් සන්ශන් කියලා. ඔවුන් අකර්මමය ශවලා සන්ශන්. 

ඔවුන් තෘප්තිමත් නැහැ. අපි දන්නවා ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,වට මිරිස ්

කුණාඩු ශගන ආ බව. සස්සරහට මිරිස් කුණාඩු ශනොශවයි  ශවන ශවන 

කුණාඩු ජ්ාතිත් ශගන එන්න පුළුවන්. ගරු කථානායකු,මනි  ශ ක 

පාර්ලිශ කන්ු,ශව් සිිනන මන්ත්රීවරුන් 225ශදනාශේම ආරක් ලෂාව 

ශවනුශවන් ශපනී සිිනන ඔබු,මා ශ ක ස කබන්ධශයන් වහාම 

මැදිහත්ශවලා ශ ක ශපොලිස් නිලධාරින්ට කරපු අසාධාරමය 

ශවනුශවන් මුලින්ම සාධාරමය සෂ්ට කරන්න. නැත්න ක ඒ 

ශගොල්ලන් ශහට අනිද්දා ශවනශකොට පරීක් ලෂාවක් ල කරන්ශන්ම 

නැති ශවයි. 

 
ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීු,මා  ඒ ගැන ශසොයා බලන්න ක. 

අද උශද් 9.00ට ආරක් ලෂක කමිව ව රැස්වුමා. ඒ ශවලාශව් 

කවුරුවත් ඔය වාශේ ්ර ්නයක් ල මු, කශළේ නැහැ. 

අපි ඒ ගැන ශසොයා බලා ඔබු,මාට උත්තරයක් ල ශදන්න ක. 

මීළගට  ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ු මවර්ධන අමාතයු,මා. 
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ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා (පවපෙඳ 

අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardena - Minister of Trade) 

ගරු කථානායකු,මනි  මුදල් අමාතය ගරු මහින්ද රාජ්පක් ලෂ 

මැතිු,මා විසින් පසු ගිය ශකොවිඩ් වසාංගත කාල පරිච්ශේදශේ හා 

ඊට ශපර ඇති කරනු ලැබුවා වූ බදු සාංශ ෝධන හා ශවනස්ක ක 

පිළිබඳ ශ ක ගරු සභාශව් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා නයාය 

ප්රශේ අාංක 1 සිට 19 දක් ලවා වූ බදු සාංශ ෝධන රාිතයක් ල සදිරිපත් 

කරලා තිශබනවා. තමුන්නාන්ශසේලා දන්නවා  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශව් 14.ශවනි වයවස්ථාව අනුව මුදල් පිළිබඳ ස කූරර්ම 

වගීමම පැවශරන්ශන් පාර්ලිශ කන්ු,වට බව.  

එහිදී පාර්ලිශ කන්ු, මන්ත්රීවරුන්ශේ වගීමම සහ අප විසින් 

කළ ුතු, ්රධාන කාර්යභාරය වන්ශන් රජ්ශේ ආදායම  රජ්ශේ 

වියදම  ආදායම හා වියදම අතර පරතරය  අය වැය පරතරය  අය 

වැය පරතරය පියවා ගැනීම  ශද්ශීය හා විශද්ශීය ව ශයන් මය 

ගැනීම  ඒ හා අදාළ කටුතු, ිනක පාලනය කිරීම සඳහා බුද්ධිමය 

්රබුද්ධ දායකත්වයක් ල සැපීමමයි. ඒ අනුව අපි දන්නවා  දීර්ඝ 

කාලීන සතිහාසය ු,ළ රාජ්ය මූලය කළමනාකරමශේදී රජ්යට 

්රධාන ව ශයන් ආදාය ක ලැශබන්ශන් බදු මඟින් බව. සියයට 

.5කටත් වඩා වැඩි ්රමාමයක් ල බදු මඟින් ලැශබනශකොට බදු 

ශනොවන ආදායම ලැශබන්ශන් සතාම සුළු ්රමාමයයි. බදු ශනොවන 

ආදායම ශලස ලැශබන්ශන් රාජ්ය සාංස්ථා  වයවසථ්ාපිත මණ්ඩල 

යනාදිශයන් ලැශබන ලාභ  ලාභාාං   ශපොලී  කුණාලී වැනි ආදාය ක 

ශපොඩි ්රමාමයක් ල. ශ ක නිසා ඕනෑම රජ්යක් ල යටශත් රජ්ශේ 

ආදායමට වඩා වැඩි ්රමාමයක් ල නිරන්තරශයන් ආණ්ඩුවට වියද ක 

කරන්න සිද්ධ ශවනවා. ලාංකා සතිහාසය ගත්ශතොත්  නිදහසින් පසු 

සෑම වර්ෂයකදීම පාශහේ ආණ්ඩුවක් ල එදිශනදා පවත්වාශගන යෑශ ක 

කටුතු,වලදී අව ය කරන පුනරාවර්තන වියද ක දරන්න ්රමාමවත් 

ආදායමක් ල ලැබිලා නැහැ. ආණ්ඩුවක් ල එදිශනදා  පවත්වාශගන 

යෑශ ක කටුතු,වලදී දරනු ලබන වියදශ ක ්රතිලලය වියදම දරන 

කාලයට පමමක් ල ීයමාශවන  නැවත නැවතත් දැරිය ුතු, 

ස්වරූපශේ වියද ක තමයි රාජ්ය ශසේවක වැව ප්  වි්ාමික ශජ්යෂ්ඨ 

පුරවැසියන්ට ශගවන වි්ාම වැව ප්  රාජ්ය මය සඳහා ශගවන 

ශපොලී  සමෘද්ධි සහනාධාර ඇු,ළු අශනකුණාත් සහනාධාර. එවැනි 

1013 1014 

[ගරු   දිශන්ෂ් ු මවර්ධන මහතා  
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්රධාන වියද ක ිනක දරන්නවත් ්රමාමවත් ආදායමක් ල ලාංකාශව් 

ආණ්ඩුව කාට තිබුමත් ශසොයාගන්න හ කබ ශවලා නැහැ. ඒ නිසා 

රාජ්ය අය වැය ශල්ඛනශේ ජ්ාංගම ගිණුශ ක නැත්න ක වර්තන 

ගිණුශ ක හැමදාම තිශබන්ශන් හි යක් ල. ඊට පසුව දරන්න ශවන 

්රාේධන වියද ක ගත්ශතොත් මාං මාවත්  විදුලිය  ජ්ල බස්නා 

ජ්ලපවාහන ක්රම  ශවනත් මය ආපසු ශගීම ක යනාදි සියල්ලම 

කරන්ශන් මයට. කාට ආණ්ඩුව තිබුමත් ශද්ශීය හා විශද්ශීය 

ව ශයන් මය අරශගන තමයි සතිරි ්රමාමය ශගවන්ශන්.  

ගරු කථානායකු,මනි  2019 වර්ෂය ගත්ශතොත්  දවසකට 

ලාංකා ආණ්ඩුවට උපයා ගන්න පුළුවන් ආදායම ්රදානත් එක් ලක 

රුපියල් බිලියන 5.2 යි. අපි දවසක  එදිශනදා කටුතු, 

පවත්වාශගන යෑශ ක වියද ක ඇු,ළු ්රාේධන වියද ක සඳහා දරන 

වියදම රුපියල් බිලියන 7.9යි. ඒ කියන්ශන් ආසන්න ව ශයන් 

බිලියන .ක් ල පමම. පහසුශවන් මතක තියා ගන්න ශලශහසියි  ගිය 

අවුරුද්ශද් ආණ්ඩුව පවත්වාශගන යන්න එක දවසකට බිලියන 

5ක් ල තමයි ආදායම ලැශබන්ශන්. හැබැයි  දවසකට බිලියන .ක් ල 

වියද ක කරනවා.  ඒ සෑම දවසකටම රුපියල් බිලියන 3ක් ල හි යි. 

සෑම දවසකටම ආණ්ඩුවට බිලියන ු,නක් ල මදි; ඒ තිශබන 

වියදම කරන්න ලැශබන ආදායම ්රමාමවත් නැහැ. විශ ේෂශයන්  

ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා ජ්නාධිපති ධුරයට පත් ීමශමන් පසු 

වි ාල  බදු සහන මල්ලක් ල ්රදානය කිරීම නිසා රජ්යට ලැශබන 

ආදායම අඩු කරශගන ආණ්ඩුව අමාරුශව් වැිනලා තිශබනවා  

ආණ්ඩුව ශනොකළ ුතු, ශදයක් ල කරමින් ජ්ාවාර කකරුවන් බදුවලින්   

නිදහස් කර තිශබනවාය කියලා විපක් ලෂය ශලොකුණා ශචෝදනාවක් ල 

න නවා. ඒ ශචෝදනාව ස කූරර්මශයන් අසාධාරමයි. ශමොකද  

රශටු ජ්නතාව පීඩාවට පත් කරලා  අධික ශලස ූදරාකමින් බදු අය 

කළත්  අය වැය පරතරය අඩු කරගත්ශත් නැත්න ක ඒ ක්රියාවලිශේ 

්රතිලලයක් ල ඇත්ශත් නැහැ.  

ගරු කථානායකු,මනි  ශ ක කරුම ශකශරහි ඔබු,මාශේ 

අවධානය ශයොමු කරන්න මා කැමැතියි. අශප් රශටු සතිහාසශේ 

1977දී විවෘත ආර්ථික ්රතිපත්තිය හඳුන්වා දීශමන් පසුව රජ්ශේ 

ආදායම 197. දළ ශද්ශීය නිෂ්පාදිතශේ ්රති තයක් ල ශලස සියයට 

2..9යි. එදා එක් ලසත් ජ්ාතික පක් ලෂ රජ්ය වියද ක කළා  රුපියල් 

බිලියන 41.5ක් ල. අය වැය පරතරය රුපියල් බිලියන 12.5යි. 

හැබැයි  1977දී ආර්ථිකය විවෘත කළ නිසා සියයට ..2ක ආර්ථික 

වර්ධන ශව්ගයක් ල තිබුමා.  දීර්ඝ කාලයක් ල එක තැනක කණුවක 

බැඳලා හිටපු බල්ශලක් ල එකවර ලිහා දැමුශවොත් ඌ ද ලලා දුවන්න 

පටන් ගන්නවා වාශේ  දීර්ඝ කාලීන ආවෘත ආර්ථිකය  විවෘත 

කිරීම නිසා එදා සියයට ..2ක ආර්ථික වර්ධන ශව්ගයක් ල තිබුමා. 

1979 පැවැති රජ්ය ජ්නතාවට වි ාල ව ශයන් බදු  පනවලා අයකර 

ගත් බදු අනුපාතය සියයට 25.5යි.   වියදම සියයට 36.6යි. 1979දී 

අය වැය පරතරය සියයට 11.1යි. නමුත්  ආර්ථික වර්ධනය 

තිබුශණ් සියයට 6.3යි. 19.0දී  ඒ රජ්ශේ ආදායම සියයට 23.5යි  

වියදම සියයට 42.7යි  අය වැය පරතරය  සියයට 19.2යි.  නමුත්   

ආර්ථික වර්ධනය සියයට 5..යි.  

ගරු කථානායකු,මනි  මහින්ද රාජ්පක් ලෂ ුතගශේ දී -

සාමානයශයන් 2010  2011  2012 යන කාල පරිච්ශේද ු,ළදී- 

රජ්ශේ ආදායම දළ ශද්ශීය නිෂ්පාදනශේ ්රති තයක් ල ශලස සියයට 

12.0ට අඩු වූ බව ඇත්ත. එශහම වුශණ් ශහේු, ශදකක් ල නිසායි. පුරා 

අවුරුදු තිහක් ල උු,රු-නැ ශ නහිර ශදපළාශත් ුතද්ධය පැවු,මා. ඒ 

නිසා ඒ පළාත්වල කිසිම වයාපාරයක් ල  කර්මාන්තයක් ල කරන්ශන් 

නැතිව ස කූරර්මශයන් ශවශළඳ ශපොළ විකෘති ශවලා  වයාපාර  

ආයතන කඩා වැිනලා  ුතද්ධශයන් පීඩාවට පත් වූ රටක් ල තිබුශණ්. 

ුතද්ධය නිම කළාට පස්ශසේ රශටු කර්මාන්තකරුවන්ට  ශගොීමන්ට  

වයාපාරිකයන්ට  සුළු අයට නැඟිිනන්න බදු සහන ශදන්න ඕනෑ. 

ස කූරර්මශයන් ුතද්ධයක් ල පැවු,ණු  රටක ුතද්ධය නිම වුමාට 

පස්ශසේ ඒ රශටු ජ්නතාවට නැඟිිනන්න න ක වි ාල සහන 

්රමාමයක් ල රජ්ය විසින් සැපයිය ුතු, ශවනවා. ඒ නිසා තමයි 

ුතද්ධය නිම වුමාට පස්ශසේ මහින්ද රාජ්පක් ලෂ රජ්ය යටශත් බදු 

එකු, කරන ්රමාමය අඩු වුශණ්. නමුත්  උු,රු-නැ ශ නහිර 

පළාත් ඇු,ළු අශනක් ල සියලු ්රශද් වල වයාපාර නැඟිිනන්න පටන් 

ගත්තා. ඒක තමයි සිදු වුශණ්.  

ගරු කථානායකු,මනි  ඒ කාලශේ අය වැය පරතරය සකසා 

ගත්ත ආකාරය දැන් බලන්න. 2010දී රජ්ශේ ආදායම දළ ශද්ශීය 

නිෂ්පාදනශයන් සියයට 13.0යි; වියදම සියයට 20.0යි; අය වැය 

පරතරය සියයට 7.0යි; වර්ධන ශව්ගය සියයට ..0යි. 2011දී 

ආදායම සියයට 13.6යි; වියදම සියයට 19.9යි; අය වැය පරතරය 

සියයට 6.2යි; රශටු ආර්ථිකශේ දිුතණු ීමශ ක ශව්ගය සියයට ..4යි. 

2012දී රජ්ශේ ආදායම දළ ශද්ශීය නිෂ්පාදනශයන් සියයට 12.2යි; 

වියදම සියයට 17..යි; අය වැය පරතරය සියයට 5.6යි; ආර්ථික 

වර්ධන ශව්ගය සියයට 9.1යි. ශ ක කරුම ශකශරහි වි ාල 

වැදගත්කමකින් ුතු,ව අවධානය ශයොමු කළ ුතු, ශවනවා.  

ගරු කථානායකු,මනි  නිදහසින් පස්ශසේ ලාංකාශව්  

විචක් ලෂමශීලී රාජ්ය මූලය කළමනාකරමයක් ල තිබුශණ්  මහින්ද 

රාජ්පක් ලෂ ුතගය ු,ළ ුතද්ධය නිම වුමාට පසුවයි. සාංඛයා දත්ත 

අනුව  ඒක නැහැ  කියලා කිසිශවකුණාටත් ඔප්පු කරන්න බැහැ. මම 

සඳහන් කළා  එක් ලසත් ජ්ාතික පක් ලෂ රජ්ය යටශත් 1979දී ආදායම 

සියයට 25යි   වියදම සියයට 36යි  අය වැය පරතරය සියයට11යි  

ආර්ථික වර්ධන ශව්ගය සියයට 6.3යි කියලා. 19.0දී 

තමුන්නාන්ශසේලාශේ ආණ්ඩුව යටශත් ආදායම සියයට 23යි. 

වියදම සියයට 42යි. අය වැය පරතරය සියයට 19යි. නමුත්  

ආර්ථිකය වර්ධනය ශවලා තිශබන්ශන් සියයට 5..යි. අශප් කාලය 

ු,ළ දී ආදායම අඩු වුමත්  වියදම නිසි ශලස කළමනාකරමය 

කරලා අය වැය පරතරය අඩු කරලා  ආර්ථික වර්ධන ශව්ගය 

2010දී සියයට .කුණාත්  2011දී සියයට ..4කුණාත්  2012දී සියයට 

9.1කුණාත් ලබාශගන තිශබනවා. දැන් බලන්න  2017දී 

තමුන්නාන්ශසේලා ඔක් ලශකෝම බදු පනවලා  බදු දඩයමක් ල කරලා  

ආදායම වැඩි කළා. ඒ වසශර්දී ආදායම සියයට 13..යි  වියදම 

සියයට 19.3යි  අය වැය පරතරය සියයට 5.5යි. හැබැයි ආර්ථිකය 

වර්ධනය වුශණ් සියයට 3.6යි. 201.දී ආදායම සියයට 3.5යි  

වියදම සියයට 1..7යි  අය වැය පරතරය සියයට 5.3යි  ආර්ථික 

වර්ධනය සියයට 3.3යි. 2019දී ආදායම සියයට 12.6යි  වියදම 

සියයට 19.4යි  අය වැය පරතරය සියයට 6..යි  ආර්ථිකශේ 

වර්ධනය සියයට 2.3යි. දැන් බලන්න  නිදහසින් පස්ශසේ  කිසිම 

ආණ්ඩුවක් ල යටශත් අඛණ්ඩව ආර්ථික වර්ධන ශව්ගය දිගින් දිගටම 

අවුරුදු 5ක් ල පහත වැව ණු සතිහාසයක් ල ලාංකාශව් නැහැ.  සමහර 

අවස්ථාවලදී අවුරුදු ීමපයක් ල ආර්ථික වර්ධන ශව්ගය අඩු වුමත්  

අඩු ගමශන් අවුරුදු 5ක් ල ු,ළ එක වර්ෂයක  ශදකක ශහෝ ආර්ථික 

වර්ධන ශව්ගය සහළට යනවා.  එදා 2011 සිට 2014 දක් ලවා මහින්ද 

රාජ්පක් ලෂ ආණ්ඩු ුතගශේදී සාමානය ආර්ථික වර්ධන ශව්ගය 

සියයට 7.4යි. 2015 තමුන්නාන්ශසේලාශේ රජ්ය යටශත් ආර්ථික 

වර්ධන ශව්ගය සියයට 5යි. 2016දී සියයට 4.5යි. අවුරුද්දක් ල ු,ළ 

ද ම 5කින් අඩු වුමා. 201 දී ආර්ථික වර්ධන ශව්ගය සියයට 

3.6යි. 201.දී ආර්ථික වර්ධන ශව්ගය සියයට 3.3යි. 2019දී 

ආර්ථික වර්ධන ශව්ගය සියයට 2.3යි. ලාංකාශව් කිසිම රජ්යක් ල 

යටශත් අවුරුදු 5ක් ල දිගින් දිගට  දිගට දිගට දිගටම ආර්ථික වර්ධන 

ශව්ගය කඩා වැටීමක් ල සිද්ධ ශවලා තිශබනවා න ක ඒ එකම 

ආණ්ඩුව යහ පාලන ආණ්ඩුව ශලස ශ ක සාංඛයා දත්තවලින් ඔප්පු 

ශවනවා. එශහම ශවලා තිශබන්ශන් පසුගිය යහ පාලන රජ්යට 

විතරයි.   

ඒ විතරක් ල ශනොශවයි. රටක ඒක පුද්ගල ආදායම ගත්ශතොත්    

දළ ශද්ශීය නිෂ්පාදනය එම රශටු මධය වාර්ෂික ජ්නගහනය අතශර් 

සමශසේ ශබදා හැරිය විශටක එක් ල පුද්ගලශයකුණාට හිමි වන ආදායශ ක 

1015 1016 



පාර්ලිශ කන්ු,ව 

්රමාමය 2014දී අපි ආණ්ඩුව බාර ශදනශකොට ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් 3 .53යි. ඒක තමයි ඒකපුද්ගල ආදායම කියන්ශන්. 

මහින්ද රාජ්පක් ලෂ ජ්නාධිපතිු,මා 2005දී රට බාර ගන්නශකොට 

අශප් රශටු ඒකපුද්ගල ආදායම ඇශමරිකානු ශඩොලර්  1 242යි. 

194.දී අපට නිදහස ලැබිලා අවුරුදු 66කට පසුව ලාංකාශව් 

ඒකපුද්ගල ආදායශ ක වැඩිීමම ඇශමරිකානු ශඩොලර් 1 000ට අඩුයි.  

අවුරුදු 66කට පසුව ලාංකාශව් ඒකපුද්ගල ආදායශ ක වැඩිීමම 

ශඩොලර් 1 000කට වඩා අඩුයි. 2005දී ඒකපුද්ගල ආදායම 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් 1 242යි. 2014දී ඒකපුද්ගල ආදායම 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් 3 .19යි. දස අවුරුදු කාල පරිච්ශේදය ු,ළදී 

ඒකපුද්ගල ආදායම ඇශමරිකානු ශඩොලර් 2 577කින් වැඩි ශවලා 

තිශබනවා. අවුරුදු 5ක් ල තමුන්නාන්ශසේලා ආණ්ඩු කරලා සවර 

වුමාම ඒකපුද්ගල ආදායම ඇශමරිකානු ශඩොලර් 3 .52යි. 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් 3 .19ට තිබුණු ඒකපුද්ගල ආදායම අවුරුදු 

5කට පස්ශසේ ඇශමරිකානු ශඩොලර්3 .52යි කියන්ශන්  අවුරුදු 

5කට ඒකපුද්ගල ආදායම වැඩි ශවලා තිශබන්ශන් ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් 33යි. අවුරුදු 5ක් ල තිස්ශසේ ලාංකාශව් ඒකපුද්ගල ආදායම 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් 33කින් විතරයි වැඩි ශවලා තිශබන්ශන්. 

ලාංකාවට නිදහස ලැබුණු දවශසේ සඳන් අවුරුදු 66කට පසුව 

ඒකපුද්ගල ආදායම වැඩිවුශණ් ඇශමරිකානු ශඩොලර්1 000ට 

අඩුශවන් කියලා දැන් මම කිව්වා. අශප් රට අඩු ආදාය ක ලබන 

ශනොදිුතණු දුප්පත් රටක් ල. ුතද්ධය නිම කරලා ශ ක රට කඩි ු ලක් ල 

ශලස ඇවිස්සිලා වැඩබිමක් ල බවට පරිවර්තනය ීමශ ක ්රතිලලයක් ල 

ශලස ඒකපුද්ගල ආදායම ඇශමරිකානු ශඩොලර් 1 242 සිට 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් 3 .19 දක් ලවා ශඩොලර් 2 577කින් මහින්ද 

රාජ්පක් ලෂ ුතගශේ දී වැඩි කළා. තමුන්නාන්ශසේලා පසුගිය අවුරුදු 

5කදී ශ ක රශටු ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි කශළේ ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් 33කින් විතරයි.  

ශ කක තමයි  ආර්ථිකය කඩා වැටීශ ක ඇත්ත කථාව. සමස්ත 

නිෂ්පාදනය ගත්ශතොත්  ශ ක රශටු කෘෂිකාර්මික  කර්මාන්ත හා  

ශසේවා අාං   වන  දැව  ධීවර  දඩය ක  පතල් හා කැණී ක  නිමැවු ක 

කර්මාන්ත  විදුලිය  ගෑස්  ජ්ලය හා සනීපාරක් ලෂක ශසේවා  සිල්ලර 

හා ශතොග ශවශළඳාම  බැාංකුණා  රක් ලෂම  ්රවාහන ශසේවා යනාදී 

සියල්ශලහි ස කූරර්ම විනනාකම 2005දී ඇශමරිකානු ශඩොලර් 

බිලියන 24යි. නිදහස ලැබුණු දවශසේ සිට 2004 වනු,රු පැවති 

ඕනෑම ආණ්ඩුවක් ල යටශත් ශද්ශීය නිෂ්පාදනය ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් බිලියන 20ට වැඩියි. 2005දී අපි ආණ්ඩුව භාර 

ගන්නශකොට එය ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 24යි. 2014දී අපි 

ආණ්ඩුව භාර  ශදනශකොට එය ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 79යි. 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 79යි කියන්ශන්  බිලියන .0ක් ල වාශේ 

ශන්. රටක ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 20ට තිබුණු ජ්ාතික 

නිෂ්පාදනය ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන .0 දක් ලවා වැඩි ශවනවා 

කියන්ශන් ශමොන තර ක ශදයක් ලද?  තමුන්නාන්ශසේලාශේ අවුරුදු 

5ක ආණ්ඩු කාලය අවසන් ශවනශකොට මුළු රශටු නිෂ්පාදනශයහි 

විනනාකම ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන .4ක් ල කියලායි මහ බැාංකුණා 

වාර්තාශව් සඳහන් ශවන්ශන්. එතශකොට ඒ අවුරුදු ීමපයටම වැඩි 

ශවලා තිශබන්ශන්  ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 4යි.  ලාංකාශව් 

මුළු නිෂ්පාදනශයහි විනනාකම ඇමරිකානු ශඩොලර් බිලියන ීමයද 

කියලා බලන්න. එය ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන .4යි.  

ආර්ථිකශේ කඩා වැටීමත් එක් ලක 2005දී රට භාර ගන්නශකොට 

බඩු මිල වැඩි ීමශ ක ශව්ගය -උද්ධමනය- ශකොළඹ පාරිශභෝගික මිල 

දර් කය - Colombo Consumer Price Index - අනුව සියයට 

11.6යි. 2010දී  එය සියයට 6.2යි. 2014දී බඩු මිල වැඩි ීමශ ක 

ශව්ගය සියයට  3.3 දක් ලවා පාලනය කළා. ඊට පස්ශසේ  2017දී 

ජීවන වියදම සියයට 6.6 දක් ලවා වැඩි වුමා. 2019දී එය සියයට 4.3 

දක් ලවා අඩු වුමා. නමුත්  ඒක 2014දී තිබුණු මටුටමට ශේන්න 

ශනොහැකි වුමා.  

ඊළ ට  විරැකියා අනුපාතය බලන්න. 19.7-19.. කාලශේදී  

ලාංකාශව් විරැකියා අනුපාතය 15.5යි. 2000දී එය සියයට 7.6යි. 

2014දී විරැකියා අනුපාතය 4.3 දක් ලවා අඩු කළා. 2015දී  එය නැවත 

සියයට 4.7 දක් ලවා වැඩි වුමා. 2019දී විරැකියා අනුපාතය - සමස්ත 

විරැකියාව - 4.. දක් ලවා වැඩි වුමා. ඒ කාලය ු,ළ උද්ධමනය වැඩි 

ශවලා තිශබනවා. විරැකියාව වැඩි ශවලා තිශබනවා.  

ඊළ ට මම මය ශපොලී අනුපාතය ගැන කියන්න ක. මය සඳහා 

ශගවන ශපොලිය රටක ජීවන වියදම තීන්දු කරන ්රධාන 

සාධකයක් ල.  ඒ වාශේම මය සඳහා ශගවන ශපොලිය  නිෂ්පාදන 

වියදම තීරමය වන ්රධාන සාධකයක් ල. ශලෝකශේ දිුතණු වුණු හැම 

රටකම single-digit interest rate එකක් ල තිශබන්ශන්. තනි 

සලක් ලකශ ක ශපොලී අනුපාතයක් ල නැතිව කර්මාන්ත  වයාපාර හා 

ශසේවා පවත්වා ශගන යන්න බැහැ  නිෂ්පාදන වියදම වැඩි ශවනවා. 

භාණ්ඩශේ මිලට ශපොලී වියද ක එකු, ශවනවා. භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය 

කරන විට  2010දී මය ශපොලී අනුපාතය 26යි. 2014දී අපි රට භාර 

ශදනශකොට මය ශපොලී අනුපාතය 7.53යි. 2010දී භාණ්ඩාගාර 

බිල්පත්වල ශපොලී අනුපාතය 17.7යි. 2014දී එම ශපොලී අනුපාතය  

6.4 දක් ලවා අඩු කළා. එදා තිබුශණ් තනි සලක් ලකශ ක ශපොලී 

අනුපාතයක් ල. පසුගිය කාලය ු,ළදී  බදු ශකොපමම වැඩි කළත්  

තමුන්නාන්ශසේලාශේ ආණ්ඩු කාල පරිච්ශේදය ු,ළ මය පත් හා 

අශනක් ල සියලු වයාපාරවලට සියයට 20ට වඩා මය ශපොලී 

අනුපාතය සහළ ගියා; කරින කඩලා යන ශලස මය ශපොලී 

අනුපාතය සහළ ගියා. මහ දවල් මහ බැාංකුණාශව් මහ මුදල් ශකොල්ලය 

සිද්ධ වුශණ් දින සියශේ විප්ලවය යටශත් ශපබරවාරි මාසශේයි. 

එතැන් සිට බැාංකුණා ක්රමය පිළිබඳ වි ්වසනීයභාවය කඩා වැව මා. 

බැාංකුණා ශපොලී අනුපාතය අසාමානය ශලස වැඩි වුමා.  

2005දී මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා රට භාර ගන්නශකොට  දළ 

ශද්ශීය නිෂ්පාදනශේ ්රති තයක් ල ශලස මය බර සියයට 102.3යි. 

එය 2014දී  සියයට 70.7 දක් ලවා අඩු කළා. එදා සඳන් ශමොකද 

වුශණ්? 2015දී ඒ ්රමාමය සියයට 7..5යි. 2016දී සියයට 79යි. 

2017දී සියයට 7.යි. 201.දී සියයට .3.7යි. 2019දී සියයට .6..යි. 

සියයට 70ක් ල ශලස තිබුණු රාජ්ය මය බර දර් කය සියයට .6.6 

දක් ලවා වැඩි කළා. පසුගිය වසර 5ක කාලය ු,ළදී මය බර 

අසාමානය ශලස සහළ ගියා.  

ශගවු ක ශ ේෂය ගත්ශතොත්  ශවශළඳ ගිණුශ ක හැම දාම තිබුශණ් 

හි යක් ල. ශසේවා  සාංක්රාම එකු, කිරීශමන් පසුව ජ්ාංගම ගිණුශ ක 

හි යක් ල තමයි තිබුශණ්. 2012දී සමස්ත ශ ේෂය ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් මිලියන ධන 151යි. 2013දී ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 

ධන 9.5යි. 2014දී ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 1 369යි. එය 

201.  ශවනශකොට ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන ඍම 1 103යි. 

2019දී නැවත සමස්ත ශ ේෂශේ ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන ධන 

376ක වාසියක් ල ශපන්වනවා.  

 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිු,මනි  ඔබු,මාට නියමිත කාලය අවසන් ීමශගනයි 

යන්ශන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardena) 

ගරු කථානායකු,මනි  මට අශප්  පක් ලෂශේ ශවලාශවන් විනාඩි 

පහක කාලයක් ල ලබා ශදන්න.  
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[ගරු   (ආචාර්ය) බන්දුල ු මවර්ධන මහතා  
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ඍජු විශද්  ආශයෝජ්න - foreign direct investments - 

ගත්ශතොත්  විවෘත ශවශළඳ ආර්ථික ්රතිපත්තිය හඳුන්වා දුන් 1977 

සිට 1994 දක් ලවා කාලය ගත්ශතොත්  ඒ ඕනෑම අවුරුද්දකදී  ඍජු 

විශද්  ආශයෝජ්න ලැබිලා තිශබන්ශන් ඇශමරිකානු ශඩොලර් 

මිලියන 200ට අඩුශවන්. 19.7 වසර හැර චන්ද්රිකා කුණාමාරු,ාංග 

ුතගශේත් ලැබුශණ් ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 250යි. ඊට පසුව 

ුතද්ධය නිම ශවලා  රශටු ආශයෝජ්න සඩ ්රස්තා පුළුල් ශවලා  

උද්ධමනය තනි සලක් ලකශ ක සාංඛයාවක් ල ශවලා  විරැකියාව තනි 

සලක් ලකශ ක සාංඛයාවක් ල ශවලා  සාර්ව ආර්ථික කළමනාකරමය 

හරි ගියාම සතිහාසශේ පළමුවැනි වතාවට 2014දී ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් බිලියන .93.6ක විශද්  ආශයෝජ්න ලාංකාවට ආවා. 

2019දී ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 1.2යි. හැබැයි  හ කබන්ශතොට 

වරාය විකුණාමලායි ඒක ගත්ශත්.  ඒක විශද්  ආශයෝජ්නයක් ල 

ශනොශවයි. එය උපනූපන් පර කපරාවලට හිමි ීමමට තිබුණු 

වත්කමක් ල විකුණාමා ලැූ  මුදලක් ල.  

ගරු කථානායකු,මනි  මට නියමිත කාලය සක් ලමනින් අවසන් 

වන නිසා මම රුපියශල් අගය සහළ යෑම පිළිබඳවත් සඳහන් 

කරන්න ක. 2005දී ශඩොලරයට සාශප්ක් ලෂව රුපියශල් අගය 105යි. 

2014දී 131යි. අවුරුදු 10කට රුපියශල් අගය  අඩු වුශණ් රුපියල් 

26කින්. හැබැයි අපට රට භාර ශදනශකොට ඇශමරිකානු ශඩොලර් 

එකකට රුපියල් 1.2ක් ල ශගව්වා. ඒ අවුරුදු 5ට  රුපියල් 51ක් ල වැඩි 

ශවලා රුපියල ස කූරර්මශයන් කඩා වැව මා. ශකොටස් ශවශළඳ 

ශපොළ කඩා වැව මා. පාස්කුණා ්රහාරය හා ශකොවිඩ්-19 වසාංගතශයන් 

පසුව  අශප් රශටු අශනකුණාත් අාං වල විශද්  ආදාය ක වි ාල ශලස 

අඩු වුමා. දිගින් දිගටම  අවුරුදු 5ක් ල තිස්ශසේ කඩා වටුටලා තිබුණු 

ආර්ථිකය ශ ක මහා ශලෝක විනා ශයන් පසුව තවත් දරුණු අතට 

පත් ශවලා තිශබනවා. එයට ශහේු, ශදකක් ල තිශබනවා  ගරු 

කථානායකු,මනි. මම කලින් සඳහන් කළ පරිදි  2015  2016  

2017  201.  2019 වර්ෂවල ර ට වැශටමින් තිබියදී තමයි පාස්කුණා 

්රහාරය සිද්ධ වුශණ්. එතශකොට  සාංචාරකයන්ශේ පැමිණීම 

ස කූරර්මශයන් නතර වුමා.  ශකොවිඩ්-19 වසාංගතය අශප් ජීවිත 

කාලශේ පමමක් ල ශනොශවයි  ශලෝක මහා ආර්ථික අවපාතශයන් 

පසුව ශලෝකශේ ඇති ීම තිශබන වි ාලම විනා යයි.  

අද ශලෝකශේ  ආර්ථික වර්ධන ශව්ගය ධන ශවන රටක් ල ගැන 

කථා ශවන්ශන් නැහැ; පුශරෝකථන නැහැ. රක් ලෂා   ශතොග ව ශයන් 

නැති ශවනවා.  ැක් ලටරිශයන්    ැක් ලටරිය වැශහනවා. ඇශමරිකා 

එක් ලසත් ජ්නපදශේ පමමක් ල රක් ලෂා නැති ශවන අයශේ සාංඛයාව 

ලක් ලෂ 46ක් ල ශවනවා. අද වන විටත් සන්දියාශව්  කර්මාන්ත  

වයාපාර කරශගන යන්න බැරි ශවන ශලස ශකොවිඩ්-19 

වසාංගතශයන් ජ්නතාව දවස ගමශන් මැරී මැරී වැශටනවා.  

ශකොවිඩ්-19 වසාංගත තත්ත්වය ු,ළ  ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ 

මැතිු,මාශේ භාරකාර රජ්ය සහ ශ ක රජ්ය යටශත් ජ්නතාවට සහන 

සැලීයම සඳහා ්රධාන ක්රියා මාර්ග ශදකක් ල අරශගන තිශබනවා. 

ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ ජ්නාධිපතිු,මා බලයට පත් වූ වහාම එක 

ශදයක් ල කළා. එු,මා බදු සහන පැශක් ලජ්යක් ල සහ මය සහන 

පැශක් ලජ්යක් ල ලබා දුන්නා.  තමුන්නාන්ශසේලාශේ රජ්ය යටශත් රශටු 

ආර්ථිකය කඩා වැටී තිබුණු නිසා මිනිසුන්ශේ ශද්පළ  වත්ක ක 

බැාංකුණාවලට සින්නශවමින් පැවු,මා. හැම තැනම කඩවල සඳහන් 

කර තිබුශණ් රFor Rent or Lease" කියලායි. අශප් ආණ්ඩුව 

බලයට එනශකොට රකුණාලියට ශහෝ බද්දට දීමට තිශ?ර කියලා කඩ 

සාප්පු ඔක් ලශකොම වැහිලායි තිබුශණ්. මිනිසුන්ට හුස්ම ගන්න බැරි 

තත්ත්වයක් ල තමයි ඇති ශවලා තිබුශණ්. මරමාසන්නව සිිනන 

කර්මාන්ත  වයාපාර න ා සිව වන්නත්  ස්වයාං රැකියාවල ශයදී 

සිිනන අයට හුස්ම ගැනීමට සඩ ලබා දීම සඳහාත් බදු 

ස කබන්ධශයන් විශ ේෂ නිදහසක් ල ලබා දීම රජ්යක වගීමමක් ල. ඒ 

නිසා අපි බදු සහන පැශක් ලජ්යක් ල ලබා දුන්නා. ඊළ ට  ජ්නතාව 

තවත් ්ර ්නයකට මුහුම දුන්නා. මය වාරික  ශපොලි ශගවා ගන්න 

බැරි අයශේ ශද්පළ ශවන්ශද්සි කරනවා. ඒ ශවන්ශද්සිය 

අවුරුද්දකට නතර කළා. එශහම කශළේ රජ්ය ශනොශවයි  

ශපෞද්ගලික අාං ශයන්. ශ ක රශටු ලක් ලෂ ගමන් ශගොීමන්  දස 

ලක් ලෂ ගමනින් සිිනන සුළු හා මධයම පරිමාම 

කර්මාන්තකරුවන්  වයවසායකයන් විසින් තමයි ශ ක රශටු 

ආර්ථිකය දුවවනු ලබන්ශන්. අශප් රජ්ය කරන්ශන්  එශහම 

ආර්ථිකය  දුවවන අයශගන් බද්දක් ල ලබා ගන්න එකයි. බද්දක් ල 

ලබා ගන්න ඒ වයාපාරය තිශබන්න ඕනෑ. ඒ වයාපාරය වැසුමාට 

පස්ශසේ බදු ගන්න බැහැ. එම නිසා ශ ක බදු සහන දීලා රජ්ශේ 

ආදායම අඩු කර ගත්තාය කියන ශචෝදනාව අපි ස කූරර්මශයන් 

්රතික් ලශෂේප කරනවා. හැම බදු සහනයක් ලම දීලා තිශබන්ශන්  ශ ක 

රශටු කර්මාන්ත  වයාපාර හා ජ්නතාව ආරක් ලෂා කිරීම සඳහා හා 

ඔවුන් රැක ගැනීම සඳහාය කියන එක මා මතක් ල කරන්න ඕනෑ. ඒ 

නිසා අද අලුතින් රටක් ල ව ශයන් ගත්ශතොත් මුළු ශලෝකශේම 

තිශබන ්රවමතාව අනුව සදිරිශේදී තිශබන අභිශයෝගය දැනටත් 

වඩා වි ාලයි. මක් ල නිසාද යත්  ශලෝකශේම සතා වි ාල ශලස 

ආර්ථික පසු බෑමක් ල හා කඩා වැටීමක් ල  වයසනයක් ල සිදු  ශවලා 

තිශබන අවස්ථාවක ලාංකාවට පමමක් ල තනිව නැඟිිනන්න බැරි  

නිසා. පසුගිය කාල පරිච්ශේදය ු,ළදී රක් ලෂා ශනොමැතිව සිින 

1 60 000කට ශ ක වර්ෂය නිම ශවන්න කලින් රජ්ශේ රක් ලෂා ලබා 

දීශ ක වැඩ පිළිශවළ ශ ක දිනවල ක්රියාත්මක ශවනවා. ශද් පාලන 

පක් ලෂ පාට ශේදයකින් ශතොරව ලාංකාශව් සිිනන උපාධිධාරින් 

60 000ක් ල පු  ුහුණුව සඳහා ශයදීමශ ක කටුතත්ත ශ ක දිනවල සිදු 

ශකශරනවා. අශපොස (සාමානය ශපළ) විභාගය සමත් නැති  

සමෘද්ධිලාභි හා අඩු ආදාය ක ලබන පවුල්වල ලක් ලෂයක් ල ක කකරු 

ශසේවය සඳහා රජ්යට බඳවා ගැනීම සිද්ධ ශවනවා. එක් ල අවුරුදු 

කාල පරිච්ශේදයක් ල ු,ළදී 1 60 000ක් ල රාජ්ය ශසේවයට අනුගත 

කිරීශ ක අමාරු සලක් ලකය ස කූරර්ම කර ගන්න රජ්ය කටුතු, 

කරනවා. ඒ විතරක් ල ශනොශවයි. කරින කඩාශගන යන ශලස සහළ 

ගිහින් තිබුණු මය ශපොලී අනුපාතය අඩු කරලා තිශබනවා. අශප් 

රජ්ශේ ්රතිපත්තිය වන්ශන්   ශ ක රශටු වයවසායකයන්ට  ශ ක රශටු 

කර්මාන්තකරුවන්ට  ක් ලෂුද්ර මූලය මය ශයෝජ්නා ක්රමය යටශත් 

මය ලබාශගන සියදිවි නසා ගත් ශ ක රශටු ශගොීමන්ට අනාගත 

කාල පරිච්ශේදය ු,ළදී එවැනි තත්ත්වයක් ල ඇති ශනොශවන්න තනි 

සලක් ලකශ ක ශපොලියට මය ලබා ගැනීම සඳහා සියයට .  සියයට 9 

දක් ලවා අඩුශවලා තිශබන මය ශපොලී අනුපාතය සියයට 7 දක් ලවා 

අඩු කරන්නයි. සදිරි අය වැය ශල්ඛනශයන් පසුව සදිරිපත්වන 

වි ාල ආශයෝජ්න ්රවර්ධන බදු සහන පැ ශක් ලජ්ය සහ ශපෞද්ගලික 

අාං යට ලබාශදන වි ාල දිරි ගැන්ීම ක මාලාව යටශත් ශ ක රශටු 

ශද්ශීය නිෂ්පාදනය ආරක් ලෂා කරන  නිෂ්පාදනය වැඩි කරන නව 

දි ානතියකට රට ගමන් කරන   ජ්ාතික වැඩ පිළිශවළක් ල ශලස 

සලකා ශසෞභාගයශේ සදිරි දැක් ලම ක්රියාත්මක කරන්න 

තමුන්නාන්ශසේලාශේ සහශයෝගය අපට ලබා ශදන්නය කියන 

ආයාචනය කරමින් මශේ වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. 

 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊළ ට  ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීු,මා. 

 
[අ.භා.1.54  

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ශබොශහොම ස්ු,තියි  ගරු කථානායකු,මනි.  

මා අශප් හිතමි්ර  ආචාර්ය බන්දුල ු මවර්ධන අමාතයු,මාශේ 

කථාවට සවන් දුන්නා. එු,මා කියා සිින කාරමාවලට මා පිළිු,රු 

ශදන්න බලාශපොශරොත්ු, ශවනවා. නමුත් ඊට කලින් විසඳා ගන්න 

1019 1020 



පාර්ලිශ කන්ු,ව 

වැදගත් ශදයක් ල තිශබනවා  ගරු කථානායකු,මනි. ගියවර ශ ක ගරු 

සභාශව්දී මුම ගැසුණු ශවලාශව් අපි තර්ක කළා  මැයි මාසශේ 01 

දා සිට අශගෝස්ු, මාසශේ 31 වන දා දක් ලවා රජ්ය මුදල් වියද ක 

 කශළේ ශකො ශහොමද කියන එක පිළිබඳ නීතිමය තත්ත්වය ශමොකක් ලද 

කියලා. අපි පැහැදිලි කරලා දුන්නා  ගරු ඇමතිු,මා කිව්වා වාශේ 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශව් 14. වයවස්ථාව අනුව මුදල් පිළිබඳ 

ස කූරර්ම බලය තිශබන්ශන් පාර්ලිශ කන්ු,වටය කියලා. අු,රු 

ස කමත ගිණුමක් ල ශව්වා  අය වැයක් ල -විසර්ජ්න පනත් ශකව  කපතක් ල- 

ශව්වා  ඒවා ස කමත කරන්න ඕනෑ  ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,ශවන්. ශ ක 

පාර්ලිශ කන්ු,ශවන් ස කමත කරලා මුදල් ඇමතිවරයා warrant එක 

අත්සන් කළාම තමයි ඒ මුදල් වියද ක කරන්න ශල්ක කවරයාට 

හැකියාවක් ල තිශබන්ශන්. ගරු කථානායකු,මනි  මැයි මාසශේ 01 

වන දා සිට අශගෝස්ු, මාසශේ 31 වන දා දක් ලවා ශ ක රශටු මුදල් 

වියද ක කරන්න  පාර්ලිශ කන්ු,ව කිසිම විධියකට අනුමැතියක් ල දීලා 

නැහැ; මුදල් ඇමතිවරයා warrant එක අත්සන් කරලා නැහැ. 

එශහම න ක  ඒ මුදල් වියද ක කරන්න පාර්ලිශ කන්ු,ශවන් 

අනුමැතියක් ල ලැබී නැති අවස්ථාවක  බන්දුල ු මවර්ධන 

ඇමතිවරයා සදිරිපත් කරන ලද ශ ක බදු සාංශ ෝධන ඒ කාල 

පරිච්ශේදය ු,ළ ක්රියාත්මක කරන්ශන් ශකොශහොමද? 

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardena) 

මශේ උගත් මි්ර ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිු,මා කියනවා 

එවැනි warrant එකකට අත්සන් කරලා නැහැ කියලා. මම සතා 

පැහැදිලිව  වගීමශමන් ශ ක ගරු සභාවට කියනවා විසර්ජ්න පනත් 

ශකව  කපතක් ල සදිරිපත් ශනොකළ අවස්ථාශව්දී ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශව් 155(3) වයවසථ්ාව අනුව ජ්නාධිපතිවරයාට පැවශරන 

බලතල ්රකාරව  ජ්නාධිපතිවරයා විසින් warrant එකට අත්සන් 

කරලා තිශබන බව.  

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශව් 155(3) වයවස්ථාශව් එශහම කිසිම 

ශදයක් ල නැහැ. ඒ වයවස්ථාශව් තිශබන්ශන් ශවනත් කථාවක් ල. 

ඔබු,මා ශකොශහේද යන්ශන්? අර  එු,මා පැනලා දුවනවා. 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශව් 155ඒ (3) වයවස්ථාව මම 

කියවන්න ක:  

"....අනු වයවසථ්ා යටශත් කරන ලද අභියාචනයක් ල මත  ශදන එීම නියම 

ශවනස් කිරීශ ක  සුළු ව ශයන් ශවනස ් කිරීශ ක  ්රතයදිෂ්ට කිරීශ ක ශහෝ 

ස්ථිර කිරීශ ක ශහෝ ඒ ස කබන්ධශයන් විධාන නිකුණාත් කිරීශ ක ශහෝ 

තවදුරටත්වූ ශහෝ ශවනත් ශහෝ පරීක් ලෂමයක් ල පැවැත්ීමමට නියම කිරීශ ක 

බලය ශකොමිෂන් සභාවට ඇත්ශත්ය.ර 

අඩුම තරමින් ජ්නාධිපති ගැනවත් කියලා නැහැ. ශකොමිෂන් 

සභාවක් ල ගැනයි 155 (3) වයවස්ථාශවන් කියන්ශන්. ශමොකක් ල හරි 

ශදයක් ල කියලා ඒ ඇමතිු,මා දුවලා යනවා. එශහම කරන්න  බැහැ. 

ශමොකද  ශ ක ගරු සභාවට තමයි රාජ්ය මුලය පිළිබඳ ස කූරර්ම 

පාලනය තිශබන්ශන්  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශව් 14. වයවස්ථාව 

මඟින් ඒ බලය දීලා තිශබනවා. ගරු කථානායකු,මනි  එතශකොට 

ඔබු,මාට ඒ ගැන වගීමමක් ල තිශබනවා. රජ්ශේ සල්ලි කියලා 

එශහම කරන්න ශදයක් ල නැහැ. ගරු බන්දුල ු මවර්ධන ඇමතිු,මා 

කිව්වා වාශේ ජ්නතාවට බදු ගහලා ගන්න සල්ලි තමයි අපි වියද ක 

කරන්ශන්. ජ්නතාවශේ සල්ලි වියද ක කිරීම ජ්නාධිපතිු,මාශේ 

හිු,මතයට කරන්නට බැහැ. ඒක ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශවන් සතාම  

පැහැදිලිව කියලා තිශබනවා. 14. වයවස්ථාව මඟින් ඒ ස කූරර්ම 

බලය දීලා තිශබන්ශන් පාර්ලිශ කන්ු,වට. එදා අපි ඒ තර්කය  

සදිරිපත් කළා. නමුත් ඔබු,මාවත්  කිසිම ශකශනක් ලවත් ඒවාට 

පිළිු,රු දුන්ශන් නැහැ.  

එශහම න ක ශකොශහොමද භාණ්ඩාගාරශේ ශල්ක කවරයා ශ ක 

මුදල් වියද ක කරන්ශන්? ඒකට ශකෝ warrant එකක් ල? ශ ක මුදල් 

ඇමතිවරයාට ශහෝ ඔහු ශවනුශවන් සදිරිපත්  ශවන කිසිම 

ශකශනකුණාට ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,වට සදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්ද  

මුදල් ඇමතිවරයා අත්සන් කළ warrant එක? ශකෝ ඒ warrant 

එක? ගරු කථානායකු,මනි  මම ඔබු,මාශගන් සල්ලා සිිනනවා  

අද හැන්දෑවට පුළුවන් න ක ඒක සදිරිපත් කරවන්න කියලා. එශහම 

නැත්න ක ශහට සදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. අපට අයිතියක් ල 

තිශබනවා එය සල්ලන්නට. ශමොකද අපි නිශයෝජ්නය කරන්ශන් 

ශ ක රශටු මහ ජ්නතාව. ඔවුන්ශේ බදු මුදල් වියද ක කරන්න න ක 

ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,ශවන් අනුමැතියක් ල ශදන්නට ඕනෑ. එතශකොට 

ශකෝ ඒ warrant එක? ජ්නාධිපතිු,මාට ඒ warrant එකට අත්සන් 

කරන්න පුළුවන් කියලා ශ ක ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශව් ශකොශහේවත් 

සඳහන්ව නැහැ  තිශබනවා න ක ශපන්වන්න. 140 ගමනක් ල වන 

ආණ්ඩු පක් ලෂශේ පාර්ලිශ කන්ු, මන්ත්රීවරුන්ට  සහ ඇමතිවරුන්ට 

මම අභිශයෝග කරනවා  -සස්සරහ සන්න කටුිනයට ශහෝ පිව පස්ශසේ 

සන්න කටුිනයට- ශ ක ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ාශව් තිශබනවා න ක 

ජ්නාධිපතිවරයාට ඒ warrant එක අත්සන් කරන්න පුළුවන් කියලා  

ඒක ශපන්වන්න කියලා. එශහම නැතිව ශ ක සභාශව්දී ශමොකක් ල හරි 

කියලා  155(3) වයවස්ථාශව් තිශබනවා කියලා  පැනලා ගියාට 

හරියන්ශන් නැහැශන්. ශමොකද  අපි කාටත් වගීමමක් ල තිශබනවා. 

එම නිසා මම නැවතත් ඔබු,මාශගන් ඒ සල්ලීම කරනවා.  

ගරු කථානායකු,මනි  අපි කිව්ශව් ශමන්න ශමශහම ශදයක් ල. 

අපි කාටත් ශත්ශරනවා ශකොශරෝනා ජවරස් වසාංගතය කාලශේ 

අපි බලාශපොශරොත්ු, වුණු වැඩ ිනක කර ගන්නට බැරි වුණු බව. 

පාර්ලිශ කන්ු, මැතිවරමයත් කල් ගියා. අපි ඒක දඩමීමා කර 

ගන්ශන් නැහැ. අපටත් ඒක ශත්ශරනවා. අපි ඒ කාලශේ වග කිව 

ුතු, විපක් ලෂයක් ල හැිනයට ඒ පිළිබඳව මහ ශලොකුණාවට කෑ ගැහුශව් 

නැහැ. නමුත්  අපි සල්ලුශව් ශමොකක් ලද?  අපි කුණාහකශයෝ ශනොශවයි. 

අපි සල්ලුශව් ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,වට විශ ේෂ පනත් ශකව  කපතක් ල 

ශගනැල්ලා  ශ ක ්ර ්නය නිසා අපට ශ කක කර ගන්නට බැරි වුම 

බව කියන්න කියලායි. දැන් අපි ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,වට දිය ුතු, 

වගීමම ලබා ශදනවා. එම නිසා කරුමාකරලා පසුගිය මාස ු,නට 

ශ ක warrant එක අත්සන් කරන්න. ඇයි ඒක කරන්නට බැරි? ඇයි 

බැරි ඒක කරන්නට? ශමොන නීතිශයන්ද ඒක තහන ක කරලා 

තිශබන්ශන්?  

තවම පාර්ලිශ කන්ු,වට විසිශවනි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සාංශ ෝධනය ශගනැල්ලා   rubber stamp seal කරලා නැහැ. තවම 

ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,වට ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශව් 14.ශවනි 

වයවස්ථාව යටශත් රාජ්ය මූලය පිළිබඳ බලය තිශබනවා. 

ශනොශයකුණාත් ශද්වල් කියවනවාට වඩා පාර්ලිශ කන්ු,ශව්දී කථා 

කළ ුතත්ශත් ශ ක පාර්ලිශ කන්ු, මන්ත්රීවරුන්ට ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශවන් දීලා තිශබන වගීමම සෂ්ට කිරීමට වැඩ කරන එක  

බව මම මතක් ල කරන්නට කැමැතියි.  

බන්දුල ු මවර්ධන ඇමතිු,මා ශනොශයකුණාත් ශද්වල් කිව්වා.  

නමුත්  ඔය විධියට රට සුඛිත මුදිත වුමා න ක  ඔය කියන 

විධියට රට සාංවර්ධනය වුමා න ක  ඔය කියන ආර්ථික වර්ධන 

ශව්ගය ලැබුමා න ක  අද ශවනශකොට අශප් රශටු දුප්පත් මිනිසුන් 

සන්න විධියක් ල නැහැ ශන්. ශකොශහේද එශහම කියන්ශන්? එු,මා 

කියපු මහ බැාංකුණා වාර්තාශවම තිශබනවා  උු,රු නැ  ශ නහිර ඒ 

සියලු ්රශද්  ඒ සාංවර්ධන ක්රියාවලියට දායක වුණු නිසා 

ුතද්ධශයන් පස්ශසේ අවුරුදු ීමපයක් ල රට ශීඝ්රශයන් සාංවර්ධනය වුණු 
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බව. නමුත්  ශමොකද වුශණ්? 2013 වර්ෂය ශවනශකොට ජ්ාතික 

නිෂ්පාදනය සියයට 3.4ට කඩා ශගන වැව මා. ශ ක කියන්ශන් 

2013 වර්ෂය ගැන. එත ශකොට 2013 වර්ෂශේ ශ ක කියන විධියට  

ආර්ථික වර්ධන ශව්ගය සියයට 6ට  7ට  .ට ගියා න ක මහ බැාංකුණා 

වාර්තාශව් තිශබන්ශන් අලි ශබොරු ශන්! ශ ක මිනිසුන්ට කථා කරලා     

අහන්න එපැයි  ශමශහම ශබොරු ලියන්ශන් ඇයි කියලා. ඒ නිසා  

ඔය කියන ශරෝස මල් කථා ශනොශවයි  යථාර්ථය. යථාර්ථය ඊට 

වඩා ශගොඩක් ල ශවනස්.  

අශනක් ල ශද්  ශ කකයි. ගරු බන්දුල ු මවර්ධන ඇමතිු,මා 

කිව්වා  සතිහාසශේ කිසිම දවසක ්රාථමික  ශ ේෂශේ ශහෝ ජ්ාංගම 

ගිණුශ ක ධන අගයක් ල තිබුශණ් නැහැ  අතිරික් ලතයක් ල තිබුශණ් නැහැ  

 හැමදාම තිබුශණ් හි යක් ල කියලා. ්රාථමික ශ ේෂය   කියන්ශන් 

ශමොකක් ලද? ්රාථමික ශ ේෂය  කියන්ශන්  අපට ලැශබන 

ආදාය කවලින් අපට කරන්න තිශබන වියද ක සහ අපි කලින් ගත්ත 

මයවලට ශගවන්න තිශබන ශපොලිය අඩු කශළොත්  එතැන  

තිශබන ශ ේෂයයි. ඇත්තව ශයන්ම එු,මා කියන කථාව ශබොශහෝ 

දුරට නිවැරදියි. 1950 සිට දත්ත ශ ක වාර්තාශව්  තිශබනවා. 1954  

1955 වර්ෂවල සහ  1992 වර්ෂශේ විතරයි ශ ක ශ ේෂශේ 

අතිරික් ලතයක් ල  තිබිලා තිශබන්ශන්. ඊට පසුව අතිරික් ලතයක් ල තිබුශණ් 

2017 සහ 201. කාලශේ. 2017 වර්ෂශේ රුපියල් මිලියන 2 071ක් ල 

සහ 201. වර්ෂශේ රුපියල් මිලියන 91 421ක් ල ව ශයන් 

අතිරික් ලතයක් ල තිබුමා. ඇයි  ශමශහම ශබොරු කියන්ශන්? 

සමහරුන්ට ශ කක ශපන්වා ගන්න බැරි නිසා මිනිසුන් ශනොම  

යනවා. ඒ කටුිනය හිතනවා  ශ ක ආර්ථිකය සතා ශහොඳට 

කළමනාකරමය කරලා තිශබන්ශන් ශවන කණ්ඩායමක් ල කියලා.  

හිටපු අමාතය මාංගල සමරීමර මැතිු,මා අද ශ ක ගරු සභාව 

නිශයෝජ්නය කරන්ශන්  නැහැ. නමුත්  එු,මා කරපු ශහොඳ ශද්වල් 

එු,මා කශළේ නැහැ කියලා අපට කියන්න බැහැ. ගරු 

කථානායකු,මනි  ආර්ථිකය කළමනාකරමය කර ගන්න  එක 

එච්චර ශල්සි ශදයක් ල ශනොශවයි. නමුත්  හරි ශදයක් ල වුමා න ක  

ශහොඳ ශදයක් ල වුමා න ක  ශද් පාලන ශකෝමයකින් බලන්ශන් 

නැතිව ඒක පිළිගන්නත් පුළුවන් ශවන්න ඕනෑ  ඇත්ත කථා 

කරනවා න ක.  

අද බදු ගැන කථා කරනවා. 2014 වර්ෂය ශවන ශකොට 

ශලෝකශේ අඩුම බදු ලබන රටක් ල විධියට ලාංකාව න ක කරලා 

තිබුමා. ඇමතිු,මා කියපු කථාව නිවැරදියි. මිනිසුන්ශගන් බදු 

අරශගන තමයි අපි වියද ක කරන්ශන්. අධයාපනයට  ශසෞඛයයට 

ශ ක හැම ශදයටම වියද ක කරන්න න ක බදු අය කරන්න ඕනෑ. 

සාමානයශයන් අශප් වාශේ රටක දළ ශද්ශීය නිෂ්පාදනයට 

සාශප්ක් ලෂව සියයට 20ක් ල  25ක් ල පමම ්රමාමයකින් බදු තිශබන්න 

ඕනෑ. ඒක තමයි පිළිගත් ස ක්රදායය. එශහම තිබුමා. අවසානශේදී  

මහින්ද රාජ්පක් ලෂ  ජ්නාධිපතිු,මාශේ ධුර කාලය අවසන් ශවන 

ශකොට ඒක අශප් සතිහාසශේ අඩුම තැනට ආවා. ීමයද? සියයට 

11.6ට ආවා. ඒ ගැන සඳහන් වන්ශනත් ශ ක මහ බැාංකුණා 

වාර්තාශව්මයි. ගරු කථානායකු,මනි  මහ බැාංකුණාව පටන් ගත්ත 

දවශසේ සඳලා කිසිම දවසක ශමවැනි අඩු අගයකට බදු එකු, කිරීම 

තිබුශණ් නැහැ. ඒක සියයට 11.6කට ආවාම අපි රටක් ල 

ශගනියන්ශන් ශකොශහොමද? අපි කථා කළා  ශද්ශීය  දළ 

නිෂ්පාදනශයන් සියයට 6ක් ල අධයාපනයට වියද ක කරන්න ඕනෑ 

කියලා. ස කූරර්ම බදු ආදායම සියයට 11 න ක  සියයට 6ක් ල වියද ක 

කරන්ශන් ශකොශහොමද? ඊට පස්ශසේ මිනිස්සු කැමැති වුශණ් නැති 

වුමත්  ය කකිසි විධියකට ඒ බදු වැඩි කරන්න සිද්ධ වුමා. 

අවසානශේදී සියයට 13.3  සියයට 14.1  සියයට 13..  සියයට 

13.5  සියයට 12.6 ව ශයන් ඒ බදු වැඩි කළා. ඒක වැඩි වුමා. 

එශහම නැතිව රටක් ල ශගනියන්න හැකියාවක් ල නැහැ. ශ ක දත්ත 

සදිරිපත් කළාට  ශකොළය වහලා දත්ත සදිරිපත් කරන එක 

පිළිබඳව අපි අශප් කනගාව ව ්රකා  කරනවා  ගරු 

කථානායකු,මනි. ශමොකද  අපි කියපු සියලු කාරමා ශ ක මහ 

බැාංකුණා වාර්තාශව් ඇු,ළත් ශවන නිසා. දැන් බලමුශකෝ සස්සරහට 

ශමොකද කරන්ශන් කියලා.  

දැන් ශ ක කතාවත් අහන්න  ගරු කථානායකු,මනි. ඔබු,මා 

දැනගන්න ඕනෑ  එු,මා කියපු නැති කතාවත්. ශමොකක් ලද  එු,මා 

කියපු නැති කතාව? අපි බලමු  ශ ක අවුරුද්දට ශමොකද ශවලා 

තිශයන්ශන්; ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ ජ්නාධිපතිවරයාශේ කාලශේ 

ශමොකද වුශණ් කියලා. මහ ශලොකුණාවට මය ගැන කතා කළා   අශප් 

කාලශේ මය වැඩිවුමා  අරක වුමා  ශ කක වුමා කියලා. දැන් 

බලන්න  අවුරුදු 5ටම -මාස 60කටම- මය ්රමාමය වැඩිශවලා 

තිශබනවා  රුපියල් බිලියන 5 500ක් ල. ඒක ශ ක වාර්තාශව් 

තිශබනවා.   රුපියල් බිලියන5 500ක් ල මාස 60කට වැඩිවුමා. 

එතශකොට ගරු කථානායකු,මනි  ශදසැ කබර් මාසශේ 31වැනි දා 

ශවනශකොට ශ්රී ලාංකාශව් ස කූරර්ම මය ්රමාමය රුපියල් බිලියන 

13 031යි. නමුත් ඊශේ සදිරිපත් කළ මහ බැාංකුණා වාර්තාශව් 

තිශබනවා  ජූනි මාසශේ අන්තිම  වනවිට ලාංකාශව් සමස්ත මය 

්රමාමය රුපියල් බිලියන 14 052ක් ල බව. ඒ කියන්ශන් ගරු 

කථානායකු,මනි  ශ ක මාස 6ට ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ 

ජ්නාධිපතිවරයාශේ සහ එු,මන්ලාශේ ආණ්ඩුව - භාරකාර 

ආණ්ඩුව -  රුපියල් බිලියන 1 021කින්  ඒ කියන්ශන් රුපියල් 

ට්රිලියනයකින්  සාමානය ජ්නතාවශේ මය බර වැඩි කරලා තිශබන 

බවයි. එතශකොට  එු,මන්ලා අපට - ගිය ආණ්ඩුවට - ශචෝදනා 

කරනවා න ක අවුරුදු 5කින් රුපියල් ට්රිලියන 5කින් මය බර වැඩි 

කළා කියලා  මශේ මි්ර ඇමතිු,මනි  ඔබු,මාශේ රජ්ය රුපියල්-  

 

ගරු ගාමිණී වපල්පබොඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி வகலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කථානායකු,මනි  බදු සාංශ ෝධන පිළිබඳව අශප් ගරු 

හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීු,මා ්රකා  කරනවා.  බදු පනතක් ල ශගනාවා. 

ඒ පනතින් කිව්ශව් ශමොකක් ලද? ඒ ප නශත් තිබිච්ච ශද් තමයි   

ඝානාවට සදිරිපත් කරපු  බදු පනත ශගනැත් ශමශහේට සදිරිපත් 

කරන්න- 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ඒශක් ල point of Order එකක් ල නැහැ. 
 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is not a point of Order. Please continue, Hon. 
(Dr.) Harsha De Silva. 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ඒක point of Order එකක් ල ශනොවුමාට මම ඒකට උත්තර 

ශදන්න කැමැතියි. ශමොකද  ඒක උත්තර දිය ුතු, ්ර ්නයක් ල. ශ ක 

ශගනැල්ලා තිශයන ශයෝජ්නා බදු සාංශ ෝධන පිළිබඳවයි. ඒක හරි. 

නමුත් ශ ක බදු සාංශ ෝධන ශගන එන්න  ශ කවා වියද ක කරන්න 

warrant එක ශකෝ? ඒකයි මා අහන්ශන්. ගරු මන්ත්රීු,මනි  

ඔබු,මා කියන එක හරි. ශ ක ශගනැල්ලා තිශයන්ශන්  ශකොශරෝනා 

ජවරස් වසාංගත කාශල් කරපු බදු සාංශ ෝධන නීතිගත කරන 

ශයෝජ්නා. ඒකට ්ර ්නයක් ල නැහැ. ඒක අපි කරමු. නමුත් ශ කක මදි.  

මදි ශවන්ශන් ශමොකද? ශ ක විධියට බදු ගහලා වියද ක කරන්න 

අයිතියක් ල නැහැ ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,ශව් අනුමැතියක් ල නැතිව. ඒකයි  

මා කියන්ශන්.  
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

ගරු ෙන්ත්රීවරපයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

මුල සඳලා කියාශගන එන්ශනත් ඒක තමයි.  

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ඒක තමයි මුල සඳලාම කියන්ශන්. ඔබු,මා ඒක ශත්රු ක 

ගන්න. ඔබු,මා අලුතින් ආපු පාර්ලිශ කන්ු, මන්ත්රීවරශයක් ල 

ශවන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබු,මා දැනගන්න ඕනෑ  අපි 

සියලුශදනාශේම වගීමම ශමොකක් ලද කියලා. ශ ක ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශවන් ඔබු,මාටත්  මටත්  අනික් ල 223ශදනාටත් තමයි 

මූලය පිළිබඳ ස කූරර්ම වගීමම දීලා තිශබන්ශන්. ඒක ශවන 

කාටවත් subcontract කරන්න බැහැ; outsource කරන්න බැහැ. ඒ 

නිසා තමයි ගරු කථානායකු,මනි  මම ඔබු,මාශගන් නැවතත් 

සල්ලා සිිනන්ශන් අපට ශපන්වන්න කියලා ඒ warrant එක. කවුද  

ඒකට අත්සන් කශළේ?  

අශනක් ල කාරමය ශ කකයි. බන්දුල ු මවර්ධන ඇමතිු,මා 

කියා සිිනයා  ජ්නාධිපතිු,මාට ඒක අත්සන් කරන්න පුළුවන් කියලා 

ශ ක ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශව් තිශයනවා කියලා. එශහම තිශයනවා 

න ක ඒක ශපන්වන්න. Warrant එක ජ්නාධිපතිු,මාට අත්සන් 

කරන්න පුළුවන් න ක ඒක තිශයන්න ඕනෑ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශව්. නමුත් එශහම එකක් ල නැහැ.   

මම කියාශගන ආශව් මාස 6කින් රුපියල් ට්රිලියනයකින් මය 

වැඩිශවලා කියන කාරමය ගැනයි  අශප් මි්ර ශරෝහිත 

අශ?ු මවර්ධන ඇමතිු,මනි. ශ ක මා ඔබු,මාත් සම  ශ ක ගරු 

සභාශව් වාද විවාද කරන 11ශවනි අවුරුද්දයි. මම ඔබු,මාට සුබ 

පතනවා. ඔබු,මාට ශලොකුණා කාර්යභාරයක් ල පැවරී තිශබනවා. වරාය 

දිුතණු කරන එක ශල්සි ශදයක් ල ශනොශවයි. දැන් බලන්න  අපි 

ශමොකක් ලද ඒ ස කබන්ධශයන් ගන්න ක්රියාදාමය. නැශ නහිර 

පර්යන්තයට වියද ක කරන්න  අපට ලැශබන බදුවලින් හැකියාවක් ල 

තිශබනවාද  වරාශයන් ලැශබන ආදායශමන් අපට හැකියාවක් ල 

තිශබනවාද? අපි ඒ පිළිබඳව ශහොඳට හිතලා මතලා තීරමයක් ල 

ගන්න ඕනෑ. ශමොකද ගරු ඇමතිු,මනි  එදත්  අදත්  ශහටත් අශප් 

රශටු සාංවර්ධනය රඳා පවතින්ශන් අපට ශ ක ලැබී තිශබන 

භූශගෝලීය පිහිටීම - strategic location -  මතයි. අපි ඒශකන් 

්රශයෝජ්න ගන්ශන් ශකොශහොමද?  

අශප් ගරු ඇමතිු,මනි  ඔබු,මා ශ කක  ශසොයලා කියවන්න. 

12වන  ත වර්ෂශේ පරාක්රමබාහු රජ්ු,මාශේ කාලශේ අශප් රට 

සාංවර්ධනය සඳහා දායක වුශණ් කලාපීය ශවශළඳාශමන්. ඒ ගැන 

ශහොඳ කතාවක් ල තිශයනවා චූලවාං ශේ. ඒ කතාශව් තිශයනවා  

ශකොශහොමද පරාක්රමබාහු රජ්ු,මා එවකට බුරුමශේ හිටපු 

අලවුාංසිු, රජ්ු,මා සම  ුතද්ධයට ගිශේ කියලා; කුණාඩා නැව් සිය 

ගමනකින්  ඊතලවලට වස දමලා  අලි ඇත්ු, එක් ලක ුතද්ධයට 

ගිශේ ශකොශහොමද කියලා. ඇයි ුතද්ධ කශළේ? ඇයි පරාක්රමබාහු 

රජ්ු,මා අලවුාංසිු, රජ්ු,මා සම  ුතද්ධ කශළේ? ඒ කථාව 

වි ්ශල්ෂමය කරලා තිශබනවා  ගරු කථානායකු,මනි. 

පරමවිතාන මහත්මයා ඒ කථාව වි ්ශල්ෂමය කරලා තිශබනවා. 

ඩ?ලිව්.ඒ. විශේවර්ධන මහත්මයාත් එය වි ්ශල්ෂමය කරලා 

තිශබනවා. එදා අපි විශද්  රටවල් සම  ගනුශදනු කශළේ ඇත් දළ  

ඇත්ු,  මුු, මැණික් ල සම යි ගරු ශරෝහිත අශ?ු මවර්ධන 

ඇමතිු,මනි. ඒවාට බදු ගහලා තිශබනවා  බුරුමශේ රේජුරුශවෝ. 

බදු ගහපු නිසා ඒකට විරුද්ධවයි සටන් කරලා තිශබන්ශන්. තවත් 

කාරමයක් ල එු,මන්ලා කියනවා. ඔබු,මාශේ දිස්ත්රික් ලකශේ තමයි 

ලාංකාශව් පළමුවැනි අපනයන අශයෝජ්න කලාපය පිහිව වා 

තිශබන්ශන්. ඒ  12 ශවනි  ත වර්ෂශේ; කළුතර පැත්ශත්. ඒක 

කියන්ශන් මම ශනොශවයි. ඒක කියන්ශන් ආර්ථික විදයාව පිළිබඳ 

හසළ දැනුමක් ල තිශබන  මනා දැනුමක් ල තිශබන  සතිහාසය ගැන 

හැමදාම ලිපි පළ කරන  අපි කවුරුත් ගරු කරන ඩ?ලිව්.ඒ. 

විශේවර්ධන කියන ආර්ථික විශ ේෂඥයායි. එශහම න ක අපි 

කල්පනා කරන්න ඕනෑ කාරමයක් ල තිශබනවා  ගරු 

කථානායකු,මනි. එක අතකින්  අපට බදු පනවන්න සිදු ශවනවා. 

එම බදු ආදායශමන් තමයි වියද ක කරන්ශන්. අඩු පාඩුවට තමයි අපි 

මය ගන්ශන්. දැන් ශමොකද ශවලා තිශබන්ශන්? ශ ක බදු සහන දීම 

හරහාත් එන්න එන්නම බදු ආදායම අඩු ශවනවා. ඒ අඩු ශවන බදු 

ආදායම පියවාගන්න එන්න එන්නම මය ගන්නවා. ඒ මය 

පියවන්න තමයි ශ ක බදු ආදායශමන් වැඩිම ශකොටසක් ල යන්ශන්. 

