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அதிகொர அறிக்மக 
OFFICIAL REPORT 

 

(අශ ෝධිත පිටපත /பிமழ திருத்தப்படொதது /Uncorrected) 
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கருைொதிலக்க]  - முதன் முமற மதிப்பிடப்பட்டது. 

தெத்ெத லயொகொ நிலகதனய கொர்ய பொரய 
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Tuesday, 23rd March, 2021 
—————————–—— 

 

 

පූ.භා. 10.00  පාර්ලිගම්න්තුව රැසන විය.   
කථානායකතුමා [ෙරු මහින්ද යාපා අගේවර්ධාන මහතා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுமன்றம் மு.ப. 10.00 மைிக்குக் கூடியது.  

ெபொநொயகர் அவர்கள் [மொண்புமிகு மஹிந்த யொப்பொ அலபவர்தன] 

தமலமம வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.00 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 
 

ජනාධිපතිතුමාගෙන් ලත් සන්ගේශය 
ெனொதிபதியிடமிருந்து வந்த தெய்தி 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 

මහජන ආරක්ෂක ප්රකාශනය 
தபொதுெனப் பொதுகொப்புப் பிரகடனம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පහත සපහන් සන්ශද්   අතිස රු ජනශධිපතිසතුමමශශ න් මශ 

ශවත ාසබී තිසශබනවශ. 

නිගේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
 

සම්බන්ධීකරණ කාරක සභාව 
இமைப்புக் குழு  

LIAISON COMMITTEE 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පශර්ලිශම්න්තුමශේ සකසශවර ලධශ ෝ  125හි හාධිහාරශන ප්රකශරව 

නවවසලධ පශර්ලිශම්න්තුමව සපහශ සම්බන්ධීකරණ කශරක සභශව- 

 කසශනශ කවර ශශග්ධන සභශපතිසත්ව  ඇතිසව;  

 ලධශ ෝජය කසශනශ කවර ශ;  

 ලධශ ෝජය කශරක සභශ සභශපතිසවර ශ; 

 පශර්ලිශම්න්තුමශේ සභශනශ කවර ශ; 

 පශර්ලිශම්න්තුමශේ හාරුද්ර පශර් කවශේ නශ කවර ශ; 

 ආ ඩු පශර් කවශේ ප්රරශන සසහාරශ කවර ශ; 

 හාරුද්ර පශර් කවශේ ප්රරශන සසහාරශ කවර ශ; සහ 

 ආචශර රර්ම හශ වරප රසශද පිිබබප කශරක සභශව  රජශේ 

ගිණුම් පිිබබප කශරක සභශව  ශප දු වයශපශර පිිබබප 

කශරක සභශව  රජශේ මුදල් පිිබබප කශරක සභශව  

වයවසකසශදශ ක සකසශවර කශරක සභශව  අමශතයශස    

උපශද් ක කශරක සභශ  මහජන ශපත්සම් පිිබබප 

කශරක සභශව  උසසක ලධාතා පිිබබප කශරක සභශව සහ 

පකමශප  මන්ත්රීවර න්ශග්ධන කශරක සභශව  න කශරක 

සභශවා සභශපතිසවර න්ශ න් සමන්හාතව ම’හාසින් 

පත්කරනු ාසශේ. 

 

 
ලිපි ගල්ඛනාදිය පිළිෙැන්වීම 

ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ෙරු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා (මහාමාර්ෙ අමාත සහ 
ආණ්ඩු පාර්ශනවගේ ප්රධාාන සාංවිධාායකතුමා) 
(மொண்புமிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்ெொமலகள் 

அமமச்ெரும் அரெொங்கக் கட்ெியின் முதற்லகொலொெொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  අග්රශමශතය සහ මුදල් අමශතය, 

බුද්ර ශසන  ආ මික හශ සසසකකෘතිසක කටයුතුම අමශතය සහ 

නශ න්ක සසවර්රන හශ ලධවශස අමශතයතුමමශ ශවනුශවන් මම පහත 

සපහන් වශර්තශ ඉදින්පත් කරමි.  

(i) 2017 වර්ෂ  සපහශ ශ්රී ාසකශ අපන න ණ  රක්ෂණ 
සසසකසශශේ වශර්ෂික වශර්තශව; සහ 

(ii) 2018 වර්ෂ  සපහශ ජශතිසක ශා තරැයි ම ඩාශේ වශර්ෂික 
වශර්තශව. 

ශමම වශර්තශ මුදල් කටයුතුම පිිබබප අමශතයශස    උපශද් ක 

කශරක සභශව ශවත ශ  මු ක  යුතුම සයි මම ශ ෝජනශ කරමි.  

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

2019 වර්ෂ  සපහශ ආ මන හශ හා මන ශදපශර්තශම්න්තුමශේ කශර්  

සශරන වශර්තශව.- [අග්රශමශතය සහ මුදල් අමශතය  බුද්ර ශසන  ආ මික හශ 

සසසකකෘතිසක කටයුතුම අමශතය සහ නශ න්ක සසවර්රන හශ ලධවශස 

අමශතයතුමමශ ශවනුවට  රු ශජ න්සකටන් ප්රනශන්දු මහතශ] 
 

සභාගම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිගයෝෙ කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙරු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மொண்புமிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  අග්රශමශතය සහ මුදල් අමශතය  
බුද්ර ශසන  ආ මික හශ සසසකකෘතිසක කටයුතුම අමශතය සහ නශ න්ක 

සසවර්රන හශ ලධවශස අමශතයතුමමශ ශවනුශවන් මම රජශේ ගිණුම් 
පිිබබප කශරක සභශව පශර්ලිශම්න්තුමවට ඉදින්පත් කරන ාද 
වශර්තශශේ කඳුරට නව  ම්මශන  ටිතා පහකමකම් හශ ප්රජශ 
සසවර්රන අමශතයශස   සම්බන්ර කරුණු පිිබබප පශර්ලිශම්න්තුමශේ 
සකසශවර ලධශ ෝ  119(4  ප්රකශරව ලධමේක්ෂණ සහ  නු ාසූ 
ක්රි ශමශර්  පිිබබප වශර්තශව ඉදින්පත් කරමි. 

ශමම වශර්තශව රජශේ ගිණුම් පිිබබප කශරක සභශව ශවත ශ  මු 

ක  යුතුම සයි මම ශ ෝජනශ කරමි.  
 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1974 අසක 35 දරන ශර්ගු (සසශ ෝරන  පනතිසන් සහ 1988 අසක 83 
දරන ශර්ගු (සසශ ෝරන  පනතිසන් සසශ ෝධිත (235 අධිකශර  වන  ශර්ගු 
ආඥශ පනශත් 19 (අ  ව න්තිස   ටශත් තීරු බදු ඉවත් රීමේම 
සම්බන්රශ න් මුදල් අමශතයවර ශ හාසින් සශදන ාදුව  2221 ජනවශන් 29 
දිනසතිස අසක 2212/41 දරන අතිස හාශ ේෂ  සසට් පත්රශේ ප  කරන ාද 
ලධ ම .- [අග්රශමශතය සහ මුදල් අමශතය  බුද්ර ශසන  ආ මික හශ 
සසසකකෘතිසක කටයුතුම අමශතය සහ නශ න්ක සසවර්රන හශ ලධවශස 
අමශතයතුමමශ ශවනුවට  රු ශජ න්සකටන් ප්රනශන්දු මහතශ] 
 
සභාගම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිගයෝෙ කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙරු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மொண்புமிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  ජනමශරය අමශතයතුමමශ ශවනුශවන් මම 

2217 වර්ෂ  සපහශ මමශසහිත සකවශධීන රූපවශහිලධ මශරය ජශාශේ 

වශර්ෂික වශර්තශව ඉදින්පත් කරමි. 

ශමම වශර්තශව ජනමශරය කටයුතුම පිිබබප අමශතයශස    

උපශද් ක කශරක සභශව ශවත ශ  මු ක  යුතුම සයි මම ශ ෝජනශ 

කරමි.  
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ෙරු ඩලසන අලහප්ගපරුම මහතා (විදුලිබල අමාතතුමා) 
(மொண்புமிகு டலஸ் அழஹப்தபரும - மின்ெக்தி அமமச்ெர்) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma - Minister of Power) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  2217 වර්ෂ  සපහශ ශ්රී ාසකශ 

පරමශණුක බා ක්තිස ම ඩාශේ වශර්ෂික වශර්තශව මම ඉදින්පත් 

කරමි. 

ශමම වශර්තශව හාදුලිබා කටයුතුම පිිබබප අමශතයශස    

උපශද් ක කශරක සභශව ශවත ශ  මු ක  යුතුම සයි මම ශ ෝජනශ 

කරමි.  

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ෙරු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා (ජල සම්පාදන 
අමාතතුමා)  
(மொண்புமிகு வொசுலதவ நொைொயக்கொர - நீர் வழங்கல் 

அமமச்ெர்) 

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

 රු කසශනශ කතුමමලධ  2218 වර්ෂ  සපහශ ජශතිසක ජා 

සම්පශදන හශ ජාශපවහන ම ඩාශේ වශර්ෂික වශර්තශව මම 

ඉදින්පත් කරමි. 

ශමම වශර්තශව ජා සම්පශදන කටයුතුම පිිබබප අමශතයශස    

උපශද් ක කශරක සභශව ශවත ශ  මු ක  යුතුම සයි මම ශ ෝජනශ 

කරමි.  
 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ෙරු (වවද) රගම්ෂන පතිරණ මහතා (වැවිලි අමාතතුමා) 
(மொண்புமிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரலமஷ் பதிரை - 

தபருந்லதொட்ட அமமச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana - Minister of Plantation) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  2218 වර්ෂ  සපහශ ශ්රී ාසකශ රබර් 

පර්ශේෂණශ තනශේ වශර්ෂික වශර්තශව මම ඉදින්පත් කරමි. 

ශමම වශර්තශව වසහාලි කටයුතුම පිිබබප අමශතයශස    

උපශද් ක කශරක සභශව ශවත ශ  මු ක  යුතුම සයි මම ශ ෝජනශ 

කරමි.  
 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ෙරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහතා (අධිකරණ අමාතතුමා) 
(மொண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி ெப்ொி - நீதி அமமச்ெர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 
Hon. Speaker, I present the Order made by the 

Minister of Justice under Section 7(2) of the Code of 
Criminal Procedure (Special Provisions) Act, No. 2 of 
2013, and published in the Gazette Extraordinary No. 
2207/6 of 23rd December, 2020.  

I move that this Order be referred to the Ministerial 
Consultative Committee on Justice. 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 
රජගේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාගේ වාර්තාව 

அரெொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக 
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 
ෙරු අනුර ප්රියදර්ශන යාපා මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
 රු කසශනශ කතුමමලධ  රජශේ මුදල් පිිබබප කශරක සභශව 

ශවත ශ  මු කරන ාද- 

(i)  අල්ාසක ශහෝ දූෂණ ශචෝදනශ හාමර් න ශක මිෂන් සභශශේ 
අරයක්ෂ ජනරශල්වර ශශග්ධන වසුප්  හශ දීමනශ ප්රතිසශ ෝරන  
රීමේම සපහශ වන ශ ෝජනශව; සහ 
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(ii) 1979 අසක 42 දරන ශ්රී ාසකශ අපන න සසවර්රන පනත 
 ටශත් ලධශ ෝ  සම්බන්රශ න් වූ එකී කශරක සභශශේ 
වශර්තශව මම ඉදින්පත් කරමි. 

 
 
සභාගම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිගයෝෙ කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 
 

අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභා 
වාර්තා 

அமமச்சுெொர் ஆலலொெமனக் குழு 

அறிக்மககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 
 
 

ෙරු ඩලසන අලහප්ගපරුම මහතා  
(மொண்புமிகு டலஸ் அழஹப்தபரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  හාදුලිබා කටයුතුම පිිබබප 

අමශතයශස    උපශද් ක කශරක සභශව ශවත ශ  මු කරන ාද 

පහත සපහන් වශර්තශ සම්බන්රශ න් එකී කශරක සභශශේ වශර්තශව 

මම ඉදින්පත් කරමි.  

(i) 2016 වර්ෂ  සපහශ මමශසහිත ාසකශ හාදුලි (ශපෞද් ලික  
සමශ ශම් වශර්ෂික වශර්තශව; 

(ii) 2018 වර්ෂ  සපහශ ශ්රී ාසකශ පරමශණුක බා ක්තිස ලධ ශමන 
සභශශේ වශර්ෂික වශර්තශව; 

(iii) 2017 වර්ෂ  සපහශ ාසකශ හාදුලිබා ම ඩාශේ වශර්ෂික 
වශර්තශව; 

(iv) 2016 වර්ෂ  සපහශ ශ්රී ාසකශ කමලධතය බා ක්තිස අධිකශන්ශේ 
වශර්ෂික වශර්තශව; සහ 

(v) 2018 වර්ෂ  සපහශ ාසකශ හාදුලිබා ම ඩාශේ වශර්ෂික 
වශර්තශව  

 
 
සභාගම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිගයෝෙ කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 
 
 

ගපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ෙරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා (ගවගෙඳ 
අමාතතුමා) 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன - வர்த்தக 

அமமச்ெர்) 

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

 රු කසශනශ කතුමමලධ  පන්ලධපිටි   හින්පිටි   අසක 63/6 දරන 

සකසශනශ හි පිසචි ම.ආර්.  ටි ම්මන මහතශශ න් ාසබුණු 

ශපත්සමක් මම පිිබ න්වමි.  

ෙරු ජයන්ත සමරවීර මහතා (ගුදම් පහසුකම්  බහාලුම් 
අාංෙන  වරාය සැපයුම් පහසුකම් හා ගබෝට්ම් හා නැේ 
කර්මාන්ත සාංවර්ධාන රාජ අමාතතුමා) 
(மொண்புமிகு ஜயந்த ெமரவீர - களஞ்ெிய வெதிகள், 

தகொள்கலன் முமனயங்கள், துமறமுக வழங்கல் வெதிகள், 

இயந்திரப் படகுகள் மற்றும் கப்பற்தறொழில் அபிவிருத்தி 

இரொஜொங்க அமமச்ெர்)  

(The Hon. Jayantha Samaraweera - State Minister of 
Warehouse Facilities, Container Yards, Port Supply 
Facilities and Boats and Shipping Industry Development) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  පහත සපහන් ශපත්සම් ශද  හ මම 

පිිබ න්වමි. 

(1) කතර ම  පරණ කන්ද පශර  න ලිපිනශ හි පදිසචි බී. 
මස ාශ ජ න්තිස මහත්මි  ශ න් ාසබුණු ශපත්සම; 

(2) කළුතර දකුණ  මහ හීනටි න් ා  "ශකෝසා"  න 
ලිපිනශ හි පදිසචි බී.ඩී.ඒ. වීරසිසහ මහතශශ න් ාසබුණු 
ශපත්සම; 

(3) බදුරලි   හසඩි ල්ා ජනපද   න ලිපිනශ හි පදිසචි බී.එල්. 
අභ පශා මහතශශ න් ාසබුණු ශපත්සම; 

(4) ශද ඩසශ  ඩ  ශර්න්දශප   හන්දි   අසක 139/1බී දරන 
සකසශනශ හි පදිසචි ඩී.ඩී. චශමින්ද  මහතශශ න් ාසබුණු 
ශපත්සම ; 

(5)  ල්පශත  බටශ  ඩ  මුල්කඩකන්ද  න ලිපිනශ හි පදිසචි 
ඩී.එම්. කමල් කුාසිසහ මහතශශ න් ාසබුණු ශපත්සම; 

(6) කළුතර උතුමර  හාශල්ශ  ඩ  සසහිපරාර  අසක 178 දරන 
සකසශනශ හි පදිසචි ඩී.ඩේලිේ. මහින්ද ශ  න්ශසේකශ 
මහතශශ න් ාසබුණු ශපත්සම; 

(7) නුශග්ධනශ  ඩ  නශාන්දශරශම පශර  අසක 64 ඒ දරන 
සකසශනශ හි පදිසචි රීසසකලි ශඩෝසන් මහතශශ න් ාසබුණු 
ශපත්සම; 

(8) කළුතර-දකුණ  ශබෝම්බුවා  ම ඩඩි ශ වත්ත  න 
ලිපිනශ හි පදිසචි එම්.ඒ.එසක. කරුණශතිසාක මහතශශ න් 
ාසබුණු ශපත්සම; 

(9) හල්ශත ට  ාබු ම  තිසේශබ ුපශ  ඩ පශර  අසක 62/ම දරන 
සකසශනශ හි පදිසචි එන්.ශක්. ගුණශසේන මහතශශ න් 
ාසබුණු ශපත්සම; 

(10) ශද ඩසශ  ඩ   ස ඉම   ශන්ත හර්මන් ජනපද   න 
ලිපිනශ හි පදිසචි එසක.ඒ. සකුන්තාශ දිල්හශලධ 
මහත්මි ශ න් ාසබුණු ශපත්සම; 

(11) පශනදුර  දිේබසද්ද  අසක 2/179 දරන සකසශනශ හි පදිසචි 
ටී.එල්.ම. ද සිල්වශ මහත්මි ශ න් ාසබුණු ශපත්සම; සහ 

(12) පශනදුර  ශකශසල් වත්ත  සඟශබෝ මශවත  අසක 77/ම දරන 
සකසශනශ හි පදිසචි ඩේලිේ.ම. ජ ත් ප්රනශන්දු මහතශශ න් 
ාසබුණු ශපත්සම. 

 

ෙරු  ගමොහාන් ප්රියදර්ශන ද ල්ල්වා මහතා (ගපොගහොර 
නිෂනපාදන හා සැපයුම්  රසායනික ගපොගහොර හා කෘමි 
නාශක භාවිත නියාමන රාජ අමාතතුමා)  
(மொண்புமிகு தமொஹொன் பிொியதர்ஷன த ெில்வொ  - உர 

உற்பத்தி மற்றும் வழங்கல்கள், இரெொயன உரங்கள் மற்றும் 

கிருமிநொெினிப் பொவமன ஒழுங்குறுத்துமக இரொஜொங்க 

அமமச்ெர்)  

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva -State Minister 
of Production and Supply of Fertilizer and Regulation of 
Chemical Fertilizer and Insecticide Use)   
 රු කසශනශ කතුමමලධ  මම පහත සපහන් ශපත්සම් ශදක 

පිිබ න්වමි. 

(1)  ශල්ා  මිලිද්දුව  ශම න්සක පශර  අසක 39/23 දරන 
සකසශනශ හි පදිසචි ජී.පී.පී. ශහේවශවසම් මහතශශ න් ාසබුණු 
ශපත්සම; සහ 
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

(2)  ශල්ා  ආනන්ශ  ඩ  හාජ ශනන්ද මශවත  "චශනු"  න 
ලිපිනශ හි පදිසචි යූ.ජී.  ශමිණී මහතශශ න් ාසබුණු 
ශපත්සම. 

 

ෙරු  කනක ගහේරත් මහතා (සමාෙම් වතු ප්රතිසාංසනකරණ  
ගත් හා රබර්  වතු ආශ්රිත ගභෝෙ වො සහ  කර්මාන්තශාලා 
නවීකරණය හා ගත් හා රබර් අපනයන ප්රවර්ධාන  රාජ 
අමාතතුමා) 
(மொண்புமிகு கனக லஹரத்  -  கம்பனித் லதொட்டங்கமள 

மறுெீரமமத்தல், லதயிமல மற்றும் இறப்பர் லதொட்டங்கள் 

ெொர்ந்த பயிர்ச்தெய்மக, ததொழிற்ெொமலகமள 

நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் லதயிமல மற்றும் இறப்பர் 

ஏற்றுமதி லமம்பொட்டு இரொஜொங்க அமமச்ெர்) 

(The Hon. Kanaka Herath - State Minister of Company 
Estate Reforms, Tea and Rubber Estates  Related Crops 
Cultivation and Factories Modernization and Tea and 
Rubber  Export Promotion) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  මම පහත සපහන් ශපත්සම් හතර 

පිිබ න්වමි. 

(1) රඹුක්කන  ශරෝහා පශර  අසක 87/22 දරන සකසශනශ හි 
පදිසචි එලීෂශ රශජපක්ෂ මහත්මි ශ න් ාසබුණු ශපත්සම; 

(2) රඹුක්කන   ට ම  රාවක්ශම ශට්  අසක ඊ 78/1 දරන 
සකසශනශ හි පදිසචි එච්.ආර්. හීන්බ ඩශ මහතශශ න් 
ාසබුණු ශපත්සම; 

(3)  සටහසත්ත  ශවාන් ල්ා  අසක72/1 ඒ දරන සකසශනශ හි 
පදිසචි ශේ.ඒ. අශේරත්න මහතශශ න් ාසබුණු ශපත්සම; සහ 

(4) ශම ශර න්ශත ට  තසඹිලි   කන්කීන්   න ලිපිනශ හි 
පදිසචි ඩේලිේ. ජී. කමමනරත්න මහතශශ න් ාසබුණු 
ශපත්සම. 

 
ෙරු තිසනස අත්තනායක මහතා 
(மொண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநொயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)  

 රු කසශනශ කතුමමලධ   මම පහත සපහන් ශපත්සම් තුමන 

පිිබ න්වමි.  

(1) ශක  ඹ 26  රීරු පන  බාශප කුණ පශර  අසක 62 දරන 
සකසශනශ හි පදිසචි  පී. ශප්රේමාශල් පීන්සක මහතශශ න් ාසබුණු 
ශපත්සම; 

(2) කපශන  කරාවශ ශර පශර  අසක 441ඒ දරන  සකසශනශ හි 
පදිසචි පී.වී.ඩී. ලිශ ෝ සසම්සන් මහතශශ න් ාසබුණු 
ශපත්සම; සහ 

(3) උඩු ම්ශප ා   ශද රණශශ  ඩ  අසක 125/ඒ/1 දරන 
සකසශනශ හි පදිසචි එසක.ඒ. අනුර ප්රි න්ත මහතශශ න් 
ාසබුණු ශපත්සම.  

 
ෙරු විජිත ගහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு விஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  මම පහත සපහන් ශපත්සම් හතර 

පිිබ න්වමි.  

(1) කුපවන  තල්වත්ත  "ජ මිණි"  න ලිපිනශ හි පදිසචි 
එච්.ඩේලිේ. සමන් මහතශශ න් ාසබුණු   ශපත්සම; 

(2) ඉඹුල්ශ  ඩ  පහ  ඉඹුල්ශ  ඩ  රෑන ා පශර  අසක 54/15  
දරන සකසශනශ හි පදිසචි එම්.ජී. රාසචිබ ඩශ මහතශශ න් 
ාසබුණු ශපත්සම;  

(3) රත්නරාර  දම්ඹුළුවන  මශරලි   ශතන්නශකෝන් වාේව  න 
ලිපිනශ හි පදිසචි ශන්මින්ද පී.පී.ඩේලිේ. ශතන්න ශකෝන් 
මහතශශ න් ාසබුණු ශපත්සම ; සහ 

(4) පල්ශල්ශවා  ශබෝරුක් මුව   අසක 64 දරන සකසශනශ හි 
පදිසචි  ඩේලිේ.ඒ.ඒ.ශක්.ඒ. හාක්රමසිසහ මහතශශ න් ාසබුණු 
ශපත්සම. 

ෙරු බුේධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
 රු කසශනශ කතුමමලධ  මම පහත සපහන් ශපත්සම් පහ 

පිිබ න්වමි.  

(1) පන්හාා   ල්පිහිල්ා  රජශේ ලධවශස  අසක 7 දරන 
සකසශනශ හි පදිසචි  ඒ.පී.ජී.අයි. උරාල් කුමශර මහතශශ න් 
ාසබුණු ශපත්සම; 

(2) ශතලිේජහාා  උඩුකශව  පූජශවඩු ශ  ඩනසඟිල්ා  න 
ලිපිනශ හි පදිසචි  ශක්.පී. කරුණශදශස මහතශශ න් ාසබුණු 
ශපත්සම; 

(3)  ශන්මුල්ා  කසන්දලි ද්ද පශළුව  නු ශහේන පශර  අසක 3ජී 
දරන සකසශනශ හි  පදිසචි ආර්.එන්.  තුමෂශර කුාරත්න 
මහතශශ න් ාසබුණු ශපත්සම;  

(4) කුරුණෑ ා  මී මු පශර  අාශක ාශදණි    ටිවසහසර  
ක් රුකවත්ත   අසක 12 දරන සකසශනශ හි පදිසචි එසක.එම්. 
පි තිසසකස මහතශශ න් ාසබුණු ශපත්සම; සහ 

(5) කඩවත  නුවරපශර  ඇලි හවත්ත  අසක 62/8 දරන 
සකසශනශ හි  පදිසචි සසම්සන් කුමශරශග්ධන මහතශශ න් 
ාසබුණු ශපත්සම. 

 
ෙරු ජයන්ත කැ ගෙොඩ මහතා 
(மொண்புமிகு ஜயந்த தகட்டதகொட)  

(The Hon. Jayantha Ketagoda) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මම පහත සපහන් ශපත්සම් ශදක 

පිිබ න්වමි. 

(1) ශබ රාසසක මුව  නීාම්මහර  අසක 158/ඒ3 දරන 
සකසශනශ හි පදිසචි කමලධල් ශසන්දනශ ක මහතශශ න් 
ාසබුණු ශපත්සම; සහ 

(2) උණවුපන  මශතර පශර  අසක 153/21 දරන සකසශනශ හි 
පදිසචි වයි.එල්. ලීාවස  මහතශශ න් ාසබුණු ශපත්සම. 

 
ෙරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மொண்புமிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ   ම්පහ  අකරහාට  අසක 172/බී දරන 

සකසශනශ හි පදිසචි න නකශන්තිස උරාල් කුමශන් හරාහින්න 

මහත්මි ශ න් ාසබුණු ශපත්සමක් මම පිිබ න්වමි. 

      
ෙරු සම්පත් අතුගකෝරල මහතා 
(மொண்புமிகு ெம்பத் அதுலகொரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ, අලාන් ල්ා, ශහෝටල් පශර, 

"සින්ශසවන" දරන ලිපිනශ හි පදිසචි පී.ජී. ද සිල්වශ මහතශශ න් 

ාසබුණු ශපත්සමක් මම පිිබ න්වමි.      

 
ෙරු ලලිත් එල්ලාවල මහතා 
(மொண்புமிகு லலித் எல்லொவல)  

(The Hon. Lalith Ellawala)  
 රු කසශනශ කතුමමලධ  බ ඩශර ම  රයි ම  පූජය දි කඩුශේ 

රම්මශනන්ද නශහිමි මශවත  "හිමශා"  අසක 132/ම දරන 

සකසශනශ හි පදිසචි ශක සකවත්තශග්ධන සමන්ත ශපශර්රශ මහතශශ න් 

ාසබුණු ශපත්සමක් මම පිිබ න්වමි. 

 
ෙරු ප්රමිත බණ්ඩාර ගතන්නගකෝන් මහතා 
(மொண்புமிகு பிரமித்த பண்டொர ததன்னலகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ, දඹුල්ා, ක ඩාම, ඇරෑවුා හන්දි , 

අසක 22 දරන සකසශනශ හි පදිසචි පී.ජී. ශසෝමශවතී මහත්මි ශ න් 

ාසබුණු ශපත්සමක් මම පිිබ න්වමි. 
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ෙරු නලින් ප්රනාන්දු මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பர்னொந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  ජශඇා  දඬු ම  අසක 548/ම දරන 

සකසශනශ හි පදිසචි එච්. උශද්ලධ ශපශර්රශ මහත්මි ශ න් ාසබුණු 

ශපත්සමක් මම පිිබ න්වමි. 

      
ෙරු ිකන්තක අමල් මායාදුන්න මහතා 
(மொண்புமிகு ெிந்தக அமல் மொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මම පහත සපහන් ශපත්සම් ශදක 

පිිබ න්වමි. 

(1) ආණමඩුව  මහඋසකවසව  මශවත ම  අසක 286 දරන 
සකසශනශ හි පදිසචි එම්.ඩී. කමලධල් මහතශශ න් ාසබුණු 
ශපත්සම; සහ 

(2) ආණමඩුව  ශතන්නන්කූන් ශව දරන ලිපිනශ හි පදිසචි 
ආර්.ඒ.එසක. ශ ෝඨශභ  රූපසිසහ මහතශශ න් ාසබුණු 
ශපත්සම. 

 
ෙරු යදාමිණී ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு யதொமிைீ குைவர்தன)  

(The Hon. Yadamini Gunawardena)  

 ර රු කසශනශ කතුමමලධ   අතුමරුගින්   මිශල්ලධ ම් සිටි  

කාශප අසක 22  අසක 657 දරන සකසශනශ හි පදිසචි පී. ලි නශග්ධන 

මහතශශ න් ාසබුණු ශපත්සමක් මම පිිබ න්වමි.  

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ගපත්සම්  මහජන ගපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය යුතු යයි නිගයෝෙ කරන  ලදී. 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்கமளப் தபொதுமனுக் குழுவுக்குச் ெொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු මන්ත්රීවරුන්  රු සභශව තුම ට පසමිණ තමන්ශග්ධන 

ආසනවා ඉප  ත්තශ නම් ශහ පයි.  රු සභශව ඇතුමශ ේ තවත් 

රැසකවීම් පවත්වනවශ ශන්.  

 
ෙරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மொண்புமிகு மனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
 
 

නැඟී ල්ටිගේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ   රු මනූෂ නශනශ ක්කශර මන්ත්රීතුමමශ. 

 
ෙරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மொண்புமிகு மனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  ජශතිසක වසද ත්කමරීන් යුක්ත ඉතශ 

වසද ත් කශරණ ක් ලධසශ මම ශම් කශරණ  මතුම කරන්න අවසර 

ඉල්ාශ සිටිනවශ. රුවශ අනුක ද සිල්වශ සහ සමන් කශර්ල් ජ සිසහ 

රී න ශදපශර් කව  අතර ශක  ඹ අධිකරණශේ තිසබුණු අසක 

00155/17/DDV දරන නඩුව හාභශ  ට  සනීමට ලධ මිතශවාශ 

තිසබුශ  ජනවශන් මශසශේ 21වන දිනටයි. නමුත් එදිනට කලින් 

ඉතශ හදිසිශේ  ශන වසම්බර් මශසශේ 22වන දින ඒ නඩුව කසපවශ 

එක් පශර් කව කට වශසි සහ ත වන තීන්දුවක් ාබශ දීාශ තිසශබනවශ. 

ඊට පකමවදශම ඒ නඩු තීන්දුව ාබශ දුන් නඩුකශරතුමමශට ප ශත්බද 

මහශධිකරණ ට උසසක වීමක් ාස ශබනවශ. ඒ අනුව හිතශමතශ ම 

අධිකරණ  තම තමන්ට ඕනෑ හාධි ට පශහාච්චි කරාශ  උසසක වීමක් 

ාබශදීශම් අල්ාසක් මත ශම් නඩු තීන්දුව ශවනසක රීමේමක් කර 

තිසශබනවශ  රී න එක තමයි මශ රී න්ශන්. ශම් නඩුව ාසකශශේ 

නීතිසඥවර කු සම්බන්ර නඩුවක්. ශම් පශර්ලිශම්න්තුමව නීතිස හදන 

තසන. ඒ ලධසශ ශම් නීතිස හදන තසන සිටින අපට ව  කීමක් 

තිසශබනවශ  අධිකරණ  හෑල්ලුවට පත් කරමින් ශම් කරන වසඩ 

 සන ශස  ශ බාන්න. 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)- 

(The Hon. Speaker) 

Motion එකක් මඟින් ශම් ප්ර කන  උසශහා ට ඉදින්පත් 

කරන්න.  

 
ෙරු එසන.එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.எம். மொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු මන්ක්කශර් මන්ත්රීතුමමශ   ශම කක්ද මේතිස ප්ර කන   

 
ෙරු එසන.එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.எம். மொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  දසන්  රු මනූෂ නශනශ ක්කශර 

මන්ත්රීතුමමශ මතුම ක  කශරණ  ඒ හාධි ට  ටපත් කරන්න එපශ. 

[බශරශ රීමේම්]  

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ටපත් කරනවශ ශන ශවයි  ඔබතුමමන්ාශ ඒ කශරණ  

සම්බන්රශ න් උසශහා ට  න්න. 

 
ෙරු එසන.එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.எம். மொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ඒ  සන අපට ශම්  රු සභශශේදී උත්තර ක් ඕනෑ   රු 

කසශනශ කතුමමලධ. [බශරශ රීමේම්] 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ශමතසනදී මතුම ක  යුතුම ප්ර කන ක් ශන ශවයි. [බශරශ 

රීමේම්] 
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

ප්රශනනවල  වාිකක පිළිතුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ධාාවනගයන් ඉවත් කෙ දුම්රිය මැදිරි: විසනතර 

லெமவயிலிருந்து நீக்கப்பட்ட புமகயிரதப் தபட்டிகள்: 

விபரம்  
RAILWAY CARRIAGES WITHDRAWN FROM RUNNING: 

DETAILS 
      

     25/2020  

1. ෙරු ගහේෂා විතානගප මහතා 
(மொண்புமிகு லஹெொ விதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ප්රවශහන අමශතයතුමමශශ න් ඇූ  ප්ර කන  - (2 : 

(අ  (i) 2212 වර්ෂශේ සිට ශම් දක්වශ රශවනශ න් ඉවත් 
කරන ාද දුම්න්  මසදින් සසඛ්යශව ශක පමණද; 

 (ii) එම දුම්න්  මසදින් අතන්න් අලුත්වසඩි ශ කර නසවත 
රශවන ට එක් කරන ාද දුම්න්  මසදින් සසඛ්යශව 
ශක පමණද; 

 (iii) එම දුම්න්  මසදින් අලුත්වසඩි ශ කරන ාද 
ආ තනශේ නම කවශර්ද; 

 (iv) ඒ සපහශ වස  කරන ාද මුදා ශක පමණද; 

 (v) රශවනශ න් ඉවත් කරන ාද ශසකම දුම්න්  මසදින් 
 ිබ රශවන ට එක් රීමේම සපහශ අමශතයශස   සතුම 
වසඩ පිිබශව  කවශර්ද; 

        න්න එතුමමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද    

(ආ  ශන එශසේ නම්  ඒ මන්ද  

 

 லபொக்குவரத்து அமமச்ெமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2010ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இற்மறவமரயில் 

லெமவயிலிருந்து நீக்கப்பட்ட புமகயிரதப் 

தபட்டிகளின் எண்ைிக்மகமயயும்; 

 (ii) இவ்வொறு நீக்கப்பட்ட புமகயிரதப் தபட்டிகளில் 

திருத்தப்பட்டு மீண்டும் லெமவக்குள் இமைக்கப் 

பட்ட புமகயிரதப் தபட்டிகளின் எண்ைிக்மக 

மயயும்; 

 (iii) லமற்படி புமகயிரதப் தபட்டிகமளத் திருத்திய 

மமத்த நிறுவனத்தின் தபயர் யொததன்பமதயும்; 

 (iv) இதற்தகனச் தெலவிடப்பட்ட ததொமக 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (v) லெமவயிலிருந்து நீக்கப்பட்ட எஞ்ெிய புமகயிர 

தப் தபட்டிகமள மீண்டும் லெமவயில் ஈடுபடுத்து 

வதற்கு அமமச்சு வெமுள்ள லவமலத் திட்டம் 

யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

     (ஆ)   இன்லறல், ஏன்? 

 
 
 

asked the Minister of Transport: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of railway carriages withdrawn 
from running from the year 2010 up to now; 

 (ii) out of the railway carriages so withdrawn, 
the number of railway carriages repaired 
and added to service again; 

 (iii) the name of the institution which repaired 
the said carriages; 

 (iv) the amount of money spent for that purpose; 
and 

 (v) the programme of the Ministry to add other 
railway carriages withdrawn from running, 
back to service? 

(b) If not, why? 

 
ෙරු ොමිණී ගලොකුගප මහතා (ප්රවාහන අමාතතුමා) 
(மொண்புமிகு கொமினி தலொக்குலக - லபொக்குவரத்து அமமச்ெர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of  Transport)  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  එම ප්ර කන ට පිිබතුමර ශමශසේයි. 

 

(අ  (i) 2 672රී. 

 (ii) 2 368රී. 

 (iii) ප්රරශන  ශන්්රික ඉසනේශන්රු අස   - දුම්න්  
ශදපශර්තශම්න්තුමව  තන්ත්රී රාද් ලික ආ තන  

 (iv) දුම්න්  ශදපශර්තශම්න්තුමව සපහශ  - රුපි ල් මිලි න 
10,915 

  තන්ත්රී රාද් ලික ආ තන  සපහශ - රුපි ල් 
මිලි න 2 354 

 (v) ඔේ. 

  රශවනශ න් ඉවත් කරනු ාබන දුම්න්  මසදින් 
අලුත්වස ඩි ශ කර  ිබ රශවන ට ශ දවීම සහ 
රානරුත්සශපන  රීමේම ප්රරශන ව ශ න් 
රත්මාශන කර්මශන්ත ශාශශවන් ද  එ ට පන්බශහිර 
අලුත්වසඩි ශ කටයුතුම තන්ත්රී රාද් ලික 
ආ තනශ න් ද සිදු ශකශර්. 

  තන්ත්රී රාද් ලික ආ තන  මඟින් ක්රි ශත්මක මගී 
මසදින් 222ක් අලුත්වසඩි ශ රීමේශම් වයශපෘතිස   
තවත් මසදින් 122ක් දක්වශ දීර්ඝ රීමේමට මුදල් 
අමශතයශස  අනුමසතිස  ාසබී ඇත. 

  2021-2025 කශා මමශව තුම  මසදින් 222ක 
රානරුත්සශපන කටයුතුම සිදු රීමේම සපහශ අමශතය 
ම ඩා ප්රිකශවක් ඉදින්පත් කර ඇතිස අතර  එහි 
සසශ ෝරන කටයුතුම සිදු ශකශරමින් පවතී. 

(ආ  අදශ  ශන ශේ.  

 

ෙරු ගහේෂා විතානගප මහතා 
(மொண்புமிகு லஹெொ விதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මශග්ධන ප මුවසලධ අතුමරු ප්ර කන  ශම යි.  

 රු ඇමතිසතුමමලධ  දුම්න්  මසදින් අලුත්වසඩි ශ කර රශවන ට 

එක් රීමේම වසද ත් කර්තවය ක්. එමඟින් අශ්  රටින් හාශද්  

රටවාට  ාශ  න මුදල් ඉතිසන් කර  සනීමට හසරී ශව ාසශබනවශ.  

එ  අශ්  ආර්ථික ට ශා කු හයි ක්. 2215ට ශපර තිසබුණු මහින්ද 

රශජපක්ෂ මසතිසතුමමශශග්ධන රජ  කශා මමශශේ  2215න් පකමව ආරා  හ 

පශාන රජ  කශා මමශශේ සහ ශම් කශා  තුම  දුම්න්  මසදින් 

අලුත්වසඩි ශව සිද්ර ශවාශ තිසශබන්ශන් ශම න ආකශරශ න්ද  මීට 

අවුරුදු පහකට ශපර දුම්න්  මසදින් ශක පමණ ප්රමශණ ක් 

අලුත්වසඩි ශ ක ශද රී න ඒ සසඛ්යශ දත්ත ටික මශ සතුමව 

තිසශබනවශ. එ  ලධවසරැදි ද රී ශ ඔබතුමමශශ න් දසන  සනීමයි මට 
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අව ය ශවන්ශන්.  2215 සිට 2219 දක්වශ සහ 2219න් පකමව දසන් 

ඔබතුමමන්ාශ දුම්න්  මසදින් ශක පමණ සසඛ්යශවක් රශවන ට 

ශ  දවාශ තිසශබනවශද   

 
ෙරු ොමිණී ගලොකුගප මහතා  
(மொண்புமிகு கொமினி தலொக்குலக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  
තමුන්නශන්ශසේ ඒ කරුණ ශවනම ප්ර කන ක් හසටි ට ඇලාවශ 

නම් මට පිිබතුමරු ශදන්න රාළුවන්. දසන් ශම්  ප්ර කන ට පිිබතුමරු 

ශදන්න මට රාළුවන්කමක් නසහස. ශ්රී ාසකශ දුම්න්  

ශදපශර්තශම්න්තුමවත් සමඟ සශකච්ඡශ කරාශ මම තමුන්නශන්ශසේට 

ඒකට පිිබතුමර  ාසශබන්න සාසකවන්නම්.  

 

ෙරු ගහේෂා විතානගප මහතා 
(மொண்புமிகு லஹெொ விதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  හාෂ   භශර අමශතයවර ශ හාධි ට 

එතුමමශට ඒ සම්බන්රශ න් ද  අදහසක් ශහෝ තිසශබන්න ඕනෑ. මම 

ශම්  අතුමරු ප්ර කන  අහන්ශන්  රු ඇමතිසතුමමශ අපහකමතශවට පත් 

කරන්න ශන ශවයි. රටට වසද ත් කර්තවය ක් කරන  වසද ත් 

වටිනශකමක් එකතුම කරන අමශතයශස  ක වසඩ පිිබශව ක් අපි 

අ   කරන්න ඕනෑ. අපි දන්නශ තරමින්  හ පශාන රජ  දුම්න්  

මසදින් 222කට අධික සසඛ්යශවක් රශවන ට ශ  දවශ තිසශබනවශ. ශම් 

වන හාට ඒ කශර්   ටිකක් මන්ද ශමිව සිදුශවන බව ශපන්වන්න 

තමයි මම උත්සශහ කශ ේ.  රු ඇමතිසතුමමලධ   ඒ දත්ත ඔබතුමමශ 

සතුමව නසත්නම් ඒ  සන කසශ කරන එශක් ශත්රුමක් නසහස.  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  ශදවන අතුමරු ප්ර කන   රු චමින්ද 

හාශේසින් මන්ත්රීතුමමශ අහනවශ. 

 
ෙරු චමින්ද වි ගේල්රි මහතා 
(மொண்புமிகு ெமிந்த விலஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ   ශදවන අතුමරු ප්ර කන  මශ අහනවශ. 

අදශ  ලධාරශන්න්  රු ඇමතිසතුමමශට ලධවසරදි හාසකතර ටික දුන්නශ නම් 

ශම් කශරණ  ඇතුම ත් ශවන්නට ඕනෑ. අමශතයශස  ට දසවසන්ත 

මුදාක් ශවන් ක ත්  දුම්න්  මසදින් ශක පමණ ප්රමශණ ක් 

අලුත්වසඩි ශ කරනවශද  ඒවශ අලුත්වසඩි ශ කරන්නට ශක පමණ 

මුදාක්  නවශද රී ාශ දන්ශන් නසත්නම් වසඩක් නසහසශන්   රු 

ඇමතිසතුමමලධ. අපි දන්නවශ ශම්වශ අලුත්වසඩි ශ කරාශ  වන්ශන් 

වසලි පටවන්න බව.  රු ඇමතිසතුමමලධ   ශක පමණ ශකෝච්චි ශපට්ටි 

ප්රමශණ ක් අලුත්වසඩි ශ කරාශ වසලි පටවන්නට  වාශ 

තිසශබනවශද  ඒකවත් දන්නවශද  

 
ෙරු ොමිණී ගලොකුගප මහතා  
(மொண்புமிகு கொமினி தலொக்குலக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

වසලි පටවනවශ රී න්ශන් අලුත් වයශපෘතිස ක්. බඩු ප්රවශහන  

දුම්න්  ශදපශර්තශම්න්තුමශේ අස  ක් හසටි ට  සසවර්රන  කරන්න  

බාශශප ශර ත්තුම ශවනවශ. වසලි පටවන්න  අලුත් දුම්න්  ශපට්ටි 

 ත්ශත් නසහස. දුම්න්  ශදපශර්තශම්න්තුමශේ බඩු ප්රවශහන ට පශහාච්චි 

ක  මසදින් තිසශබනවශ. ඒවශ තමයි ඒ සපහශ පශහාච්චි කරන්ශන්. 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කන අසක 2 -171/2222- (2    රු එසක.එම්. මන්ක්කශර් මහතශ. 

 
ෙරු එසන.එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.எம். மொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මශ එම ප්ර කන  අහනවශ. 

ෙරු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மொண்புமிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  එම ප්ර කන ට පිිබතුමර ාබශ දීම සපහශ 

මශ සතිස ශදකක කශා ක් ඉල්ාශ සිටිනවශ. 

 
ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිගයෝෙ කරන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் ெமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Question No. 3 - 181/2020 - (1), the Hon. Sivagnanam 
Shritharan - [Not in the Chamber.]   

 
 

පැය නවයක් විදුලිය විසන්ධි වීම: අලාභය 
ஒன்பது மைித்தியொல மின்ெொர துண்டிப்பு: நட்டம்  

NINE-HOUR ELECTRICITY DISCONNECTION: LOSS 
 

 

196/2020 

4.  ෙරු චමින්ද වි ගේල්රි මහතා 
(மொண்புமிகு ெமிந்த விலஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
හාදුලිබා අමශතයතුමමශශ න් ඇූ  ප්ර කන - (1 : 

(අ  (i) පස  නව ක් රාරශ ශ්රී ාසකශශේ හාදුලි  හාසන්ධි වූ 
දින  කවශර්ද; 

 (ii) එකී හාදුලි  හාසන්ධි වීම ශහේතුමශවන් ශ්රී ාසකශශේ 
ආර්ථික ට සිදු වූ අාශභ    ණන  කර තිසශේද; 

 (iii) එශසේ නම්  ඒ පිිබබප හාසකතර කවශර්ද; 

  න්න එතුමමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද   

(ආ   ශන එශසේ නම්   ඒ මන්ද    
 
மின்ெக்தி அமமச்ெமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மகயில் ததொடர்ச்ெியொக ஒன்பது மைித்தி 

யொலங்களுக்கு மின்ெொரம் துண்டிக்கப்பட்ட திகதி 

யொது என்பமதயும்; 

 (ii) லமற்படி மின்ெொரத் துண்டிப்பு கொரைமொக இலங் 

மகப் தபொருளொதொரத்துக்கு ஏற்பட்ட நட்டம் 

கைிப்பீடு தெய்யப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதமனில், அது பற்றிய விபரங்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Power:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the date on which electricity was 
disconnected in Sri Lanka throughout nine 
hours; 

 (ii) whether the loss suffered by the economy 
of Sri Lanka as a result of the said 
electricity disconnection has been 
calculated; and 

 (iii) if so, of the details in that regard? 

(b) If not, why?  
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

ෙරු ඩලසන අලහප්ගපරුම මහතා  
(மொண்புமிகு டலஸ் அழஹப்தபரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  එම ප්ර කන ට පිිබතුමර ශමශසේයි. 
 

(අ  (i) 2222 අශ ෝසකතුම 17 වසලධ දින පද්රතිස බිප වසටීමක් 
ලධසශ පස  නව කට ආසන්න කශා ක් හාදුලි  
හාසන්ධි වීමක් සිදු හා . 

 (ii)/(iii) ශමම හාදුලි  බිප වසටීම ලධසශ රශට් සමසකත 
ආර්ථික ට සිදු වූ අාශභ  ලධවසරැදිව  ණන  කර 
නසත. එ  ලධවසරදිව  ණන  රීමේශම් ක්රමශේද ක් 
නසහස. එ  ඉතශම අමරු ශමන්ම සසකීර්ණ වූ 
කශර්  රී. එවසලධ  ණන  රීමේමක් සපහශ රශට් 
ආර්ථික ක්ශෂේත්ර   සම්බන්ර දත්ත හා ශා 
ප්රමශණ ක් අව ය ශේ.  

  ශකශසේ ශවතත්  ාසකශ හාදුලිබා ම ඩාශේ දිගු 
කශලීන ජනන සසාකමම් කටයුතුම සපහශ භශහාත වන 
දර් ක ක් වන  "සසප මට ශන හසරී වූ හාදුලි  
ලධසශ වන පින්වස " - Cost of Energy Not Served - 
නසමසතිස ඉතශ ද  මිනුම් ද ඩක් ආශ්රිතව කරනු 
ාබන ඇසකතශම්න්තුමවක් ඇකමන්න් එම අාශභ  
මසනීශම්දී  එක් හාදුලි එ ක්කක ක් සසප මට 
ශන හසරීවීශමන් රශට් ආර්ථික ට සිදු හා  හසරී 
පශඩුව රුපි ල් 136ක් ව ශ න් සාකනු ාසශේ. ඒ 
අනුව  අදශ  දිනශේ -2222.28.17 දින- සිදු වූ බිප 
වසටීම් ලධසශ සසප මට ශන හසරී වූ හාදුලි ඒකක 
ප්රමශණ  ද  ව ශ න් ඒකක මිලි න 12.8ක් 
පමණ වනවශ. ඉහත කී දර් ක ට අනුව ශමම 
හාදුලි  හාසන්ධිවීම ශහේතුමශවන් රශට් ආර්ථික ට 
සිදු වූ පශඩුව රුපි ල් මිලි න 1 471ක් ශාස 
 ණන  ක  හසරීයි.  

(ආ  අදශ  ශන ශේ. 

එතුමමශශග්ධන ප්ර කන ට පිිබතුමර එපමණයි.  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මට තව හානශඩි ක කශා ක් ශදන්න. 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  2222 අශ ෝසකතුම මශසශේ වශශග්ධනම 2215 

සස් තසම්බර් මශසශේත්  2216 ශපබරවශන් සහ මශර්තුම මශසවාත් 

ශමවසලධ හාදුලි බිප වසටීම් සිදුවී තිසශබනවශ. ශම් සම්බන්රශ න් 

ශස  ශ  බසලීමට කමිුප රීහිප ක් පත් ශවාශ තිසශබනවශ; වශර්තශ 

ඉදින්පත් කර තිසශබනවශ. හසබසයි  ඉතිසහශසශේ කවදශවත් ඒ 
වශර්තශවාට වුශ  කුමක්ද රී න එක එිබ ට ඇහාල්ාශ නසහස.  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  2222 අශ ෝසකතුම මශසශේ හාදුලි  බිප 

වසටීම සම්බන්රව පමේක්ෂශ රීමේමට පත් ක  ඉතශ ඉහ  ශපශ ේ 

හාද්වතුමන්ශ න් හශ බුද්ධිමතුමන්ශ න් සමන්හාත කමිුපශේ 

වශර්තශවත්  2216 ශපබරවශන් මශසශේ සහ මශර්තුම මශසශේ බිප 

වසටීම් සම්බන්රශ න් පමේක්ෂශ රීමේමට නම් කරනු ාසූ කමිුපව 

හාසින් ඉදින්පත් ක  වශර්තශවත්  2215 සස් තසම්බර් මශසශේ සිදු 

වුණු ඒ දසවසන්ත බිප වසටීම සම්බන්රශ න් වූ වශර්තශවත් 

පූර්වශදර්  ක් හාධි ට මශ ශම් අවසකසශශේදී සභාෙත* කරනවශ. ඒ 
සම්බන්රශ න් මම ශම් ශ ෞරවනී  සභශව දසනුවත් කරනවශ  එ  

පන්ශීාන  ශක ට මීට අදශ  අනශ ත තීන්දු තීරණ  සනීම සපහශ. 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු මන්ත්රීතුමමශ  ප මුවන අතුමරු ප්ර කන  අහන්න. 

ෙරු චමින්ද වි ගේල්රි මහතා 
(மொண்புமிகு ெமிந்த விலஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  එතුමමශ ආ ඩුශේ ඉන්න වසද ත් 

ඇමතිසවරශ ක් ලධසශයි සකසශවර ලධශ ෝ වලින් පිට ගිහිල්ාශ ඒ 

අවසකසශව එතුමමශට ාබශ ශදන්න කටයුතුම කශ ේ.  

 රු ඇමතිසතුමමලධ  ඔබතුමමශ කරන කශර් භශර  අපි දන්නවශ. 

හාදුලිබා ක්ශෂේත්රශේ සිදුශවන ශම් අතිසහා ශා මශිය ශව පිිබබපව 

ඔබතුමමශ සතුමව ශත රතුමරු ඇතිස. හසබසයි  රු ඇමතිසතුමමලධ  ඒ බිප 

වසටීම් සිද්ර ශවන්න එක ශහේතුමවක් තමයි හාදුලි බාශ ශර තුම  

ශකශරන  ම් අලුත්වසඩි ශ කටයුතුම සහ තශක්ෂණික ශදෝෂ.  

ඒ වශශග්ධනම  හාදුලි  ක් පශදුව සිද්ර වන බවත් අපි දන්නවශ.  රු 

ඇමතිසතුමමලධ  අශ්  රශට් හාදුලි ඉල්ලුමට අව ය බා ක්තිස  තවම 

ලධෂකපශදන  රීමේමට ඇතිස ශන හසරී ශව ලධසශයි පස   පස  ශදක  

පස  භශ    හශ හානශඩි හතිබසකපශහේ හාසන්ධි රීමේම් සිද්ර ශවන්ශන්. 

පත්වුණු කුමන ශහෝ ආ ඩුවක් හාසින් ක්රි ශත්මක කරන 

වයශපෘතිසවා අසශර්සකභශව යි එ ට ශහේතුමව.  

 රු ඇමතිසතුමමලධ  මට මතක හසටි ට පකමගි  සතිසශේ ශහෝ ඊට 

එපිට සතිසශේ ඔබතුමමන්ාශශග්ධන ආ ඩුශවන් කම ස බාශ ශර ක් 

හාවෘත ක ශ. හසබසයි  මශරය තුමිබන් වශර්තශ වුශ   ඒ කම ස 

බාශ ශර  තුමිබන් රීසිම හාදුලි ඒකක ක් ජශතිසක හාදුලිබා 

පද්රතිස ට එකතුම කරන්න බසහස රී ාශයි. ඒ අකර්මණයතශව තුම  

සහ රශට් මහ ජනතශවශග්ධන මුදල් ශ  දවශ ඵාදශයි ශන වන වයශපෘතිස 

ක්රි ශත්මක වීම තුම  අද අපි හා ශා  සටලුවකට මුලාණ දී සිටිනවශ. 

ඒ  සටලු හඳුනශශ න තිසශබනවශද  ඒ සපහශ ශ  දන පිිබ ම් 

ශම නවශද රී ශ මශ ඔබතුමමශශ න් දසන න්න කසමසතිසයි.  

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතසන අතුමරු ප්ර කන ශදකක් තිසශබනවශ   රු මන්ත්රීතුමමශ. 

 
ෙරු ඩලසන අලහප්ගපරුම මහතා  
(மொண்புமிகு டலஸ் அழஹப்தபரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ   රු අ මසතිසතුමමශශග්ධන ප්රරශනත්වශ න් 
මන්නශරම කම ස හාදුලි උදයශන  හාවෘත කරන අවසකසශශේදීම අපි 

රීේවශ  ඊට අදශ  නඩුකුඩශවා තිසශබන ජශාක උපශප   - Grid 
Substation  - ඉදින්ශේදී හාවෘත කරන බව. මන්නශරම කම ස හාදුලි 
උදයශන  මඟින් ජශතිසක හාදුලිබා පද්රතිස ට ශම ශශව ට් 123ක 
රශන්තශවක් එක් රීමේමට ලධ මිතයි. ඒ වශශග්ධනම අපි එදශ රීේවශ  
උපශප   - Grid Substation   - හාවෘත කරනතුමරු ශම ශශව ට් 
සි  ට 32ක් පමණයි ජශතිසක පද්රතිස ට ශදන්න රාළුවන් ශවන්ශන් 
රී ාශ. ඒ උප ශප   හාවෘත රීමේමට දසන් කටයුතුම ූ දශනම් කරාශ 
තිසශබන්ශන්. ඒ සපහශ 31වන දශ රී න දින  අපට දීාශ තිසශබනවශ. 
 රු මන්ත්රීතුමමලධ   ම්රීසි හාධි රීන් 31වන දශට එ  හාවෘත 

කරන්න බසන් වුශණ්ශත්  ඊට පකම -සතිස ක පමණ කශා ක් 
ඇතුම ත- ජශතිසක හාදුලිබා පද්රතිස ට ශම් මුළු ශම ශශව ට් 
ප්රමශණ ම එකතුම කර  න්න අපට හසරී ශව තිසශබනවශ.   

 රු කසශනශ කතුමමලධ  අතිස රු ශේ.ආර්. ජ වර්රන 

ජනශධිපතිසතුමමශශග්ධන යු ශේදීත්  අතිස රු මහින්ද රශජපක්ෂ 

ජනශධිපතිසතුමමශශග්ධන යු ශේදීත් අශ්  ජශතිසක හාදුලිබා පද්රතිස ට 

හා ශා ව ශ න් බාශ ශර එකතුම ශවාශ තිසශබනවශ. මම ඒ 

කශරණ ට එකඟයි; එ  පිිබ න්නවශ. ඒ යු  ශදශක්දීම ශම් 

ක්ශෂේත්ර  ශපෝෂණ  ශවාශ තිසශබනවශ. අද අපි  ම් මට්ටමක 

සසනසිල්ාරීන් ඉන්ශන් ඒ ලධසශයි.   රු මන්ත්රීතුමමලධ  මහින්ද 

රශජපක්ෂ ජනශධිපතිසතුමමශශග්ධන යු ශේ  දසනට අප  ඟ තිසශබන මුළු 

රශන්තශශවන් සි  ට 41ක් ජශතිසක පද්රතිස ට එකතුම ශවාශ 

තිසශබනවශ. ඒ යු  ශදශක් ශවච්ච ශද් අඛ් ඩව ඉදින් ට  නවශ 

නම්  ශම් වශශග්ධන ප්ර කනවාට අපට මුලාණ ශදන්න ශවන්ශන් නසහස.   

317 318 

————————— 
*  පුසනතකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ෙරු චමින්ද වි ගේල්රි මහතා 
(மொண்புமிகு ெமிந்த விலஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  ශදවන අතුමරු ප්ර කන   රු ශහේෂශ 

හාතශනශග්ධන මන්ත්රීතුමමශ අහනවශ.   

 
ෙරු ගහේෂා විතානගප මහතා 
(மொண்புமிகு லஹெொ விதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 
 රු ඩාසක අාහ් ශපරුම අමශතයතුමමලධ  ශම් රී න ප්ර කන ට 

ඔබතුමමශශග්ධන රීසි සම්බන්ර ක් නසහස. හසබසයි  වර්තමශන 

අමශතයවර ශ හාධි ට ඔබතුමමශශ න් ශම්  සන  ම් පසහසදිලි 

කර සනීමක් කර න්න මම කසමසතිසයි.  

 රු ඇමතිසතුමමලධ  මශ ලධශ ෝජන  කරන රත්නරාර 

දිසක්රික්කශේ  ඇඹිලිපිටි  කදුරු සක ආර ප්රශද් ශේ  රු හාමල් 

වීරවස  ඇමතිසතුමමශශග්ධන කර්මශන්ත අමශතයශස  ට අ ත් ියමි ක 

තිසශබනවශ   Ace Power ශපෞද් ලික සමශ ම. එම සමශ ම ආරම්භ 

කරන හාට හා ශා ජනතශ හාශරෝර ක් ආවශ රී ශ ඔබතුමමශ දන්නවශ 

ඇතිස. ඒ කශාශේ පශරවල් වසලාවශ; අවසශනශේ ශවඩි තසබීම් පවශ සිදු 

ක ශ. නමුත්  හා ශා මුදාක් හා දම් කර එම සමශ ම ආරම්භ ක ශ. 

එ  ආරම්භ කරන ශවාශශේ රුපි ල් ාක්ෂ හාසිපහක මුදාක් 

එවකට ප්රශශද්ශී  සභශශේ හිටරා සභශපතිසවර ශට ාබශ දුන්නශ  

මහජන හාශරෝර  සමන  කර ශදන්න රී ාශ.   රු ඇමතිසතුමමලධ  

එහි machines වසඩ කරනශක ට ශා කු vibration එකක් තිසශබන 

ලධසශ ඒ අවට ප්රශද් වාට එ  බාපශ තිසශබනවශ. අද වනහාට ඒ 

ප්රශද් ශේ ශ වල් රාරාරාශ ගිහින් තිසශබනවශ. ඒ මිලධකමන්ශග්ධන හ  

එිබ ට  න්න ශදන්ශන් නසහස. ඒ ශද් පශානඥ න් ඔවුන්ශග්ධන ඒ 

හ  එිබ ට අරශ න  න්ශන් නසහස.  

 රු ඇමතිසතුමමලධ  ඊ ඟ කරුණ ශම යි. එම සමශ ශම් ගිහාකමම 

 ම්රීසි කශා වකවශනුවක අවසන් වුණශ. මට ඒ දින වකවශනු 

හන් ට මතක නසහස. මම හිතන්ශන්  2212 ශහෝ 2213දී හාතර තමයි 

එ ක් ගිහාකමම අවසන් වු ශ . ඊට පසකශසේ  ඒක අලුත් කරන්න මශස 

 ණනක සසක්රශන්තිස සම ක් තිසශබන්න ඕනෑ. ඒ ශම නවත් ඒ 

සමශ මට නසහස.   

 
ෙරු මන්ත්රීවරගයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ඔබතුමමශශග්ධන අතුමරු ප්ර කන  අහන්නශකෝ.  

 
ෙරු ගහේෂා විතානගප මහතා 
(மொண்புமிகு லஹெொ விதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 
ඔබතුමමශ ප ඩිත ශවන්ශන් නසතිසව ඉන්නශකෝ.  රු 

ඇමතිසතුමමශ උත්තර ශදනවශ  ශන්.  

ශමච්චර හා ශා මුදාක් ශවන් කරාශ අමශතයවරු  මන්ත්රීවරු  

ප්රශශද්ශී  සභශ සභශපතිසවරු සනසාශ  එක එ  අ ශග්ධන සශක්කුවාට 

සල්ලි දමාශ කරශ න  න එම වයශපෘතිස  තුමිබන් රශට් හා ශා මුදල් 

හශලධ ක් සිදු ශවනවශ.  රු අමශතයතුමමලධ  ඔබතුමමශට අව ය නම් 

මම හාසකතර ශදන්නම්  කවුද ඒශකන් සල්ලි අර  ත්ශත් රී න එක 

 සන. ඒ වයශපෘතිස  ශවනුවට අඩුම  ණශන් ඔබතුමමශශග්ධන දසනුම හශ 

උනන්දුවත් එකතුම කරාශ රජ  සම්බන්ර ශවාශ ශවනත් 

වයශපෘතිස ක් ආරම්භ රීමේමට ශ ෝජනශවක් ශ න ඒමට ශන හසරීද  

 රු ඇමතිසතුමමලධ  ඒ වශශග්ධනම එම ප්රශද්  ට ශම් තුමිබන් සිදුවන  

හශලධ  ව ක්වන්න අමශතයශස    න්නශ පි වර කුමක්ද රී ාශත් 

මම ඔබතුමමශශ න් දසන  න්න කසමතිසයි.  

ෙරු ඩලසන අලහප්ගපරුම මහතා  
(மொண்புமிகு டலஸ் அழஹப்தபரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  එයිට්කන් සකශපන්සක සමශ මට අ ත් 

දසහා ශතල්වලින් - furnace oil -  හාදුලි  ජනන  වන ශම ශශව ට් 

122ක රශන්තශවක් සහිත බාශ ශර ක්  සනයි  රු මන්ත්රීතුමමශ 

සපහන් කරන්ශන්. ශම් වනශක ට එහි කශා  අවුරුදු 22කට 

වසඩියි.  රු මන්ත්රීතුමමලධ  හාදුලි  ජනනශේදී දසහා ශතල් සහ 

ඩීසල්වලින් මුළුමලධන් ඉවත් වීම සපහශ වන අශ්  සසාකමම දසන් 

ක්රි ශත්මක කරශ න  නවශ. අපි ප මුශවලධ LNG බාශ ශරශේ 

වසඩ කටයුතුම ආරම්භ ක  බව ඔබතුමමශත් දන්නවශ ඇතිස. ඒ වශශග්ධනම 

පකමගි  19වන දශ LNG supplies සපහශ අව ය ජශතයන්තර 

ශටන්ඩර  ලධකුත් ක ශ.  රු කසශනශ කතුමමලධ  LNG ාබශ 

 සනීමත් සමඟ ශක  ඹ අවට තිසශබන ශම ශශව ට් 722ක 

රශන්තශවක් සහිත දසහා ශතල් සහ ඩීසල්වලින් හාදුලි  ජනන  කරන 

බාශ ශර LNGවාට පන්වර්තන  කරන්න රාළුවන් රී න 

හා කවශස  අප තුම  තිසශබනවශ. එම ලධසශ දසහා ශතල් සහ ඩීසල්වලින් 

හාදුලි  ජනන  කරන දසනට තිසශබන සි  ට 34ක ප්රමශණ  

සි  ට 5 දක්වශ අඩු කර සනීම තමයි 2225 වර්ෂ  වනශක ට 

අශ්  ඉාක්ක .  රු මන්ත්රීතුමමලධ  මශග්ධන උත්සශහ   2232 වර්ෂ  

වනශක ට ශම් ප්රමශණ  සි  ට එකකට ශ න ඒමයි. එශසේ කරන 

බවට මම ශම්  රු සභශවට සහතිසක ක් ශදනවශ. 

 
 

2015-2019 දක්වා සුවඳ විලවුන් සහ රූප ලාවණ 
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5. ෙරු ගමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා 
(மொண்புமிகு தமொஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

අග්රශමශතය  සහ මුදල් අමශතයතුමමශශ න් ඇූ  ප්ර කන  - (1  : 

(අ  වර්ෂ 2215 සිට 2219 දක්වශ එක් එක් වර්ෂ  තුම - 

 (i) ශ්රී ාසකශවට ආන න  ක  කමවප හාාවුන් සහ රූප 
ාශවණය ්රවය ප්රමශණ  ශක පමණද; 

 (ii) ඒ සපහශ වස  වූ මුදා ශක පමණද; 

 (iii) එම කමවප හාාවුන් සහ රූප ාශවණය ්රවය 
ආන න  ක  රටවල් කවශර්ද; 

 (iv)  එම කමවප හාාවුන් සහ රූප ාශවණය ්රවය 
ආන න  ක  සමශ ම් කවශර්ද; 

  න්න ශවන් ශවන් ව ශ න් එතුමමශ ශමම සභශවට 
දන්වන්ශන්ද  

(ආ  එම කශාමමශව තුම  ශ්රී ාසකශවට කමවප හාාවුන් සහ රූප 
ාශවණය ්රවය ආන න  රීමේම සපහශ වස  වූ මුළු මුදා 
ශක පමණද  න්නත් එතුමමශ ශමම සභශව ට දන්වන්ශන්ද  

(ඇ  ශන  එශසේ නම්  ඒ මන්ද  

 

பிரதம அமமச்ெரும்  நிதி  அமமச்ெருமொனவமரக் லகட்ட 

வினொ: 

(அ) 2015ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு 

வமரயிலொன ஒவ்தவொரு வருடத்திலும்  - 

 ( i )  இலங்மகக்கு இறக்குமதி தெய்யப்பட்ட 

319 320 

(3rd Start) 



පශර්ලිශම්න්තුමව 

வொெமனத் திரவியங்கள் மற்றும் அழகு ெொதனப் 

தபொருட்களின் அளவு யொததன்பமதயும்; 

 ( i i )  அதற்கொகச் தெலவிடப்பட்ட பைத்ததொமக 

யொததன்பமதயும்; 

 ( i ii )  லமற்படி வொெமனத் திரவியங்கள் மற்றும் அழகு 

ெொதனப் தபொருட்கள் எந்ததந்த நொடுகளிலிருந்து 

இறக்குமதி தெய்யப்பட்டன என்பமதயும்; 

 (iv )  லமற்படி வொெமனத் திரவியங்கள் மற்றும் அழகு 

ெொதனப் தபொருட்கமள இறக்குமதி தெய்த 

கம்தபனிகள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 தனித்தனியொக அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) லமற்படி கொலப்பகுதியில் இலங்மகக்கு வொெமனத் 

திரவியங்கள் மற்றும் அழகு ெொதனப் தபொருட்கமள 

இறக்குமதி தெய்வதற்கொகச் தெலவொகிய தமொத்தத் 

ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும் அவர் இச்ெமபக்கு 

அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Finance: 

(a)  Will he inform this House separately, pertaining to 
each of the years during the period from 2015 to 
2019, of- 

 (i) the quantity of perfumes and cosmetics  
imported into Sri Lanka; 

 (ii) the money that has been incurred on that; 

 (iii) the countries from which those perfumes 
and cosmetics were imported; and 

 (iv) the companies which imported those 
perfumes and cosmetics? 

(b) Will he also inform this House of the total 
expenditure on importing perfumes and cosmetics 
into Sri Lanka during the period concerned? 

(c) If not, why?  

 
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා (මුදල් හා ප්රාපධාන 
ගවගෙඳ ගපොෙ සහ රාජ වවසාය ප්රතිසාංසනකරණ රාජ 
අමාතතුමා)  
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல் - நிதி, மூலதனச் ெந்மத 

மற்றும் அரெ ததொழில்முயற்ெி மறுெீரமமப்பு இரொஜொங்க 

அமமச்ெர்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money 
and Capital Market and State Enterprise Reforms) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  අග්රශමශතයතුමමශ සහ මුදල් අමශතයතුමමශ 

ශවනුශවන් මශ එම ප්ර කන ට පිිබතුමර ාබශ ශදනවශ. 

(අ   (i)  

 

වර්ෂය ප්රමාණය (කිගලෝ්ෑම්) 

2015 2,418,756 

2016 3,547,807 

2017 3,005,686 

2018 2,631,610 

2019 2,216,051 

මුළු ප්රමාණය (මිලියන 13) 13 819 910 

 (ii)  

 

 (iii)  ඇමුණුම 21හි දක්වශ ඇත. 

 (iv)  ඇමුණුම 22හි දක්වශ ඇත. 

 ඇමුණුම් 21 සහ 22 සභාෙත* කරමි. 

(ආ   මුළු මුදා රුපි ල් 17 245 944 152 (රුපි ල් බිලි න 17  

(ඇ   පසන ශන නඟී. 

 
ෙරු ගමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා 
(மொண்புமிகு தமொஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මශග්ධන ප මුවසලධ අතුමරු ප්ර කන  ශම යි. 

රුපි ල් ශකෝටි 1 722ක් හා දම් කරාශ රූප ාශවණය ්රවය 

ආන න  කර තිසශබනවශ. 2215 අසක 5 දරන ජශතිසක ඖෂර 

ලධ ශමන අධිකශන්  පනතිසන් රූප ාශවණය ්රවය ලධ ශමන  සපහශ 

තිසබුණු පන්ච්ශේද  සම්පූර්ණශ න් ඉවත් කර තිසශබනවශ. රුපි ල් 

ශකෝටි 1 722ක  එශහම නසත්නම් රීශාෝග්රෑම් මිලි න 13.8ක රූප 

ාශවණය ්රවය අශ්  රටට ශ නසල්ාශ තිසශබන්ශන් රීසිදු 

ලධ ශමන රීන් ශත රවයි.   

 මීට අදශ  සසඛ්යශ දත්ත අරශ න බාද්දී අපට ශපශනනවශ  
ශම් ්රවය ආන න  ඊට කලින් කශා ට වඩශ සි  ට සි  ක වසඩි 
වීමක් සිදු ශවාශ තිසශබන බව. පකම ගි  රජශේ හිටරා ශසෞඛ්ය 

ඇමතිසතුමමශශග්ධන වුවමනශව මත තමයි ඒ බශා රූප ාශවණය ්රවය 
ආන න  රීමේම ඒ සමශ ම් හාසින් කර තිසශබන්ශන්. ඒ ලධසශ මම 
අහන්න කසමසතිසයි  ජශතිසක ඖෂර ලධ ශමන අධිකශන්  පනශත් 
 ම්රීසි ශවනසක් කරාශ  ශමම ්රවය ලධ ශමන  සම්බන්රශ න් 
කලින් පසවසතිස කරුණු නසවත ඇතුම ත් කරන්න රජ  ව ශ න් 
තීරණ ක්  න්නවශද රී ශ. ශම් කශරණ  ශසෞඛ්ය අමශතයශස  ටත් 
අදශ යි. මම ඔබතුමමශටත්  ශම් කරුණ ඉදින්පත් කරනවශ   රු රශජය 
අමශතයතුමමලධ   

  
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  එ  ඉතශම වසද ත් ප්ර කන ක්.  රු 

මන්ත්රීතුමමලධ  රූප ාශවණය ්රවය රී න්ශන්  සශමශනයශ න් ඇ ශේ 

 ල්වශ  න්න ශද්වල්. ඒ ලධසශ ඒ පිිබබප ලධසි ලධ ශමන ක් 

තිසශබන්න ඕනෑ බව මම පිිබ න්නවශ. දසන් ඒක ශන ශවනවශ නම්  

ඒ  සන ශසෞඛ්ය අමශතයශස  ත් එක්ක සශකච්ඡශ කර ඒ සපහශ 

අව ය ක්රම ශේද ක් සකසක කරන්න මශ ඉදින්පත් ශවනවශ රී ශ 

මතක් කර ශදන්න කසමසතිසයි. 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදවසලධ අතුමරු ප්ර කන . 

වර්ෂය මි.ර.ෙැ. වටිනාකම (ශ්රී ලාංකා 
රුපියල්) 

2015 2,647,272,764 

2016 3,556,235,702 

2017 3,278,711,962 

2018 3,781,631,538 

2019 3,982,092,184 

මුළු වටිනාකම (රුපියල් බිලියන 17) 
17,245,944,150 

321 322 

[ රු ශම හමඩ් මුසම්මිල් මහතශ] 

————————— 
*  පුසනතකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2021 මශර්තුම 23 

ෙරු ගමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා 
(மொண்புமிகு தமொஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  ශදවසලධ අතුමරු ප්ර කන   රු උරාල් 

 ා් පත්තිස මන්ත්රීතුමමශ අහනවශ.  
 

ෙරු (වවද) ේපුල් ෙලප්පත්ති මහතා 
(மொண்புமிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  2215 කශාශේ  රශනේත ශසේනශරත්න 
හිටරා ශසෞඛ්ය ඇමතිසතුමමශ හාසින් ජශතිසක ඖෂර ලධ ශමන අධිකශන්  
පනත සසශ ෝරන  රීමේම ලධසශ ජනතශවශග්ධන ශසෞඛ්ය ට දසඩිව 
බාපෑමක් එල්ා කර තිසශබනවශ. මශ එශහම රී න්න ශහේතුමව 
ශම කක්ද  රූප ාශවණය ්රවය රීශාෝග්රෑම් එකක සශමනයශ න් 
රසදි  තිසශබන්න ඕනෑ  යුලධට් එකයි. නමුත් දසන් ශව ප ශප ශ ේ 
තිසශබන රූප ාශවණය සහ කමවප හාාවුන් ්රවයවා රීශාෝග්රෑම් එකක 
රසදි  යුලධට් 11 222ක් තිසශබනවශ   රු කසශනශ කතුමමලධ. ශම් 
ශහේතුමව ලධසශ සශම් පිිබකශ  වකු ඩු  ශරෝ  ඇතිස වීම වශශග්ධනම 
කශන්තශවන්ශග්ධන මද සරුභශව  වසඩි වී ශම් අවදශනමක්  තිසශබනවශ. 
ශම්ක දසඩි ශසෞඛ්ය ප්ර කන ක්. ඒ ලධසශ මම අශ්   රු රශජය 
ඇමතිසතුමමශශ න් ප්ර කන ක් හාධි ට අහන්ශන්  ශම් සම්බන්රව ඉතශ 
ඉක්මලධන් කඩිනම් පි වර  සනීමට ඔබතුමමශ කටයුතුම කරනවශද 
රී ශයි.  
 

ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
මීට ශපර අහරා අතුමරු ප්ර කන ට උත්තර දුන්නශ වශශග්ධනම මම ඒ 

කශරණ ත් -ඒවශ  ම් ආකශර ක සසශේදී ්රවය ලධසශ අපි ඒ  සන 
සෑශහන්න සසාරීලිමත් හා  යුතුමයි රී න එක- පිිබ න්නවශ. ඒ 
ලධසශ අපි ඔබතුමමන්ාශශග්ධන ඉල්ලීම ඉුප කරන්න බාශශප ශර ත්තුම 
වන බව මතක් කර ශදනවශ.  

  
2018/2019 ොංවතුරින් මාතර දිසනත්රික්කගේ වූ වො 

හානි: වන්දි 
2018/2019 கொலப்பகுதியில் மொத்தமற மொவட்டத்தில் 

தவள்ளத்தினொலொன பயிர்ச்தெய்மகச் லெதம்: 

நட்டஈடு  
CROPS DAMAGED DUE TO FLOODS IN MATARA DISTRICT IN 

2018/2019: COMPENSATION  
            263/2020 

6. ෙරු බුේධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
කෘෂිකර්ම අමශතයතුමමශශ න් ඇූ  ප්ර කන  - (2 : 

(අ  (i) වර්ෂ 2218-2219 මහ කන්නශේදී  සවතුමර උවදුර 
ශහේතුමශවන් මශතර දිසකත රකි්කශේ ව ශ හශලධ වූ 
බවත්; 

 (ii) ශම් වනශතක් ඒ සපහශ වන්දි මුදල් ශ වශ 
ශන මසතිස බවත්;  

 (iii) ඒ ශහේතුමශවන් ශ  වීන්  දුෂකකරතශවට පත්ව ඇතිස 
බවත්;  

 එතුමමශ දන්ශන්ද  

(ආ  (i) උක්ත කන්න  තුම  මශතර දිසකත රකි්කශේ හශලධ වූ 
ව ශ බිම් ප රමශණ ;  

 (ii) වන්දි මුදල් ශ හා  යුතුම ශ  වීන් සසඛ්යශව; 

 ශක පමණද  න්න එතුමමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද  

(ඇ  (i) ශමශතක් වන්දි මුදල් ශන ශ වීමට ශහේතුම කවශර්ද;  

 (ii) උක්ත වන්දි මුදල් ශ වීමට කටයුතුම කරන දින  
කවශර්ද;  

  න්නත් එතුමමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද  

(ඈ  ශන  එශසේ නම්  ඒ මන්ද  

கமத்ததொழில் அமமச்ெமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2018 - 2019 தபரும்லபொகத்தின்லபொது ஏற்பட்ட 

தவள்ள அனர்த்தம் கொரைமொக மொத்தமற 

மொவட்டத்தில் பயிர்ச்தெய்மகக்குச் லெதம் 

ஏற்பட்டததன்பமதயும்; 

 (ii) அதற்கொன நட்டஈடுகள் இதுவமரயில் தெலுத்தப் 

படவில்மலதயன்பமதயும்; 

 (iii) அதன் கொரைமொக விவெொயிகள் அதெௌகொியத் 

திற்கு உள்ளொகியுள்ளனர் என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) லமற்குறித்த லபொகத்தின்லபொது மொத்தமற 

மொவட்டத்தில் லெதமமடந்த தெய்மக 

நிலப்பரப்பு யொததன்பமதயும்; 

 (ii) அதனொல் பொதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ைிக்மக 

யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) (i) இதுவமர நட்டஈடு தெலுத்தப்படொமமக்கொன 

கொரைம் யொததன்பமதயும்; 

 (ii) லமற்படி நட்டஈட்டுத் ததொமகயிமனச் 

தெலுத்துவதற்கு நடவடிக்மக லமற்தகொள் 

ளப்படும் திகதி யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Is he aware that - 

 (i) crops in Matara District were damaged in 
the Maha Season of 2018-2019 as a result 
of floods; 

 (ii) compensation for that has not been paid up 
to now; and 

 (iii) the farmers have been experiencing 
hardships as a result of that? 

(b) Will he inform this House of- 

 (i) the extent of cultivated lands damaged in 
Matara District during the said season; and 

 (ii) the number of farmers entitled for 
compensations? 

(c) Will he also inform this House of- 

 (i) the reasons for not paying compensation up 
to now; and 

 (ii) the date by which action will be taken to 
pay the said compensation? 

(d) If not, why? 
 
ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමගප මහතා (කෘෂිකර්ම 
අමාතතුමා) 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமலக - கமத்ததொழில் 

அமமச்ெர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  එම ප්ර කන ට පිිබතුමර ශමශසේයි. 

323 324 



පශර්ලිශම්න්තුමව 

(අ  (i) ඔේ. 

 (ii) වන්දි මුදල් ශ වශ ඇත. 

 (iii) දුෂකකරතශවට පත්වූ ශ  වීන් සපහශ ශ වීම් කර 
ඇත. 

(ආ  (i) අක්කර 529.41රී. 

 (ii) ශ  වීන් 691 ශදශනකු සපහශ ශ වීම් කර ඇත. 

(ඇ  (i) වන්දි මුදල් ශ වශ ඇත. 

 (ii) කෘෂිකශර්මික හශ ශ  හාජන රක්ෂණ ම ඩා  
ශවත 2218/2219 මහ කන්න  සපහශ වශර්තශ වී 
ඇතිස හශලධ අතුමන්න් කමදුකමකම් සරාරශ ඇතිස සි ලු 
ශ  වීන්ට වන්දි මුදල් ශ වශ අවසන් කර ඇත. 

  වන්දි මුදා  -  රු. 14 557 795.22 

  අක්කර ප්රමශණ  -  529.41 

  ශම්  ටශත් ශ  වීන් 121 ශදශනකු  සවතුමර හශලධ 
සපහශ වන්දි මුදල් ාබශශ න ඇතිස අතර  අක්කර 
68.26ක් සපහශ රුපි ල් 882 843.22ක වන්දි 
මුදාක් ලධදහසක කර ඇත. 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශ ශම් ප්ර කන  ඉදින්පත් කරනශක ට 

වන්දි ශ වීම අවසන් කර ශන තිසශබන්න රාළුවන්. නමුත්  දසන් 

සි ලු වන්දි මුදල් ශ වශ තිසශබනවශ. 

(ඈ    අදශ  ශන ශේ. 

 
ෙරු බුේධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
 රු කසශනශ කතුමමලධ  මශග්ධන ප මුවසලධ අතුමරු ප්ර කන  

ශමශසේයි.  

 රු ඇමතිසතුමමලධ  ඔබතුමමශශග්ධන පිිබතුමශර් සපහන් පන්දිම 

ශක ටසකට වන්දි ශ වශ අවසන්. මම ඔබතුමමශට නසවතත් 

රී නවශ  අදශ  ලධාරශන්න් ාවශ ආපලා සසර ක් ශම් පිිබබප ශස  ශ 

බාන්න රී ශ. ශම කද  අභි ශචනශ ඉදින්පත් කරරා තව  පින්සක් 

මශතර දිසක්රික්කශේ ඉතිසන් ශවාශ ඉන්නවශ. හාශ ේෂශ න්ම 

මශලිම්බඩ ප්රශශද්ශී  ශල්කම් ශක ට්ඨශසශේත්  තිසහශ  ඩ ප්රශශද්ශී  

ශල්කම් ශක ට්ඨශසශේ පශාුපව සහ ඒ අවට  ශ වා  අකුරැසකස සහ 

අතුමරලි   න ප්රශශද්ශී  ශල්කම් ශක ට්ඨශස ශදශක්ත්  තවත් 

ප්රශශද්ශී  ශල්කම් ශක ට්ඨශස කීප කත් 2218/2219  සවතුමර 

උවදුරට අදශ ව ඉදින්පත් කරරා අභි ශචනශ ප්රමශණ ක් තිසශබනවශ. 

ඒ එක කශරණ ක්.  

 
ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමගප මහතා  
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ - 

 
ෙරු බුේධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
 රු ඇමතිසතුමමලධ  මම ප්ර කන  ඇලාවශට පසකශසේ ඔබතුමමශ 

උත්තර ශදන්න.  

ශදවසලධ කශරණ  ශම්කයි.  සවතුමර උවදුර වශශග්ධනම  වරක් ආවශ 

ලධ ඟ ක්. ඒ ලධ ඟ  හින්දශ ව ශ  හශලධ වූ අ ටත් ලධ ස සහනශරශර 

ාබශ දීම පිිබබප  සටලුවක් තිසශබනවශ. ශම් ප්ර කනශේදී මශ ඒ 

කශරණ  මතුම කර නසතිස වුණත් මම ඔබතුමමශට රී නවශ  ඔබතුමමශ 

අද අමශතයශස  ට ගි ශම ශහෝ ශම් සභශ  ර්භශ න් එිබශේදී අදශ  

ලධාරශන්න්ට කසශ කරාශ ඒ ලධ ස සහනශරශර ශන ාසබීශම්  සටලුව 

පිිබබපත් ශස  ශ බාන්න රී ශ. මම ඔබතුමමශශ න් අහනවශ  

 සවතුමර උවදුර සම්බන්රශ න් අභි ශචනශ ඉදින්පත් ක  අ  

ශවනුශවනුත්  ඒ ලධ ස ආරශර ාසබි  යුතුම අ  ශවනුශවනුත් අදශ  

මසදිහත්වීම කරන්න රාළුවන් ද රී ශ. 

 
ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමගප මහතා  
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  මට ාසබී තිසශබන ශත රතුමරු අනුව ඒ සි ලු 

වන්දි ශ වශ අවසන්. ඔබතුමමශ රී නවශ නම් අශ්  පසත්ශතන්  ම් 

වරදක් තිසශබනවශ රී ශ  ඔබතුමමශ මට අද ඒ නශමශල්ඛ්න  ශදන්න. 

එශසේ දුන්ශන ත්  මම සතිස ශදකක් තුම  ඒ සි ලු වන්දි ශ වශ 

අවසන් කරනවශ. 

 
ෙරු බුේධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
 රු ඇමතිසතුමමලධ  නශමශල්ඛ්න  ශ  හාජන ශසේවශ එකට 

ාසබිාශ තිසශබනවශ. කෘෂිකර්ම පර්ශේෂණ හශ ලධෂකපශදන සහකශර 

ලධාරශන්න් හරහශ දීාශ තිසශබනවශ. 

 
ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමගප මහතා  
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  මම ඔබතුමමශට රී න්ශන් අපට ාසබී තිසශබන 

සි ලු අභි ශචනශවාට අදශ ව වන්දි ශ වශ අවසන් බවයි. මම 

නසවත ඔබතුමමශට රී නවශ  එවසලධ වරදක් අශ්  අතිසන් සිදුශවාශ 

තිසශබනවශ නම් -ශක ටසකට එකී වන්දි ශ වශ නසතිස නම්- ඒ 

නශමශල්ඛ්න  ඔබතුමමශ මට දසන් ශදන්න රී ශ. මම කමමශන 

ශදකරීන් ඒ වන්දි ශ වනවශ. 

 
ෙරු බුේධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
 රු ඇමතිසතුමමලධ  ඔබතුමමශ එශසේ රී නවශ නම්  මම ඔබතුමමශට 

ඒ ාසයිසකතුමශේ පිටපතක් ශ නත් ශදන්නම්. ශම කද  

නශමශල්ඛ්න ක්  සක්සක කරාශ ශ න්වශ  න්න බසහස.  රු 

කසශනශ කතුමමලධ   රු චමල් රශජපක්ෂ ඇමතිසතුමමශ මශතර 

දිසක්රික්ක   සන ශහ පට දන්නශ ලධසශ   සවතුමර සම්බන්රශ න් වූ 

මශග්ධන ශදවසලධ අතුමරු ප්ර කන  මම එතුමමශශ න් අහනවශ. 

සභශශේ එකඟතශව මත මශ ශම් ප්ර කන  අහනවශ. ශජයෂකඨ 

ඇමතිසවර කු හාධි ට ඔබතුමමශශ න් ශම් සපහශ පිිබතුමරක් 

බාශශප ශර ත්තුම ශවනවශ. මශතර දිසක්රික්කශේ අපට තිසශබන 

ප්ර කන  තමයි අතිසන්ක්ත ජා . කෘෂිකර්ම ඇමතිසවර ශ හාධි ට 

ඔබතුමමශත් ඒ  සන දන්නවශ. අතිසන්ක්ත ජා  හාදයශනුකූා 

පදනමරීන් හම්බන්ශත ටට ශ න  ශම පිිබබපව  සටලුවක් නසහස. 

නමුත් පකමගි  දවසකවා මශරයවා ප  වුණශ  සිසහරශජ කසා  

ආශ්රිතව අක්කර පහක වසේ ශදකක් හදාශ  ඒ වතුමර හම්බන්ශත ටට 

ශ න  නවශ  රී ාශ. සිසහරශජ කසා  තුම  වසේ ශදකක් හදනවශද  

නසත්නම් ඉන් පිටත හදනවශද රී ාශ ශජයෂකඨ ඇමතිසවරශ ක් 

හාධි ට මශ ඔබතුමමශශ න් දසන  න්න කසමසතිසයි. මශරයවා  සමශජ 

මශරයවා ප  ශවාශ තිසශබන ශම් කශරණ  ඉතශ බරපත  

කශරණ ක්; නරක තත්ත්ව ක්. එම ලධසශ ශම් සභශව තුම දී මශ 

ඔබතුමමශශ න් ඒ සපහශ  පිිබතුමරක් බාශශප ශර ත්තුම ශවනවශ.  
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ෙරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (වාරිමාර්ෙ අමාත  රාජ 
ආරක්ෂක හා ආපදා කෙමනාකරණ රාජ අමාත සහ 
සනවගේශ ක යුතු රාජ අමාතතුමා) 
(மொண்புமிகு ெமல் ரொஜபக்ஷ - நீர்ப்பொென அமமச்ெரும் அரெ 

பொதுகொப்பு மற்றும் அனர்த்த முகொமமத்துவ இரொஜொங்க 

அமமச்ெரும் உள்நொட்டலுவல்கள் இரொஜொங்க அமமச்ெரும்) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation, State 
Minister of  National Security and  Disaster Management 
and State Minister of  Home Affairs) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  ඔබතුමමශ අවසර ශදනවශ නම් පිිබතුමරු 

ශදන්න රාළුවන්. මට ප්ර කන ක් ඉදින්පත් කරාශ නසහස  නමුත් ශම් 

සපහශ මශ පිිබතුමරු දි  යුතුමයි. ලධල්වාශ  ඟ ආශ්රිතව  සවතුමර 

 සලීමත්  ගිස  ඟ ආශ්රිතව  සවතුමර  සලීමත් ලධසශ හා ශා හශලධ ක් 

සිදු ශවනවශ. ඒ වශශග්ධනම දසනට අවුරුදු අනූවකට හාතර ඉසකසර ශවාශ  

කළු  ශේ වතුමරත්  ගිස  ශේ වතුමරත්  ලධල්වාශ  ශේ වතුමරත් 

ඊසශනදි  ප්රශද්  ට ශ න  න සසාසසකමක් වශන්මශර්  

ශදපශර්තශම්න්තුමව හදාශ තිසශබනවශ. නමුත් රීසිම ආ ඩුවක් ඒවශ 

ක්රි ශත්මක කරාශ නසහස. එම ලධසශ අද ජා පිපශසශ න් පීඩශවට 

පත් වුණු හා ශා ජන ශක ටසක් ඉන්නවශ. ඉතිසන් ඒ සසාකමම් කවදශ 

ශහෝ ක්රි ශත්මක ශකශරන්න ඕනෑ.  මශ හිතන හාධි ට ගිස  ඟ 

වයශපෘතිස  අවුරුදු  ණනශවකට ඉසකසර ශවාශ තමයි  සසාකමම් 

කරාශ තිසශබන්ශන්. මශ දන්නවශ  සිසහරශජ  ආශ්රිතව ඉතශම 

බරපත  ප්ර කන ක් තිසශබන බව. නමුත් ඒක අවුරුදු  ණනකට 

ඉසකසර  තිසබුණු ශ ෝජනශවක්.  ගිස  ශේ පහ  ශක ටශසේ දසනට 

ජනතශව පදිසචි ශවාශ ඉන්නවශ.  ඒ  පවුල් සි  කට අඩු  ණනක් 

පදිසචි ශවාශ ඉන්න  අක්කර පහක හාතර ශක ටසක්. UNESCO 

එශක් අවසර  ඉල්ාශ තිසශබනවශ   එම සසාසසකම අරය න  කරාශ  

එ  ක්රි ශත්මක කශ  ත් ඒශකන් හා ශා හශලධ ක් සිදු ශවනවශද 

රී ාශ බාන්න රී ාශ. එශහම නසතිස වුශණ ත්   ස වතුමර ව ක්වශ 

 සනීමත්  ජා පිපශසශ න් සිටින ජනතශවට පශනී  ජා  ාබශ 

දීමත් ක  ශන හසරී ශවනවශ. ඉතිසන් ඒ හසම ශද ක් දිහශම බාාශ 

තමයි ඒ සසාකමම් ක්රි ශත්මක කරන්ශන්. ලධකම්ම ක්රි ශත්මක 

කරන්ශන් නසහස. මශරයශ න් ප්රකශ  වුශ   හන් ට සිසහරශජ 

කසා  මුදුශ  වසේ හදනවශ වශශ යි. ඉතිසන්  මශරය වුණත් රශට් 

ජනතශව අවුසකසන්ශන් නසතුමව රීේශේ ශම කක්ද  ශකශරන්ශන් 

ශම කක්ද රී න එක  සනත්  ශප ඩ්ඩක් ශස  ශ බාන්න ඕනෑ. 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශ ඊට වඩශ ශහ පට ශම්වශ  සන දන්නශ 

ලධසශ ශම කක්ද ශම් ශවන්ශන් රී ාශ ඔබතුමමශ මසදිහත් ශවාශ 

ශස  ශ බාන්න.  

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි.  

ප්ර කන අසක 7 -431/2222- (2    රු  ශන්ත බ ඩශර මහතශ. 

 
ෙරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மொண்புமிகு ெொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මශ එම ප්ර කන  අහනවශ.  

 
ෙරු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மொண்புமிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මශ එම ප්ර කන ට පිිබතුමර දීම සපහශ සතිස 

ශදකක කශා ක් ඉල්ාශ සිටිනවශ.  

 
ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිගයෝෙ කරන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் ெமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ෙල්කිරියාෙම පවුල් ගසෞඛ ගසේවා නිලධාාරි වසම: 
මාතෘ සායන මධාසනථානයක් 

கல்கிொியொகம குடும்ப சுகொதொரச் லெமவகள் 

உத்திலயொகத்தர் பிொிவு: மகப்லபற்று ெிகிச்மெ 

நிமலயம் 
GALKIRIYAGAMA FAMILY HEALTH OFFICER’S AREA: 

MATERNITY CLINIC 
     457/2020 

8. ෙරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ශසෞඛ්ය අමශතයතුමමි ශ න් ඇූ  ප්ර කන - (2 : 

(අ  (i) අනුරශරරාර දිසක්රික්කශේ   ල්රීන් ශ ම ශසෞඛ්ය 
වවදය ලධාරශන් ශක ට්ඨශසශේ   ල්රීන් ශ ම 
පවුල් ශසෞඛ්ය ශසේවශ ලධාරශන් වසශම්  මශතෘ 
සශ න ක් පසවසත්වීම සපහශ කමදුකම සකසශන ක් 
ශන මසතිස බවත්; 

 (ii) ඉහත ශසෞඛ්ය වවදය ලධාරශන් කශර් ශාශේ ඇතිස  
රීසිදු පහකමකමක් ශන මසතිස කුඩශ කශමර ක ශම් 
වනහාට ශමම සශ න  පවත්වන බවත්; 

 (iii) ඒ ශහේතුමශවන්   සබිලධ මේවරුන් අමරුතශව ට 
පත්ව ඇතිස බවත්; 

 එතුමමි  දන්ශන්ද?  

(ආ  (i) ශමම  සටලුව හාසදීම සපහශ  නු ාබන ක්රි ශමශර්  
කවශර්ද; 

 (ii)  ල්රීන් ශ ම පවුල් ශසෞඛ්ය ශසේවශ ලධාරශන් වසම 
සපහශ මශතෘ සශ න මරයසකසශන ක් ාබශ ශදන 
දින  කවශර්ද; 

  න්න එතුමමි  ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද  

(ඇ   ශන එශසේ නම්  ඒ මන්ද    

 
சுகொதொர அமமச்ெமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) அனுரொதபுர மொவட்டத்தின் கல்கிொியொகம 

சுகொதொர மவத்திய உத்திலயொகத்தர் பிொிவின் 

கல்கிொியொகம குடும்ப சுகொதொரச் லெமவகள் 

உத்திலயொகத்தர் பிொிவில் மகப்லபற்று ெிகிச்மெ 

நிமலயம் நடொத்துவதற்குப் தபொருத்தமொன 

இடதமொன்று இல்மலதயன்பமதயும்; 

 (ii) லமற்குறிப்பிட்ட சுகொதொர மவத்திய 

உத்திலயொகத்தர் அலுவலகத்தில் உள்ள எவ்வித 

வெதியும் இல்லொத ெிறிய அமறதயொன்றில் 

குறித்த ெிகிச்மெ நிமலயம் நடொத்தப் 

படுகின்றததன்பமதயும்; 

 (iii) அக்கொரைத்தினொல், கர்ப்பிைித்தொய்மொர்கள் 

ெிரமங்கமள எதிர்தகொள்கின்றொர்கள் 

என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) இப்பிரச்ெிமனமயத் தீர்ப்பதற்கு லமற்தகொள் 

ளப்படும் நடவடிக்மககள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 (ii) கல்கிொியொகம குடும்ப சுகொதொரச் லெமவகள் 

உத்திலயொகத்தர் பிொிவுக்கு மகப்லபற்று ெிகிச்மெ 

நிமலயதமொன்மற வழங்கும் திகதி யொததன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

asked the Minister of Health: 

(a) Is she aware that - 

 (i) no suitable place is available to conduct a 
maternity clinic in the area of the Family 
Health Officer of Galkiriyagama in the 
Medical Health Officer’s Division of 
Galkiriyagama in Anuradhapura District; 

 (ii) the aforesaid clinic is being conducted at 
present in a small room in the aforesaid 
Medical Health Officer’s Office, which 
does not have any facilities; and 

 (iii) pregnant mothers have been 
inconvenienced as a result of it? 

(b) Will she inform this House - 

 (i) the courses of action that will be taken to 
solve this problem; and 

 (ii) the date on which a maternity clinic will be 
provided for Medical Health Officer’s 
Division of Galkiriyagama? 

(c) If not, why? 

 
ෙරු පවිත්රාගේවි වන්නිආරචිික මහත්මිය (ගසෞඛ 
අමාතතුමිය) 
(மொண்புமிகு (திருமதி) பவித்ரொலதவி வன்னிஆரச்ெி - சுகொதொர 

அமமச்ெர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Health) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  එම ප්ර කන ට පිිබතුමර ශමශසේයි. 

(අ  (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) ඔේ. 

(ආ  (i) 1.  තශවකශලික හාසඳුමක් ශාස ශසේවශාශභීන්ට රැඳී 
සිටීම සපහශ සකසශන ක් - waiting area එකක් - 
ඉදිරීමේමට 2221 වසශර් රුපි ල් 342 222.22ක 
මුදාක් ශ දවීමට පි වර ශ න ඇත. ඒ සපහශ 
ප්රසම්පශදන ක්රි ශවලි ක් ක්රි ශත්මක ශේ. 

