
296 වන කාණ්ඩය - 6 වන කලාපය  
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පූ.භා. 9.30  පාර්ලිතම්න්ුරව රැසන විය.   

කථානායකුරො [ගරු ෙහින්ද යාපා අතේවර්ධාන ෙහ ා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 

பொ ொளுைன்றம் மு.ப. 9.30 ைணிக்குக் கூடியது.  

ெபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அரபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

නිතේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

පුනරුත්ථාපන කාර්යාවශ්ය පනත් තකටුම්ප : 

තරේෂනධාධිකරණය  තපත්සම් 
புனர்வொழ்வுப் பணியகம் ெட்டமூலம்: உயர் 

நீதிைன்றுக்கு ைனுக்கள் 
BUREAU OF REHABILITATION BILL: PETITIONS TO THE 

SUPREME COURT  
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2022 ඔක්ශතෝඳර් 03 දින රාශේ නිශේෙනශයහි ්  න් 

ශපත්්ම්ෙලට අරතයෙ, ආ්ඩඩුක්රර ෙයේාථාශේ 222(2  

ෙයේාථාෙ ප්රකායෙ, පපුනරුත්ථාපන කාර්යාාං යප නරැි  පනත් 

ශකටුම්පත ්ම්ඳන්ධශයන් ශරේෂ්ඨාධාධිකයටය ශෙත ඉදිපතපත් කයන 

ලෙ තෙත් ශපත්්ම් ශෙකක පිටපත් රා ශෙත ලැබී ඇි  ඳෙ 

පාර්ලිශම්න්තුෙට ෙැනුම් දීරට කැරැත්ශතමි. 

 

විගණකාධිපතිවරයාතේ වාර් ාව 
கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்மக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලාංකා ප්රජාාතාන්්රික ්රාජාොදී ජානයජාශආ ආ්ඩඩුක්රර 

ෙයේාථාශේ 24(()  ෙයේාථාෙ ප්රකායෙ - 
 

 202) මුෙල් ෙර්ෂ්ඨය ්  ා ිමගටකාධිපි ෙයයාශේ ොර්තාශේ 
නෙෙැනි කා්ඩඩශආ XXII ශකොට්; 

 2027 මුෙල් ෙර්ෂ්ඨය ්  ා ිමගටකාධිපි ෙයයාශේ ොර්තාශේ 
නෙෙැනි කා්ඩඩශආ XXVII ශකොට්;  

 2028 මුෙල් ෙර්ෂ්ඨය ්  ා ිමගටකාධිපි ෙයයාශේ ොර්තාශේ 
ශෙෙැනි කා්ඩඩශආ XXXVIII, XXXIX, XL, XLI  ා XLII 
ශකොට්ා;  

 2029 මුෙල් ෙර්ෂ්ඨය ්  ා ිමගටකාධිපි ෙයයාශේ ොර්තාශේ 
නෙෙැනි කා්ඩඩශආ XXX  ා XXXI ශකොට්ා;  

 2020 මුෙල් ෙර්ෂ්ඨය ්  ා ිමගටකාධිපි ෙයයාශේ ොර්තාශේ 
ශෙෙැනි කා්ඩඩශආ XXXII, XXXIII  ා XXXIV ශකොට්ා, 
ශතෙැනි කා්ඩඩශආ XVII ශකොට් ්  නෙෙැනි 
කා්ඩඩශආ XXII  ා XXIII ශකොට්ා; ්  

 2022 මුෙල් ෙර්ෂ්ඨය ්  ා ිමගටකාධිපි ෙයයාශේ ොර්තාශේ 
ශෙෙැනි කා්ඩඩශආ I, II, III, IV  ා V ශකොට්ා, ශතෙැනි 
කා්ඩඩශආ I  ා II ශකොට්ා ්  නෙෙැනි කා්ඩඩශආ II 
ශකොට් රර ඉදිපතපත් කයමි. 

 

ගරු (ආචාර්ය)  කසිල් තප්රේෙජයන්  ෙහ ා (අධායාපන 

අො ය සහ පාර්ලිතම්න්ුරතේ සභානායකුරො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிர ைஜயந்த - கல்வி 

அமைச்ெரும் பொ ொளுைன்றச் ெமப முதல்வரும்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha -Minister of Education 
and the Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුරනි, පඑකී ොර්තා මුද්රටය ක  ුතතුයප ි 

රර ශයෝජානා කයමි. 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර් ා මුද්රණය කළ ුතුරයි  නිතයෝග කරන ලදී. 
அறிக்மககள் அச்ெிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Reports be printed. 
 
 

ලිපි තල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීෙ 
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்தி ங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

• 2021 ෙර්ෂ්ඨය ්  ා ශ්රී ලාංකා ශෙය  ආයක්ෂ්ඨක 
ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ොර්ෂික කාර්ය ්ාධන ොර්තාෙ; 

• 2021 ෙර්ෂ්ඨය ්  ා සීරා නිර්ටය ශකොමිෂ්ඨන් ්භාශේ 
ොර්ෂික කාර්ය ්ාධන ොර්තාෙ; ්  

• 2021 ෙර්ෂ්ඨය ්  ා ජානාධිපි  කාර්යාලශආ කාර්ය ්ාධන 
ොර්තාෙ.- [අග්රාරාතය ්  යාජාය පපතපාලන, ්ාෙශශ  
කටුතතු, ප ාත් ්භා  ා ප ාත් පාලන අරාතයතුරා 
ශෙනුෙට ගරු ප්ර්න්න යටතුාංග ර තා  

  

සභාතම්සය ෙ  තිබිය ුතුරයි  නිතයෝග කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගරු (ආචාර්ය)  කසිල් තප්රේෙජයන්  ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුරනි, 2020 ෙර්ෂ්ඨය ්  ා ශකො ඹ 

ිම ාෙිමෙයාලශආ ජාාි ක පු්ාතකාල  ා ිමපාපන ිමෙයා ආයතනශආ 

ොර්ෂික ොර්තාෙ රර ඉදිපතපත් කයමි. 
 

ශරර ොර්තාෙ අධයාපන කටුතතු පිිබඳ  අරාතයාාං  ය 

උපශශ ක කායක ්භාෙ ශෙත ශයොමු ක  ුතතු යැි රර ශයෝජානා 

කයමි.  
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

2022 ෙර්ෂ්ඨය ්  ා යජාශආ කර්රාන්ත ාලා ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ොර්ෂික 

කාර්ය ්ාධන ොර්තාෙ.- [ගරු ප්ර්න්න යටතුාංග ර තා  
 

සභාතම්සය ෙ  තිබිය ුතුරයි  නිතයෝග කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගරු (වවදය) රතම්ෂන පතිරණ ෙහ ා (වැවිලි කර්ොන්  

අො ය සහ කර්ොන්  අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)  ரைஷ் பதி ண - 

தபருந்ரதொட்டக் மகத்ததொழில் அமைச்ெரும் மகத்ததொழில் 

அமைச்ெரும்) 

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

ගරු කථානායකතුරනි, ශපොුව ෙයාපාය පිිබඳ  කායක ්භාෙ 

ිමිදන් පාර්ලිශම්න්තුෙට ඉදිපතපත් කයන ලෙ ොර්තාශේ ෙැිමලි 

කර්රාන්ත අරාතයාාං ශආ ශපොල් ්ාංෙර්ධන අධිකාපතය, ශපොල් ෙගා 

කිී ශම් ර්ඩඩලය ්  ශපොල් පර්ශආෂ්ඨට ආයතනය ්ම්ඳන්ධෙ 

්  න් කරුණු පිිබඳ  පාර්ලිශම්න්තුශේ ්ාථාෙය නිශයෝග 220((  

ප්රකායෙ නිී ක්ෂ්ඨට ්  ගනු ලැූ  ්රියාරාර්ග පිිබඳ  ොර්තාෙ රර 

ඉදිපතපත් කයමි. 
 

ශරර ොර්තාෙ ශපොුව ෙයාපාය පිිබඳ  කායක ්භාෙ ශෙත 

ශයොමු ක  ුතතු යැි රර ශයෝජානා කයමි. 

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙ  විය. 
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු සජිත් තප්රේෙදාස ෙහ ා (විරුද්ධා පාර්ශ්නවතේ 

නායකුරො)  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிர ைதொஸ - எதிர்க்கட்ெி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition)  
ගරු කථානායකතුරනි, ෙැෙගත් කායටාෙක් ්ම්ඳන්ධශයන් 

ෙැිමලි කර්රාන්ත අරාතයතුරා ආරන්්රටය කයන්න රට ශපොි 

ශෙලාෙක් ශෙන්න.  
 

ගරු අරාතයතුරනි, දීපොලි උත්්ෙය හින්ුව භක්ි කයන්ශේ 

ඉතාර ෙැෙගත් ආගමික උත්්ෙයක් ඳෙ ඔඳතුරාත් ෙන්නො. ෙතු 

කම්කරු ජානතාෙ අතපතන් අි ඳහුතයයක් හින්ුව භක්ි කයන් 

ෙනො. ඔවුන්ට දීපොලි උත්්ෙය ්  ා ෙතු ්රාගම් 

්ාරානයශයන් රුපියල් 4,000ක ටය මුෙලක් පුගියය ේයෙල 

ලඳා දීලා ි ශඳනො. 

 
ෙැන් යට තු  ි ශඳන උග්ර උශධරන තත්ත්ෙය තු  ශරර 

අේාථාශේදී රුපියල් 4,000ක මුෙලක් ලඳා දීර දීපොලි උත්්ෙය 

්ැරී රට කිිදශ්ේත් ප්රරාටෙත් නැ ැ.   නි්ා රර ඔඳතුරාශගන් 

ඉල්ලීරක් කයනො, ෙතු කම්කරු ජානතාෙට දීපොලි උත්්ෙය නිිද 

පපතදි ්ැරී ර ්  ා ලඳාශෙන මුෙල අඩු ගටශන් රුපියල් 

24,000ක් ෙක්ොෙත් ෙැි කයන්න කියලා.   ්  ා ශත් ර්ඩඩලය 

 ය ා යජායට රැදි ත් ශෙන්න පුළුෙන්. ශරය ලඳා ශෙන්ශන් ටය 

මුෙලක් ෙ ශයන්.   කායටය පිිබඳ ෙ ඔඳතුරාශේ අෙධානය 

ශයොමු කයලා   කර්තෙයය ඉෂ්ඨාට කයන්න කියලා රර ඉල්ලා 

ිදටිනො, ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ෙතු ක්ශෂ්ඨේ්රශආ ජානතාෙ ශෙනුශෙන්.  
 

්ාතුි ි. 
 

ගරු (වවදය) රතම්ෂන පතිරණ ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)  ரைஷ் பதி ண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු කථානායකතුරනි, ිමපක්ෂ්ඨ නායකතුරා ඉදිපතපත් ක  

කරුට පිිබඳ ෙ ෙැනටරත් අපි අෙධානය ශයොමු කයලා 

ි ශඳන්ශන්. අපි ශත් ර්ඩඩලයට ෙන්ො ි ශඳනො, ටය පෙනර 

යටශත්   අෙ ය ප ුගකම් ්ල්න්න කටුතතු කයන්න කියලා.  
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

යිබත්, ලිපිශල්ඛනාදිය පිිබගන්ෙන අේාථාෙ. 

2027, 2028 ්  2029 ෙර්ෂ්ඨ ්  ා ශ්රී ලාංකාශේ ජාාි ක ද්ශධිරය ශශප  

කාර්යාලශආ ොර්ෂික කාර්ය ්ාධන ොර්තා ්  ියණුම්.- [ශෙශ  , ොණිජා  ා 

ආ ාය ුගයක්ෂිතතා අරාතයතුරා ශෙනුෙට ගරු ප්ර්න්න යටතුාංග ර තා    
 

 

සභාතම්සය ෙ  තිබිය ුතුරයි  නිතයෝග කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

රජතේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාතේ වාර් ාව 

அ ெொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 

ගරු එම්.ඒ.  කෙන්තිරන් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்தி ன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker, on behalf of the Chairman of the 
Committee on Public Finance, I present the Report of the 
Committee on Public Finance on the Special Audit Report 
Regarding the Evaluation of the Procurement Process 
Implemented for the Purchase of Coal Required for the 
Period 2022-2025 for the Norochcholai Coal Power Plant, 
which was referred to the said Committee.   

 

සභාතම්සය ෙ  තිබිය ුතුරයි  නිතයෝග කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

II 
 

ගරු එම්.ඒ.  කෙන්තිරන් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்தி ன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, I also present the Report of the Committee on 
Public Finance on the - 

(i) Order under the Strategic Development Projects 
Act, No. 14 of 2008; 

(ii) Order under the Excise (Special Provisions) Act, 
No. 13 of 1989; and 

(iii) Regulations under the Imports and Exports 
Control Act, No. 1 of 1969, 

which were referred to the said Committee.   
 

සභාතම්සය ෙ  තිබිය ුතුරයි  නිතයෝග කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

තපත්සම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු ජයන්  කැ තගොඩ ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு ஜயந்த தகட்டதகொட) 

(The Hon. Jayantha Ketagoda) 

ගරු කථානායකතුරනි, රර ප ත ්  න් ශපත්්ම් තුන 

පිිබගන්ෙමි.  

(1) ශඳොයලැ්ාගමුෙ, ෙැෙ පාය, එශගොඩෙත්ත පාය, අාංක 23/30 
ෙයන ්ාථානශයහි පදිාංචි ජී.ඊ.ජී. ශපශර්යා ර තාශගන් 
ලැද්ණු ශපත්්ර; 

(2) යාජාියපතය, යූ.ඊ. ශපශර්යා රාෙත, අාංක 88/( ෙයන 
්ාථා නශයහි පදිාංචි ජී.එ්ා. අශේිමක්රර ර තාශගන් ලැද්ණු 
ශපත්්ර; ්  

(3) ශෙහිෙල, නැදිරාල, පැපිලියාන පාය, අාංක 42/38/  ෙයන 
්ාථානශයහි පදිාංචි එල්. . ජානප්රිය ිදල්ො ර තාශගන් 
ලැද්ණු ශපත්්ර. 

797 798 



2022 ඔක්ශතෝඳර් 0( 

ගරු ෂාන් විජයලාල් ද සිල්වා ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ஷொன் விஜயலொல் த ெில்வொ)  

(The Hon. Shan Vijayalal De Silva) 

ගරු කථානායකතුරනි, රර ප ත ්  න් ශපත්්ම් ශෙක 

පිිබගන්ෙමි.  

(1) ශගෝනාපිනුෙල, ශකොන්ග ශගොඩ, අාංක (7  ෙයන 
්ාථානශයහි පදිාංචි අජාන්තා රල්කාන්ි  ජායුගන්ෙය 
ර ත්මියශගන් ලැද්ණු ශපත්්ර; ්  

(2) ශගෝනාපිනුෙල, ශකොන්ග ශගොඩ, අාංක (7  ෙයන 
්ාථානශයහි පදිාංචි එ්ා.ඩේ.සී. ශරොශ ොට්ටි ර තාශගන් 
ලැද්ණු ශපත්්ර. 

 

ගරු උපුල් ෙතහේන්ද්ර රාජපක්ෂ ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு உபுல் ைரஹந்தி   ொஜபக்ஷ)  

(The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha)  

ගරු කථානායකතුරනි, කිපතඳිෙැල, නිට්ටඹුෙ පාය, කඩශප , 

අාංක )2/20) ෙයන ්ාථානශයහි පදිාංචි ආර්. . යටිදාං  

ර තාශගන් ලැද්ණු ශපත්්රක් රර පිිබගන්ෙමි.  

 
ඉදිරිපත් කරන ලද තපත්සම් ෙහජන තපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය ුතුර යි  නිතයෝග කරන  ලදී. 
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் ெொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 

ගරු චමින්ද වි තේසිරි ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விரஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුරනි,-   

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ගරු රන්ත්රීතුරා. 

 

ගරු චමින්ද වි තේසිරි ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விரஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුරනි, ඊශආ  ගරු නිශයෝජාය කායක 

්භාපි තුරා මූලා්නශආ ිදටියදී පාර්ලිශම්න්තුශේ ්ාථාෙය 

නිශයෝග අනුෙ රට කායටයක් අ න්න ිදුව වුටා. ඊශආ ඇරි ෙරු 

ොචික පිිබතුරු අශේක්ෂ්ඨා කයන ප්ර ානෙලට උත්තය ුවන්නා.   

්ර ය ඇරි ෙරුන්ට ශෙෙැනි ෙ ටශආදී ප්ර ානෙලට උත්තය ශෙන්න 

ිමධියක් නැ ැ කියලා, උත්තය ්භාගත කයලා යන්න ියයා. 

 ැඳැි, ්ාථාෙය නිශයෝගෙල එශ ර ්  න් ෙන්ශන් නැ ැ. 

එශ ර නම් ්ාථාෙය නිශයෝග අත්හිටුෙන්න ඕනෑ. ගරු 

කථානායකතුරනි, රර   ගැන ිමරසීරක් ක ා. ඊ ඟට, ්ාථාෙය 

නිශයෝග 33 (2  යටශත් රර පැ ැදිලි කය ගැනීරකට අේය 

ඉල්ලුො.    ශෙලාශේ  මුලුගශනන් ිදශධ වූ ෙැරැශෙ රර කියන්න 

ඕනෑ, ගරු කථානායකතුරනි. එතුරා රට අේය ුවන්ශන් නැ ැ.  

එතුරා එෙැනි ශශෙල් ශඳොශ ෝ ශෙලාෙට කයනො. ගරු 

කථානායකතුරනි, එෙැනි ශෙයක් වුටාර අශේ ආශේගයත් එක්ක 

අපි ශරොනො කියනො ෙ කියලා අපි ෙන්ශනත් නැ ැ.  ක තරි 

ඇත්ත. ්ර ය ිමට ශම් ශශෙල් රාධයයට ියයාර  ක අප්ර්න්න  

ිමධියට අපටත් ෙැශනනො. ශරොකෙ, අශේ ශෙරේපියන්  ො 

ඳලනො; පාතීන් ඳලනො; පාක්ෂික ශයෝ  ශම්ො ඳලනො. ශරෙැනි 

 ැිදී රක් ිදශධ ශෙන්ශන් අශේ කැරැත්ශතන් ශනොශෙි, 

මූලා්නශආ  ැිදී ර නි්ාි. මූලා්නශයන් ිදුවෙන   ෙැරැශෙට 

ිමරුශධෙ ගත ුතතු ්රියා රාර්ගයක් ්ාථාෙය නිශයෝගෙල 

ශකොතැනකෙත් නැ ැ. මූලා්නශආ අභිරතයට අපි ගරු කයනො. 

 ැඳැි, මූලා්නය ිමිදන් රන්ත්රීෙයයාට අගි යක් ශෙනො නම්,   

අගි ය නැි  කිී රට පාර්ලිශම්න්තුශේ ප්රධානියා  ැටියට 

තමුන්නාන්ශ්ේ  ෙග ඳලා ගන්න ඕනෑ, ගරු කථානායකතුරනි. 

ශරොකෙ,  ැර ොර,  ැර ශරොශ ොශත්ර ගරු නිශයෝජාය කායක 

්භාපි තුරා ඔය පුටුශේ රැෙ හිටියාට, එතුරා ඉන්ශන්ත් ශෙන 

පැත්තකි කියන කායටය අපි ෙන්නො. අපි   ශචණෝෙනාෙ 

කයනො.   නි්ා ඔඳතුරා ශම් ්ම්ඳන්ධශයන් එතුරා ෙැනුෙත් 

කයන්න.  පාාාර්ලිශම්න්තුශේ ්ාථාෙය නිශයෝගෙලට පිටින් අපි 

කටුතතු කයනො නම් අපට ඕනෑර ෙඬුෙරක් ශෙන්න. ගරු 

කථානායකතුරනි, එතුරා කිේො, රර ශම් ්භාශෙන් එිබයට 

ෙරනො කියලා.  ැඳැි, රර ්ාථාෙය නිශයෝගෙලට අනුෙි   

කායටා ඇහුශේ. රර එතුරාශගන් අ පු ප්ර ානයට උත්තයය 

ුවන්ශන් නැ ැ.  ැඳැි, එතුරා ්ාථාෙය නිශයෝග කියෙලා ි ද්ටා 

නම්, එශ ර කයන්ශන් නැ ැ. ගරු කථානායකතුරනි, ්ාථාෙය 

නිශයෝගෙල ප්රි පාෙන ි ශඳනො, ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශආ ප්රධාන 

්ාංිමධායකතුරාට ශ ෝ ්භානායකතුරාට   පිිබතුය ්භාගත 

කයන්න පුළුෙන් කියලා. එශ ර නැත්නම්, ඔඳතුරාට කරුණු 

පැ ැදිලි කයලා දීලා ඇරි ෙයයාට පාර්ලිශම්න්තුශෙන් පිටත්ෙ 

යන්න පුළුෙන්.   ඳෙත් ්ාථාෙය නිශයෝගෙල ්  න් ශෙලා 

ි ශඳනො. රර එතුරාශගන් ඇහුශේ, එශ ර කටුතතු 

ශනොකයන්ශන් ඇි කියලාි.  ැඳැි,   ශෙලාශේ  එතුරා රට 

ඳැට ෙැදිලා, රශේ ෙයප්ර්ාෙ කඩ කිී රට කටුතතු ක ා.   

පිිබඳ ෙ ඔඳතුරා ශ්ොයා ඳලන්න. ශරොකෙ, අපි  පත ආශේගශීලිි, 

ගරු කථානායකතුරනි. අපට උේපත්ි ශයන් ලැබිච්චණ ශඳොශ ෝ 

ශශෙල් අශේ ජීිමතශයන් අින් කය ගන්න ශඳොශ ොර අරාරුි. අපි 

ශරොනො කයි ෙ කියලා අපි ෙන්ශන් නැ ැ. ඊ ඟ ෙෙශ්ේ රර 

ශ්ාංශකෝලය  ඟට එන්නත් පුළුෙන්. එශ ර වුශටොත්   අප්ර්ාෙය  

එන්ශන්ත් රට. රට   අගි ය  කයන්න එපා කියලා රර ිමශ ේෂ්ඨ 

ඉල්ලීරක් කයනො. ගරු නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරා ශරෙැනි 

ආකායයට  ැිදරුශ්ඩ එක ෙතාෙක්, ශෙෙතාෙක් ශනොශෙි,  තය 

ෙතාෙක් ිමතය ශම් ිමධියට  ැිදරුටා. මූලා්නශආ ිදටියදී එතුරා 

ශම් ආකායයට  ැිදී ර අපි ඉතා අප්ර්න්නෙ ශ  ා ෙකිනො. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රර   ගැන එතුරා ්රඟ කථා කයන්නම්.  

 

ගරු (වවදය) කවින්ද තහේෂාන් ජයවර්ධාන ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) கவிந்த ரஹஷொன் ஜயவர்தன)  

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

ගරු කථානායකතුරනි,   ිදශධිය ශෙන අේාථාශේ  රාත් 

්භාශේ හිටියා. ඇත්තටර,   ශෙලාශේ ්භා ගර්භශආ හිටපු 

අශනක් පැත්ශත් රන්ත්රීෙරු කෑ ග න්න පටන් ගත්තා. එතශකොට, 

ගරු චණමින්ෙ ිමශේිදපත රන්ත්රීතුරා පරටක් ්භාශෙන් ඉෙත් 

කයන්න උත්්ා  කයපු එක    පත අ්ාධායටි.  

ගරු කථානායකතුරනි, අශනක්  කායටාෙ ශම්කි. චණමින්ෙ 
ිමශේිදපත රන්ත්රීතුරා ්ාථාෙය නිශයෝග  අනුෙ ප්ර ානයක් 
අ නශකොට  ක නියාකයටය කය ගන්න,  කට පිිබතුරු ශෙන්න 
එතුරා ඳැඳී ිදටිනො.   නි්ා එෙැනි ශශෙල් ිදුව ශෙන්න ඉඩ 
ි යන්න එපා කියලා රරත් ඔඳතුරාශගන් ඉල්ලා ිදටිනො.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු රන්ත්රීතුරා,   රන්ත්රීතුරා    ප්ර ානය  රතු ක ා.   ගැන 

අපි ශ්ොයා ඳලන්නම්. 
 

ඉෂ්ඨාක් යහුරාන් රන්ත්රීතුරා, ප මුෙන ප්ර ානය අ න්න. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගරු විෙල් වීරවවශ් ෙහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුරනි,- 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
කියන්න, ිමරල් ීමයොං  රන්ත්රීතුරා.  
 

ගරු විෙල් වීරවවශ් ෙහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුරනි, ගරු අග්රාරාතයතුරා ශම් ගරු ්භාශේ 

ඉන්න ශෙලාශේ රර ශම් කායටය අ න්න කැරි ි. ජාාතයන්තය 

මූලය අයමුෙලත්  එක්ක යජාය කාර්ය ර්ඩඩල ියිමුගරකට ියහිල්ලා 

ි ශඳනො,   ියිමුගර ඇි ශම් ්භාෙට ඉදිපතපත් කයන්ශන් 

නැත්ශත්?    ියිමුගර යශට් ජානතාෙ ෙැන ගන්න ඕනෑ. ශම් ්භාෙ 

ෙැනගන්න ඕනෑ. ඇි    ියිමුගර ශම්  ්භාෙට ඉදිපතපත් කයන්ශන් 

නැත්ශත්?   ියිමුගශම් ි ශඳන ශරොන ෙගන්ි ෙලට ෙ එකඟ ශෙලා 

ි ශඳන්ශන් කියලා යට ෙැන ගන්න ඕනෑ නැශෙ? ගරු 

අග්රාරාතයතුරනි, කරුටාකය අපිට පිිබතුරු ශෙන්න. 

 
ගරු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහ ා (අග්රාො ය සහ රාජය 

පරිපාලන, සනවතද්ශ් ක ුතුර, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு திரனஷ் குணவர்தன - பி தை அமைச்ெரும் தபொது 

நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள், ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூ ொட்ெி அமைச்ெரும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Prime Minister and 
Minister of Public Administration, Home Affairs, Provincial 
Councils and Local Government) 

ගරු ිමරල් ීමයොං  රන්ත්රීතුරනි, ශම් ප්ර ානය කීප ෙතාෙක් ශම් 

්භාශේ  නැඟුො.  කට ්භානායකතුරාත් උත්තය ුවන්නා. මුෙල් 

අරාතයාාං ශයනුත් උත්තය ුවන්නා. තෙර අපි ියිමුගරකට අෙතීර්ට 

ශෙලා නැ ැ, එකඟතා ියිමුගර පිිබඳ  ශකටුම්පතක් පරටි 

ි ශඳන්ශන්. ඉන් අනතුරුෙ  ො පිිබඳ  ිම්ාතය ුගිමශ ේෂ්ඨ ශල්   

අො  කමිටුෙලින් ලඳා දීරට පුළුෙන්කර ි ශඳනො. 

 
ගරු විෙල් වීරවවශ් ෙහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුරනි, ජාාතයන්තය මූලය අයමුෙශල් ඇතැම් 

ප්රකා කයන් කයපු ප්රකා  අනුෙ,- රර ෙන්ශන් නැ ැ ප්රෙතත්ි  

ශල්  ො ෙයෙො ොලා ෙ කියලා-  පකාර්ය ර්ඩඩල ියිමුගරකට 

අෙතීර්ට ීම ඇතප කියන එක   ොර්තාෙල ි ද්ටා.   නි්ාි අපි 

ශම් ගැන අ න්ශන්. නමුත්, ඔඳතුරා ෙග කීශරන් කියනො නම්, 

කාර්ය ර්ඩඩල ියිමුගරකට එ ැඹිලා නැ ැ කියලා,   ක අපට 

පිිබගන්න පුළුෙන්.  ැඳැි, එශ ර ොර්තා ප  ශෙලා ි ද්ටා.  

  
ප්රශ්නනවල  වාිකක පිළිුරරු 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අාංක 02 -2424/2020- (2 , ගරු ඉෂ්ඨාක් යහුරාන් ර තා.  

ගරු ඉෂාක් රහුොන් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු කථානායකතුරනි, රා එර ප්ර ානය අ නො.  

 
ගරු ප්රසන්න රණුරවග ෙහ ා (නාගරික සවවර්ධාන හා 

නිවාස අො ය සහ ආණ්ු  පාර්ශ්නවතේ ප්රධාාන 

සවවිධාායකුරො) 
(ைொண்புைிகு பி ென்ன  ணதுங்க - நக  அபிவிருத்தி ைற்றும் 

வீடமைப்பு அமைச்ெரும் அ ெொங்கக் கட்ெியின் 

முதற்ரகொலொெொனும்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Urban 
Development and Housing and Chief Government Whip) 

ගරු කථානායකතුරනි, ර ජාන ආයක්ෂ්ඨක අරාතයතුරා ශම් 

ප්ර ානයට රට  පිිබතුයක් එෙලා ි ශඳනො. නමුත්, ගරු 

රන්ත්රීතුරනි, ඔඳතුරා අතුරු ප්ර ාන ඇහුශෙොත් රට උත්තය ශෙන්න 

ඳැ ැ.   නි්ා ශම් ප්ර ානයට පිිබතුරු ශෙන්න රට කල් ගන්න 

පුළුෙන්.  ඔඳතුරාට ඕනෑ නම් ශම් ප්ර ාන ටිකට එෙලා ි ශඳන 

උත්තය  ලඳා ශෙන්න රට පුළුෙන්. 

 
ගරු ඉෂාක් රහුොන් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු ඇරි තුරනි, එශ ර නම් ප්ර ානයට උත්තය ශෙන එශක් 

ශත්රුරක් නැ ැ. කල්  ඉල්ලා ගත්තා නම්  පත ශන්ෙ? 

 

ගරු ප්රසන්න රණුරවග ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு பி ென்ன  ணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු රන්ත්රීතුරනි, ර ජාන ආයක්ෂ්ඨක අරාතයතුරා ශම් ප්ර ානයට 

උත්තය එෙලා ි ශඳනො.   ැඳැි ඔඳතුරා අතුරු ප්ර ාන ඇහුශෙොත් 

රට උත්තය ශෙන්න ඳැ ැ.  

 
ගරු ඉෂාක් රහුොන් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

 ක තරි රර කිේශේ. 

 

ගරු ප්රසන්න රණුරවග ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு பி ென்ன  ணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථානායකතුරනි, ර ජාන ආයක්ෂ්ඨක අරාතයතුරා 

ශෙනුශෙන් රා එර ප්ර ානයට පිිබතුරු ලඳා දීර ්  ා ්ි  ශෙකක 

කාලයක් ඉල්ලා ිදටිනො.  

 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් රීමේෙ  නිතයෝග කරන ලදී. 
 

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අාංක 02 -2428/2020- (2 , ගරු තුෂ්ඨාය ඉඳුනිල් 

අරයශ්ේන ර තා.  
 

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරතසේන ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කථානායකතුරනි, රා එර ප්ර ානය අ නො. 
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(ගරු ජානක වක්කුඹුර ෙහ ා (පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන රාජය අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு ஜொனக வக்கும்பு  - ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூ ொட்ெி இ ொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura - State Minister of 
Provincial Councils and Local Government) 

ගරු කථානායකතුරනි, ශරර ප්ර ානයට අො  කායටය 

්ම්ඳන්ධශයන් අධිකයටශආ නඩු තුනක් ි ශඳනො. එශ ර 

ප්ර ානයක් අ න්න ඳැ ැ කියලා ්ාථාෙය නිශයෝග 3) (ඊ  යටශත් 

ි ශඳනො. ඕනෑ නම් රට ශම් ප්ර ානශආ ශකොට්ා කිහිපයකට 

උත්තය ශෙන්න පුළුෙන්, ගරු රන්ත්රීතුරනි.  ැඳැි, ශරහි ්  න් 

කායටය ්ම්ඳන්ධශයන් නඩු කටුතත්තක් ි ශඳන නි්ා යජාශආ 

ියණුම් පිිබඳ  කායක ්භාශේදීත් කියලා ි ශඳනො,   නඩු 

අේාන වුටාට ප්ාශ්ේ   ගැන කටුතතු  කයනො කියලා.  
 

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරතසේන ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

නඩු කටුතත්ත ගැන කථා ශනොකය රට ඔඳතුරාශගන් 

ෙැනගන්න කායටා ශෙකක් ි ශඳනො, ගරු යාජාය අරාතයතුරනි. 

 ක රර අතුරු ප්ර ාන ශෙකක්  ැටියට ඔඳතුරාශගන් අ නො. රර 

නඩු ගැන කථා කයන්ශන් නැ ැ. කථා කයන්න ශ ො  නැත්ශත් 

ෙයෙකරුො කවුෙ, චූදිතයා කවුෙ, ෙයෙක් ක ාෙ කියන කායටා 

ශන්.  
 

අපි ඔය නඩුෙ පැත්තකට ොමුශකෝ. ගරු යාජාය ඇරි තුරනි, 
රර ඔඳතුරාශගන් අ න්ශන් ශරන්න ශම්කි. 
නගයාධිපි ෙයශයක් ශ ෝ ප ාත් පාලන ආයතනයක ප්රධානිශයක්  
ගන්නා කුරන ශ ෝ අත්තශනෝරි ක ්රියා රාර්ගයක් නි්ා, යම් 
ශකශනක් ගන්නා හිතුෙක්කාී  ්රියා රාර්ගයක් නි්ා යම් මුෙලක් 
ිමයෙම් කයන්න ශෙනො නම්, උ්ාිම ගා්ාතු ශගෙන්න ිදශධ 
ශෙනො නම්, ෙඩ මුෙල් ශගෙන්න ිදශධ ශෙනො නම්, එර ප ාත් 
පාලන ආයතනයට තරි   මුෙල් ශගෙන්න ශෙන්ශන්. 
ිමශ ේෂ්ඨශයන් කුරුටෑගල ර  නගය ්භාෙ කියන ප ාත් පාලන 
ආයතනය ර  ජානතාෙශගන් ෙපතපනම් ඳුව ෙ ශයන් එකතු කයන 
ලෙ මුෙල්   නගයාධිපි ෙයයාශේ අරශනෝප ්රියාෙක් ්  ා භාිමත 
කිී ර අෙභාිමතයක්.  ක මුෙල් අෙභාිමත කිී රක් ශනොශේෙ?  ක 
ඔඳතුරා පිිබගන්නොෙ, නැශෙ?  කට රට උත්තයයක් ශෙන්න. 

 

ගරු ජානක වක්කුඹුර ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ஜொனக வக்கும்பு ) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු කථානායකතුරනි, ර  නගය ්භා ආපා පනශත් 220 ෙන 

ෙගන්ි ය අනුෙ, ිමත්ි  පාර් ාෙයට ර නගය ්භාශේ ශ්ේෙකයකු 

අනුප්රාේි කයකු ෙන ිමට එර නඩු කටුතත්තට යන ිමයෙර ර  

නගය ්භා අයමුෙලින් පියො ගත  ැකිය කියා ි ශඳනො. ඔඳතුරා 

අ න්ශන් ශම් අය ෙැරැදි ෙැඩක් කයලා ි ද්ශටොත් ශම් ිමයෙම් 

කයපු මුෙලට ශරොකෙ ශෙන්ශන් කියලාි. එශ ර ෙැරැදි ෙැඩක් 

කයලා ි ද්ශටොත්   ිදයලු නිලධාපතන්ශගන් එර මුෙල අය කය 

ගැනීරට අෙ ය කටුතතු ිදුව කයන්න ශරහි ප්රි පාෙන ි ශඳනො, 

ගරු කථානායකතුරනි. අධිකයටශආ නඩුෙක් ි ශඳනො. එර 

නඩුශේදී නගය ්භාශේ කට්ටිය ෙැරැදිකරුෙන් වුශටොත්   

ශගොල්ලන්ශගන් ශම් ්ම්පූර්ට මුෙල අය කය ගන්නොය කියලා   

ශගොල්ලන්ශගන් කැරැත්ත අයශගන ි ශඳනො, ලිඛිතෙ. 
 

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරතසේන ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කථානායකතුරනි, ශම්ක රශේ ශෙෙැනි අතුරු ප්ර ානය 

ශනොශෙි. රර ෙැන් ශම් ප්ර ානය කි යෙනශකොට තරි ෙැක්ශක්. 

නඩු කටුතත්තක් නි්ා පිිබතුරු ශෙන්න ඳැ ැ කියලා කිේොට, රර 

අ ලා ි ශඳන ප්ර ානශආ (i) ශකොට්ට පිිබතුරු ශෙන්න 

තමුන්නාන්ශ්ේට පුළුෙන්. නඩු කටුතත්තක් ගැන ශනොශෙි රර 

ප්ර ානශආ (i) ශකොටිදන් අ ලා ි ශඳන්ශන්. 

ගරු ජානක වක්කුඹුර ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ஜொனக வக்கும்பு ) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ඔඳතුරාශේ ප්ර ානශආ (අ  (ii) ශකොටශ්න් අ්ා ි ශඳන්ශන් 

නඩුෙක් ි ශඳනොෙ කියලා. ඉි න්, නඩුෙක් ි ශඳනො ශන්.   

 ශකන් පුගෙ ඔඳතුරාට ඊ ඟ ප්ර ාන අ න්න ඳැ ැ, ගරු 

රන්ත්රීතුරා. 
 

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරතසේන ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු යාජාය ඇරි තුරනි, ප ාත් පාලන ආයතනෙල ප්රධානීන් 

ිමිමධ ආකායශආ පි්ාුග නටනො, ිමකාය ෙැඩ කයනො කියලා අපට 

රාධයෙලින්, පුෙත් පත්ෙලින්  ැර ි ්ාශ්ේර ආයාංචි එනො.  රර 

ඊශආ-ශපශර්ොත් කුරුටෑගල නගයයට යනශකොට ෙැක්කා, ඔය 

කියන කුරුටෑගල නගයාධිපි ෙයයා එක එක ආයතනෙල 

අනුග්ර ශයන් රාර්ගය ශෙප් ි ශඳන ග්ා ෙටා යකඩ ආෙයට ෙරා 

ි ශඳන ආකායය.   යකඩ ආෙයටෙල ශඳෝඩ් එකක් ්ිම කය 

ි ශඳනො, පකුරුටෑගල ෙන්ෙනීය නගයාධිපි ශේ ්ාෙය 

අනුග්ර ශයනිප කියලා. පෙන්ෙනීයප කියලා තරි ි ශඳන්ශන්.  
 

ගරු ෙන්ත්රීවරතයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

"පූජානීයප කියලා නැශෙ? 
 

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරතසේන ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 ක තරි. පෙන්ෙනීයප කියලා ි ශඳනො. ගරු යාජාය 

ඇරි තුරනි, රර අ න්ශන් ශම්කි. පෙන්ෙනීයප කියන ෙචණනය 

නගයාධිපි ෙයශයකුට - [ඳාධා කිී රක්  
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රන්ත්රීතුරනි,  ඔය කියන ශශ ඔඳතුරා අ්ා ි ශඳන 

ප්ර ානයට අො  නැ ැ ශන්. ගරු යාජාය ඇරි තුරා කියනො, 

උත්තය ශෙන්න සූොනම් නැ ැ කියලා. [ඳාධා කිී රක්  
 

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරතසේන ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කථානායකතුරනි, රට ශපොඩ්ඩක් ඉ ඩශෙන්න. 

ඔඳතුරාටත් ෙන්ෙනීය කිේශෙොත්, ලේජාා හිශතනො ශන්. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඳතුරා ඔය ්ම්ඳන්ධශයන් ශෙනර ප්ර ානයක් අ න්න. 

[ඳාධා කිී රක්  
 

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරතසේන ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ජානාධිපි තුරාට ෙන්ෙනීය කිේශෙොත්, එතුරාටත් ලේජාා 

හිශති. [ඳාධා කිී රක්  අගරැි තුරාට ෙන්ෙනීය කිේශෙොත්,  ත් 
ලේජාා හිශතනො  ශන්.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අො  නැි  ප්ර ානයක් අ ලා අශේ කාලය නා්ාි  කයන්න 

එපා. [ඳාධා කිී රක්  ඔඳතුරා අ පු ප්ර ානය - [ඳාධා කිී රක්   ක 
 පත. ඊට අො ෙ එතුරා පැ ැදිලිෙ උත්තය ුවන්නා. [ඳාධා කිී රක්   
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරතසේන ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු යාජාය ඇරි තුරනි, රර අ න්ශන් ශම්කි. පෙන්ෙනීයප 

ොශේ ෙචණනයක් භාිමත කයන ශකොට,   ශරෝඩ නගයාධිපි ෙයයාට 

  ගැන ශත්ශයන්ශන් නැත්නම්, ඔහුට ඉ ිබන් ිදටින 

ප්රධානිශයකුටෙත් ශම් ගැන ශත්ශයනො නම්, - [ඳාධා කිී රක්  රා 
යටශත් ප ාත් පාලන ආයතනයක් ි ශඳනො නම් රර කියනො, 

ලේජාා කයන්න එපා - [ඳාධා කිී රක්  

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අාංක 3, ගරු ගරු තෙයාජාා කශලි අය්න්  රන්ත්රීතුරා. 

[ඳාධා කිී රක්   

 

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරතසේන ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කථානායකතුරනි, ඔඳතුරා රට ශම් ගැන අ න්න 

ශෙන්ශන් නැත්ශත් ඇි? 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ක ඔඳතුරා අ්ා ි ශඳන ප්ර ානයට අො  නැි  කායටයක්. 

[ඳාධා කිී ම්   
 

ගරු ජානක වක්කුඹුර ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ஜொனக வக்கும்பு ) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

අපි   ගැන ශ්ොයා ඳලා අෙ ය කටුතතු කයන්නම්. [ඳාධා 
කිී ම්   

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුටාකය නි ා ේෙ ශෙන්න. ගරු රන්ත්රීතුරා, ඔඳතුරා අ්ා 

ි ශඳන ප්ර ානයට අො  නැ ැ,    කායටය.  [ඳාධා කිී ම්  

 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් රීමේෙ  නිතයෝග කරන ලදී. 
 

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Question ordered to stand down. 

 
අම්පාර දිසනත්රික්කය : පානීය ජල හිඟය 

அம்பொமற ைொவட்டம்: குடிநீர் தட்டுப்பொடு 
AMPARA DISTRICT : SCARCITY OF DRINKING WATER 
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3. ගරු  වරාජා කතලි  අරසන් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு தவ ொஜொ கமல அ ென்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 

ජාල ්ම්පාෙන අරාතයතුරාශගන් ඇසූ ප්ර ානය - (2 : 
 

(අ  (i) අම්පාය දි්ා්රික්කශආ, නාිමෙන්ශෙලි ප්රාශශශීය 
ශල්කම් ශකොට්ධා්ශආ, ශ්ොපතක්කල්මුනි-2, 
්ම්රන්තුශයි ප්රාශශශීය ශල්කම් ශකොට්ධා්ශආ, 
රිශලිතීවු ්  ආලයිශේම්ද් ප්රාශශශීය ශල්කම් 
ශකොට්ධා්ශආ, පනන්කාඩු, කන්නිය කියාරම් ්  
අලිගම්ශේ යන ගම්රානෙල ජීෙත්ෙන ජානතාෙ 
පානීය ජාල හිඟයකට මුහුට දී ිදටින ඳෙ ෙන්ශන්ෙ; 

 (ii) ඉ ත ගම්රානෙල ජීෙත්ෙන පවුල් අතපතන් පානීය 
ජාල හිඟයට මුහුට දී ිදටින පවුල් ්ාංඛයාෙ 
ශකොපරටෙ; 

 (iii) එර ගම්රානෙල පෙි න පානීය ජාල ගැටලුෙ 
ිම්ඳීර ්  ා කිනම් පියෙය ගන්ශන්ෙ; 

 

 යන්න එතුරා ශරර ්භාෙට ෙන්ෙන්ශන්ෙ? 

(ආ  (i) නාිමෙන්ශෙලි, රධයර ක වුය, ර්ඩූරර්, 
ගශන්ෂ්ඨපුයම්, ෙක්කිඇ , නාරල්ඔය, ඉඟිනියාගල 
්  ශතොට්ටර යන ්ාථානෙල ඉදිකය ඇි  ජාල 
ටැාංකි දීර්ඝ කාලයක ිදට භාිමතයට ශනොගන්නා 
ඳෙ ෙන්ශන්ෙ; 

 (ii)   ශ ේතුශෙන්   ආශ්රිත ගම්රානෙල ජීෙත්ෙන 
ජානතාෙ පානීය ජාලය ලඳා ගැනීශම්දී ෙැි 
අප ුගතාෙකට පත්ෙ ිදටින ඳෙ ෙන්ශන්ෙ; 

 (iii) එර ගම්රානෙල පෙි න පානීය ජාල ගැටලුෙ 
ිම්ඳීර ්  ා කිනම් පියෙය ගන්ශන්ෙ; 

 යන්නත් එතුරා ශරර ්භාෙට ෙන්ෙන්ශන්ෙ? 
 

(ඇ  ශනොඑශ්ේ නම්,   රන්ෙ? 
 

நீர் வழங்கல் அமைச்ெம க் ரகட்ட வினொ: 

( அ) (i) அம்பொமற ைொவட்டத்தின் நொவிதன்தவளி 

பி ரதெ தெயலொளர் பிொிவிற்குட்பட்ட தெொறிக் 

கல்முமன-2, ெம்ைொந்துமற பி ரதெ தெயலொளர் 

பிொிவிற்குட்பட்ட ையிமலத்தீவு, ஆமலயடிரவம்பு 

பி ரதெ தெயலொளர் பிொிவிற்குட்பட்ட பனங்கொடு, 

கண்ணகி கி ொைம் ைற்றும் அலிகம்மப ரபொன்ற 

கி ொைங்களில் வொழும் ைக்கள் குடிநீர் தட்டுப் 

பொட்மட எதிர்தகொண்டிருப்பமத அவர் அறி 

வொ ொ என்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்குறிப்பிட்ட கி ொைங்களில் வொழும் குடும்பங் 

களில் குடிநீர் தட்டுப்பொட்மட எதிர்தகொண்டுள்ள 

குடும்பங்களின் எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (iii) இக்கி ொைங்களில் நிலவும் குடிநீர்ப் பி ச்ெிமன 

மயத் தீர்ப்பதற்குத் துொித நடவடிக்மக ரைற் 

தகொள்ளப்படுைொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 
 

(ஆ) (i) நொவிதன்தவளி, ைத்திய முகொம், ைண்டூர், 

கரணெபு ம், வக்கிஎல, நொைல் ஓயொ, 

இங்கினியொகல ைற்றும் ததொட்டை ரபொன்ற 

இடங்களில் நிர்ைொணிக்கப்பட்டுள்ள நீர்த்தொங்கி 

கள் நீண்ட கொலைொகப் பயன்பொட்டுக்கு எடுக்கப் 

படொைல் இருப்பமத அறிவொ ொ என்பமதயும்; 

 (ii) அதன் கொ ணைொக அவற்மற அண்டிய கி ொைங் 

களில் வொழும் ைக்கள் குடிநீம ப் தபற்றுக் 

தகொள்வதில் ைிகுந்த ெி ைத்மத எதிர்ரநொக்கி 

யுள்ளொர்கள் என்பமத அறிவொ ொ என்பமதயும்; 

 (iii) இக்கி ொைங்களில் நிலவும் குடிநீர்ப் பி ச்ெிமன 

மயத் தீர்ப்பதற்குத் துொித நடவடிக்மக ரைற் 

தகொள்ளப்படுைொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Water Supply: 
 

(a) Will he inform this House -  

 (i) whether he is aware that the people living in 
the villages of Sorikkalmunai-2 in the 
Navithanveli Divisional Secretary's 
Division, Mailaithivu in the Samanthurai 
Divisional Secretary's Division and 
Panankadu, Kannagi Kiramam and 
Aligambe in the Alayadiwembu Divisional 
Secretary's Division in the Ampara District 
are faced with a scarcity of drinking water; 

 (ii) out of the families living in the aforesaid 
villages, the number of those who are faced 
with scarcity of drinking water; and 

 (iii) whether immediate steps will be taken to 
solve the drinking water problem that exists 
in those villages? 

(b) Will he also inform this House -  

 (i) whether he is aware that the water tanks that 
have been constructed at Navidanveli, 
Central Camp, Mandur, Ganeshapuram, 
Wakkiela, Namal Oya, Inginiyagala and 
Thottama have not been used for a long 
time; 

 (ii) whether he is aware that the people living in 
the aforesaid villages are facing severe 
difficulties in obtaining drinking water, as a 
result; and 

 (iii) whether immediate steps will be taken to 
solve the drinking water problem that exists 
in those villages? 

(c) If not, why? 

 
ගරු තකතහළිය රඹුක්වැල්ල ෙහ ා (තසෞඛය අො ය සහ 

ජල සම්පාදන අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல - சுகொதொ  அமைச்ெரும் 

நீர் வழங்கல் அமைச்ெரும்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of Health and 
Minister of Water Supply) 

ගරු කථානායකතුරනි, එර ප්ර ානයට පිිබතුය ශරශ්ේි. 

(අ  (i) ඔේ. 

 (ii) 2,3(0ක් වූ මුළු පවුල් ්ාංඛයාෙ අතපතන් ජාල හිඟයට 
මුහුට දී ිදටින ්ාංඛයාෙ 2,9(0කි. ්ිම්ාතය පිිබතුය 
ප ත ්  න් ශේ. 

  
 

 (iii) එර ගම්රානෙල පෙි න පානීය ජාල ගැටලුෙ 
ිම්ඳීර ්  ා ප ත ්රියාරාර්ග ගනු ලැශේ. 

ප්රාශශශීය ශල්කම් 

ශකොට්ධා්ය 
ග්රාරය 

මුළු පවුල් 

්ාංඛයාෙ 

ජාල හිඟයට 

මුහුට දී ිදටින 

පවුල් ්ාංඛයාෙ 

නාිමෙන්ශෙලි ශ්ොපතක්කල්මුනි-2 620 260 

්ම්රන්තුශයි රිශලිි වු 70 70 

ආලයිශේම්ද් පනන්කාඩු 600 600 

  කන්නියකියාරම් 730 730 

  අලිගම්ශේ 320 320 

  ශ්ොපතක්කල්මුනි-2 

  ශම් ගම්රානශආ ශකොට්ක් ්  ා ශම් ෙන ිමට 
න  ජාල ප ුගකම් ලඳා දී ඇත. ඉි පත න  රාර්ග 
දීර්ඝ කිී ම්  ා ශපොම්පාගාය ඉදිකිී ම් කටුතතුෙලට 
අො  ශටන්ඩර් කැ ීමර ්  ා ශයොමු කයක ඇත. 
ප්ැරට ජාලයප ෙයාපති ශආ ප්රි පාෙන 
ශනොරැි කර නි්ා ශම් ෙන ිමට එය තාෙකාලිකෙ 
අත්හිටුො ඇත. 

  ෙි තලි තිවු ග්රාෙය 

  ගම්රානශආ ජාල න  එළීම් කටුතතු ශම් ෙන ිමටත් 
අේන් කය ඇි  අතය, එහි ජීෙත් ෙන ජානතාෙශේ 
පානීය ජාල අෙ යතාෙ කිනමින් ්පුයාලිය  ැක. 

  පනන්කාු  

  ශරර ගම්රානය තු  ජාල මූලාරයක් ශනොරැි  ීමර 
ශ ේතුශෙන් අක්කයපත්තු ජාල ්ම්පාෙන ක්රරශආ 
ිදට ජාලය ශඳො  ැී ශම් න  රාර්ග පශධි ය දීර්ඝ 
කිී රට ්ැලුගම් කය ඇත.   අනුෙ, කිශලෝමීටය 
24ක් පරට ජාල න  දිගුශෙන් කිශලෝමීටය 7ක 
පරට ශම් ෙන ිමට න  එළීම් කටුතතු අේන් කය 
ඇත. ෙැනට නිර කය ඇි  කාර්යයන් ්  ා ශගීමම් 
කිී රට ප්ැරට ජාලයප ෙයාපති ය යටශත් 
ප්රි පාෙන ශනොරැි  ීමර ශ ේතුශෙන් එය 
තාෙකාලිකෙ අත්හිටුො ඇත. 

  කන්නක රීරාෙම් සහ අලිගම්තේ 

  ශරර ගම්රාන තු  න  රාර්ග දීර්ඝ කිී ම්  ා 
ශපොම්පාගාය ඉදිකිී ම් කටුතතුෙලට අො  
ශටන්ඩර් කැ ීමර ්  ා ශයොමු කය ඇතත් ප්ැරට 
ජාලයප ෙයාපති ශආ ප්රි පාෙන ශනොරැි කමින් ශම් 
ෙන ිමට එර කාර්යයන් තාෙකාලිකෙ අත්හිටුො 
ඇත. 

  ඉ ත පනන්කාඩු, ශ්ොපතක්කල්මුනි-2, 
කන්නියකියාරම්, අලිගම්ශේ යන ගම්රානෙල 
ශයෝජිත ජාල ්ම්පාෙන කටුතතු ්  ා ප්ැරට 
ජාලයප ෙයාපති ශආ ප්රි පාෙන ශනොරැි වුෙත් 
"Capacity  Enhancement and Distribution 
Expansion (CEDE)"  ෙයාපති ය රඟින් 
ප්රි පාෙන ලඳා ශගන ශරකී ශයෝජානා ්රියාත්රක 
කිී රට කටුතතු කය ඇත. 

 

(ආ  (i) ඔේ. 

  ශරර ජාල ටැාංකිෙල ඉදිකිී ම් ශරශතක් ්ම්පූර්ට 
කය ශනොරැි  නි්ා භාිමතයට ගත  ැකි 
තත්ත්ෙශආ ශනොරැත. අම්පාය ප්රශශ ශආ ජාල න  
දීර්ඝ කිී ම් ෙයාපති ය (Phase III) යටශත් ජාල 
ටැාංකි 0)ක් ඉදිකිී ර ්  ා ශකොන්්රාත් ලඳා දී 
ි ද්ණි. එර ශකොන්්රාත්තුෙ ලඳා ගත් 
ශකොන්්රාත්කරුශේ කාර්යශආ ප්රගි ය ුවර්ෙල ීමර 
ශ ේතුශෙන් එකී ශකොන්්රාත්තුෙ අේන් කයන 
ලදී. 

  ශම් ෙන ිමට ප්ැරට ජාලයප ෙයාපති ය යටශත් 
ශරර කාර්යය ්  ා ශටන්ඩර් කැ ීමර ිදුව කය 
ශටන්ඩර් ප්රොනය අේන් කය ඇත. නමුත්, ෙැඩ 
ආයම්භ කිී ර ්  ා ප්රි පාෙන ප්ැරට ජාලයප 
ෙයාපති ශයන් ශනොලැබීර ශ ේතුශෙන් පCapacity 
Enhancement and Distribution Expansion 
(CEDE)" ෙයාපති ය රඟින් ප්රි පාෙන ලඳා 
ගැනීරට ශයෝජානා කය ඇත.  

807 808 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

 (ii) ශරර ප්රශශ  ්  ා ජාල ටැාංකියක් භාිමතයකින් 
ශතොයෙ ප්රධාන න  රාර්ගය රඟින් ජුවෙර ජාලය 
ශඳො  ැී ර ිදුව කය ර ජානතාෙශේ පානීය ජාල 
අෙ යතාෙ ්පුයාලනු ලඳි.  

 (iii) ශම් ෙනිමට ප්ැරට ජාලයප ෙයාපති ය යටශත් ශරර 
කාර්යය ්  ා ශටන්ඩර් කැ ීමර ිදුව කය ශටන්ඩර් 
ප්රොනය අේන් කය ඇත. නමුත්, ෙැඩ ආයම්භ 
කිී ර ්  ා ප්රි පාෙන ප්ැරට ජාලයප 
ෙයාපති ශයන් ශනොලැබීර ශ ේතුශෙන් පCapacity 
Enhancement and Distribution Expansion 
(CEDE)" ෙයාපති ය රඟින් ප්රි පාෙන ලඳා 
ගැනීරට ශයෝජානා කය ඇත. 

(ඇ  අො   ශනොශේ.  

 
ගරු  වරාජා කතලි  අරසන් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு தவ ொஜொ கமல அ ென்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
தகௌ வ அமைச்ெர் அவர்கரள, என்னுமடய வினொவில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கி ொைங்கள் நீண்டகொலைொக குடிநீர்ப் 

பி ச்ெிமனமய எதிர்தகொள்கின்ற கி ொைங்களொக இருந்து 

தகொண்டிருக்கின்றன. அலிகம்மப என்ற கி ொைைொனது, வறிய 

ைக்கள் அதிகைொக வொழுகின்ற ஒரு கி ொைைொகும். அரதரபொன்று 

தொன் கண்ணகி கி ொைமும். இக்கி ொைங்களுக்கு குடிநீம  

வழங்குவதற்கொன பணிகமள முன்தனடுப்பதற்குொிய ரகள்வி 

ைனு ரகொ ப்பட்டும் நீண்டகொலைொக அப்பணிகள் முன்தனடுக் 

கப்படொைல் இருக்கின்றன. இப்தபொழுது நொட்டில் தபொருளொ 

தொ  ொீதியொன பி ச்ெிமன இருந்தொலும், அந்த ைக்களுக்குக் 

குடிநீர் நிச்ெயைொக வழங்கப்பட ரவண்டும்.  

2017ஆம் ஆண்டிலிருந்து இவ்வொறொன பதில்கரள அ ெொங் 

கத்தொல் முன்மவக்கப்பட்டு வருகின்றன. நொங்கள் ைொவட்ட 

அபிவிருத்திக் குழுக் கூட்டங்கள், பி ரதெ அபிவிருத்திக் குழுக் 

கூட்டங்களில் இந்தப் பி ச்ெிமனமய முன்மவக்கின்றதபொழுது, 

ரகள்விைனு ரகொருகின்ற விடயத்மதரய அதிகொொிகள் தெொல்லி 

வருகிறொர்கள். அம்பொமற ைொவட்டத்தில் குடிநீர்ப் பி ச்ெிமன 

யொல் கூடுதலொகப் பொதிக்கப்படுகின்றவர்கள் தைிழ் ைக்களொவர். 

இது ஒரு திட்டைிட்ட புறக்கணிப்பொகும். இவ்வொறு கடந்த 

கொலங்களில் நமடதபற்றிருக்கிறது. அதமன நீங்கள் ஏற்றுக் 

தகொள்ள ரவண்டும். நீங்கள் சுகொதொ  அமைச்ெ ொக இருந்த 

கொலத்தில் நொங்கள் இங்கு திருக்ரகொவில் மவத்தியெொமல 

ெம்பந்தைொன பி ச்ெிமனகமளச் தெொன்னரபொது, அதுெம்பந்த 

ைொக நடவடிக்மக எடுத்திருக்கிறீர்கள். அதற்கு நொன் 

உங்களுக்கு நன்றி தெொல்ல ரவண்டும். குடிநீம ப் தபறுகின்ற 

விடயத்தில் குறிப்பிட்ட ெில பி ரதெங்களில் முன்ரனற்றம் 

கொணப்பட்டொலும்,  எங்களுமடய ைக்கள் கூடுதலொன ரந த் 

மதச் தெலவழித்ரத அமதப் தபறக்கூடிய சூழல் ததொடர்ச்ெியொக 

இருக்கிறது. ஆமகயொல், நீங்கள் அங்கு குடிநீர்த் திட்டத்மத 

விம வொக நமடமுமறப்படுத்துவதற்கு உதவிதெய்ய ரவண் 

டும். 

நீர்த்தொங்கிகள் ெம்பந்தைொகக் ரகட்ட வினொவுக்கும்  ரகள்வி 

ைனு ரகொ ப்பட்டிருக்கிறது என்ற விடயத்மதரய தகள வ 

அமைச்ெர் அவர்கள் பதிலொகக் குறிப்பிட்டொர். தகள வ அமைச் 

ெர் அவர்கரள, அங்கு நீர்த்தொங்கிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ள 

ரபொதிலும், அமவ பூ ணத்துவம் அமடயொத நிமலயிரல 

இருக்கின்றன. அதனொல் அந்த ைக்கள் நீண்டதூ ம் தென்றும் 

ரபொதியளவு குடிநீம ப் தபறமுடியொத ஒரு சூழரல இருக்கிறது. 

ஆமகயொல், நீங்கள் இந்த விடயத்மதயும் கருத்திற்தகொள்ள 

ரவண்டுதைனக் ரகட்டுக்தகொள்கிரறன்.  

ගරු තකතහළිය රඹුක්වැල්ල  ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

ගරු රන්ත්රීතුරනි, රා ඔඳතුරා එක්ක එකඟ ශෙන්ශන් නැ ැ, 

හිතා රතා ශම් ශශෙල් කයනො කියන එකට. අශේ 

අරාතයාාං ශයන් ශ ෝ ශෙපාර්තශම්න්තුශෙන් කෙොෙත් එෙැන්නක් 

ිදශධ ෙන්ශන් නැ ැ. එක ජාන ශකොට්කට පානීය ජාලය ොශේ 

මූලික අෙ යතාෙක් ිදතා රතා ්පුයන්ශන් නැි ෙ ිදීමරට අපි 

කිිදර අේාථාෙක -ශකොශ ත්ර- කටුතතු කයන්ශන් නැ ැ.  

"්ැරට ජාලයප ෙැඩ්ට න ආයම්භ කශ ේ රෑතකදී.   කාලය 

තු  ඊට අො ෙ මූලික ෙැඩ කටුතතු ිම ාල ෙ ශයන් කයශගන 

ියයා. නමුත්, ි ශඳන ආර්ථික ප්ර ානයත් එක්ක මුෙල් ්ැප ර ්  

අය ෙැශයන් ලඳා දී ි ශඳන ප්රි පාෙනෙල ර කර නි්ා ්ෑර 

ප්රශශ යකර, එෙැනි ්ෑර ෙැඩ පිිබශෙ ක්ර අතයරඟ නැෙි ලා 

ි ශඳනො. අත්තනගල්ල ප්රශශ ය ගත්තත් එශ රි. අනුයාධපුයය 

ගත්තත් එශ රි. එර ජාල ශයෝජානා ක්රරෙල ෙැඩ කටුතතු ිදයයට 

94ක් අේන් කය ි ද්ටත්, අේාන ටික කයගන්න ඳැපතෙ 

ඉන්නො. නමුත්, අපි  ොට මුල් තැන ශෙනො. ප්රි පත්ි රය 

තීන්ුවෙක්  ැටියට, ිදයයට 74කට, 80කට ෙඩා ෙැි ප්රරාටයක් 

ෙැඩ අේන් කය ි ශඳන  ොට අො ෙ මුෙල් ලඳා දීලා එර 

කටුතතු අේන් කයන්න අපි ඳලාශපොශයොත්තු ශෙනො. එතශකොට 

ආොයම් උත්පාෙන - income generation - ෙැඩ පිිබශෙ ක් 

්රියාත්රක කයන්නත් පුළුෙන්.  

ගරු රන්ත්රීතුරනි, ඔඳතුරා අ පු ශම් ප්ර ානය අපි අෙතක්ශ්ේරු 

කයන්ශන් නැ ැ. ශරය අතයෙ ය ප්ර ානයක්  ැටියට ්ට න් 

කයගන්නො. ප්රි පාෙන ලැද්ණු ිමග්  ැකි ඉක්රනින් අපි   

කටුතත්ත ිදුව කයනො. රර ඔඳතුරාට කිේො ොශේ, ශටන් ඩර් 

කැ ීමශරන් පුගෙි   කටුතතු නතය කයලා ි ශඳන්ශන්. ශරොකෙ, 

ශම් ි ශඳන තත්ත්ෙය අනුෙ මූලික අත්ි ොයම් මුෙල් ලඳා දීරට 

 ැකියාෙකුත් නැ ැ.  
 

ගරු  වරාජා කතලි  අරසන් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு தவ ொஜொ கமல அ ென்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
தகௌ வ அமைச்ெர் அவர்கரள, நொன் நீண்டகொலைொக 

அம்பொமற ைொவட்டத்தின் நொவிதன்தவளி பி ரதெ ெமபத் 

தமலவ ொக இருந்திருக்கிரறன். ரைற்தெொன்ன விடயம் இன 

ொீதியொகக் மகயொளப்பட்டது என்று தென்னதற்குக் கொ ணம், 

கடந்த கொலங்களில் இவ்விடயத்துக்குப் தபொறுப்பொக இருந்த 

ெில அமைச்ெர்கள் அவ்வொறுதொன் தெயற்பட்டிருக்கிறொர்கள். 

அந்த அடிப்பமடயில்தொன் நொன் அந்தக் கருத்மத முன்மவத் 

ரதரன ஒழிய, உங்களுமடய கொலத்தில் அவ்வொறு நமட 

தபறுகிறது என்று தெொல்வதற்கல்ல. 

நொவிதன்தவளி என்பது 70 ெதவீதம் தைிழர்களும் 30 

ெதவீதம் முஸ்லிம்களும் வொழுகின்ற ஒரு பி ரதெைொகும். 70 

ெதவீதம் தைிழ் ைக்கள் வொழுகின்ற பி ரதெத்தில் 30 

ெதவீதம்தொன் குடிநீர்த் திட்டம் நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டிருக் 

கிறது. அரதரந ம், ஏமனய பி ரதெங்களில் அது 100 ெதவீதம் 

நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. நொன் குறிப்பிட்ட 

அலிகம்மப, கண்ணகி கி ொைம் ஆகியமவ ஒர  பி ரதெ 

தெயலகப் பிொிவில் இருக்கின்ற கி ொைங்களொகும். இந்தப் 

பி ரதெத்திலும் நொன் ரைற்தெொன்ன அடிப்பமடயில்தொன் 

குடிநீர்த் திட்டம் நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இமத 

நீங்கள் ஏற்றுக்தகொள்ள ரவண்டும். இந்த நொட்டில் ரைற் 

தகொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி ெொர்ந்த எந்தரவொர் நடவடிக்மக 

யொக இருந்தொலும் ெொி, அதில் எங்களுமடய தைிழ் ைக்கள் 

புறக்கணிக்கப்படுகின்ற விடயம் ததொடர்ச்ெியொக நமடதபறு 

கிறது. தைிழ்ப் பி ரதெங்களுக்கு அபிவிருத்தி ெொர்ந்த ஒரு 

திட்டம் வந்தொல்கூட, அமதத் தடுத்து நிறுத்துகின்ற தெயற் 
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பொடுகள்தொன் நடந்துதகொண்டிருக்கின்றன. இவ்வொறொன நிமல 

மைதொன் எங்களுமடய தைிழ்ப் பி ரதெங்களில் இருக்கிறது. 

அந்த அடிப்பமடயில்தொன் எங்களுமடய தைிழ் ைக்கள் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள் என்ற விடயத்மத நொன் 

கூறிரனரன ஒழிய, யொம யும் புண்படுத்துவதற்கொக அல்ல. 

எங்களுமடய ைக்கள் நொளொந்தம் எதிர்தகொள்கின்ற பொொிய 

பி ச்ெிமனகளுள் குடிநீர்ப் பி ச்ெிமனயும் ஒன்றொகும். ஆமக 

யொல், நீங்கள் இதுததொடர்பில் விம ந்து நடவடிக்மக எடுக்க 

ரவண்டும் என்றுதொன் ரகட்கிரறன்.  
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අාංක ( -243)/2022- (2 , ගරු රධුය ිමතානශේ ර තා. 
 

ගරු ෙධුර වි ානතේ ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ைது  விதொனரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ගරු කථානායකතුරනි, රා එර ප්ර ානය අ නො. 
 

ගරු ප්රසන්න රණුරවග ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு பி ென்ன  ணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථානායකතුරනි, කාන්තා,  රා කටුතතු  ා ්රාජා 

්ිමඳලගැන්ීමම් අරාතයතුරා ශෙනුශෙන් රා එර ප්ර ානයට පිිබතුය 

ලඳා දීර ්  ා ්ි  ශෙකක කාලයක් ඉල්ලා ිදටිනො. 
 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් රීමේෙ  නිතයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අාංක 4 -2442/2022- (2 , ගරු කුරායිදපත යත්නායක 

ර තා - [්භා ගර්භය තු  නැත.   
 

දුම්රිය තකෞුරකාගාරය සනථාපි  රීමේෙ: ප්රගතිය 

புமகயி த நூதனெொமலமயத் தொபித்தல்: 

முன்ரனற்றம் 
ESTABLISHMENT OF RAILWAY MUSEUM: PROGRESS 

2567/2022 

6. ගරු සවජීව එදිරිොන්න ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ெஞ்ஜீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

ප්රො න  ා ර ාරාර්ග අරාතයතුරාශගන් ඇසූ ප්ර ානය - (2 : 

(අ  (i) ශ්රී ලාංකා ුවම්පතය ශෙපාර්තශම්න්තුශේ 
ශකෞතුකාගායය ්ාථාපිත කිී රට අො  ෙැඩ 
කටුතතු ශම් ෙනිමට අේන් කය ි ශේෙ; 

 (ii) එර ශකෞතුකාගායය ්ාථාපිත කිී ර ්  ා ෙැය 
කයන මුෙල ශකොපරටෙ; 

 (iii) එර ශකෞතුකාගායශආ තැන්පත් කිී රට නියමිත 
ශකෞතුක භා්ඩඩ ්ම්ඳන්ධශයන් ිමධිරත් 
ශල්ඛනයක් පෙත්ොශගන යන්ශන්ෙ; 

 (iv) එශ්ේ නම්, එර ශල්ඛනය ඉදිපතපත් කයන්ශන්ෙ; 

 යන්න එතුරා ශරර ්භාෙට ෙන්ෙන්ශන්ෙ? 

(ආ  (i) ශශශීය  ා ිමශශශීය ්ාංචණායකයන් ්  ා  එර 
ශකෞතුකාගායය ිමෙතත කයනු ලඳන දිනය 
කෙශර්ෙ; 

 (ii) ර ජාන ප්රෙර් නය ්  ා එර ශකෞතුකාගායය 
ිමෙතත කිී රට අප ුගතාෙක් ි ශේෙ;  

 යන්නත් එතුරා ශරර ්භාෙට ෙන්ෙන්ශන්ෙ? 

(ඇ  ශනො එශ්ේ නම්,   රන්ෙ?   
 

 ரபொக்குவ த்து ைற்றும் தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்ெம க் 

ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மகப் புமகயி தத் திமணக்களத்தின் 

நூதனெொமலமயத் தொபிக்கும் பணிகள் இன்றள 

வில் முடிக்கப்பட்டுள்ளனவொ என்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி நூதனெொமலமயத் தொபிப்பதற்கொகச் 

தெலவிட்ட ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii) ரைற்படி நூதனெொமலயிலுள்ள அரும்தபொருட் 

கள் ததொடர்பில் முமறயொனரதொர் ஆவணம் 

ரபணப்படுகிறதொ என்பமதயும்; 

 (iv) அவ்வொறொயின், அந்த ஆவணத்மதச் ெைர்ப்பிப் 

பொ ொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) (i) உள்நொட்டு ைற்றும் தவளிநொட்டு சுற்றுலொப் 

பயணிகளுக்கொக ரைற்படி நூதனெொமல திறந்து 

மவக்கப்படும் திகதி யொது என்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி நூதனெொமலமயப் தபொது ைக்கள் 

பொர்மவயிடுவதற்கொகத் திறந்து மவப்பதில் 

ெிக்கல்  உள்ளதொ என்பமதயும்;  

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொ ொ?  

( இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Transport and Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i)  whether arrangements pertaining to the 
establishment of the Railway Museum by 
the Sri Lanka Railways have been 
completed by now; 

 (ii) the amount of money that will be spent to 
establish the said museum; 

 (iii) whether a proper document is being 
maintained regarding the artifacts that are 
to be kept in the said museum; and 

 (iv) if so, whether that document will be 
presented? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the date on which the said museum will be 
declared open for local and foreign tourists; 
and 

 (ii) whether there is any difficulty in opening 
the aforesaid museum for public 
exhibition? 

(c) If not, why? 
 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහ ා (ප්රවාහන හා 

ෙහාොර්ග අො ය සහ ජනොධාය අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன - ரபொக்குவ த்து 

ைற்றும் தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்ெரும் தவகுென ஊடக 

அமைச்ெரும்) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of 
Transport and Highways and Minister of Mass Media) 

ගරු කථානායකතුරනි, එර ප්ර ානයට පිිබතුය ශර ශ්ේි. 

(අ  (i) ශම් ෙන ිමට ිදිමල් ඉදිකිී ම් කටුතතු ිදයයට 90ක් 
පරට නිරකය ි ශඳන අතය එන්ජින්  ා රැදිපත 
ප්රි ්ාථාපනය කිී ශම් කටුතතු ිදයයට 30ක් පරට 
නිරකය ඇත. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

 (ii) රුපියල් මිලියන 300කි. ශම් ෙක්ො රුපියල් 
මිලියන 220ක් ෙැය ශකොට ඇත. 

 (iii) ඔේ. 

 (iv) ඔේ. ඇමුණුශරහි ෙක්ො ඇත.  

ඇමුණුර සභාග * කයමි. 
 

(ආ  (i) පුගියය ේය ශෙක තු  -2020, 2022- පැෙි  
ශකොිමඩ්-29 ේාංගත තත්ත්ෙය  මුශේ 
ශකෞතුකාගායශආ ඉදිකිී ම් ්  රැදිපත ප්රි ්ාථාපන 
කටුතතු පරා ිමය. ශම් ෙනිමට එහි කටුතතු කිනම් 
කය ඇි  අතය තෙත් රා් 20කින් පරට එහි ප මු 
අදියය ිමෙතත කිී රට ඳලාශපොශයොත්තු  ශේ. 

 (ii) ඉ ත ආ (i) අනුෙ අො  ශනොශේ. 

(ඇ  අො  ශනොශේ. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ්ාංජීෙ එදිපතරාන්න රන්ත්රීතුරා, අතුරු ප්ර ාන ි ශඳනොෙ? 
 

ගරු සවජීව එදිරිොන්න ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ெஞ்ஜீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

 නැ ැ, ගරු කථානායකතුරනි. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අාංක 7 -248(/2022- (2 , ගරු ලලිත් ෙර්ට කුරාය 

ර තා - [්භා ගර්භය තු  නැත.  

ප්ර ාන අාංක 8 -2488/2022- (2 , ගරු ි ්ා් අත්තනායක ර තා 

- [්භා ගර්භය තු  නැත.  

ප්ර ාන අාංක 9 -2)03/2022- (2 , ගරු අශ ෝක් අශේිදාං  ර තා 

-[්භා ගර්භය තු  නැත.  

ප්ර ාන අාංක 20 -2)22/2022- (2 , ගරු ඩී. ීමයිදාං  ර තා - 

[්භා ගර්භය තු  නැත.  
 

ශෙෙන ෙටය.  
 

 ජනාධිපති අරමුදල: අක්රමික ා  
ெனொதிபதி நிதியம்: முமறரகடுகள் 
PRESIDENT’S FUND: IRREGULARITIES  

2552/2022 
 

5. ගරු ජගත් කුොර  කමිත්රාආරචිික ෙහ ා (ගරු කුොරසිරි 
රත්නායක ෙහ ා තවනුව ) 

    (ைொண்புைிகு ஜகத் குைொ  சுைித் ொ ச்ெி - ைொண்புைிகு குைொ ெிறி 

 த்னொயக்க ெொர்பொக)  

      (The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi on behalf of the 
Hon. Kumarasiri Rathnayaka) 

අග්රාරාතයතුරා ්  යාජාය පපතපාලන, ්ාෙශශ  කටුතතු, ප ාත් 

්භා  ා ප ාත් පාලන අරාතයතුරාශගන් ඇසූ ප්ර ානය - (2 : 

(අ  (i) ෙර්ෂ්ඨ 2024 ිදට 2029 ෙක්ො ජානාධිපි  අයමුෙශල් 
යම් අක්රමිකතාෙක්, අයථා පත්ීමරක්, ූෂෂ්ඨට 
්රියාෙක් ශ ෝ නීි  ිමශයෝධී ්රියාෙක් ිදුව ීම ි ශේෙ; 

 (ii) එශ්ේ නම්,  ො ශෙන් ශෙන් ෙ ශයන් කෙශර්ෙ; 

 (iii) ඉ ත ්  න් එක් එක් කරුට ශ ේතුශෙන් යජායට 
අහිමි ීම ඇි  මූලය, ශශප   ා රානෙ ්ම්පත්ෙල 
ෙටිනාකර ශෙන් ශෙන් ෙ ශයන් ශකොපරටෙ; 

 යන්න එතුරා ්  න් කයන්ශන්ෙ? 

(ආ  (i) ඉ ත (අ  (i) හි ්  න් ්රියා ්  ා  ෙගකිෙ ුතතු 
නිලධාපතන්  ඳුනා ගැනීරට ිමරර් න ිදුව කය 
ි ශේෙ; 

 (ii) ෙගකිෙ ුතතු නිලධාපතන්  ඳුනාශගන ඇත්නම්, 
ඔවුන්ට එශයහිෙ ශගන ඇි  ්රියා රාර්ග කෙශර්ෙ; 

 (iii) ඔවුන්ට එශයහිෙ ්රියා රාර්ග ශගන ශනොරැි  නම්, 
ඊට ශ ේතු කෙශර්ෙ; 

 (iv) ඉදිපතශආදී ඔවුන්ට එශයහිෙ ්රියා රාර්ග ගනු 
ලඳන්ශන්ෙ;  

 (v) ඉදිපතශආදී  ිදුව ිමය  ැකි ශරෙැනි ්රියා ෙැ ැක්ීමර 
්  ා  ගනු ලඳන ්රියා රාර්ග කෙශර්ෙ; 

 යන්නත් එතුරා ්  න් කයන්ශන්ෙ? 

(ඇ   ශනොඑශ්ේ නම්,   රන්ෙ?   
 

 பி தை அமைச்ெரும் தபொது நிருவொக, உள்நொட்ட 

லுவல்கள், ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் உள்ளூ ொட்ெி அமைச்ெரு 

ைொனவம க் ரகட்ட வினொ: 

( அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு 

வம யிலொன கொலப்பகுதியில் ெனொதிபதி நிதி 

யத்தில் ஏரதனும் முமறரகடு, முமறயற்ற 

நியைனம், ஊழல் தெயற்பொடு அல்லது ெட்ட 

விர ொத தெயற்பொடு  இடம்தபற்றுள்ளதொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அமவ தவவ்ரவறொக யொமவ 

தயன்பமதயும்; 

 (iii) ரைற்குறிப்பிடப்பட்ட ஒவ்தவொரு தெயற்பொட்டின் 

விமளவொகவும் அ ெொங்கம் இழந்துள்ள நிதி, 

தெொத்து ைற்றும் ைனித வளங்களின் தபறுைதி 

தவவ்ரவறொக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொ ொ? 

(ஆ) (i) ரைற்படி (அ)(i)இல் குறிப்பிடப்பட்ட தெயற்பொடு 

களுக்குப் தபொறுப்புக்கூறரவண்டிய அலுவலர் 

கமள அமடயொளம் கொண்பதற்தகன புலனொய் 

வுகள் ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளனவொ என்பமத 

யும்; 

 (ii) தபொறுப்புக்கூறரவண்டிய அலுவலர்கள்               

அமடயொளம் கொணப்பட்டிருப்பின், அவர்களுக்கு 

எதி ொக ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக் 

மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) அவர்களுக்கு எதி ொக நடவடிக்மககள் ரைற் 

தகொள்ளப்படொவிடின், அதற்கொன கொ ணங்கள் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iv) அவர்களுக்கு எதி ொக எதிர்கொலத்தில் நட 

வடிக்மககள் ரைற்தகொள்ளப்படுைொ என்ப 

மதயும்; 

 (v) எதிர்கொலத்தில் இடம்தபறக்கூடிய இத்தமகய 

தெயற்பொடுகமளத் தடுப்பதற்கொக ரைற் 

தகொள்ளப்படும் நடவடிக்மககள் யொமவ 

தயன்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொ ொ? 
 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 
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————————— 
*  පුසන කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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asked the Prime Minister and Minister of Public 
Administration, Home Affairs, Provincial Councils and 
Local Government:  

(a) Will he state - 

 (i) whether any irregularity, irregular 
appointment, any act of corruption or any 
illegal activity has taken place in the 
President’s Fund during the period from the 
year 2015 to 2019; 

 (ii) if so, separately, the nature of such acts that 
had taken place at the aforesaid fund; and 

 (iii) separately, the value of the financial, 
property and human resources that the 
Government had lost due to each of the 
aforesaid acts? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether investigations have been carried 
out to identify the officers who are 
responsible for the acts mentioned in (a) (i) 
above; 

 (ii) if the responsible officers have been 
identified, the action that has been taken 
against them; 

 (iii) if no action has been taken against them, the 
reasons for that; 

 (iv) whether action will be taken against them in 
future; and 

 (v) the measures that will be taken to prevent 
the occurrence of such acts in future? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ප්රසන්න රණුරවග ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு பி ென்ன  ணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථානායකතුරනි, අග්රාරාතයතුරා ්  යාජාය පපතපාලන, 

්ාෙශශ  කටුතතු, ප ාත් ්භා  ා ප ාත් පාලන අරාතයතුරා 

ශෙනුශෙන් රා එර ප්ර ානයට පිිබතුය  සභාග * කයනො. 
 

* සභාතම්සය ෙ   බන ලද පිළිුරර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) ජානාධිපි  අයමුෙශල් පෙි න ශල්ඛන අනුෙ අක්රමිකතාෙක්, 
අයථා පත්ීමරක්, ූෂෂ්ඨට ්රියාෙක් ශ ෝ නීි  ිමශයෝධි ්රියා 
ොර්තා ීම ශනොරැි  ඳෙ ්   න් කයමි. 

  ගරු රන්ත්රීතුරා ෙන්නා එෙැනි ිමශ ේෂ්ඨ ිදුවීමරක් ි ශේ නම්   
පිිබඳ  ශතොයතුරු ලඳා ශෙන ශල  ් ඉල්ලා ිදටින අතය   
අනුෙ   ගැන ශ්ොයා ඳලා ොර්තා ක   ැකි ඳෙ ෙන්ෙනු 
කැරැත්ශතමි. 

 (ii) අො  ශනොශේ. 

 (iii) අො  ශනොශේ. 
 

(ආ  (i) අො  ශනොශේ. 

 (ii) අො  ශනොශේ. 

 (iii) අො  ශනොශේ. 

 (iv) අො  ශනොශේ. 

 (v) අො  ශනොශේ. 

(ඇ  අො  ශනොශේ. 

වකුගු  තරෝගීන්: මූලයාධාාර   

ெிறுநீ க ரநொயொளர்கள்: நிதியுதவி  
KIDNEY PATIENTS: FINANCIAL ASSISTANCE   
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7. ගරු ජගත් කුොර  කමිත්රාආරචිික ෙහ ා (ගරු ලලිත් වර්ණ 
කුොර ෙහ ා තවනුව ) 

    (ைொண்புைிகு ஜகத் குைொ  சுைித் ொ ச்ெி - ைொண்புைிகு லலித் 

வர்ண குைொ  ெொர்பொக)  

      (The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi on behalf of the 
Hon. Lalith Varna Kumara) 

කාන්තා,  රා කටුතතු  ා ්රාජා ්ිමඳලගැන්ීමම් 

අරාතයතුරාශගන් ඇසූ ප්ර ානය - (2 :   

(අ  (i) එක් ෙකුගඩු ශයෝියශයක් ශෙනුශෙන් ලඳා ශෙනු 
ලඳන රාිදක මූලයාධායය; 

 (ii) මූලයාධාය ලඳා ගැනීර ්  ා ශම් ෙනිමට ඉල්ලුම් 
කය ඇි  මුළු ෙකුගඩු ශයෝගීන් ්ාංඛයාෙ; 

  (iii) මූලයාධාය ලඳා ගැනීර ්  ා ශම් ෙනිමට 
ශපොශයොත්තු ශල්ඛනගත ෙකුගඩු ශයෝගීන් 
්ාංඛයාෙ; 

 (iv) ශම් ෙනිමට මූලයාධාය ලඳන ෙකුගඩු ශයෝගීන් 
්ාංඛයාෙ ශ්රී ලාංකාශේ එක් එක් දි්ා්රික්කය අනුෙ 
ශෙන් ශෙන් ෙ ශයන්; 

   ශකොපරටෙ යන්න එතුරා ශරර ්භාෙට 
ෙන්ෙන්ශන්ෙ? 

(ආ   ශනොඑශ්ේ නම්,   රන්ෙ?   
 

ைகளிர், ெிறுவர் அலுவல்கள் ைற்றும் ெமூக வலுப்படுத் துமக 

அமைச்ெம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) ெிறுநீ க ரநொயொளத ொருவருக்கு வழங்கப்படு கின்ற 

ைொதொந்த உதவித்ததொமக எவ்வளதவன் பமதயும்; 

 (ii) உதவித்ததொமக தபறுவதற்கு இன்றளவில் 

விண்ணப்பித்துள்ள ெிறுநீ க ரநொயொளர்களின் 

தைொத்த எண்ணிக்மக எத்தமனதயன்பமதயும்; 

  (iii) உதவித்ததொமக தபறுவதற்கு இன்றளவில் கொத் 

திருப்புப் பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ள ெிறுநீ க 

ரநொயொளர்களின் எண்ணிக்மக எத்தமன 

தயன்பமதயும்; 

 (iv) இன்றளவில் உதவித்ததொமக தபறுகின்ற ெிறு நீ க 

ரநொயொளர்களின் எண்ணிக்மக ஒவ்தவொரு 

ைொவட்டத்தின் அடிப்பமடயில் தவவ்ரவறொக 

எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Women, Child Affairs and 
Social Empowerment:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) the monthly financial assistance provided to 

a kidney patient; 

 (ii) the total number of kidney patients who 
have applied for financial assistance by 
now;  

 (iii) the number of kidney patients on the 
waiting list by now who have applied for 
financial assistance; and  

 (iv) separately, as per each district, of the 
number of kidney patients who receive the 
financial assistance in Sri Lanka?  

(b) If not, why? 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගරු ප්රසන්න රණුරවග ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு பி ென்ன  ணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථානායකතුරනි, කාන්තා,  රා කටුතතු  ා ්රාජා 

්ිමඳලගැන්ීමම් අරාතයතුරා ශෙනුශෙන් රා එර ප්ර ානයට පිිබතුය  

සභාග * කයනො. 
 

* සභාතම්සය ෙ   බන ලද පිළිුරර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 

(අ  (i) එක් ෙකුගඩු ශයෝියශයක් ලඳන රාිදක මූලයාධායය                      
රු. 4,000කි. 

 (ii) ශපොශයොත්තු ශල්ඛනගත ්ාංඛයාෙ 4,798කි. 

  දීරනාලාභීන් ්ාංඛයාෙ 39,240කි. 

 (iii) ශපොශයොත්තු ශල්ඛනගත ෙකුගඩු ශයෝගීන් ් ාංඛයාෙ 4,798කි. 

 (iv)   

 

(ආ  ඉ ත පිිබතුය අනුෙ අො  ශනොශේ. 

 

අනු අවකය දිසනත්රික්කය දීෙනාව ලබන වකුගු  

තරෝගීන් සවඛයාව 

1. ශකො ඹ     512 

2. ගම්ප      873 

3. කළුතය     622 

4. ගාල්ල     706 

5. රාතය     630 

6.  ම්ඳන්ශතොට     608 

7. යත්නපුය  1,094 

8. කෑගල්ල     380 

9. ර නුෙය     852 

10. රාතශල්  2,446 

11. නුෙයඑිබය     164 

12. ඳුවල්ල  2,670 

13. ශරොටයාගල  1,551 

14. කුරුටෑගල  3,401 

15. පුත්තලර     983 

16. අනුයාධපුයය  8,654 

17. ශපොශ ොන්නරු

ෙ 

 4,942 

18. අම්පාය  1,917 

19. ්රිකුටාරලය  1,156 

20. රඩකලපුෙ     266 

21. කිලිශනොච්චිය     311 

22. මුලි ේ     930 

23. ෙවුනියාෙ  2,741 

24. රන්නායර     285 

25. යාපනය     456 

  එකතුෙ 39,150 

පාසල් ළෙි න් සඳහා බාලදක්ෂ පුහුුව: විසන ර 
 பொடெொமல ைொணவர்களுக்கொன ெொ ணர் பயிற்ெி: 

விப ம்  
SCOUT TRAINING FOR SCHOOL CHILDREN: DETAILS   

2588/2022 
 

8. ගරු රීවසන තනල්සන් ෙහ ා (ගරු තිසනස අත් නායක ෙහ ා 
තවනුව ) 

    (ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்ென் - ைொண்புைிகு திஸ்ஸ 

அத்தநொயக்க ெொர்பொக) 
      (The Hon. Kins Nelson on behalf of the Hon. Tissa 

Attanayake) 

අධයාපන අරාතයතුරාශගන් ඇසූ ප්ර ානය - (2  : 

(අ  (i) යජාශආ පා්ල්ෙල ඳාලෙක්ෂ්ඨ රානෙක/
රානිමකාෙන් පුහුණු කයනු ලඳන ඳෙ ෙන්ශන්ෙ; 

 (ii) එශ්ේ නම්, එර පා්ල් ්ාංඛයාෙ ශකොපරටෙ; 

 (iii) ඳාලෙක්ෂ්ඨ රානෙක/රානිමකා පුහුණුෙ ලඳා දීරට 
අශේක්ෂ්ඨා කයනු ලඳන පා්ල් ි ශඳන ඳෙ 
පිිබගන්ශන්ෙ; 

 (iv) එර පුහුණුෙ ලඳා දීර ්  ා, උක්ත පා්ල්ෙල 
පෙි න ඳාධා  ඳුනාශගන ි ශේෙ; 

 (v) ඳාලෙක්ෂ්ඨයන් පුහුණු කිී ර ්  ා අෙ ය පුහුණුෙ 
ගුරුෙරුන්ට ලඳා දී, එර ගුරුෙරු රාර්ගශයන් 
පා්ල් ිදුග ිදුගිමයන්ට ඳාලෙක්ෂ්ඨ පුහුණුෙ ලඳා 
දීරට පියෙය ගන්ශන්ෙ; 

 යන්න එතුරා ශරර ්භාෙට ෙන්ෙන්ශන්ෙ? 

(ආ  (i) ඳාලෙක්ෂ්ඨ රානෙක/රානිමකාෙන් ්රාජා ්ත්කාය 
ශ්ේො ්  ා ශයොෙො ගනු ලඳන ආකායය 
කෙශර්ෙ; 

 (ii)   ්  ා ලඳා ශෙනු ලඳන ප ුගකම් ඳාලෙක්ෂ්ඨ 
රානෙක  ා රානිමකාෙන් අනුෙ ශෙන් ශෙන් 
ෙ ශයන් කෙශර්ෙ; 

 (iii) ඳාලෙක්ෂ්ඨ රානෙක/රානිමකාෙන් ්  ා ශම් 
ෙනිමට ලඳා ශෙනු ලඳන ප ුගකම් ප්රරාටෙත්ෙ; 

 (iv) ශනොඑශ්ේ නම්,  ඉදිපතශආදී එර ප ුගකම් ඉ   
නැාංීමර ්  ා ්ැලුගම් කය ි ශේෙ; 

 (v) ශනොඑශ්ේ නම්, ඊට ශ ේතු කෙශර්ෙ; 

 යන්නත් එතුරා ශරර ්භාෙට ෙන්ෙන්ශන්ෙ? 

(ඇ  ශනොඑශ්ේ නම්,   රන්ෙ?   
 

 கல்வி அமைச்ெம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) அ ெொங்கப் பொடெொமலகளில் ெொ ண             

ைொணவ/ைொணவிகள் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றனர் 

என்பமத அறிவொ ொ; 

 (ii) ஆதைனில், ரைற்படி பொடெொமலகளின் எண் 

ணிக்மக யொது; 

 (iii) ெொ ண ைொணவ/ைொணவிகளுக்கொன பயிற்ெிமய 

வழங்குவதற்கு எதிர்பொர்க்கும் பொடெொமலகள் 

உள்ளன என்பமத ஏற்றுக்தகொள்வொ ொ; 

 (iv) ரைற்படி பயிற்ெிமய வழங்குவதற்கு குறிப்பிட்ட 

பொடெொமலகளில் கொணப்படும் தமடகள் 

இனங்கொணப்பட்டுள்ளனவொ; 

 (v) ெொ ணர்கமளப் பயிற்றுவிப்பதற்குத் ரதமவ 

யொன பயிற்ெிமய ஆெிொியர்களுக்கு வழங்கி, 

அந்த ஆெிொியர்கமளக்தகொண்டு பொடெொமல 

ைொணவ/ைொணவியர்களுக்கு ெொ ணர் பயிற்ெிமய 

வழங்கு வதற்கொன நடவடிக்மகமய 

ரைற்தகொள்வொ ொ; 

 என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 
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(ஆ) (i) ெொ ண ைொணவ/ைொணவிகள் ெமூக உபெ மண 

ரெமவகளில் ஈடுபடுத்தப்படும் விதம் யொது; 

 (ii) இதற்கொக வழங்கப்படும் வெதிகள் ெொ ண 

ைொணவ /ைொணவிகளுக்கு ஏற்ப தவவ்ரவறொக 

யொமவ; 

 (iii) ெொ ண ைொணவ/ைொணவிகளுக்குத் தற்ரபொது 

வழங்கப்படும் வெதிகள் ரபொதியதொக உள்ள 

னவொ; 

 (iv) இல்மலதயனில், எதிர்கொலத்தில் குறிப்பிட்ட 

வெதிகமள ரைம்படுத்துவதற்குத் திட்டைிடப் 

பட்டுள்ளதொ; 

 (v) இல்மலதயனில், அதற்கொன கொ ணங்கள் 

யொமவ; 

 என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

( இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that boy/girl scouts are 
trained at government schools; 

 (ii) if so, the number of such schools; 

 (iii) whether he admits that there are schools 
which expect to offer boy/girl scout 
training; 

 (iv) whether the existing constraints in the 
aforesaid schools in providing such training 
have been identified; and 

 (v) whether steps will be taken to provide 
teachers with the necessary training to train 
scouts and scout training to school children 
through those teachers? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the manner in which scouts will be assigned 
in providing social welfare services; 

 (ii) the facilities provided for those boy scouts 
and girl scouts, separately; 

 (iii) whether the facilities that are currently 
provided to boy/girl scouts are adequate; 

 (iv) if not, whether plans have been made to 
increase those facilities in future; and 

 (v) if not, the reasons for that? 

(c) If not, why? 
 

ගරු (ආචාර්ය)  කසිල් තප්රේෙජයන්  ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)  

ගරු කථානායකතුරනි,  එර ප්ර ානයට පිිබතුය රර සභාග * 

කයනො. 
 

* සභාතම්සය ෙ   බන ලද පිළිුරර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) ශ්රී ලාංකාශේ යජාශආ පා්ල්ෙල ඳාලෙක්ෂ්ඨ රානෙක/ 
රානිමකාෙන් පුහුණු කයනු ලඳන ඳෙ ෙනිමි. 

 (ii) ශ්රී ලාංකා ඳාලෙක්ෂ්ඨ ්ාංගරශයන් ලඳාගත් ශතොයතුරු අනුෙ  ා 
ඳාලෙක්ෂ්ඨ ්ාංගරය ිමිදන් පැෙැත්වූ අේන් ්ාංගටනශආ 
ොර්තාෙ අනුෙ දිෙිශන් ඳාලෙක්ෂ්ඨ දි්ා්රික් 37ක් ඇි  අතය, 
ඳාලෙක්ෂ්ඨ ්රියාකායකම් දිෙිශන් පා්ල් 983ක              
්රියාත්රක ශේ. 

 (iii) ඔේ. 

    අනුෙ, ජාාි ක පා්ල් ඳෙට පත් කයන ිදයලු පා් ල්ෙල 
ඳාලෙක්ෂ්ඨ ්ාංගම් පිහිටුීමරට අෙ ය කටුතතු ්ම්පාෙනය 
ශකශයමින් පෙතී. 

 (iv) ඔේ. 

  ඳාලෙක්ෂ්ඨ ්ාංගරය ්රියාත්රක ෙන ්ෑර පා්ලකර 
ඳාලෙක්ෂ්ඨ පුහුණුෙ ලැූ  නිලධාපතශයක් ශ ෝ ගුරුභෙශතක් 
ිදටිය ුතතුය. 

  ෙැනට පශධි ය තු  ිදටින ගුරුභෙතුන් ශරර ඳාලෙක්ෂ්ඨ 
ක්ඩඩායම් භායෙ කටුතතු කයනු ලඳන්ශන් උගන්ෙනු 
ලඳන තර ප්රධාන ිමෂ්ඨයට අරතයෙ .ි 

  එර නි්ා පා්ල් ඳාලෙක්ෂ්ඨ ක්ඩඩායම් ්රියාත්රක කිී ර 
්  ා පා්ල තු  පුහුණුෙ ලත් ගුරුෙරුන් ශනොරැි කර ්  
ඇතැම් පා්ල්ෙල පෙි න ගුරු හිඟය ශ ේතුශෙන් ඳාලෙක්ෂ්ඨ 
ගුරු පුහුණුෙ ්  ා ගුරුෙරුන් නිෙ ්ා කිී රට ශනො ැකි ීමර 
 ඳුනාගත් ප්රධාන ගැටලුෙකි. 

  එශරන්ර ුවෂ්ඨාකය පා් ල්ෙල පෙි න අෙර ප ුගකම් යටශත් 
ිදුගන්ට ශරර ප ුගකම් ්  ා අෙ ය මූලික ප්රි පාෙන 
්පයා ගැනීරට ඇි  අප ුගෙ ෙ තෙත් ගැටලුෙක් ෙ ශයන් 
 ඳුනාශගන ඇත. 

 (v) එශ්ේ පියෙයශගන ඇත. 

  අරාතය ර්ඩඩල ප්රිකා අාංක 22/09)2/430/030 වූ, පශ්රී 
ලාංකා ඳාලෙක්ෂ්ඨ, ශ්රී ලාංකා ඳාලෙක්ෂිකා  ා ශ්රී ලාංකා 
ශ්ෞඛයොන ෙයාපායය ්  ා අයමුෙල් ප්රොනයප යන 
රැශයන් ෙන 2022.07.02 දිනැි  ්න්ශශ ය අනුෙ 
ොර්ෂිකෙ ඳාලෙක්ෂ්ඨ ිදුග/ ිදුගිමයන්  ා ගුරුෙරුන් ්  ා 
කයනු ලඳන පුහුණු ෙැඩ්ට න් ්  ා රු. මිලියන 2.4ක 
ප්රි පාෙන අධයාපන අරාතයාාං ය ිමිදන් ොර්ෂිකෙ එර 
්ාංගරය ශෙත ලඳා ශශ.   අනුෙ ඉදිපතශආදී ෙ ශ්රී ලාංකා 
ඳාලෙක්ෂ්ඨ ්ාංගරය ්රඟ ්ාකච්ඡා කය නෙ ජාාි ක පා්ල් 
2,000 ෙයාපති යට අො ෙ එර පා්ල්හි ඳාලෙක්ෂ්ඨ ්ාංගම් 
පිහිටුීමර ්  ා ගුරු පුහුණු ්රියාත්රක කිී රට ්ැලුගම් කය 
ඇත. 

 

(ආ  (i) ශ්රී ලාංකා ඳාලෙක්ෂ්ඨ ්ාංගරශයන් ලඳාගත් ශතොයතුරු අනුෙ, 
ප ත අේාථාෙලදී ඳාලෙක්ෂ්ඨ රානෙක/ රානිමකාෙන් ්රාජා 
්ත්කාය ශ්ේොෙන්හි (Community service projects) 

ශයදීර අෙ ය ශේ. 

  *  අග්රාරාතය ඳාලෙක්ෂ්ඨ පෙක්කර ්  ා (Prime 
Minister's Scout Award) 

   ශරහිදී පා් ල ිමිදන් ශ ෝ ශෙනත් ්ාංිමධානයක් ිමිදන් 
්ාංිමධානය ක  පැය )කට ශනොඅඩු ්රාජා ශ්ේො 
ෙයාපති යක ශයදීර ශ ෝ ඉශගනුරට ඉතා ුවර්ෙල 
ෙරුෙකු ්  ා තනිෙ ශ ෝ ඳාලෙක්ෂ්ඨ ක්ඩඩායරක් 
ෙ ශයන් ප්රෙර්ධන ෙැඩ්ට නක් ්රියාත්රක කිී ර. 

   ්ාංෙර්ධන ෙයාපති යක් අධයයනය කිී ර තුිබන් ශකටි 
ලිඛිත ොර්තාෙක් ්ක්ා කිී ර ශ ෝ පScouts of the 
world" පෙක්කර ්  ා අො  ෙන නිර්ටායක 
්ම්පූර්ට කිී ර යන කාර්යයන් ්ම්පූර්ට කිී ර 
අශේක්ෂ්ඨා ශකශර්. 

  *  ජානාධිපි  ඳාලෙක්ෂ්ඨ පෙක්කර ්  ා (President's 
Scout Awards)  

   ශරහිදී ඳාලෙක්ෂ්ඨ රානෙක/ රානිමකාෙන් ි ය්ය 
්ාංෙර්ධන ඉලක්කයන්ට අනුගත ෙන, මිනි්ා පැය 
72කට ශනොඅඩු ්රාජා ශ්ේො ෙයාපති යක් 
ක්ඩඩායරක් ශල් ්ැලුගම් කය ්ම්පූර්ට කිී ර ශ ෝ 
"Messenger of Peace" කු්ලතා ලාාංඡනය ්  ා ෙන 
නිර්ටායක ්ම්පූර්ට කිී ර යන කාර්යයන් ඉටු කිී ර 
අශේක්ෂ්ඨා ශකශර්. 

 (ii) උක්ත ෙයාපති  ්  ා ඳාලෙක්ෂ්ඨ රානෙක/ රානිමකාෙන් 
්  ා පුහුණු ෙැඩ්ට න් ්රියාත්රක  ශකශයන අතය 
රාර්ශගෝපශශ  ලඳා දීම් ශ්රී ලාංකා ඳාලෙක්ෂ්ඨ ්ාංගරය ිමිදන් 
ඉටු කයනු ලඳි. එශරන්ර ඉ ත (අ  යටශත් කරුණු අාංක 
(v)හි ්  න් කය ඇි  පපතදි, අධයාපන අරාතයාාං ය ිමිදන් 
ොර්ෂිකෙ ඳාලෙක්ෂ්ඨ ්ාංගරය ශෙත රු. මිලියන 2.4ක 
ප්රි පාෙනයක් ඳාලෙක්ෂ්ඨ ගුරු  ා ිදුග පුහුණු ෙැඩ්ට න් 
්  ා ලඳා ශෙනු ලැශේ. 

819 820 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

 (iii) ඳාලෙක්ෂ්ඨ රානෙක/ රානිමකාෙන් ්  ා ලඳා ශෙනු ලඳන 
ප ුගකම් ෙැනට ප්රරාටෙත් ශේ. 

 (iv) ඉදිපතශආදී එර ප ුගකම් ඉ   නැාංීමර ්  ා ප ත පපතදි 
්ැලුගම් කය ඇත. 