ඔබු,මා ඒ කාරමය දන්නවා. පඩි ශගවන ්රමාමයටත් වඩා අපි 

ශමොනවාටද වියද ක කරන්ශන්? මය ශපොලිය ශගවන්නයි වියද ක 

කරන්ශන්. බදුවලින් වැඩිපුරම වියද ක කරන්ශන් මය ශපොලිය 

ශගීමමටයි. ගරු කථානායකු,මනි  අවුරුද්දකට අපට ලැශබන 

ආදායම මදි ශවනවා මය වාරිකයයි  ශපොලියයි ශගවන්න. අපට 

මය වාරිකයයි  ශපොලියයි ශගවන්න ඒ ලැශබන මුදල් ්රමාමය 

මදි. එම නිසා අපි තීරමය කරන්න ඕනෑ අපි ශකොයි විධියටද 

සස්සරහට ගමන් කරන්ශන් කියලා.   

ගරු කථානායකු,මනි  මම තවත් කාරමයක් ල කියලා ශ ක 

කථාව නවත්වන්න ක. අපි ශ ක දවස්වල ශබොශහෝ දුරට කථා 

කරනවා  කෘෂිකර්මය දිුතණු කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒක ඇත්ත. 

කෘෂිකර්මය හා ස කබන්ධ ්ර ්න ගත්තාම  තිශබන එක ශලොකුණා 

්ර ්නයක් ල තමයි ගබඩා ්ර ්නය. මට මතක විධියට  ශ ක ආණ්ඩුව 

ු ද ක පහසුක ක ස කබන්ධශයන් රාජ්ය ඇමතිවරශයකුණා පත් කර 

තිශබනවා. මම එක සල්ලීමක් ල කරනවා  ගරු ශරෝහිත 

අශ?ු මවර්ධන ඇමතිු,මනි. අශප් පසුගිය ආණ්ඩුව කාලශේ මට 

භාරව තිබුමා කැබිනටු ශනොවන  ආර්ථික ්රතිසාංස්කරම හා ශපොදු 

සැපීම ක අමාතයාාං ය කියලා අමාතයාාං යක් ල. ගරු ඇමතිු,මනි  ඒ 

යටශත් අපි පටන්ගත්තා  උෂ්මත්වය හා ශතතමනය පාලනය 

කරන  ලාංකාශව් පළමුවැනි ගබඩාව සදි කිරීශ ක කටුතත්ත. ඒ 

කටුතත්ත පටන්ගත්ශත් දඹුල්ශල් ශවශළඳ මධයස්ථානයට අල්ලපු 

සඩශ ක. එතැන අක් ලකර 6 1/2ක් ල තිශබනවා. අපි ඒකට  තයක් ලවත් 

ශගව්ශව් නැහැ. ඒක UDA එශක් ල සඩමක් ල. පළමුවැනි වතාවට  ඒ 

සඩශ ක අක් ලකර ු,නක  අපි ඒ වැශඩ් පටන්ගත්තා.  
 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, your time is over. 
  

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

Give me one more minute, Sir. I will finish.   

අද වන ශකොට ඒ කාර්ය අඩ පම ශවලා තිශබනවා  ගරු 

කථානායකු,මනි.  

අපි උදාහරමයක් ල හැිනයට ලූනු ගනිමු. ඒ පැත්ශත් බී ලූනු 

ශගොවිශයෝ දැන් ලූනු අස්වැන්න ගන්නවා. ලූනු අස්වැන්න ගත්තාම 

ඒවා ගබඩා කරන්න තැනක් ල නැහැ. දැනට අඩ පම ශවලා තිශබන  

ඒ ගබඩාව සදි කිරීශ ක කටුතත්ත සක් ලමනින් අවසන් කරගත්ශතොත් 

ඊළ  කන්නශේ බී ලූනු අස්වැන්න ගබඩා කරන්න වාශේම  මැද 

කන්නයකත් බී ලූනු වවන්න සමහර ශවලාවට අපට පුළුවන් ශව්වි. 

මිනිසුන් බී ලූනු වගාශවන් අයින් ශවලා තිශබන්ශන් ඇයි? ඔබු,මා 

කෘෂිකර්මය පිළිබඳ හිටපු ඇමතිවරශයක් ල. ඔබු,මා ඒ ගැන 

දන්නවා. මිනිසුන් බී ලූනු වගාශවන් අයින් වන්ශන් ඇයි? බී 

ලූනුවලට market එකක් ල නැහැ; ශවළඳ ශපොළක් ල නැහැ; මිලක් ල 

නැහැ. එම නිසා බී ලූනු වගා කරන්න පුළුවන් සඩ කවල එළවලු 
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වගා කරනවා. එළවලු අව ය ්රමාමයට වඩා වැඩි වන නිසා 

ඒවාශේ මිල ස කූරර්මශයන් කඩාශගන වැශටනවා. මශේ සල්ලීම 

ශ කකයි. ඔබු,මන්ලා වහාම ඒ වැඩ පිළිශවළ අවසන් කරන්න. 

නැව්වලින් ශගනැල්ලා අව ය racks ඔක් ලශකෝම දැන් එතැන ගබඩා 

කරලා තිශබනවා. ඒ කටුතත්ත අවසන් කරගන්න බැහැ. එහි 

අක් ලකරයකට ශකොන්ක්රීටු දමලා තිශබනවා. ශකොන්ක්රීටු දමා තිශබන 

අක් ලකරශේ එය හදන්න විතරයි තිශබන්ශන්. මාස ු,නකින් ඒ 

කටුතත්ත අවසන් කරන්න පුළුවන්. මාස ු,ශනන් ඒ වැඩ අවසන් 

කශළොත්  උෂ්මත්වය හා ශතතමනය පාලනය කරන  ලාංකාශව් 

පළමුවැනි ගබඩාව ශගොවි මහත්වරුන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 

හැකියාව ලැශබනවා. මම පටන්ගත් නිසා ඒ කටුතත්ත ශනොකර 

සන්න එපා  ගරු ඇමතිු,මනි. අපි පටන්ගත් ශහොඳ ශද්වලුත් 

තිශබනවා. ශහොඳ ශද්වල් ඇත්ශත්ම නැහැ ශනොශවයි.  

 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Please wind up now.  
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

I will wind up, Sir.  

Once again, let me remind you, Sir, that we would like 
to see the warrants signed by the Hon. Minister of 
Finance, granting permission for the expenditure of the 
Government from the 01st of May to the 31st of August.  
Thank you very much.  

 
 

[අ.භා.2.16  

 

ගරු පරෝහිත අපේගුණවර්ධන ෙහතා (වරාය හා නාවික 

අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு கராஹித அகபகுணவர்தன - துகறமுகங்கள் 

மற்றும் கப்பற்றுகற அகமச்சர்) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana - Minister of Ports 
and Shipping) 

ගරු කථානායකු,මනි  දකුණාශමන් බිහි වූ කෘත හස්ත 

ශද් පාලන නායකයකුණා වන ඔබු,මා නවවන පාර්ලිශ කන්ු,ශව් 

කථානායකු,මා හැිනයට කථානායක අසුශන් -මූලාසනශේ- සිිනන 

අවස්ථාශව් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම සු,ව  ශවනවා. ඒ 

වාශේම  ඔබු,මාට කථානායක ධුරශේ කටුතු, සතාම ශහොඳින් 

කරශගන යන්න  ක් ලතිය  ජධර්ය ලැශ?වා කියලත් මම ්රාර්ථනා 

කරනවා.  

අද  විශ ේෂශයන්ම අශප් අග්රාමාතය  ඒ වාශේම මුදල් අමාතය 

ගරු මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා විසින් 19.9 අාංක 13 දරන 

නිෂ්පාදන බදු (විශ ේෂ විධිවිධාන) පනත යටශත් නියම  9ක් ල සහ 

සුරාබදු ආඥාපනත යටශත් නිශයෝග  10ක් ල සදිරිපත් කර තිශබන 

අවස්ථාශව් විපක් ලෂය ශවනුශවන් කථා කළ අශප් මි්ර ගරු  හර්ෂ ද 

සිල්වා සශහෝදර මන්ත්රීු,මාශේ කථාවට මම ඇහු ක කන් දුන්නා. 

එු,මාශේ කථාව ු,ළ කියැවුණු ශහොඳ කරුණු කාරමාවලට අශප් 

අවධානය ශයොමු කරන බව ඔබු,මාට අපි ශ ක ශවලාශව් කියනවා  

ගරු මන්ත්රීු,මනි.  

ගරු කථානායකු,මනි  විශ ේෂශයන්ම එු,මා කිව්වා  

කෘෂිකර්මාන්තය ගැන සහ ගබඩා පහසුක ක ගැන. ගරු 

මන්ත්රීු,මනි  අපි ඒ ගැන සතා සක් ලමනින් ශසොයා බලන්න ක. ශකොයි 

ආණ්ඩුව ශහෝ රටට සුබවාදි වැඩක් ල කරලා තිශබනවා න ක ඒක 

සදිරියට ශගන යෑම තමයි අශප් වගීමම වන්ශන්. ඒ කාරමය ගැන 

ශසොයා බලන බව මම ඔබු,මාට මතක් ල කරනවා. ගරු 

මන්ත්රීු,මනි  අපට හැම ශවලාශව්ම බලන්න සිදු වන්ශන් 

ආණ්ඩුවක් ල ක්රියාත්මක වන කාලය ු,ළ ඒ ආණ්ඩුශව් ්රධානින් 

ගන්නා වූ  විශ ේෂශයන්ම රශටු ආර්ථික කළමනාකරමය 

ස කබන්ධශයන් ගන්නා වූ තීන්දු තීරම ශදසයි. ඒ තීරම රටට 

සුබවාදී ද  අසුබවාදී ද කියන එක දැශනන්ශන් ඒ ආණ්ඩුශව් 

කාලපරිච්ශේදය අවසන් වුමාට පසුවයි.  

ගරු කථානායකු,මනි  2015 වර්ෂශේ පත්වූ ආණ්ඩුව අශප් 

ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීු,මා නිශයෝජ්ය ඇමතිවරයකුණා හැිනයට 

හිටපු ආණ්ඩුවයි. එදා රනිල් වික්රමසිාංහ මැතිු,මා තමයි රශටු 

අග්රාමාතයවරයා හැිනයට ශමන්න ශ ක ආසනශේ -

අග්රාමාතයවරයාට හිමි ආසනශේ- සිිනශේ. ඒ ආණ්ඩුශව් මුදල් 

ඇමතිවරයා හැිනයට පළමුශවන්ම සිිනශේ රවි කරුමානායක 

හිටපු ඇමතිවරයායි. ගරු කථානායකු,මනි  ඔබු,මාශේ 

දිස්ත්රික් ලකශේ මාංගල සමරීමර හිටපු ඇමතිවරයා තමයි ඊළ  මුදල් 

ඇමතිවරයා හැිනයට සිිනශේ. අශප් ගරු විපක් ලෂ නායකු,මාත් ගරු 

සභාශව් සිිනන ශ ක අවස්ථාශව් මම ශ ක කාරමය කියන්න ඕනෑ. 

2015-2019 කාලය ු,ළ පැවැති යහපාලන ආණ්ඩුව සතාම 

ශහොඳින් ආර්ථිකය කළමනාකරමය කරලා ශ ක රශටු ජ්නතාවට 

ඇති හැකි මිනිසුන් හැිනයට නැඟිිනන්න අව ය කරන වටා පිටාව 

සකස් කරලා දුන්නා න ක මිනිස්සු ඔබු,මන්ලාශේ ආණ්ඩුව 

කිසිශසේත් පලවා හරින්ශන් නැහැ  ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීු,මනි. 

එශහම න ක ජ්නතාව ඔබු,මන්ලාශේ ආණ්ඩුව නැවත වතාවක් ල 

පත් කරනවා. ඔබු,මා විපක් ලෂයට යවන්ශන්ත් නැහැ. හැබැයි  

ජ්නතාව ඔබු,මන්ලා විපක් ලෂයට යැීමම විතරක් ල ශනොශවයි සිදු 

කශළේ. අද මා දකින විශ ේෂත්වය තමයි  අප ආණ්ඩුව ගන්න 

ශකොට  පැවැති ආණ්ඩුශව් pilot සහ co-pilotsලා ශදන්නා -ඒ 

ු,න්ශදනාම- ශ ක සබා ගැශ? ශනොමැති ීමම. ඒ ආණ්ඩුශව් pilot 

තමයි රනිල් වික්රමසිාංහ හිටපු අගමැතිවරයා. එු,මා ශ ක 

පාර්ලිශ කන්ු,වට සුදුසු නැති ශකනකුණා බවට ජ්නතාව තීන්දු කළා  

ගරු කථානායකු,මනි. ඒ වාශේම සිිනයා  co-pilotsලා 

ශදශදශනක් ල. ඒ  අර pilotට උදව් කරපු co-pilotsලා ශදශදනා. ඒ 

තමයි  රවි කරුමානායක සහ මාංගල සමරීමර. නමුත්  ගරු 

ලක් ලෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්ත්රීු,මනි  රවි කරුමානායක මන්ත්රීු,මාට 

ජ්නතාව කියනවා  රඔබ පාර්ලිශ කන්ු,වටවත් සුදුසු නැතර කියලා. 

එදා ශ ක ආර්ථිකශේ කළමනාකරමය ගැන කථා කරපු  පැවැති 

ආණ්ඩුව ශදස මා දකින ශකෝමශයන් තමයා මා ශ ක කාරමය 

කියන්ශන්  ගරු කථානායකු,මනි. රඔබ සුදුසු නැතර කියලා ඔහුත් 

සවත් කරනවා. ගරු කථානායකු,මාශේ දිස්ත්රික් ලකශයන් බිහි වූ 

මාංගල සමරීමර හිටපු ඇමතිවරයාට දුරදක් ලනා නුවමක් ල තිශබනවා. 

එු,මා කල්පනා කරනවා  රමශේ දිස්ත්රික් ලකශයන් ශත්ශරන්ශන් 

එක් ල මන්ත්රීවරයායි. ඒ මන්ත්රීවරයා මට සදිරිශයන් සිිනන නිසා මම 

ශව්ලාසනින් සල්ලා අස්වන එක ශුභවාදියිර කියලා. එම නිසා 

එු,මා සල්ලා අස්වනවා. දැන් මම මශේ මි්ර  සශහෝදර  හිතවත්  

බුද්ධිමත් හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීු,මාට ශ කක කියනවා. මන්ත්රීු,මනි  

ඔබශේ රජ්ය ශගන ගිය ඒ ආර්ථික කළමනාකරමය ශදස අපි 

ආපසු හැරී බැලුවාම ශුභවාදි ද  අශුභවාදි ද කියන එක ගැන 

ඔබශේ හෘදය සාක් ලෂිශයන් ්ර ්න කරන්න. මම කලින් කියපු 

ශදශදනා නැතිව අඩු ගමශන් ඔබු,මාවත් නිශයෝජ්ය මුදල් 

ඇමතිවරයා හැිනයට සිිනයා න ක  ඔබු,මන්ලා ලබා ගත්තා වූ ඡන්ද 

්රති තය මීට වඩා ය ක වැඩිීමමක් ල ශවන්න පුළුවන්කම තිබුමාය 

කියලා මම හිතනවා. සහළ කළමනාකාරිත්වය සහ නායකත්වය 

ගන්නා වැරදි තීන්දු නිසා තමයි අද ඔබු,මන්ලා ඔය පැත්තට 

ගිහිල්ලා අපි ශ ක පැත්තට ආශව් කියන එකත් මම මතක් ල කරනවා.  

ගරු කථානායකු,මනි  ඒ වාශේම වරාය හා ු වන් ශතොව පළ 

සාංවර්ධන බදු පනත යටශත් අද සදිරිපත් කරන නිශයෝග 

ස කබන්ධශයන් හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීු,මා මශගන් ඇහුවා. ශමොකද  
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

මම වරාය හා නාවික විෂයය භාර අමාතයවරයා නිසා. ගරු 

කථානායකු,මනි  යහපාලන රජ්ය පැවැති කාලය ු,ළ අමාතයවරු 

තිශදශනක් ල ශ ක වරාය විෂයය භාර අමාතයවරුන් හැිනයට වැඩ 

කටුතු, කළා. 2015 ජ්නවාරි මාසශේ .වැනි දාට ශපර හිටපු 

අතිගරු ජ්නාධිපති මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා වරාය විෂයය භාර 

ඇමතිවරයා හැිනයට කටුතු, කළා. මම එහි වයාපෘති ඇමතිවරයා 

හැිනයට කටුතු, කළා. අපි ඔබු,මන්ලාට රජ්ය භාර ශදන ශතක් ල වූ 

ඒ කාල වකවානුව ු,ළ ශ ක රශටු ආර්ථිකයට ්රබල ශලස දායක 

වන වරාය ක් ලශෂේ්රයට හා නාවික ක් ලශෂේ්රයට වි ාල වත්ක ක 

්රමාමයක් ල අපි දායාද කළා කියලා අපට සු,ව  ශවන්න පුළුවන්. 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  එතැනදි හ කබන්ශතොට මාග කපුර වරාය 

විශ ේෂශයන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ශසේද මාවත ආසන්නශේ පිහිින 

දූපතක ජීවත් වන අපට වරාය කියලා කියන්ශන් අශප් ආර්ථිකශේ 

හෘදය වස්ු,ව හා බඳු ශදයක් ල. ඒ  හ කබන්ශතොට මාග කපුර වරායයි.  

2015 වර්ෂයට ශපර අශප් රජ්ය පැවැති කාලශේ අපි CICT  

එක හැදුවා. ඒ CICT එක එක් ලකම තමයි  නැ ශ නහිර පර්යන්තය - 

ECT  - අපි එදා හැදුශව්. ගරු කථානායකු,මනි  2015දී ආණ්ඩුව 

මාරු වනශකොට නැ ශ නහිර පර්යන්තය හදලා අවසන්. ඒ වාශේම 

ඒ පර්යන්තයට අව ය ශදොඹකර ්රමාමයත් ඇමවු ක කරලා 

තිබුමා. නමුත්  ඇමවු ක කරලා තිබුණු එම ශදොඹකර ්රමාමය 

නැවත අවලාංු  කිරීම නිසා ශ ක වන විට අවුරුදු පහක් ල තිස්ශසේ 

නැ ශ නහිර පර්යන්තය ශදොඹකර නැති පර්යන්තයක් ල බවට 

පත්ශවලා තිශබනවා. මම කැමති  නැහැ  හිටපු ඇමතිවරුන්ශේ 

න ක ශමතැනදි ්රකා  කරන්න. ඒක ශුභවාදි ශනොවන ශදයක් ල. ඒ 

පර්යන්තශේ ගැඹුර මීටර 1.ක් ල  19ක් ල තිශබන නිසා ශලෝකශේ 

නිෂ්පාදනය කරන වි ාල නැව්වල ශමශහුත ක කටුතු, කළ හැකි 

පර්යන්තයක් ල අවුරුදු 5ක් ල වහශගන සිටීම නිසා අපට ඇතිශවලා 

තිශබන පාඩුව බිලියන ගමනාවක් ල බවට පත්වනවා  මශේ මි්ර 

ගරු මන්ත්රීු,මනි. ගරු මන්ත්රීු,මනි  අපි 2015දී ආණ්ඩුව භාර 

ශදනශකොට ශ්රී ලාංකා වරාය අධිකාරිශේ JCT එක මිලියන 2.5ක් ල 

බහලු ක කරනවා. ඒ  2014 දී. එදා මම ශ ක විෂයය භාර වයාපෘති 

ඇමතිවරයා හැිනයටයි වැඩ කටුතු, කශළේ. ගරු කථානායකු,මනි  

2015දී ඒ ්රමාමය මිලියන 2.2ට අඩුවනවා; 2016දී මිලියන 2.1ට 

අඩු වනවා; 2017දී මිලියන 2.0ට අඩු වනවා. ශ ක වාශේ වාර්ෂිකව 

බහලු ක අඩු ීමමක් ල සිද්ධ වනවා. 

ගරු කථානායකු,මනි  එක් ල එක් ල ඇමතිවරයාට රිසි පරිදි 

තමන්ශේ මන ශදොළ පිනවන්ශන් නැති වන විට  තමන් ගන්නා වූ 

තීන්දු තීරම රශටු ආර්ථිකයට ශකතර ක විධියට බලපා තිශබනවාද 

කියන කාරමය අද අපට ශබොශහොම පැහැදිලිව ශපශනනවා.  

එශලස ගත්තා වූ තීන්දු තීරම පිළිබඳව සදිරිශේදී ශ ක 

පාර්ලිශ කන්ු,ව ු,ළදී ශ ක රශටු ජ්නතාව දැනුවත් කරන්න මම 

බලාශපොශරොත්ු, වනවා. එශලස ගත්ත තීන්දු තීරම ගැන ශ ක රශටු 

ජ්නතාව දැනුවත් කරලා  රශටු ආර්ථිකය බිඳ දමන ශ ක ජ්ාතික 

අපරාධය ගැන පැහැදිලි කරන්නත් මම බලාශපොශරොත්ු, වනවා.  

ගරු කථානායකු,මනි  ඊට වැඩිය සතාම ශහොඳ කථාවක් ල මට 

කියන්න තිශබනවා. මශේ මි්ර ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීු,මා ශ ක 

කාරමය අහශගන හිිනශයොත් මම සු,ව  වනවා. මම ශ ක කාරමය 

ඔබු,මාට කියන්ශන් ශ කකයි. අපි හැම ශකශනකුණාම රටට ආදරය 

කරන අය හැිනයටයි ශ ක විවාද කරන්ශන්. සාමානයශයන් අපි 

ඇශතකුණා ගත්ශතොත්  මුලින් ඇතා අරශගන තමයි ඊට පස්ශසේ 

ශහණ්ඩුව ගන්ශන්. කවුරුවත් මුලින් ශහණ්ඩුවක් ල අරශගන 

ඇශතක් ල ගන්ශන් නැහැශන්  ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීු,මනි. 

මුලින් ගන්ශන් ඇතා.  ඇතා ගත්තාට පසුව තමයි ඇතා ශමල්ල 

කරන්න ශහණ්ඩුව ඕනෑ වන්ශන්. නමුත් ශමොකක් ලද සිද්ධ වුශණ්? 

ජ්යබහලු ක පර්යන්තශේ  JCT එශක් ල අපට තිශබන අයිතිය 

බලන්න  ගරු කථානායකු,මනි. ජ්යබහලු ක පර්යන්තශේ අාංක 5 

ජ්ැිනය වැඩිදිුතණු කරන්න ඔබු,මන්ලාශේ රජ්ය කාලශේ 

තීන්දුවක් ල ගත්තා  ගරු මන්ත්රීු,මනි. අාංක 5 ජ්ැිනය වැඩිදිුතණු 

කළාට පස්ශසේ බහලු ක ්රමාමය වැඩි කරන්න පුළුවන් කියන 

ස්ථාවරය අනුව ශ ක ජ්ැිනය නිම කරන්න අව ය කරන වැඩ 

පිළිශවළ සකස් කළා. 

නමුත් ගරු කථානායකු,මනි  ජ්ැිනයට අත ශනොතියා ශදොඹකර 

යන්්ර ඇමවු ක කළා. ජ්ැිනයට කළු ගලක් ල  සිශමන්ති ශකොටුටයක් ල 

ගන්ශන් නැතිව  එක් ල වැඩ බිමක් ල ශහෝ ආර කභ ශනොකර ශදොඹකර 

යන්්ර ිනක එන්න පටන් ගත්තා. දැන් ශ කවා තියන්ශන් ශකොශහේද  

ගරු මන්ත්රීු,මනි? 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

එදා ඒ ශදොඹකර යන්්ර ඇමවු ක කරපු ඇමතිවරයා දැන් 

පාර්ලිශ කන්ු,ශව් සන්නවාද කියලා ඔබු,මාට කියන්න පුළුවන්ද? 

 

ගරු පරෝහිත අපේගුණවර්ධන ෙහතා  
(மாண்புமிகு கராஹித அகபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

නැහැ  දැන් නැහැ. ඕනෑ න ක මම ඔබු,මාට එු,මාශේ නමත් 

කියන්නද? ඔබු,මා අහනවා න ක මම එු,මාශේ නම කියන්න ක. 

ශමොනවා වුමත් මනුස්සක ක ශපරදැරි කරශගන මම ඒ තර කම 

පහළට වැශටන්න කැමති නැහැ. නමුත් කවුරු වැරැදි කළත් 

වැරැද්ද වැරැද්දමයි කියන එකයි මම කියන්ශන්  ගරු මන්ත්රීු,මනි. 

ශ කක ජ්ාතික වැරැද්දක් ල විධියටයි මම දකින්ශන්. ශ කක ජ්ාතික 

වැරැද්දක් ල.  

අපි පර්යන්තයක් ල හදන්න ගන්නවා න ක පර්යන්තශේ වැඩ 

අවසන් කරලා තමයි අව ය ශදොඹකර යන්්ර ිනක ශගශනන්න 

ඕනෑ වන්ශන්.   පර්යන්තශේ වැඩ සවර වුමාට පස්ශසේ තමයි ඒ 

ශදොඹකර යන්්ර ිනශකන් අව යතාව සව  කර ගන්න පුළුවන් 

වන්ශන්. දැන් ශ ක කරලා තිශබන්ශන් ජ්ාතික අපරාධයක් ල. අපි ඒ 

සියලු මුදල් ිනක මාසිකව  වාර්ෂිකව ශගවන්න ඕනෑ.  දැන් ඒවා 

නික ක පැත්තකට ශහේත්ු, කරලා තිශබනවා. ශ ක වාශේ 

තත්ත්වයක් ල තමයි උදා ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ විතරක් ල ශනොශවයි  

ශ ක නැ ශ නහිර පර්යන්තය - ECT - අවුරුදු පහක් ල ු,ළ ක්රියාත්මක 

ශනොීමම ු,ළ ඇති ශවලා තිශබන තත්ත්වය බලන්න.  

හ කබන්ශතොට වරාය කියන්ශන් අශප් රශටු අනාගතය. 

සිාංගප්ූරරුව  ඩුබායි වාශේ රටවල තිශබන වරායන් ශබොශහොම 

පැහැදිලිව ඒ රශටු ආර්ථිකයට ්රබල ව ශයන් දායක වුමා. අශප් 

නිශරෝෂන් ශපශර්රා මන්ත්රීු,මා ශ ක කාරමය ශබොශහොම පැහැදිලිව 

දන්නවා. ඔශ? පියා සතිහාසශේ හිටපු අමාතයවරයකුණා හැිනයට ශ ක 

ස කබන්ධශයන් කළ ශද්වල් පිළිබඳව අපි හැන්සාඩ් වාර්තා කියවා 

බලා තිශබනවා. එවැනි තත්ත්වයක් ල තිශබන අවස්ථාවකදී අපට 

ශලෝකයත් එක් ලක අත් වැල් බැඳ ගන්න සිදු වනවා; ශලෝකශේ මි්ර 

රටවල් එක් ලක අපිට අවශබෝධතා ගිවිසු කවලට යන්න වනවා; ඔවුන් 

සම  අපට සුහද ගනුශදනුවල ට යන්න වනවා. හැබැයි  ශ ක 

ආකාරයට අශප් රශටු ආර්ථිකයට  ක් ලතියක් ල වූ ශ ක වරාය අද අපට 

අහිමි ීමම අශප් ජ්ාතියට ශවච්ච සතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් ල 

කියන කාරමය මම මතක් ල කරන්න ඕනෑ. 
 

ගරු කථානායකු,මනි  මම ශමතැනදී  මතක් ල කරන්න ඕනෑ 

තව කාරමයක් ල තිශබනවා. අපි හැශමෝම ශද් පාලනය කරන අය. 

ශමතැන හැම දිස්ත්රික් ලකයක් ලම නිශයෝජ්නය කරමින් ශත්රී පත්  වූ 

ගරු මන්ත්රීවරු සන්නවා. 
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ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිු,මනි  ඔබු,මාට ශවන් වූ කාලය අවසන්. 

 

ගරු පරෝහිත අපේගුණවර්ධන ෙහතා  
(மாண்புமிகு கராஹித அகபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

මට තව විනාඩියක් ල ශදන්න  ගරු කථානායකු,මනි. 

අපි ශමොන දිස්ත්රික් ලකය නිශයෝජ්නය කළත් විශ ේෂශයන් අපි 

දැන ගත ුතු, කාරමයක් ල තිශබනවා.  අපි රාජ්ය ආයතනවලට   

අනව ය විධියට ශසේවකයන් පුරවා ගත්ශතොත් අශප් රට 

අවසානශේ නවතින්ශන් ශකොතැනද?  ගරු කථානායකු,මනි  සතා 

කනගාව ශවන් වුවත් කිවුතු, කරුමක් ල තිශබනවා.  ශ ක වන විට ශ්රී 

ලාංකා වරාය අධිකාරියට  අශපොස සාමානය ශපළ අසමත් 

310ශදශනක් ල ඇු,ළත් කරශගන තිශබනවා.  ශ කක දැන් ශලොකුණා 

්ර ්නයක් ල. ශ ක දරුවන්ට ශමොකක් ලද කරන්ශන්? සාමානය ශපළ 

අසමත් දරුශවකුණා ස කබන්ධශයන් අපි  ගන්නා වූ තීන්දුව 

ශමොකක් ලද? එක පැත්තකින් ඔවුන් ඇු,ළත් කරලා. ශ ක රශටු නීතිය 

අනුව ක කකරු රැකියාවක් ල සඳහාත්  අශපොස සාමානය ශපළ 

ස කමාන ු,නක් ල සහිතව වැඩ හයක් ල සමත් ීම තිබීම අව ය වනවා. 

නමුත්  දැන් ශ ක 310ශදශනකුණාශේ අනාගතයට සිද්ධ ශවන්ශන් 

ශමොකක් ලද? ශ කවාට වගකිව ුතු,  කවුද? ශමන්න ශමශහමයි 

ආර්ථිකය කළමනාකරමය ශවලා තිශබන්ශන්.  

ගරු කථානායකු,මනි  අපි ශ ක හැම ශදයක් ලම කිව්ශව් ශවන 

ශමොකටවත් ශනොශවයි; පසුගිය ආණ්ඩුව කරපු වැරදි අපිත් 

කරන්න ශනොශවයි. ඒ ු,ළින් අත් දැීම ක ලබලා  අලුත් විධියට 

හිතලා  රශසෞභාගයශේ දැක් ලමර වැඩ පිළිශවළ සදිරියට ශගන 

යන්නයි  ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ ජ්නාධිපතිු,මාත් එක් ලක නව 

මාවතක ගමනක් ල යන්නයි කියන එක සඳහන් කරමින්  මට 

අවස්ථාව ලබා දීම  ස කබන්ධශයන් ඔබු,මාට ස්ු,තිවන්ත ශවමින් 

මශේ කථාව අවසන් කරනවා.   

 

 

[අ.භා. 2.33  

 

ගරු නිපරෝෂන් පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிகராஷன் தபகரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු කථානායකු,මනි  නිෂ්පාදන බදු (විශ ේෂ විධිවිධාන) 

පනත යටශත් ශගශනන නියම  සහ සුරාබදු ආඥා පනත යටශත් 

නිශයෝග ස කබන්ධව පැවැත්ශවන ශමම විවාදයට සහභාගි ීමමට 

අවස්ථාවක් ල ලබා දීම ගැන ඔබු,මාට ස්ු,තිවන්ත වනවා. 

 

ගරු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 
Committees will now take the Chair. 

 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුො මූලාසනපයන් ඉවත් වූපයන්, 

නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො [ගරු අංගජන් රාෙනාදන් ෙහතා] 
ුඛලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலகவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன்]  தகலகம வகித்தார்கள். 

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

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please continue with your speech.  
 

ගරු නිපරෝෂන් පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிகராஷன் தபகரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  2020 අශගෝස්ු, 05වැනි 

දින  පැවැති මහ මැතිවරමශයන් මා පාර්ලිශ කන්ු,වට ශතෝරා පත් 

කර ගැනීම සඳහා කටුතු, කරපු  මහන්සි වුණු  ඒ වාශේම ඡන්දය 

ලබා දුන් සියලුශදනාට  ශ ක අවස්ථාශව් දී මශේ ස්ු,තිය පුද 

කරනවා. ඒ වාශේම  පාර්ලිශ කන්ු, මන්ත්රී ධුරය සඳහා තරග 

කිරීමට මට අවස්ථාව ලබා දුන් සමගි ජ්න බලශව්ගශේ නායක 

ගරු සජිත් ශ්රේමදාස මැතිු,මා ඇු,ළු සියලු නායකයන්ට  අපශේ 

සියලු  ක්රියාකාරීන්ට මම ශ ක අවසථ්ාශව් දී ස්ු,තිවන්ත වනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  ශ ක කාල වකවානුශව් 

අපි සතා වැදගත් මාතෘකාවක් ල ගැන කථා කරනවා. ඒ තමයි  

ශකොශරෝනා වසාංගතය මුළු ශලෝකයටම අභිශයෝග කරද්දී අශප් 

රශටු ජ්නතාවට ඒ ු,ළින් සහ ආර්ථික ව ශයන් එල්ල වන 

බලපෑම ජ්යශගන අපි රටක් ල ව ශයන් සදිරියට යන්ශන් 

ශකොශහොමද කියන කාරමය.  අද වනශකොට අපශේ ්රධාන 

ආදාය ක මාර්ග වන සාංචාරක කර්මාන්තය හා විශදස් රටවල වැඩ 

කර අපශේ සශහෝදර සශහෝදරියන් ශ ක රටට එවන මුදල්වලින් 

ලැශබන ආදාය ක මාර්ග වි ාල අභිශයෝගයට ලක් ල ශවලා 

තිශබනවා. ඒ නිසා අපි අතීතය ගැන විතරක් ල කථා කරන්ශන් 

නැතිව  ශ ක අලුත් ශලෝකය අපි ජ්ය ගන්ශන් ශකොශහොමද කියලා 

ශහොඳට හිතන්න ඕනෑ.  

ශ ක රශටු ජ්නතාව වත්මන් ආණ්ඩුවට වි ාල බලයක් ල දුන්නා. 

ජ්නතාව ඒ තීන්දුව දීලා තිශබනවා. අපි ඒ තීන්දුව හිස නමා 

පිළිගන්නවා. ගරු ශරෝහිත අශ?ු මවර්ධන අමාතයු,මා කිව්වා 

වාශේ අශප් පසුගිය ආණ්ඩුශව් ය ක ය ක වැරදිවලට  අපි  කරපු ඒ 

වැරදිවලට ජ්නතාව ඒ තීන්දුව දීලා තිශබනවා. නමුත්  ජ්නතාව 

ඔබු,මන්ලාට වග ීමමකුණාත් දීලා තිශබනවා. ඒ තමයි 

ඔබු,මන්ලාට රජ්යක් ල ව ශයන්  තිශබන අභිශයෝග ජ්යගන්ශන් 

ශකොශහොමද කියන සැලැස්ම  සදිරිපත් කරලා  ඒක ක්රියාත්මක 

කිරීම. නමුත්  අවාසනාවකට ශමන් ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,ව 

නිශයෝජ්නය කරන විවිධ මැති-ඇමතිවරුන් සහ ඒ ශගොල්ලන්ශේ 

පවුශල් උදවිය  ඒ ශගොල්ලන්ට සහශයෝගය ශදන උදවිය අද 

වනශකොට අපශේ පරිසරය විනා  කරනවා. ඒ කරන විනා ය 

ගැනත් ඔබු,මන්ලා ශහොඳින් අවධානය ශයොමු කරන්න ඕනෑ. 

ශමොකද  ඒ ු,ළින් අද ශ ක රශටු ජීවත් වන ජ්නතාවට විතරක් ල 

ශනොශවයි  අනාගත පර කපරා ගමනාවකට වි ාල බලපෑමක් ල ඇති 

ශවන නිසා. එදා විල්පත්ු,ව ගැන කථා කරපු උදවිය අද නිහ යි. 

නමුත්  වනාතවිල්ලුව   පුත්තලම දිස්ත්රික් ලකශේ ආනවිලුන්දාව 

වැනි පරිසර පද්ධතිවලට අද වන විට ශ ක රශටු ශමොන නීතියද 

ක්රියාත්මක ශවන්ශන්? රඑක නීතියක් ල  එක රටක් ලර ්රතිපත්තිය 

ක්රියාත්මක කරන බවට ඔබු,මන්ලා එදා ්රතිඥා දුන්නා. නමුත්  

අද වන විට එම නීතිය ශද් පාලන හයියට යටශවලා තිශබනවා. 
 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only two more minutes. 
 

ගරු නිපරෝෂන් පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிகராஷன் தபகரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එම නිසා අපි විශ ේෂශයන්ම රජ්යට මතක් ල කරනවා  ශ ක රශටු 

සාංවර්ධනය සදිරියට ශගන යනශකොට  ශ ක රශටු සාංවර්ධන 
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

සලක් ලක සැලසු ක කරනශකොට අශප් පරිසර පද්ධති පිළිබඳවත් 

අවධානය ශයොමු කරන්න කියලා.  

ඒ වාශේම  අද වන විට අශප් රශටු ජ්නතාවශේ ජීවන බර 

එන්න එන්නම වැඩිශවලා තිශබනවා. අද ජ්නතාවට ජීවත් ීමශ ක 

අපහසුතාවක් ල තිශබනවා. ශකොශරෝනා වසාංගතය නිසා ජ්නතාවට 

අහිමි ීම ගිය ආදාය ක මාර්ග නැවත  ක් ලතිමත් කරන්ශන් 

ශකොශහොමද කියන වැඩ පිළිශවළ ආණ්ඩුව විසින් සදිරිපත් කරන්න 

ඕනෑය කියන මතශේ මම සන්නවා. විශ ේෂශයන්ම කෘෂි 

කර්මාන්තය  ධීවර කර්මාන්තය ඇු,ළු ශ ක රශටු බහුතර 

ජ්නතාවක් ල ආදාය ක මාර්ගය කරගත් කර්මාන්ත මීට වඩා 

 ක් ලතිමත්ව සදිරියට අරශගන යන්න කටුතු, කරන්න ඕනෑ. ඒ 

වාශේම  ශලෝකයත් එක් ලක එකු, ශවලා සසස්රහට යන ආර්ථික 

ගමනකට අපි ලෑස්ති ශවන්න ඕනෑ. අපට ශලෝකශයන් ඈත් ශවලා 

ආර්ථික ගමනක් ල යන්න බැහැ. අපි ඒ සඳහා ූදදාන ක ශවලා  ඒ 

ු,ළින් ශ ක රශටු ජ්නතාවශේ ආර්ථික  ක් ලතිය වැඩි වන    රශටු 

 ක් ලතිය වැඩි වන වැඩ පිළිශවළකට යන්න අව යයි. ඒ නිසා 

විශ ේෂශයන් රජ්ය ශමොනවාද කරන්ශන් කියන එක දිහා අපි 

බලාශගන සන්නවා. ශ ක රශටු ජ්නතාව මයකාරශයෝ කරන්ශන් 

නැතිව  ඔවුන්ශේ මය බර වැඩි කරන්ශන් නැතිව ආර්ථික ගමන 

අරශගන යන්න රජ්යට වග ීමමක් ල තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම 

විපක් ලෂය ශලස වගීමම අරශගන එම වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක 

කරන්න අපි ූදදාන ක. ඒක කරන ගමන්ම ශ ක රශටු 

්රජ්ාතන්්රවාදය ආරක් ලෂා කිරීම සඳහාත් අපි හැම ශවලාශව්ම 

සදිරිපත් ශවනවා. 
 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up. Please wind up now. 
 

ගරු නිපරෝෂන් පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிகராஷன் தபகரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

්රජ්ාතන්්රවාදය වළලන  ්රජ්ාතන්්රවාදය විනා  කරන කිසිම 

වැඩ පිළිශවළක් ල ශ ක සභාශව් අනුමත කරන්න හැදුශවොත් අපි ඊට 

තදින්ම විරුද්ධශවලා වැඩ කරනවාය කියමින්  මට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව සු්,තිවන්ත ශවමින් මශේ කථාව 

අවසන් කරනවා. 
 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Gamini Waleboda. You have seven 

minutes. 
 
 

[අ.භා. 2.39  
      
ගරු ගාමිණී වපල්පබොඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி வகலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි, ලාංකාශව් බදු අය කිරීම 

අඩපම ීමම ු,ළින් රාජ්ය ආදායම පහළ ශගොස් රජ්ශේ මය 

කළමනාකරමය හා සුබසාධන වියද ක පහළ යෑමක් ල පිළිබඳව ගරු 

හර්ෂ ද සිල්වා මැතිු,මා අදහස ්සදිරිපත් කරනවා අපි දැක් ලකා. මම 

එු,මාට මතක් ල කර දිය ුතු, කාරමා කිහිපයක් ල තිශබනවා. ශද්ශීය 

ආදාය ක ශදපාර්තශ කන්ු,ව තමයි රාජ්ය ආදායශමන් සියයට 55කට 

වඩා වැඩි ්රමාමයක් ල උපයා ශදන්ශන්. සතිරිශයන් සියයට 40 

උපයා ශදන්ශන් ශර්ු  ශදපාර්තශ කන්ු,ව. 2015 වන විට ශර්ු  

ශදපාර්තශ කන්ු,වත්, ශද්ශීය ආදාය ක ශදපාර්තශ කන්ු,වත් ස්වාංක්රිය 

තාක් ලෂමය පාවිච්චි කරලා බදු එකු, කිරීශ ක ක්රමශව්දයකට ගමන් 

කරමින් සිිනයා. 2015දී පත් වුණු යහපාලන රජ්ශේ ආර්ථික 

ඔස්තාර්ලා විසින් එවකට තිබුණු ශර්ු  පනත හා ශද්ශීය ආදාය ක 

පනත සාංශ ෝධනය කරන්න ශයෝජ්නාවක් ල ශගනාවා. එම 

ශයෝජ්නාව මඟින් ලාංකාශව් තියා ආසියාශව්වත් නැති ක්රමයක් ල, 

ඝානාව කියන රටට හදපු ආදාය ක බදු පනතක් ල ශගනැල්ලා, 

ලාංකාශව් පාර්ලිශ කන්ු,වට දාලා අනුමත කරලා එය ක්රියාත්මක 

කරන්න කටුතු, කළා. එවකට සිින වෘත්තීය සමිති බලශව්ග, 

ශද්ශීය වයාපාරිකයන් එම පනතට විරුද්ධව ශ්ේෂ්ඨාධිකරමශේ 

නඩු 7ක් ල පැවරුවා. ඒක තමුන්නාන්ශසේලාට මතක ඇති. නමුත්, ඒ 

එකකින්වත් හරියට සාංශ ෝධනයක් ල කරගන්න බැරි වුමා. 

අවසානශේ දී රුපියල් බිලියන 6ක් ල වියද ක කරලා ශගොඩනැඟූ 

RAMIS පද්ධතිය  ඒ automated system එක ස කූරර්මශයන්ම 

අකර්මමය කරලා දාලා ලාංකාශව් බදු රැස් කිරීශ ක ක්රියාවලිය 

අඩපම කරලා දාලා  1 200ක් ල පමම වන ශසේවකයන්ශගන් වැඩක් ල 

ගන්න බැරි තත්ත්වයට ශද්ශීය ආදාය ක ශදපාර්තශ කන්ු,ව 

අකර්මමය කරලා දැ කමා. 

ඒ විතරක් ල ශනොශවයි  ලාංකාශව් සුළු හා මධය පරිමාම 

කර්මාන්ත නැාංීමම සඳහාත්  ශද්ශීය නිෂ්පාදනය බලගැන්ීමම 

සඳහාත් තිබුණු සියලු බදු සාංශ ෝධන අයින් කරලා  නව බදු පනත 

හරහා වි ාල බදු බරක් ල ජ්නතාව පිට පැ ටශවන ආකාරයට කටුතු, 

කළා. සමස්ත ආදාය ක පරිපාලනය අකාර්යක් ලෂම කරලා   ශද්ශීය 

ආදාය ක ශදපාර්තශ කන්ු,ව අකර්මමය කරලා එය අවසානශේදී 

ශපෞද්ගලික අාං යට පවරා ශදන කුණාමන්්රමයක් ල තමයි එදා 

ක්රියාත්මක වුශණ්. ඒ විධියට කටුතු, කළ  අද විපක් ලෂශේ සන්න  

එදා යහපාලන රජ්ය නිශයෝජ්නය කළ අශප් ආර්ථික ආචාර්යු,මා 

ශ ක විධියට කථා කිරීම පිළිබඳව මශේ විමතිය ්රකා  කරනවා. 

ඔබු,මා ඒ අවස්ථාශව් හිිනශේ ශකොශහේද කියලා මම අහන්න 

කැමැතියි. 

අද ශවනශකොට  රශසෞභාගයශේ දැක් ලමර ්රතිපත්ති ්රකා ය 

හරහා සුළු හා මධය පරිමාම කර්මාන්ත ක් ලශෂේ්රය වි ාල ්රගතියක් ල 

අත්පත් කරගනිමින් සිිනනවා. ජ්ාතික ආර්ථිකය  උත්පාදන 

ආර්ථිකයක් ල කරා ගමන් කරමින් සිිනන අවස්ථාවක තමයි අප ශ ක 

සන්ශන්.  

්රධාන ව ශයන්ම  බැාංකුණා මය ලබා ගැනීම හා මුදල් ගනුශදනු 

කිරීශ ක කාර්යශේදී සුළු හා මධය පරිමාම වයාපාරිකයන්ට  ගැටලු 

රැසකට මුහුම ශදන්න සිදු ීම තිශබනවා. ශ ක සඳහා ්ර ස්ත 

විසඳුමක් ල ශලස මහ බැාංකුණාවට අයිති ූරර්ම සමාගමක් ල ශලස 

පිහිව වා තිශබන 'ලාංකා ක් ලලියර්' ආයතනය විසින් ජ්ාතයන්තරව 

ක්රියාත්මක වන කාඩ්පත්වලින් පරිබාහිරව සියයට ු,ශන් ශකොමිස් 

මුදල සියයට එකට අඩු කරන නව තාක් ලෂමශයන් ුතත් කාඩ්පත් 

හරහා ගනුශදනු කරන ක්රමයක් ල සුළු පරිමාම වයාපාරිකයන්ට 

හඳුන්වා දීලා තිශබනවා. එය හඳුන්වා දීම ු,ළ  තමන්ශේ ගනුශදනු 

සියල්ලම EasyPay හරහා මහ බැාංකුණාශව් අනුමත ක්රමය අනුව 

ක්රියාත්මක කරන්න සියලු වයාපාරිකයන්ට පුළුවන්. රශටු සන්න 

සුළු හා මධය පරිමාම වයාපාරිකයන්ට අපි ශ ක පණිවුඩය ශදන්න 

ඕනෑ.  බැාංකුණාවකට ගියාම ඒ අයට තමන්ශේ ආදායම සහ වියදම 

පිළිබඳව වාර්තා සදිරිපත් කරන්න බැහැ. ඒකට ශහේු,ව ශ කකයි. ඒ 

ශගොල්ලන් ගිණු ක තියන්ශන් නැහැ. ඒ ශගොල්ලන් බැාංකුණාවල මුදල් 

තැන්පත් කරන්ශන් නැහැ. නමුත් ශ ක කියන කාඩ්පත් හඳුන්වා දීම 

ු,ළින් ඒ අයට සාධාරමයක් ල සෂට් වන බව රශටු සුළු හා මධය 

පරිමාම වයාපාරික ක් ලශෂේ්රශේ වයාපාරිකයන් දැන ගත ුතු,යි.   

 
ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have two more minutes.  
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2020 සැප්තැ කබර්  09  

ගරු ගාමිණී වපල්පබොඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி வகலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

අන්තර්ජ්ාතික ශයෝජ්නා ක්රමවල ශගීම ක ක්රම මඟින් ශ ක බැාංකුණා 

විසින් අය කරනු ලබන ශකොමිස් මුදල් අවම කර කුණාඩා හා මධය 

පරිමාම වයාපාරිකයන් දිරිමත් කරන්න පුළුවන්, ගරු නිශයෝජ්ය 

කාරක සභාපතිු,මනි. මුදල් ගනුශදනු සඳහා ශද්ශීය බැාංකුණා 

කාඩ්පත් භාවිත කිරීම, කුණාඩා හා මධය පරිමාම වයාපාරිකයන්ට 

සතා වි ාල ආර්ථික වාසියක් ල ශගන ශදනවා. ගරු නිශයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිු,මනි, ශ ක ජ්ාතයන්තර කාඩ්පත් භාවිත කිරීම ු,ළින් දැනට 

ලාංකාවට වර්ෂයකට රුපියල් බිලියන 10ක ආදායමක් ල අහිමි 

ශවනවා. ශ ක මුදල් ලාංකාශව් බැාංකුණා පද්ධතියට එන්ශනත් නැහැ, 

ශද්ශීය වයාපාරිකයන්ට අයිති ශවන්ශනත් නැහැ. ශ ක මුදල් 

මුළුමනින්ම රිනන් එළියට යනවා. ශද්ශීය කාඩ්පත් භාවිතය 

දිරිගැන්ීමම ු,ළින් සුළු හා මධය පරිමාම වයාපාරිකයන්ට ශමන්ම 

ගෘහස්ථ ව ශයන් ගනුශදනු කරන අයටත් වර්ෂයකට රුපියල් 

බිලියන 10ක් ල සතිරි කරගන්න පුළුවන් ශවනවාය කියන පණිවුඩය 

මම ශ ක අවස්ථාශව්දී ඒ අයට ශදන්න කැමැතියි. 

බැාංකුණා අාං ශේ සාංඛයා ශල්ඛන ගත්තාම, ශ ක ගනුශදනුවලින් 
සියයට 75ක් ල, 80ක් ල සිදු වන්ශන් සාංග්රීසි මාධයශයන් ශනොශවයි. ශ ක 
ස කූරර්ම ගනුශදනු සිදු වන්ශන් සිාංහල සහ ශදමළ මාධයශයන්.  ඒ 
කියන්ශන්, ශද්ශීය ගනුශදනුකරුවන් තමයි ඒ රුපියල් බිලියන 
10ම රිනන් එළියට යවන්ශන්. ඒක ආරක් ලෂා කර ගන්න ශ ක වැඩ 
පිළිශවළ ු,ළින් අපි සමත් ශවන්න ඕනෑ. ශමය ක්රියාත්මක ීමම 
හරහා බැාංකුණා ක්රමය ු,ළ සාංසරමය වන මුදල් ්රමාමය විධිමත් 
බැාංකුණා ක් ලශෂේ්රයට -බැාංකුණා පද්ධතිය ු,ළට- ඇු,ළත් ශවනවා. ඒ 
හරහා රශටුම සන්න වයවසායකයන්ට ශ ක සතාම සාංීමර්ම 
ක්රමශයන් බැහැර ශවලා තමන්ශේ ගනුශදනු බැාංකුණාවට සදිරිපත් 
කරලා මය මුදලක් ල ලබා ගන්න, ඇපයක් ල සනාථ කරගන්න,  ලීසිාං 
පහසුක ක ලබා ගන්න අවසථ්ාව උදා ශවනවා. ශ ක කියපු 
සාංශ ෝධන සතාම කඩිනමින් ක්රියාත්මක කළ ුතු, බවත් මම ශ ක 
අවස්ථාශව් මතක් ල කරනවා.   

 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up. Please wind up your 

speech. 
 

ගරු ගාමිණී වපල්පබොඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி வகலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  
Sir, please give me one more minute. 

අශප් ආචාර්යු,මා කිව්වා වාශේ  ශර්ු  ශදපාර්තශ කන්ු,වට හා 

සුරාබදු ශදපාර්තශ කන්ු,ශව් ආදාය ක වුහයට කරන ලද වයසනය 

පිළිබඳවත් මා යමක් ල ්රකා  කළ ුතු,යි. ගරු  නිශයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිු,මනි  විපක් ලෂශේ අද සිිනන ආර්ථික ඔස්තාර්ලා ඒ ආයතන 

ශදශකන් එකු, කර ගන්න පුළුවන් ආදායමවත් එකු, කර ගන්න 

බැරි වන ආකාරයට එම ආයතන අකර්මමය කර තිශබනවා. ඒ 

පිළිබඳ ස කූරර්ම විස්තර ශමම ගරු සභාවට සදිරිපත් කරන්න අප 

සුදාන ක.  

ගරු  නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  මට  කාලය ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබු,මාට  ස්ු,තිවන්ත ශවමින්  මශේ කථාව අවසන් 

කරනවා.    
 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. I. Charles Nirmalanathan. You have 14 

minutes. 

[பி.ப. 2.46] 
 

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி, தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்ககள!  

தகௌரவ பிரதம அகமச்சரும் நிதியகமச்சருமாகிய மஹிந்த 

ராஜபக்ஷ அவர்களுகடய அகமச்சின்கீழ் வருகின்ற உற்பத்தி 

வாி (விகசட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் கீைான கட்டகளககள 

அங்கீகாிப்பதற்காகத் தற்தபாழுது நாங்கள் இந்த உயாிய 

சகபயில் விவாதித்துக்தகாண்டிருக்கின்கறாம். இந்த 

விவாதத்தின்கபாது, தகௌரவ பிரதமருகடய கவனத்துக்கு 

நான் ஒரு விடயத்கதக் தகாண்டுவர விரும்புகின்கறன். 

குறிப்பாக, வட மாகாணத்திலுள்ள மன்னார், முல்கலத்தீவு, 

கிளிதநாச்சி, யாழ்ப்பாணம் கபான்ற மாவட்டங்களில் 

இருக்கின்ற கடற்தறாைிலாளர்கள் தங்களுகடய வாழ்வா 

தாரத்கத இயல்பான முகறயில் கமற்தகாள்ள முடியாத 

வககயில், அண்கமக்காலமாக இந்திய இழுகவப் படகுகள் 

எங்களுகடய கடற்பரப்பிற்குள் வந்து, எங்களுகடய 

மீனவர்களுக்கும் மீனவப் படகுகளுக்கும் கசதாரத்கத 

ஏற்படுத்தி, எங்களுகடய கடல் வளத்கதச் சூகறயாடிச் 

தசல்வது ததாடர்ச்சியாக இடம்தபற்று வருகின்றது. இதனால் 

கமற்குறிப்பிட்ட நான்கு மாவட்டங்களிலும் இருக்கின்ற 

கடற்தறாைிலாளர்கள் வாழ்வாதார ாீதியில் மிகவும் 

பின்தள்ளப்படுகின்ற நிகலகம ஏற்பட்டிருப்பதகன நான் 

அவருகடய கவனத்துக்குக் தகாண்டுவர விரும்புகின்கறன்.  

 

ගරු එම්.ඒ. සුෙන්තිරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
இங்கக கடற்தறாைில் அகமச்சகரக்  காணவில்கலகய!  

 

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
வடக்ககச் கசர்ந்த ஒருவர் கடற்தறாைில் அகமச்சராக 

இருக்கின்றார். இன்றுகூட, மன்னார் மாவட்டத்தில் கபசாகல 

என்ற கிராமத்தில் கடற்தறாைிலாளர்கள் இந்திய இழுகவப் 

படகுகளின் அத்துமீறிய தசயற்பாட்கட எதிர்த்துக் காகல 8.30 

மணி முதல் பிற்பகல் 2.00 மணிவகர ஆர்ப்பாட்டம் 

தசய்திருந்தார்கள். மதகுருமார்களும் அரசாங்கத் திகணக்கள 

அதிகாாிகளும் அவ்விடத்துக்குச் தசன்று அவர்களுடன் 

ககதத்ததாக நான் அறிகிகறன். இந்திய இழுகவப் படகுகளின் 

தசயற்பாட்டினால் வட மாகாணத்தில் எங்களுகடய 

கடற்பிரகதசத்தில் உற்பத்தியாகின்ற மீன்ககள எங்களுகடய 

கடற்தறாைிலாளர்கள் பிடித்து, அதன்மூலம் தங்களுகடய 

வாழ்வாதாரத்கத ஈட்டிக்தகாள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிகல 

அங்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்தச் சூழ்நிகலயில்தான் நாங்கள் 

இந்தச் சகபயில் உற்பத்தி வாி ததாடர்பாகப் 

கபசிக்தகாண்டிருக்கின்கறாம்.  

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்ககள, 

தங்களுகடய மாவட்ட மீனவர்களும் இந்திய இழுகவப் 

படகுகளால் பாதிக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றனர். ஆககவ, 

நீங்களும் இந்த விடயம் ததாடர்பாக தகௌரவ பிரதமர் 

அவர்களின் கவனத்திற்குக் தகாண்டுவர கவண்டும். இன்கறய 

பாராளுமன்ற அமர்வு முடிந்ததன் பிற்பாடுகூட, நான் அவகர 

கநாில் சந்தித்துக் ககதப்பதற்குத் தயாராக இருக்கின்கறன், 

ஏதனன்றால், அங்கிருக்கின்ற மக்கள் கடற்தறாைிலுக்குச் 

தசல்ல முடியாமல் தங்களுகடய வீடுகளில் இருக்கின்ற 

சூழ்நிகல காணப்படுகின்றது. அரசாங்கம் என்ற வககயில், 

வடக்ககச் சார்ந்த கடற்தறாைில் அகமச்சர் அவர்களும்  
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

நீங்களும் இதற்தகாரு நிரந்தரமான தீர்கவக் காணகவண்டும். 

2017ஆம் ஆண்டு இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் இழுகவப் 

படகுகள் ததாடர்பாக ஒரு சட்டம் நிகறகவற்றப்பட்டது. இங்கு 

நிகறகவற்றப்படுகின்ற சட்டங்கள் அரசாங்கத்திற்கும் 

அரசாங்கத்திற்குச் சார்பானவர்களுக்கும் சாதகமாகத்தான் 

அமுல்படுத்தப்படுகின்றகத ஒைிய, பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் 

அந்தச் சட்டத்தினால் முழுகமயாகப் பயன்தபறுவதில்கல. 

அவ்வாறு மக்கள் பயன்தபற்றாலும் அரசாங்கத்கதச் 

சார்ந்தவர்ககள அதிகமாகப் பயன்தபறுகின்றார்கள் என்பகத 

நான் இந்தச் சகபயில் தசால்லிக்தகாள்ள விரும்புகின்கறன். 

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்ககள, இந்த 

கநரத்தில் மத்திய வங்கியின் தசயற்பாடு ததாடர்பாகவும் 

அரசாங்கத்தின் தசயற்பாடு ததாடர்பாகவும் இந்தச் சகபயின் 

கவனத்திற்குக் தகாண்டுவர விரும்புகின்கறன். அதாவது, 

இலங்ககயில் COVID-19 ததாற்றுப் பரவல் ஏற்பட்டகபாது. 

"வங்கியில் கடன் தபற்றவர்கள் தங்களது கடன்ககள ஆறு 

மாதங்களின் பின்னர் தசலுத்தலாம்" என்ற ஒரு சுற்றறிக்கக 

அரசாங்கத்தினால் விடுக்கப்பட்டிருந்தது. COVID-19 கவரஸ் 

தாக்கத்தின் காரணமாகத் தங்களுகடய ததாைில்ககள, 

விவசாயத்கத, கடற்தறாைிகலச் தசய்ய முடியாதிருந்தவர் 

களால் தாங்கள் தபற்ற கடன் ததாகககயச் தசலுத்த 

முடியாதுகபானது. சுற்றறிக்கக விடுக்கப்பட்டாலும், ஆறு 

மாதங்களின் பின்னர் இரட்டிப்பு வட்டிகயச் தசலுத்த 

கவண்டிய ஒரு சூழ்நிகல ஏற்பட்டுள்ளது. நுண் நிதிய 

இராஜாங்க அகமச்சர் தகௌரவ தசஹான் கசமசிங்க அவர்கள் 

இந்தச் சகபயில் இருக்கிறார். இந்த விடயங்கள் ததாடர்பாகக் 

கவனத்தில் எடுத்து, அந்த வட்டிகய இரத்துச் தசய்வதற்குாிய 

நடவடிக்கககய எடுக்க கவண்டுதமன்று நான் இந்த கநரத்தில் 

அவகரக் ககட்டுக்தகாள்ள விரும்புகிகறன்.  

 

ගරු පශ්හාන් පසේෙසිංහ ෙහතා (සෙෘද්ධි  ගෘහ ආර්ථික  

ක්ෂුද්ර මූලය  සනවයං රැකියා  වයාපාර සංවර්ධන හා  න 

උපපයෝජන  රාජය සම්පත් සංවර්ධන රාජය අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு தசஹான் கசமசிங்க - சமுர்த்தி, வதிவிடப் 

தபாருளாதார, நுண் நிதிய, சுயததாைில், வியாபார அபிவிருத்தி 

மற்றும் கீழுகைப்புப் பயன்பாட்டு அரச வளங்கள் அபிவிருத்தி 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

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

 

නැඟී සිටිපේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ இராஜாங்க அகமச்சர் அவர்ககள, COVID-19 

ததாற்று ஏற்பட்ட காலப்பகுதியில் கடகன மீளச் தசலுத்து 

வதற்கு அரசாங்கம் ஆறு மாதகால அவகாசம் வைங்கியது. 

அந்தக் கால எல்கல முடிந்ததன் பிற்பாடு, அந்தக் கடகன 

மீளச் தசலுத்துகின்றகபாது ஆறு மாதகாலத்திற்குச் தசலுத்த 

கவண்டிய சகல விதமான வட்டிகயயும் வங்கிகள் 

அறவிட்டுக்தகாண்டிருக்கின்றன. சாதாரணமாக, அரசாங் 

கத்தின் குறித்த விகசட அறிவுறுத்தல் இல்லாமல், நான் தபற்ற 

கடகனச் தசலுத்த முடியாவிட்டாலும் எனக்கும் இகத 

நகடமுகறதான் இருக்கப்கபாகின்றது. ஆககவ, COVID-19 

ததாற்றுக் காலப்பகுதியில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் நலன் 

கருதி அந்த ஆறு மாத காலத்துக்குாிய வட்டிகய நீங்கள் 

இரத்துச் தசய்ய கவண்டுதமன்பகத இந்தச் சகபயில் நான் 

ககாாிக்ககயாக முன்கவக்க விரும்புகின்கறன். 
 

ගරු පශ්හාන් පසේෙසිංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு தசஹான் கசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe)  

ඒ ශවලාශව් රශටු තිබුණු තත්ත්වය අනුව තමයි අපි ඒ සහන 

ලබා දුන්ශන්.  එතැනදී ඒ මය ශගීමශ ක ක්රමශව්දය  

ස කබන්ධශයන් අපි සතා පැහැදිලිව කිව්වා. හැබැයි  තවදුරටත් ය ක 

කණ්ඩායමකට දුෂ්කරතා තිශබනවා න ක  අද අගමැතිු,මා 

බැාංකුණාවලටත් උපශදස් දුන්නා ඒ බැාංකුණා  විසින් ලබාශදන ලද මය 

්රමාමය අය කර ගැනීශ කදී සක් ලමනට  ජ්නතාවට තවත් සහන 

ලබා ශදන්න පුළුවන් ආකාරයට කටුතු, කරන්න කියලා. හැබැයි  

අපි කිසිම අවස්ථාවක ශපොලිය කපා හරිනවා කියලා කිව්ශව්  

නැහැ. ඒ ශගීමම මාස හයකට අපි කල් දමලා තිබුමා.  මාස හයක් ල 

දක් ලවා ශපොලිය කපා හැරීමක් ල ගැන අපි කථා කශළේ  නැහැ. 

 

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ගරු ඇමතිු,මනි   මාස 6කට loans ගත්ශත් නැහැ. එතශකොට 

ගත්ත මයවල ශපොලිය තමයි දැනට තිශබන ්ර ්නය. මය ලබා 

ගැනීශ කදී ජ්නතාවට  සහන ලබා  ශදනවා කියලා ආණ්ඩුශවන් 

කිව්වාට  ජ්නතාවට  ශපොලිය වැශටනවා ශන්. මාස හයක ශපොලිය 

එකවර ශගවන්න වුමාම මිනිසුන්ට එපා ශවලා සන්ශන්.   
 

ගරු පශ්හාන්  පසේෙසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் கசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

නැහැ. එකවර මාස 6ක  ශපොලිය ශගවන්න  ශවලා නැහැ.  

ශගීමම කල් දමපු මාස හශයහි ශපොලිය එක මාසයයකදී ශගවන්න  

කියලා එකක් ල  නැහැ.  මන්ත්රීු,මනි  ඒ බැාංකුණාව ශමොකක් ලද?  

 

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ලාංකා බැාංකුණාව  මහජ්න බැාංකුණාව. 

 

ගරු පශ්හාන්  පසේෙසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் கசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ශහොඳයි මන්ත්රීු,මනි  අපි ඒ ගැන දැන්මම ශසොයා බලන්න ක.  

ඒ මය පමා කිරීශ කදී ශගවන්න තිබුණු ශපොලිය   මාස 6කට 

පස්ශසේ  එකවර ශගවන්න කියලා අපි කිසිම අවස්ථාවක උපශදස් 

දීලා නැහැ.   

 

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ගරු  ඇමතිු,මනි  මාස 6 ශපොලිය  නැති  කරන්න කියලා මම 

සල්ලී ක  කරනවා. ආණ්ඩුශවන්  ඒ වගීමම භාරශගන  මිනිසුන්ට 

උදවු කරන්න කියලා  තමයි මම සල්ලීම කරන්ශන්.  
 

ගරු පශ්හාන්  පසේෙසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் கசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ඒ ශගොල්ලන් ගත්ත ්රාේධනයට තමයි ඒ සහනය ලබා 

දුන්ශන්.  එත ශකොට ශපොලිය කපා හැරීමක් ල ගැන අපි කථා කශළේ 

නැහැ. හැබැයි  ඊට අමතරව ඒ ශගොල්ලන්ශේ වයාපාරය 

පවත්වාශගන යන්න අව ය පසුබිමක් ල හදන්න අපි සියයට හතරක 

කාරක ්රාේධනයක් ල ඒ ශගොල්ලන්ට ලබා දීලා තිශබනවා. ශ ක 
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ශවනශකොටත් ඒ කාරක ්රාේධනය  නිකුණාත් ශවලා ති ශබනවා.  

කරපු සල්ලී ක  අනුව ශ ක ශවනශකොට මහ බැාංකුණාව රුපියල් බිලියන 

සියයකට වඩා  ඒ කාරක ්රාේධනය ශවනුශවන් මුදල් නිකුණාත්  

කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා  ඒ ශගොල්ලන්ට   සල්ලීමක් ල කරලා  

සියයට  හතශර් ශපොලියට කාරක ්රාේධනය ගන්න පුළුවන්.  

එශහම නැු,ව අපි කිසිම අවසථ්ාවක මය පමා කිරීශ කදී ඒ මයට  

ශගව්ශව් නැති ශපොලී ්රමාමය එක මාසයකදී අය කරන්න කියලා  

නැහැ.  ශ ක ්ර ්නය තිශබනවා කියලා ඔබු,මා කියන්ශන් ශමොන 

්රශද් ශේ ද? 
 

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

වන්නි  දිස්ත්රික් ලකශේ. 
 

ගරු පශ්හාන්  පසේෙසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் கசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ශහොඳයි  මන්ත්රීු,මනි. අපි ඒ ගැන  රාජ්ය බැාංකුණා ශදශකන්ම -

ලාංකා බැාංකුණා ශවන් සහ මහජ්න බැාංකුණාශවන්- විමීයමක් ල කරන්න ක.   

එකවර අය කිරීමක් ල  කරනවා න ක අපි ඒක නිවැරදි කරන්න ක. 
 

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இராஜாங்க அகமச்சர் அவர்ககள, நன்றி.    

ගරු රාජ්ය ඇමතිු,මනි  මම සසශ්සල්ලා කථා කශළේ Indian 

trawlers ස කබන්ධශයන්. උු,ශර් මන්නාරශ ක  මුලතිව්  

කිලිශනොච්චි  Jaffna යන ්රශද් වල අයට මුහුදට යන්න බැරිකමක් ල 

තිශබනවා. Indian trawlersවලින් හැම දාම ඇවිල්ලා  ඒ අයට 

්ර ්න දමනවා. එම ්රශද් වල ධීවර ්රජ්ාව Indian trawlersවලින් 

මසුන් අල්ලන එක නවත්වන්න කියලා අද  මන්නාරශ ක  

ශප්සාශල් ්රශද් ශේ  ශපළපාළියක් ල ගියා.  
 

ගරු  කංචන විපේපසේකර ෙහතා (විසිතුරු ෙසුන්  මිරිදිය 

ෙත්සය හා ඉසනසන් ඇති කිරීෙ  ීවවර වරාය සංවර්ධන  

බහුදින ීවවර කටයුතු හා ෙත්සය අපනයන රාජය 

අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விகஜகசகர - அலங்கார மீன்கள், நன்னீர் 

மீன்கள், இறால்ககள வளர்த்தல், கடற்தறாைில் துகறமுகங்கள் 

அபிவிருத்தி, பலநாள் கடற்தறாைில் அலுவல்கள் மற்றும் மீன் 

ஏற்றுமதி இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of 
Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery 
Harbour Development, Multiday Fishing Activities and Fish 
Exports) 
ගරු මන්ත්රීු,මනි   මම ශපශර්දා දිනශේ මන්නාරශ ක හිිනයා.   

 
 

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ඔබු,මා මට කිව්ශව්  නැහැ ශන්  මන්නාරශ ක එනවා කියලා.  

 

ගරු කංචන විපේපසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விகஜகசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඔබු,මා කිව්වා වාශේ මන්නාරශ ක විඩත්තල්තිව් ්රශද් ශේදී  

මා එය නිරීක් ලෂමය කළා. ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  

ඇත්තටම අපි ආරක් ලෂක කවුන්සලශේදී නැවත වතාවක් ල ශ ක 

පිළිබඳව නාවික හමුදාව දැනුවත් කළා. අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මාත් 

දැනුවත් කරලායි තිශබන්ශන්. පසුගිය දින කිහිපශේදී MT New 

Diamond ශනෞකාශව් කටුතු,වලට නාවික හමුදාශව් වි ාල 

පිරිසක් ල ශයොදවන්න සිදු වුමා. එම නිසා අපට යා්රා පහසුක ක 

තිබුශණ්ත් නැහැ. ඒ වාශේම  ශකොවිඩ්-19  අනු,රත් එක් ලක අපට 

ශපොඩි ගැටලුවකුණාත් තිශබනවා  ඔවුන් අත් අඩාංු වට අරශගන රඳවා 

තබා ගන්ශන් ශකොශහේද කියලා. දැන් ය ක ය ක නිරීක් ලෂම කටුතු, 

සිදු ශවනවා. සදිරි දින කිහිපශේදී ඒ ්රශද් යට වැඩි ආරක් ලෂාවක් ල 

සපයනවා.   

 

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ගරු කාංචන විශේශසේකර රාජ්ය ඇමතිු,මනි  ශබොශහොම 

ස්ු,තියි. දැන් ඔබු,මා කියනවා   Navy එකට කියලා  

ජ්නාධිපතිු,මාටත් කියලා ්ර ්නය අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා. 

මම ශ ක ගැන බැලුවා. මම සන්ශන් මන්නාරශ ක. ශ ක මාස ශදක-

ු,නක කාලය ඇු,ළත බලනශකොට  දැන් තමයි Indian trawlers 

වැඩිශයන් ළ ට එන්ශන්. සස්සරට වඩා දැන් ළ ට එනවා. 

මාසයක් ල ඇු,ළත එක දවසක් ල තමයි  Navy එශකන් ඒ අයට 

්ර ්නයක් ල දැ කශ ක. අශනක් ල දවස්වලට ශමොකුණාත් කරන්ශන් නැහැ. 

අපට සැකයක් ල තිශබනවා  සන්දියා රජ්යට භය ශවලා  ශමොනවත් 

කරන්ශන් නැු,ව සන්නවාද කියලා. ඒක තමයි ්ර ්නය. අපි 

දිස්ත්රික් ලක හතරම- 

 

ගරු කංචන විපේපසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விகஜகசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  ශ ක ආණ්ඩුව යටශත් 

එශහම කිසිම බියක් ල තබා ගත ුතු, නැහැ. එශහම බිය විය ුතු, කාල 

තිබුමා. ගරු මන්ත්රීු,මනි  අපි වගීමශමන් තමයි කියන්ශන්. 

