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පූ.වා. 9.30  පාර්ලිනම්න්ුරව රැ න විය.   

කථානායකුරමා [ගු මහින්ද යාපා අනේවර්ධාන මහත්ා] 

මූලා නාරූඪ විය. 
 

பாராளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அலபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 
 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 

 

ලිිළ නල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ප්ර න්න සතුරාංග මහත්ා (නාගිකක  ාංවර්ධාන හා 

නිවා  අමාත්  හ ආණ්ු  පාර්ශයීයනවන  ප්රධාාන 

 ාංවිධාායකුරමා) 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற் 

லகாலாசானும்) 

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

ගරු කාථා ානකාතුමනි, අග්රාමාතය ්ස රා්ය පිපපාට , 

් ව්ශේ  කාටයුතු, පළාත් ්භා සා පළාත් පාට  අමාතයතුමා 

ශව්නුශව්න් මම 2019 ව්ර්ෂන ්ඳසා ්ාතිකා ළමා ආරක්ෂකා 

අධිකාාිපශේ ව්ාර්ෂිකා ව්ාර්තාව් ඉදිිපපත් කාරමි. 

ශමම ව්ාර්තාව් කාාන්තා, ළමා කාටයුතු සා ්මා් ්විනටගහන්ීමේ 

කාටයුතු පිළිනඳ අමාතයාාං  උන උපශේ කා කාාරකා ්භාව් ශව්ත 

ශනොමු කාළ යුතු නහයි මම ශනෝ් ා කාරමි. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ප්ර න්න සතුරාංග මහත්ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, අග්රාමාතය ්ස රා්ය පිපපාට , 

් ව්ශේ  කාටයුතු, පළාත් ්භා සා පළාත් පාට  අමාතයතුමා 

ශව්නුශව්න් මම පසත ්ඳසන් ශරගුටාසි ඉදිිපපත් කාරමි. 

(i) 1985 අාංකා 48 ්ස 1987 අාංකා 28 හර  ප ත් මඟින් 
්ාංශ ෝධිත 1969 අාංකා 1 හර  ආ න  සා අප න  
(පාට ) ප ශත් 4(1) ්ස 14 ව්ගන්ති ්මඟ කිනවින යුතු 20 
ව්ගන්තින නටශත් මුහල් අමාතයව්රනා විසින් ප ව්  ටදුව්, 
2022 මහයි 06 දි හති අාංකා  2278/21 හර  අති විශ ේෂ ගහ්ට් 
පත්රශේ පළ කාර  ටහ ශරගුටාසි  ්ස 

(ii) 1985 අාංකා 48 ්ස 1987 අාංකා 28 හර  ප ත් මඟින් 
්ාංශ ෝධිත 1969 අාංකා 1 හර  ආ න  සා අප න  
(පාට ) ප ශත් 4(1) ්ස 14 ව්ගන්ති ්මඟ කිනවින යුතු 
20 ව්ගන්තින නටශත් මුහල්, ආර්ථිකා ් ථා උකාරණ ්ස 
්ාතිකා ප්රතිපත්ති අමාතයව්රනා විසින් ප ව්  ටදුව්, 2022 
ජුනි 24 දි හති අාංකා  2285/19 හර  අති විශ ේෂ ගහ්ට් 
පත්රශේ පළ කාර  ටහ ශරගුටාසි. 

ශමම ශරගුටාසි ර්ශේ මුහල් පිළිනඳ කාාරකා ්භාව් ශව්ත 

ශනොමු කාළ යුතු නහයි මම ශනෝ් ා කාරමි.  
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

• 2021 ව්ර්ෂන ්ඳසා සිවිල් ආරක්ෂකා ශහපාර්තශේන්තුශේ කාාර්න 
්ාය  ව්ාර්තාව්  ්ස 

• 1979 අාංකා 61 හර  අතයව් ය මස්  ශ්ේව්ා ප ශත් 2 ව්ගන්තින 
ප්රකාාරව්  ් ාධිපතිව්රනා ශව්ත පහව්රී බති නටතට අනුව්, 2022 
ශ ොව්හේනර් 03 දි හති අාංකා 2304/51 හර  අති විශ ේෂ ගහ් ට් පත්රශේ 
සා එි  උපශල්ඛ ශනි  පළ කාරමින් කාර  ටහ ප්රකාා  න.- 
[අග්රාමාතය ්ස රා්ය පිපපාට , ් ව්ශේ  කාටයුතු, පළාත් ්භා සා 
පළාත් පාට  අමාතයතුමා ශව්නුව්ට ගරු ප්ර්න්  රණතුාංග මසතා  

 

 වානම් ය මත් තිබිය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු මහින්ද අමසවීස මහත්ා (කෘෂිකර්ම අමාත්  හ 

වනජීවී හා වන  ම්පත්  ාංසක්ෂත අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர - கமத்ததாைில் அகமச்சரும் 

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனவளங்கள் பாதுகாப்பு 

அகமச்சரும்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera- Minister of  Agriculture 
and Minister of Wildlife and Forest Resources 
Conservation) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, 2020 ව්ර්ෂන ්ඳසා රා්ය හහව් 

්ාං් ථාශේ ව්ාර්ෂිකා ව්ාර්තාව් මම ඉදිිපපත් කාරමි. 

ශමම ව්ාර්තාව් ව් ජීීම සා ව්  ්ේපත් ්ාංරක්ෂණ කාටයුතු 

පිළිනඳ අමාතයාාං  උන උපශේ කා කාාරකා ්භාව් ශව්ත ශනොමු කාළ 

යුතු නහයි මම ශනෝ් ා කාරමි.  
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
2021 ව්ර්ෂන ්ඳසා ්ාතිකා උරුම, ප්රා්ාාංග කාටා සා ග්රාමීය න කාටා ිතල්  

ප්රව්ර්ය  කාටයුතු රා්ය අමාතයාාං ශේ කාාර්න ්ාය  ව්ාර්තාව්.- 

[බුේය ා් , ආගමිකා ්ස ්ාං් කාෘතිකා කාටයුතු අමාතයතුමා ශව්නුව්ට 

ගරු ප්ර්න්  රණතුාංග මසතා  

 
 වානම් ය මත් තිබිය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගු ප්ර න්න සතුරාංග මහත්ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, කාේකාරු ්ස විශේ  රැකිනා 

අමාතයතුමා ශව්නුශව්න් මම පසත ්ඳසන් ව්ාර්තා ඉදිිපපත් කාරමි. 

(i) 2019 ්ස 2020 ව්ර්ෂ ්ඳසා ශ්රම ව්ා් ා අරමුහශල් ව්ාර්ෂිකා 
ව්ාර්තා  ්ස 

(ii) 2020 ව්ර්ෂන ්ඳසා ශ්ේව්කා අර්ථ්ායකා අරමුහශල් ව්ාර්ෂිකා 
ව්ාර්තාව්. 

2449 2450  



පාර්ලිශේන්තුව් 

ශමම ව්ාර්තා කාේකාරු ්ස විශේ  රැකිනා කාටයුතු පිළිනඳ 

අමාතයාාං  උන උපශේ කා කාාරකා ්භාව් ශව්ත ශනොමු කාළ යුතු 

නහයි මම ශනෝ් ා කාරමි.  
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ප්ර න්න සතුරාංග මහත්ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, ශව්ළඳ, ව්ාණි් සා ආසාර සුරක්ෂිතතා 

අමාතයතුමා ශව්නුශව්න් මම පසත ්ඳසන් ව්ාර්තා සා ිණුමේ 

ඉදිිපපත් කාරමි. 

(i) 2020 ව්ර්ෂන ්ඳසා මසශපොළ උ්්  අයයාප  ිතෂයත්ව් 
භාර අරමුහශල් ව්ාර්ෂිකා ව්ාර්තාව් සා ිණුමේ  ්ස 

(ii) 2021 ව්ර්ෂන ්ඳසා ශපොල්ශගොල්ට ්ාතිකා ්මුපකාාර 
්ාංව්ර්ය  ආනත ශේ ව්ාර්ෂිකා ව්ාර්තාව්. 

ශමම ව්ාර්තා ශව්ළඳ, ව්ාණි් සා ආසාර සුරක්ෂිතතා කාටයුතු 

පිළිනඳ අමාතයාාං  උන උපශේ කා කාාරකා ්භාව් ශව්ත ශනොමු කාළ 

යුතු නහයි මම ශනෝ් ා කාරමි.  

 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

අමාත්ාාංශයීය උය ේපන ශයීයක කාසක  වා 
වාර්ත්ා 

அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

அறிக்கககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 

 
ගු නක්. කාදර් ම නත්ාන් මහත්ා (ග්රාමීය ය ආර්ක ක සා 

අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான் - கிராமியப் தபாருளாதார 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. K. Kader Masthan - State Minister of Rural 
Economy) 
தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கலள, வர்த்தக, வாணிப மற்றும் 

உணவுப் பாதுகாப்பு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் 

ஆலலாசகனக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட - 

(i) 2017ஆம் ஆண்டுக்கான கூட்டுறவு தமாத்த விற்பகன 

தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ககயும் கணக்குகளும்; 

(ii) 2018ஆம் ஆண்டுக்கான கூட்டுறவு தமாத்த விற்பகன 

தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ககயும் கணக்குகளும்; 

(iii) 2018ஆம் ஆண்டுக்கான லங்கா சததாச லிமிதடட்டின் 

வருடாந்த அறிக்கக; 

(iv) 2016ஆம் ஆண்டுக்கான பாவகனயாளர் அலுவல்கள் 

அதிகாரசகபயின் ஆண்டறிக்கக; 

(v) 2020ஆம் ஆண்டுக்கான பாவகனயாளர் அலுவல்கள் 

அதிகாரசகபயின் ஆண்டறிக்கக; மற்றும் 

(vi) 2016ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கக ஒத்தியல்பு மதிப் 

பீட்டிற்கான தராதர அங்கீகார சகபயின் வருடாந்த 

அறிக்கக 

ததாடர்பிலான அறிக்கககய  அக்குழுவின் தவிசாளர் 

சார்பாக நான் சமர்ப்பிக்கிலறன்.  

 

 වානම් ය මත් තිබිය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

නපත් ම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු විජිත් නහේසත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு விஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි,  ශහනිපිටින, ව්හලිි ඳ, ි තතහටින ව්ත්ත 

න  ලිපි ශනි  පදිාංචි ඊ.ශක්. යර්මපාට මසතාශගන් ටහබුුම 

ශපත්්මක් මම පිළිගන්ව්මි. 

 

ගු අනශයීයෝක් අනේසාංහ මහත්ා  
(மாண்புமிகு அலசாக் அலபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, ශකාෝන්ව්හව්, ඉසළ ශ ත්තිපටගම, 

"පි් කාල් නිව්්" න  ලිපි ශනි  පදිාංචි  .එේ. මුතුමහණිකාා 

මසත්මිනශගන් ටහබුුම ශපත්්මක් මම පිළිගන්ව්මි. 

 
ගු බු ධික පතිසත මහත්ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කාථා ානකාතුමනි,  මම පසත ්ඳසන් ශපත්්ේ ශහකා 

පිළිගන්ව්මි. 

(1) මාකාඳුර, දිේශහනිශපොත, "්හ සුම" න  ලිපි ශේ පදිාංචි ජී. 
සුමින්හ ්නසිිප මසතාශගන් ටහබුුම ශපත්්ම  ්ස 

(2) ශකාොළඹ 05, උහයා  මාව්ත, අාංකා 08 හර  ් ථා ශනි  
පදිාංචි ඉරාංගා ්මින්හනී ීමරක්ශකාොඩි මසත්මිනශගන් ටහබුුම 
ශපත්්ම. 

 
ගු ඉම්සාන් මහරූෆන මහත්ා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
Hon. Speaker, I present a petition from Mr. A.H.M. 

Jameen of  No. 07, Alli Nagar, Thoppur.  

 
ගු නසෝහිණී කුමාික විනේසත්න මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) லராஹினி குமாாி விலஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මාතශල්, ව්ා්ට ශකාෝට්ශට්, මාදිශපොට 

පාර, අාංකා 208 සී හර  ් ථා ශනි  පදිාංචි ආර්.එේ.එන්. රා්පක්ෂ 

මසතාශගන් ටහබුුම ශපත්්මක් මම පිළිගන්ව්මි.  
 
ඉදිිකපත් කසන ලද නපත් ම් මහන නපත් ම් ිළිතබඳ කාසක 

 වාව  පැවිකය යුුර යයි නිනයෝග කසන  ලදී. 
 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
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[ගරු ප්ර්න්  රණතුාංග මසතා  
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වසප්ර ාද  පාර්ලිනම්න්ුරන  ප්රකාිතත් අදහ න 
 ම්බන්ධානයන් ප්රශයීයනන ිරීම 

சிறப்புாிகம: பாராளுமன்றத்தில் 

கருத்துக்ககள தவளிப்படுத்துவகதக் 

லகள்விக்குட்படுத்துதல்  
PRIVILEGE: QUESTIONING VIEWS EXPRESSED IN 

PARLIAMENT   
 

ගු නලින් බණ්ඩාස යමහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කාථා ානකාතුමනි, ශමම ව්රප්ර්ාහ ප්ර   න ඉදිිපපත් 

කිරීමට මට අව්් ථාව් ටනා දීම පිළිනඳව් ඔනතුමාට ් තුතිව්න්ත 

ශව් ව්ා.  

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව්රන ව ව් ශනන් ටහශන  ව්රප්ර්ාහ අනුව් 
පසුිණන ආසිනානු  ව්ටා  ක්රිකාට් තරගාව්ලින ශමරට පහව්හත්ීමමට 
අව්් ථාව් ටනා ශ ොගහනීම ්ේනන්යශනන් මා විසින් 
2022.08.09ව්  දි  පාර්ලිශේන්තුශේදී කාරුුම ඉදිිපපත් කාරනු 
ටහබිණි. ඒ ්ේනන්යශනන් ක්රිකාට් පාටකා මඩලයටශේ ්භාපතිව්රනා විසින් 
ප්රව්ෘත්ති ්ාකා්ඡාාව්ක් කාහඳව්මින් මා ්ේනන්යව් නේ ප්රකාා නක් සිදු 
කාළ අතර, එම ප්රව්ෘත්ති ්ාකා්ඡාාව් මඟින් මතු කාරනු ටහූ  කාරුුම 
්ඳසා හ මවිසින්  හව්තත් කාරුුම හහක්ීමමක් සිදු කාර  ටදී. ශකාශ්ේ 
 මුත්, ශේ ව්  විට ශමම ප්රකාා න ්ේනන්යශනන් රුපිනල් 
බිලින  ශහකාකා අපසා් ව්න්දිනක් ඉල්ටමින් එන්තරව්ාසිනක් - 
Letter of Demand - මා ශව්ත ශනොමු කිරීමට ශ්රී ටාංකාා ක්රිකාට් 
පාටකා මඩලයටන විසින් කාටයුතු කාර බත.  

පාර්ලිශේන්තු (නටතට සා ව්රප්ර්ාහ) ප ශත් 3ව්නි ව්ගන්තින 
නටශත් ්ඳසන් ව් ව්ා, පාර්ලිශේන්තුශේදී භාෂණශේ, විව්ාහ 
කිරීශේ සා කාටයුතුව්ට නිරතීමශේ නිහස් පව්ති  අතර, ඒ 
පිළිනඳව් පාර්ලිශේන්තුශව්න් පිට් තර වූ නේ අධිකාරණනකාදී ශසෝ 
් ථා නකාදී ශහෝෂාභිශනෝගනට ශසෝ ප්ර    කිරීමකාට භා්  කාළ 
ශ ොසහකි නව්.  

ගරු කාථා ානකාතුමනි, ඒ අනුව් ශමම සිදුීමම තුළින් මස්  
නිශනෝජිතශන ව ව් ශනන් මාශේ ව්රප්ර්ාහ උල්ටාංන න ීම බති 
නහවින්, ශමම කාරුුම ආචාර යර්ම ්ස ව්රප්ර්ාහ පිළිනඳ කාමිුවව් 
ශව්ත ඉදිිපපත් කාර අව් ය පිනව්ර ගහනීමට කාටයුතු කාර  ශමන් 
මස්  නිශනෝජිතනන්ශේ ව්රප්ර්ාහ ආරක්ෂා කිරීශේ නටයාිපනා 
ව් ශනන් කාටයුතු කාර  ඔනතුමාශගන් මා ඉතා කාාරුණිකාව් ඉල්ටා 
සිටිමි. 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මා කිේශේ බත්තටම ශනො ශසොම 
්ායාරණ කාාරණනක්. ශමොකාහ, 2022 ආසිනානු  ව්ටා  ක්රිකාට් 
තරගාව්ලින අශේ රශට් තිබුණා  ේ අශේ රටට ්ාංචාරකානන් 
එ ව්ා. ඒ තුළින් අශේ රශට් ශසෝටල්ව්ටට ආහානමක් ටහශන ව්ා. 
ඒ ව්ාශේම ඒ සරසා වි ාට ආහානමක් ව්ක්රව් ටනා ගන් ත් අපට 
අව්් ථාව් තිබුණා. මම ඒ කාාරණන මතු කාළාම ශ්රී ටාංකාා ක්රිකාට් 
පාටකා මඩලයටශේ ්භාපතිව්රනා ප්රව්ෘත්ති ්ාකා්ඡාාශේදී ක්රිකාට් 
කාඩලයානශේ  ානකානාත් ළඟ තිනාශග  ශනොශසොම අපසා් ාත්මකාව් 
කිේව්ා, " ලින් නඩලයාර කිනන්ශන් කාවුහ? මම එශසම ශකාශ ක් 
හන්ශන්  හසහ. ඒ පුේගටනාට ගණන් නහසහ" කිනටා. සහනහයි, මා 
පසුිණන කාාටශේ ඒ ්ේනන්යව් ව්ච නක්ව්ත් කාථා ශ ොකාශළේ 
'වි් ්යි20' ශටෝකා  ව්ටා  ක්රිකාට් තරගාව්ලින ඒ කාාටන තුළ 
තිබුුම නි්ායි.  ශමොකාහ, ඒ තුළින් අශේ කාඩලයානමට ව්ච නකින් 
ශසෝ අව්ාසිනක් ශව්යි කිනා මා සිතුව්ා.  මුත්, අහ මම ශේ කාාරණන 
පිළිනඳව් කාථා කාරන්  ශසේතුව් ශමනයි. ශේ අන ශමව්හනි 
අපසා්නක් කාශළේ මට විතරක් ශ ොශව්යි.  YouTubeව්ටට ්ල්ලි 
දීටා ශේ අන විසින් ්ාතිකා ක්රීයා ්භාශේ ්භාපති අර්ජු  රණතුාංග 
මසත්මනාට ්ස ක්රීයා සා ශනනව්  කාටයුතු බමති ශරොෂාන් 

රණසිාංස මහතිතුමාට විරුේයව්ත් වි ාට මය ප්රසාරනක් එල්ට කාර 
තිශන ව්ා. ශ්රී ටාංකාා ක්රිකාට් පාටකා මඩලයටශේ ්භාපතිව්රනා 
අත්තශ ෝමතිකාව් කාටයුතු කාර ව්ා කින  එකා ශපන්ව්න්  අපට 
ඕ ෑ තරේ උහාසරණ තිශන ව්ා. අපට 2022 ආසිනානු  ව්ටා  
ක්රිකාට් තරගාව්ලින අි මි වුණා විතරක් ශ ොශව්යි, 'වි් ්යි20' 
ශටෝකා  ව්ටා  ක්රිකාට් තරගාව්ලිශේදී ක්රීයකානන් කිි පශහශ  වත් 
injured වුණා. ඒ ව්ාශේම අහ යනුෂ කා ගුණතිටකාටත් ප්ර   නක් 
බති ශව්ටා තිශන ව්ා. ගරු කාථා ානකාතුමනි, ක්රිකාට් පාටකා 
මඩලයටශේ කාළම ාකාාිපත්ව්ශේ ප්ර    නි්ා තමයි අශේ 
ක්රිකාට්ව්ටට අහ ශමව්හනි තත්ත්ව්නක් උහාශව්ටා තිශනන්ශන්.  

ක්රිකාට් පාටකා මඩලයටශේ ්භාපතිව්රනා ශනොශසෝ ශව්ටාව්ට 

කාරන්ශන් කාහබි ට් බමතිව්රනා එක්ශකාෝ කාශර් හමා ගන්  එකා, 

 හත් ේ ඔශයොක් වව්ට හමා ගන්  එකා. මම ්තුුව ශව් ව්ා, 

හහ ට ඉන්  කාහබි ට් බමතිව්රනා -ශරොෂාන් රණසිාංස මසත්මනා- 

ඔහුට තව්ම ඔශයොක් වව්ට හමා ගන් ව්ත්, කාශර් හමා ගන් ව්ත් 

නහිප ශව්ටා තිශන  එකා ගහ . ඒකා නි්ා තමයි එතුමාටත් මය 

ගසන්ශන්. ක්රිකාට් පාටකා මඩලයටශේ ්භාපතිව්රනා කාටයුතු 

කාරන්ශන් අත්තශ ෝමතිකා ආකාාරශනන් නව් පහසහදිලියි. මශේ 

මිත්රශනක් සේන ශව්න්  මම Colombo Cricket Club එකාට 

ිණනාම ඒශක් ීමඩිශනෝ හර්   අරශග , මම ඔහුට තර්් න 

කාරන්  ආව්ා කිනටා මට විරුේයව් ශපොලීසිශේ පහමිණිල්ටක් හාටා 

තිශන ව්ා. ශේ සි වරාහා  වරුඳුව්ත්ත ශපොලීසිනට මට එන්  

කිනටා තිශන ව්ා. ගරු කාථා ානකාතුමනි, මම එ  හව්්ට ඒ 

ශගොල්ටනුත් කාහඳව්ා ප්ර    කාරන්  කිනටා මම කිේව්ා. ශේ 

විධිනට ක්රිකාට් පාටකා මඩලයටන අහ ව්ාංචා ගුසාව්ක් නව්ට පත් 

ශව්ටා තිශන ව්ා. විශ ේෂශනන්ම ඒ අන ශටෝකා  ව්ටා නට ව්යා 

උ න්දු ශව් ව්ා, ශසට-අනිේහා තිශන  LPL එකා ගසන්  ්ස 

T10 තරගාව්ලින ්ඳසා. ශව්  රටව්ට ක්රීයා තරග පව්ත්ව්න්ශන් 

ක්රිකාට් පාටකා මඩලයටශනන්. සහනහයි, අශේ රශට් T20 ්ස T10 

තරගාව්ලි පව්ත්ව්න්ශන් කාවුහ? අහ බුකීකාාරනන්ට නට ශව්ටා 

ඉන්  ක්රිකාට් පාටකා මඩලයටනක් තිශනන්ශන්. ඒශක් ප්රතිලට 

තමයි අහ අපි අත්විඳින්ශන්.  

පාකි් තා  - ශ්රී ටාංකාා තරගාව්ලිශේ ගාල්ශල් පහව්හති ශට් ට් 

තරගශේදී අව්්ා  ඉනිම ශහශක් ට වුම සාරසින ගණ ක් 

ගසටාත් අශේ කාඩලයානම පහරදුණා. ඒ ශව්  ශමොකාක්ව්ත් නි්ා 

ශ ොශව්යි, match-fixing නි්ා. Pitch එකා තළ  ශකා ාශේ 

ඉඳටා ඒ ්ේනන්යශනන් ඉන්  සහම ශකා ාටම ්ල්ලි දීටා ක්රිකාට් 

පාටකා මඩලයටන අහ සූදු පිටිනක් නව්ට පත් ශව්ටා තිශනන්ශන්. 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, ශේ පාර්ලිශේන්තුව්ටත් එසා ිණන නටනක් 

ආරූඪ කාර ගත්තු ක්රිකාට් පාටකා මඩලයටශේ ්භාපතිව්රනා ශසට-

අනිේහාම COPE එකාට කාහඳව්න්  කිනා COPE එශක් 

්ාමාජිකාන ව විධිනට මම ඉල්ටා සිටි ව්ා. ඔහු ශමශතක් කාාටනක් 

ක්රීයාව් ශව්නුශව්න් ව්හය කාශළේ  හසහ. ශව්  ශව්  පුේගටනන් 

ශව්නුශව්න් තමයි ඔහු ව්හය කාශළේ. අශේ ක්රිකාට් ක්රීයාව් ශසොඳටම 

ක්රිනාත්මකා වුශඩල Interim Committee එකාක් නටශත් ්භාපතිව්රු 

ි ටපු කාාටශේදීයි. එම නි්ා මම ගරු බමතිතුමාට කින ව්ා, අශේ 

ක්රිකාට්ව්ටට ව්සාම Interim Committee එකාක් පත් කාරන්  

කිනටා.  

1996දී අර්ජු  රණතුාංග මසත්මනා බතුළු කාඩලයානම Cricket 

World Cup එකාට ගස ශකාොට ඒ කාඩලයානමට 14 ශහශ ක් ිණන 

නව් අපි හන් ව්ා. එයින් 11 ශහශ ක් ශ්ල්ටේ කාළා. අශ ක් 

තුන්ශහ ා සහම තරගශේදිම එළිශේ ි ටිශේ. එක් ශකාශ ක්ව්ත් 

injured වුශඩල  හසහ. 2014දී අපි T20 එකා ගහහුව්ා. කාවුරුව්ත් 

injured වුශඩල  හසහ. අහ 10 ශහශ ක් විතර injured ශව්ටා. ඒ 

ව්ාශේම ශේ ශේව්ල් ්ේනන්යශනන් ශ්ොනා නටන්  විශ ේෂ 

කාාරකා ්භාව්ක් පත් කාරන්  කිනටා මම ඔනතුමාට ශනෝ් ා 

කාර ව්ා, ගරු කාථා ානකාතුමනි. විශ ේෂශනන්ම ක්රිකාට් පාටකා 

මඩලයටන audit කාරන්  ව්ාශේම එි  තිශන  දූෂණ ්ේනන්යව්, 

2453 2454 



පාර්ලිශේන්තුව් 

එි  තිශන  agreements ්ේනන්යව්, T20 තරගාව්ලින ්ේනන්යව් 

ශ්ොනා නටන්  කිනටා මම ගරු ශරොෂාන් රණසිාංස 

බමතිව්රනාටත් කින ව්ා. ගරු කාථා ානකාතුමනි, මට අව්් ථාව් 

ටනා දුන් ාට ් තුතියි. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමාශේ ප්ර   න අපි ආචාර යර්ම ්ස 

ව්රප්ර්ාහ පිළිනඳ කාාරකා ්භාව්ට ශනොමු කාර ව්ා. 

ගරු ටක්ෂ මන් කිිපබල්ට මහතිතුමා. 

 
ගු නීතිඥ ලක්ෂනමන් ිරිකඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

නටපා  ප්ර   නක්. පාර්ලිශේන්තුශේ නටන ඔනතුමාටයි 

තිශනන්ශන්. ඔනතුමා තමයි ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ කාථා ානකාව්රනා. ඊශේ-

ශපශර්හා පුව්ත් පත්ව්ට, 'පාර්ලිශේන්තුශේ ව්හය ශසමින්' - slow - 

කිනටා ව්යාංගයාර්ථශනන් ඔනතුමාටත් ශචෝහ ා කාර තිබුුම ආකාාරන 

මම හහක්කාා. එශසම කාරන්  නහසහ, ගරු කාථා ානකාතුමනි. සහනහයි, 

ඔනතුමා අහ "The Morning" පුව්ත් පතට ශසොඳ උත්තරනක් දීටා 

තිශන ව්ා. බයි, පාර්ලිශේන්තුශේ ව්හය slow ශව්ටා තිශනන්ශන්? 

විපක්ෂන සහටිනට අපි ඉල්ට  ශතොරතුරු ආඩලඩුශව්න් ශහන්ශන් 

 හසහ. විපක්ෂන ්ති ගණ ක්, මා් ගණ ක් ති් ශ්ේ IMF 

Agreement එකා ඉල්ට ව්ා කිනටා ඔනතුමා මශේ  මත් ්ඳසන් 

කාරටා ශසොඳට කිනටා තිශන ව්ා. ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහටත් 

්මඟ තිශන  ිණවිසුම ඉදිිපපත් කාරන්  කිනටා අපි ඉල්ටා සිටිනා. 

 මුත්, ඒකා තව්ම ඉදිිපපත් කාරටා  හසහ. ශේ මා්න තුළ කාර  

ව්හය රඳා පව්තින්ශන් ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහටත් ්මඟ බති 

කාරගත් ිණවිසුම මත. ඔනතුමා හන් ව්ා, ටන   14ව්  හා අන ව්හන 

ශල්ඛ න ඉදිිපපත් කාර  නව්. අපට කින ව්ා, ආාංිතකා අධීක්ෂණ 

කාාරකා ්භාව්ටට ්ස අශ  වත් කාාරකා ්භාව්ටට එන්  කිනටා.  

ඉතින්, ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහශල් ිණවිසුම  හතිව් අපි 

ශකාොශසොමහ කාථා කාරන්ශන්? ඔනතුමා සිපනට සිප. මම ඔනතුමාට 

බත්ත ව් ශනන්ම ් තුතිව්න්ත ශව් ව්ා, ගරු කාථා ානකාතුමනි. 

ආඩලඩුව් තමන්ශේ ව්හය ප්රමාහ කාරටා, ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහශල් 

ිණවිසුම පාර්ලිශේන්තුව්ට ඉදිිපපත් කාරන්ශන්  හතිව් 

පාර්ලිශේන්තුශේ ව්හය ශසමින් -  slow - කිනටා අපට ශචෝහ ා 

කාර ව්ා. මම ඔනතුමාට ් තුතිව්න්ත ශව් ව්ා. ර්න තමයි ව්ගකීම 

පහසහර සහරටා තිශනන්ශන්. ශකාෝ, IMF Agreement එකා? 

ඉදිිපශේදී ආනත  කීනක් ප්රතිව්යුසගත කාර ව්ාහ? අපට අන ව්හන 

ශල්ඛ නක් -Budget එකාක් - පිළිනඳව් කාථා කාරන්  පුළුව්න්හ, 

්ාතයන්තර ූලටය අරමුහශල් Agreement  එකා  හතිව්? ඔනතුමා 

ප්ර   න ශත්රුේ අරශග  තිශන ව්ා. එම නි්ා ආඩලඩුව් හහ  

ගන්  ඕ ෑ තමන්ශේ ව්ගකීම, පාර්ලිශේන්තුව්ට තිශන  ව්ගකීම 

ඉෂ ට කාරටා ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහටත් ්මඟ තිශන  ිණවිසුම 

ව්සාම ඉදිිපපත් කාරන් . අපට ඒකා  හතිව් අඟටක්ව්ත් ඉදිිපනට 

නන්  නහසහ.   

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ව්ාචිකා පිළිතුරු අශේක්ෂා කාර  ප්ර   , ගරු බුේධිකා පතිරණ 

මන්ත්රීතුමා. 

ගු බු ධික පතිසත මහත්ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කාථා ානකාතුමනි, ප්ර   න අසන්  කාලින් මම ශේ 

කාාරණන පහසහදිලි කාරන්  ඕ ෑ. ශමි  ්තය අ්තයතාව් මම 

හන්ශන්  හසහ. ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ කාටයුතු ප්රමාහයි කිනටා 

් ාධිපතිව්රනා ඔනතුමාට දුන්ශන් අව්ව්ාහාත්මකා ලිපිනක්හ, 

 හත් ේ උපශේ ාත්මකා ලිපිනක්හ කිනටා මම හන්ශන්  හසහ. මම 

හන් ා තරමට වියානකා ් ාධිපති ක්රමන බති වුණාට පසුව් එව්හනි 

ලිපි මීය ට කාලින්  ේ බවිල්ටා  හසහ. අපි හන් ව්ා, ශේ ගරු ්භාශේ 

සිටි  සිනලුශහ ාත් හන් ව්ා ව්යව්් ථාහානකාන, වියානකාන ්ස 

අධිකාරණන අතර තිශනන්ශන් ්ාංව්රණ ්ස තුට  ක්රමනක් කිනටා. 

ඒ තුළ කාථා ානකාව් භන කාරන්  ලිපි එීමශේ ඉතිසා්නක් තිබිටා 

 හසහ. ඒ නි්ා ඒ ලිපින ශනොශසොම  රකා ලිපිනක් විධිනටයි මම 

්ටකාන්ශන්. ඔනතුමා අහ ශේ ගරු ්භාශේ කාථා ානකා පුුවශේ 

ි ටිනාට, 1987 දී රට ශව්නුශව්න් ්මසර කාාරණාව්ටදී ඍජු තීන්දු 

ගත්ත ශකාශ ක්, මම ි ත  විධිනට.  ඒ නි්ා  එම ලිපින ගහ  

ගහඹුිපන් ්ටකාා නටන්  කිනටා ඔනතුමාශේ දි් ත්රික්කාශේ, 

ඔනතුමාශේ පා්ශල් ශකාශ ක් විධිනට මම ඉල්ටා සිටි ව්ා.   

 

ප්රශයීයනනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර    අාංකා 1 -32/2022- (1), ගරු බුේධිකා පතිරණ මසතා. 

 

ගු බු ධික පතිසත මහත්ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කාථා ානකාතුමනි, මා එම ප්ර   න අස ව්ා.  

 

ගු ප්ර න්න සතුරාංග මහත්ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මුහල්, ආර්ථිකා ් ථා උකාරණ ්ස 

්ාතිකා ප්රතිපත්ති අමාතයතුමා ශව්නුශව්න් මා එම ප්ර   නට පිළිතුරු 

ටනා දීම ්ඳසා ්ති ශහකාකා කාාටනක් ඉල්ටා සිටි ව්ා. 
 

ප්රශයීයනනය මුර දිනකදී ඉදිිකපත් ිරීම  නිනයෝග කසන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

මිනිනේ  ේු දුම්බස  හ මැදදුම්බස ප්රා.නල්. 

නකොට්ඨා : වන  ුරන්නේ ත්ර්න 
மினிப்லப, உடுதும்பர மற்றும்  தமததும்பர                 

பிரலதச தசயலகப் பிாிவுகள்: காட்டு                 

விலங்குகளின் அச்சுறுத்தல்  
 DS DIVISIONS OF MINIPE, UDUDUMBARA AND 
MEDADUMBARA: THREAT OF WILD ANIMALS  

 

299/202 

2.  ගු නීතිඥ ව න්ත් යාපාබණ්ඩාස මහත්ා 
     (மாண்புமிகு சட்டத்தரணி வசந்த யாப்பாபண்டார)  
    (The Hon. Wasantha Yapabandara, Attorney-at-Law) 

ව් ජීීම සා ව්  ්ේපත් ්ාංරක්ෂණ අමාතයතුමාශගන් බසූ 

ප්ර   න - (1): 
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[ගරු  ලින් නඩලයාර ්නමස මසතා  
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(අ) (i) මිනිශේ ප්රාශේය න ශල්කාේ ශකාොට්සා්නට, 
උඩුදුේනර ප්රාශේය න ශල්කාේ ශකාොට්සා්ශේ 
පිටිශගොය, ශේව්සන්දින, සා හඹගසපිටින න  
ප්රශේ ව්ටට ්ස මහහදුේනර ප්රාශේය න  ශල්කාේ 
ශකාොට්සා්නට නටපා බති ව්  අලි තර්් න 
ශසේතුශව්න් එම ප්රශේ ව්ට ජීව්ත්ව්  ් තාව්ට සා 
ඔවුන්ශේ කාෘෂිකාාර්මිකා කාටයුතුව්ටට හහඩි 
නටපෑමක් එල්ට ීම බති නව්ත්  

 (ii) ව්  ්තුන් විසින් සිදු කාරනු ටන  ව්ගා සානින, 
මසනුව්ර දි් ත්රික්කාශේ ්හටකින යුතු ගහටලුව්ක්ව් 
බති නව්ත්  

 එතුමා හන්ශන්හ? 

(ආ) (i) ඉසත  ප්රශේ ව්ට පව්ති  ව්  අලි  තර්් න 
ව්හළහක්ීමම ්ඳසා ශේ ව් විට ශග  බති 
ක්රිනාමාර්ග කාව්ශර්හ  

 (ii) ව්  අලින් විසින් සිදු කාරනු ටන  සානි ශසේතුශව්න් 
 යාව්ට පත් ීම බති පුේගටනන්ට ව්න්දි ටනා දීම 
්ඳසා විධිමත් ව්හය පිළිශව්ළක් පව්තින්ශන්හ  

 (iii) එශ්ේ  ේ, ඒ නටශත් ශේ ව් විට ටනා දී බති 
්ස  කාව්ශර්හ  

 (iv) ව්  ්ත්ව් සානි ශසේතුශව්න් මසනුව්ර දි් ත්රික්කාශේ 
් තාව් ආශේණිකා ශභෝග ව්ගා කිරීශමන් ඉව්ත් ීම 
බති නව් හන්ශන්හ  

 (v) එශ්ේ  ේ, එම තත්ත්ව්න මඟසරව්ා ගහනීම 
්ඳසා ගත සහකි ක්රිනාමාර්ග කාව්ශර්හ  

 නන්  එතුමා ශමම ්භාව්ට හන්ව්න්ශන්හ? 

(බ) ශ ොඑශ්ේ  ේ, ඒ මන්හ? 

 

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனவளங்கள் பாதுகாப்பு அகமச் 

சகரக் லகட்ட வினா: 

(அ) (i) மினிப்லப பிரலதச தசயலகப் பிாிவுக்கும், உடுதும் 

பர பிரலதச தசயலகப் பிாிவின் பிட்டிதகாட, 

லதவஹந்திய மற்றும் தம்பகஹபிட்டிய லபான்ற 

பிரலதசங்களுக்கும், தமததும்பர பிரலதச தசயல 

கப் பிாிவுக்கும் தாக்கத்கத ஏற்படுத்தியுள்ள 

காட்டு யாகனகளின் அச்சுறுத்தல் காரணமாக 

அப்பிரலதசங்களில் வசித்துவரும் மக்களுக்கும் 

அவர்களது விவசாய நடவடிக்கககளுக்கும் 

பாாிய பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்பகதயும்; 

 (ii) வன விலங்குகளால் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற பயிர்ச் 

லசதம், கண்டி மாவட்டத்தில் முக்கியமான           

ததாரு பிரச்சிகனயாகக் காணப்படுகின்றது 

என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) லமற்படி பிரலதசங்களில் நிலவும் காட்டு யாகன 

களின் அச்சுறுத்தல்ககளத் தடுப்பதற்காக 

இன்றளவில் எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கககள் 

யாகவ என்பகதயும்; 

 (ii) காட்டு யாகனகளால் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற 

லசதங்கள் காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர் 

களுக்கு இைப்பீடு வைங்க முகறயானததாரு 

லவகலத்திட்டம் உள்ளதா என்பகதயும்; 

 (iii) அவ்வாறாயின், அதன்கீழ் ஏற்தகனலவ வைங்கப் 

பட்டுள்ள நிவாரணங்கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 (iv) வன விலங்குகளால் ஏற்படுத்தப்படும் லசதங்கள் 

காரணமாக, கண்டி மாவட்ட மக்கள் பிரலதசத் 

திற்லக உாிய பயிர்ச்தசய்ககயிலிருந்து விலகி 

யுள்ளகத அறிவாரா என்பகதயும்; 

 (v) அவ்வாறாயின், அந்த நிகலகமகயத் தவிர்த்துக் 

தகாள்வதற்காக எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கககள் 

யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Wildlife and Forest Resources 
Conservation: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the people residing in the Minipe 
Divisional Secretary's Division, Pitigoda, 
Dewahandiya and Dambagahapitiya areas 
of the Ududumbara Divisional Secretary's 
Division and Medadumbara Divisional 
Secretary's Division  and their agricultural 
activities have been seriously affected by 
the threat of wild elephants; and 

 (ii) the damage caused by wild animals to 
crops has become one of the considerable 
issues in the District of Kandy? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the measures that have hitherto been taken 
to prevent the threat of wild elephants 
prevailing in the above areas; 

 (ii) whether there is a formal programme to 
compensate the persons who have been 
affected by the damage caused by the wild 
elephants; 

 (iii) if so, the relief provided under the aforesaid 
programme by now; 

 (iv) whether he is aware that the people of the 
Kandy District have drifted away from the 
cultivation of crops which are inherent to 
them due to the harm caused by the wild 
animals; and 

 (v) if so, the measures that can be taken to 
avoid the said situation? 

(c) If not, why? 
 
ගු මහින්ද අමසවීස මහත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, එම ප්ර   නට පිළිතුර ශමශ්ේයි. 

(අ) (i), (ii)  ඔේ. 

  ්සකාාර අයයක්ෂ මයයම කාටාපන නටශත් 
පාට න ව්  හාගවිල්ට ්ස ස්ටකා 
කාාර්නාටව්ටට අනත් ව්  ශමම රක්ෂිත ප්රශේ න 
වික්ශටෝිපනා, රන්ශහණිගට, රන්ටහශේ අභන 
භූමිශේ කාඳුකාර ප්රශේ නක් ව්  අතර, එම 
ප්රශේ ශේ ව්  අලින්ට ඉතිිපව් බති කාහටෑ 
ප්රශේ න ඉතා අඩුන. ශමි  කාඳු මුඳුන් නහුටව් 
පව්ති  නහවින්, විනළි කාාටන පහමිශණත්ම එම කාඳු 
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පාර්ලිශේන්තුව් 

මුඳුන් ආශ්රිතව් ජීව්ත් ව්  ව් අලි ්ඳසා ආසාර සා 
්ටන ි ඟ ීමම ශසේතුශව්න් එම ව් අලින් 
වික්ශටෝිපනා, රන්ශහනිගට, රන්ටහශේ අභන භූමින 
ආශ්රිතව් පිි ටා බති පිටිශගොය, ශේව්සන්දින සා 
හඹගසපිටින ගේමා  ශව්න් කාරමින් ඉදිකාර බති 
විදුලි ව්හට කායා බිඳ හමමින් ්ට ප්රභව් ශව්ත 
ළඟාීමමට පුරුදු ීම බත. එි දී  වඹුරු සා ශසේන් 
ව්ගාව්න් පසුකාර න  විට ව්  අලින්ශගන් ශමශ්ේ 
ව්ගා සානි සිදුවින සහකින. එම සානි අව්ම කිරීම 
්ඳසා ව් ජීීම ශහපාර්තශේන්තුව් මඟින් උඩුදුේනර, 
මිනිශේ සා මහහදුේනර ප්රාශේය න ශල්කාේ 
ශකාොට්සා් ආව්රණන ව්  පිපදි විදුලි ව්හටව්ල් 07ක් 
ශේ ව්  විට ඉදිකාර බත. එි  ්ේපූර්ණ දුර 
කිශටෝමීය ටර 120ක් ශේ. ශමකී විදුලි ව්හටව්ල් ්ඳසා 
සිවිල් ආරක්ෂකා භටයින් ප ්  ශහශහශ  ව 
ශනොහව්ා බත. මීය ට අමතරව්, ්ාතිකා විදුලි ව්හට 
ඉදිකිරීශේ ව්යාපෘතින නටශත් එකී අභන භූමින 
ආව්රණන ව්  පිපදි විදුලි ව්හටක් ඉදිකිරීමට 
ශනෝ් ා කාර බත. එනහ ටන  ව්ර්ෂශේ ඉදිකාර 
අව්්න් කිරීමට අශේක්ෂා කාරනු ටහශ්බ. තව්හ 
ව් අලින්ශගන් ව්ගාව්න් ආරක්ෂා කිරීම පිණි් 
2022 ව්ර්ෂශේ මයයම කාටාපන ්ඳසා අලි ශව්ඩි 
86,655ක් පමණ ප්රමාණනක් ශගොවි ් තාව් ශව්ත 
හ ටනා දී බත. 

  ශව් ත් ව්  ්තුන් විසින් සිදු කාර  ව්ගා සානි 
්ඳසා ව්න්දි ශ ොශගව්  නි්ා ඒ ්ේනන්යශනන් 
ව් ජීීම ්ාංරක්ෂණ ශහපාර්තශේන්තුව් ශව්ත ව්ාර්තා 
ීම ශ ොමහත. එශ්ේම ව් අලින්ශගන් සිදුව්  සානි 
අව්ම කිරීම ්ඳසා හහ ට ඉසත ගේමා  ආව්රණන 
කාර විදුලි ව්හටව්ල් ්කා්  කාර බති අතර, 
ශගොීමන්ශේ ව්ගා ආරක්ෂා කිරීම පිණි් ප්රාශේය න 
ශල්කාේව්රු මඟින් අලි ශව්ඩි ටනා දීශේ 
ක්රමශේහනක් ක්රිනාත්මකා  කාරමින් පව්තී. 

 

(ආ)  (i)  a)  ව් අලි ව්ගා බිේව්ටට ව්හදීම ව්හළහක්ීමම ්ඳසා 
විදුලි ව්හට ඉදිකිරීම. 

  b) ව් අලි  ව්ගා සානි ්ඳසා ශපටශඹ  
අව්් ථාව්ටදී එම ් ථා ව්ලින් එම ්තුන් 
පටව්ා සහරීමට කාටයුතු කිරීම. 

  c)  ව් ජීීම නිටයාිපන් මඟින් ව් අලි පළව්ා 
සහරීම කාළ ශ ොසහකි අව්් ථාව්ටදී ශගොීමන්ට 
එම කාටයුතු සිදුකාර ගත සහකි ව්  පිපදි 
භාවිතන ්ඳසා අලි ශව්ඩි ටනා දීම. 

  d) අව්් ථාශව්ෝචිත පිපදි මිනි්  ජීවිතව්ටට, 
ශේපළව්ටට සා කාෘෂි ශනෝගව්ටට සානි 
කාරමින් සහසිශර  ව් අලි අල්ටා පිප් ථාප න  
කිරීම ්ඳසා කාටයුතු කිරීම. 

  e)  ව් අලින්ශගන් සිදුවින සහකි සානි ව්ළක්ව්ා 
ගහනීම ්ඳසා ් තාව් හහනුව්ත් කිරීම. 

 (ii)  ව් අලින්ශගන් සිදුව්  සානිව්ලින්  යාව්ට පත්ව්  
පුේගටයින් ්ඳසා විධිමත් ව්න්දි ටනා දීශේ ව්හය 
පිළිශව්ළක් ශේ ව් විට ්ෑම අලි මිනි්  ගහුවම 
පව්ති  දි් ත්රික්කානක් තුළ ක්රිනාත්මකා ශව්මින් 
පව්තී.  

  ඒ අනුව්, ව් අලි බතුළු ආරක්ෂිත ව් ්තුන් ව්  
දිවිනා,  වළු සරකාා ්ස කිඹුටා න  ්තුන් විසින් 
කාරනු ටන  මිනි්  මරණ,  ාරීිපකා සානි ්ස 
ශේපළ සානි ්ඳසා ඉදිිපපත් කාරනු ටන  ව්න්දි 

අනදුේපත් අනුව්, දි් ත්රික් ශල්කාේව්රනාශේ 
ප්රයා ත්ව්ශනන් යුක්ත තිශහශ  වශගන් යුත් ව්න්දි 
කාමිුවව්ක් මඟින් නිර්ශේ  කාරනු ටන  පිපදි ව්න්දි 
ශගීමමට දි් ත්රික් ශල්කාේව්රනා ශව්ත මුහල් 
ප්රතිපාහ  නහීමශමන් අ තුරුව් කාටයුතු සිදු කාරනු 
ටහශ්බ.    

  (iii)  මිනි්  මරණ ්ඳසා   රු. 1,000,000.00 

   පූර්ණ  ාරීිපකා  

  ආනායනක් ්ඳසා  රු.1,000,000.00  උපිපම 

  අර්ය  ාරීිපකා සානි  

  ්ඳසා  රු.   150,000.00  උපිපම 

  ශේපළ   සානි   ්ඳසා   රු.   200,000.00  උපිපම 
   

  ව් ශනන් ව්න්දි ශගව්නු ටහශ්බ. දි් ත්රික් ව්න්දි 
කාමිුවව් මඟින් අනුමත කාරනු ටන  ව්න්දි 
අනදුේපත් ්ඳසා ශගීමමට අව් ය ව්  මුහල් 
ප්රතිපාහ  ව් ජීීම අයයක්ෂ ් රාල් විසින් එක් 
එක්  දි් ත්රික් ශල්කාේව්රු ශව්ත ටනාශහනු ටහශ්බ. 

 (iv)  ව් ්තුන් විසින් හහඩි ශට් සානි කාර  ශපොල්, 
ශකාශ්ල්, මුාං, කාේපි, රටකාජු,  වරක්කාන්, තට ව්හනි 
ව්ාණි් මට්ටශේ මසා පිපමාණශේ ව්ගා          
කාර  ශනෝග ්ස ගෘස ආශ්රිතව් ශපනේගලිකා  
පිපශභෝ් න ්ඳසා ව්ගා කාර  එළව්ලු ්ස 
පටතුරු ශනෝග ්ඳසා රක්ෂණාව්රණනක් 
ශ ොටහබීම ්ේනන්යශනන් මස් තාව් නිරතුරුව් 
මහසිවිලි  ඟති. මීය ට අමතරව්, ගනයා කාර බති 
අ් ව්හන්  ්ඳසා හ ව්  ්තුන්ශගන් සිදුව්  සානි 
කිරීේ ව්ාර්තා ශේ. 

 (v)  ව් ්තුන්ශගන් සා ව් අලින්ශගන් ව්ගාව්න්ට 
සිදුව්  සානි ප්රතිපූරණන කිරීම ්ඳසා ව්න්දි 
ශගීමමක් ශසෝ ශව් ත් ක්රමශේහනක් ව් ජීීම 
්ාංරක්ෂණ ශහපාර්තශේන්තුව් විසින් ූලලිකාත්ව්න 
 ශග  ක්රිනාශේ ශනහීමමක් සිදු කාරනු ශ ොටහශ්බ. 

(බ) අහාළ ශ ොශේ.  

 

ගු නීතිඥ ව න්ත් යාපාබණ්ඩාස මහත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara, Attorney-at-Law) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මශේ පළමුව්  අතුරු ප්ර   න ශමනයි. 

ගරු බමතිතුමනි, ර්න විසින් ්තුන්ට කාර  ටහ අපරායනක් 

කාරණ ශකාොටශග  මීය ට මා්නකාට කාලින් ස්ටකා ප්රශේ න 

ආශ්රිතව් එක්තරා සිදුීමමක් වුණා. ව් අලි එල්ට කාරපු ප්රසාරනක් 

නි්ා මුළු රටම කාේප නට පත් කාර , ්ාංශේදී සිේධිනක් අපට 

ව්ාර්තා වුණා.  

ඔනතුමාත් ශසොඳාකාාරව් ශේකා හන් ව්ා, ගරු බමතිතුමනි. ශේ 

උග්ර නඩු මිට හරා ගන්  නහරුව් ්ස තමන්ශේ දිනණිනට online 

ක්රමනට අයයාප න ටනා ශහන්  පුළුව්න්කාමක් තිබුශඩල  හති 

නි්ා පසුිණන හව්්කා එක්තරා තරුණශන වට සින දිවි  ්ා ගන්  

සිේය වුණා. ඔහු ජීව්ත් වුශඩල ස්ටකා, ග  ශේනාන ප්රශේ ශේ. ඒ 

තරුණනා එම ප්රශේ ශේ තමයි තමන්ශේ ජීවිකාාව් ශග  ිණශේ. ඔහු 

සින දිවි  ්ා ගත්තාට පසුව් ඔහුශේ  හඟණින තම අේමා ්ස 

අේප්ඡචී ්මඟ සින ව්හඩිමසල් ්ශසෝහරනා ශව්නුශව්න් සත් හව්ශ්ේ 

හා න අරශග  පන්්ටට ිණනා. බන පන්්ටට ිණශේ සුදු බඳුමින්. 

ශමොකාහ, ඊට පසුව් පා්ටට නන් යි එශසම ිණශේ. ඒ පුාංචි දුව් ඒ 

පා්ශල් හක්ෂතම හහිපන කිනා මට හහ ගන්  ටහබුණා. 

කීණපහටහ් ් නාලිකාා විහයාටශේ 11 ව්්ශර් ඉශගනුම ටහූ  

  .ශක්.ජී. අනුත්තරා ඉඳුනිල් කින  ඒ දීේතිමත් සිසුවින, online 
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අයයාප නත්  හතිව් තමයි ්ාමා ය ශපළ විභාගනට මුහුණ 

දුන්ශන්. ශේ කින  දි ශේ උහෑ්  තම අේමා-අේප්ඡචී එක්කා 

පන්්ටට න  ශකාොට, ඒ දිනණිනට අලිනා ගසටා ඒ දිනණිනත් මින 

ිණනා. ශේ ව්  විට ඒ ශහමේපිනන්ශේ පුතාත් මින ිණි ල්ටා, දුව්ත් 

මින ිණි ල්ටා. ඒ ශහමේපිශනෝ ඒ දුකාට හූල්ටමින් ඉන්ශන්. ශසට-

අනිේහා O/L ප්රතිලට එ ව්ා.  මුත්, එතශකාොට තමන්ශේ දුව් 

ජීවිතක්ෂනට පත් ශව්ටා.  

ශේ අලි-මිනි්  ගහුවම පිළිනඳ කාථාව් අශේ රශට් 

ආන්ශහෝට ාත්මකා කාථාව්ක්.  ව් ජීීම අමාතයතුමන්ටා අපට විවිය 

පිළිතුරු ශහ ව්ා, ශේ පිළිනඳව් බහුව්ාම. ශමශ්ේ ව් අලි ප්රසාර 

නි්ා ශහමේපිනන් අි මි වුුම හරුව්න්ශේ ්ස හරුව්න් අි මි වුුම 

ශහමේපිනන්ශේ කාථාව්ට අශේ ව්ර්තමා  අමාතයතුමාට 

උත්තරනක් ශහන්  කිනා මම කින ව්ා. ශේ ගහටලුව්ට උත්තරන 

අලි ව්හට ඉදි කිරීම විතරක්ම ශ ොශව්යි කිනාත් මම කින ව්ා. 

ශේ පිළිනඳව් ශටෝකාශේ වි  ව්විහයාටව්ට සහහෑරීේ කාර උත්තර 

ශ්ොනාශග  තිශන ව්ා. මම කිනන්ශන්, අලි ව්හටට ව්යා එසාට ිණන 

වි්ඳුමක් ටනා දින යුතුයි කිනටා. අශ ෝකා හාංශගොල්ට මසත්මනා 

කිනන්ශන් ශේරාශහණින වි  ව්විහයාටශේ ශේ ්ේනන්යශනන්ම 

සිටි  මසාචාර්නව්රශනක්. එතුමා පින් ව්ට අලි අ ාථාගාරන 

ආශ්රිතව් කාරපු research paper එකාක් අන්තර්්ාටශේ පළ ශව්ටා 

තිබුණා. 

ගරු අමාතයතුමනි, ශමොරගසකාන්හ ්ටා න බිි  කාශළේ ආඩලඩු 

විසින්. ශමොරගසකාන්හ ්ටා න ශසේතුශව්න් ඊට පසළින් ් ාව්ා් 

ඉදිකිරීම නි්ා අලි මාංකායව්ල් බි ිපටා ිණනා. ඒ අලි මාංකායව්ල් 

බි ිපටා ිණනාට ප් ශ්ේ ශමොරගසකාන්හ ්ටා න ආශ්රිතව් සිටි  ව්  

අලින්ට ව් ාන්තරව්ටට නන්  නහිප වුණා. ඒ නි්ා අහ 

වික්ශටෝිපනා, රන්ශහනිගට සරසා ශේව්සන්දින, පිටිශගොය, 

උඩුදුේනර, ශකාවුල්ගම, ශේඬරුව්, නඹරනහේහ, ශතල්ශහනින ආදි 

සිනලු  ගරව්ටට සව්් 4 ව් ශකාොට ව්  අලි එ  තත්ත්ව්නක් 

තමයි තිශනන්ශන්.   

ගරු කාථා ානකාතුමනි, ිණන ්තිශේ මි නාංග න ශපොළ මහදින් 

අලි රාංචුව්ක් කාහටනට දිව් ිණනා. ගරු කාථා ානකාතුමනි, ඔනතුමා 

සඳග ාව්, උයත්තව්, දුන්ශගොල්ට, ශතොරපිටින, අ් ව්හේදුම, 

රත් හල්ට කින   ප්රශේ ව්ටට හසව්ල් කාාටශේ ිණශනොත්, ව්  අලි 

ගේව්හදිටා ඉන්  ආකාාරන ඔනතුමාට හහකාගන්  පුළුව්න්. ශමනට 

හහන් වි්ඳුමක් ශ්ොනාශග  තිශන ව්ා. අපි DCC එශක් තීන්දුව්ක් 

ගත්තා, උමා ඔන රක්ෂිතශේ කීර්තිනඩලයාපුර කාටාපශේ විධිමත් 

අලි ්ාංරක්ෂණ කාටාපනක් සහන් . ටාංකාාශේ දි් ත්රික්කා 25න්, 

දි් ත්රික්කා 19කාම ශේ අලි ප්ර   න තිශන ව්ා. අලි 5,000ක් විතර 

අශේ රශට් සිටි  නව් කින ව්ා. ශේරාශහණින වි  ව්විහයාටශනන් 

සහටා තිශන ව්ා satellite-monitored geofence එකාක්. ගරු 

බමතිතුමනි, මා ඔනතුමාශගන් අසන්ශන්, ශේ ප්ර   නට වි්ඳුමක් 

ශට් එන අශේ රටට සඳුන්ව්ා ශහන්  නහිප බයි කිනටායි. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර   න ්ස පිළිතුර ශකාටි කාරන් .  

 

ගු මහින්ද අමසවීස මහත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, ප්ර   න දීර්නව් බහුව්ාම උත්තරනත් 

දීර්නව්ම තමයි ශහන්  ශව්න්ශන්. මම පුළුව්න් තරේ පිළිතුර ශකාටි 

කාරන්  නටන් ේ. එතුමා කිනපු කාාරණා පිළිනඳව් අපි අව්යා න 

ශනොමු කාර ව්ා. ශේ රශට් ක්රිනාත්මකා වුුම මසව්හලි ්ාංව්ර්ය  

ව්යාපෘතිශේ ඉඳටා, අව්්ා නට ක්රිනාත්මකා වුුම ශමොරගසකාන්හ 

ව්යාපෘතින හක්ව්ා වූ සිනලු ව්යාපෘතිව්ලිනුත්, ඒ ව්ාශේම අශ  වත් 

්ාංව්ර්ය  කාටයුතුව්ටදීත් සිදු වුශඩල, ව්  අලින්ට තිබුුම භූමින 

ක්රමක්රමශනන් අප අත්පත් කාරගනිපු එකායි.  

ඒ නි්ා තමයි ශේ ගහටලුව් ව්යාත් ප්රනට ශව්ටා තිශනන්ශන්. ඒ 

ව්ාශේම මෑත හ කා කිි පන බතුළත ් තාව්ත් නේ නේ 

ප්රමාණව්ලින් එම ඉයේ අල්ටාශග  තිශන ව්ා. ශේ පාට  

ව් ශනනුත් එන ප්ර   නක් ශව්ටා තිශන ව්ා. ජීව්ත් ශව්න්  ඕ ෑ 

නි්ා තමයි ඔවුන් ඒ කාටයුතුව්ටට ප්රශේ  ශව්ටා තිශනන්ශන්.  

2011 ව්ර්ෂශේදී අලි පිළිනඳ ්ාංගණ නක් කාර තිශන ව්ා. ඒ 

්ාංගණ නට අනුව් අශේ රශට් අලි 5,879ක් ඉන් ව්ා කිනටා 

ව්ාර්තා කාර තිශන ව්ා. හහ ට ඉන්  ප්රමාණන ගහ  නිට ව් ශනන් 

්ාංඛයාශල්ඛ  ශ ොතිබුණත්, අලින්ශේ වි ාට ව්හඩිීමමක් තිශන  

නව්ට අහාළ නිටයාිපන් මා හහනුව්ත් කාර තිශන ව්ා. මම කිේව්ා, 

 ව් ්ාංගණ නත් කාරන්  කිනටා. හහන් අලි ව්හඩි ශව් ව්ා  ඉයේ 

අඩු ශව් ව්ා. එි  ප්රතිලටන තමයි, අලි ගේ ව්හදීම.   

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමා කි ආ ආකාාරනටම, ඉදිකිරීේ ව්ාශේ 

කාටයුතුව්ටදීත් අලි මාං කායව්ල් 16ක් අශේ මිනි් සු අත්පත් 

කාරශග  තිශන ව්ා. බතහේ ඒව්ාශේ ර්ශේ කාාර්නාට පව්ා ඉදිකාර 

තිශන ව්ා. අලි ්ාමා යශනන් පුරුේහට අලි මාං කායව්ලින් න ව්ා. 

අලි මාං කායව්ල් තිශන  ්මසර තහන්ව්ට අලි ව්හටව්ල් ඉදි කාර 

තිශන  නි්ා ඒ අලි මාං කායව්ලින් නන්  නහිප වුණාම ශමොකාක්හ 

ශව්න්ශන්? ඒ අලි ගේව්ටට න ව්ා. අලි ගේව්ටට ිණනාම ශගව්ල් 

කාය ව්ා  ග්  කාය ව්ා  මිනිසුන් මර ව්ා. ඒ ව්ාශේම, පසුිණන 

කාාටන තුළ අලින්ශේ මරණත් වි ාට ව් ශනන් සිදු ශව්ටා 

තිශන ව්ා. ශේ ව්  ශකාොට අලි 300ත්, 400ත් අතර ්ාංඛයාව්ක් 

මහිපටා තිශන ව්ා. ඒ ව්ාශේම මෑත කාාටන බතුළත මිනිසුන් 

100ත්, 150ත් අතර ්ාංඛයාව්ක් මහිපටා තිශන ව්ා. ඒ නි්ා ශේ 

ප්ර   න වි්ීමම ්ඳසා අපි දිිණන් දිගටම කාටයුතු කාර ව්ා. 

ගරු ශත්නුකා විහා ගමශේ රා්ය බමතිතුමා අශපන් ඉල්ලීමක් 

කාළා, මන්ත්රීව්රුන් කිි ප ශහශ  ව ්මඟ ශේ කාාරණන පිළිනඳව් 

්ාකා්ඡාාව්ක් ටනා ශහන්  කිනටා. ටන  අඟසරුව්ාහා අපි ශේ 

පිළිනඳව් ්ාකා්ඡාාව්ක් පව්ත්ව් ව්ා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ 

්ාකා්ඡාාව්ට මම ඔනතුමාටත් ආරාය ා කාර ව්ා. ඒ ව්ාශේම ශේ 

කාාරණන පිළිනඳ උ න්දුව්ක් හක්ව්  සිනලු මන්ත්රීතුමන්ටාට මම 

ශේ අව්් ථාශේ ආරාය ා කාර ව්ා, ඒ ්ාකා්ඡාාව්ට ්සභාිණ 

ශව්න්  කිනටා. මම ඒ ්ාකා්ඡාාව්ට අහාළ නිටයාිපන් ශගන්ව් ව්ා. 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමා කිනපු ඒ විශ ේෂනනන්ශේ මත පිළිනඳව්, 

ශේ ්ේනන්යශනන් ්ාතයන්තරව් තිශන  අත් හහකීේ ්ස ශේය නව් 

තිශන  අත් හහකීේ සිනල්ට පිළිනඳ අපි ශේ ව්  විටත් අයයන න 

කාර තිශන ව්ා. 

මා අශේ නිටයාිපන්ට උපශහ්  දුන්ශන්, ශහ්හේනර් මා්න - ඒ 

කිනන්ශන්, ටන  මා්න - අව්්ා  ශව්න්  ඉ් ශ්ල්ටා අවුරුදු 

එකාසමාරක්, අවුරුදු ශහකාක් බතුළත අලි-මිනි්  ගහුවම අව්ම 

කාරගන්  නේ ශනෝ් ාව්ලිනක් ්ි ත නි  චිත ව්හය පිළිශව්ළක් 

්කා්  කාරන්  කිනටායි. ඒ ්ඳසා ශේය න ව්ාශේම විශේය න 

විශ ේෂනනන්ශේ ්සානත් ටනාශග  අපි අනිව්ාර්නශනන් ශේ 

කාටයුත්තට මහදිසත් ශව් ව්ා. ගරු ් ාධිපතිතුමාත් ශේ පිළිනඳව් 

විශ ේෂ අව්යා න ශනොමු කාර තිශන ව්ා. අශේ කාහබි ට් 

මඩලයටනත් ශේ පිළිනඳව් ්ාකා්ඡාා කාර තිශන ව්ා. අපි ඒ 

කාටයුත්තට ප්රශේ  ව් ව්ා. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර    අාංකා 3, ගරු ශසේෂා විතා ශේ මන්ත්රීතුමා. 
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පාර්ලිශේන්තුව් 

ගු නීතිඥ ව න්ත් යාපාබණ්ඩාස මහත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara, Attorney-at-Law) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මශේ ශහව්  අතුරු ප්ර   න අසන්  

තිශන ව්ා. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔනතුමාශේ පළමුව්  අතුරු ප්ර   න ්ස පිළිතුර ශව්නුශව්න් 

ශනොශසෝ කාාටනක් ගත කාළා. 

 
ගු නීතිඥ ව න්ත් යාපාබණ්ඩාස මහත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara, Attorney-at-Law) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, ඔනතුමා කාරුණාකාර පසු ශපළ 

මන්ත්රීව්රුන්ට ශමව්හනි අව්් ථාව්ක්ව්ත් ශහන් . ශේව්ා මා් 8කාට, 

10කාට කාලින් නාර දුන් ප්ර   . ඔනතුමා මට ශහව්  අතුරු ප්ර   න 

අසන්  අව්් ථාව් ශහන් .  

අපි ශකාොටි ත්ර් තව්ාහන පරා්නට පත් කාළා.  මුත්, අහ 

ිපළවුන්ශගන් ්ස ව්ඳුරන්ශගන් ශගොීමන්ට ප්ර   නක් බති ශව්ටා 

තිශන ව්ා. ඒ නි්ා ගරු ව් ජීීම සා ව්  ්ේපත් ්ාංරක්ෂණ 

අමාතයතුමා ව්  ඔනතුමාශගන් මා ඉතාම ඕ ෑකාමින් ඉල්ලීමක් 

කාර ව්ා. වි  ව්විහයාට මට්ටමින් කාර තිශන  පර්ශේෂණව්ට 

්ාර්ථකා ප්රතිලට තිශන ව්ා. ඒ ගහ  මා හන්ශන්  හසහ. මා 

වව්හයව්රශනක් ශ ොශව්යි.  මුත් laparoscopy කින   ටය 

කාර්මන ඉතා ශේගශනන් කාරන්  පුළුව්න් නව් ශේරාශහණින 

වි  ව්විහයාටශේ විශ ේෂනශනෝ කින ව්ා.  

ගරු බමතිතුමනි, ඔනතුමා අහ ශගොීමන්ශේ "ව්ගා කාරන් " 

කිනටා ඉල්ටා සිටි  විට ශගොීමන් කිනන්ශන් ශමොකාක්හ? "ව්ගා 

කාරන් ේ. සහනහයි, ශේ ව් ජීීමන්ශගන් සිදුව්  සානින ව්ළක්ව්ා 

ශහන් " කිනටා ඔවුන් කින ව්ා. ඒ නි්ා මා ඔනතුමාශගන් ඉතාම 

කාාරුණිකාව් ඉල්ටා සිටි ව්ා, ශේ ්ඳසා ප්රාශනෝිණකා ව්හය 

පිළිශව්ළක් ක්රිනාත්මකා කාරන්  කිනටා.  ශේ ්ේනන්යශනන් කාාර්න 

්ායකා නටකාානක්ව්ත් පිි ුවව්න්  කිනා මා ඉල්ටා සිටි ව්ා. 

විශ ේෂශනන්ම ව්ඳුරා ්ස ිපළව්ා කින  ්තුන්ශේ ක්රිනා ශව්නුශව්න් 

ශගොවිනා තම ව්ගාශව්න් තව්මත් ව්න්දි ශගව්  නි්ා එම 

්තුන්ශගන් ශගොීමන්ශේ ව්ගාව් ශ්බරාගන්  ව්හය පිළිශව්ළක් 

ආරේභ කාරන්  කිනටායි මා කිනන්ශන්.  

 
ගු මහින්ද අමසවීස මහත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මම ශේ අමාතය ුරරන භාර ගත් 

ගමන්ම ව්  ්තුන්ශගන් සිදු ව්  සානින පිළිනඳව් ශ්ොනා නටා 

ව්ාර්තා කිරීම ්ඳසා කාමිුවව්ක් පත් කාළා. පසුිණන බ්රස් පතින්හා 

්ව්්  ව් ශකාොට ඒ කාමිුවශේ අතුරු ව්ාර්තාව්ක් ශසක්ටර් 

ශකාෝබනෑකාඩුව් ශගොවි කාටයුතු පර්ශේෂණ සා පුහුුම ආනත ශනන් 

ටනා දී තිශන ව්ා.  

ව්  ්තුන්ශගන් සිදු ව්  සානි පිළිනඳව් එි  ්ඳසන් ශව්ටා 

තිශන ව්ා. ශේ ්තුන්ශගන් හහව්හන්ත සානිනක් සිේය ශව් ව්ා. 

ශමො  ප්රශේ ව්ටහ, විවිය ්තුන්ශගන් සානි සිදු ශව්න්ශන් 

ශකාොශසොමහ කින  එකා පිළිනඳ ්වි් තර වි් තරනක් එම ව්ාර්තාශේ 

තිශන ව්ා. ශේ ව්ාර්තාව් එළිහක්ව්න්  ශපර තව්දුරටත් අධීක්ෂණන 

කාරටා, එ  ්තින බතුළත ඒ පිළිනඳව් ශතොරතුරු ටනා ශහන්  

කිනටා මම අශේ නිටයාිපන්ට කිේව්ා. අපි ඒ ්ඳසා ව්හය පිළිශව්ළක් 

්කා්  කාර තිශන ව්ා. ඒ ්ාකා්ඡාාව්ට ්සභාිණ ශව්න්  කිනටා අපි 

ඔනතුමාටත් ආරාය ා කාර ව්ා. අඟසරුව්ාහා එම විශ ේෂනනන් 

සිනලුශහ ා එක්කා ්ාකා්ඡාා  කාරටා ශේ ප්ර   නට අපි වි්ඳුමක් 

ශ්ොනා ගනිමු. අපට ව්  අලි මරන්  නහසහ, ගරු 

කාථා ානකාතුමනි.  මුත්, අශ ක් ්තුන් ්ඳසා අපට විකාල්ප ක්රම 

ක්රිනාත්මකා කාරන්  සිදු ශව් ව්ා. ආරක්ෂිත ටහයි් තුශව්න් අපි ශේ 

ව්ාශේ ්ත්ත්ව් ව්ර්ග 5ක් විතර හහන් අයින් කාර ව්ා. ඊට ප් ශ්ේ 

ශමව්හනි සානි අව්ම කාර ගහනීම ්ඳසා විවිය ව්හය්ටසන් 

ක්රිනාත්මකා කාර ව්ා. සහම ශකාශ  වටම ඒ ්ඳසා ශනෝ් ා 

ඉදිිපපත් කාරන්  පුළුව්න්. ්තුන් ශව්නුශව්න් ශපනී සිටි  

්ාංවියා  ශනොශසොමනක් තිශන ව්ා. සහනහයි, ඔවුන් මිනිසුන් 

ශව්නුශව්න් ශපනී සිටින්ශන්  හසහ. එම නි්ා අපි ශේ පිළිනඳව් 

්ාංශේදීව් කාථා කාරටා, ශේ පාට  ශේහනකින් ශතොරව් 

පාර්ලිශේන්තුව් තුළ නිව්හරදි තීන්දුව්කාට ආශව්ොත් ආසාර ව්ගා 

කිරීම ව්ාශේම, ව්ගා කාර  ආසාර  ා් ති ව්  ප්රමාණන අව්ම කාර 

ගන් ත් අපට පුළුව්න් ශව් ව්ා. අපට ශේ අවුරුේශේම එම 

කාටයුත්ත ආරේභ කාරන් ත් පුළුව්න්. ඒ ්ඳසා පාර්ලිශේන්තුශේ 

ඔනතුමන්ටා අපට ්සශනෝගන ටනා දුන්ශ ොත්, රශට් මායය 

ආනත  ශේ ශව්නුශව්න් ශපනී සිටිශනොත්  ව්  ්තුන්ශගන් ව්  

සානින අව්ම කාර ගහනීශේ ව්හය පිළිශව්ළට අපට ප්රශේ  ශව්න්  

පුළුව්න්. 

 

ලාංකා ඛනි නත්ල් නපෞ ගලික බවු ර් සථ 

හිමියන්නේ  ාංගමන   ාමාජිකයන්  වි නත්ස 
இலங்கக தபற்லறாலிய தனியார் 'பவுசர்' 

உாிகமயாளர்கள் சங்க உறுப்பினர்கள்: விபரம்  
MEMBERS OF CEYLON PETROLEUM PRIVATE BOWSER 

OWNERS' ASSOCIATION: DETAILS 
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3.  ගු නහේෂා විත්ානනේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

විදුලිනට සා නට ක්ති අමාතයතුමාශගන් බසූ ප්ර   න - (1): 

(අ) (i) ටාංකාා ඛනි් ශතල් ශපනේගලිකා නවු්ර් රථ 
ි මිනන්ශේ ්ාංගමශේ ්ාමාජිකානන් ්ාංඛයාව් 
ශකාොපමණහ  

 (ii) එම එක් එක් ්ාමාජිකානාශේ  ම, ලිපි න සා 
ඔහුට අනත් නවු්ර් රථශේ  අාංකාන ශව්න් ශව්න් 
ව් ශනන් කාව්ශර්හ  

 නන්  එතුමා ශමම ්භාව්ට හන්ව්න්ශන්හ? 

(ආ) (i) ඉන්ය  මිට ඉසළ නෑමට ්ාශේක්ෂව් ප්රව්ාස  
ගා් තු ්ාංශ ෝය න ශ ොකිරීම ශසේතුශව්න් ඉසත 
්ාංගමශේ ්ාමාජිකානන් දුෂ කාරතාව්ටට මුහුණ දී 
සිටි  නව් හන්ශන්හ  

 (ii) එශ්ේ  ේ, එම ගහටලුව් වි්ීමම ්ඳසා ගනු ටන  
පිනව්ර කාව්ශර්හ  

 නන් ත් එතුමා ශමම ්භාව්ට හන්ව්න්ශන්හ? 

(බ)  ශ ොඑශ්ේ  ේ, ඒ මන්හ? 

 
மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அகமச்சகரக் லகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்கக தபற்லறாலிய தனியார் 'பவுசர்' 

உாிகமயாளர்கள் சங்க உறுப்பினர்களின் 

எண்ணிக்கக எத்தகன என்பகதயும்; 

2463 2464 
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 (ii) லமற்படி ஒவ்லவார் உறுப்பினாினதும் தபயர், 

முகவாி மற்றும் அவர்களுக்குச் தசாந்தமான 

'பவுசர்' வாகனத்தின் இலக்கம் என்பன 

தனித்தனியாக யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர்  இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) எாிதபாருள் விகலலயற்றத்திற்கு அகமவாகப் 

லபாக்குவரத்துக் கட்டணங்கள் திருத்தப்படா 

கமயால்,லமற்படி சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் 

சிரமங்ககள எதிர்தகாள் கின்றார்கள் என்பகத 

அறிவாரா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அப்பிரச்சிகனகயத் தீர்ப்பதற்கு 

லமற்தகாள்ளப்படும் நடவடிக்கககள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Power and Energy: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of members in the Ceylon 
Petroleum Private Bowser Owners' 
Association; and 

 (ii) separately, the name and address of each of 
the aforesaid member along with the 
vehicle number of the bowser belonging to 
each of them? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that the 
members of the above Association 
encounter difficulties owing to not adjusting 
the transport fares in line with the fuel price 
hike; and 

 (ii) if so, the steps that will be taken to resolve 
the aforesaid issue? 

(c) If not, why? 

 
ගු ඉන්දික අනුු ධා නහේසත් මහත්ා (විදුලිබල හා 

බලශයීයක්ති සා අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த லஹரத் - மின்சக்தி மற்றும் 

வலுசக்தி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Power and Energy) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි, විදුලිනට සා නට ක්ති අමාතයතුමා 

ශව්නුශව්න් මා එම ප්ර   නට පිළිතුර ටනා ශහ ව්ා. 

(අ) (i) ටාංකාා ඛනි් ශතල් ශතොග ගනයා පර්නන්ත 
්මාගශමි  - CPSTL - ලිනාපදිාංචි ීම බති 
ශපනේගලිකා නවු්ර් රථ ි මිනන් ්ාංඛයාව් 565කි. 
 මුත්, ඒ අතිපන් ටාංකාා ඛනි් ශතල් ශපනේගලිකා 
නවු්ර් රථ ි මිනන්ශේ ්ාංගමශේ ්ාමාජිකානන් 
්ාංඛයාව් ශකාොපමණහ නන්  පිළිනඳ වි් තර ටාංකාා 
ඛනි් ශතල් ශතොග ගනයා පර්නන්ත ්මාගම ්තුව් 
ශ ොමහත. 

 (ii) ඛනි් ශතල් ප්රව්ාස න ්ඳසා ටාංකාා ඛනි් ශතල් 
ශතොග ගනයා පර්නන්ත ්මාගම නටශත් ලිනාපදිාංචි 
ීම බති ශපනේගලිකා නවු්ර් රථ ි මිනන්ශේ  ම, 
ලිපි න සා ඔවුන්ට අනත් නවු්ර් රථ අාංකාන ආදින 
බතුළත් වි් තර බමුුමම 01ි  හක්ව්ා බත.  

   මුත් ටාංකාා ඛනි් ශතල් ශපනේගලිකා  නවු්ර් රථ 
ි මිනන්ශේ ්ාංගමන, ටාංකාා ඛනි් ශතල් ශතොග 
ගනයා පර්නන්ත ්මාගම නටශත් ලිනාපදිාංචි ීම 
ශ ොමහති නහවින්, එම ්ාංගමශේ ්ාමාජිකානන්ශේ 
 ම, ලිපි න සා ඔවුන්ට අනත් නවු්ර් රථ අාංකා 
පිළිනඳ ශතොරතුරු ටාංකාා ඛනි් ශතල් ශතොග 
ගනයා පර්නන්ත ්මාගම ්තුව් ශ ොමහත.  

  ශමොකාහ,  ශපනේගලිකා  නවු්ර් රථ ි මිනන්ශේ 
්ාංගමන කින  එකා ඒ අන ශපනේගලිකාව් සහා 
ගත්ත එකාක්, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

(ආ) (i) එව්හනි දුෂ කාරතාව්න්ට මුහුණ දීමක් ව්ාර්තා ීම 
ශ ොමහත. ප්රව්ාස  ගා් තු ්ේනන්යශනන් 
නටපා  විචටය ්ායකානන්ශේ කාාලී  ශව් ් ීමේ 
මත පහ ේව් අව්් ථානුකූටව් ප්රව්ාස  ගා් තු 
්ාංශ ෝය න කාරනු ටන  නව් ඛනි් ශතල් 
නීතිගත ්ාං් ථාව් ප්රකාා  කාර ව්ා. එම තත්ත්ව්න 
්හටකිල්ටට භා්  කාර මෑත කාාලී ව්, එ ේ 
2021.07.01 සිට 2022.08.02 හක්ව්ා කාාටන තුළ 
ප්රව්ාස  ගා් තු ්ාංශ ෝය න කාර බත. ඒ පිළිනඳ 
වි් තර බමුුමම 02ි  හක්ව්ා බත.   

  බමුුමේ 01 ්ස 02  වාගත්* කාරමි.   

 (ii) හහ ටමත් ඉන්ය  මිට ඉසළ නාමට ්ාශේක්ෂව් 
ශපනේගලිකා නවු්ර් රථ ි මිනන් ්ඳසා ශගව්  
ප්රව්ාස  ගා් තු මා් හසතු ක් ව්හනි කාාටනක් තුළ 
අව්් ථා හසනකාදී ඉසළ  ාංව්ා බත.  

  තව්හ, 2021.07.01 දි ට ්ාශේක්ෂව් අහ ව්  විට 
ප්රව්ාස න කාරනු ටන  නවු්ර්ව්ට යාිපතාව් සා 
ප්රශේ  පහ ේ කාර ගනිමින් ගා් තු ශගීමමට 
කාටයුතු කාර බත. ඒ අනුව් නවු්ර් ්ඳසා ශගව්  
ගා් තු පසතරට ප්රශේ  ්ඳසා සිනනට 135කින්හ, 
කාඳුකාර ප්රශේ  ්ඳසා සිනනට 124කින්හ ඉසළ 
 ාංව්ා බත. 

(බ) අහාළ ශ ොශේ.  

 
ගු නහේෂා විත්ානනේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

පිළිතුරු ටනා දුන් ාට ් තුතියි, ගරු රා්ය බමතිතුමනි. ගරු 

කාථා ානකාතුමනි, එතුමාශේ පිළිතුර තුළම කිනහවුණා, නවු්ර් රථ 

ි මිනන් ශව්නුශව්න් ටනා ශහ  ප්රව්ාස  ගා් තුව් නේ නේ ප්රශේ  

්ඳසා සිනනට 135කින් ව්හඩි කාර තිශන ව්ා කිනටා. රුපිනල් 102ට 

තිබුුම  ඩී්ල් ලීටරන අහ රුපිනල් 400 ගණ කාට ඉසළ ිණි ල්ටා 

තිශන ව්ා. සිනනට 400කාට ව්හඩි ප්රමාණනකින් ශතල් මිට ව්හඩි 

ශව්ටා තිශන ව්ා. ව්ාස  අමතර ශකාොට් ව්ටට න  විනහමත් ඒ 

ව්ාශේමයි. ගරු රා්ය බමතිතුමනි, ශේකා ්ායාරණහ? සිනනට 

400කින් ශතල් මිට ව්හඩි වුණා ව්ාශේම ටනර් බතුළු ව්ාස  අමතර 

ශකාොට් ව්ට මිට, ිපනහදුරු ව්හුවේ ආදි ශේ සිනල්ටත් ව්හඩි ශව්ටා 

තිශන ව්ා. ටාංකාා ඛනි් ශතල් ශපනේගලිකා නවු්ර් රථ ි මිනන්ශේ 

්ාංගමශේ කිි ප ශහශ ක් කාළ ඉල්ලීේ අනුව් තමයි මම ශේ 

ප්ර   න ශනොමු කාරන්ශන්. නවු්ර් රථ ශව්නුශව්න් ටනා ශහ  

ගා් තුව් සිනනට 135කින් ව්හඩිීමම සරසා නවු්ර් රථ ි මිනන්ට 

්ායාරණනක් ඉෂ ට ශව් ව්ාහ? ශමොකාහ, ප්රව්ාස ශේ ශනශහ  

අශ  වත් ව්ාස  ව්ාශේ ශ ොශව්යි, නවු්ර් රථ. එන ශව් මම 

පුහුුමව් ටත් පිිප්ක් විසින් ඉතා පිප් ්ශමන් කාළ යුතු ප්රව්ාස  

2465 2466 

————————— 
*  පු නත්කාලන  ත්බා ඇත්. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව් 

ශ්ේව්නක්. ඒ අනුව් ඔවුන්ට ටනාශහ  ගා් තුව් ්ායාරණහ? එශසම 

 හත් ේ මීය ට ව්යා ශව් ්ක් කාරන්  අමාතයාාං න මට්ටමින් 

නේකිසි ව්හය පිළිශව්ළක් ක්රිනාත්මකා කාර තිශන ව්ාහ කිනටා මම 

හහ  ගන්  කාහමහතියි. 

 
ගු ඉන්දික අනුු ධා නහේසත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த லஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ ඉන්ය  අනුපාතනට, එශසම  හත් ේ 

අශ  වත් කාාරණාව්ටට ූලලිකා කාර ශග  තිශනන්ශන් ඉන්ය  මිට 

ව්හඩි ීමම. ඒ විතරක්ම ශ ොශව්යි. ශමොරුවව් වි  ව්විහයාටශේ 

මසාචාර්නව්රු ්ේනන්ය කාරශග , එතුමන්ටා ටනා දුන් මිට සූත්රන 

අනුව් තමයි ශේ ව්හඩිීමම කාරශග  නන්ශන්. ශව්ශළඳ ශපොළ තුළ 

ටනර් මිට ව්හඩිීමම, නහටිප මිට ව්හඩිීමම, ව්ාස  අමතර ශකාොට් ව්ට 

මිට ව්හඩිීමම, ඒ ව්ාශේම ව්ාස න ක්ෂන ීමම, ව්ාස  ්ර්වි්  කිරීම 

ආදි ශේ සහම එකාක්ම පහ ේ කාර ශග , ටාභනට සිනනට 15 වත් 

එකාතු කාරටා තමයි ශේ ගා් තු ව්හඩි කිරීේ  කාරශග  නන්ශන්. 

පසුිණන අශප්රේල් මා්ශේ ඉන්ය  මිට ව්හඩිීමම ආරේභ ව් ව්ාත් 

්මඟම ඔනතුමා කිනපු ශේ ගහටලුව් මතු වුණා. ඒ ශව්ටාශේ අපි 

නවු්ර් රථ ි මිනන්ට ක්ෂණිකා ගා් තු ව්හඩි කිරීමක් ටනා දුන් ා. 

තව්ත් නවු්ර් රථ ි මිනන් එව්හනි ආකාාරනට ඉල්ලීේ කාර 

තිශන ව්ා. ඒ අනුව්  ඉදිිපශේ දී ශේ ක්රමශේහන භාවිත කාර  නේ නේ 

්ාංශ ෝය ව්ටට නන්  අපි නටාශපොශරොත්තු ශව් ව්ා.    

 
ගු නහේෂා විත්ානනේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මශේ ශහව්හනි අතුරු ප්ර   න ශමනයි.  

ගරු රා්ය බමතිතුමනි, ඔනතුමා ශේ අමාතයාාං නට එකාතු 

වුශඩල ළඟදී. සහනහයි, ඔනතුමාශේ අමාතයාාං න භාර ව්ත්මන් 

කාහබි ට් බමතිතුමා කින  විධිනට එතුමා ශේ රශට් ඉතිසා්ගත 

ව්  බමතිව්රශනක්. ශමොකාහ, දිිණන් දිගටම පාඩු ටනපු ඛනි් ශතල් 

නීතිගත ්ාං් ථාශේ පාඩුව්  හති කාරන්  එතුමා පිනව්ර ශග  

තිශන ව්ා. ඛනි් ශතල් නීතිගත ්ාං් ථාව් සහමහාම ශතල් දුන්ශන් 

පාඩුව්ට.  

ඒ පාඩුව්  හති කාර ගන් , හහන් නිනම මිටට ශතල් ශහ  

තත්ත්ව්නට ශග ාව්ා කිනටා එතුමා ශේ උත්තරීතර 

පාර්ලිශේන්තු ව්ට ප්රකාා  කාළා. ඒකා ශසොඳයි. ඒ අනුව්, ශනොර ශතල් 

නහරල් එකාක් ශේ ගාණටයි එන්ශන්, ඒශක් tax එකා ශේකායි, 

්ාං් ථාශේ ටාභන ශේකායි,  පිපපාට  විනහම ශම්ඡචරයි කිනටා ශේ 

රශට් ් තාව්ට ශතල් මිට ගහ  තමන්ටම තීන්දුව්ක් ගන්  

පුළුව්න් කින  එකා එතුමා ශපන්ව්ා දුන් ා.  ශේ ටිකා එකාතු කාළාට 

ප් ශ්ේ,  ඔනතුමන්ටාශේ මිට සූත්රන අනුව් මා්න අන්තිමට ශතල් 

මිට අපටම සහා ගන්  පුළුව්න් කිනටා එතුමා කිේව්ා. පසු ිණන 

කාාටශේ ශතල් මිට ය ඝ්රශනන් ව්හඩි ශව් ශකාොට කිේව්ා, "ශේ න  

විධිනට නන්  නහසහ, අපි සූත්රනක් අනුව් තමයි ඉ් ්රසට ශතල් මිට 

අරශග  නන්ශන්" කිනටා. එතශකාොට, උහන ගේමන්පිට මහතිතුමා 

ශව්න්  පුළුව්න්   සුසිල් ශප්රේම්නන්ත මහතිතුමා ශව්න්  පුළුව්න්, ඒ 

අමාතය ුරරශේ ි ටපු කාාටව්ත් ශේකා කාර ගන්  නහිප වුණා. හහන් 

පව්ති  ශතල් මිට අනුව් ව්හශේ කාරශග  න ව්ා කිනටා කාාංච  

විශේශ්ේකාර බමතිතුමා ශපොශරොන්දු වුණා. ඒශකාන් ් තාව්ට 

පාඩුව්ක් ශව්න්ශ ත්  හසහ, අමාතයාාං නට පාඩුව්ක් ශව්න්ශ ත් 

 හසහ කිනටා එතුමා කිේව්ා. සහනහයි, පසුිණන ්ති ශහකා තුශන් ශතල් 

මිට අඩු වුණා. ශතල් මිට ය ඝ්රශනන් ව්හඩි ශව්  කාාටශේ තමයි ඔන 

කාථාව් කිේශේ. ශතල් මිට ය ඝ්රශනන් අඩු ශව්  ශේ ශව්ටාශේ 

බමතිතුමාට කාන් බශසන්ශන්  හතිව්හ, බ්  ශේන්ශන්  හතිව්හ 

හන්ශන්  හසහ, 31ව්  හා ශතල් මිට ගහ  එතුමා ශමො ව්ත් කාථා 

කාශළේ  හසහ.  මිට සූත්රන අනුව් ශතල් මිට ශව් ්  ශව් ව්ා කිනටා 

කිනපු එතුමාම ප්රකාා නක් කාර ව්ා, ශේ ්තිශේ ශතල් මිට ශව් ්  

ශව්න්ශන්  හසහයි කිනටා [නායා කිරීමක්  ඩී.ීම. චා කා රා්ය 
බමතිතුමා උත්තර ශහන්  ඕ ෑ  හසහ, එතුමා උත්තර ශහන්  

හක්ෂශනක්.  

ගරු රා්ය බමතිතුමනි, ශතල් මිට අඩු කාර  ශේ ශව්ටාශේ දී 

ඒකා මඟසිපන්  බමතිතුමා ශව් ම සූත්රනක් පාවි්ඡචි කාර ව්ාහ 

කින  එකා තමයි මම අසන්ශන් 

 

ගු ඉන්දික අනුු ධා නහේසත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த லஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි, ශතල් ආ න න ්ේනන්යශනන් 

අමාතයාාං න විධිනට අපි ව්ගකීේ ශනහාශග  තිශන ව්ා. මට 

ව්ගකීම පහව්ිපටා තිශනන්ශන් ශතල් ශනහා සහරීශේ කාටයුතු 

්ේනන්යශනන්. ඔනතුමා ඉල්ටපු, නවු්ර්ව්ට ඒ හත්ත ශතොරතුරු 

අපි ළඟ තිශන ව්ා. ඊළඟට, ශතල් ආ න න කිරීමත්, මිට ගහ  

්ාකා්ඡාා කිරීමත් අශේ ඩී.ීම. චා කා රා්ය බමතිතුමා තමයි 

කාරන්ශන්. ඒ නි්ා ඔනතුමාශේ ප්ර   නට උත්තරන ශහන්  මම 

එතුමාට භාර ශහ ව්ා. 

 

ගු ඩී.වී. චානක මහත්ා (විදුලිබල හා බලශයීයක්ති සා 
අමාත්ුරමා)  
(மாண்புமிகு டி.வி. சானக - மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. D.V. Chanaka - State Minister of Power and 
Energy) 

ගරු කාථා ාන වතමනි, මම ි ත  විධිනට අශේ ශසේෂා 

විතා ශේ මන්ත්රීතුමා කිනපු කාාරණාශේ ව්රහක් තිශන ව්ා. 

ශමොකාහ, ්ති ශහකාකාට කාලින් Singapore Platts rate එකා අනුව් 

ශපට්රල් නහරල් එකා තිබුශඩල ශයොටර් 92ට. සහනහයි, හහන් තත්ත්ව්න 

ශයොටර්  99යි. ඒ කිනන්ශන් ශපට්රල් මිට අඩුීමමක් ශ ොශව්යි, ව්හඩි 

ීමමක් තිශනන්ශන්. ශයොටර් 129ට තිබුුම ඩී්ල් නහරල් එකා 

ශයොටර් 134 හක්ව්ා ව්හඩිශව්ටා තිශන ව්ා. බත්තම තත්ත්ව්න 

ගත්ශතොත්, ශේ ශව්ටාශේ ඩී්ල්ව්ලින් රුපිනල් 12කා පාඩුව්ක් 

තිශන ව්ා. ඒ ව්ාශේම keroseneව්ලින් රුපිනල් 22කා පාඩුව්ක් 

තිශන ව්ා. ඒකා ් තාව්ට ශ ොදී තමයි අපි ශේ කාටයුතු කාරශග  

නන්ශන්. ටාභනක් ශ ොශව්යි, ශේ ශව්ටාශේ පාඩු පහත්තට ිණි න් 

තිශනන්ශන්. ශමොකාහ, ශටෝකා ශව්ශළඳ ශපොශළේ ්ස Singapore 

Plattsව්ට, ඒ කිනන්ශන් ශපට්රල් ව් ශනන් ගත්තත්, refined 

products ව් ශනන් ගත්තත්, crude මිට ගත්තත්, ව්හඩිම අගන 

තිශන  ශමොශසොතක්, ශේ ශව්ටාව්. 

 

ගු නහේෂා විත්ානනේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු රා්ය බමතිතුමා, ිණන මා්ශේ 15ශව්නි හා ශව් ශකාොට 

තත්ත්ව්න ශකාොශසොමහ? 

 

ගු ඩී.වී. චානක මහත්ා   
(மாண்புமிகு டி.வி. சானக)  

(The Hon. D.V. Chanaka) 

ඔනතුමා Singapore Platts ගහ  දිගටම නටන් . ටාංකාාව්ට 

ශතල් ගන්  ක්රමශේහනක් තිශන ව්ා. එකාක් තමයි, අපි index එකා 

විධිනට පාවි්ඡචි කාර  Singapore Platts. ඒ ව්ාශේම, refined 

productsව්ටට ශව් ම index එකාක් තිශන ව්ා, crude oilව්ටට 

ශව් ම index එකාක් තිශන ව්ා. එන්  එන් ම මිට ව්හඩි ශව් ව්ා. 

ශටෝකා ශව්ශළඳ ශපො ශළේ crude oil මිට ව්හඩි ශව්ටා තිශන ව්ා, 

2467 2468 

[ගරු ශසේෂා විතා ශේ මසතා  
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ඩී්ල් මිට ව්හඩි ශව්ටා තිශන ව්ා, ශපට්රල් මිට ව්හඩි ශව්ටා 

තිශන ව්ා. ඊට ්ාශේක්ෂව් අපි ශේ ශව්ටාශේ මිට ව්හඩි කිරීමක් 

කාරටා  හසහ. බත්ත price එකා ගහ  ්ේපූර්ණ වි් තරන අපි 

ඔනතුමාට ශහන් ේ. ශේ ශව්ටාශේ අපට පාඩුව්ක් තමයි ශව්න්ශන්, 

ටාභනක්  හසහ. ටාභනක් තිබුණා  ේ අපි ඒකා ් තාව්ට ටනා 

ශහන් ත් කාටයුතු කාර ව්ා.  

     
      

 දම්මින්න මහා විදාලය   ාංවර්ධානය  
தம்மின்ன மகா வித்தியாலயம்: அபிவிருத்தி 
DAMMINNA MAHA VIDYALAYA: DEVELOPMENT   

     
  679/2022 

4.  ගු ිරාං න නනල් න් මහත්ා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

අයයාප  අමාතයතුමාශගන් බසූ ප්ර   න- (1): 

(අ) (i) ශපොශළොන් රුව් දි  ත්රික්කාශේ, දිඹුටාගට අයයාප  
කාටාපශේ, හේමින්  මසා විහයාටන  මින් 
විහයාටනක් පව්ති  නව් හන්ශන්හ  

 (ii) එශ්ේ  ේ, එම විහයාටශේ ඉශගනුම ටන  සිසුන් 
්ාංඛයාව් සා ශ්ේව්න කාරනු ටන  ගුරුව්රුන් 
්ාංඛයාව් ශව්න් ශව්න් ව්  ශනන් ශකාොපමණහ  

 (iii) ව්හසි දි ව්ටදී එම පා්ශල් පාංති කාාමර ශතශම  
නව් හන්ශන්හ  

 (iv)  එශ්ේ  ේ, එම විදුසට ්ාංව්ර්ය න කිරීම ්ඳසා ගනු 
ටන  පිනව්ර කාව්ශර්හ  

 නන්  එතුමා ශමම ්භාව්ට හන්ව්න්ශන්හ? 

(ආ) ශ ොඑශ්ේ  ේ, ඒ මන්හ?   

 

கல்வி அகமச்சகரக் லகட்ட வினா: 

(அ) (i) தபாலன்னறுகவ மாவட்டத்தின் திம்புலாககல 

கல்வி வலயத்தில் தம்மின்ன மகா வித்தியாலயம் 

என்ற தபயாில் ஒரு பாடசாகல இருப்பகத 

அறிவாரா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், லமற்படி பாடசாகலயில் கல்வி 

கற்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கக மற்றும் 

பணிபுாியும் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்கக தனித் 

தனியாக எத்தகன என்பகதயும்; 

 (iii) லமற்படி பாடசாகலயின் வகுப்பகறகள் மகை 

நாட்களில் நகனகின்றததன்பகத அறிவாரா 

என்பகதயும்; 

 (iv) ஆதமனில், லமற்படி பாடசாகலகய அபிவிருத்தி 

தசய்வதற்கு லமற்தகாள்ளப்படும் நடவடிக் 

கககள் யாகவ என்பகதயும்? 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்லறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that there is a 
school called Damminna Maha Vidyalaya 
in the Dimbulagala Education Zone of the 
Polonnaruwa District; 

 (ii) if so, separately the number of teachers and 
students in the above-mentioned school; 

 (iii) whether he is aware of the fact that the roof 
of classrooms of the said school leaks on 
rainy days; and 

 (iv)  if so, the steps that would be taken to 
develop the aforesaid school? 

(b)    If not, why? 

 
ගු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසල් නප්රේමයන්ත් මහත්ා 

(අධාාපන අමාත්  හ පාර්ලිනම්න්ුරන   වානායකුරමා) 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த - 

கல்வி அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 
(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law - 
Minister of Education and the Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි, එම ප්ර   නට පිළිතුර ශමශ්ේයි. 

(අ) (i) ඔේ. උතුරු මහහ පළාත් ්භාශේ පා්ටකි. 

 (ii) ඉශගනුම ටන  ිතෂය ්ාංඛයාව්  - 406 

  ශ්ේව්න කාර  ගුරුව්රු ්ාංඛයාව් - 26 

  පා්ශල්  ම ශපොශළොන් රුව් දි් ත්රික්කාශේ, 
දිඹුටාගට අයයාප  කාටාපශේ, හේමින්  මසා 
විහයාටන. 

 (iii)  ඔේ, ව්ාර්තා කාර බත. 

 (iv)  2022 ව්ර්ෂශේදී ේවිතීයිකා පා්ල් ශගොය හඟිලි 
අලුත්ව්හඩිනාව් ්ඳසා ශව්න් කාර  ටහ ප්රතිපාහ  
ප්රමාණව්ත් ශ ොීමම ශසේතුශව්න් ශමම පා්ශල් 
ශගොය හඟිලි අලුත්ව්හඩිනා කිරීම කාළ ශ ොසහකි 
වින. 

  2022 ව්ර්ෂන ආරේභශේදී නාි ර පාර්  ව්නක් විසින් 
ශමම පා්ශල් ශගොය හඟිලි අලුත්ව්හඩිනා කාටයුතු 
සිදු කාර දීමට කාහමහත්ත ප්රකාා  කාර තිූ  අතර,               

විසින් අනුමහතින හ ටනා දී තිබුණි.  මුත්, එව්කාට 
රශටි  පහව්හති ව්ාතාව්රණන ්ස ඉන්ය  ගහටලුව් 
ශසේතුශව්න් එම අලුත්ව්හඩිනා කාටයුතු සිදු කාර 
ශ ොමහත. 

  ශකාශ්ේ  මුත්, 2023 ව්ර්ෂශේදී ේවිතීයිකා අාං  
ශගොය හඟිලි අලුත්ව්හඩිනාව්ට රුපිනල් මිලින  
100කා ප්රතිපාහ  අව් යතාව් ්ඳසා ඉල්ලීේ සිදු කාර 
බති අතර, එම ප්රතිපාහ  ටහබුුම පසු ශමම 
විහයාටන ්ඳසා ප්රමුඛතාව් ටනා දී අහාළ 
අලුත්ව්හඩිනා කාටයුතු සිදු කිරීමට නිනමිතන. 

(ආ) අහාළ ශ ොශේ. 

 

ගු ිරාං න නනල් න් මහත්ා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මශේ පළමුව්හනි අතුරු ප්ර   න 

ශමනයි.  

ශේ ව්්ශර් ශහ්හේනර් මා්ශේ 31ව්හනි හා ශව් ශකාොට 

විදුසල්පතිව්රු 7,293ශහශ ක් විශ්රාම න ව්ා. ශපොශළොන් රුව් 

දි් ත්රික්කාශේ පමණක් විදුසල්පතිව්රු 123ශහශ ක් විශ්රාම න ව්ා. 

ගරු බමතිතුමනි, ශේ පුරේපාඩුව්ටට විදුසල්පතිව්රු පත් 

කාර ශකාොට ඊළඟට ඉන්  ශ්යෂ ස ගුරුව්රනාට ඒ අව්් ථාව් ටනා 

ශහ ව්ාහ?  හත් ේ ඔනතුමාශේ අමාතයාාං ශනන් ශේ කාටයුත්ත 

ක්රිනාත්මකා ව්න්ශන් ශකාොශසොමහ? 
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පාර්ලිශේන්තුව් 

ගු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසල් නප්රේමයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි, අයයාප ශේ ශ්ේව්ා කිි පනක් 

තිශන ව්ා. එ  ්ව්ා තමයි, අයයාප  පිපපාට  ශ්ේව්න, විදුසල්පති 

ශ්ේව්න, ගුරු අයයාප න ශ්ේව්න, ගුරු උපශේ කා ශ්ේව්න ්ස ගුරු 

ශ්ේව්න. ශමි දී විදුසල්පතිව්රුන්ශේ ශ්ේව්ා ව්යව්් ථාව් අනුව් 

උ්් ීමේ ටනා දීම ්ස නඳව්ා ගහනීම සිදු කාර ව්ා. ඒ අනුව් අශේ 

රශට් පා්ල් 10,155කාට සිටින යුතු විදුසල්පතිව්රුන් ්ාංඛයාව් 

16,000යි. සහනහයි අහටත් ඉන්ශන් විදුසල්පතිව්රු 12,000යි. 

හහ ටත් 4,000ක් අඩුයි. ශේ අතරතුර ව්හය නහලීශේ පහ ම නටශත් 

අවුරුදු 5, 10 ශ්ේව්න කාරපු විදුසල්පතිව්රුන් 2,682කාශේ ප්ර   නක් 

තිබුණා. ඊට අමතරව් විදුසල්පතිව්රු ශතෝරා ගහනීම ්ඳසා 2019 

ව්ර්ෂශේදී ගුරුව්රුන්ට විභාගනක් පහව්හත්වූව්ා. එි දී ඔවුන් ට වුම 

ටනාශග  තිබුණත්, ්ේමුඛ පරීක්ෂණශනන් අ්මත් ශව්ටා 

තිබුණා. එයින් 169ශහශ ක් ශශ්රේෂ සාධිකාරණනට ිණි ල්ටා ශචෝහ ා 

එල්ට කාර තිබුණා, ි තාමතා ඔවුන් ්ේමුඛ පරීක්ෂණශනන් අ්මත් 

කාර තිශන ව්ා කිනටා. ඒ අනුව් ශශ්රේෂ සාධිකාරණන මඟින් අතුරු 

තස ේ නිශනෝගනක් දීටා තිබුණා, ශේ  ඩුව් වි්ඳ ශතක් 

විදුසල්පති පත්ීමේ ශහන්  නහසහ කිනටා. එතහ  තව් කාඩලයානමක් 

ි ටිනා.  හශඟ ි ර පළාශත් මුතූර් ආ් න නිශනෝ් න කාර  

අශේ ගරු මන්ත්රීතුමා අහ උශේත් මා සමු වුණා. ඒ ප්රශේ ශේ හමිළ 

්ස සිාංසට මායය ශහශක්ම ගුරුව්රුන් ්ේමුඛ පරීක්ෂණන ්ඳසා 

එකාට කාහඳව්ා තිබුණා. සහනහයි, ව්යව්් ථාව් අනුව් ඔවුන් ආකාාර 

ශහකාකාට කාහඳවින යුතුයි.  

ඒ අනත් උ්ාවිනට ිණි ල්ටා තිබුණා. මා මීය ට ්ති  තු කාට 

පමණ කාලින් ඊට අහාළ පාර්  ව් සිනල්ටම අමාතයාාං නට 

කාහ ශඳේව්ා. එි දී ශශ්රේෂ සාධිකාරණශේ තිශන   ඩුව් ්මථනකාට 

පත් කාර ගහනීමට පාර්  ව් සිනල්ශල්ම එකාඟතාව් ටහබුණා. ඒ, 

අතුරු තස ේ නිශනෝගන ක්රිනාත්මකා කාාටන ඉව්ර ව් තුරු අපට 

විදුසල්පති පත්ීමේ ශහන්  විධිනක්  හති නි්ායි. හහන් ඒ ප්ර   න 

අපි නීතිපතිතුමාට ශනොමු කාර තිශන ව්ා. අහාළ පාර්  ව් විසින් 

තමන්ශේ නීතිශේදීන්ටත් ඒ ප්ර   න ශනොමු කාර තිශන ව්ා. ඉතා 

ශකාටි කාටකාදී ශශ්රේෂ සාධිකාරණශේ තිශන  ශේ  ඩුව් ්මථනකාට 

පත් වුණාම අතුරු තස ේ නිශනෝගන ඉව්ත් ව් ව්ා. ඒ ක්ෂණනකින් 

අපට පුළුව්න් ව් ව්ා, විදුසල්පති පත්ීමේ ටනා ශහන් . ශමොකාහ, 

රා්ය ශ්ේව්ා ශකාොමිෂන් ්භාව් හහ ට ක්රමශේහනක් ශනෝ් ා කාර 

තිශන ව්ා, ව්හයනට  විදුසල්පතිව්රු ්ේනන්යශනන්. ව්හය නහලීශේ 

පහ ම නටශත් ශ්ේව්න කාරපු විදුසල්පතිව්රු 2,682ක් ්ස තව්ත් 

1,900කා විතර  පිිප්ක් ඉන් ව්ා. ශේ සිනලුශහ ා එකාතු ව් ශකාොට 

ඔනතුමා කින  පිිප් අපට සහා ගන්  පුළුව්න්. මශේ ඉටක්කාන 

තමයි, ශේ  ඩුව් ්මථනකාට පත්ීමම මත ශේ ව්්ශර් ශහ්හේනර් 

31ව්  හා ශව්න්  කාලින් ශේ සිනලුශහ ාට විදුසල්පති පත්ීමේ ටනා 

දීම. එතශකාොට විශ්රාම න  පිිප් ශව්නුශව්න් ශකාොට්කාට අපට ඒ 

පත්ීමේ ශහන්  පුළුව්න් ව් ව්ා. ඊට අමතරව් විදුසල්පති විභාගන 

පහව්හත්ීමමට අහාළ කාටයුතුත් හහන් අපි කාරශග  න ව්ා. විදුසල්පති 

විභාගනට වි ාට පිිප්ක් ඉදිිපපත් ව් ව්ා. එම විභාගන 

පහව්හත්වුණාට ප් ශ්ේ අපට ඒ අනට පත්ීමේ ටනා ශහන්  පුළුව්න්.  

අලුත් පා්ල් ව්ාරන ආරේභ ශව්න්ශන් 2023 අවුරුේශේ මාර්තු 

මා්ශේ අගදීයි. ශමොකාහ, ශේ අවුරුේශේ තුන්ව්  පා්ල් ව්ාරන 

අව්්න් ශව්න්ශන් 2023 අවුරුේශේ මාර්තු මා්ශේ 24ව්  හා. ඒ 

නි්ා අපට ඒ කාටයුත්ත කාළම ාකාරණන කාර ගන්  පුළුව්න්. 

ඔනතුමා මශේ අව්යා නට ශනොමු කාරපු කාාරණනට වි්ඳුම ශහන්  

හහ ටමත් මා ක්රිනාමාර්ග අරශග  තිශන ව්ා. ශශ්රේෂ සාධිකාරණශේ 

තිශන   ඩුව් ්මථනකාට පත් ීමම මත ශහ්හේනර් 31ව්  හාට ශපර 

විදුසල්පති පත්ීමේ 4,000කාට ව්හඩි ප්රමාණනක් ටනා දීමට අප 

කාටයුතු කාර ව්ා.  

ගු ිරාං න නනල් න් මහත්ා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මශේ ශහව්  අතුරු ප්ර   න ශමනයි.   

ශපොශළොන් රුව් දි් ත්රික්කාශේ දිඹුටාගට අයයාප  කාටාපන 

තුළ පා්ල් 104ක් තිශන ව්ා, ගරු බමතිතුමනි. ඒ අතර පානීන 

්ටන  හති පා්ල් 46ක්, පන්ති කාාමර  හති පා්ල් 11ක්, ක්රීයා 

පිට්ටනි  හති පා්ල් 21ක්, ප්රමාණව්ත් පන්ති කාාමර  හති පා්ල් 

18ක් තිශන ව්ා.  ඒ ගහ ත් ඔනතුමාශේ අව්යා න ශනොමු කාරන් . 

ගරු බමතිතුමනි, 06/2006 චක්රශල්ඛනට අනුව් විශ්රාම ිණන 

රා්ය ශ්ේව්නකානන්ට 2017.01.01 දි  සිට 2019.12.31 හක්ව්ා ව්හඩි 

ශව්්ඡච ව්හුවප ශගීමම ශේ ව්  ශකාොට අත්ි ුවව්ා තිශන ව්ා. හහ ට 

අත්ි ුවව්ා තිශන  එම ව්හුවප  හව්ත ටනා ශහ ව්ාහ? ඒ ව්ාශේම මා 

කාලින් කිේව් දිඹුටාගට කාටාපශේ පා්ල්ව්ට තිශන  අඩු පාඩු 

ටන  ව්්ර ව් ශකාොට ්ේපූර්ණ කාර අව්්න් කාර ව්ාහ කිනටාත් 

මම ඔනතුමාශගන් හහ  ගන්  කාහමහතියි. 

 
ගු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසල් නප්රේමයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමා අසපු ශහව්  අතුරු 

ප්ර   ශේ බතුළත් ශතොරතුරු ශව් ත් ප්ර   නකින් අසටා තිබුණා 

 ේ, මට ඒ ්ේනන්යශනන් ශතොරතුරු ටනා ගන්  තිබුණා.  මුත්, 

එතුමා විසින්ම ඒ ්ේනන්යශනන් ශතොරතුරු ්ේපාහ න කාර ශග  

බවිල්ටා තිශන ව්ා. විශ ේෂශනන්ම දිඹුටාගට, ඌව් පළාශත් 

ශමොණරාගට ්ස  හ ශඟ ි ර පළා ශත් කාටාප ගණ ාව්කා  

තිශන  පා්ල්ව්ට එව්හනි අඩු පාඩු තිශන ව්ා. 

අයයාප  ප්රති්ාං් කාරණ නටශත් විශ ේෂශනන් පිපපාට මන 

ශව් ් කාේ ් ව්ාිප මා්ශේ ඉඳටා අපි ආරේභ කාර ව්ා. එ  ්  

අනුව්, හහන් තිශන  කාටාප ්ාංඛයාව් 100 ඉඳටා අඩුම ව් ශනන් 

120ක් හක්ව්ා ව්හඩි ශව් ව්ා. එතශකාොට එකා කාටාපනකාට අනත් 

පා්ල් ්ාංඛයාව් අඩු ශව් ව්ා. කාටාප ශහකාකාට කාහශය  නි්ා 

කාටාප ්ාංඛයාව් ව්හඩි ශව් ව්ා. එතශකාොට පිපපාට න ව්යාත් පසසු 

ව්  නි්ා පා්ල්  ශකාශරි  ව්හඩි අව්යා නක් ශනොමු කාළ සහකි 

ව් ව්ා. 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊළඟට ඔනතුමා  කිේව්ා ශභනතිකා ්ේපත්ව්ට 

අඩු පාඩු ගහ . ශභනතිකා ්ේපත්ව්ට අඩු පාඩු ්ේපූර්ණ කාරන්  

අපි ටන  අවුරුේහට ප්රතිපාහ  ඉල්ටා තිශන ව්ා. ශභනතිකා 

්ේපත්ව්ට අඩු පාඩු තිශන  පා්ල්ව්ලින් සිනනට 95ක්ම ව්ාශේ 

්ාතිකා ශ ොව් , පළාත් ්භා නටශත් පාට න ව්  පා්ල්. පළාත් 

්භාව්ට එ  ව්හන ය ර්ෂන නටශත් තමයි පළාත් පා්ල්ව්ට අයයාප  

ක්ශෂේත්රනටත් මුහල් ප්රතිපාහ  ශව්න් ව්න්ශන්. අපි අන ව්හන 

විව්ාහශේදී ඒ ්ේනන්යශනන් නටමු. පළාත් ්භාව්ටට ශව්න් ව්  

මුහල්ව්ලින් තමයි ඒ ටිකා ශනශහන්ශන්. ඊට අමතරව් මසා 

භාඩලයාගාරන විසින් තව් ක්රමශේහනක් ශනොහ ව්ා. ඒ අනුව්, ඒ 

පළාතට ටහශන  ආහානමත්, පළාතට අව් ය මුහටත් අතර පරතරන 

අරශග  එන පිනීමම ්ඳසා මුහල් ශකාොමි්ම මඟින් අව් ය පිනව්ර 

ගන් ව්ා. එතහ දී ඒ කාටයුත්ත කාළ යුතුයි.  

ඊට අමතරව්, ශේ  ව්  විට ශකාොවිේ-19 නටපෑමට ටක් වූ 

රටව්ල් 50කා අයයාප  කාටයුතු  ාංව්ාලීම ්ඳසා එක්්ත් 

්ාතීන්ශේ ්ාංවියා න යුශ ් ශකාෝ එශක් මඟ ශපන්ීමම නටශත් 

IFFEd කිනටා fund එකාක් සහදීමට කාටයුතු කාළා. ඒ අරමුහට 

මඟින් ටන  අවුරුේශේ ඉඳටා මුහල් ටනා දීමට නිනමිතව් 

තිශන ව්ා. ගරු කාථා ානකාතුමනි, ඒ මුහල් ප්රමාණන ආශව්ොත් 

අපට ටන  අවුරුේශේ ඉඳටා ශභනතිකා ්ේපත් අඩු පාඩු තිශන  

පා්ල්ව්ට එම අඩු පාඩු ්ේපූර්ණ කාරන්  පුළුව්න්. එශ්ේ 
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ශ ොවූව්ත්, අයයාප  ප්රති්ාං් කාරණ ්ඳසා ආසිනානු ්ාංව්ර්ය  

නහාං වශව්න් ටන  අවුරුේශේ ඉඳටා අවුරුදු සතරක් ්ඳසා 

ප්රතිපාහ  ශව්න් කිරීමට එකාඟ ශව්ටා තිශන ව්ා. අපි ඒ ්ාකා්ඡාා 

හහ ටත් කාරශග  න ව්ා. ඒ ආකාාරශනන් ටහශන  මුහල්ව්ලිනුත් 

අපට පුළුව්න්, ඔන ව්ාශේ සුළු අලුත්ව්හඩිනා ්ස අව් යතා ටිකා 

්පුරා ගන් .  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමා මතු කාරපු ඊළඟ කාාරණන වුශඩල 

ගුරුව්රුන් ්ේනන්ය කාාරණනයි. අපි නටාශපොශරොත්තු ශව් ව්ා, 

ගුරුව්රුන් 26,000ක් නඳව්ා ගන් . 2018, 2019, 2020, 2021 ව්ර්ෂ 

සතශර්දී ්ාංව්ර්ය  නිටයාිපන් සහටිනට හහ ට රා්ය පිපපාට  

අමාතයාාං ශනන් නඳව්ා ශග  නේ පිිප්ක් පා්ල්ව්ටත් ශ්ේව්ශේ 

ශනොහව්ා තිශන ව්ා. එශ්ේ ශ්ේව්ශේ ශනොහව්ා ශග   හති අතිිපක්ත 

උපාධියාිපන් පිිප් වත් ඉන් ව්ා. ඒ සිනලුශහ ාට අපි ශහ්හේනර් 

මා්ශේ මහහ ්තිනට කාලින් දීපව්යාේතව් ශපොදු විභාගනක් පව්ත්ව්ා 

ඒ විභාගශනන් ගන් ා ට වුම මත ව්යුසගත ්ේමුඛ පරීක්ෂණනක් 

පව්ත්ව් ව්ා. එි දී නඳව්ා ගන් ා පිිප් ශනොහව්ටා හහ ට තිශන  

පුරේපාඩු ්ේපූර්ණ කාර ව්ා. ඊට පසුව් පළාත් ්භාව්ටට අව්්රන 

ශහ ව්ා, පළාත් මට්ටමින් තව්දුරටත් පුරේපාඩු තිශන ව්ා  ේ, 

උපාධියාිපන්ශගන් ඒ පුරේපාඩු ්ේපූර්ණ කාර ගන්  කිනටා. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර    අාංකා 5 -968/2022- (2), ගරු ෂාණක්කිනන් 

රා්පුත්තිරන් රා්මාණික්කාේ මසතා - [්භා ගර්භන තුළ  හත.  
 

 

MCC ගිවිසුම  වි නත්ස 
MCC ஒப்பந்தம்: விபரம் 

MCC AGREEMENT: DETAILS 
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6. ගු චමින්ද වි නේසික මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මුහල්, ආර්ථිකා ් ථා උකාරණ ්ස ්ාතිකා ප්රතිපත්ති 

අමාතයතුමාශගන් බසූ ප්ර   න - (1): 

(අ) (i) "නස පාට  ර්න" ්මශේ මිශල්නිනේ චහශල්න්ේ 
ශකාෝපශර්ෂන් (MCC) ිණවිසුම අත්්න් කිරීමට 
නිනමිතව් තිූ  නව් හන්ශන්හ  

 (ii) එම ිණවිසුම මඟින් ශ්රී ටාංකාාව්ට ටහබීමට නිනමිතව් 
තිූ  ප්රතිටාභ කාව්ශර්හ  

 (iii) එම ිණවිසුම ක්රිනාත්මකා කිරීම ්ඳසා ශ්රී ටාංකාාව් 
ශව්නුශව්න් ූලලිකාත්ව්න ගන් ා ටහ 
ශේ පාට නනන්ශේ  ේ සා පිපපාට  
නිටයාිපන්ශේ  ේ ශව්න් ශව්න් ව් ශනන් 
කාව්ශර්හ  

 (iv) ඉසත ිණවිසුම අත්්න් ශ ොකිරීම ්ඳසා නටපා  
ටහ ශසේතු කාව්ශර්හ  

 නන්  එතුමා ශමම ්භාව්ට හන්ව්න්ශන්හ? 

(ආ)  ශ ොඑශ්ේ  ේ, ඒ මන්හ?   
 

நிதி, தபாருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் லதசியக் 

தகாள்கககள் அகமச்சகரக் லகட்ட வினா: 

(அ) (i) “நல்லாட்சி அரசாங்கம்" ஆட்சியிலிருந்த 

காலப்பகுதியில் மிலலனியம் தசதலன்ஜ் லகாப 

லரஷன் (MCC) ஒப்பந்தம் ககச்சாத்திடப் 

படவிருந்தது என்பகத அறிவாரா என்பகதயும்; 

 (ii) அவ்தவாப்பந்தத்தின் மூலம் இலங்ககக்குக் 

கிகடக்கவிருந்த அனுகூலங்கள் யாகவ என்ப 

கதயும்; 

 (iii) அவ்தவாப்பந்தத்கத 

நகடமுகறப்படுத்துவதற்காக இலங்கக சார்பில் 

முன்னின்று தசயற்பட்ட அரசியல்வாதிகளின் 

தபயர்கள் மற்றும் நிர்வாக உத்திலயாகத் 

தர்களின் தபயர்கள் என்பன தனித்தனிலய 

யாகவ என்பகதயும்; 

 (iv) லமற்குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தத்கதக் ககச்சாத் 

திடாகமக்கு ஏதுவாக அகமந்த காரணங்கள் 

யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்லறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Finance, Economic Stabilization 

and National Policies: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the Millennium Challenge 
Corporation (MCC) Agreement was due to 
be signed during the period of the Good 
Governance Government; 

 (ii) the benefits that Sri Lanka was supposed to 
receive from the aforesaid agreement; 

 (iii) separately, the names of politicians and 
administrative officers who took the 
initiative on behalf of Sri Lanka to process 
the aforesaid agreement; and 

 (iv) the reasons behind not signing the said 
agreement? 

(b)    If not, why? 

 
ගු නශයීයහාන් න ේමසාංහ මහත්ා (මුදල් සා අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு தசஹான் லசமசிங்க - நிதி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

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

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මුහල්, ආර්ථිකා ් ථා උකාරණ ්ස 

්ාතිකා ප්රතිපත්ති අමාතයතුමා ශව්නුශව්න් මා එම ප්ර   නට පිළිතුර 

ටනා ශහ ව්ා.  

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) මිශල්නිනේ චහශල්න්ේ ශකාෝපශර්ෂන් - MCC - 
ිණවිසුම නටශත් අශේක්ෂා කාර  ටහ ක්රිනාකාාරකාේ 
පසත පිපදි වින. 

  ශකාොළඹ ශමශට්රොශපොලිටන් කාටාපශේ න්  
ප්රව්ාස  ශ්ේව්ාව්  ීමකාරණන කිරීශේ ව්යාපෘතින. 

  ශකාොළඹ ශමශට්රොශපොලිටන් කාටාපශේ රථ ව්ාස  
සහසිරීමශේ  ීම  ක්රමශේහන. 

  මයයම ව්ටරවුේ මාර්ග ්ාටන නටශත් 
අවි් ් ාශේල්ට - රත් පුර පාර, ශ්බරුව්ට - 
ව්හල්ටව්ාන පාර, හඹුල්ට සිට  ාඋට පාර, හඹුල්ට 
සිට පළාත් සීමාව් (NCP/CP) මාර්ගන ්ස 
රත් පුර - පහල්මඩුල්ට මාර්ගන (කි.මීය . 131) 
ව්හඩිදියුුම කිරීම.  

  ශකාොළඹ - ත්රි වණාමටන ආර්ථිකා ශකාොිපශයෝව්ට 
බතුළත් දි් ත්රික්කා සතක් ්ඳසා Parcel Fabric 

Map ්ස ර්ශේ ඉයේ ශල්ඛ  ්හකාසීම. 

2473 2474 



පාර්ලිශේන්තුව් 

  ඉයේ ශකාොම්ාිප්  ශහපාර්තශේන්තුව්ට කායහාසි 
මත තම ව්ාර්තා තනා ගහනීම ශව්නුව්ට ඩිජිටල් 
ආකාෘතිනකාට ශනොමු ීමම ්ඳසා උපකාාිප ව්  ඉයේ 
ඔේපු ලිනාපදිාංචි කිරීශේ අව් ය ව්හඩිදියුුම කිරීේ 
සිදු කිරීම. 