  2. ඉඩකඩ සහිතව නව මශතෘ සශ න 
ශ  ඩනසඟිල්ා ඉදිරීමේම සපහශ 2221 වර්ෂශේ 
ප ශත් ලධ කචිත සසවර්රන අරමුදා  ටශත් 
රුපි ල් මිලි න පහක මුදාක් ශවන් කර ඇත.  

 (ii) ශම් සපහශ අනුරශරරාර දිසක්රික් ශසෞඛ්ය අස  හාසින් 
කමදුකම ියමි ක් ශස  මින් පවතිසන අතර  ශමශතක් ඒ 
සපහශ කමදුකම ියමි ක්  ල්රීන් ශ ම ප්රශද් ශ න් 
ශස  ශ  සනීමට ශන හසරී වී ඇත. ඒ සපහශ 
ඉඩමක් ශවන් කර  සනීශමන් පකම නව ශසෞඛ්ය 
වවදය ලධාරශන් කශර් ශා  හශ අස  සම්පූර්ණ 
සශ න  ඉදිරීමේශම් හසරී ශව පවතී. 

(ඇ  පසන ශන නගී. 

 
ෙරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ, මශග්ධන ප මුවසලධ අතුමරු ප්ර කන  ශම යි.  

අනුරශරරාර දිසක්රික්කශේ ශා කුම ආසන  තමයි කාශවසව 

ආසන .  රු ඇමතිසතුමමි ලධ, කාශවසව ශරෝහා දසනට තිසශබන්ශන් 

"C" grade එශක්. එ  ඉපශාෝ ම  පාශ ා   ල්නෑව රී න 

ප්රශද්  තුමනම ආවරණ  කරන ශරෝහාක්. කාශවසව ආශ්රිත 

 ම්මශන  රශතුමශසේන රජතුමමශශග්ධන කශාශේ සිට පසවශතන රාරශණම 

 මක්. ශමම ඉසකපින්තශා  අවුරුදු 122කටත් වඩශ පරණ 

ඉසකපින්තශා ක්. ඒ වශශග්ධනම එම ප ශශත් අවුකන රජමහශ හාහශර ත් 

තිසශබනවශ. එ  සසචශරක කර්මශන්ත  හා ශා ව ශ න් තිසශබන 

ප ශතක්. ශමම  ශරෝහා දසනට තිසශබන්ශන් "C" grade එශක්. එහි 

තිසශබන අඩුපශඩු  සන ඔබතුමමි ට රී න්න ගිශ  ත්   රු 

කසශනශ කතුමමශ මටත් වශඩි ශවන්න රී යි. එ  ප ශත් සභශවට 

අ ත් ශරෝහාක්. පකමගි  කශාශේදී  මම රීහිප සසර ක් ශමම 

කශරණ ට හාසඳුමක් ාබශ  න්න ලාඟක් උත්සශහ ක ශ. නමුත් ඒක 

අසශර්සක වුණශ.  රු ඇමතිසතුමමි ලධ  දසනට "C" grade එශක් 

තිසශබන ශමම ශරෝහා "B" grade  දක්වශ උසසක කර  සම්පූර්ණ කර 

ශදන්න රී ාශ මශ ඔබතුමමි ශ න් ඉල්ලීමක් කරනවශ. 

 
ෙරු පවිත්රාගේවී වන්නිආරචිික මහත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) பவித்ரொலதவி வன்னிஆரச்ெி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  ශරෝහල් උසසක රීමේම තශක්ෂණික කශරණ ක් 

මත බාන්ශන්. ශරෝගින් සසඛ්යශව  එම ශරෝහාත් එක්ක අනුබද්ර 

ඉතුමරු ශරෝහල්  එම ශරෝහාට  ඟ ප්රරශන ශරෝහා වශශග්ධන කශරණශ 

රීහිප ක් මත තමයි ශරෝහල් උසසක  කරන්ශන්. ඒ අනුව  ශමම 

කටයුත්ත කරන්න අව ය පකමබිමක් තිසශබනවශ නම්  එ  සිදු 

කරන්නට මම ලධාරශන්න්ට උපශදසක ශදන්නම්. හසබසයි  "ශමම 

ශරෝහා 'C' grade එශක් ඉපාශ 'B' grade එකට දමනවශ  ශම්ක 

ජශතිසක ශරෝහාක් කරනවශ  ශම්ක මහ ශරෝහාක් කරනවශ  ශම්ක 

base hospital එකක් කරනවශ" රී ාශ ඒක අපිට ඕනෑ ඕනෑ 

හාධි ට කරන්න බසහස. රශට් සකසශවර ශසෞඛ්ය පද්රතිස ක් 

තිසශබනවශ. ශමම ශරෝහා එශහම කරන්න රාළුවන් මට්ටමක 

තිසශබනවශ නම් මම ඒ සපහශ ලධාරශන්න්ට උපශදසක ශදන්නම්.  

 
ෙරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

 රු ඇමතිසතුමමි ලධ, දසනට සි ලු අඩුපශඩු සම්පූර්ණ කරරා 

ශරෝහාක් නසහස. ඒ  සන ඔබතුමමි ට රී න්න ගිශ  ත් මට කශා  

මදි ශවනවශ. එම ශරෝහල්වා අඩුපශඩු රශශි ක් තිසශ නවශ. නමට 

තමයි ඒවශ ශරෝහල් හාධි ට තිසශ න්ශන්. ඉදින්ශේදී එම ශරෝහා 

"B" grade එකට  න්න කලින් දසනට තිසශබන අඩුපශඩුවත් 

සම්පූර්ණ කර ශදන්න රී ාශ ඔබතුමමි ශ න් මශ ඉල්ලීමක් 

කරනවශ.  

 
ෙරු පවිත්රාගේවී වන්නිආරචිික මහත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) பவித்ரொலதவி வன்னிஆரச்ெி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

ඒවශ සම්පූර්ණ කරන්න රාළුවන්,  රු මන්ත්රීතුමමශ. ඒවශට අව ය 

පහකමකම් ශම නවශද රී ාශ, - [බශරශ රීමේමක්] ශහ පයි. ඒ 

ශත රතුමරු මට ාසශබන්න සාසකවන්න. ඒ කටයුතුම ටික අපි 

කරන්නම්. 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  Ministerial Consultative Committee on 

Health එකට සහභශගි වුණශ නම් ඔබතුමමශට ඔ  ප්ර කන  

හාසපශ න්න රාළුවන්.  

 
ෙරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

 රු ඇමතිසතුමමි ලධ, ඔබතුමමි  දන්නවශ, අපි දසන් ඉන්ශන් 2221 

වසශර් බව. උදශහරණ ක් ව ශ න් රී නවශ නම් දසනට ාසකශශේ 

තිසශ න private hospitals තමයි  "ාසකශ ශහ සකපිට්ල්සක" සහ 

329 330 

[ රු ඉෂශක් රලාමශන් මහතශ] 
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"නවශාෝක ශරෝහා". ඒ වශශග්ධනම ශ්රී ජ වර්රනරාර ශරෝහා සහ 

රීලිශන ච්චිශේ තිසශබන ශරෝහා ශම් පිිබශව ට private hospitals 

වශශග්ධන තිසශබනවශ. උදශහරණ ව ශ න්  ත්ශත ත්  රජශේ ශරෝහල් 

හාධි ට ශක  ඹ  ශ්රී ාසකශ ජශතිසක ශරෝහා  අනුරශරරාර ශික්ෂණ 

ශරෝහා   ්රිකුණශමා මහ ශරෝහා තිසශ නවශ.  ශ්රී ාසකශ ජශතිසක 

ශරෝහා සපහශ ශක  ඹ තිසශබන  ඉඩම් හා ශා ප්රමශණ ක් 

ශවන්ශවාශ තිසශබනවශ. ඔබතුමමි ත් දන්නවශ  ශරෝහාකට ඇතුම ත් 

වන ශරෝගීන්ට  ලධදහශසේ ශබශහත්  න්න   ඒ වශශග්ධනම ඔවුන්ට 

අව ය පහකමකම් සහ මශනසික ලධදහසත් තිසශබන්න ඕනෑ බව. 

හසබසයි වහින කශා ට ශම් ශරෝහා ඇතුම ට  න්න බසහස  

ශතශමනවශ. අේව කශා ට ශරෝහා ඇතුමශ ේ ඉන්න බසහස  දහඩි  

දසමීම ලධසශ ශරෝගීන් හා ශා පීඩන කට පත් ශවනවශ.  රු 

ඇමතිසතුමමි ලධ  මම ඔබතුමමි ශ න් ඉල්ලීමක් කරනවශ   ශක  ඹ  

අක්කර 122කට වසඩි ඉඩ ප්රමශණ ක පිහිටශ තිසශබන ජශතිසක 

ශරෝහා  ශකටි ඉඩ ප්රමශණ ක පිහිටශ තිසශබන "ාසකශ 

ශහ සකපිට්ල්සක" සහ "නවශාෝක ශරෝහා" වසලධ ශපෞද් ලික 

ශරෝහල්   ඒ වශශග්ධනම අර්ර රශජය ශරෝහාක් වන  ශ්රී ජ වර්රනරාර 

ශරෝහා සහ රීලිශන ච්චි  ශරෝහා තිසශබන තත්ත්ව ට පත් රීමේම 

සපහශ කටයුතුම කරන්න රී ාශ. Budget එශකන් ශවන් කරන 

මුදල් එක් අවුරුද්දකදී ාසකශශේ තිසශබන සෑම දිසක්රික්ක කම 

ශරෝහල්වාට ශ  දශ  න්ශන් නසතිසව  ඒ සපහශ  ම් සසාසකමමක් 

හදාශ ඒ අනුව කටයුතුම කරන්න බසන්ද රී ාශ මම ඔබතුමමි ශ න් 

අහන්න කසමසතිසයි.     
 

ෙරු පවිත්රාගේවී වන්නිආරචිික මහත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) பவித்ரொலதவி வன்னிஆரச்ெி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

 රු මන්ත්රීතුමමලධ, ශ්රී ාසකශ ජශතිසක ශරෝහශල් හසම අස  කම 

හාශිෂකට centres හදමින්  නවශ. ඒ අනුව ශම් ශවනශක ට ශක  ඹ 

ජශතිසක ශරෝහශල් සි ලු අස  හාශිෂකටම අස  හාධි ට පන්වර්තන  

කරශ න  නවශ.  

 

 
අනුරාධාපුර දිසනත්රික්කගේ රජය  අයත් වී ෙබඩා: 

විසනතර 
அநுரொதபுரம் மொவட்டத்திலுள்ள அரெொங்க 

தநற்களஞ்ெியெொமலகள்: விபரம்  
GOVERNMENT PADDY STORAGE CENTRES IN 

ANURADHAPURA DISTRICT: DETAILS 

    536/2020 

9.  ෙරු ගරෝහණ බණ්ඩාර මහතා 
(மொண்புமிகு லரொஹை பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

කෘෂිකර්ම අමශතයතුමමශශ න් ඇූ  ප්ර කන  - (1 : 

(අ   (i) අනුරශරරාර දිසක්රික්ක  තුම  පිහිටි රජ ට අ ත් වී 
 බඩශ මරයසකසශන සසඛ්යශව ශක පමණද;  

 (ii) ඒවශ පිහිටි සකසශනවා ලිපින න් කවශර්ද;    

 (iii) එම එක් එක් වී  බඩශ මරයසකසශනශේ  බඩශ ක  
හසරී රශන්තශව  ශවන් ශවන් ව ශ න් 
ශක පමණද;   

 (iv) 2015 වර්ෂශේ සිට ශම් වනශතක් එම එක් එක් වී 
 බඩශ මරයසකසශනශේ  බඩශ කරන ාද වී 
ප්රමශණ  එක් එක් කන්න  අනුව ශවන් ශවන් 
ව ශ න් ශක පමණද; 

  න්න එතුමමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද    

(ආ   එම වී  බඩශ මරයසකසශන ජශා   අනුරශරරාර දිසක්රික්ක  
තුම  තවදුරටත් වයශ් ත රීමේම සපහශ අමශතයශස    නු 
ාබන ක්රි ශමශර්  කවශර්ද  න්නත් එතුමමශ ශමම සභශවට 
දන්වන්ශන්ද    

(ඇ   ශන එශසේ නම්   ඒ මන්ද    

கமத்ததொழில் அமமச்ெமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  அநுரொதபுரம் மொவட்டத்திலுள்ள அரெொங்க 

தநற்களஞ்ெியெொமலகளின் எண்ைிக்மக 

எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (ii )  அமவ அமமந்துள்ள இடங்களின் முகவொிகள் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iii )  லமற்படி தநற்களஞ்ெியெொமலகள் ஒவ்தவொன் 

றிலும் களஞ்ெியப்படுத்தக்கூடிய தகொள்ளளவு 

தனித்தனியொக யொததன்பமதயும்; 

 (iv )  2015ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இதுவமர லமற்படி 

ஒவ்தவொரு தநற்களஞ்ெியெொமலயிலும் களஞ் 

ெியப்படுத்தப்பட்ட தநல்லின் அளவு ஒவ்தவொரு 

லபொகத்திற்கமமவொக தனித்தனியொக யொததன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) லமற்படி தநற்களஞ்ெியெொமலகளின் வமலப் 

பின்னமல அநுரொதபுர மொவட்டத்தில் லமலும் 

விொிவொக்குவதற்கொக அமமச்ெினொல் லமற்தகொள்ளப் 

படும் நடவடிக்மககள் யொமவதயன்பமதயும் அவர் 

இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of paddy storage centres 
belonging to the Government located in 
Anuradhapura District; 

 (ii) the addresses of their locations; 

 (iii) separately, the capacity that can be stored in 
each of the said paddy storage centre; and 

 (iv) separately, in respect of each cultivation 
season, the quality of paddy stocked in each 
of the said paddy storage centre from the 
year 2015 to date? 

(b) Will he also inform this House of the measures to 
be taken by the Ministry to further expand the said 
paddy storage network within Anuradhapura 
District? 

(c) If not, why? 
 
ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමගප මහතා  
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  එම ප්ර කන ට පිිබතුමර ශමශසේයි. 

(අ  (i)  72රී. 

 (ii) ඇමුණුම අසක 21  ටශත් ඉදින්පත් කර ඇත.  

 (iii) ඇමුණුම අසක 21  ටශත් ඉදින්පත් කර ඇත.   

 (iv) 2016/2017 මහ කන්න   2217  ා කන්න   
2217/2218 මහ කන්න   2218  ා කන්න  සහ 
2219  ා කන්න න්ට අදශ ව වී අශාහා 
ම ඩා  හාසින් අනුරශරරාර දිසක්රික්කශේ වී මිාදී 
 සනීශම් කටයුතුම සිදුකර ශන මසතිස අතර  
අශනකුත් කන්න න් තුම  සිදුකර ඇතිස මිාදී 
 සනීම් ඇමුණුම අසක 22  ටශත් ඉදින්පත් කර 
ඇත.  
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

(ආ  අනුරශරරාර දිසක්රික්කශේ වී අශාහා ම ඩා  සතුමව පවතිසන 
සි ලු  බඩශවා අලුත්වසඩි ශ කටයුතුම සිදු ශකශරන අතර  
එම  බඩශ අලුත්වසඩි ශ රීමේශමන් පකම අනුරශරරාර 
දිසක්රික්ක  තුම  වී  බඩශ මරයසකසශන ජශා  තවදුරටත් 
වයශ් ත රීමේම අතයව ය ශන වන බව ශපන්වශ ශදමි. 

(ඇ  අදශ  ශන ශේ. 

ඇමුණුම 21 සහ ඇමුණුම 22 සභාෙත* කරමි. 

 බඩශ පිිබබප ශල්ඛ්න  ඔබතුමමශට ාබශ ශදන්නම්   රු 

මන්ත්රීතුමමලධ. 

 
ෙරු ගරෝහණ බණ්ඩාර මහතා 
(மொண்புமிகு லரொஹை பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

 රු ඇමතිසතුමමලධ  මශග්ධන ප මුවසලධ අතුමරු ප්ර කන  අහනවශ. මම 

ශම් ප්ර කන  මීට කලින් ශවශ ප ඇමතිසතුමමශටත් ශ  මු ක ශ. 

ඔබතුමමශට ශම්ක අදශ  නසහස රී ශ රී න්න එපශ. ශම්ක අනුරශරරාර 

දිසක්රික්කශේ ශ  වීන් ඇතුමළු සමසකත රශට්ම ශ  වීන් මුලාණ පශන 

හා ශා ප්ර කන ක්. "බට්ටශ ශා න්" වාට අදශ  ට ර් දසන් ශවශ ප 

ශප ශ ේ මිාදී  න්න නසහස. ඒ පිිබබපව මම එදශ ප්ර කන ක් මතුම 

ක ශට පසකශසේ දවසක තුමනක කශා ක් තුම  ශප ලිසකපතිසතුමමශ 

ලධශේදන ක් ලධකුත් කරාශ පශරට දමන කට්ට නසතිස ට ර් සහිත 

වශහනවාට දඩ  හන වසඩ පිිබශව ක් ක්රි ශත්මක කර තිසශබනවශ.  

ශම් ලධසශ  " ශහන් වුපණු මිලධහශට ශ  නශ ඇන්නශ වශශග්ධන" 

ශන ශවයි  ශ  න්නු දම්මාශ අන්නවනවශ වශශග්ධන තත්ත්ව කට 

තමයි දසන් ශ  වීන් පත්ශවාශ ඉන්ශන්. ශ  වීන්ට මිාදී  න්න 

අව ය ඒ ට ර් දසන් ශවශ ප ශප ශ ේ නසහස. ඒ මදිවශට  ශ හාච්ච 

ට ර් පශහාච්චි කරනවශ රී ාශ ශප ලීසි  හරහශ දඩ  සමශම් 

ක්රම කුත් ක්රි ශත්මක ශවනවශ. එම ලධසශ ඔබතුමමශ ශමම ප්ර කන  

හාසපන්න  ම් සශරශරණ වසඩ පිිබශව ක් ක්රි ශත්මක කරන්න. 

එක්ශකෝ ශවශ ප ශප ශ ේ ශම් ට ර් කමාභ කරන වසඩ පිිබශව ක් 

ක්රි ශත්මක කරන්න. එශහම නසත්නම්  ශම් දවසකවා ක්රි ශත්මක 

කරන ශම් දඩ  සහිල්ා නවත්වන්නවත් ඔබතුමමශට මසදිහත්වීමක් 

කරන්න රාළුවන් නම් ඒක වසද ත් ශවනවශ. 

 
ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමගප මහතා  
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  මම දසන්ම ශප ලිසකපතිසතුමමශට කසශ කරාශ 

ඔබතුමමශශග්ධන ප්ර කන ට හාසඳුමක් ාබශ ශදන්න කටයුතුම කරන්නම්.  

ඔබතුමමන්ාශ දන්නවශ  ඔබතුමමන්ාශශග්ධන ආ ඩුව කශාශේ -පකමගි  

අවුරුදු 5 තුම ම- වී අශාහා ම ඩා  එකම වී ඇට ක්වත් මිාදී 

අරශ න නසතිස බව.  ඒ කශාශේ ඔබතුමමන්ාශශග්ධනම ඇමතිසවරු 

පින්සකට වී අශාහා ම ඩාශේ  බඩශ රීහිප ක් බදු දීාශ තිසබුණශ.  

අපි ඒ සි ල්ා නසවත පවරශශ න අලුත්වසඩි ශ කරාශ දසන් කටයුතුම 

කරශ න  නවශ. මම ඔබතුමමශ රී න කශරණ  පිිබ න්නවශ. ශතත 

වී සපහශ අපට dryers නසහස. 

 
ෙරු ගරෝහණ බණ්ඩාර මහතා 
(மொண்புமிகு லரொஹை பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

 රු ඇමතිසතුමමලධ  මම ඇලාශේ ඒ  සන ශන ශවයි  ට ර්  සන. 

ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමගප මහතා  
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම එතසනට එන්නම්. මම ඔබතුමමශශග්ධන ප්ර කන ට පිිබතුමරු 

ශදනවශ. Dryers පිිබබප ප්ර කන  ශන්ද ඔබතුමමශට තිසශබන්ශන්  

 
ෙරු ගරෝහණ බණ්ඩාර මහතා 
(மொண்புமிகு லரொஹை பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

නසහස  ට ර්  ට ර්  සන. 

 
ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමගප මහතා  
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම රී න්ශන්  ශතත වී සපහශ අපි dryers ශදනවශ. ට ර්  

සම්බන්ර ප්ර කන ට මම ඔබතුමමශට දසන් රීේවශ වශග්ධන  

ශප ලිසකපතිසතුමමශට කසශ කරාශ අදම මම ඒ ප්ර කන  හාසපන්නම්. 

 
ෙරු ගරෝහණ බණ්ඩාර මහතා 
(மொண்புமிகு லரொஹை பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

 රු ඇමතිසතුමමලධ  ඔබතුමමශ වී සම්බන්රව රීේවශ. ඒ  සන මටත් 

හා ශා ප්ර කන ක් තිසබුණශ.  මම අහරා ප්ර කන ට අදශ  ශන වුණත්  

ඔබතුමමශ දසන් ඒ  සන කසශ ක  ලධසශ මමත් ශකටිශ න් ශහෝ ඒ 

 සන රී න්නම්. 

ශම් වනශක ට කසබිතිසශ  ල්ාෑව වී  බඩශව කඩශශ න වසටිාශ 

තිසශබනවශ. එක් පසත්තරීන් එහි වහා සම්පූර්ණශ න් openශවාශ 

තිසශබනවශ. තවත් පසත්තක් වී මිාදී  සනීමට රී ාශ ාසහසසකතිස 
කරශ න  නවශ. ඒ  බඩශවට වී එන්ශන්ත් නසහස. ශබෝඩ් එක 

හාතරයි තිසශබන්ශන්. ශබ ශහ ම කමළු ප්රමශණ ක් තමයි වී අරශ න 

තිසශබන්ශන්. වසසකසක් ආශව ත් ඒ අරශ න තිසශබන වී ප්රමශණ ත් 

අලධවශර් ශ න්ම හානශ  වනවශ. ඒ කශරණ   සන අවරශන  

ශ  මු කරන්න රී ාශ මශ ඔබතුමමශශ න් ඉල්ාශ සිටිනවශ. 

මශග්ධන ශදවන අතුමරු ප්ර කන  ශම යි. වී මිාදී  සනීම 

සම්බන්රව ශමතසනදී ප්ර කන ක ශ. නමුත් ශම් අවසකසශශේදී වී 

ශ  හා ශට ශහ ප මිාක් ාසශබන ලධසශ මශ ඒ  සන කසශ කරන්න 

ශා කු උනන්දුවක් දක්වන්ශන් නසහස. නමුත් සහල් 

පශන්ශභෝගික ශ ආරක්ෂශ කරන්න ඔබතුමමන්ාශ ශහ ප වසඩ 

පිිබශව ක් ශ  දන්න.  

 රු ඇමතිසතුමමලධ  මට තිසශබන  සටලුව ශම යි. අශ්  

ජාසම්පශදන ඇමතිසතුමමශශ න් මම මීට කලිනුත් ශම් කනදරශ 

වයශපශර   සන ඇලාවශ.  රු මහින්දශනන්ද අලුත් මශග්ධන 

මසතිසතුමමලධ  ඔබතුමමශ ශම් කශරණ   දන්නවශද රී ශ මම දන්ශන් 

නසහස. සස් තසම්බර් මශස  වනශක ට ඒ හරහශ පශනී  ජා  ාබශ 

ශදන වයශපෘතිස ක් ආරම්භ කරන්න ාෑසකතිස කරාශ තිසශබනවශ. 

දසනට ශම් ප්රශද් ශේ  ා කන්න  ව ශ කරන්ශන් ශබත්ම 

ක්රම ටයි. පකමගි  වතශශේ ශ  හා ශට ශබත්ම ක්රම ට ව ශ 

කරන්න දීාශ  කුඹුශර් ලි සද්දක්  ලි සදි ශදකක් වසඩිරාර ව ශ කර 

 ත්තශ  රී ාශ දඩ අ  ක ශ. එශසේ දඩ අ  ක  බවට ලධකුත් කර 

තිසශබන දඩ ප්රිකශ ටික මශ  ඟ තිසශබනවශ. එවසලධ තත්ත්ව ක් 

තමයි තිසශබන්ශන්. ඒ කුඹුරුවාට ජා  මදි. කනදරශ වයශපෘතිස ට 
ජා  ශ ශනන්න අව ය  ූලලික වයශපශර ටික ආරම්භ කරන්ශන් 

නසතිසව  ඒශකන් ජා  ාබශ දීම හාතරක් ඉක්මන් කරන්න  නවශ. 

දසනටමත් ජා ප්ර කන ට උග්ර  හාධි ට මුලාණ ශදන ශම් කනදරශ 

වයශපෘතිසශේ ශ  වීන් ශහට ශවනුශවන් ආරක්ෂශ කර  සනීම සපහශ 

ශම් වයශපෘතිස  ඉක්මන් කරන්න අව යයි. ඒ සපහශ ජාසම්පශදන 

ඇමතිසතුමමශශග්ධනත් සහශ ෝ   ඇතිසව ශම නවශ ශහෝ වසඩ 

පිිබශව කට ඔබතුමමශශග්ධන අවරශන  ශ  මු කරන්න රී  ් ශ මශ 

ඉල්ාශ සිටිනවශ. 

333 334 

[ රු මහින්දශනන්ද අලුත් මශග්ධන මහතශ] 

————————— 
*  පුසනතකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමගප මහතා  
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  ශම් ප්ර කන  ඔබතුමමශ මට දසන් ඉදිර ් පිත් ක  

ප්ර කන ක්. ඒ ලධසශ මට ශම් ශවාශශේ ඊට පිිබතුමරු ශදන්න 

හසරී ශවක් නසහස. අලධවශර් ශ න් ශම් සම්බන්රශ න් අනුරශරරාර 

ශ  හාජන සසවර්රන ලධශ ෝජය ශක මසශන්සකතුමමශශ න් හාමසශ  ඒ 

සම්බන්රශ න්  ත යුතුම පි වර මශ  න්නම්. 

 
සාංගශෝධිත විශ්රාමික වැම්ප: අත්හිම්වීම 

திருத்தப்பட்ட  ஓய்வூதியம்: இமடநிறுத்தம் 
REVISED PENSION: SUSPENSION 

    720/2020 
10. ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක මහතා 

(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  
රශජය ශසේවශ, ප ශත් සභශ හශ ප ශත් පශාන අමශතයතුමමශශ න් 

ඇූ  ප්ර කන  - (2 : 

(අ  2216 වර්ෂශ න් පකම හාශ්රශම  සන්වූ හාශ්රශමික න් සපහශ 
2222.21.21 දින සිට වසඩිවීමට ලධ මිතව තිසූ සසශ ෝධිත 
වසුපප ශ වීම අත්හිටවශ ඇතිස බව එතුමමශ දන්ශන්ද  

(ආ  (i) 2020 වර්ෂ  සපහශ වන අතුමරු සම්මත ගිණුම 
මඟින් එම වසඩිවීමට ලධ මිතව තිසූ සසශ ෝධිත 
වසුපප ශ වනු ාබන්ශන්ද; 

 (ii) එශසේ නම්  එම වසුපප ශ වීමට බාශශප ශර ත්තුම 
වන දින  කවශර්ද; 

 (iii) 2222.21.21 දින සිට ශ හා  යුතුම හිඟ වසුපපද 
ඔවුනට ශ වීමට අශ් ක්ෂශ කරන්ශන්ද;   

 (iv) එම සසශ ෝධිත වසුපප ාබශ දි  යුතුම හාශ්රශමික න් 
සසඛ්යශව ශක පමණද; 

  න්න එතුමමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද  

(ඇ  ශන  එශසේ නම්  ඒ මන්ද   

 
 அரெொங்க லெமவகள், மொகொை ெமபகள் மற்றும் 

உள்ளூரொட்ெி அமமச்ெமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) 2016ஆம் ஆண்டின் பின்னர் ஓய்வுதபற்றவர்களுக்கொக 

2020.01.01ஆம் திகதி ததொடக்கம் அதிகொிக்கப் 

படவிருந்த திருத்தப்பட்ட ெம்பளம் தெலுத்தப்படுதல் 

இமடநிறுத்தப்பட்டுள்ளததன்பமத அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) 2020ஆம் ஆண்டுக்கொன  கைக்கு வொக்குப் 

பைத்தின்மூலம் அதிகொிக்கப்படவிருந்த திருத்தப் 

பட்ட ெம்பளம் வழங்கப்படுமொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், லமற்படி ெம்பளம் தெலுத்தப் 

படுவதற்கு எதிர்பொர்க்கப்படும் திகதி 

யொததன்பமதயும்; 

 (iii) 2020.01.01ஆம் திகதி ததொடக்கம் தெலுத்தப் 

படலவண்டிய நிலுமவச் ெம்பளத்மதயும் 

அவர்களுக்குச் தெலுத்துவதற்கு எதிர்பொர்க்கப் 

படுகின்றதொ என்பமதயும்; 

 (iv) குறிப்பிட்ட திருத்தப்பட்ட ெம்பளம் வழங்கப் 

படலவண்டிய ஓய்வூதியப் தபறுநர்களின் 

எண்ைிக்மக எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 

asked the Minister of Public Services, Provincial 
Councils and Local Government: 

 

(a) Is he aware that paying the revised salary, which 
was to be increased with effect from 01.01.2020 
for pensioners who have been sent on retirement 
after the year 2016, has been suspended?  

(b) Will he inform this House-  

 (i) whether the revised salary scheduled to be 
increased will be paid out from the Vote on 
Account for 2020;  

 (ii) if so, the date on which this salary is 
expected to be paid;  

 (iii) whether the salary arrears payable for the 
period since 01.01.2020 are also expected 
to be paid to them; and  

 (iv) the number of pensioners to whom the 
revised salary is payable? 

(c) If not, why?  

 
ෙරු ගරොෂාන් රණල්ාංහ මහතා (පොත් සභා හා පොත් 
පාලන ක යුතු රාජ අමාතතුමා)   
(மொண்புமிகு தரொஷொன் ரைெிங்க -  மொகொை ெமபகள் மற்றும் 

உள்ளூரொட்ெி அலுவல்கள் இரொஜொங்க அமமச்ெர்) 

(The Hon. Roshan Ranasinghe - State Minister of Provincial 

Councils and Local Government) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  රශජය ශසේවශ  ප ශත් සභශ හශ ප ශත් 

පශාන අමශතයතුමමශ ශවනුශවන් මශ එම ප්ර කන ට පිිබතුමර ශදනවශ. 
 

(අ  ඔේ. 

 සි ලු  හාශ්රශමික න්ශග්ධන හාශ්රශම වසුප්  හාෂමතශ ඉදින් අ  
වස වලින් හාසපන ශතක් 2219.12.12 දිනසතිස රශජය 
පන්පශාන චක්රශල්ඛ් අසක 35/2219හි හාධිහාරශන 
තශවකශලිකව අත්හිුපවශ ඇතිස බව 2222.21.22 දිනසතිස රශජය 
පන්පශාන චක්රශල්ඛ් අසක 35/2219 (i) මඟින් ලධශේදන  
කර ඇත. 

(ආ  (i) නසත. 

 (ii) ශ වීම් සිදු රීමේම සපහශ රජ  හාසින් අව ය 
වනතිසක ප්රතිසපශදන සාසන දිනකදී. 

 (iii) එ  රජ  හාසින්  නු ාබන තීරණ  මත පදනම් 
ශේ. 

 (iv) 100 869රී. (එක්ාක්ෂ අටසි  හසටනව රී.  

(ඇ  ඉහත පිිබතුමරු දී ඇතිස බසහාන් පසන ශන නඟී. 
 

ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මශග්ධන ප මුවන අතුමරු ප්ර කන  ශම යි. 

අවුරුද්දකට ශසේවක න් 32 222ක් පමණ හාශ්රශම  න බව අපි 

දන්නවශ. ශම් ප්ර කන ට අදශ  වන්ශන් 2216 සිට හාශ්රශම ගි  අ . ඒ 

අනුව 122 222ක  132 222ක පමණ පින්සකට ශම් හාශ්රශම වසුප්  

වසඩිවීම අහිමි වී තිසශබනවශ. අශ්  රජ  2215 දී රශජය 

ශසේවක න්ශග්ධන වසුපප ශදගුණ රීන් වසඩි කරාශ  ඊට අනුරූපව 

හාශ්රශම වසුපපත් වසඩි ක ශ. 2216 වර්ෂශ න් පකම  හාශ්රශම ගි  අ ටත් 

එම වසුප්  වසඩිවීම 2222 ජනවශන් 21 වසලධදශ සිට ාබශ ශදන බවට 

ඒ අ  හාශ්රශම  නශක ට ාබශ ශදන හාශ්රශම වසුප්  ප්රදශන පත්රශේ 

සපහන් කරාශ තිසශබනවශ. ශම් සසශ ෝධිත හාශ්රශම වසුපප 2222 

335 336 



පශර්ලිශම්න්තුමව 

ජනවශන් 21 වසලධදශ ඉපාශ බාපසවසත්ශවන පන්දි ාසශේහා රී ාශ ඒ 

අ  බාශශ න ඉන්නවශ. හාශ්රශම ගි  අ  තමන්ශග්ධන දරුවන්ශග්ධන 

අරයශපන කටයුතුමවාට  ආවශහ හාවශහ කටයුතුමවාට ණ  අරශ න 

තිසශබනවශ. අද වනශක ට ශම් ශබ ශහෝ පින්සක් ශබ ශහත්  න්න 

බසන්ව හෘද  ශරෝගීන් බවට පත්ශවාශ ඉන්නවශ. සමහරු මි  

ගිහින්. ශම් හාශ්රශම වසුප්  වසඩි වීම පිනට ශදන එකක් ශන ශවයි.  

මිලධසකකම අවුරුදු 22ක්  32ක් ශසේව  කරාශ උප ශ  ත් ශද ක්  ශම් 

හාශ්රශම වසුපප. එ  වසඩිවීම 2222 ජනවශන් 21 වසලධදශ සිට ශදන්න 

ලධ මිතව තිසබුණු ශද ක්. ඒ අ ශග්ධන හාශ්රශම වසුප්  ප්රදශන පත්රශේ 

"ඔබ එ ට හිමිකරුශවක්" රී ාශ සපහන් කරාශ තිසශබනවශ. එ  

ශන ාසබීම ලධසශ අද හා ශා පින්සක් අසරණ  ශවාශ ඉන්නවශ. ශම් 

අ ට එ  ාබශ ශදන්ශන් කවදශ ඉපාශද  හිඟ වසුපපත් සමඟ එ  

ාබශ ශදනවශද රී ාශ පසහසදිලි කරන්න   රු රශජය ඇමතිසතුමමලධ. 

ශම කද  ඒ මිලධසකකම ශම් ප්ර කන ට පිිබතුමරක් ාසශබන තුමරු 

බාශශ න ඉන්නවශ. 

 
ෙරු ගරොෂාන් රණල්ාංහ මහතා 
(மொண்புமிகு தரொஷொன் ரைெிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ   ඔබතුමමන්ාශ  2215 දී බා ට පත් ශවාශ  

රජ ක් හාධි ට ඊට කලින් හාශ්රශම වසුප් වා තිසබුණු  සි ලු හාෂමතශ 

සසශ ෝරන  කරාශ  ඒ හාශ්රශමික න්ට ූලලිකත්ව  ාබශ දීාශ 

කටයුතුම ක ශ. ඔබතුමමන්ාශශග්ධන ප්රතිසපත්තිස ප්රකශ ශේ තිසබුණශ  

"හාශ්රශමික න්ට රුපි ල් 12 222රීන් වසුප්  වසඩි කරනවශ"  

රී ාශ. ඒ අවසකසශශේදී එ  ක්රි ශත්මක වුශ  අදි ර 4රීන් -2215  

2216  2217  2218 ව ශ න්. ඒ ලධසශ තමයි ශම්  සටලුව මතුම 

ශවාශ තිසශබන්ශන්. අපි චක්රශල්ඛ් ක් ලධකුත් කරාශ  පසහසදිලිව ශම් 

හාෂමතශ හාසපශ ශදන්න කටයුතුම කරාශ තිසශබනවශ. රජ ක් හාධි ට 

අපි ඒ පිිබබපව තවදුරටත් සශකච්ඡශ කරාශ  තීන්දුවක් ාබශ ශදන්න 

බාශශප ශර ත්තුම වනවශ.  

 

ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මශග්ධන ශදවසලධ අතුමරු ප්ර කන  ශම යි.  

සශකච්ඡශ කරාශ තමයි ශම් කශරණ  තීරණ  කරන්ශන් රී ාශ 

 රු ශර ෂශන් රණසිසහ රශජය ඇමතිසතුමමශ  රී නවශ. ශම් ආ ඩුව 

බා ට පත්ශවාශ ශම් වනහාට සෑශහන කශා ක්  තශවාශ 

තිසශබනවශ. 2222 ජනවශන් 21 වසලධදශ සිට ශම් සසශ ෝධිත හාශ්රශම 

වසුපප ශම් අ ට දීමට ලධ මිතව තිසබුණශ. නමුත් ඒ සම්බන්රව 

පසහසදිලි පිිබතුමරක් ශම් වන ශතක් නසහස.  ඒ සපහශ අශ්  රජ  මුදල් 

පවශ ශවන් කරාශ තිසබුණශ.  

 අතිස රු ජනශධිපතිසතුමමශශග්ධන "ශසෞභශ  යශේ දසක්ම"  ප්රතිසපත්තිස 

ප්රකශ ශේ 29 වන පිුපශේ තිසශබනවශ  "රශජය ආරක්ෂක අස  

ඇතුමළුව සි ලුම රශජය ශසේවක න්ශග්ධන දසනට පවතිසන හාශ්රශම වසුප්  

හාෂමතශව ඉවත් රීමේමට පි වර  න්නවශ" රී ාශ. "ලධ මිත දිනට 

දශ ක මුදල් ශ වශ ඇතිස වසන්දඹු අනත්දරු හාශ්රශම වසුප් ාශභීන්ට 

ප්රමශද රීන් ශත ර ව හාශ්රශම වසුපප ාබශ දීමට කටයුතුම ශකශර්" 

රී ශත් එහි තවදුරටත් සපහන්ශවාශ තිසශබනවශ. ාබශ දීමට ලධ මිත 

හාශ්රශම වසුපපවත් ශදන්ශන් නසතිසව තව ශම න කසශ ද  ශම් 

ප්ර කන ට පිිබතුමරක් ාසශබන තුමරු ඒ අ  බාශශ න ඉන්නවශ. 

"අහවල් දිනශේ දී එම වසඩිවීමට ලධ මිත සසශ ෝධිත හාශ්රශම වසුපප 

අපි ාබශ ශදනවශ" රී ාශ ඔබතුමමශ පසහසදිලි පිිබතුමරක් ාබශ ශදන්න  

 රු රශජය ඇමතිසතුමමලධ. ශම කද  අශ්  රජශේ කසබිනට් 

ම ඩාශ න් අනුමත කරාශ   මුදල් පවශ ශවන් කරාශ ශදන්න 

තිසබුණු හාශ්රශම වසුප්  වසඩිවීම තමයි ඔබතුමමන්ාශශග්ධන කසබිනට් 

ම ඩාශ න් අත්හිශටේශේ. අපි රශජය ශසේවක න්ශග්ධන වසුපප 

ශදගුණ රීන් වසඩි කරාශ  ඒ වරප්රසශද  හාශ්රශමික න්ටත් ාබශ 

දුන්නශ.    

ෙරු ගරොෂාන් රණල්ාංහ මහතා 
(மொண்புமிகு தரொஷொன் ரைெிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

ඒ ශේාශශේ ඔබතුමමන්ාශට අතුමරු සම්මත ගිණුශමන් ඒක ාබශ 

ශදන්න තිසබුණශ. ඒ ශේාශශේ දුන්ශන්ත් නසහස. ඔබතුමමන්ාශ ඒ 

තත්ත්ව  පසහසදිලිවම දන්නවශ   රු මන්ත්රීතුමමලධ.    ඒ ශේාශශේ 

ශම් ප්ර කන හාසපන්න ශන් අපි අතුමරු සම්මත ගිණුම ශ නශශේ. 

හාශ්රශමික ශ සහ රශජය ශසේවක ශ පිිබබපව රශජපක්ෂ රජ  තරම් 

කවදශවත් කවුරුවත් කටයුතුම කරාශ නසහස. ඒ ලධසශ ඔබතුමමශට 

ශදන්න තිසශබන පිිබතුමර තමයි අලධවශර් ශ න්ම ශම් අ  

ශවනුශවන් අපි හාසඳුමක් ාබශ ශදනවශ  රී න එක. 

  
ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මට mike එක ඕනෑ. එතුමමශ අලුතිසන් 

ශම් හාෂ  භශර  ත්ත ලධසශ ශවන්න ඇතිස  හාෂ  පිිබබප 

අවශබෝර ක් නසතිස බව ශපන්නුශේ. නමුත් අශ්  රජ  

ශදගුණ රීන් වසුප්  වසඩි ක ශ.  

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමමශශග්ධන ප්ර කන  අහාශ ඉවරයි.  

 
ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  ප්ර කන  අහාශ ඉවර නසහස. ඒ 

මිලධකමන්ට ශම් වසුපප ශදන්ශන් කවදශද   

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කන  ඉවරයි. එතුමමශ රීේවශ ශන් ඒ පිිබබප කටයුතුම කරනවශ 

රී ාශ.    

 
ෙරු ගරොෂාන් රණල්ාංහ මහතා 
(மொண்புமிகு தரொஷொன் ரைெிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශ අහාශ තිසශබන ප්ර කන    මම 

 ශහ පට අරය න  කරාශයි ආශේ. එශහම නසතිසව ව කීමරීන් 

ශත රව පශර්ලිශම්න්තුමවට ඇහාත් මශ පිිබතුමරු ශදන්ශන් නසහස. හාෂ  

පිිබබපව මම ශහ පට අරය න  ක ශ. ඒක අසක එක. ඔබතුමමශ 

ජනතශවට ශන මඟ  සවීමට  අපහකමතශවට පත් රීමේමට කටයුතුම 

කරන්න එපශ. ඔබතුමමශ අහන  ප්ර කන ට මට පිිබතුමරක් දි  හසරීයි. 

හාශ්රශම වසුපප ක් පශදු කශ ේ ඔබතුමමන්ාශශග්ධන රජ  බා ට පත් 

ශවාශයි. ඒක අසක ශදක. ඔබතුමමශ අමතර ප්ර කන ක් අහරා ලධසශයි 

මම ඒක රීේශේ. ඔබතුමමන්ාශ හාශ්රශම වසුපප අශහෝසි ක ශ.    

රජ ක් හාධි ට හාශ්රශමික න් සම්බන්රශ න් සහ රශජය 

ශසේවක ශ සම්බන්රශ න් අශ්  ආ ඩුව තරම් කටයුතුම ක  

ශවනත් රජ ක් නසහස. ඔබතුමමන්ාශ රශජය ශසේව  ක් පශදු ක ශ. 

ශම් අ ශග්ධන හාශ්රශම වසුපප කඩිනමින් ාබශ දීාශ ඒ  සටලුව හාසඳීමට 

රජ  හාධි ට අපි සි ලුශදනශ සශූලහික තීන්දුවක්  න්නවශ. 

 
ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  - 

337 338 

[ රු    න්ත කරුණශතිසාක මහතශ] 
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ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker)  
හන්. ඔබතුමමශශග්ධන අතුමරු ප්ර කන ශදක ඉවරයි.  

 

ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  
නසහස, මට කසශ කරන්න mike එක ශදන්න. හානශඩි කට 

mike එක ශදන්න.  රු කසශනශ කතුමමලධ  වසල්වටශරම් ශම කුත් 

නසහස. 2222 ජනවශන් ප මුවසලධ දින ාසශබන්න තිසබුණු වසුපප 

හාශ්රශමික න්ට ාබශ ශදනවශද  ශදන්ශන් කවදශද  හිඟ වසුප්  සමඟද 

ශදන්ශන් රී ාශ රී න්න. ශවන ශම කුත් එපශ.  

 

ෙරු ගරොෂාන් රණල්ාංහ මහතා 
(மொண்புமிகு தரொஷொன் ரைெிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
මම පිිබතුමර දුන්නශ. පිිබතුමර පසහසදිලිව දීාශ තිසශබන්ශන්.   

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදවසලධ වට .  

 
ඇන් න් ගේසුදාසන් මහතා අනතුරකින් මිය යාම: 

වන්දි 
திரு. அன்ரனி லயசுதொென் விபத்தில் உயிொிழப்பு: 

இழப்பீடு 
ACCIDENTAL DEATH OF MR. ANTONY JESUDASAN: 

COMPENSATION 

      
181/2020 

3. ෙරු චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා (ෙරු ල්වඥානම් ශ්රීතරන් 
මහතා ගවනුව )  
(மொண்புமிகு ெொள்ஸ் நிர்மலநொதன் - மொண்புமிகு ெிவஞொனம் 

ெிறீதரன் ெொர்பொக) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan on behalf of the Hon. 
Sivagnanam Shritharan) 

අග්රශමශතය  සහ මුදල් අමශතය  බුද්ර ශසන  ආ මික හශ 

සසසකකෘතිසක කටයුතුම අමශතය සහ නශ න්ක සසවර්රන හශ ලධවශස 

අමශතයතුමමශශ න් ඇූ  ප්ර කන  - (1 : 

(අ  (i)   ශපන   ඌර්කශවට්තුමරයි ප්රශශද්ශී  ශල්කම් 
ශක ට්ඨශසශේ  එලුවයිතීවු 4වන කාශපශේ පදිසචිව 
සිටි දි ණි න් ස ශදශනකුශග්ධන පි කුවූ ඇන්ටලධ 
ශේකමදශසන් මහතශ  2214.12.19  දින එලුවයිතීවු 
මුලාශද් ධීවර කටයුතුමවා ශ දී සිටි දී  නශහාක 
හමුදශශේ ශඩෝරශ  ශත්රශවක  සටීශමන් ජීහාතක්ෂ ට 
පත්වූ බවත්; 

 (ii) නශහාක හමුදශශේ ශන සසාරීල්ශාන් වූ ශමම 
අනතුමන්න් අසරණ වූ ඔලාශග්ධන දි ණිවරුන්ට 
වන්දි ක් ාබශශදන බවට ශප ශර න්දු වී ඇතිස 
බවත්; 

 (iii) ශම් දක්වශ වන්දි ාබශ දී ශන මසතිස බවත්;  

 එතුමමශ දන්ශන්ද   

(ආ   (i) එම දරුවන්ට වන්දි ාබශ ශදනු ාබන දින  
කවශර්ද; 

 (ii) මරණ  සම්බන්රශ න් මීට සිේ වසරකට ශපර 
නඩුවක් පවරශ ඇතිස බව  දන්ශන්ද; 

 (iii) එශසේ නම්  නඩු අසක   පසවරූ අ  හශ පසවරූ 

අධිකරණ  කවශර්ද; 

 (iv)   ශත්රශවක  සටී මි ගි  බවට ප්රබා සශක්ෂි 
අධිකරණ ට ඉදින්පත් ක ද ශමශතක් යුක්තිස  ඉුප 
ශන වූශේ මන්ද; 

  න්න එතුමමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද  

(ඇ  (i) ඔවුනට නශහාක හමුදශව සහ ශප ලීසි  හාසින් 
බාපෑම් කරන බව දන්ශන්ද; 

 (ii) දරුවන්ට එවසලධ බාපෑමක් ශන රීමේමට කටයුතුම 
කරන්ශන්ද;  

  න්නත් එතුමමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද  

(ඈ  ශන එශසේ නම්   ඒ මන්ද  

 
பிரதம அமமச்ெரும் நிதி அமமச்ெரும் புத்தெொென, ெமய 

மற்றும் கலொெொர அலுவல்கள் அமமச்ெரும் நகர அபிவிருத்தி 

மற்றும் வீடமமப்பு  அமமச்ெருமொனவமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  யொழ்ப்பொை மொவட்டத்தின் ஊர்கொவற்றுமற 

பிரலதெ தெயலொளர் பிொிவில் எழுமவத்தீவு 4வது 

வலயத்மதச் லெர்ந்த ஆறு தபண் பிள்மளகளின் 

தந்மதயொகிய திரு. அன்ரனி லயசுதொென் கடந்த 

2014.12.19ஆம் திகதி எழுமவதீவு கடலில் 

ததொழில் தெய்து தகொண்டிருந்தலவமள 

கடற்பமடயினொின் லடொறொப்படகில் லமொதி 

உயிொிழந்தொர் என்பமதயும்; 

 (ii )  இலங்மக கடற்பமடயினொின் கவனயீனம் 

கொரைமொக நிர்க்கதியொகியுள்ள லயசுதொென் 

அவர்களின் தபண் பிள்மளகளுக்கு இழப்பீடு 

வழங்குவதொக உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது 

என்பமதயும்; 

 (iii )  இதுவமர இழப்பீடு வழங்கப்படவில்மல 

என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i )  அப்பிள்மளகளுக்கு எப்லபொது இழப்பீடு 

வழங்கப்படும் என்பமதயும்;  

 (ii )  லமற்படி மரைம் ததொடர்பொக நொன்கு 

ஆண்டுகளுக்கு முன் வழக்குத் தொக்கல் 

தெய்யப்பட்டுள்ளது என்பமதயும்; 

 (iii )  ஆதமனில், குறித்த வழக்கின் இலக்கம், யொரொல், 

எந்த நீதிமன்றத்தில் தொக்கல் தெய்யப்பட்டது 

என்பமதயும்; 

 (iv )  படதகொன்றில் லமொதி இறந்ததற்கொன வலுவொன 

ெொட்ெிகள் நீதிமன்றத்திற்குச் ெமர்ப்பித்திருந் 

தலபொதிலும் இதுவமர ஏன் நீதி 

நிமலநொட்டப்படவில்மல என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) (i )  கடற்பமடயினரும் தபொலிெொரும் அவர்களுக்கு 

அழுத்தம் தகொடுக்கின்றனர் என்பமதயும்; 

 (ii )  பிள்மளகளுக்கு அத்தமகய அழுத்தம் 

தகொடுக்கப்படுவமத நிறுத்துவதற்கு நடவடிக்மக 

எடுப்பொரொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

(ஈ) இன்லறல், ஏன்? 

asked the Prime Minister and Minister of Finance, 
Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs 
and Minister of Urban Development and Housing: 

(a) Is he aware that- 

 (i) Mr. Antony Jesudasan of Eluvaitivu Zone 4 
of Kayts Divisional Secretary's Division in 
Jaffna District, who was a father of six 
daughters, was knocked down by a vessel 
of Sri Lanka Navy and died while he was 
fishing in the sea off Eluvaitivu on 
19.12.2014; 

 (ii) compensation was promised to the 
daughters of  Mr. Jesudasan who have been 
rendered helpless due to the  negligence of 
Sri Lanka Navy; and 

 (iii) the relevant compensation has not been 
provided so far? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the date on which compensation would be 
provided to Mr. Jesudasan’s children; 

 (ii) whether he is aware that a case has been 
initiated four years earlier regarding Mr. 
Jesudasan’s death; 

 (iii) if so the number of that case, complainant 
and the relevant court; and 

 (iv) as to why justice has not been delivered 
though serious evidence has been submitted 
to the Judiciary that the death was caused 
due to  a collision with a vessel? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) whether he is aware that the Police and the 
Navy wield undue influence on them; 

 (ii) whether action will be taken not to wield 
such influences on the children? 

(d) If not, why? 

 
ෙරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා  
(மொண்புமிகு ெமல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  අග්රශමශතය  සහ මුදල් අමශතය  

බුද්ර ශසන  ආ මික හශ සසසකකෘතිසක කටයුතුම අමශතය සහ නශ න්ක 

සසවර්රන හශ ලධවශස අමශතයතුමමශ ශවනුශවන් මශ එම ප්ර කන ට 

පිිබතුමර සභාෙත* කරනවශ.  
 

* සභාගම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) ඔේ. 

  2214.12.12 දින එලුවයිතීවු මුලාදු ප්රශද් ශේ ධීවර 
කටයුතුමවා ශ දී සිටි දී ඇන්ටනී ශේකමදශසන් මහතශ නශහාක 
හමුදශ ශඩෝරශ  ශත්රශවක  සටී අනතුමරට ාක්ව ජීහාතක්ෂ ට 
පත්ව ඇතිස බවට කයිට්සක ශප ලීසි  මඟින් කයිට්සක 
මශහසකත්රශත් අධිකරණ  ශවත B වශර්තශවරීන් කරුණු 

වශර්තශශක ට ඇත. 

 (ii) හදිසි අනතුමරරී. ාඝු ශන වන පමේක්ෂණශේ ූලලික 
අදි රවාදී අ තිස ට පත් පශර් කව ට මුදලින් රුපි ල් ාක්ෂ 
23ක් සහ රුපි ල් ාක්ෂ 23කට අධික වටිනශකමරීන් යුතුම 
 යිබර් ග්ධනාශසක ඩිසගි ශබෝට්ුපවක්  පිටත දහන  න්ත්ර ක් සහ 
දසල් ආම්පන්න ාබශ දීමට නශහාක හමුදශව එකඟ වූ නමුත් 
අදශ  පශර් කවශේ එකඟතශව ශන මසතිස වීම ශහේතුමශවන් ශම් 
සම්බන්රශ න් කයිට්සක මශහසකත්රශත් අධිකරණශේ නඩුව 
හාභශ  ශවමින් පවතිසන අතර  නඩුශේ තිසන්දුව ාබශ දීශමන් 
පකම වන්දි ාබශ දීම සම්බන්රශ න් ක්රි ශමශර්   නු ාසශේ. 

 (iii)  ඔේ.  

(ආ  (i) මශහසකත්රශත් අධිකරණ  හාසින් නඩුව සම්බන්රශ න් ාබශ 
ශදන අවසන් තීරණ  මත ඉදින් කටයුතුම සිදු කරනු ඇත. 

 (ii) 2214.12.19 දින කයිට්සක ශප ලීසි  B වශර්තශවක් මඟින් 
කයිට්සක මශහසකත්රශත් අධිකරණ ට කරුණු වශර්තශ කර ඇතිස 
බසහාන්  ඒ අනුව කයිට්සක මශහසකත්රශත් අධිකරණශේ ඊට 
අදශ  නඩුව පවත්වශශ න  නු ාබයි. 

 (iii)  නඩු අසක   - B 367/14 

  නඩු පසවමේම - කයිට්සක ශප ලීසි  මඟින් 

  නඩු පසවරූ අධිකරණ   - කයිට්සක මශහසකත්රශත් අධිකරණ  

 (iv) අදශ  නඩුව කයිට්සක මශහසකත්රශත් අධිකරණශේ තවදුරටත් 
හාභශ  ශවමින් පවතී. 

(ඇ   (i) ශන දනී. 

 (ii) එවසලධ බාපෑමක් සිදුවන බව සශක්ෂි සහිතව කරුණු 
ඉදින්පත් කරන්ශන් නම්  ඒ සම්බන්රශ න් ක්රි ශමශර්   නු 
ඇත. 

(ඈ  අදශ  ශන ශේ.  

 
ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ල්ල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශශග්ධන මේතිස ප්ර කන  ශම කක්ද   

 
ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ල්ල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මම කසමසතිස නසතිස වුණත් ශම් ප්ර කන  

නසවතත් මතුම කරන්න සිද්ර ශවනවශ. ජනවශන් මශසශේ වශචික 

පිිබතුමරු අශ් ක්ෂශ කරන ප්ර කන අයින් ක ශ.  

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එම ප්ර කනවාට උත්තර ශදන්නට ශවනම දවසක් ශ  දශ 

 ත්තශ.  

 

ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ල්ල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ශප ඩ්ඩක් ඉන්නශකෝ  රු කසශනශ කතුමමලධ මම තවම 

ප්ර කන  ඇලාශේ නසහස ශන්.  

එතශක ට ඔබතුමමශ රීේවශ  ඉවත් කරරා ප්ර කන අපට ඊ ඟ 

දවශසේ අහන්නට ඉඩ ශදනවශ රී ාශ. ඒ බව ඔබතුමමශයි  මහ 

ශල්කම්තුමමශයි ශදතුමන් වතශවක්ම ශප ශර න්දු වුණශ. නමුත් 
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අලුතිසන් දශාශ තිසශබන අශ්  ප්ර කන ශම් සතිසශේත් ඉදින්පත් කරාශ 

නසහස.  රු කසශනශ කතුමමලධ  පවතිසන  සටලුව ශම්කයි. ඒවශ 

කශලීන ප්ර කන. අපි ජනවශන් මශසශේ ඇලාශේ ජනවශන් මශස ට අදශ  

ප්ර කන. [බශරශ රීමේමක්] 

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු සභශනශ කතුමමලධ  ඒකට උත්තර ක් ශදන්න. 

 

ෙරු දිගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා (විගේශ අමාත සහ 
පාර්ලිගම්න්තුගේ සභානායකතුමා) 
(மொண்புமிகு  திலனஷ் குைவர்தன - தவளிநொட்டு அலுவல்கள் 

அமமச்ெரும் பொரொளுமன்றச் ெமப முதல்வரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign and 
the Leader of the House of Parliament) 
 රු හර්ෂ ද සිල්වශ මසතිසතුමමශ අහන කශරණ    සන පක්ෂ 

නශ කශ ෝ රැසක වුණු අවසකසශශේ ආ ඩුශවන් ශ ෝජනශවක් 

ශ නශවශ  ඒ ප්ර කන සපහශ ශවනම දින ශදකක් ාබශ ශදන්න. 

ශමවසලධ ප්ර කන 122කට රීට්ුප ප්රමශණ ක් තිසශබනවශ. අශ්  

ශ ෝජනශව පන්දි ඒ ප්රමශණ  දවසක ශදකකදී අවසන් කරන්නට 

එකඟතශවකට ආවශ. පක්ෂ නශ ක න් හරහශ ඔබතුමමන්ාශට ශම් 

පණිවුඩ   න්ශන් නසතිස එකයි තිසශබන ප්ර කන . ඔබතුමමන්ාශ සහ 

ඔබතුමමන්ාශශග්ධන නශ ක න් අතර අදහසක ලාවමශරු ශවන්ශන් නසහස. 

- [බශරශ රීමේම්] From the first week of April, we have 
agreed to commence it. Do not worry.  

 

ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ල්ල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

 රු කසශනශ කතුමමලධ  කශලීන ප්ර කනවලින් පසනාශ  න්නයි 

හදන්ශන්. අශ්  ඒ ප්ර කනවාට මශස හ ක්  ත වුණශට පකම  ඒවශ 

දවසක ශදකරීන් අහාශ  න්න උත්තර අපට වසඩක් නසහස. ප්ර කන  

අහන්නට ඕනෑ ප්ර කන  තිසශබන ශවාශශේයි. ආ ඩුව ශතෝරශ 

 ත්ත ප්ර කන පසකසට දශනවශ නම්  ඒක ඔබතුමමශටත් ශහ ප නසහස. 

ඔබතුමමශ සකවශධීනව ඉන්න ඕනෑ  කශලීන ප්ර කන අහන්නට අපට 

අවසකසශව  ශදන්නට ඕනෑ. ජනවශන් මශසශේ අහන්න තිසශබන ප්ර කන 

මම ඉදින්පත් කශ ේ 2222 ඔක්ශතෝබර් මශසශේ. මම ප්ර කන ඉදින්පත් 

කශ ේ ඔක්ශතෝබර් මශසශේ.  

 

ෙරු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மொண்புமிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 රු කසශනශ කතුමමලධ   රු හර්ෂ ද සිල්වශ මසතිසතුමමශ සභශව 

ශන මඟ  වන්නට හදනවශ අපි කශලීන ප්ර කනවලින් පසනාශ 

 නවශ  නසත්නම් කල්  න්නවශ රී ාශ. ඉතිසහශසශේ ප මුශවලධ 

වතශවට ආ ඩුශවන් ශ ෝජනශ ක ශ දවසක ශදකක්  මුළු දවසම 

ප්ර කන 52 බසගින් වශචික පිිබතුමරු අශ් ක්ෂශ කරන ප්ර කනවාට 

උත්තර ශදන්න. ඒකට ශප ඩ්ඩක්  රු කරන්න. කල් ගි  

ප්ර කනවාට තමයි ඒ උත්තර ශදන්ශන්. ප්ර කනවාදී පසනාශ  න 

ආ ඩුවක් ශන ශවයි අපි. තමුන්නශන්ශසේට සම්බන්රකමක් නසහස 

හාපක්ෂශේ ප්රරශන සසහාරශ කතුමමශත් එක්ක. ඒ සම්බන්ර  ශ  ඩ 

නඟශ  න්න.  එතුමමශ දක්ෂශ ක්.  

 

ෙරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මම ඔබතුමමශශග්ධන අවරශන ට ශ  මු 

කරනවශ 2221 මශර්තුම මශසශේ 29වන අඟහරුවශදශ හසන්සශඩ් 

වශර්තශව. පශර්ලිශම්න්තුමශේදී ඔබතුමමශ අපට ප්රකශ  ක  කශරණ  

එහි සටහන්ව තිසශබනවශ. අපි ශම් ප්ර කන  දිගින් දි ටම මතුම ක ශම 

ඔබතුමමශ අපට ශමශහම රී නවශ. එදින හසන්සශඩ් වශර්තශශේ තීරු 

අසක 56හි ශමශසේ සපහන් ශවනවශ: 

 " රු මන්ත්රීතුමමශ  ඔබතුමමන්ාශ ශම් ප්ර කන  මතුම කශ ේ නයශ  පත්ර  
පිට වුණශට පසකශසේයි. මීට පකමව අලුතිසන් නයශ  පත්ර  හදනශක ට ශම් 

ශසේරම ඇතුම ත් කරාශ ශදන්නම්".  

එතශක ට අලුත් නයශ  පත්ර  තමයි අද ආශේ. එම නයශ  

පත්රශේත් ඔබතුමමශ රී රා පන්දි ප්ර කන ඇතුම ත් කරාශ නසහස.  රු 

කසශනශ කතුමමලධ - 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ලධසශ  තමයි ශම් තීන්දුව  ත්ශත්.  

 

ෙරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඒක හන්. නමුත්  ශම් ප්ර කන  අහන්න තිසබුශ  ජනවශන් 

මශසශේ.  

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ජනවශන් මශස  අවසන් ශවාශ ශන්   රු මන්ත්රීතුමමශ. 

 

ෙරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  නයශ  රාසකතකශේ - 

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකට හාසඳුමක් තමයි හාපක්ෂශේ ප්රරශන සසහාරශ කතුමමශ සහ 

ආ ඩු පශර් කවශේ ප්රරශන සසහාරශ කතුමමශ එකතුම ශවාශ සශකච්ඡශ 

කශ ේ. 

 

ෙරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  දසන් මම මතුම කශ ේ -  [බශරශ රීමේමක්]  
 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මට හානශඩි ක කශා ක් ාබශ ශදන්න  

please. 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කසශ කරන්න   රු ාක්ෂකමන් රීන්ඇල්ා මන්ත්රීතුමමශ. 

 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  ආ ඩු පශර් කවශේ ප්රරශන 

සසහාරශ කතුමමශ මශග්ධන නම රීේවශ. දවසක ශදකකදී ශම් ප්ර කන 

අහන්න අවසකසශව ාබශ දීම පිිබබප පණිවුඩ  ඊශේ අශ්  

ක ඩශ ම් රැසකවීශම්දී මම රීේවශ. [බශරශ රීමේමක්] ශප ඩ්ඩක් 

343 344 



පශර්ලිශම්න්තුමව 

ඉන්න. ප්ර කන අහන්න පරක්කු ශවනවශ. ඒක අපි පිිබ න්න ඕනෑ. 

Questions are being delayed. අශ්  දිශන්ෂක ගුණවර්රන 

ඇමතිසතුමමශ පකමගි  අවසකසශශේ ශ ෝජනශ ක ශ  1989 වසශර් අපි 

පශර්ලිශම්න්තුමවට ආරා කශාශේ හසම දශම හසන්දෑවට කශලීන ප්ර කන 

12ක් අහන්න දුන්නශ  ඒ හාධි ට කරමු රී ාශ. උදශහරණ ක් 

ව ශ න්  1989 වසශර් අපි පශර්ලිශම්න්තුමවට එද්දි  ශපනශේ 

ඉන්දි න් හමුදශ හිටි ශ. ඒ වශශග්ධනම  දකුශ  ශේවීපී කාබා. හසම 

දශම  මයි පසහසර ශ න  නවශ. අපි පකමව දශ එ ක් ප්ර කන  

පශර්ලිශම්න්තුමශේදී ඇලාවශ. රන්ජන් හාශේරත්න මසතිසතුමමශ තමයි 
ඒවශට උත්තර දුන්ශන්. එදශ අශ්  මහනුවර දිසක්රික්කශේ  මයි  

පසහසරශ න ගි ශම   පලාව දශ 12.22 ශවනශක ට ඒ ප්ර කන  අපි 

අහනවශ. දිශන්ෂක ගුණවර්රන අමශතයතුමමශට මම රී නවශ  හාවශද  

අවසශනශේදී අපි හසම දශම කශලීන ප්ර කන 12ක් අහමු රී ාශ. 

නසත්නම් ශම් ප්ර කන ඇමම ප්රමශද ශවනවශ. අශ්  හර්ෂ ද සිල්වශ 

මන්ත්රීතුමමශ රී න කතශව ඇත්ත. එතුමමශ අහරා ප්ර කන  කශලීන 

ප්ර කන ක්. ශමශහම වුණශම මශස ක් ශදකක් අව ය ප්ර කන  ඇමම 

ප්රමශද ශවනවශ.  
 

ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ල්ල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

මම ඇලාශේ ඔක්ශතෝබර් මශසශේ. 
 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Can we agree on that? 

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ශම්  සන අපි ශවනම සශකච්ඡශවක් පවත්වනවශ ශන්. 
එතශක ට ශම්  සන සශකච්ඡශ කරමු. 
 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශහ පයි   රු කසශනශ කතුමමලධ. 
 

ෙරු නිමල් ලාන්සා මහතා (්ාමීය ය මාර්ෙ හා අවගශේෂ 
යටිතල පහසුකම් රාජ අමාතතුමා) 
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்ெொ - கிரொமிய வீதிகள் மற்றும் ஏமனய 

உட்கட்டமமப்பு வெதிகள் இரொஜொங்க அமமச்ெர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and 
Other Infrastructure)  
Sir, I rise to a point of Order.  

  රු කසශනශ කතුමමලධ  සකසශවර ලධශ ෝ වා පසහසදිලිව රී ශ 
තිසශබනවශ  පස ක කශා ක් තුම  ශම් ප්ර කන අහාශ හාසපශ  න්න 

ඕනෑ රී ාශ. පක්ෂ නශ ක රැසකවීශම්දී තීන්දු කරාශ තමයි ඔබතුමමශ 

ශම් තීන්දු සි ල්ා අරශ න තිසශබන්ශන්.  පක්ෂ නශ ක රැසකවීශම්දී 

පස කදී ප්ර කන අහන්න කසශ කරශ න ඔක්ශක ම තීන්දු කරාශ  

ශම්  රු සභශවට ඇහාල්ාශ මශරය ට  න්න එක එක ප්රකශ  

කරනවශ. අශ්  ආ ඩු පශර් කවශේ ප්රරශන සසහාරශ ක ශජ න්සකටන් 

ප්රනශන්දු ඇමතිසතුමමශ පසහසදිලිව රීේවශ  "දින ශදකක් දීාශ ප්ර කන 

ඔක්ශක ම ඉවර කරන්නම්" රී ාශ. අශ්  පසත්ශතන් එශහම 

රී නවශ. අපි දසක්කශශන්  පකමගි  පශර්ලිශම්න්තුමශේ 

කසශනශ කතුමමශ  කරු ජ ූ න්  මසතිසතුමමශ සිටිනශක ට අපිට අතුමරු 

ප්ර කන වත් අහන්න ශදන්ශන් නසතිසව "හන්  හන්" රී ාශ පස ක් 

ඇතුම ත නවත්වන හසටි. හසබසයි  ඔබතුමමශ ප්රජශතන්ත්රවශදී හාධි ට 

අද  හාපක්ෂ ට ප්ර කන 7ක් අහන්න අවසකසශව ාබශදී තිසශබනවශ   රු 

කසශනශ කතුමමලධ. එම ලධසශ  එතුමමන්ාශ ශබ රුවට ශචෝදනශ කරන 

එක වසරැදියි.  

අපි ආ ඩුවක් හාධි ට තමුන්නශන්ශසේාශට ප්ර කන අහන්න ඉඩ 

දීාශ තිසශබනවශ. ඒ  ප මු වන කශරණ .  

ශදවන කශරණ  ශම්කයි.  රු කසශනශ කතුමමශ ප්ර කනවාට 
පස කට වඩශ ඉඩ දීාශ තිසශබනවශ. තුමන් වන කශරණ  හසටි ට දින 

ශදකකදී ශම් සි ලු ප්ර කන අහාශ ඉවර කරන්න ආ ඩු පක්ෂ  

තීන්දුවක් අරශ න තිසශබනවශ. ඉතිසන් ඊට වඩශ  ප්රජශතන්ත්රවශද  

රී න්ශන් ශම කක්ද  

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු රශජය ඇමතිසතුමමලධ  ඒ කශරණ  දසන් අවසන් කරමු. 

මී ඟට  සකසශවර ලධශ ෝ  27 (2   ටශත් ප්ර කන. හාපක්ෂ 

නශ ක  රු සනේත් ශප්රේමදශස මහතශ. 

 

 

ගපෞේෙලිකව දැනුම් දීගමන් ඇසූ ප්රශනනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
්ාම නිලධාාරින්  පහසුකම් සැලසීම 

கிரொம அலுவலர்களுக்கொன வெதிகமள வழங்குதல் 
PROVISION OF FACILITIES FOR GRAMA NILADHARIS  

 
ෙරු සජිත් ගප්රේමදාස මහතා (විරුේධා පාර්ශනවගේ 
නායකතුමා)  
(மொண்புமிகு ெஜித் பிலரமதொஸ - எதிர்க்கட்ெி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  සකසශවර ලධශ ෝ  27 (2   ටශත් මශ 

ශමම ප්ර කන  අහනවශ. 

 රු කසශනශ කතුමමලධ   ම් පශාන  සපහශ රජ සමශේ පවශ 

පත් කර සිටි  මික   ශමිණී   මරශ   ආරච්චිාශ   ම්මුාශදෑලධ ආදී 

නමින් හඳුන්වන ාද ලධාරශන්වරු අද හඳුන්වනු ාබන්ශන්  ග්රශම 

ලධාරශන් ශාසයි. රශජය  න්ත්රණ  තුම  බිම් මට්ටශම් ග්රශමී  සහ 

නශ න්ක ජනතශවට වඩශත් සමීපව කටයුතුම කරනු ාබන්ශන් ග්රශම 

ලධාරශන්වර ශ  . රශට් කුඩශම පන්පශාන ඒකක  වන ග්රශම 

ලධාරශන් ශක ට්ඨශස ක් තුම  ග්රශමී   නශ න්ක ජනතශවශග්ධන 

අව යතශ ඉුප රීමේම  ආර්ථික  සමශජී  හශ සසසකකෘතිසක ශත රතුමරු 

එක්රැසක රීමේම සහ  ශවත්කශලීන රීමේම  වසඩසටහන් 

සම්බන්ධීකරණ  හශ ශමශහ වීම  සමශජ කමබසශරන කටයුතුම 

පවත්වශ ශ න  ෑම ඇතුමළු ශසේවශ රැසක් ග්රශම ලධාරශන්වරුන් හාසින් 

ඉුප කරනු ාබයි.  

එපමණක් ශන ව  මෑත කශලීනව රට තුම  පසතිසර ගි  

ශක ශරෝනශ වසස තශ න් පීඩශවට පත් ජනතශවට සහන 

සසාමශම් ක්රි ශවලිශේදී ද ග්රශම ලධාරශන්වරුන් හාසින් අඛ් ඩව   

සහශ ෝ   ාබශ ශදන ාදී. ග්රශමී  කටයුතුමවා සශර්සකත්ව  

ශකශරහි මනශ දශ කත්ව ක් ාබශ ශදන ග්රශම ලධාරශන්වරුන්ට ශම් 

වන හාට සි  ශසේවශව  සසප ශම්දී කමහාශ ේෂී  සටලු රශශි කට මුලාණ 

දීමට සිදු වී ඇතිස බව වශර්තශ වනවශ. 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  ග්රශම ලධාරශන්වරුන්ට සතිසශේ දින 

හ ක් පස  හාසිහතර රාරශ අඛ් ඩව ශසේව  සසප මට සිදු වන 

අතර  රජශේ ලධවශඩු දින භුක්තිස හාඳීමටද අවකශ  ක් ශන මසතිස බව 

2221.23.24 දින එච්ඒ/3/13/1-1 දරන සකවශද්  කටයුතුම 

345 346 

[ රු ාක්ෂකමන් රීන්ඇල්ා මහතශ] 
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අමශතයශස ශේ ලිපි  මඟින් දසනුම් දී ඇත. ශමශසේ දින 6ක් පස  

24ක රශජකශන් ක  යුතුම වුවද ඒ ශවනුශවන් රීසිදු අමතර දීමනශවක් 

ග්රශම ලධාරශන්න්ට හිමි ශන ශවයි. තවද  අශනකුත් රශජය 

ලධාරශන්න්ට ශසේව  රීමේම සපහශ ලධ කචිත කශර් ශා පන්ශ්ර ක් හිමි 

වන අතර  රශජකශන් කටයුතුම සපහශ අව ය ලිපි ්රවය අදශ  

ආ තන  මඟින් සසප මට කටයුතුම කරනු ාබයි. නමුත්  ශබ ශහෝ 

ග්රශම ලධාරශන්න් හාසින් කුලී පදනම මත ාබශ ත් සකසශන ක සි  

කශර් ශා  පවත්වශ ශ න  නු ාබන අතර  ඒ සපහශ රජ  මඟින් 

ග්රශමී  ප්රශද්  සපහශ රුපි ල් 1 222ක් සහ නශ න්ක ප්රශද්  සපහශ 

රුපි ල් 1 522ක් ව ශ න් ාබශ ශදනු ාබන දීමනශව මශසික 

ශ  ඩනසඟිලි කුලි  පි වීමට රීසිශසේත්ම ප්රමශණවත් ශන ශවයි. 

එපමණක් ශන ව  කශර් ශා කටයුතුම සපහශ අව ය ලිපි ්රවය ාබශ 

 සනීමට රජ  වශර්ෂිකව ාබශ ශදන රුපි ල් 1 522ක දීමනශව ද 

වර්ෂශේ රශජකශන් කටයුතුම සපහශ රීසිශසේත් ම ප්රමශණවත් ශන වන 

බවට ග්රශම ලධාරශන්වරුන් හාසින් ශචෝදනශ කරනු ාබනවශ. 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  ශම් වන හාට ග්රශම ලධාරශන් ශසේවශේ 

රාර් පශඩු රශශි ක් පවතිසන බව වශර්තශ වන නමුත් රාර් පශඩු පිරවීම 

සපහශ බපවශ  සනීශම් පටිපශටි  අනුව ශමශතක් නව හාභශ  ක් 

පසවසත්වීශම් ූ දශනමක් නසහස. 2216 වර්ෂශේ පසවසත්වූ තර  

හාභශ ශේ තුමන්වන වටශ න් ග්රශම ලධාරශන්න් 752ක් බපවශ  සනීමට 

සි ලු කටයුතුම ූ දශනම් කර තිසබි දී  එම තනතුමරු පිරවීම ද 

නවතශලීමට අමශතයශස   මඟින් දසනුම් දී  ඇතිස බව වශර්තශ 

ශවනවශ.  

ඵාදශයි ශසේවශවක් ජනතශවට ාබශදීම පිණිස වඩශත්  ක්තිසමත් 

ශසේවශවක් ව ශ න් ග්රශම ලධාරශන්වරුන්ශග්ධන ශසේව  සකසශපිත රීමේම 

ජශතිසක වසද ත්කමරීන් යුතුම කරුණක් ව ශ න් සාකශ පහත 

ප්ර කනවාට ලධ කචිත පිිබතුමරු හශ පසහසදිලිරීමේම් රජශ න් 

බාශශප ශර ත්තුම ශවනවශ. 

1.  ග්රශම ලධාරශන් ශසේවශේ ශම් වන හාට පවතිසන රාර් පශඩු 

සසඛ්යශව ශක පමණද  බපවශ  සනීම් පටිපශටි ට අනුව එම 

රාර් පශඩු පිරවීමට රජ  හාසින් ශම් වන හාට සසාකමම් කර 

තිසශේ ද  ශන  එශසේ නම්  ඊට ශහේතුම කවශර් ද  බපවශ 

 සනීශම් පටිපශටිශ න් පන්බශහිරව ග්රශම ලධාරශන්වරුන් 

බපවශ  සනීමට රජශේ සසාකමමක් පවතිසන්ශන් ද  එශසේ නම් 

ඒ කුමක්ද  

2.  පස  24 රාරශවටම ශසේවශේ ලධ සශාන ග්රශම ලධාරශන්න්ට 
ාසශබනුශේ සශමශනය පස  8ක කශා ක් රශජකශන් කරනු 

ාබන ලධාරශන්න්ශග්ධන වසුපප හශ සමශන වසුපපරී. එම 

ලධාරශන්න්ට අතිසකශා දීමනශ හශ දින වසුප්  ාසබුණ ද රීසිදු 

අතිසකශා දීමනශවක් ශහෝ ශවනත් රීසිදු දීමනශවක් 

ශන මසතිසව ශසේව  කරන ග්රශම ලධාරශන්න්ට ාබශ ශදන 

වසුපප ප්රමශණවත් ශේ  සයි රජ  සිතන්ශන් ද  ශන එශසේ 

නම්  ග්රශම ලධාරශන්න් කමදුකම වසුප්  තා ක පිහිුපවීමට රජ  

කටයුතුම කරනු ාබන්ශන් ද  එශසේ නම්  එම වසුප්  

පන්මශණ  කවශර් ද  ඒ සපහශ ශම් වන හාට ශ න ඇතිස 

ක්රි ශමශර්  ශම නවශද  

3.  ග්රශම ලධාරශන්වරුන් සපහශ ශසේවශ වයවසකසශවක් 

හඳුන්වශදීමට මීට ශපර අවසකසශ රීහිප කදීම උත්සශහ දරශ 

ඇත. ශම් වන හාට එම ශසේවශ වයවසකසශව හඳුන්වශදීශම් වසඩ 

පිිබශවශ ේ ප්ර තිස  කුමක් ද  එශසේ ඉදින්පත් කරන්ශන් නම්  

ඒ කවදශ වන හාට ද  ග්රශම ලධාරශන්වරුන් දසනට 

ක මනශකරණ සහකශර  තශක්ෂණික ශන වන බලාකශර්   

- ඛ් ඩ - 1 ශසේවශ  ණ   ටශත් බපවශ  සනීම් සිදු කරනු 

ාබයි. ග්රශම ලධාරශන්න් අදශ  වසුප්  පන්මශණ ට  සනීමට 

ශන හසරී බසහාන් ග්රශම ලධාරශන්න් සපහශ ශවනමම ග්රශම 

ලධාරශන් ශසේව ක් සකසශපිත රීමේමට රජ  බාශශප ශර ත්තුම 

වන්ශන් ද  එශසේ නම්  ඒ සපහශ ශම් වන හාට රජ  ශ න 

ඇතිස ක්රි ශමශර්  කවශර් ද  

4.  ග්රශම ලධාරශන්වරුන්ට ාසශබන කශර් ශා දීමනශව රීසිශසේත් 

ප්රමශණවත් ශන වන බසහාන් එම දීමනශව වසඩි රීමේමට රජ  

කටයුතුම කරන්ශන්ද  එශසේ නස තශහ ත් ලධසි කශර් ශා 

පන්ශ්ර ක් ාබශ දීම සපහශ රජ  කටයුතුම කරන්ශන්ද  2222 

වර්ෂශ න් පකමව ග්රශම ලධාරශන් කශර් ශාවාට කශර් ශා 

උපකරණ සප ශ ශන මසතිස බසහාන් ඒවශ සසප මට පි වර 

 න්ශන්ද  ග්රශම ලධාරශන්වරුන්ශග්ධන වශර්ෂික ලිපි්රවය 

දීමනශව වන රුපි ල් 1 522ක් ප්රමශණවත් ශන වන බසහාන් 

එ  වසඩි රීමේමට රජ  පි වර  නු ාබන්ශන්ද  

කශර් ශා ක් පවත්වශ  සනීමට අව ය පහකමකම් 

සප න්ශන් ශන මසතිසව ග්රශම ලධාරශන්න්ට කශර් ශා 

ක මනශකරණ තර  අලධවශර්  කර තිසශේද  

5.  ශසෞඛ්ය  වනජීවී  ශප ලිසක  හමුදශ වසලධ ශසේවශ  පස  24ක 
ශසේවශවට බසඳී සිටි  ද ඔවුන්ට ශසේවශ මුර ක් ඇත. නමුත්  

ශසේවශ මුර ශහෝ ලධවශඩු හිමිකම් ශන මසතිසව රජශේ ලධවශඩු 

දින ඇතුමළුව දින 6ක් පස  24ක ශසේව ට බසඳී සිටින ග්රශම 

ලධාරශන්න් ශවනුශවන් හාශ ේෂිත වූ දීමනශවක් ාබශ 

ශදන්ශන් ද  එශසේ නම් ඒ කුමක් ද  ශක පමණද  

6.  ග්රශම ලධාරශන්වරුන්ට රශජකශන් කටයුතුම සපහශ අවුරුද්ශද් 

වසඩි දින  ණනක් ක්ශෂේත්ර රශජකශන්ශේ ලධරතවීමට සිදු ශේ. 

එශාස ක්ශෂේත්ර රශජකශන් කටයුතුමවා ලධරතවීම ශවනුශවන් 

ග්රශම ලධාරශන්වරුන්ට ාබශ ශදන දීමනශ කවශර්ද  එම 

දීමනශ ශක පමණද  න්න ශවන් ශවන් ව ශ න් ශමම 

සභශවට ඉදින්පත් කරන්ශන්ද  එශසේ ාබශ ශදන දීමනශ 

රශජකශන් කටයුතුම සපහශ ප්රමශණවත් ශේ  සයි රජ  

සිතන්ශන්ද  ශන එශසේ නම් ඒ සපහශ ප්රමශණවත් දීමනශවක් 

ාබශ දීමට රජ  කටයුතුම කරන්ශන්ද  එශසේ නම් ඒ සපහශ 

ශම් වන හාට ශ න ඇතිස ක්රි ශමශර්  කවශර්ද   

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මට ශම්  සටලු ඉදින්පත් කරනු ාසබුශේ 

සමසකත ාසකශ ලධදහසක ග්රශම ලධාරශන්න්ශග්ධන සස මශ න්. ඒ  සන මම 
ශම් අවසකසශශේ  සපහන් කරන්න ඕනෑ.  රු කසශනශ කතුමමලධ  

තවත් කරුණක් ශකශරහි  මම ඔබතුමමශශග්ධන අවරශන  ශ  මු 

කරවන්න කසමතිසයි. වර්තමශන අග්රශමශතය  එවකට හිටරා හාපක්ෂ 

නශ ක  රු මහින්ද රශජපක්ෂ මසතිසතුමමශත් ශමම  සටලුව 2219 

මශර්තුම මස 27 වන බ්රහසකපතිසන්දශ ශම් පශර්ලිශම්න්තුමවට ඉදින්පත් 

කර තිසශබනවශ. එතුමමශ එදශ සකසශවර ලධශ ෝ  27(2   ටශත් 

ඉදින්පත් කරරා  ප්ර කන ත් මම ශම් ශම ශහ ශත් සභාෙත* කරනවශ.   

අදශ  හාෂ  භශර අමශතයතුමමශශ න් මම ඉල්ලීමක් කරනවශ  

කරුණශකර ශම් ප්ර කන ට ජු,  හාලධහාදභශවශ න් යුක්ත වූ  

හාෂ ශනුබද්ර පිිබතුමරක් ාබශ ශදන්න  රී ාශ.  

 
ෙරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා  
(மொண்புமிகு ெமல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  මම ප්රරශන ව ශ න් අශ්  හාපක්ෂ 

නශ කතුමමශට සකතුමතිසවන්ත වනවශ  ආ ඩු පක්ෂශේ සිටි යු ශේදී 

උණු ශන වුණු එතුමමශශග්ධන සිත හාපක්ෂශේ සිටින ශවාශශේ උණු වීම 

පිිබබපව. අපි ආ ඩු පක්ෂ ට ආවශම ඒ ප්ර කන හාසඳීමට අව ය 

පි වර අරශ න තිසශබනවශ. ශම් ප්ර කන අහරා එක ශහ පයි. මට ඒ 

සම්බන්රශ න් හාසකතර ක් කරන්න රාළුවන්. 

 රු හාපක්ෂ නශ කතුමමශ අසන ාද ප්ර කනවාට පිිබතුමරු 

ශමශසේයි. 

347 348 

————————— 
*  පුසනතකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශර්ලිශම්න්තුමව 

(1)   2021.02.22 දින වන හාට ග්රශම ලධාරශන් ශසේවශේ පවතිසන 
රාර් පශඩු සසඛ්යශව 1 941රී.  

 බපවශ  සනීම් පටිපශටි ට අනුව ග්රශම ලධාරශන් ශසේවශේ 
රාර් පශඩු පිරවීමට රජ  හාසින් ශම් වන හාට සසාකමම් කර 
තිසශේ. ඒ සපහශ  සසට් පත්ර  නුදුශර්දීම ලධකුත් රීමේමට 
ූ දශනම් කර ඇත. 

 බපවශ සනීම් පටිපශටිශ න් පන්බශහිරව ග්රශම ලධාරශන්න් 
බපවශ  සනීමට රජශේ සසාකමමක් ශන මසත. 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  ග්රශම ලධාරශන්න් බපවශ  සනීමට අවසන් 
වරට හාභශ  ක් පවත්වශ තිසශබන්ශන් 2216 දීයි. ඉන් පකමව ශමම 
තනතුමරට රීසිශවකු බපවශ ශ න නසහස. එම රාර් පශඩු සසඛ්යශවට 
බපවශ  සනීම් කරන්න අපි interviews call  ක ශ. ඒ සපහශ අපි 
රශජය ශසේවශ ශක මිෂන් සභශවට නම් නවසි   ණනක්  සේවශ. 
නමුත්  රශජය ශසේවශ ශක මිෂන් සභශව එ  ප්රතිසක්ශෂේප කර 

තිසශබනවශ. ශම කද  හාභශ   පවත්වශ අවුරුදු පහක්  තශවාශ 
තිසශබන ලධසශ ශම් පත්වීම් ඒ හාභශ ශේ ප්රතිසඵා මත ශදන්න බසහස  
අලුතිසන් හාභශ  පවත්වශ බපවශ  න්න රී ාශ රශජය ශසේවශ 
ශක මිෂන් සභශශවන් රී ශ තිසශබනවශ.  
 

(2) ග්රශම ලධාරශන්න් සපහශ ාබශ ශදනු ාබන වසුපප ප්රමශණවත් 
ශන වන බව රජ  පිිබ නී. 

 එම ලධසශ ග්රශම ලධාරශන්න්ට දසනට ාබශ ශදන වසුපප 
ශවනුවට නව වසුප්  තා ක පිහිුපවීම සම්බන්රශ න් 
සකවශද්  කටයුතුම රශජය අමශතයශස   මඟින් 2222.12.23 
දිනසතිසව ශ  මු කරන ාද ශ ෝජනශව ජශතිසක වසුප්  
ශක මිෂන් සභශව හාසින් දසන් අරය න  කරමින් 
පවතිසනවශ. 

 ජශතිසක වසුප්  ශක මිෂන් සභශශේ ලධර්ශද්   අනුව ග්රශම 
ලධාරශන්න් කමදුකම වසුප්  තා ක පිහිුපවීම රජශේ 
අශ් ක්ෂශවයි. 

(3)  2020.02.06 දිනසතිස අමශතය ම ඩා තීරණ  පන්දි ග්රශම 
ලධාරශන් ශසේව  ශවනම ශසේවශවක් ශාස සකසශපිත රීමේම 
ප්රතිසපත්තිසම  කරුණක් ශාස සාකශ කටයුතුම රීමේම අමශතය 
ම ඩා  හාසින් අසක 24/HA/2019 දරන අමශතය ම ඩා 
සන්ශද්   මඟින් අනුමත කර ඇත. ඒ අනුව ශසේවශ 
වයවසකසශ ශකුපම්පතක් සකසක කර ග්රශම ලධාරශන්න් ශවනම 
වසුප්  තා ක පිහිුපවීම සපහශ ජශතිසක වසුප්  ශක මිෂන් 
සභශව ශවත ශ  මු කර ඇතිස අතර  එමඟින් රශජය ශසේවශ 
ශක මිෂන් සභශව සහ අමශතය ම ඩා  ශවත ශ  මු 
කරන ලධර්ශද්  මත ඉදින් කටයුතුම සිදු රීමේමට ලධ මිතයි. 

(4)  ග්රශම ලධාරශන්න්ට ලධසි කශර් ශා පන්ශ්ර ක් ාබශ දීම සපහශ 
රජ  හාසින් සකථිර ග්රශම ලධාරශන් කශර් ශා ාබශ දීමට 
කටයුතුම කරමින් පවතී. 

 "ශසේවශ පි ස" ඉදිරීමේම් සපහශ වශර්ෂිකව ප්රතිසපශදන 
ශවන්කර ඇතිස අතර  ඉතශ ශකටි කාරීන් "ශසේවශ පි ස" 
ඉදිකර අවසන් රීමේමට රජ  සසාකමම් කර ඇත. 

ශසේවශ පි සක ග්රශම ලධාරශන්තුමමශ ඉන්නවශ  සමෘද්ධි 
ලධාරශන්තුමමශ ඉන්නවශ  සසවර්රන ලධාරශන්තුමමශ ඉන්නවශ  කෘපලධස 

ඉන්නවශ  පවුල් ශසෞඛ්ය ශසේහාකශව ඉන්නවශ. ශම් ඔක්ශකෝම සපහශ 
මුදල් සකවශද්  කටයුතුම අමශතයශස ශේ වස  ශීර්ෂශ න් දි  
ශන හසරී ලධසශ ඒ අදශ  ශදපශර්තශම්න්තුමවා සිටින  අදශ  
ආ තනවා සිටින අ ට කශර් ශා හදන්න අපි හදරා සසාසසකමට 
අනුව අව ය මුදා ාබශ ශදන්න රී ාශ මම ශ ෝජනශ ක ශ. 
එතශක ට ග්රශම ලධාරශන් වසම් 14 222 තුම ම ශම් කටයුත්ත 
ඉක්මලධන්ම කරන්න අපට රාළුවන්. මම හිතනවශ  ඒකත් ඉුප ශවයි 
රී ාශ. 

කශර් ශා උපකරණ අව යතශව සම්බන්රව දසනටමත් මුදල් 

අමශතයශස   ශවත ශ  මු කර ඇතිස අතර  ාසශබන ප්රතිසපශදන මත 

අව යතශව සම්පූර්ණ රීමේමට කටයුතුම කරනවශ. 

ග්රශම ලධාරශන්න්ට ාබශ ශදන වශර්ෂික ලිපි්රවය දීමනශව 

සසශ ෝරන  රීමේම සපහශ ජශතිසක වසුප්  ශක මිෂන් සභශශේ මඟ 

ශපන්වීම  ටශත් කටයුතුම කරමින් පවතිසනවශ. 

පවතිසන කශර් ශා පහකමකම් ප්රමශණ  මත දීර්ඝ කශා ක සිටම 

කශර් ශා ක මනශකරණ තර   පවත්වශ ඇතිස අතර  කශර් ශා 

ක මනශකරණ තර වාදී වඩශත් ඇ ස මට ාක් කරන්ශන් මහ 

ජනතශව ශවත සප න ශසේවශ පදනම් කර ශ න බව සපහන් කරමි. 

(5) ග්රශම ලධාරශන්න් සපහශ ශක හාඩ් 19 හශ ශවනත් ආපදශ 
අවසකසශවාදී හාශ ේෂිත දීමනශ ාබශ දී ඇත. 

 ශක හාඩ් 19 වසස ත  උග්රව පසවසතිස සමශේ   

 මශසික ඉන්රන දීමනශව රුපි ල් 452ක් ද  වසඩ බසලීමක් 
සිදු කරන්ශන් නම් රුපි ල් 622ක් ද ව ශ න් ාබශ දීම.  

 සන්ලධශේදන දීමනශව ශාස සකථීර හශ වසඩ බාන ග්රශම 
ලධාරශන් වසම් සපහශ රුපි ල් 1 222ක් බසගින් ශවන 
ශවනම ාබශ දීම.  

  මන් හා දම් දීමනශව ශාස දසනට ශ වනු ාබන රුපි ල් 
622ක මුදා රුපි ල් 1 222 දක්වශ වසඩිකර  සකථිර හශ වසඩ 
බාන වසම් සපහශ ශවන් ශවන් ව ශ න් ාබශ දීම.  

 පස  24 ශසේවශ සප නු ාබන බසහාන් සප නු ාබන 
ශසේවශවා සකවභශව  මත අවසකසශනුකූාව ග්රශම ලධාරශන්න් 
ශවත හාශ ේෂ  දීමනශ ාබශ ශදනු ඇත.  

අතිසකශා හශ ලධවශඩු දින වසුප්  ාබශ ත ශන හසක. බපවශ 

 සනීශම් ශක න්ශද්සිශේම ඒක සපහන්ව තිසශබනවශ. ඒ ලධසශ ඒවශ 

ාබශ  න්න බසහස. 

(6) ක්ශෂේත්ර රශජකශන්වා ලධරත වීම ශවනුශවන් ග්රශම 
ලධාරශන්න් සපහශ මශසිකව  මන් හා දම් දීමනශ සහ 
සන්ලධශේදන දීමනශ ාබශ ශදනු ාසශේ.  

  මන් හා දම් දීමනශව (මශසිකව  

 වසම තුම  - රුපි ල් 622යි 

 වසශමන් පිටත  - රුපි ල් 1 222යි. 

 සන්ලධශේදන දීමනශව - 2221 වර්ෂශේ ජනවශන් මස සිට 
මශසිකව රුපි ල් 752ක උපන්ම කට  ටත්ව බිල්පත් 
ලධරවුල් රීමේම සිදු කරයි. 

 ඉහත දීමනශවාට අමතරව ග්රශම ලධාරශන්න් සපහශ පහත 
පන්දි දීමනශ ාබශ දීම සිදු ශේ.  

 කශර් ශා දීමනශව (මශසිකව  

 මහ න ර සභශ මමශව තුම   - රුපි ල් 1 522 

 ප්රශශද්ශී  සභශ මමශව තුම  - රුපි ල් 1 222 

 ලධා ඇඳුම් දීමනශව (වශර්ෂිකව  - රුපි ල් 5 222 

 ලිපි ්රවය දීමනශව (වශර්ෂිකව  - රුපි ල් 1 522 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  

 රු චශමර සම්පත් දසනශ ක මන්ත්රීතුමමලධ  කරුණශකර 

ඔබතුමමශශග්ධන ආසන ට  න්න. තමුන්නශන්ශසේාශ කසශ කරන 

එශකන් බශරශ ශවනවශ   රු ඇමතිසතුමමශට.  
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[ රු චමල් රශජපක්ෂ මහතශ] 
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ෙරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மொண்புமிகு ெமல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ග්රශම ලධාරශන්න් සපහශ ාබශ ශදනු ාබන පහත සපහන් දීමනශ 

වසඩි රීමේම සම්බන්රශ න් අපි ආ තන අරයක්ෂ ජනරශල්ශග්ධන 

අනුමසතිස  ඉල්ාශ  වශ තිසශබනවශ.  

දසනට ශ වනු ාබන ලධා ඇඳුම් දීමනශව වන රුපි ල් 5 222ක 

මුදා රුපි ල් 12 222ක් ශහෝ 15 222ක් දක්වශ වසඩි රීමේමටත්  

 මන් මලු සපහශ කමදුකම පන්දි දීමනශවක් ාබශදීමටත් අපි ඉල්ාශ 

තිසශබනවශ. ඒවශ ාසශබයි.  

ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි  ඔබතුමමශ ශමවසලධ ප්ර කන ක් අහරා එක 

 සන. පකමගි  අවුරුදු  ණන තුම  ඔබතුමමන්ාශට ශම්වශ කර න්න 

බසන් වුණශ. නමුත් අපි ඒවශ කරාශ ශදන්නම්.  

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 මී ඟට  මුදල් හශ ප්රශග්ධනරන ශවශ ප ශප   සහ රශජය වයවසශ  

ප්රතිසසසසකකරණ රශජය අමශතයතුමමශ. අමශතයශස  ලධශේදන .   
 

ෙරු සජිත් ගප්රේමදාස මහතා  
(மொண்புமிகு ெஜித் பிலரமதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  මට ශප ඩි ශවාශවක් ශදන්න. අශ්  

දිශන්ෂක ගුණවර්රන ඇමතිසතුමමලධ  මම කසමසතිසයි  ඔබතුමමශශග්ධන 

අවරශන ට කශරණ ක් ඉදින්පත් කරන්න. ඒ  ඔබතුමමශ ශක  ඹ 

දිසක්රික්කශේ පශර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරශ කු වන ලධසශයි. ඔබතුමමශ 

දන්නවශ ඇතිස   පකමගි  දවසක ශක  ඹ ප්රශශද්ශී  ශල්කම් 

ශක ට්ඨශසශේ  උතුමරු ශක  ඹ ආසනශේ  මශදම්පිටි  ග්රශම 

ලධාරශන් වසශම්  කනේමශ වත්ශත් ාෑලි ලධවශස 27කට වසඩි 
ප්රමශණ ක් සම්පූර්ණශ න් ගිලධබත් වූ බව. එතසන ඒ ාෑලි 

ලධවශසවා ජීවත් වන පවුල් 172ත්  222ත් අතර ප්රමශණ ක් 

සිටිනවශ. හාශ ේෂශ න්ම නශ න්ක සසවර්රන අධිකශන්  ගිහින් රී ශ 

තිසශබනවශ  ඒ පිච්චුණු තසන්වාම ඒ ාෑලි ලධවශස ටික ආපකම හදශ 

 න්න රී ාශ. ශක  ඹ දිසක්රික්කශේ ප්ර රශන ශපශ ේ 

ඇමතිසවරශ කු වන දිශන්ෂක ගුණවර්රන ඇමතිසතුමමශශග්ධන අවරශන  

මශ ශම් කශරණ  ශකශර් ශ  මු කරවනවශ. කරුණශකර කනේමශ 

වත්ශත් එම පවුල් 222ට වසඩි ප්රමශණ ට ාෑලි ලධවශස ශන ශවයි  

තට්ුප ලධවශස සසකීර්ණවලින් ලධවශස ාබශ ශදන්න ඔබතුමමශ 

නශ කත්ව   ාබශ ශදන්න රී ශ මම ඉල්ාශ සිටිනවශ. ශම කද  

වර්තමශන ලධවශස ඇමතිසතුමමශ  ටශත් තිසශබන නශ න්ක සසවර්රන 

අධිකශන්ශේ ලධාරශන්න් ගිහින් රී ශ තිසශබනවශ  "ලධවශස 

ාසශබන්ශන් නසහස. ඔ  තිසශබන තසනම ාෑලි ලධවශස ටික හදශ 

 න්න" රී ාශ.  රු දිශන්ෂක ගුණවර්රන ඇමතිසතුමමලධ  ඒ ලධසශ ඒ 

අඩු පශඩුව ලධවසරැදි කරන්නට අඩුම  ණශන් ඔබතුමමශවත් මසදිහත් 

ශවන්න රී ශ මම ඉල්ාශ සිටිනවශ. ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි. 