ඔබු,මා කියපු ්ර ්නය හරි. පසුගිය දින කිහිපය ඇු,ළත ය ක 

වර්ධනයක් ල ශවලා තිබුමා. ඒ පිළිබඳව අපි ඊශේත් නාවික 

හමුදාපතිු,මාට කථා කළා. ඒ ්රශද් යට වැඩි ආරක් ලෂාවක් ල 

සැපීමම සඳහා අපි දැන් කටුතු, කරනවා. අශප් මුහුදු ීයමාව 

උල්ලාංඝනය කරන පිරිස් සන්නවා න ක  සදිරිශේදී ඒ සියලුශදනා 

අත් අඩාංු වට ගන්න අපි කටුතු, කරනවා. තව ශමොනවා හරි 

එශහම ්ර ්නයක් ල තිශබනවා න ක ඔබු,මා  අපට සදිරිපත් කරන්න. 

මම ශපශර්දා  ගියාට පසුව තමයි ඇත්තටම එය නිරීක් ලෂමය 

වුශණ්.  

 

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ඔබු,මන්ලා අශප් ්රශද් යට එනශකොට අපටත් කියන්න. 

එතශකොට අපට තිශබන ්ර ්න ඔබු,මන්ලාට දැනු ක ශදන්න 

පුළුවන්.  
 

ගරු කංචන විපේපසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விகஜகசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඊළ  වතාශව් එන ශකොට අපි ඔබු,මාට කියන්න ක. [බාධා 

කිරීමක් ල  

 

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இந்தியாவிடம் என்ன உதவிகயக் ககட்பது?  

 
ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have one more minute.  
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
நீங்கள் தரகவண்டியகதத் தராவிட்டால், நாங்கள் 

அவர்களிடம் தான் ககட்க கவண்டும்.  நீங்கள் தந்தால் ககட்க 

மாட்கடாம்.  

 

ගරු වාසුපද්ව නානායක්කාර ෙහතා (ජල සම්පාදන 

අොතයතුො)  
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார - நீர் வைங்கல் 

அகமச்சர்) 

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

අපට රණ්ඩු ශවන්න ඕනෑ නැහැ.  

 

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

නැහැ  නැහැ. ගරු ඇමතිු,මනි  අපි ජ්නතාවට- 

 

ගරු වාසුපද්ව නානායක්කාර ෙහතා   
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබු,මන්ලා සන්දියාශවන් උදව් සල්ලනවා  ඔබු,මන්ලාශේ 

බලය හදා ගන්න. අශනක් ල පැත්තට ඔබු,මන්ලා කියනවා  

සන්දියාශවන් ඇවිල්ලා අශප් මාළු අල්ලනවා කියලා.   ශදකම 

කරන්න බැහැ ශන්.  

 

ගරු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ඒ ශදක ශවනයි. ඒ  ශදක ශවනස් කරලා බලන්න ඕනෑ.  

 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Chamara Sampath 

Dasanayake. You have seven minutes.  
 

 

[අ.භා. 3.00  

 
ගරු චාෙර සම්පත් දසනායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசனாயக) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  නවක මන්ත්රීවරයකුණා වන 

මට ශදවන වතාවටත් පාර්ලිශ කන්ු,ශව් කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා දීම ගැන ඔබු,මාට ස්ු,තිවන්ත ශවනවා. රශටු තිශබන 

තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගත්ශතොත්  මා හිතන විධියට නිදහශසන් 

පසුව අශප් රට මුහුම දුන් දැවැන්තම අභිශයෝගයට  වසාංගතයට 

තමයි පසු ගිය මාස කිහිපශේ ශ ක රට මුහුම දීලා තිශබන්ශන්.  

ශකොවිඩ්-19  වසාංගතය අද ශලෝකශේ රටවලට දරා ගන්න බැරි 

ශවලා තිශබනවා. ලක් ලෂ ගමන් ශරෝගීන් වාර්තා වන අශප් අල්ලපු 

රට වන සන්දියාව ශලෝකශේ ශරෝගීන් වාර්තා ීමම අතින් ශදවන 

ශහෝ ු,න්වන රට බවට පත් ශවලා තිශබනවා. තවම  ශකොවිඩ්-19 

වසාංගතය ශවනුශවන් කරන්ශන් ශමොනවාද  එයට මුහුම ශදන්ශන් 

ශකොශහොමද කියන එක ගැන තීරමය කරන්න සන්දියාවට බැරි 

ශවලා තිශබනවා. නමුත් අශප් රට ශපොඩි රටක් ල වුමත්  ආර්ථික 

ව ශයන් අඩුපාඩුක ක ශකොච්චර තිබුමත්  අද වනශකොට ශකොවිඩ්-

19  වසාංගතය පාලනය කිරීශ කදී ශලෝකශේ අශනක් ල රටවල් 

අතරින් ශගොඩක් ල සදිරියට ඇවිල්ලා තිශබනවා. ඒ නිසා අද ලාංකාව 

ගැන ශලොකුණා වි ්වාසයක් ල ඇති ශවලා තිශබනවා. ශකොවිඩ්-19 

වසාංගතයට කලින්  සාංචාරක වයාපාරයට හා ආර්ථිකයට බලපෑ 

සහරාන්ශේ ශබෝ කබ ්රහාරයත් එක් ලක ශ ක රට තිබුණු තැනින් 

තවත් පහළට වැව මා.  

එය සිදු ීම මාස ගමනකට පසුව තමයි ශකොවිඩ්-19 වසාංගතය 

ආශව්. අපි වාශේ පුාංචි රටකට ශ ක වාශේ එක දිගට බලපෑ ක 

ආවත්  අද ශවනශකොට ශ ක තත්ත්වශයන් ශහෝ අපි ජීවත් ශවන 

එක ගැන  එම තත්ත්වයට මුහුම දී සිිනන එක ගැන රටක් ල හැිනයට 

අපි සු,ව  ශවන්න ඕනෑ. අඩු පාඩු ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. අඩු 

පාඩු ශහොයන්න ඕනෑ  ශපන්වන්න ඕනෑ. නිදහසින් පසුව ශ ක 

වාශේ වයසනයකට කිසිම ශද් පාලන පක් ලෂයක් ල  කිසිම 

ශද් පාලන නායකශයක් ල මුහුම දුන්ශන් නැහැ.  

ජ්නාධිපතිවරමශයන් පසුව පාර්ලිශ කන්ු, මැතිවරමයක් ල පවත්වා 

ශ ක රට සදිරි ගමනකට පා තබන්ශන් දැනුයි.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  රටට ඔශරොත්ු, 

ශදන්ශන් නැති තර ක වාහන ආනයනය කළ ුතගයක් ල පැවු,මා. ඒ 

නිසා ආනයනය කරන ශද්වල් ශවනුශවන් ශ ක රිනන් පිටරටවලට 

ශදන මුදල් අපි ශ ක අවුරුදු ශදශක් ලදීවත් නතර කරගන්න ශවනවා. 

අපි ශ ක අවුරුදු ශදශක් ලදීවත් ඒවා නතර කරගත්ශත් නැත්න ක 

ශමොකද ශවන්ශන්? ශ ක ශව්ලාශව් ලීසිාං සමාග ක පස්සට අඩිය 

තබනවා. ශ ක ශව්ලාශව් බැාංකුණාවලට ්ර ්න තිශබනවා. තවත් වාහන 

ආනයනය කරලා ශ ක රශටු තිශබන මුදල් ශවන රටවලට  

අනව ය වියද කවලට ශයොදවන එක ගැන රටක් ල හැිනයට අපි 

ශදවරක් ල හිතන්න ඕනෑ. අශප් අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මා ්රකා  කළ 

පරිදි ශ ක රට ු,ළ තිශබන ස කපත් ු,ළින් ්රශයෝජ්න ගන්න අපි 

පුරුදු ශවන්න ඕනෑ.  

සතිහාසශේ අශප් මුු,න්-මිත්තන්  අශප් අ කමලා-තාත්තලා 

මාස ගමන් ධාරානිපාත වැහි වහිනශකොට  සු,රු කිරී ක කළ ක්රම 

තිබුණු බව ඔබු,මන්ලා දන්නවා. එශසේ සු,රු කළ ක්රමවලින් 

තමයි මාස ගමන් ජීවත් වුශණ්. ශ ක වාශේ වයසන ශලෝකශේ සිදු 

ශවනවා. එශසේ වයසන සිදු ශවන ශකොට අශප් රශටු ස කපත් ශවනත් 

රටවලට ශදන එක නතර කරලා අපි ිනශකන් ිනක සාර්ථක වැඩ 

පිළිශවළකට යන්න ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  පැල්වත්ත ීයනි සමාගම 

සහ ශසවමගල ීයනි සමාගම ගැන අද මම සු,ව  ශවනවා. අද 

වනවිට එතශනෝල් පිටරිනන් ශගන්වන එක නවත්වා තිශබන නිසා  

පැල්වත්ත සහ ශසවමගල ීයනි සමාග ක ලාභ ලබා තිශබනවා. 

එතශනෝල්වලින් ගන්නා ස කූරර්ම ආදායම අද අශප් රටට ඇවිත් 

තිශබනවා. අද ඒක ශමොමරාගල දිස්ත්රික් ලකයට වාශේම ශ ක රශටු 

ආර්ථිකයට ශලොකුණා සවියක් ල ශවලා තිශබනවා.  

පසුගිය කාලශේ ඕනෑ තර ක වාහන ආනයනය කළා. ගරු 

නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  අපි හැම දාම පිටරට දිහා 

බලාශගන වැඩ කළ ුතු, නැහැ. අපි ඒ ුතගය අවසන් කරන්න 

ඕනෑ. ඒ ුතගය අවසන් වුශමොත් තමයි අපට රටක් ල හැිනයට 

නැඟිිනන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. රශටු ආර්ථිකය දිුතණු වුශමොත් 

තමයි අපට රටක් ල හැිනයට සස්සරහට යන්න පුළුවන් ශවන්ශන්.  

අද අපි රශටු ශත් කර්මාන්තය ගැන කථා කරනවා. ශකන්යාව 

අපට පසුවයි ශත් කර්මාන්තය පටන් ගත්ශත්. නමුත් අද 

ශකන්යාව ශත් කර්මාන්තශයන් අපට වඩා සදිරියට ගිහින් 

තිශබනවා. ඒ නිසා අද අපට ශ ක රට ු,ළ විකල්ප ශසොයා ගන්න 

ශවනවා. අපි තනිවම නැඟිිනන්න පුරුදු ශවන්න ශවනවා. අපට 

හැම දාම අනුන්ශගන් යැශපන්න බැහැ. අපි එශහම මිනිසුන් 

ශනොශවයි. අපි අනුන් ශගන් නැඟිිනන්ශන් නැති  රටක් ල බවට පත් 

ශවන්න ඕනෑ.  
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ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  මීට අවුරුදු 200කට 

කලින් අධිරාජ්යවාදින් ඌව පළාත විනා  කළ බව ඌව පළාත 

නිශයෝජ්නය කරන ශකනකුණා හැිනයට මා කියන්න ඕනෑ.  
 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up. Please wind up now.  

 

ගරු චාෙර සම්පත් දසනායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசனாயக) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

Sir, give me one more minute, please.  

එදා ඌව පළාශත් සිින මිනිසුන් විනා  කළා. ඌව පළාත  

අවුරුදු 200කට කලින් විනා  කළ පළාතක් ල. දැන් තමයි ඌව 

පළාශත් අපි නැඟිිනන්ශන්. අශප් ආර්ථිකය විනා  කළා. අශප් රශටු 

තිබුණු  ඌව පළාශත් තිබුණු ස කපත් එාංගලන්තයට අරශගන ගියා. 

ශ කවා අපට ශහොඳ පාඩ ක. අපි කවදාවත් මය ශවච්ච ජ්ාතියක් ල 

ශනොශවයි. අපි ඒ ගැනත් ශ ක ශව්ලාශව් මතක් ල කරන්න ඕනෑ. ඒ 

නිසා අපි ිනක කාලයක් ල භාණ්ඩ ආනයනය කරන එක නවත්වලා  

ශ ක රට ගැන හිතලා වැඩ කරන්න ඕනෑය කියන පණිවුඩය ශ ක 

පාර්ලිශ කන්ු,වට ශදමින්  ශ ක අවස්ථාශව්දී අතිගරු 

ජ්නාධිපතිු,මාශේ වැඩ පිළිශවළ  ක් ලතිමත්ව සදිරියට ශගන යන්න 

අපි  ක් ලතිය ලබා දිය ුතු,යි යන්නත් ්රකා  කරමින් මා නිහ  

ශවනවා. 
 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) Rajitha Senarathne. 

You have six minutes. 
 

 

[අ.භා. 3.07  
 

ගරු (වවදය) රාජිත පසේනාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித கசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  ්රථමශයන්ම මම 

සන්ශතෝෂ ශවනවා  උු,ශරන් පත් වූ මහජ්න නිශයෝජිතශයකුණාශේ 

්රධානත්වශයන් පාර්ලිශ කන්ු,ව රැස්ශවන අවස්ථාවක මට කථා 

කිරීමට අවස්ථාවක් ල ලැබීම ගැන.  

 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. 
 

ගරු (වවදය) රාජිත පසේනාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித கசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  විශ ේෂ කරුමක් ල 

පිළිබඳව කථා කරන්නයි මා නැඟී සිිනශේ. ඒ  විශ ේෂශයන්ම 19.9 

අාංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විශ ේෂ විධිවිධාන) පනශත් 3 වන 

වගන්තිය යටශත් නියමය ස කබන්ධවයි. ශ ක නිෂ්පාදන බදු (විශ ේෂ 

විධිවිධාන) පනත යටශත් නියමය ගැන කථා කරන්නට මට 

අව යයි. ශමොකද  ශ ක කාරමය ශසෞඛයයට බලපාන ්ර ්නයක් ල 

නිසා. හිටපු ශසෞඛය ඇමතිවරයා ව ශයන් තමයි මම ශ ක කාරමය  

කථා කරන්ශන්.  

තමුන්නාන්ශසේලා දන්නවා  පැණි බීම ගැන. ලාංකාශව් තිශබන 

බහු ජ්ාතික සමාග ක ශදකකුණාත්  ශ්රී ලාාංකික සමාගමකුණාත් තමයි පැණි 

බීම ශවළඳාශ ක නිරත ශවලා සන්ශන්. අපි ඒ දවස්වල පැණි 

බීමවලට බදු නියම කළා. එය ශලෝක ශසෞඛය සාංවිධානශේත්  

්ර ාංසාවට ලක් ල වුමා. ඒ ස කබන්ධශයන් වූ ඔවුන්ශේ නිශව්දන මම 

පසුව කියවන්න ක.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  පැණි බීම -  aerated 

water -  ශබෝතලයක ීයනි හැඳි .ක් ල තිශබනවා. දවසකට අපට 

පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වන්ශන්ත් ීයනි හැඳි .යි. ශ ක පැණි බීම 

බිව්වාම  දවසකට  රීරයට අව ය කාශබෝහයිශරේටු ්රමාමය ශ ක 

එක ශබෝතලයකින් ලැශබනවා. ශ කක තමයි  ශ ක රශටු ශබෝ 

ශනොවන ශරෝග ඇතිීමමට ්රධානම ශහේු,වක් ල වන්ශන්. ශබෝ 

ශනොවන ශරෝග අතර ්රධානම ශරෝගය තමයි දියවැඩියාව. 

එතශකොට ජ්න සමාජ්ශේ සියයට 20කට විතර  දියවැඩියාව හදන 

ශ ක තත්ත්වය මැ ලන්නට   අපි ශ කවාට බදු නියම කළා. අපි බදු 

නියම කරනශකොට ශ ක රශටු පලු,රු බීම නිෂ්පාදනය කරන අය ඒ 

අයශේ පලු,රු බීම ගැන ඔවුන්ශේ අශඳෝනාව කියන්න ගත්තා. 

ඒක ශද්ශීය කර්මාන්තයක් ල. ඒ   ශද්ශීය කර්මාන්තයට ය ක 

පිිනවහලක් ල ශදන්න කියලා කිව්වා. ඒකත් අපි සැලකිල්ලට ලක් ල 

කළා. ඒ අනුව   කෘත්රිම පැණි බීමවල සෑම ීයනි ග්රෑ ක එකකටම  ත 

පනහ ගමශන් අපි බදු නියම කළා.  ඒ ගත්ත ක්රියාමාර්ග නිසා 

ශකොකා-ශකෝලා නිෂ්පාදකයන්ශේ ශවළඳාම වැිනලා  ඒ 

ශගොල්ලන්ශේ පැණි බීමවල තිශබන ීයනි ්රමාමය සියයට 10කින් 

අඩු කළා  වර්ම සාංශක් ලත ශගන ආ ශවලාශව්. ඊට පස්ශසේ ලාංකාශව් 

ීයනි රහිත පැණි බීම නිෂ්පාදනය කරන්නට ඒ ශගොල්ලන්ට සිදු 

වුමා. ඔවුන් ඒ සියලු ක්රියාමාර්ගවලට ආශව් අපි ගත්ත 

ක්රියාමාර්ගය නිසායි. අපි ගත්ත ක්රියාමාර්ගය තමයි aerated water 

කියන සාමානය පැණි බීමවල -පලු,රු එළවලු බීමවල ශනොශවයි- 

එන ක කෘත්රිම පැණි බීමවල අඩාංු  සෑම ීයනි ග්රෑ ක එකකටම   ත 

පනහ ගමශන් බදු  නියම කිරීම. ඒශකන් පැණි බීම 

පරිශභෝජ්නශේ වි ාල අඩුීමමක් ල වුමා.  

ශදවැනි එක හැිනයට  පලු,රු බීම ස කබන්ධශයන් අපි 

පළමුශවනි ග්රෑ ක 6ට සහනයක් ල දුන්නා. ඇයි  අපි ග්රෑ ක 6කට එශහම 

තීන්දු කශළේ?   පලු,රුවල ස්වාභාවික පැණි රසයක් ල තිශබනවා. ඒ 

පලු,රු නිසා එන ස්වාභාවික පැණි රසයක් ල.  පලු,රු බීම 

ශබෝතලයක ග්රෑ ක 6ක  ස්වාභාවික පැණි රසයක් ල තිශබනවා.   ග්රෑ ක 

6ක එන්ශන් පලු,රුවල තිශබන ස්වාභාවික පැණි රසය. ඒ ග්රෑ ක 6 

සතිරි කරලා එතැනින් එහාට වැඩි ශවන සෑම ීයනි ග්රෑ ක එකකටම -

ඒ ශගොල්ලන් ීයනි දමන ්රමාමයට අනුව- ඒ සෑම ග්රෑ ක එකකටම 

 ත පනහ ගමශන් අපි බදු නියම කළා. ශ කක තමයි අශප් බදු 

සාංකල්පය.  

නමුත් අද නිෂ්පාදන බදු (විශ ේෂ විධිවිධාන) පනත යටශත් 

නියමය ු,ළින් කරලා තිශබන්ශන් ශමොකක් ලද? ශ ක බදු නියමවලින්  

aerated waterවලටත් සහනය දීලා තිශබනවා. ඒ ශගොල්ලන්ට දීලා 

තිශබනවා  ග්රෑ ක 6කින් පසු  ත 30ක බද්දක් ල.  ත 50 තිබුණු එක 

 ත 30කට අඩු කරලා තිශබනවා. ඒ විතරක් ල ශනොශවයි  ග්රෑ ක 6කට 

සහනයක් ල දීලා තිශබනවා. නමුත් ඒ ග්රෑ ක 6ක සහනයක් ල aerated 

waterවලට ශදන්නට කිසිම විදයාත්මක ශහේු,වක් ල නැහැ. ශමොකද  

ඒ ශගොල්ලන්ශේ පැණි බීමවල ස්වාභාවිකව එන පැණි රසයක් ල 

නැති නිසා. ඒ ග්රෑ ක 6 ු,ළ තිශබන්ශනත්  අලුතින් දාපු ීයනි   added 

sugar. 

අශනක් ල කරුම   ඒ ශගොල්ලන්ශේ පලු,රු බීමවලට ග්රෑ ක 9 

දක් ලවා සහනය වැඩි කරලා තිශබනවා. ග්රෑ ක 9 දක් ලවා වැඩි කිරීමට 

ඇති විදයාත්මක තත්ත්වය ශමොකක් ලද කියන්න මා දන්ශන් නැහැ. 

හරි විධියට න ක  ඒශක් ල තිශබන්න ඕනෑ ග්රෑ ක 6යි. ශමොකද  ඒක 

තමයි ඒ අයත් එක  වුණු විධියට ස්වාභාවික පලු,රුවල තිශබන 

ග්රෑ ක ්රමාමය. ශලෝක ශසෞඛය සාංවිධානය WHO Sri Lanka 

Annual Report 2016 ු,ළ ශ ක පිළිබඳ අපට වි ාල ව ශයන් 

්ර ාංසා කරලා තිශබනවා.  
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

එය විතරක් ල ශනොශවයි  ශබෝ ශනොවන ශරෝග  පිළිකා මර්දනය 

කරන්නට දු ක ශකොළවලට විරුද්ධව ශගන ආ ්රතිපත්තිය වාශේම 

ඖෂධ මිල පාලනය කිරීමට ගත්ත ්රතිපත්තිය ආදි ඔක් ලශකොම 

අදාළ කරශගනයි ඒ ්ර ාංසාව කශළේ. 

WHO Sri Lanka Annual Report 2016 states,  I quote: 

 “Steadfast political commitment helped the country achieve 
major gains in 2016. Sri Lanka withstood pressure from the food 
and beverage industry and introduced traffic light labelling on 
sugary food and drinks. Tobacco taxation was increased 
significantly despite resistance.  

There will be many challenges ahead as the country gears 
towards plain packaging, introducing stricter tobacco and alcohol 
control legislation and extension of the traffic light labelling system. 
WHO will continue to support the country in its mission to resist 
industry interference and address the growing challenge of NCDs.  

Sri Lanka is one of six countries for targeted WHO support on 
NCD prevention and control from all three levels of the organization 
- WHO Headquarters, WHO Regional Office for South-East Asia 
and WHO Country Office for Sri Lanka. This will provide a major 
boost to the country’s efforts to reduce the NCD burden.” 

 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up. 
 

ගරු (වවදය) රාජිත පසේනාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித கசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

Okay, I will finish, Sir. 

ඒ නිසා මම අගමැතිු,මාට කියනවා  කරුමාකර ශ ක ගැන 

නැවත සිතා බලන්න කියලා. ශ ක වාර්තාශව් කියන විධියට  පැණි 

බීම ඒකාධිකාරය  දු ක  ශකොළ ඒකාධිකාරය  ඖෂධ ඒකාධිකාරය 

කියන ඒවාශේ බලපෑමට අපි එදා ශනොනැමීම ගැන තමයි ඒ 

ශගොල්ශලෝ අපට ්ර ාංසා කරලා තිශබන්ශන්. ඔවුන් කියනවා  ශ ක 

කාර්යය දිගටම කරශගන යන්නට ඔවුන්ශේ ස කූරර්ම සහශයෝගය 

ශදන බව. ඒ නිසා ශලෝකයම පිළිගත් ශ ක ක්රමශව්දය ශමතැනින් 

ශවනස් කරන්නට එපා. සමහර ශවලාවට භාණ්ඩාගාරශේ 

නිලධාරිනුත් එකු, ශවලා ශ ක පිළිබඳ ශනොශයක් ල ශද්වල් කියයි. 

නමුත්  විදයාත්මක දත්ත යටශත් ශ ක ක්රියාවලිය සිදු කළ ුතු,යි. ඒ 

නිසා පලු,රු බීමවලට විතරක් ල ග්රෑ ක 6ක සහනය දීලා බදු ගහන්න. 

අශනක් ල ඒවාශේ ග්රෑ ක එකකටවත් සහනයක් ල ශදන්නට අව ය 

නැහැ කියමින්  ශ ක සඳහා සක් ලමනින් ක්රියාත්මක ශවන්න කියලා 

අග්රාමාතයු,මාශගන් සල්ලා සිිනමින් මම නි ් ?ද ශවනවා. 
 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Premnath C. Dolawatte. 

You have seven minutes. 
 

[අ.භා.3.15  
 

ගරු පප්රේම්නාත් සී. පදොලවත්ත ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிகரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  විශ ේෂශයන්ම අද 

ශකොළඹ ්රශද් ශේ සහ අශනකුණාත් ්රශද් වල අයහපත් කාලු ම 

තත්ත්වයක් ල පවතිනවා. ශපශර්දා කඩුශවල  ශකොතලාවල 

්රශද් ශේ තාප්පයක් ල කඩා වැටීම නිසා තරුණියක් ල මිය ශගොස්  ඇය 

පදිාංචිව සිින ශගය ස කූරර්මශයන් කඩා වැටී තිශබනවා අපි 

දැක් ලකා. ශ ක අවස්ථාශව්දී මම විශ ේෂශයන් ශ ක කාරමය මතක් ල 

කරන්න ඕනෑ. ශමොනවා හරි විපතක් ල සිද්ධ වුමාම අප ඔක් ලශකෝම 

එක් ලකාසු ශවලා  රඅශන්  අශපොයි!ර කියනවා මිස  ඒ විපතට ශපර 

කළ ුතත්ශත් කුණාමක් ලද කියලා  යමක් ල සව  කරන්න  මැළි ශවනවා. 

අපි හැම දාම කරන්ශන් ඒකයි. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  පසුගිය දිශනක -මීට දින 

කිහිපයකට ශපර- මම අවිස්සාශව්ල්ල  ශකොටහැර ්රශද් ශේ 

තිශබන කන්ද නිරීක් ලෂමය කරන්න ගියා. ශගවල් 143ක් ල එහි 

තිශබනවා. ඒ ජ්නතාවට ඒ ්රශද් ශයන් අයින් ශවන්න කියලා 

අවුරුදු 20ක් ල ශවනවා. හැබැයි  තවමත් ඒ ජ්නතාව ඒ ස්ථානශේම 

සන්නවා. වැසි කාලයට පන්සලකට යනවා. වැස්ස සවර වුමාම 

ආපහු එතැනටම එනවා. ශ ක අයහපත් කාලු මය නිසා පීඩාවට 

පත් අයට  ජීවිත අහිමි වූවන්ශේ පවුල්වල අයට ශ ෝකය පළ 

කරන ගමන්ම  මා සතාම ශගෞරවශයන් ශ ක සභාශව් අවධානය 

ශයොමු කරවනවා  එවැනි ස්ථාන  ගැන ශසොයා බලා හැකි 

සක් ලමනින් ඒ ්ර ්නවලට පිළිු,රු සපයා  ඒ අදාළ පුද්ගලයන් 

ශවනත් ස්ථානවලට ශයොමු කළ ුතු,ය කියන කාරමයට. එශසේ 

කිරීශ ක අව යතාවක් ල තිශබනවා. අවිස්සාශව්ල්ල ්රශද් ශේ  

ශකොටහැර කන්ද ස කබන්ධශයන් ශ ක සභාශව් අවධානය මා ශ ක 

අවස්ථාශව් ශයොමු කරවනවා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  අද දිනට නියමිත විෂය 

පිළිබඳ කතා කරන ශකොට මහ බැාංකුණාශව් වාර්ෂික වාර්තාව 

ස කබන්ධශයනුත් කිව ුතු,යි. 2014 වර්ෂශේදී අශප් ආර්ථික 

වර්ධන ශව්ගය සියයට 5ක් ල ව ශයන් තිබුමත්  අද වන විට එය 

සියයට 2.3ක් ල බවට පත් ශවලා තිශබනවා. ඒ එක් ලකම  ශ ක අවුරුදු 

පහ ශගන බැලුවාම  අශප් ඒකපුද්ගල ආදායම ශඩොලර් 300ක 

විතර ්රමාමයකින් අඩු වූ තත්ත්වයකට පත් ශවලා තිශබනවා. 

ඒ එක් ලකම  2014 වර්ෂශේදී අප අය කරපු ඍජු හා වක්ර බදු 

විනනාකම වාශේ ශදු මයක් ල 2019 වර්ෂය වන ශකොට අශප් රශටු 

ජ්නතාවශගන් අය කරශගන තිශබනවා. නමුත්  ජ්නතාවශගන් ගත් 

ඒ බදුවලට සරිලන ශසේවයක් ල 2019 අවුරුද්ද ු,ළ ජ්නතාවට 

ලැබුමාද කියන ්ර ්නය අපට ඇති ශවලා තිශබනවා. 2014 

වර්ෂශේ තිබුණු විශද්  සාංචිත ්රමාමය වි ාල ශලස කඩා වැිනලා 

තිශබනවා. එම සාංඛයාව 2019 වන ශකොට ඇශමරිකානු ශඩොලර් 

බිලියන 6 දක් ලවා කඩා වැිනලා තිශබනවා. ඒ වාශේම 

විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ  දළ ශද්ශීය නිෂ්පාදනශේ 

්රති තයක් ල හැිනයට ගත්තාම 2015 වර්ෂය වන විට මධයම රජ්ශේ 

මය ශකොපමමද කියා. 2015 වර්ෂශේදී මය රුපියල් බිලියන 

10 950ක් ල ශවද්දී මය ්රති තය 7..5ක් ල ශවලා තිශබනවා. 2019 

වර්ෂශේදී දළ ශද්ශීය නිෂ්පාදනය රුපියල් බිලියන 15 000ක් ල වන 

විට මධයම රජ්ශේ මය දළ ශද්ශීය නිෂ්පාදනශේ ්රති තයක් ල ශලස 

.6..ක් ල ශවලා තිශබනවා. ශ ක තත්ත්වය ස කබන්ධශයන් අපට 

දිගින් දිගටම කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත්  අපි ශකොශහොමද රටක් ල 

හැිනයට ශ ක තත්ත්වශයන් මිශදන්ශන් කියන කාරමය තමයි අද 

කථා කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  අශප් රශටු සල්ලි 

නිරපරාශද විශද්ිතකයන් ඩැහැශගන යන ක් ලශෂේ්ර ගමනාවක් ල අපි 

හඳුනාශගන තිශබනවා. අශප් රශටු මුදල් අපට ශනොදැනීම 

විශද්ිතකශයෝ අත් පත් කරශගන යනවා. ශමහිදී මා විශ ේෂශයන්ම 

කථා කරන්න කැමතියි  අද අශප් රශටු ්රවාහන ශසේවශේ තිශබන 

ත්රීීමලර් සහ අශනකුණාත් වාහන ස කබන්ධශයන්. අද වන විට 

විශ ේෂශයන්ම Uber ආදි ශනොශයක් ල ආකාරශේ ශකො කපැනි අශප් 

රටට හඳුන්වා දීලා අපි දන්ශන්ත් නැතිව අශප් රශටු මුදල් පිට 
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[ගරු (ජවදය) රාජිත ශසේනාරත්න  මහතා  
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රටවලට අරශගන යනවා. එය සතාම වි ාල මුදල් ්රමාමයක් ල. 

ත්රිශරෝද රථ නියාමනය කරලා  ටැක් ලසි නියාමනය කරලා  එම රථ 

වාහන සඳහා ය ක ්රඥප්තියක් ල හඳුන්වා දීලා රජ්ය මැදිහත් ශවලා ඒ 

අයශේ ජීවන තත්ත්වය සහළ නාංවන්න පුළුවන්. රජ්ය මැදිහත් 

ශවලා  විශ ේෂශයන්ම අශප් රශටු වි ්වවිදයාල පද්ධතිය මැදිහත් 

ශවලා ශ ක සඳහා නව මෘදුකාාංගයක් ල හඳුන්වා දුන්ශනොත්  Uber ආදි 

ජ්ාතයන්තර සමාග ක මඟින් අශප් රිනන් ඩැහැශගන යන ඒ මුදල් 

අශප් රශටුම රඳවාගන්න පුළුවන් වුශමොත් අප අද දකින ශ ක 

අවාසිදායක තත්ත්වය ය ක ආකාරයකින් අඩු කරගැනීශ ක 

හැකියාවක් ල අපට ලැශබනවා.  

ඒ එක් ලකම  මම ශ ක අවස්ථාශව්දී සඳහන් කළ ුතු, තවත් 

කාරමාවක් ල තිශබනවා. මහ බැාංකුණාව නියාමනය කළ ුතු, සමහර 

ශද්වල් නියාමනය ශනොකර  මහ බැාංකුණාව නිද්රාශීලිව සන්නවාද 

කියන සැකය අපට ඇති ශවලා තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම කල්බදු 

සමාග ක ශ ක රශටු සාමානය මිනිසුන්ශේ අයිතිවාසිකමක් ල වන මය 

ගැනීශ ක අව යතාව ශවනුශවන් පවතින නීති සියල්ල උල්ලාංඝනය 

කරමින් කටුතු, කරනවා. ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  

මය ගැනීශ ක හදිසිය මත සාමානය මිනිශහක් ල මයක් ල ගන්න ගියාම 

ඊට අදාළ ගිවිසුම සමහර අවසථ්ාවලදී සාංග්රීසි භාෂාශවන් ලබා 

ශදනවා. 

 
ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 
ගරු පප්රේම්නාත් සී. පදොලවත්ත ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிகரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

එම ගිවිසු ක තමන් කැමැති භාෂාවකින් ලබාගැනීශ ක හැකියාව 

තිබිය ුතු,යි. ඒ අව යතාව අපි සෂ්ට කරන්න ඕනෑය කියන 

කාරමය මා පැහැදිලිව මතක් ල කරන්න කැමැතියි.  

විශ ේෂශයන්ම මෘදුකාාංග නිෂ්පාදනය ස කබන්ධශයන් කථා 

කිරීශ කදී  අශප් රශටු ශතොරු,රු තාක් ලෂමශේ නිුතු, 

වෘත්තීයශව්දින්ශේ තත්ත්වය සන්දියාශව් තත්ත්වයට වඩා 

ශබොශහෝ ශසයින් සදිරිශයන් තිශබන්ශන්. ඒ කියන්ශන්  සන්දියානු 

ශතොරු,රු තාක් ලෂම වෘත්තිකයන්ට වඩා අශප් රශටු දරුවන්ශේ 

ශතොරු,රු තාක් ලෂම දක් ලෂතාව  අශප් රශටු වෘත්තිකයාශේ 

දක් ලෂතාව ු මාත්මක බවින් සතාම සහළයි. නමුත්  සන්දියාව ශ ක 

වන විට තම තරුම වයසායකයන්ට වි ාල සහශයෝගයක් ල ලබා 

ශදනවා. ඒ අයට PayPal ආදි පහසුක ක ු,ළ විශද්ශීය මුදල් 

ලබාගැනීශ ක හැකියාවක් ල තිශබනවා. අශප් තරුම IT 

වෘත්තිකයන්ටත් පුළුවන් විශදස් රටවලට ශසේවා සපයලා  

YouTube එකට ීමඩිශයෝ සපයලා  පිට රටවල ශවනත් 

සමාග කවලට මෘදුකාාංග සපයලා විශද්  විනිමය ශ ක රටට ශගන 

එන්න. ඒ සඳහා ඒ අයට වි ාල ව ශයන් හැකියාව තිශබනවා. අද 

අශප් රශටු තරුම වයසායකයන්ට  අශප් රශටු ශතොරු,රු තාක් ලෂම 

වෘත්තිකයන්ට හැකියාව දක් ලෂකම තිබුමාට අශප් සා ක්රදායික නීති 

පද්ධති නිසා මහ බැාංකුණාශව් තිශබන සාංකූලතා නිසා  විකෘති 

තත්ත්වයන් නිසා ඔවුන්ට විශද් ගත මුදල් ශගන ඒශ ක ය ක 

්ර ්නයක් ල තිශබනවා. ඒ නිසා ශතොරු,රු තාක් ලෂමශේ දක් ලෂතා 

තිශබන අශප් තරුම දරුශවෝ වි ාල ව ශයන් ශ ක ර ට අතහැර 

ශවනත් රටවලට ගිහිල්ලා ශතොරු,රු තාක් ලෂමයට අදාළ ස කපත් 

දායකත්වය විශදස් රටවලට ලබාශදන තත්ත්වයට පත් ශවලා 

තිශබනවා. ඒ නිසා ශ ක අවස්ථාශව් අප සියලුශදනා කළ ුතත්ශත්  

එම සාංකූලතා නැති කරන්න කටුතු, කිරීමයි. වෘත්තීයශව්දින්ට 

බලපාන  ශතොරු,රු තාක් ලෂම වෘත්තීයශව්දින්ට බලපාන ශ ක 

කරුණු ස කබන්ධශයන් විශ ේෂ අවධානයක් ල ශයොමු කරලා  ඒ අයට 

වඩා පහසුශවන් තමන්ශේ වෘත්තිමය කටුතු, කරන්න හැකියාව 

සලසා ශදන්න පුළුවන් න ක අපට වි ාල මුදල් ්රමාමයක් ල පිට 

රිනන් ශගන්වා ගැනීමට හැකියාව ලැශබනවා. ශබොශහොම ස්ු,තියි. 
 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. (Mrs.) Diana Gamage. You have six 

minutes. 
 

 

[3.22 p.m.] 
 

ගරු ඩයනා ගෙපේ ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமகக)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage)  

Hon. Deputy Chairman of Committees, as this is my 
Maiden Speech, the Hon. Hesha Withanage has offered 
me a few minutes of his time as well.  

Sir, firstly, I would like to congratulate the Hon. 
Speaker, the Hon. Deputy Speaker and you, Hon. Deputy 
Chairman of Committees, on the appointments you have 
received in the Ninth Parliament of Sri Lanka. I also hope 
and anticipate that you would carry out your duties 
equally and fairly to every Member of this Parliament.  

Sir, I wish to thank the 2.7 million voters of this 
country who voted for the Samagi Jana Balawegaya, 
which I represent here today, at the last General Election. 
The voters vested their trust in the Hon. Sajith Premadasa 
and his team. Being a new Party with a life of just six 
months, I think it is a great achievement for us to sit here 
today as the main Opposition. Sir, I also wish the Hon. 
Sajith Premadasa, the Leader of the Opposition, all the 
best. It is with great honour and respect that I thank the 
Hon. Sajith Premadasa, the Leader of the Opposition and 
the Leader of the Samagi Jana Balawegaya and the Hon. 
Ranjith Madduma Bandara, the General Secretary of the 
Samagi Jana Balawegaya for accepting me, for trusting 
me and giving me the opportunity to serve the nation as a 
Member of Parliament. Not forgetting the least, the pillar 
of strength behind me and who has always been beside 
me throughout my life in my achievements, the man who 
made possible the Samagi Jana Balawegaya,  my husband 
Mr. Senaka de Silva. I thank him dearly with great 
appreciation.  

Sir, I would like to read out a quote of a great lady the 
world has recognized as the “Iron Lady”, former Prime 
Minister of the UK, Mrs. Margaret Thatcher. She said, I 
quote: 

“Any women who understands the problems of running a home will 
be nearer to understanding the problems of running a country.” 

Sir, I wish to bring to the attention of this Parliament 
about the women of this country, who represent 52 per 
cent of the population of Sri Lanka. Fifty six per cent out 
of these 52 per cent of women vote at every election in 
this country, which means they create leaders, create 
governments and give their support towards the progress 
of the nation. But, unfortunately, we only listen to 
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fairytales regarding women in this country. We have 
never seen any steps being taken with regard to women 
for the last so many years of politics in this country. 
Today, we have a mere 5 per cent of women 
Representatives in this supreme Parliament itself and I 
would like to say that no one and no government has 
worked towards the protection of women.  

Women go through so much of violence - domestic 
violence, rape and harassment - on a daily basis in this 
country, and I wish to say that I represent them in this 
supreme Parliament. 

 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Mrs.) Diana Gamage, you have only one more 

minute left.  
 

ගරු ඩයනා ගෙපේ ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமகக)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage)  

Sir, as I said at the beginning, could I have a few 
minutes from the time allotted to the Hon. Hesha 
Withanage? 

 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
He has not indicated anything about  time allocation.   

ගරු ඩයනා ගෙපේ ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமகக)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage)  

He offered me, anyway. Sir, can I just have two more 
minutes, please? 

So, Sir, that is about women.  

Also, there is another serious issue today in Sri Lanka 
and that is the abuse of innocent children in the country. 
Innocent children are being abused on a daily basis. At 
this present moment, while I am speaking, there is so 
much of child abuse going on in this country and I see 
that nothing is being done about it. Sir, if you need a 
report from the NCPA, I have a report here which states 
that 5,000 children have been abused during the first part 
of the year 2020 and we are still in the ninth month. 
Where does that take us?  

Sir, I actually would like to thank the Prime Minister, 
the Hon. Mahinda Rajapaksa, because he took action 
within 24 hours on something which I raised in a certain 
television programme. It is regarding the young children 
who have been living in prison from birth until the age of 
six with their imprisoned mothers in this country, for no 
crime they have committed. Where are we heading with 
the new generation, the future of this nation? We need to 
address this issue because it is a serious issue. So, I 
request His Excellency President Gotabaya Rajapaksa and 
the Hon. Prime Minister to do something about it because 
as citizens, as parents and as responsible adults of this 

country, it is a shame for us to see the future of our 
country just fading through our hands. 

Sir, I would also like to say a few words in my mother 
tongue, if you do not mind. 

 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Your time is up. Please wind up soon. 
 

ගරු ඩයනා ගෙපේ ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமகக)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි   මට තව  විනාඩියක් ල 

ශදන්න. මම ශ ක අවස්ථාශව් දී කිවුතු, තව එක ශදයක් ල  

තිශබනවා.  පසුගිය දවසක ගරු විේශන්ෂ්වරන් මන්ත්රීු,මා  

එක් ලතරා රූපවාහිනී නාලිකාවක කියලා තිබුමා  ශ ක රශටු 

මහාවාං ය එු,මා පිළිගන්ශන්  නැහැ කියලා. අශනක් ල කාරමය   

උු,රු-නැශගනහිර බුදු පිළිම පිහිව වන්න අව යතාවක් ල නැහැ   එහි 

ශබෞද්ධ ධර්මය අදහන මිනිසුන් කවුරුවත් නැහැ කියලා එු,මා 

කියලා තිබුමා.   මම එු,මාට කියන්න කැමතියි  එු,මා මහා 

වාං ය පිළිගත්තත්  නැතත් අපට කමක් ල නැහැ කියලා.  

ශබෞද්ධයන් හැිනයටත්   ශ ක රශටු  පුරවැසියන් හැිනයටත් අපි එය 

පිළිගන්නවා; මුළු ශලෝකයත්  පිළිගන්නවා.   ශබෞද්ධ රටක් ල 

හැිනයට ශ ක රශටු හතර ශකොශණ්  ඕනෑම තැනක පන්සලක් ල 

පිහිව වන්නත්  අශප් ආගම අදහන්නත් අපට පුළුවන්. ඒ නිදහස අපි 

එු,මන්ලාටත් ලබා දීලා තිශබනවාය කියන එකත් සඳහන් 

කරමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  ශබොශහොම ස්ු,තියි. 

 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. (Prof.) Ranjith Bandara. You have 

seven minutes.  
 
 
[අ.භා.3.31  

 

ගරු (ෙහාචාර්ය) රංජිත් බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  අපි දවස් ශදකක් ල තිස්ශසේ 

ශ ක ශගෞරවනීය සභාශව් කාලය ගත කරමින් සන්ශන් 2019 වසර 

සඳහා සදිරිපත්  වුණු මහ බැාංකුණා වාර්තාවත්    මුදල් අමාතයාාං ශේ  

2020 වසර මැද රාජ්ය මූලය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව පිළිඳවත් 

සාකච්ඡා කිරීම  විවාද කිරීම සඳහායි. අපි දන්නවා  රරට හදන 

ශසෞභාගයශේ දැක් ලමර අශප් ආර්ථිකශේ සමස්තය ආවරමය කරන 

අකාරශේ වැඩ පිළිශවළක් ල කියලා. ශමම වැඩ පිළිශවළ සකස ්

කිරීශ කදී  අපි ආර්ථිකශේ සමස්තයක් ල විධියට ගත්තා; we 

proposed a holistic approach, taking up the whole economy 

as one single sector, bringing in all vital sectors into it to 

develop, manage and sustain the economy for the next ten 

years.  ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  සමහර 

අමාතයාාං වල විෂයයන් අපි ශබදා ශවන් කශළේ ශමම පදනශ ක 

සඳලායි. ඒ ඒ විෂයයන් ශබදා ශවන් කිරීම පිළිබඳ විශව්චන 

තිබුමා. නමුත් පසුගිය සති ශදකක කාල ීයමාව ු,ළ ඒ විශව්චන 

අභිබවා සමහර අමාතයාාං වල කටුතු, කරන ආකාරය පිළිබඳ 

මිනිස්සු සතාම ්ර ාංසාත්මක මුඛශයන් කථා කරනවා අපි දැක් ලකා.  

හිටපු ජ්නාධිපති මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මන් 2015 වසශර්දී  භාර 

දුන්න  රශටු ආර්ථිකය ශනොශවයි  2019 ශනොවැ කබර් මාසශේ 

16ශවනි දා අපට ලැබු ශණ් කියන එක අපි අමතක කරන්න 

1049 1050 

[ගරු ඩයනා ගමශේ මහත්මිය] 
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නරකයි. ඒ පිළිබඳ මම කථා කරන්න උත්සාහ කරන්ශන් නැහැ. 

අශප් ගරු බන්දුල ු මවර්ධන ඇමතිු,මා සතා ශහොඳ ු,ලනාත්මක 

පැහැදිලි කිරීමක් ල ශ ක ගරු සභාවට මීට ිනක ශව්ලාවකට 

සස්සරශවලා කරනු ලැබුවා. නමුත් අපි අමතක කරන්න නරකයි  

අපි ශ ක කථා කරන ආර්ථික පසුබෑම   හරියට පසුගිය අවුරුදු 

හතරහමාර අපි ආණ්ඩු කළා  කියලා හිතාශගන කරන එකක් ල 

ශනොශවයි කියන එක.   

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  පසුගිය අවුරුදු 4ක 

කාලීයමාව ු,ළ ශ ක රශටු ලක් ලෂ පහකට ආසන්න තරුම 

තරුණියන් ශසේවා විුතක් ලතව සිිනයා. මිලියන 20ක ජ්නගහනයක් ල  

සිිනන රටක  ලක් ලෂ පහක් ල ශසේවා විුතක් ලතයි කියන්ශන් ඒක වි ාල 

සලක් ලකමක් ල. වි ්වවිදයාලවලින් එළියට ආපු 60 000ක් ල තරුම 

තරුණියන් ශසේවා විුතක් ලතව සන්නවා. ඔබු,මා ශහොඳින්ම දන්නවා 

ඇති   වැඩ සශගන ගත්ශත් නැති තරුම තරුණියන් ලක් ලෂයකට 

රැකියා දීමත්  සියලු උපාධිධාරින් රාජ්ය ශසේවයට බඳවා ගැනීශ කත් 

අරමුම වුශණ් ශ ක ගැටලුවට සතා කඩින ක විසඳුමක් ල ශසීමමයි.  

ඒ විතරක් ල ශනොශවයි.  අශප් රශටු දුප්පත්කම වැඩි ශවලා 

තිශබනවා. පසුගිය කාලීයමාව ු,ළ අපි ශදන දිළිඳු සහන වැඩි කළා 

කියලා  සමෘද්ධි සහනාධාර වැඩි කළා කියලා  සමෘද්ධිය ලැශබන 

පිරිස සහළ ගියා කියලා අපි උදන් අනනවා.  ගරු නිශයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිු,මනි  දුප්පත්කම වැඩි වුමා කියන එක තමයි සමෘද්ධි 

සහනාධාරය ශදන පිරිස වැඩි වුමා කියන එශකන් අදහස් 

කරන්ශන්.  අපි ශ ක ආණ්ඩුව භාර ගන්නශකොට ශ ක රශටු 

දුප්පත්කම  විරැකියාව  මන්දශපෝෂමය යනාදී ශ ක සියල්ල 

තීරමාත්මක ස්ථානයකට ඇවිල්ලා තිබුමා. ඒ නිසා කවුරු හරි 

ශකශනක් ල කියන්න උත්සාහ කරනවා න ක මාසයක් ල  මාස ශදකක් ල  

මාස 5ක් ල ඇු,ළත  අපට miracles ඇති කරන්න පුළුවන් කියලා  

ඒක සතාම අසාධාරම කථාවක් ල කියලායි මම හිතන්ශන්.  

වරාය විකුණාමලා ශචක් ල එක අරශගන අපි උද්දාමයට පත් වුම 

හැින ඔබු,මාට මතක ඇති.  රශමන්න  අපි බිලියනයක් ල ගත්තාර 

කියලා මීඩියාවලට ඇවිත් කිව්වා. ඒ වාශේම  මහ බැාංකුණාව ශකොල්ල 

කාලා රඑශහම වුශණ් නැහැර කියලා ශපොත් ලියපු හැිනත් ඔබු,මාට 

මතක ඇති. ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  රඅපි උස අයට 

සිකිුතරිින රැකියා ශදනවා  ශකොට අයට ක කකරු රැකියා ශදනවාර 

කියලා සමහර තැන්වල කථා බහට ලක් ල ශවනවාත් අපි දැක් ලකා.  

 
ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only two more minutes. 

 
ගරු (ෙහාචාර්ය) රංජිත් බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 
පාසල් නිල ඇඳු ක වාංචාව, ග කමිරිස්, කුණාරුඳු වාංචාව, ශපට්රල් 

ඩීසල් ශපෝලි ක ගැන,  රාජ්ය නිලධාරින් බුරුු, පිිනන්  FCID එකට 

අරශගන ගිහින් කරපු කථා බහ ගැන අපි අමතක කරන්න නරකයි.  

මහින්ද රාජ්පක් ලෂ ුතගශේ ශ ක රශටු සාමානය ආර්ථික වර්ධන 

ශව්ගය  තිබුශණ් සියයට 5.5යි.  හැබැයි  අපි ශමවර ශ ක රට භාර 

ගන්නශකොට ආර්ථික වර්ධන ශව්ගය  තිබුශණ් සියයට 2.9යි. ශ ක 

පහතට වැව ණු ආර්ථික වර්ධන ශව්ගය  අපි අමතක කරන්න 

නරකයි.  

ශකොවිඩි-19 වසාංගතය සාර්ථක ශලස කළමනාකරමය කිරීම 

පිළිබඳව අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මාටත්  අගමැතිු,මාටත්  කැබිනටු 

මණ්ඩලයටත්  ශ ක රශටු මහජ්නතාවටත් අපි ස්ු,තිවන්ත ශවන්න 

ඕනෑ. ශමවැනි ශදයක් ල කරනශකොට අපි ඒ පිළිබඳව ශගෞරවශයන් 

කථා කරන්නට ඕනෑ. ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  අද අපි 

ශ ක කථා කරන ශව්ලාව ශවනශකොට  ශකොවිඩ්-19 වසාංගතය පටන් 

ගන්න කාලයට ශපර තිබුණු තත්ත්වයට ශ ක  රශටු ආර්ථිකය පත් 

ශවමින් පවතිනවා කියලා  අපි වි ්වාස කරනවා; I am quite 

pleased to inform the House that informed sources have 

revealed that our economy has almost reached the pre-

COVID-19 situation.  එතශකොට අපට තව ිනක දුරයි යන්න 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසා 2020 අවසන්  වන විට ආර්ථික වර්ධන 

ශව්ගය ඍම සියයට 6ක් ල  ශවනවාය කියන කථාව සහමුලින්ම 

ශබොරුවක් ල. මහ බැාංකුණා වාර්තාව කියවලා බැලුශවොත්  ශ ක මහ බැාංකුණා 

වාර්තාශව් අඩාංු  ශබොශහොමයක් ල කරුණු සතා ගැඹුරින් 

වි ්ශල්ෂමය කරලා බැලුශවොත්   ශ ක කියන සලක් ලකමට එන්ශන් 

නැහැ කියන එක  අපට ශපශනනවා.  

 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up. Please wind up now.  

 
ගරු (ෙහාචාර්ය) රංජිත් බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 
ශ ක රශටු ආර්ථිකශේ සදිරි පි කමක් ල ගැනීම සඳහා වන වැඩ 

පිළිශවළ අශප් රජ්ය ක්රියාවට නාංවමින් සිිනනවා. ඒ නිසා සදිරි මාස 

ු,නක, හතරක කාල ීයමාව ු,ළ ශ ක රශටු ආර්ථිකශේ සදිරි පි කම 

පනිනවාය කියන එක අපි වි ්වාස කරනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි, ඔබු,මාට ස්ු,තිවන්ත 

ශවමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.   

 
ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Hesha Withanage.  You have six 

minutes. 

 
[අ.භා.3.3.  

 

ගරු පහේෂා විතානපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு கஹசா விதானகக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි   මට ශ ක අවස්ථාව ලබා 

දීම පිළිබඳව ස්ු,තිවන්ත ශවනවා.  

අද ශ ක විවාදය ආර කභ කරමින් ගරු අමාතය බන්දුල 

ු මවර්ධන මැතිු,මා පසුගිය වසර ගමනාවක සාංඛයා දත්ත  ශ ක 

රට හමුශව් සදිරිපත් කළා. පසුගිය යහ පාලන රජ් ශේ ආර්ථික 

කළමනාකරමය කිරීශ ක දුර්වලක ක තිබුමාය  ඒකට සුදුසුම 

ආර්ථික කළමනාකරුවන් එු,මන්ලාය කියලා එු,මා රටට 

මතයක් ල හදන්න උත්සාහ කළා. මම සස්ශසල්ලාම  කියන්න 

කැමතියි  අශප් රශටු වර්තමාන පාලකයන්ට  මීට ශපර බිහිවුණු 

පාලකයන්ට  ඒ කියන කාටවත් ශ ක රශටු ආර්ථිකය පිළිබඳව උද ක 

අනන්න පුළුවන්කමක් ල නැහැ කියන එක. ගරු නිශයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිු,මනි  ශ ක රශටු ආර්ථිකය ඒ සියලු  පිරිස් අඩු වැඩි 

ව ශයන් විනා  කරලායි තිශබන්ශන්. ශ ක රශටු සාමානය ජ්නතාව 

බලාශපොශරොත්ු, ශවන ආර්ථික දිුතණුවක් ල  රට සදිරියට ශගන යන 

වැඩසටහනක් ල කවුරු ශහෝ කළාය කියනවා න ක  ඒ කරපු හැින ශ ක 

සාංඛයා ශල්ඛන ු,ළින් ශපශනනවා. එු,මා ය ක පාර් ්වයක් ල 

නිශයෝජ්නය කරමින් කථා කරන්න තමයි උත්සාහ කශළේ. ශමය 
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

සතිහාසයත් එක් ලක ගළපන්න කියලා මම මතක් ල කරනවා. රාජ්ය 

ආදායම වැඩි කරන්ශන් නැතිව රටක ජ්ාතික ආර්ථිකය න ා 

සිව වන්න පුළුවන් වන්ශන් නැහැ.    

හිටපු ජ්නාධිපති ජමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිු,මා ශ ක සභාශව්  

සන්නවා; එු,මාශේ පාර් ව්ය සන්නවා.  ඒ කණ්ඩායම එකු, 

ශවලා ආර්ථික ව ශයන් ශ ක රට ශගොඩ ගත හැකි ක්රම  සමාජ්ය 

ු,ළ මු, වන ගැටලුවලට උත්තර ශසොයමින් ගත් පියවර ශ ක 

කියැීමම ු,ළ තිශබනවා.  

එශහම න ක  ඒ කාරමයත් මතක් ල කරන්න තිබුමා. ඒ කාරමය 

අමතක කරලා  රඅපි ශ ක රට ආර්ථික ව ශයන් සදිරියට ශගන 

ගියාර කියලා සමාජ්යට  කියන්න තවදුරටත් උත්සාහ කරනවා. ඒ 

සඳහා ඕනෑ තර ක උදාහරම තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  මා නිශයෝජ්නය 

කරන්ශන් රත්නපුරය දිස්ත්රික් ලකය. සන් එහාට තිශබන්ශන් 

හ කබන්ශතොට දිස්ත්රික් ලකය.  ශ ක රශටු මය ශගවා ගන්න බැහැයි 

කිය-කියා තවත් මය ලබාශගන  ඒ මය ශගවා ගන්නත් මය 

ගන්න බැරිව සිිනනවා.  

ූදරියවැව ක්රිකටු ක්රීඩාාංගමය අශප් රටට අව ය ස කපතක් ල. 

දිස්ත්රික් ලකයකට එක ගමශන් ක්රිකටු ක්රීඩාාංගම හැශදනවා න ක 

ශහොඳයි. හැබැයි  ඒ ශවනුශවන් ඔශරොත්ු, ශදන්ශන් නැති 

ආකාරයට මය ලබා ගැනීම නිසා  අද ඒවා ශ ක රශටු ආර්ථිකයට 

බරක් ලශවලා තිශබනවා. එවැනි වයාපෘති නිසා තමයි අපි හිරවුශණ් 

කියන එක අමතක කරලා උදන් අනනවාය කියන එක අද ශ ක 

රශටු ජ්නතාවට ශනොශත්ශරනවා ශනොශවයි. ඔවුන්ට එය 

ශත්ශරනවා. ඒ වාශේම  හ කබන්ශතොට ස කමන්්රම  ාලාව  

මත්තල ු වන් ශතොව ශපොළ වැනි වයාපෘති හරහා නිර්මාමය වුණු 

මය කන්දරාව අද තව කාශේ ශහෝ පිට දමලා කථා කරනවා න ක  

අවුරුදු ගමනාවක් ල පාර්ලිශ කන්ු,ශව් හිටපු කැබිනටු අමාතයවරයකුණා 

විධියට එු,මාශේ තත්ත්වයට ඒක එතර කම ගැළශපන්ශන් නැහැ.  

මම විශ ේෂශයන් මතක් ල කරන්න ඕනෑ තවත් ශදයක් ල 

තිශබනවා. වර්තමාන කාල ීයමාව ු,ළ ශ ක රශටු ජ්නතාවට පැන 

නඟින කරුණු කාරමා ිනකක් ල තිශබනවා. ඒ ගැන ජ්නතාව 

විමසිල්ශලන් බලා සිිනනවා. විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සාංශ ෝධනය දැන් කරළියට පැමිම තිශබනවා. විසිවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා  සාංශ ෝධනයට ශපර  දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සාංශ ෝධනයක් ල ශ ක රටට ශගනාශව් ඇයි? ශ ක රශටු ජ්නතාව ඒ 

සඳහා කැමැත්ත දුන්ශන් ඇයි? එදා පාර්ලිශ කන්ු,ශව් සියලුශදනාම 

ඒ සඳහා අත සස්සුශව් ඇයි? ඒ ්ර න් අද රට හමුශව් තිශබනවා.  

 
ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 
ගරු පහේෂා විතානපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு கஹசா விதானகக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනය ශගශනන 

ශවලාශව්  එවකට ජ්නාධිපතිවරයා ව ශයන් සිින ජමත්රීපාල 

සිරිශසේන මැතිු,මා එු,මාට තිශබන බලය අතහැර දැ කමාය කියන 

කාරමය අපට මතකයි  ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි. අද 

ඒ බලය ආපසු ශගොනුකර ගන්න කටුතු, කරන අවස්ථාශව්දී  

ජමත්රීපාල සිරිශසේන හිටපු ජ්නාධිපතිු,මා වුමත් එු,මාශේ හෘදය 

සාක් ලෂියට එක ව එවැනි රටක් ල නිර්මාමය වනවාට කැමැති 

නැතිව ඇති කියලා තරුම ශද් පාලනඥයන් විධියට අපි වි ්වාස 

කරනවා.  එු,මාශේ ඒ හෘදය සාක් ලෂිය  ශ ක රශටු ජ්නතාව 

ශවනුශවන්  දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනය 

ශවනුශවන් ලබාදුන් ඒ හයිය  අනාගතශේදී ශ ක රශටු ජ්නතාවට 

තවදුරටත් සතිරි කරයි කියලා අපි බලාශපොශරොත්ු, ශවනවා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  ශ ක දවස්වල 

උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා ශදනවා. උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබාදීම 

ශහොඳයි. හැබැයි  ඒ උපාධිධාරින්ශේ පත්ීම ක ස කබන්ධශයන් 

අනාගතශේදී ශකොශහොමද ක්රියාත්මක ශවන්ශන්? උපාධිධාරින් 

අශපන් අහනවා  රඅපට ලබාශදන පුහුණුවත් එක් ලක අනාගතශේ 

අපට ශමොකද ශවන්ශන්?ර කියලා.   ශපෞද්ගලික අාං ශේ රැකියා 

අතහැර  දමලායි සමහර අය ශ ක රැකියාවට එන්ශන්. වි ාල 

ආදායමක් ල ලැූ  දරුවන් තමයි  ශ ක රැකියාවට එන්ශන්. ඔවුන්ට 

අනාගතශේදී ශමොකද ශවන්ශන් කියන පණිවුඩය ඔවුන්ට ශදන්න. 

එක් ලතරා පාර්ලිශ කන්ු, මන්ත්රීවරයකුණා ශ ක උපාධිධාරින්ට පත්ීම ක 

ශදන ගමන් කියනවා  රඔබලාට ශමොකද ශවන්ශන් කියලා අපටත් 

හිතාගන්න බැහැර කියලා. ඒ කාරමය අද සමාජ් මාධයවල පවා 

පළශවලා තිශබනවා මා දැක් ලකා. ඒ නිසා ඒ ගැන ඔබු,මන්ලාට 

වග ීමමක් ල තිශබනවා.  

ඊළ ට  විශ ේෂශයන්ම මම ශ ක කාරමය කියන්න ඕනෑ. ශ ක 

ආණ්ඩුශව් සිිනන ශජ්ෝන් ශසශනවිරත්න මැතිු,මා පසුගිය කාලශේ 

ශසේවක අර්ථසාධක අරමුදල්  කාර්යාලයක් ල  EPF කාර්යාලයක් ල, 

මශේ දිස්ත්රික් ලකය වන රත්නපුරශේ ආර කභ කළා. හිිනහැිනශේම ඒ 

කාර්යාලය රත්නපුර නගරශයන් අවිස්සාශව්ල්ල නගරයට ශගන 

යන්න කටුතු, කරනවා. ඒ ස කබන්ධශයන් වි ාල විශරෝධතාවක් ල 

තිශබනවා. ශසේවකයන්ට ශ ක ගැන වි ාල ගැටලුවක් ල මු,ශවලා 

තිශබනවා. ඒ ස කබන්ධශයන් ශසොයා බැලුවාම දැන ගන්නට 

ලැබුශණ්  එහි නිශයෝජ්ය ශකොමසාරිස්වරයාශේ නිවස ඒ 

ආසන්නශේ තිශබන බවයි. එු,මාශේ අව යතාවට තමයි 

්රමුඛත්වය දීලා තිශබන්ශන්.  

 
ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up. Please wind up.  

 
ගරු පහේෂා විතානපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு கஹசா விதானகக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

අපි ඒ කාරමය රජ්ශේ අවධානයට ශයොමු කරනවා. පසුගිය 

රජ්ය කළත් ඒ කාර්යශේ සාධනීය කාරමා තිශබනවා. ඒ සාධනීය 

කරුණු අමතක කර දමා  රශද් පාලන හයිය අපට තිශබනවාර  

කියලා තමන්ට අව ය විධියට කටුතු, කරන්න යෑම සුදුසු නැහැ.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  තවත් කාරමාවක් ල 

කියන්න තිශබනවා. ඒ සඳහා මට තත්පර 30ක් ල ශදන්න. ශ ක 

වනශකොට 'වයාපෘති සහකාර' ව ශයන් රැකියා 6 000කට ආසන්න 

්රමාමයක් ල දීලා තිශබනවා. ඒ සඳහා කැබිනටු අනුමැතිය ලැබී 

තිශබනවා. ශ ක රැකියා ශදනවා-ශදනවා කිය-කියා අමාතයාාං  

ශල්ක කවරුන් ඒ තරුම තරුණියන් ශකොළඹට ශගන්වා ඔවුන් 

රස්තියාදු කරවනවා. ශ ක රශටු ශද් පාලනය ශවනස් ශවනවාත් 

එක් ලක ඒ ලබා දීලා තිශබන පත්ීම ක අවලාංු  කිරීශ ක අසාධාරමය 

කරන්න එපා  කියන කාරමාවත් බලධාරින්ට මතක් ල කරනවා. 

එශහම ශනොවන්ශන් න ක  එතැනින් එහාට ගිහින් ඒ තරුම 

තරුණියන් එක් ලක පාරට බහින්න සිද්ධ වන බවත් මා මතක් ල 

කරන්න කැමැතියි. 
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ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you.  

The next speaker is the Hon. Lalith Ellawala. You 
have seven minutes.  
 
 

[අ.භා.3.45  
 

ගරු ලලිත් එල්ලාවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு லலித் எல்லாவல)  

(The Hon. Lalith Ellawala)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  මා ශ ක ගරු සභාශව් 

කථා කරන ශදවන දවස අදයි. ගිය වතාශව්දී විනාඩි ශදකක පමම 

කාලයක් ල තමයි මට ලැබුශණ්.  ශකශසේ ශවතත්  ශ ක සභාවට 

ඇවිල්ලා කථා කරන්න බලාශපොශරොත්ු, වුණු කාරමයට අමතර 

ශද්වල් කථා කරන්න ඕනෑ කියා මට හිු,මා. ඒකට ශහේු,වක් ල 

තිශබනවා. ඇත්තටම  අපි ජ්නතාවශගන් තමයි බදු අය කරන්ශන්  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි. අපි ශමොන බදු ගත්තත්  ඒ 

බදු සාධාරම විධියට ජ්නතාව අත ශර් ශබශදන්නට ඕනෑ. ජ්නතා 

නිශයෝජිතයන්ම ශ ක බදු මුදල් ශහොරක ක කශළොත්  රශටු ආර්ථිකය 

 ශගොඩ ගන්නට බැහැ. ශ ක නිසා තමයි ශගොඩක් ල දුරට රශටු ආර්ථිකය 

කඩා වැශටන්ශන්.  

අශප් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීු,මාශේ කථාව මම අ හශගන 

හිිනයා. එු,මා කෘෂි කර්මාන්තය ගැන කථා කළා. ඒ ශවලාශව්  මට 

මතක් ල වුශණ් එවකට ශ්රී ලාංකා නිදහස් පක් ලෂශේ හිටපු නායිකාව 

වන සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියයි. අපි දන්නා කාලශේ 

සිට මැතිනිය තමයි ශ ක රශටු කෘෂි කර්මාන්තය දිුතණු කශළේ. ඒ 

කාලශේ අපි ශහොඳ ශගොවි පවුල්වල සාමාජිකයන්.  පැවති ආණ්ඩුව 

ශපරළිලා  1977දී   රයූඑන්පීර එක බලයට ආවාම ඒ පක් ලෂශේ 

නායකයන් සම  එකු, ශවලා අප ආර කභ කර තිබුණු වයාපාරවල 

-ශබොල්ශගොඩ වයාපාරය වැනි ඒවාශේ- anicut වල යකඩ පවා 

ගලවාශගන ගියා. එශහම තමයි කටුතු, සිදු වුශණ්.  

සමගි ජ්නබලශව්ගශේ මන්ත්රීවරුන් කථා කරනශකොට කිව්වා  

ශ ක රශටු මය බර වැඩි වුශණ් සාංවර්ධනය නිසා කියලා. මම 

එු,මන්ලාට ශ ක කාරමය කියන්න කැමැතියි. සාංවර්ධනය නිසා 

ශනොශවයි ශ ක රශටු මය බර ශමච්චර වැඩි වුශණ්.  

2017 අවුරුද්ද අප කාටත් මතකයි ශන්  ගරු නිශයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිු,මනි.  ඒ කාලය වන විට තිස් අවුරුදු බැඳු කකරවල ශපොලී 

අනුපාතය සියයට 10යි. හැබැයි  ඒ කාලශේ එක් ලසත් ජ්ාතික පක් ලෂ 

රජ්ය විසින් පර්ශපචුවල් ශට්රෂරීස් ආයතනයට බැඳු කකර දුන්ශන් 

සියයට 12.5ක් ල වැනි සහළ ශපොලියකට. ඒ නිසා ශ ක රශටු ශපොලී 

අනුපාතය සියයට 3කින් වැඩි වුමා. ශපොලිය සියයට 3කින් වැඩි 

වුණු නිසා රුපියල් ට්රිලියන 3.5කට වැඩි ්රමාමයක් ල තිබුණු ශද්ශීය 

රාජ්ය මය සහළ ශපොලී අනුපාතයකට වැඩි වුමා. ඒ නිසා ශ ක 

රටට බිලියන 50කට වැඩි පාඩුවක් ල සිද්ධ වුමා. කව නායක - 

ශකොළඹ අධිශව්ගී මාර්ගය වාශේ එකක් ල හදන්නට පුළුවන් මුදලක 

තරශ ක පාඩුවක් ල ඒ මාසය ු,ළ ශ ක රටට සිදුශවලා තිබුමා  ගරු 

නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි. ඒ ු,ළින් ශ ක රටට රුපියල් 

බිලියන 2.0ක පමම පාඩුවක් ල සිද්ධ වුමා. ශ ක සාංවර්ධනය 

නිසාවත්  මත්තල ු වන් ශතොව ශපොළ හදපු නිසාවත්  එශහම 

නැත්න ක හ කබන්ශතොට වරාය හදන්නට මය ගත්ත නිසාවත් 

ශනොශවයි ඒ හානිය සිදු වුශණ්. යහපාලන රජ්ශේ සිින සමහර 

අයත්  එක් ලසත් ජ්ාතික පක් ලෂශේ සඳලා  ශටලිශ ෝන් එක 

ලකුණාශමන් ශමවර මැතිවරමයට සදිරිපත් වුණු සමගි ජ්න 

බලශව්ගශේ අයත් එකට සඳශගන තමයි ශ ක බැඳු කකර ශහොරකම 

කශළේ. ඒ බැඳු කකර ශහොරකම කළ නිසා තමයි ශ ක රටට ශ ක වාශේ 

පාඩුවක් ල වුශණ්. ඒ නිසා රශටුම භාණ්ඩ හා ශසේවාවල මිල සහළ 

ගියා. රුපියල මස්තබාල්දු වුශණ් ශ ක බැඳු කකර ශහොරකම නිසායි  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි.  

අද එු,මන්ලා කියනවා  රශටු සාංවර්ධනය නිසා ශමශහම වුමා 

කියලා.  එදා ශ ක බැඳු කකර ශහොරකශ ක පාඩුව පියවා ගන්නට යහ 

පාලන රජ්ය රාජ්ය බදු සියයට 100කින්  වැඩි කරලා ජ්නතාව 

නැත්තටම නැති කළා.  

ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාශව් මහ බැාංකුණා බැඳු කකර 

වාංචාව ස කබන්ධ විමර් න වාර්තාශව් 'ෆුටුශනෝටු' කල්ලිශේ 

කටුිනය අතර කළුතර දිස්ත්රික් ලකශේ අයත් හිිනයා.  ඒ ෆුටුශනෝටු 

කල්ලිශේ ශගොඩක් ල අයට ජ්නතාව පාඩ ක සගැන්වූවා. ශ ක ශහොරක ක 

කරන සියලුශදනා දැනගන්නට ඕනෑ  -විශ ේෂශයන්ම කළුතර 

දිස්ත්රික් ලකය නිශයෝජ්නය කළ මන්ත්රීවරුන් හැිනයට බැඳු කකර 

ශහොරකමට ස කබන්ධ වුණු අය-  [බාධා කිරීමක් ල  
 
 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

       
 

ගරු ලලිත් එල්ලාවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு லலித் எல்லாவல)  

(The Hon. Lalith  Ellawala)  
ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි  අශප් දිස්ත්රික් ලකශේ 

තිශබන කළු ග ශ න් තමයි අද වැඩිම ජ්ල කඳක් ල මුහුදට ශගන 

යන්ශන්. හැබැයි  සුමාන ු,න හතරක් ල ශ ක රශටු පෑවිල්ලක් ල 

තිබුශමොත්  කළුතර දිස්ත්රික් ලකශේ දහස් ගමනක් ල ජ්නතාව 

ශබොන්න වු,ර නැහැ කියලා කෑගහනවා. ඒ විතරක් ල ශනොශවයි  අද 

කළුතර දිස්ත්රික් ලකශේ අගලවත්ත  මු,ගම  බුලත්සිාංහල  ශහොරම 

වාශේ ආසනවල ජ්නතාවට ශගයක් ල හදා ගන්න ඕනෑ වුමාම ඒ 

මිනිස්සු වැලි කූ ඩය  සිශමන්ති ශකොටුටය කශර් තියාශගන තමයි 

අරශගන එන්ශන්. අද  ඒ පාරක වාහනයක් ල යන්න බැහැ. එශහම 

තිශයද්දී තමයි  ශ කශගොල්ලන් ශ ක විධියට ශහොරක ක කශළේ. ඒ 

නිසා සියලු ජ්නතා නි ශයෝජිතයන්ට අපි පැහැදිලිව ශ ක කාරමය 

මතක් ල කර ශදන්න කැමැතියි  ශවනදා වාශේ මළ ශගදරට  මඟුල් 

ශගදරට  දාශන් ශගදරට ගිහිල්ලා පිට අතගෑවාට ශනොශවයි  ශමවර 

ජ්නතාව ඡන්දය දුන්ශන් කියලා. විශ ේෂශයන්ම ශගෝඨාභය 

රාජ්පක් ලෂ අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මාත්  මහින්ද රාජ්පක් ලෂ අගමැතිු,මා 

ගැනත් වි ්වාසය තබා  අවාංකව වැඩ කරන්න කියලා තමයි 

ජ්නතාව ඡන්දය දුන්ශන්. ඒ නිසා   ශ ක වැරදි නිවැරදි කර ශගන 

සදිරියට කටුතු, කරන්න කියා අප සියලු  ජ්නතා 

නිශයෝජිතයන්ශගන් ශගෞරවශයන් සල්ලා සිිනනවා. 

