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රජතේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාතේ වාර් ාව 

 

ප්රශ්නනවල  වාිකක පිළිුරු 

 

තපෞද්ගලික මන්ත්රීන්තප පන ක තකම්පතප ක  
 ජයමග සංවර්ධන, සමාජ සත්කාරක හා පුණ්යාධාර පමනම 

(සංස්ථාගත කිරීශේ) - [ගරු ශහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා] -
පළමුවන වර කියවන ලදී. 

  
 ගල්හින්න ජාමිඅතුල් ෆත්තාහ් අරාබි විදුහල (සංස්ථාගත 

කිරී ශේ) - [ගරු ඉේරාන් මහරූෆ් මහතා] -පළමුවන වර 
කියවන ලදී. 

 

වරප්රසාද   
 නිවස සහ ඉඩම ශපොලීසිශයන් ශසෝදිසි කිරීම 
 

අන් ර්ග  ප්රධාාන කුු 

பி தொன உள்ளடக்கம் 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PRIVATE MEMBERS' BILLS: 
 Jayamaga Development, Social Services and Charity 

Foundation (Incorporation) – [The Hon. Hector 
Appuhamy] - Read the First time 

 

  Galhinna Jamiathul Faththah Arabic College 
(Incorporation) – [The Hon. Imran Maharoof] -
Read the First time 

 
PRIVILEGE: 
    Search of House and Land by Police 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அ சொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக 
 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 
 

தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள்: 

 ஜயைக அபிவிருத்தி, சமூக ரசமவகள் அறக்கட்டமள ைன்றம் 

(கூட்டிமைத்தல்) –  [ைொண்புைிகு தஹக்டொா் அப்புஹொைி]  - 

முதன்முமற   ைதிப்பிடப்பட்டது 

 கல்ஹின்ன ஜொைிஅதுல் பத்தொஹ் அ புக்கல்லூொி 

(கூட்டிமைத்தல்) –  [ைொண்புைிகு இம் ொன் ைஹ்ரூப்]  - 

முதன்முமற   ைதிப்பிடப்பட்டது 
 
சிறப்புொிமை :  

 கொைியும் வீடும் தபொலிசொ ொல் ரசொதமனயிடப்பட்டமை 
 

වරාය සහ ගුවන් ත ොම්පල සංවර්ධාන බදු (සංතශ්ෝධාන) පන ක 

තකම්පතප   
 ශම වන වර සහ තුන් වන වර කියවා සේමත කරන ලදී. 

 

ජාතිය තගොඩනැගීතපත බදු (සංතශ්ෝධාන) පන ක තකම්පතප   
 ශම වන වර සහ තුන් වන වර කියවා සංශ ෝධිතාකාරශයන් 

සේමත කරන ලදී. 
 
විසර්ජන (සංතශ්ෝධාන) පන ක තකම්පතප   
 ශම වන වර සහ තුන් වන වර කියවා සංශ ෝධිතාකාරශයන් 

සේමත කරන ලදී. 
 
එකුර කළ අගය ම  බදු (සංතශ්ෝධාන) පන ක තකම්පතප   
 ශම වන වර සහ තුන් වන වර කියවා සංශ ෝධිතාකාරශයන් 

සේමත කරන ලදී. 

துமறமுக, விைொன நிமலய அபிவிருத்தி அறவீடு (திருத்தம்) 

சட்டமூலம் : 

 இ ண்டொம், மூன்றொம் முமறகள் ைதிப்பிடப்பட்டு 

நிமறரவற்றப்பட்டது 
 
நொட்மடக் கட்டிதயழுப்புதல் வொி (திருத்தம்) சட்டமூலம் : 

 இ ண்டொம், மூன்றொம் முமறகள் ைதிப்பிடப்பட்டு 

திருத்தப்பட்டவொறு நிமறரவற்றப்பட்டது 
 
ஒதுக்கீடு (திருத்தம்) சட்டமூலம் : 

 இ ண்டொம், மூன்றொம் முமறகள் ைதிப்பிடப்பட்டு 

திருத்தப்பட்டவொறு நிமறரவற்றப்பட்டது 
 
ரசர்தபறுைதி வொி (திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

 இ ண்டொம், மூன்றொம் முமறகள் ைதிப்பிடப்பட்டு 

திருத்தப்பட்டவொறு நிமறரவற்றப்பட்டது 

PORTS AND AIRPORTS DEVELOPMENT LEVY 
(AMENDMENT) BILL: 

    Read the Second, and the Third time, and passed 
 
NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL: 
    Read a Second, and the Third time, and passed as 

amended  
 
APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL: 
  Read a Second, and the Third time, and passed as 

amended  
 
VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL: 
  Read a Second, and the Third time, and passed as 

amended  
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පූ. භා. 10.30  පාර්ලිතපතන්ුරව රැසන විය.  

නිතයෝජය කාානායකුරමා ගගු තිලංග ුමමතිපාල මහ ා   

මූලාසනාරූඪ විය. 
பொ ொளுைன்றம் மு.ப. 10.30 ைைிக்குக் கூடியது.  

பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்  [ைொண்புைிகு   திலங்க 

சுைதிபொல ] தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR.DEPUTY SPEAKER [THE  HON. THILANGA 

SUMATHIPALA] in the Chair. 

 

 
ලිපි තල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்தி ங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහ ා (උසසන අධායාපන හා 

මහාමාර්ග අමා යුරමා සහ පාර්ලිතපතන්ුරතේ 

සභානායකුරමා) 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - உயர்கல்வி ைற்றும் 

தநடுஞ்சொமலகள் அமைச்சரும் பொ ொளுைன்றச் சமப 

முதல்வரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
Sir, I present:  

 (i) the Annual Report of the Open University 
of Sri Lanka  for the year 2013;  

 (ii) the Annual Report of the University Grants 
Commission Sri Lanka  for the year 2013; 

 (iii) the Annual Report of the Sabaragamuwa 
University of Sri Lanka  for the year 2012; 

 (iv) the Annual Report of the Buddhist and Pali 
University of Sri Lanka  for the year 2013; 

 (v) the Annual Report and Annual Accounts of 
the Institute of Technology - University of 
Moratuwa  for the year 2013; 

 (vi) the Annual Report and Accounts of the 
Rajarata University of Sri Lanka for the 
year 2012; 

 (vii)  the Annual Report and Annual Accounts of 
the Institute of Human Resource 
Advancement University of Colombo, Sri 
Lanka  for the year 2012; and 

 (viii)  the Annual Report of the University of 
Colombo Sri Lanka for the year 2013 

and move that these Reports be referred to the 
Sectoral Oversight Committee on Education and Human 
Resources Development.  
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සපතම  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
ගු ගයන්  කුණාතිලක මහ ා (පාර්ලිතපතන්ුර 

ප්රතිසංසනකරණ හා ජනමාධාය අමා ය සහ ණණ්ු  පක්ෂතේ 

ප්රධාාන සංවිධාායකුරමා)  
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க - பொ ொளுைன்ற 

ைறுசீ மைப்பு ைற்றும் தவகுசன ஊடக அமைச்சரும் 

அ சொங்கக் கட்சியின் முதற்ரகொலொசொனும்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මුමල් අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මම පහත සඳහන් නියමයන් ඉදිරිපත් කරමි. 
 