 

ෙරු දිගන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு  திலனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  ඒ කශරණශව මතුම රීමේම  සන හාපක්ෂ 

නශ කතුමමශට මශ සකතුමතිසවන්ත ශවනවශ. දසනටමත් රජ  ඒ 

ශවනුශවන් මසදිහත් ශවමින් කටයුතුම කරනවශ. හාපක්ෂ 

නශ කතුමමශත් එතසනට ගි ශ. ඔබතුමමශ දන්නවශ  උතුමරු ශක  ඹ 

භශරව සසවර්රන ශක මිටිශේ සභශපතිසත්ව  දරන්ශන්   දශමිණි 

ගුණවර්රන මන්ත්රීතුමමශ බව. එතසනට එතුමමශත් ගි ශ; 

දිසශපතිසතුමමන්ාශත් ගි ශ. පකමගි  කශාශේ ශක  ඹ න රශේ ඒ 

අ ට ශ වල් හදශ දුන්ශන් නසතිස බව තමයි ශම්ශකන් ඔ් රා 

ශවන්ශන්. ශම් සපහශ වූ සකසශවර වසඩ පිිබශව කට රජ  කසපවී 

සිටිනවශ. හාපක්ෂ නශ කතුමමලධ  ඔබතුමමශ සමඟ මම එකඟ ශවනවශ. 

ඒ පහකමකම් සාසශ දී ඒ අ ශග්ධන ආරක්ෂශව  ශසෞඛ්ය ආරක්ෂශව 

සාසශ දීමට රජ  දසනටමත් මසදිහත් ශවාශ තිසශබනවශ. ඒ අව ය 

පහකමකම් සාසශ දීශම් කටයුත්ත ශකශරයි.  

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අමශතයස  ලධශේදන.  රු අනේත් ලධවශඩ් කේරශල් රශජය 

අමශතයතුමමශ. 

 
 
සීනි ආනයන බදු අඩු කිරීගමන් වූ බලපෑම: 
මුදල් හා ප්රාපධාන ගවගෙඳ ගපොෙ සහ රාජ 

වවසාය ප්රතිසාංසනකරණ රාජ 
අමාතතුමාගප ප්රකාශය  

ெீனி இறக்குமதி வொிக் குமறப்புக்கொன 

அழுத்தம்: நிதி, மூலதனச் ெந்மத மற்றும் 

அரெ  ததொழில்முயற்ெி மறுெீரமமப்பு 

இரொஜொங்க அமமச்ெொினது கூற்று 
IMPACT OF REDUCING IMPORT DUTY ON 
SUGAR: STATEMENT BY STATE MINISTER  

OF MONEY AND CAPITAL MARKET AND STATE 
ENTERPRISE REFORMS 

 

ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා (මුදල් හා ප්රාපධාන 
ගවගෙඳ ගපොෙ  සහ රාජ වවසාය ප්රතිසාංසනකරණ රාජ 
අමාතතුමා)  
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல் - நிதி, மூலதனச் ெந்மத 

மற்றும் அரெ  ததொழில்முயற்ெி மறுெீரமமப்பு இரொஜொங்க 

அமமச்ெர்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money 
and Capital Market and State Enterprise Reforms) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  මුදල් අමශතයතුමමශ ශවනුශවන් අද දින 

මට ශමම ප්රකශ   රීමේමට ඔබතුමමශශග්ධන අවසර  ාබශ දීම  සන මම 

මුලින්ම සකතුමතිසවන්ත ශවනවශ.  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මම ශම් ප්රකශ   රීමේමට එක ශහේතුමවක් 

වුශ   පකමගි  සතිස ශදකක පමණ කශා  තුම  හා ශ ේෂශ න්ම 

හාපක්ෂ  සහ තවත් සමහර අ  මලධ  සන ඉතශ හා ශා හාශේචන ක් 

කරමින් සහ හා ශා ප්ර කන ක් මතුම කරමින් රට රාරශ වසරැදි චිත්ර ක් 

මසවීමයි. ඒ ලධසශ ඒ  සන පසහසදිලි ක  යුතුමයි රී න පදනශම් තමයි 

රජ ක් හසටි ට අප ඉන්ශන්. ඒ පසහසදිලි රීමේම කරන්න තමයි අද 

මම ශම  අවසකසශවක් කර  න්ශන්.  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  ශම් කරුණු දසක්වීමට ප්රශේ  ක් 

 සනීම සපහශ මශ මුලින්ම බදු ප්රතිසපත්තිස   සන මතක් කර දි  

යුතුමයි. රජ කට ප්රතිසපත්තිසම  තීරණ  න්න සිදු වන්ශන් හාහාර 

කරුණු කශරණශ ඔසකශසේයි. ඒක ඉතශම වසද ත්. රශට් තිසශබන 

තත්ත්ව  අනුව  ශාෝකශේ තිසශබන තත්ත්ව  අනුව හාහාර කරුණු 

කශරණශ අරය න  කරමින් තමන්ශග්ධන ප්රතිසපත්තිසම  අව යතශ  

ශවනුශවන් තීන්දු තීරණ  ලධමින් රජ ක් කටයුතුම කරන්න 

අව යයි.  රු කසශනශ කතුමමලධ  ඔබතුමමශත් දන්නශ පන්දි රජ කට 

මුදල් ප්රතිසපත්තිස ක් තිසශබනවශ. ඒ මුදල් ප්රතිසපත්තිස  ශවනසක 

ශවන්නට රාළුවන්  එක එක කශාවාට අනුව. සමහර ශවාශවට 

ලිහිල් මුදල් ප්රතිසපත්තිස ක් අනු මන  කරනවශ. තවත් ශවාශවකට 

ටිකක් දසඩි මුදල් ප්රතිසපත්තිස ක් අනු මන  කරනවශ. ඒ වශශග්ධනම  

සමහර අවසකසශවාදී හාලධම  පශාන  කරන්නට සිදු ශවනවශ. තව 
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

ශවාශවකදී එ  ලිහිල් කරන්නට සිදු ශවනවශ. රජ කට බදු 

ප්රතිසපත්තිස ක් තිසශබනවශ. රශජය ූලාය ක්ශෂේත්ර  පශාන  රීමේම 

රජ ට අව ය වන හාධි ට කරන්න සිදු ශවනවශ. ආශ ෝජන  

රීමේම ශවනුශවන් අපට වසඩි උත්ශත්ජන ක් ාබශ ශදන්නට සමහර 

හාට සිදු ශවනවශ. සමහර ශවාශවට ඒ වශශග්ධන ශද්වල් ාබශ ශදන්නට 

අව ය වන්ශන් නසහස. බදු අධිභශර තිසශබනවශ. සහනශරශර ශදන 

රජ න් තිසශබනවශ. සහනශරශර ශන ශදන රජ න් ද තිසශබනවශ. ඒ 

වශශග්ධනම  ලධදහසක බදු ප්රතිසපත්තිස තිසශබන රජ න් තිසශබනවශ. එශහම 

නසතිස රජ න් ද තිසශබනවශ. සමහර ආ ඩු VAT එක වසඩි 

කරනවශ. පකමගි  රජ  VAT එක වසඩි කරරා ආකශර   ආදශ ම් බදු 
වසඩි කරරා ආකශර  අපි දසක්කශ. නමුත් අශ්  රජ  ඒවශ අඩු ක ශ. 

රජ  අ  කරන හාහාර  ශසකතුම  කමරශබදු ඇතුමළු රජශේ බදු  බාපත්ර 

 ශසකතුම ආදි  හාහාර ආකශර ට වසඩි කරන  අඩු කරන සකවභශව ක් 

අපි අශ්  රශට්ත් දරීනවශ; ශාෝකශේ අශනක් රටවාත් දරීනවශ.  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  ආන න  සහ අපන න  පිිබබපත් 

ප්රතිසපත්තිස තිසශබනවශ. ඒ ප්රතිසපත්තිස එක රජ රීන් තව රජ කට 

ශවනසක ශවන්න රාළුවන්. හාහාර ආ තන රජශේ අයිතිස   ටශත් 

තිස ශ න්නවශ ද  ශපෞද් ලීකරණ  කරනවශ ද ආදි තීරණත් රජ  

 න්නවශ. ඒ හාධි ට රජ  න් හාහාර අයුන්න් කටයුතුම කරන 

ආකශර  අපි දසක තිසශබනවශ.  

ඒත් එක්කම බදු  අධිභශර සහ බාපත්ර  ශසකතුම  සනත් රී න්න 

ඕනෑ. ඒවශ පනවන ශක ට සමහර අ ට ඒවශශ න් වශසි සිදු 

වන්නට රාළුවන්; සමහර අ ට ඒවශශ න් අවශසි සිදු වන්නටත් 

රාළුවන්. ඒක සශමශනය ශද ක්   රු කසශනශ කතුමමලධ. ඒ වශශග්ධනම  

සමහර ඒවශශේ දිගු කශලීන බාපෑම් තිසශබනවශ. තවත් සමහර 

ඒවශශේ ශකටි කශලීන බාපෑම් තිසශබනවශ. ඒවශශ න් අශ් ක්ෂිත 

ඉාක්ක ඉුප කර  න්නට අවසකසශ ාසශබනවශ. ඒ සි ල්ා අපට 

කරන්නට සිදු වන ශද්වල්. මම උදශහරණ ක්  න්නම්   රු 

කසශනශ කතුමමලධ. 2222 වසශර්දී අපි හසශමෝම දසක්කශ -  

 
ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ාක්ෂකමන් රීන්ඇල්ා මන්ත්රීතුමමශශග්ධන මේතිස ප්ර කන  ඉදින්පත් 

කරන්න. 

 
ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  එතුමමශ තවම අදශ  මශතෘකශවට ආශේ 
නසහස. මලධ  සනයි රී න්න ඕනෑ.  

 
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ඉතිසන්  ඉන්න ශප ඩ්ඩක්. වශඩි ශවාශ අහ න්න. 

 
ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දසන් එතුමමශ හානශඩි 5ක් හාතර කසශ ශකරුවශ. 

ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
මම ඔබතුමමශට මලධ  සන රී න්නම්.  

 

ෙරු තිසකුට්ටි ආරචිික මහතා 
(மொண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

තවම උක් ව ශව  සන  රී න්ශන්. උක්වලින් තමයි මලධ 

හදන්ශන්. තවම උක්  සන රී න්ශන්. 

 

ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
 රු ාක්ෂකමන් රීන්ඇල්ා මසතිසතුමමලධ  ඔබතුමමශ ශප ඩ්ඩක් 

අහශ න ඉන්න. ඔබතුමමශට ශමහි පකමබිම ශත්රුම් කර ශදන්නට 

අව යයි. 

 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු හාපක්ෂශේ ප්රරශන සසහාරශ කතුමමශ-  

 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ   

 
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ඔබතුමමශ ශප ඩ්ඩක් ඉවමශමන් අහශ න ඉන්න. 

 

ෙරු තිසකුට්ටි ආරචිික මහතා 
(மொண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

උක්  සන කසශ කරමින් හන්තශනට එනවශ. හන්තශන  සන 

කසශ කරාශ එනවශ  "මලධ"  මශතෘකශවට. 

 

ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
 රු ාක්ෂකමන් රීන්ඇල්ා මන්ත්රීතුමමලධ  ඉවමශමන් අහශ න 

ඉන්න. 

 

ෙරු තිසකුට්ටි ආරචිික මහතා 
(மொண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

එතුමමශ හන් තශනට එන  මන් ඉන්ශන්.  

 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ - 

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ාක්ෂකමන් රීන්ඇල්ා මන්ත්රීතුමමශ  රී න්න. 

353 354 

[ රු අනේත් ලධවශඩ් කේරශල් මහතශ] 
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ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, he has to speak relevant to the subject; 
he has still not come to the point, about sugar.   

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Everybody will have to stick to relevancy when 
raising questions.  

 
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
Hon. Kiriella, please have patience to listen.  

 
ෙරු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மொண்புமிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order.  
  
 රු කසශනශ කතුමමලධ   රු රශජය ඇමතිසතුමමශ Statement 

එකක් කරන්ශන්. එතුමමශට ඕනෑ ශද ක් රී න්න රාළුවන්.  රු 

මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමන්ාශ ඒක අහශ න ඉපාශ කසශ කරන්න. 

ඔබතුමමන්ාශ ඇයි බ   ඇයි බ  උත්තර ශදන ශක ට  Do not 
disturb him.  

 

ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
There will be a few interesting revelations. So, please 

listen patiently. There will be a few interesting 
revelations, at which time you can get up and shout. 
Please wait till then.  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  2222 වර්ෂශේදී අපි VAT එක අඩු 
ක ශ. අපි ඒ තීරණ   ත්තශ. පකමගි  කශාශේ පසවසතිස ආ ඩුව 

VAT  හාශ  හාහාර charges එකතුම කරාශ මිලධකමන්ට පීඩන ක් 
දුන්නශ. අපි ආ  මන්ම ඒ පීඩන  අයින් කර දසම්මශ. VAT එක අඩු 
රීමේම ලධසශ පමණක්  threshold එක මිලි න 12 සිට මිලි න 322 
දක්වශ වසඩි කරද්දී රජශේ ආදශ මට බිලි න 34ක් අහිමි වුණශ.  

ඒක අපි දන්නවශ. ඒක දසනශ නයි කශ ේ. අපි ඒක පකම 

ශවාශවක එකතුම කර  න්න බාශශප ශර ත්තුමවක් තිසශබනවශ. අපට 

plan එකක් තිසශබනවශ.  ඒ අවසකසශශේදී උත්ශත්ජන ක් ාබශ දීම 

සපහශ තමයි අපි ඒක කශ ේ. වසට් එක සි  ට පහශ  ශේ සිට අට 

දක්වශ අඩු රීමේශමන් රුපි ල් බිලි න 88ක් අපට අහිමි ශවාශ 

තිසශබනවශ. ඔබතුමමන්ාශ එකතුම - [බශරශ රීමේමක්] 

 
ෙරු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  එතුමමශ රී නවශ වසට් එක අඩු ක ශ 

රී ාශ. හසබසයි  බඩු මිා අඩු වුශ  නසහස ශන්. [බශරශ රීමේම්] 

රුපි ල් ශකෝටි 32 222 ශක ශහේටද ගිශේ  [බශරශ රීමේම්]  

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ශවනම ප්ර කන ක්.  රු රශජය ඇමතිසතුමමලධ  ඔබතුමමශ 

උත්තර ශදන්න.  

ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 

Hon. Kabir Hashim, I am making a Statement as the 
State Minister. Please have the decency as well as 
patience to sit down and listen. There will be a few things 
which you will find difficult to absorb, but that is the way 
in life. Please, sit down and listen. [බශරශ රීමේම්] සසවර 
ශවන්න. [බශරශ රීමේම්] ශප ඩ්ඩක් උශ් ක්ෂශශවන් අහශ න ඉන්න. 
ඇයි  බ ද  [බශරශ රීමේම්]  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  අපි Nation Building Tax - NBT -  

ඉවත් ක ශ. Nation Building Tax එක ඉවත් කරාශ  ජනතශවට 

තිසබුණු පීඩන  ඉවත් ක ශ. ඒශකන් අපට රුපි ල් බිලි න 52ක් 

අහිමි වුණශ. ඒ වශශග්ධන තීරණ  සනීමට අපට  ක්තිස ක් තිසබුණශ. ඒ 

ටිශකන් හාතරක් අපට රුපි ල් බිලි න 175ක් අඩු වුණශ. මම 

ශපන්වශ ශදන්නම්  අපි ඒක ශක ශහ මද හදශ ත්ශත් රී ාශ. ඒ 

අඩුවීම හරහශ අශ්  රශට් ආර්ථික  අපි   හාහාරශකශර ට පශාන  

 කරාශ තමයි ශම්  මන  න්ශන්.  ශපට්රල් සපහශ පකමගි  රජ  

පනවශ තිසබුණු duty එශකන් අපි waiver එකක් දුන්නශ. Waiver 

එකක් දීරා ලධසශ 2222දී බිලි න 11ක් අපට අඩු වුණශ. ඒ රුපි ල් 

බිලි න 11 කශටද ගිශේ  ජනතශවට. ජනතශවට තමයි ගිශේ. 

ඔබතුමමන්ාශ රී නවශද  ඒක ශදන්න එපශ රී ාශ  එත ශක ට 

ඩීසල්වලින් අපි waiver එකක් දුන්නශ. ඒ waiver එක හරහශ 

රුපි ල් බිලි න 6.5ක් රජ ට අඩු වුණශ. [බශරශ රීමේමක්] ඔබතුමමශ 

අහශ න ඉන්න. ශම කක්ද කාබශල්  රුපි ල් බිලි න 6.5ක් අඩු 

වුණශ. ඒත් එක්කම Public Officialsාශට දීරා concessionary 

permits හරහශ රජ ට රුපි ල් බිලි න 22ක් අඩු වුණශ. ඒ වශශග්ධන  

අපි ආදශ ම් අඩුකර  ත්තශ. අපි ඒවශ අඩුකර  ත්ශත් ඕනෑකමින්. 

අඩු කරාශ  රශට් business කරන අ ට  රශට් ජනතශවට 

උත්ශත්ජන ක් ාබශ දුන්නශ.  රු කසශනශ කතුමමලධ  ඒත් එක්කම 

ශක හාඩ් වසස ත  ආවශ.  ඒ අවසකසශශේ ර ට lock down ක  ලධසශ 

ඇතිස වුණු පශඩුව අවම කර  සනීමටත් අපි කටයුතුම ක ශ. [බශරශ 

රීමේමක්]   

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ලධමල් ාශන්සශ රශජය ඇමතිසතුමමලධ   රු රශජය ඇමතිසතුමමශට 

පිිබතුමරු ශදන්න ඉඩ ශදන්න. 

 
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
අපි දිගින් දි ටම ජනතශවට සහන ාබශ දීමට කටයුතුම ක ශ. 

එතසනදී අපි ආන න සපහශ හාකල්පත් ාබශ දුන්නශ. ඒ සමඟම තීරු 

බදු අඩු ක ශ. හසරී සෑම අවසකසශවකදීම අපි ශ  වීන්ට සහ 

වයවසශ ක න්ට සහන ාබශ දුන්නශ.  

ඒක තමයි background එක.  රු ාක්ෂකමන් රීන්ඇල්ා 

මන්ත්රීතුමමලධ  දසන් මම එනවශ මලධවාට. ඔන්න  අහශ න ඉන්න. 

[බශරශ රීමේම්]  දසන් අහශ න ඉන්න. [බශරශ රීමේම්] ප මුවසලධ ශද් 

ශම්කයි   රු කසශනශ කතුමමලධ. මලධ සම්බන්රශ න් හාශ ේෂ 

ශවශ ප බදු ප්රතිසපත්තිසශේ සිදු වුණු ශවනස ශම කක්ද රී ාශ 

බාන්න ඕනෑ. ශම කක්ද  සිදු වුණු ශවනස  ඒ ශවනස දි ටම 

තිසශබනවශද  ඒ ප්රතිසපත්තිස  ශවනසක ක  අ ට ප්රතිසපත්තිස  ශවනසක 

රීමේශම් බා  තිසශබනවශද   සමහර අවසකසශවාදී බා  නසතුමවත් 

සමහර අ  කටයුතුම කරනවශ. ඔබතුමමන්ාශශග්ධන රජ  කශාශේදී 

හිටරා අ මසතිසතුමමශ ඇහාල්ාශ බසඳුම්කර issue කරන ක්රම  ශවනසක 

ක ශ. එතුමමශට එශහම කරන්න බා  තිසබුශ  නසහස. ඒ වුණශට 

ක ශ. නමුත් අපි එශහම කරාශ නසහස.  මලධ සපහශ ශවශ ප බද්ද 

අඩු රීමේශමන් ශම කක්ද සිදු වුශ   අපි ඒකත් බාමු. වසචශවක් සිදු 

වුණශද රී ාශත් බාමු.  
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මුදල් අමශතයශස ශ න් හදරා 

ශල්ඛ්න ක් මශග්ධන  ඟ තිසශබනවශ.  ඒශක් ශපන්වශ දීාශ තිසශබනවශ  

Special Commodity Levy එක 2215 සිට ක්රි ශත්මක ශවාශ 

තිසශබන්ශන් ශක ශහ මද රී ාශ. එතසනදී අපට පසහසදිලිව 

ශපශනනවශ  2215 සිට මලධ බද්ද තිසබුශ  රුපි ල් 32ක් හසටි ට. 

ඒක 2216 ජූලි මශසශේ 16වසලධ දශ සත හාසිපහට අඩු ක ශ. සත 

හාසිපහට අඩු රීමේම ප මුවන සසශර්ට ශන ශවයි කරාශ 

තිසශබන්ශන්. [බශරශ රීමේමක්] එතුමමන්ාශශග්ධන පසවතිස රජ  කශාශේ  

කරාශ තිසශබන්ශන්. ඒ බද්ද අඩු ක ශ. අඩු කරාශ එශහම තිසබුණශ 

නම් ඒත් කමක් නසහස. ඔබතුමමශ ශහ පට අහශ න ඉන්න. දි ටම 

බද්ද අඩු කරාශ තිස ශශ න හිටි ශ නම් ප්ර කන ක් නසහස.  අඩු ක ශ 

නම්  අඩු ක ශට පකමව ඒ හාධි ටම ක්රම ක්රමශ න් සිදු වීශ න 

 න්න ඕනෑ. නමුත් සිදුවුණු ශද් ශම කක්ද  මශස ශදකකට පකමව 

නසවත බද්ද රුපි ල් පහශ  ව ක ශ. [බශරශ රීමේමක්] එතශක ට 

 ම් රීසි ශකශනකුට අඩු බද්දක් ශ වාශ ආන න  කරාශ   ඊට 

පකමව ඒ profit එක  න්න මශස ශදකක කශා ක් තිසබුණශ. අන්න 

ඔතසන තමයි ශවනස තිසබුශ . ඔබතුමමන්ාශට දසන් ප්ර කන ක් 

ශවාශ තිසශබන්ශන් - [බශරශ රීමේමක්] 

 
ෙරු මන්ත්රීවරගයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ඒක ශත්රුණශද  නසහස ශන්ද  

 
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ඒක ශත්ශරන්න ඇතිස. ශම කද  ඒ අ  ඒක කර තිසශබන ලධසශ 

ඒක ශම කක්ද රී ාශ දන්නවශ. අපිත් එශහම කරශහා රී ාශ 

හිතන්නට ඇතිස. අපි එශහම කරාශ නසහස. අපි ආන න මමශ 

රීමේශම් අදහසින් රුපි ල් 35ට තිසබුණු බද්ද රුපි ල් 52ට වසඩි 

ක ශ. ඊට පකමව එ   ත 25ට අඩු ක ශ.  රු කසශනශ කතුමමලධ  අපි 

ඒ ශේාශශේ මලධවා බද්ද හාතරක් ශන ශවයි අඩු කශ ේ. ශා කු 

ලූනුවා රුපි ල් 52ට තිසබුණු බද්ද  ත 25 ක ශ. ශා කු ලූනුවාට 

තිසබුණු බද්දත් අඩු ක ශ.   අපට ඒ අවසකසශශේ  අව ය ශවාශ 

තිසබුශ  සම්පූර්ණශ න්ම ජනතශවට සහන ාබශ දීමයි. ශක හාඩ් 

වසස ත  ලධසශ ජනතශවට තිසබුණු පීඩන  අඩු රීමේම සපහශ 

ජනශධිපතිසතුමමශ 2222 ඔක්ශතෝබර් මශසශේ 13වසලධ දශ ශම් සහන 

ාබශ දි  යුතුමයි රී ාශ තීරණ ක්  ත්තශ. ඔබතුමමන්ාශට රාරුදු 

නසහස  සහන ාබශ දීාශ. ඒ ලධසශ තමයි ඔබතුමමන්ාශට ශම්  සන 

ශා කු සසක ක් ඇතිස ශවාශ තිසශබන්ශන්. නමුත් අපට රාරුදුයි. අපි 

මිලධකමන්ට සහන දීාශ තිසශබනවශ. ඒ ලධසශ තමයි ශා කු ලූනු සපහශ 

තිසබුණු බද්ද රුපි ල් 52 සිට  ත 25 දක්වශ අඩු කශ ේ. පන්් රා සපහශ 

රුපි ල් පහට තිසබුණු duty එක - Special Commodity Levy, 

SCL -  ත 25ට අඩු ක ශ. ටින් මශළු සපහශ රුපි ල් 122ට තිසබුණු 

SCL එක  ත 25ට අඩු ක ශ. මලධ සපහශ තිසබුණු බද්ද රුපි ල් 52 

සිට  ත 25ට අඩු ක ශ. ඒ අඩු රීමේම සිදු වුශ  සමසකත ක් 

හසටි ටයි. ඒත් එක්කම ධීවර ප්රජශව ක  ඉල්ලීම ලධසශ ටින් මශළු 

බද්ද අපට නසවත වරක් වසඩි කරන්න සිද්ර වුණශ. ධීවර ප්රජශශවන් 

රීේවශ  ඒකට බද්දක් දමන්නම ඕනෑ  රී ාශ. ඒ ලධසශ මශස 

ශදකකට පකමව නසවත වරක් එම බද්ද රුපි ල් 122 දක්වශ වසඩි 

ක ශ.  

ඒ අනුව  Special Commodity Levy එක මලධ සපහශ පමණක් 

ශන ශවයි පසශනේශේ රී න කශරණ  දසනටමත් මම 

ඔබතුමමන්ාශට ශපන්වශ දී තිසශබනවශ. ඒශක් බාපෑම ශම කක්ද  

මම දසන්  එම කශරණ  ශහ ඳින් පසහසදිලි කර ශදන්නම්. මලධ සපහශ 

වූ Special Commodity Levy එක අඩු රීමේම ලධසශ රුපි ල් 

බිලි න 15.9ක් අපි අ  කරශ න නසහස; ඕනෑකමින් අ  කරශ න 

නසහස. ඒක වසචශවක් ශන ශවයි. බදු අඩු කරද්දී රජශේත් 

ඕනෑකමින් තමයි එ  සිදු කරන්ශන්. ඔබතුමමන්ාශ ඕනෑකමින් එ  

වසඩි ක ශ. ඔබතුමමන්ාශ වසඩි කරාශ රීේවශ  "අපි රජශේ ආදශ ම 

වසඩි කර  ත්තශ" රී ාශ. මට මතකයි  ශබ ශහෝ දවසකවා එශහම 

රීේවශ. එතශක ට ශවන්ශන් ශම කක්ද  රජශේ ආදශ ම වසඩි 

ශවනශක ට  ජනතශවශග්ධන සශක්කුවා තිසශබන සල්ලි ටික අඩු 

ශවනවශ. ඔබතුමමන්ාශට ශවන්න  ඕනෑ ඒකද  අපට ශවන්න ඕනෑ 

ඒශක් අශනක් පසත්ත. ඒ කශාශේ telephone card එශකනුත් බදු 

අ  ක ශ. ඒ ලධසශ ඔබතුමමන්ාශ අශ්  ප්රතිසපත්තිස  ශත්රුම්  න්න. 

ජනතශවට  සහන ාබශ ශදන්න අපට ඕනෑ ශවාශ තිසබුණශ. ඒත් 

එක්කම ශා කු ලූනුවලින් රජ ට ාසශබන්න තිසබුණු රුපි ල් 

බිලි න 5.1ක ආදශ මක් අඩු කර  ත්තශ. ඒශක් වශසි  දුන්ශන් 

ජනතශවට.  පන්් රාවලින් රුපි ල් මිලි න 422ක් අඩු කර  ත්තශ.  

සසමන්වලින් -canned fishවලින්- රුපි ල් මිලි න 172ක 

ආදශ මක් අඩු කර  ත්තශ. මුළු මුදා ව ශ න් රුපි ල් බිලි න 

21.7ක් අපි ඕනෑකමින් අහිමි කර  ත්තශ. එම ප්රතිසපශදන   එම 

සහන  රජශ න් ජනතශවට  න ආකශර ට අපි කටයුතුම ක ශ. ඒ 

ලධසශ ශමතසනදී ඒක වසචශවක් ශන ශවයි. ඒක  රජ  ඕනෑකමින් 

ජනතශවට ාබශ දීාශ තිසශබන සහන ක්. ඔබතුමමන්ාශට ඒක තමයි 

ශත්රුම්  න්නට  බසන් ශවාශ තිසශබන්ශන්. ඒක ශහ පට ශත්රුම් 

කර දීමට තමයි  අද ශමතසනදී ඒ  සන කසශ කරන්ශන්.  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  රජ  දුන් සහන  ජනතශවට ගිශේ 

නසහස රී ාශ සමහර අවසකසශවා ශම් අ  රී නවශ.  රු කබීර් 

හෂීම් මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශත් එශහම රීේවශ. That is a normal 

economic theory.  If you ask your Friend, the Hon. (Dr.) 

Harsha de Silva, he would tell you that when you reduce 

prices, those do not get transmitted immediately; ඒක 

ක්ෂණිකව සිදු ශවන්ශන් නසහස. ඒකට  ම් රීසි කශා ක්  ත 

වනවශ. ඒ වුණශට ඒක සිදු ශවනවශ. අද ශවනශක ට ඒක සිදු ශවාශ 

ඉවරයි. බදු වසඩි කශ  ත් ක්ෂණිකව මිා වසඩි ශවනවශ.  රු 

කසශනශ කතුමමලධ  Budget එකට ඉසකශසල්ාශ ශබ ශහෝ 

අවසකසශවා මිලධකමන් සමහර ශද්වල් ශත   පිටින්  න්නශ ආකශර  

අපි දසක තිසශබනවශ ශන්. ඒ ශම කද  ඒ ශ  ල්ාන් දන්නවශ  බදු 

වසඩි කශ  ත් එම භශ ඩ වසඩි  ණනට හාකුණශ  න්න ඒ 

ශ  ල්ාන්ට රාළුවන් බව. බදු අඩු වුශණ ත් තමයි ප්ර කන  

ශවන්ශන්. එතශක ට හාකුණශ  න්න අමශරු ශවනවශ. එතශක ට 

ශහමින් ශහමින් තමයි ඒ ශ  ල්ාන් එම භශ ඩ ශවශ ප ශප  ට 

දමන්ශන්. That is a normal occurrence. ඒ ලධසශ අපි ඒ 

පිිබබපවත් ශත්රුම්  ත යුතුමයි. ශමතසනදී ක්ෂණිකව එම වශසි  

ජනතශවට ශන ගි ත්  එම වශසි  ජනතශවට ගිහින් තිසශබනවශ. මම 

හිතන හාධි ට  රු හාපක්ෂ නශ කතුමමශ ශම්  සන දන්නවශ.  රු 

හාපක්ෂ නශ කතුමමලධ  ඔබතුමමශ economist ශකශනක් ලධසශ 

ඔබතුමමශ ඒ  සන දන්නවශ. There is a stickiness of price 

reductions, but it happens immediately when the prices 

increase.  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  ශමතසනදී වසචශවක් සිදු වුණශ  රී න 

බව අපි සමහර ශේාශවට දසක තිසශබනවශ. එම වසචශව  බසඳුම්කර 

වසචශව වශශ යි රී නවශ. ශමතසන තිසශබන තත්ත්ව  ශම කක්ද   

රීසි හාශටක අයිතිස ක් ශන මසතිස ශද ක් අශ්  රජශ න්  සිදුශවාශ 

නසහස.  එ  හන් ශකශරව සිදුශවාශ තිසශබනවශ.  සසට් පත්ර 

ඔක්ශක ම හන් ශකශරව ලධකුත්ශවාශ තිසශබනවශ. ඒ සි ලු ශද්වල් 

හන් ශකශරව සිදුශවාශ තිසශබන ලධසශ එතසනදී රීසිම වසරැද්දක්  

සිදුශවාශ නසතිස බව  අපි ඉතශ ව කීශමන් රී නවශ.  

ඒ එක්කම  රශජය ආදශ ම අඩු වුණු බව අපි පිිබ න්නවශ. 

එශාස රශජය ආදශ ම අඩු කරශ න තිසශබන්ශන් ජනතශවට එම 

සහන  ාබශ දීමට මිසක් ශවන ශහේතුමවක්  ලධසශ ශන වන බවත් 

මම ශම් අවසකසශශේදී මතක් කර ශදන්න ඕනෑ. උදශහරණ ක් 

හාධි ට  අපට ාසබුශ  නසතිස ආදශ ම් - revenue forgone - පිිබබප 

සසඛ්යශ ශල්ඛ්න ක් මම ශම් අවසකසශශේදී ශපන්වන්නම්   රු 

කසශනශ කතුමමලධ. එම සසඛ්යශ ශල්ඛ්න  අනුව මලධවා බදු අඩු 
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[ රු අනේත් ලධවශඩ් කේරශල් මහතශ] 
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රීමේම ලධසශ රුපි ල් බිලි න 15.9ක් රජ ට ාසබුශ  නසහස. ඒ 

වුණශට එම වශසි  ජනතශවට ාසබුණශ. Big onions සපහශ රුපි ල් 

බිලි න 5.2ක් - [බශරශ රීමේමක්]  රු ාක්ෂකමන් රීන්ඇල්ා 

මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශ ශප ඩ්ඩක් මම රී න ශද් අහශ න ඉන්න. 

ශහට බදු වසඩි කරනවශට ඔබතුමමශ කසමතිසද  

 
ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නසහස  නසහස. 

 
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ශහට බදු වසඩි කරනවශට ඔබතුමමශ කසමතිසද   

 
ෙරු මන්ත්රීවරගයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ඒශ  ල්ාන් ක ශ වශශග්ධන! 

 
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
එශහනම් බදු වසඩි කරන්න රී ාශ ඔබතුමමශ දසන් රී න්න. 

[බශරශරීමේම්] 

 
ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මට ඒ සම්බන්රශ න් පසහසදිලි  

කරන්න අවසකසශව ාබශ ශදන්න. බදු අඩු රීමේශම් වශසි  ජනතශවට 

ාසබුශ  නසහස. [බශරශ රීමේම්] අන්න ඒකයි ප්ර කන . [බශරශ රීමේම්] 

 
ෙරු තිසකුට්ටි ආරචිික මහතා 
(மொண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

දසන් මලධ රීශාෝව රුපි ල් 125යි. 

 
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
 රු ාක්ෂකමන් රීන්ඇල්ා මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශ රී න හාධි ට 

එම වශසි  ාසබිාශ නසත්නම් නසවත රුපි ල් 52 බද්ද අ  කරන්න 

රී ාශ කරුණශකරාශ දසන් නසඟිටාශ භ  නසතිසව රී න්න. [බශරශ 

රීමේම්] ඔබතුමමශට  රාළුවන් නම් භ  නසතිසව එශහම රී න්න. 

ඔබතුමමශට එශහම රී න්න බසහසශන්   රු මන්ත්රීතුමමශ. ශම්ක තමයි 

තිසශබන තත්ත්ව . ඔබතුමමන්ාශ ශම් තත්ත්ව  ශත්රුම්  න්න. 

[බශරශ රීමේම්]  

 
ෙරු මන්ත්රීවරගයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ශබ රුවට රී න්න එපශ. 

 
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  මට තව ශකටි කශා ක් ාබශ ශදන්න. 

මම ශම්  කශරණ  පිිබබපව පසහසදිලි කරාශ කසශව අවසන් 

කරන්නම්.  

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  Rs. 15.9 million ආදශ මක් නසතිස 

වුණශ රී ාශ මහ බසසකුව -Central Bank- රී නවශ. [බශරශ රීමේම්]  

බදු අඩු ක ශට මලධවා මිා අඩු වුශ   නසහස. [බශරශ රීමේම්]  

 
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
මහ බසසකුව එශහම රී ාශ  නසහස. මහ බසසකුව එශහම 

රීේවත්  ආදශ ම අඩු වුණශ රී ාශ මමත් රීේවශ.  බදු අඩු රීමේශම් 

වශසි  ාසබුශ  කශටද රී න එකයි තිසශබන ප්ර කන . ඒ මුදල් ටික 

ඔබතුමමශ සශක්කුශේ දමශ  ත්තශ නම් ඔන්න ශහ රකමක් සිදුශවාශ 

තිසශබනවශ. නමුත් ශමහි වශසි  ජනතශවටයි ාසබුශ .  

 
ෙරු තිසකුට්ටි ආරචිික මහතා 
(மொண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

දි වසඩි ශව ලධසශ මලධ  න්න කශඩ්ට ගිහිල්ාශ  නසහස. [බශරශ 

රීමේම්]  රු ාක්ෂකමන් රීන්ඇල්ා මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශ කශඩ්ට 

ගිශේ නසහස  ශන්. 

 
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  මම ඉතශ ශකටිශ න් ඉතුමරු කශරණශ 

ටික පසහසදිලි කරන්නම්. ඩීසල්  බදු අඩු රීමේම ලධසශ අපට රුපි ල් 

බිලි න 6.5ක ආදශ මක් අඩු වුණශ. ශපට්රල්  බදු අපි අඩු කර  ත්ත 

ලධසශ අපට රුපි ල් බිලි න 11.6ක ආදශ මක් අඩු වුණශ;   VAT 

threshold එක අඩු රීමේම ලධසශ අපට රුපි ල් බිලි න 34ක 

ආදශ මක් අහිමි වුණශ; rate change එක ලධසශ රුපි ල් බිලි න 

88ක ආදශ මක් අඩු වුණශ; NBT එක ලධසශ රුපි ල් බිලි න 52ක 

ආදශ මක් අඩු කර  ත්තශ. Vehicle permits ලධසශ රුපි ල් බිලි න 

22ක ආදශ මක් අහිමි කර  ත්තශ.  රු කසශනශ කතුමමලධ  ශම් 

ආකශර ට රුපි ල් බිලි න 235ක ආදශ මක් අපි අඩු කර  ත්තශ. 

නමුත්  එතුමමන්ාශශග්ධන පශාන  වශශග්ධන ශන ශවයි අශ්  පශාන . අපි 

ඒ අහිමි වුණු ආදශ ම් ප්රමශණ  ශහ  ශ  සනීම  සපහශ ශවනත් 

උපක්රම පශහාච්චි කරාශ තිසශබනවශ.  ඒ අනුව  අපි ශප ලී අනුපශත  

අඩු කර  ත්තශ.  අපි සශර්ව ආර්ථික සශරක ඉතශ ශහ ඳින් පශාන  

කර  ත් ලධසශ රශට් ශප ලී අනුපශත  අඩු වුණශ.  

 රු හාපක්ෂ නශ කතුමමලධ  ශම් කශරණ  ඔබතුමමශත් දසන 

 ත්ශත ත් ශහ පයි. රශට් ශප ලී අනුපශත  අඩු වනවශ රී න්ශන් 

රශට් තිසශබන ණ  ශත    ශවනුශවන් අපට ශ වන්නට තිසශබන 

මුදා අඩු වනවශ රී න එකයි. එශසේ ණ  ශත    ශවනුශවන් අපට 

ශ වන්න තිසශබන මුදා අඩු කර  ත්තශම ඒශකන්  වශසි   

ාසශබන්ශන් රජ ටයි.  එම වශසි  රජ  ාබශ  සනීම ලධසශ රුපි ල් 

බිලි න 283ක අතිසන්ක්ත ක් ඇතිස කරශ න තිසශබනවශ. ඒ සමඟම 

ශක හාඩ් සපහශ- 

 
ෙරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරගසේන මහතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரலென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ   රට  සන හිතාශ මුදල් රශජය 

ඇමතිසතුමමශශ න් ශප ඩි පසහසදිලි කර  සනීමක් අහන්න මම 

කසමතිසයි. සරා ආර්ථික හාදයශව අනුව බදු අඩු කශ  ත්  භශ ඩ හශ 

ශසේවශවා මිා අඩු ශවන්න ඕනෑ බව අපි දන්නවශ. නමුත් 

තමුන්නශන්ශසේාශශග්ධන ආ ඩුව පවතිසන කශාශේ සමසකත භශ ඩ හශ 

ශසේවශවා මිා වසඩියි. [බශරශ රීමේම්] ඒ සරා ආර්ථික හාදයශව 

ශම කක්ද රී ාශ කරුණශකරාශ ඔබතුමමශ මට රී න්න.   

359 360 



පශර්ලිශම්න්තුමව 

ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
 රු  තුමෂශර ඉඳුලධල් අමරශසේන මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශ ඉතශ 

ශහ ප ප්ර කන ක් මශ න් ඇමම  සන මම ඔබතුමමශට සකතුමතිසවන්ත 

වනවශ. ඔබතුමමශ එම ප්ර කන  සරා හාධි ට අහරා එකටත් මම 

කසමතිසයි.  රු ාක්ෂකමන් රීන්ඇල්ා මන්ත්රීතුමමශත් ඒ ප්ර කන ම 
තමයි මශ න් ඇලාශේ. එතුමමශ ඒ ප්ර කන  අහරා අවසකසශශේදීත් මම 

රීේශේ ශම්කයි. භශ ඩවා මිශල් අඩුවීමක් වුශ  නසහස රී ාශ 

ඔබතුමමන්ාශ රී නවශ නම්  එම භශ ඩ සපහශ ශහට ඉපාශ රුපි ල් 

52ක tax එකක් අ  කරන්න රී ාශ ශ ෝජනශ කරන්න. ශම කද  

රුපි ල් 52රීන් tax එක අඩු රීමේශමන් වශසි ක් ාසබුශ  නසහස 

රී ාශ ඔබතුමමන්ාශ රී නවශ නම්  රුපි ල් 52ක tax එක නසවත 

අ  කරන්න රී ාශ ඔබතුමමශ ශ ෝජනශ කරන්න. මම ඔබතුමමශට 

තත්පර ක කශා ක් ාබශ ශදන්නම්. [බශරශ රීමේමක්]  

 
ෙරු තිසකුට්ටි ආරචිික මහතා 
(மொண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

හානශඩි යි තත්පර 17ක් ාබශ ශදනවශ. 
 

ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ඒක තමයි මම රී න්ශන්  ඔබතුමමශ ශ ෝජනශ කරන්න. [බශරශ 

රීමේම්] 
 

ෙරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරගසේන මහතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரலென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 රු රශජය ඇමතිසතුමමලධ  ඔබතුමමශ ශ ෝජනශවක් කරන්න 

රීේවශශන්. බදු වසඩි කරන්න ශන ශවයි  බඩු මිා අඩු කරන්න 

රී ශයි අපි රී න්ශන්. 
       

ෙරු තිසකුට්ටි ආරචිික මහතා 
(மொண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

බඩු මිා අඩු කරාශ තමයි තිසශබන්ශන්. [බශරශ රීමේමක්] 

       
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
 රු කබීර් හෂීම් මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශ කලින් අහරා ප්ර කන  

ශන ශවයිශන් දසන් අහන්ශන්. මම ප්ර කන ක් ශ  මු - 

 
ෙරු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

 රු අනේත් ලධවශඩ් කේරශල් මසතිසතුමමලධ  ඔබතුමමශ රීේවශශන් 
ශ ෝජනශවක් කරන්න රී ාශ. ඔබතුමමන්ාශ වසට් බද්ද අඩු කරාශ  

රුපි ල් ශකෝටි 32 222ක් රජ ට අහිමි කර  ත්තශ. මලධ  පන්් රා  

සසමන් ආදී ව ශ න් වූ භශ ඩවා මිා 2219දී අපි ආ ඩුව භශර 

ශදනශක ට තිසබුණශට වඩශ දසන් වසඩිශවාශ තිසශබනවශ. අපි 

ඔබතුමමන්ාශට රී න්ශන්  බදු සහන ාබශ දීාශ තිසබුණශ නම් -බදු 

ඉවත් කරාශ තිසබුණශ නම්- බඩු මිා අඩු කරන්න රී න එකයි. 

එශහම ශවන්ශන් නසත්ශත් ඇයි  
      

ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ඔබතුමමශ ආර්ථික හාශ ේෂඥශ ක් ලධසශ මම ඒ පිිබබපව 

ඔබතුමමශට පසහසදිලි කරාශ ශදන්නම්   රු කබීර් හෂීම් මසතිසතුමමලධ. 

ඔබතුමමශ දන්නවශශන්  උද්රමන  - inflation - රී ාශ එකක් 

තිසශබන බව. උද්රමන  මලධන හසටිත් ඔබතුමමශ දන්නවශශන්. 

උද්රමන  මලධනශක ට ජනශල්ඛ්න හශ සසඛ්යශශල්ඛ්න 

ශදපශර්තශම්න්තුමව items 443ක්  මසනාශ බානවශ. ඒවශශේ 

හසසිමේම ශක ශහ මද රී ාශ මශසිකව බානවශ.  පකමගි  මශසශේ 

inflation එක සි  ට 4.2යි රී ාශ ඔබතුමමශ දන්නවශද  ඔබතුමමශ 

ආර්ථික හාශ ේෂඥශ ක් ලධසශ තමයි මම ඔබතුමමශට ආර්ථික 

හාශ ේෂඥ උත්තර ක් ාබශ ශදන්ශන්. [බශරශ රීමේමක්] දසන් 

ඔබතුමමශ වශඩිශවාශ අහශ න ඉන්නශකෝ. ඒක තමයි ඇත්ත 

තත්ත්ව .  
 

ෙරු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඔබතුමමශ භ  ශවන්න එපශ. 
       
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
මම භ  නසහස. මම භ  නසතිස ලධසශශන් උත්තර ශදන්ශන්.  රු 

කබීර් හෂීම් මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශ අහශ න ඉන්න.  එශහම 

inflation එකක්  එශහම ප්ර කන ක් ශම් රශට් සිදුශවාශ නසහස 

රී න කශරණ  ශත්රුම්  න්න. සමහර අවසකසශවා බඩු මිා 

වසඩිශවාශ තිසශබනවශ. පකමගි  මශසශේ ශප ල්  සන කෑ  සමින් 

සිටි ශ. අද ශප ල්  සන කසශ කරන්ශන් නසහස. ශම කද  අද  ශප ල් 

මිා අඩුශවාශ තිසශබනවශ.  
 

ෙරු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

 රු ඇමතිසතුමමලධ - 
 

ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
 රු කබීර් හෂීම් මන්ත්රීතුමමශ  ඔබතුමමශ ශප ඩ්ඩක් වශඩි ශවන්න.  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  අපි ශක හාඩ්-19 සපහශ රුපි ල් 

බිලි න 52ක මුදාක් ශවන්කර  ත්තශ. ඒ සමඟම අපි - [බශරශ 

රීමේම්] 
 

ෙරු තිසකුට්ටි ආරචිික මහතා 
(மொண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

හාපක්ෂශේ මන්ත්රීතුමමන්ාශ වශඩිශවන්න  වශඩිශවන්න. 
       
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ඒ එක්කම අපි එන්නත ාබශ දීම සපහශ - 
 

ෙරු සජිත් ගප්රේමදාස මහතා  
(மொண்புமிகு ெஜித் பிலரமதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  අනේත් ලධවශඩ් කේරශල් රශජය 

ඇමතිසතුමමශ හිතශශ න ඉන්ශන් ශම් රශට් ශමෝඩශ ෝ පින්සක් 

ඉන්නවශ රී ාශද දන්ශන් නසහස. ශප ල් මිා අඩු ශවාශලු. ශම න 

ශබ රුවක්ද  සම්පූර්ණ ශබ රුවක්.  රු කසශනශ කතුමමලධ  ශම් 

මහ ශප ශ  ශේ ඉපශ න ශන ශවයි එතුමමශ කසශ කරන්ශන්. කසටි 

වාශකුළුවා ඉපශ න තමයි එතුමමශ කසශ කරන්ශන්. 
 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මතා කශමරවා ඉපශ න. 
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ෙරු සජිත් ගප්රේමදාස මහතා  
(மொண்புமிகு ெஜித் பிலரமதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශප ල් මිා අඩුශවාශ තිසශබන්ශන් ශක ශහේද  ශම න 

ශබ රුවක්ද  [බශරශ රීමේම්] 
 

ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ඔබතුමමශ හාපක්ෂ නශ කවර ශ ශවාශත් ශප ල් මිා  සන 

දන්ශන් නසතිස එක  සන මට කන ශුපයි. 
       
ෙරු තිසකුට්ටි ආරචිික මහතා 
(மொண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

දසන් ශප ල් කී ද  
       
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ඔබතුමමශ කශඩ්  න්ශන් නසතුමව ඇතිස   රු හාපක්ෂ නශ කතුමමශ. 
       
ෙරු තිසකුට්ටි ආරචිික මහතා 
(மொண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

ශප ල් කී ද  මශග්ධන කශඩ් ශප ල් ශ ඩි ක් රුපි ල් 82යි. 

ශත   මිා රුපි ල් 75යි. රත්නරාශර් ශත   මිා රුපි ල් 75යි. 
       
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  මම ශමතසනදී හාපක්ෂ නශ කතුමමශත් 

එක්ක වශද කරන්න බාශශප ශර ත්තුම ශවන්ශන් නසහස. [බශරශ 

රීමේමක්] ඔේ  ශප ල් මිා අඩුශවාශ. 
       
ෙරු තිසකුට්ටි ආරචිික මහතා 
(மொண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

 රු හාපක්ෂ නශ කතුමමශ කශඩ්කට  න්ශන් නසහස. 
       
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  මම ශම් කශරණ ත් රී ාශ මශග්ධන 

කසශව අවසන් කරන්නම්. 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමමශ ප්ර කන ට උත්තර  ශදන්න. 
       
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
අපි තවත් රුපි ල් බිලි න 52ක් වටිනශ එන්නත් ශම් රටට 

ශ නසල්ාශ ශන මිාශේ ාබශ ශදනවශ. එම ලධසශ අපි හසම 
පසත්තරීන්ම ජනතශවට සහන ාබශ ශදන රජ ක් බව 
ඔබතුමමන්ාශට ශපනී  නවශ ඇතිස. ඔබතුමමන්ාශට ඒ  සන ශා කු 
ප්ර කන ක් තිසශබන බව අපි දන්නවශ. ඒ ශහේතුමව ලධසශ ඔබතුමමන්ාශ 
ශම කක් ශහෝ ශද ක් කසශ කරන්නට අව යයි. 

අශ්  රශට්  හපත් ශද්වල් සිදු වනශක ට ඔබතුමමන්ාශ හසම 

තිසසකශසේම ශවනත් අර්ස කසන ක් ශදන්න බාශශප ශර ත්තුම වන 

ආකශර  අපි දසක්කශ. ඒක තමයි හසම තිසසකශසේම කරන්ශන්. එදශ 

ාසම්ශබ ගිලධ  සන කසශ ක ශ අපට මතකයි. රත්තරන් අ කවශ ෝ 

 සන කසශ ක ශ අපට මතකයි. ශම් රශට්  හපත් ශද්වල් සිදු 

වනශක ට ශවන ශම කක් ශහෝ ශද ක් රී ාශ ශබ රු කීම තමයි 

ඔබතුමමන්ාශට තිසශබන එකම ආයුර . අපි flights දශාශ  ශම් රටට 

මිලධසකකම ශ න්වශ  ත්ත ශවාශශේ ම ට මතකයි රීේවශ  "මශග්ධන දුව  

ශ න්වශ  ත්තශ"  රී ාශ.  රාළුවන් නම් මට දුශවක් ශහ  ාශ 

ශදන්න රී ාශ මම පකමව රීේවශ. [බශරශ රීමේමක්] ශම් වශශග්ධන 

ශද්වල් කීම තමයි ඔබතුමමන්ාශශග්ධන එකම නයශ  පත්ර . 

ඔබතුමමන්ාශ කරන්ශන් ශබ රුව.  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මම ශම් අවසකසශශේදී පශර්ලිශම්න්තුමව 
තුම  ශම් ප්රකශ   කරාශ  රටට පණිවුඩ ක් ාබශ ශදන්නට ඕනෑ. 
එතුමමන්ාශ රී න ශබ රුවාට රැවශටන්ශන් නසතුමව ඇත්ත 
තත්ත්ව  ශත්රුම්  න්න රී ශ ඉල්ලීමක් කරමින්   හාපක්ෂ  එම 
කටයුතුම රීමේම ශහ ශ දරීමින් මශග්ධන වචන සකවල්ප  අවසන් 
කරනවශ. 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු හාපක්ෂ නශ කතුමමශ. 

 
ෙරු සජිත් ගප්රේමදාස මහතා  
(மொண்புமிகு ெஜித் பிலரமதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  අනේත් ලධවශඩ් කේරශල් මසතිසතුමමශ මලධ 

ප්ර කන  සම්බන්රශ න් දීර්ඝව කරුණු ඉදින්පත් ක ශ. මශ 
ඉල්ලීමක් කරනවශ  ඒ පිිබබපව දින ශදකක හාවශද ක් ාබශශදන්න 
රී ාශ. එතශක ට අපට රාළුවන්  සහාසකතරව ඒ  සන කසශ කරන්න. 

 රු කසශනශ කතුමමලධ   රු රශජය ඇමතිසතුමමශ රීේවශ  ශක හාඩ් 
- 19 මර්දන  කරන එන්නත් සපහශ ආ ඩුශේ මුදල් හා ශා 
ප්රමශණ ක් වස  කරනවශ රී ාශ. මශ එතුමමශශ න් අහනවශ  ශම් 
රශට් ාක්ෂ 222ක ජනතශවට අව ය Oxford-AstraZeneca 
එන්නත් මශත්රශ ාක්ෂ 442ක් ශ න එන්න එතුමමන්ාශ මුදල් වස  
කර තිසශබනවශද රී ාශ. Oxford-AstraZeneca එන්නශත් එක 

මශත්රශවක් හාතරයි දසනට ාබශදීාශ තිසශබන්ශන්. ශදවන මශත්රශව ශම් 
ාක්ෂ 222ක් වන ජනතශවට ාබශ ශදනවශද  [බශරශ රීමේම්] එශහම 
නසත්නම් - [බශරශ රීමේම්] National Medicines Regulatory 
Authority එක අනුමත ශන කරරා Sinopharm එන්නත ාබශ 
ශදන්නද හදන්ශන්  ඒ ප්ර කන ට උත්තර ශදන්න. [බශරශ රීමේම්]  

 
ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  මශ දිගින්-දි ටම රී න ශද  තමයි  

ශම් රටට අව ය  ශද්වල් අපි කරනවශ  රී න එක. ඒවශ කශ ේ 
නසතිස ලධසශ තමයි ජනතශව එතුමමන්ාශ ශ දර  සේශේ. රටට අව ය 
ශද්වල් අපි කරනවශ. අපි  ජනතශවට සසශේදී රජ ක්. [බශරශ රීමේම්] 
ජනතශවට එන්නත ශදන්න අව ය නම් - [බශරශ රීමේම්] ශප ඩ්ඩක් 
අහශ න ඉන්නශකෝ   රු හාපක්ෂ නශ කතුමමලධ. ජනතශවශග්ධන ශුභ 
සිද්ධි   සන බාශ ජනතශවට අව ය  ශද්වල් අපි ාබශ ශදනවශ. 

ඔබතුමමන්ාශ හසම ශවාශශේම රීේවශ ශන්  අපි එන්නත ාබශ 
ශදන්ශන් නසහසයි රී ාශ. අපි එන්නත ාබශ දුන්නශ. දසනට රටවල් 
122ක  ඒ ජනතශවට එක එන්නතක්වත් ශදන්න බසන්ශවාශ 
තිසශබනවශ. ඔබතුමමශ ඒ  සන දන්නවශද  ශම් ශාෝකශේ - [බශරශ 
රීමේම්] ඉන්න. අද වනශක ට ශාෝකශේ රටවල් 122කට එක 
එන්නතක්වත් ශදන්න බසන්ශවාශ තිසශබනවශ. අපි දවසකට 
ාක්ෂ කට ආසන්න එන්නත් ප්රමශණ ක් ාබශ ශදනවශ. එවසලධ 
වයශපෘතිස ක් අපි ක්රි ශත්මක කරශ න  නවශ. ඒ පිිබබපව 
ඔබතුමමන්ාශ සන්ශතෝෂ ශවන්න ඕනෑ. ශාෝකශේ ශමපමණ ප්ර කන 

තිසබි දී අපි ශම් කටයුතුම රීමේම  සන ඔබතුමමන්ාශ සන්ශතෝෂ 
ශවන්න ඕනෑ. මශ හිතුමවශ  ඔබතුමමශ නසඟිට්ශට් ඒ  සන රී න්න 
රී ාශ.  දසන් බානශක ට ඒක ශන ශවයි ශන් ශම් කරන්ශන්. 
[බශරශ රීමේමක්] 

363 364 



පශර්ලිශම්න්තුමව 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු හාපක්ෂ නශ කතුමමලධ   ඒ  කසශව අපි දසන් අවසන් කරමු.  

 
ෙරු සජිත් ගප්රේමදාස මහතා  
(மொண்புமிகு ெஜித் பிலரமதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  ශම  ශබ ශහ ම සසශේදී ප්ර කන ක්. 

ාක්ෂ 222ක් වන ජනතශවශ න් එක රාද් ා කුට මශත්රශ ශදක 

බසගින් Oxford-AstraZeneca එන්නත ශදන්න ඕනෑ. [බශරශ රීමේම්] 

ාක්ෂ 222ක් වන ජනතශවට මශත්රශ ශදක බසගින් එන්නත් ාබශ 

ශදන්න ශම් රජ ට හසරී ශවක් නසහස. ශම් වන හාට ආ ඩුව 

කරන්ශන් ශම කක්ද දන්නවශද  National Medicines Regulatory 

Authority එක අනුමත ශන කරරා  හාශ ේෂඥ වවදයවරුන් 

12ශදශනක් ශහ ප නසහසයි රී න  ලි ශ පදිසචි ශන වුණු Sino 

pharm එන්නත අශ්  රශට් ජනතශවට ශදන්න කටයුතුම කරනවශ. ඒ 

කශරණ යි මශ ශපන්වශ ශදන්ශන්. මුදල් රශජය ඇමතිසවර ශ හසටි ට 

ඔබතුමමශ ව  කීශමන් ශමන්න ශම් කශරණ  රී න්න. ශම් රශට් 

ාක්ෂ 222ක් වන ජනතශවට -ඒ එක්ශකනකුට- මශත්රශ ශදක බසගින් 

Oxford-AstraZeneca  එන්නත ාබශ ශදන්න ශම් රජ  කටයුතුම 

කරනවශද  
 

ෙරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මේතිස ප්ර කන  ශම කක්ද   රු ලධමල් ාශන්සශ රශජය ඇමතිසතුමමලධ  

[බශරශ රීමේම්] 
 

ෙරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  ආ ඩුව ශවනුශවන් මශ ඉතශම 

පසහසදිලිව ප්රකශ  කරන්න ඕනෑ  එන්නත් රීමේශම් වසඩසටහශන්දී 

එන්නත්කරණ  අතිසන් ශාෝකශේ 12වන සකසශන ට අද අපි 

පත්ශවාශ තිසශබන බව. ශාෝකශේ රීසිම රටක සි ලු ජනතශවට 

ශම් එන්නත ශදන්න ඕනෑ රී ශ ශාෝක ශසෞඛ්ය සසහාරශන  රී ාශ 

නසහස. හාපක්ෂ නශ කතුමමශ ශම න්ටිශසෝන් ව ශසේ ප්ර කන ක් තමයි 

ශම් අහන්ශන්. එතුමමශ ශම කක්ද අහන්ශන්  මිලි න 22ක් වන 

ජනතශවටම එන්නත් රීමේම  සනයි එතුමමශ අහන්ශන්. රටවා ඉන්න 

සි ලුශදනශටම එන්නත ශදන්න  ඕනෑ රී ාශ WHO එක තවම 

රී ාශ නසහස. ඒ ශ  ල්ශාෝ guideline එකක් දීාශ තිසශබනවශ  ශම් 

ශම් අ ට ප්රමුඛ්තශව ශදන්න රී ාශ. ආ ඩුවක් හාධි ට අපි  ශාෝක 

ශසෞඛ්ය සසහාරන  රී රා guideline අනුව ශාෝකශේ ශවනත් 
රටවල් අභිභවශ එන්නත් දීාශ තිසශබනවශ. [බශරශ රීමේම්] එතුමමශ 

තමයි රීේශේ  ශක ශරෝනශ ශරෝ  ට Plaquenil ශදන්න  රී ාශ. 

[බශරශ රීමේමක්] 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි දසන් ශමතසලධන් ඒ කශරණ  නතර කරමු. 
 

ෙරු සජිත් ගප්රේමදාස මහතා  
(மொண்புமிகு ெஜித் பிலரமதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු කසශනශ කතුමමලධ  අනේත් ලධවශඩ් කේරශල් මසතිසතුමමශ 

vaccine එක සම්බන්ර කශරණශව මතුම කරරා ලධසශයි මශ ශම් ප්ර කන  

ඇලාශේ. මශ ඒක ඇලාශේ 'ශද සකතර ාශන්සශ' මසතිසතුමමශශ න් 

ශන ශවයි   අනේත් ලධවශඩ් කේරශල් මසතිසතුමමශශ න්. කරුණශකර 

එතුමමශට උත්තර ශදන්න රී න්න.  

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker)  
දිනට ලධ මිත වසඩ කටයුතුම.  රු   න්ත කරුණශතිසාක 

මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශශග්ධන ශ ෝජනශව ඉදින්පත් කරන්න. 

 
ෙරු තිසකුට්ටි ආරචිික මහතා 
(மொண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමමශශග්ධන point of Order එක ඉදින්පත් කරන්න   රු 

මන්ත්රීතුමමශ.  

 
ෙරු තිසකුට්ටි ආරචිික මහතා 
(மொண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

 රු හාපක්ෂ නශ කතුමමලධ  ාසකශශේ ාක්ෂ 222ක ජනතශවක් 

නසහස  දසනට ජීවත් වන්ශන් ාක්ෂ 182යි. ඔබතුමමශ ඒකවත් 

දන්ශන් නසහස ශන්. ශප ඩි දරුශවෝ වශශග්ධන  ණන් හදන්න එපශ. 

අශනක් අ  ාසකශශේ නසහස. අසතය ශද්වල් රී න්න එපශ. ශම් 

ආ ඩුශවන් දසන් ාසකසනට වසශඩ් කරශ න  නවශ. [බශරශ 

රීමේමක්] 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ඉරශන් හාක්රමරත්න මන්ත්රීතුමමශ  පසහසදිලි රීමේමක්ද    

 

ෙරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு இரொன் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ   රු රශජය ඇමතිසතුමමශ ක  ප්රකශ   

 සන ප්ර කන ක් අහන්න තිසශබනවශ. [බශරශ රීමේමක්] අපට මුදල් 

අමශතයශස ශ න් රීේශේ රුපි ල් ශකෝටි 15 922ක ආදශ ම 

අහිමිවීමක්  සනයි. Loss එකක් ශන ශවයි  ආදශ ම අහිමිවීමක්. 

එතශක ට අපට සසක ක් තිසශබන්ශන් කශටද ඒ ාශභ  ගිශේ රී න 

එක  සන ශන්. ශම්  සන ශවෝහශන්ක හා ණන ක් කරන්න රී ාශ 

මම ඔබතුමමශශ න් ඉල්ානවශ. ශහේතුමව  2212දී ශසේවක අර්සසශරක 

අරමුදශල් ශක ටසක  ශක ටසක ශවශ ප ශප  ට දමනශක ට 

ශවෝහශන්ක හා ණන ක් ක ශ. ඒ ශවෝහශන්ක හා ණනශ න් අපට 

ශපනුණශ  එදශ හිටරා මහ බසසකු අධිපතිස අනේත් ලධවශඩ් කේරශල් 

මසතිසතුමමශත්  ඒ වශශග්ධනම මුදල් ම ඩාශේ සිටි අ ලධක් සභික නුත් 

EPF එශක් pump and dump කරනශක ට ඒ තීරණ  සන 

දසනශ න සිටි ශ රී ාශ. ඒ ලධසශ මම  රු රශජය ඇමතිසතුමමශශ න් 

ඉල්ාන්ශන් ශම්  සන ශවෝහශන්ක හා ණන ක් කරන්න රී ාශයි. 

එතශක ට අපට සෑහීමකට පත්ශවන්න රාළුවන් ඇත්තටම ාශභ  

ාසබුණශද  නසද්ද රී ාශ. ඒ වශශග්ධනම කශටද ඒ මුදල් ගිශේ රී ාශත් 

බාශ න්න රාළුවන්.  

 

ෙරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மொண்புமிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ඔබතුමමශ ශබ ශහ ම  ශම්භීරව කසශ රීමේම  සන මට 

සන්ශතෝෂයි. ඔබතුමමශට ශම්  සන පසහසදිලි කර ශදන්න ඕනෑ. 

ඔබතුමමශ මට ශම් අවසකසශව ාබශ දීම  සන මම සන්ශතෝෂ ශවනවශ.  

ශවෝහශන්ක හා ණනශේම තිසශබනවශ 2214 වර්ෂශේ අ  භශ   

365 366 
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ශවනශක ට - EPF එශක් Annual Report එ ශක් තිසශබනවශ.- ඒ 

ශේාශශේ unrealized profit එක -ඔබතුමමශ දන්නවශ ශන් ඒ 

ශේාශශේ unrealized profit රී න්ශන් ශම කක්ද රී ාශ.- 

බිලි න 22යි රී ාශ. ඔබතුමමශ ගිහිල්ාශ ඒ දත්ත බාන්න. 

එතශක ට ඔබතුමමශට ශත්රුම්  න්න රාළුවන් අශ්  ආශ ෝජන  

 සන තිසබුණු හා කවසනී භශව . බිලි න 22ක වසඩිරාර ාශභ ක් 

සිදුශවාශ තිසශබනවශ. 2214 වර්ෂ  අ  ශවනශක ට unrealized 

profit එකක් තමයි තිසබුශ . ඒක තමයි උත්තර . ඔබතුමමශට  ඕනෑ 

තරම්  රී න්න රාළුවන්  හා ණන කරන්න රී ාශ. ඔබතුමමන්ාශට 

අවුරුදු 5ක් තිසබුණශ ශන්. එශහම තිසබිාශත් ඔච්චර තමයි වුශ . 

[බශරශ රීමේම්] ඔබතුමමශ වශඩිශවාශ අහශ න ඉන්න.  

 රු හාපක්ෂ නශ කතුමමශශග්ධන ප්ර කන ට මම උත්තර ශදන්නම්. 

අපි රටට අව ය වන ආකශර ට සි ලු එන්නත් ාබශ ශදනවශ. අපි ඒ 

වයශපෘතිස  පටන් අරශ න තිසශබනවශ. ඒක කරශ න  නවශ. 

ඔබතුමමන්ාශ එක එක ශවාශවට ඇහාත් ශන ශ ක් ශද්වල් රී ාශ 

කෑ  සලාවශට ඔබතුමමන්ාශ දන්නවශ අපි රටට අව ය ශද්වල් ක ශ 

රී ාශ. මට මතකයි  එක සසර ක් ඔබතුමමශ රීේවශ  Plaquenil 

ශ  න එන්න රී ාශ. අද රී නවශ  Oxford-AstraZeneca ශ න 

එන්න රී ාශ. අපි අව ය ශද්වල් අව ය හාධි ට ශ නසල්ාශ ඒක 

කරනවශ  රී න සහතිසක  ාබශ ශදමින්  මශග්ධන වචන සකවල්ප  

අවසන් කරනවශ.  

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රරශන වසඩ කටයුතුම ආරම්භශේදී ශ ෝජනශ.  

 රු   න්ත කරුණශතිසාක මන්ත්රීතුමමශ. 
 
 

ගපෞේෙලික මන්ත්රීන්ගප පනත් ගකම්ම්පත් 
தனி உறுப்பினர் ெட்டமூலங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
බලපිටිය ශ්රී රාහුලාරාම පුරාණ විහාරසනථ සාමගණ්ර 
ආකල්ප සාංවර්ධාන භික්ෂු විදාලය (සාංසනථාෙත 

කිරීගම්) පනත් ගකම්ම්පත 
பலப்பிட்டிய ஸ்ரீ ரொஹுலொரொம புரொை விஹொரஸ்த்த 

ெொமலனர ஆகல்ப ெங்வர்தன பிக்ஷு கல்லூொி 

(கூட்டிமைத்தல்) ெட்டமூலம்  
BALAPITIYA SRI RAHULARAMA PURANA VIHARASTHA 

SAMANERA AKALPA SANGWARDENA BIKSHU VIDYALAYA 
(INCORPORATION) BILL 

 
 

ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මශ පහත සපහන් ශ ෝජනශව ඉදින්පත් 

කරනවශ: 

"බාපිටි  ශ්රී රශලාාශරශම රාරශණ හාහශරසකස සශමශ ර ආකල්ප 

සසවර්රන භික්ෂු හාදයශා  සසසකසශ ත රීමේම සපහශ වූ පනත් ශකුපම්පත 

ඉදින්පත් රීමේමට අවසර දි  යුතුම  ." 

 
ෙරු වරුණ ලියනගප මහතා  
(மொண்புமிகு வருை லியனலக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

 

විල්න් සනථිර කරන ලදී. 
ஆலமொதித்தொர். 
Seconded. 

ප්රශනනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ගකම්ම්පත ඊ  අනුකූලව පෙමුවන වර කියවන ලදින්  එය 

මුද්රණය කිරීම  නිගයෝෙ කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 52(6) වන සනථාවර නිගයෝෙය ය ගත් පනත් 

ගකම්ම්පත අධාාපන අමාතතුමා ගවත පවරන ලදී. 
 
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, ெட்டமூலம் முதன்முமற மதிப்பிடப்பட்டு, அச்ெிடப்படக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

ெட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 52(6)இன்படி  கல்வி அமமச்ெருக்கு 

அறிக்மக தெய்யப்படுதற்கொகச் ெொட்டப்பட்டது. 
 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 

Minister of Education for report. 

 
 

ගසත්සඳ ගයෝො නිගක්තනගේ කාර්ය භාරය 
(සාංසනථාෙත කිරීගම්) පනත් ගකම්ම්පත 

தெத்ெத லயொகொ நிலகதனய கொர்ய பொரய 

(கூட்டிமைத்தல்) ெட்டமூலம்  
SETHSADA YOGA NIKETHANAYE KARYA BARAYA 

(INCORPORATION) BILL 
 
 

ෙරු ේේදික ගප්රේමරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு உத்திக பிலரமரத்ன)  

(The Hon. Uddika Premarathne) 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මශ පහත සපහන් ශ ෝජනශව ඉදින්පත් 

කරනවශ: 

"ශසත්සප ශ ෝ ශ ලධශක්තනශේ කශර්  භශර  සසසකසශ ත රීමේම සපහශ 

වූ පනත් ශකුපම්පත ඉදින්පත් රීමේමට අවසර දි  යුතුම  ." 
 

ෙරු අසාංක නවරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு அெங்க நவரத்ன)  

(The Hon. Asanka Navarathna) 
 

විල්න් සනථිර කරන ලදී. 
ஆலமொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ගකම්ම්පත ඊ  අනුකූලව පෙමුවන වර කියවන ලදින්  එය 

මුද්රණය කිරීම  නිගයෝෙ කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 52(6) වන සනථාවර නිගයෝෙය ය ගත් පනත් 

ගකම්ම්පත තරුණ හා ක්රීඩා අමාතතුමා ගවත පවරන ලදී. 
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, ெட்டமூலம் முதன்முமற மதிப்பிடப்பட்டு, அச்ெிடப்படக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

ெட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 52(6) இன்படி  இமளஞர் 

மற்றும் விமளயொட்டுத்துமற அமமச்ெருக்கு அறிக்மக தெய்யப் 

படுதற்கொகச் ெொட்டப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 

Minister of  Youth and Sports for report.  

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද දිනට ලධ මිත කටයුතුම. නයශ  පත්රශේ අසක 1 සිට 4 දක්වශ. 

ශර්ගු අඥශපනශත් 12 වන ව න්තිස   ටශත් ශ ෝජනශව. ආන න 

හශ අපන න (පශාන  පනත  ටශත් ශරගුාශසි ශදකක් සහ                 

ශ්රී ාසකශ අපන න සසවර්රන පනත  ටශත් ලධශ ෝ  .  
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

ගර්ගු ආඥාපනත : ගයෝජනාව 

சுங்கக் கட்டமளச் ெட்டம்: தீர்மொனம்  
CUSTOMS ORDINANCE: RESOLUTION 

 
[අ.භශ. 12.22] 

 

ෙරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා (ගවගෙඳ 
අමාතතුමා) 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன - வர்த்தக 

அமமச்ெர்) 

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

 රු කසශනශ කතුමමලධ  නයශ  පත්රශේ දිනට ලධ මිත 

කටයුතුමවාට අදශ  හාෂ  අසක 1  2  3 සහ 4 මම ඉදින්පත් කරමි. 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  අග්රශමශතය  මුදල් අමශතය  බුද්ර ශසන  

ආ මික හශ සසසකකෘතිසක කටයුතුම අමශතය සහ නශ න්ක සසවර්රන 

හශ ලධවශස අමශතයතුමමශ ශවනුශවන් මශ පහත සපහන් ශ ෝජනශව 

ඉදින්පත් කරනවශ: 

"(235 අධිකශර  වූ  ශර්ගු ආඥශ පනශත් 12 ව න්තිස   ටශත් 

ආන න තීරු බදු  සම්බන්රශ න් 2221.22.11 දින ඉදින්පත් කරන ාද 

ශ ෝජනශව අනුමත ක  යුතුම  . 

(2020 ශන වසම්බර් 17 දිනසතිස අසක 2222/5 දරන අතිස හාශ ේෂ  සසට් 

පත්ර   

(අමශතය ම ඩාශේ අනුමතිස  දන්වශ තිසශේ. " 

 රු කසශනශ කතුමමලධ  මුදල් අමශතය  රු මහින්ද රශජපක්ෂ 

මසතිසතුමමශ හාසින් ආදශ ම් සසරක්ෂණ සහ ශර්ගු ශ ෝජනශවාට 

අදශ ව ඇතිස කරනු ාසූ සසශ ෝරන  ශවනසකකම් ඇතුම ත්  සසට් 

ලධශේදනවාට අනුමසතිස  ාබශ  සනීම සපහශයි අද ශම් ශ ෝජනශ 

ඉදින්පත් කරන්ශන්.  
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  

ශම් අවසකසශශේදී  රු ලධශ ෝජය කසශනශ කතුමමශ ූලාශසන ට 

පසමිශණනවශ ඇතිස. 
 
අනතුරුව ෙරු කථානායකතුමා මූලාසනගයන් ඉවත් වූගයන්  

නිගයෝජ කථානායකතුමා [ෙරු රාංජිත් ල්යලලාපිටිය මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொெனத் 

தினின்று அகலலவ, பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள் [மொண்புமிகு ரன்ஜித் 

ெியம்பலொபிட்டிய] தமலமம வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the 
Chair. 

 

ෙරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

 රු ලධශ ෝජය කසශනශ කතුමමලධ  ඔබතුමමශත් දන්නශ පන්දි ශම් 

ශවනසකකම් රීමේමට මුදල් අමශතයශස  ට  රජ ට  සිදු වී තිසශබනවශ. 

දිගින් දි ටම 2215  2216  2217  2218  2219  වර්ෂවා රශජය 

ූලාය ප්රතිසපත්තිසශේ තිසබුණු ප්රරශනම  සටලුව තමයි අමමිත ශාස බදු 

පසනවීශමන් හා ශා බදු ආදශ මක් එකතුම කර  සනීශම් ඉාක්ක ක් 

කරශ රජ   මන් රීමේම. ඒ බදු බර ශම් රශට් ජනතශවට උකමාශ ත 

ශන හසරී වුණශ. මම ඒ දිනවා ශම් පිිබබපව "බදු දඩ ම" නමින් 

ශවනම කෘතිස ක් ලිේවශ.  

ශම් රශට් කුන්රු එල්ටීටීඊ ත්රසකතවශද  තිසබුණු කශාශේවත් 

පිටශක ුපශේ කඩ වසලාශේ නසහස. නමුත්  පකමගි  කශාවකවශනුශේ 

වසට් එක අමමිත ශාස වසඩි රීමේම කරණශක ට ශ න 

පිටශක ුපශේ ශත   ශවශ ප ලාවමශරු මරයසකසශන  දවසක් 

වසලාවශ. එ  අද හාපක්ෂශේ සිටින අ ට මතක නසතිසව ඇතිස. නමුත්  

එදශ අපි  හාපක්ෂශේ සිටි ලධසශ අපට එ  මතකයි. එවකට හිටරා  

"ශාෝකශේ ශහ පම මුදල් අමශතයවර ශ" ඒ සම්බන්රශ න් පසවසතිස 

උද්ශඝෝෂණ වයශපශර  මර්දන  රීමේම සපහශ ඒ උද්ශඝෝෂණ 

වයශපශර  දි ත් ක  කඩ තුමනක් ශර්ගුව ාවශ මල් ශකශරේවශ. 

වසට්වාට හාරුද්රව ජනතශව මහර ම සිට පමුණුව පශශර් දි ටම 

ශප පශිබවලින්  මන් ක ශ. ජනතශවට උකමාශ ත ශන හසරී ශාස 

අමමිත බදු බරක් පසටවීශම් කශර්  භශර  තමයි ඒ කශා  තුම   

කශ ේ.  

ශද්ශී  භශ ඩ හශ ශසේවශ සපහශත්  ආන න සපහශත් අශ්  

රශට් ශර්ගු බදු පසනවීශම්දී බදු කශ ඩ තුමනක් තිසබුණශ. එකක් තමයි 

පකමගි  රජ   ටශත් තිසබුණු තීරු බදු රහිත ගිහාකමම්වාට අදශ  

බින්දුශේ බදු කශ ඩ . එනම්  තීරු බදු නසතිසව ආන න  ක  

හසරී වීම. ශදවසලධ කශ ඩ ට අ ත් වන ඒවශට සි  ට 15ක 

බද්දක් අ  ක ශ. ශතවසලධ කශ ඩ ට අ ත් වන ඒවශට සි  ට 

32ක බද්දක් අ  ක ශ. රුපි ල් 122ක් වටිනශ භශ ඩ ක් 

හාශද්  රීන් පසමිශණන හාට ඒ භශ ඩශේ වටිනශකමින් තුමශනන් 

එකකට ආසන්න ප්රමශණ ක තීරු බද්දක් පසශනේවශ.  

ශම් රජ  බා ට පත් වීශමන් පකම  බදු අ  ශන කරන ශක ටස 

එශාසම තිසේබශ.  සි  ට 15 ශර්ගු බද්ද සි  ට 12ට අඩු ක ශ. 

සි  ට 32 ශර්ගු බද්ද සි  ට 15ට අඩු ක ශ. ඒ අනුව භශ ඩ වර්  

1 442කට පනවශ තිසූ සි  ට 32 ශර්ගු බද්ද  සි  ට 15 දක්වශ අඩු 

රීමේශමන්  බදු අඩු රීමේම සපහශ වන ශ ෝජනශවක් තමයි ඉදින්පත් 

කරනු ාසබුශේ.  ඒ වශශග්ධනම තීරු බදු අඩු කරාශ භශ ඩ 1 442ම 

ශව ශ ප ශප  ට  ාශ එන හාට  ශද්ශී  කර්මශන්තකරුවන්ට තර  

රීමේමට අමරු ශවනශක ට  ශසසක බදු ඉහ  නසවශ ආදශ මක් 

උපදවශ  සනීමට කටයුතුම කරාශ තිසශබනවශ. සමසකත ආදශ ම 

 ත්ශත ත්  තීරු බදුවලින් ාසශබන ආදශ මින් අඩු වීමක් සිදු 

ශන වන ආකශර ට හාචක්ෂණශීලි  ස පීමක් කර තිසශබනවශ.  

 රු ලධශ ෝජය කසශනශ කතුමමලධ  උදශහරණ ක් ව ශ න් 

රීේශව ත්  2219 ශර්ගු බදුවලින් ාසබුශ  රුපි ල් බිලි න 98.4යි. 

2222දී ශම් බදු අඩු ක ශට පකමව රුපි ල් බිලි න 111ක් ාබශශ න 

තිසශබනවශ. ඒ රී න්ශන්  තීරු බදු අඩු ක ශට ශසසක බදුවලින් ඒ 

 ස පීම කර තිසශබනවශ. ශද්ශී  කර්මශන්තකරුවශ ආරක්ෂශ 

කරන්න එ   හපත් කටයුත්තක් ශවාශ තිසශබනවශ.  

 රු ලධශ ෝජය කසශනශ කතුමමලධ  ශම් දිනවා සිදු වන 

හාවශදවාදි පසහසදිලි වන ඉතශම නරක පූර්වශදර්   තමයි ශම් 

ශාෝක  ඉතශම  හපත් තත්ත්වශේ පවතිසන බව සිතශශ න අදහසක 

ලාවමශරු කර  සනීම. නමුත්  අශ්  ජීහාත කශා  තුම  ශදවසලධ 

ශාෝක යුද සමශේ ශහෝ ශන වූ හාරූ ශාෝක හානශ  ක් සිදු ශවමින් 

පවතිසනවශ. අද ශාෝක ජන හන  බිලි න 7.8ක් ශවනවශ.   

ශක හාඩ් -19 වසස ත  ලධසශ ශම් බිලි න 7.8න් මිලි න 

124ක් ආසශදිත න් බවට පත්ශවාශ තිසශබනවශ. මි  ගි  පින්ස 

ාක්ෂ 27ක් ශවනවශ. ශක හාඩ් ලධසශ ාසකශශේ 622කට වඩශ අඩු 

පින්සක් මි   න හාට  එම වසස ත  ලධසශ ශාෝක ජන හනශ න් 

ාක්ෂ 27ක් මි  ශ  සක තිසශබනවශ. ශාෝක බසසකුවත්  ජශතයන්තර 

ූලාය අරමුදාත්  ආසි ශනු සසවර්රන බසසකුවත්  අශනක් සි ලුම 

ආ තනත් රී ශ තිසශබනවශ  පකම ගි  වර්ෂශේ චීනශේ හසරුණශම 

ශාෝකශේ අශනක් සි ලු රටවා ආර්ථික  සි  ට 4 දක්වශ 

සසශකෝචන  ශවාශ තිසශබනවශ රී ාශ. ශාෝකශේ මරයම ආදශ ම් 

ාසූ මිලධකමන්ශ න් වසඩි පින්සක් අඩු ආදශ ම්ාශභින් බවට 

පත්ශවාශ  අවුරුදු 32කට පකම ශාෝක ඉතිසහශසශේ දු් පත්කම 

වසඩිම වුණු කශා පන්ච්ශේද  බවට ශම් කශා  පත්ශවාශ 

තිසශබනවශ  ශම් ශක හාඩ්-19 වසස ත  ලධසශ. අද "යුලධශස ක" 

ආ තන  වශර්තශ කරනවශ  රටවල් 132ක ජනතශවට ශම් එකම 

එන්නතක්වත් ාබශ දීාශ නසහස රී ාශ.   
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ඒ සි ලු අභිශ ෝ  හමුශේ ශම් රශට් අතිස රු ජනශධිපතිසතුමමශත්  

ශක හාඩ් මර්දන කශර්  සශරක බාකශ ත්  ්රිහාර හමුදශවත්  ශසෞඛ්ය 

අස ත්  පහ  මට්ටශමන් කටයුතුම කරන මහජන ශසෞඛ්ය 

පමේක්ෂකවරු ඇතුමළු ලධාරශන්නුත්  ජනතශවත්  ම්රීසි ආකශර කට 

ශක හාඩ්-19 වසස ත  වස සක්වීම සපහශ ක්රි ශ මශර්  ශ න තිසශබන 

ලධසශ ශක හාඩ් මර්දන  රීමේම සම්බන්රශ න් වන හාශිෂකටතම 

රටවල් ාසයිසකතුමවට අශ්  රටත් ඇතුම ත්ශවාශ තිසශබනවශ. ශම් 

සම්බන්රශ න් අපට ආඩම්බර හා  හසරී පර්ශේෂණ ශම් රශට්ත් 

පසවසත්වී තිසශබනවශ. ශ් රශශදණි  හා කවහාදයශාශේ රසශ න හාදයශව 

පිිබබප මහශචශර් වර කු වන  ශමිණී රශජපක්ෂ මසතිසතුමමශ ප්රමුඛ් 

ක ඩශ ම හාසින් ශාෝකශේ ප්රසම වතශවට රීසිදු වයිරස කට 

ශහෝ බසක්ටීන් ශවකට ඇතුමළු හා  ශන හසරී ආකශරශේ මුලාණු 

ආවරණ ක් පන්සර හිතකශමී නව ලධපසයුමක් ශාස ඉදින්පත් කර 

තිසශබනවශ. එහි ශ් ටන්ට් අයිතිස  තිසශබන්ශන් ශ් රශශදණි  

හා කවහාදයශා ටයි. එ  වශණිජ ලධෂකපශදන ක් බවට පත් කර  ශ්රී 

ාසකශ රශජය වශණිජ (හාහාර  නීතිස ත සසසකසශව හරහශ ශබදශ 

හන්න්නට හශ අපන න  කරන්නට අපි බාශශප ශර ත්තුම ශවනවශ. 

අශ්  සෑම  රු මන්ත්රීවරශ කුටම ඒ නශවෝත්පශදන මුලාණු 

ආවරණ එක බසගින් ාබශ  සනීම සපහශ මශ ඒවශ රාසකතකශාශේ තබශ 

තිසශබනවශ.  රු මන්ත්රීතුමමන්ාශට ඒවශ රාසකතකශාශ න් ාබශ 

 න්නට රාළුවන්. ශම් හාධි ට ශාෝකශේ ප මු වතශවට  හාසබීජ 

නසන  කරා ශරද්ශදන් හදන ාද පන්සර හිතකශමී ශද්ශී  

ලධෂකපශදන ක් හඳුන්වශදීම ශ් රශශදණි  හා කවහාදයශා ට සහ අශ්  

රටට  හා ශා ශ ෞරව ක්. 

අතිස රු ශ ෝඨශභ  රශජපක්ෂ මසතිසතුමමශ ජනශධිපතිස ධුර ට 

පත්වීශමන් පකම  අශ්  රජ   ටශත් පකමගි  කශා පන්ච්ශේද  තුම  

හාහාර සහන රටට ාබශ දී තිසශබනවශ. ඒ රාළුවන්කමකට ශන ශවයි  

අව යතශව අනුවයි. මම කලින් සපහන් ක  පන්දි  ජනතශවට බදු 

බර උකමාශ ත ශන හසරී ලධසශයි එශහම කශ ේ. සි ලුම 

භශ ඩවාට වසට් එක එකතුම ශවාශ තිසශබනවශ. එ  සි  ට 15ක 

වක්ර බද්දක් හාධි ටයි තිසබුශ . ඒක සි  ට 8 දක්වශ අඩු ක ශම 

සි  ට 7 බසගින් හා ශා අාශභ ක් රශජය අ  භශර ට සිද්රශවන 

බව ඇත්ත. නමුත්  අපි වසට් එක අඩු ක ශ.  

ඊ ඟට  ජශතිස  ශ  ඩනසඟීශම් බද්ද  - Nation Building Tax - 

සි  ට 2ක් ශාස තිසබුණශ. අපි ඒක බදු ක්රමශ න් සම්පූර්ණශ න්ම 

ඉවත් ක ශ. ඒ අනුව  ඒ සි  ට ශදශක් බද්ද අශහෝසි වුණශ. 

ඊ ඟට  තිසබුණශ  උප න හාට ශ වීම් බද්ද. රැරී ශවක් කර 

ආදශ මක් ාබන හාට එයින් ශක ටසක් රජ ට  නවශ. අපි ඒ 

උප නහාට ශ වීම රී න එකත් බදු ක්රමශ න් අයින් ක ශ. දසන් 

කවුරුවත් උප න හාට බද්දක් රජ ට ශ වන්ශන් නසහස. ඒ තුමිබන් 

ඔවුන්ශග්ධන ආදශ ශම් වසඩිවීමක්ශවාශ තිසශබනවශ.  

ඊ ඟට  සි  ට 28ක ආදශ ම් බද්දක් තිසබුණශ. දසන් එ  සි  ට 

14 දක්වශ අඩු කර තිසශබනවශ. ඒ වශශග්ධනම  සි ලු භශ ඩවාට 

තිසබුණු බදු බර දසන් අපි අඩු කරාශ තිසශබනවශ.  රු ලධශ ෝජය 

කසශනශ කතුමමලධ  භශ ඩවා මිා තීරණ  ශවන්ශන් ශක ශහ මද 

රී ාශ ඔබතුමමශත් ශහ ඳින් දන්නවශ. බදු අඩු රීමේශමන් පමණක් 

භශ ඩ මිා අඩු කරන්නට බසහස. 

ශම කක්ද ඒකට ශහේතුමව  හාලධම  අනුපශත   ත්ශත ත්  එදශ 

මහින්ද රශජපක්ෂ ජනශධිපතිසතුමමශ රට භශර  න්නශක ට ශඩ ාර ට 

ශ ේශේ රුපි ල් 125යි. ඊට අවුරුදු 12කට පකමව එතුමමශ රට බශර 

ශදන ශක ට 2214 වර්ෂශේදී ශඩ ාර ට ශ ේවශ  රුපි ල් 131ක්. 

ඒ අවුරුදු 12 තුම  සෑම ශඩ ාර කටම කලින් ශ ේවශට වඩශ 

වසඩිරාර රුපි ල් 26ක් ශ වන්න සිදු වුණශ  පිටරටින් ශ න්වූ 

භශ ඩවාට. නමුත්  පකමගි  ආ ඩුව අවුරුදු පහරීන් පකමව රට 

බශර ශදනශක ට හාලධම  අනුපශත  182යි. ශඩ ාර ට ශ වන 

මුදා රුපි ල් 131 සිට රුපි ල් 182 දක්වශ වසඩි වුණශ. ාසකශ 

ඉතිසහශසශේ ප මුශවලධ වතශවට සෑම ශඩ ාර කටම රුපි ල් 52ක් 

වසඩිරාර ශ වන්න සිදු වුණශ. බදු අඩු ක ශට පසකශසේ පිටරටින් 

ශ ශනන භශ ඩවා එදශ තිසබුණු මිායි  අද තිසබුණු මිායි ශාෝක 

ශවශ ප ශප ශ න් අහන්න රාළුවන්ද  දසන් රුපි ල් 222 මට්ටමට 

 ශ ශන දී ඉතශ හා ශා අමශරුවරීන් තමයි හාලධම  අනුපශත  

පශාන  කරශ න ඉන්ශන්. හාලධම  අනුපශත  රුපි ල් 252 දක්වශ 

ගිශ  ත්  322 දක්වශ ගිශ  ත්  352 දක්වශ ගිශ  ත් ශම කද 

ශවන්ශන්  එශහම ශවන්න රාළුවන්. අශ්  රට ලධදහස ාබන ශක ට 

ශඩ ාර කට ශ ේශේ රුපි ල් හතරයි  ත හසත්තෑහතයි. 1977 

වනතුමරු ශඩ ාර කට ශ ේශේ රුපි ල් 8යි. ශර නී ද මසල් හිටරා 

මුදල් ඇමතිසවර ශ එක්සත් ජශතිසක පක්ෂ ආ ඩුශේ ප මුවන අ  

වස  ශල්ඛ්න  ඉදින්පත් ක  1977 ශන වසම්බර් මශසශේ 15වසලධ දශ 

මරයම රශ්රි 12.22ට තමයි ශඩ ාරශේ අ   රුපි ල් 16 දක්වශ 

වසඩි වුශ . හාශද්ශී  රටවලින් ශ න්වන භශ ඩවා මිා තීරණ  

ශවන්න බාපශන ප්රරශනම සශරක  තමයි  හාලධම  අනුපශත . 

හාලධම  අනුපශත   එනම් ශඩ ාර ට ශ වන්න ඕනෑ රුපි ල් 

ප්රමශණ  වසඩි වන ශක ට කශශග්ධන ආ ඩුව තිසබුණත්  අපි කසමසතිස 

වුණත් නසතත්  ආන න භශ ඩවා මිා වසඩි ශවනවශ.  

ඊ ඟ කශරණ   ලධෂකපශදන පින්වස . රටක් ඇතුමශ ේ ලධෂකපශදන 

පින්වස  වසඩි වනවශ නම්  ලධෂකපශදන හා දම් වසඩි වන ශක ට ඒ 

භශ ඩවා මිා ඉහ   නවශ. ඊ ඟ කශරණ   බදු. බදු පසනවූවශම 

භශ ඩවා මිා වසඩි ශවනවශ. ශම් වශශග්ධන හාහාර කරුණු කශරණශ 

රශශි ක ප්රතිසඵා ක් ව ශ න් තමයි භශ ඩ ක මිා තීරණ  

වන්ශන්. එකක් පදනම් කරශ න එ  කරන්න බසන් ලධසශ තමයි අපි 

හාහාර ක්රම අනු මන  කර තිසශබන්ශන්. එක ක්රම ක් තමයි  රජ  

බදු සහන පසශක්ජ ක් ාබශ දීම. සි  ට 32 ශර්ගු බදු සි  ට 15ට 

අඩු රීමේම පිිබබප ශ ෝජනශවත් අද ශම්  රු සභශශේ සශකච්ඡශ 

වනවශ. වසට් බදු අඩු කර තිසශබනවශ. ජශතිස  ශ  ඩනසඟීශම් බද්ද 

අශහෝසි කර තිසශබනවශ. උප න හාට ශ වීශම් බද්ද අඩු කර 

තිසශබනවශ. ආදශ ම් බදු ප්රතිස ත  අඩු කර තිසශබනවශ. ඊ ඟට  මලධ  

පන්් රා  ලූනු ආදි ශද්ශී  පන්ශභෝජන ට අතයව ය  ශද්ශී  

ව ශ න් ලධපදවීම ප්රමශණවත් ශන වන භශ ඩවා මිා අඩු කර 

තිසශබනවශ. අපි බදු සහන පසශක්ජ ක් ාබශ දුන්නශ. ඊට පකමව ඇතිස 

ශවාශ තිසබුණු ප්ර කන  තමයි  පකමගි  ආ ඩුශේ කශා  අවසන් 

වනශක ට ණ  වශන්ක ශප ලි  ශ වශ  න්න බසන් වීම. හසම තසනම 

දරීන්න තිසබුශ  "බද්දට ශහෝ කුලි ට - for rent or lease - දීමට 

තිසශේ" රී න දසන්වීම. ශම කද  වයශපශර වසටිාශ. ක්ෂු්ර මුාය ණ  

 ත් අ  ඒ ණ  ශ වශ  න්න බසන්ව වස බීාශ මි  ගි ශ. කමළු හශ 

මරය පන්මශණ කර්මශන්තකරුවන්ශග්ධන  ශම් රශට් -සකවජශතිසක- 

වයශපශන්ක න්ශග්ධන ශද්ප   වත්කම් සි ල්ා සින්න ශවමින් ගි ශ. 

එ  නවත්වශ  සනීම සපහශ අපි ණ  සහන පසශක්ජ ක් ාබශ 

දුන්නශ. ශවන්ශද්සි සම්පූර්ණශ න් නතර ක ශ. ශක හාඩ්-19 

වසස ත   පශසකකු ඉරු දින ප්රහශර  ආදි සි ල්ශාන් පකමව මශර්තුම 

මස 31 වනතුමරු ශවන්ශද්සි නතර කරශ න තිසශබන්ශන්. එශහම 

නසත්නම්  ඒ ශද්ප  ටික ශමාහකට ශවන්ශද්සි ශවාශ. ඒ 

ශවන්ශද්සි නවතශ  සනීම සපහශ අපි ණ  සහන පසශක්ජ ක් 

දුන්නශ.  

ඊ ඟට  අපි ශප ලී සහන පසශක්ජ ක් ාබශ දුන්නශ. අපි 

දන්නවශ  ඒ කශාශේ ශප ලී අනුපශත  සි  ට 28 දක්වශ ඉහ  

ගිහින් තිසබුණු බව. රටක ශප ලී අනුපශත  එශාසින් වසඩි වුශණ ත් 

ලධෂකපශදන පින්වස  වසඩි ශවනවශ  ශබදශ හසමේශම් පින්වස  වසඩි 

ශවනවශ. භශ ඩ මිා අසශමශනය ශාස ඉහ   න්න එක ශහේතුමවක් 

තමයි  රශට් ශප ලී අනුපශත  ඉහ   ෑම. එදශ සි  ට 28ක ශප ලී 

අනුපශත ක් තිසබුශ . එ  සි  ට 25යි රී ශ හිතුමශව ත්  ාක්ෂ ක 

ණ  මුදාක්  ත් හාට අවුරුදු හතරක්  නශක ට ශප ලි  ව ශ න් 

ශ වනවශ  ඒ  ත් මුදාම. බසසකු  ූලාය ආ තන උඩට  නවශ  

'පහන් ටසඹ' රී මින්. හසබසයි  ජනතශවට ශටෝච් එිබ ක්වත් 

වදින්ශන් නසහස. ඕනෑම සසවර්ධිත රටක ශප ලී අනුපශත  තලධ 

ඉාක්කශම් ශප ලී අනුපශත ක්  single-digit interest rate එකක්.  
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ෙරු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු අමශතයතුමමලධ  ඔබතුමමශට තවත් හානශඩි ශදකක කශා ක් 

තිසශබනවශ.  

 
ෙරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ශහ පයි   රු ලධශ ෝජය කසශනශ කතුමමලධ.  

ශප ලී අනුපශත  තලධ ඉාක්කමක් හා  යුතුම   න්න දසන් 

 සශර්ස ක් ශවාශ තිසශබනවශ. දසන් ශප ලී අනුපශත  තලධ 

ඉාක්කශම් සසඛ්යශවක් වීශමන් රජශේ ශප ලී හා දම හාතරක් 

බිලි න 222කට වඩශ වසඩිරාර ඉතිසන් ශවාශ තිසශබනවශ. 