ජ්නතා විමුක් ලති ශපරමුශණ් ගරු අනුර දිසානායක මැතිු,මා 

ඊශේ ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,ශව්දී කළ කථාව මම අහශගන හිිනයා. 

එු,මන්ලා එක් ලසත් ජ්ාතික පක් ලෂයත් එක් ලක එකු, ශවලා ශ ක රට 

ස කූරර්මශයන්ම විනා  කළා. තරුමයන් හැට දහසක් ල මැරුවා. 

එක් ලසත් ජ්ාතික පක් ලෂයත්  ජ්නතා විමුක් ලති ශපරමුමත් කියන ශ ක 

ශදශගොල්ලන්ශේ කුණාමන්්රමයකින්ද එදා උගු,න්-වියු,න් 

හැටදහසක ශේ ජීවිත නැති කශළේ කියන සැකයත් මා ු,ළ 

තිශබනවා.  
 

 

ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up. Please wind up now.  
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

ගරු ලලිත් එල්ලාවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு லலித் எல்லாவல)  

(The Hon. Lalith Ellawala)  
අද අපි ගරු අනුර දිසානායක නායකු,මාට කියනවා, එක් ලසත් 

ජ්ාතික පක් ලෂයත් එක් ලක බුදියගත්තා වාශේම පුළුවන් න ක, ජ්නතා 

විමුක් ලති ශපරමුශණ් ශරෝහම විශේීමර සශහෝදරයාට; ඒ නායකයාට 

සිදු වුණු ශද්ත්  ශසොයන්න කියලා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිු,මනි, ඔබු,මාට ස්ු,තිවන්ත 

ශවමින්, මශේ කථාව අවසන් කරනවා.   

 
ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan. You 

have five minutes.  

 
 

[பி.ப. 3.52] 
 

ගරු (ආචාර්ය) වී. රාධක්රිෂනණන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்) 

(The Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan)  

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்ககள, 

உற்பத்தி வாி (விகசட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின்கீைான 

கட்டகளகள் சம்பந்தமான இன்கறய விவாதத்திகல ஒருசில 

வார்த்கதககளப் கபசச் சந்தர்ப்பம் தந்தகமக்காக நன்றி. 

எந்தகவார் அரசாங்கத்தினாலும் வாி அறவிடாமல் இயங்க 

முடியாததன்பது எல்கலாருக்கும் ததாிந்த விடயம். இந்த 

வாியானது சாதாரண மக்களுக்கு எவ்வாறான சுகமகயக் 

தகாடுக்கின்றது என்பது பற்றி நாங்கள் ததாிந்து 

தகாள்ளகவண்டி இருக்கின்றது. அதிக வருமானம் தபறுபவர் 

களுக்கு வாி அதிகாிப்பதாகச் தசான்னாலும், அவர்களுக்கான 

வாிச் சுகமகய இல்லாமலாக்கி, சாதாரண ஏகை மக்கள்மீது 

வாி திணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதுதான் எங்களுகடய 

வாதமாக இருக்கின்றது. தபாருட்கள் வாங்குவதற்காகக் 

ககடக்குச் தசன்றால், சாதாரண குடும்பதமான்று 20,000 - 

30,000 ரூபாய்க்குகமல் தசலவு தசய்யகவண்டிய சூழ்நிகல 

இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அந்தளவுக்குப் தபாருட்களின் 

விகல அதிகாிக்கப்பட்டிருப்பகத நாங்கள் அவதானிக்கக் 

கூடியதாக இருக்கின்றது. வாி என்பது வசதி உள்ளவர் 

களிடமிருந்து தபற்றுக்தகாள்ள கவண்டிய ஒன்று என்ற 

நிகலகயத் தவிர்த்து, ஏகை மக்கள்மீது அதகனத் 

திணிப்பதன்மூலம் மக்கள் இன்கனாரன்ன சுகமககளச் சுமக்க 

கநாிடும்.   

 இந்த விடயத்திகல, நுவதரலியா மாவட்டத்திலுள்ள 

மக்களின் நிகலகமகயப் பார்த்தால் மூன்று துகறகள் 

முக்கியமானகவயான இருப்பகதக் காணலாம். ஒன்று,  

தபருந்கதாட்டக் ககத்ததாைிற்றுகற. இத்துகற பற்றிச் 

தசால்லும்கபாது தபருந்கதாட்டங்களில் கவகல தசய்கின்ற 

ததாைிலாளர்களுகடய உகைப்பு, வருமானம்  கபான்ற 

விடயங்ககள நாங்கள் தசால்ல கவண்டும். அடுத்தது, 

உல்லாசப் பிரயாணத்துகற. இன்று நுவதரலியா 

மாவட்டத்திகல உல்லாசப் பிரயாணத்துகற வருமானமானது 

மிகவும் குன்றியிருக்கின்றது. ஏதனன்றால், உலகளாவிய 

ாீதியில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற 'தகாகரானா' ததாற்றின் காரணமாக 

உலகப் தபாருளாதாரத்திகல உல்லாசப் பிரயாணத்துகறயின் 

வருமானமானது மிக மிகப் பின்தங்கிய நிகலகமக்கு 

கபாய்க்தகாண்டிருப்பது எல்கலாருக்கும் ததாிந்த விடயமாகும். 

அதுகபான்று, இன்று நுவதரலியா மாவட்டத்தின் உல்லாசப் 

பிரயாணத்துகறயும் மிக கமாசமான நிகலகமயில் இருப்பகத 

நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. 

மூன்றாவதாக, விவசாயத் துகற. இன்று விவசாயத்துகறயும் 

மிக கமாசமான நிகலயில் இருக்கின்றது. காரணம், 

எங்களுகடய விவசாயிகளுக்குப் கபாதுமானளவு உரம் - 

fertilizer கிகடப்பதில்கல. அதாவது, உரம் தபறுவது மிகவும் 

கஷ்டமாக இருக்கின்றது. நான் இது ததாடர்பாகப் பல தடகவ 

இந்தச் சகபயிகல கூறியிருக்கின்கறன்; தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்களிடமும் கூறியிருக்கின்கறன். விவசாயத் துகறயில் 

வருமானம் குன்றி இருப்பகதயும் விவசாய உற்பத்திப் 

தபாருட்களின் விகலகள் மிகவும் குகறந்திருப்பகதயும் 

நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த வககயில், 

இந்தப் பிரதான மூன்று ததாைில்ககளயும் தசய்கின்ற 

மக்களுகடய நாளாந்த வருமானமானது குகறந்து வருவகத 

அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆககவ, 

வருமானத்கத அதிகாிப்பதற்கு என்தனன்ன விஷயங்ககளச் 

தசய்ய கவண்டுகமா அவற்கற அரசாங்கம் தசய்ய கவண்டும். 
கதாட்டத் ததாைிலாளர்களின் வருமானத்கத அதிகாிப்பதற்கும் 

அந்த மக்களின் கவதனத்கத அதிகாிப்பதற்குமான 

நடவடிக்கககளுக்கு அரசாங்கம் ககதகாடுக்க கவண்டும். 

அகதகபால, விவசாயத்துகறகய கமம்படுத்துவதற்கு உரம் 

கபான்றவற்கறக் தகாடுத்து விகளச்சகல அதிகாிப்பதற்கும், 

அதன்மூலம்  உற்பத்தி தசய்யப்படுகின்ற தபாருட்களுக்கு 

அவர்கள் நல்ல விகலகயப் தபற்றுக்தகாள்வதற்குமான 

சந்தர்ப்பத்கத ஏற்படுத்திக்தகாடுக்க கவண்டும். அத்துடன், 

உல்லாசப் பிரயாணத்துகறகய அபிவிருத்தி தசய்வதற்கான 

நடவடிக்கககளும் எடுக்கப்படகவண்டும். இல்லாவிட்டால், 

அந்த மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கக மிக கமாசமான 

நிகலக்குச் தசல்லுதமன்பகதயும் இந்த கநரத்திகல 

தசால்லிக்தகாள்ள விரும்புகின்கறன்.   

தகௌரவ பிரதம மந்திாி அவர்கள் கநற்கறய குழுக் 

கூட்டத்திகல, “இகறச்சிக்காக மாடுகள் தவட்டப்படுவகதத் 

தவிர்த்துக்தகாள்ள கவண்டும்” என்று தசால்லியிருப்பதாக 

நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த வககயிகல, 

எங்களுகடய பாராட்டுக்ககள அவருக்குத் ததாிவித்துக் 

தகாள்ள கவண்டும். ஏதனன்றால், பசு வகதகயத்  தடுப்பதில் 

நாங்கள் மிகவும் அக்ககறயாக இருப்பதுடன், அதகன 

ஆதாிக்கவும் தசய்கின்கறாம். பசு வகதக்கு இந்த நாட்டிகல 

மட்டுமல்லது உலகளாவிய ாீதியிலும் இன்று அதிகளவில் 

எதிர்ப்புக்கள் கிளம்பியிருப்பகத நாங்கள் அவதானிக்கக் 

கூடியதாக இருக்கின்றது. மாட்டிகறச்சி உண்பவர்களுக்கு 

கவறு ஏதாவது வசதிகய ஏற்படுத்திக் தகாடுக்க கவண்டுகம 

தவிர, பசு வகத தசய்யப்படுவது நிறுத்தப்பட கவண்டும். அந்த 

வககயில், இகறச்சிக்காக மாடுககள தவட்டுவது ததாடர்பாக 

தகௌரவ பிரதம மந்திாி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் எடுத்த 

முடிவுக்கு என்னுகடய பாராட்டுக்ககள மீண்டும் இந்த 

கநரத்திகல ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்கறன். நன்றி.  

 
ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Ashoka Priyantha. You 

have seven minutes.  

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Ajith Rajapakse to the Chair?  
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ගරු  ශ්ෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ ෙහතා (වී හා ධානය  කාබනික 

ආහාර  එෙවලු  පලතුරු  මිරිසන  ලූනු හා අර්තාපල් වගා 

ප්රවර්ධන  බීජ නිෂනපාදන සහ උසසන තාක්ෂිකක කෘිකකර්ෙ 

රාජය අොතයතුො)   
(மாண்புமிகு ஷஷீந்திர ராஜபக்ஷ  - தநல் மற்றும் தானிய 

வகககள், கசதன உணவுகள், மரக்கறிகள், பைவகககள், 

மிளகாய், தவங்காயம் மற்றும் உருகளக்கிைங்குச் தசய்கக 

கமம்பாட்டு, விகத உற்பத்தி மற்றும் உயர் ததாைில்நுட்ப 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa- State Minister of Paddy 
and Grains, Organic Food, Vegetables, Fruits, Chillies, 
Onion and Potato Cultivation Promotion, Seed Production 
and Advanced Technology Agriculture) 
Sir, I propose that the Hon. Ajith Rajapakse do now 
take the Chair. 
 

ගරු (වවදය) සීතා අරපෙපපොෙ ෙහත්මිය (නිපුණතා 

සංවර්ධන  වෘත්තීය අධයාපන  පර්පේෂණ හා නව නිපැයුම් 

රාජය අොතයතුමිය)   
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சீதா அரம்கபதபால 

- திறன்கள் அபிவிருத்தி, ததாைில் கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் 

புத்தாக்க இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Seetha Arambepola - State Minister 
of Skills Development, Vocational Education, Research and 
Innovation) 

 
විසින් සනථිර කරන ලදී 
ஆகமாதித்தார். 

Seconded. 

 
අනතුරුව ගරු නිපයෝජය කාරක සභාපතිතුො මූලාසනපයන් 

ඉවත් වුපයන්  ගරු  අජිත් රාජපක්ෂ  ෙහතා ුඛලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலகவ, மாண்புமிகு  அஜித் ராஜபக்ஷ 

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ක උත්තරීතර සභාශව් මූලාසනය දැරීම සඳහා මට අවස්ථාව 

ලබා දුන් ගරු කථානායකු,මාත්  ඒ වාශේම මශේ ශද් පාලන 

ු රුවරයා වන ගරු මහින්ද රාජ්පක් ලෂ අශප් අගමැතිු,මාත් සතා 

ශගෞරවශයන් සිහි කරමින්  ශ ක අවස්ථාශව් කථාව ආර කභ කිරීම 

සඳහා ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත මහතාට ශගෞරවශයන් ආරාධනය 

කරනවා.  

[අ.භා.3.56  
 

ගරු අපශ්ෝක ප්රියන්ත ෙහතා 
(மாண்புமிகு அகசாக்க பிாியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ශ ක අවස්ථාශව්දී ඔබු,මාට 

මශේ ශුභාිතාංසනයත් එකු, කරනවා. ශ ක උත්තරීතර 

පාර්ලිශ කන්ු,ව ු,ළ ශදවතාවක් ල මන්ත්රීවරයකුණා විධියට පත් වුණු මට 

ශ ක නව වැනි පාර්ලිශ කන්ු,ව ු,ළ අද දින  නිෂ්පාදන බදු (විශ ේෂ 

විධිවිධාන) පනත යටශත් නියම සහ සුරාබදු ආඥාපනත යටශත් 

නිශයෝග විවාදයට ගන්නා අවස්ථාශව්දී  එයට ස කබන්ධීමමට 

අවස්ථාවක් ල ලැබීම පිළිබඳව සු,ව  වනවා.  

සතිහාසශේ සිටම බදු ක්රමය මත තමයි ශලෝකශේ ිතෂ්ටාචාරය 

නිර්මාමය ශවලා තිශබන්ශන්. වැඩවස ක ුතගශයන් පටන් ගත් 

මානව ිතෂ්ටාචාරය ගත්තත්  ඊට කලින් පැවැති ගල් ුතගශේ 

ිතෂ්ටාචාරය ගත්තත්  ඒ නායකත්වය භාර ගත්  ක් ලතිමත් පාලකයා   

ඒ ශගෝත්රිකයන්ශගන් නැත්න ක ඒ ජ්න සාංවිධානවලින් බදු මුදල් 

එකු, කරලා  ඒ බදු මුදල් රජ්ය   ඒ ්රශද් ය නැත්න ක ඒ 

කණ්ඩායම පාලනය කරන්නට හරියාකාරව වියද ක කරලා ශගනාපු 

ිතෂ්ටාචාරය තමයි අද ශ ක දිුතණු මානවයා දක් ලවාම ඇවිල්ලා 

තිශබන්ශන්. 

ඒ නිසා ය ක ය ක අවස්ථාවල බදු මුදල් අඩු වැඩි ශවද්දී   

සාංසන්දනාත්මකව ඒ පිළිබඳව විශව්චන එකු, කරන ශ ක 

පාර්ලිශ කන්ු,ව ු,ළ අපට හිතන්නට කාලය ඇවිල්ලා තිශබනවා  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ශ ක රට පාලනය කරන්න  ශ ක රට 

පවත්වාශගන යන්න කැමැත්ශතන් බදු ශගවන්න ඕනෑය කියන 

ුතගයක් ල  ඇවිල්ලා තිශබන බව. ඒකට සමහර අය මා එක් ලක එක  

ශවන්න පුළුවන්; සමහර අය එක  ශනොශවන්න පුළුවන්. ඕනෑ 

න ක නව වැනි පාර්ලිශ කන්ු,ශව් මන්ත්රීවරු 225ශදනාම බදු ශගවන 

ආදර් වත් මන්ත්රීවරු කණ්ඩායමක් ල බවට පත්ශවමින් අපට ඒ 

සඳහා ූරර්වාදර් යක් ල සපයන්නට පුළුවන්. මම හිතන විධියට 

දැනටමත් ශමම පාර්ලිශ කන්ු,ව නිශයෝජ්නය කරන අශප් ශබොශහෝ 

වයාපාරික මන්ත්රීවරුන්  ඇමතිවරුන් බදු ශගවනවා. නමුත් 

කැමැත්ශතන් බදු ශගවන රටක් ල නිර්මාමය කරන්න  ඒ සඳහා 

ූරර්වාදර් යක් ල සපයන්න පාර්ලිශ කන්ු,ව ු,ළ අපට ශයෝජ්නාවක් ල 

ශගන එන්නට පුළුවන්.  

මට මතකයි  අපට අටවැනි පාර්ලිශ කන්ු,ශවන් අවස්ථාවක් ල 

ලැශබනවා ශනෝර්ශව් රාජ්යශේ සාංචාරයකට. එහිදී අපට ශහොඳ 

අත්දැීම ක ලබාගන්නට පුළුවන්කම ලැබුමා. අපි එදා ශනෝර්ශව් 

රාජ්යශේ සාංචාරය කරන අවස්ථාශව්දී ඒ රශටු ජ්නතාව සු,ිනන් 

තබන්නට  නිර්මාමශීලිව  සුහදත්වශයන් සහ පක් ලෂ ශේදයකින් 

ශතොරව ඒ රට දිුතණු කරන මන්ත්රීවරුන් අපට මුමගැසුමා. ඒ 

නිසා ඒ රට ලස්සනට තිශයද්දී  ඒ රශටු මිනිසුන්ශේ අව යතා 

සැපිශරද්දී  මිනිසුන්ට ජීවත් ශවන්න පුළුවන් රාජ්යයක් ල නිර්මාමය 

ශවද්දී මිනිස්සු කැමැත්ශතන් ඇවිල්ලා බදු ශගවන රටක් ල බවට  ඒ 

රට පත් ශවලා තිශබන බව අපට දැනගන්නට ලැබුමා.  

අද සාමානය අධයාපනය හදාරන දරුවා  උසස් අධයාපනය 

හදාරා වි ්ව විදයාල උපාධිය ලබාශගන ඇවිල්ලා මෑත කාලශේදී  

නැත්න ක මීට ශපර රශටු   තිබුමා වාශේ රුපියල් 20 000ක  

10 000ක නැත්න ක කුණාමන ශහෝ ශව්තනයක් ල මත රජ්ශේ 

රැකියාවකට ස කබන්ධ ීමමට බලාශගන සිිනනවා. ඒක තමයි 

ඔහුශේ අරමුම  සලක් ලකය  දැක් ලම. ඒ  නිසා ශ ක අධයාපන ක්රමශේ 

සිටම ශවනස්ක ක ඇති කරන්න කාලය ඇවිල්ලා තිශබනවාය 

කියලා මම කියනවා. යමක් ල ශසොයාශගන ගිහින්  නිර්මාමශීලිව 

උපයා  ශ ක මව්බිම ශවනුශවන් කැමැත්ශතන්ම ය කකිසි බදු මුදලක් ල 

ශගවන්නට පුළුවන් ආකාරශයන් ශ්රී ලාාංකිකයාශේ ආකල්ප දිුතණු 

කරන්නට කාලය ඇවිල්ලා තිශබනවා. එශසේ ශනොකශළොත් තවත් 

ද ක ගමනාවක් ල සදිරියට යද්දී ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,ව ු,ළ සිිනන 

අපට අදටත් වඩා සදිරි කාලය ු,ළ මිනිස්සු  ාප කරන ුතගයක් ල 

එනවාය කියලා මම හිතනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි   

එවැනි රටක් ල නිර්මාමය කරන්නට පුළුවන් ආකාරශේ ආණ්ඩුවක් ල 

අද අපට ලැබිලා තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම ගරු ශගෝඨාභය 

රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා ්රමුඛ ගරු මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා ඇු,ළු 

කැබිනටු මණ්ඩලය ශද්ශීය ආර්ථිකය දිුතණු කරන්නට ඕනෑ යැයි 

සිතන්ශන් ඒ නිසායි. 

ශ ක ගරු සභාව ු,ළ ශමම අවස්ථාශව්දී අශප් කෘෂිකර්ම රාජ්ය 

ඇමතිු,මාත් සිිනනවා. කෘෂි කර්මාන්තය වාශේම ශද්ශීය 

කර්මාන්තවලට අදාළව    මිනිසාශේ මූලික අව යතා  වන ආහාර 

සහ ඇඳු ක පැළඳු ක අප රට ු,ළ නිෂ්පාදනය කරන්න අද කටුතු, 

කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා පිටරටවලින් ශගන්වන භාණ්ඩ සඳහා  

වැඩි ව ශයන්  බදු අය කරන්න ක්රමයක් ල හැදිලා තිශබනවා.  
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

ඇති අයශගන් බදු ගන්නවා කියන මුවාශවන් නැති අයශගන් 

තමයි බදු ගන්ශන් කියන කාරමාව විපක් ලෂශේ මන්ත්රීවරුන් 

කිව්වා. ඇත්තටම ශ ක රශටු වයාපාර කරලා  ඒ වයාපාරවලින් 

වර්රසාද බුක් ලති විඳලා  ඒ වර්රසාද ු,ළින් වැඩිම ්රතිලාභ ගන්න 

ධනවු,න්ශගන්  ්රබලයන්ශගන් ය ක කිසි සහළ මටුටශ ක බදු 

මුදලක් ල අරශගන  ශ ක රශටු වාසය කරන සාමානය ජ්නතාවටත්  

සහළ ආදාය කලාභි සහ මැදි ආදාය කලාභි ජ්නතාවටත් සමශසේ ජීවත් 

ශවන්න පුළුවන් රටක් ල නිර්මාමය කරන්නට කාලය ඇවිල්ලා 

තිශබනවා.  

සාංඛයා ශල්ඛන  දත්ත ශකශසේ ශගනැල්ලා ශපන්නුවත් මිනිස්සු 
දරිද්රතාශවන් ශපශළන තැන් අපි දැකලා තිශබනවා. කුණාසට ආහාර 
අඩුශවන් ගන්නා මිනිස්සු  ඒ වාශේම තමන්ට අව ය  ශපෝෂයදාීම 
ආහාර ශව්ලක් ල ගන්නට ශනොහැකි මිනිස්සු අපට හමුශවලා 
තිශබනවා. ඒ ශකොයි වකවානුශව්ද  කුණාමන ආණ්ඩුව පැවති කුණාමන 
කාල පරිච්ශේදශේද කියලා දැන් අපි තවත් විශව්චන එල්ල 
කරමින්    ක ඒ ශවනුශවන් වගකිවුතත්තන්ට ශචෝදනා ප්ර ලියමින් 
සන්නවාට වඩා  එය පශසකින් තියලා   ්රාථමික අධයාපනශේ 
සිටම තමන්මා හිතලා  ශ ක රටට ආදරය කරමින් ශ ක රටට බදු 
ශගවන මිනිශසක් ල බවට පත්කරන්න අවස්ථාව හදලා ශදන්නට 
ඕනෑ. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මාට නියමිත කාලය අවසන්.  
 

ගරු අපශ්ෝක ප්රියන්ත ෙහතා 
(மாண்புமிகு அகசாக்க பிாியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  මට මශේ කතාව අවසන් 

කරන්නට කාලය ශදන්න.  

එක් ලතරා සාංචාරයකට සන්දියාවට ගිය අශප් එක් ල වියශතකුණාට 

පුාංචි දරුවන් කණ්ඩායමක් ල හමුශවනවා. ඔහු ඒ දරුවන්ශගන් 

්ර ්නයක් ල අහනවා  රඔබ කැමති කවුරු ශවන්නද?ර කියලා. ඔවුන් 

අත් ඔසවා එක හඬින් කියනවා  රඅපි කැමති සන්දියානුශවක් ල 

ශවන්නර කියලා. නමුත් රශ්රී ලාාංකිකශයක් ල ශවන්නයි කැමැතිර  

කියලා වි ්වවිදයාලයට ගිය දරුශවකුණාශගන් අතක් ල උස්සලා අහ 

ගන්නත් අමාරු එශහම නැත්න ක අහිමි කාලයක් ල තමයි දැන් 

තිශබන්ශන්. එම නිසා ශ්රී ලාාංකිකයන් විධියට  ශ ක රශටු 

අනනයතාවක් ල ඇති  ශද්ශීය ආර්ථිකයක් ල මත පදන ක වුණු  

කැමැත්ශතන් බදු ශගවන ජ්ාතියක් ල බවට පත් ශවන්නට අවස්ථාව 

ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,ව අවසන් ශවද්දීවත් ලැශ?වායි කියා ්රාර්ථනා 

කරමින් මට වැඩිශයන් විනාඩියක් ල ලබා දුන්  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීු,මාට  ස්ු,තිවන්ත ශවමින් මම නිහ  ශවනවා. ශබොශහොම 

ස්ු,තියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට චමින්ද විශේසිරි ගරු මන්ත්රීු,මා. ඔබු,මාට විනාඩි 

හයක කාලයක් ල නියමිතව තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 4.04  

 

ගරු චමින්ද වි පේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ස්ු,තියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි.  

මශේ මි්ර මන්ත්රීු,මාශේ කථාශවන් පසුව කථා කරන්නට 

ලැබීම පිළිබඳව මා සු,ව  ශවනවා. ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත 

මන්ත්රීු,මා කියන්ශන් ඕනෑම ක්රීඩා පිිනයක ඕනෑ විධියට හශේ 

පහරවල් ගහන්න පුළුවන් දක් ලෂශයක් ල.  

මුලසුශන් ගරු මන්ත්රීු,මනි  ආණ්ඩුශව් ජ්යග්රහමය ලබා 

ගැනීම ශවනුශවන් ඔවුන්ශේ මැතිවරම වැඩ පිළිශවළ ු,ළ එදා 

කියපු ශද්වල් අද කරගන්න බැරිව සිිනනවා. එදා මැතිවරමය 

පැවැති කාලය ු,ළ රශහොරු සන්නවා  ශහොරු අල්ලනවාර කිව්වා 

වාශේ  අදත් ශ ක අය පාර්ලිශ කන්ු,වට ඇවිල්ලා ජ්නතාවට දීපු 

ශපොශරොන්දු පැත්තකට දමලා පසුගිය කාල වකවානුව ු,ළ සිදු වුණු 

සිදුීම ක  ශහොරක ක ගැන කියනවා හැර ශවන කාරමයක් ල සිදු කරන 

බවක් ල අපට ශපශනන්ශන් නැහැ.  

විපක් ලෂශේ ්රධාන ්ර ්න කිරීමක් ල විධියට ඒකාබද්ධ අරමුදලින් 

මුදල් වියද ක කිරීශ කදී  විශ ේෂශයන්ම ඒ සඳහා ගත ුතු, ක්රියාමාර්ග 

ශකශසේද කියන කාරමය අපි ශපන්වා දීලා තිශබනවා. ශ ක ශවන 

ශකොටවත් ආණ්ඩුශව් කිසිම වගකිවුතු, අමාතයවරශයක් ල ඒවාශේ 

නීතයානුකූලභාවය ශකශසේද කියන කාරමය ශපන්වා දුන්ශන් 

නැහැ. මුලසුශන් ගරු මන්ත්රීු,මනි  අපි දන්නවා warrant  එකක් ල 

නැු,ව   මුදල් අමාතයවරයාට වියද ක කරන්න බැහැයි කියන 

කාරමය. ඒ වාශේම  මුලසුශන් ගරු මන්ත්රීු,මාශේ අවධානය මම 

ශයොමු කරවනවා  ස්ථාවර නිශයෝග 130 සහ 131 ශකශරහි. 

ශකොශරෝනා වයසනයත් එක් ලක වියද ක  දැරීම සඳහා ඒකාබද්ධ 

අරමුදශල් තිබුණු මුදල් වියද ක කළාය කියලා එු,මන්ලා කියනවා 

න ක  ඒ පිළිබඳව අපට ගැටලුවක් ල නැහැ. හැබැයි  ඒ වියද ක නැවත 

පියවා ගැනීම සඳහා  ඒවා අනුමත කර ගැනීම සඳහා  රජ්ශේ 

ගිණු ක පිළිබඳ කාරක සභාවට සදිරිපත් කරලා  අධි වැය 

ශල්ඛනයක් ල යටශත් නැවත පාර්ලිශ කන්ු,ශව් කාරක සභාව ු,ළ 

අනුමත කරශගන  නීතයානුකූල කර ගැනීශ ක ක්රමශව්දයක් ල ශ ක 

රශටු උත්තරීතර පාර්ලිශ කන්ු,ව ු,ළ  රශටු ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව 

ු,ළ  ක්රමශව්දයක් ල තිශබනවා. ඒවා ක්රියාත්මක ශනොශවනවාය 

කියන වැඩ පිළිශවළ තමයි අපට ශ ක නීති ස කපාදනය කරපු ශ ක 

උත්තරීතර පාර්ලිශ කන්ු,ව ු,ළදීම ශපන්වා ශදන්න අවස්ථාව 

ලැබිලා තිශබන්ශන්.  හැබැයි  ඒවායින් වැඩක් ල ශවන්ශන් නැහැ. 

ශ ක පනත්  ශ ක ස්ථාවර නිශයෝග   කුණාණු කූඩයට දමලා තමයි ශ ක 

ආණ්ඩුව කටුතු, කරන්ශන්.  

ඒ මන්ත්රීවරයා ඊශේ දිවුරු ක දුන්න එක පිළිබඳව අපට 

විවාදයක් ල නැහැ මුලසුශන් ගරු  මන්ත්රීු,මනි. හැබැයි  ස්ථාවර 

නිශයෝග 21 හි කුණාමක් ල තිබුමත්  ශ ක සභාවට පිටස්තරශයක් ල 

ඇවිල්ලා  තිශබන බව ශපශනනවා.  ය ක ය ක නීතයානුකූල කටුතු, 

ු,ළ  ඒ පිටස්තර  පුද්ගලයාට ශ ක ගරු සභාව ු,ළ දිවුරු ක දිය 

හැකිද  නැද්ද කියලා කථානායකවරයාශගන් එහි නීතයානුකූල 

ස්වභාවය පිළිබඳව විමසන්නවත් අවස්ථාවක් ල ශනොදීම පිළිබඳව 

උගත්  බුද්ධිමත්  ශජ්යෂ්ඨ  ශ්ේෂඨ් කියන ඒ මැති ඇමතිවරුන් 

පිළිබඳව අපි කනගාව  ශවනවා.   

එදා සරත් ශ ොන්ශසේකා මන්ත්රීු,මාට එු,මාශේ මන්ත්රී ධුරය 

අහිමි වන්ශන් ශකොශහොමද? එශහම වන්ශන් දණ්ඩ නීති සාංග්රහය 

යටශත් දඬුවම ලැබුමාය කියපු සැණින්  ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ාශව් 

.9 (ඈ) වයවස්ථාව යටශත් එු,මාශේ මන්ත්රී ධුරය සහ ආසනය 

අහිමි ශවනවාය කියලා ගරු ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිු,මා කියපු 

සැණින්. මුලසුශන් ගරු මන්ත්රීු,මනි  නීතයනුකූලව 

මන්ත්රීවරශයකුණාශේ ධුරය සහ ආසනය අහිමි ීමම  නිසා තමයි  ඔහු 

ශ ක උත්තරීතර සභාවට පිටස්තරශයක් ල නිසා තමයි විපක් ලෂය 

හැිනයට ස්ථාවර නිශයෝග 21 යටශත් එය නීතිවිශරෝධී ක්රියාවක් ල බව 

ශපන්වා ශදන්න උත්සාහ කශළේ. ගරු කථානායකවරයා 

සතිහාසයට කළු පැල්ලමක් ල ඇති වන ආකාරයට ශ ක රශටු මුඛය 

ලියවිල්ල වන ආණ්ඩු ක්රම වයවස්ථාවට හා පාර්ලිශ කන්ු,වට 

1061 1062 

[ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත මහතා  
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පිව පා කටුතු, කරනවා. හැබැයි  අද රශටු රඑක නීතියර හැදිලා 

සවරයි. ශ ක රශටු එක නීතිය හැදිලා සවරයි  මුලසුශන් ගරු 

මන්ත්රීු,මනි. 

      

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීු,මා ඔබු,මාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් ල 

තිශබනවා.  

 

ගරු චමින්ද වි පේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  මට තවත් විනාඩි ු,නක් ල 

තිශබනවා. මම ශවලාව බලාශගනයි කථා කරන්ශන්. ශමොකද මම 

දන්නවා  මුලසුශන් සන්න ශකොට ශපොඩි ශපොඩි වැරැදී ක ශවන්න 

පුළුවන් කියලා. අප ඔතැන හිිනයත් අපටත් වැරැශදනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පස් වරු 4.05ට ඔබු,මා කතාව ආර කභ කශළේ.  

 
ගරු චමින්ද වි පේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඕනෑ න ක මා ඔබු,මාට ශපන්වන්න ක මා ළ  සටහන් ශවලා 

තිශබන ශව්ලාව. මට තවත් විනාඩි ු,නක් ල තිශබනවා. නවක 

මන්ත්රීවරයකුණා හැිනයට පැමිණි ඔබු,මාට අපි සුබ පතනවා.  

අපි අද දකිනවා ශ ක පාර්ලිශ කන්ු, ස ක්රදාය එක් ලතරා 

කණ්ඩායමකට  එක් ලතරා පුද්ගලයන් පිරිසකට ඔබින විධියට යන 

බවක් ල. අලුත් මන්ත්රීවරයකුණා හැිනයට ඔබු,මාත් එශසේ යන්න එපා 

කියන කාරමය මතක් ල කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඒකාබද්ධ අරමුදලට මුදල් 

එකු, කිරීම සඳහා රශටු සිිනන ජ්නතාවශගන් බදු එකු, කිරීම 

පිළිබඳ අශප් විශරෝධතාවක් ල නැහැ. ඕනෑම ආණ්ඩුවක් ල ඒක කරන්න 

ඕනෑ. ඔය ශමොන ශද් කිව්වත්  ශමොන සුරාංගනා කථා කිව්වත් 

අවසානශේ පුාංචි මිනිහාශේ බඩට ගහන බව අපි දන්නවා. මීට වඩා 

සුරාංගනා කථා කියලා ඇවිල්ලා 2015ට කලින් කරපු විේජු කබර 

ශ ක රශටු ජ්නතාවට අලුතින් කියන්න අව ය නැහැ. ඒ නිසා අපි 

ශ ක ආණ්ඩුශවන් සල්ලන්ශන්  ජ්නතාවට සන්ධන සහනය ශදන්න  

අතයව ය භාණ්ඩවල මිල ිනකක් ල අඩු කරන්න කියායි.  ඔය කවුරු 

කෑ ශමොර ගැහුවත්  විශව්චනය කළත් -හිටපු ජ්නාධිපතිු,මාත් 

සන්නවා- එදා අශප් ආණ්ඩුශව් දින සියශේ වැඩ පිළිශවළ ු,ළ අපි 

වි ාල සහන ශගොඩක් ල ජ්නතාවට දුන්නා. එදා ආර්ථිකශේ දැශවන 

්ර ්න තිබියදීත් මය ශගවන්න තිබියදීත් අපි ශ ක රශටු ජ්නතාවට 

සහන දුන්නා ශපොශරොන්දු වූ හැිනයට. ඒ ජ්න වරම සල්ලද්දී  සහන 

ශදනවා කියා ජ්නතාවට වූ ශපොශරොන්දු සව  කරමින් ඒ දින සියශේ 

වැඩපිළිශවළ ු,ළ අශප් ආණ්ඩුව අශප් රශටු ජ්නතාවට සහන 

ශදන්න කටුතු, කළාය කියන කාරමය අපි සතා සු,ිනන් 

කියන්ශන්  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි. ශකෝ  අද ශ ක ආණ්ඩුව 

ශදන සහන? සහන ශදනවා ශවනුවට අලුතින් වයවස්ථා 

සාංශ ෝධනයක් ල ශගනැල්ලා කලින් තිබුණු බලය ලබා ගැනීම 

සඳහා  ඒ ු,ළින් තවත් වියද ක  පිරිවැය දරන්න පුළුවන් අමාතයාාං  

සහිත අමාතය මණ්ඩලයක් ල නිර්මාමය කිරීම සඳහා වපසරිය 

හදාගන්න කල් යල් බලනවා හැශරන්නට රශටු දුක් ල විඳින 

ජ්නතාවට  ඡන්දය දුන් ජ්නතාවට අබ මල් ශර්ණුවක සහන ලබා 

ශදන්න කටුතු, කරන්ශන් නැහැ.  

ශ ක සදිරිපත් කර තිශබන නියම  සහ නිශයෝග  ු,ළත් 

තිශබන්ශන් ශමොනවාද? ශ කවා මඟිනුත් කරන්න බලන්ශන්  අර 

පුාංචි මනුස්සයා ජදනිකව වියද ක කරන මුදලටත් බදු ගහලා 

ඒශකනුත් බදු ආදාය ක අරශගන ශ ක අමාතය මණ්ඩලය නඩත්ු, 

කිරීමයි. ශ ක ඇමති මණ්ඩලශේ සුඛ විහරමය ශවනුශවන් ශමශසේ 

බදු ීයමා ශවනස් කරලා බදු එකු, කරගැනීම පිළිබඳ අශප් දැඩි 

විශරෝධය පළ කරන්න ශමය අවසථ්ාවක් ල කරගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  විශ ේෂශයන්ම අද රශටු 

දැශවන ්ර ්න ගමනාවක් ල තිශබනවා. අපි දන්නවා අද වනාන්තර 

විනා ය බරපතළ විධියට සිද්ධ ශවනවා කියලා. ඒ පිළිබඳ 

කියන්න  දකින්න කවුරුත් නැහැ. හැබැයි  අර මුහුශද් ගිනි ගනිමින් 

තිශබන නැව නිවන්න දරන උනන්දුව වාශේම ශ ක ගැනත් උනන්දු 

විය ුතු,ය කියලා අපි කියනවා. අද වි ාල වන ්රශද් යක් ල දවමින් -

ගිනි තබමින්-  අළු කරමින් ශපෞද්ගලික වයාපාර ආර කභ කිරීම 

සඳහා යන වැඩ පිළිශවළක් ල තිශබනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීු,මනි. අශප් මහියාංගනය ආසනය ු,ළ තිශබන රිදීමාලියද්ද 

්රශද් ශේ දැවැන්ත සඩ ක ශකොල්ලයක් ල සිද්ධ ශවමින් පවතිනවා. 

උක් ල වගා කරනවා කියලා විශ ේෂශයන්ම ශදහිගම කියන 

ග කමානශේ අක් ලකර 5 000ක ්රමාමයක් ල ශපෞද්ගලික සමාගමකට 

-ශපෞද්ගලික ආයතනයකට- ශදන්න කටුතු, කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මාට නියමිත කාලය දැන් අවසන් 

වනවා. 
 

ගරු චමින්ද වි පේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මම තවත් තත්පර කිහිපයකින් කථාව අවසන් කරනවා.  

අද ශ ක ආණ්ඩුව පරම  සුපුරුදු ශහොරක ක ිනක කරන වැඩ 

පිළිශවළ හැශරන්නට හැටනවලක් ලෂයක ජ්නතාවට අව ය  ඔබින 

වැඩ පිළිශවළක් ල නිර්මාමය කරන්ශන් නැහැ කියන කාරමය ශ ක 

ශවලාශව් මතක් ල කරමින්    ශ ක අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳ 

ඔබු,මාට ස්ු,තිවන්ත ශවමින් මා නිහ  ශවනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු සරත් කුණාමාරසිරි මන්ත්රීු,මා. ඔබු,මාට විනාඩි 

හතක කාලයක් ල තිශබනවා. 
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ගරු පක්.පී.එසන. කුොරසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு கக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  අද ගරු අග්රාමාතයු,මා මුදල් 

අමාතයවරයා ව ශයන් නියම සහ නිශයෝග කිහිපයක් ල 

පාර්ලිශ කන්ු,වට සදිරිපත් කරලා තිශබනවා. ඒ යටශත්ත්  ශ්රී ලාංකා 

මහ බැාංකුණාශව් 2019 වාර්ෂික වාර්තාව ස කබන්ධවත් වචන 

ස්වල්පයක් ල ශ ක විවාදයට එක් ල කිරීමට මට අවස්ථාව ලබා දීම 

පිළිබඳ විශ ේෂශයන්ම ඔබු,මාට ස්ු,තිවන්ත ශවනවා. ඒ වාශේම 

ශ ක ශමොශහොශත් මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීවරයා හැිනයට කටුතු, කරන 

ඔබු,මාට මශේ ශුභාිතාංසන පිරිනමනවා. 

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්ත්රීු,මනි  වර්තමාන විපක් ලෂය නින්ශදන් 

නැඟිටලා වාශේ අද ය ක ය ක ්රකා  කිරීම ගැන අපට හිතාගන්න 

බැහැ. 2015 ජ්නවාරි මාසශේ 0.වැනි දා මහින්ද රාජ්පක් ලෂ 
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

මැතිු,මා පරාජ්යට පත් වන ශකොට ශ ක රශටු ආර්ථිකය ශකොතැනද 

තිබුශණ් කියන කාරමාව පිළිබඳ ශ ක රශටු ජ්නතාව දන්නවා. එදා 

මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා රට භාර ශදන ශකොට  ක් ලතිමත් 

ආර්ථිකයක් ල  සියයට 7කට එහා ගිය වර්ධන ශව්ගයක් ල සහිත 

ආර්ථිකයක් ල තමයි තිබුශණ්. ඒ වාශේම  එදා ඇශමරිකානු ශඩොලරය 

රුපියල් 132ක අගයක පැවු,මා. එය තමයි  2015 ජ්නවාරි 

මාසශේ 0.වැනි දා මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා පරාජ්යට පත් වන 

ශකොට ශ ක රශටු තිබුණු තත්ත්වය. හැබැයි  අද විපක් ලෂය නින්ශදන් 

නැඟිටලා වාශේ එක එක කාරමා ගැන කථා කරනවා.  

අතිගරු ජ්නාධිපති ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මාශේ 

රශසෞභාගයශේ දැක් ලමර වැඩ පිළිශවළ ගැන අපි අද 

ශබොශහෝශසයින් සු,ව  ශවන්න ඕනෑ. මුදල් අමාතයාාං ශේ වැය 

ශීර්ෂය යටශත් රුපියල් ශකෝින 13 650ක් ල ශවන් කරලා තිශබනවා. 

එශසේ ශවන් කරලා විශ ේෂශයන්ම මුදල් අමාතයාාං ශේ වැය 

ශීර්ෂවලට අදාළව  ක් ලතිමත් වැඩ පිළිශවළක් ල අද නිර්මාමය 

කරලා තිශබනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි.  

සැමට ්රතිලාභ විහිශදන පරිදි සියලු පළාත් ආවරමය වන  

ආදාය ක විෂමතා අවම වන  තිරසර සහළ ආර්ථික වර්ධන ශව්ගයක් ල 

ඇති කිරීම සඳහා සතාම  ක් ලතිමත් වැඩ පිළිශවළක් ල ඔස්ශසේ අතිගරු 

ජ්නාධිපතිු,මාත්  මුදල් අමාතයවරයා හැිනයට ගරු අග්රාමාතය 

මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මාත් අද කටුතු, කරශගන යනවා. 

විශ ේෂශයන්ම අඩු ආදාය කලාභි පවුල් සඳහා  ්රමුඛත්වය ලබා 

ශදමින්  අඩු ආදාය කලාභින් සලක් ලක කරශගන  ශසේවා විුතක් ලතිය 

අඩු කරගැනීම සඳහාත්  පුද්ගල ආදාය ක සහළ නැාංීමම සඳහාත් 

ක්රියාත්මක කරන රැකියා ලක් ලෂශේ වයාපෘතියට අදාළව ශ ක වන 

ශකොට ග්රාම නිලධාරි වස ක මටුටමින් ස කමුඛ පරීක් ලෂම අවසන් කර 

තිශබනවා. අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මාශේ රශසෞභාගයශේ දැක් ලමර 

්රතිපත්ති ්රකා නයට අනුගත ශවමින් එු,මා දුන් ශපොශරොන්දු සව  

කරමින් යන ශමොශහොතකයි අප අද සන්ශන් කියන එකත් මම ශ ක 

ශමොශහොශත් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

පසුගිය ආණ්ඩුව පැවැති අවුරුදු ප හ ු,ළ උපාධිධාරින් රැකියා 

විරහිතභාවශයන් සිිනයා. නමුත්  උපාධිධාරින් 60 000කට රැකියා 

ලබා දීම සඳහා අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මා  ක් ලතිමත් වැඩ පිළිශවළක් ල 

හදලා ශ ක ශමොශහොත වන ශකොට එම වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක 

කරමින් තිශබනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි. ගරු ශහේෂා 

විතානශේ මන්ත්රීු,මා කියනවා මම දැක් ලකා  උපාධිධාරින්ට රැකියා 

ලබා ශදන ශකොට සිද්ධ වන්ශන් ශමොනවාද කියලා දන්ශන් නැහැ 

කියලා. අපි විපක් ලෂයට විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ  

උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා දීශ ක වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරන 

ශ ක ශමොශහොත වන ශකොටත් ඔවුන්ට මාස ු,නක සලක් ලකගත 

පුහුණු වැඩමුළුවක් ල ලබා දී තිශබන බවත්  ඒ පුහුණුශවන් පස්ශසේ 

ඔවුන් ආයතනවල රැකියා සඳහා ශයොමු කරන බවත්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  උපාධිධාරින් ස කබන්ධශයන් 

සතාම  ක් ලතිමත් වැඩ පිළිශවළක් ල ක්රියාත්මක කරමින් යන ශ ක 

ශමොශහොශත් වාර්ෂික උද්ධමන අනුපාතය සාමානය අගයක 

පවත්වා ගැනීම සඳහාත්  එහි ස්ථාවරත්වයක් ල ඇති කිරීම සඳහාත් 

අද අග්රාමාතය මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා මුදල් අමාතයවරයා 

හැිනයට කටුතු, කරශගන යනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  

ඔබු,මා දන්නවා  ශ ක රශටු සිිනන දක් ලෂතම මුදල් අමාතයවරයා 

එු,මා බව. එු,මා ජ්නාධිපතිවරයා හැිනයට කටුතු, කළ කාලශේ 

 ක් ලතිමත් මුදල් අමාතයවරයකුණා හැිනයට ශ ක රශටු ආර්ථිකය දිුතණු 

කරන්න කටුතු, කළා. එු,මා අදත් ඒ ආකාරයට කටුතු, කරනවා. 

මය ශපොලී අනුපාතය අඩු අගයක පවත්වා ගැනීම සඳහා මූලය 

ස කපත් හා ආර්ථික අව යතා පුළුල් කරමින් අද එු,මා කටුතු, 

කරශගන යනවා. ඒ වාශේම  රුපියශල් අගය සථ්ාවර කරගැනීම 

සඳහාත්  මූලය හා ශගවු ක ශ ේෂ ්රතිපත්ති හා ශපොලී අනුපාතය 

ස්ථාවර කරගැනීම සඳහාත් එු,මා ශ ක වන ශකොට කටුතු, 

කරශගන යනවා. ශද්ශීය නිෂප්ාදන ්රවර්ධනය කිරීම  අඩු 

ආදාය කලාභින් සවි බල ගැන්ීමම සහ ආශයෝජ්න දිරිගැන්ීමම සඳහා 

අව ය ක්රියා මාර්ගත් එු,මා ගන්නවාය කියන එකත් මා සිහිපත් 

කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම  රජ්ශේ ආදාය ක වියද ක 

කළමනාකරමයට අව ය ආයතනික වුහය  ක් ලතිමත් කිරීම 

සඳහාත් අග්රාමාතය මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා අද කටුතු, 

කරනවාය කියන එකත් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ගරු මුදල් අමාතයු,මා විසින් 

අද සදිරිපත් කරන ලද නිශයෝග සහ නියම  පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන 

ශ ක ශමොශහොශත් මා විශ ේෂශයන්ම අදහසක් ල හැිනයට ශ ක 

කාරමයත් සදිරිපත් කරනවා. අනුරාධපුරය දිස්ත්රික් ලකශේ වගා 

කිරීමට හැකි සඩ ක ශහක් ලශටයාර 17 000ක් ල පමම ශ ක ශමොශහොත 

වන ශකොට මුඩු බි ක හැිනයට තිශබනවා. එම නිසා ශ ක ර ශටු 

ආර්ථිකය  ක් ලතිමත් කිරීම සඳහා ශද්ශීය ආර්ථිකය  ක් ලතිමත් 

කිරීශ ක ්රතිපත්තිය යටශත් ඒ ශහක් ලශටයාර 17 000 සඩ ක ්රමාමය 

ශගොීමන්ට ශබදා දීලා  අශප් අතිගරු ජ්නාධිපති ශගෝඨාභය 

රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා ශ ක වන ශකොට ආනයන කිරීම නවතා ඇති 

කුණාරක් ලකන්  උඳු  කව්පි  බඩ සරිඟු  කහ  සඟුරු  මිරිස් යන ද්රවය 

ශමරට නිෂ්පාදනය පිණිස එීම ශබෝග වගා කිරීම සඳහා අපි රජ්යක් ල 

හැිනයට ශගොීමන්ට ආධාර කරලා අශප් ආර්ථික  ක් ලතිය වැඩි 

කරගත ුතු,ය කියලා මා ශ ක අවසථ්ාශව් ශයෝජ්නා කරනවා. 

අනුරාධපුරය දිස්ත්රික් ලකශේ වැව් 2 700කට වැඩි ්රමාමයක් ල 

තිශබනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මාට නියමිත කාලය දැන් අවසන්. 

 
ගරු පක්.පී.එසන. කුොරසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு கக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

මට තවත් විනාඩියක් ල ශදන්න  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි. 

ශ ක වැව් 2 700 සාංවර්ධනය කරලා  රශටු ආර්ථිකයට 

දායකත්වය ලබා ගන්න කියන සල්ලීම මා කරනවා. තව එක් ල 

අදහසක් ල කියලා  මශේ කථාව අවසාන කරනවා  මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීු,මනි.  

විශ ේෂශයන්ම සාංස්කෘතික අමාතයාාං ය පිළිබඳවත් මට වචන 

ීමපයක් ල කථා කරන්න සඩ ශදන්න. මම අනුරාධපුරශේ නිසා 

අභයගිරිය වයාපෘතිය හා ශේතවන වයාපෘතිය ගැන කියන්න ඕනෑ. 

පසුගිය යහ පාලන ආණ්ඩුව පැවති වසර පහකට ආසන්න කාලය 

ු,ළ සාංස්කෘතික ශදපාර්තශ කන්ු,ශව් cadre එකට පිිනන් 

ශසේවකයන් 3 000කට වැඩි ්රමාමයක් ල බඳවාශගන සාංස්කෘතික 

ශදපාර්තශ කන්ු,ශව් සාංස්කෘතික අරමුදල විනා යට පත් කළා. 

වර්තමාන විපක් ලෂ නායකු,මා ඒ කාලශේ සාංස්කෘතික 

අමාතයවරයා හැිනයට ඒ සාංස්කෘතික අරමුදලින් පන්සල්වලට 

මුදල් ලබා දුන්නා. අද ඒවා විනා  ශවලා නික කම නික ක ගරා 

ශගන වැව ණු ශගොඩනැඟිලි බවට පත් ශවලා තිශබනවා. ඒවාශේ 

වැඩ අවසන් කරලා නැහැ. සාංස්කෘතික අරමුදල   විනා  කරපු 

පක් ලෂයක් ල  සාංස්කෘතික අරමුදල විනා  කරපු රජ්යක් ල පසුගිය 

කාලශේ තිබුමාය කියන කාරමය මා ශ ක අවස්ථාශව්දී සිහිපත් 

කරමින්  මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබු,මාට  

ශගෞරවනීය ස්ු,තිය පුද කරමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  
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[ගරු  ශක් ල.පී.එස්. කුණාමාරසිරි  මහතා  
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ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු හර්ෂම රාජ්කරුමා මන්ත්රීු,මා. ඔබු,මාට 

විනාඩි අටක කාලයක් ල තිශබනවා. 

[අ.භා. 4.20  

 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන  පළමුශවන්ම 

ඔබු,මාට ස්ු,තිවන්ත වනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි.  

අද ශ ක රශටු ඇති ශවලා තිශබන ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳවත්  

ශලෝක ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳවත් වචන ස්වල්පයක් ල කථා 

කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව මා සු,ව  වනවා.  

විශ ේෂශයන්ම අද වනශකොට ශකොශරෝනා වසාංගතය -ශකොවිඩ් 

9 වසාංගත තත්ත්වය- එක් ලක අපිට ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව 

අලුත් අත්දැීමමකට මුහුම ශදන්න සිදු ශවලා තිශබනවා. අද 

ව නශකොට ශ ක රශටු ජ්නතාවට ජීවත් ශවන්න බැරි මටුටමකට 

ආර්ථිකය පිරිහිලා තිශබනවා. අශප් රටට ්රධාන ව ශයන්ම 

ආදායම ලැශබන මාර්ගයක් ල වන විශද්  ්මිකයන්ශගන් ලැශබන 

ආදායම මුළුමනින්ම වාශේ අද වනශකොට නැති ශවලා තිශබනවා.  

පිටරටවල්වල ශසේවය කරන අයටත් ශ ක ශකොවිඩ් - 19 වසාංගතය 

වැළී ම නිසා ඔවුන්ට රැකියා කරන්න ශනොහැකි තත්ත්වයක් ල 

උදාශවලා තිශබනවා. 

අශප් රටට ශලොකුණා ආදායමක් ල ශගනාපු තවත් මාර්ගයක් ල තමයි  

සාංචාරකයන්ශගන් ලැශබන ආදායම. ඒ සාංචාරක වයාපාරයත් ශ ක 

වනශකොට ස කූරර්මශයන්ම නතර ශවලා තිශබනවා. අද ු වන් 

ශතොව ශපොළත් අපට විවෘත කර ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් 

ශවලා තිශබනවා.  

ඒ විතරක් ල ශනොශවයි  අද රුපියශල් අගය පාලනය කිරීශ කදී 

ගන්නා පියවරක් ල හැිනයට රශටු ආනයන නතර කරලා තිශබනවා. 

අශප් රටට එන ආනයන නතර කිරීශ කදී එක පැත්තකින් රුපියශල් 

අගය  ක් ලතිමත් වනවා. නමුත් අශප් රශටු  වි ාල පිරිසක් ල එම 

ආනයන භාණ්ඩ ු,ළින් ජීවශනෝපාය මාර්ගය සරි  කරශගන 

ත ු  ශබනවා. උදාහරමයක් ල හැිනයට ගත්ශතොත්  ශමෝටර්සයිකල්  

ත්රීීමලර් ශ ක රටට ශගශනන්න බැරි වනවිට  -මහා පරිමාමශේ 

්රධාන සමාග ක ශනොශවයි- ඒ සමාග කවල ශසේවය කරන වි ාල 

පිරිසකට - sales representativesලා ශවන්න පුළුවන් - අද 

වනශකොට රැකියා අහිමි ශවලා තිශබනවා. ඒ අනුව ඔවුන්ට ජීවත් 

ශවන්න බැරි තත්ත්වයක් ල උදා ශවලා තිශබනවා. ආනයන ය ක 

ආකාරයකින් නතර කිරීමක් ල සිදු ශවලා තිශබන නිසා අද ශ ක රශටු 

සාංවර්ධනයට ය ක ආකාරයකින් එය බාධාවක් ල ශවලා තිශබනවා. ඒ 

කාරමය ගැන වැඩි අවධානයක් ල ශයොමු කළ ුතු,යි. අශප් රශටු 

ජීවත්වන වි ාල පිරිසක් ල ආනයන ු,ළිනුත් යැශපන නිසා ඒ අයට 

ය ක සාධාරමයක් ල සව  ශවන්න ඕනෑ.  

ඒ වාශේම  ්රධාන කර්මාන්ත ාලා ගමනාවක් ල ශ ක වනශකොට 

වැහී ශගන යනවා.  ශලෝක ආර්ථිකයටත් ස කබන්ධ කාරමාවක් ල 

නිසා විශ ේෂශයන්ම ශ ක කාරමය මම කියන්න ඕනෑ. ඒවා 

ශලෝකයට අපනයනය කරන්න පුළුවන් ඇ ලු ක නිපදවන 

කර්මාන්ත ාලා ශවන්න පුළුවන්. එශහම නැත්න ක ශවන ශද්වල් 

නිපදවන කර්මාන්ත ාලා ශවන්න පුළුවන්. ඒ 

කර්මාන්ත ාලාවලට orders නැති වුමාම ඒ කර්මාන්ත ාලා 

වහන්න සිදු ශවලා තිශබනවා. එක් ල කර්මාන්ත ාලාවක ශසේවකයන් 

.50ක් ල  1000ක් ල  2000ක් ල වාශේ සන්නවා. මා නිශයෝජ්නය කරන 

ග කපහ දිස්ත්රික් ලකශේ බියගම  කව නායක  වු,පිිනවල කියන 

ශවශළඳ කලාප ු,ශන් පමමක් ල කර්මාන්ත ාලා ගමනාවක් ල ශ ක 

වනශකොට වහන්න සිදු ශවලා තිශබනවා. ඊට අමතරව ග කපහ 

දිස්ත්රික් ලකශේ තවත් කර්මාන්ත ාලා ගමනාවක් ල වහන්න සිදු 

ශවලා තිශබනවා. ඒ අයට සාධාරමයක් ල සව  විය ුතු,යි. ශ ක 

අවාසනාවන්ත තත්ත්වශේදී රැකියා අහිමි ශවච්ච අයට ශ ක 

රජ්ශයන් රැකවරමයක් ල ලබා දිය ුතු,යි.  

අද රශටු ආර්ථිකය බලන්න. ලාංකාවට විශද්  ආශයෝජ්න 

එන්න න ක අශප් රශටු ශද් පාලන හා සමාජ්ීමය පරිසරය  

අධිකරමශේ ස්වාධීනත්වය කියන ශ ක හැම කාරමාවක් ලම 

බලනවා. ආශයෝජ්කශයක් ල සාමානයශයන් ය ක රටකට එන්ශන් ඒ 

හැම කාරමාවක් ලම බැලීශමන් පසුවයි. නමුත්  අද අශප් රශටු ඇති 

ශවලා තිශබන තත්ත්වය බලන්න. ශමවැනිම තත්ත්වයක් ල 2010දීත් 

ඇති වුමා. එදා මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා ජ්නාධිපති වුමාට 

පස්ශසේ දහඅට වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනය ශගනැල්ලා 

විධායක බලය ස කූරර්මශයන්ම ජ්නාධිපතිවරයා ශවත ශක් ලන්ද්රගත 

කළා. එවැනි තත්ත්වයකදී රට වි ාල ව ශයන් විශද්ශීය 

බලපෑ කවලට ලක් ල වුමා. ශ ක අවස්ථාශව්ත් එවැනිම තත්ත්වයක් ල 

ඇති වන බව අපට ශපනී යනවා.  

ඔබු,මන්ලා දැන් ු,ශනන් ශදකක බලයක් ල ලබාශගන දහනව 

වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනයට නැවත සාංශ ෝධන 

ශගනැවිත් විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනය ශගන ඒශ කදී 

ඒ ු,ළින් ශ ක රටට ආර්ථික ව ශයන් ශමොන වාශේ බලපෑමක් ල 

ශවයිද? විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනය ශගන ඒමට 

කටුතු, කිරීම නිසා ශ ක වන ශකොට ශලෝකශේ අවධානය අශප් 

ලාංකාව ශකශරහි ශයොමු ශවලා තිශබනවා.  

ඒ විතරක් ල ශනොශවයි. ඊශේ ශවච්ච අවාසනාවන්ත සිදුීමම 

නිසාත් ශලෝකශේ අවධානය ලාංකාව ශවත ශයොමු ශවලා 

තිශබනවා. රමිනී මැරුමකට ස කබන්ධ ශවලා තිශබන පුද්ගලශයකුණා 

පාර්ලිශ කන්ු,ශව් දිවුරු ක දීලා තිශබනවාර කියලා අද ශලෝකශේ 

තිශබන ්රධාන මාධයවල පළ ශවලා තිශබනවා. ශ්රී ලාංකා 

පාර්ලිශ කන්ු,ශව් අද ඇති ශවලා තිශබන තත්ත්වය පිළිබඳ පුවත 

අද ජ්ාතයන්තරයට ගිහිල්ලා තිශබනවා. රThe Guardian" website 

එශක් ල ්රධානම ්රවෘත්තියක් ල බවට පත් ශවලා තිශබන්ශන් ඒක. එහි 

සඳහන් වනවා  "Murderer on death row sworn in as Sri 

Lankan MP" ශලස. ඒ වාශේම "AFP South Asia" twitter එශක් ල 

සඳහන් කරලා තිශබනවා  රA Sri Lankan politician sentenced 

to death for murder has been escorted out of prison to 

become the first convict to be sworn in as a member of 

parliament,..." කියලා. ඒ විතරක් ල ශනොශවයි. රAl Jazeera" 

website එශක් ල සඳහන් වනවා  "Premalal Jayasekara: Sri 

Lanka's death-row MP takes oath" කියලා. මම ශ කවා 

කියන්ශන් ශපෞද්ගලිකව කා එක් ලකවත් තිශබන ගැටලුවක් ල නිසා 

ශනොශවයි  අද ලාංකාව ්රසිද්ධ ශවලා තිශබන්ශන් ශ ක වාශේ 

ඍමාත්මක ශහේු, නිසා බව ශපන්වන්න.  

රශටු ආර්ථිකය ගැන කථා කරනශකොට අපට ආශයෝජ්න 

අව ය බව කිව ුතු,යි. ඒ සඳහා ආශයෝජ්කයන් ආකර්ෂමය කර 

ගැනීම ශමන්ම ආශයෝජ්කයන් ආරක් ලෂා කර ගත ුතු,යි. නමුත්  

විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනය කිසිශසේත්ම 

ආශයෝජ්කයන් ආරක් ලෂා කරන සහ ආශයෝජ්කයන් ශ ක රටට 

ආකර්ෂමය කරන සාංශ ෝධනයක් ල ශවන්ශන් නැහැ. ඒක සතා 

පැහැදිලියි. ආශයෝජ්කයන් ශ ක රටට ශගන එන්න න ක 

අධිකරමශේ ස්වාධීනත්වය තිබිය ුතු,යි. ඒ වාශේම  ශ ක රශටු 

අශනකුණාත් ශකොමිෂන් සභා  ක් ලතිමත් විය ුතු,යි. ආශයෝජ්කයන් 

ශ ක හැම ශදයක් ල ශකශරහිම අවධානය ශයොමු කරනවා. ශ ක 
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

ශලෝකශේ සිිනන ්රධාන ආශයෝජ්කයන්ට ආශයෝජ්නය කරන්න 

ලාංකාව පමමක් ල ශනොශවයි තිශබන්ශන්. අශප් දකුණාණු ආසියාව 

ගත්ශතොත් ඒ සඳහා රටවල් ගමනාවක් ල තිශබනවා. ඒ වියටුනාමය 

ශවන්න පුළුවන්  බාංේලාශද් ය ශවන්න පුළුවන්. ආශයෝජ්කයන්ට 

ආශයෝජ්නය කරන්න සුදුසු පසුබිමක් ල  සුදුසු වාතාවරමයක් ල තිශබන 

එවැනි රටවල් ගමනාවක් ල තිශබනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මාට ශවන් වූ කාලය අවසන්. 
 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  මම අවසන් කරන්න ක.  

අද අශප් රශටු ආර්ථිකය හදා ගන්න ඕනෑ න ක  ආර්ථිකය 

දිුතණු කර ගන්න ඕනෑ න ක  අශප් ශද්ශීය ආශයෝජ්කයන් දිරිමත් 

කරනවා වාශේම  විශද්ශීය ආශයෝජ්කයන්ද දිරිමත් කරන්න ඕනෑ. 

නමුත්  විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනය ශගන ඒම 

ු,ළින් ශද්ශීය ආශයෝජ්කයන්ටත්  විශද්ශීය ආශයෝජ්කයන්ටත් ශ ක 

රට ශකශරහි අවි ්වාසයක් ල ශමන්ම  ශ ක රශටු ආශයෝජ්නය කිරීශ ක 

අවදානමක් ල තිශබන බව හැ ශ න්න පුළුවන්. ඒ නිසා ශ ක විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනය කිසිශසේත්ම අශප් රශටු 

ආර්ථිකය යහපත් ම කට ශගන එන්න රුකුණාලක් ල ශවන්ශන් නැහැ. 

ඒ නිසා ඒ ගැන විශ ේෂ අවධානයක් ල ශයොමු කරන්න ඕනෑ.  

අශප් හිටපු ජ්නාධිපති ජමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිු,මා ගරු 

සභාශව් සිිනයා. එු,මා දැන් සිිනයා න ක ශහොඳයි. ශමොකද  එු,මා 

්රමුඛ ශ්රී ලාංකා නිදහස් පක් ලෂයත් එකු, ශවලා තමයි දහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනය ශගනාශව්. එු,මා ඇු,ළු 

එු,මාශේ කණ්ඩායම විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනයට 

අත ඔසවයිද කියලා විශ ේෂශයන්ම අපි බලාශගන සන්නවා. ඒ 

වාශේම ශ ක රශටු ජ්නතාවත් බලාශගන සන්නවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මාට ශවන් කළ කාලය අවසන්. 
 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,ශව් සන්නවා  දහඅටවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සාංශ ෝධනයටත් අත උස්සලා  දහනවවැනි ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සාංශ ෝධනයටත් අත උස්සලා  විසිවැනි ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සාංශ ෝධනයටත්  අත උස්සන්න බලාශපොශරොත්ු,ශවන් 

සිිනන අය. ශ ක රශටු ජ්නතාව ඒ අය ශකශරහි අවධානශයන් සිිනන 

බව ්රකා  කරමින් මා නිහ  ශවනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු නිමල් පියතිස්ස මන්ත්රීු,මා. ඔබු,මාට විනාඩි 

7ක කාලයක් ල තිශබනවා. 
 

ගරු පප්රේම්නාත් සී. පදොලවත්ත ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிகரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

Sir, I rise to a point of Order. 

පාර්ලිශ කන්ු, ස්ථාවර නිශයෝග 91. (ඊ) හි පැහැදිලිවම කියා 

තිශබනවා  අධිකරමශේ විනි ්චයට භාජ්න  ශවමින් පවතින නඩු 

කටුතත්තක් ල ස කබන්ධශයන් ශමම සභාශව් කථා කරන්න 

හැකියාවක් ල නැහැ කියන එක. අශනක් ල කාරමය  ශ ක ගරු 

මන්ත්රීවරුන් දැනගන්න ඕනෑ  ශ්රේමලාල් ජ්යශසේකරවත්  ශවන 

කවුරුවත් ගැන ශනොශවයි   ශ කක අභියාචනයක් ල කියන කාරමය.  

එහි තිශබන මූලධර්ම හඳුනා ගන්න ඕනෑ. එම නිසා කරුමාකර 

එු,මා කියපු කාරමය සවත් කර ගන්න කියලා මා සතාම 

ශගෞරවශයන් සල්ලා සිිනනවා. ශමොකද ශහේු,ව  - [බාධා කිරී ක  

 

ගරු නිෙල් පියතිසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு நிமல் பியதிஸ்ஸ)  

(The Hon. Nimal Piyathissa) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි,  මට ශවන් කළ කාලයට 

බාධාවක් ල ශවන්ශන් නැහැ ශන්ද? 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නැහැ.  ඔබු,මාට ස කූරර්ම කාලය ලැශබනවා. 
 

[අ.භා.4.30  

 

ගරු නිෙල් පියතිසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு நிமல் பியதிஸ்ஸ)  

(The Hon. Nimal Piyathissa) 

ශබොශහොම ස්ු,තියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි.  

2019 මහ බැාංකුණා වාර්තාවත්, ඒ මහ බැාංකුණා වාර්තාවට අනුබද්ධ, 

ඒ ආශ්රිත පනත් යටශත් නියම  සහ නිශයෝග   පිළිබඳවත් කථා බහ 

කරන ශ ක ශවලාශව්, මශේ අවධානය විශ ේෂශයන් ශයොමු  වූ 

කාරමයක් ල තිශබනවා. විවිධ ශහේු, මත රටක ආර්ථිකය 

සාංශකෝචනය වන ශවලාවල් තිශබනවා. එකක් ල මර බිය, ඒ වාශේම 

ශරෝ බිය. ඒවා හරහා ආර්ථික ගමන නතර  වන වටපිටාවන් අපි 

අත්දැක තිශබනවා. අද විපක් ලෂශේ මන්ත්රීවරුන්ශේ අ   ශඳෝනා 

ඇශහනශකොට මම කල්පනා කශළේ, 2015 සිට තිබුණු ආණ්ඩුවත් 

කශළේ අපිමද කියලායි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, 2015 

ශවනශකොට ශ ක රශටු තිබුණු ආර්ථිකමය හැකියාව, එශහම 

නැත්න ක ්රති තාත්මකව අපි අත් පත් කරශගන තිබුණු ආර්ථික 

වර්ධන ශව්ගය,  ශ ක රශටු ජ්නතාව භුක් ලති විඳපු විවිධ ජ්යග්රහම  

සියල්ල ආපස්සට හරවලා  2015දී මහා කුණාමන්්රමයක 

්රතිලලයක් ල විධියට තමයි ශ ක රශටුත්, ජ්නතාවශේත් විවිධ 

ශලතිහාසික ජ්යග්රහම ශකොල්ල කාලා ආණ්ඩුවක් ල අටවා ගත්ශත්. 

ඒ ආණ්ඩුව සහ ඒ ආණ්ඩුශව්ම නායකයන් යටශත් රශටු ජ්ාතික 

ආරක් ලෂාවට සිදුවුශණ් ශමොකක් ලද? හිටපු ජ්නාධිපති මහින්ද 

රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා වසර 30ක් ල තිස්ශසේ පැවැති ුතද්ධය ශබොශහොම 

අමාරුශවන් අවසන් කළා.  2009න් පස්ශසේ ජ්ාතික ආරක් ලෂාවට 

අභිශයෝග කරමින් රතිඤ්ඤා කරලක් ල පුපුරම සද්දයක් ලවත් අපට 

අහුශණ් නැති බව අපි දන්නවා. හැබැයි, 2015න් පස්ශසේ යහපාලන 

කඩු,රාවට මුවාශවලා බලය ඩැහැගත් ශකොල්ලකාරී නායකයන් 

ඔක් ලශකෝම එකට එකු,ශවලා, අශප් රට ු,ළ නිර්මාමය ශවලා 

තිබුණු ජ්ාතික ආරක් ලෂාව, රශටු ස්ථාවර භාවය, රශටු සුරක් ලෂිත 

භාවය, රශටු ස්ථාවර ආර්ථිකය, ය ක පමමකට ශගොඩන ා තිබුණු 

ඒ සමස්තය නැවත වතාවක් ල නැති බාංගස්ථාන කළා. ඒ වාශේම, 

මුළු මහත් රශටුම ජ්ාතික ආරක් ලෂාව නැති කරලා, බුදු දහම 

වනසන්න ක්රියාමාර්ග ගත්තා. ඒ විතරක් ල ශනොශවයි, හැම අතින්ම 

අශප් රට ු,ළ සාමය ස්ථාපිත කරන්න කටුතු, කරපු, ජ්ාතික 

ආරක් ලෂාව තහවුරු කරන්න කටුතු, කරපු රම විරුවන් හඹා 

යමින්, දඩය ක කරමින්, ඔවුන් බන්ධනාගාරගත කළා. ශගෞරවනීය 

ස්වාමින්වහන්ශසේලා හඹා යමින්, දඩය ක කරමින්, උන්වහන්ශසේලා 
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බන්ධනාගාරගත කළා. ඒ වාශේම, ශද් ශ්රේමී නායකයන් හඹා 

යමින්, ඔවුන් දඩය ක කරමින් බන්ධනාගාරගත කරන්නත් කටුතු, 

කළා. ඒ විතරක් ල ශනොශවයි, මුළු මහත් රශටුම සාමය, සහජීවනය 

ආණ්ඩුශව්ම මැදිහත් ීමශමන් නැති බාංගස්ථාන කරන්න කටුතු, 

කරපු කාලයක් ල ඒක. 