  ඳාලෙක්ෂ්ඨ ්ාංගරය ශ්රී ලාංකාශේ පා් ල් ෙරුෙන් අතය ප්රචණලිත 
කිී ශම් මී ඟ පියෙය ෙ ශයන් නෙ ජාාි ක පා්ල් 2,000හි 
ෙැනට ඳාලෙක්ෂ්ඨ ්ාංගම් ආයම්භ කය ශනොරැි  පා් ල් 
ිදයල්ශල්ර ආයම්භ කිී රට ්ැලුගම් කයමින් පෙතී. ශරහිදී 
ප මු අදියය ෙ ශයන් ශම් පිිබඳ ෙ ශතොයතුරු රැ්ා කයමින් 
 ා යාෙත්කාලීන කයමින් ිදටින අතය, ශ්රී ලාංකා ඳාලෙක්ෂ්ඨ 
ෙයාපායය ්රඟ ්ාකච්ඡා කය අෙ ය නිලධාපතන් ඳ ො 
ගැනීර ්  ා ගුරු පුහුණුෙ ආයම්භ කිී රට ්ැලුගම් කය 
ඇත. 

  නෙ අධයාපන ප්රි ්ාං්ාකයට යටශත් ශයෝජිත ශපොකුරු 
පා්ල් ක්රරය යටශත් ඳාලෙක්ෂ්ඨ ්රියාකායකම් ්රියාත්රක 
ෙන පා්ල්   ආ්න්නශආ ඇි  ඳාලෙක්ෂ්ඨ ්රියාකායකම් 
්රියාත්රක ශනොෙන පා්ල් ්රඟ ්ම්ඳන්ධීකයටය කිී ශම් 
ෙැඩ්ට න් ෙ ්ැලුගම් කය ඇත. 

  උක්ත ෙැඩ්ට න් ඔ්ාශ්ේ ෙැනට ඳාලෙක්ෂ්ඨ ්ාංගම් 
්රියාත්රක ශනොෙන පා් ල් ්  ා එය  ඳුන්ො දීර තුිබන් 
ෙරුෙන් ෙැි පිපත්ක් ්  ා ශරර ිමෂ්ඨය ්රගාමි 
්රියාකායකශරහි නියත ීමරට අේාථාෙ උො කය දීර 
අශේක්ෂ්ඨා ශකශර්. 

 (v) අො  ශනොශේ. 
 

(ඇ  අො  ශනොශේ. 

 

ශ්රී ලවකා ගෙනාගෙන ෙණ්ඩලතේ තසේවකි න්: 
තද්ශ්පාලන පළිගැනීම් 

இலங்மகப் ரபொக்குவ த்துச் ெமப ஊழியர்கள்: 

அ ெியல் பழிவொங்கல்   
 EMPLOYEES OF SRI LANKA TRANSPORT BOARD: POLITICAL 

VICTIMIZATION   
 

2603/2022 

 
9. ගරු රීවසන තනල්සන් ෙහ ා (ගරු අතශ්ෝක් අතේසිවහ ෙහ ා 
තවනුව ) 

    (ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்ென் - ைொண்புைிகு அரெொக் அரபெிங்க 

ெொர்பொக) 

      (The Hon. Kins Nelson on behalf of the Hon. Ashok 
Abeysinghe) 

ප්රො න  ා ර ාරාර්ග අරාතයතුරාශගන් ඇසූ ප්ර ානය - (2 : 

(අ  (i) ෙර්ෂ්ඨ 2020 ජානොපත රා්ශආ ිදට ශම් ෙනශතක් ශ්රී 
ලාංකා ගරනාගරන ර්ඩඩලශආ ිශපෝෙල 
ශශ පාලන පිබගැනීම් ිදුවෙන ඳෙ ෙන්ශන්ෙ; 

   (ii) එර ශශ පාලන පිබගැනීම් රත ිදුව කය ඇි  
ශ්ේෙක රාරු කිී ම් ්  ෙැඩ ත නම් කිී ම් 
්ම්ඳන්ධශයන් ගනු ලඳන ්රියාරාර්ග කෙශර්ෙ; 

 (iii) ශ්රී ලාංකා ගරනාගරන ර්ඩඩලශආ ශ්ේෙකයන්ශේ 
ශශ පාලන අිි ොිදකම් ආයක්ෂ්ඨා කය ඔවුන්ශේ 
රැකියා ුගයක්ෂිත කිී ර ්  ා ගනු ලඳන 
්රියාරාර්ග කෙශර්ෙ; 

 යන්න එතුරා ශරර ්භාෙට ෙන්ෙන්ශන්ෙ? 

(ආ  ශනොඑශ්ේ නම්,   රන්ෙ? 

 

ரபொக்குவ த்து ைற்றும் தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்ெம க் 

ரகட்ட வினொ: 

( அ) (i) 2020ஆம் ஆண்டு ெனவொி ைொதம் முதல் இன்று 

வம  இலங்மகப் ரபொக்குவ த்துச் ெமபயின் 

டிப்ரபொக்களில் அ ெியல் பழிவொங்கல் தெயற் 

பொடுகள் இடம்தபற்று வருவமத அறிவொ ொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி அ ெியல் பழிவொங்கல்களின் அடிப் 

பமடயில் ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள ஊழியர் 

இடைொற்றங்கள் ைற்றும் பணித் தமடகள் 

ததொடர்பில் ரைற்தகொள்ளப்படும் நடவடிக்மககள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) இலங்மக ரபொக்குவ த்துச் ெமப ஊழியர்களின் 

அ ெியல் உொிமைகமளப் பொதுகொத்து, அவர் 

களின் ததொழிமலப் பொதுகொப்பதற்கொக ரைற் 

தகொள்ளப்படும் நடவடிக்மககள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

( ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Transport and Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that political 
victimization has been taking place at the 
depots of the Sri Lanka Transport Board 
from January, 2020 up to now; 

 (ii) the measures taken regarding the transfers 
and interdictions of employees done on the 
basis of political victimization; and 

 (iii) the measures taken to safeguard the political 
rights of the employees of the Sri Lanka 
Transport Board and ensure their job 
security? 

(b) If not, why? 
 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු කථානායකතුරනි,   එර ප්ර ානයට පිිබතුය රර සභාග * 

කයනො. 

 
* සභාතම්සය ෙ   බන ලද පිළිුරර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) ොර්තා ීම ශනොරැත. 

 (ii) ිමනයානුකූල ශ ේතු රත ශ්ේො ත නරක් ිදුවවුෙශ ොත් එෙන් 
අේාථාෙල ර්ඩඩලිය ිමනය ෙයේාථාෙ අනුෙ ිමනය ්රියා 
රාර්ග ිදුව කයනු ලඳ .ි කිිදුව අේාථාෙක ශශ පාලන 
පිබගැනීම් පෙනම් කයශගන ශ්ේො ත නම් ශ ෝ ශ්ේො 
්ාථාන රාරු කිී ම් ිදුව ශනොකයන ඳෙ ෙන්ො ිදටි .ි 

  තෙෙ, ශ්රී ලාංගර ශඳොශ ෝ ශ්ේො ්ාථානෙල ශ්ේෙක පුයේපාඩු 
පෙි න ඳැිමන්, අි  පතක්ත ශ්ේො ්ාථානෙලින් පුයේපාඩු ීම 
ඇි  ශ්ේො ්ාථාන ්  ා ශ්ේෙකින් ්ාථාන රාරු කිී ශරන් 
ශ්ේෙකින් තුලනය කිපතර ශම් ෙනිමට ිදුව කයනු ලඳ .ි 
ශරය ශශ පාලන ෙ ශයන් ්ලකාඳලා ිදුවෙන්නක් ශනොෙ, 
ිශපෝ තු  ඇි  ශ්ේෙක හිඟය  ා ශ්ේෙක අි පතක්තය ්ලකා 
ඳලා ශ්ේො අෙ යතාෙ රත ගන්නා ලෙ තීයටයකි. 

 (iii) ශ්රී ලාංකා ගරනාගරන ර්ඩඩලය ිමිදන් නිකුත් කයන ලෙ 
2972 අාංක 34 ෙයන ශ්ේෙක ර්ඩඩල ශකොට්ධා  ්චණක්රශල්ඛය 
රඟින් ශ්රී ලාංගර ශ්ේෙකයන් ්  ා ශශ පාලන 
අිි ොිදකම් ලඳා දී ඇත. 

(ආ     අො  ශනොශේ. 
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[ගරු (ආචණාර්ය  ුගිදල් ශප්රේරජායන්ත ර තා  
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10.ගරු ජගත් කුොර  කමිත්රාආරචිික ෙහ ා (ගරු ඩී. වීරසිවහ 
ෙහ ා තවනුව ) 

      (ைொண்புைிகு ஜகத் குைொ  சுைித் ொ ச்ெி - ைொண்புைிகு டீ. வீ ெிங்க 

ெொர்பொக)  

      (The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi on behalf of the 
Hon. D. Weerasingha) 

කතෂිකර්ර අරාතයතුරාශගන් ඇසූ ප්ර ානය - (2 : 
 

(අ  (i) ශම් ෙනිමට දියය කිපත ලීටයයක ිමකුණුම් මිල ඉතා 
ිම ාල ෙ ශයන් ඉ   ශගෝා  ඇි  ඳෙ ෙන්ශන්ෙ;   

 (ii) දියය කිපත භාිමතය ප්රචණලිත කිී ර ්  ා ්  
් නො  මිලට අ ශලිම කිී ර ්  ා ෙැඩ 
පිිබශෙ ක් ්ක්ා කය ි ශේෙ; 

 යන්න එතුරා ශරර ්භාෙට ෙන්ෙන්ශන්ෙ? 

(ආ  (i) කිපත ශගොීමන්ට කිපත එ ශෙනුන් ලඳා දීර ්  ා ෙැඩ 
පිිබශෙ ක් ්ක්ා කය ි ශේෙ; 

 (ii) ෙර්ෂ්ඨ 2024 ිදට ශම් ෙක්ො ශ්රී ලාංකාෙට ආනයනය 
කයන ලෙ කිපත එ ශෙනුන් ්ාංඛයාෙ ශකොපරටෙ; 

  (iii)  එර කිපත එ ශෙනුන් ශඳො ශෙන ලෙ ප්රශශ  
කෙශර්ෙ;  

 යන්නත් එතුරා ශරර ්භාෙට ෙන්ෙන්ශන්ෙ? 

(ඇ  ශනොඑශ්ේ නම්,   රන්ෙ? 
 

கைத்ததொழில் அமைச்ெம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) தற்ரபொது ஒரு லீற்றர் தி வப் பொலின் விமல 

ைிகவும் உயர்வமடந்துள்ளது என்பமத 

அறிவொ ொ என்பமதயும்; 

 (ii) தி வப் பொல் பயன்பொட்மடப் பி பல்யப்படுத்து 

வதற்கும் நிவொ ண விமலயில் விற்பமன 

தெய்வதற்கும் ரவமலத்திட்டதைொன்று தயொர் 

தெய்யப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

( ஆ) (i) பொற்பண்மணயொளர்களுக்குக் கறமவப் பசுக் 

கமள வழங்குவதற்கொன ரவமலத்திட்டதைொன்று 

தயொர்தெய்யப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) 2015ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவம  இலங்மகக்கு 

இறக்குைதி தெய்யப்பட்ட கறமவப் பசுக்களின் 

எண்ணிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (iii) ரைற்படி கறமவப் பசுக்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட 

பி ரதெங்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Agriculture:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware of the sharp increase in 
the selling price of a litre of liquid milk; and 

 (ii) whether a programme has been developed 
to promote the consumption of liquid milk 
and to sell it at a discounted price? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether there is a programme to provide 
dairy farmers with milch cows;  

 (ii) the number of milch cows imported to Sri 
Lanka from 2015 to the present; and 

 (iii) the areas where the said milch cows were 
distributed? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ඩී.බී. තහේරත් ෙහ ා (පශු සම්පත් සවවර්ධාන රාජය 

අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு டீ.பீ. ரஹ த் - கொல்நமட வளங்கள் அபிவிருத்தி 

இ ொஜொங்க அமைச்ெர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock 
Development) 

ගරු කථානායකතුරනි, කතෂිකර්ර අරාතයතුරා ශෙනුශෙන් රා 

එර ප්ර ානයට පිිබතුය සභාග * කයනො.  

 
* සභාතම්සය ෙ   බන ලද පිළිුරර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 

 

(අ  (i) ිදයලුර ශයෙවුම්ෙල මිල ඉ   යාර ශ ේතුශකොටශගන දියය 
කිපත ලීටයයක ිමකුණුම් මිල ෙැි  ීම ඇත. 

 (ii) දිෙින පුයා පශු වෙෙය ශකොට්ධා්  33(ක් ආෙයටය ෙන 
පපතදි දියය කිපත පපතශභෝජානය ප්රචණලිත කිී ර ්  ා 
ෙැඩ්ට නක් අරාතයාාං ය ිමිදන් ්රියාත්රක කයනු ලැශේ. 

  අඩු ශපෝෂ්ඨට රට්ටරක් ්හිත  ඳුනා ගත් පා් ල්ෙල 
ිදුගන්ශේ ශපෝෂ්ඨට රට්ටර ඉ   නැාංීමර ්  ා ශනොමිශල් 
කිපත පැකැට්ටුෙක් ලඳා දීශම් ෙැඩ්ට නක් ්රියාත්රක 
ශකපතණි. ප්රි පාෙන ශනොරැි  ීමශරන් ශරර ෙැඩ්ට න 
තාෙකාලිකෙ ්රියාත්රක ශනොශකරුණු අතය ඉදිපතශආදී 
නැෙතත් ්රියාත්රක කිී රට අශේක්ෂ්ඨා ශකශර්. 

(ආ  (i) පශු වෙෙය කාර්යාල රට්ටමින් අෙ ය ශගොීමන් ්  ා කිපත 
එ ශෙනුන් ලඳාදීශම් ෙැඩ පිිබශෙ ක් ්රියාත්රක ිමය. 

  එශ්ේ වුෙෙ, උ්්ා ආයශආ කිපත එ ශෙනුන් ිම ාල හිඟයක් 
පෙි න ඳැිමන්, ශගොීමන්ශේ අෙ යතාෙ ්පුයාලීර ්  ා 
්තුන් ලඳාදීරට ශනො ැකි ීම ඇත.  

  ඊට අරතයෙ ජාාි ක පශු ්ම්පත් ්ාංෙර්ධන ර්ඩඩලශආ 
ශගොිමපල  ය ා ෙ, කුඩා  ා රධය පපතරාට කිපත ශගොීමන් ට 
සීමිත කිපත එ ශෙනුන් ප්රරාටයක් ලඳා ශෙනු ලැශේ. 

  තෙෙ, කත්රිර ිදාංචණනය රඟින් උ්්ා ආයශආ ගෙ පැටවුන් 
ශඳෝ කිී ශම් ෙැඩ්ට න දිෙින පුයා පශු වෙෙය 
ශකොට්ධා්  33(ක් ආෙයටය ෙන පපතදි ්රියාත්රක කයනු 
ලැශේ.  

 

 (ii)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

823 824 

ෙර්ෂ්ඨය ආනයනය ක  කිපත 

එ ශෙනුන් ්ාංඛයාෙ 

2015 2,489 

2016 - 

2017 5,000 

2018 - 

2019 - 

2020 - 

2021 - 

2022 - 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

 (iii) කිපත එ ශෙනුන් ශඳො ශෙන ලෙ ප්රශශ  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(ඇ   අො  ශනොශේ.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ාථාෙය නිශයෝග 27(2  යටශත් ප්ර ානය, ිමපක්ෂ්ඨ නායක ගරු 

්ජිත් ශප්රේරෝ රැි තුරා. 

 
තපෞද්ගලිකව දැනුම් දීතෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 

தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

ඉන්ධාන හිඟය තහේුරතවන් ධීවර කාර්මිකයන්  මුහුණ 
තදන ගැ  හ 

எொிதபொருள் பற்றொக்குமறயொல் ைீன்பிடிக் 

மகத்ததொழிலொளர்கள் எதிர்தகொள்ளும் தநருக்கடி  
ISSUES FACED BY FISHERMEN  DUE TO FUEL SHORTAGE   

 
ගරු සජිත් තප්රේෙදාස ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிர ைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුරනි, ෙර්තරාන ආර්ථික අර්ද්ෙයත් ්රඟ 

ඉන්ධන  ා ධීෙය කර්රාන්තයට අෙ ය අශනකුත් ශයෙවුම්හි මිල 

ගටන් ශීඝ්ර ශල් ඉ   යෑර නි්ා ධීෙය කර්රාන්තය උග්ර 

අර්ද්ෙයකට මුහුට පා ි ශඳනො. ශ්රී ලාංකාශේ ිම ාලතර ්  

ලාභො ර ශප්රෝීමන ප්රභෙය ෙන රත්්ය ආ ාය ්ැපුතර ශම් නි්ා 

තර්ජානයට ලක්ෙ ඇත්ශත්  රා රන්ෙශපෝෂ්ඨටය ෙ උග්ර ශෙමින් 

පෙි න අේාථාෙකි. 

ශරර තත්ත්ෙය ධීෙය කර්රාන්තශයන් යැශපන ජානතාෙට 

පරටක් ශනොෙ ්ර්ාත ජානතාෙටර ඳලපාන ගැටලුෙක් ීම 

ි ශඳනො. (,400කට ආ්න්න ඳහුදින ධීෙය යා්රා ්  24,000කට 

අධික ුගළුපන්න ධීෙය යා්රා ්  ා අෙ ය ඩී්ල් ්  ූමමිශතල් නිිද 

ක්රරශේෙයකට ්ැප රට යජාය තෙරත් අ්රත් ීමර නි්ා ශරර 

අර්ද්ෙය තෙුවයටත් ෙර්ධනය ශෙමින් පෙි නො. ිමශ ේෂ්ඨශයන් 

ූමමිශතල් මිල රුපියල් 87 ිදට 3(0 ෙක්ො ඉ   ෙැමීර නි්ා 

ුගළුපන්න ධීෙයයන්ට ිදය ජීෙශනෝපාය ිදුව කිී ර ෙ ඉතා අප ුග 

ශෙලා ි ශඳනො. රත්්ය නිෂ්ඨාපාෙන හිඟීමර ්  අධික මිල 

පාපතශභෝියකයන්ට ෙයාගත ශනො ැකිීමර තු  ්ර්ාත ජානයා 

පීඩනයට ලක් ශෙලා ිදටිනො.  

  අනුෙ, ශරය ජාාි ක ෙැෙගත්කරකින් ුතතු ගැටලුෙක් 

ෙ ශයන් ්ලකා ප ත ්  න් ප්ර ානෙලට නි ාචිත පිිබතුරු  ා 

පැ ැදිලි කිී ම් යජාශයන් ඳලාශපොශයොත්තු ශෙනො. 

 

ප ාත දි්ා්රික්කය 

රධයර ප ාත · ර නුෙය දි්ා ්රික්කය · රාතශල් 

දි්ා්රික්කය · නුෙයඑිබය දි්ා්රික්කය 

ෙයඹ ප ාත · කුරුටෑගල දි්ා්රික්කය · පුත්තලර 

දි්ා්රික්කය 

උතුරු ප ාත · ෙවුනියා දි්ා්රික්කය 

1. භුමිශතල් මිල ෙැිෙන ප්රරාටය ් නාධායයක් ශල් ධීෙය 
ජානතාෙට ලඳා ශෙන ඳෙ 2022 ුවලි ර් 0) ෙන දින 
ෙර්තරාන ගරු ජානාධිපි තුරා එෙකට අග්රාරාතයෙයයා 
ශල් ශරර ්භාශේදී ප්රකා  කයනු ලැද්ො. නමුත්, ශම් ෙන 
ිමටත් එශ්ේ ධීෙය ජානතාෙට ශපය ි ූ  මිලට ූමමිශතල් ලඳා 
ශෙන ඳෙ ෙැනගන්න නැ ැ. අපි ආ්ඩඩුශෙන් අ න්න 
කැරැි ි, ෙර්තරාන  ජානාධිපි තුරා අගරැි ෙ ිදටින 
අේාථාශේ  ශපොශයොන්ුව වුණු එර ් නාධායය ධීෙය 
ජානතාෙට ලඳා ශෙනොෙ කියලා. එශ්ේ ලඳා ශෙනො නම්  
  කෙොෙ?  

2.  එශරන්ර ඩී්ල් මිල රුපියල් 20( ිදට (30 ෙක්ොත්, 
එන්ජින් ඔිල් මිල රුපියල් )40 ිදට 2,400 ෙක්ොත් ෙැිීම 
ි ශඳන නි්ා අධික ශයෙවුම් පිපතෙැය ෙයාගත ශනො ැකිෙ 
ඳහුදින ධීෙය යා්රා ශඳොශ ොරයක් ිදය කටුතතු අත්හිටුො 
ි ශඳනො. යජාය ධීෙය යා්රා ශෙනුශෙන් ඩී්ල්, එන්ජින් 
ඔිල් ෙැනි අතයෙ ය ශයෙවුම් ්  ා ් නයක් ලඳා දීරට 
කටුතතු කයන්ශන්ෙ? ධීෙය යා්රා ්  ා ්ාථාෙය ඩී්ල් 
්ැපුතරක් ් ි ක කිී ර ්  ා ශගන ඇි  ්රියාරාර්ග 
කෙශර්ෙ? ්ාථාෙය ඩී්ල් ්ැපුතරක් ොශේර ්ාථාෙය 
ූමමිශතල් ්ැපුතරක් ෙ අෙ යෙ ි ශඳනො. එයත් 
ලැශඳන්ශන් නැ ැ. එය ලඳා ශෙන්නත් කටුතතු කයනොෙ? 

3. "X-Press Pearl" ශනෞකාශේ අනතුය නි්ා  ානියට පත් 
ධීෙය ජානතාෙට ෙන්දි ලඳා දීශම් ෙැඩ පිිබශෙ ක් 
්රියාත්රක වුෙෙ, එින් තෙරත් ලැබී ඇත්ශත් ශකොට්ක් 
පරටක් ඳෙට ශඳොශ ෝ ධීෙයයන් රැිදිමලි නඟනො. පX-
Press Pearl" ශනෞකාශේ ිමනා ය තු  ිමපතට පත් වූ 
කයදිය ධීෙයයන්, ක පු ධීෙයයන් කීශෙශනකුට ෙන්දි 
ලඳාදී ි ශඳනොෙ, ෙන්දි ලඳා ශෙන්න ඳලාශපොශයොත්තු 
ශෙනොෙ, ලඳා ශෙන ෙන්දි මුෙල ශකොපරටෙ යන ිම්ාතය 
ටික ඉදිපතපත් කයන්න කියා යජාශයන් අපි ඉල්ලීරක් 
කයනො. 

4. පුගියය යජාය ිමිදන් ශරයටට ුතශයෝපා ්ාංගරය ිමිදන් 
පනො ි ූ  රත්්ය ත නර ඉෙත් කය ගැනීරට කටුතතු 
කයනු ලැද්ො.   අනුෙ රත්්ය අපනයනය ්ැලකිය ුතතු 
ශල් ඉ   ියය අතය, ෙර්තරානශආ එක්්ත් ජානපෙ 
ශඩොලයශආ අගය ්ැලකිය ුතතු ශල් ඉ   යෑරත් ්රඟ 
රත්්ය අපනයන ආොයශරහි ්ැලකිය ුතතු ෙර්ධනයක් 
ඳලාශපොශයොත්තු ිමය  ැකි වුෙත්, නිෂ්ඨාපාෙනය අඩා  ීමර 
නි්ා එර ොිදය කර්රාන්තයට ශනොලැශඳන ඳෙ 
පැ ැදිලිි. ශම් ්ම්ඳන්ධශයන් යජාශආ අෙධානය ශයොමුෙ 
ි ශේෙ? යජාය ශම් ශෙනුශෙන් ගනු ලැූ  ්රියාරාර්ග 
කෙශර්ෙ? එශ්ේ ලැශඳන ආොයර ්ර්ාත ධීෙය 
කර්රාන්තශආර නියැශ න ප්රජාාෙ අතය නිිද ශල් ශඳදී 
යෑරට යජාය ශගන ඇි  ්රියාරාර්ග ශරොනොෙ? 

5. ධීෙය කර්රාන්තශආ අර්ද්ෙය රත්්ය නිෂ්ඨාපාෙන ආශ්රිත 
රැකියාෙල නියතෙන්නන්ට ෙ ෙැි ශල් ඳලපෑම් 
එල්ලශකොට ි ශඳනො. අි්ා නිෂ්ඨාපාෙකයන්, ෆ්රී් ර් ශලොපත 
යථ හිමියන්, ශීතාගාය ්  රත්්ය ්ැකුගම් 
කර්රාන්තකරුෙන් ශරර අර්ද්ෙය නි්ා ෙැි ශල් පීඩාෙට 
පත්ෙ ි ශඳනො. ිමුවලිය කේපාුවෙ, ඉන්ධන ්ැපුතර 
අඩා ීමර ්  ඉන්ධන මිල ඉ   යෑර නි්ා ශරර අාං  
ශෙත ිදුවෙ ඇි  ඳලපෑර තුිබන් ඉදිපතශආදී ශරයට ආර්ථික 
අර්ද්ෙය තීව්ර ීමරට ්ැලකිය ුතතු ඳලපෑරක් එල්ල කයනු 
ලඳනො. යජාය ශම් ්ම්ඳන්ධශයන් ශගන ඇි  ්රියාරාර්ග 
පිිබඳ ෙ ශරර ගරු ්භාෙ ෙැනුෙත් කයන්ශන්ෙ?  

 ධීෙය ්  රත්්ය නිෂ්ඨාපාෙන කර්රාන්තය නඟා ිදටුීමර 
්  ා ඉදිපතශආදී යජාය ිමිදන් ්රියාත්රක කයනු ලඳන 
ප්රි පත්ි ය කුරක්ෙ? 
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[ගරු ඩී.බී. ශ ේයත් ර තා   



2022 ඔක්ශතෝඳර් 0( 

6. ධීෙයයන් ශෙනුශෙන් ොයකත්ෙ ිමරාර ෙැටුේ ක්රරයක් 
්ම්ඳන්ධ ෙැඩ පිිබශෙ ක් ආයම්භෙ ි ූ  අතය, එහි 
ෙර්තරාන තත්ත්ෙය ශකඳඳුෙ? ධීෙය ප්රජාාෙ ශෙනුශෙන් 
ිමශ ේෂ්ඨ යක්ෂ්ඨට ක්රරයක් ආයම්භ කිී ශම් ෙැඩ පිිබශෙ ක් 
යජාය ්තු ශේෙ? එශ්ේ නම්   කෙශර්ෙ?  

ගරු කථානායකතුරනි, රර ශම් ප්ර ානය ඉදිපතපත් කශ ේ අශේ 

යශට් ිදටින ලක්ෂ්ඨ ්ාංඛයාත ධීෙය ප්රජාාෙ ශෙනුශෙනුි. රර 

ඳලාශපොශයොත්තු ශෙනො, යජාශයන් ශරයට ්ාධනීය, ප්රගි ශීලි 

පිිබතුයක් ලැශඳි කියලා.  

්ාතුි ි.  
 

ගරු (ආචාර්ය)  කසිල් තප්රේෙජයන්  ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

ගරු කථානායකතුරනි, ගරු ිමපක්ෂ්ඨ නායකතුරා අෙ දින ශයොමු 

කයන ලෙ එර ප්ර ානයට ධීෙය ඇරි තුරා ශ ට දිනශආදී පිිබතුරු 

ලඳා ශෙන ඳෙ ෙන්ො ි ශඳනො. 
 

ගරු සජිත් තප්රේෙදාස ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிர ைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුරනි, ශපොුව ෙයාපාය පිිබඳ  කායක ්භාශේ - 

COPE එශක් - ්ාරාජිකශයකු ිමධියට අප ිමිදන් ශයෝජානා කය 

ි ද්ටා, ගරු ආචණාර්ය  ර්ෂ්ඨ ෙ ිදල්ො රැි තුරාෙ. නමුත්, එතුරා 

්ාශේච්ඡාශෙන්ර එර කමිටුශෙන් ඉල්ලා අ්ා වුටා.   පුයේපාඩුෙට 

 COPE  එශක් කලින් ්භාපි   ැටියට කටුතතු ක  ගරු චණපතත 

ශ ේයත් රැි තුරාෙ පත් කයන්න කියලා අපි ශයෝජානා කයනො.   

ගරු කථානායකතුරනි, ශම් කරුටත් ්  න් කිී රට රට 
අේාථාෙ ලඳා ශෙන්න. අේාථා ගටනාෙකදී රරත්, ගරු 
ලක්ෂ්ඨාරන් කිපතඇල්ල රැි තුරාත්, ිමපක්ෂ්ඨය පාර් ාෙශආ තෙත් 
ශඳොශ ෝ ශෙශනකුත් ඔඳතුරා ශෙත ශම් ඉල්ලීර ඉදිපතපත් ක ා. ශම් 
්භා ගර්භශආදීත් අපි   ඉල්ලීර ක ා. ගරු කථානායකතුරනි, 
COPE එශක් ්  COPA එශක් ්භාපි  ධුය ිමපක්ෂ්ඨයට ලඳා 
ශෙන්න කියා අපි ඉල්ලා ිදටියා. අපි ශඳොශ ොර ප්රිදශධිශආර ප්රකා  
ක ා, ගරු කබීර්  ෂීම් රැි තුරාත්, ගරු ඉයාන් ිමක්රරයත්න 
රැි තුරාත් අපි   තනතුරුෙලට ශයෝජානා කයනො කියලා. ඇත්ත 
ෙ ශයන්ර ඔඳතුරාත්  කට එකඟ වුටා.   ොශේර ෙර්තරාන 
ගරු ජානාධිපි තුරා -එෙකට ගරු අග්රාරාතයතුරා- ශම් ්භා 
ගර්භශආදීර ශඳොශ ොර පැ ැදිලිෙ   ්ම්ඳන්ධශයන් එකඟත්ෙය 
ප  ක ා. 

 නමුත් අෙ අපට ෙැනගන්න ලැශඳනො, එර ්භාපි  ධුය 
ශෙනත් ිමධියකට පත් කයන්න යනො කියලා, ගරු 
කථානායකතුරනි. රර ඔඳතුරාශේ අෙධානය ශයොමු කයෙන්න 
කැරැි ි, පාර්ලිශම්න්තුශේ ශයෝජිත ්ාථාෙය නිශයෝග 
්ාංශ ෝධනය කිී ශම් කමිටුශේදී යජාශආ ියණුම් පිිබඳ  කායක 
්භාශේත්, ශපොුව ෙයාපාය පිිබඳ  කායක ්භාශේත් ්භාපි  ධුය 
ිමරුශධ පාර් ාෙශආ රන්ත්රීෙරු ශෙත ලඳා දිය ුතතුි කියන 
ශයෝජානාෙ ්ාකච්ඡා ක  ඳෙ. රා  ඟ ි ශඳනො,   ශකටුම්පත් 
ටික.  

  ශයෝජානා ටික ආශේ ඔඳතුරන්ලාශේ පාර් ාෙශයන්.  ැඳැි, 

ශකොශ ොර  පත  ක දියාරු ශෙලා, COPE එශක් ්  COPA එශක් 

්භාපි  ධුය ිමපක්ෂ්ඨයට ශනොලැශඳන තත්ත්ෙයක් තරි ෙැන් 

ි ශඳන්ශන්. රර ශඳොශ ොර ශගෞයෙශයන්  ා කාරුණිකෙ 

ඔඳතුරාශගන් ඉල්ලීරක් කයනො, එො ශපොශයොන්ුව වුණු ආකායයට 

එර කටුතතු කයන්න කියලා. ශම් යශට් තත්ත්ෙය ශඳොශ ොර 

උත්්න්න වූ ශරොශ ොතක, පඕනෑ නම්, කථානායක ධුයයත් 

ගන්නප කියලා ඔඳතුරා කිේොය කියලා රට ආයාංචිි. නමුත් 

එශ ර කියලා ි ශඳන්ශන්   ශෙලාශේදීි. පෙැන් ඉි න් ශඳොශ ෝ 

ශශෙල් settle ශෙලා, ෙැන් COPE එශක්, COPA එශක් ්භාපි  

ධුය ුවන්නත් එකි, නැතත් එකිප කියලාත් ්ර ය අය කථා 

කයනො අපට අ න්න ලැශඳනො. ඉි න් ඔඳතුරාශගන් රර 

ශඳොශ ොර කාරුණිකෙ ඉල්ලීරක් කයනො, ශපොශයොන්ුව වුණු 

ආකායයටර COPE එශක් ්  COPA එශක් ්භාපි  ධුය  

ිමපක්ෂ්ඨයට ලඳා ශෙන්න කියලා. අයග ය ශඳොශ ොර ශේගශයන් 

ඉදිපතයට ියය ශරොශ ොශත් ෙර්තරාන ජානාධිපි තුරා -එෙකට 

අගරැි තුරා-   ්ම්ඳන්ධශයන් අපට ශපොශයොන්ුව වුටා; 

ඔඳතුරාත් ශපොශයොන්ුව වුටා. ගරු කථානායකතුරනි,   

්ාථාෙයශආර ඉ ශගන,   අේාථාෙ ිමපක්ෂ්ඨයට ලඳා ශෙන්න කියා 

රර නැෙත ඉල්ලා ිදටිනො. 

ගරු කථානායකතුරනි, අේාන ෙ ශයන් රට තෙ එක 
කායටයක් කියන්න ි ශඳනො. ගරු ්භානායකතුරනි, 
පාර්ලිශම්න්තුශේ නයාය ප්රය අනුෙ, ශම් ්ි ශආ ්ර ්ාපි න්ො  ා 
ිදකුයාො ෙේා ශෙශක් ිමිදශෙෙන ආ්ඩඩුක්රර ෙයේාථා 
්ාංශ ෝධනය පනත් ශකටුම්පත ිමොෙයට ගැනීරට නියමිතෙ 
ි ශඳනො. එය   ආකායශයන්ර ිදුව ශකශයනොෙ? ශරොකෙ, අපට 
ෙැනගන්න ලැද්ටා, ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨ රන්ත්රී ක්ඩඩායම් රැ්ාීමශම්දී 
ශම් ්ම්ඳන්ධශයන් ශලොකු ගාලශගෝට්ටියක් ඇි  වුටාය කියලා. 
ගරු ්භානායකතුරනි, ශම් ්ර ්ාපි න්ො, ිදකුයාො දින ශෙක තු  
ිමිදශෙෙන ආ්ඩඩුක්රර ෙයේාථා ්ාංශ ෝධනය පනත් ශකටුම්පත 
ිමොෙයට ගන්නොෙ? එශ ර කයන්න  ැකියාෙක් නැත්නම්, 
ආ්ඩඩුශේ එකඟතාෙක් නැත්නම්, අපි ඉදිපතපත් ක  ිමධායක 
ජානාධිපි  ක්රරය අශ ෝිද කයන ිමිදඑක්ෙන ආ්ඩඩුක්රර ෙයේාථා 
්ාංශ ෝධනය පනත් ශකටුම්පත ශගන එන්න කටුතතු කයන්න 
කියලා අපි ශයෝජානා කයනො.   ්  ා අශේ පූර්ට ් ශයෝගය 
ලඳා ශෙන්න සූොනම්. ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨ රන්ත්රී ක්ඩඩායම් රැ්ාීමශම්දී 
ශම් පිිබඳ ෙ ෙැෙැන්ත ්ාකච්ඡාෙක් ශෙලා, ගාලශගෝට්ටියක් ඇි  
ශෙලා, ිමිදශෙෙන ආ්ඩඩුක්රර ෙයේාථා ්ාංශ ෝධනය පනත් 
ශකටුම්පත ිමොෙයට ශනොගන්නා තත්ත්ෙයක් ි ශඳන ඳෙ අපට 
ෙැනගන්න ලැද්ණු නි්ාි රර ශම් ප්ර ානය අ න්ශන්. ගරු 
්භානායකතුරනි,   පිිබඳ ෙත් ශපොි පැ ැදිලි කිී රක් කයන්න 
කියලා රර ඔඳතුරාශගන් ඉල්ලා ිදටිනො.  

 
ගරු (ආචාර්ය)  කසිල් තප්රේෙජයන්  ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

ගරු කථානායකතුරනි, පුගියය ්ි ශආ පැෙැත්වුණු පක්ෂ්ඨ 

නායක රැ්ාීමශම්දී තරි ශම් නයාය ප්රය අපි ්ක්ා කයලා 

එකඟතාෙකට ආශේ.   අනුෙ ශම් ්ි ශආ ්ර ්ාපි න්ො ්  

ිදකුයාො යන දින ශෙකර ිමිදශෙෙන ආ්ඩඩුක්රර ෙයේාථා 

්ාංශ ෝධනය පිිබඳ  ිමොෙයට ශෙන් කයලා ි ශඳනො. එහි යම් 

යම් ්ාංශ ෝධන පිිබඳ ෙ   අො  පාර් ාෙ ්රඟ ්ාකච්ඡා කිී ර 

්  ා ගරු අධිකයට ඇරි තුරා ිමිදන් කටුතතු කයාිම. 
 

ගරු දයාසිරි ජයතසේකර ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயரெக ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුරනි, - 
 

ගරු විෙල් වීරවවශ් ෙහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ිමරල් ීමයොං  රන්ත්රීතුරනි, ගරු ෙයාිදපත ජායශ්ේකය 

රන්ත්රීතුරා ඔඳතුරාට කලින් කථා කයන්න අේාථාෙ ඉල්ලා 

ිදටියා. ගරු ෙයාිදපත ජායශ්ේකය රන්ත්රීතුරා කථා කයන්න. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගරු දයාසිරි ජයතසේකර ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயரெக ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුරනි,  අශේ ්ාථාෙය නිශයෝග 22( ශකශයහි 

රර ඔඳතුරාශේ අෙධානය ශයොමු කයෙනො. එහි ශඳොශ ොර 

පැ ැදිලිෙ ි ශඳනො, ශත්ී ම් කායක ්භාෙ යනුශෙන්  ඳුන්ෙනු 

ලඳන කායක ්භාෙක් රඟින් තරි පාර්ලිශම්න්තුශේ  ිදයලු  කමිටු 

්ම්ඳන්ධෙ ්ාකච්ඡා ක  ුතත්ශත් කියලා.   ොශේර, 

ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර රර ඔඳතුරාශේ අෙධානයට ශයොමු කයනො, 

ශලෝක් ්භාශේ ි ශඳන Standing Orders ්ම්ඳන්ධෙත්. "Erskine 
May's Treatise on The Law, Privileges, Proceedings and 

Usage of Parliament" කියන ග්රන්ථශආ "Nomination of 

members" යටශත් ශරශ්ේ ්  න් ශෙනො: 

 
"...parties should elect members of select committees in a secret 

ballot by whichever transparent and democratic method they choose." 

ගරු කථානායකතුරනි, අපි ලාංකා ඉි  ා්ශආ ප මුෙැනි 

ෙතාෙට පාර්ලි ශම්න්තු රන්ත්රීෙරු (3ශෙශනක් ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශයන් 

එිබයට ඇිමල්ලා ිමපක්ෂ්ඨශආ ්ාොධීන රන්ත්රීෙරු ිමධියට ෙැඩ 

කයන්න පටන් ගත්තා. ශම් Committees පත් කයනශකොට, ගරු 

කථානායකතුරනි, ශම් රන්ත්රීෙරු (3ශෙනාශගන් කිිදර ශකශනක්  

ශත්ී ම් කායක ්භාෙට ඇතු ත් කශ ේ නැ ැ.   නි්ා අශේ ශම් 

රන්ත්රීෙරුන් (3ශෙනාශේ අෙ ්ා ටික කිිදුව ශෙලාෙක කායක ්භා 

පත් කිී ශම්දී අයගත්ශත් නැ ැ.    නි්ා  ශත්ී ම්  කායක ්භෙ තු  

අශේ නිශයෝජානය ශනොි බීර නි්ාර, පාර්ලිශම්න්තු කටුතතු පිිබඳ  

කායක ්භාශේ ඉ ලා, අෙ ශම් ප්ර ාන ඇි ශෙලා ි ශඳන ශපොුව 

ෙයාපාය පිිබඳ  කායක ්භාෙ, යජාශආ ියණුම් පිිබඳ  කායක ්භාෙ  

පිිබඳ ෙ අෙ ෙන ිමට යට තු  ිම ාල අර්ද්ෙයක් රතුශෙලා 

ි ශඳනො. අෙ යශට් මිනි්ාුග   ගැන කථා කයනො.   ිමතයක් 

ශනොශෙි, පාර්ලිශම්න්තු රන්ත්රීෙරුන් ෙන අශේ අිි ොිදකම් 

අශ ෝිද කයන තැනකට, ෙයප්ර්ාෙ අශ ෝිද කයන තැනකට ෙැන් 

පත් කයලා ි ශඳනො.  

ුගිදල් ශප්රේරජායන්ත ඇරි තුරා ශම් ශෙලාශේ ්භාශේ 

ඉන්නො. එතුරා අපි ඉන්න තැනදීර කථා කයලා තරි රශේ නර 

COPE කමිටුෙට ඇතු ත් කශ ේ.  ැඳැි, අෙ රශේ නර COPE 

කමිටුශෙන් අින් කයලා ි ශඳනො.  

ගරු කථානායකතුරනි, රර ශම් කියන්ශන් රා ගැන ිමතයක් 

ශනොශෙි. ගරු කථානායකතුරනි, පුගියය කාලශආ COPA 

කමිටුශේ අශේ ිමශ ේෂ්ඨප වෙෙය ුගෙර්ිනනී ප්රනාන්ුවපුල්ශල් 

රැි නිය හිටියා. එතුමියශේ නර   කමිටුශෙන් කපලා ි ශඳනො. 

  ොශේර, ර ාචණාර්ය ි ්ා්  ිමතායට රැි තුරාශේ නර අින් 

කයලා ි ශඳනො. ආචණාර්ය යත්නශ්ේකය රැි තුරාශේ නර අින් 

කයලා ි ශඳනො. රර ශම් මුලින්ර කියන්ශන් කමිටුෙලින් ඉෙත් 

කයපු අශේ ිමශෙතුන්ශේ නම් ටික. උපුල් ගලේපත්ි  රැි තුරා 

වෙෙයෙයශයක්. 

ජායන්ත ්රයීමය රැි තුරා ශ ො  අධයාපනයක් ලඳපු, අවුරුුව 

ගටනක් ශශ පාලනය කයපු පාර්ලිශම්න්තු රන්ත්රීෙයශයක්. 

එතුරාත්  අින් කයලා ි ශඳනො. රාත් COPE එශකන් අින් 

කයලා ි ශඳනො. ශම් ිමධියට ගත්තාර  ශම් කමිටුෙල හිටපු 

ද්ශධිරතුන් ටික ්ම්පූර්ටශයන් ඉෙත් කයලා ි ශඳනො.  ශම් 

ිදයලුශෙනා ශම් යශට් ෙැෙගත් ද්ශධිරතුන් ිමධියට  පිිබගත්ත අය.  

  අය තරි  COPA කමිටුශේ හිටිශආ.   ශෙනුෙට ෙැන් පත් කය 

ත ා ශඳන අය ගැන අපි ශෙනර කථා කයන්න සූොනම් ශෙන්ශන් 

නැ ැ. ශරොකෙ,   පුශගලයන්ට යම්  ානියක් ශෙන නි්ා.  ගරු 

කථානායකතුරනි, රර ඔඳතුරාශගන් ශගෞයෙශයන් ඉල්ලා 

ිදටින්ශන් ශම් පිිබඳ  අෙධානය ශයොමු කයන්න කියලාි. ඊශආ 

ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශආ  තෙ ්ාරාජිකයන් තුන් ශෙශනකුට අේාථාෙ 

ුවන්නා; ිමපක්ෂ්ඨශආ රන්ත්රීෙරුන් ශෙශෙශනකුට අේාථාෙ ුවන්නා.  

ගරු කථානායකතුරනි,  අපටත් ්ාධායටයක් ඉෂ්ඨාට කයලා 

ශෙන්න.  

ගරු කථානායකතුරනි,   ිමතයක් ශනොශෙි.  ආ්ඩඩු 
පක්ෂ්ඨශආ කාලශයන් ිමනාි 30ක කාලයක් අපට ලඳා ශෙනො 
කියලා පුගියය ෙේාෙල තීන්ුවෙක් ගත්තා.  ක ශ ො ි.   ගැන 
අපි ්ාතුි ෙන්ත ශෙනො. ිමපක්ෂ්ඨය යටශත් පක්ෂ්ඨ ගටනාෙක අය 
ශම් ගරු ්භාශේ ඉන්නො.  ැඳැි,   ිමනාි 30 ශඳුවොර එක 
ක්ඩඩායරකට ලැශඳන්ශන් ිමනාි 7ි ෙ ර 4ි.   , ෙේකට  
ලැශඳන ශෙලාෙ.  ඔඳතුරා ෙන්නො,  ේා ශෙනශකොට ්ාරානය 
ිමධියට  ශම් කාලයත් ිමනාි (කට පරට අඩු ශෙන ඳෙ.  රර 
ිමපක්ෂ්ඨ නායකතුරාශගනුත් ඉල්ලනො ශම් ශෙලාෙ ලඳා ශෙශදී  
 පතයට කල්පනා කයලා අපට ලඳා ශෙන්න කියලා.  

ගරු කථානායකතුරනි, ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර COPE එකට, COPA 
එකට අපි අතපතන් යම් පිපත්ක් ශ ෝ පත් ක  ුතතුි. අෙ  ිමපක්ෂ්ඨ 
නායකතුරා ගරු  චණපතත ශ ේයත් රැි තුරාශේ නර COPE එකට 
ශයෝජානා ක ා. රර   ගැන එතුරාට ්ාතුි ෙන්ත ශෙනො. රරත් 
අවුරුුව 28ක් ශම් කමිටුෙල ෙැඩ කය ි ශඳනො. COPE, COPA 
කියන කමිටු ශෙශක්ර රර ෙැඩ කය ි ශඳනො. COPE එශකන්, 
COPA එශකන් ඕ්ාශේලියාශේ La Trobe University එකට ියයා. 
එාංගලන්තශආ ි ද්ණු Public Accounts Committeesෙල training 

programmesෙලට අපි ියයා. ගරු කථානායකතුරනි, National 

Audit Office එශකන් අ න්න,  යාජාය නිලධාපතන්ශගන් අ න්න, 
මුෙල් අරාතයාාං ශආ නිලධාපතන්ශගන් අ න්න අපි ශම් කමිටුෙල 
ෙැඩ කශ ේ ශකොි ිමධියට ෙ කියලා. ඉතා නිෙැයදිෙ, bias නැි ෙ 
අපි කථා ක ා. එක එක්ශකනාශේ  ශපෞශගලික ශශෙල් රත අපි 
කථා කශ ේ නැ ැ. අපි ශ ොරු, රාං ශකොල්ලකායශයෝ ආයක්ෂ්ඨා 
කයන්න කථා කශ ේ නැ ැ.    නි්ාර අෙ ශ ොරු, රාං 
ශකොල්ලකායශයෝ ආයක්ෂ්ඨා කයන පිපත්ක් අෙ   කමිටුෙලට පත් 
කයලා ි ශඳනො.   නි්ා රර ඔඳතුරාශගන් ශගෞයෙශයන් 
ඉල්ලනො, රර  කලින් කියපු නම් ටික ගැන අෙධානය ශයොමු 
කයන්න කියලා. ශරොකෙ, එතුරන්ලා ආචණාර්යෙරු, ර ාචණාර්යෙරු, 
වෙෙයෙරු,  ිමශ ේෂ්ඨප වෙෙයෙරු, නීතීපෙරු. ශම් ිදයලුශෙනා 
ඉශගන ගත්ත මිනි්ාුග ගරු කථානායකතුරනි. රර ඔඳතුරාශගන් 
ඉල්ලනො, කරුටාකයලා අශේ යම් පිපත්ක් ශම් COPE එකට, 
COPA එකට, Public Finance Committee එකට ොන්න කියලා. 
ශරොකෙ, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ අශේ ෙයප්ර්ාෙ උල්ලාංඝනය 
ශෙනො ඳල ඳලා අපටත් ඉන්න ඳැ ැ ගරු කථානායකතුරනි. ශම් 
ආ්ඩඩුෙ ශකොි තයම් කාලයක් යිෙ කියලා අපට කියන්න ඳැ ැ. 
නමුත්, අපි ශම් යශට් ජානතාෙශේ ඡන්ෙශයන් පත් ශෙච්චණ මිනි්ාුග 
ිමධියට, ශම් කාලශආ  ශම් යශට් ි ශඳන ශම් ්රියාෙලියට ්ම්ඳන්ධ 
ිමය ුතතුි.  

  නි්ා රර ඔඳතුරාශගන් ශගෞයෙශයන් ඉල්ලීරක් කයනො. 
අශේ රන්ත්රීෙරුන්  තිබ්ාතුන්ශෙශනක් ිමපක්ෂ්ඨයට ියහිල්ලා 
්ාොධීන ශෙලා හිටියා.  ශකන් යම් පිපත්ක් ියහිල්ලා ආ්ඩඩුශේ 
ඇරි කම් අයශගන ි ශඳනො. අශේ ඉි පත ි ්ාප්ා ශෙනාත් එක්ක 
්ාකච්ඡා කයලා අපට ශම් කමිටුෙල යම් ෙගකීරක් ශෙන්න.  ක 
ප මුෙැනි කායටය.  

ශෙෙැනි කායටය ිමධියට, අපට කථා කිී ශම් නිෙ ්, කථා 
කයන ශෙලාෙ  ෙලා ශෙන්න කියලා ශගෞයෙශයන් රර 
ඔඳතුරාශගන් ඉල්ලා ිදටිනො, ගරු කථානායකතුරනි.  

 

ගරු විෙල් වීරවවශ් ෙහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථානායකතුරනි, ෙයාිදපත ජායශ්ේකය රන්ත්රීතුරා කියපු 

ප මුෙැනි කායටය රරත් අනුරත කයනො. ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර 

COPE එකට ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශආ ඉ න් ිමපක්ෂ්ඨයට ආපු කිිදර 

රන්ත්රීෙයයකු ඇතු ත් කයලා නැ ැ.  ක හිතාරතාර 
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ශච්තනාන්ිමතෙ කයපු ශෙයක් කියන එක පැ ැදිලිි.    ශෙනුෙට, 

අය පශරො   තාශේප ශගෝලශයෝ ටිකක් තරි  පුයෙලා 

ි ශඳන්ශන්. පශරො   තාටප ඕනෑ ිමධියට නම් COPE එක 

 ැශෙන්ශන්, ඔහු ඇශරපතකාශේ ඉ ශගනත් කයන්ශන් COPE 

එකට ්ාරාජිකයන් ශතෝයන එක. ලේජාි. තෙරත්   අෙතාශයට 

ඕනෑ ිමධියට නම් ශම් ්ාරාජිකයන් ශ ලශෙන්ශන්,   ගැන 

ලේජාි.   නි්ා   අ්ාධායටය නිෙැයදි කයන්න කියලා අපි 

ඔඳතුරාශගන් ඉල්ලනො, ගරු කථානායකතුරනි.  

ශෙෙැනි එක තරි, අපට කථා කයන්න ලැශඳන කාලය පිිබඳ  

ප්ර ානය. එො පාර්ලිශම්න්තු කටුතතු පිිබඳ  කායක ්භාශේදී ශම් 

ප්ර ානය රර රතු ක ාර, ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨය එකඟ වුටා, 

එතුරන්ලාශේ කාලශයන් ිදයයට 4ක් අපට ශෙන් කයලා ශෙන්න. 

  ොශේර, ිමපක්ෂ්ඨශආ ප්රධාන ්ාංිමධායක ලක්ෂ්ඨාරන් කිපතඇල්ල 

රන්ත්රීතුරා ශයෝජානා ක ා, ශම් ්භාශේ කාලය අි ශර්ක පැය 

භාගයකින්  ෙැි කයලා  ශකන් භාගයක් -ිමනාි 24ක්-    

ි ්ාප්ාශෙනා ශෙනුශෙන් ශෙන්න කියලා.   අතයර රර කිේො,   

කාලය ප්රරාටෙත් ෙන්ශන් නැ ැ කියලා. එතශකොට  ිමපක්ෂ්ඨශආ 

ප්රධාන ්ාංිමධායක ලක්ෂ්ඨාරන් කිපතඇල්ල රන්ත්රීතුරා කිේො, 

පඅශපනුත් යම් කාලයක් ශෙන්නම්.  ක අපි කථා කයලා 

කියන්නම්ප කියලා. එශ ර වුශටොත් තරි ශම් ප්ර ානය 

්ාධායටය ෙන්ශන්. එශ ර ශනොවුශටොත් -ිමනාි 33ක් ශන් 

ලැශඳන්ශන්- ඇත්තටර ශම් ිමනාි 33න් ශරතැන ඉන්න 

රන්ත්රීෙරු  ි ්ාප්ාශෙනාට කථා කයන්න ඳැ ැ. අපි ිමපක්ෂ්ඨශආ 

රන්ත්රීෙරු  ැටියට කටුතතු ක ාට, ආ්ඩඩුශේ ඉ න් ිමපක්ෂ්ඨයට 

ියය  පතන් ප්රනාන්ුව ඇරි තුරාට, රූෂෂ්ඨ නානායක්කාය ඇරි තුරාට 

කාලය ශෙන්ශන් ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨයට නියමිත ශෙලාශෙන් නම්,  

ආ්ඩඩුශේ ඉ ලා ිමපක්ෂ්ඨයට ආපු රන්ත්රීෙරුන්ටත්   ්ාධායටය 

ඉටු ශෙන්න ඕනෑ. ිමපක්ෂ්ඨයට ශඳදිලා ි ශඳන ශකෝටා එක රදි 

නි්ා තරි   පැත්ශතන් යම් කාලයක් එකතු කශ ේ.   එකතු 

කයපු කාලය රදි නම් අපි  ක තෙ ෙැි කය ගන්නත් ඕනෑ. 

ශකොශ ොර  පත කරක්  නැ ැ,  ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශආ ඉ ලා ිමපක්ෂ්ඨයට 

ඇිමල්ලා ර ජානයාශේ අිි ය ශෙනුශෙන් ශපනී හිටින 

රන්ත්රීෙරුන්ට   ්ාධායටය ඉටු ශෙන්න ඕනෑ, ගරු 

කථානායකතුරනි.  

  ොශේර අශනක් කායටය ිමධියට රර ඉතා ඕනෑකමික් 

කියනො, COPE එකට ්ාරාජිකයන් පත් කිී ශම්දී ි ශඳන 

අ්ාධායටය නිෙැයදි කයන්න කියලා.  ක ඉතා ෙැෙගත් 

අෙ යතාෙක්. ශම් යශට් ූෂෂ්ඨට, අක්රමිකතා ෙ ක්ෙන්න ඕනෑ නම්, 

එතැන තරි ඳලගන්ෙන්න ඕනෑ ප්රධාන තැන. ශරො   තාශේ 

අෙතායෙලින් පුයෙලා නම්  ක කයන්න පුළුෙන්කරක් 

ලැශඳන්ශන් නැ ැ. 

 

ගරු ලක්ෂනෙන් රීරිඇල්ල ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුරනි, අපි නම් කාශේෙත් නම්  කැපුශේ 

නැ ැ. COPE එකට ්ාරාජිකයන් පත් කිී ශම්දී අපි නම් 

කාශගෙත් නම් කැපුශේ නැ ැ. ෙැන් ශරතැන ෙැයදි රතයක් ඇි  

ශෙලා ි ශඳනො නම් කැපීර ගැන.   ක ආ්ඩඩුශෙන් ක ාෙ, 

ිමපක්ෂ්ඨශයන් ක ාෙ කියන එක ගැන රතයක් ඇි  ශෙලා 

ි ශඳනො. කවුරුෙත්  පතයට ශකිබන් කිේශේ නැ ැ ශන් කවුෙ නම් 

කැපුශේ කියලා. නම් කැපුශේ ආ්ඩඩුශෙන්. පශරො   තාශටෝප 

කියලා රන්ත්රීෙයශයක් නැ ැ ශන්.  

ගරු කථානායකතුරනි, අශේ ිමපක්ෂ්ඨ නායකතුරා අෙ 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ප්රකා යක් කයලා, ගරු චණපතත ශ ේයත් රන්ත්රීතුරා 

පත් කයන්න කිේො COPE එකට. එතශකොට, පුගියය පක්ෂ්ඨ 

නායක රැ්ාීමශම්දී ඔඳතුරාශේ ් ශයෝගය ඇි ෙ ප්ාෙරු (.30ට 

නෙි න පාර්ලිශම්න්තුෙ ප්ාෙරු 4.00 ශතක් දීර්ඝ කයලා පැය 

භාගයක කාලයක් ලඳා ුවන්නා ශම් ්ාොධීන ක්ඩඩායම්  තයට. 

අපි තරි  කට රැදි ත් වුශ්ඩ. එතුරන්ලාට පැය භාගයක 

කාලයක් ි ශඳනො.   කාලය රදි නම් අපට  දීර්ඝ කය ගන්න 

පුළුෙන්. නමුත් ිමපක්ෂ්ඨ නායකතුරාශේ උපශේා අනුෙ ිමපක්ෂ්ඨය 

රැදි ත් ශෙලා තරි   ශයෝජානාෙ ඔඳතුරාට ඉදිපතපත් කශ ේ.  ක 

අපි කියන්න ඕනෑ.  [ඳාධා කිී රක්  

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඩල්ා අල ේශපරුර රන්ත්රීතුරා. 

 

ගරු විෙල් වීරවවශ් ෙහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථානායකතුරනි, - 
 
ගරු ඩලසන අලහප්තපරුෙ ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

රට mike එක දීලා ි ශඳන්ශන්, ගරු රන්ත්රීතුරා. 

 

ගරු විෙල් වීරවවශ් ෙහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රට ිමනාියක් ශෙන්න, ගරු ඩල්ා අල ේශපරුර රන්ත්රීතුරනි. 

අය පශරො   තාශටෝප කථාෙ කිේො ශන්. රර   ගැනි 

කියන්ශන්. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ිමරල් ීමයොං  රන්ත්රීතුරා. 

 

ගරු විෙල් වීරවවශ් ෙහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථානායකතුරනි, පශරො   තාශටෝප ගැන කියනශකොට 

ඔඳතුරාත් රට chance එක ශෙනො ෙැිි කියලා රට ශත්ශයනො.  

ගරු කථානායකතුරනි, රර පශරො   තාශටෝප කිේශේ 

ිමපක්ෂ්ඨශආ ප්රධාන ්ාංිමධායක ගරු ලක්ෂ්ඨාරන් කිපතඇල්ල රැි තුරාට 

ශනොශෙි.  ක ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශආ හිටපු ශකශනකුට අිි  කථාෙක්.  
 
ගරු ඩලසන අලහප්තපරුෙ ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

ගරු කථානායකතුරනි, ගරු ෙයාිදපත ජායශ්ේකය රැි තුරාත්, 

ගරු ිමරල් ීමයොං  රැි තුරාත් අෙ ්ා ෙැක්වුශේ ශපෞශගලික 

කායටා ශෙනුශෙන් ශනොශෙි, ප්රධාන කරුණු ශෙකක් 

්ම්ඳන්ධශයන්. ප මු කායටය, COPE ්  COPA ෙැනි 

අතයෙ ය, ර ජාන අෙධානය ඉතා ඉ ිබන් ි ශඳන කමිටුෙලට 

්ාරාජිකයන් පත් කිී ර ්ම්ඳන්ධශයන් ඇි ශෙලා ි ශඳන 

අ්ාධායටය. ශෙෙැනි කායටය, රන්ත්රීෙරුන්ශේ කථා ්  ා 

කාලය ශෙන් කිී ශම්දී ිදුව වුණු අ්ාධායටය. අපි ඔඳතුරාට 

්ාතුි ෙන්ත ශෙනො, ආයම්භශආ ඉ ලා ශම් පිිබඳ ෙ ඉතා 

්ාංශේදීෙ අපට ඇහුම්කන් දීර පිිබඳ ෙ. කථානායකෙයයා ිමධියට 

ඔඳතුරා යම් යම් රැදි ත්ීමම් කයලා ්ර ය ශශෙල් ්රනය 

කයන්නට කටුතතු ක ා. රර ප මුශෙන්ර ිමපක්ෂ්ඨ නායකතුරාට 

්ාතුි ෙන්ත ශෙනො. COPE එශක් හිටපු ්භාපි ෙයයා ෙන අශේ 

ගරු  ර ාචණාර්ය  චණපතත ශ ේයත් රැි තුරා අෙර ෙ ශයන් කමිටු 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

්ාරාජිකයකු ශල්ෙත් නම් ශනොකයන්නට ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨය ගනු 

ලැූ  තීන්ුවශෙන් ිදුව වුණු අ්ාධායටය අෙර කයන්නට අෙ දින 

ිමපක්ෂ්ඨ නායකතුරා ිමිදන් ිමපක්ෂ්ඨශආ නාර ශල්ඛනය තුිබන් ගරු 

චණපතත ශ ේයත් රැි තුරාශේ නර එර කමිටුෙට ශයෝජානා කයන්නට 

තීන්ුව ක ා. ගරු කථානායකතුරනි,  පාර්ලිශම්න්තුෙ තු  ආ්ඩඩු 

පක්ෂ්ඨය, ිමපක්ෂ්ඨය කියලා අපි ශඳුවටාට, ඔඳතුරා තරි ශම් ිදයලු 

තීන්ුවෙල අේාන ිමනි ාචණයකරුො ඳෙට පත් ශෙන්ශන්.     

්රාජාය ඔඳතුරා දි ා තරි ඳලාශගන ඉන්ශන්. COPE එශක් 

්භාපි ෙයයා ිමධියට ර ාචණාර්ය චණපතත ශ ේයත් රැි තුරා ිදුව ක  

කාර්ය භායය ගැන රර හිතන ිමධියට අපි ශෙපාර් ාෙය අතය කිිදර 

රතශේෙයක් නැ ැ. එතුරා ක  කාර්ය භායය යටර පිිබගත්තා. 

එතුරා ඉතා ිමිනෂ්ඨාට කාර්ය භායයක් ක ා. යාජාය අාං ශආ 

අකාර්යක්ෂ්ඨරතාෙ, ොංචණා, ූෂෂ්ඨට පිිබඳ ෙ ශ්ොයා ඳලමින් එතුරා 

ක  කාර්ය භායයට මුළු යටර ගරු ක ා. රර ෙන්ශන් නැ ැ, 

ආ්ඩඩුෙ එශ ර තීන්ුවෙක් ගන්න  ෙන්ශන් ඇි කියලා. රට 

රතකි, එක ඳලධාපතශයක් රාධය ්ාකච්ඡාෙකට ඇිමල්ලා කිේො, 

පෙැන් ිමපක්ෂ්ඨශආ ොි වුණු නි්ා අපට   තීන්ුවෙ ගන්න ඳැ ැප 

කියලා.  ැඳැි, COPA එක ්ම්ඳන්ධශයන්  ක ෙලාංගු ශෙන්ශන් 

නැ ැ.  කට නම් කයනො.   නි්ා  ක ර ාචණාර්ය චණපතත ශ ේයත් 

රැි තුරා ිමපක්ෂ්ඨය නිශයෝජානය කයන්න  තෙය ්ාක්ෂියට එකඟෙ 

ගත් තීන්ුවෙ නි්ා, ඊට එශයහිෙ ගනු ලැූ  තීයටයක් කියලා කියන 

එකට කාටෙත් තර්කයක් ි ශඳනො කියා රර හිතන්ශන් නැ ැ. 

 ක ලේජාාෙට කායටාෙක්; කනගාටුෙට කායටාෙක්; ශේෙනාෙට 

කායටාෙක්. ඇි, ශශ පාලනය ශම් තයම් ප්රාථමික තත්ත්ෙයට 

ශගන යන්ශන්? ඇි, ශශ පාලනය ශම් තයම් ශගෝ්රික තත්ත්ෙයට 

ශගන යන්ශන් ගරු කථානායකතුරනි? එශ ර ශනොශෙි, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තු ඉි  ා්ශආ කටුතතු කශ ේ. අනුය යාපා රැි තුරා ශම් 

ආ්ඩඩුෙ එනකම් ශම් කමිටු ශෙක අඛ්ඩඩෙ නිශයෝජානය ක ා. 

 ශකන් අෙ ්ා ශෙන්ශන් නැ ැ,  ැර ොර ශම් කමිටුෙල ඉන්න 

ඕනෑය කියන එකක්. නමුත් ෙයාිදපත රන්ත්රීතුරා කිේො ොශේ, 

 ොට අො ෙ ශරතුරන්ලා ිම ාල පපතචණයක්, පුහුණුෙක් ජාාතයන්තය 

රට්ටමින් ලඳා ගත්තා.   නි්ා පාර්ලිශම්න්තුෙ ්ම්ඳන්ධශයන් 

ඔඳතුරාට ි ශඳන ෙගකීශරන් ඳැ ැය ශෙන්ශන් නැි ෙ ශම් 

පිිබඳ ෙ නැෙත අෙධානය ශයොමු කයන්න, ගරු කථානායකතුරනි. 

ශම් කමිටුෙලට අෙ ය ෙන්ශන් නම් ශනොශෙි. පශකෝේ කමිටුෙෙ, 

ශපෝක් කමිටුෙෙ?ප කියා අෙ Facebook එශක් post එකක් ෙරා 

ි ශඳනො රර ෙැක්කා. ශකෝේ කමිටුෙෙ, ශපෝක් කමිටුෙෙ කියා 

අ ලා ි ද්ටා.   තැනට ශම්ක ෙට්ටන්න එපා, ගරු 

කථානායකතුරනි. ශම් ්රාජාශආ ඉතාර ඳයපත   ිමශයෝධයක් 

පාර්ලිශම්න්තුෙට එල්ල ශෙලා ි ශඳන ශේලාෙක්, ශම්ක. ඉතාර 

ඳයපත  ිමශයෝධයක්!  

ඊශආ පහිරුප රූපොහිනි නාිබකාශේ ිමකා ය වුණු ප්රෙතත්ි යක් 

රර ෙැක්කා. එහිදී එක්තයා පුශගලශයක් කිේො, පනිෙන්  ැශයන්න 

ශම් 224 ශෙනාට ශෙන ශෙයක් ප්රාර්ථනා කයන්ශන් නැ ැ. ්ශතක් 

ශෙන්නෙත් ප්රාර්ථනා කයන්ශන් නැ ැ. ශේශයක් වුශටොත් ශපොත් 

ටික කාලා-කාලා  රින්ට ඉශගන ගන්න ි ශඳන අේාථාෙ නැි  

කයාිමප කියලා. ශම්ො ජාාි ක රාධය තු  යශට් පුයෙැිදශයෝ කථා 

කයන ශශෙල්. එෙැනි තත්ත්ෙයක් ඇි  ශෙලා ි ශඳන්ශන්, එෙැනි 

රත ෙර්ධනය ශෙලා ි ශඳන්ශන් ශරන්න ශම් ොශේ අපාන තීන්ුව 

නි්ා, ගරු කථානායකතුරනි. කරුටාකය ශම්කට අේාථාෙ 

ශෙන්න.  

ඊ ඟට, අපට පාර්ලිශම්න්තුශේ කථා කයන්න ලැශඳන කාලය 

්ම්ඳන්ධශයනුත් රර යරක් කිෙ ුතතුි. ්ාොධීනභාෙය ප්රකා  ක  

රන්ත්රීෙරුන් 34 ශෙශනක් අශේ ඉන්නො.   34 ශෙනා ශෙනුශෙන් 

ෙැනට ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨයට ි ශඳන කාලශයන් ිදයයට ප ක් අඩුකය, 

එය ලඳා දීලා ි ශඳනො.  කට ශඳොශ ොර ්ාතුි ි. ිමපක්ෂ්ඨය, දීර්ඝ 

ක  ශේලාශෙන් ිමනාි 30ක් ශෙන්න තීන්ුව කය ි ශඳනො,   

ශයෝජානාෙ අනුෙ.  ැඳැි, ශම් රන්ත්රීෙරුන් 34ශෙනා ශෙනුශෙන් 

ලැශඳන්ශන් ඉතාර ශපොි කාලයක්. ගරු කථානායකතුරනි, පැය 

 තක් ශම් ්භාෙ පැෙැත්ශෙනො නම්,   කියන්ශන් ිමනාි (20ක්.  

ගරු කථානායකතුරනි, ඔඳතුරා  ැය   ිමනාි (20 රන්ත්රීෙරු 

22(න් ශඳුවශෙොත්, ෙ  ෙ ශයන් එක් රන්ත්රීෙයශයකුට ෙේකට 

ිමනාියකුත් ෙ ර අටක්,   කියන්ශන් ිමනාි ශෙකකට ආ්න්න 

කාලයක් ලැශඳනො. එශ ර නම්, ශම් රන්ත්රීෙරු 34ශෙනාට අෙර 

ෙ ශයන් ිමනාි 70කට ආ්න්න කාලයක් ශෙන් ශෙන්න ඕනෑ. 

නමුත්, එින්  පත අඩක් තරි ලැබී ි ශඳන්ශන්. රර කියන්ශන් 

ආ්ඩඩුශේෙ, ිමපක්ෂ්ඨශආෙ කියන කායටය ශනොශෙි, අපි කාටත් 

්රාන අේාථාෙක්  ි ශඳනො. එර නි්ා ගරු කථානායකතුරනි,  

ශම් ්භාෙ තෙුවයටත් ්රච්චණලයට ලක් ීමරට ඉඩ ි යන්ශන් 

නැි ෙ කරුටාකයලා ශම්කට ිම්ඳුරක් ශෙන්න. ඉි  ා්ශආ ශම් 

ොශේ ප්ර ාන රතු වුටාර කථානායකෙරු ඊට ජුව රැදි ත් ීමරක් 

කයලා   ප්ර ාන ිම්ඳුො ොශේ, ඔඳතුරා පක්ෂ්ඨ නායකෙරු ්රඟ 

අපිත් කැ ෙලා ්ාකච්ඡා කයලා ශම් ්  ා අේන් තීන්ුවෙක් 

ගන්න.  තෙුවයටත් ශම් ්භාෙ  ා්යයට, අෙරානයට ලක් ශෙන්න 

කටුතතු කයන්න එපා, ගරු කථානායකතුරනි.  
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රන්ත්රීතුරනි, පුගියය පක්ෂ්ඨ නායක රැ්ාීමශම්දී ශම් 

්ම්ඳන්ධශයන් දීර්ඝෙ ්ාකච්ඡා කයලා, ශෙපාර් ාෙයර එකඟ 

ශෙලා තරි ශම් තීයටයට ආශේ. එතැනදී රර රැදි ත් වුශ්ඩ, 

කාලය දීර්ඝ කිී ර ්  ා ෙන එකඟතාෙට පරටි. කාලය ශඳො 

 ො ගැනීම් ඇතුළු අශනක් ිදයලුර ශශෙල් ්ම්ඳන්ධශයන් ආ්ඩඩු 

පක්ෂ්ඨශආත්, ිමරුශධ පක්ෂ්ඨශආත් ිදයලු ශෙනාර කථා කයලා තරි 

එකඟතාෙකට ආශේ.   අනුෙ තරි   කටුතතු තීයටය කශ ේ.   

ොශේර COPE, COPA කමිටුෙලට ්ාරාජිකයන් පත් කිී රත්   

  පක්ෂ්ඨ නායකින් ිමිදන් ිදුව කයන ලෙ ශෙයක් මි්ක් රර  ොට 

රැදි ත් වුශ්ඩ නැ ැ. 
 

ගරු නිෙල් ලාන්සා ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු කථානායකතුරනි,- 
 

ගරු දයාසිරි ජයතසේකර ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயரெக ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉ්ාශ්ල්ලා එක්ශකශනක් කථා කයන්න. ගරු නිරල් ලාන්්ා 

රන්ත්රීතුරා කථා කයන්න.  
 

ගරු නිෙල් ලාන්සා ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු කථානායකතුරනි, රට කථා කයන්න අේාථාෙ ලඳා දීර 

පිිබඳ ෙ ඔඳතුරාට ්ාතුි ෙන්ත ශෙනො. පාර්ලිශම්න්තුශේ 

එදිශනො නයාය ප්රය අනුෙ ෙැඩ්ට න් ි ශඳනො ශන්. කවුරුන් 

ශ ෝ රන්ත්රීෙයයකුට කථා කයන්න අේාථාෙ දීලා එතුරාශේ 

අෙ ් ප්රකා  ක ාට ප්ාශ්ේ, එකර රන්ත්රීෙයයා නැෙත නැෙතත් 

එකර කායටාෙ ්  ා නැඟිටිනො නම්, අපි පක්ෂ්ඨ නායක රැ්ාීමම් 

පෙත්ෙලා, නයාය ප්ර  ෙලා ශම් ්භාෙ ශගන යන එශක් 

ශත්රුරක් නැ ැ. ගරු කථානායකතුරනි, එර නි්ා ඔඳතුරාශේ 
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ෙගකීර ඔඳතුරා ශම් ්භාශේ  පතයට ඉටු කශ ොත්, ිදයලුර 

රන්ත්රීෙරුන්ට ප්ර ානයක් නැතුෙ කථා කයන්න අේාථාෙ 

ි ශඳනො. එතශකොට ්ෑර ශකශනකුටර ්රාන අේාථාෙක් ලඳා 

ශෙන්න පුළුෙන්. එර නි්ා රන්ත්රීෙරුන්ශගනුත් රර කාරුණිකෙ 

ඉල්ලා ිදටින්ශන්, නිල ෙ ශයන් ශම් ්භාෙ කයශගන යන්න 

අේාථාෙ ශෙන්න කියලාි. 
 

ගරු දයාසිරි ජයතසේකර ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயரெக ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 
ගරු කථානායකතුරනි, රර ගරු නිරල් ලාන්්ා රැි තුරා 

්රඟ පැටශලන්න යන්ශන් නැ ැ. එතුරා නිශයෝජාය 

්ාංිමධායකෙයශයක් ිමධියට ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨය පැත්තට ගත්තා නම් 

ශ ොෙි කියලා රර හිතනො. 

ගරු කථානායකතුරනි, රර ඔඳතුරාට ශඳොශ ොර පැ ැදිලිෙ 

්  න් ක ා, ්ාථාෙය නිශයෝග 22( යටශත් ්  න් කායටය 

ගැන. ඔඳතුරා නැෙතත්  ක කියෙලා ඳැලුශෙොත් ශම් ්භාශේ 

ිදටින ශජායෂ්ඨාධ රන්ත්රීෙයශයක් ිමධියට ඔඳතුරාට ශත්රුම් ගන්න 

පුළුෙන් ශෙි, ශත්ී ම් කායක ්භාෙ පත් කයන්න අෙ යි කියන 

එක.   ඳෙ පැ ැදිලිෙ එර ්ාථාෙය නිශයෝගශආ ි ශඳනො. ගරු 

කථානායකතුරනි, පක්ෂ්ඨ නායකයන්ශේ රැ්ාීමරකදී ගත් තීන්ුවෙක් 

රති ශම් ්රියාෙලිය ඉදිපතයට යන්ශන් කියන එක තරි ඔඳතුරා 

ෙැන් රතු කයපු තර්කය. 

 ැඳැි, ශම් ශත්ී ම් කායක ්භාෙට අශේ කිිදර ශකශනක් 

්ම්ඳන්ධ කය ගත්ශත් නැ ැ.  ක තරි අපට ි ශඳන ප්රධානර 

ප්ර ානය.   කමිටුෙලට ්ාරාජිකයන් ශත්ී ශම්දී, නම් ඉදිපතපත් 

කිී ශම්දී,   නාර ශයෝජානා දීශම්දී අශේ කිිදුව ආකායශආ 

්ම්ඳන්ධීකයටයක් ිදශධ වුශ්ඩ නැ ැ.  ක තරි ගරු 

කථානායකතුරනි අපට නිෙැරැදි කයන්න ි ශඳන්ශන්. අපි 

ිමපක්ෂ්ඨශආ රන්ත්රීෙරු ිමධියට ෙැඩ කයන කාල ෙකොනුෙක තරි 

ශත්ී ම් කායක ්භාෙට ්ාරාජිකයන් පත් කශ ේ. ඔඳතුරාට රතක 

ඇි , රර  එතැනට ආො. එතැන අශේ  ුගිදල් ශප්රේරජායන්ත 

ඇරි තුරාත්  හිටියා.  ැඳැි, රර ශම් ගැන  කථා කයලා එතැන 

ය්ඩඩු ඇෙ ගන්න ියශආ නැ ැ. රර එතැනට ියහිල්ලා එතුරා 

ශපෞශගලිකෙ  ම්ඳ වුටා.   ශෙලාශේ එතුරා කිේො, පකිිද 

ගැටලුෙක් ඇි  කයන්ශන් නැ ැ. ඔඳතුරන්ලාශේ අයත් ශම්කට 

පත් කයන්නම්ප කියලා.  ැඳැි,   පත් කිී ම් ටික කයලා රශේ 

නරත් COPE එකට ඇතු ත් කය ි ශඳනො.   ොශේර  COPE 

එකටි, Public Finance Committee එකටි අපි ුවමින්ෙ 

දි්ානායක රැි තුරාශේ නර ශයෝජානා ක ා. එතුරාශේ නර 

Public Finance Committee එකට ඇතු ත් ශෙලා ි ශඳනො. 

 ැඳැි, COPE එශක් එතුරාශේ නර නැ ැ. ශම් අ්ාධායටය 

නිෙැයදි කයන්න, ගරු කථානායකතුරනි; අපටත් අේාථාෙක් 

ශෙන්න. ඊශආ ශපශර්ො ෙන ශකොට නැෙත තෙ ්ාරාජිකයන් තුන් 

ශෙශනක් ආ්ඩඩුෙට ුවන්නා; ්ාරාජිකයන් ශෙන්ශනක් ිමපක්ෂ්ඨයට 

ුවන්නා. අඩුර තයශම් අශේ ශයෝජානාෙලියක්  ය ා COPE එකට 

්  COPA එකට යම්කිිද පිපත්ක් ඇතු ත් කයන්න ඉඩ ශෙන්න. 

ශරොකෙ,   කමිටුෙල ෙැඩ කයපු ිම ාල පිපත්ක් ශරතැන ඉන්නො . 
 

ගරු නිෙල් ලාන්සා ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු විෙල් වීරවවශ් ෙහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථානායකතුරනි, රර ෙයාිදපත ජායශ්ේකය රැි තුරාට 

පුගෙි අේාථාෙ ඉල්ලුශේ. 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කියන්න, ගරු ිමරල් ීමයොං  රන්ත්රීතුරා. 

 
ගරු නිෙල් ලාන්සා ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු කථානායකතුරනි,- [ඳාධා කිී ම්  

 
ගරු විෙල් වීරවවශ් ෙහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

   ඬ ඇශ්න්ශන් රාිබගාෙත්ත ලී ශරෝශලන්, ගරු 

කථානායකතුරනි!  
 

රට කියන්න ි ශඳන්ශන් ශරච්චණයි. ගරු කථානායකතුරනි, 

ඔඳතුරා කිේො, COPE, COPA කමිටුෙලට ්ාරාජිකයන් පත් 

කිී ර පක්ෂ්ඨ නායකයන් තරි තීයටය කයන්ශන් කියලා.  ැඳැි, 

COPE එකට ්ාරාජිකයන් පත් කිී ශම්දී පක්ෂ්ඨ නායකයන් එකතු 

කය, ්ාකච්ඡා කය තීයට ගත්තාය කියලා රර නම් අ ලා නැ ැ. 

එශ ර එකක් ගැන ෙන්ශනත් නැ ැ.   තීයටය අයශගන 

ි ශඳන්ශන් ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨය ්  ිමපක්ෂ්ඨය. ිමපක්ෂ්ඨය නාර ශයෝජානා 

ශෙනො,   ශගොල්ලන් එක්ක ඉන්න ශශ පාලන පක්ෂ්ඨ ටිශක්.   

ොශේර ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශයන් නාර ශයෝජානා ශෙනො,   ශගොල්ලන් 

හිතන අයශේ. රර ෙන්නා ිමධියට ශම් ්භාශේ ශක ෙශර් ොි 

ශෙලා ඉන්න ර ාචණාර්ය යාංජිත් ඳ්ඩඩාය රැි තුරා තරි COPE 

එශක් ්භාපි  ඳෙට පත් කයන්න ශරො   තාශටෝ උපශේා දීලා 

ි ශඳන්ශන්. ශරො   තාශටෝ දීලා ි ශඳන   උපශශ යට අනුෙ, 

අෙ ය ඡන්ෙ ටික ලැශඳන ිමධියට තරි  ශක් ්ාංුති ය  ෙලා 

ි ශඳන්ශන්.   නි්ා තරි, ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශආ ඉ ලා ිමපක්ෂ්ඨයට 

ආපු කිිදර පක්ෂ්ඨයක කිිදර ශකශනක්   කමිටු නිශයෝජානය කයලා 

නැත්ශත්. රර කියන්ශන් ශම්කි. අපට අිි යක්, ෙගකීරක් 

නැශෙ, අශේ ්ාරාජිකශයෝත්   කමිටුෙලට පත් කයමින්, එතැන 

ශෙන ශශ ගැන ්මීපෙ නිී ක්ෂ්ඨටය කයමින් අශේ රතය ප  

කයන්න? ඇි  අපට  ක අහිමි කයන්ශන්? 

 

ගරු නිෙල් ලාන්සා ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු කථානායකතුරනි, රර නැඟිට්ශට් ගරු ෙයාිදපත ජායශ්ේකය 

රැි තුරා රශේ නර ්  න් කයමින් කථා කයපු නි්ාි. රර ගරු 

කථානායකතුරාශේ අෙධානය ශයොමු කශ ේ, 'ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ගරු රන්ත්රීෙරු ිදයලු ශෙනාර ්රානි,   ිදයලු ශෙනාට ්රාන 

අේාථා ලඳා ශෙන්න' කියන කරුට ්ම්ඳන්ධශයන් පරටි. 

එශ ර නැි ෙ, රර ශෙනත් කායටාෙක් ගැන කිේශේ නැ ැ. 

 ැඳැි, ෙයාිදපත ජායශ්ේකය රැි තුරා ශතොේපිය ෙරා ගත්තා,  ක 

එතුරාට කිේොය කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුරනි, ඉි  ා්ශආ ඉ ලා පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ශම් කටුතතු ිදුව ශෙන්ශන් ක්රර ශෙකකටි. ගරු රන්ත්රීතුරනි, 

ඔඳතුරා රට ෙඩා ශජායෂ්ඨාධ වුටාට, උගත් වුටාට ඔඳතුරා 

 

 
 

[මූලාසනතේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கி ொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කියලාි රට ශත්ශයන්ශන්. ශම් ්භාශේ ඉන්ශන් ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨය 

්  ිමපක්ෂ්ඨය ශන්.  
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රන්ත්රීතුරනි, ඔඳතුරා   ෙචණනය ඉෙත් කය ගන්න.[ඳාධා 
කිී ම්    

 

ගරු නිෙල් ලාන්සා ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨය, ආ්ඩඩුශේ රන්ත්රීෙරුන්ශේ නම් ශයෝජානා 

කයනො. ිමපක්ෂ්ඨය, ිමපක්ෂ්ඨශආ රන්ත්රීෙරුන්ශේ නම් ශයෝජානා 

කයනො.  කෙත් ශත්ශයන්ශන් නැි   
 
[මූලාසනතේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கி ொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශරතැන ශෙන ශශෙල් කථා කයනො.   නි්ා ශම් ්භාශේදී 

 

 
[මූලාසනතේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கி ொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 ොශේ කථා කයන්න එපා. තමුන්නාන්ශ්ේ  ක ශත්රුම් ගන්න. 

[ඳාධා කිී ම්    

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුටාකය ඔය කථාෙ ෙැන් නතය කයන්න.  

 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன  ொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කථානායකතුරනි, අශේ ිමපක්ෂ්ඨ නායකතුරා ්  න් ක  

පපතදිත්, ්ාොධීනෙ කටුතතු කයන රන්ත්රීෙරු ්  න් ක  පපතදිත් 

ශරතැන ශලොකු අ්ාධායටයක් ශෙලා ි ශඳනො.   නි්ා 

කරුටාකය ඔඳතුරාශේ අෙධානය ශයොමු කයලා යජාශආ ියණුම් 

පිිබඳ  කායක ්භාෙටත්, ශකෝේ එකටත්   අයශේ නිශයෝජානයක් 

ලඳා ශෙන්න. ශම් ෙනිමට ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශයන් රන්ත්රීෙරු  තිබ්ා 

ගටනක් ිමපක්ෂ්ඨශආ ොි ශෙලා ි ශඳනො. ිමපක්ෂ්ඨශආ ොි වුණු 

අයටත් අිි යක් ි ශඳනො,   කමිටුෙලට ොයකත්ෙයක් ලඳා 

ශෙන්න.   ොයකත්ෙය ලඳා දීර පිිබඳ  කායටශආදී පක්ෂ්ඨ 

නායකයන්ශගන් ශ ෝ අ්ාධායටයක් ශෙනො නම් 

කථානායකතුරා  ැටියට ඔඳතුරාට තරි අශේ   ුවක්ගැනිමලි 

කියන්න ි ශඳන්ශන්. ශරොකෙ,  ො නිෙැරැදි කයන්න ඉන්න 

පුශගලයා ඔඳතුරාි.   නි්ා, ශම්ක පක්ෂ්ඨ නායකයන් ගත් 

තීන්ුවෙක් කියලා ඔඳතුරාට ශම්ශකන් ශේපතලා ඉන්න ඳැ ැ. 

කථානායකතුරා  ැටියට ඔඳතුරා කරුටාකය ශම් ගැටලුෙ 

ිම් න්න රැදි ත් ශෙන්න කියලා රර ඉල්ලා ිදටිනො. 

 
ගරු එම්.ඒ.  කෙන්තිරන් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்தி ன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

 
නැඟී සිටිතේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Sumanthiran? 
 

ගරු එම්.ඒ.  කෙන්තිරන් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்தி ன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, there was an unparliamentary word used; one 
Member called another Member 
 

[මූලාසනතේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கி ொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
That must be expunged.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That has already been ordered to be expunged.  

 
ගරු එම්.ඒ.  කෙන්තිරන් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்தி ன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Not only must the word be expunged, but the Member 
who uttered that word must also be censured. 

 
ගරු දයාසිරි ජයතසේකර ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயரெக ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. ගරු කථානායකතුරනි, රශේ 

නර කියමින් කථා ක  නි්ා රට ී ි  ප්ර ානයක් නඟන්න 

ි ශඳනො.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කියන්න, ගරු රන්ත්රීතුරා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයතසේකර ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயரெக ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුරනි, අපි ිමපක්ෂ්ඨශආ ඉ ශගනි ෙැඩ 

කයන්ශන්. අපි ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශආ අතශකොළු ශෙලා ෙැඩ කයන්ශන් 

නැ ැ. ඔය එක එක්ශකනා ොශේ, තරන්ශේ පු්රයාෙ 

ජානාධිපි තුරාශේ කාර්ය ර්ඩඩලයට ොශගන අපි ෙැඩ කයන්ශන් 

නැ ැ, ගරු කථානායකතුරනි. රර ශම් කාටෙත් ශචණෝෙනා කයනො 

ශනොශෙි. ඔය කථා කියන අයට රට කියන්න ි ශඳන්ශන් 

එච්චණයි. ශරෝඩයා කවුෙ, ද්ශධිරතා කවුෙ කියලා ශම් යශට් 

ජානතාෙ ශ ො ට ෙන්නො. ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශආ ඉන්ශන් කවුෙ, 

ිමපක්ෂ්ඨශආ ඉන්ශන් කවුෙ කියලා ජානතාෙ ෙන්නො. ිමපක්ෂ්ඨශආ 

ඉ ශගන ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨය ශෙනුශෙන් කශඩ් යන්ශන් කවුෙ 

කියලාත් ජානතාෙ ෙන්නො.   නි්ා ගරු කථානායකතුරනි, රර 

තෙුවයටත් ශගෞයෙශයන් ඉල්ලා ිදටින්ශන් ශම් ප්ර ානය ිම් ා 

ශෙන්න කියලාි.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඳතුරා   කායටය කිේො ශන්. 
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ගරු දයාසිරි ජයතසේකර ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயரெக ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අපට ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨය ෙ, ිමපක්ෂ්ඨය ෙ කියන එක අො  නැ ැ. 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුෙ නිෙැරැදි පාර්ලිශම්න්තුෙක් ිමධියට යන්න ඕනෑ 

නම්, උගතුන්, ද්ශධිරතුන් ශම් ්භාශේ ෙැඩ කයන්න අෙ ය නම්, 

රර ඔඳතුරාශගන් ශගෞයෙශයන් ඉල්ලනො අශේ ෙයප්ර්ාෙ 

ආයක්ෂ්ඨා කය ශෙන්න කියලා. ඔඳතුරා   ්ම්ඳන්ධශයන් කටුතතු 

කයන්න. අපට ශෙන අය ිම ාෝ නැ ැ.   

 

ගරු ප්රසන්න රණුරවග ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு பி ென்ன  ணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථානායකතුරනි, ්භාශේ කාලය පිිබඳ ෙ රර 

ඔඳතුරාශේ අෙධානය ශයොමු කයෙනො. අපි ිමනාි 37ක් ි ්ාශ්ේ 

කථා කය කය හිටිශආ, කථා කයන්ශන් කවුෙ, ශෙලාෙ ශෙන්ශන් 

ශකොශ ොරෙ කියන එක ගැනි. ශම් කායටය පක්ෂ්ඨ නායක 

රැ්ාීමශම්දී ්භාශේ කටුතතු ්ම්ඳන්ධශයන් කථා කයන ශකොට 

්ාකච්ඡා කයලා අේන් කයගත ුතතු කායටාෙක්.  

ශෙෙැනි කායටාෙ ශරයි. අපි ශත්ී ම් කායක ්භාෙලට 

්ාරාජිකයන් පත් ක ා. ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨයට රන්ත්රීෙරු 228ශෙශනකු 

ඉන්නො.   228ශෙනාශගන් තරි   ශත්ී ම් කායක ්භාෙලට 

ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨය ශෙනුශෙන් ්ාරාජිකයන් පත් කයන්ශන්. අෙ 

ිමපක්ෂ්ඨ නායකතුරා පූර්ොෙර් යක් ුවන්නා. ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශආ ඉ ලා 

ිමපක්ෂ්ඨයට ියය නිශයෝජිතයන්ට තනතුයක් ශෙන්න එතුරා කටුතතු 

ක ා.   ොශේර, ිමපක්ෂ්ඨශආ ඉ ලා ආ්ඩඩුෙත් එක්ක එකතු ශෙච්චණ 

අය   ශත්ී ම් කායක ්භාෙල ්ාරාජිකයන් ිමධියට නම් කයලා අපි 

  අයට අේාථාෙ ලඳා දීලා ි ශඳනො. අපිත්   කාර්ය භායය 

කයලා ි ශඳනො. ්ාොධීන ශෙලා ිමපක්ෂ්ඨශආ ොි වුණු අය 

්ම්ඳන්ධෙ කටුතතු කයන්න ඕනෑ, ිමපක්ෂ්ඨය.  කට ආ්ඩඩු 

පක්ෂ්ඨයට ශෙෝා කියලා ෙැඩක් නැ ැ. ආ්ඩඩුශේ තනතුරු ගන්න 

ඳැපත ශෙලා, තනතුරු අහිමි වුණු අය තය ට ිමපක්ෂ්ඨශආ ොි ශෙලා 

ආ්ඩඩුෙට ශෙෝා කියලා ෙැඩක් නැ ැ.  

ඊ ඟට, ශරො   තක් ි ශඳන ශකශනක් ගැන කථා කයනො. 

රර නම් එශ ර ශකශනකු ගැන ෙන්ශන් නැ ැ. ගරු ලක්ෂ්ඨාරන් 

කිපතඇල්ල රැි තුරා කිේශේත්  කි. ආචණාර්ය ශකොල්ිමන් ආර්. ෙ 

ිදල්ො රැි තුරා කියා ි ශඳනො, ප්ාොධීන ශෙන අයට කියන්ශන් 

ඔළු තුශන් ූ රුශෙෝ කියලාප යනුශෙන්. රර ශනොශෙි  ක 

කියන්ශන්, ගරු කථානායකතුරනි.   කායටාෙ රර ශම් ශෙලාශේ 

රතක් කශ ේ කාටෙත් ශෙෝා කියන්න ශනොශෙි. පාර්ලිශම්න්තුෙ 

දි ා මිනි්ාුග ඳලාශගන ඉන්නො.   නි්ා ශරතැන නිකම් කෑ 

ග න්ශන් නැි ෙ පක්ෂ්ඨ නායක රැ්ාීමශම්දී ශම් ්ම්ඳන්ධශයන් 

තීන්ුව ගන්න ඕනෑ. ්ාොධීන ශෙලා ිමපක්ෂ්ඨයට ියය අය ිමපක්ෂ්ඨශආ 

රැ්ාීමරට එකතු ශෙලා තරන්ශේ කායටාෙ කියන්න ඕනෑ. ආ්ඩඩු 

පක්ෂ්ඨයට එකතු ශෙන අය ශෙනුශෙන් අපි ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨය ිමධියට 

ශපනී ිදටිනො. 
 

ගරු (ෙහාචාර්ය) රවජිත් බණ්ඩාර ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு (ரப ொெிொியர்)  ஞ்ெித் பண்டொ )  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

ගරු කථානායකතුරනි, අපට ෙඩා ශගොඩක් ශජායෂ්ඨාධ රන්ත්රීෙරු 

තරි මීට ඉ්ාශ්ල්ලා කථා කශ ේ.   නි්ා පාර්ලිශම්න්තු ්ම්ප්රොය 

ගැන එතුරන්ලා අපට ෙඩා ශ ොඳින් ෙන්නො. එර නි්ා කරුටාකය 

හිටපු අරාතය ගරු ිමරල් ීමයොං  රැි තුරා කියපු   ප්රකා ය 

 ැන්්ාඩ් ොර්තාශෙන් ඉෙත් කයන්න කියලා රර ඉල්ලා ිදටිනො. 

ගරු රන්ත්රීතුරනි, රර කාශගෙත් puppet ශකශනක් ශනශෙි. 

  නි්ා අපට ්ාොධීනෙ ෙැඩ කයන්න පුළුෙන්කර ි ශඳනො. රර 

ර ාචණාර්ය කියන්ශන්, ඇත්තටර ර ාචණාර්ය තනතුයක් ි යාශගන. 

 ක රතක ි යාගන්න. තමුන්නාන්ශ්ේලා ඔය පුම්ඳන 

ර ාචණාර්යෙරුන්ට ර ාචණාර්ය තනතුයක් ි ශඳනො කියලා පුළුෙන් 

නම් ඔේපු කයන්න.   ශ ො ටර ඇි . 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ො ි, - [ඳාධා කිී ම්  ශරශ ර ියශයොත් අෙ ්භාශේ කටුතතු 
කිිදෙක් කයන්න ශෙන්ශන් නැ ැ. [ඳාධා කිී ම්  ශගොඩක් 
ශෙලාෙක ඉ න් ගරු ඉෂ්ඨාක් යහුරාන් රන්ත්රීතුරා අේාථාෙ 

ඉල්ලමින් ිදටිනො. [ඳාධා කිී රක්  ඔඳතුරන්ලාටත් අේාථාෙ 
ශෙන්නම්, ශපොඩ්ඩක් ඉන්න.   ගරු ඉෂ්ඨාක් යහුරාන් රන්ත්රීතුරා. 

 

ගරු ඉෂාක් රහුොන් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු කථානායකතුරනි, ශම් ශෙලාශේ අශේ ගරු ිමජායෝ 

යාජාපක්ෂ්ඨ ඇරි තුරාශගන් රට ශපොි කායටයක් අ න්න 

ි ශඳනො. ඔඳතුරා ශම් ගැන ශපොි පැ ැදිලි කිී රක් කයන්න, 

ගරු ඇරි තුරනි. ඔඳතුරා ෙන්නො ශම් ශෙන ශකොට නීි  

ිමෙයාලශආ ෙරුශෙෝ -ශම් ගැන ඊශයත් කථා වුටා- ිමභාගෙලට 

සූොනම් ශෙන ඳෙ.   ිමභාග තරන්ශේ රේ භාෂ්ඨාශෙන් නැි ෙ 

ඉාංග්රීිද භාෂ්ඨාශෙන් ලියන්න ඕනෑ කියලා ශම් අවුරුශශශ ඉ න් 

නීි යක් ශගනැිමත් ි ශඳනො.  ක ඉතාර අ්ාධායටි 

ඇරි තුරනි. උො යටයක් ගත්ශතොත් රා නිශයෝජානය කයන 

අනුයාධපුය දි්ා්රික්කය ොශේ ුවෂ්ඨාකය දි්ා්රික්කෙල අයට එක 

පායටර, ගශ න් ශගි එන්නා ොශේ ඉාංග්රීිද භාෂ්ඨාශෙන් ිමභාගය 

ලියන්න කිේොර,   අයට ප්ර ාන ප්රය අතට ගත්තාර ක්ලාන්තය 

 ැශෙනො.   නි්ා එෙැනි අපයාධයක් කයන්න එපා කියලා 

ඔඳතුරාශගන් රර ඉල්ලා ිදටිනො.   ්  ා කාලයක් ශෙන්න. 

අවුරුුව  තයක් ශ ෝ ප ක් ඉදිපතයට දීලා   ශයෝජානාෙ ්රියාත්රක 

කයන්න කියලා රර ඔඳතුරාශගන් ඉල්ලා ිදටිනො, ගරු 

ඇරි තුරනි. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔය ප්ර ානය ගැන අපි ඊශආ දීර්ඝ ෙ ශයන් කථා ක ා. 

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ ෙහ ා (අධිකරණ, 

බන්ධානාගාර ක ුතුර හා ආණ්ු ක්රෙ වයවසනථා 

ප්රතිසවසනකරණ අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ - நீதி, 

ெிமறச்ெொமலகள் அலுவல்கள் ைற்றும் அ ெியலமைப்பு 

ைறுெீ மைப்பு அமைச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms) 

ගරු කථානායකතුරනි, ගරු ඉෂ්ඨාක් යහුරාන් රන්ත්රීතුරා අ පු 

ප්ර ානයට උත්තය ශෙන්න ප්රථර රර ඔඳතුරාශේ අෙධානය ශෙනත් 

කායටයකට ශයොමු කයෙනො. අෙ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ිමිමධ 

පාර් ාෙ නිශයෝජානය කයන ගරු රන්ත්රීතුරන්ලා ිමිමධ ගැටලු 

ඉදිපතපත් ක ා.    ැර ගැටලුෙකර අෙධානයට ලක් ිමය ුතතු 

ගැඹුරු කායටා ි ශඳන ඳෙ පිිබගන්න ඕනෑ. අභයන්තපතක 

ෙ ශයන් ිම් ා ගත ුතතු, තීන්ුව - තීයට ගත ුතතු අශේ 

පාර්ලිශම්න්තුෙ ඇතුශ ේ ිදුව ෙන ශරර කායටා පිිබඳ ෙ ශම් 

්භාශේ ොෙ-ිමොෙ කයලා පාර්ලිශම්න්තුෙ තෙුවයටත්  ෑල්ලුෙට 

ලක් කිී ර, අෙපාෙට ලක් කිී ර ශම් රන්ත්රීෙරු 224ශෙනාටර 

කයන අ්ාධායටයක්. ශම් ොශේ ප්ර ානයක් ආොර ගරු 

කථානායකතුරා ිමධියට ඔඳතුරා ්රියා ක  ුතතු ආකායය පිිබඳ ෙ 

අපට මීට ශපය අත්ෙැකීම් ි ශඳනො. මීට ශපය පාර්ලිශම්න්තුශේත් 

ශරෙැනි අේාථා ි ද්ටා.  ො ගැන පක්ෂ්ඨ නායක රැ්ාීමශම්දී 

839 840 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

්ාකච්ඡා කයලා ිදයලුශෙනාට ්ාධායට ිමධියට තීන්ුව - තීයට 

අයශගන ිම්ඳුො. අෙ දිනශආ ශම් පාර්ලිශම්න්තුෙ පිිබඳ ෙ 

ජානතාෙට ි ශඳන  ැඟීර ගැන ෙැන් රන්ත්රීෙරු පො කථා ක ා. 

ජානතාෙට පාර්ලිශම්න්තුෙ තෙුවයටත් අප්ර්න්න තැනක් 

ශනොෙන ඳෙට ෙග ඳලාගන්න රන්ත්රීෙරුන්ට ොශේර ෙැි 

ෙගකීරක් පැෙී  ි ශඳන්ශන් ගරු කථානායකතුරාටි. ශම්ක අප 

අභයන්තපතක ෙ ශයන් ිම් ාගන්න ඕනෑ ප්ර ානයක්. අප තර්ක 

ිමතර්ක කයමින් ශම් ගරු ්භාෙ අෙපාෙට ලක් කයගැනීර  ය ා 

ශෙන්ශන් ප්රජාාතන්්රොෙය පිිබඳ ෙ අශේ ජානතාෙ තු  ි ශඳන 

ිම ාෝය අඩු ීමරි. ගරු කථානායකතුරනි,   නි්ා රර 

ඔඳතුරාශගන් කාරුණිකෙ ඉල්ලා ිදටිනො, ඔඳතුරා පක්ෂ්ඨ 

නායකෙරුන් ශ ෝ රන්ත්රීෙරුන් ශ ෝ ශගන්ො ඔඳතුරාශේ 

Chamber එශක්දී ශම් ප්ර ානය ිම් ා ශෙන්න කියලා. ඔඳතුරාට 

අිි යක් ොශේර ඳලයක් ි ශඳනො, ප්රජාාතන්්රොෙය  ක්ි රත් 

කයන්න ගත ුතතු, ගත  ැකි තීන්ුව ගන්න. ඔඳතුරා කරුටාකය   

අිි ය පාිමච්චි කයලා, ශම් ප්ර ානය ශරතැනින් නතය කයලා, 

ිම්ඳුරක් ලඳා ශෙන්න. 

ගරු කථානායකතුරනි, ශෙෙනුෙ, රා ගරු ඉෂ්ඨාක් යහුරාන් 

රන්ත්රීතුරා අ පු ප්ර ානයට පිිබතුයක් ලඳා ශෙන්නම්.  , නීි  

ිමෙයාලයට අො ෙ කියැශෙන, ඉාංග්රීිද භාෂ්ඨාෙ භාිමතය පිිබඳ  

ප්ර ානයි. 2023 අවුරුශශශත් ශම් ොශේ තත්ත්ෙයක් ඇි  වුටා. 

නමුත්,   ිනෂ්ඨය ිනෂ්ඨයාෙන්ට ඉාංග්රීිද භාෂ්ඨාශෙන් පරටක් අධයාපනය 

කයශගන යෑර, ප්ර ාන ප්රෙලට උත්තය ලිීමර අප ුග නි්ා 2024 

අවුරුශශශදී අධිකයට ඇරි ෙයයා ිමධියට රා   නීි  තත්ත්ෙය 

ශෙන්ා ක ා. අෙ ශම් ප්ර ානය රතු ශෙලා ි ශඳන්ශන් මීට අවුරුුව 

ශෙකකට කලින් අධිකයට අරාතයතුරා නිකුත් කයපු ගැ්ට් 

නිශේෙනයක් නි්ාි. අෙ ෙනශකොට නීි  ිමෙයාලශආ ිනෂ්ඨය 

ිනෂ්ඨයාෙන් ිම ාල ්ාංඛයාෙක් දිියන් දිගටර   ්ම්ඳන්ධශයන් 

ඉල්ලීම් කයනො. අපි   පිිබඳ ෙ ්ලකා ඳලනො.   පිිබඳ ෙ රා 

තනි තීන්ුවෙක් ශනොශගන නීි  අධයයන ්භාෙට ශම් ප්ර ානය ශයොමු 

කය ි ශඳනො, ගරු කථානායකතුරනි. ගරු අගිමනිුගරුතුරා තරි 

එහි ්භාපි .   නීි  අධයයන ්භාශේ උපශේා  ා අෙ ්ා 

ලඳා ගත්තාට පුගෙ   ිනෂ්ඨය ිනෂ්ඨයාෙන්ට අ්ාධායටයක් ිදුව 

ශනොෙන ඳෙට ෙග ඳලාගන්න රර කටුතතු කයනො.   
 