  ඉයේ තක්ශ්ේරු කිරීශේ ක්රිනාව්ලින ව්හඩිදියුුම 
කිරීම. 

  ි මිකාේ ලිනාපදිාංචි කිරීශේ ක්රමන තුළ දීම ා පත්ර 
්ස පිපව්ර්ත න කාර  ටහ ඔේපු ලිනාපදිාංචි කිරීම. 

  ඉයේ ප්රතිපත්තින ්ස ව තිකා පාට න 
ව්හඩිදියුුම කිරීම. 

 (iii) ශනොශසෝ ූලටය ්ේපාහ  කාටයුතු සිදු ව්  අයුිපන්, 
අමාතය මඩලයටශේ අනුමහතින ටනා ගහනීශමන් 
පසු එම ශනෝ් ාව් ඉදිිපනට ශග  ශගෝ  බත. 
අමාතය මඩලයටන විසින් අනුමත කාර  ටහ පිපදි, 
ූලලිකා ව් ශනන් පසත ්ඳසන් ආනත ව්ට අහාළ 
නිටයාිපන් ශමම ්ාකා්ඡාා ්ඳසා ්සභාිණ වින.  

  එව්කාට අග්රාමාතය කාාර්නාටන ්ස එව්කාට මුහල්, 
්ාතිකා ප්රතිපත්ති ්ස ආර්ථිකා කාටයුතු, මසාමාර්ග 
්ස මාර්ග ්ාංව්ර්ය , ඉයේ ්ස පාර්ලිශේන්තු 
ප්රති්ාං් කාරණ, මස ගර ්ස න්  ාි ර ්ාංව්ර්ය , 
්ස ප්රව්ාස  ්ස සිවිල් ගුව්න් ශ්ේව්ා න  
අමාතයාාං  ්ාකා්ඡාාව්ටට ්ේනන්ය වූ අතර 
ඉසතකී අමාතයාාං ව්ට නිටයාිපන්ට අමතරව් 
්ේමුති ්ාකා්ඡාාව්ටදී නීතිපති ශහපාර්තශේන්තුශේ 
නිටයාිපන් හ ඊට ්සභාිණ වූස. 

 (iv) අමාතය මඩලයටන විසින් ශනෝජිත මිශල්නිනේ 
චහශල්න්ේ ශකාෝපශර්ෂන් - MCC - ්ාංයුක්ත 
ිණවිසුම ්මාශටෝච න කිරීම ්ඳසා කාමිුවව්ක් පත් 
කාර  ටහ අතර, එම කාමිුවශේ 'අව්්න් ව්ාර්තාව්' 
2020.06.29 දි  අමාතය මඩලයටන ශව්ත ඉදිිපපත් 
කාර  ටදී. 2020 ශහ්හේනර් ම්දී, මිශල්නිනේ 
චහශල්න්ේ ශකාෝපශර්ෂන් - MCC - ිණවිසුශමි  
අයයක්ෂ මඩලයටන ශ්රී ටාංකාා ර්න ්මඟ ිණවිසුම 
්ේනන්යව් ඉදිිප කාටයුතු අත්ි ුවව්  ටදී - 
discontinued. 

(ආ) පහ  ශ ො ඟී. 

 
ගු චමින්ද වි නේසික මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, ශේ ප්ර   නට පිළිතුරු ටනා දුන් ගරු 

රා්ය බමතිතුමා ශමි  ප්රතිටාභ පිළිනඳව් ඉතාම ඕ ෑකාමින් කාථා 

කාළා. මම මශේ ප්ර   ශේ (අ) (ii)  ශකාොට් නටශත් ශගොනු කාශළේ, 

"එම ිණවිසුේ මඟින් ශ්රී ටාංකාාව්ට ටහබීමට නිනමිතව් තිූ  ප්රතිටාභ 

කාව්ශර්හ?" නන් යි. ගරු කාථා ානකාතුමනි, එහා ආඩලඩුව්ක් 

ශපරළන්   පිඹුරුපත් ්කා්  කාරපු විධින නටන් . ඒ කාථා කාළ 

රා්ය බමතිතුමා ්ස MCC ිණවිසුම ්ේනන්ය කාාරණා ගත්ශතොත්, 

කාථා කාළ යුතු ශේව්ල් ශනොශසොමනක් තිශන ව්ා. හහන් ගරු විමල් 

ීමරව්ාං   මන්ත්රීතුමා විරුේය පාර්  ව්න පහත්ශත් තමයි ඉන්ශන්. එහා 

ශේකාට එතුමා ත්රිශකාෝණනක් බන්හා, ගරු කාථා ානකාතුමනි. 

ත්රිශකාෝණනක් බඳටා ශමො ව්ාහ කිේශේ?   

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉක්ම ට ප්ර   න අසන් . 

ගු චමින්ද වි නේසික මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ප්ර   න අසන් යි සහන්ශන්. ඔනතුමා ඒ ආඩලඩුශේ ි ටපු නි්ා 

කාටනට ශව්න්  එපා. ඔනතුමා හහන් ් ව්ාධී යි. ් ව්ාධී  

කාථා ානකාතුමා ් ව්ාධී ව් සහසිශරන් . ඒකා මම නටාශපොශරොත්තු 

ශව් ව්ා. ඔනතුමාත් ඒ ආඩලඩුශේ ි ටිනා.  

ශේ  MCC ිණවිසුම ශේ ශකාොට,  MCC  බිල්ටා නිර්මාණන 

කාළ තව් බමතිතු මින වත් ි ටිනා. එතුමින අහ ශේ ගරු ්භාශේ 

 හසහ. මම එතුමිනශේ  ම කිනන්ශන්  හසහ. බශමිපකාාව් නිකාේ 

ශ ොශව්යි එන්ශන් කිනටා  එහා කිේව්ා. මම ශේ ප්ර   න අසන්ශන් 

ඒකායි. පසුිණන ආඩලඩුව් -නස පාට  ආඩලඩුව්- කාාටශේ MCC   

ප්රතිටාභ පිළිනඳ කාථා කාරපු, බිල්ශටෝ මව්පු අනම අහ බවිත් 

කින ව්ා, "ශේ ිණවිසුශමන් ශටො ව ප්රතිටාභ ගන්  තිබුණා" කිනටා. 

අහ කාහත  හතිව්, ටේ්ා  හතිව් ඒ ප්රතිටාභත් කිේව්ා. ගරු 

කාථා ානකාතුමනි, රටට ටහශනන්  තිබුුම ්ේපතක්, රටට 

ටහශනන්  තිබුුම ශහනක් ශ ොටහශන  විධිනට සහසිිපටා, 

ආඩලඩුව්ක් පටව්ා සහරටා, රට වි වණන්  ශනෝ් ාව්ක් ශග ාව්ා 

කිනපු අගමහති අහ ් ාධිපති නි්ා ශකාෝඡචර දිව් සහශර ව්ාහ 

කිනටා නටන් . ඒකායි මම කිනන්ශන්.  

ශේ, රශට් ශේ පාට න පිළිනඳ තීන්දුව්ක්, ගරු කාථා ානකාතුමනි. 

පා්ල් හරුශව්ෝ  ගහටිපශේ ඉඳශග  ශේ දිසා නටාශග  ඉන් ව්ා.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔනතුමා ප්ර   න අසන් . ශේ හරුශව්ෝ ඔනතුමාට ි  ා 

ශව් ව්ා. 

 
ගු චමින්ද වි නේසික මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, ශේකා තමයි ප්ර   න. එහා විපක්ෂන 

නිශනෝ් න කාළ කාාටශේ රටට  MCC  ිණවිසුම සරසා එන්  

තිබුුම ප්රතිටාභ ශව් ත් විධිනකාට ශපන්ව්ටා, එහා අගමහති අහ 

් ාධිපති නි්ා අහ ශේකා ශසොඳයි කිනන්  පුළුව්න් විධිනට 

සහසිරුශඩල බයි කින  ප්ර   න මම අස ව්ා. ඒ ව්ාශේම ශේ  

MCC  ිණවිසුම  හව්ත අත්්න් කිරීම ්ඳසා පිඹුරුපත් ්කා්  නව් 

අපට සහ ශඟ ව්ා. ශමොකාහ, එකා පහත්තකින් සිාංගේපූරුව්ට න ව්ා. 

එකා පහත්තකින් - 

  
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා ප්ර   න අසන් . 

 
ගු චමින්ද වි නේසික මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මම ප්ර   න අසන් ේ. ගරු කාථා ානකාතුමනි, ඔනතුමා 

් ව්ාධී යි ශන්. 

  
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
් ව්ාධී යි තමයි. ඔනතුමා ප්ර   න අසන් .  

2475 2476 

[ගරු ශ සාන් ශ්ේමසිාංස මසතා  
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ගු චමින්ද වි නේසික මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ප්ර   න තමයි ශේ කිනන්ශන්. එකා පාරටම "ශයෝාං" ගාටා 

ප්ර   න අසන්  නහසහ ශන්. ගරු කාථා ානකාතුමනි, MCC  ිණවිසුම 

ශම්ඡචර ශසොඳ  ේ, ශම්ඡචර ප්රාශනෝිණකා  ේ, ශම්ඡචර රටට 

ව්හහගත්  ේ එහා ඒකාට විරුේය ශව්්ඡච මන්ත්රීව්රු සහටිනට -අහ 

එතුමන්ටා බමතිව්රු- ශමන  හව්ත අශේ රශට් ප්රතිටාභ ්ඳසා 

ශේන්  ඔනතුමන්ටාට නේ ශනෝ් ාව්ක් තිශන ව්ාහ? 

 
ගු නශයීයහාන් න ේමසාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு தசஹான் லசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මම ඔනතුමාශගන් ඉතාම 

ශගනරව්ශනන් ඉල්ලීමක් කාර ව්ා. මන්ත්රීතුමන්ටාට ප්ර    බසීශේ 

අයිතින තිශන ව්ා. සහනහයි, ප්ර    අසටා එම ප්ර   ව්ටට පිළිතුරු 

ටනා දුන් පසු, ඒ පිළිතුරු ශව් ත් පහත්තකාට සරව්ටා විශේච න 

කිරීම ්ායාරණ  හසහ.  

ශේ ප්ර   ශනන් එතුමා පහසහදිලිව් අසටා තිශනන්ශන්, එතුමා 

ි ටපු ආඩලඩුව්ට -එව්කාට ර්නට- MCC  ිණවිසුම ක්රිනාත්මකා 

කාරන්  පහ ේ ශව්්ඡච කාාරණා. සහනහයි, ගරු කාථා ානකාතුමනි,  

ඉන් පසු ආ ර්න නටශත්, ඒ කිනන්ශන් ශගෝසාභන රා්පක්ෂ 

් ාධිපතිතුමාශේ ර්න නටශත් ශේ ්ඳසා ශව් ම කාමිුවව්ක් පත් 

කාරටා, ඒ කාමිුවශේ ව්ාර්තාව්ක් කාහඳව්ටා, ඒ ව්ාර්තාව් කාහබි ට් 

මඩලයටනට ඉදිිපපත් කාරටා ඒ ිණවිසුම ක්රිනාත්මකා ශ ොකාරන්  

තීන්දු කාර ව්ා. එතශකාොට ගරු කාථා ානකාතුමනි, එකා ර්නක් 

ගන් ා ප්රතිපත්තිමන තීන්දුව්ත්, තව්ත් ර්නක් ගන් ා ප්රතිපත්තිමන 

තීන්දුව්ත් අතර ශව් ්ක් ශව්න්  පුළුව්න්. මම ඉතාම ව්ගකීශමන් 

කිනන්ශන්, අපි හරපු මතන මත එහා ඒ කාමිුවව් කාහඳව්ටා, ඒ සිනලු 

ශතොරතුරු වි  ශල්ෂණන කාරටා තීන්දුව්ක් ගත්තා ව්ාශේම ශව් ත් 

ර්නකාට තව්ත් ශව් ්  තීන්දුව්ක් ගහනීශේ සහකිනාව් තිශන ව්ා 

කින  එකායි. ඒ ඒ ර්නන්ව්ට  ානකාත්ව්නට ්ස කාහබි ට් 

මඩලයටනට අව් ය ආකාාරනට කාටයුතු කාරන්  පුළුව්න්.  මුත් 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, ව්ර්තමා  ර්න බිි වුණාට ප් ශ්ේ ශේ 

MCC ිණවිසුම ්ේනන්යශනන් ශමශතක් කිසිදු ආකාාරනකා 

්ාකා්ඡාාව්ක් සිදුශව්ටා  හසහ කින  එකා මම ඉතාම ව්ගකීශමන් 

කින ව්ා. 

 
ගු චමින්ද වි නේසික මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මශේ ශහව්  අතුරු ප්ර   න අස ව්ා. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකාත් ඔන ව් ් ාශේ ව්හල්ව්ටාරේ ප්ර   නක්හ? සහනහයි, කාාටන 

අව්්න්. ශකාටිශනන් ප්ර   න අසන් . 

 
ගු චමින්ද වි නේසික මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, බත්තටම ඔනතුමාට ශටො ව 

ශගනරව්නක් දුන් ා, අශේ බුේධිකා පතිරණ මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හහන් ඒකා කිනන්  අව් ය  හසහ. 

ගු චමින්ද වි නේසික මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මම ශගනරව් ශහන්  සහන්ශන්  හසහ. ඔනතුමා ඔන විධිනට 

සහසිරුශණොත් මට ශගනරව් කාරන්  විධිනක්  හසහ. 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මම අසපු කාාරණන ගහ  ගරු 

බමතිතුමාට ශත්රුශඩල  හසහ. මම බහුශේ ශේ ශහබිඩි පිළිශව්ත 

පිළිනඳව්යි. අපි එහා ආඩලඩුව් නිශනෝ් න කාරපු කාාටශේ අපි 

හන්ශ ත්  හසහ ශේව්ා ශකාොශසොමහ කාශළේ කිනටා. එහා  විපක්ෂන 

කිනපු සහටිනට ශේ කාටයුතු අරලිනගස මන්දිරශේ ශව් ම 

කාාමරනකා තමයි කාශළේ  අපි හහක්ශක්  හසහ. ්මසර ශව්ටාව්ට 

අපිත් ශටො ව ශචෝහ ාව්කා ි ටිනා, ගේ මට්ටමට ිණනාම 

ඔනතුමන්ටා එහා විපක්ෂශේ ඉඳශග  කිනපු කාාරණන බත්ත 

කිනටා. අන්  ඒකායි අපි කිේශේ. ශව් ්  වුණාහ කිනටා හහන් 

ඔනතුමා කිේශේ  හති වුණාට ගරු රා්ය බමතිතුමනි, ඔනතුමාශේ 

ශපනේගලිකා ප්ර   නක් ගහ  ශ ොශව්යි මම අසන්ශන්. MCC 

කාථාව් පිළිනඳ නරපතළ ප්ර   නක් තිබුණා. මම බහුශේ ඒ MCC 

ිණවිසුම ගහ  විතරයි. ඉන් පිපනාි රව් බහුශේ  හසහ. 

 ගරු කාථා ානකාතුමනි, මශේ ශහව්  අතුරු ප්ර   න ශමනයි.  

ටන  14ව්  හා අලුත් අන ව්හන ශල්ඛ නක් ඉදිිපපත් ශව් ව්ා.  එම 

අන ව්හන ශනෝ් ාව්ට තිශන  කාාරණා පිළිනඳව් ර්ශේ මුහල් 

පිළිනඳ කාාරකා ්භාශේ ්භාපතිතුමා ඊශේ නරපතළ විධිනට කිේව්ා. 

කාාට සිප එන බහුණා  ේ, කාවුරු සිප ශත්රුේ ගත්තා  ේ, එන 

හහව්හන්ත විනහමක්. සහනහයි, 2022 අවුරුේශේ පුශරෝකාථ න කාරපු 

ආහානමත් එපමණ ටහබුශඩල  හසහ. විශ ේෂශනන් චී න ්ේනන්යව් 

අපි හන් ා විධිනට හහන් ණන ප්රතිව්යුසගතකාරණනත් තිශන ව්ා. 

අපි හන් ව්ා, චී ශනන් ණන ගත්තාට ප් ශ්ේ ණන ශගව්න්  නහිප 

වුශණොත් අශේ රශට් තිශන  මර්ම් ථා  ශහන්  ිණවිසුේගත ශව්  

නව්. ඒකා, ශේ MCC ිණවිසුම ව්ාශගයි. එව්හනි ිණවිසුේ සරසා, ණන 

ප්රතිව්යුගත කිරීම සරසා MCC ිණවිසුම  හව්ත ක්රිනාත්මකා ශව් ව්ා 

කින  ආන්ශහෝට ාත්මකා ප්ර   න තිබුුම නි්ා තමයි මම ඒ 

පිළිනඳව් බහුශේ.  මුත් ඔනතුමා කින ව්ා, " හසහ" කිනටා, ගරු 

රා්ය බමතිතුමනි. ඒකා ශසොඳයි.  මුත්, අපි වි  ව්ා් කාර  විධිනට 

හහන් ශේ ණන ප්රතිව්යුසගතකාරණනත් එක්කා  හව්ත MCC ිණවිසුම 
මඟින් අශේ රශට් ්ේපත්ව්ලින් ශකාොට්ක් චී නට ශසෝ 

ඉන්දිනාව්ට ටනා දීම ්ඳසා කාටයුතු කාර ව්ා.  

ඒකා ශ ොශව්යි හහන් තිශන  නරපතළ ප්ර   න, ගරු 

කාථා ානකාතුමනි. මුහල් රා්ය බමතිතුමාත් ඉන්  ශව්ටාශේ මම 

ශේ කාාරණන කිනන්  ඕ ෑ. ගරු කාථා ානකාතුමනි, ර්ශේ මුහල් 

පිළිනඳ කාාරකා ්භාශේ ්භාපතිතුමා ඊශේ කාළ ශසළිහරේ කිරීම 

අනුව්,  අපි මා් එකාසමාරක් 2023 අන ව්හන ගහ  කාථා කාරන්  

සූහා ේ ශව් ව්ා. ආහානමක් ටහශනන්ශන්  හති, මසා විනහමක් 

හර , රටට ලටහා උ ශ ොව්  අන ව්හනක් ගහ  කාථා කිරීම 

ප්රාශනෝිණකාහ?  

 

ගු නශයීයහාන් න ේමසාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு தசஹான் லசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, ගරු චමින්හ විශේසිිප මන්ත්රීතුමා ්තුුව 

ශව්යි, එතුමා නිශනෝ් න කාරපු ආඩලඩුව් ඉදිිපපත් කාරපු කාහබි ට් 

පත්රිකාා ්ේනන්යශනන් එතුමන්ටාට හහනුමක්  හති ශව්ටාශේ, 

ඒව්ාශේ අයාංගු වුුම කාාරණා පිළිනඳව් අපි ශතොරතුරු ටනා දීම 

්ේනන්යශනන්.  චී  ර්න ්මඟ හහ ට ණන ප්රතිව්යුසගතකාරණන 

කිරීම ්ේනන්යශනන් සිදු කාර  ්ාකා්ඡාා ්ස MCC ිණවිසුම අතර 

කිසිම ්ේනන්යතාව්ක්  හසහ, ගරු කාථා ානකාතුමනි. මම ඒකා 

ඉතා පහසහදිලිව් කිනන්  ඕ ෑ.  
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පාර්ලිශේන්තුව් 

ඊළඟ කාාරණන ශමනයි. ශේ රශට් ආර්ථිකාන ් ථාව්ර කිරීමට 

ර්න හහඩි ප්රනත් නක් හර ව්ා. ශේකා පසසු කාාරණාව්ක් ශ ොශව්යි, 

ගරු කාථා ානකාතුමනි. ශේ ්ඳසා නසපත් ප්රතිලට ටහශනේදී, 

්මා්න තුළ ශේ පිළිනඳ නටාශපොශරොත්තු බති ශව්ේදී, ඒ 

නටාශපොශරොත්තු බිඳ හමන්  ශේ පාට  ශකාෝණශනන් අපි කාවුරු 

සිප කාටයුතු කාර ව්ා  ේ ශේ ශව්ටාව් ඒකාට සුදුසු ශව්ටාව් 

ශ ොශව්යි කිනටායි මා ි තන්ශන්. ගරු කාථා ානකාතුමනි, රශට් 

ආර්ථිකාන ් ථාව්ර කිරීම එකා කාාරණනක්. එතහනින් එසාට ් ථාව්ර 

ආර්ථිකාන පව්ත්ව්ා ශග  නාමත්, එතහනින් එසාට ආර්ථිකාශේ 

ව්ර්ය නක් ශග  ඒමත් කින  එකා පිනව්ර තු කින් සිදු වින යුතුයි. 

ආර්ථිකාන ් ථාව්ර කාරන්  ඕ ෑ. ඊළඟට, ආර්ථිකාන පව්ත්ව්ා ශග  

නන්  ඕ ෑ, ආර්ථිකාන ව්ර්ය න කාරන්  ඕ ෑ.  විශ ේෂශනන් ශේ 

්ේනන්යශනන් ව්ගකීේ විරි තව් එකා එක්ශකා ා විවිය ශතොරතුරු 

කාථා කාර ව්ා අපි හකි ව්ා, ගරු කාථා ානකාතුමනි. ඒ නි්ා නේ 

පහසහදිලි කාර ගහනීමක් අව් ය  ේ ඒ ශතොරතුරු හන් ා 

නිටයාිපන්ශගන් විමසීමක් කාශළොත් ්තය තත්ත්ව්න හහ  ගන්  

පුළුව්න්. ඒ කාටයුත්ත ශපනේගලිකාව් ඒ කාථා කාර  මන්ත්රීව්රුන්ශේ 

්ස අශ ක් අනශේ ගරුත්ව්නට සානිනක් ශ ොව්  ආකාාරනට 

කාරන්  පුළුව්න්. ඒ නි්ා අපි ඉතා ශගනරව්ශනන් කිනන්ශන්, 

අශපන් නේකිසි ශතොරතුරක් හහ  ගහනීමට අව් ය  ේ ඒ ගහ  

විම්ා එන තසවුරු කාරශග  තමන්ශේ අහස්  ප්රකාා  කාරන්  

කිනටායි.  

 
ගු විමල් වීසවාංශයීය මහත්ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි,-  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විමල් ීමරව්ාං  මන්ත්රීතුමා, රීති ප්ර   නක්හ? 

 
ගු විමල් වීසවාංශයීය මහත්ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි, ගරු චමින්හ විශේසිිප මන්ත්රීතුමා 

Millennium Challenge Corporation ිණවිසුම ගහ  කාථා කාරේදී 
මශේ  ම ්ඳසන් කාළා. ඒ නි්ායි මම  හඟී සිටිශේ. ගරු 

කාථා ානකාතුමනි, පසුිණන නස පාට  ආඩලඩුව් බශමිපකාාව්ත් 

එක්කා SOFA එකා අත්්න් කාළා. SOFA එකා ආරක්ෂකා 

ිණවිසුමක්. තව්ත් ආරක්ෂකා ිණවිසුමක් අත්්න් කාරන්  නිනමිතව් 

තිබුණා. ඊට අමතරව් තමයි Millennium Challenge 
Corporation ිණවිසුම අත්්න් කාරන්  නිනමිතව් තිබුශඩල. 

Millennium Challenge Corporation ිණවිසුශමන් කාරන්ශන් 

ශේකායි. ත්රි වණාමටන ව්රානට එසා ්ාතයන්තර මුහුශේ ඒ 

ශගොල්ටන්ශේ  හව්ක් තිශන ව්ා.  

ඒ  හව් බතුශළේ ඉන් ව්ා 5,000ත් 6,000ත් අතර භට පිිප්ක්. 

ඒ 5,000ත් 6,000ත් අතර භට පිිප්ට ඕ ෑ කාර  අධි  ාගිපකා 

ශ්ේව්ා ්පන  ් ථා නක් බති කිරීමයි ත්රි වණාමටන ව්රාශේ ඉඳටා 

ශකාොළඹ ව්රාන හක්ව්ා විශ ේෂ ආර්ථිකා ශකාොිපශයෝව්ක් නිර්මාණන 

කිරීශේ ශනෝ් ාව් බතුශළේ තිබුශඩල. ඊට අමතරව් අශේ ඉයේ 

පිළිනඳ සිනලු හත්ත ඒ අන භාරනට ගහනීමක් සිදු ශව් ව්ා. ඒ 

ව්ාශේම ත්රි වණාමටශේ සිට ශකාොළඹ ව්රාන හක්ව්ා special 
economic corridor එකාක් සහ ශකාොට, ඒකා බතුශළේ තිශනන්ශන් 
ශව් ම නීතිනක් ශව් ශකාොට, ඒ special economic corridor 

එකාට සසුශව්  භූමි ප්රශේ නට අශේ තතිසාසිකා ් ථා  පව්ා 

සසුශව් ශකාොට ශමොකාක්හ අශේ රශට් තත්ත්ව්න? ශේ කාරුුම මත 

තමයි අපි ඒකාට අශේ විශරෝයන පළ කාශළේ. ඉන්පසුව් නස පාට  

ආඩලඩුශව්න් පසු ආපු ර්න -ශගෝසාභන රා්පක්ෂ 

් ාධිපතිතුමාශේ පාට න- ශව් ම කාමිුවව්ක් හාටා ශේ පිළිනඳව් 

අපි ඉදිිපපත් කාළ අහස්  ්ස අශ ක් අන ඉදිිපපත් කාළ 

අහස් ව්ලින් කාවුරු කින  එකාහ ව්යා නිව්හරැදි කිනටා නටටා තමයි 

අව්්ා ශේ ඒකා අත්්න් ශ ොකාරන්  තීරණන කාශළේ. ඒ නි්ා 

MCC ිණවිසුම විතරක් වියුක්තව් ්ටකාා නහලීම ව්හරැදියි. ඊට කාලින් 
අත්්න් කාරපු SOFA එකා ්ස තව්ත් ිණවිසුේ තිශන ව්ා. 

බශමිපකාා එක්්ත් ් පහනට ිණි ල්ටා, train කාරටා ආපු අනට 

්මසරවිට ශේව්ා කින ශකාොට ිපශහන්  පුළුව්න්. ඒ ශගොල්ටන්ශේ 

් ව්ාමිනාට අනුව් ඒ නත්නහටකාම කාරන්  ශව් ව්ා.  

ගරු කාථා ානකාතුමනි, ශේකා ඉතා භාරදූර කාාරණනක් නි්ා 

තමයි අපි එහා විරුේය වුශඩල. ඒ විරුේය ීමම සිපයි කින  එකා 

තමයි අශේ ගුණරුව්න් මසත්මනා බතුළු special කාඩලයානම 

තීරණන කාශළේ. ඒ අනුව්යි  කාටයුතු සිදු වුශඩල. එශසම  හතිව්, 

ශේකා ආව්ාට ිණනාට සිදු වුුම ශහනක් ශ ොශව්යි.   

 

ගු එ න.එම්. මිකක්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මශේ  ම කිේව්ා. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හහන් ඒ ප්ර   න ඉව්රයි.   ඒ ගහ  තව් කාථා කාරන්  ඕ ෑ  ේ 

ශව් ම විව්ාහනක් ගන් . 

ප්ර    අාංකා 7, ගරු දිලිේ ශව්හආර්ඡචි මන්ත්රීතුමා,- [නායා 
කිරීමක්    

 
ගු දිලිේ නවදආසච්ික මහත්ා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මම ප්ර   න අස ව්ා, ගරු කාථා ානකාතුමනි. 

 
ගු චමින්ද වි නේසික මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි,- 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කාරුණාකාර, ප්ර   නට පිළිතුරු ශහන්  ඉය සිපන් . [නායා 
කිරීමක්  ඒකාට ශව් ම විව්ාහනක් ඉල්ටන් . 

 

ගු පාඨලී චම්ිළක සතවක මහත්ා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
 

නැඟී සටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු පාසලී චේපිකා රණව්කා මන්ත්රීතුමා. 

2479 2480 

[ගරු ශ සාන් ශ්ේමසිාංස මසතා  



2022 ශ ොව්හේනර් 09 

ගු පාඨලී චම්ිළක සතවක මහත්ා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, ්ාතිකා ශභනතිකා ්හටසුේ ශහපාර්තශේන්තුව් 
්හටසුමක් ඉදිිපපත් කාළා. අවුරුදු 10කාට ප් ශ්ේ ඒකා ආශනත් 
revise කාළා. 2008දී ්හටසුම ඉදිිපපත් කාශළේ ගරු විමල් ීමරව්ාං  
ි ටපු බමතිතුමා විසින්මයි. 2018දී අශේ අමාතයාාං ශනන් තමයි 
ඒකා  හව්ත revise  කාශළේ. ඒශකාන් ආර්ථිකා ශකාොිපශයෝ සතරක් 
සඳු ා ගත්තා. එකාක්, ප්රයා  ආර්ථිකා ශකාොිපශයෝව්  ශකාොළඹ සිට 
ත්රි වණාමටන හක්ව්ා. ඊළඟට, ගාල්ට සිට සේනන්ශතොට හක්ව්ා. 
ඊළඟට, ව්ාට්ඡශ්ඡ  සිට මයකාටපුව් හක්ව්ා. අශ කා, නාප න සිට 
කිලිශ ෝඡචින හක්ව්ා. ශේ ්හටසුම ්ස MCC ිණවිසුම අතර කිසිම 
්ේනන්යනක්  හසහ. ඒ ්හටසුම ර්ශේ ්හටසුමක්. ඒකා ්ාතිකා 
ශභනතිකා ්හටසුේ ශහපාර්තශේන්තුශේ ්හටසුමක්. ඒ අනුව් තමයි 
් ාධිපතිව්රනා ගහ්ට් කාළාට ප් ශ්ේ ආඩලඩුව් ඒකා ක්රිනාත්මකා 
කාළ යුත්ශත්.  

MCC ිණවිසුමට ශනෝ් ා ඉදිිපපත් කාරන්  කිේව්ා, විවිය 
ආනත ව්ටට. ඒ අනුව් විවිය ආනත  ශනෝ් ා ඉදිිපපත් කාළා. ඒ 
අනුව් එි  ප්රයා  ්ාංරචකාන විධිනට තිබුශඩල අවි් ්ාශේල්ශල් සිට 
පහල්මඩුල්ටට four-lane පාරක් ්ෑදීම. ඊට අමතරව්, ශකාොළඹ 
 ගරනට බතුළු ව්  ව්ටරවුේ 50ක් පුළුල් කිරීම. ඊටත් අමතරව්, 
"්ස්ර"  මින් ක්රිනාත්මකා වුුම න් , දුේිපන, ඒ ව්ාශේම ත්රිශරෝහ 
රථ බතුළු අශ  වත් ප්රව්ාස  මායය ඉශටක්ශට්රොනිකා ශේදිකාාව්කාට 
ගහනීශේ ව්හය පිළිශව්ළ.  ඒ ව්ාශේම, ඉයේ අමාතයාාං න විසින් "බිේ 
්වින" ව්හය්ටස  නටශත් ඔේපු ටනා දීම ප්රමාහ ීමම නි්ා ඒ ්ඳසා 
කාාර්නාට සහා එම කාටයුතු ඩිජිටල්කාරණන කිරීම. ශේ කාාරණා 
්ේනන්යශනන්  වමන්ත්රණ කාථා පව්ත්ව්ටා ් තාව් ශ ොමඟ 
නහීමමක් තමයි ඒ ශව්ටාශේ සිදු වුශඩල. අහ අවි් ්ාශේල්ශල් සිට 
රත් පුරනට මාර්ග තහනහන තුළ ගමන් කාර  සිනලු ශහ ාටම 
ශත්ශර ව්ා බති, එම ව්යාපෘතින ක්රිනාත්මකා ශ ොකිරීශේ ව්රහ . ඒ 
ව්යාපෘතින අපට ටහබුුම ප්රහා නක්. එි  නේ නේ අඩු පාඩු තිබුණා. 
ඒකා ශග  ඒමට බශමිපකාා එක්්ත් ් පහන ශනෝ් ා කාළ ඒව්ාට 
නස පාට  ආඩලඩුව් කාහමහති වුශඩල  හසහ . උහාසරණනක් සහටිනට, 
මස නහාං වව් සරසා  හතිව් ශපනේගලිකා නහාං ව සරසා ඒ මුහල් දිනත් 
කිරීම ්ේනන්ය ශනෝ් ාව් ශපන්ව්ා දින සහකියි. මම ශේ  කාරුුම 
පහසහදිලි කිරීමක් කාශළේ. ශමන කිසිශ්ේත්ම ශව්  අනශේ 
ක්රිනාව්ලිනක් ශ ොශව්යි. ටාංකාාශේ විශ ේෂනනන් 3,000ක් ්ස විවිය 
ක්ශෂේත්රව්ට ප්රයානීන් එකාතු ශව්ටා රට බතුශළේ සහපු ක්රිනාව්ලිනක්, 
ශේ ආර්ථිකා ශකාොිපශයෝව් කින  එකා.   

 
ගු විමල් වීසවාංශයීය මහත්ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මශේ  ම ්ඳසන් කාළා. ඒ නි්ා- 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔනතුමාශේ  ම ්ඳසන් කාළ එකාට ඔනතුමා කාලින් පිළිතුරක් 

දුන් ා ශන්. [නායා කිරීමක්  කාාටන ගත ශව්ටා තිශනන්ශන්. හහන් 
ශව්ටාව් ශපරව්රු 10.40යි. 

 

ගු එ න.එම්. මිකක්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මට වි ාඩිනක් ශහන් . 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔනතුමාශේ ප්ර   නක්  හසහ ශන්, ශමතහ ට. [නායා කිරීමක්   

ගු එ න.එම්. මිකක්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ප්ර   නක් ශ ොශව්යි. පහසහදිලි කාර ගහනීමකාට වි ාඩිනක් 

ශහන් . 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපොේයක් ඉන් . ගරු දිලිේ ශව්හආර්ඡචි මන්ත්රීතුමාශේ 

ප්ර   නට උත්තර ශහන්  ඉය ශහන්  .  
 

ගු එ න.එම්. මිකක්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මට වි ාඩිනක් ශහන් ශකාෝ. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ ්ේනන්යශනන් කාථා කාරන්  ඕ ෑ  ේ 

ශව් ම විව්ාහනක් ඉල්ටන් . ශේ ශව්ටාශේ ඒකා කාරන්  නහසහ.  
 

ගු එ න.එම්. මිකක්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, විව්ාහනක්  ශ ොශව්යි. [නායා කිරීමක්   
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔනතුමන්ටා ශව් ම විව්ාහනක් ඉල්ටන් . අපි ශහන් ේ. 

[නායා කිරීේ  

 
 

2015 ස  2019 දක්වා ආසම්ව කසන ලද ප්රා ල 

වාපෘති  හම්බන්නත්ො  දි නත්රික්කය 
 2015-2019 வகரயான காலப்பகுதிய சமுதாய நீர் 

வைங்கல் திட்டங்கள்: அம்பாந்லதாட்கட மாவட்டம் 
 COMMUNITY WATER SUPPLY PROJECTS COMMENCED 

DURING 2015-2019: HAMBANTOTA DISTRICT  
 

3266/2022 

7.  ගු දිලිේ නවදආසච්ික මහත්ා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
්ට ්ේපාහ  අමාතයතුමාශගන් බසූ ප්ර   න- (1): 

(අ) (i) ව්ර්ෂ 2015 සිට 2019 හක්ව්ා ශ්රී ටාංකාාශේ ආරේභ 
කාර  ටහ ප්ර්ා ්ට ව්යාපෘති ්ාංඛයාව්    

 (ii) ඒ අතිපන් ශේ ව් විට ව්හය නිම කාර බති ව්යාපෘති 
්ාංඛයාව්   

 ශකාොපමණහ නන්  එතුමා ශමම ්භාව්ට හන්ව්න්ශන්හ? 

(ආ) (i) ඉසත කාාටන තුළදී සේනන්ශතොට දි් ත්රික්කාශේ 
ආරේභ කාර  ටහ ප්ර්ා ්ට ව්යාපෘති ්ාංඛයාව්    

 (ii) ඒ අතිපන් ශේ ව් විට ව්හය නිම කාර බති සා ව්හය 
 තර කාර බති ව්යාපෘති ්ාංඛයාව්   

 එක් එක් ප්රාශේය න ශල්කාේ ශකාොට්සා්න අනුව් ශව්න් ශව්න් 
ව් ශනන් ශකාොපමණහ නන් ත් එතුමා ශමම ්භාව්ට 
හන්ව්න්ශන්හ? 

(බ) ශ ොඑශ්ේ  ේ, ඒ මන්හ? 

2481 2482 



පාර්ලිශේන්තුව් 

நீர் வைங்கல் அகமச்சகரக் லகட்ட வினா:  

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

வகரயில் இலங்ககயில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சமு 

தாய நீர் வைங்கல் திட்டங்களின் எண்ணிக்கக 

எத்தகன என்பகதயும்; 

 (ii) அவற்றுள் இன்றளவில் பணிகள் பூர்த்திதசய்யப் 

பட்டுள்ள திட்டங்களின் எண்ணிக்கக எத்தகன 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் ததாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) லமற்குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் அம்பாந் 

லதாட்கட மாவட்டத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சமு 

தாய நீர் வைங்கல் திட்டங்களின் எண்ணிக்கக; 

 (ii) அவற்றுள் இன்றளவில் பணிகள் நிகறவுதசய்யப் 

பட்டுள்ள மற்றும் பணிகள் இகடநிறுத்தப் 

பட்டுள்ள திட்டங்களின் எண்ணிக்கக; 

 ஒவ்தவாரு பிரலதச தசயலகப் பிாிவுகளின் 

அடிப்பகடயில் எத்தகன என்பகத தவவ்லவறாக 

அவர் இச்சகபயில் ததாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Water Supply: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of community water supply 
projects commenced in Sri Lanka from 
2015 to 2019; and    

 (ii) the number of projects that have been 
completed by now, out of them?  

(b) Will he also inform this House, separately- 

 (i) the number of community water supply 
projects commenced in Hambantota District 
during the said period; and 

 (ii) the number of projects that have been 
completed and that have not been 
completed, out of them;  

  according to each Divisional Secretary's Division? 

(c) If not, why?  

 
ගු  නත් නිශයීයාන්ත් මහත්ා (ල  ම්පාදන සා 

අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த - நீர்வைங்கல் இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Sanath Nishantha - State Minister of Water 
Supply) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි, ්ට ්ේපාහ  අමාතයතුමා ශව්නුශව්න් 

මා එම ප්ර   නට පිළිතුර ටනා ශහ ව්ා. 

(අ) (i) ප්ර්ා ්ට ව්යාපෘති ්ාංඛාව් 123කි. 

 (ii) ශේ ව් විට ව්හය නිම කාර බති ව්යාපෘති ්ාංඛයාව් 
123කි. 

(ආ) (i)  ආරේභ කාර  ටහ ප්ර්ා ්ට ව්යාපෘති ්ාංඛයාව් 
පසකි. එම ව්යාපෘති ප්රාශේය න ශල්කාේ ශකාොට්සා් 
අනුව් පසත හහක්ශේ.  

 

 

 (ii) සේනන්ශතොට දි් ත්රික්කාශේ ශේ ව් විට 

  ව්හය නිමකාර බති ව්යාපෘති ්ාංඛයාව් - 05  

  ව්හය  තර කාර බති ව්යාපෘති ්ාංඛයාව් - 00 

  ව්හය නිමකාර බති ව්යාපෘති ්ාංඛයාව් ප්රාශේය න 
ශල්කාේ ශකාොට්සා් අනුව් පසත හහක්ශේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(බ) අහාළ ශ ොශේ. 

 

ගු දිලිේ නවදආසච්ික මහත්ා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි, ඒ කාාරණන අ්තයනක්. නස පාට  

ආඩලඩුව් කාාටශේ අශේ ගරු ්ජිත් ශප්රේමහා් මහතිතුමා නිව්ා් සා 

ඉදිකිරීේ අමාතයව්රනා සහටිනට සිටිනදී එතුමාශේ  ානකාත්ව්ශනන් 

ව්ර්ෂ 2016 දී අපි ප්ර්ා ්ට ව්යාපෘති 16ක් ආරේභ කාළා. ඒ ප්ර්ා ්ට 

ව්යාපෘති 16 ම අපි 2017 ව්ර්ෂන ව්  විට නිම කාළා. ව්ර්ෂ 2017 දී 

අපි ප්ර්ා ්ට ව්යාපෘති 13ක් ආරේභ කාළා. ඒව්ාශේ ව්හය  නිම 

කාරටා  හසහ. මම ඒ ගහ  ශ්ොනා නහලුව්ා. තව්ත් ව්යාපෘති 6ක් 

තිශන ව්ා නිම කාරන් . අශ ක් ව්යාපෘති හ කිසිව්ක් නිම කාරටා 

 හසහ.  

සේනන්ශතොට දි් ත්රික්කාන විනළි කාටාපනටයි අයිති. ඒ 

දි් ත්රික්කාශේ මිනිසුන්ට ශනොන්  ව්තුර ශනොශසොම ි ඟයි. එන 

වි ාට ප්ර   නක්, ගරු කාථා ානකාතුමනි. අශේ ගරු ්ජිත් 

ශප්රේමහා්  ානකාතුමා ඒ ප්ර්ා ්ට ව්යාපෘති ්ඳසා ්ාතිකා නිව්ා් 

්ාංව්ර්ය  අධිකාාිපශනන් ශකාෝටි ගණන් ්ල්ලි අරශග  ශ්රී ටාංකාා 

රා්ය ඉාංජිශන්රු ්ාං් ථාව් සරසායි ඒව්ාශේ ව්හය කාටයුතු කාශළේ. 

එතුමා ශසොරකාේ කාශළේ  හසහ. එතුමා සේනන්ශතොට දි් ත්රික්කාශේ 

ප්රාශේය න ශල්කාේ ශකාොට්සා් 12ම ආව්රණන ව්  පිපදි ප්ර්ා ්ට 

ව්යාපෘති ආරේභ කාරටා ඒ ් තාව්ට පානීන ්ටන ටනා දුන් ා. 

හහන් ඒ ව්යාපෘති  තර කාරටා  තිශනන්ශන්. ්ජිත් ශප්රේමහා් 

මහතිතුමා ආරේභ කාරපු ප්ර්ා ්ට ව්යාපෘති නි්ා තමයි ශේව්ා අහ 

 තර කාරටා තිශනන්ශන්. මා අසන්ශන්, සේනන්ශතොට 

දි් ත්රික්කාශේ ් තාව්ට ශමශසම කාරන්ශන් බයි කිනටා. ඒ ප්ර්ා 

්ට ව්යාපෘති ටිකා ආරේභ කාරන්  කිනටායි මා කිනන්ශන්.  

අනු 

අාංකාන 

ප්රාශේය න ශල්කාේ 

ශකාොට්සා්න 

ආරේභ කාර  ටහ 

ව්යාපෘති ්ාංඛයාව් 

01 ශනලිඅත්ත 2 

02 ව්ට් මුල්ට 1 

03 ඕශක්ශව්ට 1 

04 කාුවව්  1 

අනු 

අාංකාන 

ප්රාශේය න ශල්කාේ 

ශකාොට්සා්න 

ව්හය නිමකාළ 

ව්යාපෘති ්ාංඛයාව් 

01 ශනලිඅත්ත 2 

02 ව්ට් මුල්ට 1 

03 ඕශක්ශව්ට 1 

04 කාුවව්  1 

2483 2484 

[ගරු දිලිේ ශව්හආර්ඡචි මසතා  
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ගු   නත් නිශයීයාන්ත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි, ප්ර්ා ්ට ශහපාර්තශේන්තුශේ ලිනා 

පදිාංචි ශව්්ඡච ව්යාපෘති ්ාංඛයාව් 4,332යි. බත්තටම ශේ ශව්ේදී 
අලුතින් ඉදිශව්මින් පව්ති  ව්යාපෘති 1,000කාට ආ්න්  ්ාංඛයාව්ක් 
තිශන ව්ා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමා කිනන්ශන්, ඔනතුමන්ටාශේ 
ආඩලඩුව් කාාටශේ ආරේභ කාරටා හහ ට ව්හය නිම වුශඩල  හති 
ව්යාපෘති කීපනක් තිශන ව්ා කිනටායි. මම ඒ පිළිනඳව් ශ්ොනා 
නටන් ේ. මට අමාතයාාං ශනන් ටහබුුම  ශතොරතුරු ශේව්ා. [නායා 
කිරීමක්  ගරු මන්ත්රීතුමා, මට ඒ ව්යාපෘතිව්ට වි් තර ශහන් . ඒ 
්ේනන්යශනන් අපි කාඩි මින් ශ්ොනා නටන් ේ. බත්තටම 
සේනශන් තොට දි් ත්රික්කාන තමයි අපි ප්ර්ා ්ට ව්යාපෘති අඩුශව්න්ම 
ක්රිනාත්මකා කාරපු දි් ත්රික්කාන. ඒකාට ප්රයා  ශසේතුව් තමයි, Water 
Supply and Drainage Board එශකාන් ටාංකාාව් පුරා- [නායා 
කිරීමක්  ගරු දිලිේ ශව්හආර්ඡචි මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමාශේ ප්ර   න 
ශමොකාක්හ? 

 

ගු දිලිේ නවදආසච්ික මහත්ා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි, ඒ ප්ර්ා ්ට ව්යාපෘති 16 ම ් තාව්ශේ 

අව් යතා ශව්නුශව්න් කාළ ව්යාපෘති මි් අශේ අව් යතා ශව්නුශව්න් 
කාරපු ඒව්ා ශ ොශව්යි. සේනන්ශතොට දි් ත්රික්කාන නිශනෝ් න 
කාර  මන්ත්රීව්රු, බමතිව්රු 6ශහශ ක්, 7ශහශ ක් ශේ 
පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන් ව්ා.  මුත්, මා විතරයි ඒ දි් ත්රික්කාශේ 
් තාව් ශව්නුශව්න් කාථා කාරන්  ඉන්ශන්. සේනන්ශතොට 
් තාව් සුර පුරනකා ජීව්ත් ව් ව්ා කිනටා ි ත ව්ා බති. ි ටපු 
් ාධිපතිතුමාත් ඒ දි් ත්රික්කාශේ. ගරු ්ජිත් ශප්රේමහා් මහතිතුමා 
්ාතිකා නිව්ා් ්ාංව්ර්ය  අධිකාාිපන සරසා මුහල් අරශග , ශ්රී ටාංකාා 
රා්ය ඉාංජිශන්රු ්ාං් ථාව් ්මඟ එකාතු ශව්ටා ශේ ප්ර්ා ්ට 
ව්යාපෘති ආරේභ කාශළේ සේනන්ශතොට දි් ත්රික්කාශේ ් තාව්ට 
පානීන ්ටන ටනා ශහන් යි. එශසම  හතිව් ශසොරකාේ කාරන්  
ශ ොශව්යි. ඒ නි්ා ඒ ව්යාපෘති ටිකා ආරේභ කාරන්  කිනටා මම 
ඉල්ටා සිටි ව්ා. 

 

ගු   නත් නිශයීයාන්ත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි, බත්තටම පානීන ්ටන ටනා දීශේදී අපි 

කාඩි ේ වි්ඳුේ, මයය කාාලී  වි්ඳුේ ්ස දීර්න කාාලී  ් ීරර 
වි්ඳුේ ආදි ව් ශනන් ශේ ව්යාපෘති ශකාොට්  3කාට ශනහා ගන් ව්ා. 
සේනන්ශතොට දි් ත්රික්කාශේ ් ීරර වි්ඳුේ සහටිනට Water Board 
එශකාන් ව්යාපෘති වි ාට ්ාංඛයාව්ක් හහ ට ක්රිනාත්මකා කාරමින් 
පව්ති ව්ා.  

්ාතිකා ප්ර්ා ්ට ්ේපාහ  ශහපාර්තශේන්තුශව්න් ශහ  ්ටශේ 
ගුණාත්මකාභාව්න අඩුයි කිනටා ්ටන ටනා දීශේ කාටයුත්ත Water 
Supply and Drainage Board එකා සරසාම ඉුව කාර ශහන්  
කිනටා ඒ ප්රශේ ශේ ් තාව් ඉල්ලීේ කාර ව්ා. මා ි තන්ශන්, ඒ 
නි්ා තමයි ශමි  ප්රමාහනක් තිශනන්ශන්. ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔනතුමා 
කින  ඔන ව්යාපෘති 16 පිළිනඳ වි් තර මට ශහන් . මම ඒ ව්යාපෘති 
ටිකා කාඩි මින් අව්්න් කාර ශහන් ේ. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීය ළඟට, ් ථාව්ර නිශනෝග 27 (2) නටශත් ප්ර   න. 
 

ගු දිලිේ නවදආසච්ික මහත්ා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි, මශේ අතුරු ප්ර    අසන්  අව්් ථාව් 

ශහන් . 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉක්ම ට අසන් .  

 
ගු දිලිේ නවදආසච්ික මහත්ා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ඉක්ම ට අසන්  කිනන්ශන්! මට ශපොඩි ශව්ටාව්ක් ශහන් . 

බයි ඔශසොම කිනන්ශන්? මම ශේ වි් තර බතිව්යි කාථා කාරන්ශන්. 

ගරු රා්ය බමතිතුමනි, ීමරකාහටින, ඕශක්ශව්ට සා ශනලිඅත්ත 

ප්රශේ ව්ට ව්තුර තමයි ටිකාක් අපිිපසිදු නව් කිනන්ශන්. අශ ක් 

ප්රශේ ව්ට ව්තුර පිිපසිදුයි. ඒ නි්ා ඒ ප්රශේ ව්ටට ව්තුර ටනා 

ශහන්  කිනා මම ඉල්ටා සිටි ව්ා.  

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මශේ පළමුව්හනි අතුරු ප්ර   න ශමනයි. 

්ාතිකා නිව්ා් අධිකාාිපන සරසා අශේ සේනන්ශතොට දි් ත්රික්කාශේ 

නිව්ා් ගේමා  376ක් ඉදිකිරීශේ කාටයුතු අපි ආරේභ කාළා. 

ඒව්ාශනන් 84කා ව්හය නිම කාරටා ් තාව්ට පහව්රුව්ා. අහ ව්  විට 

එයින් තව්ත් ගේමා  253කා ව්හය නිම ශව්ටා තිශන ව්ා. පිනසි 

ගසටා මිනි් සු ඒ නිව්ා්ව්ට පදිාංචි ශව්ටා ඉන් ව්ා. ඒ නිව්ා් 

ගේමා  ශහසිනප ් තුශන් ් තාව්ට අහ පානීන ්ටන  හසහ. 

ශමතුමන්ටා ි තාශග  ඉන්ශන් එන සුරපුරනක් කිනටා. ්ාතිකා 

නිව්ා් ්ාංව්ර්ය  අධිකාාිපන සරසා ඉදිකාරපු ඒ නිව්ා්ව්ට හහන් 

මිනිසුන් පදිාංචි ශව්ටා ඉන්ශන්. ඒ, අි ාං්කා මිනි් සු. ඒ මිනිසුන්ට 

ශනොන්  ව්තුර  හසහ. ඒ අනට ව්තුර ටනා ශහන්  කිනන් . ්ාතිකා 

නිව්ා් ්ාංව්ර්ය  අධිකාාිපශේ දි් ත්රික් කාළම ාකාාරතුමා තමයි 

පසුිණන ් ාධිපතිව්රණන පහව්හති කාාටශේ ඒ නිව්ා් ගේමා  

376ටම ිණි ල්ටා canvas කාශළේ. "නිව්ා්ව්ටට ව්තුර ටනා ශහ ව්ා, 

විදුලින ටනා ශහ ව්ා, ශගෝසාභන මසත්මනාට ාන්හන ශහන් " 

කිේව්ා. දි් ත්රික් කාළම ාකාාරතුමා එශ්ේ කිනමින් ඒ සහම 

තහ කාටම ිණනා.  මුත්, අහ ඒ නිව්ා්ව්ටට ව්තුරත්  හසහ, විදුලිනත් 

 හසහ. ඒ මිනි් සු අි  වඩලඨිකානන් ව්ාශේ ජීව්ත් ව්න්ශන්. එන, ශේ 

රශට් ් ාධිපතිව්රශන ව බිි  වුුම දි් ත්රික්කානක්. එම දි් ත්රික්කාන 

නිශනෝ් න කාර  බමතිව්රු සන ශහශ ක් ඉන් ව්ා. ඒ 

එක්ශකාශ ක්ව්ත් නටන්ශන්  හසහ, ඒ මිනිසුන් දිසා. ඒ නිව්ා් 

්ජිත් ශප්රේමහා් සහදුව්ා කිනටා පළිගන් ව්ා. ගරු 

කාථා ානකාතුමනි, ප්රාශේය න ශල්කාේ කාාර්නාටශනන් ශතෝරා ගත් 

අනට තමයි ඒ ශගව්ල් ටනා දුන්ශන්. ඒ ශගව්ල් ශහ  අන කාවුහ 

කිනටා ්ජිත් ශප්රේමහා් මසත්මනා ශත්රුශේත්  හසහ, මම 

ශත්රුශේත්  හසහ. ඒ ශගව්ල් ටනා දුන්ශන් අි ාං්කා මිනිසුන්ට  

ශගව්ල්  හති මිනිසුන්ට. ඒව්ා ටනා දුන්ශන්ත් ඉයේ කා්ඡශ්ඡිපන 

සරසා. ඉතින්, බයි ශමශසම කාරන්ශන්? මි න්හ රා්පක්ෂ 

මහතිතුමා අගමහති ්ස නිව්ා් බමතිව්රනා සහටිනට සිටිනදී මම 

එතුමාශගන් ඒ ්ේනන්යව් ඉල්ලීමක් කාළා. එතුමා කිේව්ා, ඒ 

කාටයුත්ත කාර ව්ා කිනටා.  මුත්, තව්ම එක්ශකාශ ක්ව්ත් එන ඉුව 

කාරටා  හසහ. අපි ගමට නන්ශන් ශකාොශසොම හ? ගේව්ට මිනිසුන්ට 

මුහුණ ශහන්ශන් ශකාොශසොම හ? පානීන ්ටන ටනා දුන්ශන් 

 හත් ේ, ඒ මිනි් සු ව්තුර ශනොන්ශන් ශකාොශසොමහ?  

 
ගු   නත් නිශයීයාන්ත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි, ශමතුමා ව්හරැදි ව්හටහීමකා ඉන්ශන්. අපි 

පානීන ්ටන ටනා දීශේදී බත්තටම ආගම, ්ාතින,  වටන ශසෝ 

පක්ෂන කින  කිසිව්ක් නටන්ශන්  හසහ. සිනලුශහ ාට පානීන 

්ටන ටනා දීම ්ඳසා කාටයුතු කාර ව්ා. 
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පාර්ලිශේන්තුව් 

ගු දිලිේ නවදආසච්ික මහත්ා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
එශසම කාරන් . 

 

ගු   නත් නිශයීයාන්ත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි, සේනන්ශතොට දි් ත්රික්කාශේ බති වුණ 

ගහටලුව් ශේකායි. සේනන්ශතොට ් තාව්ශගන් ඉල්ලීමක් ආව්ා, 

'භූගත ්ටන අපිිපසිදුයි කිනටා ප්ර්ා ්ට ව්යාපෘති නටශත් ආරේභ 

කාළ ව්යාපෘති අ්ාර්ථකා වුණා, ඒ නි්ා Water Supply and 

Drainage Board එකා සරසාම ඒ කාටයුත්ත කාර ශහන් ' කිනටා. 
එශ්ේ Water Supply and Drainage Board එකා සරසා ් ථිර 
වි්ඳුමකාට නාම නි්ා තමයි ප්රමාහනක් තිශනන්ශන්. ශකාොශසොම 

 මුත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමා කින  ව්යාපෘති 16 ගහ  ශ්ොනා 

නටටා මම ඒව්ාශේ ව්හය අව්්න් කාර ශහන් ේ. 

 

ගු දිලිේ නවදආසච්ික මහත්ා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි, මශේ ශහව්හනි අතුරු ප්ර   නත් 

අස ව්ා.  

ති් ්මසාරාමශේ කිිපන්ශේ  ්රුදිවිගම, ්න්්රගම, 

සිිපටක්ගම, ඉසුරුගම කින  ගේමා  සතශර් පවුල් 75ක් ඉන් ව්ා. 

ඒ පවුල්ව්ට හරුශව්ෝ එකාසින ගණ ක් පා්ල් න ව්ා. ඒ හරුව්න්ට 

්ට පසසුකාම  හසහ. ඒ ගේමා ව්ටට ව්තුර line එකා ශහන්ශන් 

 හතිව් පළිගහනීමක් කාර ව්ා. 

නිමටව් ආරණය ශ්ේ ා් න හක්ව්ා ්ට  ළ පේයතින එළා 

තිශන ව්ා. එතහ  ඉඳටා කිශටෝමීය ටර 350කා පමණ දුරකාටයි නට 

හමන්  තිශනන්ශන්. ඒ අව් ය නට ටනා ශහන්ශන්  හසහ. එතහ  

ඉන්  ශසෝටල් අයිතිකාරුශව්ක් ඒ දුකා හහකාටා නට ටිකා අරශග  

ශහන් ේ කිනටා කිේව්ා. ඒත් ව්තුර ටිකා ශහන්ශන්  හසහ. බයි 

එශසම කාරන්ශන්? එතහ  පවුල් සහත්තෑ ගණ කාටයි ්ටන ටනා 

ශහන්  තිශනන්ශන්.   

ඊළඟ ගේමා න තමයි, ලුුමගේශව්ශසර සිිප්රගම රා්ය 

ශ්ේව්ා ගේමා න. රා්ය ශ්ේව්කානන් 260ශහ  වට ඉයේ කාට්ටි ටනා 

දුන් ා. ඒ 260න් පවුල් 122ක් අහ එි  පදිාංචි ශව්ටා ඉන් ව්ා. ඒ 

රා්ය ශ්ේව්ා ගේමා නට අහ ව්තුර  හසහ. මා් 4කාට ඉසතදී මා 

ලිපිනක් ඉදිිපපත් කාළා, ව්ාසුශේව්  ා ානක්කාාර බමතිතුමාට. හහන් 

එතුමා ්ට ්ේපාහ  අමාතය ුරරශේ  හසහ. "කාරටා ශහන් ේ, 

පුශත්" කිනටා එතුමා මට කිේව්ා.  මුත් අහටත් ඒ ගේමා නට 

ව්තුර  හසහ. එතශකාොට රා්ය ශ්ේව්කානන් ව්හයට නන්ශන් 

ශකාොශසොමහ? ඒ රා්ය ශ්ේව්කානන්ශේ හරුව්න් පා්ල් නන්ශන් 

ශකාොශසොමහ? ඒ ්ට ටහාංකිශේ ව්තුර තිශන ව්ා.  මුත් ව්තුර 

ශහන්ශන්  හසහ. ්ජිත් ශප්රේමහා් මසත්මනා සහපු ශගව්ල් නි්ා 

ඒව්ාට ව්තුර ශහන්ශන්  හසහ. ශමො  ආඩලඩුව්ක්හ ශේකා? 

 

ගු   නත් නිශයීයාන්ත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි, ශමතුමා ශනොශසොම ව්හරැදි ව්හටහීමකා 

ඉන් ව්ා කිනටායි මට ි ශතන්ශන්. [නායා කිරීේ   හසහ,  හසහ. 
ඔනතුමා ව්හරැදි ව්හටහීමකායි ඉන්ශන්. ඔනතුමා ඔන ශේ පාට  

කාඩලණාඩින, ඔන පාට කාඩලණාඩින අයින් කාරන් . පානීන ්ටන 

ටනා දීශේදී අපි කිසිම ශව්ටාව්කා ආගම, ්ාතින,  වටන, පක්ෂන, ඒ 

ගේමා න අරනාශේහ, ශමනාශේහ, කාාශේහ කිනා නහලුශේ  හසහ. 

කාාටත් පානීන ්ටන ටනා ශහ ව්ා. තමුන් ාන්ශ්ේ ළඟ තිශන  

වි් තර ඉදිිපපත් කාරන් . අශේ අමාතයාාං ශේ ශහොර බරටා 

තිශන ව්ා. ඕ ෑ ශව්ටාව්කා එන්  පුළුව්න්. ඔනතුමා වි් තර ටිකා 

ශහන් . මශගන් අසටා තිශනන්ශන් ව්යාපෘති නේ ප්රමාණනක් ගහ  

විතරයි. තව්ත් එව්හනි ප්ර    තිශන ව්ා  ේ අප ඒ ගහ  ශව් ම 

විව්ාහනක් ඉල්ටාශග  ශසෝ කාථා කාරමු. තමුන් ාන්ශ්ේටාශේ 

ප්රශේ ව්ට පානීන ්ට ගහටලුව්ටට අපි වි්ඳුේ ශහන් ේ.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහව්  ව්ටන.  

 
කල්මුනණ් ප්රාන ය ය නල්කම් කාර්යාලය: 

ගතකාධිකාිකවසයකු පත් ිරීම 

கல்முகன பிரலதச தசயலகம்: கணக்காளர் நியமனம்  
KALMUNAI DIVISIONAL SECRETARIAT: APPOINTMENT OF 

ACCOUNTANT   
968/2022 

 

5. ගු ඉම්සාන් මහරූෆන මහත්ා  (ගු ෂාතක්ිරයන් 

සාපුත්තිසන් සා මාණික්කම් මහත්ා නවනුව ) 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப் - மாண்புமிகு சாணக்கியன் 

ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம் சார்பாக) 

(The Hon. Imran Maharoof on behalf of the Hon. 
Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

අග්රාමාතය ්ස රා්ය පිපපාට , ් ව්ශේ  කාටයුතු, පළාත් ්භා 

සා පළාත් පාට  අමාතයතුමාශගන් බසූ ප්ර   න - (2): 

(අ) (i)  අේපාර දි් ත්රික්කාශේ, කාල්මුශඩල ප්රාශේය න 
ශල්කාේ කාාර්නාටන ්ඳසා ගණකාාධිකාාිපව්රන ව 
පත් කාර තිශ්බහ  

 (ii)  එම ප්රාශේය න ශල්කාේ කාාර්නාටන ්ඳසා 
ගණකාාධිකාාිපව්රන ව පත් කිරීම ප්රමාහ ීමමට ශසේතු 
කාව්ශර්හ  

 නන්  එතුමා ශමම ්භාව්ට හන්ව්න්ශන්හ? 

(ආ) (i)  මයකාටපුව් දි් ත්රික්කාශේ එරාවුර්පත්තු, 
කාටව්ාන්චි වඩි ්ස ශපෝරතිවුපත්තු න  ප්රාශේය න 
ශල්කාේ ශකාොට්සා් තුශ ි  ් ගස න අධිකා 
නහවින් එම එක් එක් ශකාොට්සා්න ශකාොට්  
ශහකාකාට ශනදීම ්ඳසා ශේ ව් විට පිනව්ර ශග  
තිශ්බහ  

 (ii) ශ ො එශ්ේ  ේ, ඊට ශසේතු කාව්ශර්හ  

 (iii) ශේ ්ේනන්යශනන් ගනු ටන  පිනව්ර කාව්ශර්හ  

 නන් ත් එතුමා ශමම ්භාව්ට හන්ව්න්ශන්හ? 

(බ) ශ ො එශ්ේ  ේ, ඒ මන්හ? 

 

பிரதம அகமச்சரும் தபாது நிர்வாக, உள்நாட்டலுவல்கள், 

மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சருமான 

வகரக் லகட்ட வினா: 

(அ) (i) அம்பாகற மாவட்டத்தின் கல்முகன பிரலதச 

தசயலகத்துக்தகன கணக்காளதராருவர் நியமிக் 

கப்பட்டுள்ளாரா என்பகதயும்; 

 (ii) லமற்படி பிரலதச தசயலகத்துக்கு கணக்காள 

தராருவகர நியமிப்பதில் தாமதம் ஏற்படுவதற் 

கான காரணங்கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

2487 2488 
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(ஆ) (i) மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் ஏறாவூர்பற்று, 

களுவாஞ்சிக்குடி மற்றும் லபாரதீவுப்பற்று ஆகிய 

மூன்று பிரலதச தசயலகப் பிாிவுகளினதும் 

சனத்ததாகக அதிகதமன்பதால்,  லமற்படி 

ஒவ்தவாரு பிாிகவயும் இரண்டு பிாிவுகளாகப் 

பிாிப்பதற்கு இன்றளவில் நடவடிக்கக எடுக்கப் 

பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 (ii) இன்லறல், அதற்கான காரணங்கள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 (iii) இது ததாடர்பாக லமற்தகாள்ளப்படவுள்ள நட 

வடிக்கககள் யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Public 
Administration, Home Affairs, Provincial Councils and 
Local Government:   

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether an accountant has been appointed 
for the Kalmunai Divisional Secretariat in 
the Ampara District; and 

 (ii) the reasons for the delay in appointing an 
accountant to the aforesaid Divisional 
Secretariat? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether steps have been taken by now to 
divide each of the Divisional Secretaries' 
Divisions of Eravurpattu, Kalavanchikudi 
and Porathivupattu in the Batticaloa District 
into two parts as there is a huge population 
in the aforesaid three Divisions; 

 (ii) if not, the reasons for it; and 

 (iii) the steps that will be taken in this regard? 

(c) If not, why? 

 
 ගු අනශයීයෝක ප්රියන්ත් මහත්ා ( නවන ශයීය ක යුුර සා 

අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு அலசாக்க பிாியந்த - உள்நாட்டலுவல்கள் 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Ashoka Priyantha - State Minister of Home 
Affairs) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, අග්රාමාතය ්ස රා්ය පිපපාට , 

් ව්ශේ  කාටයුතු, පළාත් ්භා සා පළාත් පාට  අමාතයතුමා 

ශව්නුශව්න් මා එම ප්ර   නට පිළිතුර  වාගත්* කාර ව්ා. 

 
*  වානම් ය මත් ත්බන ලද ිළිතුරස  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட: 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) අහාළ ශ ොශේ. 

(ආ) (i)  හත. 

 (ii) " ව් ප්රාශේය න  ශල්කාේ ශකාොට්සා්  පිි ුවීමම, හහ ට පිි ුවව්ා 
තිශන  ප්රාශේය න ශල්කාේ ශකාොට්සා  ්ගහ් ට් කිරීම ්ස ග්රාම 
නිටයාිප ව්්ේ පිි ුවීමම සා ප්රතිශ ෝය න කිරීම ්ඳසා සීමා 
නිර්ණන කාමිුවව්ක් පත් කිරීම" න  මහශනන් 2021 අශගෝ් තු 

ම  ් 25 දි හතිව් අමාතය මඩලයටන ශව්ත ඉදිිපපත් කාළ 
අමාතය මඩලයට ්ාංශේ න ්ඳසා 2021 ්හේතහේනර් ම  ්14 
ව්  දි  රැ්  වූ ගරු අමාතය මඩලයටන විසින් 
අමප/21/1588/303/127 හර  අමාතය මඩලයට තීරණන 
මඟින් ටනා දී බති අනුමහතින ප්රකාාරව්  ව් ප්රාශේය න ශල්කාේ 
ශකාොට්සා්  ් ථාප න කිරීම ්ඳසා අනුමහතින ටහබී 
ශ ොමහත. 

 (iii) අමාතය මඩලයට අනුමහතින ටහබී ශ ොමහති නහවින් ශමම 
අව්් ථාශේ එම ඉල්ලීේ ශව්නුශව්න් කාටයුතු සිදු කිරීමට 
ශමම සීමා නිර්ණන කාමිුවව්ට නටතට ශ ොමහත. 

(බ) අහාළ ශ ොශේ.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

් ථාව්ර නිශනෝග 27(2) නටශත් ප්ර   න, ගරු (පූ්ය) 

අතු රලිශේ රත  ් ව්ාමීය න් ව්සන්ශ්ේ.  
 
 

නපෞ ගලිකව දැනුම් දීනමන් ඇසූ ප්රශයීයනනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
පා ල් ළමයින් මත් ද්රවවල  ඇේබැහි වීම  හ මත් 

ද්රව ේවදුස මැලලීම  නීති හුනන්වා දීම 
பாடசாகல மாணவர்கள் லபாகதப்தபாருளுக்கு 

அடிகமயாதல் மற்றும் லபாகதப்தபாருள் 

அச்சுறுத்தகலக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான 

சட்டங்ககள  அறிமுகம் தசய்தல்  
DRUG ADDICTION AMONG SCHOOL CHILDREN AND 
INTRODUCTION OF LAWS TO CURB DRUG MENACE   

 

ගු (පූ) අුරසලින  සත්න හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிலய ரதன லதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මා අස  ශේ ප්ර   න අමාතයව්රුන් 
ශහශහ  වට අහාළ ශව් ව්ා කිනා මා ි ත ව්ා. ශමන මත් ද්රව්ය 
්ේනන්යශනන් ව්  ප්ර   නක්. ශේ කාාරණනට අහාළ ප්ර   නක් මා 
විසින් 2022 ්හේතහේනර් ම් 07 ව්  දි  අග්රාමාතය ගරු දිශන්ෂ  
ගුණව්ර්ය  මහතිතුමාට ශනොමු කාශළේ ශමම ප්ර   න ඉතාම නරපතළ 
්ාතිකා ව්ය් නක් සහටිනට තිශන  නි්ා. ඉන් පසුව් මම ඒ ගහ  
ශ්ොනා නහලුව්ා.  මුත්, ඒ ප්ර   නට අව්යා න ශනොමු කාළ නව්ක් 
ශසෝ උත්තරනක් ටනා දීපු නව්ක් ශපශ න්   හසහ.  

ගරු කාථා ානකාතුමනි, ශේ ව්  විට පා්ල්ව්ට පව්ති  
තත්ත්ව්න ඉතාම නරපතළයි. මසා විහයාට  මින් තිශන  සිනලු 
පා්ල් අයිති ව්න්ශන් පළාත් ්භාව්ටටයි. ඒ පා්ල් අතර ශනොශසෝ 
විට ළමයින් 100 - 200 සිටි  පා්ල් හ තිශන ව්ා.  GCE O/L 
විභාගනට ළමයින් 10ශහ  ව ලිේශව්ොත්, එයින් එක් ශකා  වව්ත් 
pass ව්න්ශන්  හති පා්ල් පව්ා තිශන ව්ා. ඒ ්මසර පා්ල්ව්ට 
අයයන  ශපොදු ්සතිකා පත්ර ්ාමා ය ශපළ විභාගන pass ීමශේ 
ිතෂය ප්රති තන ඉතාම අඩුයි, ගරු කාථා ානකාතුමනි.  

ඒ ව්ාශේම පා්ල්ව්ට අ වරු නහිප ළමයි සිනනට 10ක් විතර 
ඉන් ව්ා. 10 පන්තිශේ ඉශග  ගත්තත් ්මසර ළමයින්ට 
මළශපොශත් අ වර නහසහ. විශ ේෂශනන්ම ්ාතයන්තර ආනත ව්ලින් 
ඒ ගහටලුව් වි්ීමම ්ඳසා ශව් ම මුහල් ටහබී තිශන ව්ා. අපි ශේ 
කාාරණන විශ ේෂ අව්යා නට ගන්  ඕ ෑ. ශමොකාහ, එම හරුව්න් 
අතර තමයි මත් ද්රව්ය පහතිරීම නහුට ශව්ටා තිශනන්ශන්. ඒ ව්ාශේම, 
මාංශකාොල්ටකාාරනන්, මාෆිනා කාඩලයානේ, මහරනන් හ බිි  ශව් ව්ා. 
එව්හනි වි ාට ව්ය් නක් ශකාොළඹ බතුළු මුළු ටාංකාාව් පුරා අහ 
ව්යාේත ශව්ටා තිශන ව්ා.  
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පාර්ලිශේන්තුව් 

විශ ේෂශනන් ශකාොශරෝ ා ව්්ාංගතන පහව්හති අවුරුදු තුශන් 

දුේපත් පවුල්ව්ට ළමයි Internet පාවි්ඡචි කාරටා,  හත් ේ Zoom 
තාක්ෂණන පාවි්ඡචි කාරටා ඉශග  ගත්ශත්  හසහ. ඒ කාාටශේ 9 

පන් තිශේ ි ටපු ළමශනක් හහන් 11 පන්තිශේ ශසෝ 12 පන්තිශේ 

ඉන්  ඕ ෑ. ඒ ළමයි ආපහු පා්ල් නන්ශන්  හසහ. ඔවුන්ශගන් 

ශනොශසෝ පිිප්ක් මත් ද්රව්යව්ටට ශගොදුරු ශව්ටා ඉන් ව්ා  ඒ අන 

ශකාොඩලයන ව්ව්ාශග , කාරාබු හමාශග  ඉන් ව්ා. ශමන්  ශේ 

කාාරණන ්ේනන්යශනන් මා මුලින්ම කිනන්  කාහමහතියි.  

ගරු කාථා ානකාතුමනි, ශසට දි ශේ විශ ේෂ විව්ාහනක් 

පව්ත්ව්න්  ඔනතුමන්ටා තීරණන කාර තිශන ව්ා. එම විශ ේෂ 

විව්ාහනටත් ශමන අත්ව්හටක් ශව්යි කිනා මා වි  ව්ා් කාර ව්ා. ශේ 

ප්ර   ශේදී ආඩලඩු පක්ෂන, විපක්ෂන කින  ශේහශනන් ශතොරව් 

සිනලු ශේ පාට  පක්ෂ එක්කාාසු වින යුතුයි. මා මීය ට ශපරත් ශේ 

ප්ර   න ගරු දිශන්ෂ  ගුණව්ර්ය  මහතිතුමාට ශනොමු කාශළේ, අපට 

ශේ පාට න කාරන්  ශසෝ ව්යාපාර කාරන්  ශසෝ ආගම යර්මන 

ව්යාේත කාරන්  ශසෝ ශව් ත්  වම  ශහනක් කාරන්  ශසෝ රටක් 

තිශනන්  ඕ ෑ ි න්හායි. ශේ මත් ද්රව්ය ප්ර   න ඉතාම ්ාංශේදී, 

ඉතාම නරපතළ, ව්ය් කාාරී තත්ත්ව්නකාට බවිත් තිශන ව්ා. 

පා්ල් ගුරුව්රුන්ට පා්ල් පව්ත්ව්න්  නහිප තත්ත්ව්නක් අහ උහා 

ශව්ටා තිශන ව්ා, ශේ නි්ා. ඒ ව්ාශේම, අහ පාරකා නහසහටා නන්  

නහිප තත්ත්ව්නක් බති ශව්ටා තිශන ව්ා  විශ ේෂශනන්ම කාාන්තා 

පාර්  ව්නට නරපතළ ි ාං් නක් සිදු ශව්මින් තිශන ව්ා. අප 

ශකාෝඡචර ශව්ශසර විසාර, වචතය සහදුව්ත්, උත්්ව් ්න්හර්   

පහව්හත්වූව්ත් අහ රට තුළ ඉතාම නරපතළ තත්ත්ව්නක් තිශන ව්ා. 

ශේ පාටකානන් ව්ාශේම රශට් සිටි  ්ෑම ශහ ා තම ව්ගකීමක් 

සහටිනට භාරශග , රතු පාට, ශකාොළ පාට, නිල් පාට ආදි ව් ශනන් 

කිසිම පාට, පක්ෂ ශේහනකින් ශතොරව් ්ාතිකා ව්ය් නක් ශ්ේ 

්ටකාා ශේ ප්ර   න වි්ීමමට මහදිසත් ශව්න්  ඕ ෑ කින  

කාාරණන ශේ ්භාව්ට අව්යාරණන කාරමින් මම ශේ ප්ර    කිි පන 

ශනොමු කාරන්  කාහමහතියි, ගරු කාථා ානකාතුමනි. 
 

1. මම මුලින්ම අසන්  කාහමහතියි, මත් ද්රව්ය පහතිරී නෑම 
්ාතිකා ව්ය් නක් ශට් පිළිගන් ව්ාහ කින  එකා. ඒ ගහ  
එකා හව්්ක් ශසෝ කාහබි ට් මඩලයටන තුළ ්ාකා්ඡාා කාර 
තිශන ව්ාහ? 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මම අගමහතිතුමාටත් ශේ ප්ර   න 

ඉදිිපපත් කාළා. ්ාතිකා ව් ශනන් ව්හහගත් ප්ර   නක් ශේ ්භාව්ට 

ශනොමු කාළාට ප් ශ්ේ අඩු ගණශන් ඒ ශකාශරි  අව්යා න ශනොමු 

කිරීමව්ත් කාරන්  ඕ ෑ. අහ මට ශපශ   විධිනට ශේ ර්ශේ 

බමතිව්රු කිි පශහශ ක් නමක් කාරන්  උත්්ාස කාර ව්ා.  මුත්, 

ශපොදුශේ ගත්තාම, අගමහතිව්රනා බතුළු ශමතුමන්ටා කිසි 

ශකාශ ක් ශේ ශමො ව්ාහ ශව්න්ශන් කිනටාව්ත් හන්ශන්  හසහ. 

කිසිම ව්ගකීමක් තිශන  නව්ක් අපට ශපශ න්ශන්  හසහ. 

ශමන නරපතළ තත්ත්ව්නක්. මා පළමුශව්න් අස ව්ා, අඩු ගණශන් 

කාහබි ට් මඩලයටන ශේ ප්ර   න ගහ  කාථා කාරටා තිශන ව්ාහ 

කිනටා.  
 

2.  ශකාොශරෝ ා ව්්ාංගතශනන් පසුව් හරුව්න් පා්ල් සහර නාශේ 
ප්රව්ණතාව් - ්මසර පා්ල්ව්ට - සිනනට 50ක් පමණ 
ශව්තහයි කිනා ි තන්  පුළුව්න්. ඒකා ඉතාම නරපතළ 
තත්ත්ව්නක්. එම ප්රමාණන පිළිනඳව් ්මීය ක්ෂණනක් කාර 
තිශන ව්ාහ? 

3.   පා්ල් සහරිණන, ව්න් අවුරුදු 15-19 අතර හරුව්න් වි ාට 
ව් ශනන් මත් ද්රව්යව්ටට බ්බනහි  ීම බති නව් ව්ාර්තා ශේ. ඒ 
පිළිනඳව් අයයන නක් කාර  තිශන ව්ාහ? ඒ පිළිනඳව් විශ ේෂ 

අව්යා නක් ශනොමු කාර  තිශන ව්ාහ? ඒ අන ශකාෝඡචර මත් 
ද්රව්යව්ටට බ්බනහි  ශව්ටා තිශන ව්ාහ කිනටා ්ාංඛයාත්මකා 
අයයන නක් කාරටා තිශන ව්ාහ කිනටා  මම හහ  ගන්  
කාහමතියි.  

4.  කාඩි ේ අව් යතාව්ක් සහටිනට ්ටකාා ශේ ගහ  ව්සා 
්මීය ක්ෂණනක් සිදු කාරන්ශන්හ? 

5.  අයි්  - crystal meth -  මහති මත් ද්රව්යන පහතිර නාශේ 
අව්හා ම ශ්නඛයමන සා ්මා් උන ව් ශනන් 
ශකාොතරේහහයි හන්ශන්හ? අයි්  කින  මත් ද්රව්යන 
භාවිතශනන් මිනිසුන්ට ව්  සානින ශකාෝඡචර නරපතළහ? 
අයි්  මත් ද්රව්ය භාවිත කාර  මිනි් සු අවුරුදු සතශරන්-
පශසන් මහශර ව්ා. ඒ අන බදිටා, දිරාපත් ශව්ටා, කාුව 
ගහි ටා, හත් ටිකාත් සහලිටා වි ා  ශව් ව්ා. ශේ පිළිනඳව් 
්මා්න හහනුව්ත් කාරටා තිශන ව්ාහ? ඒ පිළිනඳව් අහස්ක් 
තිශන ව්ාහ?   

6.  අයි්  මත් ද්රව්යන පහතිරීමට අහාළව් නීති ්කා්  කාර 
තිශන ව්ාහ?  

අයි්  කින  මත් ද්රව්යන ්ේනන්යශනන් අමුතුශව්න් නීති 

ශගශ න්  ඕ ෑ  හසහ. අන්තරානකාර ඖෂය පාටකා ්ාතිකා 

මඩලයටනට පුළුව්න්, ශේ ්ේනන්යශනන් regulation එකාක් 

ශගශ න් . පාර්ලිශේන්තුව්ට ඉදිිපපත් කාරන් ම ඕ ෑ  හසහ. 

ශමන්  ශේ කාාරණා මත ශේ මත් ද්රව්යන භාවිතන ශම්ඡචර 

සානිහානකායි කිනටා,  ඒ ගහ   මඩලයටනට රැ්  ශව්ටා තීරණනක් 

ගන්  පුළුව්න්. ගරු කාථා ානකාතුමනි, ඒ කාාරණන 

්ේනන්යශනන් අඩු ගණශන් එකා හව්්ක් ශේ ශගොල්ටන් කාථා 

කාරටා  හසහ. ශමොකාක්හ, ශේ රට? ගරු කාථා ානකාතුමනි, ශේ 

්ේනන්යශනන් ශපොලීසිශනන් විම්ා සිටි විට ශපොලීසින කින ව්ා,  

"අයි්  මත් ද්රව්යන පාවි්ඡචි කාර  අන ශසෝ රැශග  න  ශසෝ 

වි වණ  අන අපට අත්අයාංගුව්ට ගන්  නහසහ, ඒ ්ේනන්යශනන් 

නීතිනක්  හති නි්ා අධිකාරණමන තීන්දුව්ක් ගන්  නහසහ" කිනටා.  

ඒ පිළිනඳව් නීති ්හකාසීමට ප්රමාහ ීම බත්ශත් බයි?  නීති 

ශරගුටාසි ්හකාසීම මඟින් ශමම කාටයුත්ත පසසුශව්න් කාළ සහකි 

ශ ොශේහ? එශ්ේ ශ ොකාරන්ශන් මන්හ? 
 

7.  සමුහාව් මඟින් පාට න ව්  කාන්හකාාඩුව් බතුළු 
පු රුත්ථාප  මයය් ථා ව්ටට ශනොමු කිරීශේ දී 
අධිකාරණන මඟින් ශනොමු කාළ යුතු ශේ. ඒ කිනන්ශන්, මත් 
ද්රව්ය භාවිත කාර  පුේගටශනක් සමුහාව් නටශත් පාට න 
ව්  මයය් ථා ව්ටට ශනොමු කාරන්   ේ, අධිකාරණශනන් 
නිශනෝගනක් ගන්  ඕ ෑ.  මුත් ශේ තත්ත්ව්න ශව් ්  
කාරන්  කිනටා මා් තු කාට කාලින් ගරු අධිකාරණ 
බමතිතුමා සමු ශව්ටා මම කිේව්ා. ශේ ව්ගන්තින ශව් ්  
කාරටා ශහන් , ශේකාත් regulation එකාක් සහටිනට 
ශගශ න්  පුළුව්න් කිනටා මම කිේව්ා. එතශකාොට අේමා 
ශසෝ තාත්තා ශසෝ පවුශල් ව්ගකිව් යුත්ශතක් ශසෝ 
ශපොලීසිනට කිේව්ාට පසුව් ශපොලීසින මඟින් ඒ ළමනාව් 
කාන්හකාාඩුව්ට ශසෝ ශව් ත් මයය් ථා නකාට ශනොමු 
කාරන්  පුළුව්න්. කාන්හකාාඩුව් තමයි මත් ද්රව්යව්ටට ශනොමු 
ශව්්ඡච අන පු රුත්ථාප න කාර  ශටො වම මයය් ථා න. 
ඒ ව්ාශේ මයය් ථා  කිි පනක් තිශන ව්ා. ඒව්ාට ශනොමු 
කාරන්  පුළුව්න්. එම ශව් ් කාම සිදු කිරීමට ඔනතුමාශේ 
අව්යා න ශනොමු කාරන්ශන්හ?  

8.  ව්න් 15-25 අතර තරුණනන් පු රුත්ථාප නට විශ ේෂ 
අව්යා නක් ශනොමු කාළ යුතු අතර, ඒ ්ඳසා ව්ෘත්තින 
පුහුුමව් ්මඟ විශ ේෂ පු රුත්ථාප  මයය් ථා නක් 
ඉදිකිරීම අව් යයි කිනටා අපි ි ත ව්ා. ඒ පිළිනඳව් ර්ශේ 
අව්යා න ශනොමු කාරටා, ඒ ්ේනන්යශනන් ව්හය 
පිළිශව්ළක් ්කා්  කාරටා තිශන ව්ාහ කිනටා හහ  ගන්  
කාහමතියි.  

2491 2492 

[ගරු (පූ්ය) අතුරලිශේ රත  ි මි  
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9.  ්ාතිකා අව් යතාව්ක් ශට් සිතා ශේ ්ඳසා ප්රතිපාහ  ශව්න් 
කිරීමට සහකිනාව්ක් බත්ශත්හ? ශේ සිනල්ට ්ඳසා නේ කිසි 
ප්රතිපාහ නක් අව් ය ශව් ව්ා. ශව්  ශව්  ශේව්ල් 
ශගොයාක් කාර ව්ා. උත්්ව් ්න්හර්  ත් ශේ අ් ශ්ේ 
පව්ත්ව් ව්ා. ඒ නි්ා, ්ාතිකා අව් යතාව්ක් සහටිනට ්ටකාා 
ශේ ්ඳසා ප්රමුඛතාව් ටනා දීටා ප්රතිපාහ  ශව්න් කිරීම 
අව් යයි කිනටා මා ි ත ව්ා.  

10.  මත්ද්රව්ය රට තුළට ශග  ඒම සා එම මත්ද්රව්ය ශනහා සහරීම 
සිදු කාර  අන ්ේනන්යශනන් කාටයුතු කාර  අහාළ රා්ය 
ආනත  අක්රින ීම බති නව් පිළිගන්ශන්හ? 

11.  ්ෑම සිර ශගහරකාම මත් ද්රව්ය පිපසරණන ශව් ව්ා. ශ ොබී 
ිණන මිනිසාත් එතහ දී ශනොන්  පුරුදු ශව් ව්ා. ්ෑම සිර 
ශගහරකාම මත් ද්රව්ය සුටභව් බති නව් හන්ශන්හ? එන 
ව්හළහක්ීමමට කාටයුතු කාර ව්ාහ?  

ගරු කාථා ානකාතුමනි, මම පාර්ලිශේන්තුශේදී ශේ ප්ර   න 

ඉදිිපපත් කාළත්, ර්න ඒ තරේ නරකින් ශේ ගහ  ි ත ව්ාහ කිනටා 

මා හන්ශන්  හසහ. විශ ේෂශනන්ම ආගමිකා  ානකානන් බතුළු රශට් 

්ම් ත ් තාව් ශේකා මසා ්ාතිකා ව්ය් නක් සහටිනට ි තටා, 

්ාතිකා ව්යාපාරනක් සහටිනට ්ටකාා සිනලුශහ ාම එක්්ත්ව්, ශේ 

රට ශේ මසා ව්ය් ශනන් මුහා ගහනීම ්හසා ්ාතිකා ශමශසයුමක් 

දිනත් කාළ යුතු නව් ශේ ගරු ්භාව් තුළදී ශේ අව්් ථාශේ මා 

අව්යාරණන කාර සිටි ව්ා.  ශනොශසොම ් තුතියි.  

 
ගු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසල් නප්රේමයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි, පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී පූ්ය අතුරලිශේ 

රත  ් ව්ාමීය න් ව්සන්ශ්ේ විසින් ් ථාව්ර නිශනෝග 27(2) නටශත් 

අ්  ටහ ප්ර   නට පිළිතුර ශමශ්ේයි.  

ශමි දී  මුලින්ම ශේ කාාරණන මා ්ඳසන් කාරන්  ඕ ෑ. ශේ 

ප්ර    මාටාශේ මුලින්ම ්ඳසන් ශව් ව්ා, "මීය ට අහාළව් මා විසින් 

2022 ්හේතහේනර් ම් 07 ව්  දි  ගරු අග්රාමාතය දිශන්ෂ  

ගුණව්ර්ය  මහතිතුමාශගන් ්ාතිකා ව්ය් නක්ව් පව්ති  මත් ද්රව්ය 

වි ාට ශට් පහතිරීමට අහාළව් ප්ර    කාළ අතර, ඒ ්ඳසා ශේ ව්  

ශතක් කිසිදු පිළිතුරක් ටනා දී ශ ොමහත" කිනටා. ඒ ්ේනන්යශනන් 

මා මුලින්ම අව්යා න ශනොමු කාරන්  කාහමහතියි. පූ්ය අතුරලිශේ 

රත  ් ව්ාමීය න් ව්සන්ශ්ේ 2022.09.07 ව්  නහාහා දි ශේදී ගරු 

අග්රාමාතයතුමාට ඒ ප්ර   න ශනොමු කාරටා තිශන ව්ා.  

එදි  -2022.09.07ව්  හා-  සහන්්ාේ ව්ාර්තාශේ 1387ව්  

තීරුව් නටශත්, "මත්ද්රව්ය උව්දුර" න  මාතෘකාාව් නටශත් පූ්ය 

අතුරලිශේ රත  ් ව්ාමීය න් ව්සන්ශ්ේ විසින් ් ථාව්ර නිශනෝග 27 (2) 

ප්ර   න නටශත් අතුරු ප්ර    6ක් අ්ා තිශන ව්ා. එම අව්් ථාශේදී 

අධිකාරණ නන්ය ාගාර කාටයුතු සා ආඩලඩුක්රම ව්යව්් ථා 

ප්රති්ාං් කාරණ අමාතයතුමා විශේ ගතව් සිටි නි්ා, ගරු නිමල් 

සිිපපාට හ සිල්ව්ා බමතිතුමා විසින් ්වි් තරාත්මකා පිළිතුරක් ටනා 

දී තිශන ව්ා. එම පිළිතුර 2022 ්හේතහේනර් 07 ව්  දි  සහන්්ාේ 

ව්ාර්තාශේ 1389, 1390, 1391 ්ස 1392 හර  තීරු නටශත් ්ඳසන් 

ශව්ටා තිශන  නව් මා මුලින්ම ්හසන් කාර ව්ා.  

ගරු කාථා ානකාතුමනි, අහ දි  පූ්ය අතුරලිශේ රත  ් ව්ාමීය න් 

ව්සන්ශ්ේ විසින් ඉදිිපපත් කාර  ටහ ් ථාව්ර නිශනෝග  27(2) 

නටශත්  ප්ර   නට පිළිතුරු ශමශ්ේයි. 
 

1. ඔේ.  

2. කිසිශ්ේත්ම  හත. ශමොකාහ, හරුව්න්ශගන් සිනනට 50ක් 
පා්ල් සහර ිණි ල්ටා  හසහ. අනුමා නක් පමණයි ශමි  
්ඳසන් කාර තිශනන්ශන්.  

 2020 ්හේතහේනර් ම් ව්ාර්ෂිකා පා්ල් ්ාංගණ ශේ 
ව්ාර්තාව් අනුව් ව්න් අවුරුදු 15-16 කාාඩලයශේ ිතෂය 
ිතෂයාව්න් පා්ල් සහරනාශේ ප්රව්ණතාව් ප්රති තනක් ශට් 
9.56ක් ශේ. (9 සා 10 ශශ්රේණි)   

 අ්නීප ශසෝ ශව් ත් තත්ත්ව්නන් සහර, අශේ රශට්  
පළමුව්  ශශ්රේණිනට බතුළත් ව්  හරුව්න්ශගන් සිනනට 
99කාට ව්හඩි ප්රමාණනක් ප්රාථමිකා අයයාප න අව්්න් 
කාර ව්ා. ශේ ශසේතුව් නි්ාම ශ ොවූව්ත්, ්ාමා ය ශපළ 
හක්ව්ා අනිව්ාර්න අයයාප න සහාර  අව්් ථාශේදී සිනනට 
14ක් පා්ල් සහර න ව්ා. එන ශව් ත් දියුුම රටක් ්මඟ 
නට ශකාොට  ්ාමා ය තත්ත්ව්නකායි තිබුශඩල.  මුත්, ශේ 
්මීය ක්ෂණ ව්ාර්තාව්ට අනුව් ිතෂය ිතෂයාව්න් පා්හල් සහර 
නාශේ  ප්රව්ණතාව් -ශේ ශසේතුව් නි්ා ශසෝ ශව් ත් ශසේතු 
නි්ා- සිනනට 9.56ක් ව් ශනන් තමයි ව්ාර්තා ශව්න්ශන්. 
[නායා කිරීමක්  ගරු ් ව්ාමීය න් ව්සන්්, ්ම් තනක් 
ව් ශනන් ව්ාර්ෂිකා පා්ල් ්ාංගණ ශේ ප්රතිලටන තමයි අපි 
අරශග  තිශනන්ශන්. ශේ පිළිනඳව් අප ගන් ා වූ ඊළඟ 
පිනව්ර ශමොකාක්හ කිනටා මශේ පිළිතුර අව්්ා ශේ දී 
කිනන් ේ.  

3.  අන්තරානකාර ඖෂය පාටකා ්ාතිකා මඩලයටශනන් 
ටනාගත් හත්ත අනුව් 2022 ව්ර්ෂශේ ් ව්ාිප ම් සිට 
්හේතහේනර් ම් හක්ව්ා පා්ල් නා යුතු ව්නශ්ේ හරුව්න්ශගන් 
මත්ද්රව්ය බ්බනහි ීමේ ්ඳසා ප්රතිකාාරව්ටට ශනොමු කාළ 
්ාංඛයාව් පසත ්ඳසන් ශව් ව්ා. 

 ව්න් අවුරුදු 1 - 14 අතර - 03 

 ව්න් අවුරුදු 15 - 19 අතර - 78ක් ව් ශනන් 
පු රුත්ථාප න ්ඳසා ශනොමු කාරටා තිශන ව්ා.  

4. උක්ත ප්ර    අාංකා 3 නටශත් පිළිතුරු ටනා දී බත.  

 ශේ ්ේනන්යශනන් ්මීය ක්ෂණනක් කාරන්  මම හහන් 
කාටයුතු කාර ශග  න ව්ා.  

5. ශේ ප්ර   න අයයාප  අමාතයාාං නට අහාළ ශ ොවුණත්, 
අධිකාරණ නන්ය ාගාර කාටයුතු සා ආඩලඩුක්රම ව්යව්් ථා 
ප්රති්ාං් කාරණ බමතිතුමා අහ ශේ ්භාශේ  හති නි්ා මම ඒ 
්ේනන්යශනන් නේ අහස්ක් ප්රකාා  කාරන් ේ.  
අන්තරානකාර ඖෂය පාටකා ්ාතිකා මඩලයටන තමයි ශේ 
පිළිනඳව් නිනාම න සිදු කාරනු ටනන්ශන්. ශේ පිළිනඳව් 
්මීය ක්ෂණනක් කාර ව්ාර්තාව්ක් ්කා්  කාරන්  කිනටා මම 
ඉල්ලීමක් කාරටා තිශන ව්ා. ශමොකාහ, අශේ ඉදිිප ව්හය 
පිළිශව්ළට ඒකා අව් යයි.  

6. බත්ත ව් ශනන්ම මම පාර්ලිශේන්තුශේ ්භා ානකා නි්ා 
ශේ කාාරණන ගහ  හන් ව්ා. ්ාංශ ෝය  ්ඳසා මීය ට ්ති 
තු කාට ශපර  යාන පත්රනට ප ත් ශකාුවේපතක් ශනොමු 
කාර තිබුුම,  විෂව්ර්ග, අබිාං ්ස අන්තරානහානකා ඖෂය 
ව්ර්ග ආනාප ත තමයි අශේ රශට් විෂ මත් ද්රව්ය 
්ේනන්යශනන් තිශනන් ා වූ නීතිමන ආනාප ත. ශේ 
ආනාප ත 1983 සිට අහ හක්ව්ා -අවුරුදු 39කා කාාට සීමාව් 
තුළ- ඉතාම සුළු ව් ශනන් ්ාංශ ෝය න ශව්ටා තිශන ව්ා.  
ශේ ආනාප ත නටශත් අපිත්  ඩුව්ට කාථා කාරටා 
තිශන ව්ා. ඒකා නි්ා මම ශේ ගහ  හන් ව්ා. ශේ 
ආනාප ත හහන් ්ාංශ ෝය න වින යුතුයි. ශේ ආනාප ශත් 
ගාං්ා ගහ ත් ්ඳසන් ශව් ව්ා. Cannabis sativa තමයි 
එි  උේභිහ විහයාත්මකා  ාමන. ඒ ව්ාශේම  වඩු,  එශසම 
 හත් ේ ශසශරොයින් - diacetylmorphine -  
්ේනන්යශනන් ්ටකාා නහලුශව්ොත්, නර ග්රෑේ 2කාට අඩු 
ප්රමාණනක් ්ේනන්යශනන් තමයි මශස් ත්රාත් 
අධිකාරණනකාට කාටයුතු කාරන්  නටන තිශනන්ශන්. ශුේය 
නර ග්රෑේ 2කාට ව්යා ව්හඩි  ේ, ර්ශේ ර් පරීක්ෂකා 
ව්ාර්තාව් ටහබුණාම ඒ  ඩු කාටයුත්ත මසාධිකාරණන ශව්ත 
ශනොමු කාර ව්ා.  
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පාර්ලිශේන්තුව් 

එතශකාොට හඬුව්මත් ඒ අනුව් ශව් ්  ශව් ව්ා. Cannabis 

sativa කිශටෝග්රෑේ 5හ, ඊට ව්හඩිහ කින  එකා අනුව් තමයි 

මශස් ත්රාත් අධිකාරණනට ඒ ්ේනන්යශනන් විභාග කාරන්  

අධිකාරණ නටන තිශන ව්ාහ,  හේහ, හය මුහට ශකාොපමණහ නන්  

තීරණන ශව්න්ශන්. ඒ ව්ාශේම එි  විශ ේෂශනන් ්ඳසන් කාරටා 

තිශන ව්ා, නටපත්රනක් රි තව් තනා ගහනීම ගහ . Cannabis 

sativa ආයුර්ශේහ වව්හය ක්රමශේදී ඖෂයනක් සහටිනට භාවිත 

කාර ව්ා. ඒශකාන් ශේ ව්ා, ශේ නීතින ශකාොයිතරේ පහරණිහ කිනටා. 

ඒ නි්ා ශේ නීතින ්ාංශ ෝය න කිරීම ්ඳසා කාමිුව පත් කාරටා, 

මීය ට ්ති තු කාට කාලින් එම ප ත් ශකාුවේපත  යාන පත්රනට 

බතුළත් කිරීමට කාටයුතු කාර  තිබුණා.  මුත්, තව්ත් ්ාංශ ෝය  

අව් යයි කින  කාාරණන නි්ා ඒකා තව් ්ති කිි පනකාට කාල් ිණනා. 

මම වි  ව්ා් කාර ව්ා, අන ව්හශනන් ප් ශ්ේ ් ව්ාිප මා්ශේ 

පළමුශව්නි පාර්ලිශේන්තු රැ් ීමේ ්තිශේදී අපට පුළුව්න් ශව්යි 

කිනටා ශේ ආනාප තට ්ාංශ ෝය න ශේන් .  

ගරු ් ව්ාමීය න් ව්සන්ශ්ේ කිේව් කාාරණන බත්ත. ශපොලීසින 

කින ව්ා, අයි්  මත් ද්රව්යන ප්රව්ාස න ශසෝ ඒ ්ේනන්ය ව්හරැදි ගහ  

ක්රිනා කාරන්  ඒ අනට නීතිමන නටනක්  හසහ කිනටා. එතහ  

තිශන  ප්ර   න තමයි, ශේ ආනාප ත ්ාංශ ෝය න ශව්ටා  හති 

නි්ා ශමි  උපශල්ඛ ශේ අයි්  මත් ද්රව්යන නිර්ව්ච න කාර 

ශ ොතිබීම. ර්ානනිකා ද්රව්යව්ටට ්මා තාව්ක් තිශනන්  පුළුව්න්, 

ඒ formula එකා ගහ  නට ශකාොට. සහනහයි, ඒ අයි්  මත් ද්රව්යන 

ගහ  ශේ ආනාප ශත්  හසහ. ගරු ් ව්ාමීය න් ව්සන්ශ්ේ ශනෝ් ා 

කාළ පිපදි මම අන්තරානකාර ඖෂය පාටකා ්ාතිකා මඩලයටශේ 

අව්යා න ශනොමු කාරව්න් ේ, ඒ අනට තිශන  නටතට අනුව් 

regulation එකාක් මාර්ගශනන් ශේකාට මහදිසත් ීමමක් කාරන්  

පුළුව්න්හ කින  කාාරණන ්ේනන්යශනන්.  
 

7. බත්ත ව් ශනන්ම පු රුත්ථාප නට ශකාශ  ව ශනොමු 
කාර ව්ා  ේ, එතහ දී ඒ පුේගටනාශේ මා ව් ි මිකාේ 
පිළිනඳ ප්ර   න වත් එ ව්ා. ඒ නි්ා අධිකාරණ 
නිශනෝගනකින් ශතොරව් ශකාශ  ව පු රුත්ථාප නට 
ශනොමු කාරන්  නහසහ. සහනහයි, ශහමේපිනන්ට ශසෝ බිිපඳකාට 
එව්හනි ප්ර   නක් තිශන ව්ා  ේ, නීතිනශන ව මාර්ගශනන් 
මශස් ත්රාත් අධිකාරණනට කාරුුම හක්ව්ා නිශනෝගනක් ටනා 
ගන්  පුළුව්න්, ඒ පුේගටනා පු රුත්ථාප නට නව්න්  
කිනටා.  

8. ව්ෘත්තීන පුහුුම අධිකාාිපනත්, ව්ෘත්තීන පුහුුම කාටයුතුත් 
හහ ට අයයාප  අමාතයාාං න නටශත් තිශන  නි්ා අපට 
්ේපූර්ණ ්සශනෝගන ටනා ශහන්  පුළුව්න්, ව්ෘත්තීන 
පුහුුමව්ට අව් ය කාරන් ා වූ පසසුකාේ ටනා ශහන් . 
පසුිණන ්තිශේ පුව්ත් පත්ව්ට ය ර්ෂ පාසන වුශඩල කාන්හකාාඩු 
ප්රතිකාාර සා පු රුත්ථාප  මයය් ථා න තුළ බති වූ 
ගහුවමයි. ඒ ගහුවම පාට න කාශළේ සමුහාව්. විශ ේෂශනන්ම 
මත් ද්රව්යව්ටට බ්බනහි  වුුම අනශේ පු රුත්ථාප න 
ආරේභ කාර ශකාොට ඉතාම හරුුම තත්ත්ව්නක් 
තිශනන්ශන්. ඒ පිළිනඳ පුහුුමව් ටත් නිටයාිපන් විසින් 
ක්රමානුකූටව් තමයි ඒ අනව් පාට න කාරන්  ඕ ෑ. 
විශ ේෂශනන්ම හරුව්න්ව් පු රුත්ථාප න කාරන්  
ශමතහ ට නව්න් ම නහසහ. ඒ ්ඳසා අපට ශව් ම 
මයය් ථා  සහන්  ශව් ව්ා. ඒ නි්ා අනිව්ාර්නශනන්ම ඒ 
්ඳසා ශව් ම පිනව්රක් ගන්  ශව් ව්ා, අධිකාරණ 
අමාතයාාං නත් ්මඟ එකාතුව්. පු රුත්ථාප න කිරීම 
කාරන්  ශව්න්ශන් ව්න්  සීමා අනුව්යි.  

9. අනිව්ාර්නශනන්ම අධිකාරණ අමාතයාාං නත්, අයයාප  
අමාතයාාං නත් ටන  ව්ර්ෂන ්ඳසා නේ ප්රතිපාහ නක් 
ශව්න් කාර ව්ා, ශේ ්ඳසා අව් ය ව්හය්ටසන් ක්රිනාත්මකා 
කාරන් . 

10. මම හන්ශන්  හසහ, ශකාොයි තරේ දුරට ඒකා ශව්ටා 
තිශන ව්ාහ කින  කාාරණන. ඒ පිළිනඳව් ශව් ම 
්මීය ක්ෂණනක් කාළ යුතුව් තිශන ව්ා. පසුිණන ්තිශේ 
රුපිනල් ශකාෝටි 660ක් ව්ටි ා -මිලින  6,600ක්- ව්ටි ා 
මත්  වඩු කිශටෝග්රෑේ 300කාට ව්හඩි ප්රමාණනක් 
සේනන්ශතොට ශව්රළ ආ්න් ශේ කිශටෝමීය ටර 11ක් දුර 
මුහුශේදී  ාවිකා සමුහාව් අත්අයාංගුව්ට ගත්තා. ශේ විධිනට 
පසුිණන මා් ගණ ාව් තුළ මත්  වඩු කිශටෝග්රෑේ 1,000කාට 
ව්හඩි ප්රමාණනක්  ාවිකා සමුහාව් අත්අයාංගුව්ට අරශග  
තිශන  නව්ට ශතොරතුරු ්පනා තිබුණා.  

 ගරු කාථා ානකාතුමනි, මම එකා ශපනේගලිකා අත්හහකීමක් 
කිනන් ේ. මම විපක්ෂශේ ඉන්  කාාටශේ  ඩුව්ක් කාථා 
කාරන්  ත්රි වණාමටන මසාධිකාරණනට ිණනා. ඒ කාාටශේ 
ි ටපු විනි  චනකාාරතුමා මාත් එක්කා ශව් ත් කාාරණනක් 
ගහ  කාථා කාරේදී ්ඳසන් කාළා, ශව්රළ තීරශනන් ශක්රළ 
ගාං්ා ව්ාශේ ශේව්ල් ශනෝට්ුව මඟින් එන්ශන් ශකාශසොමහ 
කින  කාාරණන ්ේනන්යශනන් එතුමාශේ අත්හහකීේ. ඒ 
නි්ා ශේ ්ේනන්යව් ආරක්ෂකා අාං , ශව්රළාරක්ෂකා 
නටකාාන, මත් ද්රව්ය  ා කා කාාර්නාාං න, ශපොලීසින කින  
ශේ සිනලුශහ ාම කාටයුතු කාරන්  ඕ ෑ. ඒ විතරක් 
ශ ොශව්යි. ශේ ්ේනන්ය ශතොරතුරු ටනා දීශේත් වි ාට 
අඩු පාඩුව්ක් තිශන ව්ා.  

 ගරුතර අතුරලිශේ රත  ් ව්ාමීය න් ව්සන්්, ඔනව්සන්ශ්ේ 
කින  එකා සිප. පා්ල් පේයතින තුළ ඉන්  ්මසර 
විදුල්පතිව්රු, ්මසර ගුරුව්රු ඒ පිප්රනන් එක්කා ශේ 
කාටයුතුව්ටට මහළි ශව් ව්ා.  මුත්, ශේව්ාට ඍජුව් මහදිසත් 
ශව්න්  ඕ ෑ. ඒකා නි්ා මම ශේ ්ඳසා ව්හය පිළිශව්ළක් 
්කා්  කාළා. ගරුතර ් ව්ාමීය න් ව්සන්ශ්ේ අසපු අව්්ා  
ප්ර   නට උත්තරන දීටා මම ඒකා ගහ  කිනන් ේ.  

11. ඔේ. 

මම  ේ ශේ ගහ  හන් ව්ා, අධිකාරණශේ කාටයුතු කාළ 

නීතිනන ව සහටිනට. නීතින ශමොසාන් ප්රිනහර්   හ සිල්ව්ා රා්ය 

බමතිතුමාත් ශේ ශව්ටාශේ මට පිුවප් ආ් ශේ  ඉන් ව්ා. 

එතුමාත් ඒ ගහ  හන් ව්ා. ි ර ශගව්ල් තුළ මත් ද්රව්ය භාවිතන 

ව්හළහක්ීමමට අධිකාරණ අමාතයාාං න මඟින් නේ ව්හය පිළිශව්ළක් 

්කා්  කාළ යුතුව් තිශන ව්ා. ඒ ්ඳසා CCTV cameras ්වි කාරටා 

වි ාට ව්හය පිළිශව්ළකාට නන්  ශව් ව්ා. එශසම  හත් ේ 

ව්න්ශන් සුළු මත් ද්රව්ය ප්රමාණනක් අරශග  පළමුව්හනි ව්තාව්ට 

නන්ය ාගාරගත ව්  ශකා ා ර්ශේ ර් පරීක්ෂකා ව්ාර්තාව් ප්රමාහ 

ශව්ටා මා් 6ක්, 7ක් නන්ය ාගාරශේ ි ටිශනොත්, එළිනට එන්ශන් 

ශකාොශසොමත් මත් ද්රව්යව්ටට පුරුදු ශව්ටායි. ඒ නි්ා ශේ අන ශව්න් 

කාර තනා ගත යුතුයි. ිපමාන්ේ කිරීම, බප දීම ආදී සිනලු කාටයුතු 

්ේනන්යශනන් නීති ්ාංශ ෝය න වින යුතුයි. ශසටත් අපරාය  ඩු 

වියා  ්ාංග්රසන ප ත බතුළු අපරාය නීතින ්ේනන්යශනන් ව්  

ප ත් ගණ ාව්ක් ්ාංශ ෝය න ශව්න්  තිශන ව්ා. අපි ටන  

් ව්ාිප මා්න ශව් ශකාොට විෂව්ර්ග, අබිාං ්ස අන්තරාහානකා 

ඖෂය ව්ර්ග ආනාප ත ්ාංශ ෝය න කාරන්  කාටයුතු කාර ව්ා 

කින  එකාත් මා ්ඳසන් කාර ව්ා.  

ශමම ්භාශේ හහ  ගහනීමට මම තව්ත් කාාරණනක් කිනන්  

ඕ ෑ. ශේ පිළිනඳව් පූ්ය අතුරලිශේ රත  ් ව්ාමීය න් ව්සන්ශ්ේම 

මාශේ අව්යා නට ශනොමු කාරටා රා්ිණිපන, ඔශ්බශ්ේකාරපුර ග්රාම 

නිටයාිප ව්්ේ ශහකාකා නිනමු ව්යාපෘතිනක් අපි ආරේභ කාළා. ඊට 

අමතරව් මම ශකාොළඹ  ගරශේ පා්ල් 144ම ආව්රණන ව්  

ශපෝෂණ ව්හය්ටස ට ්මගාමීය ව් counselling, career guidance, 

drug prevention කින  ශේ අරමුුම සතරම උශහ්ා කාටයුතු 

කාරශග  න ව්ා. ශේකා නිනමු ව්යාපෘතින. ශේ ශව් ශකාොට අපි 

ආසාර පා   හති අනට ඒව්ා ්පන ව්ා. සහනහයි, ඒ ඒක්කාම ඒ අන 

ඉන්  ්මා් පිප්රන සඳු ාශග , නිශව්් ව්ටට නන්  ශ ොදී, 

ආසාර පා  ටනා දීටා ව්ෘත්තීන පුහුුමව්ත් එක්කා ඒ හරුව්න්ට 
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[ගරු නීතින (ආචාර්න) සුසිල් ශප්රේම්නන්ත මසතා  
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අව් ය මාර්ශගෝපශේ  න ටනා ශහ ව්ා. පා්ල්ව්ලින් ගුරුව්රු 

144ශහශ ක් ශගන්ව්ා ඔවුන් ශව්නුශව්න් අන්තරානකාර ඖෂය 

පාටකා ්ාතිකා මඩලයටශේ නිටයාිපන් ශගන්ව්ා ්ේපූර්ණ දි  

තු කා ව්හයමුළුව්ක් පහව්හත්වූව්ා. ඒ ව්ාශේම, ශ්නඛය 

අමාතයාාං ශනන් ්ස මසනුව්ර වව්හය  සශනන් මශ ෝ විහයාව් 

පිළිනහ විශ ේෂනනන් ශගන්ව්ා විදුසල්පතිව්රු ශව්නුශව්න් ව්රුව්කා 

ව්හයමුළුව්ක් පහව්හත්වූව්ා. ශේ ව්හය පිළිශව්ට පිළිනඳව් 

ඔනව්සන්ශ්ේශේ මඟ ශපන්ීමම අනුව්ම මටත් නේකිසි ආකාාරනකින් 

හහනුව්ත්භාව්න ව්හඩි කාරගන්  පුළුව්න්කාම ටහබුණා. ශේ ශව්ටාශේ 

මම ්ඳසන් කාරන්  කාහමහතියි, ටන  ් ව්ාිප මා්ශේ ඉඳටා 

දිව්යිශන් ්ෑම අයයාප  කාටාපනකාම ශේ ව්හය්ටස  ක්රිනාත්මකා 

කිරීම ්ඳසා අව් ය ප්රතිපත්තිමන තීන්දුව් ්කා්  කිරීශේ ව්හය 

පිළිශව්ළ මම හහන් භාර දීටා තිශන  නව්. අන්තරානකාර ඖෂය 

පාටකා ්ාතිකා මඩලයටන, Police Narcotics Bureau කින  ශේ 

සිනලු ආනත ත්, වව්හය විශ ේෂනනනුත් එක්කා පා්ල් තුළ ශේ 

කාටයුත්ත ශනොශසොම සියුේව් කාරන්  ඕ ෑ. ශමොකාහ, නේකිසි 

ආකාාරනකින් ශේ ආකාාරශේ හරුව් ව මුණ ගහහු ශණොත්, අපට 

එකාව්ර ශපොලීසිනට පහමිණිලි කාරටා ශපොලීසිශේ අත්අයාංගුව්ට පත් 

කාරටා ශේ කාටයුත්ත කාරන්  නහසහ.  ඊට ව්යා ශව් ්  

ක්රිනාමාර්ගනකාට අපට නන්  ශව් ව්ා. ශේ හරුව්න් සඳු ා ගහනීමට 

අව් ය හහනුම පා්ශල් ිතෂය ්ාංඛයාව් අනුව් නේ ගුරුව්රුන් 

්ාංඛයාව්කාට භාර ශහන්  ඕ ෑ. ශශ්රේණි අනුව්, එශසම  හත් ේ 

ප්රාථමිකා, කානිෂ ස ේවිතීයිකා, ශ්යෂ ස ේවිතීයිකා ව් ශනන් ශව්න් 

කාරටා ශව් ම ගුරුව්රුන් පුහුුම කාරටා ඒ කාටයුත්ත භාර ශහන්  

ශව් ව්ා. හහ ට counsellingව්ටට පුහුුම ශව්්ඡච පිිප්  ඉන් ව්ා. 

සහනහයි drug prevention ඊට ව්යා ව්හහගත්.  

ගරුතර අතුරලිශේ රත  ් ව්ාමීය න් ව්සන්්, ඔනව්සන්ශ්ේ 

කිේව්ා ව්ාශේ අයි්  කින  මත් ද්රව්යන ගත්ත අනව් සඳු ාගන්  

ශල්සි  හසහ. අපි උ්ාවිශේ ි ටපු නි්ා අපට පුළුව්න්,  වඩු ගසපු 

අන ගහ   ේ නහලු නහල්මට නේ අහස්ක් බති කාර ගන් . ඒත් 

සිපනටම නටන්  ඕ ෑ, වව්හය ව්ාර්තාව් අනුව්යි.  මුත්, අයි්  

මත් ද්රව්යන ගන්  අනව් ්ෑශසන්  කාාටනක් න ශතක් 

සඳු ාගන්  පුළුව්න්කාමක්  හසහ. ඒ නි්ා ගරු ් ව්ාමීය න් ව්සන්්, 

ඔනව්සන්ශ්ේ කිනපු කාාරණන පිළිනඳව් හහඩි අව්යා නක් ශනොමු කාළ 

යුතුයි. ශේකා ්ාතිකා ව්ය් නක්. ශේකාට ශසේතු ගණ ාව්ක් 

තිශනන්  පුළුව්න්. නීතිව්ට තිශන  අඩු පාඩු, ව්හටලීේව්ට තිශන  

අඩු පාඩු, හිපද්රතාව්, පා්ල් සහර නාම, ූගගත්කාම න  සිනලු ශේව්ල් 

තිශනන්  පුළුව්න්. ශේ සිනල්ට ්මා් උන ප්ර   . ශේව්ා ගහ  කාථා 

කාරන්  තමයි ශේ පාර්ලිශේන්තුව් තිශනන්ශන්. ඒ නි්ා පූ්ය 

අතුරලිශේ රත  ් ව්ාමීය න් ව්සන්ශ්ේත් එක්කා ඉතා ශසොඳ 

්ාංව්ාහනකාට කාරුුම හහක්ීමමකාට මටත් අව්් ථාව් ටහබුණා. ගරු 

කාථා ානකාතුමනි, ශේ ්භාශේ අශේ විපක්ෂ  ානකාතුමාත් 

ඉන් ව්ා. විපක්ෂශේ ප්රයා  ්ාංවියානකාතුමාත් ඉන් ව්ා. ගරු 

් ව්ාමීය න් ව්සන්්, ඔනව්සන්ශ්ේටම පුළුව්න්, ශේ ව්ය් න  හති 

කිරීම ්ඳසා කාටයුතු කිරීමට විශ ේෂ කාාරකා ්භාව්ක් පත් කාරන්  

කිනා ශනෝ් ාව්ක් ඉදිිපපත් කාරන් . එතශකාොට ඒ අහාළ පාර්  ව් ඒ 

කාමිුවව්ට ශගන්ව්ා ඒ මඟින් මා් තු ක් බතුළත පාර්ලිශේන්තුව්ට 

ව්ාර්තාව්ක් ඉදිිපපත් කාරන්  කිනටා ශනෝ් ාව්ක් ශේන් . එශ්ේ 

කාරමු කිනටා ශනෝ් ා කාරමින් මශේ පිළිතුරු දීම අව්්න් 

කාර ව්ා. 

 
ගු (පූ) අුරසලින  සත්න හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிலய ரதன லதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ඒ කාටයුතු සිදු කාරන්  කිනටා මා ආපසු ව්තාව්ක් අව්යාරණන 

කාර ව්ා. ශේකා ්ාතිකා ව්ය් නක් ශට් ්ටකාා ශේ ශව්නුශව්න් 

කාටයුතු කිරීමට විශ ේෂ කාාරකා ්භාව්ක් පත් කාර  ශට් ඉතා 

කාරුණාශව්න් මා ඔනතුමාශගන් ඉල්ටා සිටි ව්ා, ගරු 

කාථා ානකාතුමනි. [නායා කිරීමක්  

ගු නීතිඥ ලක්ෂනමන් ිරිකඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, අහ දි  දිව්ා ආසාර විශේකාන ්ඳසා 

ශව්න් කාර තිශන  ශව්ටාව්ත් අප විව්ාහන ්ඳසා ගන් ව්ා ශන්. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ.  
   
ප්රයා  ව්හය කාටයුතු.   යාන පත්රශේ විෂන අාංකා 1 සිට 7 හක්ව්ා 

ඉදිිපපත් කිරීම, ගරු ්භා ානකාතුමා. 

 

 

එකුර කළ අගය මත් බදු පනත්  නියමය 
லசாோ்தபறுமதி வாிச் சட்டம்: கட்டகள 

VALUE ADDED TAX ACT: ORDER  
 

[පූ.භා. 11.12  
 
ගු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසල් නප්රේමයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ගරු කාථා ානකාතුමනි, අග්රාමාතය ්ස රා්ය පිපපාට , 

් ව්ශේ  කාටයුතු, පළාත් ්භා සා පළාත් පාට  අමාතයතුමා 

ශව්නුශව්න් මා පසත ්ඳසන් ශනෝ් ාව් ඉදිිපපත් කාර ව්ා: 

"2005 අාංකා 6 හර  ප තින් ්ාං ශ ෝධිත 2002 අාංකා 14 හර  

එකාතු කාළ අගන මත නදු ප ශත් 2අ ව්ගන්තින නටශත් එකාතු කාළ 

අගන මත නදු ්ේනන්යශනන් මුහල්, ආර්ථිකා ් ථා උකාරණ ්ස ්ාතිකා 

ප්රතිපත්ති අමාතයව්රනා විසින් ප ව්  ටදුව්, 2022 මහයි 31 දි හති 

අාංකා 2282/26 හර  අති විශ ේෂ ගහ්ට් පත්රශේ පළ කාරනු ටහන, 

2022.10.03 දි  ඉදිිපපත් කාර  ටහ නිනමන අනුමත කාළ යුතු න.  

 

(අමාතය මඩලයටශේ අනුමතින හන්ව්ා තිශ්බ.)" 

ගරු කාථා ානකාතුමනි, අහ දි   යාන පත්රශේ දි ට නිනමිත 

කාටයුතුව්ටට අහාළ විෂන අාංකා 2 සිට 7 හක්ව්ා ව්  ශනෝ් ා හ මා 

ඉදිිපපත් කාර ව්ා. විෂන අාංකා 8 අහ දි  අනුමහතින ්ඳසා ඉදිිපපත් 

කාරන්ශන්  හසහ. 
 
ප්රශයීයනනය  වාිමමුඛ කසන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාංජිත් සිනඹටාපිටින රා්ය බමතිතුමා. 

 
[පූ.භා. 11.13  

 

ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා (මුදල් සා අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய - நிதி இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

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

ගරු කාථා ානකාතුමනි, විශ ේෂශනන්ම අහ ඉදිිපපත් කාරනු 

ටන  නිනමන, නිශේහ , නිශනෝග සා ශරගුටාසි පිළිනඳව් 

ශකාටිශනන් කාරුුම පහසහදිලි කාරන්  මා නටාශපොශරොත්තු ව් ව්ා. 

2497 2498 



පාර්ලිශේන්තුව් 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ශේ අව්් ථාශේදී ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමා 

ූලටා් නට පහමිශණ ව්ා බති. 

 
අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලා නනයන් ඉවත් වූනයන්  

නිනයෝ කථානායකුරමා [ගු අජිත් සාපක්ෂ මහත්ා] 
මූලා නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலலவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு அஜித் 

ராஜபக்ஷ] தகலகம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. AJITH RAJAPAKSE] took the Chair. 

 
ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  
ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, මට ශකාොපමණ ශව්ටාව්ක් 

තිශන ව්ාහ? 

 
ගු නිනයෝ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මිනිත්තු 20යි. 

 
ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya) 
2002 අාංකා 14 හර  එකාතු කාළ අගන මත නදු ප ත නටශත් 2022 

මහයි 31 දි හති අාංකා 2282/26 හර  අතිවිශ ේෂ ගහ්ට් පත්රශේ පළ 
කාරනු ටහන 2022.10.03 දි  ඉදිිපපත් කාර  ටහ නිනමන පිළිනඳව් මා 
මුලින්ම කිනන්  කාහමතියි. අප ජූනි මා්ශේ 01ව්  හා ඉඳටා එශතක් 
තිබුුම එකාතු කාළ අගන මත නදු අන කිරීම සිනනට 8 සිට සිනනට 12 
හක්ව්ා ව්හඩි කාළා. ඒ නිනමන අහ දි  පාර්ලිශේන්තුශේ අනුමහතින ්ඳසා 
අප ඉදිිපපත් කාර තිශන ව්ා.  

ඊළඟට, සුරානදු ආනාප ත නටශත් නිශේහ  ශහකාක් අහ දි  

අනුමහතින ්ඳසා ශේ ගරු ්භාව්ට ඉදිිපපත් කාර තිශන ව්ා. 

ශනෝතල් කාර  ටහ රා ලීටරනක් ශව්නුශව්න් අන කාර  ටහ රුපිනල් 

50ක් වූ නේහ අප ් ව්ාිප මා් ශේ සිට රුපිනල් 25 හක්ව්ා අඩු කාළා.  

අප ඉන් නටාශපොශරොත්තු වු ශඩල පාිප ශභෝිණකානාට ඒ ටාභන 

ටහශනයි කිනටා.  මුත්, එන සිදු ශ ොවුුම නි්ා අප  හව්තත් 2022 

අශප්රේල් 29 දි හති අාංකා 2277/62 හර  අතිවිශ ේෂ ගහ්ට් පත්රශනන් 

ශග  එ  නිශේහ න තුළින් රුපිනල් 25ක් වුුම ශනෝතල් කාර  

ටහ රා ලීටරනකා නේහ රුපිනල් 50ක් නව්ට පත් කාළා. 