රජ ත් ශප ලී ශ වනවශ ශන්. රජ  ශ වන ශප ලි  තමයි 

හා ශාම. රජ  තමයි හා ශාම ශප ලි  ශ වන්නශ. මම ඒ 

ඉාක්කමත් රී න්නම්. බදු ආදශ ම අඩු වුණශම  රශජය අ  භශර ට 

පශඩුවක් වනවශ. නමුත්  ශ වන්න තිසශබන ශප ලි  අඩු වුණශම 

ආදශ ශම් අඩුව  ම්රීසි ප්රමශණ කට පිශරනවශ. සශර්ව ආර්ථික 

ක මනශකරණශේ ඉාක්ක ක් තමයි  ශප ලී අනුපශත  තලධ 
ඉාක්කමකට ශ න ඒම.  

ශම් තත්ත්ව  තුම  හාරැරී ශශේ සහන පසශක්ජ කුත් දුන්නශ 

ශන්. තමුන්නශන්ශසේාශශග්ධන ආ ඩුව කශා  රාරශවට උපශධිරශන්න්ට 

රසකසශ දුන්ශන් නසහස. අභයන්තරද  බශහිරද  එක්සත් ජශතිසක 

පක්ෂශේද  ජනතශ හාමුක්තිස ශපරමුශ ද  කශශග්ධනද රී ශ බාන්ශන් 

නසතිසව අපි සි ලු උපශධිරශන්න්ට රැරී ශ ාබශ ශදනවශ. ශම් වනහාට 

උපශධිරශන්න් 62 222ක් රාලාණුව සපහශ බපවශශ න තිසශබනවශ. 

අශප ස (සශමශනය ශප   හාභශ   සමත් නසතිස අ  ශවනත් රීසි 

දිනක රජශේ ශසේව ට බපවශ  ත්ශත් නසහස රී ශ අප 

තමුන්නශශසේාශ සි ලු ශදනශ දන්නවශ ශන්. ඒක අශ්  රශට් තිසබුණු 

වසරැදි ක්රම ක්. රජශේ ශසේව ට  න්න නම්  ණිත  සහිතව 

සශමශනය ශප  හාභශ   සමත්ව තිසබි  යුතුමයි. ශදහිවා සත්තුම 

වත්ශත් රැරී ශවක් සපහශ නයි නටවන්න  නවශ නම්  ඒත්  ණිත  

සහිතව සශමශනය ශප  හාභශ   සමත්ව තිසශබන්න ඕනෑ. පින්නවා 

අලි අනශසශ ශරශේ අලි නශවන්න  නවශ නම්  ඒත් සශමශනය ශප  

හාභශ    ණිත  සහිතව සමත්ව තිසශබන්න ඕනෑ. එශහම නසත්නම් 

රජශේ රසකසශවකට  න්න බසහස. ඉතිසහශසශේ ප මුවන වතශවට 

තමයි ශ ෝඨශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිසතුමමශ සශමශනය ශප  හාභශ   

සමත් නසතිස දරුවන් ාක්ෂ ක් රජශේ කම්කරු වෘත්තීන් සපහශ 

බපවශ  න්නවශ රී න සකසශවර ට පසමිණිශේ. දසන් 36 222ක් 

පමණ බපවශශ න අවසන්. ඉතිසන් ප්රමශණ  බපවශ  න්නවශ. ශම්වශ 

හා ශා ඉාක්කම්. කමද්දන්ශග්ධන කශාශේ ඉපන්  ශප ලිසක 

ශදපශර්ත ශම්න්තුමව ආරම්භශේ ඉපන් ශප ලිසිශේ ඉන්ශන් 

85 222යි. අපි උපශධිරශන්න් හාතරක් 62 222ක් බපවශශ න 

තිසශබනවශ. අපි භශ ඩ වර්  27ක මිා සහන පසශක්ජ ක් 

ක්රි ශත්මක කර තිසශබනවශ. ශාෝකශේ පවතිසන ශම් මහශ වයසන  

හමුශේ අශ්  රශට් ශවනත් රීසිම රශජය නශ කශ කුට ක  

ශන හසරී කශර්  ක් ශ ෝඨශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිසතුමමශත්  එතුමමශ 

ප්රමුඛ් ශම් ආ ඩුවත් ව  කීශමන්  පින්මසකමම්දශ කව කර තිසශබන 

බව සපහන් කරමින්  මශග්ධන කසශව ශමයින් සමශ් ත කරනවශ. 
 
ප්රශනනය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ෙරු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී ඟට   රු කබීර් හෂීම් මන්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට හානශඩි 11ක 

කශා ක් තිසශබනවශ. 

[අ.භශ. 12.18] 

 

ෙරු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

 රු ලධශ ෝජය කසශනශ කතුමමලධ  අද ඉදින්පත් කර තිසශබන 

ශර්ගු ආඥශපනත  ටශත් ශ ෝජනශව  ආන න හශ අපන න 

(පශාන  පනත  ටශත් ශරගුාශසි සහ ශ්රී ාසකශ අපන න 

සසවර්රන පනත  ටශත් ලධශ ෝ   පිිබබප කසශ රීමේමට ාසබීම 

 සන මම සතුමුප වනවශ.  

සිසහා හශ හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සමරන්න ජනතශවට තව දින 

22ක පමණ කශා ක් තිසශබනවශ. රශට් ප්රරශන හාපක්ෂ  හසටි ට 

අපි ශම් ශවාශශේ ආ ඩුවට රී න්ශන්  බඩු මිා වහශම අඩු 

කරන්න රී ාශයි. ශම කද  රසකසශ නසතිස ශවාශ  ආදශ ම අඩු 

ශවාශ  ණ  ශ වශ  න්න බසන් ප්ර කන ඇතිස ශවාශ තිසශබන  ඒ 

වශශග්ධනම බසසකුවා තමන්ශග්ධන රත්තරන් බඩු උ සක කර තිසශබන සහ 

ආ තන කඩශ වසටිාශ හාහාර අභිශ ෝ වාට ාක් ශවාශ සිටින 

සි ලු ශදනශට සහන ක් සසාමශම් ව කීම ශම් ආ ඩුවට 

තිසශබනවශ.  රු ලධශ ෝජය කසශනශ කතුමමලධ  ශම් ආ ඩුව 

හාසින්ම තමයි බඩු මිා වසඩි වීශම් ප්ර කන  ලධර්මශණ කරනු 

ාසබුශේ. ඒ බව මශ ප්රසමශ න්ම රී න්න ඕනෑ. ශම්ක ශාෝක 

ශවශ ප ශප ශ ේ බඩු මිා වසඩි වීම ලධසශ ඇතිස වූවක් ශන ශවයි; 

එශහමත් නසත්නම්  ශඩ ාර ට ශ හා  යුතුම රුපි ශල් අ   

වසඩිවීම ශහෝ බදු ලධසශ ඇතිස වූවක් ද ශන ශවයි. ශම ට ශහේතුමව  

රජශේ අකශර් ක්ෂමතශව සහ ක මනශකරණ ක් ශන මසතිස වීම. 

හාශ ේෂශ න්ම ආ ඩුව බා ට එන හාට ශප ශහ ට්ුපශේ ප්රතිසපත්තිස 

සම්පශදක න්ට ආර්ථික හාග්රහ ක් ශන තිසබුණු බව අද සි  ට 

සි  ක් ඔ් රා ශවාශ තිසශබනවශ. "ශසෞභශ යශේ දසක්ම" ආර්ථික 

අර්බුද  හමුශේ අසශර්සක ලි සහාල්ාක් බවට අද පත් ශවාශ 

තිසශබනවශ රී න එක  ශම් රශට් ජනතශව පිිබ න්නවශ ඇතිස රී ශ 

මශ හිතනවශ.  

අද හාශ ේෂශ න්ම අනේත් ලධවශඩ් කේරශල් මහතශ කසශ ක ශ  බදු 

අඩු කරරා ආකශර   සන. බන්දුා ගුණවර්රන මහතශත්  බදු අඩු 

කරරා ආකශර   සන තව දුරටත් කසශ ක ශ. හසබසයි  ශප ශ  ශේ 

ප   හරා ශද් පශාන නශ ක න් නම් එතුමමන්ාශ දසන  න්න 

ඕනෑ  ශකෝටි  ණනක බදු ආදශ මක් ශම් රටට අහිමි ක ශම ශම් 

රශට් ශප දු ජන ශට ඒශකන් තඹ සත රීන්වත් වශසි ක් වන්ශන් 

නසතිස බව. ශම් ආ ඩුව පශාන  කරන ඊලධ ශ හා තුමන් 

ක ඩශ මකට තමන්ශග්ධන සශක්කු රාරවශ  න්න ඒශකන් අවසකසශව 

හදශ දුන්නශ. හශල්  මලධ  පන්් රා ආදි හසම ශද ක් සම්බන්රශ න් 

ාබශ දුන් සහන ජනතශවට ාසබුශ  නසහස. ඒක තමයි ප්ර කන . 

අනේත් ලධවශඩ් කේරශල් මහතශ රීේවශ  ශප ල් මිා අඩු ශවාශ රී ාශ. 

ඒ කසශව අහශ න සිටි ජනතශවශ න් ඇලාශව ත් ඒ  සන රී යි. 

ශහට-අලධද්දශ අවුරුදු. ඔබතුමමන්ාශ දන්නවශ  අද ශවශ ප ශප ශ ේ 

හශල් මිා කී ද  ශප ල් මිා කී ද  මලධ මිා කී ද  උඳු  මිා කී ද  

මුසඇටවා  මිා කී ද  සසමන්වා මිා කී ද  පන්් රාවා  මිා කී ද  

කුරහන්වා මිා කී ද රී ාශ. ඒ භශ ඩ එකකවත් මිා අඩු ශවාශ 

තිසශබනවශද  රී න්න   අන්න එතසන තමයි ප්ර කන  තිසශබන්ශන්. 

අනේත් ලධවශඩ් කේරශල් මසතිසතුමමශ ශම් අවසකසශශේ  සභශශේ 

ශන සිටි ත්  එතුමමශශ න් මම ශම් කශරණ   අහන්න කසමසතිසයි. 

එතුමමශ “Daily FT” රාවත්පත සහ “EconomyNext” සඟරශව සමඟ 

සශකච්ඡශවක්   කරාශ තිසබුණශ.  එ  පදනම් කරශ න මම එතුමමශට 

රී නවශ  2222 අවසශන  ශවනශක ට ාසකශශේ රශජය ණ  

ප්රමශණ  රුපි ල්වලින්  ත්ශත ත් ්රිලි න 15ක් බව. මිලි න 

ශන ශවයි  බිලි න ශන ශවයි  ්රිලි න 15යි. එයින් ශද්ශී  ණ  

සි  ට 56ක්  හාශද්  ණ  සි  ට 44ක් වනවශ. එතශක ට ශම් 

අවුරුද්ශද්  මුළු ණ  ප්රමශණ  ද  ශද්ශී  ලධෂකපශදිතශේ ශක ටසක් 

ශාස  ත්තශම  සි  ට එකසි  ක් වනවශ. ඒ රී න්ශන්  අශ්  ද  

ශද්ශී  ලධෂකපශදිත ට වඩශ අපට ශ වන්න තිසශබන ණ  ප්රමශණ  
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වසඩියි.  ශාෝකශේ මසදි ආදශ ම් රටවලින් වසඩිම ණ  තිසශබන 

රටවල් අතන්න් ප මු තසන සිටින්ශන් ශාබනන යි. ශදවසලධ තසන 

ඉන්ශන් ශ්රී ාසකශවයි. එතශක ට අපි අද ශාබනන් එක්ක එකතුම 

ශවච්ච රටක් රී ාශ රී න්න රාළුවන්. ඒක දක්ෂකමක් රී ශ ශම් 

ආ ඩුව හිතනවශ නම්  ඒ  සන මට රාදුමයි.  

අනේත්  ලධවශඩ් කේරශල් මසතිසතුමමශ “EconomyNext” රී න ඒ 

සඟරශවට රී නවශ  2221 වසරට ණ  ශ වීම සපහශ ප්ර කන ක් 

නසහස රී ාශ. එතුමමශ රී නවශ  ශඩ ාර් බිලි න 32ක් අපි ආදශ ම් 

හසටි ට උප නවශ රී ාශ. ශඩ ාර් බිලි න 32ක්.  එතුමමශ ශම්  රු 

සභශශේ දසන්  සිටි ශ නම්  මට ශම් ප්ර කන  අහන්න තිසබුණශ. එතුමමශ 

රී නවශ  ණ  ශ වන්න රීසිම  සටලුවක් නසහස රී ශ. පහකමශවන් 

ණ  ශ වන්න රාළුවන් රී ාශ එතුමමශශග්ධන වචනවලින්ම රී නවශ. 

ඒ වශශග්ධනම එතුමමශ රී නවශ  හාපක්ෂ  ශ ෝලධ බිල්ශාෝ මවනවශ;  ඒ 

ශ  ල්ාන්  වසඩ කරනශක ට හාපක්ෂ  කුපිත ශවනවශ රී ාශ. 
එතුමමශ එශහම රී නශක ට මම ශම් ආ ඩුශවන්  අනේත් ලධවශඩ් 

කේරශල් මහතශශ න් අහන්න කසමසතිසයි  ශඩ ාර් බිලි න 32ක් 

තිසශබනවශ නම්  ඔබතුමමන්ාශ චීනශ න් ශඩ ාර් බිලි න 1.5ක 

dollar swap එකක්  නසත්නම් ශඩ ාර් ණ ක් ාබශ  න්න කටයුතුම 

කශ ේ ඇයි රී ාශ. ඒ වශශග්ධනම ශවශ ප ශප ශ ේ හා කවශස ක් ඇතිස 

කරන්න  චීන  අපට උදවු කරනවශ රී ාශ ප්රකශ  ක ශ;  ඕනෑ 

තරම් සල්ලි  න්න රාළුවන් රී ාශ ප්රකශ  ක ශ.  

  ඊශේ ශපශර්දශ අශ්   රු අ මසතිසතුමමශ බසග්ධනාශශද්  ට ගි ශ. 

එතුමමශ ගිහිල්ාශ බසග්ධනාශශද් ශ න් dollar swap එකක් ඉල්ලුවශ. 

ශම්  සන අපටත් රාදුමයි. ශම කද  අපි හිතුමවශ අශ්  අ මසතිසතුමමශ 

බසග්ධනාශශද්  ට ගිශේ නේනීවශ ප්ර කන   සන කසශ කරන්න රී ශ. 

හසබසයි  එතුමමශ ගිහිල්ාශ  බසග්ධනාශශද් ශ න් ශඩ ාර් ණ ක් 

ඉල්ානවශ. දසන් මම  ආ ඩුශවන් ප්ර කන ක් අහනවශ  එශහම 

බසග්ධනාශශද්  ට  න්න වුශ  චීන  ඔබට ඕනෑ ප්රමශණ ට ණ  

ශදන්ශන් නසතිස ලධසශ ද රී ාශ. ඊ ඟට  අනේත් ලධවශඩ් කේරශල් 

මසතිසතුමමශ රී නවශ  ශඩ ාර් බිලි න 32ක් උප නවශ රී ාශ. 

එච්චර බිලි න  ණනක් ශඩ ාර්වලින් උප නවශ නම්  ශම් 

ශවාශශේ  බසග්ධනාශශද්  ට ගිහිල්ාශ ශඩ ාර්වලින් ණ  

ඉල්ාන්ශන් ඇයි   හිතාශ බාන්න  ජශතයන්තර ආශ ෝජක න් 

සශමශනයශ න් හසසිශරන ආකශර ක් තිසශබනවශ. රටක අ මසතිසවරු 

ගිහිල්ාශ  එක එක රටවා නශ ක න් හමුශවාශ ණ  

ඉල්ානශක ට ශම කද ශවන්ශන්  එත ශක ට ආශ ෝජක න් 

හිතනවශ  ශම් රට බසශක ශා ත් රී ාශ. අපි ශම් ශදන පණිහාඩ  

ශම කක්ද   

ඊ ඟට මම අහනවශ  බසග්ධනාශශද් ශ න් ණ   න්නශ තරමට 
අශ්  රට වසටිාශද  ශම කද  ඉසකසර බසග්ධනාශශද් ශ න් අපි 

ශ නශශේ ශ ෝලධ නූල්. අපි ඒ ශ  ල්ාන්ට වඩශ දියුණුයි  දක්ෂයි 

රී ාශ ඒ දවසකවා ශ ෝලධ නූල් තමයි බසග්ධනාශශද් ශ න් ශ නශශේ. 

හසබසයි  මහින්ද රශජපක්ෂ මහත්ත ශ එහශට ගිහිල්ාශ ණ  

ඉල්ානශක ට  මුළු ාශසරීක සමශජ ටම  ඒ ශ ශනන ශ ෝලධ 

නූල්වලින් ශබල්ශා වසා දශ  න්න හිශතනවශ  ාේජශව වසශ 

 න්නට. රී න්න ාේජයි  ඒ තරමට ශම් රශට් කීර්තිසනශම   ූලාය 

ප්රතිසපත්තිස  ක මනශකරණ   හා කවශස  බිඳිාශ තිසශබනවශ; 

ශාෝකශ න්ම බිඳිාශ තිසශබනවශ  ශම් ක්රි ශශවන්.  ශම් වශශග්ධන 

ශද ක් රීමේම  සන අපට රාදුමයි. එතශක ට අනේත් ලධවශඩ් කේරශල් 

මහත්ම ශ රී න්ශන් ශම කක්ද  "සල්ලි තිසශබනවශ  ශඩ ාර් 

බිලි න 32ක ආදශ මක් එනවශ" රී ාශ එතුමමශ රී නවශ.  හසබසයි  

බසග්ධනාශශද් ශ න් ණ  ඉල්ාන තරමට අශ්  රට වසටිාශ. 

හාශ ේෂශ න් මම ශම් කශරණ  රී න්න ඕනෑ. අශ්  අ මසතිසතුමමශ 

ශන්පශා   ඇ කඝලධසකසශන  වශශග්ධන රටවාට  නවශ නම්  ඒ රටවා 

නශ ක න් හසසශ යි. ශම කද  ඒ රටවලිනුත් කී ක් හන් ඉල්ායි 

රී ාශ. ඕක තමයි ශවන්ශන්. අශ්  අ මසතිසවර ශව දසකරා  මන් 

රටවා නශ ක න් හසසශ නවශ. ශම කද  ණ  ඉල්ාන ලධසශ. 

 ලධවශඩ් කේරශල් මහත්ම ශට මම රී න්න කසමසතිසයි  ආර්ථික 

ප්රතිසපත්තිසවා සස තභශව ක් ශම් ආ ඩුවට නසතිස බව. ශම්ක තමයි  

ප්ර කන .  ශක ශරෝනශ ලධසශ ශන ශවයි  ශම් ආ ඩුව හාසින් ආර්ථික 

අර්බුද ක් ලධර්මශණ  ක ශ. ශම් රශට් ජීවන හා දම වසඩි ක ශ; 

උද්රමන  වසඩි ක ශ; බඩු මිා වසඩි ක ශ. ඒ වශශග්ධනම රශට් ණ  

ශ වශ න්න බසන් තත්ත්ව ක් ලධර්මශණ  කරාශ තිසශබනවශ. ශම්ක 

ඇත්ත ප්ර කන ක්  එතුමමශ ශන රීේවශට. දසනට සතිස ශදකකට කලින් 

මහ බසසකුව චක්රශල්ඛ් ක් ලධකුත් ක ශ. ඒ චක්රශල්ඛ්  ලධකුත් 

කරාශ බසසකුව අපන නකරුවන්ට රීේවශ  ශඩ ාර් හිඟ ක් ඇතිස 

වන ලධසශ අපන න මුදල්වලින් සි  ට 25ක් මහ බසසකුවටම ාබශ 

දි  යුතුමයි රී ාශ. නමුත් ගි  සතිස  ශවනශක ට ඒ චක්රශල්ඛ්  

ආපකම ඉල්ාශ අසක කර  ත්තශ. 

ශම්ශකන් ශදන පණිවුඩ  ශම කක්ද  ප්රතිසපත්තිසවා  

සස තභශව ක් නසහස රී න එක තමයි ශම්ශකන් අපට රී න්න 

ශවන්ශන්. එක දවසක එක චක්රශල්ඛ් ක් ලධකුත් කරනවශ  ඊ ඟ 

වතශශේ තවත් චක්රශල්ඛ් ක් ලධකුත් කරනවශ. එතශක ට ශම් 

අපන නකරුවන්ශග්ධන තත්ත්ව  ශම කක්ද  ඇයි ශමශහම කශ ේ   

ශම් රශට් ශඩ ාර් හිඟ ක් ඇතිස ශවාශ තිසශබන ලධසශ  රුපි ශල් 

අ   කඩශ ශ න වසශටන ලධසශ  ශන්ද ශම් තීරණ   ත්ශත්  ශම්ක  

ශවන්ශන් ශක ශහ මද  ශම් තත්ත්ව  ඇතිස ශවන්ශන්  ල් පසනරා  

"Modern Monetary Theory" රී න ආදි කශාශේ මුදල් අච්චු 

 හන ප්රතිසපත්තිස ක් අනු මන  ක  ලධසශයි. ගි  වසර වන හාට 

රුපි ල් බිලි න 692ක් අච්චු  සලාවශ. එමඟින් උද්රමන  ඇතිස 

වුණශ. ශවශ ප ශප ශ ේ රුපි ශල් අ   වසඩි ශවාශ ශඩ ාරශේ 

වටිනශකම වසශටන්න පටන්  ත්තශ. බඩු මිා වසඩි ශවන්න පටන් 

 ත්තශ. ආ ඩුව හාසින්ම ශම් ව  කීම භශර ත යුතුමයි. ඒක තමයි 

ප්ර කන  වුශ . දසන් ශවාශ තිසශබන්ශන් ශම කක්ද  ශම් වන හාට  

මුළු ශාෝකශේම ශඩ ාර  දුර්වා ශවද්දි ශ්රී ාසකශශේ රුපි ා ඊට 

වඩශ දුර්වා ශවනවශ. ශ්රී ාසකශශේ හාතරක් ශඩ ාර   ක්තිසමත් 

ශවනවශ. ශමයින්ම පසහසදිලි ශවනවශ  ශ ෝඨශභ  රශජපක්ෂ 
මසතිසතුමමශශග්ධන ආ ඩුව ආර්ථික ව ශ න් ශ ේල් රී ාශ.  

සිස ් පූරුව  ත්තශම  ඇශමන්කන් ශඩ ාර ත් එක්කම 

සිස ් පූරු ශඩ ාර ත්  ක්තිසමත් වුණශ. ශමයින් ශදන පණිහාඩ  

ශම කක්ද  අපට පසහසදිලිව ශපශනනවශ ශමතසන ශා කු ප්ර කන ක් 

තිසශබනවශ රී ාශ. ඇත්තටම එක පසත්තරීන් බානශක ට ශම් 

රශජපක්ෂාශ ආර්ථික ක මනශකරණශේදී T20 batsmenාශ 

වශශග්ධනයි. වසඩි ශවාශවක්  හන්න බසහස. හසබසයි  එ ශාශ bat 

කරන්ශන් “dollar team” එකට  අශ්  team එකට ශන ශවයි. අශ්  

රශට් අහිසසක රාරවසසි න් තමයි “rupee team” එකට bat 

කරන්ශන්. ශම කද  එ ශාශ බා ට ආවශම “rupee team” එකට 

දුවන්න   හනවශ. රශජපක්ෂ මහත්ත ාශ ශම කක්ද කශ ේ  2214දී 
පසවසතිස මහින්ද රශජපක්ෂ මහත්ත ශශග්ධන ආ ඩුව  ටශත් මහින්ද 

රශජපක්ෂ මහත්ත ශ  සලාවශ  122 පශරක්. ශඩ ාර ක මිා රුපි ල් 

122ට එහශයින් පසන්නුවශ. ශඩ ාර ක මිා  රුපි ල් 122න් එහශට 

පසන්නුශේ මහින්ද රශජපක්ෂ මහත්ත ශ. 2222 වන හාට ශ ෝඨශභ  

රශජපක්ෂ මහත්ත ශ ඇහාල්ාශ  සලාවශ  ශඩ ාර  රුපි ල් 222ට 

එහශයින්  න්න. එතුමමශ ශඩ ාර ක මිා රුපි ල්  222ට  එහශ 

 න්න  සලාවශ. තවත් රශජපක්ෂ මහත්මශ කුට දුන්නශ නම් එශහම 

රාශතෝ! ශඩ ාර ක මිා  රුපි ල් 322කටත් එහශ  න්න   හනවශ. 

අලධවශර් ශ න් ඒක තමයි කරන්ශන්. ශම්ක තමයි ශම්  ශ  ල්ාන් 

තිස රා වශර්තශව. ශම් රට ආර්ථික ව ශ න් බශල්දු කර තිසශබනවශ.  

ශඩ ාර  රුපි ල් 122ට  රුපි ල් 222ට එහශ ගිහිල්ාශ   රුපි ශල් 

අ   දුර්වා කරාශ  බඩු මිා වසඩි කරාශ  ශම් රශට් ආර්ථික  බිප 

වට්ටන්න ශම් අ  කටයුතුම කරාශ තිසශබනවශ රී න එක ඉතශම 

පසහසදිලියි. ඒ අතරතුමර  අනේත් ලධවශඩ් කේරශල් මහත්ත ශ  රී නවශ  

"නසහස  නසහස  ප්ර කන ක් නසහස. ශම් අවුරුද්ශද් ශඩ ාර් බිලි න 

32ක් ශහ  ශ ශ න තිසශබනවශ" රී ාශ. ශම් අවුරුද්ශද් අපට ණ  

ශ වන්න ශඩ ාර් බිලි න 32ක් තිසශබනවශ රී ාශ එතුමමශ 

රී නවශ. හසබසයි  එතුමමශ පිිබ න්ශන් නසහස  ශාෝකශේ තිසශබන 

මසදි ආදශ ම් රටවල්; ණ  ශ වශ  න්න බසන් රටවල් අතර -

ශාබනන ට පකමව - ශදවන සකසශන  ශ්රී ාසකශව සිටින  බව.  අද 

මහ බසසකුශේ ශඩ ාර් හිඟ ක් ඇතිස ශවාශ අපන නකරුවන්ශ න් 

ඒක බශාන් එකතුම කර න්න බානවශ.  
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

 රු ලධශ ෝජය කසශනශ කතුමමලධ   අනේත් ලධවශඩ් කේරශල් 

මහත්ම ශ තවත් අසතය ක් රීේවශ. එතුමමශ රීේවශ  ඛ්ලධජ 

ශතල්වාට බදු සහන දුන්නශ රී ාශ. ශම න සහන ක්ද දුන්ශන්  

කශටද දුන්ශන්  ශපට්රල් මිා අඩු වුණශද  ඩීසල් මිා අඩු වුණශද  

එතුමමශ ඒ අසතය ක් රීේශේ. ඛ්ලධජ ශතල්වලින් ජනතශවට කරන 

අසශරශරණ  බාන්න. ශම් ආ ඩුව කරන්ශන් මහ දවල් 

ශහ රකමක්. මම ශමශහම රී න්නම්. ශම් රශට් අපි ආන න  

කරන ශතල්වලින් සි  ට 62ක් පින්පහදු ක  ශතල්.  

 
ෙරු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අවසන් කරන්න   රු මන්ත්රීතුමමශ. දිවශ ශභෝජන  සපහශ 

සභශශේ කටයුතුම නතර ක  යුතුමයි. 

 
ෙරු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

 රු ලධශ ෝජය කසශනශ කතුමමලධ  මට හානශඩි ක් ශදන්න.  

2019 ශන වසම්බර් 19 ශවලධදශ ශ ෝඨශභ  රශජපක්ෂ 

මහත්ත ශට ශම් ආ ඩුව භශර ශදනශක ට ශතල් බසරා ක් -

ශපට්රල් බසරා ක්- ශඩ ාර් 71යි. අපි එ  හාරීණුශේ රුපි ල් 

137ට. හසබසයි  2222 අශප්රේල් වන හාට ඒ ශපට්රල් බසරා  ශඩ ාර් 

71න් ශඩ ාර් 18කට බසසකසශ. ඒ රී න්ශන් ශපට්රල් ලීටර ක 

හා දම රුපි ල් 21ක් දක්වශ පහ  ගි ශ. ශපට්රල් ලීටර ක් රුපි ල් 

21යි. හසබසයි  ශම් ආ ඩුව ඒ ශපට්රල් ලීටර  හාරීණුශේ රුපි ල් 

137කට. තඹ සත රීන් ජනතශවට සහන ක් දුන්ශන් නසහස. 

ඩීසල්වාත්  මිාත් සි  ට 52රීන් අඩු වුණශ. නමුත් ජනතශවට 

එයින් තඹ සත ක වශසි ක් වුශ  නසහස. ්රිහාල්කශර ශට  

වෑන්කශර ශට  ශා න්කශර ශට  එක සත ක වශසි ක් දුන්ශන් නසහස. 

ඒශක් ප්රතිසඵා ක් ව ශ න් ආ ඩුවට ඉතිසන් ශවච්ච මුදල් ප්රමශණ  

ශඩ ාර් බිලි න 1.3යි. ඒ රී න්ශන්  රුපි ල් ශකෝටි 25 352ක් 

ඉතිසන් වුණශ. ඒ මුදල් ශක ශහේටද ගිශේ   මලධවාට වශශග්ධනම  වසට් 

බද්ද වශශග්ධනම ශම්ශකන් රුපි ල් ශකෝටි 25 352ක්  ගිශේ කශශග්ධන 

සශක්කුවටද  ජනතශවට ශපට්රල් අඩු කරාශ දුන්නශද   ඩීසල් අඩු 

කරාශ දුන්නශද   නසහස. ශම්ක තමයි  සශර්ස .  

  රු ලධශ ෝජය කසශනශ කතුමමලධ  ශහට අලධද්දශ වන හාට 

එ සශඹන්ශන් සිසහා අවුරුදු සම . නමුත් ජනතශවට අව ය 

ප්රමශණ ට හශල් නසහස.  වශර්තශ ත වී අසකවසන්නක් තිසශබනවශ  

රී නවශ. හසබසයි  රුපි ල් 222ටත් හශල්  න්න නසහස. ශම්ක තමයි 

ශම් ආ ඩුශේ ප්රතිසඵා . ඉතිසන් ආ ඩුව හන්යි රී න්ශන් 

ශක ශහ මද  
 

ෙරු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! දිවශ ආහශර හාශේක  සපහශ සභශශේ කටයුතුම 

පසකවරු 1.32 වන ශතක් තශවකශලිකව අත්හිුපවනවශ.  
 
රැසනවීම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිම්වන ලදින්  අ.භා. 

1.30  නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.30 மைிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் ததொடங்கிற்று. 

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed.  

 
සහකාර මහ ගල්කම් 
(உதவிச்  தெயலொளர்  நொயகம்) 

(Assistant Secretary-General) 

 රු මන්ත්රීවරුලධ, කරුණශකර ූලාශසන  සපහශ  රු 

මන්ත්රීවර  කුශග්ධන නමක් ශ ෝජනශ කරන්න. 

ෙරු ගසල්වම් අවඩක්කලනාදන් මහතා 
(மொண்புமிகு தெல்வம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
இச்ெந்தர்ப்பத்தில், “மொண்புமிகு ெொைக்கியன் ரொஜபுத்திரன் 

இரொெமொைிக்கம் அவர்கள் அக்கிரொெனத்தில் அமர்வொரொக” 

என்று நொன் பிலரொிக்கின்லறன்.  

 
ෙරු එචි. නන්දගසේන මහතා 
(மொண்புமிகு எச். நந்தலென)  

(The Hon. H. Nandasena) 

 
විල්න් සනථිර කරන ලදී. 
ஆலமொதித்தொர். 
Seconded. 
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුව ෙරු ෂාණක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් 
මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்படி, மொண்புமிகு ெொைக்கியன் ரொஜபுத்திரன் 

இரொெமொைிக்கம் அவர்கள் தமலமம வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN 
RASAMANICKAM took the Chair. 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The Hon. Nimal Piyathissa. You have nine minutes. 
 

[අ.භශ. 1.32] 
          

ෙරු නිමල් පියතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு நிமல் பியதிஸ்ஸ)  

 (The Hon. Nimal Piyathissa) 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ, හාශ ේෂශ න්ම අද දවශසේ 

ප්රසකතුමත හාෂ  ට අදශ ව අදහසක ප  රීමේම සපහශ මට අවසකසශව 

ාබශදීම පිිබබපව ඔබතුමමශට සකතුමතිසවන්ත වනවශ. අශ්  රටත් 

ශ ෝලී  වසස ත කට ශ  දුරුශවාශ තිසශබන ශම ශහ තක්, ශම්. 

එවන් අවසකසශවක, රශට් මතුම වී ඇතිස අභිශ ෝ වාට මුලාණ දීම 

සපහශ හාටින් හාට  ම්  ම් නීතිස, ශරගුාශසි ශවනසක රීමේශම් 

අව යතශව පසන නඟිනවශ. මීට කශා කට ප්රසම අපි ශබ ශහෝ 
ක්ශෂේත්රවාට අදශ  නීතිස-මේතිස තුම  කටයුතුම කරමින් අශ්  

 මන්මශේ ඉදින් ට ආවත්,  ම්  ම් අවසකසශවාදී ශම් නවීන 

තත්ත්ව ට  ස ශපන ආකශර ට අශ්  කටයුතුම ශවනසක හා  යුතුමයි. 

ඒ අභිශ ෝ වාට  ස ශපන හාධි ට, ජශතිසක සසාකමම් වශශග්ධනම අණ 

පනත්, නීතිස-මේතිස හශ ශරගුාශසි ද ශවනසක ශවනවශ.  

 ශ ෝලී  වසස ත කට ශ  දුරුශවාශ තිසශබන අශ්  රට 

වශශග්ධනම දියුණු  සයි රී ශ  ත් ආර්ථික තිසබුණු රටවල් පවශ 

සකසශවරව තිසබුණු සි  ආර්ථික දුර්වා කර ශ න ඇතිස ආකශර  අද 

අපට ශපනශනවශ. ඒ රටවා රාරවසසි න් පවශ බරපත  

අපහකමතශවකට පත්ව  සිටිනවශ.  ඇශමන්කශව, එස ාන්ත , 

කසනඩශව, ඕසකශේලි ශව, ප්රස   වසලධ බාවත් සෑම රශජය ක් 

වශශග්ධනම, අසල්වසසි රශජය ක් වූ ඉන්දි ශවත් ශම් තත්ත්ව  ලධසශ 

අද කම්පන කට පත්ශවාශ තිසශබනවශ. 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ,  2015න් පසකශසේ  හ පශාන 

ආ ඩුව අශ්  රට තුම  ක්රි ශත්මක වු ශ  ශක ශහ මද රී ාශ අපි 

දන්නවශ. ඊට ශපර කශා   ත්තත්, එක්සත් ජශතිසක පක්ෂ  ප්රමුඛ් 

ආ ඩු හසදුණු හසම ශම ශහ තකම වශශග්ධන අශ්  ශද්ශී ත්ව ට 

සශහසික ශාස ප්රහශර එල්ා ක ශ. ඒ වශශග්ධනම, ශද්ශී  චින්තන ට, 

සකවශද්ශිකත්ව ට, සසසකකෘතිස ට, සදශචශර ට, ආර්ථික ට, ජශතිසක 

ආරක්ෂශවට ඔවුන් ඉතශ ප්රබා ශාස ප්රහශර එල්ා ක ශ. අපි ාද 
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අත්දසකීම් අනුව ආපසකසට හසන්ාශ බාද්දි ශපශනනවශ, 1977දී 

ඔවුන් හාසින් අශ්  රටට බාහත්කශරශ න් අටවරා හාවෘත ආර්ථික 

ක්රි ශවලි  තුම  අශ්  රශට් ශද්ශී ත්ව  දසවසන්ත ශාස ශසෝදශ 

පශළුවකට ාක් ශවාශ ගි  බව. එශමන්ම, ශද්ශී  ලධෂකපශදන  

බරපත  අභිශ ෝ වාට ාක් වුණශ. ඒ අ  හිතශමතශම ශද්ශී  

කර්මශන්ත සම්පූර්ණශ න් බිපවසට්ුපවශ; ශද්ශී  කර්මශන්ත බිප 

වසුපණශ. 1977ට ශපර තිසබුණු සසවෘත ආර්ථික ක්රි ශවලි  තුම  

භශ ඩශ ශර ට ඉහ  ආදශ මක් ාසබුණශ. එදශ සි  ට 82කට වඩශ 

ආදශ මක් භශ ඩශ ශර ට ාසබුශ  ශද්ශී  කර්මශන්තවලින්. 

එශාස ආදශ ම වසඩි කරශ න තිසබුශ ත් කෘෂි ලධෂකපශදනවලින්.  

1977න් පසකශසේ ඒ තත්ත්ව  ශවනසක වුණශ.  ූලාශසනශරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමමලධ, කකුල් ශදශකන් හිට ත් මනුසකස ශ ඔළුශවන් 

හිටශ න කටයුතුම කරනවශ වශශග්ධන ශද ක් තමයි ඒ කශාශේ සිදු 

වුශ . ශද්ශී  ලධෂකපශදන අහිමි ශවාශ, ශද්ශී  කර්මශන්ත බිප 

වසටිාශ ඒවශශ න් ාසශබන ශද්ශී  ආදශ ම් අපට සම්පූර්ණශ න් 

අහිමි වුණශ.   

එදශ ශද්ශී  ලධෂකපශදන  ශද්ශී  කර්මශන්ත මත පදනම්ශවාශ 

ආදශ මක් ාබරා අශ්  රශජය -අශ්  භශ ඩශ ශර - ඊට පසකශසේ 

ශම කක්ද කශ ේ රී ාශ කල්පනශ කරාශ බාන්න. ඊට පසකශසේ බඩු 

මිා වසඩි ශවනවශ; බදු බර වසඩි ශවනවශ; ශද්ශී  කර්මශන්ත නසහස; 

ශද්ශී  ලධෂකපශදන නසහස. ඒ ලධසශ තමයි අශ්  රශට් ජනතශවශග්ධන 

ජීහාත  වසඩි-වසඩිශ න් අභි ශ ෝ  ශ  ඩකට ාක් වුශ . ඊට 

පසකශසේ හසම අතරීන්ම ජන ජීහාත අසකසශවර වුණශ; උද්රමන  වසඩි 

වුණශ; ජීවන අසක ට මුලාණ ශදන්න බසන් වශතශවරණ ක් 

ලධර්මශණ  වුණශ. අන්න එශහම ආරා  මන් ම ඟක් තමයි අද 

තිසශබන්ශන්. බඩු මිා වසඩි කරාශ තමයි අද රශජය ආදශ ම 

වර්රන  කර න්න සිදුශවාශ තිසශබන්ශන්.  

ශද්ශී  කර්මශන්ත වශශග්ධනම ශද්ශී  ලධෂකපශදන  ත්ශත ත් ඒවශ 

හාවෘත ආර්ථික ක්රි ශවලි  තුම  ශසෝදශ පශළුවට ාක් ශවාශ  බිප 

වට්ටාශ තිසශබනවශ. සසාකමම් සහ තව  හිතශ මතශ  රශජය අනුග්රහ  

ඇතුමව අශ්  රශට් ආර්ථික ක්රි ශවලි  හානශ  කරාශ තිසශබනවශ. 

එක්සත් ජශතිසක පක්ෂ  ප්රමුඛ්ශවාශ හසදුණු හසම ආ ඩුවක්ම රට 

බරපත  අ ශර කට ඇද වට්ටරා බව අපි දන්නවශ.  

 2015ට ශපර   ලධදහසක වශතශවරණ ක් තුම  හසම ක්රි ශවලි ක්ම 

ශවනසක මඟකට ඇශදමින්  ශවනසක මඟක්  ලධමින් අශ්  රට 

ඉදින් ට ආවශ. 2215න් පසකශසේ නසවත රටට කණ ශක කශ හ ාශ  

වසර හතරහමශරක් තුම  එශතක් රශට් ජනතශවට උරුම කර තිසබුණු 

ජ ග්රහණත් සම්පූර්ණශ න් අපට අහිමි වුණශ. 

 මශරශන්තිසක ශක ශරෝනශ වයිරස ට අද අශ්  රටත් ශ  දුරු 
ශවාශ තිසශබනවශ. අද ශම් නීතිස  ශරගුාශසි අපට ශවනසක කරන්න 

ඕනෑශවාශ තිසශබනවශ. ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  අද අපි 

කල්පනශ කරාශ බාමු  වසරැදිාශ හන් ශම් මශරශන්තිසක  ශක ශරෝනශ 

වයිරස  අශ්  රට අභයන්තර ට එනශක ට තිසබුශ   හ පශාන 

ආ ඩුවක් නම්  හිටිශේ රලධල් මහත්ත ාශ  සනේත් මහත්ත ාශ 

නම් රශට් ජනතශවට ශම කක්ද ශවන්ශන් රී ාශ. එශහම වුණශ 

නම් රශට් ජනතශවට ශදයි න්ශග්ධනම පිහිටයි. එශහම වුණශ නම් 

ාක්ෂ  ණනශවක් කුසගින්ශන් මසශරනවශ. ඒ වශශග්ධනම ශම් 

ශරෝ  ට ශ  දුරුශවාශ ාක්ෂ  ණනශවක් මසශරනවශ. එශහනම් 

අද අශ්  රට හාසශාශ මහනුවරක්  මිනී කනත්තක්. එශහම වුණශ 

නම් මිනී කපන්වලින් ශ  ඩ  සලාණු රටක් බවට අශ්  රට 

පන්වර්තන  ශවනවශ. ශම් රශට් ජනතශවශග්ධන වශසනශවකට වශශග්ධන 

තමයි  ත වුණු වසර හතරහමශරක කශා ට ආයුශබෝවන් රී ාශ  

සදශකශලික තිසතක් තිස ාශ   රු ශ ෝඨශභ  රශජපක්ෂ මසතිසතුමමශශග්ධන 

නශ කත්වශ න් යුතුම ආ ඩුවක් ලධර්මශණ  කර  න්න අපට 

රාළුවන්කම ාසබුශ . ශ ෝඨශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිසතුමමශ ශම් රට 

භශර  න්නශක ට තිසබුණු වශතශවරණ ට වඩශ  2215  හ පශාන 

ආ ඩුව භශර  න්නශක ට තිසබුණු වශතශවරණ  ශවනසක.  

හාශ ේෂශ න්ම  හ පශාන ආ ඩුශවන් පසකශසේ අපි  ආ ඩුව 

භශර  න්නශක ට මශරශන්තිසක  ශක ශරෝනශ වයිරස  රට රාරශ 

වයශ් තශවාශ තිසබුණශ.  හ පශාන ආ ඩුව රට හිඟමනට ඇද දශාශ 

තිසබුණශ. හසම අතරීන්ම රශට් ජනතශව අපහකමතශ ශ  ඩකට මුලාණ 

දීාශ  ආර්ථික  බිප වට්ටාශ  ආර්ථික ක් නසතිස තසනට පත් කරරා 

රටක පශාන තන්ත්ර ක් තමයි හාශ ේෂශ න් ශ ෝඨශභ  රශජපක්ෂ 

මසතිසතුමමශට ාසබුශ . ඒ ලධසශ දසන් අශ්  අවරශන   ශද්ශී  

ලධෂකපශදනවාට ශ  මු කරන්නට ඕනෑ. අපන න ආදශ ම 

රී න්ශන් අශ්  රටට ප්රබා ආදශ මක්. හසබසයි  දසන් ශම් 

ඇතිසශවාශ තිසශබන වශතශවරණ  ලධසශ රශට් ආර්ථික ට හා ශා 

බාපෑමක් සිදු ශවනවශ. හාහාර රටවල් සම්බශරක පනවශ තිසශබනවශ. 

හාශ ේෂශ න් නසේ  මනශ මන  අක්රි ශවාශ; ගුවන්  මන් 

අක්රි ශවාශ. ඒ ශහේතුමව ලධසශම අද අපි වසලධ රටවාට හාතරක් 

ශන ශවයි  දියුණුයි රී ශ  ත්ත රටවලුත් ශම් බරපත  

අභිශ ෝ  ට මුලාණ දීාශ තිසශබනවශ. 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  දසන් ඔබතුමමශ කසශව අවසන් කරන්න. 

 

ෙරු නිමල් පියතිසනස මහතා 
 (மொண்புமிகு நிமல் பியதிஸ்ஸ)  

(The Hon. Nimal Piyathissa) 

ඒ ලධසශ දසන් පවතිසන වශතශවරණ ට  ස ශපන ආකශර ට 

ශමන්න ශම් රී න නීතිස මේතිස, අණ පනත් වශශග්ධනම, හාහාර ශරගුාශසි 

ශවනසක රීමේමට අද අශ්  ආ ඩුශේ අවරශන  ශ  මුශවාශ 

තිසශබනවශ. ඒ කටයුතුමවාට අශ්  සහශ ෝ   උපන්ම ව ශ න් 

ාබශ ශදමින් ශම් කටයුතුම සශර්සක කර  සනීම සපහශ අපි රටක් 

හසටි ට, ාශසකී  ජනතශවක් හසටි ට ක්රි ශ ක  යුතුමයි. සිසහා, 

ශදම , මුසකලිම් සි ලු ජනතශව එකම මවකශග්ධන දරුවන් වශශග්ධන ශම් 

අභිශ ෝ වාට මුලාණ දීාශ, රට ශම් හාපතිසන් මුදවශ  ලධමු රී න 

ශ ෝජනශව කරමින්, මට කශා  ාබශ දීම  සන ඔබතුමමශට සකතුමතිස  

රාද කරමින් මශග්ධන අදහසක දසක්වීම අවසන් කරනවශ.  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அடுத்து, தகௌரவ தவரொெொ கமலயரென் அவர்கள்! 

உங்களுக்குப் 11 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

[பி.ப. 1.40] 
 

ෙරු තවරාජා කගලයි අරසන් මහතා 
(மொண்புமிகு தவரொஜொ கமல அரென்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிக் (கட்டுப்பொட்டு) ெட்ட 

ஒழுங்குவிதிகள் ெம்பந்தமொக இன்று நமடதபறுகின்ற 

வொதப்பிரதிவொதங்களிலல எனக்கும் லபசுவதற்குச் ெந்தர்ப்பம் 

கிமடத்தமமயிட்டுச் ெந்லதொெமமடகின்லறன். இலங் 

மகயொனது விவெொயப் தபொருளொதொரத்மத முதன்மமயொகக் 

தகொண்ட நொடொகும். அந்தவமகயில், இலங்மகயின் ஏற்றுமதி 

வருமொனத்தின் மூலமொன அந்நியச்தெலவொைிமயச் 

ெம்பொதிக்கின்ற முக்கிய துமறயொகப்  தபருந்லதொட்டத்துமற 

விளங்குகின்றது. ஆனொல், அவ்வொறு அந்நியச்தெலவொைிமயச் 

ெம்பொதிப்பதற்கொக உமழக்கின்ற தபருந்லதொட்ட மக்கள் 

ெமூகத்மத, இந்த நொடு மொற்றொன் தொய் மனப்பொங்குடன் 

பொர்ப்பதுதொன் மனலவதமனயொன ஒரு விடயமொகும். உலகிலல 

குமறந்த வருமொனத்மதப்தபறுகின்ற மக்கள் வொழுகின்ற 

பிரலதெமொக இந்த மமலயகப் பிரலதெம் கொைப்படுகின்றது. 

எது எவ்வொறிருப்பினும், இந்த நொட்டில் வொழுகின்ற இலங்மகப் 

பிரமஜகள் என்ற அடிப்பமடயில் அவர்களுக்குொிய நீதிமயயும் 

379 380 



පශර්ලිශම්න්තුමව 

நியொயத்மதயும் தபற்றுக்தகொடுப்பது இந்த உயொிய 

ெமபயிலிருக்கின்ற அமனத்து உறுப்பினர்களதும் 

கடமமயொகும்.  

இலங்மகயின் மிகவும் முக்கியத்துவம் வொய்ந்த ஒரு 

துமறயொக விளங்கும் விவெொயத்துமறயொனது, ஸ்ரீமொலவொ 

பண்டொரநொயக்க அவர்களின் ஆட்ெிக்கொலத்தில் உன்னதமொன 

வளர்ச்ெிகண்டிருந்தது. இருப்பினும், பின்மனய கொலங்களில் 

இந்த நொட்டிலல ஏற்பட்ட லபொர்ச்சூழல் விவெொயத்துமறயிலும் 

மிகலமொெமொன பின்னமடமவ ஏற்படுத்தியது. அதுமொத் 

திரமல்ல, வடக்கு, கிழக்கு பிரலதெங்களிலல மகத்ததொழிமல 

லமம்படுத்துவதற்கொக அமமக்கப்பட்ட பல மகத்ததொழிற் 

லபட்மடகள் 1983 மற்றும் 1990ஆம் ஆண்டுக் 

கொலகட்டங்களில் அழிக்கப்பட்ட வரலொறுகமளயும் நொன் 

இங்கு சுட்டிக்கொட்டலவண்டும். அந்தவமகயில், பல 

வருடங்களுக்கு முன்பு அம்பொமற மொவட்டத்தில், 

ெவளக்கமடப் பிரலதெத்திலல, 68 ஏக்கர்  நிலப்பரப்மப 

உள்ளடக்கியதொக அமமயப்தபற்றிருந்த, ஆெியக் 

கண்டத்திலலலய தபயர்தபற்ற ஓர் அொிெியொமல பற்றி நொன் 

குறிப்பிட லவண்டும். அங்கிருந்து தவளிநொடுகளுக்கு அொிெி 

ஏற்றுமதி தெய்யப்பட்டது. அம்பொமற மொவட்டத்திலிருக்கின்ற 

விவெொயிகள் மொத்திரமன்றி, கொலி, ஹம்பொந்லதொட்மட 

முதலொன ஏமனய மொவட்டங்களிலிருந்தும் விவெொயிகள் 

அங்லக வருமகதந்து ததொழில் புொிந்ததுடன், அொிெி 

தகொள்வனவிலும் ஈடுபட்டிருந்தொர்கள். அதுமொத்திரமல்ல, 

அங்குள்ள ஆற்றங்கமரமய அண்டியதொக நீர்வழிப் 

லபொக்குவரத்து கொைப்பட்டமமக்கொன அமடயொளங்களும் 

அங்லக இருக்கின்றன. ஆனொல், இப்தபொழுது                             

அந்தப் பிரபல்யமொன அொிெியொமல இருந்த இடம் அமடயொளம் 

ததொியொத அளவுக்கு அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த அொிெி 

ஆமலமயப் புனரமமப்பது ததொடர்பொக                                  

நொங்கள் பல தடமவகள் ெம்பந்தப்பட்டவர்களுக்குச் சுட்டிக் 

கொட்டியிருந்லதொம். ஆயினும், இற்மறவமர அது புனரமமக்கப் 

படவில்மல. இந்த நிமலமம ததொடருமொனொல், இந்த நொட்மட 

முழுமமயொன தன்னிமறவுப் தபொருளொதொரம் தகொண்ட நொடொக 

உருவொக்கமுடியொது. 

அடுத்து, எங்களுமடய கல்முமனப் பிரலதெத்திலல 

லமற்தகொள்ளப்படலவண்டிய அபிவிருத்தி ததொடர்பொன ெில 

விடயங்கமள இந்தச் ெந்தர்ப்பத்தில் சுட்டிக்கொட்டுவது 

தபொருத்தமொக இருக்குதமன்று நொன் நிமனக்கின்லறன். 

கல்முமனக் கல்வி வலயத்திற்கு உட்பட்டதொக "1AB" 

தரத்திலொன  'உதவஸ்லி' உயர்தரப் பொடெொமல அமமந் 

துள்ளது. அங்கு 2000ற்கு லமற்பட்ட மொைவர்கள் கல்வி 

பயில்கின்றொர்கள். இந்தப் பொடெொமலயில் ஒரு ததொழில்நுட்பப் 

பிொிமவ அமமப்பதற்கொன அனுமதி 'இசுறுபொய'வில் 

அமமந்துள்ள கல்வியமமச்ெின் தெயலொளரது 2020.06.05ஆந் 

திகதிய கடிதத்தின் பிரகொரம் வழங்கப்பட்டு, அதற்கொன நிதி 

ஒதுக்கீடும் தெய்யப்பட்டிருந்தது. அதற்கு அமமவொக கிழக்கு 

மொகொைக் கல்வி அமமச்ெின் தெயலொளர் மற்றும் பைிப்பொளர் 

ஆகிலயொொின் அனுமதியுடன் இந்தப் பொடெொமலயில் அதற்கொன 

கட்டிடம் அமமப்பதற்கொன பைிகமள ஆரம்பிப்பதற்கொக 

அங்கு தென்று அந்த இடத்மதப் பொர்மவயிட்ட வலயக் கல்விப் 

பைிமமனயின் ததொழில்நுட்ப உத்திலயொகத்தர்கள், 

தபொறியியலொளர்களொல் அந்த இடத்திலல இருந்த 100’ x 25’ 

பரப்பளவு தகொண்ட ஒரு கட்டிடம் 60 வருடங்கள் 

பழமமயொனது என்பதொல், அதமன அகற்றலவண்டுதமனக் 

கூறப்பட்டதற்கிைங்க அதற்கொன அனுமதிமயக் கிழக்கு 

மொகொைக் கல்விப் பைிப்பொளர் வழங்கியலதொடு, அதற்குொிய 

கூறுவிமலயும் லகொரப்பட்டு, அந்தக் கட்டிடம் 

அவ்விடத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டது. எனினும், இதுவமர 

அந்த இடத்தில் புதியததொரு கட்டிடம் 

நிர்மொைிக்கப்படவில்மல. 05 வகுப்பமறகமளக் தகொண்ட 

அந்தக் கட்டிடம் அகற்றப்பட்டதன் கொரைமொக மொைவர்கள் 

கல்வி பயில முடியொத ஒரு துர்ப்பொக்கிய நிமலமம உதவஸ்லி 

உயர் தரப் பொடெொமலயிலல கொைப்படுகின்றது. குறிப்பொக, 

இவ்வொறொனததொரு நிமலமம ஏன் இந்த இடங்களில் 

ஏற்படுத்தப்பட லவண்டும்? இந்தக் கட்டிடம் அமமப்பது 

ெம்பந்தமொன கல்வி அமமச்ெின் எழுத்துமூல ஆவைங்கள், 

கிழக்கு மொகொைக் கல்விப் பைிப்பொளொின் எழுத்துமூல 

ஆவைங்கள், கூறுவிமல ஆவைங்கள், அரெ 

பத்திொிமககளிலல தவளியிடப்பட்ட பத்திொிமக விளம்பரங்கள் 

என அமனத்தும் இருக்கின்றன. இவ்வொறு ெகல 

நடவடிக்மகமுமறகமளயும் மகயொண்ட பின்பு, அந்த 

இடத்துக்குொிய கட்டிடம் இல்லொமலொக்கப்பட்டு, லவறு 

எங்லகலயொ  கட்டிடம் கட்டப்படுவதொக நொங்கள் அறிகின் 

லறொம். ஏன், எங்களுமடய ெமூகத்தின் கல்வியில் இவ்வொறொன 

புறக்கைிப்பு? இந்த நொட்டிலல ஏன் இந்தப் பொரொமுகம்? என்று 

நொன் இவ்விடத்திலல லகட்க விரும்புகின்லறன். இவ்வொறுதொன் 

எங்களுமடய ெமூகத்தின் மீதொன புறக்கைிப்பு நொளுக்குநொள் 

அதிகொித்துக்தகொண்டு தெல்கின்றது. நொங்கள் நீண்ட கொல 

அழிமவச் ெந்தித்துவிட்டு, எங்களுமடய ெமூகத்திலல கல்வி 

என்கின்ற உன்னத தெல்வத்மத லமம்படுத்த லவண்டும் 

என்பதற்கொக அல்லும்பகலும் உமழக்கின்லறொம். ஆனொல், 

அரெொங்கம் அந்தப் பொடெொமலமய அபிவிருத்தி தெய்வதற் 

கொன ெகல ஆவைங்கமளயும் அனுப்பிவிட்டுத் தற்தபொழுது 

எந்தவிதமொன நடவடிக்மகமயயும் முன்தனடுக்கொது 

இருக்கின்றது. இதன்மூலம் அந்தப் பொடெொமலக்குக் 

கட்டிடமும் இல்மல; மொைவர்கள் கல்வி கற்பதற்கொன சூழலும் 

இல்மல என்கின்ற நிமலமமமய இந்த அரெொங்கம் 

ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது; இது நிறுத்தப்பட லவண்டிய 

ஒன்றொகும். 

அதுமொத்திரமல்ல, எங்களுமடய வட, கிழக்குப் 

பிரலதெங்கள் யுத்தத்தொல் அழிந்த பிரலதெங்களொகும். 

இப்பிரலதெங்களில் முழுமமயொன அபிவிருத்திமயச் தெய்ய 

லவண்டிய இந்த அரெொங்கம், திட்டமிட்டு எங்களுமடய 

பிரலதெங்களில் மிகவும் லமொெமொனததொரு நிமலமமமய - 

லெொமொலியொ லபொன்றததொரு நிமலமமமய - ஏற்படுத் 

துவதற்கொன பல முன்முமனப்புக்கமள லமற்தகொண்டு 

வருகின்றது. அதற்கு ஓர் உதொரைம், அம்பொமற 

மொவட்டத்திலல கமரலயொரப் பிரலதெங்கமள மமயமொக 

மவத்துப் பல இடங்களில் இல்மமனட் அகழ்வு என்ற 

அடிப்பமடயில் சூழலுக்கு எதிரொன, மனித குலத்துக்கு எதிரொன 

பல முன்தனடுப்புக்கமள லமற்தகொண்டிருப்பதொகும். அந்த 

அடிப்பமடயில்தொன் திருக்லகொவில் பிரலதெத்மத மமயமொக 

மவத்து, இல்மமனட் அகழ்மவச் தெய்வதற்கொன 

முன்முமனப்புகள் லமற்தகொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கு 

எங்களுமடய மக்கள் நீண்ட கொலமொக எதிர்ப்மபத் ததொிவித்து 

வந்திருக்கிறொர்கள். அதுமொத்திரமல்ல, அங்கு தகௌரவ 

உறுப்பினர் டப்ளியு.டீ. வீரெிங்க அவர்களின் தமலமமயில் 

நமடதபற்ற பிரலதெ அபிவிருத்திக் குழுக்கூட்டத்தில், 

“திருக்லகொவில் பிரலதெத்தில் இல்மமனட் அகழ்வு 

லமற்தகொள்வதில்மல” என்று ஏலகொபித்த ஒரு தீர்மொனம் 

எடுக்கப்பட்டது. ஆனொல், இப்தபொழுது அந்த இடத்திலல 

இல்மமனட் அகழ்மவ லமற்தகொள்வதற்கொன ெகல 

முன்தனடுப்புக்கமளயும் "டம்ெிலொ" என்று தெொல்லப்படுகின்ற 

கம்பனி முன்தனடுத்துக் தகொண்டிருக்கின்றது.  

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கலள, உங்களுக்கு இன்னும் 

இரண்டு நிமிடங்கள் இருக்கின்றன.  

381 382 

[ රු තවරශජශ කශායි අරසන් මහතශ] 
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ෙරු තවරාජා කගලයි අරසන් මහතා 
(மொண்புமிகு தவரொஜொ கமல அரென்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
எங்களுமடய மக்கள் விரும்பொத இந்த விடயங்கமள ஏன் 

இவ்வொறு திைிக்கின்றீர்கள்? என்ற லகள்விமய நொங்கள் 

இவ்விடத்திலல ததொடுக்க லவண்டியவர்களொக 

இருக்கின்லறொம். குறிப்பொக, சுற்றுச் சூழலுக்குப் தபொறுப்பொக 

இருக்கின்ற அமமச்ெர் அவர்கள் இவ்விடயத்தில் கூடுதல் 

கவனதமடுக்க லவண்டுதமனக் லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.  

அதுமொத்திரமல்ல, தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்கலள, இப்தபொழுது, யுத்தம் முடிந்த மகலயொடு, 

எங்களுமடய திருக்லகொவில் பிரலதெத்திலல லமலும் பல 

முன்தனடுப்புக்கள் இடம்தபறுகின்றன. அதொவது, புதிதொக 

இரொணுவ முகொம்கள் அமமக்கப்படுகின்றன. யுத்தம் இல்லொத 

இந்தச் சூழலில் ஏன், இவ்வொறொன பைிகமள முன்தனடுக்க 

லவண்டும்? என்ற லகள்விமய நொங்கள் இங்கு ததொடுக்க 

விரும்புகின்லறொம். இல்மமனட் அகழ்வு ெொர்ந்த 

விடயங்களுக்குப் பொதுகொப்பு வழங்குவதற்கொகவொ இந்தக் 

கமரலயொரத்மத அண்டிய பிரலதெத்தில் இரொணுவ முகொம்கள் 

அமமக்கப்படுகின்றன? கிட்டத்தட்ட 31,000 மக்கள் 

வொழுகின்ற திருக்லகொவில் பிரலதெத்தின் 40ஆம் கட்மடயில் 

அதொவது, திருக்லகொவில் பிரலதெம் ஆரம்பிக்கின்ற இடத்தில் 

ஓர் இரொணுவ முகொமும், கஞ்ெிகுடியொறிலல ஓர் இரொணுவ 

முகொமும், தம்பிலிவிலல ஒரு பொதுகொப்பு அரணும், 

ெொகொமத்திலல ஓர் இரொணுவ முகொமும் அமமக்கப்படுகின்றன. 

இவ்வொறு அந்தப் பிரலதெத்மத அண்டிலய இந்த இரொணுவ 

முகொங்கள் இருக்கின்றன. ஆகலவ, எங்களுமடய மக்களுக்கு 

அபிவிருத்திமய, உதவிகமளச் தெய்யலவண்டிய இந்தக் 

கொலகட்டத்தில் இவ்வொறு இரொணுவ முகொம்கமள அமமப்பதன் 

லநொக்கம் என்ன?  நொங்கள்தொன் இந்த நொட்டிலல அழிமவச் 

ெந்தித்து வொழமுடியொமல் தத்தளித்துக்தகொண்டிருக்கின்லறொம். 

இந்த நிமலமமயில் இவ்வொறொன இரொணுவ முகொங்கள் 

எங்களுக்குத் லதமவயொ? ஒரு பொடெொமலயிலல இவ்வொறொன 

முகொமம அமமத்துக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். அந்தப் 

பொடெொமல அமமந்துள்ள பிரலதெ மக்கள் சுனொமியொல் 

லவறிடங்களுக்கு இடம்தபயர்ந்துவிட்டொர்கள். பிரலதெ ெமப 

அந்தப் பொடெொமலமய ஒரு நூல் நிமலயமொகப் பொவிப் 

பதற்கொன ெகல முன்தனடுப்புக்கமளயும் எடுத்துக் 

தகொண்டிருந்த லநரத்திலல இவ்வொறு இரொணுவ முகொம் 

அமமப்பததன்பது ஒரு மனலவதமனயொன விடயம். அந்த 

மக்களின் விருப்பத்லதொடு அமதச் தெய்தொல், அமத 

வரலவற்கலொம்.  இவ்வொறுதொன் எங்களுமடய மொவட்டத்தின் 

நிமலமமயிருக்கின்றது.   

அதுமொத்திரமல்ல, இன்று எங்களுமடய தபொத் 

துவிலிலிருந்து தபொலிகண்டி வமர நமடதபற்ற லபரைிமயத் 

ததொடர்ந்து எங்கமளத் ததொடர்ச்ெியொக இரொணுவத்தினரும் 

தபொலிெொரும் விெொரமை தெய்வதும் எங்களுமடய வீடுகளுக்கு 

வருவதும், ததொடர்ச்ெியொக அடிக்குலமல் அடி லபொன்று 

எங்கமளத் துன்புறுத்துவதுமொன ஒரு நிமலமமயிருக்கின்றது.      
 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கலள, நிமறவுதெய்யுங்கள்! 

 

ෙරු තවරාජා කගලයි අරසන් මහතා 
(மொண்புமிகு தவரொஜொ கமல அரென்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
எனலவ, இந்த நொட்டிலல ஜனநொயகம் பொதுகொக்கப்பட 

லவண்டும்; அமதத்தொன் நொங்கள் விரும்புகின்லறொம்.  அமத 

விரும்பொதவர்கள் எம்மம அடக்கியொளலவண்டும் என்று 

நிமனக்கின்றொர்கள். உண்மமயிலல, இந்தப் பொரொளுமன்றத் 

திலல எங்கமளப் லபொன்றிருக்கின்றவர்கமள இவ்வொறு 

நடத்துகின்ற ஒரு நொகொிகமற்ற நமடமுமறயிருக்கின்றது. அமத 

நிறுத்தலவண்டும். நொங்களும் மக்களொல் ததொிவுதெய்யப்பட்ட 

பிரதிநிதிகள்!  எங்களுக்தகன்று ஒரு தகௌரவம் இருக்கின்றது. 

எனலவ, அந்த விடயங்கமளப் பொதிக்கொத வமகயிலல இந்த 

உயொிய ெமப எதிர்கொலத்திலல நடவடிக்மககமள 

எடுக்குதமன்ற நம்பிக்மகலயொடு விமடதபறுகின்லறன்.  நன்றி.  

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon B. Y. G. Rathnasekara. 
You have nine minutes.  

 
[අ.භශ. 1.51] 
 

ෙරු බී.වයි.ජී. රත්නගසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு பீ.மவ.ஜீ. ரத்னலெக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ,  ශර්ගු ආඥශ පනත  ටශත් 

දසනට ක්රි ශත්මක වන සි  ට 15 හශ 32 බදු අනුපශත, සි  ට 12 

හශ 15 දක්වශ අඩු කරන ශ ෝජනශ මශාශවකට අනුමසතිස  ාබශ 

 සනීම උශදසශයි ශම් හාවශද  පසවසත්ශවන්ශන්. "ශර්ගු බදු අඩු 

ශවනවශ, බදු අඩු රීමේමත් වසචශවක්" රී ශ ලාවශ දක්වන්න උත්සශහ 

කරන හාවශද ක් තුම යි අපි ශම් සශකච්ඡශව කරශ න  න්ශන්.  

පකමගි  ආ ඩුව ප්රතිසපත්තිස ක් හාධි ට දසවසන්ත බදු අ  
රීමේමක් ක ශ අපට මතකයි. 2214දී අපි ආ ඩුව බශර ශදනශක ට 
රජශේ මුළු බදු ආදශ ම රුපි ල් බිලි න 1,050යි. හසබසයි, 2019 
වනශක ට " හ පශාන "  සයි රී ශ  ත් ආ ඩුශේ බදු ආදශ ම 
රුපි ල් බිලි න 1,735යි. එදශ රුපි ල් බිලි න 722ක, ආසන්න 
ව ශ න් ශදගුණ ක බදු ආදශ මක් උප න්න තරම් බදු වසඩි 
රීමේමක් ක ත්, රශට් ආර්ථික වර්රන ශේ   සි  ට 2.3 දක්වශ 
පහත වසුපණශ.  

අපි පකමගි  මසතිසවරණ ට  න්න කලින් "රට හදන 
ශසෞභශ යශේ දසක්ම" ප්රතිසපත්තිස ප්රකශ ශ න් ඉදින්පත් ක ශ, අපි 
බදු අඩු කරාශ ශම් රශට් ආර්ථික  සක්රි  කරනවශ රී ාශ. ශම් 
රශට් ආර්ථික  මසන්ාශ තිසබුශ . වයශපශන්කශ ෝ ණ  ශවාශ 
තිසබුශ . ණ   න්ශන් නසතිස තත්ත්ව ක් තිසබුශ . වයශපශර 
ශබ ශහ ම ක් වසශ දසමුණශ. වයශපශර ශ  ඩනසඟිලි ශබ ශහ ම ක් 
කුලි ට ශදන තත්ත්ව ක් තිසබුශ . ඒ ලධසශ ආර්ථික  සක්රි  වුශ  
නසහස. ඒ ආර්ථිකශේ සක්රි  බව ඇතිස කරන්න, ඒ ආර්ථික ට 
උත්ශත්ජන ක් ශදන්නයි අසශමශනය ශාස අපි බදු අඩු රීමේමක් 
කශ ේ. හසබසයි, අවශසනශවට වශශග්ධන සමසකත ශාෝක ම මුලාණශදන 
ශක හාඩ්-19 වසස ත  එනශක ට, අපි බදු අඩු කරාශ 
බාශශප ශර ත්තුම වුණු සක්රි  බව ඒ මට්ටමටම ාබශ  න්න අපට 
හසරී ශවක් ාසබුශ  නසහස. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවශ; මුළු 
ශාෝක ම පිිබ න්නවශ. හසබසයි, අපි අඩු කශ ේ මලධවා ආන ලධක 
බද්ද හාතරක් ශන ශවයි. එතසනදි අපි ශා කු ලූනුවා ආන ලධක 
බද්ද අඩු ක ශ; පන්් රාවා ආන ලධක බද්ද අඩු ක ශ; සසමන්වා 
ආන ලධක බද්ද අඩු ක  ් ශ. හසබසයි, අද මලධ  සන හාතරක් කසශ 
කරනවශ. මලධ හරහශ රීසිදු වසචශවක් වුශ  නසතිස බව දසන දසනත්, 

මහ බසසකු බසඳුම්කර වසචශවටත් වඩශ වසඩි වසචශවක් මලධ ආන න  
හරහශ වුණශ  රී න වයශජ ශත රතුමර ලධතර ලධතර සෑම මශරය කම 
ශම් ශවනශක ට කසශ කරමින් ඉන්නවශ. ඇත්තටම ආ ඩුව 
මලධවා ශර්ගු බද්ද රුපි ල් 52 සිට  ත 25ක් දක්වශ අඩු කශ ේ සද් 
ශච්තනශශවන් යුතුමවයි. හසබසයි, ශම් බදු අඩු රීමේම සපහශ දරන 
වෑ ම, මලධ ආන න  කරන සමහර සමශ ම්වාට කල්තබශ දසන 
 න්නට හසරී ශවක් තිසශබන්න ඇතිස. ඒ ලධසශම, ඊට ශපර  ම් 
ප්රමශණ කට අඩුශවන් මලධ ආන න  කරරා ඇතසම් සමශ ම් ශම් 
බද්ශද් වශසි  ාබශ  සනීම සපහශ වසඩි මලධ ප්රමශණ ක් ආන න  

කරන්න ූ දශනම් ශවාශ ඉන්න ඇතිස. ඒකට අව ය කටයුතුම සාසශ 
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

තිසශබන්නත් ඇතිස. ඒ ලධසශම මලධ ආන න බද්ද ඉවත් කරරා  මන් 
එක මශස ක් තුම , ශවනත් මශසවාට සශශ් ක්ෂව වසඩි මලධ 
ප්රමශණ ක් ආන න  වුණශ. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවශ. ඒ මලධ 
හරහශ ඒ වයශපශන්ක න්  ම් ාශභ ක් ාසබුවශ. හසබසයි ශම්ශකන් 
රී න්න බසහස, ප්රතිසපත්තිස ක් හසටි ට මලධ බදු අඩු රීමේශමන් රජ  

වසචශවක් ක ශ  රී ාශ.  

අපි උශද් ඉපන්  රී නවශ, සමසකත බදු අඩු රීමේම ලධසශ රජ ට 
රුපි ල් බිලි න 235ක ආදශ මක් අඩු වුණශ රී ාශ. රශජය 
ආදශ මට බදු ආදශ ශම් අඩුවීම රජ   හාසින් කරරා වසචශවක්  
රී ාශ රී න්න තරම් පහත්, බශා තසනක ඉපශ න ශම් හාවශද  
පවත්වනවශ නම් එ  ඉතශම වසරදියි. ඒ අදහස ශ න  න්න එපශ  

රී ාශ හාපක්ෂශේ  රු මන්ත්රීවරුන්ට අපි ශ ෞර වශ න් රී නවශ.  
රජ  ශම්  හරහශ වසචශවක් කරාශ නසහස. හසබසයි, රජ  බදු අඩු 
ක ශ. ඒ ලධසශ රජශේ බදු ආදශ ශම් අඩුවීමක් ශවාශ තිසශබනවශ. 
ශමන්න ශම් බදු ආදශ ශම් අඩුවීම මකශ  න්න, නසත්නම් පි වශ 
 න්න රජ ට ශම් ආර්ථික  ක මනශකරණ  කරන්න ශවනවශ. 
අදටත් අපි ශම් බදු සසශ ෝරන ක ඉන්ශන් ආර්ථික  
ක මනශකරණ  රීමේම සපහශයි. 

 දසන් ටිකකට කලින් හාපක්ෂශේ මන්ත්රීවරශ ක් ඇලාවශ  
"ශතල් මිා අඩු වුණශ  ඒ වශසි  ජනතශවට දුන්ශන් නසහස  ඒ මුදල් 

කශශග්ධන සශක්කුවටද ගිශේ " රී ාශ. ඒක කුහකකමින් අහරා 
ප්ර කන ක් රී ාශයි මශ හිතන්ශන්. ශතල් මිශල් අඩුවීමක් තිසබුණශ. 
ශාෝක ශවශ ප ශප ශ ේ ශතල් මිා අඩු වුණශ. ඒක අපි ශහ පටම 
දන්නවශ. හසබසයි ශතල් මිා අඩු ශවනශක ට ඒ වශසි ත් දීාශ  බදුත් 
අඩු කරාශ  අශනකුත් රශජය ආදශ ම්ද අඩු කරශ න ආ ඩුවක් 
පවත්වශශ න  න්න බසන් බව  ම් පමණක ශහෝ ආර්ථික 
හාදයශත්මක දසනුමක් තිසශබන කශහට වුණත් ශත්ශරනවශ. ශතල් මිා 
අඩු රීමේශමන්  බදු අඩු රීමේශමන් සිදු වුණු අවශසි   රශජය ආදශ ශම් 
අඩු වීම ශවනත් පසත්තරීන් පි වශ  න්න ඕනෑ. ඒ ලධසශ රජ  

ශතල් මිා අඩු වීශම් වශසි  අර බදු අඩු රීමේශම් අවශසි   ම් 
ප්රමශණ කට පි වශ  සනීම සපහශ පශහාච්චි ක ශ. එශහම ක ශ මිස 
රජ  බදු හරහශ වසචශවක් ක ශ රී න කසශව අූලලික ශබ රුවක්. 
මහ ජනතශව දසන් ඒක ශහ ඳින් ශත්රුම් අරශ න තිසශබනවශ.   

ඇත්තටම හාවෘත ආර්ථික ක්  එශහම නසත්නම් ශවශ ප ශප   
ආර්ථික ක් හසටි ට ක්රි ශත්මක ශවමින් තිසබුණු ශාෝක ආර්ථික   
ශක හාඩ්-19 වයසන  හමුශේ අද හාවෘත ආර්ථික ක් ශහෝ  ශවශ ප 
ශප   ආර්ථික ක් ශන ශවයි. අද ශබ ශහෝ රටවා වරශ වල් 
වහාශ; ගුවන් ශත ුපශප  වල් වහාශ. ඒ ශබ ශහෝ රටවල් ආන න 
මමශ පනවශ තිසශබනවශ; ආන න බදු පනවශ තිසශබනවශ. ශාෝකශේ 

ආර්ථික  හාකෘතිස  ක  වයසන ක් හමුශේයි අපි දසන් ඉන්ශන්. එම 
ලධසශ ඒ තිසබුණු තීරු බදු අනුපශත අපි එශාසම පවත්වශශ න ගි ශ 
නම්  ජනතශවට අමමිත වූ බරක් දරන්න ශවනවශ.  

ශමශහන් මලධ බද්ද රුපි ල් පණහරීන් අඩු ක ශම  සමහරු 
ශබ ශහ ම සරාව අහනවශ  "ඇයි  රුපි ල් පණහරීන්ම මලධ මිා 
අඩු ශන වුශ  " රී ාශ.  හසබසයි ශම් පසත්ශතන් අපි මලධ බද්ද අඩු 
කරනශක ට අශනක් පසත්ශතන් ශඩ ාරශේ අ   ඉහ   නවශ. 
ශවනදශ ශඩ ාර් එකකට අපි ශ ේශේ රුපි ල් 181යි නම්  දසන් අපි 
ශඩ ාර් එකකට රුපි ල් 222ක් ශ වනවශ. එම ලධසශ බද්ද අඩුවීශම් 

වශසි  ශඩ ාරශේ අ   වසඩි වීමත් එක්ක ටිකක් කසපිාශ ගිහින් 
තිසශබනවශ. අශනක් පසත්ශතන්  මිා  රක්ෂණ   සල් කුලී ඇතුම ත්ව  
රුපි ල් 71කට තිසබුණු මලධ මිා රුපි ල් 92ට වසඩි ශවනවශ.  

අද ප්රවශහන  ශසකතුම  නසේ  ශසකතුම  කන්ශට්නර්  ශසකතුම අතිසහා ශා 
ශාස වසඩි ශවාශ තිසශබනවශ. මශ හිතන හාධි ට  ශාෝක ඉතිසහශසශේ 
කවදශවත් ශන වුණු හාධි ට කන්ශට්නර්  ශසකතුම වසඩි ශවාශ 

තිසශබනවශ. ඒ  ශසකතුම වසඩිවීමත් එක්ක පරණ බද්ද තිසබි දී අපි 
අලුතිසන් රුපි ල් පණහක බද්ද පසශනේවශ නම් අශ්   රු අනේත් 
ලධවශඩ් කේරශල් රශජය ඇමතිසතුමමශ රීේවශ වශශග්ධන  අද මලධ රීශාෝවක 
මිා රුපි ල් 172කට පමණ ඉහ   නවශ. 

ශමතුමමන්ාශ අද හාපක්ෂශේ ඉප ශ න ආ ඩුව වසචශ ක ශයි 
දිගින් දි ටම රී මින්, එ  ජනතශවශග්ධන ඔළුවට දමන්න දරන 
වෑ මක් ශම් තිසශබන්ශන්.  හාපක්ෂ  ශම් දරන වෑ ම අපි පරශජ  
කරනවශ. අලධවශර් ශ න්ම එහි ඇත්ත ඇතිස සසටිශ න් ජනතශවට 
අපි රී නවශ. ඕනෑ වුශණ ත් ශ  ක් ශ  ක්  ණශන් ශහෝ  මක් 

 මක්  ණශන් ගිහිල්ාශ අපි බදු සම්බන්ර ඇත්ත කසශව රී නවශ. 
බදු අඩු රීමේම වසචශවක් ශන ශවයි, බදු අඩු රීමේම රජශේ 
ප්රතිසපත්තිස යි. ජනතශවට සහන ශදන්නයි රජ  කටයුතුම කරන්ශන්. 
එශහම ශන වුණශ නම්, ශම් වන හාට භශ ඩ මිා අතිසහා ශා ශාස 
ඉහ  ගිහිල්ාශ, දසවසන්ත උද්රමන ක් ඇතිස ශවාශ, ජනතශවට 
මීටත් වඩශ දරශ  න්න බසන් තත්ත්ව ක් එනවශ. 

අපි ශහ ඳින්ම දන්නවශ, ශම් ශවද්දී දසවසන්ත සසවර්රන ක් 

රශට් ශවනවශ රී න එක. ඒවශට අපි හා දම් කරනවශ. පකම ගි  
ආ ඩුව වශශග්ධන ආ ඩුවක් ශම් රශට් තිසබුණශ නම් ශම් වනශක ට 
ජනතශවශ න් භශ  ක් බඩගින්ශන් මසන්ාශ. අශනක් ශක ටස 
 ශක හාඩ්-19 උවදුර ලධසශ මසන්ාශ. එතශක ට අපිට හාසශාශ මහනුවර 
වශශග්ධන රටක් තමයි දරීන්න ශවන්ශන්.  

අපි බදු ශවනසක කරාශ, වන්න් වර බදු අඩු කරාශ, අව ය 

වුශණ ත් වසඩි කරාශ, එක පසත්තරීන් ඒ අහිමි වුණු ආදශ ම ාබශ 
 න්න කටයුතුම කරන අතශර්, බදු අඩු රීමේම හරහශ ශද්ශී  
ලධෂකපශදක ශට  ම් හශලධ ක් ශවනවශ නම් ඒ හශලධ  ව ක්වන්නත් 
ශසසක බද්දක් පනවශ, ශද්ශී  වයශපශන්ක ශත් ආරක්ෂශ කර  ලධමින්, 
රජශේ ආදශ මත්  ම් මට්ටමකට ආරක්ෂශ කර  ලධමින්, ශවශ ප 
ශප ශ ේ භශ ඩ මිා වසඩි ශවන්නත් ශන දී ආර්ථික  
ක මනශකරණ  කරන්න දරන වෑ මක් තමයි ශම් ශ ෝජනශ 
තුමිබන් ඉදින්පත් කර තිසශබන්ශන්.   එම ලධසශ ශම් ශ ෝජනශවාට 

කුහකකමින් ශත රව සහ  ශදන්න රී ාශ හාපක්ෂශ න් ඉල්ාශ 
සිටිමින්, මශ ලධහ  ශවනවශ. සකතුමතිසයි.  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. (Dr.) (Ms.) Harini 
Amarasuriya. You have eight minutes.   

Before she starts, will an Hon. Member propose the 
Hon. Sanjeeva Edirimanna to the Chair? 

 
ෙරු  අරුන්දික ප්රනාන්දු මහතා (ගපොල්  කිතුල් හා තල්  
වො ප්රවර්ධානය හා ආශ්රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂනපාදන හා 
අපනයන විවිධාාාංගිකරණ රාජ අමාතතුමා) 
(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து - ததன்மன, கித்துல் 

மற்றும் பமன தெய்மககள் லமம்பொடு மற்றும் அமவ ெொர்ந்த 

தபொறிமுமற பண்டங்களின் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி 

பல்வமகப்படுத்தல் இரொஜொங்க அமமச்ெர்) 

(The Hon. Arundika Fernando - State Minister of Coconut, 
Kithul and  Palmyrah Cultivation Promotion and Related 
Industrial Product Manufacturing and Export 
Diversification) 

Sir, I propose that the Hon. Sanjeeva Edirimanna do 
now take the Chair.  

 
ෙරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மொண்புமிகு ெொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 
  
විල්න් සනථිර කරන ලදී. 
ஆலமொதித்தொர். 
Seconded. 
 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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[ රු බී.වයි.ජී. රත්නශසේකර මහතශ] 
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අනතුරුව ෙරු ෂාණක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
මූලාසනගයන් ඉවත් වූගයන්  ෙරු සාංජීව එදිරිමාන්න මහතා 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு ெொைக்கியன் ரொஜபுத்திரன் 

இரொெமொைிக்கம் அவர்கள் அக்கிரொெனத்தினின்று அகலலவ, 

மொண்புமிகு ெஞ்ஜீவ எதிொிமொன்ன அவர்கள்  தமலமம வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN 
RASAMANICKAM left the Chair, and THE HON. SANJEEVA 
EDIRIMANNA took the Chair. 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු හන්ලධ අමරූ න්  මන්ත්රීතුමමි ලධ  ඔබතුමමි ශග්ධන කසශව 

ආරම්භ කරන්න.  

 
[අ.භශ. 2.22] 

 

ෙරු (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය ගමගනවිය 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) (தெல்வி) ஹொினி அமரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  මට ශම් අවසකසශව ාබශ 

දුන්නශට ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි. ශර්ගු ආඥශපනත  ටශත් ශ ෝජනශව  

ආන න හශ අපන න (පශාන  පනත  ටශත් ශරගුාශසි සහ ශ්රී 

ාසකශ අපන න සසවර්රන පනත  ටශත් ලධශ ෝ   පිිබබප කරන 

ශම් හාවශදශේදී අද දවස රාරශම කසශ වුශ  රජශේ ආර්ථික 

ප්රතිසපත්තිස  රජ  පනවන හාහාර ශරගුාශසි සහ බදු සහන  සනයි. 

ආ ඩුව දිගින් දි ටම රී න කසශව තමයි ශම් බදු මමශ ශවනසක 

කරන්ශන් ජනතශවට සහන ක් දීම පිණිස මිස ශවන රීසිම 

අරමුණරීන් ශන ශවයි රී න එක. ඒ වශශග්ධනම ශමම බදු අඩු රීමේම 

තුමිබන් ඔවුන් බාශශප ශර ත්තුම වන්ශන් ජනතශවට සහන ක් ාබශ 

දීම බව සහ ශම් තුමිබන් රීසිම වසචශවක් සිදු ශන වන බව ආ ඩුව 
දිගින් දි ටම රී නවශ. හන්  ශම්ක වසචශවක්ද  ශම කක්ද රී න 

කශරණ  අපි ශප ඩ්ඩක් පසත්තක තබමු. මශ හිතන හසටි ට ශම් 

සහන ාසශබන්ශන් කශටද රී න එක තමයි ශමහිදී වසද ත් 

වන්ශන්. සහන ාසශබන්න ඕනෑ ජනතශවටයි. අපි ඒකට එකඟයි. 

ආර්ථික ප්රතිසපත්තිස හදන්ශන් ජනතශව ශවනුශවන්  ජනතශවශග්ධන ශුභ 

සිද්ධි  ශවනුශවන්. එශහම නම්  ඒ කුමන ජනතශවකශග්ධන ශුභ 

සිද්ධි ක් ද  අභිවෘද්ධි ක් ද  ශමහිදී "ජනතශව"  න්න 

අර්සකසන  කරන්ශන් ශක ශහ මද රී න එක තමයි ශමතසන 

තිසශබන ප්ර කන . කවුද  ශම් රී න ජනතශව  ශම් රශට් රාරවසසි ශ 

රී ශ ශමතසනදී  ණන්  න්ශන් කවුද  ශමම ආර්ථික ප්රතිසපත්තිස 

තුමිබන් සහන අව ය අ ටද සහන ාසශබන්ශන්   එශහම නසත්නම් 

දසනටමත්  ම් රීසි හාධි කට  ක්තිසමත්ව සිටින වයශපශන්ක 

ප්රජශවකටද ශම් සහන ාසශබන්ශන් රී න එක තමයි ශමතසන 

තිසශබන ප්ර කන .  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  පකමගි  සිකුරශදශ මම සිටිශේ 

ශප ශ  න්නරුව දිසක්රික්කශේ. ශප ශ  න්නරුව දිසක්රික්ක ට ගි  

ඒ ශවාශශේ ක්ෂු්ර ූලාය ණ  ාබශශ න අසරණ  වූ   හිුරරක්ශ  ඩ 

ප්රශද් ශේ සතයග්රහ ක ශ දුණු සකත්රීන් පින්සක් හමු ශවන්නත් මම 

ගි ශ. මම ඒ අ  එක්ක පස  රීහිප ක් කසශ ක ශ. ඒ අ ත් ශම් 

රශට් රාරවසසි න්; ශම් රශට් ජනතශව. අද අප ජනතශවශග්ධන සහන 

 සන කසශ කරන ලධසශ ඒ අ ශග්ධන කසශව ශම් ශවාශශේ ශම්  රු 

සභශශේදී රී න්න මම කසමසතිසයි. ඒ අ  ශම් ශවාශශේ ඉන්ශන් 

ඇත්තටම ඉතශම අර්බුදකශන් තසනක. ඒ අ  ශම් සතයග්රහ ට 

ප්රහාෂකට ශවාශ ඉන්ශන් තමන්ට තිසශබන හා ශා ප්ර කන ලධසශයි. 

ඇත්තටම මම ශම්  රු සභශශේදී රී න්න ඕනෑ එම සතයග්රහශේ 

ලධරතව සිටි බලාතර ක් ශමම රජ ට සහශ  දුන්  ශමම රජ ට 

ඡන්ද  දුන්  ශමම රජ  බා ට ශ න එන්න වසඩ කරරා 

කශන්තශවන් බව. එවසලධ පින්සක් තමයි ශම් ශවාශශේ එම 

සතයග්රහශේ ලධරතව ඉන්ශන්. ඒ අ  ශම් වනහාට ක්ෂු්ර ූලාය ණ  

ලධසශ ඉතශම අමශරු තසනකට වසටිාශයි ඉන්ශන්.  

ක්ෂු්ර ූලාය ණ  දීම සපහශ වයශපශර රීහිප ක් ශම් වන ශක ට 

ක්රි ශත්මක ශවනවශ. එම ණ  දීශම්දී එම ආ තන ඉතශම ාසකසනට 

කසශව හදාශ  ඉතශම attractive හාධි ට එම ණ   සන කරුණු 

ඉදින්පත් කරනවශ. සකත්රීන්ට ඉතශම පහකමශවන් එම ණ  ාබශ  න්න 

රාළුවන්. ශම් ශවාශශේ ආර්ථික ව ශ න් තිසශබන අපහකමතශ ලධසශම 

තමයි එම කශන්තශවන් හාහාර බාශශප ශර ත්තුම ඇතිසව එවසලධ 

වයශපශරවාට  එවසලධ ණ  වසඩසටහන්වාට සම්බන්ර වන්ශන්. 

එම ණ  සපහශ එ ක් අ ට දීාශ තිසබුණු ලි  රී හාලි ඒ අ  මට 

ශපන්නුවශ. ඒ සි ලු ලි  රී හාලි තිසශබන්ශන් ඉසග්රීසි භශෂශශවන්. ඒ 

රීසි ශද ක් හන් ශකශරව ශත්රුම්  න්ශන් නසතිසව ඒ අ  ඒ ලි  

රී හාලිවාට අත්සන් කර තිසශබනවශ. ණ  ශදනතුමරු රී න්ශන් 

එක කසශවක්; ණ  දුන්නශට පකමව රී න්ශන් ශවනම කසශවක්. 

ණ  දුන්නශට පකමව සතිසශ න් සතිස   මශසශ න් මශස  අධික ශප ලී 

අ  කර තිසශබනවශ. සමහර හාට සි  ට 32  සි  ට 35 වසලධ අධික 

ශප ලී උගුාකට එම කශන්තශවන් හකම ශවාශ ඉන්නවශ. එම ශප ලී 

ශ වශ  න්න බසන්ව ඒ අ  ඉතශම අපහකමතශවට පත් ශවාශ 

ඉන්නවශ. ශම් ශහේතුමව ලධසශ ඒ අ ශග්ධන පවුල්වාත් ප්ර කන ඇතිස ශවාශ 

තිසශබනවශ. ඒ අ  සහ  මයින් අතර ප්ර කන ඇතිස ශවාශ තිසශබනවශ; 

ඒ අ  සහ සකවශමිරාරුෂ න් අතර ප්ර කන ඇතිස ශවාශ තිසශබනවශ. ඒ 
හශ සමඟම එම ප්රජශව තුම  තිසබුණු සමශජ සම්බන්රතශ කඩශ වසටී 

තිසශබනවශ. ශම කද  ශම් ණ   න්න අ  කුඩශ ක ඩශ ම් 

හසටි ටයි පවතිසන්ශන්. ශම් කුඩශ ක ඩශ ම්වා සිටින එක් 

ශකශනකුට ශහෝ හන් ශකශරව ණ  ආපකම ශ වශ  න්න බසන් 

වුශණ ත්  ක ඩශ මම අපහකමතශවට පත් වන ලධසශ සමශජශේ 

ප්රජශව අතර තිසබුණු සහශ ෝගිතශව බිප වසශටනවශ. ශම් ශවාශව වන 

ශක ට එක් කශන්තශවක් අඩුම තරමින් ඒ ණ  ශදක-තුමනකටවත් 

පසටලිාශයි ඉන්ශන්. ශබ ශහෝ කශන්තශවන් එශහමයි. හසබසයි  

ශමතසන ඊටත් වඩශ තිසශබන ශේදවශචක  තමයි  ඒ අ  ශම් රජ  -
ශම් ආ ඩුව- දුන් ශප ශර න්දු තදින් හා කවශස කරරා ලධසශ ශම් 

තත්ත්ව ට පත් වීම. ඡන්ද වයශපශර  තුම  හාහාර මසතිස-ඇමතිසවරුන් 

ගිහිල්ාශ ශමම ක්ෂු්ර ූලාය ණ  අශහෝසි රීමේම පිිබබප ඒ අ ට 

ශප ශර න්දු දීාශ තිසශබනවශ. ඒ සි ල්ා හා කවශස රීමේම ලධසශ තමයි 

ඒ අ  ශම් තත්ත්ව ට පත් ශවාශ තිසශබන්ශන්. ක්ෂු්ර ූලාය ණ  

අශහෝසි කරශහා රී න හා කවශසශේ ඉඳිමින් ඒ අ  පකමගි  මශස කීප  

තුම  ඒ ණ වාට ශප ලි ත් ශන ශ වශ ඉපාශ තිසශබනවශ. ශම කද  

ආ ඩුව හාහාර අවසකසශවා ණ  සහන ාබශ දීම පිිබබපව රී රා 

ලධසශත්  ක්ෂු්ර ූලාය ණ  අශහෝසි කරනවශ රී ශ ආ ඩුශේ අ  

ඡන්ද ශප ශර න්දුවක් දී තිසශබන ලධසශත් ඒ කශන්තශවන් 

සශමශනයශ න් ශ වශශ න ආ වශන්ක සහ ශප ලී මුදල්වත් 

ශන ශ වශ ඉපාශ තිසශබනවශ. එම ලධසශ ශම් වනශක ට ඒ අ  ඉතශම 

අසරණ තත්ත්ව ට පත් ශවාශ ඉන්නවශ. ඒ සතයග්රහ  සපහශ ඒ 

කශන්තශවන් වශඩි වු ශ  ශාෝක කශන්තශ දින  වන මශර්තුම මශසශේ 

8වසලධ දශයි. එම සතයග්රහ ට අද වනශක ට සතිස ශදකකට වසඩියි.  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමමි ට තව හානශඩි ශදකක කශා ක් තිසශබනවශ. 

 
ෙරු (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය ගමගනවිය 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) (தெல்வி) ஹொினி அமரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 

ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි  ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ.  

ව  රීව යුතුම රීසිම ශකශනක් ඔවුන් සමඟ ශම් ප්ර කන  

පිිබබපව කසශ කර නසහස. ශප ශ  න්නරුව දිසක්රික්ක  

ලධශ ෝජන  කරන මසතිස අමතිසවරු රීහිපශදශනක්ම ශම් ආ ඩුශේ  

ඉන්නවශ. "ක්ෂු්ර ූලාය" රී න හාෂ  බශර රශජය ඇමතිසවරශ ක් ද 

ඉන්නවශ. නමුත් ශම් රීසි ශකශනක් ඒ අ ශග්ධන ඒ ප්ර කන  සන 

ශස  ශ බසලීම සපහශ ගිහිල්ාශ නසහස. ශම් වනශක ට තිසශබන 

තත්ත්ව  තුම  ඇත්තටම හා ශා මශනුෂී  ප්ර කන ක් පසන නසඟිාශ 

තිසශබනවශ.   
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

ෙරු අමරකීර්ති අතුගකෝරෙ මහතා 
(மொண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுலகொரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  
ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ, - 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔේ  රී න්න  රු මන්ත්රීතුමමශ. 

 

ෙරු අමරකීර්ති අතුගකෝරෙ මහතා 
(மொண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுலகொரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ශප ශ  න්නරුව දිසක්රික්ක  

ලධශ ෝජන  කරන මහජන ලධශ ෝනේතශ කු හාධි ට මශ ඔ  ප්ර කන  

පිිබබපව ඉතශම  ශහ ඳින් දන්නවශ. ඒ අ  ඔක්ශකෝම ඒ ක්ෂු්ර ූලාය 

ණ  අරශ න තිස ශබන්ශන්  ශපෞද් ලික ආ තනවලින්. ඒ ණ  

ශ වන්න රජ ක් හාධි ට අපි සමෘද්ධි වයශපශර  හරහශ ඒ අ ට 

ණ  මුදාක් ාබශ ශදනවශ. එම ලධසශ අප ඒ  සන ශස  ශ බසලුශේ 

නසහස රී ශ රී න්න බසහස. අපි එහි ගිහිල්ාශ ඔවුන් සමඟ කසශ 

ක ශ. එ  ක ඩශ මක් හාසින් ශමශහ වනු ාබනවශ.  

 
ෙරු (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය ගමගනවිය 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) (தெல்வி) ஹொினி அமரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 

 ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි   රු මන්ත්රීතුමමලධ. නමුත්  ඔවුන් එක්ක 
කසශ කශ  ත් ඔබතුමමශටත් ශත්ශරයි  ශම් ණ  ශේරශ න්න තව 

ණ ක්  න්න ඔවුන් කසමසතිස නසතිස බව. සමෘද්ධි අරමුදශල් මුදල් 

රී න්ශන්  ඔවුන්ශග්ධන මුදල්. එ  ඔවුන්ශග්ධන මුදල්වලින් හදරා 

අරමුදාක්. දසන් රජ  ශ ෝජනශ කරන්ශන් ඒ අරමුදා මඟින් ශම් 

ණ  ශ වීම නම්  ඒශ  ල්ාන් ඒකට එකඟ ශවයි රී ශ මම 

හිතන්ශන් නසහස.  

ශමතසන ඊට වඩශ බරපත  ප්ර කන ක් තිසශබනවශ. ඔවුන්ට ඊට 
කලින් ශප ශර න්දුවක් දීාශ තිසශබනවශ  ශම් ණ  අශහෝසි කරනවශ 
රී ාශ. ඒක බරපත  ප්ර කන ක්. ඒක කරන්න බසන් නම් ඒ  සන 
ශන රී ශ ඉන්න තිසබුණශ. ඒක මත නම් ඡන්ද ාබශ  ත්ශත්  ඒක 
බරපත  වසරැද්දක්. මශ රී ශ  සිටින්ශන්  ශමතසන බරපත  

මශනුෂී  ප්ර කන ක් තිසශබන බවයි. ශමම රජ  තම ප්රතිසපත්තිස   සන 
හිතන ශක ට  අප කශ එක්ක හිටශ න ද ශම් ප්රත්පත්තිස ක්රි ශත්මක 
කරන්ශන්  ශම් සහන බාශශප ශර ත්තුම වන්ශන් කවුරුන්ද රී න 
එක  සන රජ  හසටි ට මීට වඩශ සසශේදීව හිතශ බසලි  යුතුමයි රී ශ 
මම රී නවශ.  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු මන්ත්රීතුමමි ලධ  ඔබතුමමි ට ශවන් වූ කශා  අවසන්. 

 
ෙරු (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය ගමගනවිය 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) (தெல்வி) ஹொினி அமரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 

එම සතයග්රහ  ආරම්භ කර අදට දින 16යි. ශම  එක 

උදශහරණ ක් හසටි ට ශ නයි මශ කසශ කරන්ශන්. ශමවසලධ 

උදශහරණ ශ  ඩක් තිසශබනවශ. ජනතශව රී න්ශන් වයශපශන්ක 

ප්රජශව හාතරක් ශන ව ශම් රශට් සි ලු රාරවසසි න්  රී න එක 

මතක තබශ  ත යුතුමයි රී න කශරණශව රී මින්   මම ලධහ   

ශවනවශ.  සකතුමතිසයි. 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මී ඟට   රු අරුන්දික ප්රනශන්දු රශජය අමශතයතුමමශ. ඔබතුමමශට 

හානශඩි 9ක කශා ක් තිසශබනවශ.  