ගරු විෙල් වීරවවශ් ෙහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථානායකතුරනි,-   
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ිමරල් ීමයොං  රන්ත්රීතුරා. 
 

ගරු විෙල් වීරවවශ් ෙහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථානායකතුරනි, රශේ නර ්  න් කයමින් ර ා-

ආචණාර්ය යාංජිත් ඳ්ඩඩාය රැි තුරා යම් අෙ ්ක් ප  ක ා. ර ා-

ආචණාර්ය යාංජිත් ඳ්ඩඩාය රැි තුරා! රර එතුරාට පpuppet" කියලා 

නම් කිේශේ නැ ැ. රා ්ාරානයශයන් කියනො නම් කියන්ශන් 

පඅන්ශත්ොිදකශයක්ප කියලාි; පpuppet" - පරූකඩයප - කියන 

ෙචණනය රර පාිමච්චි කයන්න කැරැි  නැ ැ, එතුරා 

්ම්ඳන්ධශයන්. එශ ර අන්ශත්ොිදක ර ාචණාර්යෙරුත් ඉන්නො. 

එශ ර අය හිටපු නි්ා තරි ශම් යටට ශරශ ර ශෙලා 

ි ශඳන්ශන්. ශම් 224 ශෙනා ිමතයක් ශනොශෙි, ශගොඩක් අය ශම් 

තත්ත්ෙයට ෙග කියන්න ඕනෑ.  ක, එක කායටයක්. 

ගරු කථානායකතුරනි, රා තෙත් කායටයක් ෙැනගන්න 

කැරැි ි. COPE එක ඇශයන්න අශනක් කායක ්භාෙල ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ි ශඳන ිමිමධත්ෙය අඩු ෙැි ෙ ශයන් -යම් තාක් 

ුවයකට ශ ෝ- නිරූපටය ශෙනො. COPE එශක් ිමතයි එශ ර 

නැත්ශත්. COPE එක තරි අක්රමිකතා, ොංචණා, ූෂෂ්ඨට ගැන 

ිමශ ේෂ්ඨශයන් ශ්ොයා ඳලන තැන. ර ාචණාර්ය යාංජිත් ඳ්ඩඩාය 

පරටක් ශනොශෙි, රන්ත්රීෙරුන් අතය ිදටින අශනක් නීි පෙරු, 

වෙෙයෙරු ආදි අයත් එහි ්භාපි  ධුයයට ඉතා ඉ ිබන් උචිති. 

  නි්ාි අප කියන්ශන්  ක නිෙැරැදි කිී ර අතයෙ යි කියලා. 

අශනක් කායටය ශරයි, ගරු කථානායකතුරනි. ආ්ඩඩු 

පාර් ාෙශආ ප්රධාන ්ාංිමධායක ප්ර්න්න යටතුාංග රැි තුරා කිේො, 

්ාොධීන ෙන අයට කියන්ශන් පඔළු තුශන් ූ රුශෙෝප කියලා 

පැරැණි ෙශම් නායකශයකු -එන්.එම්. ශපශර්යා ර ත්රයාෙ 

ශකොශ ේශෙෝ- කියපු ඳෙ. ප්ර්න්න යටතුාංග රැි තුරාත්   කාලශආ 

අපත් ්රඟ  කාඳශධ ිමපක්ෂ්ඨශආ හිටියා. එහි එතුරාත් හිටියා; ගරු 

රහින්ෙ යාජාපක්ෂ්ඨ රැි තුරාත් හිටියා. අපි ඔක්ශකොර හිටිශආ 

ිමපක්ෂ්ඨශආ ්ාොධීන ක්ඩඩායරක්  ැටියට.   නි්ා ඔළු තුශන් 

කථාෙ එතුරාටත් අිි ි. නමුත්, එතුරා අතීතයට ගය ාගන්න 

එක එච්චණය ශ ෝභන නැ ැ. රර   ගැන ශඳශ ිමන් කනගාටු 

ෙනො, ගරු කථානායකතුරනි. 

 

ගරු චන්දිෙ වීරක්තකොඩි ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு ெந்திை வீ க்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ගරු කථානායකතුරනි, රට ගරු අධිකයට ඇරි තුරාශගන්ර 

පැ ැදිලි කයොගන්න කායටයක් ි ශඳනො.   කට අේාථාෙ 

ශෙන්න.   

ගරු අධිකයට ඇරි තුරනි, ඔඳතුරා ශඳොශ ොර උනන්ුවශෙන් 

කටුතතු ක ා, ිමිදශෙෙන ආ්ඩඩුක්රර ෙයේාථා ්ාංශ ෝධනය පනත් 

ශකටුම්පත ශගන එන්න. එතුරා ිමපක්ෂ්ඨශආ අපිත් එක්ක ඉ ශගන 

ශකටුම්පතක් ්ක්ා කයලා ඉදිපතපත් ක ා, මීට රා් ගටනකට 

කලින්. අප ෙන්නා තයරට   ශකටුම්පත, යජාශආ ශකටුම්පතක් 

 ැටියට ශෙන්ා කයලා ි ශඳනො. එශ ත් අප ඳලාශපොශයොත්තු 

ශෙච්චණ ඳලතල අඩු කිී ම්   පනත් ශකටුම්පශතහි නැ ැ.   

ශකශ්ේ ශෙතත්, අඩු ප්රරාටයකින්ෙත් ඳලතල අඩු කයන 

්ාංශ ෝධන ්හිතෙ ශ ෝ එය ඉදිපතපත් කිී රටි සූොනම් ශෙලා 

ිදටිශආ. නමුත්, අපට කනින් ශකොනින් ෙැනගන්න ලැබිලා 

ි ශඳනො,   ෙැශඩ්ට ඉඩ ශෙන්ශන් නැ ැ කියලා. ගරු 

කථානායකතුරනි, ග රු ිමජායෝ යාජාපක්ෂ්ඨ ඇරි තුරාශගන් රා 

අ න්ශන් එතුරාශේ අයමුට ඉටු ෙනොෙ කියලාි.   
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රන්ත්රීතුරනි, ඔඳතුරා අෙ උශශ ශම් ගරු ්භාශේ ිදටිශආ 

නැි  එකට රට කයන්න ශෙයක් නැ ැ. ඔය ප්ර ානය ගරු ිමපක්ෂ්ඨ 

නායකතුරා රතු ක ාර, එය ශරහිදී ිම්ඳුො.  
 

ගරු චන්දිෙ වීරක්තකොඩි ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு ெந்திை வீ க்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ගරු ිමජායෝ යාජාපක්ෂ්ඨ අරාතයතුරාශේ   අයමුට ඉටු 

කයගන්න ඳාධාෙක් ි ශඳනොෙ කියලා රර එතුරාශගන් අ න්න 

කැරැි ි. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රන්ත්රීතුරා, ඔඳතුරා ශෙලාෙට පාර්ලිශම්න්තුෙට ආො 

නම්, ඔය ප්ර ානයට උත්තයය ඔඳතුරාට ලැශඳනො. 
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ගරු චන්දිෙ වීරක්තකොඩි ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு ெந்திை வீ க்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ශෙලාෙට ඇිමල්ලා හිටිශආ, ගරු කථානායකතුරනි. ගරු 

ිමජායෝ යාජාපක්ෂ්ඨ ර ත්රයාට ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශයන් අ්ාධායටයක්  

කයනොෙ කියන එක තරි රට ෙැනගන්න ඕනෑ.  
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔය ප්ර ානය ගරු ිමපක්ෂ්ඨ නායකතුරා රතු කයලා, එය ිම්ඳුො. 
 

ගරු චන්දිෙ වීරක්තකොඩි ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு ெந்திை வீ க்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

අඩු තයමින්, ඳලතල අඩු කිී රක් ිදුව ශනොෙන පනත් 

ශකටුම්පතක් ශ ෝ ශගශනන්න ශෙන්ශන් නැශෙ?    
 

ගරු (ආචාර්ය)  කසිල් තප්රේෙජයන්  ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
 
නැඟී සිටිතේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ්භානායකතුරා. 
 
ගරු (ආචාර්ය)  කසිල් තප්රේෙජයන්  ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුරනි, නයාය ප්රශආ දිනට නියමිත කටුතතු 

යටශත් ඇි  අාංක 2 ්  3 කියන ිමෂ්ඨයයන් ්ම්ඳන්ධශයන් යජාශආ 

මුෙල් පිිබඳ  කායක ්භාශේ ොර්තාෙ එහි ්භාපි තුරා ශෙනුශෙන් 

ගරු  ුගරන්ි යන් රන්ත්රීතුරා ිමිදන් අෙ දිනශආදීර ඉදිපතපත් ක ා.  

නමුත් රට ෙැනගන්න ලැබී ි ශඳනො, 2 ෙන ිමෂ්ඨයයත් අෙ දින 

්ාකච්ඡාෙට ගන්න පුළුෙන් කියලා. එය එශ්ේ නම් රා ශයෝජානා 

කයනො, ිමෂ්ඨයය අාංක 2, එනම් ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන ෙයාපති  

පනත යටශත් ෙන නියරයත් ්ාකච්ඡාෙට ගත ුතතුය කියලා. 

ඔඳතුරන්ලා  කට එකඟෙ? 
 

ගරු ලක්ෂනෙන් රීරිඇල්ල ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ. 
 
ගරු (ආචාර්ය)  කසිල් තප්රේෙජයන්  ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ගරු ලක්ෂ්ඨාරන් කිපතඇල්ල රැි තුරා කියනො, එකඟි කියලා. 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගරු කථානායකතුරනි, ශරතැන ි ශඳන ගැටලුෙ ශම්කි. ගරු 

ඇරි තුරනි, ඔඳතුරන්ලා ශ ට අනිශොට අලුත් ඳුව ්ාංශ ෝධන 

ශගශනන්න ඳලාශපොශයොත්තු ශෙනො. අපට ආයාංචි ෙන ිමධියට,   

ඳුව ්ාංශ ෝධන තුිබන් අපනයන කටුතතු කයන ආයතන ඇතුළුෙ 

ශම් ිදයලු ආයතනෙලට ිදයයට 30ක් ඳුව අය කයන්න යනො. 

නමුත්, එක ආයතනයකට අවුරුුව 27කට ඳුව ් නයක් ඉල්ලා 

ි ශඳනො. අප ඊශආ   කායටය ්ාකච්ඡාෙට ශගන BOI එකට 

්  මුෙල් අරාතයාාං යට කිේශේ, අශනක් කාටෙත් ඳුව ් න 

ශෙන්ශන් නැි ෙ ශම් ආයතනයට ඳුව ් න ශෙන්ශන් ඇි කියලා 

justify කයලා අපට කියන ශල්ි. අශනක් ප්ර ානය  ැටියට අප 

ඇහුො, යජායට ලැබිය ුතතු ඳුව ආොයශරන් ශකොපරට ප්රරාටයක් 

ශම් ශ ේතුශෙන් අහිමි ශෙන්න යනොෙ කියලා. එක පැත්තකින්, 

ඔඳතුරන්ලා දිියන්-දිගටර කියනො, යජාශආ ඳුව ආොයර ෙැි 

කයගන්න ඕනෑ කියලා. අශනක් පැත්ශතන්, ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන 

ෙයාපති  පනත අශ ෝිද කයන්න යනො කියලා තරි අපට ආයාංචි. 

අශ ෝිද කයන්න යන පනතකින් තරි ශම් ඳුව ් නය ශෙන්න 

යන්ශන්. ශකශ්ේ ශෙතත්, ශම්කට අකුල් ශ  න්න අපට 

අෙ යතාෙක් නැ ැ. ශරය, යජාශආ පනතක් යටශත් යජාය 

ශගනැිමත් ි ශඳන නියරයක්. ශම් ්ම්ඳන්ධශයන් ප්රි පත්ි රය 

තීයට ගන්න කමිටුෙට ඳැ ැ.  ැඳැි, අපි අෙ නැෙතත් ඔවුන් 

කැ ො ිමරසීරක් ක ා. ඔවුන් අපට කිේො, ඳුව ්ම්ඳන්ධශයන් 

ශඩොලර් මිලියන 90ක පාඩුෙක් යජායට ෙයාගන්න ිදශධ ශෙනො, 

 ැඳැි ශඩොලර් මිලියන 700ක ආොයරක් යශට් ්ර්ාත ෙ  ශශශීය 

නිෂ්ඨාපාෙනයට එකතු කයන්න තරන් අශේක්ෂ්ඨා කයනො කියලා.   

කායටය ්ලකා, ශකොන්ශශිදයක් ්හිතෙ අපි එයට එකඟ ශෙමු. 

ශකොන්ශශිදය ශරොකක්ෙ? මුෙල් ඇරි ෙයයාශගනුත්, යජාශයනුත් 

රා ඉල්ලා ිදටිනො, ආයතනයකට අවුරුුව 27ක ඳුව ් නයක් 

ශෙන්ශන් ඇි කියා කරුටාකය නැෙත කල්පනා කය ඳලන්න 

කියලා. පාන් ශගියට, ශපට්රල් ලීටයයට,    ැර එකකටර 

්ාරානය ජානතාෙශගන් ඳුව අය කයශදී ශඩොලර් බිලියනයක්  ම්ඳ 

කයන්න ඳලාශපොශයොත්තු ෙන ආයතනයකට අවුරුුව 27කට ඳුව 

් නයක් ශෙනො. ශරහි පය්ාපයයක් ි ශඳනො. ශම් කටුතත්ත 

නෙත්ෙන්න කියලා අප කියනො ශනොශෙි. අපට   ආශයෝජාන 

අෙ යි. ආශයෝජාන අෙ ය නි්ා ශකොන්ශශිද ්හිතෙ අපි ශම්කට 

කැරැත්ත ශෙනො. නමුත් කල්පනා කය ඳලන්න, අවුරුුව 27ක ඳුව 

් න ශෙන එකට අො ෙ ඇත්ත ෙ ශයන්ර logic එකක් 

ි ශඳනො ෙ කියලා.  , එක කායටයක්. 
 
ගරු (ආචාර්ය)  කසිල් තප්රේෙජයන්  ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ගරු කථානායකතුරනි, - 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගරු ඇරි තුරා, ්රාශෙන්න. ගරු කථානායකතුරනි, රශේ 

ශෙෙන කායටාෙ ්  න් කයන්න ි ශඳනො. 
 
ගරු (ආචාර්ය)  කසිල් තප්රේෙජයන්  ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

May I move that Item first? 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

Yes, please.  
 

ගරු (ආචාර්ය)  කසිල් තප්රේෙජයන්  ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

After that, you can express your views.  
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

All right, you can move it.  
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගරු (ආචාර්ය)  කසිල් තප්රේෙජයන්  ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

ගරු කථානායකතුරනි,- 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ්භානායකතුරනි, ඊට ශපය ෙයප්ර්ාෙ ප්ර ාන ශෙකක් 

ඉදිපතපත් කයන්නත් ි ශඳනො. ගරු  ර්ෂ්ඨ ෙ ිදල්ො රන්ත්රීතුරා   

කායටය කියා අේන් ක ාට පුගෙ ්  ෙයප්ර්ාෙ ප්ර ාන ශෙක 

ඉදිපතපත් ක ාට පුගෙ අපට ප්රධාන ෙැඩ කටුතතුෙලට යන්න 

පුළුෙන්. 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

So, Hon. Speaker, we have no objection to his moving 
it.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

But, it has to be done after taking up the Questions of 
Privilege.  

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගරු කථානායකතුරනි, ඉතාර ෙැෙගත් කායටයක් ගැන 

කියන්න රර උශශ ිමනාි ප ක් ඉල්ලුො. ශරය ඉතා ෙැෙගත් 

කායටයක්, ගරු ්භානායකතුරනි.   නි්ා රට ිමනාි කීපයක් 

ශෙන්න. පශනොශයොච්ශචණෝශල් ගල් අඟුරු ඳලාගායය ්  ා 2022-

2024 කාල පපතච්ශේෙයට අෙ ය ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීර පිණි් 

්රියාත්රක කයන ලෙ ප්ර්ම්පාෙන ්රියාෙලිය ඇග ර 

්ම්ඳන්ධශයන් වූ ිමශ ේෂ්ඨ ිමගටන ොර්තාෙ ්ම්ඳන්ධශයන් යජාශආ 

මුෙල් පිිබඳ  කායක ්භාශේ ොර්තාෙප ගරු  ුගරන්ි යන් 

රන්ත්රීතුරා අෙ ගරු ්භාෙට ඉදිපතපත් ක ා. එය ඉදිපතපත් කිී ර 

්  ා   ශෙලාශේ රට ශම් ගරු ්භාෙට එන්න ඳැපත වුශ්ඩ, රා 

Committee Room එශක් ්ාකච්ඡාෙක ිදටි නි්ා. ගරු 

කථානායකතුරනි, එර ොර්තාෙ අෙ අපි ඉදිපතපත් ක ා. රර   

ොර්තාෙ පිිබඳ ෙ දීර්ඝෙ කථා කයන්න යන්ශන් නැ ැ. නමුත් රට 

ිමනාි ශෙකතුනක් ශෙන්න, එහි මූලික කථාෙ කියන්න.  

ගරු කථානායකතුරනි, 2022 ඉ ලා 2024 ෙක්ො -අවුරුුව 3කට

- ගල් අඟුරු ප්ර්ම්පාෙනය කයන්න ශටන්ඩයයක් කැ ො ි ද්ටා.   

අනුෙ Black Sand Commodities කියන ආයතනයට   

ශටන්ඩයය ලඳා දී ි ද්ටා. Black Sand Commodities කියන 

ආයතනය ලියාපදිාංචි ශෙලා ි ද්ණු ආයතනයක් ශනොශෙි. 

ලියාපදිාංචි ශෙලා ි ද්ශ්ඩ, SUEK AG කියලා ආයතනයක්. 

එශ ර නම්, ලියාපදිාංචි ශනොවුට ආයතනයකට   ශටන්ඩයය ලඳා 

ුවන්ශන් ශකොශ ොරෙ කියන ගැටලුෙ රතු ශෙලා ි ද්ටා. එය අපට 

ිමරර් නය කයන්න පුළුෙන් ශෙයක් ශනොශෙි. එර නි්ා අපි එර 

ිමරර් නය කයන්න කියලා, ශ්රී ලාංකාශේ ිමගටකාධිපි ෙයයාශගන් 

ඉල්ලීරක් ක ා. ඇත්ත ෙ ශයන් අප   ්ම්ඳන්ධශයන් 

එතුරාශගන් ඉල්ලීර කයන්න කලින්, එතුරා   ිමරර් නය 

පටන්ශගන ි ද්ටා. ිමගටකාධිපි ෙයයාශේ ොර්තාෙ අනුෙ, 

එතුරාශේ නිී ක්ෂ්ඨටය රර ොකය ශෙකකින් කියන්නම්.   තරි, 

පශරර ගල් අඟුරු ප්ර්ම්පාෙන ්රියාෙලිය යජාශආ අනුරත 

ප්ර්ම්පාෙන රාර්ශගෝපශශ යන්ට අනුකූල ශනොෙන ඳෙ මූලික 

ෙ ශයන් නිී ක්ෂ්ඨටය ීම ඇත. ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ප්ර්ම්පාෙන 

්රියාෙලිශආදී ුගුවුගකම් ලත් උනන්ුවෙක් ෙක්ෙන පාර් ාෙයන්ට 

ප්ර්ම්පාෙනයට ් භාිය ීමර ්  ා ්ාධායට, ්රාන  ා උපපතර 

අේාථා ලඳා දිය ුතතුය යන අයමුණු කඩකය ි ද්ණි.ප කියන එක. 

ශරර ප්ර්ම්පාෙන ්රියාෙලිය ්ම්ඳන්ධශයන් 

ිමගටකාධිපි ෙයයාශේ ිදයලු නිී ක්ෂ්ඨට අෙ රා ශරහිදී ්භාගත 

කයන්න ඳලාශපොශයොත්තු ශෙනො. ිමගටකාධිපි ෙයයාශේ ිදයලු 

නිී ක්ෂ්ඨට යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක ්භා ොර්තාශේ ඇමුණුර II 

ශල් ෙක්ො ි ශඳනො.  

ශම් ිමගටන ොර්තාශේ ශකටුම්පතක් යජා ශආ මුෙල් පිිබඳ  

කායක ්භාෙට ඉදිපතපත් ක ා. යජා ශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක ්භාෙ 

ශම් ්ම්ඳන්ධශයන් ්ාකච්ඡා ක ා. අපි ශම් ගැන කිිදර ශෙයක් 

රාධය ්රඟ කථා කශ ේ නැ ැ. ඊට පුගෙ එර ශකටුම්පත 

අරාතයාාං ශආ ශල්කම්තුරාට ඉදිපතපත් ක ා. අරාතයාාං ශආ 

ශල්කම්ෙයයා ශටන්ඩර් කමිටුෙ ්රඟ ්ාකච්ඡා කයලා 

ිමගටකාධිපි ෙයයාශේ ප්ර ානෙලට පිිබතුරු ්ැ පුතො.  ඊට පුගෙ 

තරි ශම් අේාන ොර්තාෙ ඉදිපතපත් කයලා ි ශඳන්ශන්. ශම් 

ොර්තාශේ නිර්ශශ  කිහිපයක් ි ශඳනො. අපට ආයාංචි ශෙනො,  

ශම් ශටන්ඩර් එක ෙැනට cancel කයලා ි ශඳනො කියලා. 

ශටන්ඩයය cancel කයලා ි ශඳන නි්ා   ගැන තෙ කථා කයන්න 

ශෙයක් නැ ැ. නමුත් ශරහි මූලික නිර්ශශ ය ශෙන්ශන්, පගල් 

අඟුරු ප්ර්ම්පාෙන ්රියාෙලියට ්ම්ඳන්ධ ිදයලු පාර් ාෙ යජාශආ 

අනුරත ප්ර්ම්පාෙන රාර්ශගෝපශශ යන්ට  අනුකූලෙ ිදය ෙගකීර 

නිෙැයදිෙ ඉටු කයනු ලඳන ඳෙට ත වුරු කිී ර  ා එර 

තත්ත්ෙශයන් ඳැ ැය ෙන පාර් ාෙයන්ට එශයහිෙ ුගුවුග ඉදිපත පියෙය 

ගැනීශම් අෙ යතාෙය අෙධායටය ශකශර්ප යන්නි.  තෙ 

නිර්ශශ  කිහිපයක් ි ශඳනො, රර ශම් ශෙලාශේ  ො කියෙන්ශන් 

නැ ැ.   

එර නිර්ශශ යට අො ෙ  යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක ්භාශේ 

්ාරාජික රන්ත්රීෙරුන්  කරි ක තීයටයක් අයශගන ි ශඳනො. 

ශරර ොර්තාශේ කායක ්භාශේ නිර්ශශ  යටශත් ශරශ්ේ ්  න් 

ශෙනො; 
 

 "...කැබිනට් ර්ඩඩලය ිමිදන් ෙැනටරත් ශටන්ඩයය අෙලාංගු කය ඇි  

අතය, යශථෝක්ත කරුට ්ම්ඳන්ධශයන් ිමගටකාධිපි ෙයයාශේ 

නිර්ශශ ෙලට අරතයෙ...ප  

රර කියපු නිර්ශශ යට අරතයෙ තෙ නිර්ශශ  ගටනාෙක් 

ි ශඳනො. 

 "කායක ්භාෙ ිමිදන් 2022.20.03 දින ප ත ්  න් නිර්ශශ  ඉදිපතපත් 

කයන ලදී. 

ශරර ප්ර්ම්පාෙන කමිටුශේ ්ාරාජික නිලධාපතන්  ට නැෙත ප්ර්ම්පාෙන 

කටුතතු ්  ා ් භාිය ීමර අෙර ෙ ශයන් ේයක කාලයකට ශ ෝ 

අත්හිටුිමය ුතතුය.ප  

ඉතාර ෙැෙගත් නිර්ශශ යක් තරි යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක 

්භාශෙන් ලඳා ශෙන්ශන්.  මීට කලින් ශරෙැනි නිර්ශශ යක් ලඳා 

දීලා ි ශඳනොෙ කියලා රර ෙන්ශන් නැ ැ. නමුත් 

ිමගටකාධිපි ෙයයාට අනුෙ ශම් ප්ර්ම්පාෙන ්රියාෙලිය අනුරත 

රාර්ශගෝපශශ යන්ට අනුකූල ශනොීමර නි්ා, ශම්ක ්රියාත්රක 

වුටා නම් යජායට යම් කිිද පාඩුෙක් ෙයා ගන්න ිදුවශෙනොෙ, නැශෙ 

කියන එක ශෙනර කථාෙක්. නමුත් අශේ  කරි ක තීයටය තරි 

ශරොවුන්ට අෙර ෙ ශයන් රා් 22කට නැෙත ශරෙැනි කාර්යයක් 

කයන්න අේාථාෙක් ලැබිය ුතතු නැ ැ කියන එක.  ශම්ක අශේ 

නිර්ශශ යක් පරටි. ශම් නිර්ශශ ය ්රියාත්රක කයන්න 

ශෙන්ශන් යජායට.   නි්ා අපි ජානාධිපි ෙයයාට, මුෙල් 

අරාතයාාං යට ්  යජායට කියනො, කරුටාකය ශම් අේාථාශේ 

ඔඳතුරන්ලා අශේ නිර්ශශ  ්රියාත්රක කයන්න එකඟ ශෙන්න 

කියලා.    
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ගරු කවචන විතේතසේකර ෙහ ා (විදුලිබල සහ බලශ්ක්ති 

අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு கஞ்ென விரஜரெக  - ைின்ெக்தி  ைற்றும் வலுெக்தி 

அமைச்ெர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - Minister of Power and 
Energy) 

ගරු කථානායකතුරනි,- 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු කාංචණන ිමශේශ්ේකය ඇරි තුරා. 

 
ගරු කවචන විතේතසේකර ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்ென விரஜரெக ) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කථානායකතුරනි, රට ශම් අේාථාෙ ලඳා දීර පිිබඳ ෙ 

ඔඳතුරාට ්ාතුි ෙන්ත ශෙනො.    ොශේර  ශම් පිිබඳ   පී ක්ෂ්ඨට 

කටුතතු කිනමින් ිදුව කයලා ොර්තාෙක් ඉදිපතපත් කිී ර පිිබඳ ෙ  

ගරු ආචණාර්ය  ර්ෂ්ඨ ෙ ිදල්ො රන්ත්රීතුරාටත්, යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  

කායක ්භාෙටත් රර ්ාතුි ෙන්ත ශෙනො. 

ගරු කථානායකතුරාශේත්,   ොශේර යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  

කායක ්භාශේ ්භාපි තුරාශේත් අෙධානය ශම් කරුට ශකශයහි 

රා ශයොමු කයෙනො. ශම් ොර්තාෙ ්භාගත කයලා ි ශඳනො. ශම්  

ිමගටන ොර්තාශේ ඇමුණුර II හි  පිමෂ්ඨය පථය සීරාීමරප කියලා 

ි ශඳනො. රර   ශකොට් කියෙන්නම්:  
 

" (i) ශරර ිමගටනය ිදුව කිී රට ශකටි කාලයක් ලැබී ි බීර ශ ේතුශෙන් 
පුළුල් පයා් යකින් ශතොයතුරු ලඳා ගැනීරට අප ුග ීමර 

 (ii) ශරර ොර්තාෙ 2022-2024 කාල පපතච්ශේෙය තු  ගල් අඟුරු මිලදී 
ගැනීශම් ප්ර්ම්පාෙනය  ා   ්  ා ජුවෙ ඳලපෑ ිදශධීන්ට පරටක් 
සීරා ීමර 

(iii) ජාාතයන්තය ෙ ශයන් ලියා පදිාංචි ්රාගම් ්  අො  ්රාගම් 
්ම්ඳන්ධශයන් ශතොයතුරු ලඳා ගැනීරට ශනො ැකි ීමර  

(iv) අො  ්රාගම්ෙල ්ාං්ාථාපනය ්ම්ඳන්ධශයන් ශතොයතුරු පී ක්ෂ්ඨා 
කිී රට කාලයක් ශනොරැි  ීමර 

(v)   අො  ්රාගම් අ්ාුවගත ීම ශනොරැි  ඳෙ ්  ්ම්ඳාධක පැනීම 
ශනොරැි  ඳෙ ත වුරු කය ගැනීරට කාලයක් ශනොරැි  ීමරප  

ශම් කරුණු ිමගටකාධිපි ෙයයාශේ නිී ක්ෂ්ඨටෙල ෙක්ො 

ි ශඳනො.  ඔඳතුරන්ලා නිර්ශශ යක් ලඳා දීලා ි ශඳනො. ඉතා 

අභිශයෝගාත්රක අේාථාෙක යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක ්භාෙ 

එෙැනි නිර්ශශ යක් ලඳා දීශම් දී,  ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර  රශේ 

අරාතයාාං ශආ ශල්කම්ෙයයා ඇතුළු ක්ඩඩායර දීර්ඝ කාලයක් 

යාජාය ශ්ේෙශආ ශයදී ිදටි අොංකෙ ෙැඩ ක  නිලධාපතන් ෙ ශයන් 

ප්ර්ම්පාෙන කටුතත්තට ොයක වූ එර නිලධාපතන්ටත් ඇහුම්කන් දිය 

ුතතුි කියා රා ිම ාෝ කයනො.   

 කපාර් ාිමක තීන්ුවෙක් ලඳා ශෙනො ශෙනුෙට   අයටත් 

ඇහුම්කන් දීරක් ක  ුතතුි. යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක ්භාශේ 

අශනකුත් ්ාරාජිකයන් ්රඟත් රර කථා ක ා. එර තීන්ුවෙ ගන්න 

ශෙලාශේ ශඳොශ ෝ ශෙශනකු   රැ්ාීමරට ් භාිය ශෙලා ි ද්ශ්ඩ 

නැ ැ.   නි්ා එර නිර්ශශ ය තු    නිලධාපතන්ට යම් 

අ්ාධායටයක් ිදුව ශෙන්න පුළුෙන්.   ොශේර 

ිමගටකාධිපි ෙයයා ලඳා දීපු ශතොයතුරුෙලට, එර ප්ර්ම්පාෙන 

කමිටුශෙන් ් භාිය වූ නිලධාපතන් පිිබතුරු ලිපියක් ලඳා දීලා 

ි ශඳනො.   ශතොයතුරු ොර්තාෙත් යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක 

්භාශේ ්ාරාජිකයන්ට ලඳා ශෙන්න කටුතතු කශ ොත් ුගුවුගි 

කියලා රා ිම ාෝ කයනො, මීට ෙඩා   පිිබඳ ෙ පී ක්ෂ්ඨටයක් 

කයන්න.  

අපි ෙැන් අලුශතන් ප්ර්ම්පාෙන කටුතතු ආයම්භ කයලා 

ි ශඳනො, ගරු කථානායකතුරනි. එර කටුතතු ආයම්භ කයන්න 

ශපය රර පුගියය ්ි ශආ ගරු  ර්ෂ්ඨ ෙ ිදල්ො රන්ත්රීතුරාට කථා 

ක ා.  අශේ ලියාපදිාංචි ්රාගම් ි ශඳන්ශන් ප ි. නමුත් 

ලියාපදිාංචි ්රාගම්ෙලට පරටක් ශනොශෙි.  ප්රමිි යට අනුෙ ගල් 

අඟුරු ලඳා ශෙන්න පුළුෙන්, ුගුවුගකම් ි ශඳන ඕනෑර ්රාගරකට 

ිමෙතත කයලා තරි අපි spot tender එකත්, term tender එකත් 

ශෙකර ලඳා දීලා ි ශඳන්ශන්.   නි්ා යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක 

්භාශේ ්භාපි තුරාශගන් රා නැෙත ෙතාෙක් ඉල්ලීරක් කයනො, 

එර ප්ර්ම්පාෙන කමිටුශේ නිලධාපතන් ශම් කමිටුෙට කැ ො, ශම් 

ි ශඳන ශතොයතුරුෙලට; ශම් නිී ක්ෂ්ඨටෙලට පිිබතුරු ලඳා ශෙන්න 

ඔවුන්ටත් අේාථාෙක් ලඳා ශෙන්න කියලා.  

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගරු ඇරි තුරනි, ශම් කටුතත්ත COPE එකටි, COPA 

එකටි කයන්න ි ශඳන ෙැඩක්. COPE එක පත් කය ි ද්ශ්ඩ 

නැි  නි්ා තරි අපි ශම් කටුතත්ත කශ ේ. එතැනින් එ ාට අපි ශම් 

කටුතත්තට ්ම්ඳන්ධ ශෙන්ශන් නැ ැ.   ්  ා අපට කිිදර 

අෙ යතාෙක් නැ ැ.   නි්ා තරි අපි කිිදර ිමරර් නයක් කශ ේ 

නැත්ශත්. අපි ශම් ඉදිපතපත් කයලා ි ශඳන්ශන්, 

ිමගටකාධිපි ෙයයාශේ ොර්තාෙ ්ම්ඳන්ධශයන් අශේ කායක 

්භාශේ ොර්තාෙ. ිමගටකාධිපි ෙයයාශේ ොර්තාශේ  ැර 

අේාථාශේ දීර ිමෂ්ඨය පථ සීරාෙක් ි ශඳනො. ඕනෑර ිමශ ේෂ්ඨ 

ිමගටනයකදී එතුරාශේ ිමෂ්ඨය පථශආ සීරාෙ  කියලා තරි එතුරා 

එය ඉදිපතපත් කයන්ශන්.   නි්ා තරි අපි කිේශේ, ශම්ක අශේ 

කමිටුශේ නිර්ශශ යක් පරටි කියලා, ගරු ඇරි තුරනි. අපට 

කිිදර ිමධායක ඳලයක් නැ ැ. කමිටුශෙන් ඉදිපතපත් කයලා ි ශඳන 

නිර්ශශ  ්රියාත්රක කයනොෙ, නැශෙ කියන එක යජාශආ 

ෙගකීරක්. මින් පුගෙ යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක ්භාෙ ශම් 

්ම්ඳන්ධශයන් කිිදර ඉදිපත ෙැඩ පිිබශෙ ක් ගන්ශන් නැ ැ. අශේ 

ිදයලුර ්ාරාජිකයන් ශම් ්ම්ඳන්ධශයන් ෙැනුෙත් ක ා. 

්ාරාජිකයන් ්ර ය ශෙලාෙට පැමිශටනො; ්ර ය ශෙලාෙට 

පැමිශටන්ශන් නැ ැ. ගරු කථානායකතුරනි, ඔඳතුරා අවුරුුව 

ගටනක් පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටපු නි්ා ෙන්නො ඇි , කමිටුෙකට 

්ාරානයශයන්  ය- ත්ශෙශනකුට ෙඩා එන්ශන් නැි  ඳෙ. 

ිමිද ත්ශෙශනකු පත් ක ාට එන්ශන්   ොශේ ්ාංඛයාෙක් පරටි. 

ඔඳතුරාත්  ක ෙන්නො, ගරු ඇරි තුරනි. අපට ශම් 

්ම්ඳන්ධශයන් කටුතතු කයන්න ිමශ ේෂ්ඨප  ැකියාෙක් නැ ැ, ගරු 

ඇරි තුරනි. අපට  ක කයන්න ඳැ ැ. අපටත් සීරා්හිත ෙැඩ 

කටුතත්තක් තරි කයන්න පුළුෙන්.  ගරු කථානායකතුරනි, 

ශනොශයොච්ශචණෝ ශල් ගල් අඟුරු ඳලාගායය ්  ා 2022-2024 කාල 

පපතච්ශේෙයට අෙ ය ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීර පිණි් ්රියාත්රක 

කයන ලෙ ප්ර්ම්පාෙන ්රියාෙලිය ඇග ර ්ම්ඳන්ධශයන් වූ ිමශ ේෂ්ඨ 

ිමගටන ොර්තාෙ ්ම්ඳන්ධශයන් යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක 

්භාශේ ොර්තාෙ ්  ඊට අො  ඇමුණුර I ්  ඇමුණුර II රා 

සභාග * කයනො.  එතැනින් එ ාට කටුතතු කිී ර යජාශආ 

ෙගකීරක්.  

ශඳොශ ොර ්ාතුි ි. 
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————————— 
*  පුසන කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගරු කවචන විතේතසේකර ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்ென விரஜரெக ) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කථානායකතුරනි, රා එතුරා ්රඟ එකඟ ශෙනො. එතුරා 

කියපු කායටා නි්ාර තරි රර ශම් ඉල්ලීර කයන්ශන්. ගරු 

රන්ත්රීතුරනි, ශම් පිිබඳ ෙ පී ක්ෂ්ඨටයක් කයන්න ඔඳතුරන්ලාට 

ිමශ ේෂ්ඨප ෙැනුරක් නැ ැ කියලා ඔඳතුරාර පිිබගන්නො. නමුත් 

ඔඳතුරන්ලා නිර්ශශ යක් ලඳා දීර තුිබන් ්රාජාශආ ෙැයදි රතයක් 

 ැශෙන්න පුළුෙන්.  එර නිර්ශශ ශආ නිගරනයක්  ැටියට,  අො  

නිලධාපතන් යම් ෙැයදි කටුතත්තක් කයලා ි ශඳනො, ඔවුන් ත නම් 

ක  ුතතුි කියන රතයක් ඇි  ශෙන්න පුළුෙන්.   නි්ා අපි ශම් 

ඉල්ලීරක් කයන්ශන්. ශම් නි ර්ශශ  ලඳා දීශම්දී  කරි ක 

නිර්ශශ යක් ලඳා ුවන්නාය කියලා ි ශඳනො. නමුත් යජාශආ මුෙල් 

පිිබඳ  කායක ්භාශේ අශනක් ්ාරාජිකයන් එක්ක ්ාකච්ඡා 

කයනශකොට කිේශේ, එෙැනි නිර්ශශ යක් ලඳා දීරට ඔවුන් 

් භාිය වුශ්ඩ නැ ැ කියලා. රර ශම් යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක 

්භාශේ ොර්තාෙ අභිශයෝගයට ලක් කයනො ශනොශෙි, ගරු 

කථානායකතුරනි. නමුත් ශම් ඉල්ලීරක් කයන්ශන්. ශරොකෙ,  

ඔවුන් ෙැයදිකරුෙන් ඳෙට පත් කයලා ි ශඳනොය කියලා ෙැයදි 

රතයක් ්රාජාගත ශෙලා,   නිලධාපතන්ට අ්ාධායටයක් ශෙන්න 

පුළුෙන්. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ො ි. අපි තෙත් ිමොෙයකට යන්ශන් නැතුෙ අෙ දිනශආ ඉි පත 

ෙැඩකටුතතු කයශගන යමු. ගරු ්රන්ප්රිය ශ ේයත් රැි තුරාශේ 

ෙයප්ර්ාෙ ප්ර ානය ඉදිපතපත් කයන්න.  

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගරු කථානායකතුරනි, තෙ එක කායටයක් ිමතයක් කියන්න 

රට අේාථාෙ ශෙන්න.  යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක ්භාෙ මින් 

ඉදිපතයට ශම් ්ම්ඳන්ධශයන් ෙැඩ පිිබශෙ ක් ඉදිපතයට ශගන යන්න 

සූොනම් නැ ැ. ෙැන් COPE එකි, COPA එකි පත් කයලා 

ි ශඳනො. COPE එකට ශම් කටුතත්ත භාය ශෙන්න. COPE එකට 

භාය දීලා, ඔවුන්ට ශම් කටුතත්ත කයශගන යන්න කියන්න. 

ශරොකෙ, ශම්ක අශේ ිමෂ්ඨය පථය  ශනොශෙි.  

අපි ශම්ක කශ ේ ගරු ඇරි තුරාශේ ඉල්ලීරට අනුෙි. 

ආර්.ඩේලිේ.ආර්. ශප්රේරිදපත ර ත්රයා තරි ශම් කමිටුශේ 

්භාපි ෙයයා ශල් කටුතතු කයන්ශන්. එතුරාත් එක්ක ්ාකච්ඡා 

කයලා ආ්ඩඩුෙට ශම්ක කයගන්න පුළුෙන්. තෙුවයටත් ශම්ක අශේ 

කයපිට ොන්න එපා. ගරු ඇරි තුරනි, ඔඳතුරාත් කිේො ොශේර 

රරත් කියනො, අපට ශම්ක කයන්න  ැකියාෙක් නැ ැ, ශම් 

්ම්ඳන්ධශයන් අපට ිමශ ේෂ්ඨප ෙැනුරක් නැ ැ කියලා. අපි ශම් 

නිර්ශශ  දීලා ි ශඳන්ශන් ශම් යශට් ිමගටකාධිපි ෙයයාශේ 

නිර්ශශ ෙලට අනුෙි. එතුරාශේ නිර්ශශ ය ශරොකක්ෙ? එතුරාශේ 

නිර්ශශ ශයන් ශකිබන්ර කියන්ශන්,- 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඳතුරා මීට කලින්   ගැන කිේො. 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගරු කථානායකතුරනි, රර   ගැන තෙ ශපොි ශෙයක් 

කියන්නම්. පඳැ ැය ෙන පාර් ාෙයන්ට එශයහි ුගුවුග ඉදිපත පියෙය 

ගැනීශම් අෙ යතාෙ අෙධායටය ශකශර්ප යනුශෙන් එර 

නිර්ශශ ෙල ්  න්ෙ ි ශඳනො.   ශගොල්ලන්ට surcharge 

කයන්න කියලා අපි කියලා නැ ැ. අපි නිර්ශශ යක් දීලා 

ි ශඳනො, ශම් ගැන ශ්ොයා ඳලන්න කියලා. ශරොකෙ, යට තු  ශම් 

්ම්ඳන්ධශයන් තෙුවයටත් ශනොශයකුත් ශචණෝෙනා එල්ල ශෙන එක 

අපි නෙත්ෙන්න ඕනෑ.   
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙයප්ර්ාෙ ප්ර ාන. ගරු ්රන්ප්රිය ශ ේයත් රන්ත්රීතුරා. 
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ெிறப்புொிமை: 2022.10.02ஆம் திகதிய 

“தத ண அருண” நிகழ்ச்ெி 
PRIVILEGE: "DERANA ARUNA" PROGRAMME OF 

02.10.2022 

 

ගරු සෙන්ප්රිය තහේරත් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ெைன்பிொிய ரஹ த்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ගරු කථානායකතුරනි, ශරර ෙයප්ර්ාෙ ප්ර ානය රතු කයන්න 

අේාථාෙ ලඳා දීර ගැන රා ප මුශකොට ඔඳතුරාට ්ාතුි ෙන්ත 

ශෙනො. 

ගරු කථානායකතුරනි, 2022.20.02ෙැනි දින උෙෑ්න 
පශෙයටප රූපොහිනිශආ රාධයශේදී ්ාංඛ අරයජිත් ර ත්රයා 
පශෙයට අරුටප ෙැඩ්ට න යටශත් පුෙත් පත් ිදය්ාතල ඉදිපතපත් 
කිී ශම්දී කයපු ප්රකා යක් ්ම්ඳන්ධශයන් තරි රර ශම් ෙයප්ර්ාෙ 
ප්ර ානය රතු කයන්ශන්. ිමිමධ අේාථාෙල ශම් පාර්ලිශම්න්තුෙ ගැන 
්  පාර්ලිශම්න්තු රන්ත්රීෙරු ගැන රාධය ිමිදන් ිමිමධ ිමශේචණන 
එල්ල කයන ඳෙ අපි ෙන්නො.  ක ෙැන් පුරුශෙක් ිමධියට ්ර ය 
රාධය ිමිදන් කයශගන යනො.   ොශේර පාර්ලිශම්න්තුෙ 
නිශයෝජානය කයන අශේ රන්ත්රීෙරුන්ශගනුත් ශඳොශ ෝ ශෙශනකුට 
අරතක ශෙනො, ඔවුනුත් ඉන්ශන් ශම් 224ශෙනා තු ි කියලා.   
අයත් එිබයට ියහිල්ලා කියනො, පාර්ලිශම්න්තුශේ රන්ත්රීෙරු 
ශරන්න ශම් ආකායයට කටුතතු කයනො කියලා.  

ගරු කථානායකතුරනි,  ශම් ෙයප්ර්ාෙ ප්ර ානය ඉදිපතපත් 
කයන්න ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ශරන්න ශම් කායටයත් ශ ේතු වුටා  . 
උෙයජීෙ  කනායක ර තා ප්ි  අග අරුටප පුෙත් පතට ප්රධාන 
ිදය්ාතලයක් ශල් ලියා ි ශඳනො, පදියෙන්නාශේ ඳත්පත 
ශකට්ටුි; ෙෑාංජාන අට,  තය ශෙලා, අතුරුප්  තය, ශෙක ශෙලාප 
කියලා. එර ිදය්ාතලය ්හිතෙ උෙයජීෙ  කනායක ර තා ිමිදන් 
ප  ක  එර ලිපිය, ශෙයට රූපොහිනී නාිබකාෙ තුිබන් උෙෑ්න 
ිමකා ය ෙන පශෙයට අරුටප පුෙත් පත් ිදය්ාතල ෙැඩ්ට න 
 ය ා ොර්තා කයන්ශන් ෙැරැදි අෙ ්ක් ඇි ෙන ආකායයටි. එර 
ෙැඩ්ට න එදින ඉදිපතපත් කශ ේ ්ාංඛ අරයජිත් නරැි  
රාධයශේදියා ිමිදන්. එදින එර ෙැඩ්ට න නැයඹ  ජානතාෙට 
පාර්ලිශම්න්තුෙ ගැන ොශේර පාර්ලිශම්න්තු රන්ත්රීෙරු ගැනත් 
වෙයයක් -ශක්රෝධයක්- ඇි  ශෙන්න ඇි . ශරොකෙ, ෙැරැදි 
ෙැටහීරක් ඇි ෙන ආකායයට එර රාධයශේදියා ඔහුශේ හිශත් 
ි ද්ණු අෙ ්ා   ෙැඩ්ට ශන්දී ඉදිපතපත් ක ා. ගරු 
කථානායකතුරනි, එර පුෙත් පත් ොර්තාෙ පාෙක කයශගන එර 
ොර්තාශෙන් ශකොට්ක් කියො, ඉන් පුග යම් ශෙලාෙක් අයශගන 
ඔහු ක  ප්රකා ය රඟින් ශනොක  ෙයෙකට පාර්ලිශම්න්තු 
රන්ත්රීෙරුන්ට එශයහිෙ ්රාජාය කුපිත කිී රට උත්්ා  කය 
ි ශඳනො. එය ඳලෙත් ෙයප්ර්ාෙ කඩීමරක් ශල් ශපනී යනො. 
ශම් පිිබඳ ෙ ඔඳතුරාශේ අෙධානය ශයොමු කයන ශල්ත් රා 
ඉල්ලා ිදටිනො.   ්ම්ඳන්ධ පැමිණිල්ල, අො  පුෙත් පත් 
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ොර්තාෙ,   ොශේර පශෙයට අරුටප ෙැඩ්ට ශන් ීමිශයෝ පටය 
ඇතුළු ශම් ිදයල්ලක්ර රර ඔඳතුරාට ඉදිපතපත් කයනො.   
ොශේර, ෙයප්ර්ාෙ කමිටුෙට ශම් කායටය ඉදිපතපත් කයන්න කියලා 
රර ඉතාර  ශගෞයෙශයන් ඔඳතුරාශගන් ඉල්ලා ිදටිනො.  

ගරු කථානායකතුරනි, අෙ ෙන ිමට පුරුශෙක් ිමධියට ශඳොශ ෝ 
රාධය නාිබකා  ය ා ශරෙැනි ශශෙල් ිදුවීමර ඳයපත  ෙයෙක්. 
 ැඳැි, රර  ැර රාධය නාිබකාෙකටර ඇඟිල්ල දිගු කයන්ශන් 
නැ ැ. ශඳොශ ෝ රාධය නාිබකා ශම් ශශෙල්ෙලට ප්රධාන ෙයෙකරු 
 ැටියට නම් කය ි ශඳන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුෙි. එර නි්ා 
පාර්ලිශම්න්තුෙ නිශයෝජානය කයන නෙක රන්ත්රීෙරු ෙන අශපන් 
ශඳොශ ෝ ජානතාෙ ශම් ්ම්ඳන්ධශයන් ප්ර ාන කයනො; අපට කථා 
කයනො. එෙැනි අේාථා ෙලදී අපිත් යම් හිත් පීඩාෙකට පත් ෙනො. 
එර නි්ා අශේ ෙයප්ර්ාෙ කඩීමර ්ම්ඳන්ධශයන් ෙයප්ර්ාෙ කමිටුෙට 
ශම් කායටය ශයොමු කයන්න කියා ඔඳතුරාශගන් රා ඉල්ලා 
ිදටිනො, ගරු කථානායකතුරනි. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රන්ත්රීතුරා, රර එර කායටාෙ අො  කමිටුෙට ශයොමු 

කයන්නම්. 
 

ඊ ඟට, ගරු ඩී.බී. ශ ේයත් යාජාය ඇරි තුරාශේ ප්ර ානය 

ඉදිපතපත් කයන්න. 
 

II 
 

වරප්රසාද: 2022.0..09 දින ප්රචණ්ඩකාමේ 

සිදුවීම් පිළිබඳ විෙර්ශ්න කමිටු වාර් ාව 
ெிறப்புொிமை: 2022.05.09ஆம் திகதிய 

வன்முமறச் ெம்பவங்கள் பற்றிய 

விெொ மணக் குழுவின் அறிக்மக 
PRIVILEGE: REPORT OF COMMITTEE OF INQUIRY 

INTO VIOLENT INCIDENTS ON 09.05.2022 
 

ගරු ඩී.බී. තහේරත් ෙහ ා (පශු සම්පත් සවවර්ධාන රාජය 

අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு டீ.பீ. ரஹ த்  - கொல்நமட வளங்கள் அபிவிருத்தி 

இ ொஜொங்க அமைச்ெர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock 
Development) 

ගරු කථානායකතුරනි, රට ශම් අේාථාෙ ලඳාදීර පිිබඳ ෙ 

ඔඳතුරාට ්ාතුි ෙන්ත ශෙනො. ෙයප්ර්ාෙ ප්ර ානය ඉදිපතපත් කිී රට 

ශපය, රට තෙත් ෙැෙගත් කායටයක් කියන්න ි ශඳනො. 

ශඳොශ ොර ශකටිශයන් රර ශම්ක කියන්නම්. 

රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 223ක මුෙලක් ඳැාංකුෙක තැන්පත් කයන්න ියය 

තඹුත්ශත්ගර ෙයාපාපතකශයකුශගන් එර මුෙල් ශකොල්ලකෑරට යම් 

පිපත්ක් පැමිණි අේාථාෙකදී   අ්ලින් ගරන් ගත් ශපොලි්ා 

නිලධාපතයකු ඊට රැදි ත් ීම එර ශකොල්ලකරුෙන් අත්අඩාංගුෙට 

ශගන, එර මුෙල් ශේයා ශගන ි ශඳනො. එර ශපොලි්ා නිලධාපතයා   

්  ා ඉදිපතපත් ීම ි ශඳන්ශන් ්ාශේච්ඡාශෙන්රි. අනතුරුෙ ඔහුට 

උ්්ාීමරකුත්, මුෙල් ප්රොනයකුත් ලඳා ුවන්නා.  ක අපි අගය 

කයන්න ඕනෑ කායටාෙක්. ආයක්ෂ්ඨක අාං ශආ ෙගකීර ෙන්ශන් 

අශේ යශට් ජානතාෙට ආයක්ෂ්ඨාෙ ්ැප රි.  

ගරු කථානායකතුරනි, ෙැන් රර ශයොමු ශෙනො  ෙයප්ර්ාෙ 
ප්ර ානය ශෙතට. පුගියය රැි රා්ශආ නෙෙැනි ො ශගෙල් ිදය 
ගටනක් ියනි තැබීර ඇතුළු ප්රචණ්ඩඩ ්රියා යාිනයක් ශම් යශට් ිදුව 
වුටා.   ිදශධිය අශේ ිමපක්ෂ්ඨ නායකතුරාත් අර්ථ කථනය කශ ේ, 

පප්රචණ්ඩඩකාී න් ිමිදන් ශගෙල් ියනි තැද්ොප කියලාි. ශම් ිදුවීමර 
ශෙලා ෙැන් කාලයක් ශෙනො. ශම් ්ම්ඳන්ධශයන් ිමරර් නය 
කයන්න හිටපු ජානාධිපි  ශගෝධාභය යාජාපක්ෂ්ඨ රැි තුරා කමිටුෙක් 
පත් ක ා.   කමිටුෙ නිශයෝජානය කශ ේ ලාංකාෙ ශෙනුශෙන් තර 
ජීිමතය පො පයුවෙට තඳමින් ්රිිමධ  මුොෙ ඇතුළු ආයක්ෂ්ඨක 
අාං ෙල ශ්ේෙය කයපු උ්්ා නිලධාපතන්. 

හිටපු නාිමක  මුොපි  අශමියාල් ේන්ත කයන්නාශගොඩ 
ර ත්රයා, හිටපු ගුෙන්  මුොපි  ශයොෂ්ඨාන් ගුටි ලක ර ත්රයා, 
  ොශේර ජානයාල් ෙයා යත්නායක ර ත්රයා තරි ශම් කමිටුෙ 
නිශයෝජානය කශ ේ. ඔවුන් ආයක්ෂ්ඨාෙ පිිබඳ  ප්රීමටයන්. ශරර 
කමිටුශේ ශල්කම් ධුයය ෙැරුශේ ජානාධිපි  ් කාය 
ශල්කම්තුමියක්. ශම් ෙනශකොට   ොර්තාෙ ඉදිපතපත් කයලා ඉෙයි. 
ශම් පාර්ලිශම්න්තුෙ නිශයෝජානය කයන ර ජාන නිශයෝජිතයන් 
 ැටියට අපි   ගැන ෙැනගන්න කැරැි ි. අශේ රන්ත්රීෙරු 
224ශෙනාශගන් ඳහුතයයක් ශම් ිදශධිෙලදී පීඩනයට ලක් වුටා. 
එශරන්ර, අශේ රන්ත්රීෙයයකු ඝාතනය ීමරක් පො ිදුව වුටා. ශම් 
කායටාෙ ිමරර් නය කයපු   කමිටුශේ ිදටි අත්ෙැකීම් ්මුොයක් 
ි ශඳන නිලධාපතන් ිමිදන් ඉදිපතපත් ක  නිර්ශශ  ශරොනොෙ?   
්  ා ෙැරැදිකරුෙන් වුශ්ඩ කවුෙ?   ොශේර ශම් ්ම්ඳන්ධශයන් 
ඉදිපතශආදී ගන්නා ්රියාරාර්ග පිිබඳ ෙත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුෙ 
ෙැනගන්න කැරැි ි.  ගරු කථානායකතුරනි, ශම් ්ම්ඳන්ධෙ රර 
ඔඳතුරාශේ අෙධානය ශයොමු කයෙනො.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දිනට නියමිත කටුතතු.   
 

නයාය ප්රශආ ිමෂ්ඨය අාංක 2-( ෙක්ො ඉදිපතපත් කිී ර. 

 

ක්රතෙෝපාය සවවර්ධාන වයාපිති පන : 

නියෙය 
தெயல்நுணுக்க அபிவிருத்திக் 

கருத்திட்டங்கள் ெட்டம் : கட்டமள 
STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT: 

ORDER 
 

 

[පූ.භා. 22.22  
 

ගරු (ආචාර්ය)  කසිල් තප්රේෙජයන්  ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

ගරු කථානායකතුරනි, අග්රාරාතය ්  යාජාය පපතපාලන, 

්ාෙශශ  කටුතතු, ප ාත් ්භා  ා ප ාත් පාලන අරාතයතුරා 

ශෙනුශෙන් රා ප ත ්  න් ශයෝජානාෙ ඉදිපතපත් කයනො: 

"2008 අාංක 2( ෙයන ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන ෙයාපති  පනශත් 3((  

ෙගන්ි ය යටශත් HCL ශටක්ශනොශලොජී්ා ලාංකා (ප්රිෙට්  ලිමිටඩ් 

ආයතනය ්ම්ඳන්ධශයන් මුෙල්, ආර්ථික ්ාථා කයට ්  ජාාි ක 

ප්රි පත්ි  අරාතයෙයයා ිමිදන් පනෙන ලුවෙ 2022 අශගෝ්ාතු 03 දිනැි  

අාංක 2292/24 ෙයන අි  ිමශ ේෂ්ඨ ගැ්ට් ප්රශආ ප  කයනු ලැඳ, 

2022.09.20 දින ඉදිපතපත් කයන ලෙ නියරය අනුරත ක  ුතතු ය.  

 (අරාතය ර්ඩඩලශආ අනුරි ය ෙන්ො ි ශේ. ප 
 

ගරු කථානායකතුරනි, අෙ දින නයාය ප්රශආ ිමෂ්ඨය අාංක 2, 3 

්  ( ෙයන ශයෝජානා ෙ රර ඉදිපතපත් කයනො. ශම් ්ම්ඳන්ධශයන් 

වූ ිමොෙය ගරු යාංජිත් ිදයඹලාපිටිය යාජාය ඇරි තුරා ිමිදන් ආයම්භ 

කයනො ඇි . 
 

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගරු ගයන්  කරුණාතිලක ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු කථානායකතුරනි, කාල ශේලාෙ ගත ීම ඇි  නි්ා දිො 

ආ ාය ිමශේකශයන් ශතොයෙ ්භාශේ කටුතතු පෙත්ොශගන යන 

ශල් රා ඉල්ලා ිදටිනො.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දිො ආ ාය ිමශේකශයන් ශතොයෙ ිමොෙය පෙත්ො ශගන යාරට 

්භාෙ එකඟෙ? 

 

ගරු ෙන්ත්රීවරු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye.  
 

[පූ.භා. 22.22  

 

ගරු රවජිත් සියඹලාපිටිය ෙහ ා (මුදල් රාජය අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு  ன்ஜித் ெியம்பலொபிடிய - நிதி இ ொஜொங்க 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - State Minister of 
Finance )  

ගරු කථානායකතුරනි, අෙ දිනට නියමිත කටුතතුෙල ිමෂ්ඨය 

අාංක 2 ශල් ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන ෙයාපති  පනත යටශත් 

නියරයක් ්  න්ෙ ි ශඳනො. ශරර නියරය ශගන  ශම් අයමුට 

ෙන්ශන් යටට  ා ජාාි ක ආර්ථිකයට ෙැෙගත්කරකින් ුතක්ත 

ෙයාපති   ඳුනා ගැනීර ්  එර ආශයෝජාන දිපතරත් කිී ර ්  ා 

ේය 24ක් ෙක්ො ෙන පපතදි ඳුව ් න ප්රොනය කිී රි. මූලික 

ෙ ශයන්   ෙයාපති  පිිබඳ  නිර්ටායක ගටනාෙක් ි ශඳනො. 

ර ජානතාෙශේ ය පත ්  ා වූ ශයෝජිත භා්ඩඩ  ා ශ්ේො 

්ැප රට ්ම්ඳන්ධ ෙන ක්රශරෝපාික ෙැෙගත්කර, ්ැලකිය ුතතු 

ප්රරාටයකින් යට තු ට ිමශශ  ිමනිරය ගලා  රට මූලිකත්ෙය 

ගැනීර, ්ැලකිය ුතතු ප්රරාටයකින් රැකියා අේාථා උත්පාෙනය ්  

ආොයම් උත්පාෙනය කිී ශම් අේාථා ප්රෙර්ධනය කිී ර ්  

තාක්ෂ්ඨටය පිිබඳ  අශේක්ෂිත ශුභොදී පපතෙර්තන  ය ා ්ැලකිය 

ුතතු අන්ෙමින් යට තු  ශෙන්ක් ිදුව ක   ැකි ෙයාපති  යනාදිය 

මීට ඇතු ත් ශෙනො. ශරන්න ශම් නිර්ටායක තුිබන් තරි අපි 

ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන ෙයාපති යක්  ැටියට ිමශ ේෂ්ඨ ඳුව ් නයක් 

ලඳා දීරට යම් ෙයාපති යක් ශතෝයා ගන්ශන්. 2008දී  ඳුන්ො ුවන් 

ශරර ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන ෙයාපති  පනත යටශත් අෙ ෙන ිමට 

ශරෙැනි ෙයාපති  28කට අේාථාෙ ලඳා දීලා ි ශඳනො.   යටශත් 

HCL Technologies Lanka (Pvt.) Limited එකට අපි ශම් 

අේාථාෙ ලඳා දීලා ුවනි රා්ශආ 27ෙන ො ගැ්ට් නිශේෙනයක් 

නිකුත් කයලා, අශගෝ්ාතු රා්ශආ 30ෙන ො කැබිනට් 

ර්ඩඩලශයන් ශම් ්  ා අනුරැි ය ලඳාශගන ි ශඳනො. ශම් 

ආයතනය තු  ්රාජා  ා ආර්ථික ප්රි ලාභ  ැටියට ඇරපතකානු 

එක්්ත් ජානපෙ ශඩොලර් මිලියන 8.3ක ිමශශ  ආශයෝජාන 

ි ශඳනො. ඊට අරතයෙ ේය ශෙකක කාල සීරාෙක් ඇතු ත ශරහි 

උපලේධි වූ මුළු ආශයෝජාන ෙටිනාකර ශඩොලර් මිලියන 20.24ක්. 

ගරු කථානායකතුරනි, ෙැනට ි ශඳන තත්ත්ෙයත් එක්ක 2032 

ෙර්ෂ්ඨය ෙන ිමට ශශශීය තැනැත්තන් තාක්ෂ්ඨණික ුගුවුගකම් ලැූ  

ශතොයතුරු තාක්ෂ්ඨට - IT -  ශ්ේො නිුතක්ත අේාථා 4,324ක් ශම් 

කර්රාන්තශආ ඇි  ශේිම කියා අපි ඳලාශපොශයොත්තු ශෙනො.   

ොශේර ශතොයතුරු තාක්ෂ්ඨට ශ්ේො අපනයනය කිී ර තුිබන් ශම් 

ආයතනශආ මුළු ඉපැ ම්ෙලින් ිදයයට 90කට ෙඩා ප්රරාටයක්, 

එනම් ්ැලකිය ුතතු ප්රරාටයක් ිමශශ  ෙයෙ ාය මුෙලින් ඉපැ ශම් 

 ැකියාෙ ඇතැි ෙ අපි ඳලාශපොශයොත්තු ශෙනො.   ොශේර 

ශශශීය ප්රජාාෙ ශෙත ශතොයතුරු තාක්ෂ්ඨටය හුෙරාරුීමරත් ශම් 

තුිබන් අපි ඳලාශපොශයොත්තු ශෙනො.   ොශේර ශම් ්රාගර 

ලාංකාශේ ෙැනට ශයොෙො ි ශඳන ප්රරාටයට ෙඩා එ ා ියය, 

ශලෝකයත් එක්ක ෙැෙැන්ත ශල් ්ම්ඳන්ධ වුණු ශලෝකශආ 

ප්රචණලිත වූ ්රාගරක්.   නි්ා අපි ඳලාශපොශයොත්තු ශෙනො, 

ඔවුන්ට ශම් ් නය ලඳා දීර තුිබන් තෙුවයටත් ශම් ආශයෝජානය 

අශේ යට තු  ෙර්ධනය ශේිම කියලා.  

අශේ  ර්ෂ්ඨ ෙ ිදල්ො රැි තුරා යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක 

්භාශේ ්භාපි ෙයයා ශල් ශම් ගැන ෙඩාත් ශ්ොයා ඳලනො. අෙ 

උෙෑ්නත් අෙ ය නිලධාපතන් එර කායක ්භාෙට නැෙත කැ ො 

ශම් ්ම්ඳන්ධශයන් ්ාකච්ඡා ශකොට එර කායක ්භාශෙන් ශරර 

නියරය අනුරත ක ා.  

ශරර නියරය අනුරත කයමින් එතුරා ප්ර ානයක් ඇහුො, යශට් 

අශනකුත් ඳුව ිමිමධාකාය ිමධියට ෙැි කයශදි ඇි ශම් ඳශෙ ිමතයක් 

අඩු කයන්ශන් කියලා. නමුත් එතුරාත් පිිබගන්නො, ිමශශ  

ආශයෝජාන අෙ යතාෙක් අශේ යට තු  ඉතා ඳැෑරරුම් ිමධියට 

පෙි න ඳෙ.   ොශේර, ශම් අලුත් තරුට ප්රජාාෙ ශෙනුශෙන් 

තාක්ෂ්ඨට ිමෂ්ඨය යටශත් වූ කර්රාන්තෙලට ෙඩාත් ශ ො  තැනක්  

ලඳා දිය ුතතුි කියලා එතුරාත් පිිබගන්නො.   නි්ා අපි   

අේාථාෙ   ආයතනයට ලඳා ුවන්නා, ගරු කථානායකතුරනි.   

ඊ ඟ කායටාෙ, 2989 අාංක 23 ෙයන නිෂ්ඨාපාෙන ඳුව (ිමශ ේෂ්ඨ 

ිමධිිමධාන  පනත යටශත් ෙන නියරය අනුරත කිී ර. එනම්,  

2022.07.27 දිනැි  අාංක 2290/29 ෙයන අි ිමශ ේෂ්ඨ ගැ්ට් ප්රශආ 

ප  කයන ලෙ නියරය.  අපට ඳලාශපොශයොත්තු තැබිය  ැකි ිමශශ  

ආශයෝජාන අතය ො න එකල්ා කිී ශම් කර්රාන්තය ප්රධාන 

තැනක් ගන්නො, ගරු කථානායකතුරනි. අපට ආ්න්න යටෙල් 

ශරින් ඉතා ශ ො  ප්රශයෝජානයක් ගන්නො. ඉන්දියාෙ, 

රැශල්ිදයාෙ, තාිොනය ෙැනි යටෙල් ඉන් උපපතර ප්රශයෝජාන 

ගන්න යටෙල්.  ශලෝකශආ ිදයලු ුගප්රිදශධ කර්රාන්ත ාලාෙල 

එකල්ා කිී ම්, ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ො න එකල්ා කිී ම් ශම් යටෙල 

ආයතනෙලින් කයනො. අශේ යශට්ත් කලක  ිදට ලාංකා අශ ෝක් 

ශල්ලන්ඩ් ්රාගර, රිශක්රෝ කාර් ්රාගර ෙැනි ආයතන 8ක්, 9ක් 

ශම් කටුතත්ත කයන අතශර්, එහි  ැයවුම් ලක්ෂ්ඨයයක් ශල් 202) 

ේශර් කැබිනට් අනුරැි ය රත ශේාශට්නර් ඔශටෝ ශරොඳිල් 

්රාගරට ආශයෝජානය ්  ා අේාථාෙක් ලඳා දීලා ි ශඳනො.   

අේාථාශේ ඔවුන්ශේ ියිමුගරත් එක්ක යජාය එකඟ වුශ්ඩ ඔවුන්ශේ  

ශකොට්ා මිල,   ශගශනන භා්ඩඩෙල මිල, යක්ෂ්ඨටය ්  

ප්රො නය ඇතු ත් ෙටිනාකශරන් - CIF value එශකන් - ිදයයට 

30ක ඳුව අනුපාතයක් ඔවුන්ට ලඳා ශෙනො කියලා.  ැඳැි 2027 

අය ෙැය ශයෝජානා අනුෙ,  CIF value එශකන්  ිදයයට 30ක් 

ලඳාදීර ශෙනුෙට ශපොුවශේ  ශගිමය ුතතු ඳශශෙන් ිදයයට 30ක් 

ශල් එය ශෙන්ා වුටා. ශම් ්රාගර නැෙත ඉල්ලීරක් ක ා,   

එකඟ වූ ආකායයට ඔවුන්ට  අේාථාෙ ලඳා ශෙන්න කියලා.   

නි්ා පුගියය ජූලි රා්ශආ 27ෙැනි ො ශම්  කායටය ගැ්ට් කයලා, 

අශගෝ්ාතු 30ෙැනි ො කැබිනට් අනුරැි ය ලඳා දීලා, මුෙල්  කායක 

්භාශේ අනුරැි යත් ඊශආ ලැබිලා ි ශඳනො, ගරු 

කථානායකතුරනි.  

තුන්ෙැනි කායටාෙ, ආනයන  ා අපනයන (පාලන  පනත 

යටශත් ෙන ශයගුලාිද ශෙකක් අනුරත කිී ර.  එනම්, 2022.08.23 

දිනැි  229(/29 ්  එදිනර 229(/30 කියන අි ිමශ ේෂ්ඨ ගැ්ට් ප්ර 

ශෙශකහි ප  කයන ලෙ ශයගුලාිද.  ගරු කථානායකතුරනි, ශම් 

229(/29 ෙයන ගැ්ට් ප්රශආ ප  කයන ලෙ ශයගුලාිදශයන් අපි 

ආනයන අපනයන පාලක ිමිදන් භා්ඩඩ  යකට එශතක් පනො 

ි ද්ණු ත නර ඉෙත් ක ා. ්ාංචණායක ශ ෝටල්ෙලට අෙ ය 

උපකයට, ිමුවලි ශරෝටර් ්ිකල්, ශ්ෞඛය  ා ඳල ක්ි  උපකයට 

ඇතුළු භා්ඩඩ  යක් ිමෙතත ියණුම් ක්රරය යටශත් ශගන්ීමර ්  ා 

ඔවුන්ට අපි ිම ශ ේෂ්ඨ අේාථාෙක් ලඳා ුවන්නා, ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර යශට් 

853 854 



2022 ඔක්ශතෝඳර් 0( 

අෙ යතාෙ රත. ්ාංචණායක කර්රාන්තය, අපනයන නිෂ්ඨාපාෙන, 

ශ්ෞඛය අෙ යතා, පුනර්ජානනීය ඳල ක්ි  අෙ යතා පිිබඳ  

කල්පනා කයමින් තරි   අේාථාෙ ලඳා ුවන්ශන්.  

ඊ ඟ කායටාෙ ශරයි.  ජානතාෙ අතය කථාඳ ට ලක් වුණු 

ගැ්ට් එක වුශ්ඩ, 2022.08.23 දිනැි  229(/30 ෙයන අි ිමශ ේෂ්ඨ 

ගැ්ට් ප්රය. එර ගැ්ට් ප්රය යටශත් අපි ශක්ත අාංක 2()(ක්  ශම් 

යටට ශගශනන එක නැෙැත්වූො.  ගරු කථානායකතුරනි, ශම් 

ශක්ත අාංක 2()(න් රර උො යට කිහිපයක් කිේශෙොත්, ෙැ ැටි 

කූරුත් - toothpicksත් - අපි පිටයටින් ශගනාො; ්රුාංගලුත් 

ශගනාො; ඳලු කයපටිත් ශගනාො. අශේ යශට් ෙැනට ි ශඳන 

ිම ාල ිමශශ  ිමනිරය පීඩනයත් එක්ක ඳැලුොර,  ො අතයෙ ය 

ශනොෙන අශේ යශට් ඉතා ප ුගශෙන් ඊට ආශශ න නිෂ්ඨාපාෙනය 

ක   ැකි ශරෙැනි ද්රෙය යාිනයක් -2,()(ක්- ශගන්ීමර අපි 

නැෙැත්වූො. ගරු කථානායකතුරනි, ිමශ ේෂ්ඨ ශ්ොයා ඳැලීරක් 

කයලා තරි   ො ශගන්ීමර නතය කශ ේ.  ගරු කථානායකතුරනි, 

ආ ාය, ඖෂ්ඨධ ්  ඉන්ධන ඇතුළු අතයෙ ය ද්රෙය ආනයනය කිී ර 

්  ා ප්රරාටෙත් ශඩොලර් ්ාංචිත හිඟීමරත් ්රඟර ජානතාෙශේ 

ශපෝෂ්ඨට අෙ යතා ්පුයා ගැනීරට, ො න ්  ා අෙ ය ඉන්ධන 

ලඳා ගැනීරට  ා මූලික ඖෂ්ඨධ අෙ යතාෙ ්පුයා ගැනීශම් ුවෂ්ඨාකය 

තැනකට අපි ආො.  

එශරන්ර ශරර ේශර් ඉදිපත කාල සීරාෙ ්  ා ආිදයානු 

නිෂ්ඨාකා්න ්ාංගරය ශෙි න් අයමුෙල් ශනොලැබීරත්, ඉන්දියානු 

්ාංචිත ඳැාංකුෙ ්රඟ ඇි  කය ගත් ශිමපාර් ාිමක ිමනිරය හුෙරාරු 

ප ුගකර නැෙත ශගීමර ප්රි ෙයු ගත කය ගැනීශම් අෙ යතාෙ ්  

ආිදයානු නිෂ්ඨාකා්න ්ාංගරය  ය ා ශගීමරට ඇි  ක්ශෂ්ඨේ්ර ්  ා 

මූලය ක රනාකයටය කය ගැනීශම් අභිශයෝගයටත් අපට මුහුට 

ශෙන්න ිදුව වුටා, ගරු කථානායකතුරනි. ශරෙැනි තත්ත්ෙයක් 

 මුශේ ශශශීය ශෙශ   ශපො  තු  පෙි න ිමශශ  ිමනිරය 

ද්රෙශීලතාෙ සීරාීමශම් එක් ්ාධකයක් ශලිදන්  ඳුනාගන්නා ලෙ 

 දිිද ශනොෙන, අතයෙ ය ශනොෙන, ශතෝයා ගත් භා්ඩඩ අඛ්ඩඩෙ 

ආනයනය කිී ර සීරා කිී ශම් අයමුණින් ශ්රී ලාංකා ර  ඳැාංකුශේ 

අධිපි ෙයයා ිමිදන් ඉදිපතපත් කයන ලෙ ශයෝජානා ්  ඉල්ලීම් ෙ 

්ැලකිල්ලට භාජාන ක ා. ිමශ ේෂ්ඨශයන් ර  ඳැාංකුශේ ි ශඳන 

ආර්ථික පර්ශආෂ්ඨට අාං ය ිමිදන් තරි අපි ආනයනය කයන 

භා්ඩඩ අතය ශම් ශප  ගැ්ාර කශ ේ, ෙඩාත් අතයෙ ය ශරොනොෙ, 

අෙ ය ශරොනොෙ, අතයෙ ය ශනොෙන්ශන් ශරොනොෙ කියලා.   

අනුෙ තරි ශම් ගැ්ට් ප්රශයන් අපි භා්ඩඩ ෙර්ග 2,()(ක 

ආනයනය නැෙැත්තුශේ.  

ගරු කථානායකතුරනි,   ආනයනය නැෙැත්ීමශම්දීත් ්ැකුගම් 

්  ප්රි අපනයන අයමුට ්  ා තාෙකාලිකෙ ආනයනය කිී ශම් 

ක්රරය යටශත් ශ ෝ ශ්රී ලාංකා ආශයෝජාන ර්ඩඩලය -BOI- යටශත් 

ශ ෝ අනුරත කයන ලෙ ඕනෑර ෙයේායක් ්  ා ඉ ත භා්ඩඩ 

ෙර්ග ආනයනයට අපි අේය ලඳා ුවන්නා. අපි ශරතැනදී 

ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර අපනයන ගැන ්ැලකිලිරත් වුටා. ්ැකුගම් ්  

ප්රි -අපනයන අයමුණු ්  ා ඕනෑර අනුරත ෙයේායක් රඟින් 

ආනයනය කිී රට, ආනයන  ා අපනයන පාලක ජානයාල් ිමිදන්, 

කර්රාන්ත අරාතයාාං ශආ ශල්කම්ශේ ශ ෝ ශ්රී ලාංකා අපනයන 

්ාංෙර්ධන ර්ඩඩලශආ අධයක්ෂ්ඨ ජානයාල්ශේ නිර්ශශ ය රත 

අේාථානුකූලෙ අේය ලඳා ුවන්නා. එශ්ේ කිී ශරන් අපි ඉි පත කය 

ගන්නට ඳලාශපොශයොත්තු ෙන ිමශශ  ිමනිරය ප්රරාටය ඳැලුශෙොත්, 

2029දී ශම් කියන ද්රෙය ශගන්ීමරට අපි ශඩොලර් මිලියන 2(.04ක් 

ිමයෙම් කයලා ි ශඳනො. 2020දී ශඩොලර් මිලියන 22.8(ක් ිමයෙම් 

කයලා ි ශඳනො. ෙැ ැටි කූය ශගශනන්නත් අපි කයපු ිමයෙම් 

තරි ශම්. 2022දී ශඩොලර් මිලියන 22.22ක් ිමයෙම් කයලා 

ි ශඳනො.   නි්ා අපි ශම් භා්ඩඩ ෙර්ග ආනයනය නැෙැත්ීමර 

ක ා.  ැඳැි, ශම් කායටාශේදී අපි අනරයශීලි වුශ්ඩ නැ ැ. 

එකෙය ගත්ත තීයටයක් නි්ා ශක්ත අාංක එක්ෙ ්ා  ායිදය 

ගටනක භා්ඩඩ ෙර්ග ආනයනය නෙත්තපුොර, ද්රෙය ශෙෙ ්ා 

ගටනක් ශගන්ෙන එක නෙි නශකොට යශට් ප්ර ානයක් එනො. 

 ක අපි ෙැක්කා.   නි්ා අපි දිියන් දිගටර ශම් ගැන ඉදිපතපත් ෙන 

අභියාචණනාෙලට කන් ුවන්නා. ආනයන  ා අපනයන පාලකෙපතය 

්  ප්රධාන නිලධාපතන් තුන්ශෙශනක්  ැර ොර උශශට පැය ශෙකක් 

අභියාචණනා භාය ගන්නො.  

අපි මුෙල් අරාතයාාං ය, කර්රාන්ත අරාතයාාං ය, ර  ඳැාංකුශේ 

පර්ශආෂ්ඨට අාං ය එක්ක 229(/30 ගැ්ට් එශකන් ආනයනය නතය 

ක  අය භා්ඩඩ ෙර්ග 2,()(න් 708කට නැෙත ආනයනය කිී රට 

අේාථාෙ ්ල්ා ුවන්නා.   කත් ශම් යශට් ජානතාෙ ෙැනගත ුතතුි. 

ශරොකෙ,  ැර ොරත් ිමිමධ පාර් ාෙ ිමිදන් ශම් ආනයනය 

නැෙැත්ීමර නි්ා තරන්ශේ ෙයාපායයට, තරන්ශේ ක්ශෂ්ඨේ්රයට 

ඇි ශෙලා ි ශඳන ගැටලු පිිබඳ  ප්ර ාන නඟනො.   නි්ා 

තෙුවයටත් අපි ඔවුන්ශේ  ඬට කන් ශෙන්න සූොනමින් ඉන්නො, 

අය අතයෙ ය කියන ශගොඩට අපි නැෙතත් එකතු කය ගත ුතත්ශත් 

ශරොන භා්ඩඩෙ කියන කායටය පිිබඳ ෙ. 2020.08.23 ෙන දිනට 

ශපය ්ැපුතම්කරු ශෙත ශගිමය ුතතු ්ම්පූර්ට මුෙලින් ිදයයට 

20ක් ශගීමරක් ිදුව කය ඇත්නම් අපි  ොට ඉඩ ුවන්නා. භා්ඩඩෙල 

ශර්ගු නිෂ්ඨාකා්න කාල සීරාෙ 2022.09.2( ෙන දින ිදට 

2022.09.30 ෙන දින ෙක්ො දීර්ඝ කයලා ුවන්නා.   ොශේර, 

ශශශීය අගය එකතු කිී ර ිදයයට 20ක් ශ ෝ ඊට ෙැිෙන ශශශීය 

නිෂ්ඨාපාෙන ්රියාෙලි ්  ා අෙ ය ශකශයන ඕනෑර අමුද්රෙයයක් 

ශ ෝ අන්තර් භා්ඩඩයක් ආනයනය කයන්න අපි අේය ුවන්නා, 

ගරු කථානායකතුරනි. ශශශීය ෙ ශයන් ලඳාගත ශනො ැකි ්  

ශශශීය කර්රාන්තෙල අඛ්ඩඩ ශරශ ුතම් ්  ා අෙ ය  ප්රාේධන 

භා්ඩඩ ආනයනය ්  ා අපි අේය ලඳා ුවන්නා. ශශශීයෙ 

්පයාගත ශනො ැකි, එශ ත් ධීෙය කර්රාන්තය ආශ්රිත කාර්යයන් 

්  ා අෙ ය ශකශයන යන්ශ්රෝපකයට, උපකයට  ා උපාාංග 

්  ා අපි අේය ලඳා ුවන්නා.   ොශේර අන්තර්ජාාි ක ආ ාය 

පාන ්න්නාරෙල ෙයලත් ශරශ ුතම්කරුෙන් ්  ා ො න  ා 

අරතය ශකොට්ා  ැය අශනක් භා්ඩඩ ආනයනයට අපි අේය ලඳා 

ුවන්නා. ඕනෑර යාජාය ආයතනයක් ශ ෝ යජාය රඟින් අයමුෙල් 

්පයන ෙයාපති  ආයතනයක් ිමිදන් ිදුව කයන භා්ඩඩ ආනයන 

්  ා අේය ලඳා ුවන්නා. ශ්රී ලාංකා ආශයෝජාන ර්ඩඩල පනශත් 

27ෙන ෙගන්ි ය යටශත් ශශශීය ශෙශ   ශපො ට ශ්රී ලාංකා 

ආශයෝජාන ර්ඩඩලය රඟින් අනුරත ෙයාපති  ෙයේාය ්  ා 

ෙයාපති  ආශ්රිත ප්රාේධන භා්ඩඩ ආනයනයට අේය ලඳා ුවන්නා. 

ෙක්ර අපනයන ිදුව කයන භා්ඩඩ ආනයනය ්  ා, ප්රි අපනයනය 

්  ා අපි අේය ලඳා ුවන්නා. ිමශශ  ිමනිරය ෙැය ශනොෙන 

පෙනරක ඳලයලත් ගනුශෙනුකරුෙන්ට, නිශයෝජිතයන්ට  ඕනෑර 

භා්ඩඩයක් ආනයනය කිී රට අපි අේය ලඳා ුවන්නා. ශම් ොශේ 

කායටා යාිනයක් තු  තරි භා්ඩඩ ෙර්ග  ත්ිදය ගටනක් 

ආනයනය කයන්න අපි නැෙත අේාථාෙ ලඳා ුවන්ශන්, ගරු 

කථානායකතුරනි.             

එර භා්ඩඩ ෙර්ග  ත්ිදය ගටනට අරතයෙ ශම් යටට 

ආනයනය ක  ුතතු අතයෙ ය භා්ඩඩ  ඳුනා ගැනීර ්  ා අපි 

තෙුවයටත් කටුතතු කයනො.  

අපි ශම් දිනෙල  ැර ොරත් අුගඳොදී ශශෙල් කථා කයන්ශන්. 

නමුත් ගරු කථානායකතුරනි, අපි ශපොඩ්ඩක් ධනාත්රක 

පැත්තකට ියහින් ි ශඳන ඳෙ ශපන්ො ශෙන්න රර කැරැි ි. 

2022 ෙර්ෂ්ඨයට ්ාශේක්ෂ්ඨෙ 2022 ෙර්ෂ්ඨශආ අශේ අපනයන ආොයර 

රුපියල්ෙලින් ඳැලුශෙොත්, ජානොපත රා්ශආ ිදයයට 2(කින්, 

ශපඳයොපත රා්ශආ ිදයයට 29කින්, රාර්තු රා්ශආ ිදයයට 

24කින්, අශප්රේල් රා්ශආ ිදයයට 92කින්, රැි රා්ශආ ිදයයට 

222කින්, ුවනි රා්ශආ ිදයයට 223කින් ්  ජූලි රා්ශආ ිදයයට 

90කින් ෙර්ධනය ීමරක් අපි ෙකිනො. ශකශනක් කියන්න පුළුෙන්, 

ශම්ක ශඩොලර්ෙලට  යො කියන්න කියලා. එශ ර ගත්තත් 

855 856 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ජානොපතෙල ිදයයට 28ක, ශපඳයොපතෙල ිදයයට 24ක, -රාර්තු 

රා්ශආ නම් ිදයයට තුනක ජට අගයක්-, අශප්රේල් රා්ශආ ිදයයට 

29ක, රැි රා්ශආ ිදයයට 27ක, ුවනි රා්ශආ ිදයයට 2(ක ්  

ජූලි රා්ශආ ිදයයට 4ක ෙර්ධනයක් අපි අපනයනයන්ශගන් 

අත්කය ශගන ි ශඳනො.  

ආනයනය සීරා කිී  ර තුිබන් අපි අයමුණු කශ ේ ශඩොලර් ිමයෙම් 
ීමර සීරා කිී රි.   අයමුට යම්තාක් ුවයකට ඉෂ්ඨාට ශෙලා 
ි ශඳනො, ගරු කථානායකතුරනි. ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර රාර්තු 
රා්ශයන් පටන් ගත්තාර ිදයයට  යකින් -ශඩොලර් මිලියනෙලින් 
රර කියන්ශන්- ආනයන ිමයෙම් අඩු කයගන්න අපට පුළුෙන් 
ශෙලා ි ශඳනො. අශප්රේල් රා්ශආ ්ර තත්ත්ෙයක් ි ශඳන්ශන්. 
රැි රා්ය ශෙනශකොට ිදයයට ෙ යකින් අඩු කයගන්න අපට 
පුළුෙන් ශෙලා ි ශඳනො. ුවනි රා්ය ශෙනශකොට ිදයයට 2)කින් 
 ා ජූලි රා්ය ශෙනශකොට ිදයයට 24කින් ආනයන ිමයෙම් අඩු 
කය ගන්න පුළුෙන් ශෙලා ි ශඳනො. ශම් ආකායයට ිමිමධාකාය 
ත ාංචි පැනීමම්  ා රග ශපන්ීමම් තුිබන් අපට අෙ ය ශශට අපි 
ක්රරක්රරශයන් ශ මින්  ඟා ශෙමින් ිදටින ඳෙ ්  න් කයන්න 
පුළුෙන්, ගරු කථානායකතුරනි. 

ශම් ගැ්ට් නිශේෙන ්ම්ඳන්ධ කායටාෙලින් එ ාට ියහිල්ලා 
රට ලැද්ණු ුගළු ශේලාෙ තු  ශම් යශට් ආර්ථිකය ්ම්ඳන්ධෙත් 
කරුණු කිහිපයක් කියන්න රා කැරැි ි. ශම් රා්ශආ යාජාය 
ශ්ේෙකයන්ට ශගෙන්ශන් ෙැටුශපන් අඩක් කියා ඊශආ ශපශර්ො 
ශෙනශකොට ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ්රාජා රාධය අතය ප්රචණායයක් ියහින් 
ි ද්ටා.  ක ්ම්පූර්ටශයන්ර මිථයාෙක්. අපි ෙන්නො, ශම් යශට් 
ිදටින ්ර්ාත  පවුල් ලක්ෂ්ඨ )8 අතපතන් ්රතශධිලාභී පවුල්, ්රතශධි 
් නාධායය ඉල්ලන පවුල්, ආඳාධිත අය ිදටින පවුල් යනාදී 
ෙ ශයන් වූ පවුල් ලක්ෂ්ඨ 30කට ආ්න්න ප්රරාටයක් යැපුම් 
රට්ටමින් ප   ඉඳිමින් ආධාය ඳලාශපොශයොත්තු ශෙන ඳෙ. 
 ැඳැි, ිදයයට 90කට ි ශඳන ආ ාය උශධරනය, 94 ෙක්ො ඉ   
යනශකොට නි ාචිත ෙැටුපකට ශකොටු වුණු යාජාය ශ්ේෙකයාත්, 
ඔහුශේ පවුලත් ිම ාල පීඩනයක ඉන්න ඳෙ අපි ෙන්නො. අපි 
ශකොිර ශේලාෙකෙත් ශරෙැනි ශෙයක් කයන්න කල්පනා කශ ේ 
නැ ැ, හිතුශේ නැ ැ, ්ැලුගම් කශ ේ නැ ැ. යජාය ශකොිර 
ශේලාෙකෙත් එශ ර අෙ ්ක් ගැනෙත් කථා කයලා නැ ැ. 
 ැඳැි, අපිට අසීරුි. අපි රුපියල් බිලියන 93ක් රාිදක ෙැටුේ 
ශගීමර ්  ා ෙැය කයනො. ිමරාර ෙැටුේ ්  ා බිලියන 2)ක් ෙැය 
කයනො.   අනුෙ අපි බිලියන 229ක් රාිදක ෙැටුේ ්  ිමරාර 
ෙැටුේ ්  ා ෙැය කයනො. ොර්ෂිකෙ ඳැලුශෙොත් ශම් ප්රරාටය 
බිලියන 2,(28ක්. 2022 ේශර් අශේ මුළු ආොයර බිලියන 2,()0ි. 
මුළු ආොයරට ්රාන ප්රරාටයක් ෙැටුේ ්  ිමරාර ෙැටුේ ්  ා 
අපි ෙැය කයනො, ගරු කථානායකතුරනි. අපි  ක ශපන්ො දිය 
ුතතුි.  ැඳැි, ශකොි ශරොශ ොතකෙත් යාජාය ශ්ේෙක ෙැටුේ කපා 
 ැී රක් ගැන ්ැකයක් ඇි  කයගන්න අෙ ය නැ ැ. එශ ර 
ශෙන්න ි ද්ටා, ියය ිමධියට ශම් ිදයල්ලර අයාශල ියයා නම්. 
එශ ර නම් අඩක් ශනොශෙි, මුළු ගටනර ශනොලැශඳන්නත් ඉඩ 
ි ද්ටා.  ැඳැි, යාජාය ශ්ේෙක ෙැටුප කියන එක ශම් යශට් 
පුනයාෙර්තන ිමයෙම් අතය ි ශඳන අතයෙ ය -මූලික- ිමයෙරක් 
 ැටියට යජාය  ඳුනා ශගන ි ශඳනො. යාජාය ශ්ේෙකයා ආයක්ෂ්ඨා 
ක  ුතතුි. නිිද පපතදි ඔවුන් ශ්ේෙයට ශයොමු කිී ර ොශේර, ඔහුශේ 
රැකියාශේ ආයක්ෂ්ඨාෙ තඳා ගත ුතතුි කියන තැන යජාය ප්රමුඛෙර 
ිදටින නි්ා, ිමරාර ෙැටුේ ්  යාජාය ශ්ේෙක ෙැටුේ අශේ 
පුනයාෙර්තන ිමයෙම් අතය මූලිකර ිමයෙරක්  ැටියට අපි ශතෝයා 
ශගන ි ශඳන ඳෙ ඉතාර පැ ැදිලිෙ කියන්න අෙ යි. 

අපි අෙ ිමොෙ කයන්ශන් නිෂ්ඨාපාෙන ඳුව (ිමශ ේෂ්ඨ ිමධිිමධාන  
පනත යටශත් වූ නියරයක් ්  තෙත් නියර ්  ශයගුලාිද 

්ම්ඳන්ධෙි. රර කලින් ්  න් ක ා, පුගියය ෙර්ෂ්ඨශආ අශේ මුළු 
ආොයර බිලියන 2,()0ි කියලා. මුළු ිමයෙර බිලියන 3,422ි.   
කියන්ශන් ආොයරට ෙ ඩා ිමයෙර ිදයයට 2(0කින් ෙැිි. අශේ 
පුනයාෙර්තන ිමයෙර, එදිශනො ිමයෙම් ටික බිලියන 2,7(8ක්.   
කියන්ශන් ආොයරට ෙඩා ිදයයට 287ක් ෙැිි. ගරු 
කථානායකතුරනි, අපි 2022 ේශර් ශපොලී ශගෙන්න ිමතයක් ෙැය 
කය ි ශඳනො, බිලියන 2,0(8ක්. ශම් අවුරුශශශ අශගෝ්ාතු 32ෙන 
ො ෙනිමට අශේ මුළු ආොයර -ශර්ගුෙ, ශශශීය ආොයම්, ුගයාඳුව, 
යථො න ෙඩ, ඳුව ශනොෙන ආොයර, ආධාය කියන ශම් ිදයල්ල 
ගත්තාර- බිලියන 2,238.(ි.   කියන්ශන් මුල් රා් අට අේන් 
ශෙනශකොට පැෙි  ආොයර. 

අශේ පුනයාෙර්තන ිමයෙර,   කියන්ශන් ෙැටුේ ්  ශපොලිය 

ශගීමර ්  ා පරටක් රුපියල් බිලියන 2,942.2ක් අපි ිමයෙම් 

කයලා ි ශඳනො. රුපියල් බිලියන 2,238ක් ශ ොයනශකොට අපි 

බිලියන 2,942ක් ිමයෙම් කයලා ි ශඳනො. ප්රාේධන ිමයෙර 

ගත්තාරත් අශේ ිමයෙර රුපියල් බිලියන 3,439ක් ශෙනො. 

ආොයර රුපියල් බිලියන 2,238ි, ිමයෙර රුපියල් බිලියන 

3,439ි.   ශෙශක් ශෙන් රුපියල් බිලියන 2,300ි. අපි 

ශගෙන්න ි ශඳන බිල්ෙල ෙටිනාකර රුපියල් බිලියන 347ි.  , 

පායෙල්  ෙපු අයට ශගෙන්න ි ශඳන මුෙල් ශෙන්න පුළුෙන්, 

ලක්ෂ්ඨ 4කින් ශකොන්ක්රීට් ොලා ඳලාශගන ිදටින ්මිි  ්රාගම් ආදී 

ිදයල්ලර ශෙන්න පුළුෙන්. එර නි්ා අශේ ආොයර ෙැි කය 

ගැනීශම් ෙැෙැන්ත අභිශයෝගයක අපි ඉන්නො කියලා රර 

හිතනො. යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කමිටුෙ ඇතුළු  පක්ෂ්ඨ, ිමපක්ෂ්ඨ ිදයලු 

ශෙනා  ක පිිබගන්නො කියලා රර හිතනො.   ආොයර  පතයට 

ෙැි කය ගැනීර තරි එතැනදී අෙ ය ශෙන්ශන්. අපි රුපියල් 

බිලියන 2,(00ක් ගන්නො කියන්ශන්, ෙ  ශශශීය නිෂ්ඨාපාදිතයට 

්ාශේක්ෂ්ඨෙ අශේ ආොයර ිදයයට 8ක ප්රරාටයකි ි ශඳන්ශන්. 

අඩුර ගටශන් එය ිදයයට 22 ෙක්ො ශගනියනො නම්, අශේ 

ආොයර රුපියල් බිලියන (00කින් ෙැි කය ගන්න අෙ යි. ගරු 

කථානායකතුරනි, ශරන්න ශම් ආොයර ෙැි කය ගැනීර ්  ා 

අපි ශරතැනදී කටුතතු ක  ුතත්ශත්  ැකි තයම් ශම් යශට් අඩු 

ආොයම්ලාභී ජානතාෙට ඳයක් ශනොෙන පපතදි ්  ශගිමය  ැකි 

අයශේ ශගීමම්ෙලට ගැ ශපන පපතදි   කටුතතු ක රනාකයටය 

කය ගැනීශරන්.  ගරු ආචණාර්ය   ර්ෂ්ඨ ෙ ිදල්ො රැි තුරා ොශේ 

ආර්ථික ිමෙයාෙ පිිබඳ  ෙැනුර ඇි  ර ත්රශයකු යජාශආ මුෙල් 

පිිබඳ  කායක ්භාශේ ්භාපි  ෙ ශයන් ිදීමර පිිබඳ ෙ රර 

්තුටු ශෙනො. එර නි්ා ශම් කටුතතු කයගන්න අපිට පුළුෙන් 

ශෙි කියලා අපි හිතනො. අපි ශයෝජානාෙක් ශගනාොර    ැර 

ශෙයක්ර එතුරන්ලා  ය ා තරි යන්ශන්. එර නි්ා අපට පුළුෙන් 

ශේිම, ශම් කාශගත් උෙේ අයශගන ශම්ක ්ාර්ථකෙ කයන්න. 

 ැඳැි, ආොයර ෙැි කයගත ුතතුි කියලා ශම් කවුරුත් 

පිිබගන්නො. අපි කියනො, ශම් යශට් රුපියල් නැ ැ, ශඩොලර් 

නැ ැ කියලා. නමුත්, ශම්කට උත්තයයක් ශ්ොයන්න කවුරුන් 

ශ ෝ රැදි ත් ශෙන්නට ඕනෑ.  ැඳැි,   රැදි ත්කරුොට කිිද 

ෙේක ශ ො ක් අ න්න ලැශේිම කියලා රා ිම ාෝ කයන්ශන් 

නැ ැ. ඔහුට ශ ො ක් අ න්න පුළුෙන් ශෙන්ශන් නැ ැ. 

 

ගරු කබීර් හෂීම් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු යාජාය ඇරි තුරනි, රට ශපොි රැදි ත් ීමරක් කයන්න 

පුළුෙන් ෙ? 

 

ගරු රවජිත් සියඹලාපිටිය ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு  ன்ஜித் ெியம்பலொபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ඔඳතුරාට තත්පයයක කාලයක් ශෙන්නම්. 
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ගරු කබීර් හෂීම් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

්ාතුි ි, ගරු යාජාය ඇරි තුරනි.  

ඔඳතුරා ආොයර ඉපැ ර ගැන කථා කයන නි්ා ශම් කායටය 

කියන්න ඕනෑ. මුෙල් යාජාය ඇරි ෙයයා ෙන ඔඳතුරාට රර 

කියන්න කැරැි ි, ශම් කායටය. ශපොි මිනිුගන්ට ිමිමධ 

ආකායශයන් ඳුව ෙැි කය ි ශඳන අේාථාෙක්, ශම්ක. ශම් ෙන ිමට 

ශලෝකශආ ශතල් මිල ප   ියහින් ි ශඳනො. ශඩොලර් 288ක්ෙ 

ි ද්ණු ශඳොයශතල් ඳැයලය ශඩොලර් 220ට අඩු වුටා.  ැඳැි, 

ලාංකා ඛනිජා ශතල් නීි ගත ්ාං්ාථාෙ තෙරත් ශතල් අශ ිම 

කයන්ශන් පයට මිලටරි. එතශකොට ශුශධ ලාභයක් ි ශඳනො. 

එක්ශකෝ   මුෙල ඳුව ෙ ශයන් භා්ඩඩාගායයට එන්න ඕනෑ.  ක 

එක කායටයක්. එශ ර නැත්නම්   මුෙල මිනිුගන්ට ් න 

 ැටියට ශෙන්නත් පුළුෙන්.  ැඳැි, ප්ර ානය ශම්කි. ඔඳතුරා ඳුව 

ගැන ශම් තයම් කථා කයනො. ශම් රා් ගටන තු  IOC ්රාගර 

ුගපිපත ලාභයක් උපයලා ි ශඳනො. ඔඳතුරන්ලා   අයශගන් ඳශෙක් 

අය කයන්ශන් නැතුෙ ශපොි මිනිුගන්ට ග න්ශන් ඇි? ඳුව අය 

කයන ක්රර ගැන කියන්න කිේො ශන්. ශම්ක ිදම්පල්  ශෙයක්. ඇි, 

 ක තෙර ්රියාත්රක කයන්ශන් නැත්ශත්? 

 
 

ගරු රවජිත් සියඹලාපිටිය ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு  ன்ஜித் ெியம்பலொபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

තමුන්නාන්ශ්ේ කියපු කරුට රර ග්ර ටය කය ගත්තා, ගරු 

රන්ත්රීතුරනි. රශේ ශෙලාෙත් ඔඳතුරාට ුවන්නා. ගරු 

කථානායකතුරනි, එක ශපොශයොන්ුවෙක්; ිදශධිශයන් ිදශධිය 

අයශගන පතශෙන්න කථා කයන්න අපට පුළුෙන්. මිනිුගන්ට ඳුව 

ග ශදී ඇි අය ්රාගරට ශරශ ර කයන්ශන් කියලා අ නො.   

්රාගම් කිිදෙක් එක්ක අපට ිමශ ේෂ්ඨයක් නැ ැ.  ැඳැි, රර එක 

ප්රි පාෙක් ශෙනො. IOC ්රාගර ශෙන්න පුළුෙන්, තෙත් 

්රාගරක් ශෙන්න පුළුෙන්, සීනි ඳුව ොංචණාකරුෙන් ශෙන්න පුළුෙන් 

්ාරානය ජානතාෙට ඳුව ඳය ෙැශනන්නට ශපය ඔවුන්ශගන් ගන්න 

පුළුෙන් උපපතර මුෙල ගන්නත් අපි කැප ශෙනොය කියන එක රර 

ඉතාර  පැ ැදිලිෙ ශම් ගරු ්භාෙට කියනො. ඔඳතුරාි, රරි 

ිමොෙයක් ඇි  කය ගන්න අෙ ය නැ ැ. 

ගරු කථානායකතුරනි,  ශම් යශට් ඳුව ආොයර අහිමි ීමර 

පිිබඳ ෙ අපි පුගියය රැ්ාීමම් ්ි ශආ ෙේක් පුයා ිමොෙ ක ා. 

්ාරානයශයන් ශෙන්ශන්, අපි ිමොෙයක් ක ාර   ිමොෙය 

එතැනින්ර හු  ශේ යනො. එච්චණයි.  ැඳැි, රර එශ ර ශෙන්න 

ඉඩ ුවන්ශන් නැ ැ. ඊට ෙේා 3කට ප්ාශ්ේ යාජාය ආොයර 

්ම්ඳන්ධශයන් කටුතතු කයන ිදයලු නිලධාපතන් කැ ෙලා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ කථා කයපු ිදයලු  කථා එතැනට ශගොනු කයලා, 

  ්ම්ඳන්ධශයන් වූ ිදයලු කරුණු අධයයනය කයලා,  ොශආ 

ි ද්ණු ිදයලුර ෙැෙගත් ප්ර ානෙලට පිිබතුරු ශරොනොෙ කියන එක 

්   ොශආ ි ශඳන නීි රය ඳාධක ගැනත් කථා ක ා. ්ර ය 

ශශෙල් ්රියාත්රක කයන්න ටිකක් හිතන්න ශෙනො. ගරු 

කථානායකතුරනි, අශේ යශට් ි ශඳන්ශන් ්ාෙයාං ඳුව තීයට 

ක්රරයක්. අපි ශගෙන ඳශෙ  ෙලා ශෙන්ශන් ඳුව ශගවුම්කරුො. ඔහු 

උපශේා ගන්ශන් ිදටින ෙක්ෂ්ඨතර ඳුව උපශශ කයන්ශගන්. රර ශම් 

ශෙෝා කියනො ශනොශෙි; ෙයෙක් කියනො ශනොශෙි.  ක ඔහුශේ 

යාජාකාපතය.  ැඳැි   තු , ශගිමය ුතතු ඳුව ිම ාල ප්රරාටයක් 

පිිබඳ ෙ අපට ප්ර ානයක් ි ශඳනො. එර නි්ා, ශම් යශට් යාජාය 

ආොයර පිිබඳ  ෙගකිෙ ුතතු ක්ඩඩායර  ැටියට එර ිමොෙශආදී 

රතු වූ ිදයලු කරුණු පිිබඳ ෙ පාර්ලිශම්න්තුෙට ොර්තාෙක් ඉදිපතපත් 

කයන්න රර ඳලාශපොශයොත්තු ශෙනො. 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගරු යාජාය ඇරි තුරනි,- 

 

ගරු රවජිත් සියඹලාපිටිය ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு  ன்ஜித் ெியம்பலொபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ගරු   ර්ෂ්ඨ ෙ ිදල්ො රන්ත්රීතුරා, ඔඳතුරා රශේ කාලශයන් 

ිමනාියක් ගන්න. 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ශඳොශ ොර ්න්ශතෝෂ්ඨි,  ක ක ා කිේොර. රර අ න ප්ර ානය 

ශම්කි, ගරු යාජාය ඇරි තුරා. අපි කැිදශනෝ ඳශෙ ගැන කථා 

ක ා ශන්, කැිදශනෝ එකට එන  ැර ශකශනකුශගන්ර ශඩොලර් 

200ක් අය කයන්න ඕනෑ කියලා.  ක අවුරුුව ගටනක් ි ්ාශ්ේ 

ශගෙලා ි ද්ශ්ඩ නැ ැ ශන්.   පිිබඳ ෙත් ්රියාත්රක ශෙනොෙ? 