ඒ ව්ාශේම අහ ශේ ගරු ්භාව්ට ඉදිිපපත් කාර තිශන  2022 

ජුනි 08 දි හති අාංකා 2283/28 හර  අතිවිශ ේෂ ගහ්ට් පත්රශේ 

ඉදිිපපත් කාර බති නිශේහ න මඟින් ශකාොවිේ ව්්ාංගත ්මශේ 

වි ශ ේෂශනන්ම විෂබී්  ා කා දිනර ්ඳසා එතශ ෝල් ශගන්ීමශේදී 

අන කාර  නදු ශහව්තාව්ක්  -2020.04.30 දි ත්, 2020.06.09 දි ත්- 

අඩු කාළා. හහන් රට ්ාමා ය තත්ත්ව්නට පත් ශව්ටා තිශන  නි්ා 

ඒ නදු ආහානම අප  හව්තත් පහරැණි තත්ත්ව්නට ශග ාව්ා.  බිලින  

1.6කා ආහානමක් ඒ තුළින් ටනා ගන්  අප නටාශපොශරොත්තු ව් ව්ා.  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, 2003 අාංකා 25 හර  මුහල් 

ප ත නටශත් නිශනෝගන පිළිනඳව්ත් මා ශේ අව්් ථාශේදී කිනන්  

කාහමතියි. 2022 මාර්තු 27 දි හති අාංකා 2272/53 හර  අතිවිශ ේෂ 

ගහ්ට් පත්රශේ පළ කාර  ටහ නිශනෝගන මඟින් රත්මටා  

්ාතයන්තර ගුව්න් ශතොුවශපොළ ප්රව්ර්ය න කිරීශේ අරමුණින් 

ගුව්න් මගීන්ශගන් අන කාර  අපගම  නේහ සිනනට 50කින් අඩු 

කාළා. රත්මටා  සිට ගුව්න් නා නකින් ශ්රී ටාංකාාශව්න් පිටත්ව් න  

්ෑම තහ හත්ශත වශගන්ම අන කාළ බශමිපකාානු ශයොටර් 60කා 

මුහට  බශමිපකාානු ශයොටර් 30ක් නව්ට පත් කාළා, එක් ව්්රක් 

්ඳසා. එම නිශනෝගනත් අහ දි  පාර්ලිශේන්තුශේ අනුමහතින ටනා 

ගහනීම ්ඳසා අප ඉදිිපපත් කාර ව්ා.  

විශේ  විනිමන ටනා ගහනීශේ අරමුණින් විශ ේෂ ශපොලී ්ි ත 

ිණුමේ අප 2020 අවුරුේශේ ආරේභ කාළා. මුලින් මා් සනක් හක්ව්ා 

එම ිණුමේ ආරේභ කාළත්, පසුව් අප මා් 36ක් හක්ව්ා එන දීර්න 

කාළා. 2022 ්හේතහේනර් 08 දි හති අාංකා 2296/12 හර  අතිවිශ ේෂ 

ගහ්ට් පත්රන මඟින් ඉදිිපපත් කාර  නිශනෝග නටශත් මා් 36ක් 

හක්ව්ා දීර්න කාළ විශ ේෂ ශපොලී ්ි ත ිණුමේව්ට තව්ත් ව්තාව්ක් 

ආශනෝ් න කිරීමට අව් ය  ේ ඒ ්ඳසා ඔවුන්ට අව්් ථාව්ක් 

ටනා දීමටත් අප කාටයුතු කාර ව්ා 

1969 අාංකා 1 හර  ආ න  සා අප න  (පාට ) ප ත 

නටශත් 2022 ්හේතහේනර් 16 දි හති අාංකා 2297/79 හර  

අතිවිශ ේෂ ගහ්ට් පත්රශේ පළ කාර  ටහ  ශරගුටාසි මඟින් 

සාල්මහ් ්න්, අර්තාපල්, ශටො ව ලූනු, ව්ටා ා, විනළි මිිප් , ්සල්, 

තිිපඟු පිටි, සීනි, කිිප පිටි, රතු පිපේපු ශගන්ීමමට දුන්නු කාාටන දීර්න 

කාළා. ඒ, ි ඟන  හතිීමම ්ස මිට අඩු ීමම ්ඳසායි. එි  නේ 

ප්රතිලටනක් අහ ව්  ශකාොට අප හකි ව්ා. ඒ ව්ාශේම ්ත්ව් ආසාර 

්ඳසා අව් ය නය ඉිපඟු ්ස ශ්ෝනා අමාතයාාං  ශල්කාේව්රනාශේ 

අව්්රන මත ශගන්ව්න්  ඉය දුන් ා.   

 ව වළු ම්  මිට අඩු ීමමට ඒකා ශසේතු ්ායකා ශව්ටා තිශන ව්ා. 

එම ශරගුටාසි ්ේමත කාරන්  අහ පාර්ලිශේන්තුව්ට ඉදිිපපත් 

කාර ව්ා. ඒ ව්ාශේම 2022.09.23 දි හති 2298/55 හර  අතිවිශ ේෂ 

ගහ්ට් පත්රශේ පළ කාර  ටහ ශරගුටාසි මඟින් විශේ  ශ්ේව්ාව්ට 

නියුතු, අශේ රටට විශේ  විනිමන ශ්ොනා ශහ  අනව්ලුන් උ න්දු 

කාරීමම ්ඳසා විදුලි ව්ාස  ශගන්ීමම ්ඳසා අව්්ර දුන් ා. 

ව්ාර්ෂිකාව් ශයොටර් 3,000කාට ව්හඩිශනන් ශගශ   ශකාශ  වට 

විදුලිශනන් ක්රිනාත්මකා කාර  ශමෝටර්්යිකාටනක් ශගශ න්  

අව්්රන ටනා දුන් ා. ව්ාර්ෂිකාව් ශයොටර් 20,000කාට ව්යා 

ශගශ   ශකාශ  වට ශරෝහ සතශර් ව්ාස නක් -කාාර් එකාක්- 

ශගශ න්  ඉය දුන් ා. ඒ ශරගුටාසිත් ්ේමත කාර ගන්  අහ 

පාර්ලිශේන්තුව්ට ඉදිිපපත් කාර තිශන ව්ා. 

 ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, මම මීය ට ශපර හව්්කා නදු 

ගහ  කාථා කාර  අව්් ථාශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී ප්රකාා  කාළා, අශේ 

රශට් මසත් ආන්ශහෝට නට ටක් වුුම සීනි නදු අඩු කිරීම පිළිනඳව් 

වූ කාාරණා සා අපට එන අන කාර ගහනීමට බති සහකිනාව් පිළිනඳව් 

කාරුුම පහසහදිලි කාර ව්ා කිනටා. විශ ේෂ ශව්ළඳ භාඩලය නේහ 

නටශත් තමයි ඔක්ශතෝනර් මා්ශේ 14ව්හනි හා ඒ නදු අඩු කිරීම සිදු 

වුශඩල. විශ ේෂ ශව්ළඳ භාඩලය නේහ අපි 2010 ව්ර්ෂනට ශපර තමයි 

සහදුශේ. මම එතශකාොට නිශනෝ්ය මුහල් අමාතයව්රනා. 

පාිපශභෝිණකානා ්ස නිෂ පාහකානා ආරක්ෂා කාර ගහනීමට නදු 

ක්ෂණිකාව් ශව් ්  කිරීශේ අව් යතාව් මත විශ ේෂ ශව්ළඳ භාඩලය 

නේහ නටශත් නදු අඩු කාළා.  විශ ේෂ ශව්ළඳ භාඩලය නේහ නටශත් 

2020 ඔක්ශතෝනර් 14ව්හනි හා ර්න විසින් නදු අඩු කාළා. එි දී සීනි 

කිශටෝ එකාක් ්ඳසා රුපිනල් 50ක් ශට් තිබුුම නේහ  ත 25කාට 

අඩු කාළා. ශටො ව ලූනු කිශටෝ එකාක් ්ඳසාත් ඒ ආකාාරනටම නේහ 

අඩු කාළා. ග්රෑේ 425කා ්හමන් ටින් එකාක් ්ඳසා රුපිනල් 50කින් 

නේහ අඩු කාළා. පිපේපු කිශටෝ එකාක් ්ඳසා රුපිනල් 10කින් නදු 

අඩු කාළා. ප්රතිපත්ති ්ේපාහකානන් ශපන්ව්ා දුන් ා, ඒ අඩු කිරීම 

තුළින් ්ාමා යශනන් පාිපශභෝිණකාශන වශේ මාසිකා විනහම 

රුපිනල් 500කින් අඩු කිරීම තමයි නටාශපොශරොත්තු වුශඩල කිනටා. 

ර්ශේ අරමුණ එන නව් ප්රතිපත්ති ්ේපාහකානන් ශපන්ව්ා දුන් ා. 

එශසත් සීනි මිට අඩු වුශඩල  හසහ. සීනි මිට ඒ පහව්ති 

2499 2500 
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තත්ත්ව්ශනන්ම තිබුුම නි්ා 2020 ශ ොව්හේනර් මා්ශේ 09ව්හනි හා 

පාිපශභෝිණකා කාටයුතු පිළිනඳ අධිකාාිපන සීනි ්ඳසා පාට  මිටක් 

පහශ ේව්ා. පහකාට් කාළ සීනි කිශටෝ එකාකා සිල්ටර මිට රුපිනල් 

90යි. පහකාට් ශ ොකාළ සීනි කිශටෝ එකාකා සිල්ටර මිට රුපිනල් 

85යි. ශතොග ව් ශනන් විකිණින සහකි උපිපම මිට රුපිනල් 80යි. 

ඒත් සීනි මිට අඩු වුශඩල  හසහ. ශේකා ්මා් ආන්ශහෝට නකාට 

ටක් වුුම කාාරණනක් නි්ා ර්ශේ ිණුමේ පිළිනඳ කාාරකා ්භාව් ශේ 

්ේනන්යශනන් විගණකාාධිපතිව්රනාශගන් ව්ාර්තාව්ක් කාහඳව්නු 

ටහබුව්ා. ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, එම විගණකාාධිපති 

ව්ාර්තාශව්න් ඉතා ව්හහගත් කාරුුම කිි පනක් ශසළිහරේ වුණා. 
 

ගු නිනයෝ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රා්ය බමතිතුමනි, ඔනතුමාට අමතර කාාටනක් ඕ ෑ  ේ 

ගරු ඩී.ීම. චා කා මහතිතුමාට තිශන  ශව්ටාව්ත් ගන්  පුළුව්න්. 

එතහ  වි ාඩි 13කා කාාටනක් තිශන ව්ා. 
 

ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ඒ ශව්ටාව්ත් එක්කා මට තව්  ශකාොපමණ කාාටනක් තිශන ව්ා හ, ගරු 
නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි? 

 

ගු නිනයෝ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

වි ාඩි 33කා කාාටනක් තිශන ව්ා.   
 

ගු නීතිඥ අනුස ප්රියදර්ශයීයන යාපා මහත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி அநுர பிாியதர்ஷன யாபா)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, Attorney-at-Law)   

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, පහසහදිලි කිරීමක් කාරන්  

මට අව්් ථාව් ශහන්  පුළුව්න් හ? 
 

ගු නිනයෝ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

කිනන් , ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු නීතිඥ අනුස ප්රියදර්ශයීයන යාපා මහත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி அநுர பிாியதர்ஷன யாபா)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, Attorney-at-Law)   

ගරු රා්ය බමතිතුමනි, ඉ් ශ්ල්ටාම ශේ කාාරණන ර්ශේ 

මුහල් පිළිනඳ කාාරකා ්භාව්ට බවිල්ටා ඒ පිළිනඳව් ්ේපූර්ණ 

ව්ාර්තාව්ක් අපට ඉදිිපපත් කාළා, මුහල් අමාතයාාං න. අපි තමයි ඒකා 

ර්ශේ ිණුමේ පිළිනඳ කාාරකා ්භාව්ට ශනොමු කාශළේ, ඒ 

්ේනන්යශනන් විගණකාාධිපති ව්ාර්තාව්ක් ගන්  කිනටා. 
 

ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ඔනතුමාට අපි ් තුතිව්න්ත ශව් ව්ා. ඔනතුමා එව්කාට ර්ශේ 

මුහල් පිළිනඳ කාාරකා ්භාශේ ්භාපතිව්රනා සහටිනට ඒ කාාරණාව්ට 

හානකා ශව්ටා තිශන ව්ා. ඒකා ව්හහගත් කාරුණක්.  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, ඒ විගණකාාධිපති 

ව්ාර්තාශව්න් ඉතා ව්හහගත් කාරුුම රාිතනක් එළි හහක්වුණා. ඒ 

ව්ාර්තාව් 2021 ශ ොව්හේනර් 10ව්හනි හා තමයි එළිහහක්වුශඩල. ශේ 

නේහ පහ ීමම නි්ා 2020.10.14 සිට 2021.02.28 අතර කාාටන තුළ 

ර්න කාහප කාළ නදු ආහානම රුපිනල් ශකාෝටි 1,676යි කිනටා 

විගණකාාධිපතිව්රනා කින ව්ා. ශේ ශව්නුශව්න් රුපිනල් 

16,763,113,250කා මුහටක් ර්න කාහප කාළා කිනටා තිශන ව්ා. 

්රටව් කිේශව්ොත්, රුපිනල් බිලින  16කා මුහටක් ර්න කාහප කාළා 

කිනටා විගණකාාධිපතිව්රනා කින ව්ා, ශේ නේහ අඩු කිරීම නි්ා. ඒ 

ව්ාශේම ඒ කාහප කාළ නදු ආහානම ආ න  කාරන් න් අතර ශනදී 

ිණන ආකාාරන ශේ ව්ාර්තාශේ 27ව්හනි පිුවශේ විගණකාාධිපතිව්රනා 

ඉතා පහසහදිලිව් හක්ව්ා තිශන ව්ා. ්මාගේ 9ක් ්ස ශමි  අව්්ා  

තීරුශේ අශ  වත් ආ න කාරුව්න් සහටිනට තීරු 10ක් නටශත් 

ආ න කාරුව්න්ශේ  ේ ්ඳසන් කාර තිශන ව්ා. ර්න කාහප කාළ 

නදු ආහානම ආ නනිකා ආනත  අතර ශනදී ශගෝ  බති ආකාාරන 

ශකාෝඡචර හ කිනටා එි  ඔවුන් හක්ව්ටා තිශන ව්ා, ගරු නිශනෝ්ය 

කාථා ානකාතුමනි. ර්න එව්හනි උත්්ාසනක් ගත්තත් සීනි මිට අඩු 

වුශඩල  හසහ. මම කාලින් කිේව්ා, පසුව් ර්න විසින් සීනි ්ඳසා 

පාට  මිටක් පහශ ේව්ා කිනටා.  

ශේ පාට  මිට නටශත් සීනි කිශටෝව්ක් ශතොග ව් ශනන් 
අශළවි කාළ සහකි ශව්න්ශන් රුපිනල් 80කාට. සහනහයි, ශේ විගණ  
ව්ාර්තාශේ පහසහදිලි කාර ව්ා, පාට  මිට පහශ ේව්ාට  පසුව් ටාංකාා 
්ශතෝ ආනත න සීනි කි ශටෝ 2,378,000ක් ඊට ව්යා ව්හඩි මිටකාට 
මිටදී ශග  තිශන ව්ා කින  එකා. එක් පහත්තකින් ඒකාත් ්හටකින 
යුතු කාාරණාව්ක්. ශමොකාහ, අපි රා්ය ආනත නක් පව්ත්ව්ාශග  
නන්ශන් විශ ේෂශනන් ශමව්හනි මිට නිනාම නක්, තත්ත්ව් 
නිනාම නක් ්ස ්හපයුේ නිනාම නක් සිදු කාළ ශව්ටාව්කා ර්නට 
අව් ය ්ස ශනෝගන ටනා ශහන් . ඉතින්, ශමොකාක්හ ශේකාට ශසේතුව් 
කින  එකාත් විශ ේෂශනන් අපි ශ්ොනා නහලින යුතු ශහනක්. ්මසර 
විට ඒකා පාිපශභෝිණකානාට ්ස  ්හටසීම ශව්නුශව්න් ගත්ත 
පිනව්රක් හ කින  එකා අපි ගහඹුිපන් ශ්ොනා නහලින යුතුයි. සීනි ව්හඩි 
මිටට මිටදී අරශග  පාට  මිටට පාිපශභෝිණකානාට ටනා දීම තුළ, 
ටාංකාා ්ශතෝ ආනත න රුපිනල් ශකාෝටි 10කාට අධිකා අටාභනක් 
ටහබුව්ා කින  එකාත් ශේ විගණ  ව්ාර්තාශව්න් පහසහදිලි ශව් ව්ා, 
ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි.  

 

ගු නීතිඥ ලක්ෂනමන් ිරිකඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ඒකා ටනා ගන්  පිනව්ර ගන්ශන්  හේහ? 

 

ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  
ඔනතුමා ඉ් ්ර ශව්ටා කාථාව් අසශග  ඉඳටා මශගන් අසන් .  

මම උත්තර ශහන් ේ. 

 
ගු නීතිඥ ලක්ෂනමන් ිරිකඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ගරු රා්ය බමතිතුමනි, ඔනතුමා කිේව්ා, ශේ ප්ර   න නි්ා 

අශේ නදු ආහානමින් රුපිනල් ශකාෝටි 1,600ක් අි මි වුණා කිනටා. 

ඉතින්, ඒකා ටනා ගන්  පිනව්රක් ගන්ශන්  හේහ?  

 

ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ඒ ගහ  තමයි මම ශේ කිනන්  සහන්ශන්. ඔනතුමා 

කාරුණාකාරටා අසශග  ඉන් .   

ශේ විගණ  ව්ාර්තාශේ තව් ව්හහගත් කාාරණාව්ක් තිශන ව්ා. ඒ 
තමයි, එක්තරා ආනත නක් - පිරමිේ විල්මා කින  ආනත න - 

ශේ කාාට සීමාශේ තමන් ඊට ශපර ආ න න කාළාට ව්යා සිනනට 

1,222කා ගුණනකින් සීනි ආ න න ව්හඩි කාර තිබීම. 
විගණකාාධිපතිව්රනාශේ ව්ාර්තාශේ අව්යා නට ටක් කාළ යුතු 

ව්හහගත් කාරුුම සතරක් මම ශේ කිේශේ.  එකා පහත්තකින් ර්න 
කාහප කාළ නදු ආහානම ආනත  අතර ශනදී ිණන ආකාාරන එතුමා 

කිනා තිශන ව්ා. ඒ ව්ාශේම, ශේ අනිනේ අටාභන ටහබීම පාට න 

2501 2502 



පාර්ලිශේන්තුව් 

කිරීම ්ඳසා මිට පාට නක් කාළාට පසු  ටාංකාා ්ශතෝ ආනත න 

ඊට ව්හඩි මිටකාට සීනි ශතොග මිටදී ගහනීම තමයි තුන්ශව්නි 
කාාරණාව්. සතරශව්නි කාාරණාව් තමයි, විල්මා කින  ආනත න 

මීය ට ශපර සීනි මිටදී ගහනීමට ව්යා එම මිටදී ගහනීම සිනනට 
1,222කා ගුණනකින් ව්හඩි කාර තිබීම. ශමන් , ශේ කාාරණා ගහ  

අපි අව්යා න ශනොමු කාළ යුතුයි.  

ශේ තත්ත්ව්න පිළිනඳව් විගණකාාධිපතිව්රනාශේ ව්ාර්තාශේ 

නිර්ශේ  කිි පනක් ඉදිිපපත් කාර තිශන ව්ා. එතුමා ඉදිිපපත් කාර 

තිශන  පළමුශව්නි නිර්ශේ න පමණක් මම ශේ ගරු ්භාව්ට 

කිනව්න්  කාහමහතියි. නිර්ශේ  රාිතනක් ඉදිිපපත් කාර තිබුණත් 

කාාටන පිළිනඳ ප්ර   නක් තිශන  නි්ා, මම එක් නිර්ශේ නක් 

පමණක් කිනව්න් ේ. ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, අාංකා 7 

නටශත් තමයි නිර්ශේ  ඉදිිපපත් කාර තිශනන්ශන්. එි  7.1 නටශත් 

්ඳසන් කාර තිශන ව්ා,  

"සීනි ්ඳසා වූ නේහ අඩු කිරීමට ්ාශේක්ෂව් එම ව්ාසින පාිපශභෝිණකානන් 

ශව්ත විතහන් ශ ොකාර තමන් අත රඳව්ා ගත් පාර්  ව්නන් නිව්හරදිව් 

සඳු ාශග  ඉදිිපශේදී ශසෝ එම ආර්ථිකා ව්ාසින ් තාව්ට  විතහන් කිරීශේ 

සහකිනාව් පිළිනඳ ්ටකාා නහලීමට ශසෝ එශ්ේ ශ ොමහති  ේ ර්න කාහප කාළ 

නදු ආහානම තම අත රඳව්ා ගත් පාර්  ව්නන්ශගන්  හව්ත ර්නට ටන ් ා 

ගහනීශේ සහකිනාව් පිළිනඳව් අව්යා න ශනොමු කිරීම"  

නනුශව්න්.  

මම ශේ ගහ  තමයි උ න්දු වුශඩල. විශ ේෂශනන් ශේ දි ව්ට 

අශේ ප්රයා  මාතෘකාාව් ශව්ටා තිශනන්ශන් අලුත් නදු සඳුන්ව්ා දීම 

කින  කාාරණනයි. එව්හනි ශව්ටාව්කා ් තාව් තුළ ප්රනට ්හකානක් -

 ව ව්ක්- තිශන  කාාරණා ්ේනන්යව් ්ායාරණ වි්ඳුමක් ්පනා 

දීම යුතුකාමක් කිනටා මම කාල්ප ා කාළා. ගරු නිශනෝ්ය 

කාථා ානකාතුමනි, ඒ නි්ා, "සීනි කිශටෝග්රෑේ එකාක් ්ඳසා ප ව්ා 

තිූ  විශ ේෂ ශව්ශළඳ භාඩලය නේහ රුපිනල් 50 සිට  ත 25 හක්ව්ා 

අඩු කිරීශමන් නටාශපොශරොත්තු වූ ්ස න පාිපශභෝිණකා ් තාව්ට 

ටහබීම පිළිනඳව් අයයන න කිරීම ්ඳසා වූ විශ ේෂ විගණ  

ව්ාර්තාව්" පහ ේ කාරශග  මම ශේය න ආහානේ ශකාොම්ාිප්  

් රාල්ව්රනාශගන් 2022.09.27 දි  ලිඛිතව් ඉල්ලීමක් කාළා. එම 

ව්ාර්තාව්ට අව්යා න ශනොමු කාරව්මින්,   

"...ඒ අනුව් එි  ්ඳසන් පිපදි ඉදිිපශේදී ශසෝ ර්න කාහප කාළ, එශසත් 

් තාව්ට ශ ොටහබුුම ආර්ථිකා ව්ාසින ් තාව්ට විතහන් කිරීශේ සහකිනාව් 

ශසෝ එශ්ේ ශ ොමහති  ේ ර්න කාහප කාළ නදු  ආහානම රඳව්ා ගත් 

පාර්  ව්නන්ශගන්  හව්ත ආහානේ නදු ශට් ශසෝ ර්නට ටනා ගහනීශේ 

සහකිනාව් සා අහාළ ව්ර්ෂව්ට ටහබී බති ප්රමාණනන් සා අි මි වූ ආහානේ 

්මඟ ්ටකා  කාළ ර්ශේ පාර්  ව්ශනන් එන ්ායාරණ තත්ත්ව්නක්හ 

නන්  පිළිනඳ මා ශව්ත දි  හසනක් තුළ ව්ාර්තා කාර  ශට් කාාරුණිකාව් 

හන්ව්ා සිටිමි"  

කිනටා ්ඳසන් කාර, ශේය න ආහානේ ශකාොම්ාිප්  

් රාල්ව්රනා ශව්ත ්හේතහේනර් මා්ශේ 27ව්හනි හා මා ලිපිනක් 

නව්ා තිශන ව්ා.   මුත්, එතුමාට දි  10ක් බතුළත එම ව්ාර්තාව් 

ශහන්  ටහබුශඩල  හසහ. එතුමාට ව්ාර්තාව් ්කා්  කාරන්  සිදු 

වුශඩල ශනොශසොම ්ාංකීර්ණ  ශට් කාරුුම ශ්ොනා නටායි. එතුමා 

මට ඒ ව්ාර්තාව් ලිඛිතව් ටනා දුන් ා, ශේ මා්ශේ 04ව්හනි හා. 

ඔනතුමා මට ශව්ටාව් ටනා දුන් නි්ා මම ශේ ව්ාර්තාව් ගරු ්භාව්ට 

කිනව්න්  නටාශපොශරොත්තු ශව් ව්ා, ගරු නිශනෝ්ය 

කාථා ානකාතුමනි. ශේ ගරු ්භාව්ට, ර්ශේ මුහල් පිළිනඳ කාාරකා 

්භාව්ට ්ස ශේ රශට් නදු ශගව්  ් තාව්ශේ හහනුව්ත් ීමම ්ඳසා 

ශේ ව්ාර්තාව් ව්හහගත් ශව් ව්ා. එතුමා මශේ  මට ශේ ව්ාර්තාව් 

එව්ා තිශන ව්ා.  

 "සීනි කිශටෝග්රෑේ එකාක් ්ඳසා ප ව්ා තිූ  විශ ේෂ භාඩලය 

නේහ රු.50 සිට  ත 25 හක්ව්ා අඩු කිරීශමන් නටාශපොශරොත්තු වූ 

්ස න පාිපශභෝිණකා ් තාව්ට ටහබීම පිළිනඳව් අයයන න කිරීම 

්ඳසා වූ විශ ේෂ විගණ  ව්ාර්තාව්" මහශනන් යුතු එම ව්ාර්තාශේ 

්ඳසන් ව්න්ශන් ශමොකාක්හ කිනටා මම හහන් කිනන් ේ. 

"ඉසත කාරුණ ්ේනන්යශනන් ඔනශේ අාංකා: st/Mini/office ්ස 

2022.09.27 දි හති ලිපින ්ස ඔන ්මඟ පහව්ති ්ාකා්ඡාාව්න් 

්ේනන්යව්යි.  

සීනි කි ශටෝග්රෑේ එකාක් ්ඳසා ප ව්ා තිූ  විශ ේෂ ශව්ළඳ භාඩලය නේහ 

රු.50 සිට  ත 25 හක්ව්ා 2020 ඔක්ශතෝනර් 14 දි  සිට මා් 03කා 

කාාටනක් ්ඳසා අාංකා 2197/12 ්ස 2020 ඔක්ශතෝනර් 13 දි හති ගහ්ට් 

පත්රන මඟින් ර්න විසින් අඩු කාර  ටදී. ශමම තත්ත්ව්න ්මා්ශේ විවිය 

පාර්  ව්නන් විවිය අයුිපන් ්ාකා්ඡාාව්ට භා්  කාළ අතර, එි දී ර්නට 

වි ාට නදු ආහානමක් අි මි වූ නව්ට අහස්  ඉදිිපපත් වින.  

එම නි්ා විගණකාාධිපතිතුමා විසින්, ශමම නේහ අඩු කිරීශමන් 

නටාශපොශරොත්තු වූ ්ස න පාිපශභෝිණකානන්ට ටහබීම පිළිනඳව් අයයන න 

කාර විශ ේෂ විගණ  ව්ාර්තාව්ක් නි වත් කාළ අතර, එි දී ශමම තත්ත්ව්න 

විවිය අයුිපන් වි  ශල්ෂණන කාර නිරීක්ෂණ හ ඉදිිපපත් කාර තිබුණි. එම 

නිරීක්ෂණනන් අතර පසත කාරුුම පිළිනඳව් අව්යා න ශනොමු කිරීම 

ව්හහගත් ශේ.  
 

1. සීනි ්ඳසා වූ නේහ අඩු කිරීමට ්ාශේක්ෂව් එම ව්ාසින පාිපශභෝිණකානන් 
ශව්ත විතහන් ශ ොකාර තම අත රඳව්ා ගහනීම නි්ා ටහූ  ආර්ථිකා ව්ාසින 
 හව්ත ් තාව්ට විතහන් කිරීම. 

 2020 ඔක්ශතෝනර් 14 සිට 2021 ශපනරව්ාිප 28 හක්ව්ා කාාට පිප්ඡශේහන 
තුළ සීනි ්ඳසා විශ ේෂ නදු අඩු කිරීේ තුළින් ර්න විසින් කාහප කාළ නදු 
ආහානම රු.16,763,113,250ක් වූ නව් විගණකාාධිපති ව්ාර්තාශේ 
්ාංඛයාත්මකාව් හක්ව්ා බත.  

2. ර්න කාහප කාළ නදු ආහානම තම අත රඳව්ා ගත් පාර්  ව්නන්ශගන් 
 හව්ත ර්නට ටනා ගහනීමට බති සහකිනාව්. 

 ඉසත ්ඳසන් පළමු කාරුණ ශමන්ම අඩු කාළ තීරු නේහ  හව්ත අන 
කිරීම රශට් නීති පේයතින තුළ ප්රාශනෝිණකාව් සිදු කාළ ශ ොසහකි නි්ා 
ශහව්  කාරුණ ්ේනන්යශනන් අව්යා න ශනොමු කිරීම ව්යාත් සුදුසු 
නව් ශපනී නයි. එශ්ේ නදු ආහානම තම අත රඳව්ා ගහනීමට අව්් ථාව් ටහ 
ආනත  10ක් විගණකාාධිපතිව්රනා ්ඳසන් කාර බති අතර, ඔවුන්ට 
අහාළ වි් තර පසත පිපදින" 

ඒ කාාරණා තමයි කිනන්ශන්. නටන් , ශේ තිශනන්ශන් ශේය න 

ආහානේ ශකාොම්ාිප්  ් රාල්තුමා මට එව්පු ලියුම, ගරු නිශනෝ්ය 

කාථා ානකාතුමනි. ඊළඟට, "නදු අඩු කිරීම ශසේතුශව්න් එක් එක් 

ආ න කාරුව්න්ට ි මි වූ නදු ඉතිිපන 2020 ඔක්ශතෝනර් 14 සිට 

2021 ශපනරව්ාිප 28 හක්ව්ා (සුදු සීනි ්ඳසා)" නටශත්, ඒ ආනත  

සිනල්ශල්ම  ේ ්ඳසන් කාර තිශන ව්ා. ශමන විගණකාාධිපති 

ව්ාර්තාශේ තිශන  කාරුණක්. මම මුලින් කිනපු, ඉතා වි ාට 

ප්රමාණනකින් ආ න න කාරපු ආනත න ඒ කාාට සීමාශේ 

ආ න න කාළ සීනි ප්රමාණන ශම්රික් ශටොන් 125,207ක් ශව් ව්ා. 

ඒ කිනන්ශන්, ශේ සිේධිනට අහාළ ප්රමාණශනන් සිනනට 45ක් ඒ 

ආනත න තමයි ආ න න කාර  තිශනන්ශන්. අශ  වත් ආනත  

ඉතිිප ටිකා ආ න න කාර තිශන ව්ා. ඒ නි්ා ඒ ආනත න ්ඳසා 

පමණක් ර්න කාහප කාළ නදු ආහානම රුපිනල් 6,229,025,820ක් 

ශව් ව්ා. ර්න කාහප කාළ නදු ප්රමාණශනන් බිලින  6කාට ව්හඩි 

ප්රමාණනක් ශමම ආනත නට ටනා ගහනීශේ අව්් ථාව් ්හටසී 

තිශන  නව් කින ව්ා. අශ ක් ආනත  ගහ ත් එකින් එකාට 

්ඳසන් කාර තිශන ව්ා.  

ශේය න ආහානේ ශකාොම්ාිප්  ් රාල්තුමා තව්දුරටත් 

කින ව්ා, " ශමම කාාටනට අහාළව් කාහප කාළ නදු ආහානම සුදු සීනි 

ශව්ළඳාමට ්ේනන්ය ව්  අතර, ඉතිිප මුහට දුඹුරු සීනි ශව්ළඳාමට 

අහාළව් අි මි වූ නව් විගණකාාධිපතිව්රනා ශපන්ව්ා දී බත." කිනටා.  

ශමොකාහ, සුදු සීනි ශව්ළඳාම ්ේනන්යශනන් පමණක් ර්න කාහප 

කාළ ප්රමාණන බිලින  13.8ක් ශව් ව්ා.  

2503 2504 

[ගරු රාංජිත් සිනඹටාපිටින මසතා  
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එි  තව්දුරටත් ශමශ්ේ ්ඳසන් ශව් ව්ා.  

"්ාමා යශනන් ව්යාපාිපකානන් ආහානේ නදු නහඳිනාව්ට නටත් ව්  

නි්ා ශමනට අහාළව් ශේය න ආහානේ ශහපාර්තශේන්තුශේ කාාර්න 

භාරන ්ස ව්ගකීම පසත පිපදි ශේ.  

  
1. ශමම ව්යාපාිපකානන් සීනි ආ න න කාර වි වණ  නි්ා - import 

and sell - එකාතු කාළ අගන මත නේශහන් - VAT එශකාන් - 
නිහස්  ව්  අතර, ව්යාපාරශේ ටාභන මත ආහානේ නදු ශගවින 
යුතුන. 

 

2. ශමම වි.භා.න  2020.10.14 දි  සිට මා  ්03ක් ක්රිනාත්මකා වූ නි්ා 
එන අහාළ ව්න්ශන් තක්ශ්ේරු ව්ර්ෂ  2020/21ට ව්  අතර, එම 
තක්ශ්ේරු ව්ර්ෂශේදී ්ස ඉදිිප තක්ශ්ේරු ව්ර්ෂව්ටදී ශමම 
තත්ත්ව්න ප්රකාා  කාර බත්ශත් ශකාශ්ේහ නන්  අහාළ ආනත  -නදු 
ශගව්න් න්- විසින් ඉදිිපපත් කාර  ූලටය ප්රකාා   පහ ේ 
කාරශග  පරීක්ෂා කාළ යුතුන.  

 

3. තක්ශ්ේරු ව්ර්ෂ 2020/21 ්ඳසා ූලටය ප්රකාා න හහ ටමත් 
ශහපාර්තශේන්තුව් ශව්ත ටනා දී තිබුණ හ, තක්ශ්ේරු ව්ර්ෂ 
2021/22 ්ඳසා එන ්හපයින යුතු අව්්ා  දි න 2022 ශ ොව්හේනර් 
30 දි  ශේ. එම නි්ා තක්ශ්ේරු ව්ර්ෂ 2021/22ට අහාළ ූලටය 
ව්ාර්තා විගණ න කාර තුරු ශේ ්ේනන්යශනන් ්ේපූර්ණ 
පිළිතුරක් ටනා දීම ප්රාශනෝිණකා ශ ොශේ. 

ශකාශ්ේ ශව්තත්, ්ඳසන් කාළ ආ න කාරුව්න් 10ශහ ා අතිපන් 

ආරේභකා පිනව්රක් ශට් නදු ්ස න ප්රහා න කාළ කාාටන තුළ 

ව්හඩිපුරම ආ න න කාළ ආ න කාරුට (ඔහුශේ  ආ න න ශපර 

ව්්රට ව්යා අහාළ කාාටශේ 1220 ගුණනකින් ව්හඩිීම බති නව් විගණ  

ව්ාර්තාශේ බත.) අහාළව් තක්ශ්ේරු ව්ර්ෂ 2020/21 ්ඳසා ශතොරතුරු 

වි  ශල්ෂණන ්ස ගණ න  කිරීේ කාර  ටදී." 

ඔහු පිළිනඳ විශ ේෂ විගණ නක්, ශ්ොනා නහලීමක් ශේ 

ව්ාර්තාශේ බතුළත් කාරටා තිශන ව්ා.  

තව්දුරටත් ව්ාර්තාශේ ශේ විධිනට ්ඳසන් කාර ව්ා.  

"ඒ අනුව් ගණ න කාර  ටහ වි වුමේ ප්රමාණන ව්යාපාරශේ වි වුමේ 
ශට්රශේ ප්රකාාිතත අගනට ව්යා ව්හඩි වූ අතර   එම නි්ා තක්ශ්ේරු 
ව්ර්ෂ 2020/21 වි වුමේ රුපිනල් 1,068,364,559 අඩුශව්න් ප්රකාා  ීම 
බති නව් නිරීක්ෂණන වින..."  

ශමන ඉතා ව්හහගත්. ඔහු හහ ට දුන් ිණුමේව්ටත් වි වුමේව්ට 
ප්රමාණන මිලින  1,068ක්  අඩුශව්න් බති නව් නිරීක්ෂණන වුණා 
කිනටා ශකාොම්ාිප් තුමා කින ව්ා. 

"...එශමන්ම නදු ශගව්න් ා ඉදිිපපත් කාළ ශතොරතුරු අනුව් ගණ න 

කාර  ටහ ගහුමේ නදු අඩු කිරීම ටනා දුන් කාාටශේ දී මිටදී ගහුමේ 

ශට් විශ ේෂිත විගණ  ව්ාර්තාශේ ්ඳසන් අගනට ශනොශසෝදුරට 

්මා  අගනක් ශග  තිබුණි."  

ඔහු ගණිතමන වි  ශල්ෂණනක් විධිනටත් ඒ කාරුුම ශේ 

ව්ාර්තාව්ට එක් කාරටා තිශන ව්ා.  2021 ව්ර්ෂශේ ශේ ආනත න 

නදු ශහපාර්තශේන්තුව්ට ගණන් ශපන්ව්න්  එකාඟ ශව්ටා 

තිශනන්ශන්. එශසම අයිතිනක් තිශන ව්ා ආනත ව්ටට. 

්ාමා යශනන් නදු ව්ර්ෂනක් නිමා  ශව්න්ශන් මාර්තු මා්ශේ 31ව්  

හා වුණත්, ආනත නකාට පුළුව්න් ඔවුන්ශේ ිණුමේ නිමා කාරන්ශන් 

ශහ්හේනර් 31  ේ, ශහ්හේනර් 31ට ඔවුන්ශේ නදු ව්ර්ෂන ගළපා 

ගන් . ඔවුන් එශසම තමයි ඉදිිපපත් කාරන්ශන්. ඒ ඉදිිපපත් කාරපු 

කාාටසීමාව් තුළත් ඔවුන්ශේ වි වුමේ මිලින  1068ක් අඩුශව්න් 

ශපන්ව්ා දීටා තිශන ව්ා කිනටා ශකාොම්ාිප් තුමා ශේ ව්ාර්තාශේ 

කින ව්ා.  

ඊළඟට, එි  අව්්ා  ්ටසශන් ්ඳසන් ශව් ව්ා ශමන්  ශේ 

කාාරණා. 

"නදු ශගව්න් ා ිණුමේ පිළිශනට කාරන්ශන් ් ව්ාිප සිට ශහ්හේනර් 

පහ ම මත නි්ාත්, නදු නීතින මඟින් නදු ශගව්න්ශ  වට ටනා දී බති 

නීතිමන ප්රතිපාහ  නි්ාත්, ශමම හත්ත ්ස පහසහදිලි කිරීේ නදු 

ශගව්න් ා ශව්ත ඉදිිපපත් කාර අව්්න් තීරණනක් ගත යුතුන. එශ්ේම, 

නේ නදු ශගව්න්ශ  ව තක්ශ්ේරු ව්ර්ෂන ්ඳසා කාාර්තුමන පහ ම මත 

ආහානේ නදු ශගව්  නි්ා නේ තක්ශ්ේරු ව්ර්ෂනකාට ්ාශේක්ෂව් අහාළ 

තක්ශ්ේරු ව්ර්ෂශේ එම ශගීමේව්ට ව්හඩිීමමක් බත් ේ එම තක්ශ්ේරු 

ව්ර්ෂශේදී ව්හඩි ටාභනක් ප්රකාා  කාරනු බතහයි උපකාල්ප න කාළ 

සහකින. ශමම ප්රයා  ආ න කාරුශේ හ කාාර්තුමන ශගීමේව්ට 

ව්ර්ය නක් සිදුීම බති නි්ා ශමම මිටදී ගහනීේ ්ස විකිණීේව්ටට 

අහාළව් නිව්හරදි ආහානේ නේහ ශගව්නු බතහයි අශේක්ෂා කාළ සහකින. 

(තක්ශ්ේරු ව්ර්ෂ 2021/22/ ූලටය ප්රකාා   විගණ නට නටත්ව්) "  

නේ ව්හඩිීමමක්, ්ායාරණ ව්හඩිීමමක් ශපශ  ව්ා කිනටා 

තිශන ව්ා. එම ව්ාර්තාශේ තව්දුරටත්  ්ඳසන් ශව් ව්ා    

"ශමම ආනත න 2020/21 ් ව්ාිප 1 සිට ශහ්හේනර් 31 හක්ව්ා නදු 

ශගීමම රුපිනල් 219,807,003 ව්  අතර, එන 2019/20ට ව්යා රුපිනල් 

77,889,557 (සිනනට 55කා) ව්හඩි ීමමකි. ශකාශ්ේ වුව්ත්, 2021 මාර්තු 

31ට ශපන්ව්ා බති ශතොගන ්ස අහාළ ගණ න කිරීේ අනුව් නිව්හරදි 

වි වුමේ ප්රකාා  කාර ශ ොමහත."  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, එන මා කාලින් ්ඳසන් කාරපු 

කාාරණාව්.  

"ප්රකාාිතත ගහුමේ පිිපව්හනට සිනනට 5කා ටාභ ප්රති තනක් එකාතු කාළ 

විට වි වුමේ ව්ටි ාකාම රුපිනල් 9,463,167,232 වින යුතු අතර, එන 

ිණුමේ ශපොත්ව්ට ප්රකාාිතත වි වුමේව්ටට ව්යා රුපිනල් 

1,068,364,559න් අධිකාන.  

ඒ අනුව්, සීනි නදු අඩු කිරීම තුළින් එම ආනත නට ි මි වූ රුපිනල් 

6,229,025,820 නදු ්ස ශනන් රුපිනල් 256,407,494කා මුහටක් 

(1,068,364,559 x 24%) ආහානේ නදු ශට් තක්ශ්ේරු ව්ර්ෂ 2020/21 

දී අන කාර ගහනීමට ර්නට අව්කාා  බති අතර, තක්ශ්ේරු ව්ර්ෂ 

2021/22 දී එම ප්රමාණන අහාළ ිණුමේ වි  ශල්ෂණශනන් පසුව් 

තීරණන කාළ යුතු න."  

කිනටාත් එම ව්ාර්තාශේ කින ව්ා. 

හහ ට අපට තිශනන්ශන් ශේ ව්ාශේ ආනත ව්ලින් ව්ාර්ෂිකා 

ආහානේ නදු ශට් සිනනට 24ක් අන කාරන් . අපි පාර්ලිශේන්තුව්ට 

ශනෝ් ා කාරටා තිශන ව්ා ඒකා සිනනට 30ක් නව්ට පත් කාරටා 

ශහන්  කිනටා. ඒ කාාරණන හහන් අධිකාරණන සමුශේ අභිශනෝගනට 

ටක් ශව්ටා තිශන ව්ා. 

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි ්රටව් කිේශව්ොත්, අපට 

අි මි වුුම ආහානේ ප්රමාණන ආහානේ නේහක් ශට් ශේ 

ආනත ශනනුත් අන කාර ගන්  පුළුව්න්, අශ ක් ආනත ව්ලිනුත් 

අන කාර ගන්  පුළුව්න් කිනටා තිශන ව්ා. ඒ ව්ාර්තාශේ තව්දුරටත් 

කිනා තිශන ව්ා, "එන එම ආනත ශේ අශ  වත් ව්යාපාිපකා 

ටාභනට අමතරව් න." කිනටා.  

ශමන්  ශේ කාාරණන ඉතාම ව්හහගත්. ගරු නිශනෝ්ය 
කාථා ානකාතුමනි, අශ  වත් ව්යාපාිපකා ටාභව්ටට අමතරව් ශමන 

ඒ ආනත ව්ටට ශටොතරැයිනක් බදුණා ව්ාශේ ශහනක්. ර්ශේ 

ප්රතිපත්තිමන තීරණන මත ඒ අනට සුවි ාට අනිනේ ටාභනක් 
ටනාගන්  සහකිනාව් ටහබුණා.   
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පාර්ලිශේන්තුව් 

"එශමන්ම සීනි ආ න න කාර  ටහ අශ  වත් ව්යාපාිපකා ආනත  

්ේනන්යශනන් හ අහාළ ගණ න කිරීේව්ලින් පසුව් ර්නට ආහානේ නදු 

ශට් නේ මුහටක් අන කාර ගහනීශේ අව්කාා න බත."  

කිනටාත් ශේ ව්ාර්තාශේ ්ඳසන් කාර ව්ා. තව්දුරටත් එම 

ව්ාර්තාශේ ්ඳසන් කාර ව්ා,  

"එම නි්ා මිටදී ගහනීේ, වි වුමේ, අව්්ා  ශතොග ආදින නිසි පිපදි 

පරීක්ෂා කාර අහාළ ගණ න කිරීේ සිදු කිරීම තුළින් ර්න කාහප කාළ නදු 

ආහානශමන් එම ආනත  විසින් තක්ශ්ේරු ව්ර්ෂ 2020/21 ්ස 

2021/22 ්ඳසා ආහානේ නදු ශට් ශගවින යුතු ප්රමාණන අන කාර 

ගහනීමට සහකිනාව් පව්තී."  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, මට කිනන්  අව් ය වුශඩල 

ශේකායි. අශේ රශට් තිශන  නීතින අනුව්, ශේ කාරුුම 

්ේනන්යශනන් ප්රතිපත්ති තීරකානන්ට විරුේයව් අපට නීතිමන ක්රිනා 

මාර්ගනක් ගන්  නහසහ. අ්මත් වූ ප්රතිපත්ති තීරණ ගහනීම 

ශව්නුශව්න් ගන්  පුළුව්න් නීතිමන ක්රිනා මාර්ගනක් අශේ රශට් 

 හසහ. පළමු කාාරණාව් එනයි. ශේ අඩු කාළ විශ ේෂ ශව්ශළඳ භාඩලය 

නේහ ආප් ්ට ශග  නන්  ක්රමන වත් අශේ රශට් නීතින තුළ 

 හසහ. ශහව්හනි කාාරණාව් එනයි. සහනහයි, අපට තිශන  එකාම 

අව්කාා න තමයි මා කාලින් කිනපු විධිනට, රා්ය ප්රතිපත්ති එක්කා 

ශටොතරැයි දිනුමක් ව්ාශේ ඔවුන්ට ටහබුුම ශේ සුවි ාට ව්ාසිහානකා 

අව්් ථාශව්න් ඔවුන් ටහ ටාභන පසුප් ිණි ල්ටා එයින් උපිපම 

ප්රමාණනක් ශේ රශට් ර්නට ටනා ගහනීම. ඉතින් ඒ ්ඳසා ශේ 

ශහපාර්තශේන්තුව් හහන් සූහා මින් ඉන් ව්ා. ශේ රශට් නීතිනට 

අනුව් නිතිපතා ශේ කාාරණන පසුපසින් නන්  අපි සූහා මින් 

ඉන් ව්ා.  මුත්, ්මසර අව්් ථාව්ට ශකාශ ක් අස ව්ා මම 

හහක්කාා, "ශේ මුහල් ගන්  උත්්ාස කාළාට ශමි  ව්හරැදිකාාරශනෝ 

එළිශේ ශන්හ?" කිනටා. ඒකා ශේ රශට් නීතින තුළ කාථා කාළ සහකි 

මාතෘකාාව්ක් ශ ොශව්යි. අපට කාථා කාරන්  පුළුව්න් ව්න්ශන් ශේ 

රශට් නීති රාමුව් තුළ සිටිමින්.  

"සීනි කිශටෝග්රෑේ එකාක් ්ඳසා ප ව්ා තිූ  විශ ේෂ ශව්ශළඳ 

භාඩලය නේහ රුපිනල් 50 සිට  ත 25 හක්ව්ා අඩු කිරීශමන් 

නටාශපොශරොත්තු වූ ්ස න පාිපශභෝිණකා ් තාව්ට ටහබීම 

පිළිනඳව් අයයන න කිරීම ්ඳසා වූ විශ ේෂ විගණ  ව්ාර්තාව්" 

 මහති, ශේය න ආහානේ ශකාොම්ාිප්  ් රාල්ව්රනා විසින් මා ශව්ත 

ඉදිිපපත් කාර  ටහ ශේ ව්ාර්තාශේ පිටපත් ර්ශේ මුහල් පිළිනඳ 

කාාරකා ්භාව්ටත්, ශපොදු ව්යාපාර පිළිනඳ කාාරකා ්භාව්ටත් නව්න්  

මම නටාශපොශරොත්තු ශව් ව්ා.  

ගරු නිශනෝ්ය කාාරකා ්භාපතිතුමනි, ශමම ව්ාර්තාව් මම 

 වාගත්* කාර ව්ා. 

අපට පුළුව්න් ශව්යි ශේ කාාරණන පසුප් ිණි න්, අපට අි මි 

වුණාන කින  රුපිනල් බිලින  16න් නේ ්ායාරණ ප්රමාණනක් 

 හව්ත අන කාරගන් . හහ ට තිශන  නීතින අනුව්  ේ සිනනට 

24කා මුහල් ප්රමාණනක්, අප කාර තිශන  ඉල්ලීම අනුව්  ේ සිනනට 

30කා මුහල් ප්රමාණනක් ශේ රශට් ් තාව්ට  හව්ත අයිති කාර 

ශහන්  අපට පුළුව්න් ශේවි.  

ඒ ව්ාශේම, විශ ේෂ ශව්ශළඳ භාඩලය නදු ශව් ්  කිරීම ්ඳසා 

ගත් එම තීරණන සදිසිශේ ගත් තීරණනක් වුණත්, මුහල් 

අමාතයාාං න හහන් සූහා මින් ඉන් ව්ා අහාළ සිනලු පාර්  ව් කාහඳව්ා 

තීරණනක් ශග  මි්, ශමව්හනි නදු අඩු කිරීේ ශසෝ ව්හඩි කිරීේ නළි 

කිසිදු අව්් ථාව්කා කාරන්ශන්  හසහ කිනටා. ඒකා අපි දීර්න කාාලී ව් 

ක්රිනාත්මකා කාළ යුතු කාාරණාව්ක්.  

 

ගු නීතිඥ අනුස ප්රියදර්ශයීයන යාපා මහත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி அநுர பிாியதர்ஷன யாபா)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, Attorney-at-Law)   

ගරු බමතිතුමනි,- 

 
ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  
කිනන් , ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු නීතිඥ අනුස ප්රියදර්ශයීයන යාපා මහත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி அநுர பிாியதர்ஷன யாபா)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, Attorney-at-Law)   

ගරු රා්ය අමාතයතුමනි, ඒ ශව්ටාශේ ර්න ගත් තීන්දුව් 

ව්හරැදියි කිනටා ඔනතුමාට ශපශ  ව්ා. ඒකා පළමුව්හනි කාාරණන. 

ඒ ව්ාශේම, එන සදිසිශේ ගත් තීන්දුව්ක් නව්ත් ඔනතුමා කිනා 

තිශන ව්ා. ඒ මඟින් නේ ව්යපාිපකා ශකාොට්කාට ශටොතරැයිනක් 

බදුණා ව්ාශේ වුණා කිනටාත් ඔනතුමා කිේව්ා. ඊළඟට ඔනතුමා 

කිේව්ා, මින් පසුව් ශමව්හනි තීන්දුව්ක් ගහනීශේ දී ඒ ගහ  අශ  වත් 

සිනලු ශහ ා ්මඟත් ්ාකා්ඡාා කාළ යුතුයි කිනටා. එශසම  ේ, 

ආඩලඩුශේ නරපතළ ව්රහක් ශන් තමුන් ාන්ශ්ේ ශපන්ව්ා ශහන්ශන්. 

එශසම  ේ, එම තීන්දුව් ගත්ත නිටයාිපන්ට විරුේයව් ගත යුතු 

ක්රිනා මාර්ග ඔනතුමා ගන් ව්ාහ කිනටා මා අසන්  කාහමහතියි.   

 
ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

මා ඉතා ්රටව් කිනපු කාාරණාව් ඔනතුමා පහසහදිලි කාරශග  

 හසහ. ප්රතිපත්තිමන තීන්දුව්ක් ගත්ත ශකාශ  වට විරුේයව් කාටයුතු 

කාළ සහකිහ කින  කාාරණන ගහ  මම කිේව්ා. ඔවුන් කිනන්ශන්, 

"අපි ශේ ප්රතිපත්තිමන තීන්දුව් ගත්ශත් සීනිව්ටට පමණක් 

ශ ොශව්යි. ඒ ප්රතිපත්තිමන තීන්දුව් ්හමන් ්ේනන්යශනනුත් 

ගත්තා, පිපේපු ්ේනන්යශනනුත් ගත්තා. අපි උත්්ාස කාශළේ 

්ාමා ය පාිපශභෝිණකානාශේ මාසිකා බිශටන් රුපිනල් 500ක් අඩු 

කාරටා ශහන් යි" කිනටා. ඒකා තමයි ප්රතිපත්තිමන තීන්දුව්. ඒ 

ප්රතිපත්තිමන තීන්දුව් ක්රිනාත්මකා කිරීශේදී ඔවුන් අ්මත් වුණා. 

 මුත්, අශේ රශට් නීතිනක් තිශන ව්ාහ ඔවුන්ට විරුේයව් තීන්දු 

ගන් ? අශේ රශට් ඒ ්ඳසා නීතිනක්  හසහ. එශසම  ේ අපි 

ආප් ්ට ිණි න් නීතිනක් සහන්  ඕ ෑ. ඒ නි්ා ගරු නිශනෝ්ය 

කාථා ානකාතුමනි, මා හහන් කිනන්ශන් අශේ පව්ති  නීතින තුළ 

අපට කාරන්  පුළුව්න් ප්රයා ම කාාර්නන ගහ යි. ඒ තමයි, ශේ 

අනිනේ ටාභන ගත් කාඩලයානශමන් ආහානේ නදු ශට් නේ 

ප්රමාණනක් අන කාරගහනීම, ඒ නීතින අනුව් ගත සහකි ප්රමාණන අන 

කාරගහනීම. ඒ නි්ා තමයි ශේ විෂන පිළිනඳ කාටයුතු කාර  රා්ය 

අමාතයව්රනා සහටිනට මා ශේ ගහ  වි් තර විව්ෘතව් ශේ ගරු 

්භාව්ට දීටා තිශනන්ශන්. අහාළ සහම කාාරකා ්භාව්ක්ම, සහම ගරු 

මන්ත්රීව්රශන වම ශේ  ගහ  උ න්දු ව් ව්ා  ේ ශේකාට මහදිසත් 

ශව්ටා, ඒ අි මි ශව්්ඡච මුහලින් අඩුම ගණශන් අනකාර ගන්  

පුළුව්න් උපිපම ප්රමාණන ශසෝ අනකාර ගන්  උහේ කාරන්  කින  

ඉල්ලීම තමයි මා විව්ෘතව් ඔනතුමන්ටාශගන් කාරන්ශන්. මම ශසොඳ 

ආරේභනක් දීටා තිශන ව්ා. ශේ ආරේභනට උහේ කාරන් . ඒකා 

තමයි මශේ ඉල්ලීම. මම වි  ව්ා් කාර ව්ා ඔනතුමන්ටාශේ 

්සශනෝගන ඒ ්ඳසා ටහශ්බවි කිනටා.  

2507 2508 

[ගරු රාංජිත් සිනඹටාපිටින මසතා  

————————— 
*  පු නත්කාලන  ත්බා ඇත්. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, අහ අපි විශ ේෂශනන්ම නදු 

ගහ  කාථා කාර ව්ා. ඒ, එි  බති අව් යතාව් නි්ායි.  

්ාමා යශනන් අපි කින ව්ා, අශේ රශට් පවුල් ප ් අට 

ටක්ෂනක් ඉන් ව්ා කිනටා. එයින් පවුල් සතළි්  ටක්ෂනක් ශේ 

රශට් ජීව්ත්ීමම ්ඳසා ආයාර ඉල්ට ව්ා. ඊශේත් ශේ ්භාශේ ඒ 

ගහ  කාථා වුණා. ඒ නි්ා අපි ප්රථම ව්තාව්ට ්මා් සුන්ාය න 

්ඳසා වූ විනහම ව්හඩි කාර තිශන ව්ා. හහන් වි්ර්්  ප ත් 

ශකාුවේපත ඉදිිපපත් කාරටා තිශන ව්ා. 2023 ව්ර්ෂශේ ව්හඩිම 

විනහම ශව්න් කාර තිශනන්ශන් ්මා් සුන්ාය නටයි. ර්න ශේ 

්ඳසා උපිපම උ න්දුශව්න් කාටයුතු කාර ව්ා. සහනහයි, ර්ශේ 

ආහානම ශ්ොනා ගන්ශන් ශකාොශසොමහ? 2021 ව්ර්ෂනට ආපසු 

ිණශනොත්, ර්ශේ ආහානශමන් සිනනට 92ක් ටහබී තිශනන්ශන් නදු 

ආහානශමන්.  අපට විවියාකාාර නදුව්ලින් තමයි ශේ ආහානම ශ්ොනා 

ගන්  ශව්න්ශන්. ඒ නි්ා අපි ශමතහ දී විවිය ශේ පාට  

ශකාෝණව්ලින් නටන්ශන්  හතිව් කාටයුතු කාරමු.  එක් පහත්තකින් 

්ස ායාර අව් යයි කිනටා, තව් පහත්තකින් නදු ශගව්න් න්ශේ 

පහත්තට සහිපටා නදු ව්හඩියි කින ව්ා.  නේහ කිනන්ශන්  ය නක් 

තමයි.  ඒ නදු ශගව්න් න්ශේ පහත්තට සහිපටා නදු ව්හඩියි කිනටා 

කාථා ශ ොකාර, ඊට ව්යා පුළුල්ව් ශේ ප්ර   න දිසා නටටා ශේ රට 

මුහුණ දීටා තිශන  ආර්ථිකා ව්ය් න මත පහ ේ වූ ්මා්මන 

ව්ය් ශනන් ශේ රට ශගොයගනිමු කිනටා මම ශනෝ් ා කාර ව්ා. 

මට විශ ේෂ ශව්ටාව්ක් ටනා දීම ගහ  ඔනතුමාට ් තුතිව්න්ත ශව්මින් 

මශේ කාථාව් අව්්න් කාර ව්ා.   

 

ගු ප්ර න්න සතුරාංග මහත්ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි,  අහ උශේ ශේ ගරු ්භාශේ 

බති වූ ්ාකා්ඡාාව්ක් පිළිනඳව් ඔනතුමාශේ අව්යා න ශනොමු 

කාරව්න්  කාහමහතියි. විපක්ෂශේ ප්රයා  ්ාංවියානකා ගරු ටක්ෂ මන් 

කිිපබල්ට මහතිතුමාත්, ගරු බුේධිකා පතිරණ මන්ත්රීතුමාත් ශේ 

්භාශේ කාථා කාරටා,  ගරු ් ාධිපතිතුමා විසින් ගරු 

කාථා ානකාතුමාට එව්පු ලිපින ගහ  පහසහදිලි කාරමින් කාරුුම 

ඉදිිපපත් කාළා. ඒශකාන් ව්හරැදි අව්ශනෝයනක් රටට න ව්ා,  ඒ 

ලිපිශනන් නේ තර්් නක් කාළා ශහෝ කිනටා.  මම ඒ ලිපින ්භාගත 

කාරන්   ඔනතුමාශගන් අව්්ර ඉල්ටා සිටි ව්ා.  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, විශ ේෂශනන්ම ශේ ලිපින 

ශනොමු කාශළේ පක්ෂ  ානකා රැ් ීමමකාදී ්ාකා්ඡාා කාර ඉදිිපපත් කාළ 

නේ කාාරණා කිි පනක් පිළිනඳව්යි. එම කාටයුත්ත කාඩි මින් ඉුව 

කාරන්  කින  එකා තමයි ශේ ලිපිශනන් කිනහශව්න්ශන්. එි  

තිශන ව්ා විශ ේෂශනන්ම අරගළන කාාටශේදී ඉදිිපපත් වුුම 

ශනෝ් ාව්ක්. එක් කාාරණාව්ක් තමයි, ්ාතිකා ්භාව් පිි ුවීමම. 

ශහව්හනි කාාරණාව්, රා්ය ූලටය සා නහාං ව කාටයුතුව්ටට අහාළව්  

කාාරකා ්භා පත්කිරීම.  ඒ නටශත් Committees තු ක් පත් කිරීම 

ගහ  ්ඳසන් ශව් ව්ා.  ඊළඟට ආාංිතකා අධීක්ෂණ කාාරකා ්භා 

්ඳසා තරුණ නිශනෝජිතනන් ප්  ශහශ  ව පත් කිරීම ව්ාශේ 

කාාරණා තිශන ව්ා. එතුමා ශේ පාර්ලිශේන්තුව් නිශනෝ් න කාර  

මන්ත්රීව්රන ව සහටිනටත් කාටයුතු කාර  නි්ායි ඒ ඉල්ලීම 

කාරන්ශන්. එම ලිපිශේ අව්්ා ශේ කින ව්ා, "ඉසත කාරුුම 

්ේනන්යශනන් ඔනතුමාශේ විශ ේෂ අව්යා න ශනොමු කාර  ශට් 

කාාරුණිකාව් ඉල්ටනු කාහමහත්ශතමි" කිනටා. ඒකා තර්් නක් 

ශ ොශව්යි. එතුමාට ඕ ෑ වුශඩල ශේකා කාඩි මින් අව්්න් කාරන් . 

ඒ කාාරණාව් තමයි එතුමා ගරු කාථා ානකාතුමාට කිේශේ. 

ඔනතුමන්ටා, අපි සහශමෝම හන් ව්ා, ශේ ගහ  මා් ගණ ක් 

ති් ශ්ේ පක්ෂ  ානකා රැ් ීමේව්ටදී කාථා  ශව්  නව්. ඒ වුණාට 

එකාඟතාව්ක්  හතිව් කාල් න ව්ා. මම ි ත  විධිනට විපක්ෂ 

 ානකාතුමාත් ඊශේ කාථා කාරටා කිේව්ා, ශේ ගහ  එකාඟතාව්කාට 

බවිල්ටා කාඩි මින් ශේකා අව්්න් කාර ගන්  ඕ ෑ කිනටා. ඒ 

නි්ා,-  

ගු  ජිත් නප්රේමදා  මහත්ා (විු ධා පාර්ශයීයනවන  

නායකුරමා)  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
Who wrote the letter? කාවුහ ඒකා ලිනටා තිශනන්ශන්? 

 
ගු ප්ර න්න සතුරාංග මහත්ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

The President. ් ාධිපතිතුමා තමයි ඉල්ලීමක්  කාශළේ.  

විපක්ෂශේ ප්රයා  ්ාංවියානකාතුමනි, පක්ෂ  ානකා රැ් ීමේව්ටදී 

්ාකා්ඡාාව්ට ගත් කාාරණා අනුව්, තරුණ නිශනෝජිතයින් ප්  

ශහශ  ව නහිණන් ආාංිතකා අධීක්ෂණ කාාරකා ්භාව්ටට පත් කිරීමත්, 

්ාතිකා ්භාව් පිි ුවව්න් ත් න  කාටයුතු කිි පන කාඩි මින් 

ක්රිනාත්මකා කාරන්  කින  ඉල්ලීම තමයි එතුමා කාශළේ. කිසිම 

තහ කා තර්් ාත්මකාව්, අභිශනෝගනක් ව්  විධිනට ශ ොශව්යි, 

"කාාරුණිකාව් ඉල්ටා සිටිමි" කිනා තමයි එතුමා ඒ ඉල්ලීම කාශළේ. 

ඔනතුමාට ඒ කාාරණාව් පහසහදිලි කාරන්  ඕ ෑ නි්ා මම ශේ ලිපින  

 වාගත්* කාර ව්ා. 

 
* වානම් ය මත් ත්බන ලද ලිිළය  
 சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட கடிதம்: 
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පාර්ලිශේන්තුව් 

 

ගු නීතිඥ ලක්ෂනමන් ිරිකඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, බත්ත ව් ශනන්ම 

ආඩලඩුව්ට ්සශනෝගන ශහන්  අපිත් කාහමහතියි. අපි හන් ව්ා, ශේ 

රට නාංශකාොශටොත් නව්. අශේ ්සශනෝගන ටනා ශහන්   ේ, අපි 

ඉල්ට  ලිනකිනවිලි අපට ශහන්  ඕ ෑ. ඒකායි මම කිේශේ. මා් 

ගණ ක් ති් ශ්ේ ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ විපක්ෂශේ සිටි  සහම 

ශහ ාම කින ව්ා, ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහටත් එක්කා අත්්න් 

කාර  ටහ ිණවිසුම Parliament එකාට ඉදිිපපත් කාරන්  කිනටා. ඒකා 

කාරටා  හසහ. අපි ශකාොශසොමහ අන ව්හන ගහ  කාථා කාරන්ශන්? 

්ාතයන්තර ූලටය අරමුහට එක්කා ්ාකා්ඡාා කාර  ිණවිසුම 

පාර්ලිශේන්තුව්ට ඉදිිපපත් කාරන්ශන්  හතිව්, අපි ශකාොශසොමහ අන 

ව්හන ගහ  කාථා කාරන්ශන්? ඒකා ටනා දීම ආඩලඩුශේ යුතුකාම.  ගරු 

කාථා ානකාතුමා අහ උශේ "The Morning" පත්තරනට interview 

එකාක් දීටා තිශන ව්ා. එි දී ගරු කාථා ානකාතුමා ශකාලින්ම 

කින ව්ා, ආඩලඩුශේ ව්හරැේහ කිනටා. "විපක්ෂශනන් ඉල්ට  

ශතොරතුරු විපක්ෂනට ශහන්ශන්  හත් ේ ශමතහ  ව්හය ශපොේයක් 

ප්රමාහ ශව් ව්ා" කින  ඒකා තමයි ගරු කාථා ානකාතුමා කිේශේ. 

ගරු කාථා ානකාතුමා සිප.  

 
ගු ප්ර න්න සතුරාංග මහත්ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga)  
ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, මම ශේ විව්ාහනකාට න ව්ා 

ශ ොශව්යි. ශේ ගහ  පහසහදිලි කිරීමක් කාරන්ශන්. ශමොකාහ, මා 

හන් ා තරමින් IMF එකා ්මඟ තව්ම ිණවිසුමක් බති ීම  හසහ. 

ශකාුවේපතක් පමණයි තිශනන්ශන්. ඒ ගහ  මම හහන් මුහල් රා්ය 

අමාතයතුමාශගනුත් බහුව්ා. [නායා කිරීමක්    හසහ. මම ශේ 

ඔනතුමා කින  ශහනට අභිශනෝග කාර ව්ා ශ ොශව්යි.  

 
ගු නීතිඥ ලක්ෂනමන් ිරිකඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

Sir, I rise to a point of Order.  අපි ඒකා වි  ව්ා් කාරන්ශන් 
 හසහ. අඩුම ගණශන්, ශේ ශේ ශේව්ල් කාරන්  ඕ ෑ කිනටා 

එකාඟතාව්ක් තිශන ව්ා කින  එකායි අපි කිනන්ශන්  there is a 
meeting of the minds.  

ගු ප්ර න්න සතුරාංග මහත්ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

කාහබි ට්  මඩලයටන හහනුව්ත් කාර  අව්් ථාශේ දී  

පාර්ලිශේන්තුශේ ඔනතුමන්ටාත් හහනුව්ත් කාරන්  කාටයුතු 

කාර ව්ා කිනා ් ාධිපතිතුමා කිේව්ා. [නායා කිරීේ  

  
ගු නීතිඥ ලක්ෂනමන් ිරිකඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

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

අහ රට නාංශකාොශටොත් ශව්ටා තිශනන්ශන්. අපි සහම හාම කිනා 

තිශන ව්ා, ශේ ව්හයකාටයුතුව්ටට අශේ ්සශනෝගන ශහන්  

කාහමහතියි කිනටා.  මුත් ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහටත් එක්කා ර්න 

ශමොකාක් සිප එකාඟතාව්ක් තිශන ව්ා ශන්. Staff-level 

Agreement එකාක් ශසෝ තිශන ව්ා ශන්. අඩු ගණශන් ඔළු ශගඩි 

ශහකා අතර ශසෝ එකාඟතාව්ක් තිශන ව්ා  ශන්, ලිනටා  හති වුණාට. 

ඉතින් ශේ විධිනට ශේව්ා සාංග ව්ා  ේ, [නායා කිරීේ   බයි, 
සාංගන්ශන්? [නායා කිරීේ   

 

ගු ප්ර න්න සතුරාංග මහත්ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

සර්ෂ හ සිල්ව්ා මහතිතුමා ශේ ගහ  පහසහදිලි කාරාවි. [නායා 
කිරීේ  ශේකා staff මට්ටමින් ්ාකා්ඡාා කාර  කාාරණනක් නව්ත්, 

ඒකා Board එකාට හමා ඉදිිපපත් කාරන්  ඕ ෑ කාාරණනක් කින  

එකාත්  ඒ ගහ  හහනුව්ත් කිරීශේදී පහසහදිලි කාර ව්ා.  

අහ ශේ රට නාංශකාොශටොත් කිනටා කින ව්ා. ි ටපු සිනලු 

ශේ පාට නනන් ්ස සිනලු නිටයාිපන් ඒකාට ව්ග කිනන්  ඕ ෑ. 

ශේකාට එකා ආඩලඩුව්කාට, එකා පුේගටශන වට විතරක් ව්ග කිනන්  

නහසහ. ඒකාට ඔනතුමන්ටාත් ශකාොට් කාාරශනෝ ශව්න්  පුළුව්න්  

අපිත් ශකාොට් කාාරශනෝ ශව්න්  පුළුව්න්. ශමොකාහ, අවුරුදු ගණ ක් 

ති් ශ්ේ සිදු වුුම ශේව්ල් එක්කා නහලුව්ාම බත්ත කාථාව් ඒකායි. ඒ 

නි්ායි මම ශේ කාාරණාව් ඔනතුමන්ටාට කිේශේ.  හත් ේ - 

[නායා කිරීේ  ගරු කාථා ානකාතුමා ඉල්ලීමක් කාර තිබුණා. 

 

ගු දයාසික යන ේකස මහත්ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயலசகர) 

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

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, අශේ ප්ර්න්  රණතුාංග 

ි ටපු බමතිතුමා කින  කාාරණනත් එක්කා මම ශපොඩි ප්ර   නක් 

මතු කා ර ව්ා. ශේ සිනල්ට සිදු ශව්ටා තිබිනදී, ආඩලඩුව් විධිනට 

කාහබි ට් මඩලයටනට ශනෝ් ාව්ක් ශග හල්ටා, රට දුේපත් කින  

තහ ට පත් කාරන්  ඔනතුමන්ටා කාටයුතු කාළා. එශසම ශන්හ?  

ඒකාත් ශව් මම ඔනතුමන්ටා කාරපු කාාර්න භාරනක්.  

අශේ රාංජිත් සිනඹටාපිටින රා්ය බමතිතුමා ශේ ශව්ටාශේ 

්භාශේ ඉන්  නි්ා මම එතුමාශගන් කාාරණනක් අසන්  

කාහමහතියි. ගරු රා්ය බමතිතුමනි, ි ටපු ් ාධිපති ශගෝසාභන 

රා්පක්ෂ මහතිතුමාශේ කාාටශේ අඩු ආහානේටාභී පවුල්ව්ලින් 

34,000ක් විතර රැකිනා ්ඳසා නඳව්ා ගත් නව් ඔනතුමා හන් ව්ා. ඒ 

අනශේ ව්හුවප රුපිනල් 22,000යි. ඔනතුමා ඒ ගහ ත් හන් ව්ා ශන්. 

ඒ අන හහන් වි ාට අර්බුහනකා ඉන් ව්ා. ඒ අන අස ව්ා, "ශමොකාක්හ 

ශේ කාරන්ශන්? අශේ අ ාගතනට ශමොකාක්හ ශව්න්ශන්?" කිනටා. 

ශමොකාහ, කාලින් කාළ රැකිනාව්ලින් රුපිනල් 75,000කා විතර 

ව්හුවපක් ගත් අනත්  ශේ අතර ඉන් ව්ා. බත්තටම ඒ අන ි තුශේ ඒ 

අනට ් ථිර රැකිනා ටහශනයි කිනටා. සහනහයි, ශේ ව් විට ඒ අන 
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සිනලු ශහ ාම අ ාථ ශව්ටා ඉන් ව්ා. මම හන් ා විධිනට, 

ඔනතුමාත් නේ  පිිප්ක් රැකිනා ්ඳසා ශනොහව්ා තිශන ව්ා. ගරු 

රා්ය බමතිතුමනි, මම ඔනතුමාශගන් අසන්  කාහමහතියි, 

ඔනතුමන්ටා ශේ අන ්ේනන්යශනන් නේ පිනව්රක් ගන් ව්ා හ 

කිනටා. ශමොකාහ, 34,000කාශේ ප්ර   නක් එතහ  තිශන ව්ා. [නායා 
කිරීමක්   

 

ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔනතුමා කිනපු කාාරණාව් මට පහසහදිලියි. ඒ 

ගහ ,- 
 

ගු දයාසික යන ේකස මහත්ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමා මට කාථා කාරන්  අව්් ථාව් 

දීටා තිශනන්ශන්. [නායා කිරීමක්  ශපොේයක් ඉන් , මම අව්්න් 
කාර කාේ.  

ගරු රා්ය බමතිතුමනි, ශේ ්ේනන්යව් ඔනතුමන්ටා ගන් ා 

පිනව්ර ශමොකාක්හ කිනටා කාරුණාකාර අපට පහසහදිලි කාරන් .   

 

ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, අන  ව්හන තුළින් ඉදිිපපත් 

කාරනු ටන  කාාරණා, ශනෝ් ා, තීන්දු ්ස ්ස  ගහ  මම අහ 

ශමතහ  කාථා කාරන්  නන්ශන්  හසහ. ගරු ් ාධිපතිතුමා ඒ ගහ  

කාථා කාරාවි. සහනහයි, මට එකා ශහනක් කිනන්  පුළුව්න්. ශේ සිනලු 

කාාරණා ඉතා හහඩිව් අශේ අව්යා නට ශනොමු ශව්ටා තිශන ව්ා. 

ශමතුමා කිනන්  ශපර අපි ඒ කාාරණන අශේ අව්යා නට හහඩිව් 

අරශග  තිශන ව්ා, ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි. 

 

ගු එ න.එම්. මිකක්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

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

ගු නිනයෝ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔේ, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු නහේෂා විත්ානනේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, මටත් අව්් ථාව්ක් ටහබී 

තිශන ව්ා කාථා කාරන් . 
 

ගු නිනයෝ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මම ඔනතුමාශේ  ම කිේශේ  හසහ. 

 

ගු නහේෂා විත්ානනේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු රා්ය බමතිතුමනි, සීනි නදු ව්ාංචාව් ගහ  ඔනතුමා 

ශතොරතුරු ඉදිිපපත් කාළා ශන්. සහනහයි, ඔනතුමා ඒ ්මසර කාාරණා 

කිේශේ  හසහ. එතහ දී ඔනතුමා  එශකාොශළෝ  ශහශ ක් ගහ  

කිේව්ා. අපි ඔනතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කාර ව්ා. ඒ  එශකාොශළෝ  

ශහ ාශේ  ේ ටිකා ඉදිිපපත් කාරන්  පුළුව්න්  ේ එන ව්හහගත් 

ශව් ව්ා. ශමොකාහ, ශේ රශට් මිනි් සුන්ට විගණකාාධිපති ව්ාර්තාව් 

නටන්  ශව්න්ශන්  හසහ ශන්. ඔනතුමා මුහල් රා්ය බමතිව්රනා 

විධිනට ඒ  ේ ටිකා ඉදිිපපත් කාර ව්ා  ේ, ඒකා ව්හහගත්. එතශකාොට 

රශට් ් තාව් හහ  ගන් ව්ා, ඒ අන කාවුහ කිනටා . 

 

ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ඔනතුමාශගන් ශව්ටාව් ශහ ව්ා  ේ, මට ඒකා ඉදිිපපත් කාරන්  

කිසිම අපසසුව්ක්  හසහ, ගරු මන්ත්රීතුමා. මම ඒ ලියුම සහන්්ාේ 

ශහපාර්තශේන්තුව්ට නහේව්ා. ඒකා රස්ක් ශව්න්ශන්  හසහ. මට 

කිසිම ශහනක් ්හඟීමශේ අව් යතාව්ක්  හසහ. සහන්්ාේ 

ශහපාර්තශේන්තුශව්න් ඔනතුමන්ටාට ඒකා ගන්  පුළුව්න්. 

ඔනතුමන්ටාශගන් මට ශව්ටාව් ටනා ශහ ව්ා  ේ, මම ඒ  ේ ටිකා 

කිනව්න් ේ. මට කිසිදු ගහටලුව්ක්  හසහ . 
 

ගු එ න.එම්. මිකක්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, - 
 

ගු නිනයෝ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මිපක්කාාර් මන්ත්රීතුමා, ශකාටිශනන් කිනන් . 
 

ගු එ න.එම්. මිකක්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ඉ් ශ්ල්ටා ආඩලඩු පක්ෂශේ ප්රයා  ්ාංවියානකාතුමා කිනපු 
කාාරණන ්ේනන්යව් මම ශේ අසන්ශන්. ගරු නිශනෝ්ය 
කාථා ානකාතුමනි, ශේ මුහල් රා්ය බමතිතුමාත්, අශ ක් මුහල් 
රා්ය බමතිතුමාත් මායයව්ටට විටින් විට ප්රකාා  කාර තිබුණා, 
්ාතයන්තර ූලටය අරමුහටත් එක්කා ශමන්  ශේ ව්ාශේ ්ාකා්ඡාා 
ශකාශර ව්ා  ශේ කාාටශේ ශකාශර ව්ා  අර කාාටශේ ශකාශර ව්ා 
කිනටා. පාර්ලිශේන්තුව්ට තමයි ූලටය නටන තිශනන්ශන්. හහන් 
ආඩලඩුව් කින ව්ා ශන්, IMF එකාත් එක්කා ිණවිසුමක් ගසටා  හසහ 
කිනටා. සහනහයි, ිණවිසුම ගසටා ඉව්ර ශව්ටා අපට කිනන්  එපා. 
ිණවිසුම ගසන්  කාලින් ඒ ්ාකා්ඡාාව්ට තිශන  එකාඟතා ගහ  
කිනන් . ශමොකාහ, අපට ආරාංචි ශව්ටා තිශන ව්ා, සහම බිේ අඟටක් 
ගහ ම ශතොරතුරු Valuation Department එකාට ශනොමු කාරටා 
ඒව්ාශනන් 10 per cent tax එකාක් ගන්  ඕ ෑ කිනටා  හහ ටම 
එකාඟ ශව්ටා තිශන ව්ා කිනටා. ශේකා භනාංකාර ශහනක්. බත්තටම 
ආඩලඩුව් ශග හත් තිශන  PAYE Tax එකාත් මිනි් සුන්ට හරා 
ගන්  නහසහ. Export tax එකා සරසා අනිව්ාර්නශනන්ම 
exportersටාශේ ශයොටර් ටිකා ශගශ   එකා  ව්ත්ව්  එකායි 
කාරන්ශන්.  

ව්ත්මන් ් ාධිපතිතුමා, ් ාධිපති ශව්න්  කාලින් සහම හාම 
කිේව්ා ූලටය නටන තිශනන්ශන් පාර්ලිශේන්තුව්ට කිනටා. එශසම 

 ේ පාර්ලිශේන්තුව්ට සාංගටා ශේව්ා කාරන්ශන්  හතිව්, 
කාරුණාකාර පාර්ලිශේන්තුව්ට එම එකාඟතාව් ශසෝ ඉදිිපපත් 

කාරන්  කිනටායි මම ඉල්ටා සිටින්ශන්. 

 

ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, අපට ්ඟව්න්  කිසිම 

ශහනක්  හසහ. සහනහයි,  අපි ශමන්  ශේ කාාරණන පහසහදිලිව් ව්ටසා 

ගන්  ඕ ෑ. අපි ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහට ්මඟ ිණවිසුේගත ීමේ 

16ක් වුණා. 
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පාර්ලිශේන්තුව් 

ඒ සහම අව්් ථාව්කාම අපි ඒ ගම  ිණශේ  ක්තිමත් ආර්ථිකානක් 

තිශන  රටක් සහටිනටයි.  මුත්, අහ අපට ඒ ගම  නන්  ශව්ටා 

තිශනන්ශන් ණන ශගව්ා ගන්  නහසහ කිනටා ප්රසිේය කාරපු රටක් 

සහටිනටයි. ඒ නි්ා අපිට ඉතාම සීරුශව්න් තමයි ශේ ගම  නන්  

ශව්න්ශන්. සහනහයි, අපට ්ඟව්න්  ශහනක්  හසහ. ් ාධිපතිතුමා 

කිනටා තිශන ව්ා, කාහබි ට් මඩලයටනට කාථා කාරටා ඔනතුමන්ටාව් 

හහනුව්ත් කාරන්  කිනටා. ඒ නි්ා ටිකාක් ඉව්සීශමන් ශේ ගහ  

නටන් . ශේ කාාරණාව් ඉෂ ට ශව් ව්ා. අපි සිනලු කාරුුම 

ඔනතුමන්ටා එක්කා කාථා කාර ව්ා. සහනහයි, හහ ට ශේ ්ාංශේදී 

කාරුුම ගහ  කාථා කාරටා ශේ රශට් ගම ට නායා කාරන්  එපා. 

 

ගු එ න.එම්. මිකක්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු රා්ය බමතිතුමනි, ඔනතුමාට මම කිනපු කාාරණන 
ශත්රුශඩල  හසහ. කාව්හා සිප ඒ ශතොරතුරු පාර්ලිශේන්තුව්ට 

ඉදිිපපත් කාරාවි. මම කිනන්ශන් ඒකා ශ ොශව්යි. ශේ ්ාකා්ඡාා පටන් 
අරශග  හහන් මා් ගණ ාව්ක් ශව් ව්ා. ඒ ්ාකා්ඡාා තුළින් ශේ 

ශව් ශකාොට ආපු ප්රාථමිකා එකාඟතා බති. ඒ කාරුුම එකින් එකා 
පාර්ලිශේන්තුව්ට කාඩි මින් ඉදිිපපත් කාරන්  කිනටායි අපි 

කිනන්ශන්. අව්්ා ශේදී ඉදිිපපත් කාරටා ව්හයක්  හසහ. 
 

ගු නිනයෝ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීය ළඟට, ගරු (ආචාර්න) සර්ෂ හ සිල්ව්ා මන්ත්රීතුමා. ඔනතුමාට 

වි ාඩි 10කා කාාටනක් තිශන ව්ා. 
 

[පූ.භා. 11.53  
 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සල්වා මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, මා ළඟ ශේ තිශනන්ශන් ඔන 

කින  ව්ාර්තාව්. නටන් , ශේ තිශනන්ශන් ඒ ව්ාර්තාව්. ශේව්ා 

තමයි, Staff-level Agreement එශක්දි එකාඟ ශව්්ඡච කාාරණා ටිකා. 

ඒකා අපි ළඟ හහන් තිශන ව්ා. අපට ශේ ව්ාර්තාව් ටහබුශඩල 

ශකාොශසොමහ? ශේකා අපට ටහබුශඩල පාර්ලිශේන්තුශව්න් ශ ොශව්යි. 

ශේකා අපට ආශේ ශකාොශසොමහ? ් ාධිපතිව්රනාශේ ්මසර 

කාමිුවව්ට සිටි  ශ ොශන වත් පුේගටනන්ට ශේ ව්ාර්තාව් දීටා 

තිශන ව්ා. ඒකා ශකාොශසොමහ ශව්න්ශන්?  
 

ගු එ න.එම්. මිකක්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Kitchen Cabinet එකාට. 
 

ගු නීතිඥ ලක්ෂනමන් ිරිකඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 
They are misleading Parliament. 
 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සල්වා මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
මම ශේ ව්ාර්තාව් ්භාගත කාරන්ශන්  හසහ. ශමොකාහ, ශේකා 

්භාගත කාශළොත් කිනයි, ශේ ්ාංශේදී කාාරණා එළිනට ිණනා කිනටා. 

ශකාොශසොමහ, සීනි නදු ව්ාංචාව් වුශඩල? සීනි නදු ව්ාංචාව් වුශඩල ්ාංශේදී 

කාාරණා එළිනට ිණන නි්ායි. කාවුරු ශසෝ හහ  ගත්තා, සීනි 

කිශටෝග්රෑේ එකාකාට අන කාරපු රුපිනල් 50ට තිබි්ඡච නේහ  ත 25ට 

අඩු කාර ව්ා කිනටා. ඒකා පාර්ලිශේන්තුශේ ර්ශේ මුහල් පිළිනඳ 

කාාරකා ්භාශේ ්භාපතිව්රනා විධිනට කාලින් කාටයුතු කාරපු ගරු 

අනුර ප්රිනහර්   නාපා මහතිතුමාශේ අව්යා නට ශග ාශේ මම. අපි 

තුන්පාරක් ඒකා ්ාකා්ඡාා කාරටා, ඊට ප් ශ්ේ එතුමා ඒකා COPA 

එකාට නහේව්ා. ඊට ප් ශ්ේ තමයි ඔන විගණ  ව්ාර්තාව් ඉදිිපපත් 

කාශළේ. විගණ  ව්ාර්තාව් ඉදිිපපත් කාරටා ශමොකාක්හ කිනන්ශන්? 

හහන් කින ව්ා, ර්න ඒ ශව්නුශව්න් කාහප කාළ මුහට ශකාෝටි 1,600ක් 

කිනටා. එකා ආනත නක් ගත්ත සීනි ප්රමාණන, කාලින් ගත්ත සීනි 

ප්රමාණනට ව්යා සිනනට 1,220කින් ව්හඩි වුණා ලු. ශකාොශසොමහ, 

එශසම ව්හඩි වුශඩල? ඒ අනට ශටොතරැයිනක් බදුණා ලු. 

ශටොතරැයිනක් බදුශඩල  හසහ. ශටොතරැයින ශමන්  ශේකායි කිනටා 

ඒ අන හහ  ගත්තා. ශටොතරැයිශේ ශ ොේමර ටිකා ශේව්ා කිනටා ඒ 

අන හහ  ගත්තා. ඒකායි, බදි්ඡච ශටොතරැයින. ඒකා තමයි, insider 

information කිනන්ශන්. [නායා කිරීමක්  ශපොේයක් ඉන් , ගරු 
මුහල් රා්ය බමතිතුමා.  

 

ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, මම ශම්ඡචර ්ේභාව්ශනන් 

කාරුුම ඉදිිපපත් කාළා. ශටොතරැයිනක් බදුණා කිනටා මම කිේශේ 

 හසහ. මම කිේශේ, ශටොතරැයිනක් බදුණා ව්ාශේයි කිනටයි. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමා උගත් මන්ත්රීව්රන ව සහටිනට  ශේ ගහ  

අව්ශනෝයශනන් කාථා කාරන් . 
 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සල්වා මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

I respect you. මම ඔනතුමාට ව්රහක් කිේශේ  හසහ, ගරු රා්ය 

බමතිතුමා. ඔනතුමා කිේශේ, ශටොතරැයිනක් බදුණා ව්ාශේයි 

කිනටා. ඒකා තමයි මමත් කිනන්ශන්. ශටොතරැයිනක් බදුණා ව්ාශේ 

තමයි. සහනහයි, ශහවිශනෝ බවිල්ටා ඒ ශටොතරැයිශේ ශ ොේමර ටිකා 

දුන් ා. ඒකා තමයි, insider information කිනන්ශන්. අශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ ර්ශේ මුහල් පිළිනඳ කාාරකා ්භාව්ට ශහන්  නහිප 

ව්ාර්තාව්, අශ ක් පුේගටනන් අතට ිණශේ ශකාොශසොමහ? ශේ 

ව්ාර්තාශේ තිශන ව්ා, කාරන්  ඕ ෑ ඒව්ා ඔක්ශකාෝම. මම ශේ 

ව්ාර්තාව් කිනව්න්ශන්  හසහ. ශමොකාහ, ඒකා ශසොඳ  හති නි්ා. මම 

ශේ ව්ාර්තාව් ්භාගත කාරන්ශන්ත්  හසහ. මම ඔනතුමාට ශේ 

ව්ාර්තාව් ශපන්ව්න් ේ. ඔනතුමා ළඟත් ශේ ව්ාර්තාශේ පිටපතක් 

තිශන ව්ා. ශේ ව්ාර්තාශේ ශමො ව්ාහ තිශනන්ශන්? Appendix 

"A"ි  ්ඳසන්ව් තිශන ව්ා, "Tax reforms to be implemented 

from 2022 to 2025" කිනටා. [නායා කිරීමක්.  මම ශේ ව්ාර්තාව් 
කිනව්න්ශන්  හසහ. මම ශේ ව්ාර්තාශේ මාතෘකාාව් විතරයි 

කිනව්න්ශන්. ශේ ව්ාර්තාශේ ඔක්ශකාෝම තිශන ව්ා. ශේශක් 

තිශන ව්ා, VAT එකා ව්හඩි කාරන්  ඕ ෑ ශකාොශසොමහ, Personal 

Income Tax එකා ව්හඩි කාරන්  ඕ ෑ ශකාොශසොමහ, නදු ව්හඩි කිරීේ 

සිනනට 5 සිට සිනනට 36ට ශග නන්ශන් ශකාොශසොමහ, 

Withholding Tax එකා ශමොකාක්හ, Corporate Income Tax එකා 

ශමොකාක්හ, Value Added Tax එකා ශමොකාක්හ, Excise Duty එකා, 

Customs Duty එකා, automatic indexation එකා කින  ශේ 

සිනල්ටම පිළිනඳව් ශේ ව්ාර්තාශේ තිශන ව්ා.  

 

ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමා ශේ රශට් ආර්ථිකාන ගහ  හන් ව්ා. 

ඒ නි්ා අනිනමින් ටහබුුම ලිනවිල්ටක් ඔන විධිනට කිනව්ටා ශේ 

රශට් ් තාව්ත්, ශේ ්භාව්ත් භන කාරන්  එපා. ශේ රශට් තිශන  

අභිශනෝගන ඔනතුමා ශත්රුේ ගන් . ඔනතුමා, ශේ ශේව්ල් ශත්රුේ 

ගත්ත මන්ත්රීව්රශනක්. 

2515 2516 

[ගරු රාංජිත් සිනඹටාපිටින මසතා  
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ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සල්වා මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

මම ශේ ව්ාර්තාව් කිනව්න්ශන්  හත්ශත් ඒකායි. මම ව්ග කින  

නි්ා තමයි ශේ ව්ාර්තාව් කිනව්න්ශන්  හත්ශත්. මම ව්ග කින  

නි්ා තමයි ශේ ව්ාර්තාව් කිනව්න්ශන්  හත්ශත්, ගරු මුහල් රා්ය 

බමතිතුමා. ව්ගකීම තිශන  නි්ායි, මම ශේකා කිනව්න්ශන් 

 හත්ශත්. මම ශේ ව්ාර්තාශේ තිශන  ඉටක්කාේ කිනව්න්ශන්  හසහ. 
 

ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, ශමතුමා ශේ ශේව්ල් කින  

් ව්රූපන ශේ ව්ාර්තාව් කිනව් ව්ාට ව්යා  රකායි. ශේ රට ගහ  

ශත්රුේ ගන් . ශේ රට ඉදිිපශේ තිශන  අභිශනෝගන ශත්රුේ 

ගන් . ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමා ර්ශේ මුහල් පිළිනඳ කාාරකා 

්භාශේ ්භාපතිව්රනා. ඔනතුමා කාර  ශේ ව්හරැදියි.   
 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සල්වා මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ශේ ව්ාර්තාව් පාර්ලිශේන්තුව්ට ඉදිිපපත් කාරන්  නහිප  ේ 

එළිනට නන්ශන් ශකාොශසොමහ? 
 

ගු ඩිලාන් නපනර්සා මහත්ා 
(மாண்புமிகு டிலான் தபலரரா) 

(The Hon. Dilan Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.   
ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, ගරු රාංජිත් සිනඹටාපිටින 

රා්ය බමතිතුමා මශේ මිත්රනා. හහන් එතුමා විපක්ෂශේ 
මන්ත්රීව්රශන වට කින ව්ා, IMF එශක් ශකාොන්ශේසි පිළිනඳව් 
පාර්ලිශේන්තුව්ට ඉදිිපපත් ශ ොකාරපු එම ලිපින කිනව්ා රශට් 
් තාව් භන කාරන්  එපා කිනටා.  

 

ගු නිනයෝ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
 හසහ, එතුමා එශසම කිේශේ  හසහ. එතුමා කිේශේ, එන 

පිළිගන්  පුළුව්න් ලිපිනක් ශ ොශව්යි කිනටා.  
 

ගු ඩිලාන් නපනර්සා මහත්ා 
(மாண்புமிகு டிலான் தபலரரா) 

(The Hon. Dilan Perera) 
ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, මම අ්තයනක් පහව්සුශේ 

 හසහ. 
 

ගු නිනයෝ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ශමන විව්ාහනකාට න  නි්ා කාථාව් ශකාටි කාරන් ,- [නායා 

කිරීේ  
 

ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, එතුමා මශේ  ම ්ඳසන් 

කාළ නි්ා- 
 

ගු ඩිලාන් නපනර්සා මහත්ා 
(மாண்புமிகு டிலான் தபலரரா) 

(The Hon. Dilan Perera) 
ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, මශේ පහසහදිලි කිරීම අව්්න් 

 හසහ.  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, ගරු ් ාධිපතිතුමා ලිපිනක් 

එව්ා තිශන ව්ා ශන් ගරු කාථා ානකාතුමාට, ශමන්  ශේ කාාරණා 

තව්ම ඉුව කාරටා  හසහ කිනටා. ඒ ලිපින එව්ා තිශනන්ශන්ත්, ශේ 

සාංග  ශේව්ල්ව්ටට විරුේය පක්ෂශේ අනත් කාමිුවව්ටට පත් 

කාරශග  ඒකාට seal එකා ගසගන් . බත්ශතන්ම කිේශව්ොත්, එහා 

්ාතිකා ්භාව් සහදුව්ා ව්ාශේයි. එහා සහදුශේ, අපි ඉල්ටපු ්ාතිකා 

්භාව් ශ ොශව්යි, ශව්  එකාක්. ගරු රාංජිත් සිනඹටාපිටින රා්ය 

අමාතයතුමා විරුේය පක්ෂශේ ඉන් ශකාොට ඉල්ටපු ්ාතිකා ්භාව් 

ශ ොශව්යි ඒ  සහදුශේ. ශව්  එකාක්  සහදුශේ. ඒ, ශව් ත් ව්හයව්ටට 

සීල් එකා ගස ගන් යි. ගරු නිශනෝ්ය කාථ ් ා ානකාතුමනි, අශේ 

රා්ය බමතිතුමාට අපි ශනොශසෝ ගරු කාර ව්ා. ශමතුමාට මුහල් 

පිළිනඳව් ශසොඳ හහනුම වත් තිශන ව්ා. ගරු රා්ය බමතිතුමනි, අඩු 

ගණශන් තමුන් ාන්ශ්ේව්ත් ශේ සාංගටා ගස  ඒව්ා  ව්ත්ව්න් . 
 

ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, මශේ මිත්රනාත් එක්කා මම 

පහටශටන්  නන්ශන්  හසහ. අපි ශහශහ ා ්ශසෝහරනන් ව්ාශේ 

එකාම පන්තිශේ තමයි ඉශග  ගත්ශත්. ගරු සර්ෂ හ සිල්ව්ා 

මන්ත්රීතුමාශගන් මම ඉල්ටා සිටිශේ, අනිනමින් ටහබුුම ලිනවිල්ටක් 

්හකාමුසු ආකාාරශනන් කිනව්න්  එපා කිනටායි. එතුමා ව්ගකිව්යුතු, 

ශසොඳ ආර්ථිකා වි ශ ේෂනශනක්. ශේ රට හහන් පත්ශව්ටා තිශන  

තත්ත්ව්න හන් ා නි්ා, ශේව්ා ගහ  අපි පුළුව්න් තරේ විව්ෘතව් කාථා 

කාරමු. සහනහයි, ්හනෑ ශතොරතුරු. ශනෝ් ා විතරයි ඒශක් 

තිශනන්ශන්, ශව්  ශමො වත්  හසහ.  
 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සල්වා මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, මම ව්ගකීශමන් කාටයුතු 

කාර  නි්ා තමයි ශේ ලිනවිල්ට ්භාගත ශ ොකාරන්ශන්. සහනහයි 

මම ව්ගකීශමන් යුතුව් එතුමාට කින ව්ා, ශේකා තමයි ඒ ව්ාර්තාව් 

කිනටා. ශේශක් තිශන ව්ා, සිනලු ශේ. සහනහයි, මම කිනන්ශන් ඒකා 

ශ ශව්යි. මම අසන්ශන්, ර්ශේ මුහල් පිළිනඳ කාාරකා ්භාව්ට 

ශහන්  නහිප ව්ාර්තාව්ක් ශකාොශසොමහ ශ ොශන වත් පුේගටනන්ශේ 

අතට ිණශේ කිනටායි. ශමතහ  තිශනන්ශන් ්ාංශේදී කාාරණා. ශේ 

්ාංශේදී කාාරණාව්ලින් ශ ොශන වත් පුේගටනන්ට, ශ ොශනක් ටාභ 

ටනා ගන්  පුළුව්න්. ්මසරුන්ට ශේශකාන් ශටොතරැයි බශහන් ත් 

පුළුව්න්. ඒකායි මම ශේ කිනන්ශන්. ඒකා ව්හරැදියි. ර්ශේ මුහල් 

පිළිනඳ කාාරකා ්භාව්ට ශමම ව්ාර්තාව් ඉදිිපපත් කාරන්  අව් යයි. 

එතශකාොට අපට ්ාකා්ඡාා කාරන්  පුළුව්න්, ශකාොයි විධිනටහ නදු 

ව්හඩි කාරන්  ඕ ෑ කිනටා. ආහානම ව්හඩි කාර ගන්   ේ, නදු ව්හඩි 

කාරන්  අව් යයි කිනටා අපි හන් ව්ා.  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, ශේ ව්  විට Appropriation 

Bill එකා ඉදිිපපත් කාර තිශන ව්ා. නටන් , ටන  අවුරුේශේ 

විනහම රුපිනල් බිලින  7,885යි. ඒ කිනන්ශන්, ්රිලින  8කාට 

කිට්ුවයි. සහනහයි, ශේ අවුරුේශේ නටාශපොශරොත්තු වූ ආහානම කීනහ, 

ගරු මුහල් රා්ය බමතිතුමනි? ්රිලින  2යි. ඔනතුමන්ටා ටන  

අවුරුේශේ නදු ව්හඩි කාරටා ්රිලින  කීනක් නටාශපොශරොත්තු ව් ව්ාහ 

කිනටා මම හන්ශන්  හසහ. ශේ අවුරුේශේ ආහානම ්රිලින  2යි. අපි 

හන් ව්ා, නදු ව්හඩි කාරන්  ඕ ෑ කිනටා. ්මසර ශේ පාට  පක්ෂ 

ව්ාශේ අපි කිනන්ශන්  හසහ, නදු ව්හඩි කාරන්  එපා කිනටා. නදු 

ව්හඩි කාරන්  ඕ ෑ කිනටා අපි පිළිගන් ව්ා. සහනහයි, නදු ව්හඩි 

කාර ශකාොට කාාරණා කිි පනක් ි ශත් තිනාගන්  ඕ ෑ. එකාක් 

තමයි, ්ායාරණ ීමම.  

ගරු රා්ය බමතිතුමනි, නදු ව්ාංචා ගහ  ඔනතුමා අහ කාථා කාළා. 

අන්තිමට කීනහ කිේශේ? රුපිනල් මිලින  1,068කින් ආහානම වැඩි 

නවලා තිනබනවා ිර වා. ඒශකාන් සිනනට 24ක් -මිලින  256ක්- 
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පාර්ලිශේන්තුව් 

ආහානේ නදු සහටිනට ටනා ගන්  කාටයුතු කාර ව්ා කිේව්ා. අඩුම 

ගණශන් ඔනතුමා එන ශසෝ කිරීම ගහ  අපි ්න්ශතෝෂ ශව් ව්ා. අපි 

පටන් ගත්ත ශේ, නේකිසි අව්්ා නකාට ඔනතුමා අරශග  ිණි ල්ටා 

තිශන ව්ා. මශේ පාර්ලිශේන්තු කාාටන අවුරුදු 12යි. ශමව්හනි 

ශහනක්ව්ත් ශම්ඡචර කාාටනකාට මම හහක්ශක්  හසහ. එම නි්ා 

ඔනතුමාට අශේ ශගනරව්න තිශන ව්ා. සහනහයි, ශේ ව්ාශේ කාරන්  

පුළුව්න් තව් ශකාෝඡචර ශේව්ල් තිශන ව්ාහ? නටන් , garlic ව්ාංචාව් 

වුණා. ඊට ප් ශ්ේ, ශපොල් ශතල් ව්ාංචාව් වුණා. ඒව්ා පිළිනඳව් 

ශසොන ව්ාහ? ඒ ව්ාංචා කාරපු මුහල් ටනා ගන්  පුළුව්න්  ේ, 

අ්රණ මිනිසුන්ශගන් අන කාර  නේහ ශම්ඡචර ව්හඩි කාරන්  

ඕ ෑහ? ඔනතුමා කිේව්ා, පවුල් ටක්ෂ 40ක් ආයාර ඉල්ට ව්ා 

කිනටා. නටන් , ටාංකාාශේ ගෘස් ථව්ලින් සිනනට 96කාට ශේ 

ප්ර   න නටපා තිශන ව්ා කිනටා United Nations එශකාන් call 

එකාක් දීටා කිනටා තිශන ව්ා, emergency assistance ශහන්  

කිනටා. 

්මසර විට ඔනතුමා ශේ ගහ  හන් ව්ා බති. ශේරාශහණින 

වි  ව්විහයාටශේ මසාචාර්න අතුශකාෝරට මසතාශේ කාඩලයානම 

විසින් ඉදිිපපත් කාර  ටහ අලුත්ම ව්ාර්තාශේ කින ව්ා, ශ්රී ටාංකාාශේ 

දුේපත්කාම ඉතාම ය ඝ්රශනන් ඉසළ ිණි න් තිශන ව්ා  කිනටා. 

ඔවුන්ශේ ගණ නට අනුව් ශේ රශට් ටක්ෂ 96ක් ් තාව් 

හිපද්රතාශව්න් ශපශළ ව්ා. ශගෝසාභන රා්පක්ෂ ් ාධිපතිව්රනා 

රට භාර ගන් ශකාොට ඒ ප්රමාණන ටක්ෂ 30ක් ව් ශනන් තමයි 

තිබුශඩල. එතුමන්ටා "ශසොඳටම කාළා"යි කිනටා කින  ශකාොට, මා 

ි ත  සහටිනට ඒකා තමයි ශසොඳටම කාරටා තිශනන්ශන්. දුේපත්කාම 

ටක්ෂ 30 සිට ටක්ෂ 96 හක්ව්ා ව්හඩි කාරටා තිශන ව්ා. මා 

ි තන්ශන්  හසහ, ශටෝකාශේ කිසිම රටක් ශමපමණ ශකාටි 

කාාටනකාදී ශේ විධිනට දුේපත්කාම ව්හඩි කාළා කිනටා. අශේ රටට 

විතරක් ශ ොශව්යි, ශකාොශරෝ ා ව්්ාංගතන නටපෑශේ. ඔනතුමා 

ශසොඳටම හන් ව්ා, ශටෝකාශේ සහම රටකාටම ශකාොශරෝ ා 

ව්්ාංගතන නටපෑ  නව්. අනික් සිනලු  රටව්ල් ශේ ප්ර   ශනන් ශගොය 

බවිල්ටා තිශන ව්ා. ර්ානනිකා ශපොශසොර තස ේ කාශළේ කාාශගන් 

අසටාහ? ශයොටරශේ ව්ටි ාකාම රුපිනල් 200කාට තිනා ගත්ශත් 

කාවුරු කිනපු නි්ාහ?  

ගරු රාංජිත් සිනඹටාපිටින රා්ය බමතිතුමනි, ඔනතුමා ආර්ථිකා 

විහයාව් පිළිනඳව් ශසොඳින් හන් ා ශකාශ ක් නි්ා ශේ ශේව්ල් 

ශත්ශර  නව් මා වි  ව්ා් කාර ව්ා. සහනහයි, ඔනතුමා කිේව්ා, ්මා් 

ආරක්ෂණන ්ඳසා, ්මා් ශුභ ්ාය න ්ඳසා ඔනතුමාශේ 

ආඩලඩුව් මුහල් ව්හඩි කාර ව්ා  කිනටා. ඒකා ශව්න්   නහසහ ශන්. හහන් 

නටන් , ඔනතුමන්ටා ඉදිිපපත් කාර තිශන  Appropriation Bill 
එශක් තිශනන්ශන් ශමොකාක්හ? ඒශක් තිශනන්ශන් ශුභ ්ාය නට 

විනහේ කාර  මුහල් අඩු කාර ව්ා කිනටායි. ශේව්ා කාරන්ශන් 

Noninterest Recurrent Expenditureව්ලින්. 

2021 ව්ර්ෂශේ social welfare ්ඳසා රුපිනල් බිලින  304ක් 
විනහේ කාරටා තිශන ව්ා. 2022 බ් තශේන්තුව් රුපිනල් බිලින  

554යි. 2023 බ් තශේන්තුව් රුපිනල් බිලින  462යි. රුපිනල් 

බිලින  554 සිට රුපිනල් බිලින  462 කිනන්ශන් ව්හඩි ීමමක් 

කිනටා මා  ේ හන්ශන්  හසහ. මට ශපශ න්ශන් ශේකා අඩු ීමමක් 

සහටිනටයි. බත්ත ව් ශනන්ම හළ ශේය න නිෂ පාහ නට ්ාශේක්ෂව් 

නහලුශව්ොත්, 2022 අවුරුේශේ social welfare ්ඳසා විනහම සිනනට 

2.3යි. ටන  අවුරුේශේ එන සිනනට 1.5යි. Social welfare ්ඳසා 
ශව්න් කාර  මුහට ව්හඩි කාළා  ේ එශසම ශව්න්  නහසහ ශන්. මා 

ශේ කිනන්ශන් මුහල් අමාතයාාං ශනන් දීපු ව්ාර්තාව් අනුව්. ඒ ්ඳසා 

ශව්න් කාර  මුහට ව්හඩි කාළා  ේ ශේ ගණ  ව්හඩි ශව්න්  ඕ ෑ 

ශන්. ගරු රා්ය බමතිතුමනි, ඔනතුමා ශත්රුේ ගන්  ඕ ෑ ශන්,  

2022 අවුරුේශේ  හිපද්රතාව්ට ව්යා 2023 අවුරුේශේ හිපද්රතාව් ව්හඩි 

ව් ව්ා කිනටා. අපි කාවුරුත් හන් ව්ා ශන්, 2023 අවුරුේශේ 

ආර්ථිකා ව්ර්ය න සිනනට 9.2කින් අඩුශව් ව්ා  කිනටා  ආර්ථිකා 

ව්ර්ය න ඍණ අගනක් ගන් ව්ා කිනටා. ටාංකාාශේ කාව්හාව්ත් 

තිබුශඩල  හති හිපද්රතාව්ක් ඔනතුමන්ටාශේ ආඩලඩුශව්න් නිර්මාණන 

කාළ නව් ඔනතුමා පිළිගන් ව්ා ශන්. ශේ රශට් ටක්ෂ 96ක් ් තාව් 

දුේපත් කිනටා ඔනතුමා පිළිගන් ව්ා ශන්. ් තාව්ට කිශටෝ කාහටිප 

2,030ක් ටනා ගන්  සහකිනාව්ක්  හසහයි කිනටා, ඒ කිනන්ශන් 

ශ ොකාා මහශර  තත්ත්ව්නට පත්ශව්ටා ඉන් ව්ා  කිනටා ඔනතුමා 

පිළිගන් ව්ා ශන්. එශසම  ේ ්මා් ශුභ ්ාය නට ශව්න් කාර  

මුහල් ප්රමාණන ව්හඩි කාරන්  ඕ ෑ ශන්.  

එකා පහත්තකින්, ඔනතුමන්ටා ආර්ථිකාන ප්රති්ාං් කාරණ ගහ  

කාර ව්ා  ේ, එශ්ේ කිරීම අව් ය නව් අපි පිළිගන් ව්ා. ඒ ගහ  

විව්ාහනක්  හසහ. ඒ ප්රති්ාං් කාරණ අව් යයි. ගරු රා්ය 

බමතිතුමනි, ඒ ප්රති්ාං් කාරණ කාරන්  ඕ ෑ, ඉතාම   යාව්ට 

පත්ශව්ටා ඉන්  අි ාං්කා ් තාව්ට නේකිසි ශ්තක් ්ට්  

විධිනට ශන්. එශසම ශ ොකාර ආර්ථිකා ප්රති්ාං් කාරණ  කාශළොත් 

වි ාට වි ා නක් සිදු ශව්යි ශන්. අපි ඒකා ශත්රුේ ගන්  ඕ ෑ.   

 

ගු සාංජිත් සයඹලාිළටිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, ශමන ඉතා ව්හහගත් 

කාාරණනක්. ගරු සර්ෂ හ සිල්ව්ා මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමා ර්ශේ මුහල් 

පිළිනඳ කාාරකා ්භාශේ ්භාපතිව්රනා. අශේ සහම නදු ප ත් 

ශකාුවේපතක්ම ඔනතුමාට ටහශන ව්ා. ර්ශේ මුහල් පිළිනඳ කාාරකා 

්භාශව්න් අනුමත ශ ොකාරපු නි්ා අපි අහත් එකා ප ත් 

ශකාුවේපතක් අයින් කාර ගත්තා. ශේව්ා ගහ  අපිත් එක්කා කාථා 

කාරන් . අපට කාරුුම ශපන්ව්ා ශහන් . ඒ ගහ  කිසි ගහටලුව්ක් 

 හසහ. ඔනතුමන්ටාශේ මතන නි්ා  යාන පත්රශේ තිබුුම ප ත්  

ශකාුවේපතක් අපි අහ ඉදිිපපත් කාශළේ  හසහ. ප්ර්ාතන්ත්රව්ාදීව් අපි 

ශේ ප්ර    වි්ඳා ගනිමු. 

 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සල්වා මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

බත්ත ව් ශනන්ම එශසම කාරන්  මා කාහමහතියි. ශේ විධිනට 

තමයි අපි කාටයුතු කාරන්  ඕ ෑ. ගරු රා්ය බමතිතුමනි, ඔනතුමා 

පිළිනඳව් අශේ ශටො ව ශගනරව්නක් තිශන ව්ා. අපි ්ාකා්ඡාා කාරමු. 

්ාමා යශනන් අපි ශේ සිනලු ශේ අනුමත කාර ව්ා. අපි එන 

අනුමත ශ ොකාශළේ, නේකිසි කාාට පිප්ඡශේහනකාට bathroom 

items ්ඳසා ්ේපූර්ණ ban එකාක් ඉල්ටා තිශන  නි්ා. ඒ ගහ  
තව්දුරටත් වි  ශල්ෂණන කාරටා එන්  කිනටා තමයි අපි කිේශේ. 

ඒකා මශේ තීරණනක් ශ ොශව්යි. ඒ තීරණන පාර්ලිශේන්තුශේ 

ර්ශේ මුහල් පිළිනඳ කාාරකා ්භාශේ සිනලු ්ාමාජිකා 

මන්ත්රීව්රුන්ශේ ඒකාමතිකා තීරණනක්.  
 

ගු නිනයෝ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමාට නිනමිත කාාටන අව්්ා යි. 

ඔනතුමාශේ කාථාව් හහන් අව්්න් කාරන් . 
 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සල්වා මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

අපට ශේ සහම පහත්තම, - එකා පහත්තකින් පාිපශභෝිණකානාත්, 

අනික් පහත්ශතන් නිෂ පාහකානාත් - balance කාර ගන්  ශව් ව්ා. 

අපට අව් යශව්ටා තිශනන්ශන්, ශ්රී ටාාංකීන නිෂ පාහ   ටාංකාාශේ 

විතරක් වි වණන්  ශ ොශව්යි. ශ්රී ටාාංකිකා නිෂ පාහකානාශේ 

නිෂ පාහ  ශටෝකාන පුරා අප න න කාරන්  ඕ ෑ. ඒව්ා 

2519 2520 

[ගරු (ආචාර්න) සර්ෂ හ සිල්ව්ා මසතා  
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අප න න කිරීම ්ඳසා තමයි අපි ශේ සිනලු ව්හය කාටයුතු 

කාරන්ශන්. එතහ දී ඔනතුමාම ි තටා නටන් , අප න කාරුව්ාට 

සිනනට  15කාට තිබුුම නේහ, සිනනට 30හක්ව්ා ව්හඩි කාරන්ශන් බයි 

කිනටා? සිනනට 15කාට තිබුුම නේහ සිනනට 30 හක්ව්ා ව්හඩි 

කිරීශමන් ශකාටි කාාලී ව් රටට නේකිසි ආහානමක් ටනා ගන්  

පුළුව්න් ශව්යි.  

 මුත් මයය කාාලී ව් එශසම කාරන්ශන්, අප න කාරුව්ාට, 

කාර්මාන්තකාරුව්ාට, ව්යව්්ානකානාට, නිෂ පාහකානාට ගසටා  හති 

කාරන් යි. එම නි්ා ශසට ගහ  විතරක් ශ ොව් අනිේහා, 

ඉන්අනිේහා ගහ ත් ි තන්  ඕ ෑන කිනා මතක් කාරමින් මශේ 

ව්ච  ් ව්ල්පන අව්්න් කාර ව්ා.  ශනොශසොම ් තුතියි. 

 
ගු නිනයෝ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු (ආචාර්න) ්රත් ීමරශ්ේකාර මහතිතුමා. ඔනතුමාට මිනිත්තු 

13කා කාාටනක් තිශන ව්ා. 
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ගු (ආචාර්ය)  සත් වීසන ේකස මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரலசகர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, අහ අපි වි ාට විශේ  

විනිමන අර්බුහනකාට මුහුණ දී තිශන ව්ා. ඒ ව්ාශේම අශේ විශේ  

්ාංචිතන පිළිනඳ ශටො ව  ය නක් තිශන ව්ා. ඒ නි්ා තමයි ්මසර 

භාඩලය ආ න න තාව්කාාලිකාව් අත්ි ශටේශේ. ශමව්ර එම 

භාඩලයව්ලින් ශතෝරා ගත් භාඩලය කිි පනකා තස ම ඉව්ත් 

කාර ව්ා. ඒ ්ේනන්යශනන් තමයි අපි අහ කාථා කාරන්ශන්. එශ්ේ 

කාරන්ශන්, ශේය න කාර්මාන්ත සා ශේය න ව්යාපාර දිගටම කාරශග  

නෑම ්ඳසායි. 

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, අපි හන් ව්ා රටක් ශග  

නෑමට විශේ  විනිමන අතයව් ය නව්. ඒ මන්හ, ගෑ් , ඉන්ය  

ව්ාශේ රශට් නිෂ පාහ න ශ ොකාර  ්ෑම ශහනක්ම ගන්  අපට 

විශේ  විනිමන අව් යයි. අප න ශනන් අපට ටහශන  ආහානමට 

අමතරව් විශේ  විනිමන ටහශන  ප්රයා  ක්රම ශහකාක් තිශන ව්ා. ඒ 

තමයි, ්ාංචාරකා ව්යාපාරන ්ස විශේ  ශප්රේෂණ. 

්ාංචාරකා ව්යාපාරන සරසා බශමිපකාානු ශයොටර් මිලින  4,500 

සිට 5,000 හක්ව්ා ප්රමාණනක් අපට ටහබුණා. ඒ ව්ාශේම විශේ  
ශප්රේෂණ විධිනට අපට බශමිපකාානු ශයොටර් මිලින  7,000ක් 

ටහබුණා.  මුත්, ශගෝසාභන රා්පක්ෂ මහතිතුමා නටනට ආව්ාට 
ප් ශ්ේ ඉතාම ඉක්මනින් ශකාොශරෝ ා ව්්ාංගතන ආපු නි්ා ව්්ර 

ශහකාක් අපට ඒ විශේ  විනිමන ටහබුශඩල  හසහ. ඒ කිනන්ශන්, 

බශමිපකාානු ශයොටර් මිලින  12,000 ගණශන් ව්්ර ශහකාක් අපට 
විශේ  විනිමන ටහබුශඩල  හසහ. ඒ ව්ාශේම, තිබුුම ්ාංචිතව්ලිනුත් 

අපි ශකාොශරෝ ා එන් ත ්ඳසා වි ාට මුහටක් විනහේ කාළා. පසුිණන 
ර්න ශයොටර් මිලින  12,500ක් ණනට ගත්තා. ඒ ණන ශගව්  

ගමන් අපි  හව්ත ණන ගත්ශත්ත්  හසහ. බත්ත ව් ශනන්ම ආර්ථිකා 
විශ ේෂනනන් සිටි ඒ ර්න, බශමිපකාානු ශයොටර් මිලින  12,500කා 

ව්ාශේ මුහටක් ණනට අරශග ත්, ආර්ථිකා ව්ර්ය  ශේගන සිනනට 7 

සිට සිනනට 2.3 හක්ව්ා අඩු වුණා. ඒ ව්ාශේම ්ාංචිතශනනුත් ශයොටර් 
බිලින නක් පමණ ගත්තා.  මුත්, ශේ ර්න ණන ගත්ශත්  හසහ. 

ණන ශගව්  ගමන් තව්ත් ණන ගත්ශත්ත්  හත් ේ, එශතක් 
ටහශනමින් තිූ  විශේ  විනිමන ටිකාත් අපට ටහබුශඩල  හත් ේ,  

තිශන  ්ාංචිතශනනුත් එන් ත ්ඳසා මුහල් විනහේ කාළා  ේ, 
විශේ  ්ාංචිතන බින්දුව්ට නි   එකා කාාටව්ත් ව්ළක්ව්න්  නහසහ, ඒ 

ගහ  අසන්  ශහන වත්  හසහ. එතශකාොට විශේ  විනිමන අතින් රට 

නාංශකාොශටොත් ව්  එකා බත්ත ව් ශනන්ම අපට ඉතාම පහසහදිලි 
කාරුණක්.  

 මුත් ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, ඒ තත්ත්ව්න 

් තාව්ට පහසහදිලි කාශළේ  හසහ. බත්ත ව් ශනන්ම අපි යුේයන ්න 

ගත්ශත් ් තාව්ත් ඒකාට සවුල් කාර ගත්ත නි්ායි.  මුත්, ශේ 

ආර්ථිකා යුේයන ්න ගන්  අපි කාව්හාව්ත් ් තාව් සවුල් කාර 

ගත්ශත්  හසහ. අපි ශකාෝඡචර කිේව්ත්, ශගෝසාභන රා්පක්ෂ 

මහතිතුමා ඒකා ් තාව්ට පහසහදිලි කාශළේත්  හසහ. එපමණක් 

ශ ොශව්යි, ඉන්දිනාව්ට ්ස බශමිපකාාව්ට ගහතිශව්ටා තමයි අශේ 

විශේ  ප්රතිපත්තින අරශග  ිණශේ. අපි හන් ව්ා, Quad කින  
්ාංවියා ශේ ඉන්දිනාව් ඉන්  නව්. එම ්ාංවියා ශේ ඕ් ශේලිනාව්, 

බශමිපකාාව් ්ස ්පා නත් ඉන් ව්ා. එශ්ේ තිබිනදී ඉන්දිනාව් 

රුසිනාශව්න් ශතල් ගන් ශකාොට ඒ ්ඳසා බශමිපකාාශව්න් 

නටපෑමක් ආව්ත් ඉන්දිනාව් කිේව්ා, අශේ රශට් ් තාව්ශේ ප්ර    

ගහ  තමයි  අපි ඉ් ශ්ල්ටා නටන්ශන් කිනටා. "We are only 

looking after the interests of the Indian people" is what 

they said. එශසම කාරටා ඉන්දිනාව් රුසිනාශව්න් ශතල් අරශග  
අපට  ශහ ශකාොට අශේ විශේ  ප්රතිපත්තින neutral  ේ, බයි අපට 
රුසිනාශව්න් ශතල් ගන්  නහිප කිනටා මම කාහබි ට් රැ් ීමශේදී 

බහුව්ා. එතශකාොටත් බශමිපකාාශේ නටපෑමට නටත් ශව් ව්ා 

කිනටා ඒකා කාශළේ  හසහ. මම එශසම ශනෝ් ා කාර ශකාොට, 

රුසිනාශව්න් අවුරුදු ශහකාකා ණන පහ ම නටශත් ගෑ්  ්ස ඉන්ය  

ශහන්  ක්රමනක් තිබුණා. ඒකා කාළා  ේ, බත්ත ව් ශනන්ම අපට 

ශතල් ්ස ගෑ්  ටහශන ව්ා. එශසම කාළා  ේ අරගළනක් බති 

ශව්න්ශන්ත්  හසහ.  

ඒ ව්ාශේම අපි රුසිනාව්ත් තරස කාර ගත්තා, අපි චී නත් තරස 

කාර ගත්තා, අපි ්පා නත් තරස කාර ගත්තා. බත්ත ව් ශනන්ම 

විශේ  ප්රතිපත්තින නිනමිත පිපදි ක්රිනාත්මකා ශ ොකාළ නි්ා තමයි 

ශගෝසාභන රා්පක්ෂ ් ාධිපතිතුමාට රට සහර නන් ත් සිදු වුශඩල. 

ආර්ථිකාන පිළිනඳව් ටනා දුන් නිව්හරදි උපශහ්  එතුමා පිළිගත්ශත්ත් 

 හසහ. ඒ ව්ාශේම එතුමා ආර්ථිකාන පිළිනඳ ූලලිකා සිේයාන්තව්ටට 

පටසහණිව් ව්හය කාළා. ්ාමා යශනන් ර්නක් ශග  නා යුතු 

ආර්ථිකා පිළිශව්ත ක්රිනාත්මකා කාශළේ  හති නි්ා තමයි එශසම 

වුශඩල. අව්්ා ශේදී එතුමාට ඉන්දිනාව්ත්, බශමිපකාාව්ත් පිුවපෑව්ා. 

ශමතහ දී කිව් යුතු ඉතා ව්හහගත් කාාරණනක් තිශන ව්ා. අශේ 

පාක්ෂිකාශනෝ සහට ව් ටක්ෂනක් එතුමාට ාන්හන දුන් ා. ඔවුන් 

ශ්බශර් ව්හශේ ිණල්ව් ශකාොට අශේ ආරක්ෂකා සමුහාව් ශමො ව්ාහ 

කාශළේ? ඒ ව්ාශේම තමයි අමරකීර්ති අතුශකාෝරළ මන්ත්රීතුමා බතුළු 

තව්ත් 8ශහශ ක්   මස පාශර් නාත න කාර ශකාොටත් ආරක්ෂකා 

අාං  කිසි ශහනක් කාශළේ  හසහ. අශේ පාක්ෂිකානන් ශග ාපු න්  ිණනි 

තින ශකාොටත්, පාක්ෂිකානන්ශේ ශගව්ල් 150ක් ිණනිනත් 

කාර ශකාොටත් ආරක්ෂකා අාං  ශමො ව්ාහ කාශළේ? එශසම  හත් ේ 

බයි, ඒ නීතින ව්ල් ව්හදුශඩල?  ඒ නි්ා ඒ ව්ගකිව් යුතු අන කාව්හා 

ශසෝ ශේව්ාට ව්ගකිනන්  ඕ ෑ කින  කාාරණනත් ශේ අව්් ථාශේදී 

මා කිනා සිටි ව්ා.  