 (i) 1989 අංක 13 මරන නිෂප්ාමන බදු (විශ ේෂ 
විධිවිධාන) පනශත් 3 වැනි වගන්තිය යටශත් 
නිෂප්ාමන බදු සේබන්ධශයන් මුමල් අමාතයතුමා 
විසින් පනවනු ලදුව, 2016 අශගෝසත්ු 19 දිනැති 
අංක 1980/41 මරන අතිවිශ ේෂ ගැසට් පත්රශේ  පළ 
කරන ලම නියමය; සහ  

 (ii) 1989 අංක 13 මරන නිෂප්ාමන බදු (විශ ේෂ 
විධිවිධාන) පනශත් 3 වැනි වගන්තිය යටශත් 
නිෂප්ාමන බදු සේබන්ධශයන් මුමල් අමාතයතුමා 
විසින් පනවනු ලදුව, 2016 අශගෝසත්ු 19 දිනැති 
අංක 1980/42 මරන අතිවිශ ේෂ ගැසට් පත්රශේ  පළ 
කරන ලම නියමය.  

ශමම නියමයන් රජශේ  මුමල් පිළිබඳ කාරක සභාවට ශයොමු 

කළ යුතු යැයි මම ශයෝජනා කරමි.   
 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සපතම  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්  කුණාතිලක මහ ා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අභයන්තර කටයුතු, වය  

සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 

2015 වර්ෂය සඳහා සංස්කෘතික කටයුතු ශමපාර්තශේන්තුශේ 

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ශමම වාර්තාව තරුණ්, ක්රීඩා, කලා සහ ුරුමයන් පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ් කාරක සභාවට ශයොමු කළ යුතු යැයි මම 

ශයෝජනා කරමි.  
 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සපතම  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්  කුණාතිලක මහ ා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සේපත් 

සංවර්ධන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික 

ජලජ සේපත් පර්ශේ ෂණ් සහ සංවර්ධන නිශයෝජිතායතනශේ  

වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුේ ඉදිරිපත් කරමි.  

779 780 



පාර්ලිශේන්තුව 

ශමම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ ස්වාභාවික 

සේපත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ් කාරක සභාවට ශයොමු කළ යුතු 

යැයි මම ශයෝජනා කරමි.   
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සපතම  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ගයන්  කුණාතිලක මහ ා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අධිකරණ් අමාතයතුමා සහ 

බුද්ධ ාසන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම, 1988 අංක 2 මරන 

අධිකරණ් සංවිධාන පනශත් 60 වැනි වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 

ඒ පනශත් 61 වැනි වගන්තිය යටශත් අධිකරණ් අමාතයවරයා 

විසින් අග්ර විනි ්යයකාරවරයාශ  කකඟත්වය තතිව සාමන ලම 

2016 මැයි 16 දිනැති අංක 1968/8 මරන අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රශේ  

පළ කරන ලම නිශයෝගය ඉදිරිපත් කරමි.  

ශමම නිශයෝගය නනතික කටයුතු (දූෂණ් විශරෝධී) සහ මාධය 

පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ් කාරක සභාවට ශයොමු කළ යුතු යැයි මම 

ශයෝජනා කරමි.  
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සපතම  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 රජතේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාතේ වාර් ාව  
அ சொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக 

 PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 

ගු එපත.ඒ. ුමමන්තිරන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்தி ன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Deputy Speaker, I present the Report of the 
Committee on Public Finance on the Bill entitled, “Value 
Added Tax (Amendment)” referred to the said 
Committee. 
 

සභාතපතසය ම  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 
තප කසපත 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු විජිත් විජයමුණි ශසොයිසා මහතා - පැමිණ් නැත. 
 

ගු වසන්  අලුවිහාතර් මහ ා (කෘෂිකර්ම රාජය 

අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு வசந்த அலுவிஹொர  - கைத்ததொழில் இ ொஜொங்க  

அமைச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මාතශල්, මුවන්ශමනිය, 

වැටස්සයාය යන ස්ථානශයහි පදිංචි ඩබ්ලිේ.ඩී. ශරේමරත්න 

මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

ගු (වවදය) ුමදර්ිනී  ප්රනාන්දුුලල්තල් මහ කියය (නගර 

සැලුමපත හා ජල සපතපාදන රාජය අමා යුරියය) 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருைதி) சுதர்ஷினி 

பர்னொந்துபுள்ரள - நக த் திட்டைிடல் ைற்றும் நீர்வழங்கல்  

இ ொஜொங்க  அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ශපත්සේ 

තුන පිළිගන්වමි. 

(1) ශකොච්චිකශේ, ලූර්දු පටුමග, අංක 16/50 මරන සථ්ානශයහි 
පදිංචි ජී.සී.පී. ශකොන්ඩුවලාන මහතාශගන් ලැබුණු 
ශපත්සම; 

(2) මුදුන්ශගොඩ, මාහරගම, ශනො. 161/59/198 මරන 
සථ්ානශයහි පදිංචි ආර්. සුනිල් මහතාශගන් ලැබුණු 
ශපත්සම; සහ 

(3) ශකන්ගල්ල, බලශගොල්ල, අංක 256 මරන සථ්ානශයහි 
පදිංචි සට්ැන්ලි අශබ්ශසේකර මහාශගන් ලැබුණු ශපත්සම. 

 

ගු ලකී ජයවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ශපත්සේ 

ශමක පිළිගන්වමි. 

(1) හන්ශමසස්, අරවුවාවල, අංක 1/101 මරන සථ්ානශයහි පදිංච් 
කච්.වී.කස.් ආරියසිංහ මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සම; සහ 

(2) ශගලිඔය, ශමහිපාශගොඩ, අංක 358 මරන සථ්ානශයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ.කේ.ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ.බී.කස.්බී. වික්රමසිංහ 
මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සම. 

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා - පැමිණ් නැත. 

ගරු ආර්.කේ. පද්ම ුමය ාන්ත ගුණ්ශසේකර මහතා - පැමිණ් 

නැත. 

ගරු (නවමය) නලින්ම ජයතිස්ස මහතා - පැමිණ් නැත. 

  
ඉදිරිප ක කරන ලද තප කසපත  මහජන තප කසපත පිළිබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය යුුර යයි නිතයෝග කරන  ලදී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

ප්රශ්නනවල  වාිකක පිළිුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ර ්න අංක 1 - 465/' 16-(3), ගරු ුමය රභාත් ගේමන්පිල 

මැතිතුමා. 
 