[අ.භශ. 2.28] 
 

ෙරු අරුන්දික ප්රනාන්දු මහතා (ගපොල්  කිතුල් හා තල්  වො 
ප්රවර්ධානය හා ආශ්රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂනපාදන හා 
අපනයන විවිධාාාංගිකරණ රාජ අමාතතුමා) 
 (மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து - ததன்மன, கித்துல் 

மற்றும் பமன தெய்மககள் லமம்பொடு மற்றும் அமவ ெொர்ந்த 

தபொறிமுமற பண்டங்களின் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி 

பல்வமகப்படுத்தல் இரொஜொங்க அமமச்ெர்) 

(The Hon. Arundika Fernando - State Minister of Coconut, 
Kithul and  Palmyrah Cultivation Promotion and Related 
Industrial Product Manufacturing and Export 
Diversification) 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ   මුලින්ම   මට ශපර කසශ 

කරරා  රු මන්ත්රීතුමමි ට රීව යුතුම ශද ක් තිසශබනවශ.  රු 

මන්ත්රීතුමමි ලධ  ඔබතුමමි  රී රා කශරණශව සම්බන්රශ න් රජ  

ඉතශම සසශේදීයි. ඔබතුමමි  රීේවශ  ාබශ ත් ක්ෂු්ර ූලාය ණ  

අශහෝසි කරනවශ රී ශ තමයි ශම් ආ ඩුව ඡන්ද   ත්ශත් රී ාශ. 

අපි ඡන්ද ක් ාබශ  සනීම සපහශ ජනතශව හමුශේ  ම්රීසි 

ශප ශර න්දුවක් දීාශ තිසශබනවශද  එම ශප ශර න්දුව ඉෂකට කරන්න 

අශ්  රජ  අලධවශර් ශ න්ම සසදී පසහසදී ඉන්නවශ. ඔබතුමමි  රී රා 

කශරණශව  සනයි මශ ශම් රී න්ශන්. ඒ අ   ක්ෂු්ර ූලාය සමශ ම් 

හරහශ ණ   ත් ආදරණී  ජනතශවයි. ූලාශසනශරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමමලධ  අපි දන්නවශ  ඒ ආදරණී  ජනතශව ඉතශ හා ශා 

අපහකමවකට පත් ශවාශ සිටින බව. හාහාර ආකර්ෂණී  වසඩසටහන් 

ශපන්වශ ඒ අ  රවටශ තිසශබනවශ. මුලින් ශපන්වරා ශද් ශන ශවයි 

අවසශනශේදී සමහර හාට ඒ සමශ ම් කර තිසශබන්ශන්. එම ූලාය 

සමශ ම් පිිබබප හා ශා  සටලු තිසශබනවශ රී න කශරණශව අපි 

දන්නවශ. ශම   ශම් කශරණශවට අදශ ව ජනතශවට අව ය කරන 

සහන  ශදන්න  එශහම නසත්නම් ඒ ජනතශව ශම් ණ  බන්න් 

ලධදහසක කරන්න  ක්ෂු්ර ූලාය සමශ ම් ලධ ශමන  කරන්න  ඒ 

සපහශ අව ය හාධිහාරශන පනවන්න අව ය කරන පි වර  ලධමින් 

පවතිසන අවසකසශවක්.  

 රු මන්ත්රීතුමමි ලධ  ඔබතුමමි  රී රා කශරණ  ලධවසරදියි. 

සමෘද්ධි අරමුදා හදශ තිසශබන්ශන්  ඒ ආදරණී  ජනතශවශග්ධන 

මුදල්වලින් තමයි. ඔබතුමමි  ලධශ ෝජන  කරන පක්ෂශේ 

ක ඩශ ම පකමගි  කශාශේ පසවසතිස ආ ඩුවත් එක්ක  ඟින්ම 

වසඩ කරරා ක ඩශ මක්. අපට මතකයි  එදශ රලධල් හාක්රමසිසහ 

මසතිසතුමමශත් එක්ක තීන්දු තීරණ  ත්ත තසන්වා අද එම ක ඩශ ම  

ලධශ ෝජන  කරන ප්රරශන නශ ක න් සිටි බව. හසබසයි  ශම් 

සම්බන්රශ න් හාහාර ශචෝදනශ  හාහාර අදහසක දිගින් දි ටම අපි 

ඉදින්පත් ක ත්  ඒ අවසකසශවා තීන්දු තීරණ  ත්ශත් නසහස.   

රජ ක් හසටි ට අද සමෘද්ධි වයශපශර  හරහශ ශම් රශට් ජනතශවට 

ඉතශ ඉක්මනට ූලාය සහන ක් ාබශ ශදන්ශන් ශක ශහ මද 

රී ාශයි අපි බාන්ශන්. ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  අපි දසන් 

ඒ වසඩ පිිබශව  සකසක කරමින් ඉන්නවශ. අද ශවනශක ට 

ූලායම  හයි  ාබශ ශදනවශ හාතරක් ශන ශවයි  අශ්  ආදරණී  

ජනතශව කමළු වයශපශර ක් කරනවශ නම්  සකව ස රැරී ශවක් 

කරනවශ නම් ඒකට අව ය කරන ූලායම   ක්තිස ත් සමෘද්ධි 

වයශපශර  හරහශ ාබශ ශදනවශ. ඒ තුමිබන් ඔවුන් එක පසත්තරීන් 

ණ  බන්න් ලධදහසක ශවනවශ වශශග්ධනම  සි ලුම සමෘද්ධි ලධාරශන් 

මහත්ම මහත්මීන්  ඊ ඟට රජශේ අශනකුත් ලධාරශන්න් දසනුවත් 

කරාශ තමන්ශග්ධන වයශපශර  ඉදින් ට කරශ න  ෑම සපහශ අද 

ශවනශක ට අපි ප්රශශද්ශී  සසවර්රන කමිුප හරහශ ඊට අදශ  

ආර්ථික වසඩ පිිබශව  සකසක කරාශ තිසශබනවශ. අශප්රේල් මශසශේ 

මුා ඉපාශ ඒක වසඩ පිිබශවා ක්රි ශත්මක ශවනවශ  ූලාශසනශරූඪ 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ.  

සමෘද්ධි වයශපශර   ත්තශම  එ  සම්පූර්ණශ න්ම අකර්මණය 

කරාශ තිසබුශ   ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ. පකමගි  කශාශේ 

ජනතශවට සහන ාබශ දීම ශකශසේ ශවතත්  අඩුම  ණශන් එම 

රජ  සමෘද්ධි   සන කසශ කශ ේවත් නසහස.   රු හන්ලධ අමරූ න්  

389 390 
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මන්ත්රීතුමමි  නසඟිටාශ  නවශ.  අඩුම  ණශන් එතුමමි  මශග්ධන කසශව 

අහාශ  න්ශන්වත් නසහස ශන්. එතුමමි  මශග්ධන කසශව අහාශ  නවශ 

නම් ශහ පයි.  

රජ ක් හසටි ට අපි දන්නවශ  ක්ෂු්ර ූලාය ණ   ත් 
ජනතශවශග්ධන අමශරුකම ශම කක්ද රී ාශ. සමෘද්ධි වයශපශර  හරහශ 
එම ජනතශවට අව ය කරන සහන   අපි ාබශ ශදන බව 

අලධවශර් ශ න්ම මම රී න්නට ඕනෑ. 

ඊ ඟට   මලධ සම්බන්ර කශරණශශේ දී  ශම් රජ   සන දිගින් 
දි ටම කසශ කරනවශ. ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඇත්තටම 
අතිස රු ජනශධිපතිසතුමමශ ප්රරශන ව ශ න්ම ශම් රශට් පශන්ශභෝගික 
ජනතශව  සන කල්පනශ කරාශ ප්රරශන ආහශර ්රවය රීහිප ක මිා 
අඩු රීමේම සපහශ තමයි ශම් බදු සහන  ාබශ දුන්ශන්. ඉන් එක 
්රවය ක් තමයි  මලධ. ඊ ඟට පන්් රා  ටින් මශළු  ඒ වශශග්ධනම 
හශල්මසසකසන් සහ  ලූනු සපහශත් බදු අඩු ක ශ.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  මලධ සපහශ ාබශ දුන් බදු 
සහන  පිිබබපව හාපක්ෂ  ශචෝදනශ කරන  ශම් ශවාශශේ මම 

එතුමමන්ාශට ශම් කශරණ  මතක් කරන්න ඕනෑ. 2215 ඉපාශ මලධ 
සපහශ  රුපි ල් 32ක බද්දක් තිසබුණශ. එතශක ට රහා කරුණශනශ ක 
මහත්ම ශ තමයි 2216 දී පිරමිඩ් හාල්මශ ශපෞද් ලික සමශ මට 
bonded warehouse එකක් සපහශ bonded licence එකක් දුන්ශන්. 
ඊට පසකශසේ 2216 ු,ලි මශසශේ 16වසලධදශ -ශමදශ සසශර් ක ශ වශශග්ධන- 
එම බද්ද  ත 25 දක්වශ අඩු ක ශ. හසබසයි  2216 ු,ලි මශසශේ 
16වසලධදශ  ත 25 දක්වශ බද්ද අඩු කරාශ  2216 සස් තසම්බර් 
16වසලධදශ එම බද්ද නසවත රුපි ල් 15ක් දක්වශ වසඩි කරනවශ. ඒ 
ලධසශ හාතරක් දසවසන්ත බදු වසචශවක් සිද්රශවාශ තිසශබනවශ. හසබසයි  

ශම්  අවසකසශශේදී බද්ද හාධි ට තිසබුශ  රුපි ල් 52යි. 
සශමශනයශ න් වරශ ට එනශක ට CIF value එක රුපි ල් 92ක් 
හාතර ශවනවශ. එම රුපි ල් 92ට රුපි ල් 52ක් එකතුම වුණශම මලධ 
කශාෝවක මිා රුපි ල් 142ක් හාතර ශවනවශ. එම ලධසශ 
ජනශධිපතිසතුමමශ එම රුපි ල් 52 බද්ද සම්පූර්ණශ න් අයින් කරාශ 
ශදන්න කටයුතුම ක ශ. ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඒ බද්ද 
ඉවත් කරාශ ශදන්න කටයුතුම ක ශම සිදු වුණු ශද් ශම කක්ද    ඒ 
වන හාටත් රුපි ල් 52ක බද්ද ශ වාශ ශ න්වරා මලධ  බඩශ කරාශ 
තිසබුණශ. එශහම නසත්නම් ඒ වන හාටත් රට ඇතුම ට  මලධ 

ශම්රික්ශට න් 72 222ක්  82 222ක් හාතර ඇහාල්ාශ තිසබුණශ. ඒවශ ඒ 
අ  බදු ශ වාශ ශ නශරා මලධ. ඊ ඟට සිදු වුණු ශද  තමයි  බදු 
සහන ත් එක්ක මලධ ශම්රික්ශට න් 286 222ක් රට ඇතුම ට ශ න 
ඒම. එම මලධ ශම්රික්ශට න් 286 222ම ශ නශශේ ශම් රී න 
සමශ ම ශන ශවයි. එම සමශ ම ශ නසල්ාශ තිසශබන්ශන් මලධ 
ශම්රික්ශට න් 126 222යි. ඊ ඟට අපි දන්නශ ශද ක් ශන්  
ශඩ ාරශේ වටිනශකම වසඩි ශවන බව. ශම් business එක කරන 
අ ට බසසකු හාසින් හසමදශම රී න කශරණ ක් තමයි  ඉදින් 
කශාශේදී ශඩ ාරශේ වටිනශකම වසඩි ශවන්න රාළුවන් රී න එක. 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු රශජය අමශතයතුමමලධ  ඔබතුමමශට තව හානශඩි ශදකක 

කශා ක් තිසශබනවශ. 

 
ෙරු අරුන්දික ප්රනාන්දු මහතා  
(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  එතශක ට ඒ අ  

ාසහසසකතිසශවාශ ඉන්නවශ  ඒ තත්ත්ව ත් එක්ක ඕනෑම 

අවසකසශවකදී මලධ ටික රට ඇතුම ට ශග්ධනන්න. 

හසබසයි  අලධක් කශරණ  තමයි රහා කරුණශනශ ක මහත්ම ශ 
දුන්නු bonded warehouse එශක් මලධ ශම්රික්ශට න් 82 222ක් 
තිසබීම. ඒ  සන තමුන්නශන්ශසේාශත් දන්නවශ  අපිත් දන්නවශ. අශ්  
 රු හර්ෂ ද සිල්වශ මන්ත්රීතුමමශ ශම් සභශශේ ඉන්නවශ. ඒ කශාශේ 

රහා කරුණශනශ ක මහත්ම ශ මුදල් ඇමතිසවර ශ ව ශ න් 
ඉන්නශක ට එතුමමශත් මුදල් අමශතයශස   සමඟ කටයුතුම ක ශ. ඒ 
අවසකසශශේ  bonded warehouse එශක් තිසශබන මලධ ප්රමශණ ට බදු 
අ  කරාශ නසහස. එතශක ට bonded warehouse එශක් තිසශබන 
ප්රමශණ  එිබ ට  න්නශක ට ඒ අ  තමයි ශම් සහන   න්ශන්. 

 ම්රීසි බදු සහන ක් එක්ක වයශපශන්ක න් හසම තිසසකශසේම 
උත්සශහ කරනවශ  ඒ වශසි   න්න. හසබසයි  ශම් මලධ ශ න්වන 
හ ශදනශ එකතුමශවාශ කල්පනශ කරනවශ  රුපි ල් 52 බසගින් බදු 
ශ වාශ මලධ ශම්රික්ශට න් 72 222ක් ශ න්වශ තිසශබනවශ  bonded 
warehouse එශක් මලධ ශම්රික්ශට න් 82 222ක් තිසශබනවශ  
රී ාශ. මශ රීේවශ  ශම්රික්ශට න් 2 82 222ක් ශ න්වශ තිසශබනවශ 
රී ාශ. ඒ ශ  ල්ශාෝ මලධ මිා අඩු කරන්න ශදන්ශන් නසහස. ඒ 
හ ශදනශ එකතුමශවාශ කල්පනශ කරාශ රී නවශ  "අපි බදු 
වසඩිශ න් ශ වාශ මලධ ශ නසහාත් තිසශබනවශ. නමුත් බදු සහන  

තව ශක ටසක් ාබශශ න තිසශබනවශ"යි රී ාශ. ඒ ලධසශ ඒ  
හ ශදනශ කසශ කරාශ ඔවුන් මලධ මිා පශාන  කරනවශ. හසබසයි  
රජ  මසදිහත් ශවාශ රුපි ල් 52ක්ව තිසබුණු බද්ද  ත 25 දක්වශ අඩු 
ශන ක ශ නම්  අද වනශක ට මලධ රීශාෝව රුපි ල් 152ක් වසලධ 
මිාක් දක්වශ වසඩි ශවනවශ. ඒ ලධසශ ශමතසන රීසිම වසචශවක් 
සිද්රශවාශ නසහස. ශමහිදී රජ  කරන්ශන් මිා පශාන ක් රීමේමයි. 
VAT එක සි  ට 15 සිට සි  ට 8 දක්වශ අඩු රීමේම තුමිබනුත්   බදු 
සහන ාබශ දීම තුමිබනුත්  ඉන්රන සහන ාබශදීම තුමිබනුත් රජ  
ජනතශවශග්ධන පසත්ශතන් හිතාශ  ම්රීසි පශඩුවක් කරශ න 

තිසශබනවශ. හසබසයි  ඒ  වශසි  රජ  හාසින් ආදරණී  ජනතශවට 
ාබශදීාශ තිසශබනවශ  රී න කශරණ  රී න්න ඕනෑ.  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු රශජය ඇමතිසතුමමලධ  ඔබතුමමශට ලධ මිත කශා  අවසශනයි. 

 
ෙරු අරුන්දික ප්රනාන්දු මහතා  
(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මට තව හානශඩි ක් ශදන්න  ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ. 

එශහම ශන වුණශ නම්  මීටත් වඩශ හා ශා හානශ  ක් ඇතිස 
ශවනවශ. ජනතශවශග්ධන පසත්ශතන්  ත්තශම ඔවුන් හා ශා 
අමශරුවකට වසශටනවශ.  

අවසශන ව ශ න්  ශම් කශරණ ත් මශ රී න්න ඕනෑ. එක 
පසත්තරීන් රජ  පශන් ශභෝගික ශ ආරක්ෂශ කරනවශ වශශග්ධනම අලධක් 
පසත්ශතන් ශ  හා ශ ආරක්ෂශ කරන වසඩ පිිබශව කුත් කරාශ 

තිසශබනවශ. රජශේ බාශශප  ශර ත්තුමවක් තිසශබනවශ  ශම් රට තුම  
මලධ ලධෂකපශදන  වසඩි කරන්න. අද වනශක ට වසහාලි අමශතයශස   
- අප ලධශ ෝජන  කරන අමශතයශස  - හරහශ දසවසන්ත වසඩ 
ශක ටසක් සිද්ර කරමින් තිසශබනවශ. 1972 - 1977 රජශ න් 
පසකශසේ අපන න කෘෂි කර්මශන්ත  තුමිබන්  වසහාලි කර්මශන්ත  
තුමිබන් ලධෂකපශදන ආර්ථික ක් ඇතිස රීමේම සපහශ අතිස රු 
ජනශධිපතිසතුමමශ දසවසන්ත සශරනී  පි වර රශශි ක්  ලධමින් 
සිටිනවශ. ශම් අවසකසශශේ  මශ රී න්න කසමසතිසයි  ශමහිදී රීසිම 
හාධි රීන් වසචශවක් සිදුශවාශ නසහසයි රී ාශ. අපි එවසලධ වසචශවක් 
ශවන්න ඉඩ ශදන්ශන්ත් නසහස. ආ ඩු පක්ෂ  ලධශ ෝජන  කරන 

මන්ත්රීවරුන් හසටි ට අපි ඉදින් කශාශේ  ශම් සම්බන්රශ න් 
ජනතශව දසනුවත් කරන්න කටයුතුම කරනවශ  රී න කශරණ  
ප්රකශ  කරමින්  මට කශා  ාබශදීම සම්බන්රශ න් ූලාශසනශරූඪ 
 රු මන්ත්රීතුමමශට සකතුමතිසවන්ත ශවමින් මශග්ධන වචන සකවල්ප  
ශමයින් අවසන් කරනවශ. 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ආචශර්  හර්ෂ ද සිල්වශ මන්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට හානශඩි 11ක 

කශා ක් තිසශබනවශ. 
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

[අ.භශ. 2.18] 
 

ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ල්ල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි  ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ.  

අද උශද්  රු අනේත් ලධවශඩ් කේරශල් රශජය ඇමතිසතුමමශ උත්සශහ 

ක ශ    මලධ බදු ශවනසක රීමේශමන් රීසිම වසචශවක් සිද්රශවාශ 

නසහස  ශම  ලාශදක් හාපක්ෂ  හාසින් මවශ ත් ශද ක්  රී ාශ ශම් 

සභශවට රී න්න. එතුමමශ රීේවශ  බදු ප්රතිසපත්තිස  රී න එක රජශේ 

ප්රතිසපත්තිස ක්  එ  රජ ට ඕනෑ ශවාශවට වසඩි කරන්න රාළුවන්  

රජ ට ඕනෑ ශවාශවට අඩු කරන්න රාළුවන් රී ාශ. අපි ඒ 

කශරණ  පිිබ න්නවශ. ශම් රජ  හාතරක් ශන ශවයි  හසම රජ ක්ම 

ඒ ආකශර ට කටයුතුම කරාශ තිසශබනවශ. එතුමමශ රීේවශ  ූලාය 

ප්රතිසපත්තිස   හාශද්  හාලධම  ප්රතිසපත්තිස   ආන න අපන න 

ප්රතිසපත්තිස   න ඒවශත් බදු ප්රතිසපත්තිස  වශශග්ධනම තමයි රී ාශ. 

නමුත් ඒ ඔක්ශක ම ලධවසරැදියි. එතුමමශ තවදුරටත් රීේවශ  

එතුමමන්ාශශග්ධන ප්රතිසපත්තිස  මත ඉපශ න බදු ශවනසක රීමේම ලධසශ 

ශන ශ කුත් අවසකසශවා භශ ඩශ ශර ට මුදල් අහිමි වුණශ  රී ාශ. 

අපි ඒ කශරණ ත් පිිබ න්නවශ. උදශහරණ ක් හසටි ට එතුමමශ 

රීේවශ  ශපට්රල් සම්බන්රශ න් duty waiver එකක් කරරා ලධසශ 

ජනතශවට රුපි ල් බිලි න 11ක් ාසබුණශ  ඒ තුමිබන් ආ ඩුව 

රුපි ල් බිලි න 11ක් අඩු කර  ත්තශ රී ාශ. අපි ඒ කශරණ  

ලධවසරැදි කරන්න ඕනෑ. ජනතශවට නම් රුපි ල් බිලි න 11ක් 

ාසබුශ  නසහස. මශ දන්නශ තරමට නම්  දසන් අවුරුදු  ණනක් 

තිසසකශසේ ඒ මිාටම තමයි ශපට්රල් ාබශ ශදන්ශන්. ඇත්ත ව ශ න්ම 

අශප්රේල් මශසශේ ශාෝක ශවශ ප ශප ශ ේ ශතල් බසරල් එකක මිා 

ජණ අ  ක් වුණශ. ඒ  සන ඔබතුමමශට මතක ඇතිස. ජීහාතශේ 

ප මුවන වතශවට ශතල් ජණ අ  ක් වුණශ. එතශක ටවත් ඇඟට 

දසශනන මුදාරීන් ශපට්රල් මිා අඩු කශ ේ නසහස. නමුත් මශ 

රී න්න ඕනෑ  ශහනේන්  නුශදනුව ලධසශ ාසකශ ඛ්ලධජ ශතල් 

නීතිස ත සසසකසශව හරහශ රජ ට රුපි ල් බිලි න 14ක් පශඩුශවාශ 

තිසශබනවශ  රී ාශ COPE වශර්තශශේ සපහන් කරාශ තිසශබන බව. 

එ  ප්රතිසපත්තිස ක් ලධසශ සිදු වුණු ශද ක් ශන ශවයි. එ  සිද්ර 

වුශ    ම්රීසි රාද් ා න් ක ඩශ මක් එකතුමශවාශ තීරණ ක් 

 සනීම ලධසශයි. ඒ තීරණ  ලධසශ බදු ශ වන ජනතශවට  සශමශනය 

ජනතශවට රුපි ල් බිලි න 14ක් පශඩුශවාශ තිසශබනවශ. මලධ  සන 

කසශ කරනශක ට රීේවශ  ශම්ක ප්රතිසපත්තිස ක් ලධසශයි වුශ   අපි 

2216දී රුපි ල් 32 ඉපාශ  ත 25ට බදු අඩු ක ශ  පසකශසේ දවසක 

ආපකම ඒ මුදා වසඩි ක ශ රී ාශ. හසබසයි  මම ශමච්චර කල් කසශ 

කරරා ප්රතිසපත්තිසශේ සහ අද සිදුශවාශ තිසශබන ශද  අතර ශා කු 

ශවනසක් තිසශබනවශ. ශම කක්ද  ඒ ශවනස   

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඒ ශවනස තමයි අනේත් ලධවශඩ් 

කේරශල් මසතිසතුමමශ ශන රී රා ශද්. එතුමමශ පස ක් හාතර කසශ ක ශ. 

නමුත් ඔක්ශතෝබර් 13වසලධ දශ රුපි ල් 52 ඉපාශ  ත 25ට බද්ද අඩු 

කරනශක ට  ජනශධිපතිස ශල්කම් කශර් ශාශ න් "අද රෑ 12.22 

ඉපාශ මලධ රීශාෝවක මිා රුපි ල් 85යි" රී ශ ලධශේදන ක් 

ලධකුත් ක ශ  රී ාශ එතුමමශ රීේශේ නසහස. ඊට සතිස ශදකකට 

පසකශසේ  සසට් එකක්  හාශ  "පසකට් කරරා මලධ රීශාෝග්රෑම  

රුපි ල් 92යි. පසකට් ශන කරරා මලධ රීශාෝග්රෑම  රුපි ල් 85යි" 

 නුශවන් රජ  ශරගුාශසි ක් ශ නශවශ රී ශත් එතුමමශ රීේශේ 

නසහස. ඇයි  එතුමමශ ඒක ශන රීේශේ  එතුමමශ ඒක ශන රීේශේ  

එතුමමශට  ජනතශව මු ශ කරන්න ඕනෑ වුණු ලධසශයි. එතුමමශ සතය  

වසන් ක ශ. අපි බාශශප ශර ත්තුම වුශ  එතුමමශ හාලධහාදභශව රීන් 

යුතුමව ශම් වසශඩ් කරයි රී ශයි. නමුත් එශහම වුශ  නසහස. ශම් 

වශර්තශශේ ශම කක්ද තිසශබන්ශන්  ශම් වශර්තශශේ කශරණශ ශදකක් 

තිසශබනවශ. එක් කශරණ ක් හසටි ට ඔවුන් රී නවශ  ශවශ ප 

ශප ශ ේ කතිසප ශධිකශර ක් තිසශබනවශ රී ාශ. ඒ රී න්ශන්  හතර 

පසක ශදශනක් එකතුම ශවාශ තමන්ට ඕනෑ හාධි ට මිා තීරණ  

කරන ලධසශ තමයි රුපි ල් 85ටවත් මලධ රීශාෝව හාරීණුශේ 

නසත්ශත් රී ාශ රී නවශ. ශම් වශර්තශශේ තව කශරණ ක්  

රී නවශ. මුදල් අමශතයශස ශේ ශල්කම්වර ශ එදශ අශ්   රු කශරක 
සභශවට ඇහාල්ාශ වශර්තශවක් ඉදින්පත් ක ශ. "ශවශ ප 

අමශතයශස   හාසින් තමන්ශග්ධන වසඩ ශක ටස හන් ට කශ ේ නසහස. 

සශරශරණ මිාට මලධ ාබශ දීමට සිල්ාර මිා ලධ ම රීමේශම් ව කීම 

තිසශබන්ශන් ඔවුන්ට. නමුත් ඔවුන් ඒ සම්බන්රශ න් ක්රි ශත්මක 

වුශ  නසහස" රී ාශ ඒ වශර්තශශේ තිසශබනවශ.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ශමතසන සිදු වුශ  

ශම කක්ද  රුපි ල් 52 ඉපාශ  ත 25ට මලධවා බද්ද අඩු 

කරනශක ට  ම් රාද් ාශ කු  ඟ බන්ධිත ගුදමක - bonded 

warehouse එකක - මලධ ශම්රික්ශට න් අටදහසක  ණනක් තිසබුණශ. 

එතුමමශ  ත 25 බසගින් බදු ශ වාශ  ඒ මලධ සි ල්ාම ලධදහසක කර 

 ත්තශ. ශම් වශර්තශශේ නම්   ම් ඔක්ශක ම සපහන් කරාශ 

තිසශබනවශ. "පිරමිඩ් හාල්මශ" රී න සමශ ම සතිස 12ක පමණ 

කශා ක් තුම  තවත් මලධ ශම්රික්ශට න් 125 222ක් ශම් රටට  ත 

25 බද්දට ශ නසල්ාශ තිසශබනවශ.  රශජය ඇමතිසතුමමශ රීේවශ වශ ශග්ධන  

මිා පහ ට ආවශම ශවශ න්දන් ඒ මිා ජනතශවට හසම ශවාශශේම 

ශදන්ශන් නසතිස බව අපි කවුරුත් දන්නවශ. එතුමමශ රීේවශ  “The 

prices are sticky downward” රී ාශ. Yes, we agree with that. 

හසබසයි  එතුමමශ ශන රී රා කශරණ  ලධසශ තමයි ශමතසන වසචශවක් 

සිද්ර ශවන්ශන්. රුපි ල් 49.75 රජ  අහිමි කර  ත්ශත් ජනතශවට 

රුපි ල් 49.75ට මලධ ශදන්න  සසට් එකක් හරහශ ලධ ම රීමේම 

තුමිබන්. ඔක්ශතෝබර් මශසශේ ශම් landed cost එක කී ද රී ාශ 

ශම් වශර්තශශේ සපහන්ශවාශ තිසශබනවශ. රීශාෝ එකට රුපි ල් 

82.75යි. ඊට පසකශසේ ශන වසම්බර් මශසශේ 21වසලධ දශ ඉපාශ 

15වසලධ දශ දක්වශ ශම් ප්රමශණ  රුපි ල් 77.27ට අඩුශවාශ 

තිසශබනවශ.  ත 25 බද්ද අ  ක ශට පසකශසේ මලධ රීශාෝවක මිා 

රුපි ල් 77.27ට අඩු වනශක ට  රුපි ල් 85ට මලධ රීශාෝව 

හාකුණන්න රී ාශ    සසට් එක ප්රකශරව සශත ස ක්රි ශත්මක වුණශ. 

ඒ අනුව ශම් "පිරමිඩ් හාල්මශ" රී න සමශ ශමන් සශත ස මලධ 

මිාට  ත්ශත් කී ටද  සශත ස මලධ රීශාෝව මිාට  ත්ශත් 

රුපි ල් 77.27ට. ඔවුන්ශග්ධන අලධක් හා දම්වාට  ඔවුන්ශග්ධන ාශභ ට 

රුපි ල් 5ක්  රුපි ල් 12ක් එකතුම ක ශ රී ාශ අපි හිතමු. 

එශහනම්  මලධ රීශාෝව රුපි ල් 82ක් ශහෝ රුපි ල් 85ක් ශවන්න 

ඕනෑ. හසබසයි   සශත ස මලධ රීශාෝව  ත්ශත් කී ටද  අපි ඒ  සන 

රී න්න දන්ශන් නසහස. නමුත් ශන ශ කුත් අ  රී නවශ  සශත ස 

මලධ රීශාෝව  ත්ශත් රුපි ල් එකසි   ණන්වාට රී ාශ. 

රුපි ල් එකසි   ණන්වාට සශත ස මලධ රීශාෝව මිාට  ත්තශ 

නම්  ඒක වසචශවක් ලධසශ සිදු ශවච්ච ශද ක් ශන ශවයිද    

ආ ඩුව රුපි ල් 49.75ක් අහිමි කර  ත්තශ නම්  ශටන්ඩර් 

මශර් ශ න්  ත 25ක  බද්ද ශ වාශ මලධ ශ නශරා 

ආන නකරුවන්ශ න් ඒ මුදා එකතුම කර  ත්තශ නම්  රුපි ල් 

77ට මලධ ශ නසල්ාශ  රුපි ල් එකසි   ණනකට හාක්කශ නම් එ  

වසචශවක් ලධසශ සිදු වුණු ශද ක් ශන ශවයිද  රජශේ  සසට් පත්ර  

දිහශ බාන්ශන් නසතිසව ජනශධිපතිසතුමමශ ඔක්ශතෝබර් 13 වසලධදශ 

හසන්දෑශේ  සසට් ලධශේදන ක් ලධකුත් ක ශ. ජනශධිපතිසතුමමශ 

ලධකුත් ක   සසට් ලධශේදන ශේ රී නවශ  "අද රශත්රී 12.22 ඉපාශ 

මලධ රීශාෝවක මිා රුපි ල් 85යි" රී ාශ. ජනශධිපතිසතුමමශට 

නීතිස ක් සම්පශදන  කරන්න බසන් බව අපි කවුරුත් දන්නවශ. 

හසබසයි   මීට කලින් නම් රී ාශ තිසශබනවශ  "මම රීේශව ත් ඒක 

තමයි circular එක. Circulars වසඩක් නසහස. මම රීේශව ත් ඒක 

ඒ හාධි ට කරන්න" රී ාශ. අපි ඒක හා කවශස කරන්ශන් නසහස. 

ශම කද  ශම් පශර්ලිශම්න්තුමවට තමයි නීතිස සම්පශදන  රීමේශම් 

බා  තිසශබන්ශන්; නීතිස ශවනසක රීමේමට බා  තිසශබන්ශන්. ඒ 

ලධසශ එතුමමශශග්ධන රී මනට වඩශ වසද ත් ශවන්ශන් කලින් ලධකුත් 

ක   සසට් ලධශේදන යි. ශමහිදී වසචශවක් සිදුශවාශ නසහස රී න 

කට්ටි ට මම එක් කශරණ ක් මතක් කරනවශ. ශම් ප්ර කන   සන 

කසශ කරනශක ට කරුණශකර ශදපසත්තම  සන කසශ කරන්න. 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  අද අපි ශම් කශරණ  පිිබබපව 

රජශේ මුදල් පිිබබප කශරක සභශශේදී සශකච්ඡශ ක ශ. අපි රජශේ 

මුදල් පිිබබප කශරක සභශශේ සභශපතිසතුමමශශ න් එක ඉල්ලීමයි 

කරන්ශන්.  
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ෙරු අරුන්දික ප්රනාන්දු මහතා  
(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු රශජය ඇමතිසතුමමලධ   මේතිස ප්ර කන  ශම කක්ද   

 
ෙරු අරුන්දික ප්රනාන්දු මහතා  
(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

 රු හර්ෂ ද සිල්වශ මන්ත්රීතුමමලධ  මම ඔබතුමමශශ න් ප්ර කන ක් 

අහන්න කසමතිසයි. මලධ බද්ද අඩු රීමේම තුමිබන් ජනතශවට සහන ක් 

ාසබුශ  නසහස රී ාශ ඔබතුමමශ රී නවශ. අපි නසවත වතශවක් ඔ  

බද්ද රුපි ල් 52 දක්වශ වසඩි කශ  ත්  මලධවා මිා වසඩි ශවනවශද  

නසද්ද රී ාශ ඔබතුමමශ රී න්න. ශබ ශහ ම සරා ප්ර කන ක් මම 

ශම් අහන්ශන්.  

 
ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ල්ල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

 ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  අපි කවදශවත් ශමන්න 

ශමච්චර වසචශවක් වුණශ  රී ාශ රී න්ශන් නසහස ශන්. මම ශම් 

 රු සභශශේ ඉපාශ රී න්ශන්ත් නසහස  ශමන්න ශමච්චර  වසචශවක් 

වුණශ  රී ාශ. අපි රී න්ශන් ශමච්චරයි. ශම් සම්බන්රශ න් 

හා ණන ක් කරන්න.  

 
ෙරු සනත් නිශාන්ත මහතා (්ාමීය ය හා ප්රාගේය ය පායය 
ජල සම්පාදන වාපෘති සාංවර්ධාන රාජ අමාතතුමා) 
(மொண்புமிகு ெனத் நிெொந்த -  கிரொமிய மற்றும் பிரலதெ நீர்க் 

கருத்திட்ட அபிவிருத்தி  இரொஜொங்க அமமச்ெர்) 
(The Hon. Sanath Nishantha - State Minister of Rural and 
Divisional Drinking Water Supply Projects Development)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මේතිස ප්ර කන  ඉදින්පත් කරන්න   රු සනත් ලධ ශන්ත රශජය 

ඇමතිසතුමමලධ. 

 
ෙරු  සනත් නිශාන්ත මහතා 
(மொண்புமிகு ெனத் நிெொந்த) 
(The Hon. Sanath Nishantha)  
 රු මන්ත්රීතුමමලධ  සශත ශසන් රුපි ල් එකසි   ණන් දීාශ 

මලධ අරශ නද  දසන් ඔබතුමමශ රීේවශ එශහම අරශ න රී ාශ. 

එශහම ශත රතුමරක් නසහස ශන්.  

 
ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ල්ල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
හන් ට හන්. ඒකයි වසද ත්. ඔබතුමමශ හන්   රු රශජය 

ඇමතිසතුමමලධ. මම ඔබතුමමශට  රු කරනවශ. ඒක මට ශමතසන 

රී න්න බසහස; ඒක මශරය ට රී න්න බසහස. ඒක රී න්න ඕනෑ  

හා ණකශධිපතිසවර ශයි. හා ණකශධිපතිසවර ශ ශම් සම්බන්රශ න් 

හා ණන ක් කරන්න ඕනෑ. ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඒ 

හා ණන  හරහශ තමයි අපිට බාන්න රාළුවන් ශවන්ශන්  ශම් 

තුමිබන් ශක ච්චර වසචශවක් වුණශද රී ාශ.   

ෙරු  සනත් නිශාන්ත මහතා 
(மொண்புமிகு ெனத் நிெொந்த) 
(The Hon. Sanath Nishantha)  
ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  සශත ශසේ අඩුවට මලධ තිසබුණශ. 

කඩකශරශ ෝ  ඟයි ඒ මිාට මලධ නසතිස වුශ . ඒක තමයි තිසශබන 

ප්ර කන .  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු හර්ෂ ද සිල්වශ මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශට තව හානශඩි ශදකක 

කශා ක් තිසශබනවශ   

 
ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ල්ල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

 රු සනත් ලධ ශන්ත රශජය ඇමතිසතුමමශ ඉදින්පත් කශ ේ point of 

Order එකක් ශන ශවයි  ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ. මට 

කසශව කරශ න  න්න ඉඩ ශදන්න.  

හා ණන ක් කරන්න රී ාශ හාතරයි අපි රී න්ශන්  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ. අපි ශවන රීසිම ශද ක් රී න්ශන් 

නසහස. ඒක ඔබතුමමන්ාශටත් ශහ පයි. අපිටත් ශහ පයි. [බශරශ 

රීමේමක්] 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රී න්න   රු අරුන්දික ප්රනශන්දු රශජය ඇමතිසතුමමශ.  

 
ෙරු අරුන්දික ප්රනාන්දු මහතා  
(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 
 රු මන්ත්රීතුමමලධ  මම ඔබතුමමශශ න් ඇලාශේ සරා ප්ර කන ක්. 

ඔබතුමමශ ඒ ප්ර කන ට උත්තර දුන්ශන් නසහස. නසවත වතශවක් බද්ද 

රුපි ල් 52 දක්වශ වසඩි කශ  ත්  මලධ මිා වසඩි ශවනවශද නසද්ද 

රී ාශයි මම අහන්ශන්. 

 
ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ල්ල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
මලධ මිා වසඩි ශවනවශ. ඒශක් ශදකක් නසහස. මම ඔබතුමමශත් 

එක්ක එකඟ ශවනවශ   රු රශජය ඇමතිසතුමමලධ. අපි ඔබතුමමශට  රු 

කරනවශ. අපට ප්ර කන ක් නසහස. ශාෝක ශවශ ප ශප ශ ේ මලධ මිා 

උච්චශවචන  ශවනවශ. හසම රජ ම ප්රතිසපත්තිස ක් හසටි ට ශවශ ප 

භශ ඩ බද්ද ඉහ   පහ  දමනවශ.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  හසබසයි  ශමතසන කමහාශ ේෂී 

ප්ර කන ක් තිසශබනවශ. ශවශ ප භශ ඩ බද්ද අඩු ක   මන් උපන්ම 

මිාක් තීරණ  කරාශ  සසට් එකක්  හනවශ. එතසනයි ශම් ප්ර කන  

තිසශබන්ශන්. උපන්ම මිාක් තීරණ  කශ ේ නසත්නම් අපට ශම්ක 

වසචශවක් රී ාශ රී න්න රීසිශසේත්ම හසරී ශවක් නසහස. මම 

ඔබතුමමන්ාශත් එක්ක එකඟ ශවනවශ. ශමතසනදී  ම් වශසි ක් 

වුණශ. හසබසයි  ඒ වශසි  ජනතශවට ාසබුශ  නසහස. ඇත්ත 

ව ශ න්ම ජනතශවට ශම් ලධසශ ශක පමණ වශසි ක් ාසබුණශද  

අශනක් කට්ටි ශග්ධන සශක්කුවාට ශක පමණ මුදාක් ගි ශද රී ාශ 

ශවෝහශන්ක හා ණන ක් තුමිබන් අපට ශස  ශ  න්න රාළුවන්.  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ   දසන් කසශව අවසන් කරන්න. 
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ල්ල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ශහ පයි.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ශම් ශවනුශවන් ක  යුතුම 

ශහ පම ශද  වන්ශන් ශද් පශාන ශේද රීන් ශත රව   රු 

හා ණකශධිපතිසතුමමශට රී ාශ ශවෝහශන්ක හා ණන ක් රීමේමයි. 

එතශක ට සතය  ශහිබ ශවයි. අපට ශවන ශම්ශනවත් ඕනෑ නසහස. 

අශ්  හා ණකශධිපතිස ශදපශර්තශම්න්තුමවට ශම් හා ණන  කරන්න 

රාළුවන්.  ඒ කටයුත්ත ක්රි ශත්මක කරන්න රී ශ මම ඔබතුමමශශ න් 

ඉල්ානවශ. ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි.  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මී ඟට   රු තිසසකස අත්තනශ ක මන්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට හානශඩි 

11ක කශා ක් තිසශබනවශ.  

 
[අ.භශ. 2.32] 
 

ෙරු තිසනස අත්තනායක මහතා 
(மொண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநொயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)  
ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ, ශර්ගු ආඥශපනත  ටශත් වූ 

ශ ෝජනශව පිිබබපවත් සශකච්ඡශ කරන ශම් ශම ශහ ශත්, ඒ 

සම්බන්රශ න් මතුම වුණු කශරණශ රීහිප රීන් මශග්ධන අදහසක 

දසක්වීම ආරම්භ කරන්න මම කසමතිසයි.  

හාශ ේෂශ න්ම මලධ බදු වසචශ පිිබබපව   මලධ බදු ආදශ ම 
රජ ට අහිමිවීම පිිබබපව ශන ශ කුත් ශද්වල් සශකච්ඡශ වුණශ. 

ශමතසන තිසශබන්ශන් බදු අඩු රීමේම පිිබබපව ප්ර කන ක් ශන ශවයි. 

බදු අඩු කරනශක ට කශටද ඒ බද්ශද් සහන   න්න ඕනෑ  බද්දක් 

අඩු ක ශම ඒ බද්ශද් වශසි  රශට් ජනතශවට  ශ යුතුමව තිසශබනවශ. 

එශහම නසත්නම්  බද්දක් වසඩි කරනශක ට ඒ බද්ශද් වශසි  

ආ ඩුවට  ශ යුතුමව තිසශබනවශ. ඒක තමයි සරාම ශද්. නමුත් 

ශමතසනදී මලධ සපහශ ආන ලධක බදු අඩු රීමේම ශහේතුමශවන් රශජය 

ආදශ ම රුපි ල් බිලි න 15.9ක් අහිමිශවාශ රී ාශ වශර්තශ වී 

තිසශබනවශ. රජශේ මුදල් පිිබබප කශරක සභශශේ වශර්තශවකත් ශම් 

 සන තිසශබනවශ මම දුුපවශ. ඒශක් තිසශබනවශ රජ ට ාසබි  යුතුම 

ආදශ මක් අහිමිශවාශ තිසශබනවශ රී ාශ. රජ ට අහිමිශවාශ 

තිසශබන ඒ මුදා ජනතශවටත් ගිහිල්ාශ නසහසයි රී න එක තමයි 

අශ්  තර්ක . එශහම නම් මසද ඉන්න තසරැේකරුවන්ශග්ධන 

සශක්කුවට ශම් මුදා ගිහිල්ාශ තිසශබනවශ  රී න එක  සන ශවන 

තර්ක හාතර්ක වුවමනශ නසහස  ඒක පිිබ න්න ශවනවශ. ශම් හරහශ 

ශවශ ප ශප  ශ ේ මලධ මිශල් ශා කු ශවනසක් වුණශද  ආ ඩුව 

අශ් ක්ෂශ කශ ේ ඒ ශම ශහ ශත් බදු අඩු රීමේම හරහශ  ම් 

ආකශර රීන් ජීවන හා දම අඩු කරන්නට නම්  ඒ හරහශ ශවශ ප 

ශප ශ ේ මලධ මිා සශමශනය තත්ත්ව ට පත් වුණශද  ඊට වඩශ 

අඩුශවන් ශදන්නට රාළුවන් වුණශද    

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ   සසට්  සන කසශ කරන හාට 

ඉතශම  කන ශුපදශ කයි. අපි හසශමෝම පිිබ න්නවශ ශම් වන හාට 

රශට් ජීවන බර හා ශා ව ශ න් වසඩි ශවමින් පවතිසන බව. ශම් 

හරහශ අපි මුලාණ ශදන්ශන් ඉතශම  නරක තත්ත්ව කට. තව සතිස 

රීහිප රීන් අශ්  සිසහා-ශදම  අලුත් අවුරුද්ද උදශ ශවනවශ. 

මිලධකමන් බාශශප ශර ත්තුම ශවනවශ වසර ශදකකට පකමව ශහෝ  ම් 

ආකශර කට ලධදහශසේ  තමන්ට දරන්නට රාළුවන් මිාකට භශ ඩ 

ාබශශ න අලුත් අවුරුද්ද සමරන්නට. හසබසයි  ඒකට කමදුකම 

පන්සර ක් ශම් ශම ශහ ශත් නසතිස බව අපි ඉතශම  පසහසදිලිව 

රී න්නට කසමසතිසයි. ශම් රශට් සශමශනය පන්ශභෝජන ්රවය -හශල්  

ශප ල්  පන්් රා  කඩා  මුස ඇට- හසම එකක්ම වශශග්ධන පකම ගි  මශස 

ශදක තුමන තුම  ඉතශම  ශේ ශ න් වසඩිශවාශ තිසශබනවශ. 

පන්ශභෝජන ්රවයවලින් ශක ටසක් පමණයි ාසකශශේ ලධෂකපශදන  

කරන්ශන්. අශනක් ශක ටස පිට රටින් ශ න්වන්නට ඕනෑ.  

ශමවසලධ තත්ත්ව ක්  ටශත් ශද්ශී  ලධෂකපශදන  තහවුරු කරන්න  

 ක්තිසමත් කරන්න  න්නශ  ම් පි වර ලධසශ පශන්ශභෝගික න්  

එශහම නසත්නම් භුක්තිස හාඳින්නන්  ම් ආකශර ක දුෂකකරතශවකට 

පත්ශවනවශ නම් ඒක වසරැද්දක්. ඒ  සන අපට ඉතශම කන ශුපයි. 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  මුල් වතශශේ රුපි ල් 33ට 

තිසබුණු මලධ බද්ද 2222 මසයි මශසශේ රුපි ල් 52 දක්වශ වසඩි 

කරනශක ට ශම කක්ද රීේශේ  මලධ කර්මශන්ත  වසඩි දියුණු 

කරන්නයි ශමශහම කරන්ශන්  ආන න හා දම අඩු කරන්නයි ශම් 
පි වරට  න්ශන් රී ාශයි රීේශේ. නමුත් බදු අඩු රීමේම හරහශ 

සශමශනයශ න් මශස කට පශහාච්චි කරන්නට ාසකශවට ආන න  

කරන මලධ ප්රමශණ  ශට න් 45 222 දක්වශ වසඩිශවාශ තිසශබනවශ. 

එතශක ට ආන න හා දම පශාන ක් වුණශද  ආන න  ශට න් 

322 672ක්  නම් ආන න හා දම පශාන ශවාශත් නසහස  ශද්ශී  

මලධ කර්මශන්ත  වසඩි දියුණු රීමේශම් පරමශර්සශ න්  ම් පි වරක් 

 ත්තශ නම් ඒ පි වරත් අසශර්සකශවාශ තිසශබනවශ. ඒ හාතරක් 

ශන ශවයි.  ම් ආකශර රීන් මලධ මිා වසඩිවීම පශාන  කරන්නට  

පශන්ශභෝගික ශට සහන ක් ශදන්නට පි වර  ත්තශ නම් ඒකත් 

අසශර්සකශවාශ තිසශබන බව මශ ඉතශම පසහසදිලිව රී නවශ.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශ දන්නවශ සිසහා-

ශදම  අලුත් අවුරුද්ශද් ප්රරශන ව ශ න් භශහාත කරන භශ ඩ 

 ණනශවක් තිසශබන බව. හාවෘත ශවශ ප ශප ශ ේ මුස ඇට 

රීශාෝවක මිා රුපි ල් 822 - 1 222 අතර ප්රමශණ කට 

වසඩිශවාශ තිසශබනවශ. ඒ හාතරක් ශන ශවයි. සශමශනයශ න් 

ශතෝශසේ  ඉට්ලි  වශඩ් සපහශ පශහාච්චි කරන උඳු පිටි රීශාෝවක් 

රුපි ල් 1 652 දක්වශ ඉහ  ගිහිල්ාශ තිසශබනවශ. ඒ හාතරක් 

ශන ශවයි. ශක ශහ ම කසශ ක ත් අද ශප ල් ශ ඩිශේ මිා 

රුපි ල් 92 සිට 132 දක්වශ ශේ ශ න් වසඩිශවමින් තිසශබනවශ. ඒ 

සි ල්ා පශාන  කරන්නට  ත්ත ක්රි ශමශර්  සශර්සකශවාශ 

තිසශබනවශද   

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  මට මතකයි මුලින්ම රජ   

 සසට් ලධශේදන  ණනශවක් ලධකුත් ක ශ. මලධ පිිබබප   සසට් 

ලධශේදන ශ නශවශ. ශප ල් පිිබබප  සසට් ලධශේදන ක් ශ නශවශ. 

රීහිප වතශවක්ම සහල් මිා පශාන  කරන්න  සසට් ලධශේදන 

ශ නශවශ. කහ පිිබබප  සසට් ලධශේදන ක් ශ නශවශ. නමුත් ඒ 

රීසිම  සසට් ලධශේදන රීන් මිා පශාන  කරන්න බසන් වුණශ. 

එශහනම් ශම කක්ද ශවන්ශන්  පකමගි  කශාශේ ලධකුත් කරරා 

 සසට් ලධශේදන ලධසශ  සසට් ලධශේදන ක තිසශබන වටිනශකමත්  

 ම් ආකශර ක බශල්දුවීමක්  ඇද වසටීමක්  හා කවශසශ න් 

ශත රවීමක් සිදුව තිසශබන බව මශ ඉතශ පසහසදිලිව රී නවශ.  

මුාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  අද හශල් පිිබබපව කසශ 

කශ  ත්  ඉතශ කන ශුපදශ ක තත්ත්ව ක් තිසශබන්ශන්. ශවශ ප 

ශප ශ ේ හා ශා සහල් හිඟ ක් තිසශබනවශ. ඒ අතරතුමර සම්බශ හශල් 

රී ශාෝවක් හාහාර මිා  ණන්  ටශත් තිසශබනවශ. සශමශනයශ න් 

රුපි ල් 142න් එහශ මිා  ණන්වාට තමයි සහල් තිසශබන්ශන්. 

හාශ ේෂශ න්ම මම ශවශ ප ඇමතිසතුමමශශග්ධන ප්රකශ  රීහිප ක් 

දසක්කශ   ම්රීසි සහන මිාකට භශ ඩ වර්  22ක් ශදන්න 

සශත ස ආ තනශ න් ක්රි ශ කරනවශ රී ාශ. ශම නවශද ඒ 

භශ ඩ  සශත ස ආ තනශ න් ාබශශදන ඒ භශ ඩ වර්  22 

 න්න සශත ස ආ තන ට ගිහින් ශපෝිබශම් ඉන්න ඕනෑ. ඒ 

හාතරක් ශන ශවයි  ඒවශශේ මමශසහිත ප්රමශණ ක් තමයි ාබශ 

ශදන්ශන්. සමහර ඒවශ රීශාෝවක ප්රමශණ ක් ශවන්නත් රාළුවන්. 
ඒ වශශග්ධනම   ම් ලධ කචිත ප්රමශණ ක් හාතරයි එම ආ තනශ න් 

ලධකුත් කරන්ශන්. සශත ස ආ තනශ න් ශම් සහන  ශදනවශ  

රීේවශට  ඒක ජීවන හා දම අඩු කරන්න ප්රමශණවත් ශවාශ නසහස. 

397 398 



2021 මශර්තුම 23 

ඊශේ ශපශර්දශ මම දුුපවශ  බන්දුා ගුණවර්රන ඇමතිසතුමමශ  
මශරය ට  ක  ප්රකශ  ක්. එතුමමශශග්ධන කසශශවන්ම රී නවශ නම්  

එතුමමශ රීේශේ "හිශත් ගින්දර නසතිසව ලිශ්  රීන් බත් ඉශදන වසඩ 

පිිබශව ක් ක්රි ශත්මක කරනවශ" රී ාශයි. ශම කක්ද  ශම් වසඩ 

පිිබශව   ට ශත් එතුමමශ රීේශේ  සශත ස ආ තනශ න් රුපි ල් 

1 222ක බඩු මල්ාක් සහන මිාට ශදනවශ රීේවශ. රුපි ල් 
1 222ක බඩු මල්ාරීන් කරන්න රාළුවන් ශම කක්ද  සහල් 

රීශාෝවක්  පන්් රා ටිකක්  සසමන් ටින් එකක් ආදී භශ ඩ ශදක  

තුමන  න්න ශක ට රුපි ල් 1 222 ඉවරයි. ශම් වශශග්ධන මසනේක් 

කරාශ  ශම් රශට් ආර්ථික ට සහන ක් ශදන්න රාළුවන්ද රී ාශ 

ඔබතුමමශශ න් මම අහනවශ.  

ඒ හාතරක් ශන ශවයි  තමුන්නශන්ශසේාශට රී න්න ඕනෑ  අපි 

ශන කීවශට එන්න එන්නම රශට්  ම්  ම් බරපත  තත්ත්ව න් 

උදශ ශවමින් තිසශබන බව. ාසකශශේ ආර්ථික  බරපත  ශාස කඩශ 

වසශටනවශ. ශම් ශවනශක ට අශ්  ණ  බර හා ශා ශාස 

වසඩිශවමින් තිසශබනවශ. ණ  ශ වන්න ණ   න්න මට්ටමකට පත් 

ශවාශ. ඊශේ ශපශර්දශ අපි දුුපවශ  හාශ ේෂශ න්ම ණ  බන්න් මිදීම 

සපහශ චීනශ න් ශඩ ාර් මිලි න 1.5කට ආසන්න ණ  

ප්රමශණ ක් අර න්න උත්සශහ කරන බව. ඒ වශශග්ධනම  

ඉන්දි ශශවන් ශඩ ාර් මිලි න 422කට වසඩි ප්රමශණ ක් ණ  

 න්න උත්සශහ කරනවශ. ශම කක්ද ශම් ශවන්ශන්  ඊශේ ශපශර්දශ 

අ මසතිසතුමමශ බසග්ධනාශශද්  ට ගිහින් තිසබුණශ. එහිදී ණ  සහන 

ඉල්ලුවශ රී ාශ මශරය වශර්තශ කර තිසබුණශ. අපි ශමශහම 

තත්ත්ව කට  පත් ශවාශ තිසශබන්ශන් ඇයි  අශ්  ආර්ථිකශේ  ම් 

කඩශශ න වසටීමක් වශශග්ධනම දුෂකකරතශවක් ශපශනන ලධසශ.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  පශන්ශභෝගික ්රවය මිා  ණන් 

වසඩිවීම පිිබබපව  ම්  ම් මශරයවා වශර්තශ ශවනවශ. හාදුලි බිා 

ඉහ  නසවන්න ූ දශනම් වන බව එක්තරශ රාවත් පතක වශර්තශ 

ශවනවශ මම දුුපවශ. තව වශර්තශවක් තිසබුණශ   ෑසක සිලින්ඩර ක මිා 

රුපි ල් 752රීන් වසඩි කරන්න  ෑසක ආන න  කරන සමශ ම් 

ඉල්ානවශ රී ාශ. තව වශර්තශවක් තිසබුණශ  ඉන්රන මිා වසඩි 

කරන්න  නවශ රී ාශ. ඉන්රන මිා වසඩි ශවනශක ට   ෑසක මිා 

වසඩි ශවනශක ට  හාදුලි බිා වසඩි ශවනශක ට  ඒ බන්න් ශක ටසක් 

මහජනතශවට දරන්න සිදු ශවනවශ. එශහම වුණශම ජීවන හා දම 

පශාන  කරන්ශන් ශක ශහ මද  අපි ආ ඩුවට රී නවශ   

ශමවසලධ අර්බුදකශන් තත්ත්ව ක පවතිසන රශට් ජීවන හා දම 

පශාන  රීමේම සපහශ ආ ඩුව  න්නශ උපශ  මශර්   මීට වඩශ 

ශවනසක ආකශරශ න් සිදුහා  යුතුමව තිසශබන බව. ඒ ලධසශයි අපි 

රී න්ශන්  ශමහි එක් පසත්තක් අපි බාන්න ඕනෑ රී ාශ. 

ආ ඩුවක් තිසශබන්ශන් ශම කටද  ආ ඩුවක් තිසශබන්ශන්  

ජනතශවට දුෂකකර ශවාශවට ඒ ජනතශවට සහශ ක් ශවන්න; 

ජනතශවට අමශරු ශවාශවට ජනතශවට උදවු ශවන්න. ඒ වශශග්ධනම  

රශට් අසමතුමලිතතශවක් තිසශබනවශ නම්   ම් ශද්වල් 

සමබරතශවරීන් ශත රව තිසශබනවශ නම්  ඒවශ සමබර කරාශ 

ක්රි ශත්මක කරාශ  එයින් රටටත් ජනතශවටත් සහන ක් ශදන්න 

තමයි ආ ඩුවක් ඕනෑ. හසබසයි  පකමගි  කශාශේ අනු මන  කරරා 

ක්රි ශදශම   දිහශ බසලුවශම එශහම ශද ක් ශපශනන්ශන් නසහස. 

ඔබතුමමශට මතක ඇතිස  ශම් ආ ඩුව පටන්  න්න ශම  ශහ ශත්ම 

වසට් ආදී බදු  ණනශවරීන් හා ශා මුදල් සම්භශර ක් අහිමි 

කරශ නයි වසඩ ආරම්භ කශ ේ රී ාශ. හසබසයි  එශහම ආරම්භ 

කරරා එශකන් ජනතශවට සහන ක් ාසබී තිසශබනවශද  ඒ අහිමි 
කරරා මුදා රුපි ල් බිලි න  ණනක්. එයින් ජනතශවට  මක් සිදු 

වුශ  නසහස. ඒ මුදල්  ම්  ම් ක ඩශ ම්වාට  සමශ ම්වාට සහ 

හිතවතුමන්ට වශසිදශ ක වන හසටි ටයි ගිශේ. ඒ ලධසශ ශම් 

අනු මන  කරන ක්රි ශ මශර්  හරහශ ජීවන හා දශම් පශාන ක් 

කරන්න ආ ඩුව අසමත් ශවාශ තිසශබන බව අපි ඉතශ පසහසදිලිව 

රී නවශ. හාශ ේෂශ න්ම ආ ඩුශේ ආදශ ම  ක්තිසමත් කර  න්න 

ආ ඩුව  න්න උපශ  මශර් වලින් න්ස ශ ගිහිල්ාශ කටයුතුම රීමේම 

තුම  සිදු වන  ම්  ම් අසශරශරණකම් හශ වසරදි ඇසක පනශ පිටම අපට 
ශ් නවශ. ශම නවශ ක ත් අපි ඔබතුමමන්ාශශ න් ඉල්ාන්ශන්  

අඩුම  ණශන් සිසහා අලුත් අවුරුද්ද වනශක ටවත් ජනතශවට 

සහනශ න්  ජීවත් ශවන්න රාළුවන් පන්සර ක් හදන්න; ජනතශවට 

කන්න ශබ න්න අව ය   බඩු භශ ඩවා මිා සසබෑ ශාස පශාන  

කරන්න රී ාශයි. ඒ ශවනුවට  හාේජශ රීමේම ශන ශවයි ක  
යුත්ශත්. ජනතශවට බඩු මලු සහන ශදනවශ රී ාශ ශපන්වමින්  

ජනතශව ශපෝිබශම්  වන තත්ත්ව ක් ඇතිස රීමේම ශන ශවයි  ක  

යුත්ශත්. සමසකත රශට් ජනතශවට සහන ක් සසාශසන වසඩ 

පිිබශව ක් ක්රි ශත්මක රීමේමයි ක  යුත්ශත්. ශම් රශට් හසම 

රාරවසසිශ කුටම සහනශ න් ජීවත් ශවන්න රාළුවන් පන්සර ක් 

ශ  ඩනඟන්න  රී න කශරණ  මශ හාශ ේෂශ න්ම ඔබතුමමශට 

මතක් කරන්න කසමසතිසයි. ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ශම් 

කශරණ   සන මම වසඩිදුරටත් කසශ කරන්න අශ් ක්ෂශ කරන්ශන් 

නසහස. උද්රමන  වසඩි වීමට බාපශන තව එක කශරණ ක් 

රී ාශ  මශග්ධන කසශව අවසන් කරන්න කසමසතිසයි.  

රශට් ආර්ථික  පශාන  කරන්න  මුදල් හිඟ  පි වශ  න්න 

රී ාශ අද මුදල් අච්චු  හන ක්රි ශ මශර්  ක් ආ ඩුව ක්රි ශත්මක 

කර තිසශබනවශ. වශර්තශ වන හාධි ට පකමගි  කශා  තුම  අශ්  රශට් 

මුදල් අච්චු  සමම හා ශා ව ශ න් වසඩි ශවාශ තිසශබනවශ. 2222 

රුපි ල් මිලි න 652ක් වූ නව මුදල් ශනෝට්ුප ලධකුත් රීමේම  2221දී 

රුපි ල් බිලි න 13.2 දක්වශ ඉහ  ගිහින් තිසශබනවශ. ශක ශහ මද 

එපමණ මුදල් ප්රමශණ ක් අච්චු  හන්ශන්  මුදල් අච්චු  සමශම්දී 

අනු මන  ක  යුතුම උපශ  මශර්  ශදකක් තිසශබනවශ. එකක්  

හානශ  වන  භශහාතශ න් ඉවත් වන මුදල් ශනෝට්ුප ශවනුවට මුදල් 

අච්චු  සමම. අශනක  ආර්ථික  ඇ  මකට ාක් කර ඒ 

අව යතශව පන්දි මුදල් අච්චු  සමම. නමුත් දසන්  ශවන්ශන්  

ආර්ථිකශේ අව යතශවට සමබර රීමේමරීන් ශත රව මුදල් අච්චු 

 හන එකයි. ඒ හරහශ අවසශනශේදී ඇතිස ශවන්ශන්  මහශ 

උද්රමන ක්. ඒ උද්රමනශේ පීඩන  ශම් රශට් ජනතශව මත 

පසටශවනවශ. ආ ඩුශේ අසශර්සකභශව  ඒශකන් ශපන්නුම් 

ශකශරනවශ රී න කශරණ  මතක් කරමින්  මශග්ධන වචන සකවල්ප  

අවසන් කරනවශ.   සකතුමතිසයි. 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)  
  මී ඟට   රු (පූජය  අතුමරලිශේ රතන සකවශමීන් වහන්ශසේ. 

ඔබවහන්ශසේට හානශඩි 29ක කශා ක් තිසශබනවශ. 
 

 

[අ.භශ. 2.43] 

 

ෙරු (පූජ) අතුරලිගේ රතන හිමි 
(மொண்புமிகு (வை.) அத்துரலிலய ரதன லதரர்) 

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

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  මට හානශඩි 12ක් තිසශබන බව 

සටහන් ශවාශ තිසබුණශ. 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දසන් ඒ ශවාශව අඩු ශවාශ  අශ්  හශමුදුරුවශන්. 

 

ෙරු (පූජ) අතුරලිගේ රතන හිමි 
(மொண்புமிகு (வை.) அத்துரலிலய ரதன லதரர்) 

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

ශහ පයි. 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ආන න හශ අපන න 

භශ ඩවා තීරු බදු අඩු රීමේම සම්බන්රශ න් සශකච්ඡශ කරන ශම් 

අවසකසශශේ  හාශ ේෂශ න් ඒ සම්බන්රශ න්  ත යුතුම ප්රතිසපත්තිස  

ක්රි ශ මශර්  පිිබබපව මශ අදහසක දක්වන්නට බාශශප ශර ත්තුම 

වනවශ.  

399 400 



පශර්ලිශම්න්තුමව 

අද අශ්  රට මුලාණ දී තිසශබන අභිශ ෝ  සසාරීල්ාට අරශ න  

අශ්  රශට් ආර්ථික  ශකශසේ සකසක ක  යුතුමද  න්න පිිබබප  

සශකච්ඡශවක් ප මුව අපට අව ය වනවශ. ශම් සම්බන්රශ න් 

හාපක්ෂශේ මන්ත්රීවරු ඉදින්පත් ක  හාශේචන  අදහසක අපි අහශ න 

හිටි ශ. ඒ වශශග්ධනම ආ ඩු පක්ෂශ නුත් ඉදින්පත් ක  අදහසක අපි 

අහශ න හිටි ශ. හසබසයි  මීට වඩශ එහශට ගි  සශකච්ඡශවක් ආ ඩු 

පක්ෂශ නුත්  හාපක්ෂශ නුත් අද ශම් සමශජ ට අව ය ශවාශ 

තිසශබනවශ. ආන න හශ අපන න භශ ඩ සම්බන්රශ න් එදශ  

එක්සත් ජශතිසක පක්ෂශේ ශේ.ආර්. ජ වර්රන මසතිසතුමමශ හාවෘත 

ආර්ථික ක්රම ක් අනු මන  ක ත්  ශවශ ප ශප   ආර්ථික ක් 

අනු මන  ක ත්  හාශ ේෂශ න් රටට වසද ත් වන භශ ඩ 

සම්බන්රශ න් හාශ ේෂ බදු ප්රතිසපත්තිස ක් එදශ අතිස දක්ෂිණශසශික 

 සයි රී රා ශේ.ආර්. ජ වර්රන මසතිසතුමමශ පවශ  අනු මන  ක ශ. 

හාශ ේෂශ න් අශ්  පශවහන් කර්මශන්ත  රැක  සනීමට හශ රට තුම  

ලධෂකපශදන  කරන ආහශර   ශවනත් භශ ඩ සම්බන්රශ න් 

ශමන්ම   ම්රීසි ආකශර රීන් ශද්ශී  කර්මශන්තකරුවශ ආරක්ෂශ 

කර  සනීම ශවනුශවන් එවසලධ ප්රතිසපත්තිස ක් අනු මන  ක ශ. 

නමුත්  ඊට පකමව අත්සන් කරරා ශවශ ප ගිහාකමම්වලින් ශම කද 

වුශ   චන්ද්රිකශ රශජය සම   මහින්ද රශජපක්ෂ මසතිසතුමමශශග්ධන රශජය 

සම   රලධල් හාක්රමසිසහ මසතිසතුමමශශග්ධන රශජය සම  තුම  අඩුම  ශශන් 

ශේ.ආර්. ජ වර්රන මහත්ත ශ අනු මන  ක  ප්රතිසපත්තිස ත් 

තිසබුශ  නසහස.  ඒවශද අශහෝසි වන හාධි ටයි  ගිහාකමම් අත්සන් 
කශ ේ. හාශ ේෂශ න්ම පකමගි  රජ  සිස ් පූරු ගිහාකමම් මඟින් 

කරන්න ගි  ශද් ලධසශ  හාශ ේෂශ න්ම ශද්ශී  කර්මශන්ත 

පසත්ශතන් හා ශා අභිශ ෝ  කට අපට මුලාණ ශදන්න වන 

තත්ත්ව ක් ඇතිස වුණශ.  

දසන් අපි ශම් බදු අඩු රීමේමට කල්පනශ කරන්ශන්  මහජන ශට 

ශසත සසාමම සපහශයි. අපි භශ ඩවාට රශජය බද්දක් අ  ක ශ 

රී න්ශන්  බදු වසඩි ක ශ රී න්ශන්  ශවශ ප ශප  ට භශ ඩ 

 ෑශම් ප්රතිසාශභ ජනතශවට ාසශබන්ශන් නසහස රී න එකයි. ඒ 

ප්රතිසාශභ  රශජය භශ ඩශ ශර ටයි ශ  මු ශවන්ශන්. 

මතුමපිටින් බසලූ හාට අපට ශපශනනවශ  බදු අ  රීමේම 

ශද ශකශර රීන්  සිද්ර වන බව. ප මුශවලධ ආකශර  තමයි ශද්ශී  

කර්මශන්ත සහ ශද්ශී  වයවසශ ක ශ නඟශ සිුපවීම සපහශ හාශද්ශී  

භශ ඩවාට හාශ ේෂ බදු ක්රම ක් අනු මන  රීමේම. මශ හිතනවශ  

හාපක්ෂ ත්  ආ ඩුවත් ඒ පිිබබප කතිසකශවතකට එන එක ඉතශම 

කමදුකමයි රී ාශ. අපි වසඩිරාර බදු  හන්න ඕනෑ ශම න වශශග්ධන 

භශ ඩවාටද   බදු අඩු කරන්න ඕනෑ ශම න වශශග්ධන භශ ඩවාද 

රී න සසවශද  අප අතශර් තිසබි  යුතුමයි.  සරාව  ත්ශත ත්  අපට 

රී න්න රාළුවන් ටින් මශළුවා මිා අඩු වුණශ රී ාශ. නමුත් 

ඒශකන් ශවන්ශන් රුපි ශල් අ   බශල්දුවීමයි. ඒ රී න්ශන්  රට 

තුම  ඉතිසන් වන රන සසචිත අඩු වීමයි. අද අපට අභිශ ෝ  ක්ව 

තිසශබන  ශක ටසක හශ වශන්ක ව ශ න් අපට ශ වන්න තිසශබන 

සමසකත ශද්ශී  හශ හාශද්ශී  ණ  මුදා ශඩ ාර් බිලි න 4ක් පමණ 

ශවනවශ. ඒක දසවසන්ත මුදාක්. ශම් මුදා කවුද ශදන්ශන්  

ශක ශහන්ද ඒ මුදා ශහ  ශ  න්ශන්  2212 - 2215 ආ ඩුවත්  

ඊට වඩශ 2215 - 2222 ආ ඩුවත් තර  ට ණ   ත්තශ. කට්ටි ක් 

හිතුමවශ  බටහිර ශාෝකශ න් ශ  ඩක් ණ   න්න රාළුවන් රී ාශ. 

අන්තිසමට ශදශ  ල්ාන්ම චීන ණ වාට තමයි වසඩිශ න් 

අලාශවාශ තිසශබන්ශන්. ශකශසේ ශවතත්  ශම් ණ   සනීශමන් අපි 

ණ  කන්දකට හකම ශවනවශ මිසක අපට කවදශවත් ලධදහසක් ාබශ 

 න්න රාළුවන් ශවන්ශන් නසහස.  ඒක ව ක්වශ  සනීශම් උපශ  

මශර්   ශම් බදු ප්රතිසපත්තිස  තුම  අනු මන  කරන්ශන් 

ශක ශහ මද  රී න එක අප කල්පනශ ක  යුතුමයි. 

හාශ ේෂශ න්  ශ ෝඨශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිසතුමමශශග්ධන පශාන  

 ටශත් කහ  ඉුරරු වශශග්ධන ශද්වල් පිට රටින් ශ න්වීම නවතශ 

තිසශබනවශ. මට මතකයි  මම එදශ ආ ඩු පක්ෂශේ ඉන්නශක ට 

ශම්  සන රීේවශ. ශම් ආ ඩු පක්ෂශේ අ ටත් ඒක මතක ඇතිස.  

මම රීේවශ  අපි කහ  ඉුරරු පිට රටවලින් ශ න්වන්න අව ය 

නසහස  අශ්  රශටන්ම මශස හ ක් තුම  ශම් ප්ර කන ට උත්තර ක් 

ශහ  න්න රාළුවන් රී ාශ. එදශ හසශමෝම හිනශ වුණශ. ඒ ශවාශශේ 

සමහර ඇමතිසවරු රීේවශ  ාසකශශේ කහ  ාසකශශේ මිලධකමන් කන්න 

කසමසතිස නසහස රී ාශ.  මම ඒක රීේශේ ශදසසම්බර්  ජනවශන් වශශග්ධන 

කශාශේ. වශකමශද්ව නශනශ ක්කශර මසතිසතුමමශට ඒක මතක ඇතිස. 

ශකශසේ ශවතත්  වත්මන් ජනශධිපතිසතුමමශශග්ධන පශාන   ටශත් කහ  

ඉුරරු ශ න්වීම නසවසත්වීම සම්බන්රශ න් මශ අතිස යින් සතුමුප 

ශවනවශ. ඉුරරු මිා රුපි ල් 1 222ට හාතර ඉහ  ගි ශ. නමුත් එ  

තශවකශලිකයි. අද ශවනශක ට සකවශභශහාකවම ඉුරරු මිා පහත 

බසහසාශ තිසශබනවශ. අද මිලධකමන් ඉුරරු වවන්න ශපාඹිාශ 

තිසශබනවශ. ඒ වශශග්ධනම ඉදින් මශස ශදක  තුමන ඇතුම ත කහ 

ලධෂකපශදනශේ හා ශා වර්රන ක් ශපන්නුම් කරාශ  ඒශකන් අපට 

ශද්ශී ව උත්තර ක් ශස  ශ  න්න රාළුවන් ශවයි රී ාශ මම 

හිතනවශ.  

 අපි ශප ශහ ර සහ ආහශර පශන ආන න  කරනවශ. ඒ 

ශවනුශවන් අපි ශඩ ාර් බිලි න ශදකකට ආසන්න මුදාක් වස  

කරනවශ. හසබසයි  අශ්  ආහශර අව යතශව සි  ට සි  ක්ම 

ාසකශශේ සකසක කර  න්න රාළුවන්. ශක ශරෝනශ තත්ත්ව  

 ටශත්ත් අපි සසමන් මිා අඩු කරනවශ  පන්් රා මිා අඩු කරනවශ 

රීේවශ. ශම කක්ද  ශම් හාහිළුව  අපට පන්් රා ඕනෑම නසහස. 

උදශහරණ ක්   ත්ශත ත්  බදුල්ා දිසක්රික්කශේ  කන්ද උඩරට 

ප්රශද් ශේ මිලධකමන් පන්් රා පන්ශභෝජන  කරනවශ ඉතශම අඩුයි. 

ඒකට ශහේතුමව ඒ ප්රශද් වා කමාභව එ වළු ව ශ රීමේමයි. 

හාකල්ප ක් තිසශබනවශ නම්  මිලධකමන් ඒ හාකල්ප ට  නවශ. 

  1970 -1977 ආ ඩුශේදී පන්් රා ශ න්වීම සෑශහනදුරට 

පශාන  ක ශ. එහි ප්රතිසඵා ක් හසටි ට කුඹුරු ශ වා පවශ කඩා 

පන්් රා ව ශ කරන්න පටන්  ත්තශ. 1976 ශවනශක ට ශද්ශී  

කඩා පන්් රා ලධෂකපශදනශේ කමාභතශවක් අශ්  රශට් ඇතිස කර 

 න්න රාළුවන් වුණශ. සසඛ්යශ ශල්ඛ්න අරශ න බසලුශව ත් 

ශපශනනවශ  ඒ කශාශේ ජන හන ට සශශ් ක්ෂව අපි ශකතරම් 

කඩා පන්් රා ව ශ කර තිසබුණශද රී ාශ. මහජන ශශග්ධන අතයව ය 

භශ ඩ රී න්ශන් ඔවුන්ශග්ධන ආහශර අව යතශව බව හාපක්ෂ ත්  

ආ ඩුවත් හාශ ේෂශ න් කල්පනශ ක  යුතුමයි.  

අපි අද  මලධ  සන කසශ කරනවශ. මශ සතුමව ශම් අවසකසශශේ 

සසඛ්යශ ශල්ඛ්න නසතිස වුණත්  මශග්ධන දසනුශම් හසටි ට  ාසකශශේ 

අක්කර 82 222ක හාතර උක් ව ශවක් තිසශබනවශ. Mehta Group 

වශග්ධන දසවසන්ත සමශ ම් උක් ව ශ කරනශක ට එදශ එක්සත් ජශතිසක 

පක්ෂ ආ ඩුව රීේශේ  ාසකශශේ මලධ අව යතශව සි  ට සි  ක් 

සරාරශ  න්න රාළුවන් රී ාශයි. නමුත් අද වන හාට හා ශා ව ශ න්  

මලධ ශ න්වනවශ. අපි බිලි න 62ක පමණ මලධ ශ න්වනවශ. ඒ 

වශශග්ධනම  මලධ මිා අඩු කරනවශ රී ශ අපි රී නවශ. 

1970 -1977 ආ ඩුශේදී  මලධ ශ න්වීම සෑශහන 

ප්රමශණ රීන් පශාන  ක ශ. එහි ප්රතිසඵා  වුශ  හකුරු සහ 

අතිසශර්ක ලධෂකපශදන හා ශා ව ශ න් ාසකශව තුම  කමාභවීමයි. අද 

ශක ශරෝනශ වයිරසක තත්ත්ව   ටශත් ශාෝක ශසෞඛ්ය සසහාරශන  

වශශග්ධනම එක්සත් ජශතීන්ශග්ධන සසහාරශන  ශාෝක ට අනතුමරු අඟවශ 

තිසශබනවශ  වතුමර සහ ආහශර සම්බන්රශ න් දසවසන්ත 

අභිශ ෝ  ක් ඇතිස වන බවට.  වසඩි ඈතක ශන ශවයි  2222 

අවුරුද්ද ශවනශක ට එ  ඇතිස ශවනවශ රී ශ අනතුමරු අඟවශ 

තිසශබනවශ. 

අද අප්රිකශනු කාශප  තුම ත්  ාතිසන් ඇශමන්කශනු කාශප  

තුම ත්  දකුණු ඇශමන්කශව තුම ත් මරයම පන්තිස  පහ ට වසටීම  

සශ ත   මි   ශම හා ශා ව ශ න් ඉහ  ගිහිල්ාශ තිසශබනවශ. 

ශම ට ප්රරශන ශහේතුමව  ශක ශරෝනශ වයිරසක තත්ත්ව   ටශත් 

ආහශර දුාභතශව පිිබබප අභිශ ෝ  ට අද මුළු ශාෝක ම මුලාණ 

401 402 

[ රු (පූජය  අතුමරලිශේ රතන හිමි] 
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ශදමින් සිටීමයි. ශම් අභිශ ෝ   ජ   න්න රාළුවන් එකම රට ශ්රී 

ාසකශවයි. ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඇශමන්කශවක් ශවන්න 

බසන් වුණශට  සිස ් පූරුවක් ශවන්න බසන් වුණශට  අශ්  රටට ආහශර 

කමරක්ෂිතතශව අතිසන් අසක එශක් රට බවට පත් ශවන්න රාළුවන් බව 

මම ඉතශම පසහසදිලිව රී නවශ. ආහශර කමාභතශව අවුරුද්දක් 

ඇතුම ත සම්පූර්ණශ න් ඇතිස කර  න්න රාළුවන් රටක්  ශම්ක.   

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ාසකශශේ ශප ල් අක්කර ාක්ෂ 

12ක් තිසශබනවශ. ඒ ශප ල් අක්කර ාක්ෂ 12 හි ව ශ කටයුතුම 

ඵාදශ   කශර් ක්ෂමව කරශ න ගිශ  ත්  palm oil ශහෝ ශවනත් 

රීසිම oil වර්  ක් ාසකශවට ශ න්වන්න වුවමනශ නසහස; palm 

oilවා tax එක අඩු කරන්න අව යත් නසහස. අපට කරන්න 

තිසශබන්ශන් ශප ල්  සකවාට ලධවසරැදිව treatment කරන එක 

හාතරයි. ශම් තිසශබන ශප ල්  සක ප්රමශණ  ාසකශශේ ශකෝටි ශදකක 

ජන හන ට ශහ පටම ප්රමශණවත්. නමුත්  ශප ල් ව ශශවන් 

සි  ට 52කම රීසිම ඵාදශයිතශවක් නසහස;  ටි ව ශවක් නසහස. 

අන්නශසි  ඉුරරු  කහ  බුාත් වර්    ම්මින්සක ඇතුමළු තවත් ශබ ශහෝ 

දෑ ශප ල් ව ශව ආශ්රිතව  ටි ව ශවක් හාධි ට හා ශා ව ශ න් 
කරශ න  න්න රාළුවන්. නමුත්  අපි ඒ රීසි එකකට අවරශන  

ශ  මු කරාශ නසහස. ඒ ලධසශ ආ ඩු පක්ෂ ත්  හාපක්ෂ ත් එකතුම 

ශවාශ රශට් ශවශසන ජනතශව අද මුලාණ ශදන ශම් අභිශ ෝ   

ජ  සනීම සම්බන්රශ න් ක  යුතුම ශද්වල්  සන පශර්ලිශම්න්තුමව 

තුම  සශර ර්භ හාවශද පවත්වශශ න  ශ යුතුම වනවශ. ඒ හාවශද  

පසවසත්හා  යුත්ශත්  ාසකශශේ ක  හසරී ප මු හා් ාව  වන රට 

තුම  ආහශර කමරක්ෂිතතශව සි  ට සි  ක් ඇතිස රීමේම පිිබබපයි. 

එශහම නසතිසව  ශවන අනන්මනන් කයිවශරු  හාශ වසඩක් නසහස.    

රජශේ ප්රතිසපත්තිස ප්රකශ   තුම  සපහන් ක ශ  වස හාශසන් 

ශත ර ආහශරවාට ප්රමුඛ්තශව ශදනවශ රී ශ. හසබසයි  අපට තවම 

ශපශනන්ශන් නසහස  ඒ සම්බන්රශ න් ඇඟට දසශනන ශද ක් 

ශවච්ච බවක්. 2215 වර්ෂශේ ආ ආ ඩුව glyphosate තහනම් 

ක ශ. ඊට පසකශසේ ඒ ආ ඩුවම ශත්  රබර් සපහශ glyphosate ාබශ 

දුන්නශ. එශසේ ශදන්ශන් අවුරුදු තුමනකට රී ාශයි රීේශේ. ශම් 

ආ ඩුව කරන්න  න්ශන් ශම කක්ද  තිසරසර ශ  හාතසන කරනවශ 

නම්  අද මරය කඳුකරශේ ජා  හානශ  වීම  වසේ ජා  හානශ  වීම 

ආදි   සන දසවසන්ත කතිසකශවක් අව යයි.  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අශ්  හශමුදුරුවශන්  ඔබවහන්ශසේට ලධ මිත කශා  අවසශනයි. 

 
ෙරු (පූජ) අතුරලිගේ රතන හිමි 
(மொண்புமிகு (வை.) அத்துரலிலய ரதன லதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  අවසශන ව ශ න් මශ ශම් 

කශරණ ත් රී න්නට ඕනෑ. ශම් රශට් බදු ප්රතිසපත්තිස  

සම්බන්රශ න් අපට ජශතිසක ප්රතිසපත්තිස ක් නසහස. ඒ වශශග්ධනම රට 

තුම  ශවශ ප ප්රතිසපත්තිස ක් ද නසහස. ආ ඩු පක්ෂ ත්  හාපක්ෂ ත් 

රී න ශදශ  ල්ාන්ම එක්ව කශශග්ධනත් සම්මුතිසශ න් නව ජශතිසක 

ශවශ ප ප්රතිසපත්තිස ක් සහ  නව ජශතිසක බදු ප්රතිසපත්තිස ක් සසකමම 

ශවනුශවන්  එකී ප්රතිසපත්තිස තහවුරු රීමේම ශවනුශවන් කටයුතුම 

කරන්න ඕනෑ. ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි.  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මී ඟට   රු ශේලු කුමශර් මන්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට හානශඩි 4ක 

කශා ක් තිසශබනවශ.   

[பி.ப. 2.53] 
 

ෙරු ගේලු කුමාර් මහතා  
(மொண்புமிகு லவலு குமொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

இன்மறய தினம் சுங்கக் கட்டமளச் ெட்டத்தின்கீழொன 

தீர்மொனம் ெம்பந்தமொன விவொதம் இங்கு நமடதபற்றுக் 

தகொண்டிருக்கின்றது. கடந்த வொரம் மமலயகப் பிரலதெமொன 

பெமற, லுணுகல, 15வது மமல்கல் பகுதியில் எங்கள் 

எல்லலொமரயும் அதிர்ச்ெிக்கும் லெொகத்திற்கும் உள்ளொக்கிய 

லகொர பஸ் விபத்தில் உயிொிழந்த மக்களுக்கு இந்த உயொிய 

ெமபயிலல தமிழ் முற்லபொக்குக் கூட்டைி ெொர்பில் எங்களது 

ஆழ்ந்த அனுதொபங்கமள இந்தச் ெந்தர்ப்பத்திலல 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்லறொம். அந்த விபத்திலல பொதிக்கப்பட்டு 

மவத்தியெொமலயிலல ெிகிச்மெதபற்று வருகின்றவர்கள் மிக 

விமரவொகக் குைமமடய லவண்டுதமன்றும் இந்த இடத்தில் 

பிரொர்த்தமன தெய்துதகொள்ள விரும்புகின்லறன்.  

இத்தமகய கவனயீனம் கொரைமொக ஏற்படக்கூடிய லகொர 

விபத்துகள் ஏற்படொதவண்ைம் நொங்கள் தெயற்பட லவண்டி 

யிருக்கின்றது. இதற்கு யொர்மீதும் குற்றம் சுமத்த முடியொது. 

அரெொக இருக்கலொம், எதிர்க்கட்ெியொக இருக்கலொம், நொங்கள் 

எம்மம லநொக்கிலய மகநீட்டிக்தகொள்ளலவண்டிய துர்ப்பொக்கிய 

மொன ஒரு நிகழ்வொகத்தொன் இதமனப் பொர்க்கலவண்டி 

யிருக்கின்றது. அந்தக் லகொர விபத்திலல பொதிக்கப்பட்டவர் 

களுக்கு நியொயம் கிட்ட லவண்டும். அவர்களுக்கொன 

இழப்பீடுகள் உொிய தரப்பினரொல் -  உொிய நிறுவனங்களினொல் 

தபற்றுக்தகொடுப்பதற்குொிய ஏற்பொடுகளும் தெய்யப்பட 

லவண்டும் என்பமதயும் இந்த இடத்திலல ஞொபகப்படுத்த 

விரும்புகின்லறன்.  

குறிப்பொக, இன்று இலங்மகயில் வொிவிதிப்பிலல ெர்ச்மெக் 

குொிய நிமலமம ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நொட்டிலல 

ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மிகப்தபொிய நிதி லமொெடியொகக் 

கருதப்படக்கூடிய ரூபொய் 15.95 பில்லியன் நிதி லமொெடி இந்த 

அரெொங்கத்தினுமடய குறுகிய ஆட்ெிக் கொலத்திலல 

பதிவொகியிருக்கின்றது. இந்த லநரத்திலல நொன் ஒன்மறக் 

குறிப்பிட லவண்டும். இந்த அரெொங்கமொனது ஒரு தநொண்டி 

அரெொங்கமொக, முதுதகலும்பற்ற அரெொங்கமொக மொறியிருக் 

கின்றது. ஏன் நொங்கள் அவ்வொறு குறிப்பிடுகிலறொதமன்றொல், 

வரவு தெலவுத் திட்டத்திலல முன்தமொழியப்பட்டு, ஜனொதிபதித் 

லதர்தலிலல வொக்குறுதியளிக்கப்பட்டு, தபொதுத் லதர்தலிலல 

வொக்குறுதியளிக்கப்பட்டு, அரெ வர்த்தமொனியில் தவளியிடப் 

பட்ட பிறகும் தபருந்லதொட்டத் ததொழிலொளர்களின் 

நொளொளந்தக் கூலிமய 1,000 ரூபொயொக உயர்த்தக்கூடிய 

இயலுமம இந்த அரெொங்கத்திற்கு இல்லொது லபொயிருக் 

கின்றதொ? அல்லது அந்த இயலுமம இல்லொததுலபொல் 

தெயற்படுகின்றதொ? அல்லது  தபருந்லதொட்டங்கமளக் 

கட்டுப்படுத்துகின்ற தவறுமலன 20 கம்பனிகளொல் இந்த 

அரெொங்கம் ஆட்டுவிக்கப்படுகின்றதொ? அல்லது அந்த 20 

கம்பனிகமளயும் கட்டுப்படுத்த முடியொத நிமலயிலொ இந்த 

அரெொங்கம் இருக்கின்றது? என்ற லகள்விகமள 

எழுப்பலவண்டியிருக்கின்றது. இதற்குள் கூட்டுச் ெதிதயொன்று  

இருக்கின்றததன்ற  ெந்லதகம் இன்று எங்களது மக்கள் 

மத்தியிலல  ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்பமத இந்த ெமபயிலல 

நொன் ததொிவிக்க லவண்டும்.  

அரெொங்கமும் அரெில் இருக்கின்ற மமலயகப் 

பிரதிநிதிகளும் இந்தக் கம்பனிக்கொரர்களும் லெர்ந்து இந்த 

1,000 ரூபொமயத் தருவதுலபொல் கொட்டுவதும் அப்பொவி 

மக்கமள ஏமொற்றுவதுமொன ஓர் இழுத்தடிப்பு நமடதபற்றுக் 
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தகொண்டிருக்கின்றது. ஆகலவ, இந்த அரெொங்கத்திடமிருந்து 

எங்களுமடய லதயிமலத் ததொழிற்றுமறமயயும் இறப்பர் 

ததொழிற்றுமறமயயும் கொப்பொற்றிக்தகொள்ளலவண்டிய 

நிமலக்கு நொங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்லறொம். இறுதியொக, 

இந்த 1,000 ரூபொமயக் கொட்டி இந்தத் ததொழிற்றுமறமய 

அழித்துவிடொதீர்கள் என்பமதக் கூறி, விமடதபறுகின்லறன். 

நன்றி. 
 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)  
 මී ඟට   රු ජශනක වක්කුඹුර රශජය අමශතයතුමමශ. ඔබතුමමශට 

හානශඩි 5ක කශා ක් තිසශබනවශ.  

 

[අ.භශ. 2.57] 
 

ෙරු ජානක වක්කුඹුර මහතා (ේක්  බඩඉරිඟු  කජු  
ෙම්මිරිසන  කුරුඳු  කරාබුනැටි  බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි 
ගබෝෙ වො සාංවර්ධානය  ආශ්රිත කර්මාන්ත හා අපනයන 
ප්රවර්ධාන  රාජ අමාතතුමා) 
(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர - கரும்பு, லெொளம், மர 

முந்திொிமக, மிளகு, கறுவொ, கரொம்பு, தவற்றிமல உள்ளிட்ட 

ெிறு தபருந்லதொட்டப் பயிர்ச்தெய்மக அபிவிருத்தி மற்றும் 

அதுெொர்ந்த மகத்ததொழில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி லமம்பொட்டு 

இரொஜொங்க அமமச்ெர்)  

(The Hon. Janaka Wakkumbura -State Minister of  
Development of Minor Crops including Sugarcane, Maize, 
Cashew, Pepper, Cinnamon, Cloves, Betel Related 
Industries and Export Promotion) 
ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  අද ආන න හශ අපන න 

(පශාන  පනත  ටශත් ශරගුාශසි කීප ක් අනුමත රීමේමටත් 

ලධ මිතයි. අද හාපක්ෂ  ශම් රශට් සි ලුශදනශට රී නවශ  

මලධවලින් රුපි ල් බිලි න 15.9ක වසචශවක් වුණශ රී ාශ. අපි අද 

තිසශබන තත්ත්ව  ශ න බාමු. අද ාසකශවට මලධ රීශාෝවක් 

ශ ශනන්ශන් රුපි ල් 92කට. නමුත්  මලධ රීශාෝවකට රුපි ල් 

52ක බද්ද පනවශ තිසබුණශ නම්  ශම් වනශක ට මලධ රීශාෝවක් 

රුපි ල් 142ක් ශවනවශ. ශම් රුපි ල් 142ට අමතරව මලධ 

ප්රවශහන  කරන්න   බඩශ කරන්න  න හා දම සහ ශව ප ාශභ  

එක්ක බසලුශව ත්  මලධ රීශාෝවක මිා රුපි ල් 155ක් වත් 

ශවනවශ. හසබසයි  අපි අදත් සශත ස තුම  රුපි ල් 99ට මලධ 

රීශාෝවක් ශදනවශ. මලධ සපහශ වූ බද්ද අඩු කරරා ශවාශශේ 

රීශාෝවක් රුපි ල් 78  ණශන් තමයි ාසකශවට සිලධ ශ නසල්ාශ 

තිසබුශ . ඒ අවසකසශශේදී ආ ඩුවක් හසටි ට අපි රීේවශ  රීශාෝවක් 

රුපි ල් 85ක ශත   මිාටත්  රුපි ල් 92ක සිල්ාර මිාටත් 

හාකුණන්න රී ශ. හසබසයි  ටික දවසක් ගි ශම මලධ ශ න්වූ අ ම 

රීේවශ  ඒ අ ට පශඩුයි  ඒක කරන්න බසහස රී ාශ. ඊට පසකශසේ මලධ 

රීශාෝවක මිා රුපි ල් 112ක්  115ක් හාතර වුණශ. හසබසයි  

රුපි ල් 135ට හාතර තිසබුණු මලධ රීශාෝව තමයි රුපි ල් 115ට 

පමණ අඩු වුශ . ඒ වශසිශේ ශක ටසක් ශම් රශට් ජනතශවට 

ාසබුණශ. නමුත්  හාපක්ෂ  රී න්ශන් එමඟින් රීසිම මුදාක් රශට් 

ජනතශවට ාසබුශ  නසහස රී ාශයි.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  අපි බදු අඩු කශ ේ රශට් 

ජනතශවට සහන ක් ශදන්නයි. ඒ රුපි ල් 52 බද්ද තිසබුණශ නම්  

ශම් සහන  ජනතශව ශවත  න්ශන් නසහස. එශහම වුණශ නම්  අද 

මලධ රීශාෝවක් රුපි ල් 155ක් හාතර ශවනවශ. රජ ක් හසම 

ශවාශශේම බදු අඩු කරන්ශන් ඒ සහන  ජනතශවට ාබශ ශදන්නයි. 

හසබසයි  ශම් රශට් මලධ ආන නකරුවන් ඉන්ශන් පසකහ ශදශනකු 

පමණයි. ඒක අශ්  ආ ඩුව කශාශේත්  කලින් පසවසතිස ආ ඩුව 

කශාශේත් -ඒ හසම ආ ඩු කශා කම- එශහමයි. ශමහි 

ශක ශහේවත් ශක න්ශද්සි ක් පනවශ නසහස  ශම් හ ශදනශට 

පමණයි මලධ ශ න්වන්න රාළුවන් රී ශ. කශට හන් වුවමනශවක් 

තිසබුණශ නම්  ඒ ඕනෑම ශකශනකුට මලධ ශ න්වන්න අවසකසශව 

තිසබුණශ. ශම් හාපක්ෂශේ කශට ශහෝ ඕනෑකමක් තිසබුණශ නම්  ඒ 

අ ටත් මලධ ශ න්වන්න අවසකසශව තිසබුණශ. හසබසයි  බද්ද අඩු ක  

අවසකසශශේදී මලධ ශ න්වීශමන් අධික ාශභ ක් ාසබුවශ  රී න 

එක අපිත් පිිබ න්නවශ.  

මීට ඉසකසර වූ ශමවසලධම සිද්ධි ක් මම ශපන්වන්නම්. 2215 

සස් තසම්බර් මශසශේ 7ශවලධ දශ  සසට් එශක් මලධ රීශාෝවක බද්ද 

රුපි ල් 32ක් ශාස සපහන් කර තිසශබනවශ. හසබසයි  2216 ජූලි 

මශසශේ 18ශවලධ දශ ඒ මලධ බද්ද  ත 25 දක්වශ අඩු ක ශ. 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  මලධ බද්ද  ත 25ට අඩු කරන 

ශක ට රුපි ල් 124ට තිසබුණු මලධ රීශාෝව රුපි ල් 29.75රීන් අඩු 

වුණත්  ඒ මුදලින් එක  ත 5ක් ශම් රශට් මිලධකමන්ට ාශභ  හාධි ට 

ගිශේ නසහස. ඒ හාධි ට අවුරුදු  ණනශවක් මලධ ශ න්වූවශ. 

එතශක ට ශම කද වුශ   එදශ මලධ රීශාෝවක බද්ද  ත 25කට 

අඩු කරරා ලධසශ ශම් ආන නකරුවන්ම මලධ රීශාෝවරීන් රුපි ල් 

29.75ක ාශභ ක් ාබද්දී රශට් ජනතශව වසඩි මිාට මලධ 

පන්ශභෝජන  ක ශ. එශහම නම්  ඒ අවසකසශශේදීත් රජ ට වූ 

අාශභ  වසචශවක් ශවන්න ඕනෑ ශන්ද  බදු අඩු කරද්දී සමහර හාට 

ආන නකරුවන්ට පශඩුවක් ශවන්නත් රාළුවන්.  

ශම කද වසඩි  ණනට ශ නශරා ටික අඩුවට ශදන්න ශවන 

ලධසශ. ශමතසන ශප ඩි ශවනසක් ශවාශ තිසශබනවශ. ශ නශරා මලධ 
ප්රමශණ  වසඩියි. මම පිිබ න්නවශ  ාසකශශේ මලධ අව යතශව 

මශස කට ශම්රික්ශට න් 55 222ක් බව. ූලාශසනශරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමමලධ  ාසකශශේ මිලධසකකම ශදශකෝටි හාසිාක්ෂ ක් හශල් 

ශම්රික්ශට න් 165 222යි පන්ශභෝජන  කරන්ශන්. හසබසයි  ඒ 

ප්රමශණශ න් තුමශනන් එකක පමණ ප්රමශණ ක් මලධත් 

පන් ශභෝජන  කරනවශ. ශාෝකශේ අශනක් රටවල් දිහශ බසලුවශම  

සශමශනයශ න් රාද් ාශ ක් එක අවුරුද්දකට මලධ රීශාෝ 22ක් 

හාතර තමයි පන්ශභෝජන  කරන්ශන්. අශ්  රශට් එම ප්රමශණ  මලධ 

රීශාෝ 32ක්  ශවාශ තිසශබනවශ.  