ඔනතුමන්ටා හන් ව්ා හහන් ්ාංචාරකා ව්යාපාරන  හව්ත ව්රක් 

ි ් ඔ්ව්මින් තින ව්ා කිනටා. අශේ විශේ  ශප්රේෂණත් ටිශකාන් 

ටිකා ව්හඩි ශව් ව්ා. ඒ නි්ා විවිය උේශනෝෂණ පව්ත්ව්ටා ඒ 

කාටයුත්ත කායාකාේපල් කාරන්  එපා කින  කාාරණනත් මා 

කින ව්ා.  එශසම කාර ව්ා  ේ, ඒකා ශේ ශද්රෝහී ව්හයක්. විශේ  

විනිමන ක්රමශනන් ව්හඩිශව්  නි්ා තමයි බත්ත ව් ශනන්ම ශේ 

ආ න  භාඩලයව්ටට තිශන  තස ම හහන් ටිශකාන් ටිකා අපි  අඩු 

කාර ශග  -ඉව්ත් කාර ශග - නන්ශන්.  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, ශමතහ දී මම  ශනෝ් ාව්ක් 

කාර ව්ා. තස ම ඉව්ත් කාර  ශේ භාඩලයව්ටට අමතරව්, අශේ රට 

තුළ විශේය න නන්ශත්රෝපකාරණ පාවි්ඡචි කාර ව්ා  ේ, ඒව්ාශේ 

අමතර ශකාොට්  ශගන්ීමමටත් ශේ ්ස න ටනා ශහන්  කිනටා මම 
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පාර්ලිශේන්තුව් 

ඉල්ටා සිටි ව්ා. උහාසරණනක් ගත්ශතොත්, බිත්තර ව්යාපාරශේදී 

බිත්තර රක් ාගාර නන්ශත්රෝපකාරණව්ට - hatchery equipmentව්ට - 

ව්ාශේම, ්ත්ව් ආසාර මිශ්ර කාර  - නිනම අනුපාතනට ආසාර මිශ්ර 

කාළ යුතුයි - ප්රයා  නන්ශත්රෝපකාරණව්ට අමතර ශකාොට්  හහන් 

 හති නි්ා ඒ ව්යාපාර ශනොශසෝදුරට කායා ව්හටිටා තිශන ව්ා. 

්ම් තනක් ව් ශනන් සිනලු ව්යාපාර  විශේය න නන්ත්ර සූත්ර පාවි්ඡචි 

කාර ව්ා  ේ, ඒ නන්ත්ර සූත්රව්ට අමතර ශකාොට්  ශගන්ීමමටත් ශේ 

ආ න  ්ස න ටනා ශහන්  කිනටා  ඉතාම ශගනරව්ශනන් ඉල්ටා 

සිටි ව්ා.  

ඒ ව්ාශේම තමයි රථ ව්ාස . රථ ව්ාස ව්ට brake liners  හති 
නි්ා න්  රථ ශනොශසෝමනක් ශකාොට උය තිශන ව්ා. ශේය න 

ව් ශනන් අපි ටනර් නිෂ පාහ න කාරන්ශන් සිනනට 10ක් පමණයි.  

ඒ නි්ා, හහ ට තිශන  ටනර්ව්ට මිට සතර ගුණනකින් පමණ ව්හඩි 

ශව්ටා තිශන ව්ා. DIN100 කින  නහටිපනක් රුපිනල් 50,000 සිට 

107,000 හක්ව්ා ව්හඩි ශව්ටා තිශන ව්ා. අශේ රශට් විශේ  විනිමන 

අර්බුහනක් තිශන ව්ාන කිනටා අපි හන් ව්ා. විශේ  විනිමන 

අර්බුහනක් තිබුණත්, ශේ භාඩලය ්ේනන්යශනනුත් නේකිසි 

්ස නක් ටනා ශහන්  කිනටා මම ඉතාම ශගනරව්ශනන් ඉල්ටා 

සිටි ව්ා. ඒ ව්ාශේම අපි හන් ව්ා,-  

 
ගු දයාසික යන ේකස මහත්ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්ත්රීතුමා,- 

 
ගු (ආචාර්ය)  සත් වීසන ේකස මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரலசகர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු මන්ත්රීතුමා මශේ කාාටන,- 

 
ගු නිනයෝ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු හනාසිිප ්නශ්ේකාර මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු දයාසික යන ේකස මහත්ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි,  වරුණෑගට දි් ත්රික්කාශේ බිත්තර 

නිෂ පාහකානන්ශේ ප්ර   නට ඔනතුමා මහදිසත් ශව්ටා තිබුණා. 

් ාධිපතිතුමා ආසාර සුරක්ෂිතතාව් පිළිනඳ  කාමිුවව්ට ඔනතුමාත් 

පත්කාර තිශන ව්ා. එම නි්ා ඔනතුමාශගන් ශේ ප්ර   න මම 

අසන්  කාහමහතියි. ගරු මන්ත්රීතුමනි, බිත්තර මිට ්ේනන්යශනන් 

හහන් වි ාට අර්බුහනක් පව්ති ව්ා. බිත්තර ශව්ශළන්හන් ්ස බිත්තර 

නිෂ පාහකානන් සිනලුශහ ාම හහන් වි ා නට පත් ශව්ටා තිශන ව්ා. 

ශේ ආඩලඩුව් නටශත්ම පළමුශව්න්  වයා  නිෂ පාහකා කාඩලයානමක් 

වි ා  වුණා. හහන් ශහව්හනි කාඩලයානමත් වි ා නට පත් ශව්ටා 

තිශන ව්ා. ඔනතුමාත් හන් ව්ා, බිත්තරනකා නිෂ පාහ  විනහම 

සහටිනට රුපිනල් 53ක් න ව්ා.  ඔවුන් ඉල්ටන්ශන්, රුපිනල් 55 

ගණශන් බිත්තරනක් අශළවි කිරීමට මා්නකාට ශසෝ අව්්ර 

ශහන් , ඊට පසුව් ශ්මින් බිත්තර මිට අඩු කාරන් ේ කිනටායි. 

 මුත්, ඒකාට තව්මත් පිනව්රක් අරශග   හසහ. මම හන් ව්ා ශේ 

්ේනන්යශනන් ඔනතුමා ශගොයක් මසන්සි වුණා කිනටා.  මුත්, ශේ 

ව්  ශතක් කිසිම පිළිතුරක් ටහබිටා  හසහ. ශේ ්ේනන්යශනන් 

ඔනතුමා ගන්  පිනව්ර ශමොකාක්හ කිනටා මම හහ  ගන්  

කාහමහතියි. 

ගු (ආචාර්ය)  සත් වීසන ේකස මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரலசகர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමා කිනන්ශන් ්ේපූර්ණශනන්ම 
බත්ත. බත්ත ව් ශනන්ම බිත්තර නිෂ පාහකානා වි ාට අර්බුහනකා 
ඉන් ව්ා. විවිය අමාතයාාං  ්ස ශහපාර්තශේන්තු අතර 
්ේනන්ධීකාරණනක්  හති නි්ා තමයි එශසම ශව්න්ශන්. ඒ නි්ා 
තමයි ගරු ් ාධිපතිතුමා ආසාර සුරක්ෂිතතාව් පිළිනඳ  කාමිුවව්ක් 
පත් කාශළේ. එතහ දී අපි තීරණනක් ගත්තා. අහාළ 
ශහපාර්තශේන්තුශව්න් අසන්ශන්  හතුව් බිත්තරව්ටට පාට  
මිටක් නිනම කාරටා තිශන ව්ා. ්ත්ව් නිෂ පාහ  සා ශ්නඛය 
ශහපාර්තශේන්තුශව්න් අසටා තමයි ශේ පාට  මිට නිනම කාරන්  
ඕ ෑ.  මුත්, නිෂ පාහ  මිට අසන්ශන්  හතුව් තමයි පාට  මිට 
නිනම කාර තිශනන්ශන්. බිත්තරනකා නිෂ පාහ  මිට රුපිනල් 46යි. 
පාට  මිට රුපිනල් 43යි. ඒකාට  ප්රව්ාස න, ශතොග ශව්ළඳ මිට, 
සිල්ටර මිට ්ස ටාභන එකාතු කාළාම අඩුම ගණශන් බිත්තරනක් 
රුපිනල් 55ටව්ත් තාව්කාාලිකාව් ශසෝ අශළවි කාරන්  ඕ ෑ. ශේ 
ව්යාපාරන කායා ව්හටිටා. ඔනතුමා කින  කාාරණන බත්ත. මේ 
ශගොවිශපොළව්ල් - parent farms - සිනනට 50ක් අහ ව්හි ටා 
තිශන ව්ා. ඒත් එක්කාම ව්ාණි් ශගොවිශපොළව්ල් සිනනට 40ක් 
ව්හි ටා තිශන ව්ා. ටන  ව්්ශර් මහහ   ශව් ශකාොට විශේ  විනිමන 
පාවි්ඡචි කාරටා අපට පිටරටින් බිත්තර ශගන්ව්න්  ශව්  
තත්ත්ව්නක් බති ශව් ව්ා. එශසම වුශණොත් අපට විශේ  විනිමනත් 
 හති ශව් ව්ා. අශේ ශේය න ව්යාපාරනත්  හති ශව් ව්ා. රැකිනා 
අව්් ථාත් අි මි ශව් ව්ා. ඒ නි්ා බිත්තරනක් උපිපම ව් ශනන් 
රුපිනල් 55ට අශළවි කිරීමට ගත්ත තීරණන තාව්කාාලිකාව් මා් 
ශහකා, තු ක් ශසෝ ක්රිනාත්මකා කිරීමට අපි තීරණන කාළා. ඒ 
ව්ාශේම, පාිපශභෝිණකා කාටයුතු පිළිනඳ අධිකාාිපනට හහන්වූව්ා කිසිම 
ව්හටලීේ කාටයුත්තක් කාරන්  එපා කිනටා.  මුත් පාිපශභෝිණකා 
කාටයුතු පිළිනඳ අධිකාාිපන ශේ  දිිණන් දිගටම ව්හටලීේ කාර ව්ා. 
ඔවුන්ට ටක්ෂ ගණනින් හය ගස ව්ා. ශමතහ දී අපි 
පාිපශභෝිණකානාත් රැකා ගත යුතුයි   ව්යාපාිපකානාත් රැකා ගත යුතුයි. 
හහන් නිෂ පාහ  මිට ව්හඩි ශව්ටා  තිශනන්ශන්. රුපිනල් 61ට තිබුුම 
නය ඉිපඟු කිශටෝව්ක්  අහ රුපිනල් 240ක් හක්ව්ා ව්හඩි ශව්ටා.  

රුපිනල් 120ට තිබුුම ශ්ෝනා කිශටෝව්ක් රුපිනල් 425ක් 
හක්ව්ා ව්හඩි ශව්ටා. රුපිනල් 50ට තිබුුම රයි්  ශපොලිෂ  කිශටෝව්ක් 
රුපිනල් 130 හක්ව්ා ව්හඩි ශව්ටා. රුපිනල් 105ට තිබුුම ම්   වඩු 
කිශටෝව්ක් රුපිනල් 550 හක්ව්ා ව්හඩි ශව්ටා. රුපිනල් 240ට තිබුුම 
මාළු  වඩු කිශටෝව්ක් රුපිනල් 550  හත් ේ, රුපිනල් 750 හක්ව්ා 
ව්හඩි ශව්ටා. ඒ නි්ා තමයි නිෂ පාහ  විනහම ව්හඩි ශව්ටා 
තිශනන්ශන්. නිෂ පාහ  විනහම ව්හඩි ශව් ව්ා  ේ, ඒකාට අහාළව් 
තමයි පාට  මිටත් නිනම ශව්න්  ඕ ෑ. විශ ේෂනනන් විසින් 
නිනම කාර  ටහ නිෂ පාහ  මිටට අනුකූටව් ඒ පාට  මිට නිනම 
ශ ොකාළ නි්ා තමයි එශසම ශව්ටා තිශනන්ශන්. ගරු හනාසිිප 
්නශ්ේකාර මන්ත්රීතුමනි, අශේ ශේ තීරණන ක්රිනාත්මකා ශ ොකාර 
බිත්තර ව්යාපාරන කායා ව්හුවශණොත්, ඒ අහාළ සිනලු පුේගටනන් 
ඒකාට ව්ග කිනන්  ඕ ෑ නව්යි මා ශේ අව්් ථාශේදී කිනා 
සිටින්ශන්.  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, ආසාර අර්බුහනක් බති 
ශව් ව්ාන කින ව්ා. ශටෝකා ආසාර ව්හය්ටස , ආසාර සා 
කාෘෂිකාර්ම ්ාංවියා න ව්ාශේ ්ාතයන්තර ්ාංවියා  වි ාට 
්ාංඛයාව්ක් ටාංකාාව්ට ආසාර ි ඟනක් එ ව්ාන කිනටා කින ව්ා. 
්මසර විට ඒකා අති  ශනෝක්තිශනන් කිනන්  බති.  මුත් අපි 
සූහා ේ ශව්න්  ඕ ෑ. It could be a little exaggerated 
version, but, actually, we have to take proper action. ශේ 
තිශන  විශේ  විනිමන අර්බුහනත් ්මඟ, යුශරෝපනටත් ආසාර 
අර්බුහනක් එ ව්ා  ේ අපට පිපේපු, කිිපපිටි ව්ාශේ ද්රව්යව්ට 
ි ඟනක් බති ශව්න්  පුළුව්න්. ඉන්දිනාව්ටත් ආසාර අර්බුහනක් 
එ ව්ා  ේ, අපට සීනි, පිපේපු, අට, ලූනු, කිිපපිටි ව්ාශේ ද්රව්යව්ට 
ි ඟනක් බති ශව්න්  පුළුව්න්.  අශේ රශට් ශසොඳ ප්ක් තිශන ව්ා. 
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[ගරු (ආචාර්න) ්රත් ීමරශ්ේකාර මසතා  
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්ත්ව්නන්ට,  ාකාව්ටට, මනුෂයනන්ට අව් ය ්ටන ප්රමාණන ව්ාශේ 
සන ගුණනක් තිශන  රටක් අශේ රට. අශේ රශට් ව්හේ ති් හාසක් 
තිශන ව්ා. රට ව්ශට්ට මුහුහ තිශන ව්ා. ශේ ව්ාශේ රටකා ආසාර 
අර්බුහනක් බති ශව් ව්ා  ේ, බත්ත ව් ශනන්ම ශේ පාට නනන් 
සහටිනට අපි ඒ ්ේපූර්ණ ව්ගකීම භාර ගන්  ඕ ෑ. ඒ නි්ා තමයි 
ගරු ් ාධිපතිතුමා ආසාර සුරක්ෂිතතාව් පිළිනඳ  කාමිුවව් පත් 
කාරටා, අපත් ඒකාට ්ේනන්ය කාරටා තිශනන්ශන්. ්ාංඛයාශල්ඛ  
නාව්ත්කාාලී  ශ ොවුණත් අපි හන් ව්ා, ව්්රකාට සාල් ශටොන් 
ටක්ෂ 24ක් අපට අව් ය ශව් ව්ා.  මුත් ශමව්ර නට ්ස මස 
කාන් ව්ටදී අපි නිෂ පාහ න කාරටා තිශනන්ශන් සාල් ශටොන් ටක්ෂ 
හසඅටයි. ඒ නි්ා සාල් ශටොන් ටක්ෂ සනක් පිට රටින් ශගශ න්  
සිදු වුණත්, අහ ව් ශකාොට සාල් ශටොන් සත්ටක්ෂ විසිහස්ක් 
ආ න න කාරටා තිශන ව්ා. ඒ නි්ා ීම ශගොවිනාට හහන් ීම ටිකා 
වි වණා ගන් ත් නහිප තත්ත්ව්නක් බති  ශව්ටා තිශන ව්ා. ඒ නි්ා, 
සාල් පිට රටින් ශගශ  ව්ා  ේ ශකාොට්  ව් ශනන් ශගශ න්  
කිනටා මා ශනෝ් ා කාර ව්ා. කාෘෂිකාර්ම අමාතයාාං න ්මඟ 
්ේනන්ධීකාරණන කාරටා ශකාොට්  ව් ශනන් ශගශ  ශකාොට, 
තුට නක් බතුව් කාටයුතු කාරන්  අපට පුළුව්න්. ඒ තුළින් අපට 
විශේ  විනිමන රැකා ගන් ත් පුළුව්න්, ශේය න ශගොවිනා රැකා 
ගන් ත් පුළුව්න්, පාිපශභෝිණකානාට ්ස නක් ටනා ශහන් ත් 
පුළුව්න්. 

ඊළඟට, ඉතා විශ ේෂ කාාරණනක්  කිනන්  තිශන ව්ා. ඒ තමයි 

බී් පිළිනඳ ප්ර   න. ආසාර අර්බුහනකාට මුහුණ ශ ොශහන්   ේ, 

බත්ත ව් ශනන්ම අපි බී් පිළිනඳව් මීය ට ව්යා ව්හඩි අව්යා නක් 

ශනොමු කාළ යුතුයි. ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, බී් 

අශළවි්හල් - seed and planting material sales centres - 

ති් සතරක් ටාංකාාශේ තිශන ව්ා. ඒව්ාට පසසුකාේ දීටා අව් ය 

සිනලු බී් ශේය න ව් ශනන් නිෂ පාහ න කාරන්  පුළුව්න්  ේ, 

අපට ශනොශසෝ විශේ  විනිමන ප්රමාණනක් ඉතිිප කාර ගත සහකියි. 

උහාසරණනක් සහටිනට කින ව්ා  ේ, අට බී් ශටොන් 

ශහොශළෝ හස්ක් අපට අව් ය ශව් ව්ා. පිට රටින් අපි ශටොන් 

එක්හස්  සනසිනනක්-ශහහස්ක් පමණ ශගශ  ව්ා. බත්ත 

ව් ශනන්ම ඉතුරු සිනනට අසූව්ම නිෂ පාහ න කාරන්ශන් 

ශගොවිශනෝ. ඒ නි්ා  ඒ ශගොීමන්ට ්ස  ටනා ශහන්  ඕ ෑ. Tissue 
culture මඟින් ටනා ගන් ා අට පහළනක් ශගොවිනාට වි වණන්ශන් 

රුපිනල් සනකාට. රුපිනල් තු කාට ශහන්  පුළුව්න්  ේ ඒකා 

ඔවුන්ට ශටො ව ්ස නක් ශව් ව්ා. ඒ ්ඳසා මයයම ්ස ඌව් 

පළාත් කාෘෂිකාර්ම ශහපාර්තශේන්තුව්ටට රුපිනල් මිලින  ශහොළසක් 

ව්හනි සුළු මුහටක් ටනා දුන්ශ ොත්, ඒකා කාරන්  අපට පුළුව්න්.  බී් 

ව්ර්ය න කිරීමට  ව්ය, ව්ායුගත - aeroponic -  ක්රමනක් 

තිශන ව්ා. මා ි ත  විධිනට ඒ තුළින් ඉතා ශසොඳ ගුණාත්මකා බී් 

ටනා ගන්  අපට පුළුව්න්.  

ශගොවිනාට අව් ය ආරක්ෂකා හහල් බතුළු ආයාර උපකාාර  ටනා 

දීම තුළින් බත්ත ව් ශනන්ම අශේ රශට් කාෘෂිකාර්මාන්තන ඉසළ 

 ාංව්න්  අපට පුළුව්න්. එකා ශකාශ්ල් ගසකින් එන්ශන් එකා 

පහළනයි.  මුත් tissue culture තුළින්, meristem culture තුළින් 
අපට එකා ගසකින් පහළ හාසක් ගන්  පුළුව්න්. ඒ ව්ාශේ වි ාට 

තාක්ෂණිකා කාරුුම උපශනෝිණ කාර ගන්  අපට පුළුව්න්. ශේ රට 

කාෘෂිකාාර්මිකා රටක්. අවුරුදු හස්  ගණ ක් ති් ශ්ේ "ශපරදිග 

යා යාගාරන" සහටිනට සඳුන්ව්පු රටක් ශේකා. ශේ කාෘෂිකාාර්මිකා 

රට  හව්ත ව්රක් ඒ තත්ත්ව්නට ගත්ශතොත්, ඉදිිපශේදී අපට ආසාර 

අර්බුහනකාට මුහුණ ශහන්  සිදු ව්  එකාක්  හසහයි කිනමින්, මශේ 

ව්ච  ් ව්ල්පන ්මාේත කාර ව්ා. 

 

ගු නිනයෝ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු විපක්ෂ  ානකාතුමා. ඔනතුමාට මිනිත්තු විසිසතරකා 

කාාටනක් තිශන ව්ා. 

[අ.භා. 12.21  

 

ගු  ජිත් නප්රේමදා  මහත්ා (විු ධා පාර්ශයීයනවන  

නායකුරමා)  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, තව්ත් දි නක් ආරේභ 

වුණා. තව්ත් විව්ාහනක් පටන් ගත්තා. ආශනත් පාරක් රට අන්හව්  

ගමශන් එකා පිප්ඡශේහනක් ලිනහශව්  හව්්ක් සහටිනට අපට අහ 

හව්් සඳුන්ව්න්  පුළුව්න්. හව්සින් හව්් අපි රැ්  ශව් ව්ා, කාථා 

කාර ව්ා, අන්හව් ව්ා, රට අනාශල් න ව්ා, ්  ජීවිත වි ා  

ශව් ව්ා.  

ව්හහගත්ම කාාරණාව් ශේකායි.  නාංශකාොශටොත්භාව්නට පත් 

ශව්්ඡච අශේ රටට නාංශකාොශටොත්භාව්ශනන් ශගොය එන් , IMF 

එකා පාටමක් කිනටා ර්න පිළිශග  තිශන ව්ා. මම ර්ශනන් 

අසන්  කාහමහතියි, අඩුම ගාශන් හහන්ව්ත් බයි IMF එකාත් එක්කා 

බති කාරශග  තිශන  එකාඟතාව්, ිණවිසුම, අව්ශනෝයතාව්, - ඒකා ඒ 

ඕ ෑම ව්ච නකින් සඳුන්ව්න්  පුළුව්න් - එළි හක්ව්න්ශන් 

 හත්ශත්? ශමොකාක්හ IMF Staff-level Agreement එකා? ඒ 

Agreement එශක් තිශන  කාරුුම, සරන බයි රටට ශසළි 

කාරන්ශන්  හත්ශත්? බයි ශේව්ා සාංගාශග  ඉන්ශන්? බයි 

ආඩලඩුව් ශම්ඡචර නාංශකාොශටොත් වුුම  ශේ රශට්  මිනිසුන්ශේ ජීවිත 

එක්කා තව්මත් ශ්ල්ටේ කාරන්ශන්? ඒ ගහ  අස ශකාොට කින ව්ා, 

එව්හනි ිණවිසුමක්  හසහලු. They say, "No Agreement." සහනහයි, 

නදු ගස ශකාොට ් ාධිපතිව්රනා රටට ප්රකාා  කාර ව්ා ශේ 

කාරන්ශන් IMF එකා කින  විධිනට, ශේ ක්රිනාත්මකා කාරන්ශන් 

IMF ශකාොන්ශේසි කිනටා. ශමොකාක්හ ශේශක් ශත්රුම? එශසම 
ිණවිසුමක් තිශන ව්ාහ, Staff-level Agreement එකාක් 

තිශන ව්ාහ, එශසම  හත් ේ රටට ශනොරු කින ව්ාහ? විදුලි බිට 

ව්හඩි කාර ශකාොට ශමොකාක්හ කිනන්ශන්? IMF එකා කින  ි න්හා 
ව්හඩි කාර ව්ා කිනටා. ගෑ්  මිට ව්හඩි කාර ශකාොට කින ව්ා IMF 

එකා කින  ි න්හා ව්හඩි කාර ව්ා කිනටා. එතශකාොට පිටි මිට, ආසාර 

මිට, නඩු මිට, ඒව්ා ව්හඩි  කාරන්ශන්ත් IMF එකා කින  ි න්හාහ? 

ඒව්ා IMF එශක් උපශහ් හ? බයි ශේ IMF Staff-level 
Agreement එකා පාර්ලිශේන්තුශේ ්භාගත කාර ශන්  හත්ශත්? 
බයි ශේ  රස්යභාව්න තුළින් රට මාංමුටා කාරන්  සහන්ශන්? බයි 

රටට IMF Staff-level Agreement එකා ශපන්ව්න්ශන්  හත්ශත්? 
ශමො ව්ාහ ශේ සාංගන්ශන්? පහසහදිලිව්ම අහ සිදු ව්න්ශන් ශේකායි. 

ර්න ිණවිසුේ ගස ව්ා, ් තාව්ශගන් ඒව්ා සාංග ව්ා. එශසම කාර  

ගමන් කින ව්ා අපටත් එකාතු ශව්න් ලු!  එශසම කාර  ගමන් 

කින ව්ා, අපටත් එන් ලු එකාතු ශව්ටා ව්හය කාරන් !   

මම අසන්  කාහමහතියි. ආඩලඩුව් IMF  එකාට ශපොශරොන්දු 

ශව්ටා තිශන ව්ාහ ශේ රශට් නිහස් , නිව්සල්, ශ ොමිශල්  ්පන  

ශ්නඛය   ශ්් ව්න ශපනේගලීකාරණන කාරන් ? ශේව්ාට උත්තර 

ඕ ෑ. IMF  එකාට කිනටා තිශන ව්ාහ ශේ රශට් නිහස් , නිව්සල්, 
ශ ොමිශල් ්පන  අයයාප න ශපනේගලීකාරණන කාර ව්ා කිනටා?  

හහ ටමත් අපට ආරාංචියි ්මසර ප්රයා  ර්ශේ ශරෝසල්ව්ට නේ 

නේ ආකාාරව්ට ශගීමේ කාරටා ශ්නඛය පසසුකාේ ටනා ගහනීශේ 

ව්හය පිළිශව්ළක් අලුතින් ආරේභ කාරන්  න ව්ාන කිනටා. ශේ 

ආරේභ කාරන්ශන් රා්ය ශ්නඛය ක්ශෂේත්රන ශපනේගලීකාරණන 

කිරීමහ? ශේ සහන්ශන් සුන්ාය  රා්යන - national welfare 

State - ස වළා ගන් හ? අපට ශේව්ාට ර්ශනන් උත්තර අව් යයි.  

අපි උහාසරණනකාට ගනිමු ශරෝිණශනක්. ඔහු ශසෝ බන ිණටන් 

ශව්ටා තිශන ව්ා පිළිකාාව්ක් නි්ා  භනා කා පිළිකාාව්ක් නි්ා. 

එතශකාොට, ශමො ව්ාශේ පිළිකාාව්ක්හ, ශමො ව්ාශේ ශරෝගනක්හ, 

ඒකා ශකාොයි තරේ ව්යාේත ශව්ටා තිශන ව්ාහ කින  එකා ගහ  

පරීක්ෂණ පව්ත්ව් ව්ා. ඒව්ාට CT scan කිනයි, MRI scan කිනයි, 
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පාර්ලිශේන්තුව් 

X-ray කිනයි. සහනහයි, ඒ ඔක්ශකාෝම කාරටා වව්හය කාඩලයානමට 

කින ව්ා, CT scan එකා නටන්ශන්  හතිව්, MRI scan එකා 

නටන්ශන්  හතිව්, X-ray එකා නටන්ශන්  හතිව් ප්රතිකාාර කාරන්  
කිනටා. ඒ ව්ාශේම, හහන් අපටත් කින ව්ා ආඩලඩුව්ට එකාතු 

ශව්න්  කිනටා IMF Staff-level Agreement එශක් ශතොරතුරු, 

කාරුුම කාාරණා රටට ශසළිහරවු කාරන්ශන්  හතිව්. 

ශසොර ව්හයකාට තමයි අපට ශේ එන්  කිනන්ශන්. ශසොර 

ිණවිසුේ ගසටා, ශසොර අව්ශනෝයතාව්ටට බවිල්ටා, ශසොර 

එකාඟතාව්ටට බවිල්ටා ශමො ව්ාහ ශේශගොල්ටන්  කාරන්ශන්? ශේ 

අන ආර්ථිකාන ස වළව් ව්ා, ආර්ථිකාන  වයා කාර ව්ා, ්  ජීවිත 

වි ා  කාර ව්ා. ශේ කාරන්ශන්ත් රට බන්හීමම   මාං මුළා කිරීම. 

ශේකා තමයි ශපොශසොට්ුව ්ාං් කාෘතින. ශේකා තමයි ශපොශසොට්ුව 

ගම .  

අහ ශේ ගරු ්භාශේදී මන්ත්රීතුමන්ටා කාළ කාථා මා අසශග  

ි ටිනා. ශේ ගරු ්භාශේ ඉන්  අශේ ප්රතිපක්ෂ කාඩලයානශමන් -

එසා පහත්ශතන්- ශමො ව්ාහ කිනන්ශන්? ශේ රට ් ථා උකාරණන 

කාරන්  ඕ ෑ ලු, ් ථාව්ර කාරන්  ඕ ෑ ලු, රට ශගොය  ඟන්  

ඕ ෑ ලු! ශේ රට ශගොය  ඟන්  කින ව්ා  ේ, කාවුහ ශේ රට 

ව්හට්ුවශේ? කාවුහ ශේ රට නාංශකාොශටොත්  කාශළේ? ශේ රට 

නාංශකාොශටොත් වුශඩල ශ්නභාගයශේ හහක්ම කිනටා එකාක් ශග හත් 

රට අභාගයශේ පතුට කාරාම ශගනිනපු නි්ායි. ඒකායි ශේ රටට 

ශමශසම වුශඩල. ශේ ර ශට් තිශන  නාංශකාොශටොත්භාව්නට ර්න 

ශහ  වි්ඳුම ශමොකාක්හ? ආර්ථිකාන ස වළන්  - economic 

contraction - ඕ ෑ කින ව්ා. ආර්ථිකාන ්ාංශකාෝච න කිරීශමන්, 

ආර්ථිකාන සහකිළීශමන් පමණක් පුළුව්න්හ ශේ ප්ර   නට තිර්ර 

වි්ඳුමක් ටනා ගන් ?  ්  ජීවිත ශතරපටා, පාගටා, මිිපකාටා 

ඒශකාන්හ ශගොය එන්  සහන්ශන්? ඒ කිනන්ශන්, ඉල්ලුම 

්ාංශකාෝච න - demand contraction - කිරීමහ ශේ ර ්නට  ශේ 

ප්ර   නට වි්ඳුේ ටනා ශහන්  තිශන  එකාම ව්හය පිළිශව්ළ?  

නදු ව්හඩි කිරීම නි්ා, ශපොලී අනුපාතන ව්හඩි කිරීම නි්ා අහ 

ව් ශකාොට ්  ජීවිත වි ා  ශව්ටා. ශේ රශට් ් තාව් පිළිනඳව් 

ශේ ර්නට මානුෂීන සහඟීමක්  හේහ? ශේ ආඩලඩුව්ට මනුෂයත්ව්න 

පිළිනඳ සහඟීමක්  හේහ? මිනිසුන්ශේ දුකා ශත්ශරන්ශන්  හේහ? 

මිනිසුන්ශේ කාඳුළ, ශේහ ාව් ශව්නුශව්න් සහව්ශත් ශකාොතහ කා 

ශසෝ පුාංචි ශසෝ කාහක් වමක්ව්ත් බති ශව්න්ශන්  හේහ? ඒ තරේම 

හරහඬු, අමානුෂීන, තමන් සිපයි කිනමින් ඒ ගම  න  

උේය්ඡචකාමින් පිරුුම, ශේ පාට  ඊර්ෂයාශව්න්,  වසකාකාමින් 

පිරුුම ශේ ව්ාශේ ආඩලඩුව්කාට පුළුව්න්හ රට ශගොය ගන් ? අපි 

ශනොශසොම පහසහදිලිව් කින ව්ා, ආර්ථිකාන තුළ ප්රති්ාං් කාරණ 

ශව්න්  ඕ ෑ නව්. ආර්ථිකාන තුළ ශව් ්  ීමේ සිදු ශව්න්  ඕ ෑ. 

 මුත්, ශේ තත්ත්ව්ශනන් ශගොය ඒම ්ඳසා ආර්ථිකා ව්ර්ය න වත් 

අව් යයි.  

මා ශේ කාාරණනත් ඔනතුමන්ටාශගන් අසන්  කාහමතියි. රටට 

කින ව්ා ්ාංශකාෝච න - contraction - කිනටා. සහනහයි, ආඩලඩුව් 

ශමොකාක්හ කාරන්ශන්? ආඩලඩුව් ප්ර්ාරණන - expand - කාර ව්ා. 

ආඩලඩුශේ ්ාංශකාෝච නක් - contraction එකාක් -  හසහ. 

ආඩලඩුශේ තිශනන්ශන් ව්හඩිීමමක්. ශසට-අනිේහා ව් ශකාොට 

බමතිව්රු ගණ  ව්හඩි කාරන්  සහ ව්ා ශන්. නහසිල් රා්පක්ෂශේ 

නිශනෝග මත රා්ය බමතිව්රු ති් අටශහශ  ව පත් කාළා ශන්. 

නාංශකාොශටොත් ශව්්ඡච රටකාට රා්ය බමතිව්රු ති් අටක් අව් යහ?  

 

ගු නීතිඥ ලක්ෂනමන් ිරිකඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 
Shame! 

ගු  ජිත් නප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නාංශකාොශටොත් ශව්්ඡච රටකාට කාහබි ට් බමතිව්රු විසි 

ගණ කාට ව්හඩින අව් යහ?  

 

ගු නීතිඥ ලක්ෂනමන් ිරිකඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ටේ්යි . 

 

ගු  ජිත් නප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
කාහබි ට් බමතිව්රු තව්ත් පත් කාරන්  න ව්ා. ඉසළ ශපොලී 

අනුපාතනක් හාටා, නදු පිට නදු ගසටා, tax slab එකා අඩු කාරටා, 

threshold එකා අඩු කාරටා, අප න  මත නදු  ගසටා - exports 
tax කාරටා,  contraction එකාක් ගහ  කින ව්ා  ස වළා ගන්  
කිනටා රටට කින ව්ා. රශට් ඉන්  ටක්ෂ ශහසීන වි් ්කා ් තාව්ට 

ස වළා ගන්  කිනටා, ආඩලඩුශේ එකාසින ති් සතරශහ ා ශමොකාක්හ 

කාරන්ශන්? ආඩලඩුශේ එකාසින ති් සතරශහ ා ප්ර්ාරණන -ව්හඩි- ව් ව්ා. බයි 

ඒ? ් ාධිපතිව්රණශේදී තමන් ටනා දුන්නු ප්රතිපත්ති ප්රකාා  න 

ක්රිනාත්මකා කිරීමට.  ශමොකාක්හ ප්රතිපත්ති ප්රකාා  න ක්රිනාත්මකා 

කිරීම කිනන්ශන්? ඒ ප්රතිපත්ති ප්රකාා  ශේ තිශනන්ශන් ශමොකාක්හ? 

ශපොශසොට්ුවශේ මන්ත්රීව්රුන්ට ආරක්ෂාව්, ශපොශසොට්ුවශේ මන්ත්රීව්රුන්ට 

ව්න්දි ටනා දීම. ශපොශසොට්ුවශේ මන්ත්රීව්රුන්ට ශපොශරොන්දුව්ක් ශහ ව්ා, 

පාර්ලිශේන්තුව් විසුරුව්න්ශන්  හසහ කිනටා. ශමන් ,  ් ාධිපතිව්රණශේදී 

දීපු ප්රතිපත්ති ප්රකාා  න. ශේ රශට් ටක්ෂ ශහසීන වි් ්කා ් තාව් 

ශ ොශව්යි, ඒ ප්රතිපත්ති ප්රකාා  න තුළින් ඉටක්කා කාර ගත්ශත්. 

ශපොශසොට්ුවශේ   මන්ත්රීව්රුන්ශේ ාන්හ ටනා ගහනීම  තමයි  ඒ  

තුළින් ඉටක්කා කාර ගත්ශත්.  

ඒ විතරක් ශ ොශව්යි. මම ශේ කාාරණනත් කිනන්  කාහමහතියි. 

රටට කින ව්ා, ආර්ීරකා ්ාංශකාෝච න - economic contraction - 

කිනටා.   මුත් ආඩලඩුශේ ප්ර්ාරණන  Government expansion.  

අඩුම ගණශන් පා්ල් දූ හරුව්න්ට දිසා ආසාරනව්ත් ටනා ශහන්  

නහිප බයි?  ශේකා ි තක්-පපුව්ක්  හති ආඩලඩුව්ක්. හරුශව්ෝ පන්ති 

කාාමරව්ට කාටන්ශත් හාටා ව්හශට ව්ා. ඊට ප් ශ්ේ ඒව්ා ශසළිහරවු 

ශව් ශකාොට, එශසම ශහනක්  හසහ කිනටා රටට ව්ාර්තා කාරන්  

කිනටා අයයාප  නටයාිපන්ට නිශනෝග නව් ව්ා. මන්හ ශපෝෂණන 

ගහ  කාථා කාරපු වව්හයව්රන ව ව්  චමල් ්ාංජීව්ශේ ව්හය තස ේ 

කාළා. ඒකා සිපහ? ඒකා ්ායාරණහ?  ඔහු කාළ ව්රහ ශමොකාක්හ? මන්හ 

ශපෝෂණන ගහ  එළිපිටම කාථා කිරීම.   

ඊට අමතරව් ශමොකාක්හ ශේ ආඩලඩුව් කාරන්ශන්? ශේ ආඩලඩුව් 

විපක්ෂශනන් පුේගටනන් බිලී නා ගන්  සහ ව්ා. ඒ ශමො ව්ාටහ? 

බමතිකාේව්ටට  ේ කාරන් . Poaching strategy එකාක් 

ක්රිනාත්මකා කාර ව්ා  බිලී නා ගන්  ව්හය පිළිශව්ළක් ක්රිනාත්මකා 

කාර ව්ා.  බශමිපකාානු ශයොටර් බිලින  සතරක් අශත් තිශන ව්ා 

කිනටා කින ව්ා අපට බහුණා.  ශකාෝ ඒ බිලින  සතර? ශකාෝ 

bridging finance? ශකාෝ ශේ shock absorption එකාට ටනා 

ශහ ව්ාන කිනපු ්ස  ටිකා? ව්රහව්ා ශත්රුේ ගන්  එපා. හ කා 

ශහකා තු කාට ශපර තිබුුම IMF එකා ශ ොශව්යි අහ තිශනන්ශන්. 

අහ IMF එකා කාථා කාර ව්ා, pro-poor growth, inclusive 

growth, shared prosperity, export-led growth ගහ . IMF 

එශක් ප්රතිපත්ති ශව් ්  ශව්ටා. IMF එශක් ප්රතිපත්ති ශව් ්  

වුණාට ශේ හරහඬු ආඩලඩුශේ ප්රතිපත්ති ශව් ්  ශව්ටා  හසහ. 

ශටෝකා නහාං වව් ශහ ව්ාන කිනපු bridging finance ශකාෝ, ADB 
එකා ශහ ව්ාන කිනපු bridging finance ශකාෝ කිනටා මම 

ආඩලඩුශව්න් අසන්  කාහමහතියි.  තමුන් ාන්ශ්ේටා අන්තර්්ාතිකා 

්ේනන්යකාේ පිළිනඳව් ඔ් තාර්ටා කිනටා, මස ශමොළකාාරශනෝ 
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කිනටා මස ශටො වව්ට කිේව්ා ශන්හ? ශකාෝ, performance එකා? 

ශකාෝ ක්රිනාව්?  රට ්ාංශකාෝච න කාරටා, ටක්ෂ 220කා ් ගස න 

දුේපත් කාරටා,  134ක් ව්  තමන්ශේ ශගොට්ශටෝ ටිකා ශපෝෂණන 

කිරීම, තමන්ශේ ශගොට්ටන්ට ව්රහා   ව්රප්ර්ාහ ටනා දීම තමයි ශේ 

ර්ශේ අරමුණ.  මහති බමති ත තුරු ශපන්ව්ටා, මහති බමති සීනි 

ශනෝට ශපන්ව්ටා පුේගටනන් බිලී නා ගන්  ශකාෝඡචර උත්්ාස 

හහරුව්ත්, ්මඟි ්  නටශේගශනන්, ්මඟි ්  ්න්යා ශනන් 

කිසිම ශකාශ ක් ශේ දුර්හාන්ත ආඩලඩුව්ට එකාතු ශව්න් ට සූහා ේ 

 හසහ කින  එකා මම ශේ අව්් ථාශේ පහසහදිලිව් කිනන් ට 

කාහමහතියි. අහ ක්රිනාත්මකා ව්න්ශන් බමති ශව්න්ශේසිනක්  බමහති 

auction එකාක්. නෑේ පිටින් ශග හල්ටා ශහන්ශන්, නෑේ පිටින් 

ශපොශරොන්දු ශව්න්ශන්.  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, අපි එක්්ත් ්ාතිකා පක්ෂශේ 

සිටි කාාටශේ එකා අව්් ථාව්කා මන්ත්රීව්රුන් ගණ ාව්ක් 

සිාංගේපූරුව්ට නව්න්  ව්ර්තමා  ් ාධිපතිතුමාට සිේය වුණා, මට 
මතකායි. බයි ඒ? බිලී නා ගන්  සහපු නි්ා. ඒ අන සිාංගේපූරුව්ට 

අරශග  ිණි ල්ටා තිනාශග  ි ටිනා. ව්ර්තමා  ් ාධිපතිතුමා,  
එහා විපක්ෂ ානකා. මම තව් එකා කාාරණනක් කිනන්  කාහමහතියි. 

අශේ මන්ත්රීව්රුන් කිසිම ශකාශ ක් අපි  ්ාත්තු-්ේපානේ කාරටා 
පිටරට නව්ටා  හසහ. අශේ මන්ත්රීව්රු ප්රතිපත්ති ගරුකායි.  අශේ 

මන්ත්රීව්රුන්ට මුට අමතකා  හසහ. අශේ මන්ත්රීව්රු හන් ව්ා, ශේ 

රශට් ප්ර්ාතන්ත්රව්ාදී ඉතිසා්ශේ ශටො වම ව්ාර්තාව්ක් තිනටා ්මඟි 
්  නටශේගනයි, ්මඟි ්  ්න්යා නයි මස මහතිව්රණශේදී 

ප්රථම ව්තාව්ට  අතිවිිතෂ ට මන්ත්රීව්රුන්  ප්රමාණනක් දි ා ගත් නව්. 
ඒ නි්ා අපි කාවුරුව්ත් මන්ත්රීව්රුන් දුසිේ ගණන් පිට රට නව්න්  

සහන්ශන්  හසහ. ආඩලඩුව්ට ශනොශසෝශහ ා බිලී නා ගහනීශේ 
ව්යාපෘති ක්රිනාත්මකා කාර  නව් අපි හන් ව්ා.  මුත් අශේ ගරු 

මන්ත්රීතුමන්ටාට -අශේ ගරු මන්ත්රී කාඩලයානමට- ආත්මනක් 

තිශන ව්ා  ආත්ම ගරුත්ව්නක් තිශන ව්ා. තමන් ව්හාපු 
ශහමවුපිනන්ට ගරු කාර  මන්ත්රී  පිිප්ක් ්මඟි ්  නටශේගන ්ස 

්මඟි ්  ්න්යා න තුළ සිටි ව්ා. විවිය ව්රහා , ව්රප්ර්ාහ, මිට 
මුහල් ශනොහටා මන්ත්රීව්රුන් බිලී නා ගන්  එකාහ system change 
එකා කිනන්ශන් කිනටා මම අසන්  කාහමහතියි.  රශට් ් තාව් 
නටාශපොශරොත්තු ව්  system change එකා ශේකාහ? ටාංකාාශේ 
් තාව් ටක්ෂ 220ම  ශේ දිසා නටාශග  ඉන් ව්ා.  

ශේකාහ, system change එකා? මන්ත්රීව්රුන් බිලී නා ගහනීමහ  
system change එකා? ශසොඳට මතකා තිනා ගන් . නහසිල් රා්පක්ෂ 

මුහල් බමතිව්රනා ශගහර ිණශේ ශමොකාහ, මි න්හ රා්පක්ෂ 
අගමහතිව්රනා ශගහර ිණශේ ශමොකාහ, ශගෝසාභන රා්පක්ෂ 

් ාධිපතිව්රනා ශගහර ිණශේ ශමොකාහ කින  එකා  ඔනතුමන්ටා 
අමතකා කාරන්  එපා. ්මසශර වට ි ශත ව්ා බති, "හහන් 

ඔක්ශකාෝම ඉව්රයි" කිනටා.  

ශේ රශට් ් තාව්ශේ සෘහන ් පන්හ න තව්ම ශේ ආඩලඩුව්ට 
ශත්ිපටා  හසහ. රශට් සහම ශහ ාශේම ි ශත් ශටො ව  වව්රනක් 

තිශන ව්ා. ය  නටන, ආඩලඩු නටන, මහර නටන, ්යකාම,  වසකා, 
ඊර්ෂයාකාාර, කාෑහර ශේ පාට න ගහ   ශේ ක්රිනාකාාරකාේ ගහ  මුළු 

රටම නටාශග  ඉන් ව්ා. ්ල්ලිව්ටට එසා ශමසා න  පුේගටශනෝ 
 ගර නට එ කාල්, ගමට එ කාල් සහශමෝම නටාශග  ඉන් ව්ා. ඒ 

ශගොල්ටන්ට තනිනම නන්  පුළුව්න්කාමක්  හසහ. සහනහයි,  ්මිණ 

්  නටශේගශේ මන්ත්රීව්රුන්ට ්ක්විති ර්කාම ශහ ව්ා කිේව්ත් 
කිසිම හව්්කා ශේ රශට් අතිමසත් ් තාව්ශේ ් ව්රම ශමො ම 

ව්රහා නකාටව්ත්, ව්රප්ර්ාහනකාටව්ත් පාව්ටා ශහන්ශන්  හසහ කින  
එකා අපි ව්ගකීශමන් කින ව්ා. කාවුරුත් ඒ ප්රතිපත්තිශනන් 

මිශහන්ශන්  හසහ, රට පාව්ා ශහන්ශන්  හසහ, ් තාව් පාව්ා 
ශහන්ශන්  හසහයි කින  එකා මම ශේ අව්් ථාශේ ප්රකාා  කාර ව්ා.  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, ඔනතුමාත් කාෘෂි කාාර්මිකා 

ප්රශේ නක් නිශනෝ් න කාර  ශකාශ ක්. පාර්ලිශේන්තුශේ කාථා 

බතුශළේත් ශපොශසොර තිශන ව්ා. අමාතයාාං ශේ කාථා බතුශළේත් 

ශපොශසොර තිශන ව්ා. ප්රව්ෘත්ති නිශේහ ව්ටත් ශපොශසොර 
තිශන ව්ා. Press conference එශක්ත් ශපොශසොර තිශන ව්ා.  මුත් 

ශගොවි බිේව්ටට ශපොශසොර ටිකා බවිල්ටාහ? ශගොවි බිේව්ටට  ආිපනා, 
MOP, TSP බවිල්ටාහ? මය ශපොශසොර ටිකා බවිල්ටාහ? නන්ඩි 

ශපොශසොර ටිකා බවිල්ටාහ?  අමාතයාාං න බතුශළේ, පාර්ලිශේන්තුව් 
බතුශළේ, අරලිනගස මන්දිරශේ, ් ාධිපති මන්දිරශේ ශපොශසොර 

තිශන ව්ා. සහනහයි, තව්ම ඒව්ා ශගොවි බිේව්ටට ිණි ල්ටා  හසහ. ශේ 

කාාව්හ රව්ට්ටන්  සහන්ශන්? කාාව්හ මාංමුටා කාරන්  සහන්ශන්? 
ශමොකාක්හ ශේ විි ළුව්? ශසොඳට ි ටපු ශගොවිනා  ්ේපූර්ණශනන්ම 

වි ා  කාළා ශන්. අහ වහව්ශේ ්රහම ශමොකාක්හ? ශපොශසොර 
තස ේ කාරපු නහුතරනම හහන් කින ව්ා, ශපොශසොර ශහ ව්ා 

කිනටා. එහා, “ශ්රීමත් ් ාධිපතිතුමනි, ඔනතුමා ගත් තීන්දුව් ්ර්ව් 
්ේපූර්ණයි, නිව්හරැදියි, ශ්රීමතාශණනි” කිනටා හණ ගසටා,  ව්සල්ලු 

ව්ාශේ රශට් ශගොවිනා වි ා  කාරපු නහුතරන හහන් කින ව්ා, 

ශපොශසොර ටිකා ශහ ව්ා කිනටා. ශමො  ශනොරුව්ක් හ? ශමො  
විි ළුව්ක් හ? කාාව්හ ශේ රව්ට්ටන්  සහන්ශන්? මම කින ව්ා, 

හහන්ව්ත් ශේ ව්සල්භාව්ශනන් මිශහන්  කිනටා. රා්පක්ෂ පවුශල් 
ව්සල්භාව්ශනන් මිශහන් . ආත්ම ගරුත්ව්නක් බතුව් කාශ ේරුකාාව් 

ශකාළින් තිනාශග  තමන් පත් කාරපු මිනිසුන් ශව්නුශව්න් ශපනී 
සිටින් .  

ශේ අන සහශමෝම අධිසුශඛෝපශභෝගී ජීවිතනක් ගත කාර ව්ා. 

ශමොකාහ ාන්හනක්  හසහ ශන්. ශේ ශගොල්ටන් ි ත  විධිනට 

ාන්හනක් ශපශ   ශතක් මා නකා  හසහ. ඒකා තමයි අර, 

් ාධිපතිව්රනා ශත්රීශේ ාන්හ ශපොශරොන්දුව් ක්රිනාත්මකා ීමම. ඒ 

නි්ා ශේ ශගොල්ටන් comfort zone එකාකා ඉන් ව්ා, තව් ටිකා 

කාාටනකාට මිනි් සු අතරට නන්  සිදුව්න්ශන්  හසහ කිනටා. 

එශසම ි තන්  එපා. කාවුරු ශමො  ශේ කිේව්ත් ළඟදී ාන්හනක් 

එ ව්ා. ළඟදීම ාන්හනක් අපි ටනා ගන් ව්ා, දි ා ගන් ව්ා කින  

එකාත් මම ශේ අව්් ථාශේ කිනන්  කාහමහතියි.  

අහ ක්ශෂේත්රශේ ශනශසත්  හසහ, ්හත්කාේ  තරශව්ටා, 

පරීක්ෂණ  තරශව්ටා.  ශ්නඛය ක්ශෂේත්රනට ්ාතයන්තරන දුන් 

ආයාර ශකාෝ?  ශටෝකා නහාං ව ආයාර ශකාෝ?  UNICEF ආයාර 

ශකාෝ? UNFPA ආයාර ශකාෝ? ශේව්ා ශකාොශසේටහ ිණි ල්ටා 

තිශනන්ශන්? ශමොශකාක් සිප නි රව්ශනක් ඒ ආයාර ටිකා ිණල්ටාහ?  

සීනි නදු ව්ාංචාව්, සුදු ලූනු ව්ාංචාව්, ශපොල් ශතල් ව්ාංචාව් ගහ  අපි 

සහශමෝම හන් ව්ා. ශේ නාංශකාොශටොත් රශට් ගල් අඟුරු ව්ාංචාව්ත් 

ක්රිනාත්මකා ශව් ව්ා  ශතල් ව්ාංචාව්ත් ක්රිනාත්මකා ශව් ව්ා. ශේකා 

ව්ාංචාව් ක්රිනාත්මකා ශව්  පාරාදී්නක්. කිසිම ි ිපකිතනකින් ශතොරව් 

ඒව්ා ක්රිනාත්මකා ශව් ව්ා. මිනි් සු සාමශත්. මිනිසුන්ට කාන්  

 හසහ. අේමටාට ත්රි -ශපෝෂ ටිකා  හසහ. දූ-හරුව්න්ට ත්රි-ශපෝෂ ටිකා 

 හසහ.  ශේ අන එකාතු ශව්ටා කා ව්ා  ශේ අන එකාතු ශව්ටා රට 

වි ා  කාර ව්ා. ශමශසමත් රටක්, ශමශසමත් ආඩලඩුව්ක්! 

තව්දුරටත් ශේ රශට් ් තාව් ඉව්්ාශග  ඉන්ශන්  හසහ.  

අහ ව්යාපාර කායාශග  ව්හටිටා. සුළු සා මයය පිපමාණශේ 

කාර්මාන්ත කායාශග  ව්හශට ව්ා. රැකිනා අි මි ශව් ව්ා. 

බුේධිගට න නි්ා බුේධිමතුන් රටට අි මි ශව් ව්ා. අහ පා් ශපෝට් 

ශපෝලිේ. තරුණ ප්ර්ාව් රට නන්  ශපෝලිශේ ඉන් ව්ා. 

නහුතරනකාට උමගශේ ශකාළව්ර අශටෝකානක් ශපශ න්   හසහ. 

එකා පහත්තකින් ආර්ථිකාන ස වළව් ව්ා. තව්ත් පහත්තකින් 

ප්ර්ාතන්ත්රව්ාහන ස වළව් ව්ා. ත්ර් තව්ාහන ව්හළහක්ීමශේ ප ත 

නටශත්, ශේ ආඩලඩුව් රා්ය ි ාං් න, රා්ය ත්ර් තව්ාහන, රා්ය 

ේශල්්ඡාත්ව්න, රා්ය ප්රචඩලයත්ව්න ක්රිනාත්මකා කාර ව්ා. අහත්, 

ශසටත්, ත්ර් තව්ාහන ව්හළහක්ීමශේ ප ත නටශත් සිරගත ීම සිටි  

සිිපයේම ් ව්ාමීය න් ව්සන්ශ්ේ, ව්්න්ත මුහලිශේ ශව්නුශව්න් 

තව්දුරටත් අපි ශපනී සිටි ව්ා. ප්ර්ාතන්ත්රව්ාහන ස වළන් ට අපි ඉය 

තනන්ශන්  හසහ.  
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පාර්ලිශේන්තුව් 

හහන් අලුත්ම උේපරව්හට්ටින විධිනට මහතිව්රණ ශකාොමි්ශේ 

ි ටපු ්භාපතිතුමාත් - විශ්රාමිකා ්භාපතිතුමාත් - අල්ටාශග  

ශමොකාක්හ කාරටා තිශනන්ශන්? හහන් එතුමා ්භාපති කාරටා සීමා 

නිර්ණන කාමිුවව්ක් පත් කාරටා තිශන ව්ා. ඒ ශමොකාටහ? 8,000ක් 

ව්  ්භිකා ්ාංඛයාව් 4,000 හක්ව්ා අඩු කාරන් .  ඒකා කාරන්ශන් 

අටහාස සාරහාස කාරන්  ශ ොශව්යි, ාන්හන කාල් හමන් . ශේ 

ආඩලඩුව්ට ාන්හනකාට මුහුණ ශහන්  නහසහ. ාන්හනක් එ ව්ාට 

කාහමහති  හසහ. කා ගාුවව්ට ශසේතුව්, ශේ ප්රින මහතිතුමා ව්හනි 

ප්රබුේය නහයි අප සිතූ පුේගටශනක් ප්ර්ාතන්ත්රව්ාහන වි ා  කිරීශේ, 

සහකිළීශේ  වමන්ත්රණශේ ශකාොට් කාරුශව්ක් නව්ට පත් ශව්ටා 

තිශන  එකා. එතුමා ඒශක් ්ම  ානකාශනක් නව්ට පත් ශව්ටා 

තිශන ව්ා.  ඒකා ශනොශසොම කා ගාුවව්ට කාාරණාව්ක්.  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, හහන් නදු පිට නදු ගස ව්ා. 

අපි පිළිගන් ව්ා, රා්ය ආහානේ ව්හඩි කාරන් ට ඕ ෑ කිනටා. 

සහනහයි, මම අසන්  කාහමහතියි, ශේ රටට ශේ වි ා න බති කාළ, 

ආර්ථිකා අපරායන කාරපු අපරායකාරුව්න්ට ශමො ව්ත් ශව්න්ශන් 

 හේහ කිනටා? ඒ අන ශසොරා කාාපු මුහල්ව්ටට ශමොකාහ ශව්න්ශන්? ඒ 

මුහල් ටිකා අශේ රටට ටනා ගන්  නහිපහ? ශම්ඡචර ්ාතයන්තර 

්නඳතා තිශන  ව්ර්තමා  ් ාධිපතිතුමාට නහිපහ, UN එකාත් 

එක්කා, WB එකාත් එක්කා කාථා කාරටා Stolen Asset Recovery - 

StAR - initiative  එකා අශේ රශට් ක්රිනාත්මකා කාරන් ? ඒශකාන්  

රා්ය ආහානම ව්හඩි කාරගන්  නහිපහ? එශසම කාරන්  නහිප 

ශසේතුව්ක් තිශන ව්ා. ඒකාට ශසේතුව් ශසොරු එක්කා ිණවිසුේ ගසටා, 

ශසොරු ්මඟ ව්ා්නහ? ඒකාහ ශසේතුව්? බයි, අපට ශේ රටින් ශසොරා 

කාාපු ්ල්ලි ටිකා, පහන්ශයෝරා පත්රිකාාව්ට තිශන  දුසිේ ගණන්, 

ශකාෝටි ගණන් ශයොටර් ටිකා ආපහු ටනා ශග  රා්ය ්ාංචිත නව්ට 

පත් කාරගන් ට නහිප? බයි එශසම කාරන්  නහිප? ශමොකාක්හ 

නහිපකාම? නහිපකාම රා්පක්ෂටාත් එක්කා තිශන  ිණවිසුමක් නි්ා හ? 

මම ශනොශසොම පහසහදිලිව් ශේ අව්් ථාශේ ප්රකාා  කාර ව්ා, ශසොරා 

කාාපු මුහල් ටිකා අශේ රටට ටනා ගන් ට ්මිණ ්  නටශේග 

ර්නක් තුළ අනිව්ාර්නශනන්ම කාටයුතු කාර ව්ාමයි කින  එකා.  

ශේකාට තිශන  අශේ වි්ඳුම ශමොකාක්හ? ්මා් ප්ර්ාතන්ත්රව්ාදී, 

්මා් ශව්ශළඳ ශපොළ ක්රමන තුළ මානුෂීන ය ව්ාහන ක්රිනාත්මකා 

කිරීම තුළින් රශට් ප්ර    වි්ීමම. ඒකායි අශේ මාව්ත, ඒකායි අශේ 

ගම , ඒකායි අශේ චින්ත න. ඒකා මහහ මාව්ත. හත්ත ්ාක්ෂි 

ශක්න්ද්රීන ප්රතිපත්ති ්ේපාහ න - data evidence - මත පහ ේ වුුම 

ප්රතිපත්ති නිර්මාණන කාරන් ට ඕ ෑ. රා්ය ආහානේ ප්රව්ර්ය න 

කාරන් ට ඕ ෑ. ඒ ව්ාශේම රා්ය විනහම ඉටක්කාගතව් ක්රිනාත්මකා 

කාරන් ට ඕ ෑ. Targeted, focused expenditure ප්රතිපත්තිනක් 

අපි ක්රිනාත්මකා කාර ව්ා. අප න  ශක්න්ද්රීන ආර්ථිකා ව්ර්ය නට - 

export-oriented growth ශව්ත - අපි ශනොමු ශව් ව්ා. 

විශ ේෂශනන්ම ඍජු විශේ  ආශනෝ්  - Foreign Direct 

Investment -  අශේ රටට ශගන්ීමම ්ඳසා අපි  ක්තින  ටනා 

ශහ ව්ා. ඒ ්ඳසා අපි උ න්දු කාරව් ව්ා , උත්ශත්්කා ටනා 

ශහ ව්ා. ්ාතයන්තර නිහස්  ශව්ශළඳ ිණවිසුේව්ටට එකා 

ශකාොන්ශේසිනක් මත අපි එකාඟ ශව් ව්ා. ඒ ශකාොන්ශේසින තමයි, 

අශේ රටට ්ාශේක්ෂ ව්ාසිනක් ටහශන  ්ාතයන්තර ශව්ශළඳ 

ිණවිසුේ. Those should accrue a comparative advantage to our 

country. අපි දූෂණන, ව්ාංචාව්, ශසොරකාම, මාංශකාොල්ටකාෑම පිුව 

හකි ව්ා. අපි නිර්ශේ පාටනීකාරණන වූ පහසහදිලි ් ව්ාධී  ව්හය 

පිළිශව්ළක් anti-corruption ව්හය්ටස ක් සහටිනට ක්රිනාත්මකා 

කාර ව්ා.  

රශට් Ease of Doing Business Index එකා අපි ශසොඳ 

මට්ටමකාට ශග  එ ව්ා. හහනුම  ශක්න්ද්රීන ආර්ථිකානක් - 

knowledge-based economy එකාක් - බති කාර ව්ා. හහනුම, 

තාක්ෂණන, උ්්  නිපුණතා,  ව්ටතාව්ලින් ශසබි ප්ර ් ත 

කාඩලයානමක් ශක්න්ද්ර කාරශග  ආර්ථිකාන ව්ර්ය න කාර ව්ා. 

ශේව්ා තමයි අශේ වි්ඳුේ.  

 මුත් කා ගාුවව්ට කාාරණාව්ක් තිශන ව්ා. ගරු නිශනෝ්ය 

කාථා ානකාතුමනි, වි්ඳුේ ගහ  කාථා කාරන් ට ශපර Staff-level 

Agreement එකා එළිහක්ව්න්  ආඩලඩුව්ට ශකාොන්හක්  හසහ, 

ආඩලඩුව්ට ශපනරුෂත්ව්නක්  හසහ, ආඩලඩුව්ට කාශ ේරුකාාව්ක් 

 හසහ. ශේ Staff-level Agreement එශක් ශතොරතුරු ශ ොහහ  

කාටයුතු කිරීම අඳුශර් අතපත ගෑමක් පමණයි.  අපි ප්ර ාං්ා 

කාර ව්ා, ව්ර්තමා  ් ාධිපතිතුමාට. ශමොකාහ, එතුමා විපක්ෂශේ 

මන්ත්රීව්රන ව විධිනට ඉන්  ශකාොට නහසිල් රා්පක්ෂ එක්කා 

සහේපුණා. IMF එකාත් එක්කා තිශන  අව්ශනෝයතා, එකාඟතා, 

ිණවිසුේ සිනල්ටම එළිහක්ව්න්  කිනටා එතුමා කිේව්ා. හහන් කාාටන 

එළඹිටා තිශනන්ශන්, "ඔව්ා ශහනු පරසට, තමා ්ේමතශනි  පිි ටා 

සිට" කින  ප්රතිපත්තින ක්රිනාත්මකා කාරන් . යේමපහශේ අත්ත 

ව්ර්ගශේ ශමශ්ේ ්ඳසන් ශව් ව්ා  
  

 "අත්තා ශමව් පසමාං   

 පතිරූශප නිශව්්ශන 

 අතඤ ඤ මනු්ාශ්නය 

   කිලි් ශ්නය පඩලඩිශතො"   

අනුන්ට නණ ශේ  ා කාරන් ට ශපර තමන් සුදුසු ගුණශනි  

පිි ටා සිට කාටයුතු කාරන්  ඕ ෑ. එශසම  ේ ් ාධිපතිතුමනි, 

කාරුණාකාරටා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ, ශේ ්භා ගර්භශේ ඉන්  

අශේ මන්ත්රීව්රු 225ශහ ාටත්, රශට් ටක්ෂ 220ටත් සාංගාශග  

ඉන්  IMF Staff-level Agreement  එකා එළි හක්ව්න් . 

එතශකාොට අපට පුළුව්න්, ඒ ගහ  ශසොනටා නටටා ්තය, අ්තය 

අව්ශනෝය කාරශග  අශේ ව්හය පිළිශව්ළ රටට එළි හක්ව්න් .  

ආර්ථිකා ූලටය කාටයුතු පිළිනඳ ්ාකා්ඡාාව්ක් ශේ පාර්ලිශේන්තු 

්භා ගර්භශේ කාර  ශේ ශමොශසොශත්, මෑත කාාටශේ ප්රථම 

ව්තාව්ට පා්ල් දූ හරුව්න් ශේ ්භා ගර්භන  රඹ ව්ා මම දුුවව්ා. 

බත්තටම ශේ දූ හරුව්න් දිසා නට ශකාොට ශනොශසොම දුකායි. අහ ඒ 

දූ දුරුව්න්ට දිව්ා ආසාරන  හසහ.ශේ විව්ාහන අව්්ා  

ශව් ශකාොටව්ත්, ශේ  රශට් පා්ල් දූ දුරුව්න් ටක්ෂ 43න්, සාමශත් 

ඉන්  දූ හරුව්න්ට, ක්ටාන්ත ශව්ටා ව්හශට  දූ හරුව්න්ට, දුේපත් 

පවුල්ව්ට දූ හරුව්න්ට, ඒ අි ාං්කා දූ හරුව්න්ට තමන්ශේ 

අයයාප න කාරශග  නෑම ්ඳසා අඩුම ගණශන් දිව්ා ආසාරන ටනා 

ශහන් ටව්ත් ශේ ර්නට සිතිවිල්ටක් පසළ ශේව්ා, ප්රනාව් පසළ 

ශේව්ා කිනා  ප්රාර්ථ ා කාර ව්ා. අඩුම ගණශන් ඒ දූ හරුව්න් පිළිනඳ 

කාහක් වමක් බති ශේව්ා කිනා ප්රාර්ථ ා කාරමින් මශේ අහස්  

ඉදිිපපත් කිරීම අව්්න් කාර ව්ා.  ශනොශසොම ් තුතියි. 
 

ගු නිනයෝ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු විජිත ශ්බරුශගොය මහතිතුමා. ඔනතුමාට මිනිත්තු 13කා 

කාාටනක් තිශන ව්ා.  
 

[අ.භා. 12.49  
 

ගු විජිත් නේුනගොඩ මහත්ා (ිළිකනවන් අධාාපන සා 

අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு விஜித லபருதகாட - பிாிதவனாக் கல்வி 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Vijitha Berugoda - State Minister of Piriven 
Education) 

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, ආ න  සා අප න  

(පාට ) ප ත නටශත්  ඉදිිපපත් කාර  ශරගුටාසි ශහකාක් පිළිනඳව් 

2531 2532 

[ගරු ්ජිත් ශප්රේමහා් මසතා  
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කාථා කාර  ශේ ශමොශසො ශත් ඉතා ව්ටි ා අහස්  රාිතනක් ඉදිිපපත් 

වුණා. ශකාොශසොම වුණත් අපි හන් ව්ා, ශේ අව්් ථාශේ අශේ රට 

පිළිනඳව් ශටෝකාශේ සිනලුශහ ාශේ අව්යා න ශනොමු ශව්ටා 

තිශන ව්ා කිනටා. අශේ රශට් ආර්ථිකා ව් ශනන්, ්මා් උන 

ව් ශනන්, ශේ පාට  ව් ශනන් නේ නේ අර්බුහ ගණ ාව්ක් මතු 

ශව්ටා තිශන ව්ා.  මුත් ශේ ශව්  ශකාොට ශේ පාට  ් ථාව්රත්ව්න 

පිළිබිඹු කාරමින් ශේ රශට් ආර්ථිකාන ශගොය  ඟා ගහනීශේ ව්හය 

පිළිශව්ළකාට අපි ර්නක් විධිනට, ආඩලඩුව්ක් විධිනට කාටයුතු 

කාරශග  න ව්ා. අපට තිබුුම ප්රයා ම අර්බුහන තමයි විශේ  

විනිමන අර්බුහන. ශේ විශේ  විනිමන අර්බුහන එකා පාරටම ආපු 

එකාක් ශ ොශව්යි. අර කින ව්ා ව්ාශේ අවුරුදු සහත්තෑ ගණ කා 

පාට  කාාටව්ටදී සිදුවුුම නේ නේ අඩු පාඩුකාේ නි්ාත්, 2019දී 

 හත් ේ 2020 මුල් කාාටශේ මුළු ශටෝකානටම නටපාපු ශකාොවිේ 

අර්බුහන නි්ාත්, ඒ නි්ාම නටපාපු ආර්ථිකා ගහටලු නි්ාත් අශේ රට 

ශේ ආර්ථිකා අර්බුහනට මුහුණ දුන් ා. සහනහයි, ශේ රශට් මිලින  

220ක් -බිලින  22ක්- ව්  ් ගස න ජීව්ත් කාරීමම ්ඳසාත්, 

ආර්ථිකාන  හව්ත ශගොය  හාංීමම ්ඳසාත් පුරව්හසිනන් විධිනට අපට 

ව්ගකීමක් තිශන ව්ා.  

පසුිණන හව්් ව්ට අශේ විශේ  විනිමන ඉතිිප කාර ගහනීම ්ඳසා 

අතයව් ය ශ ොව්   භාඩලය ආ න න සීමා කිරීමට ආඩලඩුව් නේ 

නේ පිනව්ර ගත්තා. ඒ එක්කාම අප න න ප්රව්ර්ය න කිරීම 

්ඳසාත් නේ නේ පිනව්ර ගත්තා. සහනහයි, අපට ප්රයා  ප්ර   නක් 

තිශන ව්ා.  අප න න ප්රව්ර්ය න කිරීම ්ඳසා අව් ය අමු ද්රව්ය 

ආ න න කාරන් ටත්,  අතයව් ය නන්ත්රසූත්ර ශකාොට්  ආ න න 

්ඳසාත් විශේ  විනිමන නේ ප්රමාණනක් අව් යයි. ඉතින් ශේ නි්ා 

අතයව් ය ශ ොව්  ශනොශසෝ ශේව්ල් -විශ ේෂශනන්ම භාඩලය 

1,464ක් පමණ- ශගන්ව්  එකා  තර කාළා. ඒ තුළින් 

නටාශපොශරොත්තු වුශඩල විශේ  විනිමන ඉතිිප කාර ගහනීමයි.  මුත් 

පසුිණන කාාටව්ට ්මසර  සුළු පිපමාණ, මයය පිපමාණ කාර්මාන්ත 

අාං  ශමන්ම ගෘස කාර්මාන්තකාරුව්න්ශේ නිෂ පාහ ව්ටට ශේ 

ආ න  සීමාව් නරපතළ විධිනට නටපෑව්ා. ඒ නි්ා මුහල් 

අමාතයාාං නට, කාර්මාන්ත අමාතයාාං නට ්ස ආශනෝ්  

මඩලයටනට විවිය අව්් ථාව්ටදී ශේ ව්යාපාිපකානන්, ව්යව්්ානකානන් 

කාරුුම ඉදිිපපත් කාළා, නේ නේ භාඩලය ්ේනන්යශනන් බති ශේ 

ආ න  සීමා ලිි ල් කාරන්  කිනටා. ඒ අනුව් ආඩලඩුව්ට 

තීරණනක් ගන්  සිේය වුණා, විශ ේෂශනන්ම නිෂ පාහ න ්ඳසා 

අව් ය ව්  අතරමහදි භාඩලය ්ස අමු ද්රව්ය ව්ාශේ ශේව්ල් 

්ේනන්යශනන් ප ව්පු සීමා  හව්ත ලිි ල් කාරන් . ඒ පිළිනඳව්ත් 

අහ අහස්  ඉදිිපපත් වුණා.  

ශකාොශසොම වුණත්, අපි හන් ව්ා, ආර්ථිකානට ශනොශසොම අමාරු 

ශව්ටාව්කා, ආර්ථිකාන කායා ව්හුවුම ශව්ටාව්කා ආර්ථිකාන 

 හිණුවව්න් ට නේ නේ ක්රිනාමාර්ග ගන් ශකාොට ප්ර   , ගහටලු මතු 

ශව්  නව්. සහනහයි, අපි ඒව්ාත් නිරාකාරණන කාරශග  ඉ් ්රසට 

නන්  ඕ ෑ. ඒ නි්ා තමයි අපි IMF එකාට ිණශේ. ශේ ශව් ශකාොට  

්ාතයන්තර ූලටය අරමුහශල්  නිටයාිප මට්ටශේ එකාඟතාව් අපට 

ටහබිටා තිශන ව්ා. අපි වි  ව්ා් කාර ව්ා, ඉදිිපශේදී කාළම ාකාරණ 

මට්ටශේ එකාඟතාව්ත් ටහශනයි කිනටා. විපක්ෂන ශනොශසෝ 

ශව්ටාව්ට ශේ පිළිනඳව් ප්ර     ග ව්ා. සහනහයි, ඒ  ඉදිිපපත් කාරටා 

තිශන  ශකාොන්ශේසි ටිකා ඉුව කාර ගන්  පුළුව්න්කාම ටහබුශණොත් 

අපට IMF ආයාර ටහශනයි.  මුත් අපි අසුනව්ාදී විධිනට ශේ ශේව්ල් 

හකින්  ශසොඳ  හසහ.  

විශ ේෂශනන්ම චී න, ඉන්දිනාව්, ්පා න ව්ාශේ රටව්ල් අශේ 

ණන ප්රතිව්යුසගත කාරන්  එකාඟ වුශණොත්, අපට ශේ අව්් ථාව් 

ඉතා ඉක්මනින් ටනා ගන්  පුළුව්න්කාම තිශන ව්ා. ශේ 

ශව් ශකාොට චී න, ්පා න, ඉන්දිනාව්  ්මඟ ඒ පිළිනඳ ්ාකා්ඡාා 

කාරශග  න ව්ා. ශටෝකාශේ එශසම එකාඟ වූ රටව්ල් තිබුණා. 

විශ ේෂශනන්ම ්හේබිනාශේ ණන ප්රතිව්යුසගත කාරන්  චී න එකාඟ 

ශව්ටා තිශන ව්ා. ඒ ව්ාශේම ඉක්ව්ශහෝරශේ ණන ප්රතිව්යුසගත 

කාරන් ත් චී න එකාඟ වුණා. අපි ව්ාශේ රටව්ල් විතරක් 

ශ ොශව්යි, ශටෝකාශේ හහන් දියුුමයි කිනා සඳුන්ව්  රටව්ල් පව්ා 

ආර්ථිකා අර්බුහ මතු වූ අව්් ථාව්ට ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහටට 

ිණි ල්ටා ්ස  ටනා ශග  ඒ ආර්ථිකා ශගොය ගාශග  තිශන ව්ා. 

විශ ේෂශනන් 1980 ගණන්ව්ට ශකාොිපනාව් ශේ අර්බුහනට මුහුණ 

දුන් ා. ශකාොිපනාව්ටත් ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහශල් ්සාන 

ටහබුණා. ඒ ටහබීමත් එක්කා අවුරුදු පසකා පමණ කාාටනක් තුළ 

ශකාොිපනාව්ට ඒ අර්බුහශනන් ශගොය එන්  පුළුව්න්කාම ටහබුණා. ඒ 

ව්ාශේම තමයි තායිටන්තන, මහශල්සිනාව් ව්ාශේ රටව්ටටත් ශේ 

අව්් ථාව් උහා වුණා. ඒ නි්ා අශේ රශට්ත් උ න්දුව් තිබුශණොත්, 

අපි සිනලුශහ ා කාහප වුශණොත් අපට පුළුව්න්කාම ටහශනයි ශේ රට 

ආර්ථිකා ව් ශනන් ශගොය ගන් . ශමොකාහ, නහසහ කිනටා ශහනක් 

 හසහ. අපට සහකිනාව්ක් තිශන ව්ා,  නේ ඉටක්කානක් මත නන් . 

සහනහයි, ඒකාට ආඩලඩුව් ව්ාශේම විපක්ෂනත් ශේ ශව්ටාශේ උහවු 

කාළ යුතුන කිනටා අපි වි  ව්ා් කාර ව්ා. විපක්ෂශනනුත් ශේ 

පිළිනඳ ්ායනීන ශනෝ් ා ඉදිිපපත් කාරටා තිශන ව්ා. අපි ඒව්ාත් 

්ටකාා නටන් ට ඕ ෑ.  

ඒ ව්ාශේම පසුිණන කාාටශේ ආඩලඩුව්ට ශචෝහ ා වි ාට 

ව් ශනන් එල්ට වුණා, සුදු ලූනු ව්ාංචාව්, සීනි ව්ාංචාව් ව්ාශේ කාාරණා 

්ේනන්යව්. ඒ ව්ාශේ ව්ාංචා සිේය ශව්ටා තිශන ව්ා  ේ, ඒව්ා 

පිළිනඳව් විමර්  න කාරටා ඒ අනට හඬුව්ේ කාළ යුතු ශව් ව්ා. ඒ 

ව්ාශේම ඒව්ා සරසා ර්නට වි ාට නදු ආහානමක් අි මි ශව්ටා 

තිශන ව්ා  ේ, ඒ අනශගන් ඒ නදු ආහානම ටනා ගන්  පුළුව්න් 

ව්හයපිළිශව්ළක් ක්රිනාත්මකා කාරන් ත් ශව් ව්ා.  

අපි හන් ව්ා, විසි ශහව්  ආඩලඩුක්රම ව්යව්් ථා ්ාංශ ෝය න 

්ේමත වුණාන කින  කාාරණන. ඒශකාන් ආඩලඩුක්රම ව්යව්් ථා 

්භාව් පත් කාරන්  ඉයකාය තිශන ව්ා. ඒ අනුව්, ් ව්ාධී  

ශකාොමිෂන් ්භා පත් කාරටා විශ ේෂශනන්ම අල්ට්  ශසෝ දූෂණ 

ශචෝහ ා විමර්   ශකාොමිෂන් ්භාව්ට නිනමාකාාර විධිනට නටතට 

දීටා ශේ කාරුුම පිළිනඳ විමර්   ආරේභ කාරටා ඒ තුළින්  

ඉදිිපශේදී ශේ ව්ාශේ ශේව්ල් ශව්න්  තිශන  ඉයකාය අහුරන් ත් 

පුළුව්න්.  

රටක් පාට න කාර ශකාොට නීතිරීති තිශනන්  ඕ ෑ ව්ාශේම, 

ශේ රට ශව්නුශව්න් වි ාට ව්හය ශකාොට්ක් අපි සිනලුශහ ාටම 

කාරන් ත් තිශන ව්ා. ඒ නීතිරීති ්කා්  කාර ගහනීම ඉතා ව්හහගත්. 

විශ ේෂශනන් අශේ අප න  ආහානම ව්හඩි කාරගන්  ඕ ෑ. ශමො  

නායකා ගහටලු තිබුණත්  ්මසර අවුරුදුව්ටට ්ාශේක්ෂව් අශේ 

අප න  ආහානම ව්හඩි කාර ගන්  අපට පුළුව්න්කාම තිබුණා. 2021 

ව්ර්ෂනට ්ාශේක්ෂව් 2022දී අප න  ආහානම ව්ර්ය න කාර 

ගන්  අපට පුළුව්න්කාම ටහබිටා තිශන ව්ා. ් ව්ාිප මා්ශේ 

අප න  ආහානශේ ව්ර්ය න සිනනට 24යි. ශපනරව්ාිප මා්ශේ 

අප න  ආහානශේ ව්ර්ය න සිනනට 19යි. ශේ විධිනට ගත්ශතොත් 

ජූලි මා්න හක්ව්ා පහව්හති මා්ව්ට සිනනට 90ක් හක්ව්ා 

රුපිනල්ව්ලින් ව්ර්ය නක් බති කාරගන්  අපට පුළුව්න්කාම 

ටහබුණා. ඉතින් ශේකා ශසොඳ ශහනක්. ශයොටර්ව්ලින් ගත්තත් 

් ව්ාිප මා්ශේ ඉඳටා ජූලි මා්න හක්ව්ා ව්ර්ය නක් බති වුණා. 

සහනහයි, අපට මාර්තු මා්ශේ ව්ර්ය නක් බති කාර ගන්  නහිප 

වුණා. එතහ  ඍණ තත්ත්ව්නක් මතු වුණා. අපට 2021ට 

්ාශේක්ෂව් අප න  ආහානම ව්ර්ය න කාරගන්  පුළුව්න්කාම 

ටහබුණා. ශේ විධිනට ටිශකාන් ටිකා තමයි ව්ර්ය න කාරගන්  

ශව්න්ශන්.  

ඒ ව්ාශේම ආ න  විනහම අඩුකාර ගන්  අපට පුළුව්න්කාම 

ටහබුණා. ඒකාත් ශේ ශව්ටාශේ විශ ේෂශනන්ම ්ඳසන් කාරන්  

ඕ ෑ. ආ න  විනහම අඩුකාර ගන්  පුළුව්න්කාම තිශන ව්ා  ේ, 

අප න  ආහානම ව්හඩි කාරගන්  පුළුව්න්කාම තිශන ව්ා  ේ, 

2533 2534 



පාර්ලිශේන්තුව් 

අපට නේ ආකාාරනකාට ්හ සුේ සුසුේ ශසළන්  පුළුව්න්. අපි තව් 

තව්ත් වයර්නන ්ේපන් ව්, කාහපීමශමන් අශේ විශේ  විනිමන 

ව්හඩි කාර ගහනීමට අව් ය කාටයුතු කාරන්  ශව් ව්ා. අපි හන් ව්ා, 

්මසර ශව්ශළඳ ිණවිසුේ නි්ා, ්මසර නිෂ පාහ  ව්හඩි කාර ගහනීම 

්ඳසා ව්යව්්ානකානන්ට ශහ  ්ස  නි්ා අශේ ශේය න 

නිෂ පාහ ව්ටට නේ නේ නායා එල්ට ශව්  නව්.  

මම විශ ේෂශනන් මතක් කාරන්  ඕ ෑ මම නිශනෝ් න කාර  
ශමොණරාගට දි් ත්රික්කාශේ රනර් ව්ගාව් නහුටව් ව්යාේත ශව්ටා 
තිශන  නව්. ඒ ව්ාශේම රත් පුර, කාෑගල්ට ව්ාශේ දි් ත්රික්කාව්ටත් 
නහුටව් රනර් ව්ගා කාර ව්ා. ශමොණරාගට දි් ත්රික්කාශේ 
ශසක්ශටනාර 15,000ක් පමණ රනර් ව්ගා කාරටා තිශන ව්ා. 
සහනහයි, කිිප කාප  ප්රමාණන ශසක්ශටනාර 7,000ක් පමණ 
ශව් ව්ා. ඉදිිපශේ දී ශසක්ශටනාර 8,000කා පමණ  කිිප කාපා ගන්  
අපට පුළුව්න්කාම ටහශනයි. සහනහයි, අශේ රනර් කිිප නිෂ පාහකානන්ට 
ශේ ශව්ටාශේ නටපා තිශන  ප්රයා  ප්ර   නක් තමයි රනර් මිට 
අඩුීමම.  අපි හන් ව්ා රනර්ව්ලින් නිෂ පාහ න කාර  භාඩලයව්ට මිට 
අධිකායි කිනටා.  ව්ාස නට ටනර් සතරක් හාගන්  ිණනාම වි ාට 
විනහමක් හරන්  ශව් ව්ා. ශමොකාහ, හහන් කාලින් මුහටට ව්යා තුන් 
ගුණනකින් මිට ව්හඩි ශව්ටා තිශන ව්ා. සහනහයි, ශේ අමු ද්රව්ය 
විධිනට රනර් නිෂ පාහ න කාර  ශගොීමන්ට ටහශන  මිට අඩුයි. ඒ 
නි්ා විශ ේෂශනන්ම ආඩලඩුශේ අව්යා න ශනොමු ශව්න්  ඕ ෑ, 
මුහල් අමාතයාාං ශේ අව්යා න ශනොමු ශව්න්  ඕ ෑ රනර් කිිප 
නිෂ පාහ න ව්හඩි කාර ගන් ත්, මිට ව්හඩි කාරන් ත්.   ්ම් ත රනර් 
නිෂ පාහ ශනන් ්ෑශස  ප්රමාණනක් ශමොණරාගට දි් ත්රික්කාශේ 
නිෂ පාහ න කාර ව්ා. ටාංකාාශේ ව්ාර්ෂිකාව් රනර් ශම්රික්ශටොන් 
ටක්ෂනක් පමණ නිෂ පාහ න ශව් ශකාොට, ශමොණරාගට 
දි් ත්රික්කාශනන් රනර් ශම්රික්ශටොන් හසහාසක් පමණ නිෂ පාහ න 
කාර ව්ා. ඒ නි්ා රනර් ව්හීමම  දුෂ කාරයි කිනටා සඳුන්ව්පු 
ශමොණරාගට ව්ාශේ දි් ත්රික්කානකා  රනර් කිිප නිෂ පාහකානන් 
වයර්නව්ත් කාරන්  ඕ ෑ. ශමොකාහ, අපි දි් ත්රික්කානට ිණනාම, 
ගමට ිණනාම ඒ ශගොීමන් අපට ශහෝ  කින ව්ා,  පාර්ලිශේන්තුශේ 
ඉඳශග  ශේ පිළිනඳ කාථා කාරන්ශන්  හත්ශත් බයි කිනටා. 
සහනහයි, අපි ශේ පිළිනඳව් නිතරම කාතා කාර ව්ා.  හහන් රශට් 
ප්ර   නක් තිශන ව්ා. ශේ ප්ර   න නි්ා අපි ව්යව්්ානකානන් 
ශගන්ව්ා ගන්  ඕ ෑ, ආශනෝ්කානන් ශගන්ව්ා ගන්  ඕ ෑ. 
ආශනෝ්කානන් ශගන්ව්ා ගන්  ඕ ෑ වුණාම ඒ ිණවිසුේ මත නේ 
නේ අනට නදු ්ස  ්හටසීශේ දී ශේ ප්ර    බති ශව් ව්ා. ඒ නි්ා 
අපට ශමොණරාගට දි් ත්රික්කාශේ පමණක් ශ ොශව්යි, ටාංකාාශේම 
ඉන්  කිිප නිෂ පාහකානන් - රනර් නිෂ පාහකානන් - ආරක්ෂා කාර 
ගහනීම අව් ය ශව් ව්ා. ඒ පිළිනඳව්ත් මම ඔනතුමාශේ අව්යා න 
ශනොමු කාරව් ව්ා.  

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි,  අශේ අප න  නිෂ පාහ  
ප්රව්ර්ය න කිරීම ්ඳසාත්,   අගන එකාතු කිරීශේ නිෂ පාහ  ව්හඩි 
දියුුම කිරීම ්ඳසාත් විශ ේෂ අව්යා නක් ශනොමු කාරන්  ඕ ෑ.  
ශේ ්ඳසා අපට පසුිණන කාාටශේ  නඳව්ා ගත්ත ශ්රම නටකාාන 
ශනොහව්ා ගන්  පුළුව්න්. මම ි ත  සහටිනට ටාංකාාව් පුරාම 
35,000කා පමණ ශ්රම නටකාානක් නඳව්ා ගත්තා.  ශේ අනට රුපිනල් 
20,000කා පමණ ව්හුවපක් තමයි ටහශනන්ශන්. හහන් තිශන  ජීව්  
විනහමට මුහුණ ශහ ශකාොට ශේ 20,000 කින  ් ථාව්ර මුහට 
ප්රමාණව්ත් ශව්න්ශන්  හසහ. රා්ය ශ්ේව්කානන්ට වුණත්  ටහශන  
ව්හුවප ප්රමාණව්ත් ශව්න්ශන්  හසහ. ඒ නි්ා ඉදිිප අන ව්හශේ දී 
්ටකාා නහලීමට මුහල් බමතිතුමාශේ එශසම  හත් ේ මුහල් රා්ය  
බමතිතුමාශේ අව්යා නට ශේ කාාරණන ශනොමු කාරව් ව්ා. ශේ ශ්රම 
නටකාාන  ඉතා අඩු මුහටකාට තමයි  ශ්ේව්න ටනා ශහන්ශන්.  ඒ නි්ා 
ශේ අනශේ ව්හුවප ව්හඩි කාරන් . එශසම  හත් ේ ශේ අන ් ථිර 
ශ්ේව්නට එකාතු කාර ශග , ඒ තුළින් නිෂ පාහ න ව්හඩි කාර ගන් . 
අප න  නිෂ පාහ න ව්හඩි කාර ගහනීම ්ඳසා ශේ අන විවිය රා්ය 
ආනත ව්ටට  අනුයුක්ත කාර ගහනීම ඉතා ව්හහගත්.  

ශකාොශසොම වුණත්,  ආ න  සා අප න  (පාට ) ප ත 

නටශත් ශරගුටාසි පිළිනඳව්ත් කාථා කාර  ශේ ශමොශසොශත් පසුිණන 

කාාටශේ පහව්ති අරගළන පිළිනඳව්ත් විශ ේෂශනන් ්ඳසන් කාරන්  

ඕ ෑ. ශේ රශට් නිහස්  මතයාිපන් ව්ාශේම ශේ පාට  

කාටයුතුව්ලින් ශතොර පිිප්ක් තමයි ඒ අරගළනට ශනොමු වුශඩල. ඒ 

අනශේ අරමුණ ශසොඳයි. සහනහයි, අරමුණ ශසොඳ වුණාට 

ප්රචඩලයත්ව්න එක්කා ඕ ෑව්ට ව්යා කාටයුතු කාරන්  ිණි ල්ටා ශේ 

රශට් ආර්ථිකාන දුර්ව්ට කාර  මට්ටමකාට ඒ කාටයුතු ිණි න් තිබුණා. 

ඒ නි්ා මිනි්  පහන ටක්ෂ ගණ ක් නිකාරුශඩල අපශත් ිණනා. ඒ 

අරගළශනන් නේ පණිවුයනක් දුන් ා  ේ, ඒ පණිවුයශේ ශුභව්ාදී 

ශේව්ල් ර්නක් විධිනට, ආඩලඩුව්ක් විධිනට පිළිශග  ඒව්ා 

ක්රිනාත්මකා කිරීම ව්හහගත්. සහනහයි, ඒ අරගළන නි්ා ශේ රටට වූ 

වි ා න පිළිනඳව්ත් තක්ශ්ේරුව්ක් කිරීම ඉතා ව්හහගත්.  

අපි ශේ ශමොශසොශත් මුහුණ ශහ  ආර්ථිකා අර්බුහශනන් ශගොය 

ඒමටත්, විශේ  විනිමන අර්බුහනට වි්ඳුමක් විධිනටත්, අශේ රටට 

ව්හඩි ව්හඩිශනන් ශයොටර් ටනා ගහනීමට කාටයුතු කාළ යුතුයි. 

විශ ේෂශනන් විශේ  ශ්රමිකානන් සරසා ව්හඩි ව්හඩිශනන් මුහල් ටනා 

ගහනීමටත්, අශේ ශ්රමිකානන් ව්හඩි ව්හඩිශනන් ශව් ත් රටව්ටට 

ශනොමු කිරීමටත්, ්ාංචාරකා ව්යාපාරන දියුුම කාර ගහනීමටත් හහන් 

විවිය උපක්රම භාවිත කාර ව්ා. අශේ රශට් තිශන  ශේ ආර්ථිකා 

අර්බුහශනන් ශගොය එන් , ඒ සිනලු කාටයුතු ්ාර්ථකා කාර ගන්  

අප සිනලුශහ ා කාහපශව්මු කින  පණිවුයන ටනා ශහමින් මශේ 

කාථාව් නිම කාර ව්ා.   ශනොශසොම ් තුතියි.  

 

ගු නිනයෝ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු චාල්්  නිර්මට ාහන් මන්ත්රීතුමා. ඔනතුමාට මිනිත්තු 

සතකා කාාටනක් තිශන ව්ා. 

Order, please! ඊට ශපර කාවුරුන් ශසෝ ගරු මන්ත්රීව්රශනක් 
ූලටා් න ්ඳසා ගරු ශසේෂා විතා ශේ මන්ත්රීතුමාශේ  ම 
ශනෝ් ා කාරන් . 

 

ගු ඩී.බී. නහේසත් මහත්ා (පශු  ම්පත්  ාංවර්ධාන සා 

අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு டீ.பீ. லஹரத் - கால்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  

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

ගරු නිශනෝ්ය කාථා ානකාතුමනි, "ගරු ශසේෂා විතා ශේ 

මන්ත්රීතුමා හහන් ූලටා් න ගත යුතුන"යි මම ශනෝ් ා කාර ව්ා. 

 
ගු (මහාචාර්ය) සාංජිත් බණ්ඩාස මහත්ා 
(மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

 
විසන්  නක ස කසන ලදී. 
ஆலமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු නිනයෝ කථානායකුරමා මූලා නනයන් ඉවත් 

වුනයන්  ගු නහේෂා විත්ානනේ මහත්ා මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலலவ, மாண்புமிகு லஹசா விதானலக 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. HESHA WITHANAGE took the Chair. 

2535 2536 
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ගු චාල් න නිර්මලනාදන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, இன்று 

நகடதபறுகின்ற நிதியகமச்சுடன் ததாடர்புகடய தபறுமதி 

லசர் வாிச் சட்டத்தின்கீைான கட்டகள ததாடர்பான விவாதத் 

தில் கலந்துதகாண்டு லபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வைங்கியகமக்கு 

நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கிலறன்.  

தகளரவ நிதி அகமச்சலர நாட்டினுகடய சனாதிபதியாக 

வும் இருக்கின்ற காரணத்தால், நான் அவாிடம் ஒரு லகாாிக் 

கககய மிக விநயமாக முன்கவக்கிலறன். ஒருசில நாட்களுக்கு 

முன்னர், வியட்நாம் கடற்பரப்பில் தத்தளித்துக்தகாண்டிருந்த 

இலங்கககயச் லசர்ந்த 303 லபர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறார் 

கள். அவர்களில் 264 ஆண்களும் 19 தபண்களும் 20 சிறுவர் 

களும் உள்ளடங்குகிறார்கள். அவர்கள் பல்லவறு சிரமங்களுக்கு 

மத்தியில்தான் அப்பயணத்கத லமற்தகாண்டிருக்கிறார்கள். 

குறிப்பாக, நாட்டில் காணப்படுகின்ற தபாருளாதார தநருக்கடி 

மற்றும் ஏகனய பிரச்சிகனகள் காரணமாக கனடாவுக்குச் 

தசல்லலவ அவர்கள் முயற்சித்திருக்கிறார்கள். அது சாிலயா, 

பிகைலயா சனாதிபதி அவர்கள் நிகனத்தால், அவர்ககள 

UNஇற்குப் பாரப்படுத்த முடியும். சனாதிபதியவர்கள் மனிதாபி 

மான அடிப்பகடயில் அவர்ககள UNஇற்குப் பாரப்படுத்த 

லவண்டும் என்று நான் அந்த மக்கள் சார்பாக மிகவும் 

விநயமாகக் லகட்டுக்தகாள்கிலறன்.  

இலங்கக தபாருளாதார தநருக்கடியில் சிக்கித்தவித்துக் 

தகாண்டிருக்கின்ற இவ்லவகளயில், வாிகள் அதிகாிக்கப்படு 

கின்றன. எனினும், லமாசடிகள் ததாடர்ந்து நகடதபறுமாக 

இருந்தால், வாிககள அதிகாிப்பதனூடாக நாடு எந்தவிதமான 

நன்கமகயயும் அகடயாது. மாறாக, சாதாரண மக்கள்மீலத 

சுகமகள் சுமத்தப்படுகின்றன. இலங்ககயில் தசல்வந்தர்கள் 

லமாசடிகள்மூலம் சம்பாதித்த பணத்கத திகறலசாிக்கு எடுப்பது 

ததாடர்பில் எந்தலவார் ஆட்சியாளரும் சிந்திப்பதாக இல்கல. 

ஏதனனில், அவர்களும் லமாசடிக்காரர்களில் தங்கி வாை 

லவண்டிய சூழ்நிகலலய இருக்கிறது. கடந்த காலங்களில் சீனி 

லமாசடி, தவள்களப் பூண்டு லமாசடி, லதங்காய் எண்தணய் 

லமாசடி எனப் பல லமாசடிகள் நகடதபற்றன. எனினும், அகவ 

ததாடர்பில் முழுகமயான விசாரகணகய நடத்தி, அந்தப் 

பணத்கத மீளத் திகறலசாிக்கு எடுப்பதற்குாிய நடவடிக்கககள் 

லமற்தகாள்ளப்படவில்கல. இப்படியான லமாசடிககள கடந்த 

அரசாங்கத்திலிருந்த பலரும் தசய்திருக்கிறார்கள். வாிகள் 

அதிகாிக்கப்பட லவண்டும். அதன்மூலம் நாட்டினுகடய 

தபாருளாதாரம் லமம்பட லவண்டும் என்பதில் மாற்றுக்கருத் 

தில்கல. ஆனால், வாி தசலுத்துவதிலிருந்து பலர் தப்பித்துக் 

தகாள்கிறார்கள். குறிப்பாக, தசல்வந்தர்களும் அரசியல்வாதி 

களும் தப்பித்துக்தகாள்கிறார்கள். 

அண்கமயில் World Trade Centreஇல் அகமந்துள்ள நிதி 

நிறுவனதமான்றில் அரசியல்வாதிகள் உள்ளடங்கலாக ஒருசில 

முதலீட்டாளர்கள் அதிகளவு இலாபத்கதப் தபற்றுக்தகாள்வ 

தற்காகப் பணத்கத கவப்பிலிட்டிருக்கிறார்கள். அவ்வாறு 

கவப்பிலிடப்பட்ட பணம் ததாடர்பில் சாியான தகவல் 

இல்கல. எனினும், பத்திாிககயில் தவளிவந்த தகவலின் 

அடிப்பகடயில், ஆகக்குகறந்தது ஆயிரம் லகாடி ரூபாய் என்று 

தசால்லப்படுகிறது. இந்தப் பணம் எவ்வாறு அந்த நிறுவனத் 

தில் முதலீடு தசய்தவர்களுக்குக் கிகடத்தது என்பகத அரசாங் 

கத்தால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆனால், கண்டுபிடிக்காது. 

ஏதனன்றால், அரசாங்கத்கதச் சார்ந்தவர்களும் அந்நிதி 

நிறுவனத்தில் முதலீடு தசய்திருக்கிறார்கள். லபசுதபாருளாக 

இருக்கின்ற இந்த விடயத்கத எதிர்காலத்தில் மறந்துவிடுவார் 

கள். ஏதனனில் கடந்த காலங்களிலும் இவ்வாறு பல 

விடயங்கள் குறிப்பிட்டததாரு காலத்துக்கு மட்டும் லபசு 

தபாருளாக இருந்திருக்கின்றன. இதுதான் வைகமயாக இடம் 

தபற்று வருகிறது. அவற்றில் ஆளுங்கட்சி சார்ந்த அரசியல் 

வாதிகள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆககயால், இந்தக் 

கறுப்புப் பணத்கத மீள எடுப்பதற்காக திகறலசாி முகறயான 

ததாரு லவகலத்திட்டத்கத முன்கவக்க லவண்டும் என்பது 

என்னுகடய கருத்தாக இருக்கிறது.   

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, உலக 

வங்கியின் நிதிப் பங்களிப்பின்மூலம் 2022ஆம் ஆண்டுக்குாிய 

குடிநீர்த் திட்டத்கத ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கப் 

பட்டது. அதன்மூலம் இலங்ககயில் 07 குடிநீர்த் திட்டங்ககள 

நகடமுகறப்படுத்துவதாக முன்தமாைியப்பட்டது. அவற்றில் 

ஒன்றுதான், முல்கலத்தீவு மாவட்டத்கதச் லசாோ்ந்த மாந்கத 

கிைக்குப் பிரலதச தசயலகப் பிாிவும் துணுக்காய் பிரலதச 

தசயலகப் பிாிவும் உள்ளடங்குகின்ற பாண்டியன்குளம், 

கரும்புள்ளியான் குடிநீர்த் திட்டமாகும். அதற்குாிய விகலமனு 

2022ஆம் ஆண்டு சனவாி மாதம் லகாரப்பட்டது. ஆனால், 

இன்றுவகர அதற்தகன ஒதுக்கப்பட்ட 1,200 மில்லியன் 

ரூபாவுக்கு என்ன நடந்தது என்று ததாியாமல் இருக்கிறது. 

ஆககயால், திகறலசாியினுகடய தசயலாளர் அவர்கள் இந்த 

விடயத்தில் உடனடியாகத் தகலயிட்டு, உலக வங்கியால் 

ஒதுக்கப்பட்ட அந்தப் பணம் எங்கு தசன்றது? அதற்கு என்ன 

நடந்தது? என்பகதக் கண்டுபிடிக்க லவண்டும். குறிப்பாக, 

பாண்டியன்குளத்தில் 3,047 குடும்பங்ககளச் லசாோ்ந்த 9,857 

லபரும் துணுக்காய்ப் பிரலதசத்தில் 4,330 குடும்பங்ககளச் 

லசாோ்ந்த 12,994 லபரும் குடிநீர் இன்கமயால் தவித்துக் 

தகாண்டிருக்கிறார்கள். மிக முக்கிய லதகவயாகவும் நீண்ட 

காலக் லகாாிக்ககயாகவும் இருந்து வருகின்ற இந்தத் 

திட்டத்கத இலங்கக அரசாங்கத்தின் நிதிப் பங்களிப்பில் 

தசய்யமுடியாத நிகலயில், உலக வங்கியின் நிதிப் பங்களிப் 

பில் தசய்வதற்கு முற்பட்ட லவகளயில், - 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, හහන් කාථාව් අව්්න් කාරන් . 

 

ගු චාල් න නිර්මලනාදන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

මට තව් තත්පර කිි පනක් ශහන් , ූලටා් ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

அதற்தகன ஒதுக்கப்பட்ட 1,200 மில்லியன் ரூபாய் எங்கு 

தசன்றது என்பகதக் கண்டறிய லவண்டும்.  அது நீர்ப்பாசன 

அகமச்சின்கீழ் வருகின்ற லவகலத்திட்டமாக இருந்தாலும், 

உலக வங்கியினுகடய நிதிப் பங்களிப்பில் நகடதபற 

இருந்ததால், அதற்குாிய முழுப் தபாறுப்கபயும் நிதி அகமச்சு 

ஏற்கலவண்டும்.  மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்களுக்கும் இது 

ததாடர்பாக நான் எழுத்துமூலம் லகாாிக்கக விடுத்திருக்கி 

லறன். ஆககயால், சனாதிபதி அவர்கள் இது ததாடர்பில் 

உடனடியாக நடவடிக்கக எடுக்கலவண்டுதமன்று லகட்டு, 

உகரகய நிகறவுதசய்கிலறன்.  நன்றி.   

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අනුර ප්රිනහර්   නාපා මන්ත්රීතුමා. ඔනතුමාට වි ාඩි 

සතකා කාාටනක් තිශන ව්ා. 
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පාර්ලිශේන්තුව් 
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ගු නීතිඥ අනුස ප්රියදර්ශයීයන යාපා මහත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி அநுர பிாியதர்ஷன யாபா)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, Attorney-at-Law)   

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අහ අශේ ටාංකාාව් මුහුණ දී 

තිශන  හහව්හන්ත ආර්ථිකා පිපසානින නි්ාම අපි විවිය අව්් ථාව්ට 

ආ න න සා අප න න පිළිනඳ සීමා කිරීේ ්ි තව්  ශසෝ එම සීමා 

කිරීේව්ටට අහාළ ශව් ්  කිරීේ ්ි තව් ශසෝ ගහ්ට් නිශේහ  

නි වත් කාර ව්ා. ඒ ව්ාශේ ගහ්ට් නිශේහ  අටකා පළවූ නිනම, 

නිශේහ , නිශනෝග, ශරගුටාසි අටක් පිළිනඳව් පාර්ලිශේන්තුශේදී 

අහ විව්ාහනට ගහශ  ව්ා.  

මට ටහබී තිශනන්ශන් ශකාටි කාාටනක් ව්  නි්ා මා කාාරණා 

කීපනක් ගහ  පමණක් කාරුුම කිනන්  නටාශපොශරොත්තු ව් ව්ා. 

පසුිණන කාාටශේ ර්ශේ මුහල් පිළිනඳ කාාරකා ්භාශේදී අපට හහනුුම 

ශහනක් ගහ  මා මුලින්ම කාථා කාරන්  කාහමහතියි. ඒ තමයි, 

ටාංකාාශේ ආ න , අප න  සීමා කිරීේ පිළිනඳව්, එශසම 

 හත් ේ ආ න  සීමා ඉව්ත් කිරීම පිළිනඳව් නිසි ප්රතිපත්තිනක් 

අනුව් ක්රිනා කාරන්ශන්  හසහ කින  කාාරණන. එශ්ේ නිසි 

ප්රතිපත්තිනක් අනුව් ක්රිනා කාර  නව්ක් මට  ේ ශත්රුශඩල  හසහ. 

එශ්ේ ීමමට ශසේතුව්ක් තිශන ව්ා. ටාංකාාශේ ආඩලඩුව් ඒ ඒ 

අමාතයාාං ව්ටට ශනහා දී තිශන  නටතට අනුව්, ඒ ඒ අමාතයාාං  

මඟින් නේ නේ අව්් ථාව්ට ආ න , අප න  සීමා කිරීේ ්ස 

විව්ෘත කිරීේ ශනෝ් ා කාර  ශකාොට, මුහල් අමාතයාාං න නටශත් 

තිශන  ආ න  සා අප න  පාට  ශහපාර්තශේන්තුශේ පාටකා 

් රාල්තුමින ශසෝ පාටකා ් රාල්තුමා සරසා ඉදිිපපත් කාරන්ශන් 

අහාළ අමාතයාාං ශනන් ටනා ශහ  නිර්ශේ න පමණයි. එම 

නිර්ශේ ව්ට නරපතළ ප්ර    තිශන  නව් අපි කීප අව්් ථාව්කාම 

හහක්කාා. එක්ශකාෝ අශේ ශේය න නිෂ පාහ  පිළිනඳව් තහකීමක් 

ශ ොකාර  අව්් ථා අපි හහක්කාා. ්මසර විට ශේය න නිෂ පාහ  

රකින්  ඒකාාධිකාාරනක් සහටා, ඒ මඟින් පාිපශභෝිණකානාට වි ාට 

අ්ායාරණනක් ව්  අව්් ථා ගණ ාව්ක් හ අපි හහක්කාා. ඉතින් අපි 

නිරන්තරශනන් ශ්ොනා නහලුව්ා ශේ පිළිනඳ පර්ශේෂණ කාර  

ක්රමනක් ශේ එකාම අමාතයාාං නකාව්ත් තිශන ව්ාහ කිනටා. එශසම 

 හත් ේ ශේ පිළිනඳ ගණ න කාරටා, ඒ ගණ න අනුව් කාළ යුතු 

ශේ ශේකායි කිනටා තීරණන කාරටා එන ක්රිනාත්මකා කාර  ක්රමනක් 

තිශන ව්ාහ කිනටාත් අපි ශ්ොනා නහලුව්ා.  මුත් අපට එව්හනි කිසිම 

ක්රමනක් ශ්ොනාගන්  නහිපව් ිණනා. ශේ නි්ා අපි ශනෝ් ා කාළා, 

එව්හනි පර්ශේෂණ අාං නක් මුහල් අමාතයාාං න ්තුව් තිබින යුතුයි 

කිනටා. අපි ඒ කාාරණාව් ගහ  ව්ාර ගණ ාව්ක් කාථා කාළා වුණත්, 

තව්ම ඒ ්ේනන්යශනන් ගත් පිනව්ර පිළිනඳ ශතොරතුරක් අපට 

ටහබිටා  හසහ.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ  වම  ආකාාරනට ගහ්ට් 

නිශේහ නක් ගසටා ආ න න සීමා කාළත්,  තර කාළත් එශ්ේ 

කාරන්ශන් විශේ  විනිමන ි ඟන නි්ායි, ශව් ත් ශහනක් නි්ා 

ශ ොශව්යි. විශේ  විනිමන ි ඟන නි්ා ්මසර විට අතයව් ය 

භාඩලය ආ න න පව්ා  ව්ත්ව්න් ට අහ ශපළඹී තිශන ව්ා. 

එශසම කාරන්ශන් අපට ශව්  කාරන්  ශහනක්  හති නි්ා. එශසම 

 ේ, අපි අහ ඉන්ශන් හහව්හන්ත ආර්ථිකා අර්බුහනකා. ශමන ඉතා 

වි ාට අර්බුහනක්. නේ නේ භාඩලය ආ න න  හව්හත්ීමශමන් 

පමණක් ශසෝ ්මසර භාඩලය ආ න නට ඉය කාය විව්ෘත 

කිරීශමන් පමණක්  ශේ අර්බුහන වි්ඳන්  පුළුව්න් කිනටා අපි  ේ 

කාල්ප ා කාරන්ශන්  හසහ. ශේ ්ඳසා ව්  ව්හය පිළිශව්ළක් ර්න 

තව්ම ඉදිිපපත් කාරටා  හසහ.  

අහ ගරු මුහල් රා්ය අමාතයතුමා කිේව්ා පසු ිණන කාාටශේ සීනි 

ආ න  නේහ අඩු කිරීම ගහ . සීනි කිශටෝව්කාට අන කාළ රුපිනල් 

50 නදු මුහට  ත 25 හක්ව්ා අඩු කාශළේ බයි කිනටා ආඩලඩුශව්න් 

කිසිම ප්රකාා නක් කාරන්ශන්  හසහ. ආඩලඩුව් එම නේහ අඩු කාළා. 

එශ්ේ අඩු කිරීම නි්ා ශකාොේපහනි සනක් අධිකා ටාභනක් ටනාශග  

තිශන ව්ා. ඒ අධිකා ටාභන ශටොතරැයිනකින් ටහශන  ටාභන සා 

්මා යි.  මුත් ඒ ටාභන ර්නට අන කාරගහනීශේ ක්රමනක්  හසහ. 

ඒ මුහල්ව්ලින් ශකාොට්ක් ශසෝ අන කාරගත සහක්ශක් ආහානේ නදු - 

Income Tax - නටශත් පමණක් නව්යි මුහල් රා්ය අමාතයතුමා 

කිේශේ. එශසම  ේ, එහා ඒ නදු අඩු කාශළේ බයි? ඒ ප්ර   නට කිසිම 

උත්තරනක් කිසිම අව්් ථාව්කා ටහබුණා කිනටා මම ි තන්ශන් 

 හසහ.  

අශේ රට ශේ විධිශේ වි ාට ආර්ථිකා ප්ර   නකාට මහදි වුශඩල 

ශව් ත් කිසි ශසේතුව්ක් නි්ා ශ ොව්, ආඩලඩු අනුගම න කාළ 

ක්රමව්ට ව්හරැේහ නි්ායි  මුහල් අමාතයාාං න  ක්ර ශහවිනන් ව්ාශේ 

ව්හය කාරන්  ිණන නි්ායි  ්ෑම ශහනක් පිළිනඳව් අ ව්ශනෝයනකින් 

ක්රිනා කාරපු නි්ායි  අව් ය නිටයාිපන් අව් ය තහ ට ශනොහව්ා 

ගහනීමට ආඩලඩුව්ටට තිබුුම අපසසුතා නි්ායි. අහ අශේ රශට් ශේ 

තත්ත්ව්න බති ශව්ටා තිශනන්ශන් ඒ කාාරණා නි්ායි. 

කාලින් කාථා කාළ මන්ත්රීව්රශනක් කිේව්ා, අහ අප න  ආහානම 

ව්හඩි ශව්ටා තිශන ව්ා කිනටා. අප න  ආහානම ව්හඩි වුශඩල, අශේ 

රුපිනට අව්ප්රමාණ  ීමම නි්ායි. ඒ මි් අප න න ව්හඩි ීමමක් නි්ා 

ශ ොශව්යි. රුපිනට අව්ප්රමාණ ීමම නි්ා අපට ටහශන  රුපිනල් 

ප්රමාණන ව්හඩි වුණා. එශසම  ේ, ශේ කාාරණා ගහ  මීය ට ව්යා 

පුළුල් ්ාංව්ාහනක් ර්න ්ස විපක්ෂන අතර බති වින යුතුයි. ගරු 

විපක්ෂ  ානකාතුමාත් ඒ නව් කිේව්ා. සාංග ව්ාට ව්යා අපි 

කාහමහතියි, ශේව්ා ගහ  විව්ෘතව් ්ාකා්ඡාා කාරන් . ශමොකාහ, රටට 

අි තකාර, එශසම  හත් ේ ් තාව්ට බිනකාරු ් ව්රූපනක් මව්  

තීන්දු පිළිනඳව් ර්නත් එක්කා තර්කා කාරන්  අපි සහම විටම 

සූහා මින් ඉන් ව්ා. ශේ ආර්ථිකා අර්බුහන වි්ඳන්  පුළුව්න් 

ව්න්ශන් විපක්ෂනත්, ආඩලඩුව්ත් කින  ශහකාම එකාතු වුශණොත් 

පමණයි. ආඩලඩුව්ට තනිනම ඒකා කාරන්  නහිප නව් ්ස එශසම 

කාරන්  ආඩලඩුව්ට සහකිනාව්ක්  හති නව් මා කිනන්  කාහමහතියි.  

ආ න න සා අප න න ්ේනන්යශනන් අපි විටින් විට 

ශ ොශනක් තීන්දු ශග  තිශන ව්ා.  මුත් ඒ ්ෑම තීන්දුව්කාම 

අව්්ා  ප්රතිලටන තමයි අශේ රශට් ජීව්  විනහම ව්හඩි ීමම.  

ශේකාට ශසොඳම උහාසරණන තමයි ටාංකාාව්ට  ා කාාමර 

කාට්ටට ශගන්ීමම  හව්හත්ීමම . එම භාඩලය ආ න න  තර කිරීම 

නි්ා විශ ේෂශනන්ම ටයිල්ව්ට, ව්හසිකිළි ශපෝ්ඡචිව්ට මිට වි ාට 

ශට් උ්ඡචාව්ච න ශව්ටා එක්තරා ඒකාාධිකාාරනක් නිර්මාණන 

වුුම නව් ඔනතුමන්ටා හන් ව්ා. එශ්ේ ඒකාාධිකාාරනක් නිර්මාණන 

ීමම ගහ ව්ත් ඒ ර්ශේ නිටයාිපන් තුළ අහස්ක් තිබුණාන කිනා 

මම ි තන්ශන්  හසහ. ශමොකාහ, අපි විවිය අව්් ථාව්ට ඒ අන ්මඟ 

කාථා කාළා. ශහව්නුව් ඒ අන ශනෝ් ා කාළා, උක් වටිකා ශපෝ්ඡචි 

ශගන්ීමම  ව්ත්ව්න්  ඕ ෑ කිනටා. ඒව්ා නිෂ පාහ න කාර  

කාර්මාන්ත ාටා රට තුළ තිශන  නව්ත්, එම කාර්මාන්ත ාටාව්ලින් 

ඒව්ා රුපිනල් 2,500කාට ශහ  නව්ත් කිේව්ා. ූලටා් ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, අපි ඒ ගහ  ශ්ොනා නටේදී හහ ගන් ට ටහබුණා, 

එතරේ ප්රමාණනක් ටාංකාාශේ ගන්  බත්ශත්  හති නව් ්ස ඒව්ා ඒ 

මුහටට ගන්  නහිප නව්. ඒ නි්ා එම භාඩලයව්ට ි ඟනක් ටාංකාාශේ 

බති ශව්ටා තිශන ව්ා.  

නේ භාඩලයනක් ආ න න ශසෝ ආ න න  හව්හත්ීමම 

්ේනන්යශනන් ක්රිනා කිරීශේදී ආ න  අප න  පාටකාව්රනාට 

අමාතයාාං ශනන් ටහශන  නිර්ශේ  පිළිනඳව් ශ්ොනා නහලීම ්ඳසා 

මුහල් අමාතයාාං ශේ පර්ශේෂණ අාං නක් තිබින යුතුයි කිනා අපි 

ශනෝ් ා කාර ව්ා. අපි එශසම ශනෝ් ා කාරන්ශන් බති ව්  

ගහටලු  ඒ මිණන් ව්ළක්ව්ාගන්  පුළුව්න් නි්ායි.  
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අපි පසුිණන කාාටශේ තව්ත් ශහනක් හහක්කාා. බිත්තරව්ටට පාට  

මිටක් නිනම කිරීම නි්ා අශේ පළාත්ව්ට විශ ේෂශනන් සුළු 

ඉව්ත් වුණා. එශ්ේ ඉව්ත් ීමම නි්ා අපි හහන් බිත්තර ි ඟනකාට ගමන් 

කාරමින් ඉන් ව්ා. ශේය න කාෘෂි කාර්මාන්තන ආරක්ෂා කාරගනිමින්, 

ශේය න කාර්මාන්ත ආරක්ෂා කාරගනිමින්, නේ නේ භාඩලය ශේ රටට 

ශගන්ව්  ප්රමාණ ශකාොපමණහ නන්  තීන්දු කිරීශේ නිසි ක්රමනක් 

තව්ම ශේ රශට් බති ශව්ටා  හසහ කිනා මම ශේ ්භාශේදී 

ඔනතුමන්ටාට කිනන්  කාහමහතියි. ඒ නි්ා අපි හහන් ඉන්ශන් ඉතාම 

 රකා තහ කා.  

අශේ රශට් ප්ර්ාතන්ත්රව්ාහන ්ේනන්යශනන් අහ ශටො ව 

අර්බුහනක් තිශන ව්ා. ඒ නි්ා ශටො ව අරගළනක් බති වුණා. එම 

අරගළන පසු ිණන කාාටශේ නිමා වුණත්, ඒ අරගළශේ 

ශ්ව්ණහලිව්ලින් කිනන්ශන් අප නේ නේ ශේව්ල් කාර  ආකාාරශේ 

තිශන  අඩු පාඩු ගහ යි. ඒ අඩු පාඩු ශ ෝටකාා සිපමින් තව්දුරටත් 

ඒ ශට්ම ශේ නිටයාිපන් ්ස ර්න ක්රිනා කාර ව්ා  ේ මම වි  ව්ා් 

කාරන්ශන්  හසහ, අශේ රශට් ආර්ථිකා ප්රව්ර්ය නක් බති ශව්යි 

කිනටා. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමාට ටනා දී තිශන  කාාටන අව්්න්.  

 

ගු නීතිඥ අනුස ප්රියදර්ශයීයන යාපා මහත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி அநுர பிாியதர்ஷன யாபா)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, Attorney-at-Law)   

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ කාාරණන කිනා මම කාථාව් 

අව්්න් කාරන් ේ.  

ශේ කාටයුතු ්ඳසා නිසි ව්හය පිළිශව්ළක් ්කා්  කාළ යුතුයි. එන 

සහම විටම රශට් අව් යතා ්මඟ ගහළශප  ව්හය පිළිශව්ළක් වින 

යුතුයි. ඒ ව්හය පිළිශව්ළ අනුව් විශේ  විනිමන උපනාගන්  ්ස 

අශේ විශේ  විනිමන ප්රමාණන ආරක්ෂා කාරගන්  ක්රිනා කාරන්  

කිනා ඉතා ඕ ෑකාමින් ඉල්ටා සිටිමින් මශේ ව්ච  ් ව්ල්පන 

අව්්න් කාර ව්ා.  ශනොශසොම ් තුතියි. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (මසාචාර්න) රාංජිත් නඩලයාර මන්ත්රීතුමා.  ඔනතුමාට 

වි ාඩි 13කා කාාටනක් තිශන ව්ා. 
 

[අ.භා. 1.19  
 

ගු (මහාචාර්ය) සාංජිත් බණ්ඩාස මහත්ා 
(மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉතාම ව්හහගත් අණ ප ත් 

කිි පනක් පිළිනඳව් ්ාකා්ඡාා කාර  ශේ අව්් ථාශේ මටත් ඒ පිළිනඳ 

අහස්  හහක්ීමමට අව්් ථාව් ටනා දීම ගහ  ඔනතුමාට ් තුතිව්න්ත 

ශව් ව්ා.   

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, බත්තටම අපි තව්ම අශේ 

ප්ර   න සිපනාකාාරව් ශත්රුේ අරශග   හසහ. අපි ඒ ශව්නුව්ට 

කාරන්ශන් එකිශ කාාට බඟිල්ට දිගු කාර ගහනීම පමණයි. එක් 

පාර්  ව්නක් තව්ත් පාර්  ව්නකාට, එශසම  හත් ේ එකා 

කාඩලයානමක් තව්ත් කාඩලයානමකාට ශේ ව්ගකීම පව්ර ව්ා. අපට 

කාව්හාව්ත් ශේ ප්ර   න ශත්රුේ ගන්ශන්  හතිව් උත්තර ශ්ොනන්  

පුළුව්න්කාමක්  හසහ.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔක්ශතෝනර් මා්ශේ ශටෝකා 

නහාං වව් ශ්රී ටාංකාාව් පිළිනඳව් ඉදිිපපත් කාර තිශන  ව්ාර්තාශේ 

එක්තරා පිප්ඡශේහනක් ශකාශරි   ඔනතුමාශේ කාාරුණිකා අව්යා න 

ශනොමු කාරව්න්  මම කාහමහතියි. එි  ශමශ්ේ ්ඳසන් ශව් ව්ා: 
 

"Sri Lanka is facing an unprecedented macroeconomic crisis. Years 
of fiscal indiscipline and risky commercial borrowing have led to 
unsustainable levels of public debt. Official reserves and net foreign 
assets in the banking system have been depleted, as the country 
continued to service debt and facilitate imports without access to 
international financial markets. The foreign exchange liquidity 
constraint has translated into shortages of fuel, food, medicines, 
cooking gas, and inputs needed for economic activity."  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේකා තමයි බත්ත. දීර්න 
කාාටනක් ති් ශ්ේ අපි අනුගම න කාරපු ්මසර ප්රතිපත්තිව්ට 

ප්රතිලට තමයි අහ අපි ුකක්ති විඳිමින් සිටින්ශන්. ඒ නි්ා,  ශේ රශට් 
ආර්ථිකාන සහසිරීමම ්ඳසා කාටයුතු කාර  සිනලු පාර්  ව්ව්ටට මම 

ශනෝ් ාව්ක් කාරන්  කාහමහතියි. ර්න, ශපනේගලිකා අාං න, නහාං ව, 
ූලටය ආනත , මසා භාඩලයාගාරන කින  ශේ සහශමෝම එකාට 

එකාතුශව්ටා ශේ තත්ත්ව්න ශත්රුේ ගන්  අව් යයි. සහමශහ ාම 

ශේ තත්ත්ව්ශේ ්හනෑ ගහඹුර පහසහදිලි කාර ගන් . එතශකාොට අපට 
පුළුව්න්කාම තිශන ව්ා, ශේ ප්ර   නට උත්තර ශසොනන් . 

අව්ා් ාව්කාට, පසුිණන කාාටසීමාව් තුළ ශේකාට උත්තර ශ්ොනන්  
අපි දිිණන් දිගටම  නේ නේ උත්්ාස හහරුව්ත්, ඒ උත්්ාසන ගඟට 

කාහපූ ඉනි ව්ාශේ කිනටා අපට ශේ ව්ා. එශසම  හත් ේ, "අන්යනා 
අලිනා සඳු ා ගත්තා ව්ාශේ" තමයි.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශපර කාථා කාළ අශේ ගරු 

අනුර ප්රිනහර්   නාපා මහතිතුමා ්ඳසන් කාළ ආකාාරනට අපට 
විව්ෘත ්ාකා්ඡාාව්ක් - open dialogue එකාක් - අව් යයි. ශේ විව්ෘත 

්ාකා්ඡාාව් තුළ සිනලු පාර්  ව් ශේ අර්බුහශනන් ශගොය ඒම ්ඳසා 
ව්  ක්රිනා මාර්ග පිළිනඳව් එකා පහත්තකාට නර ශ ොීම ්ාකා්ඡාා කාළ 

යුතු ශව් ව්ා. අව්ා් ාව්කාට, තමන්ශේ මල්ශල් තිශන  සිල්ටර 
කාාසි ගණන් කාළාට, ශේ ්ම් ත අර්බුහන පිළිනඳව් අප කාාටත් සිප 

අව්ශනෝයනක්  හති නව් ශපශ  ව්ා. ඉදිිප ව්්ර කිි පන තුළ 

වි  ව්විහයාටව්ලින් එළිනට එ  උපාධියාිපන් අපි ශ්රම නටකාානට 
්ේනන්ය කාර ගන්ශන් ශකාොශසොමහ? ්ාමා ය ශපළින්, උ්්  

ශපළින් පසුව් අයයාප  අව්් ථා  මඟ සරව්ා ගන් ා පිිප් ව්ටට අපි 
රැකිනා ඉය ප්ර් ථා ්ට්ා ශහන්ශන් ශකාොශසොමහ?  