එදා මහා භාණ්ඩාගාරශේ සිදු වූ බැඳු කකර ශහොරකම අපි 

දැක් ලකා. මම ඒ ක් ලශෂේ්රය පිළිබඳව දන්න ශකශනකුණාශගන් අහලා 

බැලුවා.  අද ශවනශකොට අශප් රටට මුදල්වලින් ඇතිශවලා තිශබන 

අලාභය රුපියල් ට්රිලියනය සක් ලමවා තිශබනවා. ඒවා පිළිබඳව කථා 

කරන්ශන් නැතිව එදා ූරශසෝ වාශේ  හික් ල මීශයෝ වාශේ හිටපු අද 

විපක් ලෂය නිශයෝජ්නය කරන අය   දීර්ඝ කාලයක් ල අපි ආණ්ඩු කළා 

වාශේ තමයි අපට විවිධ විධිශේ ශගෝරනාඩු මු, කරන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි   ශ ක ආර්ථික ක් ලශෂේ්රශේ බිඳ 

වැටී ක සිදු ශවන්න ශහේු, වුශණ් කුණාමක් ලද? පසුගිය ආණ්ඩුශව්ම 

මැදිහත් ීමශමන් -ආණ්ඩුශව්ම මැති  ඇමතිවරුන්ශේ මැදිහත් 

ීමශමන්- මරාශගන මැශරන මූලධර්මවාදී සාංවිධාන නිර්මාමය 

කරලා  අපි බලාශපොශරොත්ු, ශනොශවච්ච ආකාරශේ ්රහාරයක් ල 

එල්ල කළා. ශ ක අර්ථික ගමන අඩාල ශවන්න ඒ ්රහාරයත් ්රධාන 

ව ශයන්  බලපෑවා.  

කෘෂි කර්මාන්තශේ නියැශළන ජ්නතාව  සාංචාරක 

කර්මාන්තශේ නියැශළන ජ්නතාව අද හැම අතකින්ම ඇද වැිනලා. 

කුණාඩා පරිමාම  මධය පරිමාම  මහා පරිමාම කර්මාන්තවල නිරත 

ශවච්ච සියලුශදනාශේ කටුතු, අද ඇන හිටලා තිශබනවා. එවැනි 

ශමොශහොතක තමයි  ශ ක රශටු වාසනාවකට අපට අවස්ථාවක් ල 

ලැබුශණ්. අපි 201. වර්ෂශේ පළාත් පාලන මැතිවරමය  

ජ්යග්රහමය  කළා.  මහා වයසනයක් ල නිර්මාමය කරපු  රට හැම 

අතකින්ම ආර්ථික ව ශයන් බිමට සමතලා කරපු ඒ ශකොල්ලකාරී 

පාලකයන්ශගන් ශ ක රට නිදහස් කර ගන්න පුළුවන් ජ්නමතයක් ල 

2019 වර්ෂශේ අපි නිර්මාමය කර ගත්තා.  අපි 2020 වර්ෂශේ 

තවත් සදිරියට ගිහිල්ලා ු,ශනන් ශදකක බලයක් ල අරශගන 

තිශබන්ශන් ශ ක  වයසනකාරී ක්රියාවලිය නතර කරලා  

රශසෞභාගයශේ දැක් ලමර ්රතිපත්ති ්රකා නයට අනුව ශ ක රට 

ශගොඩන න්න  ශ ක රට සාංවර්ධනය කරන්න  ශ ක රශටු ආර්ථිකය 

ශගොඩනගන්නයි කියන කාරමය මා මතක් ල කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  සාංචාරක කර්මාන්තයට 

අදාළව ය ක කාරමයක් ල පිළිබඳව මා මතක් ල කරන්න කැමැතියි. 

නුවරඑළිය දිස්ත්රික් ලකය ස කබන්ධශයන් කථා කරනවා න ක  එහි 

කුණාඩා ශත්වු, හිමියන් සන්නවා.  ඒ වාශේම  ීම ශගොවිතැන ඇු,ළු 

අශනකුණාත් කෘෂි කාර්මික අපනයන  ශභෝග වගාව වැනි ශ ක සියල්ල 

ශකශරනවා. ඒ වාශේම  ශදස් - විශදස් සාංචාරකයන්ශේ 

ආකර්ෂමය දිනාගත් දිස්ත්රික් ලකයක් ල. මට ශවන ශවලාවක් ල 

ශනොලැශබන නිසා ශ ක අවස්ථාශව් දී  ශමම  කාරමය ගැනත් 

මතක් ල කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  නුවරඑළිය ශග්රගරිවැවට 

දිනපතාම ශහලිශකොප්ටරයක් ල ශගොඩබානවා. ඒ ආසන්නශේ 

උසාවිය තිශබනවා; පාසල් තිශබනවා; මහ ශරෝහල තිශබනවා.  

කච්ශච්රිය  ්රාශද්ශීය ශල්ක ක කාර්යාලය ඇු,ළු රාජ්ය ආයතන 

තිශබනවා. ඒ ශහලිශකොප්ටර් යානය ශ ක කටුතු, සියල්ලටම 

බාධාවක් ල ශවලා තිශබනවා. ශමොකද එය සාංචාරකයන් ්රවාහනය 

සඳහා දිනපතාම ශයොදා ගන්නා නිසා උසාවියට  පාසල්වලට  රාජ්ය 

ආයතනවලට  මහ ශරෝහලට බරපතළ බාධාවක් ල ශවලා තිශබනවා. 

මම ශ ක සභාශව් සඳලා ඒ අදාළ බලධාරින්ශේ අවධානය ශ ක 

පිළිබඳව ශයොමු කරවනවා. ශ ක කටුතත්ත වහාම නතර කරන්න 

මැදිහත් ශවන්න කියන සල්ලීම කරනවා.  

අශප් අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මා බලාශපොශරොත්ු,වන 

රශසෞභාගයශේ දැක් ලමර ්රතිපත්ති ්රකා නයට අනුව ශ ක රශටු 

දුප්පත්කම -දිළිඳුකම- ු,රන් කරලා ස්ථාවර  ආර්ථිකයක් ල 

ශගොඩන න්න න ක ශ ක රටට ආදරය කරන පුරවැසියන් විධියටත්  

ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,ව නිශයෝජ්නය කරන මහජ්න නිශයෝජිතයන් 

හැිනයටත් අපි කවුරුත් ඇත්ත අර්ථශයන් ශපනී සිිනන්න ඕනෑය 

කියලා මා කියනවා.     

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  මට ශව්ලාව ලබා දීම 

ස කබන්ධශයන් ඔබු,මාට ස්ු,තිවන්ත ශවමින් මශේ අදහස් 

දැක් ලීමම අවසන් කරනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු ීය.ීම. විේශන්ෂ්වරන් මන්ත්රීු,මා. ඔබු,මාට 

විනාඩි හයක කාලයක් ල ලැශබනවා.  

 
 

[4.37 p.m.] 
 

ගරු සී.වී. විේපන්ෂනවරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு க.வி. விக்கனஸ்வரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 

Hon. Presiding Member, I thank you for giving me 
this opportunity to speak at this Debate.  
Sir, I find that this Government is proposing to give fillip 
to local production partly by its taxation scheme. We 
welcome such initiative. My Party, the Thamizh Makkal 
Thesiya Kootani, has enthroned self-government 
politically, self-sufficiency economically and self-reliance 
individually and socially as its goals. Working towards 
self-sufficiency in production and other economic sectors 
is the need of the hour. With so much of foreign debt to 
be serviced, we need to work towards self-sufficiency and 
to conserve our foreign exchange. There are many 
theories in this regard.  

A World Bank expert met me once when I was the 
Chief Minister. He had noted that our farmers hardly 
made ends meet by paddy cultivation. Therefore, he 
proposed that we should not produce paddy at great cost 
since rice was available cheaply in countries like 
Thailand. He was thinking globally. He suggested that we 
should try other crop production. I told him that apart 
from our people preferring red rice to white rice, however 
much the cost of production might be, we must continue 
to produce our basic staple food with modern production 
methods to be in readiness for any emergency. Suppose 
production from Thailand and other countries gets 
delayed unduly due to war or other reasons, we would 
find it difficult to feed ourselves is what I told him. His 
answer was that we could get rice from some other 
country. I was not satisfied with that since war times can 
be tricky.   

The recent COVID-19 pandemic has taught us the 
need to become self-sufficient in our food requirements. 
We must produce more than merely to make ourselves 
self-sufficient. We must export the excess; we must add 
value to our production. It is the Government’s duty to 
facilitate considerable production, granting many 
subsidies, relevant production auxiliaries, advice towards 
value addition and help to export our products.  
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

Sir, our Party has started popularizing home gardens 
in the North. More and more of our people are now 
growing at least some of their daily requirement of 
vegetables in their home gardens. I, for one, in my 
retirement, before being forced into politics, used to grow 
a lot of vegetables in my roof garden in our Colombo 
house.  A journey towards self-sufficiency would help our 
war-affected people immensely.  To a country faced with 
innumerable economic setbacks, ensuring such journey 
towards self -sufficiency would be the ideal way forward.  

Giving fillip to local production would also generate 
employment to our people. Unemployment in our war-
affected areas have exceeded 10 per cent while the 
national average of unemployment is less than 6 per cent. 
We need to take immediate steps to reduce 
unemployment in the war-affected areas. Increasing 
production after due planning would ensure decrease in 
unemployment and give impetus to development. We 
must ensure that at least one person in every family has 
employment. That would, in turn, reduce the number of 
families living under the poverty line.  

Sir, speaking of the North and the East, agriculture is 
the mainstay of the economy there. Around 40 per cent of 
our people are farmers. But, some of our people have 
been unable to do farming in their own traditional lands in 
recent times. You would remember that very recently, a 
venerable bhikkhu, a member of the Presidential Task 
Force for Archaeological Heritage Management in the 
Eastern Province, prevented the farmers from entering 
nearly 1,000 acres coming under the Trinco-Kuchchaveli 
Pradeshiya Sabha Division in Thiriyayi, stating that 
certain paddy lands were archaeological sites. The 
farmers have been prevented from continuing their 
cultivation activates during this season. Those among us 
who argue that the Provinces must not be given land 
powers should take notice of this. A bhikkhu from 
nowhere comes and prevents our people from 
participating in their traditional agricultural pursuits.  

Sir, are we interested in rallying all the communities 
and taking the country forward towards economic 
regeneration or are we interested in subjugating one 
community under the pretext of preserving archaeological 
sites at the expense of economic development and 
regeneration?  We have not even identified the so-called 
archaeological sites, as to whether they belong to the time 
when those areas were occupied by Tamil Buddhists or 
Sinhala Buddhists. If those so-called sites were Buddhist 
remains from the time of Demala Baudhayos, the decision 
to preserve those sites must come from the Tamils of 
those areas and not from a pan-Sinhala task force. Let us 
first have a commission consisting of Sinhala, Tamil, 
Muslim and foreign historians well versed in  the South 
Asian history to sit and identify the period when the 
Sinhala language was born. Buddhism and Sinhalese are 
not coextensive, Sir.  

I find no reference to the immediate economic 
development of the war-affected areas. It is high time that 
we decide to give priority treatment to the war-affected 
areas to develop them quickly, if need be, with aid from 

countries like Japan who came forward earlier to help us. 
This would help the Central Government as well as the 
war-affected areas by attracting urgent foreign exchange 
into the country.  

There are two types of challenges we face in the 
North and the East in promoting economic recovery: one 
relates to administration, the other being the practical 
problems. Administratively, there has so far been a top-
down attitude in deciding what is good for the North and 
the East. All economic planning was done in Colombo 
and thrust upon us at the periphery. Such planning never 
took into account our identity, our terrain, our climatic 
conditions, our culture and our way of life. Our public 
officers and local experts were not consulted when 
planning was done in Colombo. We lacked the power and 
authority to plan and execute what was best for us. I say 
so because I found this to be so when I was the Chief 
Minister of the Northern Province. The other challenge 
our people face is the practical difficulties. Even 
electricity metre readers are now brought from outside 
the Province. This way, our locals are continuing to be 
unemployed. Another example is the presence of the 
military who occupy valuable land. They are a hindrance 
to our progress.  

I referred to the intrusion of the Buddhist priests of 
the Presidential Task Force for Archaeological Heritage 
Management a little while ago. In Sinhala, there is a 
beautiful phrase as to what they do - "ඇඟිලි ගහනවාර. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 

ගරු සී.වී. විේපන්ෂනවරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு க.வி. விக்கனஸ்வரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 

Just give me one more minute, Sir.  
So, Sir, intrusion by outsiders prevents our progress.  

Let me conclude by congratulating the Government 
for promoting self-sufficiency and self-reliance in the 
field of economic development whilst, at the same time, 
pointing out the need to allow our people in the North 
and the East to mind their own business unhampered by 
outside influences while still continuing to be part of the 
same polity.  

I thank you, Sir.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු ු මතිලක රාජ්පක් ලෂ මන්ත්රීු,මා. ඔබු,මාට  

විනාඩි 7ක කාලයක් ල  තිශබනවා.  

[අ.භා. 4.44  
 

ගරු ගුණතිලක රාජපක්ෂ ෙහතා 
(மாண்புமிகு குணதிலக ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  අද අශප් රට ආර්ථික 

ුතද්ධයකට මුහුම දීලායි සන්ශන්. එවැනි අවස්ථාවක තමයි අද ශ ක 
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බදු ස කබන්ධශයන් වූ නිශයෝග  නියම සදිරිපත් කරලා අපි ඒ ගැන 

සාකච්ඡා කරන්ශන්. ඒ මාතෘකාවට එන්න ශපර මම ශ ක කාරමය 

කියන්න ඕනෑ. පසුගිය යහ පාලන ආණ්ඩුව කාලශේ සිද්ධ වුණු 

ශද්වල් අපි දැක් ලකා ශන්  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි. ඒ 

ආණ්ඩුව පත් ශවලා හනිමූන් යන්නත් ශපර  මහ දවාශල් ශ ක රශටු 

මහ බැාංකුණාව ශකොල්ල කෑවා. අද කිඹුල් කඳුළු ශහළන එක් ලසත් 

ජ්ාතික පක් ලෂශේ හා සමගි ජ්න බලශව්ගශේ අයට ඒ බව අමතක 

ීමම ලේජ්ාවට කරුමක් ල. මහ බැාංකුණාව ශකොල්ලකෑමට ස කබන්ධ 

වුණු එක් ලසත් ජ්ාතික පක් ලෂය නැමැති දැවැන්ත පක් ලෂය  එදා ඩී.එස්. 

ශසේනානායක  මැතිු,මා   ඩඩ්ලි ශසේනානායක මැතිු,මා වැනි අය 

හිටපු ඒ දැවැන්ත පක් ලෂය අද ශ ක රශටන් අු, ගෑවිලා යන 

තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශබනවා. අද ඒ පක් ලෂය එක ආසනයක් ලවත් 

දිනා ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශබනවා. අඩුම ගමශන්   

ජ්ාතික ලැයිස්ු,ශවන් හ කබ වුණු මන්ත්රී ධුරය සඳහාවත් ශකශනක් ල 

න ක කරගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශබනවා. අශප් 

ධර්මය අනුව   ශ ක  රටට කළ විනා ය ඒ පක් ලෂයට ශමශලොවදීම 

අද පඩිසන් දීලා තිශබනවා. ඒකට උල්පන්ද ක දුන් සමඟි ජ්න 

බලශව්ගශේ ෆුටුශනෝටු කාරශයෝ;  සුජීව ශසේනසිාංහලා   [බාධා 

කිරී ක   අජිත් පී. ශපශර්රලා අද ආ ගිය අතක් ල නැහැ.  ඔවුන් ශ ක 

රටට කළ ශහශණ් ඒක තමයි.  

එු,මන්ලා අද ලේජ්ා නැතිව රශටු ආර්ථිකය ගැන කථා 

කරනවා. තමුන්නාන්ශසේලාශේ රැකියා දස ලක් ලෂය ශකෝ? 

කුණාරුමෑගල ශවොක් ලස්වැගන් කර්මාන්ත ාලාව ශකෝ?  ඒවා කියපු 

ඔය කිනන්ද  නැත්න ක පස්ස පැත්ශතන්ද අද ඔබු,මන්ලා කථා 

කරන්ශන්. එදා  ජ්නාධිපතිවරු හතරශදශනකුණාට අවසන් කරන්න 

බැරි වුණු තිස් අවුරුදු  ුතද්ධය නිම කරන්න අශප් හිටපු ජ්නාධිපති  

වර්තමාන අග්රාමාතය  මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මාටත්  වර්තමාන 

ජ්නාධිපති එදා ආරක් ලෂක ශල්ක ක ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ 

මැතිු,මාටත් පුළුවන් වුමා. එම ුතද්ධයට මුහුම දුන්නා වාශේම  

අද  ශ ක රටට  වයසනයක් ලව පවතින මත් උවදුර  -කුණාඩු ුතද්ධය- සතා 

සක් ලමනින් අවසන් කරන්නත් අශප් අතිගරු  ජ්නාධිපතිු,මාට 

පුළුවන් ශවයි කියලා මා හිතනවා. ඒ වාශේම  අද රටට මහා 

හිසරදයක් ලව පවතින පාතාලය ශහට අනිද්දා ශවනශකොට 

මුළුමනින්ම විනා  කර දමන්න පුළුවන් ශවනවා. ඒකට සිාංහල ද  

ශදමළ ද   මුස්ලි ක ද  ශ්රී ලාංකා නිදහස් පක් ලෂශේ ද  යූඑන්පී එශක් ල ද   

ශේීමපී එශක් ල ද කියන එක  අදාළ නැහැ.   එතශකොට ශ ක රශටු  

හැම ශකශනකුණාටම නිදහශසේ ජීවත් ශවන්න පුළුවන් වාතාවරමය 

ඇති ශවන්ශන් නැද්ද? ඒකට එක් ලසත් ජ්ාතික පක් ලෂශේ අය ඊර්ෂයා 

කරනවාද? ශේීමපී  එශක් ල මහත්වරු ඊර්ෂයා කරනවාද?   

ඊශේ ශේීමපී එශක් ල මහත්වරුන්ශේ කථා මම අහශගන හිිනයා. 

ශ ක රශටු මිනිස්සු 2004දී ශේීමපී එකට කිව්වා  රඋඹලා එක් ලකහු 

ශවලා වැඩ කරපල්ලාර කියලා. එශහම කියලා  අශප් මිනිස්සු එදා 

මන්ත්රීවරු 39ශදශනක් ල ජ්නතා විමුක් ලති ශපරමුශමන් 

පාර්ලිශ කන්ු,වට පත් කරලා යැව්වා. ඔවුන් පාර්ලිශ කන්ු,වට 

ගියාට පස්ශසේ ශමොකක් ලද වුශණ්? වැව් දාහක් ල හදනවා  කිව්වා. එදා 

කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා ව ශයන් සිින අනුර කුණාමාර දිසානායක 

මහත්මයා වැව් දාහක් ල තියා වැව් දහයක් ලවත් හැදුවාද? නැහැ. 

ශමොකද වුශණ්? එශහමම මාස ගමනක් ල සඳලා ශහමිහිට ඒ 

තනු,රුවලින් අයින් වුමා. එු,මන්ලාට වුවමනා ශවල ු ා 

තිශබන්ශන් ශ ක රටට  සුරාංගනා කථා කියමින්   සුරාංගනා පද 

හදමින් ශහොඳ ශසටු එකක් ල දමලා  කියවා කියවා සන්නයි. ඒ මිසක් ල  

රට සදිරියට ශගනයන වැඩ පිළි ශවළක් ල එු,මන්ලාට නැහැ. ඒ 

නිසා  2010දී මැතිවරමශේදී ශමොකද වුශණ්? ඒ මන්ත්රීවරු  

තිස්නවය   අට දක් ලවා අඩු වුමා. ඊළ ට 2015 මහ මැතිවරමශේදී 

ඒ මන්ත්රීවරු ගමන හය දක් ලවා අඩු වුමා.  2020 මහ මැතිවරමශේ 

දී ඒ  හයට  ශමොකද වුශණ්?  ඒ ආසන හය  ු,න දක් ලවා අඩු වුමා.  

2025 ශවනශකොට  ඒ අයට තිශබන ඔය ආසන ු,නත් නැති 

ශවනවා.  ඒක තමයි අද රශටු තත්ත්වය. ඒ අය කියන ශද්වල් 

ගමන් ගන්න ශ ක රශටු මිනිස්සු අද ලෑස්ති නැහැ. අද ඒ සුරාංගනා 

කථා හරියන්ශන් නැහැ.  

අශප් අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මා  ශ ක රශටු ශකොශරෝනා වසාංගතය 

සතා දක් ලෂ ශලස මර්දනය කළ ආකාරය  අපි අමුු,ශවන් කියන්න 

ඕනෑ නැහැ.  අපට වඩා අද එක් ලසත් ජ්ාතික පක් ලෂශේ අය ඒක 

කියනවා. අශප් ජ්නාධිපතිු,මා හිිනශේ නැත්න ක අපිත් සවරයි  

රටත් සවරයි කියලා කියනවා. ඒ නිසා තමයි ශ ක රශටු එක් ලසත් 

ජ්ාතික පක් ලෂශේ  සමඟි ජ්න බලශව්ගශේ සිිනන රටට ආදරය කරන 

මිනිස්සු ශ ක වතාශව් අපට ු,ශනන් ශදකක බලය ගන්න උදව් 

කශළේ. ශකශළහි ු ම දන්නා මිනිස්සු හැිනයට  ග කවලින් ආපු අය 

හැිනයට අපි ඒක මතක් ල කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි ඇත්ත. නවක 

මන්ත්රීවරු අූදඑක් ලශදශනක් ල අද ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,ව නිශයෝජ්නය 

කරනවා. ඒක ශහො ඳ ශදයක් ල ශනොශවයිද? අපි වාශේ ග කවලින් ආපු 

පුාංචි මිනිසුන්ට ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,ශව් ශදොර ඇරුශණ්  අශප් අතිගරු 

ජ්නාධිපතිු,මා  බැසිල් රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා  වර්තමාන අග්රාමාතය 

මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා යන අයශේ නායකත්වය නිසායි. අද 

බලන්න ජ්නතා විමුක් ලති ශපරමුම දිහා. හිටපු ශසටු එකම ශන් 

සන්ශන්!  අලුත් මිනිශහකුණාට ඒශක් ල තැනක් ල තිශබනවාද? ශක් ල.ඩී. 

ලාල්කාන්තලා අනුරාධපුරශේ සඳලා ශකොළඹට දැ කමා; පැරදුමා. 

[බාධා කිරීමක් ල  ශකොළඹ සඳලා අනුරාධපුරයට දැ කමා; පැරදුමා. 

අන්තිමට මහනුවරටත් එව්වා. මහනුවරදී ශමොකද වුශණ්? තිබුණු 

ිනකත් නැති වුමා. ඒ පක් ලෂශේත් නායකශයකුණාට ශගොඩ නැ ශ න්න 

ශදන්ශන් නැහැ. ඒක තමයි අද ජ්නතා විමුක් ලති ශපරමුමට ශවලා 

තිශබන්ශන්. [බාධා කිරීමක් ල  ඒ අය ගැන කියන්න ගිශයොත්  අපට 

කියන්න තිශබනවා පසුගිය කාලශේ මහනුවර දිස්ත්රික් ලකශේ -

හාරිස්පත්ු,ශව් හා කුණාණ්ඩසාශල්- වූ සිදුීම ක. ඒවා එකින් එක 

කියන්න අපට කාලය නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  අද අශප් රට රටක් ල  ජ්ාතියක් ල 

හැිනයට ශලෝකශේ නායකයන්ශේ ශගෞරවයට පා්ර ශවලා තිශබන 

ශ ක ශමොශහොශත් ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා ශගන යන ශ ක 

වැඩ පිළිශවළට  ක් ලතියක් ල ශදන්න පසු ශපළ මන්ත්රීවරු හැිනයට 

අප සියලුශදනා ූදදාන ක බව කියමින්  මාශේ කථාව අවසන් 

කරනවා  ශබොශහොම ස්ු,තියි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු සෂාක් ල රහුමාන් මන්ත්රීු,මා. ඔබු,මාට විනාඩි 

පහක කාලයක් ල තිශබනවා.  
 

 

[අ.භා. 4.51  
 

ගරු  ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon.Ishak Rahuman) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, මා මුලින්ම මට ඡන්දය දීපු 

අනුරාධපුර දිස්ත්රික් ලකශේ මශේ ආදරණීය ජ්නතාවට ස්ු,ති කරන්න 

ශමය අවස්ථාවක් ල කර ගන්නවා. 2015 මහා මැතිවරමශේදී මශේ 

ආදරණීය අනුරාධපුර රාජ්ධානිශේ -මශේ දිස්ත්රික් ලකශේ- ජ්නතාව 

පළමුවන වතාවට මා ශ ක උත්තරීතර සභාවට පත් කර එව්වා.  

පසුගිය අවුරුදු හතරහමාරක කාලය ු,ළදී රශටු තිබුණු ්ර ්න 

ගැන ඔබ සියලුශදනාම දන්නවා. එශසේ තිබියදීත් අනුරාධපුර 

දිස්ත්රික් ලකශේ ජ්නතාවට මහා වි ාල වැඩ ශකොටසක් ල කරලා, 

ජ්නතාවත් එක් ලක මා සිිනයා. ඒ අනුව මශේ ආදරණීය අනුරාධපුර 

දිස්ත්රික් ලකශේ ජ්නතාව ශමදා පාර අනුරාධපුර දිස්ත්රික් ලකශයන් 

පළමුවන ස්ථානයට පත් ශවන්න මා හට මහා වි ාල  ක් ලතියක් ල 

ලබා දුන්නා. එම නිසා මශේ ආදරණීය අනුරාධපුර දිස්ත්රික් ල 

1075 1076 



පාර්ලිශ කන්ු,ව 

ජ්නතාවට මා හිස නමා ස්ු,ති කරනවා. ඒ වාශේම මා  

මැශරනකල් ඔවුන්ට මයගැති බවත් මශේ දිස්ත්රික් ලකශේ ආදරණීය 

ජ්නතාවට ශ ක උත්තරීතර සභාශව්දී කියන්න සු,ව යි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මා 

මෑතකදී උපාධිධාරින් පනස්දහසකට රැකියා ලබා දුන්නා. 2020 

ශපබරවාරි   හත්වන දා පළ වූ පුවත්පත් දැන්ීමම අනුව UGC 

එශකන් අනුමත කරපු  පිටරට කැ කපස්වලින් සශගන ගත්ත 

දරුවන්ටත් ඒවාට සල්ලීමක් ල කරන්න අවස්ථාවක් ල  දුන්නා. ඒ අනුව 

සමස්ත ලාංකාශවන්ම එවැනි දරුවන් 3 74.ශදශනකුණා සල්ලු කප්ර 

එවා තිබුමා. ඒ අතර මශේ ආදරණීය අනුරාධපුර දිස්ත්රික් ලකශේ 

දරුවන් 213 ශදශනකුණාශේ සල්ලු කප්ර තිබුමා. ඒ අනුව ඒ 

සියලුශදනාටම රැකියා අවස්ථා ලැබුමා. රැකියා අවස්ථාව ලැබිලා 

ඒ අය වැඩත් භාර ගත්තා. වැඩ භාර ගත්තාට පසුව මහා 

මැතිවරමය පැවැත්වුමා. එශහම දීපු රැකියා අවස්ථා මැතිවරම 

කාලශේදී  නවතා දැ කමා. දැන් UGC එශකන් අනුමත කළ පිට රට 

කැ කපස්වලින් degrees ගත්ත  සමහර අයශේ රැකියා  නවත්වලා 

තිශබනවා. මම අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මාට කියනවා ඒ දරුවන් වි ාල 

පීඩනයකට පත් ශවලා  සිිනන බව. එම නිසා ඒ ගැන 

ජ්නාධිපතිු,මාශේ කාරුණික අවධානය ශයොමු කරලා  ඒ දරුවන්ට 

ඒ රැකියා අවස්ථා ලබා ශදන්න කියලා ශගෞරවශයන් සල්ලීමක් ල 

කරනවා. 

මශේ ආදරණීය අනුරාධපුර දිස්ත්රික් ලකය කියන්ශන් කෘෂි 

කාර්මික පළාතක් ල. නිෂ්පාදන බදු (විශ ේෂ විධිවිධාන) පනත යටශත් 

නියම හා සුරාබදු ආඥාපනත යටශත් නිශයෝග පිළිබඳව විවාද 

කරන අද  අනුරාධපුර දිස්ත්රික් ලකශේ මට අසු,ිනන් කියන්න ශවලා 

තිශබනවා   පසුගිය කාලවලදී කාංකුණාාං පවා අශප් රටට ආනයනය 

කළ බව. බඩ සරිඟු  ීම  තල  මුාං ඇට වගා කරන කාලවලදී ඒවා 

පිටරිනන් ශගන්වන්ශන් නැු,ව අනුරාධපුර දිස්ත්රික් ලකශේ ශගොවි 

මහත්වරුන්ට ආදාය ක ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදි එම ශගොවි 

මහත්වරුන්ශේ නිෂ්පාදන සාංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් විධියට 

කටුතු, කරන්න කියලා  තමුන්නාන්ශසේලාශගන් මා සල්ලීමක් ල 

කරනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි. ඒ වාශේම එම ශභෝග 

වගා කරන කාලවලදීත් ඒවා ආනයනය කරමින් අපි පසුගිය 

කාලශේදී  සිදු කළ වැරදි ශමවරත් කරන්ශන් නැු,ව  ශගොවි 

මහත්වරුන්ට නියම මිලක් ල ලබා ශදන්න කියන සල්ලීම කරමින් මා 

නිහ  ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  මට කාලය ලබා දුන්නාට 

ඔබු,මාට ස්ු,තියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු උදයකාන්ත ු මතිලක මහතා. ගරු මන්ත්රීු,මනි  

ඔබු,මාට විනාඩි හතක කාලයක් ල ශවන් කර තිශබනවා. 

 
 

[අ.භා. 4.56  

 

ගරු උදයකාන්ත ගුණතිලක ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதயகாந்த குணதிலக்க)  

(The Hon. Udayakantha Gunathilaka)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  නිෂ්පාදන බදු (විශ ේෂ 

විධිවිධාන) පනත යටශත් ශගශනන නියම හා සුරාබදු ආඥාපනත 

යටශත් නිශයෝග පිළිබඳව කථා කරන ශ ක  අවස්ථාශව් 

විශ ේෂශයන්ම අපට මතක් ල ශවනවා  අපි කුණාඩා කාලශේ ශ ක රශටු 

ග්රාමීය ආර්ථිකය  ක් ලතිමත් කළ ග්රාමීය කර්මාන්ත වි ාල 

්රමාමයක් ල අපට දකින්න ලැබුණු බව. ඒ වාශේම  වර්තමාන 

අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මා බලාශපොශරොත්ු, වන ආකාරශේ නිෂ්පාදන 

ආර්ථිකයක් ල අප කුණාඩා කාලශේ 1977 වර්ෂයට ශපර අශප් රශටු 

දකින්න ලැබුමා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  අශප් දැදිගම ආසනයට අයත් 

ු,ල්හිරිශේ මහා පරිමාම ශප්ෂකර්මාන්ත ාලාවක් ල තිබුමා. ඒ 

කාලශේ ු,ල්හිරිය ශපශහක කහල  මත්ශත්ශගොඩ ශපශහක කහල  

ූරශගොඩ ශපශහක කහල  වැල්ලවත්ත ශපශහක කහල වාශේ 

ශපශහක කහල් තිබුමා. ඒ වාශේම  සිශමන්ති කර්මාන්ත ාලා  

කඩදාසි කර්මාන්ත ාලා  වාශන් කර්මාන්ත ාලා  කැලණි ටයර් 

වාශේ කර්මාන්ත ාලා වි ාල ්රමාමයක් ල අපට දැක ගන්න 

ලැබුමා. ඒ ු,ළින් එම ්රශද් වල ජ්නතාවට වි ාල රැකියා 

්රමාමයක් ල ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුමා. ඒ ු,ළින් එම 

්රශද් වල ජ්නතාවශේ ආර්ථිකය  ක් ලතිමත් වුමා. හැබැයි  ඒ 

තිබුණු ආර්ථික ක්රමය 1977දී ඇති වුණු ශද් පාලන ශපරළියත් 

එක් ලක ශවනස් වුමා. හශයන් පහක බලයක් ල ලබා ශගන  

්රජ්ාතන්්රවාදය තවත්  ක් ලතිමත් කරනවා කියලා පැමිණි අය 

අවුරුදු පහකින් ඡන්දයක් ල පවත්වා ගන්න බැරි තැනට පත් වුමා. ඒ 

කාලය ු,ළ විනා  වුණු ශ ක ර ශටු ආර්ථිකය අවුරුදු 17ක් ල ගත 

වනවිට ඔවුන් තවතවත් විනා  කළා. ඒ වාශේම  ශ ක රශටු 

සාංස්කෘතියත් විනා  වුමා. අශප් රශටු පැවැති ඒ තත්ත්වයත් 

එක් ලක අවුරුදු 17කට පසුව නැවත ජ්නතාව ශ්රී ලාංකා නිදහස් 

පක් ලෂය ්රමුඛ රජ්යකට රට භාර ශදනවිට  ුතද්ධයක් ල එක් ලක තමයි 

රට භාර ගන්න සිද්ධ වුශණ්. එවකට සිින නායකයන්ට ුතද්ධය 

අවසන් කරන්න  බැරි වුමා.  

සන් පසුව 2005දී වර්තමාන ගරු අගමැතිු,මා බලයට පත් 

ශවලා ුතද්ධය නිමා කළා. ශලෝකශේ ුතද විශ ේෂඥයන් කිව්ශව්  

ුතද්ධය නිමා කරන්න බැහැ කියලායි. නිමා කරන්න බැහැ කියපු 

ුතද්ධය ශකින කාලයක් ල ු,ළ නිමා කරලා සාමය ශගශනන්න එදා 

පුළුවන්කම ලැබුමා. ඒ අනුව එදා ආරක් ලෂක ශල්ක කවරයා 

හැිනයට කටුතු, කළ වර්තමාන අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මා ඒ ුතද 

විශ ේෂඥයන්ට වඩා සහළින් ශනොශවයිද සිිනශේ  කියන කාරමාව 

මම අහන්න කැමැතියි. ඒ වාශේම  එදා එයට නායකත්වය ලබා 

දුන් එවකට අතිගරු ජ්නාධිපති හැිනයට කටුතු, කළ වර්තමාන 

ගරු මහින්ද රාජ්පක් ලෂ අගමැතිු,මා ුතද විශ ේෂඥයන්ට වඩා 

සහළින් ශනොශවයිද සිිනශේ කියන කාරමාවත් මම අහන්න 

කැමැතියි.   ුතද විශ ේෂඥයන් කරන්න බැහැ කියපු කාරමාව 

ශකින කාලයකින් කරලා ශපන්වන්න  පුළුවන්කම ලැබුමා. ඒ 

අනුව ුතද්ධය නිමා කරලා  සාමය ශගොඩනැඟුවා. එදා ුතද්ධය නිමා 

කරන්න කටුතු, කරන කාලය ු,ළ අපි දුව වා  ජ්නතා විමුක් ලති 

ශපරමුශණ් කණ්ඩායම ුතද්ධය ආර කභ ශවච්ච මුල් කාලය ු,ළ 

සහශයෝගය ලබා දුන් බව. හැබැයි  අපට මතකයි  ුතද්ධය අවසන් 

කරන කාලය ශවනශකොට විපක් ලෂශේ උදවිය කකුණාශලන් ඇදපු 

හැින. මුල් කාලශේ සහශයෝගය ලබා දුන්නත්  ඔවුන් ඊට පස්ශසේ 

කකුණාශලන් ඇද්දා. නමුත්  එක් ලසත් ජ්ාතික පක් ලෂශේ ්රගතිශීලි 

ශකොටසක් ල අතිගරු ජ්නාධිපති මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මාට එදා 

 ක් ලතිය ලබා දුන්නා.  එදා ගරු මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මාට 

විධායක බලය තිබුමා. එු,මාට විධායක බලය තිබුණු නිසා ඒ 

බලය පාවිච්චි කරලා  ුතද්ධය නිමා කරන්න  සාමය ශගන එන්න 

පුළුවන්කම ලැබුමා.  ුතද්ධය නිමා කරලා සාමය ශගන ආවා 

වාශේම   ඊට පසුව ශ ක රශටු ආර්ථිකය  ක් ලතිමත් කරන්නත් 

පුළුවන්කම ලැබුමා; නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නත් පුළුවන්කම 

ලැබුමා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ශලෝක ආර්ථිකය වැව ණු 

ශවලාවක් ල තිබුමා. ඒ 2007 - 200. කාලය ු,ළ. හැබැයි   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  2007 - 200. කාලශේ ශලෝක 
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[ගරු  සෂාක් ල රහුමාන්  මහතා  



2020 සැප්තැ කබර්  09  

ආර්ථිකය වැශටනශකොට අශප් ආර්ථිකය වැව ශණ් නැහැ. අශප් 

ආර්ථිකය වැශටන්ශන් නැු,ව  ක් ලතිමත්ව පවත්වාශගන යන්න 

අපට හැකි වුමා. අපට මතකයි  අශප් ආසන ු,ළ  කුණාඩා නගරවලට 

බැාංකුණා  ාඛා ඇති වුශණ් ශලෝකශේ ආර්ථිකය වැශටන ශවලාශව් 

බව. ඒ වාශේම  අශප් නගරවල වැඩිශයන් බැාංකුණා  ාඛා ඇති වුශණ් 

ශලෝක ආර්ථිකය වැව ණු ශවලාශව්.  ශලෝක ආර්ථිකය වැශටන 

ශවලාශව් අශප් රශටු ආර්ථිකය වැශටන්න ශදන්ශන් නැු,ව 

කළමනාකරමය කර ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුමා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මාට විනාඩි 2ක කාලයක් ල තිශබනවා. 
 

ගරු උදයකාන්ත ගුණතිලක ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதயகாந்த குணதிலக்க)  

(The Hon. Udayakantha Gunathilaka)  

ශහොඳයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, වර්තමානශේත් ශලෝක 

ආර්ථිකශේ එවැනි තත්ත්වයක් ල උද්ගත ශවලා තිශයනවා. ශලෝක 

ආර්ථිකය වැටීශගන ගියත්, අශප් ආර්ථිකය  ක් ලතිමත් කරන්න 

අශප් වර්තමාන ජ්නාධිපති අතිගරු ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා 

කටුතු, කරශගන යනවා. ශද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරමින්, ඒවාට 

අත හිත ශදමින්,  කර්මාන්තවලට සහන ලබා ශදමින්, මය සහන 

ලබා ශදමින් ශ ක ආර්ථිකය දිුතණු කරන්න, ආර්ථිකය  ක් ලතිමත් 

කරන්න එු,මා කටුතු, කරනවා.  

පසුගිය යහ පාලන ආණ්ඩු කාලය ු,ළ විනා  කළ ආර්ථිකය,  

විනා  කළ සාංස්කෘතිය,  විනා  කළ අශප් සියලු ශද්වල් නැවත 

වතාවක් ල ශගොඩ න න්න අව ය කටුතු, දැන් ක්රියාත්මක කරශගන 

යනවා. ඒ  ගැන අපට සු,ටක් ල තිශබනවා. ඒ වාශේම කෘෂි 

කර්මාන්තය පැත්ශතන් ගත්ශතොත්, අපනයන ශභෝග වගාව වැඩි 

දිුතණු කරලා, නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා ඒ ු,ළින් ග්රාමීය ජ්නතාවශේ 

ආර්ථිකය  ක් ලතිමත් කරන්න ශගන යන වැඩ පිළිශවළ නිසා අශප් 

ග්රාමීය ජ්නතාව ශද් පාලන ව ශයන්   අපට වි ාල  ක් ලතියක් ල ලබා 

දුන්නා. ඒ වාශේම, ශද් පාලන ව ශයන් ගන්නා තීන්දු තීරමවලදී 

අද නිවැරදිව  ක් ලතිමත්ව ඒ අව ය කටුතු, ක්රියාත්මක කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, අද අශප් රටට ආශයෝජ්කයන් 

එන්ශන් නැහැ. ශමොකද, දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සාංශ ෝධනය නිසා අද රශටු අස්ථාවරභාවයක් ල තිශබන නිසා.  ඒ 

නිසා විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනය ු,ළින් ඒ 

නායකත්වය  ක් ලතිමත් කරන්නට අව යයි. නායකත්වය 

 ක් ලතිමත් කිරීම හරහා අශප් රටට ආශයෝජ්කයන් වැඩි ව ශයන් 

පැමිශමයි කියා අප වි ්වාස කරනවා. ඒ නිසා එු,මාශේ ඒ ගමනට 

 ක් ලතිය ලබා ශදන්නට අව යයි කියන කාරමය මතක් ල කරමින් 

මශේ වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු එස්. එ ක. එ ක. මුෂාර ් මන්ත්රීු,මා. ඔබු,මාට 

විනාඩි 7ක කාලයක් ල තිශබනවා. 

 

[பி.ப. 5.02] 

 

ගරු ුඛෂාරෆන ුඛතුනාබීන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு முஸ்ஸாரப் முதுனாபீன்)  

(The Hon. Muszhaaraff Muthunabeen)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, 

முதலில் உங்களுக்கு என்னுகடய வாழ்த்துக்ககளத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்கறன். உற்பத்தி வாி (விகசட 

ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின்கீைான கட்டகள ததாடர்பான 

இன்கறய இந்த விவாதத்தின்கபாது எனக்கும் 

கபசக்கிகடத்தகமயிட்டுப் தபருமகிழ்ச்சியகடகின்கறன். 

அண்கமயிகல அம்பாகற மாவட்டம் சங்கமன்கண்டி 

பிரகதசத்திலிருந்து 38 கடல் கமல் ததாகலவிகல New 

Diamond என்கின்ற கப்பலில் தீ ஏற்பட்ட சம்பவம் இந்த 

நாட்டுக்குப் தபரும் துயராகவும் அச்சுறுத்தலாகவும் 

அகமந்திருந்தது. குறிப்பாக, எமது பிராந்தியத்திகல இந்தத் தீ 

ததாடர்ந்தும் எாிகின்றததாரு நிகல ஏற்படுமாகவிருந்தால் 

இந்தப் பிராந்தியத்தினுகடய கடற்பகுதி மாத்திரமல்லாமல், 

தகரயில் வாழ்பவர்களுக்கும் அச்சுறுத்தல் இருப்பதான 

தசய்திகள் ததாிவிக்கப்பட்டன. இருந்தகபாதும்கூட, எமது 

நாட்டினுகடய கடற்பகட, விமானப்பகட அகதகபான்று 

இந்தியக் கடற்பகடயினுகடய கப்பல்கள், இந்தியக் 

ககரகயாரப் பகடயினுகடய கப்பல்கள் என்பன அங்கக 

மிகவும் விகனத்திறனாகச் தசயற்பட்டு அந்தத் தீகய 

அகணத்தகமக்காக முதலில் எமது இலங்ககக் 

கடற்பகடக்கும் விமானப்பகடக்கும் என்னுகடய  நன்றிகய 

நான் ததாிவித்துக்தகாள்கின்கறன்.  

அதுகபால, இந்தப் பிராந்தியத்திகல COVID - 19 என்கின்ற 

மிககமாசமான கநாகயயும் சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்திய ஒரு 

நாடு என்கின்ற தபருகமகயப் தபறுமளவுக்குச் தசயற்பட்ட 

இந்த அரசாங்கத்திற்கு என்னுகடய வாழ்த்துக்ககளயும் 

பாராட்டுக்ககளயும் ததாிவிக்கின்கறன். “COVID - 19ஐ 

விடவும் கமாசமான ஒரு ததாற்றுக்கு உலக நாடுகள் 

முகங்தகாடுக்க கநாிடும்; எனகவ, அதற்கு எல்கலாரும் 

தயாராகுங்கள்!” என உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தினுகடய 

தகலவர் கூறியிருப்பகதப் பத்திாிககச் தசய்திகளில்  

பார்த்கதாாம். அந்தவககயில், COVID - 19ஐ எவ்வாறு 

கட்டுப்படுத்தியகதா, அகதவிடவும் பாரதூரமான 

கநாய்த்ததாற்று ஏற்பட்டாலும் இந்த அரசாங்கம் அதகனக் 

கட்டுப்பாட்டுக்குள் தகாண்டுவர கவண்டுதமன்று நான் 

பிரார்த்திக்கின்கறன். இகதகபால, இந்த அரசாங்கம் 

ததாடர்பாகப் பாராட்ட கவண்டிய பல விடயங்கள் 

இருக்கின்றன. பாதாள உலகக் ககாஷ்டியினகர ஒைிக்கும் 

விடயமாக இருக்கலாம், கபாகதப்தபாருள் ஒைிப்பாக 

இருக்கலாம், இவ்வாறான விடயங்களில் இந்த நாட்டினுகடய 

ஜனாதிபதியினதும் அகதகபான்று, அரசாங்கத்தினதும் 

முயற்சிககள நாம் பாராட்டுகின்கறாம்.  

இலங்ககயினுகடய வரலாற்கற நாம் திரும்பிப் 

பார்க்கின்றகபாது, மூன்றிலிரண்டு தபரும்பான்கம ஓர் 

அரசாங்கத்திற்குக் கிகடக்கின்றததன்றால் அது மிகப்தபாிய 

ததாரு வரம் என்கற தசால்லலாம். இருந்தகபாதும்கூட, 

மூன்றிலிரண்டு தபரும்பான்கமப் பலதமன்பது அரசாங்கத் 

திற்கு வரமாக இருந்திருக்கின்றதா? அல்லது நாட்டிற்கு 

வரமாக இருந்திருக்கின்றதா? என்று பார்த்தால் அரசாங்கங் 

களுக்கு வரமாக இருந்திருக்கின்றகதயல்லாமல், இந்த 

நாட்டிற்கு வரமாக இருந்ததில்கல என்கின்ற துயரமான 

விடயத்கத இங்கக ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்கறன்.  

இப்கபாது இந்த அரசாங்கத்திற்கும் மூன்றிலிரண்டு 

தபரும்பான்கமப் பலம் கிகடத்திருக்கின்றது. இந்தப் 

பலத்கதக்தகாண்டு தம்முகடய அரசாங்கத்கத ஸ்திரப்படுத்து 

கின்ற அல்லது ஆட்சிகய நிகலப்படுத்துகின்ற விடயங்களில் 

ஈடுபடுவததன்பகதயும் தாண்டி, இந்த நாட்டின்மீது 

அக்ககறதகாண்டு, இந்த நாட்டின்மீது பற்றுக் தகாண்டு 

நாட்கட வளப்படுத்துவதற்காக அப்பலத்கதப் பயன்படுத்த 

கவண்டுதமன்ற எண்ணம்  ஜனாதிபதியவர்களுக்கும் தகௌரவ 
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

பிரதம மந்திாியவர்களுக்கும் இந்த அரசாங்கத்தில் 

உள்ளவர்களுக்கும் வரகவண்டுதமன்று நான் விநயமாக 

கவண்டிக்தகாள்கின்கறன். ஏன், இந்த விடயங்ககள நாம் 

கூறுகின்கறாதமன்றால், இந்த நாட்டினுகடய பகைகமயான 

வரலாற்கற எடுத்துப்பார்க்கின்றகபாது மூன்றிலிரண்டு 

தபரும்பான்கம கிகடக்கின்றகபாததல்லாம் தங்களுகடய 

ஆட்சிகய ஸ்திரப்படுத்துகின்ற நடவடிக்கககளில்தான் 

அரசாங்கங்கள் ஈடுபட்டிருக்கின்றன என்பகதச் சுட்டிக் 

காட்டத்தான். புதிதான அரசியல் யாப்பு உருவாக்கப்படுகிறது; 

உடனடித் தீர்வாகத் தங்களுகடய அதிகாரங்ககள 

ஸ்திரப்படுத்திக்தகாள்வதற்கான ஏதுக்ககளஅகமப்பதிகல 

அக்ககற காட்டப்படுகின்றகதயல்லாமல், சகல 

இனங்ககளயும் அரவகணத்துச் தசல்கின்றதான ஓர் உபாயம் 

அங்கக கண்டறியப்படுவதில்கல. நாட்டிகல ஓர் 

அரசாங்கத்தின் 5 வருட ஆட்சி நகடதபறுதாகவவிருந்தால், 

அக்காலப்பகுதியில் புதிய அரசியல் யாப்பு உருவாக்கம் பற்றிய 

கலந்துகரயாடல்களுக்கும் அது ததாடர்பான முயற்சிகளுக்கும் 

அதிக நாட்கள் வீணாவதுடன் பணம், உகைப்பு என்பன 

பாாியளவில் விரயமாக்கப்படுகின்றகதயல்லாமல் இந்த 

நாட்டிற்குத் கதகவயான, உருப்படியான எந்ததவாரு 

விடயமும் நகடதபறுவதாக இல்கலதயன்பகதத் 

ததாடர்ந்கதர்ச்சியான வரலாற்றினூடாக நாம் பார்த்து 

வருகின்கறாம். அவ்வாறில்லாமல், மூன்றிலிரண்டு 

தபரும்பான்கமதகாண்டு அகமயப்தபற்ற இந்த ஆட்சியில் 

நகடதபறுகின்ற முயற்சி விகனத்திறன் மிக்கதாக 

இருக்ககவண்டுதமன்று நாம் கவண்டிக்தகாள்கின்கறாம்.  

இன்று உற்பத்தி வாிகள் ததாடர்பான விடயங்கள் 

கபசப்படுகின்றன. இந்த அரசாங்கம் வந்த மாத்திரத்திகலகய 

NBTஐ இல்லாமற்தசய்திருக்கின்றது. அதற்காக மக்கள் 

சார்பாகப் பாராட்டுக்ககளத் ததாிவிக்ககவண்டும். அகத 

கபான்று, மூன்று மில்லியனாகவிருந்த ‘வற்’இன் தபறுமானம் 

முப்பது மில்லியனாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. இதன் 

மூலமாக சாதாரண மக்கள் நன்கமயகடந்திருக்கின்றார்கள். 

அகதகபான்று, income tax அறவீட்டிலும் குகறந்த வருமானம் 

தபறுபவர்கள் நன்கமயகடந்திருக்கிறார்கள். எதற்கு நாம் 

அதிக பணம் தசலவைிக்க கவண்டும், எந்த உற்பத்திகய 

அதிகாிக்க கவண்டும் என்பவற்றில் சாியான ஒரு நிகலப்பாடு 

இந்த அரசாங்கத்திற்குத் கதகவதயன்பகத இந்த 

நாட்டினுகடய ஜனாதிபதி அவர்களிடமும் இந்தச் சகபக்கும் 

நான் தசால்லிக்தகாள்கின்கறன்.  

அடுத்து, நான் இங்கு 'தகட ஓயா'த்  திட்டம் பற்றிச் 

தசால்வதற்கு ஆகசப்படுகின்கறன். 1920களில்கூட 

அகடயாளம் காணப்பட்ட ஒரு திட்டம்தான் இந்த 'தகட ஓயா'த்  

திட்டம். இது 1947இலும்கூட கபசப்பட்ட ஒரு விடயமாக 

இருந்தது. கடந்த நல்லாட்சியிகல 5 முகற Cabinetஇகல 

approve தசய்யப்பட்ட இந்தத் திட்டம் நிகறகவற்றப் 

படுமானால் அம்பாகற, தமானராககல ஆகிய இரண்டு 

மாவட்டங்களும் நன்கமயகடயும். குறிப்பாக, குடிநீருக்கும் 

விவசாயச் தசய்ககக்கும் இத்திட்டமானது தபரும் 

பங்காற்றக்கூடிய வககயிகல இருக்கின்றது. அதிலும் 

பிரத்திகயகமாகச் தசால்வதாக இருந்தால், தமானராககல 

மாவட்டத்திகல குடிநீகரப் தபாறுத்தளவில் 55.7சதவீதமான 

கதகவகய நிவர்த்தி தசய்யுமளவிற்கு இந்தத் திட்டம் 

இருக்கும். அகதகபான்று அம்பாகற மாவட்டத்கத 

எடுத்துக்தகாண்டால், 21.8 சதவீத குடிநீர்த் கதகவகய 

லகுககல பிரகதச தசயலகப் பிாிவிலும், 22.5 சதவீதமான 

குடிநீர்த் கதகவகயப் தபாத்துவில் பிரகதச தசயலகப் 

பிாிவிலும் பூர்த்தி தசய்யக்கூடியதாக இருக்கும். இத்திட்டம் 

நிகறகவற்றப்பட்டால் அது எமக்குக் கிகடத்த ஒரு வரமாககவ 

அகமயும். அகதகபான்று, விவசாயத்கதப் தபாறுத்தளவில் 

தமானராககல, அம்பாகற  ஆகிய இரண்டு மாவட்டங் 

களுக்கும் இத்திட்டம் தபரும் பலமாக இருக்கும். இத்திட்டம் 

ஆண்டாண்டு காலமாகப் கபசப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக 

இருக்கின்றது. கடந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திகல 25 

மில்லியன் ரூபாய் இதற்காக ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த 

அரசாங்கம் ஜனவாியிலிருந்து ஏப்பிரல் வகரயான 

இகடக்கால Budget இல் 50 மில்லியன் ரூபாகய 

ஒதுக்கியிருக்கிறது. அதற்காக நான் நன்றி ததாிவிக்கின்கறன். 

இந்த 'தகட ஓயா'த் திட்டம் அந்தளகவாடு நின்றுவிடாமல், 

ததாடர்ந்கதர்ச்சியாக நிகறகவற்றப்படுவதனூடாக ஏகை 

மக்களினுகடய கண்ணீர் துகடக்கப்பட கவண்டுதமன்று 

நான் பிரார்த்திக்கின்கறன். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 

ගරු ුඛෂාරෆන ුඛතුනාබීන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு முஸ்ஸாரப் முதுனாபீன்)  

(The Hon. Muszhaaraff Muthunabeen)  

විනාඩියක් ල ශදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි. 

நாங்கள் இந்த உயர் சகபயிகல சட்டத் திருத்தங்கள் 

பற்றிப் கபசுகின்கறாம், சட்ட உருவாக்கம் பற்றிப் 

கபசுகின்கறாம். ஆயினும், நாட்டின் ஏகதாதவாரு மூகலயில் 

குடிநீர்கூட இல்லாமல் அழுதுதகாண்டிருக்கின்ற, தமது 

உயிருக்காகப் கபாராடிக்தகாண்டிருக்கின்ற ஒரு 

குடிமககனனும் இந்த நாட்டில் இருக்கும்வகர நாம் இந்த உயர் 

சகபயில் பிரதிநிதித்துவம் தசய்வகதப் பற்றிப் தபருகமயாகச் 

தசால்லமுடியாது என்பது என்னுகடய  தனிப்பட்ட கருத்தாக 

இருக்கின்றது. எனகவ, விவசாயத்திற்கான நீகரயும் 

குடிநீகரயும் வைங்கும் வககயிலான நல்ல திட்டங்ககள இந்த 

அரசாங்கம் முன்தகாண்டு தசல்லகவண்டும்.  

மத்தள விமான நிகலயம், அம்பாந்கதாட்கடத் துகறமுகம் 

கபான்றவற்றினூடாக நாம் அகடந்த பயன் என்ன? அதற்கு 

மாற்றாக இதுகபான்ற நீர்ப்பாசனத் திட்டங்ககளக் 

தகாண்டுவந்திருக்கலாம் என்ற விடயத்கத இந்த வலியுறுத்தி, 

இத்தககய நடவடிக்ககளில் அதிகம் அக்ககற தசலுத்த 

கவண்டுதமன்று இந்த அரசாங்கத்திடம் விநயமாகக் ககட்டு, 

எனக்குச் சந்தர்ப்பமளித்தகமக்காக நன்றிகூறி, 

விகடதபறுகின்கறன். வஸ்ஸலாம்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු සමන්ප්රිය ශහේරත් මන්ත්රීු,මා. ඔබු,මාට විනාඩි 

හතක කාලයක් ල ලැශබනවා. 

 
[අ.භා. 5.10  

 

ගරු සෙන්ප්රිය පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய கஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, අශප් රශටු අග්රාමාතයු,මා 

ශමන්ම මුදල් අමාතය ගරු මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා විසින් 

සදිරිපත් කරන ලද, අද දවශසේ නයාය ප්රශේ සඳහන් 1 සිට 19 
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[ගරු  මුෂාර ් මුු,නාබීන්  මහතා  
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ශතක් ල වූ නියම සහ නිශයෝග යටශත් වන බදු සාංශ ෝධන පිළිබඳ 

අදහස් සදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ස කබන්ධශයන් මා 

ඔබු,මාට ස්ු,තිවන්ත වනවා.  

මුළු ශලෝකයටම බලපා තිශබන ශකොශරෝනා වසාංගත 

තත්ත්වය ු,ළ ශලෝකශේම ආර්ථිකය පහළට වැිනලා තිශබන 

අවස්ථාවක තමයි, අශප් රටත් එම අභිශයෝගයට මුහුම ශදමින් 

තිශබන අවස්ථාවක තමයි ගරු මුදල් අමාතයු,මා බදු සාංශ ෝධන 

පිළිබඳ ශ ක ශයෝජ්නා සදිරිපත් කර තිශබන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, අපි දන්නවා, ශ ක රටට වි ාල 

විශද්  විනිමයක් ල ශගන එන්ශන් විශද්  රැකියාවල නිරත වන ශ්රී 

ලාාංකිකයන්, ඇ ලු ක කර්මාන්ත ාලාවල ශසේවය කරන අශප් 

කාන්තාවන් ඇු,ළු ශසේවක පිරිස සහ උඩරට ශත් දළු ශනළන 

කාන්තාවන් බව. ශ ක සියලුශදනා ශ ක රටට වි ාල විශද්  

විනිමයක් ල ශගන එනවා. නමුත්, ඒ සියලු ශද්වල් අපට අහිමි ශවලා 

තිශබන අවස්ථාවක තමයි අශප් රශටු ආර්ථිකය ශමවැනි 

තත්ත්වයකින් පවත්වාශගන යන්නට ජ්නාධිපතිවරයා සහ මුදල් 

අමාතයවරයා විධියට වර්තමාන අග්රාමාතයු,මා වි ාල පරි්මයක් ල 

දරමින් සන්ශන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, 1970 සිට 1977 දක් ලවා කාලය 

ගත්ශතොත්, එම කාලය ු,ළ අශප් රශටු සාංවෘත ආර්ථික රටාවක් ල 

ක්රියාත්මක වුමා. ඒ ශවලාශව් සිරිමාශවෝ ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 

මැතිනියශේ රජ්යයි පැවු,ශණ්. මම කුණාරුමෑගල දිස්ත්රික් ලකය 

නිශයෝජ්නය කරන මන්ත්රීවරශයක් ල. අශප් දිස්ත්රික් ලකශේ ්රධානම 

ආදාය ක මාර්ගයක් ල තමයි, ශපොල් කර්මාන්තය. මැතිනියශේ 

ආණ්ඩුව කාලශේ එක පුද්ගලශයකුණාට ශපොල් ගස් 5ක් ල මැදගන්න 

සඩ දුන්නා. ඒ නිසා වි ාල ආර්ථික දිුතණුවක් ල ඇති වුමා. ඒ 

වාශේමයි හකුණාරු කර්මාන්තයත්. හකුණාරු කර්මාන්තය නිසා වි ාල 

පිරිසක් ල ඒ ශවලාශව් ධනවු,න් බවට පත් වුමා. ශ ක ආකාරයට එදා 

ශද්ශීය ආර්ථිකයට මුල් තැන දීලා කටුතු, කළ නිසා රටක් ල විධියට 

අපි ආර්ථික ව ශයන් සදිරියට ගියා. නැවතත් අපට ඒ තැනට යෑම 

සඳහා ශද්ශීයත්වයට මුල් තැන දීම ශවනුශවන්, ශද්ශීය කර්මාන්ත 

ආරක් ලෂා කරගැනීම ශවනුශවන් අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මා අද වි ාල 

දායකත්වයක් ල ලබා දීලා තිශබනවා. විශ ේෂශයන් බදු සහන ලබා 

දීම මඟින් අද ඒ කටුතත්ත සෂ්ට කරගන්න හැකියාව ලැශබයි කියා 

අපට ශලොකුණා වි ්වාසයක් ල තිශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, සුරාබදු ආඥාපනත යටශත් 

නිශයෝග ද සදිරිපත් කර තිශබන ශ ක ශවලාශව් සුරාබදු 

ශදපාර්තශ කන්ු,ව ගැනත් යමක් ල කියන්නට ඕනෑ. විශ ේෂශයන්ම 

ලාංකාව යටත් විජිතයක් ල වුමාට පසුව තමයි -සුද්දා ආවාට පසුව 

තමයි- රරාර ශ ක රශටු තහන ක පානයක් ල බවට පත් කරන්ශන්. අපි 

එදා ජ්ාතියක් ල විධියට කෘෂිකාර්මික ආර්ථික රටාවකට උරුමක ක 

කියපු පිරිසක් ල. රරාර කියන්ශන්  ක් ලතිජ්නක පානයක් ල. එදා රරාර 

පිළිබඳ දුර්මත ්රචාරය කරන්නට ශයදුමා. නමුත්, ඒ කාලශේ 

උදෑසන ශතලිේජ් ිනක බීලා තමයි ශගොවියා පවා කුණාඹුරට ගිශේ. ඒ 

ආකාරයට ඒ කර්මාන්තය ආර්ථිකයට වි ාල ව ශයන් 

දායකත්වයක් ල සැපයූවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, කාංසා ගැනත් කිව ුතු,යි. එදා 

 ශබොශහෝ ශවලාවට අශප් සමහර වෑාංජ්නවලට කාංසා එක් ල කළා. 

ඇත්තටම ඒ මඟිනුත් අශප් ග්රාමීය ආර්ථිකය  ක් ලතිමත් වුමා. 

ශලෝකශේ තිශබන ශහොඳම ආහාර වටුශටෝරුවට උරුමක ක කියන 

ජ්ාතියක් ල විධියට අපි නැවත ඒ පිළිබඳ සලකා බලන්න ඕනෑ 

කාලයක් ල බවට ශ ක කාලය පත් ශවලා තිශබනවාය කියන එක මා 

ශ ක අවස්ථාශව් කියන්න ඕනෑ. කාංසා ආදි නීතයනුකූල ශනොවන 

ශබෝග ශහොශරන් වගා කිරීම අද බරපතළම ්ර ්නයක් ල ශවලා 

තිශබනවා. අපි නීතයනුකූල ශනොවන වගාවන් ගලවා විනා  

කරනවා. ඒවා ආුතර්ශව්ද ශදපාර්තශ කන්ු,ව වැනි තැනකට භාර 

දුන්ශනොත් අපට ඒවාශයන් වි ාල ශසේවාවක් ල ලබාගන්න හැකියාව 

ලැශබනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මාට තවත් විනාඩි ශදකක කාලයක් ල 

තිශබනවා. 
 

ගරු සෙන්ප්රිය පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய கஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ශහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි.  

කාලශව්ලාව ්රමාමවත් ශනොවුමත් ශ ක අවස්ථාශව් 

සමුපකාරය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. සමුපකාර වයාපාරයට අව ය 

බදු සහන ලබා ශදන්න ඕනෑ. ශකොශරෝනා වසාංගතය පැවැති 

පසුගිය කාලශේ වි ාල ශසේවාවක් ල සමුපකාරය ු,ළින් සෂ්ට සිද්ධ 

වුමා. සමුපකාර ශසේවාව සහළට ශගන එන්නට අව ය දායකත්වය 

ලබා දිය ුතු, බව මා ශ ක අවස්ථාශව් සඳහන් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, අශප් ්රශද් ශේ තිශබන 
්රධානම කර්මාන්තයක් ල තමයි, ශකොහු කර්මාන්තය. විශ ේෂශයන්ම 
අද ශකොහු කර්මාන්තය ස කබන්ධව කථා කරද්දී  ශකොහු 
කර්මාන්තය නිසා ඒ ්රශද් ය අවට ඍජු හා වක්ර රැකියා වි ාල 
්රමාමයක් ල බිහි ශවලා තිශබනවා. නමුත්  අද ඒ ස කබන්ධශයන් 
බරපතළ අර්බුදයක් ල තිශබනවා. සන්දියාව කියන්ශන්  ශකොහු 
කර්මාන්තයට වි ාල අනුග්රාහකත්වයක් ල දක් ලවන රටක් ල. අශප් 
ශකොහු කරාමාන්තය ශකශරහිත් ජ්නාධිපතිු,මාශේ සහ 
අගමැතිු,මාශේ අවධානය ශයොමු කරවන්න අපි බලාශපොශරොත්ු, 
ශවනවා. අශප් රශටු ලණු කර්මාන්තය ගත්තත්  එයත් අද ය කකිසි 
අර්බුදකාරි තත්ත්වයකයි තිශබන්ශන්. ව වයින් ලණුව හදද්දී ඒශක් ල 
මැදට මුහු කරන ලණුව තවමත් විශද් යකින් තමයි ආනයනය 
කරන්ශන්. අද වන විට අප ඒ ස කබන්ධශයන් බරපතළ අර්බුද 
ගමනාවකට මුහුම පා තිශබනවා. ශකොහු කර්මාන්තයට අව ය 
බදු සහන ලබාදීමත් රජ්යක් ල විධියට අප කළ ුතු,ව තිශබනවා. 
එයත් ශ ක අවස්ථාශව් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

ඇශමරිකාශව් හිටපු ජ්නාධිපතිවරයකුණා වන ඒබ්රහ ක ලින්කන් 
මැතිු,මා කියා තිශබනවා  රශද් පාලනශයන් ශතොර හුස්ම 
ගැනීමක් ලවත් නැහැර කියලා. රබදුර කියන්ශන්ත් ඒ වාශේම ශදයක් ල. 
ළදරුශවකුණා ශ ක ශලෝකයට බිහි ශවද්දී රබදුර අත මිට ශමොළවාශගන 
සපශදනවා කියලායි මා හිතන්ශන්. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු,මාට නියමිත කාලය අවසානයි  ගරු මන්ත්රීු,මා. 

 

ගරු සෙන්ප්රිය පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய கஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, අවසාන ව ශයන් මා ශ ක 

අවස්ථාශව් ශපොඩි සල්ලීමක් ල කරනවා. අපි පළාත් සභාව 

නිශයෝජ්නය කරලා ශමතැනට ආපු මන්ත්රීවරු. පළාත් සභා 

මැතිවරමය පැවැත්ීමම ශකශරහිත් අපශේ අවධානය ශයොමු කළ 

ුතු,යි. ඒ ශවනුශවන් ජ්නාධිපතිු,මාශේ සහ අගමැතිු,මාශේ 

අවධානයත් ශයොමු කරන්න කියන ශගෞරවනීය සල්ලීම මම ශ ක 

අවස්ථාශව් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, මට ශ ක 

අවස්ථාව ලබාදීම ස කබන්ධශයන් ඔබු,මාට ශගෞරවනීය ස්ු,තිය 

පිරිනමමින් මා නිහ  ශවනවා. 

1083 1084 



පාර්ලිශ කන්ු,ව 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු රන්ජ්න් රාමනායක මන්ත්රීු,මා. ඔබු,මාට විනාඩි 

6ක කාලයක් ල තිශබනවා. 
 

[අ.භා. 5.16  

 

ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ශබොශහොම ස්ු,තියි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි.  

ු,න්වන වරටත් ශ්රී ලාංකාශව් උත්තරීතර පාර්ලිශ කන්ු,වට -නව 

වන පාර්ලිශ කන්ු,වටත්- මා ශතෝරා පත් කර එීමම ගැන ජ්නතාවට 

ස්ු,ති කරන්න ශමය අවස්ථාවක් ල කරගන්නවා. ඒ වාශේම  මුලින්ම 

මා පාර්ලිශ කන්ු,වට ශතෝරා පත් කර එවූ රත්නපුර දිස්ත්රික් ලකශේ 

ශගෞරවනීය ජ්නතාවටත්  බලන්ශගොඩ ආදරණීය ජ්නතාවටත්  

ඡන්ද 103 992ක් ල දීලා ශදවන වතාවටත් මා ශතෝරා පත් කර එවූ 

ග කපහ දිස්ත්රික් ලකශයන් ශගෞරවනීය ජ්නතාවටත් මා ස්ු,ති 

කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ලාංකාශව් උත්තරීතර 

පාර්ලිශ කන්ු,වට ු,න්වරක් ල එක දිගට වැඩිම මනාපශයන් -ලක් ලෂ 

ගමනක මනාපශයන්- පත් ීම එන්නට ය කකිසි වාසනාවක් ල 

තිශබන්න ඕනෑය කියලා මා ශපෞද්ගලිකව හිතනවා. ු,න්වතාවක් ල 

රන්ජ්න් රාමනායක උත්තරීතර පාර්ලිශ කන්ු,වට ශ ක රශටු 

ජ්නතාව පත් කර එවන්ශන් ඇයි? අශනක් ල මන්ත්රීවරුන් එක් ලක 

බලද්දී  මා තමයි අඩුශවන්ම මරම ශගවල්  මඟුල් ශගවල්  

ශකොටහළු ශගවල් ආදි උත්සවවලට යන ශකනා. මම තමයි 

අඩුශවන්ම රැකියා   දීලා තිශබන්ශන්. මම පාල ක ශබෝක් ලකුණා හදලා 

නැහැ. ඒවා කිසි ශදයක් ල මශේ අතින් සිද්ධ ශවලා නැහැ. එශහම 

න ක  රන්ජ්න් රාමනායක ු,න්පාරක් ල පාර්ලිශ කන්ු,වට ශතෝරා පත් 

කර එවන්ශන් ඇයි?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  කවුරුත් කථා කරන්න භය 

විෂයයන්  කවුරුත් කථා කරන්න කැමති නැති විෂයයන්  ජ්නතාව 

අපහසුතාවට පත් වන විෂයයන් ගැන පසුගිය කාලය පුරාම 

පාර්ලිශ කන්ු,ව ු,ළ කථා කරපු  නිසායි ජ්නතාව මා 

පාර්ලිශ කන්ු,වට එව්ශව් කියලා මම ශපෞද්ගලිකව වි ව්ාස 

කරනවා. අුතක් ලතියට  අසාධාරමයට එශරහිව මම කථා කරපු  

නිසායි ජ්නතාව මා පාර්ලිශ කන්ු,වට එව්ශව් කියලා මා හිතනවා. 

අුතක් ලතියට  අසාධාරමයට එශරහිව කථා කළ නිසා මට විරුද්ධව 

දැනට නඩු 36ක් ල පමම ශගොනු කරලා තිශබනවා. ළ දී හිශර් 

යන්නත් නියමිතයි කියලා විවිධ පැතිවලින් ආරාංචි ගලාශගන 

එනවා. ශද් පාලන පළිගැනීමක් ල කරලා මා ඇු,ළට 

ශනොයැව්ශවොත්  මම දිගටම ශ ක රශටු ජ්නතාව ශවනුශවන් නීතිය 

ගැන  අධිකරමය ගැන මශේ අදහස් ශකළින්ම කියන්නට 

බලාශපොශරොත්ු, ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  පසුගිය කාලශේ හිටපු 

අගවිනිසුරුවරශයක් ල කිව්වා  රමම හිරශගදර යවන්න ඕනෑ ශකනාව 

රජ් ශගදර යැව්වා. මට සමාශවන්න! මට සමාශවන්න!! මට 

සමාශවන්න!!!ර කියලා.  මට සමාශවන්න  කියලා ු,න් පාරක් ල 

කිව්වා  හිටපු අගවිනිසුරු සරත් නන්ද සිල්වා මහත්මයා. මම න ක 

එශහම කියන්න බලාශපොශරොත්ු, වන්ශන් නැහැ. මශේ කාලය 

සදිරියටත් කැප කරමින්  හිරශගදර යන්න ඕනෑ රජ් ශගදර අය  

නැවත නැවතත් හිරශගදර යැීමශ ක කටුතත්ත හ ප ට ආදි හැමශද්ම 

ු,ළින් නීතිගරුකව ශහෝ සදාචාර විශරෝධිව ශහෝ මහජ්න 

නිශයෝජිතයකුණා හැිනයට මම සෂ්ට කරනවාය කියලා මා 

පාර්ලිශ කන්ු,වට එවූ ජ්නතාවට  ශ ක අවස්ථාශව්දී ශපොශරොන්දු 

ශවනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් ල 

පමමයි තිශබන්ශන්.  

 

ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් ල පමමක් ල තිශබන නිසා මා 

සතාම ශකිනශයන් කියන්න ක  ශගෞතම බුදුරජ්ාමන් වහන්ශසේ 

ශකොශසොල් රජ්ු,මාශේ සිහින පිළිබඳව කළ ශද් නාව ගැන. 

සභාගත කරන්න කලින් මා එය කියලා සන්න ක. 