 

ගරු රවජිත් සියඹලාපිටිය ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு  ன்ஜித் ெியம்பலொபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ශම් ිමෂ්ඨයය ගැන ෙන්නා ශකනකු  ැටියට ඔඳතුරා කියපු 

කායටා ටික රර  ිමශ ේෂ්ඨශයන් ්ට න් කය ගත්තා. ඔඳතුරා 

ශකොපතශඩෝ එශක්දි  ම්ඳ වුටාරත් රර කිේශේ, ඔඳතුරාශේ කථාෙ 

අ න්න රර ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ්භාශේ ඉන්නො කියලාි. ශම් 

රන්ත්රීෙරු 224ශෙනාර ඉදිපතපත් කයන්ශන් ෙැෙගත් කරුණු. 

එක්ශකශනකුෙත් ශනොෙැෙගත් කරුණු ඉදිපතපත් කයන්ශන් නැ ැ. 

  නි්ා ශම් ොශේ අසීරු ශෙලාෙක   කරුණු ිදයල්ලර ශකශයහි 

අ ශේ අෙධානය ශයොමු ිමය ුතතුි. රර ශකොි ශෙලාෙකෙත් 

කියන්ශන් නැ ැ, අශේ නිලධාපතන් ිදයලු ශෙනා ශ ොරු, ඔවුන් 

ිදයලු ශෙනා ෙැරැදිි කියලා. ඔවුනුත් ිමිමධ අභිශයෝගෙලට මුහුට 

ශෙනො. ශම් යශට් ඳුව ආොයර එකතු කයන්න ආයතන තුනකට 

භාය දීලා අපි කියනො, ආර්ථිකය ිදයයට ජට 8ක් ශෙලා කියලා. 

එතශකොට ශකොශ ොරෙ අශේ ඉලක්කෙලට යන්ශන්? 

ඊ ඟට, ආනයන භා්ඩඩ 2,000ක් ත නම් කයලා අපි ශර්ගුෙට 

කියනො, අශේ ආොයම් ෙැි කය ශෙන්න කියලා. ශම් යශට් 

මිනි්ාුග රත්පැන් පානය කයන එක ිදයයට 30කින්, (0කින් අඩු 

කය ි ශඳනො, ඔවුන්ශේ ක්රය  ක්ි ය -මිලදී ගැනීශම්  ක්ි ය- 

නැි  නි්ා.  ැඳැි, අපි ුගයාඳුව ශෙපාර්තශම්න්තුෙට කියනො 

ිදයයට 20කින් ආොයර ෙැි කයන්න කියලා.   අභිශයෝගයත් 

අශේ නිලධාපතන්ට ි ශඳනො.  

 ැර ක්ශෂ්ඨේ්රයකර ිමිමධාකාය පුශගලශයෝ ඉන්නො. අශේ 

ුතතුකර ශෙන්ශන්  ැර පැත්තක්ර ක රනාකයටය කයමින්, 

යාජාය ආොයර ෙැි කය ගැනීරි.  ක ෙැි කය ගන්න ඕනෑරි.  

 ක එශ ර ශනොශෙි කියා කිිද ශකශනකු කියන්ශන් නැ ැ.  

ිදයයට 8ට ි ද්ණු ඳුව ප්රි  තය   කියන්ශන්, ෙ  ශශශීය 

නිෂ්ඨාපාෙනයට ්ාශේක්ෂ්ඨෙ ි ද්ණු ිදයයට 8ක ඳුව ප්රරාටය ිදයයට 

22 ෙක්ො ශගන යන්න ඕනෑ.   කියන්ශන්, බිලියන 2,(00 බිලියන 

2,800ක් කයන්න ඕනෑ.   බිලියන 2,800 අපි කාශගන්ෙ ගන්ශන්? 

ශම් යශට් ්ර්ාත ජානතාෙශගන්. ිමිමධ අයශේ පර්්ා එකට තරි 

ශම්ශක් ඳය ෙැශනන්ශන්. එතශකොට  ක ජානප්රිය කායටාෙක් 

ශෙන්ශන් නැ ැ. ශම් ්ම්ඳන්ධශයන්  ්ටන් පාධ ඕනෑ තයම් බිහි 

ශේිම පඅයොට ඳුව ගැහුශේ ඇි, ශම්ොට ඳුව ගැහුශේ ඇිප කියලා. 

 ැඳැි, ්ර්ාතයක් ිමධියට ගත්ශතොත්, අපට කයන්න ශෙන්ශන් 

 කි, ගරු කථානායකතුරනි.  
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

අපට ි ද්ණු, උපයන ිමට ශගීමශම් ඳුව ලිපිශගොනු ්ාංඛයාෙ 

ශකොපරටෙ කියලා අපි ෙන්නො. පුගියය කාලශආ   ඳුව ිදයල්ලර 

අහිමි වුටා. උපයන ිමට ශගීමශම් ඳුව ලිපි ශගොනු ලක්ෂ්ඨ 

ප ශ ොෙක් ි ද්ටා. අපි  ැරොර තර්ක කයනො, අශේ  ඳුව 

්ාංුති ශආ ෙක්ර ඳුව ප්රරාටය ෙැිි, ෙක්ර ඳුව  මුළු යශට්ර ඉන්න 

අයට, යාචණකයාට පො එක ්ැශර් ශඳදිලා යනො, ශම් ්ාංුති ය 

ශෙන්ා කයන්න ජුව ඳුව ෙැි කයන්නය කියලා.  ක ගැන අපි 

 ැරොර -අවුරුුව 40ක ිදට- කථා කයන නමුත් තෙරත් අශේ ඳුව 

්ාංුති ශයන් ජුව ඳුව ප්රරාටය ිදයයට 20ි, ෙක්ර ඳුව ිදයයට 80ි. 

 ැඳැි, ශ ට අනිශො කයන ඳුව ප්රි ්ාං්ාකයට තුිබන් අපි උත්්ා  

කයන්ශන්, උපයන ිමට ශගීමශම් ඳුව ලිපිශගොනු ්ාංඛයාෙ ෙැි 

කයන්නි.   ලක්ෂ්ඨ 24ටර තරන්,- [ඳාධා කිී රක්  
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රයන්ත දි්ානායක රන්ත්රීතුරා. 
 

ගරු ෙයන්  දිසානායක ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திெொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ගරු යාජාය ඇරි තුරනි   ක්රරය ඉතා ශ ො ි.   ො ශේර, 

ශරන්න ශම් කායටයත් රර අ න්න කැරැි ි.  කබීර්  ෂීම් 

රන්ත්රීතුරාත් ශම් ගැන කිේො. LIOC ෙැනි ්රාගම්ෙලිනුත් 

ශරොකක් ශ ෝ ඳශෙක්  අය කයලා ශම් යටට ආොයරක් ලඳා 

ගන්නො නම් ශ ො ි. ශරොකෙ,   ශගොල්ලන් ශඩොලර් 

බිලියනෙලින් තරි ්ල්ලි අයශගන යන්ශන්. 

 

ගරු රවජිත් සියඹලාපිටිය ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு  ன்ஜித் ெியம்பலொபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

 කත් කියැවුණු කායටාෙක් ශන්. ඔඳතුරන්ලා  ඟ එෙැනි 

ශතොයතුරු ි ශඳනො නම් කරුටාකය අපට ඉදිපතපත් කයන්න. 

රරත් ශතොයතුරු ශ ොයන්නම්. අපි ශම් කටුතත්ත ශඳොශ ොර 

් ශයෝගශයන් කයශගන යමු.  ෙැන් රන්ත්රීෙරු ශෙශපො ක්ර කිේෙ 

කායටා ඉතා ෙැෙගත් කායටා ිමධියට ්ලකා කටුතතු කයන්න රර 

සූොනම්. 

ගරු කථානායකතුරනි, ඳුව අය කිී ර කියන්ශන්, ප්ර ාං්ාෙ 

ලැශඳන, ුගන්ෙය ශෙයක් ශනොශෙි.  ැඳැි, අපි කාටත් ශම් 

්ම්ඳන්ධශයන් ෙගකීරක් ි ශඳනො. මූලය ක රනාකයටශආ 

මුුවන් රල්කඩ ෙැනි ශම් කායටය ගැන අපි ශත්රුම් ගන්න 

අෙ යි. යාජාය ආොයර අපි ෙැි කයගත ුතතුරි.   නි්ා රා ශම්  

රන්ත්රීෙරු 224ශෙනාශගන්ර ඉල්ලා ිදටින්ශන්, ශම් කායටාශේදී 

අපට රඟ ශපන්ෙන්න, උපශේා ශෙන්න, කරුණු කියන්න, අපි 

එෙන ශශෙල් යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක ්භාශෙන් filter කයලා 

ශෙන්න කියලාි.  ිමයෙරට ගැ ශපන ආොයරක් ලැශඳන යටක් 

ඳෙට ශම් යට පත් කයන්න අපි කටුතතු කයමු කියා රර ිදයලු 

ශෙනාශගන්ර ඉල්ලා ිදටිනො.   

ගරු කථානායකතුරනි, රට නියමිත කාලය අේන් නි්ා 

ශෙන්න ඇි , ඔඳතුරා කිහිප ෙතාෙක්ර රශේ දි ා ඳැලුො. අේාන 

ෙ ශයන්, ඔඳතුරාට ්ාතුි ෙන්ත ශෙමින් රා නි ඩ ශෙනො.  

[ඳාධා කිී රක්  
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රහින්ොනන්ෙ අලුත්ගරශේ රන්ත්රීරා, ඔඳතුරාට අෙ 

කථාෙක් ි ශඳනො ශන්. කියන්න ි ශඳන ශෙයක්   අේාථාශේදී 

කියන්න.  

ගරු රවුෆන හකීම් ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
 

නැඟී සිටිතේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Rauff Hakeem? 
  
ගරු රවුෆන හකීම් ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ගරු යාජාය ඇරි තුරනි, අෙ ශර්ගුෙ තු  ශනොශයකුත් ූෂෂ්ඨට 

ි ශඳනො. ආනයන ත නරට ලක් වූ භා්ඩඩ ලැි්ාතුෙක් 

ි යාශගන, පිටයට ඉන්න ූෂ පුතුන් තරන්ශේ ශෙරේපියන්ට, නැෙෑ 

හිතෙතුන්ට ශනොමිලශආ එෙන ශපොි ශපොි පාර්්ල් පො 

ි යාශගන හිපත ැය කයනො.  ක නෙත්ො ශෙන්න.  

 

ගරු රවජිත් සියඹලාපිටිය ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு  ன்ஜித் ெியம்பலொபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

  ගැනත් අපි ඉක්රන් පියෙයක් ගන්න ඳලාශපොශයොත්තු 

ශෙනො. අයථා ්රියා ිදුව ශනොෙන පපතදි කටුතතු ක  ුතතු නි්ා 

තරි   ශ්ොයා ඳැලීර කයන්න ශෙන්ශන්. 
 

ගරු ඉරාන් වික්රෙරත්න ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு இ ொன் விக்கி ை த்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ගරු කථානායකතුරනි, රට ශපොි කායටයක් රතක් කයන්න 

ි ශඳනො. රර ඔඳතුරාශගන් මීට කලිනුත් ශම් ඉල්ලීර ක ා. 

ශර්ගුෙ පිිබඳ  ොර්තාෙක් ජානාධිපි තුරාට භාය ුවන්නා. එොර 

ප්රකා යක් ක ා,  ක පාර්ලිශම්න්තුෙටත් භාය ුවන්නා කියලා.  , 

ජූලි රා්ශආ 2(ෙැනි ො. රර මීට ඉ්ාශ්ල්ලාත්  ක ඉල්ලුො. 

ඔඳතුරා  ක පාර්ලිශම්න්තුෙට ෙ ාර ලඳා ශෙන්න. එතශකොට 

ශර්ගුෙ පිිබඳ ෙ ි ශඳන ප්ර ාන  පතයට ෙට ාශගන  අශේ ගරු 

රන්ත්රීෙරුන්ට  ොට ප්රි චණාය ෙක්ෙන්න පුළුෙන්. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එය අපට ලැද්ණු ඳෙක් ෙන්ො නැ ැ.  
 

මී ඟ ට, ගරු කබීර්  ෂීම් රන්ත්රීතුරා. 
 

[අ.භා. 22.(0  
 

ගරු කබීර් හෂීම් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු කථානායකතුරනි, රශේ කථාෙ ආයම්භ කයන්න කලින් 

රර ශම් ඉල්ලීර කයන්න කැරැි ි. ලාංකා ඛනිජා ශතල් නීි ගත 

්ාං්ාථාශේ ප්ර්ම්පාෙන කටුතතු පිිබඳ  ිමශ ේෂ්ඨ ිමොෙයක් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ලඳාදිය ුතතුි කියලා ිමපක්ෂ්ඨය ශෙනුශෙන් රර 

ඉල්ලීරක් කයනො. ඔඳතුරාට  කට එකඟ ශෙන්න පුළුෙන්ෙ? 

 ැකි ඉක්රනින්   ්  ා ඉදිපත දිනයකදී අේාථාෙ ශෙන්න.  ක 

ෙැෙගත්.   ගැන ප්ර ාන කීපයක් ආො.  
 

ගරු ලක්ෂනෙන් රීරිඇල්ල ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ිමපක්ෂ්ඨශආ ප්රධාන ්ාංිමධායක  ැටියට අපි   ඉල්ලීරට 

් ශයෝගය ශෙනො. 

861 862 

[ගරු යාංජිත් ිදයඹලාපිටිය ර තා   



2022 ඔක්ශතෝඳර් 0( 

 ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි   ගැන පක්ෂ්ඨ නායක රැ්ාීමශම්දී  කථා කයලා තීයටය 

කයමු. 
 

ගරු කබීර් හෂීම් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

අපි   කායටය පක්ෂ්ඨ නායක රැ්ාීමශම්දී ඉදිපතපත් කයන්නම්.  

ගරු කථානායකතුරනි, ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන ෙයාපති  පනත 

යටශත් ශගන එන නියර තුිබන් ඳුව ් න ලඳාදීර පිිබඳ  

ශයෝජානා කිහිපයක් අෙ ඉදිපතපත් කයලා ි ශඳනො.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! කවුරුන් ශ ෝ ගරු රන්ත්රීෙයයකු මූලා්නය 

්  ා ගරු ඉම්යාන් ර රූෆා රන්ත්රීතුරාශේ නර ශයෝජානා කයන්න.  

 

ගරු (වවදය) රතම්ෂන පතිරණ ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)  ரைஷ் பதி ண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු කථානායකතුරනි, පගරු ඉම්යාන් ර රූෆා රන්ත්රීතුරා ෙැන් 

මූලා්නය ගත ුතතුයප ි රා ශයෝජානා කයනො.  
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරුව ගරු කථානායකුරො මූලාසනතයන් ඉවත් වූතයන්, ගරු 

ඉම්රාන් ෙහරූෆන ෙහ ා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் அக்கி ொெனத் 

தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு இம் ொன் ைஹ்ரூப் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
IMRAN MAHAROOF took the Chair. 

 

ගරු කබීර් හෂීම් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, ගරු යාංජිත් ිදයඹලාපිටිය 

රැි තුරා ්  න් ක  ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන ෙයාපති  පනත 

යටශත් වූ නියර තුිබන් ලඳා දී ඇි  ඳුව ් න ගැනත් අෙ කථා 

කයනො. ශම්ක එක්්ත් ජානතා නිෙ ්ා ්න්ධානය ්  ජානතා 

ිමමුක්ි  ශපයමුට ්රඟ ශගොඩනඟා ගත් ්න්ධාන යජාය යටශත් 

ශගන ආ පනතක්.  2004 ෙර්ෂ්ඨශආ ඔවුන් එක් ශෙලා  ෙපු   

ආ්ඩඩුෙ යටශත් තරි 2008 අාංක 2( ෙයන පනත ්ම්රත කය 

්රියාත්රක කශ ේ.  එක්්ත් ජානතා නිෙ ්ා ්න්ධානයට  -

ෙර්තරානශආ ශ්රී ලාංකා ශපොුවජාන ශපයමුට- එො ජානතා ිමමුක්ි  

ශපයමුට ්ම්ඳන්ධ ශෙලා රහින්ෙ යාජාපක්ෂ්ඨ ර ත්රයා ඳලයට 

පත් කයන්න උෙවු ක ා.   අය තරි ෙශම් ප්රි පත්ි  අනුගරනය 

කයනො කියලා එො ශම්ොට ිමරුශධෙ කථා කශ ේ. යශට් 

්ාංෙර්ධනයට, ්ාොධිපතයයට   ොශේර, ජාාි ක ආයක්ෂ්ඨාෙට 

අහිතකයි කියලා ශම් ප්රි පත්ි ෙලට ිමරුශධෙ එතුරන්ලා තරි 

ශේදිකාෙල දිගටර කථා කශ ේ.  ැඳැි,   ශගොල්ශලෝර තරි ශම් 

ොශේ  ශශෙල් ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන ෙයාපති  කියලා ශගනැල්ලා 

ි ශඳන්ශන්.  

ගරු යාංජිත් ිදයඹලාපිටිය යාජාය ඇරි තුරා කිේො, ශම් නියර 

යටශත් ෙයාපති  2(කට ිමතය  ිමශ ේෂ්ඨ ඳුව ් න ශෙනො කියලා. 

 ැඳැි,  ක ක්රරෙත්ෙ ශෙනොෙ, ශරොන පෙනශරන් ශෙන්ශන්  

කියලාෙත් ශම් ්භාශේ ඉන්න අපි ෙන්ශන් නැ ැ. තරන්ශේ ගජා 

මිතුයන්ට ශරෙැනි ඳුව ් න දීලා තරි එක පැත්තකින් ශම් යට 

ඳාංශකොශලොත් ශෙලා ි ශඳන්ශන්.   

ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන ෙයාපති  පනත යටශත් ෙන නියර රඟින් 
ලඳා ශෙන ඳුව ් න පිිබඳ ෙ කථා  කයනො නම්, HCL 

Technologies කියන ්රාගර ්  ා තරි අෙ ඇරි ෙයයා ශම්ො 
ඉදිපතපත් කයන්ශන්. HCL Technologies කියන ්රාගර ලාංකාශේ 
ශඩොලර් මිලියන 20ක් ිමතය ආශයෝජානය කය ි ශඳනො. අපි ශ ො  
පැත්ත ගැනත් කථා කයන්න ඕනෑ ශන්.   ශගොල්ලන්   ශඩොලර් 
මිලියන 20 ආශයෝජානය කයලා ඳලාශපොශයොත්තු ෙන ඉලක්කය 
2022 - 2032 ශෙනශකොට ශම් යශට් 4,340ක පිපත්ක් ඔවුන්ශේ 
ශ්ේෙකයන්  ැටියට ඳ ො ගැනීරි.   ආයතනය ශතොයතුරු 
තාක්ෂ්ඨටය ්  ශතොයතුරු තාක්ෂ්ඨට ්ඵල ශ්ේො ිදුව කයන 
ආයතනයක්.  

ශම් පනත යටශත් ශගශනන නියරයන් තුිබන් ඳලාශපොශයොත්තු 
ශෙන්ශන්   ආයතනයට ් න ශෙන එකි. රර ෙන්නා තයරට 
HCL Technologies කියන ්රාගශම් 2,000ත්, 2400ත් අතය 
ආ්න්න පිපත්ක් ෙැඩ කයනො.   අය ලාාංකිකශයෝ. ඔවුන් ඳ ො 
ගන්න ශකොට අශේ ලාංකාශේ ශ්ේෙකශයකුට රුපියල් ලක්ෂ්ඨ ප ක 
ිමතය පියක් ශගෙනො.   ශ්ේෙකශයක් රැකියාශෙන් යම් 
්ාථානයකට ආොර  අෙර පිය රුපියල් ලක්ෂ්ඨ ෙ යක් ෙනො.   
ආයතනය ඉතාර ෙැෙගත්.  ඇත්ත ෙ ශයන්ර එො යටිදාං  
ශප්රේරෝ රැි ඳුන් පටන් ගත්ත ඇඟලුම් කර්රාන්ත ාලාෙල ඊ ඟ 
පිම්ර තරි ශම්ක. අපි 2024 ෙර්ෂ්ඨශආ කථා ක ා, BPO sector එක 
දිුතණු කයන්න ඕනෑ කියලා. ශරන්න ශම් ොශේ ආයතනෙලට අපි 
 ක්ි ය ශෙන්න ඕනෑ.   ආශයෝජානය අශේ යටට ෙැෙගත්.  ැඳැි, 
HCL Technologies කියන ්රාගර ජාාතයන්තයශආ ප්රිදශධ 
ශතොයතුරු තාක්ෂ්ඨණික ්රාගරක්.  එය ඉන්දියානු ්රාගරක්; 
ඉන්දියාශේ ශලොකුර ්රාගරක්.  

ෙැනට ඉන්දියාශේ ි ශඳන නීි  ී ි  දි ා ඳලන්න. ඉන්දියාශේ 
ිමශ ේෂ්ඨ ආර්ථික කලාප - Special Economic Zones - ි ශඳනො. 
ිමශශ  ්රාගරකට ඉන්දියාශෙන් ඳුව ් න ලැබීරට නම්,   
ආර්ථික කලාප තු    ිමශශ  ්රාගම් පිහිටුෙන්න ඕනෑ. එහි 
නිර්ටායක කිහිපයක්ර ි ශඳනො.   නිර්ටායකෙලට යටත්ෙ 
තරි   ශගොල්ශලෝ ්ම්පූර්ට ඳුව ් න - zero tax - ශෙන්ශන්. 
එශ ර නැත්නම්, ්ාරානයශයන් ිමශශ  ්රාගරක් ඉන්දියාෙට 
ියහිල්ලා ආශයෝජානය ක ා නම්,   ්රාගරට   ශගොල්ලන්ශේ 
්රාගම් ඳශෙ අො  ශෙනො. උො යටයක් ගනිමු. ශතොයතුරු 
තාක්ෂ්ඨට ශ්ේො ්පයන ශ්රී ලාාංකික ්රාගම් කිහිපයක්ර ෙැන් 
ඉන්දියාශේ පිහිටුො ි ශඳනො.   ශගොල්ලන්ට ඳුව ් න දීලා 
නැ ැ.   කියන්ශන්, එශ ේ නිකම් බි්ාන්ා කයන්න ඳැ ැ. VAT 
එක ආදිය නැි  වුටාට, ්රාගම් ඳුවෙලින් ිදයයට 22ක් අශේ   
්රාගම් ඉන්දියාශේ යජායට ශගෙන්න ඕනෑ. ිමශශ  ්රාගම් 
වුටාට, ශඩොලර්ෙලින් ආොයම් ඉපැයූොට අශේ   ්රාගම් එශ්ේ 
ඳුව ශගෙන්න ඕනෑ.  ක ඉන්දියාශේ ිදශධ ෙන ශෙයක්. ගරු 
ශ  ාන් ශ්ේරිදාං  රැි තුරනි, යාජාය ඇරි ෙයයකු  ැටියට 
ඔඳතුරාත් ෙන්නො, HCL Technologiesහි මූල්ාථානය 
ි ශඳන්ශන් ඉන්දියාශේ ඳෙ. ඉන්දියාශේ HCL Technologies 

්රාගශම් අය භායය - revenue - ඉන්දියානු රුපියල් බිලියන 
8)7ක් ෙනො. HCL Technologies ්රාගශම් ශුශධ ලාභය 
ඉන්දියානු රුපියල් බිලියන 2)9ක් ෙනො. මූල්ාථානය ඉන්දියාශේ 
ි ද්ටත්,   ්රාගර ඳුව ෙ ශයන් ියය ේශර් ඉන්දියානු රුපියල් 
බිලියන 3(ක් - Rs. 34 billion - ඉන්දියාෙට ශගො ි ශඳනො.   
කියන්ශන්, ිදයයට 20ක ඳශෙක් ඉන්දියාශේ ්රාගශරන් අය 
කයනො.   ශගොල්ලන් ලාංකාශේ පිහිටුෙන  ාඛාෙට තරි 
ඔඳතුරන්ලා අවුරුුව 27කට ඳුව ් න ශෙන්න  ෙන්ශන්; ඳුව අය 
කයන්ශන්ර නැි ෙ ඉන්න  ෙන්ශන්. ඉි න් ඳලන්න, ඔඳතුරන්ලා 
ශම් යට ශෙනුශෙන්  ශම්ො ්ම්ඳන්ධශයන් ්ාකච්ඡා කයන්ශන් 
ශකොශ ොරෙ කියලා.  
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

අපි HCL Technologies ්රාගරට උෙවු කයන්න ඕනෑ කියන 

එක රා පිිබගන්නො.   ශගොල්ශලෝ ශඩොලර් මිලියන 20ක් 

ආශයෝජානය කයනො.   ශගොල්ශලෝ ෙැනට 2,400කට ආ්න්න 

ලාාංකිකයන් පිපත්ක් ඳ ොශගන ි ශඳනො. තෙත් 3,000ක, 

(,000ක පිපත්ක් ඳ ො ගනිි. ශරෙැනි ආයතන ශම් යටට 

ශගශනන්න ඕනෑ  කියන කායටය නිෙැරැදිි.  ැඳැි, අප අවුරුුව 

24ක්,  20ක් පූර්ට කාලීනෙ ඳුව ් න දිය ුතතුෙ? ශරොකක්ෙ, ශම් 

ප්රි පත්ි ය? යට ශෙනුශෙන් negotiate කයලා ශම් කටුතතු 

කයන්න අපට ඳැපතෙ? ඉන්දියාශේ ිමශ ේෂ්ඨ ආර්ථික කලාප -Special 

Economic Zones- ගත්තත් - BOI ොශේර -  ොශආ පිහිටුෙන 

්රාගම්ෙලට වුටත්, ආයතනෙලට වුටත්, ප මුෙන ේය 4ට 

පරටි complete ඳුව ් න ශෙන්ශන්.   ඳුව ් න ශෙන්ශන් 

start-up කාලයටි. ෙැන් වුටත් HCL Technologies ්රාගරට 

අවුරුුව 3කට ශ ෝ අවුරුුව 4කට ්ම්පූර්ට ඳුව ් නයක් ශෙන්න 

පුළුෙන්. ඉන්දියාශේ ිමශ ේෂ්ඨ ආර්ථික කලාපෙල පිහිටුො ි ශඳන 

්රාගම් ්ම්ඳන්ධශයන් ඊ ඟ ේය 4ට අො ෙ ශරොකක්ෙ 

කයන්ශන්? ිදයයට 40ක ඳුව ් න ශෙනො, ිදයයට 40ක 

ලාභෙලට ඳුව අය කයනො. තෙ අවුරුුව 4ක් ියහිල්ලා,   කියන්ශන් 

අවුරුුව 20කින්   ශගොල්ශලෝ ශරොකක්ෙ කයන්ශන්? ලාභ ආපුග 

ආශයෝජානය -plough back profits- කයනො නම්  ිමතයි tax 

exemptions ශෙන්ශන්. එශ ර නැත්නම් අය කිී රක් කයනො. 

ලාංකාශේ වුටත්  කි කයන්න ඕනෑ.  

ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන ෙයාපති  කියලා තරන්ට කැරැි  

ආයතන ශ්ොයාශගන මිතුයන්ට, හිතෙතුන්ට එක එක ිමධියට ඳුව 

් න ශෙන එක ශනොශෙි කයන්න ඕනෑ. ශරහි ක්රරශේෙයක් 

ි ශඳන්න ඕනෑ. යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක ්භාශේ ්භාපි   ර්ෂ්ඨ 

ෙ ිදල්ො රැි තුරාට රා කියන්ශන්, ආ්ඩඩුෙ ශම් ්ම්ඳන්ධශයන් 

නිෙැරැදි ක්රරශේෙයක් ්ක්ා ක  ුතතුය කියලාි. එශ ර නැි ෙ 

ශම් ිමධියට පිිබශෙ ක් නැි ෙ ඳුව ් න ශෙන්න ියශයොත් 

අන්ි රට අපි ආොයර උපයන්ශන් ශකොශ න්ෙ? ආොයර උපයන්න 

ශෙන්ශන් ශපොි මිනි ාශගන්. VAT එක ෙැි කිී ශරන් ශ ෝ  ාල් 

කිශලෝශෙන් පො ඳුව අය කිී ශරන් ශ ෝ ශනොශෙි ආොයර 

උපයන්න ඕනෑ. ශම් ොශේ ආශයෝජාකයන්ශගන් තරි අප ඳුව අය 

කයගන්න උත්්ා  කයන්න ඕනෑ. ිමශශ  ආශයෝජාන ලාංකාෙට 

එන්ශන් ඳුව ් න නි්ා ශනොශෙි. ිමශශශීය ආශයෝජාකයන් ශම් 

යටට පැමිණීරට මිනුම් ේඩඩක්  ැටියට භාිමත කයන්ශන් පෙි න 

ශශ පාලන යාමුෙ.   තු  ශ ොයකම් ි ශඳනොෙ, ූෂෂ්ඨට ි ශඳනොෙ 

කියලා ඳලා  ො නැත්නම් තරි ශම් යටට එන්ශන්.   ිමතයක් 

ශනොශෙි. ශම් යට තු  ප්රජාාතන්්රොදී ලක්ෂ්ඨට ි ශඳනොෙ, රානෙ 

හිමිකම්ෙල ුගයක්ෂිතභාෙය ි ශඳනොෙ, අධිකයටශආ 

්ාොධිපතයය ි ශඳනොෙ, අනය ජාාතීන් ්රඟ ශශ පාලන අිතීන් 

ශඳො  ො ගැනීම් කයනොෙ කියන කායටා ඔක්ශකොර දි ා ඳලා 

තරි ආශයෝජාකයන් ශම් යටට එන්ශන්. 

ශම් යශට්   පපත්යය  ෙන්ශන් නැි ෙ, එන  ැර 

ිමශශිනකශයකුටර ශරශ ර ඳුව ් න ශෙන්න ියයාර, ශකොශ ොරෙ 

ශම් යටට ආොයම් උපයාගන්න පුළුෙන් ශෙන්ශන්? ශම්ො කයලා 

ඳැපත ෙන ශකොට ආ්ඩඩුෙ ඊ ඟට කයන්ශන් ශරොකක්ෙ? තරාශේ 

ඇඳිෙත පො උනා ෙැමීරට ලෑ්ාි  ෙනො, ිමශශිනකයන්ට.  ක 

කයන්න ඳැ ැ ශන්. නමුත්  ක තරි වුශ්ඩ. ෂ්ඨැන්ග්රි-ලා 

ශ ෝටලයට ඔඳතුරන්ලා ශරොකක්ෙ කශ ේ? අවුරුුව 30ක ඳුව 

් නයක් ුවන්නා. අවුරුුව 30ක ඳුව ් නයක්! එතශකොට අපි තඹ 

්තයක් උපයන්ශන් නැ ැ ශන්.  ශගොල්ලන් එක්ක කථා කයලා 

ප මු අවුරුුව 4ට ඳුව ් නයක් ශෙන්න ි ද්ටා. ඊට පුගෙ මීටශර් 

ුවෙනො ශන්.  

ිමශශ  ්ාංචණායකයන් ශෙනත් යටෙලට ියයාර ඳුව අය 

කයන්ශන් ශකොශ ොරෙ? රාලදිෙිනට ියයාර bed tax කියලා එක 

ිමශශිනකශයකුශගන් -කුඩා ෙරුශෙකුශගන් වුටත්- එක රැයකට 

ශඩොලර් )ක් අය කයනො.  ක   ිමශශිනකයාට ෙැශනන්ශන්ත් 

නැ ැ.  ැඳැි මීටයය ුවෙනො, යටට. නමුත් අපි ශෙනො, අවුරුුව 

30කට ඳුව ් න; නිකම් කයපල්ලා කියලා.   ශ ෝටලශයන් 

ෙක්රෙ ආොයම් එන ඳෙ රර ෙන්නො. ශ්ේෙකශයෝ ඉන්නො. 

ඔවුන්ට tippings ලැශඳනො. එශල් ෙක්රෙ ආොයම් එනො. 

 ැඳැි,  ොශයන් ඳුව ෙ ශයනුත් ආොයම් උපයන්ශන් නැත්නම් 

අප ශකොශ ොරෙ ඉ්ා්ය ට යන්ශන්? ශම් ්  ා ක්රරෙත් ෙැඩ 

පිිබශෙ ක් ඉදිපතපත් කයන්න ඕනෑ කියලා අපි හිතනො. එශ ර 

නැි ෙ, පඳුව ් න - ඳුව ් නප කියමින් අප ශකොච්චණය ඳුව ් න 

ුවන්නත්, ඳුව ් න රත ආශයෝජාකශයෝ ශම් යටට එන්ශන් නැ ැ. 

අන්ි රට අපි ආොයම් උපයන්ශන්ත් නැ ැ.   නි්ාර තරි රා 

කිේශේ, Lanka IOC එකට ලඳා ුවන් ඳුව ් න ගැන.   

ශගොල්ශලෝ ෙැන් උපයන ආොයර ඳලන්න.   ශගොල්ශලෝ ෙැන් 

ශඩොලර් ලක්ෂ්ඨ ගටනක් උපයාශගන ඇි . ශරොකෙ, ශලෝක 

ශෙශ    ශපොශ ේ ශඳොයශතල් මිල අඩු වුටාට   ශගොල්ලන් 

ඉන්ධන මිල අඩු කශ ේ නැ ැ.  ැඳැි,   ශගොල්ලන්ශගන් 

ඳශෙක්ෙත් අය කයන්ශන් නැ ැ. ශම්ො අපට ආොයම් ලඳාගත 

 ැකි රාර්ග. ශරතැනදී රා ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර කියන්ශන්, ක්රශරෝපාය 

්ාංෙර්ධන ෙයාපති  පනත ඔඳතුරන්ලාශේ යජාය ිමධිරත්ෙ ඉදිපතපත් 

කශ ේ නැි  ඳෙි. 2008දී එර පනත ශගනාො; 2022දී 

්ාංශ ෝධනය ක ා. ඊට පුගෙ, තෙත් ්ාංශ ෝධන කිහිපයක් ක ා. 

ශරර පනත යටශත් පිහිටුවූ ෙයාපති  2(ක් ෙැනට ි ශඳන ඳෙ 

කියනො. අඩු තයමින් පාර්ලිශම්න්තු රන්ත්රීෙයශයකු  ැටියට 

රරෙත් ෙන්ශන් නැ ැ එර ෙයාපති  2( ශරොනොෙ කියලා. 

ඔඳතුරන්ලා එර ෙයාපති  2( SDPA යටශත් ඇි  කශ ේ ශරොන 

පෙනමින් ෙ? එර ෙයාපති  2(ට ඔඳතුරන්ලා ශෙන ් න 

ශරොනොෙ?   ්ම්ඳන්ධෙ අශේ ශම් ගරු ්භාෙ ෙැනුෙත් කිී ර 

ඉතා ෙැෙගත් ඳෙ රා රතක් කයන්න කැරැි ි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රන්ත්රීතුරා, ඔඳතුරාට තෙ ිමනාි ශෙකක කාලයක් 

ි ශඳන්ශන්. 
 

ගරු කබීර් හෂීම් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

 අේාන ෙ ශයන්, රට තෙ එක් කායටයක් කියන්න 

ි ශඳනො, මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි.  ශ්රී ලාංකාශේ ෙයාපාය 

ප ුග කිී ශම් ෙර් කශආ - Ease of Doing Business Index - 
අගය ඉ   නැාංීමර පිිබඳ ෙ වූ ශයෝජානාෙක් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශආ රන්ත්රීෙරුන් ිමිදන් ඉදිපතපත් කය ි ශඳනො රර 

ෙැක්කා. ඇත්තටර රර පුුවරයට පත් වුටා, ආ්ඩඩුෙ ිමිදන්ර ශම් 

ශයෝජානාෙ ඉදිපතපත් කිී ර ගැන. ශරොකෙ 2004දී පත් වුශ්ඩ ශම් 

ආ්ඩඩුෙර තරි. 2004න් ප්ාශ්ේ ශම් යශට් ෙයාපාය ප ුග කිී ශම් 

ෙර් කය ඉ   නැාංීමර ශෙනුශෙන් ශනොශෙි,  ශරතුරන්ලා ෙැඩ 

කශ ේ. ශරතුරන්ලා 2004 ඉ ලා ශරශතක් ෙැඩ කශ ේ, ශම් යශට් 

පාලකයන්ශේ ෙයාපාය ප ුග කිී ශම් ෙර් කය ඉ   නාංෙන්න. 

එක එක පාලකයන්ශේ ශ ෝ පවුශල් අයශේ ෙර් ක දිුතණු 

කයන්න ශ ෝ ප ුග කයන්න ෙැඩ කයලා ඇි .  ැඳැි, ලාංකාශේ 

ෙයාපාය ප ුග කිී ශම් ෙර් කය  ක්ි රත් කයන්න ෙැඩ කයලා 

නැි  ඳෙ අපට කියන්න පුළුෙන්.   

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, 2002-200( කාලශආ රා 

නිශයෝජානය කයපු ක වුය අශේ යට  ක්ි රත් කයන්න 

Competitiveness Initiative කියන ශයෝජානාෙ ශගන ආො. 

නමුත්,   ශයෝජානාෙ අින් කයලා ෙැම්රා, 2004න් ප්ාශ්ේ.   

865 866 

[ගරු කබීර්  ෂීම් ර තා  



2022 ඔක්ශතෝඳර් 0( 

ොශේර ලාංකා ිමුවලිඳල ර්ඩඩලය, ශ්රී ලාංකා ශර්ගුෙ, ශශශීය 

ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුෙ ආදි යාජාය ආයතන ප්රි ්ාං්ාකයටය 

කයන්න 2002- 200( කාලශආ ශයෝජානා ශගන ආො.   ශයෝජානා 

ඔක්ශකෝර 2004දී අින් ක ා. අපි පRegaining Sri Lanka" 

කියන ්ැලැ්ාර  ැුවො.  ක  ාංෙඩු ග ලා ඉෙය ක ා.  ැඳැි, 

ෙැන්  ශක් ශකොට්ා අයශගන තරි, ඔඳතුරන්ලාත් ්රියාත්රක 

කයන්න ඳලන්ශන්.    

Ease of Doing Business Index එක අනුෙ ශ්රී ලාංකාෙ නයක 

තැනක ඉන්ශන්. ඇත්තටර අශේ ranking එක 99. ෙයාපාය ප ුග 

කිී ශම් ෙර් කය ගත්තාර, ඉන්දියාෙ අපට ෙඩා ඉදිපතශයන් 

ඉන්ශන්.   ශගොල්ලන් ඉන්ශන්    ශරේණිගත කිී ම් අනුෙ )3ෙන 

්ාථානශආ. ූමතානය ඉන්ශන් 89ෙන ්ාථානශආ. ශන්පාලය ඉන්ශන් 

9(ෙන ්ාථානශආ. අපි, ශන්පාලයටත් ප ිබන් ඉන්ශන්; 

ූමතානයටත් ප ිබන් ඉන්ශන්. අපි ඉ්ා්ය තයග කශ ේ, 

තාිලන්තය, ශකොපතයාෙ, ජාපානය එක්ක. ෙැන් අපි තයග 

කයන්ශන්, ශන්පාලය  ා ූමතානය එක්ක. ඊ ඟට අපි තයග 

කයන්න යි ඇෆාඝනි්ාතානය ශ ෝ ශලඳනනය එක්ක. ශම් තරි 

අවුරුුව 20 ගටනක ඔඳතුරන්ලාශේ පාලනශආ ප්රි ඵලය. ශකශ්ේ 

වුටත් කරක් නැ ැ, Ease of Doing Business Index එක ගැන 

ශයෝජානාෙක් ආ්ඩඩු ෙ ෙැන් ශගනැල්ලා ි ශඳනො.  කට ෙට 

පිටාෙ  ොගන්න ඕනෑ.  කට අෙ ය ෙටපිටාෙ  ොගන්න නම්, 

ඉඩම් අිි ය  ැකි ඉක්රනින් ලඳා ගැනීර, business registration 

එකක්  ැකි ඉක්රනින් කයගැනීර, යශට් නීි  පශධි ය  ක්ි රත් 

කිී ර, ිම ාේනීයත්ෙය ඇි  කයගැනීර, මූලය ප්රි පත්ි  ්ැකසීර, 

ිමනිරය අනුපාතය ්ාථාෙයෙ පෙත්ො ගැනීර ආදිය ක  ුතතුි. 

ශම්ො ඔක්ශකෝර ඉතා ෙැෙගත්.  මූලය ්ාථාෙයත්ෙය ඉතාර 

ෙැෙගත්.   ොශේර ප්රි පත්ි ෙල ්ාංගතභාෙයක් ි ශඳන්න ඕනෑ.  

ගරු ඇරි තුරනි, ඔඳතුරන්ලාශේ ආ්ඩඩුශෙන්ර SAITM 

එකට අනුඳල ුවන්නා. එශ ර අනුඳල දීලා SAITM එක පටන් 

ගත්තාට ප්ාශ්ේ  කට ිමරුශධ වුටා. එතශකොට අධයාපනයට 

ආශයෝජානය කයන ්රාගම් ශරොකක්ෙ හිතන්ශන්? ශම් ආ්ඩඩුෙට 

ප්රි පත්ි යක් නැ ැ කියලා   අය හිතනො.   නි්ා එක 

ප්රි පත්ි යක්  පතයට අනුගරනය කයන්න. ආ්ඩඩු ශෙන්ා වුටත් 

ජාාි ක ප්රි පත්ි යක් ්ක්ා ක ාර,   ජාාි ක ප්රි පත්ි  දිගටර 

්රියාත්රක ීමර යටකට ඉතාර ෙැෙගත් කියන එක ශම් අේාථාශේ දී 

රර රතක් කයනො.  

ශඳොශ ොර ්ාතුි ි. 
 

[පූ.භා. 22.44  

 

ගරු (ෙහාචාර්ය) රවජිත් බණ්ඩාර ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு (ரப ொெிொியர்)  ஞ்ெித் பண்டொ )  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, අෙ ඉතා ෙැෙගත් පනත් 

කිහිපයකට අො ෙ ශගශනන නියර ්  ශයගුලාිද පිිබඳ ෙ ශම් 

ගරු ්භාශේ අපි කථා කයනො. ඉතා ෙැෙගත් අෙ ්ා ශගොන්නක් 

ශරර ිමොෙශආදී ඉදිපතපත් ශෙි කියා රර ිම ාෝ කයනො. 

ෙැනටරත් අශේ මුෙල් යාජාය ඇරි තුරාත්, කබීර්  ෂීම් රැි තුරාත් 

ඉතා ෙටිනා අෙ ්ා ශගොන්නක් ඉදිපතපත් ක ා. යටකට ෙැෙගත් 

ශරෙැනි කායටා පිිබඳ ෙ තරි ශම් ්භාෙ තු  ්ාකච්ඡාෙට ගත 

ුතත්ශත් කියලා රර ිම ාෝ කයනො. අපි ඉන්න තැන අශේ අයට 

ශඳොශ ෝ ශෙලාෙට ශේන්ශන් නැ ැ.  කට ශ ේතුෙ තරි, අපි ිබාං 

රැඬි නයාශයන් කටුතතු කිී ර. ිබශ ේ ඉන්න රැඬියා ෙන්නා 

ශලොකුර ජාල ක  ිබශ ේ ි ශඳන ෙතුය ප්රරාටය පරටි. 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි,   නි්ා ශම් කුඩා දිෙින ශලෝක 

ිදි යශම් ි යලා ඳලන්න අපි පුරුුව ශෙන්න ඕනෑ.  ැඳැි 

අෝනාෙකට අපි   ශෙනුෙට කයන්ශන්, ශම් කුඩා දිෙින තු  

ශලෝක ිදි යර ි යලා ඳලන්න උත්්ා  කයන එකි.  ක 

කයන්න පුළුෙන් ෙැඩක් ශනොශෙි.   

ඊශආ-ශපශර්ො ෙේාෙල අලුත් ශපෝ්ාටයයක් අලෙලා ි ශඳනො 

රර ෙැක්කා, පයාජාය ඳැාංකු ඉෙයිප කියලා. පුගියය ෙේක ඉදිපතපත් 

ක  අශේ Interim Budget එශක් එක්තයා ශයෝජානාෙක් ි ද්ටා, 

ශම් ඳැාංකුෙල අිි ය පුළුල් කිී ශම් ෙැෙගත්කර ්ම්ඳන්ධශයන්. 

 ක එක්තයා අෙ ්ක් පරටි. එශ්ේ වුෙත්,   අෙ ් රත අපට  

ෙඩා ශ ො  ිමකල්පයක් ඉ්ාරතු කය ගන්න පුළුෙන්.  ැඳැි,  අශේ 

ඳැාංකු එකකටෙත් ජාාතයන්තයයට ියහිල්ලා ශඩොලර් බිලියනයක 

ටයක් අයශගන එන්න පුළුෙන් තයශම් ශ ේෂ්ඨ ප්රයක් ි ශඳනොෙ 

නැශෙ කියන එක පිිබඳ ෙ අපි කවුරුත් කථා කයන්ශන් නැ ැ. මීට 

අවුරුුව 20කට 24කට කලින්  ිමශශ  යටෙලින් අඩු ශපොලියකට 

මුෙල් ලඳා ගැනීශම්  ැකියාෙ ි ද්ණු  නි්ා  අශේ ඳැාංකු 

ශඳොශ ොරයක් අෙ ය කයන මූලය ්ම්පාෙනය කයගන්න  උත්්ා  

ක  ආකායය අපට රතකි. නමුත්, රශේ රතකශආ  ැටියට අපට 

අෙර ෙ ශයන් ශඩොලර් මිලියන 400ක්ෙත්   උත්්ා  කිී ම්ෙලදී 

ශ්ොයා ගන්න ලැද්ශ්ඩ නැ ැ.   නි්ා ර  ඳැාංකුෙ එක්තයා 

අේාථාෙක තීන්ුවෙක් ගත්තා, පුාංචි පුාංචි මූලය ආයතන එකට එකතු 

කයන්න ඕනෑ;   ොශේර ්ර ය ඳැාංකුෙල ශ ේෂ්ඨ ප්ර පුළුල් 

කයන්න පුාංචි පුාංචි ඳැාංකු එකට එකතු කයන්න ඕනෑ කියලා. 

ෙයාපාය ක රනාකයටශආදී අපි කියනො, mergers and 

acquisitions කියලා. ශම්ො ගැන අපි කථා ක ා, ශම්ො ගැන අපි 

්රියාත්රක වුටා.  ැඳැි, අශේ ඳැාංකුෙල ශ ේෂ්ඨ ප්ර තෙර 

ශඳොශ ොර පුාංචිි, මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි. අපි තයගකාී  

නැ ැ.   වුටාට අපි උපායරාර්ියක ෙ ශයන්  ඉන්දියානු ්ාගයශආ 

ඉතා ෙැෙගත් තැනක ඉන්නො.   නි්ා ශලෝකශආ ්ල්ලි ි ශඳන 

 ැශරෝර ඇිමල්ලා, 'ශරන්න'  කියලා අශේ යශට් ආශයෝජානය 

කයි කියලා ශඳොශ ෝ අය හිතාශගන ඉන්නො. නමුත්, ඇත්ත 

තත්ත්ෙය  ක ශනොශෙි. ඇත්ත තත්ත්ෙය ඊට ෙඩා 

කනගාටුොයකි.  

පුගියය 2022 ේශර් ශලෝක ජුව ිමශශ  ආශයෝජාන ප්රරාටය 

ඇශරපතකානු ශඩොලර් බිලියන 2(9ි.  ශපොි ගටනක් ශනොශෙි, 

ඇශරපතකානු ශඩොලර් බිලියන 2(9ි. ශම් ප්රරාටය 2029 ේයට 

්ාශේක්ෂ්ඨෙ ිදයයට )ක ෙැිීමරක්. අපි ශම් කථා කයන්ශන් 

ශගෝලීය ේාංගතයක් ි ශඳන කාලසීරාෙක් තු .  2020 අවුරුශශශ 

FDI ශතොගය ඇරපතකානු ශඩොලර් බිලියන 2,928ි. ශම් ප්රරාටය 

2020 අවුරුශෙට ්ාශේක්ෂ්ඨෙ  තය ගුටයකින් ෙැි ශෙලා 

ි ශඳනො. ශලෝකශආ ජුව ිමශශ  ආශයෝජාන ෙැිපුයර ගලාශගන 

ියහිල්ලා ි ශඳන්ශන්,  ෙයාපාය ප ුගශෙන් කයන්න පුළුෙන් 

යටෙලට. මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, ශලෝකශආ ෙයාපාය 

ප ුගශෙන් කයන්න පුළුෙන් ආකායය රනින නිර්ටායකය තු  

යටෙල් 290ක් ඉන්නො.   යටෙල් අතය අපි ඉන්ශන් 200ෙන 

්ාථානශආ. රර ශම් කථාෙ පිිබශයල කයන අේාථාශේ අශේ  ගරු 

රධුය ිමතානශේ රන්ත්රීතුරා ඇිමල්ලා රට කිේො, මීට අවුරුුව 

ප කට ඉ්ාශ්ල්ලා ඉන්දියාෙ හිටිශආ 208ෙන ්ාථානශආ කියලා. 

 ැඳැි,  ඉන්දියාෙ අෙ )3ෙන ්ාථානයට ඇිමල්ලා ි ශඳනො.  

ිදාංගේපූරුෙ 02ෙන ්ාථානශආ ඉන්නො; නෙසීලන්තය 02ෙන 

්ාථානශආ ඉන්නො; ශ ොාංශකොාං යාජායය 03ෙන ්ාථානය ගන්නො; 

ශඩන්රාර්කය  0( ෙන ්ාථානශආ ඉන්නො; ඳාංේලාශශ ය (4ෙන 

්ාථානශආ ඉන්නො; පාකි්ාතානය 208ෙන ්ාථානශආ ිදටිනො. 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, ශම් යටෙල් දි ා ඳැලුොර අපට  

දිගු ගරනක් යන්න ි ශඳන ඳෙ ශේනො. යටක් ිමධියට ඉදිපතයට 

යන්න අපට අෙ ය නම්, අප දි ා අප ඳැලිය ුතතු කාලය ඇිමල්ලා 

ි ශඳනො. ශරොකෙ, අපි ප්රාශයෝියක නැ ැ. ඕනෑර යටක් එක්ක 

අපට ගනුශෙනු කයන්න පුළුෙන් ක්රරශේෙය අපි තෙර ්ක්ා 

කයශගන නැ ැ. අපි ශඳොශ ෝ ශෙලාෙට ශනොකිී රට ශ ේතු 

කායටා ශ ොයනො මි්ක්, කිී රට කායටා ශ ොයන්ශන් නැ ැ. 

අපි ර ා පැටලිලිකාය ජාාි යක්, මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි. 

867 868 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ආගර, භාෂ්ඨාෙ, ්ාං්ාකති ය, ජාාි ය, කුලය, ශශ පාලනය යන ශම් 

 ැර එකක්ර අපි පටලොශගන ඉන්නො.   නි්ා තරි ශම් 

224ශෙනාටර ශගෙය යන්න කියලා තරුට  රි පායට ඳැ ැලා 

්ටන් කයන්ශන්. අපි එකතුශෙලාි ශම් පටලැිමල්ල  ො ගත්ශත්. 

අපි ෙැි ආත්රාර්ථශයන් ුතතුෙ කටුතතු කයන ජාාි යක්.    නි්ා  

ඊ ඟ පයම්පයාෙට ශම් කටුතත්ත අපි භායදිය ුතතු නැ ැ, 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි. හුඟක් අය හිතනො, පරට තරි 

ශ ො ටර කයන්න පුළුෙන්ප කියලා. 

 

ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

එශ ර කිේො, ඔඳතුරාශේ ශලොක්කා. 

 

ගරු (ෙහාචාර්ය) රවජිත් බණ්ඩාර ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு (ரப ொெிொியர்)  ஞ்ெித் பண்டொ )  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, ශරන්න ශම් රාන්නශයන් අපි 

එිබයට යන්න ඕනෑ. අපට ෙඩා ශ ො ට කයන්න පුළුෙන් ඕනෑ 

තයම් අය ඉන්නො.   නි්ා   අයට අපි අේාථාෙ ශෙමු.  

පාර්ලිශම්න්තුශේ ිදටින ශජායෂ්ඨාධ රන්ත්රීතුරන්ලා,  කනිෂ්ඨාධ 

රන්ත්රීතුරන්ලා ෙන අපි ොශේ අයට ආෙර් ෙත් ිමය ුතතුි. 

ශජායෂ්ඨාධශයෝ කියලා තරන්ට ශලොකු කෑල්ල අතට ගන්න උත්්ා  

කයන්න නයකි.   ්ාං්ාකති ශයන් ඉෙත් ශෙන්න ඕනෑ. අෙ 

ෙක්ෂ්ඨයාට, කාර්යශූය රනුෂ්ඨයයාට ඉඩකඩ ලඳා ගන්න ිම ාල 

ඳාධාෙක් ි ශඳනො.  ක අපි ෙකිනො; අත් ෙකිනො. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුෙට එන්න ඉ්ාශ්ල්ලා අපි හිතාශගන හිටියා, එශ ර 

අේාථාෙක් ලැශඳි කියලා. නමුත් එශ ර එකක් නැ ැ.  

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, අශේ යටට ජුව ිමශශ  

ආශයෝජාන ආකර්ෂ්ඨටය කය ගන්න ඕනෑ නම්  අපි මුලින්ර අශේ 

ශශශීය ෙයේායකයාට ආශයෝජානය කිී ර ්  ා අෙ ය කයන 

ප ුගකර ්ල්ා ශෙන්න ඕනෑ.  

අෝනාෙට, එශ ර ශෙයක් අපි ෙකින්ශන් නැ ැ. ශම්ො ගැන 

ශපොත් ගටන් ලියලා ි ශඳනො; කථා කයලා ි ශඳනො. අපි ඊශආ 

යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක ්භාෙට ශ්රී ලාංකා ආශයෝජාන 

ර්ඩඩලශආ නිලධාපතන් කැ ශ ේො. අශේ ගරු ුගශර්න් යාඝෙන් 

යාජාය ඇරි තුරා   අයශගන් ඉතා ෙැෙගත් ප්ර ානයක් ඇහුො. ෙැන් 

ඔය ලඳා ශෙන්න තීයටය කයලා ි ශඳන ඳුව ් න ශනොුවන්ශනොත් 

ශකොච්චණය ෙටිනාකරක් අපට අහිමි ශෙනොෙ කියලා එතුරා ඇහුො. 

එතශකොට එතැන ිදටි ශජායෂ්ඨාධ නිලධාපතශයක් කිේො, ප ක තෙර 

ගටනය කයලා නැ ැ.  ැඳැි, රර mechanical engineer 

ශකශනක්. රට  ක කයන්න පුළුෙන්ප කියලා. ඊට පුග අපි 

එතුරන්ලාට තෙ අේාථාෙක් ුවන්නා, ියහින් ගටනය කයශගන 

එන්න කියලා. අපි අෙ උශශ   අය නැෙත කැ ශ ේො. අපි ෙැක්කා, 

  ශගොල්ලන් ශ්ොයා ගත් පිිබතුය ප්රරාටෙත් නැ ැ කියලා.   නි්ා 

අපට ිදශධ වුටා, තෙ ෙේක   අයට එන්න කියන්න.   නි්ා ශම් 

ශශෙල් ්ම්ඳන්ධශයන් අපි නි ාචිත ක්රරයක්  ොගන්න ඕනෑ.  ක 

තරි අශේ ගරු කබීර්  ෂීම් රන්ත්රීතුරාත් ්  න් කශ ේ. ශම් 

ශශෙල් ්ම්ඳන්ධශයන් අපට නි ාචිත ක්රරයක් නැ ැ. අපි ශගොඩක් 

කථා කයනො.  ැඳැි, අපි ෙැඩ කයන්ශන් අඩුශෙන්.  

 ආශයෝජාකයන් ආකර්ෂ්ඨටය කය ගැනීර ්  ා ශ්රී ලාංකා 

ආශයෝජාන ර්ඩඩලය තු  යම් කිිද උනන්ුවෙක් ඇි  කයන්න 

ඕනෑ, මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි.   ්  ා ඔවුන් ශෙත 

නි ාචිත නිර්ටායක පශධි යක් අපි ලඳා ශෙන්න ඕනෑ. කෙය 

් න, කෙය කාලයකට, කෙය නිෂ්ඨාපාෙන ්රියාෙලි ්  ා ලඳා 

ශෙනොෙ කියලා අපි මුලින් නි ාචණය කය ගන්න ඕනෑ. අපි 

්ාකච්ඡාෙට ගත්ත කායටශආදී ේය 27කට ඳුව ් නයක් දීලා 

ි ශඳනො, ශඩොලර් බිලියන 20ක ආ ශයෝජානයක් ්  ා. අපි 

ඇහුො, ශම්ක තීන්ුව කයන්න ශරොකක් ශ ෝ ක්රරයක් ි ශඳනොෙ 

කියලා. එශ ර එකක් නැ ැ කිේො.   නි්ා ශම් ගරු ්භාෙට 

තීන්ුවෙක් ගන්න පුළුෙන්, එශ ර නැත්නම් යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  

කායක ්භාෙට යම් නිර්ශශ යක් ඉදිපතපත් කයන්න පුළුෙන්, 

ශකොි ිමධියටෙ අපි ශම් කටුතත්ත ිදුව කයන්ශන් කියලා.  

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, ශම් ආකායයටර ශශශීය 

ෙයේායකයන් දිුතණු කිී ර ්  ාත් යම් ක්රරශේෙයක්, 

ක්රශරෝපායයක් අපි ්ක්ා ක  ුතතු ශෙනො. ශඳොශ ෝ අේාථාෙල 

අශේ යශට් පෙි න්ශන් ෙයාපාපතකයන් ආකර්ෂ්ඨටය කය ගන්නා 

ආකායශආ ෙයාපාය පපත්යයක් ශනොශෙි. ශඳොශ ෝ ශෙලාෙට 

ෙයේායකයන් ුවර්ෙල කයන, ෙයේායකයන් කම්රැිබ කයන, 

ෙයේායකයන්   ්  ා ශපොලඹෙන්ශන් නැි  ආකායශආ ෙයාපාය 

පපත්යයක් තරි අපි  ෙලා ි ශඳන්ශන්.   නි්ා අපට පුළුෙන්කර 

ි ශඳන්න ඕනෑ, මීට ෙඩා පායෙත ය ිමධියට, මීට ෙඩා නම්ද්කාය 

ිමධියට ෙයාපාපතකශයකුට තරන්ශේ ෙයාපායය පුළුල් කය ගන්නත්, 

අලුත් ආශයෝජානයක් ශගශනන්නත් අෙ ය පපත්යය නිර්රාටය 

කයන්න. ශඳොශ ෝ ෙයාපාපතකයන්ට අෙ නිලධාපතන්, 

ශශ පාලනපයන්, හිතෙතුන් ප්ාශ්ේ යන්න ිදශධ ශෙලා 

ි ශඳන්ශන් ශරන්න ශම් අෝනාෙන්ත තත්ත්ෙය නි්ාි. අපට 

ලියපු ක්රරශේෙයක් නැ ැ, ශකොශ ොරෙ ශම්ක කයන්ශන් කියන 

එක ගැන. රර කියන්ශන් නැ ැ, ශම්කට ජාාි ක ප්රි පත්ි යක් 

ඕනෑ කියලා. ශරොකෙ, ජාාි ක ප්රි පත්ි  ි බිලාත් ්ර ය ශශෙල්   

ිමධියට ිදශධ ශෙන්ශන් නැ ැ.  

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, පඅපටත් ශ ො ට කයන්න 

පුළුෙන්ප කියලා හිතන අය ශම් ිමොෙශආදී තරන්ශේ අෙ ්ා 

ඉදිපතපත් කයනො නම් රර කැරැි ි. ේයකට ශරන්න ශරච්චණය 

ආ ශයෝජාන ප්රරාටයක් ශශශීය ෙ ශයන් අපි දිපත ගන්ෙනො නම්,   

්  ා ෙන ් න ශරන්න ශම්ො කියලා එතශකොට අපට කියන්න 

පුළුෙන්.  ක ඳැාංකු ශපොලී අනුපාතය ශෙන්න පුළුෙන්; ලාභශයන් 

ශගෙන ඳශෙ ශෙන්න පුළුෙන්; එශ ර නැත්නම් ෙයාපායයක් 

්ාථාපිත කයන ්ාථානය ශෙන්න පුළුෙන්. ශම් ො ශේ ිමිමධ ් න 

අපට ්ල්න්න පුළුෙන්. ඇත්තටර ආශයෝජාන ර්ඩඩලයට 

ෙගකීරක් ි ශඳනො, ශම් කායටය පිිබඳ ෙ නැෙත ශ්ොයා 

ඳලන්න. අපි ෙන්නො, මුළු දිෙිනර ආශයෝජාන ර්ඩඩල ෙැඩ 

පිිබශෙ ට යටත් කය ි ශඳන ඳෙ. යම් ශකනකු ඕනෑර ්ාථානයක 

ආශයෝජානය කයනො නම්,   ්  ා ෙන ෙයප්ර්ාෙ ඔවුන්ට 

ලඳාගන්න පුළුෙන්කර ි ශඳනො.  

නමුත්, අෝනාෙකට   ්  ා අෙ අපි කීශෙශනකු ප්ාශ්ේ 

යන්න ඕනෑෙ? ලැශඳන්ශන් ශරොනොෙ,  ක ලඳා ගන්න පුළුෙන් 

ආකායය ශරොකක්ෙ, ශකොි ිමධියටෙ   කටුතත්තට ්ම්ඳන්ධ 

ශෙන්ශන් කියන කායටා ෙැනගන්න නම්, අපි එශ්ේ ක  ුතතුි. 

ශම් ිමොෙශආදී ඉදිපතපත් කයන කායටාෙලට අි ශර්කෙ, 

ආශයෝජාන දිපත ගැන්ීමර ්ම්ඳන්ධශයන් -ිමශශ  ආශයෝජාන ගැන 

ිමතයක් ශනොශෙි, රර ශම් කථා කයන්ශන්. ශශශීය ආශයෝජාන දිපත 

ගැන්ීමරත් එකතුෙ- කිිදයම් ආකායයක ිමොෙයක් පෙත්ෙන්න, 

එශ ර නැත්නම් ිමශ ේෂ්ඨ කමිටුෙක් පත් කයන්න අපට 

පුළුෙන්කරක් ි ශඳනො නම්,  ක ශකොි ිමධියටෙ අපි කයන්ශන්, 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි?  

1977දී ිමෙතත ආර්ථිකය ශම් යටට  ඳුන්ො ශෙනශකොට ගනු 

ලැූ  ්ර ය තීන්ුව-තීයට පිිබඳ ෙ අපි නැෙත ්ලකා ඳැලිය ුතතු 

ශෙනො.   ොශේර අපි අරතක කයන්න නයකි, ෙයාපාය 

ශලෝකය ගි කි කියන කායටය. එනම්,  ක ිමටින් ිමට -කලින් 

869 870 

[ගරු (ර ාචණාර්ය  යාංජිත් ඳ්ඩඩාය ර තා  
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කලට- ශෙන්ා ශෙනො.   ශෙන්ාීමම්ෙලට අනුරූප ෙ අපි කටුතතු 

කයන්ශන් ශකොශ ොරෙ? අපට පුළුෙන්කරක් නැ ැ, පඑො අපි ශම් 

ිමධියටි කශ ේ, අෙත් අපි ශම් ිමධියටරි කයන්න ඕනෑප කියලා 

ෙැි ්ාථාෙයයක ිදට කටුතතු කයන්න.   නි්ා තරි 

අෝනාෙකට අශේ කලාපශආ අඩුශෙන්ර ජුව ිමශශ  ආශයෝජාන 

ආකර්ෂ්ඨටය කය ගන්නා යට ඳෙට අශේ යට පත් ශෙලා 

ි ශඳන්ශන්. ශරෙැනි ශශෙල් නි්ා ශශශීය ආශයෝජාකයන් ශඳොශ ෝ 

ශෙලාෙට අවධර්යෙත් ශෙනො.  

මීට ශපය කථා ක  ගරු කබීර්  ෂීම් රන්ත්රීතුරා කිේො, ශ්රී 

ලාාංකික ආශයෝජාකයන් ිමශශ  යටෙලට ියහිල්ලා ආශයෝජානය 

කයනො කියලා.  ක ඇත්ත. කායටා ශෙකක් නි්ාි  ක ිදශධ 

ශෙන්ශන්. ප මුෙන කායටය තරි, ශම් යශට් ෙයාපාය කිී ර 

්  ා ෙන  පපත්යය හිතකය ආකායයට ්ක්ා ශෙලා ශනොරැි  

ීමර. අශනක් කායටය තරි,   ශගොල්ලන් ියහිල්ලා ආශයෝජානය 

කයන යටෙල ආශයෝජාන ුගයක්ෂිත ීමර.   ශගොල්ලන්ශේ 

ආශයෝජාන ්  ා ලැශඳන ප්රි ලාභය ෙැිි.   නි්ා අශේ 

කලාපශයන්, ජාාතයන්තයශයන් ඉශගන ගන්න ඕනෑ, ශම් කටුතත්ත 

කයන්ශන් ශකොශ ොරෙ කියලා.  

ශම් ්භාෙ තු  ්ාකච්ඡාෙට ගැශනන ශම් කායටා පිිබඳ ෙ 

මුෙල් අරාතයාාං ය යම් කිිද තීන්ුවෙක් ගනීිම කියා රා ිම ාෝ 

කයනො. මුෙල් අරාතයාාං ය ශම් පිිබඳ ෙ ්ැලකිලිරත් ශෙි. ශම් 

යටට ආශයෝජාකයන් ආකර්ෂ්ඨටය කය ගැනීරත්, ශශශීය 

ආශයෝජාකයන් දිපතරත් කිී රත් කියන කායටා ශෙක පිිබඳ ෙ 

ුගිමශ ේෂී ්ැලකිල්ලක් ෙැක්ිමය ුතතු ඳෙි රශේ ශපෞශගලික 

ිම ාෝය.  

ශඳොශ ොර ්ාතුි ි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ිමජිත ශ ේයත් රන්ත්රීතුරා. ඔඳතුරාට ිමනාි 9ක කාලයක් 

ි ශඳනො.  

 

[අ.භා. 22.22  

 

ගරු විජි  තහේරත් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு விஜித ரஹ த்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන ෙයාපති  

පනත යටශත් ශගන එන නියරය තුිබන් ඳුව ් න ලඳා දීර 

පිිබඳ ෙත්, නිෂ්ඨාපාෙන ඳුව (ිමශ ේෂ්ඨ ිමධිිමධාන  පනත යටශත් ශගන 

එන නියරයත්, ආනයන  ා අපනයන (පාලන  පනත යටශත් 

ශගන එන ශයගුලාිද ශෙකක් පිිබඳ ෙත් තරි අෙ අපි අෙ ්ා 

ෙක්ෙන්ශන්. ඔඳතුරන්ලා ෙැන් HCL Technologies Limited 

එකට අවුරුුව 27කට ඳුව ් න ලඳා ශෙන්න යනො. ශතොයතුරු 

තාක්ෂ්ඨටය ලාංකාෙට ශගන එන ආශයෝජාන ෙයාපති යක් කියන 

අර්ථශයන් අශේ යශට් රැකියා අේාථා පුළුල් කිී ශම් පියෙයක් 

ිමධියට තරි ඔඳතුරන්ලා ශරය  ඳුන්ො ශෙන්ශන්.  

එක පැත්තකින්   ශකොම්පැනියට ඳුව ් න ශෙනශකොට 

ඔඳතුරන්ලා ශලෝක ෙැිහිටි දිනශආදී -ඔක්ශතෝඳර් ප මුෙැනිො- 

ශම් යශට් ිදටින ලක්ෂ්ඨ ගටනක් ෙන ශජායෂ්ඨාධ පුයෙැිදයන්ශේ 

තැන්පතු ්  ා ශරශතක් ඳැාංකුෙලින් ලඳා දීපු ිදයයට 24ක 

ශපොලිය ්ම්පූර්ටශයන්ර අශ ෝිද ක ා. ෙැිහිටියන්ට ්ලකනො 

ශෙනුෙට ෙැිහිටි දිනශආදී ෙැිහිටියන්ට දීපු තෑේග තරි, ශම්. 

ශජායෂ්ඨාධ පුයෙැිදයන් ිමරාර කාලශආදී   ලැද්ණු ශපොලිශයන් තරි 

ශරශතක් ඔවුන්ශේ ශගෙල්ෙල ිමයෙම් පියො ගත්ශත්; ඔවුන්ට 

අෙ ය කයන ශේත් ශ ේත් ටික ගත්ශත්. ඔවුන්ට ෙැන් ශඳශ ත් 

ටිකෙත් ගන්න පුළුෙන් තත්ත්ෙයක් නැ ැ. එශ්ේ ශපොලිය අශ ෝිද 

කිී රත් එක්ක අශේ යශට්  ිදටින ශජායෂ්ඨාධ පුයෙැිදශයෝ ලක්ෂ්ඨ 

ගටනක් ිම ාල පීඩාෙකට පත්ශෙලා ි ශඳනො. ශකොම්පැනිෙලට 

ඳුව ් න ශෙනො, අශේ යශට් ශජායෂ්ඨාධ පුයෙැිදයන්ට ශරශතක් 

කල් ඔවුන්ශේ තැන්පතුෙලට ලැද්ණු ශපොලී මුෙලත් අශ ෝිද 

කයනො. ශලොකුර ්යෙර තරි, ශලෝක ෙැිහිටි දිනශආදීර 

තමුන්නාන්ශ්ේලා  ක කිී ර. ශලෝක ෙැිහිටි දින ශආදී 

්ාරානයශයන් අපි කයන්න ඕනෑ, ෙැිහිටියන්ට තෙත් ශරොනො 

ශ ෝ දීරනා ශ ෝ ෙයප්ර්ාෙ ලඳා ශෙන්න අෙ ය නීි  ශගන  රි.  

නමුත්, ඔඳතුරන්ලා කශ ේ ්ම්පූර්ටශයන්ර  ශක් අශනක් 

පැත්ත. ඇත්තටර අශේ යශට් ශජායෂ්ඨාධ පුයෙැිදයන් අවුරුුව ගටනක් 

යජාශආ ශ ෝ ශපෞශගලික ආයතනයක රැකියාෙක් කයලා ලැශඳන 

EPF එශකන් ලඳා ගන්නා මුෙල, එශ ර නැත්නම් ිමරාර 

ෙැටුශපන් ලඳා ගත්ත පාපතශතෝෂිකය  ඳැාංකුශේ ොලා,   

ියණුා ශරන් ලැශඳන ිදයයට 24ක ශපොලී මුෙලින් තරි ජීිමතය 

ගැට ග්ා ගත්ශත්.  

 

ගරු තශ්හාන් තසේෙසිවහ ෙහ ා (මුදල් රාජය අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் ரெைெிங்க - நிதி இ ொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of Finance) 

ගරු රන්ත්රීතුරනි, එර ශපොලී අනුපාතය අශ ෝිද කිී රක් 

ශනොශෙි   කයලා ි ශඳන්ශන්. ශරොකෙ, ඊට කලින් ශපොලී 

අනුපාතය ප   රට්ටරක ි බියදී, ඊට ෙැි ශපොලී අනුපාතයක් 

ලඳා ශෙන්න තරි   ිදයයට 24ක ශපොලී අනුපාතය ලඳා දීලා, 

පෙි න ශපොලියි,   ලඳාශෙන ශපොලියි අතය ශෙන්   

ඳැාංකුෙලට ප්රි පූයටය කයන්න  ර ා භා්ඩඩාගායය  කටුතතු 

කශ ේ.  ක ඔඳතුරා ෙන්නො. ගරු රන්ත්රීතුරා, ෙැන් පෙි න ශපොලී 

අනුපාත අනුෙ, ඉි පත කිී ශම් ්  අශනකුත් ශපොලී අනුපාත 

ෙැිශෙලා ි ශඳනො.   නි්ා ඊට ෙඩා ෙැි ශපොලී ප්රි  තයක් 

ලඳා ගන්න පුළුෙන්.   හින්ො   ිදයයට 24ක ශපොලී ප්රි  තය 

ඉෙත් කයලා ි ශඳන්ශන් ඊට ෙඩා ෙැි ශපොලී අනුපාතයක් ෙැනට 

ශගෙන නි්ාි. යම්කිිද  ිමධියකින් ආපහු ශම් ආර්ථිකය ප්රකති  

තත්ත්ෙයට ඇිමල්ලා ශපොලී අනුපාතෙල ශෙන්ක් ශෙලා, ශපොලී 

අනුපාත ප  ට ආශෙොත්, අපි   අයට අගි යක් ශනොශෙන්න 

අෙ ය ෙැඩ කටුතතු ටික කයන්නම්. රර ශම් පැ ැදිලි කිී ර කශ ේ, 

 ක  ර  ඳැාංකුෙ ිමිදන්  හිතාරතා ෙැිහිටියන් පතෙෙන්න කයපු 

ශෙයක් ශනොශෙි කියන කායටාෙ කියන්නි. 

 
ගරු විජි  තහේරත් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு விஜித ரஹ த்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඳතුරා කියනො, ශපොලී අනුපාත ෙැි ශෙච්චණ නි්ා තරි 

ශජායෂ්ඨාධ පුයෙැිදයන්ට දීපු ිදයයට 24ක ශපොලිය අශ ෝිද කශ ේ 

කියලා. නමුත් ශපොලී අනුපාත අඩු ශෙච්චණ ශෙලාෙක දී ශම් ිදයයට 

24ක ශපොලී ප්රි  තය නැෙත   අයට  ශෙනො ෙ?  

 
ගරු තශ්හාන් තසේෙසිවහ ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் ரெைெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු රන්ත්රීතුරනි, ෙැනට ිදයයට 24ට ෙඩා ෙැිශයන්  

ලැශඳනො. අපි ්ාර්ෙ ආර්ථික ප්රි පත්ි ය තු  ශම් ආර්ථිකය 

 ක්ි රත් කය ගන්න ්ර ය තැන්ෙලදී යම් යම් තීන්ුව අයශගන 

ි ශඳනො.  ශරොකෙ, ටය ශපොලී අනුපාි කයත් ෙැන් ඉ   

ියහිල්ලා ි ශඳනො.  ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ර  ඳැාංකුෙ ශම් ආර්ථිකය 

ක රනාකයටය කයන්න අෙ ය ්ාංශ ෝධන ක ාට ප්ාශ්ේ, ඔය 

කියන ප්රි  තශයනුත් පල්ශල ාට ශපොලී අනුපාතය යනො නම්, 

අපට පුළුෙන් නැෙතත්   ශපොලී අනුපාත  ඳුන්ොදීරක් කයන්න. 

 

871 872 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගරු විජි  තහේරත් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு விஜித ரஹ த்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
්ාථීයෙ   ෙචණනය කියන්න, ගරු යාජාය ඇරි තුරා. ශරොකෙ, 

ශජායෂ්ඨාධ පුයෙැිදයන් ලක්ෂ්ඨ ගටනක්  ක ඳලාශපොශයොත්තු 

ශෙනො.  ක නි්ා ශම් ්ම්ඳන්ධෙ ඔඳතුරාශගන් ්ාථීය ෙචණනයක් 

ඕනෑ; ්ාථීය ෙචණනයක් ශෙන්න පුළුෙන් නම් ශ ො ි. ෙැනට පෙි න 

ශපොලී අනුපාත අඩු වුශටොත් අපි ශජායෂ්ඨාධ පුයෙැිදයන් ්  ා 

ි ද්ණු ිදයයට 24ක ශපොලී අනුපාතය අනිොර්යශයන්ර නැෙත 

ශේනො කියලා කියන්න.   ශපොලී ප්රි  තය ිදයයට 24 ශනොශෙි, 

ඊට ෙඩා ෙැිශයන් ශේනො නම් ශ ො ි. ශම් ්ම්ඳන්ධශයන් ෙක්ර 

උත්තයයක් ශනොශෙි අපි ඳලාශපොශයොත්තු වුශ්ඩ. 
 

ගරු තශ්හාන් තසේෙසිවහ ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் ரெைெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු රන්ත්රීතුරනි, රර ඔඳතුරා එක්ක තර්කයකට ශනොශෙි 

ආශේ. රර ඔඳතුරාට පැ ැදිලි කශ ේ ශපොලී අනුපාත ඉ   ියය 

නි්ා,   ිදයයට 24ක ceiling එක අින් කයලා ි ශඳනො කියන 

එකි. නැෙත ශම් යශට් ආර්ථිකය  ක්ි රත් ශෙලා ශපොලී අනුපාත 

පල්ශල ාට ආශෙොත්,    ශපොලී අනුපාතය ශෙන්ා කයන්න අපට 

කිිදර ප්ර ානයක් ඇි  ශෙන්ශන් නැ ැ. 
 

ගරු විජි  තහේරත් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு விஜித ரஹ த்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඳතුරා රර අ පු ප්ර ානයට පඔේප කියලා කිේශේ නැ ැ. 

ශපොලී අනුපාතෙල ශෙන්ක් කයන්න පැකිශ න්ශන් නැ ැ 

කියලාි කිේශේ. රර නි ාචිතෙි ශම්ක අ න්ශන්. ශරොකෙ,  ක 

ශලොකු ප්ර ානයක්.  පත, කරක් නැ ැ. [ඳාධා කිී රක්  ශම් රශේ 
ශෙලාෙ, ගරු යාජාය ඇරි තුරා. [ඳාධා කිී රක්  නැ ැ, ශම්ක 
ප්ර ානයක්. ශම් යශට් ශජායෂ්ඨාධ පුයෙැිදයන්ට  ශම්ක ප්ර ානයක්. ශම් 

ගැන අපට ශලොකු ්ැකයක් ි ශඳනො.  ඔඳතුරන්ලා පුගියය 

කාලශආ ඳැාංකුෙල ශපොලී අනුපාත ශෙන්ා ක ා.   නි්ා කුඩා  ා 

රධය පපතරාට ෙය්ායකයන් ිම ාල ඳැටකෑරකට ලක්ශෙලා 

ි ශඳනො. අෙ ඔඳතුරන්ලා කියනො, අශේ යශට් ෙයාපාය කිී ශම් 

අේාථා පුළුල් කයන්න ක්රර ්  ිමධි ශයෝජානා කයන්න කියලා. 

අශේ යශට් ආර්ථිකශආ එන්ජිර තරි ක්ෂුද්ර, ුගළු  ා රධය පපතරාට 

නිෂ්ඨාපාෙකයා ්  ෙය්ායකයා.    අය ඳැාංකුෙලින් ගත්ත ටය 

මුෙලට අය කයන ශපොලිය ෙැි වුටාර, ආශයෝජානය කයන්න 

ඳැ ැ. අෙ අශේ යශට් ඳයපත  ප්ර ානයක්ෙ ි ශඳන්ශන් ශරොකක්ෙ? 

පුාංචි පුාංචි ශ ෝටල්, restaurants ඇතුළු ිමිමධ කර්රාන්ත 

පෙත්ොශගන යන ුගළු  ා රධය පපතරාට ෙය්ායකශයෝ, කුඩා 

පපතරාටශආ අය ඳැාංකුෙලින් ගත්ත ටයට ිම ාල ශපොලියක් අය 

කයනො. කලින් රුපියල් ලක්ෂ්ඨයක්, ශෙකක් ශපොලී ශගෙපු අයට 

ෙැන් ලක්ෂ්ඨ 20ක්, 22ක් ශපොලිය ිමතයක් ශගෙන්න ශෙලා 

ි ශඳනො. නිෝ ටයෙලටත් ශම්ක ඳලපාලා ි ශඳනො. ෙැන් ශම් 

ෙැි ශෙච්චණ ශපොලී අනුපාතයත් එක්ක නිෝ ටය ගත්ත යාජාය 

ශ්ේෙකයන්ට ලැශඳන ෙැටුප රදි,    ශපොලිය ශගො ගන්න. 

ශපොලිය ශගේොර ෙැටුශපන්  තයක්ෙත් ඉි පත ෙන්ශන් නැ ැ. 

ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර  මුො ශ්ේෙශයන් ිමරාර ියය අය ්  යාජාය 

ශ්ේෙශයන් ිමරාර ගත්ත අය මුහුට ශෙන ඳයපත  ප්ර ානයක් 

තරි, ශපොලී අනුපාත ෙැි කයපු නි්ා  ඔවුන්ට ශගෙන්න ශෙන 

ශපොලිය ෙැිි,  ලැශඳන ිමරාර ෙැටුපට ෙඩා.  ක ශම් යශට් ලක්ෂ්ඨ 

්ාංඛයාත ජානතාෙකට ඳලපානො.  ඔඳතුරන්ලා   අයශේ ටය 

මුෙලට අය කයන ශපොලී අනුපාතය ෙැි කයලා, ශම් ශකොම්පැනියට 

ඳුව ් න ශෙනො. ශරතැන තරි අ්ාධායටය ි ශඳන්ශන්. 

එතශකොට ජානතාෙට ප්ර ානයක් එනො.  ශම් යශට් ආර්ථිකය 

 ක්ි රත් කයන ුගළු  ා රධය පපතරාට ෙය්ායකයා ්  

ඳැාංකුෙලින් යම්කිිද ටය මුෙලක් ගත්ත ශකනා ශම්ශකන් ඳැට 

කනො.  ශකොම්පැනියට  ිමතයක් ඳුව ් න ශෙනො. එතැන තරි 

ප්ර ානය ි ශඳන්ශන්. 

අශේ යශට් ෙයාපාය කයන්න, ආශයෝජාන ෙැි කය ගන්න 

කියලා ඳුව ් න ුවන්නාටර  පත යන්ශන් නැ ැ. මීට ශපය පැෙැි  

ආ්ඩඩු  ැර එකක්ර, ශම් ආ්ඩඩුෙට කලින් ි ද්ට එක්්ත් ජාාි ක 

පක්ෂ්ඨ ආ්ඩඩුෙත් අෙ කියනො, පශම්ක ෙැයදිි, ශම්ක ශම් 

ශපොශ ොට්ටු ආ්ඩඩුශෙන් ශගනාපු එකක්ප  කියලා. නැ ැ. 

එතුරන්ලාශේ ආ්ඩඩුෙ පැෙි  කාලශආත් ශම් පනත යටශත් ර ඳුව 

් න අසීමිතෙ ුවන්නා.   ්  ා ශම් පාර්ලිශම්න්තුෙට ගැ්ට් 

කිහිපයක් ර ශගනාො.  එක්්ත් ජාාි ක පක්ෂ්ඨ ය  පාලන 

ආ්ඩඩුශෙන් තරි එො  ම්ඳන්ශතොට ෙයායට අසීමිත ඳුව ් න 

ශෙන්න ගැ්ට් එක ශගනාශේ.   ශෙලාශේ අපි ඉතා ෙැිෙ  කට 

ිමරුශධ වුටා. ඉි න් එෙැනි ශශෙල් ශම් ශෙශගොල්ලන්ර කයලා 

ි ශඳනො. නමුත්, අශේ යශට් ්ාරානය ජානතාෙට   ඳුව ් න 

එන්ශන් නැ ැ. ෙක්ර ඳශෙ  ි ශඳන්ශන් ිදයයට 80ක. ඉි න් 

 ැරොර ශම් ගැන කථා කයනො. ඔඳතුරන්ලා  ඟදී ශගනාපු 

්රාජා ආයක්ෂ්ඨට ොයකත්ෙ ඳශෙත් ෙක්ර ඳශෙක්.  ශකන් ෙක්ර ඳශෙ 

තෙත් ෙැි ක ා. ෙක්ර ඳුව අඩු ක ා ශනොශෙි. මුෙල් ඇරි ෙරු 

ශකොිතයම් කථා ක ත්,  ප්රි පත්ි  ශරන්න ශම්ොි කිේෙත්, ්තුව 

ඳශෙ ෙැි කයනො, ෙක්ර ඳශෙ අඩු කයනො  කිේෙත්, ප්රාශයෝියකෙ 

ඔඳතුරන්ලා කයන්ශන් ෙක්ර ඳශෙ ෙැි කිී ර තරි. ආශයෝජානය 

ෙැි කයන්න ඳුව ් න ුවන්නාට ර ඳැ ැ. ආශයෝජාන ෙැි 

කයන්න නම් පැ ැදිලිෙ ර, ප මුශෙන්ර ි ශඳන්න ඕනෑ  

ශශ පාලන ්ාථාෙයත්ෙයක්. ආශයෝජාකයන්ට ිම ාෝනීයත්ෙයක් 

ඇි  ශෙන්න නම් යශට් ශශ පාලන ්ාථාෙයයක් ි ශඳන්න ඕනෑ. 

අෙ ශකෝ ශශ පාලන ්ාථාෙයත්ෙයක්? අෙ ශශ පාලන 

්ාථාෙයත්ෙයක් නැ ැ ශන්.    අ්ාථාෙයත්ෙය යටශත් 

ආශයෝජාකශයෝ එන්ශන් නැ ැ.  

ශෙෙැනි කායටාෙ  ැටියට ොංචණාෙ, ූෂෂ්ඨටය, ශ ොයකර නැි  

ශෙන්න ඕනෑ. ආශයෝජාකශයෝ එනශකොටර ඳලන්ශන් ඇරි ෙයයා 

කීයක් පගාෙ ඉල්ලි ෙ කියලා; කීයක් ශකොමි්ා ඉල්ලි ෙ කියලා.  

ිමශශ  ආශයෝජාකශයෝ, ශශශීය ආශයෝජාකශයෝ  ැරශෙනාර මුහුට 

ශෙන ප්රධාන ප්ර ානය තරි අශේ යශට් යම්කිිද ෙයාපති යක් 

කයන්න ියයාර අො  ිමෂ්ඨය භාය අරාතයෙයයා පගාෙ ඉල්ලන එක; 

ශකොමි්ා ඉල්ලන එක. ඊට ප්ාශ්ේ   ෙයාපති ය නතය ශෙනො. 

 ක තරි ි ත්ත ඇත්ත. ඉි න්  ක නතය කයන්න.  ක නතය 

කශ ොත් ආශයෝජාකශයෝ ඕනෑ තයම් එනො. ශපෝර්ට් ිදටි  

ශනොශෙි, ශරොන ිදටි  ැුවෙත් ආශයෝජාකශයෝ එන්ශන් නැත්ශත් 

ශම් ොංචණාෙ, ශ ොයකර නි්ාි.  ආශයෝජාකයාට ලාංකාශේ ි ශඳන 

ආ්ඩඩුෙ ශකො  පාට ෙ, නිල් පාට ෙ, යතු පාට ෙ  කියලා  

අො ත්ෙයක් නැ ැ.  කට ශ ො ර උො යටය තරි  

ිමයට්නාරය. ිමයට්නාරශආ ි ශඳන්ශන් යතු ආ්ඩඩුෙක්.   යශට් 

ශශ පාලන ්ාථාෙයත්ෙයක් ි ශඳනො. ශ ොයකර, ොංචණාෙ, ූෂෂ්ඨටය 

නැ ැ. යටිතල ප ුගකම් ි ශඳනො. ශලෝකය පුයාර ඉන්න 

ආශයෝජාකශයෝ ිමයට්නාරයට යන්න ශපොයකනො. ලාංකාශේ 

ි ශඳන ෆැක්ටපතත්  ගලො ශගන ිමයට්නාරයට අයශගන යනො.   

යශට් ි ශඳන්ශන් ශරොකක්ෙ? ශශ පාලන ්ාථාෙයත්ෙයි, 

ශ ොයකර, ොංචණාෙ, ූෂෂ්ඨටය නැි කරි.   නි්ා ලාංකාශේ 

ආශයෝජානයත් ෙැි කයන්න නම් අපි කයන්න ඕනෑ ශරන්න ශම් 

මූලික කරුණු ටිකෙත් අෙර ෙ ශයන් ්ම්පූර්ට කයන එක. 

එශ ර නැි ෙ ශම් ඳුව ් න ුවන්න පරණින්  ො ිදශධ ශෙන්ශන් 

නැ ැ.  

රර අේාන ෙ ශයන්  එක කරුටක් ෙැන ගන්න කැරි ි. 

ඔඳතුරන්ලා එො ිමපක්ෂ්ඨශආ ිදටියදී  ශ්රී ලාංකා-ිදාංගේපූරු ශෙ   

ියිමුගරට ිමරුශධ වුටා; අපිත් ිමරුශධ වුටා.   පිිබඳ  ප්ර ානයක් 

නැ ැ.  ැඳැි, අෙ යනිල් ිමක්රරිදාං  ර ත්රයා කියනො, 

ිදාංගේපූරු ියිමුගර  ක්ි රත්ෙ කයශගන යන්න එකඟි කියලා. 

ෙැන් ඔඳතුරන්ලා ශරොකෙ කියන්ශන්? තමුන්නාන්ශ්ේලා එො   

ියිමුගරට ිමරුශධ වුටා. නමුත්, අෙ ආ්ඩඩුශේ ප්රධානියා කියනො,  

ශ්රී ලාංකා-ිදාංගේපූරු ශෙශ   ියිමුගර  ක්ි රත් කයලා 
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පෙත්ොශගන යන්න ිදාංගේපූරු නායකයාත් එක්ක එකඟතාෙට 

එනො කියලා. අෙ ඔඳතුරන්ලා   ගැන ශරොකෙ කියන්ශන්? 

චීනයත් එක්ක අත්්න් කයන්න යන ශෙශ   ියිමුගශම් අඩාංගු 

ශෙලා ි ශඳන්ශන් ශරොනොෙ කියලා අපි තෙරත් ෙන්ශන් නැ ැ. 

එො ශ්රී ලාංකා-ිදාංගේපූරු ියිමුගර ්ම්ඳන්ධශයන්   කර තරි 

වුශ්ඩ. අපි පාර්ලිශම්න්තු රන්ත්රීෙරු ිමධියටත්, ශම් යශට් ජානතාෙ 

ිමධියටත් ෙැන ගන්න කැරි ි චීනයත් එක්ක අත්්න් කයන්න 

යන ශෙශ   ියිමුගශම් අඩාංගු ශෙලා ි ශඳන්ශන් ශරොනොෙ,   

ියිමුගශම් අභයන්තයශආ ි ශඳන්ශන් ශරොනොෙ කියන කරුණු. 

එශ ර නැි ෙ, එක පායටර  ක අත්්න් කශ ොත් ශම්                

යශට් ෙයාපාපතකශයෝ, නිෂ්ඨාපාෙකශයෝ -ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර කාර්මික 

නිෂ්ඨාපාෙකශයෝ- ශකොි තයම් නම් අසීරුතාෙලට මුහුට ශෙි ෙ 

කියන ්ැකය අපට ි  ශඳනො.   නි්ා චීනය ්රඟ අත්්න් 

කයන්න යන ියිමුගර ගැන අපට කියන්න. ශරොකෙ, අලි ්ේපත  

ඇරි ෙයයා  නිේශයෝර්ක්ෙලදී කිේො,   ්රියාෙලිය speed up  

කයනො කියලා.  Speed up කයන්ශන් ටය - debt - restructure 

කයන එකෙ?   loans restructure කයන එක චීනය  ය ා කය 

ගන්න.  කට හිලේෙට ෙ ශම්ක කයන්ශන්? එශ ර නැත්නම් 

ඇත්තටර අොංක වුෙරනාශෙන් ෙ ශම්ක කයන්ශන්? එශ ර නම්, 

ශම් ියිමුගශම් අඩාංගු ශෙලා ි ශඳන්ශන් ශරොකක්ෙ?  ශකන් අශේ 

යටට ශෙන ඳලපෑර ශරොකක්ෙ කියලා ෙැන ගන්න ශම් යශට් 

ජානතාෙට අිි යක් ි ශඳනො.   නි්ා   ියිමුගශම් draft එක 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ්භාගත කයන්න කියලා  ඉල්ලා ිදටිමින් රශේ 

කථාෙ අේන් කයනො.    

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  ාන්ත ඳ්ඩඩාය රන්ත්රීතුරා. ඔඳතුරාට ිමනාි 2(ක 

කාලයක් ි ශඳනො.  

 

[අ.භා. 22.2(  

 

ගරු ශ්ාන්  බණ්ඩාර ෙහ ා (ජනොධාය රාජය අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொ  - தவகுென ஊடக இ ொஜொங்க 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. Shantha Bandara - State Minister of Mass Media) 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර අෙ මුෙල් 

අරාතයාාං යට ්ම්ඳන්ධ නියර කිහිපයක් ්ම්රත කයන ශෙලාශේ 

  ගැන අෙ ්ා ප්රකා  කයන්න ලැබීර ගැන  ්තුටු ශෙනො. 

අපි ෙන්නො, අශේ යට තු  ඇි  වූ ආර්ථික අර්ද්ෙයත් එක්ක 

ෙැෙැන්ත ප්ර ාන ගටනාෙකට ජානතාෙට මුහුට ශෙන්න ිදශධ වූ 

ඳෙ. ිමශ ේෂ්ඨශයන් ර ඉි  ා්ශආ ප මුශෙනි ෙතාෙට අපට ගෑ්ා 

ශගන්ො ගන්න ඳැපතෙ, ඉන්ධන ශගන්ො ගන්න ඳැපතෙ ිම ාල 

අර්ද්ෙ ගටනාෙකට මුහුට ශෙන්න ිදශධ වුටා. 

  නි්ා තරි යම් ශශ පාලන පපතෙර්තනයකුත් අශේ යට තු  

ිදශධ ශෙලා, ගරු යනිල් ිමක්රරිදාං  රැි තුරා  ජානාධිපි ෙයයා 

 ැටියට පත් ශෙලා, ගරු දිශන්ෂ්ඨා ගුටෙර්ධන රැි තුරා 

අග්රාරාතයතුරා  ැටියට පත් වුශ්ඩ. ශම් අේාථාෙ,   ශශ පාලන 

පපතෙර්තනයත් එක්ක නැෙත යට ප්රකති  රට්ටරට පත් ශෙමින් යන 

අේාථාෙක්.   නි්ා, ශම් යට ියනි කන්ෙක ි ශඳන ශෙලාශේ   

ියනි කන්ෙ පාිමච්චි කයලා පටු ශශ පාලන ොිද ලඳා ගන්නොට 

ෙඩා, තරන්ශේ ඊ ඟ  පාර්ලිශම්න්තු රැි ෙයට ජායග්ර ටය ගැන 

කල්පනා කයලා, ආ්ඩඩු ඳලය ලඳා ගැනීර ්ම්ඳන්ධශයන් 

කල්පනා කයලා තීන්ුව තීයට ගන්නොට ෙඩා එ ාට ියහිල්ලා 

ජානතාෙ පැත්ශතන් හිටගන්න රට අෙ ය වුටා. අෙ ්ර ය අය 

ිමිමධාකායශයන් ිමිමධ ශචණෝෙනා නඟනො. රර ිමපක්ෂ්ඨශආ 

රන්ත්රීෙයයකු  ශනොීම ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශආ රන්ත්රීෙයයකු වුශ්ඩ ශෙන 

කිිදුව ඳලාශපොශයොත්තුෙක්  ඇතුෙ ශනොශෙි. අශේ යශට් ජානතාෙ 

ුවක් ිමඳිශදි, ජානතාෙ ප්ර ානෙලින් ශපිබලා ඉශදි   ප්ර ාන ගැන කථා 

කයන්න ඕනෑ තයම් අය ිදටියදී   ප්ර ාන ිම් න්න ඕනෑ කියන 

ශගොඩටත් ක්ඩඩායරක් ඉන්න ඕනෑ.   නි්ා රර ශතෝයා ගත්ශත් 

ප්ර ාන ිම් න්න ඕනෑ කියන ශගොශඩ් ඉන්න.   අනුෙ තරි 

ජානතාෙ ශම් ප්ර ානෙලින් මුො ගන්න රර ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශආ ඉ ලා 

ගරු ජානාධිපි තුරාටත්, අගරැි තුරාටත්   ් ශයෝගය ලඳා 

ශෙන්ශන්. එො අපි පාශර් යනශකොට ර ජාන නිශයෝජිතයන් 

 ැටියට අපි ඔළුෙ  ාංගාශගනි ියශආ. අපිට ො නයක  ජානතාෙට  

ශපශනන්න යන්න ිමධියක් ි ද්ශ්ඩ නැ ැ.  අපි රන්ත්රීෙරු කියලා 

්රාජාගත කයලා ි ද්ටා. පශම් ශශ පාලනය  නි්ා තරි ශම් 

ිදයල්ල වුශ්ඩ, ශම් ශපෝලිම් නිර්රාටය වුශ්ඩප කියලාත් 

්රාජාගත කයලා ි ද්ටා.   ක අපි ෙයෙක් ිමධියට ෙකින්ශන් 

නැ ැ. ශරොකෙ, ශශ පාලන අධිකාපතයට, නායකත්ෙයට ශරහි 

ෙගකීර ඳායගන්න ශෙනො.  ක ඔවුන් භාය ගත ුතතුි.  ජානතාෙ 

ශපෝලිශම් ුවක් ිමඳිශදි අපිට   දි ා ඳලලා ්තුටු ශෙන්න 

පුළුෙන්කරක් ි ද්ශ්ඩ නැ ැ.  ැඳැි ්ර ය අය ජානතාෙශේ   

පීිත ශපෝලිර තරන්ශේ ශශ පාලනය  ක්ි රත් කයගන්න ශයොො 

ගන්නො.   නි්ා තරි   ශෙලාශේ ඔවුන් කිේශේ ඉක්රනට 

පාර්ලිශම්න්තුෙ ිමුගරුෙලා රැි ෙයටයක් ි යන්න කියලා. 

ශරොකෙ,   පීඩනය රි න් තරන්ට අෙ ය ඳලය ලඳා ගැනීශම් 

අයමුට ්  ාි.  ක තරි ඔවුන් ඳලාශපොශයොත්තු ශෙලා 

ි ද්ශ්ඩ.  

අපි අෙ ්තුටු ශෙනො, එො ඳැණුම් අ  අ  ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨය 

පැත්ශතන් ොි ශෙනශකොට ජානතාෙට ි බිච්චණ   පීඩනය යම් 

පරටකින් ශ ෝ නැි  කයන්න අෙ අපට  ැකියාෙ ලැබිලා ි ශඳන 

එක ගැන. අෙ ඉන්ධන ශපෝලිම් අපි ෙකින්ශන් නැ ැ. නමුත් 

ඉන්ධන ප්ර ාන ි ශඳනො.  ැඳැි ඉන්ධන ශපෝලිම් නි්ා ජානතාෙ 

පීඩනයට පත් ශෙලා, ිදයලු ෙැඩ අකර්රටය ෙන තත්ත්ෙයට පත් 

ශෙලා නැ ැ.   ො ්  ා ලැබිය ුතතු තෙත් ් න ක්රරානුකූලෙ 

ලැශඳනො. අපි නිතයර ්රිශයෝෙ යථ හිමියන් ්ම්ඳන්ධශයන් කථා 

ක ා. ඔවුන්ට ලැශඳන ශකෝටා එක ෙැි කයන්න ඕනෑ කියලා අපි 

කිේො.  කට ගරු අරාතයතුරාශේ ්ාධනීය ් ශයෝගයත් ලැබිලා 

ි ශඳනො. යජාය  ැටියට   කටුතතු අපි අනිොර්යශයන් කයන්න 

ඕනෑ.   ශෙනුශෙන් අපි යම් ශපලඹීමරක් කයනො.  කට තරි 

අපි ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශආ ඉන්ශන්. එෙැනි පුාංචි පුාංචි ගැටලු අපිට 

ිම් ාගන්න පුළුෙන්.   

ලිට්ශයෝ ගෑ්ා ලාංකා ්රාගශම් ්භාපි  මුදිත පීපත්ා ර ත්රයා 

ඉතා ශ ො  ක රනාකාපතත්ෙයකින් ුතතුෙ   ආයතනය 

පෙත්ොශගන යනො. අපි   ගැන අපි ්තුටු ශෙනො.    ගෑ්ා 

්රාගර නිිද රඟට ශයොමු කයලා ඉදිපත ෙැඩ පිිබශෙ , ඉදිපත ්ැලුගම් 

ඉතා ශ ොඳින් ්ක්ා කයලා, නැෙත ෙතාෙක් අශේ යශට් ගෑ්ා 

අර්ද්ෙයක් ඇි  ශනොෙන රට්ටරට ්රියා කිී ර පිිබඳ ෙ රර 

එතුරාට  ්ාතුි ෙන්ත ශෙනො. රර ශපෞශගලිකෙ එතුරා 

අඳුයන්ශන් නැ ැ. නමුත් රර  එතුරාශේ ෙැඩ පිිබශෙ  දි ා 

ඳලාශගන හිටියා. එතුරා ඉතා ්ාර්ථකෙ   ආයතනය 

ශරශ යෙනො.  ජානතාෙ දින ගටන් -ෙේා  ත, අට- ගෑ්ා 

ශපෝලිම්ෙල හිටියා.  ක නැි  කයන්න එතුරා අෙ කටුතතු කයලා 

ි ශඳනො.   පිිබඳ ෙ ර ජාන නිශයෝජිතයන්  ැටියට අපි 

්න්ශතෝෂ්ඨ ශෙනො. ශරොකෙ, ජානතාෙ පීඩනශයන් ඉඳිශදි අපිට 

්න්ශතෝෂ්ඨ ශෙන්න ිමධියක් නැ ැ. ශ ට-අනිශො ශෙනශකොට ගෑ්ා 

මිල තෙත් අඩු ශෙනො. ක්රරානුකූලෙ ජානතාෙට ් න ලඳාශෙන 

ෙැඩ පිිබශෙ  ගරු ජානාධිපි තුරාශේ නායකත්ෙය තු  ශම් යජාය 

ආයම්භ කය ි ශඳනො කියන එක අපි ඉතා ෙගකීශරන් කියනො. 

 ැශරෝර,  ිමපක්ෂ්ඨශආ රන්ත්රීෙරුනුත් ිදයල්ල එක රැින් කයන්න 

ඳලාශපොශයොත්තු ශෙනො. නමුත් ආර්ථිකය ෙැටිලා ි ශඳන 

ශෙලාෙක ක්රරානුකූලෙි ශම් කටුතතු කයන්න ඕනෑ.   ්  ා ර  

ඳැාංකුශේ අධිපි තුරා ඇතුළු - 

875 876 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගරු ෙතනෝ ගතන්සන් ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு ைரனொ கரணென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

එක රැින් කයන්න ඳැ ැ. අපි එශ ර ඳලාශපොශයොත්තු 

ශෙන්ශන්ත් නැ ැ.  
 