ඒ ්ඳසා ව්  ්හටසුමක් අපට ශ ොතිබුශණොත්, තව්ත් 
අරගළනක් බති ීමම කාාටව්ත්  තර කාරන්  පුළුව්න්කාමක් 

ටහශනන්ශන්  හසහ.  කාවුරු නටශේ සිටිනත් අරගළකාරුව්න් අශේ 

ශගහර ශහොරකායට එ  එකා අපට  ව්ත්ව්න්  පුළුව්න් කාමක් 
ටහශනන්ශන්  හසහ. අපි 1971, 1983 සා 1987දී ශේ ආකාාරශේ 

ප්ර   ව්ටට වි්ඳුේ ්හප උමට අශපොශසෝත් ශව්්ඡච නි්ා තමයි ශේ 
රශට් වි ාට ්  ්ාංසාරනක් සිේය වුශඩල. මට මතක් ශව් ව්ා, 

එක්හා්   ව්සින අසූ ගණන්ව්ට පහව්හති තරුණ  හිණටීම පිළිනඳව්. 
එහා තරුණ අ්ස  ශකාොමි්ම පත් කාළා. ඒ ශකාොමිෂන් ්භා 

ව්ාර්තාව්ට ඔනතුමාශේ අව්යා න ශනොමු කාශළොත් ඔනතුමාට 

ශපශන්වි, අපි එි  එකාම එකා නිර්ශේ නක්ව්ත් ක්රිනාත්මකා කාරන්  
ශපොශසෝත් වුශඩල  හසහ කිනටා. ඒ නි්ා තමයි ශේ 

අව්ා් ාව්න්ත තත්ත්ව්න අශේ රට තුළ  හව්ත  හව්ත,  හව්ත 
ඉ් මතු ශව්න්ශන්. ශේ නි්ා කාාර්මිකා ්ාමන බි ශඳ ව්ා, ව්ෘත්තින 

්මිති රට පාට න කිරීම අතට ගන් ව්ා. ඒ එක්කාම ශේ 
අව්් ථාශව්න් ප්රශනෝ්  ගන්  කාහමහත්ශතන් සිටි , අපට 

පාට න කාළ ශ ොසහකි ්මසර ්ාංවියා  ඉදිිපනට බවිල්ටා ශේ 

කාටයුත්තට මහදිසත් ශව් ව්ා. ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ 
නි්ා අපි එකා පාර්  ව්නකාට බඟිල්ට දික් කාර  එකා  ව්ත්ව්මු.  

පසුිණන අවුරුදු සහත්තෑ පසකා කාාට සීමාව් තුළ අපට ව්හරදුුම තහන් 
ශමො ව්ා හ කිනටා අපි පසු විපරමක් කාර නටමු. අපට ව්හරදුුම 

තහන් ශනොශසෝමයි. ඒ එකා තහ ක්ව්ත් අපට නිව්හරදි කාර ගන්  
නහිප ීමම තමයි අපට තිශන  ප්රයා  ගහටලුව්.  
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පාර්ලිශේන්තුව් 

අශේ රශට් කාෘෂි කාාර්මිකා ප්රතිපත්තින පිළිනඳව්, ආසාර 

සුරක්ෂිතතාව් පිළිනඳව්, පිප්රන ආරක්ෂා කාර ගහනීම පිළිනඳව්, 

මගී ප්රව්ාස න පිළිනඳව්, වි  ව්විහයාට අයයාප න පිළිනඳව්, 

ශ්නඛයන පිළිනඳව් සා විදුලින ්  න පිළිනඳව් අපට නි  චිත ව්හය 

පිළිශව්ළක්  හසහ. ඒ නි්ා තමයි මීය ට මා් කිි පනකාට ඉ් ශ්ල්ටා 

හව්්කාට පහන හසනකා, පසශළොව්කා විදුලි කාේපාදුව්කාට නන්  අපට 

සිදු වුශඩල.  ශමන,  අප ශහ්ට ව්හඩිපුර මායය අව්යා නට ටක් කාර 

ගහනීමට තිශන  කාාටනක් ශ ොශව්යි. ශමන ්මසර පිිප්  මායය 

තුළ ව්හඩිපුර ශපනී සිටින් , කාහ  ශපශ න්  පාවි්ඡචි කාර  

කාාටනක් නව් අපි හන් ව්ා. මම ි ත  විධිනට ඒව්ා නි  ලට ක්රිනා.  

ඒව්ා පහ ේ විරි ත ්ාකා්ඡාා.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශනොශසොමනක් අන රූපව්ාි නී 

්ාකා්ඡාාව්ටට න  නව් මම ශපනේගලිකාව් හන් ව්ා. එම 

්ාකා්ඡාාව්ට අව්්ා ශේදී කාතා ශකාශරන්ශන් ශේ ප්ර   නට 

උත්තර ශ්ීමම පිළිනඳව් ශ ොශව්යි, ශව්  ශව්  ශේව්ල්. 

අව්්ා ශේ දී එම ්ාකා්ඡාා ්මසර අනට ශපනේගලිකා මට්ටමින් 

අපසා් කිරීම හක්ව්ා ව්යාේත ශව් ව්ා.  ශටෝකා නහාං වව් කින  

නි්ාව්ත්, ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහට කින  නි්ාව්ත්, එශසම 

 හත් ේ ආසිනානු ්ාංව්ර්ය  නහාං වව් කින  නි්ාව්ත් ශ ොශව්යි, 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ රශට් ආර්ථිකාශේ සහසිරීම 

පිළිනඳව් අපි කාරුුම ්හටකිල්ටට ගත යුතුයි. ශේ රශට් අ ාගත 

පරේපරාව් ආරක්ෂා කිරීම පිළිනඳව් අපට ශටො ව ව්ගකීමක් 

තිශන ව්ා.  අපි ඒ ව්ගකීම ඉුව කාරන්ශන් ශකාොශසොමහ? අපි ඒ 

ව්ගකීම ඉුව කාරන්    ේ  ශේ ප්ර   ශේ බත්ත ශත්රුේ ගන් ට 

ඕ ෑ,  ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අපි නේ නේ භාඩලය ආ න න කිරීමට සීමා ප ව්ා තිශන  නව් 

ඔනතුමාත් ශසොඳාකාාරව්ම හන් ව්ා. එන තාව්කාාලිකා උපක්රමනක් 

මි්ක්, දීර්න කාාටනක් ති් ශ්ේ අපට කාරන්  පුළුව්න් ශහනක් 

ශ ොශව්යි. අශේ රටට නඩු ශගන්ීමම  තර කාරටා, තව් රටකාට 

අශේ නඩු නහීමම කාරන්  පුළුව්න් කාමක්  හසහ. ඒ නි්ා අශේ රශට් 

ආර්ථිකාන සහසිරීමශේ විව්ෘතභාව්න පිළිනඳව් අපට පහසහදිලි 

ප්රතිපත්තිනක් තිශනන් ට ඕ ෑ. ශකාශ ක් ශේ කාාරණා පිළිනඳව් 

තාව්කාාලිකාව් ්තුටට පත්ශව්ටා, "ඔේ, අපි හහන් ආ න   සීමා  

ප ව්ා තිශන ව්ා, අපට ශේ සරසා ශේය න කාර්මාන්ත පුබුදුව්න්  

පුළුව්න්, ශේ අව්් ථාශේ අප න  පමණක් වයර්නව්ත් කාරටා 

අශේ රශට් ආර්ථිකාන  ක්තිමත් කාරන්  පුළුව්න්" කිනටා ි ත ව්ා 

 ේ, ඒකා මිථයාව්ක්. 

අහ අපි ජීව්ත් ව්න්ශන්, ශගෝලීන ්මා්නකා. ශටෝකාශේ  

ශනොශසොමනක් ආර්ථිකා විව්ෘතයි. අපි ඉ් ්ර කාථා කාළා, කියුනාව්, 

චී න, ශකාොිපනාව් ව්හනි ්මා්ව්ාහනට නර රා්ය  තිබුණා කිනටා. 

 මුත්, අහ එව්හනි රා්යනන්  හසහ. අහ එව්හනි රා්ය  තිබුණත්, ඒව්ා 

ශව් ම ආර්ථිකා ශමොයට. අපි ශේව්ාශනන් ශමො ව්ාහ ඉශග  

ගන්ශන්? චී න ආර්ථිකාන සසුරුව්  විධින, ්පා න ආර්ථිකාන 

සසුරුව්  විධින, ශකාොිපනාව් ආර්ථිකාන සසුරුව්  විධින එකිශ කාට 

ශව් ් . ඒ නි්ා අපට පුළුව්න්කාමක්  හසහ, තව් ආර්ථිකානක් 

සසුරුව්  ආකාාරන දිසා නටා, අශේ රශට් ආර්ථිකාන සසුරුව්න් .  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ව් ්ේපත් පිපසරණන 

පිළිනඳව් අශේ රටට ්හටසුමක් අව් ය නව් මා වි  ව්ා් කාර ව්ා. 

්ෑම හව්්කාම ව්ාශේ උහෑ්  විශේ  ශ්ේව්ා නියුක්ති කාාර්නාාං න 

ඉදිිපපිට වි ාට පිිප්ක් රැ් ශව්ටා ඉන්  නව් ඔනතුමාත් හහකාටා 

බති. ඒ ව්ාශේම විශේ ව්ටට ශ්රමිකානන් නව්  ්මාගේ ඉදිිපශේත් 

වි ාට පිිප්ක් රැ් ශව්ටා ඉන් ව්ා. ්ෑම පුව්ත් පතකාම ව්ාශේ 

හහන්ීමේ ශනොශසෝ ප්රමාණනක් පළ ශව්ටා තිශන ව්ා, විශේ  

රටව්ටට ශ්රමිකානන් නහීමම පිළිනඳව්.  මුත් අව්ා් ාව්කාට ඒ කින  

තරමට, ඒ කින  පසසුව්ට, ඒ කින  ආකාාරනට ශ්රමිකානන් 

විශේ ගත කාරන්  පුළුව්න්කාමක්  හසහ. ශේ සා ්ේනන්ය 

ආනත  ගණ ාව්ක් අශේ රශට් තිශන ව්ා. NAITA කිනටා එකා 
ආනත නක් තිශන ව්ා. ර්න විසින් ක්රිනාත්මකා කාර  ඒ සා 

්මා  තව් ආනත  ගණ ාව්ක් තිශන ව්ා. ඒ ව්ාශේම 

ශපනේගලිකා අාං න ක්රිනාත්මකා කාර  ආනත ත් ගණ ාව්ක් 

තිශන ව්ා.  මුත්, අව්ා් ාව්කාට ප්රමාණව්ත් ආකාාරනට අශේ 

මා ව් ්ේපත් පුහුුම කිරීම ්ඳසා ්ස ්ාංව්ර්ය න කිරීම ්ඳසා 

ව්  ්ාතිකා ව්හය පිළිශව්ළක් අපට  හසහ. NVQ Level 4 
්සතිකාන ගත්තාන කිනටා, ඒ ශ්රමිකානා තුළ ඒ ්සතිකානට 

ගහළශප  හහනුම,  ව්ටතා ්ස ආකාල්ප ්ාංව්ර්ය න ශව්ටා 

තිශන ව්ාහ කින  කාාරණන පිළිනඳ ප්ර   නක් අහ තිශන ව්ා.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ශේ කිනන්  උත්්ාස 

කාරන්ශන්, අශේ රශට් ආර්ථිකාශේ ්ම් ත සහසිරීම පිළිනඳව් 

අව්ශනෝයනක් ටනා ගත්ශතොත් පමණයි, ශේ විව්ෘත ්ාකා්ඡාාව්ට 

පක්ෂ, විපක්ෂ සහමශහ ාම කාහඳව්ා ගන්  අපට පුළුව්න්කාම 

තිශනන්ශන් කින  කාාරණනයි. එශසම  හතිව් අපි විපක්ෂනට 

ආරාය ා කාරටා, එතුමන්ටා ශේ කාටයුත්තට ්ේනන්ය කාරශග  

ශේ ප්ර    වි්ඳන්  පුළුව්න්කාමක්  හසහ. විපක්ෂනටත් ව්ග කීමක් 

තිශන ව්ා, ශේ ප්ර   ශේ සහනෑ සහයන පිළිනඳව් කාරුුම අව්ශනෝය 

කාර ගන් . එතශකාොට තමයි අපට පුළුව්න්කාම ටහශනන්ශන්, ශේ 

විව්ෘත ්ාකා්ඡාාව්ට ්ේනන්ය ශව්න් . මා වි  ව්ා් කාර ව්ා, ශේ 

ශගනරව්නී න ්භාව් නිශනෝ් න කාර  ්ෑම මන්ත්රීව්රන වටම ශේ 

ව්ගකීම තිශන ව්ාන කිනටා. ඒ නි්ා එව්හනි ව්ගකීමක් හහරීම ්ඳසා 

ව්  විව්ෘත ආරාය න ශේ අව්් ථාශේදී මා කාරන්  කාහමහතියි.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශේ අව්් ථාව් දුන් ාට 

ඔනතුමාට ශනොශසොම ් තුතියි. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමාට අව් ය  ේ, තව් කාාටන ටනා ගන්  පුළුව්න්. 

ගරු ්නන්ත කාහටශගොය මන්ත්රීතුමාට ශව්න් කාර තිශන  කාාටනත් 

කාාට ශසෝ ටනා ශහන්  කිනටා තිශන ව්ා.  

 
ගු (මහාචාර්ය) සාංජිත් බණ්ඩාස මහත්ා 
(மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

අව් ය  හසහ. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශේ.සී. අටව්තුව්ට මන්ත්රීතුමා. ඔනතුමාට වි ාඩි 8කා 

කාාටනක් තිශන ව්ා. 

 
[අ.භා. 1.32  
 

ගු නේ.සී. අලවුරවල මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මුටසු  ශසොනව්  ගරු මන්ත්රීතුමනි, අහට නිනමිත කාටයුතු 

අතර විශ ේෂශනන්ම ආ න  සා අප න  (පාට ) ප ත නටශත් 

ශරගුටාසි කිි පන වත් අනුමහතින ්ඳසා ඉදිිපපත් කාර තිශන ව්ා.  

1948දී අපට නිහස් ටහබීශමන් පසු අහ ශේ රට ඉතාම  

අව්ා් ාව්න්ත ශට් නාංශකාොශටොත් තත්ත්ව්නට පත්ශව්ටා 

තිශන ව්ා. ශේ තත්ත්ව්න ්ාමා ය තත්ත්ව්නක් සහටිනට අපි 

2543 2544 

[ගරු (මසාචාර්න) රාංජිත් නඩලයාර මසතා  
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්ටකාන්ශන්  හසහ. මට ශපර කාථා කාළ ගරු මන්ත්රීතුමා ශේ 

අව්් ථාශේ ශේ ්භාශේ සිටිනා  ේ ශසොඳයි. එතුමා හහන් ශේ 

්භාශව්න් පිටව් ිණනා. එතුමා කිේව්ා, විපක්ෂනට ශටො ව ව්ගකීමක් 

තිශන ව්ා කිනටා. ඔේ, පහසහදිලිව්ම විපක්ෂනට ශටො ව ව්ගකීමක් 

තිශන ව්ා. ශේ තත්ත්ව්න බති ශව්න්  ශපර ශගෝසාභන රා්පක්ෂ 

ි ටපු ් ාධිපතිව්රනා ර්ානනිකා ශපොශසොර ්ේනන්යශනන් ගත්ත 

තීන්දුශේ ඉඳටා, අවුරුේහකාට නදු මුහල් ව් ශනන් ර්නට ටහශන  

රුපිනල් බිලින  600ක් අි මි කිරීම හක්ව්ා අපි විපක්ෂනක් සහටිනට 

ව්ගකීශමන් ශේ කාරුුම කාාරණා ඉදිිපපත් කාළා. ගරු මසාචාර්න 

රාංජිත් නඩලයාර මන්ත්රීතුමා කාථා කාරේදී කිේව්ා, විපක්ෂනට ශටො ව 

ව්ගකීමක් තිශන ව්ා  කිනටා.  

ශේ ප්ර   න ආරේභ කාරන්  කාටයුතු කාශළේ පසුිණන ර්නයි. ඒ 

කිනන්ශන් නහසිල් රා්පක්ෂ ි ටපු මුහල් බමතිව්රනා ්ස ඊට 

ඉ් ශ්ල්ටා ි ටපු මුහල් බමතිව්රනා ්ස අගමහතිව්රනා සහටිනටත් 

කාටයුතු කාළ මි න්හ රා්පක්ෂ මසතා. ශේ ප්ර    බති කාර  

ශව්ටාශේ, ් තාව්ශේ පහත්ශත් ඉඳටා ව්ගකීශමන් යුතුව් විපක්ෂන 

ශේ කාරුුම ශපන්ව්ා දුන් ා. එම නි්ා අපි පහසහදිලිව් කිනන්  

ඕ ෑ, අහ තිශන  ශේ තත්ත්ව්න ් ව්ාභාවිකාව් බති වුුම තත්ත්ව්නක් 

ශ ොශව්යි කින  එකා. ශේ තත්ත්ව්න රා්පක්ෂ පවුල් පාට න 

ආඩලඩුව්, මි න්හ රා්පක්ෂ මුහල් බමතිව්රනා ව් ශනන් කාටයුතු 

කාළ කාාටශේ, නහසිල් රා්පක්ෂ මුහල් බමතිව්රනා ව් ශනන් 

කාටයුතු කාළ කාාටශේ, ඒ ව්ාශේම රා්ය මුහල් බමතිව්රනා සහටිනට 

විතරක් ශ ොශව්යි, මස නහාං වශේ අධිපතිව්රනා සහටිනටත් කාටයුතු 

කාළ අජිත් නිව්ාේ කා්බරාල් විසිනුත් ගත් තීන්දු-තීරණව්ට ප්රතිලට 

නි්ා තමයි අහ ශේ අව්ා් ාව්න්ත තත්ත්ව්න උහා ශව්ටා 

තිශනන්ශන්.  

ඒ නි්ා ශේ රශට් ජීව්ත් ව්  ටක්ෂ 222ක් ව්  ් තාව් අහ දුක් 

විඳි ව්ා. ් තාව් අවුරුදු ගණ ාව්ක් සිපසේන කාරපු ශේව්ල්, 

විශ්රාමිකාශනක් ශ්ේව්ා කාාටන තුළ සිපසේන කාරපු ශේව්ල් අහ 

්ේපූර්ණශනන්ම වි ා  ශව්ටා තිශන ව්ා. ඒව්ාට අහ අගනක්  හති 

ශව්ටා තිශන ව්ා. එහා රුපිනල් 100කා ව්ටි ාකාම අහ රුපිනල් 25ක් 

හක්ව්ා අව්පාතනකාට පත් ශව්ටා තිශන ව්ා. එශසම  ේ අපි 

ව්ර්තමා  ් ාධිපතිතුමාට කින ව්ා, ශේව්ාට ව්ගකිව් යුත්තන්ට 

එශරි ව් නීතින ක්රිනාත්මකා කාරන්  කිනටා. ඒකා තමයි, මා ව් 

ි මිකාේ ශකාොමි්ම පව්ා අහ ශපන්ව්ා ශහ  කාාරණාව්. එම නි්ා අහ 

තිශනන්ශන් ඉතාම අව්ා් ාව්න්ත තත්ත්ව්නක් කින  එකා මම 

කිනන්  ඕ ෑ. අහ අශේ රට නාංශකාොශටොත් ශව්ටා. විශ ේෂශනන්ම 

එක්්ත් ්ාතීන්ශේ ්ාංව්ර්ය  ව්හය්ටස  නටශත් ක්රිනාත්මකා ව්  

"Rebuild Sri Lanka" ව්හය්ටස  ශේ ශව් ශකාොට ශටෝකාව්ාසී 
් තාව්ශගන් ආනාච නක් කාරටා තිශන ව්ා, අපි ශ්රී ටාංකාාව්ට 

ශයොටර් 5කින් ශසෝ උහේ කාරන්  ඕ ෑ කිනටා. අපි ශමන්  ශේ 

තහ ට ව්හටිටා තිශන ව්ා.  

ශේකා ්තුුව ශව්න්  පුළුව්න් කාරුණක් ශ ොශව්යි, ටේ්ා 

ශව්න්  ඕ ෑ කාාරණනක්. අහ අපි ශේ තහ ට ව්හටිටා තිශන ව්ා. 

ශමතහ දී ඒ අන ශමො ව්ාහ කිනන්ශන්? විශ ේෂශනන්ම කිනන්  

ඕ ෑ, ශ්රී ටාංකාාශේ පවුල්ව්ලින් සිනනට 73කා ආහානම අඩු ශව්ටා අහ 

ජීව්ත් ශව්න්  අමාරු තහ කාට රට පත්ව් තිශන  නව්. අහ ජීව්ත්ව්  

පවුල්ව්ලින් සිනනට 70ක් ආසාර ි ඟකාමත් එක්කා අමාරුශව්න් 

තමයි ජීව්ත් ශව්න්ශන්. ඒ ව්ාශේම, ටක්ෂ 57කාට මානුෂීන ආයාර 

අව් ය ශව්ටා තිශන ව්ා. ගේව්ටට ිණනාම අපට ශේව්ා ශේ ව්ා. 

පා්ල්ව්ට විදුසල්පතිව්රු කිනන්ශන් ශමොකාක්හ? අහ ව් ශකාොට 

අපට හහ  ගන්  ටහබුණා, පා්ල් න  හරුව්න්ශගන් සිනනට 20ක්, 

25ක් උහෑ්  ආසාර අරශග  එන්ශන්  හසහ කිනටා. අහ ශේ රට 

ඒ තහ ට පත් ශව්ටා තිශන ව්ා. එම නි්ා ශේකා ශ්ල්ටමකාට 

ගන්  එපා. අහ බතිශව්ටා තිශන  ශේ අව්ා් ාව්න්ත තත්ත්ව්න 

ඉතාම භනා කායි. හරුව්න්ශගන් සිනනට 25ක් උශේ ආසාරන 

 හතුව් පා්ල් එ ව්ා  ේ, ඒකා ශකාොයි තරේ නරපතළ 

තත්ත්ව්නක්හ? මම විශ ේෂශනන්ම කිනන්  ඕ ෑ, අහ අශේ රශට් 

හරුව්න් වි ාට ප්රමාණනක් මන්හශපෝෂණනට ටක් ීම තිශන  නව්. 

ශේ තත්ත්ව්න නි්ා ් තාව්ශගන් ටක්ෂ 60ක් අහ එකා ශේටක් 

ගත්තාම, ඊළඟ ශේට ගන්ශන් ශකාොශසොමහ කින  ප්ර   නට මුහුණ 

දීටා තිශන ව්ා.  

ඒකා තමයි අහ තිශන  බත්ත තත්ත්ව්න. එම නි්ා අපි 

පහසහදිලිව් කින ව්ා, ශේව්ා සිනල්ට ්ටකාා නටා ් තාව් ජිව්ත් 

කාරව්  ව්හය පිළිශව්ළක් ්කා්  කාරන්  කිනටා. ඒකා තමයි ඉතාම  

ව්හහගත් කාාරණාව්. එක්්ත් ්ාතීන්ශේ ්ාංවියා න බතුළු 

අශ  වත් ්ාංවියා ව්ට ්සාන අරශග  ශේ ්ඳසා නේ ව්හය 

පිළිශව්ළක් ව්සාම ක්රිනාත්මකා කාරන්  ශව් ව්ා. එශසම  හත් ේ 

අ ාගතශේදී මන්හශපෝෂණනට ටක් වුුම, ශ්නඛය ්ේපන් භාව්ශනන් 

ශතොර හරු පරපුරක් ශේ රශට් බිි  ව්  එකා අපට ව්ළක්ව්න්  

නහසහ. ශේකා තමයි, බත්ත තත්ත්ව්න.  

අහ ආ න , අප න  ගහ  කාථා කාර ව්ා. එහා මි න්හ 

රා්පක්ෂ මහතිතුමා මුහල් බමතිව්රනා සහටිනට ි ටපු කාාටශේ සීනි 

්ඳසා නදු ්ස නක් ටනා දුන් ා. අහ උශේ රා්ය මුහල් 

බමතිව්රනා කිේව්ා,  ඒ ටනා දුන් නදු ්ස න ව්හරැදියි, අපි ඒශකාන් 

සිනනට 25ක් ශසෝ අන කාර ගන්  නට ව්ා කිනටා. ඉතින්, අපි 

පහසහදිලිව්ම කින ව්ා, එව්කාට ි ටපු මුහල් අමාතයාාං ශේ 

ශල්කාේව්රනා මා් තු කා කාාටනක් ්ඳසා ටනා දුන් ඒ නදු ්ස න 

නි්ා ඒ ශව්ටාශේ  නදු ව් ශනන් රුපිනල් ශකාෝටි 1,500ක් අන කාර 

ගන්  ශ ොසහකි ීමශමන් ආඩලඩුව්ට වි ාට පාඩුව්ක් සිේය වුණාන 

කිනටා. 

ඒ නි්ා නදු මුහල් අන කාර ගන්  අව් ය ව්හය පිළිශව්ළ ව්සාම 

ක්රිනාත්මකා කාරන් . විපක්ෂන සහටිනට අපි ටනා ශහන්  පුළුව්න් 

උපිපම ්සශනෝගන ටනා ශහ ව්ා. එහාත් -ශේ සිේධින වුුම 

ශේටාශේත්- අපි විපක්ෂන සහටිනට සඬ  ඟටා, කාරුුම ඉදිිපපත් 

කාරටා රශට් ් තාව්ට සිදු ව්  සානින ්ස ශව්මින් පව්ති  

තත්ත්ව්න පහසහදිලි කාරටා දුන් ා. ඒ ව්ාශේම ්නීපාරක්ෂකා 

උපකාරණ කාට්ටට - bathroom fittings - ්ස ටයිල්ව්ටට 

තස මක් බති කාළා. ඒ ශව්ටාශේ බති කාළ තස ම නි්ා ඒ 

භාඩලය මිට තුන් ගුණනකින් ව්හඩි වුණා. ආ න න අප න  සීමා 

තුළ එක් ්මාගමකාට ඒකාාධිකාාරනක් ටනා දුන් ා. එහා මුහල් 

අමාතයාාං න සරසා ආපු නිශනෝග නි්ා රශට් ් තාව්ට වි ාට 

සානිනක්  වුණා. එක් ශපනේගලිකා ආනත නකාට විතරක් ඒශක් 

ව්ාසින ටහබුණා. ඒ නි්ා ් තාව් වි ාට කාරහරනකාට පත් වුණා. 

ආ න  අප න  නදු සීමා පහ ීමශේදී නේ නේ නිෂ පාහ  

කාටයුතුව්ටට අව් ය ශේව්ල්ව්ටටත් සීමා පහ  ශව් ව්ා. ඒකාට 

උහාසරණනක් විතරයි මම කිේශේ. ඒ නි්ා ඒව්ා ගහ  ශසොඳට 

ශසොනටා නටටා ශේ ශව්ටාශේ කාටයුතු කාරන්  ඕ ෑ.  

විශ ේෂශනන්ම ශේ ශව්ටාශේ ශයොටර් ි ඟනක් තිශන ව්ා. ඒ 

ශයොටර් ි ඟනත් එක්කා නේ නේ සීමා ප ව්ා තිශන ව්ා.  මුත් ශේ 

රට තුළ නේ නේ භාඩලය නිෂ පාහ නට අව් ය අමු ද්රව්ය ආ න න 

්ඳසා මුහල් අමාතයාාං න ්මඟ ්ාකා්ඡාා කාරටා නේ ව්හය 

පිළිශව්ළක් දිනත් කාරන්  ඕ ෑ. ඒ කාර්මාන්ත ව්හි ටා නන්  

ශ ොදී ක්රිනාත්මකා කාරන්  පුළුව්න් විධිනට අව් ය ව්හය පිළිශව්ළ 

ක්රිනාත්මකා කාරන්  කිනටා ශේ ශව්ටාශේ මතක් කාර ව්ා.  

අහ රට තුළ ශේ අව්ා් ාව්න්ත තත්ත්ව්න බති කාළ 

කාඩලයානමට, නදු ්ස  දීටා බිලින  ගණන් ආඩලඩුව්ට -ර්නට- 

එන්  තිබුුම නදු ආහානම  හති කාළ, ර්ානනිකා ශපොශසොර 

තස ේ කාරටා අශේ ශගොවිනා වි ා  කාරටා රට නාංශකාොශටොත් 

ව්  තහ ට  කාටයුතු කාළ කාඩලයානමට නීතින ක්රිනාත්මකා කාරන්  

කාටයුතු කාරන්  කිනටා ව්ර්තමා  ් ාධිපතිව්රනාට අපි 

2545 2546 



පාර්ලිශේන්තුව් 

කින ව්ා. රා්පක්ෂ පවුල් කාඩලයානමට විතරක් ශ ොශව්යි, මුහල් 

අමාතයාාං ශේ ි ටපු ශල්කාේව්රනාට,  .බී. ්නසුන්හර ි ටපු 

් ාධිපති ශල්කාේව්රනාට, අජිත් නිව්ාේ කා්බරාල් බතුළු 

කාඩලයානමට නීතින ක්රිනාත්මකා කාරන්  කිනටා මතක් කාරමින්, 

මාශේ කාථාව් අව්්න් කාර ව්ා. ශනොශසොම ් තුතියි. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු අශ ෝක් අශ්බසිාංස මන්ත්රීතුමා. ඔනතුමාට වි ාඩි සතකා 

කාාටනක් තිශන ව්ා. 

 

[අ.භා. 1.41  
 

ගු අනශයීයෝක් අනේසාංහ මහත්ා  
(மாண்புமிகு அலசாக் அலபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට කාථා කාරන්  ඉතා සුළු 

කාාටනක් තිශනන්ශන්. ආ න  සා අප න  (පාට ) ප ත 

නටශත් ශරගුටාසි ්ස විශේ  විනිමන ප ත නටශත් නිශනෝග 

්ේනන්ය ්ාකා්ඡාාශේදී ආර්ථිකාන පිළිනඳව් ශකාටි ්මාශටෝච නක් 

කිරීමට අව්් ථාව් ටහබීම පිළිනඳව් මා ්තුුව ශව් ව්ා.  

ආඩලඩු පක්ෂශේ මන්ත්රීව්රු ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ කාථා කාරේදී, 
ව්ර්තමා  ආර්ථිකා තත්ත්ව්න, රට ව්හටිටා තිශන  තත්ත්ව්න, ශේ 

ප්ර   ශේ ගහඹුර දිග පළට පිළිනඳව් ව්හටහීමක්  හතුව් කාථා 

කාර ව්ාශහෝ කිනටා ි ශත ව්ා. ශේ ආඩලඩුශේම ව්හරදි නි්ා, 2019 
ව්්ශර් අග -2020 ව්්ශර් මුට- නදු අඩු කිරීම නි්ා, වි ාට ව් ශනන් 

නදු කාපා සහරීේ නි්ා රා්ය ආහානම අඩු ශව්ටා, හළ ශේය න 
නිෂ පාහ නට ්ාශේක්ෂව් ශටෝකාශේ රා්ය ආහානම අඩුම රටව්ල් 

පස අතරට අශේ රට ව්හටිටා තිශන ව්ා. ඒ නදු ආහානම ව්හඩි කාර 
ගන්  හහන් නේ නේ නදු ප්රතිපත්ති ශග හල්ටා තිශන ව්ා. ඒ නදු 

ප්රතිපත්ති තුළින්, වි ාට ව් ශනන් නදු අන කිරීශේ නදු ප්රතිපත්ති 

තුළින් නදු ශගව්න් න් අවයර්නනට පත් ව්  තත්ත්ව්නක් 
තිශන ව්ා. ඒ ව්ාශේම ශගීමමට ශ ොසහකි තරේ, ශගීමමට බති 

සහකිනාව්ට ඔ්බශනන් නදු අන කිරීම තුළින් නටාශපොශරොත්තු ව්  -
අශේක්ෂිත- නදු ආහානම ශ ොටහශන  තත්ත්ව්නක් තිශන  නව් 

ශපශ  ව්ා. අපි ඔන පහත්ශත් සිටිනදී හහන් ආඩලඩුශේ ඉන්  අන 
ශේ පහත්ශත් ඉඳශග  ව්ර්තමා  ් ාධිපතිතුමාට -ඒ කාාටශේ 

ි ටපු අගමහතිතුමාට- කිේව්ා, "මස නහාං වව් මස හව්ල්  ශකාොල්ට 

කාෑව්ා. ඉතා වි ාට ශට් නදු ව්හඩි කාළා. මට නින්හ නන්ශන්  රනිල් 
වික්රමසිාංස මහතිතුමා ි ශර් ිණන හව්්ට" කිනටා. කිනන්  

කා ගාුවයි, එශසම කිනපු එතුමන්ටාම ඊශේ කින ව්ා, "එතුමා ශේ 
රශට් ආර්ථිකාන ශගොය හම  නව් අපට සිනනට ශහසිනනක් වි  ව්ා්යි 

වි  ව්ා්යි." කිනටා  එතුමන්ටාම  ශහපහත්තටම කාථා කාර ව්ා.  

ශේ දි ව්ට සහම හාම ් ාධිපති මායය  ඒකාකාශනන් අපට මායය 

නිශේහ  එව් ව්ා.  ඊශේ කිේව්ා, "රට ශගොය  හඟීම ්ඳසා ව්  

් ාධිපතිව්රනාශේ හහක්ම ්ාතයන්තර නිර්ණානකා ඉක්මව්ා 
න ව්ා" කිනටා. ්ාතයන්තර නිර්ණානකා ඉක්මව්ා න ව්ා ලු. මම 

ි ත  විධිනට හහන් ඒ ශගොල්ටන් ි තාශග  ඉන් ව්ා, 'ශමොළ 

හාසතරාශණෝ' බවිල්ටා තිශන ව්ා කිනටා. ශමොළ සතාශණෝ ආපු 
ශව්ටාශේ තමයි කිේශේ, හහන් ශයොටර් ගටාශග  එ ව්ා  කිනටා. 

හහන්  ශමතුමාශේ හහක්ම ්ාතයන්තර නිර්ණානකා ඉක්මව්ා න  
නි්ා ඒ ශගොල්ටන් ි ත ව්ා බති, ඉ් ්රසට ඕ ෑ තරේ ශයොටර් 

එයි කිනටා.  

නටන් , අහ ශව්ේදී බති ශව්ටා තිශන  තත්ත්ව්න? අපට 

විශේ  විනිමනත්  හසහ, ශ්රී ටාංකාා  රුපිනලුත්  හසහ. ඊශේ ශපශර්හා  

මුහල් අමාතයාාං ශනන් පාර්ලිශේන්තුව්ට පිුව ගණ කා ව්ාර්තාව්ක් 

ඉදිිපපත් කාළා. ඒ ව්ාර්තාශේ අපි කාව්හාව්ත් නටාශපොශරොත්තු 

ශ ොශව්්ඡච ශහනක් තිශන ව්ා. ඒ ශමොකාක්හ? අහ ශව්ේදී අශේ 
්ාංචිත ශයොටර් බිලින  1.7ට අඩු ශව්ටා තිශන ව්ා. ඒ කිනන්ශන්, 

මිලින  1,704ක් ශව්ටා. සහනහයි, ඒත් එක්කාම ආඩලඩුව් -ර්න- ්ස 
මස නහාං වව් කින ව්ා, ඒශකාන් මිලින  1,500ක් අපට භාවිත 

කාරන්  නහසහ කිනටා. එතශකාොට අපට  භාවිත කාරන්  නහිප ඒ 
මිලින  1,500 අඩු කාළාම ඉතිිප ශව්න්ශන්, මිලින  204යි. 

මිලින  204ක් කිනන්ශන් ශමොකාක්හ? 2019දී ශයොටර් මිලින  

7,600ක් තිබුණා. මා් 5කාට ආ න න කාරන්  අව් ය ශයොටර් 
අපට තිබුණා. සහනහයි හහන්, හව්්  5කාටව්ත් ආ න න කාරන්  

ශයොටර්  හසහ. ්ාතයන්තර නිර්ණානකා ඉක්මව්ා න   ානකාශනක් 
බවිල්ටා පාට න කාර  ි න්හා හ එශසම ශව්ටා තිශනන්ශන්?   

Standard & Poor's ආනත න ප්රකාා  කාර තිශන ව්ා, අශේ 
රශට් ්ාතයන්තර ් වව්රීත්ව් නහඳුේකාර “ඩී” ශශ්රේණිනට පසත 

හහේමාන කිනටා. අශේ රට ණන ශගව්න්  නහිප - default - 
තත්ත්ව්නකාට පත් ශව්ටා තිශන ව්ා. ණන ශගව්න්  නහිප 

තත්ත්ව්නකාට පත් වුණාම අපට ව්ාණි් ණන ගන්  පුළුව්න්හ? 

්ාතයන්තර ූලටය අරමුහශටන් බශමිපකාානු ශයොටර් බිලින  2.9 

ක් - මිලින  2,900- අපට ටහශන ව්ා. ඒකා අවුරුදු 4කා කාාටනක් 

්ඳසා මා් සශනන් සනට ශයොටර් මිලින  350 ගණශන් 

ටහශන ව්ා. ඒකා විනහේ කාරන්  නහසහ. ඒකා ටහබුණත්, S&P 

ආනත න අශේ ණන ශශ්රේණිගත කිරීේ පසත ශසළීම නි්ා අපට 

පුළුව්න්හ ව්ාණි් ශව්ශළඳ ශපොශළන් ණන ගන් ? එශසම ණන 

ගන්  නහිප තත්ත්ව්නක් තිශන ව්ා. හහන් ්ාතයන්තර ශව්ළඳ 

ශපොශළන් ණන ගන්  නහිප තත්ත්ව්නක් බති ශව්ටා තිශන ව්ා.  

ඒ ව්ාශේම ආසිනානු නිෂ කාා   ්ාංගමනට අපි ශයොටර් 

මිලින  1,900ක් ශගව්න්  තිශන ව්ා. හහන් ඒකා ශගව්න්ශන්  හති 

තත්ත්ව්නකාට පත් ශව්ටා තිශන ව්ා. ඒ මුහට ශගව්න්  ්ල්ලි 

 හසහ. අපට ්ාංචිත ව් ශනන් තිශනන්ශන් ශයොටර් මිලින  204යි. 

එතශකාොට ශේ ශයොටර් මිලින  1,900 අපි ශගව්න්ශන් 

ශකාොශසොමහ? ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ආසිනානු නිෂ කාා   

්ාංගමනට අනත් රටව්ල් 10ක් තිශන ව්ා. ඒ ්ාංගමනට හ වුම 

ආසිනාශේ රටව්ල් අටයි, මිනන්මාරනයි ඉරා නයි බතුළත් 

ශව් ව්ා. ඉරා ශේ ශටශසරාන් නුව්ර තමයි එි  ප්රයා  ්ාංගමන 

තිශනන්ශන්. විශේ  විනිමන අර්බුහනක් තිශන  රටව්ටට එක්ව්රම 

විශේ  විනිමන පාවි්ඡචි කාර භාඩලය ටනා ගන්  ශ ොසහකි නි්ා, ඒ 

්ඳසා නේකිසි කාාටනක් ටනා ශහ ව්ා. එම ්ාංගමනට අනත් රටව්ල් 

10න්  භාඩලය ටනා ගත්තාම අශේ මුහල් ඒශකාන් සර ශව් ව්ා. අපි 

ඒ රටකාට භාඩලයනක් දුන් ාම ඒකා ඒ මුහටට නහර ශව් ව්ා. ඒ 

විධිනට මා් ශහශකාන් ශහකාට ශගව්න්  තමයි ඔවුන් තීරණන 

කාරටා තිබුශඩල. ඒ විධිනට තමයි ආසිනානු නිෂ කාා   ්ාංගමනත් 

එක්කා ිණවිසුමකාට බවිල්ටා තිබුශඩල. ඒ විධිනට මා් ශහශකාන් 

ශහකාට ශගේව්ාම, 2021 ශහ්හේනර් මා්න ශව් ශකාොට ශයොටර් 

මිලින  500ක් අපි විසින් ශගව්න්  තිබුණා. සහනහයි, අපි 

ඉන්දිනාව්ත් ්මඟ ඒ ගහ  කාථා කාරටා ඒ ශගීමම ටිකා කාාටනකාට 

කාල් හමා ගත්තා. හහන් ඒ විධිනට ශයොටර් මිලින  1,900ක් 

ශගව්න්  ශව්ටා තිශන ව්ා.  මුත්, හහන් ඒ මුහට ශගව්න්  

විධිනක්  හතුව් තිශන ව්ා. ඒකා නි්ා තමයි ඊශේ ශපශර්හා 

නාංේටාශේ න ඒ රටව්ට නහාං වව්ටට කිේශේ, ආසිනානු නිෂ කාා   

්ාංගමන සරසා කාර  ගනුශහනුව්ටදී ටාංකාාව්ත් එක්කා කාටයුතු 

කාරන්  එපා කිනටා. නහිප ශව්ටාව්කාව්ත් හ වුම ආසිනානු රටව්ල්, 

ඉරා න ්ස මිනන්මාරන, ව්ාශේ රටව්ල් අශේ රට ්මඟ කාර  

ශව්ළඳාේ  තර කාශළොත් ශමොකාහ ශව්න්ශන්? එතශකාොට අපට 

ප්ර    රාිතනකාට මුහුණ ශහන්  සිේය ශව් ව්ා. ඒකා අපට මුහුණ 

ශහන්  ශව්  අලුත්ම ප්ර   නක්.  

හහන් අශේ රශට් ආර්ථිකාන ්ාංශකාෝච න ශව් ව්ා. ශයොටර් 

බිලින  85ක්, 90ක්ව් පහව්හති හළ ශේය න නිෂ පාහ න අහ ශව්ේදී 

ශයොටර් බිලින  60 ගණ ට අඩු ශව්ටා තිශන ව්ා. ඒ ව්ාශේම 
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ආර්ථිකාන ඍණ තත්ත්ව්නකාට පත් ශව්ටා තිශන ව්ා. ආර්ථිකාන 

ඍණ 8ක් කිනටා කින ව්ා. ඉතින්, ඒ විධිනට ආර්ථිකාන 

්ාංශකාෝච න ශව් , හළ ශේය න නිෂ පාහ න අඩු ශව් , ආර්ථිකාන 

ඍණ තත්ත්ව්නට පත් ශව්  රටකා ් තාව්ශගන් නදු අන කාරන්  

පුළුව්න්හ? ශේකා නහරෑරැේ තත්ත්ව්නක්. 

ටාංකාාශේ වව්හයව්රු, ශේ රශට් විශ ේෂන පුහුුමව් ටනා තව්ත් 

අවුරුේහක් පුහුුමව් ටනන්  පිටරට න ව්ා. ඒ ්ඳසා ඔවුන්ට 

මා්නකාට ශයොටර් 2,000 ගණශන් ශගව් ව්ා. සහනහයි, හහන් ඒ 

ශගීමම  තර කාරටා තිශන ව්ා. අහ සිට ඒ ශගීමම  තර කාර 

තිශන ව්ා. ශනොරශතල්  හේ බවිල්ටා මුහුශේ  තර කාරටා 

තිබුණාම, ඒව්ාට ටක්ෂ ගණනින් ශයොටර් ශගව් ව්ා.  සහනහයි,   

පුහුුමව්ට න  ශේ වව්හයව්රුන්ශේ ශයොටර් 2,000 ශගීමම  තර 

කාරටා තිශන ව්ා. ශේ ව්ාශේ ශේව්ල් තමයි හහන් ශව්ටා 

තිශනන්ශන්. ශමව්හනි තත්ත්ව්නක් තුළ අශේ රශට් ආර්ථිකානට 

වි ාට ප්ර   නක් බති ශව් ව්ා.  

මම ශේ කාාරණන සහමහාම කින ව්ා. “ව්සල් භාව්න” නනු 

 වමක්හ කිනටා මසත්මා ගාන්ධිතුමා ශේ විධිනට පහසහදිලි කාර 

තිශන ව්ා. “පාටකානා විසින් ඔන ්ේපූර්ණශනන් ඉව්තට ශසළා 

බති විට පව්ා ඔන විසින් පාටකානාශේ ගුණ ව්ර්ණ ා කිරීම.” ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේදී අපි ශසොඳටම ශේකා හකි ව්ා ශන්. රශට් 

් තාව්ත් එශසමයි. ශහපහත්ශතන් උ් ්ා ගන් ව්ත් නහිපව් හහන් 

අළුමතින්  හඟිටින්  න ව්ා. බවිල්ටා කාථා කාරේදී අත්පුඩිත් 

ගස ව්ා. ඒ ව්ාශේ ව්සල්භාව්නකාට පත් ශව්න්  එපා කිනටා අපි 

විපක්ෂශේ මන්ත්රීව්රුන්ට කින ව්ා. ශේ රට ඒ ව්ාශේ තත්ත්ව්නකාට 

හහන් පත් කාර තිශන ව්ා. අලුත්ම ප්රව්ණතාව් අනුව් ශේ රශට් හහන් 

රුපිනලුත්  හසහ. "The Times of India" පුව්ත් පශත් ්ඳසන් 
ශව් ව්ා, ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහට බශමිපකාානු ශයොටර් බිලින  

2.9කා මුහට ටනා ශහන්ශන් මාර්තු මා්ශේ කිනටා. සහනහයි, මුහල් 

රා්ය බමතිව්රනා සිපනට කාථා කාශළේ අපි ඒ රටව්ටට ණන ශහ ව්ා 

ව්ාශේයි. "අපි ඔවුන් ්මඟ ්ාකා්ඡාා කාළා, කිසි ප්ර   නක්  හසහ" 

කිනටා ව්ාශගයි එතුමා කාථා කාශළේ. ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

පසුිණන අවුරුදු ශහකාකා කාාටන තුළ ඉන්දිනාව් අශේ රටට ශයොටර් 

බිලින  4ක්  දුන් ා.  

අශේ රට ශගොය ිණනාහ? හහන් ශේ ටහශනන්  තිශන  ශයොටර් 

බිලින  2.9 සේන වුණා කිනටා ඒකා ශව් ව්ාහ? සහනහයි, 

්ාතයන්තර ූලටය අරමුහට කින  කින  සහම එකාම කාරන්  

ිණශනොත් ශේ රටට ශමොකාහ ශව්න්ශන්? අපි 2020දී තමයි කිේශේ 

්ාතයන්තර ූලටය අරමුහශල් උහේ ගන්  කිනටා. එතශකාොට ශේ 

රට නාංශකාොශටොත් ශව්ටා තිබුශඩල  හසහ. නාංශකාොශටොත් වුණාට 

ප් ශ්ේ ඒ ශගොල්ටන් කින  කින  ඒව්ා කාරන්  ිණශනොත් ශේ රශට් 

් තාව්ට කානශටන් ළිපට ව්හශටන් යි ශව්න්ශන්. ඒ නි්ා අපි 

කින ව්ා කාරුණාකාර ශේ රශට් ් තාව් ජීව්ත් කාරීමම ්ඳසා ව්හය 

පිළිශව්ළක් ්කා්  කාරන්  කිනටා. එශසම කාශළේ  හත් ේ ශමොකාහ 

ශව්න්ශන්? 

මම එකා අ ාව්හකිනක් කිනන් ේ. ් ව්ාිප මා්ශේ ඉඳන් 

අනිව්ාර්නශනන්ම ඉන්ය  මිට ව්හඩි ශව් ව්ා. ඊශේ ශපශර්හා 

ව්ර්තමා  ් ාධිපතිතුමා කිේව්ා ් ව්ාිප, ශපනරව්ාිප ශව්ේදී 

ඉන්ය  මිට ව්හඩි ශව්යි කිනටා. එතුමා ඒ කිේශේ ශමොකාක්හ 

හන් ව්ාහ? ඉදිිප අන ව්හශනන් ඉන්ය ව්ටට නේහක් ප ව්න්  

න ව්ාන කින  එකා. ඉදිිපශේ එ  අන ව්හශනන් ඉන්ය ව්ටට 

වි ාට නේහක් ගස ව්ා ් ව්ාිප මා්ශේ ඉඳන්. එතශකාොට ආශේ 

ඉන්ය  මිට ව්හඩි වුණාම රශට් සිනලු ශේව්ට මිට ව්හඩි ශව් ව්ා. ඒ 

තමයි ් ව්ාිප, ශපනරව්ාිප ශව් ශකාොට ඉන්ය  මිට ව්හඩි ශව්න්  

ඉය තිශන ව්ා කිනටා එතුමා කාලින්ම ටිකාක් ශපොඩිනට කිේශේ. ඒ 

නි්ා තමයි ඉන්ය  මිට ශව් ්  කාරන්ශන්  හත්ශත්. 

අපි කින ව්ා, රශට් ් තාව් තව්ත් ශපළන්ශන්  හතිව් ව්සාම 

් තාව් ජීව්ත් කාරව්න්  ව්හය පිළිශව්ළක් ්කා්  කාරන්  කිනටා. 

 හත් ේ මහතිව්රණනක් පව්ත්ව්න් . මහතිව්රණනක් පහව්හත්වූව්ා 

 ේ අශේ රශට් විශේ  ්ාංචිත ශතොගන ව්හඩි කාර ගන්  පුළුව්න්, 

ශප්රේෂණ එ ව්ා. ශව්  හාට විශේ   ශප්රේෂණ විධිනට මා්නකාට 

ශයොටර් මිලින  650ක් ආපු එකා හහන් තුන්සින ගණ යි එන්ශන්. 

ශේකා ශව්න්ශන් ශේ ආඩලඩුව් ශකාශරි  වි  ව්ා්න  හති නි්ා. ශේ 

ආඩලඩුව් ශකාශරි  වි  ව්ා්නක්  හසහ. ඒ නි්ා මහතිව්රණනක් 

තිනන් . ඒ එ  ආඩලඩුව්ට ශප්රේෂණ ශග හල්ටා, ්ාංචිත ව්හඩි 

කාරටා, රුපිනල් ව්හඩි කාරටා ශේ රට ඉදිිපනට ශග  නන්  පුළුව්න්, 

රශට් ් තාව් ජීව්ත් කාරව්න්  පුළුව්න් කිනමින් මශේ කාථාව් 

අව්්න් කාර ව්ා.  

ශනොශසොම ් තුතියි. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශමොසාන් ප්රිනහර්   හ සිල්ව්ා රා්ය බමතිතුමා. ඔනතුමාට 

වි ාඩි 13කා කාාටනක් තිශන ව්ා. 

 

[අ.භා. 1.50                              
 

ගු නීතිඥ නමොහාන් ප්රියදර්ශයීයන ද සල්වා මහත්ා 

(කෘෂිකර්ම සා අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா - 

கமத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, Attorney-at-Law 
- State Minister of Agriculture)  
ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එකාතු කාළ අගන මත නදු 

ප ත නටශත් නිනමන බතුළු අශේ රශට් ආර්ථිකානට ශනශසවින් 

නටපා  ප ත් කීපනක් නටශත් ඉදිිපපත් කාර බති, නිශේහ , 

නිශනෝග, ශරගුටාසි ගහ  ්ස ඒව්ාට අහාළ ගහ්ට් නිශේහ  

ගණ ාව්ක් ගහ  ්ාකා්ඡාා කාර  ශේ ශව්ටාශේ අහස්  හක්ව්න්  

අව්් ථාව් ටනා දීම පිළිනඳව් ඔනතුමාට ් තුතිව්න්ත ශව් ව්ා.  

පළමුශව්න්ම කිනන්  ඕ ෑ, 2022.05.31 දි  නි වත් කාර  

ටහ අාංකා 2282/26 හර  අතිවිශ ේෂ ගහ්ට් පත්රශේ පළ කාරනු ටහූ  

නිනමන ගහ . එයින් අහස්  කාරන්ශන් 2018.11.01 දි හතිව් 

නි වත් කාර  ටහ අාංකා 2095/20 හර  ගහ්ට් පත්රශේ ්ඳසන් ශරදි 

ආ න න ්ඳසා ව්  එකාතු කාළ අගන මත නදු අනුපාතන ශු ය 

ප්රමාණශනන්ම පව්ත්ව්ාශග  නෑමයි. අහ ශේ ගරු ්භාශේදී කාවුරු 

ශමො ව්ා කිේව්ත් මුහල් අමාතයව්රනා සහටිනට එව්කාට මි න්හ 

රා්පක්ෂ මහතිතුමා බඟලුේ කාර්මාන්තනට ශනොහා ගන් ා ශරදිපිළි 

ශනහවුේව්ටට ප ව්ා තිබුුම සිනනට 5කා එකාතු කාළ අගන මත නේහ 

අව්ටාංගු කාළ නව් අපට මතකායි. අහ අපි කාවුරුත් පිළිගන්  ඕ ෑ, 

අශේ රටට වි ාට විශේ  විනිමන ප්රමාණනක් ටනා ශහ  බඟලුේ 

කාර්මාන්තන ආරක්ෂා කාර ගහනීශේ ූලලිකා අරමුණ බතිව්යි එතුමා 

ඒකා කාශළේ කින  එකා. ව්ර්තමා  ් ාධිපති ගරු රනිල් වික්රමසිාංස 

මහතිතුමා මුහල් අමාතයව්රනා සහටිනට ඒ තත්ත්ව්න දිිණන් දිගටම 

පව්ත්ව්ාශග  නෑම ්ඳසා, ශරදිපිළි ආ න න ්ඳසා ව්  නදු 

මුහශල් ශු ය අගන එශට්ම පව්ත්ව්ාශග  නන්  කාටයුතු කාර 

තිශන ව්ා.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ 2282/26 හර  අතිවිශ ේෂ  

ගහ්ට් පත්රශේ 1.(ආ) නටශත් ්ඳසන් ව් ව්ා, ".. (අ) උප ශේහන 

නටශත් හක්ව්ා බති භාඩලය ආ න න සහර අශ  වත් භාඩලය 

ආ න න ්ස /ශසෝ ්හප උම ශසෝ ශ්ේව්ා ්හප උම මත සිනනට 

12කා අනුප්රමාණනට එකාතු කාළ අගන මත නේහක් ප ව්න්  නිනම 

කාර තිශන ව්ා" කිනටා. ඒත් එක්කාම, 2019.11.29 නි වත් කාළ 

2151/52 හර   අතිවිශ ේෂ ගහ්ට් නිශේහ න මඟින් ප්රකාාිතත 

2549 2550 



පාර්ලිශේන්තුව් 

නිනමනත් ශේ 2282/26 හර  ගහ්ට් නිශේහ න මඟින් අව්ටාංගු කාර 

තිශන ව්ා. බත්තටම ශමයින් නටාශපොශරොත්තු ව්න්ශන් එකාතු කාළ 

අගන මත නේශහන් රා්ය භාඩලයාගාරනට ව්හඩිපුර ආහානමක් එකාතු 

කාර ගන් යි.  

අහත් ශේ ගරු ්භාව් තුළ නරපතළ විශේච නට ටක් වුණා, 

ි ටපු ් ාධිපති ශගෝසාභන රා්පක්ෂ මහතිතුමා එහා නදු ්ාංශ ෝය  

ගණ ාව්ක් සිදු කිරීම ගහ . එහා පා්  ව ප්රසාරනත් එක්කා ශේ රශට් 

ආර්ථිකාන කායාශග  ව්හටිටා තිබුශඩල. කාර්මාන්තකාරුව්න්ශේ 

කාර්මාන්ත පව්ත්ව්ාශග  නෑම නරපතළ අසීරු තත්ත්ව්නකාට පත් 

ශව්ටා තිබුණා. ඒ නි්ා රශට් ් තාව් ශනොශසොමනක් ශහ ා නදු 

්ස  ටනා ශහන්  කිනටා අශේ ර්ශනන් ඉල්ලීමක් කාළා. ඒ අනුව් 

එතුමා සිනනට 15ට තිබුුම VAT එකා සිනනට 8 හක්ව්ා අඩු කාළා. ඒ 
VAT එකා ්ඳසා ලිනාපදිාංචි කාළ ව්යාපාරව්ටට සීමාව් තිබුශඩල 

කාාර්තුව්කාට රුපිනල් මිලින  75ක්, එශසම  හත් ේ ව්ාර්ෂිකාව් 

රුපිනල් මිලින  300ක් විධිනට. එතුමා ඒකා සීමා කාළා. එශ්ේ සීමා 

කාළ නි්ා 2019දී VAT එකා ්ඳසා ලිනාපදිාංචි කාර තිබුුම 

28,914ක් වූ ව්යාපාර ප්රමාණන 2020දී  8,152 හක්ව්ා අඩු ශව්ටා 

තිශන ව්ා.  

අපි හන් ව්ා, 2017-2019 කාාටශේ එකාතු කාළ අගන මත නදු 

රැ්  කිරීශේ නේ ව්ර්ය නක් හකින්  තිබුණ නව්. උහාසරණනක් 

සහටිනට ගත්ශතොත්, 2017දී VAT එකා මඟින් අපි රුපිනල් මිලින  

443,739ක් එකාතු කාරශග  තිශන ව්ා. එන හළ ශේය න 

නිෂ පාදිතශේ ප්රති තනක් සහටිනට ගත්ශතොත් සිනනට 3.3ක්. 

ඊළඟට, 2018දී VAT එකා මඟින් අපි රුපිනල් මිලින  461,650ක් 

එකාතු කාරශග  තිශන ව්ා. එන හළ ශේය න නිෂ පාදිතශේ 

ප්රති තනක් සහටිනට ගත්ශතොත් සිනනට 3.2ක්. ඊළඟට, 2019දී 

රුපිනල් මිලින  443,877ක් රැ්  කාරශග  තිශන ව්ා. එන හළ 

ශේය න නිෂ පාදිතශේ ප්රති තනක් සහටිනට ගත්ශතොත්  සිනනට 3ක්. 

ර්නක් සහටිනට අපි ශනොශසොම ්ේභාව්ශනන් VAT  එකා අඩු 

කාළාට ප් ශ්ේ, 2020දී අපට VAT එශකාන් එකාතු ශව්ටා 

තිශනන්ශන් රුපිනල් මිලින  233,786ක් විතරයි. එන හළ ශේය න 

නිෂ පාදිතශේ ප්රති තනක් සහටිනට ගත්ශතොත් සිනනට 1.6ක්. ඒ 

ව්ාශේම, 2021දී එකාතු ශව්ටා තිශන ව්ා, රුපිනල් මිලින  

233,786ක්. එන හළ ශේය න නිෂ පාදිතශේ ප්රති තනක් සහටිනට 

ගත්ශතොත් සිනනට 1.8ක්. අපි පිළිගන්  ඕ ෑ, ඒ තත්ත්ව්න අශේ 

රශට් ආර්ථිකානට ශනොශසොම  රකා විධිනටත් නටපෑ නව්. එශසම 

 ේ, ශේ VAT එකා මඟින් ටහශන  ආහානම එන්  එන් ම අඩු 

ශව්ටා තිශන  කාාරණනට ශේ ගරු ්භාශේ අව්යා න ශනොමු 

කාරව්න්  ශව්ටා තිශන ව්ා.   අහ වුණත් ශේ ගරු ්භාශේ ඉන්  

විපක්ෂශේ මන්ත්රීව්රු VAT එකා අඩු කිරීම නරපතළ ශට් ශහෝෂ 
හර්  නට ටක් කාර ව්ා. සහනහයි, එහා ශගෝසාභන රා්පක්ෂ 

මහතිතුමා ඒ සිනලු තීන්දු ගත්ශත් ශේ රශට් ් තාව් පිළිනඳව් 

ශනොශසොම බල්ශමන් ්ස ්ේභාව්ශනන් කින  එකා අපි පහසහදිලිව් 

කිනන්  ඕ ෑ.  ඒකා තමයි බත්ත කාාරණන.  

එව්කාට ි ටපු ශේය න ආහානේ ශකාොම්ාිප්  ් රාල්තුමන්ටා 

පත්තරව්ට පිුව පිශරන්  ශගෝසාභන රා්පක්ෂ මහතිතුමා ගත්ත ශේ 

තීන්දුව් ඉතා ඉසළින් අගන කාර තිබුණ නව්. ඒකා තමයි බත්ත. අපි 

තව්මත් කින ව්ා, එහා ශේ රශට් තිබි්ඡච ආර්ථිකා තත්ත්ව්නත් 

එක්කා, ව්්ාංගත තත්ත්ව්නත් එක්කා, පා්  ව ප්රසාරන නි්ා සිදු වූ 

තත්ත්ව්නත් එක්කා එතුමාට ඒ තීන්දුව් ගන්  වූ නව්.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශකාොශසොම වුණත්, එහා තිබි්ඡච 

සිනනට 8කා VAT එකා සිනනට 12 හක්ව්ා ව්හඩි කාරන්  අපි අහ ශේ 
ගරු ්භාශව්න් අනුමහතින ඉල්ටා තිශන ව්ා. එතශකාොට අපි 

වි  ව්ා් කාර ව්ා,  හව්ත ව්තාව්ක් අපට නදු මුහල් උපශනෝිණ 

කාරශග  අශේ රශට් ්ාතිකා ආර්ථිකාන  ක්තිමක් කාරන්  පුළුව්න් 

ශේවි කිනටා.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊළඟට සුරානදු ආනාප ත 

නටශත් නිශේහ ත් ශේ ගරු ්භාව්ට ඉදිිපපත් කාර තිශන ව්ා.  

අාංකා 3/2022 හර  සුරානදු නිශේහ න  2022.04.29 දි හති අාංකා 

2277/62 හර  අතිවිශ ේෂ ගහ්ට් පත්රශේ පළ කාර තිශන ව්ා. අාංකා 

4/2022 හර  සුරානදු නිශේහ න 2022 ජුනි 08  දි හති අාංකා 

2283/28 හර  අතිවිශ ේෂ ගහ්ට් පත්රශේ පළ කාර තිශන ව්ා.  ශේ 

නිශේහ  අහ ශේ ගරු ්භාව්ට ඉදිිපපත් කාරන්ශන් බයි?  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි හන් ව්ා, ශනෝතල් කාර  

ටහ රා මත ලීටරනකාට අන කාළ රුපිනල් 50ක් වූ සුරා නේහ 2021 

් ව්ාිප මා්ශේ 07ව්හනි හා ඉඳටා රුපිනල් 25 හක්ව්ා අඩු කාළ නව්. 

ශේ ්ාංශ ෝය න නි්ා අපට අවුරුේහකාට රුපිනල් මිලින  88කා 

නදු ආහානමක් අි මි ශව්ටා තිශන ව්ා.  අපි අහ ශේ ගරු ්භාව්ට 

ඉදිිපපත් කාර  ටහ 2277/62 හර  ගහ්ට් පත්රශේ පළ කාර  

නිශේහ ශනන්  හව්ත ඒකා රුපිනල් 50 හක්ව්ා ව්හඩි කාර  තිශන ව්ා. 

සහනහයි,  ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රා අප න න කාර  විට 

ශේ මුහට අපි අන කාරන්ශන්  හසහ. ශමොකාහ, රා අප න න 

කිරීශමනුත් ශේ රටට නේ ව්හඩි මුහල් ප්රමාණනක් ගන්  අපි 

උත්්ාස කාර  නි්ා.  

ඒ ව්ාශේම, අහ ඉදිිපපත් කාර  ශේ නිශේහ  සරසා තව්ත් 

්ාංශ ෝය නක් කාර ව්ා. අපට මතකායි, එහා ශකාොවිේ -19 

ව්්ාංගතන පාට න කාර   කාටයුත්ශත්දී ්නීපාරක්ෂකා දිනර 

ශනොශසොමනක් ශනොහා ගන්  සිදු  වූ නව්. ඒ ්ඳසා අපි ශනොශසෝ විට 

එතශ ෝල් පාවි්ඡචි කාළා. ඒ එතශ ෝල්ව්ටට අන කාරපු නේහ අපි 

ශහව්තාව්ක් ්ාංශ ෝය න කාළා. ඒ ්ාංශ ෝය න නි්ා එහා 

ශගෝසාභන රා්පක්ෂ මහතිතුමාශේ ආඩලඩුව්ට අවුරුේහකාට රුපිනල් 

මිලින  1.6කා නදු ආහානමක් අි මි ශව්ටා  තිශන ව්ා. අහ 

සහමශහ ාටම අමතකා ශව්ටා තිබුණත්, ශගෝසාභන රා්පක්ෂ 

මහතිතුමා එහා කාරශග  ිණන ව්හය පිළිශව්ළ නි්ා අපට පුළුව්න් 

වුණා, ශකාොවිේ ව්්ාංගතන ශනොශසෝදුරට ශේ රටින් තුරන් කාරන් . 

ඒ නි්ා අපට අහ  හව්ත ව්තාව්ක් පුළුව්න් ශව්ටා තිශන ව්ා, එහා 

එතශ ෝල් ්ඳසා අඩු කාළ නේහ  හව්ත එකාතු කාරන් .  

ඊළඟට, මුහල් ප ත නටශත් නිශනෝගනත් අහ ශේ ගරු ්භාව්ට 

ඉදිිපපත් කාර තිශන ව්ා. එ ේ,  2003 අාංකා 25 හර  මුහල් ප ශත් 

2(1) ව්ගන්තින නටශත් අපගම  නේහ ්ේනන්යශනන් මුහල් 

අමාතයව්රනා විසින් ප ව්  ටදුව්,  2022.03.27 දි හති 2272/53 

හර  අතිවිශ ේෂ ගහ්ට් පත්රශේ පළ කාර  ටහ නිශනෝගන.   

එම ගහ්ට් පත්රශේ ්ඳසන් ව් ව්ා අපගම  නේහ පිළිනඳව්. 

අශේ රශට් ගුව්න් ශතොුවශපොළකින් පිටත් ව්  සහම ගුව්න් 

මඟිශන වශගන්ම නේ නේහක් බශමිපකාානු ශයොටර්ව්ලින් අන 

කාර ව්ා. එශට් අන කාර  නේහට තමයි අපගම  නේහ 

කිනන්ශන්. අහ අපට සිේය ශව්ටා තිශන ව්ා, කාුව ානකා 

්ාතයන්තර ගුව්න් ශතොුවශපොළට අමතරව් විශ ේෂශනන්ම මත්තට 

මි න්හ රා්පක්ෂ ්ාතයන්තර ගුව්න් ශතොුවශපොළත්, ශකාොළඹ 

්ාතයන්තර ගුව්න් ශතොුවශපොළ ශසව්ත් රත්මටා  ගුව්න් 

ශතොුවශපොළත් ප්රව්ර්ය න කාරන් . ඒ අනුව් තමයි අපි ර්නක් 

සහටිනට 2020.10.01 සිට 2022.09.30 හක්ව්ා මත්තට මි න්හ 

රා්පක්ෂ ්ාතයන්තර ගුව්න් ශතොුවශපොශළන් ශ්රී ටාංකාාශව්න් 

පිටත්ව් න  ්ෑම ගුව්න් මඟිශන වශගන්ම අන කාර  අපගම  නේහ 

නිහස්  කාශළේ. ඒ ව්ාශේම, ශකාොළඹ ්ාතයන්තර ගුව්න් 

ශතොුවශපොළින් රත්මටා  සිට පිටත්ව් න  ්ෑම ගුව්න් මඟිශන වම 

ශගවින යුතු අපගම  නේහ බශමිපකාානු ශයොටර් 30ක් හක්ව්ා අඩු 

කාළා. සහනහයි, ශකාොළඹ ්ාතයන්තර ගුව්න් ශතොුවශපොළින් 

2551 2552 

[ගරු නීතින ශමොසාන් ප්රිනහර්   හ සිල්ව් මසතා  
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රත්මටා  සිට ශ්රී ටාංකාාශව්න් පිටත්ව් න  ්ෑම ගුව්න් 

මඟිශන වශගන්ම 2021.10.31 දි  සිට බශමිපකාානු ශයොටර් 60කා 

්ාමා ය අපගම  නේහක් අන කාරගන්  අපට සිදු වුණා.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි පිළිගන්  ඕ ෑ, ශකාොවිේ 

ව්්ාංගතන සා පා්  ව ඉරු දි  ප්රසාරන නි්ා තව්ම අශේ රටට 

්ාංචාරකානන් ව්හඩි ව් ශනන් පහමිශණන්ශන්  හති නව්. ඒ නි්ා 

අශේ අපගම  නදු ආහානම අඩු ශව්ටා තිශන ව්ා. උහාසරණනක් 

සහටිනට, 2018 අවුරුේශේ රුපිනල් මිලින  2,824.9ක් වූ අපගම  

නදු ආහානම 2019 අවුරුේශේ රුපිනල් මිලින  2,089.2 හක්ව්ාත්, 

2020 අවුරුේශේ රුපිනල් මිලින  489.5 හක්ව්ාත්, 2021 අවුරුේශේ 

රුපිනල් මිලින  483.9 හක්ව්ාත් අඩු ශව්ටා තිශන ව්ා. ඒකා 

නරපතළ අඩු ීමමක්. එශට් අපගම  නදු ආහානම අඩු ීමමට 

ශනොශසෝ ශ්යින් නටපෑශේ අශේ රටට ්ාංචාරකානන් පහමිණීම අඩු 

ීමමයි, ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ කාාරණන මා තව්දුරටත් 

ශේ ගරු ්භාව්ට පහසහදිලි කාරන් ේ. 2018 අවුරුේශේ අශේ රටට 

්ාංචාරකානන් 2,333,796 ශහශ ක් බවිල්ටා තිශන ව්ා. ඒ තුළින් 

අපට ඒ අවුරුේශේ විතරක් බශමිපකාානු ශයොටර් මිලින  

4,380.9කා ආහානමක් ටහබී තිශන ව්ා, ූලටා් ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 2019 අවුරුේශේ ශේ රටට ්ාංචාරකානන් බවිල්ටා 

තිශන ව්ා, 1,913,702ක්. ඒ තුළින් අපට බශමිපකාානු ශයොටර් 

මිලින  3,606.9කා ආහානමක් ටහබිටා තිශන ව්ා. 2020 අවුරුේශේ 

අශේ රටට බවිල්ටා තිශනන්ශන් ්ාංචාරකානන් 507,704 ශහ ක්. ඒ 

තුළින් අපට බශමිපකාානු ශයොටර් මිලින  682.4ක් පමණයි ටහබී 

තිශනන්ශන්.  

මා ශමම ්ාංඛයාශල්ඛ  ගහ  කිනන්ශන් ශගෝසාභන රා්පක්ෂ 

මහතිතුමාශේ ආඩලඩුව් පහව්හති කාාටශේ ශේ රශට් ආර්ථිකාන කායා 

ව්හුවශඩල ශමො  ශමො  කාාරණා නි්ාහ කින  එකා ශේ රශට් 

් තාව්ට ශත්රුේ නන්  ඕ ෑ නි්ායි, ූලටා් ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  මුත්, අශේ විරුේය පක්ෂන හුශහක්ම අපට ශචෝහ ා 

කාර ව්ා, අපට කිසිම හහක්මක් තිබුශඩල  හසහ, කිසිම ව්හය 

පිළිශව්ළක් තිබුශඩල  හසහ කිනටා  .  මුත් ්තය තත්ත්ව්න ඒකා 

ශ ොශව්යි. ්ාංඛයාත්මකාව් නහලුශව්ොත් අපට ්තය තත්ත්ව්න 

පහසහදිලිව් ශත්රුේගන්  පුළුව්න්. 2021 අවුරුේශේ අශේ රටට 

්ාංචාරකානන් බවිල්ටා තිශනන්ශන් 194,495ශහශ  ව විතරයි. 

එමඟින් අපට බශමිපකාානු ශයොටර් මිලින  506.9ක් පමණයි ටහබී 

තිශනන්ශන්. ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2018 අවුරුේශේ 

අපට ්ාංචාරකා ව්යාපාරශනන් බශමිපකාානු ශයොටර් මිලින  

4,380.9ක් ටහබුණත්, 2021 අවුරුේශේ ටහබිටා තිශනන්ශන් 

බශමිපකාානු ශයොටර් මිලින  506.9 යි. ඒකා නරපතළ කාාරණනක්.  

 මුත්, අහ අපි ශේ කාාරණන පිළිගන්  ඕ ෑ. ශේ ව්   ශකාොට 

අශේ රශට් තත්ත්ව්න ්ාමා ය අතට සහශරමින් පව්ති ව්ා. හහන් 

අශේ රටට එ  ්ාංචාරකානන් ප්රමාණන එන්  එන් ම ව්හඩි ශව්මින් 

තිශන ව්ා.  මුත්, අශේ ඊනිනා විපක්ෂන තව්ම එකා එකා 

අරගළව්ටට ශේ රශට් ් තාව් ශපොටඹව්  නව් අපට ශපශ  ව්ා. 

අහ ව්  ශකාොට ්ාංචාරකා ව්යාපාරශේ නිනහළී සිටි  ශනොශසෝ 

කාඩලයානේ ශේ රශට් විපක්ෂශනන් ඉල්ලීමක් කාර තිශන ව්ා, 

අ ව් ය  වපිත කිරීේව්ටට ශේ රශට් ් තාව් ශනොමු කාරන්  එපා 

කිනටා. අපිත් ඒ ඉල්ලීම ශනොශසොම ශගනරව්ශනන් කාර ව්ා. 

ශමොකාහ, ඒ ව්ාශේ තත්ත්ව්නකාට ශේ රට පත් කාශළොත්  හව්ත 

ව්තාව්ක් ශේ රටට ්ාංචාරකානන් එ   එකා අඩු ශව්ටා, නරපතළ 

ප්ර   නකාට මුහුණ පාන්  අපට සිදු ව් ව්ා.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ්ාංචාරකානන් ආකාර්ෂණන 

කාරගන්  අපට ව්හය පිළිශව්ළක් තිශනන්  ඕ ෑ. එම නි්ා 

්ාංචාරකානන් ආකාර්ෂණන කාරගහනීම ්ඳසා ශකාොළඹ ්ාතයන්තර 

ගුව්න් ශතොටශපොළ, රත්මටා  අඩු පිිපව්හනකාට කාටා න 

ගම ාන්ත ශව්ත ශ්ේව්ා ්පන  ්ාතයන්තර ගුව්න් ශතොුවශපොළක් 

ශට් ප්රව්ර්ය න කිරීශේ අරමුණ බතිව්, එම ගුව්න් 

ශතොුවශපොශළන් පිටත් ව්  ගුව්න් මඟීන්ශගන් අන කාර  අපගම  

නේහ 2022.03.27 දි  සිට 2023.03.26 දි  හක්ව්ා බශමිපකාානු 

ශයොටර් 30ක් හක්ව්ා අඩු කාර තිශන ව්ා.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රා්ය බමතිතුමා, ඔනතුමාට ටහබී බති කාාටන අව්්ා යි. 

 
ගු නීතිඥ නමොහාන් ප්රියදර්ශයීයන ද සල්වා මහත්ා 
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, Attorney-at-
Law) 
එශසම  ේ, දිිණන් දිගටම කාථා කාරන්  මා නටාශපො ශරොත්තු 

ව්න්ශන්  හසහ, ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මශේ කාථාව් 

 වාගත්* කාර ව්ා. 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අව්්ා  ව් ශනන් මා ශමම 

ගරු ්භාශේ අව්යා නට ශනොමු කාළ යුතු කාාරණනක් තිශන ව්ා. 

ර්නක් සහටිනට අපි අහ  හව්ත නදු අන කාරගහනීශේ ව්හය 

පිළිශව්ළකාට ිණි න් තිශන ව්ා. සහනහයි, ශමතහ දී මා අව්යාරණන 

කාර කිනන්  ඕ ෑ, තව්ම අශේ රශට් නදු අන කාරන්ශන් ව්ක්ර නදු 

සිනනට 80ක් සා ්ෘජු නදු සිනනට 20ක් සහටිනට නව්. ශේ තත්ත්ව්න 

ශව් ්  ශව්න්  ඕ ෑ. ශේ තත්ත්ව්න ශව් ්  ශව්ටා, ්ෘජු නදු 

සිනනට 40ක් ්ස ව්ක්ර නදු සිනනට 40ක් වුශණොත් අපට ශේ රට නේ 

්හ සුේහානකා පහත්තකාට ශග  නන්  පුළුව්න්.  

System change ගහ  කාථා කාර  අශේ ව්ෘත්තිකානන්ට අපි 

ආරාය ා කාර ව්ා, ඒ අන උපන  ප්රමාණනට ශේ රටට නදු 

ශගව්න්  කිනටා. බත්තටම අපි හන් ව්ා, වව්හයව්රු, නීතිනව්රු, 

ඉාංජිශන්රුව්රු වි ාට මුහල් ප්රමාණනක් සේන කාර  නව්. 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ අන තමයි අශේ රශට් නිහස්  

අයයාප ශනන් ව්හඩිම ප්රශනෝ් න ගත්තු කාඩලයානම. අශේ රශට් 

කාේකාරුශව්ෝ එශසම  හත් ේ ශව් ත් අන නිහස්  අයයාප ශනන් 

ඒ තරේ ප්රශනෝ්  ගත්ත අන ශ ොශව්යි. නිහස්  අයයාප ශනන් 

ප්රශනෝ්  ගත්ත ශේ රශට් ව්ෘත්තිකානන්ට ශටො ව ව්ගකීමක් 

තිශන ව්ා ශේ රශට් අශ ක් ් තාව් රැකානටාගන් . ඒ අනට 

ශගව්න්  තිශන  නදු ප්රමාණන ශගේශව්ොත් අහට ව්යා  ක්තිමත් 

තහ කාට රට ශග  නන්  පුළුව්න්. ශේ කාාරණන මස නහාං වශේ 

අධිපතිතුමාත් කිනා තිශන ව්ා.  

අප සහම ශහ ා එකාතු ශව්ටා ශේ රට  ක්තිමත්ව්, ශසොඳ 

ආර්ථිකානක් කාරා ශග  නන්  ඕ ෑන කින  සහඟීම බති කාරගත 

යුතු නව් ප්රකාා  කාරමින්, මට ශේ කාාටන ටනා දීම ්ේනන්යව් 

ඔනතුමාට ් තුතිව්න්ත ශව්මින්, මශේ අහස්  ප්රකාා  කිරීම අව්්න් 

කාර ව්ා, ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු බී.ව්යි.ජී. රත් ශ්ේකාර මහතිතුමා. ඔනතුමාට වි ාඩි 14කා 

කාාටනක් තිශන ව්ා. 
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————————— 
*  පු නත්කාලන  ත්බා ඇත්. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව් 

[අ.භා. 2.05  

 
ගු බී.වයි.ජී. සත්නන ේකස මහත්ා 

(மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னலசக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශනන් එකාතු කාළ අගන 

මත නදු ප ත, සුරානදු ආනා ප ත, මුහල් ප ත බතුළු ප ත් 

ගණ ාව්කාට අහාළ නිනම, නිශේහ , නිශනෝග, ශරගුටාසි ආදින 

අනුමත කිරීම ්ඳසා අහ  පව්ත්ව්නු ටන  ශේ විව්ාහශේදී මට කාථා 

කිරීමට අව්් ථාව්ක් ටනා දීම ගහ   මුලින්ම ඔනතුමාට ් තුතිව්න්ත 

ශව් ව්ා.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ නිශේහ , නිනම, නිශනෝග 

ආදි සිනල්ශටන් ව්ාශේ අව්යා න ශනොමු කාර තිශනන්ශන් රශට් නදු 

ව්යුසන, නදු ක්රමන නේ ආකාාරනකාට ශව් ්  කිරීම පිළිනඳව්යි. අපි 

අවිව්ාහශනන් පිළිගන් ව්ා, ර්නක් පව්ත්ව්ාශග  නෑම ්ඳසා 

ර්ශේ ප්රයා තම ආහානේ මාර්ගන ව් , අහටත් රා්ය ආහානමින් 

සිනනට 89ක් නිශනෝ් න කාර  නදු අන කිරීම අතයව් යයි කිනටා. 

නදු අන කාළ යුතුයි. සහනහයි අශේ ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

මම වි  ව්ා් කාර ව්ා, ශේ ව්  ශකාොට මුහල් බමතිතුමා 

් ාධිපතිතුමා ශට්ත්, ශේ ක්ශෂේත්රශේ සිටි  අනත් හුශහක් ශේ නදු 

පාවි්ඡචි කාරන්ශන් රා්ය ආහානම ්නිත කාර  ක්රමන සහටිනට 

විතරයි කිනටා. ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නදු කිනන්ශන්, 

එකා පහත්තකින් රා්ය ආහානම ඒකාරාිත කාර  ක්රමනක් තමයි. ඒකා 

tool එකාක්. ඒකා ආර්ථිකාන පාට න කාර , ආර්ථිකාන සසුරුව් , 

ආර්ථිකාශේ දි ා තින තීන්දු කාර  එකා උපකාරණනක්. බත්තටම, 

it is a management tool. ඒකා කාළම ාකාරණ උපකාරණනක්. එන 

ශේ විධිනට හුශහක් රා්ය ආහානම ශව්නුශව්න් පමණක් භාවිත 

කිරීශමන් අශේ ආර්ථිකාන ශගොය  ඟන්  නහසහ කින  වි  ව්ා්න 

තමයි අපට තිශනන්ශන්. ආර්ථිකානකා දිිපමත් කාළ යුතු අාං  

තිශන ව්ා  අවයර්නව්ත් කාළ යුතු අාං  තිශන ව්ා.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දිිපමත් කාළ යුතු අාං ව්ටට 

ව්හඩි  අනුපාතනක් නටශත් නදු නිනම කාශළොත් දිිපමත් කාළ යුතු අාං  

බිඳ ව්හශට ව්ා. අවයර්නව්ත් කාළ යුතු අාං ව්ටට නදු අනුපාත 

ඉසළ හාටා රශට් දිිපමත් කාළ යුතු අාං ව්ටට නදු අනුපාතන පසළ 

හාටා අප නේ කාළම ාකාරණනක් කාරගත්ශත්  හත් ේ, අශේ 

දිිපමත් කාළ යුතු අාං  බිඳ ව්හටිටා අවයර්නව්ත් කාළ යුතු අාං  

ආර්ථිකාශේ  හඟීශග  එන්  පුළුව්න්. ඒ නි්ා නදු ප්රතිපත්ති 

සහ ශකාොට ශනොශසොම පහසහදිලි බග උමක්, වි  ශල්ෂණනක්, 

research එකාක් කාරටා, ශේ ආර්ථිකාශේ දිිපමත් කාළ යුතු අාං  

ශමො ව්ා හ, අවයර්නව්ත් කාළ යුතු අාං  ශමො ව්ා හ කිනටා 

සඳු ාගත යුතුයි. ඒ ්ඳසා සහකිනාව් බති රා්ය නිටයාිපන් ඕ ෑ 

තරේ ඉන් ව්ා.  

අපි උහාසරණනක් ගනිමු. ශේ ව්තාශේ ශග  එන්  සහ  

්ාංශ ෝය ව්ලින් සිනලු ්මාගේව්ටට අහාළව් corporate tax 

එශසම  හත් ේ ්මාගේ ටාභ නේහ සිනනට 30ක් කාර ව්ා. 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අප න  ්මාගමකින් සිනනට 

30ක් නදු අන කාර  ශකාොට අප න  ්මාගේ අවයර්නව්ත් 

ශව් ව්ා. හහන් ඒකා කාරටා ව්හයක්  හසහ. ඒ ව්ාශේම BPO and 

KPO ්මාගේ ව්හනි Business Process Outsourcing and 

Knowledge Process Outsourcing කාර  ්මාගේ අපට ්හටකින 

යුතු හානකාත්ව්නක් ටනා ශහ ව්ා. ඉන්දිනාව් ව්ාශේ රටව්ට එව්හනි 

ආනත ව්ලින් අන කාර  නදු අනුපාත ඉතා පසළ අගනකායි 

තිශනන්ශන්. අශේ රශට්ත් ඒ ්ේනන්ය නදු අනුපාතනක් තිබුශඩල 

 හති තරේ. ශේව්ා හහකාටා තමයි විශේිතකානන් පව්ා අශේ රටට 

බවිල්ටා  ශේ ව්ාශේ ්මාගේ ආරේභ කාරන්ශන්. ශමොකාහ ශසොඳ 

බුේධි නක් තිශන  ව්යාපාිපකානා tax management  කාර ව්ා. 

පව්ත් ා නදු නීතින සමුශේ එතුමන්ටා ශගව්  නේහ නේ 

ප්රමාණනකින් අව්ම කාරශග  ව්යාපාරන දියුුම කාරගන් ා 

ප්රනත් නක් ්ෑම බුේධිමත් ව්යාපාිපකාශන ව විසින්ම හරනු ටන ව්ා. 

අපි KPO and BPO ්මාගේව්ටටත් සිනනට 30කා නේහක් පහ වූ 

ගමන් ශමොකාක්හ ශව්න්ශන්? ශේ ව්  ශකාොට ඉන්දිනාශේ එම නේහ 

සිනනට 18යි.  

එම නි්ා KPO and BPO කාර  ්මාගේ අනිව්ාර්නශනන්ම 

ඉන්දිනාව්ට න ව්ා. එතශකාොට ඉන්දිනාව්ට ිණශනොත් ආශේත් ශේ 

්මාගේ ශමශසේට ශගන්ව්ා ගන් ව්ා කින  එකා කාරන්  පුළුව්න් 

ශව්යි කිනටා මම  ේ ි තන්ශන්  හසහ. ඒ නි්ා ශනොශසොම 

කාල්ප ාකාාරීව් කාටයුතු කාළ යුතු ව් ව්ා. ශේ අලුත් අාං  තුළින් 

හහව්හන්ත විධිනට විශේ  විනිමන ශසොනන්  පුළුව්න්. විශ ේෂශනන්ම IT 

පහත්ශත් තිශන  ්මාගේ ප්රව්ර්ය න කාරගත්ශතොත්, අපට ව්හඩි 

ටාභනක් උපනාගන්  පුළුව්න්. ශභනතිකා භාඩලයව්ලින් පමණක් 

ශටෝකා ශව්ශළඳ ශපොශළේ තරග කාරන්  නහසහ. ශභනතිකා 

භාඩලයව්ලින් තරග කාරන්  අපසසු අප ව්හනි රටකා වුව්ත් හහනුම 

තිශන ව්ා, බුේධින තිශන ව්ා. ඒ හහනුම, බුේධින පාවි්ඡචි කාරටා, 

ශේ ව්ාශේ ්මාගේව්ලින් ව්හඩි ව්හඩිශනන් ටාභ උපනන්  අපට 

පුළුව්න්.  සහනහයි, ඒ ්මාගේ දිිපමත් කාළ යුතුයි. ඒව්ාට සිනනට 

30කා නේහක් හමපු ගමන් ඒ ්මාගේ ඉන්දිනාව් ව්ාශේ පහතිව්ටට 

න ව්ා.  

ඒ විතරක් ශ ොශව්යි, අලුත්ම ්ාංකාල්පනකාට ව්යාපාිපකාශනෝ 

පුරුදුශව්ටා ඉන් ව්ා. ඔවුන් "profit parking" කිනටා එකාක් 

කාර ව්ා, ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. Profit parking 

කිනන්ශන්, ශේ ටාභ ශව් ත් රටකාට ිණි න් load කාරටා park 

කාර  එකායි. උහාසරණනක් සහටිනට බශමිපකාාශව්න් අපට 

ශකාළින්ම බණවුමක් එන්  තිශන ව්ා  ේ, අපි ශව් ත් රටකා 

්මාගමක් සහටා - සිාංගේපූරුශේ ශව්න්  පුළුව්න්, ඩුනායිි  

ශව්න්  පුළුව්න් - අපට එන්  තිශන  බණවුම ශකාළින්ම ඒ 

්මාගමට අරශග , අපට ඊට ව්යා අඩු මිටකාට බණවුමක් එව්ටා, 

අශපන් ඒ භාඩලය ටිකා ශකාළින්ම බශමිපකාාව්ට නව්ටා, ටාභන 

ඩුනායි ශසෝ සිාංගේපූරු ්මාගශේ රඳව්ා ගන් ව්ා. හහන් ශමන්  

ශේව්ා - profit parking ව්ාශේ සිේධි - වි  ශල්ෂණන ශ ොකාර, ශේ 

 ව් නදු ප ත් ක්රිනාත්මකා වුුම ගමන් අනිව්ාර්නශනන්ම අශේ 

අප න  ආහානශේ නේ අඩුව්ක් ශව් ව්ා. ශසේතුව්, අපට ටහබින යුතු 

මිට ටහශනන්ශන්  හති එකා. ඒශක් ටාභ ශකාොට් අනිව්ාර්නශනන්ම 

ශව් ත් රටකා තහන්පත් ව් ව්ා. අහටත්, ශේ IT ක්ශෂේත්රශේ සිටි  

තරුණ ළමයි පව්ා ශේ ව් ශකාොටත් ඩුනායිව්ට, සිාංගේපූරුව්ට 

ිණුමේ විව්ෘත කාරටා ඒ සරසා තමයි ඒ කාටයුතු කාරශග  නන්ශන්.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මුහල් බමතිතුමා සහටිනට 

් ාධිපතිතුමාත්, අශේ මුහල් රා්ය බමතිතුමන්ටාත් ආර්ථිකාන 

 ඟා සිුවව්න්  හහඩි උත්්ාසනක් හර ව්ා. ඒ නි්ා විශ ේෂශනන් 

අලුතින් දියුුම කාළ යුතු අාං , දිිපමත් කාළ යුතු අාං  ්හටකිල්ටට 

අරශග  ඒව්ායින් අතිවි ාට නදු  අන කාරන්  එපා කිනටා 

එතුමන්ටාට අපි කින ව්ා. ඒත් එක්කාම, රටකා ආර්ථිකාන සිපනට 

පව්ත්ව්ාශග  නන්   ේ ව්යාපාිපකානන්ශේ ආර්ථිකාන ්ක්රින කාළ 

යුතුයි. මම කාලින් කිේව්ා ව්ාශේ ව්යාපාිපකානන් නදු කාළම ාකාරණන කාර 

ගනිමින් තමයි ආර්ථිකා කාටයුතුව්ට ශනශහන්ශන්. ඒ නදු 

කාළම ාකාරණන කාරටා, ව්යාපාරනක් ශසොඳට දියුුම කාරටා රට 

්ක්රින කාරන්   ේ, ් ථාව්ර නදු අනුපාතනක් රටට අව් යයි. රටකා 

් ථාව්ර නදු ප්රතිපත්තිනක්  හත් ේ ඒ ව්යාපාිපකානන්ට ශමො වත් 

ි තාගන්  නහසහ.  

ටාංකාාශේ අහ තිශන  නදු ව්යුසන ව්ාසිහානකායි කිනටා විශේය න 

ආශනෝ්කාශනක් ශසෝ ශේය න ආශනෝ්කාශනක් නේ ආශනෝ් නක් 

කාළාම, ඊළඟ මා්ශේ ඒ නදු ප්රතිපත්තින අපි ශව් ්  කාරපු ගමන්, 

"අපරාශේ මම ආශේ" කිනටා ි තටා අර ආශනෝ්කානා අයින් ශව්  

තත්ත්ව්නක් තිශන ව්ා. උහාසරණනක් සහටිනට කිේශව්ොත්, ශේ 

2555 2556 
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හක්ව්ා රශට් ආර්ථිකාන සසුරුව්න්ශන් ප්රයා  ප්රතිපත්ති ව්ර්ග 

ශහකාකින් කින  එකා අපි හන් ව්ා. එකාක්, ූලටය ප්රතිපත්තින. 

අශ ක් එකා fiscal ප්රතිපත්තින  හත් ේ, අන ව්හන ප්රතිපත්තින. 

ූලටය ප්රතිපත්තින ශ්රී ටාංකාා මස නහාං වව් ක්රිනාව්ට  ාංව් ව්ා. මම 

හන්ශන්  හසහ, ශ්රී ටාංකාා මස නහාං වව් ඔවුන්ශේ අරමුුමව්ත් ි ශත් 

තිනාශග  හ ශේ කාාටශේ ූලටය ප්රතිපත්තින ක්රිනාත්මකා කාරන්ශන් 

කිනටා.  අපට ඒකා ගහටලුව්ක්.  මස නහාං වශේ ූලලිකා අරමුුම ශහකායි 

තිශනන්ශන්. ඒ තමයි, ආර්ථිකා සා මිට ් ථායිතාව් පව්ත්ව්ාශග  

නෑම ්ස ූලටය පේයති ් ථායිතාව් පව්ත්ව්ාශග  නෑම. හහන් 

භාඩලයාගාර බිල්පත් අනුපාතන සිනනට 33ක් හක්ව්ා ඉසළ ිණි න් 

තිශන ව්ා. ශව්ශළඳ ශපොශළේ ශපොලී අනුපාතන ශේ ව් ශකාොට 

සිනනට 36ක්, 37ක් හක්ව්ා ඉසළ ිණි න් තිශන  ශව්ටාව්කා, ූලටය 

ක්ශෂේත්රන තුළින් මස නහාං වශේ අරමුුම ඉුව කාරගන් ට නහසහ. ඒකා 

අපි පහත්තකා තිනමු. සහනහයි, fiscal ප්රතිපත්ති - අන ව්හන ප්රතිපත්ති - 

රාමුව් තුළ අහ නේ නේ ප ත්ව්ටට අහාළව් නිනම, නිශේහ , 

නිශනෝග ්ස ශරගුටාසි ශග හල්ටා තිශනන්ශන් අන ව්හන 

ප්රතිපත්තිශේ අාංගනක්  හත් ේ ශකාොට්ක් සහටිනට.  

තිබුුම ආඩලඩුව් නටශත්, අශේ රශට් VAT එකා තිබුශඩල සිනනට 

12කා අනුපාතනකාට. ඒ ආ්න් ශේම එන සිනනට 11ට අඩු වුණා. 

ඊට ප් ශ්ේ 2016.11.01ව්හනි හා ඉඳටා "නසපාට " නහයි කිනපු 

ආඩලඩුව් එන සිනනට 15 හක්ව්ා ව්හඩි කාළා. ආපසු 2019දී ශේ 

අනුපාතන සිනනට 8 හක්ව්ා පසළ නහ් සුව්ා. Threshold එකා 

 හත් ේ ඒ ව්හට් නදු සීමාව් රුපිනල් මිලින  300 හක්ව්ා ඉසළට 

ශග  ිණනා. සිනනට 12 තිබුුම ව්හට් නදු සීමාව් රුපිනල් මිලින  300 

හක්ව්ා ඉසළට ිණි න්, VAT එකා සිනනට 8 හක්ව්ා අඩු කාරගත්තා. 

එශසම අඩු කාරශග  රශට් තිබුුම ්ම් ත රා්ය ආහානම සිනනට 

50කාටත් ව්යා ව්හඩි ප්රමාණනකින් බිඳ ව්ට්ටව්ාශග  ූලටය 

දුෂ කාරතාව්ක් ි තාමතාම බති කාර ගත්තා. ඊට ප් ශ්ේ 2022 

අශප්රේල් මා්ශේදී ආශේත් ශේ අනුපාතන සිනනට 12ක් කාළා. හහන් 

ශනෝ් ා කාර ව්ා, ආපහු එන සිනනට 15 හක්ව්ා ව්හඩි කාරන් . අර  

රුපිනල් මිලින  300ක් ව්  නදු සීමාව් ව්හඩියි කිනටා අපිත් 

පිළිගන් ව්ා. මම ශේ ශේව්ල් ටිකා කිේශේ, ශේ රටට ් ථාව්ර නදු 

ප්රතිපත්තිනක්  හසහ කින  එකා ශපන්ව්ා ශහන් යි.  

, 

විශේ  ආශනෝ්කාශන වට ්හටසුේ ්සගතව් ශේ රශට් ආශනෝ් න 

කාරන්  නහසහ. ශමොකාහ, ව්යාපාිපකානන් කිනන්ශන් ශසොඳට 

ඉටක්කාේ එක්කා විග්රස කාරටා තීරණ ගන්  අන මි් හුශහක් ි තු 

මතනට තීරණ ගන්  අන ශ ොශව්යි.  ශේ ශව්  ශකාොට අශේ රශට් 

ආර්ථිකාන සහකිශළමින් තිශනන්ශන්. ආර්ථිකාන සහකිශළමින් 

තිශන ශකාොට අපි නටාශපොශරොත්තු ව්  රා්ය ආහානම 

ටහශනන්ශන්  හසහ. ශකාොවිේ ව්්ාංගතන කාාටශේ ව්යාපාරව්ලින් 

්හටකින යුතු ප්රමාණනක් බිඳ ව්හුවණා. මම අවිව්ාහශනන් 

පිළිගන් ව්ා,  2019 කාරපු නදු අඩු කිරීම ්ේපූර්ණ ව්හරදි තීරණනක්  

කිනටා. ි ටපු මුහල් බමතිතුමාට මම ඒකා කිනටා විතරක් 

ශ ොශව්යි, ලිනටා දීටා තිශන ව්ා. ් ාධිපතිතුමාට කිනටා විතරක් 

ශ ොශව්යි, ලිනටා දීටා තිශන ව්ා. අ්ාමා ය විධිනට නදු අඩු 

කාරටා ර්ශේ ආහානම අි මි කාර ගන්  එපා කිනටා මම කිේව්ා. 

 මුත් අපි කිනපු ශේව්ල් අනමල් ශර්ුමව්කාටව්ත් ්හටකිල්ටට 

ශ ොශග  ඒ අඩු කිරීම කාළා. ඒ සරසා  රා්ය ආහානම අඩු 

ශව් ශකාොට, රා්ය විනහේ පිනව්ා ගන්  නහරුව් හහව්හන්ත අන ව්හන 

ි ඟනකාට ර්න මුහුණ දුන් ා. ඒ ශව්ටාශේ අපි ඒකාට විරුේය 

ශව් ශකාොට නිටයාිපන්ශගන් සා මුහල් බමතිතුමාශගන් අපට 

ප්රතිඋත්තර සහටිනට ටහබුශඩල,  නදු අඩු කාරපු ගමන් ආර්ථිකාන 

්ක්රින ශව් ව්ා කිනටායි. ඒශක් නේ ්තය තත්ත්ව්නක් තිශන ව්ා. 

බත්තටම නදු අඩු කාළාම ආර්ථිකාන නේ ආකාාරනකාට ්ක්රින 

ශව් ව්ා. ශමොකාහ, ශමශතක් ආශනෝ් න ශ ොකාළ අන 

ආශනෝ් න කාර  නි්ා. ඒ ි න්හා ්ක්රින ශව්න්  පුළුව්න්. සහනහයි, 

ශකාොවිේ ව්ය් නත් එක්කා ඒකා ්ක්රින ශව්න්ශන්  හසහ. ්ක්රින 

ශව්න්ශන්  හති නව් හහ  හහ ත් ඒ කාටයුත්ත කාළා. 2022 අන 

ව්හනටත් මම ශපනේගලිකාව් ශනෝ් ා කාළා, ශේ නදු ව්යුසශේ නේ 

ප්රතිශ ෝය නක් බති කාළ යුතුයි කිනටා.  මුත් ඒකා කාශළේත් 

 හසහ. ශකාොවිේ ව්්ාංගතන නි්ාත්, ශේ හහව්හන්ත ආර්ථිකා අර්බුහන 

නි්ාත් ශේ ශව් ශකාොට ව්යාපාර බිඳ ව්හටිටා තිශන ව්ා. පරණ 

තත්ත්ව්ශේ තිබුණා  ේ,  ්ාමා ය ආර්ථිකා තත්ත්ව්න තිබුණා  ේ  

්මසරවිට ශේ ක්රිනාත්මකා කාරන්  සහ  නදු  අනුපාත වුණත් 

රටට ගහළශප ව්ා වින සහකියි. සහනහයි, ව්යාපාර අතිවි ාට 

ප්රමාණනක් බිඳ ව්හටිටා, ආර්ථිකාන සහකිළිටා තිශන  ශව්ටාව්කා 

අ්ාමා ය ශට් නදු අනුපාත ඉසළ හහමීය ශමන් ශේ  ඉතිිප ටිකාත් 

වි ා  ශව් ව්ා. කාලින් නදු අනුපාත අඩු කාරශග , ර්ශේ ආහානේ 

අි මි කාරශග , අශ ක් ශසේතු නි්ා ආර්ථිකාන ්ක්රින ශ ොවි 

ආර්ථිකාන ව්හුවණා. හහන් නදු අනුපාත ඉසළ හහමීය ම නි්ා අප න  

්මාගේ ශේ රටින් ිණශනොත්, විශේ  විනිමන ගහටලු බති ශව් ව්ා. 

මම කිනපු තාශටට BPO and KPO  කාර  ්මාගේ ඉන්දිනාව් 

පහත්තට සහරුශණොත්, අපට ඒ පහත්ශතන් එන්  තිශන  විශේ  

විනිමන ටිකාත්  හති ශව් ව්ා. ඒ විතරක් ශ ොශව්යි, ආර්ථිකාන 

අකාර්මණය ශව්  මට්ටමට පත් ශව්න් ත් පුළුව්න්.  

බුදු ර්ාණන් ව්සන්ශ්ේ පව්ා ශේ  ා කාරටා තිබුශඩල මයයම 

ප්රතිපහාශේ නන්  කිනටායි. හහන් ්ාමා යශනන් ආහානේ නදු 

ප්රති තන සිනනට 36 තමයි අශේ උපිපම සීමාව්. සිනනට 36 

ඉක්මව්  රටව්ල් තිශනන්ශන් ඉතාම ටිකායි. ඉතාම  ටිකායි. ශේ 

ව්ාශේ රටකාට ශේ ආර්ථිකා තත්ත්ව්න තුළ ශමම නදු ප්රමාණන 

ඔශරොත්තු ශහන්ශන්  හසහ. ඒ නි්ා අපි ර්නට ශනෝ් ාව්ක් 

කාර ව්ා. උහාසරණනක් සහටිනට ශපොලී අනුපාත ගත්ශතොත්, 

තහන්පතුව්ට ශපොලී අනුපාතන සිනනට 5යි. ශපොලින මත අන කාර  

නේහ සිනනට 5යි කිනටා ර්ශනන් නිශේහ න කාළා. ඒ ව්ාශේම ඒකා 

අව්්ා  නේහක් කිනටා කිේව්ා.  ඒ නි්ා ආශනෝ්කානන්ශේ මුහල් 

ව්යාපාරව්ටට ශනහීමම පහත්තකා තිනටා සිනනට 26, 28, 30 

ශපොලිනට නහාං වව්ට  තහන්පත් කාළා. සහනහයි, හහන් ඒ ශපොලින මත 

අන කාර  සිනනට පශසේ අව්්ා  නේහ අයින් කාරටා සිනනට 36 

නේහට ශගනින ව්ා. ශේ ප ත් ශකාුවේපත ්ේමත වුුම ගමන්, ඒ 

තහන්පතු ි මිනන් තම තහන්පතු නහාං වව්ලින් ආපසු ඉල්ට ව්ා. 

ශමොකාහ, ඒ ශගොල්ටන්ට ටාභ  හති නි්ා.  ශේ නි්ා මස නහාං වව්  

ශපොලී අනුපාත හහව්හන්ත ශට් ඉසළ හමමින්, ආර්ථිකාන 

උත්ශත්් න ශව්න්  තිබුුම මඟ අහුරා තිශන  නි්ා  

නටාශපොශරොත්තු ශව්්ඡච ශේව්ත් අන්තිමට ඉුව කාර ගන්  

නහිපශව් ව්ා, තහන්පත්කාරුව්න්ශේ තහන්පතු ආපසු ඉල්ට  තහ ට 

ආශව්ොත්. ආර්ථිකාශේ තහන්පතු අඩු ශව් ශකාොට,  මම කිනපු 

විධිනට ූලටය ක්රමශේ ් ථායිතාව් කින  අරමුණ පව්ා බිඳ ව්හටිටා 

නන්  පුළුව්න්. 

 ඒ නි්ා ශේකා  සිපනට ිණනි කාන්හක් ව්ාශේයි. ි තු ි තූ 

ශව්ටාව්ට සිනනට 10යි, සිනනට 15යි, අර නේහ, ශේ නේහ කිනටා, 

්මාගේ සිනල්ටටම සිනනට 30යි කිනටා ්රට උත්තර ශ්ොනන්  

නහසහ, ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ නි්ා පහත්තකා ව්ාඩි 

ශව්ටා දි  ගණ ක් ශගව්ටා ශසෝ දිව්ා රෑ  හතිව් ශේ පිළිනඳ 

වි  ශල්ෂණනක් කාරටා, ශේ නදු ප්රති ත ශේ විධිනට ශව් ්  

කාශළොත් ශමො  ශමො  ආහානේහ අි මි ශව්න්ශන්, ශමො  ශමො  

පහත්ශතන්හ ි තකාර ශව්න්ශන්, ශමො  පහත්ශතන්හ අි තකාර 

ශව්න්ශන් කිනටා ්ාර්ථකාව් ශ්ොනා නටටා ඉතා ්හටසුේ ්සගතව් 

ශේ ව්හශේට අත තිනන්  ඕ ෑ. එශසම  හතිව් එශසන් ශමශසන් 

එකා එක්ශකා ාට ි තුුම ි තුුම විධිනට රටකා නදු ප්රතිපත්තින ශසෝ 

නදු නීති ්ාංශ ෝය න කාර ව්ා  ේ, ඒ රට ශග නන්  නහසහ. ඒ 

රශට් ආර්ථිකාන තව්දුරටත් කායා ව්හශට ව්ා. ඒ නි්ා ශේ ගහ  නළි 

්ටකාා නටන් , ශසොඳට වි  ශල්ෂණන කාරන් , ශසොඳට 

ශතොරතුරු එකාතු කාරන් , බ් තශේන්තු කාරන් , පුශරෝකාථ න 

කාරන්  කිනටා මම අව්්ා  ව් ශනන් ශනෝ් ා කාර ව්ා.    
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පාර්ලිශේන්තුව් 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රශට් ආර්ථිකාන සහකිශළන්ශන් 

 හති ්ක්රින තත්ත්ව්නට පත් ශව්  නදු ව්යුසනක් සහන්  කින  

ශනෝ් ාව් ර්නට කාරමින්, මට ශේ අව්් ථාව් ටනා දීම ගහ  

ඔනතුමාට ශනශසවින්ම ් තුතිව්න්ත ශව්මින් මා නිසඬ ව් ව්ා. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු එ් .එේ. මිපක්කාාර් මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.19   
 

ගු එ න.එම්. මිකක්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, බත්ත ව් ශනන්ම රශට් 

ආර්ථිකා අර්බුහනක්, ්මා් අර්බුහනක් මතු ශව්ටා තිශන  ශේ  

ශව්ටාශේ, ්  මතනක්  හති ව්ර්තමා  ර්න ි ශත  ි ශත  

ශව්ටාව්ට ඒ අර්බුහව්ටට විවිය වි්ඳුේ ශනෝ් ා කාර ව්ා. ශේ 

ශනෝ් ා සරසා රට ශකාොශසේටහ නන්ශන් කින  එකා  අපි කාල්ප ා 

කාර නටන්  ඕ ෑ. විශ ේෂශනන්ම ශගෝසාභන රා්පක්ෂ ් ාධිපති 

වුණාට ප් ශ්ේ ග් මිතුරන්ට නදු ්ස  ටනා දීටා, ව්ාර්ෂිකා ආහානම 

රුපිනල් බිලින  800කින් ර්නට අි මි කාර ගහනීම සරසා තමයි 

ශේ ආර්ථිකා අර්බුහශේ ූලට බී්න ව්හපිරුශඩල. ඒ එක්කාම, 

ර්ානනිකා ශපොශසොර තස ම සරසා නිෂ පාහ න අකාර්මණය 

ීමශමන් ශේ  අර්බුහන වි ාට ව් ශනන් ව්හඩි ශව්න්  ගත්තා.  

රනිල් වික්රමසිාංස මහතිතුමා ් ාධිපතිතුමා ශව් ශකාොටත්, අපි  

ර්නට කින කිනා ි ටිනා, ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහට ්ස ණන 

ි මිනන් ්මඟ ්ාකා්ඡාා කාරටා අශේ ණන ප්රතිව්යුසගත කාරගන්  

කිනටා. බත්ත ව් ශනන්ම අපි හන් ව්ා, ණන ප්රතිව්යුසගත කාරන්  

ණන ි මිනන් එක්කා කාථා කාර ශකාොට, අශේ ශගීමශේ සහකිනාව් 

පිළිනඳව් ඔවුන් කාල්ප ා කාර  නව්. ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහට 

්මඟ ූලලිකා ්ාකා්ඡාා ව්ටව්ටට ිණනාම ඔවුන් අශේ ශගීමශේ 

සහකිනාව්  ක්තිමත් කිරීම ්ඳසා විවිය උපශහ්  ටනා ශහ ව්ා. ඒ 

උපශහ්  ඒ ආකාාරශනන්ම පිළිගන් ව්ාහ,  හත් ේ ඒ උපශහ් ව්ට 

තිශන  අරමුුම ක්රිනාත්මකා කිරීම ්ඳසා අපට අ  ය වූ ආර්ථිකා 

ක්රම අනුගම න කාර ව්ාහ කින  එකා අශේ ප්ර   නක්.  මුත් අපට 

ශපශ  ව්ා, ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහටත් එක්කා කාර  කිසිම 

්ාකා්ඡාාව්ක් ගහ  ශේ පාර්ලිශේන්තුව්ට හහනුේ ශහන්ශන්  හති 

නව්. ව්ර්තමා  ් ාධිපතිතුමා ් ාධිපති ශව්න්  කාලින් සහම 

ඒ නි්ා ූලටය නටනට අහාළ කාාරණා සිනල්ට අනුමත කාරන්  

කාලින් පාර්ලිශේන්තුව් හහ  ගත යුතු නව්යි.  මුත් හහන් ර්න 

ප්රකාා  කාර ව්ා, Staff-level Agreement එකාක්  හසහ, තව්ම 

තිශනන්ශන් ්ාකා්ඡාා කිනටා.  මුත්, ඒ Staff-level Agreement 

එකාට අව් ය එකාඟතාව්ටට පහමිණ තිශන  නව් අපට ආරාංචියි. 

 මුත්, ශේ පාර්ලිශේන්තුව්ට ඒ ශතොරතුරු තව්ම ඉදිිපපත් කාරටා 

 හසහ. රනිල් වික්රමසිාංස ් ාධිපතිතුමා ව්ශට් ාන්හශනන් පහරදි්ඡච 

කාල්ලි කාඩලයානේ ඉන් ව්ා.  ශේ අන අහ ශ ොශනක් කාමිුවව්ටට 

හාටා තිශන ව්ා. ශේ කාමිුවව්ට ඉන්  අන ශේ කාරුුම හන් ව්ා. 

 මුත්, මස් තාව්ට ව්ග කින  පාර්ලිශේන්තුව් ඒ කාරුුම හන්ශන් 

 හසහ.  මුත්, එකාඟතාව්ටට ආපු ඒ  කාරුුම තමයි හහන් ශේ 

ඉදිිපපත් කාරන්ශන්. බත්ත ව් ශනන්ම අපි ශගෝසාභන රා්පක්ෂට 

ශචෝහ ා කාළා, අසීමිත ශට් නදු ්ස  ටනා දීම සරසා තමයි ශේ 

ආර්ථිකාන කායා ව්හටීම, පිපිරීම ආරේභ වුශඩල කිනටා. ඔේ, ඒ නි්ා 

 හව්ත නදු ව්හඩි කිරීම අව් යයි. සහනහයි, ශේ විධිනට නදු ව්හඩි 

කාරන්  ිණි ල්ටා රට ්ේපූර්ණශනන්ම නාංශකාොශටොත්භාව්නට පත් 

කාරටා වි ා  කාර  තත්ත්ව්නක් තමයි මතු ශව්ටා තිශනන්ශන්.  

උහාසරණනක් විධිනට PAYE Tax  එකා ගත්ශතොත්, හහ ට 

රුපිනල් 3,000ක් ශගව්  ශකා ාට හහන් ශේ ඉදිිපපත් කාරටා 
තිශන  table එකා අනුව් රුපිනල් 35,000ක් ශගව්න්  ශව් ව්ා. ඒ 

ව්ාශේම රුපිනල් 6,000ක් ශගව්  ශකා ාට රුපිනල් 52,500ක් 
ශගව්න්  ශව් ව්ා.  මුත්, රුපිනල් 3,000ක් ශගව්  ශකා ා 

2019දී ශගව්ටා තිශනන්ශන් රුපිනල් 20,000යි. හහන් රුපිනල් 
6,000ක් ශගව්  ශකා ා එහා ශගව්ටා තිශනන්ශන් රුපිනල් 

30,000යි. එහා ශේ තරේ ජීව්  මට්ටශේ අමාරුකාමක්, ආර්ථිකාශේ 

නරක් ් තාව්ට තිබුශඩල  හසහ.  මුත්, අහ ශමොකාක්හ ශව්ටා 
තිශනන්ශන්? ශේ රශට් ඉන්  ශගොවි මසත්තනාශේ ඉඳටා වියානකා 

ශශ්රේණිශේ නිටයාිපනා හක්ව්ා, ඒ ව්ාශේම ත්රිශරෝහ රථ පහව්න් ාශේ 
ඉඳටා වි ාට ව්යාපාර කාර  අන හක්ව්ා සේන කාර  ශේව්ල්ව්ලින් 

ජීව්ත් ශව්න්  අමාරු තත්ත්ව්නක් බති ශව්ටා තිශන ව්ා. අහ 
ත්රිශරෝහ රථනකාට ්තිනකාට ශතල් ලීටර් 10ක් දීටා තිශන ව්ා. 

 මුත් ඔවුන්ට සනර්  හසහ. තිබුණත් ශේ ගණ ට සනර් නන් ත් 

නහසහ. ශතල්ව්ටට ව්හඩි ගණ  වත් ශගව්න්  ඕ ෑ. ඉ් ්ර 
රුපිනල් 50ට ත්රිශරෝහ රථශේ ිණන පුේගටනා හහන් ඒ මුහට ඉතුරු 

කාර ගන්  සහ ව්ා, නඩු මිට ව්හඩි නි්ා.  

නඩු මිට ශම්ඡචර ඉසළ ිණි ල්ටා තිශන  ශව්ටාව්කා එකා පාරට 

අසීමිත ගණ කින් නදු ව්හඩි කාළාම අපි පහසහදිලිව්ම කිනන්  
ඕ ෑ, ් තාව් කානශටන් ළිපට ශ ොශව්යි ශපොශළොව්ටම ්මතටා 

ශව්  තත්ත්ව්නට තමයි පත් ශව්න්ශන් කිනටා. ඒ නි්ා අපි 

පහසහදිලිව් අස ව්ා, ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහට රා්ය ආහානේ ව්හඩි 
කිරීේ ්ඳසා විවිය ශනෝ් ා ශහ ශකාොට, ඒව්ා එශසමම 

ශග හල්ටා ශේ රශට් plant කාරන්   ේ මසා ආර්ථිකා 
විශ ේෂනනන් අපට ඕ ෑහ කින  කාාරණන. ඒශකාන් ශේ ව්ා, 

් ාධිපතිතුමාට කාඩලයානමක්  හසහ, ඉන්  කාඩලයානමටත් 
ශමොශළේ  හසහ කිනටා. ශමොකාහ, ඒශගොල්ටන්ශන් ශේ ආර්ථිකාන 

පිපිශරේශේ.  

අපි පහසහදිලිව්ම කිනන්  කාහමහතියි, නදු කිනන්ශන් ආහානේ 
ව්හඩි කාර ගහනීශේ එකා ක්රමනක් පමණයි කිනටා. ඒ ශව්නුව්ට තව් 

ඕ ෑ තරේ අලුත් ව්යාපාර ආරේභ කිරීශේ සහකිනාව් තිශන ව්ා. 
මම එතහ ට එන්  කාලින් ශේ කාාරණන කිනන් ේ. ශේ අනශේ 

ශමොශළේ තරම නටන්  ශකාෝ. අප න ශනන් තමයි අපට ශයොටර් 
වි ාට ප්රමාණනක් එන්ශන්. ශමොකාහ, ටාංකාාශේ තිශන  ශසොරා 

කා  ක්රමන නි්ා ඍජු විශේ  ආශනෝ්  එන්ශන්  හසහ. අහ ව්  

ඒ ව්ාශේම විශේ  ශ්රමිකානන්ශගන් එ  ශප්රේෂණ 

ප්රමාණනත් තව්ම සිප මට්ටමට ටහශනන්ශන්  හසහ. එතශකාොට, 
අප න නට එකාපාරම සිනනට 30කා tax එකාක් හහේමාම 

ශමොකාක්හ ශව්න්ශන්? අප න කාරුව්න්ට නේකිසි ප්රමා ණනකින් 
tax එකාක් හාන්  ඕ ෑ තමයි.  

ඒකා සිනනට 10ක්, 15ක් ශව්න්  පුළුව්න්.  මුත්, සිනනට 30කා 

tax එකාක් හහේමාම ශමොකාක්හ ශව්න්ශන්? ඔවුන් තමන්ශේ 

අප න  ආහානම ටාංකාාව්ට ශේන්ශන්  හසහ. එතශකාොට අශේ 

රටට ශයොටර් එන්ශන්  හසහ. එම නි්ා අශේ රශට් තිශන  ශයොටර් 

අර්බුහනට වි්ඳුමක් ටහශනන්ශන්ත්  හසහ. එතශකාොට ඔවුන් 

කාරන්ශන් ශමොකාක්හ? ඔවුන්ශේ අප න  ආහානමින් එ  

ශනොශසෝ මුහල් විශේ  රටව්ට තිශන  නහාං වව්ට තහන්පත් 

කාර ව්ා. ඕ ෑම corporate company එකාක් OD facility එකා 

තිනාශග  තමයි ඒ ්මාගේ පාට න කාරන්ශන්. එතශකාොට 

AWPLR එකා සිනනට 31ට ආව්ාම බි්  ්  එකාක් කාරන්  නහසහ. 

්මසර ්මාගේ සිනනට 3කා ටාභනක් තිනාශග  තමයි ව්යාපාර 

කාටයුතු කාරන්ශන්. එතශකාොට ඔවුන් ශමොකාක්හ කාරන්ශන්? විනහම 

අඩු කාරන්  සහ ව්ා. විනහම අඩු කාර ගන්ශන් ශකාොශසොමහ? 

ඉ් ශ්ල්ටාම රැකිනා කාේපාදුව්කාට න ව්ා. එතශකාොට අපි ශේ නදු 

ප්රති තන එශසමපිටින්ම ්ේමත කාරන්  දුන්ශ ොත් තරුණ 

තරුණිනන් ටක්ෂ ගණ කාශේ, තරුණ වියානකානන්ශේ රැකිනා 

2559 2560 

[ගරු බී.ව්යි.ජී. රත් ශ්ේකාර මසතා  
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 හතිීමශේ අව්හා මක් මතුව් ව්ා. ඒ ව්ාශේම, ඒ ශකාොේපහනිත් 

්ේපූර්ණශනන්ම කායාශග  ව්හශට ව්ා.  එකා පහත්තකින් ශපොලී 

අනුපාතන ව්හඩි කාරටා තිශන ව්ා. ඒ එක්කාම, ශේ ව්ාශේ ඉසළ 

ප්රති තනකින් නදු ව්හඩි කාර ශකාොට විනහේ පාට න කාරන්  ඒ 

ශ්ේව්කානන්ශේ රැකිනා අව්් ථා අි මි කාර  තත්ත්ව්නක් 

් ව්භාව්ශනන් ම ඔවුන්ට බතිශව් ව්ා. ඒ නි්ා අපි පහසහදිලිව් 

කිනන්  ඕ ෑ, ඔනතුමන්ටා ආර්ථිකා ඔ් තාර්ටා  ේ ්ාතයන්තර 

ූලටය අරමුහට කින  ශේ ්ාංකාල්පන ශත්රුේ ගන්  ඕ ෑ නව්. 

ව්ර්තමා  ් ාධිපතිතුමා ්ස ශේ ර්න නටනට පත් වුණාට ප් ශ්ේ 

නදු ගසන්ශන්  හතිව් අලුත් ආහානේ මාර්ග බිි  කිරීමට එකා 

පිනව්රක් ශසෝ අරශග  තිශන ව්ාහ?  

අහ ශටෝකාශේ තිශන  දියුුමම ව්යාපාර ශහකාක් තමයි, 

education ්ස medical tourism.  මුත්, අහ අශේ රශට් එශසම 

ශහනක් ශව්න්ශන්  හසහ. උහාසරණනක් ගත්ශතොත්, අවුරුේහකාට 

අශේ රශට් ළමයි 175,000ක් පමණ A/L විභාගන පා්  ශව් ව්ා. ඒ 

අතිපන් 40,000ත් 35,000ත් අතර ප්රමාණනක් කාටා, ව්ාණි්, 

 ඉාංජිශන්රු, නීතිශේදි ්ස වව්හය  ව් ශනන් වි  ව්විහයාටව්ටට 

න ව්ා. ඉතිිප අනශගන් ඉතා සුළු පිිප්ක් විශේ  අයයාප න ්ඳසා 

න ව්ා. ඒ න  අන ශයොටර් බිලින  4කා පමණ ප්රමාණනක් 

ටාංකාාශව්න් එළිනට අරශග  න ව්ා.  තව්ත් පිිප්ක් ශපනේගලිකා 

අාං ශේ රැකිනාව්ටට න ව්ා. අශ ක් අන ඉන්ශන් පාශර්. එශසම 

නහලුව්ාම මම ඉසතින් ්ඳසන් කාළ ශව්ශළඳ ශපොළට අපි අහ බතුළු 

ශව්ටා තිශන ව්ාහ? උහාසරණනක් විධිනට කින ව්ා  ේ, ශ්නදි 

අරාබින ශතල්ව්ලින් අවුරුේහකාට ශයොටර් බිලින  130කාට ව්හඩි 

ප්රමාණනක් ශසොනේදී, අශේ අල්ටපු රටව්  ඉන්දිනාව් ශතොරතුරු 

තාක්ෂණන උපශනෝිණ කාරශග  ශයොටර් බිලින  130කාට ව්හඩි 

ප්රමාණනක් ශසොන ව්ා.  මුත්, අහ අශේ රශට් ශේ අයයාප  

ශව්ශළඳ ශපොළට බතුළු ශව්න්  එකාදු පිනව්රක් ශසෝ අරශග  

තිශන ව්ාහ? ඒ ව්ාශේම, ඒ ශව්ශළඳ ශපොළට අශේ හරුව්න් බතුළු 

ීමම සරසා එළිනට න  ශයොටර් ප්රමාණන  තර කාර ගන් ත්, 

කාටාපශේ අශ  වත් රටව්ලින් ශයොටර් ශේ රටට බතුළු කිරීම 

්ඳසාත් අව් ය පිනව්ර අපි අරශග   හසහ. ් ාධිපතිතුමා හීශ න් 

හකි  ශේව්ල් ඔක්ශකාෝම ශමතහ ට බවිල්ටා උශේට කින ව්ා. 

සහනහයි, ඒව්ා implement කාරන්  විධිනක්  හසහ. ශමොකාහ, ඒ 

්ඳසා  කාඩලයානම වත්  හසහ. ඉන්  අනට ඒකා කාරන්  

ශත්ශරන්ශන්ත්  හසහ.  