King Pasenadi Kosol described his fifth dream out of 
the sixteen dreams to Lord Buddha as "I saw an 
extraordinary horse which had two mouths on either side 
of its head being fed on both sides at once. It was eating 
greedily." Then, the Lord Buddha replied, “Dear King, 
when the world is nearing its end, the rulers that come to 
power are so irresponsible, they appoint greedy men to 
the high chair of law. These deceitful judges, blind to the 
truth and honesty, take bribes from both parties like the 
voracious horse with two mouths.”  

ශ කක මා ශනොශවයි කිව්ශව්. ශගෞතම මහා බුදුරජ්ාමන් 

වහන්ශසේයි එශහම ශද් නා කශළේ. උන්වහන්ශසේට නඩු දාන්න 

බැහැ. මාත් ශ ක හා සමාන ශදයක් ල කියලා තමයි නඩු වැිනලා 

තිශබන්ශන්.  ශ ක ගැන කියන්න මට ශපොඩි අවස්ථාවක් ල ලබා 

ශදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි. ශකොශසොල් රජ්ු,මා දැකපු 

පස්වන සිහිනය ගැන ශමන්න ශමශහම කිව්වා. 

"ශකොශසොල් රජ්ු,මා: 'භාගයවු,න්වහන්ස  ශපර හා පසුපස 

ශදපැත්ශතහිම හිස් ශදකක් ල ඇති අ ්වශයක් ල සස්සරහයිනුත් කනවා. 

පස්ස පැත්ශතනුත් කනවා. ස්වාමීනි  ශ කක අරුම පුදුම හීනයක් ල 

ශන්.' ර  

එතශකොට බුදුරජ්ාමන් වහන්ශසේ ශමශහම ශද් නා කළා: 

"මහරජ්ු,මනි  අනාගතශේ අධාර්මික පාලකයන් නිසා නීතිය 

අවනීතිය ශවනවා. ුතක් ලතිය අුතක් ලතිය ශවනවා. සතින් 

නීතීඥශයෝත්  විනි ්චයකරුශවෝත් ශදපැත්ශතන්ම අල්ලස් 

ගනිමින් කටුතු, කරනවා. ශ ක ශදපැත්ශතන්ම උලාකන 

අ ්වයාශගන් ශපන්නු ක කරන්ශන් එයයි. ර 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  අද එවැනි ශදයක් ල සිදුශව්ශගන 

යනවා කියලා ශපශනනවා. ශමොකද  මිනී මරපු අය ශ ක 

පාර්ලිශ කන්ු,ශව්  දිවුරු ක දුන්නා. ඒ ගැන මම වැඩිය කථා 

කරන්ශන් නැත්ශත් ඒ තීන්දුව මට ශහොඳයි වාශේ නිසායි. ශමොකද  

මාත් ඇු,ළට ගිශයොත්  මටත් එන්න පුළුවන් නිසා මම ඒ ගැන 

වචනයක් ලවත් කථා කරන්ශන් නැහැ. මම හිතනවා  මටත් ඒ නීතිය 

අදාළ ශවයි කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  මට කථා 

කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ඔබු,මාට ස්ු,තියි. මා නැවතත් 

කියනවා  ශකෝප් කමිව වට සාමාජිකයකුණා ශලස මා  පත් කළාට 

ස්ු,තියි කියලා. අද නීතිය  දිහා ජ්නතාව බලාශගන සන්නවා. 

විනිසුරුවරුන්ට මම අපහාසයක් ල කශළේ නැහැ. ශහොඳ විනිසුරුවරු 

සන්නවා. නමුත්  ''බීප්....බීප්.....බීප්...'' අයත් සන්නවා. ශබොශහොම 

ස්ු,තියි. 

1085 1086 



2020 සැප්තැ කබර්  09  

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු (ශ කජ්ර්) සුදර් න ශදනිපිිනය මන්ත්රීු,මා. 

ඔබු,මාට විනාඩි 7ක කාලයක් ල ලැශබනවා. 
 

[අ.භා. 5.23  

 

ගරු (පම්ජර්) සුදර්ශ්න පදනිපිටිය ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கமஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි,  අශප් රශටු ආර්ථිකය පිළිබඳ 

කථා කිරීශ කදී බදු ්රතිපත්තිය පිළිබඳ විශ ේෂශයන්ම කථා කළ 

ුතු,යි. ඇත්තටම අශප් රශටු ආර්ථිකය ගැන කථා කරනශකොට 

කියන්න තිශබන්ශන්, ශනොශයකුණාත් ශනොශයකුණාත් රජ්යන් විසින් 

ශනොශයකුණාත් ආකාරශේ ක්රම ශගන ශගොස් තිශබන බවයි. ඒ විධියට 

ශගන ශගොස් තිශබන ආර්ථිකය සමහර ශවලාවට රටට හිතකර සහ 

අහිතකර මටුටශ ක ආර්ථික බවට පත් ශවලා තිශබනවා. ශබොශහෝ 

ශවලාවට රටට හිතකර තත්ත්ව  යටශත් ශනොශයකුණාත් ආකාරශේ 

ක්රියාකාරක ක නිසා රශටු ආර්ථික තත්ත්වය  ක් ලතිමත් ශවලා 

තිශබනවා. ඒක අපි දන්නවා. ශමොකද, 2005 සිට 2015 වන විට 

අශප් රශටු තිබුණු ආර්ථික  ක් ලතිය, අශප් රශටු තිබු  ුණු ආර්ථික 

වර්ධනය යනාදී ශ ක හැම ශදයක් ලම නිසා අපට ඒක ශත්රු ක ගන්න 

පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, බදු පැනීමම ු,ළින් රශටු 

ආර්ථිකය පවත්වා ශගන යනශකොට, බදු ්රතිපත්ති ශනොමැතිකම 

නිසා වි ාල ව ශයන්  අශප් රට පහළට වැිනලා තිබුමා. අශප් රශටු 

ජ්ාතික සැලැස්මක් ල නැතිකම  නිසාත්, බදු ්රතිපත්තියක් ල නිසි 

ආකාරව ක්රියාත්මක වුශණ් නැති නිසාත් රට ශමවැනි තත්ත්වයකට 

පත්ීමම අපට වළක් ලවන්න පුළුවන්කමක් ල තිබුශණ් නැහැ. 

විශ ේෂශයන්ම ඒ වාශේ අවස්ථා   2015 සිට 2020 දක් ලවා පැවැති 

රජ්ය ු,ළ අපි දැක් ලකා. ඒ වාශේම, අශප් රශටු නිෂ්පාදන අපනයනය 

කරලා ආර්ථිකය  ක් ලතිමත් කරන තත්ත්වයකට පත් කරන්න 

පසුගිය රජ්ය ක්රියාත්මක වුශණ් නැහැ. අශප් රටට ශනොශයකුණාත්  

භාණ්ඩ වි ාල ව ශයන් ආනයනය කිරීම නිසා තමයි ආර්ථිකය 

ශගොඩක් ල පහළට යන්න පටන් ගත්ශත්. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීු,මනි, පසුගිය රජ්ය විසින් අශප් රටට අනව ය ශනොශයකුණාත් 

ශද්වල්, අශප් රශටු නිෂ්පාදනය කළ හැකි ශද්වල් වි ාල ව ශයන් 

අශප් රටට ආනයනය කළ අවස්ථා අපි දැක් ලකා. ශවසක් ල කූඩු, 

සරුාංගල් පවා ආනයනය කළා. 2015 සිට 2020 වන ු,රු  

දරුවන්ශේ අත්වැඩවලට ගන්නා මැින - clay - පවා චීනශයන් 

ආනයනය කළ තත්ත්වයකට පත් වුමා. අශප් රට ශ ක තර ක 

පහළට වැව ණු කාලයක් ල මම න ක සතිහාසශේ දැකලා නැහැ. ඒ 

වාශේ තත්ත්වයකට අශප් රට පත් වුමා. නමුත් ශගෝඨාභය 

රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා ්රමුඛ ශ ක රජ්ය රMade in Sri Lanka" 

concept එක අරශගන අශප් රශටු නිෂ්පාදනය කළ හැකි කිසිම 

ශදයක් ල පිටරිනන් ශගශනන්ශන් නැති තත්ත්වයට පත් කර 

තිශබනවා. ශමය සතාම වැදගත් කාරමයක් ල. අශප් රශටු 

නිෂ්පාදනය කළ හැකි හැම ශදයක් ලම අශප් රශටු නිෂ්පාදනය කිරීම  

"Made in Sri Lanka "concept එක යටශත් කරශගන යනවා. 

ශමය සතාම වැදගත් ශදයක් ල  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි.  

2015 සිට 2020 දක් ලවා කාලශේ  මහ බැාංකුණා ශහොරකමත් සම  අශප් 

ආර්ථිකය සතාම පහළ තත්ත්වයට වටුටලා  කර ගන්න බැරි 

තත්ත්වයටම ශගනැත්   බින්දුවටම වටුටලා තමයි අපට ලබා 

දුන්ශන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  රම විරුශවක් ල වයස අවුරුදු 
1.න් හමුදාවට ගිහින්  අවුරුදු 22ක් ල ශසේවය කරලා වයස අවුරුදු 40  
42 ශවනශකොට වි්ාම ගන්නවා. ඔවුන්ශේ පැය 24ක ශසේවය නිසා 

තමයි ඔවුන් ඒ විධියට අවුරුදු 22ක් ල ශසේවය කරලා වි්ාම ගන්ශන්. 
්රස්තවාදින් සම  පැවැති ුතද්ධය නිසා රමවිරුවන් ු,ළ ඇති වන 
ුතධ මානසිකත්වශයන් ඔවුන් මුදවා ගැනීමට එවකට සිින ආරක් ලෂක 
ශල්ක ක ගරු ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා -වත්මන් 
ජ්නාධිපතිු,මා- රක් ලනාලාංකා ආරක් ලෂක ශසේවය වැනි ශසේවා  
පිහිව ීමමට කටුතු, කළා. ඒ ීමශරෝදාර රම විරුවන්ට නැවතත් 
ඔවුන්ශේ දක් ලෂතා ශපන්ීමමට අවස්ථාව ලබා ශදමින් රශටු 
ආර්ථිකය  ක් ලතිමත් කිරීමට අව ය කටුතු, කළා. ඒ අවස්ථාශව් 
නාවික ආරක් ලෂක ශසේවය සඳහා විශරෝදාර රම විරුවන් වි ාල 
ව ශයන් රීය මාර්ෂල්වරුන්ර ශලස විශද්  රටවල නැව් සඳහා 
අනුුතක් ලත කළා; ශසේවශේ පිහිශටව්වා. ඒ ශව්ලාශව් වි ාල මුදල් 
්රමාමයක් ල අශප් රටට ගලාශගන ආවා.  අශප් රශටු ආර්ථිකය 
එන්න එන්න  ක් ලතිමත් වන තත්ත්වයකට පත් වුමා. ඒ 
අවස්ථාශව් අශප් රටට වි ාල විශද්  විනිමය ්රමාමයක් ල ගලාශගන 
ආවා. නමුත් 2015 සිට ඇවන්ටු ගාර්ඩ් සමාගශ ක ්ර ්නයක් ල 
අල්ලාශගන එය විනා  කර දැ කමා. ඒ ආදායම ස කූරර්මශයන් 
ඇන හිිනන තත්ත්වයට පත් වුමා. අපට වි ාල මුදල් ්රමාමයක් ල 
ලැශබන ආර්ථිකය බිමට දමලා කුණාඩු පටුට ක කරලා දැ කමා. අපට 
වි ාල රැකියා  ්රමාමයක් ල නැති ශවන තත්ත්වයට පත් කළා. 
විශ ේෂශයන් නාවික ආරක් ලෂාව සඳහා රීය මාර්ෂල්වරුන්ර යැීමම 
නැවු,මා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  අශප් ්රශද් ශේ ග කමිරිස ්
ශගොීමන් ශ ක ශව්ලාශව් ශගොඩක් ල දුක් ල විඳිනවා. 2015 සිට 2020 
දක් ලවා කාලශේ ග කමිරිස් ශගොීමන්ට කරපු අපරාධය බලන්න. පිට 
රිනන් ග කමිරිස් ආනයනය කරලා අශප් රශටු ග කමිරිස ්සම  මි් 
කරලා පිටරටවලට යවලා අශප් ශවශළඳ ශපොළ එශහමම විනා  
කළා. ඒ නිසා තමයි අද රුපියල් 400ක් ල වාශේ මිලකට ග කමිරිස ්
කිශලෝව විකිශමන තත්ත්වයට  පත් ීම තිශබන්ශන්. අද ග කමිරිස ්
ශගොවියා අන්ත අසරම ශවලා. රුපියල් 1 600ට  රුපියල් 1 700ට  
රුපියල් 1 .00ට ගිය ග කමිරිස් කිශලෝව අද රුපියල් 400ක් ල වන 
තත්ත්වයට පත් ශවලා. දැන් නැවතත් ග කමිරිස් කිශලෝව රුපියල් 
500ක් ල  600ක් ල වාශේ සුළු ව ශයන්  සහළ ගිහින් තිශබනවා. ශමය 
ශලොකුණා ්ර ්නයක් ල බවට පත් ීම තිශබනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීු,මනි.  

ඒ වාශේම  UN peacekeeping missions සඳහා වන එක් ලසත් 
ජ්ාතීන්ශේ හමුදා ශසේවයට යන රම විරුවන්ට ශනොශයකුණාත් 
ශචෝදනා එල්ල කරපු නිසා ශ ක වන විට ඒ රම විරුවන්ට විශද්  
රටවලට යෑමට බාධක පැමිම තිශබනවා. එම හමුදා සඳහා යන 
රම විරුවන්ට බාධක පැමිම තිශබනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු  
මන්ත්රීු,මනි. ශමය දැන් ශලොකුණා ්ර ්නයක් ල ශවලා. ඒ ශගොල්ලන්ට 
security clearance ගන්න විධියක් ල නැහැ. උු,රු නැ ශ නහිර 
ශසේවය කළා න ක  ඒ අයට  security clearance  ගන්න බැරි 
තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශබනවා. එක් ලසත් ජ්ාතික පක් ලෂශයන්  
එශහම නැත්න ක විපක් ලෂශයන් කරපු ශචෝදනා නිසා අශප් 
රමවිරුවන්ට  - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මාට නියමිත කාලය අවසන්.  
 

ගරු (පම්ජර්) සුදර්ශ්න පදනිපිටිය ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கமஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

ඒ කරුණු නිසා අශප් රටට ගලාශගන ආ මුදල් ්රමාමය 

එශහමම ඇන හිට තිශබනවා.  

ශ ක අවස්ථාශව් බදු ්රතිපත්ති ගැනත් විශ ේෂශයන් මතක් ල 

කරන්න ඕනෑ. අශප් රටට හිතකර ආර්ථිකයක් ල හැදීමට ජ්ාතික 

සැලැස්මක් ල සකස් කිරීමට අශප් රජ්ය ශ ක අවස්ථාශව් කටුතු, 

කරශගන යනවා. විසිවැනි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනය 
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

ශගනැත් රටට හිතකර  ක් ලතිමත් ආර්ථිකයක් ල ශගොඩ න ලා, අශප් 

රට ශසෞභාගයමත් රටක් ල බවට පත් කිරීමට බලාශපොශරොත්ු, වන 

ශ ක ශව්ලාශව්, ඒ සඳහා සෑම ශකශනකුණාශේම උදවු ලැබුශමොත් 

අපට කඩිනමින්  ඒ කටුතත්ත  කරන්න පුළුවන් ශවයි කියා මා 

මතක් ල කරනවා. ශබොශහොම ස්ු,තියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු (ජවදය) කාවින්ද ශහේෂාන් ජ්යවර්ධන 

මන්ත්රීු,මා. ඔබු,මාට ලැශබන කාලය විනාඩි 5යි.  
 

[අ.භා. 5.30  

 

ගරු (වවදය) කවින්ද පහේෂාන් ජයවර්ධන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த கஹஷான் 

ஜயவர்தன)  

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

ශබොශහොම ස්ු,තියි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි. 

්රථමශයන්ම  දිවාංගත ශදොස්තර ජ්යලත් ජ්යවර්ධන මැතිු,මා වන 

මශේ පියාට ආදරය කළ ග කපහ දිස්ත්රික් ලකශේ සහ මීගමුව   ජ්ා-ඇල 

ආසනවල ජ්නතාවට මා සු්,තිවන්ත ශවනවා  නවවන 

පාර්ලිශ කන්ු,වටත් නැවත වතාවක් ල මා ශතෝරා පත්කර ගැනීම 

සඳහා ඔවුන්ශේ විනනා ඡන්දය ලබාදීම ශවනුශවන්. ඒ වාශේම 

මශේ පක් ලෂශේ නායක ගරු සජිත් ශ්රේමදාස මැතිු,මාටත් මශේ 

ශගෞරවය ශ ක අවස්ථාශව්  පුද කර සිිනනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි   ශ ක රශටු ජ්නතාව වර්තමාන 

රජ්ය ශකශරහි දැඩි වි ්වාසයකින් සතාම බලස කපන්න රජ්යක් ල 

බවට ශ ක රජ්ය පත් කර තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීු,මනි  ශ ක රශටු ආර්ථිකය ගැන කථා කරන්න කලින් ශ ක 

රශටු ජ්නතාවට ජීවත්ශවලා සන්න පුළුවන් පරිසරයක් ල නිර්මාමය 

කරන්නට අව යයි. විශ ේෂශයන්ම ශ ක රශටු ජ්නතාව 

බලාශපොශරොත්ු, ශවනවා  ශ ක රජ්ය ශ ක රශටු සතා සිවුපාවා සහ 

පරිසරය ආරක් ලෂා කරයි කියලා. හැබැයි සිාංහරාජ් වන විනා ය 

ගැන අපි මාධයශයන් දකිනවා. සිාංහරාජ් වනාන්තරය මැදින් 

මාර්ගයක් ල සදි කිරීශ ක කටුතත්තක් ල ක්රියාත්මක ශවනවා. ඒ වාශේම  

පුත්තලශ ක මහා වන විනා ය හා ඊට සමගාමීව කශඩොලාන ගස ්

පිිනන් උු ල්ලා බුල්ශඩෝසර් කර දමනවා අපි දකිනවා.  

ඒ විතරක් ල ශනොශවයි.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ශ ක 

රශටු ශපෞරාණික සිද්ධස්ථානවලට සිදු ීම තිශබන හානිය අපි 

දකිනවා. කුණාරුමෑගල ශපෞරාණික ශගොඩනැඟිල්ලට සිදු ීම තිශබන 

අලාභ හානිය අපි දැක් ලකා. බදු ශගවන ජ්නතාවශේ මුදල් භාවිත 

කරලා ඒ ස කබන්ධශයන් නඩු කියන ුතගයක් ල දැන් ආර කභශවලා 

තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ශ ක රශටු ආර්ථිකය ගැන කථා 
කරන්න කලින් ශ ක රශටු ්රජ්ාතන්්රවාදය ගැන කථා කරන්න 
අව යයි. අද ශ ක රශටු ්රජ්ාතන්්රවාදයට ශමොකක් ලද සිද්ධ ශවලා 
තිශබන්ශන්? තමන්ශේ පැවැත්මට සහ උන්නතියට ශ ක රශටු 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව භාවිත කරනවා.  ශ ක ගරු සභාශව් ගරු 
මන්ත්රීවරුන්ට මම කියනවා  තමන්ශේ  හෘදය සාක් ලෂියට තටුව  
කරලා අහන්න කියලා   ශ ක රශටු පුරවැසියකුණා හැිනයට ශ ක 
පාර්ලිශ කන්ු,වට එන්න බැරි ඇයි කියලා. තමන්ශේ ද්විත්ව 
පුරවැසිභාවය  එන ක ඇශමරිකානු පුරවැසිභාවය සවත් කරශගන 
ශ ක රශටු ජ්නාධිපති ධුරයට පත් ශවන්න අතිගරු ජ්නාධිපති 
ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ මහත්මයාට පුළුවන්කම ලැබුමා. එශහම 
න ක  ශ ක රශටු ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව ශවනස් කරමින්  ද්විත්ව 

පුරවැසියකුණාට පාර්ලිශ කන්ු, මැතිවරමයට සදිරිපත්ශවලා 
පාර්ලිශ කන්ු,ව නිශයෝජ්නය කරන්න පුළුවන්ය කියන කාරමය 
විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනයට ඇු,ළත් කරන්ශන් 
ඇයි? ඒ වාශේම  ශ ක රශටු ජ්නතාවශේ පරමාධිපතයශයන් බිහිවන 
පාර්ලිශ කන්ු,ව අවුරුද්දක කාලයක් ල සකුණාත් ීමශමන් පසු 
විසුරුවන්න පුළුවන් කියන කාරමය විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
සාංශ ෝධනයට ඇු,ළත් කරන්ශන් ඇයි කියන කාරමයත් අපි 
අහනවා. ශ ක තර ක බලයක් ල ලබාගත් ආණ්ඩුවක් ල ශ ක රශටු 
්රජ්ාතන්්රවාදය ආරක් ලෂා කරනවාද කියන කාරමය පිළිබඳව අපි 
කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ල ශනොශවයි. පාස්කුණා ්රහාරය පිළිබඳව ශ ක රශටු 
කශතෝලික ජ්නතාවට සාධාරමයක් ල සෂ්ට කරනවා  කියලා තමයි 
වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පත් වුශණ්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීු,මනි  ශ ක රශටු ආර්ථිකය ගැන කථා කරන්න කලින් ශ ක 
පාස්කුණා ්රහාරය පිළිබඳව කියන්න ඕනෑ. අපි දන්නවා  ශපොලීසිශේ 
නිලධාරින්  නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරින්  ශද් පාලන 
අධිකාරිය  තමන්ශේ වගීමම හරියාකාරව සෂ්ට සිද්ධ ශනොකළ 
නිසා තමයි ශ ක ්රහාරය සිදු වුශණ් කියලා. හැබැයි ශ ක ්රහාරයට 
්රධාන ව ශයන් වගඋත්තරකරුවන් වන සහාරන්ලාට පුපුරම 
ද්රවය ලබා දුන්ශන් කවුද  ඒ අයට අනුබල දුන්ශන් කවුද  ඒ අයට 
ආරක් ලෂාව  රැකවරමය දුන්ශන් කවුද  ඒ අයට මුදල් ලබා දුන්ශන් 
කවුද කියන කාරමය පිළිබඳව අද ශකොමිෂන් සභාව සදිරිශේ 
පරීක් ලෂම සිදු ශවනවාද කියන එක පිළිබඳවත් ්ර ්නයක් ල 
තිශබනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

ඔබු,මාශේ කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු (වවදය) කවින්ද පහේෂාන් ජයවර්ධන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த கஹஷான் 

ஜயவர்தன)  

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ශ ක රජ්යට වග ීමමක් ල 

තිශබනවා  ශ ක දැශවන ්ර ්නවලට  කාලය ශයොමු කරන්න. ශ ක 

රශටු ජ්නතාව ශ ක රජ්යට ශමවැනි බලයක් ල ලබා දුන්ශන් ඒ නිසාය 

කියන එක  ශ ක අවස්ථාශව්දී මතක් ල කර ශදමින්  මට කාලය 

ලබාදීම පිළිබඳව ඔබු,මාට ස්ු,තිවන්ත ශවමින්  මශේ වචන 

ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු ශරොෂාන් රමසිාංහ රාජ්ය ඇමතිු,මා. ඔබු,මාට 

විනාඩි 9ක කාලයක් ල තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 5.34  

 

ගරු පරොෂාන් රණසිංහ ෙහතා (ඉඩම් කෙෙනාකරණ 

කටයුතු  රාජය වයාපාර ඉඩම් හා පද්පෙ සංවර්ධන රාජය 

අොතයතුො)   
(மாண்புமிகு தராஷான் ரணசிங்க -  காணி முகாகமத்துவ 

அலுவல்கள் மற்றும் அரச ததாைில்முயற்சிக் காணிகள் மற்றும் 

தசாத்துக்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Roshan Ranasinghe - State Minister of Land 
Management, State Enterprises Land and Property 
Development) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි    බදු සාංශ ෝධන කිහිපයක් ල 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ශ ක අවස්ථාශව්  ඒ පිළිබඳව අදහස් 
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[ගරු (ශ කජ්ර්) සුදර් න ශදනිපිිනය  මහතා  
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කිහිපයක් ල දක් ලවන්න ලැබීම ස කබන්ධශයන් මා සු,ව  ශවනවා. 

පසුගිය යහ පාලන රජ්ය බදු පිට බදු පනවා ජ්නතාවට පටවා තිබුණු 

වි ාල බරකින් ජ්නතාව ශ?රා ගන්න  රාජ්ය අාං ය  ශගොවි 

ජ්නතාව  ධීවර ජ්නතාව -සමස්ත ්රජ්ාව- ශවනුශවන් රජ්යක් ල විධියට 

රරට හදන ශසෞභාගයශේ දැක් ලමර ු,ළින්ම අපි මැදිහත් වුමා.  

"රට හදන ශසෞභාගයශේ දැක් ලමර ු,ළ බදු ස කබන්ධශයන් ලබා 

ශදන්න ශපොශරොන්දු වුණු සහන සියල්ලම ඒ ආකාරශයන් ලබා 

දුන්නාය කියන එක ඔබු,මාටත් අවශබෝධ ශවන්න ඇති කියලා 

අපි වි ්වාස කරනවා.  වැටු බද්ද සහ ජ්ාතිය ශගොඩනැඟිශ ක බද්ද 

අඩු කිරීම නිසා  සියයට 17ක් ල තිබුණු බදු අනුපාතය  සියයට .ක් ල 

ීමම ු,ළ ජ්නතාවශේ මිලදී ගැනීශ ක හැකියාව  ධාරිතාව වැඩි 

කිරීමට රජ්යක් ල හැිනයට  අපට හැකි වුමා. ඒ විතරක් ල ශනොශවයි.  

අවිධිමත් කළමනාකාරිත්වය සහ මහ බැාංකුණාශව් සිදු වුණු  

ශකොල්ලය නිසා 2015 - 2019 කාලය ු,ළ රුපියශල් අගය දිගින් 

දිගටම  දිගින් දිගටම කඩා වැව මාය කියන එක අපි දන්නවා. 

රුපියශල් අගය කඩා වැටීම ු,ළ  -රුපියල බාල්දුීමම ු,ළ- අපි 

ආර්ථික ව ශයන් අවපාතයකට පත්වුමා. ඒ වාශේම  රට ු,ළ 

අවිධිමත් කළමනාකාරිත්වයක් ල පැවු,මා.  සාංස්කෘතික අරමුදල 

පාවිච්චි කශළේ ශකොශහොමද කියලා අපි දන්නවා. අද ඒ මුදල්වලට 

ශවච්ච ශදයක් ල නැතිශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම  සමෘද්ධි අරමුදල 

අවභාවිත කිරීම වාශේ කාරමා නිසාත්  මහ බැාංකුණා  ශකොල්ලය 

නිසාත් දිගින් දිගටම රට පරිහානියට පත්ශවලා රුපියල් ට්රිලියන 

3.7ක් ලව තිබුණු මය බර රුපියල් ට්රිලියන 14කට ආසන්න 

මටුටමකට වැඩි වුමා. ඒ අවුරුදු හතරයි මාස කිහිපයක් ල ු,ළ. 

එවන් පසුබිමක රට හදන ශසෞභාගයශේ දැක් ලම සදිරිපත් කළ 

ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මාට ශ ක රශටු ජ්නතාව විිතෂ්ට ජ්න 

වරමක් ල දුන්නා. එපමමක් ල ශනොශවයි   ශ ක රටට ඔබින විධියට ශ ක 

රශටු ජ්නතාව ශවනුශවන් තීන්දු තීරම අරශගන වැඩ කරන්නට 

පුළුවන් විධියට පාර්ලිශ කන්ු,ශව් ු,ශනන් ශදකක බලයක් ල ලබා 

දුන්නා. ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,වට එවන් මන්ත්රීවරුන් ්රමාමයක් ල පත් 

කර එවන්නට පසුබිම වුශණ්  ශ ක රටට අහිතකර ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සාංශ ෝධන සවත් කර  නව අමපනත් ශගනැවිත් ශ ක රට 

සදිරියට ශගන යන්නයි.  

දහනවවැනි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනයට එදා අපිත් අත 

සස්සුවා. පාර්ලිශ කන්ු, ජීවිතශේ මන්ත්රීවරයකුණා විධියට මම 

ශපෞද්ගලිකව කනගාව ශවන ්රධාන කාරමයක් ල විධියට 

විශ ේෂශයන් එය සලකනවා.  මම ශ ක අවස්ථාශව් කියනවා  

දහනවවැනි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනශයන් වහලා ගැීයමක් ල 

තමයි සිදු කර තිශබන්ශන්.  ඒ ු,ළ ශ ක රටට වුණු හානිකර සිදුීම ක 

ශබොශහොමයි. විධායක ජ්නාධිපතිවරයා පත් ශවන්ශන් ශ ක රශටු 

සමස්ත ජ්නතාවශේ ඡන්දශයන්. එදා ශමදාු,ර බලයට පත්වුණු 

හැම ජ්නාධිපතිවරශයකුණාටම රශටු තීන්දු තීරම ගන්නට ය ක 

වගීමමක් ල තිබුමා   ය ක ය ක ශවලාවල්වල ශමොන අඩු පාඩු 

තිබුමත්. එදා එක් ලසත් ජ්ාතික පක් ලෂශයන් බිහි වුණු 

ජ්නාධිපතිවරශයකුණා වුමත් තීන්දුවක් ල ගැනීශ ක දී කල්පනා කළ ුතු, 

වුමා  ශ ක තීන්දුව රට ශවනුශවන් ගන්නවාද නැද්ද කියන 

කාරමය.  ශමොකද   ඒ තීන්දුව ස කබන්ධව ඔහුට වගීමමක් ල තිබුම 

නිසා. හැබැයි  එක දිස්ත්රික් ලකයක ජ්න පදනමින් පත් වන 

අග්රාමාතයවරයා රශටුම ජ්නතාවශේ ජ්න්දශයන් පත් වන 

ජ්නාධිපතිවරයාශේ බලතල වි ාල ්රමාමයක් ල තමන් යටතට 

ගැනීම ු,ළ  ඒ තීන්දු තීරම නිසා පසුගිය කාලශේ  ජ්නතාව 

ශකොපමම අසරමභාවයට පත් වුමාද කියන එක අපි දැක් ලකා.  

ශ ක උත්තරීතර සභාවට පත්ශවන මන්ත්රීවරුන්ශගන් තමයි 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාවට සාමාජිකයන් පත් ශවන්ශන්. ඊට 

අමතරව ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාවට මන්ත්රීවරුන් ශනොවන 

සාමාජිකයන් ු,න් ශදශනකුණා පත් කරන්නට අයිතියක් ල තිශබනවා. ඒ 

අය කවදාවත් සවත් ශවන්ශන් නැහැ. පාර්ලිශ කන්ු,ව විසිශරව්වත් 

ශ ක අයශේ සාමාජිකත්වය තිශබනවා. ශ ක තත්ත්වය ු,ළම 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව සව්ාධීනයිද කියන ්ර ්නය අපට මු, 

ශවනවා.  

ඒ විතරක් ල ශනොශවයි  මැතිවරම ශකොමිෂන් සභාවට පත් වුණු 

සාමාජිකයන් සමහර අවස්ථාවලදී මු, කළ කාරමා 

ස කබන්ධශයනුත් අපට ්ර ්න පැන නැු ණු අවස්ථා තිබුමා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබු,මාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් ල තිශබනවා. 

 

ගරු පරොෂාන් රණසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தராசான் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  අපට පැහැදිලිවම කියන්න 

තිශබන්ශන් ශමපමමයි. දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සාංශ ෝධනය සවත් කළ ුතු,යි. කවුරු ශමොනවා කිව්වත්  දහනව 

වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනය සවත් කරන්න ඕනෑ  

කියලා අප කියපු නිසා  එයට ගරු කරලායි ශ ක රශටු ජ්නතාව 

අපට ු,ශනන් ශදකක බහුතර බලයක් ල ලබා දීලා තිශබන්ශන්; ඒ 

වරම දීලා තිශබන්ශන්   

ඊශේ එු,මන්ලා අධිකරම තීන්දුවක් ල විශව්චනය කරමින් කථා 

කරනවා අපි දැක් ලකා. අපි කවදාවත් අධිකරම තීන්දුවක් ල 

විශව්චනය කරලා නැහැ. ඊශේ අශප් සශහෝදර මන්ත්රීු,මාට දිවුරු ක 

ශදන්න අවස්ථාව සලසමින්  අධිකරමශයන් දුන් තීන්දුව 

විශව්චනය කරමින් එු,මන්ලා ක්රියා කළ ආකාරය ගැන අපි 

කනගාව  ශවනවා. අපි ශ ක දකින්ශන් බාංශකොශලොත්භාවයක් ල. රශටු 

ජ්නතාව ශ ක රටට ශහොඳ වැඩ ක ශුුාටසක් ල කරන්න අතිගරු 

ජ්නාධිපතිු,මාටත්  ශ ක රජ්යටත් බලය ලබා දීලා තිශබනවා. අපි ඒ 

මාර්ගශේ නිවැරදිව යනවා. ඒ ු,ළින් ශ ක රශටු ජ්නතාවට අපි 

හරියාකාරව ශසේවය කරනවා.  

විශ ේෂශයන්ම  අප රට ු,ළ කෘෂි කර්මාන්තය න ා සිව ීමමට 

එදා සිරිමාශවෝ මැතිනිය සදිරිපත් කළ සාංකල්පය නැවත 

ශගනැල්ලා  ශද්ශීය ව ශයන් කුණාඩා කර්මාන්ත ඇති කරලා  

නිෂ්පාදන අාං යත්  ශසේවා අාං යත්  සාංචාරක කර්මාන්තයත් දිුතණු 

කරන්න අප කටුතු, කරනවා. අශප් රට ආර්ථික ව ශයන් 

න ාසිව වන්න  ආර්ථික සාංග්රාමයකට ශ ක රට ශගන යන්න 2020-

2025 කාලය ු,ළ අපි කටුතු, කරනවා. 

පසුගිය ආණ්ඩුශව් එක් ලසත් ජ්ාතික පක් ලෂශේ හිටපු ්රධාන 

ඇමතිවරයකුණා වන ශජ්ෝන් අමරු,ාංග මැතිු,මා කියා තිශබනවා  

රශ ක ආණ්ඩුව පැහැදිලිවම අවුරුදු 10ක් ල පවතිනවාර කියලා. අත් 

දැීම ක තිශබන  එක් ලසත් ජ්ාතික පක් ලෂශේ පරිමත 

ශද් පාලනඥශයක් ල තමයි එශහම කියන්ශන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය අමාතයු,මනි  ඔබු,මාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු පරොෂාන් රණසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தராசான் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  මට තව විනාඩියක කාලයක් ල 

ලබා ශදන්න. 
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

ශ ක රටට ශහොඳ වැඩ ශකොටසක් ල කරන්න  එක පාරක් ල 

ශනොශවයි  ශදපාරක් ල ශනොශවයි  ු,න් පාරක් ලම හිතලායි අතිගරු 

ජ්නාධිපතිු,මාත්  ගරු අගමැතිු,මාත් කටුතු, කරන්ශන්. 

ඔබු,මන්ලාශේ පාලන කාලශේදී ශ ක රට ආර්ථික ව ශයන් 

වැශටද්දි  ඒශකන් බැට කාපු ජ්නතාව නැඟිටවන්න  ශලෝකය 

මුහුම දුන් ශකොවිඩ් වසාංගතය නිසා එතැනිනුත් පහළට වැව ණු ශ ක 

රශටු ආර්ථික ්රශබෝධයක් ල ඇති කරන්න විපක් ලෂය විධියට ඔශ? 

වගීමම  ුතු,කම සෂ්ට කරන්න.  ඒ සඳහා  තීන්දු-තීරම ගන්න.  

විධායක ජ්නාධිපතිවරයාශේ අතපය බැඳලා දමපු  ඒ අාංගවිකල 

දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනය සවත් කරන්න 

අතිබහුතර ජ්නතාව දීලා තිශබන ජ්න වරමට ගරු කරලා  ඔබ 

සියලුශදනාශේත් සහශයෝගය ඒ සඳහා ලබා ශදන්න කියන සල්ලීම 

කරමින්  මුලසුශන් සිිනන ගරු මන්ත්රීු,මාට ස්ු,තිය පුද කරමින්  

මශේ අදහස් දැක් ලීමම අවසන් කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළ ට  ගරු ්රදීප් උඳුශගොඩ මැතිු,මා. ඔබු,මාට විනාඩි 7ක 

කාලයක් ල ලැශබනවා. 

 

[අ.භා. 5.43  

 

ගරු (පම්ජර්) ප්රදීප් උුගපගොඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கமஜர்) பிரதீப் உந்துதகாட)  

(The Hon. (Major) Pradeep Undugoda) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි   නිෂ්පාදන බදු (විශ ේෂ 

විධිවිධාන) පනත යටශත් වූ නියම 9ක් ල හා සුරාබදු ආඥාපනත 

යටශත් වූ නිශයෝග 10ක් ල ස කබන්ධශයන් විවාද කරන ශ ක 

ශමොශහොශත්  ශ ක ගරු සභාව ආමන්්රමය කරන්න ලැබීම මා ලද 

භාගයයක් ල ශකොට සලකනවා.  

ගරු කාවින්ද ශහේෂාන් ජ්යවර්ධන මන්ත්රීු,මා මීට සුළු 

ශමොශහොතකට ශපර පාස්කුණා ්රහාරය පිළිබඳවත්  ඒ පාස්කුණා ්රහාරය 

එල්ල කරන්නට මුල් වුණු ්රස්තවාදින් පිළිබඳවත් ශ ක ගරු සභාවට 

කරුණු සදිරිපත් කළා. මම එයට උත්තර ශදන්න ඕනෑ. පසුගිය 

ආණ්ඩු කාලීයමාව ු,ළ බුද්ධි අාංුාං  කඩා වටුටලා  ුතධ හමුදාශව් 

සිින බුද්ධි අාං  නිලධාරින් සිරගත කරලා  රටක ආරක් ලෂාව සහතික 

කරන්නට කැප  ශවන හමුදා නිලධාරින්ට  රමවිරුවන්ට අමු 

අමුශව් පහර දීලා කරපු ශද්වල්වල අවසන් ්රතිලලය හැිනයට තමයි 

පාස්කුණා ්රහාරයට ශ ක රශටු ජ්නතාව මුහුම දුන්ශන්. අශප් අහිාංසක 

කශතෝලික භක් ලතිකයන් 300කට ආසන්න පිරිසක් ල අමු අමුශව් 

ඝාතනය කරන්ශන් රශටු ආරක් ලෂාව පිළිබඳව පසුගිය ආණ්ඩුව ු,ළ 

තිබුණු සැලකිල්ලට උත්තරයක් ල හැිනයටයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීු,මනි  මා කියන්නට ඕනෑ  ඒ ්රස්තවාදින් සන්න තැන්  ඒ 

්රස්තවාදින්ශේ න ක  ඔවුන්ශේ දුරකථන අාංක   හැඳුනු කපත් අාංක  

ඔවුන් යන එන තැන්  ඒ ්රස්තවාදින් ්රහාර එල්ල කරන ශව්ලාව  

්රහාර එල්ල කරන ස්ථාන පිළිබඳව බුද්ධි අාං  මඟින් පැහැදිලිව 

දන්වා තිබියදීත් පසුගිය ආණ්ඩුව රශටු ජ්නතාවශේ ආරක් ලෂාව ගැන 

සත පහකටවත් ගමන් ගත්ශත් නැති බව. 

 
ගරු පරෝහණ බංඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு கராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

බුද්ධි අාං  අකර්මමය කර තිබුමා න ක ඒ ශතොරු,රු ආශව් 

ශකොශහොමද? 

ගරු (පම්ජර්) ප්රදීප් උුගපගොඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கமஜர்) பிரதீப் உந்துதகாட)  

(The Hon. (Major) Pradeep Undugoda) 

බුද්ධි අාං  අකර්මමය කරන එකයි  බුද්ධි අාං  ශතොරු,රු ලබා 

දුන්නාම ඒ ස කබන්ධශයන් ක්රියා ශනොකරන එකයි කියන්ශන් 

ශදකක් ල  ගරු මන්ත්රීු,මනි. 

 

ගරු පරෝහණ බංඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு கராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ඔබු,මා  පටන්ගත්ශත් එක තැනකින්  දැන් කියන්ශන් ශවන 

ශදයක් ල ශන්. 

 

ගරු (පම්ජර්) ප්රදීප් උුගපගොඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கமஜர்) பிரதீப் உந்துதகாட)  

(The Hon. (Major) Pradeep Undugoda) 

බුද්ධි අාං  අකර්මමය කරනවා කියන එකයි  බුද්ධි අාං  දුන් 

ශතොරු,රු හරියාකාරව ක්රියාත්මක ශනොකරනවා කියන එකයි 

ශදකක් ල. ඒක ශත්රු ක ගන්න  ගරු මන්ත්රීු,මනි. ඔබු,මාට උත්තර 

ශදන්න මම බැඳිලා නැහැ.  

ශ ක රශටු ද ක ු,නක් ල තිස්ශසේ පැවැති ්රස්තවාදය  2009දී අපි 

අවසන් කළා. ශ ක රශටු ජ්නතාවට නිදහස ලබාදුන් ආණ්ඩුවක 

සාමාජිකයන් හැිනයට ජ්නතාව අපි ගැන දන්නවා. එදා ශ ක රශටු 

ද ක ු,නක් ල තිස්ශසේ පැවැති ුතද්ධය අවසන් කරන්නට කැපවුණු 

නායකයන් තමයි අද අශප් පක් ලෂය ු,ළ සිිනන්ශන්.  ශ ක රශටු 

පැවැති සෑම අභිශයෝගයක් ලම ජ්යග්රහමය කරවන්න කැපවුණු 

නායකයන් ශ ක වාමවාදී ශද් පාලනය ු,ළ සිිනනවාය කියන එක 

සමස්ත ශ්රී ලාාංකික ජ්නතාව දන්නවා.  

2015 ජ්නවාරි 0.වන දා කුණාමන්්රමකාරී ශලස අශප් ආණ්ඩුව 

පළවා හැර බලයට පත් වූ ආණ්ඩුව -වර්තමාන විපක් ලෂය- අද අපට 

ශචෝදනා කරමින් අශප් බදු ්රතිපත්ති  ආර්ථික ්රතිපත්ති ගැන කථා 

කරනවා. රටක ආර්ථිකයක අවසන් ්රතිලලය වන්ශන්  එක් ල 

රජ්යක් ල සු, ආර්ථික ්රතිපත්තිය ශනොශවයි  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීු,මනි. අද ශ ක රට අපි නැවත වතාවක් ල භාරගන්ශන් 

අභිශයෝග රාිතයකට මුහුම ශදමින් පවතින ශමොශහොතක බව මම 

කියන්නට ඕනෑ.   

ශකොවිඩ් වසාංගතය හමුශව් ශලෝකශේ සියලු රටවල් අද 

ආර්ථික ව ශයන් කඩා වැිනලා තිශබනවා. අද සාංවර්ධිත රටවල 

පවා  ආර්ථික වර්ධන ශව්ගය ඍම 6 සිට . දක් ලවා මටුටමක තමයි 

තිශබන්ශන්. ඒ වාශේම  ශගෝලීය ආර්ථිකය අද සියයට 3ක 

පසුබෑමකට ලක් ලශවලා තිශබනවා. එවැනි වාතාවරමයක් ල 

පවතිද්දිත් අශප් රශටු බඩු මිල පාලනය කරලා  ජ්නතාවට ජීවත් 

ශවන්න පුළුවන් වටපිටාවක් ල අශප් ආණ්ඩුව සකසලා තිශබනවා.  

ශ ක රශටු ආර්ථිකයට මූලයමය  ක් ලතිය ලබාශදන ්රධාන 

මාර්ග හතරම අද අවහිර ශවලා තිශබනවා. පළමුවැන්න ශ කකයි. 

අශප් රශටු අපනයන ආදායශ ක බිලියන 1.5ක පහත වැටීමක් ල අද 

අපට දකින්නට ලැශබනවා. ඊළ ට  අද සාංචාරකයන් ශ ක රටට 

පැමිණීම ීයමාශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා සාංචාරක ක් ලශෂේ්රය ු,ළින් 

රටට ලැබුණු ආදායම අද අශප් රටට අහිමි ශවලා තිශබනවා.  

විශද් ගත ්මිකයන්ශගන් ශ ක රටට ලැබුණු ආදායම අද පහත  

වැටී තිශබනවා. ඒ වාශේම  විශද් ගත ්මිකයන් ශ ක රටට 

පැමිණීශමන් අනු,රුව නැවත වතාවක් ල විශද්ශීය රැකියාවලට 

යෑමට දක් ලවන කැමැත්ශතහි ය කකිසි අඩුවක් ල දකින්න ලැශබනවා.  

පසුගිය ආණ්ඩුව තිබුණු කාලීයමාව ු,ළ  ශ ක රශටු 

ආශයෝජ්නය කිරීමට විශද්ිතකයන් ු,ළ තිබුණු කැමැත්ත ශබොශහෝ 

1093 1094 

[ගරු  ශරොෂාන් රමසිාංහ  මහතා  



2020 සැප්තැ කබර්  09  

ශසයින් අඩු වූ බව අපට දක් ලනට ලැශබනවා. පසුගිය අවුරුදු 5ක 

කාල ීයමාව ු,ළ  ඒ රජ්ය ශගනගිය ්රතිපත්ති ු,ළ විශද්ශීය 

ආශයෝජ්කයන් ශ ක රටට තම ආශයෝජ්න ශගන එන්නට 

කැමැත්තක් ල දැක් ලවූශව් නැහැ. තවත් කාරමා රාිතයක් ල කියන්න 

තිබුමත්  මට නියමිත කාලය අවසන් නිසා මශේ වචන සව්ල්පය 

අවසන් කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  මට කාලය ලබාදීම පිළිබඳව 

ඔබු,මාට ස්ු,තිවන්ත ශවනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු ඩී.බී.  ශහේරත් රාජ්ය ඇමතිු,මා. ඔබු,මාට විනාඩි 

7ක කාලයක් ල තිශබනවා. 
 

[අ.භා. 5.49  

 

ගරු ඩී.බී. පහේරත් ෙහතා (පශු සම්පත්  පගොවිපපොෙ 

ප්රවර්ධන හා කිරි හා බිත්තර ආ්රිත කර්ොන්ත රාජය 

අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு டீ.பி. கஹரத் - கால்நகட வளங்கள், பண்கணகள் 

கமம்பாடு, பால் மற்றும் முட்கட சார்ந்த ததாைில் இராஜாங்க 

அகமச்சர்)  

 (The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock, Farm 
Promotion and Dairy and Egg Related Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මා මූලාසනශේ සිිනන 

ශමොශහොශත්  කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සු,ව  

ශවනවා. ඔබු,මාට සුබ පතන්නත් මා ශ ක අවස්ථාව උපශයෝගි 

කරගන්නවා.  

අද අශප් අග්රාමාතයු,මා  මුදල් අමාතයවරයා හැිනයට නිෂ්පාදන 

බදු (විශ ේෂ විධිවිධාන) පනත යටශත් නියම සදිරිපත් කළා. 

විශ ේෂශයන් රටක් ල හැිනයට  රශටු සදිරි ගමනට ශහේු, සාධක වන 

මුදල් උපයා ගැනීශ ක ක්රියාවලියට  බදු සහන ලබා දීම අව ය 

ශවනවා. බදු ලබා ගන්නශකොට ජ්නතාව පීඩනයට පත් ශනොකර  ඒ 

ලබා ගන්නා මුදල් ආශයෝජ්න බවට පත් කිරීශ ක වගීමම පාලක 

පක් ලෂයක් ල හැිනයට භාර ගන්න ඕනෑ ශව්ලාවක තමයි අපි 

සිිනන්ශන්. ශ ක කාල වකවානුව ු,ළ ශ ක රශටු ආර්ථිකය හසුරුවපු 

ක්රමශව්දය  ගත්තාම අතීත අත් දැීම ක  ඒ වාශේම වර්තමාන අත් 

දැීම ක එකිශනක ගත්තාම  විශ ේෂශයන් පරස්පර අවස්ථා අපි 

දකිනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  අපි දැක් ලකා 2005 අවුරුද්ශද් 

මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා ශ ක රශටු ජ්නාධිපතිවරයා හැිනයට රට 

භාර ගන්නා අවස්ථාශව්  රශටු මය බර දළ ශද්ශීය නිෂ්පාදනශයන් 

සියයට 91ක් ලව තිබුණු හැින. එු,මාශේ කාලය ු,ළ එය සියයට 71ක් ල 

දක් ලවා පහත ශහළන්න කටුතු, කරපු ආර්ථික ක්රමශව්දයක් ල ශ ක රට 

ු,ළ තිබුමා. නැවත වතාවක් ල ශ ක රශටු ශ්රී ලාංකා ශපොදුජ්න 

ශපරමුම බලයට පත් ශවන ශකොට දළ ශද්ශීය නිෂ්පාදනශයන් 

සියයට 93ක මය බරක් ල එක් ලක තමයි රට භාර ගන්න සිද්ධ ශවලා 

තිශබන්ශන්. ඒ අත් දැීම ක එක් ලක ගත්තාම මහින්ද රාජ්පක් ලෂ 

ුතගශේදී ශ ක රශටු ජ්නතාවට බදු බර ශනොදී  රටට ශහොඳ පාලන 

ක්රමයක් ල නිර්මාමය කරලා  රශටු මූලය ්රතිපත්තිය ජ්නතාවට 

ගැළශපන විධියට හසුරුවපු ආකාරය අපි දැක් ලකා. ඒ කාල 

වකවානුව ු,ළ රශටු නිෂ්පාදනය ශවනුශවන් කරපු ශමශහවර 

ගත්තාම  ශ ක රශටු කෘෂි කර්මාන්තශේ නිරත ශවලා සන්න 

ජ්නතාව ශකශරහි ශලොකුණා වි ව්ාසයක් ල තබා රුපියල් 350ට 

ශපොශහොර ිනක ලබා දීලා  නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ශගොඩ න න්නට 

වි ාල ශවශහසක් ල ගත්තා. ඒ නිසාම අශප් රට සහලින් 

ස්වයාංශපෝෂිත වුමා විතරක් ල ශනොව   ක් ලතිමත් විධියට එළවලු  

පලු,රු සහ වැවිලි ශභෝගවලින්  ආර්ථිකයට විනනාක ක ද එකු, 

වුමා. එහි ්රතිලලයක් ල හැිනයට අශප් රශටු ජ්නතාව සතා විනනා 

ජීවිත ගත කළා. විශ ේෂශයන්ම තමුන්ශේ ආහාර ශව්ල ශපෝෂයදාීම 

විධියට ලබා ශගන  දරුවන්ට ශහොඳ අධයාපනයක් ල ලබා ශදන්න  

රශටු අනාගතය වාශේම  ඔවුන්ශේ පවුල්වල අනාගතය 

නිර්මාමය කර ගන්නටත් කටුතු, කළා. මහින්ශදයෝදය තාක් ලෂම 

විදයාගාර හඳුන්වා දුන් ඒ ුතගය ු,ළින් අශප් රශටු විතරක් ල ශනොව  

මුළු වි ්වයම ජ්ය ගන්න පුළුවන් දරුශවකුණා හදන්නට අව ය 

පසුබිම නිර්මාමය වුමා. ඒ සියලු කාරමා  කටුතු,වලට අමතරව 

ආර්ථිකයට විනනාක ක එකු, වුමාම අශප් පවුල්වල ජීවන මටුටම 

සහළ ශගොස් ඒ නිවාසවලට ශරෝද ු,ශන්  හතශර් වාහන ඇවිල්ලා 

ඔවුන් සුව පහසු ජීවිත ගත කළා. එවන් පසුබිමක් ල ු,ළ කටුතු, 

කරපු අත් දැීම ක සහිත  ජ්නතාව  එවකට තිබුණු සමාජ් වටපිටාව 

ු,ළ ඔවුන්ශේ මානසික මටුටම ශවනස් කරන්න ක්රියාත්මක වුණු 

ජ්ාතික සහ විජ්ාතික බලශව්ගවලට රැවව මා. ඔවුන් නැවත 

වතාවක් ල ශවනස් පරමාර්ථයක් ල ශවනුශවන් 2015 ජ්නවාරි මාසශේ 

.වැනි දා ජ්නාධිපතිවරමය- 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජ්ය ඇමතිු,මා  ඔබු,මාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් ල 

ලැශබනවා. 

  

ගරු ඩී.බී. පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு டீ. பி. கஹரத்)  

(The Hon. D. B. Herath)  

ශහොඳයි ගරු මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි.  

සන් අනු,රුව අශප් රටට සිද්ධ වුණු සෑම ශදයක් ලම අයහපත් 

විධියට තමයි සිදු වුශණ්. රශටු සාංවර්ධනය සහමුලින්ම ඇන 

හිිනයා. ඒ වාශේම ශද්ශීය නිෂ්පාදන කඩා ශගන වැව මා. මුාං ඇට 

ිනක  කව්පි ිනක  කුණාරක් ලකන් ිනක  විශද්ශීය රටවලින් ආනයනය 

කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ විතරක් ල ශනොශවයි  ජ්ාතික ස කපත් 

විකුණාමන ක්රමශව්දයකට ඔවුන් රට අරශගන ගියා. ඒ වාශේම 

විජ්ාතික බලශව්ග  බහු ජ්ාතික සමාග කවල ක්රශමෝපායන්වලට 

රශටු පාලන ක්රමය යටත් වුමාම ග කබද ජ්නතාවශේ ජීවන මටුටම 

කඩා ශගන වැව මා. ඔවුන් හැම ශකශනක් ලම දුක් ලඛිත තත්ත්වයට 

පත් වුමා. ්රජ්ාතන්්රවාදය සහමුලින්ම ඇන හිිනයා. පළාත් පාලන 

මැතිවරමය අවුරුදු 2 1/2ක් ල කල් දමා පළාත් සභා මැතිවරමය 

තහන ක කළ ුතගයක් ල අපි දැක් ලකා. ශ ක සියලු කාරමා කටුතු,වල 

්රතිලල එශහම වන ශකොට  අශනක් ල පැත්ශතන් සහරාන්ලා 

නිර්මාමය ශවලා ශ ක රශටු මිනිසුන්ශේ ජීවිතවලට තිබුණු 

ආරක් ලෂාව සහමුලින්ම ඇන හිිනයා. කඩා වැව ණු ආර්ථිකයක් ල- 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මාට ලැබී තිශබන කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ඩී.බී. පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு டீ. பி. கஹரத்)  

(The Hon. D. B. Herath)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  මට තව විනාඩියක් ල ශදන්න.  

කඩා වැව ණු ආර්ථිකයක් ල විතරක් ල ශනොශවයි  අනාගතය පිළිබඳ 

අවදාන ක තත්ත්වයක් ල තිබුණු ශවලාවක ජ්නතාව තීන්දුවක් ල ගත්තා. 

ඒ තීන්දුශව් ්රතිලලයක් ල හැිනයටයි ශ ක රටට ශහොඳ 

ජ්නාධිපතිවරශයක් ල පත් ශවන්ශන්. එු,මා ශද්ශීය ආර්ථිකයට 

විනනාකමක් ල ශදන්න  විජ්ාතික බලශව්ගවලට වඩා රශටු 
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

බලශව්ගවලට විනනාකමක් ල ශදන්න වි ්වාසයක් ල තියපු 

ජ්නාධිපතිවරශයක් ල. ු,ශනන් ශදකක බලයක් ල සහිත 

පාර්ලිශ කන්ු,වක් ල හදලා අශප් අගමැතිවරශයක් ල යටශත් ශහොඳ 

පරිපාලන ක්රමයක් ල රටට හඳුන්වා දීශ ක අශප්ක් ලෂාශවන් තමයි  

ජ්නතාව ශ ක වරම දුන්ශන්. ඒ නිසා  කියපු  ශද් සව  කරන්න අශප් 

වගීමමක් ල තිශබනවා  ුතු,කමක් ල තිශබනවා. එදා ශ ක රශටු තිබුණු 

ක්රමශව්දය ු,ළ  එක් ලසත් ජ්ාතික පක් ලෂයත්  ශ්රී ලාංකා නිදහස ්

පක් ලෂයත් එක් ලක ශනොගැළශපන විවාහයකට ගිය නිසා නිර්මාමය 

වුණු දහනවවැනි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාංශ ෝධනය අපට නිවැරදි 

කරන්න සිද්ධ ශවලා තිශබනවා  විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සාංශ ෝධනය ශගනැල්ලා. ඒ කාරමාවට එල්බ ගත් 

පාර්ලිශ කන්ු,වක් ල ු,ළ ශ ක රශටු අනාගතය නිර්මාමය කිරීශ ක 

අශප්ක් ලෂාව ආණ්ඩු පක් ලෂශේ අපි හැම ශදනා ු,ළම තබාශගනයි 

ශ ක අවස්ථාවට ස කබන්ධ ශවන්ශන්. ශබොශහොම ස්ු,තියි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු ශව්ලු කුණාමාර් මන්ත්රීු,මා. ඔබු,මාට විනාඩි හයක 

කාලයක් ල ලැශබනවා. 

 

[பி.ப. 5.56] 

 

ගරු පේලු කුොර් ෙහතා  
(மாண்புமிகு கவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, எனக்கு 

இந்தச் சந்தர்ப்பத்கதத் தந்ததற்கு முதலில் உங்களுக்கு 

நன்றிகயத்  ததாிவித்துக்தகாள்கின்கறன். குறிப்பாக, இன்று 

இச்சகபயில் இந்த நாட்டின் அரசிகற - அரச வருமானத்துடன் 

ததாடர்புகடய உற்பத்தி வாி ததாடர்பாக 

விவாதிக்கப்படுகின்ற இவ்கவகளயிகல, மிக முக்கியமான ஒரு 

விடயத்கத நான் இங்கு எடுத்துக்கூற விரும்புகின்கறன். 

இந்த நாடு சுதந்திரம் அகடவதற்கு முன்னிருந்கத இந்த 

நாட்டினுகடய தபாருளாதாரத்தின் முதுதகலும்பாகவிருந்தது 

தபருந்கதாட்டத்துகற என்பகத நான் இங்கு ஞாபகப்படுத்த 

கவண்டும். அன்றுததாட்டுத் ததாடர்ச்சியாக இந்த 

நாட்டினுகடய தபாருளாதாரத்தில் உற்பத்திப் 

பங்கிகனக்தகாண்ட ஒரு பிரதானமான  துகறயாகப் 

தபருந்கதாட்டத்துகற இருந்திருக்கின்றது. அகதகபால, 

ஏற்றுமதியினூடாக அந்நியச்தசலாவணிகய ஈட்டித்தருவதிலும் 

இந்தப் தபருந்கதாட்டத்துகற குறிப்பாக, கதயிகல 

உற்பத்தித்துகற பிரதான இடத்கத வகித்திருக்கின்றது. 

ஆனாலும்கூட, இந்த நாட்டிகல உருவான ஒவ்கவார் 

அரசாங்கத்கதயும் நாங்கள் எடுத்துகநாக்குகவாமாக 

இருந்தால், “இக்ககரக்கு அக்ககரப் பச்கச” கபான்று 

நாட்டினுகடய தபாருளாதாரத்கத வளப்படுத்துவதற்கான, 

அந்நியச்தசலாவணிகய அதிகாிப்பதற்கான வைிகளில் 

ஒன்றாகவிருந்த தபருந்கதாட்டத்துகற ததாடர்பில் கவனம் 

தசலுத்தாது, தவவ்கவறு துகறகளில், தவவ்கவறு 

விடயங்களில் அவர்களுகடய தசயற்பாடுகளும் 

முன்தனடுப்புகளும் இடம்தபற்றதன் காரணமாகத் 

ததாடர்ச்சியாக இந்தத்துகற பாதிப்பகடந்து வந்திருக்கின்றது. 

அதனுகடய பிரதிபலன்ககள இன்று நாங்கள் 

காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது; வருமான வைிகளற்ற ஒரு 

நிகலகமக்கு இன்று எங்களுகடய நாட்டின் தபாருளாதாரம்  

தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. ஆககவ, எங்களுகடய கககளிகல 

இருக்கின்ற எங்களுகடய வளமான தபருந்கதாட்டத்துகறகய 

வளப்படுத்துவதற்குாிய நடவடிக்ககககள முன்தனடுங்கள் 

என்பகத நாங்கள் இந்த உயாிய சகபயினூடாக இந்த 

அரசாங்கத்துக் கூறகவண்டியிருக்கின்றது.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, நான் 

இந்தச் சந்தர்ப்பத்திகல இன்னுதமாரு விடயத்கதயும் இங்கு 

முன்கவக்க விரும்புகின்கறன். கடந்த வாரம் இந்த நாட்டிகல 

50,000க்கும் அதிகமான பட்டதாாிகளுக்கு ஆரம்ப 

நியமனங்கள் வைங்கப்பட்டன. இது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி 

யளிப்பதாக இருக்கின்றது. ஆனாலும்கூட, மகலயகத்திலுள்ள 

கதாட்டப் பாடசாகலகளில் இருக்கின்ற ஆசிாியர் 

தவற்றிடங்ககள நிரப்புவதற்காக “ஆசிாிய உதவியாளர்கள்” 

என்ற அடிப்பகடயில் நியமிக்கப்பட்ட ஏறக்குகறய 3,000 கபாோ் 

இன்றும் ஆசிாிய உதவியாளர்களாககவ காணப்படு 

கின்றார்கள். அவர்களுக்குக் தகாடுக்கப்பட்ட ததாைில் 

நிபந்தகனககள - ஆசிாியர்களாகத் தங்ககள இகணத்துக் 

தகாள்வதற்குாிய கதகவப்பாடுககள அவர்கள் பூர்த்தி 

தசய்திருக்கின்றார்கள். அவ்வாறு பூர்த்தி தசய்திருந்தும்கூட, 

அவர்கள் இன்னும் ஆசிாியர் நியமனத்திற்குள் உள்வாங்கப் 

படாததனால் அவர்களினுகடய தகாடுப்பனவுகள் அதற்குள் 

உள்வாங்கப்படாமலிருக்கின்றன.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් ල 

පමමයි තිශබන්ශන්. 

 
ගරු පේලු කුොර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

විනාඩි ු,නක් ල ශදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි. 

ஆககவ, அந்தக் தகாடுப்பனவுகள் அவர்களுக்கு வைங்கப் 

படாத நிகலகமயிருக்கின்றது.  ஆககவ, அவர்கள் இன்று 

வீதியிகல இறங்கிப் கபாராடகவண்டிய நிகலக்குத் 

தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஆககவ, அரசு அது ததாடர்பாக 

உடனடிக் கவனம் தசலுத்தி, இந்த ஆசிாிய உதவியாளர்ககள 

ஆசிாிய நியமனத்திற்குள் உள்வாங்க கவண்டும் என்று 

கவண்டிக்தகாள்கின்கறன்.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  වැවිලි කර්මාන්තශේ අද 

පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව පසුගිය සතිශේදී ගරු බැසිල් රාජ්පක් ලෂ 

මැතිු,මාශේ ්රධානත්වශයන් ුතත් ජ්නාධිපති කාර්ය සාධක 

බලකාය කැඳවමින් අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මා සාකච්ඡාවක් ල පවත්වා 

තිශබනවා. එතැනදී තීරම කිහිපයක් ල අරශගන තිශබනවා. පාඩු 

ලබන වු, සමාග කවල පාඩුවට ශහේු, හඳුනාශගන ඒ සමාග කවලට 

සක් ලමන් විසඳුමක් ල ලබා දීමටත් තීරමයක් ල අරශගන තිශබනවා. අපි 

රජ්යට ස්ු,තිවන්ත ශවනවා  දැන්වත් ශ ක කර්මාන්තය පිළිබඳව 

අවධානය ශයොමු කිරීම ස කබන්ධශයන්. නමුත්  එම සාකච්ඡාවට 

වු,කරය නිශයෝජ්නය කරන කිසිම මහජ්න නිශයෝජිතයකුණා 

සහභාගි කරශගන ශනොමැති ීමම පිළිබඳව අශප් කනගාව ව පළ 

කරනවා. ඒ වාශේම  එම සාකච්ඡාශව්දී තීරමයක් ල අරශගන 

තිශබනවා  පාඩු ලබන ්රාශද්ශීය වැවිලි සමාග කවලට අයත් වු, 

කුණාඩා ශත් වු, හිමියන්ට ලබා ශදනවා කියලා.  ශ ක රට ු,ළ 

්රාශද්ශීය වැවිලි සමාග ක විසින් පවත්වා ශගන යන වැවිලි 

කර්මාන්තය ු,ළ එක් ලලක් ලෂ හැත්තෑපන්දහසක පමම  පිරිසක් ල වු, 

ක කකරුවන් හැිනයට සිිනනවා. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මාට ලැබී තිශබන කාලය අවසන්. 

 

ගරු පේලු කුොර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, මට තව විනාඩියක් ල ශදන්න.  

ශ ක වැවිලි සමාග කවල තිශබන අඩු පාඩු නිසා එම ජ්නතාවශේ 

ජීවන තත්ත්වය සතාම  පහත් මටුටමකයි තිශබන්ශන්. අවුරුදු 

150කට වැඩි කාලයක් ල ශ ක ක් ලශෂේ්රය ු,ළ සිිනන ශ ක ජ්නතාව ජීවත් 

වන ඒ වු,  කුණාඩා වු, හැිනයට පරිවර්තනය කරන ගමන් ඒ ජ්නතාව 

කුණාඩා වු, හිමියන් හැිනයටත් පරිවර්තනය කරන්න කටුතු, 

කරන්න ඕනෑය කියලා මා සල්ලා සිිනනවා. ස්ු,තියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ළ ට  ගරු ස කපත් අු,ශකෝරල මන්ත්රීු,මා. ඔබු,මාට 

විනාඩි 6ක කාලයක් ල ලැශබනවා. 

 
 

[අ.භා.6.02  

 

ගරු සම්පත් අතුපකෝරල ෙහතා 
(மாண்புமிகு சம்பத் அதுககாரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, දකුණාශණ්, ගිරුවාපත්ු,ශව් 

කුණාරහන් සුවඳ දැශනමින් උපන් ජ්න මූල නායකයකුණා වන ඔබු,මා 

මූලාසනශේ සිිනන ශවලාශව්, ඒ දකුණාශණ්ම ශබන්තර ග ශ න් එහා 

හිනිදු කපත්ු,ශව් ශකනකුණා විධියට අද ශ ක බදු ්රතිපත්ති පිළිබඳව 

අදහස් දක් ලවන්න මට ලැබුණු ශ ක අවස්ථාව භාගයවන්ත 

අවස්ථාවක් ල කියා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, 2005-2015 පාලන සමය ු,ළ 

ශ ක රශටු ජ්නතාවට සහ ශ ක රශටු ආශයෝජ්නය කරපු 

ආශයෝජ්කයන්ට සතා යහපත් හිතකර පරිසරයක් ල උදා කර දුන් බදු 

්රතිපත්තියක් ල එදා හිටපු අතිගරු ජ්නාධිපති මහින්ද රාජ්පක් ලෂ 

මැතිු,මා ්රමුඛ රජ්ය ක්රියාත්මක කළා. ඒ බදු ්රතිපත්තිය 

ජ්නතාවශේ හිතසුව පිණිස ක්රියාත්මක වූ බවත් ශ ක සභාශව්දී අද 

ශබොශහෝ විට කියැවුමා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, ඒ බදු 

්රතිපත්තිය ු,ළ ශ්රී ලාාංීමය ජ්නතාව තම ආර්ථිකය නාංවා ගත් 

ආකාරය පිළිබඳව, තම ආර්ථිකය ශගොඩ නැඟූ ආකාරය පිළිබඳව 

වාශේම, ශ්රී ලාාංීමය ග්රාමීය ජ්නතාව ඒ ශමොශහොශත් ශ ක ආර්ථික 

්රතිපත්තිය ු,ළ තම ජ්න ජීවිතය ශගොඩනාංවාගත්  ආකාරය 

පිළිබඳවත් අපි කවුරුත් දන්නවා. ඒ කාලශේදී ග්රාමීය මාර්ග 

සදිවුමා.  මා ජීවත් වන හිනිදු කපත්ු,ව වාශේ පළාත්වල සියයට 

60ක් ල, 70ක් ල තිබුණු විදුලිය පහසුක ක සියයට 100 දක් ලවා වැඩි වුමා. 

අහිාංසක මිනිසුන් ජීවත් වූ දුෂ්කර ග කමානවල මාංමාවත් සදිවුමා. 

ඈත කඳුවල තිශබන ශත් දළු ිනක මහාමාර්ගයට ශේන්න, ශත් 

කර්මාන්ත ාලාවට ශේන්න ග්රාමීය ්රශද් වල තිබුණු දුෂ්කර මාර්ග 

ශහොඳ මාර්ග බවට පත් වුමා. 2005-2015 රජ්ය ු,ළ ක්රියාත්මක වූ 

ආර්ථික ්රතිපත්තියත්, ගම නැඟුම, මග නැඟුම, දිවි නැඟුම ආදී 

ක්රියාමාර්ගත් නිසා එම කාලය අශප් රශටු ජ්නතාවශේ හදවත්වල 

ගැඹුරින් සඳහන්ව තිබුණු කාලයක් ල බවට පත් වුමා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, 2015-2020 දක් ලවා වූ වසර 

පහක කාලය ු,ළ රාජ්ය මය බර ට්රිලියන 7කින් වැඩි කරලා 

සියයට 17ක් ල වූ බදු කන්දරාවක් ල ජ්නතාවශේ කර මත තැබුවා. සෑම 

භාණ්ඩයකටම වාශේ බදු ගසා ජ්නතාවශේ හිස මතට දරා ගන්න 

බැරි බදු කන්දරාවක් ල ලබා දුන් ආණ්ඩුවක් ල තමයි ඒ කාලශේ  

තිබුශණ්. 

ශ ක ශමොශහොත ශවද්දි මාතෘ භූමිශේ ජ්නතාව අපට ඓතිහාසික 

වගීමමක් ල පවරා තිශබනවා. ඒ වගීමම තමයි රශසෞභාගයශේ 

දැක් ලමර යථාර්ථයක් ල බවට පත් කිරීම. ශසෞභාගයශේ දැක් ලම 

යථාර්ථයක් ල බවට පත් කරන්න ශ ක ශමොශහොශත් අතිගරු 

ජ්නාධිපති ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා, ගරු අග්රාමාතය මහින්ද 

රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා ්රමුඛ රජ්ය කටුතු, කරනවා.  අටවැනි 

පාර්ලිශ කන්ු,ශවන් සිදු වූ ඓතිහාසික වරදක් ල නිවැරදි  කිරීමට  

නවවැනි පාර්ලිශ කන්ු,ශව් සාමාජිකයන් විධියට අපි ූදදානමින් 

සන්නවා. ඒ අනුව, සියයට 17ක් ලව තිබුණු ජ්නතාව මත ශහළපු බදු 

බර ශ ක ශමොශහොශත් සියයට . දක් ලවා අපි අඩු කර තිශබනවා, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි. මා ජීවත් වන ්රශද් ශේ 

සිිනන්ශන් ශත් දළු කර්මාන්තශයන් ජීවත් වන ග්රාමීය ජ්නතාව. 

ගාල්ල දිස්ත්රික් ලකය ු,ළ තිශබන ආසන හයක් ල මුහුම ලා 

තිශබන්ශන් මහ මුහුදටයි. ඒ ්රශද් වල ජීවත් වන ධීවර 

කර්මාන්තශේ ශයශදන ජ්නතාව, සාංචාරක කර්මාන්තශේ ශයශදන 

ජ්නතාව ලිප්ටන් වටරවුමට ශනොපැමිණියාට ඒ සියලුශදනා 

ශපශළන දුක් ල ගැහැටවලින් මුදවාලන්න පුළුවන් රජ්යක් ල අපි 

නිර්මාමය කරලා තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි. 

සාංශව්දී නායකයකුණා විධියට අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මා අපනයන 

ආදායමින් වැඩි පාංු වක් ල උපයන ග්රාමීය ජ්නතාවට අව ය  

පහසුක ක සලසන්න අනන්ත  අ්රමාම කැප කිරී ක සිදු කරන 

ශමොශහොතකයි අපි ශ ක සන්ශන්.  