ගු උදය ප්රභා ක ගපතමන්පිල මහ ා 
(ைொண்புைிகு உதய பி பொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, 2016 අශරේල් 04වන දින 

සභාශල්ඛන කාර්යාං යට මා  ඉදිරිපත් කළ අංක 465/' 16 මරන 

ර ්නය ඉදිරිපත් කරනවා. 
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ගු නිතරෝෂන් තපතර්රා මහ ා (ජාතික ප්රතිප කති හා 
ණර්ථික ක යුුර රාජය අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு நிர ொஷன் தபர  ொ - ரதசிய தகொள்மககள் 

ைற்றும் தபொருளொதொ  அலுவல்கள்  இ ொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික 

රතිපත්ති හා ආර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා කම 

ර ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිිනනවා. 
 
ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිප ක කිීමම  නිතයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

 

ශ්රී ලංකාව ුරළ ලිංක ක පරිවර් න දුදු කර ගැී ම  

විසන ර  
இலங்மகயில் பொல்ைொற்றுச் சிகிச்மசகள் : விப ம் 
SEXUAL REASSIGNMENTS DONE IN SRI LANKA: DETAILS 
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3.  ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශසෞඛය, ශපෝෂණ් හා ශද්ීයය නවමය අමාතයතුමාශගන් තූ 

ර ්නය - (2): 

(අ) (i) ශේ වන විට ශ්රී ලංකාව තුළ ලිංගික පරිවර්තනයන් 
සිදු කර ගැනීශේ රවණ්තාවක් තිශබ්ම; 

 (ii) කමඟින් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මතු වන්ශන්ම; 

 (iii) ශේ සේබන්ධශයන් රජය රමාණ්වත් අවධානයක් 
ශයොමු කර තිශබ්ම; 

 යන්න කතුමා සඳහන් කරන්ශන්ම? 

(ආ) (i) පසු ගිය වසර පහ තතුළත ලිංගික පරිවර්තනයන් 
සිදු කර ගත් පුද්ගලයන් සංඛයාව ශකොපමණ්ම; 

 (ii) රජශේ  ශරෝහල් තුළ ශමම ක්රියාවලියට අමාළ 
සැත්කේ සිදු කරන්ශන්ම; 

 (iii) කශසේ නේ, පසු ගිය වසර පහ තුළ රජශේ  ශරෝහල් 
තුළ සිදු වූ ලිංගික පරිවර්තනයන්ට අමාළ සැත්කේ 
සංඛයාව ශකොපමණ්ම; 

 (iv) ඒ සඳහා රජය මරා තති වියමම ශකොපමණ්ම; 

 යන්නත් කතුමා සඳහන් කරන්ශන්ම? 

(ත) (i) ලිංගික පරිවර්තනයක් සිදු කර ගත් පුද්ගලයන්ශ  
අනනයතාවට අමාළ ජාතික හැුනනුේපත හා 
ුප්පැන්න සහතිකය ශවනස ් කිරීේ සිදු 
කරන්ශන්ම; 

 (ii) කශසේ නේ, කම ක්රියාවලිය සිදු කරන්ශන් ශකශසේම; 

 යන්න කතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ඈ) (i) ලිංගික පරිවර්තනයක් සිදු කර ගත් පුද්ගලයන් 
අතර HIV ආසාදිතයන් වාර්තා වී තිශබ්ම; 

 (ii) කශසේ නේ, කම සංඛයාව ශකොපමණ්ම; 

 (iii) HIV තතුළු සමාජ ශරෝගයන් ශමම පිරිස ් අතර 
වයාප්ත වීම පාලනයට ශගන තති පියවර කවශර්ම; 

 යන්නත් කතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ඉ) ශනො කශසේ නේ, ඒ මන්ම? 

சுகொதொ ம், ரபொசமை ைற்றும் சுரதச ைருத்துவ 

அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) தற்ரபொது இலங்மகயில் பொல்ைொற்றுச் 

சிகிச்மசகமள ரைற்தகொள்ளும் ஒரு ரபொக்கு 

கொைப்படுகின்றதொ என்பமதயும்; 

 (ii) அதன் மூலம் சிக்கல் நிமலமைகள் 

எழுகின்றனவொ என்பமதயும்; 

 (iii) இது ததொடர்பொக அ சொங்கம் ரபொதியளவு 

கவனம் தசலுத்தியுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொ ொ? 

(ஆ) (i) கடந்த ஐந்து வருட கொலப்பகுதியில் பொல்ைொற்றுச் 

சிகிச்மசகமள ரைற்தகொண்டவர்களின் 

எண்ைிக்மக எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (ii) அ சொங்க ைருத்துவைமனகளில் இச்தசயன் 

முமறக்கொன சத்தி சிகிச்மசகள் ரைற்தகொள்ளப் 

படுகின்றனவொ என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதைனில், கடந்த ஐந்து வருட கொலப்பகுதியில் 

அ சொங்க ைருத்துவைமனகளில் ரைற்தகொள் 

ளப்பட்ட பொல்ைொற்றுச் சத்தி சிகிச்மசகளின் 

எண்ைிக்மக எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (iv) அதன்தபொருட்டு அ சொங்கம் ஏற்றுள்ள 

தசலவினம் யொததன்பமதயும்; 

அவர் குறிப்பிடுவொ ொ? 

(இ) (i) பொல்ைொற்று சிகிச்மசமய ரைற்தகொண்டுள்ள 

ஆட்களின் ஆளமடயொளம் ததொடர்பொக ரதசிய 

அமடயொள அட்மடயிலும் பிறப்புச் 

சொன்றிதழிலும் ைொற்றங்கள் தசய்யப்படுைொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அச்தசயன்முமற எவ்வொறு 

ரைற்தகொள்ளப்படும் என்பமதயும்; 

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஈ) (i) பொல்ைொற்று சிகிச்மசமய ரைற்தகொண்டுள் 

ளவர்களுக்கு ைத்தியில் HIV ததொற்றுக் 

குள்ளொனவர்கள் இருப்பதொக ததொியவந்துள்ளதொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அவ்தவண்ைிக்மக எத்தமனதயன் 

பமதயும்; 

 (iii) HIV உள்ளிட்ட ரைக ரநொய்கள் இந்த 

ஆட்களுக்கு ைத்தியில் ப வுவமதக் 

கட்டுப்படுத்துவதற்கு எடுக்கப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்மககள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(உ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health, Nutrition and 

Indigenous Medicine: 

(a) Will he state whether- 

 (i) there is a tendency in Sri Lanka by now to 
get sexual reassignments done; 

 (ii) problematic situations arise through that; 
and 
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පාර්ලිශේන්තුව 

 (iii) the Government has paid sufficient attention 
towards this? 

(b) Will he also state- 

 (i) the number of individuals who subjected 
themselves to sexual reassignment within 
the last five years; 

 (ii) whether surgeries relevant to this are done 
in Government hospitals; 

 (iii) if so, the number of surgeries relevant to 
sexual reassignment done in Government 
hospitals within the last five years; and 

 (iv) the expenditure borne by the Government in 
that regard? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) whether changing the National Identity 
Card and the Birth Certificate relevant to 
the identity of the persons who had  
themselves subjected to sexual 
reassignment  is done; and 

 (ii) if so, how that process is carried out? 