මලධ ආන න  කරන ශක ට  ම් රීසි මමශවක් දසම්මශ නම් 

ශහ පයි රී ාශ මම හිතනවශ. අපි ඒ බාපත්ර ලධකුත් කරන ශක ට 

අව යතශවට අනුව ශ න්වන්න දුන්නශ නම් හන්. මම ශ ෝජනශවක් 

ශ නශවශ  දුඹුරු මලධ ාසකශවට ශ ශනන්න බාපත්ර දීම 

තශවකශලිකව ශහෝ අත්හිුපවන්න රී ාශ. ශම කද  ාසකශශේ 

ලධෂකපශදන  කරන දුඹුරු මලධ අපි ශම් රශට් ජනතශවට ශදනවශ. අපි 

ඒවශ රුපි ල් 15රීන් අඩු ක ශ. ශම් සිසහා අවුරුද්දට ාසකශ මලධ 

සමශ ම සෑශහන මුදාරීන් මලධ මිා අඩු කරනවශ. අපි ඒ වශසි  

ජනතශවට ශදනවශ. ඒ වශසි  ශදන්ශන්  ශම් රටට එතශනෝල් 

ශ ශනන එක නවත්වාශයි.  ශම් රටට එතශනෝල් ශ ශනන එක 

නවත්වරා එක පශන්ශභෝගික ශට ප්ර කන ක් වුශ  නසහස. නමුත් 

වයශපශන්ක න්ට ප්ර කන ක් ශවන්න ඇතිස. අපි එතශනෝල් මිා වසඩි 

ක ශ. එහි වශසි  ශම් රශට් පශන්ශභෝගික ජනතශවට ාබශ ශදන්න 

අපි කටයුතුම කරනවශ.  

අපි බද්ද වසඩි කරාශ  එක අවුරුද්දක් තුම  අශ්  මලධ සමශ ම 

ාක්ෂ 18 822ක් අරශ න ශපන්වූවශ. ආ ඩුවට ශචෝදනශ එල්ා 

කරනවශ වශශග්ධනම  ආ ඩුව  ත්තුම ක්රි ශමශර්  රශශි කුත් තිසශබන 

බව හිතන්න ඕනෑ. අපි බාශශප ශර ත්තුම ශවනවශ  භශ ඩ මිා 

තවත් අඩු කරන්න.  

 ෑසක සමශ ම් රී නවශ   ෑසක මිා වසඩි කරන්න රී ාශ. නමුත් 

රජ  ප්රතිසපත්තිසම  තීන්දුවක්  ත්තශ. ශතල් මිා අඩු වුණු ශවාශශේ 

 ෑසක සමශ ම් ාශභ ක් ාසබුවශ. එශහම නම් ශතල් මිා වසඩි වුණු 

ශවාශශේ ශම්  ෑසක සමශ ම් ශදකම ඒ පශඩුව හාඳින්න ඕනෑ. ඒ ලධසශ 

අපි  ෑසක මිා වසඩි කරන්න ශදන්ශන් නසහස. ශම් සිසහා අවුරුද්දත් 

එක්ක ඉදින් කශාශේ අපි බාශශප ශර ත්තුම ශවනවශ  ජනතශවට 

සහන රශශි ක් ාබශ ශදන්න.  

405 406 

[ රු ශේලු කුමශර් මහතශ] 
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බදු ප්රතිසපත්තිස   සන කසශ කරන ශක ට  පකමගි  කශාශේ ක්රි ශ 

කරරා ආකශර  අපි දසක්කශ. හිටරා  මන් බදු අඩු කරනවශ. ඒ අ  

බඩු ශ නශරා  මන් බදු වසඩි කරනවශ. හසබසයි  ශම් ආ ඩුව මලධ 

බද්ද එක පශරට වසඩි කශ  ත් ශවන්ශන් ශම් ආන නකරුවන් 

නසවත අධික ාශභ ක් ාබන එකයි. එශහම කරන්ශන් නසතුමව අපි 

රුපි ල් 99ට මලධ ශදන්න දසන් කටයුතුම කරාශ තිසශබනවශ.  

පකමගි  කශාශේ කහ  සන කසශ ක ශ. අශ්  සකවශමීන් වහන්ශසේ 

රීේවශ වශශග්ධන අපි සි  ට 75ක්ම ශම් රශට් කහ ලධෂකපශදන  කරාශ 

තිසශබනවශ. ශම් අවුරුද්ශද් අශ්  රට කහවලින් සකව සශපෝෂිත 

කරනවශ හාතරක් ශන ශවයි  අපන න කරන්නත් බාශශප ශර ත්තුම 

ශවනවශ.  

අපි ශම් රශට් ඉුරරු ලධෂකපශදන  කරාශ තිසශබනවශ. අපි ඉුරරු 

අපන න  කරන්න  අව ය කටයුතුම කරනවශ.  ම්මින්සක හාකුණශ 

 න්න බසරුව තිසබුණශ. පකමගි  ආ ඩුව කශාශේ  ම්මින්සක රීශාෝව 

රුපි ල් 392යි. අද  රුපි ල් 792යි. රුපි ල් 422රීන්  ම්මින්සක 

රීශාෝවක මිා වසඩි ශවාශ තිසශබනවශ. එදශ කුරුඳු රීශාෝව රුපි ල් 

1 422යි. අද රුපි ල් 2 622යි. ශම් රශට් ලධෂකපශදක ශට අපි ඒ 

වශසි  ාබශ දීාශ තිසශබනවශ. පකමගි  කශාශේ බඩ ඉන්ුර ටික 

ඔක්ශකෝම ශ නශශේ පිට රටින්. ඒ ශවනුශවන් රුපි ල්  මිලි න 

4 222ක් පිට රට  සේවශ. අද ශවන ශක ට අපි බඩ ඉන්ුර ව ශ 

කරාශ  ඒ රුපි ල් මිලි න 4 222 ශම් රශට් ඉතුමරු කරාශ 

තිසශබනවශ. ඒ  අනුව ශද්ශී  ලධෂකපශදන ට මුල් තසන දීාශ අතිස රු 

ජනශධිපතිසතුමමශශග්ධන "ශසෞභශ යශේ දසක්ම" ප්රතිසපත්තිස ප්රකශ  ට 

අනුව අපි ශ  හා ශට වසඩි රාර වශසි ක් දීාශ තිසශබනවශ.  

අපි අලුතිසන් අක්කර 12 222ක උක් ව ශ කරාශ තිසශබනවශ. අපි 

ඉදින් කශාශේදී බාශශප ශර ත්තුම ශවනවශ  ශම් රශට් මලධ 

අව යතශශවන් සසාරී  යුතුම ප්රමශණ ක් ශම් රට තුම ම ලධෂකපශදන  

කරන්න. ශ  හා ශට සහන ශදනවශ වශශග්ධනම ඉදින් කශාශේදී ශම්  

රශට් ජනතශවට මීට වඩශ  අඩුශවන් බඩු ාබශ ශදන්න වසඩ 
පිිබශව ක් හදන්න අපි බාශශප ශර ත්තුම ශවනවශ.   ම්රීසි 

වසරැද්දක් සිදු ශවාශ තිසශබනවශ නම් අපිත් රී නවශ,   ශම්  සන 
වි ණන ක් කරන්න ඕනෑ රී ාශ.  කවුරු ශක ශහ ම රීේවත් ශම් 

ආ ඩුශේ රීසි ශකශනක් ශම් ශහ රකම්වාට සම්බන්ර ශවාශ 

නසහස. ඒ ලධසශ ඒ  සන හා ණන ක් කරන එකට අපිත් එකඟයි. 

හා ණන ක් කරාශ බාන්න ඕනෑ. ඔබතුමමන්ාශ රී න කශරණ ට 

අපි එකඟයි. කවුරු හන් හිතශමතශම බදු අඩු කරාශ  ම්රීසි ශද ක් 

කරාශ තිසශබනවශ නම්  ඒ  සන අව ය කටයුතුම කරන්න ශම් 

ආ ඩුව පසරීශ න්ශන් නසහස. එශහම වසචශවක් සිදු ශවාශ 

තිසශබනවශ නම්  ශම් රජ  පකමගි  රජ  වශශග්ධන වසචශ කරරා අ ට 

උදවු කරන රජ ක් ශන ශවයි; ඒ අ ට දඬුවම් කරන රජ ක්.  

 
ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ල්ල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  මට ශප ඩි කශා ක් ශදන්න. 

 ඒ හා ණන ට  ඔබතුමමශ එකඟ වීම  සන ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි  
 රු රශජය ඇමතිසතුමමලධ. ඔබතුමමශ  ඔබතුමමශශග්ධන රජ ට රී න්න  

"අපි ශම් කරුණ හා ණන  කරමු" රී ාශ. එතශක ට  ප්ර කන ක් 

තිසශබනවශ නම් ඒක එිබ ට එයි. ප්ර කන ක් නසත්නම් ඒ හාධි ට 

ශවයි. ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි. 

 
ෙරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

අශ්   රු මන්ත්රීතුමමලධ  ශම්  සන හාතරක් ශන ශවයි. මම අද 
අශ්  උපශද් ක කශරක සභශශේදී රීේවශ   ල්ඔ  වසහාලි සමශ ම 

පිිබබපවත්  හාමර් න ක් කරාශ ශකෝ්  එකට ශ ශනන්න රී ාශ.  

ශම් ආ ඩුශේ රශජය ඇමතිසවරශ ක් හාධි ට මම හසම 

ශවාශශේම ජනතශව පසත්ශත් ඉපශ න ඉන්නවශ. කවුරු ශහෝ 

වසරැද්දක් කර තිසශබනවශ නම්  ඒ වසරැද්ද කරරා අ ට දඬුවම් 

ශදන්න ශම් ආ ඩුව කවදශවත් පසරීශ න්ශන් නසහස. ඒක ලධසශ 

ශම් කශරණශේදී කවුරු ශහෝ වසරැද්දක් කරාශ තිසශබනවශ නම්  අපි 

ඒ පිිබබපව හා ණන ක් කරාශ ඒ සපහශ අව ය කරන කටයුතුම 

කරනවශ. අපි තවමත් රී නවශ  මලධවා බද්ද අඩු රීන්ශමන් 

ජනතශවට සහන ක් ාසබුණශ රී ාශ. ශම කද  රීසිම ශකශනකුට 

රී න්න බසහස  මලධ මිා අඩුශවාශ ජනතශවට සහන ාසබුශ  

නසහස රී ාශ.  

සකතුමතිසයි. 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට   රු මුනේබුර් රලාමශන් මන්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට හානශඩි 

9ක කශා ක් තිසශබනවශ. 

Order, please! ඊට ශපර  කවුරුන් ශහෝ  රු මන්ත්රීවර කු 
ූලාශසන  සපහශ  රු ශේලු කුමශර් මන්ත්රීතුමමශශග්ධන නම ශ ෝජනශ 

කරන්න.  

 
ෙරු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා   
(மொண்புமிகு வொசுலதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  " රු ශේලු කුමශර් මන්ත්රීතුමමශ 

දසන් ූලාශසන   ත යුතුම "යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ. 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 
අනතුරුව ෙරු සාංජීව එදිරිමාන්න මහතා මූලාසනගයන් ඉවත් 

වූගයන්  ෙරු ගේලු කුමාර් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு ெஞ்ஜீவ எதிொிமொன்ன அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலலவ, மொண்புமிகு லவலு குமொர் அவர்கள் 

தமலமம வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SANJEEVA EDIRIMANNA left the Chair 
and THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 
[අ.භශ. 3.26] 

 
ෙරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ. ශම් හාවශද ට සම්බන්ර වීමට 

මට අවසකසශව ාබශදීම  සන ඔබතුමමශට සකතුමතිසවන්ත ශවනවශ. අද 

හාශ ේෂශ න්ම ආන න හශ අපන න (පශාන  පනත  ටශත් වූ 

ශරගුාශසි සම්බන්රශ නුත් අපි කසශ කරනවශ. අද උශද් අශ්  

මුදල් රශජය අමශතයතුමමශ මලධ  සන කසශ ක ශ. මට ශපර කසශ 

කරරා රශජය අමශතයතුමමශත් ඉතශ උනන්දුශවන් ඒ  සන කසශ ක ශ. 

එතුමමශට අපි සකතුමතිසවන්ත ශවනවශ. එතුමමශ රීේවශ  ඒ සම්බන්රව 

audit  කරන්න ඕනෑ රී ාශ.  

 
ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ල්ල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

මුදල් රශජය ඇමතිසතුමමශ ද  

407 408 



පශර්ලිශම්න්තුමව 

ෙරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මම ශම් රී න්ශන් අශ්  මුදල් රශජය අමශතයතුමමශ  සන 

ශන ශවයි   රු මන්ත්රීතුමමශ. අම්ශමෝ! එතුමමශ ට audits ශපන්නන්න 

බසහස. මම රීේශේ මට කලින් කසශ කරරා රශජය ඇමතිසතුමමශ  සන.  

ශහ රකමට හාරුද්රව කසශ කරන රශජය ඇමතිසවරු  මන්ත්රීවරු 

ආ ඩුව පසත්ශත්ත් ඉන්නවශ.  අපි ඒක පිිබ න්නවශ. රත්නරාර 

දිසක්රික්ක  ලධශ ෝජන  කරන  රු ජශනක වක්කුඹුර රශජය 

ඇමතිසතුමමශ වශශග්ධන  අ   සන මම ශම් රී ශනේ.  එශහම ටික 

ශදශනක්වත් ආ ඩු පක්ෂශේ ඉතිසන්ශවාශ ඉන්න එක  සන අපි 

සන්ශතෝෂ ශවනවශ. හාශ ේෂශ න්ම ශම්  නුශදනු සිද්ර ශවන්ශන් 

ඔබතුමමන්ාශශග්ධන තත්ත්ව  තුම  ශන ශවයි   රු රශජය ඇමතිසතුමමලධ. 

ඒකයි ශමතසන තිසශබන ප්ර කන . ශම්වශ උඩින් ශවන  නුශදනු. ඒවශ 

 සන ජනශධිපතිසතුමමශ දන්නවශ; අ මසතිසතුමමශ දන්නවශ. මම දන්ශන් 

නසහස  මුදල් රශජය ඇමතිසතුමමශත් ඒවශ දන්නවශ ද රී ාශ. උඩින්  

ශවච්ච ශම්  නුශදනු පිිබබප ශත රතුමරු එිබ ට ඇහාල්ාශ ඒවශ 

සමශජශේ කසශබහට ාක්වුණශ. දසන් කමමශන  ණන් ශම්  සන කසශ 

ක ශ. එතශක ට ශම් ආ ඩුව පසත්ශත් ඉන්න ඇමතිසවරු රීසිම 

ශකශනක් ශම්වශට උත්තර ශදන්න ආශේ නසහස. ජනශධිපතිසතුමමශව 

ශේරශ  න්න ආශවත් නසහස. ඊශේ-ශපශර්දශ ඉපන් තමයි පටන් 

 ත්ශත්  "එශහම ශවාශ නසහස; එශහම ශවාශ නසහස; එශහම ශවාශ 

නසහස" රී න්න. නසත්නම්  ශම් මලධ වසචශව  සන දසන් මශස ශදකක් 

තිසසකශසේ කසශ ශවනවශ ශන්. ශම් කසශව  න ශවාශශේ කවුරුවත් 

ඇහාල්ාශ රීේශේ නසහස  "එශහම ශද ක් සිදුශවාශ නසහස"යි රී ාශ. 

ඔක්ශකෝම ලධ ක ේදව හිටි ශ. නමුත් මට ශ් න හාධි ට දසන් 

ජනශධිපතිසතුමමශ අ  හාශ තරවුපවක් කරාශ  එශහම නසත්නම් 

සද්ද ක් දශාශ තිසශබනවශ  "මශව ශේරශ  ලධල්ාශ" රී ාශ. ඒ ලධසශ 

තමුන්නශන්ශසේාශ දසන් ඇහාල්ාශ රී නවශ  "එශහම සිදුශවාශ 

නසහස"යි රී ාශ.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ   මලධ ආන නකරුශවෝ දසන් 

රී නවශ  ජනවශන් මශසශේ රජ ට ශකෝටි 1 322ක් පශඩු ශවාශ 

තිසශබනවශ රී ාශ. ඒ අ  සම්ප්රදශයිකව මලධ ආන න  කරන අ . 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඊ ඟට ශම්ශක් තව ශප ඩි 

තර්ක ක් තිසශබනවශ. ඒ තර්ක  තමයි   මුදල් අමශතයශස ශ න් 

රජශේ මුදල් පිිබබප කශරක සභශවට වශර්තශවක් ඉදින්පත් ක ශ ශන්. 

රජශේ මුදල් පිිබබප කශරක සභශවට ඉදින්පත් කරරා වශර්තශශවන් 

මුදල් අමශතයශස   රී නවශ  ඒ ශ  ල්ාන්ට අහිමි ශවච්ච ආදශ ම 

 සන - loss of revenue. අලුත් වචන ක් ඒක. මම නම් දන්ශන් 

නසහස  මුදල් අමශතයශස ශේ ඉතිසහශසශේ වශර්තශවා ශම් "loss of 

revenue " රී ාශ වචන ක් තිසබුණශද රී ාශ. එශහම "loss of 
revenue" රී ාශ වචන ක් නසහස. ඒ පශඩුව  සන රී න්න 

අකමසතිස ලධසශ රී නවශ  ශකෝටි 1 592ක revenue loss එකක් 
වුණශ රී ාශ. එතශක ට මුදල් අමශතයශස   පසහසදිලිව පිිබශ න 

තිසශබනවශ  මුදල් අමශතයශස  ට ශකෝටි 1 592ක ආදශ මක් අහිමි 

වුණශ රී ාශ. ඒක තමයි අපි රී න්ශන්.  අපට තිසශබන ප්ර කන  

දසන් ඔ  මුදා කශටද ගිශේ රී න එකයි. ශම් ශකෝටි 1 622කට 

ආසන්න මුදාක් ාබශ  ත්ත එක්ශකනශ කවුද  ඒ  සන ශස  න්න 

රී ාශ අපි රී න්ශන් ඒකයි. අද මුදල් අමශතයශස   පිිබශ න 

තිසශබනවශ  ශකෝටි 1 622කට ආසන්න මුදාක් අහිමි වුණශ රී ාශ.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ   ඊ ඟ කශරණ  ශම්කයි.  

ජනශල්ඛ්න හශ සසඛ්යශශල්ඛ්න ශදපශර්තශම්න්තුමව පසහසදිලිව 

රී නවශ  මලධවා බද්ද සත 25ට අඩු ක  කශා  තුම දී ාසකශශේ 

ශවශ ප ශප ශ ේ මලධ හාකුණුශේ රුපි ල් 113 සිට රුපි ල් 135 

දක්වශ මිාකට රී ාශ.  ඒ ශ  ල්ාන් රී නවශ   බද්ද අඩු ක ශට 

පසකශසේ ශවශ ප ශප  ට අඩු මිාට මලධ ආශේ නසහස; මලධ 

රීශාෝග්රෑම් එකක් හාකුණුශේ රුපි ල් 113ට රී ාශ.  

ඊ ඟට  තව ශද ක් තිසශබනවශ  ූලාශසනශරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමමලධ. ඒක තමයි තවම අපි  ශස  ශ  ත්ශත් නසතිස ශම්ශක් 

පශඩුව. දසනට තිසශබන ශත රතුමරු අනුව  සශත ස ඒ මලධ ශත   

ව ශ න් අරශ න තිසශබන්ශන් රුපි ල් 132  ණශන් රී නවශ; 

රුපි ල් 127ට  ත්තශ රී නවශ. ශන ශ ක් අ  ශන ශ ක් මිා 

 ණන් රී නවශ. ශම්ශකන් සශත සට වුණු පශඩුව ශක ච්චරද 

රී ාශ අපි කවුරුවත් තවම දන්ශන් නසහස. ඒ පිිබබපව ශහ  න්න 

ඕනෑ. ඒ පිිබබපව ශහ  න්න රී ාශ තමයි අපි රී න්ශන්. ඒක 

තමයි ශම් සම්බන්රශ න් හා ණන ක් කරන්න රී න්ශන්. ඒ 

සම්බන්රශ න් audit කරන්න; ශවෝහශන්ක හා ණන ක් කරන්න. 

ශවෝහශන්ක හා ණන ක් ක ශම අපට ශම්ශක් ඇත්ත පශඩුව ශහ  ශ 

 න්න රාළුවන් ශවයි. මලධ තුමිබන් ශම් රශට් ජනතශවශග්ධන මුදල් 

ශක යි තරම් ප්රමශණ ක් ශහ රකම් කරාශ තිසශබනවශද රී න 

එකත් අපට ශහ  ශ  න්න රාළුවන් ශවයි. එතශක ට  ඒ ශහ රකම් 

කරරා අ  කවුද රී ාශ අපට ශහ  ශ  න්න රාළුවන්.  ශහ රු කවුද 

රී ාශ ශහ  න්න නම්  ශම්ශකන් වුණු පශඩුව ශහ  න්න ඕනෑ. 

පශඩුව ශහ  ශ  ත්තශට පකමව ඒ හරහශ ගිහිල්ාශ අපට බාශ  න්න 

රාළුවන්  ඒශක් ශතෝරු ශමෝරු කවුද රී ාශ. අපට ඕනෑ  ඒ ශතෝරු 

ශමෝරු කවුද රී ාශ ශහ  ශ  න්නයි. ඒ ශතෝරු ශමෝරු කශ එක්කද 

 නුශදනු කරන්ශන් රී ාශ එතශක ට එිබ ට එයි.  

ශම් රශට් අහිසසක ජනතශවශග්ධන කහට ශකෝ් පශ නුත් ශම් 

ආ ඩුව ූ රශශ න කශාශ තිසශබනවශ.  ශම් මිලධහශ  න රශේ 

මිලධහශ කහට ශකෝ් ප ක් ශබ න මලධ ටිශකනුත් වසචශ කරාශ 

තිසශබනවශ. ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඒ ලධසශ තමයි අපි 

රී න්ශන් ඒක අපරශර ක් රී ාශ. ඒ අපරශර   සන ශහ  න්න. 

ඒක වහන්න එපශ. අද මුදල් අමශතයශස  ත්  ම්  ම් කශරණශ 

පිිබශ න තිසශබනවශ.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඊ ඟ කශරණ  තමයි බඩු මිා 

සම්බන්ර ප්ර කන . අපි බඩු මිා පශාන  රීමේම  සන කසශ ක ශ. 

දසන් බඩු මිා ඉතශ ශීඝ්ර ශාසින් වසඩි වීශ න  නවශ. බඩු මිා ශීඝ්ර 

ශාස වසඩිවීම පශාන  කර  න්න බසහස. ජනශධිපතිසතුමමශ  සසට් 

ලධශේදන දහ ක් හාතර ලධකුත් ක ශ. ඒ  සසට් ලධශේදනවලින් 

ජනශධිපතිසතුමමශ රී රා  ණනට ශවශ ප ශප ශ ේ භශ ඩ  න්න 

නසහස. ඊ ඟට ශම කක්ද කශ ේ  අශ්  ශවශ ප ඇමතිසතුමමශ රීේවශ  

 සසට්  හාශ මිා පශාන  කරන්න බසහස  ඒ ලධසශ මම අලුත් 

හාධිශේ පශාන ක්රම ක් ශ ශනනවශ රී ාශ. "සහශ ෝගීතශවරීන්  

එශහම නසත්නම් එකඟත්ව රීන් අපි බඩු හාකුණමු" රී ාශ එතුමමශ 

බඩු භශ ඩ හාසිහතක ාසයිසකතුමවක් ඉදින්පත් ක ශ  ශම්වශ ශම් ශම් 

 ණන්වාට හාකුණන්න ඕනෑ  රී ාශ. නමුත් අපි ශවශ ප 

ශප  ට ගි ශම ඒ රී රා  ණන්වාට බඩු තිසශබනවශද  ශවශ ප 

ඇමතිසතුමමශ රී නවශ  ශම්  ණන්වාට සශත ශසේ බඩු තිසශබනවශ 

රී ාශ. සශත ශසේ හශල් රීශාෝ පහයි ශදන්ශන්  මලධ රීශාෝ 

ශදකයි ශදන්ශන්. සශත ශසේ බඩු නසහස. සමහර සශත ස 

අශ හාසසල් බඩු භශ ඩ නසතුමව ශේිබාශ ගිහිල්ාශ. ජනතශව ඒවශට 

ගිහිල්ාශ ආපලා හසන්ාශ එනවශ. ජනතශවට අතයව ය භශ ඩ 

ඒවශශේ නසහස. හසම භශ ඩ ක්ම අද තිසශබන්ශන් කමපර් 

මශර්කට්වා. කමපර් මශර්කට් එශක් අද කීන් සම්බශ රීශාෝවක් 

රුපි ල් 182යි. මලධ රීශාෝවක් රුපි ල් 125යි. අද ශම් භශ ඩ 

හසම එකකම මිා ඉතශ අධික ශාස ඉහ  ගිහිල්ාශ තිසශබනවශ.  

 අපි දසන් සිසහා හශ හින්දු අලුත් අවුරුද්ද  සන කසශ කරනවශ. 

සිසහා හශ හින්දු අලුත් අවුරුද්දට තව කමමශන ශදක-තුමනයි 

තිසශබන්ශන්. කමමශන ශදක-තුමනකට කලින් තමයි ශම් බඩුවා මිා 

පශාන  කර  න්න බසන්ව අමමිත ශාස ඉහ   න්ශන්. ඒ 

රී න්ශන්  අලධවශර් ශ න්ම තව සතිස ශදක-තුමනක්  නශක ට බඩු 

භශ ඩවා මිා මීට වඩශ ඉහ   නවශ  ූලාශසනශරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමමලධ.  ආ ඩුව අද ශම් භශ ඩවා මිා  ණන් පශාන  

කර  න්න අශප ශහ සත් ශවාශ තිසශබනවශ. වසරදි ආර්ථික 

ක මනශකශන්ත්ව  ලධසශ තමයි ආ ඩුවට භශ ඩ මිා පශාන  

කර  න්න බසන් වුශ . ඒකයි තිසශබන ප්ර කන . 
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ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශට තව හානශඩි ශදකක කශා ක් 

තිසශබනවශ. 

 
ෙරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඊශේ-ශපශර්දශ බදුල්ශල්දි බසක 

එකක් අනතුමරකට ාක්වුණශ. ඒක ප්රපශත කට  ශපරළුණශ. ඒ 

අනතුමශරන් 15 ශදශනකු මි  ගි ශ. ඒ බසක එක ශපරළුශ  ඇයි  

අපි දසක්කශ  ජනශධිපතිසතුමමශ පවශ ඒ  සන රී ාශ තිසබුණශ. එතසන 

පශර පුපයි. ඒ පශර අබාන් ශවාශ තිසබුණශ. ඒ ලධසශ එම බසක එක 

ප්රපශත ට වසටිාශ ජීහාත 15ක් අපට අහිමි වුණශ. ඒ පශශර් ශා කු 

 ාකුත් තිසබුණශ. මශස ශදකක් තිසසකශසේ ඒ  ා පශශර් තිසබුණශ  ඒ  ා 

ඉවත් කශ ේ නසහස රී ාශ මශර්  සසවර්රන අධිකශන් ට දසන් 

ශචෝදනශවකුත් එල්ාශවාශ තිසශබනවශ. ඒ බසක එක ශපරළුණශට 

පකමව ඊශේ-ශපශර්දශ ඉපාශ ශප ලීසි  වශහනවා ට ර්වාට දඩ 

 හනවශ. ඒක තමයි දසන් අලුත්ම ශසල්ාම. ට ර් පරණ නම්  දඩ 

 හනවශ. ශමෝටර්සයිකල් ට ර්වාට  ත්රීවීාර්වා ට ර්වාට  

අශනකුත් රස වශහනවා ට ර්වාට දඩ  හනවශ. ූලාශසනශරූඪ 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  ශම් ආ ඩුව පකමගි  කශාශේ සමහර ප්රමශණවා 

ට ර් ශ න්වීම තහනම් ක ශ. සමහර ට ර් ාසකශශේ ශවශ ප 

ශප ශ ේ නසහස. Rim size එක අඟල් ශද  හ  දහතුමන තිසශබන 
Alto, Buddy වශහන  Wagon R, DIMO Batta වශශග්ධන 
වශහනවාට අව ය ට ර් අද ාසකශශේ ශවශ ප ශප ශ ේ නසහස. 

ශම කද  ඒවශ ආන න  රීමේම නවත්වශ තිසශබනවශ. ඒ ට ර් 

ආන න  රීමේම නවත්වරා ලධසශ ශවශ ප ශප ශ ේ දසන් ට ර් 

නසහස. වශහනවා තිසශබන ට ර් පශහාච්චි ක ශ වසඩියි රී ාශ දසන් 

දඩ  හශ න  නවශ. අද වනහාට ඒ කශරණ  සම්බන්රශ න් හසම 

තසනදීම දඩ  හනවශ. එශසේ ලි රා දඩ ශක   ක photocopy 
එකක් මම ශ නශවශ  ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ. ට ර් එක 

පරණයි  අලුත් ට ර් එකක් දමන්න රී ාශ ඒ දඩ ශක    ලි ශ 

දීාශ තිසශබනවශ. ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  මම ශ නශරා ඒ දඩ 

ශක  ශේ photocopy එක සභාෙත* කරනවශ.  

ආ ඩුවට දසන් සල්ලි නසද්ද   මිලධකමන්ශග්ධන වශහනවා 

ට ර්වාටත් දසන් දඩ  හන්ශන් ආ ඩුවට සල්ලි නසතිස ලධසශද  

ශමතුමමන්ාශ ආදශ ම් මශර්  නසතිස කරශ න - 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  දසන් කසශව අවසන් කරන්න.  

 
ෙරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 ශම් කශරණ ත් රී ාශ මම අවසන් කරන්නම්  ූලාශසනශරූඪ 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ.  

ශම් ආ ඩුව ශකෝටිපතිස වයශපශන්ක න්ට බදු සහන ාබශ 

දුන්නශ. ජනශධිපතිසවරණශේදී උදවු ක  වයශපශන්ක න්ට VAT  එක 

අඩු කරාශ  බදු සහන ාබශ දුන්නශ. එශසේ බදු සහන ාබශ දීාශ  

ශක හාඩ්-19 වසස තශ න් පීඩශවට පත්ශවාශ ඉන්න අහිසසක 

ජනතශවට සහන ශදන්ශන් නසතිසව  අන්තිසමට එම ජනතශවට 

ාසශබන මලධ ටිශකනුත් ශහ රකම් කරනවශ. අද එම ජනතශවශග්ධන 

වශහනවාටත් දඩ  හාශ  එම ජනතශව තව තවත් ශප න එක 

තමයි ආ ඩුව කරන්ශන්.  

සකතුමතිසයි  ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ. 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට   රු වශකමශද්ව නශනශ ක්කශර අමශතයතුමමශ. 

 
[අ.භශ. 3.16] 

 

ෙරු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා (ජල සම්පාදන 
අමාතතුමා)  
(மொண்புமிகு வொசுலதவ நொைொயக்கொர - நீர் வழங்கல் 

அமமச்ெர்) 

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

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  මට ශම් අවසකසශව ාබශ දීම 

 සන ඔබතුමමශට සකතුමතිසවන්ත ශවනවශ.  රු මුනේබුර් රලාමශන් 

මන්ත්රීතුමමශශග්ධන කසශශේදී රීේවශ  සශත ස පශඩු ාබනවශ රී ාශ. 

සශත ස හාතරක් ශන ශවයි  අශ් - [බශරශ රීමේමක්] 

 
ෙරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 රු ඇමතිසතුමමලධ  මම රීේශේ මලධ අඩුවට  ත් එශකන් 
සශත සට වුණු පශඩුව තවම  ණන  කර නසහස රී ාශයි. 

 
ෙරු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා   
(மொண்புமிகுவொசுலதவநொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

සශත ස දසනුවත්ව පශඩු ාබන්ශන්. එශසේ සශත ස දසනුවත්ව 

පශඩු ාබනවශ  රී න්ශන් ශම්කයි. මිලධකමන්ශග්ධන අව යතශවට 

වුවමනශ කරන ප්රරශන බඩු-භශ ඩ රජශේ ප්රතිසපත්තිස  අනුව අපි 

එක්තරශ මිාකට පවත්වශ ශ න  න්න ඕනෑ. සමහර ශේාශවට 

දසනුවත්ව වසඩි මිාට භශ ඩ අරශ න අඩු මිාට ාබශ ශදනවශ. 

ඒකට තමයි සශත ස තිසශබන්ශන්. ඊ ඟට ඔවුන් අශනක් 

පසත්ශතන් තමන්ශග්ධන ආදශ ම් වසඩි කරශ න ඒ  ණන cover කර 

 න්නවශ. ශමවසලධ වසඩ පිිබශව ක් තමයි සශත ස ශ න  න්ශන්.  

Ceylon Petroleum Corporation එක ශම කද කරන්ශන්  
ඇත්ත මිාට වඩශ අඩු මිාට petroleum ශදනවශ. අද ශරෝහල්වා 

ශම කද කරන්ශන්  රජ  හා ශා හා දමක් දරනවශ  ශරෝහල් 

පවත්වශ ශ න  න්න. ඊ ඟට  රජ  අරයශපන  සම්බන්රශ න් 

කරන්ශන් ශම කක්ද  එතසනදීත් ඒ හාධි ටයි කටයුතුම කරන්ශන්. 

ඒවශ ඔක්ශකෝම ශපෞද් ලීකරණ ට  ට කරාශ  දරන්න බසන්  

ජීවන හා දමකට ශම් රශට් ජනතශව  ට කරන්න වුවමනශව 

තිසබුශ  තමුන්නශන්ශසේාශට තමයි.  

  බඩු මිා පශාන   සනත්  භශ ඩ වර්  27ක ාසයිසකතුමවක් 

 සනත්  රු මුනේබුර් රලාමශන් මන්ත්රීතුමමශ සපහන් ක ශ. එතුමමශ ගි  

කඩ  ශම කක්ද රී ාශ මම දන්ශන් නසහස. මම ඊශේ 

ඇහසලි ශ  ඩ සමුපකශර ට telephone කරාශ ඇලාවශ - [බශරශ 

රීමේමක්] 

 

ෙරු මන්ත්රීවරගයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
එතුමමන්ාශ  න්ශන් ශා කු කඩවාට ශන්. 
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————————— 
*  පුසනතකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශර්ලිශම්න්තුමව 

ෙරු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා   
(மொண்புமிகு வொசுலதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එතුමමන්ාශ  න්ශන් ශවන තසන්වාට ශවන්න ඇතිස. මම 

රී න්ශන් ඇහසලි ශ  ඩ සමුපකශර   සන මිසක් සශත ස  සන 

ශන ශවයි. සමුපකශරශ න් මම ඇලාවශ  නශඩු හශල් තිසශබනවශද 

රී ාශ. "තිසශබනවශ" රීේවශ. නශඩු හශල් රීශාෝව කී ද රී ාශ 

ඇලාවශම  "රුපි ල් 94යි" රීේවශ. ඔ  රී රා ඔක්ශක ම මිා 

 ණන්වාට අපි  ඟ භශ ඩ තිසශබනවශ. ඒ  සශත ශසේ ශන ශවයි  

සමුපකශරශේ. සමුපකශර  ඒ භශ ඩ තමන්ශග්ධන හාහාර ප්රශශද්ශික 

හරහශ ශබදශ හන්නවශ. මම රී න්ශන් ශම්කයි.  රු මුනේබුර් රලාමශන් 

මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශ සශරශරණ ශවන්න ඕනෑ. ඔබතුමමශ ගි  කඩ  

ශම කක්ද රී ාශ රීේශේ නසහස. ඒක අඩුපශඩුවක්. ශම කද  

එශහනම් ඒ කඩ   මිලධකමන්ට වසඩි මිාට බඩු හාකුණමින් කළු 

ශවශ පශශම් - black market එශක් - තමයි ශ දී තිසශබන්ශන්. 

ඊ ඟට  අශ්  වසරැදි ආර්ථික ක මනශකශන්ත්ව  ලධසශ බඩු මිා 

නඟිනවශ රී ශ එතුමමශ රීේවශ. ඒක ඔබතුමමන්ාශ අනු මන  කරන 

ආර්ථික ප්රතිසපත්තිස ටත් හාරුද්ර කසශවක්   රු මන්ත්රීතුමමලධ. 

ඔබතුමමන්ාශශග්ධන ආර්ථික ප්රතිසපත්තිස  ඇඩම් සකමිත්ශග්ධන ආර්ථික 

ප්රතිසපත්තිස  ශන්. ඒක තමයි  supply and demand රී න 
ප්රතිසපත්තිස . Supply and demand රී න ප්රතිසපත්තිස ට අනුව බඩු 
මිා වසඩි ශවනවශ  අඩු ශවනවශ. ඒක සශමශනය ශද ක්  

ඔබතුමමන්ාශශග්ධන ආර්ථික ප්රතිසපත්තිස ට අනුව. අපි ඒක පිිබ න්ශන් 

නසහස. අපි රී නවශ  ශම් සපහශ රජ  මසදිහත් හා  යුතුමයි රී ාශ. 

රජ  මසදිහත් ශවාශ ලධෂකපශදන  පශාන  ක  යුතුමයි  ලධෂකපශදන  

වසඩි රීමේමට මසදිහත් හා  යුතුමයි. ඒ සපහශ දින් සන්වීම් ද දි  යුතුමයි. 

ඒ වශශග්ධනම  අව ය තරම් භශ ඩ ලධෂකපශදන  ක  යුතුමයි. ඊට 

අමතරව  අතරමසදි ශවශ න්දන්ට ශම් ලධෂකපශදනශ න්  සශ 

කන්නට ඉඩ ශන දි  යුතුමයි. එම භශ ඩ ශවශ ප ශප  ට 

පසමිණීශම්දී හසරී තරම් අඩු මිාට ජනතශවට ාසබි  යුතුමයි. රුපි ල් 

52ට වී  න්නවශ. රුපි ල් 94ට හශල් ශදනවශ. ඒක තමයි  ණන. 

නමුත් වී ශමෝල් හිමි න් ශම් කශරණ  පිිබ න්නවශද  නසහස ශන්. 

හසම කන්න කදීම හා ශා ාශභ ක්  එකතුම කර  න්න  වී ශමෝල් 

හිමි න්  තමන්ට හිශතන හිශතන හාධි ට ඒ මිා  ණන් වසඩි 

කරනවශ. එතශක ට අපි මසදිහත් ශවාශ  ශමෝල්හිමි ශ කරන 

අපරශර ට හාරුද්රව අශ්  ශමශහයුම දි ත් කරනවශ. අපි වී 

 න්නවශ; වී ශත    න්නවශ; හශල් ශත   එකතුම කර  න්නවශ.  

එම හශල් ශත   අපි රී න මිා  ණන්වාට ශවශ පශප  ට මුදශ 

හන්නවශ. එතශක ට ශමෝල්හිමි ශට ශම කද ශවන්ශන්   ඊට වඩශ 

වසඩි මිාකට ශමෝල්හිමි ශට හාකුණන්න බසහස.   සශත ස සහ 

සමුපකශර ආදිශේ  සහල් ශත   තිසශබනවශ.  අපට සමුපකශර 

ජශා ක් තිසශබනවශ  සශත ස ජශා ක් තිසශබනවශ.  මිලධසකකම 

ඇහාල්ාශ ඒ මිාට ඒවශශ න්  භශ ඩ  න්නශක ට අන්තිසමට 

ශමෝල්හිමි න්ට හශ ශමෝල්හිමි න්ට  ට වුණු  ශවශ න්දන්ට  දණ 

 හන්න ශවනවශ. ඔවුන් දණ  සකසවන්න ඕනෑ. අද ආ ඩුව දණ 

 සකසන්න ශමෝල්හිමි ශ  හදනවශ. අපි අශනක් පසත්තට හසන්ාශ 

ශමෝල්හිමි ශත්  මහ ශවශ න්දශත් දණ  සකසන වසඩපිිබශව කට 

ූ දශනම් ශවනවශ. එම ූ දශනම ක්රි ශත්මක වීශ න  නවශ. 

එතශක ට  තමුන්නශන්ශසේාශ  කෑ  හයි  අපි මිලධසකකමන්ශග්ධන ශද්ප  

අල්ානවශ රී ාශ.  එශහම අල්ාන්න වුශණ ත් අපට ඒකත් 

කරන්න ශවනවශ. ඒ මිලධසකකම ශවශ පශප  ට ශන දශ සහල් ශත   

තිස ශශ න ඉන්නවශ නම්  ඒ ශත   ශවශ පශප  ට  අරශ න 

එන්න ශවනවශ. හසබසයි  ලධකම් ශන ශවයි  අශ්   මිා වන රුපි ල් 

52 ශ වාශ තමයි අරශ න එන්ශන්. ශක ශහ ම නමුත් ශම්  සන 

දීර්ඝව කසශ කරනවශට වඩශ ක්රි ශවයි අව ය වන්ශන්.   

ශම් ශවනශක ට  අපි සසාරී  යුතුම ප්රමශණ ක වී එකතුම 

කරශ න තිසශ නවශ.  වී රීශාෝව රුපි ල් 52 මිාට අරශ න අපි 

රී න  ණනට හශල් ශදන්න රාළුවන්.  අපි වී රීශාෝව රුපි ල් 52 

මිාට  න්නශක ට  අශ්  ශබල්ා උඩින් පසනාශ ගිහිල්ාශ රුපි ල් 

55ට  ත්තශ; රුපි ල් 53ට  ත්තශ. ඒ මිාට අරශ න අපට වී ශත   

එන එක නසවසත්තුමවශ. ඒකට අපි උත්තර ක් දුන්නශ. ඒ ලධසශ අද 

අපට වී ශත   එකතුම කර  න්න රාළුවන් ශවාශ තිසශබනවශ. මම 

රී නවශ  ශවශ පශශම්දී ශත   ශවශ පශමට ආ ඩුව ඇතුමළු 

ශවන්ශන් නසතුමව කවදශවත් ශමම කටයුත්ත තර්කශනුකූාව 

ශක වරකට ශ ලධ න්න බසහස රී ාශ. ඒ ලධසශ ආ ඩුව ශත   

ශවශ පශමට ඇතුමළු හා  යුතුමයි. අන්තිසමට අපි  ඟ තිසශබන වී ටික 

ඉවර වුණශට පසකශසේ  නසවතත් එකසි   ණන්වාට හශල් ශදන්න 

එනවශ නම් ආ ඩුශේ තලධ ඒකශධිකශර ක් හසටි ට අව ය හශල් 

ප්රමශණ  පිටරටින් ශ න්වාශ  අපි රී න මිාට ජනතශවට දි  

යුතුමයි. එතශක ට නසවතත් ශමවසලධ ශහ රකමකට ාෑසකතිස ශවන්න 

බසන් තසනකට අපි ශමෝල්හිමි න් ශග්ධනනවශ. ශවශ පශප ශ ේ 

ශමවසලධ ශමශහයුමරීන් - manipulation  -  ඔවුන් කරශ න  න 

ජශවශරම්. ශම්වශ ශවශ පශම් ශන ශවයි  ජශවශරම්. ශම් වශශග්ධන  ශප ඩි 

මශර්කට් එකක හසම දශම ජශවශරම තමයි තිසශ න්ශන්. එම ලධසශයි  

අපි රී න්ශන්  ඉන්දි ශවට වාසගු ශද්වල්  ාසකශවට වාසගු නසහස 

රී ාශ. ාසකශව ශප ඩි මශර්කට් එකක්. ඒ ලධසශ ශවශ පශම 

ශන ශවයි  ලධරන්තරශ න්ම ජශවශරම ශකශරන්ශන්. ශප ඩි 

මශර්කට් එකක් තුම  සශරශරණ ශවශ ප ාශභ රීන් ඒ අ ශග්ධන  ාශභ 

ශර්ට්ුප ඒ අ ට තිස ශ  න්න බසහස. එම ලධසශ ඔවුන්ශග්ධන මිා  ණන්  

අයුතුම ශාස ඉහ  දමාශ තමයි  කුඩශ මශර්කට් එකක් තුම  ඔවුන්ශග්ධන 

හා ශා ාශභ  ඇද  න්ශන්.  

අද ශ ශනන ශරගුාශසිවලින් අපි ශම කක්ද කරාශ 

තිසශබන්ශන්  බදු අඩු කරාශ තිසශබනවශ. අපි අඩු කශ ේ ශම න බදුද  

අපි වක්ර බදු තමයි අඩු කරාශ තිසශබන්ශන්. වක්ර බදු අඩු කරනවශ 

රී ාශ තමුන්නශන්ශසේාශ රීේශේ නසද්ද   වක්ර බදු සි  ට 62ට අඩු 

කරාශ ජු, බදු සි  ට 42ක්  න්නවශ රීේවශ. හසබසයි  

තමුන්නශන්ශසේාශ ඒශක් අශනක් පසත්ත තමයි කශ ේ. අන්තිසමට 

බානශක ට  වක්ර බදු සි  ට 85ක් අරශ න තිසශබනවශ. ජු, බදු 

සි  ට 15යි  ත්ශත්.  ජු, බදු ශ වන්ශන් කවුද  ඉහ  ආදශ ම් 

තිසශබන අ  තමයි ජු, බදු ශ වන්ශන්. ඉහ  ආදශ ම් තිසශබන අ  

ශවනුශවන් අඩු ආදශ ම් ාබන ජන ශශග්ධන කර පිටට දි ටම බර 

පසශටේශේ ඔබතුමමන්ාශශග්ධන ආ ඩුව ශන ශවයිද  ඔබතුමමන්ාශ 

එදශ වක්ර බදු හශ ජු, බදු අතර අනුපශතශ හි වක්ර බදුවාට වසඩිරාර 

එකතුම රීමේමක් ක ශ. අද අපි  ඒක අශනක් පසත්තට හරවාශ 

තිසශබනවශ. වක්ර බදු අඩු රීමේමක් තමයි අපි ශම් කරාශ  තිසශබන්ශන්  . 

නමුත් අපි ශද්ශී  කර්මශන්තකරුවශ ආරක්ෂශ කර  න්න ඕනෑ. 

ඒකට අපි හාශ ේෂ ශවශ ප භශ ඩ බදු පනවනවශ  ශසසක බදු 

පනවනවශ. එශහම බදු පනවාශ  අපි ඒවශ වුවමනශ ප්රමශණ ට  

සමීකරණ  කරාශ  න්නවශ.  ඒ සමීකරණ  ශම කක්ද  ශම් 

පසත්ශතන් අඩු කරන ජු, බදු අව යතශව  අපි තවත් ලධ කචිත 

භශ ඩවාට ශවන් කරාශ අරශ න   ඒවශශ න් එකතුම කරන 

බදුවලින් ඇතිස වුණු අඩුව පින්මසශහන ආකශර ක් අපි හදශ  න්නවශ.  

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ඇමතිසතුමමලධ  ඔබතුමමශට  තව හානශඩි ශදකක කශා ක් 

තිසශබනවශ.   

 

ෙරු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා   
(மொண்புமிகு வொசுலதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අපට ඕනෑ ශම කක්ද  බදු අඩු කරාශ  ාසකශවට ශ ශනන 

භශ ඩ මිා අඩු කරන්න තමයි අපට ඕනෑ. 

අපි දන්නවශ  ශම් මලධ පිිබබප කසශව එක කසශවක්  එක 

අවසකසශවක් හාතරයි රී ාශ. වක්ර බදු අඩු කශ  ත්  ශවශ න්දන්ශග්ධන 

මහ එවුන් ජශවශරමරීන් ඒක ගිා න්නවශ. ඊට පසකශසේ ඒ සපහශ 

ශප ඩි ශවශ න්දන්ට කරන්න ශද ක් ඉතිසන් ශවන්ශන් නසහස. එම 

ලධසශ  අද අශ්  ආ ඩුව ශත   ශවශ පශමට ඇතුමළු ශවමින්  

ශවශ ප භශ ඩ ශබදශ හසමේශම් ක්රි ශවලි ට ඉදින්පත් ශවමින්  
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යුක්තිස  හශ සශරශරණ  ඉුප කරන්නයි  බාන්ශන්. අපට අහන්න 

ාසශබනවශ  මලධවලින් හා ශා වසචශවක් ශවාශ තිසශබන බව. 

මලධවලින් රජ ට අ  ශවන්න ඕනෑ බදු අපි  ත 25 දක්වශ අඩු 

ක ශ. එශසේ බදු අඩු රීමේම ලධසශ රශජය ආදශ මට ඇතිස වුණු අාශභ   

නසත්නම් හිඟ  රීසි ම් ආකශර රීන් ජනතශවශග්ධන  හපතට ශහේතුම 

වුශ ත් නසහස.  මලධ ශවශ න්දන්ශග්ධන ආධිපතය  හශ ඔවුන්ශග්ධන 

ජශවශරම ලධසශයි එශහම වුශ . ඒක මට්ුප කරන්ශන් නසතුමව අපි බදු 

අඩු කරාශ වසඩක් නසහස. 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ඇමතිසතුමමලධ  ශකටිශ න් පසහසදිලි කරාශ කසශව අවසන් 

කරන්න. 

 
ෙරු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා   
(மொண்புமிகு வொசுலதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම ඉක්මලධන් අවසන් කරන්නම්  ූලාශසනශරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමමලධ.  

අවසශන ව ශ න් මම ශම් කශරණ ත් රී න්න ඕනෑ. මම 

රජශේ ගිණුම් පිිබබප කශරක සභශශේ -PAC එශක් -  දි ටම සිටි ශ. 

එම කශරක සභශශේ දි ටම ආරා ශප දු මත ක් තිසශබනවශ. ඒක 

තමයි  ආ ඩුවට ආදශ ම් එන ප්රරශන ආ තන තුමන කමරශබදු 

ශදපශර්තශම්න්තුමව  ආදශ ම් බදු ශදපශර්තශම්න්තුමව සහ ශර්ගුව 

රී න එක.  [බශරශ රීමේමක්] ඒ අනුව බසලුවශම බදුවලින් සි  ට 

52ක් එකතුම ශවන්ශන් නසහස. ඒකයි ඇත්ත කසශව. අශ්  Budget 

එශකන් හා ශා පසගුවක් අශ්  ආදශ මට එන්ශන් නසහස. සි ලු 

හා ශා ශවශ න්ශදෝ සහ මහශ ශක ම්පසලධකශරශ ෝ VAT එක 

ආ ඩුවට  වන්ශන් නසතුමව තමන්ශග්ධන ප්රශග්ධනරන  තුම ටම ශ  දශ 

 න්නවශ.  ඒවශට ශප ලි  ශ වන්ශන්ත් නසහස. ඒ ශහ රුන්ට 

බණින්ශන් නසතුමව අපට කවදශවත් අශ්  අරමුණු ඉුප කර න්න 

බසන් බව රී මින්  මශග්ධන වචන සකවල්ප  අවසන් කරනවශ. 

 
[අ.භශ. 3.28] 
 

ෙරු ගේ.සී. අලවතුවල මහතා 
(மொண்புமிகு லஜ.ெீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ආන න හශ අපන න 

(පශාන  පනත  ටශත් වූ ශරගුාශසි සම්බන්රශ න් වචන 

සකවල්ප ක් කසශ කරන්නයි මම ශම් අවසකසශව ශ  දශ න්ශන්. බදු 

ඇතුමළු හසම ශද්රීන්ම අපි කවුරුත් බාශශප ශර ත්තුම ශවන්ශන් 

ජනතශවට  ම්  ම් සහන දීම වශශග්ධනම  රජ  පසත්ශතන් ආදශ ම 

වර්රන  කර න්නයි. හාශ ේෂශ න්ම මම ශමහිදී මතක් ක  යුතුම 

කශරණ ක් තිසශබනවශ.පකමගි  දිනවා මලධ සපහශ තිසබුණු රුපි ල් 

52ක බද්ද  ත 25 දක්වශ අඩු රීමේශම් වශසි  ජනතශවට ාසබුණශද  

අපට අව ය ශවන්ශන් ඒක ශන්. තමුන්නශන්ශසේාශ බදු අඩු කශ ේ   

ඒ වශසි  ජනතශවට  න්න ශන්. අපි අහන්ශන්  ඒ වශසි  ජනතශවට 

ාසබුණශද රී න එකයි.  

 
ෙරු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා   
(மொண்புமிகு வொசுலதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ාසබුශ  නසහස. 

 
ෙරු ගේ.සී. අලවතුවල මහතා 
(மொண்புமிகு லஜ.ெீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

අන්න ඒකයි අපිත් අහන්ශන්.  රු වශකමශද්ව නශනශ ක්කශර 

ඇමතිසතුමමලධ   අපි  අහනවශ  එහි වශසි  ගිශේ කශටද රී ාශ.  

ෙරු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා   
(மொண்புமிகு வொசுலதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ආ ඩුවට - [බශරශ රීමේම්] 

 
ෙරු ගේ.සී. අලවතුවල මහතා 
(மொண்புமிகு லஜ.ெீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ඔබතුමමන්ාශ ශමතසන ලධකම් කෑ  හාශ වසඩක් නසහස. එශහම 

නම්  ඒ සම්බන්රශ න් ශවෝහශන්ක හා ණන ක් කරන්න රී ාශ 

ශ ෝජනශ කරන්න.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ශම් රජ  මලධ සපහශ වන 

රුපි ල් 52ක බද්ද  ත 25 දක්වශ අඩු රීමේම තුම  එහි වශසි  ගිශේ 

කශටද   අපි බාන්න ඕනෑ  ශම් කශා මමශව තුම  මලධ ශ නශශේ 

කවුද රී ාශ. 2222 ජනවශන් මශසශේ ඉපාශ 2222 ඔක්ශතෝබර් 

මශසශේ 13වසලධ දශ බදු අඩු කරනතුමරු මලධ ශ නසල්ාශ තිසශබන්ශන් 

කවුද  ඔක්ශතෝබර් මශසශේ බදු අඩු කරනතුමරු මලධවලින් සි  ට 

තුමනයි ද ම  ණනක් තමයි හාල්මශ සමශ ම ශ නසල්ාශ 

තිසශබන්ශන්. බද්ද අඩු කරාශ මශස 3ක් ඇතුම ත සි  ට 62ක් මලධ 

ශ නශවශ. ඒ ශම කද  ශම් සම්බන්රශ න් රාළුල් පමේක්ෂණ ක් 

කරන්න රී ාශ අපි රජ ට රී නවශ.  මලධ සපහශ රුපි ල් 52ක්ව 

තිසබුණු  බද්ද අඩු කරනශක ට තමන්ශග්ධන  ජ මිතුමරන්ශග්ධන නසේ ටික 

වරශ ට ඇහාල්ාශ තිසබුණශද රී ශයි අපි අහන්ශන්. [බශරශ රීමේමක්] 

නසත්ශත් ශම කද   ජ මිතුමරන්ශග්ධන. ඒ  ඔබතුමමන්ාශශග්ධන  ජ 

මිතුමශරෝ තමයි. 

ෂසන්ග්රි-ාශ ශහෝටාශේ අරයක්ෂ ම ඩාශේ ඉන්ශන් 

තමුන්නශන්ශසේාශශග්ධන  ජ මිතුමශරෝ. හාල්මශ සමශ ම රී න්ශන්  

තමුන්නශන්ශසේාශශග්ධන හා ත් ම ශේ රැසකවීම් පසවසත්වූ සකසශනශේ 

අයිතිසකශරශ ෝ. [බශරශ රීමේම්] එශහම නම් අපි රී නවශ  - [බශරශ 

රීමේම්]  රු වශකමශද්ව නශනශ ක්කශර ඇමතිසතුමමලධ  ඔබතුමමශ මහ 

ජනතශව  සන ඔච්චර කසශ කරනවශ.  ශම් සිද්ධිශේදී මහ 

ජනතශවශග්ධන මුදල් රුපි ල් ශකෝටි 1 592ක් අහිමිශවාශ තිසශබනවශ. 

ඒ කශරණ  මුදල් අමශතයශස   පිිබ න්නවශ. එශහම නම්  ශම් 

සම්බන්රශ න් ශවෝහශන්ක හා ණන ක් කරන්න රී ාශ ඔබතුමමශ 

ශ ෝජනශ කරන්න. ඒකයි යුතුමකම. [බශරශ රීමේම්] එශහම නසතුමව 

ලධකම් ශබ රුවට කෑ  හන්න එපශ  ජනතශවට ඇශහන්න. [බශරශ 

රීමේම්] නසහස  නසහස. හර්ෂ ද සිල්වශ මන්ත්රීතුමමශශග්ධන කසශව 

ශන ශවයි. තමුන්නශන්ශසේාශ රජ ක් හසටි ට  ජනතශව ශවනුශවන් 

මලධ මිා අඩු කරන්න ඕනෑ  රී ාශ සද්භශවශ න් යුතුමව බදු අඩු 

ක ත්   ජනතශවට ඒ සහන  ාසබිාශ නසත්නම් අපි එතසලධන් 

එහශට ඒ  සන බාන්න ඕනෑ. [බශරශ රීමේමක්] ඒක තමයි අපිත් 

රී න්ශන්.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ශම් බදු අඩු රීමේම තුමිබන් 

තමන්ශග්ධන  ජ මිතුමරන්ට රුපි ල් ශකෝටි 1 592ක් හම්බ කර න්න 

අවසකසශව සාසශ දුන්නශ  රී ාශ හාපක්ෂ ක් හසටි ට අපි ශචෝදනශ 

කරනවශ. ඒ ලධසශ තමුන්නශන්ශසේාශ ඒ සම්බන්රශ න් ශවෝහශන්ක 

හා ණන ක් කරාශ ඒ ශචෝදනශශවන් ලධදහසක ශවන්න කටයුතුම 

කරන්න. ඒ වශශග්ධනම  ඒ තුමිබන් අහිමිශවාශ තිසශබන බද්ද අ  කර 

 න්න වසඩ පිිබශව ක් ශ  දන්න රී ාශ අපි ආ ඩුවට රී නවශ. 

මුදල් රශජය ඇමතිසතුමමශ ශම් සභශශේ ඉන්නවශ. එතුමමශ උශද් කසශ 

ක ශ. නමුත්  ඒ සම්බන්රශ න් ලධවසරැදි පිිබතුමරක් දුන්ශන් නසහස. 

[බශරශ රීමේම්]  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඒ හාතරක් ශන ශවයි.  

ආ ඩුව බඩු මිා අඩු කරන්න රී ාශ  සසට් ලධකුත් කරනවශ. දසන් 

 සසට් කී ක් ලධකුත් ක ශද  එක පසත්තරීන්  බදු අඩු කරන්න 

 සසට් ලධකුත් කරනවශ. ඒවශ එදින මරයම රශ්රිශේ 12.22 සිටම  

ක්රි ශත්මක ශවනවශ. එතශක ට බද්ද අඩු ශවනවශ. [බශරශ රීමේම්] 

නමුත් බඩු මිා අඩු කරන්න ලධකුත් කරන  සසට් ක්රි ශත්මක 

415 416 



පශර්ලිශම්න්තුමව 

ශවනවශද  [බශරශ රීමේම්] දසන් හශල්වාට  සසට්  ණනශවක් ලධකුත් 

ක ශ. අපි ඊශේ  නශරශශහේන්පිට ශත   ශවශ ප මරයසකසශන ට 

ගි ශ. එතසන රාන්ලධ සම්බශ රීශාෝවක් රුපි ල් 175යි  මුස ඇට 

රීශාෝවක මිා රුපි ල් 822යි  කහ රීශාෝවක මිා රුපි ල් 

4 222යි  උඳු රීශාෝවක මිා රුපි ල් 1 522යි. [බශරශ රීමේම්] ඔේ. 

හාශ ේෂශ න් වතුමකරශේ අශ්  ්රහාඩ ජනතශව උඳු පශහාච්චි කරාශ 

ආහශර ලධෂකපශදන  කරනවශ. රුපි ල් 622ට වඩශ අඩු මිාකට 

තිසබුණු උඳු රීශාෝව අද කී ද   රුපි ල් 1 522යි.  ඟදී සිසහා-

ශදම  අලුත් අවුරුද්ද ාබනවශ. තමුන්නශන්ශසේාශශග්ධන රජ  බා ට 

පත්වුණශට පසකශසේ පකමගි  සිසහා-ශදම  අවුරුද්ද සමරන්න බසන් 

වුණශ  ශක හාඩ් - 19 ලධසශ. ශම් රශට් ජනතශවට ශම් වසශර්වත් 

සිසහා-ශදම  අවුරුද්ද සමරන්න රාළුවන්ද   

ශම් වනශක ට භශ ඩවා මිා ඉහ  ගිහින් තිසශබනවශ. [බශරශ 

රීමේම්] අලුත් අවුරුද්දට තව සතිස ශදකයි තිසශබන්ශන්. 

තමුන්නශන්ශසේාශ ශම න  සසට් ලධකුත් ක ත්  තමුන්නශන්ශසේාශට 

භශ ඩ මිා පශාන  කර න්න බසන්ශවාශ තිසශබනවශ. හශල් 

සම්බන්රශ න්  සසට්  ණනශවක් ලධකුත් කර තිසශබනවශ. නමුත් 

මශර්කට් එශක් ශහෝ ශවනත් ශක ශහේවත් තසනක ඒ  සසට් එශක් 

සපහන් මිාට හශල්  න්න නසහස. එදශ රීේවශ  හශල් මශිය ශව  අර 

මශිය ශව  ශම් මශිය ශව ඔක්ශක ම නසතිස කරනවශ  රී ාශ. දසන් 

හශල් මශිය ශව හාතරක් ශන ශවයි මලධ මශිය ශව ඇතුමළුව හසම 

මශිය ශවක්ම තිසශබනවශ. එශහම නම්  අද ශම් රජ  හසම 

පසත්ශතන්ම අසමත්ශවාශ තිසශබනවශ. අද ශම් රශට් ජනතශව  තුමන්  

ශේා කන්න බසන්ව අසරණ තත්ත්ව ට  ජීවත් ශවන්න බසන් 

තත්ත්ව ට පත්ශවාශ තිසශබනවශ. අවුරුදු සමරන්න රාළුවන් 

තත්ත්ව ක් ශන ශවයි අද ජනතශවට තිසශබන්ශන්. ශම් රජ  අද ශම් 

රශට් ජනතශව ඉතශම අමශරු තත්ත්ව කට පත් කරාශ තිසශබනවශ. 

ඒ සම්බන්රශ න් අශ්  කන ශුපව ප්රකශ  කරන  මන්  කයිවශරු 

 හන්ශන් නසතිසව  ශම් වසශර්දීවත් ජනතශවට සිසහා-ශදම  අලුත් 

අවුරුද්ද සමරන්න හසරී වසඩ පිිබශව ක් සකසක කර ශදන්න  

රී ාශ අපි ආ ඩුවට මතක් කරනවශ. ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි.  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට   රු මහශචශර්  රසනේත් බ ඩශර මන්ත්රීතුමමශ.  

Order, please! ඊට ප්රසම කවුරුන් ශහෝ  රු මන්ත්රීවරශ ක් 

ූලාශසන  සපහශ  රු අනේත් රශජපක්ෂ මන්ත්රීතුමමශශග්ධන නම 

ශ ෝජනශ කරන්න. 
 

ෙරු (වවද) සීතා අරගලගපොෙ මහත්මිය (නිපුණතා 

සාංවර්ධාන  වෘත්තීය අධාාපන  පර්ගේෂණ හා නව නිපැයුම් 
රාජ අමාතතුමිය)   
(மொண்புமிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருமதி) ெீதொ 

அரம்லபதபொல - திறன்கள் அபிவிருத்தி, ததொழில் கல்வி, 

ஆரொய்ச்ெி மற்றும் புத்தொக்க இரொஜொங்க அமமச்ெர்) 

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

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  " රු අනේත් රශජපක්ෂ 

මන්ත්රීතුමමශ දසන් ූලාශසන   ත යුතුම "යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ. 

 
ෙරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மொண்புமிகு ெொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 
  
විල්න් සනථිර කරන ලදී. 
ஆலமொதித்தொர். 
Seconded. 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ෙරු ගේලු කුමාර් මහතා මූලාසනගයන් ඉවත් වූගයන්  

ෙරු අජිත් රාජපක්ෂ මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு லவலு குமொர் அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலலவ, மொண்புமிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ 

அவர்கள் தமலமம வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 
HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

 
 

[අ.භශ. 3.34] 
 

ෙරු (මහාචාර්ය) රාංජිත් බණ්ඩාර මහතා 
(மொண்புமிகு (லபரொெிொியர்) ரஞ்ெித் பண்டொர)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  අද  හාපක්ෂ ට සටන් පශඨ 

නසහසයි රී න එක අපට ශපශනනවශ. අද සටන් පශඨ අතර 

තර  ක් ඇතිසශවාශ තිසශබනවශ. සමගි ජන බාශේ   අද ජනතශ 

හාමුක්තිස ශපරමුණත් එක්ක සටන් කරනවශ  කවර සටන් පශඨ 

ශතෝරශ  න්න ඕනෑද රී ාශ. සමහර සටන් පශඨ ශහ රකම් 

කරමින්  නවශ. සමහර ශේාශවට වඳු රන්ට ආදර  කරන එක 

 සන පශර්ලිශම්න්තුමශේ කසශ කරනවශ.  

මට ශපර කසශ කරරා හාපක්ෂශේ උ ත් මන්ත්රීතුමමශ revenue 

loss එකක්  සන කසශ ක ශ.  සමගි ජනබාශේ ශේ ඉන්නවශ  

අර්ස  ශසකත්ර  පිිබබප බලාශ්රසත න්. එතුමමන්ාශ දන්නවශ  බද්දක් 

අ  කරනශක ට රජ ට ආදශ ම් ාසශබන බවත්  බද්ද 

අත්හන්නශක ට ඒ ආදශ ම එකතුම කර න්න හසරී ශවක් නසහස 

රී න එකත්. ශහේතුමව  බද්ද අ  ශන කරන ලධසශ. ආර්ථික 

හාදයශශේදී ශම්කට රී නවශ ආවසකථික පින්වස ක් දරන්න ශවනවශ  

රී ාශ. ඒ ලධසශ ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  හාපක්ෂශේ  රු 

මන්ත්රීතුමමන්ාශට ආර්ථික හාදයශව පිිබබප ශප ඩි පශඩමක් කරන්න 

අවසකසශවක් ාබශ ශදන්න රී ාශ මම ඉල්ාශ සිටිනවශ.   

අද හාපක්ෂ ට ඇතිස වී තිසශබන කම්පන  ඒ අ ට දරශ න්න 

රාළුවන්කමක් නසහස. එතුමමන්ාශ අවුරුදු හතරහමශරක්  පහක් කරරා 

ශද්වල් ශම් රශට් මහ ජනතශවට අමතක ශවාශ නසහස. අශ්  

වශකමශද්ව නශනශ ක්කශර  රු ඇමතිසතුමමශ ඇලාවශ  

"තමුන්නශන්ශසේාශශග්ධන ආර්ථික ප්රතිසපත්තිස  ශම කක්ද " රී ාශ. 

 රු ඇමතිසතුමමලධ  ඒ ශ  ල්ාන්ට එශහම එකක් නසහස. එශහම 

එකක් තිසශබනවශ  රී ාශ හිතශශ න කටයුතුම කරරා කශා ක් 

තිසබුණශ.  හසබසයි  ඒ කශා මමශව තුම  කරරා ශද කුත් නසහස. 

 එතුමමන්ාශශග්ධන ආර්ථික ප්රතිසපත්තිස  වුශ  හාකුණශශ න කන 

එකයි. නමුත්   ව රීව යුතුම රජ ක් හාධි ට අපි මහජන 

ආරක්ෂශවත්    ශුභසශරන ත් පිිබබපව ව කීශමන් යුතුමව කටයුතුම 

කරනවශ.  

අහශසේ ඉඳිමින් වශශග්ධන කසශ කරන අශ්  හාපක්ෂශේ  රු 

මන්ත්රීතුමමන්ාශශ න් මශ  අහන්න කසමසතිසයි  පකමගි  අවුරුදු හතර 

හමශරක කශාමමශව තුම  ශම් රශට් මහ ජනතශවශග්ධන ආරක්ෂශව 

සප ශ ශදන්න  ශම් රශට් මහ ජනතශවට ශුභසශරන  ාබශ             

ශදන්න තමුන්නශන්ශසේාශට රාළුවන්කම ාසබුණශද රී ශ.  

තමුන්නශන්ශසේාශ රට කඩශ වට්ටවාශ  නශක ට ශම් රශට් රැරී ශ 
හාරහිත ප්රමශණ  485 222යි. ඒ අතර උපශධිරශන්න් 68 222ක් 

සිටි ශ. තමුන්නශන්ශසේාශට බසන් වුණශ  එක උපශධිරශන්ශ කුටවත් 

රැරී ශවක් ශදන්න. හිටරා අරයශපන ඇමතිසතුමමශ නම් සමහර 

ඉසකශකෝාවාට කශර්  භශර ක් නසතිස පහ  ශශ්රේණිවා අනරය න 

කශර්  ම ඩාවාට 4  5 ඔබාශ තිසබුණශ. ඒ හාතරක් ශන ශවයි  

එතුමමශ  ටශත් තිසබුණු ශබ ශහෝ ආ තනවාට බාහත්කශරශ න් 

හා ශා පින්සක් බපවශශ න තිසබුණශ.  

417 418 

[ රු ශේ.ම. අාවතුමවා මහතශ] 
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ඒ හාතරක් ශන ශවයි  එවකට ලධවශස ඇමතිසවර ශ හාධි ට 

කටයුතුම කරරා අශ්   රු හාපක්ෂ නශ කතුමමශත් එතුමමශ රශජකශන් 
කරරා අමශතයශස වාට දහසක  ණනක් සම්බන්ර කරශ න තිසබුණශ. 

එශහමයි තමුන්නශන්ශසේාශ රට කශ ේ. ඒ ලධසශ තමුන්නශන්ශසේාශ 

රට කරරා ආකශර  පිිබබපව ශම්  රු සභශවට නසවත මතක් කර 

දීමට ඉඩ තබන්න එපශ.  

පරශනේත න් පන්සරශේදින් හාධි ට කරිබ ට අරශ න එන්න අද 

තමුන්නශන්ශසේාශ උත්සශහ කරනවශ. 2215 ආ ඩුවට සම්බන්ර 

ශවච්ච පින්සක ජ ග්රහණ  ාසබුවශ  රී ාශ සිතුමවත් 2219දී මහ 

ජනතශව ඒ අ ට ශහ ප පශඩමක් ඉ සන්නුවශ. ඊට පසකශසේ අද ඒ අ   

හාහාර මුලාණුවන්න් ජනතශ උද්ශඝෝෂණවාට සහභශගි ශවනවශ. ශම් 

ජනතශ උද්ශඝෝෂණවා අරමුණ ශම කක්ද  මසක්ශකකුට ඉන්න 

බල්ශාක් ඉන්න ඕනෑ. ඒ හාධිශේ වසඩ පිිබශව ක් තමයි ශම් 

කරශ න  න්ශන්. තමුන්නශන්ශසේාශ ශම් කරන වසඩ පිිබශව  

නවත්වන්න. තමුන්නශන්ශසේාශට රාළුවන්කම තිසශබනවශ ශම් 

කශරණශ පිිබබපව සතය අවශබෝර කර ශ න කසශ කරන්න. මම 

කසශ කරන්න උත්සශහ කරන්ශන් නසහස  මලධ ආන න බදු අඩු 

රීමේම පිිබබප. තමුන්නශන්ශසේාශ ශම් රශට් මහ ජනතශවට ශ  ඩක් 

ආදර  කරනවශ නම්  ශම් අඩු කරරා බද්ද නසවත වසඩි කරනවශට 

තමුන්නශන්ශසේාශ කසමසතිසද රී ශ මම අහන්න කසමසතිසයි.  

පකමගි  ආ ඩුව කශාශේ තමුන්නශන්ශසේාශ ්රිලි න තුමනක 

ආදශ මක් බදු ආදශ ම් හාධි ට ාසබුවශ. හසබසයි  තමුන්නශන්ශසේාශ 

ආර්ථික  ශ න  න්න රාළුවන් පහ ම තසනට ශ න ගි ශ. අප 

ආ ඩු බා  ාබශ  න්නශක ට බදු අඩු කරාශ වයවසශ ක න් 

වරර් වත් කරනවශ හසශරන්න තවදුරටත් ඒ අ ශ න් බදු අ  

කර  න්න රාළුවන්කමක් තිසබුශ  නසහස.  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශට තව හානශඩි ශදකක කශා ක් 

තිසශබනවශ.  

 
ෙරු (මහාචාර්ය) රාංජිත් බණ්ඩාර මහතා 
(மொண்புமிகு (லபரொெிொியர்) ரஞ்ெித் பண்டொர)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

ශම් මශස රීහිප  තුම  අප ශම් රශට් ජශතිසක ආරක්ෂශව කමරක්ෂිත 

ක  බව  ශම් රශට් සසසකකෘතිසක උරුම  ආරක්ෂශ ක  බව  උපන් 

බිශම් බිම් අඟාක අයිතිස  ශන තිසබුණු දහසක  ණනකට ඉඩම් 

අයිතිස  ාබශ දුන් බව මම තමුන්නශන්ශසේාශට මතක් කරන්න 

කසමසතිසයි. අපි හසම ප්රශශද්ශී  ශල්කම් ශක ට්ඨශස කටම ජශතිසක 

පශසල් ශදක බසගින් ාබශ ශදනවශ. අපි  ශම් ලධෂකපශදනවාට අලුත් 

ශවශ ප ශප  ක් හසදුවශ. අශ්  හදවශත් රැඳුණු ජනශධිපතිසවරශ ක් 

ශම් රට පශාන  කරනවශ. තමුන්නශන්ශසේාශට ඒක අමතකයි. අපි 

උපශධිරශන්න් 61 222කට රැරී ශ දුන්නශ. වසඩි දුර ඉශ න  ත්ශත් 

නසතිස දරුවන් 122 222කට රැරී ශ දීශම් වසඩ පිිබශව  ක්රි ශවට 

නස ශඟමින් පවතිසනවශ. හසම  මකම එක ශ  ක් හසශදනවශ. 

තමුන්නශන්ශසේාශශග්ධන හාපක්ෂ නශ කතුමමශට අවුරුදු පහට හදන්න 

බසන් වුණු ශ වල් ප්රමශණ  අපි එක මශස රීන් හදනවශ. අපි බසසකු 

ශප ලී අනුපශතිසක  අඩු ක  බව තමුන්නශන්ශසේාශ දන්නවශ. ශම් 

රශට් ආශ ෝජක න්ට අපි අලුත් අවසකසශවක්  ාබශ දී තිසශබනවශ. ඒ 
ලධසශ එන්න  ආශ ෝජන  කරන්න. අපි හසම ශ  කටම හාදුලිබා  
ාබශ ශදමින් තිසශබන බව තමුන්නශන්ශසේාශ දන්නවශ. 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු මන්ත්රීතුමමලධ  දසන් කසශව අවසන් කරන්න.  

ෙරු (මහාචාර්ය) රාංජිත් බණ්ඩාර මහතා 
(மொண்புமிகு (லபரொெிொியர்) ரஞ்ெித் பண்டொர)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

ඒ වශශග්ධනම  පශනී  ජා  ාබශ ශදනවශ. ඒ හාතරක් ශන ශවයි  

සකවශද්ශී  ආර්ථික ක් ශ  ඩ නසඟීම සපහශ සකවශද්ශී  

ලධෂකපශදක න්ට අපි අවසකසශව ාබශ ශදනවශ. අපි එතසලධන් නතර 

වුශ  නසහස  ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ. හසශමෝටම ශක හාඩ් 

මර්දන එන්නත ාබශ දීාශ ශක හාඩ් වසස ත  මුළුමලධන් අවසන් 

ක  දකුණු ආසි ශශේ ප මුවසලධ රට බවට අශ්  රට පත් ශවනවශ.  

ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි.   

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු තශරක බශාූ න්  රශජය අමශතයතුමමශ. ඔබතුමමශට හානශඩි 

7ක කශා ක් ාසශබනවශ. 

 
[අ.භශ. 3.43] 
 

ෙරු තාරක බාලසූරිය මහතා (කලාපීය සහගයෝගිතා 
ක යුතු රාජ අමාතතුමා)  
(மொண்புமிகு தொரக பொலசூொிய - பிரொந்திய உறவு 

நடவடிக்மககள் இரொஜொங்க அமமச்ெர்)  
(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of Regional 
Co-operation)  
ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  මට ශම් අවසකසශව ාබශ දීම 

පිිබබප ඔබතුමමශට සකතුමතිසයි. අශ්   රු (මහශචශර්   රසනේත් බ ඩශර 

මන්ත්රීතුමමශශ න් පකමව මට කසශ රීමේමට අවසකසශව ාසබීම වසද ත් 

ශක ට සාකනවශ. අද හාශ ේෂශ න්ම හාපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන් මලධ 

 සන තමයි වසඩිශ න්ම කසශ කශ ේ. සමසකත ක් හසටි ට රශට්  

ශාෝකශේ ශම කක්ද ශවන්ශන් රී ශ එතුමමන්ාශ හාමසශ බසලුශේ 

නසහස. ඒ ලධසශ  මශග්ධන ශම් කශා  තුම   ම්රීසි මට්ටමකට ඒ 

පිිබබප කසශ කරන්න බාශශප ශර ත්තුම ශවනවශ.  

අද අශ්  රශට් හාපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන් කසශ කරන්ශන් 

ශක හාඩ්-19 වසස ත ක් නසහස වශශ යි. ශාෝක බසසකු වශර්තශව 

රී ශ තිසශබනවශ  1872 වර්ෂශ න් පකමව ඒක රාද් ා ආදශ ශම් 

ශීඝ්රම අඩු වීම 2222 වර්ෂශේදී වශර්තශ කර තිසශබනවශ රී ශ. අපි ශම් 

 සන  ම්රීසි මට්ටමකට කල්පනශ ක  යුතුමව තිසශබනවශ. ශක හාඩ්-

19 වසස ත  ආවශට පකමව  එක පසත්තරීන් වරශ වල් වසලාවශ; 

තවත් පසත්තරීන්  ගුවන් ශත ුප ශප  වල් වසලාවශ. අශනක් 

පසත්ශතන්  සසපයුම් දශම  - supply chain එක -  ම්රීසි හාධි කට 

මමශ වුණශ. ඒ වශශග්ධනම තව තවත්  සටලු ඇතිස ශවච්ච ලධසශ රටවල් 

හා ශා ප්රමශණ කට ප්ර කනවාට මුලාණ ශදන්න සිදු වුණශ.  

ශක හාඩ් වසස ත  හමුශේ ශාෝකශේ රශජය න් ශම නවශද 

කශ ේ  ශක හාඩ් වසස ත  හමුශේ ාසකශශේ අපන න  ආදශ ම 

ශ න බාමු. අපි 2219 අශප්රේල් වනශක ට ඇශමන්කශනු ශඩ ාර් 

මිලි න 822ක පමණ අපන න ආදශ මක් ාබශ තිසබුණශ. හසබසයි  

2222 වර්ෂ  වනශක ට එ  ඇශමන්කශනු ශඩ ාර් මිලි න 282කට 

අඩු වුණශ. නමුත් ශම් රජශේ  හපත් ක මනශකරණ  ලධසශ 2222 

ඔක්ශතෝබර් වනශක ට 2219 ප්රමශණ ටත් වඩශ වසඩි අපන න 

ආදශ මක් ාබන්න අපට රාළුවන් වුණශ. ශකශසේ ශවතත් ශක හාඩ් -

19 ශදවසලධ රැල්ා ආවශම -ශන වසම්බර්  ශදසසම්බර්  ජනවශන් 

මශසවා- ඒ ප්රමශණ  නසවත  ම්රීසි මට්ටමකට අඩු ශවාශ 

තිසශබනවශ. ශම් පකම බිම තුම  ශාෝකශේ තිසශබන සි ලු මහ 

බසසකුවාට කරන්න තිසබුශ  එකම එක ශද යි. එනම්  liquidity 

ක මනශකරණ  සපහශ මුදල් ශවශ ප ශප   හරහශ කටයුතුම 

රීමේමයි. ඒ වශශග්ධනම  රජ  ඒ මුදල්  ම්රීසි හාධි කට හා දම් 

රීමේමත් ක  යුතුමව තිසබුණශ.   

419 420 



පශර්ලිශම්න්තුමව 

මිලධකමන්ට සහන දීමත් ක  යුතුමව තිසබුණශ. හාහාර රටවල් එ  

කරන්න මුදල් අච්චු  සමම ක ශ. හසබසයි  ශ ෝඨශභ  රශජපක්ෂ 

මසතිසතුමමශශග්ධන රජ  බා ට ආවශට පකමව -මුදල් අච්චු  හන්නත් 

කලින්- අපි  ම්  ම් ආකශර ට බදු සහන හා ශා ව ශ න් 

ජනතශවට ාබශ දුන්නශ. හාශ ේෂශ න්ම ඒ බදු සහන දුන්ශන්   හ 

පශාන ආ ඩුව අධික ශාස බදු  සමම ශහේතුමශවන් ජනතශව හා ශා 

ශාස අපහකමතශවට පත් ශවාශ සිටි ලධසශයි. අපි හා කවශස ක ශ ඒ බදු 

සහන දුන්නශට පකමව ඒ හරහශ  ම්රීසි මට්ටමකට stimulus එකක් 

ශවාශ ආර්ථික වර්රන ක් ඇතිස කර  න්න අපට රාළුවන් ශවයි 

රී ශ. ඉන් පකමව ශක හාඩ් වසස ත  ලධසශ අපට  ම්රීසි මට්ටමකට 

ආන න තහසචි ක් -import restriction එකක්- දමන්න සිදු වුණශ. 

එශහම කශ ේ අශ්  ශඩ ාර් ටික එිබ ට ගිහින් තවත් ආර්ථික 

අර්බුද කට මුලාණ පශන්න අපට සිදු වන ලධසශයි. හසබසයි  අපි ඒ 

තහසචි ලධකම්ම දසම්ශම් නසහස. රජ  ශද්ශී  ආර්ථික  නඟශ 

සිුපවන්න දසවසන්ත වසඩ පිිබශව ක් ක්රි ශත්මක ක ශ. අද  ම්වා 

පශරවල් හදනවශ; පශාම් හදනවශ; ලධවශස හදනවශ; සකව ස            

රැරී ශ උත්පශදන  කරනවශ. දසන්  ම්මශනවාට ගිශ  ත් 

තමුන්නශන්ශසේාශට ඒවශ දරීන්න රාළුවන්. ඒ වශශග්ධනම  " ම සමඟ 

පිිබසපර" වසඩසටහන ක්රි ශත්මක කරනවශ. ශමවසලධ දසවසන්ත වසඩ 

පිිබශව ක් ශම් රජ  ක්රි ශත්මක කරනවශ.  

හාශ ේෂශ න්ම අශ්  මන්ත්රීවරු ඇලාවශ  ශම්වශ කරන්න රජ  

මුදල් ශස  ශ  ත්ශත් ශක ශහ මද රී ශ. ඒ සපහශ මුදල් අච්චු 

 සලාවශ. ාසකශව හාතරක් ශන ශවයි ඒ හාධි ට මුදල් අච්චු  හාශ 

තිසශබන්ශන්. ඇශමන්කශශේ මුදල් සසපයුම -money supply- සි  ට 

42රීන් හාතර වසඩි ශවාශ තිසශබනවශ  ශම් ශක හාඩ් වසස ත  

කශාශේදී. ඒ වශශග්ධනම එස ාන්තශේ මහ බසසකුවත්  European 

Union මහ බසසකුවත්  Bank of Japan සහ Federal Reserve ආදි 

බසසකු සි ල්ා මුදල් අච්චු  හාශ තිසශබනවශ. මුදල් අච්චු  හන 

ශක ට ආර්ථික හාදයශඥශ ෝ එක පසත්තරීන් තර්ක ක් නඟනවශ  

එමඟින් උද්රමන  වසඩි ශවන්න රාළුවන් රී ශ. මුදල් ලාවමශරුශේ - 

velocity of money -  ම්රීසි හාධි ක අඩු වීමක් ශවාශ තිසශබන 

ලධසශ ශමවර මුදල් අච්චු  සමම මඟින් වූ උද්රමන ක් අපි දසක්ශක් 

නසහස. ඒ වශශග්ධනම  ශමහි තවත් කශරණශවක් තිසශබනවශ. ඇශමන්කශව 

ආදි රටවල් සහන ශදනශක ට  ඒ රශට් ඒ සහන ශා කු 

ආ තනවාට -corporatesවාට- තමයි ලාඟක් ශවාශවට ාසබුශ . 

ශමහි ප්රතිසඵා ක් හසටි ට ශාෝකශේ තිසශබන ලාඟක් ශක ටසක 

ශවශ ප ශප  වා -stock markets-  ම්රීසි වර්රන ක් සිදු ශවාශ 

තිසශබන බවක් අපි දසක්කශ. හසබසයි  ාසකශව හාශ ේෂශ න්ම ඒ මුදල් 

ලධකුත් කශ ේ ජනතශවශග්ධන කමබ සශරන  සපහශයි. ජනතශවශග්ධන කමබ 

සශරන  සපහශ ඒ මුදල් හා දම් කරන ශක ට අපට  ම්රීසි 

භ ශනක ප්රතිසඵා කුත් අත් හාඳින්න සිදු වනවශ. ඒ තමයි  
උද්රමන  ශබ ශහෝ දුරට වසඩි ශවන්න ඉඩ කඩ තිසබීම. අපි 

ආ තන කට  ම්රීසි සහන ක් දුන්ශන ත්  ඒ අ  ගිහින් ශක ටසක 
ශවශ ප ශප ශ ේ ආශ ෝජන  ක ශට CPI එශකන් -Consumer 

Price index එශකන්- ඒක ශපන්වන්ශන් නසහස. නමුත් ජනතශවට 

සහන ක් දුන්ශන ත්  එමඟින් උද්රමන  ඇතිස වීමට  ම්රීසි 

හාධි කට ඉඩ කඩ තිසශබනවශ.  

ශම් ආර්ථික ප්රතිසපත්තිස ට  Modern Monetary Theory   

රී නවශ. ඒ ක්රම  තමයි දසන් ලාඟක් රටවා Central Banks භශහාත 

කරන්ශන්. ශම් ආර්ථික ක්රමශේද   සන මශග්ධන ශා කු හා කවශස ක් 

නසහස. මම හා කවශස කරනවශ  සල්ලි අච්චු  සලාශව ත් ඉදින් 

කශාශේදී ශබ ශහෝදුරට උද්රමන  ඇතිස ශවන්න රාළුවන් රී ශ. 

හාශ ේෂශ න්ම ාසකශව ආදි රටවල් ආර්ථික  ක මනශකරණ  

කරන ශක ට උද්රමනශේ ශක ච්චර වසඩිවීමක් ශවනවශද රී ශ 

සසාරීල්ශාන් බාන්න ඕනෑ. නමුත්  එතසනදී අප ශත්රුම්  න්න 

ඕනෑ කශරණශව තමයි  ාසකශවට හාතරක් ශන ශවයි  ශම් ශක හාඩ් 

වසස ත  ලධසශ ශාෝකශේ අශනක් රටවාටත් ශම් තත්ත්ව ම උදශ 

ශවාශ තිසශබනවශ  රී න එක. අපි එක පසත්තරීන් බදු සහන 

ජනතශවට දි  යුතුමව තිසශබනවශ.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ශම්  රු සභශශේදී මීට ශපර 

මලධ  සන කසශ ක ශ.  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමමශට ලධ මිත කශා  අවසශනයි   රු රශජය අමශතයතුමමශ. 

 
ෙරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மொண்புமிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ශම් කශරණ  රී ශ මම කසශව අවසන් කරන්නම්  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ. 

ශමතසනදී මමත් එකඟ ශවනවශ   ම්රීසි ආ තන ක් අනව ය 

ශාස ශම කක් ශහෝ වශසි ක් ාබශශ න තිසශබනවශ නම් ඒ  සන 

පමේක්ෂණ ක් ක  යුතුම  රී න කශරණ  සමඟ. නමුත් අපි 

ශත්රුම්  න්න ඕනෑ බදු අඩු වසඩි කරන ශක ට ආ තනවාට 

 ම්රීසි ාශභ ක් ශහෝ අාශභ ක් හාඳින්න සිදු වන බව.  

එශහම නම් ශමතසනදී එක ප්ර කන ක්  සන අපි බාන්ශන් 

නසතිසව  ශප දුශේ ශම් රජ  ක්රි ශත්මක කරන ක්රමශේද   සන 

සශකච්ඡශ කරන්න වුවමනශවක් තිසශබනවශ. ශම් ක්රමශේදශේ 

 ම්රීසි අඩුපශඩුවක් තිසශබනවශ නම් අපි කරන්න ඕනෑ ශම කක්ද 

රී ාශ  හාපක්ෂශේ අදහසක  ඉදින්පත් කශ  ත්  මීට වඩශ ඵාදශ ක 
හාවශද ක් පවත්වන්න අපට රාළුවන් බව ප්රකශ  කරමින්  මශග්ධන 

වචන සකවල්ප  ලධම  කරනවශ. 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට   රු ශසල්වරශජශ කශේන්්රන් මන්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට 

මිලධත්තුම 3ක කශා ක් තිසශබනවශ. 

 
[பி.ப. 3.50] 

 

ෙරු ගසල්වරාජා කගේන්ද්රන් මහතා 
(மொண்புமிகு தெல்வரொெொ கலஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

சுகொதொரத்துமறயில் கடமமயொற்றிய ஊழியர்கள் தங்களுக் 

கொன நிரந்தர நியமனங்கள் கிமடக்கொமமயினொல் 

பொதிக்கப்பட்டநிமலயில், யொழ்ப்பொைத்திலல 2 வொரங்களுக்கு 

லமலொக நீண்ட லபொரொட்டதமொன்மற நடொத்தியிருந்தொர்கள். 

அவர்கள் 15 வருடங்களுக்கு லமலொக  சுகொதொரத் ததொண்டர்கள் 

என்ற அடிப்பமடயில் மவத்தியெொமலகளில் மிகவும் 

அடிமட்டத் ததொழில்களில் ஈடுபடுத்தப்பட்டவர்கள். 

அவ்வொறிருந்ததபொழுதும், கடந்த கொலத்திலல நிரந்த 

நியமனங்கள் வழங்கப்படுகின்றலபொது, நீண்டகொலம் 

பைியொற்றிய இவர்களுக்கு அந்த நியமனங்கள் 

வழங்கப்படவில்மல. எந்தவித சுகொதொரப் பைிகளிலும் 

ஈடுபட்டிருக்கொதவர்களுமடய தபயர்கள் அரெியல் 

தமலயீடுகளின் அடிப்பமடயிலும், ெில கட்ெித் 

தமலவர்களுமடய தெல்வொக்குகளின் அடிப்பமடயிலும் 

பட்டியலில் உட்புகுத்தப்படடு அவர்களுக்கு நியமனங்கள் 

வழங்கப்பட்டன. பொதிக்கப்பட்ட இவர்கள் நீண்டகொலமொக 

ததொழில்தெய்து வந்தவர்கள்; திருைமொகி 2-3 பிள்மளகலளொடு 

வொழ்ந்துதகொண்டிருப்பவர்கள். நிரந்தர நியமனங்கள் 

வழங்கப்படொத நிமலயில், தற்லபொது இவர்கள் ததருவிற்கு 

வந்து லபொரொடுகின்ற சூழ்நிமல ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அந்தப் 

லபொரொட்டத்தின்தபொழுது, ஒருெிலர் தங்கள்மீது எொிதபொருமள 

ஊற்றி தற்தகொமல தெய்வதற்கொன முயற்ெிகளில்கூட 
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[ රු තශරක බශාූ න්  මහතශ] 
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ஈடுபட்டிருந்தொர்கள். ஸ்ரீலங்கொ சுதந்திரக் கட்ெி மற்றும் 

EPDPமயச் ெொர்ந்தவர்களுமடய ஏட்டிக்குப் லபொட்டியொன 

நடவடிக்மககள் கொரைமொக இந்தத் ததொழிலொளர்கள் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். எனலவ, இவ்வொறு பொதிக்கப் 

பட்டவர்களுமடய பிரச்ெிமனகள் கவனத்திற்தகொள்ளப்பட்டு, 

அவர்களுக்கு நிரந்தர நியமனங்கள் வழங்குவதற்குொிய நடவடிக் 

மககள் எடுக்கப்படலவண்டுதமன லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.  

கடந்த 8ஆந் திகதி LRC ஆவைங்கள் வட மொகைத் 

திலிருந்து அனுரொதபுரத்திற்கு எடுத்துச் தெல்லப்பட்டிருந்தன. 

அதற்கு எதிர்ப்புத் ததொிவிக்கப்பட்டதன் கொரைமொக அமவ 

மீண்டும் வடக்குக்கு தகொண்டுவரப்பட்டிருப்பதொக அறியக் 

கூடியதொக இருக்கின்றது. இருந்தொலும், அந்த LRC கொைிகள் 

பமளப்பகுதியிலல வட மொகொைத்மதச் ெொரொத, அந்தப் 

பிரலதெத்மதச் ெொரொத ததன்னிலங்மகமயச் ெொர்ந்தவர்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பொக, தபொலிஸ் உத்திலயொகத் 

தர்களுக்குக்கூட அங்லக 5 ஏக்கர் வீதம் கொைிகள் 

வழங்கப்பட்டிருப்பதொக அறியக்கூடியதொக இருக்கின்றது.  வட 

மொகொைத்திலல யுத்தத்தினொல் பொதிக்கப்பட்ட பல்லொயிரக் 

கைக்கொனவர்கள் கொைிகள் இல்லொதிருக்கின்றலபொது, அந்த 

மொகொைத்தினுமடய, அந்தப் பிரலதெத்தினுமடய இன 

விகிதொெொரத்மத, இனப் பரம்பமல மொற்றியமமக்கின்ற 

விதமொக இந்தக் கொைிகள் தபரும்பொன்மம இனத்தவர்களுக்கு 

வழங்கப்படுகின்ற தெயற்பொட்மட நொங்கள் மிகவும் 

வன்மமயொகக் கண்டிக்கின்லறொம். அந்தப் பிரலதெத்தினுமடய 

பிரலதெ தெயலொளருக்குத் ததொியொமல், அந்தப் பிரலதெத் 

தினுமடய அதிகொொிகளுக்குத் ததொியொமல் அநுரொதபுரத் 

திலிருந்து எடுக்கப்படுகின்ற முடிவுகளின் அடிப்பமடயிலல 

அமவ வழங்கப்படுகின்றன. இந்தச் தெயற்பொடுகள் 

உடனடியொக நிறுத்தப்படலவண்டும். அவ்வொறு முமறலகடொன 

முமறயிலல வழங்கப்பட்ட கொைிகள் மீளவும் 

தபறப்படலவண்டும்; உொிய முமறகள் பின்பற்றப்பட லவண்டும் 

என்பதமன இந்த இடத்திலல வலியுறுத்திக் லகட்டுக்தகொள் 

கின்லறன். நன்றி.  
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට   රු වසන්ත  ශපශබ ඩශර මන්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට 

මිලධත්තුම හ ක කශා ක් තිසශබනවශ. 

 

[අ.භශ. 3.55] 
 

ෙරු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා 
(மொண்புமிகு வெந்த யொப்பொபண்டொர)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  අද ශර්ගු ආඥශ පනත  ටශත් 

ශ ෝජනශව  ආන න හශ අපන න (පශාන  පනත  ටශත් 

ශරගුාශසි සහ ශ්රී ාසකශ අපන න සසවර්රන පනත  ටශත් තිසශබන 

ලධශ ෝ   සශකච්ඡශවට ාක් කරන ශම් ශම ශහ ශත් ප්රරශන 

ව ශ න්ම රීව යුතුම කශරණශවක් තිසශබනවශ.  

හාශ ේෂශ න්ම  ජනතශ හාමුක්තිස ශපරමුණට ශම් රට තුම  නසතිස 

බිශල් ාෝ මසවීම සපහශ අපූරු හසරී ශවක් තිසශබන බව ඉතිසහශස  

රාරශම අප දසක තිසශබනවශ. මලධ පිිබබප  නුශදනුව අද රට තුම  

ශා කු සශකච්ඡශවක් රීමේමට  මශතෘකශවක් රීමේමට ඔවුන් දශ ක 

වුණශ. 2222.12.14වසලධ දශ හාශ ේෂ  සසට් පත්ර ක් මඟින් භශ ඩ 

වර්  28ක ශවශ ප භශ ඩ බද්ද රුපි ල් 52ට සිට  ත 25දක්වශ 

අඩු කරරා කසශව තමයි අද ප්රරශන ශත්මශව බවට පත්ශවාශ 

තිසශබන්ශන්.  

ඇත්තටම ශම් ශත්මශවට  න්න කලින් ශම් හාෂ  පිිබබප 

අවුරුදු 32කට ආසන්න කශා ක්  ම්  ම් ශද් න පවත්වරා 

ශකශනකු හාධි ට  ආර්ථික හාදයශව පිිබබපව කුඩශ අවශබෝර ක් 

තිසශබන ශකශනකු හාධි ට මශ රීව යුතුම ශවනවශ  ශම් බදු අඩු රීමේම 

සපහශ වන ක්රි ශවලි ට අවතීර්ණ වුශ  ඇයි රී න එක. මම 

හා කවශස කරනවශ  එම කශරණශ  ලධ මිත පන්දි රශට් ජන ත ශවාශ 

නසහස රී ාශ. 

සතය ව ශ න්ම පකමගි  කශාශේ ඉන්දි ශව මලධවාට 

අපන න තහනමක් -මමශවක්- දශාශ තිසබුණශ. ශක හාඩ්-19 

වසස ත ත් එක්ක ඉන්දි ශව ඇතුමළු ශාෝකශේ ශබ ශහෝ රටවා 

ලධෂකපශදන පහ  ගිහින් තිසබුණශ. ඒ ලධසශ ඉන්දි ශව තහනමක් දශාශ 

තිසබුණශ  මලධ අපන න  සම්බන්රශ න්. නමුත් අපි දන්නවශ  

අශ ෝසකතුම මශසශේ මලධවාට දශාශ තිසබුණු තහනම ඉන්දි ශව ඉවත් 

කරන්නට ශ දුණු බව. ඒ තහනම ඉවත් කරරා ශවාශශේ ශ්රී ාසකශව 

ඇතුමළු ශාෝකශේ ශබ ශහෝ රටවල් මලධ තමන්ශග්ධන රටවාට 

ශ න්වශ  සනීම සපහශ හා ශා ඉල්ලුමක් ඇතිස ක ශ. අපි දන්නවශ  

සශමශනයශ න් භශ ඩ ක සසපයුම සකසශවරව තිසශබද්දී ඉල්ලුම 

ඉහ  ගිශ  ත් ඒ භශ ඩශේ මිා ඉහ   න බව. ඒ ලධසශ ාසකශව 

ඇතුමළු ශාෝකශේ අශනක් රටවාට ඉන්දි ශශවන් මලධ ආන න  

රීමේම සපහශ වූ ඉල්ලුම දසවසන්ත ශාස ඉහ   ෑශම් ප්රවණතශවක් 

මතුම වුණශ. ඒ ශවාශශේ අතිස රු ජනශධිපතිසතුමමශ කල්පනශ කරාශ  

තීරණ ක්  ත්තශ.    