ඒ ව්ාශේම තමයි, medical tourism කින  එකා. Medical 

tourism අපි පුළුව්න් තරේ encourage කාරන්  ඕ ෑ. SriLankan 

Airlines එශක් ඕ් ශේලිනා flight එකාක් නහලුශව්ොත්, 

එාංගටන්තශේ flight එකාක් නහලුශව්ොත්, හ වුම ඉන්දිනාශේ අන 

තමයි ව්හඩිපුර ඉන්ශන් ටාංකාාශේ අනට ව්යා.  මුත් මාටදිව්යිශන්, 

නාංේටාශේ ශේ අන medical tourism ශව්ශළඳ ශපොළ ්ඳසා 

ටාංකාාව්ට ශේන්  කිසිදු ව්හය්ටස ක් තව්මත් ආරේභ කාරටා 

 හසහ.  

ඒ ව්ාශේම ව් ජීීම සා ව්  ්ේපත් ්ාංරක්ෂණ බමතිතුමා ශේ 

ගරු ්භාශේ ඉන්  නි්ා මම එතුමාට හහ  ගන්  ශේ කාරුණ 

කිනන්  කාහමහතියි. අශේ ආඩලඩුව් කාාටශේ ි ටපු ව් ජීීම 

බමතිතුමාට මම කිේව්ා, wildlife tourismව්ලින් අවුරුේහකාට 

ශයොටර් බිලින නක් ටහශන  විධිනට ක්රමානුකූටව් අවුරුදු තු ක් 

හක්ව්ා කාටයුතු කාරන්ශන් ශකාොශසොමහ කිනටා. අපි ශේ ළඟදි ගරු 

කාථා ානකාතුමා එක්කා රුව්න්යාව්ට ිණනා. රුව්න්යාව්ට Akagera 

National Park එකාටත් ඒ අව්් ථාශේ අපි ිණනා. ශයොටර් 197යි 

එි දී විනහේ වුශඩල. ඒ Park එකා පිළිශව්ළකාට තිශන ව්ා. 

Souvenir shop එකාක් තිශන ව්ා. කාහටශේ ්ේපූර්ණ වි් තර 

්ඳසන් කාර තිශන ව්ා. Digital screen එකාක් විතරයි අඩු ශව්ටා 

තිශනන්ශන්.  මුත්, ඔවුන් tour එකා සිපනටම අරශග  න ව්ා. එන 

වි නානුකූටව් සිදු ශව් ව්ා. ටාංකාාශේත් ව්ශ ෝහයා  ගණ ාව්ක් 

ති ශන ව්ා.  

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමාශේ කාථාව් හහන් අව්්න් කාරන් . 

 

ගු එ න.එම්. මිකක්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තව් වි ාඩි ශහකාක් 

ශහන් . 

අහ ශකාොළඹ  ගරනට එ  ්ාංචාරකාශනක් හන්ශන්  හසහ, 

කිශටෝමීය ටර් 7ක් දුිපන් තමයි ශහි ව්ට ්ත්ශව්ෝහයා න තිශනන්ශන් 

කිනටා. ඉාංග්රීසි කාථා කාරන්  පුළුව්න් guidesටා අපට  හසහ. 

ශසෝටල්ව්ට brochures එකාක්  හසහ. ශමන් , ශේව්ා ශල්සිශනන් 

කාරන්  පුළුව්න් ශේව්ල්. ඒ ව්ාශේම ව්ශ ෝහයා ව්ට තිශන  

bungalowsව්ලින් අඩුම ගණශන් ශකාොට්කාට ශසෝ solar power 

හාටා, ශසොඳ candles ටිකාක් හාටා, ශසොඳ chef ශකාශ ක් හහේමා 

 ේ, ඒව්ා එකා night එකාකාට ශයොටර් 1,000කාට ශහන්  පුළුව්න්. 

Akagera National Park එශක් එකා රැනකාට එක්ශකාශ  වට 

ශයොටර් 1,300යි. මම ශේ කිේශේ අලුත් ආහානේ උපහව්  මාර්ග 

ගහ යි.  
 
ගු මහින්ද අමසවීස මහත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඔනතුමාශේ ශව්ටාව් ගන්ශන්  හසහ. 

ටන  අඟසරුව්ාහා අශේ උපශේ කා කාාරකා ්භාශේදී ශේ පිළිනඳව් 

්ාකා්ඡාාව්ක් පහව්හත්ශව් ව්ා. ඔනතුමාශේ ව්ටි ා ශනෝ් ා ටිකා ඒ 

කාාරකා ්භාශේදී ඉදිිපපත් කාරන් . මම කාහමහතියි, ඔනතුමා 

එක්කාත්, සිනලු නිටයාිපන් එක්කාත් ්ාකා්ඡාා කාරටා තිශන  ශසොඳ 

ශනෝ් ා ක්රිනාත්මකා කාරන් . ඒ ශනෝ් ා විරුේය පක්ෂශනන් 

ශග ාව්ා කිනටා අපි නහසහර කාරන්ශන්  හසහ.  

 

ගු එ න.එම්. මිකක්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු බමතිතුමනි, මම ශේ පාට නට එන්  කාලින් 

ශපනේගලිකා අාං ශේ ප්රයා  වියානකා නිටයාිපන ව විධිනට කාටයුතු 

කාළා. අපි ශේ ශනෝ් ා ශේන්ශන් ටාභ ටහබීශේ අරමුණ බතිව්යි. 

තිශන  ්ේපත් කාළම ාකාරණන කාරටා, ව්හඩි ්ාංචාරකානන් 

ප්රමාණනක් අශේ රටට ශගන්ව්ාශග , ශේය න  සා විශේය න  

ආහානේ ව්හඩි කාර ගහනීශේ ක්රමනක් අපි බති කාරන්  ඕ ෑ. ගරු 

බමතිතුමනි, මම ඔනතුමාශේ ්ාකා්ඡාාව්ට එන් ේ.  

මට කා ගාුවව්ට කාාරණන තමයි, අශේ ආඩලඩුශේ ි ටපු 

ව් ජීීම බමතිතුමාට මම පිුව 104කා ශනෝ් ාව්ක් සහටා ශපොතක් 

ිණි න් දුන් ත්, එතුමාට ඒකා ශ ොශත්රීම. ව්ර්තමා  

් ාධිපතිතුමා තමයි එතශකාොට අගමහති ව් ශනන් සිටිශේ. 

එතුමාටත් මම ඒකා ිණි න් දුන් ා.  මුත්, ශමො වත් වුශඩල  හසහ. ඒ 

නි්ා තමයි අපි කිනන්ශන් තරුණ, ක්රිනාකාාරී, ක්රිනාය ලී, 

්ව්්ේපන්  ශේ පාට නශනෝ ශේ පාර්ලිශේන්තුව්ට එව්න් , 

සහම පක්ෂනකාම සිටි  සහට පහ පු අන අඩු කාරන්  කිනටා.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ නදු ප්රතිපත්තින ශේ 

විධිනටම ශග ාශව්ොත් අපි අනිව්ාර්නශනන්ම ශේකා පරේහ ව්ා. 

ඒකා මම ඉතාම පහසහදිලිව් කිනන්  කාහමහතියි. ශමොකාහ, හහන් 

Facebook එශක් UNP එකාට කාශේ න  අන කින ව්ා, රනිල් 

ශටොක්කාා ශපොශසොට්ුවශේ අන හාටා නහසිල්ට ශෂොට් එකා දුන් ා 

කිනටා. එහා සව්්  ශව් කාල් එතුමා හන්ශන්  හසහ, දි  ව්ාහ, 

පරදි ව්ාහ කිනටා. විපක්ෂශේ මන්ත්රීව්රු අසූ ගණ ක් ාන්හන දීපු 

2561 2562 



පාර්ලිශේන්තුව් 

නි්ා තමයි එතුමා දිනුශේ. ඒ නි්ා ශේ නදු ප්රතිපත්තින 

්ාංශ ෝය නක් ්ි තව් ් තාව්ට හරාගන්  පුළුව්න් මට්ටමට 

ශග ාශේ  හත් ේ, අපි ශේකා අනිව්ාර්නශනන් පරේහ  නව් මම 

කින ව්ා.  

අව්්ා  ව් ශනන් මම ශේ කාාරණනත් කිනන්  ඕ ෑ. ශම්ඡචර 

ශහනක් ශව්ටා, ් තාව්ට නදු පිට නදු ගසේදිත් ශසොරකාම  ේ  තර 

ශව්ටා  හසහ. ඒ ්ේනන්යශනන් එක් උහාසරණනක් දීටා මම කාථාව් 

 ව්ත්ව්න් ේ. ගෑ්  ශගන්ීමශේදී ජුනි මා්ශේ order කාරපු ගෑ්  

ශම්රික් ශටොන් ටක්ෂශනන් රුපිනල් මිලින  1,200කාට ව්යා 

ගහහුව්ා. හහන් ගෑ්  ශම්රික් ශටොන් 280,000ක් ශගන්ව්න්  

ශටන්යරනක් හාන්  අලුතින් ශනෝ් ා කාර තිශන ව්ා. ශේ 

ගනුශහනුව් රනර් එකාක් ව්ාශේ බහශග  ිණි ල්ටා ශේශකාන් 

රුපිනල් බිලින  තු කාට ව්හඩින ගහි ල්ටක් ගසන්  න ව්ා. මම 

COPE එශක් ්ාමාජිකාන ව විධිනට ඒ ගහ  ලිනටා තිශන ව්ා. 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඔනතුමාටත් හහ  ගන්  

කිනන් ේ, ඔනතුමාත් එි  ්ාමාජිකාන ව නි්ා. ඔන් , හහන් සදිසි 

මිටදී ගහනීේ විධිනට ශම්රික් ශටොන් 50,000ක් ගන්  සහ ව්ා. 

ඒශකාන් ගස  ගහි ල්ට ශකාොශසොමහ කිනටා නටාගන් . ශසොරකාම 

අඩු කිරීම සරසා ශේ නදුත් අඩු කාරන්  පුළුව්න් කින  කාාරණන 

ශේ අව්් ථාශේදී අපි මතක් කාර ශහ ව්ා. ඒ ව්ා ශේම ශසොරකාමට 

විරුේයව් අපි දිිණන් දිගටම ්ටන් කාර ව්ා. රා්පක්ෂටා පටව්ා 

සහිපනා කිනටා ශේ ඉන්  කාඩලයානශේ ශසොරකාේ  තර ශව්ටා 

 හසහ කින  එකා  හව්ත  හව්තත් මතක් කාරමින්, මශේ කාථාව් 

අව්්න් කාර ව්ා. ශනොශසොම ් තුතියි. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට, ගරු (ආචාර්න) සුශර්න් රානව්න් රා්ය බමතිතුමා. 

ඔනතුමාට වි ාඩි 13කා කාාටනක් තිශන ව්ා. 

 
[2.30 p.m.] 
 

ගු (ආචාර්ය) සුනර්න් සාඝවන් මහත්ා (ේ  න අධාාපන 

සා අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுலரன் ராகவன் - உயர் கல்வி 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan - State Minister of Higher 
Education)  

Hon. Presiding Member, today, we are debating seven 
Orders, Notifications and Regulations pertaining to 
reform or adjustment of tax regimes in this country 
published in the Gazette Extraordinary.  

Why we need to do that in a hurry is not necessary to 
be explained again. We, as a nation - even the unborn 
children would be affected - are facing this historical 
economic crisis. The strength of a civilization is measured 
not by how that civilization evades such crises, but 
whenever it is faced with such a crisis, how they deal with 
it.  

Sir, before I move on to my main points of 
explanation, I would like to correct the previous speaker 
who spoke about education and investments in IT. I 
suppose he is not updated; he needs updation. We have 
signed an agreement with the IIT of Madras, the fourth 
largest educational institution in India, to create 5,000 job 
opportunities. That took place about ten days ago.  

ගු එ න.එම්. මිකක්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමා මශේ  ම ්ඳසන් 

කාළා. ඒ නි්ා මට අව්් ථාව්ක් ශහන් . 

 
ගු (ආචාර්ය) සුනර්න් සාඝවන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுலரன் ராகவன்) 

The Hon. (Dr.) Suren Raghavan 

I did not mention anybody’s name.  Please do not 
disturb me.  

 
ගු එ න.එම්. මිකක්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

You mentioned my name.  

 
ගු (ආචාර්ය) සුනර්න් සාඝවන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுலரன் ராகவன்) 

The Hon. (Dr.) Suren Raghavan 

No, I did not mention anybody’s name; I am putting 
the facts in order. - [Interruption] 

So, Sir, we have signed an agreement with the IIT of 
Madras. Also, we have gone ahead and signed new 
agreements with a multinational, Fortune 500 Company 
and a flagship company in Sri Lanka to create one of the 
biggest IT hubs in South Asia, which the BOI considers 
as flagship investment. Just because one has a good high-
toned voice and just because he can use patriotic 
language and words, it does not make his speech factual. 
We need to do research, an absolute fact-checking before 
we come and utter things in this august House. I believe 
that is what we are supposed to do as learned men and 
women.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අහ විව්ාහනට ගන් ා වූ ශේ නදු 

පිළිනඳ විව්ාහශේදී microeconomics ්ේනන්යශනන් කාථා 

කාරන් ට මම සුදු් ශ්ක් ශ ොශව්යි. ඒ මන්හනත්, ශ ොහන් ා 

ශේව්ල් ගහ  කාථා ශ ොකාර සිටීමට තරේ මට වි නක් තිශන  

නි්ායි.  මුත් ශේ පාට  විහයාව් ඉශග  ගන් ා සා උගන්ව්  

ශකාශ  ව සහටිනට මම පිළිගන් ා ශහනක් තමයි ශේ ආර්ථිකා 

අර්බුහනට ශසේතු වුශඩල අශේ ශේ පාට  ්ාං් කාෘතින නව්. එයින් 

ප්රයා  ව් ශනන් ම ශේ ආර්ථිකා අර්බුහන ශසෝ මින් මතුව්ට බති 

වින සහකි ආර්ථිකා අව්පාත පිළිනඳව් ශේ පාට නනන්ට උපශහ්  

දින යුත්ශත් තාක්ෂණශේදීන්, ව්ෘත්තීනශේදීන් බතුළු ශේ රශට් 

රා්ය භාරව් ඉන් ා රා්ය ශ්ේව්කානන් න. 1996දී එව්කාට 

් ාධිපතිනින වූ චන්ද්රිකාා නඩලයාර ානකා  වමාරතුාංග මහතිනින 

විසින් රා්ය පිපපාට  ප්රති්ාං් කාරණ පිළිනඳව් ශේය න, විශේය න 

විේව්තුන්ශගන් ්මන්විත කාමිුවව්ක් පත් කාර  ටදී. ඔවුන් 1996 දී 

කිනා සිටි ව්ා, රා්ය ශ්ේව්න ශේ පාට නනන්ට ඉදිිපශනන් සිට 

ක්රිනාත්මකා ශ ොකාර  තත්ත්ව්නක් නටශත් ශ්රී ටාංකාාව් ශේය න 

ආර්ථිකා,  ් මා්, ශේ පාට  අර්බුහව්ටට මුහුණ ශහන් ට 

නිනමිතයි කිනා. මා ළඟ ශ්රී ටාංකාාශේ රා්ය පිපපාට  

ප්රති්ාං් කාරණ ව්ාර්තාව් තිශන ව්ා. එම ව්ාර්තාශව්න් පිුවව්ක් මා 

ඉදිිපපත් කාර ව්ා. Sir, I would like to table* a page from the 
report titled "Public Administration Reform in Sri Lanka".    

2563 2564 

[ගරු එ් .එේ. මිපක්කාාර් මසතා  

————————— 
*  පු නත්කාලන  ත්බා ඇත්. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ශේ රශට් ආර්ථිකා ශසෝ ්මා් ශසෝ ්ාං් කාෘතිකා ශසෝ ප්ර   , 

අභිශනෝග මතු ශව්ේදී ඒ ප්ර    සා අභිශනෝගව්ටට කාලින් ඒව්ා ගහ  

නේ වූ විධිනකා අව්ශනෝයනක් තිබින යුත්ශත්, ්ෑම ව්්ර පසකාටම 

ව්රක් ාන්හන ඉල්ට  ශේ පාට නන වට ව්යා අවුරුදු 30ක් ශේ 

රා්යන රැකා ගන් ට ව්හුවේ ගන් ා ්ස කාහපශව්මින් සිටි ා රා්ය 

ශ්ේව්කානන්න. ශේ රශට් පසුිණන අවුරුදු 30 තුළ දී -හ කා තු  තුළදී- 

පිපධිගත මිනිසුන් ශක්න්ද්රීන ශේ පාට නට පහමිණ තිශන  නව් 

අප සිනලුශහ ාම හන් ව්ා. ූලටා් ශේ ව්ාඩි ීම සිටි  ඔනතුමාත්, 

නයිණන්ශන් ඉ් ශකාෝශල් ිණන මාත්, මට පිුවපසින් කාවුරු ශසෝ 

මන්ත්රීව්රනන් ව්ාඩිශව්ටා ඉන් ව්ා  ේ ඒ අනත්,  විපක්ෂශේ ඉදිිප 

ශපළ අසු කා ව්ාඩිශව්ටා සිටි  ගරු අනුර  වමාර දි්ා ානකා 

මන්ත්රීතුමා කින  විධිනට එතුමන්ටා සිනලුශහ ාත් ්ාමා ය 

පවුල්ව්ට අන.  

එශසම  ේ ශේ රශට් ශේ පාට න විේටව්නක් ීම තිශන ව්ා. 

ඒ කිනන්ශන් ්ාමා ය මිනිසුන්ශේ දූ-හරුව්න් අහ රා්ය කාර  

තත්ත්ව්නට පිපව්ර්ත න ීම තිශන  නව් අපි පිළිගත යුතුයි.  මුත් 

ශේ සා ්මා ව්, ්මගාමීය ව්, ්මාන්තරව් අශේ රා්ය ශ්ේව්න 

පිපව්ර්ත න ශ ොවුුම නව්යි ශමන්  ශේ තිශන  අර්බුහව්ලින් 

ශපන්ව්න්ශන්. මන්හනත්, ශේ ්ා වි ාට ්  අභිටාෂ, දුේපත් 

මිනිසුන්ශේ අභිටාෂ ශපරහහිප කාරශග  ශේ ්භාව්ටත්, රා්ය 

ශ්ේව්නටත්, මහති-බමතිව්රුන් නව්ට පත් ශව්  අනටත් උපශහ්  

ශහන්ශන් කාවුහ? ඒ අනට නසමග ශපන්ව්න්ශන් කාවුහ? ශේ රශට් 

රා්ය ශ්ේව්ශේ ඉතිසා්න ශහ් නහලුව්ාම, ව්ර්තමා න සා අ ාගතන 

ගළපන් ට පුළුව්න් රා්ය ශ්ේව්නක් ශේ රශට් අහ තිශන ව්ාහ? 

රා්ය ශ්ේව්ශේ ශකාොන්හ කායා, රා්ය ශ්ේව්න ශේ පාට ගත කාර, 

රා්ය ශ්ේව්න හුශහක් “Yes, Sir", "Yes, Master” කින  

තත්ත්ව්නට පත් කාළ ශේ ශේ පාට  ්ාං් කාෘතින ශව් ්  කාළ 

යුතුයි  ශව් ්  වින යුතුයි. එශ්ේ ශ ොකාර  තාක් අපි අහ ශේ මුහුණ 

ශහ  තත්ත්ව්නට ව්යා භනා කා තත්ත්ව්නකාට ඉදිිපශේදී මුහුණ 

දීමට සිදුවින සහකියි. 

ි ටපු ් ාධිපති  ශගෝසාභන රා්පක්ෂ මහතිතුමා මට කිනපු 

කාථාව්ක් ශේ ්භාශේදී මා කිනන් ට කාහමහතියි. එතුමා රශට් 

භාරදූර ව්ගකීම අත සිපන් ට හව්්  කිි පනකාට කාලින් මා ්මඟ 

කිේව්ා, "රශට් තිබුුම ණන තත්ත්ව්න පිළිනඳව් විවිය වූ රා්ය 

නිටයාිපන් විවිය වූ ව්ාර්තා ශග හත් දුන් ා.  අව්්ා ශේදී ඒ 

එකාකින්ව්ත් ්හනෑ තත්ත්ව්න ශසළි වුශඩල  හසහ" කිනටා. ශමන්  

ශේ තත්ත්ව්න ඉතා භනා කායි. වියානකානටව්ත්, වියානකා 

පිපපාට නටව්ත් කිනන් ට නහිප තරේ වූ විවිය ව්ාර්තා තනා 

ගන් ා වූ රා්ය ශ්ේව්නක්  ේ තිශනන්ශන්, මා ි ත  විධිනට අපි 

ටි ටි ශේ කාළ යු ත්ශත් මසා කාානුව්කින්,  ළනකින් කාාන්දු ශව්  

ආර්ථිකානට පහටහ් තර අටව් ව්ා ශව්නුව්ට, ශේව්ාට ව්ග කිව් යුතු 

ශසේතුකාාරකා ශ්ොනා ඒව්ාට පිළිනේ කිරීමයි.  

එේ.එේ. .ශක්. මානාදුන්ශ  ශල්කාේව්රනා කිනපු සහටිනටම 

රා්ය ශ්ේව්න තුළ අහ ශව් ශකාොට ටක්ෂ 26ක් - 2.6 million - 

ඉන් ව්ා. ඒ අනශගන් සිනනට 10ක්-15ක් පමණ තමන් අහස  

ආගමටත්, තමන් ගන් ා පඩිනටත්, තමන් ඉශග  ගත් ශහනටත් 

ඉතාම ගරු්රුව්, ශේ රා්යනට බපකාහප ීම ව්හය කාර  රා්ය 

ශ්ේව්කානන් නව් අපි හන් ව්ා. ඒ නි්ා තමයි ශේ රා්යන අහත් ශේ 

ආකාාරනට ශසෝ පව්තින්ශන්.  මුත් ූලටා් ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, නහුතරනක් රා්ය ශ්ේව්කානන් අහ අ්රණව්, 

අව්තහන්ව්, අ ාගතන ගහ  ි තා ගන් ට නහිප තත්ත්ව්නකාට පත් ීම 

සිටි ව්ා. එශ්ේ ීම තිශනන්ශන් ඒ අනශේම ව්රහක් නි්ා ශ ොශව්යි. 

්මසර රා්ය ශ්ේව්කානන් අට්යි, දූෂිතයි, අමශ ෝනයි. සහම 

තහ කාම එව්හනි අන ඉන් ා නව් අපි හන් ව්ා.  මුත් ශේ රා්ය 

ශ්ේව්න ප්රති්ාං් කාරණන කාර, ශේ රා්ය ශ්ේව්න අශේ ශේ ශේ 

ව්ර්තමා නටත්, අ ාගතනටත් ්ිපට   ආකාාරශනන් සහන් ට අපි 

ශේ ගරු ්භාශව්න් තීරණන ගත යුතුයි.   

අපි ශේ ්ඳසා උහාසරණනක් ගනිමු. රා්ය අමාතයාාං ව්ට 

ශල්කාේව්රුන් මාරු ශව්  ආකාාරන අපි හන් ව්ා. අශේ 

අමාතයාාං ශේ ඉන්   ප්රයා  ශල්කාේව්රනා කාලින් කාෘෂිකාර්ම 

අමාතයාාං ශේ ශල්කාේ ව් ශනන් සිටිනා. අපි ශේ අමාතයාාං න 

භාර ගහනීමට කාලින් ශේ අමාතයාාං ශේ ි ටපු අතිශර්කා 

ශල්කාේව්රනා හහන් මුහල් රා්ය අමාතයාාං ශේ අතිශර්කා ශල්කාේ 

ව් ශනන් කාටයුතු කාර ව්ා. මම හන්ශන්  හසහ, ශේ තරේ ශකාටි 

කාාටනක් තුළ රටට නරපතළ ශට් නටපා  විෂනනන් පිළිනඳව්  

්තිනකින්, ශහකාකින් තීරණ ගන්  පුළුව්න් ආකාාරනට 

ශකාශ  වශේ නුව්ණ පසළ වුශඩල ශකාොශසොමහ කිනටා . ඒ නි්ා මම 

ශනෝ් ා කාර ව්ා, රා්ය ශ්ේව්නට නඳව්ා ගහනීශේදී ප්රතිපත්තිනක් 

බති කාරන්  කිනටා.  හහ ට තිශන  ප්රතිපත්තිනට ්ාංශ ෝය නක් 

ශගශ න්  කිනටා.  

අපි හන් ව්ා, රා්ය ශ්ේව්නට නඳව්ා ගහනීශේදී හහ ට 

තිශනන්ශන් විභාග ක්රම ශහකාක් නව්. එකාක්, විව්ෘත තරග විභාගන. 

අශ කා, සීමිත තරග විභාගන. ශමයින් විව්ෘත තරග විභාගන ශ්රී 

ටාංකාාශේ වි  ව්විහයාටනකා උපාධින ටහූ  ඕ ෑම උපාධියාිපශන වට 

ව්ාඩිශව්න්  පුළුව්න් තරග විභාග ක්රමනක්. මම ශනෝ් ා කාර ව්ා, 

ඒ විභාග ක්රමන සරසා රා්ය ශ්ේව්නට බතුළත් ීමශේ ක්රමන අපි 

ශව් ්  කාරමු කිනටා. උපාධියාිපන් රා්ය ශ්ේව්ාව්ට බතුළු ීමශේදී 

තව්ත් අවුරුේහකාව්ත් ශතෝරාගත් විෂන ූලලිකා පුහුුමව්ක්  ටහබින 

යුතුයි. ශේ ක්රමන ඉන්දිනාව්, චී න ්ස හහ ට දියුුම ශව්මින් 

පව්ති  විනට් ාමන ව්හනි රටව්ට සිදු කාළ නි්ා තමයි අහ ඉන්  

තත්ත්ව්නට ඔවුන් පත් ශව්ටා තිශනන්ශන්. උහාසරණනක් 

ව් ශනන්, අපට ළඟම තිශන  මිලින  75ක් ජීව්ත් ව්  

තමිල් ාඩුව් ගන් . තමිල් ාඩුව් 80 හ කාශේදී මිනි් සු 

නයිණන්ශන් මහරුුම ශේ නක් නව්ට පත් වුණා.  

But, today, Tamil Nadu talks of a trillion-dollar 
economy under Palanivel Thiagarajan, the Finance 
Minister of Tamil Nadu. Why? Because the public sector 
officials were the key people in planning. But, today, we 
have missed that opportunity. Vietnam is also an 
emerging economy. Why? The public sector is leading 
Vietnam; their public sector has reformed itself to meet 
the global challenges and the global needs. Therefore, my 
suggestion   is   this. රා්ය    ශ ේ්ව්නට     ව්ාඩි     ශව් ශකාොට  

ඒ නිටයාිපන්ට ඒ ්ේනන්යශනන් පුහුුමව්ක් අපි ටනා දින යුතුයි. 

ඒකා අවුරුේහකා ප  චාත් උපාධි පාසමාටාව්ක් ශව්න්  පුළුව්න්. ඒ 

කාාටන තුළදී රා්ය ශ්ේව්ශේ තමන් නිනහශළන්  කාහමහති 

ක්ශෂේත්රනක් ඒ අන ශතෝරා ගත යුතුයි. විශේ  කාටයුතු ශේව්ා, 

කාෘෂිකාර්මන ශේව්ා, නහාං ව ක්ශෂේත්රන  ශේව්ා, අයයාප  ක්ශෂේත්රන  

ශේව්ා, ඒ විශ ේෂන පුහුුමව් ඔවුන්ට ටනා දින යුතුයි. ඉන්පසුව් 

ඔවුන්ට දීර්න කාාටනක් ඒ විෂනන ්ේනන්යව් නිපුණතා ටන  

රා්ය ශ්ේව්කානන් සහටිනට පිපව්ර්ත න වින සහකියි.  

පසුිණන කාාටශේ -මීය ට මා් සනකාට පමණ කාලින්- ආර්ථිකා සා 

්මා් ප්ර    නි්ා උපාධියාිපන් 26,000ක් අපි නඳව්ා ගත්තා, 

උපාධියාිපන් ටක්ෂනක් නඳව්ා ගහනීශේ ව්හය පිළිශව්ශළේ පළමුව්හනි 

ශකාොට් සහටිනට. හහන් ඒ උපාධියාිපන්ට ශමොකාක්හ ශව්ටා 

තිශනන්ශන්? ඒ අන DOටා ශව්ටා, ප්රාශේය න ශල්කාේ කාාර්නාටව්ට 

මුල්ටකා ව්ාඩිශව්ටා ඉන් ව්ා. ශේශක් භනා කාකාම ශමොකාක්හ? ශේ 

අන තව් අවුරුදු 5කින් ප්රාශේය න ශල්කාේව්රු ශව්න්  පුළුව්න්, 

අවුරුදු 10කින් දි්ා ශල්කාේව්රු ශව්න්  පුළුව්න්. ඒ ්ඳසා ඔවුන්ට 

තිශන  හහනුම ශමොකාක්හ? ඒ ්ඳසා ඔවුන්ට තිශන  සුවිශ ේෂී 

අත්හහකීම ශමොකාක්හ? ඒ තිශන  හහනුම, අත්හහකීම බින්දුව්යි. ඒ 

අනට ඒ අව්කාා න ටනාදීටා  හසහ.   

මා ශේ ගරු ්භාව්ට ශනෝ් ාව්ක් කාර ව්ා. ව්ර්තමා  

අගමහතිතුමා අවුරුදු 45කා ශේ පාට  අත්හහකීේ තිශන  

2565 2566 



පාර්ලිශේන්තුව් 

ශේ පාට නශනක්. මා ි ත  විධිනට ශේ ්භාශේ ඉන්  ්මසර 

මන්ත්රීව්රුන් ඉපශහන් ත් කාලින්, ඔවුන් මේ  ව් තුළ සිටිනදීම 

පාර්ලිශේන්තුව්ට ආපු එකාම පුේගටනා එතුමා වින යුතුයි. ශමොකාහ, 

එතුමාශේ පිනා සිරගත ීම සිටි  විට එතුමාශේ මව් ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව්ට ආව්ා. එවිට එතුමා ඒ මේ  ව් තුළ සිටි නව්යි අපි 

ශපොත්ව්ලින් කිනව්ා තිශනන්ශන්. එතුමාත් අපට කිනා තිශනන්ශන්ත් 

එශසම තමයි. එශසම  ේ ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ එපමණ කාාටනකා 

අත්හහකීේ තිශන  අගමහතිව්රනාට හහන් රා්ය පිපපාට , ් ව්ශේ  

කාටයුතු, පළාත් ්භා සා පළාත් පාට  අමාතයාාං න ටහබී 

තිශන ව්ා. එම අමාතයාාං ශේ ඉන්  ශල්කාේව්රනා ඉතාම 

බුේධිශූර ශල්කාේව්රශනක් කිනටා ඔහුශේ කාථාව්ලින් ශේ ව්ා. 

එශසම  ේ ශේකායි අව්් ථාව්, අපි රා්ය ශ්ේව්න පිළිනඳව්  හව්ත 

කිනහීමශේ ක්රිනාව්ලින ආරේභ කාරන් . අපි ශේ රා්ය ශ්ේව්න 

 හව්ත කිනව්න්  අව් ය ව්න්ශන් හුශහක් විභාගව්ලින් පමණක් 

ශ ොශව්යි.  

අහ රා්ය ශ්ේව්කාශන වශේ සිි  න  වමක්හ? රා්ය ශ්ේව්ශේ -

පිපපාට  ශ්ේව්ශේ- ශනශහ  අශන වශේ අව්්ා  සිි  න 

් ාධිපතිව්රන වශේ ශල්කාේව්රනා ීමමත් ශව්න්  පුළුව්න්. 

ශසොඳයි, අපි සිනලුශහ ාශේම ව්ෘත්තීන්ව්ටදී ඒ ඒ සිි   තිනා 

ගන්  ඕ ෑ ශන්.  මුත්, ඒ ගම  ්ඳසා ඔහු ශසෝ බන ටනා 

ගන් ා වූ අත්හහකීම  වමක්හ? අහ මම ශේ ශේ කිනන්ශන් අ්තුටින්. 

ශනොශසෝ ශව්ටාව්ට රා්ය ශ්ේව්ශේ ඉසළ නිටයාිපන් විශේය න දූත 

ශමශසව්රකාදී, එශසම  හත් ේ තව්ත් බුේධිමතුන් පිිප්ක් ඉදිිපශේ, 

විෂනානුනේය අන ඉදිිපශේ නේ ක්ශෂේත්රනක් පිළිනඳව් ඉාංග්රීසිශනන් 

තර්කාානුකූටව් වි් තර කාරන්  නහිප තත්ත්ව්නකා ඉන්ශන් බයි? එන 

ඔවුන්ශේ පමණක් ව්රහ ශ ොශව්යි. ඔවුන්ට අව් ය අව්් ථාව් ටනාදී 

 හති නි්ා එශ්ේ ව් ව්ා කිනටායි මම ි තන්ශන්. අතීතශේදී අශේ 

රශට් රා්ය ශ්ේව්ශේ ඉසළ ත තුරු ටනපු අන පිළිනඳව් අපි 

කිනව් ව්ා. නර් ාේ තිටකාරත් , එේමන් වික්රමසිාංස,  ව්හනි තව්ත් 

අන ගහ  කින ව්ා.  මුත්, ව්ර්තමා ශේ එව්හනි අන පිළිනඳව් 

කිනහශව්න්ශන්  හත්ශත් බයි? ශේ ආර්ථිකා අර්බුහන තිශන  

කාාටශේදී, ්මා් අර්බුහ තිශන  කාාටශේදී එව්හනි අන ගහ  

කිනහශව්න්ශන්  හත්ශත් අශේ රා්ය ශ්ේව්නට නඳව්ා ගහනීම, පුහුුම 

කිරීම ්ස පත් කිරීම කින  ශේ තු  අපි ශේ පාට නට අනුගතව් 

කාර  නි්ායි.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි අහ කාථා කාළ යුත්ශත් අප 

ශව්නුශව්න් ශ ොශව්යි. අපි කාථා කාළ යුත්ශත් අශේ අ ාගතන 

ශව්නුශව්න්. අ ාගතශේ ඉපශහන්  සිටි  ශ්රී ටාාංකිකා සිනලුශහ ා 

ශව්නුශව්න් අපි කාථා කාළ යුතුයි. ඒ නි්ා මම ශේ ගරු ්භාශව්න් 

ඉතාම ආනාච ාත්මකාව් ඉල්ලීමක් කාරන්  කාහමහතියි. ශේ ආර්ථිකා 

අර්බුහන, ශේ පාට  අර්බුහන තිශන  ශමොශසොශත්දී බතහේ අන 

කින ව්ා, ාන්හනක් තිනමු කිනටා. ඒ අන ි තන්ශන් ාන්හනකින් 

ශේ සිනලු ප්ර    වි්ඳන්  පුළුව්න් කිනටායි. බතහේ අන කින ව්ා, 

"් මතන  හති ් ාධිපතිව්රශනක් එක්කා ව්හය කාරන්  නහසහ" 

කිනටා. ඒ අනට කිනන්  තිශනන්ශන් ්ාේප්රහායිකා ප්ර්ාතන්ත්රව්ාහශේ 

මේබිම ව් , මස ශගහර ව්  බ්රිතා ය ශහ් නටන්  කිනටායි. 

ඔවුන් යුශරෝපශනන් ඈත් වුණාට ප් ශ්ේ බති ශව්්ඡච ආර්ථිකා 

අව්පාතන ශ්බරා ගන්  නහිපව්, ශකාොන්්ර්ශේටිේ පක්ෂන විසින්ම 

තුන්ව්හනි ව්තාව්ට පත් කාරපු අගමහතිව්රශනක් තමයි හහන් මසා 

බ්රිතා යශේ අගමහතිව්රනා සහටිනට ඉන්ශන්. 

එශසම  ේ ශේ ආර්ථිකා වුව්ම ා, ශගෝලීන වුව්ම ා අනුව් අපි, 

අශේ තත්ත්ව් ශව් ්  කාළ යුතු නව්යි ඒ පායශමන් කිනහශව්න්ශන්. 

ාන්හනකින් -අලුත් මහතිව්රණනකින්- ශ්රී ටාංකාාශේ ආර්ථිකා ප්ර   න 

වි් ශඳ ව්ා  ේ මමත් කාහමහතියි ාන්හනකාට නන් .  මුත්, අාංකා 

ගණිතන හන් , ්මා් විහයා  ා් ත්රන හන්  සිනලුශහ ාම නහලූ 

නහල්මට කින  කාාරණන තමයි, අපට සිපනාකාාරව් ාන්හනක් කාර 

ගන් ත් නහසහ, එන කාරන්  මුහලුත්  හසහ, එන කාළත් එතහනින් 

ටහශන  ප්රතිලටව්ලින් ශේ රශට් තිශන  එකාදු ව්යුසාත්මකා 

ප්ර   නකාටව්ත් වි්ඳුමක් ටහශනන්ශන්  හසහ කින  එකා. එශසම 

 ේ, ව්රහක් වුණාම ශ්ල්ටේ ව්නශ්ේ ඉන්  ශපොඩි හරුව්න් ව්ාශේ 

එකිශ කාාට ශහෝ  ශ ොකිනා, අපි බුේධිමත්ව් කාටයුතු කාරමු.  

ශේ ශමොශසොශත් ගරු ව්ාසුශේව්  ා ානක්කාාර මන්ත්රීතුමා ගරු 

්භාව්ට එ ව්ා. මම නිතරම ගරු කාර  ශකාශ ක්  එතුමා. ශේ 

කාාරණා පිළිනඳව් එව්හනි පිපණත ශේ පාට නනන්ශේ අහස්  

ශමො ව්ාහ, අත්හහකීේ ශමො ව්ාහ කිනා අපි විමසින යුතුයි. අපි අහ 

කාතා කාළ යුත්ශත්, අපි අහ ජීව්ත් වින යුත්ශත් අහ ශව්නුශව්න්හ? 

 හසහ.  අපි අහ ජීව්ත් වින යුත්ශත් තව්ත් අවුරුදු 10කින්, 20කින් 

ශේ රශට් පාට න, ආර්ථිකාන ්ස ්මා්න නාර ගන්  ටෑ් ති ීම 

සිටි  අශේ තරුණ අ ාගත පරපුර ශව්නුශව්න්. ගරු ව්ාසුශේව් 

 ා ානක්කාාර මන්ත්රීතුමා ඊශේ අප ්මඟ ්ාකා්ඡාාව්කාට ්සභාිණ 

වුණා. එි දී ඉාංග්රීසි භාෂාව් පිළිනඳව්, ඉාංග්රීසි භාෂාශේ ව්හහගත්කාම 

ගහ  ඒ අහස් ඉදිිපපත් කාළාට මම එතුමාට ් තුතිව්න්ත ශව් ව්ා. 

ඒශකාන් කිනහශව්න්ශන්  හසහ, අවුරුදු ශහහාසක් පහරැණි සිාංසට 

භාෂාව්ත්, ඊටත් ව්යා පහරණින කින  ශහමළ භාෂාව්ත් අපි අමතකා 

කාර ව්ා  කිනටා.  හසහ, එශ්ේ අමතකා ශ ොකාළ යුතුයි. ඒ භාෂා 

ශහකා රැකා ගන්   ේ අපි ඉාංග්රීසි භාෂාව් ඉශග  ගත් ්ාතිනක් 

නව්ට පත්වින යුතුයි. එවිට අපට කිනන්  පුළුව්න්, අශේ ශේය න 

භාෂාව් ශකාොයි තරේ සුවිශ ේෂීයි හ කිනා. ශමන්  ශේ කාාරණන 

්නිුවසන් කාරමින්, රා්ය පිපපාට ශේ අව්ම වූ ප්රති්ාං් කාරණන 

ශගශ න්  ශේ ්භාව් කාහප ශේව්ායි ප්රාර්ථ ා කාරමින් මා නිසඬ 

ව් ව්ා.  ් තුතියි. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විජිත ශසේරත් මන්ත්රීතුමා. ඔනතුමාට වි ාඩි 9කා කාාටනක් 

තිශන ව්ා. 

 
[අ.භා. 2.48  

 

ගු විජිත් නහේසත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு விஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හහන් ආඩලඩුව් නිරන්තරශනන් 

කිනන්ශන් රට මුහුණ දී තිශන  හහව්හන්ත ආර්ථිකා අර්බුහනට එකාම 

උත්තරන IMF එකා කිනටායි. මීය ට මා් සත-අටකාට උයදී IMF 

එශක් පහත්ත පළාතව්ත් නටන්ශන්  හසහ කිනපු ආඩලඩුව් අහ කාහරට් 

අටන ව්ාශේ ශපන්ව් ව්ා, "IMF එකා, IMF එකා" කිනටා. IMF 

එශකාන් ශයොටර් බිලින  2.9ක් සේන ශව්්ඡච ගමන් ඔක්ශකාෝම 

ප්ර    ටිකා වි්   ශඳ ව්ා කින ව්ා. හහ ටමත් ශයොටර් බිලින  52කා 

ණන කාන්හක් අප මත තිශන ව්ා. අපි IMF එකාට න  පළමු ව්තාව් 

ශ ොශව්යි, ශේ. ශේකා හාසත්ව්  ව්තාව්. අපි හස්න ව්තාව්ක්  

ිණි ල්ටාත්, ශයොටර් බිලින  52කා ණන කාන්හක් අප මත පහටවිටා 

ශේ ව්හටි්ඡච ආර්ථිකාන ශගොය ගන්  නහිප වුණා. ඉතින් තව් ශයොටර් 

බිලින  2.9ක් අරශග  ශකාොශසොමහ ශගොය නන්ශන්? ශයොටර් 

බිලින  52ක් අරශග  ශගව්ා ගන්  නහිපව්, ශගොය නන්  නහරුව් 

ඉන්  ශව්ටාශේ තව්ත් ශයොටර් බිලින  2.9ක් අරශග  ශගොය 

නන්  ක්රමනක්  හසහ. 

අහ උශේ සර්ෂ හ සිල්ව්ා මන්ත්රීතුමා Staff-level Agreement 

එශක් ශකාොන්ශේසි ටිකා එතුමා ළඟ තිශන ව්ා කිනටා ඒකා 

කිනව්න්  සහ ශකාොට මුහල් රා්ය බමතිව්රනා කිේව්ා, ඒකා 

කිනව්ටා ් තාව් නන කාරන්  එපා කිනටා. ඒශකාන්ම පහසහදිලියි, 

ඒ ිණවිසුශේ තිශනන්ශන් ් තාව් නන ව්  ශේව්ල් නව්. මම ඉතා 

2567 2568 

[ගරු (ආචාර්න) සුශර්න් රානව්න් මසතා  
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පහසහදිලිව් සා ව්ගකීශමන් කින ව්ා, මාර්තු මා්ශේ ශහව්හනි හා 

IMF එකා ඉදිිපපත් කාරපු Article IV ලිනවිල්ශල් පහසහදිලිව් 

ශකාොන්ශේසි පසක් තිබුුම නව්. ඒ තමයි,  නදු ව්හඩි කාරන්  ්ස නදු 

නිහස්  කිරීේ  හති කාරන් , රුපිනට පා කාරන් , රා්ය ආනත  

reform කාරන් , cost-recovery energy pricingව්ටට නන්  ්ස 

දූෂණනට විරුේයව් ්ටන් කාරන්  කින  කාාරණා පස. ඒ ප් ව්හනි 

ශකාොන්ශේසින සහර ඔනතුමන්ටා ඉතුරු සතරම කාර ව්ා. හහන් ශේ 

විධිනට නදු පිට නදු අන කාරන්ශන් ශව්  ශමොකාක්ව්ත් නි්ා 

ශ ශව්යි, IMF එකාත් එක්කා අත්්න් කාරපු එකාඟතා ලිනවිල්ටට 

අනුව්යි. ් තාව් නන ශව්න්ශන්  හත් ේ, බයි ඔනතුමන්ටා ඒ 

ිණවිසුම ් තාව්ට ඉදිිපපත් කාරන්ශන්  හත්ශත්? නිටයාිප මට්ටශේ
- 

 

ගු වාසුන ව නානායක්කාස මහත්ා   
(மாண்புமிகு வாசுலதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නන වුණත් ඉදිිපපත් කාරන්  ඕ ෑ ශන්. ශේකා  පාර්ලිශේන්තුව්ශන්. 

 
ගු විජිත් නහේසත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு விஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නන වුණත්,  හතත් ඒකා පාර්ලිශේන්තුව්ට ඉදිිපපත් කිරීම 

ආඩලඩුශේ ව්ගකීම. පාර්ලිශේන්තුව්ටයි ූලටය නටන තිශනන්ශන්. ඒ 

නි්ා ඒ ගහ  හහ  ගහනීශේ අයිතිනක් ශේ රශට් ් තාව්ට 

තිශන ව්ා. මුහල් රා්ය බමතිතුමාශේ කාටින් එකාව්ර ව්ච න 

පහන් ා. "ලිනවිල්ට කිනව්න්  එපා. ් තාව් නන ශව් ව්ා" 

කිනටා. බත්ත, ් තාව් නන ව් ව්ා ඒ ලිනවිල්ශල් තිශන  ශේව්ල් 

හහක්කාාම. ඒ ලිනවිල්ශල් තමයි නදු පහ ීමේ බතුළු ඔක්ශකාෝම 

ශකාොන්ශේසි ටිකා තිශනන්ශන්. ශේ Article IV ලිනවිල්ශල්ත් ඒ ටිකා 

ඔක්ශකාෝම තිශන ව්ා, ූලලිකා සරන විධිනට. ඒ කාාරණා එකින් එකා 

බතුළත් කාරටා තාක්ෂණිකා ව් ශනන් ්කා්  කාළ ලිනවිල්ට තමයි 

නිටයාිප මට්ටමින් අත්්න් කාරටා තිශනන්ශන්. ඒ නි්ා ඒ  

ශකාොන්ශේසි ශමො ව්ා හ, ිණවිසුශේ අයාංගු ශමො ව්ා හ කිනටා 

ආඩලඩුව් ව්සාම ් තාව්ට පහසහදිලිව් හහ  ගන්  ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව්ට ඉදිිපපත් කාළ යුතුයි. මුහල් බමති රනිල් 

වික්රමසිාංස මසත්මනා මීය ට ශපරාතුව් ඒ ශතොරතුරු ටනා ගහනීම 

ශව්නුශව්න් ඉතා පහසහදිලිව් කාථා කාළා. ඒත් අහ එතුමාම ශේව්ා  

සාංග  එකා කිසිශ්ේත් නීතයනුකූට  හසහ  ්හාචාර ්ේපන්  හ 

 හසහ.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශ ක් කාාරණන ශමනයි. හහන් 

ආහානේ ව්හඩි කාරගහනීම ්ඳසා විවිය නදු පහ ීමේ ්ස නදු ශව් ්  

කිරීේ සිදු කාර ව්ා. ්හේතහේනර් මා්ශේ 01ව්  හා ්ාතිකා විගණ  

කාාර්නාටශනන් ඉදිිපපත් කාර තිශන  විගණ  විමසුම අපි හහක්කාා. 

ඒ විගණ  විමසුශේ ඉතා පහසහදිලිව් ්ඳසන් කා ර තිශන ව්ා, ශේ 

අවුරුේශේ ශේ මා් කිි පන බතුළත අන කාර ශ ොගත් සුරානදු 

මුහට රුපිනල් මිලින  5,130ක් -රුපිනල් ශකාෝටි 513ක්- කිනටා. ඒ 

රුපිනල් ශකාෝටි 513 ශගව්ා  හත්ශත් ආනත  11ක්. ඒ ආනත  11 

ශමො ව්ාහ? ඒ ආනත  11 ශ ොශගව්පු මුළු නදු මුහට රුපිනල් 

ශකාෝටි 513යි. ඒ රුපිනල් ශකාෝටි 513න් රුපිනල් බිලින  2.8ක් -

රුපිනල් ශකාෝටි 280ක්- ශගව්ා  හත්ශත් ශව්  කාවුරුව්ත් ශ ොශව්යි 

් ාධිපතිතුමාශේ -මුහල් බමතිතුමාශේ- නසළුව්ා ව්  අර්ජු  

මශසේන්ද්රන්ශේ නෑ ා ව්  අර්ජුන් බශටෝසින් .  

ඉතින්, ශ්රී ටාංකාා ශපොදු්  ශපරමුශඩල මන්ත්රීව්රුන්ට, 

බමතිව්රුන්ට ටේ්ා ි ශතන්ශන්  හේහ? ඔනතුමන්ටා මස නහාං ව 

නහඳුේකාර ශසොරාට හඬුව්ේ ශහන්  කාථා කාරපු පිිප්. ශ්රී ටාංකාා මස 

නහාං වව් ශකාොල්ට කාාපු අර්ජු  මශසේන්ද්රන්ශේ නෑ ාශේ W.M. 

Mendis & Company Ltd. එශක් කාළුතර ඉ් කාාගාරන, ව්හලි්ර 

bottling plant  එකා සා පාසි වයා ඉ් කාාගාරන න  ආනත  

තුශ න්ම අන වින යුතු රුපිනල් බිලින  2.8කා නදු මුහට අවුරුදු 

ගණ ක් ති් ශ්ේ ශගව්ටා  හසහ. ඒ නදු මුහල් ශගව්න්ශන්  හති 

නි්ා උ්ාවිශේ  ඩු කිනමින් තිබුණා. රනිල් වික්රමසිාංස මසත්මනා 

මුහල් බමතිව්රනා  
[මූලා නන  අත පිකදි ඉවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ව් ශනන් පත් වුුම ගමන් ශමොකාක්හ කාශළේ? අර නාළුව්ාට එන 

නිහස්  කාර දුන් ා. උ්ාවින එකාඟතාව්කාට ආව්ා  ඒ නේහ අන 

කාර  එකා  හව්හත්වූව්ා. ඒකා ශන් රුපිනල් ශකාෝටි 280ක් අි මි 

ශව්්ඡච ශසේතුව්. ශේ විගණ  විමසුශේ ඉතා පහසහදිලිව් ආනත  

11ක් ගහ  ්ඳසන් කාරටා තිශන ව්ා. තව්ත් ආනත  තිශන ව්ා. 

ශමතහ  Wayamba Distilleries  ආනත නත් තිශන ව්ා. සහනහයි, 

ප්රයා  ආනත න අර්ජුන් බශටෝසින් ශේ ශකාොේපහනින. මුහල් 

බමති රනිල් වික්රමසිාංස    
[මූලා නන  අත පිකදි ඉවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
මසත්මනා ව්හය භාරගත් ගමන් රවි කාරුණා ානකා මසත්මනාශේ 

උපශහ්  පිට ඉ් ශ්ල්ටාම කාශළේ W.M. Mendis & Company 

Ltd. එශකාන් නදු අන කාරගන් ා එකා  ව්ත්ව්ා ඒ ශගොල්ටන්ට 

 හව්ත ඒ factories කාරශග  නන්  ඉය දීපු එකා.  

අහ අපි කාථා කාර ව්ා, නදු ව්හඩියි කිනටා. තමුන් ාන්ශ්ේටා 

්ාමා ය ් තාව්ශේ ්නන් කාෑල්ටට, ්න්ටයිට් කාහටනට, පිපේපු 

ටිකාට, පාන් පිටි ටිකාට නදු ප ව්ටා ්ාමා ය ් තාව්  යාව්ට පත් 

කාර ව්ා.  මුත් නදු ශ ොශගවූ ඒ මසා පිපමාණ ්ාව්ාරේකාාර 

ව්යාපාිපකානන්ශේ ශේශපොළ රා්්න්තකා කාරන්  තීන්දු ගත්ශත් 

 හසහ. සිප විධිනට  ේ ශව්න්  ඕ ෑ ඒකායි. නදු ශගව්න්ශන් 

 හත් ේ කාටයුතු කාර  ්ාමා ය ක්රමන ඒකා ශන්. අපි හන් ව්ා, 

නදු ශගව්න්ශන්  හත් ේ ්ාමා ය ක්රමන අනුව් ශේශපොළ 

රා්්න්තකා කාර ව්ා කිනටා. සහනහයි, ඒකා කාශළේ  හසහ. ඒකා 

කාරන්ශන්  හතුව් compromise කාරටා, අර්ජුන් බශටෝසින් ශේ 

ශකාොේපහනිව්ටට  හව්ත කාර්මාන්ත පටන්ශග  නන්  නිහස් 

දුන් ා. සුරානදු කාර්මාන්තන ්ාම යශනන් අශේ නිෂ පාහ  

කාර්මාන්තනක් ශ ොශව්යි. ඒ අනුව්, අශේ රටට නදු අි මි ීමශේ 

ප්රයා  ව්ග උත්තරකාාරනා අහත් රනිල් වික්රමසිාංස. 
 

[මූලා නන  අත පිකදි ඉවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
එහා මස නහාං වව්  ශකාොල්ට කාාටා නදු මුහල් රුපිනල් ශකාෝටි 1,200ක් 

ශේ රශට් ් තාව්ට අි මි කාශළේත් ඔහු. අහත් ඒකා කාර ව්ා. 

තමුන් ාන්ශ්ේටා නිකාේ රූකාය ව්ාශේ ඉන් ව්ා. එකා පහත්තකින්, 

ශේ ආඩලඩුව් IMF එශක් පහනට  ට  රූකාය ආඩලඩුව්ක් ශව්ටා 

තිශන ව්ා. අශ ක් පහත්ශතන්, ් ාධිපතිව්රනාශේ නසළුව්ාට 

්ටකාා W.M. Mendis & Company Ltd. එශක් නදු නිහස්  

කාරේදී, තමුන් ාන්ශ්ේටා රූකාය ව්ාශේ බවිල්ටා ශව්  ශව්  ඒව්ා 

ගහ  කාථා කාර ව්ා. බත්ත ප්ර   න තිශනන්ශන් ශමතහ යි. 

ඒ නි්ා හහන් ඔනතුමන්ටා නදු අන කාරගන් ව්ා  ේ, සිපසහටි 

නීතයනුකූට ක්රිනා මාර්ග ගන් ව්ා  ේ ශමන්  ශේ ආනත ව්ටට 

විරුේයව් ක්රිනා මාර්ග ගන් . එතශකාොට රශට් ් තාව්ශේ 

ආර්ථිකාන  ක්තිමත් කාරන්  පුළුව්න්. ඒ ක්රිනා මාර්ග ගන්ශන් 

 හතුව් නිටයාිපන්ට නණි ව්ා. එහා VAT එකා අඩු කාශළේ 

නිටයාිපන්ශේ ව්රහක් නි්ාහ? නිටයාිපන්, ්ාමා ය පා්ල්ව්ට 

ඉශග  ශග , SLAS විභාගන ්මත් ශව්ටා, දි්ාපතිව්රුන් 

ව් ශනන් පත් ශව්ටා සිටි  අන. එහා ශගෝසාභන රා්පක්ෂ ි ටපු 

් ාධිපතිතුමාට නිටයාිපන් ව්හරැදි උපශහ්  දීටා ති ශන ව්ා ලු. 

2569 2570 



පාර්ලිශේන්තුව් 

ශේ පාට   ානකාශන ව කිනන්ශන් නිටයාිපන් කින  කින  සහම 

වුණාම, කිසිව්ක් ශත්ශරන්ශන්  හති වුණාම, විෂනනන් හන්ශන් 

 හති වුණාම ඕ ෑම නිටයාිපන ව කින  ඕ ෑම ශහනක් ිණලි ව්ා. ඒ 

නි්ා තමයි ්මසරුන් බවිත් කාානනිකා ශපොශසොර භාවිතන 

්ේන්නන්යශනන් කිනපු ඒව්ා ිණල්ශල්. VAT එකා අඩු කාශළේ අව් ය 

 හති ශව්ටාව්කා.  එශසම කාරන්  කිනටා ් තාව් ඉල්ටා සිටිශේ 

 හසහ. අශ ක් අතට, එි  ව්හඩිම ව්ාසින ටහබුශඩල ් තාව්ට 

ශ ොශව්යි. එි  ව්හඩිම ව්ාසින ිණශේ ්මාගේ කිි පනක් අතට. ඒ 

ශව්ටාශේ ආර්ථිකාන ශමශසම ව්හටිටා තිබුශඩලත්  හසහ.  නදු අඩු 

කාරන්  අව් ය  හති ශව්ටාව්කා තමයි නදු අඩු කාශළේ. නදු අඩු කිරීම 

්ේනන්යශනන් ්ඳසන්ව් තිශනන්ශන්, "ශ්නභාගයශේ හහක් ම" 

ප්රතිපත්ති ප්රකාා  ශේ. ඒකා නිටයාිපන්ශේ ප්ර   නක් ශ ොශව්යි. ඒ 

ප්රතිපත්ති ප්රකාා  න ශසොඳට කිනව්ා නටන් . VAT එකා සිනනට 8 

හක්ව්ා අඩු කාර ව්ා කින  ප්රතිපත්තින තිශනන්ශන් ඔනතුමන්ටාශේ 

"ශ්නභාගයශේ හහක්ම" ප්රතිපත්ති ප්රකාා  ශේ මි් රා්ය 

නිටයාිපන්ශේ උපශහ් ව්ට ශ ොශව්යි.  

එම නි්ා ශනොරුව්ට රා්ය නිටයාිපන්ට නණින්  එපා. ඒකා 

ශේ පාට මන ව් ශනන් ගත්ත තීන්දුව්ක්. අහත් ශේ සිදු ව්න්ශන් 

ශමොකාක්හ? රටට ි මි කාරගත යුතු ආහානේ අහත් අි මි ශව්මින් 

න ව්ා. 

උහාසරණනක් විධිනට රා්ය ඉාංජිශන්රු ්ාං් ථාව් ශග  නටමු. 

හහන් එි  ශ්ේව්කානන් 2,300ක් විතර ඉන් ව්ා. පසුිණන කාාටශේ 

ඉදිකිරීේ ක්ශෂේත්රන තුළින් ඒ ආනත න මුහල් ඉපහ ආව්ා. ඒ 

ශ්ේව්කානන්ශේ පඩි  ඩි ශගව්න් , ඔවුන්  යත්තු කාරන්  මසා 

භාඩලයාගාරශනන් ්ල්ලි දුන්ශන්  හසහ. ඒ අන ඉදිකිරීේ 

ක්ශෂේත්රශනන්ම ඉපහ ආ ආහානශමන් තමයි  පඩි ශගව්ාගත්ශත්ත්, 

අශ  වත් විනහේ හහරුශේත්. සහනහයි, හහන් ඒ 2,300 ශහ ාටම 

රැකිනා  හසහ, හහන් ඉදිකිරීේ කාර්මාන්තන ්ේපූර්ණශනන්  තර 

ශව්ටා නි්ා. හහන් ඒ 2,300 ශහ ා විශ්රාම ගන්ව්ා ශගහර නව්න්  

සහ ව්ා. සහනහයි, විශ්රාම ව්හුවප ශහන් ත් ්ල්ලි  හසහ. එම නි්ා 

පෑලිනශගොය තිශන  ඉයමක් වි වණා ඒ අනට VRS එකාක් ශහන්  

සහ ව්ා. ඉතින්, එශසමහ කාරන්  ඕ ෑ? රා්ය ආනත  කීනකා  ේ 

 යත්තු කාටයුතු තිශන ව්ාහ? ඒ  යත්තු කාටයුතු ්ඳසා හහන් 

ශපනේගලිකා අාං ශේ ආනත  ්ේනන්ය කාරශග  තිශන ව්ා ශන්. 

ඉතින්, ඒ  යත්තු කාටයුතු ශපනේගලිකා අාං නට දීම  ව්ත්ව්ා 

ර්ශේ ආනත නක් ව්  රා්ය ඉාංජිශන්රු ්ාං් ථාශේ ශ්ේව්කානන් 

ඒ ආනත ව්ට  යත්තු කාටයුතුව්ටට හහේමා  ේ, ඒ මඟින්  

ආහානමක් උපනන්  පුළුව්න් ව් ව්ා. එශසම කාරන්  පුළුව්න්කාම 

තිබිනදී ඔනතුමන්ටා ඒ ශ්ේව්කානන්ශේ රැකිනාත්, පවුල්ව්ට 

්ාමාජිකානන්ශේ ජීවිතත් අ තුශර් ශසළ ව්ා. අශ ක් පහත්ශතන් 

ර්නට ටහශනන්  තිශන  ආහානම වත් අි මි කාරගන් ව්ා. රා්ය 

ඉාංජිශන්රු ්ාං් ථාව් කිනන්ශන් ටාභ උපනපු තහ ක්. අහත් 

ශනොශසෝ ආනත  රා්ය ඉාංජිශන්රු ්ාං් ථාව්ට මුහල් ශගවින යුතුව් 

තිශන ව්ා. එශ්ේ තිබිනදී ඒ ශ්ේව්කානන්ශේ ජීවිතත්, රැකිනාත් 

අ තුරට හාටා, ඒ ආනත ශනන් පසසුශව්න් ටනාගන්  පුළුව්න් 

ආහානම අි මි කාරශග  තිශන ව්ා. 

ශේ ඉදිිපපත් කාර තිශන  ්මසර ගහ්ට්ව්ට තිශන  කාාරණා 

විි ළු්සගතයි. හහන් රා්ය බමතිව්රශනක් කිේව්ා, රත්මටා  ගුව්න් 

ශතොුවපශළන් පිටත් ව්  ගුව්න් මඟිශන වශගන් අන කාර  අපගම  

නේහ ගහ . ශේ එකා ගහ්ට් නිශේහ නකා ්ඳසන්ව් තිශන ව්ා, 

රත්මටා  ගුව්න් ශතොුවශපොශළේ සිට පිටත් ව්  ්ෑම ගුව්න් 

මඟින වශගන්ම බශමිපකාානු ශයොටර් 30ක් ගන් ා නව්.  මුත්, අහ 

ව්  විට රත්මටා  ගුව්න් ශතොුවශපොළ ව්්ා හමටා  තිශනන්ශන්! 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමාට ශව්න් කාළ කාාටන හහන් අව්්න්. 

 

ගු විජිත් නහේසත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு விஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මම ඉක්මනින් අව්්න් කාරන් ේ, ූලටා් ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

ගහ්ට් එකාක් ශේ ව්ා, ඒ ගුව්න් ශතොුවශපොශළේ සිට ගුව්න් 

නා නකින් ශ්රී ටාංකාාශව්න් පිටත්ව් න  ්ෑම ගුව්න් 

මඟිශන වශගන්ම ශයොටර් 30ක් ගන් . හහන් රත්මටා  ගුව්න් 

ශතොුවශපොශළන් ්ාතයන්තර ගුව්න් නා ා නන්ශන්  හසහ. එම 

නි්ා ශේ ශගශ   නේශේ කිසි ශත්රුමක්  හසහ. මුහල් 

අමාතයාාං නටව්ත් ශේව්ා පිළිනඳ එකාඟතාව්ක්  හසහ.  

ඒ ්ඳසා ව්  ්රටම උහාසරණන මා කිනන් ේ. ව්හසිකිළි 

ශපෝ්ඡචි ආ න නට සීමා පහ ීමමට  ර්ශේ මුහල් පිළිනඳ කාාරකා 

්භාශේදී මුහල් රා්ය අමාතය ශ සාන් ශ්ේමසිාංස මසත්මනා 

විරුේය වුණා.  මුත්, අහ මුහල් රා්ය අමාතය රාංජිත් සිනඹටාපිටින 

මසත්මනා කින ව්ා, මුහල් අමාතයාාං ශනන් ශග ා ඒ ගහ්ට් එකා 

විපක්ෂන කිනපු ි න්හා අපි අ වළාගත්තා කිනටා. විපක්ෂන 

ශ ොශව්යි, මුහල් රා්ය බමති ශ සාන් ශ්ේමසිාංස මසත්මනාත් 

ඒකාට විරුේය වුණා. එශසම  ේ, මුහල් අමාතයාාං ශේදී ඒව්ා ගහ  

කාථා කාරටා අඩුම ගණශන් බමතිතුමාශේව්ත් එකාඟතාව් බතිව් 

ශ ොශව්යි ශේ ගහ්ට් නි වත් කාරටා තිශනන්ශන්. නිකාේ ඔශසේ 

ආව්ාට ිණනාට, අල්ට ප ල්ශල් ගහ්ට් නි වත් කාර ව්ා මි්, 

උපානමාර්ිණකාව් ගහ්ට් නි වත් කිරීමක් සිේය ව්න්ශන්  හසහ. ඒකා 

තමයි අහත් ශේ සිේය ව්න්ශන්. ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එම 

නි්ා අපි ඉතා පහසහදිලිව් අව්යාරණන කාරන්  ඕ ෑ, ්ාතිකා 

ආර්ථිකානට ව්  නටපෑේ පිළිනඳව් ්ටකාන්ශන්  හතිව්, ශගවුේ 

ශ ේෂ ි ඟන ශසෝ අශ  වත් ූලටයමන කාාරණා පිළිනඳව් ්ාංඛයා 

ශල්ඛ ව්ලින් ශසෝ එශසම  හත් ේ අාංකා ගණිතමන ව් ශනන් 

ශසෝ ූලටය ගහටපුේ කාළාට ව්හයක්  හති නව්. අහ මස නහාං වශේ 

අධිපතිව්රනාත්, මුහල් අමාතයාාං ශේ ශල්කාේව්රනාත්, මුහල් 

අමාතයාාං නත් කාරන්ශන්, ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහටට ඕ ෑ 

විධිනට ්ාංඛයාශල්ඛ  ගළපා ඉදිිපපත් කිරීමයි. සහනහයි එශසම 

කාරන්ශන් ආර්ථිකා, ්මා් උන සා ශේ පාට  ව් ශනන් සිදු ව්  

සානින ගහ  තක්ශ්ේරු කාරන්ශන්  හතිව්. ඒකා නරපතළයි. ඒ 

අව්හා මත් ශපන්ව්ා ශහමින්, ඒ ගහ  අ තුරු බඟීමමක් හ  

කාරමින් මා  තර ශව් ව්ා.  

ශනොශසොම ් තුතියි. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු හනාසිිප ්නශ්ේකාර මන්ත්රීතුමා. ඔනතුමාට වි ාඩි 7කා 

කාාටනක් තිශන ව්ා. 

 
[අ.භා. 3.00  
 

ගු දයාසික යන ේකස මහත්ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට වි ාඩි 9කා කාාටනක් 

තිබුණා. 

2571 2572 

[ගරු විජිත ශසේරත් මසතා  
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ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ, ඔනතුමාට වි ාඩි 9කා කාාටනක් තිශන ව්ා. 

 
ගු දයාසික යන ේකස මහත්ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම විශ ේෂශනන් කිනන්  

කාහමහතියි, ශේ නදු ප ත් සා ්ේනන්ය නිශේහ , නිනම, නිශනෝග 

ආදින නි්ා ප්ර    ගණ ාව්ක් බති ශව්ටා තිශන  නව්. 

විශ ේෂශනන්ම ් තාව්ශේ නදු නශර් අඩුව්ක්  හසහ. ් තාව්ට 

පුළුව්න් තරේ නදු ගසටා ්ල්ලි ටිකා එකාතු කාරගන්  තමයි 

ආඩලඩුව් හව්් ගාශන් කාල්ප ා කාරන්ශන්. ශකාටි කාාටනක් තුළ 

ව්හඩිම නදු ප්රමාණනක් එකාතු කාරගන්  තමයි ආඩලඩුව්ට වුව්ම ා 

කාරටා තිශනන්ශන්. ඒ මි්  අශේ රශට් ව්යාපාර දියුුම කාරන් , 

එශසම  හත් ේ ශව් ත් ්ායනීන කාාරණා මත ක්රමානුකූටව් 

ගස  නදු ශ ොශව්යි, ශේව්ා.  

උහාසරණනක් සහටිනට ්මා් ආරක්ෂණ හානකාත්ව් නේහ ගනිමු. 

සිනනට 2.5කා ්මා් ආරක්ෂණ හානකාත්ව් නේහක් ප ව්ා 

තිශන ව්ා. ඒ අන කිරීම එකා තහ කින්  තර ව්න්ශන්  හසහ. 

සිනනට 2.5ක් ව්  ්මා් ආරක්ෂණ හානකාත්ව් නේහ තහන් 

කීපනකින්ම අන ව් ව්ා. ඒ අනුව් ්මසර ශව්ටාව්ට සිනනට 10ක් 

විතර අන කාරගත්තාට පසුව් තමයි ඒ ශගීමම අව්්න් ව්න්ශන්. 

සහනහයි, මුහල් අමාතයාාං ශනන් ඒ ගහ  බහුව්ාම කිනන්ශන් 

ශමොකාක්හ? ගරු මුහල් රා්ය බමතිතුමා ්මඟත් අපි ශේ ගහ  කාථා 

කාළා. එතුමාත් පිළිගන් ව්ා, ශේකා අ්ායාරණ නේහක් කිනටා. 

එතුමා කිනන්ශන්, ශපොඩි කාාටනක් න ශකාොට -මා් 6ක් විතර 

න ශකාොට- ශේ නේහ අයින් කාර ව්ා කිනටා. සහනහයි, ඒශක් 

අව්්ා  අහස් ශමොකාක්හ? ඒ තමයි, පුළුව්න් තරේ ්ල්ලි එකාතු 

කාරගහනීශේ ව්හය පිළිශව්ළ. ශකාටි කාාටනක් තුළ ර්ශේ ආහානම 

ව්ර්ය න කාරගහනීම ්ඳසා ව්  සදිසි නදු පහ ීමම නි්ා වි ාට 

අර්බුහ ගණ ාව්කාට අපි මුහුණ ශහ ව්ා. තව් මා් තු සතරකින් 

ශේව්ා අශසෝසි කාර  නව් කින ව්ා. ඒශකාන් ශව්න්ශන්, රශට් නදු 

ප්රතිපත්තින පිළිනඳ අවිනි  චිත තත්ත්ව්නක් බති ීමමයි.  

අශේ මි න්හා න්හ අලුත්ගමශේ මහතිතුමාත් ඊශේ කිනා 

තිබුණා, අපි අරගළනකාට ්ේනන්ය වුණාන කිනටා. අශේ ්ගත් 

පුෂ ප වමාර මහතිතුමාත් ඒ ගහ  කාථා කාරටා තිබුණා. ශනොශසොම 

පහසහදිලිව් අපි කිනන්  ඕ ෑ, ශේ ආඩලඩුව් සහම 

උේශනෝෂණනකාටම පසර දුන් නව්. උේශනෝෂණව්ටට පසර දීම 

නි්ා රශට් ් තාව්ට පාරට නි න්  වි ාට භීතිනක් බති වුණා. ඒ 

නි්ා ව්ෘත්තීන ්මිති බතුළු වි ාට පිිප්ක් අශපන් ඉල්ලීමක් කාළා, 

පක්ෂනක් විධිනට ඒ අනට නේ  ානකාත්ව්නක් ශහන්  එන්  

කිනටා. ඒකාට තමයි අපි ිණශේ. එශසම  හතුව් සාරසිනනක්-

පන්සිනනක් අරශග  ිණනා ශ ොශව්යි. අපට බත්තටම ් තාව් 

අරශග  එන්  කිේශේ  හසහ. පක්ෂන විධිනට අපි ඒකාට ්ේනන්ය 

වුණා.  ානකානන් විධිනට අපි ්ේනන්ය වුණා. පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීව්රු විධිනට අපි ්ේනන්ය වුණා. අරගළනට නන වුුම අන, 

අවිි ාං්ාව්ාදී අරගළනට පසර දුන්  අන, ඒ අන ආපසු පසර 

ශහ  ශකාොට ඒ ශගොල්ටන්ට නශේ තමයි ශපොලීසින, සමුහාව් හමටා ඒ 

ව්හය පිළිශව්ළ  ව්ත්ව්න්  සහන්ශන්.  පහසහදිලිව්ම ඒ කාාරණනත් 

එක්කා තමයි ශ්රී ටාංකාා නිහස්  පක්ෂන විධිනට අපි ්ේනන්ය වුශඩල. 

එතහ දී බති වුුම නේ නේ සිේධි පිළිනඳව් අපි කා ගාුව ශව් ව්ා. 

එතහ  විවිය ්ාතිශේ අන ඉන්  පුළුව්න්. ශේ පාට නනන් 

පිළිනඳව් විවිය අහස්  හර  අන ඉන්  පුළුව්න්. ඒකා හයමීය මා 

කාරශග  කාටයුතු කාළාට අපට කාරන්  ශහනක්  හසහ.  ශමොකාහ, 

්මසර අනට ශේකා ටිකාක් අමාරු ශව්න්  පුළුව්න්. ශේ ආඩලඩුව් 

ශග  න  මර්හ න  ව්ත්ව්න්  කින  තහ  ඉඳශග  තමයි අපි 

ඒ ක්රිනාහාමනට නන්ශන් - අහත් නන්ශන්  ශසටත් නන්ශන්. ඒ නි්ා, 

ඕ ෑ ශව්ටාව්කා ඒකාට නි න්  අපි සූහා ේ.  

මර්හ න විවිය ආකාාරශනන් ක්රිනාත්මකා ශව් ව්ා. හහන් 

නටන් , වව්හය චමල් ්ාංජීව් මහතිතුමා ශමොකාක්හ කාශළේ? එතුමා 

සේනන්ශතොට දි් ත්රික් වව්හය නිටයාිප විධිනට ව්හය කාළා. එතුමා 

සූිපනව්හව් ප්රශේ ශේ කාළ ්මීය ක්ෂණනකාදී ශසොනා ගත්තා, සූිපනව්හව් 

ප්රශේ ශේ අවුරුදු පසට අඩු හරුව්න්ශගන් සිනනට 30ත්-50ත් අතර 

ප්රමාණනකාට මන්හශපෝෂණ තත්ත්ව්නක් තිශන  නව්. එතුමා ඒකා 

කිේව්ාම, "සූිපනව්හව් ප්රශේ ශේ සිනනට අසූව්කාට මන්හශපෝෂණන" 

කිනටා මායයව්ට පළ කාළා. ඒ ගහ  පරීක්ෂණනක් කාරන්ශන් 

 හතුව්, නිව්හරදි හත්ත එකාතුව්ක් කාරන්ශන්  හතුව් එතුමා 

්ේනන්යශනන් හහන් කාටයුතු කාරටා තිශන ව්ා. ර්ශේ පවුල් 

ශ්නඛය ශ්ේව්කා ්ාංගමශේ නිටයාිපන් ඉන් ව්ා, ශපෝෂණන 

්ේනන්යව් ශ්නඛය අමාතයාාං ශේ නිටයාිපන් ඉන් ව්ා. ඔවුන් 

සරසා නිව්හරදි විධිනට ඒ වව්හයව්රනාට විරුේයව් පරීක්ෂණනක් 

කාළා  ේ සිප. එතුමා පහසහදිලිව් ඒ කාාරණා ඔේපු කාරටා ශපන්ව්ා 

තිශන ව්ා.  මුත් ශමොකාක්හ වුශඩල? ඒ ශගොල්ටන්ශේ පරීක්ෂණ 

අාං න කිනටා එකාකින් ්ාංව්ර්ය  නිටයාිපශනක් බවිල්ටා දි් ත්රික් 

වව්හය නිටයාිප විධිනට ි ටපු ඒ මනු් ්නාශගන් ප්ර    කාරටා 

තිශන ව්ා. හහන් ශමොකාක්හ ශව්ටා තිශනන්ශන්? ශචෝහ ා පත්රනක් 

 හතුව් ශකාළින්ම එතුමාශේ ව්හය තස ේ කාරටා තිශන ව්ා. ශේ 

ව් තුරුත් ශචෝහ ා පත්රනක් ඉදිිපපත් කාරටා  හසහ. ශේ මර්හ න 

තමයි අහ ආඩලඩුව් ක්රිනාත්මකා කාරමින් සිටින්ශන්.  ප්රකාා  කාළ 

කාාරණන පහත්තකින් තිනටා, ඒ කාාරණන ගහ  ශසොනන්ශන් 

 හතිව්, ඒ ගහ  කාල්ප ා කාර නටන්ශන්  හතිව්  ි තු ම ාපනට 

වව්හයව්රුන් හයනේ කිරීම ්ඳසා කාටයුතු කාර ව්ා. ඒ නි්ා චමල් 

්ාංජීව් වව්හයව්රනාට ව්සාම ඒ ්ඳසා ශචෝහ ා පත්රන ශහන් . 

ශචෝහ ා පත්රන භාර දීටා එතුමාට විරුේයව් පරීක්ෂණනක් කාර ව්ා 

 ේ, නිව්හරදි පුේගටනන් සරසා පරීක්ෂණනක් කාරන් . පසළ 

ඉන්  නිටයාිපන් -්ාංව්ර්ය  නිටයාිපන්- සරසා ඒ පරීක්ෂණ 

කාරන්  නන්  එපා. 

අහ ටාංකාාශේ ශ්නඛය ශ්ේව්න විි ළුව්ක් නව්ට පත් ශව්ටා 

තිශන ව්ා.  අපි කිේශේ "නිහස්  ශ්නඛය ශ්ේව්න" කිනටා.  මුත්  

අහ නිහස්  ශ්නඛය ශ්ේව්නක්  හසහ. අපි කාවුරුත් හන් ව්ා, උශේට 

හස්  ගණ ක් අශේ අි ාං්කා මිනි් සු ශ්ේව්න ටනා ගන්  

වව්හයව්රු ළඟට න  නව්. වව්හයව්රු අව් ය ශනශසත් තුඩලඩුව් 

ලිනා ශහ ව්ා. සහම ශනශසත් ව්ර්ග සතරකින්ම තු ක් පමණයි 

ශරෝසශටන් ගන්  තිශනන්ශන්. ්මසර ශව්ටාව්ට ලිනා ශහ  

ශනශසත් ව්ර්ගව්ලින් ශහකාක්-තු ක් ශරෝසල්ව්ට  හසහ, 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒකා තමයි අහ බති ශව්ටා තිශන  

තත්ත්ව්න. ඒ නි්ා අහ නිහස්  ශ්නඛය ශ්ේව්න වි ාට අර්බුහනකාට, 

විි ළුව්කාට ටක් ශව්ටා තිශන ව්ා. ්මසර ශරෝසල්ව්ට  ටය 

වව්හය උපකාරණ  හසහ. ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, බත්ත 

ව් ශනන්ම ්මසර ශරෝසල්ව්ලින් lab tests ටිකා කාරගන්  

විධිනක්  හසහ. Lab tests ඔක්ශකාෝම කාරන්ශන් පිට තහන්ව්ලින්. 

ර්ශේ ශරෝසල්ව්ට ඒ අාං  ්ේපූර්ණශනන් ව්හි ටා ඉව්රයි. මුත්රා 

පරීක්ෂණනක් පව්ා කාරන්ශන් පිට තහන්ව්ලින්. අහ ර්ශේ ශරෝසල් 

ඉ් ්රස ශපනේගලිකා අාං ශේ lab එකාක් තිශන ව්ා. ඒශකාන් 

තමයි පරීක්ෂණ කාර ගන්  සිදු ශව්ටා තිශනන්ශන්. ඒ නි්ා  

වව්හය ප්රතිකාාර ගන්  න  ශරෝගීන්ට ශ ොමිශල් ප්රතිකාාර ගන්  

එකා භනා කා හී නක් නව්ට පත් ශව්ටා තිශන ව්ා.  

ශමොකාහ, ඔවුන්ට අව් ය ශනශසත් ටිකා නිහස්  ශ්නඛය 

ශ්ේව්ශනන් ටනා ගන්   පුළුව්න් තත්ත්ව්නක් අහ  හසහ. ඒ විතරක් 

ශ ොශව්යි, cancerව්ටට අව් ය ශනශසත් ටිකා අහ Cancer 

2573 2574 



පාර්ලිශේන්තුව් 

Hospital එශක්  හසහ. පිටරට ජීව්ත් ශව්  අශේ ආහරණීන 

ටාාංකිකාශනෝ ්ල්ලි එකාතු කාරටා ටාංකාාශේ Cancer Hospital 
එකාට අව් ය  නඩු ටිකා එව් ව්ා. බශමිපකාාශේ, ඕ් ශේලිනාශේ 

සිටි  ශ්රී ටාාංකිකාශනෝ Lady Ridgeway Hospital එකාට අව් ය 

ශනශසත් ටිකා එකාතු කාර දීටා තිබුණා.  ශේ තත්ත්ව්නට තමයි අපි 

හහන් පත් ශව්ටා තිශනන්ශන්. එතශකාොට ශේ ගන්  නදු මුහල්ව්ටට  

අහ ශමොකාක්හ කාරටා තිශනන්ශන්? නටන්  සිේය ශව්මින් තිශන  

ශේ? අපි ශමො ව්ාහ කාථා කාරන්ශන්? ්මා් ආරක්ෂණන ගහ  

කාථා කාර ව්ා. ්මා් ආරක්ෂණනට අව් ය ව්හය කාටයුතු ටිකා ශේ 

අන ව්හශනන් ඉදිිපපත් ශව්යි කිනටා වි  ව්ා් කාර ව්ාහ? ගරු සර්ෂ හ 

සිල්ව්ා මන්ත්රීතුමා ශනොශසොම පහසහදිලිව් කිේව්ා, ්මා් 

ආරක්ෂණනට ශව්න් කාර තිශන  මුහල් ප්රමාණන ශකාෝඡචර අඩු 

ශව්ටා තිශන ව්ාහ කිනටා. හහන් මම කිනන්  කාහමහතියි, ඊට 

අමතරව් ශමොකාක්හ ශව්ටා තිශනන්ශන් කිනටා.   

පසුිණන අන ව්හශනන් ආරක්ෂකා අමාතයාාං නට පු රාව්ර්ත  

විනහේ - Recurrent Expenditure - ව් ශනන් රුපිනල් බිලින  

326ක් ශව්න් කාරටා තිබුණා. ශමව්ර අන ව්හශනන් ශමොකාක්හ කාරටා 

තිශනන්ශන්? 2023දී ආරක්ෂකා අමාතයාාං නට පමණක් 

පු රාව්ර්ත  විනහේ ව් ශනන් රුපිනල් බිලින  360ක් ශව්න් කාර 

තිශන ව්ා. ඒකා මතකා තිනා ගන් . 2022දී ප්රාේය  විනහේ - 

Capital Expenditure - ව් ශනන් රුපිනල් බිලින  46යි ශව්න් 

කාර තිබුශඩල. ශමව්ර බිලින  50ක් ශව්න් කාර තිශන ව්ා. ශමොකාටහ 

ශේ? කාන්  ශනොන්   හතුව් මිනි් සු අ ාථ ශව්ටා රටක් වි ා  

ශව්ටා තිශනේදී, ්මා් ආරක්ෂණන ගහ  කාථා කාර  ආඩලඩුව් 

අව්්ා ශේ කාරටා තිශන  ශේ තමයි, ආරක්ෂකා අමාතයාාං නට 

අතිවි ාට මුහටක් ශව්න් කිරීම.  

ඒ විතරක් ශ ොශව්යි. Transport and Highways Ministry 

එකාට පසුිණන අන ව්හශනන් ප්රාේය  විනහම - Capital 

Expenditure - ව් ශනන් රුපිනල් බිලින  250ක් ශව්න් කාර 

තිබුණා. සහනහයි, ශමව්ර අන ව්හශනන් ප්රාේය  විනහම ව් ශනන් 

ශකාොපමණ මුහටක් ශව්න් කාර තිශන ව්ාහ? රුපිනල් බිලින  

323ක්. ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හහන්  පාරව්ල් සහන්  

වුව්ම ා  හසහ. මිනි් සුන්ට ජීව්ත් ශව්න්  විධිනක්  හති 

තත්ත්ව්නක් තිශනන්ශන්. මිනි් සුන්ට ්ස  ශහ  ව්හය පිළිශව්ළක් 

ශව්නුව්ට,  හව්තත් පරණ පුරුදු විධිනට පාරව්ල් ්ෑදීශමන් ග්ා 

කා , ශසොරකාේ කාර  ව්හශේ ශේ ් ාධිපතිතුමා  නටශත්ත් සිේය 

ශව්මින් තිශන ව්ා. එතුමා විපක්ෂශේ සිටි කාාටශේ ශේව්ාශේ 

තිබුුම දූෂණ ගහ  කාථා කාළා. ඒකා තමයි අපට තිශන  කා ගාුවව්. 

අශේ මි න්හ අමරීමර බමතිතුමාත් ශේ ්භාශේ ඉන්  නි්ා 

මම ශේ කාාරණන කිනන්  කාහමහතියි. එතුමා නිශනෝ් න කාර  

Agriculture Ministry එකාට ශව්න් කාර තිශන  මුහල් ප්රමාණශේ 

නේ අඩුව්ක් තිශන ව්ා. ඒකා තමයි තිශන  තත්ත්ව්න. මම 

ි තන්ශන් 2023 වි්ර්්  ප ත් ශකාුවේපත එතුමාත් නටන්  

බති. කාෘෂිකාර්මාන්තන ඉතාම  රකා තහ කාට ව්හටිටා තිශන ව්ා. 

ශේ රශට් කාෘෂිකාර්මාන්තන ශගොය ගන්  එතුමා නේ ශව්ශස් 

මසන්සිනක් හර ව්ා. සහනහයි ඒ අ් ශ්ේ ශමොකාක්හ ශව්ටා 

තිශනන්ශන්? එතුමාට ඒ කාටයුත්තට අව් ය  මුහල් ටිකා ටනා දීටා 

 හසහ, 2023 අන ව්හශනන්. ශේකා තමයි අහ බති ශව්ටා තිශන  

තත්ත්ව්න.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔනතුමාට නිනමිත කාාටන අව්්න්. 

ගු දයාසික යන ේකස මහත්ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම තව් එකා වි ාඩිනක් කාථා කාරන් ේ, ූලටා් ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

හහන් එකා එකා ආනත  වි වණන්  සහ ව්ා. SriLankan 

Airlines එකා වි වණන්  අශේ නිමල් සිිපපාට හ සිල්ව්ා බමතිතුමා 

ශනොශසොම ආ්ාශව්න් නටා ශග  ඉන් ව්ා. SriLankan Airlines 

 එශක් ශේ පාඩුව් සිේය ශව්ටා තිශනන්ශන් ශකාොශසොමහ? ශේ පාඩුව් 

සිේය ශව්ටා තිශනන්ශන් ගුව්න් නා ා - planes - මිටදී ගහනීම 

නි්ායි. ශව් ත් ශසේතුව්ක් නි්ා ශ ොශව්යි. මම ඒකාට ශසේතුව් 

කිනන් ේ. ශයොටර් ටක්ෂ 10ට ගන්  තිබි්ඡච ගුව්න්නා ා 

අරශග  තිශනන්ශන්, lease එකා ව් ශනන් මා්නකාට ශයොටර් 

ටක්ෂ 10,12 ගණශන් දීටායි. බත්ත ව් ශනන්ම ඉ් ්ර ශව්ටා නේ 

මුහටක් - down payment එකාක් - දීටා, ඊට පසුව් ටිකා ටිකා 

ශගව්ටා, අවුරුදු 5කින්, 6කින් ශේ ගුව්න් නා ා තමන්ට  තු කාර 

ගන්  තිබි්ඡච අව්් ථාව් පහත්තකාට හාටා පසුිණන කාාට 

ව්කාව්ානුශේම අපි  කාරටා තිශනන්ශන් ශමොකාක්හ?  දිිණන් දිගටම 

මාසිකා ව්ාිපකා ශගව්මින් ඒ ගුව්න් නා න පාවි්ඡචි කාර තිශන ව්ා. 

මාසිකාව් lease ශගව්ටා තිශන ව්ා. ශයොටර් ටක්ෂ 10ට ගන්  

තිබි්ඡච ගුව්න් නා ා ශයොටර් ටක්ෂ 12ට අරශග  තිශන ව්ා. ඊට 

පසුව්  2015දී ආපු ආඩලඩුශව්න් ශමොකාක්හ කාශළේ?  ශේ ිණවිසුම 

cancel  කාරන්  ව්හය පිළිශව්ළක් ්කා්  කාළා.  අව්්ා ශේ 

ශයොටර් මිලින  110ක් දීටා ශේ ිණවිසුම අව්්න් කාළා. සහනහයි, ඒ 

ශගොල්ටන්ට තිබුණා ශේ ගහ  renegotiate කාරන් . අපි ශේ ගහ   

දිිණන් දිගටම කාථා කාළා.  ගරු කාබීර් සෂීේ මන්ත්රීතුමා ශමතහ  

ඉන් ව්ා  ේ, එතුමාත් ශේ ගහ  හන් ව්ා.  අශේ මි න්හ අමරීමර 

බමතිතුමාටත් ශේ ගහ  ශසොඳට මතකා බති. අපි කිේව්ා, ඒකා 

කාරන්  එපා කිනටා. සහනහයි ඒකා බහුශේ  හසහ. ඉතින්, අහ 

ශමොකාක්හ ශව්ටා තිශනන්ශන්?  SriLankan Airlines එකා පාඩු 

ශව්න්  ප්රයා  ශසේතුව් නව්ට පත්ශව්ටා තිශනන්ශන්, ගුව්න් නා ා 

මිටදී ගහනීශේ ක්රිනාව්ලිශේදී  සිනනට 75කාට ව්හඩි පාඩුව්ක් සිදු 

ීමමයි. ඒ නි්ා ශේ කාාරණන මතකා තිනා ගන් . A350-900 ගුව්න් 

නා ා බණවුේ කිරීම තුළින් බති වූ ූලටය සානින ශයොටර් බිලින  

2,562ක්.  ඒ නි්ා SriLankan Airlines එකා අහ පාඩු ටන  
තත්ත්ව්නකාට පත් ශව්ටා තිශන ව්ා.  

හහන් ශමොකාක්හ කාරන්ශන් සහන්ශන්? හහන් පාඩු ටන  ආනත  

පහත්තකින් තිනටා ටාභ ටනමින් තිබුුම SriLankan Catering 
එකා ්ස Ground Handling එකා ශපනේගලීකාරණන කාරටා 

්ේපූර්ණශනන් පාව්ා ශහ  ව්හය පිළිශව්ළකා ට නන්  සහ ව්ා. ඒ 

නි්ා ශේ ආනත  වි වණන්  නටාශග  ඉන්  බමතිව්රුන්ට,    

ශකාොමි්  ගසන්  නටාශග  ඉන්  බමතිව්රුන්ට අපි කිනන්  

කාහමහතියි,  ශේ ශේව්ල් කාරන්  ඉ් ශ්ල්ටා ව්ෘත්තීන ්මිති එක්කා 

්ාකා්ඡාාව්කාට එන්  කිනටා. ශේ ශේව්ල්ව්ටට ව්ෘත්තීන ්මිති 

කාහමහතියි කිනටා විතරක් සිපනන්ශන්  හසහ. ඒ අනත් එක්කා කාථා 

කාරටා නිව්හරැදි තීන්දුව්කාට එන්  කින  එකා මතක් කාරමින්, 

මශේ ව්ච  ් ව්ල්පන අව්්න් කාර ව්ා.  ශනොශසොම ් තුතියි. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශ්ේ  මන්ත්රීතුමා. ඔනතුමාට වි ාඩි 

7කා කාාටනක් තිශන ව්ා.  

Order, please! ශේ අව්් ථාශේදී කාවුරුන් ශසෝ ගරු 

මන්ත්රීව් රශනක් ූලටා් න ්ඳසා ගරු ්මන්ප්රින ශසේරත් 

මන්ත්රීතුමාශේ  ම  ශනෝ් ා කාරන් . 

2575 2576 

[ගරු හනාසිිප ්නශ්ේකාර මසතා  
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ගු මහින්ද අමසවීස මහත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු ්මන්ප්රින ශසේරත් 

මන්ත්රීතුමා හහන් ූලටා් න ගත යුතුන" යි මම ශනෝ් ා කාර ව්ා. 

 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු නහේෂා විත්ානනේ මහත්ා මූලා නනයන් ඉවත් 

වූනයන්  ගු  මන්ප්රිය නහේසත් මහත්ා මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு லஹசா விதானலக அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலலவ, மாண்புமிகு சமன்பிாிய லஹரத் 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. HESHA WITHANAGE left the Chair, and 

THE HON. SAMANPRIYA HERATH took the Chair. 

 
[අ.භා. 3.13  
 

ගු ුරෂාස ඉුනනිල් අමසන ේන මහත්ා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අහ රා්ය ආහානම පිනව්ා 

ගහනීම සා ්ේනන්යව් නදු ්ාංශ ෝය , නදු ශනෝ් ා කිි පනක් 

ගහ  කාථා කාර ව්ා. අපි එකාඟ ශව් ව්ා, රටක් ශග නන් , රා්ය 

විනහේ පිනව්ා ගන්  නදු අව් යයි කින  කාාරණනට. සහනහයි, ඒ නදු 

අන කාරන්ශන් ශකාොශසොමහ කින  කාාරණන ගහ  අපි ි තන්  

ඕ ෑ. කාථාව්ක් තිශන ව්ා, මීය  මහ් ශ්ක් මටට ශ ොහහශ න්  

මශටන් ශරොන් ගන් ව්ා ව්ාශේ නදු ප්රතිපත්තිනක් තමයි අනුගම න 

කාරන්  ඕ ෑ කිනටා. සහනහයි, අහ ගශසන් ව්හුවුම මිනිසාට ශගො ා 

බන් ා ව්ාශේ නදු ප්රතිපත්තිනකාට තමයි ශේ එන්ශන්. හහන් 

මිනිසුන්ශේ ආහානේ මාර්ග කායා ව්හටිටා තිශනන්ශන්. ජීව්  මාර්ග 

සිනල්ට කායා ව්හටීම නි්ා මිනිසුන් පරඬහල් ශව්ටා, මිනිසුන්ට න  

එ  මාං  හති අව්් ථාව්කා ශේ ව්ාශේ වි ාට නදු ශනෝ් ා ශග  ඒම 

පිළිනඳව් විශ ේෂශනන්ම අපි කා ගාුව ශව් ව්ා.  

ර්ශේ ආහානේ ්ේනන්යශනන් හහන් ආඩලඩුව්ට තිශන  

ශටො වම නටාශපොශරොත්තුව් IMF එකා. IMF එකා අපට හාටා 

තිශන  ශකාොන්ශේසි පිළිනඳව් අපි දිිණන් දිගටම ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේදී ප්ර    කාර ව්ා. ඒ ශකාොන්ශේසි ටිකා ටනා 

ශහන්  කිනටා දිිණන් දිගටම ඉල්ටා සිටිනත්, ඒව්ා ශ ොටහබීම 

පිළිනඳව් ගරු කාථා ානකාතුමාත් එතුමාශේ කා ගාුවව් ප්රසිේධිශේ 

ප්රකාා  කාළා. සර්ෂ හ සිල්ව්ා මහතිතුමාත් අහ IMF එශක් 

ශකාොන්ශේසි ටිකා ඉල්ට ශකාොට ටහශනන්  ිණි න්, ආශනත් 

ශ ොටහශන  තත්ත්ව්නක් බති වුණා. එතශකාොට අපි අස ව්ා, ඒව්ා 

ටනා දීම ව්ළක්ව්න්ශන් කාවුහ කිනටා. වියානකාන විසින්හ ඒකා 

ව්ළක්ව්න්ශන්?  ඒව්ා  ව්යව්් ථාහානකාන හහ  ගත යුතු  හේහ කින  

කාාරණන ශේ අව්් ථාශේදී අපි අස ව්ා.  

එකා මන්ත්රීව්රශනක් කින ව්ා මම අසශග  ි ටිනා, සදිසි 

මහතිව්රණනකාට නෑශමන් ශේ ආර්ථිකා ප්ර   න වි් ශඳන්ශන්  හසහ 

කිනටා. ඉතාම ්රටව් මම ශේ කාරුුම ටිකා කිනන් ේ. 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහලින් -

IMF - අපි නටාශපොශරොත්තු ශව්න්ශන් ශයොටර් බිලින  2.9ක් 

ව්ාශේ ශ්ෝඡචේ මුහටක්. මීය ට ශපර අපට විශේ  ශප්රේෂණ ශට් 

අවුරුේහකාට ශයොටර් බිලින  7.5ක් විතර ටහබුණා. සහනහයි, ශේ 

අවුරුේශේ ශේ ශව් ශකාොට අපට ටහබිටා තිශනන්ශන් ශයොටර් 

බිලින  2.5යි. තව් ශයොටර් බිලින  5ක් අපට ටහශනන්  

තිශන ව්ා. ශටෝකාන පිළිගන්ශන්ත්  හති, රට පිළිගන්ශන්ත්  හති 

විකාෘති  ආඩලඩුව්කාට ඒ විශේ  ශප්රේෂණ ටිකා ටහශනන්ශන්  හසහ. 

ශටෝකාන පිළිගන් ා, රට පිළිගන් ා මස්  වි  ව්ා්න දි ා ගන්  

පුළුව්න් ආඩලඩුව්ක් නටනට පත් වුශණොත්, අපට අවුරුේහකාට තව් 

ශයොටර් බිලින  5ක් විශේ  ශප්රේෂණව්ලින් ටහශන ව්ා. ශේ ිණනි 

ශග  හහශව්  රට ්න්සුන් ශව්ටා අශේ ්ාංචාරකා කාර්මාන්තන 

දියුුම වුශණොත් අපට ව්ර්ෂනකාට ශයොටර් බිලින  8ක් විතර 

ටහශන ව්ා. එශසම තමයි ප්ර්ාතන්ත්රව්ාදී මහතිව්රණනක් සරසා ශේ 

රට ආශනත් නසපත් ශව්න්ශන්, ්න්සුන් ශව්න්ශන් කින  

කාාරණන මම කින ව්ා.  

හහන් ශකාෝ ශේ ආඩලය ්  ශේ විනිවිහභාව්න? COPE එශක් 

්භාපතිව්රනා සහටිනට  හව්ත ව්ාරනක් තමන්ශේ ශසාංචයිශනක් හා 

ගත්තා.  ශපොදු්  ශපරමුශඩල මස ශල්කාේව්රනා ආාංිතකා අධීක්ෂණ 

කාාරකා ්භාව්ට ්ාංයුතිශනන් අපට ශම්ඡචරක් ඕ ෑ, පසක් ඕ ෑ 

කිනටා ්ටන් කාර ව්ා. ශේ කාටයුතුව්ට විනිවිහභාව්නක්  ශේන්ශන් 

 හසහ. හහන් විසිඑක්ව්  ආඩලඩුක්රම ව්යව්් ථා ්ාංශ ෝය න සරසා 

් ව්ාධී  ශකාොමිෂන් ්භා පත් ශව්න්  ඕ ෑ, ඒව්ාට නිටයාිපන් පත් 

ශව්න් ත් ඕ ෑ. අපි හකින්ශන්  හසහ, තව්ම ඒව්ාට නිටයාිපන් පත් 

කාර  නව්ක්. ඒ නි්ා විනිවිහභාව්නක්  හතිව් ශකාොශසොමහ ශටෝකාන 

අපි ශකාශරි  වි  ව්ා්න තිනන්ශන්, ශේ රශට් ් තාව් ශකාොශසොමහ 

අපි ශකාශරි  වි  ව්ා්න තිනන්ශන් කින  කාාරණන අපි අස ව්ා.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තිළිණි ප්රිනමාලි කිනටා 

කාාන්තාව්ක් ගහ  මෑතකාදී අශේ රශට් වි ාට ආන්ශහෝට නක් 

ිණනා, බන විසින් වි ාට ූලටය ව්ාංචා සිදු කිරීම සා ්ේනන්යව්. 

එතශකාොට, තිළිණි ප්රිනමාලි වි ාට ූලටය ව්ාංචාව්ක් සිේය කාළා. බන 

ශේ රශට් ය පතිනන්ශේ මුහල් ටිකා අරශග  ඒ මුහල්ව්ටට වි ාට 

ව්ාංචාව්ක් සිේය කාළා. බන හහන් නීතයනුකූටව් නන්ය ාගාරගත 

ශව්ටා ඉන් ව්ා.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමාට තව් වි ාඩි ශහකාකා කාාටනක් 

තිශන ව්ා.  

 

ගු ුරෂාස ඉුනනිල් අමසන ේන මහත්ා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

වි ාඩි ශහකාකා කාාටනක් ශව්න්  නහසහ, ූලටා් ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. මම කාථාව් පටන් අරශග  තව්ම වි ාඩි තු යි ගත 

ශව්ටා තිශනන්ශන්. ඔනතුමා මට එකා හව්් වත් ඔන ව්හශේ කාළා.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමා 3.12ට  කාථාව් පටන් ගත්ශත්.  

 
ගු ුරෂාස ඉුනනිල් අමසන ේන මහත්ා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඒකා මම පිළිගන්ශන්  හසහ.  

ශටෝකාන තුළ පසුිණන කාාටශේ ශටො ව කාථාව්ක් තිබුණා, ශේ 

රශට් වි ාට ආර්ථිකා අපරායනක් සිේය වුණා කිනටා. අජිත් නිව්ාේ 

කා්බරාල්,  .බී. ්නසුන්හර, ශගෝසාභන රා්පක්ෂ, නහසිල්  

රා්පක්ෂ, මි න්හ රා්පක්ෂ ව්ාශේ අන ශේ රටට, ශේ රශට් 

් තාව්ට ආර්ථිකා අපරායනක් කාළා. සීනි නදු ව්ාංචාශව්න් විතරක් 

සිේය ශව්්ඡච පාඩුව් රුපිනල් මිලින  15,900යි. ශපොල් ශතල්, සුදු 

ලූනු, ගල් අඟුරු, ශනොර ශතල් ව්හනි ශමකී ශ ොකී සිනලු ව්ාංචාව්ලින් 

අශේ රටට වි ාට ආර්ථිකා අපරායනක් කාළා. තිළිණි ප්රිනමාලිටා 

ශේ රශට් ් තාව්ට ූලටය ව්ාංචාව්ක් සිේය කාර ශකාොට මි න්හ 

2577 2578 



පාර්ලිශේන්තුව් 

රා්පක්ෂටා, ශගෝසාභන රා්පක්ෂටා, අජිත් නිව්ාේ කා්බරාල්ටා, 

 .බී. ්නසුන්හරටා ශේ රටට ආර්ථිකා අපරායනක් කාළා. එශසම 

නටේදි තිළිණි ප්රිනමාලිටා, ්ක්විති රණසිාංසටා ශේ ආර්ථිකා 

අපරායකාරුව්න්ට ව්හඩින ශසොඳයි කිනටා මට ි ශත ව්ා. ඒ නි්ා 

මම අස ව්ා, වින්දිතනන් හඬුව්ේ ටන  රා්ය ක්රමනක් හ හහන් ශේ 

තිශනන්ශන් කිනටා. ශේ ආර්ථිකා ඔ් තාර්ටා  ශේ ආර්ථිකා අපරායන 

කාශළේ ශේ රශට් ඉන්  අි ාං්කා දුව්ා හරුව්න්ශේ බිත්තරනට, 

එශසම  හත් ේ තුන් ශේට කාෑ නත්පතට.  මුත්, තිළිණි 

ප්රිනමාලිටා ඒ ූලටය ව්ාංචාව් කාශළේ, ශේ රශට් ය පතිනන් ළඟ 

තිබි්ඡච ්ල්ලි ටිකාට. ශේ ආර්ථිකා අපරායකාරුව්න් ශේ අපරායන 

කාශළේ, ශේ රශට් ඉන්  දුගී-දුේපත් අි ාං්කා අ්රණ අශේ 

හරුව්න්ට, ශරෝගීන්ට. එතශකාොට ූලටය අපරායනක් කාරපු තිළිණි 

ප්රිනමාලිට ව්යා ශේ ආර්ථිකා අපරායකාරුව්න් වි ාට අපරායනක් 

අශේ රටට කාළා කින  එකායි ශේ අව්් ථාශේදී මම කිනන්ශන්.  

ශමතහ දී අපි හකි  ප්රයා ම ශේ ශේකායි. ව්හරැේහක් කාළා  ේ, 

අපරායනක් කාළා  ේ, ඒ අපරායනට හඬුව්ේ ටහබින යුත්ශත් ඒ 

ව්හරැේහ ශසෝ අපරායන කාරපු පුේගටනන්. සහනහයි, ශේ නකාාශේ 

ආඩලඩුව්, විකාෘති ආඩලඩුව්, ශනොරු ආඩලඩුව්, ්ාසසිකා ආඩලඩුව්  

තමන්ශේ ග් ්සානකානන් විසින් කාර  ටහ ඒ ආර්ථිකා අපරාය 

ශව්නුශව්න් හහන් අශේ රශට් ඉන්  අි ාං්කා ් තාව් වින්දිතනන් 

නව්ට පත් කාර තිශන ව්ා. අශේ රශට් ් තාව්ට හහන් පාන් 

කිනාගන් ව්ත් නහසහ. හහන් ් තාව්ට ජීව්ත් ශව්න්  නහසහ, ශටයට 

ශනශසත් ටිකාක් ගන්  නහසහ, නයට කාන්  ශහනක්  හසහ. පා්ල් 

හරුව් වට දිව්ා ආසාර ශේටට ටහශනන්ශන්ත් රුපිනල් 60යි. ඒ 

රුපිනල් 60න් බිත්තරනක්ව්ත් ගන්  නහසහ. සිනලු ් තාව් 

නරපතළ ශට්, ්ාසසිකා ශට් අපරායනකාට, නරපතළ හඬුව්මකාට 

ටක් කාරටා,  හව්ත ඔවුන්ට මසා පිපමාණශනන් නදු ප ව් ව්ා  ශේ 

බිඳ ව්හටි්ඡච ආර්ථිකාන ශගොය ඟන්   ේ, නුඹටා නදු ශගව්පල්ටා 

කිනටා. ශේ ්රා ආඩලඩුව්, ශේ නකාාශේ ආඩලඩුව්, අපරායකාාරනන් 

විසින් කාර  ටහ ශේ ්ාසසිකා අපරායන ශව්නුශව්න් හහන් 

වින්දිතනන්ට හඬුව්ේ පමුුමව්න්  පිඹුරුපත් ්කා්  කාරමින් 

සිටි ව්ා, ඒ අපරායකාරුව්න් කාරනු ටහූ  අපරායන ශව්නුශව්න් 

ව්න්දි ශගව්න්  කිනටා.  ඒ ටිකා කිනමින් මශේ කාථාව් අව්්න් 

කාර ව්ා.  

ශනොශසොම ් තුතියි.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු මි න්හ අමරීමර අමාතයතුමා. ඔනතුමාට වි ාඩි 13කා 

කාාටනක් ටහශන ව්ා.  

 

[අ.භා. 3.21  
 

ගු මහින්ද අමසවීස මහත්ා (කෘෂිකර්ම අමාත්  හ වනජීවී 

හා වන  ම්පත්  ාංසක්ෂත අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர - கமத்ததாைில் அகமச்சரும் 

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனவளங்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சரும்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera- Minister of  Agriculture 
and Minister of Wildlife and Forest Resources Conservation) 
ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අහ ඉතා ව්හහගත් ප ත් 

ශකාුවේපත් කිි පනක් නටශත් ශග  එ  නිනමනක්, නිශේහ  

ශහකාක්, නිශනෝග ශහකාක් ්ස ශරගුටාසි තු ක් පිළිනඳව් කාථා 

කාර ව්ා.  මුත්, අහ ව්හඩිපුර විව්ාහනට ටක් වුශඩල නදු ව්හඩි කිරීම 

පිළිනඳව්යි. පසුිණන කාාටශේම ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී විපක්ෂශේ 

මන්ත්රීව්රු කාථා කාශළේ නදු කාපා සහරීම ්ස නදු අන ශ ොකිරීම 

පිළිනඳව්යි. ශේ රශට් ශේ ආර්ථිකා තත්ත්ව්න බති ශව්න්  ප්රයා  

ශසේතුව්ත් නදු අන ශ ොකිරීම, නදු කාේපාදු කිරීම කිනටා දිිණන් 

දිගටම ව්හඩිශනන්ම කිේශේ විරුේය පක්ෂන. ඔවුන් 

නිරන්තරශනන්ම ඒකා කිේව්ා. හහන්  හව්ත නදු අන කාරන්  

ගත්තාම, ඒ විරුේය පක්ෂනම කින ව්ා, ශේ නදු අන කිරීම ව්හරැදියි 

කිනටා. ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ නදු අන කාරන්ශන් 

කාාශේව්ත් ශගහර ශග නන්  ශ ොශව්යි. ශේ ශව්ටාව් අශේ රටට 

්ල්ලි වුව්ම ා ශව්ටාව්ක්. ඒකා රස්ක් ශ ොශව්යි.  

ශේ බති ශව්්ඡච තත්ත්ව්න පිළිනඳව් කාථා කාර ව්ා  ේ, අවුරුදු 

සහත්තෑ ගණ ක් ති් ශ්ේ ශේ රශට් ි ටපු විවිය අන ්ේනන්යශනන් 

විවිය විධිනට අපට ශචෝහ ා එල්ට කාර ගන්  පුළුව්න්. 

පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්  අපි සහශමෝම ශේ කාාරණාව්ටට ව්ග 

කිනන්  ඕ ෑ. අපි -පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්  ශහසීන විසිප් ශහ ා- 

විතරක් ශ ොශව්යි, ශේ සා ්ේනන්ය ශව්්ඡච රා්ය නිටයාිපන් 

ව්ාශේම ශේ රශට් පුරව්හසිනනුත් නේ ආකාාරනකාට ශේ රට කායා 

ව්හටීමට ්ේනන්ය ශව්ටා තිශන ව්ා.  මුත්, ප්රයා  තීන්දු ගන්  

කාඩලයානේ විධිනට ශේ කිසිම පක්ෂනකාට ශේව්ාශනන් ශ්බශරන්  

පුළුව්න්හ? ශ්රී ටාංකාා නිහස්  පක්ෂන, එක්්ත් ්ාතිකා පක්ෂන, 

් තා විමුක්ති ශපරමුණ, TNA එකා -ශේ සහශමෝම- ශේ ව්ගකීම 

භාර ගන්  ව් ව්ා. ශේ සහශමෝම අඩු-ව්හඩි ව් ශනන් ශේ 

කාටයුත්තට හානකා ශව්ටා තිශන ව්ා. කාාටව්ත් කිනන්  නහසහ, අපි 

ශේ ආඩලඩු පාට න කාශළේ  හසහ, ශේව්ාට නටපෑේ කාශළේ  හසහ 

කිනටා. එක්ශකාෝ ප්රචඩලය ක්රිනා නි්ා බති ශව්්ඡච වි ා න 

ශව්නුශව්න් ශපනී ි ටි කාඩලයානේ විධිනට -ශේ සහශමෝශගම 

නටපෑම මත- අපි කාාටත් ශේ ව්ගකීම භාර ගන්  ව් ව්ා කින  

එකා මා කිනන්  ඕ ෑ. සහනහයි, හහන් ඒව්ා ගහ  කාථා කාරටා ව්හයක් 

 හසහ. හහන් තිශන  ප්ර   ව්ටට අපි වි්ඳුේ ශසොනන්  ඕ ෑ.  

පසුිණන හව්් ව්ට ප්ර    ගණ ාව්ක් තිබුණා. ශතල් ටිකාක්, ගෑ්  

සිලින්යරනක් ගන්  විධිනක් තිබුශඩල  හසහ. ඒ හව්් ව්ට 

Facebook එශක් හහේශේ විදුලිනටන කාප  ශව්ටාව් කිනන්  එපා, 

විදුලි නටන තිශන  ශව්ටාව් කිනන්  කිනටායි. ශමොකාහ, පහන 

12කා, 13කා විදුලි කාේපාදුව්ක් තිබුණා. හහන් ඒ ප්ර    ටිකා 

ක්රමානුකූටව්  වි්ඳා ශග  න ව්ා. හහන් ඒ ශපෝලිේ ක්රමන  හති 

ශව්ටා තිශන ව්ා. හහන් ් තාව්ට ඒ ශ්ේව්ා ටහශනන්  පටන් ශග  

තිශන ව්ා. ශගොවිනාට ශපොශසොර  හතිව් ි ටිනා. ඒ කාාටශේ 

ශගොවිනා  ි ටිශේ ශගොවි බිශේ ශ ොශව්යි, මස පාශර්.  මුත්, අහ 

ව් ශකාොට ශගොවිනා ශගොවිතහ ට ප්රශේ  ශව්ටා තිශන ව්ා. ශගොවි 

් තාව්ට ප්ර     හතිව්ා ශ ොශව්යි. එව්න් තත්ත්ව්නක් තුළ අපට 

සිනලු ප්ර    එකා ව්තාව්ට වි්ඳන්  නහසහ. ශේ ශව්ටාශේ මුහල් 

අව් යතාව්ක් තිශන ව්ා.  

පසුිණන කාාටශේ නදු අන කාශළේ  හසහ. ඒ නි්ා ව්සාම නදු 

පහ ීමශේ අව් යතාව් වත් මතු ශව්ටා තිශන ව්ා. සහනහයි, ශමශසම 

නදු පහ ීමශමන් ශ ොශනක් පිිප් ව්ටට නේ අපසසුතාව්ක් බති ව්  

නව් අප හන් ව්ා. සහනහයි, ශේකා එකා දිගටම අන කාර ගන්  

නටාශපොශරොත්තු ව්  නේහ වත් ශ ොශව්යි. එකා පහත්තකින් අි මි 

ශව්්ඡච නදු ආහානම ටනා ගහනීම, අනික් පහත්ශතන් පව්ති  ූලටය 

අපසසුතාව්ටට පිළිනමක් ශනදීම ්ඳසා තමයි අලුතින් නදු සඳුන්ව්ා 

ශහන්ශන්.  මුත්, ටන  අවුරුේශේ ශේ තත්ත්ව්න පාට න 

ව් ශකාොට අපට ශේ නදු අත් සිපන්  පුළුව්න්. 

අහ ව් ශකාොට ්ාංචාරකා ව්යාපාරශේ නේ දියුුමව්ක් බති 

ශව්මින් පව්ති ව්ා. ්ාංචාරකා ව්යාපාරන දියුුම ව් ව්ා  ේ ඒ සරසා 

ටාංකාාව්ට මුහල් ටහශන ව්ා. එතශකාොට අව් ය ව්න්ශන් ්ාංචාරකා 

ව්යාපාරනට නායා කිරීම ශ ොශව්යි. අහ විරුේය පක්ෂශේ කාාර්න 

භාරන ශමොකාක්හ? විරුේය පක්ෂශේ මන්ත්රීව්රු මහතිව්රණන 

පහව්හත්ීමම ගහ  කින ව්ා ව්ාශේම, මහතිව්රණනකින් දිනුව්ාම පිට 

රටව්ලින් අශේ රටට ්ල්ලි එ ව්ා කිේව්ා. මා එතුමන්ටාට 

කිනන්  කාහමතියි, ශකාොශසොමහ එශසම ශව්න්ශන් කිනටා අපට 

ශපන්ව්න්  කිනටා.  

2579 2580 

[ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශ්ේ  මසතා  
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හහන් අශේ රශට් ් ාධිපතිව්රශනක් පත් ශව්ටා තිශන ව්ා. 

2024 අවුරුේහ අව්්ා  ව් තුරු ශේ රශට් ් ාධිපතිව්රනා 
ව් ශනන් රනිල් වික්රමසිාංස මහතිතුමා කාටයුතු කාර ව්ා. අප ි තමු, 

එතුමා අනික් ඔක්ශකාොම මහතිව්රණ පහව්හත්වූව්ා කිනටා.  මුත්, 
් ාධිපතිව්රණනක් පව්ත්ව්න්  එතුමාටත් නහසහ. එතුමා ් ාධිපති 

ුරරශනන් අයින් වුණාම ආපසු තව් ශකාශ  ව ් ාධිපති ුරරනට 
පත් ශව්න්  ඕ ෑ. ශකාොශසොමහ ඒකා ශව්න්ශන්? ඒ ශව්නුශව්න් 

විවිය උපකාල්ප  අපට කිනන්  පුළුව්න්  හී  හකින්  පුළුව්න්. 

 මුත්, නථාර්ථව්ාදී විධිනට ශසට ශමො  මහතිව්රණන පව්ත්ව්ා 
කාවුරු පාර්ලිශේන්තු නටන ගත්තත් ඒකාම තමයි අව්්ා  ප්රතිලටන 

ව්න්ශන්. ඒ නි්ා ශේ ශව්ටාශේ නටන ටනා ගහනීම ශව්නුශව්න් 
කාෑහර ශව්ටා, නටන ටනා ශග  රට සහ ව්ාන කින  කාතන්හර 

කින ව්ාට ව්යා ශේ රශට් තිශන  ප්ර    වි්ඳා ගන්  කාටයුතු 
කාරන්  ඕ ෑ. ශේ රට ව්ර්තමා  ් ාධිපතිතුමා  භාර ගත්තා. 

කාවුරුත් එතුමාට ශේ රට භාර ගන්  කිේව් නව් අප හන් ව්ා. ශේ 

රට භාර ගන්  කිනටා විපක්ෂ  ානකාතුමාටත් කිේව්ා.  මුත්, 
එතුමා ඒ ශනෝ් ාව් ප්රතික්ශෂේප කාළා. රනිල් වික්රමසිාංස 

මහතිතුමාශේ  ම ප්රකාා නට පත් වුණාම තමයි අව්්ා  
ශමොශසොශත් විපක්ෂ  ානකාතුමා ලියුමක් ලිනටා භාරගන් ේ 

කිනටා ඉල්ලීමක් කාශළේ. මා ළඟ ඒ ලියුමත් තිශන ව්ා. සහනහයි, 
එතුමා එශසම කාළාට කාමක්  හසහ කිනමු. හහන් ඒව්ා ගහ  කාථා 

කාරටා ව්හයක්  හසහ. ඊට ප් ශ්ේ ශකාශ ක් ශේ රට භාර ගත්තා 

ශන්.  මුත්, රට භාර ගත්ත ශකා ාශේ බඳුශේ සහයන, එතුමාශේ 
නටන ගහ  කාථා කාරමින් ඉන් ව්ාට ව්යා ඔනතුමන්ටාට  හහන් 

තිශනන්ශන් ශේ ශව්ටාශේ රට ව්හටිටා තිශන  තත්ත්ව්ශනන් ශගොය 
ගන්  අව් ය උහවු උපකාාර කිරීමයි. එශසම  හතිව් හහන් ශව්  

ශමො ව්ා කාරන් හ? හහන් කාවුරුත් කාරන්  ඕ ෑ, නටනට කාෑහර 
ශව්ටා කාථා කිරීම ශ ොශව්යි, ් තාව් ශව්නුශව්න් ශපනී සිටීමයි.  

්ාංචාරකා ව්යාපාරන ටිකාක් දියුුම ීමශග  එ  ශකාොට ඔන්  

ආපසු අරගළනක් පටන් ගත්තා. පසුිණන ්තිශේ එව්හනි අරගළනක් 
කාළා. ඒ අරගළන තමයි ශේ රශට් සිදු කාළ අ්ාර්ථකාම අරගළන. ඒ 

අරගළනට ආපු අනම අරගළ  ානකානන්ට විරුේයව් "හූ" කිනන්  
පටන් ගත්තා  කාෑ ගහහුව්ා. ශමොකාහ, ශේ ශව්ටාශේ ් තාව්ට අව් ය 

ව්න්ශන් අරගළ කාරන්  පාරට නි   එකා ශ ොශව්යි, ඒ අනශේ 
ප්ර    ටිකාට වි්ඳුේ.  

ඒ ශව්නුශව්න් ්ාූලි කාව් ව්හය කාරපල්ටා කින  පණිවුයන 

තමයි ශේ ශහන්ශන්. ශව්  එකාක් ශ ොශව්යි. ශේ ශව්ටාශේ 
මිනිසුන්ශගන් බහුශව්ොත් කිනන්ශන්, "අරනා නටන ගන් , ශමනා 

නටන ගන් , ශමනා දි න් , අරනා දි න් " කින  එකා 
ශ ොශව්යි. මම කින ව්ා, ශේ ශව්ටාශේ ඔවුන්ශේ ූලලිකා 

අව් යතාව් ශමොකාක් හ කිනටා ඔවුන්ශගන් අසන්  කිනටා. "එනා 
නටනට පත් ශව් ව්ා හ, ශමනා අයින් කාර ව්ා හ, ශමනා හ 

 ානකානා, ශමනා හ ආඩලඩුව්" කින  එකා ශ ොශව්යි ් තාව් ට 

ව්හහගත් ශව්න්ශන්.  මායය ් තාව්ශගන් අසන්  ශමොකාක් හ 
අව් යතාව් කිනටා. අව් යතාව් බහුශව්ොත් කිනයි, "අපට ජීව්  

විනහම ව්හඩියි. ඒකාට ්ස නක් ශහන් . අශේ හරුව්න්ට ජීව්ත් 
ශව්න්  පුළුව්න් මට්ටශේ ආහානමක් ටනා ශහන් . රැකිනා 

නිර්මාණන කාරන් ." කිනටා. ශේව්ා තමයි අහ ් තාව්ශේ ප්ර    
ශව්ටා තිශනන්ශන්.  

එකා පහත්තකින් ඉදිිපනට නන්  තිශන  ්ාංචාරකා ව්යාපාරන 
ව්ට්ටන්  උත්්ාසනක් හර ව්ා  ේ ඒකා ශේ රටට කාර  ශද්රෝහී 

ක්රිනාව්ක් කිනටා මම කිනන්  කාහමහතියි. අහ කිේව්ා, පාට න 

ශව් ්  වුුම ගමන් විශේ  ශප්රේෂණ ව්හඩි ශව් ව්ා කිනටා. එශසම 
ව්හඩි ශව්  තත්ත්ව්නක්  හසහ. එතහ  ශව්  ප්ර   නක් තිශනන්ශන්. 

ඒකා ගහ  කාථා කාරන්  ශමතහ  ශව්ටාව්  හසහ. මම කාලින් කිේව්ා 
ව්ාශේ ශකාොශසොමහ ඒ ශව් ් බති ශව්න්ශන්? ශේ ශව්ටාශේ රට 

ව්හටිටා, අපි නාංශකාොශටොත් ශව්ටා. අපි ඒකා පිළිශග  ශකාටි 
කාාටනක් ්ඳසා ශසෝ කාවුරුත් එකාතු ශව්මු. ව්ර්තමා  

් ාධිපතිතුමා නටනට පත් ශව්ටා අවුරුේහක් ිණි ල්ටා හ, ශහකාක් 

ිණි ල්ටා හ?  හසහ ශන්. එතුමාට නිහසශ්ේ ඒ කාටයුතු කාරන්  නේ 
කාාට පරා්නක් ශහන්  ඕ ෑ . ඒ කාාට පරා්න තුළ ්සශනෝගන 

ශහන්  ඕ ෑ. කා වශළන් අදි  එකා ශ ොශව්යි කාරන්  ඕ ෑ. ශේ 
කාටයුතු ආප් ්ට සරව්න්  නට  එකා ශ ොශව්යි කාරන්  ඕ ෑ. 

ඒ ්සශනෝගන දීටාත් නහිප  ේ, අන්  එතහ  ඉඳටා කාථා කාරන්  
පටන් ගනිමු. නටන ගත්තු ගමන් ඉඳටා නායකා  නටන ගත්තු ගමන් 

ඉඳටා කාරහර කිරීමයි තිශනන්ශන්.  