(d) Will he also inform this House- 

 (i) whether HIV affected persons have been 
reported among those who had  themselves 
subjected to sexual reassignment; 

 (ii) if so, of  the number of such persons; and 

  (iii) the steps taken to control the spread of 
venereal diseases including HIV among 
these persons? 

(e) If not, why? 
 

ගු ෆයිසාල් කාදුපත මහ ා (තසෞඛය  තපෝෂණ හා තද්ීයය 

වවදය නිතයෝජය අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு மபஸொல் கொசிம் - சுகொதொ ம், ரபொசமை 

ைற்றும் சுரதச ைருத்துவ பி தி அமைச்சர்)  

(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 

தகள வ பி திச் சபொநொயகர் அவர்கரள, நொன் இந்தக் 

ரகள்விக்கொன பதிமலத் தருகின்ரறன்.  

(அ)  (i) அறிக்மகயிடப்படவில்மல. 

 (ii) எழவில்மல.  

 (iii) எழவில்மல.  

(ஆ) (i) அறிக்மகயிடப்படவில்மல. 

 (ii) இல்மல. 

 (iii) எழவில்மல.  

 (iv) எழவில்மல.  

(இ) (i) ஆம். 

 (ii) யொரதனுதைொரு நபர் இச்ரசமவயிமனக் 

ரகொொினொல் உொிய தபொறுப்பு வொய்ந்த விரசட 

உளநல மவத்தியர்மூலம் அந்த நபர் ததொடர்பொக 

ைதிப்பீடு தசய்தல், ஆரலொசமனகள் ைற்றும் 

பிறப்புச் சொன்றிதழில் ஆண், தபண் தன்மைமய 

ைொற்றுவதற்கு  ஆண், தபண் பொல் ததொடர்பொக 

ஏற்றுக்தகொள்ளும் முகைொக சொன்றிதழ் 

வழங்கப்படுகின்றது.   

(ஈ) (i) இல்மல. 

 (ii) இதுததொடர்பொக பி த்திரயகைொன  தகவல்கள்  

சுகொதொ  அமைச்சு வசம்  இல்மல.  

 (iii) தற்ரபொது HIV உள்ளடங்கலொக சமூக ரநொய்கள் 

ததொற்றுவமதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கொன 

ஆரலொசமனகமள வழங்குவதற்கு  

குழுதவொன்று தசயற்படுகின்றது. இவ்ரவமலத் 

திட்டங்கள்  தபொதுவொக இவர்களுக்கொகவும் 

தசயற்படுத்தப்படுகின்றன.  

(உ) எழவில்மல.  
 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මාශ  පළමුශවනි අතුරු 

ර ්නය ශමයයි.  

ගරු නිශයෝජය තමතිතුමනි, ඔබතුමා ශමවැනි පිළිතුරක් ලබා 

දුන්නත් තත්ත කතන්මරය ශේකයි. ශේ අය බහුල ව ශයන් 
තායිලන්තයට ගිහිල්ලා ලිංගික පරිවර්තන සිදු කර ශගන නැවත 

ලංකාවට කනවා. කවැනි පරිවර්තන  කර ශගන කන අය පිළිබඳව 
ශසෞඛය අමාතයාං යට කිසිදු වාර්තාවීමක් සිද්ධ වන්ශන් නැහැ. 

ලංකාව තුළ කවැනි පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කර ගැනීශේ 

ක්රමශේමයක් ශසෞඛය අමාතයාං යට නැහැ. ඒ පිළිබඳව තමයි මම 
ඊශේ ත්  නීතිය හා සාමය පිළිබඳ තමතිතුමාට ර ්නයක් මතු කශළේ. 

සමහර අය ලංකාශේ අපරාධයක් කර ලා  පිට රටට ගිහිල්ලා කවැනි 
ශවනසක් කර ශගන කනවා. හැබැයි, සමහර අය  කශසේ කර 

ගන්ශන් ශසෞඛය හා නවමය ශහේතු මත වන බව තත්ත. ගරු 
නිශයෝජය තමතිතුමනි, ශමම සිදුවීම පිළිබඳව යේ මට්ටමකින් ශහෝ 

ශසෞඛය අමාතයාං ශේ  මැදිහත් වීශේ ක්රමශේමයක් තිශබනවාම, 

නැද්ම? 
 

ගු ෆයිසාල් කාදුපත මහ ා  
(ைொண்புைிகு மபஸொல் கொசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

මම හිතන්ශන්, ශේ සේබන්ධශයන් අපි මැදිහත් ශවලා නැහැ.  

 
ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොඳයි. ගරු බුද්ධික පතිරණ් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශ  

ශමවැනි අතුරු ර ්න අහන්න. 

 
ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශමවන අතුරු ර ්නය 

ශමශසේයි.  

ඒ අය ුපදින්ශන් පුරුෂයන් විධියටයි. පරිවර්තනශයන් පසුව 

ඔවුන් කාන්තාවන් බවට පත් වුණ්ාම, ුප්පැන්න සහතික ශවනස් 

කිරීමක් සිදු ශනොවීම ඔවුන්ශ  ඉදිරි කටයුතුවලට බාධාවක්  කියලා 

ගරු තමතිතුමා කල්පනා කරන්ශන් නැද්ම? අමාතයාං ය ඒ අය 

ශවනුශවන් ඒ අව ය ක්රියාමාර්ගය ගන්න -ජාතික හැුනනුේ පශතහි 

සහ ුප්පැන්න සහතිකශයහි අව ය ශවනස්කේ කිරීමට- කටයුතු 

කරනවාම?  

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

That comes under a different Ministry. Is that not so? 
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ගු ෆයිසාල් කාදුපත මහ ා  
(ைொண்புைிகு மபஸொல் கொசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

මා හිතන්ශන් ුප්පැන්න සහතිකශේ  සහ Identity Card කශක් 

ශවනස්කේ කිරීම අප කරන වැඩක් ශනොශවයි. ඒ අයම ඒවා 

හමාගන්න ඕනෑ. 

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීශේදී කය කරාවි. පැහැදිලියි.  

තුන්වන අතුරු ර ්නය අහන්න. 

 
ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මා තුන්වන අතුරු ර ්නය අහන ගමන්මයි ශමය කියන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශේ කාරණ්ාවලදී ශසෞඛය 

අමාතයාං ය අමාළ අමාතයාං යත් කක්ක කකතු ශවලා වැඩ 

කරනවා නේ ශහොඳයි. ඒ කක්කම මා අහන්න කැමැතියි, ශසෞඛය 

අමාතයාං ය-  

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අපට ඊළඟ ර ්නයට යන්න තිශබනවා. 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා තුන්වන අතුරු ර ්නයයි 

ශේ අහන්ශන්. තවම අහලා ඉවර නැහැ. තයි අම ශේ කලබශල්?  

අම ශවලාව තිශබනවා.  

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමා මැන් කථාවක් පවත්වන්න යනවා වාශගයි. 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

නැහැ, නැහැ. අශපෝ නැහැ! බය ශවන්න කපා. ඔබතුමා ශවනස ්

ශවලා ශන්. 