ගරු ශ්ාන්  බණ්ඩාර ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொ ) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ඔඳතුරා ඳලාශපොශයොත්තු ශෙන්ශන් නැ ැ, ගරු රන්ත්රීතුරනි. 

ඔඳතුරා ටිකක් ශපොශ ොශේ පය ග ලා ඉන්න ර ජාන 

නිශයෝජිතයක් ශන්. නමුත් ්ර ය කට්ටිය කියන්ශන් එශ ර 

ශනොශෙි, ඔක්ශකොර ් න ශෙන්න කියලා ශන් ්ර ය අය 

කියන්ශන්.  ශම් ් න ශෙන්න,  අය ් න ශෙන්න  කියලා 

ශඳොරුෙට කියනො.  ැඳැි, ඔවුන් ෙන්නො එශ ර කයන්න ඳැ ැ 

කියලා. 

ජානාධිපි තුරාත්, අගරැි තුරාත්, කැබිනට් ර්ඩඩලයත්, අශේ 
යජායත් ක්රරානුකූලෙ ජානතාෙට අෙ ය ් න ලඳා ශෙමින් 
්රියාත්රක ශෙනො. අපි ිම ාෝ කයනො තෙ රා්  යක් 
යනශකොට    පීඩනය ඉෙත් ශෙි කියලා. අෙ අශේ යශට් 
උශධරනය ඉතාර ඉ   තත්ත්ෙයකි ි ශඳන්ශන්. ආ ාය 
උශධරනය ගත්තත් එශ රි. අපි  ක පිිබගන්නො. යජායක් 
 ැටියට අපි  ක පිිබගන්න ඕනෑ. එශ ර පිිබගන්නො ොශේර අපි 
ආ ාය උශධරනය අඩු කිී ර ්  ා අෙ ය ෙැඩ පිිබශෙ ක් 
අනිොර්යශයන්ර නිර්රාටය කයන්න ඕනෑ.   ්  ා අෙ ය 
පුගබිර ශම් ශෙනශකොට මුෙල් අරාතයාාං ය  ය ා ක්රරානුකූලෙ 
්ක්ා කය ශගන යනො. ෙැන් එය උච්චණතර අේාථාෙටි ඇිමල්ලා 
ි ශඳන්ශන්. අපි ශම්ක ක්රරානුකූලෙ ප  ට ශගශනන්න ඕනෑ. 
ඉන්ධන මිල යම් ප්රරාටයකින් අඩු ශෙනශකොට, ගෑ්ා මිල යම් 
ප්රරාටයකින් අඩු ශෙනශකොට, ප්රො න ිමයෙම් අඩු ශෙනශකොට, 
නිෂ්ඨාපාෙන කටුතතු ්  ා තෙ තෙත් යජාශආ ් ශයෝගය ලඳා 
ශෙනශකොට අපට අනිොර්යශයන්ර ශම් ඳඩු මිල අඩු කයන්න 
පුළුෙන්කර ලැශේිම. එකෙය කයන්න ඳැපත වුටත් ක්රරානුකූලෙ   
කටුතත්ත කයන්න අපට පුළුෙන්කර ලැශේිම.  

ඊ ඟට, අශේ යශට් රන්ෙශපෝෂ්ඨටය ගනිමු. ෙැන් ගෑ්ා ශපෝලිම්, 
ඉන්ධන ශපෝලිම් ගැන කථා කයන්ශන් නැ ැ. පැය 20, 22 ඳැියන් 
ිමුවලිය කැපීර ගැන කථා කිී ශම් අෙ යතාෙ නැි ශෙලා 
ි ශඳනො.   ශෙනුෙට ෙැන් රන්ෙශපෝෂ්ඨටය කියලා අලුත් 
රාතතකාෙක්  ෙලා ි ශඳනො. යජාය  ැටියට අපි   පිිබඳ  ෙත්ත, 
ශයෝජානා කිිදෙක් ප්රි ක්ශෂ්ඨේප කයලා නැ ැ. ශම් ශෙනශකොට 
ජානාධිපි තුරා ශලෝක ඳැාංකුශේත්, ආිදයානු ්ාංෙර්ධන ඳැාංකුශේත් 
් ශයෝගය ලඳා ශගන   පිිබඳ ෙ කටුතතු කයනො.   ොශේර 
ගර තු  යම් ක්රරශේෙයක්  ෙන්න ඕනෑ ඇත්තටර 
රන්ෙශපෝෂ්ඨටයට ලක්ෙන පවුල් ඉන්නොෙ,   කවුෙ කියා ශ්ොයා 
ඳලා නිිද ුගුව්ා්ාට ආධාය ලඳා ශෙන ෙැඩ පිිබශෙ  ්රියාත්රක 
කයන්න.  කට තරි ජාාි ක රට්ටමින් ග්රාමීය ආර්ථික පුනර්ජීෙන 
කමිටුෙක්  ෙලා ි ශඳන්ශන්. ගරු ජානාධිපි තුරා එහි 
්භාපි ෙයයා  ැටියට කටුතතු කයමින්, අග්රාරාතයතුරාශේ 
 ශරශ යීමර තු , ිදයලුර දි්ා්රික්කෙල, ිදයලු ප්රාශශශීය ශල්කම් 
ශකොට්ධා්ෙල ප්රාශශශීය කමිටු පිහිටුෙන්න කටුතතු කයනො. ශම් 
දිනෙල ලාංකාශේ ග්රාර නිලධාපත ේම් 2(,022 පුයාර ග්රාමීය ආර්ථික 
පුනර්ජීෙන කමිටුෙ ඳැියන් නිර්රාටය කයනො. අශේ ිදයලු 
නිලධාපතන්,   ොශේර   ප්රශශ ශආ ිදටින ිමශෙතුන්, ප්රූමෙරුන්, 
්රාජා ශ්ේෙකින්, පක්ෂ්ඨ ශේෙයක් නැි ෙ ිදයලු ප්රාශශශීය ්භා 
රන්ත්රීතුරන්ලා  ශක් ොිශෙලා ඉදිපත කාලය තු දී ආර්ථික 
ෙ ශයන් ගශම් ශෙන්න ඕනෑ ශශෙල් පිිබඳ ෙ ්ාකච්ඡා කයන්න 
ඕනෑ.   ොශේර ශගෙතු ෙගාෙ ඇතුළු ෙගාෙන් ගැන අපි 
ශකොපරට කථා ක ත්,   කටුතතු ටික ර  ශපොශ ොශේ ඉෂ්ඨාට 
ිදශධ කිී ර ්ම්ඳන්ධශයන් ෙැඩ පිිබශෙ ක් ්ක්ා කයන්න 
අෙ යි.  

පුගියය ො  කුරුටෑගල දි්ා්රික් ්ම්ඳන්ධීකයට කමිටුෙ 
රැ්ාවුටා. රර අශේ ෙයඹ ප ාත් ශ්ෞඛය අධයක්ෂ්ඨතුමියශගන් 
ඇහුො, ඇත්තටර කුරුටෑගල දි්ා්රික්කයට අෙ ය ්රිශපෝෂ්ඨ 
ලැශඳනොෙ, එහි අඩුෙක් ි ශඳනොෙ, ප්ර ානයක් ි ශඳනොෙ 
කියලා. එතුමිය පැ ැදිලිෙ උත්තය ුවන්නා, කුරුටෑගල 
දි්ා්රික්කශආ කිිදර ්රිශපෝෂ්ඨ හිඟයක් නැ ැ,  ො ක්රරානුකූලෙ 
ලැශඳනො,   ලැශඳන ්රිශපෝෂ්ඨෙල ශ්ෞඛයරය ෙ ශයන් කිිදර 
ගැටලුෙක් නැ ැ, නියර ප්රමිි ශයන් ුතතු ්රිශපෝෂ්ඨ කුරුටෑගල 
දි්ා්රික්කශආ ෙරුෙන්ට ලඳා ශෙනො කියලා. ්ර ය අය යම් යම් 
ශශෙල් අයශගන, ශපොි ශපොි කෑලි තැනින් තැනින් අයශගන  ො 
උලුේපලා, ජාාතයන්තයයට ශෙනත් පණිවුඩයක් ලඳා ශෙන්න 
උත්්ා  කයනො. ශම් යට තු  ශශ පාලනික ෙ ශයන් ිමිමධ 
පුෙත් රෙලා, ශම් ශගන යන ෙැඩ පිිබශෙ  කඩාකේපල් කයන්න 
සූොනම් වුටත්, ෙැන් ශම් යශට් ජානතාෙ තීයටය කයලා ි ශඳනො 
ශම් ආ්ඩඩුෙට යම් අේාථාෙක් ලැද්ශටොත් ජානතාෙශේ 
පැත්ශතන් ශෙන්න ඕනෑ ශුභ්ාධනය, ්ාංෙර්ධනය ්  අශේ යශට් 
ආර්ථික දිුතණුෙ අනිොර්යශයන්ර ඇි  කය ගන්න පුළුෙන්කර 
ලැශඳි කියලා. යම් යම් උශශඝෝෂ්ඨට කයන එක ගැන, තරන්ශේ 
රත ප්රකා  කයන එක ගැන ආ්ඩඩුක්රර ෙයේාථාශේ ශ ෝ ශෙනත් 
කිිදර තැනක ප්ර ානයක් නැ ැ.  ැඳැි, අයග ය කියලා ශරොකක්ෙ 
වුශ්ඩ? අයග ය කියලා ආො.  ක ්ශභාෙශයන් නිර්පාක්ෂිකි 
කියලා කිේො. අපි නම් ෙන්නො, මුහුණු ෙැක්කාර   කට්ටිය 
නිර්පාක්ෂික ශනොශෙි කියලා. පුගියය ජානාධිපි ෙයටශආදී ඔවුන් 
කාටෙ ෙැඩ කශ ේ, ශකොි ශේදිකාෙලෙ හිටිශආ කියලා අපි ෙැක්කා. 
 ැඳැි, අපි  ක challenge කයන්න ියශආ නැ ැ. ශරොකෙ, 
නිර්පාක්ෂිකි කියන නි්ා. නිර්පාක්ෂික ිමධියටර ියයාය කියලා 
ෙැන් ශරොකක්ෙ ශෙලා ි ශඳන්ශන්? ෙැන්   අය ඊ ඟ 
පාර්ලිශම්න්තුෙට සූොනම් ශෙනො. නිර්පාක්ෂිකි කියලා ආපු අය, 
ිමිමධ පක්ෂ්ඨෙල ඳ ල් අත්  ැටියට ්රියාත්රක වුටා කියන එක අෙ 
ප්රිදශධ ය ්ක් ශනොශෙි,  ක එිබෙක්ෙලා ි ශඳනො.  කට 
කරක් නැ ැ.  ක ඔවුන්ශේ අිි යක්  ැටියටි අපි ෙකින්ශන්.   
නි්ා අයග ශආ හිටපු   තරුට ්ශ ෝෙයෙරු ඊ ඟ ෙය 
පාර්ලිශම්න්තු රැි ෙයටයට ඉදිපතපත් ශෙලා, ජායග්ර ටය කයලා,  
පාර්ලිශම්න්තුෙට ඇිමල්ලා, ශම් කායක ්භාෙල ොිශෙලා, මීට 
ෙඩා ශ ො  ක්රරයක් පිිබඳ ෙ කටුතතු කයන එක, අලුත් system 
එකක් ගැන - system change කයන්න - ශයෝජානා  ා අෙ ්ා 
ශගශනන එක, නිර්රාටශීලී ෙැඩ පිිබශෙ කට යන එක ඉතාර 
ශ ො ි.  ක තරි ප්රජාාතන්්රොෙය කියන්ශන්. 

ඊ ඟ පාර්ලිශම්න්තු රැි ෙයටය පැෙැත්ීමරට නියමිතෙ 
ි ශඳන්ශන් 2024 ෙර්ෂ්ඨශආ. ෙැන් ඉ න්ර  කට සූොනම් ශෙලා, 
රැි ෙයටයට ඉදිපතපත් ශෙලා, ර ජානතාෙශේ කැරැත්ත අයශගන 
ජායග්ර ටය කයලා, පාර්ලිශම්න්තුෙට ඇිමල්ලා තරන්ශේ ෙගකීර, 
ුතතුකර යට ශෙනුශෙන් ඉටු කිී රට ඔවුන්ට අිි යක් ි ශඳනො. 
  අිි ය පාිමච්චි කයන්න. එශ ර ශනොකය, ්ාරානය ිමධියට 
ශශ පාලනය කයන අශේ ශගෙල්ෙලට ියනි තඳා, ර ජාන ශශප  
ිමනා  කයනොට තරි අශේ ිමශයෝධතාෙ ි ශඳන්ශන්.  

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, පුගියය ෙේක තඹුත්ශත්ගර 
ප්රශශ ශආ ඳැාංකුෙකට මුෙල් තැන්පත් කයන්න පැමිණි 
ශකශනකුශේ ්ල්ලි පැ ැයශගන යන්න ියය අයකු ශපොලි්ා 
නිලධාපතශයකු ිමිදන් අල්ලා ගත්තා.   කාර්යය කශ ේ,   ශෙලාශේ 
duty හිටපු ශකශනකු ශනොශෙි, ශපොලි්ා ඳික් එකකින් එතැනින් 
යමින් ිදටි ශපොලි්ා නිලධාපතශයක්. ඔහු ෙැක ි ශඳනො, එතැන 
ශරොනො ශ ෝ ප්ර ානයක් ශෙනො කියලා.   අනුෙ ්රියාත්රක වුණු 
ඔහුට එය ෙ ක්ෙන්න පුළුෙන් වුටා. එතුරා ෙැන් උපශපොලි්ා 
පී ක්ෂ්ඨක තනතුයට පත් කය ි ශඳනො. එය ඉතාර ශ ො ි. 
එතුරාශේ ශ්ේොෙ අපි අගය කයනො.  ැඳැි, රැි 09ෙැනිො 
ිදශධිශආදී ර ජාන ශශප  ිම ාල ප්රරාටයක් ිමනා  කයශදී කුරන 
නීි යක්ෙත් ්රියාත්රක වුශ්ඩ නැ ැ. ශකෝටි  ගටනක ශපොුව 
ශශප  ිමනා  කයශදී, ශකෝටි ගටනක ො න ියනි තඳශදී, 
ශපෞශගලික ශශප  ිමනා  කයශදී, ශපොලි්ා නිලධාපතන්ශේ කකුල් 

877 878 



2022 ඔක්ශතෝඳර් 0( 

 ඟ පුශගලශයෝ රයා ෙරශදී, හිාං්ා කයශදී, ප්රාශශශීය ්භා 
්භාපි ෙරුන්ශේ ශගෙල් ටිකට ියනි තඳශදී ශපොලීිදයට කිිදර 
ශෙයක් කයගන්න ඳැපත වුටා. එො නීි ය ්රියාත්රක කයගන්න 
අේාථාෙක් ලැද්ශ්ඩ නැ ැ.  ැඳැි, ඔවුන් එො  පතයාකායෙ   
ශපොුව ශශප  ආයක්ෂ්ඨා ක ා නම්   තයම් ශශප  ිමනා යක් ිදුව 
ශනොශෙන්න ි ද්ටා. ඳ්ා ටික ියනි ි ේඳා. නගය ්භාෙලට 
ියහිල්ලා කුණු අදින ො නයට පො ියනි ි ේඳා. අශේ නිශේාෙලට 
ඇිමල්ලා ශගෙය ි ද්ණු භා්ඩඩෙලින් ශගනියන්න පුළුෙන් ශශෙල් 
ශ්ොයකම් කයලා, ශකොල්ලකාලා ඉතුරු වුණු  ොට ියනි ි ේඳා. 
 ැඳැි, ශපොලීිදය ෙශට්ට හිටියා.   අයට ්රියාරාර්ග ගන්න ඳැපත 
වුටා. නමුත්, තඹුත්ශත්ගරදී ිදුව ශෙන්න ියය මුෙල් ශකොල්ලය 
ෙැ ැක්ීමරට ්රියාත්රක වුණු ශපොලි්ා නිලධාපතයාට උපශේක් 
දීලාත් නැ ැ, ඉ ිබන් නිශයෝගයක් ුවන්ශන්ත් නැ ැ. ඔහුශේ 
ඇ්ාෙලින් ෙැක්කා, එතැන ප්ර ානයක් ශෙනො කියලා. ඉක්රනින් 
ඳැලුොර, එතැන ශ ොයකරක් ිදශධ ශෙන්න යන ඳෙ ෙැන ගත්තා. 
එතුරා ජීිමතය පයුවෙට තඳා   ශ ොයකර ෙ ක්ෙන්න කටුතතු 
ක ා. එො එශ රි ඔහු කටුතතු කශ ේ.   ශෙනුශෙන් එර 
නිලධාපතයාට උප ාය පුෙ කය ි ශඳනො. අපිත් අශේ උප ායය 
එතුරාට පුෙ කයනො.  

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, ආිදයානු ්රිකට් ශූයතාෙ 
ශගශනන්න අපට පුළුෙන් නම්, ආිදයානු ෙැල්පන්ුව ශූයතාෙ 
ශගශනන්න අපට පුළුෙන් නම්, ෙකුණු ආිදයානු කාන්තා පැිදපන්ුව 
ශූයතාෙ ශගශනන්න අපට පුළුෙන් නම්,   ිමධියටර අශේ යට 
ශගොඩ ෙරන්නත් අනිොර්යශයන්ර අපට පුළුෙන්. ෙැටුණු යටෙල් 
තරි අෙ නැියට ි ශඳන්ශන්. ජාපානය, ිමයට්නාරය කියන  ැර 
යටක්ර ෙැටිලා නැත්තටර නැි  ශෙලා යන තත්ත්ෙයට ආොට 
පුගෙ ජාාි යක්  ැටියට, යටක්  ැටියට ිදයලු ශෙනා එකට අත්ෙැල් 
ඳැ ශගන නැියට්ටා. ඔවුන්   ශේලාශේ ශශ පාලනය කථා 
කයන්න ියශආ නැ ැ. තරන්ශේ පටු ශශ පාලන ොිද ගැන හිතා 
ආ්ඩඩු ඳලය ලඳා ගැනීරට පශෙන්න, ශෙන්න, රැි ෙයට ශෙන්න, 
ෙැන් රැි ෙයටයක් පෙත්ෙන්න, අපිට ඉක්රනට ආ්ඩඩුෙට එන්න 
ඕනෑ.ප යනාදී ශශෙල් කිේශේ නැ ැ. එශ ර කයන එක ශරොන 
තයම් ිමිබලේජාා නැි  ෙැඩක්ෙ? මිනි්ාුගන්ට කන්න නැ ැ කියන 
අයර පඉක්රනට රැි ෙයටයක් ශෙන්න.ප කියනො. ශරොකෙ, 
ජානතාෙශේ   පීඩනය රි න් ඳලය ලඳා ගැනීශම් පටු අයමුට 
නි්ාි.   තැනට එන්න එපා, ර ත්ෙරුනි, ගරු රන්ත්රීෙරුනි. රර 
ිමපක්ෂ්ඨශයන් ඉල්ලීරක් කයනො. ්ාධායට ිමශේචණන කයන්න, 
ආ්ඩඩුශේ ෙැයදි ි ශඳනො නම් ිමශේචණන කයන්න.   ිදයල්ල 
කයන්න.   ැඳැි, ශඳොය දිශආ රාළු ඳාන්න එපා. අේාන ෙ ශයන් 
රා ඉල්ලා ිදටිනො, ජානතාෙශේ පීඩනය රි න් ඳලය ලඳා 
ගැනීශම් අයමුටට එන්න එපා, අපි ඔක්ශකෝර එකතු ශෙලා ශම් 
යශට් ආර්ථිකය  ක්ි රත් කයන්න අශේ ොයකත්ෙය ලඳා ශෙමු 
කියලා. ඉන් පුගෙ පුළුෙන් පක්ෂ්ඨය, ඳලය කියන  ිදයල්ල ගැන 
අපට කල්පනා කයන්න.  

ශඳොශ ොර ්ාතුි ි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Eran Wickramaratne. You have 14 

minutes. 

 
[12.38 p.m.] 

 
ගරු ඉරාන් වික්රෙරත්න ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு இ ொன் விக்கி ை த்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

Hon. Presiding Member, today, we are discussing an 
Order under the Strategic Development Projects Act. 

We must also look at some of the Amendments 
brought to this Act. The first question we need to ask is, 
what are the objectives of this Act?  The objectives are 
specified in Section 6 of the Act, which  states, I quote:   

"(a)  the strategic importance attached to the proposed provision of 
goods and services, which will be of benefit to the public; 

(b)  the substantial inflow of foreign exchange to the country; 

(c)  the substantial employment which will be generated and the 
enhancement of the income earning opportunities; and 

(d)  the envisaged transformation in terms of technology." 

I think the Strategic Development Projects Act is 
primarily flawed. If we get foreign investment into this 
country, it is mainly for three reasons. The first reason is, 
we need foreign exchange so that our foreign reserves 
will go up. Secondly, we basically need jobs created in 
this country. Apart from the domestic industry, foreign 
investment also can create jobs because foreign 
investment is also for exports. Thirdly, we need to make 
sure that we get government revenue out of new 
enterprises that are being created in the country.  

Government revenue is absolutely important because 
it is through Government revenue that we are actually 
able to create food security and provide health and 
educational services to the public. Unfortunately, when, 
going back 40 years, we look at the history of providing 
tax incentives to foreign investment, it looks like that it 
has not really worked, that it has really failed in terms of 
Government revenue. Yes, some foreign exchange has 
come in, some foreign exchange has been held overseas, 
jobs have been created and granted, but I must say that we 
have not been able to get government revenue, which is 
absolutely important.  

The philosophy of the SJB - the Samagi Jana 
Balawegaya - is not just an open economy, not just a 
liberal economy, but we stand for a social market 
economy. This country has had some changes over the 
past few months. This country is on the verge of having 
street riots and other issues, if the Government is unable 
to address the problems of the poor. The rich are rich and 
those who can, can manage their homes and families, but 
there are millions of people out there who are struggling 
to make a daily living. Unemployment has gone up with 
the numbers rising to hundreds of thousands; hundreds of 
thousands of people have lost their daily income. There is 
job insecurity and still, the Government Ministers get up 
and deny that there is a problem of food insecurity and 
malnourishment in this country when every international 
study shows that that is the case.  

Therefore, we have to question the Strategic 
Development Projects Act and the projects that were 
approved under it. What are the projects that have been 
approved under it? The development of the West 
Container Terminal, the Waterfront Properties (Pvt.) 
Limited which, they said, will have a textile 
manufacturing zone and a pharmaceutical manufacturing 
zone, the Colombo International Financial Centre Mixed 
Development Project, Ceylon Tyre Manufacturing, 
Shangri-La Hotels, Sinolanka Hotels And Spa, the 
Colombo International Financial Centre, the Colombo 
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International Container Terminals, the 475-room city 
hotel with 90 service apartments. Sir, most of the projects 
approved under the SDPA are mixed developments and 
apartments. I am asking, for whom are these projects? At 
least the poor and the citizens of the country must have 
some benefit from this. 

Some of the other redevelopment and mixed 
development projects approved under that are, the 
Colombo Port City, the CHEC Port City Colombo 
(Private) Limited, the Mixed Utility Complex including a 
luxury hotel at Fort, the Transworks Square (Private) 
Limited and the Colombo South Container Terminal. And 
from project to project, the exemptions - exemptions 
under the Inland Revenue Act, exemptions under the 
Value Added Tax Act, exemptions under the Finance Act, 
exemptions under  the Excise (Special Provisions) Act, 
exemptions under the Economic Service Charge Act, 
exemptions under the Debits Tax Act and exemptions 
under the Customs Ordinance - differ. 

So, the point I am making is this: we need to simplify 
the tax system in this country and create a better 
environment for development. That is why we brought in 
an Inland Revenue Act. Today, I requested the Hon. 
Speaker to provide the findings of the Presidential 
Commission of Inquiry on the Sri Lanka Customs. The 
reason is, if that Report would be provided, this 
Government could simplify the tax system by just 
bringing in a new Act to replace the Customs Ordinance, 
which is over 100 years old. Then, the next area to look at 
is the Excise Department. So, simplify the tax structure. 
Creating Acts and giving benefits to a few selected people 
would not work in that particular way.  

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන ෙයාපති  

පනත යටශත් ශගශනන නියරය ්  තෙත් ශයගුලාිද කීපයක් 

පිිබඳ ෙ අෙ අපි කථා කයනො. ඇත්තටර ශම් ක්රශරෝපාය 

්ාංෙර්ධන ෙයාපති  පනි න් ලැශඳන ලාභය ශරොකක්ෙ? ඕනෑර 

යටක් ඳුව ් න ශෙනො නම්   යශට් ප්රධාන කරුණු තුනක් 

්ම්පූර්ට ීම ි ශඳන්න ඕනෑ. ප මුෙ, ිමශශ  ිමනිරය ඉ  ට 

යන්න ඕනෑ. එතශකොට ිමශශ  ශ ේෂ්ඨය ඉ  ට යනො. ශෙෙනුෙ, 

ිමශශ  ආශයෝජාන  ය ා යශට් රැකියා ඇි  ශෙන්න ඕනෑ. 

තුන්ෙනුෙ, ඳුව ලඳාගන්න අෙ යි. ශම් කරුණු තුනර අෙ යි. 

අපි අවුරුුව (0ක ඉි  ා්ය දි ා ඳැලුශෙොත්, ිමශශ  ශ ේෂ්ඨශයන් 

යරක් ලැබිලා ි ශඳනො; රැකියා යම් ප්රරාටයක් උත්පාෙනය 

ශෙලා ි ශඳනො. නමුත්, ඳුව ලැබිලා නැ ැ. ලාංකාෙ පිිබඳ ෙ 

ිමතයක් ශනොශෙි, ශලෝකය ශේ ඳලා ශම් ගැන අධයයනය ක ත්, 

  පාඩුෙ ශපශනනො. ඳුව ලැබිලා නැ ැ. ඳුව ලැබීශරන් තරි 

ආ ාය ුගයක්ෂිතතාෙ ඇි  කයන්න පුළුෙන්. ඳුව ලැබීශරන් තරි 

ශ්ෞඛය ්  අධයාපනය ලඳා ශෙන්න  පුළුෙන්. ඳුව  ය ා තරි 

 ො කයන්න  පුළුෙන්. අපි ෙන්නො, අෙ ශම් යශට් ඇි  නැි  

පයතයය ෙැි ශෙමින් පෙි න ඳෙ. ඉ්ා්ය   කායටය ගත්තාර 

කථා කශ ේ ආොයර ගැනි; අෙ අප කථා කයන්න ඕනෑ 

අධයාපනය ගැනි. අධයාපනශආ ගුටාත්රකභාෙශආ ශෙන් 

ගැනි කථා කයන්න  ඕනෑ. අධයාපනශආ ගුටාත්රකභාෙශආ 

ශලොකු ශෙන්ක් ි ශඳනො. යජාශආ ජාාි ක පා්ලකට යනො නම්, 

international school එකකට යනො නම්,   ොශේර ශෙනත් 

ශපෞශගලික පා්ලකට යනො නම්   අය ෝනාෙන්තශයෝ. නමුත් 

අෙ හුඟක් ෙරුෙන් යන්ශන් ප්රාශශශීය පා්ල්ෙලට. ඉ ත කී පා්ල් 

්් නශකොට ශපශනනො,  ොශආ ගුටාත්රකභාෙශආ ශලොකු 

ශෙන්ක් ි ශඳන ඳෙ. Online education ගැනත් කියනො. 

Online education කියන ශඳොරුෙ ිම ාෝ කයන්න එපා. එහි 

ගුටාත්රකභාෙශආ ශලොකු ශෙන්ක් ි ශඳනො. Connectivity 

එක ිමතයක් රදි. Connectivity එකට අරතයෙ ගුටාත්රකභාෙය 

ගැනත් ඳලන්න ඕනෑ. ශරොන ොශේ අධයාපනයක්ෙ   ෙරුෙන්ට 

ලැශඳන්ශන් කියන එක ගැන අපි කල්පනා කයන්න ඕනෑ. ඳුව 

නිෙ ් ශෙනශකොට ශම් අයමුට ඉෂ්ඨාට ෙන්ශන් නැත්නම්, ශම් යශට් 

ඇි  නැි  පයතයය ෙැි ශෙනො. අධයාපනය ්  ආොයර රත   

පයතයය ෙැි ශෙනො. 

අපි ෙන්නො, ශම් යශට් අයග යක් ි ද්ණු ඳෙ.   නි්ාර 

ශෙන්ක් ඇි  ශෙලා ි ශඳනො. නමුත්, අපට ෙැනටරත් 

ශපශනනො, ශඳොශ ෝ අයශේ රැකියා අහිමි ශෙලා ි ශඳන ඳෙක්. 

රැකියා කයන අයශේ ආොයර ප  ට ියහිල්ලා ි ශඳනො. ලක්ෂ්ඨ 

ගටනක් අයට ශම් තත්ත්ෙය ඳලපා ි ශඳනො. ්ාථිය රැකියා 

ි ශඳන අයශේ උශධරනයත් ශඳශ ිමන් ඉ  ට ියහිල්ලා 

ි ශඳනො. එදිශනො ආ ාය ශේල් ලඳා ගන්නෙත් ඳැපතෙ ශම් යශට් 

ිම ාල පිපත්ක් ඉන්නො. ඳත් පිඟාන ි ද්ටත්,   ඳත් පිඟාශන් 

ශප්රෝීමන් ්හිත ර්ා, රාළු, බිත්තය ආදිය ි ශඳනොෙ, නැශෙ කියන 

ප්ර ානය ි ශඳනො. රර අ ශගන හිටියා ඇරි ෙරු කියනො, 

එෙැනි ප්ර ානයක් නැ ැ කියලා. නමුත් එය ජාාතයන්තයය ිමිදන්ර 

තර්ක කයලා ත වුරු කයලා ි ශඳනො. ශම් පිිබඳ ෙ 

ජාාතයන්තයය researches හුඟක් කයලා ි ශඳනො.   ිමතයක් 

ශනොශෙි, අපිත් ශපොශ ොශේ පය ග ලා ිදටින රන්ත්රීෙරු. අපිත් 

ෙශට් පිශට් යනො. අපිත්   ඳත් පිඟාන ෙැකලා ි ශඳනො. රර 

කථා කයන්ශන් ුවේපත් අයශේ ඳත් පිඟාන ගැන ශනොශෙි. රර 

කථා කයන්ශන් රධයර පාන්ි කයාශේ ඳත් පිඟාන ගැන.  ශක් 

හුඟක් අඩු පාඩු ි ශඳනො. ඉි න්, අපි ශම් තත්ත්ෙය ශෙන්ා 

කයන්න ඕනෑ.   නි්ා අපි ශයෝජානා ඉදිපතපත් කයනො. අපට 

කිේො, ශයෝජානා ශෙන්න කියලා.  

අපි 2027-2028 දී ආොයම් ඳුව පනතක් ශගනාො. ඇරි තුරාට 

ි ශඳන ඳලතල අඩු කිී රක් තරි  ශකන් කශ ේ. මුෙල් 

ඇරි ෙරුන් මුහුට ඳලා ් න ශෙන තත්ත්ෙයක් ඊට කලින් 

ි ද්ශ්ඩ. අපි   ක්රරය නැි  ක ා.  ක නැි  කිී ර නි්ා 2027-

2028 එක අවුරුශෙක ප්රි ඵලය ිමධියට යශට් ඳුව ආොයර ිදයයට 

38කින් ඉ   ියයා.   ිමතයක් ශනොශෙි, ඳුව ශගෙන ්ාංඛයාශේ 

net amount එක නෙලක්ෂ්ඨ ගටශන් ිදට ප ශ ෝාලක්ෂ්ඨ ගටනක් 

ෙක්ො ෙැි කයගන්න පුළුෙන් වුටා.   ොශේර යශට් ප්රාථමික 

ඉි පතයක්,   කියන්ශන් ිමයෙරට ෙඩා ෙැි ආොයරක් ලඳාගන්න 

පුළුෙන් වුටා. අෙ ශම් ගරු ්භාශේ කයපු කථාෙලදී අපට ඇහුටා, 

පඅෙ ලැශඳන ආොයර ෙැටුේ ්  ිමරාර ෙැටුේ ශගොගන්නෙත් 

රදිප කියනො. ප මුෙැනි අවුරුශශෙන්ර ්ාර්ථකත්ෙ ලැද්ෙත් 

අෝනාෙකට ශගෝධාභය යාජාපක්ෂ්ඨ ජානාධිපි තුරා   ෙැඩ 

පිිබශෙ  ්රියාත්රක කශ ේ නැ ැ; නතය ක ා.  ක තරි 

ප මුෙැනි කායටය. ශෙෙැනි කායටය ශම්කි. රර අෙ 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී ගරු කථානායකතුරාශගන් ඉල්ලීරක් ක ා.  

ශරොකක්ෙ රර කයපු ඉල්ලීර? රර කිේො, පජානාධිපි  ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාෙක් ි ද්ටා.   ශකොමි්ර ශර්ගුෙ පිිබඳ ෙ ොර්තාෙක් දීලා 

ි ශඳනො.   ොර්තාෙ පාර්ලිශම්න්තුෙට ඉදිපතපත් කයන්නප 

කියලා. අෙ අලුත් යජායට පුළුෙන්, ශ්රී ලාංකා ශර්ගුෙ ්ම්ඳන්ධශයන් 

අලුත් නීි යක් ශේන්න. ශරොකෙ, ශම් නීි ය අවුරුුව 200කට ෙඩා 

පැරැණිි. අලුත් නීි යක් ශගනැල්ලා එහි කටුතතු ප ුග කයන්න. 

ඊට ප්ාශ්ේ Excise Department එක ගැනත් කථා කයන්න 

පුළුෙන්. Para-tariffs 7,000කට ෙඩා ි ශඳනො. රාංගල ්රයීමය 

හිටපු මුෙල් ඇරි තුරා එක කථාෙකින්  ොශයන් 2,400ක් ිමතය 

අශ ෝිද ක ා. 

881 882 

[ගරු ඉයාන් ිමක්රරයත්න ර තා  



2022 ඔක්ශතෝඳර් 0( 

Para-tariffs අශ ෝිද කයන්න. අශ ෝිද කයලා ඳුව ක්රරය ්යල 

කයන්න.  කට ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන ෙයාපති  පනතක් -SDPA- 

ඕනෑ නැ ැ. එර පනත අශ ෝිද කයන්න. එශ ර එකක් ි ශඳන 

ිමට කවුෙ තීයටය කයන්ශන්, ශරොකක්ෙ ක්රශරෝපාය කියලා? එිමට 

ආශයත්   ඳලය ශශ පාලනපයන්ශේ අතට එනො. පක්ෂ්ඨය 

ශරොකක් වුටත් කරක් නැ ැ, ආ්ඩඩුෙ ශරොකක් වුටත් කරක් 

නැ ැ, ක්රර ිමධි ගැනි අප හිතන්න ඕනෑ. රශේ ශයෝජානාෙ, ශම් 

පනත ්ම්පූර්ටශයන් අශ ෝිද කයන්න; ක්රර ිමධි  ෙන්න කියන 

එකි. කවුරු වුටත් කරක් නැ ැ,   අයට   ්  ා ශයෝජානා 

ශගන එන්න පුළුෙන්.  

අපට BOI එක ි ශඳනො ශන්. BOI එක ි ශඳන ශකොට තෙ 

තෙ ආයතන  ෙන්න ඕනෑ නැ ැ. BOI එක අලුත් කයන්න. BOI 

පනත ්ාංශ ෝධනය කයන්න; ඊට අො  නීි ය ්ාංශ ෝධනය 

කයන්න. අලුත් ක්රර ිමධි  ෙන්න, BOI එක  ක්ි රත් කයන්න. 

One-stop shop ගැන කියනො. මිනි්ාුග ආශයෝජානය කයන්න ශම් 

යටට එන්ශන් ඳුව ් න නි්ා ශනොශෙි. ශලෝශක ෙශට්ර ි ශඳන 

යටෙල් 200ක් දි ා ඳලලාි ඔවුන් ශම් යටට එන්ශන්. ඇරි ෙරු   

ගැන කථා ක ා. ශම් යශට් ොතාෙයටය ගැනි ආශයෝජාකයන් 

ඳලන්ශන්. තරාට ආයක්ෂ්ඨාෙක් ි ශඳනොෙ, නැශෙ, ශම් යශට් 

පෙි න ආ්ඩඩුෙ ිම ාෝ කයන්න පුළුෙන්ෙ, ඳැපතෙ, ියිමුගරක් 

ගැහුශෙොත්   ියිමුගර අනුෙ ්රියාත්රක ෙනොෙ, නැශෙ කියලාි 

ආශයෝජාකයන් ඳලන්ශන්.  ො ගැන තරි ආශයෝජාකයන් 

ඳලන්ශන්.   නි්ා තරි අප කියන්ශන්, ශම් පෙි න ක්රරය  පත 

යන්ශන් නැ ැ කියලා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only two minutes.  
 

ගරු ඉරාන් වික්රෙරත්න ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு இ ொன் விக்கி ை த்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, රර ඉක්රනින් කථාෙ අේන් 

කයන්නම්.  

"අවුරුුව 22කට, 24කට ඳුව ් න ශෙනොප කියන කථාෙ අෙත් 

අපි අ ශගන හිටියා. ඇත්තටර   කථාෙ ශම් ආ්ඩඩුශේ කථාෙක් 

ශනොශෙි. 2977 ඉ න් ආපු කථාෙක්. ඳුව ් න ුවන්නා; එො 

ඉ න්ර ුවන්නා. ශරොකක්ෙ ලැද්ණු ොිදය? රා අ න්ශන්  කි. 

ශලෝශක ෙශට්ර ඉි  ා්ය ශපන්ෙනො, ොිදය ලැශඳන්ශන් ඳුව 

් න දීර  ය ා ශනොශෙි කියලා. Strategic investor ශකශනකු 

එන්ශන් ඔහුට ි ශඳන ොිද ඳලලාි.   අය   තීයටය ගන්ශන් ඳුව 

් න දි ා ඳලලා ිමතයක් ශනොශෙි. Country risk එක ඳලලාි   

තීයටය ගන්ශන්. Country risk එක ගැන   අය ඳලනො. යට 

ුගයක්ෂිත නම් ආශයෝජාකශයෝ ශම් යටට පැමිශටනො.  

අෙ ්ර ය රන්ත්රීෙරුන් රැි ෙයට ගැනත් කියනො රර 

අ ශගන හිටියා. ිමපක්ෂ්ඨශආ ්ර ය රන්ත්රීෙරුන් රැි ෙයට 

ඉල්ලමින් දිියන් දිගටර කථා කයන්ශන් ශරොකෙ?  කට එක 

ශ ේතුෙි ි ශඳන්ශන්. ශගෝධාභය යාජාපක්ෂ්ඨ රැි තුරා 

නීතයනුකූලෙ අශේ යශට් ජානාධිපි ෙයයා වුටා.   වුටාට මිනි්ාුග 

පිිබගත්ශත් නැ ැ; legal, but not legitimate.  කි එතුරාට ිදශධ 

වුශ්ඩ. එතුරාට ශගෙය යන්න වුශ්ඩ   නි්ා තරි. 

පාර්ලිශම්න්තුෙත් එශ ර තරි. අපි ඔක්ශකෝර legal;   

පැත්ශත්ි, ශම් පැත්ශත්ි ඉන්න අපි ඔක්ශකෝර legal.  ැඳැි, 

පාශර් ඉන්න මිනි්ාුග අ නො, අප ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ිදටිය 

ුතතුෙ, නැශෙ කියලා, whether we are legitimate or not. We are 

legal, but they are asking whether we are legitimate. ්ර ය 

රන්ත්රීෙරුන් ක ා ොශේ අපටත් ආ්ඩඩුෙ පැත්තට ඇිමල්ලා 

ඇරි කම් ගන්න ි ද්ටා.  ක ශනොශෙි ශරතැන ි ශඳන 

ප්ර ානය. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ජානෙයර ෙැන් අේන් කියන 

අෙ ්ක් යශට් ි ශඳනො. මිනි්ාුග   ගැන ප්ර ාන කයනො.   නි්ා 

තරි ්ර ය රන්ත්රීෙරුන් කියන්ශන්, එශ ර නම් ජානතාෙට 

අේාථාෙ ශෙන්න, ශම් යට පාලනය කයන්න ඕනෑ කවුෙ කියන 

එක තීයටය කයන්න ජානතාෙට අේාථාෙ ශෙන්න කියලා.   නි්ා 

තරි   ඉල්ලීර කයන්ශන්.  

ිමිදශෙෙන ආ්ඩඩුක්රර ෙයේාථා ්ාංශ ෝධනය පනත් 

ශකටුම්පත ඉදිපත පාර්ලිශම්න්තු ්ි  ශආ ්ාකච්ඡා කයනො ශන්.   

ශෙලාෙට අපි තෙුවයටත්   ගැන ්ාකච්ඡා කයමු. රර නැෙතත් 

කියනො, ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන ෙයාපති  පනත අෙ ය නැ ැ 

කියලා. ඳුව ක්රරය ලිහිල් කයන එක තරි අෙ ය. එහි 

්ාධායටත්ෙයක්  ැශරෝටර ශේනො නම්, ආශයෝජාකයන් ශම් 

යටට පැමිශටි.  මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, රට කාලය ලඳා 

ුවන්නාට ්ාතුි ි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඉුගරු ශෙොඩන්ශගොඩ රන්ත්රීතුරා. ඔඳතුරාට ිමනාි 2(ක 

කාලයක් ි ශඳනො. 

 

[අ.භා. 22.42  

 

ගරු ඉ කරු තදොඩන්තගොඩ ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு இசுரு ததொடன்தகொட)  

(The Hon. Isuru Dodangoda) 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, ශරර ිමොෙයට එක් ශෙමින් 

අෙ ්ා ෙක්ෙන්න රා ශෙත අේාථාෙ ලඳා දීර පිිබඳ ෙ ඔඳතුරාට 

්ාතුි ෙන්ත ශෙනො. පුගියය කාලශආ  නිකුත් කයන ලෙ ගැ්ට් 

නිශේෙන කිහිපයක් ොශේර, ආශයෝජාන ප්රෙර්ධනය පිිබඳ ත් ශම් 

ගරු ්භාශේ අෙ ්ා ප  වූ ඳෙ අපි ෙැක්කා. ආනයන සීරා පැනීමර 

්  ආනයන සීරා ිමටින් ිමට ඉෙත් කයන ආකායය අපි ශම් 

ෙනශකොට ෙකිනො. එර සීරා පැනීමශම්දී ොශේර ඉෙත් 

කිී ශම්දීත්,   ්ෑර අේාථාෙකර අො  ක්ශෂ්ඨේ්ර ්රඟ ්ාකච්ඡා 

කිී ර ෙැෙගත් කියන කායටය අපි ිම ාෝ කයනො. නිෂ්ඨාපාෙන 

්රියාෙලිය අඛ්ඩඩෙ පෙත්ොශගන යෑර ්  ා ොශේර අපනයන 

භා්ඩඩ නිෂ්ඨාපාෙනය ්  ා අෙ ය භා්ඩඩ ්  ශ්ේො ්ැප ම් 

්  ා අෙ ය භා්ඩඩ අඛ්ඩඩෙ ලඳාගත  ැකි ෙන පපතදි ශම් සීරා 

පැනීමර ක  ුතතු ඳෙ අපි ිමශ ේෂ්ඨශයන් ්  න් කයනො.   ිදයලු 

ආනයන භා්ඩඩ ශපය පපතදිර,   ආකායශයන්ර ආනයනය  

කිී රට ශනො ැකි නි්ා තරි අප ිමිමධ සීරා පැනීමර ිදුව කයලා, 

යම් යම් භා්ඩඩ ආනයනය ත නම් කයලා කටුතතු කයශගන 

යන්ශන්.  

ශම්ො යාෙත්කාලීන කයමින් අශේ යශට් ෙැි අපනයන 

ප්රරාටයක්  ිදුව කයන අතයතුය ආනයන අෙර ක  ුතතුි. 

ආනයන ිමයෙර අඩු කය ි ශඳන ශෙලාෙක ෙැි භා්ඩඩ 

ප්රරාටයක් අපනයනය කිී ර ්  ා ශශශීය නිෂ්ඨාපාෙකයාට අෙ ය 

 ක්ි ය ලඳා ශෙමින් ඔවුන් දිපතරත් කිී ර ්  ා අෙ ය කටුතතු ිදුව 

කිී ර ඉතා ෙැෙගත් කියලා රර ිම ාෝ කයනො.  ආර්ථික 

අර්ද්ෙයත් ්රඟ ්ර්ාත ජානතාෙටර පීඩාෙන් ඇි  ශෙලා ි ශඳන 

ඳෙ අපි  ෙකිනො. ශම් ආර්ථික අර්ද්ෙශයන් ක්රරක්රරශයන් ශගොඩ 

 ර ්  ා කටුතතු කිී ර අපි ිදයලු ශෙනාශේර ෙගකීරක්.  

ඉන්ධන ්ම්ඳන්ධශයන් QR ශක්තය  ඳුන්ො දීරත් එක්ක, 

ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ඉන්ධන ලඳා ගැනීශම්දී ජානතාෙට මුහුට ශෙන්නට 

ිදුව වුණු ඳාධා  අෙර වූ ආකායය අපි ෙැක්කා.  ඉන්ධන මිල ්ෑර 

ක්ශෂ්ඨේ්රයක් ශකශයහිර ඳලපාන නි්ා, රෑත දිනකදී ිදුව ක ා 

883 884 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ොශේ ශලෝක ශෙශ   ශපොශ ේ ඉන්ධන මිල අඩුෙන අේාථාෙල දී 

  ් නය ජානතාෙට ලඳා දීර ඉතාර  ෙැෙගත්ය කියන කායටයත්  

අපි රතක් කයන්න ඕනෑ.  

ශම් අර්ද්ෙශයන් ශගොඩ  රට නම් යටට අොයම් ලැශඳන රාර්ග  

ෙර්ධනය කයගැනීර ්  ා කටුතතු කිී ර ඉතා ෙැෙගත්.   ්  ා 

අපනයන ආොයම් ෙර්ධනය කය ගැනීර, නෙ අපනයන අේාථා  

 ඳුනා ගැනීර, අපනයන ප්රෙර්ධනය ොශේර නෙ අපනයන 

ශෙශ   ශපො   ඳුනා ගැනීර ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ෙැෙගත්.   ොශේර 

අපනයන  ප්රෙර්ධනය කිී ර ්  ාත් අපි   ැකි උපපතරශයන් 

කටුතතු කිී ර ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ිදුවක  ුතතුි. අගය එකතු ක  

නිෂ්ඨාපාෙනයන් ොශේර කතෂි කර්රාන්ත ආශ්රිතෙ ෙැි ඵලොෙක් 

ලඳාගන්නා  ප්රශේෙ  පිිබඳ ෙ එර ජානතාෙ ෙැනුෙත් කයමින් නිිද 

පපතදි  ො ක රනාකයටය කයමින්   අයට අෙ ය ෙැනුර ලඳා 

ශෙමින් කටුතතු කිී රත් ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ෙැෙගත්.    ොශේර ගම් 

රට්ටශම් ිදට කතෂි කර්රාන්තය ආශ්රිතෙ එර තාක්ෂ්ඨටයන් 

උපශයෝිය කයගන්නා ආකායය ෙැන් අපට ෙකින්න පුළුෙන්. අශේ 

ප්රශශ ෙල ශත් කර්රාන්තය ආශ්රිතෙ ගත්තත්   තත්ත්ෙය ෙකින්න  

ලැශඳනො.  ැඳැි, ඵලොෙ ්ම්ඳන්ධශයන් රතුෙන ඇතැම් 

කරුණු කායටා නි්ා නෙ තාක්ෂ්ඨටය ශෙත ශයොමු ීමරට 

රැිබකරක් ෙක්ෙන ආකායයත් අපට ෙකින්නට ලැශඳනො. 

අෙ මුහුට දී ි ශඳන රර හිඟය ඇතුළු කරුණු කායටා ගැන 

්ැලකිල්ලට අයශගන, නෙ තාක්ෂ්ඨටය  ඳුන්ො දීශම් දී නිෙැරැදි 

ශතොයතුරුත් එක්ක   ජානතාෙ ෙැනුෙත් කයමින්   ්  ා 

ොයකත්ෙය ලඳා දීර ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ෙැෙගත්  කියන කායටයත් 

රර ්  න් ක  ුතතුි.   ොශේර ්ාංචණායක කර්රාන්තය ගැනත් 

අපි පුගියය කාලශආ ්ාකච්ඡා ක ා.  පුගියය රා්ය ෙන ශකොට 

්ාංචණායකයන් පැමිණීර ිදයයට 22කින් ොශේ ප්රරාටයකින් අඩු 

ශෙලා ි ශඳන ආකායය අපි ෙැක්කා. ශම් තත්ත්ෙය ධනාත්රක 

පැත්තට ෙර්ධනය කය ගැනීර ්  ා කටුතතු කිී ර ඉතා ෙැෙගත්. 

අපනයන ආොයර ෙැි කය ගැනීර ්  ා ක්රමිකෙ   ්  ා අෙ ය 

කටුතතු ිදුව වුටා ොශේර, අශේ යශට් ශම් ි ශඳන ආර්ථික 

තත්ත්ෙශයන් ශගොඩ  ර ්  ා ්ාංචණායක කර්රාන්තය  ය ා 

ලැශඳන ආොයරත් ඉතා ෙැෙගත්  කියලා රර ිම ාෝ කයනො. 

Backpackers, එශ ර නැත්නම් ිමයෙම් අෙර ආකායශයන් කයන 

්ාංචණායකයන් ොශේර high-end touristsලාශේ පැමිණීර 

ප්රෙර්ධනය කිී ර ්  ා, ecotourism, wellness tourism ආදී 

්ාංචණායක  ක්ශෂ්ඨේ්ර ්  ා උනන්ුවෙක් ෙක්ෙන, එර ක්ශෂ්ඨේ්රෙල ිදටින 

ප්රීමටයන්ශේ අෙ ුගත් අයශගන ෙැඩ කටුතතු කිී ර ඉතා ෙැෙගත් 

ශෙනො. 

ිමුවලි ඳලය ්ම්ඳන්ධශයන් රතු ශෙලා ි ශඳන අර්ද්ෙය තෙරත් 

පෙි න ඳෙ අපි ෙන්නො. ශම් රතු ශෙලා ි ශඳන තත්ත්ෙය 

ජානතාෙට උපපතර ුගඳොදී ආකායයට ිම් ාිම කියලා අපි ිම ාෝ 

කයනො.  ැඳැි, අශේ යට අඛ්ඩඩ ිමුවලි ්ැපුතරක් ලඳා ශෙන 

යටක් ඳෙට පත් ක  ුතතුි.   ්  ා  ැකි පරණින් පුනර්ජානනීය 

ඳල ක්ි  ප්රභෙ ශෙත ශයොමුීමර ෙැෙගත්. ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ශලෝකශආ 

ක්ෂ්ඨය ශේ ශගන යන ඳල ක්ි  ප්රභෙයන්ශගන් තත් ශෙලා 

පුනර්ජානනීය ඳල ක්ි  ප්රභෙ  ශෙත අෙ ශලෝකශආ යටෙල් ශයොමු 

ෙන ආකායය අපි ෙකිනො.   ්ම්ඳන්ධශයන් අපි කටුතතු ක  

ුතතුි.   ්  ා දීර්ඝ කාලීන ෙැඩ පිිබශෙ ක් ඇි ෙ කටුතතු කිී ර 

ෙැෙගත්.  

ආශයෝජාන ්ම්ඳන්ධශයන් අෙ ්ා කිහිපයක් ශම් ්භාශේදී 

ප වුණු නි්ා   ගැනත් ෙචණන කීපයක් කථා කයන්න රර 

කැරැි ි. යටට ගැ ශපන ආශයෝජානයන් ශගන  ර අශේ යටටත්, 

යශට් ආර්ථිකයටත් අනාගතශආ දී ිම ාල  ක්ි යක් ලඳා ශෙනු 

ඇතැි කියා අපි ිම ාෝ කයනො. ශම් ්භාශේදී ්  න් වුණු 

ආකායයට, ශලෝකශආ ෙයාපාය කිී ශම් ප ුග ෙර් කශආ - Ease of 

Doing Business Index එශක් - අශේ යට ඉන්ශන් 99ෙන 

්ාථානශආ ශ ෝ 200ෙන ්ාථානශආි කියල ාා අප ෙැක්කා. 2022 

ෙර්ෂ්ඨය ොශේ ශෙන ශකොට අශේ යට 83ෙන ්ාථානශආ ඉ ලා පුග 

කාලීනෙ එකිදය ගටන්ෙලට පුගඳැ ැලා ශම්  ශෙනශකොට 

ශලෝකශආ ආර්ථිකයන් 299ක් අතුපතන් අපි 99, 200ෙැනි ්ාථානශආ 

ිදටිනො. 

ඉි න්,  ශම් තත්ත්ෙයන් ෙර්ධනය කය ගැනීර ්  ා කටුතතු 

කිී ර ඉතාර ෙැෙගත් කියලා රා ිම ාෝ කයනො. ශලෝකයට අපි 

ලඳා ශෙන චි්රය ශ ො  ආකායයට ප්රෙර්ධනය කිී රි ිමය ුතත්ශත්. 

ෙයාපායයක්, එශ ර නැත්නම් ආශයෝජානයක් කයන අේාථාශේ දී 

එහි මූලික කටුතතු ආයම්භ කිී ර ්  ා ගත ෙන කාලය 

උපපතරශයන් අෙර කයමින්, අො  ආයතන ්රඟ රනා 

්ම්ඳන්ධතාෙකින් කටුතතු කිී ර ිමශ ේෂ්ඨශයන් ෙැෙගත්. අපි 

ෙකිනො,  ශලෝක ඳැාංකුශේ Ease of Doing Business Index එශක් 

ප මුශෙනි, ශෙෙැනි ්ාථානෙල ිදටින යටෙල්  පැය කිහිපයක්  

ඇතු ත අො  අනුරැතීන් ලඳා දීර ිදුව කයන ආකායය.    නි්ා,  

යටක් ිමධියට   ආයතන අතය අන්තර් ්ම්ඳන්ධතාෙ ශ ොඳින් 

පෙත්ොශගන ගනිමින්, pre-approvals ොශේ කරුණු  ්  ා නෙ 

තාක්ෂ්ඨටය උපපතර ආකායශයන් ශයොො ගනිමින් අෙ ය 

ොයකත්ෙය ලඳා දීර ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර අෙ යි කියා අපි හිතනො.  

  ොශේර, construction permits ොශේ ඳලප්ර ලඳා දීශම්දී 

නාගපතක ්ාංෙර්ධන අධිකාපතය, ප ාත් පාලන ආයතන ඇතුළු 

ආයතන කාර්යක්ෂ්ඨරෙ, ිමනිිමෙභාෙශයන්, ශකටි කාලයක් තු , 

නිෙැයදිෙ ිදය ොයකත්ෙය ලඳා දීරත් ෙැෙගත්.   ොශේර, ිමුවලිය 

ඇතුළු අශනකුත් මූලික අෙ යතා ඉක්රනින් ්පුයා දිය ුතතුි.  අෙ 

ශෙනශකොට අශේ යශට් ිමුවලිය පිිබඳ  අර්ද්ෙයක් ි ශඳන ඳෙ අපි 

ෙන්නො. ශරෙැනි ෙයාපාය, ආශයෝජාන  ැකි උපපතර ප්රරාටයක් 

පුනර්ජානනීය ඳල ක්ි ය ශෙත ශයොමු කයමින්,  ො කිනමින් 

ලඳා දීර ආශයෝජාන ක්ශෂ්ඨේ්රශආ ප්රෙර්ධනය ්  ා  උපකාී  

ශෙනො.   ොශේර, ඉඩම් ලඳා දීර ෙැනි කායටාෙලදී  කර්රාන්ත 

අරාතයාාං ය, ඉඩම් අරාතයාාං ය, තක්ශ්ේරු ශෙපාර්තශම්න්තුෙ, 

දි්ා්රික් ශල්කම් කාර්යාල, ප්රාශශශීය ශල්කම් කාර්යාල කියන ශම් 

ආයතන ශ ොඳින් ්ම්ඳන්ධීකයටය කයමින්,  ැකි ප ුගර 

ආකායයට නිෙැයදි ක්රරශේෙ අනුගරනය කයමින් කටුතතු කිී ර 

ඉතාර ෙැෙගත් කියන කායටය ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ිදහිපත් ක  ුතතුි.  

ආශයෝජාන ්  ා මූලය  ටය ප ුගකම් ලඳා දීශම් දී  ශ්රී ලාංකා ර  

ඳැාංකුෙ, යාජාය  ා ශපෞශගලික ඳැාංකු ්  අශනකුත් ආයතන 

්ම්ඳන්ධීකයටය කයමින්, ෙයාපාය ්  ා පාපතශභෝියක ආයක්ෂ්ඨට 

අධිකාපතය ඇතුළු ආයතන ්ම්ඳන්ධීකයටය කයමින්, නිෙැයදි 

ක්රරශේෙ අනුගරනය කයමින්,   නිෙැයදි ෙැනුර ආශයෝජාකයන් 

්  ෙයාපාය ක්ශෂ්ඨේ්රශආ නිුතතු උෙිමය ්  ා ලඳා දීරත් ඉතාර 

ෙැෙගත්.   ොශේර ශකොට්ා ශෙශ   ශපො  පිිබඳ  නිෙැයදි 

ශතොයතුරු  ා ෙැනුර ලඳා දීරත් අතයෙ යි. 

නෙ ආශයෝජාන, ඳුව අය කය ගැනීර ෙැනි කරුණු කායටාෙල 

දීත්,  ොශආ ශ්ේෙකයන් ්ම්ඳන්ධ කරුණු කායටාෙල දීත් 

කටුතතු ප ුගශෙන් ිදුව කය ගැනීර ්  ා ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ශ්රී ලාංකා 

ර  ඳැාංකුෙ, ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුෙ, ශ්රී ලාංකා ශර්ගු 

ශෙපාර්තශම්න්තුෙ, කම්කරු ශෙපාර්තශම්න්තුෙ ඇතුළු   ආයතන 

නිිද ්ම්ඳන්ධයක් ඇි ෙ තීන්ුව - තීයට ගැනීරත් ෙැෙගත්.  

ශ්ේෙකයන් ්ම්ඳන්ධ කායටාෙලදී ්  ආශයෝජාන දිපතරත් කිී ර 

්ම්ඳන්ධ කායටාෙලදී යට ිමධියට ශම් ආයතන තර ෙගකීර නිිද 

ශල් ඉටු කිී ර අපි කථා කයන ෙර් කශආ ඉදිපතයට පැමිණීර 

්  ා අතයෙ ය  කායටයක් ශෙනො.   ොශේර යටෙල් අතය 

ආශයෝජාන ්  ාත්, අශේ යටත් ්රඟ ශෙනත් යටෙල් කයන 

ගනුශෙනු - trading across borders - ්  ාත්,   අො  ආයතන 

්  ා ිමශ ේෂ්ඨ ෙැඩ පිිබශෙ ක් අෙ යි කියාත් අපි හිතනො.  
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[ගරු ඉුගරු ශෙොඩන්ශගොඩ ර තා  
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්ර්ාතයක් ිමධියට යටෙල් අතය ගනුශෙනු කිී ශම්දී, ශම් යශට් 

කයන යම් නිෂ්ඨාපාෙනයක් ඉතා ක්රරෙත්ෙ, ඉක්රනින් පිට යට 

යෙන්න, ආශයෝජාකයන් ්  ා  ක්ි රත් ොයකත්ෙයක් ලඳා දීර 

්  ශෙශ   ෙයාපාපතකයන් ්  ා  ක්ි රත් ොයකත්ෙයක් ලඳා 

දීරත් අෙ යි. 

ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර  යටෙල් අතය ගනුශෙනු ිදුව කිී ශම්දී  ශ්රී ලාංකා 

ශර්ගුෙ, ආනයන  ා අපනයන පාලන ශෙපාර්තශම්න්තුෙ, ෙයාය 

අධිකාපතය, අපනයන ්ාංෙර්ධන ර්ඩඩලය, ශ්රී ලාංකා ප්රමිි  

ආයතනය, ගුෙන් ශතොටුශපො   ා ගුෙන් ශ්ේො ්රාගර කියන ශම් 

ආයතන ිදයල්ශලහිර ොයකත්ෙය  ෙයාපාපතකයන්ට ්  

ආශයෝජාකයන්ට අෙ යි.     ය ා ෙඩාත් හිතකය ආශයෝජාන 

පපත්යයක් යට තු  නිර්රාටය කය ගැනීර ්  ා අෙකා  

ලැශඳනො කියලා අපි ිම ාෝ කයනො.   ොශේර අශේ නීි  

පශධි ය තු  ආශයෝජාන ්  ා ඳලපාන, ෙයාපාය ්  ා ඳලපාන 

වනි ක කටුතතු ක්රරෙත්ෙ අේන් කය ගැනීශම්  අෙකා ය 

නිර්රාටය කය ගත ුතතුි.  අධිකයට අරාතයාාං ය, මුෙල් 

අරාතයාාං ය ඇතුළු ආයතන   ්  ා අො  ෙන නීි රය 

කටුතතුෙලට ිදය ොයකත්ෙය ක්රරෙත්ෙ ලඳා ශෙනො නම් 

ආශයෝජාන ්ම්ඳන්ධෙ නීි රය කරුණු කායටා, - contracts 

්ම්ඳන්ධ කායටා ශෙන්න පුළුෙන් - ඉක්රනින් අේන් කය ගන්න 

 ැකියාෙ ලැශඳනො. ්යලෙ ්  න් කයනො නම්, ඕනෑර 

ආශයෝජාකයකු, ශෙශ   ෙයාපාපතකයකු ඳලාශපොශයොත්තු ශෙන 

ශෙයක් තරි තරන්ශේ ෙයාපායය ආයම්භ කිී ර ්  ා අෙ ය 

ඳලප්ර නිතයනුකූල ක්රරශේෙය අනුගරනය කයමින්, නියමිත 

ආකායශයන්, ප ුගශෙන් ලඳා ගැනීර. කාලය කා ෙැමීරකින් 

ශතොයෙ කාර්යක්ෂ්ඨරෙ, ප ුගශෙන් තරන්ශේ ෙැඩ කටුතතු අේන් 

කයලා,    ආශයෝජාන යට තු  ්ාථාපනය කය ගැනීර, -ශශශීය  

ශේො ිමශශශීය ශේො- තරි   අයශේ ඳලාශපොශයොත්තුෙ ෙන්ශන්.  

  ිදයලු කරුණු කායටා ගැන අෙධානය ශයොමු කයමින් අශේ 

යට පිිබඳ ෙ ශලෝකය තු  ි ශඳන චි්රය ෙඩාත් ශ ො  තැනකට 

ශගන යෑර ්  ාත්, ශශශීය ්  ිම ශශශීය ආශයෝජාන ොශේර 

ශෙශ   ෙයාපාය ්  ාත්, ්ර්ාතයක් ිමධියට ආර්ථිකය ගැන 

ි ශඳන ක්රරශේෙ ෙර්ධනය කය ගැනීර ්  ාත් ශම් ෙැඩ කටුතතු 

උපකාී  ෙනො කියන එක ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර රර ශම් අේාථාශේදී 

ිදහිපත් කයනො. ආර්ථිකරය ෙ ශයන් යට කඩා ෙැටිලා ි ශඳන 

ශෙලාශේ අලුත් ිමධියට කල්පනා කයමින් -අලුත් ිමධියට හිතමින්- 

ිදයලුශෙනාර කාර්යක්ෂ්ඨරෙ   ශෙනුශෙන් ොයකත්ෙය ලඳා 

ශෙනො නම් රර ිම ාෝ කයනො, ශම් තත්ත්ෙශයන් ඉතා 

ඉක්රනින් ශගොඩ  රට අපට අෙකා  ලැශඳි කියලා.  රට කථා 

කයන්න අේාථාෙ ලඳා දීර ගැන ඔඳතුරාට ්ාතුි ය ප  කයමින් 

රා නි ඬ ශෙනො, මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු එ්ා.එම්. රපතක්කාර් රන්ත්රීතුරා. ඔඳතුරාට ිමනාි 2(ක 

කාලයක් ි ශඳනො. 

 
[අ.භා. 2.0(  
 

ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, රට ශපය කථා ක  ගරු 

රන්ත්රීතුරා ඉල්ලීරක් ක ා,  ආර්ථිකය ශගොඩ ගන්න ිදයලුශෙනාට 

එකතු ශෙන්න කියලා.  එශ්ේ ප්රකා  කිී ර ගැන රර එතුරාට 

්ාතුි ෙන්ත ෙනො. ශරොකෙ,  ක තරි ිමය ුතත්ශත්. නමුත්, අශේ 

යට ඳාංශකොශලොත් ශෙලා, මිනිුගන්ට කන්න නැි ෙ රන්ෙශපෝෂ්ඨටය 

 ැදිලා ශරෙැනි අර්ද්ෙයකට මුහුට දීලා ඉන්න ශෙලාශේ 

එතුරාශේ ආ්ඩඩුෙ අර්ද්ෙ ක රනාකයටය කයනො ශෙනුෙ ට 

ශරොකෙ කයන්ශන්? ශ ොයකම් ක  ිමධිය පිිබඳ ෙ එතුරා ෙන්ශන් 

නැ ැ ොශේර එතුරාට   ්ම්ඳන්ධශයන් අෙශඳෝධයකුත් නැ ැ 

කියලා තරි රට හිශතන්ශන්.   නි්ා රා එතුරාශගන් ඉල්ලීරක් 

කයනො, රර කියන ශරන්න ශම් කායටා ටික ශපො ඩ්ඩක් 

අ ගන්න කියලා. 

පුගියය කාලශආ ශතල් ශපෝලිම් ි ද්ණු ආකායය අපි ෙැක්කා. 

ඊට ප්ාශ්ේ ිමුවලිඳල  ා ඳල ක්ි  අරාතයාාං යට අලුත් 

ඇරි ෙයශයක් පත් වුටා. එතුරා QR code ක්රරය  ඳුන්ො ුවන්නා. 

  නි්ා ශතල් ශපෝලිම් අඩු වුටා. ෙැන් ඔක්ශකෝර එතුරාශේ ගුට 

ෙර්ටනා කයනො. නමුත්, QR code එශකන් ශරොකක්ෙ කශ ේ? 

QR Code එක අනුෙ ත්රී ීමලර් එකකට ්ි යකට ලඳා ශෙන්ශන් 

ශතල් ලීටය 4ි. ඔවුන්ට   ශතල් ලීටය 4න් ය්ා්ාෙක් කය ගන්න 

පුළුෙන්ෙ? එතශකොට, ඔවුන්ශේ ආොයර කීයෙ? QR code එක 

අනුෙ කාර් එකකට ලඳා ශෙන්ශන් ශතල් ලීටය 20ි.   ශතල් 

ලීටය 20න් අෙ ය ගරන් බිරන් ටික යන්න පුළුෙන්ෙ? තත 

ප ාතක පාි ශයකුශේ ර  ශගයක් වුශටොත්   ශතල් ටිශකන් 

එ ාට යන්න පුළුෙන්ෙ? ඳැ ැ. මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, 

QR Code එක අනුෙ ජානතාෙට ශතල් අඩුශෙන්  ම්ඳ වුටාට 

ශශ පාලනපයන් ොශේර නිලධාපතන්   QR code එක පාිමච්චි 

කයලා ශ ො ට රාටියා ග නො. 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, ශම් ෙේාෙල යශට් ශ ො  

රාතතකාෙක් ඳෙට පත් ශෙලා ි ශඳනො, අශේ යටට ශගනාපු 

පිපතප ුව ශනොක  ශඳොය ශතල් පිිබඳ  කායටය. ශම් ශඳොය ශතල් 

ඳැයලයකට ෙ  ෙ ශයන් premium එක ශගෙනො, ශඩොලර් 

34කට ෙැිය.   ිමධියට ශඳොය ශතල් ඳැයලයකට premium එක 

ශල් ශඩොලර් 34කට ෙැිය ශගෙන ිමධිය රර කියන්නම්. ඇත්ත 

ෙ ශයන්ර Coral Energy කියන ්රාගර ශටන්ඩයය ට bid කශ ේ 

Brent crude oil ශේනො කියාි, මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි. 

නමුත්, එතුරන්ලා ශගනාශේ Siberian-Augustus oil.   කාලය 

ෙනශකොට  ශලෝක ශෙශ   ශපොශ ේ ශතල් ඳැයලයක මිල ශඩොලර් 

7(ත්, 7)ත් අතය ගටනක් වුටා. නමුත්, ඔවුන් Brent crude oil 

එකට quote කයපු නි්ා ශඩොලර් 203කුත්, premium එකට තෙ 

ශඩොලර් 8.24කුත් ශගෙනො. ශම් ශරට්රික්  ශටොන් 80,000න් ිමතයක් 

ිදුවෙන පාඩුෙ ශඩොලර් මිලියන 2(ත්, 30ත් අතය ප්රරාටයක් 

ෙනො. ශම්ො ශගෙන්න ශෙන්ශන් ශම් යශට් ජානතාෙශේ ඳුව 

මුෙල්ෙලින්. එශ ර නම්, ශම් යශට් ජානතාෙශේ ඳුව මුෙල් ටික 

ියල්ශල් කවුෙ? 

 මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, රර ඔඳතුරාට   පිිබඳ ෙ 

කරුණු ්හිතෙ ශපන්ො ශෙන්නම්. ශටන්ඩයය award කයපු 

ප්රිකාෙ රා  ඟ ි ශඳනො. Brent crude oil ශගන්ීමර ්  ා 

ලාංකා ඛනිජා ශතල් නීි ගත ්ාං්ාථාෙ ජූලි රා්ශආ 24ෙන ො Coral 

Energy කියන ශම් ්රාගරට premium එක ශඩොලර් (.98 

ගටශන් තරි ශටන්ඩයය award කශ ේ.  ැඳැි, ඇරි තුරා ඊට 

ෙේා  තයකට ප්ාශ්ේ -ජූලි රා්ශආ 29ෙන ො- ශඩොලර් 8.24ක් 

ෙක්ො එය ෙැි කයලා කැබිනට් ප්රිකාෙක් ඉදිපතපත් කයනො.   

ආකායයට ශඩොලර් 3.27ක් ෙැි කයලා ි ශඳනො.    ය ා  ෙැන් 

ශම් ්රාගර අනියමින් ්  ්තුවෙ ොිද ලඳා ගන්නො,  ශඩොලර් 

මිලියන 32ක් පරට. එතශකොට ශම්ශකන් කුට්ටිය ියශආ නැ ැ 

කියලාෙ හිතන්ශන්?   කුට්ටිය ියය ිමධිය රර ඔඳතුරන්ලාට 

ශපන්ෙන්නම්.  

ෙැන් තෙ අලුත් ශ්ල්ලරක් පටන් ශගන ි ශඳනො, 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි. පිපතප ුව ක  ශතල් ටිකත් 

unsolicited proposals  ය ා ෙැන් ශම් ්රාගරටර ශගන්ීමරට 

ශම් ක්ඩඩායර ශෙන්න  ෙනො. ෙැන් ්රාජාශආ කථාෙක් 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ි ශඳනො, spot buyingෙලින් තරි ශ ොයකම් කයන්ශන් කියලා. 

ශම්ක තරි ෙැන් අලුත්ර ක්රරය. අශේ නසීර් අ රඩ් ඇරි තුරා ශම් 

අේාථාශේදී ගරු ්භාශේ ඉන්නො. එතුරා ෙන්නො, රර ශම් 

කියන්න යන කථාෙ ශරොකක්ෙ කියලා. පෙැන් අපට ්ල්ලි නැ ැ. 

Advance ශගෙන්න ිමධියක් නැ ැ.   නි්ා credit ලඳා ශෙන අයට 

අපි unsolicited proposals ශෙනොප කියන එක තරි ෙැන් අලුත්ර 

ක්රරය. ශම් unsolicited proposals ශෙන ිමධිය පිිබඳ ෙ ශම් යශට් 

ජානතාෙට ෙැනගන්න රර කියන්න ඕනෑ. කවුරු ශ ෝ අඩු ලාංුගලාභී 

්රාගරක් ආොර ඔවුන්ට ිදයයට 20ක් ශෙන්න ඕනෑ. එතශකොට 

ර  ඳැාංකුෙ කියනො, පඅපට ශඩොලර් නැ ැ.   නි්ා අපට 

ශගෙන්න ිමධියක් නැ ැප කියලා. එතශකොට  ක defer ශෙනො. 

Defer වුටාට ප්ාශ්ේ ශම් ොශේ තැරැේකාය ගනුශෙනු ි ශඳන 

්රාගම් ඇිමල්ලා කියනො, ප පත, අපිට advance එපා. NRRA 

ක්රරයට අපට ශගෙන්නප කියලා. NRRA කියලා කියන්ශන්  Non-

Resident Rupee Account කියන එකටි. 

ශම් Coral Energy කියන ්රාගර ආොර ශ්රී ලාංකා ර  

ඳැාංකුෙට කියනො, NRRA ක්රරයට ශෙන්න කියලා.   කියන්ශන් 

ශරොකක්ෙ? ිදයයට 20ක් අත්ි කායම් ශගෙන්න ඳැපත වුණු  ර  

ඳැාංකුෙ එකඟ ශෙනො, ෙේා 30ක් ඇතු ත ශඩොලර්ෙලින් 

ශගෙන්න. එශතක්, ශගශනන ශතල්ෙල ෙටිනාකමින් ිදයයට 

224ක් Ceylon Petroleum Corporation එක ඔවුන්ශේ ියණුරට 

රුපියල්ෙලින් ඳැය කයනො, ආොින් ප්ාශ්ේ  ර  ඳැාංකුෙ   මුෙල 

ශඩොලර් කයලා ශෙනො. ෙැන්  කට premium එකකුත් ශගෙනො. 

ර  ඳැාංකු අධිපි ෙයයා ශම්කට උත්තය ශෙන්න ඕනෑ.  ැර ොර 

රාධය ්ාකච්ඡා පෙත්ො යශට් ආර්ථිකය ගැන කථා කයන ර  

ඳැාංකු අධිපි ෙයයා උත්තය ශෙන්න ඕනෑ, ප මුෙන ෙෙශ්ේ ශ්ොයා 

ගන්න ඳැපතෙන ශඩොලර් ටික, premium එකකුත් එක්ක ෙේා 30ක් 

ඇතු ත ශ්ොයා ගන්ශන් ශකොශ ොරෙ කියලා. මූලා්නාරූඪ ගරු 

රන්ත්රීතුරනි, පිපතප ුව ක  ශතල් රැශගන එන නැෙකින් ෙ  

ෙ ශයන් ශඩොලර් මිලියන 2.2ක පගාෙක් ග නො. රා්යකට 

එෙැනි නැේ (ක් ආශෙොත් ශඩොලර් මිලියන 8.(ක් පගාෙ ග නො. 

ශම් ී පත යක්කු කවුෙ? ර  ඳැාංකු අධිපි ෙයයා ශම් ගැන ෙන්ශන් 

නැශෙ?  

Coral Energy කියන ්රාගශම් ලාංකාශේ නිශයෝජිතයා ෙන 

පරනිප කියන ප ා ශගලයා කවුෙ? ඔහු CPC එකට e-mail එකක් 

යෙනො. එහි ශරශ්ේ ්  න් ශෙනො: ප.....Hon. Minister and 

the CPC team agreed to award for the next 06 months on this 

same basis. Please confirm." එහි තෙුවයටත් ්  න් ශෙනො 

"....the laycans for the rest of the period - Sep to Jan’ 31st   as 

well.  Warm regards, Mony" කියා. ශම් පරනිප කියන පුශගලයා 

කවුෙ? ශම් ඳහියෙයා කවුෙ? ශටන්ඩර් ෙරන්ශන් නැි ෙ ඇරි ෙයයා 

ශකොශ ොරෙ ශම්ොට එකඟ ශෙන්ශන්? ශටන්ඩර් ෙරන්ශන් නැි ෙ 

Board එක ශකොශ ොරෙ ශම්ොට එකඟ ශෙන්ශන්? ර  ඳැාංකු 

අධිපි ෙයයා, ශටන්ඩර් නැි  එකකට pay කයන්න payment plan 

එක ශඩොලර්ෙලින්  ෙන්ශන් ශකොශ ොරෙ? ශම් අර්ද්ෙ 

ක රනාකයටශයන් ශ ොයකම් කයන අයට ශම් ආර්ථිකය  ෙන්න 

ඳැ ැ. පිපතප ුව ශතල්ෙලින් රා්යකට ශඩොලර් මිලියන 8.(ක් 

ශ ොයකම් කයනො. ශම් මුෙල රුපියල් 370න් ගුටකයලා ඳලන්න 

කියලා  ජානතාෙශගන් රා ඉල්ලීරක් කයනො. ජානතාෙ ඳඩියන්ශන් 

ිදටියදී,  රින්ට රන්ෙශපෝෂ්ඨටය  ැදිලා ි බියදී, ත්රී ීමලර් පෙො 

තර රැකියාෙ කය ගන්න අයට  ක කය ගන්න ඳැපතෙ ිදටියදී, 

ෙරුොට කිපත ටිකක් දී ගන්න ඳැපතෙ ිදටියදී ශම් ග න ගැහිල්ල 

ජාාි ක අපයාධයක්ය කියන එක රර රතක් කය ශෙන්න ඕනෑ.  

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, නසීර් අ රඩ් ඇරි තුරා ශම් 

්භාශේ ඉ ලා ෙැන් එිබයට ියයා. ජානාධිපි ෙයයාශේ නිශයෝජිතයා 

ිමධියට එතුරා තරි ්වුදි අයාබියටි, UAE  එකටි ියශආ. 

ජානාධිපි තුරා ජාාතයන්තයශආ ඔක්ශකෝර  ඳුනනො ලු,   අය 

එතුරාශේ යාළුශෙෝ ලු.  ැඳැි, ශම් ශ ොයකම් නෙත්ෙන්න 

පුළුෙන්, ශතල් ශපෝලිම් නතය කයන්න පුළුෙන්. ත්රී ීමලර් එකට, 

කාර් එකට ඉ්ා්ය ොශේ unlimited ශතල් ශෙන්න පුළුෙන් 

ෙන්ශන් government-to-government agreement එකක් අත්්න් 

කශ ොත් පරටි. එක්්ත් අයාබි එමීර් යාජායය ්රඟ ශෙන්න 

පුළුෙන්, ඕරානය ්රඟ ශෙන්න පුළුෙන්, ්වුදි අයාබිය ්රඟ 

ශෙන්න පුළුෙන්, ශෙනත් රැෙ ශපයදිග යටක් ්රඟ ශෙන්න 

පුළුෙන්, G2G credit line එකක් ගැහුශෙොත්, එක් ශකනකුටෙත් 

 ත 04ක්ෙත් ශ ොයකම් කයන්නත් ඳැ ැ, ශතලුත් ඇි  ප්රරාටයට 

ි ශඳනො, ශපෝලිරත් අඩු ශෙනො. ශපෝලිම් අඩු වුටාර 

කර්රාන්ත ාලාෙලට,   ොශේර කුඹුරුෙලට අෙ ය ශතල් ටික 

ලැශඳනො, නිෂ්ඨාපාෙනය ්  ශ්ේොෙන්  පත ැටි පෙත්ොශගන 

යන්න පුළුෙන් ෙනො. එශ ර වුටාර යටට ්ාංචණායකශයෝ එනො. 

්ාංචණායකයන් ආශෙොත් අශේ ආොයර ෙැි ශෙනො. ආොයර ෙැි 

වු ශටොත් රුපියල යම් ප්රරාටයකින්  පත  ක්ි රත් ශෙලා ිමශශ  

රමිකයන් එෙන මුෙල් තෙ ෙැි ශෙනො.  ැඳැි, ශම්ක කයන්න 

කාටෙත් වුෙරනාෙක් නැ ැ. ආ්ඩඩුශේ පුග ශප  රන්ත්රීෙරුන්ට 

රා කියනො, පතමුන්නාන්ශ්ේලා නිකම් ශඳොරුෙට කහින්න එපා. 

ශම්ො ගැන ශ්ොයන්න. ඔඳතුරන්ලාට ශම්ොශයන්  ත 04ක්ෙත් 

 ම්ඳශෙලා නැ ැ. පගා ග න අය නහුශතට ර ග නොපි කියලා.  

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, ශම් ආකායයටර මුල් ෙෙශ්ේර 

lowest tender එක ඉදිපතපත් කයන ශකනාට ිදයයට 20ක් ශෙන්න 

ශඩොලර් නැ ැ  කියලා, රා්යකට ප්ාශ්ේ ශඩොලර් ශගෙන්න 

එනශකොට ඩී්ල් ලීටයයකට ශඩොලර් 32ක premium එකක් 

ශගෙනො, ශපට්රල් ලීටයයකට ශඩොලර් 24ක premium එකක් 

ශගෙනො. එතශකොට ශම්ො ශකොශ ේටෙ යන්ශන්? ශම් ිමධියට 

ශගීමම් කිී ර ්  ා ඇරි ෙයයාට කැබිනට් ප්රිකා ෙරන්න 

Ceylon Petroleum Corporation එශක් Tender Board එශකන් 

නිර්ශශ  කයලා ි ශඳනොෙ? ශම්ො ගැන පැ ැදිලි කයන්න ඕනෑ. 

  නි්ා අපි කියනො, ට්ිමටර් පණිවුඩ ෙර-ෙරා ඉ ලා ෙැඩක් නැ ැ, 

ෙැන් followersලා අඩුශේශගනි යන්ශන් කියලා. ශම් කතන්ෙයය 

කියන්න අපි ශම් කායටය අනිොර්යශයන්ර අධිකයටයට ශගන 

යනො. ශරොකෙ, ෙැන් ්ර ය අය හිතාශගන ඉන්ශන්, අයග ය 

ඉෙයි, ආශආ අයග යක් එන්ශන් නැ ැ කියලා. ෙැන් 

අධිආයක්ෂ්ඨක කලාප නම් කයලා, අයො කයලා, ශම්ො කයලා භය 

කයන්න පුළුෙන් කියලා ්ර ය අය හිතනො. මූලා්නාරූඪ ගරු 

රන්ත්රීතුරනි, නමුත් අයග ශයන් ඇි  වුණු රතොෙය රැපතලා 

නැ ැ.  ක  ැර ශගෙයකර,  ැර පායකර,  ැර ීමදියකර,  ැර 

ගරකර ි ශඳනො. ඔඳතුරන්ලා රතක තඳාගන්න ඕනෑ, ඊ ඟට 

එන අයග ය රධයර පාන්ි කයන්ශගන් ශනොශෙි එන්ශන් 

කියලා. ශකො ඹ නාගපතක ෙතු නිෝ නිශයෝජානය කයන 

රන්ත්රීෙයයා  ැටියට රා කියන්න කැරැි ි, ඳඩියන්ශනන් එන 

අයග ය  මුොෙ, ශපොලීිදය ෙරා නතය කයන්න ඳැ ැි කියලා. 

ශරොකෙ, ඳඩියන්න කියන ශශ අෙ  මුොෙටත් ශපොලීිදයටත් ෙැනිලා 

ි ශඳන්ශන්.   නි්ා ශම් ජානාධිපි ෙයයාටි, ශම් ආ්ඩඩුෙටි අපි 

කියන්න කැරි ි, තෙුවයටත් තමුන්නාන්ශ්ේලා ශනොශපශනන 

ිමධියට දිියන් දිගටර ශ ොයකම් කයනො නම්  ශක් පාඩුෙ ිම  ෙයා 

ගන්නත් ලෑ්ාි  ශෙන්න කියලා. 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, රර තෙ ශ ොයකරක් ගැන 

ශ ිබ කයන්නම්. ගෑ්ාෙලින් ශකොමි්ා ග න්ශන් ශකොශ ොරෙ 

කියලා රර කියන්නම්. ඊශආ ඉ ලා ්න්ෙර් නයක් පෙත්ෙනො, 

ගෑ්ා මිල රුපියල් 200කින්, 300කින් අඩු ෙනො කියලා. රුපියල් 

4,274ක් ෙන ගෑ්ා ිදලින්ඩයය නැෙත රුපියල් 2,(93 ෙක්ො අඩු 

ශෙන්ශන් නැ ැ. අපි ශගෝධාභය යාජාපක්ෂ්ඨ රැි තුරාට ආ්ඩඩුෙ 

භාය ශෙන ශකොට ගෑ්ා ිදලින්ඩයයක් රුපියල් 2,(93ි.  ක 

රුපියල් 2,)74 ෙක්ො ෙැි කයලා, අන්ි රට රුපියල් 4,274 ෙක්ො 

889 890 

[ගරු එ්ා.එම්. රපතක්කාර් ර තා  
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ෙැි වුටා. ෙැන් කියනො, රුපියල් 300කින් ගෑ්ා මිල අඩු කයනො 

ලු.  ක  පතයට රුපියල් 227ට ි ද්ණු ශපට්රල් ලීටයය, රුපියල් (40 

ෙක්ො ෙැිශෙලා, ෙැන්  ක රුපියල් (20 ෙක්ො අඩු වුටාර කිපතඳත් 

කනො ොශේ තරි. එශ ර ක්ඩඩායරක් තරි ශම් ශගොල්ලන්. 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, ගෑ්ාෙලින්  ග න ිමධිය රර 

කියන්නම්. මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, රැි රා්ශආ 

ශටන්ඩයයක් කැ ො ි ද්ටා, ගෑ්ා ශරට්රික් ශටොන් 200,000ක් 

ශගශනන්න. ඊට ප්ාශ්ේ, ්ල්ලි නැ ැ කියලා   ශටන්ඩයය 

අත ැය ෙැමුො. ඊට ප්ාශ්ේ එක පායටර ුවනි රා්ශආ   

්ැපුතම්කරුෙන්ශගන් අ නො, එකෙය ශරට්රික්ශටොන් 24,000ක් 

ශෙන්න පුළුෙන්ෙ කියලා.   ්ැපුතම්කරුෙන්ට එර ඇටවුර දී 

ගන්න ඳැපත ශෙනො. එත ශකොට එනො spot buyingෙලට. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  Hon. Deputy Chairman of Committees 

will now take the Chair. 
 

අනුරරුව ගරු ඉම්රාන් ෙහරූෆන ෙහ ා මූලාසනතයන් ඉවත් 
වූතයන්, නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරො [ගරු අවගජන් රාෙනාදන් 
ෙහ ා] මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு இம் ொன் ைஹ்ரூப் அவர்கள் 

அக்கி ொெனத்தினின்று அகலரவ, குழுக்களின் பி தித் தவிெொளர் 

அவர்கள்  [ைொண்புைிகு அங்கஜன் இ ொைநொதன்]  தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

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

ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි,   ශතොගය ඉෙය වුටාට 

ප්ාශ්ේ, ශලෝක ඳැාංකුශෙන් ශඩොලර් මිලියන 70ක් ්  ලාංකා 

ආ්ඩඩුශෙන් ශඩොලර් මිලියන 20ක් ොලා ගෑ්ා ශරට්රික් ශටොන් 

200,000ක් ශගශනන්න අය ශටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගරනය 

කයන්ශන් නැතුෙ ඉ   අගයක් ි ශඳන ශෙනත් ආයතනයකට 

ශටන්ඩයය ුවන්නා,  දිිද මිලදී ගැනීම් කියලා.  ක ශපෝලිර ඉෙය 

කය ගැනීර ්  ා ගත්ත ඉක්රන් ්රියා රාර්ගයක් ලු. ගෑ්ා ශපෝලිර 

ඉෙය කයන්න ඕනෑ.   ගැන කිිදර තර්කයක් නැ ැ.  ැඳැි, 

ශපෝලිම් ඉෙය කිී ශම් මුොශෙන් ශ ොයකම් කයන එකටි අපි 

ිමරුශධ.   ශගනා ගෑ්ා ශරට්රික් ශටොන් 200,000 ශම් රා්ශආ ඉෙය 

ෙනො. ෙැන් තෙ ශටන්ඩයයක් කැ ො ි ශඳනො, ශරට්රික් ශටොන් 

280,000කට.   ශටන්ඩයය රා් ශෙකක් ි ්ාශ්ේ යඳර් ොශේ 

ඇශෙමින් යනො. අඩු ලාංුගලාභියට තෙර  ක award කයන්ශන් 

නැ ැ. කවුරු ශ ෝ අඩු ලාංුගලාභිශයකුට  ක award කයලා යම් 

කාලයක් ශෙන්න ඕනෑ,   නැේෙලට ශර ාට එන්න.   නැේෙලින් 

අශේ ලාංකාශේ ශඳෝයාෙලට එන්න පුළුෙන් ශපොි නැේෙලට  ො 

පටෙන්න ඕනෑ.  ැඳැි   ශටන්ඩයය ශෙන්ශන් නැතුෙ ශරොකක්ෙ 

කයන්ශන්?  ක යඳර් ොශේ ඇෙශගන ියහිල්ලා තාක්ෂ්ඨණික 

කායටා ශපන්ෙලා ශටන්ඩයය අශ ෝිද කයනො. ඊට ප්ාශ්ේ 

ශරොකෙ ශෙන්ශන්? ඔක්ශතෝඳර්  රා්ශආ අග නැෙත ්ි යකට 

 රායකට ිමතය ගෑ්ා ශපෝලිරක් එි.   ශපෝලිර ආොර නැෙත 

කියි, ශපෝලිර නැි  කයන්න spot buyingෙලට යන්න ඕනෑ 

කියලා. ියය ෙය ශගනාපු ශරට්රික් ශටොන් 200,000ක ශටන්ඩයශයන් 

රුපියල් මිලියන 2,200ක් ිමතය ශ ොයකම් ක ා. ශම් පාය ශරට්රික් 

ශටොන් 280,000ක ශටන්ඩයශයන් අනිොර්යශයන්ර ලෑ්ාි  

ශෙන්ශන්, රුපියල් මිලියන 3,000කට ෙැිශයන් ශ ොයකම් 

කයන්නි. ඇෙ ඇෙ ඉ ලා ඊශආ ශකෝේ කමිටුෙට ්ාරාජිකයන් පත් 

ක ා. ශම් ආයතනය අපි ශකෝේ කමිටුෙ ඉදිපතයට ශගනැල්ලා,  ො 

ගැන නැෙත ිමරර් නයක් කයනොය කියන එකත් පැ ැදිලිෙ 

කියන්න ඕනෑ. 

ගරු නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි, ශම් ආ්ඩඩුශේ හිටපු අය 

ඔක්ශකෝර එො ිමරුශධ පක්ෂ්ඨශආ ඉන්නශකොට යනිල් ිමක්රරිදාං  

ර ත්රයාට කිේො, පර  ඳැාංකු ශ ොයා. අර්ුවන රශ ේන්ද්රන් 

ශගනාශේ එතුරාප කියලා. අන්න, ජානාධිපි තුරා ජාපානයට යන 

ගරන් ිදාංගේපූරුෙට ියහිල්ලා පැය  යක් එහි හිටියා. පුෙත් පත්ෙල 

ප  වුශ්ඩ, ිදාංගේපූරුශේ අභයන්තය කටුතතු ඇරැි ෙයයා  මු 

වුටා කියලා. නමුත් අපට ි ශඳන ොර්තා අනුෙ නම්, 

ජානාධිපි තුරා ජාපානයට යන ගරන් ිදාංගේපූරුශෙන් ඳැ ැලා 

ෙෙල් කෑර කාලා ි ශඳන්ශන්, ර  ඳැාංකු  ශකොල්ලයට ෙග කිෙ 

ුතතු, ශම් යශටන් පැනලා ියය අර්ුවන රශ ේන්ද්රන් එක්ක ඳෙ අපි 

පැ ැදිලිෙ කියන්න ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි, ශරතුරන්ලා  ිමිදශෙෙන 

ආ්ඩඩුක්රර ෙයේාථා ්ාංශ ෝධනය පනත් ශකටුම්පත ්ම්රත 

කයන්ශන් නැ ැ. ඳයි. ඡන්ෙයකට යන්න ඳයි. ෙැන් රැි ෙයට 

කල් ෙර ෙරා ඉන්නො.  ශම් ආ්ඩඩුෙට ජානෙයරක් නැ ැ. ඇි 

ජානෙයරක් නැත්ශත්? )9 ලක්ෂ්ඨයක්  ම්ඳ වුශ්ඩ, ශගෝධාභය 

යාජාපක්ෂ්ඨ ර ත්රයාට. එතුරා ජානාධිපි  ධුයශයන් ඉල්ලා අ්ා 

වුටා. ඊට පුගෙ ර  රැි ෙයටශආදී ෙයර  ම්ඳ වුශ්ඩ, රහින්ෙ 

යාජාපක්ෂ්ඨ ර ත්රයාට. එතුරාත් අගරැි  ධුයශයන් ඉල්ලා අ්ා 

වුටා. ප ාත් පාලන ආයතනෙලට ෙයර  ම්ඳ වුශ්ඩ, අවුරුුව 

 තයකට. ශම් ෙනිමට  ොට අවුරුුව  තය රායක් ගතශෙලා 

ි ශඳනො. ෙැන් ෙයරක් නැ ැ. අපි   නි්ා රැි ෙයට ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාෙට කියනො, නීි ය අනුෙ ෙ ාර රැි ෙයට පෙත්ෙන්න 

කියලා. එතශකොට කාශේ කාශගත් කිල්ශලෝටෙල ි ශඳන හුනු 

ටික එිබයට  ිම. ජානරතය ශකොතැන ෙ ි ශඳන්ශන්, අයග ශආ 

රතොෙය ගර ඇතුශ ේ ශකොශ ොර ෙ ි ශඳන්ශන්, නගයය ඇතුශ ේ 

ශකොශ ොර ෙ ි ශඳන්ශන් කියන කායටා එතශකොට ශත්රුම් 

ගන්න පුළුෙන්. ෙැන් ජාාතයන්තය මූලය අයමුෙශල් ් ශයෝගය 

ගන්න ඕනෑ, ආිදයානු ්ාංෙර්ධන ඳැාංකුශේ ් ශයෝගය ගන්න 

ඕනෑ.   ඔක්ශකෝටර ජානරතයක් ඉල්ලනො; ජානෙයරක් 

ඉල්ලනො. ජානෙයරක් ඉල්ලනො නම්, රැි ෙයට ි යන්න ඕනෑ. 

රැි ෙයට ි යන්ශන් නැතුෙ ජානෙයර ි ශඳන්ශන් කාට ෙ කියලා 

ත වුරු කයන්න ඳැ ැ. 
 

[තෙෙ අවසනථාතේදී ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්රෙසිවහ ෙැතිුරො 
සභා ගර්භය  පැමිණිතේය.]  

[இச்ெந்தர்ப்பத்தில் ைொண்புைிகு ெனொதிபதி  ணில் விக்கி ைெிங்ஹ 

அவர்கள் ெபொைண்டபத்துட் பி ரவெித்தொர்.] 

[At this stage, the Hon. President Ranil Wickremesinghe entered 
the Chamber.] 

ගරු නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි, ශම් ආ්ඩඩුෙ ිමිදශෙෙන 

ආ්ඩඩුක්රර ෙයේාථා ්ාංශ ෝධනය පනත් ශකටුම්පත කඩාකේපල් 

ක ාට, කෙය ආ්ඩඩුෙක් වුෙත් ෙ නෙ ෙන ආ්ඩඩුක්රර ෙයේාථා 

්ාංශ ෝධනශආ ි  ද්ණු කරුණු කායටා ිදයල්ල ිමිදශෙෙන 

ආ්ඩඩුක්රර ෙයේාථා ්ාං ශ ෝධනය පනත් ශකටුම්පශත් ි ශඳන 

කරුණුෙලට ඇතු ත් කශ ොත්, ෙ නෙ ෙන ආ්ඩඩුක්රර ෙයේාථා 

්ාංශ ෝධනය ශෙනුශෙන් ශපනී හිටපු අපි  කට පක්ෂ්ඨපාතී ෙනොය 

කියන එක රර පැ ැදිලිෙ කියන්න ඕනෑ. රාර්තු රා්ශආ 20ශෙනි 

ොට කලින් ප ාත් පාලන රැි ෙයටය පෙත්ෙන්න ඕනෑය කියන 

කායටය රශේ කථාෙ අේාන කිී ර ට ශපය  කියන්න ඕනෑ. ශම් 

ප ාත් පාලන රැි ෙයටය ලඳන රාර්තු රාශ්ේ 20ශෙනි ොට 

කලින් පෙත්ෙන්න නම්, - ශම් අවුරුශශශ ඡන්ෙ නාර ශල්ඛනය 

අයශගන වුටත් - ලඳන ජානොපත මුල  පතශආ   රැි ෙයටය 

කැ ෙන්න ඕනෑ.    රැි ෙයටය කල් ෙරන්න ශනොශයකුත් 

උේපයෙැට්ටි ශයොෙන්ශන් නැි ෙ ජාන ෙයර test කයලා ඳලන්න 

නම්,   ්  ා ශම් රැි ෙයටය නියර කාලයට පෙත්ෙන්න කියලා 

ඉල්ලා ිදටිමින් රශේ කථාෙ අේන් කයනො.  

ශඳොශ ොර ්ාතුි ි. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගරු රනිල් වික්රෙසිවහ ෙහ ා (ජනාධිපතිුරො, ආරක්ෂක 

අො ය සහ මුදල්, ආර්ිකක සනථාීකකරණ සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති අො යුරො)  
(ைொண்புைிகு  ணில் விக்கி ைெிங்ஹ  - ெனொதிபதியும் 

பொதுகொப்பு அமைச்ெரும் நிதி, தபொருளொதொ  உறுதிப்பொடு 

ைற்றும் ரதெியக் தகொள்மககள் அமைச்ெரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - President, Minister of 
Defence and Minister of Finance, Economic Stabilization 
and National Policies) 

Hon. Deputy Chairman of Committees,  එතුරා රශේ 
නර ්  න් ක ා, රර අර්ුවන රශ ේන්ද්රන් රැි තුරා එක්ක 
ිදාංගේපූරුශේදී ෙෙල් කෑර ගත්තා කියලා. රර උශශ ෙරුශේ   
යශට් අභයන්තය කටුතතු ඇරි තුරා එක්ක උශශ කෑර ගත්තා. 
රර ෙෙල් කෑර ගත්ශත් Singapore Airlines එශක්දී. ශරොකෙ, 
රට ෙෙල් 2.00ට යන්න ි ද්ශ්ඩ.   ශෙලාශේ ගුෙන්යානයට 
නැේගාට ප ා්ශ ේ් තරි රර කෑර ගත්ශත්. ඕනෑ නම් රර   
menu එකත් ශගනැිමත් ශපන්ෙන්නම්, ශරොනොෙ එො කෑශේ 
කියලා. රර කනගාටු ශෙනො, රපතක්කාර් රන්ත්රීතුරා ශම් 
ිමධිශආ අ්තය ප්රකා යක් කිී ර ගැන.  

  ොශේර රපතක්කාර් රන්ත්රීතුරා කිේො, ෙැන් රැෙ පන්ි ය 

එකතු ශෙලා අයග යට එනො කියලා. ිම ාල අර්ද්ෙයක්, 

අයග යක් ෙැන් එනො කිේො. ශම්ක මීට ඉ්ාශ්ල්ලා කිේශේ 

හිරුනිකා ශප්රේරචණන්ද්ර රැි නිය. රර කැරැි ි, ෙැන්   ශෙන්නාර 

එකර ප්රකා යක් කයන එක ගැන.  ැඳැි, රර  කට එකඟ 

ශෙන්ශන් නැ ැ.  ත් ෙැන් හිරුනිකා ශප්රේරචණන්ද්ර රැි නියශේ අි 

පාශර්  රපතක්කාර් රන්ත්රීතුරා යන ඳෙ අපට ශපශනනො. 

 
ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු ජානාධිපි තුරනි, රර ෙැක්ශක් නැි  එකක් තරි කිේශේ. 

නමුත්,  ක රාධයශආ ප  ශෙච්චණ එකක්. ඉක්ඳාල් අතා්ා කියන 

රාධයශේදියා ලියලා ි ේඳා,- 

 
ගරු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Let us not make this a debate.  

 
ගරු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි, ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. රර 

පැ ැදිලි කිී රක් ශම් කයන්ශන්. රාධයශආ ප  ශෙච්චණ එකක් රර 

කිේශේ. ගරු ජානාධිපි තුරනි, ඔඳතුරා ශ ො ටර ෙන්නො, ඔඳතුරා 

රශේ නායකයා ශෙලා ඉන්නශකොටත් රර හිරුනිකා රැි නියශේ 

අි පාශර් කෙොෙත් ියහිල්ලාත් නැ ැ, යන්ශන්ත් නැ ැ කියලා. 

 
ගරු රනිල් වික්රෙසිවහ ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு  ணில் விக்கி ைெிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
ඔඳතුරා එශ ර යන්ශන් නැත්නම් ෙැන් ි ශයන්ශන් රා එක්ක 

ගරන යන්න.  

 

ගරු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Gamini Lokuge. You 

have 15 minutes. 

[අ.භා. 2.22  
 

ගරු ගාමිණී තලොකුතේ ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ගරු නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි, BOI එශක් 

්රාගම්ෙලට ඳුව ් න ශෙන එක ශ ො ි, අපට ආශයෝජාන එන 

නි්ා. නමුත්, අපට ප්ර ානයක් ි ශඳනො. අපි ආශයෝජාකයන් 

ලාංකාෙට ශගන්ො ගන්ශන් අපට ිමශශ  ිමනිරය ශගන්නන්නත්, 

අශේ තරුට තරුණියන්ට යක්ෂ්ඨා ලඳා ශෙන්නත්. නමුත්, අෙ ිම ාල 

ප්ර ානයක් ශෙලා ි ශඳනො BOI එශක්. අෙ BOI එශක් ්ාථිය 

ශ්ේෙකශයෝ නැ ැ. Manpower agenciesෙල ශ්ේෙකශයෝ තරි 

ඉන්ශන්.   manpower agenciesෙල ශ්ේෙකයන්ට ශ්ේෙක 

අර්ථ්ාධක අයමුෙල නැ ැ, gratuity එක නැ ැ, කම්කරු නීි  ී ි  

්රියාත්රක ශෙන්ශන් නැ ැ.   නි්ා රර යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  

කායක ්භාෙට කියනො, ශම් ප ුගකම් ශෙනශකොට 

ශ්ේෙකයන්ශේ ප්ර ාන දි ාත් ඳලන්න කියලා. අෙ BOI එශක් 

ි ශඳන ්රාගම්ෙලින් ෙැි  පතයක් ්ාථිය ශ්ේෙකශයෝ ි යා 

ගන්ශන් නැ ැ. Manpower agenciesෙලින් ගත්ත දිනපතා පි 

ශගෙන ශ්ේෙකශයෝ ඉන්ශන්. Production line එකට ශ්ේෙකශයක් 

ශෙන්ශනක් අඩු නම්  කට manpower agenciesෙලින් 

ශ්ේෙකශයෝ ගත්තාට ප්ර ානයක් නැ ැ. Manpower agenciesෙලින් 

ශ්ේෙකශයෝ ිදයයට ිදයයක් අයශගන කටුතතු කයනො නම්  ක 

ිම ාල අර්ද්ෙයක්. හුඟක් ්රාගම් ෙැන් ක්රර ක්රරශයන් ්ාථිය 

ශ්ේෙකශයෝ අින් කයලා manpower agenciesෙලින් ශ්ේෙකයන් 

ගන්නා ඳෙ රර ෙන්නො.   ශ්ේෙකයන්ට ශ්ේෙක අර්ථ්ාධක 

අයමුෙල ශගෙන්ශන් නැ ැ; ශ්ේෙක භායකාය අයමුෙල ශගෙන්ශන් 

නැ ැ; අවුරුුව ප කට ෙඩා ශ්ේෙයට ක ාට ප්ාශ්ේ  ම්ඳ ශෙන 

gratuity එක  ම්ඳ ශෙන්ශන්  නැ ැ. ඉි න්,  ක ිම ාල 

ප්ර ානයක්. අපි යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක ්භාෙට කියනො, 

ශම්ො පිිබඳ  ්ාකච්ඡා කයනශකොට අපි ඳලාශපොශයොත්තු ෙන 

අයමුණු ශෙකර ඉෂ්ඨාට ෙනොෙ කියන එක ඳලන්න කියලා. BOI 

්රාගම්ෙලින් අපි ඳලාශපොශයොත්තු ෙන එක අයමුටක් තරි, 

ශරයට නිෂ්ඨාපාෙනය කයන භා්ඩඩ ිමශශ  යටෙලට අපනයනය කය 

ිමශශ  ිමනිරය ලඳා ගැනීර.  මූලික අමුද්රෙය ඔක්ශකෝර අපි ිමශශ  

යටෙලින් ශගශනන නි්ා, ිමශශ  ිමනිරය ිමධියට අපට හුඟක් 

්රාගම්ෙලින් ලැශඳන්ශන් ශ්ේෙක ෙැඩ කුලියි, පැකින්ෙලට 

යන ිමයෙරි ිමතයි. යඳර්ෙලින් කයන නිෂ්ඨාපාෙන කටුතතුෙලට 

නම් යඳර්  ශම් යටින් ගන්නො. නමුත් ෙැන්  ොත් ගන්න එක 

අඩුි.    නි්ා ෙැන් ලාංකාශේ යඳර් මිලත්  අඩු ශෙලා ි ශඳනො.  