විශ ේෂශයන්ම කවින්ද ජ්යවර්ධන මන්ත්රීු,මා සඳහන් කළා  

ලාංකාගම ජ්නතාවට සදි කරන මාර්ගය නිසා සිාංහරාජ් ශේ 

දැවැන්ත  රූස්ස ගස්  කපා ශහළනවා  කියලා. මාත් එක් ලක  

ලාංකාගම  බලන්න යන්න එන්න කියලා මා එු,මාට අභිශයෝගයක් ල 

වාශේම ආරාධනාවක් ල කරනවා. ඒ මාර්ගය සදිකිරීශ කදී 

සිාංහරාජ්ශේ එක ගහක් ල ශපරළලා තිබුශමොත් එු,මා ශදන ඕනෑම 

දඬුවමකට මම  යටත් වනවා.  

අශප් ගරු ජ්ානක වක් ලකුණාඹුර රාජ්ය අමාතයු,මා  ශ ක ගරු 

සභාශව් සන්න අවස්ථාශව් මම එු,මාට ශයෝජ්නාවක් ල සදිරිපත් 

කරනවා. අශප් ්රශද්  ය ු,ළ දිුතණු කළ හැකි කර්මාන්තයක් ල 

තමයි  කිු,ල් කර්මාන්තය. කිු,ල් පර්ශේෂමාගාරයක් ල සදිකිරීම 

සඳහා හිනිදු කපත්ු,ව පාවිච්චි කරන්න කියන ශගෞරවනීය සල්ලීම 

එු,මාට මම ශ ක ශවලාශව්දී සදිරිපත් කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  බදු ්රතිපත්තිය ු,ළින් ශ ක 

රජ්ය ග්රාමීය ජ්නතාව න ා සිව ීමම සඳහා වි ාල කැප කිරීමක් ල සිදු 

කරනවා. සදිරි අය වැය ු,ළදීත්  ග්රාමීය ජ්නතාවශේ අපනයන 

ආදායම වැඩි කිරීමට වාශේම  ඔවුන්ශේ වැවිලි ආදායම වැඩි 

කිරීමට වි ාල ව ශයන් ඒ කැප කිරීම කරන්නය කියන සල්ලීම 

මා ශ ක ශවලාශව්දී කරනවා.  

මට කථා කරන්න කාලය ලබා දීම ස කබන්ධශයන් ඔබු,මාට 

ස්ු,තිවන්ත ශවමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා  මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීු,මනි. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු ශ හාන් ශසේමසිාංහ රාජ්ය අමාතයු,මා. ඔබු,මාට 

විනාඩි 21ක කාලයක් ල ලැබී තිශබනවා. 

1099 1100 



පාර්ලිශ කන්ු,ව 

[අ.භා. 6.0.  

 

ගරු පශ්හාන් පසේෙසිංහ ෙහතා (සෙෘද්ධි  ගෘහ ආර්ථික  

ක්ෂුද්ර මූලය  සනවයං රැකියා  වයාපාර සංවර්ධන හා  න 

උපපයෝජන  රාජය සම්පත් සංවර්ධන රාජය අොතයතුො) 
 (மாண்புமிகு தசஹான் கசமசிங்க - சமுர்த்தி, வதிவிடப் 

தபாருளாதார, நுண் நிதிய, சுயததாைில், வியாபார அபிவிருத்தி 

மற்றும் கீழுகைப்புப் பயன்பாட்டு அரச வளங்கள் அபிவிருத்தி 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  බදු සාංශ ෝධන ීමපයක් ල 

පිළිබඳව විවාදය පවත්වන ශ ක අවස්ථාශව්දී  අදහස ් දැක් ලීමමට 

මටත් අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව  සු,ව  වනවා. 

විශ ේෂශයන්ම ගරු අග්රාමාතයු,මා මුදල් ඇමතිවරයා හැිනයට 

සදිරිපත් කරපු බදු සාංශ ෝධන පිළිබඳ විවාදශේදී  විරුද්ධ පක් ලෂය 

සාවදය කරුණු රාිතයක් ල සමාජ්ගත කරන්න උත්සාහයක් ල දරනවා 

අපි දැක් ලකා.  

සන් එක් ල කාරමයක් ල තමයි  උපාධිධාරින්ශේ පත්ීම ක 

ස කබන්ධශයන් කියපු කාරමය. 60 000ක් ල උපාධිධාරින් රාජ්ය 

ශසේවයට බඳවා ගනිද්දි අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මා සතාම පැහැදිලිව 

කිව්වා  අවුරුද්දක පුහුණු කාලයකට යටත්ව ඔවුන් පත්ීම ක ලබා  

සන් පසු රාජ්ය ශසේවශේ සාමානය ශසේවකයකුණා හැිනයට එන ක  රාජ්ය 

ශසේවශේ වර්රසාද ලබන රාජ්ය ශසේවකයකුණා හැිනයට එම පත් ීමම 

ලබා ශදනවාය කියන කාරමය. ඒ නිසා ඔවුන් ශ ක දිනශේ සිට 

රාජ්ය ශසේවකයන් හැිනයට තමයි කටුතු, කරන්ශන්. එශහම 

තිබියදී අද රජ්ශයන් ්ර ්න කරනවා   ශ ක බඳවා ගන්න 

උපාධිධාරින්ශේ සරමම ශමොකක් ලද කියලා. ඔවුන්ශේ සරමම 

හැිනයට අද විරුද්ධ පක් ලෂය දකින්ශන් ඔවුන් රාජ්ය ශසේවයට එකු, 

ීමම න ක  ඒ කාරමයට ඔවුන්ශේ ශනොසු,ට ්රකා  කරන්න 

විරුද්ධ පක් ලෂයට පුළුවන්. හැබැයි  අද ශ ක මහ ශපොශළොශව් සව  

ශවන්ශන් ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ ජ්නාධිපතිු,මා ශවනුශවන් 2019 

ශනොවැ කබර් මාසශේ ලක් ලෂ 69ක ඡන්දය ලබා දීපු ජ්නතාවට ලබා 

දුන් ශපොශරොන්දුත්  ශ ක රශටු සමස්ත ජ්නතාව ශවනුශවනුත් තම 

වගීමමත් කියන කාරමායි. 

හර්ෂ ද සිල්වා හිටපු ඇමතිු,මා අද කථා කළා  රජ්ය 

නීතයනුකූල ශනොවන ආකාරයට මුදල් වැය කරනවාය කියන 

කාරමය.   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  අශප් රජ්ය බාර ගනිද්දි 

අු,රු ස කමත ගිණුමකින් තමයි 2020 ශපබරවාරි මාසය වනු,රු  

මුදල් ශවන්  කරලා තිබුශණ් කියන කාරමය මම සතා පැහැදිලිව 

කියන්න ඕනෑ. ඊට පස්ශසේ මාර්ු, මාසශේ 02වැනි දා 

පාර්ලිශ කන්ු,ව විසුරුවා හැරීමත් සම ම ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශව් 

150. (3) යටශත් අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මාට තිශබන බලය අනුව 

රජ්ය  රට පවත්වා ශගන යෑම සඳහා අව ය මුදල් ශවන්  කළා. අපි 

ශ ක මැතිවරමශයන් පස්ශසේ නැවත අු,රු ස කමත ගිණුමක් ල 

ශගනැල්ලා  ශ ක වසශර් සැප්තැ කබර් මාසශේ සඳලා ශදසැ කබර් 

මාසය දක් ලවා මුදල් ශවන්  කළා. ඒ නිසා අශප් රශටු ඒකාබද්ධ 

අරමුදලින් මුදල් වැය කිරීමත් -ශ ක ශමොශහොත දක් ලවා මුදල් වැය 

කිරීමත්-  කියන ඒ සියල්ල නීතයනුකූලව සිදු ශවලා තිශබනවාය 

කියන කාරමය අපි නැවත නැවතත් ශ ක ගරු සභාවට  කියන්න 

ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  2020 අවුරුද්දට අය වැය 

ශල්ඛනයක් ල ශනොතිබුණු නිසා 2021 වර්ෂය සඳහා අය වැය 

ශල්ඛනය සදිරිපත් කරද්දි  2020 ශවනුශවන් ශ ක රශටු අය සහ 

වැය ශවනුශවන් ස කූරර්ම ශල්ඛනයක් ල ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,වට 

සදිරිපත් කිරීම මුදල් අමාතයාාං ය යටශත් මුදල් අමාතයවරයා 

හැිනයට ගරු අග්රාමාතයු,මා අතින් සිදු වනවා. අු,රු ස කමත 

ගිණුම ු,ළිනුත්  අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මාට පැවරී ඇති බලතල 

ු,ළිනුත් රට ශවනුශවන් වියද ක කරන සියල්ල හා ලබන ආදාය ක 

සියල්ල සවිස්තරව දක් ලවමින් 2020 වර්ෂය සඳහාත්  2021 වර්ෂය 

සඳහාත් ශවන ශවනම විසර්ජ්න පනත් ශකව  කපත් 

පාර්ලිශ කන්ු,වට සදිරිපත් කිරීම අපි සිදු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  බදු අඩු කිරීම ගැන විපක් ලෂයට 

අද පුදුමාකාර ඊර්ෂයාවක් ල ඇති ශවලා තිශබනවා. සියයට 15 තිබුණු 

වැටු බද්ද සියයට . දක් ලවා අඩු කරද්දී  ඒ බද්ද අඩු කිරීම හරහා 

රාජ්ය ආදායම අඩු වුමාය කියන්න කිසිම ශකශනකුණාට සාධනීය 

ශහේු,වක් ල නැහැ.  අපි ආණ්ඩුව භාර ගනිද්දී බරපතළ ආර්ථික 

අවපාතයක් ල ශ ක රශටු තිබුමා. ඒ විතරක් ල ශනොශවයි. කිසිදු ශගෝලීය 

අර්බුදයකට මුහුම ශනොදී  කිසිදු අභිශයෝගයකට මුහුම ශනොදී 

සියයට 6..ක පැවැති ආර්ථික වර්ධන ශව්ගය යහපාලන ආණ්ඩුව 

පැවැති ුතගශේ සියයට 2.3 දක් ලවා වැිනලායි තිබුශණ්. සියයට 2.3ක 

ආර්ථික වර්ධන ශව්ගයක් ල එක් ලක තමයි අපි රට භාර ගත්ශත්. ඊට 

පස්ශසේ තමයි ශ ක ශගෝලීය අර්බුදය රට ු,ළ නිර්මාමය වුශණ්. 

හැබැයි  එශහම තත්ත්වයක් ල තිබිලාත් අද විපක් ලෂය හිතාශගන 

සන්නවා න ක ශ ක ආර්ථිකය ඍම ආර්ථිකයක් ල බවට පත් ශවයි 

කියලා  මම සතා වග ීමශමන් කියනවා එශසේ වන්ශන් නැහැ 

කියලා. ශ ක ආර්ථිකය ්රකෘතිමත් ීමම සඳහා රජ්ය ලබා දීපු සහන 

ශ ක රශටු ආර්ථිකයට දායකත්වය ශදන කණ්ඩාය ක භුක් ලති විී ම 

හරහා 2020 අවුරුද්ද අවසාන ශවද්දී සියයට 1.5ක ආර්ථික 

වර්ධන ශව්ගයක් ල ළ ා කරගන්න අපට පුළුවන් ශවයි කියා මම 

කියනවා. ඒ නිසා ශ ක රශටු ආර්ථිකය ඍම ආර්ථිකයක් ල බවට පත් 

වන්ශන් නැහැ කියන කාරමාව අපි සතාම පැහැදිලිව කියන්න 

ඕනෑ.  

2020 වර්ෂය සඳහා අප ඇස්තශ කන්ු, කර තිශබන මුළු 

ආදායම රුපියල් බිලියන 1 525යි; ඇස්තශ කන්ු, කර තිශබන මුළු 

වියදම රුපියල් බිලියන 3 0.5යි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  

ශමය සුවිශ ේෂි වන්ශන්  2019 අවුරුද්ද ු,ළ පසුගිය රජ්ය විසින් 

කරන ලද වියද ක ඒ අදාළ කණ්ඩාය කවලට ශනොපියීමම නිසා 

ශගවන්න තිබුණු මුදලුත් ඇු,ළත්ව අප ශ ක රුපියල් බිලියන 

3 0.5ක මුදල ඇස්තශ කන්ු, කර තිබීමයි. ඒ විතරක් ල ශනොශවයි. 

2019 අවුරුද්දට පුනරාවර්තන වියද ක ශවනුශවන් රුපියල් බිලයන 

123.4ක් ල හා ්රාේධන වියද ක ශවනුශවන් රුපියල් බිලයන 119.3ක් ල 

ශලස සමස්තයක් ල හැිනයට රුපියල් බිලියන 242.7ක් ල පසුගිය 

ආණ්ඩුව ශගවා ශනොතිබුණු බිල්පත්වලට ශගවන්න 2020 

වර්ෂශේදී අපි කටුතු, කර තිශබනවා. මම ශ ක කියපු  පසුගිය 

ආණ්ඩුව පියවා නැති බිල්පත්වල ශගීම ක කටුතු, 2020 

සැප්තැ කබර් මාසශේ 0. වැනි දා ශවද්දී අපි සිදු කර තිශබනවා. 

2019 වර්ෂශේ ශගීම ක කරන්න තිූ  නමුත් ශගීම ක ශනොකරපු 

ඒවාත් ශ ක ආණ්ඩුව යටශත් ශගවා තිශබනවාය කියන කාරමය 

අපි විශ ේෂශයන්ම ශ ක රට හමුශව් කියන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඊළ ට අශප් රශටු මය 

ස කබන්ධශයන් ඇති ශවලා තිශබන තත්ත්වයත් බලමු. 2014 

අවුරුද්ද ශවද්දී ශ ක ර ශටු මය බර රුපියල් බිලයන 7 391ක් ල වුමා. 

ඒ මය ්රමාමය යහපාලන ආණ්ඩු කාලය අවසන් වූ 2019 

අවුරුද්ද ශවද්දී රුපියල් බිලියන 13 031 දක් ලවා වැඩි වනවා අපි 

දැක් ලකා. එහිදී අප දකින සුවිශ ේෂි කාරමාව තමයි  විශද්ශීය මය 

්රමාමය වැඩි ීමම. ශ ක ස කූරර්ම මය ්රමාමය ු,ළ ඇති විශද්ශීය 

මය ්රමාමය වැඩි ීම ඇති බවක් ල අපි දකිනවා. 2014 අවුරුද්ශද් 

සියයට 30ක් ලව තිබුම විශද්ශීය මය ්රමාමය සියයට 42.6 දක් ලවා 

යහ පාලන ආණ්ඩුව ුතගශේ වැඩි ීම ඇති බවක් ල අපි දැක් ලකා. ඒ 

වාශේම  සියයට 41.3ක් ලව තිූ  ශද්ශීය මය ්රමාමය  සියයට 44.1 

දක් ලවා වැඩි වුමා. ඒ විතරක් ල ශනොශවයි. ශ ක රශටු දළ ශද්ශීය 

1101 1102 



2020 සැප්තැ කබර්  09  

නිෂ්පාදිතයට සාශප්ක් ලෂව 2014 අවුරුද්ශද් සියයට 71.3ක් ලව තිූ  

මය ්රමාමය යහ පාලන ුතගශේ සියයට .6.. දක් ලවා වැඩි වුමා. 

අද ශ ක ගරු සභාව ු,ළ අදහස් දක් ලවපු  එදා පැවැති යහපාලන 

ආණ්ඩුව නිශයෝජ්නය කරපු මන්ත්රීු,මන්ලාශගන් අපි අහන්න 

කැමැතියි  ශ ක මය ්රමාම වැඩි ීමම ස කබන්ධශයන් එු,මන්ලාට 

තිබුණු අවශබෝධ ශමොකක් ලද සහ ඒ කටුතු, සිදු වන විට එු,මන්ලා 

හිිනශේ ශකොශහේද කියලා. යහ පාලන ආණ්ඩුශව් හිටපු මන්ත්රීවරු 

ීමපශදශනක් ල කිව්වා  අශප් ආණ්ඩුවට මය ශපොලිය සහ මය වාරික 

ශගවන්න හැකියාවක් ල තිබුශණ් නැහැ කියලා. අපි සතාම පැහැදිලිව 

කියන්න ඕනෑ  මය වාරික හැිනයට 2020 අවුරුද්ද සඳහා ශ ක වන 

ශකොට රුපියල් බිලියන 1 091කුණාත්  ශපොලිය හැිනයට රුපියල් 

බිලියන 954කුණාත් ශගවා තිශබන බව. ඒ අනුව මය වාරික සහ 

ශපොලිය එකු, කළාම රුපියල් බිලියන 2 045ක මුදලක් ල කිසිම 

මය වාරිකයක් ල ශගීමම ම  හරින්ශන් නැතිව ශගවමින් අශප් මහා 

භාණ්ඩාගාරය විසින්  මූලය කළමනාකරමය සිදු කරලා 

තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  එම නිසා යහපාලන 

රජ්ය නිශයෝජ්නය කරපු කණ්ඩාය කවලින් අප නැවත නැවතත් 

අසන ්ර ්නය තමයි  ශලෝක මටුටශ ක අභිශයෝග  ශගෝලීය 

අභිශයෝග ශනොතිබියදීත් ඔවුන්ට ආර්ථිකය කළමනාකරමය 

කරගන්න බැරි ීමමත්  අද ශගෝලීය අර්බුද හා අභිශයෝග තිබියදීත් 

ශ ක ආණ්ඩුව ආර්ථිකය මැනවින් කළමනාකරමය කරශගන 

යෑමත් අතර ඇති ශවනස ඔවුන්ට සැබැවින්ම දකින්න බැරි ඇයි 

කියන එක. ජ්නතාව මතයක් ල ්රකා  කරලා තිශබන අවස්ථාවකත් 

ඊර්ෂයාකාර මනසින් බලන්න එපා කියන සල්ලීම අපි විපක් ලෂශයන් 

කරන්න ඕනෑ. 

ඒ එක් ලකම  2019 ජ්නාධිපතිවරමශයන් පස්ශසේ -අපි ආණ්ඩුව 
භාරගත්තාට පස්ශසේ- රසපිරි ගමක් ලර වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම 
ආර කභ වුමා. නැවත ශ ක රශටු යිනතල පහසුක ක සාංවර්ධනය 
ශවලා  ගශ ක මුදල් සාංසරමය ශවලා  නගරයට මුදල් ිනක ඇවිල්ලා 
ශ ක රශටු ජ්නතාව ු,ළ ක්රය  ක් ලතිය වැඩි ීමම සඳහා රසපිරි ගමක් ලර 
වැඩසටහන ක්රියාත්මක ීමම ශහේු, වුමා. අපි එක් ල ග්රාම නිලධාරි 
වසමකට රුපියල් ලක් ලෂ 20 ගමශන් ලබා දීලා නැවත ශ ක ර ට 
්රකෘතිමත්  වැඩ කරන රටක් ල බවට පත් කරන්න අව ය වැඩ 
පිළිශවළ ක්රියාත්මක කළා. ඒ විතරක් ල ශනොශවයි  අශප් ආණ්ඩුව 
ආවාට පස්ශසේ රසපිරි ගමක් ලර වැඩසටහන යටශත් ස කූරර්මශයන්ම 
වයාපෘති 36 232ක් ල ක්රියාත්මක කළා. ඒ සඳහා කරපු වියදම 
රුපියල් බිලියන 27 002ක් ල. ඒ නිසා අපි නැවතත් පැවැති රජ්ශේ 
අයට  ඒ කියන්ශන් වර්තමාන විපක් ලෂයට මතක් ල කරන්න ඕනෑ  අපි 
ශ ක රශටු ස්ථාවරත්වය  ආර්ථිකශේ ස්ථාවරත්වය නැවත 
නිර්මාමය කිරීම සඳහා අව ය වාතාවරමය හදලා තිශබන බව. 
රජ්ය හැිනයට අප අදහස් කරන්ශන් බදු අඩු කිරීම විතරක් ල 
ශනොශවයි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි. නිතර නිතර බදු 
්රතිපත්තිය ශවනස් ශනොකර සදිරියට යන්න තමයි රජ්යක් ල හැිනයට 
අපි අදහස ් කරන්ශන්. අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මාශේ සහ ගරු 
අගමැතිු,මාශේ ්රතිපත්තිය අනුව ඊළ  අවුරුදු 5ක කාලය ු,ළ 
අශප් බදු ්රතිපත්තිය නිතර නිතර ශවනස් කරන්න මහා 
භාණ්ඩාගාරය කටුතු, කරන්ශන් නැහැ. අතයව ය කාරමා මත 
ශද්ශීය කර්මාන්තකරුවා ශවනුශවන් සහ ශද්ශීය කෘෂි නිෂ්පාදකයා 
අස්වැන්න ශනළන කාලශේදී අප ය ක ය ක ්රතිපත්තිමය තීන්දු 
ගත්තත්  ආශයෝජ්කයන්ට ශ ක රටට එන්න පුළුවන්  
ආශයෝජ්කයන්ට වි ්වාසය ඇති ශවන්න පුළුවන් අුතරින් බදු 
්රතිපත්තිය නිතර නිතර ශවනස් කරන්ශන් නැතිව සදිරියට ශගන 
යන්න අපි බලාශපොශරොත්ු, ශවනවා. ශ ක රටට ආශයෝජ්කයන් 
අරශගන ඇවිල්ලා  ශ ක රටට ගැළශපන අුතරින්   ආශයෝජ්න සිදු 
කරලා ඒ හරහා අශප් රශටු ආර්ථිකයට අව ය තල්ලුව ලබා 
ශදන්න අපට පුළුවන්. අද ශගෝලීය අර්බුදයක් ල  අභිශයෝගයක් ල 
තිශබන අවස්ථාවකත් ශ ක රට නැවත ක්රමානුකූලව ශගොඩනැඟීම 
සහ සදිරියට ශගන යෑම ගැන ශබොශහෝ දුරට විපක් ලෂයට ඊර්ෂයාවක් ල 
සහ ඔවුන්ට ඔවුන් පිළිබඳවම ශක් ලන්තියක් ල ඇතැයි කියා අපි 
වි ්වාස කරනවා.  එු,මන්ලා ශ ක ස කබන්ධ දත්ත හා සාංඛයා 
ශල්ඛන සභාගත කර තිශබන අවස්ථාවකත්  ඒවා 

අන්තර්ජ්ාලශයන් ලබාගන්න පුළුවන්කම තිශබන අවස්ථාවකත් ඒ 
දත්ත ගැන ශනොදැන කටුතු, කිරීම ගැන අපි කනගාව  ශවනවා. අද 
විපක් ලෂයට කථා කරන්න ශදයක් ල සතිරි ශවලා නැහැ  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්ත්රීු,මනි. එම නිසා තමයි  ශ ක රශටු අධිකරමය ලබා දුන් 
තීන්දුවක් ල මත ගරු ශ්රේමලාල් ජ්යශසේකර මහතා අද මන්ත්රීවරයකුණා 
හැිනයට කටුතු, කිරීම ගැන විපක් ලෂය දිගින් දිගටම විශව්චන 
සදිරිපත් කරන්ශන්. විරුද්ධ පාර් ව්ය ු,ළ අධිකරමයට අපහාස 
කළ කණ්ඩාය ක ශගොඩක් ල සන්නවා. 2015-2019 කාලශේ 
අධිකරමයට ඇඟිලි ගැීය ක සිදු කශළේ ශකොශහොමද කියලා අපි 
දැක් ලකා. ඒ ඇඟිලි ගැීය ක සිදු කශළේ කවුද කියලා අද මුළු රටම 
දන්නවා. එශහම අය තමයි අද විපක් ලෂය නිශයෝජ්නය කරන්ශන්. ඒ 
සියලුශදනා එදා පැවැති ආණ්ඩුව නිශයෝජ්නය කළා. අධිකරම 
තීන්දුවලට ගරු කරලා ශ ක රශටු නීති පද්ධතිය ු,ළ කටුතු, 
කරනවා මිස  එක එක ශද් පාලන පක් ලෂවලට අව ය ආකාරයට 
තීන්දු තීරම ගනිමින්  එශහම නැත්න ක බලපෑ ක කරමින් අපි 
කටුතු, කරන්ශන් නැහැ. 

අශප් හිතවත් ගරු කාවින්ද ජ්යවර්ධන මන්ත්රීු,මා ශ ක 
ශවලාශව් ශ ක ගරු සභාව ු,ළ සිිනයා න ක ශහොඳයි. ශමොකද  එු,මා 
අද මහා කනගාව වක් ල පළ කළා වාශේම  ්ර ්නයකුණාත් මු, කළා 
පාස්කුණා සරිදා ්රහාරය ස කබන්ධශයන්. රපාස්කුණා සරිදා ්රහාරය 
ස කබන්ධශයන් ශ ක රශටු ජ්නතාව සාධාරමත්වය 
බලාශපොශරොත්ු, වුමා. ඒ පිළිබඳ විමර් න කටුතු, නිවැරැදිව සිදු 
ශවයි කියලා බලාශපොශරොත්ු, වුමාර යැයි කියපු එු,මා එම 
විමර් නවල තත්ත්වය ශමොකක් ලද කියලා විමීයමක් ල කළා. ඒ 
යහපාලන ආණ්ඩුව ු,ළ හිටපු  ඒ පාස්කුණා සරිදා ්රහාරයට වග කිව 
ුතු,  පාස්කුණා සරිදා ්රහාරකයන් ආරක් ලෂා කරලා තමන්ශේ ආණ්ඩුව 
පවත්වාශගන ගිය ඒ සියලුශදනාටම අපි මතක් ල කරලා ශදන්න 
ඕනෑ  ශ ක ශවන ශකොට තමයි පාස්කුණා සරිදා ්රහාරය ස කබන්ධශයන් 
නිවැරැදි ශතොරු,රු ශහළිශවමින් පවතින්ශන් කියලා. දැන් තමයි ඒ 
පරීක් ලෂම කටුතු, ස්වාධීනව සිද්ධ ශවන්ශන්. එදා පාස්කුණා සරිදා 
්රහාරකයන් රැකපු අය  ඔවුනට රැකවරමය දීපු අය  ශ ක ගරු 
සභාව ු,ළත්  ඒ වාශේම  විවිධ මාධය නාලිකාවලටත් ඇවිල්ලා ඒ 
පාස්කුණා සරිදා ්රහාරකයන් ආරක් ලෂා කරපු අය අද පාස්කුණා සරිදා 
්රහාරය ස කබන්ධ පරීක් ලෂමවලට ශමොනවාද ශවන්ශන් කියලා 
්ර ්න කිරීම පුදුම සහගතයි. අපි ඇත්තටම  දැන ගන්න ආසයි  ඇයි 
එදා අපි ඔය කාරමාව විපක් ලෂශේ සඳලා මු, කරද්දී අපට 
ඇහු කකන් ශදන්න යහපාලන ආණ්ඩුව කටුතු, ශනොකශළේ කියන 
කාරමාව. ශ ක සභාව ු,ළදී එදා ඒ පාස්කුණා සරිදා ්රහාරකයන් 
ආරක් ලෂා කළ අය  අද පාස්කුණා සරිදා ්රහාරකයන්ට දඬුව ක ශදන්න 
අව ය වාතාවරමය සකස් කරලා ස්වාධීනව ඒ  පරීක් ලෂම කටුතු, 
සිදු ශවද්දී ඒ ගැන ්ර ්න කිරීම කනගාව වට කරුමක් ල. 
 

ගරු (වවදය) කවින්ද පහේෂාන් ජයවර්ධන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த கஹஷான் 

ஜயவர்தன)  

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, මට රීති ්ර ්නයක් ල තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  අශප් ගරු ශ හාන් ශසේමසිාංහ 
රාජ්ය ඇමතිු,මා මශේ නම කිව්වා. ඇත්තටම පාස්කුණා සරිදා 
්රහාරය ගැන කථා කරන ශකොට මම කිව්ශව් ශ ක කාරමයයි. ඒ 
ස කබන්ධ පරීක් ලෂම කටුතු, දැන් සිදු ශවනවා. අපි ඒ ගැන 
ස්ු,තිවන්ත ශවනවා. හැබැයි  ශ ක පරීක් ලෂම කටුතු, සිදුශවන 
ගමන් ඒ අයට පුපුරම ද්රවය ශකොශහන්ද ලැබු ශණ්  ඒ අයට මුදල් 
ආධාර ශකොශහන්ද ලැබුශණ්  ඒ අයට ඒ පුහුණුීම ක ශකොශහන්ද 
ලැබුශණ් යනාදී කරුණු ගැනත් ශහොයා බලන්න කියන එකයි මම 
කිව්ශව්.  

 

ගරු පශ්හාන්  පසේෙසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் கசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ශමන්න ශ ක කාරමාව තමයි 

එදා අපි විපක් ලෂශේ සඳලා කවින්ද ජ්යවර්ධන මන්ත්රීු,මන්ලාට 
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

මතක් ල කශළේ. අද එු,මන්ලා  ඒ පරීක් ලෂම කටුතු, ස කබන්ධශයන් 

අශපන් ්ර ්න කරනවා  ශමොනවාද ශවන්ශන් කියලා. එදා 

එු,මන්ලා පාස්කුණා සරිදා ්රහාරයට ස කබන්ධ අය සම  තමයි 

ආණ්ඩු කශළේ. ඒ කටුිනයත් එක් ලක ආණ්ඩු කළා විතරක් ල ශනොශවයි  

ඒ පරීක් ලෂම කරන්න ඕනෑ කියලා සල්ලීමක් ලවත් කශළේ නැහැ. අපි 

එදා ශ ක කාරමය මතක් ල කළා  ගරු මන්ත්රීු,මා. අද මම සු,ව  

ශවන එක කාරමයක් ල තිශබනවා. ඔබු,මන්ලාශේ ආණ්ඩුශව්දී 

ඔබු,මාට අමතක ශවච්ච ශද් විපක් ලෂයට ගියාම මතක් ල ශවන්න 

ඔබු,මාශේ ශමොළය පෑදිලා තිශබනවා. මම ඒ ගැන සු,ව  ශවනවා. 

පාස්කුණා සරිදා ්රහාරකයන් එක් ලක ඔබු,මන්ලා හිිනයා. ඔබු,මන්ලා 

ඔවුනට රැකවරම  දුන්නා. රැකවරම  දුන්නා විතරක් ල ශනොශවයි  ඒ 

අයශේ  ආරක් ලෂකයන් හැිනයට ඔබු,මන්ලා තමයි කටුතු, කශළේ. 

ඔබු,මන්ලාශේ ආණ්ඩුව වැශටයි කියලා ඔබු,මන්ලා එදා භය 

වුමා. භය ශවලා තමයි ඔබු,මන්ලා ඒ පාස්කුණා සරිදා ්රහාරකයන් 

ශවනුශවන් ශපනී සිිනශේ. අද ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා ශ ක 

රශටු ජ්නාධිපතිු,මා ශනොවුමා න ක  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීු,මනි -  

 

ගරු (වවදය) කවින්ද පහේෂාන් ජයවර්ධන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த கஹஷான் 

ஜயவர்தன)  

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  එු,මා දිගින් දිගටම මශේ නම 

කියමින් කථා කරනවා. එු,මා  මම ගරු කරන රාජ්ය 

ඇමතිවරශයක් ල. දැන් එු,මන්ලාශේ පැත්ශත් තමයි එවකට හිටපු 

ජ්නාධිපතිු,මා සන්ශන්. ඒ වාශේම එු,මන්ලාට තිශබනවා  ශ ක 

පරීක් ලෂම - 
 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජ්ය ඇමතිු,මා කථා කරන්න. 
 

ගරු පශ්හාන්  පසේෙසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் கசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  එු,මන්ලා ඒ කාලශේ 

කරන්න ඕනෑ ශද්වල් ශනොකර සඳලා  එු,මන්ලා ආණ්ඩුශව් 

වර්රසාද ගන්න නිහ ව සඳලා - [බාධා කිරීමක් ල  මිනිස්සු මැශරන 

ශකොට හිනා වුමා. ගරු මන්ත්රීු,මනි   පාස්කුණා සරිදා ්රහාරශයන් ශ ක 

රශටු මිනිස්සු 300කශේ ජීවිත අහිමි ශවද්දී ඔබු,මන්ලා විශනෝද 

සමයක් ල ගත කළා. 500ක් ල ු,වාල ශවලා අසරම ශවලා සන්ශදද්දී 

ඔබු,මන්ලා ශමොකක් ලද ගත්ත ක්රියාමාර්ගය? ඇයි  ඒ ආණ්ඩුව 

යටශත් පරීක් ලෂම කරන්න බැරි වුශණ්? විශ ේෂශයන්ම ඔබු,මා 

කශතෝලිකශයක් ල. ඔබු,මා නිශයෝජ්නය කරන්ශන් මීගමුව. ඇයි  

ඔබු,මාට ඒ ආණ්ඩුශවන් අස්ශවලා හරි කියන්න බැරි වුශණ්  ශ ක 

පරීක් ලෂම කරන්න කියලා? ඔබු,මන්ලා එදා කට වහශගන හිිනයා. 

ඔබු,මන්ලා ඒ හැම වැරැද්දම ශවද්දී ඒ වැරැදිවලට උල්පන්ද ක 

දුන්නා. ඔබු,මන්ලා ශ ක කාරමයත් මතක තියාගන්න. අද 

ඔබු,මන්ලා පැරදුමා විතරක් ල ශනොශවයි  ඔබු,මන්ලාට ශ ක රශටු 

කඩා වැිනච්ච ආර්ථිකය ගැන කථා කරන්න සදාචාරාත්මක 

අයිතියක් ල නැහැ. ඔබු,මන්ලා ශ ක රශටු ආර්ථිකය විනා  කළා 

විතරක් ල ශනොශවයි. පාස්කුණා සරිදා ්රහාරශයන් පස්ශසේ තමයි ශ ක 

රශටු මුළුමහත් ආර්ථිකය කඩා වැශටන්න පටන් ගත්ශත්. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජ්ය ඇමතිු,මනි  ඔබු,මාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් ල 

තිශබනවා.  

ගරු පශ්හාන්  පසේෙසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் கசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ඒ  බලපෑම නිසා ඒ  වන්දිය අදටත් ශ ක රශටු ජ්නතාවට 

ශගවන්න සිද්ධශවලා තිශබනවා. ඔබු,මන්ලා අවුරුදු 

හතරහමාරක් ල   කරපු ආණ්ඩුව  නිසා තමයි ශ ක රට ශ ක විධියට 

විනා  වුශණ්. ඒ නිසා කවින්ද ජ්යවර්ධන මන්ත්රීු,මනි  ආණ්ඩු 

පක් ලෂශේ සිිනයදී කථා කරන්න ඕනෑ ශද් කථා ශනොකර  එදා හිනා 

ශවීම අහශගන සඳලා අද විරුද්ධ පක් ලෂයට ඇවිල්ලා ඒවා කථා 

කරන්න එපා.  

ඔබු,මා ඔශහොම කථා කරද්දී  ජ්නතාවට ඔබු,මන්ලා ගැන 

තිශබන ශක් ලන්තිය වැඩිශවයි. ඒ හින්දා ශබොරුව  වාංචාව තවදුරටත් 

කරන්න එපා. ඒක තමයි ඔබු,මන්ලා අවුරුදු හතරහමාරක් ල කශළේ. 

බලන්නශකෝ  කිරිඇල්ල මන්ත්රීු,මා කථා ශනොකර සන්න විධිය. 

එු,මා කථා කරන්ශන් නැහැ. ශමොකද  එු,මා දන්නවා  එදා සිදු 

ශවච්ච ශද්වල් පිළිබඳව. ඔබු,මන්ලා රාජ්පක් ලෂවරු හිශර් දාන්න 

අරලියගහ මන්දිරශේ සඳලා ඒ තීන්දු ගනිද්දී  ඔබු,මන්ලාට බැරි 

වුමා පාස්කුණා සරිදා ්රහාරකයන්ට විරුද්ධව ශ ක රශටු නීතිය 

ක්රියාත්මක කරවන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජ්ය ඇමතිු,මනි  දැන් කථාව අවසන් කරන්න. කාලය 

අවසන්. 

 
ගරු පශ්හාන්  පසේෙසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் கசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  විශ ේෂශයන්ම මම කියන්ශන් 

අශප් බදු සාංශ ෝධන  ආර්ථික වැඩ පිළිශවළ ශ ක සියල්ල රශටු 

ජ්නතාවශේ අනුමැතිය අනුව සිදු වන බවයි. 2020 වර්ෂශේ අපි 

අශප් අභිශයෝග ජ්යගන්නවා විතරක් ල ශනොශවයි  2021 වර්ෂශේ 

සඳලා ශ ක ර ට  ශසෞභාගයමත් රටක් ල කිරීම සඳහා අව ය ගමන් 

මගට අපි අරශගන යනවාය කියන කාරමාව ්රකා  කරමින් මා 

නිහ  ශවනවා. ශබොශහොම ස්ු,තියි. 

 
ගරු පජොන්සනටන් ප්රනාන්දු ෙහතා (ෙහාොර්ග අොතය සහ 

ආණ්ඩු පාර්ශ්නවපේ ප්රධාන සංවිධායකතුො) 
(மாண்புமிகு கஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து - தநடுஞ்சாகலகள் 

அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்ககாலாசானும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  රවිවාදය දැන් කල් තැබිය 

ුතු,යරයි මා ශයෝජ්නා කරනවා.  

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்டது.   
Question put, and agreed to. 

 
 

ඊට අනුකූලව විවාදය කල් තබන ලදී. 

එතැන් සිට විවාදය 2020 සැප්තැම්බර් ෙස 10 වන බ්රහසනපතින්දා 
පවත්වනු ලැපේ. 

இதன்படி விவாதம்  ஒத்திகவக்கப்பட்டது.   

விவாதம் 2020 தசப்தரம்பர் 10, வியாைக்கிைகம மீளத் 

ததாடங்கும்.   

The Debate stood adjourned accordingly. 

Debate to be resumed on Thursday, 10th September, 2020. 
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[ගරු  ශ හාන්  ශසේමසිාංහ මහතා  
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කල්තැබීෙ 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගරු පජොන්සනටන් ප්රනාන්දු ෙහතා   
(மாண்புமிகு கஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  රපාර්ලිශ කන්ු,ව දැන් කල් 

තැබිය ුතු,යරයි මා ශයෝජ්නා කරනවා. 

 
ප්රශ්නනය සභාිමුඛඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභාව කල් තබන අවස්ථාශව්  ශයෝජ්නාව සදිරිපත් කිරීම  ගරු  

ජ්ගත් කුණාමාර මන්ත්රීු,මා. 

 
 
සෙෘද්ධි  නිලධාරින්පේ හා සෙෘද්ධිලාිමන්පේ ගැටලු   

சமுர்த்தி அலுவலர்கள் மற்றும் சமுர்த்திப் 

பயனாளிகளின் பிரச்சிகனகள் 
ISSUES OF SAMURDHI OFFICERS AND SAMURDHI 

BENEFICIARIES 
 

ගරු ජගත් කුොර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  අද දින  සභාව  කල් තබන  

අවස්ථාශව්  මා පහත  සඳහන් ශයෝජ්නාව සදිරිපත් කරනවා: 
 

"අප රශටු දිළිඳුභාවය ු,රන් කිරීශ ක  ්රධානම වැඩ පිළිශවළ වන සමෘද්ධි 

වයාපාරයට  වසර 25ක් ල ස කූරර්ම ීම ඇති අතර   එම වසර 25 ු,ළ 

දිළිඳුභාවය ු,රන් කිරීමට වි ාල දායකත්වයක් ල  ලබා දුන් සමෘද්ධි 

වයාපාරය පසුගිය ශකොශරෝනා උවදුර උත්සන්න සමශේ දී පවා ශ ක රශටු  

ජ්නතාව ශවනුශවන් වි ාල ුතු,කමක් ල සෂ්ට සිද්ධ කළා.  පසුගිය 

ශකොශරෝනා උවදුර සමශේ දී සමෘද්ධි  නිලධාරින් විසින්  සමෘද්ධි 

වයාපාරශේ අරමුදල්වලින් රුපියල් බිලියන  50කට ආසන්න මුදල් 

්රමාමයක් ල ජ්නතාවට සහන සලසන්න ශයශදව්වා.  ශ ක සියලු  ශද් කරපු 

සමෘද්ධි වයාපාරශේ  නිුතු, සමෘද්ධි නිලධාරින්ශේ උසස්ීම ක  රැකියා 

සුරක් ලෂිතභාව    වි්ාම වැව ප් හිමිකම හා සමෘද්ධි වයාපාරශේ ගැටලු ශ ක  

වනු,රු විසී  නැත. ශමම ගැටලු  විසඳන බව රශසෞභාගයශේ දැක් ලමර 

්රතිපත්ති ්රකා නශේ සඳහන් කර ඇත. එබැවින්  ශමම ගැටලු  කඩිනමින් 

විසඳිය ුතු, යැයි ආණ්ඩුශව් අවධානය ශයොමු ශකොට  ශයෝජ්නා කර සිිනමි.ර 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  මා පසුගිය වසර 25කට 

ආසන්න කාලයක් ල තිස්ශසේ සමෘද්ධි වයාපාරය ු,ළ වැඩ කරපු 

ශකශනක් ල විධියට  ශ ක ශයෝජ්නාව සදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ල 

ලැබීම ගැන සු,ව  වනවා. මා පාර්ලිශ කන්ු,වට පත් කර එීමම 

ස කබන්ධශයන් කඩුශවල ්රමුඛ ශකොළඹ දිස්ත්රික් ලකශේ 

ජ්නතාවටත්  සමෘද්ධි වයාපාරයට ස කබන්ධ සියලුශදනාටත් 

ස්ු,තිවන්ත ශවමින් මා ශ ක ශයෝජ්නාව සදිරිපත් කරනවා.  

රජ්ශේ පාර් ්වශේ  නිශයෝජිතයකුණා වාශේම  මහින්ද රාජ්පක් ලෂ 

මැතිු,මා පරාජ්යට පත් වුණු  ශමොශහොශත් සිට ශ ක රජ්ය හදන්න 

වි ාල කාර්යභාරයක් ල කරපු   ඒ ශවනුශවන් කැප ශවලා වැඩ කරපු 

ශකනකුණා විධියට මම කියන්න කැමැතියි  සමෘද්ධි වයාපාරයත් 

සමෘද්ධි නිලධාරිනුත් රජ්ය බලයට පත් කරන්න වි ාල  ක් ලතියක් ල 

දුන් බව. ඒ  සියල්ල එක් ලක වර්තමාන ජ්නාධිපතිු,මා සහ ගරු 

අග්රාමාතයු,මා ඇු,ළු අශප් ආණ්ඩුවක් ල ු,ළ සමෘද්ධි වයාපාරශේ 

ගැටලු විස   ශඳයි  කියා සමෘද්ධි වයාපාරය ු,ළ අද වි ාල ්රාර්ථනා 

රාිතයක් ල  අශප්ක් ලෂා  රාිතයක් ල ශ ක ශවනශකොට ඇති ශවලා 

තිශබනවා. සමෘද්ධි වයාපාරය නිශයෝජ්නය කරන නිශයෝජිතයකුණා  

වන මාත් පසුගිය පාර්ලිශ කන්ු, මැතිවරමශයන් ශ ක 

පාර්ලිශ කන්ු,වටව පිවිීයම ු,ළ ඒ බලාශපොශරොත්ු,ව තව වැඩි 

වුමා. ඒ නිසා සමෘද්ධි වයාපාරශේ ති ශබන ගැටලු සතා කඩිනමින්  

විසඳිය ුතු, ්ර ්න අතරට ශගන  කඩිනමින් විසඳන්න ඕනෑය කියා 

මා සතා ශගෞරවශයන් ශ ක ශවලාශව් අශප් රජ්යට ශයෝජ්නා 

කරනවා.  

පසුගිය යහ පාලන රජ්ශේ ඇමතිවරුන් සහ නිලධාරින් ශ ක 

රශටු සමෘද්ධි වයාපාරශේ ගැටලු විසඳනවා කියා උද්දාමශයන් 

විවිධ කරුණු කියලා දිගින් දිගටම සිද්ධ කශළේ  සමෘද්ධි 

වයාපාරශේ අරමුදල් තමන්ශේ ශද් පාලන අභි්රායන් සඳහා  

තමන්ශේ ්රතිරූප වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ශයොදා ගැනීමයි. 

එක් ල අවස්ථාවක පසුගිය ආණ්ඩුශව් ඇමතිවරු සමෘද්ධි වයාපාරශේ 

අරමුදලින් ශකෝින ගමනක මුදල් අරශගන   ශතොරම ගහන්න   

සාංදර් න පවත්වන්න  උත්සව සාංවිධානය කරන්න  ටී ෂර්ටු 

ගහන්න වැනි විවිධ කටුතු, සඳහා ශයශදව්වා. එදා මම 

පාර්ලිශ කන්ු,ශව් ශනොසිිනයත්  ඒ මුදල් අපශත් යන එක වළක් ලවා 

ගැනීම සඳහා අපි මහපාරවල  පාර්ලිශ කන්ු,ව සදිරිපිට බරපතළ 

උද්ශඝෝෂම සහ විශරෝධතා කරලා ය ක මටුටමකට ඒවා නවත්වා 

ගන්න කටුතු, කළා. නමුත් ඒ ආණ්ඩුව කාලශේ අශප් රශටු 

කවදාවත් සිදු ශනොවුණු විධියට සමෘද්ධි වයාපාරශේ සහනාධාර 

ලබාදීම සිද්ධ කශළේ  එක් ලසත් ජ්ාතික පාක් ලෂිකයන් ට නැත්න ක 

තමන්ට හිතවත් ශද් පාලන පාක් ලෂිකයන්ශේ මුහුණු බලලායි. එදා 

හිටපු අමාතය ලක් ලෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිු,මාත් කිව්වා  රඅපි ශ ක 

ශවලාශව් තමන්ශේ පාක් ලෂිකයන්ට සලකන්න ඕනෑර කියලා. 

පාක් ලෂිකයන්ට  සලකන්න කියලා ශ ක රශටු මිනිස්සු ආණ්ඩු  

හදන්ශන් නැහැ. රශටු මිනිස්සු ආණ්ඩු හදන්ශන් රට හරි පැත්තට 

ශගනශගොස් ජ්ාතියට අලුත් ගමනක් ල නිර්මාමය කිරීමට සහ මුළු 

රශටුම ජ්නතාවශේ  ්ර ්න විසී ම සඳහායි. ඒ වගීමම හරියට  

හඳුනා ගත්ත නිසා තමයි අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මා සහ ගරු 

අග්රාමාතයු,මා ඇු,ළු අශප් ආණ්ඩුව රශසෞභාගයශේ දැක් ලමර 

්රතිපත්ති ්රකා නය සදිරිපත් කරමින් ශ ක රටට අලුත් 

ආශලෝකයක් ල  අලුත් වැඩ පිළිශවළක් ල සදිරිපත් කරලා තිශබන්ශන්.  

එදා පසුගිය ආණ්ඩුව සතා පහත් විධියට සමෘද්ධි වයාපාරශේ 

සහනාධාර ලබා දීම ු,ළ ශ ක රශටු සමෘද්ධිලාභින් වි ාල පිරිසකට 

අසාධාරමයක් ල සිද්ධ වුමා. එක් ල පැත්තකින් සමෘද්ධි සහනාධාර 

ලැබිය ුතු,  එශහත් සමෘද්ධි සහනාධාර ශනොලැශබන තවත් 

පිරිසක් ල හිිනයා. ඒ සමෘද්ධි සහනාධාර ලැබිය ුතු, අයට සහනාධාර 

ලබා දීශ ක ුතු,කම අද අශප් ආණ්ඩුවට තිශබනවා.  

"රට හදන ශසෞභාගය ශේ දැක් ලමර කියන අශප් ්රතිපත්ති 

්රකා නශේ නවවන පරිශච් ේදය ු,ළ පැහැදිලිවම සඳහන් ශවලා 

තිශබනවා  එම සහනාධාරවල විනනාක ක වැඩි කරනවා  

සහනාධාර ශනොමැති  අසාධාරමයට ලක් ල වුණු අයට සහනාධාර 

ලබා ශදනවා කියලා. එම ්රතිපත්ති ්රකා නය හදනශකොට 

සමෘද්ධි වයාපාරයට අදාළ පරිච්ශේද සකස් කිරීශ කදී ගරු බැසිල් 

රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මාශේ සල්ලීම පරිදි මා එම කමිව ව නිශයෝජ්නය 

කළා. මා එ හි මූලිකත්වය ගත්තා. රැකියා ලක් ලෂශේ ශයෝජ්නාව  

සහනාධාර ලබා දීශ ක ශයෝජ්නාව සහ නිලධාරින්ශේ ගැටලු 

විසී ශ ක ශයෝජ්නා වැනි ශබොශහෝ ශයෝජ්නා අපි එම කමිව වට 

ශයොමු කළ නිසා රරට හදන ශසෞභාගයශේ දැක් ලමර ්රතිපත්ති 

්රකා නය ු,ළ එම ගැටලු විස ශඳනවාය කියන කාරමාව 

පැහැදිලිව තිශබනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි. නමුත් 

ආණ්ඩුව බලයට පත් ශවලා දැන් මාස නවයකට  දහයකට 

ආසන්න කාලයක් ල ගත ශවලා තිශබනවා. එම කාලය ු,ළ සමෘද්ධි 

නිලධාරින් කිසි ශකශනකුණාට තවම සාධාරමයක් ල සව  ශවලා නැහැ. 
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

සමෘද්ධි නිලධාරින්ශේ වි්ාම වැව ප් හිමිකම තහවුරු ශවලා නැහැ. 

මිය ගිය සමෘද්ධි නිලධාරින් ශවනුශවන් ලැශබන වැන්දඹු හා 

අනත්දරු වි්ාම වැව ප තවම ය ක පිරිසකට ලැශබන්ශන් නැහැ. සුළු 

පිරිසකට ලැබිලා තිශබනවා. හැබැයි  ්රති තයක් ල විධියට ගත්තාම 

සියයට එකක ්රමාමයක් ලවත් ඒක සාධාරණීකරමය ශවලා නැහැ. 

සමෘද්ධි නිලධාරින් සියලුශදනාට එම වි්ාම වැව ප් හිමිකම ලබා 

ශදන්න මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මාශේ ආණ්ඩුව යටශත් බැසිල් 

රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා එදා දිවිනැඟුම ශදපාර්තශ කන්ු,ව හැදුවා. රරට 

හදන ශසෞභාගයශේ දැක් ලමර ්රතිපත්ති ්රකා නය ු,ළත් අපි 

සඳහන් කරලා තිශබනවා  දිවිනැඟුම වැඩ පිළිශවළ නැවත 

ක්රියාත්මක කරනවා කියලා. ඒ අනුව පසුගිය ආණ්ඩුශව් 

අසාධාරමක ක ු,ළ ඇති වුණු ගැටලු  නිවැරදි කරන්න අපට ශහොඳ 

අවස්ථාවක් ල ලැබී තිශබනවා. ඒ අනුව  වි්ාම වැව ප් අහිමි ීම තිශබන 

නිලධාරින්ශේ එම ගැටලු විසී ම සඳහා අව ය පියවර ගන්න අපට 

පුළුවන්කම ලැශබනවා. ඒ සඳහා වන කැබිනටු පත්රිකා හතරක් ල-

පහක් ල අපි ආණ්ඩුවට සදිරිපත් කරලා තිශබනවා. පසුගිය කාලශේ 

ගරු පවි්රාශද්ීම වන්නිආරච්චි මැතිු,මිය විෂය භාර ඇමතිු,මිය 

ව ශයන් කටුතු, කළ කාලශේත් කැබිනටු පත්රිකා කිහිපයක් ල 

සදිරිපත් කළා. මීට දින කිහිපයකට කලින් අශප් රාජ්ය අමාතය ගරු 

ශ හාන් ශසේමසිාංහ මැතිු,මා එක් ලකත් ශ ක ගැන මා සාකච්ඡා කළා. 

එු,මා සෑශහන කරුණු ්රමාමයකට එක තාව පළ කළා. එම 

නිසා ශ ක ගැටලු ිනක විසඳා ගන්න පුළුවන් ශවයි කියලා මා වි ්වාස 

කරනවා. නමුත් ඒ ස කබන්ධශයන් වැඩි අවධානයක් ල ශයොමු 

කරන්නයි  ශ ක පාර්ලිශ කන්ු,ව ු,ළ ඔබු,මන්ලා සදිරිශේ ශ ක ගැන 

මා හ න ා කියන්ශන්. එම ගැටලු කඩිනමින් විසඳන්න ඕනෑ.  

සමෘද්ධි වයාපාරය ආර කභ ශවලා දැනට වසර 25ක් ල ගත 
ශවනවා.  එදා ආර කභ වුණු තැනම තමයි සමෘද්ධි නිලධාරින් අදත් 
සන්ශන්. හැබැයි  එම වයාපාරය ු,ළ ශවනත් පත්ීම ක ගත්ත සමහර 
නිලධාරින්ට උසස්ීම ක ලැබී තිශබනවා. ඒ අනුව සමෘද්ධි 
නිලධාරින්ට වි ාල අසාධාරමයක් ල ශවලා තිශබනවා. එම නිසා 
මූලික ව ශයන් එම නිලධාරින්ශේ වි්ාම වැව ප ලබා ශදන ගමන්  
ඔවුන්ශේ උසස්ීම ක ලබා දීලා  ඔවුන්ශේ රැකියා සුරක් ලෂිතභාවය 
ඇති කරන ශලස මා සල්ලා සිිනනවා. ඒ අතර  උපාධිධාරින් වි ාල 
පිරිසක් ල සන්නවා. ඒ උපාධිධාරින්ට නිසි පත්ීම ක ලබා දීලා ඔවුන් 
සඳහා සදිරි දැක් ලමක් ල  වැඩ පිළිශවළක් ල හැශදන්න ඕනෑ.  

ඒ වාශේම සමෘද්ධි වයාපාරශේ වැව ප් තලවල වි ාල ගැටලු 
තිශබනවා. අපි MN 3 වැව ප් තලයක් ල ලබා ශදන ශලස සල්ලීමක් ල 
කර තිශබනවා. එම වැව ප් තලය සහ සන් පසුව ශදන්න පුළුවන් 
වැව ප් තල ලබා දීම සඳහා කැබිනටු පත්රිකා සදිරිපත් කර 
තිශබනවා. ශමන්න ශ ක කැබිනටු පත්රිකා අනුමත කර දීම ු,ළ 
තමයි ය ක සාධාරමයක් ල සෂ්ට සිද්ධ කරන්න පුළුවන් වන්ශන්. 
අශප් ආණ්ඩුවට පැහැදිලි ුතු,කමක් ල තිශබනවා  සමෘද්ධි 
වයාපාරශේ නිරත නිලධාරින්ශේ අයිතිවාසික ක ගැන සලකා 
බලන්න. ශමොකද  පසුගිය ආණ්ඩුව සමෘද්ධි වයාපාරය ශදස 
බැලුශව් වපර ඇ හින්. ඒ අය ශපොදුජ්න ශපරමුශණ් සාමාජිකයන්; 
ශපොදුජ්න ශපරමුමට හිතවත් අය; මහින්ද රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මාට  
ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මාට හිතවත් අය කියලායි කිව්ශව්. අද 
අශප් ආණ්ඩුවක් ල බලයට පත් ශවලා තිශබනවා. එදා ඒ අයට 
කුණාඩ කමාශේ සැලකිලි න ක ලැබුශණ්  අද අ කමා-තාත්තාශේ 
සැලකිල්ල ලැබිය ුතු,ව තිශබනවා. එශහම න ක ්රමාද ශවන්න 
කිසිම ශහේු,වක් ල නැහැ. ශ ක ගැටලු කඩිනමින් විසඳන ශලස අපි 
රජ්ශයන් සල්ලීමක් ල කරනවා. ඒ වාශේම එම ගැටලුවලට විසඳු ක 
ලබා ශදන ශකොට ස්ථිර  නි ්චිත  ඇශදන්ශන් නැති විසඳු ක ලබා දිය 
ුතු,ව තිශබනවා.  

අශනක් ල පැත්ශතන් ගත්තාම  සමෘද්ධි වයාපාරය ු,ළ මහා දුක් ලඛ 

ශදෝමනස්ස  ගමනාවක් ල තිශබනවා. එක් ලසත් ජ්ාතික පක් ලෂය 

ශද් පාලනිකව සහනාධාර ලබා දුන් නිසා දැන් ලක් ලෂ විස්සකට 

ආසන්න ්රමාමයක් ල -දහහත් ලක් ලෂයක් ල- සමෘද්ධි වයාපාරය ු,ළ 

සහනාධාර ලබනවා.  දහහත් ලක් ලෂයක් ල සහනාධාර ලබද්දී සතාම 

අඩු ආදාය ක ලබන තවත් අය සහනාධාර නැතිව සන්නවා. ඒ අයට 

සහනාධාරයක් ල දිය ුතු,ව තිශබනවා. ඒ අයටත් සාධාරමය සෂ්ට 

සිද්ධ කරන්න ඕනෑ.  

අශනක් ල පැත්ශතන් ශ ක රශටු පවුල් ලක් ලෂ පහමාරකට 

ආසන්න සාංඛයාවකට වැසිකිළි නැහැ. ශකොළඹ දිස්ත්රික් ලකශේ 

ශමොරව ව  ශකොළඹ වාශේ ්රශද් වලත් එම තත්ත්වය තිශබනවා. 

ශකොළඹ තමයි රශටු දිුතණුම ්රශද්  තිශබන්ශන්. දිවයශලෝකය 

තිශබන්ශන්ත් ශකොළඹ; අපාය තිශබන්ශන්ත් ශකොළඹ. සමහර 

්රශද් වල එක වැසිකිළිය හතළිස්ශදශනකුණා පාවිච්චි කරනවා.  

තිහක් ල-හතළිහක් ල එකට ජීවත් වන පුාංචි ශගවල් ශකොළඹ 

තිශබනවා. මා ශ ක එක උදාහරමයක් ල ගත්ශත්.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මාට තවත් විනාඩි ශදකක කාලයක් ල 

තිශබනවා. 
 

ගරු ජගත් කුොර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

මූලික ව ශයන් අඩු ආදාය ක ලබන ජ්නතාවශේ නිවාස 

්ර ්නය විසඳන්න  වැසිකිළි ්ර න්ය විසඳන්න. ඒ වාශේම ඒ 

අයශේ දරුවන්ට රැකියා ්ර ්න තිශබනවා. අශප්ත් සල්ලීම මත 

අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මා රැකියා ලක් ලෂයක් ල ලබා දීශ ක වැඩ 

පිළිශවළක් ල ක්රියාත්මක කරලා තිශබනවා. 

නමුත් එම වැඩ පිළිශවළ වඩාත්  ක් ලතිමත් කර තවත් පිරිසකට 
රැකියා ලබා දීමට අව ය කටුතු, කිරීශ ක ුතු,කමක් ල අපට 
තිශබනවා. ඒ නිසා විශ ේෂශයන්ම අශප් රජ්ශේ නායකත්වශයන්  - 
ජ්නාධිපතිු,මා සහ අගමැතිු,මාශගනුත් - අශප් රාජ්ය ඇමතිු,මා 
ඇු,ළු ආණ්ඩුශවන් අපි සල්ලන්ශන් ශමම ගැටලුවලට සාධනීය 
විසඳු ක ලබා ශදන ශලසයි. එම වගීමම අපට තිශබනවා.  

අශනක් ල අතට  සමෘද්ධි වයාපාරය ු,ළ ආදාය ක වර්ධනය 
ශනොකර  හැම දාම සහනාධාරශයන් ජීවත් ශවන්න කියලා  
හ ගානවා කියලායි කියන්ශන්. සහනාධාරශයන් ජීවත් ීමශ ක වැඩ 
පිළිශවළකට යන්න සිද්ධ ශවනවා. ශමොකද  ශලෝකශේ දිුතණුම 
රටවල වුමත් ආණ්ඩුවක් ල  රජ්යක් ල විසින් රැක බලා ගත ුතු, 
පිරිසක් ල සන්නවා. විවිධ ආබාධ සහිත  විවිධ ගැටලුවලට ලක් ල වුණු  
වැඩි වයසැති  දරුවන් බලා ගන්ශන් නැති ය ක ය ක පිරිස් සිිනනවා. 
ඒ අය ආණ්ඩුව විසින් බලා ගන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම සව්යාං 
රැකියාවක් ල කරලා ජීවිතය ශගොඩන ා ගන්න පුළුවන් මිනිසුන් 
සන්නවා. ඒ අයට ආණ්ඩුව අතහිත ශදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා හැම දාම 
සහනාධාර ශදන්න කියන සල්ලීමම ශනොශවයි කරන්ශන්. 
සහනාධාර ශදන අතර ඔවුන් එතැනින් ඔ?බට ශගනයන වැඩ 
පිළිශවළක් ල හදන්න ඕනෑ. සමෘද්ධි වයාපාරශේ සිිනන සාංවර්ධන 
නිලධාරින්  කළමනාකරම සහ අශනක් ල අාං වල සිිනන අය වි ාල 
කැප කිරීමක් ල කරලා ශ ක වැඩ පිළිශවළ සදිරියට ශගනැවිත් 
තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ශ ක වයාපාරය ආර කභ 
කරන ශකොට  ශ ක රශටු සියයට 25කට ආසන්න ්රමාමයකින් 
දුප්පත්ක් ලම තිබුමා. අද එය සියයට හය දක් ලවා අඩු ශවලා 
තිශබනවා. ඒ තැනට රට ශගශනන්න සමෘද්ධි වයාපාරය වි ාල 
සාධනීය කාර්ය භාරයක් ල කරලා තිශබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීු,මනි  දැන් ඔබු,මාශේ කථාව අවසන් කරන්න.        
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ගරු ජගත් කුොර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  මට තව විනාඩියක් ල ශදන්න. 

එවැනි සාධනීය කාර් භාරයක් ල කළ නිසා අද ශ ක රට ය ක තැනකට 

ඇවිත් තිශබනවා. අශප් රශටු තිබුණු බරපතළ ්ර ්නය තමයි 

ුතද්ධය. අශප් රශටු හිටපු අතිගරු ජ්නාධිපති මහින්ද රාජ්පක් ලෂ 

මැතිු,මා හා වර්තමාන ජ්නාධිපති ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා 

ඒ ුතද්ධය අවසන් කළා. ඊළ ට  රශටු තිශබන ්රධාන ්ර ්නය 

තමයි දිළිඳුකම. දිළිඳුකම කියන ුතද්ධයටත් විසඳුම ලබා ශදන්න  ඒ 

නායකත්වයටම පුළුවන්කම තිශබනවා. එම වැඩ පිළිශවළ 

 ක් ලතිමත් කරන්න අශප් ජ්නාධිපතිු,මාට  අගමැතිු,මාට 

අවස්ථාවක් ල ලබා දීලා තිශබනවා.  

ඒ වාශේම  ශ ක රට මතින් ශතොර වැඩ පිළිශවළකට ශගන 

යන්නත් අපි කවුරුත් ශපරමුම ගත්තා. මාත් දීර්ඝ කාලයක් ල එම 

වැඩ පිළිශවශළේ සිිනයා.  

අඩු ආදාය ක ලබන ජ්නතාවශේ දුප්පත්කමට ශහේු,ව 

ශසව්ශවොත්  එක පැත්තකින් මත් ද්රවය  මත් පැන්වලට ඒ පවුල්වල 

ආදායමින් වැඩි ශකොටසක් ල වැය වන බව ශපනී යනවා. ඒ නිසා 

අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මා මත් ද්රවය නිවාරම වැඩ පිළිශවළක් ල 

ක්රියාත්මක කරශගන යනවා. එම වැඩ පිළිශවළ වඩාත්  ක් ලතිමත් 

කරලා ශ ක රශටු ජ්නතාව එතැනින් ශගොඩගන්න ඕනෑ.  

ඒ වාශේම  ශ ක රශටු සමෘද්ධි වයාපාරශේ අරමුදල් ගසා කෑ ක  

අරමුදල් වැරදි විධියට භාවිත කිරී ක සිදු කළ පසුගිය යහ පාලන 

ආණ් ඩුශව් සිින ඒවාට අදාළ නිලධාරින්ට සහ එම අමාතයවරුන්ට 

එශරහිව නීතිය ක්රියාත්මක කරන්න කියලා ශ ක සභාගර්භශේ සිිනන 

ගරු රාජ්ය අමාතයු,මා ඇු,ළු ආණ්ඩුශවන් සල්ලා සිිනමින්  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මාට මශේ ශගෞරව ්රමාමය පුද කරමින් 

මශේ අදහස් දැක් ලීමම අවසන් කරනවා. ස්ු,තියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ශයෝජ්නාව ස්ථිර කිරීම  ගරු චින්තක මායාදුන්න 

මහතා. ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මාට විනාඩි ු,නක කාලයක් ල 

තිශබනවා. 
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ගරු චින්තක ොයාදුන්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிந்தக மாயாதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Mayadunna)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ගරු ජ්ගත් කුණාමාර මහතා විසින් 

අද දින සදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තබන අවස්ථාශව් 

ශයෝජ්නාව මා ස්ථිර කරන අතර  ඒ ස කබන්ධව වචන කිහිපයක් ල 

කථා කිරීමට මාත්  අවස්ථාවක් ල ලබා ගන්නවා. විශ ේෂශයන්ම 

1994දී  පත්වුණු ආණ්ඩුශවන් 1995දී දිළිඳුකම පිව දැීමශ ක වැඩ 

පිළිශවළට අදාළව සමෘද්ධි වයාපාරය පටන් ගත්තා.  මාත් එහි 

සමෘද්ධි නියාමකවරයකුණා විධියට කටුතු, කළා. එදා රුපියල් 

1 950ක වැව පකට රැකියාව ලබා ගත් එම සමෘද්ධි සාංවර්ධන 

නිලධාරින් රැකියාවකට එහා ගිය ස්ශව්ච්ඡා මය වැඩසටහනක් ල 

ක්රියාත්මක කළා. දිළිඳුකම ු,රන් කිරීශ ක වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක 

කරද්දී කකුණාල් ශදශක් ල තිශබන ශසශරප්පුවල කටුට ශගවනක ක 

ඇවිද්ද නිලධාරිශයක් ල සන්නවා න ක  ඒ තමයි සමෘද්ධි සාංවර්ධන 

නිලධාරියා. ඒ නිසා ඒ අය ගැන කථා කිරීම අව යම කාරමයක් ල 

ශවනවා. එවකට පැවැති අශප් ආණ්ඩුව කාලශේ සමෘද්ධි වයාපාරය  

ක්රියාත්මක වන ශකොට එම නිලධාරින් කරපු ඒ කාර්යභාරය අති 

වි ාලයි.  පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව කාලය ු,ළ සමහර 

ශද් පාලන නායකයන්  සමහර ශද් පාලන කණ්ඩාය කවලින් එම 

සමෘද්ධි නිලධාරින්ට  ලැබිය ුතු, වර්රසාද  වරදාන කිසිවක් ල  

ලැබුශණ් නැහැ. ඒ ගැන සතාම කනගාව ශවන් කියන්න ඕනෑ.  

අවුරුදු 25ක කාලයක් ල පැවැති ශ ක සමෘද්ධි වයාපාරය ු,ළ සමෘද්ධි 

නිලධාරියා කළ කැප ීමම අතිවි ාලයි. රුපියල් 5 000කින් පටන් 

ගත් ගශ ක ්මදාන වයාපාර  මාර්ග සාංවර්ධන කටුතු, වාශේම  

විශ ේෂශයන්ම ග කවල තිබුණු ආර්ථික සාංවර්ධන වැඩසටහන්  

සමාජ්මය වැඩසටහන් සියල්ලටම දායක වුණු ශ්ේෂ්ඨ 

පුරවැසිශයක් ල තමයි සමෘද්ධි සාංවර්ධන නිලධාරියා කියන්ශන්. 

අවුරුදු හයකට කලින් දිවි නැු ම පනත් ශකව  කපත ස කමත කරලා 

සමෘද්ධි සාංවර්ධන නිලධාරියාට වි්ාම වැව ප ලබා ශදන තැනට 

කටුතු, කළත්  පසුගිය කාල ීයමාව ු,ළ එම නිලධාරින්ට වි්ාම 

වැව ප ලැශබන්ශන් නැති තැනට කටුතු, කර තිබුමා. 

ඔවුන් එවැනි අසරම තත්ත්වයකට පත් කළත්  රජ්ය කියන 

සෑම අවස්ථාවකදීම සමෘද්ධි සාංවර්ධන නිලධාරියාට තමයි 

ක් ලශෂේ්රය ු,ළ ඒ කාර්යභාරය සෂට් කරන්න සිද්ධ ශවන්ශන්. ඒ 

ආකාරයට සමෘද්ධි නිලධාරියාශේ වගීමම  ඔහුශේ කාර්යභාරය 

රට ු,ළ සෂ්ට ශවද්දි  ඔහුට ශවන අකටුතු,ක ක  අඩන්ශත්ටුට ක 

ගැනත් කනගාව ශවන් වුමත් මා මතක් ල කරන්න ඕනෑ.  

ලාංකාශව් සමෘද්ධි බැාංකුණා ජ්ාලය ු,ළ බැාංකුණා  ාඛා 1 073ක් ල 

තිශයනවා. මා නිශයෝජ්නය කරන පුත්තලම දිස්ත්රික් ලකශේ සමෘද්ධි 

බැාංකුණා  ාඛා 4.ක් ල තිශබනවා. වර්තමානශේ පුත්තලම දිස්ත්රික් ලකය 

ු,ළ 63 000ක පමම සමෘද්ධි ්රතිලාභින් පිරිසක් ල සන්නවා. ඒ අය 

ශවනුශවන් ය කකිසි වැඩ ශකොටසක් ල කළ ඒ ශගෞරවනීය 

නිලධාරින්ට අශපන් විය ුතු, ශසේවය සෂ්ට කළ ුතු,යි.   

විශ ේෂශයන්  උසස්ීම ක පිනපාිනයක් ල අදටත් නැති රාජ්ය නිලධාරි 

යාන්්රමයට එකු, ශවන කණ්ඩායමක් ල වන ශ ක සමෘද්ධි 

සාංවර්ධන නිලධාරින්ට තිශබන ්ර ්න ගැන අපි ශසොයා බලන්න 

ඕනෑ. ්රාශද්ශීය ශල්ක කවරුන්ශගන් සිදුවන අසාධාරම 

මාරුීම කවලට ලක් ල ශවන්න ඔවුන්ට සිදු ශවනවා. මාරුීම ක මණ්ඩල 

ශනොමැතිව සිද්ධ ශවන ඒ මාරු කිරී ක ු,ළින් සමෘද්ධි සාංවර්ධන 

නිලධාරියාට ශවන අකටුතු,ක කවලට අශප් රජ්යක් ල ු,ළින් 

සාධාරමය සෂ්ට ශවන්න ඕනෑ කියන කාරමාව මම විශ ේෂශයන් 

මතක් ල කරනවා. 

ගිය අවුරුද්ශද් සිදු වූ පාස්කුණා ්රහාරය ගැන අපි කවුරුත් 

දන්නවා. අශප් ්රශද් ශේ ජීවත් වුණු අහිාංසක ජ්නතාවත් ඒ පාස්කුණා 

්රහාරයට ශගොදුරු වුමා. ඒ කාලකණ්ණි  අධම ුතගය අවසන් කළ 

ශ ක රජ්යට ය ක වැඩ ශකොටසක් ල කරන්න සතාම ශහොඳ අවස්ථාවක් ල 

උදාශව්වායි කියා මා  ්රාර්ථනා කරනවා. ඒ වාශේම  සමෘද්ධි 

සාංවර්ධන නිලධාරින්ශේ ජීවිත සැපවත් කරන්න  ඔවුන්ශේ 

රාජ්කාරි මටුටම සහළට ගන්න  ඔවුන්ශේ ක්රියාපිනපාින 

හැමශද්කටම උදවු උපකාර කරන්න ශ ක රජ්යයට හැකියාව 

ලැශ?වායි කියාත් මා ්රාර්ථනා කරනවා.  ඔවුන්ට ඒ අවස්ථාව උදා 

කර ශදන්න කියා අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මාශගන්  අශප් ගරු 

අමාතයු,මාශගන් ශගෞරවශයන් සල්ලා සිිනමින්  මා නිහ  

ශවනවා.  

ස්ු,තියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු අකිල එල්ලාවල මන්ත්රීු,මා. ඔබු,මාට විනාඩි 

3ක කාලයක් ල තිශබනවා. 
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ගරු අකිල එල්ලාවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு அகில எல்லாவல)  

(The Hon. Akila Ellawala)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ්රථමශයන්ම මා ඔබු,මාට සුබ 

පතනවා. 