රටව්ල් ශමශසම ව්හුවණාම ්ාූලි කාව් එකාතු ශව්ටා ඒ රටව්ල් 

ශගොය ගත්තු අව්් ථා තිශන ව්ා. එශසම ඕ ෑ තරේ උහාසරණ 

බති. අපි අසටා තිශන ව්ා, ්පා ශේ ි ශරෝෂිමා- ාග්ාකි 

ප්රශේ ව්ටට ශනෝේන ව්හටිටා ්පා න වි ා  වුුම නව්. ්පා න 

අඬා ව්හශට ව්ා. ඒ ශව්ටාශේ කාවුරුත් එකාතු ශව් ව්ා. ඒකාට 

ශේ පාට  ව්යුසන එකාතු ශව් ව්ා. රා්ය නිටයාිපන් අධිෂ සා  

කාර ගන් ව්ා. රට ව්හසිනා අධිෂ සා  කාර ගන් ව්ා. කාවුරුත් රට 

ශව්නුශව්න් කාහප ශව් ව්ා. කාහප ශව්ටා අව්්ා ශේ ඒ රට ඉතා 

ඉසළ දියුුම රටක් නව්ට පත් කාර ගන් ව්ා. අශේ රශට් ශමව්හනි 

ශේහව්ාචකා ආපු අව්් ථා ගණ ාව්ක් තිබුණා. සු ාමිශනන් රට 

වි ා  වුුම ශව්ටාශේ අපි එකාතු ශව්ටා සිපනට ව්හය කාළා  ේ ශේ 

රට ආර්ථිකා අතින් ඉදිිපනට ගන්  තිබුණා. ඒ ශව්ටාශේත් අපි 

ශනදුණා. යුේයන අව්්ා  වුණා. යුේයන අව්්ා  ශව්ටා ්ාමන බති 

වුුම ශව්ටාශේ අපි ශහමළ මිනිසුන්ශේ ඒ තිබුුම අවි  ව්ා්න 

වි  ව්ා්නක් නව්ට පත් කාර ගනිමින් ඒ අනශේ ි ත දි ා ගනිමින් 

්ාූලි කා ව්හය පිළිශව්ළක් බතුව් රටක් විධිනට එකාතු ශව්ටා ව්හය 

කාළා  ේ රට දියුුම කාර ගන්  තිබුණා. ඒ ශහව්  අව්් ථාව්ත් 

අත්සහරුණා. හහන් තුන්ව්හනි අව්් ථාව්.  

අශේ රට ආර්ථිකා ව් ශනන් නාංශකාොශටොත් ශව්ටා පතුටටම 

ව්හටිටා ඉන්  ශව්ටාශේත් අපි  වළල් කාා ගන්ශන්  හතුව්, අපි 

රඩලඩු ශව්න්ශන්  හතුව්, අපි ශනශහන්ශන්  හතුව් සිපනට කාටයුතු 

කාශළොත් අපට අනිව්ාර්නශනන්ම ශේ රට අහ තිශන  තත්ත්ව්ශනන් 

ශගොය ගන්  පුළුව්න්. ශේකා නහිප ශහනක් ශ ොශව්යි. සහනහයි, ඒකා 

ක්රමානුකූටව් කාරන්  ඕ ෑ. එශසම කාරන්   ේ කාවුරුත් එකාතු 

ශව්ටා ඉන්  ඕ ෑ. එශසම  හතුව් නායා කිරීේ මහේශේ ඒකා 

කාරන්  නහසහ. ඒකා කායාකාේපල් කාරන්  උත්්ාස හරේදී ඒකා 

කාරන්  නහසහ. ඒ ව්හශේ කාරන්  එක්ශකාශ  වට ශහන්ශ  වට 

නහසහ. අශේ මස්  නිශනෝජිතශනෝ පිට රටව්ටට ිණි ල්ටා කිනන්  

ගත්ශතොත්, "්ල්ලි එව්න්  එපා. විශේ  ශප්රේෂණ එව්න්  එපා. ශේ 

රශට් ආශනෝ් න කාරන්  එපා" කිනටා, ශමොකාක් හ ශව්න්ශන්? 

ඒකා නි්ා රටට නේ පිපසානිනක් ශව් ව්ා  ේ ඒ අනත් ඒ ව්ගකීශේ 

ශකාොට් කාරුව්න් ශව් ව්ාන කින  එකා අපි පහසහදිලිව් කිනන්  

ඕ ෑ. ශේ ශව්ටාශේ   අරගළ කාරටාව්ත්, විශරෝයතා පව්ත්ව්ටාව්ත්, 

ව්හය ව්ර්් න කාරටාව්ත් ශේ රට දියුුම කාරන්  නහිප නව් ව්ටසා 

ශග  කාවුරුත් එක්කා ්ාූලි කාව් රට දියුුම කාරන්  කාටයුතු කාරමු. 

ශේ රශට් ඉන්ශන් අි ාං්කා, දුේපත් අමාරුශේ ව්හුවුම මිනි් සු  

හරුශව්ෝ. ඒ සිනලුශහ ා ගහ  ි තටා අපි අඩු ගණශන් මා් තු ක්, 

මා් සනක් විරුේය පක්ෂශේ ඉඳශග  ශසෝ  ශේ කාටයුතුව්ටට උහේ 

කාළා  ේ රශට් ් තාව් අපි පිළිගන් ව්ා. කාවුරු සිප ි ත ව්ා 

 ේ, "හහන් අපටයි ශසොඳයි" කිනටා මම කින ව්ා, "ඒ කාාටව්ත් 

ශසොඳ  හසහ" කිනටා.  

විවිය අන ්මීය ක්ෂණ කාර ව්ා. අපටත් ්මීය ක්ෂණ ව්ාර්තා 

බවිල්ටා තිශන ව්ා. කිසිම ශකාශ ක් පිළිනඳව් ් තාව්ශේ 

ප්ර්ාහනක්  හසහ. ශේ ශව්  ශකාොට සිනනට 50කාට ව්හඩි පිිප්ක්  අහ 

ඉන්ශන් කාාටහ ාන්හන ශහන්ශන් කිනටා තීන්දුව්ක් ගත්ශත්  හතුව්. 

එශසම  ේ, කාාටහ ව්හඩි ව්ාසි තිශනන්ශන් කිනටා අධිතක්ශ්ේරු 

කාරශග  ශේ රට ව්ට්ටන්  ිණශනොත් ඒශක් ප්රතිලටන අශ ක් 

පහත්තටයි සහශරන්ශන් කින  එකා මම පහසහදිලිව් කිනන්  

කාහමහතියි.  
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පාර්ලිශේන්තුව් 

අපි ශගොවිනා  ගහ  කාථා කාශළොත්, ඒ ශව්ටාශේ ශගොවිනා පාශර් 

ි ටිශේ. ශගොවිනාට ශපොශසොර ටිකා තිබුශඩල  හසහ. එශසම ගහටලු 

තිබුණා. ්මසරු විවිය ශේව්ල් කිනාශග  න ව්ා. ශගොවි ්ාංවියා  

කිනටා අටව්ා ගත්තු අන මායයනට බවිල්ටා කින ව්ා, "ශපොශසොර 

ශහන්ශන්  හසහ. ශපොශසොර ශග ාශේ  හසහ. ටාංකාාශේ ශපොශසොර 

 හසහ. කිශටෝ 14යි ශහන්ශන්" කිනටා. 

මම ව්ග කීශමන් කින ව්ා, ශගොවිනාට අව් ය  ආිපනා -කාෘෂිකාර්ම 

ශහපාර්තශේන්තුව් නිර්ශේ  කාරපු ප්රමාණන- පසුිණන ව්තාව්ට ව්යා 

ව්හඩි ප්රමාණනකින් ටනා ශහන්  අපි කාටයුතු කාර  නව්. ඊට 

අතිශර්කාව් නඩලඩි ශපොශසොර ටනා දීමටත් අපි කාටයුතු කාර ව්ා. අපි 

අවුරුදු ගණ කින් නඩලඩි ශපොශසොර ශනදුශේ  හසහ. නඩලඩි 

ශපොශසොර ටිකා  හත් ේ MOP ශපොශසොර ටිකා නිසි ශව්ටාව්ට ටනා 

ශහන්  අපි කාටයුතු කාර ව්ා. ඒ ව්ාශේම, අපි කාානනිකා ශපොශසොර 

ආශ්රශනන් කාර  ව්ගා කාටයුතු සිනනට සිනනක් අත්සිපන්ශන්  හසහ. 

සිනනට 30ක් කාානනිකා ශපොශසොර ශනොහන්  කාටයුතු කාර ව්ා. ඒ 

්ඳසා ශගොවිනාට රුපිනල් 20,000කා මුහටක් ටනා ශහ ව්ා. ශේ 

ගන්  ්ල්ලි ඒව්ාට තමයි ශහන්ශන්. ඔනතුමන්ටා කින  ඔන 

නදුව්ලින් ගන්  ්ල්ලි ශහන්ශන් අශේ ශගොවිනාශේ නිෂ පාහ න 

ව්හඩි කාරගන් යි. 

 

ගු නහේෂා විත්ානනේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු බමතුමනි, ඔනතුමා මය ශපොශසොර පිළිනඳව් කාථා 

කාරන්ශන්  හසහ. නඩලඩි ශපොශසොරයි,  ආිපනා ගහ යි කාථා කාර ව්ා. 

මය ශපොශසොර ටිකා,- 

 

ගු මහින්ද අමසවීස මහත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මම කිනන් ේ. ශමො  ශපොශසොරක්ව්ත්  හතුව් තිබුුම රටකා 

ශන් අපි ශේව්ා පටන් ගත්ශත්. හහන්  ආිපනා ටිකා, නඩලඩි ශපොශසොර 

ටිකා ශහ ව්ා. මය ශපොශසොර ගහ  ඔනතුමා හන් ව්ාහ? ශකාොශසේටහ 

මය ශපොශසොර ශනොහන්  ඕ ෑ කිනටා හන් ව්ාහ? මට කිනන් , 

ව්හඩිම මය ශපොශසොර අව් යතාව් ති ශනන්ශන් ශකාොතහ ටහ කිනටා?  

 

ගු නහේෂා විත්ානනේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මම හන් ා විධිනට  වඹුරට තමයි. 

 

ගු මහින්ද අමසවීස මහත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

 වඹුරට එශසම ශනොහන්  ඕ ෑ  හසහ. ප් පරීක්ෂා කාරටා 

තමයි මය ශපොශසොර ශනොහන්  ඕ ෑ. අේපාර දි් ත්රික්කානට මය 

ශපොශසොර අව් යයි  මයකාටපුව්ට අව් යයි. රශට් සහම තහ කාටම 

මය ශපොශසොර ඕ ෑ  හසහ. ්මසර ප්රශේ ව්ටට වුව්ම ාම  හසහ. ඒ 

පශ්ේ තිශන ව්ා මය ශපොශසොර. සහනහයි, මය ශපොශසොර ඕ ෑ 

ප්රශේ  තිශන ව්ා. අපට ශේ ්ඳසා ්ල්ලි තිශන ව්ා, ූලටා් ාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි.  මුත්, ශපොශසොර ගන්  තහ ක්  හසහ. අහ 

ශපොශසොර අප න න කාර  රටව්ල් ඒ කාටයුතු  ව්ත්ව්ා 

තිශන ව්ා. යුක්ශර් ශේ යුේයන අපි බති කාළ එකාක් ශ ොශව්යි. 

යුේයන නි්ා අහ ශපොශසොර අප න න කාරන්ශන්  හසහ  ඒ 

රටව්ලින්. ඒ නි්ා තමයි අපට ශේ ප්ර   න තිශනන්ශන්. ශපොශසොර 

ගන්  අපි ළඟ ්ල්ලි තිශන ව්ා. අපි ශේ ශව්ටාශේ ව්ග කීශමන් 

කින ව්ා, ඒ ්ල්ලි ටිකා ශනොහව්ා මය ශපොශසොර ටිකා ගන් ව්ා 

කිනටා. ශමව්ර නිනමිත දි නට ශහන්  නහිප වුණත්, ටන  

කාන් න ව් ශකාොට සහම ශගොවිශන වටම අව් යතාව් අනුව්, 

ශ ොමිශල්ම මය ශපොශසොර ටිකා ටනා ශහන්   හත් ේ TSP ටිකා 

ටනා ශහන්  අපි කාටයුතු කාර ව්ාන කින  එකාත් ශේ අව්් ථාශේ 

මම කිනන්  කාහමහතියි. නදු ව්හඩි කිරීශමන් ගන්  ්ල්ලි අපි 

ශගොවිනාට ශහන්ශන් අශේ ආසාර නිෂ පාහ න ව්හඩි කාරගන් යි. ඒ 

ව්ාශේම, අශේ ශරෝගීන්ට ශනශසත්  හත් ේ ඒව්ා ශගන්ීමමට, 

අශේ මිනි් සුන්ට කාෑම බීේව්ට  අඩු පාඩුව්ක් තිශන ව්ා  ේ ඒ 

අනට ඒව්ා ටනා ශහන් , ගහබිනි මවුව්රුන්ශේ ්ස හරුව්න්ශේ 

ශපෝෂණ අව් යතා ්ඳසා ්ස ායාර ශහන්  අපි ඒ මුහල් ව්හන 

කාර ව්ා. ශේව්ාට තමයි ශේ ්ල්ලි එකාතු කාරගන්ශන්. එශසම 

 හතිව් කාාටව්ත් ශගහර ශගනිනන්  ශ ොශව්යි කින  එකාත් ශේ 

අව්් ථාශේදී ව්ග කීශමන් ප්රකාා  කාර ව්ා. ඒ නි්ා පක්ෂ 

ශේහනකින් ශතොරව් ර්න ශග  න  ශේ ව්හය පිළිශව්ළට ශකාටි 

කාාටනකාට ශසෝ ඔනතුමන්ටාශේත් ්සශනෝගන දීටා, ශේ 

ප්ර   ශනන් ශගොය එන්  උ න්දු වූ කාඩලයානමක් විධිනට 

ඉතිසා්ගත ශව්න්  කින  ඉල්ලීම කාරමින් මා නිසඬ ශව් ව්ා.  

් තුතියි. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශසේෂා විතා ශේ මන්ත්රීතුමා. ඔනතුමාට වි ාඩි 11කා 

කාාටනක් තිශන ව්ා. 

 

ගු ඉෂාක් සහුමාන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

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

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා. [නායා කිරීමක්  

 
ගු නහේෂා විත්ානනේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමාශේ පහසහදිලි කිරීශමන් 

පසුව් මශේ වි ාඩි 11 count කාරන් . 

 

ගු ඉෂාක් සහුමාන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට කාෘෂිකාර්ම බමතිතුමාට 

ශපොඩි කාාරණනක් කිනන්  ඕ ෑ. ගරු බමතිතුමනි, අශේ ි ටපු 

් ාධිපතිතුමා මුළා කාළා ව්ාශේ ව්හයක් හහන් ඔනතුමාටත් 

කාර ව්ා. අේපාරට විතරයි මය ශපොශසොර ඕ ෑ කිනටා ඔනතුමා 

කින ව්ා මම අසශග  ි ටිනා. අශන්, බමතිතුමනි, ටාංකාාශේ සහම 

තහ ටම මය ශපොශසොර ඕ ෑ. කාවුහ, ඔනතුමාට ශේ ව්හරදි 

ශතොරතුරු ශහන්ශන්? අපරාශේ, ඔනතුමා ඒ කින  ඒව්ා ප් ශ්ේ 

නන්  එපා. ඔනතුමා ශසොඳ ව්හහගත් බමති ශකාශ ක්. ඔනතුමා 

ශසොඳට අසශග  ඉඳටා ඕ ෑම ශහනකාට උත්තර ශහ  බමති 

ශකාශ ක්. ඒ නි්ා ඒව්ාට අහු ශව්න්  එපා, ගරු බමතිතුමා.  

 

ගු මහින්ද අමසවීස මහත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමාට මශේ උත්තරන 

ශත්රුශඩල  හසහ කිනටා මම ි ත ව්ා. ප්රයා  ව් ශනන්ම මය 

ශපොශසොර අතයව් ය ශව්ටා තිශනන්ශන් මයකාටපුව් ්ස අේපාර 

2583 2584 

[ගරු මි න්හ අමරීමර මසතා  
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කින  දි් ත්රික්කා ශහකාටයි කිනටා ප්  පරීක්ෂා කාරටා තමයි 

කිනන්ශන්. අශ ක් ප්රශේ ව්ටටත් ඕ ෑ නව් බත්ත.  මුත්, 

අේපාරටව්ත්, මයකාටපුව්ටව්ත් ශහන්  අපට ශපොශසොර ගන්  

තහ ක්  හසහ. ඒ නි්ා අපි ටන  කාන් ශේ ටාංකාාව්ටම අව් ය මය 

ශපොශසොර ටනා ශහන්  කාටයුතු කාර ව්ා. මම කිේශේ  හසහ, 

ශකාොශසේටව්ත් මය ශපොශසොර ඕ ෑ  හසහ කිනටා.  හහන් ූලලිකාව්ම 

අව් ය දි් ත්රික්කා ශහකාටව්ත් ශහන්  අපට මය ශපොශසොර ගන්  

තහ ක්  හසහ. ටන  නට කාන් න පටන් ගන් ශකාොට ටාංකාාශේ 

්ෑම දි් ත්රික්කානකාටම මය ශපොශසොර ටිකා ශ ොමිශල් දීටා තමයි ඒ 

කාන් ශේ ව්හය පටන් ගන්ශන්. 

 

[අ.භා. 3.36  

 

ගු නහේෂා විත්ානනේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අහ ශේ විව්ාහන ආරේභ 

කාරමින් කාථා කාළ මුහල් රා්ය අමාතය ගරු රාංජිත් සිනඹටාපිටින 

මහතිතුමා කාථාව් ආරේභ කාශළේ, ව්ත්මන් ආඩලඩුව්ට හහව්හන්ත 

ශචෝහ ාව්ක් තිශන  සීනි නදු ව්ාංචාව් පිළිනඳ වි ාට ප්රකාා නක් 

කාරමින්.  

සහනහයි, මම එතුමාශගන් ප්ර   නක් බහුව්ාම, එතුමා ඒ 

ප්ර   නට පිළිතුරු ශහන්  ශව්ටාව් මදි  කිේව්ා. එතුමා සීනි නදු 

ව්ාංචාශේ කාරුුම කාාරණා කිනපු නි්ායි මම එතුමාශගන් බහුශේ, ඒ 

ව්ාංචාව්ට ්ේනන්ය ශව්ටා ඉන්ශන් කාවුහ කිනටා. ඊට ප් ශ්ේ මම 

ශේ විගණකාාධිපති ව්ාර්තාව් ශගන්ව්ා ගත්තා. ශමොකාහ, එතුමා ඒ 

 ේ ටිකා කිනන්  ශව්ටාව් මදි කිේව් නි්ා. රාංජිත් සිනඹටාපිටින 

රා්ය බමතිතුමාට ඒ  ේ ටිකා කිනන්  ශව්ටාව්  හති වුණාට, මම 

ඒ  ේ ටිකා කිනන්  කාහමහතියි. ශේ රශට් ් තාව්ත් ඒ  ේ ටිකා 

අසන්  කාහමහතියි.  

අහ නදු ගහ  කාථා කාර ව්ා. අශේ මි න්හ අමරීමර බමතිතුමා 

මීය ට ශපර කාථා කාළ අව්් ථාශේ කිේව්ා, නදු මුහල් එකාතු කාරන්ශන් 

කාාටව්ත් ශගහර ශගනිනන්  ශ ොශව්යි කිනටා.  මුත් ශගහර 

ශගනිි න් තිශන ව්ා, බමතිතුමනි.  

"ශගෝසාභන රා්පක්ෂ ි න්හා තමයි ශපොශසොර  හතිව් ශේ රශට් 

ආර්ථිකාන කායා ව්හුවශඩල, ශගෝසාභන රා්පක්ෂ ි න්හා තමයි  

ශකාොල්ටකාාරශනෝ සීනි නදු ව්ාංචා කාරටා ඒ නදු මුහල් ටිකා අි මි 

වුශඩල, ශගෝසාභන රා්පක්ෂ ි න්හා තමයි පසුිණන ආඩලඩුව් 

කායාශග  ව්හුවශඩල" කිනටා ඒ සිනල්ට ශගෝසාභන රා්පක්ෂ 

මසත්මනාශේ account එකාට හාටා, "අපි  ේ ඒව්ාට ්ේනන්ය 
 හසහ" කිනටා ් තාව්ශගන් ්මාව්ක් ගන් , අනුකාේපාව්ක් 

ගන්   ේ උත්්ාස කාරන්  එපා. ඔනතුමන්ටා කාහබි ට් 

බමතිව්රු විධිනට ශේ සිනල්ටට ්ාූලි කාව් ව්ගකීේ හරන්  ඕ ෑ. 

ඒව්ාට ්ාූලි කාව් ව්ගකීේ හරන්  ඕ ෑ බමතිව්රු විළිටේ්ාව්ක් 

 හතිව් හහන් කින ව්ා, "ශේකා ශව්න්  ඕ ෑ ශහනක් ශ ොශව්යි" 

කිනටා.  

හහන් එතුමා සීනි නදු ව්ාංචාව් ගහ  කිනා ශග  ිණනා. ශමොකාක්හ 

කිේශේ? රුපිනල් 50ට තිබුුම නේහ  ත 25ට අඩු කාළා, ඒ අඩු 

කිරීශේ ව්ාසින රශට් පාිපශභෝිණකානාට ආශේ  හසහ කිනටා ව්ත්මන් 

මුහල් රා්ය අමාතය, රාංජිත් සිනඹටාපිටින මහතිතුමා කින ව්ා. 

එශසම  ේ එතුමාශේ කාටින්ම කින ව්ා ශන් ශසොරකාේ කාර 

තිශන ව්ා කිනටා. එශසම  ේ ඒ ශසොරු ටිකාත් එක්කා තමයි 

එතුමාත් ඉන්ශන්. ශමොකාහ, ඒ ි ටපු අන ශව් ්  වුශඩල  හසහශන්. 

ශහශහශ ක්, තුන්ශහශ ක් ශේ පහත්ශතන් "ආ්යි, නනයි" කිනමින් 

ඒ පහත්තට පහන් ා.  ඒ අනටත් හහන් ආපහු නන ි තිටාහ ශකාොශසේහ 

 හව්ත ශව්  ශව්  තහන් ශසොන ව්ා. හහන් ඒ අනට ඒ පහත්තත් 

"ආ්යි, නනයි" ව්ාශේ ශව්ටා. ඒ පහත්ශත් ඒ ි ටපු අන ශ්ේරම තව්ම 

ඉන් ව්ා. ශහන් ායි ශේ පහත්ශතන් ඒ පහත්තට ිණශේ. 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ කාඩලයානම එකාතු ශව්ටා හහන් 

කින ව්ා, සීනි ්ඳසා නදු අඩු කිරීශේ ව්ාසින ශේ රශට් ් තාව්ට 

ආශේ  හසහ කිනටා!  

ගරු රා්ය බමතිතුමාට කිනා ගන්  නහිප වුණා, රුපිනල් 50 

සිට  ත 25 හක්ව්ා සීනි නදු අඩු කිරීම සරසා සීනි ආ න න කාළ 

්මාගේ පිළිනඳව්. 2020.10.14 සිට 2021.02.28 ව්හනි දි  හක්ව්ා 

කාාටන තුළ පිරමිේ විල්මා පුේගලිකා ්මාගම ව්හඩිපුර සීනි 

ආ න න කාරටා තිශන ව්ා.  ඒ කාාටන තුළ රටට ආ න න කාළ 

සීනි ප්රමාණශනන් සිනනට 45ක් ආ න න කාරටා තිශනන්ශන් ඒ 

්මාගම. ශේ නදු අඩු කිරීශේදී සීනි ශම්රික් ශටොන් 125,207ක්  ඒ 

්මාගම ආ න න කාරටා තිශන ව්ා. ඒ සරසා ශේ රටට සිදු වූ නදු 

පාඩුව් රුපිනල් මිලින  6,229ක්. පිරමිේ විල්මා පුේගලිකා ්මාගම, 

ශගෝසාභන රා්පක්ෂ මසත්මනා හීටෑ කාරශග  ි ටපු ඒ ්මාගම 

කාරපු ශේ මසා නදු ව්ාංචාව් ගහ  ශ ොකිනා, "ශේ රශට් සීනි නදු 

ව්ාංචාව්ක් වුණා" කිනටා මුහල් රා්ය බමතිතුමා කිේව්ාට ව්හයක් 

 හසහ. රශට් ් තාව් ශේ ගහ  හන් ව්ා. ශේ රශට් අි ාං්කා 

මිනිසුන්ශේ රුපිනල් මිලින  6,229කා -බිලින  6කාට ව්හඩි-  නදු 

මුහටක් ව්ාංචා කාරපු  ඒ ්මාගමට එශරි ව් ශමොකාහ කාරන්ශන්? 

අජිත් නිව්ාේ කා්බරාල් මසත්මනා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්  

කාාටශේ අලුත් සූත්රනක් සහටා කිේව්ා, "ශේශකාන් පාඩුව්ක් 

ශව්න්ශන්  හසහ. ශේකා අපට ටහශනන්  තිබුුම ශහනක් අි මි 

ීමමක්. තිබුුම ශහනක් අි මි ීමමක් ශ ොශව්යි" කිනටා. ඒ 

ශව්ටාශේත් ශේ බමතිව්රු කාවුරුව්ත් ශමො ව්ත් කිේශේ  හසහ. 

්ේහ  හතිව් ි ටිනා.  

ශහව්නුව් ්ඳසන් ව්න්ශන්, පෑලිනශගොය ශේඩින් කාේපහනි 

්මාගම ්ේනන්ය වි් තර. ඒ ්මාගම ඒ කාාටන තුළ සීනි ශම්රික් 

ශටොන්  26,689ක් ආ න න කාරටා තිශන ව්ා. ඒ කිනන්ශන්, 

සිනනට 10කා ප්රමාණනක්.  එයින් සිදුවූ පාඩුව් රුපිනල් මිලින  

1,327යි.  ඊළඟට, අේශරෝ සුගර් ්මාගම ශම්රික් ශටොන් 25,736ක් 

ආ න න කාරටා තිශන ව්ා. එයින් සිදුවූ පාඩුව් රුපිනල් මිලින  

1,280ක්. ශේ ව්ාශේ ්මාගේ 10ක් තිශන ව්ා. නදු අඩු කාළ 

අව්් ථාශේ ශමම ්මාගේ ව්හඩිපුර සීනි ආ න න කාරටා 

තිශන ව්ා.  එම ්මාගේ ආ න න කාළ සීනි ප්රමාණන පිළිනඳ, 

පාිපශභෝිණකානාට කිසිම ්ස නක් ශහන්ශන්  හතිව් ් තා නදු 

මුහල් ටිකා ශසොරකාේ කිරීම පිළිනඳ  ශතොරතුරු ් තාව්ට හහ  

ගහනීම ්ඳසා ශේ ශල්ඛ න මම  වාගත්* කාර ව්ා.  

ඒ නි්ා ශකාොශළේ ව්සටා ගසටා ශේ රශට් ් තාව් අන්හටා, 

"නදු ශගව්පල්ටා,   ශේ නදු ශගව්න්ශන් ඔනටාට ව්හය කාරන් යි" 

කිේව්ාට ව්හයක්  හසහ. නදු මුහල් ශසොරකාේ කාර  

්ාව්ාරේකාරුව්න්ට ආරක්ෂාව් ශහන්ශන් ව්ර්තමා  ආඩලඩුශේ 

ඉන්  බමතිව්රු, නාධිපති  

 
[මූලා නන  අත පිකදි ඉවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
සා ශල්කාේව්රු කින  එකා මතකා තිනාගන්  ඕ ෑ.  

හහන් නදු අන කිරීම ගහ  කාථා කාර ව්ා. පසුිණන කාාටශේත් නදු 

අන කාළා. ඔනතුමන්ටා VAT එකා අන කාරටා එකා එකා ශ්ල්ටේ 
හහේමාට, ඒව්ාට ශේ රශට් ් තාව් ව්ග කිනන්  ඕ ෑ  හසහ ශන්. 

2585 2586 

————————— 
*  පු නත්කාලන  ත්බා ඇත්. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව් 

හහන් කින ව්ා, "විපක්ෂන එහා නදු අන කාරන්ශන්  හසහ කිනටා කාෑ 

ගහහුව්ා, හහන් නදු අන කාර ව්ා කිනටා කාෑ ගස ව්ා" කිනටා. ඔේ, 

ඒකා බත්ත. එහා නදු අන කාරන්  කිේශේ ශේ රශට් මසා පිපමාණ 

ව්යාපාිපකානන්ශගන්.  

 මුත්, මසා පිපමාණ ව්යාපාිපකානන්ශේ නදු අඩු කාරටා හහන් 

අි ාං්කා මිනිසාට නදු ගස ව්ා. ශේ රශට් හහන් රුපිනල් 100,000ක් 

කිනන්ශන් මසා වි ාට මුහටක්හ? එන තම පවුශල් ්ාමාජිකානන් 

එක්කා මා්නක් ජීව්ත් ශව්න්  නහිප මුහටක්. අහ ඒ මුහටට පව්ා නදු 

ගස ව්ා, නදු අන කාරන්  ඕ ෑ මිනිසුන්ශගන්, තමන්ශේ ි තව්ත් 

්ාව්ාරේකාාරනන්ශගන් එහා නදු අන කාරන්ශන්  හතිව් ඉඳටා. ඒ 

විතරක් ශ ොශව්යි, එන ්ායාරණීකාරණන කාර ව්ා.  

ශේ රශට් අි ාං්කා පුාංචි හරුව්න්ට, මන්හශපෝෂණශනන් 

ශපශළ  අි ාං්කා හරුව්න්ට, ඒ ව්ාශේම ගහබිනි මාතාව්න්ට 

ත්රිශපෝෂ පහකාට් එකා දීම ගහ  අහ ශ්නඛය බමතිතුමාට කාථාව්ක් 

 හසහ. එතුමා ශව් ම ශටෝකානකා ඉන්ශන්. එතුමාට ඒකාට 

උත්තරනක්  හසහ. අස  අස  ශව්ටාව්ට ඒ ප්ර   න මඟ සිප ව්ා. 

අපි අස ව්ා, ඒ පිිප්ට ත්රිශපෝෂ පහකාට් එකා ශහන්ශන් කාව්හාහ 

කිනටා. ඒ ව්ාශේම ගහබිනි මාතාව්න්ට දුන් ්ස  මල්ට ගහ ත් අහ 

කාථාව්ක්  හසහ. අශේ රනිල් වික්රමසිාංස මහතිතුමා මීය ට ශපර කිනව්පු 

අතුරු අන ව්හශේදී කිේව්ා, ගහබිනි මාතාව්න්ට ශහ  දීම ාව් තව්ත් 

ව්හඩි කාර ශහ ව්ා කිනටා. අශන්! ව්හඩි කාරන්  ශ ොශව්යි, කාලින් 

දීපු රුපිනල් 20,000ව්ත් ශහන් . ඔනතුමන්ටා ඒ ්ස ායාරන ව්හඩි 

කාරන්  නන්  එපා. ශමොකාහ, ඒව්ා සුරාංග ා ශටෝකාව්ට කාථා. ඒ 

රුපිනල් 20,000ව්ත් ශේ රශට් ගහබිනි මාතාව්න්ට ටනා ශහන්  

කිනටා මම ඉල්ටා සිටි ව්ා. අි ාං්කා ව්හඩිි ටිනන්ට ශහ  දීම ාව් 

මා් ගණ ාව්කින් දීටා  හසහ. ශ්යෂ ස පුරව්හසිනන්ට ශහ  

රුපිනල් 2,000 මා් ගණ ාව්කින් දීටා  හසහ. ඒව්ා ශහන් .  

ශේ අන කාර  නදු ටිශකාන් තමන්ට ඕ ෑ ඕ ෑ විධිනට රා්ය 

බමතිව්රුන් 38 ශහශ  ව පත් කාරශග , ඒ රා්ය බමතිව්රුන්ශේ 

සුඛ විසරණන ශව්නුශව්න් ව්ාස  ටිකා, ශතල් ටිකා බතුළු 

ඔක්ශකාෝම ශහ ව්ා. රා්ය බමතිව්රු 38 ශහ ා අතර ව්හය 

කාරන්ශන්  හති රා්ය බමතිව්රු 30 ශහශ ක් විතර ඉන් ව්ා. ශේ 

රශට් අි ාං්කා ව්හඩිි ටිනන්ට ටනා ශහ  දීම ාව් ශ ොදී ඒ මුහල් ටිකා 

්ාක් වශේ හාගන් ා අනට ්ාප ශව් ව්ා.  

මසාමාර්ග රා්ය බමතිව්රනා එකා ව්හයක් ශසෝ කාරටා 

තිශන ව්ා  ේ කිනන් . ්ා කා ව්ක් වඹුර රා්ය බමතිතුමාට 

කිනන්  පුළුව්න්, එතුමා ඊශේ ශපශර්හා නන්දුට ගුණව්ර්ය  

බමතිතුමා ආශේ  හති නි්ා රක්ව්ා ට බවිල්ටා ිණන නව්. ශේ 

රා්ය අමාතය ුරරන අරශග  එතුමා කාරටා තිශනන්ශන් එ්ඡචරයි.  

මුහල් රා්ය බමතිතුමන්ටා  ේ ව්හය කාර ව්ා. ශමොකාහ, ශේ රශට් 

තිශන  ප්ර   ත් එක්කා එතුමන්ටාට කාරන්  ව්හය තිශන ව්ා. 

රා්ය බමතිව්රුන් 38 ශහ ා අතිපන් ශමශටෝ ව්හයක්  හති රා්ය 

බමතිව්රු 30 ශහශ ක් විතර ඉන් ව්ා. අශන්! ශපට්රල් ලීටර් 

1,000ක් හ ශකාොශසේශහෝ ශහ ව්ා. ඒ අන ව්ාස  4ක්, 5ක් පාවි්ඡචි 

කාර ව්ා. ඒව්ා ශේ රශට් මිනිසුන්ශේ නදු මුහල් ශන්. නදු මුහල් 

එශසම වි ා  කාර කාර ් තාව්ට කින ව්ා, 'උඹටා රුපිනල් 

ටක්ෂනට මාසිකාව් රුපිනල් 6,000ක් නහිණන් ශගව්න්  ටහසහ් ති 

ශව්නල්ටා' කිනටා.   

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නදු ශගව්න්  කිනටා හහන් 

කින ව්ා  ් තාව්ට ්ස  ශහ  නව් වත් කින ව්ා  ඒ ව්ාශේම අන 

ව්හන වත් එ ව්ා. අශේ මිත්ර ්ා කා ව්ක් වඹුර රා්ය බමතිතුමා ශේ 

ශව්ටාශේ ගරු ්භාශේ සිටි  නි්ා මා විශ ේෂශනන්ම ශේ කාාරණන 

කින ව්ා. ගරු රා්ය අමාතයතුමනි, රත් පුරශේ මන්ත්රීව්රශන ව 

විධිනට මම ඔනතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කාර ව්ා. ශම්ඡචර කාාටනක් 

රත් පුරන අව්ට මිනිසුන්ට, ඔනතුමා නිශනෝ් න කාර  කාටව්ා  

ආ් ශේ, පහල්මඩුල්ශල් මිනිසුන්ට තිබුශඩල එක්ශකාෝ කාළු ගඟ 

ශව්තට උහහල්ටක්, කූයනක් අරශග  ිණි න් ඉල්ටේ ටිකාක් 

ශසෝහාශග  තමන්ශේ ජීවිකාාව් ශ්ොනාශග  හව්් ශගව්ාගන් ා 

එකායි. ශේ ගශේ ඒ කාටයුත්ත කාරශග  ි ටපු මිනිසුන්ට හහන් 

නශේ පසර ගස ව්ා. ගරු බමතිතුමනි, මම ශේ ්ේනන්යශනන් 

ඔනතුමාශගන් උත්තරනක් නටාශපොශරොත්තු ශව් ව්ා. මශේ 

කාථාශව්න් පසුව් ඔනතුමාටයි කාථා කාරන්  තිශනන්ශන්. ශේ ගඟ 

ශේ පාට නනන්ශේ අව් යතා ශව්නුශව්න් ශව්න්ශේසි කාරන්  

සහ ව්ා. ශපොඩි මිනිසාට උහහල්ටක්, කූයනක් අරශග  ිණි න් 

ඉල්ටේ කූයනක් ශසෝහාගන්  තිබුුම අව්් ථාව් අි මි කාරටා මසා 

පිපමාණශනන්, ඉක්මනින්  වට්ටින ටනාගන් , ඉක්මනින් මුහල් 

ගරාගන්  ශේ පාට  අව් යතාව්ක් මත මසා ව්යාපාිපකානන් 

ටිකාශහශ  ව ිණි න් හාටා ශේ ගඟ ශව්න්ශේසි කාරන්  සූහා ේ 

ශව් ව්ා. ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි කින ව්ා ඒකාට 

ටහසහ් ති ශව්න්  එපා කිනටා. ඒකාට ටහසහ් ති ශව්න්  ආශව්ොත්, 

මුළු රත් පුරශේ ඉන්  අි ාං්කා මහණික් පතල්කාරුව්න් එක්කා 

එකාතු ශව්ටා ඒ ්ල්ලිකාාරනන් ටිකා පළව්ා සිප ව්ා.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමාට තව්ත් වි ාඩි ශහකාකා කාාටනක් 

තිශනන්ශන්.  
 

ගු නහේෂා විත්ානනේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ශසොඳයි. 

ඒ අි ාං්කා මිනිසුන්ට එහා ශේට කාාටා ඉන්  තිශන  අයිතිනට 

කාාය ශේ පාට  සයින අරශග  කාර  ඒ හහව්හන්ත ් තා 

විශරෝධී ක්රිනාව්ට එශරි ව්  හිණටින්  කිනටා අශේ ්ා කා 

ව්ක් වඹුර රා්ය බමතිතුමාශගන් මා ඉල්ටා සිටි ව්ා. ශමොකාහ, 

ශමතරේ අමාරු තත්ත්ව්නකාට පත් ශව්්ඡච ් තාව් තව්දුරටත් 

කානශටන් ළිපට හා ව්ා  ේ, ඒකා නටාශග  ඉන්  අපට නහසහ.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊශේ අශේ ව් ජීවි 

බමතිතුමාශගන් නාට ්ෆාිප ව්ශ ෝහයා ශේ සිදුීමම ගහ  අහුව්ා. 

මුහල් රා්ය බමතිතුමනි, නාට ්ෆාිප ිණන ඒ කාට්ටින ගහ  අපි  ේ 

හන් ව්ා. අපි හන් ව්ා වුණත් බමතිතුමා හන්ශන්  හති ලු. 

ඔනතුමන්ටාත් ඒ ගහ  හන් ව්ා බති. ගරු මුහල් රා්ය 

බමතිතුමනි, ඒ සිදුීමම ්ේනන්යශනන් දීටා තිශන  නිශනෝගන 

තමයි ඒ කාට්ටින blacklist කාර ව්ා කින  එකා. ඒ කිනන්ශන්, 

නාට ්ෆාිප ිණන කාට්ටිනට ටාංකාාශේ ශව් ත් කිසිම ්ෆාිප 

උහයා නකාට නන්  නහිප ශව්න්  blacklist කාර ව්ා ලු. 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම අස ව්ා, ඒකා කාරන්  

පුළුව්න්හ කිනටා. ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 225 ශහ ා අතර සිටි  

ේවිත්ව් පුරව්හසිනන් කාවුරුන්හ කිනා ශසොනාගන්  නහිප රශට් නාට 

න  එකාා ශව්  ශකාොශසේ සිප න  එකා  ව්ත්ව්න්  පුළුව්න් 

system එකාක් අශේ රශට් තිශන ව්ාහ? ශේව්ාට තමයි කිනන්ශන් 

ව්හල් නයිටා කිනටා. අපි හන් ව්ා, නාට ්ෆාිප උහයා නට ිණි න් 

තිශනන්ශන් කාවුහ කින  එකා බමතිතුමාට කිනාගන්  නහිප නව්. 

එශසේ ිණශේ කාවුහ කිනටා බමතිතුමා ශගහර පිුවප් දිසාට සහිපටා 

නහලුව්ා  ේ හහ ගන්  පුළුව්න් ශේවි. එතශකාොට හහ ගනීවි, 'ආ, 

මුන් තමයි ිණි න් තිශනන්ශන්' කිනටා. [නායා කිරීමක්  සිපනට ඒ 
ගහ  කාරුුම ශසේශව්ොත් බමතිතුමාට ඉල්ටා අ් ශව්න්  සිදු 

ශව් ව්ා. ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අහ රශට් ් තාව්ට 

කාන්  විධිනක්  හසහ. 
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[ගරු ශසේෂා විතා ශේ මසතා  
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රශට් ් තාව්ට තුන්ශේට ශ ොශව්යි, ශහශේටක්ව්ත් කාන්  

විධිනක්  හසහ. පා්ල් හරුව්ාට පා්ල් නන්  විධිනක්  හසහ, උශේට 

කාන්   හති නි්ා. පා්ල් හරුව්ාශේ අයයාප න ගහ  කාවුරුව්ත් 

කාථා කාරන්ශන්  හසහ. සහනහයි, ටීචර්ශේ ්ාිපන ගහ  කාථා 

කාර ව්ා. ටීචර්ශේ ්ාිපන ගහ   ේ අයයාප  බමතිතුමාට මතක් 

ශව් ව්ා. ගරු බමතිතුමා, ්ාිපන අඳි  එකා ගහ  කාථා කාරන් . 

සහනහයි, පා්ටට ිණි න් අයයාප න ටන  ඒ අි ාං්කා හරුව්න්ශේ 

ශපෝෂණන ගහ  කාථා කාරන් ත් ඔන සහව්ත උුම ශව්න්  ඕ ෑ.  

ඒ ව්ාශේම මම කින ව්ා, ශේ ශපොඩි කාාටනකාට එකාතු ශව්න්  

කිනටා ආරාය ා කාර  ශනොරු නයිටාව් සහම ති් ශ්ේම ගසන්  

එපා කිනටා. ශපොඩි කාාටනකාට ශ ොශව්යි, අපි ශටො ව කාාටනකාට 

එකාතු ශව්න්  කාහමහතියි, නිව්හරැදි ශහනක්, ්ායාරණ ශහනක් 

කාරන්  ආරාය ා කාර ව්ා  ේ. ශේ රශට් ් තාව්ට 

වි  ව්ා්ව්න්ත ශහනක් කාරන්  ආරාය ා කාරන් . හහන් කින ව්ා, 

"ශසට අනිේහාට අශේ පහත්තට තව්ත් ශකාශ ක් එ ව්ා" කිනටා. 

ශේකා ශමො  තරේ විළිටේ්ා්සගත කාථාව්ක්හ? 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
හහන් කාථාව් අව්්න් කාරන් , ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු නහේෂා විත්ානනේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 
ශේ කාාරණනත් කිනටා කාථාව් අව්්න් කාරන් ේ, 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

විපක්ෂශේ මන්ත්රී  ් මව්රශන ව ආඩලඩු පක්ෂනට අරශග  

බමතිකාමක් ශහ  එකා ගහ  ආඩලඩුව් මසා ශටො ව පේශපෝිපනක් 

ගස ව්ා  ේ, ශේ ආඩලඩුව් ශකාොන්හ පණ  හති ආඩලඩුව්ක්. 

විපක්ෂශේ අන අරශග  බමතිකාේ ශහන්ශන්, ආඩලඩුශේ අනට 

බමතිකාේ කාරශග  නන්  නහිප නි්ාහ? ශේ ශව්ටාශේ ශේ ශේ  

ශද්රෝි , ් තා ශද්රෝි  ආඩලඩුව්ට කාර තිනන්  විපක්ෂශේ කාවුරු 

ශසෝ ඉන් ව්ා  ේ, ඔහුට ශේ රශට් ශේ පාට න කිරීශේ 

්හාචාරනක්  හසහ. ඒ ව්ාශේම, ඔහුට ශහන්  ඕ ෑ ශනශසත ශේ 

රශට් ් තාව් අව් ය ශව්ටාව්ට ශහයි. ඒ කාාරණනත් මතක් 

කාරමින්, ශේ රශට් ් තාව් ශව්නුශව්න් ි ටගන් ා ආඩලඩුශේ 

සිටි  ආහරණීන, ශගනරව්නීන මන්ත්රීව්රුන්ට, බමතිව්රුන්ට මා 

කින ව්ා, ශේ ශව්ටාශේ ශේ  ශද්රෝි න්ට ි ටගන්  ඔනතුමන්ටාත් 

ඉය ශහන්  එපා කිනටා. රට ආරක්ෂා කාර  ගම , ් තාව් 

අශේක්ෂා කාර  ගම  නන්  ඔනතුමන්ටාත් සයින ශහන්  කිනා 

ඉල්ටා සිටිමින්, මට කාාටන ටනා දීම පිළිනඳව් ඔනතුමාට 

් තුතිව්න්ත ශව්මින් මශේ ව්ච  ් ව්ල්පන අව්්න් කාර ව්ා, 

ූලටා් ාරූඪ ගරන්ත්රීතුමනි.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු ව්ාසුශේව්  ා ානක්කාාර මන්ත්රීතුමා. ඔනතුමාට වි ාඩි 

7කා කාාටනක් තිශන ව්ා.  

 

[අ.භා. 3.48  

 

ගු වාසුන ව නානායක්කාස මහත්ා   
(மாண்புமிகு வாசுலதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ ගරු ්භාශේ ශනොශසෝ 

ශහශ ක් කින  කාථාව්ක් තමයි, "හහන් ශේ 225ශහ ාම ් තාව්ට 

එපා ශව්ටා" කින  එකා. ශේ අපි කාවුරුත් එපා ශව්ටා ලු. මි න්හ 

අමරීමර බමතිතුමාශේ කාථාශේදී එතුමා කිේශේ ශමොකාක්හ? හහන් 

මිනිසුන්ශගන් බහුශව්ොත් සිනනට 50ක් පමණ කිනන්ශන්, අපි එපා 

ශව්ටා, ශේ පාර්ලිශේන්තුව්ම එපා ශව්ටා කිනටා ලු. ඉතින් එශසම 

 ේ -අපි ඔක්ශකාෝම එපා ශව්ටා  ේ- කාරන්  තිශනන්ශන් 

මහතිව්රණනක් පව්ත්ව්  එකා ශන්. එපා වුුම කාට්ටින කාවුහ, ඕ ෑ 

කාට්ටින කාවුහ කිනටා මස ් නාට ශතෝරාගන්  පුළුව්න්, 

මහතිව්රණනක් පහව්හත්වූශව්ොත්. මම කිනන්ශන්  හසහ පාර්ලිශේන්තු 

මහතිව්රණනක්ම පව්ත්ව්න්  කිනටා. ඒත් පළාත් පාට  ාන්හන 

කාල් හමන්   ේ ටෑ් ති ශව්න්  එපා. එව්හනි කාල් හහමීය මකා සහය 

රුව් අපට ශපශ  ව්ා. අපට නිකාේ ඒ ව්ාශේ ්ේහ බශස ව්ා. 

පළාත් පාට  ාන්හන ශ ොපහව්හත්ීමශේ  වම  ශසෝ තීරණනක් 

ආඩලඩුව් ගත්ශතොත්, ආඩලඩුව්ට ශසොේශනන් නන්  ව්  නව්යි මා 

කිනන්ශන්. ශේ ආඩලඩුශේ එනඳු ක්රිනාව්ක් අධිකාරණශේ පිපභව්නට 

ටක් ශව්න්  පුළුව්න්. පසුිණන හව්් ව්ට ශග ාව්ා, පු රුත්ථාප  

කාාර්නාාං න ප ත් ශකාුවේපත. අධිකාරණන ඒකා එශසම පිටින්ම 

අයින් කාළා. පුළුව්න්  ේ තමුන් ාන්ශ්ේටා ශේ  රශට් ් තාව්ට 

ාන්හ නටන අි මි කාර  නීතිනක් ශගශ න්  කිනටා මම 

අභිශනෝග කාර ව්ා. ඒ පිළිනඳ නිසි තීන්දුව් ශේ රශට් ් තාව්ශගන් 

ටහශනයි. ් තාව්ට නශනන් ආඩලඩු කාරන්ශන් ශකාොශසොමහ? 

් තාව්ට නශනන් ආඩලඩු කාරන්  පුළුව්න්හ? ් තාව්ට අයිති 

පළාත් පාට  මහතිව්රණන පව්ත්ව්ා, ඒ මහතිව්රණශේ ප්රතිලටත් 

නටාශග , ඒ ප්රතිලට අනුව් තමන්ට ි මි තහ  ශත්රුේ අරශග , 

ඒ අනුව් ඕ ෑ ශහනක් කාරන්  ඊ ට පසුව් පුළුව්න්. මි න්හ අමරීමර 

බමතිතුමා කිේව්ා, "ඔන ාන්හශනන් ඉතින් ශමො  ප්රතිලටන ආව්ත් 

් ාධිපතිතුමාට තව් හුඟක් කාල් තිශන ව්ා ශන්" කිනටා. ඒ 

සිනලුශහ ාශේ නටශේ රැීම සිටීශේ ආයුෂ අශසෝසි ශව්න්  

පුළුව්න්, ාන්හ ප්රතිලටනකා විපාකානක් සහටිනට. අපි හන් ව්ා එන 

මීය ට ඉසතදීත් සිදු ශව්ටා තිශන  නව්. ඒ නි්ා ශේ කාථාව් 

ශමතහනින් එසාට ශග  නන්ශන්  හතිව් මහතිව්රණන පව්ත්ව්න් . 

මහතිව්රණන පව්ත්ව්න්  නහිප  ේ එන ශ ොපව්ත්ව්  නව්ට 

ප්රකාා නක් කාරන් . මහතිව්රණනක් ශ ොපව්ත්ව්  නව් ප්රකාා  

කාශළොත් එි  ප්රතිලටත් තමුන් ාන්ශ්ේටාට නටාගන්  පුළුව්න්.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊළඟට කාථා කාළ යුතුයි 

උේයම න ගහ . උේයම න ටිකාක් අඩු ශව්ටා තිශන ව්ා. 

ශකාොශසොමහ, උේයම න අඩු ශව්ටා තිශනන්ශන්? උේයම න අඩු 

ශව්ටා තිශන  ශසේතුව් මම කිනන් ේ. මිනිසුන්ට ්ල්ලි  හසහ නඩු 

මුට්ුව ගන් , ආසාර ද්රව්ය ගන් . එතශකාොට ශමොකාහ ශව්න්ශන්? 

එතශකාොට භාඩලයව්ට මිට අඩුීමමක් ශව් ව්ා.  

බයි? ඉල්ලුම අඩු ශව් ව්ා. ඉල්ලුම අඩු ශව් ශකාොට මිට අඩු 

ශව් ව්ා. එතශකාොට ශපන්නුේ කාර ව්ා, "ඔන් , හහන් උේයම න 

ටිකාක් අඩුයි" කිනටා. ඒ නි්ා ශේ උේයම න අඩුීමම ගහ  

ශටො වව්ට ි තට ගන්  එපා. අහ ශේ රශට් ් තාව් අශත් මුහල් 

 හසහ, නඩු මුට්ුව ගන් . ඒකායි උේයම න අඩු ශව්න්ශන්. අශ ක් 

කාාරණන, ශේ උේයම න බති වුශඩල ්ල්ලි අ්ඡචු ගහහීශමන් 

කිනටා විතරක් කාථා කාශළොත්, ඒකා අූලලිකා ශනොරුව්ක්. මම 

එශසම කිනන්ශන් බයි? ශේකාට එකාතු ශව් ව්ා, රුපිනට නාල්දු 

කිරීම. තව් ශේකාට එකාතු ශව් ව්ා, ්ස  කාහ ම. Petroleum 

productsව්ටට ්ස  දීටා තිබුණා. ඒ ඔක්ශකාෝම ්ස  කාපටා,  

හහන් ශහන්ශන් ඉසළ මිටකාට. ඒව්ා ඔක්ශකාෝම ශසේතු ශව් ව්ා, 

උේයම නට. ඊළඟට, විව්ෘත ශව්ශළඳ ශපොශළේ ග්ා කාෑම. මසා 

ව්යාපාිපකාශනෝ තමයි ්ාව්ාරේ කාරන්ශන්. ඒව්ාත් උේයම න 

ව්හඩිීමමට නටපා ව්ා. විදුලි බිට, ්ට බිට ව්හඩි කිරීමත් 

උේයම නට ශසේතු ශව් ව්ා. ඊළඟට, නදු නර ව්හඩි කිරීම. ඒකාත් 

ශසේතු ශව් ව්ා. ඊළඟට, කාළු කාශේ න  ශයොටර් ්ාව්ාරම. ඒ 

්ාව්ාරම සරසා ශේ රටට නඩු මුට්ුව ශගන්ව්ටා, ශේ රශට් ශව්ශළඳ 

ශපොළට ඒව්ා එව් ව්ා කිනටා අපි හන් ව්ා. 

ශේ ශව්ටාශේ මම කාහමහතියි, පසුිණන මා් පසකා කාාටන 

්ේනන්යව් ව්ාර්තාව්ක් ශහන් . පසුිණන මා් පස සහටිනට මම 

2589 2590 



පාර්ලිශේන්තුව් 

ගන්ශන් ව්ර්තමා  ් ාධිපතිතුමාශේ කාාටන සා ව්ර්තමා  මස 

නහාං වශේ අධිපතිතුමාශේ කාාටන. ශේ මා් පස තුළ උේයම න 

සිනනට 66යි. ඊළඟට අපි මුහල් අ්ඡචු ගහසීම අරශග  නහලුව්ාම, ශේ 

මා් පසට රුපිනල් බිලින  691කා මුහල් අ්ඡචු ගසටා තිශන ව්ා. 

ඊට ශපර ි ටපු මස නහාං ව අධිපතිතුමාශේ කාාටශේ රුපිනල් බිලින  

446කා මුහල් අ්ඡචු ගසටා තිශන ව්ා.  මුත් ශේ මා් පසට රුපිනල් 

බිලින  691කා මුහල් අ්ඡචු ගසටා තිශන ව්ා.  

ඊළඟට, ශේ රටට විශේ  විනිමන ටහබීම ගත්ශතොත්, ඒකා 

බින්දුව්යි. ඊළඟට, ණන ශගීමම පිළිනඳව් පසුිණන මා් පශසේ 

ව්ාර්තාව් ශමොකාක්හ? ණන ශගීමම පහසහර සහරටා තිශන ව්ා. 

ඊළඟට, අපි ර්ශේ සුරැ වේ ්ඳසා ශපොලී අනුපාතන ගත්ශතොත්, 

පසුිණන මා් පශසේ ශපොලී අනුපාතන සිනනට 30ත්, 34ත් අතර 

ශව් ව්ා. ඊළඟට, රුපිනශල් ව්ටි ාකාම අඩුීමම මත අපි අතිශර්කා 

ශපොලිනක් ශගව්න්  ඕ ෑ. ඒ අතිශර්කාව් ශගවින යුතු ශපොලින 

පසුිණන මා් පසට රුපිනල් බිලින  540යි. ඒ අනුව්, අශේ 

ණනව්ටට අපි ශගව්  ශපොලීව්ටට  තව්ත් රුපිනල් බිලින  540ක් 

අලුතින් එකාතු ශව් ව්ා. එශසම එකාතු ශව්න්ශන් අශේ රුපිනශල් 

ව්ටි ාකාම අඩුීමම නි්ායි.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔනතුමාට නිනමිත කාාටන අව්්න්, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගු වාසුන ව නානායක්කාස මහත්ා   
(மாண்புமிகு வாசுலதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම කාථාව් අව්්න් කාර ව්ා, ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

මට තව් කාාරණා ශහකායි කිනන්  තිශනන්ශන්.  

ඊළඟට, අපි ණන ්ස  දීම පිළිනඳව් ගත්ශතොත්, සුළු සා මයය 

පිපමාණ ණන කාල් හහමීය ම ්ේපූර්ණශනන්ම  හව්හත්තුව්ා. ණන අන 

කාර ගහනීම ්ඳසා  කාල් ටනා දුන්  ඒව්ා ඔක්ශකාොම  හව්හත්තුව්ා. ඒ 

ණන ව්සාම ටනා ගහනීමට ක්රිනා කාරන්  පටන් ගත්තා.  අහ 

බශමිපකාානු ශයොටරශේ ව්ටි ාකාම රුපිනල් 371.68යි. ශේ මා් 

පසට ශපර බශමිපකාානු ශයොටරශේ ව්ටි ාකාම වුශඩල රුපිනල් 

299යි. ශේ මා් පස කිනන්ශන්, ව්ර්තමා  මස නහාං වශේ 

අධිපතිතුමාට ්ස ව්ර්තමා  ් ාධිපතිතුමාට අහාළ කාාටනයි. ඊට 

ශපර ශයොටරශේ අගන රුපිනල් 299යි, අහ රුපිනල් 371.68යි.  

ඊළඟ කාාරණන, ආර්ථිකා ව්ර්ය  ශේගන. ශේ මා් පශසේ 

ආර්ථිකා ව්ර්ය  ශේගන ඍණ 8.4යි. අව්්ා  කාාරණන, නිට 

විශේ  ්ාංචිත. චී  මස නහාං වශේ swap එකාත් බතුළත්ව් නිට 

විශේ  ්ාංචිත ප්රමාණන බශමිපකාානු ශයොටර් මිලින  1,777යි. 

ශේකා තමයි පසුිණන මා් පශසේ ව්ාර්තාව්. මම මීය ට එසා ඒ පිළිනඳව් 

කාථා කාරන්ශන්  හසහ.  

ශේ ඔක්ශකාෝම නදු මස් නාශේ කාරපිට ව්හශටන්ශන්. ්ම් ත 

මස් නාශගන් සිනනට 70ක් විතර, ඒ කිනන්ශන් ටක්ෂ 68ක් ව්  

පවුල් ්ාංඛයාශව්න් ටක්ෂ 40කාට ව්හඩි ්ාංඛයාව්ක් අහ ජීව්ත් ශව්  

තත්ත්ව්න අනුව් ඔවුන්ට ව්හුවේ ව්හඩිීමමක් ශසෝ ආහානේ ව්හඩිීමමක් 

ශ ොටහශන ව්ා  ේ, ශේ ් තාව්ට ජීවිතන අව්්න් කාරගන් යි 

ශව්න්ශන්. එන සිදු ශව්මින් පව්ති ව්ා. ශේ ආඩලඩුව්ට ්සගස ව්ා, 

අහ ශේ බති කාර තිශන  තත්ත්ව්න තුළ නදුත් ව්හඩි කිරීම 

ශසේතුශව්න්. නදු ව්හඩි කිරීම නි්ා අහ ශේ රශට් මස් නාශේ මිටදී 

ගහනීශේ සහකිනාව්  හති ශව්ටා. ඒකා තමයි IMF  ා් ත්රන.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, IMF  ා් ත්රන අනුව් කාරන්  

නන්ශන් ශමොකාක්හ? ් තාව් ටව්ා ශේව්ාට ව්න්දි ශගව්ා, 

් තාව්ශේ කාරපිට තනා ශේ අර්බුහන ඉව්රනක් කාරන් යි 

සහන්ශන්. ශේ රශට් ් තාව්ට ශේකා හරා ගන්  නහසහ. ඒ නව්ත් 

්ඳසන් කාරමින්, ශමනඳු වූ ප්රතිපත්තිනක් අනුගම න කිරීම ගහ  

ආඩලඩුව්ට අපශේ නටව්ත් විශරෝයන පළ කාරමින් මා නිසඬ 

ශව් ව්ා.  

් තුතියි. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ්ා කා ව්ක් වඹුර රා්ය අමාතයතුමා.  ඔනතුමාට වි ාඩි 

13කා කාාටනක් තිශන ව්ා. 
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ගු ානක වක්කුඹුස මහත්ා (පළාත්  වා හා පළාත් 

පාලන සා අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர - மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

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

මුටසු  ශසොනව්  ගරු මන්ත්රීතුමනි, අහ දි ශේ නිනමනක්, 

නිශේහ , නිශනෝග ්ස ශරගුටාසි ගණ ාව්ක් ශේ ගරු ්භාව්ට 

ඉදිිපපත් කාර තිශන ව්ා, ්ේමත කාර ගහනීම ්ඳසා. අශේ ආඩලඩුව් 

2019 දී නටනට පහමිණි ගමන් නදු ගණ ාව්ක් කාපා සහිපනා. අපි  

VAT එකා සිනනට 15 සිට සිනනට 8 හක්ව්ා අඩු කාළා. හහන්  හව්ත 

එන සිනනට 15ට ව්හඩිකාර තිශන ව්ා. VAT එකා අඩු කාශළේ 

් තාව්ට ්ස නක් ටනා ශහන් යි. මම ශපනේගලිකාව් 

පිළිගන් ව්ා, ඒ ්ස න එශසම පිටින්ම ් තාව්ට ටහබුශඩල  හසහ 

කින  එකා. ඒකාට ශසේතුව් තමයි, VAT එකා අඩු කාළත්, කිසිම 

භාඩලයනකා මිට අඩු ශ ොකාර ඒශක්  ව්ාසින ශව් ත් පිිප්ක් ගහනීම. 

ඒ නි්ා හහන් ආපසු VAT එකා ව්හඩි කාර තිශන ව්ා. ඒ ආකාාරනට 

අපි පසුිණන කාාටශේ නේ නේ නදු ව්ර්ග අඩු කාළා.  මුත් අහ ව් විට 

ඒ නදු ව්ර්ග  හව්ත ව්හඩි කාර තිශන ව්ා.  

2021 ් ව්ාිප 07ව්  දි  අාංකා 2209/42 හර  අතිවිශ ේෂ 

ගහ්ට් පත්රශනන්, ශනෝතල් කාර  ටහ රා ලීටරනක් මත වූ සුරා නේහ 

රුපිනල් 25ට අඩු කාළා. අහ දි  03/2022 හර  සුරානදු නිශේහ න 

මිණන් ඒ නේහ  හව්ත රුපිනල් 50 හක්ව්ා ව්හඩි කාර ව්ා. ඒ ව්ාශේම, 

පසුිණන ශකාොවිේ ්මශේ එතශ ෝල් මත තිබුුම නේහ අපි අඩු කාළා, 

්නීපාරක්ෂකා කාටයුතු ්ඳසා එතශ ෝල් භාවිත කාර  නි්ා. ඒ  

ව්ාසින ශේ රශට් ් තාව්ට ටහබුණා. අපි හහන්  හව්ත ව්රක් ඒ නේහ 

ව්හඩි කාරන්  කාටයුතු කාර ව්ා. 

් තාව්ශේ පහත්ශතනුත් ි තටා නදු මුහල් එකාතු කාරන්  

ඕ ෑ. ශමොකාහ, එශසම කාශළේ  හති වුශණොත් ශේ රශට් රා්ය 

ශ්ේව්කානන්ට පඩි ශගව්න් ව්ත්,  ශරෝසටට අව් ය ශනශසත් 

ශපත්ත ශගශ න් ව්ත්, අශ ක් කිසිම කාටයුත්තක් කාරන් ව්ත් 

මුහල් සේන ශව්න්ශන්  හසහ. නදු අන කාරන්  කිසිම ර්නක් 

කාහමහති ශව්න්ශන්  හසහ. ශසට උශේ ශව් ශකාොට ශේ නදු 

ඔක්ශකාෝම කාපා සිපන්  පුළුව්න්  ේ, මස්  ාන්හශනන් ආපු 

මාත්, අන් සහශමෝමත් ඒකාට කාහමහති ශව් ව්ා. මුහල් බමති සහටිනට 

් ාධිපතිතුමාත් ඒ කාටයුත්තට කාහමහති ශව් ව්ා. නදු අන කාර 

ගන් ා ක්රමශේ නේ නේ අඩුපාඩු තිශන ව්ා  ේ අපි ඒව්ා සහා 

ගන්  ඕ ෑ. ඒ කිනන්ශන් අප න  ආහානේ මත ව්හඩි නේහක් 

ගහහුව්ාම, ඒ අන රටට ශගශ   මුහටත් ශසොර පාශරන් 

ශගශ න්  කාටයුතු කාර ව්ා. ඒ නි්ා එව්හනි කාටයුතු ගහ ත් අපි 

ශ්ොනා නටන්  ඕ ෑ.  

2591 2592 

[ගරු ව්ාසුශේව්  ා ානක්කාාර මසතා  
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මම එහා අප න  ප්රව්ර්ය  රා්ය බමතිව්රනා සහටිනට කාටයුතු 

කාළ නි්ා ශේ ගහ  හන් ව්ා. අශේ රටින් පාකි් තා නට ්ස 

ශගොයක් රටව්ටට බුටත් නව් ව්ා. ්තිනකාට වි ාට ප්රමාණනක් 

නව් ව්ා. සහනහයි, ඒ නව්  ප්රමාණනට සිපන  විධිනට අශේ රටට 

්ල්ලි එන්ශන්  හසහ. ඒ ්ල්ලි ශව් ත් ක්රමනකින් තමයි එන්ශන්. 

ඒ නි්ා අපි අප න න කාර  ශේව්ල් -  

 

ගු වාසුන ව නානායක්කාස මහත්ා   
(மாண்புமிகு வாசுலதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මා මිත්ර රා්ය බමතිතුමනි, මට කාාරණනක් අසන්  ඔනතුමා 

ඉය ශහ ව්ාහ? 

 

ගු ානක වක්කුඹුස මහත්ා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

කිනන් , ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු වාසුන ව නානායක්කාස මහත්ා   
(மாண்புமிகு வாசுலதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒකා අපරායනක් නව්ට සරව්ා, ඒ ගහ  පිනව්රක් ගන්ශන් 

 හත්ශත් බයි?  එශ්ේ සිදු කිරීම අපරායනක් සහටිනට නීතිගත 

කාශළොත්, ඒ උහවිනට ි ර ශගහරයි අයිති ශව්න්ශන්. 

 

ගු ානක වක්කුඹුස මහත්ා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම මුහල් අමාතයාාං නටත් ඒ ගහ  කිේව්ා. 

 වරුණෑගට ප්රශේ ශේ අනත් ඒ ගහ  හන් ව්ා. ශව් ම කාට්ටිනක් 

බවිල්ටා එතහ  බි්  ්  එකාක් කාර ව්ා. ඒකාට ව්හට නඳින්  

ිණනාම තව්ත් ප්ර   නක් තිශන ව්ා. හහන් අපට කින ව්ා, ර්න 

මහදිසත් ශව්ටා පාකි් තා නට බුටත් නව්  කාටයුත්ත කාරන්  

කිනටා.  ශමොකාහ, ඉ් ්ර ්ශතෝ සරසා බුටත් අප න න කිරීශේ 

කාටයුත්ත කාරන්  සහදුව්ා. 

ශේ අන ඒ රශට් ශටො ව ්ාව්ාරමක් සහටිනට කාර  ශහනක් 

තිශන ව්ා. ඒ තමයි, ශේ ශේව්ල් අපි අප න න කාරන්  

සහදුශව්ොත් ඒ ශේව්ල් ගන්ශන්  හතිව් ඉන්  එකා. එතශකාොට ඒ 

කාර්මාන්තශේ ශනදී ඉන්  අනට ශටො ව ප්ර   නක් ශව් ව්ා. ශේ 

උහවින ශේ ශේව්ල් අප න න කාරන්ශන් අපි හහනුව්ත්ව්. සහනහයි, 

ශේ ශේව්ල් අප න න කාරටා ටහශන  මුහල් ශේ ශගොල්ටන් අශේ 

රටට ශේ ව්ාහ කිනටා අපි නටන්  ඕ ෑ. ඒකා නටන්  පුළුව්න් 

ශකාෝඡචර ප්රමාණනක් අප න න කාළාහ, ඒව්ාට මුහල් ටහශනන්ශන් 

දි  90කින්  ේ, දි  90කින් ඒ මුහල් අශේ රටට ආව්ාහ කිනටා අපි 

නටන්  ඕ ෑ. ඒ කාටයුතු කාරන්  තමයි අශේ රශට් ඊට අහාළ 

ආනත  ගණ ාව්ක් තිශනන්ශන්. අපි ශමො  ශේ අප න න 

කාළත්, ඒව්ාට ටහශන  මුහල් අශේ රටට ශේ ව්ාහ කිනටා අපි 

නටන්  ඕ ෑ.  

අපි ආඩලඩුව් නාර ගත්ත ශව්ටාශේ අශේ රශට් ශටො වම 

ව්ාංචාව්ක් විධිනට තිබුශඩල එතශ ෝල් ආ න න කාරපු එකා. 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ නව් ඔනතුමාටත් මතකා බති. 

එහා ි ටපු ් ාධිපති ශගෝසාභන රා්පක්ෂ මහතිතුමාට කිනටා 

ටාංකාාව්ට එතශ ෝල් ශගන්ව්  එකා අපි ්ේපූර්ණශනන්ම 

 හව්හත්වූව්ා. එහා සිට අහ හක්ව්ා අපි එතශ ෝල් ශගන්ව්න්ශන් 

 හසහ. ලීටර් මිලින  20කාට ව්හඩි ප්රමාණනක් අශේ රටට එතශ ෝල් 

ශගන්ව්ටා තිශන ව්ා. අපි ශේ රශට් ඒ නිෂ පාහ න ව්හඩි කාරටා, 

එතශ ෝල් ශගන්ව්න්  එකා ශයොටර් එකාක්ව්ත් විනහේ කාරන්ශන් 

 හතිව්, ඒ මුහල් ශේ රටට ඉතිිප කාරටා දුන් ා. අශේ රටට 

එතශ ෝල් ශගන්ව්පු කාාටශේ ශටො ව ව්ාංචාව් වත් කාළා. එහා අශේ 

රටට ශගන්ව්පු එතශ ෝල් ප්රමාණන ලීටර් මිලින  20ක් විතර 

වුණාට, ්ාංඛයා ශල්ඛ  නහලුව්ාම එතශ ෝල් ලීටර් මිලින  10කාට 

විතර තමයි නදු ශගව්ටා තිශනන්ශන්. එතශකාොට ශේව්ා ශසොර 

පාශරන් අශේ රටට ශග හල්ටා තිශන ව්ා. අශේ රශට් තිශන  

නීතිත් එක්කා නහලුව්ාම නේ නේ ක්රමව්ටට අනුව් ඒ අන කාටයුතු 

කාරටා ශකාොශසොම සිප ශේ ශේව්ල් අශේ රටට ශග හල්ටා 

තිශන ව්ා. ශසොර පාශරන් කාර  ශේ කාටයුතු  ව්ත්ව්න්  අපට 

සිනනට සිනනකින් නහිප  ේ, අඩුම ගණශන් ඒ ශේව්ල් අව්ම කාර 

ගත්ශතොත්, ඒ තුළින් ශේ රශට් ් තාව්ට තව්ත් ්ස  ටනා 

ශහන්  පුළුව්න්. අපි, ආඩලඩු කාර  කාාටන තුළ භාඩලය මිට අඩු 

ශව්ේදී විතරක් ්තුුව ශව්  උහවින ශ ොශව්යි. අපි විපක්ෂශේ 

ි ටිනත් භාඩලය මිට අඩු කාර ව්ා  ේ කාහමහතියි. 2015දී නස 

පාට  ආඩලඩුව් පළමුව්හනි අන ව්හන ශල්ඛ න ඉදිිපපත් කාරමින් 

නඩු මිට අඩු කාර ශකාොට අපි ඊට පක්ෂව් ාන්හන දුන් ා. ඒ, බයි? 

ශේ රශට් අි ාං්කා ් තාව්ට අව් ය නඩුව්ට මිට අඩු කාරන්  කාාට 

සිප පුළුව්න්  ේ, අපි ඒ පහත්ශත් ඉඳශග  ඊට පක්ෂව් ාන්හන 

ශහ ව්ා. අපි එහා ඊට පක්ෂව් ාන්හන දුන්ශන් ශකාටි කාාටනකාට සිප 

අශේ රශට් නඩු මිට අඩු කාරපු නි්ායි.  

හහන් සීනි නදු ව්ාංචාව්ක් ගහ  කාථා කාර ව්ා. සීනි කිශටෝග්රෑේ 

එකාකාට රුපිනල් 33ක්ව් තිබි්ඡච නේහ ්ත 25ක් හක්ව්ා අඩු කාරටා 

එහාත් ඒ ව්හශේම කාරටා තිබුණා. අශේ ආඩලඩුව් ආපු ගමන් සීනි 

කිශටෝග්රෑේ එකාකාට රුපිනල් 33ක්ව් තිබුුම නේහ රුපිනල් 50ක් 

කාළා. කිශටෝග්රෑේ එකාකාට අන කාළ නේහ රුපිනල් 50ක් කාරටා, ඊට 

ප් ශ්ේ ඒකා ්ත 25ක් හක්ව්ා අඩු කාළා. මම එහාත් ඒකාට විරුේය 

වුණා. මම එහාත් කිේව්ා, එශසම කාර ව්ා  ේ සීනි මිටත් ඒ අනුව් 

අඩු කාරන්  ඕ ෑ කිනටා. සීනිව්ටට පාට  මිටක් ශේන්  ඕ ෑ 

කිනටා මම එහාත් කිේව්ා. ඒ, බයි? ආ න  විනහම නටටා, tax 

එකා නටටා, ප්රව්ාස  ගා් තුව් නටටා, පුාංචි ටාභනක් තිනටා අපි 

කිනන්  ඕ ෑ, "ශමන්  tax එකා, ශමන්  ශේ හව්ශ්ේ ඉඳන් ශේ  

සීනි ශේ ගණ ට වි වණන්  ඕ ෑ" කිනටා. එශසම කාශළේ 

 හත් ේ ශමො  නේහ ගහහුව්ත් ඒ  ශගොල්ටන්ට ඕ ෑ ගණ කාට 

ඒව්ා වි වණා ගන් ව්ා. අපි නදු ගසන්ශන්ත්, නදු කාපා සිපන්ශන්ත් 

් තාව්ශේ නසපත පිණි් වුණත්, ශේ විව්ෘත ආර්ථිකානත් එක්කා 

එතහ  ශටො ව ප්ර   නක් තිශන ව්ා. අපි ඒ අව් ය කාටයුතු කාරන්  

ිණන ගමන් ඒ උහවින ශේ භාඩලය අශේ රටට ශගන්ව්න්ශන්  හතිව් 

ඉන් ව්ා. මම කාර්මාන්ත බමතිව්රනා ශව් ශකාොට ටාංකාාශේ සීනි 

නිෂ පාහ න තිබුශඩල ව්ර්ෂනකාට ශම්රික්ශටොන් 40,000ක්.  මුත්, 

ටාංකාාව්ට ව්ර්ෂනකාට සීනි ශම්රික්ශටොන් ටක්ෂ 5ක්, 6ක් ඕ ෑ. අපි 

ආඩලඩුව්ක් විධිනට අව් යතාව් අනුව් ඒකාට නේහක් පහශ වුශව්ොත් 

සීනි ආ න කාරුශව්ෝ අශේ රටට සීනි ශගන්ව්  එකා  

 ව්ත්ව් ව්ා. ඒකාට ශසේතුව් තමයි, ඒ ශගොල්ටන්ශේ අශත් 

ශේව්ාශේ පාට න තිශන  එකා. ඒ අන සීනි මිට ව්හඩි කාර ශකාොට 

මම ්ශතෝ සරසා, ටාංකාා සීනි ්මාගම සරසා අඩු මිටට සීනි 

දුන් ා, සීනි මිට පාට න කාරන් . ඒකා නි්ා ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ අපි සිනලුශහ ාම එකාතුශව්ටා නදු ව්ාංචා කාර  

අනට විරුේයව් කාටයුතු කාරන්  ඕ ෑ. තනි පුේගටශනක් ශේව්ා, 

නේකිසි කාඩලයානමක් ශේව්ා, කාවුරුන් ශසෝ ශකාශ ක් ශේව්ා ශේ 

රශට් අි ාං්කා මිනි් සු අමාරුශේ ව්හටිටා ඉන්  ශව්ටාශේ 

ව්ාංචාව්ක්, දූෂණනක් කාරන්  සහ ව්ා  ේ, අපි ශමො  පහත්ශත් 

ි ටිනත් ඒකාට විරුේයයි.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හහන් අශේ රටට  හව්තත් 

්ාංචාරකාශනෝ එන්  පටන්ශග  තිශන ව්ා. ඒ ව්ාශේම, IMF එකා 

සරසා අශේ රටට ශයොටර් බිලින  2.9ක් ටහබීමට නිනමිතව් 

තිශන ව්ා.  මුත් හහන් ශගොයක් අන කින ව්ා, ශයොටර් බිලින  

2.9ක් අරශග  ශමොකාටහ කිනටා. ඒ මුහට ශහ  නව් කීශමන් ඒ අන 

අපි ශව්නුශව්න් ්සතිකානක් ශහ ව්ා. ඒ තුළින් අපට ශව් ත් 

රටකින් වුණත් ආයාරනක් ශසෝ ණනක් ගන්  පුළුව්න්කාම 

ටහශන ව්ා. ඒ සරසා අප ශකාශරි  වි  ව්ා්නක් බති කාරව් ව්ා. ඒ 

2593 2594 



පාර්ලිශේන්තුව් 

සරසා ඒ ගනුශහනු ්ඳසා නේකිසි ක්රමනක් සහ ව්ා. අපි IMF එකාට 

නන්ශන්  හසහ කිනටා පසුිණන කාාටශේ නේ පිිප්ක් නහන් ා. හහන් 

IMF එකාට න ශකාොට ආශනත් නණි ව්ා. අශේ මුහල් රා්ය 

බමතිතුමා ් ාධිපතිතුමාත් එක්කා එකාතුශව්ටා ඒ ්ේනන්යශනන් 

ශටො ව මසන්සිනක් අරශග  කාටයුතු කාර ව්ා. අපි නටන්ශන් ශේ 

රට ව්හටි්ඡච තහනින් ශගොය ගන් යි. ඒ ශව්නුශව්න් අපි 

සිනලුශහ ාම එකාතුශව්ටා කාටයුතු කාරන්  ඕ ෑ.  

ගරු හනාසිිප ්නශ්ේකාර මන්ත්රීතුමා හහන් ශමතහ  ශ ොි ටිනත් 

මා ශේ කාාරණන කිනන්  ඕ ෑ. එතුමා කිේව්ා, ටන  අවුරුේහට 

පාරව්ල් සහන්  ්ල්ලි ව්හඩිපුර ශව්න් කාරටා කිනටා. අශේ 

ව්ාසුශේව්  ා ානක්කාාර මන්ත්රීතුමා මට ඊශේත් කිේව්ා, අනගම 

පහත්ශත් පාරක් සහන්  කිනටා. එශසම ශන්හ, ගරු මන්ත්රීතුමනි? 

අශේ දි් ත්රික්කානට සහම හාම ව්ි  ව්ා  ගාංව්තුර ගට ව්ා  පාරව්ල් 

කායාශග  න ව්ා. ඒව්ා සහන්  ඕ ෑ. රත් පුරනට න  අධිශේගී 

මාර්ගනට මුල්ගට තිනටා ව්හය පටන් ගත්තා. හහන් ඒශක් ශකාොට්ක් 

සහාශග  ිණි ල්ටා ඒ ව්හය  ව්ත්ව්ා තිශන ව්ා. අශේ ප්රයා  

මාර්ගත් ගාංව්තුරට නටශව්ටා සහම හාම කාහශය ව්ා. ශගොයක් 

ප්රශේ ව්ට සහන්  පටන් ගත්ත පාරව්ල්ව්ට ව්හය අතරමඟ 

 තරශව්ටා තිශන ව්ා. එම නි්ා අපි ් ාධිපතිතුමාට කිේව්ා, ව්හය 

 තර කාර හමා තිශන  මාර්ග ටිකා සහන්  මුහල් ශහන්  කිනටා. 

ඉතින්, ඒව්ාට මුහල් ශව්න් කාළාම ශසොඳට සහපු පාරව්ල්ව්ට න  අන 

අස ව්ා, පාරව්ල් සහන්ශන් කාන් හ කිනටා. පසුිණන කාාටශේ 

ශගොයක් අන නහන් ා, පාරව්ල් කාන් හ කිනටා. අශේ ගේව්ට ජීව්ත් 

ව්  අි ාං්කා මිනි් සු ඉල්ට ව්ා, ශත් හලු ටිකාව්ත් ප්රව්ාස න කාර 

ගන්  නහසහ, මාර්ගන සහටා ශහන්  කිනටා. ඒ මාර්ග සහන්  

ඕ ෑ. අපි ශේ ශසොඳට තිශන  මාර්ග සහ ව්ා ශ ොශව්යි. අපි 

ශසොඳට කාාපට් කාරපු මාර්ග උඩින් කාාපට් කාර ව්ා ශ ොශව්යි. 

ගමන් කාරන්  නහිප, අමාරු මාර්ග තව්ම තිශන ව්ා. මම අහ උශේ 

රත් පුශර් මළ ශගහරකාට ිණි න් ආශේ. පාන්හර පසට  හඟිටටා 

ිණශේ. ඒ මළ ශගහරට ිණනාම ඒ ගශේ අන කිේශේ, "්ර්, පුළුව්න් 

 ේ පාර සහටා ශහන් " කිනටායි. ඉතින්, ් තාව්ශේ ඉල්ලීේ 

අනුව් තමයි ශමතහ  ඉන්  අපි 225ශහ ාම ව්හය කාරන්ශන්. 

ඉල්ටන්ශන්  හති ශහනක් කාරටා ශමොකාටහ? ගශේ මිනි් සු පාර 

සහන්  එපා කින ව්ා  ේ, අපි ශමොකාටහ සහන්ශන්? අපි 

් තාව්ශේ ඉල්ලීම අනුව් තමයි කාටයුතු කාරන්ශන්. ශේ නදු අඩු 

කාරන්  පුළුව්න්  ේ අපි සිනලුශහ ාම ඒකාට එකාඟයි. ව්ර්තමා  

් ාධිපතිතුමා, අගමහතිතුමා, කාහබි ට් මඩලයටන බතුළු අපි 

සිනලුශහ ා නටන්ශන්, අපට කාරන්  පුළුව්න් උපිපමශනන් ශේ 

රශට් ් තාව් ශව්නුශව්න් ශ්ේව්න කාරන් .  

ගරු ශසේෂා විතා ශේ මන්ත්රීතුමා ශේ ගශේ මහණික් කාහණීම 

්ේනන්යව් කිේව්ා. අශේ ප්රශේ ශේ ඉන්  සුළු පිපමාණශනන් 

ව්යාපාර කාරශග  න  පතල්කාරුව්ා ශව්නුශව්න් අපි සහම හාම 

ශපනී සිටිනා. අහත් ශපනී ඉන් ව්ා. මම කිනන්ශන්ත් ඒකායි. 

මිනිසුන්ට ශේ අමාරු ශව්ටාශේ ඒ අන සුළුශව්න් කාරශග  න  

ව්යාපාරන මසා පිපමාණශනන් ව්යාපාර කාර  පිිප්කාට ශහ ව්ාට 

මමත් විරුේයයි. මම දි් ත්රික් ්ේනන්ධීකාරණ කාමිුවශේදී කිේව්ා, 

මසා පිපමාණශනන් ව්යාපාර කාර , ශකාොශසේව්ත් ඉන්  පිිප්ක් 

බවිල්ටා ටයි්න්  අරශග  අශේ දි් ත්රික්කාශේ තිශන  ගාංගාව්ට ඒ 

කාටයුතු  කාර ව්ාට අපිත් විරුේයයි කිනටා. මසා පිපමාණශනන් 

ව්යාපාර කාර  ්ල්ලිකාාරනන්ට ශ ොශව්යි, ඒ ප්රශේ ශේ ජීව්ත් ව්  

අි ාං්කා දුේපත් මිනිසුන්ට හටාං කාහටනක් වි වණාශග  ජීව්ත් 

ශව්න්  පුළුව්න් ක්රමනක් සහන්  ඕ ෑ. ූලටා් ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, පුාංචි මිනිසුන්ට නමක් කාරන්  පුළුව්න්  ේ, ඒ ශේ 

කාරන්  කාහපශව්ටා අපි කාටයුතු කාර ව්ා කිනමින්, ශේ කාාටන 

ටනා දීම ගහ  ඔනතුමාට ් තුතිව්න්ත ශව්මින්, මා නිසඬ ව් ව්ා. 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කිාං්  ශ ල්්න් මන්ත්රීතුමා. ඔනතුමාට වි ාඩි සතකා 

කාාටනක් ටහශන ව්ා. 

 
[අ.භා. 4.10  

 

ගු ිරාං න නනල් න් මහත්ා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අහ විශේ  විනිමන ප ත 

නටශත් වූ නිශනෝග, ආ න  සා අප න  (පාට ) ප ත නටශත් 

වූ ශරගුටාසි බතුළු ඉදිිපපත් වූ ශනෝ් ා ්ේනන්යව් අහස්  

ඉදිිපපත් කාර  අව්් ථාව් ටනා දීම ගහ  ඔනතුමාට ් තුතිව්න්ත 

ව් ව්ා.  

මට ශපර කාතා කාරපු අශේ ගරු ්ා කා ව්ක් වඹුර රා්ය 

බමතිතුමා පහසහදිලි කාර දුන් ා, එතුමා විෂන භාරව් කාටයුතු කාරපු 

කාාටන තුළ සීනි කාර්මාන්තන ්ේනන්යශනන් ගත්ත පිනව්ර ගහ . 

අහ අපි ශේ කාතා කාරන්ශන් නදු ගහ . අපි කාශේකාට ිණශනොත් 

මුහටාලි කිනන්ශන්, මන්ත්රීතුමා, අලුත් නදු ප ත් ශග හල්ටා 

අලුතින් ප ව්පු නදු නි්ා අපට ව්යාපාරනක් කාරන්  අමාරුයි 

කිනටා. ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි පසුිණන කාාටශේ නදු 

්ස  දුන් ා. අපි ගනිමු, සීනි නදු ව්ාංචාව්, සුදු ලූනු නදු ව්ාංචාව්, 

ශපොල් ශතල් නදු ව්ාංචාව්, ඒ ව්ාශේම Pandora Papers ්ේනන්ය 

ගනුශහනු. මට මතකායි, Pandora Papers පිළිනඳ ශසළිහරේ වුණාම 

ි ටපු ් ාධිපති ශගෝසාභන රා්පක්ෂ මහතිතුමා ඒ ගහ  ශසොනටා 

මා්නක් බතුළත ව්ාර්තාව්ක් ටනා ශහන්  කිනටා කාමිුවව්කාට භාර 

දුන් ා.  මුත්, අහ ව් තුරු ඒ Pandora Papers ්ේනන්ය 

ගනුශහනු ගහ  කිසිම ශසෝඩුව්ාව්ක්  හසහ. ඒ විමර්  නට 

ශමොකාක්හ වුශඩල කිනටා, අපි  ේ කිසිම ශහනක් හන්ශන්  හසහ.  

ශකාශ්ේ  මුත්, ව්ත්මන් ් ාධිපතිතුමා පසුිණන කාාටශේ 

ශව්්ඡච සිනලු ශේව්ල් අමතකා කාරටා අශේ රශට් ව්යාපාිපකානන්ට 

නදු පටව්ා තිශන ව්ා. නදු ගසන්  ඕ ෑ තමයි. නදු ගස ව්ා 

ව්ාශේම, ව්යාපාිපකානන්ශේ ඒ ව්යාපාර කාරශග  නන්  ර්නක් 

විධිනට ශහන්  පුළුව්න් ්සශනෝගන ්ස ්ස  ටනා ශහන් ත් 

ඕ ෑ. හහන් අශේ රටට අමාරුයි. හහන් අපි සහශමෝම කිනන්ශන්, 

අශේ රශට් ශයොටර්  හසහ කිනටා. ඒ ව්ාශේම රුපිනලුත්  හසහ 

කින ව්ා. එශසම  ේ, විශේ  විනිමන අශේ රටට ශගශ න්ශන් 

ශකාොශසොමහ, ශයොටර් උපනා ගන්ශන් ශකාොශසොමහ, ඒ ්ඳසා 

විකාල්ප ශනෝ් ා ශමො ව්ාහ කින  එකා ගහ  කාවුරුත් කාථා 

කාරන්ශන්  හසහ. අපි ශකාොශසොමහ අශේ රටට ශයොටර් 

ශගශ න්ශන්?  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශනන්ම අශේ රටට 

ශයොටර් ශගශ    ආනත නක් තිශන ව්ා. ඒ ආනත න තමයි, 

අශේ රශට් ්ාතිකා ව්ශ ෝහයා . ශේව්ාට ශේය න ්ාංචාරකාශනෝ 

ව්ාශේම විශේය න ්ාංචාරකාශනෝත් වි ාට ව් ශනන් එ ව්ා. අප්රිකාාව් 

ගත්තත්, අශේ රටට ආ්න් ම රට ව්  ඉන්දිනාව් ගත්තත්, අහ ඒ 

රටව්ට ්ාතිකා ව්ශ ෝහයා ව්ටට වි ාට ව් ශනන් ්ාංචාරකාශනෝ 

එ ව්ා. ඒව්ාට  අශේ රශට් ්ාංචාරකාශනෝත් න ව්ා.  

හහ ට ්ති ශහකාකාට පමණ ඉ් ශ්ල්ටා ්ාතිකා ව්ශ ෝහයා නක් 

විධිනට ක්රිනාත්මකා ව්  නාට ව්ශ ෝහයා ශේ බති වුුම සිදු ීමම මා 

හහක්කාා. සහනහයි, ඒ සිදු ීමම වුණාම ශමොකාක්හ කාශළේ? එශසම වුුම 

ගමන්ම -ඊට පසුව්හාම- කාශළේ, තමන්ශේ ව්ාස ව්ලින් ්ාතිකා 

ව්ශ ෝහයා නට බතුළු ීමම  හව්හත්ීමමයි. නේකිසි කාඩලයානමක් 

විසින් තමයි ඒ සිේධින  කාරටා තිශනන්ශන්. ගරු බමතිතුමනි, අහ 

2595 2596 

[ගරු ්ා කා ව්ක් වඹුර මසතා  



2022 ශ ොව්හේනර් 09 

අශේ රශට් "Ironman 4x4" කිනටා ්ස  ශ්ේව්නක් තිශන ව්ා. 

බත්තටම ශේ රශට් විපතක් සිදු වුුම අව්් ථාව්ටදී, ගාංව්තුර, ඒ 

ව්ාශේම ්ාතිකා ව්ශ ෝහයා  බතුළත නේකිසි ප්ර   නක් බතිව්  

අව්් ථාව්ටදී ඒ ශ්ේව්ාව්  ක්ෂණිකාව් ිණි න් ඒ අනට උහවු කාර ව්ා. 

රත් පුරනට ගාංව්තුර තත්ත්ව්නක් බති වුුම අව්් ථාශේදී ශේ 

ශ්ේව්ාව්  ිණි න් ඒ විපතට පත් ් තාව්ට උහවු කාර ව්ා අපි හහක්කාා. 

හහන් ශේ අනට ශටො ව අ්ායාරණනක් සිේයශව්ටා තිශන ව්ා. 

්ාංචාරකා කාර්මාන්තශේදී ්ාතිකා ව්ශ ෝහයා  බතුළට ිණි න් 

photos ගන්  අන අශේ රශට් ඉන් ව්ා. ඒ ශගොල්ටන්ශේ ව්ාස  

photos ගන්  පුළුව්න් විධිනට ්කා්  කාරටා තිශන ව්ා. ශේ 

අනටත් අහ නාට ්ාතිකා ව්ශ ෝහයා  බතුළට නන්  නහිපශව්ටා 

තිශන ව්ා. ශේකා ශටො ව අ්ායාරණනක්. මසනුව්ර ප්රශේ ශේ  

"Ironman 4x4" ්ස  ශ්ේව්ාව්ක් තිශන ව්ා. ශකාොළඹ ප්රශේ ශේ 

කිි පනක්ම තිශන ව්ා. අහ ශේ අනට ශටො ව අ්ායාරණනක් ශව්ටා 

තිශන ව්ා.  

ශපොශළොන් රුව් දි  ත්රික්කාශේ ශ්ෝමාව්තින ්ාතිකා ව්ශ ෝහයා න 

තිශන ව්ා. ශේ ්ාතිකා ව්ශ ෝහයා න ්ේපූර්ණශනන්ම ් තාව් 

අතට තව්ම අත්පත් කාරටා දීටා  හසහ. ශමි  භූමි ප්රමාණන  

ශසක්ශටනාර 38,000ක් තිශන ව්ා. එන වි ාට භූමි ප්රමාණනක්. අපි 

හන් ව්ා, ව්හඳ පුහා ගන්  කාතරගමට න  නහතිමතුන් 

අනිව්ාර්නශනන්ම නාට ්ාතිකා ව්ශ ෝහයා නටත් න  නව්. 

ශපොශළොන් රුව් දි් ත්රික්කානට ්ාංචාරකානන් ආව්ාට, ඔවුන් 

කාව්හාව්ත් ශපොශළොන් රුව් දි් ත්රික්කාශේ රැ ශඳන්ශන්  හසහ. 

ශ්ෝමාව්තින ව්ශ ෝහයා න ්ාතිකා  ව්ශ ෝහයා නක් ව් ශනන් 

ගහ්ට් කාරටායි තිශනන්ශන්. සහනහයි, තව්ම ශේ ව්ශ ෝහයා න 

විව්ෘත කාරටා  හසහ. ඒ කාටයුතු කාඩි මින් ක්රිනාත්මකා කාරන්  

ඕ ෑ.  

අශේ රශට් ් තාව්ට ව්ාශේම, විශේ  තා ාපතිව්රුන් සරසා  

විශේ  රටව්ටට අශේ රශට් තිශන  ්ේපත් ගහ  කිනන්  ඕ ෑ. 

මීය ට ්තිනකාට කාලින් කියුනාශේ තා ාපතිතුමා ශපොශළොන් රුව් 

දි් ත්රික්කානට ආව්ා. කියුනානු තා ාපතිතුමා ශපොශළොන් රුව් 

දි් ත්රික්කානට ආපු ශසේතුව් තමයි, 1959 ශ්ඡ ගුශේරා කින  පුේගටනා 

ශපොශළොන් රුව් දි  ත්රික්කානට බවිල්ටා ශපොශළොන් රුව් ගල් විසාරන 

 රඹා, එතුමාශේ රශට් තිශන  ශකානතුකාාගාරනකා ඒ 

්ේනන්යශනන් ්ටසන් කාර තිබුණ එකා. ඒව්ා නටන්  තමයි 

කියුනානු තා ාපතිතුමා ශපොශළොන් රුව් දි් ත්රික්කානට ආශේ. මා 

ශපොශළොන් රුව් දි් ත්රික්කාශේ සිටිනත්, බත්තටම මාත් ඒ ගහ  

හහ ශග  සිටිශේ  හසහ. ශපොශළොන් රුශේ පුරාවිහයා ශකානතුකාාගාරශේ 

ඉන්  මාර්ශගෝපශේ කානනුත් ඒ ගහ  හන්ශන්  හසහ.  

1954දී එලි්ශනත් රැජි  ශපොශළොන් රුව්ට ආව්ා. ශේව්ා ගහ  

අපි කිනන්  ඕ ෑ. ඒ රටව්ට ඉන්  අන රැජි  පහමිණි ් ථා න 

නටන්  කාහමහතියි. එව්හනි විශ ේෂ තහන් අශේ රශට් තිශන ව්ා. 

බත්තටම අපි ශේ ්ේපත් ටිකා නට කාරශග  ඒශක් උය ි ටශග  

ඉන් ව්ා. අපි ශේව්ා ගහ  කිනන්ශන්ත්  හසහ. ශේව්ා ප්රහර්  න 

කාරන්  කිසිම වුව්ම ාව් වත්  හසහ. සහනහයි, අපි "ශයොටර්  හසහ, 

ශයොටර්  හසහ"  කින-කිනා කාෑ ගස ව්ා. ශයොටර් ශගශ   ක්රම 

අශේ රශට් තිශන ව්ා. අශේ රශට් තිශන  ්ේපත් ටිකාම බති රශට් 

තිශන  ශේ ප්ර    ටිකා වි්ඳන් . ඒව්ා ඔක්ශකාොම ව්සශග , ඒව්ා 

උය ඉඳශග , ඒව්ා වි ා  කාරන්  තමයි සහමශහ ාම කාටයුතු 

කාරන්ශන්. ඒ නි්ා ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ තිශන  

ශේව්ල් ආරක්ෂා කාර ගන්  අපි කාටයුතු කාරන්  ඕ ෑ.  

අශේ කාෘෂිකාර්ම බමතිතුමා ශපොශසොර ්ේනන්යශනන් කාථා 

කාර ව්ා මා හහක්කාා. ශපොශසොර ටනා ශහ ව්ාන කිනටා එතුමා 

ශපොශළොන් රුව් දි් ත්රික්කානට බවිල්ටාත් කිේව්ා. එතුමා පහසහදිලි 

කාළා, ශේ කාන් ශේ ව්ගා කාරන්  ශගොවිනාට ශපොශසොර ටනා 

ශහ ව්ා කිනටා. පළමුව්  ව්ටශේදී ශසක්ශටනාරනකාට ශපොශසොර 

කිශටෝ 50ක් ටනා ශහ ව්ා  කිේව්ා. ඒකා ශනොශසොම ශසොඳයි. ඒව්ා 

ක්රිනාත්මකා ශව්න්  ඕ ෑ. හහන් ශේ ව් ශකාොට මය ව්හය ආරේභ 

කාරටා තිශන ව්ා. නට කාන් ශේ ීම ටිකා අපට තව්ම වි වණා 

ගන්  නහිපශව්ටා තිශන ව්ා, ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  නට 

කාන් ශේ අක්කාරනක් සාන්  රුපිනල් 10,000යි ව්හන වුශඩල. හහන් 

අක්කාරනක් සාන්  රුපිනල් 25,000ක් ව්හන ශව් ව්ා.  

අධිකා ඩී්ල් මිටත් එක්කා ඩී්ල් ශ්ොනා ගන්  නහිප වුුම 

අව්් ථා අ න්තයි, අප්රමාණයි. ශේ අපසසුතා මහහ ශගොවිනා නට 

කාන් ශේ ශ ළා ගත් අ් ව්හන්  තව්ම වි වණා ගන්  නහිපශව්ටා 

තිශන ව්ා. අහ  වුම ශකාොල්ටනට තමයි මුහටාලිටා ීම මිටදී 

ගන්ශන්. බයි එශසම වුශඩල? නට කාන් ශේ අ් ව්හන්  ශ ළ  

ශකාොටම ර්න කිේව්ා, රුපිනල් 120ට ීම ගන් ව්ා කිනටා. සහනහයි, 

කිසිම තහ කා රුපිනල් 120 ගණශන් ීම ගත්ශත්  හසහ. 

ශමොණරාගට දි් ත්රික්කාශේ ගරු ය්බලිේ.එ්ඡ.එේ. යර්මශ්ේ  

මන්ත්රීතුමා හහන් ශේ ්භාශේ ඉන් ව්ා, අනුරායපුරශේ ගරු 

ශරෝසණ නඩලයාර මන්ත්රීතුමා ඉන් ව්ා. ඒ අන ශගොවි ් පහව්ලින් 

ආපු අන. ඒ ව්ාශේම මමත්  ශපොශළොන් රුව් දි් ත්රික්කාශේ. 

ශගොීමන්ට තිශන  ශේ ප්ර   න ගහ  අපි ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී 

ශකාෝඡචර  ේ කාෑ ගසටා කිනටා බේහ? සහනහයි, ශේව්ාට කිසිම 

වි්ඳුමක්  හසහ. මම හහක්කාා, ි ටපු ් ාධිපති ගරු වමත්රීපාට 

සිිපශ්ේ  මහතිතුමා පසුිණන කාාටශේ ීම ගන්  කිනටා 

උේශනෝෂණනක් කාළා. සහනහයි, ීම ගන්  කිනටා එතුමා 

උේශනෝෂණ කාරන්  අව් ය  හසහ. ශමොකාහ, ශේ රශට් ශටො වම ීම 

ශමෝට එතුමාශේ ්ශසෝහරනාට තිශනන්ශන්. එතුමාශේ 

්ශසෝහරනාට ශේ රශට් තිශන  ීම ටිකා ගන්  පුළුව්න්.  ඒකාට ීම 

මිට තව් අඩු ශව් කාල්හ ඉන්ශන්? එම නි්ා විශ ේෂශනන්ම මම 

කාෘෂිකාර්ම බමතිතුමාට කින ව්ා, නට කාන් ශේ   ීම  අ් ව්හන් ට  

්ායාරණ මිටක් ශහන්  කිනටා. අව්ම ව් ශනන් රුපිනල් 130කා, 

140කා මිටක් ශහන්  ශව් ව්ා. මම  ේ කිනන්ශන්, රුපිනල් 150ක් 

ශහන්  කිනටා. එශසම කින ශකාොට කින ව්ා, " එතශකාොට සාල් 

රුපිනල් 300 ගණශන් අරශග  කාන් හ" කිනටා. අහ ීම කිශටෝව්ක් 

රුපිනල් 90ට, 100ට අරගත්තත්, ්සල් මිට අඩුශව්ටා තිශන ව්ාහ? 

 හසහ. එශසම  ේ, ීම නිෂ පාහ න කාර  ශගොවිනා  ක්තිමත් කාශළේ 

 හත් ේ අශේ රශට් ශගොවිනා  හතිශව්ටා නාවි. 

එම නි්ා මම අව්්ා  ව් ශනන් කින ව්ා, අපි ශයොටර් 

ශ්ොන ව්ා  ේ, අශේ රශට් ශයොටර් ශ්ොන  ක්රම ඕ ෑ තරේ 

තිශන  නව්. අපි ්ාතිකා ව්ශ ෝහයා  ටිකා  ක්තිමත් කාශළොත්,- 

 

ගු ිකන්ත්ක අමල් මායාදුන්න මහත්ා 
(மாண்புமிகு சிந்தக அமல் மாயாதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

Sir, I rise to a point of Order. 

මම ගරු කිාං්  ශ ල්්න් මන්ත්රීතුමාශගන් අස ව්ා, බත්තටම 

ඔනතුමා ශගොවි ් පහනකින් ශන් ආශේ. ඔනතුමන්ටාශේ   

ආඩලඩුව් කාාටශේ රුපිනල් 38 ගණශන් තමයි ීම ගත්ශත්. 

 
ගු ිරාං න නනල් න් මහත්ා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

මන්ත්රීතුමා, ඔන්  ඕකා තමයි ශව්ටා තිශනන්ශන්. [නායා 
කිරීමක්  හහන් මට අව්් ථාව් ශහන් . ශේකා මශේ අව්් ථාව්. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමාට ශව්න් කාළ කාාටන අව්්න් ශව්ටා 

තිශනන්ශන්. 
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පාර්ලිශේන්තුව් 

ගු ිරාං න නනල් න් මහත්ා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔන්  ඕකා තමයි ශව්ටා තිශනන්ශන්. 

ඔනතුමන්ටාශේ කාාටශේයි, අශේ කාාටශේයි කිනටා ශේ විධිනට 

කාටයුතු කාරශග  ිණශනොත්, ශේ 225ශහ ාට ශහයිනන්ශේම පිි ටයි. 

ගරු ව්ාසුශේව්  ා ානක්කාාර ි ටපු බමතිතුමා කිේව් විධිනටම 

මමත් කිනන්ශන්, අශන් ශහයිනශන් නමුශකාෝ ාන්හනකාට. අපි 

ාන්හනකාට නමුශකාෝ. රශට් ් තාව් කින ව්ා  ේ ශේ  225ශහ ාම 

එපා කිනටා, අපි ාන්හනකාට නමුශකාෝ.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට, ගරු ශරෝසණ නඩලයාර මන්ත්රීතුමා. ඔනතුමාට වි ාඩි 

7කා කාාටනක් ටහශන ව්ා. 
 

ගු ිරාං න නනල් න් මහත්ා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

මශේ කාථාව් ඉක්මනින් අව්්න් කාර ව්ා, ූලටා් ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

අපි නමුශකාෝ ාන්හනකාට. පාර්ලිශේන්තු මහතිව්රණන  හත් ේ, 

අඩුම ගණශන් අපි ප්රාශේය න ්භා ාන්හන සිප පව්ත්ව්මුශකාෝ. 

ශනොශසොම ් තුතියි, ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 
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ගු නසෝහත බණ්ඩාස මහත්ා 
(மாண்புமிகு லராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශන්, අශේ අර මානාදුන්  
මන්ත්රීතුමා!  ඊශේ ශපශර්හා එතුමාශේ දි් ත්රික්කාශේ රැ් ීමමක් 

තින ශකාොටත්, එතුමාශේ දි් ත්රික්කාශේ  ානකාතුමා මතක් කාළා, ඒ 
දි් ත්රික්කාශේ අනට ශමොකාක්හ අර ්ත්තු ්ාතිනකා  මක් කිනටා 

කාථා කාර ව්ා කිනටා. එතුමා කින ව්ා, අශේ කාාටශේ ීම කිශටෝ 

එකා ගත්ශත් රුපිනල් 38ටලු. ීම කිශටෝ ඒකා රුපිනල් 38ට 
ගන් ශකාොට ීම කිශටෝව්කා පිිපව්හන කීනහ කිනටා ඔනතුමාට ගණන් 

සහා ගන්  පුළුව්න්හ? පුත්තටශේ හුඟක් ඉන්ශන් පිපණාමන ශ ොවූ 
මිනි් සු. පුත්තටශමන් ශේ රශට් ් ාව්ා් ආරේභ වුණාලු, ශ්රී 

ටාාංකීන ්ාතින ආරේභ වුශඩල පුත්තටශමන් කිනටා කිේව්ා. සහනහයි, 
පුත්තටශමන් පටන් අරශග , තේනපන්නිශනන් පටන් අරශග  

ටාංකාාව් බතුශළේ ව්යාේත වුුම මිනි් සු පිපණාමන වුණා. ව්ඳුරාශගන් 

පටන් අරශග  පිපණාමන වූ මිනි් සු තමයි ඉන්ශන්. ඒ ව්ාශේම 
පුත්තටශමන්, තේනපන්නිශනන් ආපු මිනි් සු පිපණාමන ශව්ටා 

තමයි ශේ හක්ව්ා බවිල්ටා තිශනන්ශන්. සහනහයි, පුත්තටශේ තව්මත් 
පිපණාමන ශ ොවූ මිනිසුන් ශකාොට්ක් ඉන්  ප්ර   න තමයි ශේ 

ආඩලඩුව්ට නටපාටා තිශනන්ශන්. 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අහ ප ත් කීපනකාට අහාළව් 

නදු ්ේනන්යශනන් තමයි කාථා කාරන්ශන්. ඒ ්ේනන්යශනන් කාථා 

කාර ශකාොට විශ ේෂශනන්ම කිව් යුතු කාාරණන තමයි, අශේ රටට 
අහ බති ීම තිශන  ශයොටර් ප්ර   න. අශේ රටට ශයොටර් ශේන්  

 ේ, අපි ශේ ශමොශසොශත් ශේ රශට් අප න  දිිපමත් කාළ යුතුයි.  
අප න  දිිපමත් කාළ යුතු රශට්, IMF එකා කිේව්ා,  හත් ේ ශව්  

ශමොකාක් ශසෝ එකාකින් කිේව්ා කිනටා අප න  මත ගස  නදු 
ප්රමාණන ව්හඩි කාශළොත් අශේ රශට් අප න ව්ටට ව්  ශේ 

ශමොකාක්හ කිනටා අපි කාල්ප ා කාර නටන් ට ශව් ව්ා.  මුත් 

තව්මත් අශේ රශට් තිශන  ප්ර   න සඳු ාශග හ කාටයුතු 
කාරන්ශන් කින  ප්ර   න අපට තිශන ව්ා. 

 ගරු මි න්හ අමරීමර මහතිතුමා තමයි කාෘෂි කාර්මාන්තන භාරව් 

සිටි  බමතිතුමා. එතුමා සහම හාම බමතිව්රශනක්. එතුමා 

හසසත්ව්  ආඩලඩුක්රම ව්යව්් ථා ්ාංශ ෝය න න ශේ ශකාොටත් 

අත උ් ් ව්ා, හසඅටව්  ආඩලඩුක්රම ව්යව්් ථා ්ාංශ ෝය න 

ශේ ශකාොටත් අත උ් ් ව්ා, හස ව්ව්  ආඩලඩුක්රම ව්යව්් ථා 

්ාංශ ෝය න ශේ ශකාොටත් අත උ් ් ව්ා, විසිව්හනි ආඩලඩුක්රම 

ව්යව්් ථා ්ාංශ ෝය න ශේ ශකාොටත් අත උ් ් ව්ා, විසිශහව්හනි 

ආඩලඩුක්රම ව්යව්් ථා ්ාංශ ෝය න ශේ ශකාොටත් අත උ් ් ව්ා. 

ශකාොයි පහත්ශතන් ඒව්ා ශග ාව්ත් එතුමාට කාමක්  හසහ. හහන් 

එතුමා කිනපු කාාරණන තමයි, අපි විපක්ෂශේ ඉඳශග   නදු කාේපාදු 

කාරපු එකාට අපි නහන් ාලු. ඒ ි න්හාලු අහ නදු ව්හඩි කාශළේ  කිනටා. 

එහා අපි කිනපු ශේ බහුව්ා  ේ, ශේ රශට් බිලින  ගණ ක් ව්  නදු 

මුහල් ටිකා අපට අි මි ශව්න්ශන්  හසහ. අපි ගරු ්ා කා ව්ක් වඹුර 

රා්ය බමතිතුමාට ් තුතිව්න්ත ශව් ව්ා, එතුමා ඒ කාාරණන ගහ  

අව්ශනෝයශනන් යුතුව් කාථා කාළ නි්ා. සහනහයි, සිනලු පේ 

ශ්ෝහන්  ශේ රශට් ව්ගකීමක් බති බමතිව්රශනක් කාථා කිරීම 

පිළිනඳව් එතුමාට අශේ ශ ෝකාන,  හත් ේ අශේ කා ගාුවව් ප්රකාා  

කාර ව්ා. ඒ එක්කාම, එතුමා අනිත් පහත්ශතන් අස ව්ා, අලුත් 

ර්නක් ආව්ාම ශේ රටට ශයොටර් එයිහ කිනටා. එතුමා එශසම 

කින  ගමන් කින ව්ා, විපක්ෂන විශේ  ශ්රමිකානන්ට කින ව්ාලු 

ශේ රටට ශයොටර් එව්න්  එපා කිනටා. එශසම කින  එකා 

බත්තක්  ේ, අලුත් ආඩලඩුව්ක් ආශව්ොත් අලුතින් ්ල්ලි එන්ශන් 

 හේහ?  බයි ්ාතයන්තරන නිරන්තරශනන් අපට මතක් කාරන්ශන්, 

් මතන ්ි ත ආඩලඩුව්ක් ශ්රී ටාංකාාව් තුළ නිර්මාණන කාරන්  

කිනටා? බයි, ඒකා නිරන්තරශනන් කිනන්ශන්? 

අලුත් ආඩලඩුව්ක් ආව්ාම ්ාතයන්තරන අපට උහේ කාරන්  

නහඳිටා ඉන් ව්ාන කින  කාාරණන නි්ායි. ශසොරකාම, දූෂණන, 

ව්ාංචාව් ශේ රටින් තුරන් වුණාම විශේ ගත ශ්රී ටාාංකිකානන් අපට 

උහේ කාරන් ,  අශේ රටට ්ල්ලි එව්න්  නහඳිටා ඉන් ව්ාන 

කින  කාාරණන නි්ායි. ඒ නි්ා තමයි අහ අලුත් ්  මතනක් 

්ි ත ආඩලඩුව්ක් ඉල්ටා සිටින්ශන්. රශට් ්  මතන ශකාොශසේහ 

තිශනන්ශන් කිනටා උරගා නටන්  අව්් ථාව්ක් ඉල්ටා සිටින්ශන්. 

ඒ නි්ාමහතිව්රණව්ලින් පහ ටා නන්  කාටයුතු කාර ව්ා ශව්නුව්ට 

මහතිව්රණ පව්ත්ව්න්  කාටයුතු කාරන් . ඔනතුමන්ටා මස ශටො ව 

ව්හ ේශයෝ  ේ, ඔනතුමන්ටා ශේ කාාට සීමාව් තුළ ව්හය කාරටා 

තිශන ව්ා  ේ, බයි මහතිව්රණව්ටට නශේ සහාංශගන්ශන්? ඒ නි්ා 

මහතිව්රණනක් ශහන් . ටන  මාර්තු මා්ශේ 20ව්හනි හා 

ව් ශකාොට පළාත් පාට  මහතිව්රණන පහව්හත්වින යුතුව් තිශන ව්ා. 

 මුත්, ඒකා තිනන්  ශකාොශසත්ම සූහා මක්  හසහ. සීමා නිර්ණ 

කාටයුතු කාර ව්ාන කිනටා හහන් පළාත් පාට  මන්ත්රීව්රු අඩු 

කාරන්  කාථා කාර ව්ා.  ඒ විනහේ ව්හඩියි කිනටා අපි පිළිගන් ව්ා. 

අලුත් පළාත් පාට  ආනත  ාන්හ විමසීේ ප ත සරසා නේ කිසි 

ප්ර    ගණ ාව්ක් බතිශව්ටා තිශන ව්ා තමයි. සහනහයි, ඒ 

මන්ත්රීව්රු අඩු කාරන්  ඕ ෑ  ේ, අපට ශල්සිශනන්ම 1987 පළාත් 

පාට  ආනත  ාන්හ විමසීේ (්ාංශ ෝය ) ප තට අනුව් කාටයුතු 

කාරන්  පුළුව්න්. ඒ සරසා කාටයුතු කාළා  ේ, අශේ රශට් පළාත් 

පාට  මන්ත්රීව්රු ප්රමාණන අඩු ශව් ව්ා.  

අලුත් ප ත ක්රිනාත්මකා කාරන්  ගත්තාට ප් ශ්ේ සහම හාම 

ප්රාශේය න ්භාව්ට ප්ර   . අන ව්හන ්ේමත කිරීශේ ඉඳටා සහම 

එකාටම අර්බුහ තිශන ව්ා. සහම ව්්රක්ම අව්්ා  ව් ශකාොට 

ප්රාශේය න ්භාව් බතුශළේ අර්බුහ. ඒ නි්ා පහරණි පළාත් පාට  

ප ත ශග හල්ටා කාටයුතු කාරන් . ඒ තුළ තිබුුම එකාම ප්ර   න 

තමයි විනහම ව්හඩි ීමම. සහනහයි, විනහම පාට න කාර ගන් ත් ශේ 

රශට් ඕ ෑ තරේ නීති තිශන ව්ා. ශේ රශට් ශපෝ් ටරන අටව්  එකා 

නීති විශරෝධියි. ශපෝ් ටරන ප්රව්ාස න කිරීම නීති විශරෝධියි. 

සහනහයි, ශපෝ් ටරන print කාර  එකා නීති විශරෝධී  හසහ, ශේ 

රශට්. ඒ නි්ා ප්ර   න සිපනට අව්ශනෝය කාරශග  කාටයුතු 

කාර ව්ා  ේ, ශේ විනහේ ටිකා කාේපාදු කාර ගන්  සහකිනාව් 

තිශන ව්ා.  
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හහන් ශපොේයකාට ඉ් ශ්ල්ටා කාෘෂිකාර්ම බමතිව්රනා කිේව්ා, 

මය  ශපොශසොර -TSP- ඕ ෑ කාරන්ශන් ශේ රශට් දි් ත්රික්කා 

කිි පනකාට විතරයි, අශ ක් ප්රශේ ව්ටට අව් ය  හසහ කිනටා. ශේ 

කාෘෂිකාර්මාන්තනට න  කාට හ්ාව් එතහනින්ම ි තා ගන්  පුළුව්න්. 

ශපෝ ශේට් නේ ප්රමාණනක් භූමිශේ තිශන ව්ා තමයි. සහනහයි, ඒ 

තිබුණාට ශගොනේ ගස පඳුරු ගසටා  ක්තිමත්ව් ව්හශයන්ශන්, මය 

ශපොශසොර - TSP -  ටහබුශණොත් විතරයි. නඩලඩි ශපොශසොර ගහ  

කාථා කාර ව්ා. අවුරුදු ගණ කාට ප් ශ්ේලු, නඩලඩි ශපොසාර ටිකා 

ටනා ශහන්ශන්. සහනහයි, ිණන ්හශර් මි න්හා න්හ අලුත්ගමශේ 

මසත්මනා කිේව්ා, අලුත් කාානනිකා නඩලඩි ශපොශසොරක් ශග ාව්ා  

කිනටා. ඒ ශග ාශේත් ඒකාම තමයි. ශග හල්ටා, ඒ ්හශර්ත් නඩලඩි 

ශපොශසොර ශනදුව්ා. නඩලඩි ශපොශසොරව්ට අඩුව්ක් තිබුශඩල  හසහ. 

නඩලඩි ශපොශසොර ශහන්  කාලින් ගස  ක්තිමත්ව් සහදුශඩල 

 හත් ේ, කාරල් සහටා ව්හයක්  හසහ  කාරල් ප්රමාණන අඩු ශව් ව්ා. 

කාෘෂිකාර්මාන්තන ්ේනන්යව් ඉන්  බමතිව්රනාශේ තත්ත්ව්න 

ශේශකාන් අපට ශනොශසොම පහසහදිලිව් ශපශ  ව්ා.  

ඒ ව්ාශේම, අශේ ්ා කා ව්ක් වඹුර මහතිතුමා කිනපු ශනොශසෝ 

කාාරණාව්ටට අපි එකාඟ ශව් ව්ා.  මුත්, එතුමා ශචෝහ ාව්ක් කාළා, 

පාරව්ල් සහන්ශන් කාන් හ කිනටා අපි අස ව්ා කිනටා. පාරව්ල් 

සහ  එකා ගහ  ශකාොයි ශව්ටාව්කාව්ත් අශේ විශේච නක්  හසහ. 

පාරව්ල් සහශහන්  ඕ ෑ. සහනහයි, පාරව්ල් සහශහන්  කාලින් අහ 

නටන්  ඕ ෑ කාාරණා තිශන ව්ා. අහ අශේ කාෘෂිකාර්මාන්තනට 

අව් ය ශපොශසොර ටිකා ටහශන ව්ාහ? අහ ශගොය  වඹුරුව්ටට 

අක්කාරනකාට ශහන්ශන් ශපොශසොර කිශටෝ අටයි. ඒ ටිකා ශමො  

විධිනටහ ශනොහන්ශන් කින  ප්ර   න අහ ශගොීමන්ට තිශන ව්ා. 

ඒකාට ව්හලි කාටව්ේ කාර ව්ාහ,  හත් ේ ශමො  විධිනටහ ගසන්ශන් 

කින  ප්ර   න තිශන ව්ා. ඒ නි්ා ශේ ශහ  ශපොශසොර ප්රමාණන 

ව්හඩි කාරන්  කාටයුතු කාරන් . එශසම කිසි ්හටහ් මක් බතිව් 

කාටයුතු කාර  නව්ක් අපට ශපශ න්   හසහ. පාරව්ල් සහන්  

විනහේ කාරන්ශන් ශේ රශට් ශයොටර් ටිකා. ඒ ශයොටර් ටිකා පාවි්ඡචි 

කාරටා අපට ශපොශසොර ටිකා ශගශ න්  පුළුව්න්  ේ, අශේ රශට් 

එකා ප්ර   නක් වි්ඳා ගන්  පුළුව්න්.  

ශයොටර්  හසහ කිනටා කින  ගමන්, අශ ක් භාඩලයව්ට මිට 

ය ඝ්රශනන් ඉසළ න  ශකාොට කාට පිනාශග  ඉන්  ආඩලඩුශේ සිනලු 

නිශනෝජිතනන්,  හත් ේ බමති ුරර හර  අන අහ ඉන්දිනානු ණන 

අරමුහලින් සිප, ශව් ත් ණනව්ලින් සිප ටහබුුම මුහල් ටිකා අරශග  

ශගොවිනාශේ ීම ටිකා ගන් ව්ා ශව්නුව්ට සාල් ශගන්ව්න්  කාටයුතු 

කාර ව්ා. ඒ ශව්නු ව්ට ශපොශසොර ටිකා ශග හල්ටා දුන් ා  ේ, ශේ 

රශට් ශයොටර් ප්ර   නට වි්ඳුමක් ටහශන ව්ා ව්ාශේම, ශගොවිනාශේ 

අර්බුහනත් වි ්  ශඳ ව්ා. ඒශකාන් ්ාමා ය ප්රමාණනකාට ශේ අර්බුහන 

අඩු කාර ගන්  පුළුව්න්කාම ටහශන ව්ා. සහනහයි අහ එශසම 

ශ ොශව්යි කාටයුතු කාරන්ශන්. පාරව්ල් සහන්  තාර ශගශ න්  

ශේ රශට් ශයොටර් ටිකා ශ ොශව්යිහ ව්හන ව්න්ශන්? ඒ නි්ා ඊට 

කාලින් වි්ඳා ගත යුතු තව්ත් ප්ර    ගණ ාව්ක් තිශන ව්ා. ඒ නි්ා 

ශේ රශට් තිශන  ශයොටර් ි ඟන තුළ, ඒ ප්ර    ටිකා වි්ඳා ගන්  

කාටයුතු කාර ව්ා  ේ ව්හහගත්.   

ඒ නි්ා  ශනොරුව්ට ඒ පහත්ශතන් ශේ පහත්තට, ශේ පහත්ශතන් 

ඒ පහත්තට ශචෝහ ා කාර ව්ා ශව්නුව්ට අහ අපි ඉල්ටන්ශන්ත්, අහ 

ශේ රශට් සහම ශකාශ  වම ව්ාශේ නටාශපොශරොත්තු ව්න්ශන්ත්, ශේ 

විකාෘති පාර්ලිශේන්තුව් ශව්නුව්ට බත්ත ් මතන ්ි ත 

කිරීම ්ඳසා අලුත් ්  මතනකාට නන්  ශව් ව්ා. එශසම  හතුව්, 

ශේ  රශට්  හ ශඟන් ා වූ අරගළ, ් තාව් ශව්නුශව්න්  හගී සිටි  

සිනලුශහ ා  පාට න කාරමින් ශේ ගම  නන්  සේන ශව්න්ශන් 

 හසහ. ශේ රශට් ් තාව්ශේ  හිණටීමත් ්මඟ පහ ටා න ශකාොට 

මාටදිව්යිශ න් තමයි ශගෝසාභන රා්පක්ෂ මහතිතුමාටත් 

රැකාව්රණන සේන වුශඩල. ඒ නි්ා රනිල් වික්රමසිාංස මහතිතුමාත් 

මාටදිව්යිශන් කාථා ානකාව්රනා "ශෂේේ" කාරශග  තිනාශග  

ඉන්  සහන්ශන්, ව්හඩි කාාටනක් ශ ොිණි න් ශේ රශට් ් තාව්ශේ 

අරගළ එ ශකාොට ශසොර පාශරන් පහ ටා ිණි ල්ටා මාටදිව්යිශන් 

 තර ශව්න්  අව් ය  පාර සහා ගන් යි කින  එකා ්ඳසන් 

කාරමින්  මාශේ කාථාව් අව්්න් කාර ව්ා.   

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ගාමිණී ව්ශල්ශනොය මන්ත්රීතුමා. ඔනතුමාට වි ාඩි සතරකා 

කාාටනක් ටහශන ව්ා. 

 
[අ.භා. 4.27  

 

ගු ගාමිණී වනල්නබොඩ මහත්ා 
(மாண்புமிகு காமினி வலலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එකාතු කාළ අගන මත නදු 

ප ත නටශත් නිනමන බතුළු  ූලටය ක්ශෂේත්රනට අහාළ ප ත් 

ගණ ාව්ක් නටශත් ව්  නිශේහ , නිශනෝග ්ස ශරගුටාසි 

පිළිනඳව්  ්ාකා්ඡාා කාර  ශේ ශව්ටාශේ, ඒ පිළිනඳව් ව්ච  

් ව්ල්පනක් ප්රකාා  කාරන්  අව්් ථාව් ටහබීම පිළිනඳව් මම ්තුුව 

ශව් ව්ා.  