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මම කිසිම ශවනසක් නැතිවයි ඉන්ශන්. ඔබතුමා කකම ර ්නය 

තමයි ඊශේ  ඉඳන් අහන්ශන්. 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශසෞඛය අමාතයාං ය තමයි 

සංක්රාන්ති ලිංගික රජාව පිළිබඳව යේ මට්ටමක ට අවධානය ශයොමු 

කළ යුතුව තිශබන්ශන්. අයදුේ පත්රයක් පුරවන විටත් කහි 

තිශබන්ශන්, "ස්ත්රී" සහ "පුරුෂ" කියන වයන විතරයි. හැබැයි 

ශබොශහෝ රටවල ස්ත්රී, පුරුෂ සහ රණරණ්ය කළ ශනොහැකි කියා 

ශකොටු තුනක් තිශබනවා. අප ශබොශහෝ නවීකාරක කටයුතුවලට 

යද්දී ශමහිදීම, "male", "female" සහ "ලිංගිකත්වය රණරණ්ය කළ 

ශනොහැකි" කියන තැනට යා යුතුව තිශබනවා. කහිදී, ජාතික 

හැුනනුේ පත, පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීමට අමාළ අනිකුත් 

ශල්ඛන, විශ ේෂශයන්ම පාස්ශපෝට් කක සහ ුප්පැන්න සහතිකය 

සේබන්ධ ශල්ඛන සකස් කිරීශේදී ශසෞඛය, ශපෝෂණ් හා ශද්ීයය 

නවමය අමාතයාං ය අනිකුත් අමාතයාං  කක්ක කකතු ශවලා ඒ 

කාරණ්ාවලට මැදිහත් වීමක් කරන්න සශමෝමානික වැඩ 

පිළිශවළක් තති කරන්න පුළුවන්ම කියා මා මැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගු ෆයිසාල් කාදුපත මහ ා  
(ைொண்புைிகு மபஸொல் கொசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
අපට ුත්සාහ කරන්න පුළුවන්.    

අශප් බුද්ධික පතිරණ් මන්ත්රීතුමාට මා කියන්ශන්, ශේ මවස්වල 

ලිංගික ර ්න පිළිබඳවම ඔබතුමා කථා කරන නිසා අශප් 

අමාතයාං යට පැමිශණ්න්න මවසක් ශමන්නේ, කදිනට තවිල්ලා 

ශේ ර ්න සාකච්ාා කරමුය කියලායි. 

 
ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශහොඳයි.  

 
තපෞද්ගලික පාසල් නියාමනය  ක්රමතේදයක් 

සැකසීම 
தனியொர் பொடசொமலகமள ரைற்பொர்மவ தசய்தல்: 

தசயன்முமற உருவொக்கம்  
MONITORING OF PRIVATE SCHOOLS: FORMULATION OF 

METHODOLOGY 
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4.  ගු ලකී ජයවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 
 අධයාපන අමාතයතුමාශගන් තූ ර ්නය - (3) : 

(අ) පළමුවන ශරේණිශේ  සිට ඉහළ ශරේණිය මක්වා අධයාපනය 
ලබා ශමන ශ්රී ලංකාව තුළ ක්රියාත්මක ශපෞද්ගලික පාසල් 
සංඛයාව ශකොපමණ්ම යන්න කතුමා ශමම සභාවට 
මන්වන්ශනහිම? 

(ආ) කම පාසල්වල, 

 (i)  නේ කවශර්ම;  

 (ii) පිහිටා තිශබන රශද්  කවශර්ම;  

 (iii) පවත්වාශගන යන්ශන්  කවුරුන් විසින්ම; 

 (iv) ඉශගනුම ලබන ශිෂය සංඛයාව; 

  ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ම යන්නත් කතුමා 
ශමම සභාවට මන්වන්ශනහිම? 

(ත) (i) රජශේ  පාසල්වල ශමන්ම ශපෞද්ගලික පාසල්වලම 
වැඩි ව ශයන් අධයාපනය ලබන්ශන් ශ්රී ලාංකික 
මරුවන් බවත්, ශපෞද්ගලික පාසල්වල අධික 
ගාසත්ු අය කරන බවත්; 

 (ii) ශපෞද්ගලික පාසල්වල අධයාපනය ලබන 
මරුවන්ට ගුණ්ාත්මක අධයාපනයක් ලබාදීම හා 
සාධාරණ් මුමලක් අය කිරීම වැනි කටයුතු 
අධීක්ෂණ්ය සහ නියාමනය කිරීශේ ක්රමශේමයක් 
කඩිනමින්  සකස ්විය යුතු බවත්; 

 කතුමා පිළිගන්ශනහිම? 
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පාර්ලිශේන්තුව 

(ඈ) (i) (ත) (ii) හි සඳහන් ක්රමශේමය සකස ්කිරීම සඳහා 
පියවර ගන්ශන්ම;  

 (ii) කශසේ නේ, කම දිනය කවශර්ම;  

  යන්න තවදුරටත් කතුමා ශමම සභාවට 
මන්වන්ශනහිම? 

(ඉ) ශනො කශසේ නේ, ඒ මන්ම? 
 

கல்வி  அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) முதலொந் த த்திலிருந்து உயர்த ம் வம  கல்விமயப் 

ரபொதிக்கின்ற இலங்மகயில் இயங்கும் தனியொர் 

பொடசொமலகளின் எண்ைிக்மக எவ்வளதவன்பமத 

அவர் இச் சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) ரைற்படி பொடசொமலகளின், 

 (i) தபயர்கள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 (ii) அமைவிட பி ரதசங்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) நிருவொகிகள் யொவர் என்பமதயும்; 

 (iv) கல்வி கற்கின்ற ைொைவர்களின் எண்ைிக்மக 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 தவவ்தவறொக அவர் இச் சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) (i) அ ச பொடசொமலகளில் ரபொன்று தனியொர் 

பொடசொமலகளிலும் அதிகளவில் 

இலங்மகயர்களின் பிள்மளகரள கல்வி 

கற்கின்றொர்கள் என்பமதயும்; தனியொர் 

பொடசொமலகளில் அதிக கட்டைங்கள் 

அறவிடப்படுகின்றததன்பமதயும்; 

 (ii) தனியொர் பொடசொமலகளில் கல்வி கற்கின்ற 

பிள்மளகளுக்கு த ைொன கல்விமய வழங்குதல் 

ைற்றும் நியொயைொன கட்டை அறவீடு ரபொன்ற 

விடயங்கமள ரைற்பொர்மவ தசய்வதற்கும் 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்குைொன 

தசயன்முமறதயொன்று துொிதைொக தயொொிக்கப்பட 

ரவண்டுதைன்பமதயும்; 

 அவர் ஏற்றுக்தகொள்கின்றொ ொ? 

(ஈ) (i) ரைரல (இ) (ii) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

தசயன்முமறமய தயொொிப்பதற்கு நடவடிக்மக 

ரைற்தகொள்வொ ொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அத் திகதி யொததன்பமதயும்; 

 அவர் ரைலும் இச் சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

( உ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House the number of private 
schools operating in Sri Lanka and providing 
education from grade one to upper grades? 