  නි්ා ශම්ක ඉතාර ෙැෙගත් ප්ර ානයක්. ශරොකෙ, ශම්  ය ා 

තරුට අ් නය ඇි  ශෙනො. ආශයෝජාන ර්ඩඩලශආ අනුරැි ය 

ලඳා ගත් ආයතනෙල ශ්ේෙකයන් තු  අ් නය ඇි  ශෙන්ශන්   

අයශේ ශ්ේෙශආ ්ාථියභාෙය පිිබඳ  ිමිමධ ප්ර ාන රතු ශෙලා 

ි ශඳන නි්ා. අෙ කටුනායක ශෙශ   කලාපය ගත්ශතොත්, 

ශෙශ   ක්ශෂ්ඨේ්රශආ කර්රාන්ත ාලා ිදයයට 94ක්ර BOI  

අනුරැි ය   ඇි  කර්රාන්ත ාලා. ඊට අරතයෙ, අෙ ශම් යශට් තෙ 

ප්ර ානයක් රතු ශෙලා ි ශඳනො. ලාංකාෙ ඇතුළු ්ාර්ක් යටෙල 

අයට on-arrival visa එක ලැශඳනො. ඉන්දියාශෙන් on-arrival 

visa  ය ා ශ්ේෙකශයෝ ශගනැල්ලා, BOI එක stamp කයලා 

ශෙනො, අවුරුශෙකට visa එක ශෙන්න කියලා. ඉි න්, ලාංකාශේ  

ඉන්දියානු කම්කරුෙන් ිම ාල ෙ ශයන් ඉන්නො. රර ෙන්නො, 

Colombo Dockyard එශක් පරටක් 900ශෙශනක් ිමතය ඉන්න 

ඳෙ.   ොශේ, ්රාගම් ිම ාල ප්රරාටයක ඉන්දියානු ශ්ේෙකයන් 

ඉන්නො, ඉන්දියාශේ කම්කරු නීි  ී ි ත් උල්ලාංඝනය කයශගන. 

ශරොකෙ, ලාංකාෙට යක්ෂ්ඨාෙට එනො කියා ශනොශෙි එන්ශන්. On-

arrival visa එශකන් ලාංකාෙට එන්ශන්. ආොට ප්ාශ්ේ BOI එක 

stamp කයලා ශෙනො, ශම් යශට් අවුරුශෙක් ශ්ේෙය කයන්න. 

අනාගතශආදී ශම්ක ිම ාල ගැටලුෙක් ශෙනො. අනික් එක, අපි 
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ඳලාශපොශයොත්තු ශෙන අයමුට ඉෂ්ඨාට ශෙන්ශන් නැ ැ.   හින්ො 

ශම් කායටය ෙ ාර ිමධිරත් ිමධියට ්ැලකිල්ලට භාජාන කයන්න 

කියලා යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කමිටුෙටත්,   ොශේර   

අරාතයාාං ශආ ඇරි ෙරු ඇතුළු නිලධාපත ර ත්ෙරුන්ටත් අපි 

රතක් කයනො. ශරොකෙ, ශම් ිමෂ්ඨයය පිිබඳ ෙ කවුරුෙත් කථා 

කයන්ශන් නැ ැ. අෙ  ශම් ්භාශේ ගරු රන්ත්රීෙරු කථා කයනො 

රර අ ශගන හිටියා. නමුත් ශම් ිමෂ්ඨයය පිිබඳ ෙ ශනොශෙි කථා 

කයන්ශන්. අපට ිමශශ  ිමනිරය ලැශඳන එක ගැන කථා කයනො. 

අපි  ක ගැන ්තුටු ශෙනො.   ගැන ්තුටු ශෙන ගරන් අශේ එක 

ඳලාශපොශයොත්තුෙක් තරි අශේ තරුට පයම්පයාෙට ශ ො  

ආොයම් ලඳන යක්ෂ්ඨා  ලඳා දීර. Petroleum Corporation එශක් 

ි ද්ටා, එන්ජින් ඔිල්  ෙන blending plant එක.  ක 

කැල්ශටක්්ා ආයතනයට ුවන්නා. අෙ  ශක් ්ාථිය ශ්ේෙකශයෝ 

ප්ාශෙශනක් නැ ැ. ිදයලු ශෙනාර  රෑන්පෙර් ආයතනෙලින් ගත් 

ශ්ේෙකශයෝ ඉන්ශන්.  ශකන් අපි ඳලාශපොශයොත්තු ෙන ශශ ඉෂ්ඨාට 

ශෙන්ශන් නැ ැ. තරුට අ් නය ඇි  ශෙනො. අවුරුුව 20ක්, 

24ක් රැකියාෙ කයලා ශගෙය යනශකොට ශ්ේෙක අර්ථ්ාධක 

අයමුෙලත් නැ ැ; gratuity එකත් නැ ැ; ETF එකත් නැ ැ.   ශම්ක 

ිම ාල ගැටලුෙක් ඳෙට පත් ශෙලා ි ශඳනො. ශම් කායටය 

්ම්ඳන්ධශයන් තෙර පායට ආශේ නැතුොට ෙතත්තීය ්මිි  ශම් 

ගැන ිම ාල ෙ ශයන් කථා කයනො. අශේ ුතතුකරක් ි ශඳනො, 

කම්කරු ආපා පනත අනුෙ ශම්ොට අෙ ය කටුතතු කයන්න. 

කම්කරු ශෙපාර්තශම්න්තුෙ මීට ෙඩා  ක්ි රත් ශෙන්න ඕනෑ. 

නිලධාපත ර ත්ෙරුන් ියහිල්ලා  ශම්ො ගැන මීට ෙඩා ශ්ොයා 

ඳලන්න ඕනෑ. ශම්ො පිිබඳ ෙ යම්කිිද  ක්ි රත් ෙැඩපිිබශෙ ක් 

ඇි  ශෙන්න ඕනෑ. රරත් කම්කරු ඇරි ෙයයා  ැටියට හිටපු 

කාලශආ රර ලඳපු අත් ෙැකීම් අනුෙ තරි ශම් කරුණු කායටා 

කිේශේ.   ොශේර BOI  අනුරැි ය ි ූ  ්රාගරක් ේා ෙරා 

ියයාර EPF ශගෙලා නැත්නම් arrears එක අය කය ගන්න 

ශකශනක් නැ ැ. ශරොකෙ, ්රාගශම් ශගොඩනැියලි ඔක්ශකෝර 

ඳැාංකුෙට ඳැ ලා  ො ඳැාංකුශෙන් ිමකුටා ගන්නො. ඉි න් BOI 

එශක් අනුරැි ය ි ද්ටාට අර්ථ ්ාධක අයමුෙල අය කය ගන්න 

ශකශනක් නැ ැ. ශම් ොශේ ිම ාල ප්ර ාන ්මූ යක් ශරහිදී ෙැඩ 

කයන පන්ි යට, කම්කරුෙන්ට, ශ්ේෙකයන්ට ි ශඳනො.   හින්ො 

අශේ ුතතුකරක් ි ශඳනො, ශම්ො පිිබඳ ෙ ්ාකච්ඡා කයනශකොට 

  අාං ය පිිබඳ ෙ ෙැෙගත් ිමධියට රැදි ත් ශෙලා ඳලන්න. අපි යම් 

්රාගරකට අවුරුුව ප කට  යකට ඳුව ් න ශෙනො නම්, 

ප මුශකොටර   ්රාගර නිෂ්ඨාපාෙන කටුතතු කයන ගරන් තරන්ශේ 

ශ්ේෙකයන්ට  පතයාකායෙ කම්කරු නීි  ී ි  අනුෙ  EPF ්  ETF 

ශගෙලා ි ශඳනොෙ කියා පී ක්ෂ්ඨා කය ඳලන එක  අශේ ුතතුකරක් 

ෙනො.  

ගරු නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි, ෙැන් ශපෞශගලික 

අාං යට outsource කයලා ි ශඳනො, security service එක. 

 ැඳැි, outsource කයනශකොට ශකොන්ශශිදයක් ොලා ි ශඳනො. 

Security service ්පයන ්රාගම් ිදයල්ලර අවුරුශශශ අන්ි රට 

කම්කරු අරාතයාාං ශයන් ් ි කයක් ගන්න ඕනෑ,    අය පුගියය 

අවුරුශශශ කයපු කටුතත්තට  පතයාකායෙ ශ්ේෙකයන්ට අර්ථ්ාධක  

ශගෙලා ි ශඳනො කියලා qualify ශෙන්න ඕනෑ කියලා. 

එතශකොට තරි නැෙත ඊ ඟ අවුරුශෙට ශටන්ඩයයක් ගන්න 

ඉදිපතපත් ශෙන්න පුළුෙන් ෙන්ශන්. නමුත් ශම්ශක් ශරොකුත් නැ ැ. 

රෑන්පෙර් ආයතන ශකොශ ේෙත් ලියාපදිාංචි ශෙලා නැ ැ.   

ශගොල්ලන් EPF ශගේොෙ කියලා කවුරුෙත් ඳලන්ශන් නැ ැ.   

අය ශකොශ ොරෙ ්රියා කයන්ශන් කියලා ඳලන්ශන් නැ ැ. නිකම්ර 

ඔශ ේ කයශගන යනො.  ැඳැි,   ්රාගම් ආයතනෙලට 

ශ්ේෙකයන් ්ැපුතොර   ආයතනෙලින් අර්ථ්ාධක අයමුෙල අය 

කය ගන්නො. නමුත් එශ ර අය කය ගත්තාට ශ්ේෙකයන්ට 

ශගෙන්ශන් නැ ැ. ඉි න් ශම්ක ශලොකු ගැටලුෙක් ශෙලා 

ි ශඳනො.   හින්ො රර අො  අරාතයාාං යට, නිලධාපත 

ර ත්ෙරුන්ට, BOI එකට කියන්ශන් ඕනෑර ්රාගරකට යම්කිිද 

් නයක් ශෙනශකොට ප මුශකොටර ඳලන්න,   ්රාගශම් ඉන්න 

ශ්ේෙකයන්ට  පතයාකායෙ අර්ථ්ාධක අයමුෙල් ශගෙලා 

ි ශඳනොෙ, ETF ශගෙලා ි ශඳනොෙ, gratuity ශගෙලා 

ි ශඳනොෙ කියලා. එශ ර නැත්නම් අපි අශේ ශ්ේෙකයන්ට 

අපයාධයක් කයන්ශන්.  

  නි්ා ශම් පිිබඳ ෙ රැෙ ත්ෙ ඳලන්න.   හින්ොි රර අෙ 

කථාෙක් ඉල්ලා ගත්ශත්. රට ියිමුගම් ගැන ප්ර ානයක් නැ ැ. 

ියිමුගම් අත්්න් කයනශකොට  ො නීතයනුකූලෙි කයන්ශන්. යට 

යෙන භා්ඩඩෙලට ිමශශ  ිමනිරය එනොෙ, නැශෙ කියා 

ඳලාගැනීර   ශගොල්ලන්ශේ ෙගකීරක්. නමුත් ්ර ය ්රාගම් 

ගැන ශපොඩ්ඩක් ප්රශේ ශරන් කල්පනා කයන්න ඕනෑ.   

ශගොල්ලන් ශරශ ේ ඉ න්   යටෙල shadow ්රාගම්  ොශගන 

ි ශඳනො. අඩු මිලට භා්ඩඩ යෙලා shadow ්රාගශරන් තරි 

නිෙැයදි මිලට   යශට් භා්ඩඩ ිමකුටන්ශන්. යන්තම් cost එක 

cover ශෙන ගටනක් ොලා අපට ිමශශ  ිමනිරය ශගන්ො 

ගන්නො.  Shadow ්රාගශරන් තරි නියර ්රාගරට ිමකුටලා 

නියර මුෙල ලඳා ගන්ශන්. ඉි න්, ශම්ො පිිබඳ ෙ මීට ෙඩා 

ගැඹු පතන් අපට පී ක්ෂ්ඨා කයන්න ශෙනො. ශරොකෙ, ිමශශ  ිමනිරය 

ලඳා ගන්න අපි කටුතතු කයනශකොට අශේ යශට් ශශ හූයාශගන 

යන්න ඉඩ ි යන්න නයකි.   නි්ා ශම් පිිබඳ  ගැඹුපතන් 

කල්පනා කයන්න ඕනෑ අේාථාෙක තරි අපි ඉන්ශන්. මුෙල් 

යාජාය ඇරි තුරාටත්, යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක ්භාශේ 

්භාපි තුරා ඇතුළු   ක්ඩඩායරටත් ශම් පිිබඳ ෙ කල්පනා 

කයලා කටුතතු කයන්න කියලා රතක් කයමින් රශේ ෙචණන 

්ාෙල්පය අේන් කයනො.  

ශඳො ශ ොර ්ාතුි ි. 

 

ගරු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Shanakiyan Rajaputhiran 

Rasamanickam. You have nine minutes. 

 
[1.30 p.m.] 

 

ගරු ෂාණක්රීයන් රාජපුත්තිරන් රාසොණික්කම් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ெொணக்கியன்  ொஜபுத்தி ன் இ ொெைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Sir, today, some Orders and Regulations under a few 
Acts are being debated.  

First, I would like to say a few words about the Order 
under the Strategic Development Projects Act, under 
which a company named HCL Technologies Lanka (Pvt.) 
Limited is to be given a tax exemption for 12 years. That 
company will provide employment opportunities for 
5,325 locals by 2032 and after the 12 years, they will be 
charged Corporate Tax.  I do not want to go too much 
into the Order itself, but I would like to make a request 
from the relevant Ministry, the BOI or whichever 
institution that approves this company to urge it to set up 
their firms outside Colombo as well and create 
employment opportunities. As you know, the IT industry 
is booming, but the starting salary offered to the IT staff 
would not be enough for someone from Jaffna, 
Batticaloa, Hambantota or even from Monaragala to exist 
in Colombo. The starting salary they get paid will not 
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cover even their basic expenditure on housing, food and 
transport in Colombo. So,  I would like to urge the 
relevant Ministry and also the HCL Technologies Lanka 
(Pvt.) Limited to consider setting up their operations 
outside Colombo. Thereby, we could develop the IT 
industry in all parts of the country. It is important because 
in the North and the East - I have been saying this 
continuously - there are many IT graduates who have the 
the theoretical knowledge obtained through university 
education, but however, unfortunately, they do not have 
practical experience to find themselves a job in Colombo. 
Even if they do find themselves a job in Colombo, it 
would be a basic job. Sir, I do not want to say anything 
further about that. 

Then, there are also the Regulations under the Imports 
and Exports (Control) Act, under which certain items like 
electric motorcycles are given tax exemptions and also 
certain items like cane, beet sugar and chemically pure 
sucrose in solid form are removed. However, this sort of 
exemptions and import Regulations will not help this 
country to come out of the crisis it is in.    

අෙ අපි ශම් යශට් ආර්ථිකය ගැන කථා කයනො. ආනයන, 
අපනයන ඳුවෙලට ඇි  කයන ශෙන්ාකම් තුිබන් අෙ ශම් යට 
මුහුට ශෙන ිම ාල ආර්ථික අර්ද්ෙශයන් එිබයට යන්න ක්රරයක් 
්ක්ා ශෙන්ශන් නැ ැ. 2029 ෙර්ෂ්ඨශආ අශේ යශට් ි ද්ණු net trade 
balance එක,   කියන්ශන් ආනයන ්  අපනයන අතය ශෙන් -
ශඩොලර් පිටට යෑර ්   ශඩොලර් යට ඇතු ට  ර අතය ශෙන්- 
ශඩොලර් මිලියන 2,700  අගශආ ි බිලා ි ශඳන්ශන්. අපි ශම් 
අවුරුශශශ -2022 ෙර්ෂ්ඨශආ- ජානොපත ිදට ජූලි ෙක්ො ජට ශඩොලර් 
මිලියන ))2ක් ශෙනකම් ඇිමත් ි ශඳනො. ඉි න්, ශම් ආර්ථික 
අර්ද්ෙය ශපොි අර්ද්ෙයක් ශනොශෙි. ශම් ොශේ tricycles 
ශගශනන එක නෙත්ෙලා, beaters, juicers ොශේ ශපොි ශශෙල් 
import කයන එක නෙත්ෙලා ශම් ආර්ථික අර්ද්ෙය ිම් න්න 
ඳැ ැ.  

2019 අශේ ිමශශ  රමිකයන්ශගන් යට තු ට පැමිණි මුෙල් 
ප්රරාටය - remittances - US Dollars 3.895 billion ශල් 
පැෙතුටා. අෙ ශෙනශකොට  ක US Dollars 1.8 billionෙලට අඩු 
ශෙලා ි ශඳනො. ශඩොලර් මිලියන 2,229ක්  ැටියට ි ද්ණු අශේ 
tourism ආොයර අෙ ශඩොලර් මිලියන 2,08)ට අඩු ශෙලා 
ි ශඳනො. අශේ යශට් පුගියය රා් ශෙක ඇතු ත යම් තාක් ුවයකට 
export earnings ෙැි ශෙලා ි ද්ටා; import expenditure අඩු 
ශෙලා ි ද්ටා.   export earnings  ෙැි ශෙලා ි ද්ටාට අපි 
export  කයන ඳඩු ප්රරාටශආ ෙැි ීමරක් ශෙලා නැ ැ.   export 
value එක,   කියන්ශන් export කයන product එශක් මුෙල්රය 
ෙටිනාකර ෙැි ශෙලා ි ශඳනො. ගටන ෙැි ශෙච්චණ නි්ා තරි 
export earnings පුගියය රා් ශෙක තු  ෙැි ශෙලා ි ශඳන්ශන්.  
Inflation  නි්ා ගටන ෙැි ශෙලා ි ශඳනො. එශ ර නැි ෙ අශේ 
exports ෙැි ශෙලා නැ ැ.  

ඉි න්, ශම් යශට් ි ශඳන ිම ාල ආර්ථික අර්ද්ෙශයන් අපි 
එිබයට එනො නම්, එච්සීඑල් ශටක්ශනොශලොජි්ා ලාංකා ආයතනශආ 
ආශයෝජාන ෙැනි ආශයෝජාන ශගශනන එක ඉතා ෙැෙගත්.  ැඳැි,  
එච්සීඑල් ශටක්ශනොශලොජි්ා ලාංකා ආයතනශආ ආශයෝජානය 
ආෙත්,   අයට අවුරුුව 22ක ඳුව ් නයක් ුවන්නාර ශම් යජායට 
එන්න ි ශඳන ආොයර යම් ප්රරාටයකින් අඩු ශෙනො කියලාි 
රර හිතන්ශන්.   නි්ා අඩුර ගටශන්   ් නය ජානතාෙට යන 
ිමධිශආ ෙැඩ පිිබශෙ ක් ්ක්ා කයන්න කියන එක තරි රශේ 
ප්රධාන ඉල්ලීර.  

අලුත් ආශයෝජාන ශගනැත් ෙැි ෙ ශයන් මුෙල් උපයන්න 
පුළුෙන් ක්රර  පිටුප්  ඹා යනො ශෙනුෙට ශම් ආ්ඩඩුෙ අෙ 
ශරොනොෙ කයන්ශන්? තරුට අයග කරුෙන් පිටුප් තරි අෙ 
 ඹා යන්ශන්. ්ර්ාතොෙය ෙැ ැක්ීමශම් පනත අශ ෝිද කයන්න 
කියලා අපි පුගියය ්ැේතැම්ඳර් 20ෙැනි ො ිදට ඔක්ශතෝඳර් 2 
ෙක්ො කන්ක්න්තුශර් ිදට  ම්ඳන්ශතොට තාංගල්ල ෙක්ො  
ශපත්්රක් අයශගන ියයා.  

   ැර දි්ා්රික්කයකර ජානතාෙ මුහුට ශෙන ුවෂ්ඨාකයතා අපට 
ෙැක ගන්න පුළුෙන් වුටා.  ම්ඳන්ශතොට මී කිපත ිමකුටන 
රනු්ා්යාශේ ඉ ලා, ශපොශ ොන්නරුෙ දි්ා්රික්කශආ, අනුයාධපුය 
දි්ා්රික්කශආ ීම ශගොිමයාශේ ඉ ලා, උතුශර් ධීෙයයාශේ ඉ ලා, 
නැ ශඟනහිය ප ාශත් කිපත ශගොිමයාශේ ඉ ලා, ශකො ඹ 
දි්ා්රික්කශආ රධයර පන්ි ශආ රැකියා කයන අයශේ ඉ ලා, ත්රීිමල් 
පෙෙන අයශේ ඉ ලා ඔක්ශකෝර අෙ අරාරුශෙන් ජීෙත් ශෙන්ශන්. 
අෙ ජානතාෙට ශේල් තුනක් කන්න ඳැපත තත්ත්ෙයට ශම් යට පත් 
ශෙලා ි ශඳන්ශන්.  ැඳැි, එෙැනි තත්ත්ෙයක් ි බියදීත්, අශේ 
ශඩොලර් ්ාංචිත අඩු ශෙලා ි බියදීත්, අශේ exports අඩු ශෙලා, 
imports and exports අතය පයතයය ෙැි ශෙමින් පෙි ශදීත් 
ආ්ඩඩුෙ  ොට ිම්ඳුම් ශ ොයන්ශන් නැතුෙ ශරොන ශශෙල්ෙලටෙ 
ිම්ඳුම් ශ ොයන්ශන්? ෙැන් ඳලන්න, university studentsලා -
අන්තශර් ිනෂ්ඨයශයෝ- අෙ ්ේට කිපතඳත්ශගොඩ නගයශආ රැ්ාීමරක් 
ලෑ්ාි  කය ි ශඳනො, ශම් රර්ෙනයට ිමරුශධෙ.   රැ්ාීමර 
ශෙනුශෙන් පුගියය ්ැේතැම්ඳර් 28ෙැනි ො   ශගොල්ලන් 
permission අයශගන ි ශඳනො; sound permission අයශගන 
ි ශඳනො. රශේ  ඟ ි ශඳන ඊට අො  ශල්ඛන ිදයල්ල රර 

සභාග * කයනො. 

ඔවුන් පුගියය ්ැේතැම්ඳර් 28ෙැනි ො ෙන  ශකොට   අො  ලිපි 
භාය දීලා කැලණිය ප්රාශශශීය ්භාශෙන් permission අයශගන 
ි ශඳනො.  කට රුපියල් 9,000ක මුෙලකුත් ශගො ි ශඳනො. 
 ැඳැි, අෙ ්ේ රැ්ාීමර පැෙැත්ීමරට නියමිතෙ ි බියදී, ඊශආ -
ඔක්ශතෝඳර් 03ෙැනි ො-   permission එක cancel කයලා 
ි ශඳනො.   රදිොට  ක ගැන අ න්න ියය university 
studentsලාට ප්රාශශශීය ්භාශේ ්ර ය රන්ත්රීෙරු තර්ජානය 
කයලා ි ශඳනො.  ැඳැි, අෙ ශරොකෙ ශෙන්ශන්? අන්තශර් 
ිදුගන්ශේ රැලියක් අනිොර්යශයන්ර   ශගොල්ලන් ශකොශ ේ  පත 
පෙත්ෙනො. එක්ශකෝ පාය අිශන් පෙත්ෙි, නැත්නම් university 
එක ඉ්ා්ය ා පෙත්ෙි. Sound permission එක අින් ක ා 
කියලා   ශගොල්ලන්  ක නෙත්ෙන්ශන් නැ ැ.  ැඳැි, ඊ ඟට 
ශරොකෙ ශෙන්ශන්? පශරන්න, අන්තශර් ිදුගන් පායට ඇිමල්ලා 
ඉන්නො, මිනිුගන්ට යන්න ිමධියක් නැ ැ, පාය අෙහිය ශෙනො, 
ශපොලීිදයත් එක්ක ගැශටනොප කියමින්   පිපත්ා ්ර්ාතොදීන් ඳෙට 
පත් කයන්න  ෙනො.    රින් permission අයශගන රැලියක් 
පෙත්ෙන්න යශදී,  කට දීපු permission එකත් cancel කයනො. 
ඊට පුගෙ    රින් පායට ඇිමල්ලා උශශඝෝෂ්ඨටය ක ාර 
කියනො, පශරන්න ්ර්ාතොදීන්, ෆැිද්ාට්ොදීන්ප කියලා.  
අනාගතශආදීත් ශරෙන් අයග  කයන තරුට තරුණියන් 
්ර්ාතොෙය ෙැ ැක්ීමශම් පනත යටශත් තෙුවයටත් අත්අඩාංගුෙට 
ගනිි. ේන්ත මුෙලිශේ, ිදපතධම්ර ්ාොමීන් ෙ න්ශ්ේ ඇතුළු 
ි ශෙනා අෙ ෙන ිමට ෙේා (7ක් ි ්ාශ්ේ අත්අඩාංගුශේ ි යාශගන 
ඉන්නො. ඔවුන් ක  ෙැරැශෙ ශරොකක්ෙ, ්ර්ාතොදී ්රියාෙ 
ශරොකක්ෙ කියලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුෙට ශ ිබ කයන්න.   අය 
්ම්ඳන්ධශයන් ෙන පී ක්ෂ්ඨටෙල තත්ත්ෙය ශරොකක්ෙ කියලා ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුෙට කියන්න.  
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[ගරු ෂ්ඨාටක්කියන් යාජාපුත්ි යන් යා්රාණික්කම් ර තා  

————————— 
*  පුසන කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2022 ඔක්ශතෝඳර් 0( 

  ොශේර, 2029 පා්ාකු ප්ර ායයට ්ම්ඳන්ධි කියලා 

අත්අඩාංගුෙට ගත්ත තරුටශයෝ 300ශෙනකුට ෙැි ප්රරාටයක් අෙ 

ෙනතුරු හිය භායශආ ි යාශගන ඉන්නො. ශරොනොෙ   අය කයලා 

ි ශඳන්ශන්? 2009 අවුරුශශශ ුතශධය අේාන කාලශආ ිදට, 

්ර්ාතොෙය ෙැ ැක්ීමශම් පනත යටශත් අත්අඩාංගුෙට ගත් ශෙර  

තරුටයන් (4ශෙනකුට ෙැි ප්රරාටයක් දීර්ඝ කාලයක් ි ්ාශ්ේ 

ය ොශගන ඉන්නො.   ශගොල්ලන් ක  ෙැරැශෙ ශරොකක්ෙ කියලා 

ශම් යටට කියන්න. ෙැරැශෙක් ි ශඳනො නම්   ශගොල්ලන්ට 

එශයහිෙ නඩු පෙයන්න, ෙඬුෙම් ශෙන්න.   ොශේර, 2009න් පුගෙ 

ආ්ඩඩුෙට ිමරුශධෙ කථා ක ා කියලා, Facebook එශක් photo 

එකක් ෙැම්රා කියලා  අත්අඩාංගුෙට ගත්ත තරුටයන් ඉන්නො. 

ශරොකක්ෙ,   තරුටයන් කයලා ි ශඳන ෙැරැශෙ? කියන්න,   අය 

ක  ෙැරැශෙ ශරොකක්ෙ කියලා. ෙැරැශෙක් කයලා ි ශඳනො නම්   

අයට  නඩු පෙයන්න. නැත්නම් නිෙ ්ා කයන්න.   

 ආ්ඩඩුෙ ශම් යශට් ි ශඳන ශඩොලර් අර්ද්ෙය ිම් න්න කටුතතු 
කයන්ශන් නැි ෙ, exports and imports අතය ි ශඳන පයතයය 
අඩු කයලා යටට ශඩොලර් එන ිමධිශආ ෙැඩ පිිබශෙ ක්  ෙන්ශන් 
නැි ෙ තරුට නායකශයෝ, ශම් ආ්ඩඩුශේ කටුතතු පිිබඳ ෙ කථා 
කයන ශම් යශට් ජානතාෙ රර්ෙනය කිී රට නම් කටුතතු කයන්ශන්, 
ශම් ආ්ඩඩුෙට ඉතා ඉක්රනින් ෙැඩ ෙයදින ඳෙ රා ශම් 
අේාථාශේදී කියන්න ඕනෑ. අේාන ෙ ශයන් රර ශම් කායටය 
කියන්න ඕනෑ. ශෙර  ජාාි ක ්න්ධානය ෙ ශයන් අපි දිියන් 
දිගටර ශම් පාර්ලිශම්න්තුෙ තු ත්, පාර්ලිශම්න්තුශෙන් පිටතත් 
කියා ි ශඳනො, ශම් ොශේ තරුට ක්ඩඩායම් රර්ෙනය කිී ර 
පැත්තකින් ි යලා, ශෙර  ජානතාෙශේ ශශ පාලනරය ගැටලු 
ිම් ා ශෙන්න කියලා. අපි ෙැක්කා, plane එකක ලාංකාශේ තරුට 
ගැ ැනු  රි නටෙලා කැිදශනෝෙලට මිනි්ාුග ශගශනනො, 
ශඩොලර් ශ ොයන්න. එශ ර ශඩොලර් ශ ොයන්න ඕනෑ නැ ැ. 
ශඩොලර් ශ ොයන්න පුළුෙන් ආශයෝජාන ලාංකාශේ ශකොච්චණය 
ි ශඳනොෙ? Palaly Airport එක ්ාංෙර්ධනය කයන්න. කේපම් 
ඉල්ලන්ශන් නැතුෙ, ශකොමි්ා ඉල්ලන්ශන් නැි ෙ නීතයනුකූලෙ   
කටුතතු කයන්න, අපි ආශයෝජාන ශගනැල්ලා ශෙන්නම්.  ඳලය 
ශඳො ගැනීර තුිබන් අපට පුළුෙන්,   ආශයෝජානෙලට guarantee 
ශෙන්න. 2029දී ශගෝධාභය යාජාපක්ෂ්ඨ ර ත්රයා ජානාධිපි  වුණු 
ගරන් 2024 ිදට 2029 ශෙනකල් ලාංකාෙ තු  ආශයෝජානය ක  
ක්ඩඩායම් ban ක ා. පශම් ්ර්ාතොදී ක්ඩඩායම්, අපි   
ක්ඩඩායම් ban කයනොප කිේො. කිිදුව පෙනරක් නැතුෙ   අය 
ban ක ා. 2022දී යනිල් ිමක්රරිදාං  ර ත්රයා ජානාධිපි  වුටාට 
පුගෙ   ban එක ඉෙත් ක ා. ශරොකෙ, ඔවුන්ට ිමරුශධෙ ශචණෝෙනා 
නැ ැ. අපි අෙ යම් ක්ඩඩායරකට Palaly Airport එකට invest 
කයන්න කියලා ි බියදී, ශ ට ශෙනත් ජානාධිපි ෙයශයක් පත් 
ශෙලා පශරොවුන් ්ර්ාතොදීන්, ශරොවුන් ban කයන්නප කිේශෙොත්,   
ආශයෝජානෙලට ශරොකෙ ශෙන්ශන්? 

 

ගරු නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි, plane එශක් ගැ ැනු 

 රි නටෙලා කැිදශනෝෙලට මිනි්ාුග ශගනැල්ලා මුෙල් 

ශ ොයන්න ඕනෑ නැ ැ. ශඩොලර් ශ ොයන්න ඕනෑ තයම් ක්රර 

ි ශඳනො. 
 

ගරු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. 

 

ගරු ෂාණක්රීයන් රාජපුත්තිරන් රාසොණික්කම් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ெொணக்கியன்  ொஜபுத்தி ன் இ ொெைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
I am winding up, Sir.  

Imports and Exports (Control) Act එක යටශත් ශම් 

කයන්න  ෙන ශෙන්ාකම්ෙලින් ලාංකාෙ මුහුට ශෙන ිම ාල 

ආර්ථික අර්ද්ෙය ිම් න්න ඳැ ැ. ඉදිපත අනාගතශආදී ලාංකාශේ 

ගැටලු ිම් න්න අෙ ය ක්රර අශේ  ඟ ි ශඳනො. ජානාධිපි තුරා 

 මු වුණු ශෙලාශේත් අපි ශම් ගැන කිේො. ශම් කිිදර ශෙයක් 

කඩාකේපල් කයන්න ශනොශෙි අපි ඳලාශපොශයොත්තු ශෙන්ශන්, 

 පත තැනට ශගශනන්නි.  ැඳැි, ශරෙැනි රර්ෙන තුිබන්, අෙ 

 ේ පැෙැත්ීමරට ි ද්ණු අන්තශර් ිදුගන්ශේ රැ්ාීමර රර්ෙනය 

කිී ර ොශේ ශශෙල් තුිබන් ශරොකෙ ශෙන්ශන්?   අය පුගියය 

්ැේතැම්ඳර් 28ෙැනි ො ගත්ත permission එක ඊශආ  ේ cancel 

ක ා කියන්ශන්,  ක ඉතාර ෙැයදි පූර්ොෙර් යක්.   නි්ා රා 

දිියන් දිගටර ආ්ඩඩුෙට කියන්ශන්,  ලාංකාශේ ිදයලු ජානතාෙ 

ශෙනුශෙන්  පත ශශ කයන්න. අපිත්  කට ් ශයෝගය ශෙන්න 

කැරැි ි  කියන එකි. එශ්ේ කියමින්, රශේ කථාෙ අේන් 

කයනො.  
 

ශඳොශ ොර ්ාතුි ි.  
 

ගරු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Anupa Pasqual. You have 12 minutes.  
 

[අ.භා. 2.(0  
 

ගරු අනුප පසනකුවල් ෙහ ා (සොජ සවිබලගැන්වීම් රාජය 

අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு அனுப பஸ்குவல்- ெமூக வலுவூட்டுமக 

இ ொஜொங்க அமைச்ெர்)  

(The Hon. Anupa Pasqual - State Minister of Social 
Empowerment)  

ගරු නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි, ශඳොශ ොර ්ාතුි ි.  
 

රා මුලින්ර ගරු ෂ්ඨාටක්කියන් යාජාපුත්ි යන් යා්රාණික්කම් 

රන්ත්රීතුරා ්  න් ක  කායටයක් ගැන ෙචණනයක් කියන්න ඕනෑ. 

එතුරා ිනෂ්ඨය රර්ෙනයක් ගැන කථා ක ා.  අයග ය කයපු 

ිදයලුශෙනාටර ිමරුශධෙ ්ාක්ෂි ඉදිපතපත් කයන්න ඳැ ැ. ්ර ය 

්ාක්ෂි ඔේපු කයන්නත් ඳැ ැ. ිම ාෙිමෙයාලශආ ඉන්න කාලශආ 

අපිත් අයග ෙල හිටියා. ිම ාෙිමෙයාලශආ ඉන්න කාලශආ  ්ටන් 

කයනශකොට අත්අඩාංගුෙට පත්ශෙනො,  ඳන්ධනාගායගත 

ශකශයනො.   ොශේ ශශෙල් ිදශධ ශෙනො.  ක ්ාරානය 

ශෙයක්. ්ටනට ප්රි චණායයක් ිමධියට යජාශයන් ශම් ශශෙල් 

කයන්ශන්   අය හීලෑ කයන්නි. ිම ාෙිමෙයාල ිනෂ්ඨයයන් හීලෑ 

කයන්න ඳැපතීමර නි්ා ිම ාල ඝාතන  ිදශධ වුටා. ෙැන් ශම් 

කයන්ශන් ශරොකක්ෙ? ිම ාෙිමෙයාල කාලය තු  ඔය ොශේ ්ටන් 

කයනො. නමුත්,- [ඳාධා කිී රක් - ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. ශපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. ෙැන් රරි කථා කයන්ශන්. ඊට ප්ාශ්ේ ඔඳතුරා කථා 

කයන්න. 
 

ගරු ෂාණක්රීයන් රාජපුත්තිරන් රාසොණික්කම් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ெொணக்கியன்  ொஜபுத்தி ன் இ ொெைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
Sir, my name was mentioned. 
 

ගරු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Rasamanickam? 

 

ගරු ෂාණක්රීයන් රාජපුත්තිරන් රාසොණික්කම් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ெொணக்கியன்  ொஜபுத்தி ன் இ ொெைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
Sir, my name was mentioned. I am not trying to cross 

him. ගරු රන්ත්රීතුරනි, ඔඳතුරා කිේො ොශේ ලාංකාශේ ි ශඳන 

ේඩඩ නීි  ්ාංග්ර ය යටශත් ඔවුන් අත්අඩාංගුෙට අයශගන   අෙ ය 

කටුතතු ක ාට ගැටලුෙක් නැ ැ. ශම් කටුතතුෙලදී ්ර්ාතොෙය 

ෙැ ැක්ීමශම් පනත භාිමත කයන්න එපා කියලාි අපි කියන්ශන්. 

එච්චණයි. 

 

899 900 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගරු අනුප පසනකුවල් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

්ර්ාතොෙයක් තරි ිදශධ ශෙන්ශන්. යට පුයාර ියනි ි යපු 

එකත්  පත කියලා ඔඳතුරා කිේො. පාර්ලිශම්න්තු රන්ත්රීෙරුන්ශේ 

්රියා කලාපය නි්ාය කිේො   ියනි ි ේශේ. ගරු නිශයෝජාය කායක 

්භාපි තුරනි, එශ ර කියපු එතුරා ෙැන් ිම ාෙිමෙයාල ිනෂ්ඨයශයෝ 

කුලේපු කයනො.   අය  කුලේපු කයලා ිමනා  කයන්නි 

 ෙන්ශන්. උතුයත් ියනි ි ේඳා; ෙැන් ෙකුටත් ියනි ි යන්නි 

 ෙන්ශන්. ගරු රන්ත්රීතුරනි, ෙකුශ්ඩ ිම ාෙිමෙයාල ිනෂ්ඨයයන්ට 

්ාරකාමීෙ අධයාපනය කයශගන යන්න ඉඩ ශෙන්න. එශ ර 

නැි ෙ   අය කුලේපු කයලා ිමනා ය කයා ශගනයන්න එපා; ොං 

ශගියට ශගනයන්න එපා. ිම ාෙිමෙයාල ිනෂ්ඨයයන්ට අධයාපනය 

කයශගන යන්න ඉඩ ශෙන්න. අපිත් ලාංකාශේ ිම ාෙිමෙයාලෙල 

ඉශගනුර ලැූ  අය. ඔඳතුරා ඕ්ාශේලියාශේ ියහින් ඉශගන ගත්තාට 

කරක් නැ ැ, ශම් යශට් ිම ාෙිමෙයාලෙල ඉන්න ිනෂ්ඨයයන්ට ඉශගන 

ගන්න ඉඩ ශෙන්න. ඔඳතුරා ඉශගන ගන්න කාලශආ  

උශශඝෝෂ්ඨටෙලට ියශආ නැ ැශන්.   නි්ා ශම් ිනෂ්ඨයයන්ට ඉශගන 

ගන්න ඉඩ ශෙන්න.   ශගොල්ලන්ට තරන්ශේ කටුතතු කයගන්න 

ඉඩ ශෙන්න.   අයශේ අධයාපනය ිමනා  කයලා, හියශගෙල්ෙලට 

යෙන ිමධියට රතොෙ  ෙන්න එපා.  ක ශ ො ට රතක ි යා 

ගන්න.   

[ඳාධා කිී රක්   ක තරි රතොෙය. අන්තශර් කැ වුම්කරු 
ඇතුළු ිම ාෙිමෙයාල ිනෂ්ඨයශයෝ උිදගන්ෙන එක;  උිදගන්ො ොං 

ශගියට යෙන්න  ෙන එක තරි ෙැරැශෙ. ඔඳතුරන්ලාශේ පයපුය 

උතුශර් කශ ේත් ඔය ශශරි.    නි්ා ෙැයදි රතොෙ ශගන යන්න 

එපා. 

 
ගරු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

 
ගරු අනුප පසනකුවල් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  
ගරු නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි, ජානතා ිමමුක්ි  

ශපයමුශ්ඩ ගරු ිමජිත ශ ේයත් රන්ත්රීතුරා කිේො, ශජායෂ්ඨාධ 

පුයෙැිදයන්ශේ තැන්පතුෙලට ඳැාංකුෙලින් ලඳා ුවන් ිදයයට 24ක 

ශපොලී ප්රි  තය ෙැන් නැි  කය ි ශඳනො කියලා. ිදයයට 24ට ි ූ  

ශපොලී ප්රි  තය නැි  කයන්න ශ ේතුෙ තරි, ෙැන් ශජායෂ්ඨාධ 

පුයෙැිදයන්ට ඊට ෙඩා ෙැි ශපොලියක් ඳැාංකුෙලින් ලැශඳන එක. 

ජාාි ක ෙැිහිටි ර  ශල්කම් කාර්යාලයත්, ්රාජා ශ්ේො 

ශෙපාර්තශම්න්තුෙත් රශේ යාජාය අරාතයාාං ය යටශත් ි ශඳන්ශන්. 

අරාතයාාං ය අයත් ෙන්ශන් ගරු ජානාධිපි තුරාට. ගරු 

ජානාධිපි තුරා ිමධියටත්,  ශම් ්ම්ඳන්ධ  කැබිනට් අරාතයෙයයා 

ිමධියටත් එතුරා ෙැිහිටියන් ශෙනුශෙන් ිමශ ේෂ්ඨ කාර්යභායයක් 

ඉෂ්ඨාට කයන්න අපට උපශේා දීලා ි ශඳනො.  එතුරා අපට උපශේා 

දී ි ශඳන පපතදි, ෙැිහිටි දිනශආදී අපි ෙැිහිටියන් ශෙනුශෙන් 

ිමශ ේෂ්ඨ ශ්ෞඛය යක්ෂ්ඨටාෙයටයක් ලඳා දීර ආයම්භ ක ා.  

්ාරානයශයන් ඕනෑර යක්ෂ්ඨට ආයතනයක් ශ්ෞඛය යක්ෂ්ඨටය 

ලඳා ශෙන්ශන් අවුරුුව )0 ශ ෝ 70 ෙක්ො ිමතයි. ෙැිහිටි දිනශආ 

ලඳා ුවන් ශම් යක්ෂ්ඨට ක්රරය  ය ා ෙය් අවුරුුව 80 ශෙනකම් 

යක්ෂ්ඨටාෙයටය ලැශඳනො.   ොශේර, ශයෝ ල් ගතීමරකදී ්  

වෙෙය පී ක්ෂ්ඨට ඳාහිපතන් කයගන්න ිදශධ වුශටොත්, ඖෂ්ඨධ 

ඳාහිපතන් ගන්න ිදශධ වුශටොත්,   ිදයලු ශශෙල්ෙලට රුපියල් 

(0,000ක ප්රි ලාභ දීරනාෙක් ලඳාදීශම් යක්ෂ්ඨටයක් අපි ආයම්භ 

ක ා.  ක අපි යට පුයාර ෙයාේත කයනො.    තුිබන් ිමශ ේෂ්ඨශයන් 

අඩු ආොයම්ලාභී ෙැිහිටියන්ට යම් ් නයක් ්ැලශ්නො.   

ශගොල්ලන්ට ශඳොශ ොර ුගළු මුෙලක් ආශයෝජානය කයන්න ෙන 

ිමධියට, ිදයයට 40ක් යජාශයනුත්, ිදයයට 40ක් -රුපියල් (00ක, 

400ක ොශේ ප්රරාටයක්- අපි ශගෙන දීරනාශෙන්ර ොයකත්ෙය 

ලැශඳන යක්ෂ්ඨටාෙයටයක් ශරෙය ෙැිහිටි දිනශආදී අපි ලඳාදීලා 

ි ශඳනො. ඉදිපතශආදී  ක අපි දීප ෙයාේතෙ ්රියාත්රක කයන්න 

ඳලාශපො ශයොත්තු ශෙනො. ෙය් අවුරුුව 80 ෙක්ො   ශගොල්ලන්ට 

  යක්ෂ්ඨටාෙයටය ලඳා ගන්න පුළුෙන්.  

  ොශේර, රන්ෙශපෝෂ්ඨට තත්ත්ෙය ගැනත් ශම් ගරු ්භාශේ 

කථා ක ා.   ්ම්ඳන්ධශයනුත් අශේ අරාතයාාං ය යටශත් ිමශ ේෂ්ඨ 

ෙැඩ්ට න් ්රියාත්රක ශෙනො.  

ඊ ඟට, අශේ ආර්ථිකය ගැන කථා කයශදී ජාපන් රැකියා 

අේාථා ගැන ිමශ ේෂ්ඨශයන් කථා ක  ුතතුි. ිමශශ  රැකියා අේාථා 

කියන්ශන් අශේ යශට් ආර්ථිකයට ඉතාර ෙැෙගත් ශෙයක්. එහිදී 

ජාපන් රැකියා අේාථා කියන්ශන් ිමශ ේෂ්ඨ අෙධානය ශයොමු ක  ුතතු 

කායටයක්. ශම් අේාථාශේදී අශේ තරුට තරුණියන්ට ජාපන් 

රැකියා අේාථා ලඳාදීරත් ඉතාර ෙැෙගත්. දිිබඳුකර පිටු ෙැකීශම් 

ජාාතයන්තය දිනය ශම් ර් 27ෙැනි ොට ශයදී ි ශඳනො.   

අපි එදිනට ගරු ජානාධිපි තුරාශේ උපශේා රත ්රාජා 

්ිමඳලගැන්ීමශම් අරාතයාාං ය යටශත් දීප ෙයාේතෙ -ලාංකාෙ පුයා

- ජාපන් භාෂ්ඨාෙ උගන්ෙන පන්ි  ආයම්භ කයනො. ්ෑර 

දි්ා්රික්කයකර -යාපනශආ ිදට  ම්ඳන්ශතොට ෙක්ොර- ප්රාශශශීය 

ශල්කම් කාර්යාල ශතෝයාශගන  ොශආ ජාපන් භාෂ්ඨාෙ උගන්ෙන 

පන්ි  ආයම්භ කයලා ගරු රූෂෂ්ඨ නානායක්කාය අරාතයතුරාශේත් 

පූර්ට අනුග්ර ය ්  ් ාය ලඳාශගන ජාපන් රැකියා ්  ා 

්රතශධිලාභි පවුල්ෙල ්ාරාජිකයන් ්   ැකියාෙ ි ශඳන 

අශනකුත් ිදයලු පිපත්ා ශයොමු කයන්න අෙ ය කටුතතු කයනො.  

රර ශම් අේාථාශේදී රාධයශේදීන්ට ිමශ ේෂ්ඨ කායටයක් 

කියනො. ගරු නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි, ලාංකාශේ ිදයලු 

දි්ා්රික්කෙලින් අපට අෙ යි, ජාපන් භාෂ්ඨාෙ උගන්ෙන ගුරුෙරුන්. 

ජාපන් භාෂ්ඨාෙ උගන්ෙන ගුරුෙරුන්ශේ අෙ යතාෙ ්  න් කයලා 

පුගියය ඉපතො ිදාං ල, ශෙර , ඉාංග්රීිද පුෙත් පත්ෙල අපි ෙැන්ීමම් ප  

ක ා. ිදයලු ගරු රන්ත්රීෙරුන්ශගනුත්, රාධය ආයතනෙලිනුත් අපි 

ඉල්ලා ිදටිනො, අපට ජාපන් භාෂ්ඨාෙ උගන්ෙන ගුරුෙරුන් ලඳා 

ශෙන්න කටුතතු කයන්න කියලා.  

ගරු නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි, ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර 

ප්ර ානයක් රතු වුටා, ෙැිහිටි දීරනාෙ පිිබඳ ෙ. ෙැිහිටි 

් නාධාය ්ම්ඳන්ධෙත් අප ශරහිදී කථා ක ා. ෙැිහිටි දීරනාෙ 

ලඳා ශෙන්ශන් ්රතශධි ඳැාංකුශෙන් ිමතයි. මීට ශපය තැපැල් 

කන්ශතෝරුශෙන් ලඳා ුවන්   ් නාධායය ්රතශධි ඳැාංකුශෙන් 

ලඳා දීර නි්ා ඳයපත  ප්ර ානයක් ඇි  වුණු ඳෙ කියැවුටා. රා 

්රාජා ්ිමඳලගැන්ීමම් යාජාය අරාතයාාං ය භාය ගන්නත් ශපය 

ිදටර   ප්ර ානය අපට ආො.   අනුෙ එර අරාතයාාං ය භායගත් 

ගරන් අපි තීන්ුවෙක් ගත්තා. තැපැල් කන්ශතෝරු ්ාංඛයාෙට ෙඩා 

්රතශධි ඳැාංකු අඩු ්ාංඛයාෙක් ි ශඳන්ශන්. අඩු ්ාංඛයාෙක් ඇි  

්රතශධි ඳැාංකු ශෙත යෑශම්දී ිමිමධ ආඳාධ ි ශඳන ෙැිහිටියන්, 

ෙකුගඩු ශයෝගීන් ඇතුළු පිපත්ට අප ුගතා ඇි  ශෙනො.   නි්ා 

අපි තීන්ුවෙක් ගත්තා. ්ෑර ග්රාර නිලධාපත ේරකර ්රතශධි 

්ාංෙර්ධන නිලධාපත කාර්යාලයක් ි ශඳනො. එහි ්රතශධි 

්ාංෙර්ධන නිලධාපතශයක් ඉන්නො. එර කාර්යාලශයන් ෙැිහිටි 

දීරනාෙ ්  ෙකුගඩු ශයෝියන්ට ලඳා ශෙන දීරනාෙ ්  ආඳාධිත 

අයට ලඳා ශෙන දීරනාෙ ශරෙය ිදටර ලඳාගන්න පුළුෙන්. එය   
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අයට ඉතාර ප ුගෙක්.   ොශේර, යම්කිිද ආඳාධිත ශකශනකුට 

ශ ෝ ෙැිහිටි ශකශනකුට ආඳාධිත තත්ත්ෙය ශ ෝ ෙැිහිටි 

තත්ත්ෙය නි්ා යන්න එන්න අප ුග නම් -යම්  ශයෝගී තත්ත්ෙයක් 

ි ශඳනො නම්- අශේ ්රතශධි ්ාංෙර්ධන නිලධාපතන් ශගෙයටර 

ියහිල්ලා   ශ්ේොෙ ලඳා ශෙනො;   මුෙල ලඳා ශෙනො. ෙේචණර් 

ශපොත අයශගන ියහිල්ලා   මුෙල අතටර ලඳා ශෙන කටුතත්ත 

කයන්න අෙ ය කටුතතු ්ක්ා කයලාි ි ශඳන්ශන්.  

ශම් ෙනශකොට ආර්ථික ෙ ශයන් ුවෂ්ඨාකයතා ෙැි ීම ි ශඳනොය 

කියන කායටය අපට පිිබගන්න ිදුව ෙනො.  ආර්ථික ෙ ශයන් 

ුවෂ්ඨාකයතා ෙැි ීම ි ශඳන නි්ා අපි ෙැනට ලඳා ශෙන දීරනා ෙැි 

කය ි ශඳනො. රුපියල් 3,000ක් ලඳන අයට රුපියල් 4,000ක් 

ෙක්ො ෙැි කය ලඳා ශෙනො. ෙැිහිටියන්ට ලඳා ශෙන දීරනා මුෙල 

රුපියල් 7,400ක් ෙක්ො ෙැි කය ි ශඳනො. ෙකුගඩු ශයෝගීන්ට 

ලඳා ශෙන දීරනා මුෙලත් ෙැි කය ි ශඳනො.   ොශේර, ආඳාධිත 

අයටත් ශගෙන දීරනා මුෙල ෙැි කය ි ශඳනො. ශලෝක 

ඳැාංකුශෙන් ්  ආිදයානු ්ාංෙර්ධන ඳැාංකුශෙන්   ්  ා අෙ ය  

මූලය ප්රි පාෙන අපට ෙැන් ලැබී ි ශඳනො.   අනුෙ, ශම් 

අේාථාශේදී ආර්ථික ෙ ශයන් ුවෂ්ඨාකයතාෙට මුහුට ශෙන පිපත්ට 

ිමශ ේෂ්ඨ මුෙල් ් නාධාය ලඳා දීශම් කටුතතු අපි දීප ෙයාේතෙ 

කයනො.  

යට පුයා කථා කයන රාතතකාෙක් තරි රන්ෙශපෝෂ්ඨටය. 

නුෙයඑිබශආ ්  කිලිශනොච්චිශආ තරි රන්ෙශපෝෂ්ඨටය ෙැි 

ෙ ශයන්ර ි ශඳන්ශන්. එයට ඳලපාන ිමිමධ ශ ේතු ි ශඳනො. 

නමුත්, ශම් ආර්ථික අර්ද්ෙය නි්ා යට පුයා රන්ෙශපෝෂ්ඨටය ෙැි 

ීමශම් අෙොනරක්  ි ශඳනො.   නි්ා අපි කට ෙ ශගන ඉ ලා -

නි ඬෙ ඉ ලා- නැ ැ. ශම් යජාය   ්ම්ඳන්ධශයන් ිමශ ේෂ්ඨ 

අෙධානයක් ශයොමු කය ි ශඳනො. අපි ශම් යශට් රන්ෙශපෝෂ්ඨට 

තත්ත්ෙය පිිබඳ  ඉි  ා්ය ශගන ඳලමු. 2004 ෙර්ෂ්ඨශආදී 

රන්ෙශපෝෂ්ඨට තත්ත්ෙය ිදයයට 28ක්ෙ ි ද්ටා. 2022 ෙර්ෂ්ඨය ෙන 

ිමට රන්ෙශපෝෂ්ඨට තත්ත්ෙය ිදයයට 22ක් ීම ි ශඳනො. 

රන්ෙශපෝෂ්ඨට තත්ත්ෙය   ෙැි ීමශම් අෙොනරක් ි ශඳන නි්ා 

්රතශධි ෙයාපායය ිමිදන්  ෙරු පා්ල්ෙල රන්ෙශපෝෂ්ඨට අෙොනර 

ි ශඳන ෙරුෙන් 40,000ක් ඉලක්ක කයශගන ශම් රා්ශආ 27ෙන 

ො ඉ ලා ශපෝෂ්ඨට ෙැඩ්ට නක් ්රියාත්රක කයනො. ගරු 

ජානාධිපි තුරාශේ උපශේා රති, ජානාධිපි  ශල්කම් කාර්යාලශආ 

උපශේා රති   ිමශ ේෂ්ඨ ෙැඩ්ට න ්රියාත්රක කයන්ශන්.  ගරු 

ජානාධිපි තුරා තරි ශම් ිමෂ්ඨයය භාය අරාතයාාං ශආ කැබිනට් 

අරාතයෙයයා. එර ෙැඩ්ට නත් ඇතුළුෙ අශේ ිදයලු ෙැඩ්ට න් 

ශම් ආර්ථික අර්ද්ෙය තු  පැන නඟින අර්ද්ෙ ජායගැනීර ්  ාි; 

ෙරුෙන් රැකගැනීර ්  ාි; ගර්භිණී රාතාෙන් රැකගැනීර ්  ාි.  

ශරහිදී ජානතාෙ ආර්ථික ෙ ශයන් ්ිමඳල ගැන්ීමරත් ඉතාර 

ෙැෙගත් ෙනො.  ෙරුෙන් පුාංචි කාලශආ දී, එනම් ෙරුො ගර්භාෂ්ඨශආ 

ිදටින කාලශආ දී ශ ෝ ෙරුොට අවුරුුව 4ක් ෙන ශතක් නිිද 

ශපෝෂ්ඨටය ලැද්ශ්ඩ නැත්නම් ඔහු ද්ශධි රට්ටර අි න් ප තට 

ෙැශටනො; කාර්යක්ෂ්ඨරතාෙ අි න් ප තට ෙැශටනො;  කයතාෙ 

අි න් ප තට ෙැශටනො.  

එශ ර ශෙලා ආර්ථිකය අි න්  ක්ි රත්, ්රියාකාී ත්ෙය 

අි න්  ක්ි රත්, ද්ශධිශයන් ඉ   පිපත්ක්  ොගන්න අපට ඳැපත 

වුශටොත්, යශට් ආර්ථිකය නඟා ිදටුෙන්න ලැශඳන්ශන් නැ ැ. එර 

නි්ා ආර්ථික ෙර්ධනය ගැන කල්පනා කයන ිදයලුශෙනාශේ 

ෙගකීරක් තරි රන්ෙශපෝෂ්ඨට තත්ත්ෙය නැි  කය ෙරුෙන් ්  

ගර්භිණී රාතාෙන් ආයක්ෂ්ඨා කයගන්නා එක. එශ ර නැි ෙ 

ආ්ඩඩුෙට ඇඟිල්ල දිගු කයන එක ශනොශෙි ක  ුතත්ශත්. ගරු 

නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි, ිදයලු  ෙරු පා්ල්ෙල ෙරුෙන් 

්  ගර්භිණී රාතාෙන් ආයක්ෂ්ඨා කයගැනීශම් ජාාි ක ෙැඩ්ට න 

්රඟ අප ිදයලුශෙනා එක් ිමය ුතතුි. අශේ ෙරු පයපුය 

 ක්ි ්ම්පන්න ෙරු පයපුයක් ඳෙට පත් කයගැනීර ජාාි ක 

ෙගකීරක්.  

අප හිතන්න ඕනෑ තෙත් කායටයක් ි ශඳනො. 

 ැශරෝශගන්ර ොශේ ශචණෝෙනාෙක් නැඟුටා, ්රතශධි ් නාධායය 

ුගුව්ා්න් ිදටියදී නුුගුව්ා්න්ටි ලඳා දී ි ශඳන්ශන් කියලා. ගරු 

ජානාධිපි තුරාශේ උපශේා රත අශේ අරාතයාාං ය ෙැන් 

ෙැඩ්ට නක් ්රියාත්රක කයනො, කිිදුව පක්ෂ්ඨ ශේෙයකින් 

ශතොයෙ ුගුවුගර පිපත්ට ්රතශධි ් නාධායය ලඳා දීර ්  ා. ෙැන් 

රා්යකට අධික කාලයක ිදට   ්  ා ඉල්ලුම් ප්ර භාය ගැනීර 

ිදුව ෙනො. එර ඉල්ලුම් ප්රය පුයො ග්රාර නිලධාපතන්  ය ා, 

්රතශධි ්ාංෙර්ධන නිලධාපතන්  ය ා, ්ාංෙර්ධන නිලධාපතන්  ය ා 

ප්රාශශශීය ශල්කම් කාර්යාලයට භාය ශෙන්න පුළුෙන්. තෙර  ො 

භාය ුවන්ශන් නැත්නම් ප්රාශශශීය ්භා රන්ත්රීෙයයා  ය ා වුටත්  

භාය ශෙන්න පුළුෙන්. ශම් ර් 24ෙන ොට ශපය   ඉල්ලුම් ප්ර 

ලඳා ශෙන්න අෙ ය කටුතතු කයන්න. ිදයලු ප්රාශශශීය ්භා 

රන්ත්රීෙරුන්, ්රතශධි ්ාංෙර්ධන නිලධාපතන්, ්ාංෙර්ධන නිලධාපතන්, 

ග්රාර නිලධාපතන් ශම් කටුතත්තට රැදි ත් ශෙලා ුගුව්ා්න් ඉන්නො 

නම් ඉදිපතපත් කයන්න.  ශකන් කියැශෙන්ශන් නැ ැ ිදයලුශෙනාට 

  දීරනාෙ ලැශඳනො කියලා.   ්  ා ඉතා ිමනිිමෙ ශපශනන 

ලකුණු ක්රරයක් ්ක්ා කය ි ශඳනො.   ශතෝයාගැනීර කයන්ශන් 

අශේ අරාතයාාං ය ශනොශෙි.  කට ශෙනර ්ාොධීන ආයතනයක් 

ි ශඳනො.   ්ාොධීන ආයතනය තරි   කටුතතු කයන්ශන්. එර 

ලකුණු ක්රරය අනුෙ ලකුණු ෂීට් එක පුයෙලා පපතගටකගත ක ාට 

පුගෙ Z-score එක ොශේ දි්ා්රික්කයට අො ෙ ලකුටක් එනො. 

  ලකුටට උින් ිදටින අයට ්රතශධි ් නාධායය ලැශඳනො. - 

[ඳාධා කිී රක්   ගරු නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි, රර ශම් 

අේාථාශේදී ිදයලුශෙනාට ෙැනුම් ශෙනො,   application එක 

ඉදිපතපත් කයලා නැි  අය ඉන්නො නම්   ිදයලුශෙනා   

application එක ඉදිපතපත් කයන්න කියලා. ශම් රා්ශආ 24ෙන ො 

ෙනතුරු   applications ඉදිපතපත් කිී ශම් අේාථාෙ ි ශඳනො. එය 

භාය ශෙන්න කාට පත ඳැපත වුටා නම් අශේ අරාතයාාං යට ශ ෝ 

ශගනැල්ලා ශෙන්න. අපි   ්ම්ඳන්ධශයන් අෙ ය කටුතතු 

කයනො.  

 

ගරු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now.  

 

ගරු අනුප පසනකුවල් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

ගරු නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි, රට තෙ තත්පය කීපයක් 

ලඳා ශෙන්න.  

ශම් ුවෂ්ඨාකය අේාථාශේදී අප ුග වුටත්, ආර්ථික ෙ ශයන් යට 

්ිමඳල ගැන්ීමර ්  ා ශලෝක ඳැාංකුශේත්, ආිදයානු ්ාංෙර්ධන 

ඳැාංකුශේත් ් ශයෝගය ලඳාශගන අපි අශේ යශට් ආර්ථික අි න් 

ුවර්ෙලර පිපත් ආයක්ෂ්ඨා කයගැනීර ්  ා අෙ ය කටුතතු කයනො; 

රන්ෙශපෝෂ්ඨට තත්ත්ෙය රැඩ පැෙැත්ීමර ්  ා අෙ ය කටුතතු 

කයනො.   ්  ා ිදයලුශෙනාශේ ් ශයෝගය ලඳා ශෙන්න.  

ශඳොශ ොර ්ාතුි ි.  

 
ගරු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. M.S. Thowfeek. You 

have seven minutes.  
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ගරු එම්.එසන.  ේෆික් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு எம்.எஸ். ததளபீக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்   ஹ்ைொனிர்   ஹீம். 

தகௌ வ குழுக்களின் பி தித் தவிெொளர் அவர்கரள, 

இன்மறய விவொதத்தில் கலந்துதகொண்டு உம யொற்றுவதற்கு 

எனக்கும் ரந த்மத ஒதுக்கித் தந்தமைக்கு முதற்கண் 

உங்களுக்கு எனது நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கிரறன். 

உண்மையிரல இன்று எைது நொடு எல்லொ வமகயிலும் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எல்லொ ைொவட்டங்களிலும் கீழ் ைட்டம் 

ததொடக்கம் ரைல் ைட்டம் வம  ெகலரும் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள். அவர்களுள் ெொதொ ண ைக்கள் 

பொொிய பி ச்ெிமனகமள எதிர்ரநொக்கிக்தகொண்டிருக்கின்றனர். 

தற்தபொழுது, ைின் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த 

கொலங்களில் ைொதொந்தம் கிட்டத்தட்ட 2,000 ரூபொய் ைின் 

கட்டணம் தெலுத்தி வந்த ஒரு குடும்பத்துக்கு தற்தபொழுது 

கிட்டத்தட்ட 6,000 ரூபொய் வம  தெலுத்தரவண்டியுள்ளது. 

இப்படியொகப் பொதிக்கப்படுகின்ற ைக்கள் நிர்வொக ொீதியொகவும் 

பொதிக்கப்படுகிறொர்கள். உதொ ணத்துக்கு திருரகொணைமல 

ைொவட்டத்தில் ரதொப்பூர் பி ரதெத்திலும் புல்ரைொட்மடப் 

பி ரதெத்திலும் இயங்கிவந்த உப ைின் பொவமனயொளர் 

அலுவலகங்கள் மூடப்பட்டு, அமவ ரவறு இடங்களுக்குக் 

தகொண்டுதெல்லப்பட்டுள்ளன. உடனடியொக அவற்மற 

ஏற்தகனரவ இருந்த இடங்களில் ைீளத் திறக்க ரவண்டுதைன்று  

இன்று நமடதபற்ற ெம்பந்தப்பட்ட அமைச்ெின் அமைச்சுெொர் 

ஆரலொெமனக் குழுக் கூட்டத்தின்ரபொது, தகௌ வ அமைச்ெர் 

அவர்களிடம் நொன் ரவண்டுரகொள் விடுத்ரதன். அப்ரபொது 

அவர், உடனடியொக அந்த விடயம் ததொடர்பில் ஆ ொய்ந்து, 

உொிய நடவடிக்மக எடுக்குைொறு அமைச்ெின் தெயலொளருக்கு 

உத்த விட்டொர். இப்படி நிர்வொக ொீதியொக நமடதபறுகின்ற 

பி ச்ெிமனகளொல்கூட, ெொதொ ண ைக்கள் ைிகவும் 

பொதிக்கப்படுகிறொர்கள்.  

இன்று நொடு இருக்கின்ற நிமலமையிலிருந்து ைீள 

ரவண்டுைொனொல், நொங்கள் உள்ளூர் உற்பத்திமய அதிகொிக்க 

ரவண்டும். அந்த வமகயில், கொல்நமடப் பண்மணயொளர்கள் 

தங்களுமடய உற்பத்திமய அதிகொிக்க ரவண்டும். இப்படியொன 

விடயங்கமள கி ொைம் ரதொறும், ைொவட்டம் ரதொறும் 

தெய்தொல்தொன், நொங்கள் ஓ ளவுக்ரகனும் தபொருளொதொ  ொீதியில் 

வளர்ச்ெியமடயலொம். திருரகொணைமல ைொவட்டத்தில் 

கொல்நமடகளுக்கொன ரைய்ச்ெல் நிலம் இல்லொமை பொொிய 

குமறபொடொகும். இது நீண்டகொலப் பி ச்ெிமனயொக இருந்து 

வருகிறது. அங்கு ஒவ்தவொரு பி ரதெ தெயலகப் பிொிவிலும் 

இந்தப் பி ச்ெிமன இருக்கிறது. கந்தளொய், கிண்ணியொ, 

தம்பலகொைம், மூதூர், குச்ெதவளி ரபொன்ற பி ரதெ தெயலகப் 

பிொிவுகமள இதற்கு உதொ ணைொகக் குறிப்பிடலொம். ரைய்ச்ெல் 

நிலம் இல்லொமையொல் கொல்நமடப் பண்மணயொளர்கள் பொொிய 

பி ச்ெிமனமய எதிர்ரநொக்கி வருகின்றனர். ஆமகயொல், 

இப்பி ச்ெிமன உடனடியொகத் தீர்க்கப்பட ரவண்டும். அங்கு 

ெீனித் ததொழிற்ெொமலக்குச் தெொந்தைொன கொணிகள் - sugar  

factory land - இருக்கின்றன. அவற்றில் ஒரு பகுதிமய இந்தக் 

கொல்நமடப் பண்மணயொளர்களுக்கு வழங்குவதன்மூலம் அங்கு 

பொல் உற்பத்திமய ரைம்படுத்தலொம். இப்படிப்பட்ட 

பி ச்ெிமனகள் ததொடர்ந்தும் எைது ைொவட்டத்தில் இருந்து 

வருகின்றன. அவற்மறத் தீர்ப்பதற்கொக அ ெொங்கம் 

உடனடியொகச் ெில தீர்ைொனங்கமள எடுத்தொக ரவண்டும்.   

அடுத்து, இன்தனொரு விடயத்மதயும் குறிப்பிட ரவண்டும். 

கொமலயில் திருரகொணைமலயிலிருந்து தகொழும்பு ரநொக்கிப் 

புறப்படுகின்ற புமகயி தம் கல்ரலொயொ ெந்தியில் 

நிறுத்தப்பட்டு, அதில் பயணிக்கின்ற பயணிகள் அமனவரும் 

இன்னுதைொரு புமகயி தத்துக்கு ைொற ரவண்டும். அதனொல் 

பயணிகள் பொொிய பி ச்ெிமனகமள எதிர்ரநொக்குகிறொர்கள். 

குழந்மதகரளொடு ரதமவயொன தபொருட்கமளயும் 

தகொண்டுவருகின்ற அவர்கள், அவற்மறதயல்லொம் 

எடுத்துக்தகொண்டு இன்னுதைொரு புமகயி தத்துக்கு 

ைொறுவததன்பது ைிகவும் கஷ்டைொன விடயைொகும். ஆமகயொல், 

ரபொக்குவ த்து ைற்றும் தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்ெர் அவர்கள் 

இந்தப் பி ச்ெிமனமய உடனடியொகத் தீர்ப்பதற்குொிய 

நடவடிக்மகமய எடுக்கரவண்டுதைனக் 

ரகட்டுக்தகொள்கிரறன்.  

அடுத்ததொக, அண்மையில் ரதெிய நீர்வழங்கல் 

வடிகொலமைப்புச் ெமபயின் கிழக்குப் பி ொந்திய ஆத வு 

மையத்தினொல் நீர்க் கட்டணம் ததொடர்பில் தீர்ைொனதைொன்று 

எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏமனய ைொகொணங்களில் 

எப்படிதயன்று எனக்குத் ததொியொது. நொன் இது ததொடர்பில் 

அதன் பி தி முகொமையொளிடம் ரகட்டரபொது, “ஆயி ம் 

ரூபொவுக்கு ரைல் நீர்க் கட்டணம் - water bill - நிலுமவயொக 

இருந்தொல், உடனடியொக குறித்த நீர் வழங்கமலத் துண்டிக்க 

ரவண்டும் - serviceஐ disconnection தெய்யரவண்டும்” என்று 

அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டிருப்பதொக அவர் கூறினொர். 

ஏற்தகனரவ தபொருட்களின் விமலரயற்றத்தொல் ைக்கள் 

படுகின்ற பொடு உங்களுக்குத் ததொியும்! இன்று ஒரு 

கிரலொகி ொம் ரகொதுமை ைொமவ வொங்குவததன்றொல்கூட, 

கிட்டத்தட்ட 450 ரூபொய் ரதமவப்படுகிறது. அரதரபொன்று, 

ெீனி உட்பட அமனத்து அத்தியொவெியப் தபொருட்களின் 

விமலரயற்றத்தொல் இன்று ைக்கள் ைிகவும் 

கஷ்டப்படுகிறொர்கள். இவ்வொறொன நிமலயில், ரைற்படி 

தீர்ைொனைொனது ைக்கமள ரைலும் கஷ்டத்துக்கு உள்ளொக்கும். 

ஆமகயொல், இது ததொடர்பில் ெம்பந்தப்பட்ட அமைச்ெர் 

உடனடியொக உொிய அதிகொொிகளுக்குத் தகுந்த அறிவுறுத்தமலக் 

தகொடுத்து, அந்த ைக்களுக்குக் கொல அவகொெம் 

வழங்கரவண்டும் என்று இந்த உயொிய ெமபயில் 

ரகட்டுக்தகொள்கிரறன்.   

அடுத்ததொக, 2017ஆம் ஆண்டு ெவூதி அர பிய 

அ ெொங்கத்தின் நிதியுதவியின்கீழ் கிட்டத்தட்ட 45 ைில்லியன் 

அதைொிக்க தடொலர் தெலவில் திருரகொணைமல ைொவட்டத்தில் 

தைொ கஹகந்த - களுகங்மக என்ற பொொிய நீர்த்ரதக்கத் 

திட்டத்மதச் தெய்வதற்கொக இரு நொடுகளொலும் ஒப்பந்தம் 

மகச்ெொத்திடப்பட்டது. எனினும், இன்றுவம  அத்திட்டம் 

தெயற்படுத்தப்படொைலிருக்கிறது. அத்திட்டத்மதச் 

தெயற்படுத்தினொல், திருரகொணைமல ைொவட்டத்தில் 10,000 

ஏக்கருக்கும் ரைற்பட்ட கொணிகள் நீம ப் தபறும். அதன்மூலம் 

அப்பி ரதெ ைக்கள் நன்மையமடவொர்கள். குறிப்பொக, 

அவர்களுமடய வொழ்வொதொ ம் ரைம்படுத்தப்படும். 

தற்தபொழுதுகூட, அந்த நிதிமயத் தருவதற்கு ெவூதி அர பிய 

அ ெொங்கம் தயொ ொக இருக்கிறது. 45 ைில்லியன் அதைொிக்க 

தடொலர்கள் என்பது உண்மையிரலரய பொொியததொரு 

ததொமகயொகும். எனரவ, அ ெொங்கம் உடனடியொக அந்த 

நிதிமயப் தபற்று, அத்திட்டத்மதச் தெயற்படுத்த ரவண்டும். 

அதன்மூலம் கந்தளொய் பி ரதெ தெயலகத்துக்கு உட்பட்ட 

பி ரதெமும் கிண்ணியொப் பி ரதெ தெயலகத்துக்கு உட்பட்ட 

வயல் நிலங்களும் பொொிய வளர்ச்ெிமயப் தபறும் என்று கூறி, 

விமடதபறுகிரறன்.   
 

ගරු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Sarathi Dushmantha. 

You have seven minutes.  
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ගරු සාරතී දුෂනෙන්  ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ெொ தீ துஷ்ைந்த)  

(The Hon. Sarathi Dushmantha)  

ගරු නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි, ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන 

ෙයාපති  පනත යටශත් නියරය, නිෂ්ඨාපාෙන ඳුව (ිමශ ේෂ්ඨ ිමධිිමධාන  

පනත යටශත් නියරය ්  ආනයන  ා අපනයන (පාලන  පනත 

යටශත් ශයගුලාිද කිහිපයක් ්ම්රත කය ගැනීර ්  ා අෙ ඉදිපතපත් 

කය ි ශඳනො.   රර හිතන ිමධියට ශම් ශෙලාශේ අශේ මූලික ර 

ඳලාශපොශයොත්තුෙ තරි, ශම් ඳුව ් න ලඳා දීර තුිබන් අශේ 

ආර්ථිකය යම්තාක් ුවයකට තෙත් ප්ර්ායටය කය ගැනීර. ෙැන් 

ආර්ථිකය ගැන කථා කයන්න ශෙයක් ඉතුරු ශෙලා නැ ැ. 

ආර්ථිකය ගැන කථා කයනශකොට ්ර්ාත ්රාජාශආ  ිදයලු 

ෙටපිටාෙ එක්ක තරි ආර්ථිකය ගැන කථා කයන්න ිදශධ 

ශෙන්ශන්. ශම් නියර   ා ශයගුලාිද ඉදිපතපත් කිී ර  ය ා අපි 

අශේක්ෂ්ඨා කයන ප මු කායටාෙ තරි, අපට ිමශශ  ිමනිරය ලඳා 

ගැනීර ්  ආශයෝජාන ලඳා ගැනීර. ශෙෙැනි කායටාෙ තරි,   

 ය ා අපට ලැශඳන රැකි යක්ෂ්ඨා ප්රරාටය. ශඳොශ ෝ ආ්ඩඩු ිමශශ  

ආශයෝජාන ශගශනන්න උත්්ා  කයලා ි ශඳනො. නිෙ ් 

ලැද්ොට පුග අශේ යශට් ආොයර ගත්තාර,  ෙර්තරාන තත්ත්ෙයත් 

එක්ක අශේ ඳුව ආොයර, යාජාය ආොයර ගැන කල්පනා කයශදී, 

ආර්ථික තත්ත්ෙය අි න් අෙ අශේ යට ි ශඳන ්ාථානය පිිබඳ ෙ 

අපට ්තුටු ශෙන්න පුළුෙන්ෙ?  

 රා ිම ාෝ කයන අන්ෙරට ශකොතයම් ඳුව ් න ලඳා ුවන්නත්,  

ඊට එ ා යා ුතතු යාන්්රටයක් ි ශඳනො.  ශම් ආ්ඩඩුෙ තෙුවයටත් 

  යාන්්රටය  ඳුනාශගන ි ශඳනොෙ  නැශෙ කියලා රර ෙන්ශන් 

නැ ැ. රට  එශ ර හිතුශ්ඩ ශම් නි්ාි. ශම් ආර්ථික අර්ද්ෙශයන් 

ශගොඩ එන්නට අපි ්ර්ෙපාක්ෂික ්මුළු පිිබඳ  ්ාකච්ඡා ක ා. 

ජාාි ක ්භා ්ාංකල්පය පිිබඳ  ්ාකච්ඡා ක ා.  ැඳැි, ශම් 

 ැරශශටර පපතඳාහියෙ ශෙනර යාන්්රටයක් අෙ නැෙත ෙතාෙක් 

්රියාත්රක ෙන ආකායය තරි රර ෙකින්ශන්. රැි නෙෙැනි ොට 

කලින් ෙර්තරාන ජානාධිපි තුරාත්, පාර්ලිශම්න්තු රන්ත්රීෙයයකු 

 ැටියට   ්ාකච්ඡාෙලට ්ම්ඳන්ධ ශෙලා එතුරාශේ අෙ ්ා, 

ශයෝජානා ලඳා ුවන් ආකායය රට රතකි.  ශම් ශඳොශ ෝ ශෙශනක් 

  ්ාකච්ඡාෙලට ්ම්ඳන්ධ වුටා. යාජාය ආොයර අහිමිීමර නි්ා අෙ 

ශ්ෞඛය ක්ශෂ්ඨේ්රශආ ශරොන තයම් ඳයපත  කඩා ෙැීමරක් ිදුවශෙලා 

ි ශඳනොෙ? ආ ාය ප්ර ානය අර්ද්ෙයක් ෙක්ො ඉ   ියහිල්ලා 

ි ශඳනො. අෙ අශේ යශට් රන්ෙ ශපෝෂ්ඨටශයන් ශපශ න ෙරුශෙෝ 

කී ශෙශනක් ඉන්නොෙ?   ොශේර  අධයාපනය පැත්ශතන් 

ගත්තාර, ්රාජා ශුභ්ාධනය පැත්ශතන් ගත්තාර  නිෙ ් ලැද්ොට 

පුග අපි කැරැි  ිමධියට ිමයපැ ැෙම් කයන්න යජායකට අේාථාෙ 

ලැබිලා ි ශඳනොෙ? නැ ැ.   නි්ා ශරතැන ඳයපත  ප්ර ානයක් 

ි ශඳනො. ආ්ඩඩුෙ ෙඩාත් අෙධානය ශයොමු ක  ුතතු ෙන්ශන් ශම් 

්ර්ාත කායටා දි ා මි්ක්, එකින් එක ලඝු කයපු කායටා දි ා 

ශනොශෙි කියා රර හිතනො.  

ගරු නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි,  ්ාොධීන වූ රන්ත්රීෙරු 

 ැටියට COPE එකට  ා COPA එකට අශේ ්ාරාජිකයන් පත් 

ශනොකිී ර පිිබඳ ෙ අශේ අප්ර්ාෙය ප  කයනො. ශ්රී ලාංකා නිෙ ්ා 

පක්ෂ්ඨය  ැටියටත්   පිිබඳ ෙ අශේ අප්ර්ාෙය ප  කයන ඳෙ 

පැ ැදිලිෙ කියන්නට ඕනෑ.    අ්ාධායටය නෙත්ෙන්න කියලා 

ගරු කථානායකතුරාශගන් අපි ිමශ ේෂ්ඨශයන් ඉල්ලා ිදටිනො.   

ශම්  ැර  ශශර එකට ඳශධ වුණු ආර්ථිකයක් ගැන තරි අපට 

කථා කයන්නට  ශෙන්ශන්. අශේ යට ගත්තාර ොංචණාෙ, ූෂෂ්ඨටය, 

නා්ාි ය ඉ ෙ ා ියහිල්ලා ි ශඳනො. ්ර ය ඇරි ෙරුන්ට 

කාලයක් ි ්ාශ්ේ පMr. Ten Percent" කිේො.  ො අෙටත් ෙලාංගුි. 

රැි නෙෙැනි ො ිදශධිය ෙන්ශන්ත්, ඉන් එ ාට අශේ යශට් 

තරුටශයෝ ශප  ගැශ න්ශන්ත් ශම් ඔක්ශකොර කායටා නි්ාි. 

ොංචණාෙ, ූෂෂ්ඨටය, නා්ාි ය නැි  කයන්ශන් නැි ෙ, අපි 

ඳලාශපොශයොත්තු ෙන යට කයා යන්න අපට පුළුෙන්කරක් ලැශේිම 

කියා රා ිම ාෝ කයන්ශන් නැ ැ.  

රා ිම ාෝ කයන ආකායයට අපි නිෂ්ඨාපාෙන ආර්ථිකශයන් 

ඳැ ැය ශෙලා ෙැන් ශගොඩක් කල්. නිෂ්ඨාපාෙන ආර්ථිකයකට යෑර 

අෙ ය ර ුතගයක්  ැටියට තරි රර ශම් ුතගය ෙකින්ශන්. අපට 

ආොයම් ලඳා ගැනීර ්  ා ශඳොශ ොර ඉක්රනටර කයන්න 

පුළුෙන් කටුතතු ටිකක් ි ශඳනො කියා රා හිතනො. අපට ිමශශ  

ිමනිරය පනත ්ාංශ ෝධනය කයන්න පුළුෙන්.   ොශේර  ශ්රී ලාංකා 

ශර්ගුෙ, Excise Department එක, ශශශීය ආොයම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුෙ ි ද්ටත් අෙ ශරොන තයම් ආොයරක් අශේ යටට 

අහිමි ශෙලා ි ශඳනොෙ? ශම්ොට අලුත් තාක්ෂ්ඨටය ශගන 

ශනො රත්, ශම් ආයතන යම් යම් පුශගලයන්ශේ ඕනෑ එපාකම් 

රත දිීමරත් නි්ා අශේ යශට් ඳුව ශගෙන ජානතාෙට, අශේ යශට් 

පුයෙැිදයන්ට අෙ ර ා ඳයපත  අ්ාධායටයකට ලක් ශෙන්නට 

ශෙලා ි ශඳනො. ශම්ක ශඳොශ ොර අරාරු කාලයක්. ෙැන් ඳැාංකු 

ශපොලිය සීඝ්රශයන් ෙැිශෙලා ි ශඳනො. රා ිම ාෝ කයන 

අන්ෙරට අෙ ෙැිශයන්ර පීඩාෙට පත්ෙන ශකොට්ා අතය ්ාංචණායක 

ෙයාපායශආ ශයුවණු අය ඉන්නො. අෙ ්ාංචණායක ෙයාපායය බින්ුවෙට 

ඳැ ැලා ඉෙයි.  

යාජාය ශ්ේෙකයන් ගත්තත්,   අයශගන් ශඳොශ ෝ ශෙශනක් අෙ 

ටය අයශගන ි ශඳන්ශන්.  ක එශ ර ශනොශෙි කියන්න අපට 

ඳැ ැ.   ්ර ය අය ලඳා ගත්ත ටයෙලට අො  ඳැාංකු ශපොලී 

අනුපාත ෙැන් ඉ   ියහින් ි ශඳනො.   නි්ා අෙ ඔවුන් ගන්නා 

පිශයන් ඳැාංකු ටය ටිකෙත් ශගො ගන්න ඳැපත තත්ත්ෙයකට පත් 

ශෙලා ි ශඳනො. එශ ර තත්ත්ෙයක් තු  අපි ශයෝජානා ක  

යන්්රටශයන්, ්රියාොරශයන් ඳැ ැය ශෙලා ශම් ආ්ඩඩුෙ 

තෙුවයටත් කටුතතු කයනශකොට අපට හිශතනො, කවුරු  පත ශම් 

ආ්ඩඩුෙ පිටුප් හිඳිමින් ඳ ල් අතක් ොශේ ශම් ආ්ඩඩුශේ ිදයලු 

කටුතතු ශරශ යෙනොෙ කියලා. එශ ර ්ාධායට ්ැකයක් අපට 

ඇි  ශෙනො. එෙැනි තත්ත්ෙයක් තු  ශම් ආ්ඩඩුෙට ශම් පෙි න 

තත්ත්ෙශයන් ශම් යට මුො ගන්න පුළුෙන්කර ලැශඳි කියා රර 

ිම ාෝ කයන්ශන් නැ ැ. 

පැෙැි  ඉන්ධන අර්ද්ෙය ිම් න්න QR code ක්රරය ශගනාො. 

 ක ශඳොශ ොර ශ ො ි.   අනුෙ, අපි ශතල් ශගන්ෙන්න ර්කට 

ිමයෙම් ක  ශඩොලර් මිලියන )40ක් පරට වූ මුෙල ෙැන් ශඩොලර් 

මිලියන 240කට, 230කට අඩු කයශගන ි ශඳනො.  ැඳැි,   

නි්ා ආර්ථිකශආ ්ාංශකෝචණනයක් ශරොනතයම්ුවයට ිදශධ ශෙලා 

ි ශඳනොෙ?   නි්ා රර ිම ාෝ කයන ිමධියට අෙ අපි ෙඩාත් 

කල්පනාකාී  ිමය ුතතුි. අෙ අෙ ය ෙන්ශන් තනි තනිෙ 

අරාතයාාං  ්රියාත්රක කිී ර ශනොශෙි. එශ ර නැත්නම් 

ශනොශයක් අයශේ නයාය ප්ර රත අරාතයාාං  ්රියාත්රක කිී ර 

ශනොශෙි. රර හිතන ිමධියට ිදයලුශෙනා එකතු ශෙලා ගන්නා වූ 

ශපොුව ෙැඩ පිිබශෙ ක් තු  පරටි, අපි අශේක්ෂ්ඨා කයන 

ආකායයට ශම් ආර්ථික අර්ද්ෙශයන් ශගොඩ  රට අපට අේාථාෙ 

ලැශඳන්ශන්. 

  ොශේර අෙ අපි IMF එක ගැන ශලොකුෙට කථා කයනො. 

IMF එක කියන්ශන්ත් ඉි න් tool එකක් ිමතයි.  ශකන් US 

Dollars 2.9 billion අපට එකෙය ලැශඳන්ශන් නැ ැ.   නි්ා 

IMF එක රත පරටක් රැඳී කටුතතු කයන්න අපට පුළුෙන්කරක් 

නැ ැ.   මුෙලත් ශකොට්ා ෙ ශයන් තරි ලැශඳන්ශන්. රර 

ිම ාෝ කයන ිමධියට ශම් ශෙලාශේ ශම් ආර්ථික ප්ර ානය 

ිම් න්න ශම් ොශේ ිදල්ලය තීන්ුව ශනොශෙි ගත ුතත්ශත්. ඊට 
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එ ා ියය, ිදයලුශෙනාටර ්ම්ඳන්ධ ශෙන්න පුළුෙන් ශලොකු 

ශේදිකාෙක් අපි   ්  ා ්පයා ශෙන්න ඕනෑ.  ැඳැි, 

තමුන්නාන්ශ්ේලා  ක කශ ේ නැ ැ. අපි ශයෝජානා ක  ්ර්ෙ 

පාක්ෂික ආ්ඩඩුශේ ප මුෙැනි කර්තෙය ජාාි ක ්භාෙ පිහිටුීමරි. 

ජාාි ක ්භාශෙන් තරි අරාතයෙරු ශතෝයනො කිේශේත්. අපි 

කිේශේ අරාතයෙරුන් 20ක් ිමතය පත් කයශගන ඉදිපත කටුතතු 

කයමු කියලාි.   ්  ා අපිත් ශයෝජානා ුවන්නා; යට  ෙන ක්රරය 

පිිබඳ ෙ ්ාකච්ඡා ක ා.  ැඳැි,   ඔක්ශකෝර පැත්තක ි යලා 

ඇරි ෙරු ටික පත් කයශගන තරි ජාාි ක ්භාෙක් ගැන කථා 

කශ ේ.   නි්ා අපට ශම් ආ්ඩඩුෙ පිිබඳ ෙ කිිදර ිම ාෝයක් 

නැ ැ කියන එක අපි මූලික ෙ ශයන්ර කියන්න ඕනෑ.  

ඳුව නිෙ ් ිමිමධ ආ්ඩඩුෙලින් ලඳා දීලා ි ශඳනො. එශ්ේ ඳුව 

නිෙ ් ලඳා දීර නි්ා අපට යාජාය ආොයර  ැටියට ශකොච්චණය 

මුෙලක් අහිමි ීම ි ශඳනොෙ?   යාජාය ආොයර  පත ැටි ලැද්ටා 

නම්, අෙ අපට ශරෙැනි ුවක්ඛිත තත්ත්ෙයකට මුහුට ශෙන්න ිදශධ 

ශෙන්ශන් නැ ැ.   නි්ා මීට එ ා යා ුතතු යන්්රටයක අෙ යතාෙ 

අප ිදයලුශෙනාටර ි ශඳනොය කියන එක ශම් අේාථාශේදී රර 

රතක් කයන්න ඕනෑ.   ොශේර අපි ොංචණාෙ, ූෂෂ්ඨටය, නා්ාි ය 

නතය කයන්න ඕනෑ.  

අපට ිමිදශෙෙන ආ්ඩඩුක්රර ෙයේාථා ්ාංශ ෝධනය පනත් 

ශකටුම්පත ිමොෙයට ගන්න ි ශඳනො. අශේ ශම් ිදයලු ශශෙල් 

පපතපාලනය ෙන්ශන් ආ්ඩඩුක්රර ෙයේාථාශෙන්.   නි්ා ශම් 

්ම්ඳන්ධශයන් රර කාරුණිකෙ ඉල්ලීරක් කයනො. ෙ නෙ ෙන 

ආ්ඩඩුක්රර ෙයේාථා ්ාංශ ෝධනය ි ශඳනො. එය අපි ආෙර් යට 

ගන්න ඕනෑ. අප ිදයලුශෙනාර ිමිමධ ශ ේතු රත ිමිදෙන ආ්ඩඩුක්රර 

ෙයේාථා ්ාංශ ෝධනයට පක්ෂ්ඨ වුටා.  ැඳැි, ෙ නෙ ෙන 

ආ්ඩඩුක්රර ෙයේාථා ්ාංශ ෝධනය ආෙර් යට ශගන, කල්පනා කය 

ඳලා  ැඳෑෙටර මිනිුගන්ශේ ෙැශෙන ප්ර ාන ටික ිම්ඳීර ්  ා අපි 

ෙයේාථා ්ාංශ ෝධනයක් ශගන ආ ුතතු කාලය ෙැන් උො ශෙලා 

ි ශඳනො. ශම්ක අශේ යශට් ෙැෙගත් ශශ පාලන තීන්ුව-තීයට 

යාිනයක් ගන්න ි ශඳන කාලයක්. රර ිම ාෝ කයන ිමධියට ශම් 

ෙැටුණු ආර්ථිකශයන් අශේ යට ඉ  ට ශගනයන්න අෙ ය 

ශේදිකාෙ ඳෙට ශරය පත් කයගන්න පුළුෙන්.  ක ෙයේාථාරය 

පැත්ශතන් ශෙන්න පුළුෙන්, ආර්ථික පැත්ශතන් ශෙන්න පුළුෙන්. 

 ැඳැි, ශම් ිදයලු ශශෙල් එකට ්ාංකලනය කයශගන තරි අපි 

ඉදිපතයට යන්න ඕනෑ.  

රර මීට ෙඩා දීර්ඝ ෙ ශයන් අෙ ්ා ෙක්ෙන්ශන් නැ ැ. 

ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ශම් යශට් ි ශඳන ආයතන ිදයල්ල අපි  ක්ි රත් 

කයන්න ඕනෑ. ශම් යශට් ොංචණාෙ, ූෂෂ්ඨටය, නා්ාි ය නැි  කිී රට 

අෙ ය ෙටපිටාෙ, ෙැඩ පිිබශෙ  අපි අශේ ආ්ඩඩුක්රර 

ෙයේාථාශෙන්  ෙන්න ඕනෑ.   නි්ා   ්  ාත් ිදයලුශෙනාශේර 

අෙධානය ශයොමු කයන්න. අපට පනතක්, ශෙකක් ශෙන්ා කයලා 

ිමතයක් ශම් ආර්ථික අර්ද්ෙශයන් ශගොඩ එන්න ඳැ ැ. රර ිම ාෝ 

කයන්ශන් නැ ැ,  ක දීර්ඝ කාලීන ිම්ඳුරක් කියලා. ශම් ිදයලු 

ශශෙල් ගැන කල්පනා කය ඳලා අපි කටුතතු කයමු කියමින්, රට 

කාලය ලඳා දීර ්ම්ඳන්ධෙ ඔඳතුරාට ්ාතුි ෙන්ත ශෙමින් රා 

නි ඬෙනො, ගරු නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි. 
 
 

ගරු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Naseer Ahamed. You 

have 14 minutes. 
 

[2.09 p.m.] 

 
ගරු නසීර් අහෙඩ් ෙහ ා (පරිසර අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு நஸீர் அஹைட் - சுற்றொடல் அமைச்ெர்)  

(The Hon. Naseer Ahamed - Minister of Environment) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I am glad to 
participate in this Debate on tax concessions offered for 
strategic development projects. 

It is said that a good strategy is success half-done. It is 
also said that strategic positioning is the name of the 
game. Looking around the world, we can see how 
countries, which were far behind Sri Lanka, have 
surpassed us purely based on their strategic vision. 

 

ගරු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon.Samanpriya Herath to the Chair? 
 

ගරු නිෙල් සිරිපාල ද සිල්වා ෙහ ා (වරාය, නාවික හා 

ගුවන් තසේවා අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு நிைல் ெிறிபொல த ெில்வொ - துமறமுகங்கள், 

கப்பற்றுமற ைற்றும் விைொன ரெமவகள் அமைச்ெர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Ports, 
Shipping and Aviation) 

Sir, I propose that the Hon. Samanpriya Herath do 
now take the Chair. 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරුව ගරු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරො මූලාසනතයන් 

ඉවත් වූතයන්, ගරු සෙන්ප්රිය තහේරත් ෙහ ා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிெொளர் அவர்கள் 

அக்கி ொெனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு ெைன்பிொிய ரஹ த் 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and  THE  HON. SAMANPRIYA HERATH took the 
Chair. 

 

ගරු නසීර් අහෙඩ් ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு நஸீர் அஹைட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

Sir, it is very unfortunate that Sri Lanka, as a country, 
did not have a long-range, sustained strategy in the past 
and as a result, we are in this unfortunate predicament 
today. 

Strategy emanates from the vision and the vision 
comes from the leadership. Today, we are lucky to have a 
leader with a strategic vision. Barely within three months 
of the Hon. President Ranil Wickremesinghe taking over 
the leadership of the country, we now see the results on 
the ground. President Ranil Wickremesinghe and his 
Government have taken the bull by the horns and have 
brought immediate stability to the country, which is 
visibly felt by the masses. 

The fuel crisis has been effectively resolved to a 
greater extent and there had been even a price reduction 
of petrol at the latest revision. The gas crisis has also 

909 910 

[ගරු ්ායතී ුවෂ්ඨාරන්ත ර තා  



2022 ඔක්ශතෝඳර් 0( 

been resolved with a similar price reduction. The fertilizer 
issue is also being resolved with assurance given to 
farmers of fertilizer stocks for the upcoming season. 
Supply and distribution of medical supplies is also being 
effectively addressed and the situation will be brought 
under control sooner than later. The President and the 
Government have brought immediate political stability to 
the country and are now winning the trust and confidence 
of the international community too. Effective measures 
are being taken to address the debt crisis with the help of 
the IMF and the Government of Japan. And the list goes 
on. 

Of course, we need to do some more work in 
curtailing the cost of living. We are an import-dependent 
country and are sensitive to the fluctuations of world 
prices, currency rates, global shortages, natural and man-
made disasters et cetera. The Government is working hard 
in promoting local production of food and essential items 
as a medium to long-term strategy to combat the cost of 
living issue while immediate and short-term measures are 
also being worked out. The crisis we face today is the 
culmination of cumulative effects of short-sighted, 
populist decisions taken by successive governments. The 
present Government is not the cause of the crisis, but is 
rather at the receiving end. 

What the country needs right now is consensual 
leadership and not majoritarian politics. The Hon. 
President made repeated calls to all leaders of political 
parties to come together in resolving the crisis 
collectively. But, only a few responded to it and the 
others opted to engage in their age-old conventional party 
politics.  

The country needs action-oriented patriotism and at 
times like this, we need politicians to work collectively 
beyond the ethnic, religious, communal and ideological 
divides, the public servants to be more committed, honest 
and free of waste and corruption, the private sector to be 
more national-minded with greater local value addition, 
the general public to be vigilant, understanding and not to 
be misguided and misinformed, the overseas Sri Lankans 
to spread good sentiments around and remit their earnings 
through official channels and the media to be more 
ethical, positive and constructive in their reporting et 
cetera. Going on the same basis, we need the Opposition 
in Parliament also to act responsibly with the country first 
in mind; be fair and constructive in your criticism and do 
not be exaggerative. 

Sir, while we debate on the tax concessions given 
under the Strategic Development Projects Act and 
policies, we need to accept the fact that Sri Lanka needs 
some overhauling in our strategic approaches to many 
issues we face today. With unparalleled locational 
advantage, Sri Lanka’s potential as an investment 
destination has been well recognized. That is also 
evidenced by the positive responses received from the 
global investor community at various investor fora, 
roadshows and many other promotional activities carried 
out by Sri Lankan authorities to attract FDIs to the 
country. However, such positive responses have not 
resulted in sufficient investment inflows due to the 

inherent weaknesses of our strategies. The Government 
has already initiated a programme to improve the 
country’s ease of doing business conditions, which will 
complement enhancing Sri Lanka’s position in global 
rankings. Provision of one-stop shop facilities for 
investors would support the Government’s endeavours to 
entice investors. The Colombo Port City Economic 
Commission is expected to provide a doing business 
environment that is on par with those of investment 
hotspots around the world, thereby raising the prospects 
to enhance the FDI inflows to new heights. I would like 
to propose that we even declare the entire country as an 
investment zone and create positive vibes amongst local 
and international investor community. While overcoming 
the complex challenges associated with the COVID-19 
pandemic and the present economic crisis, efforts will be 
continued to address the identified weaknesses with a 
focused approach to establish the necessary stepping 
stones required for sustainable relationships with strategic  
investment partners. 

Today, with the world's competitive investment 
environment and the many crises we face internally, 
offering attractive tax concessions to strategic foreign 
investments has become a key factor for foreign 
investors.  We have to recognize the reality that Sri 
Lanka today is no more a country for cheap labour. The 
cost of doing business is not very competitive as it used 
to be. 

We have, unfortunately, lost some of our competitive 
advantages to some of the neighbouring countries and the 
present economic crisis is also contributing to that. In 
such a background, attracting strategic investors has 
become very challenging and the tax concessions offered 
have become a crucial factor in the final decision making. 
On the other hand, we also need to come out of this 
island mentality. We are not exceptional and superior to 
the rest of the world.  

We need to open up. We live in a global village. Look 
at the neighbouring countries such as Bangladesh, 
Vietnam, Malaysia et cetera. See how Bangladesh's 
economy is growing. In 2020, Bangladesh exported 
products amounting to a total of US Dollars 41.2 billion, 
making it the 52nd largest exporter in the world. Without 
a single deep-water port, look at the volume they are 
exporting. It is actually embarrassing and saddening to 
see how they are doing as opposed to us.       

Then, look at Vietnam. In 1995, both Sri Lanka and 
Vietnam exported US Dollars 3.5 billion worth of goods. 
Now, Sri Lanka is trying to reach an export target of US 
Dollars 12 to 13 billion this year.  Last year, Vietnam 
exported US Dollars 336 billion worth of goods. Why? 
Because they opened up the country to the world, entered 
into so many trade agreements, unilaterally changed their 
restrictive trade and investment policies, brought down 
their border tariffs and became a part of the global 
manufacturing networks. They are looking outwards.  

When I visited the Kingdom of Saudi Arabia and the 
UAE just a month ago as the special envoy of the Hon. 
President, one of the key concerns they raised was the 
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finalization of the IPA - the Investment Protection 
Agreement. Talking about trade agreements, I would like 
to point out that India concluded a CEPA - 
Comprehensive Economic Partnership Agreement - with 
the UAE in just three months, whilst our FTAs and 
CEPAs with a number of countries are put on hold. Sri 
Lanka’s sad reality is that.  

So, in such a context, to continue to attract strategic 
foreign investors, Sri Lanka is compelled to offer 
attractive immediate and short-term benefits to the 
investors. That is where tax concessions come in. In the 
medium to long-term strategies, we need to strike a 
balance between tax concessions and the macroeconomic 
attractiveness of Sri Lanka. However, at a time when we 
are in a deep financial crisis and trying to stabilize the 
economy, strategic investments play a key role and the 
tax concessions offered to such projects would be an 
important incentive. However, I deny the notion of the 
Opposition that these tax concessions are selective, ad hoc 
and are offered with favoritism et cetera. These 
concessions are a part of the Government’s tax regime 
and are regulated by the Strategic Development Projects 
Act and other related Acts and Ordinances.      

Hon. Presiding Member, in conclusion, I call upon the 
Opposition to look at these issues with a broader mind 
and an outward-looking attitude, without trying to 
criticize just for the sake of opposing any progressive 
move made by the Government. The Hon. President and 
the Government want and expect the Opposition to 
support the country to come out of this crisis for the sake 
of our future generation. We need to be futuristic, more 
business-minded and truly become a part of the 
globalized community, if we are to achieve economic 
prosperity and social well-being for all our citizens.  

Thank you. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තුෂ්ඨාය ඉඳුනිල් අරයශ්ේන රන්ත්රීතුරා. ඔඳතුරාට ිමනාි 

නෙයක කාලයක් ලැශඳනො. 

[අ.භා. 2.22  
 

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරතසේන ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශඳොශ ොර ්ාතුි ි, මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි.  

අෙ ෙේ ිමශශ  ආශයෝජාකයන්  ා ්ම්ඳන්ධශයන් ප ුගකම් 

්ැලසීර පිිබඳ  වූ ශයෝජානාෙ පිිබඳ ෙ කථා කයන ෙේ. ශම් 

තීයටෙලින්, ශම් කායටශයන් ආශයෝජාන ප්රෙර්ධනය ිදශධ 

ශෙනො නම්  ක ඉතාර ශ ො  කටුතත්තක්  ැටියට අපි 

්ලකනො.  අෙ ශම් කථා කයන ශශෙල්ෙලින් අශේ ආශයෝජාන 

ප්රෙර්ධනය ශෙනො නම්, අපි  ෝනාෙන්තයන් ඳෙට පත් ශෙනො.  