 ව් ර්න විසින් -් ාධිපතිතුමා බතුළු ශේ කාහබි ට් 

මඩලයටන- ආර්ථිකා ්හටහ් මක් ඉදිිපපත් කාරටා, ඒ ඉදිිපපත් කාරපු 

ආර්ථිකා ්හටහ් ශමන් රට මුහුණ දී තිශන  ප්රයා ම ්ස 

අභයන්තර ආර්ථිකා කාළම ාකාරණ ගහටලු ටිකා වි්ඳා ගන්  

ගමන්ම, ්ාතයන්තර ව් ශනන් මුහුණ දී තිශන  ශයොටර් 

්ේනන්යශනන් ව්  ගහටලු ටිකාත් වි්ඳා ගන්  කාටයුතු කාරමින් 

ඉන් ව්ා කින  කාාරණන තමයි ශේ ්භාශේදී ආඩලඩු පක්ෂන 

නිශනෝ් න කාර  මන්ත්රීව්රුන් ඉදිිපපත් කාරපු සිනලු  

කාරුුමව්ලින් අව්යාරණන කාරන්  උත්්ාස කාශළේ.  ඒ විධිශේ 

ආර්ථිකා ව්හය පිළිශව්ළක් තිශන ව්ා  ේ, ඒ ව්හය පිළිශව්ශළේ 

ප්රගතින මනි  නිර්ණානකාව්ලින් ශේ ආර්ථිකාන ශගොය න , එශසම 

 හත් ේ ගහටලු කාළම ාකාරණන ව්  නිර්ණානකා ශමො ව්ාහ  

කිනටා අපි එතුමන්ටාශගන් අස ව්ා. ූලටා් ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, පසුිණන අශප්රේල් මා්ශේ  සිට ශේ ශව් තුරු අපි ණන 

ශගව්න්ශන්  හති රටක් නව්ට ප්රකාා නට පත් කාර තිශන ව්ා.  

ආසිනානු නිෂ කාා   ්ාංගමන කිනන්ශන්, රටව්ල් 9ක් එකාතු 

ශව්ටා පිි ුවව්ා ගත්ත ්ාංවියා නක්. අතයව් ය ආසාර ද්රව්ය, ශව්ළඳ 

ද්රව්ය, පිපශභෝ්  ද්රව්ය විතරක් ශ ොශව්යි, අන්තර් භාඩලය පව්ා 

ආ න න කිරීශේදී ශකාටි කාාලී  ණන පහ ම මත ආ න න 

කිරීශේ එකාඟතාව් මත පිි ුවව්ා ශග  තිශන  ්ාංවියා න තමයි, 

ආසිනානු නිෂ කාා   ්ාංගමන. අපි  ආසිනානු නිෂ කාා   ්ාංගමනට 

ශපශර්හා ශව් ශකාොට ශයොටර් බිලින  1.9කා ප්රමාණනක් ශගව්න්  

තිබුණා. හහන් ඒ ප්රමාණන ශගව්ා ගන්  නහිප තත්ත්ව්නට අපි පත් 

ශව්ටා තිශන ව්ා. එි  ප්රතිලටනක් විධිනට තමයි ඊශේ ශපශර්හා 

නාංේටාශේ න ප්රකාා නට පත් කාශළේ ටාංකාාශේ නහාං ව ්මඟ 

ගනුශහනු කිරීම පිළිනඳව් ්හටකිලිමත් ශව්න්  කිනටා.  එශසම 

 හත් ේ ගනුශහනු කාරන්  එපා කිනටා.  

තමුන් ාන්ශ්ේටා ක්රිනාත්මකා කාර  ආර්ථිකා ්හටහ් ම 

්ාර්ථකාභාව්ශනන් ්ාර්ථකාභාව්නට න ව්ා  ේ, ආර්ථිකාන ් ථාව්ර 

ශව් ව්ා  ේ, ගහටලු නිරාකාරණන ශව් ව්ා  ේ, තව්දුරටත් 

්ාතයන්තර ආනත  ්මඟ ගනුශහනු කාරන්  නහිප තත්ත්ව්නට 

පත් ශව්  නිර්ණානකාව්ලින්හ ඒ කාටයුතු මනින්ශන් කින  

කාාරණන මම අසන්  කාහමහතියි.  ශේ තත්ත්ව්නට ශේ ආර්ථිකාන 

පත් ශව්න්  ඉය දුන්ශන් බයි කින  කාාරණනත් මම 
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පාර්ලිශේන්තුව් 

තමුන් ාන්ශ්ේටාශගන් විම්න්  කාහමහතියි. ශේ ගහටලුශේ 

ප්රතිලටන ශව්න්ශන්, credit එකාට LCs open කාරටා ආ න  

කාටයුතු කාර  අශේ සුළු, මයය සා මසා පිපමාණ ආ න කාරුව්න් 

කිසිම ශකාශ  වට තව්දුරටත් භාඩලය ආ න න කිරීමට 

ශ ොසහකිව්, අත්පිට මුහටට -ශයොටර් ශගීමශමන් පමණක් - භාඩලය 

මිටදී ගන්  සිේය ීමමයි.   

අහ  තමුන් ාන්ශ්ේටා කින ව්ා ආර්ථිකාන ් ථාව්ර ශව් ව්ා 

කිනටා. සහනහයි, ්ාතයන්තර නිර්ණානකාව්ලින්, ratingsව්ලින්, අප 
"CC" තත්ත්ව්ශනන් "D" තත්ත්ව්නට පසත හමටා ප්රකාා  නි වත් 

කාරටා තිශන ව්ා. ඒ කිනන්ශන්, "D" තත්ත්ව්නට පත් වුණාම 
ශමො ම ආකාාරනකාටව්ත් ණන ගන්  නහිප රටක් නව්ට අපි පත් 

ශව් ව්ා. ඒ පිළිනඳව් ශනොශසොම තෘේතිශනන්, "සිප, ශකාළවුණා" 
කින   වසකාකාමින් ශ ොශව්යි ශේ කාථා කාරන්ශන්. තමුන් ාන්ශ්ේටා 

කින ව්ා ආර්ථිකාන ් ථාව්ර ශව් ව්ා කිනටා. සහනහයි, ආර්ථිකාන 

් ථාව්ර ශව්න්  ඕ ෑ කාර  නිර්ණානකාව්ලින් ආර්ථිකාන පසළ 
න ව්ාන කින  ්හනෑ තත්ත්ව්න ශසළිහරේ කාරන්  ඕ ෑන කින   

කාාරණන තමයි අපි ශේ දුක්මුසු නව්කින් ප්රකාා  කාරන්ශන්. එශසම 
 හත් ේ ආර්ථිකාන කායා ශග  ව්හටීම පිළිනඳව් අපට  වසකා 

්තුටක් ටහබීශේ ශසෝ නිරාමි් ප්රීතිනක් ටහබීශේ අව් යතාව්ක් 
 හසහ කින  එකා මා ්ඳසන් කාරන්  අව් යයි.  

ඒ ව්ාශේම තමයි අශේ ්ාංචිත. පසුිණන මා්න ඉව්ර ශව් ශකාොට 
අපට තිබි්ඡච විශේ  ්ාංචිත ප්රමාණන ශයොටර් මිලින  100කින් 

පසළ ිණනා. හහන් ආර්ථිකාන  ක්තිමත් ශව් ව්ා ලු. සහනහයි, ්ාංචිත 

පසළ න ව්ා, ratings පසළ න ව්ා, ආසිනානු නිෂ කාා   ්ාංගමශේ 
්ාමාජිකා රටව්ල් ්මඟ කාටයුතු කිරීමට ශ ොසහකි තත්ත්ව්නකාට 

පත් ශව් ව්ා. ඒ විධිනට තමයි අශේ විශේ  ආර්ථිකාන 
්ේනන්යශනන් ව්  ගහටලු නිර්මාණන ශව්ටා තිශනන්ශන්.  

ඊළඟට අපි නටමු ශේය න ආර්ථිකාන පිළිනඳව්. ශේය න ආර්ථිකාන 
්ේනන්යශනන් ගත්තාම ශමොකාක්හ ශව්ටා තිශනන්ශන්? අශේ 

රුපිනල් ප්රමාණන මදි ශව්ටා නි්ා නදු පහ ීමම ශක්න්ද්ර කාර 

ගනිමින් කාටයුතු කාර ව්ා. ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ 
ආර්ථිකාන අහ සසුරුව්න්ශන්, අන්ත හක්ෂිණාාංිතකා ලිනරල්ව්ාදී 

පිිප්ක් ්ස ශේ රශට් උත්පාහ න කාර  ශයොටර් ටිකා ශේ රටට 
ශේන්  ඕ ෑ  හසහ කින  චින්ත න ශපරහහිප කාර ගත් 

කාඩලයානමක් විසින් කින  එකා ශේ ්භාව්ට කිනන්  අව් යයි. 
්ාතයන්තර ූලටය අරමුහශටන් ව්හුවේ ටනපු, ඒව්ාශේ ශ්ේව්න කාරපු 

විවිය නිටයාිප කාඩලයානේ තමයි ශේ තීන්දු තීරණ ගන්ශන්. ඒ 

නි්ා, ශේව්ා පිළිනඳව් ්හටකිල්ටක් හක්ව්න්ශන්  හතුව් අන්යනන් 
ව්ාශේ අපට ශේව්ා අනුමත කාරන්  නහසහ. 

අපි ශේ කාාරණන ආඩල ඩු පක්ෂනට අව්යාරණන කාර ව්ා. 2017 
ව්ර්ෂශේදී නදු ්ාංශ ෝය  ශග ාව්ා, එහා පහව්හති ආඩලඩුව්. ශමොකාහ 

වුශඩල? එහා පහව්හති ආඩලඩුව් 2019 ව්ර්ෂශේදී ශපරශළන්  නටපෑ 
කාාරණාව්ලින් එකාක් නව්ට, එකා ශසේතුව්ක් නව්ට පත් වුණා, 2015-

2019 කාාටශේදී රශට් ් තාව්ට අතිවි ාට නදු නරක් පහටීමම. 

2019 දී අපි එපා කිනේදීත් ශගෝසාභන රා්පක්ෂ මහතිතුමාශේ ර්න 
සරසා  .බී. ්නසුන්හර මසත්මනාශේ තනි, ශපනේගලිකා 

අව් යතාව්ට ඒ නදු ්ාංශ ෝය  ටිකා ශග හල්ටා රුපිනල් බිලින  
800කා ආහානමක් අි මි කාරගත්තා. අශේ ආර්ථිකාන කායා 

ව්හශටන්  පටන් ගත්ශත් එහා. 2017 ව්ර්ෂශේදී නදු ්ාංශ ෝය නන් 
සිදු කාළ නිටයාිපන් පිිප් නව්ටා ශව් ත් නිටයාිපන් කාඩලයානමක් 

පත් කාරගත්තා. 2019 ඉඳටා 2022 ව් ශකාොට ් ාධිපතිව්රනාට, 

අගමහතිව්රනාට, කාහබි ට් එකාට ශගහර නන්  සිදු ව්  තත්ත්ව්නක් 
බති කාරන් , ආඩලඩුව් කායා ව්හශට  තත්ත්ව්නක් බති කාරන්  

හක්ෂිණාාංිතකා  ව් ලිනරල් ආර්ථිකා ප්රතිපත්තින ක්රිනාත්මකා කාර  ඒ 
නිටයාිපන්ට පුළුව්න් වුණා.  

අහ ශමොකාක්හ කාරන්ශන්? ඒ හක්ෂිණාාංිතකා ආර්ථිකා  යාන 
අනුගම න කාර , ්ාතිකා ආර්ථිකානක් ගහ  ි තන්ශන්  හති 
නිටයාිපන් ශේය න ආර්ථිකානක් ගහ  ි තන්ශන්  හති, අප න  
කාර්මාන්තනට දිිප ශහ  ්ස ශයොටර් ටිකා ශගශ   නිෂ පාහකානන් 
අවයර්නව්ත් කාර , ඒ අනට නදු ගස  තත්ත්ව්නක් බති කාර 
තිශන ව්ා. ශටෝකාශේ කිසිම රටක් අප න  ආහානමට නදු 
ගසන්ශන්  හසහ. ශේ නිටයාිපන් අප න  ආහානමට සිනනට 30කා 
නේහක් ශනෝ් ා කාර ව්ා. ශමො  ි තකින්හ ශේකා කාරන්ශන් 
කිනටා මම අස ව්ා. මුහල් බමතිතුමනි, මුහල් රා්ය බමතිව්රුනි, 
අපි ශේකා අනුමත කාරන්ශන් ශකාොශසොමහ?  

අහ ශේ රටට ශතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ශෂේත්රශනන් අවුරුේහකාට 
ශයොටර් බිලින  2ක් එ ව්ා. තමුන් ාන්ශ්ේටා ශේ ශනෝ් ාව් 
ක්රිනාත්මකා කාශළොත් ඒ මුහලින් සතශරන් තු ක් අි මි ශව්ටා 
ශ්ේව්කානන්ශේ පඩි විතරක් ශේ රටට එ ව්ා. ශමශසමහ ශේ 
ආර්ථිකාන කාළම ාකාරණන කාරන්ශන්? ශේකා පට්ටපල් 
ශනොරුව්ක්. අපට මව්ා පා  චිත්රන ශ ොශව්යි ශේ අභයන්තරශේ 
තිශනන්ශන්. මුළු ආර්ථිකානම කාානාසිනිනා ශව්මින් සුළු පිපමාණ, 
මයය පිපමාණ ්ස මසා පිපමාණ නිෂ පාහ  කාර්මාන්ත, ශයොටර් 
ටිකා උත්පාහ න කාර  කාර්මාන්ත ්ේපූර්ණශනන් ව්හ සීශග  
න ව්ා. ව්ර්ෂාව් ටහබිටා, ශපොශසොර ටිකා, ශනශසත් ටිකා, ශතල් ටිකා 
දුන්ශ ොත්, ්ම් ත කාෘෂිකාාර්මිකා ක්ශෂේත්රශේ ් ව්ාභාවිකා ආර්ථිකා 
ව්ර්ය න සිනනට 3ක් හක්ව්ා ඉසළට ශග  නන්  පුළුව්න්. 
් ව්ාභාවිකා ව්ර්ෂාව් ටහබිටා ්ටා  ටිකා පිිපටා ්ට විදුලින 
ටනාගන් ත් පුළුව්න්.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හහන් කාථාව් අව්්න් කාරන් , ගරු මන්ත්රීතුමා. ඔනතුමාට 

වි ාඩිනක් ව්හඩිපුරත් දීටා තිශන ව්ා. 
 

ගු ගාමිණී වනල්නබොඩ මහත්ා 
(மாண்புமிகு காமினி வலலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

මට ශමොශසොතක් ශහන් , ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ශේ සිනනට 3 ් ව්ාභාවිකා ආර්ථිකා ව්ර්ය නක් අත් පත් 

කාරගන්  තමුන් ාන්ශ්ේටාශේ ර්නට තිශන  ්හටහ් ම 

ශමොකාක්හ? ශපොශසොර ටිකා ශහ ව්ාහ, ශනශසත් ටිකා ශහ ව්ාහ, 

ශගොවිනා දිිප ගන්ව් ව්ාහ? ශගොවිනා මුළුමනින් අයපණ ව්  ූලටය 

ප්රතිපත්තිනක් ්ස නදු ප්රතිපත්තිනක් තමයි ශේ ක්රිනාත්මකා 

කාරන්ශන්. අපට ශේකාට ඉය ශහන්  නහසහ. ඒ නි්ා අපි ඉල්ටා 

සිටි ව්ා, කාරුණාකාර ශේ ක්රිනාව්ලිනට නන්  එපා කිනටා. ශේ 

ආර්ථිකාන රැකාගන්   ේ ක්රිනාත්මකා කාළ යුතු ව්හය පිළිශව්ළ අපි 

ඉදිිපපත් කාර තිශන ව්ා  විකාල්ප ශනෝ් ා ඉදිිපපත් කාර 

තිශන ව්ා. ඒව්ා ශේ ගරු ්භාව්ට ශග හල්ටා ්ාකා්ඡාා කාරටා 

ක්රිනාත්මකා කාරන්  කිනා ඉල්ටා සිටිමින් මම නිසඬ ශව් ව්ා.  

ශනොශසොම ් තුතියි. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සිව්නා ේ ශ්රීතරන් මන්ත්රීතුමා. ඔනතුමාට වි ාඩි 8කා 

කාාටනක් ටහශන ව්ා. 

 
[பி.ப. 4.34] 

 

ගු සවඥානම් ශ්රීත්සන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

ஏற்றுமதி, இறக்குமதிச் சட்டம் லபான்ற சில சட்டங்களினூ 
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டான வாி விதிப்பு முகறகள் சம்பந்தமாக விவாதிக்கப்படுகின்ற 

இந்த லநரத்திலல, நான் ஒரு முக்கியமான விடயத்கத இங்லக 

கூற லவண்டும். வியட்நாம் எல்கலக்குட்பட்ட கடலிலல ஒரு 

தபாிய மனிதப் லபரவலம் ஒன்று நகடதபறவிருந்தது. 

அதாவது, வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்ககளச் லசர்ந்த                      

303 தமிழ்ப் புலம்தபயலாளர்கலளாடு தசன்ற கப்பதலான்று 

கடலில் மூழ்கவிருந்த நிகலயில் இன்று வியட்நாம் கடற்பகட 

யினரால் மீட்கப்பட்டு, அந்த நாட்டினுகடய எல்கலக்குள் 

தடுத்து கவக்கப்பட்டிருப்பதாகச் தசய்திகள் தவளியாகின்றன. 

குைந்கதகள், தாய்மார், தபண்கள், வலயாதிபர்கள், இகள 

ஞர்கள் என்று 303 லபர் அந்த மனிதப் லபரவலத்துக்குள் அகப் 

பட்டிருந்தார்கள். இந்தச் சம்பவம் ஆசியாவினுகடய எல்கல 

யில் நகடதபற்றுள்ளது.  

இலங்ககயிலல குறிப்பாக, வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங் 

களிலல உள்ளவர்கள் ஒரு நிரந்தரமான வாழ்வுக்கு ஏங்கி, 

அவ்வாறு அங்கு வாை முடியாத சூைலினால் தங்களுகடய 

வாழ்வாதாரங்ககள விற்று, புலம்தபயர்லவாராக அந்தப் 

பயணத்கத லமற்தகாண்டார்கள். இவ்வாறானவர்கள் இன்று 

அந்தாித்து, கடலிலல நின்று உயிருக்குப் லபாராடுகின்ற 

அபாயகரமான சூைல் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்த மனிதப் 

லபரவலத்திற்கு மத்தியிலல அவர்கள் தங்ககள ஒரு நாட்டிலல  

தஞ்சமகடய விடுமாறு லகட்கின்றார்கள். ஐக்கிய நாடுகள் 

சகபயின் அகதிகளுக்கான நிறுவனம் இந்த மனிதப் 

லபரவலத்கத மனிதாபிமானக் கண்லணாட்டத்லதாடு அணுக 

லவண்டுதமன்ற லகாாிக்கககய நான் இந்த உயர்ந்த 

சகபயினூடாக முன்கவக்க விரும்புகிலறன்.  

இவர்கள் இங்கிருந்து இடம்தபயர முக்கிய காரணம் 

என்ன? கடந்த 30 - 40 ஆண்டுகளாக இலங்கக மண்ணிலல 

இருந்து தமிைர்கள் ஏன் புலம்தபயர லவண்டும்? இந்த 

நாட்டிலல வாைலாம் என்ற  நம்பிக்கக அவர்களுக்கு ஏற்படா 

மற்லபானதற்குக் காரணம் என்ன? இன்னும் இந்த நாட்டிலல 

தமிழ் மக்கள் நம்பக்கூடிய வககயில், அவர்களும் இந்த 

நாட்கட லநசிக்கக்கூடிய வககயில் தகௌரவமான, நிகலத்து 

நிற்கக்கூடிய ஓர் அரசியல் தீர்வு முன்கவக்கப்படாகமலய 

இதற்கான அடிப்பகடக் காரணம் என நான் நிகனக்கின்லறன். 

இதனாலலலய அவர்கள் தங்களது உயிகரப் பணயம் கவத்து 

மிக ஆபத்தான பயணங்ககளச் தசய்யலவண்டிய ஒரு 

சூழ்நிகலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அந்தக் கப்பலி 

லிருந்து மீட்கப்பட்டவர்கள் கனடா லநாக்கிப் புறப்பட்டதாகத் 

தான் தசய்திகள் தவளியாகின்றன. ஏற்தகனலவ இவ்வாறு 

அவுஸ்திலரலியாவுக்குச் தசல்லப் புறப்பட்ட பலர் கடலிலல 

மடிந்திருக்கின்றார்கள். அலதலபான்று மற்றும் பல நாடு 

களுக்குச் தசல்ல முயன்றவர்களும் இவ்வாறு இறந்திருக் 

கின்றார்கள். இன்று மிகவும் தகாடூரமான ஒரு மனிதப் 

லபரவலத்துக்குள் தள்ளப்படவிருந்த இவர்கள்கூட மயிாிகை 

யிலல உயிர் தப்பியிருக்கிறார்கள். ஆகலவ, ஐக்கிய நாடுகள் 

சகபயின் அகதிகளுக்கான நிறுவனம் இவர்களுகடய மன 

எண்ணங்ககளப் புாிந்துதகாண்டு நடவடிக்கக எடுக்க 

லவண்டுதமன்று நான் இந்த இடத்திலல லகட்டுக் தகாள்கி 

லறன். அந்தக் கப்பலில் பச்சிளம் குைந்கதககளத் தூக்கியபடி 

இருப்பவர்களின் புககப்படங்கள் ஊடகங்களிலல தவளிவந் 

திருக்கின்றது; பல வலயாதிபர்ககளப் பார்க்கக் கூடியதாக 

இருக்கின்றது; நடக்க முடியாத பலர் தங்களுகடய crutches 

உடன் தசன்றிருக்கிறார்கள். தற்லபாது லமாசமான காலநிகல 

நிலவுகின்றது. இந்த லமாசமான காலநிகலக்குள் ஏன் இவர்கள் 

உயிகர தவறுத்து இவ்வாறானததாரு பயணத்கத ஆரம்பித் 

தார்கள்? ஆகலவ, இந்த நாட்டிலல ஒரு நிரந்தரமான அரசியல் 

தீர்கவ முன்கவக்க லவண்டியததாரு காலமும் சூைலும் 

ஏற்பட்டிருக்கிறது.  

இோ்ங்கு லபசிய பலரும் இந்த நாட்டுக்கு வரும் தடாலாினு 

கடய அளவு மற்றும் தபாருளாதாரம் ஏன் வீழ்ச்சி 

யகடந்திருக்கிறது? இந்தப் தபாருளாதார வீழ்ச்சியால் 

ஏற்பட்ட பின்னகடவுகள் என்ன? என்பது லபான்ற விடயங் 

ககள மிகவும் துல்லியமாக முன்கவத்தார்கள்; இதுதவாரு 

நல்ல விடயம். ஆனால், உண்கமயில் இந்த நாட்டிலல 

இருக்கின்ற அடிப்பகடப் பிரச்சிகன என்ன? கடந்த 40 

ஆண்டுகளுக்கும் லமலாக இந்த நாட்டிலல  இனப் பிரச்சிகன 

புகரலயாடிப்லபாய் இருக்கின்றது. இனப் பிரச்சிகன யுத்தமாக 

வடிதவடுத்தலபாது இந்த நாடு யுத்தச் தசலவினங் 

களுக்காகவும் யுத்த தளபாடங்களுக்காகவும் ஏகனய நாடுகளி 

டமிருந்து கடன்ககள வாங்கியதனால், இன்று நாட்டினுகடய 

கடன் திட்டமானது, எனக்கு முன்னர் லபசிய பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர் தசான்னதுலபால்,  rating "D"ஐத் தாண்டிக் கீலை 

வந்திருக்கிறது. இலங்கக redlineஇற்குள் லபாகின்ற அளவுக் 

குப் தபாருளாதாரத்தில் வீழ்ச்சி அகடந்ததற்கு இந்த நாட்டில் 

நடந்த மிக லமாசமான யுத்த நடவடிக்கககளும் ஒரு காரண 

மாக அகமந்துள்ளது. இப்தபாழுதுகூட இந்த நாட்டினுகடய 

தகலவர்கள் சாியாகச் சிந்தித்து, நாங்கள் சலகாதர இனங்கள் 

என்றவககயில் தமிழ்த் லதசிய இனத்தின் அடிப்பகடத் 

லதகவககளப் புாிந்துதகாண்டு நியாயமான அரசியல் தீர்வு 

தவான்கற முன்கவக்கின்றதபாழுது இங்லக வாழுகின்ற 

இனங்களுக்கிகடயில் ஏற்படுகின்ற புாிந்துணர்வும் புலம் 

தபயர்ந்தவர்களூடாகக் கிகடக்கின்ற பணமும் சாி, சர்வ             

லதச நாடுகளினுகடய பார்கவயினூடாகக் கிகடக்கின்ற 

அபிவிருத்தி நடவடிக்கககளும் சாி, இந்த நாட்டுக்தகாரு 

மாற்றத்கதத் தருதமன்று நான் கருதுகின்லறன்.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, ததன் 

ஆபிாிக்காவிலிருந்து ஒரு குழுவினர் கடந்த வாரம் யாழ்ப் 

பாணத்திற்கு வருககதந்திருந்தனர். வடக்கில் யாழ்ப்பாணம் 

உட்படப் பல இோ்டங்களுக்கும் விஜயஞ்தசய்த, தகவல்ககளச் 

லசகாிக்கின்ற ஐக்கிய நாடுகள் மனித உாிகமகள் ஆகணயத் 

தினுகடய தசயற்பாட்லடாடு இகணந்த அதமாிக்கச் 

‘தசனற்றர்’கள் இன்று கிைக்கிலல நிற்கிறார்கள். அதற்கு 

முன்னர் அதமாிக்காவினுகடய துகணத் தூதுவர் யாழ்ப் 

பாணத்தில் பலகரயும் சந்தித்தார். வடக்கிற்கு சுவிஸ் 

தூதரகத்கதச் லசர்ந்த பல உறுப்பினர்கள் வருகக தந்திருக் 

கிறார்கள். இவ்வாறு பலர் இங்கு வருகிறார்கள், லபாகி 

றார்கள். ஆனால், இந்த நாட்டிலல ஒரு நிரந்தர சமாதானம் - 

ஒரு நிரந்தர அகமதி எவ்வாறு ஏற்படுத்தப்படலவண்டும் 

என்பதில் ஏன் இன்னும் சிங்களத் தகலவர்கள் ஒரு சாியான 

சிந்தகனகயக் தகாண்டிருக்கவில்கல? அந்தச் சிந்தகன 

இல்லாததால்தான் இந்த நாட்டின் இன்லனார் இனம் கடலிலும் 

ததருவிலும் சாகின்ற ஒரு மிகக் தகாடூரமான சூைலுக்குள் 

தள்ளப்பட்டிருக்கிறது.  

2009ஆம் ஆண்டு இறுதி யுத்தம் நடந்தலபாது, ‘பாதுகாப்பு 

வலயம்’ என்று தசால்லப்பட்ட இடங்களுக்குச் தசன்று 

தகாண்டிருக்கும்லபாலத மக்கள் தகாத்தணிக் குண்டுகளாலும் 

‘தபாஸ்பரஸ்’ குண்டுகளாலும் தகால்லப்பட்டார்கள் என்பது 

உங்களுக்குத் ததாியும். இன்று இருக்கின்ற OMP - 

காணாமற்லபாலனார் அலுவலகத்தின் தவிசாளர் மலகஷ் 

கட்டுலந்த அவர்கள், “எங்களிடம் யாரும் சரணகடயவில்கல; 

யாரும் ககது தசய்யப்படவில்கல; யாரும் எங்களிடம் 

வரவில்கல” என்று தசால்கிறார். ஆனால், இதற்கான 

கண்கண்ட சாட்சியங்கள் இருக்கின்றன. தன் கணவர்மார் 

ககள ஒப்பகடத்த மகனவிமார்கள்; பிள்களககள ஒப்பகட 

த்த தபற்லறார்கள்; தபற்லறார்ககள ஒப்பகடத்த பிள்களகள் 

எனப் பலர் இருக்கிறார்கள். ஆகலவ, கட்டுலந்த அவர்கள் 

தசான்ன கருத்து மிகவும் லமாசமானதாகும். இவ்வாறான 
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இனவாத சிந்தகன உகடயவர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கும் 

வகர எவ்வாறு இந்த நாட்டில் ஒரு நீதிகய, நியாயத்கத 

எதிர்பார்க்க அல்லது பிரச்சிகனத் தீர்வுக்கான ஒரு சாியான 

பாகதகய உருவாக்கமுடியும்? இந்த நாட்டினுகடய தபாருளா 

தாரத்கதக் கட்டி வளர்ப்பதற்குத் திறந்த மனது லவண்டும். 

அந்தத் திறந்த மனது ஒவ்தவாரு சிங்களத் தகலவர்களிடமும் 

ஏற்பட லவண்டும். அது உங்களுக்கூடாகத்தான் சிங்கள மக்க 

ளிடம் தகாண்டுதசல்லப்படலவண்டும். அவ்வாறு தகாண்டு 

தசல்லப்படுகின்றதபாழுதுதான் நீதி கிகடக்கும். அகதத்தான் 

நான் உங்களிடம் லகட்கின்லறன். 

தகௌரவ அகமச்சர் நிமல் சிறிபால த சில்வா அவர்கள், 

‘தமிழ்த் தகலவர்கள் எல்லலாரும் லசர்ந்து வாருங்கள்!’ என்று 

தசால்கிறார். இலத நிமல் சிறிபால த சில்வா அவர்கள்தான் 

அன்று அன்ரன் பாலசிங்கத்துடன் பல தடகவ லபசியிருந்தார். 

அந்தக் காலத்தில் அவ்வாறு லபசுகின்றதபாழுது இதற்கான 

தீர்கவ வைங்கலவண்டுதமன்று அவருக்குத் ததாியும்தாலன! 

அதற்கான தீர்கவ வைங்காது இழுத்தடித்ததில் ஜீ.எல்.பீாிஸ், 

நிமல் சிறிபால த சில்வா லபான்றவர்களுக்கு தபாிய பங்கிருக் 

கிறது. ஆனால், இப்லபாது இவர்கள் முதகலக் கண்ணீர் 

வடிக்கிறார்கள். இவ்வாறான மிக லமாசமான சிந்தகன 

களுக்குள் இவர்கள் லபாகக்கூடாது.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, நான் 

இங்கு ஒன்கறக் குறிப்பிட விரும்புகின்லறன். இந்த நாட்டினு 

கடய ஜனநாயகம் நியாயமானதாக இருக்க லவண்டும்; 

நாட்டினுகடய தபாருளாதாரம் வளரலவண்டும்; நீங்கள் இங்கு 

குறிப்பிடுகின்ற வாிகளினூடாக வருமானங்கள் எட்டப்பட 

லவண்டும்; இந்த நாட்டிற்கு ஒரு நீதி கிகடக்கலவண்டும் 

என்றால், முதலிலல இந்த நாட்டிலல என்ன நடந்திருக்கின்றது? 

இவற்றுக்கு அடிப்பகடக் காரணம் என்ன? என்பகத 

உங்களுகடய மனங்ககள அகலத் திறந்து லதடலவண்டும். 

இன்றுகூட கப்பலில் தசன்றவர்கள் ஏன் தசன்றார்கள்? 

அவர்கள் இந்த மண்ணிலல இருக்கமுடியாமல் தங்களுகடய 

வாழ்வாதாரத்கத விற்றுத் ததாகலத்து அகதிகளாகச் 

தசல்வதற்கு ஏன் முகனகிறார்கள்? என்பதற்கான தீர்கவப் 

தபற முயன்றாலல இந்த நாட்டில் நீதியும் நியாயமும் 

சமாதானமும் நிகலக்கும் என்பகத நான் மீண்டும் வலியுறுத்தி, 

நிகறவுதசய்கின்லறன்.    
 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශ සාන් ශ්ේමසිාංස රා්ය බමතිතුමා. 
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ගු නශයීයහාන් න ේමසාංහ මහත්ා (මුදල් සා අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு தசஹான் லசமசிங்க - நிதி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

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

ූලට් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අහ මුහල් අමාතයාාං නට අහාළව් 

ඉදිිපපත් කාර තිශන  නිනමන, නිශේහ , නිශනෝග, ශරගුටාසි 

්ේනන්යශනන් විව්ාහන පහව්හත්ශව්  ශේ ශමොශසොශත්  ඒ 

්ේනන්යශනන් කාරුුම කිි පනක් ප්රකාා  කාරන්  මම කාහමහතියි.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අහ උශේ ශේ ්භාව් තුළ ගරු 

සර්ෂ හ සිල්ව්ා මන්ත්රීතුමා IMF එකා ්ේනන්යශනන් කාළ ප්රකාා  

කිි පන ගහ   මම මුලින්ම කාථා කාරන්  කාහමහතියි.  ඒ ප්රකාා  තුළ 

ඒ එකාඟතාව්ටට පහමිණීශේ ්ාංශේදීභාව්න පිළිනඳව්ත් එතුමා කාථා 

කාළා. එතුමා එක්තරා ිණවිසුමකා එකා ශකාොළනක් පාර්ලිශේන්තුව්ට 

ශග හල්ටා, ඒ ගහ  කාථා කාළා. මම හන්ශන්  හසහ, එි  ්ඳසන් 

කාාරණන ශමොකාක්හ කිනටා. ඒ ශකාොශසොම වුණත්, ශමන ඉතා 

්ාංශේදී ක්රිනාව්ලිනක් ව්ාශේම, ඉතා ්ාංකීර්ණ ක්රිනාව්ලිනක්. අහ 

අශේ රශට් තිශන  ආර්ථිකා තත්ත්ව්ශනන් මිදීම ්ඳසා අපට ගත 

සහකි, අප ගත යුතු ූලලිකා පිනව්ර ්ාතයන්තර මුටය අරමුහටත් 

්මඟ ව්හය ්ටස කාට බතුළත් ීමමයි. ඒ ්ඳසා අව් ය පසුබිම ්ස 

අව් ය කාටයුතු ශේ ව් ශකාොට නිර්මාණන ශව්මින් පව්ති ව්ා. අප 

බති කාරගත් එම එකාඟතා අනුව්, IMF එශක් Board approval 

ටනාගන්  අව් ය අව්්ා  අදිනර ශව්ත ශේ ශමොශසොශත් අපි 

ගමන් කාර තිශන ව්ා, ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ නි්ා, 

ශේ රශට් අහ පව්ති  ආර්ථිකා අර්බුහන තව්දුරටත් අර්බුහනක් 

සහටිනට පව්ත්ව්ාශග  නන්  ශේ පාර්ලිශේන්තුව් නිශනෝ් න 

කාර  කිසිදු මන්ත්රීව්රන ව ්ේනන්ය ශව්යි කිනටා මම වි  ව්ා් 

කාරන්ශන්  හසහ. අපි ඒ කිසිම ශහනක් රසසිගතව් කාරන්ශන්  හසහ. 

අශ ක් එකා, රටව්ල් 190ක් ්ාමාජිකාත්ව්න හර  ්ාතයන්තර 

ූලටය අරමුහට ව්ාශේ අරමුහටකාට කාරුුම ්ඟව්ා කාටයුතු කාරන්  

අපට නහසහ, ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. කිසිශ්ේත්ම කාරුුම 

්හඟීමමක් කාරන්  නහසහ.  

ඊළඟට අපි අශේ ේීමපාර්  විකා, නහුපාර්  විකා ණන ි මිනන් 

්මඟ ශේ ශමොශසොශත් ්ාකා්ඡාා ආරේභ කාරටා පව්ත්ව්ාශග  

න ව්ා. Bondholdersටාත් එක්කා ඒ ්ාකා්ඡාා පව්ත්ව්ාශග  

න ව්ා. ඒ නි්ා ශේ කිසිම ශහනක් රසසිගතව් සිේය ව්න්ශන්  හසහ. 

ගරු ් ාධිපතිතුමා මුහල් බමතිව්රනා සහටිනට ඉතා පහසහදිලිව් 

ප්රකාා  කාළා, ශමි  අව්්ා  එකාඟතාව් අපට ටහශනන්ශන් 

්ාතයන්තර ූලටය අරමුහශල් අයයක්ෂ මඩලයටශේ අනුමහතින 

ටහබුණාට ප් ශ්ේ කින  එකා. එම අයයක්ෂ මඩලයටශේ අනුමහතින 

ටහබුුම ව්සාම කාහබි ට් මඩලයටනත්, පාර්ලිශේන්තුව්ත් ඒ පිළිනඳව් 

හහනුව්ත් කාරන්  අව් ය ව්හය පිළිශව්ළ අපි ක්රිනාත්මකා කාර ව්ා.  

ශේ නරපතළ තත්ත්ව්න තුළ ් තාව් ජීව්ත් ව්න්ශන් හහඩි 

 යාකාාරී තත්ත්ව්නකා. ශේ  යාකාාරී තත්ත්ව්ශනන් නහසහර ශව්ටා 

 හව්ත ් ථාව්ර රටක් ශගොය  හඟීම 'ට්විටර්' කාර ව්ා ව්ාශේ ශල්සි 

 හසහ, ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  'ට්විටර්' පණිවුයනක් හාටා 

ඒ ්ේනන්යශනන් කාතිකාාව්ක් බති කාරටා ්මා් මායය තුළ කාථා 

කාර ව්ා ව්ාශේ රශට් ආර්ථිකාන කාළම ාකාරණන කිරීම පසසු 

තහ කා ශ ොශව්යි අහ තිශනන්ශන්. ඒ නි්ා මම ඉතා ශගනරව්ශනන් 

ශේ ගරු ්භාශව්න් ඉල්ට ව්ා, අපි සිනලුශහ ා ව්ගකීශමන් 

කාටයුතු කාරමු, ඒ ශග  න  ව්හය පිළිශව්ළට අශේ ්සශනෝගන 

හක්ව්මු කිනටා. එශ්ේ ්සශනෝගන හහක්වූශව්ොත් විතරයි,  අහ  

් තාව් මුහුණ දී තිශන  ශේ හහඩි  යාකාාරී තත්ත්ව්ශනන් 

් තාව් මුහා ගහනීමට සහකි ව්න්ශන්.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශේ ්ාතයන්තර ූලටය 

අරමුහශල් එකාඟතාව් ටනා ශ ොශග , නේකිසි ශසේතුව්ක් නි්ා 

අපට ්ාතයන්තර මුටය අරමුහශල් ව්හය්ටස ට අනුව් ගමන් 

කාරන්  නහිප වුශණොත් ශමොකාහ ශව්න්ශන්?  ශේ අවුරුේශේ මාර්තු, 

අශප්රේල්, මහයි, ජූනි ව්ාශේ මා්ව්ට තිබුුම  තත්ත්ව්න අපි අත්වින්හා. 

එහා ශපෝලිේ සහදුණා, විදුලින පහන 12ක්, 13ක් වි්න්ධි වුණා, 

අතයව් ය භාඩලය ටනාගන්  ක්රමනක් තිබුශඩල  හසහ, භාඩලයව්ට 

මිට උේයම න ය ඝ්රව් ඉසළ න  තත්ත්ව්නක් අපි හහක්කාා. ශේ 

ව්ාශේ  යාකාාරී තත්ත්ව්නක් පසු කාරශග  තමයි අපි අහ ් තාව් 

ඉදිිපනට බවිල්ටා තිශනන්ශන්. අපි ශේ ව්හය්ටස ට බතුළත් 

ශ ොවුශණොත්, පසුිණන  මාර්තු, අශප්රේල්, මහයි මා්ව්ට බති වුුම 

තත්ත්ව්නට ව්යා හරුුම තත්ත්ව්නකාට ශේ රට ගමන් කිරීම 

කාාටව්ත් ව්ළක්ව්න්  නහසහ,  ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  ඒ 

නි්ා, අපි ව්ගකීශමන් කාටයුතු කිරීම ව්හහගත්  කිනටා මම ි ත ව්ා.   

2607 2608 

[ගරු සිව්නා ේ ශ්රීතරන් මසතා  



2022 ශ ොව්හේනර් 09 

්මසර කාරුුම හහ ශග  ඒ කාරුුම විකාෘති කිරීම සිදු ශව් ව්ා. 

්මසර අන කාරුුම ශ ොහහ  කාරුුම හන් ා ශ්ේ අහස්  ප්රකාා  

කාරන්  ිණි න් නේ නේ විකාෘති ශතොරතුරු ්මා්ගත කාර ව්ා. පසු 

ිණන හව්්කා මම පුව්ත් පත් කිි පනක් නිරීක්ෂණන කාළා.  එම පුව්ත් 

පත්ව්ලින් උපුටාශග , ්මා් මායය විශ ේෂශනන්ම කාරුුම ශහකාක් 

පිළිනඳව් කාථා කාළා. ඒ තමයි, ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහට විසින් 

ටාංකාාශේ ර්නට ටනා දීපු ශනෝ් ා ශහකාක් ටාංකාාශේ ර්න 

ප්රතික්ශෂේප කාළාන කින  එකා. ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ 

පුව්ත් පත හක්ව්න්ශන් ඉතාම ්ාංශේදී කාාරණා ශහකාක්. ශේ පුව්ත් 

පශත් ්ඳසන් ශව් ව්ා, අශේ රශට් ර්ශේ ශරෝසල්ව්ට නාි ර ශරෝගී 

අාං ශනන් ප්රතිකාාර ටන  ශරෝගීන්ශගන් මුහල් අන කාරන්  

්ාතයන්තර ූලටය අරමුහට ශනෝ් ා කාළාන කිනටා. ශහව්හනි 

කාාරණන, ර්ශේ වි  ව්විහයාටව්ට ඉශග  ගන්  අශේම ්ශසෝහර 

්ශසෝහිපනන්ශගන් මුහල් අන කිරීමට ශනෝ් ා කාළාන කින  එකා. 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහට ්මඟ 

එව්හනි කිසිදු ්ාකා්ඡාාව්ක් සිදු ශව්ටාත්  හසහ, ්ාතයන්තර ූලටය 

අරමුහට ටාංකාාශේ ර්නට එව්හනි ශනෝ් ා කාරටාත්  හසහ, අපි 

එව්හනි තත්ත්ව්නක් පිළිනඳ ්ාකා්ඡාාව්කාට මුට පිරීමක් කාරටාව්ත් 

 හසහ කිනටා මම ඉතාම ව්ගකීශමන් ප්රකාා  කාර ව්ා.  ඒ ි න්හා 

ශමව්හනි දුර්මත පහතිරීමම රටටත්, තමන්ටත් ශුභව්ාදී ශව්න්ශන් 

 හසහ කිනා මා ි ත ව්ා.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ රශට් ආර්ථිකාන ශගොය 

 හාංීමම,  ක්තිමත් කිරීම ව්ා ශේම ව්ර්ය න කිරීම පිනව්ර තු කින් 

සිදු කිරීමට අව් යයි. ශේ ශමොශසොශත් සිදු ශව්මින් පව්තින්ශන් 

රශට් ආර්ථිකාන ් ථා උකාරණනයි. එ ේ, ් ථාව්ර ආර්ථිකානක් 

්ඳසා අව් ය පසුබිම ්කා්  කිරීශේ ව්හය පිළිශව්ළ තමයි ශේ කාර 

ශග  නන්ශන්. ඒකා සිපනට මසා ව්රු්ාව්ක් බවිල්ටා, ව්හව්කා ව්හේ 

නහේම කාහඩිටා ිණනාම, ඒ ව්හේ නහේම ් ථිරව් සහ ව්ා ශව්නුව්ට ව්හලි 

ශකාොට්ට ටිකාක් හාටා, ව්තුර ගටා ශග  නෑම තුළින් සිදු ව්  සානින 

ව්හළහක්ීමම මුලින්ම කාර ව්ා ව්ාශේ ව්හයක්. පළමුව්  අදිනර 

ව්න්ශන් ්ටන රඳව්ා ගහනීමට අව් ය ව්හය්ටස  ක්රිනාත්මකා 

කිරීමයි. ශහව්  අදිනර ව්න්ශන් ඒ ව්හේ නහේම කාහඩීම නි්ා 

් තාව්ට සිදුව්  සානින ව්ළක්ව්ා ගහනීමයි. ශමන් , ශේ අදිනශර් 

තමයි අපි අහ ඉන්ශන්. ශේ අදිනශරන් ඉදිිපනට නෑම අපට ව්හහගත්. 

ඊට ප් ශ්ේ ආර්ථිකාන නථාව්ත් කිරීම -ප්රකාෘතිමත් කිරීම- සිදු 

කාර ව්ා. ඊළඟට තමයි අපට ආර්ථිකා ව්ර්ය නක් පිළිනඳව් කාථා 

කාරන්  පුළුව්න් ව්න්ශන්. ශමන් , ශේ ආර්ථිකා ් ථා උකාරණන 

ශව්නුශව්න් අව් ය ව්හය පිළිශව්ළ තමයි අපි ්ාතයන්තර ූලටය 

අරමුහට  ්ස අනි වත් පාර්  ව්කාරුව්න් ්මඟ ්ාකා්ඡාා කාරටා කාර 

ශග  නන්ශන්.   ඒ ්ඳසා ර්න උපිපම ව් ශනන් කාහප ශව් ව්ා. 

පළමුව්  අදිනර සහටිනට economic stabilization programme 

එකාත්, ශහව්  අදිනර සහටිනට economic recovery programme 

එකාත්, තුන්ව්  අදිනර සහටිනට economic growth එකාත් 

්ේනන්යශනන් අව් ය සිනලු ව්හය්ටසන් අපි ක්රිනාත්මකා කාර ව්ා. 

සහනහයි, ශේ ගරු ්භාව් තුළදී අහ ඒ ්ේනන්ය විවිය මත මතු වුණා. 

්මසර මන්ත්රීතුමන්ටා බහුව්ා, ආර්ථිකා ් ථා උකාරණනක් සිදු ව් ව්ා 

 ේ, ඒකා ශකාොශසොමහ ශව්න්ශන් කිනටා. 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ ශකාටි කාාලී  ව්හය්ටස  

තුළින් අපි අහ ව් ශකාොට නේ ප්රගතිනක් ටනා තිශන ව්ා. ඒශකාන් 

අපි අහස්  කාරන්ශන්  හසහ, ශේ ටනා තිශන  ප්රගතිශනන්  අපි 

 ව්ති ව්ා කිනටා. ඔනතුමන්ටාට මතකා බති, මීය ට මා් කීපනකාට 

කාලින් අශේ රශට් තිබුුම තත්ත්ව්න. රශට් ශතල් ටිකා තිබුශඩල 

 හසහ  ගෑ්  ටිකා තිබුශඩල  හසහ  අතයව් ය භාඩලයව්ට නරපතළ 

ි ඟනක් තිබුණා. ශේ තත්ත්ව්න අහ ව් ශකාොට නේ තාක් දුරකාට මඟ 

සහිපටා තිශන ව්ා. ඒ, ශ ොශනක් ූලටය ප්රති්ාං් කාරණ ශව්නුශව්න් 

අපි ගත් නේ නේ තීන්දු නි්ායි. සහනහයි, අපි ශේ ව්හය්ටස  දීර්න 

කාාලී ව් ශග  නෑශේ නටාශපොශරොත්තුශව්න් ්තුටින් ක්රිනාත්මකා 

කාර  එකා වත් ශ ොශව්යි, ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අහ 

ව් ශකාොට පව්ති  ආර්ථිකා අව්පාතන තුළ එක් කාළම ාකාරණ 

ව්හය්ටස ක් සහටිනට අපි ඉල්ලුම සීමා කාරටා තිශන ව්ා. එශට් 

ඉල්ලුම සීමා කි රීම නි්ා ශ ොශනක් ප්රතිලට අහ අපට ටහබිටා 

තිශන ව්ා. සහනහයි, ඒශකාන් අහස්  කාරන්ශන්  හසහ, සහම හාම ශේ 

ඉල්ලුම සීමා කාරටා ඉදිිපනට නෑම තමයි ර්ශේ ව්හය පිළිශව්ළ 

කිනටා.  

ශේ අවුරුේශේ ්හේතහේනර් මා්ශේ සිනනට 70කාට ආ්න් ව් 

තිබුුම උේයම න, ඔක්ශතෝනර් මා්න ව් ශකාොට සිනනට 66 

හක්ව්ා අඩු ශව්ටා තිශන ව්ා. ශේකා වි ාට අඩුීමමක් ශ ොවුණත්, 

ශේ ගත්ත ව්හය පිළිශව්ළ නි්ා ශමන උේයම න අඩු ීමශේ 

ප්රව්ණතාව්ක් සහටිනට අපට හකින්  පුළුව්න්. සහනහයි, අපි ටාංකාාශේ 

ආර්ථිකාන ශේ ආකාාරනට සසුරුව්ේදී ශගෝලීන ආර්ථිකාශේ  නටපෑම 

පිළිනඳව්ත් අපට ඉදිිපනට තව්දුරටත් හහශන්වි, ූලටා් ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 2021 අවුරුේශේ ශගෝලීන ආර්ථිකා ව්ර්ය න සිනනට 

6ක් ශට් ව්ාර්තා වුණා. 2022 අවුරුේහ ව් ශකාොට ශේ ආර්ථිකා 

ව්ර්ය න සිනනට 3.6ට පසත ව්හුවණා. 2023 අවුරුේහට 

පුශරෝකාථ න කාර ව්ා, ශේ ආර්ථිකා ව්ර්ය න තව්දුරටත් පසත 

ව්හශටයි කිනටා. එ ේ, සිනනට 2.7ක් හක්ව්ා අඩු ශව්යි කිනටා. 

එතශකාොට අපි  ව්ාශේ හහඩි ආර්ථිකා දුෂ කාරතාව්ටට මුහුණ දී තිශන  

රටව්ටට තව්දුරටත් නටපෑමක් බති ව් ව්ා. ඒකා නි්ා ක්ෂණිකා 

වි්ඳුේ ටනා දීශේ තහ කා ශ ොශව්යි අහ අපි ඉන්ශන්. අපි ශේ 

තත්ත්ව්න කාළම ාකාරණන කාරශග  නන්ශන් අසීරුශව්න්. 

සහනහයි, අශේ මයය කාාලී  ්ස දීර්න කාාලී  ව්හය්ටස  වත් 

ක්රිනාත්මකා ශව් ව්ා.  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විවිය ශතොරතුරු හුව්මාරු 

ශව්ේදී අපට ශේන්  තිශන ව්ා, අ්තය ශතොරතුරුත් හුව්මාරු ව්  

නව්. ශේ ්භාව් තුළ විවිය ශේව්ල් කාථා කාර ව්ා. මම ඒකායි 

කිේශේ එක්තරා පුව්ත් පතක් ශ ොහන් ා ශතොරතුරුත් හන් ා 

ශතොරතුරු සහටිනට ව්ාර්තා කාර තිශන ව්ා කිනටා. හන් ා 

ශතොරතුරු ශේ පාට  ශකාෝණශනන් නටා විකාෘති කාරටා ව්ාර්තා 

ීමම වත් සිදු ව් ව්ා. ශේ තුළ අපසසුතාව්ට පත් ශව්න්ශන්, රශට් 

් තාව්. ඒ අන හහ ටමත් ශනොශසෝ අපසසුතාව්න්ට පත් ශව්ටා  

ඉන්ශන්. අපි ගන් ා ශේ තීන්දු, ර්නක් සහටිනට ් ප්රින ශව්න්  

පුළුව්න් තීන්දු ශ ොශව්යි. අපි ඒකා පිළිගන් ව්ා. ර්නක් සහටිනට 

අපි කාහමහතියි, ් ප්රින ශව්  තීන්දු ගන් . සහනහයි, ඒ ් ප්රින 

ශව්  තීන්දු ගන්  පුළුව්න් තහ කා ශ ොශව්යි අහ අපි ඉන්ශන්. 

ශගෝලීන ව් ශනන් කාල්ප ා කාරන්ශන්  හතිව්, ශගෝලීන ආර්ථිකා 

තත්ත්ව්න අව්ශනෝය කාර ගන්ශන්  හතිව් ටාංකාාව් ගහ  පමණක් 

ි තටා විවිය අව්් ථාව්ටදී ප්රතිපත්තිමන තීන්දු ගහනීම ප්ර   නක් 

නව්ට පත් වුණා. ඒ නි්ා හහන් ආර්ථිකාන ් ථාව්ර කාරමින් ඉදිිපනට 

නෑම අපි සිදු කාර ව්ා.  

ශේ පව්ති  ආර්ථිකා අර්බුහන පාට න කාරන්  ඊළඟට ගත්ත 

පිනව්රක් තමයි, ්මසර භාඩලය ආ න න තස ේ කිරීම සා 

්මසර භාඩලය ආ න න සීමා කිරීම. ඒකා වුණත් අපි 

කාහමහත්ශතන් කාරපු ශහනක් ශ ොශව්යි, ූලටා් ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. සහනහයි, අතයව් ය භාඩලය ශව්නුශව්න් ර්නට විනහේ 

කාරන්  තිශන  සීමිත විශේ  විනිමන ප්රමාණන ඒ අතයව් ය 

භාඩලය ශව්නුශව්න්ම රඳව්ා ගහනීම ්ඳසා ගත්ත පිනව්රක් තමයි, 

ආ න න ්ේනන්යශනන් ගත්ත ඒ තීරණන. එි  ප්රතිලට අපට 

හහන් ටහශන ව්ා. මම කිනන්ශන්  හසහ, ඒ සීමා කිරීේ දිගටම 

පව්ත්ව්ාශග  නන්  අපි කාටයුතු කාර ව්ා කිනටා. අශේ ශව්ශළඳ 

ිණුමශේ ශ ේෂන හහන් පසළ නමින් පව්ති ව්ා. අප න  ව්හඩි ශව්ටා 

තිශන ව්ා. ආ න  අඩු ශව්ටා තිශන ව්ා. ශේ පිනව්ර අපි ගත්ශත් 

ආර්ථිකාන  ක්තිමත් කාරන් යි. හහන් උේයම න සිනනට 69.8කා 

සිට සිනනට 66 හක්ව්ා අඩු ශව්ටා තිශන ව්ා. ඒ ව්ාශේම ආසාර 

කාාඩලයශේ උේයම න සිනනට 94.9 සිට සිනනට 85.6 හක්ව්ා 

ඔක්ශතෝනර් මා්න ශව්ේදී අඩු ශව්ටා තිශන ව්ා. ආසාර ශ ොව්  
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පාර්ලිශේන්තුව් 

කාාඩලයශේ උේයම නත් සිනනට 57.6 සිට 56.3 හක්ව්ා සුළු 

ව් ශනන් අඩු ශව්ටා තිශන ව්ා. සහනහයි, ශගෝලීන ව් ශනන් 

ගත්ශතොත්, ආසාර උේයම න ඉසළින්ම පව්ති  රටව්ල් 10 

බතුළත තිශන  එකා රටක් තමයි ටකාාව්. ශේ කාර  

ප්රති්ාං් කාරණව්ලින් අපි නටාශපොශරොත්තු ශව්න්ශන් 2025 අවුරුේහ 

ව්  විට සිනනට 2කා ප්රාථමිකා අතිිපක්තනක් ටනා ගහනීමයි. ඒකා 

පසසු කාාර්නනක් ශ ොශව්යි, ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ 

්ඳසා ප්රති්ාං් කාරණ රාිතනක් කාරන්  ඕ ෑ.  

ශටෝකාශේ අශ ක් රටව්ල් එක්කා ්ාං්න්හ න කාරේදී හළ 

්ාතිකා නිෂ පාහ නට ්ාශේක්ෂව් අපි අඩුම ආහනමක් ටන  රටක්. 

සහනහයි, නදු ප්රති ත ව්හඩි කිරීම පමණක්ම රා්ය ආහානම 

කාළම ාකාරණනට තිශන  එකාම වි්ඳුම කිනටා අපි වි  ව්ා් 

කාරන්ශන්ත්  හසහ, ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ක්රමානුකූටව් 

නදු ප්රති ත ව්හඩි කාර ව්ා. අපි ඒ නි්ා ් තාව්ට සිදුව්  අපසසුතා 

පිළිනඳව්ත් අ ව්ශනෝයශනන් කාටයුතු කාර ව්ා ශ ොශව්යි.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ගරු බමතිතුමාශේ කාථාව් අව්්න් කිරීමට 

අව් ය කාාටන ටනා දීමට ්භාව් එකාඟහ?  

 
ගු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසල් නප්රේමයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)   

ගරු රා්ය බමතිතුමනි, ඔනතුමාට කාථාව් අව්්න් කාරන්  තව් 

මිනිත්තු කීනක් ඕ ෑහ?  

 
ගු නශයීයහාන් න ේමසාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு தசஹான் லசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මිනිත්තු 10ක් ටනා ශහන් .  
 
ගු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසල් නප්රේමයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law)   

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විව්ාහන අව්්න් ව්  ශතක් 

කාාටන ටනා ශහ  ශට් ඉල්ටා සිටි ව්ා.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්භාව් එකාඟහ? 

 

ගු මන්ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

ගු නශයීයහාන් න ේමසාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு தசஹான் லசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

නදු ව්හඩි කිරීම  ඒ ්ඳසා තිශන  එකාම වි්ඳුම ශ ොශව්යි, 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. නදු ව්හඩි කිරීම සරසා අහ මුහුණ 

දීටා තිශන  ආර්ථිකා අපසසුතාව්ටට තව් නටපෑමක් බති ශව් ව්ාන 

කින  එකා ගහ  අ ව්ශනෝයශනන් ශ ොශව්යි, අපි කාටයුතු 

කාරන්ශන්.  

අපට ඒ පිළිනඳ අව්ශනෝයනක් තිශන ව්ා. සහනහයි, අසීරු වුණත් 

ශකාටි කාාලී ව් ශේ පිනව්ර අපි ගන්ශන් දීර්න කාාලී ව් රශට් 

ආර්ථිකා අව්පාතනක් බති ශ ොව්න්  කාටයුතු කිරීමටයි. ඊට 

අමතරව්  අපි විශ ේෂ කාමිුවව්ක් පත් කාළා. අහ ර්න ්තුව් පව්ති  

ශසෝ ර්ශේ ශකාොට්  ි මි ආනත  ්ේනන්යශනන් කාළ යුතු ව්හය 

පිළිශව්ළ ශමොකාක්හ, ඒව්ාට කාළ යුතු ප්රති්ාං් කාරණ ශමො ව්ාහ, 

ඒව්ා නදු ශගව්  ් තාව්ශේ මුහල්ව්ලින් නහශපන්ශන්  හති 

ආනත  නව්ට පිපව්ර්ත න කාරන්  ගත යුතු ක්රිනාමාර්ග 

ශමො ව්ාහ නන්  ශ්ොනා නහලීමට.  ගරු ් ාධිපතිතුමා ඒ පිළිනඳ 

ව්ාර්තාව්ක් කාහඳව්ටා තිශන ව්ා. ඒ ශව්නුශව්නුත් ර්න කාහප ශව්ටා 

කාටයුතු කාර ව්ා.  

ව්ාංචාව් සා දූෂණන  හති කාරන්  අව් ය නීති රාමුව් අපි 

සිනලුශහ ාශේම අනුමහතින ්ඳසා ඉදිිපශේදී ශේ පාර්ලිශේන්තුව්ට 

ශගශ  ව්ා. ශේව්ා තමයි දීර්න කාාලී ව් සිදු ව්  ව්හය්ටසන්. 

පාර්ලිශේන්තු ක්රමන  ක්තිමත් කිරීම ව්හහගත් ව්ාශේම, 

විශ ේෂශනන්ම පාර්ලිශේන්තුව් තුළින් ූලටය විනිවිහභාව්න ව්හඩි 

කිරීමටත්, ර්න ශග න  ව්හය්ටසශන් ූලටය විනිවිහභාව්න ව්හඩි 

කිරීම ්ඳසා ගන්  පිනව්ර පිළිනඳව්ත් ් ාධිපතිතුමා ලිඛිතව් 

හහනුේ දී තිබුණා. මම හහක්කාා, උශේ ටක්ෂ මන් කිිපබල්ට ි ටපු 

බමතිතුමා ඒ ්ේනන්යශනන් කාාරණාව්ක් මතු කාළා. ගරු 

ටක්ෂ මන් කිිපබල්ට මහතිතුමනි, මම "The Morning" පුව්ත් පත 

ශග ාව්ා, ගරු කාථා ානකාතුමාශේ කාාර්නාටශේ ප්රකාා න පිළිනඳව් 

අහ එි  ශමොකාක්හ තිශනන්ශන් කින  කාාරණන නටන් . ඔනතුමා 

ඒකා අනුමත කාළා. ඔනතුමා කාථා ානකාතුමාශේ කාාර්නාටශේ 

අහස් සිප කිනටා කිේව්ා.   මුත් ශමි  ්ඳසන් ව්න්ශන් ශේ 

ආකාාරනට: 

 
“Speaker blames Opposition for RW’s criticism of P’ment” 

ඔනතුමා ශමම ප්රමාහන ව්ළක්ව්න්  විපක්ෂන සහටිනට ගන්  

පිනව්ර ්ේනන්යශනනුත් ඉතාම කාඩි මින් කාටයුතු කාරයි කින  

වි  ව්ා්න අපට තිශන ව්ා. ඒ ි න්හා,- 

 

ගු නීතිඥ ලක්ෂනමන් ිරිකඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ඒශක් තව් ශකාොට්ක් තිශන ව්ා. 

 

ගු නශයීයහාන් න ේමසාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு தசஹான் லசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ශමොකාක්හ ඒ ශකාොටශ්ේ තිශනන්ශන්? ශමි  තව්දුරටත් ශමශ්ේ 

්ඳසන් ශව් ව්ා: 
 

“Claims Opposition MPs unwilling to join committees over 

unmet demands” 

 

ගු නීතිඥ ලක්ෂනමන් ිරිකඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ශහව්හනි පිුවශේ තිශන ව්ා. 

 

ගු නශයීයහාන් න ේමසාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு தசஹான் லசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ශමොකාක්හ ශහශව්නි පිුවශේ තිශනන්ශන්? මට ශේ මුළු 

ව්ාර්තාව්ම කිනව්න්  හ කිනන්ශන්? ඔනතුමා කිනන්  බති. ගරු 

ටක්ෂ මන් කිිපබල්ට මහතිතුමනි, ඔනතුමා ශේ ක්රිනාව්ලින ශේගව්ත් 

කිරීම පිළිනඳව් අහස්  හහක්ීමම ව්හරදියි කිනටා ් ාධිපතිතුමාට 
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කිේව්ාට, කාථා ානකාතුමාශේ කාාර්නාටනත් කිනන්ශන්, ශේ ්ඳසා 

විපක්ෂශේ මන්ත්රීව්රුශන් ගන් ටහශන  ්සශනෝගන අඩු ි න්හා 

ශේකා ක්රිනාත්මකා කාරගන්  නහසහ කිනටා. මම ශේ කිනන්ශන් 

ඔනතුමන්ටා ශේ ්ඳසා,-  

 

ගු නීතිඥ ලක්ෂනමන් ිරිකඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

ඔන පුව්ත් පශත් ්ඳසන් ශව් ව්ා. ඔනතුමා පුව්ත් පත 

කිනව්න්  ශකාෝ. ඔනතුමාට අව් ය ටිකා විතරක් කිශනේව්ා. එි  

කාථා ානකාතුමා කිනටා තිශනන්ශන්, විපක්ෂන ඉල්ට  නේ නේ 

කාරුුම, ඒ කිනන්ශන්, ඉල්ට  වි් තර ආඩලඩුශව්න් ශහන්ශන් 

 හත් ේ විපක්ෂශේ ්සශනෝගන ගන්  අමාරුයි කිනටා. ඒකායි 

කිනටා තිශනන්ශන්. IMF Agreement එකා අපි හහන් මා් ගණ ක් 

ති් ශ්ේ ඉල්ට ව්ා. එතශකාොට කාථා ානකාතුමා ශ ොකිනා 

කිනන්ශන්, එතුමාට ශහෝ  කිනන්  එපා කිනටායි. කාථා ානකාතුමා 

මුළු පාර්ලිශේන්තුව්ටම කාථා ානකා. එතුමා ශහපහත්ශත්ම 

්සශනෝගන ගන්  ඕ ෑ. එතශකාොට විපක්ෂශේ ්සශනෝගන ගන්  

 ේ විපක්ෂන ඉල්ට  ශතොරතුරු ශහන්  ඕ ෑ. [නායා කිරීමක්  
Please! [නායා කිරීමක්  ශතොරතුරු ශහන්  ඕ ෑ.  

 

ගු නශයීයහාන් න ේමසාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு தசஹான் லசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු ටක්ෂ මන් කිිපබල්ට ි ටපු බමතිතුමනි, පහසහදිලිව්ම ශේ 

පුව්ත් පශත් කිනන්ශන්, විපක්ෂශේ මන්ත්රීව්රුන්ශේ ්සශනෝගන 

මදිකාම ් ාධිපතිතුමාශේ ලිපිශේ අයාංගු කාරුුම ප්රමාහ ීමමට 

ශසේතුව්ක් කින  කාාරණන. ඒ නි්ා ඔනතුමන්ටා ඒකාට ්සශනෝගන 

ශහන් . අපි ඔනතුමාට ඉතා පහසහදිලිව් කිේව්ා, ගරු කිිපබල්ට 

ි ටපු බමතිතුමනි. ඔනතුමා ූගගත් මන්ත්රීව්රශනක් ශ ොශව්යි, 

උගත් මන්ත්රීව්රශනක්, අත්හහකීේ තිශන  මන්ත්රීව්රශනක්. 

ඔනතුමන්ටාශේ ර්නන්ව්ටදී ඔනතුමන්ටා ්ාතයන්තර ූලටය 

අරමුහට එක්කා ව්හය කාටයුතු කාරටා තිශන ව්ා, ගරු මන්ත්රීතුමා. අහ 

්මසර විවිය,- 

 
ගු නීතිඥ ලක්ෂනමන් ිරිකඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

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

 
ගු නශයීයහාන් න ේමසාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு தசஹான் லசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 
හහන් ඔන fuel formula එකා ව්ාශේ ශේ කිනන්ශන්, 

ඔනතුමන්ටාශේ ර්න කාාටශේ ශග ාපු formulas ටිකාත් ශේන්  

කිනටා. ඒ ි න්හා මම ව්හරැේහක් ශ ොශව්යි ශේ කිනන්ශන්. මම 

කිනන්  සහන්ශන්,- [නායා කිරීමක්  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ටක්ෂ මන් කිිපබල්ට මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමාශේ point of 

Order එකා ශමොකාක්හ? 

 
ගු නීතිඥ ලක්ෂනමන් ිරිකඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella, Attorney-at-Law) 

 ගරු ශ සාන් ශ්ේමසිාංස රා්ය බමතිතුමනි, මම ඔනතුමාශගන් 

කාාරණාව්ක් අස ව්ා. ඉදිිපශේදී අන ව්හන එ ව්ා. ්ාතයන්තර ූලටය 

අරමුහට ්මඟ අත්්න් කාළ ිණවිසුම ගහ  හන්ශන්  හතිව් අන 

ව්හශේදී අපි ශමො ව්ාහ කාථා කාරන්ශන්? කාළුව්ශර් අත පත ගා  

එකාහ? ඔනතුමන්ටා නදු ව්හඩි කාර ව්ා, ආනත  ප්රතිව්යුසගත 

කාර ව්ා, ්මෘේධි දීම ා කාපන්  න ව්ා. ශේව්ා ඔක්ශකාෝම 

කාරන්ශන් IMF එශක්,- [නායා කිරීමක්   

 

ගු නශයීයහාන් න ේමසාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு தசஹான் லசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අත්හහකීේ නහුට, ව්ගකීේ 

තිශන  බමති ුරර හරපු, ශේ පාර්ලිශේන්තුව් දීර්න කාාටනක් 

නිශනෝ් න කාර ,  ටක්ෂ මන් කිිපබල්ට මහතිතුමාට ශමොකාක්හ 

ශව්ටා තිශනන්ශන් කිනටා මම හන්ශන්  හසහ. ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

්ාතයන්තර ූලටය අරමුහට පහසහදිලිව් ප්රකාා  කාර  තිශනන්ශන් 

සුන්ාය  දීම ා තව්දුරටත් ව්හඩි කිරීමට අව් ය පිනව්ර ගන්  

කිනටා. ඒ පිනව්ර ටිකා අරශග  තිශන ව්ා.  ඔනතුමාට උපශහ්  

ශහන්  මම සූහා ේ  හසහ. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමාට මම 

කාාරණනක් කිනන් ේ. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමා IMF එශක් 

public domain එකාට නන් . ඒ public domain එශක්, 

්හේතහේනර් මා්ශේ ඔවුන් විසින් ටනා දීපු මායය නිශේහ න 

්ේපූර්ණශනන්ම තිශන ව්ා. ඒකා public document  එකාක් ශව්ටා 

තිශනන්ශන්. මම ි තන්ශන්  හසහ ඔනතුමා ශමන්  ශේ 

document  එකා කිනව්ටා බති කිනටා. ඒශක් කින ව්ා, -[නායා 
කිරීමක්  ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමනි, Staff-level 

Agreement  කිනන්ශන් ශමොකාක්හ කිනටාව්ත් ඔනතුමා හන් ව්ාහ? 

ඔනතුමා ශ ොහන්  කාාරණනක් ගහ  අසන්  එපා. 

 
ගු මුජිබුර් සහුමාන් මහත්ා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

අත්්න් කාරටා  හේහ? 

 
ගු නශයීයහාන් න ේමසාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு தசஹான் லசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 
 හසහ. අත්්න් කාරටා  හසහ. ඒකා ශන් මම  කිනන්ශන්. Staff-

level Agreement  එකාක් කිනන්ශන් ආනත  ශහකාක් අත්්න් 

කාර  ිණවිසුමක්  ශ ොශව්යි. ශමි  අව්්ා  ිණවිසුම එන්ශන් IMF  

එශක් Board  එකා approve  කාළාට ප් ශ්ේ. ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඔනතුමා ශ ොහන්  ශේ කාථා ශ ොකාර ඉන් . නටන් ශකාෝ, 

ඔනතුමාශේ ශ ොහන් ාකාම. ඔනතුමා ශමතහ , -[නායා කිරීමක්   
ඔනතුමා ශමතහ  ශේ පාට න කාරන්  එපා. ඒකා මතකා තිනා 

ගන් . ශමතහ  ශේ පාට න කාරන්  එපා. අහ ් තාව් 

විශරෝයතාව් හක්ව්න්ශන් ආඩලඩුශේ මන්ත්රීව්රුන්ට විතරක් 

ශ ොශව්යි. ඔනතුමා න  තහන්ව්ටදීත් ඔනතුමාට 'හූ' කින ව්ා. ඒ 

නි්ා මතකා තිනාගන් . ශ ොහන් ා  ශේව්ල් ශමතහ  කාථා 

කාරන්  එපා.  

අහ උශේ මම ප්ර   නකාට පිළිතුරු ශහේදී, ඔනතුමන්ටාශේ 

ආඩලඩුව් ගත්ත පිනව්ර පිළිනඳ එහා ආඩලඩු පක්ෂ මන්ත්රීව්රු ශව්ටා 

ි ටිනත් හහ ශග  ි ටිශේ  හසහ කිනටා එකා මන්ත්රීව්රශනක් 

කින ව්ා මම හහක්කාා. ශනොශසෝදුරට මුජිබුර් රහුමාන් 

මන්ත්රීතුමාටත් ඒ තත්ත්ව්න ඒ ආඩලඩුව් තුළ තිශනන්  බති. මම 

ශේ ඔනතුමාත් එක්කා විව්ාහනකාට එ ව්ා ශ ොශව්යි. මම කිේව්ා 

ශන් කාරුුම ශ ොහහ ,   හන් ව්ා ශ්ේ සිටීම නරපතළ අපරායනක් 

ව්ාශේම, කාරුුම හහ ශග  එම කාරුුම විකාෘති කාරටා ප්රකාා  

කිරීමත් නරපතළ අපරායනක් කිනටා. ඒ නි්ා අපි ශේ ශකාටි 

කාාටනට ශේ පාට න කිරීම  ව්ත්ව්මු. අපි පාර්ලිශේන්තුව් 

බතුශළේ ශේ පාට න කිරීම  ව්ත්ව්මු. අපි ශේ රශට් ආර්ථිකාන 

් ථාව්ර කිරීමට අව් ය ව්හය පිළිශව්ළ ක්රිනාත්මකා කාරමු. මම 

හන් ව්ා ඔනතුමන්ටාශගන් -විපක්ෂශේ- නහුතරනක් ඒ ශව්නුශව්න් 
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පාර්ලිශේන්තුව් 

ව්ගකීශමන් කාටයුතු කාරටා තිශන  නව්. මම ඒකාට අව් ය 

ශගනරව්න විපක්ෂනට ටනා ශහ ව්ා. ශමො  විශේච නක් එල්ට 

කාළත්, ශේ කාර  ප්රති්ාං් කාරණ ශව්නුශව්න් විපක්ෂන ටනා ශහ  

්සශනෝගන අපි අගන කාර ව්ා. අපි ඒකා නහසහර කාරන්  සූහා ේ 

 හසහ. ශේ ප්රති්ාං් කාරණ අව් යයි කින  එකා ඔනතුමන්ටාත් 

හන් ව්ා.  

මට තව් ශකාොපමණ කාාටනක් තිශන ව්ාහ, ූලටා් ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි?  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හහන්  ඔනතුමාට නිනමිත කාාටන අව්්ා යි.  

 
ගු නශයීයහාන් න ේමසාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு தசஹான் லசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මට තව් වි ාඩි ශහකාක් ශහන් , ූලටා් ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

විශ ේෂශනන්ම අපි ශේ ව්හය්ටස  ක්රිනාත්මකා කිරීම තුළින් 

බති ව්  ් ථායිකාරණන පිළිනඳව්, අපි ණන ි මිනන් ්මඟ කාර  

්ාකා්ඡාා පිළිනඳ මම ශේ ගරු ්භාව් හහනුව්ත් කාරන්  ඕ ෑ. අපි 

ඔක්ශතෝනර් මා්ශේ 14ව්හනි හා ්ාතයන්තර ූලටය අරමුහශල් 

ව්ාර්ෂිකා ්හසින තුළදී පළමුව්හනි ව්රට අශේ ේවිපාර්  විකා ණන 

ි මිනන් හහනුව්ත්  කාළා.  පසුිණන බ්රස් පතින්හා ශහව්හනි ්ාකා්ඡාා 

ව්ටන පහව්හත්වූව්ා. ඒ ව්ාශේම එළශඹ  17ව්හනි හා තුන්ව්  

්ාකා්ඡාා ව්ටන පහව්හත්ීමමට නිනමිතව් තිශන ව්ා. ශේ ශව්නුශව්න් 

චී න, ඉන්දිනාව්, ්පා න බතුළු රටව්ල් ඔවුන්ශේ ්සභාිණත්ව්න 

හහක්වූව්ා. අව් ය පහසහදිලි කාර ගහනීේ ශව්නුශව්න් තව්දුරටත් 

ශතොරතුරු අව් යයි කිනා ඔවුන් පහව්සුව්ා. ඒ අව් ය ශතොරතුරු 

පිළිනඳව් ර්ශේ නිටයාිපන් හහනුව්ත්  කාරටා තිශන ව්ා. මස 

නහාං වව්ත්, මුහල් අමාතයාාං ශේ නිටයාිපනුත් ඒ ශව්නුශව්න් කාහප 

ශව්ටා කාටයුතු කාර ව්ා. ්ෑම ණන ි මිශනක්ම ශේ ශමොශසොශත් ශ්රී 

ටාංකාාශේ ආර්ථිකාන  හව්ත ප්රකාෘතිමත් කිරීමට අව් ය 

ව්හය්ටස ට ්සශනෝගන ටනා දීමට ශපොශරොන්දු ශව්ටා, ශේ 

ව් විට ඒ ව්හය කාටයුතු සිදු ශව්මින් පව්ති ව්ා. සහනහයි,  අපට 

අව් ය financial assurances ශකාොතරේ ඉක්මනින් ටහශන ව්ාහ 

කින  එකා පිළිනඳ අපි අව්යා ශනන් ඉන් ව්ා. ඒ ශව්නුශව්න් 

තමයි අපි කාටයුතු කාරන්ශන්. අපට අව් යයි ඒ අයයක්ෂ 

මඩලයටශේ එකාඟතාව්, අනුමහතින. ඒ ශව්නුශව්න් ර්නත්, 

නිටයාිපනුත් කාහප ශව්ටා කාටයුතු කාර ව්ාන කින  කාාරණන  

කිනන්  ඕ ෑ. කිසිම රටක්, එශසම  හත් ේ කිසිම ණන ි මිශනක් 

ශ්රී ටාංකාාව්ට පිුවපෑමට කාටයුතු කාරන්ශන්  හසහ කින  එකා ඉතා 

පහසහදිලිව් ඔවුන්ශේ ්ාකා්ඡාා තුළදී කිනහවුණා. ඒ නි්ා ඔවුන්ට 

අව් ය ශතොරතුරු අපි කාඩි මින් ටනා ශහ ව්ා. පහසහදිලි කාර ගහනීේ 

ශව්නුශව්න් අශේ ්ක්රීන ්ේනන්යතාව්  ්ස හානකාත්ව්න ටනා 

ශහ ව්ා. ශේ තුළින් අපි නටාශපොශරොත්තු ශව් ව්ා, ආර්ථිකා 

් ථාව්රත්ව්න බති කිරීශේ  ව්හය පිළිශව්ළ ශව්නුශව්න් ්ස 

අ ාගතශේ  ක්තිමත් ආර්ථිකානක් ශගොය හගීම ශව්නුශව්න් ගමන් 

කිරීශේ ව්හය්ටස ට බතුළත් ශව්න් .  

ශනොශසොම ් තුතියි. 
 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

සුසාබදු ආඥාපනත්  නින දනය 
மதுவாிக் கட்டகளச் சட்டம்: அறிவித்தல் 

   EXCISE ORDINANCE: NOTIFICATION 
 
ගු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසල් නප්රේමයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
  ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය ්ස රා්ය 

පිපපාට , ් ව්ශේ  කාටයුතු, පළාත් ්භා සා පළාත් පාට  

අමාතයතුමා ශව්නුශව්න් මම  පසත ්ඳසන් ශනෝ් ාව් ඉදිිපපත් 

කාර ව්ා: 

 "කාලින් කාටට ්ාංශ ෝය න කාර  ටහ (52 අධිකාාරන වූ) සුරානදු 

ආනාප ශත් 22(1) ව්ගන්තින නටශත් ශනෝතල් කාර  ටහ රා මත 

සුරානේහ ්ේනන්යශනන් මුහල් අමාතයව්රනා විසින් ප ව්  ටදුව්, 2022 

අශප්රේල් 29 දි හති අාංකා 2277/62 හර  අති විශ ේෂ ගහ්ට් පත්රශේ පළ 

කාරනු ටහන, 2022.10.03 දි  ඉදිිපපත් කාර  ටහ නිශේහ න අනුමත කාළ 

යුතු න.  

(අාංකා 03/2022 හර  සුරානදු නිශේහ න) 

(අමාතය මඩලයටශේ අනුමතින හන්ව්ා තිශ්බ.)" 

 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 
 
ගු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසල් නප්රේමයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
 ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය ්ස රා්ය 

පිපපාට , ් ව්ශේ  කාටයුතු, පළාත් ්භා සා පළාත් පාට  

අමාතයතුමා ශව්නුශව්න් මම  පසත ්ඳසන් ශනෝ් ාව් ඉදිිපපත් 

කාර ව්ා: 
 

"කාලින් කාටට ්ාංශ ෝය න කාර  ටහ (52 අධිකාාරන වූ) සුරානදු 

ආනාප ශත් 22 ව්ගන්තින ්මඟ කිනවින යුතු 32 ව්ගන්තින නටශත් 

ඊතයිල් මහය්ාර ්ඳසා වූ සුරානේහ ්ේනන්යශනන් මුහල්, ආර්ථිකා 

් ථා උකාරණ ්ස ්ාතිකා ප්රතිපත්ති අමාතයව්රනා විසින් ප ව්  ටදුව්, 

2022 ජුනි 08 දි හති අාංකා 2283/28 හර  අති විශ ේෂ ගහ්ට් පත්රශේ පළ 

කාරනු ටහන, 2022.10.03 දි  ඉදිිපපත් කාර  ටහ නිශේහ න අනුමත කාළ 

යුතු න.  

(අාංකා 04/2022 හර  සුරානදු නිශේහ න) 

(අමාතය මඩලයටශේ අනුමතින හන්ව්ා තිශ්බ.)" 

 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

මුදල් පනත්   නිනයෝගය 

நிதிச் சட்டம்: கட்டகள 

FINANCE ACT: ORDER 
 
ගු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසල් නප්රේමයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය ්ස රා්ය 

පිපපාට , ් ව්ශේ  කාටයුතු, පළාත් ්භා සා පළාත් පාට  

අමාතයතුමා ශව්නුශව්න් මම  පසත ්ඳසන් ශනෝ් ාව් ඉදිිපපත් 

කාර ව්ා: 

"2003 අාංකා 25 හර  මුහල් ප ශත් 2(1) ව්ගන්තින නටශත් අපගම  

නේහ ්ේනන්යශනන් මුහල් අමාතයව්රනා විසින් ප ව්  ටදුව්, 2022 

2615 2616 

[ගරු ශ සාන් ශ්ේමසිාංස  මසතා  
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මාර්තු 27 දි හති අාංකා 2272/53 හර  අති විශ ේෂ ගහ්ට් පත්රශේ පළ 

කාරනු ටහන, 2022.10.03 දි  ඉදිිපපත් කාර  ටහ නිශනෝගන අනුමත කාළ 

යුතු න.  

(අමාතය මඩලයටශේ අනුමතින හන්ව්ා තිශ්බ.)" 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

වින ශයීය විනිමය පනත්  නිනයෝග 
அந்நியச் தசலாவணிச் சட்டம்: 

ஒழுங்குவிதிகள் 
FOREIGN EXCHANGE ACT: REGULATIONS 

 

ගු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසල් නප්රේමයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය ්ස රා්ය 

පිපපාට , ් ව්ශේ  කාටයුතු, පළාත් ්භා සා පළාත් පාට  

අමාතයතුමා ශව්නුශව්න් මම පසත ්ඳසන් ශනෝ් ාව් ඉදිිපපත් 

කාර ව්ා: 

 "2017 අාංකා 12 හර  විශේ  විනිමන ප ශත් 7 ව්ගන්තින ්මඟ 

කිනවින යුතු 29 ව්ගන්තින නටශත් 2021 ජුනි 30 දි හති අාංකා  2234/19 

හර  අති විශ ේෂ ගහ්ට් පත්රශේ පළ කාර  ටහ නිශනෝග ්ාංශ ෝය න 

කාරමින් මුහල්, ආර්ථිකා ් ථා උකාරණ ්ස ්ාතිකා ප්රතිපත්ති අමාතයව්රනා 

විසින් ්ාහ  ටදුව්, 2022 ්හේතහේනර් 08 දි හති අාංකා  2296/12 හර  අති 

විශ ේෂ ගහ්ට් පත්රශේ පළ කාරනු ටහන, 2022.10.05 දි  ඉදිිපපත් කාර  

ටහ නිශනෝග අනුමත කාළ   යුතු න.   
 

(අමාතය මඩලයටශේ අනුමතින හන්ව්ා තිශ්බ.)" 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත්  
නසගුලාස 

இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி (கட்டுப்பாட்டு) 

சட்டம்: ஒழுங்குவிதிகள் 

IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 
REGULATIONS 

 
ගු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසල් නප්රේමයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය ්ස රා්ය 

පිපපාට , ් ව්ශේ  කාටයුතු, පළාත් ්භා සා පළාත් පාට  

අමාතයතුමා ශව්නුශව්න් මම පසත ්ඳසන් ශනෝ් ාව් ඉදිිපපත් 

කාර ව්ා: 

  "1985 අාංකා 48 ්ස 1987 අාංකා 28 හර  ප ත් මඟින් ්ාංශ ෝධිත 

1969 අාංකා 1 හර  ආ න  සා අප න  (පාට ) ප ශත් 4(1) ්ස 14 

ව්ගන්ති ්මඟ කිනවින යුතු 20 ව්ගන්තින නටශත් මුහල්, ආර්ථිකා 

් ථා උකාරණ ්ස ්ාතිකා ප්රතිපත්ති අමාතයව්රනා විසින් ප ව්  ටදුව්, 

2022 ්හේතහේනර් 16 දි හති අාංකා  2297/79 හර  අති විශ ේෂ ගහ්ට් 

පත්රශේ පළ කාරනු ටහන, 2022.10.18 දි  ඉදිිපපත් කාර  ටහ ශරගුටාසි 

අනුමත කාළ යුතු න.  
 

(අමාතය මඩලයටශේ අනුමතින හන්ව්ා තිශ්බ.)" 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

II     
 
ගු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසල් නප්රේමයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය ්ස රා්ය 

පිපපාට , ් ව්ශේ  කාටයුතු, පළාත් ්භා සා පළාත් පාට  

අමාතයතුමා ශව්නුශව්න් මම පසත ්ඳසන් ශනෝ් ාව් ඉදිිපපත් 

කාර ව්ා: 

"1985 අාංකා 48 ්ස 1987 අාංකා 28 හර  ප ත් මඟින් ්ාංශ ෝධිත 

1969 අාංකා 1 හර  ආ න  සා අප න  (පාට ) ප ශත් 4(1) ්ස 14 

ව්ගන්ති ්මඟ කිනවින යුතු 20 ව්ගන්තින නටශත් මුහල්, ආර්ථිකා 

් ථා උකාරණ ්ස ්ාතිකා ප්රතිපත්ති අමාතයව්රනා විසින් ප ව්  ටදුව්, 

2022 ්හේතහේනර් 23 දි හති අාංකා  2298/55 හර  අති විශ ේෂ ගහ්ට් 

පත්රශේ පළ කාරනු ටහන, 2022.10.18 දි  ඉදිිපපත් කාර  ටහ ශරගුටාසි 

අනුමත කාළ යුතු න.  

 

(අමාතය මඩලයටශේ අනුමතින හන්ව්ා තිශ්බ.)" 

 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

කල්ත්ැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු නීතිඥ (ආචාර්ය) සුසල් නප්රේමයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு சட்டத்தரணி (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, Attorney-at-Law) 
ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "පාර්ලිශේන්තුව් හහන් කාල් 

තහබින යුතුන" යි මා ශනෝ් ා කාර ව්ා. 
 

ප්රශයීයනනය  වාිමමුඛ කසන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

කල්ත්ැබීනම් ප්රශයීයනන 
ஒத்திகவப்பு வினாக்கள் 

ADJOURNMENT QUESTIONS  

ගු වඩින ල් සුනර්ෂන මහත්ා 
(மாண்புமிகு வடிலவல் சுலரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශේ ප්ර   න අසන්ශන් 

ප්රව්ාස  සා මසාමාර්ග අමාතයතුමාශගන්. මශේ ප්ර   න ශමනයි. 

(1) නදුල්ට දි් ත්රික්කාන වි ාට ශට් භූ විෂමතාව්ලින් ්මන්විත 
ඉතා දුෂ කාර ග්රාමීය න සා ව්තු අාං ශනන් ්මන්විත ප්රශේ නක් 
නව් ඔනතුමා හන් ව්ාහ? 

(2) හහඩි දුෂ කාර ගේමා ව්ට සා ව්තුව්ට ජීව්ත්ව්  ් තාව් හහඩි 
ශට් ප්රව්ාස  අපසසුතාව්ලින් ශපශළ  නව් ඔනතුමා 
හන් ව්ාහ? 

(3) එශ්ේ තිබිනදී, නදුල්ට දි් ත්රික්කාශේ ව්තු සා ගේමා ව්ට 
් තාව්ට ප්රව්ාස  පසසුකාේ ්හටසූ නදුල්ට සා 
නඩලයාරශව්ට ඩිශපෝව් මඟින් යාව් න වූ පසත ්ඳසන් 
මාර්ගව්ට න්  රථ ශේ ව්  විට  ව්තා බති නව් ඔනතුමා 
හන් ව්ාහ? 

 (i) නදුල්ට ශරොශ්බිපන - පිටමාරුව් න්  රථන 

 (ii) නදුල්ට බකිිපන - මහටිගසතහන්  න්  රථන 

2617 2618 



පාර්ලිශේන්තුව් 

 (iii) ඕතුඹව්ත්ත - ශහශමෝහර න්  රථන 

 (iv) ් ප්රින්ව්හලි - ශේමශල් න්  රථන 

 (v) උඩුව්ර - ව්ට් නහේහ න්  රථන 

 (vi) සපුතශල් හශේතහන්  - නඩලයාරඑළින න්  රථන 

 (vii) ඔි න - උයශේිපන න්  රථන 

 (viii) ්ාරනිනා - කී කාහශල් න්  රථන 

 (ix) සාලිබට - ශරෝට් න්  රථන 

 (x) ශකාෝ ටන්හ මීය ිපනනහේහ -පු ාගට න්  රථන 

(4) ශමම න්  රථ  හව්හත්ීමම නි්ා ව්තු සා ගේ ආශ්රිතව් පා්ල් 
ළමුන්, රැකිනා ්ඳසා න  අන, ශරෝසල්ව්ටට න  අනට 
ශමන්ම විවිය අව් යතා ්ඳසා  ගරනට න  අන හහඩි 
දුෂ කාරතාව්ටට මුහුණ දී බති නව් ඔනතුමා හන් ව්ාහ? 

(5) එශ්ේම, සුළු ව් ශනන් ශකාශර  කාෘෂිකාාර්මිකා නිෂ පාහ  සා 
ඒ ්ඳසා අව් ය උපාාංග ටනා ගහනීම, අශළවි කිරීම ව්හනි 
කාටයුතුව්ටදී ් තාව්ට හහඩි නායාව්ක් බති ව්  නව් ඔනතුමා 
හන් ව්ාහ? 

(6) එම නි්ා ඉසත මාර්ගව්ට න්  රථ  හව්ත කාඩි මින් 
යාව් න කිරීමට ඔනතුමා පිනව්ර ගන් ව්ාහ? 

(7) එශ්ේ  ේ ඒ කාව්හාහ? 

(8) එශ්ේ පිනව්ර ශ ොගන්ශන්  ේ ඒ මන්හ? 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඌව් පළාශත් නදුල්ට, 

නඩලයාරශව්ට, කාහේශපටිශපොළ ඩිශපෝව්ට ඉඳටා ව්තු ්ස දුෂ කාර 

ගේමා ව්ටට න  B grade ්ස D grade න්  ටිකා හහන් මා් 

සනක්, සතක් ති් ශ්ේ ්ේපූර්ණශනන්  ව්ත්ව්ා තිශන ව්ා. ගරු 

බමතිතුමනි, අපි හන් ව්ා, ඩී්ල් ප්ර    තිබුුම නව්. අපි ඒව්ා ගහ  

කාල්ප ා කාළා.  මුත්,  හව්ත නදුල්ට සාලිබළ - ශරෝට් න්  

රථන, නදුල්ට මඩුල්සිම-ශකාොකාාගට න්  රථන, ශරොකාතහන්  - 

ශරෝට් න්  රථන, ශහශමෝහර - ශේව්හල්ි න්  න්  රථන, 

ඕතුඹව්ත්ත න්  රථන,   ානනහේහ න්  රථන,  ාවිට - ගව්රගට න්  

රථන, මිනිශේ න්  රථන, නදුල්ට බකිිපන - මහටිගසතහන්  න්  

රථන ආදී ගශේ න්  ටිකාත් යාව් න  ව්තා තිශන ව්ා.  

ගරු බමතිතුමනි, ශේ පාරව්ල්ව්ට යාව් න කාරන්ශන් එකා න්  

රථනයි. ශේ න් ව්ට breakdowns තිශන ව්ා. න්  රථ 127ක්, 

138ක්, 147ක් තිශන ව්ා. ඒව්ාශේ තමයි පා්ල් ළමුන් ඔක්ශකාෝම 

ගමන් කාශළේ. GCE O/L, GCE A/L පන්ති තිශනන්ශන් 

නඩලයාරශව්ට  ගරශේ ්ස නදුල්ට  ගරශේ පා්ල්ව්ට. ගරු 

බමතිතුමනි, න්  රථ  හති නි්ා ශේ මා් සශේ ළමයින් 549ක් 

ශහ  ව absent ශව්ටා තිශන ව්ා. ශමොකාහ, එකා න්  රථනයි ශේ 

දුෂ කාර ප්රශේ ව්ටට තිශනන්ශන්. ඒ ව්ාශේම, ශරෝගීන්ට ්ස ගහබිනි 

මේව්රුන්ටත් ශේ නි්ා ප්ර   නක් බති ශව්ටා තිශන ව්ා.  ගරනට 

බවිල්ටා ව්හයකාටයුතු කාරශග  න  කාඩලයානමත්, jobsව්ටට න  

කාඩලයානමත් ශේ නි්ා  වි ාට ශට් අපසසුතාව්ට පත් ශව්ටා 

ඉන්ශන්.  ආර්ථිකා ප්ර   ව්ටට මුහුණ ශහ  ශේ හව්් ව්ට ඒ අනට 

job එකාට නන් ත් විධිනක්  හසහ, ළමයින්ට පා්ටට එන්  

විධින වත්  හසහ, ශරෝගීන්ට ශරෝසටට එන්  විධින වත්  හසහ, ශේ 

D grade න්  ටිකා  හති නි්ා. මම ඩිශපෝව්ටට ශේ ගහ  ිණි ල්ටා 

හුඟක් ්ාකා්ඡාා කාළා. ඒ ව්ාශේම, දි් ත්රික් ්ාංව්ර්ය  කාමිුවශේදීත් 

ශේ ගහ  ්ාකා්ඡාා කාළා. මම ඉල්ලීේ කාළා. ඒ වුණත් එකා එකා 

ශසේතු කින ව්ා. ටනර්  හසහ කින ව්ා, එශසම  හත් ේ ඩී්ල් 

ප්ර    කින ව්ා. ්මසර ශව්ටාව්ට ඒ ගශේ ඉන්  ්රයිව්ර්  හත් ේ 

න්  එකා ඒ ගමට නන්ශන්  හසහ. ගව්රගට,  ාවිට ප්රශේ ශේ ඒ 

තත්ත්ව්න තිශනන්ශන්. මම ශේ කිනපු ඔක්ශකාෝම න්  රථ ගරු 

බමතිතුමනි, නදුල්ට දි් ත්රික්කාශේ ව්තු ්ස ගේමා ව්ටට න  න්  

රථ. ශේව්ා ව්ත්ත ්ස ගම එකාතු ව්  මාර්ග. ශේ ශසේතුව් නි්ා හමිළ 

ළමයින්ටත්, සිාංසට ළමයින්ටත් -ශහශගොල්ටටම- පා්ල් නන්  

විධිනක්  හසහ. අශ ක් ් තාව්ටත්  තමන්ශේ කාටයුතු කාරශග  

නන්  විධිනක්  හසහ. ව්ත්තත්,  ගරනත් එකාතු ව්  මාර්ග ශේව්ා. 

ඒ ් තාව් ශටො ව අපසසුතාව්කාට පත් ශව්ටා ඉන්ශන්. ඒ අන 

ආර්ථිකා අතිනුත් අමාරු තත්ත්ව්නකාට පත් ශව්ටා ඉන්ශන්. 

ළමයින්ශේ අයයාප න පහත්ශතනුත් එශසමයි. පසුිණන කාාටශේ ඒ 

ප්රශේ ව්ට ළමයින් ඉශගනීශේ කාටයුතු ශසොඳින් කාරශග  ආව්ා. 

ඔනතුමා හන් ව්ා, GCE O/L විභාගශනන් ්ස Grade 5 

Scholarship Exam එශකාන් best results ගත්ශත් ශේ දුෂ කාර 

ප්රශේ ව්ට ළමයි. ශතල්නහේහ ප්රශේ ශේ ළමයි තමයි best results 

ගත්ශත්. ටාංකාාශේ ශහව්හනිනාත් ආශේ ඒ ප්රශේ ශනන්.  මුත්, ශේ 

ළමයින්ට අහ ව්  විට පා්ල් එන්  නහිප තත්ත්ව්නක් බති ශව්ටා 

තිශන ව්ා.  

 

ගු ල න්ත් අලගියවන්න මහත්ා (ප්රවාහන සා 

අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன - லபாக்குவரத்து 

இராஜாங்க அகமசசர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of 
Transport) 

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන් ත්රීතුමනි,  ප්රව්ාස  සා මසාමාර්ග 

අමාතයතුමා ශව්නුශව්න් මා එම ප්ර   නට පිළිතුර ටනා ශහ ව්ා.   

(1) ඔේ. 

(2) ඔේ. 

(3)  (i)  නදුල්ට ශරොශ්බිපන - පිටමාරුව් න්  රථන 

  ශමම මාර්ගශේ න්  රථ ශහකාක් යාව්  කාළ අතර, 
ිපනහදුශර ව ශ ොමහති ීමම ශසේතුශව්න් එක් න්  
රථනක්  යාව් ශනන් ඉව්ත් කාර බත.   

 (ii) නදුල්ට බකිිපන - මහටිගසතහන්  න්  රථන 

  න්  රථ ශහකාක් යාව් න ීමමට නිනමිත ශේ. 
මාර්ගන අව්හා ේ ්ි ත ීමමත්, න්  රථන පහරණි 
ීමමත් ශසේතුශකාොටශග  යාව් ශනන් ඉව්ත් කාර 
බත. 

 (iii) ඕතුඹව්ත්ත - ශහශමෝහර න්  රථන 

  ිපනහදුරු ි ඟන ශසේතුශව්න් යාව් න ශ ොශේ. 

 (iv) ් ප්රින්ව්හලි - ශේමශල් න්  රථන 

  න්  රථ ශහකාක් යාව් න ීමමට නිනමිතයි. 
ිපනහදුශර ව ශ ොමහති ීමම ශසේතුශව්න් එක් න්  
රථනක් යාව් ශනන් ඉව්ත් කාර බත. ශේමශල් සිදු 
වූ  ාන නෑම ශසේතුශව්න් ඊට කිශටෝමීය ටර  තු ක් 
පමණ ශමසා, පුදුමශල් හක්ව්ා යාව් න ශේ. 

 (v) උඩුව්ර -ව්ට් නහේහ න්  රථන  

  එක් න්  රථනක් යාව් න ශේ.  ව් න්  රථනක් 
ඉල්ටා බත. 

 (vi)  සපුතශල් හශේතහන්  - නඩලයාරඑළින න්  රථන 

  න්  රථ ශහකාක් යාව් න ශේ. 

 (vii) ඔි න - උයශේිපන න්  රථන 

  න්  රථනක් යාව් න ශේ. 

 (viii) ්ාරනිනා - කී කාහශල් න්  රථන 

  න්  රථ සා ිපනහදුරු ි ඟන ශසේතුශව්න් න්  රථ 
යාව් න ශ ොශේ. නදුල්ට කාන්ශහශගහර න්  රථන 
මඟින් උශේ, හසව්ල් සා ්ව්් අතයව් ය ගමන් 
ව්ාර ආව්රණ ශකාශර්. 
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 (ix) සාලිබට - ශරෝට් න්  රථන 

  න්  රථ යාව් න ශ ොශේ. 

 (x) ශකාෝ ටන්හ මීය ිපනනහේහ - පූ ාගට න්  රථන 

  ශකාෝ ටන්හ පූ ාගට න්  රථ ශහකාක් යාව් න ශේ. 

(4) ඔේ. 

(5) ඔේ. 

(6) ඔේ. 

(7) හහ ට ශ්රී ටාංකාා ගම ාගම  මඩලයටනට න්  රථ 500ක් 
බණවුේ කාර බත. ඉන් න්  රථ 50ක් ශේ ව්  විට දිව්යි ට 
ළඟා ීම බති අතර, අහාළ න්  රථ යාව් නට එක් කාළ ව්සාම 
ඉසත මාර්ගව්ට න්  රථ  හව්ත කාඩි මින් යාව් න කිරීමට 
අව් ය පිනව්ර ගහනීමට නිනමිතන. හහ ට පව්ති  ිපනහදුරු 
පුරේපාඩු කාඩි මින් පිරීමමට කාටයුතු කාරනු ටහශ්බ.  

(8) අහාළ ශ ොශේ. 

 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමාශේ ප්ර   ශනන් මාර්ග 10කා තිශන  

ගහටලු කිනා තිබුණා. ිපනහදුරු සා ශකාොන්ශහෝ තර ශ ොමහතිීමමත්, 

න්  රථ ශ ොමහතිීමමත්, ්මසර මාර්ග න්  රථනක් යාව් න කිරීමට 

ශ ොසහකි  තත්ත්ව්ශේ පව්ති  නි්ාත් තමයි ඒ ශ්ේව්න විධිමත්ව් 

ටනා දීටා  හත්ශත්.  

ඔනතුමා ්ඳසන් කාරපු කාරුුම ඉතාම නිව්හරදියි. අහ ශපොදු 

ප්රව්ාස න අතයව් යම ශහනක් නව්ට පත් ශව්ටා තිශන ව්ා. ඕ ෑම 

ශගහරකා මාසිකා ආහානමින් වි ාට ප්රමාණනක් අහ ආසාර-

පා ව්ටට, ශ්නඛයනට, අයයාප නට ව්ාශේම ප්රව්ාස නටත් ව්හන 

කාර ව්ා. ශපනේගලිකා ප්රව්ාස න භාවිත කාරන්  සිදු වුශණොත් ඒ 

ව්හන කාරන්  ව්  මුහට තව්ත් ව්හඩි ශව් ව්ා. එම නි්ා ශපොදු 

ප්රව්ාස  ශ්ේව්න අහ අතයව් යම ශ්ේව්නක් නව්ට පත් ශව්ටා 

තිශන ව්ා.  

මම ශේ පාර්ලිශේන්තුව් තුළත් අව්් ථා ගණ ාව්කාදීම ශේ 

පිළිනඳව් කාරුුම ්ඳසන් කාර තිශන ව්ා. ශපොදුශේ ගත්විට, අශේ 

රශට් ආර්ථිකා ප්ර   න බති ීමමටත් ප්රයා  ව් ශනන්ම නටපෑශේ 

ශපොදු ප්රව්ාස  ශ්ේව්ශේ බති වුුම ඒ අ්තුුවහානකා තත්ත්ව්නයි. 

විශ ේෂශනන් ටාංගම ශ්ේව්න විධිමත් පිපදි තිබුණත්, ඊට ප් ශ්ේ 

ප්රව්ාස  කාටයුතුව්ටට ශපනේගලිකා අාං ශේ එකාතු ීමමත් එක්කා 

ගහටලු බති ශව්ටා තිශන ව්ා. එන එකාතු ීමම  රකායි කින  එකා 

ශ ොශව්යි මා කිනන්ශන්.  මුත්, ඒ ්මඟ ප්රව්ාස  ශ්ේව්න හහව්හන්ත 

ප්ර   ව්ටට මුහුණ දී තිශන ව්ා. ශටෝකාශේ ශකාොශසේව්ත් රටකා එකා 

න්  රථනක් පමණක් තිශන  අන වට ප්රව්ාස ශේ ශනශහන්  

නහසහ. අහ සිනනට 80ක්ම එක් න්  රථනක් තිශන  අන තමයි 

ශපනේගලිකා ප්රව්ාස  ශ්ේව්ශේ ශනශහන්ශන්. න්  ශහකාක්, තු ක්, 

සතරක්, පසක් තිශන  න්  ි මිනන් සිනනට 20ක් පමණ ඉන්ශන්. 

ඒ නි්ා තමයි විධිමත් පිපදි යාව් න වූ ටාංගමනත් අහ ගහටලුව්ටට 

මුහුණ පා තිශනන්ශන්.  ශපනේගලිකා අාං න ශේ ක්ශෂේත්රනට 

අවිධිමත් ශට් පහමිණීම නි්ා තමයි අහ ශපොදු ප්රව්ාස න 

්ේපූර්ණශනන්ම කායා ව්හශට  තත්ත්ව්නකාට පත් ශව්ටා 

තිශනන්ශන්.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමා ්ඳසන් කාර තිශන  මාර්ගව්ටට අපි 

ශකාෝඡචර න්  ටනා දුන් ත්, ිපනහදුරන්, ශකාොන්ශහෝ තරව්රු 

ශකාොපමණ ප්රමාණනක් ටනා දුන් ත් ශේ ශපොදු ප්ර   නට වි්ඳුේ 

ටනා ශහන්ශන්  හති තාක්කාල් ශේ ප්ර   නට වි්ඳුමක්  හසහ.  

අලුතින් ටනා ශහ  න්  එකා කාහඩුණාට ප් ශ්ේ  න්  රථන යාව් න 

ීමම බ ි ටින්  පුළුව්නි.  පත් කාර  ිපනහදුරන් විශ්රාම ිණනාට පසු 

න්  රථන යාව් න ීමම  ව්තින්  පුළුව්න්. ඒ නි්ා ඒව්ා 

තාව්කාාලිකා වි්ඳුේ. ඒ නි්ා තමයි විශ ේෂශනන් ශපනේගලිකා න්  

්ස ටාංගම න්  ඒකාානේය ශ්ේව්නක් බති කාරටා,  ීම  තාක්ෂණන 

පාවි්ඡචි කාරටා, න්  ශ්ේව්න පව්ත්ව්ාශග  නෑමට කාටයුතු 

කාරන්ශන්.  ටාංගමනට ශව්න්  පුළුව්න්, ශපනේගලිකා න්  ි මිනන්ට 

ශව්න්  පුළුව්න් ඒ ටහබුුම ආහානම අහ ටහශනන්ශන්  හසහ. ඒකායි 

බත්ත කාථාව්. ඒ ආහානමින් සිනනට 40ක් මඟ  ව්ති ව්ා. ඒ නි්ා 

මුහල් ශගව්ටා ටිකාට් ගන්  ක්රමන  හති කාරටා  ීම  තාක්ෂණන 

පාවි්ඡචි කාරටා මිණනාට මුහල් ශගීමශේ අව්් ථාව් දුන්ශ ොත් ඒ 

අි මි ව්  සිනනට 40කා ්ේපූර්ණ ආහානම  හව්ත ටාංගමනටත්, 

ශපනේගලිකා න්  ි මිනාටත් ටහශන ව්ා. එශසම  ේ, අපි ඒ 

තත්ත්ව්නට දියුුම වින යුතුයි.  

අහ අශේ ්ම් ත රටම ශතොරතුරු තාක්ෂණන අතින් කාටාපනක් 

විධිනට ්ේපූර්ණශනන් ආව්රණ ශව්ටා තිශන ව්ා. එම නි්ා 

විධිමත් කාාට ්ටස කාට අනුව් න්  රථ යාව් න කාරීමශේ 

සහකිනාව් තිශන ව්ා. GPS නන්ත්ර ්වි කිරීශමන් අ තුරුව් න්  

මඟිනාට පුළුව්න්කාමක් ටහශනන්  ඕ ෑ න්  එකා ශකාොශසේහ 

තිශනන්ශන්, න්  යාව්  කාාට ්ටස  ශමොකාක්හ කිනා mobile 

phone එකා සරසා හහ ගන් . තමන් සිටි  න්   හව්තුේ ශපොළට 

න්  එකා එන්  ශකාොපමණ ශව්ටාව්ක් න ව්ාහ කිනා නටාගන්  

ඔහුට පුළුව්න්කාම ටහශනන්  ඕ ෑ. ශමව්හනි ප්රති්ාං් කාරණ 

ගණ ාව්ක් අව් යයි ්ම් ත ප්රව්ාස  පේයතින දියුුම කිරීම ්ඳසා. 

ඒ ශව්නුශව්න් විශ ේෂශනන්ම ර්ශේ, ශේ පාට නනන්ශේ, 

නිටයාිපන්ශේ, ව්ෘත්තීන ්මිතිව්ට, ශේ ආදී ්ෑම  ශකාශ  වශේම 

්සශනෝගන අව් යයි. ඒ ්සශනෝගන ටනා ගහනීම තමයි අහ 

විශ ේෂශනන්ම අභිශනෝගනක් නව්ට පත් ශව්ටා තිශනන්ශන්. ඒ 

්සශනෝගන ටනා ගහනීමකින් ශතොරව් ඒ කාටයුත්ත ශමො ම 

ආකාාරනකාටව්ත් කාරන්  නහසහ. ඒ සිනලුශහ ාශේ ්සශනෝගන 

 හතිව් ශේ කාටයුත්ත කාශළොත්, ඔනතුමන්ටා පාර්ලිශේන්තුශේදී 

අස  ප්ර   ව්ටට අපි අ ාගතශේදීත් ශේ ව්ාශේම උත්තර ශහයි. 

 මුත් ප්රාශනෝිණකාව් -මස ශපොශළොශේදී- මඟිනාට න්  එකාක් 

ටහශනන්ශන්  හසහ. ශේකා තමයි බත්ත කාතාව්.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමා ඉදිිපපත් කාරපු ශේ ප්ර   න ඉතා 

්ායාරණයි. මාර්ග ව්ර්ග ශහකාක් තිශන ව්ා. එකාක්, ශපනේගලිකා 

්ස ටාංගම කින  න්  රථ ව්ර්ග ශහකාම යාව් න ව්  පාරව්ල්. 

 මුත් ඔනතුමා කාරුුම ඉදිිපපත් කාළ මාර්ග 10න් 6කාම SLTB න්  

විතරයි යාව් න ව්න්ශන්. SLTB න්  රථනක් විතරක් යාව් න ව්  

මාර්ගනකා ඒ න්  රථන  ශ ොමහති වුණාම ඔනතුමා කින  ප්ර    

බති ව්  නව් ්ේපූර්ණ බත්ත. හරුව්න්ට පා්ල් නන්  නහසහ. 

මමත් ව්හලිමය ප්රශේ ශේ පා්ටකා ශ්ේව්න කාශළේ. මම හන් ව්ා, 

ඔන කින  ප්රශේ ශේ සිනලු පාරව්ල් ගහ . ටාංගම න්  රථන 

ශ ොමහති වුශණොත් ඒ ප්රශේ ශේ කාෘෂි කාර්මාන්තනට වි ාට නායා 

බති ශව් ව්ා. ශේ ප්ර   න නි්ා අනිව්ාර්නශනන් හහව්හන්ත ්මා් 

ප්ර    ගණ ාව්කාටම මුහුණ ශහන්  සිේය ශව් ව්ා. එම නි්ා අපි 

සහකිතාක් දුරට උත්්ාස කාරන්ශන් ශේ ප්ර   නට වි්ඳුමක් ටනා 

ශහන් යි. ව්ර්තමා ශේ ගරු අමාතයතුමා ඉන්දිනානු ර්න ්මඟත් 

ශේ ගහ  ්ාකා්ඡාා කාර තිශන ව්ා. ඉන්දිනානු ර්න මඟින් න්  රථ 

්ඳසාත්, දුේිපන ශ්ේව්න ්ඳසාත් අව් ය  ප්රාේය න ටනා දීමට 

එකාඟතාව් පළ කාර තිශන ව්ා. එක් පහත්තකින්, එව්හනි ණන 

පසසුකාේ ්ස ූලටය පසසුකාේ ටනාශග , ප්රාේය න ශනොහව්ා 

බති කාරශග , ඒ ටනා ශහ  න්  රථව්ලින් ව්හඩි න්  රථ 

ප්රමාණනක් යාව් න කාරීමශේ අව් යතාව් වත් තිශන ව්ා. 

 එක් පහත්තකින්, අහ අලුතින් න්  රථ ශග  ඒමට අව් ය 

 හසහ. මම එශසම කිනන්  ශසේතුව් ශේකායි. ්ාමා යශනන් න්  

රථනක් හව්්කාට කිශටෝමීය ටර 200ක් විතර යාව් න කාරන්  ඕ ෑ. 

 මුත් හහ ට තිශන  න්  රථ හව්්කාට කිශටෝමීය ටර 60යි, 70යි 

යාව් න කාරන්ශන්. එශසම  ේ, තිශන  න්  රථ ප්රමාණන 

යාව් න කාර  ව්ාර ගණ  තව්ත් ව්හඩි කාශළොත්, හහ ට තිශන  

2621 2622 



පාර්ලිශේන්තුව් 

න්  රථ 20,000න් න්  රථ 40,000ක් තිශන ව්ා සා ්මා  

ශ්ේව්නක් ටනාගන්  පුළුව්න්. මම ශපනේගලිකාව් හකි ව්ා, ආර්ථිකා 

අපසසුතාව්ක් තිශන  ශේ ශව්ටාශේ ්ල්ලි විනහේ කාරටා, අලුතින් 

න්  රථ ශග හල්ටා, න්  රථ බණින ව්හඩි කිරීශේ ප්රාශනෝිණකා 

අව් යතාව්ක් ශකාොශසත්ම  හසහ කිනටා.   ීම  තාක්ෂණන ්ස 

කාළම ාකාරණන පාවි්ඡචි කාරටා හහ ට තිශන  න්  රථ ප්රමාණන 

ව්හඩිපුර යාව් න කාරීමමට අව් ය කාටයුතු කිරීමකින් ශතොරව් 

ශමො ම ආකාාරනකාටව්ත් ශේ ප්ර   න ්ඳසා ් ථිර්ාර වි්ඳුමක් 

ටනාගන්  අපට පුළුව්න්කාමක්  හසහ.  

ඉන්ය  පිපශභෝ් න ගත්තත් අහ ්ේපූර්ණ ඉන්ය  

පිපශභෝ් ශනන් සිනනට 20ක් විතර තමයි ශපොදු ප්රව්ාස නට 

ශනොහව්න්ශන්. ඉතිිප සිනනට 80ම අශ  වත් ශපනේගලිකා ව්ාස  

්ස කාර්මාන්ත න ාදිනට තමයි ශනොහව්න්ශන්. එශ්ේ සිනනට 20ක් 

ශනොහව්ටාත් ්ම් ත මගීන් ප්රමාණශනන් සිනනට 50ක් පමණ 

ප්රව්ාස න කාර ව්ා. ඉතිිප සිනනට 80න් ශනොශසෝ ඉන්ය  

ප්රමාණනක් ව්හන කාරටා ශපනේගලිකා ව්ාස ව්ලින් ගමන් 

කාරන්ශන්ත් අර ශපොදු ප්රව්ාස න භාවිත කාර  මගීන් පිිප්මයි. 

එශසම  ේ එයින්ම ව්හටශස ව්ා, ශපනේගලිකා ප්රව්ාස න 

ශව්නුශව්න් ඉන්ය  ්ඳසා අප ශකාොපමණ මුහටක් ව්හන කාර ව්ාහ 

කිනටා. මා මුලින් ්ඳසන් කාළා ව්ාශේ අහ අශේ රශට් තිශන  ශේ 

ආර්ථිකා ප්ර   නට ඉන්ය  ්ඳසා න  අධිකා මුහටත් නටපා 

තිශන ව්ා. අපි හන් ව්ා, ඉන්ය  භාවිතන ශව්නුශව්න් මා්නකාට 

ශයොටර් මිලින  400ක්, 500ක් විතර ව්හන කාරන් ට සිදු ව්  නව්. 

ඉතින් අශේ ශපනේගලිකා ප්රව්ාස  අව්් ථා අඩු කාරටා ශපොදු 

ප්රව්ාස න  ක්තිමත් කාශළොත්, ඉන්ය  ්ඳසා ව්හන ව්  මුහලින් 

අවුරුේහකාට ශයොටර් බිලින  එකාසමාරක්, ශහකාක් පමණ 

අනිව්ාර්නශනන් ඉතිිප කාරගන්  අපට පුළුව්න්කාම ටහශන ව්ා.  

ශේකා තමයි ශපොදු ප්රව්ාස න ආර්ථිකානට නටපා  ආකාාරන. ඒ 

නි්ා අනිව්ාර්නශනන් අශේ අරමුණ වින යුත්ශත් ශේ තත්ත්ව්න 

අව්ශනෝය කාරශග  ශකාශ්ේ ශසෝ ශපොදු ප්රව්ාස  ශ්ේව්න  ක්තිමත් 

කිරීමට අව් ය ක්රිනා මාර්ග ගහනීමයි. ඒ ්ඳසා තමයි විශ ේෂශනන්ම 

කාටයුතු කාළ යුතු ව්න්ශන්.  

ශේ කාාරණශේදී ගරු ් ාධිපතිතුමාශේ උපශහ්  පිපදි කාටයුතු 

කාරන්  අපි නටාශපොශරොත්තු ශව් ව්ා. අපි හන් ව්ා, ශපොදු 

ප්රව්ාස න ්ඳසා භාවිත කාර  න්  රථව්ටට ටනා ශහ  ඉන්ය  

ප්රමාණශේ ව්හඩි ීමමක් තව්මත් සිදු ශව්ටා  හති නව්. ශේ ව් විට ත්රි-

ශරෝහ රථ ්ඳසා ටනා ශහ  ඉන්ය  ප්රමාණන ව්හඩි කාර ටනා දීශේ 

කාටයුත්ත අහ න්  ාි ර පළාශතන් ආරේභ කාර තිශන ව්ා. ඒ 

පිළිනඳව් අපි විදුලිනට ්ස නට ක්ති අමාතයතුමාට ් තුතිව්න්ත 

ශව්න්  ඕ ෑ. ත්රි-ශරෝහ රථ ්ඳසා ්තිනකාට ඉන්ය  ලීටර් 5යි 

ටනා දුන්ශන්. ශේ ව් විට ශපොලීසිශේ ලිනා පදිාංචි ශව්ටා තිශන  ත්රි

-ශරෝහ රථ 16,000කාටත්, න්  ාි ර පළාත් මාර්ග් ථ මගී ප්රව්ාස  

අධිකාාිපශේ ලිනා පදිාංචි වූ 8,000කාටත් ්තිනකාට ටනා ශහ  

ඉන්ය  ප්රමාණන ලීටර් 5 සිට ලීටර් 10 හක්ව්ා ව්හඩි කාර තිශන ව්ා. 

ඒ අනුව් ශේ ව් විට 20,000කාට ආ්න්  ත්රි-ශරෝහ රථ ප්රමාණනක් 

න්  ාි ර පළාත් මාර්ග් ථ මගී ප්රව්ාස  අධිකාාිපශේ ලිනා පදිාංචි 

කිරීමට කාටයුතු කාර තිශන ව්ා.  

ඒ ව්ාශේම සිනලු පළාත් මාර්ග් ථ මගී ප්රව්ාස  අධිකාාිප ්මඟ 

ඒකාානේය ශව්ටා අහාළ ලිනා පදිාංචි කිරීශේ කාටයුත්ත කාරටා, 

විදුලිනට ්ස නට ක්ති අමාතයාාං න ්මඟත් ්ාකා්ඡාා කාරටා 

පා්ල් න්  රථ ්ඳසාත්, කාාර්නාට ශ්ේව්ා න්  රථ ්ඳසාත්, 

අශ  වත් පළාත්ව්ට ත්රි-ශරෝහ රථ ්ඳසාත්, ශපනේගලිකා න්  රථ 

්ඳසාත් ටනා ශහ  ඉන්ය  ප්රමාණන ව්හඩි කිරීමට අව් ය ක්රිනා 

මාර්ග ගහනීමට ්ස ඒ කාටයුතු නිනාම න කිරීමට ප්රව්ාස  

අමාතයාාං න විධිනට අව් ය ක්රිනා මාර්ග ශග  තිශන  නව් මම 

විශ ේෂශනන්ම ්ඳසන් කාරන්  ඕ ෑ. ඒ ්ෑම ශහනකින්ම 

 ක්තිමත් ව්න්ශන්, ශපොදු ප්රව්ාස  ශ්ේව්න මි් ශපනේගලිකා 

ප්රව්ාස  ශ්ේව්න ශ ොශව්යි. ශපොදු ප්රව්ාස න  ක්තිමත් කිරීම ්ඳසා 

්ෑම ආකාාරනකින්ම ඉසළම ප්රමුඛතාව් අනිව්ාර්නශනන් ටනා දීමට 

ර්නක් විධිනට කාටයුතු කාළ යුතුව් තිශන ව්ා. ඒ කාාර්නභාරන 

තමයි ව්ර්තමා න ව්  විට අපි සිදු කාරමින් තිශනන්ශන්.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔනතුමා විසින් අ්  ටහ ප්ර   නට මා ටනා 

දුන් පිළිතුශරි  ්ඳසන් ආකාාරනට බණවුේ කාර බති න්  රථ 

ප්රමාණශනන් න්  රථ 50කාට ආ්න්  ප්රමාණනක් හහ ට ටාංකාාව්ට 

ටහබී තිශන ව්ා. තව් න්  රථ ප්රමාණනක් ටහබීමට නිනමිතව් 

තිශන ව්ා. ඔනතුමා ්ඳසන් කාර තිශන  මාර්ග කිි පනකාට  ව් 

න්  රථ කිි පනක් ශනොහව්ා, අව් ය ිපනහදුරන් ්ස 

ශකාොන්ශහෝ තරව්රුන් ්ාංඛයාව් පිළිනඳත් අව්යා න ශනොමු කාරටා 

ඒ  මාර්ග ්ඳසා විශ ේෂ ප්රමුඛතාව්ක් ටනා දීටා ඒ ප්ර   න වි්ීමමට 

කාටයුතු කාර  නව් ගරු අමාතයතුමා විශ ේෂශනන් ්ඳසන් කාළා.  

ගරු ව් ඩිශේල් සුශර්ෂ  මන්ත්රීතුමනි, ශපොදු ප්රව්ාස  ක්ශෂේත්රන 

්ේනන්යශනන් ඔනතුමාශේ අහස්  සා ශනෝ් ා  පාර්ලිශේන්තුව්ට 

ඉදිිපපත් කිරීම ගහ  මා ඔනතුමාට ් තුතිව්න්ත ශව් ව්ා. ශේ 

කාාරුම පහසහදිලි කිරීමට මට අව්් ථාව් ටනා දීම ගහ  

ූලටා් ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමාටත් ් තුතිව්න්ත ශව්මින් මා නිසඬ 

ශව් ව්ා.  
 
එකල්හි න ලාව අ.වා. 5.30 වූනයන් මූලා නාරූඪ ගු 

මන්ත්රීුරමා විසන් ප්රශයීයනනය නනොවිම ා පාර්ලිනම්න්ුරව කල් ත්බන ලදී. 
පාර්ලිනම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව  2022 නනොවැම්බර් 10 වන 

බ්රහ නපතින්දා පූ.වා. 9.30 වන නත්ක් කල් ගින  ය. 
 

அப்தபாழுது, பி.ப. 5.30 மணியாகிவிடலவ, மாண்புமிகு 

தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா விடுக்காமலலலய 

பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 

அதன்படி பாராளுமன்றம், 2022 நவம்பர் 10, வியாைக்கிைகம 

மு.ப. 9.30 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 
 

It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Thursday, 
10th November, 2022. 
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[ගරු ට්න්ත අටිණනව්න්  මසතා  



 

 

 

 
 

 ැ.යු. 
 

ශමම ව්ාර්තාශේ අව්්ා  මුද්රණන ්ඳසා  ්ව්කීන කාථාව්ට නිව්හරදි කාළ යුතු තහන් හක්ව්නු ිපසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශග  
 නිව්හරදි කාළ යුතු ආකාාරන එි  පහසහදිලිව් ට වුම ශකාොට, පිටපත ටහබී ශහ්තිනක් ශ ොඉක්මව්ා  

හැන් ාඩ් ්ාං  ්කාාරකා ශව්ත ටහශන  ශ ේ් එවින යුතුන. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் லவண்டும். 
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හැන් ාඩ් වාර්ත්ා  

නකොළඹ 5  නපොල්නහේන්නගොඩ  ිරුළපන පාස  අාංක 163 දසන  නථානනයහි ිළහිටි 

සන  ප්රවෘත්ති නදපාර්ත්නම්න්ුරන  ිළහිටි සන  ප්රකාශයීයන කාර්යාාංශයීයනයන්  

මිල දී ගත් හැක. 
 

නමම හැන් ාඩ් වාර්ත්ාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  

බාගත් හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்லஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 

 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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