(b) Will he also inform this House separately - 

 (i) the names of the aforesaid schools; 

 (ii) the locations of the aforesaid schools; 

 (iii) the names of the persons running the 
aforesaid schools; and 

 (iv) the number of students studying in the 
aforesaid schools? 

(c) Will he admit that - 

 (i) majority of those studying in Government 
schools as well as private schools are Sri 
Lankan children and that exorbitant fees are 
charged by private schools; and 

 (ii) a methodology to monitor and regulate the 
provision of quality education to pupils 
studying in private schools and the charging 
of reasonable fees is urgently required? 

(d) Will he further inform this House - 

 (i) whether steps will be taken to formulate the 
methodology mentioned in (c) (ii) above; 
and 

 (ii) if so, of the date on which it will be done? 

(e) If not, why? 

 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසපත මහ ා (අධායාපන 

අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு அக்கில வி ொஜ் கொொியவசம் - கல்வி அமைச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශේ ර ්නයට පිළිතුරු දීමට 

ශපර ඔබතුමාට ශපොඩි ශයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නම? ශේ 

සවිකර තිශබන අලුත්  mikes ශේ සභාශේ furnitureවලට match  

වන්ශන් නැති ගතියක් තිශබනවා.  ඒ නිසා අඩුම ගණ්ශන්  කළු 

පාට ඒවාවත් සවි කරනවා නේ ශහොඳයි කියා මා ශයෝජනා 

කරනවා.  

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු තමතිතුමා කියන කක සැබෑයි.  මාත් ශේවා මැක්ශක් සවි 

කළාට පස්ශසේයි. ශමතැන කළ හරකායි, මී හරකායි වාශ  ගතියක් 

තිශබන බව පැහැදිලියි. අය වැශයන් පස්ශසේ ඒ ගැන කල්පනා 

කරන්න ඕනෑ. සභානායකතුමා විශ ේෂශයන්ම කිේවා, ශේක අශප් 

ශජෆ්රි බාවා මැතිතුමාශ  interior design කකට - 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශේවා ශවනම කැපී ශපශනනවා. 

 
ගු අකිල විරාජ් කාරියවසපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு அக்கில வி ொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කූරු ිනකක් ගහලා  වාශගයි ශපශනන්ශන්.  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
It is  too prominent.  

 
ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමා නිවැරැදියි. කවුරුත් ශමයට 

කැමැති නැහැ.  

789 790 

[ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා] 
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ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Yes, I know.  
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නමුත් මැන් ශේ ශවලාශේ අපි තාක්ෂණ් ර ්නයට මුහුණ් ශමමු. 

ශමයට කවුරුත් කැමැති නැහැ.  

 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு அக்கில வி ொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

(අ)   පළමුවන ශරේණිශේ  සිට අධයාපනය ලබා ශමන, ශ්රී ලංකාව 
තුළ ක්රියාත්මක වන රජශේ  අනුමත ශපෞද්ගලික පාසල් 
සංඛයාව 80කි. 

 ඉන් 36ක් රජශේ  අනුමත (ආධාර ලබන) පාසල් වන අතර, 
ඉතිරි පාසල් 44 රජශේ  අනුමත (ආධාර ශනොලබන) 
ශපෞද්ගලික පාසල් ශේ.  ශමහිදී "ආධාර" ව ශයන් 
හුනන්වන්ශන් ගුරු වැටුප් සඳහා ආධාර ලබා දීම ශේ.  

 ජාතයන්තර පාසල් පිළිබඳව ූලලික ශතොරතුරු ලබා ගැනීම 
සඳහා 2015 මාර්තු මාසශේ  පුවත් පත් මැන්වීමක් පළ කරන 
ලම අතර, ඊට රතියාර ව ශයන් පාසල් 220ක් අමාළ 
ශතොරතුරු කවා තත. 

(ආ)  (i)   තමුණුේ 01,  තමුණුේ 02 හා තමුණුේ 03හි 
මැක්ශේ. 

        (ii)   තමුණුේ 01,  තමුණුේ 02 හා තමුණුේ 03හි 
මැක්ශේ. 

        (iii)   තමුණුම 01,  තමුණුේ 02හි මැක්ශේ. 

       (iv)   තමුණුේ 01,  තමුණුේ 02 හා තමුණුේ 03හි 

මැක්ශේ. තමුණුේ සභාග * කරමි.  

(ත)   (i)    තතැේ පාසල්වල කශලස වැඩි ගාසත්ු අය කරන 
බවට මා ශවත ශතොරතුරු වාර්තා වී තත. 
ජාතයන්තර පාසල් සඳහා කිසිදු ආධාර මුමලක් 
රජය විසින් ලබා ශමනු ශනොලැශබ්. පාසලට අව ය 
සියලුම  ශභෞතික හා මානව සේපත් සපයා ගත 
යුත්ශත් ඔවුන් විසින්ම ශේ. ඒ සඳහා වැය වන මුමල් 
ඔවුන් සිසුන්ශගන් අය කර ගනු ලැශබ්.  

  රජශේ  අනුමත ශපෞද්ගලික පාසල්වලට ම රජශයන් 
ලබා ශමන සීමිත සේපත් හැරුණු විට, ශසසු 
සේපත් සියල්ල ඔවුන් විසින්ම සපයා ගැනීමට සිදු 
ශේ. ඒ සඳහා ම අව ය වන මුමල් සිසුන්ශගන් අය 
කර ගනු ලැශබ්.  

          (ii)   ඔේ. 

  අනුමත ශපෞද්ගලික පාසල්වල අධයාපන කටයුතු 
හා අධයාපන පරිපාලන කටයුතු අධීක්ෂණ්ය කිරීම, 
අමාළ කලාප කාර්යාලශේ  විෂය අධයක්ෂවරුන් හා 
ුපශද් කවරුන් විසින් කරනු ලබන අතර, 
ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් පැන නඟින අවසථ්ාවලදී 
කලාප, පළාත් හා අධයාපන අමාතයාං ය විසින් ම 
නියාමනය කිරීම සිදු කරනු ලැශබ්.  

  කශහත් ජාතයන්තර පාසල්, අධයාපන 
අමාතයාං ය විසින් ශහෝ පළාත් බලධාරින් විසින් 
ශහෝ ශවනත් කුමන ආකාරයකින් ශහෝ නියාමනය 
කිරීමක් ශහෝ අධීක්ෂණ්ය කිරීමක් සිදු ශනොකරයි.  

  කම නිසා ශමම පාසල් අධයාපන අමාතයාං ය 
විසින් නියාමනය හා අධීක්ෂණ්ය කිරීමට නීති 
සේපාමනය ශකොට ඒ සඳහා විධිමත් ක්රමශේමයක් 
සැකසිය යුතුව තත.  