අශ්  රටට අව ය මලධ ප්රමශණ  මශස ශදකක වශශග්ධන 

කශා කට සෑලාණත්   ඉදින්ශේ දී  අලුත් අවුරුදු සම  උදශ 

ශවනවශ. ඒ වශශග්ධනම  ඉදින් කශාශේ දී ශක හාඩ් වසස ත තත්ත්ව  

කුමන ආකශර ක බාපෑමක් කරයිද රී න එකත් අපට 

රාශරෝකසන  කරන්න බසහස. ඒ ලධසශ ශම් මලධවාට අ  කරන 

බද්ද  රීශාෝවක් සපහශ රුපි ල් හතිබසක නව යි  ත හසත්තෑ 

පහරීන් අඩු කරන්න තීරණ  ක ශ. අපි දන්නවශ  ශම් බදු අඩු 

රීමේම ලධසශ 2222.12.14වසලධ දශ සිට ශදසසම්බර් මශස  ශවනශක ට 

මලධ ශම්රික් ශට න් ාක්ෂ 3ක ප්රමශණ ක් ාසකශවට ශ න්වශ 

තිසශබන බව. හසබසයි  ශම් මලධ ශම්රික්ශට න් ාක්ෂ 3ක ප්රමශණ  

ශ නශවශට පකමව  එම ප්රමශණ  ශ න්වීම ලධසශ ශ්රී ාසකශවට 

රුපි ල් බිලි න 15.6කට ආසන්න මුදාක පශඩුවක් සිදු ශවාශ 

තිසශබනවශ. ඒක හාල්මශ සමශ ම ාබශ ශ න තිසශබනවශ රී ාශ කට 

මසත ශද ඩවන හාපක්ෂ ට අපි රී න්න ඕනෑ  ශමන්න ශම් සතය 

කසශව. ඇත්ත ව ශ න්ම ශත රතුමරුවාට අනුව හාල්මශ සමශ ම 

ාසකශවට මලධ ශ නසහාත් තිසශබන්ශන් සි  ට 37ක ප්රමශණ ක්. 

එතශක ට ඒ ාක්ෂ 3ක වශශග්ධන ප්රමශණ  ශම් අ  වසඩි ක ශ රුපි ල් 

හතිබසක නව යි  ත හසත්තෑ පශහන්. ඒ වසඩි කරාශ බානශක ට 

ශම් අ ට ශපශනනවශ  ාක් රජ ට අහිමි වන ආදශ ම රුපි ල් 

බිලි න 15.6ක් රී ාශ.  

ාසකශවට මලධ ශ න්වූ ප්රරශන ආන නකරුවන් හ  ශදනශත් 

සමඟ තවත් ආන නකරුවන් 67ශදශනකු පමණ මලධ 

ශ ශනනවශ. නමුත් එක් ආන නකරුවකු අල්ාශශ න අප රජ  

 ජ මිතුමරන්ට සාකනවශ  හාල්මශ සමශ මට ඒ මුදල් ශක ල්ා 

කන්න ඉඩ දුන්නශ රී න මත  තමයි ශමතුමමන්ාශ රට තුම  

ජන ත කර තිසශබන්ශන්. ජනතශ හාමුක්තිස ශපරමුශ  නශ ක  රු 

අනුර කුමශර දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමමශ පකමගි  කශාශේ සපස කරමින් 

රීේව කසශවක් මට ශම් අවසකසශශේදී මතක් ශවනවශ  ූලාශසනශරූඪ 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ. එතුමමශ රීේවශ  ාසම්ශබෝගිලධ ශමෝටර් රස 16ක් 

ශ නශවශ රී ාශ. එතුමමශ ඒක ප්රකශ  කශ ේ හන් ට ඒවශ 

ශ ශනනවශ ඇසක ශදශකන්ම දසක්කශ වශශ යි. ඒ රජ  ශවනසක 

වුණශ ශන්. දසන් එතුමමන්ාශට රාළුවන්කමක් තිසශබන්න ඕනෑ  

පකමගි  රජ  කශාශේදී ශ නශවශ රී රා ඒ ාසම්ශබෝගිලධ 16 අපට 

ශපන්වන්න.  

ඒ වශශග්ධනම තමයි  ශම් මලධ පිිබබප කසශවත්. මලධවලින් ාද ඒ 

වශසි  රශට් ජනතශවට ාසබුශ  නසහස රී න කශරණ   ර ට තුම  

ජන ත කරන්න ශම් අ  සෑම ශම ශහ තකම අසශර්සක 

උත්සශහ ක ශ ශදශනවශ. ඇත්තටම එදශ මලධවා CIF value එක 

423 424 



පශර්ලිශම්න්තුමව 

රුපි ල් 72යි. ශවශ ප භශ ඩ බද්ද රුපි ල් 52යි. ප්රවශහන   බඩශ 

පහකමකම් සහ වයශපශන්ක ශශග්ධන ාශභ ත්  ත්තශම රුපි ල් 12ත්  

රුපි ල් 25ත් අතර ප්රමශණ ක් බව අපි දන්නවශ. ඒ ඔක්ශක ම 

 ණන් එකතුම වුණශම රුපි ල් 135කට ආසන්න  ණනක් එනවශ. 

ඔ  රී න දිනවා -2222.12.14වන දශ සිට- මලධ රීශාෝග්රෑම් 

එකක් අශ හා වුශ  රුපි ල් 135කට ආසන්න මිාකට තමයි. 

හසබසයි  අද වනශක ට CIF වටිනශකම රුපි ල් 94 දක්වශ 

වසඩිශවාශ තිසශබනවශ. CIF value එක වශශග්ධනම ආන න හා දමත් 

වසඩිශවාශ  ප්රවශහන   බඩශ පහකමකම්  වයශපශන්ක ාශභ  රී න 

ඒවශශේ  ණන් එක්ක තව රුපි ල් 12ත්  රුපි ල් 15ත් අතර 

ප්රමශණ ත් එකතුම කරාශ  ඔ  රී න රුපි ල් 94ට අපි නසවත 

රුපි ල් 52ක් එකතුම කශ  ත්  මලධ රීශාෝග්රෑම් එකක මිා රුපි ල් 

155ක් වශශග්ධන වනවශ. නමුත් අද කමදු මලධ අශ හා ශවන්ශන් රුපි ල් 

155ට ශන ශවයි. ඒ රුපි ල් 155න් ශම් බද්දත් අඩු කර  රුපි ල් 

125කට වශශග්ධන තමයි අද කමදු මලධ රීශාෝවක් අශ හා ශවන්ශන්. 

අතිස රු ජනශධිපතිසතුමමශ මලධ සහ තවත් භශ ඩ වර්  27ක මිා අඩු 

රීමේශමන් ශම් රශට් ජනතශවට අද සහන ක් ාබශ දීාශ තිසශබනවශ.   

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ශම් දවසකවා කවත් 

මශතෘකශවක් ශමතුමමන්ාශ කරිබ ට ශ නසල්ාශ තිසශබනවශ. අශ්  
ආ ඩුව වන හානශ  ට මුල් තසන ශදන ආ ඩුවක් බව ප්රකශ  

කරමින්  ශම් අ  දසන් සටන් පශඨ ක් ශ න  නවශ. ඇත්තටම ශම් 

රශට් ජනතශව ශවනුශවන් අප ශම් කශරණ  රී න්න ඕනෑ. පසකසර 

සිදු වූ බසකරස අනතුමශරන් මිලධසක ජීහාත 14ක් අපට අහිමි වුණශ. ඒ 

අනතුමර සිදු වුණු මශර් ශේ එහශ පසත්ශතන් තිසශබන කඳු වසටි  

කපාශ  ඒ පශර double-lane ශහෝ four-lane ක ශ නම් අද එම 

අනතුමර සිදු වනවශද  ඒ ශ ෝචනී  සිද්ධි  ශන වුණශ රී ාශ අපි 

හිතමු.  පසකසර පශර රාළුල් කරන්න පටන්  ත්ශත ත්   සක හා ශා 

ප්රමශණ ක් වශශග්ධනම පන්සර ත් හානශ  වනවශ රී ාශ ශබ ශහෝ 

ශදශනක් හ  නඟශහා. අපි පන්සර ට ශම න තරම් ඇලුම් ක ත්  

පන්සර  පිිබබපව ප්රතිසපත්තිස ක් හසදුවත්  අනශ තශේදී පන්සර 

උසශහා ක් හසදුවත්  ඉන්දි ශශේ තිසශබන සමශජ කමභසශරන නඩුකර  

ශමරටට හඳුන්වශ දුන්නත්  ජනතශව  සන සිතශ කටයුතුම ක  යුතුමයි. 
පන්සර  සම්බන්රශ න් ආ ඩුවට නඟන ශම් ශචෝදනශව  

සශරශරණ නසතිස ශචෝදනශවක් බව අපි රී නවශ. පසකසර පශර four-

lane ක ශ නම්   සක හා ශා ප්රමශණ ක් හානශ  වනවශ. එශසේ 

ශන කර හිටිශ  ත් අනතුමරුවලින් අකශාශේ ජීහාත හානශ  ශවනවශ. 

අතිස රු ජනශධිපතිසතුමමශ ප්රමුඛ් රජ  ශම් ශදශකන් පිිබ න්ශන් 

ශම කක්ද   ාක් වසටීම ලධසශ එම පශර පුපශවාශ තිසබුණශ. නමුත් 

ාසකශශේ සසවර්රන ක්රි ශවලි ත් එක්ක ශමවසලධ පශරවල් රාළුල් 

කරන්න ඕනෑ. පශරවල් රාළුල් රීමේශම්දී පන්සර  සටලු ඇතිස වනවශ. 

අශ්  භශ යශ අශේරත්න දි ණි  සිසහරශජ වනසකපතිස  රැක 

 සනීම ශවනුශවන් හ ක් නඟනවශ. වනශන්තර රැක  සනීම පිිබබප 

කසශවට මුල් තසන දුන්නු ජනශධිපතිසවරශ ක් තමයි  අශ්  අතිස රු 

ශ ෝඨශභ  රශජපක්ෂ මසතිසතුමමශ. හසබසයි  භශ යශ අශේරත්න දි ණි  

ඇතුමළු ඒ වනශන්තර  වටශ ඉන්න ශ  ඩක් දි ණිවරුන්ශග්ධන 

අ් පච්චිාශට සශරශරණ ඉඩම් බාපත්ර ක් නසතිස බව අපි දන්නවශ; ඒ 

ඉඩම්වාට ඔ් රාවක් නසහස. ඔ් රා නසතිස අ  අවශ ේෂ කසාෑවා 

තමයි පදිසචිශවාශ ඉන්ශන්. ඔවුන්ශග්ධන හිසට ශසවණක් ාබශ 

ශදන්න. භශ යශ අශේරත්න වශශග්ධන දි ණිවරුන්ට ශසවණක් ාබශ 

ශදන්න.  

හසබසයි  ඔවුන්ට ශසවණක් ශදන්න හදනශක ට  සිසහරශජශේ 

 සක ශක ම්පසලධකශරශ ෝ කපනවශ නම්  ශවන අ  සිසහරශජ  

හානශ  කරනවශ නම්  ඒ ශචෞර වයශපශර තහනම් ක  යුතුමයි රී න 

සකසශවරශේයි අශ්  ආ ඩුව ඉන්ශන්. නමුත්  ම්  ම් සශරශරණ 

ශහේතුම මත ශකශනක් තමන්ශග්ධන දරුවශට ලධවසක් සශදශ ශදන්න 

උත්සශහ කරනවශ. ශදමේපි න්ශග්ධන බාශශප ශර ත්තුමව දරුවන්ට 

ශ  ක් සශදශ දීමයි. දරුවශට ශ  ක් සශදශ දීමත්  කසා  රැකීමත් 

රී න ශම් යුතුමකම් හශ ව කීම් අතර පවතිසන ද්වන්ර  සුපම 

තුමාන  කරන්නයි අතිස රු ජනශධිපතිසතුමමශ ක්රි ශ කරන්ශන්. එතුමමශ 

එශසේ ක්රි ශ කරරා ශවාශශේ සශහසික හාධි ට එතුමමශට හාශේචන 

එල්ා රීමේම ශම් මහ ශප ශ  ව උලාාන්ශන් නසතිස අපරශර ක් බව 

ප්රකශ  කරමින්  මශග්ධන කසශව අවසන් කරනවශ. සකතුමතිසයි  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ.  
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට   රු මනූෂ නශනශ ක්කශර මන්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට 

හානශඩි 12ක කශා ක් තිසශබනවශ. 

 

[අ.භශ. 4.24] 
 

ෙරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மொண்புமிகு மனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ආන න හශ අපන න 

(පශාන  පනත  ටශත් වූ ශරගුාශසි පිිබබපවත් අද දවශසේ අපි කසශ 

කරනවශ.  හාශ ේෂශ න්ම මම ශම් කශරණ  රී න්න ඕනෑ. රීසිම 

තශර්රීක ආර්ථික ප්රතිසපත්තිස ක් අනුව ශන ශවයි  ශම් ආන න 

මමශ රීමේම් පකමගි  දවසකවා කරාශ තිසශබන්ශන්. ජනතශවට 

අතයව ය භශ ඩ ආන න  රීමේම මමශ කරාශ  අතයව ය 

ශන වන භශ ඩ ආන න ට ඉඩ දීමකුත් ශමතසනදී සිද්රශවාශ 

තිසශබනවශ. ශමතුමමන්ාශ ශද්ශී  ආර්ථික ක්   සන කසශ ක ශට  

ශම්ක තක්කඩිකමක් හසටි ටයි අපි ප මුශවන්ම දරීන්ශන්.  

රටක ලධෂකපශදන ආර්ථික  දියුණු කරන්න නම්  අපන න 

ප්රවර්රන කශර්මික ලධෂකපශදන ප්රතිසපත්තිස ක් හදශ  න්න ඕනෑ. 

එශහම නසත්නම්  ආන න ආශද් න ලධෂකපශදන ප්රතිසපත්තිස කට 

 න්න රාළුවන්. හසබසයි  ශවනත් රටවාට සශශ් ක්ෂව වඩශත් 

ාශභදශ  භශ ඩ වසඩිශ න් ලධෂකපශදන  කරාශ  අතිසශර්ක 

ලධෂකපශදන ක් කරන්නට ඕනෑ ලධසශ තමයි අපි රී න්ශන් අපන න 

ප්රවර්රන කශර්මික ලධෂකපශදන ක් ඇතිස කරන්න ඕනෑ  රී ාශ. 

ශමහිදී ගුණශත්මකව භශ ඩ ලධෂකපශදන  රීමේම අව යයි. ශම කද  

ගුණශත්මකව භශ ඩ ලධෂකපශදන  කශ  ත් තමයි අපට ජශතයන්තර 

ශව පශප   ජ ග්රහණ  කරන්න රාළුවන් ශවන්ශන්. ඒ වශශග්ධනම 

අපන න ප්රවර්රන කශර්මික ලධෂකපශදන ප්රතිසපත්තිස අනු මන  

කරද්දී  ආ ඩුවක්  ම්  ම් මමශ ශක න්ශද්සිවාටත්  ටත් 

ශවන්න ඕනෑ. එහිදී ලධවසරැදි බදු හශ ශවශ ප ප්රතිසපත්තිස ක් 

අනු මන  කරන්න ශවනවශ; හාශද්ශී  ආශ ෝජන හශ 

ආශ ෝජක න් ශ න්වශ  න්න ශවනවශ; කම්කරු අයිතිසවශසිකම් 

හශ මශනව හිමිකම් රරීන්න ශවනවශ. ඒ වශශග්ධනම වසචශව හශ දූෂණ  

පිුප දරීන්න ශවනවශ; රටක් හාධි ට ජශතයන්තර නීතීන්ට හශ 

සම්මුතීන්ට අනු ත ශවන්නත් සිද්ර ශවනවශ. හසබසයි  පකමගි  

කශාශේ අපට  ම්  ම් ප්ර කන තිසබුණශ. අපට quotas එශහමත් අහිමි 

වුණශ ශන්.  

අපන න ප්රවර්රන කශර්මික ලධෂකපශදන කට ගිශ  ත් රටකට 

ඉක්මලධන් දියුණු ශවන්න රාළුවන්. අපි උදශහරණ ක්  ලධමු. 

ජපශන   දකුණු ශක න් ශව  සිස ් පූරුව  ශහ සශක ස වශශග්ධන රටවල් 

ඉතශ ශේ ශ න් දියුණු වුණු රටවල්. නමුත් ආර්ථික ක්  සන කසශ 

ක ශට  ශද්ශී  ලධෂකපශදන ඉහ  දසමීමට ශම් රී න වසඩ පිිබශව  

 ටශත් රීසිශසේත්ම ඉඩකඩක් ශන තිසබීම තමයි ශම් ශවාශශේ ඇතිස 

ශවාශ තිසශබන ප්රරශන ප්ර කන . ඒ සපහශ අව ය පකමබිම සකසක 

කරාශ නසහස. එශහම නසත්නම්  ශම් ආ ඩුව හිතන හාධි ට 

ආන න ආශද් න කශර්මික ලධෂකපශදන ආර්ථික ක් ශ  ඩනඟන්න 

ඕනෑ. ශමතසනදී  උත්සශහ කරන්ශන් තමන්ශග්ධන රශට් බදු මමශ වසඩි 

කරාශ  පිටරටින් ශ ශනන භශ ඩවා බදු වසඩි කරාශ  ාසකශව 

ඇතුමශ ේ ඒ ලධෂකපශදන හදාශ ඒවශ ශව පශප   ශවත ශබදශ හසමේමයි. 

නමුත් ඒක  ල් පසනගි  ප්රතිසපත්තිස ක්. ඒ  ල්පසන ගි  

ප්රතිසපත්තිසශේ හිටරා රටවල් පකමකශලීනව ඒශකන් ඉවත් වුණශ. 
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[ රු වසන්ත  ශපශබ ඩශර  මහතශ] 
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චීන  1955න් පකමව ඒ ප්රතිසපත්තිසශ න් ඉවත් වුණශ. ඉන්දි ශව 

1992න් පකමව ඒශකන් ඉවත්ශවාශ  අලුත් හාධි ට කල්පනශ 

කරන්න පටන්  ත්තශ. ඒ වුණශට තවමත් ශම් ආන න ආශද් න 

ප්රතිසපත්තිස අනු මන  කරන රටවල් රීහිප ක් -රීයුබශව  

ශවලධසියුාශව වශශග්ධන රටවල්- තිසශබනවශ. අපිත් ඒ රටවල් වශශග්ධන 

ශවනවශද  එශහම නසත්නම් චීන   ජපශන   ඉන්දි ශව වශශග්ධන 

ශවනවශද රී ාශ රටක් හාධි ට දසන් තීරණ  කරන්න සිදුශවාශ 

තිසශබනවශ. එදශ සින්මශශවෝ බ ඩශරනශ ක මසතිසලධ  ක්රි ශත්මක 

කරන්න හදාශ  අසශර්සක ශවච්ච ක්රම ට ගිහිල්ාශ එක් වරම ශම් 

ආන න මමශ රීමේම් කරන්නද  එශහම නසත්නම් නසවත ශම් 

ආ ඩුව ආපසකසට  ෑමකට ද ශම් උත්සශහ කරන්ශන් රී න 

කශරණ   සන අපි ශම් ශවාශශේදී හිතශ බාන්න ඕනෑ. 

 ආ ඩුශේ ආන න මමශවා ප්රතිස ත පිිබබපව මම ශම් 
අවසකසශශේදී ඔබතුමමන්ාශශග්ධන අවරශන  ශ  මු කරවන්න 
කසමසතිසයි.   ශම් ආ ඩුව අතරමසදි භශ ඩ හශ ආශ ෝජන භශ ඩ 
ශ න්වීම තමයි මමශ කර තිසශබන්ශන්. පන්ශභෝජන භශ ඩ 
ශ න්වීම මමශ කර තිසශබන්ශන් සි  ට 14රීන් හාතරයි. 
ජනතශවශග්ධන පන්ශභෝජන  සපහශ ශ න්වන ශද්වල් දිහශ බසලුවශම  
2229 අවුරුද්ශද් සිට 2222 වනශක ට පන්ශභෝජන භශ ඩ 

ශ න්වීශම් සි  ට 14ක අඩුවීමක් හාතරයි රජ ට කර  න්න 
රාළුවන් ශවාශ තිසශබන්ශන්. කහ ආන න  රීමේම නවත්වාශ  
තවත්  අරවශ ශම්වශ ඔක්ශක ම කරාශ සි  ට 14යි අඩු කර  න්න 
රාළුවන් ශවාශ තිසශබන්ශන්. හසබසයි  අතරමසදි භශ ඩ හාධි ට 
සාකන  න්ත්ර ූ ත්ර  ලධමි ඇඳුම් සපහශ ඕනෑ කරන භශ ඩ ආදි  
ශ න්වීම සි  ට 22රීන් අඩුශවාශ තිසශබනවශ. ඊ ඟට  ආශ ෝජන 
භශ ඩ ශ න්වීම සි  ට 23රීන් අඩුශවාශ තිසශබනවශ. මහ 
බසසකුශේ ශම් දත්ත අනුව අපට ශපශනනවශ  ආන න  මමශ රීමේම 
තුමිබන් ආශ ෝජන භශ ඩ හශ අතරමසදි භශ ඩ තමයි ඒ අ  අඩු 

කරශ න තිසශබන්ශන් රී ාශ.  ශම කද  වසඩිශ න් අඩුශවාශ 
තිසශබන්ශන් ඒවශයි. ඒ රී න්ශන්  න්ත්ර ූ ත්ර  ඇඟලුම් 
කර්මශන්තවාට අව ය උපකරණ  ශ  ඩනසඟිලි ්රවය උපකරණ  
ශමෝටර් වශහන අමතර ශක ටසක  ශප ශහ ර  කෘෂි ්රවය  බීජ 
ශ න්වීම මමශ කරාශ. ශම් ආ ඩුව ශම් දවසකවා කරරා වසඩ 
පිිබශවශ ේ ජු, ප්රතිසඵා  බවට පත් ශවාශ තිසශබන්ශන් රශට් 
ආර්ථික  කඩශ ශ න වසටීමයි. ටයිල් ආන න  මමශ කරාශ 
තිසශබනවශ. රුපි ල් 16 222ට තිසබුණු නශන කශමර ටයිල් කට්ටා  
අද රුපි ල් 45 222කට මිා ඉහ   නවශ. ටයිල් කසට ක මිා 
රුපි ල් 252 ඉපාශ රුපි ල් 522ට ඉහ   නවශ. ටයිල් ආන න  

රීමේශම් බදු ආදශ ම සම්පූර්ණශ න්ම රජ ට අහිමි ක ශ. ශම් 
සි ල්ා එක්කම ශද්ශී  කර්මශන්ත නඟශ සිුපවනවශ රීේවශට  ශම් 
ශවාශශේ ක්රි ශත්මක කරාශ තිසශබන්ශන් තමන්ශග්ධන හිතවතුමන්ට 
සසාකීම හාතරයි. රශට් කහ ලධෂකපශදන   ක ශ ශන්. ශම් ශවාශශේ 
කහ ලධෂකපශදන   කර න්න රාළුවන් වුණශ නම් ශහ පයි. ශම් 
වනහාට ඒ තත්ත්ව  හදාශ මිලධසකකමන්ට කහ ග්රෑම් 122ක් රුපි ල් 
52ට 122ට  න්න රාළුවන් තත්ත්ව ක් ලධර්මශණ  ශවාශද  නසහස. 
තවමත් කහ අධික මිා  ණනකට තමයි තිසශබන්ශන්. එශහම 
ශවාශ ශම් වන හාට අවුරුද්දක්  ත ශවාශ. එශහනම් වසශඩ් 

අසශර්සකයි රී න එක තමයි ප්ර කන  හසටි ට තිසශබන්ශන්. 
හසබසයි  රශට් කහ හිඟ ක් තිසබුණශට මලධ හිඟ ක් තිසබුශ  නසහස. 
කවුරුවත් රීේශේ නසහස  අශපට කන්න මලධ ශ නසත් දි ේ රී ාශ. 
හසබසයි  මලධවාට ශම කද කශ ේ   වශර්ෂික මලධ පන්ශභෝජන  
සපහශ ශම්රික ශ්ශට න් 552ක් තමයි අව ය ශවන්ශන්. නමුත්  
පකමගි  මශස 13ක පමණ කශා  තුම  අව ය ප්රමශණ ට වඩශ 
වසඩිශ න් ශම්රික්ශට න් 235ක් ආන න  කරාශ තිසශබනවශ. 
රුපි ල් 49.75ක ාශභ ත් එක්ක වසඩි මලධ ප්රමශණ ක් රට ඇතුම ට 
ශ ශනන්න කටයුතුම කරාශ තිසශබනවශ.  ශකෝ  එතසනදී ආන න 

මමශ පසනවූවශද  ඇයි  ඒ ආන න මමශව  පසශනේශේ නසත්ශත්  
හිතශමතශ   ජමිතුමරන් සමඟ ාශභ  ශබදශ  සනීශම් අව යතශව  
ශවනුශවන් තමයි ශම් කර්තවය සිද්ර වුශ .  

අද කෘෂි කර්මශන්තශේ ශ ශදන ශ  හා ශට අව ය ශප ශහ ර 
ටික ාසකශවට ශ න්වශ  න්න බසහස  ශප ශහ ර හිඟ ක් ඇතිස ශවාශ 
තිසශබනවශ. ආහශර මමශ දසමීම ලධසශ ශ  හාශ ෝ අමශරුශේ වසටිාශ 

තිසශබන්ශන්. ආන න මමශ පසශනේවත් හශල් ශම්රික්ශට න් 
ාක්ෂ ක් ශ න්වන්න කටයුතුම ූ දශනම් කර තිසශබනවශ. 
ඉසකශසල්ාශ රීේවශ  "වී මිාට  න්නවශ. හශල් රීශාෝ එක රුපි ල් 
94ට ශදනවශ." රී ාශ. නමුත්  ශක ශහේද  කීන් සම්බශ  න්න 
තිසශබන්ශන්  ශක ශහේද  සම්බශ ඇට ක්  න්න තිසශබන්ශන්  මම 

අශ්  මහශචශර් තුමමශට රී නවශ  ශවශ ප ශප ශ ේ ඇහාදාශ 
බාන්න රී ාශ. 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  දසන් වශහන ශ න්වන්ශන් 
නසහස. ඒ කර්මශන්ත  කඩශශ න වසටිාශ. වශහන අමතර ශක ටසක 
නසහස. සශමශනයශ න් දුවන වශහන කටවත් අමතර ශක ටසක නසතිස 
ලධසශ දුවන්න හාධි ක් නසහස. ශමෝටර් සයිකල්  ත්රී වීාර් ආදි ශම න 
වශහන ක්වත් ශ න්වන්ශන් නසහස. ශම්වශ රාසචි මිලධසකකමන්ශග්ධන 
වශහන. ශම්වශත් එක්ක මිලධසකකම ජීවත් ශවනවශ.   ඒ හරහශ  ආදශ ම 
සහා කර  ත්ත ක්රමශේද   සි ල්ා අද නතර කර දශාශ තිසශබනවශ.  

අලුත්ම කශරණශව තමයි ට ර් ශ හාාශ නම් දඩ  හන්න පටන් 

අරශ න තිසශබන එක. ඒක මහ හාකශර ක් ශන්. ශම්ක "බඩ  න්න 
ශබශහත් දීාශ පසකස ූලට්ුප ක ශ වශශග්ධන"  වසඩක්.  එතශක ට  බඩ 
 න්න හාධි ක් නසහස ශන්. ඇයි  ආ ඩුව ට ර් ශ න්වන්ශනත් 

නසත්නම්  මිලධසකකමන්ට ට ර් දශන්න හාධි කුත් නසත්නම්  පසච් දදශ 

නම්  න්ශන්  ශක ශහ මද ශදයි ශන් ට ර් දශන්ශන්   ශ හාච්ච 

ට ර්වලින් තමයි  න්න ශවන්ශන්. ඒවශට ආ ඩුව දඩත්  හනවශ. 

ඒ ලධසශ ශම්ක කසරීල්ශල් තීන්දුවක් රී ාශ තමයි අපට රී න්න 

ශවන්ශන්.  

උඳු මිා රුපි ල් 322 සිට රුපි ල් 1822ට ඉහ  ගිහිල්ාශ. ශම් 

ප්ර කන ත් එක්ක ශද්ශී  ලධෂකපශදක ශ අමශරුශේ වසශටනවශ. 

එතශක ට කර්මශන්තශේ පසවසත්ම ශක තසනද  අද ඒ ලධසශ අශ්  

පපඩම් කර්මශන්ත  පවශ කඩශශ න වසටිාශ. ශම් වශශග්ධන ශද්ශී  

කර්මශන්ත රශශි ක් කඩශශ න වසටිාශ. ඕනෑ නම් ආ ඩුවට ශම් 

ශවාශශේ හාශද්ශී  රීන් පිටි සපහශ වසඩි බද්දක්  හන්න රාළුවන්. 

හාශද්ශී  රීන් පිටි මමශ කරාශ ශද්ශී  රීන් ශ  හා ශ නඟශ 

සිුපවන්න  ශද්ශී  රීන් කර්මශන්ත  නඟශ සිුපවන්න වසඩ කරන්න. 

එශහම කරන්ශන් නසහස ශන්. ජශතයන්තර සමශ ම්වාට  ට 

ශවාශ  ජශතයන්තර සමශ ම්වාට ඕනෑ හාධි ට ඒ වසඩ කටයුතුම ටික 

කරනවශ හසර  ආ ඩුව සසබෑ ශද්ශී  ප්රතිසපත්තිස ක් ක්රි ශත්මක 

කරන්ශන් නසහස. දසන් රීේවශ  "වී රුපි ල් 52ට   න්නවශ. සහල් 
රුපි ල් 94ට ශදනවශ. මිා මමශව තීරණ  ශවාශ තිසශබනවශ" 

රී ාශ. නමුත් අපි රී නවශ  හශල් රීශාෝ එක පශාන මිාට දශන 

 මන් ප්රවශහන හා දම් රී ාශ රීශාෝ එකකට රුපි ල් 52  ණශන් 

ඒ ශවශ ප සසාට  හශල් ශවශ න්දශට ශව නම බිාරීන් දශාශ  

අවසශනශේදී පශන්ශභෝගික ශට ශම් හා දම් ශදකම එකතුම ශවාශ 

තමයි හශල් මිා තීරණ  ශවන්ශන් රී ාශ. ශම් වශශග්ධන අමුතුම 

ක්රම ක් තමයි ක්රි ශත්මක ශවන්ශන්.  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශට තවත් හානශඩි ශදකක කශා ක් 

තිසශබනවශ. 

 

ෙරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மொண்புமிகு மனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ශහ පයි  ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ.  

ඔබතුමමන්ාශ රී නවශ සල්ලි අච්චු  හන එක හන් වසඩක් 

රී ාශ. ආර්ථික ප්රතිසපත්තිස හාචශර  කරන්න අපි මහ ශා කු 

හාශ ේෂඥශ ෝ ශන ශවයි. හසබසයි  රටක සල්ලි අච්චු  හන්න  අච්චු 

 හන්න ඒ රශට් ඒ මුදල් ඒකක ට තිසශබන වටිනශකම අඩු 

ශවනවශ  රී න එක අපි අශප ස (සශමශනය ශප   හදශරන 

කශාශේ ඉශ න  ත්තශ. ඒක ලධසශ තමයි සමහර රටවා පශන්  

427 428 



පශර්ලිශම්න්තුමව 

ශ ඩි ක්  න්න ඕනෑ වුණශම සල්ලි මිටි ක් අරශ න  න්න ඕනෑ 

ශවන්ශන්; කඩ ට  න්න හාල්බසශරෝවක සල්ලි අරශ න  න්න 

සිදු ශවාශ තිසශබන්ශන්. ඒ වශශග්ධන තත්ත්ව ක් ශම් රශට් ලධර්මශණ  

කරන්න තමයි මී මුශේ කර්මශන්ත ශාශවක දිනපතශ රුපි ල් 

5 222 මුදල් ශනෝට්ුප අච්චු  හන්ශන්. ශම්ක ශඩ ාර  තවත් ඉහ  

 න්න කශරණශවක් බවට පත්වනවශ  රුපි ා පහ  බහින්න 

කශරණශවක් බවට පත්වනවශ. ඉතශ කන ශුපයි  ශම් අවසකසශශේදී 

අශ්  මහශචශර්  රසනේත් බ ඩශර මසතිසතුමමශ වශශග්ධනම  මහනුවර 

දිසක්රික්ක  ලධශ ෝජන  කරන වසන්ත  ශපශ බ ඩශර මසතිසතුමමශත් 

ශමතසන ශන මසතිසවීම  සන. ඒ ශදශදනශම ආර්ථික හාදයශව පිිබබපව 

 ම් දසනුමක් තිසශබන උදහා . හසබසයි  ඒ ශදශදනශම කසශ කශ ේ 

ආර්ථික හාදයශවත් එක්ක  ශම් ප්ර කන ට හාසඳුමක් පිිබබපව ශහෝ 

ශමහි ඉදින්  මනක් පිිබබපව ශහෝ ශවනත් කශරණශවක්වත් 

ශන ශවයි. එතුමමන්ාශ කසශ කශ ේ තලධකර අමුම අමු ශ  න් 

ශද් පශාන තර්ක එක්කයි. තමුන්ශග්ධන ශහලුව වහ න්න   

අතීසශර ට අමුඩ  හන්න උත්සශහ ක ශ හසශරන්න ශවන රීසිදු 

ක්රි ශමශර්  ක්  න්න  එතුමමන්ාශට රාළුවන්කමක් ාසබුශ  නසහස.  

අද ආ ඩුවට තිසශබන ප්ර කන  ශම කක්ද  අද ‘සර් ශ ේල්‘ 

වනවශ වශශග්ධනම රුපි ශල් අ  ත් ශ ේල් වනවශ. අද සර් බශල්දු 

වනවශ වශශග්ධනම රුපි ශල් අ  ත් බශල්දු වනවශ. අන්න ඒක නතර 

කර  න්න බසන් ලධසශ තමයි ආන න මමශ කර තිසශබන්ශන්. එශහම 

නසතිසව ශද්ශී  ආර්ථික  ශ  ඩනසඟීශම් අව යතශව ලධසශ ශන ශවයි 

ආන න මමශ කර තිසශබන්ශන් රී න එක සපහන් කරමින් මශ 

ලධහ  ශවනවශ. ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි. 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

   රු උද න රීන්ඳිශ  ඩ මන්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට මිලධත්තුම 12ක 

කශා ක් තිසශබනවශ. 

 

[අ.භශ. 4.14] 
 

ෙරු ේදයන කිරිඳිගෙොඩ මහතා 
(மொண்புமிகு உதயன ெொமிந்த கிொிந்திதகொட)  

(The Hon. Udayana  Kirindigoda)  
ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  මනූෂ නශනශ ක්කශර 

මසතිසතුමමශශග්ධන කසශශවන් පකම ශම් හාවශද ට එක්වන්න ාසබීම   සන 

මම සතුමුපවනවශ.  අපට මතකයි  පකමගි  අවුරුදු හතරහමශරක 

පශාන  තුම  එතුමමන්ාශ ශම් රශට් කටයුතුම කශ ේ ශක ශහ මද 

රී න එක. ඒ කශා මමශව තුම  එතුමමන්ාශ හන් ට වසඩ ක ශ නම්  

ඒ රී න එතුමමන්ාශ දන්නශ ආර්ථික හාදයශ නයශ   භශහාත ක ශ නම්  
අද ශමතසනට ඇහාල්ාශ රීඹුල් කඳුළු ශහ න්න ශවන්ශන් නසහස. 

ඇත්තටම ආ ඩුව අපට භශර ශදනශක ට මිලධකමන් ඉල්ලුශේ ශේල් 

තුමනක් කන්නවත්  තලධ ශේාක් කන්නවත් ශන ශවයි. ඔවුන් 

ඉල්ලුශේ ඒ අ ශග්ධන ජීහාත රැකශදන්න රී ාශයි. එක රැ ක් එිබ 

ශවනශක ට ආරක්ෂිතව සිටි ජීහාත 253ක් පමණ හානශ  ශවාශ ගි  

යු  ක් තමයි පකමගි  කශාශේ තිසබුශ . ඒවශ  සන කසශ කරන්න 

ඒ යු   තුම  එතුමමන්ාශට එිබ ට එන්න බසන් වුණශ. ආර්ථික 

හාදයශශේ  ම්  ම් කරුණු කශරණශ එකතුම කර ශ න ඒ මහශ යු  

රාරුෂ න් අද ශමතසනට ඇහාල්ාශ රීඹුල් කඳුළු ශහ නවශ. 

ජනතශවශග්ධන අව යතශව ශම කක්ද රී න එක හන්හසටි හඳුනශ  ත් 

ආ ඩුවක් හාධි ට  ජනතශවශග්ධන අව යතශ ශම නවශද රී ාශ හඳුනශ 

 ත් නශ කත්ව ක් තිසශබන ආ ඩුවක් හාධි ට  ජනතශවශග්ධන දුකට  

ජනතශවට අව ය ශවාශවට අව ය සහන  සසප මයි අශ්  

ආ ඩුශේ ප්රතිසපත්තිස  සහ ව කීම ශවාශ තිසශබන්ශන්. ඒ තුම  

ශද්ශී  ආර්ථික  ආරක්ෂශ කර  සනීමත්  ශාෝක  රාරශ පසතිසමේ 

තිසශබන ශක ඩිේ වසස ත  තුම  රට ක මනශකරණ  කර  න්ශන් 

ශක ශහ මද  රී න දසවසන්ත අභිශ ෝ  ත් හමුශේ තමයි 

ශාෝකශේ අලධක් රටවල් වශශග්ධනම අශ්  රටත් අද පශාන  කර 

ශ න  න්ශන්. තමුන්නශන්ශසේාශ අද ශමතසන ඒ ශද්වල් මතක 

නසහස වශශග්ධන රඟදසක්වූවශට  අලධක් රටවල් එක්ක බසලුවශම ශක හාඩ් 

පශානශ න් ඉතශ ඉහ  තසනකට එන්න රාළුවන් රටක් බවට ශම් 

රට පත්ශවාශ තිසශබන්ශන්  ආර්ථික ප්රතිසපත්තිස සහ රශට් ජනතශව 

ශකශරහි  ජනතශවට ආදශරන්  න්නශ වූ තීන්දු තීරණ මත පමණයි 

රී න එක තමුන්නශන්ශසේාශට මම මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ශක ශරෝනශ වසස ත  තුම  තවදුරටත් යුශරෝපශ රටවල් වසහිාශ 

තිසශ ද්දි  ඒ රටවල්වා  ශක ම්පසලධ  එන්නත හදද්දි  තමන්ශග්ධන 

ජනතශවට එන්නත ශදන්න බසන් රටවල් තිසශ ද්දි  අද ාසකශව 

ඉතිසහශස තවන හාධි ට ඉදින් ට ඇහාල්ාශ තිසශබනවශ. ආර්ථික 

ප්ර කන තිසශ ද්දි ජනතශවශග්ධන ජීහාත ආරක්ෂශ කර  සනීම ශවනුශවන් 

 න්නශ වූ ක්රි ශමශර්  තුම  තමන්ශග්ධන ජනතශව ශවනුශවන් කරන්න 

රාළුවන් උපන්ම  අද ශම් ආ ඩුව කරනවශ.  

ආ ඩුව පකමගි  ඔක්ශතෝබර් මශසශේ   ම්  ම් භශ ඩවා බදු 

සසශ ෝරන කශ ේ ශම් තත්ත්ව   පසවසතිස දීයි. ඒ බදු සසශ ෝරන 

කශ ේ ලාදු රජශේ වශසි ට ශන ශවයි. රජශේ   තිසබුණු සසචිත අඩු 

කර ශ න  රජ ට ාසශබන්න තිසශබන බදු මුදල් අඩු කර ශ න 

ජනතශවට ඒ සහන ාබශ දීම සපහශ තමයි ඒ බදු සසශ ෝරන කශ ේ. 

අද අපි කෑ  හන මලධ බදු පමණක් ශන ශවයි   සසමන්  පන්් රා  

ලූනු ඇතුමළු භශ ඩ රශශි ක බදු අඩු කරාශ ඒ බදු සහන ජනතශවට 

ාබශ දීාශ තිසශබනවශ. ශම් වනශක ට ක්රමක්රමශ න් ඒ සහන 

ජනතශවට ාසබිාශ තිසශබනවශ. ඒ සපහශ ශහ පම උදශහරණ ක් මම 

රී න්නම්. අද රෑ 12ට ශපට්රල් ලීටර ක මිා රුපි ාරීන් වසඩි 

කශ  ත්  රෑ 12.21ට ඉන්රන පිරවුම්හාකට  න මනුසකස ශටත් 

රුපි ාක් වසඩිශ න් තමයි ශපට්රල් ලීටර ක්  න්න ශවන්ශන්. 

හසබසයි  ඒක රුපි ාරීන් අඩු කශ  ත් සතිස ක් ශදකක්  නශතක් 

ශවශ න්දශ ඒ වශසි  ජනතශවට ශදන්ශන් නසහස. ඒ ලධසශ  

ශවශ න්දන් අතර තිසශබන මශිය ශශේ ප්ර කන  හාසපන්න අපි 

කවුරුත් එකතුම වන්න ඕනෑ. ඒකට පක්ෂ හාපක්ෂ ශේද ක් 

තිසශබනවශ රී ාශ මම හිතන්ශන් නසහස. අපි එතසනටයි  න්න 

ඕනෑ. රටක් හාධි ට ඉසකසරහට  න්න ඕනෑ නම් අපි කරන්න ඕනෑ  

අපි දරීන දරීන ශද් හාශේචන  කරමින්  දරීන දරීන ශද් 

ශද් පශාන ට  ලධමින් තමන්ශග්ධන ශද් පශාන අව යත ් ශ ඉුප කර 

 සනීමට කටයුතුම කරන එක ශන ශවයි. ශද් පශාන 

කුහකත්වශ න් මිදිාශ  ශද් පශාන  තශනු තිසකත්වශ න් මිදිාශ 

අපි ඉසකසරහට  න්න ඕනෑ. එතශක ට තමයි රටකට ඉසකසරහට 

 න්න රාළුවන් වන්ශන්; ශවශ ප මශිය ශවක් එක්ක සටන් 

කරන්න රාළුවන් වන්ශන්. වී ශ  හා ශට ශහ ප මිාක් 
ශන ාසශබනශක ට  පශන්ශභෝගික ශට සහන ාබශ ශදන්න 

ආ ඩුවට හසරී ශවක් නසතිස වනශක ට ඒ පිිබබපව සන්ශතෝෂ 

ශවාශ වසඩක් නසහස; පිට රටින් හශල් ශ ශනන එක ශහ පයි රී ාශ 

වසඩක් නසහස.  ඒක ශන ශවයි  හාපක්ෂශේ ව කීම ශවන්ශන්.  ශම්  

මශිය ශවත් එක්ක ශප ර බදන්න එකතුමශවාශ අපට  ක්තිස  ශදන 

එකයි හාපක්ෂශේ යුතුමකම වන්ශන්. 

මීට කලින් කසශ ක  කථික න් ශබ ශහෝශදශනක් රීේවශ  

ශද්ශී  කෘෂිකර්ම  නඟශසිුපවන්න  ත් තීන්දු තීරණ වසරදියි 

රී ාශ. ඔේ  අපි කහ ආන න  නසවසත්වූවශ. ඓතිසහශසික 

කසශවක් මට ශහ පට මතකයි. කළුතර පසත්ශත් ශහ ප කහ 

වයශපශන්කශ ක් සිටි ශ. ඔලා තමයි ාසකශවට වසඩිම කහ ප්රමශණ ක් 

ශ නශශේ. සින්මශශවෝ බ ඩශරනශ ක මසතිසලධ ශග්ධන කශා මමශව 

තුම  ාසකශශේ කහ ආධිපතයශේ "කහ රජශ" හාධි ටයි ඔලා සිටිශේ. 

හසබසයි මට මතකයි  ශේ.ආර්. ජ වර්රන මසතිසතුමමශට ශත  ඩමන් 

මසතිසතුමමශ ශ ෝජනශවක්  ශ නශවශ   ඉන්දි ශශේ කහ තිසශබනවශ  

ලධකම් ශග්ධනන්න රාළුවන් රී ාශ. ඒ  සට ට ශේ.ආර්. ජ වර්රන 

මසතිසතුමමශ හකම වුණශ. අවසශනශේ ශම කද ශවන්ශන්  ාසකශශේ කහ 

ලධෂකපශදන  සම්පූර්ණශ න් නතර වුණශ. ඊට පසකශසේ 2222 

වනතුමරුම කහ ටික එනතුමරු ඉන්දි ශවට දත ලධ වශශ න බාශ 

ඉන්න අපට සිදු වුණශ. එශහමනම්  අද ශම් අරශ න තිසශබන 

තීන්දුව රටක් හාධි ට  ත්ත ශහ ප තීන්දුවක්.  ඒ ලධසශ තමයි කහ 

ශ  හා ශට ශහ ප මිාක් ාසබුශ . ඒ ශහ ප මිා ාසශබනශක ට 

429 430 

[ රු මනූෂ නශනශ ක්කශර මහතශ] 
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තමයි කහ ශ  වීන් වවන්න පටන්  ත්ශත්. අද තරුණ තරුණි න් 

ශක ච්චර කහ ව ශ කරනවශද  ඒ අ  කෘෂිකර්ම අමශතයශස  ත් 

එක්ක එකතුම ශවාශ කටයුතුම කරනවශ. ඒ වශශග්ධනම  ජනතශ වතුම 

සසවර්රන ම ඩා  වසලධ ආ තනවාට අ ත් ව ශ ශන ක  ඉඩම් 

තරුණ පින්සක ශවත ාබශ දීාශ  ඒ අ ශග්ධන කෘෂිකශර්මික කටයුතුමවාට 

වසඩි  ක්තිස ක් ාබශ දීමට රජ ක් හාධි ට වසඩ කරශ න  නවශ. ඒ 

ලධසශ තමයි රුපි ල් එක්දහසක  ණනට මිා ඉහ  ගි  කහ රීශාෝව 

රුපි ල් තුමන්සි  ණනට අඩු ශවාශ තිසශබන්ශන්. ජනතශවට ඒ 

සහන  එක දවසින් ාසශබන්ශන් නසහස. හසබසයි  ශ  හා ශ ආරක්ෂශ 

ශවන්නත් ඕනෑ; පශන්ශභෝගික ශ ආරක්ෂශ ශවන්නත් ඕනෑ.  ඒ 

ශදශ  ල්ාන්ම ආරක්ෂශ වුශණ්ශත් හාතරයි රටක් ව ශ න් 

ඉදින් ට  න්න රාළුවන් ශවන්ශන්. හාපක්ෂශේ තමුන්නශන්ශසේාශට 

තිසබුණු කඩි කුා් රාව ලධසශ තමයි 1972-1977 ආ ඩුශේ තිසබුණු 

ප්රතිසපත්තිස හානශ  කරාශ  රශන්ෂකවර ප්රතිසපත්තිස ශ නසල්ාශ   හාවෘත 

ආර්ථික  ශ නසල්ාශ  රටම හානශ  කශ ේ.  එශහම නම් අපි ශම් 

ශම ශහ ශත් ශහෝ එකතුම ශවාශ ශම් ලධවසරදි ආර්ථික ප්රතිසපත්තිස  

තුම   ලධවසරදි  මන තුම  රටට අලුත් දසක්මක්  අලුත් යු  ක් ාබශ 

ශදන්න ඕනෑ  රී ාශ මශ හා කවශස කරනවශ.  

ශම් බදු සස ශ ෝරන තුම  ශද්ශී  කර්මශන්ත  ශද්ශී  ලධෂකපශදන 

ප්රවර්රන  සපහශ අව ය ක්රි ශමශර්  අරශ න තිසශබනවශ. සි  ට 

32ක් ශවාශ තිසබුණු ශර්ගු බදු සි  ට 15 දක්වශ අඩු රීමේම තුම  

බතිසක් කර්මශන්ත   නශහාක ක්ශෂේත්රශේ කර්මශන්ත  ශද්ශී  

බයිසිකල් කර්මශන්ත ඇතුමළු  අශනකුත් කර්මශන්ත ආරක්ෂශ රීමේම 

සපහශ අව ය කටයුතුම කර තිසශබනවශ. ඒ වශශග්ධනම ශද්ශී  ලධෂකපශදන 

ආරක්ෂශ රීමේම සපහශ ශසසක බදු මඟින් ආරක්ෂණ ක් ාබශ දී 

තිසශබනවශ. ජනතශ හිතවශදි ආ ඩුවක් හාධි ට "රට හදන 

ශසෞභශ යශේ දසක්ම" ප්රතිසපත්තිස ප්රකශ න  තුම  අපි දසකරා  

ජනතශව හා කවශස ක  ප්රතිසපත්තිස  ඉදින් ට ශ න  ෑමයි  රු 

ශ ෝඨශභ  රශජපක්ෂ මසතිසතුමමශශග්ධන රජ  තුම  ක්රි ශත්මක ශවන්ශන්.  

රටක ජනතශවට ප්රතිසපත්තිසම  ව ශ න් සහන ක් දීම සපහශ බදු 

අඩු රීමේශම්දී ඒ බදු මුදල් භශ ඩශ ශර ට ශන ාසබීම වසචශවක් 

ශාස හසවඩු  හන්නට තරම් කුහකවීම  ජනතශ හාමුක්තිස ශපරමුශ  

ශද් පශාන  තුම  මහශා කු ශද ක් ශන ශවයි රී ශ මශ හා කවශස 

කරනවශ. 1988-1989 යු   තුම  කටයුතුම සිදු වූ ආකශර  එවකට 

අ.ශප .ස උසසකශප  ශිෂය කු හසටි ට සිටි මට මතකයි. එදශ 

වඩමශරච්චි ට  නතුමරු අශ්  මහ හාරු ශඩන්සිල් ශක ේබෑකඩුව  

හාජ  හාමාරත්න න් ඇතුමළු පින්ස සටන් කරනශක ට හමුදශවට 

 ක්තිස ක් ශදන එක ශන ශවයි ඔවුන් කශ ේ. දකුශ  හමුදශ 

ශසබළුන් මරන්න  ත්ත එකයි  ශ වල්වාට පසනාශ ශ වල් ගිලධ 

තිස රා එකයි  හමුදශ පවුල් පිටින් හානශ  කරරා එකයි ඔවුන් කශ ේ. 

අවසශනශේ ශක ටි ත්රසකතවශදින්ට ශේශරන්න බසන් ශවනශක ට 

ඔවුන් එක්ක දකුශ  ඩීල් එකක් දසම්මශ.  ඒ දශරා ඩීල් එක ලධසශ 

හමුදශ භටශ ෝ  තමන්ශග්ධන අඹුදරුවන්  අම්මාශ  සශහෝදරශ ෝ 

ශේරශ  න්න ඕනෑ ලධසශ රක්ෂශ අතහසරාශ ශ දර ගි ශ.  

එශහම යු  ක හිටරා ජනතශ හාමුක්තිස ශපරමුණ  ශම් කරන්නශ 

වූ අවාශද  මඩ  සමම් ඇතුමළු සි ලු වයශජ කටයුතුමවාට හකමශවන්න 

තරම් ජනතශව දසන් නම් ශමෝඩ නසහස. ඒ ලධසශ තමයි ඔවුන්ශග්ධන 

ඡන්ද ප්රතිස ත  සි  ට තුමනකට අඩු වුශ . ඔවුන් හාසින්ම 

ඔවුන්ශග්ධන නරශව  කපශ  ලධමින් වයශජ ශද් ශප්රේම   වයශජ පන්සර 

ශප්රේම  එකතුම කරශ න  නවශ. පන්සර ට වසරැද්දක් ශවනවශ නම් 

අපිත් ඊට එශරහිව ඉන්නවශ. "පන්සර  කමරැරී  යුතුමයි" රී න තසන 

තලධව හිට න්න රාළුවන් ශකශනකු හාධි ටයි මම ඒක රී න්ශන්. 

හසබසයි  ශබ රු පන්සර ශප්රේම  තුම  ඇත්ත පන්සර හානශ   

හසසශ නවශ. ඇත්ත පන්සර හානශ   හසසගුශණ ත් අපි 

සි ලුශදනශටම දුක් හාඳින්න සිදු වනවශ. ඒ ලධසශ වයශජත්ව ට ඉඩ 

ශන දී ලධරවදයතශවට ඉඩ ශදන්න  රී න එකයි මශ අවසශන 

ව ශ න් රී න්ශන්. ශද් පශාන කුහකත්වශ න් ශත රව රට  

ජශතිස   සන හිතාශ හසශමෝම එකතුම ශවන්න.  ශද් පශාන 

හාහාරත්ව  තිසබුණශට කමක් නසහස; මතිසමතශන්තර  සේ වුණශට 

කමක් නසහස;  සුපම් තිසබුණශට කමක් නසහස. හසබසයි  රට 

ඉසකසරහට  න්න ඕනෑ  රී න හසඟීම තුම  එකතුම ශවන්න. ඒ 

හසඟීමත් එක්ක ඉසකසරහට ගිහිල්ාශ අපි රට ජ   ලධමු; ජනතශවට 

ජ ග්රහණ ක් ාබශ ශදමු රී ශ ඉල්ාශ සිටිමින්  මශ නවතිසනවශ. 

ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි.   

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 
ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත : 

ගරගුලාල් 
இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி (கட்டுப்பொட்டு) 

ெட்டம் : ஒழுங்குவிதிகள்  
IMPORTS AND EXPORTS (COINTROL) ACT: 

REGULATIONS  
 
 

ෙරු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மொண்புமிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  අග්රශමශතය සහ මුදල් අමශතය  

බුද්ර ශසන  ආ මික හශ සසසකකෘතිසක කටයුතුම අමශතය සහ 

නශ න්ක සසවර්රන හශ ලධවශස අමශතයතුමමශ ශවනුශවන් මම පහත 

සපහන් ශ ෝජනශව ඉදින්පත් කරනවශ: 

"1985 අසක 48 සහ 1987 අසක 28 දරන පනත් මඟින් සසශ ෝධිත 

1969 අසක 1 දරන ආන න හශ අපන න (පශාන  පනශත් 4(1   6 සහ 14 

ව න්තිස සමඟ රී හා  යුතුම 22 ව න්තිස   ටශත් මුදල් අමශතයවර ශ හාසින් 

පනවන ාදුව  2221 ජනවශන් 25 දිනසතිස අසක  2229/18 දරන අතිස හාශ ේෂ 

 සසට් පත්රශේ ප  කරනු ාසබ  2221.22.29 දින ඉදින්පත් කරන ාද 

ශරගුාශසි අනුමත ක  යුතුම  .     

(අමශතය ම ඩාශේ අනුමතිස  දන්වශ තිසශේ. "  
 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

II 
 

ෙරු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மொண்புமிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  අග්රශමශතය සහ මුදල් අමශතය  

බුද්ර ශසන  ආ මික හශ සසසකකෘතිසක කටයුතුම අමශතය සහ 

නශ න්ක සසවර්රන හශ ලධවශස අමශතයතුමමශ ශවනුශවන් මම පහත 

සපහන් ශ ෝජනශව ඉදින්පත් කරනවශ: 

"1985 අසක 48 සහ 1987 අසක 28 දරන පනත් මඟින් සසශ ෝධිත 

1969 අසක 1 දරන ආන න හශ අපන න (පශාන  පනශත්  4(1  සහ 14 

ව න්තිස සමඟ රී හා  යුතුම 22 ව න්තිස   ටශත් මුදල් අමශතයවර ශ හාසින් 

පනවන ාදුව  2222 ඔක්ශතෝබර් 19 දිනසතිස අසක  2198/2 දරන අතිස හාශ ේෂ 

 සසට් පත්රශේ ප  කරනු ාසබ  2221.22.12 දින ඉදින්පත් කරන ාද 

ශරගුාශසි අනුමත ක  යුතුම  . 

(අමශතය ම ඩාශේ අනුමතිස  දන්වශ තිසශේ. " 

 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

ශ්රී ලාංකා අපනයන සාංවර්ධාන පනත : 
නිගයෝෙය 

இலங்மக ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் ெட்டம்: 

கட்டமள 
SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT: ORDER  

 
ෙරු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மொண்புமிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ශව ප අමශතයතුමමශ 

ශවනුශවන් මම පහත සපහන් ශ ෝජනශව ඉදින්පත් කරනවශ: 

"1979 අසක 42 දරන ශ්රී ාසකශ අපන න සසවර්රන පනශත් 14 

ව න්තිස   ටශත්  ශසසක බදු සම්බන්රශ න් ශව ප අමශතයවර ශ හාසින් 

පනවන ාදුව  2222 ශන වසම්බර් 17 දිනසතිස අසක 2222/6 දරන අතිස හාශ ේෂ 

 සසට් පත්රශේ ප  කරනු ාසබ  2221.23.29 දින ඉදින්පත් කරන ාද 

ලධශ ෝ   අනුමත ක  යුතුම  . 

 

(අමශතය ම ඩාශේ අනුමතිස  දන්වශ තිසශේ. "  

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ෙරු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மொண்புமிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  "පශර්ලිශම්න්තුමව දසන් කල් 

තසබි  යුතුම "යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ.  
 
ප්රශනනය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභශව කල් තබන අවසකසශශේ ශ ෝජනශව   රු අමරකීර්තිස 

අතුමශකෝර  මන්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට මිලධත්තුම අටක කශා ක් 

තිසශබනවශ.  

 

වී සහ සහල් සඳහා සාධාාරණ සහතික මිලක්   
தநல் மற்றும் அொிெிக்கொன நியொய விமல 
CERTIFIED FAIR  PRICE FOR PADDY AND RICE  

[අ.භශ. 4.24] 
 

ෙරු අමරකීර්ති අතුගකෝරෙ මහතා 
(மொண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுலகொரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  
ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ, සභශව කල් තබන අවසකසශශේ 

මම පහත සපහන් ශ ෝජනශව ඉදින්පත් කරනවශ: 

"අතීතශේ පටන් අද දක්වශම අශ්  රට කෘෂිකශර්මික රටක්. 

කෘෂිකර්ම  ලාදු කර්මශන්ත ක් පමණක් ශන ශවයි. ශකශත්, කමශත් 

සසසකකෘතිස  අශ්  ආරයශත්ම  රීේශව ත් ලධවසරැදියි. මශ ලධශ ෝජන  කරන 

ශප ශ  න්නරුව දිසක්රික්ක  රශට් වී අසකවසන්ශනන් සසාරී  යුතුම 

දශ කත්ව ක් ාබශ ශදනවශ.  

අපි දන්නවශ, ශම් වන හාට මහ කන්නශේ අසකවසන්න ශන මින් 

පවතිසන බව. වී මිාදී  සනීම ශවනත් කන්නවාට වඩශ ක්රමවත්ව සිදු 

ශවමින් පවතිසනවශ. මම ඒ පිිබබපව කෘෂිකර්ම ඇමතිසතුමමශශග්ධන පටන් ඒ 

සපහශ කසපවන සි ලු රශජය ලධාරශන්න්ට ශ  හා ජනතශව ශවනුශවන් 

සකතුමතිසවන්ත ශවනවශ. 

වී මිාදී  සනීම සහ  බඩශ රීමේම සපහශ ශ  හා ජනතශව සහශ  ාබශ 

ශදනවශ වශශග්ධනම එහි තවත් පි වරක් ශකශරහි මම ශම් සභශශේ අවරශන  

ශ න එන්න කසමසතිසයි. එනම්, වී අශාහා ම ඩා  මිාදී  න්නශ වී සහල් 

කර ඉතශ සශරශරණ මිාට ජනතශව අතට පත් රීමේමයි. ශම් සපහශ 

ශපෞද් ලික අස   සහශ  කර  න්නශ අතරම රජ  සතුම සහල් ශමෝල් 

නසවත ක්රි ශත්මක තත්ත්ව ට ශ න එමින් කටයුතුම රීමේම ඉතශ වසද ත් 

ශේ. ඒ වශශග්ධනම කුඩශ පන්මශණ සහල් ශමෝල් හිමි න්ට සහන මිාට වී ාබශ 

දීමට කටයුතුම රීමේශමන් අමමිත ශාස මිා ඉහ  දසමීම පශාන  කර  ත 

හසරී ශවනවශ. 

ශම් ලධසශ වී මිාදී  සනීශම් දී ශ  හා ශට සශරශරණ මිාක් ාබශ දීමටත්, 

ඒවශ සහල් බවට පත් කර අශ හා රීමේශම්දී මහජනතශවට සශරශරණ මිාකට 

සහල් ාබශ දීමටත්, වී අශාහා ම ඩා  මසදිහත් වී කටයුතුම ක  යුතුම  සයි 

මම ශ ෝජනශ කරනවශ." 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ,  ශම් කන්නශේදී වශර්තශ ත වී 

අසකවසන්නක් ාබශ  න්නට හසරීවීම පිිබබපව අපි රී න්න සතුමුපයි. 

ඒ පිිබබපව රටක් හාධි ට වශශග්ධනම ශ  හා ජනතශවක් ජීවත් වන 

දිසක්රික්ක ක් ලධශ ෝජන  කරන ශකශනකු හාධි ටත් මම 

හාශ ේෂශ න් සතුමුප ශවනවශ. රටක් හාධි ට ශහක්ශට ශර 

764,000ක වී ව ශ කරාශ, ඉදින් කන්නශේදී රාරන් කුඹුරු 

අසකවසද්දීමට ශහක්ශට ශර 35,000ක් ශතෝරශශ න කටයුතුම රීමේම 

තුමිබන් සමසකත රශට් වී ලධෂකපශදන  ඉතිසහශසශේ කවදශකවත් නසතිස 

හාධි ට වසඩි වී තිසශබනවශ. පකමගි  දිනවා වර්ෂශව ශහේතුමශවන් 

අසකවසන්ශන්  ම් අඩුවක් සිදු වුණත් ශ  හා ජනතශවශග්ධන ආර්ථික  

ඉහ ට ශ න එන්න රාළුවන් මට්ටශම් ඉතශ ශහ ප අසකවසන්නක් 

ාසබීමත් සමඟ වී සපහශ වශර්තශ ත මිාක් ඒ ශ  හා ජනතශවට ාසබී 

තිසශබනවශ. 

ඒ ලධසශ රජරට ශ  හා ජනතශවශග්ධන හා ශා ඉල්ලීමක් තිසබුණශ  

රජශේ වී අශාහා ම ඩා ට වී ාබශ  න්න රී ාශ. අතිස රු 

ජනශධිපතිසතුමමශ ශ  හා ජනතශවශග්ධන ඒ ඉල්ලීම පිිබබප සාකශ බාශ 

තිසශබනවශ. ශ  හා ජනතශවශග්ධන ශප ශහ ර සහනශරශර  කපශ 

හන්න්ශන් නසතිසව  රීශාෝග්රෑම් 1 222ක් වී අශාහා ම ඩා ට 

 සනීමත් නතර කරාශ ශ  හා ශට වශසි ක් එන හාධි ට ඔවුන්ශග්ධන 

ආර්ථික  දියුණු කරන්න රජ ක් හාධි ට කටයුතුම රීමේම පිිබබපව 

අතිස රු ජනශධිපතිසතුමමශ ප්රමුඛ් රජ ට අපි සකතුමතිසවන්ත ශවන්න 

ඕනෑ. ශම කද  රජරට ප්රශද් ශේ ශ  හා ජනතශවශග්ධන හා ශා 

ඉල්ලීමක් තිසබුණශ වී මිා වසඩිකර ශදන්න රී ාශ. ඒ ඉල්ලීමට 

රජ  ඇලාම්කන් දුන්නශ. ශප ශ  න්නරුව දිසක්රික්කශේ 

ශහක්ශට ශර 122 538ක නශඩු වී ව ශ කර තිසබුණශ. ඒශකන් 

ශම්රික්ශට න් 164 293ක අසකවසන්නක් ාබශ තිසශබනවශ. ඒ 

වශ ශග්ධනම  ශහක්ශට ශර 32 269ක සම්බශ වී ව ශ කර තිසබුණශ. 

එ ක්ශකන් ශම්රික්ශට න් 53 923ක අසකවසන්නක් ාබශ තිසශබනවශ. 

ඊ ඟට  ශහක්ශට ශර 32 477ක කීන් සම්බශ ව ශ කරාශ තිසබුණශ. 

ඒශකන් ශම්රික්ශට න් 56 616ක අසකවසන්නක් ාබශ තිසශබනවශ.  

අද ශවශ ප ශප ශ ේ වී මිා ඉහ   ශමත් සමඟ ශපෞද් ලික 

අස ශ න් නශඩු වී රීශාෝග්රෑම් එකක් රුපි ල් 57ත්  58ත් අතර 

මුදාකට මිාදී  න්නවශ. ඒ ලධසශ රජ ට වී ාබශ  සනීශම් 

අපහකමතශවක් පවතිසනවශ. ඒ වශශග්ධනම  ශපෞද් ලික ශවශ ඳුන් 

සම්බශ වී රීශාෝග්රෑම් එකක් රුපි ල් 65ත්  66ත් අතර මුදාකට අද 

ශවශ ප ශප ශ ේ මිාදී  න්නවශ. කීන් සම්බශ වී රීශාෝග්රෑම් එකක් 

රුපි ල් 93ත්  95ත් අතර මුදාකට මිාදී  න්නවශ. ඉතිසහශස  දිහශ 

බසලුවශම  ශමවසලධ ඉහ  මිාක් ශ  හා ජනතශවට ාසබුශ  ශම් 
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කන්නශේ හාතරයි. ඒ  සන අපිට සතුමුප ශවන්න රාළුවන්.  ශම් 

තත්ත්ව  සමබරව පවත්වශශ න  න්න ඕනෑ. ඒ වශශග්ධනම 

පශන්ශභෝගික ශත් ආරක්ෂශ කර  සනීම වසද ත් වනවශ.  

රශජය අස ශේ මහශ පන්මශණශේ ශමෝල් රීහිප ක් චන්ද්රිකශ 

බ ඩශරනශ ක කුමශරතුමස  මසතිසලධ ශග්ධන රජ  කශාශේ ආරම්භ 

ක ශ. හිුරරක්ශ  ඩ සශත ස වී ශමෝා ඉන් එකක්. අශනක  

පන්ශන් මුව සශත ස වී ශමෝා. අද වන හාට ඒ ශමෝල් ශදකම 
අක්රි  ශවාශ තිසශබන්ශන්. පකමගි  දශ අශ්  ඉල්ලීමට ඇලාම්කන් දීාශ 

ශවශ ප අමශතය  රු බන්දුා ගුණවර්රන ඇමතිසතුමමශ එහි 

ලධමේක්ෂණ චශන්කශවක ලධරත වුණශ. ඒ හා ශා ශමෝල් සක්රි  

කශ  ත් ජනතශවට පහකම මිාට සහල් ටික ාබශ ශදන්න රාළුවන්.  

හාශ ේෂශ න් හිුරරක්ශ  ඩ වී ශමෝා පස කට වී ශට න් ශදකක 

ප්රමශණ ක් ශක ටන්න රාළුවන් හා ශා රශන්තශවක්  සහිත වී 

ශමෝාක්. දවසකට හා ශා වී ශත   ක් ශක ටාශ රීශාෝග්රෑම් ාක්ෂ 

122ක්  බඩශ කරන්න රාළුවන්  බඩශ පහකමකම් තිසශබන ඒ ශමෝා 

අද අක්රි  ශවාශ තිසශබන්ශන්. රශජය අස ශේ මසදිහත්වීම තුමිබන් වී 

අශාහා ම ඩාශේ වී ටික එම ශමෝල් හරහශ සහල් කර ාබශ 

දීශමන් ශවශ ප ශප ශ ේ සහල් මිා ඉහ   ශම තශවකශලිකව ශහෝ 

නතර කර න්න අපට හසරී ශවයි රී ාශ මම හිතනවශ.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඉදින් කන්නශේදීත් ඉතශම 

සශර්සක අසකවසන්නක් අපට බාශශප ශර ත්තුම ශවන්න රාළුවන්. 

මශර්තුම 25වසලධ දශ ශ  හා ජනතශව ශවනුශවන් ජා  ලධකුත් 

කරනවශ. ශම ර හකන්ද ජාශ   සි  ට 99ක් පිමේ තිසශබනවශ. එම 

ලධසශ පකමගි  කන්න ට වඩශ ශහ ප සශර්සක අසකවසන්නක් ඉදින් 

කන්නශේදී බාශශප ශර ත්තුම ශවන්න රාළුවන්. ක්රමවත් වසඩ 

පිිබශව ක් ශම් සපහ ් ශ ශ  දශ  ත්ශත ත් පශන්ශභෝගික ශත්  ශ  හා 

ජනතශවත් ආරක්ෂශ කර  සනීශම් හසරී ශවක් තිසශබන බව මම ශම් 

අවසකසශශේ මතක් කරන්න ඕනෑ. අශ්  රශට් වසම ගි  සමුපකශර 

සමිතිසවාට අ ත් ශමෝල් තිසශබනවශ. රජ  හරහශ එම ශමෝල් ටික 

සක්රි  කර  න්න ඕනෑ. හාහාර ශසේවශ සමුපකශර සමිතිස  ක්තිසමත් 

කරනවශ වශශග්ධනම ඒ ආ තනවාට පහකමකම් ාබශ දීාශ 

ශප ශ  න්නරුව දිසක්රික්කශේ සමිතිස 7ක තිසශබන ඒ වී ශමෝල් 

ටිකත් ආරම්භ කරන්න අව ය වසඩ පිිබශව  සකසක කරන්න ඕනෑ. 

හිුරරක්ශ  ඩ තිසශබන මහශ පන්මශණශේ සශත ස වී ශමෝාත් අපි 

නසවත ආරම්භ කශ  ත්  අශ්  රශට් සහල් මශිය ශව පශාන  

රීමේමට  එ  නසතිස රීමේමට ඒ තුමිබන්  හා ශා කශර්  භශර ක් ඉෂකට 

ශවයි.  අද දින සභශව කල් තබන අවසකසශශේ ශම් ශ ෝජනශව 

ඉදින්පත් රීමේමට අවසකසශව ාබශදීම පිිබබපව ඔබතුමමශට මශග්ධන 

ශ ෞරව   ප්රණශම  රාද කරමින් මම ලධහ  ශවනවශ  ූලාශසනශරූඪ 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ. සකතුමතිසයි.  

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට  ශ ෝජනශව සකථීර රීමේම.  රු සමන්ප්රි  ශහේරත් 

මන්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට හානශඩි 5ක කශා ක් තිසශබනවශ. 

 
[අ.භශ. 4.32] 
 

ෙරු සමන්ප්රිය ගහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு ெமன்பிொிய லஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ,  රු අමරකීර්තිස අතුමශකෝර  
මන්ත්රීතුමමශ හාසින් සභශව කල් තබන අවසකසශශේදී ශ න එන ාද 

ශ ෝජනශව මම සකථිර කරනවශ. අශ්  රට කෘෂි කශර්මික රටක්. 

හාශ ේෂශ න්ම සහල් පන්ශභෝජන  කරන ජනතශවක් ශවශසන 

රටක්. අපි ඉතිසහශසශේ ඉපන්ම හාශ ේෂශ න්ම කෘෂිකර්ම ට 

හිමිකම් රී න ජශතිස ක්. ඒ හරහශ ලධර්මශණ  වුණු සසසකකෘතිස ක් 

අපට තිසශබනවශ. මම ශම් අවසකසශශේදී රී න්න ඕනෑ, අශ්  ආ ඩු 

පසවසතිස හසම අවසකසශවකදීම ශ  හා ශ ආරක්ෂශ කර  සනීම සපහශ 

සහ ව ශ බිම් ආරක්ෂශ කර  සනීම සපහශ දසවසන්ත පන්ශ්රම ක් 

ශ  දශ කටයුතුම කරනු ාසූ බව. හාශ ේෂශ න්ම 1972 සමඟි 

ශපරමුණ ආ ඩුව කශාශේ සින්මශශවෝ ආර්.ඩී. බ ඩශරනශ ක 

මසතිසලධ  ශ නශ කෘෂි කශර්මික වසඩ පිිබශව  තිසබුණශ නම් අද අශ්  

රට කෘෂිකර්ම  අතිසන් සකව සශපෝෂිත රටක් බවට පත්වී අවසන් 

රී ශ මම හිතනවශ. එදශ "එක්සත් ජශතිසක පක්ෂ ". අද ඒ නම 

ශවනසක. හසබසයි, නම ශවනසක වුණශට ශම් ශදශ  ල්ාන්ශග්ධනම 

තිසශබන්ශන් එකම රාල්ලි. නම හාතරයි ශවනසක ශවාශ තිසශබන්ශන්. 

"එක්සත් ජශතිසක පක්ෂ " රීේවත්, "සමඟි ජන බාශේ  " 

රීේවත්, ශදකම එකයි. එදශ 1977දී ශ නශ වසඩ පිිබශව  තුම  ව ශ 

ඉඩම් හා ශා ප්රමශණ ක් අපට අහිමි ක ශ. ශම් වයසන ත් එක්ක 

තමයි වර්තමශන අමශතයතුමමශට ඒ භශරදූර කශර්   ඉුප රීමේමට 

ශ  හා ශට අව ය සහශ ෝ  , දශ කත්ව  ාබශ ශදන්න සිදු ශවාශ 

තිසශබන්ශන්. අශ්  වශර්ෂික සහල් අව යතශව ශම්රික්ශට න් 

මිලි න 2.27ක්. ඒ වශශග්ධන දසවසන්ත අභිශ ෝ  කට මුලාණ ශදමින් 

තමයි අපි ශම් ආ ඩුව ඉදින් ට ශ න  න්ශන්.  

ශ ෝඨශභ  රශජපක්ෂ මසතිසතුමමශ "ශසෞභශ යශේ දසක්ම" 

ප්රතිසපත්තිස ප්රකශ   තුම  පසහසදිලිවම කෘෂි කර්මශන්ත ට ප මු 

තසන ාබශ දී තිසශබනවශ. එදශ " ිබ රාබුදමු ශ්රී ාසකශ" -  Regaining 
Sri Lanka  - වසඩසටහන ඔසකශසේ එක්සත් ජශතිසක පක්ෂ  ශ න 

ගි  වසඩ පිිබශව  තුම  ශම් රශට් ශ  හා බිම් හා ශා ප්රමශණ ක් 

ශ  ඩ ක ශ. ඒ වශශග්ධනම  ශාෝක ඉතිසහශසශේ ලි සවුණු  ඉතශම 

දියුණු හාදයශත්මක ක්රමශේද ක් අනුව ශබ ශහෝ කශා ක් පවතිසන 

ශාස ලධර්මශණ  ක  අශ්  වසේ පද්රතිස  හානශ  ක ශ. අන්න ඒ 

හානශ  ට ාක් වුණු වසේ ටික "වශන් ශසෞභශ යශ" වසඩසටහන 

 ටශත් ප්රතිසසසසකකරණ  කරන්න ජනශධිපතිසතුමමශත්  හාශ ේෂශ න්ම 

අග්රශමශතයතුමමශත් අව ය සහශ ෝ    දශ කත්ව  අද ශවද්දී ාබශ දී 

තිසශබනවශ. මශ ලධශ ෝජන  කරන කුරුණෑ ා දිසක්රික්ක  තමයි 

ශම් රශට් සහල් අව යතශව තුමන්වන තසනට සරාරශාන දිසක්රික්ක .  

අද අපට දසවසන්ත අභිශ ෝ  ක් තිසශබනවශ. අද ලධෂකපශදක ශ 

ඉන්ශන් සතුමටින්. හසබසයි  පශන්ශභෝගික ශ ඉන්ශන් ශන සතුමටින් 

ශවන්න රාළුවන්. ඉතිසන්  ශමහිදී අපි අලධවශර් ශ න්ම රජ  හාධි ට 

මසදිහත් ශවනවශ. එ   රු ඇමතිසතුමමශ පසහසදිලිවම රීේවශ. එදශ ශම් 

රශට් ශප ශහ ර මිටි ක මිා රුපි ල් 2 522රීන් වසඩි ක ශ. නමුත් 
අශ්  ජනශධිපතිසතුමමශ බා ට ආවශට පසකශසේ ශප ශහ ර සහනශරශර  

ාබශ දීාශ ලධෂකපශදන ක්රි ශවලි  අද වන හාට ඉසකසරහට ශ න ගිහින් 

තිසශබනවශ; හා ශා දශ කත්ව ක් කෘෂි කශර්මික ලධෂකපශදන 

ශවනුශවන් ාබශ දීාශ තිසශබනවශ. මම ශම් අවසකසශශේ  රී නවශ  

අශ්  ආ ඩුව ශ  හා ශ ආරක්ෂශ කර තිසශබන බව. අද ශ  හා ශ 

සතුමටින් ඉන්ශන්. ශ  හා ශ ලධෂකපශදන  කරන වී ටික මිාදී  න්න 

රුපි ල් 52ක සහතිසක මිාක් ශම් ආ ඩුව ාබශ දී තිසශබනවශ. අද 

තර කශන්ත්ව ක් ඇතිස ශවාශ තිසශබනවශ. ඒක ශහ පයි. අද රජ  -වී 

අශ හා ම ඩා - මසදිහත් ශවාශ වී රීශාෝවක් රුපි ල් 52 

බසගින් මිාදී  න්නවශ. අද ශපෞද් ලික අස ශේ තමයි -ප්රරශන 

ව ශ න්ම හතරශදනකු  ටශත් තමයි- වී  සහල් මශිය ශව 

තිසශබන්ශන්. ඒ මශිය ශවත් එක්ක ශසල්ාම් කරන එක රජ ක් 

හසටි ට අපට එච්චර ශාශහසි පහකම කශර්  ක් ශන ශවයි. හසබසයි  

එශහම රී ාශ ජනශධිපතිසතුමමශ ඇතුමළු ශම් ආ ඩුව තම ව කීශමන් 

බසහසර ශවාශ නසහස; කර ඇරාශ නසහස. ඒ ව කීම ඉුප රීමේමට 

අව ය දශ කත්ව  ාබශ ශදන්න මසදිහත් ශවාශ තිසශබනවශ. රජ  

රීශාෝවක් රුපි ල් 52ක සහතිසක මිාට වී ටික මිාදී  ලධද්දී  

ශපෞද් ලික අස   රීශාෝවක් රුපි ල් 62ට මිාදී  ලධද්දී  

ජනශධිපතිසතුමමශ රීේවශ  "රුපි ල් 62ට හන් කමක් නසහස  රජ  

මසදිහත් ශවාශ ඒ වී ටික  න්න" රී ාශ. අද හා ශා වී අතිසන්ක්ත ක් 

ඇතිස ශවාශ තිසශබනවශ. ඒ අතිසන්ක්ත  මිාට  සනීශම් වසඩ පිිබශව  

අශ්  රජ  ආරම්භ කර තිසශබනවශ.  

මම හාශ ේෂශ න්ම අශ්  දිසක්රික්කශේ වී ශ  හාතසන  සන කසශ 

කරන්නම්. අශ්  කුරුණෑ ා දිසක්රික්ක  රී න්ශන්  අශ් ක්ෂිත 

මුළු වී අසකවසන්ශනන් ශම්රික්ශට න් තුමන්ාක්ෂ ශද ශ  සකදහසක් 

435 436 



පශර්ලිශම්න්තුමව 

ලධෂකපශදන  කරන දිසක්රික්ක ක්. නමුත්  කුරුණෑ ා දිසක්රික්කශේ 

වී  බඩශ තිසශබන්ශන් 18යි. අද අපට තිසශබන ප්රබාම අභිශ ෝ  ක් 

තමයි වී  බඩශ රීමේශම් පහකමකම් ප්රමශණවත් ශන වීශම් ප්ර කන . 

වර්තමශනශේ  රු කෘෂිකර්ම අමශතයතුමමශ ශම් ශවනුශවන් මසදිහත් 

ශවාශ ශම් සපහශ සමුපකශර  දශ ක කරශ න තිසශබනවශ. ඒ 

වශශග්ධනම ප්රශශද්ශී  සභශව ආදි ආ තන  ණනශවක් මසදිහත් 

කරශ න ශ  වීන්ශග්ධන වී ලධෂකපශදන  ාබශ  න්නට අව ය කටයුතුම 

කර තිසශබනවශ.  

ඊ ඟට එන්ශන් අශප්රේල් මශස . අශප්රේල් මශස  ශවද්දී ශම් 

අභිශ ෝ   ජ   න්න බසන් වුශණ ත්  සහල් පිට රටින් ආන න  

කරාශ හන් අපි ශම් වසඩ කටයුත්තට මසදිහත් ශවන්න ඕනෑ  

දශ කත්ව  දක්වන්න ඕනෑ බව මශ ශම් අවසකසශශේදී සපහන් 

කරනවශ.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  අශ්  ආ ඩුව වී ලධෂකපශදක ශ 

ආරක්ෂශ කරරා ආ ඩුවක් බව මශ රී න්න ඕනෑ. අශ්  ආ ඩුව  වී 

ලධෂකපශදක ශ ආරක්ෂශ කරමින් ශ  වීන්ට අව ය සහන සාසරා 

ආ ඩුවක්. හාශ ේෂශ න්ම ජනශධිපතිසතුමමශ ශම් වසඩ පිිබශව  

ක්රි ශත්මක කරන්න හා ශා දශ කත්ව ක් අද ාබශ ශදනවශ. ඒ ලධසශ 

ශක යි අවසකසශවකදීවත් "සර් ශ ේල්"  නසහස රී න කශරණ  ශම් 

ශවාශශේ සිහිපත් කරමින් මට ශම් අවසකසශව ාබශ දීම 

සම්බන්රශ න් ඔබතුමමශට ශ ෞරවනී  සකතුමතිස  පින්නමමින් මශ 

ලධහ  ශවනවශ  ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ.  

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු (ආචශර්   හර්ෂ ද සිල්වශ මන්ත්රීතුමමශ.  රු මන්ත්රීතුමමලධ  

ඔබතුමමශට මිලධත්තුම 5ක කශා ක් ාසශබනවශ. 

 
[අ.භශ. 4.38] 
 

ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ල්ල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි  ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ.  

 රු අමරකීර්තිස අතුමශකෝර  මන්ත්රීතුමමශ අද දින සභශව කල් 

තබන අවසකසශශේ ශ න ආ වසද ත් ශ ෝජනශව සම්බන්රශ න් 

වචන රීහිප ක් කසශ කරන්න අවසකසශව ාසබීම  සන මශ 

සන්ශතෝෂ ශවනවශ.  

ශම් ආ ඩුව රීේවශ ශමවර වී ශම්රික්ශට න් ාක්ෂ තුමනක් 

අරශ න  බඩශ කරන්න බාශශප ශර ත්තුම ශවනවශ රී ාශ. 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  හසබසයි  ඇත්තව ශ න්ම 

ඉතිසහශස  දිහශ බාන ශක ට  මහ කන්නශේ වී මිාදී  සනීශම් 

අසශර්සකම වසඩ පිිබශව  ශම්කයි  රීේශව ත්  මශ හිතන හාධි ට 

එ  ලධවසරැදියි.  රු අමරකීර්තිස අතුමශකෝර  මන්ත්රීතුමමශ ඒ  සන 

දන්නවශ ඇතිස. ශම කද  එතුමමශ පවතිසන අර්බුද  සම්බන්රශ න් 

කසශ ක ශ. ශම්රික්ශට න් ාක්ෂ තුමන ශකශසේ ශවතත්  ඊශේ 

වනශක ට වී ශම්රික්ශට න් 21 222කට වඩශ මිාදීශ න 

තිසශබනවශද රී න ප්ර කන ට උත්තර ශදන්න එතුමමශට රාළුවන්. 

ආ ඩුව රීේවශ  "අපි තර  කරනවශ" රී ාශ. ආ ඩුව රීේවශ 

"ශ  හා ශශග්ධන අතටම මුදල් ශදනවශ." රී ාශ. ඒ ශද් ක ශ. ඒත්  

ඇයි ශම් අසශර්සකභශව   එශහම නම්  අපට අහන්න ශවන්ශන් 

ශම කක්ද   

අපට ආරසචි වන හාධි ට ශපශර්දශ රෑ ශද  හ වනතුමරු ඩඩ්ලි 

මහත්ම ශශග්ධන ශමෝාට  ශා න් 552කට වඩශ වසඩි ප්රමශණ ක වී 
 බශාශ තිසශබනවශ. අපට ආරසචි වන හාධි ට ඩඩ්ලි මහත්ම ශ 

දවසකට වී ශම්රික්ශට න් 7 222ත් 8 222ත් අතර ප්රමශණ ක් 

 න්නවශ. මම වසරැදි නම්  ලධවසරැදි කරන්න. නමුත්  ශම් මහශ බා 

සම්පන්න රජ ට තවම රාළුවන් ශවාශ තිසශබන්ශන් වී 

ශම්රික්ශට න් 21 222ත් 25 222ත් අතර ප්රමශණ ක් මිාදී  න්න 

පමණයි. ඒ රී න්ශන් ශම්රික්ශට න් ාක්ෂ තුමන රී න 

ප්රමශණශ න් සි  ට අටක් වශශග්ධන ප්රමශණ ක් ශන්ද  ශකෝ  

සශර්සකභශව   ශකෝ   රු ජනශධිපතිසතුමමශ ඉදින්පත් ක  වසඩ 

පි ිබශවශ හි සශර්සකභශව   ඒ ලධසශ මට  රු අමරකීර්තිස 

අතුමශකෝර  මන්ත්රීතුමමශට රී න්න සිද්ර ශවනවශ  ශම්ක ඔබතුමමශ 

රී න තරම් සශර්සක වසඩ පිිබශව ක් ශන ශවයි රී ාශ. මම එක 

ශද ක් පිිබ න්නවශ. ශ  හා මහත්ම ශශග්ධන අතට ශහ ප මුදාක් 

ාසබී තිසශබනවශ. ශ  හා මහත්ම ශශග්ධන පසත්ශත් ඉඳිමින් කසශ කරන 

ශක ට  ඒක ශහ පයි  ඒශක්  වසරැද්දක් නසහස. අපටත් සන්ශතෝෂයි. 

නමුත් ශම් රශට් ශ  හා මහත්වරුන් වශශග්ධනම පශන්ශභෝගික 

මහත්වරු සහ ශනෝනශ මහත්වරුත් මිලි න 22ක් ඉන්නවශ. එශහම 

නම්  ශම්ක සමබර ශවන්න ඕනෑ.  

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශ රී නවශ මශ අහශ නයි  වී අශාහා 

ම ඩාශේ  බඩශවා තිසශබන වී ටික සහල් කර ශදන්න ඕනෑ 

රී ාශ.  ඒ වී ටික සහල් කරාශ දසන් දුන්ශන ත්   ා කන්න ට වී 

අශාහා ම ඩා  සතුමව වී තිසශේහාද   රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශ 

රී රා ශද් මම අහශ න හිටි ශ. ඒත් මම කල්පනශ ක ශ  ඔබතුමමශ 

ශම් රී න්ශන් ශම කක්ද රී ාශ. 25වසලධ දශ  ා කන්න ට වතුමර 

ශදනවශ රීේවශ.  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශ එශහම රීේවශ ශන්ද  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  එතුමමශ එශහම රීේවශ.  රු 

මන්ත්රීතුමමලධ  25වසලධ දශ  ා කන්න ට වතුමර දුන්ශන ත්  ජූලි 

මශස  අවසන් වනශක ට  ා කන්නශේ අසකවනු කසපිාශ ඉවරයි 

ශන්. ජූලි මශස  අවසන් වනශක ට  ා කන්නශේ අසකවනු කසපිාශ 

ඉවර ශවනවශ නම්  PMB එශක් තිසශබන වී ටිකත් ඔක්ශකෝම හශල් 

කරාශ හාකුණුශව ත් ශම කද ශවන්ශන්  එශහම නම් අපට මශස 

හ ක් බාශ ශ න ඉන්න ශවනවශ ශන්ද  ආශ ත්  බඩශවාට වී 

එනතුමරු  ආ ඩුශේ  බඩශවා වී නසතිසව   බඩශවාට වී එනතුමරු 

මශස හ ක් බාශශ න ඉන්න ශක ට ශම් අවුරුද් ද අවසශන ශවද්දී 

හශල් මිා හා කවශස කරන්න බසන්  ණනකට ඉහ   ශහා ශන්ද   රු 

මන්ත්රීතුමමලධ  ඒ ලධසශ ශම්ක ඔබතුමමශ රී න තරම් සරා නසහස. 

ශම්ශක් සසකීර්ණ බවක් තිසශබනවශ. ඔබතුමමශ රීේවශ  "ඔේ  අපි 

ශපෞද් ලික අස  ත් දශ ක කරශ න ශම්ක කරන්න ඕනෑ." 

රී ාශ. සමුපකශර  සනත් කසශ ක ශ. ඒක ඇත්ත. ඒක තමයි අපි 

ගි වර සහල් සමුපකශර ක්රමශේද   ලධෂකපශදක න්ශග්ධන සමුපකශර 

ක්රමශේද  පටන්  ත්ශත්. අපි දිසක්රික්ක අටක් - 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශට තව මිලධත්තුමවක කශා ක් 

තිසශබනවශ. 

 

ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ල්ල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ශහ පමයි  ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ.  

අපි " ක්තිස" සහල් වයශපශර  තුමිබන් දිසක්රික්ක අටක් එකතුම 

කරාශ එම කටයුත්ත ක ශ. අපි රුපි ල් 92ට නශඩු සම්බශ 

රීශාෝවක් හාකුණුවශ.  රු මන්ත්රීතුමමලධ  එශසේ ක  ලධසශ ඡන්ද ට 

කලින් දවස වනශක ට වී අශාහා ම ඩාශේ  බඩශවා වී 

ශම්රික්ශට න් 42 222ක් තිසබුණු බව මම ඔබතුමමශට රී න්න 

කසමසතිසයි. හසබසයි  ඒවශට ශම කද වුශ    

ඔබතුමමශ ශප ශා න්නරුව දිසක්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිුපශේ 

සභශපතිස ලධසශ මට ඔබතුමමශශ න් එක කශරණශවක් අහන්න සිද්ර 

ශවනවශ. දිසශපතිස  ඟ තිසබුණු වී  හශල් කරාශ කශටද දුන්ශන්  

437 438 

[ රු සමන්ප්රි  ශහේරත් මහතශ] 
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ආරසචි  අනුව නම්  රු මන්ත්රීතුමමශ  තසරැේකරුවන්ට රුපි ල් 

115ට වී හාකුණාශ තිසශබනවශ. තසරැේකරුවන්ට හාකුණන්ශන් ඇයි  

ඔබතුමමශ ශම් සහල් ශකිබන්ම සශරශරණ මිාකට සශත සට දුන්නශ 

නම්  ඔබතුමමශ රී න හාධි ටම  පශන්ශභෝගික න්ට ශදන්න තිසබුණශ. 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  මම ඔබතුමමශ රී න ශද් පිිබ න්නවශ. ඒක 

තමයි අපට ශම් ශවශ ප ශප ශ ේ තර කශන්බවක් අව යයි රී න 

කශරණ . නමුත් ඒක කරන්න නම් කුඩශ සහ මරයම පන්මශණශේ 

සහල් ශමෝල්හිමි න්  ක්තිසමත් කරන්න ඕනෑ.  රු මන්ත්රීතුමමලධ  

ඔබතුමමශත් එක්ක තව ශද්කට මම එකඟ ශවනවශ. ඒ තමයි ඔබතුමමශ 

රී න හාධි ට  ඔවුන්ට සශරශරණ මිාකට වී ාබශ ශදන්න රී න 

කශරණශව. ඇත්තව ශ න්ම " ක්තිස සහල්" වසඩපිිබශව  හරහශ 
අපි කරන්න  පටන්  ත්ශත් ශම කක්ද රී ාශ මම රී න්නම්. 

ඔවුන්ට අපි ශකටි කශලීන සහන ණ ක් ාබශ දුන්නශ. ඒ හරහශ  

ඔවුන්ට තර  කරන්න රාළුවන් වුණශ. ඩඩ්ලි මහත්ත ශත් එක්ක  

ලධරාණ මහත්ත ශත් එක්ක  ලධේරත්න  මහත්ත ශත් එක්ක තර   

කරන්න නම් ආ ඩුවට ඒක තලධශ න් කරන්න බසහස. ඒක 

කරන්න නම් සහල් ලධෂකපශදක න්ශග්ධන සමුපකශර සමිතිස  හා ශා 

කරන්න ඕනෑ; ඔවුන්  ක්තිසමත් කරන්න ඕනෑ.  අශ්  අනේත් ලධවශඩ් 

කේරශල් මසතිසතුමමශත් ශහ පට දන්නවශ  ඒ හරහශ තමයි  

ශවශ පශප ශ ේ තර කශන්බවක් ඇතිස කර  න්න ඕනෑ රී න 

කශරණ .   රු අමරරීර්තිස  අතුමශකෝර  මන්ත්රීතුමමලධ   ඔබතුමමශ  

ශ න ආ ශ ෝජනශවට සකතුමතිසවන්ත ශවමින්  ඒ සපහශ අශ්  අදහකමත් 

ාබශ  න්න රී ශ ඉල්ාමින් මශග්ධන වචන සකවල්ප  අවසන් 

කරනවශ. සකතුමතිසයි.   

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මී ඟට   රු එච්. නන්දශසේන මන්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට හානශඩි 

5ක කශා ක් තිසශබනවශ. 

 
[අ.භශ. 4.44] 
 

ෙරු එචි. නන්දගසේන මහතා 
(மொண்புமிகு எச். நந்தலென)  

(The Hon. H. Nandasena) 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  අමරකීර්තිස අතුමශකෝර  

මසතිසතුමමශ හාසින් කශලීන ව ශ න් ඉතශ වසද ත් ශ ෝජනශවක් 

ඉදින්පත් රීමේම පිිබබපව මශ ඉතශ සතුමටට පත් ශවනවශ. ඇත්තටම 

මම හිතන හාධි ට ඉතිසහශසශේ කවදශවත් ශන මසතිස හාධි ට 

ශ  හා ශට   හපත් තත්ත්ව ක් උදශ වුණු කශා ක් තමයි ශම් 

කශා . පකමගි  ආ ඩු කශාශේ  ශප ශහ ර සහනශරශර  කපශ 

හසරාශ   වී සපහශ සකථිර මිාක් තිසබුශ  නසතිස යු  ක  එක්සත් 

ජශතිසක පක්ෂ  ලධශ ෝජන  කරරා  මසතිස ඇමතිසවරු  එදශ මිායි  අද 

මිායි  ශ  හා ශට ාසශබන වශසි   සනයි අද කසශ කරනවශ.  නමුත් 

එදශ වී රීශාෝ  එකක මිා රුපි ල් 38යි රී ාශ තිසබුණශට වී අශාහා 

ම ඩා  රුපි ල් 35ටවත් වී  ත්ශත් නසහස.  ශ  හා ශට වී 

හාකුණශ  න්න ක්රම ක් තිසබුශ  නසහස.  අද වී අශාහා ම ඩා  

මිාදී   න්න වී රීශාෝවක මිා රුපි ල් 56.52යි. එම ලධසශ අද 

බශහිර ශවශ ප ශප ශ ේ රුපි ල් 62ට  65ට  72ට වී   න්නවශ. ඊට 

අමතරව ශතත වී  න්න රී ාශ  දිසශපතිසට ශවනම මුදල් ාබශ දීාශ  

තිසශබනවශ. දිසශපතිස රුපි ල් 46ට ශතත වී  න්නවශ. ශතත වී 

රුපි ල් 46ට හාරීශණනවශ. වී අශාහා ම ඩා  හා ිබ වී රුපි ල් 

56.52ට   න්නවශ. හසබසයි  ශපෞද් ලික වයශපශන්ක න් රුපි ල් 

56ට වඩශ වසඩි මිාට වී  න්නවශ.  වීවාට ශම්තරම් මිාක් ාසබුණු 

ඉතිසහශස ක් කවදශවත් තිසබුශ  නසහස. එම ලධසශ අපි ඇත්තටම 

සතුමුප ශවනවශ.  

ඒ වශශග්ධනම තමයි ශ  හා ශශග්ධන ආදශ ම් මට්ටම. ආදශ ම් මට්ටම 

ඉහ   න්න ප්රරශන ව ශ න්ම  ශහේතුම වුශ  ශප ශහ ර සහනශරශර 

ාබශ දීම.  ශප ශහ ර සහනශරශර  ාබශ දීාශ  ශ  වීන්ට  ලධසි 

ශවාශවට  ශ  හාතසන් කරන්න අවසකසශව ාබශ දුන් ලධසශ ආදශ ම් 

මට්ටම ඉහ  ගි ශ.  ආදශ ම් මට්ටම ඉහ  ගි ශ හාතරක් ශන ශවයි  

ශප ශහ ර සහනශරශර  නසතිස ලධසශ අත හසරාශ දමශ තිසබුණු  රාරන්  

කුඹුරු අපි හා ශා ව ශ න් සසවර්රන  ක ශ. එම ලධසශ වසඩි 

ආදශ ම් ප්රමශණ ක් ාබශ  න්න රාළුවන්කම ාසබුණශ. අද හා ශා 

ව ශ න් වී මිාදී  න්නවශ. ශම් ශවනශක ට අනුරශරරාර 

දිසක්රික්කශේ වී අසකවසන්න ශනලීම ආරම්භ ක ශ හාතරයි.  දසන්  

ශම් ශවනශක ට වී අශාහා ම ඩාශ න්  වී රීශාෝ ශම්රික්ශට න් 

2 222කට වඩශ ාබශශ න තිසශබනවශ. කච්ශච්න්ශේ  දිසශපතිසතුමමශ 

ශම් ශවනශක ට  ශතත වී රීශාෝ  ශම්රික්ශට න් 1 222කට වඩශ 

වසඩි ප්රමශණ ක්  අරශ න තිසශබනවශ.  ඉදින්  මිාදී  සනීම් සපහශත් 

සම්පූර්ණ කටයුතුම කරාශ තිසශබනවශ. හසබසයි අමරකීර්තිස 

අතුමශකෝර  මන්ත්රීතුමමශ ඉල්ලීමක් කරන්ශන්   සහල් ටික ලධසි පන්දි 

පශන්ශභෝගික ශ අතට  න්න නම් මහශ පන්මශණ වයශපශන්ක න්ට 

පමණක් ශන ශවයි  කමළු වී ශමෝල්හිමි න්ටත්  කුඩශ පන්මශණශේ වී 

ශමෝල්හිමි න්ටත් වී මිාදී  න්න අවසකසශව හදන්න රී ාශයි.  