නමුත් ශම් කායටාෙලට ෙඩා අශේ අශත් පශආ ගෑශෙන 

ෙ ්කුත් ප්ර ාන ශම් අේාථාශේ අශේ යශට් ි ශඳනො. ිමශ ේෂ්ඨශයන් 

යටකට ආශයෝජාකයන් එනශකොට   යශට් ි ශඳන ශශ පාලන 

්ාථාෙයත්ෙය ශරොකක්ෙ කියලා ඳලනො. නමුත් අශේ යශට් 

ශශ පාලනය අෙ ්ම්පූර්ටශයන්ර ිමකති යක් ඳෙට පත්ශෙලා. 

කාඩ් කුට්ටරක් එකට ඇනුො ොශේ, ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨය ිමපක්ෂ්ඨය 

ශෙලා, ිමපක්ෂ්ඨය ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨය ශෙලා, ්ර රු ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශආ 

ඉ ලා ිමපක්ෂ්ඨයට ඇිමල්ලා යටින් ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨයට ් ශයෝගය 

ශෙනො, තෙත් ්ර රු ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨය ඇතුශ ේ ඉ ශගන 

ිමපක්ෂ්ඨයට ් ශයෝගය ශෙනො. ෙැන් ශම්ක ්ම්පූර්ටශයන් 

ිමකති යක්. තනි රන්ත්රීෙයයකු  ැටියට පාර්ලිශම්න්තුෙට ආපු 

යනිල් ිමක්රරිදාං  ර ත්රයා අෙ ශපොශ ොට්ටුශේ එකර ආයක්ෂ්ඨකයා 

ඳෙට පත්ශෙලා.  යනිල් ිමක්රරිදාං  ර ත්රයා ජානාධිපි  ධුයශආ 

ඉන්ශන් දින කීයෙ කියන කායටය මිනි්ාුග ෙන්ශන් නැ ැ; 

ජානතාෙ ෙන්ශන් නැ ැ; ශලෝකය ෙන්ශන් නැ ැ. එෙැනි 

ශශ පාලන අ්ාථාෙයභාෙයක් ි ශඳන යටක් ශම්ක. 

ිමශශ  ආශයෝජාකයන් ඳලන ඊ ඟ කායටය තරි ජාාි ක 

ආර්ථික ප්රි පත්ි ය. කාලයක් එක ප්රි පත්ි යක් ගැන කථා 

කයනො, කාලයක් තෙත් ප්රි පත්ි යකට ිමරුශධ ශෙනො. එෙැනි 

්ාථාෙය ප්රි පත්ි යක් නැි  යටකට ආශයෝජාකයන් එිෙ කියන 

කායටය අපට ෙැෙගත්. ආශයෝජාකයන්ශගන් කේපම් ඉල්ලන 

එක, ඉ ෙ ා ියය මුෙල් නා්ාි , මුෙල් ්ම්ඳන්ධ ූෂෂ්ඨට, ශම් ොශේ 

ශශෙල් තරි අෙ ශලෝකය පුයාර අශේ යට ගැන කථා ශෙන්ශන්. 

ශම් ොශේ ප්ර ානෙලින් අෙ අශේ යට ිමතයක් ශනොශෙි  මුළු 

ශලෝකයර ග  ග්ා්ලා ඉෙයි. ඳුව අඩු කිී ර ශම්ොට ි ශඳන 

එකර ිම්ඳුර නම්, ඳුව අඩු කිී ර ආශයෝජාන ප්රෙර්ධනය කිී රට 

ි ශඳන එකර ිමකල්පය නම් රා හිතන  ැටියට ශම් ශයෝජානා 

්ාර්ථකි.  

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, රානෙ හිමිකම් ගැන ිමතයක් 

ශනොශෙි, ශම් ශ්රී ලාංකාෙ තු  ිදුව වුණු ඉ ෙ ා ියය ූෂෂ්ඨට, මූලය 

ොංචණා  පිිබඳ ෙත්, ශම් යට ආර්ථිකරය ෙ ශයන් ඳාංශකොශලොත් 

ක  ්රියාරාර්ග පිිබඳ ෙත් ශරෙය UN ්ාකච්ඡාෙලදී කථා 

ශෙනො.  ඇශරපතකාශේ ශ්ශනට් ්භාශේ ්භිකශයක් නැඟිටලා 

රහින්ෙ යාජාපක්ෂ්ඨ ශම් යශට් ආර්ථිකයට කයපු   ිමනා ය, 

යාජාපක්ෂ්ඨෙරුන් ශම් යශට් ආර්ථිකය රාංශකොල්ල කාපු  ැටි, ශම් 

යශට් ආර්ථිකයට ඳයපත  අපයාධයක් කයපු  ැටි කථා කයනො. 

  ොශේර ශම් ූෂෂ්ඨට ොංචණා ිදයල්ල ගැන ුතශයෝපා ්ාංගරය තු ත් 

කථා ශෙනො. ශම් යශට් ි ශඳන තත්ත්ෙය ්ැලකිල්ලට අයශගන 

  අය ඉදිපතශආදී ොර්තාෙක් නිකුත් කයන්න  ෙනො. ්ර ය 

අේාථාෙල ුතශයෝපා ්ාංගරය කියනො, ශම් ශෙනශකොට අශේ 

යටට ලැශඳන GSP Plus ් නය පො අහිමි ෙන භයානක 

තත්ත්ෙයක ි ශඳන ඳෙ. 

ශම් යශට් ප්රි පත්ි  කාලශයන් කාලයට ශෙන්ා ශෙනො.  

කඳයශගොයා තලශගොයා ශෙනො, තලශගොයා කඳයශගොයා 

ශෙනො. පුගියය කාලශආ  ිදාංගේපූරු ියිමුගර කියන එක ශම් යට 

ිමනා  කයන්න, ියලගන්න එන ර ා රයාලයක්  ැටියට ෙැකලා 

උශශඝෝෂ්ඨටය ක  ඳෙ අපි ෙැක්කා. ඊ ඟට, ශම් ආ්ඩඩුශේ 

ක්ඩඩායම් ිමිදන්ර, යාජාපක්ෂ්ඨ ර ත්රයලා ිමිදන්ර ඇි  කයපු 

SAITM  ා ්ම්ඳන්ධ කටුතතු ්ම්පූර්ටශයන්ර ර ා ිමනා යක් 

 ැටියට ්ලකා මුළු යටර ේාශගන ෙැෙැන්ත ිමශයෝධතා  ෙයාපාය 

ක ා.   ොශේර, පුගියය රැි ෙයට කාලශආදී MCC ියිමුගර 

පිිබඳ ෙ ිම ාල බිල්ශලක් රැේො අපි ෙැක්කා. 

යනිල් ිමක්රරිදාං  ර ත්තයා ගැන එ්ා.බී. දි්ානායක 

ර ත්තයා කියනො, පඅපි ොරාාංිනකශයෝ  ැටියට ධනෙත් යටෙල් 

්රඟ ගනුශෙනු කශ ේ නැ ැ. අපි යනිල් ිමක්රරිදාං  ර ත්තයා 

ජානාධිපි  පුටුෙට පත් කය ගත්ශත් ධනෙත් යටෙල් ්රඟ ි ශඳන 

  ගනුශෙනු ටික කයන්නප කියලා. එතශකොට යනිල් ිමක්රරිදාං  

ජානාධිපි ෙයයා ශම් ශතොයශ්ඩ කිම කියන්න ආපු කුලී 
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කිමකායශයක් ිමතයෙ?  ශම් ි ශඳන ියිමුගම්, ආර්ථික ්රියාකායකම් 

යනිල් ිමක්රරිදාං  ලො ඉෂ්ඨාට කය ගත්තාට ප්ාශ්ේ, යනිල් 

ිමක්රරිදාං ශේ ිුතටිය ඉෙයෙ? එතශකොට යනිල් ිමක්රරිදාං  එිබයට 

ොනෙෙ? කාලයක් එපා කියපු ිදාංගේපූරු ශරොඩලශආ ියිමුගම් ෙැන් 

තමුන්නාන්ශ්ේලාට ශ ො ිෙ? පුගියය කාලශආ  ොට ිමරුශධෙ 

ිම ාල ෙ ශයන්  ඬ ගෑො, තේපුලෑො. ිදාංගේපූරු ශරොඩලශආ 

ියිමුගම් ෙැන් තමුන්නාන්ශ්ේලාට ශ ො ිෙ? MCC ශරොඩලශආ 

ියිමුගම් ෙැන් තමුන්නාන්ශ්ේලාට ශ ො ිෙ? තමුන්නාන්ශ්ේලා 

ශම්ො පිිබගන්නොෙ? 

ලී ක්ොන් යූ ගැන ර ා ශලොකුෙට කථා කයනො. යනිල් 

ිමක්රරිදාං  ර ත්තයාත් ලී ක්ොන් යූ ගැන කථා කයනො. ආ්ඩඩු 

පක්ෂ්ඨශආ ඉන්න යාජාපක්ෂ්ඨ ර ත්ෙරුත් ලී ක්ොන් යූ ගැන කථා 

කයනො.  ැඳැි, ලී ක්ොන් යූ 2977 ිදාංගේපූරුශේ ආර්ථිකය 

ශගොඩ නඟන්න  ෙනශකොටත් යනිල් ිමක්රරිදාං  ර ත්තයා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටියා. ඊට ප්ාශ්ේ රහින්ෙ යාජාපක්ෂ්ඨ ර ත්තයාත් 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුෙට ආො. ලී ක්ොන් යූ ිදාංගේපූරුෙ ශගොඩ 

නඟලා, ්ාංෙර්ධනය කයලා, දිුතණු කයලා, ශගෙය ියහිල්ලාත් ෙැන් 

ෙ කයකට ෙැිි.  ැඳැි, යනිල් ිමක්රරිදාං  ර ත්තයා, යාජාපක්ෂ්ඨ 

ර ත්තයා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉඳිමින්  තෙරත් ලී ක්ොන් යූ ගැන 

කිම, යචණනා ලියනො. ්ාරා, අරය ගැන තෙරත් කිම පෙ ඳඳිනො. ලී 

ක්ොන් යූ යට ්ාංෙර්ධනය කයලා ශගෙය ියහිල්ලාත් ඉෙයි. 

යාජාපක්ෂ්ඨ ර ත්තයා, ිමක්රරිදාං  ර ත්තයා  ලී ක්ොන් යූ ගැන 

තෙරත් කිම ගී පෙ ගයනො. අශේ යට තෙරත් එතැනරි.  

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, කකුල් නැි  ආර්ථිකයකට 

තරි අෙ ්පත්තු ොන්න  ෙන්ශන්. යශට් ආර්ථිකය අෙ  

නන්නත්තාය ශෙලා.  කකුල් නැි  ආර්ථිකයකට ්පත්තු ොන්න 

 ෙනො. ශම් යශට් ඇි  ීම ි ශඳන ආර්ථික අර්ද්ෙයට අෙ අෙ ය 

ිම්ඳුම්  නැ ැ.   ්  ා කෑ ග පු අයට අෙ ිම්ඳුම් නැ ැ. රැි 

09ෙැනි ො ශගෝල් ශෆේ්ා එකට ියහිල්ලා ිම ාල ිමනා යක් කයපු, 

ප ය දීපු මිනි්ාුග තෙරත් නිෙැල්ශල් ඉන්නො.  ැඳැි   අයග යට 

රැදි ශෙච්චණ, කෑ ග පු තරුටශයෝ ටික අෙ ඇතුශ ේ ඉන්ශන්.   අය 

පුනරුත්ථාපනය කයන්න ඕනෑය කියනො. රැි 09ෙැනි ො  

ජානතාෙ කුපිත කයලා   ප්ර ායෙලට මූලික ශෙච්චණ ශශ පාලකයන් 

ටික අෙ ුගෙශ්ේ ඉන්නො.    ශගොල්ලන් තරි කියන්ශන්,   

තරුටයන්  පුනරුත්ථාපනය කයන්න ඕනෑ  කියලා. යශට් ප්ර ාන 

ටික එශ රරි.   නි්ා තරි රර තමුන්නාන්ශ්ේලාට කිේශේ,  

කකුල් නැි  ආර්ථිකයකට  ්පත්තු ොන්න  ෙන ශයෝජානා අෙ 

ශේනො කියලා.  ිමශශ  ආශයෝජානෙලට - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රන්ත්රීතුරා, ඔඳතුරාට තෙ ිමනාි ශෙකක කාලයක් ඉි පතෙ 

ි ශඳනො. 

 

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරතසේන ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

තෙර ිමනාි  යි ගත වුශ්ඩ. රට ිමනාි නෙයක් ි ශඳනො.  

ශම් යශට් ශගොඩ නැඟිලා, ්ාථාෙය ශෙලා ි බිච්චණ ෙයාපාය අෙ 

ඳයපත  ිමධියට බි  ෙැටිලා.  ''ෙම්ශයෝ'' ආයතනය අෙ අකු ා ශගන 

යන්න  ෙනො. අශේ ප්රශශ ෙල තරුටයන්ට ිම ාල ෙ ශයන්  

රැකියා ුවන්න  ''්රැන්ශඩක්්ා'' ආයතනය අෙ අකු ා ශගන යන්න 

 ෙනො.  

අශේ ශපොල් ආශ්රිත නිෂ්ඨාපාෙන ෙ ශයන් ශපොල් ශලලි කපලා 

අපනයනය ක ා; ශකොහු ඳත් අපනයනය ක ා; ශකොේපයා - DC - 

අපනයනය ක ා.  ැඳැි, අෙ ශපොල් කර්රාන්තය ්ම්පූර්ටශයන් 

අනාථභාෙයට පත් ශෙලා. ිමශශ  ආශයෝජාකයන්ට ් න ශෙන්න 

කලින් අශේ ශශශීය කර්රාන්ත ටික අපි රැක ගන්න ඕනෑ.  කි 

රර කිේශේ, කකුල් නැි  ආර්ථිකයකට ්පත්තු ොන්න  ෙනො 

කියලා.  

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, අෙ LC එකක් open කයන්න 

ඳැ ැ. ඳැාංකු අටකයයක් ිමෙතත කයන්න ඳැ ැ. ශම් යශට් 

ආශයෝජාකශයකුට පිට යටින් අමු ද්රෙයයක් ශගන්ෙන්න අෙ ශඩොලර් 

නැ ැ. ශම් යශට් ආශයෝජාකශයකුට තරන්ශේ කර්රාන්ත ාලාශේ 

ෙැඩ කයගන්න ිමුවලිය නැ ැ; ඉන්ධන නැ ැ. ඉි න්, ශරශ ර 

යටකට ආශයෝජාකශයෝ එන්ශන් ශකොශ ොරෙ කියන කායටය   

තමුන්නාන්ශ්ේලාශගන් රර අ නො. අශේ යශට් 

කර්රාන්ත ාලාෙල නිෂ්ඨාපාෙන ඇන හිටින තත්ත්ෙයක් තු , 

කර්රාන්ත හිමිකරුෙන් ඳඩ ගාශගන යන තත්ත්ෙයක් තු  අෙ 

ිමශශ  ආශයෝජාකයන්ට ් න ්ල්න්න  ෙනො.   නි්ාරි රර 

කිේශේ, කකුල් නැි  ආර්ථිකයකට ්පත්තු ොන්න  ෙනො 

කියලා.  

අශේ ිමුවලිඳල ්  ඳල ක්ි  ඇරි තුරාත් ශම් ගරු ්භාශේ 

ඉන්නො. කකුල් නැි  ආර්ථිකයකට ්පත්තු ොන්න කලින් ෙැන් 

තමුන්නාන්ශ්ේ ශම් ශශෙල් ගැනත් ඳලන්න ඕනෑ. ශම් ශෙන 

ශකොට ඉන්ධන පිපතවුම් ල් හිමිකරුෙන් ශලොකු ිමශයෝධතාෙක 

ඉන්නො.   ශගොල්ලන් strike එකකට ගරන් කයමින් ඉන්නො.   

  ශගොල්ලන්ට ඉන්ධන ශඳො  ැී ශරන් ලැශඳන ලාභ ප්රි  තය 

පිිබඳ  ගැටලුෙක් නි්ාි. පගශ න් ෙැටුණු මිනි ාට ශගොනා 

ඇන්නා ොශේප ශ ට-අනිශො ශෙන ශකොට යශට් ජානතාෙට  

ශම්කත් ිම ාල අර්ද්ෙයක් ශෙනො. ශම් ෙනිමට ඉන්ධන ල් 

හිමිකරුෙන්ට  ්ි යකට ඳවු්යයක්, ශෙකක්  ඉන්ධන ලැශඳන 

තත්ත්ෙයක් තු  ඔවුන්ශේ ශ්ේෙකයන් නඩත්තු කයගන්න ඳැපත 

තත්ත්ෙයක ඉන්නො. ඔවුන්ට ශගෙන්ශන් රාිදක දීරනා. නමුත් 

ෙේක් ශ ෝ ෙේකට පැය කිහිපයක් තරි ෙැන් ඉන්ධන ශඳො 

 පතන්ශන්.   ඉන්ධන ුගළු ප්රරාටශයන් ලැශඳන ිදයයට ගටනක 

ශකොමි්ා මුෙල කේපාුවෙට ලක් කිී ශරන්   ඉන්ධන ල් ටික 

ෙැශ නො.   ඉන්ධන ල් ටික ඉදිපතයට පෙත්ොශගන යන්න 

ඳැ ැ. එශ ර තත්ත්ෙයක් ි ශඳශදී, පගශ න් ෙැටුණු මිනි ාට 

ශගොනා ඇන්නා ොශේප අශේ යශට් නැෙතත් ඉන්ධන අර්ද්ෙයකට 

පාය කපන තත්ත්ෙයක් ි ශඳනො. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රන්ත්රීතුරනි, ඔඳතුරාට නියමිත කාලය අේන්.  

 

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරතසේන ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

රශේ කථාෙ අේන් කයන්න ඉඩ ශෙන්න, මූලා්නාරූඪ ගරු 

රන්ත්රීතුරනි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෙැන් ඔඳතුරාට නියමිත කාලය අේන්. 

 

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරතසේන ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

එශ ර එක ්ැශර්ර කථාෙ අේන් කයන්න කියන්න ඳැ ැ, 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි. රට තත්පය 30ක්ෙත් කලින් 

ෙැනුම් ශෙන්න ඕනෑ. 

915 916 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුරාට නියමිත කාලය අේන්. 

 

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරතසේන ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

රශේ කථාෙ තෙර අේන් නැ ැ. එශ ර නම් - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රහින්ොනන්ෙ අලුත්ගරශේ රන්ත්රීතුරා. ඔඳතුරාට ිමනාි 

2(ක කාලයක් ි ශඳනො.  

 

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරතසේන ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

තමුන්නාන්ශ්ේලාශේ නුපුරුුවකර ි යාගන්න.  ැඳැි, 

රන්ත්රීෙයශයකුශේ කථාෙ අේන් කයන්න ඉඩ ශෙන්න.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රහින්ොනන්ෙ අලුත්ගරශේ රන්ත්රීතුරා. 
 

[අ.භා. 2.3(  

 

ගරු ෙහින්දානන්ද අ හත්ගෙතේ ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, ශ්රී ලාංකාෙ මුහුට දී ිදටින 

ඳයපත  ආර්ථික අර්ද්ෙයට පිිබයම් ශ්ීමරට කිනමින් 

්රියාරාර්ග ගැනීර ්  ා පාර්ලිශම්න්තුශේ ිදයලු රන්ත්රීෙරුන් අතය 

අෙධානය ශයොමු ීම ි ශඳන ශරශ ොතක් තරි ශම්.  කට ශ ේතුෙ 

තරි රෑත කාලශආ ඇි  වූ ආර්ථික අර්ද්ෙශආ ප්රි ඵලයක් 

ෙ ශයන් ජානතාෙට අතයෙ ය ශ්ේො ලඳා දීශම්දී ිදුව වූ ප්රරාෙය  

නි්ා ජානතාෙ රත ිම ාල පීඩනයක් ඇි  ීමර. ජානතාෙ තු  ඇි  වූ 

පීඩනයට පාර්ලිශම්න්තුශේ ිදටින රන්ත්රීෙරුන් 224ශෙනාර ෙගකිෙ 

ුතතුි කියන රතොෙය ජානතාෙ අතය ප්රචණායටය කයනො අපි 

ෙැක්කා.   ශ ේතුශෙන් යශට් ිමිමධ කනගාටුොයක ිදුවීමම් ඇි  

වුටා, මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි. ෙැන්   ිදයල්ල ිදුව ීම 

අේන්. පෙි න ආර්ථික ගැටලුශෙන් ශ්රී ලාාංකික ජානතාෙ මුෙො 

ගැනීර ්  ා ගත ුතතු ්රියාරාර්ග ්ම්ඳන්ධශයන් අි ගරු 

ජානාධිපි තුරා, පක්ෂ්ඨ, ිමපක්ෂ්ඨ ිදයලු රන්ත්රීෙරුන් ්රියාරාර්ග 

ගන්නා කාල සීරාෙක තරි අපි කටුතතු කයන්ශන්.  

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර 2022 ේශර් 

ඉදිපත රා් තුනක කාලය ්  2023, 202( ෙර්ෂ්ඨ  තු  ශ්රී ලාංකාශේ 

ජානතාෙශේ ජීිමතය ය පත් අුතපතන් පෙත්ොශගන යමින්, 2023 

ේශර් ිදට උශධරනය අඩු කයමින් ජානතාෙට ජීෙත්ීමරට ප ුග 

ආර්ථික ෙට පිටාෙක් ඇි  කිී රට අප ිදයලුශෙනා එකතු ීම යට තු  

ිදටින ද්ශධිරතුන්  ා ිමශෙතුන් ්රඟ ්ාකච්ඡා කයමින් ඉන්නො. 

තෙෙ, ජාාතයන්තය මූලය අයමුෙල රඟින් ශ්රී ලාංකා ආර්ථිකය ි ය්ය 

තත්ත්ෙයට ශගන  ර ්  ා ශයෝජිත ්රියාරාර්ග ්ම්ඳන්ධශයන් 

අප අෙධානය ශයොමු කය ි ශඳනො. ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර එහිදී ශම් 

ශයෝජානා කිනමින් යට තු  ්රියාෙට නැාංීමර ඉතා ෙැෙගත්.    

 ය ා තරි යශට් පෙි න ආර්ථික අර්ද්ෙශයන් අපට ශගොඩ එන්න 

පුළුෙන්.   

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, යාජාය ආොයර ෙ  ශශශීය 

නිෂ්ඨාපාෙනයට ්ාශේක්ෂ්ඨෙ 2022 ේශර් පැෙතුශ්ඩ ිදයයට 8.7ක්. 

අෙර ෙ ශයන් ශම්ක ිදයයට 24 ෙක්ොෙත් ෙර්ධනය කයන්න 

ඕනෑ. අශේ මුෙල් යාජාය ඇරි තුරා කිේශේ,  ක ිදයයට 22ක් 

කියලා. රර ිම ාෝ කයනො,  පතයට ක රනාකයටය කය 

ගත්ශතොත්  ක ිදයයට 24කට ශගන යන්න අපට පුළුෙන් කියලා. 

ශලෝකශආ අශනක් යටෙල යාජාය ආොයර ෙ  ශශශීය නිෂ්ඨාපාෙනයට 

්ාශේක්ෂ්ඨෙ ිදයයට 20ක, 22ක, 22ක ි ශඳනො.   ොශේර යජාය 

අතයෙ ය ශනොෙන ිමයෙම් අඩු කය යාජාය ිමයෙම් ක රනාකයටය 

කය අය ෙැය පයතයය අඩු කයගන්න ඕනෑ.   ොශේර ිමශශ  

ිමනිරය ්ාංචිත ඉ   නාංො ගැනීර ්  ා ශ්රී ලාංකාෙ තු ට ිමශශශීය 

ශප්රේෂ්ඨට ශගන  ර ක්රරෙත් කිී ර ්  ා කටුතතු ක  ුතතුි. 

ිමශශශීය ශප්රේෂ්ඨට ගලා  ර අෙහිය කයන පඋන්ියල්ප ෙැනි ක්රර 

ෙැි ශල් පාලනය කයන නීි -ී ි  අපි ශගශනන්න ඕනෑ, 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි.   ොශේර ආනයනික භා්ඩඩ 

්  ා ෙැය ෙන ිම ාල ිමශශ  ිමනිරය ප්රරාටය අඩු කය ගැනීර 

්  අතයෙ ය ද්රෙය ආනයනය ්  ා අෙ ය ිමශශ  ිමනිරය 

ප ුගකම් ්පයා ගන්නා ආකායය පිිබඳ ෙත් අපි ්ාකච්ඡා කයමින් 

ඉන්නො. ශම් පිිබඳ ෙ අපි ්ාකච්ඡා කශ ේ ආර්ථිකයට ජුවෙර 

්ම්ඳන්ධ ආයතන ්  ්රාජාශආ ිදුවශෙන ආර්ථික ්රියාකාපතත්ෙය 

පිිබඳ  ප්රීමටයන් ෙක්ෙන අෙ ්ා රති.  

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, අපි ශ්රී ලාංකා ර  ඳැාංකුශේ 

අධිපි තුරා ඇතුළු නිලධාපතන්, මුෙල් අරාතයාාං ශආ ශල්කම්තුරා 

ඇතුළු ප්රි පත්ි  ්ම්පාෙනයට අො  නිලධාපතන්, ෙර්තරාන ශශශීය 

ආොයම් ශකොර්ාපත්ා ශජානයාල් ඩී.ආර්.එ්ා.  පුආයච්චි රැි තුරා 

ඇතුළු ශශශීය ආොයම්  ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ිමරාර ියය ශජායෂ්ඨාධ 

නිලධාපතන්, ුගයාඳුව ශකොර්ාපත්ා ශජානයාල් එම්.ශේ. ගුටිදපත 

ර තා ්  ශර්ගු ඳුව නිලධාපතන්, ිම ාෙිමෙයාල ආචණාර්යෙරු, ආර්ථික 

කටුතතු පිිබඳ  ිමශ ේෂ්ඨ ෙැනුරක් ඇි  ිමශෙතුන් ්රඟ ශම් පිිබඳ ෙ 

්ාකච්ඡා ක ා.   අනුෙ තරි පාර්ලිශම්න්තු ක්ඩඩායර ්රඟ 

්ාකච්ඡා කයලා යාජාය ආොයර අඩුීමරට ්  එයට ඳලපා ඇි  

්රාජා ය ්ාධක පිිබඳ ෙත්, යාජාය ආොයම් එක්රැ්ා කයන 

ආයතනෙල අකාර්යක්ෂ්ඨරතාෙ ්  ්රියාකාී ත්ෙය පිිබඳ ෙත්, 

ප්රි පත්ි  ්ම්පාෙනශආ පෙි න ුවර්ෙලතා ්  ිදුව ීම ඇි  අඩු පාඩු 

්  ෙැි දිුතණු ක  ුතතු ක්ශෂ්ඨේ්ර පිිබඳ ෙත් ්  න් කයමින් පවුල් 

ලක්ෂ්ඨ 48ක්, මිලියන 23ක් පරට වූ ශ්රී ලාාංකික ජානතාෙ ෙැනුෙත් 

කයන්න අපි කටුතතු කශ ේ.  

යටට අෙ ය නීි -ී ි , අට-පනත් ්ම්පාෙනය කයන්ශන් ශම් 

උත්තී තය පාර්ලිශම්න්තුශෙන්. අප ිමිදන් ර ත් පපතරරයක් ෙයා 

ොෙ-ිමොෙ කයමින් පාර්ලිශම්න්තුශේ ්ම්රත කය ගන්නා අට-

පනත්ෙල ඇි  ශයෝජානා  ා තීයට ්රියාත්රක කයනු ලඳන්ශන් 

යාජාය නිලධාපත යාන්්රටය ිමිදන්. ශම්ක ශගොඩක් මිනි්ාුගන්ට 

අරතක ශෙලා. ප්රි පත්ි   ෙන්ශන්ත්,  ො ්රියාත්රක 

කයන්ශන්ත් පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි කියලාි ශම් යශට් ශඳොශ ෝ 

මිනි්ාුග හිතාශගන ඉන්ශන්.   

ශම් යශට් ආර්ථිකයට ඳලපාන ප්රධානර කරුට තරි යාජාය 

ආොයර. ශම් යශට් පැෙැි  ්ෑර යජායක්ර උත්්ා  කශ ේ ්ාරානය 

ර  ජානතාෙට ඳයක් ශනොෙන ආකායශයන් යාජාය ආොයර ෙැි 

කය ගැනීරටි.   අනුෙ තරි අෙ ය නීි -ී ි  ්  ප්රි පත්ි  

්ම්පාෙනය කය, ්ම්රත කය  ො ්රියාත්රක කිී ශම් ෙගකීර 

යාජාය ආයතනෙලට පෙයන්න ශම් පාර්ලිශම්න්තුෙ, යජාය කටුතතු 

කයන්ශන්. ඳලය පෙයා ශෙනු ලඳන යජාශආ ආයතන අට-

පනත්ෙල ඇි  ිමධිිමධාන ්රි යාත්රක ශනොකිී ර ්  නියර 

ශේලාෙට අෙ ය ්රියාරාර්ග ශනොගැනීර, කල් ෙැමීර, අතපුග කිී ර 

ෙැනි ශ ේතු නි්ා ශම් ෙක්ො යජාය ඳලාශපොශයොත්තු ෙන ඉලක්ක 

්පුයා ගැනීරට  ැකි ශෙලා නැ ැ. තර ශශ පාලන රතොෙ කුරක් 

වුෙත් යජාශආ නීි -ී ි  ්රියාත්රක කිී ර යජාශආ නිලධාපතන්ශේ 

ෙගකීරක්.      
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2022 ඔක්ශතෝඳර් 0( 

අතීතශආ ිදුවවූ අඩු පාඩු ඇතුළු ිදයලු කරුණු අරතක කයමින්, 

ුගඳොදීෙ කටුතතු කය යාජාය ආොයර ෙර්ධනය කය ගැනීශම් 

ෙැෙගත්කර තරි රර ශම් පාර්ලිශම්න්තුෙට පුග ියය ෙෙශ්ේ 

ශපන්ො ුවන්ශන්. ිමශ ේෂ්ඨශයන් එහිදී යාජාය ආොයර එකතු කයන 

ප්රධාන ආයතන 03ක පුග ියය ෙර්ෂ්ඨ 04ක පරට කාලයක කාර්ය 

්ාධන ොර්තා අපශේ ිමශ ේෂ්ඨප ක්ඩඩායම් ිමිදන් අධයයනය 

කයනු ලැද්ො.   අනුෙ ශ්ොයාගත් කරුණු අනුෙ ෙර්තරානශආ 

ආර්ථිකශආ අධිඉල්ලුරක් ්හිත ක්ශෂ්ඨේ්රෙලින් ඉ   ඳුව ආොයරක් 

ලඳා ගැනීරට  ැකි ඳෙ අනාෙයට වූ නි්ා එර ක්ශෂ්ඨේ්ර 

්ම්ඳන්ධශයන් අපි ෙැිුවය කරුණු ශ්ොයා ඳැලුො. ශකශ්ේ නමුත්,  

ෙර්තරාන ආර්ථික තත්ත්ෙය පිිබඳ  කිිදර  ැඟීරක් ශ ෝ ෙැනීරක් 

නැි  ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ෙතත්තීය ්ාංගරයක 

ර ත්ෙරු ිමිදන් 2022.09.23ශෙනි දින අල්ල්ා ශ ෝ ූෂෂ්ඨට 

ශචණෝෙනා ිමරර් න ශකොමිෂ්ඨන් ්භාෙට ශගෝා රට ිමරුශධෙ 

පැමිණිල්ලක් ඉදිපතපත් කයලා, රාධය ප්රකා යක් ක ා. ගරු 

නිශයෝජාය කායක ්භාපි තුරනි, ඳුව ආොයර ෙැි කය ගැනීර ගැන 

රා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී ක  කථාශේ අන්තර්ගත ශතොයතුරු 

ශ්ොයා ගත්ශත් ශකොශ ොරෙ කියන එක ගැනි ශශශීය ආොයම් 

ශ්ේො ්ාංගරශයන් අල්ල්ා ශ ෝ ුවෂ්ඨට ශචණෝෙනා ිමරර් න 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භාෙට පැමිල්ලක් කශ ේ. ඳුව නිලධාපතන් රාධයට 

ඇිමල්ලා කිේො   ශගොල්ලන්ශේ ෙයෙකින් ශනොශෙි ශගෝධාභය 

යාජාපක්ෂ්ඨ ජානාධිපි ෙයයා 2029 දීපු ඳුව ් න නි්ා තරි ඳුව අඩු 

වුශ්ඩ, ලිපි ශගොනු අඩු වු ශ්ඩ කියලා.   නි්ා රර ශශශීය ආොයම් 

ශ්ේො ්ාංගරයට කියනො පුළුෙන් නම් රාධයයට ඇිමල්ලා ශරන්න 

ශම් ප්ර ානෙලටත් උත්තය ශෙන්න කියලා. 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, රශේ  ඟ ි ශඳනො 2027 

ිදට 2022 ෙක්ො ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුෙ ිමිදන් එකතු 

කයන ලෙ ඳුව මුෙල් පිිබඳ  ිම්ාතය. 2027දී ශශශීය ආොයම්  

ශෙපාර්තශම්න්තුෙ එකතු කයලා ි ශඳන පෙැට්ප ්  ශෙනත් 

ආොයම් ඳුව ිදයල්ශල් එකතුෙ මිලියන 499ි. 2027 ශෙනශකොට 

් යාන්ශේ ප්ර ායය එල්ල ශෙලාත් නැ ැ. ්ාංචණායක ෙයාපායය 

ෙැටිලාත් නැ ැ, ශකොිමඩ් ේාංගතය ඇිමල්ලාත් නැ ැ.    ිමතයක් 

ශනොශෙි, ඳුව ් න දීලාත් නැ ැ. 2028 ශෙනශකොට ශශශීය 

ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුෙ ආොයර  ැටියට එකතු කයශගන 

ි ශඳන්ශන් මිලියන )(2ි. 2029දී මිලියන 807.2ි, 2020දී 

මිලියන (24ි, 2022 මිලියන (9)ි. ශශශීය ආොයම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ෙතත්තීය ්මිි  ්ශ ෝෙයශයෝ කියනො ඳුව 

් න ුවන්නු නි්ා තරි යාජාය ඳුව ආොයර අඩු වුශ්ඩ, ලිපි ශගොනු 

අඩු වුශ්ඩ, මිනි්ාුග ඳුව ශගෙන්ශන් නැත්ශත් කියලා. නමුත්, 2027 

්  2028 ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ආොයර මිලියන 

499ි.  රර   ්ශ ෝෙයයන්ශගන් අ නො එශ ර නම් 2027දී ්  

2028දී ඳුව අඩු වුශ්ඩ ශකොශ ොරෙ කියලා. කථාෙක් ි ශඳනො, 

පශ ොයාට කලින් ශකශ්ල් කැන ෙැට පනිනොප කියලා.   ොශේ 

ශශශීය ආොයම් ශ්ේො ්ාංගරය කලින්ර ඇිමල්ලා ශම් කරුණු ෙ  

ගන්න උත්්ා  ක ා.   

එක එක නිලධාපතන් ට අපි ඇඟිල්ල දිගු කයන්ශන් නැ ැ. රර 

කියන්ශන් නැ ැ, ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුෙ 

්ම්පූර්ටශයන් ෙැරැදිි කියලා.  ැඳැි, ඳුව ශගෙන්නන්, යජාය ්  

ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුෙ කියන ශම් ිදයලු පාර් ාෙ එකතු 

ශෙලා ශම් ්  ා යම් ෙැඩ පිිබශෙ ක් ඇි  කයන්න ඕනෑ කියන 

එකි රා කියන්ශන්.  

ඳුව ් න ුවන්නු නි්ා තරි ආොයර අඩු ශෙලා ි ශඳන්ශන්, 

ඳුව ් න ුවන්නු නි්ා තරි ලිපි ශගොනු අඩු ශෙලා ි ශඳන්ශන් 

කියලා ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුෙ කියනො නම් රර 

 ශගොල්ලන්ශගන් අ නො, 2027, 2028 අවුරුුවෙල ශශශීය 

ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ඳුව ආොයර අඩු වුශ්ඩ ශකොශ ොරෙ 

කියලා. ශම් ශෙන්ට ශ ේතු ෙන්ශන් ආනයනෙලට අො  ඳුව එකතු 

කයන්ශන් ශ්රී ලාංකා ශර්ගුෙ ිමිදන් ීමරි. අශේ යශට් ්රියාත්රක 

ෙන්ශන් ්ාෙතක්ශ්ේරු පෙනර රත ඳුව ශගෙන ක්රරයක්.   

කියශන් න්, පුයෙැිදයන්ශේ ෙගකීරක් තරි තරන්ශේ ආොයර 

තරන්ර ගටනය කයලා, තරන් ශගිමය ුතතු ඳශෙක් ශේ නම් 

ශශශීය ආොයම් ශකොර්ාපත්ා ජානයාල්ශේ නරට ඇි  ියණුරට ඳැය 

කයන එක.   කියන්ශන්, ආොයම් ඳුව ශගෙන්න ඕනෑ කියලා රට 

හිශතනො නම්, රර ගටන්  ෙලා ශශශීය ආොයම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුෙට කීයක් ශ ෝ ශගෙනො.  ක  පතයට ගැ ටශේ 

පන්්ල  ඟින් යනශකොට පින් කැටයට පඬුයක් ෙරාශගන යනො 

ොශේි. රශේ ්ාක්කුශේ යම් මුෙලක් ි ශඳනො,   නි්ා පිනට 

කීයක් ශ ෝ ශෙනො ොශේි. ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ 

ඳුව අය කයන ක්රර ය ි ශඳන්ශන්   ිමධියට. 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, ශශශීය  ආොයම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ කාර්ය්ාධන ොර්තාෙ පිිබඳ ෙ රර ඔඳතුරාට 

පැ ැදිලි කයන්නම්. ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ 2027 

අවුරුශශශ ොර්ෂික ආොයර - total collection එක - මිලියන 

499.7ි. ශරින් පුශගලයන් ිමිදන් කයපු self-payments ප්රරාටය 

කීයෙ? මිලියන 499න් ිදයයට 9)ක් ශගෙලා ි ශඳන්ශන් 

පුශගලයන්  ්ාෙකැරැත්ශතන්.   මුෙල ශ ොයා ශගන ි ශඳන්ශන් 

ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ර ත්ෙරු ර න්ිද ශෙලා 

ශනොශෙි. බදු ආදායමින් සියය  96ක් පුද්ගලයන් 

සනවකැෙැත්ත න් තගවා තිතබන්තන්. බදු ලිපිතගොනු විගණනය 

කරලා, තද්ශීය ආදායම් තදපාර් තම්න්ුරතේ නිලධාාරින් අය 

කරතගන තිතබන්තන් තම් ආදායමින් සියය  4ි . ශශශීය ආොයම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාපත ර ත්ෙරු ෙැඩ කයනො 

කියනොශන්. 2027 අවුරුශශශ ශශශීය ආොයම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ආොයර මිලියන 499ි.   ආොයමින් ිදයයට 

9)ක් පුශගලයන් ්ාෙකැරැත්ශතන් ශගෙපුො. ශශශීය ආොයම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාපතන් ිමගටනය කයලා, අය කයශගන 

ි ශඳන්ශන් ආොයමින් ිදයයට (ි. 2028 අවුරුශශශ ශශශීය 

ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ආොයර මිලියන )(2ි.  

ඊ ඟට, ශ ො ර කායටය ශරොකක්ෙ? 2029, 2020, 2022 

අවුරුුවෙල ශතොයතුරු අෙ ෙනතුරු ශශශීය ආොයම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුෙ ශ ිබ කයලා, publish කයලා නැ ැ. ඇි,  ? 

ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාපතන් ිමිදන් ිමගටනය 

කයලා  ත ප ක්ෙත් ශ ොයා ගත්තා කියන එක ශපන්ෙන්න ඳැපත 

නි්ා අෙ ෙනතුරු ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ 

කාර්ය්ාධන ොර්තාශේ 2029, 2020, 2022 අවුරුුවෙල ගටන් 

හිලවු ටික  ශගොල්ලන් ශපන්ෙන්ශන් නැ ැ.  අපි ශම් කායටය 

ශ ො ට ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 

්ාරානයශයන් මුළු ආොයමින් ිදයයට 94කට ෙැිය 

ලැශඳන්ශන් ්ාෙතක්ශ්ේරු ශගීමම්ෙලින්, self-paymentsෙලින්.   

කියන්ශන්, direct ශගෙන  ොින් තරි ිදයයට 94ක් ආොයර 

ලැශඳන්ශන්.   ොශේර පother"  ැටියට, පුගියය ඳුව ලිපිශගොනු 

ිමගටනය රඟින් ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාපතන් 

අය ක  ඳුව ප්රරාටය ආොයමින් ිදයයට 4ි. ශශශීය ආොයම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාපතන් 2,400ක් ඉන්නො. ඳුව ආොයමින් 

ිදයයට 94ක් ඳුව ශගෙන්නන් ිමිදන් ්ාෙකැරැත්ශතන් ශගෙන 

 ො. ආොයමින් ිදයයට 4ි ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ 

නිලධාපතන් ිමිදන්  එකතු කයන්ශන්.  

  ොශේර, ආොයම් අඩු ශෙන්න ිමශ ේෂ්ඨශයන් ඳලපෑ ශ ේතු -

ශශෙල්- ි ශඳනො. 2022 ෙර්ෂ්ඨශආ ආොයම් අඩු ීමරට ඳුව 

්ාංශ ෝධනෙලට අරතයෙ ඳලපෑ තෙත් ශෙයක් ි ශඳනො. පා්ාකු 

ඉරුදින ිදුව වූ ප්ර ායය නි්ා ්ාංචණායක ෙයාපායය කඩා ශගන 

ෙැටුටා.   ොශේර, 2020 අවුරුශශශ ශකොිමඩ් ේාංගතය නි්ා දින 

228ක් යට ෙ ලා ි ද්ටා. 2022 අවුරුශශශ  දින 84ක් යට ෙ ලා 

919 920 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ි ද්ටා. ශරෙැනි කායටා ගටනාෙක් ආොයම් අඩු ීමරට ඳලපෑො, 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි.  ො තර්කයක්  ැටියට අපි 

පිිබගන්න කැරැි ි.  

  ොශේර, අල්ල්ා ශ ෝ ූෂෂ්ඨට ශචණෝෙනා ිමරර් න ශකොමි්රට 

ියය ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාපතන්ශගන්, ෙතත්තීය 

්මිි ෙල අයශගන් අපි  කායටයක් අ නො.  රශේ  ඟ 

ි ශඳනො, 2027, 2028, 2029, 2020, 2022 අවුරුුවෙල 

්රාගම්ෙල ඳුව ලිපි ශගොනු. 2027 අවුරුශශශ ඳුව ලිපි ශගොනු ගටන 

(9,000ි; 2028 අවුරුශශශ 43,000ි; 2029 අවුරුශශශ 4),000ි; 

2020 අවුරුශශශ )0,000ි; 2022 අවුරුශශශ )8,000ි. ඉි න්, ඳුව 

් න ුවන්නා කියලා ඳුව ලිපි ශගොනු අඩු ශෙලා ි ශඳනොෙ? ඳුව 

් න දීලාත් ්රාගම් )8,000ක් ඳුව ශගෙනො . ඳුව ් න ශනොදීපු 

කාලශආ ඳුව ශගෙලා ි ශඳන්ශන් ්රාගම් (9,000ි. ලාංකාශේ 

ආොයම් ඳුව ශගෙන පුශගලයන් ගටන අපි ගනිමු. 2027 අවුරුශශශ 

ආොයම් ඳුව ශගෙපු පුශගලයන් ගටන 233,872ි; 2028 

අවුරුශශශ 2(9,479ි; 2029 අවුරුශශශ 282,204ි; 2020 

අවුරුශශශ 292,722ි; 2022 අවුරුශශශ 292,304ි.  2027, 2028 

අවුරුුවෙල ඳුව ් න දීලාෙ ි ද්ශ්ඩ? ලිපි ශගොනු ි ද්ශ්ඩ 

233,000ි.  

 ැඳැි, ඳුව ් න දීපු කාලශආ ලිපි ශගොනු 292,000ක් ි බිලා 

ි ශයනො. ඳුව ් න ුවන්නු නි්ා ආොයර අඩු ශෙලා ලු. එශ ර 

කියලා තමුන්නාන්ශ්ේලා ආොයම් ඳුව නිලධාපතන්ට රඟ  ැය යන්න 

ඉඩ ශෙන්න එපා. PAYE tax එක ගත්තත් එශ රි.   නි්ා අපි 

ඔඳතුරන්ලාට කියනො, ආොයම් ඳුව නිලධාපතන් කියන ශශ 

පරටක් ්ැලකිල්ලට ගන්න එපා කියලා.   

ආොයම් ඳුව නිලධාපතන්ශේ ප්රගි ය ඳලන්න. මූලා්නාරූඪ ගරු 

රන්ත්රීතුරනි, රා  ඟ ි ශඳනො, 2027 අවුරුශශශ corporate 

sector එශක් ඳුව ශගීමම් පිිබඳ  ්ාංඛයා ෙත්ත. නියමිත දිනයට ඳුව 

ශගෙලා ි ශඳන්ශන් ිදයයට (2 ි. ිදයයට (4ක් නියමිත ශෙලාෙට 

ඳුව ශගෙලා නැ ැ. 2027 ෙර්ෂ්ඨශආදී පුශගල ආොයම් ඳුව නියමිත 

ශෙලාෙට ශගො ි ශඳන්ශන් ිදයයට (4 ි. ිදයයට 44ක් එශ්ේ 

ශගෙලා නැ ැ. රර ශම් කියන්ශන්, 2027, 2028 ෙර්ෂ්ඨෙල ්ාංඛයා. 

ඔක්ශකොර ෙර්ෂ්ඨෙල ශතොයතුරු ි ශඳනො. 2022 ෙර්ෂ්ඨශආ එර 

්ාංඛයාෙ ිදයයට )ි; 2020 ෙර්ෂ්ඨශආ ිදයයට 3 ි. ආොයම් ඳුව 

නිලධාපතන් ඳුව ලිපි ශගොනු  පතයාකායෙ අධයයනය කයනො නම්, 

පී ක්ෂ්ඨා කය ඳලනො නම්,  ො ශක ශයහි අෙොනය ශයොමු කයනො 

නම් ිදයලු ඳුව මුෙල් නියමිත ශෙලාෙට ශගීමර ිදුව ෙන්න ඕනෑ. 

ශරහිදී අපි ිමශ ේෂ්ඨ ඉල්ලීරක් කයනො. අප දිියන් දිගටර කිේශේ, 

යාජාය ඳුව ආොයර ෙැි කයගැනීර ්  ා අපට ශයොොගන්න 

පුළුෙන් ක්රශරෝපායයන් පිිබඳ ි.  

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, යජායට ආොයම් උපයා ශෙන 

තෙත් ආයතනයක් ි ශඳනො.   තරි, ුගයාඳුව ශෙපාර්තශම්න්තුෙ. 

ුගයාඳුව ශෙපාර්තශම්න්තුෙ උපයා ුවන් යාජාය ආොයර 2024 ෙර්ෂ්ඨශආ 

ිදට ගත් ිමට, රුපියල් මිලියන 204ි, රුපියල් මිලියන 220ි, 

රුපියල් මිලියන 223ි, රුපියල් මිලියන 223ි, රුපියල් මිලියන 

224ි, රුපියල් මිලියන 222ි, රුපියල් මිලියන 238ි. ශම් අවුරුුව 

) ශගන ඳැලුශෙොත්, ුගයාඳුව ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ආොයර රුපියල් 

මිලියන 20කින්ෙත් ෙැි ශෙලා නැ ැ. යාජාය ආොයරට ුගයාඳුව 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ොයකත්ෙය GDP එශක් ප්රි  තයක්  ැටියට 

ිදයයට 0.7ි, ිදයයට 0.9ි, ිදයයට 0.8ි. ෙ  ශශශීය 

නිෂ්ඨාපාදිතයට ්ාශේක්ෂ්ඨෙ යාජාය ආොයරට ුගයාඳුව 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ොයකත්ෙය ිදයයට 0.7ි. ලාංකාශේ රත්පැන් 

නිෂ්ඨාපාෙනය කයන ්රාගම් රුපියල් බිලියන ගටන් උපයනො. 

නමුත්, ශම්ො ගැන ශ්ොයන්න කවුරුෙත් නැ ැ.   නි්ා 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, ශම්ො ගැන ශ්ොයන්න කියලා 

තරි අපි කිේශේ.   රතොෙයි අපි  ැුවශේ. 202( ිදට 2022 

ෙක්ො  නෙ ෙතාෙක් අයක්කු මිල ෙැි කය ි ශඳනො.  ැඳැි, 

ුගයාඳුව ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ඳුව ආොයර ෙැි ශෙලා නැ ැ. එශ ර 

ශෙන්න ඳැ ැ. මිල ෙැි ශෙලා ි ශඳනො නම් ඳුව ආොයර ෙැි 

ශනොෙන්ශන් ශකොශ ොරෙ?  එක පැත්තකින්, රත්පැන් නිෂ්ඨාපාෙනය 

කයන පුශගලයන් යජායට ඳුව ශගෙන්ශන් නැ ැ. අශනක් 

පැත්ශතන්, රත්පැන් නිෂ්ඨාපාෙනය කයන ්රාගම් ඳුව ශගෙන්න 

කටුතතු කයන්ශන් නැ ැ. 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, රා  ඟ ි ශඳනො, ඳුව ශගීමර 

පැ ැය  ැපත අයශේ ශල්ඛනයක්. රා අෙ ශම් ශල්ඛනය එිබයට 

ශෙන්ශන් නැ ැ. ශරොකෙ, ශම්ක එිබයට ශෙන එක ශ ො  නැ ැ.   

නි්ා රර ශම් ශල්ඛනය -ඳුව පැ ැය  ැපත අයශේ ශල්ඛනය- ගරු 

යාජාය ඇරි තුරාශේ අතට ශෙනො. පුගියය ්ි ශආ රා 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී කිේො, රුපියල් බිලියන ගටනින් ඳුව ශගීමර 

පැ ැය  පතන ලෙ පුශගලයන් ඉන්නො,   අයට ිමරුශධෙ කිිද 

කටුතත්තක් කයන්ශන් නැ ැ කියලා. ඳුව පැ ැය  ැයපු අයශේ 

ශල්ඛනය එිබයට ෙරන ඳෙ රා කියන ශකොට ඇශලෝිදය්ා 

ර ත්රයාට ිමරුශධෙ නඩුෙක් පැෙරුො, ඳුව මුෙල් රුපියල් මිලියන 

4(2ක් ශගේශේ නැ ැ කියලා. ෙැන් ශරොකෙ ශෙලා ි ශඳන්ශන්? 

ඳුව මුෙල් රුපියල් මිලියන 4(2ක් ශගේශේ නැි  ඇශලෝිදය්ා 

ර ත්රයා උ්ාිමයට ඉදිපතපත් ක ා. නමුත්,  ී ය ඇප රත එිබයට 

ආො. ඉි න්, ශරොකක්ෙ ශම්ශක් ශත්රුර? ෙැන් ඳලන්න, 

ශලෝකශආ අශනකුත් යටෙල් දි ා. ශලෝකශආ අශනකුත් යටෙල ඳුව 

ශනොශගෙන්නන්ට එශයහිෙ අපයාධ නීි යි ්රියාත්රක 

කයන්ශන්. ඳුව ශගෙන්ශන් නැත්නම් remand කයනො.   යටෙල 

නීි ය ශෙන්ා. නමුත්, අශේ යශට් රුපියල් මිලියන 4(2ක ඳුව 

මුෙලක් ශගේශේ නැි  රනු්ා්යා  ී ය ඇප ශෙකක් රත එිබයට 

එනො. ශරොකක්ෙ, ශම් යශට් ි ශඳන නීි ය? රා කිේො, නීි ය 

 ෙලා ි ශඳන්ශන්,  ශකන් පතාංගන්න පුළුෙන් ිමධියටි කියලා. 

ඕනෑර ශකශනකුට මිලියන ගටනක ඳුව ශගෙන්න කියලා බිලක් 

එේොර,  කට ිමරුශධෙ පැමිණිල්ලක් ෙරනො. එතශකොට අවුරුුව 

එක රායක් ිමතය ඇෙශගන යන්න පුළුෙන්. එහි කටුතතු අේන් 

වුටාර ආශයත් ියහින් පැමිණිල්ලක් ෙරනො. එතශකොට තෙත් 

අවුරුුව එක රායක් ිමතය ඇෙශගන යන්න පුළුෙන්.  

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, අශේ මුෙල් යාජාය ඇරි  ගරු 

යාංජිත් ිදයඹලාපිටිය රැි තුරාශේ රතයට රා ිමරුශධි. ආ්ඩඩුශේ 

ිදටියත් රා එතුරා ෙයන රතයට ිමරුශධි. එතුරා කිේශේ 

ශරොකක්ෙ? එතුරා කිේශේ, මිනිුගන් රත ඳුව පැටශෙනො කියලා. 

අපි කියන්ශන් මිනිුගන් රත ඳුව පටෙන්න කියලා ශනොශෙි. අෙ 

ජුව ඳුව ිදයයට 20ි; ෙක්ර ඳුව ිදයයට 80ි. ශම්ක ශෙන්ා ශෙන්න 

ඕනෑ කියලා අපි දිියන් දිගටර කිේො.  

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි,   ිමතයක් ශනොශෙි. ශම් 

යශට් රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 40ට ෙඩා ඳුව ශගෙන පුශගලයන් ඉන්ශන් 

287ශෙනාෙ? නමුත්, ශම් යශට් රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 40ට ෙඩා ඳුව ශගෙන 

පුශගලයන් ්ාංඛයාෙ 287ශෙශනකු ශල්ි ්  න් ෙන්ශන්. 

කායටය  ශකන්ර ෙැටශ නො. ලාංකාශේ ්රාගම් 24,000ක් ඳුව 

ශගෙනො.   ඳුව මුෙලින් ිදයයට 82ක් ශගෙන්ශන් ්රාගම් 3(2ක්.  

්රාගම් 204,000ක් ි ශඳනො.   ්රාගම් 204,000න් යජායට 

ලැශඳන ආොයමින් ිදයයට 82ක් ශගෙන්ශන් ්රාගම් 3(2ි.  

රර ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාපතන් එක්ක 

පැටශලන්න යන්ශන් නැ ැ; ය්ඩඩු ශෙන්න යන්ශන්ත් නැ ැ. රර 

මුෙල් යාජාය ඇරි තුරාශගන් ඉල්ලීරක් කයනො. ඔඳතුරා 

නිලධාපතන් න ෙන්න එපා, නිලධාපතන්  කියන ශශ ර අ ශගන 

එන්න එපා.  ක තරි අපට ශෙච්චණ ශශ.  ක තරි  ැර 

ඇරි ෙයශයකුටර වුශ්ඩ. නිලධාපතන් ශෙන ලණු කනො. ශශශීය 
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2022 ඔක්ශතෝඳර් 0( 

ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාපතන් මුෙල් කායක ්භාෙට 

කැ ෙන්න කියලා අපි ශයෝජානාෙක්  ශගශනනො. ශයෝජානාෙක් 

ශගනැල්ලා අපි  අො  ිදයලු නිලධාපතන් මුෙල් කායක ්භාෙට 

කැ ෙනො. අපි ශ්රී ලාංකා ශර්ගුෙ ගැන තෙර කතා කශ ේ නැ ැ. අපි 

ුගයාඳුව ශෙපාර්තශම්න්තුෙ ගැන දීර්ඝ ෙ ශයන් කතා කශ ේ නැ ැ. 

ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුශෙන් පො අශේ යාජාය ආොයරට 

කීයෙ ලැශඳන්ශන්?  

අශේ ගරු ිමුවලිඳල ්  ඳල ක්ි  ඇරි තුරා අෙ ගෑ්ා ටික 
ශගශනන්න, ශතල් ටික ශගශනන්න ශඩොලර් නැ ැ කියලා අය 
ඳැාංකුෙට යනො, ශම් ඳැාංකුෙට යනො, ේ අශත් ුවෙනො. බිලියන 
ගටන්  ම්ඳ කයන ශම් යශට් ශකෝටි, ප්රශකෝටිපි ශයෝ ඉන්නො. 
 ැඳැි,  ශගොල්ශලෝ ඳුව ශගෙන්ශන් නැ ැ. එක් අශයකුශේ ඳැාංකු 
ියණුරක ි ශඳනො බිලියන 37ක්. රර එො ශම් ගැන කිේො. Bank 

statement එශක් ශපන්ෙනො,   ඳැාංකු ියණු ශම් බිලියන 37ක් 
ි ශඳනො කියලා. නමුත්, ආොයම් ඳුව ශෙපාර්තශම්න්තුෙට 
ශපන්ෙන්ශන් බිලියන 4ි.   ගැනෙත්   අයට ශ්ොයාගන්න ඳැ ැ. 
රර   ගැන කියලා ෙැන් ුගරාන ශෙකක් ශෙනො.  ො ගැන 
ශ්ොයන්ශන් නැ ැ. රර ඔඳතුරාට කියනො, කරුටාකය  ො 
ශ්ොයා ඳලන්න කියලා.  

සීනි ඳුව ොංචණාෙ පිිබඳ ෙ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ දිියන් දිගටර 
කථා ක ා.  ශකන් ලාභ ලඳපු පුශගලයන් ඳුව ශගො ි ශඳනොෙ 
ඳලන්න.   අය   ලඳපු ලාභයට අො  ඳුව මුෙල් ශගො ි ශඳනොෙ 
ඳලන්න. ඔවුන්   ලාභයට අො ෙ ිදයයට 0.4කෙත් ඳුව ශගෙලා 
නැ ැ. එතශකොට ශකොශ ේෙ ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුෙ 
හිටිශආ? අපි කියන්ශන්, ශම් කටුතතු නියාරනය කයන ක්රරයක් 
 ෙන්න ඕනෑ ඳෙි. අපි යජායට ශයෝජානා ක ා, ශම් ්  ා 
නියාරන  කකයක්  ෙන්න කියලා; මුෙල් අරාතයාාං ශයන්, 
ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුශෙන් පිට නියාරන  කකයක් 
 ෙන්න කියලා.  කට ශශශීය ආෙයම් ශෙපාර්තශම්න්තුෙ ිමරුශධි. 
ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුෙට ඕනෑ ිමධියට ශම් කටුතතු 
කයශගන යනො නම්, ශම් ගරන අපට යන්න ඳැ ැ.   නි්ා අපි 
කියන්ශන්, ශම් නීි  ී ි  ශෙන්ා කයන්න ඕනෑ ඳෙි. ආොයම් ඳුව 
ශගෙන්ශන් නැි  පුශගලයන්ට එශයහිෙ අනිොර්යශයන් අපයාධ 
නීි ය ්රියාත්රක ක   ැකි ෙන පපතදි අො  පනත ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුශෙන් ශෙන්ා කයන්න ඕනෑ. 

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, රට ඉ්ාශ්ල්ලා ෙැයදීරක් 
වුටා. රුපියල් මිලියන 400ක් ශනොශෙි, ඇශලෝිදය්ා ර ත්තයාට 
ිමරුශධෙ නඩුෙ පැෙරුශේ රුපියල් මිලියන 782ක ඳුව මුෙලක් 
ශගේශේ නැ ැ කියලාි. මිලියන 782ක් ඳුව ශගෙපු නැි  
ඇශලෝිදය්ා ර ත්තයා උ්ාිමයට ඉදිපතපත් ක ාර,  ී ය ඇප 
ශෙකක් රත එිබයට ෙරනො නම් ශරොකක්ෙ ශම් යශට් නීි ය, ගරු 
ගයන්ත කරුටාි ලක රන්ත්රීතුරනි? ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි 
ශරොනොෙ කයන්ශන්? රුපියල් 400, රුපියල් 2,000 ශගේශේ නැි  
මිනි්ාුග ෙේා ගටන් හිශර් ෙරා ි යනො.   මිනි්ාුග හිශර් ෙරනො, 
රුපියල් 400ක්, රුපියල් 2,000ක් ශගේශේ නැ ැ කියලා.  ැඳැි, 
මිලියන 700 ගටනක් ශනොශගෙපු ඇශලෝිදය්ා ර ත්තයා  ී ය 
ඇප රත මුො  පතනො.   නි්ා අනිොර්යශයන් ශම් නීි  ශෙන්ා 
ශෙන්න ඕනෑ. ඳුව ශනොශගෙන්නන්ට එශයහිෙ අපයාධ නීි ය 
්රියාත්රක ශෙන්න ඕනෑ. ශලෝකශආ ඇශරපතකාෙ, ඉන්දියාෙ, 
චීනය, කැනඩාෙ ආදි යටෙල් ගත්ශතොත්,   ිදයලු යටෙල් ඳුව 
ශගීමර පැ ැය  පතන අය ්ම්ඳන්ධශයන් අපයාධ නීි ය තරි 
්රියාත්රක කයන්ශන්. අපි කියන්ශන්, ඳුව මුෙල් online ශගෙන 
systems  ෙන්න කියලාි. එිමට ඕනෑර ශකශනකුට online 

register ශෙන්න පුළුෙන්.   ්  ා ශශශීය ආොයම් 
ශෙපාර්තශම්න්තුෙ, ශ්රී ලාංකා ශර්ගුෙ  ා ුගයාඳුව ශෙපාර්තශම්න්තුෙ 
කියන යාජාය ආයතන තුන  පතයාකායෙ ක රනාකයටය 
කයගන්න.   ්  ා ගරු යාජාය ඇරි තුරා යම් උත්්ා යක් 
ෙයනො රර ෙැක්කා. එතුරා   ආයතනෙලට ියය ඳෙත් රර 
ෙැක්කා.  ැඳැි,   ආයතනෙලට ියහිල්ලා   නිලධාපතන්ශේ 

කතන්ෙය අ ශගන ආශෙොත්,   ුගයාංගනා කතා අ ශගන ආශෙොත් 
නම් ශම් ගරන කෙොෙත් යන්න  ම්ඳ ශෙන්ශන් නැ ැ. අපි ශම් 
්ටන පටන්ගත්ශත්, ඕනෑ ශෙයකට මුහුට ශෙන්න ඳලාශගන.  

"ශම් යශට් මිනිුගන්ට කන්න නැ ැ. රන්ෙශපෝෂ්ඨටය  ැදිලාප 
කියනො.  ැඳැි බිලියන ගටන්  ම්ඳ කයන මිනි්ාුග -
ශකෝටිපි ශයෝ-   මුෙල්  ඟ ි යාශගන ඉන්නො, ආ්ඩඩුෙට ඳුව 
ශගෙන්ශන් නැි ෙ. ගරු යාජාය ඇරි තුරනි, ඔඳතුරා ෑරට ශකො ඹ 
ශකොටුෙට ියහිල්ලා ඳලන්න. රර ඊශආ ෙැක්කා ශකො ඹ ශකොටුශේ 
ි ශඳන night club එකක video එකක්. එශක් ියය ්ි  අන්තශආ 
හිටපු ශ්නඟ ශගොඩ! ශම් යශට් මිනිුගන්ට රන්ෙශපෝෂ්ඨටයක් 
ි ශඳනො ෙ, ශම් යශට් මිනිුගන්ට කන්න නැශෙ කියලා ඳලාගන්න 
ි ද්ටා එතැනට ියයා නම්. එතැන ඇඟිල්ලක් ග න්න ඉඩක් 
නැ ැ. 2,400කට ෙඩා ෙැි පිපත්ක් ඉන්නො.   එක්ශකශනක් එක 
රැයකට ිමයෙම් කයනො, රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 4ක්, 20ක් පරට. සීමිත 
පිපත්ක් ිමිදන් ිම ාල ධනයක් ි යාශගන ඉන්නො.   නි්ා තරි 
අපි කියන්ශන්, ශම් ක්රරය කිනමින් ශෙන්ා කයන්න කියලා. ෙක්ර 
ඳුව අඩු කයන්න. ්තුව ඳුව ෙැි කයන්න.   ොශේර,  ොට 
නීි යක් ශගශනන්න. ශෙනර නියාරන  කකයක්  ෙන්න. ශම් 
කටුතතු නියාරනය කයන ක්රරයක්  ෙන්න. මූලා්නාරූඪ ගරු 
රන්ත්රීතුරනි, ශම් ්ම්ඳන්ධෙ යජාශආ අෙධානය ශයොමු කයන්න 
කියලාි අපි කියන්ශන්. මුෙල් යාජාය ඇරැි තුරා ශම් ශෙනුශෙන් 
යම් උත්්ා යක් ෙයනො. රට ි ශඳන එකර ප්ර ානය තරි, එතුරා 
නිලධාපතන් ලඳා ශෙන ශතොයතුරු අනුෙ කටුතතු කිී ර.   නි්ා රා 
එතුරාට කියන්ශන්, එතුරාශගන් ඉල්ලා ිදටින්ශන් නිලධාපතන් 
ශෙන ශතොයතුරු රත ය න්ශන් නැතුෙ, ශෙනර ක්ඩඩායරක් 
 ෙලා ශම් ගැන ශ්ොයා ඳලන්න කියලාි. මූලා්නාරූඪ ගරු 
රන්ත්රීතුරනි, අපි ශම් ශශෙල්  පතයට ක රනාකයටය 
කයගත්ශතොත් ශම් ආයතන තුශනන් ිමතයක් රුපියල් බිලියන 
(,000ක් ශ්ොයාගන්න අපට පුළුෙන්. VAT එශකන් මුෙල් 
උපයාගන්න අපට පුළුෙන්. රර ඔඳතුරාට කිේො, ශශප  
ිමකුණුොර අය කයන tax එක පිිබඳ ෙ. මිනි්ාුග ඉඩම් ිමකුටලා 
අධිලාභ ලඳනො.  ොශයන් යජාශආ ආොයරට ඇිමල්ලා 
ි ශඳන්ශන් කීයෙ? මිලියන 200ි, 240ි.  

එක ඉඩරකින් ලඳන ලාභය කීයෙ?   ොශේ ශරොන තයම් 
ඉඩම් ිමකුටනොෙ? ඉඩම් ිමකුටන ිදයලුශෙනාශේ නාර 
ශල්ඛනය, ො න ගන්නා අයශේ නාර ශල්ඛනය, credit card 

holdersලාශේ නාර ශල්ඛනය ශශශීය ආොයම් 
ශෙපාර්තශම්න්තුෙට එනො. ශම් එකක්ෙත් ශශශීය ආොයම් 
ශෙපාර්තශම්න්තුෙ නියාරනය කයනොෙ? නැ ැ. මූලා්නාරූඪ 
ගරු රන්ත්රීතුරනි, අශේ යට ආර්ථික අර්ද්ෙයකින් ෙැටිලා ඉන්න 
ශම් ශෙලාශේ අපි කියන්ශන් ශපොි මිනි ාට ඳුව ග න්න කියලා 
ශනොශෙි, යාජාය ශ්ේෙකයාට ඳුව ග න්න කියලා ශනොශෙි. ශම් 
ලාංකාශේ  ලක්ෂ්ඨ 40කට ෙැිය ඳුව ශගෙන අය ඉන්ශන් 
287ශෙශනක් නම්, එතැනින් එ ාට අපි  කථා කයන්ශන් 
ශරොනොෙ? රට ශම් අයශේ නම් ෙ ශයන් කියන්න පුළුෙන්. ලක්ෂ්ඨ 
40ක් ශනොශෙි, ලක්ෂ්ඨ 400ට ෙැිය ඳුව ග න්න ඕනෑ අය කවුෙ 
කියලා  නම් 400ක් ිමතය ඕනෑ නම් රට කියන්න පුළුෙන්. 

ශම් යටට යම් යම් භා්ඩඩ ආනයනය කයන  පුශගලයන් ිම ාල 
ප්රරාටයක් ඉන්නො. ශකෝටි ගටන්  ම්ඳ කයශගන ිදටින 
පුශගලයන් ිදයලුශෙනා අි ුගශඛෝපශභෝිය ජීිමත ගතකයශදී 
අහිාං්ක මිනි්ාුගන්ට, ෙරුෙන්ට කන්න නැ ැ.  යශට් රන්ෙ 
ශපෝෂ්ඨට තත්ත්ෙය, ෙරුෙන්ට කන්න නැි  තත්ත්ෙය, ෑරට TV එක 
ඳැලුොර ශේනො.   ැඳැි,  මුෙල් ි ශඳන මිනි්ාුග ශකෝටි ගටන් 
ෙේට ිමයෙම් කයශදී අහිාං්ක මිනි්ාුගන්ට ජීෙත් ශෙන්න ක්රරයක් 
නැ ැ.   නි්ා තරි අපි  ි ශඳන මිනි්ාුගන්ශගන් අයශගන නැි  
මිනි්ාුගන්ට ශෙන්න ශම් ඳුව ක්රරය ්ාංශ ෝධනය කයන්න කියලා 
ශයෝජානා කයන්ශන්.  

ශඳොශ ොර ්ාතුි ි. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට, තෙයාජාා කශලි අය්න් රන්ත්රීතුරා. ඔඳතුරාට ිමනාි 

9ක කාලයක් ලැශඳනො.  
 

[பி.ப. 2.58] 

 

ගරු  වරාජා කතලි  අරසන් ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு தவ ொஜொ கமல அ ென்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
தகௌ வ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

இறக்குைதி ைற்றும் ஏற்றுைதி (கட்டுப்பொட்டு) ெட்டத்தின்கீழொன 

ஒழுங்குவிதிகள் ததொடர்பொன இன்மறய விவொதத்தில் கலந்து 

தகொண்டு எனக்கும் ரபசுவதற்குச் ெந்தர்ப்பம் கிமடத்தமத 

யிட்டு நொன் ைகிழ்ச்ெியமடகிரறன்.  

எைது நொடொன இலங்மக ெிறியததொரு நொடொக இருந்தொலும், 

நொன்கு பக்கமும் கடலொல் சூழப்பட்ட ஒரு நொடொகும். 

அதுைொத்தி ைன்றி, ஒரு விவெொய நொடும்கூட. ததொழில்முயற்ெி 

கமள ரைற்தகொள்ளக்கூடிய வமகயில் இந்த நொட்டில் பல 

திட்டங்கள் இருக்கின்றன. எனினும், அத்திட்டங்கமளக் 

கருத்திற் தகொள்ளொது ததொழிற்ெொமலகமளத் திட்டைிட்டு 

அழிக்கின்ற தெயற்பொடுகரள அதிகைொக இடம்தபறுகின்றன. 

அவ்வொறு இருந்தொல், எவ்வொறு நொங்கள் இந்த நொட்டின் 

தபொருளொதொ த்மத ரைம்படுத்த முடியும்? என்ற வினொ 

எழுகிறது. எைது இலங்மகத் திருநொட்டிரல வருைொனத்மத 

ஈட்டித்த க்கூடிய பல ததொழிற்ெொமலகள் இருந்தும், அவற்மற 

இன்னமும் ைீள ஆ ம்பிக்க முடியொத நிமலமைரய இருந்து 

தகொண்டிருக்கிறது. அமவ முற்றுமுழுதொக அழிக்கப்பட்டிருக் 

கின்றன. உதொ ணத்துக்கு ஒட்டுசுட்டொனிலுள்ள ஓட்டுத் 

ததொழிற்ெொமல, ப ந்தனிலுள்ள இ ெொயனத் ததொழிற்ெொமல, 

வொமழச்ரெமனயிலுள்ள கடதொெி ஆமல, கொங்ரகென்துமற 

யிலுள்ள ெீதைந்துத் ததொழிற்ெொமல, கந்தளொயிலுள்ள ெீனித் 

ததொழிற்ெொமல, ைட்டக்களப்பு - ைண்டூொிலுள்ள ஓட்டுத் 

ததொழிற்ெொமல, அம்பொமற - இறக்கொைத்திலுள்ள ஓட்டுத் 

ததொழிற்ெொமல, ெவளக்கமடயிலுள்ள ைொதபரும் அொிெி ஆமல 

என்பவற்மறக் குறிப்பிடலொம். இமவ எல்லொம் வட, கிழக்குப் 

பி ரதெங்கமள ஒட்டியதொக இருக்கின்ற ததொழிற்ெொமல 

களொகும். 

இந்த நொட்டிரல ஏற்படுத்தப்பட்ட கலவ த்தினூடொக 

இத்ததொழிற்ெொமலகள் முற்றுமுழுதொக அழிக்கப்பட்டு, அங்கு 

வொழ்ந்த ைக்களின் வொழ்வொதொ ம் ரகள்விக்குறியொக்கப்பட்டது. 

இந்த நிமலமைமயக் கருத்திற்தகொண்டு, எங்களுமடய 

பி ரதெங்களில் எவ்வொறு தபொருளொதொ த்மத ரைம்படுத்த 

முடியும் என்று ெிந்திக்க ரவண்டும். அழிவுற்றிருக்கின்ற அந்தத் 

ததொழிற்ெொமலகமள ைீளவும் உருவொக்கி, அவற்றினூடக அந்த 

ைக்களின் வொழ்வொதொ த்மத ரைம்படுத்தக்கூடிய எந்ததவொரு 

திட்டமும் கடந்த அ ெொங்கத்திடம் இருக்கவில்மல. அரத 

ரபொல், தற்ரபொமதய அ ெொங்கத்திடமும் இல்லொத ஒரு 

நிமலமைரய இருக்கிறது. இந்த நிமலமை ைொறரவண்டும். 

வட, கிழக்குப் பி ரதெங்களில் நீண்டகொலைொக இருந்துவந்த 

பல ததொழிற்ெொமலகள் அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த 

நிமலமையிலிருந்து ைொறுபட்ட ஒரு ெிந்தமன இந்த நொட்டுத் 

தமலவர்களிடம் உருவொகரவண்டும். அவ்வொறு உருவொகொ 

விட்டொல், இந்த நிமலயிலிருந்து இந்த நொடு ைீளமுடியொது.  

இன்று இந்த நொட்டினுமடய தபொருளொதொ ம் ெம்பந்தைொகப் 

பலரும் பலவிதைொன கருத்துக்கமள முன்மவக்கிறொர்கள். இந்த 

நொட்டினுமடய தபொருளொதொ ம் இவ்வொறு வீழ்ச்ெியமடந்த 

தற்குக் கொ ணைொக இருந்தவர்கமளச் ெட்டத்தின் முன் 

நிறுத்துவதற்குத் தவறிய ஓர் அ ெொங்கைொக தற்ரபொமதய 

அ ெொங்கம் இருந்துதகொண்டிருப்பதுதொன் ைனரவதமனயொன 

விடயைொகும். குறிப்பொக, இன்று எங்களுமடய நொட்டில் 

அபிவிருத்திக்குப் பதிலொக ைதுச்ெொமலகள் உருவொக்கப்பட்டு 

வருகின்றன. அதனொல், அதிகைொன பி ரதெங்களில் பொட 

ெொமல ைொணவர்கள் முதல் முதியவர்கள் வம  பலர் ைதுவுக்கும் 

ரபொமதவஸ்துவுக்கும் அடிமையொகி, ைிக ரைொெைொனததொரு 

ெமூகம் உருவொகிக்தகொண்டிருக்கிறது.    

எங்கு பொர்த்தொலும் ெண்மட! ஒருவம தயொருவர் தொக்கிக் 

தகொள்கிறொர்கள். இவ்வொறொன விடயங்கள் இன்று வடக்கு, 

கிழக்குப் பி ரதெங்களில் அதிகைொகரவ இடம்தபறுகின்றன. 

அதனொல், அங்கு ஒரு ெமூகம் முற்றுமுழுதொக 

அழிக்கப்படுகின்ற நிமலமைதொன் இருந்துதகொண்டிருக்கிறது. 

இந்த நொட்டில் ரபொர்ச் சூழல் இருந்த கொலத்தில்கூட, குறிப்பொக, 

தைிழீழ விடுதமலப் புலிகளுக்கும் அ ெ பமடகளுக்கும் 

இமடயில் ரபொர் இடம்தபற்ற கொலத்தில்கூட, தைிழர் 

பி ரதெங்களில் ஒழுங்கொன கட்டமைப்புள்ள இமளஞர் ெமூகம் 

இருந்தது. அவர்களிடம் ரநொிய ெிந்தமன, ஒழுக்கவிழுைியங்கள் 

கொணப் பட்டன. ஆனொல், இப்தபொழுது எங்களுமடய ெமூகம் 

ெீ ழிந்த ஒரு ெமூகைொக ைொற்றப்பட்டிருக்கிறது. இதன் 

பின்னணியில் யொர ொ ஒருவர் இருந்து தெயற்படுவமத 

உற்றுரநொக்கிப் பொர்க்கரவண்டிய நிமலமையில் நொங்கள் 

இருக்கிரறொம். குறிப்பொக, வடக்கு, கிழக்குப் பி ரதெங்களில் 

அதிகளவு இ ொணுவத்தினரும் தபொலிெொரும் 

குவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்தக் கொலகட்டத்தில் கூட, அங்கு 

இவ்வொறொன ெம்பவங்கள் இடம்தபறுகின்றன.  எங்களுமடய 

ெமூகத்மதத் திட்டைிட்டு அழிப்பதற்கொக 

ரைற்தகொள்ளப்படுகின்ற தெயற்பொடுகளொகரவ இதமன 

நொங்கள் கருதுகின்ரறொம்.  

இன்று இந்த நொட்டிலுள்ள மூன்று இனத்தவர்களும் 

ஒற்றுமையொக வொழ ரவண்டும் என்று ரபசுகின்றவர்கள், இந்த 

நொட்டில் நிமலயொனததொரு ெைொதொனத்மத ஏற்படுத்தக்கூடிய 

எந்ததவொரு திட்டத்மதயும் முன்மவக்கவில்மல. தைிழர்கள் 

ெொர்ந்த விடயத்தில் எந்தவித அக்கமறயுைற்ற அ ெியல் 

நிமலப்பொட்மடக் தகொண்டிருக்கின்ற இந்த அ ெொங்கம், 

இற்மறவம  தைிழர்கள் ெொர்ந்த எந்ததவொரு பி ச்ெிமனமயயும் 

தீர்க்கவில்மல. வடக்கு, கிழக்குப் பி ரதெங்கமளக் குறியொக 

மவத்து, திட்டங்கமளத் தீட்டிக் தகொண்டிருக்கின்றது. குறிப் 

பொக, அங்குள்ள தைிழர்களுமடய நிலங்கமள ஆக்கி ைிக்கின்ற 

தெயற்பொட்மடரய ைிக ரவகைொக முன்தனடுத்து வருகிறது. 

எங்கு பொர்த்தொலும் தைிழர்கள் வொழ முடியொத நிமலமைரய 

கொணப்படுகிறது. விவெொயத்மத ரைம்படுத்த ரவண்டும் என்று 

நீங்கள் தெொல்கிறீர்கள். ஆனொல், தைிழர்களுமடய விவெொய 

நிலங்கமளத் திட்டைிட்டு கபளீக ம் தெய்கின்றீர்கள். இச் 

தெயற்பொடு திருரகொணைமல ைொவட்டத்திரல ைிக ரைொெைொக 

நடந்துதகொண்டிருக்கின்றது. இச்தெயற்பொட்மட உடனடியொக 

இந்த அ ெொங்கம்  நிறுத்த ரவண்டும்.  

இந்த நொட்டில் எங்களுமடய ெமூகம்  ததொடர்ச்ெியொக 

அடக்குமுமறக்கு முகங்தகொடுத்து வருகின்ற ஒரு ெமூகைொகரவ 

இருந்துதகொண்டிருக்கிறது. இந்த நொட்டில் ெைொதொனம் ஏற்பட 

ரவண்டும் என்று நொங்கள் நிமனத்தொல்கூட, ஏரதொதவொரு 

பக்கத்தில் எங்களுமடய தைிழர்களுமடய இருப்மபக் ரகள்விக் 

குறியொக்குகின்ற தெயற்பொடுகமளத்  ததொடர்ச்ெியொக பல்ரவறு 

துமறெொர்ந்தவர்களும் முன்தனடுத்துக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். 

குறிப்பொக, திருரகொணைமல ைொவட்டத்தில் திொியொய என்று 

தெொல்லப்படுகின்ற பி ரதெத்திலுள்ள விவெொய நிலங்கமளக் 

கூட, இந்த அ ெொங்கம் ததொல்தபொருள் திமணக்களத்துக்குச் 

தெொந்தைொனது என்றும் வனஇலொகொவுக்குச் தெொந்தைொனது 
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என்றும் பொதுகொப்புக் கொ ணம் என்றும் கூறி கபளீக ம் 

தெய்கிறது. இவ்வொறு தெய்தொல், எவ்வொறு உங்களொல் தைிழ் 

ைக்கள் ைத்தியில் ெைொதொனத்மதக் கட்டிதயழுப்ப முடியும்? 

அதுைொத்தி ைல்ல, எங்களுமடய வ லொற்றுச் ெிறப்புைிக்க பல 

ஆலயங்கமளக்கூட, நீங்கள் தம்வெப்படுத்த முமனகிறீர் 

கள்.இது எந்த வமகயில் நியொயதைனக் ரகட்கிரறன். 

நொங்கள் இன்தனொரு ெமூகத்மதரயொ அல்லது இன்ரனொர் 

இனத்மதரயொ அடக்கியொள நிமனப்பவர்கள் அல்லர். நீங்கள் 

கடந்த கொலத்திலும் அவ்வொறுதொன் தெயற்பட்டீர்கள்; தற் 

ரபொதும் அவ்வொறுதொன் தெயற்பட்டுக்தகொண்டிருக்கிறீர்கள். 

இதமன நீங்கள் எவ்வளவு தூ ம் நியொயபூர்வைொன விடயைொகப் 

பொர்க்கிறீர்கள்? இந்த நொட்டில் தபொய் தெொல்பவர் களுக்கும் 

தகொமல தெய்பவர்களுக்கும் ெட்டத்மத ைீறுபவர் களுக்கும் 

தொன் நியொயம் உண்டு என்று நொன் நிமனக்கின் ரறன். 

அதுதொன் இந்த நொட்டிரல நடந்துதகொண்டிருக்கிறது. 

குற்றங்கமளப் புொிந்தவர்களுக்கு உயர் பதவிகமள 

வழங்குகின்ற ஒரு நொடொக இந்த நொடு இருந்து தகொண்டிருக் 

கிறது. ெர்வரதெ ொீதியொக இந்த நொட்டுக்கு அவப்தபயம  

ஈட்டித்தருகின்ற ஒரு விடயைொகரவ நொங்கள் இதமனப் 

பொர்க்கிரறொம். ெைத்துவைொன, நியொயபூர்வைொன விடயங்கமள 

இந்த நொட்டின் தமலவர்கள் மகயொள ரவண்டும். அப்தபொழுது 

தொன், இந்த நொட்டிரல வொழுகின்ற ஏமனய ெமூகங்கமளயும் 

அ வமணத்துச் தெல்ல முடிவரதொடு, ெர்வரதெ ொீதியிலும் நல்ல 

தபயம  வொங்க முடியும். ததொடர்ச்ெியொக உங்கள் த ப்பி 

லிருந்து மகயொளப்படுகின்ற ஒவ்தவொரு விடயமும் ெமூக 

ொீதியொன குழப்பங்கமளயும் ெமூகத்துக்கிமடயில் மு ண்பொடு 

கமளயும் உருவொக்கக்கூடிய விதத்திரலதொன் இருக்கிறது. 

ஆமகயொல், நீங்கள் இதமன நிறுத்த ரவண்டும். இந்த நொட்டில் 

நிமலயொனததொரு ெைொதொனத்மதக் கட்டிதயழுப்பக்கூடிய 

திட்டங்கமள நீங்கள் முதலில் தகொண்டுவொருங்கள்! அவ்வொ 

றொன எந்தவிதத் திட்டமும் உங்களிடம் இல்மல. தைிழ் ரதெியக் 

கூட்டமைப்பின ொகிய நொங்கள் எந்த விதத்திலும்  உங்கரளொடு 

ரெர்ந்து தெயற்படுவதற்குத் தயொொில்மல என்ற விடயத்மத 

இங்கு முன்மவத்து, விமடதபறுகின்ரறன். நன்றி.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (ආචණාර්ය  ුගශර්න් යාඝෙන් යාජාය අරාතයතුරා. ඔඳතුරාට 

ිමනාි 2(ක කාලයක් ලැශඳනො.   

 
[3.07 p.m.] 

 

ගරු (ආචාර්ය)  කතර්න් රාඝවන් ෙහ ා (උසසන අධායාපන 

රාජය අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுர ன்  ொகவன் - உயர் கல்வி 

இ ொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan - State Minister of Higher 
Education)  

Hon. Presiding Member, today, Sri Lanka, as a nation 
State where different communities are living, is faced 
with the most challenging task of rebuilding its economy, 
which has fallen almost to the level of that of a failed 
State. But, what did I hear in this House from morning? 
All what I heard was blaming each other; the Opposition 
passing the blame on to the ruling party and the ruling 
party passing the blame on to the Opposition. 

Hon. President, you will agree that the depth of a 
civilization is measured not on the fact that it does not 

face any challenges, but on the way how that nation 
comes out of its own challenges collectively. 
Unfortunately, the State of Sri Lanka does not display 
that collective national unity in addressing the most 
daunting challenge facing us.  

මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, ිනෂ්ඨාටාචණායයක ගැඹුය 

රනින්ශන් එර ිනෂ්ඨාටාචණායය තු  කිිදුව අභිශයෝගයකට මුහුට 

ශනොදී ජීෙත් ීමර රත ශනොෙ, මුහුට ශෙන අභිශයෝග  මුශේ 

එකමුතුෙ  ා ්ාර්ථකෙ  ො ජාය ගන්නා ආකායය රතය. නමුත්, 

ශම් ගරු පාර්ලිශම්න්තුශේ උෙෑ්න ිදට අ්න්නට ලැද්ශ්ඩ ොෙ 

ප්රි ොෙ පරටක් ශනොෙ, ශෙෝෂ්ඨාශයෝපට ිමපක්ෂ්ඨශයන් ආ්ඩඩු 

පක්ෂ්ඨයටත්, ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශයන් ිමපක්ෂ්ඨයටත් ශයොමු කිී රි. 

ශරය, අපි මුහුට ශෙන අභිශයෝගයට ෙඩා ගැඹුරු තත්ත්ෙයක් කියා 

රා හිතනො. රන්ෙයත්, ශම් අභිශයෝගශයන් ශගොඩ එන්නට අපි 

තෙරත් එක්ිදත්ෙ, එක්්ත්ෙ ෙැඩ ශනොකයන ්ාං්ාකති යකට 

තල්ලු ශෙලා ි ශඳනො. එශ්ේ වුශ්ඩ ශකශ්ේෙ? ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ිදටින රට ෙඩා පතථුල අත්ෙැකීම් ි ශඳන ශම් 

යටත්-ෙැයත් ශගොඩනඟන්න උත්්ා  ගත් ිදයලු ශජායෂ්ඨාධ 

ශශ පාලනපයන්ශගන් රා ඉතාර ඕනෑකමින් ඉල්ලා ිදටින්ශන් 

අශේ ුවො ෙරුෙන්ශේ අනාගතය ශෙනුශෙන් ෙැන්ෙත් අපි අශේ පාට 

ක්ඩටාි අින් කය ශම් ශශ ශආ අනාගතශආ උන්නි ය ්  ා 

 කයාින ෙන්න ශපොුව ෙැඩ පිිබශෙ කට එකතු ශෙමු කියන 

ආයාචණනයි.  

ශම් ශරොශ ොශත් ශ්රී ලාංකාශේ ්ාංචිත නිර ීම ඇත. ිමශශ  

ිමනිරශයන් පරටක් ගත  ැකි, වෙනිකෙ අතයෙ ය ෙන ශශෙල් 

ගැනීරට පො අපට ආර්ථික ෙ ශයන්  ක්ි යක් නැි  ඳෙ අෙ කුඩා 

ෙරුෙන් පො ෙන්නා ශෙයක්. එශ්ේ නම්, එයට පිිබයරක්  ැටියට 

අපි ක  ුතත්ශත් කුරක්ෙ? අප ක  ුතත්ශත් ිමශශ  ිමනිරය 

ආකර්ෂ්ඨටය කයගත  ැකි, ිමශශ  ිමනිරය ආශයෝජානය කයගත 

 ැකි, ිමශශ  ිමනිරය ප්රෙර්ධනය ක   ැකි ආකායශආ 

ෙැඩ්ට නක් ඉදිපතපත් කිී රි. ිමශශ  ිමනිරය ආකර්ෂ්ඨටය, 

ආශයෝජානය  ා ප්රෙර්ධනය කයන්න ශලෝකය පිිබගත්තා වූ 

ක්රරයක් පෙි නො. එනම්, යම් පුශගලයකු ශ්රී ලාංකාෙට පැමිට 

ඔහුශේ ශ ෝ ඇයශේ ආශයෝජානය ිදුවකය එින් ෙඩාත් ශ ො  

ප්රි ලාභ ඔහුට ශ ෝ ඇයට ලඳාගත  ැකිය යන ් ි කය ඔවුන් 

ශෙත ලඳා දීරි.   ් ි කයට අෙ ය ප්රධාන ්ාධකය නම්, 

්ාථාෙය වූ ආ්ඩඩුෙක්, ්ාථාෙය වූ යාජායයක් පෙත්ොශගන යෑරි. 

ශම් ්ාධක නැි ෙ අපි ිදයයට ිදයයක් ඳුව ් න ුවන්නත්, ිදයයට 

ිදයයක් ආශයෝජාන ප්රෙර්ධන කටුතතු ක ත්, ඉතාර අඩු 

ප්රරාටශයන් ශ ෝ ආශයෝජානය යට තු ට  ර ෙ කින ඳෙ 

ශලෝකශආ ශ්ුග අත්ෙැකීම් අපට ශපන්ො ශෙනො. එශ්ේ නම්, ශම් 

ගරු ්භාශේ ිදටින ආර්ථික ිමෙයාපයන් ශරන්ර ප ාත් ්භාෙල 

ිදටින,   ොශේර ්ාරානය පවුල්ෙලින් ශශ පාලනයට ශගොඩවුණු 

ගරු රන්ත්රීතුරන්ලා ෙක්ො ක  ුතත්ශත්  ක්ි රත් ආර්ථිකයක් 

ශෙනුශෙන් ප්රථර  ා ප්රාථමික වුෙරනාෙ ෙන  ක්ි රත් ආ්ඩඩුෙක් 

අපට ි ශඳන ඳෙ ශලෝකයට ත වුරු කිී රි.  

නමුත්, අපි ශශ පාලනිකෙ ශම් තයම් ගැඹුයට ශෙන්ීම ි ශඳන 

නි්ා අපට ශම් ශරොශ ොශත්ත් ඳැපත ශෙනො, ශම් ශඳො ශෙන්ීමශම් 

ශශ පාලනශයන් ඔේඳට ශගෝා ශ්රී ලාංකාශේ අනාගතය  ා එහි 

අභිෙතශධිය ශෙනුශෙන් එක්ෙන්නට. ආර්ථික ිමෙයාපයකු ශනොෙන 

රර ශශ පාලන ිමෙයාෙ  ැෙෑරු ිනෂ්ඨයශයක් ශෙමි. ශශ පාලන 

ිමෙයාෙ  ා ආර්ථික ිමෙයාෙ එකිශනකට ් ්ම්ඳන්ධෙ, 

්රාන්තයෙ  ා ්රගාමීෙ දිෙ යන ිනක්ෂ්ඨට ශෙකක්.   නි්ා 

ශශ පාලන ිමෙයාත්රක ශකෝටයකින් ඳලශදි ශ්රී ලාංකාෙට ්ෑර 

ිමධියකින්ර ශම් ආර්ථිකය ශගොඩගන්නට අේාථාෙ ි ශඳන ඳෙ 

රට පැ ැදිලිි. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

රර එශ ර කියන්ශන් ශ්රී ලාංකාෙ කියන ඔඳශේත්, රාශේත් 

රාතත ූමමිය ශම් ශලෝකශආ ෙැනට පෙි න ෙැෙගත්ර ිනෂ්ඨාටාචණාය 

තුනකින් ශපෝෂ්ඨටය වුණු ූමමි භාගයක පිහිටා ි ශඳන නි්ාි. එය, 

ග්රීකශආ ිදට ගලාශගන යන ුතශයෝපීය ිනෂ්ඨාටාචණායයත්, ර ා භායත 

ිනෂ්ඨාටාචණායයත්, අපට ෙකුණු පිදන් ශ්ේෙ රාෙත දිශේ ගලා එන චීන 

ිනෂ්ඨාටාචණායයත් යන ශම් ිනෂ්ඨාටාචණාය තුනටර රැදිවුණු ූමමි භාගයක්. 

අශේ යශට් ර ා ්ම්පත් ඳෙට පත්ෙන කායටා තුනක් ි ශඳනො. 

යරක් ප ුගශෙන් ඉශගන ගන්න පුළුෙන්,  ක්ි රත් වූ ිනල්පීය 

පානය ි ශඳන ජානයා අප යට ්තුි. අපට ්රිකට් ඉශගන ගන්න 

පුළුෙන්, ශලෝක කු්ලානයක් දිනා ගත ැකි තයරටර. 

්ාරානයශයන් QR ශක්තය ෙැනි ශෙයක්  ඳුන්ො ුවන්නාර අවුරුුව 

එක රායක් ිමතය යනො, ශ්රී ලාංකාෙ ොශේ අප්රිකානු, ආිදයානු 

ශෙනත් යටෙල ර  ජානයාට   ක්රරය ඉශගන ගන්න. නමුත්, ශම් 

යශට් ්රිශයෝෙ යථ පෙෙන ්ශ ෝෙයයාශේ ිදට ආ්ඩඩු කයෙන 

ශකශනක් ෙක්ො වූ පුශගලයන් QR ශක්තය ්ි යකින් ඉශගන 

ගත්තා. අන්න, එයි අශේ ශශ ශආ  ක්ි ය. ප මුශෙනි  ක්ි ය 

නම්, යරක් අෙශඳෝධ කයගන්න පුළුෙන් ජානතාෙක් ශම් යශට් 

ජීෙත්ීමරි. ශෙශෙනි  ක්ි ය නම්, ශම් ශශ ය පිපතිදුව ජාලය පෙි න 

ර ා ්ාගයයක් රැෙ පිහිටි ක්ෂ්ඨර ූමමියක් ීමරි. මූලා්නාරූඪ ගරු 

රන්ත්රීතුරනි, ශම් ශශ ශආ ි ශඳන ්ම්පත් පිිබඳ ෙ  පතයාකාය 

්ාංගටනයක් තෙරත් කය නැි  ඳෙ ඔඳතුරාත් පිිබගන්නො ඇි . 

ශම් කායටා ශෙකට ්රානෙ, ඇතැම් ශෙලාෙට ඊටත් ඉ ිබන් 

ි ශඳන ්ම්පතක් ඇත. එනම්, ශ්රී ලාංකාශේ ූමමි භාගය ශරන් 

එශකොශ ෝා ගුටයක් ෙන අප යට ෙටා ඇි  ර ා ්ාගයයි. Hon. 
Chair, the world is moving based on what we call the 
Blue Economy. Our history had been built on this 
economy. The Anuradhapura Civilization continuously 
existed and excelled for 900 years because we were a 
trading nation. Of course, we made political decisions. අපි 

පල්ලෙයන්ට උෙවු ක ා. පල්ලෙ - ශ්ොළී ුතශධශආදී ශ්ොළීන් 

ජායග්ර ටය ක ා. ඊට ප්ාශ්ේ පල්ලෙයන්ට උෙවු ක  අපෙ 

ජායග්ර ටය ශකශයේො,  ශගොල්ලන්.   නි්ා අපි 

ශපොශ ොන්නරුෙට තල්ලු වුටා. ශපොශ ොන්නරු ුතගශආදී අපි 

ශරොකක්ෙ කශ ේ? ්රිකුටාරලශයන් මුහුෙට ෙැශටන ර ෙැලි ගඟ 

දිශේ අපි අශේ ෙයාපාපතක ආර්ථිකය ශගොඩ නැඟුො; ශෙශ   

ආර්ථිකය ශගොඩ නැඟුො.   නි්ා අපට අෙ ය ෙන්ශන් ්ාෙභාෙ 

ධර්රය ිමිදන් අපට ලඳා දී ි ශඳන ශම් ්ාගය ්ම්පි න් ප්රශයෝජාන 

ගැනීරි.  

ඳැශශශගර නෙකතාෙ ලියූ ශලනාඩ් වුල්ෆා නම් වූ ඉාංග්රීිද 

ජාාි කයා  ම්ඳන්ශතොට  ජාන්තෙයයා  ැටියට ජීෙත් ශෙශදි ලියපු 

ිදාං ල කථාෙක් ි ශඳනො, බ්රිතානය ශකෞතුකාගායයක.   

කාලශආ පාිමච්චි කයපු භාෂ්ඨාෙ අනුෙ ඔහු කියනො, පනුඹලාශේ 

නායකයන්ට කියලා ෙයායෙල්  ෙපල්ලා. නුඹලාට ්ශ්රීක ජාාි යක් 

 ැටියට ජීෙත් ශෙන්න පුළුෙන්ප යනුශෙන්. ඇි, ඔහු එශ ර 

කිේශේ?  

අෙ ශෙනශකොටත් ශ්රී ලාංකාෙට ප ිබන් නාිමක ්ැතපුම් 20කට 

ෙඩා අඩු ුවය ප්රරාටයකින් නැේ ගරන් ොය )0,000ක් ිදුවශෙනො. 

ශලෝකශආ ඛනිජා ශතල් ප්රො නශයන් තුශනන් ශෙකකුත්, 

 ශලෝකශආ පපතශභෝජානය කයන භා්ඩඩෙලින්  තශයන් එකකුත් 

අශේ ශගොඩබිර පහුකයශගනි යන්ශන්. නමුත් අපි  ප්රශයෝජානයක් 

ගන්නොෙ එතැනින්? මූලා්නාරූඪ ගරු රන්ත්රීතුරනි, අපි  ශකන් 

ප්රශයෝජානයක් ගන්ශන් නැි  ඳෙ අශේ ෙත්ත ශපන්ෙනො. 

එශ ර නම් ශරොකක්ෙ ශරතැන ි ශඳන ශෙන්? අපි 

තෙුවයටත් ශලෝකයට භය ශෙමින් ිදටිනොෙ?  පන්ා ගටන්ෙල, 

 ැට ගටන්ෙල රුිදයාෙට ආෙයය කයපු, රුිදයාශේ ශරෝාකේ 

නගයයට ර  ෙැිද ෙැටුශටොත් ශරශ ේත් කුඩ අල්ලපු 

්ාං්ාකති යක් ි ද්ටා.   ක  පතෙ, ෙැයදිෙ කියලා අපට කියන්නට 

ඳැ ැ. නමුත්  ශක් ප්රි ඵල අපට ්ාධනීය වුශ්ඩ නැ ැ කියලා  අපි 

ෙන්නො. අෙ ශෙනශකොට ඳර්ලින් තාේපය කඩා බි  ෙරා ඇත. 

ඳර්ලින් තාේපයට කලින් ි ද්ණු යථාර්ථය ශනොශෙි අෙ 

ි ශඳන්ශන්.   නි්ා ශම් ආර්ථිකය ශගොඩ ගන්නට අපි එක්ිමය 

ුතතුි. අපි අශේ ආර්ථිකය ශගොඩ නැඟිය ුතත්ශත් අහිාං්ක අම්රලා, 

නාංියලා, නැන්ෙලා රැෙ ශපයදිගට යෙලා ශඩොලර් බිලියන )ක් ලඳා 

ගැනීශරන් ශනොශෙි. අපි  ක නෙත්ෙමු.  ෙැිශයන් පිපතමින් 

ොිශෙලා ිදටින ශම් පාර්ලිශම්න්තුෙ තු  ිනෂ්ඨාට ්ම්පන්න 

ජාාි යක්  ැටියට අපි ශම් ගැන තීයටයක් ගමු. රැෙ ශපයදිග 

කාන්තා රරශආ ආර්ථිකය ශෙනුෙට, අශේ ර  මුහුශෙන් ජාය 

ගන්නා වූ ආර්ථිකයක් ්  ා ප්රි පත්ි  ්ම්පාෙනය ක   ැකි ගරු 

්භාෙක්  ැටියට අපි පපතෙර්තනය ශෙමු.   පපතෙර්තනයට අපි 

ශශ පාලනිකෙ එක්ිමය ුතතුි කියන එකි රශේ ආයාචණනය. 

 කි රශේ පැතුර.  

ශඳොශ ොර ්ාතුි ි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශම් අේාථාශේ ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරා මූලා්නයට 

පැමිශටනො ඇි .  
 
අනුරරුව ගරු සෙන්ප්රිය තහේරත් ෙහ ා මූලාසනතයන් ඉවත් 

වූතයන්, නිතයෝජය කථානායකුරො  [ගරු අජිත් රාජපක්ෂ ෙහ ා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ெைன்பிொிய ரஹ த் அவர்கள் 

அக்கி ொெனத்தினின்று அகலரவ, பி திச் ெபொநொயகர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு அஜித்  ொஜபக்ஷ] தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SAMANPRIYA HERATH left the Chair, and 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. AJITH RAJAPAKSE] took the 
Chair. 

 

ගරු නිතයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பி திச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ගාමිණී ෙශල්ශඳොඩ රන්ත්රීතුරා.  
 

[අ.භා. 3.20  
 

ගරු ගාමිණී වතල්තබොඩ ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு கொைினி வரலதபொட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  
්ාතුි ි, ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි.  

අෙ ිමොෙයට භාජාන කයන ප්රධාන කරුණුෙලින් එක 

කායටයක් තරි, 2008 අාංක 2( ෙයන ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන 

ෙයාපති  පනත යට ශත්, ෙයාපති යක් ඳුවෙලින්  නිෙ ්ා කිී ර 

පිිබඳ  නියරය අනුරත කය ගැනීර. ශම් ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන 

ෙයාපති  පනත 2008දී   ශගනාශේ යශට් ්ාංෙර්ධනය උශේා ිමශශ  

ජුව ආශයෝජාන ආකර්ෂ්ඨටය කය ගැනීර ්  ිමශශ  ජුව 

ආශයෝජානෙලින් ලාංකාශේ ්ාංෙර්ධනය ශනොවුණු ප්රශශ ෙලට 

්ාංෙර්ධනය අත්පත් කය ගැනීර ්  ා නිෂ්ඨාපාෙන අපනයනය ප්රමුඛ 

කයගත් ආශයෝජාන කැ ෙලා යශට් ආර්ථිකය ්ාංෙර්ධනය කිී ශම් 

ශච්තනාශෙන්. නමුත් අපි ෙැක්කා, ලාංකාශේ ජුව ිමශශ  

ආශයෝජාන කැ ීමර ්  ා ඳුව ් න ලඳාශෙන ආශයෝජාන 

ර්ඩඩලය  ය ාත්, ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන ෙයාපති  පනත 

යටශත්ත් ආපු ආශයෝජානෙලින් යශට්  ශරොනොෙ ිදශධ වුශ්ඩ 

කියන එක. මීට කලින් කථා ක  අශේ කථික ර ත්ෙරු ිමිදන් 

ශනොශයකුත් අේාථාෙල ශම් කරුණු ශපන්ෙලා ුවන්නා.  