(ඈ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

  ඉතා ආසන්න ඉදිරි දිනවලදී ආරේභ කිරීමට 
නියමිත නව අධයාපන රතිසංසක්රණ් ක්රියාකාරි 
සැලැසම් යටශත් ජාතයන්තර පාසල් හා 
ශපෞද්ගලික පාසල් විසින් අත්තශනෝමතික ශලස 
ගාසත්ු අය කිරීම සීමා කිරීම සඳහා නිසි 
ක්රමශේමයන් සකස ් කරමින් සිිනන අතර, 
අශනකුත් රමිරණන්ම සකස ්කරමින් පවරණ. 

  මීට අමතරව ඉහත සඳහන් ශයෝජිත නව අධයාපන 
රතිසංසක්රණ් යටශත් පිහිටුවීමට අශප්ක්ෂිත 
සව්ාධීන අධයාපන පරීක්ෂණ් මඩලඩලය - Sri 
Lanka Education Inspectorate - මඟින් ශමම 
පාසල් නියාමනය හා අධීක්ෂණ්ය කිරීමටම 
නියමිතය. 

(ඉ)  අමාළ ශනොශේ. 

 

ගු ලකී ජයවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, දීර්  පිළිතුරක් ලබා දීම 

සේබන්ධශයන් පළමුශවන්ම මා ගරු තමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 

වනවා.   

ශේ නියාමනය කිරීම ඉතාම කඩිනමින් කළ යුතුයි කියන කක 

ඔබතුමා පිළිගන්ශන්ම? 

 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு அக்கில வி ொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, තත්ත ව ශයන්ම ඔබතුමාශ  අමහස සමඟ 

මම කකඟ ශවනවා. ඒ නිසාම තමයි, 2015දී දින 100 වැඩසටහන 

තුළත් මා විසින් සියලුම ජාතයන්තර පාසල් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා 

නැත්නේ ශතොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා පුවත් පත් මැන්වීේ මැේශේ. 

ඒ අනුව ශතොරතුරු 200 ගණ්නක් මැනට ලැබී තිශබනවා. ශේ 

ඔක්ශකොම නියාමනය කිරීශේ වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කිරීම 

තුළින් ඒ පාසල්වල රමිතිය, ගුරුවරුන්ශ  ගුණ්ාත්මකභාවය, 

ුගන්වන විෂයය මාලා, මුමල් අය කිරීම සාධාරණ්ම කියන 

කාරණ්ා සියල්ල සලකා බලනවා.   නව අධයාපන රතිසංස්කරණ් 

ක්රියාකාරි සැලැස්ම යටශත් අපි ඉතාම නුදුශර්දී ඒ සඳහා අව ය 

නීති - රීති ිනක ශගශනනවා.  

 

ගු ලකී ජයවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථානායකතුමනි, - 

791 792 

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

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු බුද්ධික පතිරණ් මැතිතුමා  අතුරු ර ්නයක් මතු කරන්න 

හමනවා. බුද්ධික පතිරණ් මන්ත්රීතුමාට මයිශක්රෝශෆෝනය   ශමන්න. 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු අධයාපන තමතිතුමනි, හිටපු අධයාපන අමාතයවරයකු 
වන දිවංගත ආයාර්ය සී.ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ. කන්නන්ගර 
මැතිතුමාශගන් යුගශේ  හුනන්වා දුන් අධයාපන ආ ා පනතින් 
පස්ශසේ පසු ගිය රජය අධයාපන පනතක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 
ශකටුේපත් කරශගන යන්නට ශයදුණ්ා. නමුත් ඔබතුමා සහ අපි 
කවුරුත් කකඟ ශනොවන කාරණ්ා නිසා කමා අපි කවුරුත් ඒ පිළිබඳව 
අශප් පරස්පරතා ඉදිරිපත් කළා. කමා රාජය මන්ත්රණ් සභා යුගශේ  
අධයාපන ආ ාපනත ශවනුවට නව අධයාපන පනතකුත් ශේ 
අධයාපන සංශ ෝධනත් කක්ක කනවාම කියන කාරණ්ය මම 
ඔබතුමාශගන් මැනගන්න කැමැතියි. ඒ වාශ ම කම නව අධයාපන 
පනත කන්ශන් ශකොපමණ් කාලයකින්ම කියන කාරණ්යත් 
මැනගන්න කැමැතියි. 

 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு அக்கில வி ொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අපි  ගියවර ලබාගත් අමහස් හා ඒවාශේ  තිබුණු අඩු පාඩුත් 

සැලකිල්ලට භාජනය කරමින්  ශේ නව සංශ ෝධන කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා,  ගරු මන්ත්රීතුමනි. 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තුන්වැනි අතුරු ර ්නය විධියට ශේ කාරණ්ය පිළිබඳව මා 
ඔබතුමාශගන් මැනගන්න කැමැතියි. ජාතයන්තර පාසල් හා සමාන 
විධියටම පවත්වාශගන යන තතැේ ශපෞද්ගලික ුපකාරක පන්ති 
තිශබනවා. බැලුවාම, ඒ ශමශක්ම ශවනසක් නැති විධියට 
පවත්වාශගන යනවා. සමහර පාසල් ගුරුවරුන් පාසල් ශවලාශේ 
ුපකාරක පන්තිවලට ගිහිල්ලා ුගන්වනවා. ශහොයලා බැලුශවොත්, 
ඉස්ශකෝශල් no-pay leave. කම නිසා ජාතයන්තර පාසල්වලට 
සමගාමීව ුපකාරක පන්තිවල ුගන්වන ගුරු භවතුන්, ඔවුන්ශ  
අධයාපන තත්ත්වයන් සහ රජශේ  ශසේවශේ  ශයදී සිිනන ගමන් 
ුශද් වරුශේ ගිහින් ශපෞද්ගලික පන්තිවල ුගන්වන - අපි 
බැලුශවොත් ශපෞද්ගලිකව පවත්වාශගන යන අශපොස ුසස් ශපළ 
revision classes අති බහුතරයක ඉන්ශන් රජශේ  ගුරුවරුන්.  ශේ 
අය පිළිබඳව අමාතයාං යට තිශබන මැක්ම සහ වැඩ පිළිශවළ 
ශමොකක්ම? 

 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு அக்கில வி ொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, තත්ත ව ශයන්ම රජශේ  

පාසල් පද්ධතිය තුළ ශිෂය ශිෂයාශවෝ ලක්ෂ 42කට වැඩි 
රමාණ්යක් ඉන්නවා. පාසල් 10,161ක් තිශබනවා. වි ාල ගුරු 
හිඟයක් තිශබනවා. මම මීට ශපරත් කියලා තිශබනවා, 60,000ක 
ගුරු හිඟයක් තිශබනවා වාශ ම 40,000ක ගුරු අතිරික්තයක් 
තිශබනවා කියලා. පසු ගිය කාලශේ  වැරැදි මාරුවීේ රතිපත්ති මත,- 
තත්ත ව ශයන්ම ගුරු හිඟය තිශබන්ශන් 20,000යි. ඒ වාශ ම 
කක් මරුශවකුශ  වසර 13ක අඛඩලඩ අධයාපනය සඳහා අලුතින් 
විෂයන් 24ක් හුනන්වා දී තිශබනවා. ඒ ආදී රතිසංස්කරණ්වලට 
අලුශතන් ගුරුවරුන් බඳවාගත යුතුව තිශබනවා. ඒ නිසා ශමවර 
අය වැශයන් ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම සඳහා වි ාල මුමල් 
රමාණ්යක් ශවන් කරන්න රජය විධියට අපි බලාශපොශරොත්තු 
වනවා.  ගුරු හිඟයට පිළියේ ශයොමලා, ඊට පස්ශසේ අශප් රජශේ  

පාසල්වල තිශබන අඩු පාඩු  ිනකත් සකස් කරන්න 
බලාශපොශරොත්තු වනවා. අපි ගුරු පුහුණුව ශේ වසශර් පටන් 
ගත්තා.  