සහන මිා රී න එක ශන ශවයි රී න්ශන්. මිා හන්. මිා තීරණ  

ශවාශ තිසශබනවශ.  ශමෝල් හිමි න්ට සහන ණ   පහකමකම් ාබශ 

ශදන්න ඕනෑ. ඔවුන් සසහාරශන ත කරන්න ඕනෑ.  දසන් ශබ ශහෝ 

සමුපකශර සමිතිසවා වී ශමෝල් තිසශබනවශ. වී ශමෝල් තිසබුණශට ඒවශ 

ක්රි ශත්මක කර  සනීශම්දී තර කශන් තත්ත්ව ත් එක්ක ශා කු 

 සටලුවක් තිසශබනවශ. එම  සටලුව තමයි මුදල් ප්ර කන . එම ලධසශ 

සමුපකශර සමිතිසවාට ූලාය පහකමකම් ාබශ ශදනවශ නම්   කුඩශ වී 

ශමෝල්හිමි න්ට එම කශර්   කරන්න රාළුවන්කම තිසශබනවශ. එම 

ලධසශ අද වී ශ  හා ශට ඉහ ම මිාක් ාසශබනවශ. ඉහ ම 

අසකවසන්න ාසබුණු කශා ක් හසටි ට තමයි ශම් කශා  අපි 

දරීන්ශන්. ඊ ඟට  ා  මහ කන්න ශදක  ත්ශත ත්  දසන් මශසක 

කන්නශේ ශ   ම් කසපීම ආරම්භ ශවාශ  තිසශබනවශ. මශර්තුම  

අශප්රේල් මශසශේ තමයි  ා කන්නශේ ශ   ම් කසශපන්ශන්. දසන් 

මශර්තුම මශස   න්ශන්. ඔබතුමමශ රීේවශ වශශග්ධන දසන්  ා කන්න  

ආරම්භ ශවාශ තිසශබනවශ. එම ලධසශ  ා කන්න  අලධවශර් ශ න් 

අශප්රේල්වාට කලින් වරාරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි " ා" රී ාශ 

රී න්ශන්. අශප්රේල්වාට කලින් වසපිරුවශම ජූලි  අශ ෝසකතුම වන හාට 

ශ   ම් කසශපනවශ. එතශක ට ශම් මශසක කන්නශේ  න්න වී ටික 

ශම් මශස තුමනට හාතරයි අව ය ශවන්ශන්. ඒ වශශග්ධන අසකවසන්නක් 

 ත්තශම ඊ ඟ  අශප්රේල් වන හාට ඒවශ ශදන්න රාළුවන්කම 

තිසශබනවශ.  

ඒ වශශග්ධනම  කෘෂිකර්ම ඇමතිසතුමමශ දසන් සසරක්ෂිත වී ශත   ක් 

තබශ  සනීම සපහශ වසඩ පිිබශව ක් හදාශ තිසශබන එක  සන අපි 

සතුමුප ශවනවශ. එශසේ ආරක්ෂිත වී ශත   ක් තබශ  ත්තශට පසකශසේ 

ශවශ ප ශප ශ ේ පවතිසන උච්චශවචන  පශාන  කරන්න 

රාළුවන්කම ාසශබනවශ. එතශක ට අපට කවදශවත් සහල් පිට 

රටින් ආන න  කරන්න අව ය ශවන්ශන් නසහස. ශම්  න වසඩ 

පිිබශව  තුම  ශවශ ප ශප ශ ේ වී අඩු වන තත්ත්ව ක් ඇතිස 

ශවනශක ට  ශ  හා ශශග්ධන වී ශත   අඩු ශවනශක ට එම ආරක්ෂිත 

වී ශත    හරහශ ශවශ ප ශප ශ ේ මිා සකසශවරව පවත්වශශ න 

 න්න අපට රාළුවන්කම ාසශබනවශ. 

 ඒ වශශග්ධනම  ශම් සම්බන්රශ න්  තවත් වසද ත් කශරණ ක් 

තිසශබනවශ. වී ශත   තබශ  සනීශම්දී තිසශබන ප්රරශනම  සටලුව 

තමයි ශතත වී ශේාශ  සනීම. කලින් වශශග්ධන අතිසන් කපාශ  ශ   ම් 

ශේශ න්න දශාශ පශ න ක්රම ක් දසන් නසහස.  සම්පූර්ණශ න්ම 

දසන්  න්ත්ර ූ ත්රවලින්  කටයුතුම කරන්ශන්.  ශතතමන  තිසබි දී වී 

ටික ශ දර ශ නසල්ාශ තබශ න්න රාළුවන්කමක් නසහස. අන්න ඒ 

ලධසශ තමයි මිා ප්ර කන  බාපශ තිසශබන්ශන්.  ශ  වීන්ශග්ධන වී ටික 

හදිසිශ න් හාකුණශ න්න අව ය ශවාශ තිසශබනවශ. ශතත වී ටික 

ශේ ශ  න්න නම් රට තුම  ඒ සපහශ ක්රම ක් ඇතිස කරන්න ඕනෑ. 

දසනට පශරවල් දිශග්ධන තිස ශශ න ශේ ශ  න්නවශ. ඇත්තටම එ  

නීතිස හාශරෝධී තමයි. ඒ අ ට ඒ සපහශ හන් ට කමතක් නසහස   

ශේ ශ  න්න  න්ත්ර ූ ත්ර නසහස. ශ  හා ශශ න් කී ක් ශහෝ අ  

කරාශ වී ටික ශේ ශ න්න ක්රම ක් හදශ න්න රාළුවන් නම්  
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

ඔවුන්ශග්ධන වී ටික මහශ පන්මශණ වයශපශන්ක න් අතට  න එක 

ව ක්වන්න රාළුවන්.  ශ  හා ශට වී ටික ශේ ශශ න ශ දර 

අරශ න ගිහිල්ාශ තබශ න්න රාළුවන් ක්රම ක්  පහකමකමක් අපි 

හදන්න ඕනෑ. ඒ සපහශ වන වසඩ පිිබශව ක් අපි කෘෂිකර්ම 

ඇමතිසතුමමශශ න් බාශශප ශර ත්තුම ශවනවශ. එ  ශන මිාශේ 

කරන්න අව ය නසහස. ශ  වීන් සපහශ ප්රශශද්ශී  ශල්කම් 

ශකෝටඨශස කට එවසලධ එක් ශමෝාක් ශහෝ සහා කරන්න. 

එතශක ට වී ටික එතසනට අරශ න ගිහිල්ාශ කුලි ක් ශහෝ ශ වාශ 

වී ටික ශේ ශශ න ශ දර ශ නසල්ාශ තබශ  න්න රාළුවන් 

ශවනවශ. අන්න එවසලධ ක්රම ක් හසදුශව ත් අලධවශර් ශ න්ම ශම් 

තත්ත්ව  ඉදින් ට අරශ න  න්න රාළුවන්. අපි කෘෂිකර්ම 

ඇමතිසතුමමශට සකතුමතිසවන්ත ශවනවශ.  කෘෂිකර්ම ඇමතිසතුමමශට හාතරක් 

ශන ශවයි   වශන්මශර්  ඇමතිසතුමමශටත් සකතුමතිසවන්ත ශවනවශ. 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශට ලධ මිත  කශා  අවසන්. දසන් 

කසශව අවසන් කරන්න. 

 
ෙරු එචි. නන්දගසේන මහතා 
(மொண்புமிகு எச். நந்தலென)  

(The Hon. H. Nandasena) 

ශහ පයි   ඉක්මලධන් අවසන් කරනවශ.  

"වශන් ශසෞභශ යශ" වසඩසටහන  ටශත් ශම් ශවනශක ට 
ාසකශව තුම  වසේ 5 222ක් සසවර්රන   කරන්න කටයුතුම කරනවශ.  

ශම් ශවනශක ට ඒ වසේ 222ක සසවර්රන කටයුතුම ආරම්භ කර 
තිසශබන බව ප්රකශ  කරමින්  එතුමමන්ාශට එම කශර්  න් කරන්නට 

තව දුරටත්  ක්තිස  ාසශේවශ රී ශ ප්රශර්සනශ කරමින්    මශ ලධහ  

ශවනවශ. 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට   රු කුමශරසින් රත්නශ ක මන්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට 

මිලධත්තුම 5ක කශා ක් ාසශබනවශ. 

 

[අ.භශ. 4.52] 
 

ෙරු කුමාරල්රි රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு குமொரெிறி ரத்னொயக்க)  

(The Hon. Kumarasiri Rathnayaka) 

සකතුමතිසයි.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  අද  රු අමරකීර්තිස 

අතුමශකෝර  මන්ත්රීතුමමශ රජශේ වී මිාදී  සනීශම් වසඩ පිිබශව  

වශශග්ධනම ශ  හා ශට සශරශරණ මිාක් ාබශ දීම සහ පශන්ශභෝගික ශ 

ආරක්ෂශ කර  ලධමින් ශම් රශට් සහල් මිා පශාන  රීමේම ඇතුමළුව 

රජ  හාසින් ශ න  න ශම් වසඩසටහන ශවනුශවන් කෘෂිකර්ම 

අමශතයශස  ටත්  කෘෂිකර්ම ඇමතිසතුමමශටත්  ඒ වශශග්ධනම රජ ටත් 

සකතුමතිස  ප  රීමේම සපහශ ශමවසලධ ශ ෝජනශවක් ඉදින්පත් රීමේම 

පිිබබපව අපි එතුමමන්ට සකතුමතිසවන්ත ශවනවශ. 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ   2215 අවුරුද්ශද් අපි  හ 

පශාන ආ ඩුවට ශම් රට භශර ශදනශක ට ශම් රශට් සහල් 

අතිසන්ක්ත ක් තිසබුණශ අපට මතකයි.   බඩශ පින්ාශ තිසබුණශ. රශට් 

ලධෂකපශදන   බඩශ කරන්න තරම්  බඩශ ප්රමශණවත් ශන වුණු 

ශවාශවක එදශ  හ පශාන ආ ඩුව මත්තා ගුවන් ශත ුපපශ ේ පවශ 

වී  බඩශ ක ශ. අතිසහා ශා වී ප්රමශණ ක්  ඒ වශශග්ධනම සහල් 

අතිසන්ක්ත ක් එදශ අශ්  රශට් තිසබුණශ. නමුත්  2215න් පසකශසේ ශම් 

රශට් හා ශා පින්සක් වී ශ  හාතසලධන් ඈත් වුණශ වශශග්ධනම වී 

ශ  හාතසන් කරරා ශ  හා ශට මිාක් ාබශ ශදන්න එදශ ආ ඩුව 

සමත් වුශ  නසහස. එදශ  ම්  ම් අවසකසශවා මිා තීරණ  ක ත්  

ඒ මිා ශ  හා ශට ාසශබන වසඩ පිිබශව ක් එදශ තිසබුශ  නසහස. 

නශඩු වී රීශාෝව රුපි ල් 45ට  න්නවශ  රීේවශ. ඒ වශශග්ධනම සම්බශ 

වී රීශාෝව රුපි ල් 52ට  න්නවශ  රීේවශ. ඒ මිා ශ  හා ශට ාබශ 

ශදන්න  එදශ ඒ ආ ඩුව අසමත් වුණශ. තර කශමේ මිාක් ඇතිස 

කරාශ ශපෞද් ලික අස   වී මිාදී  සනීමට උනන්දු කරාශ මිා 

වසඩි කරන්න කටයුතුම කරනවශ රී ාශ රීේවත්  එදශ ඒ මිා වසඩිවීම 

ශ  හා ශට ාබශ  න්න රාළුවන්කමක් තිසබුශ  නසහස. ඒ ලධසශම 

එදශ ශ  හා ශ ඉතශම  අසරණ තත්ත්ව ට පත් වුණශ. ශ  හා ශට 

රුපි ල් 38  ණශන් වී අශාහා කරන්න සිදු වුණශ. ඒ වශශග්ධනම 

ශපෞද් ලික අස ශේ වයශපශන්ක ශ ශ  හා බිමටම ගිහිල්ාශ එදශ 

රුපි ල් 28ට වී මිාදී  න්න තත්ත්ව ට පත් වුණශ. එවසලධ 

තත්ත්ව ක් තමයි පකමගි  අවුරුදු 5ක කශා මමශශේදී ශම් රශට් 

තිසබුශ . එදශ තිසබුණු එම තත්ත්ව  ලධසශම රශට් ශ  හා ජනතශව 

අශ්  ආ ඩුව බා ට පත් කරන්න කටයුතුම ක ශ.  ශම් රශට් 

ජනතශව තමන්ශග්ධන ඡන්ද  පශහාච්චි කරාශ ශ ෝඨශභ  රශජපක්ෂ 

මසතිසතුමමශට ශම් රට භශර දුන්නශ. 

ශම් රශට් ලධෂකපශදන ආර්ථික ට  ක්තිස ක් ාබශ ශදමින් එදශ 

එතුමමශ සි ලු ශ  හා ජනතශව ශවනුශවන් ශප ශහ ර ශන මිාශේ 

ාබශ ශදන්න කටයුතුම ක ශ. ඒ ලධසශ ශම් රශට් අසකසක් මුල්ාක් 

නෑර  ව ශ ක  හසරී හසම කුඹුරක්ම ව ශ කරන්න ශ  වීන් 

කටයුතුම ක ශ. අද වනශක ට ඔවුන්ශග්ධන ලධෂකපශදන  වසඩිශවාශ 

තිසශබනවශ. ශම් රශට් ශ  හා ශට වී සපහශ සහතිසක මිාක් ාබශ 

ශදන්න රජ  තීරණ  ක ශම ශපෞද් ලික අස ශේ වී ශමෝල් 

හිමි න් ඊට වඩශ වසඩි මුදාකට අද වී  න්න කටයුතුම කරනවශ. අපි 

රජ ක් හාධි ට රුපි ල් 52ක සකසශවර මිාක් ලධ ම කරාශ  ඒ වසඩ 

පිිබශව  ක්රි ශත්මක කරද්දී ඊට වඩශ වසඩි මිාකට වී  න්න 

ශපෞද් ලික වයශපශන්ක ශ කටයුතුම ක ශ. ඊට පසකශසේ අතිස රු 

ජනශධිපතිසතුමමශ ලධශ ෝ  ක් ාබශ දුන්නශ  තර කශන්ව වී මිාදී 

 න්න  රී ාශ. ඒ අනුව අද වනශක ට වී මිාදී  සනීම සිද්ර 

ශවනවශ. අශ්   බඩශවාට වී ාබශ  සනීම සපහශ වී අශාහා 

ම ඩා  සි ලු කටයුතුම කරශ න  නවශ. නමුත් ශම් වනශක ට 

සමහර  බඩශවාට වී  ම් ප්රමශණ ක් ාසබී තිසබුණත්  තවමත් 

අව ය ප්රමශණ  අපට ාබශ  න්න බසන්ශවාශ තිසශබනවශ. ශවශ ප 

ශප ශ ේ පවතිසන සහල් මිා පශාන   කරන්න රජ  දසනට තිසශබන 

වී සසචිත ලධදහසක කරාශ  සමුපකශර සහ සශත ස අශ හා සසල්වලින් 

සහල් අශ හා කරන වසඩ පිිබශව ක් ක්රි ශත්මක කරනවශ. ඒ 

තුමිබන් පශන්ශභෝගික ශට තිසශබන  සටලුව  හාසපන්න රාළුවන්කම 

ාසශබයි රී ාශ අපි හා කවශස කරනවශ.  

අශ්   බඩශවා රශන්තශව පිිබබප ප්ර කන කුත් අද වන ශක ට 

අපට තිසශබනවශ. සමුපකශර සමිතිස සතුමව තිසශබන  බඩශ සපහශ 

අව ය ූලාය පහකමකම් ාබශ ශදන්නත්  සමුපකශර සමිතිසවාට 

අව ය ූලාය පහකමකම් ාබශදීාශ  සමුපකශර සමිතිසවා  බඩශ  ඒ 

සපහශ පශහාච්චි කරන්නත් අද වනශක ට ශ ෝජනශ කරාශ 

තිසශබනවශ. ඒ වශශග්ධනම තර කශන් මිා  ටශත් වී මිාදී ශ න  අශ්  

 බඩශවා සසචිත වසඩි කරන වසඩ පිිබශව ක්  සනත් ශම් 

වනශක ට සශකච්ඡශ ශවනවශ.  

අශ්  රජ   න්නශ වූ ඒ තීන්දු තීරණ ක්රි ශත්මක රීමේම තුමිබන් 

රශට් ජනතශවශග්ධන සහල් අව යතශව සම්පූර්ණ කරනවශ වශශග්ධනම  

ශ  හා ජනතශවත්  ශ  හා ශත් ආරක්ෂශ කරශ න ඒ වසඩ පිිබශව  

සශර්සකව ඉදින් ට කරශ න  න්න රාළුවන්කම තිසශ යි රී ාශ 

අපි හා කවශස කරනවශ.  

එදශ අතිස රු ජනශධිපතිසතුමමශ ශම් රශට් ජනතශවට ාබශ දුන් 

ශප ශර න්දු එරීන් එක ඉුප කරමින්  ඔවුන් ශවනුශවන් ශහට 

දවශසේ ක  යුතුම යුතුමකම් සහ ව කීම් ඉුප කරන්න එතුමමශ කටයුතුම 

කරනවශ  රී න පණිවුඩ  මම මතක් කරනවශ. රජ ක් හාධි ට 

අශ්  ආ ඩුව ඉතශම  ක්තිසමත්ව ඒ සපහශ මුලාණ ශදනවශ  රී න 
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පණිවුඩ ත් මතක් කරමින්  ඒ සපහශ රජ ටත්  කෘෂිකර්ම 

අමශතයශස  ටත්  ක්තිස  ාසශේවශයි රී ශ ප්රශර්සනශ කරමින් මශග්ධන 

කසශව අවසන් කරනවශ. සකතුමතිසයි. 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ශරෝහණ බ ඩශර මන්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට මිලධත්තුම පහක 

කශා ක් තිසශබනවශ. 

 
[අ.භශ. 4.55] 

 

ෙරු ගරෝහණ බණ්ඩාර මහතා 
(மொண்புமிகு லரொஹை பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  අශ්   රු අමරකීර්තිස 

අතුමශකෝර  මසතිසතුමමශ අද  කශශාෝචිත මශතෘකශවක්  ටශත් අපට 

කසශ කරන්න අවසකසශව උදශ කරාශ දුන්නශ. අශ්  දිසක්රික්ක  

ලධශ ෝජන  කරන අශ්   රු එච්. නන්දශසේන මන්ත්රීතුමමශ ආ ඩු 

පක්ෂශේ සිටි ශ වුණශට එතුමමශ  ම්රීසි ප්රමශණ රීන් ඇත්ත කසශ 

ක ශ. ආ ඩු පක්ෂ  ශවනුශවන් කසශ ක  අලධක් මන්ත්රීවරුන් 

සි ලුශදනශටම වඩශ වසඩි අවශබෝර රීන් කසශ ක  ශකනකු 

සිටි ශ නම්  ඒ එතුමමශයි. ඒ ලධසශ එතුමමශට මශ සකතුමතිසවන්ත ශවනවශ.  

ශම් ප්ර කන  සම්බන්රශ න් අද වන හාට ඔබතුමමන්ාශ ශක්රඩිට් 

එක ාබශ  න්න හසදුවශට  ඇත්ත ව ශ න්ම වී ලධෂකපශදන ට මිාක් 

ාසබුශ  ශක ශහ මද රී න කශරණ  පිිබබපව ඔබතුමමන්ාශශග්ධන 

හදවත්වාට තට්ුප කරාශ බසලුශව ත් ඔබතුමමන්ාශට ශත්ශරනවශ. 

අසකවසන්න ශන න අවසකසශශේ ශ  හා ශට ශම් සශරශරණ  ඉෂකට 

වුශ  නසහස. අසකවසන්ශනන් හා ශා ප්රමශණ ක් දසන් ශන ශ 

අවසශනයි. ශපෞද් ලික ශමෝල් හිමි න්ට බාශශප ශර ත්තුම වූ 

ඉාක්ක ට  ශ  න්න ශන හසරී වීම ලධසශ අද තර කශන්ව වී මිාදී 

 සනීමක් තිස ශබනවශ. අද සම්බශ වී රීශාෝව රුපි ල් 67කට 

ආසන්න මිාකට  නවශ. ඒ වශශග්ධනම කීන් සම්බශ වී රීශාෝව 

රුපි ල් 95කට ආසන්න මිාකට මිාදී  න්නවශ. රුපි ල් 96කට   

මිාදී  න්නශ තසනුත් තිසශබනවශ. එවසලධ මිාක් ාසශබමින් 

තිසශබනවශ. අද වී මිාදී  න්නශ වයශපශන්ක න් ශදස අපි ක ර 

හාධි ට බාශ වසඩක් නසහස. ඒ අ  දිහශ වවරශ න් බාශ වසඩක් 

නසහස. උද්රමන ක් පවතිසන ශවාශශේ ශ  හා ශට සශරශරණ ක් 

ඉෂකට ශවන්ශන් ඒ අ  ලධසශ තමයි. ශවනදශ සිද්ර ශවන්ශන්  අලධක් 

භශ ඩවා මිා ඉහ   නශක ට ශ  හා ශශග්ධන ලධෂකපශදනවා මිා 

තුමට්ුපවකට වසශටන එක. හසබසයි  ශම් වයශපශන්ක න් ලධසශ වී 

හිමි ශට  එශහම නසත්නම් කෘෂි කර්මශන්තශේ ලධ සශාන 

ශ  හා ශට මිාක් ාසශබමින් තිසශබනවශ. හසබසයි  අපි ශම් 

වයශපශන්ක න් ශදස වසරැදි හාධි ට බසලුශව ත්  ඒ පශප ට ශහට 

නසවත කර හන්න ශවන්ශන් ශ  හා ශටයි. එතශක ට ශම් අ  

ආර්ථික ව ශ න් කඩශශ න වසුපණශට පසකශසේ  ශම් අ  වී මිාදී 

 සනීශමන් කර ඇන්ශ  ත්  රජ ට නසවත සම්පූර්ණ බර අදින්න 

ශවනවශ. 

අශනක් පසත්ශතන්  තවත් කශරණ ක් තිසශබනවශ. එනම්  සහල් 

පශන්ශභෝගික ශ ආරක්ෂශ කරන්ශන් ශක ශහ මද රී න කශරණ . 

අශ්  වී ශ  හා ශට ශප ශහ ර සහනශරශර  දීාශ ඔවුන් 

සම්පූර්ණශ න් රැක්කශ වශශග්ධනම ශම් වී වයශපශන්ක ශ ශකශරහිත් 

කසත හිතිසන් බාන්ශන් නසතිසව  වී වයශපශන්ක ශත් ආරක්ෂශ 

කරශ න සහන ක් ාබශ ශදන්න ඔබතුමමන්ාශට රාළුවන් නම්  

කූපන් එකක් ාබශ දී ශහෝ අඩු ආදශ ම්ාශභින්ට සහල් මිාදී  න්න 

සහන ක්රම ක් හදාශ ශදන්න රාළුවන් නම්  ශම් හාධි ට හසම දශම 

ශ  හා ශ සශර්සක ශවයි රී ශ මම හිතනවශ. පකමගි  කශාශේ 

ශ  හාතසන අත් හන්න තසනට පත්ශවමින් තිසබුණශ. ඒ රජශේ 

මසදිහත් වීම ලධසශ ශන ශවයි. ලධෂකපශදනවාට මිාක් 

ශන ාසශබනශක ට ඕනෑම ශ  හාතසන් කරන ශකශනක් අසශර්සක 

බවට පත් ශවනවශ. ඒ අ  අකර්මනය ශවනවශ. ඔවුන් ඒ 

තත්ත්ව ට පත්ශවාශ තිසබුණශ. නමුත් අද වීවාට ශහ ප මිාක් 

ාසශබමින් පවතිසනවශ. ශම් හරහශ  ම් රීසි තසනකදී ඔබතුමමන්ාශ 

හිතනවශ නම්  අපි තමයි ශම් ශද් ඇතිස කශ ේ රී ාශ  ඒක 

ශක ශහත්ම නසහස. ශවශ ප ශප ශ ේ හසම භශ ඩ කම මිා ඉහ  

 ෑමක් තිසශබනවශ. උද්රමන ක් සිද්ර ශවනවශ. ඒ උද්රමන ට 

සශශ් ක්ෂව ශ  හා ශශග්ධන ලධෂකපශදනවාත් මිා වසඩි ශවනවශ. අද 

තශවකශලිකව ශ  හා ශට ශම් තුම   ම්රීසි ාශභ ක් ශපන්වනවශ. 

හසබසයි  ශහට ශ  හා ශ අලධක් ව ශවාට  නශක ට ශ  හා ශශග්ධන 

ලධෂකපශදන සි ල්ශල් මිා ඉහ  ගිහිල්ාශ තිසශබන්ශන්. එතශක ට 

ශ  හා ශට ශම් ාසබුණු ාශභ මමශව ඊ ඟ වශරශේ ශම් මිා තිසබුණත් 

ාසශබන්ශන් නසහස. මම කලින් රීේවශ වශශග්ධන  අපි සහල් ශදසට 

හාතරක් අත දිගු කරන්න ාසහසසකතිස වුශණ ත්  සහල් පශන්ශභෝගික ශ 

හාතරක් ආරක්ෂශ කරන්න ගිශ  ත් ාබන සසශර් ශම් වී මිාදී  ත් 

අශ්  ශවශ න්දන්   වී මිාදී  සනීම සම්පූර්ණශ න්ම අත්හන්නවශ. 

එදශට ආපකම රජ ට සම්පූර්ණශ න් ශම් ව  කීමට කර  හන්න 

සිදුවන තසනට පත්ශවනවශ. ඒ ලධසශ ශම් කටයුත්ත හන් ට 

ක මනශකරණ  කර ත යුතුමයි.  

 අලධක් පසත්ශතන්  අශ්  කුඩශ ශමෝල් හිමි න්  ශා කු 

අපහකමතශවකට පත්ශවාශ ඉන්නවශ. ආ ඩුව වී මිාදී  සනීමට ගි  

ක්රමශේද  තුම   ම්  ම් තසන්වාදී හාහාර තීන්දු අරශ න රුපි ල් 

44ට ශතත වී මිාදී  න්න රී ාශ කුඩශ ශමෝල් හිමි න්ට  ම්රීසි 

අවසකසශවක් දීාශ තිසබුණශ. හසබසයි  එක්වරම අශ්  කෘෂිකර්ම 

ඇමතිසතුමමශ රීේවශ  ඒක රුපි ල් 46 දක්වශ වසඩි කරනවශ  රී ාශ. 

එශසේ රුපි ල් ශදකක් වසඩි කරනවශ  රීේවශම අ ශ්  ශ  වීන්  ම් 

රීසි වී ප්රමශණ ක්  ශ නසත් ශදන්න ාසහසසකතිස වුණශ. නමුත්  ඒ 

රුපි ල් ශදක  සන හන් ටම මිා ලධ ම ශවාශ නසහස. ඒක ශදනවශ 

රී ාශ අද ශවනකම් තීන්දු කරාශ නසහස. ඒ වශශග්ධන කශරණශ  ලධසශ 

රජශේ  බඩශවාට වශශග්ධනම  ඒ වී ටික  න්න ාසහසසකතිස ශවාශ සිටි 

අශ්  කමළු පන්මශණ සහල් ශමෝල් හිමි න්ට වී ටික මිාදී  න්න 

රාළුවන්කමක් ාසබුශ  නසහස. ඒ ලධසශ නසවතත් ශම් රශට් ප්රරශන 

වයශපශන්ක න් ටික ශදනශ අතරට හාතරක් ශම් වී ටික ගිහින් 

තිසශබනවශ. ශ න ආ ක්රමශේද  ශහ පයි. ඒක සශර්සකව ඉදින් ට 

ශ න  න්න රාළුවන් වුණශ නම් ශහ පයි. තසලධන් තසනදී  ශම් 

ශ ෝජනශ ශවනසක කරන්න ගි  එශකන් තමයි ශම් කටයුත්ත  

ශවනත් තසනකට  මන් කශ ේ රී න එක තමයි අපට රී න්න 

තිසශබන්ශන්. සහල් මශිය ශවක් ලධර්මශණ  ශවාශ තිසශබනවශ රී න 

එකත් එක පසත්තරීන් ඇත්ත. නමුත්  සහල් මශිය ශව හරහශ 

ශ  හා ශට ශහ ප මිාක් ාසබී තිසශබනවශ. මම හිතන හාධි ට සහල් 

මශිය ශව පශාන  කර  න්න නම්  ඒ වී ශ  හා ශට සශරශරණ 

මිාක් ශදන්න නම්  අපි සශරශරණ මිාක් ලධ ම කරන්න ඕනෑ. 

වයශපශන්ක ශ කඩශ වසශටන එක ආරක්ෂශ කර න්නවශ වශශග්ධනම 

අශ්  ශ  හා මහත්වරුන්ට ාබන වශරශේත් ශම් හාධි ටම මිා 

ආරක්ෂශ කර න්න අව ය හාධි ට වසඩ පිිබශව ක් සකසක කරන්න 

රී න එක තමයි අපි රී න්ශන්. අශ්  ඇමතිසතුමමශ රීේවශ වශශග්ධන වී 

ශේාන්නට කෘෂි මශර්  ශක න්ක්රීට් කරාශ ශදනවශ නම් ඒ ශ  හා 

මහත්වරු සතුමුප ශවනවශ  රී නවශ. කෘෂි මශර්  ශක න්ක්රීට් 

කරාශ තිසබුණශ නම් අපට වී ටික ශේාශ න්න පහකමයි රී ාශ ඔවුන් 

රී නවශ. ඒ කශරණ ත් මතක් කරමින්  මට අවසකසශව ාබශ දීම 

පිිබබප සකතුමතිසවන්ත ශවමින් මම ලධහ  ශවනවශ.  

ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි. 

 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට   රු  ශන්ත බ ඩශර මසතිසතුමමශ. ඔබතුමමශට මිලධත්තුම 

පහක කශා ක් ාසශබනවශ. 
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

[අ.භශ. 5.22] 
 

ෙරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மொண்புமிகு ெொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara)  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  මශ මිත්ර අමරකීර්තිස අතුමශකෝර  

මන්ත්රීතුමමශශග්ධන ශ ෝජනශවට සහශ ෝ   දක්වමින් අදහසක රීහිප ක් 

ප  කරන්නට මශ බාශශප ශර ත්තුම ශවනවශ. හාශ ේෂශ න්ම අපි 

කවුරුත් දන්නවශ  අශ්  රජ න් තිසශබන සෑම අවසකසශවකදීම 

ශ  හා ශ  ක්තිසමත් රීමේම වශශග්ධනම ශද්ශී  ලධෂකපශදන  දින් සන්වීම 

ප්රතිසපත්තිස ක් හසටි ට ශ න  න වසඩ පිිබශව ක් බව. අශ්  

වර්තමශන ජනශධිපතිස අතිස රු ශ ෝඨශභ  රශජපක්ෂ මසතිසතුමමශ  අශ්  

අග්රශමශතයතුමමශ ඇතුමළු හාෂ භශර  රු අමශතයතුමමන්ාශ සමඟ අපි 

බාශශප ශර ත්තුම වුණශටත් වඩශ ශද්ශී  කර්මශන්ත  ශද්ශී  

ලධෂකපශදන   ඒ වශශග්ධනම අශ්  ශ  හා ශ  ක්තිසමත් රීමේම සපහශ  ඉතශ 

ශහ ප වසඩ පිිබශව ක් ක්රි ශත්මක කරශ න  නවශ. මම හිතන 

හාධි ට ශම් වර්ෂශේ ශම් කන්නශේ මශ ලධශ ෝජන  කරන 

කුරුණෑ ා දිසක්රික්ක  ඇතුමළු සෑම දිසක්රික්ක කම කුඹුරු ඉතශ 

සශර්සක ශවාශ ඉතශ ඉහ  අසකවසන්නක් අශ්  ශ  හා ජනතශවට 

ාබශ  න්නට රාළුවන්කම ාසබිාශ තිසශබනවශ. ඒ වශශග්ධනම 

ඉතිසහශසශේ ප මු වතශවට වසඩිම වී අසකවනු මිාදී  සනීම 

සිදුශවනවශ අපි දසක්ශක් ශම් කන්නශේදී තමයි. මීට කලින් 

ශ  වීන් වහ බිේවශ. ශ  හා ජනතශව මහ පශරට ආවශ. ජනතශ 

හාමුක්තිස ශපරමුණ හාහාර සසහාරශන හදාශ එිබ ට ඇහාල්ාශ 

උද්ශඝෝෂණ පවත්වාශ රීේවශ වී සපහශ සහතිසක මිාක් ශදන්න 

රී ාශ. හසබසයි  රීසිම ආ ඩුවකට එශසේ වී සපහශ ලධසි සහතිසක 

මිාක් ාබශ ශදන්න බසන්වුණු අවසකසශවක අපි බාශශප ශර ත්තුම 

වුණශටත් වඩශ  ශ  හා ශ බාශශප ශර ත්තුම වුණශටත් වඩශ ශහ ප 

හාධි ට වී රීශාෝවක් මිාදී  සනීශම් වසඩ පිිබශව  අද ූ දශනම් 

ශවාශ තිසශබනවශ.          

එශහම නම් අද ශ  හා ශ  ක්තිසමත් කරන රජශේ ප්රතිසපත්තිස  

සශර්සකයි. ඊ ඟට  අපට තිසශබන ප්ර කන  තමයි පශන්ශභෝගික ශ 

 ක්තිසමත් රීමේම සපහශ අව ය වසඩ පිිබශව  ක්රි ශත්මක කරන්ශන් 

ශක ශහ මද රී න එක. ශම් සපහශ ලධසි ක මනශකරණ ක් 

අව යයි. ඉතිසහශසශේ සින්මශශවෝ බ ඩශරනශ ක මසතිසලධ  

පශන්ශභෝගික ශට සහන ාබශ දීම සපහශ සමුපකශර වයශපශර  

 ක්තිසමත් ක  බව අපි දන්නවශ. ඒ වශශග්ධනම මහින්ද රශජපක්ෂ 

මසතිසතුමමශශග්ධන ආ ඩු කශා  තුම දී සශත ස  ාක් සශත ස  ක්තිසමත් 

ක ශ. ඒවශ සමහර ආ ඩු කශාවා ඈවර කරාශ දසම්මශ. නමුත් 

සශත ස  ක්තිසමත් කශ ේ පශන්ශභෝගික ජනතශවට අව ය සහන 

ාබශ ශදන්නයි. එශහම නම් රජ  වයශපශර ක්ශෂේත්ර ට  ඇහාත් 

තිසශබනවශ.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ   රු හාෂ  භශර 

අමශතයතුමමන්ාශශග්ධන අවරශන ට මම හාශ ේෂ කරුණක් ශ  මු 
කරනවශ.  පශන්ශභෝගික ශට සහන ක් ඇතිස වන හාධි ටත්  ශ  හා ශ 

 ක්තිසමත් වන හාධි ටත් සහල් පිිබබපව ලධසි ක මනශකරණ ක් 

ඇතිස කරන්න සහල් ලධෂකපශදන ට රජ  ප්රශේ  ශවන්න ඕනෑ. 

ශපෞද් ලික අස  ත්  රශජය අස  ත් මසදිහත්වීම තුමිබන් තමයි 

පශන්ශභෝගික ශට සශරශරණ ක් ඉෂකට රීමේමට රාළුවන්කම 

ාසශබන්ශන්.  

අශ්  රශට් රශජය බසසකු තිසශබනවශ. ඒ වශශග්ධනම ශපෞද් ලික 

බසසකුත් තිසශබනවශ. ඉසකසර රජශේ බසසකුවකට භශ න් භශ න් 

වශශග්ධන තමයි  න්ශන්.  ඒ ලධාරශන්න් තුම  කමහදශීලිභශව ක් නසහස. 

ඔවුන් මහජන සම්බන්රතශව ශ  ඩ නඟන්න කටයුතුම කශ ේ නසහස. 

හසබසයි  ශපෞද් ලික බසසකු ආවශට පකමව ඒ අ  මහජන 

සම්බන්රතශව වසඩිශ න්   ශ  ඩ නඟනශක ට   රශජය බසසකුවාටත් 

මහජනතශව අතර ශහ ප සම්බන්රතශවක් ශ  ඩ නඟන්න සිදු වුණශ. 

ඔවුන් කමහදශීලි වුණශ. එයින් ජනතශවට වශසි ක් සසාකමණශ. 

එතශක ට ශපෞද් ලික බසසකුවාට ඕනෑ හාධි ට ශප ලි  වසඩි 

කරන්න බසහස. ශම කද  එතසන රශජය බසසකු ලධ ශමන ක් කරන 

ලධසශ.   ඔවුන් පශාන ක් කරනවශ.   

SLTB එක තිසබි දී ශපෞද් ලික බසක රස රශවන  ආරම්භ 

ක ශ.  
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශට තව මිලධත්තුමවක කශා ක් 

තිසශබනවශ.  
 

ෙරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மொண்புமிகு ெொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  මට තව මිලධත්තුම ශදකක 

කශා ක් ාබශ ශදන්න. ශපෞද් ලික බසක රසයි  SLTB එකයි 

ශදකම තිසශබන ලධසශ මගී ජනතශවට සහන ක් ාසබී තිසශබනවශ. 

තර කශන්ත්ව  තුම  එක ශක ටසකට හාතරක් ඉදින් ට  න්න 

බසහස. ඒ වශශග්ධන රශජය අස  යි  ශපෞද් ලික අස  යි ශදකම 

ක්රි ශත්මක වීම තුම  තමයි ශම  ක මනශකරණ  රීමේමට රාළුවන් 

වන්ශන් රී ශ මශ හා කවශස කරනවශ. අපි ඒ වයශපශන්ක න්ට හාතරක් 

ශචෝදනශ කරාශ හන් න්ශන් නසහස. ඒ අ  ඔක්ශක ම අශ්  ශද්ශී  

වයශපශන්ක න්. ශද්ශී  වයශපශන්ක න් ආරක්ෂශ කර  සනීමත් අශ්  

වසඩ පිිබශව ක්. අරලි  සහල් ශවන්න රාළුවන්  ලධරාන සහල් 

ශවන්න රාළුවන්  රත්න සහල් ශවන්න රාළුවන්   මරය පන්මශණ වී 

ශමෝල් හිමි න් ශවන්න රාළුවන්  කමළු පන්මශණ වී ශමෝල් හිමි න් 

ශවන්න රාළුවන්. ඒ අ ටත් අව ය සහශ ෝ   ාබශ ශදමින්  අශ්  

ශද්ශී  වයශපශන්ක න්  ක්තිසමත් කරමින් ආරක්ෂශ කරන  මන්  

පශන්ශභෝගික ශට සහන ක් සාසන්න නම් අලධවශර් ශ න්ම රශජය 

මසදිහත්වීම තුම  වී මිාදී  සනීම සහ සහල් ලධෂකපශදන  රීමේශම් 

කශර් භශර  කරන්න ඕනෑ. සමහරහාට ශම  කරන්න අමශරුයි 

රී ාශ රී න්න රාළුවන්. පරශජ  රීමේමට අමශරුයි රීයූ ශබදුම්වශදී 

ත්රසකතවශද  අශ්  රණහාරුවන් සමඟ එකතුම ශවාශ මහින්ද 

රශජපක්ෂ මසතිසතුමමශටයි   ශ ෝඨශභ  රශජපක්ෂ මසතිසතුමමශටයි   

පරශජ ට පත් රීමේමට රාළුවන් වුණශ. සහල් මශිය ශවක් තිසශබනවශ 

නම්  පශන්ශභෝගික ශට සහන ක් ාබශ දීශම් අරමුණින් 

අලධවශර් ශ න්ම රශජය මසදිහත්වීම තුම  වී මිාදී ශ න  සහල් 

ශවශ ප ශප  ට දසමීශම් වසඩ පිිබශව  ක්රි ශත්මක රීමේම තුමිබන් 

පමණයි ශම් කශර්   කරන්න රාළුවන් වන්ශන්.  එශහම නසතිසව 

ශපෞද් ලික පසාසසකතර ශ ශදේවශට ශම් කශර්   සශර්සක ශවන්න 

හාධි ක් නසහස රී න එක ශම් ශේාශේදී ශ ෞරවශ න් අවරශරණ  

කරනවශ.     
   

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)   
 රු ගුණපශා රත්නශසේකර මසතිසතුමමශ. ඔබතුමමශට මිලධත්තුම 

හතරක කශා ක් තිසශබනවශ.  

 
[අ.භශ. 5.26] 

 

ෙරු බී.වයි.ජී. රත්නගසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு பீ.மவ.ஜீ. ரத்னலெக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ, වී මිා සම්බන්රශ න් 

පසවසත්ශවන සභශව කල් තබන අවසකසශශේ හාවශද ට සම්බන්ර 

වීමට  අවසකසශව ාබශ දීම පිිබබපව ඔබතුමමශට සකතුමතිසවන්ත ශවනවශ. 
රජ  ශ  හා ශ  සන සශනුකම්පිතව බාාශ, ශසෞභශ යශේ දසක්ම 

වසඩ පිිබශව   ටශත්  ශ  හා ශට දුන් සහතිසක ක් මත, වී සපහශ 

සහතිසක මිාක් ාබශ දුන්නශ. සම්බශ  වී රීශාෝවක සහතිසක මිා 

රුපි ල් 52යි. ඊට ශපර පසවසතිස ආ ඩුව අවසකසශ  ණනශවකදී වී 

සපහශ සහතිසක මිාක් ාබශ ශදනවශ රීේවත්, ඒ සහතිසක මිා 

ක්රි ශත්මක වුශ  නසතිස බව අපි දන්නවශ. වී රීශාෝවකට රුපි ල් 

45ක සහතිසක මිාක් ශදනවශ රී ාශ මසතිසවරණ  ශේාශශේ  ප්රකශ  

ක  ආකශර  අපි ශහ ඳින්ම දසක්කශ. හසබසයි, ඒ රුපි ල් 45 

445 446 
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සහතිසක මිා පසත්තක තිසබි දී, ශ  හා ශට  වී රීශාෝව ශදන්න සිදු 

වුශ  රුපි ල් 32ක්, 35ක් අතර මිාකට. ඒ ලධසශ එම ආ ඩුශවන් 

ශ  හා ශට වී සපහශ සශරශරණ මිාක් ාසබුශ  නසහස. අශ්  

ආ ඩුව වී සපහශ සහතිසක මිා රුපි ල් 52ක් ක ශ. අද වන හාට 

තර කශමේ මිාට රජ ත් වී මිාදී  සනීමට ශපාඹීම තුම  ශ  හා ශට 

ඉතශම සශරශරණ මිාක් ාසබිාශ තිසශබනවශ. ඒක තහවුරු වුශ  

ලධකම් ශන ශවයි  ශම් රී න හාධි ට ශන ශවයි  රජශේ සහතිසක 

මිා ක්රම  ලධසශමයි. ආ ඩුවක් වුණශම අපට තව පසත්තරීන් 

ප්ර කන ක් තිසශබනවශ. ශ  හා ශට සශරශරණ මිාක් ාසබීම ඉතශම 

ශහ පයි. හසබසයි  සසඛ්යශව අතිසන්  ත්ශත ත් ශ  වීන්ටත් වඩශ 

අතිසහා ශා ප්රතිස ත ක් ඉන්ශන් පශන්ශභෝගිකශ ෝ.  වී රීශාෝවක 

මිා රුපි ල් 62ක්  72ක් දක්වශ ඉහ   නශක ට පශන්ශභෝගිකශ ෝ 

ඉතශම දුෂකකර තත්ත්ව ට පත් ශවනවශ. එතශක ට හශල් රීශාෝවක 

මිාත් ඉශේම ඉහ   න ලධසශ. 

ශපෞද් ලික අස ශේ වයශපශන්කශ ෝ මුල් කශාශේ ශ  හා ශට 

ණ  ශදනවශ. ඒ ණ ට කසශපන්නට වයශපශන්කශ ෝ මුල් කශාශේ 

වී මිාදී  න්ශන් සහතිසක මිාට ආසන්න මිාකට. ඒ අ  වසඩි 

මිාකට  න්ශන් නසහස. ආ ඩුව වී මිාදී  න්න ාසහසසකතිස 

ශවනශක ටම ශපෞද් ලික අස ශේ වයශපශන්ක ශත් ඊට වඩශ වසඩි 

මිාකට වී මිාදී  න්නවශ. ආ ඩුව වී රීශාෝවක් රුපි ල් 52කට 

මිාදී  න්න හදනහාට ඒ අ  රුපි ල් 52ට  න්නවශ. ආ ඩුව වී 

රීශාෝවක් රුපි ල් 52කට මිාදී  න්න හදනශක ට ඒ අ  රුපි ල් 

54ට  න්නවශ. ශමන්න ශම් තර කශන්ත්ව  තුම  අද හශල් 

රීශාෝවක මිා අපි හිතනවශට වඩශ වසඩි මිාකට ගිහිල්ාශ 

තිසශබනවශ. ඒක ඇත්ත.  මම හිතන හාධි ට රජ  තර කශන් මිාට වී 

මිාදී  න්නට ගිශ  ත් ශම් මිා තවත් ඉහ   න්න රාළුවන්. එම 

ලධසශ මශග්ධන ශපෞද් ලික ශ ෝජනශව ශවන්ශන් රජ ක් වුණශම  වී 

මිා පශාන  රීමේම සපහශ අවම සහතිසක මිාක් ලධ ම කරනවශ 

වශශග්ධනම උපන්ම මිාක්ද ලධ ම ක  යුතුම බවයි.  රු  ශන්ත 

බ ඩශර මන්ත්රීතුමමශ රී රා ආකශර ට රජ  වී මිාදී අරශ න සහල් 

ලධෂකපශදන  වසඩි කරාශ ශවශ ප ශප  ට දසමීම ඉතශම ශහ පයි. ඒ 

කර්තවය කරන්නට රාළුවන් නම් ශම්  සටලුවට තිසශබන අසක එශක් 

හාසඳුම ඒකයි. ඒක ප්රශශ ෝගිකව කරන්නට බසන් නම්  

පශන්ශභෝගික ශශග්ධන පසත්ශතන් හිතාශ ඊ ඟ ශහ පම හාකල්ප  

තමයි වී සපහශ උපන්ම මිාක් ලධ ම කරාශ පශන්ශභෝගික ශ 

ආරක්ෂශ රීමේම. එක පසත්තරීන් අවම සහතිසක මිාක් ලධ ම කරාශ 

ශ  හා ශ ආරක්ෂශ කරන අතශර් අශනක් පසත්ශතන් උපන්ම මිාක් 

ලධ ම කරාශ පශන්ශභෝගික ශ ආරක්ෂශ කර  ත හසරී නම් මම 

හිතන හසටි ට රජ   රජශේ ව කීම ඉුප ක ශ ශවනවශ.  

හාපක්ෂ  පසහසදිලිවම රී න කශරණ  අපි පිිබ න්නවශ. රජ  

තමයි සහල් මිා සහ වී මිා පශාන  ක  යුත්ශත්. රජ ට ඒ 

ව කීම භශර  න්නට ශවනවශ. රජ  ඒ ව කීම භශර  ත යුතුමයි. ඒ 

ව කීම භශර  ත් රජ ක් හසටි ට  ව  රී න රජ ක් හසටි ට 

ශ  හා ශත් අශනක් පසත්ශතන් පශන්ශභෝගික ශත් ආරක්ෂශ කරන 

පිිබශවත කශා ක් තිසසකශසේ ශ න ආවශ. ඇත්තටම ශම්කට ප්රරශනම 
ශහේතුමව ශවාශ තිසබුශ  වී මිාදී  න්නශ  න්ත්රණ  පකම ගි  කශා  

රාරශම ක්රි ශත්මක වුශ  නසතිස එක. වී අශාහා ම ඩා  වී මිාදී 

 සනීම කශ ේම නසහස. අශ්  කෘෂිකර්ම අමශතයතුමමශ දසවසන්ත 

උත්සශහ ක් දරාශ ශම් ශවනශක ට ශම්රික් ශට න් 55 222ක්  

මිාදී අරශ න තිසශබනවශ. අපි එතුමමශට සකතුමතිසවන්ත ශවනවශ. එතුමමශ 

තවදුරටත් ඒ ප්ර ත්න  දරමින් ඉන්නවශ. හාවෘත ශවශ ප ශප   
හරහශ හානශ ශවාශ තිසබුණු  න්ත්රණ ක්  ිබ පණ න්වනවශ රී න 

එක ශාශහසි නසහස. නමුත් එතුමමශ ඒ සපහශ දසවසන්ත පන්ශ්රම ක් 

දරනවශ. අඩුම තරමින් එතුමමශ ශම් උත්සව සම ට ශහෝ  සශරශරණ 

මිාකට සහල් ටිකක් ශදන්නට ක්රම ක්  හදාශ තිසශබනවශ. එම 

ලධසශ එතුමමශට සකතුමතිසවන්ත ශවමින්  රජ ක් ශාස වීවාට උපන්ම 

මිාක් ලධ ම කරාශ ශහෝ පශන්ශභෝගික ශ හශ ශ  හා ශ  න 

ශදශදනශම රැක  ත යුතුමයි රී න ශ ෝජනශව ඉදින්පත් කරමින් මම 

ලධහ  ශවනවශ.   

ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි. 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු කමදත් මසු,ා මන්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට මිලධත්තුම 4ක කශා ක් 

තිසශබනවශ. 

 

[අ.භශ. 5.12] 
 

ෙරු සුදත් මාංජුල මහතා 
(மொண்புமிகு சுதத் மஞ்சுல)  

(The Hon. Sudath Manjula)  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  අශ්   රු අමරකීර්තිස 

අතුමශකෝර  මන්ත්රීතුමමශ ඉතශම කශාශනුරූප ශ ෝජනශවක් සභශව 

කල් තසබීශම් අවසකසශශේ ඉදින්පත් ක ශ. ශක හාඩ්-19 වසස ත 

තත්ත්ව  හමුශේ රටක් හසටි ට දසවසන්ත අභිශ ෝ  කට මුලාණ 

දීාශ තිසශබන වකවශනුවක අශ්  රජ  අතිසසශර්සක හාධි ට ශ  හා 

ජනතශවට සශරශරණ ක් ඉෂකට ක  අවසකසශවක් තමයි ශම්ක. එක 

පසත්තරීන්  හ පශාන යු ශේ වී ශ  හා ශ තමන්ශග්ධන ජීහාත  නසතිස 

කර  ත්තශ  වහ බිේවශ නසත්නම් ගිලධ තිස ශ ත්තශ. අද වන හාට 

රජ  වීවාට සහතිසක මිාක් ාබශ දීාශ තිසශබනවශ.  

2011 වර්ෂශේ  රජ  නශඩු වී රීශාෝවක් සපහශ රුපි ල් 28ක් 

ාබශ දුන්නශ  2212 වර්ෂශේත් රුපි ල් 28ක් දුන්නශ  2213 

වර්ෂශේත් රුපි ල් 28ක් දුන්නශ  2214 වර්ෂශේත් රුපි ල් 28ක් 

දුන්නශ. ඒ වශශග්ධන 2215 වර්ෂශේ රජ  වී රීශාෝවක් සපහශ රුපි ල් 

32ක් දුන්නශ. රුපි ල් 32 මිා  අශ්   රු මහින්ද රශජපක්ෂ 

මසතිසතුමමශශග්ධන යු ශේ  2215  ා මහ ශදකන්නශේදී රුපි ල් 45ක 

සහතිසක මිාක් බවට පත් ක ශ. හසබසයි  2215න් පකමව ශම් මිා 
රුපි ල් 38 දක්වශ පකමබෑමකට ාක් වුණශ. ඒක අඛ් ඩවම 2222 

දක්වශම ආවශ. 2222න් පකමව ශම් රජ  තමයි නසවත වීවාට 

රුපි ල් 52ක සහතිසක මිාක් ශදන්නට කටයුතුම කශ ේ 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ. හසබසයි  ශප ශහ ර සහනශරශර  

ාබශ දීාශ  වී සපහශ සහතිසක මිාක් ාබශ දීාශ වී ව ශකරු  ක්තිසමත් 

කරන්න  අතිස රු ජනශධිපතිසතුමමශ ප්රමුඛ් රජ  පසහසදිලි වසඩ 

පිිබශව ක් අද ක්රි ශත්මක කර තිසශබනවශ.  

අද හශල් මශිය ශවක්  සන අශ්  රශට් කසශ බහට ාක් ශවනවශ. 

කමළුතර ක් වූ සහල් ශමෝල් හිමි ශශග්ධන අභිප්රශ න් ඉුප රීමේම 

ශවනුශවන් රජ  කටයුතුම කරනවශ රී ාශ මත ක් ශ  ඩ නඟමින් 

 නවශ. නමුත්  යුද්ර  අවසන් කර සශම  උදශ කරන්න 

නශ කත්ව  දුන් අතිස රු ජනශධිපතිසතුමමශ සහ  රු අග්රශමශතයතුමමශ 

ප්රමුඛ් රජ  ශම් හශල් මශිය ශව කුඩු පට්ටම් කර  අනශ තශේ 

පශන්ශභෝගික ශට සශරශරණ ක් ඉෂකට වන ආකශර ට  සහල් මිා 

ශ ශනන්න කටයුතුම කරනවශ  රී න එක අපි පසහසදිලිව දන්නවශ.  

අද සහල් පිිබබප ප්ර කන ක් තිසශබන බව පශන්ශභෝගික න් 

හසටි ට අපි දන්නවශ. මශ රජ ට ශ ෝජනශ කරනවශ  අශ්  රශට් 

ලධෂකපශදන  ශන කරන සහල් වර්  අඩු මිාට අශ්  රටට 

ශ නසල්ාශ සිසහා  ශදම  අලුත් අවුරුදු කශා පන්ච්ශේදශේ 

පමණක් පශන්ශභෝගික න්ට මීට වඩශ අඩු මුදාකට සහල් ාබශ 

ශදන වසඩ පිිබ ශව ක් ක්රි ශත්මක කරන්න රී ාශ. එශසේ කශ  ත් 

සහල් ශමෝල් හිමි න්ටත්  ම්රීසි අභි ශ ෝ  ක් කරන්න රාළුවන් 

රී න හා කවශස  අපට තිසශබනවශ. හාෂ භශර රශජය අමශතය  රු 

 ෂීන්්ර රශජපක්ෂ මසතිසතුමමශ ශම් ශම ශහ ශත්  රු සභශශේ 

සිටිනවශ.  රු රශජය අමශතයතුමමලධ  මහින්ද රශජපක්ෂ මසතිසතුමමශශග්ධන 

යු ශේ "අපි වවමු - රට න මු" වසඩසටහන හරහශ සහලින් රට 

සකව සශපෝෂිත ක ශ.  හ පශාන ආ ඩුව මත්තා ගුවන් 

ශත ුපශප ශ ේ ඒ වී  බඩශ කරන්න කටයුතුම ක ශ. හසබසයි  ඊට 
පසකශසේ ශම කද වුශ   අශ්  රශට් වී ශ  හා ශ ආ ශර ට ගි ශ. 

නසවත වරක් අශ්  රජ  බා ට පසමිණි පකම  සහලින් රට 

සකව සශපෝෂිත කරාශ සහල් අපන න  කරන්න රාළුවන් යු  ක් 

ලධර්මශණ  කරන්නයි "ශසෞභශ යශේ දසක්ම" වසඩ පිිබශව  

 ටශත් අපි බාශශප ශර ත්තුම වන්ශන්.  
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පශර්ලිශම්න්තුමව 

 රු අමරකීර්තිස අතුමශකෝර  මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශ ඉතශ 

කශශාෝචිත ශ ෝජනශවක් ඉදින්පත් කශ ේ. රජ ක් හසටි ට රශට් 

ශ  හා ශ  ක්තිසමත් කර ආරක්ෂශ කරනවශ වශශග්ධනම  අනශ තශේ 

පශන්ශභෝගික ශට සශරශරණ මිාක් ාබශ ශදන්නට අතිස රු 

ජනශධිපතිසතුමමශ ප්රමුඛ් රජ  පසහසදිලි වසඩ පිිබශව ක් ක්රි ශත්මක 

කරනවශ  රී න පණිහාඩ  හාපක්ෂ ට ාබශ ශදමින්  ඔබ 

සි ලුශදනශට සකතුමතිසවන්න ශවමින් මශ ලධහ  ශවනවශ.   

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)  
 රු කපිා අතුමශකෝරා මන්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට මිලධත්තුම තුමනක 

කශා ක් ාසශබනවශ. 

 
[අ.භශ. 5.15] 

 

ෙරු කපිල අතුගකෝරල මහතා 
(மொண்புமிகு கபில அதுலகொரல)  

(The Hon. Kapila Athukorala)  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ශප ශ  න්නරුව දිසක්රික් 

සම්බන්ධීකරණ කමිුපශේ සභශපතිස අමරකීර්තිස අතුමශකෝර  අශ්  

 රු මන්ත්රීතුමමශ  කශශාෝචිත මශතෘකශවක් අද  සභශව කල් තබන 

අවසකසශශේ ශ ෝජනශව හාධි ට ශ නශවශ. ්රිකුණශමා  

දිසක්රික්කශේ  ජනතශවශ න් ශබ ශහෝ පින්සක් කෘෂි කර්මශන්ත  

ජීවශනෝපශ  කරශ න තිසශබනවශ. මට ාසබී තිසශබන හානශඩි තුමනක 

කශා  තුම  ශබ ශහෝ ශද්වල් රීව ශන හසරී වුණත්  ඉතශම 

ශකටිශ න් ශම් මශතෘකශව  සන කරුණු රීහිප ක් ඉදින්පත් 

කරන්න මශ අදහසක කරනවශ. 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ   අතිස රු ජනශධිපතිස ශ ෝඨශභ  

රශජපක්ෂ මසතිසතුමමශ "ශසෞභශ යශේ දසක්ම" වසඩ පිිබශව ත් එක්ක 

වී ව ශව  ක්තිසමත් රීමේම ශවනුශවන් දසවසන්ත කශර්  භශර ක් ශම් 

වන හාට සිදු කරනවශ. කෘෂිකර්ම අමශතයතුමමශත්  වශන්මශර්  

අමශතයතුමමශත් ඒ සපහශ අව ය සහශ ෝ   ාබශ ශදමින් ඉන්නවශ. 

ශම් ශවනශක ට "වශන් ශසෞභශ යශ" වසඩසටහන  ටශත්  

්රිකුණශමා  දිසක්රික්කශේ පමණක් වසේ 122කට ආසන්න 

ප්රමශණ ක් ප්රතිසසසසකකරණ  කරන්න ලධ මිත ශවාශ තිසශබනවශ.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  හශල් මිා වසඩිවීම සම්බන්ර 

ප්ර කන ට ශම් ශවාශශේ මම ශ ෝජනශවක් ශ ශනනවශ. 

ශප ශ  න්නරුව දිසක්රික්කශේ මහශ පන්මශණශ න් තිසශබන ශමෝල් 

හිමි න් සමඟ සටන් කරනවශ ශවනුවට අපි දසන් ශම් 

සම්බන්රශ න් වසඩ පිිබශව ක් හඳුන්වශ දි  යුතුමයි.  වී ශවනුවට 

හශල් හාකුණන ක්රමශේද ක් අපි ශ  වීන්ට  හඳුන්වශ ශදන්න ඕනෑ  

රී ශ මශ ශ ෝජනශ කරනවශ. එදශ අශ්   ම්වා තිසබුණු කමළු පන්මශණ 

ශමෝල් හිමි න්ශග්ධන සස ම්වලින් ඒ ශ  වීන්ට අව ය පහකමකම් ටික 

සසපයුවශ. එදශ අසකවසන්න ශන නශක ට  ශම් හිටරා ශමෝල් 

හිමි න් ඒ අසකවසන්න මිාදී  ත්තශ. හශල් මිා වසඩිශවන ප්ර කන  

ඇතිස ශවන්ශන්ම  අශ්  දිසක්රික්කවලින් ශප ශ  න්නරුව 

දිසක්රික්ක ට වී ටික ගි ශමයි. අශ්  දිසක්රික්කවා කමළු පන්මශණ 

ශමෝල් හිමි න් ශම් ශවනශක ට දසවසන්ත කඩශ වසටීමකට ාක් 

ශවාශ තිසශබනවශ. මම ශ ෝජනශ කරනවශ  ඒ ශමෝල් හිමි න් 

 ක්තිසමත් කරන්නත් අව ය වසඩ පිිබශව  අපි සකසක කරන්න 

ඕනෑ බව. 

ඒ ශමෝල් හිමි න් අරශ න තිසශබන ණ  ප්රමශණ  ශක පමණද 

බාාශ  ඒ අ ට සහන ක් සාසශ  ඒ අව ය කරන සම්පත් ටික 

සසපයුශව ත් සහල් මිා වසඩි වීශම් ප්ර කන ට අපට ශහ ප 

උත්තර ක් ශදන්න රාළුවන් ශවයි රී ාශ මශ හා කවශස කරනවශ. ඒ 

වශශග්ධනම  අශ්  වශශග්ධන දිසක්රික්කවා වී ව ශ කරන්න රාළුවන් ඉඩම් 

හඳුනශශ න  අව ය පහකමකම් සප ශ  වී ව ශ රීමේමත් ශම්කට 

ශහ ප උත්තර ක් රී ශ මශ හිතනවශ . ව ශ කරන්න රාළුවන් ඉඩම් 

ශබ ශහ ම ක් රීසිම ශත්රුමක් නසතිසව සමහර ආ තන  ටශත් 

පවතිසනවශ. අඩුම තරමින් මහ කන්නශේදීවත් ඒවශශේ ව ශ 

කරන්න අව ය  පහකමකම් ටික අශ්  ශ  වීන්ට ශදන්ශන් නසහස. 

ඊශ ත් මම රූපවශහිලධශ න් දසක්කශ  වන සසරක්ෂණ 

ශදපශර්තශම්න්තුමශේ ලධාරශන්න් සහ ශප ලිසක ලධාරශන්න් කන්තශල් 

වශන් ඇ  ප්රශද් ශේ පරණ ශ  හා  ම්මශන කට ගිහිල්ාශ ඒ 

මිලධකමන් බාහත්කශරශ න් එිබ ට ඇද දමන සිද්ධි ක්. එවසලධ 

වසඩ පිිබශව වල් තමයි තවමත් ක්රි ශත්මක ශවන්ශන්. රජ  

 ටශත් තිසශබන  ව ශ ක  හසරී ඉඩම් ටික ශ  වීන්ට දීාශ  කමළු 

පන්මශණ ශමෝල් හිමිශ ෝ ටික  ක්තිසමත් කශ  ත් ශම් රශට් සහල් 

ප්ර කන ට උත්තර ක් ශහ්ශ න්න රාළුවන් රී ාශ මශ හා කවශස 

කරනවශ. ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි. 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු රීසසක ශනල්සන් මන්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට මිලධත්තුම 25ක 

කශා ක් තිසශබනවශ. 

 

[අ.භශ. 5.18] 
 

ෙරු කිාංසන ගනල්සන් මහතා 
(மொண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்ென்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  මශ මිත්ර  රු අමරකීර්තිස 

අතුමශකෝර  මන්ත්රීතුමමශ සභශව කල් තබන අවසකසශශේ ශ නශ 

ශ ෝජනශව සම්බන්රශ න් අදහසක දක්වන්න කශා  ාබශ දීම  සන 

ඔබතුමමශට සකතුමතිසවන්ත වනවශ.  

මට ශපර ශමම හාවශද ට සම්බන්ර වූ අශ්   රු මන්ත්රීවරු 

සි ලුශදනශ ප්රකශ  කශ ේ  ශම් රජ  අද  වීවාට ශහ ප මිාක් ාබශ 

දී තිසශබන බවයි. ඔේ  මමත් එ  පිිබ න්නවශ. වීවාට ශහ ප මිාක් 

ාබශ දීාශ තිසශබනවශ. රජ  වීවාට ශහ ප මිාක් ාබශ ශදනවශ 

වශශග්ධනම  ඒ ව ශ කටයුතුමවා ලධසි ක මනශකරණ ක්ද ක  යුතුමයි. 

ශම කද  ශමවර මහ කන්නශේදී ලධසි ක මනශකරණ ක් 

ශන තිසබුණු ලධසශ ශප ශ  න්නරුව දිසක්රික්කශේ වී අසකවසන්න 

සි  ට 42රීන් අඩු වුණශ. ශමවර මහ කන්නශේදී ලධසි ශවාශවට 

නසතිසව ඊට කලින් ජා   ාබශ දීශමන් ශ  හා ශශග්ධන අසකවසන්න අඩු 

වුණශ. දසන් ශම්  ා කන්නශේදී මශදුරුඔ  වයශපශරශේ කුඹුරුවාට 

ශම් මශසශේ 25වන දශත්  පරශක්රම සමු්ර  වයශපශරශේ කුඹුරුවාට 

අශප්රේල් මශසශේ 21වන දශත්  ජා  ශදන්න හදනවශ.  ශම් ජා  

ශදන්ශන් ලධසි ක මනශකරණ ක් නසතිසවයි. හාශ ේෂශ න් කන්න 

රැසකවීශම්දී  ශ  හා ජනතශව රී නවශ නම්  "අශප්රේල් 15ටයි අපට 

ජා  ඕනෑ" රී ාශ   ශම් මශසශේ 25 ජා  ශදන්න  න්ශන්  

අශප්රේල් 21 වන දශ ජා  ශදන්න  න්ශන් කශශග්ධන වුවමනශවටද  

කන්න රැසකවීශම්දී ශ  හාශ ෝ තමයි රී න්ශන්  "අපට සිසහා 

අවුරුද්ශදන් පසකශසේ තමයි ජා  අව ය" රී ාශ.  මට ශපශනන 

හාධි ට ශම් රජ  අශ්  මිලධකමන්ට ශමවර සිසහා  ශදම  අවුරුද්ද 

සමරන්න තිසශබන අවසකසශවත් නසතිස කරන්නයි හදන්ශන්.  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  දසන් ශ  හා ශට වීවාට ශහ ප 

මිාක් ාබශ දීාශ තිසශබන බව ඇත්ත. ශ  හා ශ අසකවසන්න ශන ශ 

 ත්ශත් මීට මශස කට කලින්. සි  ට 75ක් පමණ ශ  හාශ ෝ 

ශතත වී ටික දුන්ශන්  රුපි ල් 48ට  52ට  62ට. හසබසයි  අද වී මිා 

කී ද  අද නශඩු වී රීශාෝවක් රුපි ල් 57යි. සම්බශ වී රීශාෝවක් 

රුපි ල් 67යි. කීන් සම්බශ වී රීශාෝවක් රුපි ල් 93යි. දසන් ශම් මිා 

වසඩිවීම  සි  ට 75ක් ශ  වීන්ට ාසබුණශද  ශ  වීන්ට වී ටික තිස ශ 

 න්න හාධි ක් නසහස. ශමකද  ශ  හා ශ අසකවසන්න ශන නශක ට 

ණ  බර අහස උසට වසඩි ශවාශ. ශ  හා ශට මශස 2ක් වී ටික තිස ශ 

 න්න හාධි ක් නසහස. ශම්කත් මලධවා ප්ර කන  වශශග්ධන තමයි. දුන්න 

449 450 

[ රු කමදත් මසු,ා මහතශ] 



2021 මශර්තුම 23 

බදු සහන  පශන්ශභෝගික ශට ාසබුශ  නසහස ශන්. ශ  හා ශටත් 

වුශ  ඒකයි. අද වීවාට ශහ ප මිාක් ශ ේවශට ශම් මහ ශප  වත් 

එක්ක  සශටන අහිසසක ශ  හා ජනතශවට ඒ වසඩිවීම ාසබුශ  

නසහස.  

ශම් වනශක ට දිසශපතිසතුමමශ වී ශම්රික්ශට න් 2 522ක් අරශ න 

තිසශබනවශ. එතුමමශ කුඩශ හශ මරය පන්මශණ ශමෝල් හිමි න්ට රීේවශ  

"අපි රුපි ල් 66  ණශන් වී ටික  න්නවශ" රී ාශ. රුපි ල් 66 

 ණශන් වී ටික  න්නවශ රීේවශම  කුඩශ හශ මරය පන්මශණ ශමෝල් 

හිමිශ ෝ දසන් බාශශ න ඉන්නවශ  ඒ වසඩි වුණු රුපි ල් 2 කවදදශ 

ාසශබන්ශන් රී ාශ. ශම් වනහාටත් ඒ වසඩි ශවච්ච රුපි ල් 2 ාබශ 

දීාශ නසහස. එශහම නම්  ශම් රශට් හශල් මිා අපි ශක ශහ මද 

පශාන  කරන්ශන්   ශප ශ  න්නරුව රීේවශම වී ශමෝල් 2ක  3ක් 

 සන තමයි හසශමෝම රී න්ශන්. අපි දසක්කශ ආ ඩුශේ 

ආ තන ක සභශපතිසතුමශමක් සිසහශ ක් වශශග්ධන ගිහින්  දණින් 

වසටිාශ එිබ ට ආ හසටි.  අද සහල් මිා ශක ශහ මද  අද නශඩු 

සහල් රීශාෝව රුපි ල් 112යි. සම්බශ සහල් රීශාෝව රුපි ල් 

152යි. කීන් සම්බශ සහල් රීශාෝව රුපි ල් 185යි. වී මිා සහ සහල් 

මිා පශාන  කරන්න නම් කුමක්ද ක  යුත්ශත්  ශප ශ  න්නරුව 

දිසක්රික්කශේ හාතරක් කුඩශ ශමෝල් 375ක් තිසබුණශ. ශම් වනශක ට ඒ 

සි ලුම ශමෝල් වසහිාශයි තිසශබන්ශන්. ූලාශසනශරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමමලධ  මශ දන්නශ එක් වයශපශන්කශ ක් රුපි ල් මිලි න 

622ක් හා දම් කරාශ ආරම්භ කරරා  වී ශමෝා අද  වහාශ 

තිසශබනවශ  කරශ න  න්න හාධි ක් නසතිස ලධසශ. 

ශම් රශට් ශමෝල් හිමි න් රීහිපශදශනක් වී මිා  සහල් මිා 

දිගින් දි ටම තීරණ  කරමින් එ  පශාන  කරනවශ. මශ නම් 

දරීන හාධි ට වී මිා  සහල් මිා පශාන  කරන්න රජ  අසමත් 

ශවාශ තිසශබනවශ. අපි ශම්  සන ශම්  රු සභශශේදී ශක ච්චර කසශ 

ක ත් වසඩක් නසහස. ශම කද  වසඩි ශවච්ච වී මිා ශ  හා ශට 

ාසබුශ  නසහස. දසන් දිසශපතිසතුමමශ එක මිාක් රී නවශ; වී අශාහා 

ම ඩා  තව මිාක් රී නවශ. ශම  එකම රජ ක් නම්  

දිසශපතිසතුමමශ වසඩ කරන්ශන් කශටද  වී අශාහා ම ඩා  වසඩ 

කරන්ශන් කශටද   

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමමශ  දසන් කසශව අවසන් කරන්න. 

 
ෙරු කිාංසන ගනල්සන් මහතා 
(மொண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்ென்) 

(The Hon. Kins Nelson) 
ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  අශ්   රු ශරෝහිණි කුමශන් 

හාශේරත්න මන්ත්රීතුමමි  නසහස. ඒ ලධසශ මට එතුමමි ශග්ධන කශා ත් 

 න්න රාළුවන්.  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශදන්න එච්චර කශා ක් නසහස   රු මන්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට 

ලධ මිත කශා  දසන් අවසන් ශවාශ තිසශබන්ශන්. 

 
ෙරු කිාංසන ගනල්සන් මහතා 
(மொண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்ென்) 

(The Hon. Kins Nelson) 
ශම් කශරණ  රී ශ මශ කසශව අවසන් කරන්නම්.  

හාශ ේෂශ න්ම ශම්  ා කන්නශේදී ලධසි ශවාශවට ජා  

දුන්ශන් නසත්නම් ශම කද ශවන්ශන්  බට පණුශවෝ ශබෝ ශවනවශ; 

කීඩෑශවෝ ශබෝ ශවනවශ. අහිසසක ශ  හා ශ තමයි ශම් ලධසශ නසවතත් 

අපහකමතශවට පත් වන්ශන්. ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ  මම 

ශම්  රු සභශවට ශ ෝජනශවක් කරනවශ. ශ  හාශ ෝ කන්න 

රැසකවීශම්දී රී ශ තිසශබනවශ  "අශප්රේල් 15 තමයි අපට ජා  ඕනෑ" 

රී ාශ. මම හිතනවශ  එදශට ජා  ාබශ දුන්ශන ත් අපට සශර්සකව 

අසකවසන්න ශන ශ  න්න රාළුවන් ශවයි රී ාශ.  

අද බිත්තර වී  න්න නසහස. අද බිත්තර වීවාට තිසශබන්ශන් 

ශ  හා ශට දරශ න්න බසන් මිාක්.  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමමශ  කසශව අවසන් කරන්න.  
 

ෙරු කිාංසන ගනල්සන් මහතා 
(மொண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்ென்) 

(The Hon. Kins Nelson) 
මශ කසශව අවසන් කරන්නම්. 

ලධසි බීජ ාබශ න්න  බිත්තර වී අවම ව ශ න් දින 45ක් 

තිසශබන්න ඕනෑ. අද  බිත්තර වී පවශ නසහස. ශම් මශසශේ 25වන දශ 

වතුමර ශදනවශ රී නවශ. අශප්රේල් 21වන දශ වතුමර ශදනවශ රී නවශ. 

නමුත් ශ  වීන් තවම ලධ රවල් හදශශ න නසහස; ඇ  ශේලි 

හදශශ න නසහස; ට්රසක්ටර් ටික හදශශ න නසහස. වසඩට ශසේවක න් 

ශස  ශ න්න නසහස. ඒ ලධසශ ලධසි ක මනශකරණ ක් කරාශ 

ශ  හා ශට ලධසි තසනක් ාබශ ශදන්න රී ශ ශ ෝජනශ කරමින්  ශම් 

අවසකසශව ාබශදීම  සන ඔබතුමමශට සකතුමතිසවන්ත ශවමින් මශ ලධහ  

ශවනවශ. 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි   රු මන්ත්රීතුමමශ. 

මී ඟට  පිිබතුමරු කසශව  රශජය අමශතය  රු  ෂීන්්ර රශජපක්ෂ 

මසතිසතුමමශ. ඔබතුමමශට මිලධත්තුම 7ක කශා ක් තිසශබනවශ. 

 

[අ.භශ. 5.24] 
 

ෙරු ශෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ මහතා (වී හා ධාාන  කාබනික 
ආහාර  එෙවලු  පලතුරු  මිරිසන  ලූනු හා අර්තාපල් වො 
ප්රවර්ධාන  බීජ නිෂනපාදන සහ ේසසන තාක්ෂණික කෘෂිකර්ම 
රාජ අමාතතුමා)   
(மொண்புமிகு ஷஷீந்திர ரொஜபக்ஷ  - தநல் மற்றும் தொனிய 

வமககள், லெதன உைவுகள், மரக்கறிகள், பழவமககள், 

மிளகொய், தவங்கொயம் மற்றும் உருமளக்கிழங்குச் தெய்மக 

லமம்பொடு, விமத உற்பத்தி மற்றும் உயர் ததொழில்நுட்ப 

விவெொய இரொஜொங்க அமமச்ெர்) 

(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) 

ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි  ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ. 

අද ශම් අවසකසශශේ කෘෂිකර්ම අමශතය  රු මහින්දශනන්ද 

අලුත් මශග්ධන මසතිසතුමමශ කසබිනට් රැසකවීමට සහභශගි වීමට ගි  
ලධසශත්  ශම් හාෂ  මශග්ධන අමශතයශස  ට අ ත්ව තිසශබන ලධසශත් ශම් 
පිිබබප කසශ කරන්න මම කසමසතිසයි.  

අශ්   රු අමරකීර්තිස අතුමශකෝර  මන්ත්රීතුමමශ කශලීනව 
සශකච්ඡශ හා  යුතුම කශරණ ක් පිිබබප අද අප කශශග්ධනත් අවරශන  
ශ  මු ක ශ.  

හාශ ේෂශ න්ම මම සපහන් කරන්න ඕනෑ  අතිස රු ජනශධිපතිස 
ශ ෝඨශභ  රශජපක්ෂ මසතිසතුමමශශග්ධනත්   රු අග්රශමශතය මහින්ද 
රශජපක්ෂ මසතිසතුමමශශග්ධනත් ූලලිකම අරමුණ ශවාශ තිසශබන්ශන් ශම් 
රශට් ජනතශවට ාසබි  යුතුම සහන ඉතශම ක්රමශනුකූා ක්රමශේද 

451 452 



පශර්ලිශම්න්තුමව 

තුමිබන් ාබශ දීම බව. එශහම නසතිසව  ශදන්නන් වශශල් ශද්වල් 
ාබශදීම ශන ශවයි. අද ශම්  රු සභශශේදීත් අශ්   රු 
මන්ත්රීතුමමන්ාශ අදහසක ඉදින්පත් කරමින් වී මිා සහ සහල් මිා 

සම්බන්රශ න් තිසශබන  සටලු පිිබබප සශකච්ඡශ ක ශ.  

අද අපි ශම්  රු සභශව දසනුවත් රීමේම පිණිස හාශ ේෂශ න්ම 

රීව යුතුම කශරණ ක් තිසශබනවශ. 2215 මහ කන්නශේදී අශ්  වී 

අශාහා ම ඩා  වී ශම්රික්ශට න් 131 982ක් අශ්   බඩශවා 

 බඩශ කර තිසබුණශ.  රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශ ශහ ඳින්ම දන්නවශ  

මත්තා ගුවන් ශත ුපශප ශ ේ  බඩශ කරන්න තරම් වී සසචිත ක් 

එදශ අපට තිසබුණශ රී ශ. ඒ වශශග්ධනම ඔබතුමමශ දන්නවශ ඇතිස  2217 

වර්ෂ  වනශක ට වී අශාහා ම ඩා  වී ඇට ක්වත් මිාදී ශ න 

නසහස රී ශ. 2218 වර්ෂ  වනශක ට  ා සහ මහ රී න කන්න 

ශදශක්දීම වී ශම්රික්ශට න් 6 687 යි මිාදී ශ න තිසශබන්ශන්. 

2219 වර්ෂ  වනශක ට  ා සහ මහ රී න කන්න ශදශක්දීම වී 

ශම්රික්ශට න් 48 327 යි මිාට ශ න තිසශබන්ශන්. 2222 වර්ෂ  

වනශක ට වී ශම්රික්ශට න් 29 692 යි. ශම් ශම ශහ ත වනශක ටත් 

වී අශාහා ම ඩා  ශම්රික්ශට න් 32 222කට ආසන්න වී 

ප්රමශණ ක් මිාදී ශ න තිසශබනවශ. රජ ට අ ත්  බඩශ 323ක් 

තිසශබනවශ. වී මිාදී  සනීශම්දී අපි අශ්  ලධාරශන්න්  වී අශාහා 

ම ඩාශේ ලධාරශන්න් ශ  දශ න්නවශ. ඒ වශශග්ධනම  ශමවර අතිස රු 

ජනශධිපතිසතුමමශශග්ධන උපශදසක් අනුව කෘෂිකර්ම අමශතයශස   

 ටශත් ශ  හාජන ශසේවශ මරයසකසශනවා ශසේව  කරන කෘපලධස 

ලධාරශන්න් හරහශත් වී මිාදී  සනීම සපහශ වන අලුත් ක්රමශේද ක් ද 

අපි සකසක කර තිසශබනවශ. 

 
ෙරු කිාංසන ගනල්සන් මහතා 
(மொண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்ென்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

 රු රශජය ඇමතිසතුමමලධ - 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ   රු මන්ත්රීතුමමශ. 

 
ෙරු කිාංසන ගනල්සන් මහතා 
(மொண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்ென்) 

(The Hon. Kins Nelson) 
 රු රශජය අමශතයතුමමලධ  ශම්රික්ශට න් ාක්ෂ තුමනක් වී මිාදී 

 න්නශ බව රී ශ තිසබුණශ ශන්. ඔබතුමමශ රීේවශ  ශම් වනශක ට වී 

ශම්රික්ශට න් 32 222කට ආසන්න ප්රමශණ ක් මිාදී ශ න 

තිසශබනවශ රී ශ. කවදශද  ඉතිසන් වී ටික මිාට  න්ශන්  

 
ෙරු  ශෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ මහතා  
(மொண்புமிகு ஷஷீந்திர ரொஜபக்ஷ) 
(The Hon. Shasheendra Rajapaksa) 

 රු මන්ත්රීතුමමලධ  ඔබතුමමශශග්ධන ප්ර කන ට ශම් දසන්ම පිිබතුමර දි  

යුතුමම නසහස. නමුත් ඔබතුමමශ මශග්ධන කසශවට ශපර ඒ කශරණ  

රීේවශ.  මශ ශම්  සන පකමවටයි රී න්න හසදුශේ. නීතිස ක් තිසබුශ  

නසහස  වී ශම්රික්ශට න් ාක්ෂ තුමනක්  න්න ඕනෑ රී ාශ. එශහම 

ශක ශහේද තිසබුශ   අපි සපහන් ක ශ  වී රීශාෝ ාක්ෂ තුමනක් 

 න්නවශ රී ාශ. අපට අව ය ශවාශ තිසබුණශ ශ  හා ශට අව ය මිා 

ාබශ ශදන්න.  

අශනක් අතට  අශ්   රු මන්ත්රීතුමමන්ාශශ න් ශම්  රු 

සභශශේදී සපහන් වුණශ වී මිා   සන. ශම් රශට් තිසශබන උද්රමන  

ලධසශ වී මිා ඉහ  ගි ශ රී ශ රීේවශ. ඒ ලධසශම වී මිා ඉහ  ගිශේ 

නසහස. අපි පශාන මිාක් -තහසචි ක් ශන ශවයි- ලධ ම ක ශ  වී 

රීශාෝවක් රුපි ල් 52යි රී ාශ. ඒ මිා මදි රී ාශ ශ  හා 

මහත්වරුන් රීේවශම  අපි ඒ මිා රුපි ල් 55 ක ශ. ඒ අනුව තමයි 

වී ශ  හා ශට ශම් මිා ලධසි ව ශ න් ාසශබන්න කටයුතුම ශ දුශ . 

හා ශා ව ශ න් කෘෂි කර්මශන්ත  සිදුවන අශ්  රශට් වී 

ශ  වීන්ශග්ධන වීවාට ශහ ප මිාක් ාබශ ශදන්න අපි කටයුතුම 

කරනවශ.  

අශ්  අමශතයශස  ට අදශ  ශන වුණත් අපි සහල්  සනත් 

රී න්න ඕනෑ. ශම කද  වී සකවභශවශ න් තිසශබන කල් හාතරයි 

කෘෂිකර්ම අමශතයශස  ට අයිතිස වන්ශන්. ඊට පකමව ඒවශ සහල් 

වනශක ට ශවශ ප අමශතයශස  ට අ ත් ශවනවශ. අපි හසම 

තිසසකශසේම බාශශප ශර ත්තුම ශවනවශ  රශට් පශන්ශභෝගික ජනතශවට 

සහන මිාට සහල් ටික ාබශ ශදන්න. එශසේ ාබශ ශදන්ශන් 

ශක ශහ මද   රජ  හසමතිසසකශසේම උත්සශහ  න්නවශ නීතිස දශාශ 

සහල් මිා පශාන  කරන්න. සහල් මිා නීතිස දශාශ පමණක්ම 

පශාන  කරන්න රාළුවන් ශද ක් ශන ශවයි. ඒ ලධසශ තමයි 

අශනකුත් ආ තන වශශග්ධනම -අශනකුත් ශපෞද් ලික වී ශමෝල් 

හිමි න් වශශග්ධනම- අපිත් තවත් තර කශන් පශර් කව ක් හසටි ට 

රජ ට අයිතිස වී සසචිත ක් තබශ  ලධමින් කටයුතුම කරන්ශන්. 

ශවශ ප ශප ශ ේ සහල් හිඟ ක් ආශව ත්  එශහම නසත්නම්  ම් 

පශාන ක් කරන්න අව ය වුශණ ත් අනු මන  කරන්න රාළුවන් 

ක්රමශේද  තමයි  රජ  සතුමව තිසශබන සසචිත  ශවශ ප ශප  ට 

ලධකුත් කරන එක. එශසේ ලධකුත් කරන සහල් සශත ස සහ 

සමුපකශර  හරහශ සමෘද්ධිාශභින්  අඩු ආදශ ම්ාශභින් ඇතුමළු 

ජනතශවට සහ අපත් එක්ක බද්ද ශවාශ කටයුතුම කරන අශනකුත් 

ආ තන හශ ශවශ ප සසල්වාට පවශ ාබශ දීාශ සහල් මිා පශාන  

රීමේම සපහශ රජ  මසදිහත් ශවනවශ. ශම කද  සහල් මිා පශාන  

රීමේම සපහශ නීතිස  ක්රි ශත්මක කරන්න උත්සශහ  න්නශ හසම 

ශම ශහ තකම අපි දරීන ශද ක් තිසශබනවශ.  ශම් අහිසසක කඩ 

හිමි ශට හාරුද්රව තමයි නීතිස  ක්රි ශත්මක කරන්න අපට සිදු 

වන්ශන්. එශහම නසතිසව  ඒ කඩ ට හශල් ශ නසත් ශදන ශකනශට 

හාරුද්රව ශන ශවයි. අශනක් අතට  වී  බඩශ රීමේමම පමණක් 

ප්රමශණවත් නසහස. රජ ට වී සසචිත ක් තිසබීම අලධවශර්  යි. මහ 

කන්න  අවසශන වන හාට ඊ ඟ කන්න  ආරම්භ ශවනවශ.  

ශම් ශ ෝජනශව සම්බන්රශ න් කරුණු ඉදින්පත් රීමේශම්දී 

සපහන් වුණු තවත් කශරණ ක් තිසශබනවශ. ඒ තමයි  වී හාරීණීශම්දී 

ශ  හා ශට  ම්රීසි අපහකමතශවක් වුණශ  රී න එක. මම 

හිතන්ශන් නසහස එශහම වුණශ රී ාශ.  ම්රීසි ශ  හාශ කුට 

 එවසලධ අපහකමතශවක් ඇතිස ශවන්න රීසිම ශහේතුමවක් නසහස. ශම කද  

වී ව ශ කරරා සි ලු ශ  වීන් පිිබබප කෘෂිකර්ම පර්ශේෂණ හශ 

ලධෂකපශදන සහකශර මහත්වරු දන්නවශ. අපි ඒ ලධාරශන්න් පශහාච්චි 

කශ ේ හසම ශ  හා මහත්මශ කුශග්ධනම වී ටික පශාන මිාට මිාදී 

 සනීම සපහශයි.  

 
ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ල්ල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
 රු රශජය අමශතයතුමමශ  මම ප්ර කන ක් අහන්නද  

 
ෙරු  ශෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ මහතා  
(மொண்புமிகு ஷஷீந்திர ரொஜபக்ஷ) 
(The Hon. Shasheendra Rajapaksa) 

ශහ පයි   රු මන්ත්රීතුමමශ.  

 
ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ල්ල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
 රු රශජය ඇමතිසතුමමලධ  දසන් ඔබතුමමශ රීේවශ  ශවශ ප ශප ශ ේ 

තිසශබන  සටලුව හාසඳීම සපහශ -වී මිා ඉහ   ෑම පශාන  රීමේම 

සපහශ- සසචිතවලින් වී මුදශ හන්න්න ඕනෑ රී ාශ. ඔබතුමමන්ාශ වී 

ශම්රික්ශට න් ාක්ෂ තුමනක් මිාදී  න්න බාශශප ශර ත්තුම වුණශ. 

නමුත්  ශම් අවසකසශව වන හාටත් ඒශකන් සි  ට 12ක්වත් මිාදී 

453 454 

[ රු  ෂීන්්ර රශජපක්ෂ මහතශ] 
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ශ න නසහස.  රු රශජය අමශතයතුමමලධ  ජූලි මශස  අවසන් වන හාට 

 ා කන්නශේ  ශ   ම් ටික කසශපනවශ. සසචිතවා වී නසත්නම්  

අශ ෝසකතුම ඉපාශ ජනවශන් වනතුමරු සහල් මිා පශාන  රීමේම 

කරන්ශන් ශක ශහ මද රී ාශ මම ඔබතුමමශශ න් අහනවශ.  

 
ෙරු  ශෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ මහතා  
(மொண்புமிகு ஷஷீந்திர ரொஜபக்ஷ) 
(The Hon. Shasheendra Rajapaksa) 

ඔේ. ඔබතුමමශ රී න කසශව ලධවසරැදියි. වී සසචිත පිිබබප කසශ 

කරනශක ට රී න්න තිසශබන්ශන් ශම්කයි. අපි වී පශාන මිා 

රුපි ල් 52 ක ශම වී ශ  වීන් අපට වී ශ නසහාත් දුන්නශ. ඒ 

වශශග්ධනම  වී අශාහා ම ඩාශේ ලධාරශන්න්  කෘෂිකර්ම පර්ශේෂණ 

හශ ලධෂකපශදන සහකශර ලධාරශන්න් හරහශත් වී ශ නශවශ. ඊට පසකශසේ 

කතිසකශවක් ඇතිස වුණශ ඒ මිා මදි රී ාශ.   තර කශන්ත්ව ත් එක්ක 

ශපෞද් ලික අස ශේ දසවසන්ත වී ශමෝල් හිමිකරුවන් රුපි ල් 58ට  

රුපි ල් 59ට  රුපි ල් 62ට වී රීශාෝවක්  න්නවශ රීේවශම  

රජ ක් හසටි ට අපි වී රීශාෝවක මිා රුපි ල් 55ක් ක ශ.               

මීට සකවල්ප ශම ශහ තකට කලිනුත් ශ  හාජන සසවර්රන 

ශදපශර්තශම්න්තුමශේ ශක මසශන්සක ජනරශල්තුමමශ එක්ක අපි ශම් 

පිිබබප සශකච්ඡශවක් පසවසත්වුණශ. අපි දන්නවශ  ශපෞද් ලික 

ශමෝල් හිමි න් මිාදී  ත් වී ප්රමශණ . අපි දන්නවශ  රජ  සතුමව 

තිසශබන වී ප්රමශණ . ශම් ප්රමශණ දිහශ බසලුවශම අපි දන්නවශ  අපි 

ශම් රශට් ශම න තරම් කුඹුරු ප්රමශණ ක් අසකවසද්දුවශද රී ාශ. අපි 

ද  ව ශ න් -සි  ට 92ක් හාතර ලධවසරැදිව- දන්නවශ  ඒ මඟින් 

ශම න තරම් වී ප්රමශණ ක් ශම් රශට් ලධෂකපශදන  ක ශද රී ාශ.  

ශපෞද් ලික ශමෝල් හිමි න් මිාදී  ත් වී ප්රමශණ ත්  අප  ඟ 

තිසශබන වී ප්රමශණ ත් එකතුම කර ලධෂකපශදන  කර තිසශබන වී 

ප්රමශණශ න් අඩු ක ශම අපි දන්නවශ  ශ  වීන්  ඟ ශක තරම් වී 

ප්රමශණ ක් ඉතිසන්ව තිසශබනවශද රී ාශ. ශහට වනශක ට වී 

රීශාෝවක් සපහශ රජ  හාසින් රුපි ල් 56ක  57ක  58ක පශාන 

මිාක් ලධ ම කරයි රී ාශ ශ  හා මහතුමන් බාශශප ශර ත්තුමශවන් 

ඉන්නවශ. අපි ශ  හා සසහාරශන 11 222ක් වශශග්ධන සසඛ්යශවක් සමඟ 

ශම් සම්බන්රශ න් කසශ ක ශ. අපි ඔවුන්ට දසනුම් දුන්නශ  ශම්කට 

සහශ ෝ   ාබශ ශදන්න රී ාශ. අශප්රේල් මශසශේ 1ශවලධ දශ  

5ශවලධ දශ හාතර වනශක ට  අශ්  වී ප්රමශණ  ශම්රික් ශට න් ාක්ෂ 

ශදකකට ආසන්න ශවයි රී ාශ අපි බාශශප ශර ත්තුම වනවශ. එදශ 

අපි ශතත වී රීශාෝවක් රුපි ල් 44කට  ත්තශ. අපි ශතත වී 

රීශාෝවක මිා වසඩි ක ශ නම්  ශ  වීන් අපට ශ නසල්ාශ 

ශදන්ශන්ම ශතත වී.  නමුත් වී අශාහා ම ඩා ට ශතත වී ශේළීම 

සපහශ dryers නසහස. අද උශද් අසන ාද ප්ර කන කට පිිබතුමරු 

ශදමින් මහින්දශනන්ද අලුත් ම ශග්ධන ඇමතිසතුමමශ ඒ පිිබබපව පසහසදිලි 

ක  ආකශර  මම අහශ න සිටි ශ. අපි ශම් වනශක ට silos 

හදන්න  dryers සහා කරන්න කටයුතුම කර ශ න  නවශ. ඒ සි ලු 

ශද්වල් එක්ක අපි තවත් තර කරුශවකු හසටි ට ශවශ ප ශප  ට 

එන්න කටයුතුම කර ශ න  නවශ. ශම් ප මුශවලධ වතශව  ලධසශ 

අපට තවම  වී ශම්රික්ශට න් ාක්ෂ තුමනක් මිාදී   සනීශම් 

ඉාක්ක ට   න්න බසන් ශවයි. ශම කද  ශම  අපි අලුතිසන් ආරම්භ 

කරරා වසඩ පිිබශව ක්. අපි කෘෂිකර්ම පර්ශේෂණ සහකශර 

ලධාරශන්න් ශ  දවශ ශම්  න්ත්රණ  තවත්  ක්තිසමත් කශ ේ ශම් 

තුමිබන් වසඩි අසකවසන්නක් අපට ාබශ  න්න රාළුවන් ශවයි රී න 

බාශශප ශර ත්තුමශවන්. අඩුම තරමින් වී ශම්රික්ශට න් 152 222 

ඉක්මවශ ගිශ  ත් අපට ශම  කර  න්න රාළුවන්.  දවසක සහල් 

පන්ශභෝජන  සශමශනයශ න් ශම්රික්ශට න් 6 522ක් වශශග්ධන 

ප්රමශණ ක්. අලුත් අවුරුද්ද  ස වනශක ට අපි දන්නවශ  ශ  හාශ ෝ 

වී  ඟ තබශශ න ඉන්ශන් නසහසයි රී ාශ. අලුත් අවුරුද්දට කලින් 

ශ  වීන්  ඟ තිසශබන වී ටික ඔක්ශකෝම  හාකුණනවශ. එම ලධසශ 

අශ්  වසඩ පිිබශවා හරහශ ඒ ප්රමශණ  අපට මිාදී  න්න රාළුවන් 

ශවයි රී ාශ අපි බාශශප ශර ත්තුම ශවනවශ.  

 
ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ල්ල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

 රු රශජය ඇමතිසතුමමලධ  වී ශම්රික්ශට න් 21 222 සිට 

152 222ක ප්රමශණ ක් එකතුම කර  සනීම සතිස ශදකරීන් කරන්න 

රාළුවන් ශවයි රී ාශ ඔබතුමමශ හා කවශස කරනවශද  

 
ෙරු  ශෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ මහතා  
(மொண்புமிகு ஷஷீந்திர ரொஜபக்ஷ) 
(The Hon. Shasheendra Rajapaksa) 

අද දවශසේ හාතරක් අපි වී ශම්රික්ශට න් 9 222ක් එකතුම කරාශ 

තිසශබනවශ. අද හවස 5.22 පමණ වන ශක ට වී ශම්රික්ශට න් 
32 222ක් එකතුම කරශ න තිසශබනවශ.  අපට එකතුම කර න්න 

රාළුවන්.  එශහම   ම් රීසි ප්රමශණ ක් එකතුම ශවයි.  ශම කද  ශම් 

ප්ර කන ට ශක ශහන් හන් හාසඳුමක් ශහ  න්න ඕනෑ. එශහම නසතිසව 

අපි තව කශටවත් ඇඟිල්ා දිගු කරාශ   එශහම නසත්නම්  හා ශා 

ශමෝල් හිමි න්ට ශචෝදනශ කරමින් පශාන නීතිස-මේතිස දමාශ හාතරක් 

ශම් වසශඩ් කරන්න බසහස. අකර්මණය වූ  බසශක ශා ත් වූ ශම් වී 

අශාහා ම ඩා  අපි පණ  න්වන්න හදන්ශන් ප මුශවලධ 

වතශවටයි. මම හිතනවශ  ඒ  මන අපට  න්න රාළුවන් ශවයි 

රී ාශ. ශමවර අපට ඒ  මන  න්න බසන් වුශණ ත්  අපි ඊ ඟ 

කන්න  ශවනශක ට අලධවශර් ශ න් ඒ ඉාක්ක  කරශ ශම න 

හාධිශ න් හන්  මන් කරනවශ රී ාශ ඉතශ පසහසදිලිව මම රී නවශ  

ූලාශසනශරූඪ  රු මන්ත්රීතුමමලධ. ශබ ශහ ම සකතුමතිසයි. 

 
එකල්හි ගේලාව අ.භා. 5.30 පසු කර තිබුගණන් මූලාසනාරූඪ 

ෙරු මන්ත්රීතුමා විල්න් ප්රශනනය ගනොවිමසා පාර්ලිගම්න්තුව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිගම්න්තුව ඊ  අනුකූලව  අ.භා. 5.35  2021 මාර්තු 24වන 
බදාදා පූ.භා. 10.00 වන ගතක් කල් ගිගේය. 

 

அப்தபொழுது லநரம் பி.ப. 5.30 மைிக்குப் பிந்திவிட்டமமயொல், 

மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ 

விடுக்கொமலலலய பொரொளுமன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

இதன்படி, பி.ப. 5.35க்கு, பொரொளுமன்றம் 2021 மொர்ச் 24, 

புதன்கிழமம மு.ப. 10.00 மைி வமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 
 

And it being past 5.30  p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 5.35  p.m. until 10.00 a.m. on 
Wednesday, 24th March, 2021. 
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සැ.යු. 
 

ශමම වශර්තශශේ අවසශන මු්රණ  සපහශ සකවකී  කසශවා ලධවසරදි ක  යුතුම තසන් දක්වනු න්සි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශ න 
 ලධවසරදි ක  යුතුම ආකශර  එහි පසහසදිලිව ාකුණු ශක ට  පිටපත ාසබී ශදසතිස ක් ශන ඉක්මවශ  

හැන්සාඩ් සසසකකශරක ශවත ාසශබන ශසේ එහා  යුතුම . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தமது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் லவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  
ගකොෙල 5  ගපොල්ගහේන්ගෙොඩ  කිරුෙපන පාර  අාංක 163 දරන සනථානගයහි පිහිටි 
රජගේ ප්රවෘත්ති ගදපාර්තගම්න්තුගේ පිහිටි රජගේ ප්රකාශන කාර්යාාංශගයන්  

මිල දී ෙත හැක. 
 

ගමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ගවේ අඩවිගයන්  
බාෙත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்ெொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்லஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமமந்துள்ள  

அரெொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரெொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தெலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்ெொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தெய்ய முடியும். 
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ශ්රී ාසකශ රජශේ මු්රණ ශදපශර්තශම්න්තුමශේ මු්රණ  කරන ාදී. 