929 930 

[ගරු (ආචණාර්ය  ුගශර්න් යාඝෙන් ර තා   



2022 ඔක්ශතෝඳර් 0( 

ලාංකාශේ ඳුව ක්රරය ගැන අෙ ශෙනශකොට ිම ාල ශල් 

්ාකච්ඡාෙට භාජාන ශෙලා ි ශඳනො. ඇත්තටර ඳුව අය කය 

ගැනීශම් ්රියාෙලිශආදී, ඳුව ් න දීර ශකොච්චණය ුවයට ඳුව ආොයර 

නිෙැයදිෙ රැ්ා කය ගැනීරට ් ාය ශෙලා ි ශඳනොෙ ්  

ආශයෝජාන ප්රෙර්ධනය ශෙලා, රැකියා උත්පාෙනය ශෙලා, ආර්ථිකය 

්ාංෙර්ධනයට ශ ේතු පාෙක ශෙලා ි ශඳනොෙ කියන එක පිිබඳ ෙ 

්තය ශතොයතුරු ෙැන ගැනීර ්  ා පුළුල් ිමග්ර ාත්රක 

්රාශලෝචණනයකට භාජාන ක  ුතතු තත්ත්ෙයට පත් ශෙලා 

ි ශඳනො. ශරොකෙ, ශම් ආශයෝජාන ර්ඩඩලය  ය ා ලඳා දීපු ඳුව 

් න ්  ශම් ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන පනත  ය ා ලඳා දීපු ඳුව 

් න තුිබන් තරි ්ම්පූර්ට ආර්ථිකශආ ිමශශ  ිමනිරය ප්රරාටය 

පිටට ඇදිලා යන්න ්  යශට් යාජාය ඳුව ආොයර අහිමි ශෙන්න 

ශ ේතු පාෙක වුණු ර ා ිමෙය  ිමෙතත වුශ්ඩ.  

අෙ පාර්ලිශම්න්තුශේදී ආ්ඩඩු  පක්ෂ්ඨය නිශයෝජානය කයමින් 

කථා ක  රන්ත්රීෙයශයක් ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ 

අකාර්යක්ෂ්ඨරතාෙ, ශර්ගු ශෙපාර්තශම්න්තුශේ අකාර්යක්ෂ්ඨරතාෙ 

්  ුගයාඳුව ශෙපාර්තශම්න්තුශේ අකාර්යක්ෂ්ඨරතාෙ පිිබඳ  ිම ාල 

ෙ ශයන් කරුණු ඉදිපතපත් ක ා.  

රර ශම් පාර්ලිශම්න්තුෙට ආපු ෙෙශ්ේ ඉ ලා ිමතයක් ශනොශෙි, 

පශ්ෞභාගයශආ ෙැක්රප පිිබශයල කයන අේාථාශේ ඉ ලා   

ශෙපාර්තශම්න්තුෙලට ආශේණික වූ, අපි පිටුෙැකිය ුතතු කායටා 

පිිබඳ ෙ, නිර්රාටය ක  ුතතු අලුත් ආොයම් ප්රභෙ පිිබඳ ෙ, 

නිෙැයදි කය ගත ුතතු ප්රි පත්ි  පිිබඳ  කරුණු ඉදිපතපත් කයලා 

ි ශඳනො.  

 ැඳැි අපට අරතක කයන්න ඳැ ැ ගරු නිශයෝජාය 

කථානායකතුරනි, 2029දී ඳලයට පත් වූ යජාය ඳුව ්ාංශ ෝධන 

ටිකක් ශගනැල්ලා, ඳුව -ආොයම් ඳුව, එකතු ක  අගය රත ඳුව- ඳුව 

ශගෙන්න ඕනෑ ආොයම් සීරාෙ ඉ   ෙරලා, ලාංකාශේ ඳුව ක්රරය 

උඩු යටිකුරු ක  ඳෙ. ඳුව ක්රරය උඩු යටිකුරු ක ා ිමතයක් 

ශනොශෙි, යජාශආ මුෙල් ිමයෙම් කයලා ශශශීය ආොයම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ිදයලු නිලධාපතන් හිල්ටන් ශ ෝටලයට එකතු 

කයලා - කට ුගයාඳුව ශෙපාර්තශම්න්තුශේ අයත් ශර්ගු 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ අයත් ශගන්ො ි ද්ටා-   නිලධාපතන්ට කිේො, 

පකිිදර ආකායයකින් ඳුව ශගෙන්ශනකුට ලිුතම් ලියන්න එපා, 

කිිදර ආකායයකින්   අය ිමගටනයට භාජාන  කයන්න එපා, 

කිිදර ආකායයකින් ඳුව ශගෙන්ශනකුශගන් ප්ර ාන කයන්න එපා,   

අය දීලා ි ශඳන ොර්තාෙ  ිමතයක් පිිබගන්න,   අයශේ ආොයම් 

ොර්තා පී ක්ෂ්ඨා කයන්න එපාප කියලා.   නිලධාපතන්ට 

ශෙපාර්තශම්න්තුශෙන් එිබයට ඳහින්න ත නම් ක ා, ශම් ඳුව 

ප්රි පත්ි ය ශගනාපු, එෙකට ශම් ආර්ථිකය  ුගරුෙපු, මුෙල් 

අරාතයාාං ය  ුගරුෙපු, මුළු යජායර  ුගරුෙපු, ජානාධිපි  

ශල්කම්ෙයයා ිමධියට හිටපු පී.බී. ජායුගන්ෙය ර ත්රයා.   

ශෙපාර්තශම්න්තුෙට කථා කයලා ශගන්ො ශගන ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුෙට ඉදිපතපත් කයන්න කියන්න   රැ්ාීමශම් recording 

එක.    ිමධියට ශශශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුෙත්, ශර්ගු 

ශෙපාර්තශම්න්තුෙත්, ුගයාඳුව ශෙපාර්තශම්න්තුෙත් ආොයම් රැ්ා කය 

ගන්න ඳැපත, තරන්ශේ යාජාකාපතය නියරාකායශයන් කය ගන්න 

ඳැපත, අටපනත් ්රියාත්රක කය ගන්න ඳැපත, ශකොන්ෙ කැඩුණු 

ශෙපාර්තශම්න්තු ඳෙට පත් කශ ේ ශම් යශට්   ප්රධාන යාජාය 

නිලධාපතයා තරි.  ශක් ප්රි ඵලයක් ිමධියට ආොයම් අහිමි ීමර 

නි්ා තරි ශගෝධාභය යාජාපක්ෂ්ඨ ර ත්රයාට ජානාධිපි කර ෙරලා 

යන්න ිදුව ෙන තත්ත්ෙයට ශම් යශට් ආර්ථිකය නිර්රාටය ශෙන්න 

පටන් ගත්ශත්.  ක අරතක කයලා,  ශක් ්ම්පූර්ට ෙගකීර 

යජාශආ නිලධාපතන් පිට ෙරලා ශම් ්භාශේ කථා කයන  ො අපට 

අනුරත කයන්න ඳැ ැ, ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි. 

අෙ යාජාය ආොයර ප   යනො. ආර්ථිකය ිදයයට 8කින් 

 ැකිශ න්න යනො. රැකියා නැි  ශෙනො. අපනයන ආොයර 

අහිමි ශෙනො. ශඩොලර් ආොයර නැි  ශෙමින් යනො. යජාශආ 

ශ්ේෙකයන්ට ෙැටුේ ශගෙන්න ඳැපත ශෙනො. නිෂ්ඨාපාෙනය නැි  

ශෙලා ි ශඳනො. ආනයනික අමුද්රෙය ශනොරැි  ීමර නි්ා ුගළු  ා 

රධය පපතරාට කර්රාන්ත ක්ශෂ්ඨේ්රශආ ශෙශ   ශපො  ිම ාල ශල් 

කඩා ෙැීමරකට ලක් ශෙලා ි ශඳනො. ශම් තත්ත්ෙය තු  අපි 

අලුි න් ඳුව පැශනේො කියලා, අලුත් ඳුව අනුපාත පැශනේො 

කියලා ිම්ඳුරක් ලැශඳන්ශන් නැ ැ.  ශ ට අනිශොට ආොයම් ඳුව 

අනුපාතය ිදයයට 3)කට ෙැි කයනො. අපනයන ආොයර රත ඳුව 

ශම් ෙනශකොට  බින්ුවෙි. ශඩොලර් ශගශනන අයට ්ම්පූර්ට ් න 

දීලා ි ශඳනො. ශරොකෙ, එක ශඩොලර් එකක්  පත ශ ොයා ගන්න 

ඕනෑ නි්ා.  

 ැඳැි, ජාාතයන්තය මූලය අයමුෙශල් නිශයෝග අනුෙ,   

එකඟතාෙ අනුෙ ලඳන රා්ශආ ප මුෙැනි ො ඉ ලා ිදයයට 3)ක 

ආොයම් ඳශෙක් ආශයෝජාකයන්ට පනෙන්න නියමිත ශෙලා 

ි ශඳනො. ශකොශ න් අයශගනෙ    මිනි්ාුග  ො ශගෙන්ශන්?   

නි්ා ශම් ආශයෝජාන ටික ඔක්ශකෝර අශේ යටින් ගලොශගන ියශආ 

නැත්නම් පුුවරි. කාඳනික ශපොශ ොය ිමේලෙය  ය ා යශට් 

කතෂිකර්රය නැත්තටර නැි  කයලා, ශගොිමශයෝ පායට ඳ්ා්ලා, 

එො   යජාය ශගෙය යන තත්ත්ෙයට කටුතතු ්ැලැ්ාවූො ොශේ ශම් 

ඳුව ්ාංශ ෝධන  ය ා ශම් යශට් ෙයාපාපතක පැ ැන්ි ය ිමනා  

කයලා, කර්රාන්ත පැ ැන්ි ය ිමනා  කයලා, නිෂ්ඨාපාෙන 

ශප ැන්ි ය ිමනා  කයලා, ුගළු  ා රධය පපතරාට කර්රාන්ත 

ක්ශෂ්ඨේ්රශආ රැකියා ටික නැි  කයලා ෙරලා ශම් යට ිමනා යට ලක් 

ශනොෙන ආකායයට කටුතතු කිී ර පිිබඳ ෙ අෙධානය ශයොමු 

කයන්න කියලා රර ශම් ගරු ්භාශෙන් ඉල්ලා ිදටිනො. ශරොකෙ, 

අපට තරි මූලය ෙගකීර ි ශඳන්ශන්. අපි ශම් කියන මූලය 

ෙගකීර ශරශතක්  පතයට ඉෂ්ඨාට කයලා ි ද්ටා නම්, අෙ ශම් කියන 

අගාධයට යට පත් ශෙන්ශන් නැ ැ. ශම් ශෙිදය ිමිදප්ාශෙනාර 

ෙන්ශන් නැි , එශ ර නැත්නම් ශම් ශෙිදය ිමිදප්ාශෙනාශගන් 

ශෙිදය ිමිදශෙශනකු ිමතය ෙන්ශන් නැි , ප්ාශෙශනකු ිමතය ෙන්නා 

මූලය ප්රි පත්ි , ඳුව ප්රි පත්ි  ්රියාත්රක කයලා තරි ශම් 

ආර්ථිකයට ශම් තත්ත්ෙය උශගත ශෙලා ි ශඳන්ශන්.  

උන්ියල් ක්රරයට ්ල්ලි එෙන්නය කිේො.   නි්ා ඳැාංකු 

 ය ා එෙන ්ල්ලි නැි  වුටා.  ශකන් අපට ිමශශ  ිමනිරය නැි  

වුටා.  ශම් තත්ත්ෙය තෙුවයටත් promote කයන, අභිශප්රේයටය 

කයන ශම් පනත්  ය ා ශතෝයා ගත්ත ෙයාපායෙලට ිමතයක් ඳුව 

් න ලඳා දීශරන්  කීය ඳුව ප්රි පත්ි යක්, අඛ්ඩඩ ඳුව 

ප්රි පත්ි යක් නිර්රාටය ශෙන්ශන් නැ ැ. ෙයාපාපතකයන් දිපත 

ගන්ෙන, ඔවුන් නිෂ්ඨාපාෙනයට ශපො ඹෙන, නිෂ්ඨාපාෙන උත්ශත්ජානය 

කයන ජාාි ක ආර්ථිකය නඟා ිදටුෙන, ආර්ථිකය  ක්ි රත් කයන 

ක්ශෂ්ඨේ්රෙලට ඳුව ් න දීශරන් මි්ක් ශම් ආර්ථිකය ශගොඩ 

ගැනීරට  ැකියාෙක් ලැශඳන්ශන් නැ ැ.   

එශ ර ශනොකය, ිමපක්ෂ්ඨය ිමධියටත්, ආ්ඩඩුෙ ිමධියටත් 

ශඳදිලා, පඅපි ඳලය ගත්තාර කයනො, ආ්ඩඩුෙ පලො  ැපතයාට 

ප්ාශ්ේ කයනො, ආ්ඩඩුෙට ිමපක්ෂ්ඨය ඕනෑ නැ ැප කියන 

්ාංකල්පය අනුෙ ියශයොත් ශම් අවුරුශෙ අග ෙනිමට අපි 

224ශෙනාටර ශම් ෙය්නශආ ෙග උත්තයකරුෙන් ශෙලා,  මුහුට 

ශෙන්න ඳැපත ප්ර ාන ්මූ යක ියලිලා ශම් ප්රජාාතන්්රොදී ෙයු ය 

අභාෙයට යන තත්ත්ෙයක් යශට් නිර්රාටය ශෙන්න පුළුෙන්.  

 

ගරු නිතයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பி திச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඳතුරාට නියමිත කාලය අේානි ගරු රන්ත්රීතුරා.  
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගරු ගාමිණී වතල්තබොඩ ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு கொைினி வரலதபொட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි, රර ශම් කරුටත් කියලා 

කථාෙ අේන් කයන්නම්.  

ශම් ප්ර ානෙලට තනිෙර ආ්ඩඩුෙට මුහුට ශෙන්න ඳැ ැ. 

ිමපක්ෂ්ඨයට මුහුට ශෙන්නත් ඳැ ැ.  ක නි්ා තරි අපි නැෙත 

නැෙතත් කියන්ශන් ිදයලුශෙනා එකතු ශෙලා, අෙර  කාඳශධ ෙැඩ 

පිිබශෙ ක්  ෙලා ෙැඩ පිිබශෙ ක් ්රියාත්රක ක  ුතතු ඳෙ.  

එශ ර ෙැඩ පිිබශෙ ක් ්රියාත්රක ශනොකය තමුන්නාන්ශ්ේලා 

කයන්න යන ිමධියට  යජාශආ ශ්ේෙකයන්ශගන්  භාගයක් ශගෙය 

යෙලා, ිමරාර ෙැටුප නැි  කයලා, ිම රාර ෙැටුප ශගෙන්ශන් නැි ෙ 

ඉ ලා, ්රතශධිය කපා  ැයලා ශම් කටුතත්ත කයන්න ලැශඳන්ශන් 

නැ ැ. තමුන්නාන්ශ්ේලා   ්රියාෙලියට යන එක නෙත්ෙලා, අපි 

ිදයලුශෙනා එකතු ශෙලා අෙර ෙැඩ පිිබ ශෙ ක් ්රියාත්රක කයලා, 

ශම් ආර්ථිකය ශගොඩෙරලා යශට් ඉන්න ුවගී ුවේපත් ජානතාෙට 

අෙ ය  ් න  දීලා,   අයශේ ජීිමත   ආයක්ෂ්ඨා කයලා, කර්රාන්ත 

ටික ආයක්ෂ්ඨා කය ගන්න ශපොුව ෙැඩ පිිබශෙ කට යමු කියලා ශම් 

ගරු ්භාෙට ශයෝජානා කයමින් රට කාලය ලඳා දීර පිිබඳ ෙ 

ඔඳතුරාට ්ාතුි ෙන්ත ශෙමින් රශේ කථාෙ අේන් කයනො, ගරු 

නිශයෝජාය කථානායකතුරනි.  
 

ගරු නිතයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பி திச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අශ ෝක් අශේිදාං  රන්ත්රීතුරා. ඔඳතුරාට මිනිත්තු 2(ක 

කාලයක් ි ශඳනො.  
 

[අ.භා. 3.29  
 

ගරු අතශ්ෝක් අතේසිවහ ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு அரெொக் அரபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි, අෙ ්ාකච්ඡාෙට භාජාන 
ශෙන්ශන් ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන ෙයාපති  පනත යටශත් ශගශනන 
නියරය, ආනයන  ා අපනයන (පාලන  පනත යටශත් ශගශනන 
ශයගුලාිද යටශත් වූ ඳුව ්ාංශ ෝධන කිහිපයක් ගැනි. ශම් ෙන ිමට 
අශේ යශට් ආර්ථිකය ඉතාර  ුවෂ්ඨාකය තත්ත්ෙයකට පත් ශෙලා 
ි ශඳනො. ශරර ේශර් ශෙෙන කාර්තුශේ ආර්ථික කඩා ෙැීමර 
ජට 8.(ක් කියලා පුශයෝකථනය කයලා ි ශඳනො. යටක 
ආර්ථිකය ්ාථාෙය ශෙන්න නම්, ආර්ථික ෙර්ධන ශේගය ෙැිකය 
ගනිමින් උශධරනය පාලනය කය ගත ුතතුි. ශම් ේය තු  යශට් 
ආර්ථික ෙර්ධන ශේගය ජට 9ක් ෙක්ො එි කියලා 
පුශයෝකථනයක් ි ශඳනො. ශම් ෙන ිමට ිදයයට 70ට ෙඩා 
උශධරනය ෙැි ශෙලා ි ශඳනො. අෙ ෙනිමට ආ ාය උශධරනය 
ිදයයට 94ක් ෙක්ො ෙැි ශෙලා ි ශඳනො. අශේ යශට් ආර්ථිකය 
ජට ආර්ථිකයක් ඳෙට පත් ශෙලා ි ද්ශ්ඩ චණන්ද්රිකා 
ඳ්ඩඩායනායක රැි නියශේ 2002 කාලශආදීි. ඉන්පුගෙ, 
ශගෝධාභය යාජාපක්ෂ්ඨ ර ත්තයාශේ 2020 කාලශආ දී  ජට 
ආර්ථිකයක් ඳෙට පත් ශෙලා ි ද්ටා. ශරෙය යනිල් ිමක්රරිදාං  
රැි තුරා ජානාධිපි තුරා ශෙලා ිදටියදී ලාංකා ඉි  ා්ශආ ෙැිර 
ආර්ථික අෙපාතය ෙන ජට 9ක් ෙක්ො කඩා ෙැටිලා ි ශඳනො. 
ශම් නි්ා යශට් ජානතාෙට ප්ර ාන යාිනයකට මුහුට ශෙන්න ිදශධ 
ශෙලා ි ශඳනො.   නි්ා අපි ිදයලුශෙනා එකතු ශෙලා ශම් 
ප්ර ානයට ිම්ඳුරක් ගන්න ඕනෑ. එශ ර නැත්නම් අශේ ජානතාෙට 
ිම ාල ප්ර ාන යාිනයකට  මුහුට ශෙන්න ිදුව ශෙනො.   

මුෙල් ඇරි තුරා ිමධියට ජානාධිපි තුරා පාර්ලිශම්න්තුශේ දී 
ප්රකා යක් ක ා, ඔක්ශතෝඳර් 2ෙන ො ිදට  පිපතෙැටුරට ිදයයට 
ශෙක රායක ඳශෙක් ොන්න. පිපතෙැටුරට එකතු කයන ිදයයට 
ශෙක රාශර් ඳශෙ  නි්ා  ඊශආ ිදට ිදයලු භා්ඩඩෙල මිල ෙැි 

ශෙන්න ඉඩ ි ශඳනො. ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ුවයකථන ගා්ාතු යනාදී   
ිදයල්ල ෙැි ශෙන්න ඉඩ ි ශඳනො. ්ාරානයශයන් රා්යකට 
රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 200ක් -රුපියල් මිලියන 20ක්-   කියන්ශන් 
අවුරුශෙකට ලක්ෂ්ඨ 2200ක පිපතෙැටුරක් ි ශඳන ආයතනයකට 
අවුරුශෙකට රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 30ක ඳශෙක් ශගෙන්න ශෙනො.   
ඳශෙ පාපතශභෝියකයා රත තරි ෙැශටන්ශන්.  ශරශ ර වුශටොත් 
කඳශලන් ිබපට ෙැටිලා ඉන්න පාපතශභෝියකයා තෙ තෙත් පිච්ශචණන 
තත්ත්ෙයකට පත් ශෙි. ශරොකෙ,   තයම් භා්ඩඩ මිල ෙැිීමරට 
ඉඩ ි ශඳනො.  ඔක්ශතෝඳර් ප මුශෙනි ො ිදට  ක ිදුව ශෙන්න 
පුළුෙන්. මුෙල් ඇරි තුරා ිමධියට ජානාධිපි තුරා කිේො,  ඉදිපත අය 
ෙැශආ දී තෙත් ඳුව ෙැි කයන්න යනො කියලා. ෙැන්  ශක් 
ප්රි ඵලයක් ශල් ජාාතයන්තය මූලය අයමුෙශල් ඉල්ලීර රත 
අපනයනකරුෙන්ශගන් ිදයයට 30ත්, 3)ත් අතය ඳශෙක්  ලඳන 
ේශර් දී අය කයන්න යනො. එතශකොට   ිදයයට 30ත්, 3)ත්  
අතය ඳශෙ අපනයනකරුෙන්ශගන් අය ෙනිමට   ඳශශශ ඳයත් 
ශඳොශ ෝ ුවයට පාපතශභෝියකයන් රත පැටශෙි. එශ ර වුශටොත් 
යශට් ජානතාෙට ශෙන්ශන් ශරොකක්ෙ? යශට් ජානතාෙ තෙ තෙ ඉතා 
අප ුගතාෙට පත් ශෙනො. ජානතාෙශේ ආොයර කිිදශ්ේත්ර ෙැි 
ශෙලා නැ ැ. ජානතාෙශේ ආොයර ෙැි ශෙන්ශන්ත් නැි ෙ 
අතයෙ ය ආ ාය මිල ඉතා ශීඝ්ර ශල් ෙැි ශෙමින් යනො. ආොයම් 
ෙැි ශෙන්ශන් නැි ෙ අතයෙ ය ආ ාය මිල ඉතා ශීඝ්ර ශල් ෙැි 
වුටාර ශෙන්ශන් ශරොකක්ෙ? මිලදී ගැනීශම්  ැකියාෙ නැි  ශෙලා 
රන්ෙශපෝෂ්ඨට තත්ත්ෙයට පත් ශෙනො. රන්ෙශපෝෂ්ඨට තත්ත්ෙයට 
පත් ශෙන්න ශ ේතුෙ තරි ආ ාය හිඟය. ශලෝක ශ්ෞඛය 
්ාංිමධානය ිමිදන් ප්රකා  කය ි ශඳනො, පඅශේ යශට්  ැටතුන් 
ලක්ෂ්ඨයක් ආ ාය හිඟයකට මුහුට පාලා ි ශඳනො. ්ෑර පවුල් 
20න් 7ක් පරට එක් ආ ාය ශේලක් රඟ  පතනොප කියලා.  
ශම්කට ශ ේතුෙ ශම්කි. ජානතාෙශේ ආොයර ෙැි ශෙන්ශන් 
නැ ැ. නමුත්, ිමයෙර ශෙගුටයක් පරට ෙැි ශෙලා ි ශඳනො.  
එශ ර තරි ශෙලා ි ශඳන්ශන්.  

යාජාය ආොයර ෙැි ශෙන්ශන්ත් නැ ැ.  ැඳැි, ිමයෙර 
ෙැිශෙලා ි ශඳනො. ශම් ශෙනශකොට ටය ශපොලිය ශගෙන්න 
අශේ යශට් යාජාය ආොයර රදිශෙලා ි ශඳනො. යාජාය ආොය මින් 
ිදයයට 7)ක්, 80ක් ිමතය පි ශගෙන්නත්, ිමරාර ෙැටුේ 
ශගෙන්නත් යන තත්ත්ෙයක් ෙැන් ඇි ශෙලා ි ශඳනො. ශම් 
තත්ත්ෙය නි්ා යාජාය ආොයම් ෙැිකය ගැනීර ්  ා යම් යම් ්රියා 
රාර්ග ගත්තත්, ශම් ඳුව ෙැි කිී ර තුිබන් යාජාය ආොයම් ෙැි 
කයන්න යම් යම් තීන්ුව ගත්තත්, ජානතාෙට ශම් ඳුව ශගෙන්න 
පුළුෙන් ෙ? ශම් ෙයාපාපතකයන්ට ශම් ඳුව ශගෙන්න පුළුෙන් ෙ? ෙැන් 
කුඩා  ා රධය පපතරාට ෙයාපාපතකශයෝ ්ම්පූර්ටශයන්ර ෙැටිලා 
ඉන්ශන්. ඔවුන්ට ෙැන් කයගන්න ශෙයක් නැි ෙ තරි ඉන්ශන්. 
ෙැන් ඳැාංකුෙල ටය ශපොලී අනුපාත ිදයයට 3)ි. උශධරනයට 
්ාශේක්ෂ්ඨෙ ටය ශපොලී අනුපාතය ෙැි කයලා ි ශඳනො. ශම් ෙැි 
කිී ර නි්ා ටය ශපොලී අනුපාතය ිදයයට 3)ක් ෙක්ො ෙැිශෙලා 
ි ශඳනො.   ොශේර, ආනයන සීරා පනෙලා ි ශඳනො. ආනයන 
සීරාෙල යම් යම් ලිහිල් කිී ම් ශක රුෙත්, ශම් ආනයන සීරා නි්ා 
්  ඳුව ෙැි කිී ර නි්ා යශට් නිෂ්ඨාපාෙනයක් නැි  තත්ත්ෙයක් 
ි ශඳනො. යශට් නිෂ්ඨාපාෙනයක් නැි  තත්ත්ෙයක් නි්ා ෙැන්  ශම් 
යශට් යාජාය ආොයර ශීඝ්ර ශල් අඩුශෙලා ි ශඳනො. යාජාය ආොයර 
අඩුීමර තු  ශම් යශට් ආර්ථික ෙර්ධනයට ිම ාල ප්ර ානයක් 
ඇි ශෙලා ි ශඳනො.  

රර ශපශර්ො පාර්ලිශම්න්තුශේදී ප්ර ානයක් ඇහුො. ශරොකෙ, 
 ැර ශෙලාශේර කියනො, පශම් යජාය ආොට ප්ාශ්ේ ටය ගත්ශත් 
නැ ැප කියලා. ටය ගත්ශත් නැ ැ කියපු නි්ා රර 
පාර්ලිශම්න්තුශේදී   ්ම්ඳන්ධශයන් ප්ර ානයක් ඇහුො.   
ප්ර ානයට රට ලඳා ුවන් උත්තයය ි ශඳනො.   උත්තයය අනුෙ, 
ලාංකාෙ නිෙ ිදන් ප්ාශ්ේ ෙැිශයන්ර ටය ගත්ත අවුරුුව 3 ඳෙට 
2020, 2022 ්  2022 පත්ශෙලා ි ශඳනො.   ප්ර ානයට ුවන්නු 
පිිබතුශර් ්  න් ශෙනො, 2020 අවුරුශශශ ්ර්ාත ටය ප්රරාටය 
රුපියල් බිලියන 2,7(7ක් ඳෙ.   කියන්ශන්, 2020දී රුපියල් 
ශකෝටි 27(,000ක් ටය අයශගන ි ශඳනො. ශම් මුෙල යාජාය 
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2022 ඔක්ශතෝඳර් 0( 

ආොයරට ෙඩා ෙැිි. යාජාය ආොයරට ෙඩා ිම ාල ප්රරාටයක් 
ටය අයශගන ි ශඳනො. 2022දී රුපියල් බිලියන තුන්ෙ ්ා 
ගටනක් ටය අයශගන ි ශඳනො.   කියන්ශන්, රුපියල් ශකෝටි 
300,000කට ෙැි ප්රරාටයක්. 2022 අවුරුශශශ  තයෙැනි රා්ය 
ශෙශදී රුපියල් බිලියන 2,900ක් ටය අයශගන ි ශඳනො.   
කියන්ශන්, රුපියල් ශකෝටි 290,000ක්. ශම් ොශේ ටය අයශගන 
අයශගන, ෙැන් යාජාය ටය ප්රරාටය ශීඝ්ර ශල් ෙැිශෙලා 
ි ශඳනො. ෙැන් යාජාය ටය ප්රරාටය ට්රිලියන 23ි. 2020දී ශම් 
යාජාය ටය ප්රරාටය ි ද්ශ්ඩ ට්රිලියන 24ි.   කියන්ශන්, ශකෝටි 
2,400,000ි. 2023 ශෙශදී ශපොලිය ෙැිීමරත් ්රඟ ්ර්ාත යාජාය 
ටය ප්රරාටය ශකෝටි 2,300,000ක් ශෙලා ි ශඳනො.   අනුෙ 
අශේ යශට් එක පුශගලශයක් ්ාරානයශයන් රුපියල් 2,240,000ක් 
පරට ටයි. ශම්ක ිම ාල ප්ර ානයක් ඳෙට පත්ශෙලා ි ශඳනො. 
ශම් ිමධියට ියශයොත් ශම් යට ශකොශ න් ශක ෙය ශෙි ෙ කියලා 
අපි ෙන්ශන් නැ ැ.  

ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර අපි ආ්ඩඩුශෙන් ඉල්ලා ිදටිනො, ශම් තත්ත්ෙය 
පාලනය කිී ර ්  ා යම්කිිද ෙැඩ පිිබශෙ ක් ්ක්ා කයන්න 
කියලා. එශ ර නැි  වුශටොත් ඉදිපතශආදී ශම්ක ිම ාල ප්ර ානයක් 
ඳෙට පත් ශෙනො. අෙ ශෙශදී ජාාතයන්තය මූලය අයමුෙශල් ඉල්ලීර 
අනුෙ යාජාය ආයතන ිම ාල ප්රරාටයක් ප්රි ෙයු ගත කයන්න 
තීන්ුව කයලා ි ශඳනො. අෙ ෙන ිමට අශේ යශට් යාජාය ආයතන 
ිම ාල ප්රරාටයක් ප්රි ෙයු ගත කයන්න තීන්ුව කයලා ි ශඳනො. 
 කට අශේ යශට් ලාභ ලඳන ආයතනත් ඇතු ත් කයලා 
ි ශඳනො. ශ්රීලන්කන් ගුෙන් ්රාගර ප්රි ෙයු ගත කයන්න ඕනෑ. 
 ක ඇත්ත.  ක කයන්න ඕනෑ.  ැඳැි,  කට ්රගාමීෙ 
SriLankan Catering ්රාගශම් ිදයයට (9ක ශකොට්ා ශෙන්න 
යනො.   ොශේර, ground handling  කටුතතුත් ශෙන්න යනො. 
ශම්ො ලාභ ලඳන ආයතන.   ොශේර, ගුෙන් ශතොටුශපො  ලාභ 
ලඳන ආයතනයක්.  ලාභ ලඳන  ගුෙන් ශතොටුශපො  ශකොශ ොරෙ 
ප්රි ෙයු ගත කයන්ශන්? එශ ර නැත්නම් ශපෞශගලීකයටය ශ ෝ 
public-private partnership එකකට යන්ශන් ශකොශ ොරෙ? ශම් 
තත්ත්ෙය යටශත්   ආයතනෙල ශ්ේෙකයන්ට කුරක්ෙ ශෙන්ශන්? 
  ශ්ේෙකයන්ට කුරක්ෙ කයන්ශන්?   අයට ෙන්දි ශෙන්න මුෙල් 
ි ශඳනො ෙ? ශම් ොශේ ප්ර ාන ිම ාල ප්රරාටයක් ි ශඳනො. අශේ 
යශට් ශරෙැනි තත්ත්ෙයක් ෙර්තරානශආ ි බියදී අශේ යටට 
ආශයෝජාකයන්ශේ පැමිණීර ිම ාල ශල් ප්ර ානයක් ශෙනො. 
ආශයෝජාකශයෝ ශම් යටට පැමිණීර ශම් ෙන ිමටත් ශීඝ්රශයන් 
අඩුශෙලා ි ශඳනො.  අශේ යටට ශඩොලර් ආොයර ලැශඳන ක්රර 
කීපයි ි ශඳන්ශන්. අශේ යටට ේයකට අපනයනෙලින් ශඩොලර් 
බිලියන 22ක් පරට ලැශඳනො. ිමශේා රමිකයන් ශඩොලර් බිලියන 
7.4ක් පරට ේයකට එෙනො. ්ාංචණායකයන්ශගන් ශඩොලර් 
බිලියන (.4ක් පරට එනො. ්ාරානයශයන් අශේ ආශයෝජාන 
තුිබන් ආොයර ලැශඳන්ශන් ශඩොලර් බිලියනයක් ශ ෝ බිලියන 
එක රායක් පරටි.    අනුෙ  ්ර්ාතයක් ශල් ගත්තාර ිමශශ  
ආොයර ශඩොලර් බිලියන 24ක් පරට එනො.  ැඳැි, අපි ශඩොලර් 
බිලියන 20ක ිමතය භා්ඩඩ මීට ශපය ආනයනය ක ා. ආනයන 
සීරා නි්ා ෙැන්  ක ක්රරශයන් අඩුශෙලා, ශඩොලර් බිලියන 2(ක් 
ඳෙට පත්ශෙලා ි ශඳනො. ශම් පයතයය අඩු කය ගැනීර ්  ා 
යජාය ිම ාල ප්රයත්නයක් ගැනීර නි්ා අශේ යශට් ්ාරානය 
ජානතාෙටත්, ෙයාපාපතකයන්ටත් ිම ාල ගැටලු  ඇි ශෙලා 
ි ශඳනො. ශම් ආනයන පාලනය නි්ා ෙයාපාපතකයන්ශේ ෙයාපාය 
කයගන්න ිමධියක් නැ ැ.   නි්ා ශම් ්ම්ඳන්ධෙත් යම්කිිද ෙැඩ 
පිිබශෙ ක් ්ක්ා කයන්න යජායට ිම ාල ෙගකීරක් ි ශඳනො. 
උශධරනය ෙැි ීමර ්  ආනයන පාලනය කිී ර නි්ා යශට් 
ජානතාෙටත්, ෙයාපාපතකයන්ට ්  නිෂ්ඨාපාෙකයන්ටත් ඇි ෙන 
ප්ර ාන නි්ා, නිෂ්ඨාපාෙකයන්ශේ නිෂ්ඨාපාෙන ්රියාෙලිය අඩුීමර තු  
අශේ යශට් යාජාය ආොයර ්  ආර්ථිකය ිම ාල ෙ ශයන් 
පල්ශල ාට එන තත්ත්ෙයක් ි ශඳනො.  

යශට් ි ශඳන ශම් ආර්ථීක තත්ත්ෙයත් එක්ක නිෂ්ඨාපාෙන ඳුව 
(ිමශ ේෂ්ඨ ිමධිිමධාන  පනත, ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන ෙයාපති  පනත 
ඇතුළු පනත්  ය ා ශම් ශගශනන නීි  ී ි ෙලින් ඳලාශපොශයොත්තු 
ෙන ශශ ඉටු ශෙිෙ කියන එක ගැන ප්ර ානයක් ි ශඳනො.  

අපි ෙැක්කා, ො න එකල්ා කිී ශම් කර්රාන්ත ාලා කිහිපයක් 
ශෙනුශෙන් ඳුව ්ාංශ ෝධනයක් කය ි ශඳන ඳෙ.   අනුෙ, ිදයයට 
30ක ඳුව පැනීමරක් කය ි ශඳනො. යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක 
්භාෙ පී ක්ෂ්ඨා කයලා තරි ශරය අනුරත කය ි ශඳන්ශන්.   
අො  ෙයාපාපතකයන්ට, ො න ශගශනන, ො න එකල්ා කයන 
අයට ශම් ්ම්ඳන්ධශයන් ප්ර ානයක් ි ද්ටා.    ප්ර ානය ගැන 
යජාශආ මුෙල් පිිබඳ  කායක ්භාෙ ්ාකච්ඡා කයලා යම්කිිද 
තීන්ුවෙක් අයශගන ඇි .   නි්ා ශෙන්න ඇි , ශම් ්ාංශ ෝධනය 
අනුරත කය  ි ශඳන්ශන්. ශකශ්ේ ශෙතත්, ශම්  යශට් ආර්ථිකය 
ඉ   නාංෙන්ශන් නැි ෙ, ආොයම් ඉ   නාංෙන්ශන් නැි ෙ ශම් 
ප්ර ානෙලට ිම්ඳුරක් එන්ශන් නැ ැ. අෙ ශම් යශට් ජානතාෙට ප්ර ාන 
යාිනයක් රැශශශ තරි ජීෙත් ශෙන්න ශෙලා ි ශඳන්ශන්. 

අෙ ශෙශදී අශේ යශට් පවුල් ),000,000න්, පවුල් 
4,900,000කට ිමතය ජීෙත් ශෙන්න ිමධියක් නැ ැ. ශම්ක ිම ාල 
ප්ර ානයක්.  ්රාජා ආයක්ෂ්ඨට ජාාලයක් ්රියාත්රක කයන්න කියලා 
ජාාතයන්තය මූලය අයමුෙල කියා ි ද්ටා. අපි ෙන්නො, ලාංකාශේ 
පවුල් 2,300,000කට ිමතය ්රතශධි ් නාධායය ලැශඳන ඳෙ. ශම් 
් නාධායය අනෙ ය පවුල් කීයකට  ලැශඳනො ෙ?   ගැන 
ශ ොයා ඳලා   පවුල් ඉෙත්කය, එය ලඳාදිය ුතතු පවුල් ්ම්ඳන්ධ 
කයශගන   ්රාජා ආයක්ෂ්ඨට ජාාලය ්ක්ා කයන්න ඕනෑ. IMF 
එශක් ොර්තාෙක ි ශඳනො, ශ්රී ලාංකාෙ ශම් ෙන ිමට 
ඉි ශයෝපියාෙටත් ෙඩා ප   තත්ත්ෙයක ි ශඳන ඳෙ. ශම් ප්ර ානය 
ි ශඳන්ශන් ්ර්ාත යශට්ර අයට ශනොශෙි. ්ර ය ශකොට්ාෙලට 
තරි ශම් ප්ර ානය ි ශඳන්ශන්.  අඩු ආොයම්ලාභි පවුල් ශම් 
ශෙලාශේ ශපෝෂ්ඨට ඌනතාෙකින් ශපශ නො. ඔවුන්ට ශපෝෂ්ඨයො  
ආ ාය ගන්න මුෙල් නැ ැ.   තත්ත්ෙය තු  කුරක්ෙ ක  ුතත්ශත්? 

අශේ යශට් යාජාය ශ්ේෙකශයෝ 2,400,000ක් ඉන්නො. ෙැන් 
යජායර කියනො, 0(ශෙනකු ඉන්න පවුලකට ෙේකට කෑර ්  ා 
රුපියල් 2,400ක් ඕනෑ කියලා. එතශකොට රා්යකට රුපියල් 
74,000ක් ඕනෑ. අශනක් ෙැඩ කටුතතුෙලටත් එක්ක රා්යකට 
රුපියල් 220,000ක් පරට ඕනෑ. යාජාය ශ්ේෙකයකුට   ප්රරාටය 
ලැශඳනොෙ?  පවුශල් 0(ශෙනකු, 04ශෙනකු ඉන්න යාජාය 
ශ්ේෙකයකුට ශම් ආොයර ලැශඳනොෙ?   තත්ත්ෙය තු  
අනිොර්යශයන්ර   ශගොල්ලන්ට ශපෝෂ්ඨට ඌනතාෙ ඇි  ශෙනො.  
   ශගොල්ලන්ට ිමයෙම් කයන්න මුෙල් නැ ැ. යාජාය ශ්ේෙකශයෝ 
2,400,000න්,  800,000ක  ිමතය පවුල්ෙලට ශම් ප්ර ානය 
ඳලපානො.   

  ොශේර, ්රතශධි පවුල් ගත්ශතොත්, ්රතශධි පවුලක ආොයර 
රා්යකට රුපියල් 20,000ක්, 24,000ක් ිමතය ප්රරාටයක්. 
එතශකොට ශම් ි ශඳන තත්ත්ෙය තු  ්රතශධි පවුලක් ජීෙත් 
ශෙන්ශන් ශකොශ ොරෙ? ශම්ක ිම ාල ප්ර ානයක්.  

ඊ ඟට, ශගොිම ජානතාෙශේ නිෂ්ඨාපාෙනෙලට නියර මිලක් 
නැි කරත් එක ප්ර ානයක්. ීම නිෂ්ඨාපාෙනය ගත්ශතොත්, ීම කිශලෝෙක් 
නිෂ්ඨාපාෙනය කයන්න ්ාරානයශයන් රුපියල් 240ක්, 24(ක් පරට 
ෙැය ෙනො කියා ෙැන් ගටන් ඳලා ි ශඳනො. නමුත්, ීම 
කිශලෝෙක යජාශආ ් ි ක මිල රුපියල් 220ි. එතශකොට රුපියල් 
220කට ීම ටික දීලා ශගොිමයා ශකොශ ොරෙ කන්නයක් ජීෙත් 
ශෙන්ශන්? කන්නයක් කියන්ශන් රා් )ක්.   ොශේර, කුඹුරු 
අක්කයයක් ි ශඳන ශකනකු ශකොශ ොරෙ රා්යක් ජීෙත් 
ශෙන්ශන්? ්ාරානයශයන් කුඹුරු අක්කයයකට ීම ද්්ල් 200ක් 
ිමතය ලැශඳනො නම්, ද්්ල් 200 ිමකුණුෙත්  ම්ඳ ශෙන ආොයර 
රුපියල් 274,000ි. ද්්ලකට ීම කිශලෝ 22ක් ි ශඳනො.   අනුෙ, 
ීම කිශලෝ 2,200 රුපියල් 224 ගටශන් ුවන්නත් රුපියල් 
274,000ි ලැශඳන්ශන්. රුපියල් 74,000ක්, 200,000ක් යනො 
ිමයෙර. එතශකොට රා්යකට රුපියල් 30,000ක් 34,000ක් පරට 
තරි ලැශඳන්ශන්. අශේ යශට් ශගොිම පවුල් 2,000,000ක්, 
2,400,000ක්  පරට ඉන්නො. එතශකොට   ශගොල්ලන් 
ශකොශ ොරෙ ජීෙත් ශෙන්ශන්?  

935 936 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

අශේ රර ඳලකාය 8,400,000ි. ශම් රර ඳලකාශආ ඉන්නො, 

එදිශනො ෙැඩ කයන අය, කුලී ෙැඩ කයන අය. එතශකොට   

මිනි්ාුග ශකොශ ොරෙ ජීෙත් ශෙන්ශන්? ශම් තත්ත්ෙය ්ර්ාත යශට්  

ිම ාල ්රාජා ප්ර ානයක් ඳෙට පත් ශෙලා ි ශඳනො. ශම් ්රාජා 

ප්ර ානයට යජාය මුහුට ශෙන්න ඕනෑ.  ිමපක්ෂ්ඨය ිමධියට අපි යජායට 

් ශයෝගය ශෙන්න කැරැත්ශතන් ඉන්නො. ශරොකෙ, ශම් ප්ර ානය 

්ර්ාත යශට්ර, ්ෑර ශකශනකුශේර  ප්ර ානයක් නි්ා.    නි්ා ශම් 

ප්ර ාන ිම් න්න යම්කිිද ්රියාකාී  ෙැඩ පිිබශෙ ක් ්ක්ා ක  

ුතතුරි. එශ ර නැතුෙ, කැබිනට් ර්ඩඩලය 30 ෙක්ො ෙැි කයලා, 

යජාය අය කයගන්න ඳුවෙලින්   ශගොල්ලන්ට ිමයෙම් කයලා, යාජාය 

ඇරි ෙරු 30, (0 ෙක්ො ෙැි කයලා  පත යන්ශන් නැ ැ. යශට් 

ජානතාෙ එෙැන්නක් ඳලාශපොශයොත්තු ෙන්ශන් නැ ැ. යශට් 

ජානතාෙ අයග යක් කශ ේ ශම් තත්ත්ෙය ඳලාශගන ඉන්න 

ඳැරුෙි. ශම් යශට් ර ජාන මුෙල් නා්ාි  කිී ර ෙ ාර නතය 

කයන්න කියලාි  ශගොල්ලන් අයග ය කශ ේ. අයග ය ක ාට 

ප්ාශ්ේ   අයග කරුශෙෝ රර්ෙනය කයන්න පපුනරුත්ථාපන 

කාර්යාාං යප නමින් පනතක් ශගශනන්න යනො. පුනරුත්ථාපනය 

කයන්න ඕනෑ අයග ය කයපු අය ශනොශෙි, ශම් යශට් ූෂෂ්ඨට, ොංචණා 

කයලා ශම් යට ශම් තත්ත්ෙයට පත් කයපු අය. ශම් යට ශම් 

තත්ත්ෙයට පත් ක  ශශ පාලනපශයෝ තරි පුනරුත්ථාපනය 

කයන්න ඕනෑ. අයග ය කයපු අය පුනරුත්ථාපනය කයලා 

 පතයන්ශන් නැ ැ.   පනත් ශකටුම්පත ්ම්රත වුශටොත් ඕනෑර 

ශකනකු ඕනෑර කාලයක් පුනරුත්ථාපනය කයන්න පුළුෙන්.  ක 

ිම ාල ප්ර ානයක්.  

  ිමතයක් ශනොශෙි. ශම් ෙන ිමට ්ර්ාතොෙය ෙැ ැක්ීමශම් 

පනත ්රියාත්රක ශෙනො. ්ර්ාතොෙය ෙැ ැක්ීමශම් පනත 

කියන්ශන් ඉතා ෙරුණු පනතක්.   පනතට අනුෙ, කිිදර 

ශපොලීිදයකින් අේයයක් නැතුෙ ඕනෑර ශකශනකු අත්අඩාංගුෙට 

ගන්න පුළුෙන්; ය ො තඳා ගන්න පුළුෙන්.  ශරෙැනි පනත් 

්රියාත්රක කිී ර ගැන ිමපක්ෂ්ඨය ිමධියට අපි ශ  ා ෙකිනො.   

නි්ා ශම් ොශේ පනත් ්රියාත්රක ශනොිමය ුතතුි.  ශම් යශට් 

අයග යක් ්රියාත්රක වුශ්ඩ ශම් යශට් ි ශඳන යම්කිිද ්රාජා 

ප්ර ානයක් නි්ා.  ්රාජා ප්ර ානයක් නි්ා ්රියාත්රක ශෙච්චණ   

අයග ය රර්ෙනය කිී ර ්  ා යම් යම් ්රියාරාර්ග ගැනීර 

ිමපක්ෂ්ඨයක් ිමධියට අපි තයශආ ශ  ා ෙකිනො.  ක ිදුව ශනොිමය 

ුතතු කරුටක්.  අපි යජායට කියනො,  ෙර්තරානශආ ශම් ි ශඳන 

ප්ර ානෙලින් මිශෙන්න යම්කිිද ෙැඩ පිිබශෙ ක් ෙ ාර ්රියාත්රක 

කයන්න කියලා. එශ ර කශ ේ නැත්නම් ශම් තත්ත්ෙය තෙ තෙත් 

උග්ර ශෙි. ශේැම්ඳර් රා්ය ොශේ ශෙශදී යශට් ජානතාෙට ජීෙත් 

ශෙන්න ඳැපත තැනකට පත් වුශටොත්, ශම් තත්ත්ෙය ිම ාල ්රාජා 

ෙය්නයක් ඳෙට පත් ශෙන්න ඉඩ ි ශඳනො.   නි්ා ගරු 

නිශයෝජාය කථානායකතුරනි, අපි ඔක්ශකොර එකතු ශෙලා ශම් 

පිිබඳ  යම්කිිද ෙැඩ පිිබශෙ ක් ්ක්ා කශ ොත් ශ ො ි කියා රා 

හිතනො.  

ශම් ශෙලාශේ ශලෝක ආර්ථික අර්ද්ෙයක් ි ශඳනො. ශම් 
ශලෝක ආර්ථික අර්ද්ෙය අශේ යශට් ආර්ථික අර්ද්ෙයත් එක්කරි 
ඇිමල්ලා ි ශඳන්ශන්.  අපි  කපාර් ාිමකෙ ප්රකා යට පත් ක ා 
ටය ශගෙන්ශන් නැ ැ කියලා.  ෙැන් අශේ යට ටය ශගෙන්ශන් 
නැි  යටක් ඳෙට පත් ශෙලා ි ශඳනො.  202), 2027 ෙනතුරු ඉදිපත 
්ෑර ේයකර ිමශශ  ටය ිමධියට ශඩොලර් බිලියන 4ක් ිමතය 
ශගෙන්න ි ශඳනො.  ශම් ශඩොලර්  බිලියන  4 ශගෙන්ශන් 
ශකොශ ොරෙ?  ක ශගෙන්න ෙැන් අපට මුෙල් ි ශඳනොෙ? 
ෙර්තරාන ජානාධිපි ෙයයා පුගියය අතුරු අය ෙැය ඉදිපතපත් කයශදී 
කිේො, පශම් ේය තු  කිිදර පපතපූයක ඇ්ාතශම්න්තුෙක් අපි 
අනුරත කයන්ශන් නැ ැප  කියලා. 

 

ගරු නිතයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பி திச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රන්ත්රීතුරනි, ඔඳතුරාට ශෙන් කය ඇි  කාලය අේන් 

ශෙනො.  ිමපක්ෂ්ඨය නිශයෝජානය කයන ගරු ශ ේෂ්ඨා ිමතානශේ 

රන්ත්රීතුරාශේ ශෙලාෙ ි ශඳනො. ඔඳතුරාට   ශෙලාශෙන් ගන්න 

පුළුෙන්.  

 
ගරු අතශ්ෝක් අතේසිවහ ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு அரெொக் அரபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

  ශෙලාෙත් අයශගන රර කථා කයන්නම්, ගරු නිශයෝජාය 

කථානායකතුරනි.  

පපතපූයක ඇ්ාතශම්න්තු අනුරත කයන්ශන් නැ ැ කියලා අතුරු 
අය ෙැශආදී කිේෙත්, ඉි  ා්ශආ ෙැිර මුෙලක පපතපූයක 
ඇ්ාතශම්න්තුෙ ඊශආ ශපශර්ො අනුරත කය ගත්තා.  ක රුපියල් 
බිලියන )94ක පපතපූයක ඇ්ාතශම්න්තුෙක්. ශම් ආ්ඩඩුෙ 
කියන්ශන් එකක්, කයන්ශන් තෙ එකක්  තත්ත්ෙයට පත් ශෙලා 
ි ශඳනො.    නි්ා කරුටාකය, ශම් යශට් ආර්ථිකය  ැිදයීමර 
්  ා ක්රරෙත් ෙැඩ පිිබශෙ ක් ්ක්ා කයන්න කියලා අපි 
කියනො.  

පුගියය කථාෙකදීත් රර කිේො, යාජාය ටය  ැාංගීර - hidden 
debt - ගැන. එය, ිම ාල ප්රරාටයක්. ශඩොලර් බිලියන ශෙකකට 
ආ්න්න ප්රරාටයක් -රුපියල් ශකෝටි 40,000ක් ිමතය- යාජාය ටය 
 ාංගලා ි ශඳනො. ශම්ො කිී ර ශ ේතුශෙන් යට පිිබඳ  ිම ාෝය 
නැි  ීමර ිම ාල ප්ර ානයක් ශෙලා ි ශඳනො. ්රාජා ආයක්ෂ්ඨට 
ොයකත්ෙ ඳශෙ ශගන  ර තුිබන් ඳලාශපොශයොත්තු වුශ්ඩ රුපියල් 
බිලියන 2(0ක -රුපියල් ශකෝටි 2(,000ක- ආොයරක්. හිටපු 
ජානාධිපි තුරාශේ කාලශආ ඳැිදල් යාජාපක්ෂ්ඨ රැි තුරා මුෙල් 
ඇරි ෙයයා  ැටියට ිදුව ක  ඳුව ්ාංශ ෝධනය තුිබන් රුපියල් 
ශකෝටි 40,000කට ෙැි ප්රරාටයක් යාජාය ආොයර අහිමි වුටා 
කියලා ිමගටකාධිපි ෙයයා කියා ි ශඳනො රර ෙැක්කා. එශ ර 
රුපියල් ශකෝටි 40,000කට ෙැි යාජාය ආොයරක් අහිමි 
කයගත්ශත් අනෙ ය ිමධියට. ශම් තත්ත්ෙය තු  යාජාය ආොයර 
ශීඝ්රශයන් අඩු වුටා.   එක්කර ශකොිමඩ් ේාංගතය ආො. ශකොිමඩ් 
ේාංගතයත් එක්ක යාජාය ආොයර තෙත් අඩු වුටා. ශම් තත්ත්ෙය 
තු , ශම් ශශ පාලනපයන් ිදුව ක  අරන ්රියා නි්ා  ො ගැන 
ෙන්ශන් නැි , ශම් කිිදර ශෙයකට ්ම්ඳන්ධ නැි  ශම් යශට් 
අ්යට ජානතාෙ ුවක් ිමඳිනො. ඔවුන්ට කන්න නැ ැ.  ක ිම ාල 
ප්ර ානයක්. ඔවුන්ට ජීෙත් ශෙන්න ිමධියක් නැ ැ. ්ර ය පවුල්ෙල 
ෙරුෙන්ට ඉ්ාශකෝශල් යන්න ිමධියක් නැ ැ. අපි ෙැක්කා ශන්, 
ශකො ඹ ඉ්ාශකෝලෙල  රි ද්ශධ පූජාාෙ කන ඳෙ. ශම් යට   
ොශේ තත්ත්ෙයකට පත් ශෙලා ි ශඳනො. එශ ර තත්ත්ෙයකට 
පත් ශෙන්න ඕනෑ යටක් ශනොශෙි, ශම් යට. ශම්ක යල, ර  
පැශ න ශ ො  යටක්. කිිදර ්මීක්ෂ්ඨටයක් කයන්ශන් නැි ෙ 
ය්ායනික ශපොශ ොය ත නර ශගනැල්ලා, කාඳනික ශපොශ ොය 
භාිමත කයන්න පටන්ගත් නි්ා ශම් යශට් ආ ාය ප්ර ානයක් ආො. 
ශම් ප්ර ාන ිමහින් ොගත්  ො. අපි  ැර  ශෙලාශේර කියන්ශන් ශම් 
ිමහින් ොගත් ප්ර ාන ිම් න්න ෙැන්ෙත් ක්රරෙත් ෙැඩ පිිබශෙ ක් 
 ෙන්න කියලාි. ෙැන් ර  කන්නයට ශපොශ ොය ලඳා ශෙන ඳෙ 
කියනො. කතෂිකර්ර ඇරි තුරාශගන් රර   ගැන ඇහුො. එතුරා 
කිේො, අක්කය ශෙක රායකට, ශ ක්ශටයායයකට ෙඩා අඩු 
කුඹුරු  ප්රරාටයක් ි ශඳන අයට ශනොමිශල් ශපොශ ොය ලඳා 
ශෙනො කියලා.  ක ඉතාර ශ ො ි. එශ ර ශපොශ ොය ලඳා දීලා 
අඩු තයමින් ශම් ර  කන්නශආෙත් අ්ාෙැන්න ෙැි කයශගන, 
ආ ාය ුගයක්ෂිතතාෙ පිිබඳ  ෙැඩ පිිබශෙ ක්  ෙන්න කියලා 
ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ඉල්ලා ිදටිමින් රට ශම් අේාථාෙ ලඳා දීර පිිබඳ ෙ 
ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරාට ්ාතුි ෙන්ත ශෙමින් රශේ 
කථාෙ අේන් කයනො.   
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ගරු නිතයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பி திச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී ඟට, ගරු ශ ේෂ්ඨා ිමතානශේ රන්ත්රීතුරා - [්භා ගර්භය තු  
නැත.  

ගරු ඩල්ා අල ේශපරුර රන්ත්රීතුරා - [්භා ගර්භය තු  නැත.  

ගරු (ආචණාර්ය   ර්ෂ්ඨ ෙ ිදල්ො රන්ත්රීතුරා - [්භා ගර්භය තු  
නැත.  

ගරු ශ  ාන් ශ්ේරිදාං  යාජාය අරාතයතුරා. 
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ගරු තශ්හාන් තසේෙසිවහ ෙහ ා (මුදල් රාජය අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் ரெைெிங்க - நிதி இ ொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of Finance) 

ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි, අෙ පාර්ලිශම්න්තුෙ 
රැ්ාශෙලා ක්රශරෝපාය ්ාංෙර්ධන ෙයාපති  පනත යටශත් ශගශනන 
නියරය පිිබඳ ෙ ිමොෙ කයලා එය අනුරත කයන්න අපි ිදයලුශෙනා 
සූොනමින් ිදටිනො.   ොශේර තෙත්  නියරයක්  ා ශයගුලාිද 
ශෙකකුත් අෙ අපි අනුරත කයනො. අශේ යශට් ආර්ථිකයට 
උත්ශත්ජානයක් ලඳා ශෙන්න අපට ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ිමශශ  
ආශයෝජාන අෙ යි. ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි, අපට 
ිමශශ  ආශයෝජාන අෙ ය නම්, අශේ යට ආශයෝජානෙලට මි්රශීලි 
යටක් ඳෙට පත් කිී ර, ඊට අො  පපත්යයක් නිර්රාටය කිී ර 
ඉතාර ෙැෙගත් ෙනො. එශ ර ශනොකශ ොත් ිමශශ  
ආශයෝජාකයන්ට ආශයෝජාන අේාථා ි ශඳන ශ ො ර යට ඳෙට ශ්රී 
ලාංකාෙ පත් ෙන්ශන් නැ ැ.  තයගකාපතත්ෙය අි න් ඳැලුෙත් 
ආශයෝජානය කිී ර ්  ා ඔවුන්ට ි ශඳන එකර යට ශ්රී ලාංකාෙ 
ශනොශෙි. අෙ ශලෝකශආ ආශයෝජානය ්  ා ුගුවුග යැි ්ම්රත 
ප්රධාන යටෙල් 4ක් ි ශඳනො.  ො තරි, ඇශරපතකා එක්්ත් 
ජානපෙය, ජාර්රනිය, ර ා බ්රිතානයය, ඉන්දියාෙ ්  චීනය. ශම් 
යටෙල් ආශයෝජාන මි්රශීලි පපත්යයක් නිර්රාටය කයලා, ර ා 
පපතරාට ආශයෝජාන ආකර්ෂ්ඨටය කයගනිශදී අපට ිදුව ශෙනො, 
අ ශේ යටට ගැ ශපන ආශයෝජාන ශතෝයාගන්න ොශේර,   
ආශයෝජාකයන්ට ලාංකාශේ ආශයෝජානය කිී ර ්  ා අෙ ය 
ප ුගකම් ටික ්ල්න්න. එශ්ේ ප ුගකම් ්ැලුගශෙොත් තරි ඔවුන් 
ශෙනත් යටෙල් ශෙනුෙට ලාංකාෙ ශතෝයාගන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි, අශේ යශට් ආර්ථිකය 
ගත්ශතොත්, එය ෙැනට ෙ  ෙ ශයන් ඇශරපතකානු ශඩොලර් බිලියන 
8(ි. ශම් ගරු ්භාෙ තු  කථා ක ා, ශලෝකශආ ්  ශම් 
කලාපශආ ි ශඳන යටෙල් ගැන.   යටෙල් එශ ර කයනො නම්, 
ඇි ලාංකාෙ ශම් ශශ කයන්ශන් කියලා ්ර ය රන්ත්රීතුරන්ලා 
ඇහුො.  ැඳැි, අශේ ්ර්ාත ආර්ථිකය ශඩොලර් බිලියන 8(ි. 
ඉන්දියාෙ ගත්ශතොත්, -අෙ ඉන්දියාෙ ගැන ශගොඩක් කථා ක ා- 
එයට ආර්ථිකය ශඩොලර් බිලියන 3,274ට ආ්න්නි. 
ඉන්ුවනීිදයාශේ ශඩොලර් බිලියන 2,28)ක ආර්ථිකයක් ි ශඳනො. 
ඳාංේලාශශ ශආ ආර්ථිකය ශඩොලර් බිලියන (24කට ආ්න්නි. 
පිලිපීනශආ ආර්ථිකය ශඩොලර් බිලියන 394ි. ිමයට්නාරශආ 
ආර්ථිකය ශඩොලර් බිලියන 3)2ි.  පාකි්ාතානශආ ශඩොලර් බිලියන 
3()ි.   නි්ා   යටෙල්  ා ලාංකාෙ එකට ්රාන කයලා ලාංකාශේ 
ගන්නා තීන්ුව තීයට ්ාධායණීකයටය ශ ෝ ිමශේචණනය කයමින් 
නඟන තර්කය ගැ ශපන තර්කයක් ශනොෙන ඳෙි රා හිතන්ශන්.  

රැකියා අේාථා උත්පාෙනය කිී ර, ශම් යශට් ආර්ථිකය ඉතාර 
ුවර්ෙල රට්ටරක ි බියදී එය නඟා ිදටුෙන්න අෙ ය ිමශශ  
ආශයෝජාන ටික ශගන  ර, 'ජාාතයන්තය ෙ ශයන් පිිබගත් යටෙල් 
අෙ ලාංකාශේ ආශයෝජානය කයනො' කියන පණිවුඩය ශලෝකයට 
ශගන ියහින් අශනක් ආශයෝජාකයන්ටත් ආයාධනා කිී ර ආදි 
ිදයල්ල ්  ා අප ඉතාර ්ශභාෙශයන් ශම් ඳුව ් න ලඳා දී 
ි ශඳනො.  

ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි, රට කලින් කථා ක  ගරු 
අශ ෝක් අශේිදාං  රන්ත්රීතුරා ඇහුො, පඇි, ශම් ඳුව ් න 

ශෙන්ශන්? ඇි, ශම් ටය ගන්ශන්?ප කියලා.  කට ශ ේතුෙක් 
ි ශඳනො. එතුරා ්ාංඛයාශල්ඛන ෙගයක් ඉදිපතපත් කයමින් කිේො, 
අශේ යටට ිමශශ  ිමනිරය ගලා ආශේ ශකොශ ොරෙ කියලා.   
කියපු ිමධියට,  අපනයනෙලින් ශඩොලර් බිලියන 22ක්, ිමශේා 
ශප්රේෂ්ඨටෙලින් ශඩොලර් බිලියන 7ක්, ආශයෝජානෙලින් ශඩොලර් 
බිලියන 2ක්, ්ාංචණායක ෙයාපායශයන් ශඩොලර් බිලියන (ක් ලැබී 
ි ශඳනො. නමුත් රා හිතනො අප අෙ ි ශඳන තත්ත්ෙය පිිබඳ  
අෙශඳෝධශයන් ිදටිශයොත් ශ ො ි කියලා. එර ්ාංඛයාශල්ඛන 
අනුෙ   කියපු ආොයම් අශේ යටට ලැශඳනො නම් ශම් ෙනශකොට 
අපි ආර්ථික අර්ද්ෙයක නැ ැ, ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි. 
නමුත්, අශේ යටට ිමශශ  ිමනිරය ශගශනන ක්ශෂ්ඨේ්ර අතපතන් ෙැනට 
අපි   අශේක්ෂිත ඉලක්කෙලට ියහින් ි ශඳන්ශන් අපනයන 
ක්ශෂ්ඨේ්රශයන් පරටි. මීට ශපය ්ාංචණායක ෙයාපායශයන් අපට 
ඇශරපතකානු ශඩොලර් බිලියන (ක් ලැද්ටා.  ැඳැි, ෙර්තරානශආ 
අශේ යශට් ි ශඳන ප්ර ාන ්  COVID-19 ේාංගතය නි්ාත් අපට 
  අශේක්ෂිත ශඩොලර් බිලියන ( ලැශඳන්ශන් නැ ැ. පුගියය 
කාලශආ ිමශේාගත රමිකයන්ශගන් ලැද්ණු ශප්රේෂ්ඨට ශඩොලර් 
බිලියන 7ක උපපතර සීරාෙට ියයත් අෙ අපට  කත් ලැශඳන්ශන් 
නැ ැ.   ්ල්ලි ටික එෙන්න එපා කියන negative campaign 
එකක් තරි අෙ අයශගන යන්ශන්. ගරු නිශයෝජාය 
කථානායකතුරනි, අපිත් කැරැි ි කලින් පැෙැි  තැනට ශම් යට 
නැෙත අයශගන යන්න අෙ ය ශශෙල් කයන්න. ඉ ත කී ආොයම් 
යිබ උත්පාෙනය කයන්න අපට පුළුෙන් නම්, ශම් කියන ්ර ය 
ප්රි ්ාං්ාකයටෙලට අපි යා ුතතු නැ ැ.  

ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි, අෙ ශඳොශ ෝ අේාථාෙල 
කියැවුටා, ජාාතයන්තය මූලය අයමුෙලට අනුෙ අපි ිදයලු 
ප්රි ්ාං්ාකයට කයනො කියලා. ජාාතයන්තය මූලය අයමුෙල අප  ා 
ඇි කයගත් කාර්ය ර්ඩඩල රට්ටශම් එකඟතාෙ තු  අශේ යශට් 
ආර්ථිකය නැෙත ශගොඩ නැාංීමර ්  ා ක  ුතතු ආොයම් 
ක රනාකයටය ්  ිමයෙම් ක රනාකයටය පිිබඳ ෙ,   තු  
ි ශඳන ටය ක රනාකයටය පිිබඳ ෙ, ටය 
ප්රි ෙයු ගතකයටය පිිබඳ ෙ අපට අෙ ය රග ශපන්ීමර ෙක්ො 
ි ශඳනො. කවුරු  පත අ නො නම්, 'ජාාතයන්තය මූලය අයමුෙල 
අපත් එක්ක ශම් එකඟතාෙලට එන්ශන් කෙොෙ?' කියලා,  යට 
 ැටියට ෙැන් අශේ පැත්ශතන් ෙගකීරක් ි ශඳනො, අශේ 
ටයකරුෙන් ්රඟ ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර ශිමපාර් ාිමක ටයකරුෙන් 
්රඟ ්ාකච්ඡා කයලා අො  එකඟතාෙලට ඇිමල්ලා, පඅපි ෙැන් 
ටය ප්රි ෙයු ගතකයටය ්  ා සූොනම්. ශම්ක තරි අශේ 
්ැලැ්ාරප කියා නැෙත ොර්තා කයන්න.   ්ැලැ්ාර ඉදිපතපත් 
ක ාර පරටි, අපට ශම් කියන එකඟතා ්නාථ කයගන්න 
පුළුෙන් ෙන්ශන්.   නි්ා යජාය  ැටියට අපි කිිදුව පාර් ාෙයකට 
අ්ාධායටයක් ශනොශෙන්න කිනමින් ්  ඉතාර 
ිමනිිමෙභාෙයකින් ශම් ටය ප්රි ෙයු ගතකයටයට සූොනමින් 
ඉන්නො. ර  ඳැාංකුශේ අධිපි තුරා ්  මුෙල් අරාතයාාං ශආ 
ශල්කම්තුරා එහි මුල් පියෙය ශගන ි ශඳනො. ගරු ජානාධිපි තුරා 
ශපෞශගලිකෙ රැදි ත් ශෙලා එතුරාශේ ජාපාන ්ාංචණායය,   
ොශේර ආිදයානු ්ාංෙර්ධන ඳැාංකුෙ ්රඟ ක  ්ාකච්ඡා අතයතුය 
ශම් තත්ත්ෙය පිිබඳ ෙ, යශට් ්ැලැ්ාර පිිබඳ ෙ ්ාකච්ඡා ක ා.   
අනුෙ අශේ යටට අෙ ය ් ශයෝගය ලැශඳි කියන ිම ාෝය 
අපට ි ශඳනො. ශරශතක් පැෙැි  ්ාකච්ඡාෙලදී යාජාය තාන්්රික 
රට්ටමින් ිමශේා තානාපි ෙරුන් අපට   ් ශයෝගය ලඳා ශෙන්න 
එකඟතාෙ ප  කය ි ශඳනො. අපි   ගැන ්ාකච්ඡා කයන්න 
ඕනෑ.   එකඟතාෙ ශරොකක්ෙ, යටෙල් ශෙකටර -ශෙපාර් ාෙයටර- 
අ්ාධායටයක් ශනොෙන ිමධියට කටුතතු කයන්ශන් ශකොශ ොරෙ 
කියන කායටා ගැන අපි ශම් ෙන ශකොට ්ාකච්ඡා කයමින් 
පෙි නො. ජාාතයන්තය මූලය අයමුෙශල් ් ශයෝගය අපට ලඳා 
ශෙන අතයතුය, ලාංකාේ ුගඳ්ාධන ිමයෙම් කේපාුව  කයන්න ඕනෑ 
කියලා ජාාතයන්තය මූලය අයමුෙල කිිදර අේාථාෙක උපශේා  දීලා 
නැ ැ. එය ඉතාර ෙගකීශරන් කියන්න ඕනෑ, ගරු නිශයෝජාය 
කථානායකතුරනි.   ශෙනුෙට, අපි කයපු ්ාකච්ඡාෙලදී අපට 
කියා ි ශඳන්ශන් ශම් යශට් ආොයම් උත්පාෙනය කයන්න පුළුෙන් 
රාර්ග ෙඩා ක්රරෙත් කයලා අො  ්ැලුගම් ්රියාත්රක කයලා 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ආොයම් ෙැි කයගන්නා අතයතුය, ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර COVID-19 
ේාංගතය  ්  ශම් පෙි න ආර්ථික අෙපාතය නි්ා අප ුගතාෙට 
පත් ශෙලා ිදටින පවුල් ිදයල්ල රැක ඳලාගැනීශම් ුගඳ්ාධන ෙැඩ 
කටුතතු තෙුවයටත්  ක්ි රත් කයන්න කියලාි.   

නමුත් ්ර ය ුවර්රත පැි ශයනො. යජාය ෙැටුේ කේපාුවෙකට 
සූොනම් ශෙනො කියලාත් ුවර්රත යෙනො. ගරු නිශයෝජාය 
කථානායකතුරනි, අපට අභිශයෝග ි ශඳනො. එර අභිශයෝග රැෙ 
අපි ආර්ථිකය ක රනාකයටය කයනො. ිමශ ේෂ්ඨශයන්ර අපි 
යජාශආ ිමයෙම් ක රනාකයටය කයනො. යජාශආ ආොයර ිදයයට 
8.4 ඉ ලා ෙැි කයන්න අෙ ය ප්රි ්ාං්ාකයට ්  ා ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුශේ ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශආ ්  ිමපක්ෂ්ඨශආ එකඟතාෙ රත 
අපි අනුරැි ය ුවන්නා. ශම් ොශේ අසීරු ආර්ථික රට්ටරක ිදට 
නැෙත ආර්ථිකය  ක්ි රත් කයන්න යන ගරශන්දී අපි 
ිදයලුශෙනාටර ඳලාශපොශයොත්තු ශනොවුණු ඉතාර අසීරු 
ප්රි ්ාං්ාකයටෙලට යන්න ිදුව ෙන ඳෙ අපි ෙන්නො. ශම් ශෙලාශේ 
අපට එෙැනි අසීරු ප්රි ්ාං්ාකයටෙලට යන්න ශෙන්ශන්, 
ආර්ථිකරය ෙ ශයන් අපි ඉතාර  ප   රට්ටරක ිදටින නි්ාි. 
ශම් අේාථාශේ අපි අසීරුශෙන් ශ ෝ එර ප්රි ්ාං්ාකයට කයමින් 
ඉදිපතයට ියශයොත්, අනාගතශආ කිිදර අේාථාෙක ශරෙැනි ආර්ථික 
අෙපාතයකට මුහුට ශනොශෙන්න යට  ැඩග්ාො ගන්න අපට 
පුළුෙන්; යශට් යන්්රටය ්රියාත්රක කයගන්න පුළුෙන්. ශරන්න 
ශම් ශෙනුශෙන් තරි අපි කටුතතු  කයන්ශන්. ගරු නිශයෝජාය 
කථානායකතුරනි, රා නැෙත ෙයක් කියනො, යජාශආ 
ශ්ේෙකයන්ශේ ෙැටුේ ශගෙන්න, ිමරාමිකයන්ශේ ිමරාර ෙැටුේ 
ශගෙන්න, ්රතශධි දීරනාෙ, ෙැිහිටි දීරනාෙ, ආඳාධිත දීරනාෙ, 
ෙකුගඩු ශයෝගීන්ශේ දීරනාෙ ඇතුළු අශනකුත් ර ජාන ් නාධාය 
ලඳා ශෙන්න රා්යකට රුපියල් බිලියන 220කට ෙඩා ෙැි මුෙලක් 
අපට අෙ ය ශෙන ඳෙ.   මුෙල් නියමිත දිනශආ ශගෙන්න අෙ ය 
ිදයලු ෙැඩකටුතතු ර ා භා්ඩඩාගායශආ නිලධාපතන් ශම් 
ශෙනශකොටත් ්ක්ා කය ි ශඳනොය කියන එකත් රර ඉතාර 
ෙගකීශරන් කියන්නට ඕනෑ. එර නි්ා ශම් ශෙලාශේ ිදයලුශෙනා 
ශශ පාලන ොිද ලඳා ගැනීර ශෙනුශෙන් ිමිමධ රත ප්රකා  
කිී ශරන් ෙැ කීර ශයෝගයි කියන එක අපි අෙධායටය කයන්න 
ඕනෑ. 

අෙ පාර්ලිශම්න්තුෙ තු  කථා වුටා, ශජායෂ්ඨාධ පුයෙැිදයන්ශේ 
තැන්පතු ්  ා ශගෙන ිදයයට 24ක ශපොලිය ඉෙත් කයන්න ර  
ඳැාංකුෙ කටුතතු ක ාය කියන කායටය. ගරු නිශයෝජාය 
කථානායකතුරනි, පෙි න ආර්ථික තත්ත්ෙය ක රනාකයටය 
කය ගන්න, උශධරනය පාලනය කය ගන්න, ඉල්ලුර ්ැපුතර අතය 
ගැ පුරක් ඇි  කය ගැනීරට ශපොලී අනුපාත ඉ   නාංො 
ි ශඳනො. අපි කියන්ශන්, ශපොලී අනුපාතය ඉ   නැාංීමර ශ ො ි 
කියන එක ශනොශෙි. නමුත්, අතීතශආ ශම් ගැටලුෙ නිර්රාටය 
ශෙශදී ක්රරානුකූලෙ ශපොලී අනුපාතය ඉ   නැාංවූො නම්, ශම් 
තයම් ඉ   ශපොලී අනුපාතයකට අෙ ශම් යට ගරන් කයන්ශන් 
නැ ැ. නමුත්, ශකටි කාලීන ිම්ඳුරක්  ැටියට ඉල්ලුර ්  ්ැපුතර 
ගැ පීරට, පාලනය කිී රට ර  ඳැාංකුෙ ිමිදන් අෙ ය කටුතතු කය 
ි ශඳනො. ෙැන් ශම් යශට් ඉතුරුම් ්  ා ලැශඳන ශපොලී අනුපාතය 
ිදයයට 24ට  ෙැිි. ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි, ශජායෂ්ඨාධ 
පුයෙැිදයන් ්  ා ෙන ශපොලී අනුපාතය ිදයයට 24ක් ිමධියට 
නි ාචණය කයලා තැද්ශෙොත් එතශකොට ශරොකෙ ශෙන්ශන්? ඔවුන්ට 
ගන්න පුළුෙන් ඉ   ශපොලී අනුපාතය ශෙනුෙට ප   ශපොලී 
අනුපාතයක් තරි ලැශඳන්ශන්.   නි්ා  ෙැිහිටියන් ශෙනුශෙන් -
ශජායෂ්ඨාධ පුයෙැිදයන් ශෙනුශෙන්- කුඩම්රාශේ ්ැලකිල්ල 
ෙක්ෙන්න ශම් යජාය සූොනම් ශෙනො කියලා අෙ ශම් ගරු ්භාෙ 
තු  ඉතාර ෙැයදි ආකායයට ෙැයදි රතයක් ප්රචණායය කයන්න  ැුවො. 
ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි, ශජායෂ්ඨාධ පුයෙැිදයන් 
ශෙනුශෙන්ර ිමශ ේෂ්ඨ ශපොලී අනුපාතයක් ්රියාත්රක කිී ර  ය ා 
ියණුම් ්ාංඛයාෙ අෙ මිලියන 2.( ෙක්ො ෙැිශෙලා ි ශඳනො. ශරර 

ියණුම් මිලියන 2.(ටර ්ාධායටය ඉෂ්ඨාට කිී ර ්  ා තරි ිදයයට 
24ක්ෙ ි ද්ණු උපපතර ශපොලී අනුපාතශආ සීරාෙ ඉෙත් කයලා 
ි ශඳන්ශන්. ඉදිපතශආ දී ශම් ආර්ථිකය ්ාංශකෝචණනය ීමර නැෙි ලා 
ප්ර්ායටය වුශටොත්, එශ්ේ ප්ර්ායටය ශෙශදී යම් කිිද ශ ේතුෙක්  
නි්ා ආර්ථිකය ෙැි  ක්ි රත්භාෙයකට එශදී ශපොලී අනුපාත අපි 
ිම ාෝ කයන ප්රරාටයටත් ෙඩා අඩු වුශටොත්, පැෙැි  ක්රරයර 
අනුගරනය කයන්න යජාය කිිදර අේාථාෙක රැිබ ශෙන්ශන් 
නැ ැි කියන එකත් අපි ඉතාර ශගෞයෙශයන් ශම් ්භාෙට රතක් 
කයන්නට ඕනෑ. 

ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි, අේාන ෙ ශයන් රර ශම් 
කායටයත් කියන්න ඕනෑ. ඔඳතුරාට රතක ඇි , 2000 ෙර්ෂ්ඨශආ, 
එශ ර නැත්නම් ඊට ශපය Asian financial crisis එකක් ඇි  
වුටා කියලා.    Asian financial crisis එක නි්ා යටෙල් 
ජාාතයන්තය මූලය අයමුෙල ශෙත ශයොමු වුටා.  ඉන්ුවනීිදයාෙ, 
ෙකුණු ශකොපතයාෙ, තාිලන්තය ොශේ යටෙල් Asian financial 
crisis එක  මුශේ තරන්ශේ යශට් මුෙල්  කකය රැක ගැනීර 
්  ා ිම ාල පපතරරයක් ෙැරුො.   ැඳැි,   පපතරරය තු  වුෙත්    
මුෙල්  කක  ක්ි රත්ෙ අයශගන යන්න ඔවුන්ට ඳැපත වුටා. 
අේානශආ ශරොකෙ වුශ්ඩ? ශම් යටෙල් ජාාතයන්තය මූලය අයමුෙල 
ශෙත  ියහිල්ලා ඇශරපතකානු ශඩොලර් බිලියන 220ට ෙඩා ෙැි 
ප්රරාටයක මූලය ් න ලඳාශගන නැෙත   යටෙල් නඟා 
ිදටුෙන්න අෙ ය ෙැඩ කටුතතු ක ා. අපටත්    ා ්රාන 
ගැටලුෙකට තරි ෙැන් මුහුට ශෙන්න ිදශධ ශෙලා ි ශඳන්ශන්.   
නි්ා එො Asian financial crisis එක  මුශේ  ක්ි රත්භාෙයට 
පත් ශෙච්චණ යටෙල් අනුගරනය කයපු ්රියාෙලිශයන් ශකොට්ක් 
ශම් ිමධියට ප   රට්ටරකට ෙැටිලා ි ශඳන අේාථාෙක අෙ අපිත් 
අනුගරනය කයනො.  ක නි්ා අපි ශම් යශට් ජානතාෙට ඉතාර 
ශගෞයෙශයන් කියන්ශන්, අපි ඳුව ප්රි පත්ි  ශෙන්ා කයන්ශන්ත්, 
නෙ ඳුව ප්රි පත්ි   ඳුන්ො දීර කයන්ශන්ත්, ශම් යශට් ජානතාෙ 
්රඟ ශක්න්ි ශයන් ඔවුන් ශෙත  ඳුව ඳයක් පටෙන්න ශනොෙන 
ඳෙි.  රර  කි කිේශේ. ශකටි කාලීනෙ අපි ශම් කයන 
ප්රි ්ාං්ාකයට ඉතාර අප ුග ප්රි ්ාං්ාකයට ඳෙට පත් ශේිම. 
 ැඳැි, ආර්ථිකයක් කඩා ෙැටිලා ි ශඳන අේාථාෙක දිියන් 
දිගටර ජානප්රියර තීන්ුව අයශගන කටුතතු කයනො ශෙනුෙට, ශකටි 
කාලීනෙ තීන්ුව ගැනීර අශේ ෙගකීරක් ්  ුතතුකරක් ශෙනො. 
්ර ය ිමට එින් යජාය  අප්ර්ාෙයට පත් ශෙි. ශශ පාලනික 
ශකෝටශයන් ඳලන අයට නම්, යජාය ිමශේචණනය කිී ශම් 
අේාථාෙක් ලැශේිම.  ැඳැි, රධය කාලීනෙ, දීර්ඝ කාලීනෙ යශට් 
ජානතාෙශේ ආයක්ෂ්ඨාෙ, ආර්ථික  ක්ි ය ්  ශ්ෞභාගයය ඇි  
කිී ර ශෙනුශෙන් තරි ශම් අේාථාශේ අපිට අසීරු තීන්ුව යාිනයක් 
ගන්න ිදුවශෙලා ි ශඳන්ශන්.   අසීරු තීන්ුව ගන්න අතයතුය යටට 
ය පත් ෙන  තීන්ුව යාිනයක් අපි ගන්නො.  ොශආ ප්රි ඵල ඉතා 
කිනමින් ජානතාෙ අතයට ශගශනන්න පුළුෙන් පපත්යයක් අපි 
නිර්රාටය කයනො. එය නිර්රාටය කිී ශම්දී ජාාතයන්තය මූලය 
අයමුෙශල් ් ශයෝගය ලඳා ගැනීර ්    අනුෙ ආශයෝජාකයන්ශේ 
ිම ාෝය දිනා ගැනීර,  ශරේණිගත කිී ශම් ආයතන අප ඉ  ට 
ෙැමීර ්  ා අෙ ය ෙන ෙැඩ පිිබශෙ  ්රියාත්රක කිී ර, මූලයරය 
ෙ ශයන්  ක්ි රත් ්ාර්ෙ ආර්ථික ප්රි පත්ි යක් ලාංකාෙ 
අනුගරනය කයනොය කියන පණිවුඩය ශලෝකයටර ලඳා දීර ඉතා 
ෙැෙගත් ශෙනො.   නි්ා ශම්  ්ාංශ ෝධන රඟිනුත්, ශම් කයන 
reforms රඟිනුත් අපි ඳලාශපොශයොත්තු ශෙන්ශන්ත්, මීට ශපය 
්රියාත්රක ශනොශෙච්චණ ආකායශආ යම් යම් ශශ ්රියාත්රක 
කයන්න ිදශධ ශෙන්ශන්ත්, ශලෝකශආ ිම ාෝය දිනාශගන ටය 
ශගීමරට  ැකි යාජායයක් ඳෙට ශ්රී ලාංකාෙ ශරේණිගත කිී ම් අතය 
ඉ   නැාංීමරට ශරන්ර ශම් යටට ආශයෝජාකයන් ශගන්ො ශශශීය 
ආර්ථිකය  ක්ි රත් කිී රටි.  

ශඳොශ ොර ්ාතුි ි.  
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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[ගරු ශ  ාන් ශ්ේරිදාං  ර තා   



2022 ඔක්ශතෝඳර් 0( 

නිෂනපාදන බදු (විතශ්ේෂ විධිවිධාාන) පන : 

නියෙය 
உற்பத்தி வொி (விரெட ஏற்பொடுகள்) ெட்டம்: 

கட்டமள 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER 

 
ගරු ප්රසන්න රණුරවග ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு பி ென்ன  ணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි, අග්රාරාතය ්  යාජාය 

පපතපාලන, ්ාෙශශ  කටුතතු, ප ාත් ්භා  ා ප ාත් පාලන 

අරාතයතුරා ශෙනුශෙන් රා ප ත ්  න් ශයෝජානාෙ ඉදිපතපත් 

කයනො: 

 
" 1989 අාංක 23 ෙයන නිෂ්ඨාපාෙන ඳුව (ිමශ ේෂ්ඨ ිමධිිමධාන  පනශත් 3 

ෙගන්ි ය යටශත් නිෂ්ඨාපාෙන ඳුව ්ම්ඳන්ධශයන් මුෙල්, ආර්ථික 

්ාථා කයට ්  ජාාි ක ප්රි පත්ි  අරාතයෙයයා ිමිදන් පනෙන ලුවෙ 

2022 ජූලි 27 දිනැි  අාංක 2290/29 ෙයන අි  ිමශ ේෂ්ඨ ගැ්ට් ප්රශආ ප  

කයනු ලැඳ, 2022.09.20 දින ඉදිපතපත් කයන ලෙ නියරය අනුරත ක   ුතතු 

ය. 
 

(අරාතය ර්ඩඩලශආ අනුරි ය ෙන්ො ි ශේ. ප 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ආනයන හා අපනයන (පාලන) පන : 

තරගුලාසි 
இறக்குைதி ைற்றும் ஏற்றுைதி (கட்டுப்பொட்டு) 

ெட்டம்: ஒழுங்குவிதிகள் 
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS 

 
ගරු ප්රසන්න රණුරවග ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு பி ென்ன  ணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි, අග්රාරාතය ්  යාජාය 

පපතපාලන, ්ාෙශශ  කටුතතු, ප ාත් ්භා  ා ප ාත් පාලන 

අරාතයතුරා ශෙනුශෙන් රා ප ත ්  න් ශයෝජානාෙ ඉදිපතපත් 

කයනො: 
 

ප2984 අාංක (8 ්  2987 අාංක 28 ෙයන පනත් රඟින් ්ාංශ ෝධිත 

29)9 අාංක 2 ෙයන ආනයන  ා අපනයන (පාලන  පනශත් ((2 , ) ්  

2( ෙගන්ි  ්රඟ කියිමය ුතතු 20 ෙගන්ි ය යටශත් මුෙල්, ආර්ථික 

්ාථා කයට ්  ජාාි ක ප්රි පත්ි  අරාතයෙයයා ිමිදන් පනෙන ලුවෙ, 

2022 අශගෝ්ාතු 23 දිනැි  අාංක  229(/29 ෙයන අි  ිමශ ේෂ්ඨ ගැ්ට් ප්රශආ 

ප  කයනු ලැඳ, 2022.09.22 දින ඉදිපතපත් කයන ලෙ ශයගුලාිද අනුරත 

ක  ුතතු ය. 

 

(අරාතය ර්ඩඩලශආ අනුරි ය ෙන්ො ි ශේ. ප 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

II 
 

ගරු ප්රසන්න රණුරවග ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு பி ென்ன  ணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි, අග්රාරාතය ්  යාජාය 

පපතපාලන, ්ාෙශශ  කටුතතු, ප ාත් ්භා  ා ප ාත් පාලන 

අරාතයතුරා ශෙනුශෙන් රා ප ත ්  න් ශයෝජානාෙ ඉදිපතපත් 

කයනො: 
 

ප2984 අාංක (8 ්  2987 අාංක 28 ෙයන පනත් රඟින් ්ාංශ ෝධිත 

29)9 අාංක 2 ෙයන ආනයන  ා අපනයන (පාලන  පනශත් ((2 , ) ්  

2( ෙගන්ි  ්රඟ කියිමය ුතතු 20 ෙගන්ි ය යටශත් මුෙල්, ආර්ථික 

්ාථා කයට ්  ජාාි ක ප්රි පත්ි  අරාතයෙයයා ිමිදන් පනෙන ලුවෙ, 

2022 අශගෝ්ාතු 23 දිනැි  අාංක  229(/30 ෙයන අි  ිමශ ේෂ්ඨ ගැ්ට් ප්රශආ 

ප  කයනු ලැඳ, 2022.09.22 දින ඉදිපතපත් කයන ලෙ ශයගුලාිද අනුරත 

ක  ුතතු ය. 
 

(අරාතය ර්ඩඩලශආ අනුරි ය ෙන්ො ි ශේ. ප 

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ශ්රී ලවකාතේ වයාපාර පහ ක රීමේතම් දර්ශ්කතේ 
(Ease of Doing Business Index) අගය ඉහළ 

නැවවීෙ සම්බන්ධාතයන් පැන නැඟී ඇති 

ප්රාතයෝක ක ගැ  හ හා දුෂනකර ා 

අධායයනය රීමේෙ ත්, ඒ පිළිබඳව සිය 
තයෝජනා හා නිර්තද්ශ් ඉදිරිපත් රීමේෙ ත් 

වන විතශ්ේෂ කාරක සභාව 

இலங்மகயில் வணிக ததொழில்முயற்ெிகமள 

இலகுபடுத்தும் சுட்தடண்ணின் (Ease of Doing 

Business Index) தபறுைொனத்மத அதிகொிப்பது 

ததொடர்பில் எழுந்துள்ள நமடமுமறச் 

ெிக்கல்கமளயும் ெி ைங்கமளயும் 

ஆய்வுதெய்வதற்கும் அது ததொடர்பில் 

முன்தைொழிவுகமளயும் விதப்பும கமளயும் 

பொ ொளுைன்றத்திற்குச் ெைர்ப்பிப்பதற்குைொன 

ததொிகுழு 
SELECT COMMITTEE TO STUDY THE 

PRACTICAL PROBLEMS AND DIFFICULTIES 
THAT HAVE ARISEN IN RELATION TO 

ENHANCING THE RANK IN THE EASE OF DOING 
BUSINESS INDEX IN SRI LANKA AND MAKE ITS 

PROPOSALS AND RECOMMENDATIONS 
 

ගරු ෙධුර වි ානතේ ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு ைது  விதொனரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි, රා ප ත ්  න් 

ශයෝජානාෙ ඉදිපතපත් කයනො: 
 

පගරු රධුය ිමතානශේ ර තා  

ගරු යාජිකා ිමක්රරිදාං  ර ත්මිය    

ගරු ඉන්දික අනුරුශධ ශ ේයත් ර තා     

943 944 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගරු කුරායිදපත යත්නායක ර තා     

ගරු (වෙෙය  උපුල් ගලේපත්ි  ර තා  

ගරු ඉුගරු ශෙොඩන්ශගොඩ ර තා 

ගරු ්ාංජීෙ එදිපතරාන්න ර තා  

ගරු ජාගත් කුරාය ුගමි්රාආයච්චි ර තා  

ගරු ප්රමිත ඳ්ඩඩාය ශතන්නශකෝන් ර තා 

 ශලෝක ඳැාංකුෙ ිමිදන් ක රනාකයටය කයනු ලඳන ෙයාපාය ප ුග 

කිී ශම් ෙර් කශයහි ශ්රී ලාංකාශේ අගය පුගියය කාලශආ ප   ශගෝා ඇි  

ශ ින් ෙ;  

එර අගය ඉ   නැාංීමර රඟින් ිමශශ  ආශයෝජාන ශරයටට 

ආකර්ෂ්ඨටය කයගැනීර ශරන්ර ශශශීය යාජාය  ා ශපෞශගලික අාං ශආ 

ර ා පපතරාට ්  ුගළු  ා රධය පපතරාට ෙයාපාය ශරන්ර තරුට 

ෙයේායකත්ෙය දිපත ගැන්ීමරට ඉෙ ල් ෙන ශ ින් ෙ; 

එරඟින් ේය 2030 දී  ඟා කය ගැනීරට අශේක්ෂිත ි ය්ය 

්ාංෙර්ධන අයමුණු ්ාක්ෂ්ඨාත් කය ගැනීරට ෙ ිම ාල ොයකත්ෙයක් ලඳා 

ශෙන ශ ින් ෙ; 

ෙැනටරත්  ඳුනාශගන ඇි  පුනර්ජානනීය ඳල ක්ි ය, කතෂි 

නිෂ්ඨාපාෙනය, ශ්ෞඛය  ශ්ේො, ක්  ක රනාකයටය, ශතොයතුරු 

තාක්ෂ්ඨටය  ා රතුවකාාංග ්  ්ාංචණායක ශ ෝටල් යන ක්ශෂ්ඨේ්රෙල පෙි න  

ෙයාපාපතක අේාථාෙලට ආ ශයෝජාන ශගන  ර රඟින් දිිබඳුඳෙ පිටු 

ෙැකීරට, ආ ාය ුගයක්ෂිතතාෙ ඇි  කිී රට, ගුටාත්රක ශ්ෞඛය 

තත්ත්ෙයක් ත වුරු කිී රට,  පිපතිදුව ඳල ක්ි  ප්රභෙයන් ඇි  කිී රට, 

ආර්ථික ප්රෙර්ධනයට ්  ි ය්ය පපතශභෝජාන යටාෙක් කයා ශයොමු කිී ර 

තුිබන් ගුටාත්රක පපත්යයක් ඇි  කිී රට ප්රධාන ෙ ශයන් ඉඩ ප්ර්ාථාෙ 

්ැ ලශ්න ශ ින් ෙ;   

ෙයාපාය ප ුග කිී ශම් ෙර් කය ඉ   නැාංීමශම් දී ිමිමධ 

ුවෂ්ඨාකයතාෙලට මුහුට දීරට ිදුව ීම ඇි  ඳෙ  ඳුනාශගන ඇි  ශ ින් ෙ; 

්  

යාජාය අාං ශආ කාර්යක්ෂ්ඨරතාෙය, ඵලො තාෙය ්  ්රාජා  ා ජීෙන 

තත්ත්ෙය රනිනු ලඳන ශඳොශ ෝ ජාාතයන්තය ෙර් කෙල අප යට ඉතා 

ප   ්ාථානයක පුගෙන  ඳැිමන්, එරඟින් යශට් ප්රි රූපයට ඳලෙත්  

 ානියක් ිදුව ීම ඇි  ශ ින් ෙ;  

  ්ම්ඳන්ධශයන් පුළුල් අධයයනයක් ිදුවකය කිනමින් ජාාි ක 

ප්රි පත්ි යක් ්ක්ා කිී ර ්  ා ිදය ශයෝජානා  ා නිර්ශශ  ඉදිපතපත් 

කිී ර ්  ා පාර්ලිශම්න්තු ිමශ ේෂ්ඨ කායක ්භාෙක් පත් කයනු ලැබිය ුතතු 

ඳෙට ශරර පාර්ලිශම්න්තුෙ ශයෝජානා ්ම්රත කය ිදටිි.    

 

2. (අ  කථානායකෙයයා ිමිදන් කායක ්භාශෙහි  ්භාපි ෙයයා  
්  ්ාරාජික රන්ත්රීෙයයන් නම් ක  ුතතුය; ්  

     (ආ  පාර්ලිශම්න්තුශේ ් ාථාෙය නිශයෝග 202 හි ිමධිිමධාන ප්රකායෙ 
කායක ්භාෙ ්ාරාජික රන්ත්රීෙයයන් ශෙොශ ෝා ශෙශනකුට 
(22  ශනොෙැි  ිමය ුතතුය. 

3.  එර කායක ් භාෙට- 

 (අ  ිදය ගටපූයටය නියර කය ගැනීරට; 

 (ආ  ිදය කායක ්භාෙ ඉදිපතශආ ශපනී ිදටින ශල  ් යම් 
තැනැත්තකු කැ ීමරට ෙ, යම් ශල්ඛනයක් ශ ෝ ොර්තාෙක් 
ඉදිපතපත් කයන ශල  ්නියර කිී රට ෙ, එෙන් පුශගලයකුශේ 
පාලනය යට ශත් ි ශඳන යම්කිිද ප්රිකාෙක්, ශපොතක්, 
ොර්තාෙක් ශ ෝ ශල්ඛනයක් ඉදිපතපත් කයන ශල  ් නියර   
කිී රට ෙ; 

 (ඇ  පාර්ලිශම්න්තුශෙන් පිටත යශට් ඕනෑර තැනක රැ්ාීමම් 
පැෙැත්ීමරට ෙ; 

 (ත  කායක ්භාශේ ් ය පිණි් අො  ක්ශෂ්ඨේ්රයන්හි ිමශ ේෂ්ඨප 
ෙැනුරක් ඇි  පුශගලයන්ශේ ්  ප්රීමටයන්ශේ ශ්ේෙය ලඳා 
ගැනීරට ෙ; ්     

 (ඉ  කලින් කල අන්තර්ොය ොර්තා ඉදිපතපත් කිී රට ෙ 
පාර්ලිශම්න්තුෙ කල් තඳනු ලැූ  ශ ෝ ොයාේාන කයනු 
ලැඳ ි ද්ට ෙ රැ්ාීමම් පෙත්ොශගන යාරට ෙ ඳලය ි බිය  
ුතතු ය.  

4.  කායක ්භාෙ තර ප මු රැ්ාීමම් දිනශආ ිදට රා්   යක් (0)  ඇතු ත 
ශ ෝ පාර්ලිශම්න්තුෙ ිමිදන් නියර කයන ශෙනත් ශ ෝ ෙැි රනත් කාල 
සීරාෙක් තු  තර ොර්තාෙ ඉදිපතපත් ක  ුතතු ය.ප 

ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි, ශම් ්භාෙ තුිබන්ර අෙ 
කායටා කිහිපයක් රතු වුටා. ඇත්තටර ශම් ශයෝජානාෙට පාෙක 
වුණු මූලික අෙ ් වුශ්ඩත්  ක. ශරොකෙ, පක්ෂ්ඨ ිමපක්ෂ්ඨ ශඳොශ ෝ 
රැි  ඇරි ෙරු ඉදිපතපත් කයපු කායටා අනුෙ, අෙ අශේ යශට් 
ශඳොශ ෝ අාං ෙල අකාර්යක්ෂ්ඨරතාෙක් ි ශඳන ඳෙ ඉතා 
පැ ැදිලිි.  ක ජාාතයන්තය ෙර් කෙලිනුත් රනාෙ පැ ැදිලි 
ශෙනො.  ශලෝක ඳැාංකුශේ ෙයාපාය ප ුග කිී ශම් ෙර් කයට අනුෙ 
2022 ෙර්ෂ්ඨය ෙන ිමට අපි ඉන්ශන් ිදය ෙන ්ාථානශආ.   ොශේර 
අශේ යටට ඳලපාන ිමිමධ ජාාතයන්තය ෙර් කෙල අපි ඉතාර ප   
රට්ටරක ඉන්නො පරටක් ශනොශෙි, ශම් යටට පැමිශටන 
ආශයෝජාකශයකුට යම් කිිද නීි රය ප්ර ානයක් ඇි  වුශටොත්,   
නඩු කටුතතු ිම්ඳීර පිිබඳ  ශලෝක ෙර් කශආත් අපි ඉන්ශන් 
අන්ි රට.  

  කියන්ශන් ආශයෝජාකශයකුට යම්කිිද ප්ර ානයක් ඇි  
වුශටොත්   ප්ර ානයට ිම්ඳුම්  ම්ඳ ශෙන්ශන් නැි  ඉතා ප   
රට්ටරට අෙ අශේ යට ෙැටිලා ි ශඳන ඳෙ   ජාාතයන්තය 
ෙර් කෙලින් ශපශනනො. පුගියය කාලය පුයාෙටර ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුශේ රන්ත්රීෙරුන් 224ශෙනාට ිමතයක් ශනොශෙි, ශම් 
යශට් ්ෑර පුයෙැිදශයකුටර ි ශඳන අමිහිපත අත්ෙැකීරක් තරි, 
ෙයාපායයක් ආයම්භ කයන්න, ිමුවලිය ලඳා ගන්න, ඳුව 
කටුතත්තකට, බිලක් ශගෙන්න, යජායට ්ම්ඳන්ධ යම්කිිද 
ඳලප්රයක් ගන්න ශ ෝ ශෙනත් ඕනෑර කටුතත්තකට යජාශආ 
ආයතනයකට ියයාර ිමඳින්න ිදුවෙන ය්ාි යාුවෙ. එය ඉතා 
අ්තුටුොයක තත්ත්ෙයක්. ශම් යශට් ්ාෙයාං රැකියාෙක් ආයම්භ 
කයන්න, එශ ර නැත්නම් ශපට්ටි කඩයක් ොන්න ඳලප්රයක් 
ගන්න යන පුශගලයකුට ොශේර ජාාතයන්තයශයන් ශම් යටට එන 
ආශයෝජා කයකුටත් ශම් ආයතනෙලට ියයාර ෙක්නට ි ශඳන්ශන් 
ඉතා අ්තුටුොයක තත්ත්ෙයක්. 

ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි, ශම් ශයෝජානාෙ ඉදිපතපත් 
කිී රට අේාථාෙ ලඳා දීර ගැන ආ්ඩඩු පක්ෂ්ඨශආත්, ිමපක්ෂ්ඨ ශආත් 
ිදයලුශෙනාට රර ිමශ ේෂ්ඨශයන් ්ාතුි ෙන්ත ශෙනො.   
 

ගරු ඉ කරු තදොඩන්තගොඩ ෙහ ා 
(ைொண்புைிகு இசுரு ததொடன்தகொட)  

(The Hon. Isuru Dodangoda) 
 

විසින් සනිකර කරන ලදී. 
ஆரைொதித்தொர். 
Seconded. 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

කල් ැබීෙ 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගරු ප්රසන්න රණුරවග ෙහ ා  
(ைொண்புைிகு பி ென்ன  ணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga)   

ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුරනි, පපාර්ලිශම්න්තුෙ ෙැන් කල් 

තැබිය ුතතුයප ි රා ශයෝජානා කයනො. 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

පාර්ලිතම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ. භා. 4.08 , 2022 ඔක්ත ෝබර් 
0.වන බදාදා පූ. භා. 9.30 වන ත ක් කල් ක තේය. 

அதன்படி பி. ப. 4.08 ைணிக்கு பொ ொளுைன்றம், 2022 ஒக்ர ொபர் 

05, புதன்கிழமை மு. ப. 9.30 ைணிவம  ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 4.08 p.m. until 9.30 a.m.on 
Wednesday,05th October, 2022.  

945 946 



 

 

 

 

සැ.ුත. 
 

ශරර ොර්තාශේ අේාන මුද්රටය ්  ා ා්ෙකීය කථාෙල නිෙැයදි ක  ුතතු තැන් ෙක්ෙනු පතිද රන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිෙැයදි ක  ුතතු ආකායය එහි පැ ැදිලිෙ ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශේි යක් ශනොඉක්රො  

හැන්සාඩ් ්ාං ා්කායක ශෙත ලැශඳන ශ ේ් එිමය ුතතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உம யின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பி தியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பி தி கிமடத்த இரு வொ ங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර් ා  

තකොළඹ ., තපොල්තහේන්තගොඩ, රීරුළපන පාර, අවක 063 දරන සනථානතයහි පිහිටි 

රජතේ ප්රවිත්ති තදපාර් තම්න්ුරතේ පිහිටි රජතේ ප්රකාශ්න කාර්යාවශ්තයන්  

මිල දී ග  හැක. 
 

තෙෙ හැන්සාඩ් වාර් ාව  www.parliament.lk තවේ අඩවිතයන්  

බාග  හැක. 

 

 

 

 

ஹன்ெொட் அறிக்மகயின் பி திகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்ரஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அ ெொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அ ெொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தெலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்ெொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தெய்ய முடியும். 
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No. 163, Kirulapone Avenue, Polhengoda, Colombo 5. 
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ශ්රී ලාංකා යජාශආ මුද්රට ශෙපාර්තශම්න්තුශේ මුද්රටය කයන ලදී. 