 "සමෘද්ධි වැඩසටහන ශ ක රටට බරක් ල වන වැඩසටහනක් ල 

ශනොවිය ුතු, අතර  රටට දායකත්වය සපයන වැඩසටහනක් ල විය 

ුතු,යර කියා රශසෞභාගයශේ දැක් ලමර ්රතිපත්ති ්රකා ශේ  අතිගරු 

ජ්නාධිපතිු,මා සඳහන් කර තිශබනවා. සමෘද්ධි සාංවර්ධන 

නිලධාරින් රුපියල් 1 950ක් ල වැනි සතා ශසොච්ච ක මුදලකට තමයි 

1995දී  ඒ අයශේ ශසේවය ආර කභ කශළේ. එදා සිට අද දක් ලවා ශසේවය 

කරමින්  අතිවි ාල ජ්නතාවකට උත්තරීතර ශසේවයක් ල කරන රජ්ශේ 

ශසේවකයන් පිරිසක් ල තමයි සමෘද්ධි නිලධාරින් කියන්ශන්. මම ශ ක 

අවස්ථාශව්දී සතාම ඕනෑකමින් ්රකා  කරනවා  එු,මන්ලාශේ 

වැව ප් වර්ධක  ඒ වාශේම වි්ාම වැව ප් වැනි අති යින්ම වැදගත් 

කාරමා ස කබන්ධශයන් ශ ක රජ්ය තීන්දුවක් ල ගත ුතු, බව. ශ ක 

නිලධාරින්ට වසර ගමනාවක සිට උසස්ීම ක ලැබිලා නැහැ. රජ්යක් ල 

හැිනයට අපි එු,මන්ලාශේ ඒ අව යතා ගැන දැඩි අවධානයක් ල 

ශයොමු කරලා කටුතු, කළ ුතු,යි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ශ ක විවාදශේදී සමෘද්ධි 

සාංවර්ධන නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන් ගැන  වාශේම සමෘද්ධි 

්රතිලාීනන් ගැන කථා කරන්නත් මා බලාශපොශරොත්ු, ශවනවා 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු,මාට තව විනාඩි 2ක් ල තිශබනවා. 

 

ගරු අකිල එල්ලාවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு அகில எல்லாவல)  

(The Hon. Akila Ellawala)  

ශහොඳයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  අපි දන්නවා  2019දී සමෘද්ධි 

්රතිලාභින් ශතෝරා ගන්නශකොට ඒ ්රතිලාභින් ශත්රුශව් අරලියගහ 

මන්දිරශේ අවසරය මත  ්රශද් වල සිිනන ්රාශද්ශීය සභා 

මන්ත්රීවරුන්ට ඕනෑ විධියට බව. එදා ඒ විධියට තමයි ලැයිස්ු, 

හැදුශව්. ශ ක අය අතර වාහන තිශබන  වු, තිශබන පිරිසකුණාත් 

හිිනයා. ශපෞද්ගලික ආයතනවල රැකියා කරන පිරිසකුණාත් හිිනයා. ඒ 

නිසා 2019දී අසරම  අහිාංසක  දිළිඳු ජ්නතාවට ශමහි ්රතිලාභ 

ලැබුශණ් නැහැ. ශ ක නිසා මම ශ ක ගරු සභාවට ශයෝජ්නාවක් ල 

කරනවා  සමෘද්ධි ්රතිලාභින් ශතෝරනශකොට දිළිඳුකම පිළිබඳව 

ඇති නිර්මායක අනුව ශතෝරාගත ුතු,යි කියලා. දිළිඳුකම 

ස කබන්ධ නිර්මායක ජ්නශල්ඛන හා සාංඛයාශල්ඛන 

ශදපාර්තශ කන්ු,ව මගින් එළි දක් ලවා තිශබනවා. ඒ අනුව දිළිඳු 

ජ්නතාව ශත්රුවා න ක  මීට වඩා සාර්ථකව හා සාධාරමව ඒ 

ජ්නතාවට ්රතිලාභ ලැශබයි කියා මා වි ්වාස කරනවා.  

වර්තමානශේ වයස අවුරුදු 70ට වැඩි පිරිසට වැඩිහිින දීමනාවක් ල 

ශගවනවා. මා ශ ක ගරු සභාවට ශයෝජ්නාවක් ල කරන්න කැමැතියි. 

්රාශද්ශීය ශල්ක ක කාර්යාල හරහා වැඩිහිින දීමනාව ශදනශකොට 

අවුරුදු 70ට වැඩි සමෘද්ධි ්රතිලාභින්ටත් ඒ එක් ලකම වැඩිහිින 

දීමනාව ලබා ශදන්න පුළුවන්. ඊළ ට  අබාධිත පුද්ගලයන් 

සන්නවා. ශ ක ආබාධිත පුද්ගලයන්ට සමාජ් ශසේවා 

ශදපාර්තශ කන්ු,ව හරහා ඒ දීමනා ලබා ශදන්න පුළුවන්. ශමොකද  

සමෘද්ධිය කියන්ශන් සමාජ්ය සවිබල ගැන්ීමශ ක වැඩසටහනක් ල. අපි 

දන්නවා  වශයෝවෘද්ධ පුද්ගලයන්ටත්  ඒ වාශේම ආබාධිත 

පුද්ගලයන්ටත් සමාජ් සවිබල ගැන්ීමමක් ල කර ගන්න හැකියාවක් ල 

නැති බව.  අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මාශේ දැක් ලම අනුව   සමෘද්ධි 

වයාපාරය හරහා වැඩි කාලයක් ල ්රතිලාභ දීම රටට සුදුසු නැහැ කියා 

මා වි ්වාස කරනවා. ශමොකද  රට දිුතණු ශවනශකොට  ආර්ථිකය 

දිුතණු ශවනශකොට  අත මිට සරු ශවනශකොට  ඒකපුද්ගල ආදායම 

වැඩිශවන ශකොට අපි සමෘද්ධි වයාපාරය අවසන් කරලා  ඒ 

්රතිලාභය ජ්නතාවට ශවනත් ආකාරයකින් ලබාදීමට කටුතු, 

කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  මට ශ ක අවස්ථාව 

ලබාදීම ගැන ඔබු,මාට ස්ු,තිවන්ත ශවමින්  මශේ කථාව අවසන් 

කරනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු ජ්ගත් පුෂ්පකුණාමාර මන්ත්රීු,මා. ඔබු,මාට විනාඩි 

පහක කාලයක් ල ලැශබනවා. 
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ගරු ජගත් පුෂනපකුොර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  සමෘද්ධි හා දිළිඳුකම 

පිව දැීමශ ක අමාතයාාං ශේ හිටපු නිශයෝජ්ය ඇමතිවරයකුණා  කැබිනටු 

ශනොවන ඇමතිවරයකුණා හැිනයට අප ශ ක වයාපාරය ආර කභ කශළේ 

1995 වර්ෂශේයි. එදා ශ ක වයාපාරශේ අරමුණු සාර්ථක ශවලා 

තිබුමත්  පසුගිය වකවානුව ු,ළ ඒ වයාපාරය ු,ළ වි ාල ව ශයන් 

කඩා වැටී ක ඇති ශවලා තිශබනවා. 

ගරු ඇමතිු,මනි  ශ ක කාරමය මම ඔබු,මාශේ අවධානයට 

ශයොමු කරනවා. පසුගිය කාලශේ සමෘද්ධිලාභින් ශතෝරාශගන 

ඔවුන්ට ්රතිලාභ ශබදා ශදන අවසථ්ාශව් විෂය භාර අමාතයවරු ටී 

ෂර්ටුස්   ශබදා දුන්නා. ඒටී ෂර්ටුස්වල අතක ශකොළ පාටත් ගහලා 

තිබුමා මම දැක් ලකා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි. අතක ශකොළ 

පාටත් ගහලා තමයි ඒ ටී ෂර්ටුස් හදලා දුන්ශන්. නමුත්  ඒක 

සමෘද්ධිශේ පාට ශනොශවයි. ඒ නිසා  ඒ ටී ෂර්ටුස් මැහුශව් 

ශකොශහේද  ශමොන සමාගශමන්ද  ශමොන  ැක් ලටර් එශක් ලද කියලා 

ශසොයා බලන ශලස මම ගරු ඇමතිු,මාශගන් සල්ලා සිිනනවා. ඒ 

වාශේම  ය ක    ැක් ලටරි  එකක මහලා  කවුරු හරහාද ඒවා සදිරිපත් 

කශළේ කියලා ශසුායා බලන්න ඕනෑ. සමෘද්ධි වයාපාරය ු,ළ 

සිිනන අහිාංසක ජ්නතාවශේ මුදල් ශ ක ආකාරයට කාබාසිනියා 

කරපු ුතගයක් ල තමයි පසුගිය වකවානුශව් තිබුශණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  අශප් ගරු ජ්ගත් කුණාමාර 

මන්ත්රීු,මා සභාව කල් තැබීශ ක ශයෝජ්නාව හැිනයට සදිරිපත් කශළේ 

සතා වැදගත් ශයෝජ්නාවක් ල. සමෘද්ධි සාංවර්ධන නිලධාරින් 

ශබොශහොම අසහනශයන් සන්නවා. අවුරුදු 60 ස කූරර්ම ීමම 

ශහේු,ශවන් වි්ාම ගියත්  ඒ අයට කිසිම දීමනාවක් ල ලැශබන්ශන් 

නැහැ. ඔවුන් ශවනුශවන් ශගවිය ුතු, EPF සඳහා රජ්ශේ 

දායකත්වය ලබා ශදන්න කියා තිශබනවා. ඔවුන්ට එකවර මුදල් 

ශගීමශ ක හැකියාව නැති නිසා  දැන් සිට ඔවුන්ශේ වැව ශපන් 

ශකොටස් ව ශයන් මුදල් අය කරන රක් ලෂම ක්රමයක් ල හඳුන්වා දීලා  

ශ ක අය වි්ාම යන අවස්ථාවක වි්ාම වැව පක් ල ලබා ශදන ක්රමයක් ල 

සකස් කිරීම සඳහාත් ඔබු,මාශේ අවධානය ශයොමු කරන්න කියා 

සල්ලීමක් ල කරනවා. 

1995 සිට අවුරුදු 25ක කාලයක් ල තිස්ශසේ වැඩ කරන ඔවුන් 
මානසික අසහනශයන් සන්ශන්. ගරු ජ්ගත් කුණාමාර මන්ත්රීු,මා 
දන්නවා  එදා වෘත්තීය සමිති ු,ළින් අපි එක් ලක සාකච්ඡා කරපු 
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හැම අවස්ථාවකම  ඒ අයට සෑම සහනයක් ලම සලසා දීමට සාධනීය 
පියවර ගත් බව. නමුත්  පසුගිය රජ්ය ඒ නිලධාරින්ට ඇහු කකන් 
දුන්ශන් නැහැ; ඒ වෘත්තීය සමිතිවලට ඇහු කකන් දුන්ශන් නැහැ. 
පසුගිය රජ්යට අව ය විධියට ඒ අයශේ අව යතා  සෂ්ට කරගන්න 
විතරයි කටුතු, කශළේ. ඒ නිසා සමෘද්ධි සාංවර්ධන නිලධාරින්ට 
උසස්ීම ක ශදන වැඩ පිළිශවළක් ල හදන්න ඕනෑ. පසුගිය කාලවල 
අශප් සමෘද්ධි සාංවර්ධන නිලධාරින්ට කිව්වා  රශමොනරාගල අය 
පුත්තලමට යවනවාර කියලා. ඒ වාශේම රසමෘද්ධි සාංවර්ධන 
නිලධාරින් හඳට යවනවාර කියලාත් කිව්වා. එශහමයි තර්ජ්නය 
කශළේ. ඒ විධියට පසුගිය රජ්යට අව ය පරිදි සමෘද්ධි සාංවර්ධන 
නිලධාරින් හසුරුවන්නට උත්සාහ කළත්  එම නිලධාරින් ඒ කිසිම 
ශද්කට යටත් ශවන්ශන් නැතිව තමන්ශේ සිතැඟි පරිදි   රාජ්කාරිය 
කිරීම අපි අගය කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු,මාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් ල තිශබනවා. 
 

ගරු ජගත් පුෂනපකුොර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

ශහොඳයි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි.  

පසුගිය කාලශේ සමෘද්ධිලාභින් හැිනයට ශතෝරා ගත් අය 

ශකොශහොමද ශතෝරා ගත්ශත්? ගශමන් කමිව වක් ල පත් කළා. ඒ 

කමිව ව ශබොශහොම නිවැරැදිව  ඒ කරුණු ශපළ ගස්වලා එව්වාම  

ගශ ක පර්ෂද නායකයා ශවනම ලැයිස්ු,වක් ල එව්වා. ශ ක ශදක එකු, 

කරලා  ඒ ශදශක් ලම න ක තිශබන අයට විතරයි ්රතිලාභ දුන්ශන්. පසු 

කාලීනව ශදවැනි ලැයිස්ු,වක් ල එව්වත් ඒ අයට ්රතිලාභ ශදන්න 

වුශණ් නැහැ. ශ ක ආකාරයටයි සමෘද්ධිලාභින් ශතෝරා ගැනීමට 

කටුතු, කශළේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඔබු,මා 

නිශයෝජ්නය කරන ශකොටුඨාසශේ hybrid cars තිශබන අයට පවා 

සමෘද්ධි සහනාධාර ලැබුමා. ශ ක විධිශේ වැඩ පිළිශවළක් ල තමයි 

පසුගිය කාලය ු,ළ ශ ක අය ශගන ගිශේ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ගරු බැසිල් රාජ්පක් ලෂ 

මැතිු,මා   ආර්ථික සාංවර්ධන අමාතයු,මා හැිනයට කටුතු, කළ 

වකවානුශව් සමෘද්ධි සාංවර්ධන නිලධාරින්ශේ කාර්ය මණ්ඩලශේ 

cadre එක හැදුවා 27 434කට. ශ ක ්රමාමය පසුගිය කාලශේ 

22 611 දක් ලවා අඩු කළා. එශහම අඩු කළත්  තව 2 54.ක පුරප්පාඩු 

තිශබනවා  ගරු ඇමතිු,මනි. ශ ක අය වස ක ශදක  ු,නක වැඩ 

කරනවා. ඒ අය සතා අපහසුශවන් ඒ කටුතත්ත කරන්ශන්. ඒ නිසා  

ශමම පුරප්පාඩු පිරීමම සඳහා කටුතු, කරන්න කියා ඔබු,මාශගන් 

සතා ශගෞරවශයන් සල්ලා සිිනනවා. 

සමෘද්ධි සහනාධාර ලබා ශදන අවස්ථාව ගැනත් යමක් ල කිව 

ුතු,යි. ්රතිලාභියාශේ මරමයක් ල වුමාම  ඒ මරමය ශවනුශවන් 

ශදන මුදල තව ිනකක් ල වැඩි කිරීමට වැඩ පිළිශවළක් ල හැදුශවොත් 

ශහොඳයි. එවැනි අවස්ථාවක එදා තිබුණු මුදලට වඩා ය ක ආකාරයක 

වි ාල වියදමක් ල දැරීමට සිදු වනවා. ශවනදාට වඩා වියදම වැඩි 

නිසා  විවාහ ීමශ කදී  දරු උපතකදී  අසනීපව ශරෝහල් ගතීමශ කදී 

ශ ක ලබා ශදන මුදල ඒ අයට ශලොකුණා සහනයක් ල ශවනවා. ඒ නිසා  

ශ ක මුදලත් වැඩිපුර ලබා ශදන්න වැඩ පිළිශවළක් ල ශයදීමට 

ඔබු,මාශේ කාරුණික අවධානය ශයොමු කරන්න කියා මම 

සල්ලීමක් ල කරනවා.  

පසුගිය වකවානුව ු,ළ අශප් සමෘද්ධි සාංවර්ධන නිලධාරින්ට 

ශනොශයක් ල අසාධාරමක ක සිද්ධ වුමා. ඒ වාශේම  ශ ක අය 

ශද් පාලන පළි ගැනී කවලට ලක් ල වුමා. ඒ අය ගැන ශසොයා බලා 

ඔවුන්ට සාධාරමය සෂ්ට කරන්නටත් ඔබු,මාශේ අවධානය 

විශ ේෂශයන් ශයොමු කරන්න කියා සල්ලා සිිනනවා.  

විශ ේෂශයන්ම ශ ක අයශේ කාර්යාල පහසුක ක ස කබන්ධවත් 

ශසොයා බලා ඔබු,මා අව ය කටුතු, කරන්න. ඒ වාශේම  ඒ 

නිලධාරින්ට අව ය බෑේ එකක් ල  -ගමන් මල්ලක් ල- ලබා දීලා දැන් 

ශබොශහෝ කාලයක් ල ශවනවා. එම නිසා ඒවා ගැනත් ඔබු,මාශේ 

විශ ේෂ අවධානය ශයොමු කරවන්න. ඒ නිලධාරින්ට කාර්යාල 

සඳහා අව ය පහසුක ක ිනක ලබා ශදන්න. අපි අවුරුදු 10කට ශපර 

ලබා දුන්නු පහසුක ක විතරයි ඒ නිලධාරින්ට තවමත් තිශබන්ශන්. 

පසුගිය අවුරුදු 5ක කාලය ු,ළ කිසිම සහනයක් ල ඒ නිලධාරින්ට 

ලැබුශණ් නැහැ. ඒ වාශේම  සමෘද්ධි ්රතිලාභය ලබන ඒ 

පිරිස්වලටත් අව ය සහන වැඩිපුර ලබා දීලා  අව ය  ක් ලතිය ඒ 

අයට ලබා දීලා ඒ අය දිළිඳුකමින් මුදවාශගන ශහොඳ ආර්ථික 

 ක් ලතියක් ල ඇති කරන්න අව ය වැඩ පිළිශවළක් ල හදන්න.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු,මාට නියමිත කාලය දැන් අවසානයි  ගරු මන්ත්රීු,මා. 

 

ගරු ජගත් පුෂනපකුොර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

හැමදාම සමෘද්ධිය ශදන එක ශනොශවයි අපි කළ ුතත්ශත්. අපි 

ශකශනකුණාට මාළුශවක් ල ශදනවාට වඩා බිලී පිත්තක් ල ලබාදීමයි කළ 

ුතු, වන්ශන්. ඒ වාශේම  ශහොඳ දැනුමක් ල ලබා දීලා    ක් ලතිමත් 

ආර්ථිකයක් ල ඇති කර ගන්න අව ය වටපිටාව සකස් කර දීලා  

අව ය මූලා් ලබා දීලා ශහොඳ ජීවිතයක් ල ගත කරන්න සමෘද්ධි 

්රතිලාභින්ට අවස්ථාවක් ල ඇති කරලා ශදන්න කියා සල්ලා සිිනමින් 

මා නිහ  ශවනවා. ශබොශහොම ස්ු,තියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු ගාමිණී වශල්ශබොඩ මන්ත්රීු,මා කථා කරන්න. 

ඔබු,මාට විනාඩි 3ක කාලයක් ල තිශබනවා. 
 

[අ.භා. 6.55  

 

ගරු ගාමිණී වපල්පබොඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி வகலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි   සමෘද්ධි වයාපාරය 2011දී  
දිවි නැු ම වයාපාරය සම  එක් ලීම ශ ක රශටු දරිද්රතාව පිව දකිමින් 
ග්රාමීය ආර්ථිකය න ාසිව ීමම සඳහා ක්රියාත්මක වුමා. නමුත්  දිවි 
නැු ම වයාපාරය 2015දී පත් වුණු යහ පාලන රජ්ය විසින් 
මුළුමනින්ම අකර්මමය කරන්න ශයදුමා. විෂය භාර ඇමතිවරයා 
හිර ශගදර යවලා  ශල්ක කු,මා හිර ශගදර යවලා  අධයක් ලෂ 
ජ්නරාල්ු,මා අත් අඩාංු වට අරශගන හිර ශගදර යවලා  අතිශර්ක 
අධයක් ලෂ ජ්නරාල්ු,මාත් හිර ශගදර යවලා තමයි යහ පාලන රජ්ය 
සමෘද්ධි වයාපාරශේ වැඩ  පටන් ගත්ශත්. ලාංකාශව් තිශබන සතා 
වි ාලම ක් ලෂුද්ර මූලය ආයතනය වන ශමම සමෘද්ධි වයාපාරය බැාංකුණා 
 ාඛා 1 074කින් ුතක් ලතයි. ශසේවකයන් 20 000කට අධික 
්රමාමයක් ල ශසේවය කරමින්  රශටු තිශබන ග්රාමීය ආර්ථිකය සවිබල 
ගන්වමින්  රැකියා අවස්ථා උදා කරමින්  ස්වයාං රැකියාවලට මය 
ලබා ශදමින්  ග්රාමීය ආර්ථිකශේ තිශබන දරිද්රතාව පිව දැීමම සඳහා 
අතිවි ාල ශමශහයක් ල සමෘද්ධි වයාපාරය ු,ළ දිවි නැු ම 
ශදපාර්තශ කන්ු,ව යටශත් ක්රියාත්මක ශවමින් තිබුමා. නමුත්  
පසුගිය යහ පාලන ආණ්ඩුව දිවි නැු ම ශදපාර්තශ කන්ු,වම 
අකර්මමය කළා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  විධායක 
ශ්ේණිශේ නිලධාරින් 30කට ආසන්න පිරිසක් ල ඒ ආයතනශේ 
හිිනයා. 2015දී බලයට පත් වූ යහ පාලන රජ්ය මුලින්ම කශළේ ශ ක 
නිලධාරින් හිතූ හිතූ අතට මාරු කරලා  ඒ අයශේ බලතල අශහෝසි 
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

කරලා  ඒ අයශේ ස කපත් සවත් කරලා ඒ අය අකර්මමය කිරීමයි. 
එහි ්රතිලලය තමයි  2019දී අතිගරු ජ්නාධිපති ශගෝඨාභය 
රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා රජ්ය බාර ගන්න තාක් ලකල් ඒ විධායක නිලධාරි 
මටුටශ ක ශසේවකයන්ශගන් ශසේවයක් ල ශ ක රටට ගන්න ශනොහැකි 
තත්ත්වයට පත් කර තිබීම. ඒ හරහා ලාංකාශව් ක්රියාත්මක ශවච්ච 
සතා වි ාලම ක් ලෂුද්ර මූලය ආයතනය අකර්මමය කරලා තමන්ශේ 
ගජ් මිු,රු හවුල්කාර මූලය සමාග ක ගමට ගිහිල්ලා ගිනි ශපොලියට 
මය දීලා ග්රාමීය අ ු ාර්ථිකශේ මුදල් ූදරා කන්න අවස්ථාවක් ල  
පැවති යහ පාලන රජ්ය තමන්ශේ ගජ් මිු,රු පාලනයට අත් පත් 
කරලා දුන්නා. එහි ්රතිලලය තමයි  පරිගමකගත ශවමින් තිූ  
වැඩසටහන මුළුමනින්ම අකර්මමය ීමම. ඒ වාශේම  ශසේවක 
්රතිලාභ නැතිව ගියා. ශසේවක වයවස්ථාවක් ල හදමින් හිිනයා. ඒ 
ශසේවක වයවස්ථාවත් අඩාල වුමා. ශසේවකයන්ශේ උසස්ීම ක නැති 
වුමා.  

2019දී අතිගරු ජ්නාධිපති ශගෝඨාභය රාජ්පක් ලෂ මැතිු,මා පත් 
ීමශමන් පසු COVID-19 වසාංගත කාලය ු,ළදී ශ ක රශටු ග්රාමීය 
ජ්නතාව න ාසිව වලා  ඒ අයශේ ජීවිත ආරක් ලෂා කර ගැනීම සඳහා 
සමෘද්ධි වයාපාරයට ස කබන්ධ 20 000ක් ල පමම ශසේවකයන් විසින් 
කරන ලද අනුපශ කය ශසේවයට ශ ක අවස්ථාශව්දී ශ ක සභාශව් 
ආචාරය  ශගෞරවය පුද කරන්න ඕනෑ කියලා මම ශයෝජ්නා 
කරනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැන් කථාව අවසන් කරන්න ගරු මන්ත්රීු,මා. 
 

ගරු ගාමිණී වපල්පබොඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி வகலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  
Please give me one more minute, Sir.  

ඒ වාශේම  ශ ක අයට දැන් වි ාල ්ර ්න ිනකක් ල තිශබනවා විසඳා 

ගන්න. විධායක නිලධාරින්ට උසස්ීම ක ලබාදීම මුළුමනින්ම 

ඇනහිට තිශබනවා. එය ක්රියාත්මක කරන්න අව ය ශවලා 

තිශබනවා. අතරම  නතර ශවලා තිශබන ශසේවා වයවස්ථාශව් 

කටුතු, මුළුමනින්ම සකස් කරලා අනුමැතිය ලබා ගන්න ඕනෑ. 

වසර 20ක ශසේවා කාලය ස කූරර්ම කරලා තිශබන ශසේවකයන් 

වි ාල සාංඛයාවක් ල ු,න්වැනි ශ්ේණිශේ එශහම නැත්න ක   MN-4  

අවස්ථාශව්  නවත්වා තිශබනවා. ඒ අයට උසස්ීම ක ලබා දීශ ක 

ක්රියාපිනපාිනය ක්රියාත්මක කරන්න අව යයි. ඒ වාශේම  තරග 

විභාග කඩිනමින් පවත්වලා අදාළ උසස්ීම ක ලබාදීමත් කළ ුතු,යි. 

මුළු බැාංකුණා පද්ධතිය පරිගමකගත කිරීම සහ ශ ක සමස්ත වයාපාරය 

හරහා ග්රාමීය ආර්ථිකය උත්පාදන ආර්ථිකයක් ල බවට පත් කරන්න 

අව ය වැඩ පිළිශවළක් ල කඩිනමින් ගමට ශගන යන්න ඕනෑ. ශ ක 

සියල්ල ක්රියාත්මක කළ ුතු, බවට ශයෝජ්නා කරමින්  ශ ක 

අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබු,මාට ස්ු,තිවන්ත ශවනවා.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු සමන්ප්රිය ශහේරත් මන්ත්රීු,මා. ඔබු,මාට විනාඩි 

3ක කාලයක් ල  ලැශබනවා.  

 
[අ.භා. 6.59  
 

ගරු සෙන්ප්රිය පහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய கஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, ස්ු,තියි.   

1995 වර්ෂශේ ශ්රී ලාංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය නමින් පිහිව වන 

ලද ආයතනශේ සමෘද්ධි සාංවර්ධන නිලධාරිශයක් ල විධියට මම 

ශසේවයට බැඳුශණ් රුපියල් 1,950 වැව පකටයි. මම හිතනවා, අද 

දැවැන්ත වෘක් ලෂයක් ල ශමන් අු,පතර විහිදී ගිහිල්ලා ජ්නතාවට 

ශසේවය කරන ආයතනයක් ල තිශබනවා න ක, ඒ දිවි නැඟුම 

ශදපාර්තශ කන්ු,ව යටශත් තිශබන එම ආයතනයයි කියලා. ඒක 

මම ශ ක අවස්ථාශව්දී සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. අපි දන්නවා, COVID

-19 වසාංගතය හමුශව් දිවි නැඟුම සාංවර්ධන නිලධාරින් හරහා 

වි ාල කාර්ය භාරයක් ල සිද්ධ වුමා කියලා. අද ශ ක රශටු සමෘද්ධි 

සාංවර්ධන නිලධාරින් 22 000ක් ල  සමෘද්ධි කළමනාකරුවන් 

3 200ක් ල වාශේම  බැාංකුණාවල  ශසේවකයන් 5 363ක් ල ශසේවය 

කරනවා. අශප් බැාංකුණා සාංඛයාව ගත්ශතොත් 1 073ක් ල. පසුගිය රජ්ය 

කාලශේ සමෘද්ධි සාංවර්ධන නිලධාරින්ට තිබුශණ් කුණාඩ කමාශේ 

සැලකිලි. ඒ කුණාඩ කමාශේ සැලකිලි නිසාම ගශ ක ජ්නප්රිය වුණු 

චරිතයක් ල බවට  සමෘද්ධි සාංවර්ධන නිලධාරියා පත් ශවලා හිිනය 

බව අපි දන්නවා. ඒකට ශහේු,ව  දිළිඳුකම පිව දැීමශ ක 

වැඩසටහන්වල දී නායකත්වය ගත්ශත් ගශ ක සන්න සමෘද්ධි 

සාංවර්ධන නිලධාරියා ීමමයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  අද 

කියන්න ඕනෑ  වි්ාම ගිහිල්ලා අවුරුද්දක් ල ගතශවලාත් තම වි්ාම 

වැව ප හිමි ශනොවන ශබොශහෝ සමෘද්ධි නිලධාරින්  සන්නවාය 

කියන එක.  

ශසේඒ අයශේ ශසේවා වයවස්ථාව ගැන කථා කළා. ශසේවා 

වයවස්ථාවක් ල ඇති කිරීම ශ ක අවස්ථාශව් අතයව ය ශදයක් ල බවට 

පත් ශවලා තිශබනවා.  ඒ ගැන අවධානය ශයොමු කරන්න කියන 

කාරමයත්  ශ ක අවස්ථාශව් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. 

 සමෘද්ධි වයාපාරය කියන්ශන් දළිඳුකම පිව දැීමශමන් එහා ගිය 

වැඩසටහනක් ල. ශමොකද  ශගදර සන්න ළමයාටත් ඒ අව ය 

දායකත්වය ලබා දීලා කරන්න පුළුවන් උපරිම  ක් ලතිශයන් 

සමෘද්ධි වයාපාරය හරහා දරුවාශේ අධයාපන කටුතු,වලට පවා 

වි ාල  ක් ලතියක් ල ලබා දුන්නා;  අඩු ආදාය කලාභින්ට නිවාස 

ශයෝජ්නා ක්රම ඇති කරලා ඔවුනට දැවැන්ත හයියක් ල ලබාදුන්නා. 

අපි ශ ක අවස්ථාශව් දී සිහිපත් කරන්න ඕනෑ  පසුගිය 

ආණ්ඩුශවන් සමෘද්ධි සාංවර්ධන නිලධාරින්ට ඡන්දය සල්ලීම පවා 

තහන ක කරපු ුතගයක් ල බවට ඒ ුතගය පත් ශවලා තිබුමාය කියන 

කාරමය. පසුගිය ආණ්ඩුව කාලශේ හිටපු විෂයභාර අමාතයවරයා 

සමෘද්ධි බැාංකුණාවල තිබුණු මුදල් ශයොදවලා ටීෂර්ටු ගහලා ශ ක 

වයාපාරශේ අරමුමවත් ශනොදන්නා ආකාරයට කටුතු, කළා. ඒ 

සඳහා අශප් බලවත් ශ ෝකය   දැඩි විශරෝධය  ශ ක අවස්ථාශව්   

්රකා  කරන්න කැමතියි. කථා කරන්න කරුණු කාරමා 

ගමනාවක් ල තිබුමත්  මට ලැබුණු ශව්ලාව ්රමාමවත් ශනොීමම 

නිසා මා  නිහ  වනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  මට කථා කිරීමට අවස්ථාව 

ලබා දීම ගැන ඔබු,මාට ස්ු,තිවන්ත ශවනවා.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු ශ්රේ කනාත් ීය. ශදොලවත්ත  මහතා. ඔබු,මාට 

විනාඩි 3ක කාලයක් ල ලැශබනවා.  

 
[අ.භා. 7.02  

 

ගරු පප්රේම්නාත් සී. පදොලවත්ත ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிகரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ශනොශයකුණාත් රජ්යන් ු,ළ දිළිඳු 

ජ්නතාව න ා සිව ීමශ ක වැඩ පිළිශවළ  තිශබනවා. ඒ වැඩ 
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[ගරු ගාමිණී වශල්ශබොඩ  මහතා  
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පිළිශවළ  ු,ළ සමෘද්ධිය කියන්ශන් අපි කවුරුත් දන්නා  අපට 

දැනුණු ජ්නතා වයාපාරයක් ල. සමෘද්ධිශේ ජීවනාලිය ශවන්ශන් 

සමෘද්ධි නිලධාරින්. පසුගිය කාලය පුරාවටම රටක් ල හැිනයට මුහුම 

දුන්නු සෑම ්ර ්නයකදීම ඒ දුප්පත් මිනිසුන්ට -දුප්පත් ජ්නතාවට- 

නායකත්වය ශදන ඔවුන්ට සරමක් ල වූ නිලධාරින් තමයි සමෘද්ධි 

නිලධාරින් කියන්ශන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  

්රථමශයන්ම ඒ සමෘද්ධි නිලධාරින්ට අශප් ්රමාමය එක් ල කරන්න  

මා ශමය අවස්ථාවක් ල කර ගන්නවා.  

සමෘද්ධි නිලධාරින්ශේ ගැටලු ස කබන්ධශයන් අපි කථා 

කරනශකොට  පැහැදිලිවම කියන්න ඕනෑ ශදයක් ල තමයි ඔවුන්ශේ 

වි්ාම වැව ප් පිළිබඳ වි ාල ගැටලුවක් ල අද ඇති ශවලා තිශබනවාය 

කියන කාරමය. ඒ ගැටලුවලට රජ්යක් ල විධියට මැදිහත් ශවලා සතා 

කඩින ක විධියට විසඳු ක ලබා දිය ුතු, ශවනවා. ශමොකද  ඔවුන් 

ජීවත් වූ ක්රමශව්දයත් එක් ලක බලන විට වි්ාම වැව පක් ල ශනොමැතිව 

ජීවත් ශවන්න ඔවුන්ට හැකියාවක් ල නැහැ.  

පසුගිය කාලය පුරාවටම එන ක ශකොශරෝනා සමය ු,ළ සමෘද්ධි 

නිලධාරින් වැඩ කශළේ තමන්ශේ ශසෞඛයාරක් ලෂිත බව ගැනවත් 

හිතන්ශන් නැතිවයි. ඔවුන් ජ්නතාව සන්න තැනට ගිහිල්ලා  

ජ්නතාව හමුශවලා ඒ කරන කාර්ය ශහේු,ශවන් ඔවුන් වැඩිපුර 

ඇගීමමකට ලක් ල කරන්න  ඕනෑ.  

සාමානය ජ්නතාවට තිශබන අයිතියක් ල වන ඡන්දය සල්ලීශ ක 

අයිතිය ඔවුන්ශගන් සවත් කිරීම සතා අදූරදර්ශී ක්රියාවක් ල. ඒ 

ස කබන්ධශයන් නව නීති පනවලා එීම තත්ත්වය ශවනස් කරලා 

ඔවුන්ට ය ක  අවස්ථාවක් ල ලබා ශදන්න තිබුමා න ක ශහොඳයි කියන 

ශයෝජ්නාව මම ශ ක අවස්ථාශව් කරන්න ඕනෑ. ජ්නතා වයාපාරයක් ල 

හැිනයට සමෘද්ධි නිලධාරින් හා ගැශටන දිළිඳු ජ්නතාව 

ස කබන්ධශයන් තව දුරටත් කටුතු, කිරීශ කදී අපි උත්සාහ ගත 

ුතත්ශත්  ශ ක වයාපෘතිය සදිරිශේදී පවත්වා ශගන යන්ශන් නැති 

වයාපෘතියක් ල බවට පත් කිරීමටයි. එයයි අශප් අව යතාව. 

ජ්නතාවට මාළුවා ලබා ශදනවා ශවනුවට  බිලී පිත්ත ලබා දී 

ඔවුන්ට කකුණාල් ශදශකන් හිට ගැනීමට සඩ සලස්වන්න කටුතු, 

කරන වයාපාරයක් ල හැිනයට සමෘද්ධි වයාපාරය සලකන්න පුළුවන්. 

සමෘද්ධි නිලධාරින් සියලුශදනා එකු, ීම කටුතු, කරන්ශන් ශ ක 

රශටු දිළිඳු ජ්නතාවක් ල කියලා ශකොටසක් ල නැතිවන පරිදි ඔවුන් 

සාංවර්ධනය ශකොට  අශප් රට සාංවර්ධිත රටක් ල බවට පත් කර 

ගැනීම සඳහායි. ඒ යන ගමශන්දී එීම කාර්යයට දායක වන 

නිලධාරින්ශේ සුබ සාධනය ස කබන්ධශයන් අපි පැහැදිලිව මැදිහත් 

ීම කටුතු, කළ ුතු,යි කියන ශයෝජ්නාව ශ ක අවස්ථාශව්දී මා 

සදිරිපත් කරන්න කැමතියි. ශබොශහොම ස්ු,තියි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු චාමර ස කපත් දසනායක මන්ත්රීු,මා. ඔබු,මාට 

විනාඩි ු,නක කාලයක් ල ලැශබනවා.  

 

[අ.භා. 7.05  

 

ගරු චාෙර සම්පත් දසනායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசனாயக) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  අශප් ජ්ගත් කුණාමාර මන්ත්රීු,මා 

සමෘද්ධි වයාපාරය ස කබන්ධව ශගන ආ වැදගත් ශයෝජ්නාව ගැන 

මාත් අදහස් දක් ලවන්න කැමැතියි. සමෘද්ධි වයාපාරය භාරව 

ශබොශහෝ ඇමතිවරු හිිනයා;වැඩ කරපු ඇමතිවරු රාිතයක් ල  හිිනයා. 

එස්.බී. දිසානායක මැතිු,මා කියන්ශන් සමෘද්ධි වයාපාරය ගැන 

කථා කරනශකොට අපට අමතක කරන්න බැරි චරිතයක් ල. 1995 

එස්.බී. දිසානායක මැතිු,මා තමයි සමෘද්ධි වයාපාරය ආර කභ 

කශළේ. විවිධ සහනාධාර වැඩ පිළිශවළ  ශ ක රශටු බිහි වුමාට   

සමෘද්ධි වයාපාරය තමයි ශ ක රශටු අදත් පවතින්ශන්. විවිධ 

ඇමතිවරු ශමම වයාපාරය භාර ගත්තා. ශහොඳ ශදයට ශහොඳයි 

කියන්න ඕනෑ. ශමවර සමෘද්ධි ඇමතිකම ලැබී තිශබන්ශන් 

අනුරාධපුරයටයි. හැරිසන් ඇමතිු,මා ශ ක විෂය ස කබන්ධ 

ඇමතිවරයකුණා හැිනයට හිිනයා. හැරිසන් ඇමතිු,මා සමෘද්ධියට 

ශමොනවා ශහෝ කරන්න බැලුවා. හැරිසන් ඇමතිු,මා ශමොනවා ශහෝ 

කරන්න හදනශකොට සමෘද්ධිය අ කපාශර් පටුට ශහොශරකුණාට ගියා  

ශහලිශකොප්ටරශේ ගිහින් ශහොරක ක කරන්න. ශහලිශකොප්ටරශයන් 

ගිහින් තමයි සමෘද්ධිය ශහොරක ක කරන්න පටන් ගත්ශත්.  

සමෘද්ධිශේ හැම ශදයකින්ම ශහොරක ක කරන්න පටන් ගත්තා. 

ශහලිශකොප්ටරශයන් ගිහින් තමයි සමෘද්ධියට වැශඩ් දුන්ශන්. ඒ 

ගැන මම ශමතැනදී වගීමශමන් කියන්න ඕනෑ. අපි ශහොඳ ශදයට 

ශහොඳයි කියනවා. හැරිසන් ඇමතිු,මා යමක් ල කරන්න පටන් 

ගත්තාට එු,මාට ඒක කරන්න ලැබුශණ් නැහැ. හැරිසන්ශගන් 

ඒක මාරු කරලා අ කපාරට දුන්නා. අ කපාරට දීලා  ු වන්යානශයන් 

ගිහින් ශහොරක ක කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා ශ ක සමෘද්ධිය 

වයාපාරයට අදවත් සාධාරමය සෂට් ශවන්න ඕනෑ.  

අපි ශබොශහෝ අය සමෘද්ධිය වයාපාරයත් එක් ලක තමයි 

ශද් පාලනයට ආශව්. සමෘද්ධි වයාපාරය පිව පසින් ඇවිත් 

ශද් පාලනය කරපු අය තමයි අපි. ශ ක වයාපාරය දැවැන්ත 

වයාපාරයක් ල. ශමය අතරමග නතර ශවන්න බැහැ. ශ ක වයාපාරයට 

ශහොඳ නායකශයක් ල සන්නවා. විෂය භාර ගරු ඇමතිු,මා දැන් 

ශමතැන ගරු සභාශව් සන්නවා. ගරු ඇමතිු,මනි  ශ ක වයාපාරය 

ශගොඩ දමන්න සිිනන අවසාන ඇමතිවරයා ඔබු,මා ශවන්න 

පුළුවන්. ශ ක වයාපාරය ස්ථිරත්වයට පත් කිරීමට ඔබු,මා   වගීමම 

ගන්න. අද වයස අවුරුදු 60 පැනපු සමෘද්ධි නිලධාරින් සන්නවා. 

ඔවුන්ට වි්ාම වැව පක් ල නැහැ. ඒ ශවනුශවන් ඔබු,මාට වගීමමක් ල 

තිශබනවා. ඔබු,මාට ශ ක අමාතයාාං ය පැවරිලා තිශබනවා. ශ ක 

කාලය ු,ළ ශමම අමාතයාාං යට ශලොකුණා වැඩක් ල කරන්න 

තිශබනවා. ඔබු,මාශේ පියාත් ශද් පාලනශේ හිිනයා. ඔබු,මාශේ 

පියා ශවනුශවනුත් අනුරාධපුර දිසත්්රික් ලකශේ සමෘද්ධිශේ අය ශලොකුණා 

කැප කිරීමක් ල කළා; ඔබු,මා ශවනුශවනුත් වි ාල කැප කිරීමක් ල 

කළා.  අපි කියන්ශන් ඒ ශවනුශවන් වැඩ කරන්න ඕනෑ  අශප් 

ජ්නතාවට  ශ ක වයාපාරය ආරක් ලෂා කර ශදන්න ඕනෑ කියලායි. අපි 

සියලුශදනා ශවනුශවන් ශ ක ශයෝජ්නාව සදිරිපත් කිරීම ගැන අශප් 

ජ්ගත් කුණාමාර සශහෝදරයාට ස්ු,තිවන්ත ශවමින් මා නිහ  ශවනවා. 

  
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට  ගරු මාංජුලා දිසානායක මන්ත්රීු,මිය. ඔබු,මියට 

විනාඩි ු,නක කාලයක් ල ලැශබනවා.  

 

[අ.භා.7.0.  

 

ගරු ෙංජුලා දිසානායක ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா திசாநாயக)  

(The Hon.(Mrs.) Manjula Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි, මට ශ ක අවස්ථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව  සතාම ස්ු,තිවන්ත ශවනවා. සමෘද්ධි වයාපාරයට වසර 

25ක් ල ස කූරර්ම ශවන ශ ක ශමොශහොශත් සමෘද්ධි වයාපාරය ු,ළින් 

බිහි වූ නායකයකුණා වන අශප් ජ්ගත් කුණාමාර මන්ත්රීු,මා ශගනා 

ශයෝජ්නාවට අදහස් එකු, කරන්නට මාත් එකු, ශවනවා. ශ ක 

පාර්ලිශ කන්ු,ව නිශයෝජ්නය කළ සාලින්ද දිසානායක මැතිු,මා 

සමෘද්ධි නිශයෝජ්ය අමාතයවරයකුණා විධියට වාශේම ජ්ාතිය 

ශගොඩනැඟීශ ක අමාතයවරයකුණා විධියටත් කටුතු, කරද්දී සමෘද්ධි 
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

වයාපාරයත් සම  එකට බද්ධ ීම කටුතු, කළා.  එු,මා සමෘද්ධි 

සාංවර්ධන නිලධාරින් සම  වාශේම, සමෘද්ධි වයාපාරය ු,ළ සිිනන 

සියලුශදනා සම  ඒකරාිත ීම අත්වැල් බැද ගත්ත ශකශනක් ල. ශ ක 

රශටු දිළිඳුකම ු,රන් කිරීමට, සමාජ්ය සවිබල ගැන්ීමමට ආර කභ 

කළ දැවැන්ත වයාපාරයක් ල වන ශමම වයාපාරය ු,ළින් ශ ක රටට 

සතා වි ාල කාර්යභාරයක් ල  සිදු වුමා.  

එදා සියයට 32ක් ල පමම තිූ  දිළිඳුකම සියයට 6ක් ල, සියයට 7ක් ල 

වැනි පහළ අගයකට ශගශනන්නට  අශප් සමෘද්ධි සාංවර්ධන 

නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන් ශලොකුණා ශවශහසක් ල ගත්තා; ශලොකුණා 

දායකත්වයක් ල ලබා දුන්නා.  

ඒ විතරක් ල ශනොශවයි. ශකොවිඩ් - 19 වසාංගතය තදින් පැවැති 

පසුගිය කාලශේ අතිගරු ජ්නාධිපතිු,මා ශගන ගිය වැඩ පිළිශවළට 

 ක් ලතිය ශදන්නට ග ක දනව් පුරා ඇවිදිමින් ඔවුන් කටුතු, කළ 

ආකාරය අපි දැක් ලකා. සමෘද්ධි වයාපාරය ු,ළ ඔවුන් ලබා දුන් 

දායකත්වය අපි අගය කරනවා. සමෘද්ධි වයාපාරයට වසර 25ක් ල 

ගත වන විට ඒ ු,ළ සිිනන සමෘද්ධි සාංවර්ධන නිලධාරින් විතරක් ල 

ශනොශවයි  සමෘද්ධි වයාපාරය සදිරියට ශගන යන්නට කුණාඩා 

කණ්ඩාය ක විධියට ගමත් එක් ලක ඒකාබද්ධ වුණු බි ක මටුටශ ක 

සිිනන වි ාල පිරිසක් ල ද ශ ක වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක කරන්න 

දායකත්වය ලබා දුන්නා. ඒ සියලුශදනාට අශප් ශගෞරවය හා 

්රමාමය පුද කරනවා.  

ශ ක සභාශව් ශ ක දක් ලවා කථා කළ සියලුශදනා සමෘද්ධි 

වයාපාරය ු,ළ තිශබන විවිධ ්ර න්  ගැටලු රාිතයක් ල පිළිබඳ කථා 

කළා. සමෘද්ධි වයාපාරයට දායකත්වය ලබා ශදන අශප් නිලධාරින් 

අතර එවැනි ්ර ්න  ගැටලු තිශබනවා. ඒ අයශේ ්ර ්න  ගැටලු 

විසඳා  ඔවුන්ශේ සැඳෑ සමය ගත කරන්නට යහපත් වාතාවරමයක් ල 

අශප් නවවන පාර්ලිශ කන්ු,ව ු,ළින් නිර්මාමය කර දිය ුතු,යි 

කියන ශයෝජ්නාවත්  අදහසත් එකු, කරමින්  මට ශ ක අවස්ථාව 

ලබාදීම පිළිබඳ ස්ු,තිවන්ත ශවමින්  ශ ක දැවැන්ත වයාපාරය 

 ක් ලතිමත්ව සදිරියට ශගන යන්නට කටුතු, කළ සමස්ත සමෘද්ධි 

වයාපාරශේ සහළ තලශේ සිට පහළ මටුටශ ක -බි ක මටුටශ ක- 

සමෘද්ධි ්රතිලාභියා දක් ලවා වූ සියලුශදනාට අශප් ශගෞරවය හා 

්රමාමය නැවත වාරයක් ල පුද කරමින් මා නිහ  ශවනවා. ශබොශහොම 

ස්ු,තියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊළ ට පිළිු,රු කථාව  ගරු ශ හාන් ශසේමසිාංහ රාජ්ය 

ඇමතිු,මා. 

[අ.භා. 7.11  

 

ගරු පශ්හාන් පසේෙසිංහ ෙහතා (සෙෘද්ධි  ගෘහ ආර්ථික  

ක්ෂුද්ර මූලය  සනවයං රැකියා  වයාපාර සංවර්ධන හා  න 

උපපයෝජන  රාජය සම්පත් සංවර්ධන රාජය අොතයතුො) 
 (மாண்புமிகு தசஹான் கசமசிங்க - சமுர்த்தி, வதிவிடப் 

தபாருளாதார, நுண் நிதிய, சுயததாைில், வியாபார அபிவிருத்தி 

மற்றும் கீழுகைப்புப் பயன்பாட்டு அரச வளங்கள் அபிவிருத்தி 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ගරු ජ්ගත් කුණාමාර මන්ත්රීු,මා 

විසින් ශගශනන ලද සභාව කල් තැබීශ ක ශයෝජ්නාව පිළිබඳ 

විවාදශේදී ගරු මන්ත්රීු,මන්ලා කරුණු සදිරිපත් කිරීම 

ස කබන්ධශයන් ස්ු,තිවන්ත ශවනවා. ශවන දා සදිරිපත් කරන ලද 

සභාව කල් තැබීශ ක ශයෝජ්නාවලට වඩා සතා උනන්දුශවන් අද 

ගරු මන්ත්රීු,මන්ලා අදහස් දැක් ලීමම සිදු කළාය කියා මා හිතනවා. 

අශප් රශටු දිළිඳුකම පිව  දකින්නත්  ශ ක රශටු දිළිඳු ජ්නතාව 

සවිබල ගන්වන්නත් නායකත්වය දුන් කණ්ඩායමක් ල  වන සමෘද්ධි 

වයාපාරශේ ශසේවක මණ්ඩලය විවිධ ගැටලු රාිතයකට මුහුම දීලා 

තිශබනවාය කියලා අපි දන්නවා. ගරු මන්ත්රීු,මා මු, කළා වාශේ 

විශ ේෂශයන්ම යහ පාලන ආණ්ඩුව ක්රියාත්මක වූ අවධිශේදී එක 

පැත්තකින් සමෘද්ධි සහනාධාරලාභින් ශවනුශවන් ගත් ය ක ය ක 

ක්රියා මාර්ග ස කබන්ධශයනුත්  අනික් ල පැත්ශතන් ඒ නිලධාරින්ශේ 

ගැටලු නිරාකරමය කිරීමට ගත් ක්රියා මාර්ග ස කබන්ධශයනුත් 

සමාජ්ය ු,ළ එතර ක ශුභවාදි ආකල්පයක් ල තිබුශණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ශ ක ශයෝජ්නාව පිළිබඳ අදහස ්

්රකා  කිරීශ කදී  ශද් පාලනය මත සමෘද්ධි ්රතිලාභින් ශත්රුවාය 

කියන කාරමය පිළිබඳව සමහර කථිකයන් කරුණු සදිරිපත් 

කරනවා අපි දැක් ලකා. එය සතාම පැහැදිලියි. ශමොකද  ශ ක දත්ත 

අනුව 2013  2014  2015 හා 2016 යන අවුරුදුවල ලක් ලෂ 14 

සක් ලමවූ සමෘද්ධි ්රතිලාභින් සාංඛයාවක් ල සිිනනවා. ඒ එක් ලකම  2017 

අවුරුද්ද ශවද්දී ශ ක ්රතිලාභින් සාංඛයාව 13 .. 000 දක් ලවා අඩු 

ශවනවා. 201. අවුරුද්ශද්දීත් ්රතිලාභින් සාංඛයාව 13 .. 000යි. 

හැබැයි 2019 අවුරුද්ශද් පැවැත්ීමමට නියමිතව තිූ  

ජ්නාධිපතිවරමය සලක් ලක කරශගන 13 .. 000ක් ල වූ ්රතිලාභින් 

සාංඛයාව ලක් ලෂ 1. දක් ලවා වැඩි කරන්න පසුගිය ආණ්ඩුව තීන්දු 

කළා. එම තීන්දුව ගත්ශත් වසශ ක සිිනන සමෘද්ධි සාංවර්ධන 

නිලධාරිු,මා ශනොශවයි. ඔවුන් ලබා දුන් නිර්ශද්  කුණාණු කූඩයට 

දමා  පැවැති රජ්ය නිශයෝජ්නය කළ මන්ත්රීවරුන්ශේ ශද් පාලන 

අව යතාව මත තමයි ඒ ්රතිලාභින් ශත්රීම සිදු කශළේ. ඒ අනුව 

13 .. 000ක් ල වූ ්රතිලාභින් සාංඛයාව 1. ලක් ලෂය දක් ලවා වැඩි කරද්දී 

අසාධාරමයක් ල සිදු ශවලා තිශබනවාය කියන එක සතා පැහැදිලිව 

ශපශනන්න තිශබනවා. ඒ ගැන ශතොරු,රු ලබා ශදන්න කියලා අද 

මා අමාතයාාං  ශල්ක කු,මාශගන් සල්ලීමක් ල කළා. විශ ේෂශයන්ම 

ශ ක හදිසි වැඩි කිරීම ු,ළ  මැතිවරමය සලක් ලක කරගත් වැඩි කිරීම 

ු,ළ ශකොශතක් ල දුරට නුසුදුසු කණ්ඩායමකට ශ ක සහනාධාරය 

ලැබිලා තිශබනවාද කියන එක අපි බලන්නට ඕනෑ. ශමොකද  ශ ක 

රශටු සැබැවින්ම සමෘද්ධි සහනාධාරය ලැබිය ුතු, කණ්ඩායමක් ල 

අදත් සිිනයදී  එම සහනාධාරය ශනොලැබිය ුතු, කණ්ඩායමකට එය 

ලබා ශදන්නට පැවැති ආණ්ඩුව කටුතු, කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඊළ ට ශ ක ශසේවක ගැටලු 

ස කබන්ධශයන් විමසා බලමු. එක් ලසත් ජ්ාතික පක් ලෂ ආණ්ඩුවක් ල 

නිර්මාමය වුණු සෑම අවසථ්ාවකදීම සමෘද්ධි සාංවර්ධන නිලධාරින් 

තමයි තමන්ශේ රැකියාව ස කබන්ධශයන් බරපතළම අවිනි ්චිත 

භාවයට අරශගන යන්ශන් කියලා අපි දන්නවා. 2013 අවුරුද්ද වන 

ශකොට දිවි නැඟුම පනත ක්රියාත්මක කරලා  පසුව එයට අව ය 

සාංශ ෝධන අරශගන ඇවිල්ලා අපි ඔවුන් කැමැති ආකාරයට රාජ්ය 

ශසේවශේ ස්ථිර ශසේවයට  වි්ාම වැව ප් සහිත ශසේවයට ස කබන්ධ 

ශවන්නට අවස්ථාව දීලා තිබුමා. නමුත්  අශප් ආණ්ඩුව ශවනස් 

ීමමත් සම ම නිවැරැදි කරගත ුතු, කාරමා නිවැරැදි කිරීමට ඒ 

ආණ්ඩුව කටුතු, කශළේ නැහැ. ඒ අනුව  මම ්රධාන කරුණු 

කිහිපයක් ල සදිරිපත් කරනවා. විශ ේෂශයන්ම අපි ශ ක 

ශදපාර්තශ කන්ු,වට අලුත් සාංවිධාන වුහයක් ල සකස් කරලා 

තිශබනවා  වෘත්තීය සමිති සම ත් සාකච්ඡා කරලා. තව සති 

ශදකක් ල විතර යද්දී ශදපාර්තශ කන්ු, නිලධාරින් සහ වෘත්තීය සමිති 

අතර ඇති වුණු සාකච්ඡාව  එක තාව ු,ළ අපට ය ක අවශබෝධයක් ල 

ලබා ගන්නට පුළුවන් ශවයි  ඒ සැලැස්ම ු,ළ. ඒ 

ශදපාර්තශ කන්ු,ශව් සාංවිධාන වුහය නිර්මාමය ීමමත් සම ම  

අනුමත ීමමත් සම ම උසස්ීමශ ක ක්රියා පිනපාිනයක් ල ශනොමැති ීමම 

ඇු,ළු දැශවන ්ර ්න රාිතයකට පිළිු,රු ලැබීම සිදු ශවයි.  
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ඒ එක් ලකම  නව ශසේවකයන් ශලස ශසේවයට බැඳුණු සමෘද්ධි 

නිලධාරින්ශේ වැව පට අදාළ ශ්ේණිශේ ආර කභක වැව ප් පියවශරහි 

2014.01.03 දින සිට ඔවුන් පිහිව  ීමමට ශ ක වන ශකොට අමාතය 

මණ්ඩල සාංශද් යක් ල සදිරිපත් කරලා තිශබනවා. අමාතය 

මණ්ඩලය විසින් එම සාංශද් ය ජ්ාතික වැව ප් හා ශසේවක සාංඛයා 

ශකොමිෂන් සභාශව් නිරීක් ලෂමය හා නිර්ශද්  සඳහා ශයොමු කරලා 

තිශබනවා. අශප් අමාතයාාං ය මැදිහත් ශවලා සතාම කඩිනමින් ඒ 

නිර්ශද්  ලබාශගන අව ය කටුතු, කරන්නට ූදදාන කව සිිනනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  වසර 20ක ශසේවා කාලයක් ල 

ස කූරර්ම කර ඇති නිලධාරින් පළමුශවනි ශ්ේණියට උසස් කිරීම 

සඳහා අව ය ශදවන කාර්යක් ලෂමතා කඩස ක පරීක් ලෂමශයන් එම 

නිලධාරින් නිදහස් කිරීමට අදාළ කැබිනටු පත්රිකාව අපි කැබිනටු 

මණ්ඩලයට සදිරිපත් කරලා තිශබනවා. ඒ නිර්ශද්  සහ නිරීක් ලෂම 

සඳහා කැබිනටු මණ්ඩලය අනුකමිව වක් ල පත් කරලා තිශබනවා. ඒ 

අනුකමිව ව ලබා ශදන නිර්ශද්  අනුව අපි ඒ ගැටලුව නිරාකරමය 

කරන්න කටුතු, කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඒ වාශේම මුල් ශසේවා මනාපය 

පළ කර ඇති නිලධාරින් ලබාශගන ඇති ශසේවක අර්ථසාධක 

අරමුද ශල් සියයට 60ක රජ්ශේ දායකත්වය ඇු,ළු රජ්යට ආපසු 

ශගවිය ුතු, මුදල වාරික 60කින් ශගීමම ශවනුවට වාරික 120කින් 

ශගවන්නට අවස්ථාව ශදන්නට අපි වෘත්තීය සමිති සම  

එක තාවක් ල ඇති කරගත්තා. ඒ අනුව ඒ අමාතය මණ්ඩල 

සාංශද් ය සදිරිපත් කරලා තිශබනවා. අව ය නිර්ශද්  සහ 

නිරීක් ලෂම ලැබුමාට පසුව  ඒ අනුකමිව ශව් නිර්ශද්  අනුව ඒක 

ක්රියාත්මක කරන්න අපට පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  අපි දන්නවා දිවි නැු ම පනත 

අනුව ආයතන කිහිපයකින් ශසේවකයන් අන්තර්ග්රහමය කළ බව. 

එශසේ අන්තර්ග්රහමය කරගැනීශ කදී වැව ප් ශක් ලතය ලබාගැනීම 

ස කබන්ධශයන් අපි අමාතය මණ්ඩල සාංශද් යක් ල සදිරිපත් කරලා 

තිශබනවා. නමුත් අපට අමාතය මණ්ඩල සාංශද්  කිහිපයක් ල 

නැවතත් සදිරිපත් කරන්න සිදු වනවා.  ඒක 2019 ශනොවැ කබර් 

මාසශයන් පසුව පිහිව  වූ කැබිනටු මණ්ඩලයට සදිරිපත් කරලා 

තිශබනවා. නමුත්  සමහර කැබිනටු පත්රිකා නැවත නව කැබිනටු 

මණ්ඩලයට සදිරිපත් කළ ුතු,යි  එම ගැටලු නිරාකරමය කිරීම 

සඳහා.  

ඒ වාශේම  ගරු ජ්ගත් පුෂ්පකුණාමාර මන්ත්රීු,මා මතක් ල කළා 

වාශේ සමෘද්ධි සාංවර්ධන නිලධාරින් ශවනුශවන් MN-3 වැව ප් 

කාණ්ඩය ලබා ගැනීම සඳහා වන අමාතය මණ්ඩල සාංශද් යත් අපි 

සදිරිපත් කරලා තිශබනවා. ඒ සදිරිපත් කළ අමාතය මණ්ඩල 

සාංශද් ය ු,ළ ය ක ය ක නිවැරැදි කිරී ක කිහිපයක් ල කිරීමට අව යයි. 

අපි ඒ ගැන පසු ගිය දා වෘත්තීය සමිති සම  සාකච්ඡා කළා. ඒ 

අනුව අපට පුළුවන් ශවනවා  MN-3 වැව ප් කාණ්ඩයට අව ය 

උසස් ීම ක ලබා දීමට අව ය කටුතු, කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීු,මනි  ඒ වාශේම සමහර 

නිලධාරින්ශේ පත්ීම ක ලිපි ශ ක වන ශකොටත් ලැබිලා නැහැ. ඒ 

නිලධාරින්ට ඒ පත්ීම ක ලිපි ලබා ශදන්නට තිශබනවා. ඔවුන්ශේ 

ශපෞද්ගලික ලිපි ශගොනුවල තිශබන ය ක ය ක අඩුපාඩු සකස් කරලා 

එවන්නය කියලා ඔවුන්ට අපි ශ ක ශවන ශකොට දැනු ක දීලා 

තිශබනවා. ඒවා ලැබුණු වහාම ඒ පත්ීම ක ලිපි ලබාදීමට අපි 

කටුතු, කරනවා.  

ඒ වාශේම  මියගිය සහ වි්ාම ගිය අයට වි්ාම වැව ප් හා 

වැන්දඹු අනත්දරු වි්ාම වැව ප් ශගීමම පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා වට 

කිහිපයක් ල පවත්වා තිශබනවා. ඒ සඳහා ලිපි ශගොනු කිහිපයක් ල 

යාවත්කාලීන කිරීශ ක අව යතාවක් ල තිශබනවා. අපි ඒ සඳහා  

කැබිනටු මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ශගන ඒ කටුතු, සිදු කරන්න 

බලාශපොශරොත්ු, ශවනවා. ඒ වාශේම වර්ෂ 25කට වඩා වැඩි ශසේවා 

කාලයක් ල ස කූරර්ම කර තිශබන නිලධාරින්ශේ වැව ප් පරිමාමය 

විශ ේෂ ශ්ේණියක පිහිව ීමමට ශ ක වන ශකොට ශයෝජ්නා ශවලා 

තිශබනවා. ශ ක ස කබන්ධශයන් තවත් සාකච්ඡා වට කිහිපයක් ල 

පැවැත්ීමමට නියමිතයි. අපට පුළුවන් ශවයි  ඒ ගැටලු නිරාකරමය 

කරලා ඒ සියලු ශද් සකස් කරලා ශදන්න. ඒ ආදී ව ශයන් 

ගත්තාම අශප් රශටු ජීවනාලිය වූ ශ ක සමෘද්ධි වයාපාරය  ක් ලතිමත් 

කරලා ්රතිලාභින් ඒ ්රතිලාභ ලබනවා වාශේම  එම නිලධාරින්ටත් 

සාධාරමයක් ල සව  කිරීශ ක වගීමම රජ්යක් ල හැිනයට ශගෝඨාභය 

රාජ්පක් ලෂ ජ්නාධිපතිු,මාශේ හා මහින්ද රාජ්පක් ලෂ 

අග්රාමාතයු,මාශේ ආණ්ඩුව භාරශගන තිශබනවා. ඒ නිසා අපි 

නැවතත් ශ ක ගරු සභාවට සදිරිපත් කරන කාරමය තමයි    අපි  

ශදපාර්තශ කන්ු,ව හැිනයට කිසිදු තීන්දුවක් ල තනිවම අරශගන 

නැහැ  අමාතයාාං ය හැිනයට ඒක පාර් ්විකව තීන්දුවක් ල අරශගන 

නැහැ කියන එක. අපි ගන්නා සෑම තීන්දුවක් ලම ගන්ශන්  සෑම 

විසඳුමක් ලම ශදන්ශන් ඒ වෘත්තිය අයිතිවාසික ක ආරක් ලෂා වන පරිදි  

වෘත්තිය ගරුත්වය ආරක් ලෂා වන පරිදි  ඔවුන්ට සිදු වුණු 

අසාධාරමය නිරාකරමය කරලා තමයි. ඒ කාරමාව සතා 

පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

ඊළ ට මු, කරපු අශනක් ල කාරමාව තමයි ටී ෂර්ටු ස කබන්ධ 

කාරමාව. ශ කක සතාම ්රසිද්ධ රහසක් ල. ඒ ්රතිලාභින්ට ඒ ්රතිලාභ 

ශදනවා වාශේම  ඒ හා සමාන බරපතළ වියදමක් ල තමන්ශේ 

පක් ලෂය ්රවර්ධනය සඳහා පැවැති යහපාලන ආණ්ඩුව සිදු කළා. ඒ 

විතරක් ල ශනොශවයි  ඒ විෂය භාර ඇමතිවරුන්ට ශචෝදනාවක් ල 

තිශබනවා විෂය භාර ඇමතිවරුන් තමන්ට අයත් ශපෞද්ගලික 

ආයතනවල  ඒ කර්මාන්ත ාලාවල නිපද වූ ටී ෂර්ටු ඒ සඳහා ලබා 

ගැනීමට කටුතු, කළා කියලා. ඒ ගැන ශතොරු,රු මම 

අමාතයාාං ශයන් සල්ලා තිශබනවා. ඒ වාශේම  වෘත්තිය සමිති ඒ 

ස කබන්ධ ශතොරු,රු  අපට ලබාදී තිශබනවා. අල්ලස ්ශහෝ දූෂම 

ශචෝදනා විමර් න ශකොමිෂන් සභාවට ඒ ස කබන්ධශයන් පැමිණිලි 

සදිරිපත් ශවලා තිශබනවා. අපි අමාතයාාං ශයන් ඒ ශතොරු,රු ලබා 

ශගන ශ ක ගරු සභාවට ඒ ස කබන්ධශයන් වාර්තාවක් ල සදිරිපත් 

කරන්න කටුතු, කරනවා වාශේම  එහිදී කිසිය ක ආකාරයක රාජ්ය 

මුදල් අවභාවිත ශවලා තිශබනවා න ක  ඒ ස කබන්ධශයන් නීතිමය 

කටුතු, ක්රියාත්මක කරන්නත් ඒ අව ය වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක 

කරනවාය කියන කාරමාව ්රකා  කරනවා. අද අශප් රශටු 

සමෘද්ධි වයාපාරය තවදුරටත්  ක් ලතිමත් කරන්න ඒ සමෘද්ධි 

මුද්දරය ලබන කණ්ඩාය කවල  ඒ වාශේම ශනොලබන 

කණ්ඩාය කවල අයශේ ගෘහය ආර්ථිකය  ක් ලතිමත් කිරීශ ක වැඩ 

පිළිශවළ ශ ක ශවන ශකොටම ආර කභ කරන්න අපි සැලසු ක හදලා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම  ඒ සඳහා මුදල් ශවන් කිරීම   2021 අය වැය 

ශල්ඛනය ගරු මහින්ද රාජ්පක් ලෂ අග්රාමාතයු,මා මුදල් ඇමතිවරයා 

හැිනයට සදිරිපත් කිරීමත් සම ම ආර කභ ශවනවාය කියන එක 

සතාම වගීමශමන් ්රකා  කරනවා. ශ ක වයාපාරය ු,ළ  ්රතිලාභ 

ලබන ඒ ්රතිලාභින් සවත් කරන්න කටුතු, කරන්ශන් නැහැ. ඒ 

වාශේම දැනට සවිබල ගැන්වුණු කණ්ඩාය ක  සවිබල ගන්වන්න 

කටුතු, කර තිශබන කණ්ඩාය ක ය ක ශහයකින් තමන්ශේ මුද්දරය 

ස්ශව්ච්ඡාශවන් රජ්යට භාර ශදනවා න ක  ඒ කණ්ඩාය කවලට අද 

ඔවුන් ලබන සමාජ් ආරක් ලෂම ්රතිලාභය ඒ ආකාරශයන්ම 

පවත්වාශගන යන්නත්  ඒ බැාංකුණා පද්ධතිශයන් ලැබුණු සහන 

පවත්වාශගන යන්නත් අව ය වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක කරනවා.  

ඊළ ට  උු,රු සහ නැශ නහිර පළාත්වල වාශේම  මා 

නිශයෝජ්නය කරන අනුරාධපුර දිස්ත්රික් ලකය ඇු,ළු උු,රු මැද 

පළාශත් ජ්නතාවට පවතින ක් ලෂුද්ර මූලය අර්බුදය ස කබන්ධ 

කාරමයත් අද මු, කළා. අද ශපරවරුශව් මහ බැාංකුණා අධිපතිු,මා 

සම  ගරු අග්රාමාතයු,මා ශ ක ගැන සාකච්ඡා කළා. ඒ වාශේම  

ගරු අග්රාමාතයු,මා ශ ක ස කබන්ධශයන් රාජ්ය බැාංකුණා පද්ධතියට 
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පාර්ලිශ කන්ු,ව 

උපශදස් ලබා දීමක් ල සිදු කළා. ශ ක රශටු  ක් ලතිමත්ම බැාංකුණා ජ්ාලයක් ල  

වූ සමෘද්ධි බැාංකුණා ජ්ාලය හරහා ශ ක ක් ලෂුද්ර මූලය අර්බුදශයන් අශප් 

රශටු ජ්නතාව මුදවා ගැනීම සඳහා අව ය වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක 

කරන්න අපි බලාශපොශරොත්ු, ශවනවා. කිසිය ක ශකශනක් ල 

ශපෞද්ගලිකව වයාපාර  පවත්වාශගන ගියා න ක ඒ වයාපාර අඩපම 

කිරීශ ක බලාශපොශරොත්ු,වක් ල ශනොශවයි අපට තිශබන්ශන්. හැබැයි  

අපි දන්නවා නීතයනුකූල ශනොවන ක්රමශව්ද ු,ළ ශ ක ක් ලෂුද්ර මූලය 

අර්බුදයට ජ්නතාව  ශගොදුරු ශවලා තිශබනවා වාශේම  ඒ ජ්නතාව 

ශවනුශවන් වග කිව ුතු, කණ්ඩාය ක ජ්නතාව තලා  ශපලා 

තවදුරටත් කටුතු, කරන බව. ඒ කියන්ශන්  එක මයක් ල ශ?රන්න 

තව මයක් ල දීලා ජ්නතාව මය බශරන් මිරිශකන තැනකට අරශගන 

ගිහිල්ලා තිශබනවා. ඒ  ගැන අපි රජ්ශේ අවධානය ශයොමු කරලා  

රාජ්ය බැාංකුණා පද්ධතිය වාශේම සමෘද්ධි බැාංකුණා පද්ධතියත්  

25 000කට ආසන්න සමෘද්ධි ශදපාර්තශ කන්ු, ශව් නිලධාරි 

කණ්ඩායමත් එකු, ශවලා ශ ක අර්බුදයටත් විසඳුමක් ල අශප් රජ්ය 

ු,ළින් ලබාශදන්න අව ය වැඩ කටුතු,  සිදු කරනවා. ඒ එක් ලකම  

සමෘද්ධි ්රතිලාභින් වාශේම සමෘද්ධි සාංවර්ධන 

ශදපාර්තශ කන්ු,ශව් ශසේවය කරන සියලු ශසේවකයන්ශේ 

අයිතිවාසික ක ආරක් ලෂා කරන්නත් රජ්යක් ල හැිනයට අප බැී  

සිිනනවාය කියන කාරමාවත් ්රකා  කරමින් මා නිහ  ශවනවා. 

ශබොශහොම ස්ු,තියි.  
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිපම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.26ට  2020 සැප්තැම්බර් 

10 වන බ්රහසනපතින්දා පු. භා. 10.00 වන පතක් කල් ියපේය. 

அதன்படி பி. ப. 7.26 மணிக்கு பாராளுமன்றம், 2020  தசப்தரம்பர் 

10, வியாைக்கிைகம மு.ப. 10.30 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 7.26 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 10th September,2020. 
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[ගරු ශ හාන් ශසේමසිාංහ  මහතා  



 

සැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශව් අවසාන මුද්රමය සඳහා ස්වීමය කථාවල නිවැරදි කළ ුතු, තැන් දක් ලවනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ල ශගන 
 නිවැරදි කළ ුතු, ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණාණු ශකොට  පිටපත ලැබී ශදසතියක් ල ශනොසක් ලමවා  

හැන්සාඩ් සාංස්කාරක ශවත ලැශබන ශසේ එවිය ුතු,ය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் கவண்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 
Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and  

sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy. 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

පකොෙෙ 5  පපොල්පහේන්පගොඩ  කිරුෙපන පාර  අංක 160 දරන සනථානපයහි පිහිටි 

රජපේ ප්රවෘත්ති පදපාර්තපම්න්තුපේ පිහිටි රජපේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්පයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

පෙෙ හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk පවේ අඩවිපයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்கஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 

 
 
 
 
 
 
 

Hansard Reports can be purchased from the Government Publications Bureau  
at the Department of Government Information,   

No. 163, Kirulapone Avenue, Polhengoda, Colombo 5. 
 
 

This Hansard Report can be downloaded from 
www.parliament.lk 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
ශ්රී ලාංකා රජ්ශේ මුද්රම ශදපාර්තශ කන්ු,ශව් මුද්රමය කරන ලදී. 