ඊළඟ වසරටත් අපට ගුරු පුහුණුව ශවනුශවන් රුපියල් බිලියන 

2ක් ශහෝ ඊට අසන්න රමාණ්යක් හේබ ශවයි කියලා අප වි ්වාස 

කරනවා. ගුරු පුහුණුව ලබා ශමනවා වාශ ම, ගුරුවරුන්ශ  

ගුණ්ාත්මක බව වර්ධනය කිරීශේ නීති - රීති ඔක්ශකෝම අප 

ශගශනනවා. ඊට පස්ශසේ අපි ශපෞද්ගලික tuition පන්ති දිහා 

බලන්නේ. ශමොකම, ළමයින් ගිහින් ශමොන ශද්වාශලන් ශහෝ 

ඉශගන ගන්න ඕනැ. අශප් පාසල්වල ගුරුවරු නැත්නේ,  අශප් 

වැශේ කරන්ශන් නැතුව අපි ශවන තැනකට අත තබන්න ගිශයොත් 

ඒක සාධාරණ් නැහැ. හැම ශමමවුපිශයක්ම බලන්ශන් තමන්ශ  

මරුවන්ට ශහොඳ අධයාපනයක් ලබා ශමන්නටයි. ඒ නිසා අශප් 

ගැටලු ිනක, අඩු පාඩු ිනක හමලා ඊට පස්ශසේ අපි tuition පන්ති 

සේබන්ධශයන් කටයුතු කරමු.  

ගරු තමතිතුමනි, ඔබතුමා කිේවා වාශ  යේ ගුරුවරශයක්  

පාසල් කාලය තුළ ගිහින් tuition කශළොත්, අපි ඒවාට තදින් 

ක්රියාත්මක ශවන්න අව ය නීති ඉදිරිශේ දී ශගශනන්න 

බලාශපොශරොත්තු වනවා. මැන් අපි ඒ සේබන්ධශයන් සාකච්ාා 

කරමින් ඉන්නවා.     

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ර ්න අංක 5 - 634/'16 - (2), ගරු ඉ. යාල්ස ්නිර්මලනාමන් 

මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා කම ර ්නය අහනවා. 

 

ගු ගයන්  කුණාතිලක මහ ා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබලගැන්වීේ හා 

සුභසාධන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා කම ර ්නයට පිළිතුර දීම 

සඳහා සති ශමකක් කල් ඉල්ලනවා. 

 

ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

Already මාසයක් කල් දීලා තමයි, නැවත ර ්නය ඉදිරිපත් 

වුශඩල. 
 

ගු ගයන්  කුණාතිලක මහ ා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
සති ශමකක් කල් ඉල්ලන්න කියලා අපට මැනුේ දීලා 

තිශබනවා. 
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. Minister is asking for two weeks’ time, so 

we have to accept that.  
 
ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිප ක කිීමම  නිතයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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බදුල්ල දිසනත්රික්කතේ රජතේ පාසල්  විදුහල්පති 

ුලරප්පාු  
பதுமள ைொவட்ட அ சொங்கப் பொடசொமலகள் : அதிபர் 

தவற்றிடங்கள் 
GOVERNMENT SCHOOLS IN BADULLA DISTRICT: PRINCIPAL 

VACANCIES  

871/’16 

8. ගු චියන්ද වි තජ්දුරි මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අධයාපන අමාතයතුමාශගන් තූ ර ්නය - (1) : 

(අ) (i) බදුල්ල දිසත්්රික්කශේ  තති රජශේ  පාසල් සංඛයාව 
ශකොපමණ්ම; 

 (ii) කම පාසල්වල නේ ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ම; 

 (iii) කම පාසල් අතරින් මැනට වැඩ බලන 
විදුහල්පතිවරු සිිනන පාසල් සහ කම වැඩ බලන 
විදුහල්පතිවරුන්ශ  නේ කවශර්ම; 

 (iv) පසු ගිය මා පැවති ශ්රීලංකා විදුහල්පති ශසේවශේ  III 
වැනි පන්තියට බඳවා ගැනීශේ විභාගශයන් බදුල්ල 
දිසත්්රික්කශයන් සමත් වී සිිනන පුද්ගලයන් 
සංඛයාව කවශර්ම;  

 (v) ඉහත (iv) හි සඳහන් පුද්ගලයන්ශ  නේ කවශර්ම; 

 (vi) ඔවුන්ශ  විදුහල්පති පුහුණුව අවසන් වී තිශබන 
බැවින්, ඔවුන්ට පාසලක් ලබාදීමට අනුගමනය 
කරන ක්රමශේමය කවශර්ම; 

 යන්න කතුමා ශමම සභාවට මන් වන්ශන්ම?  

(ආ) ශනො කශසේ නේ, ඒ මන්ම? 

 

கல்வி அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) பதுமள ைொவட்டத்திலுள்ள அ சொங்கப் 

பொடசொமலகளின் எண்ைிக்மக யொததன் 

பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி பொடசொமலகளின் தபயர்கள் 

தனித்தனியொக யொததன்பமதயும்; 

 (iii) ரைற்படி பொடசொமலகளில் தற்ரபொது பதில் 

கடமையொற்றும் அதிபர்கமளக் தகொண்டுள்ள 

பொடசொமலகள் ைற்றும் பதில் கடமையொற்றும் 

அதிபர்களின் தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iv) இலங்மக அதிபர் ரசமவயின் III ஆம் 

வகுப்பிற்கு ஆட்ரசர்ப்பு தசய்வதற்கொக 

சைீபத்தில் நமடதபற்ற பொீட்மசயில், பதுமள 

ைொவட்டத்தில் சித்திதயய்திய ஆட்களின் 

எண்ைிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (v) ரைற்படி (iv) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

ஆட்களின் தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (vi) அதிபர்களுக்கொன பயிற்சி நிமறவு 

தபற்றுள்ளதொல், இவர்களுக்கு பொடசொமல 

தயொன்மறப் தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு கமடப் 

பிடிக்கும் வழிமுமற யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of government schools in the 
Badulla District; 

 (ii) the names of those schools separately; 

 (iii) those schools, the number of schools 
headed by acting principals at present and 
the names of those acting principals; 

 (iv) the number of persons from the Badulla 
District who have passed the recently held 
examination to recruit persons to Grade III 
of the Sri Lanka Principals Service; 

 (v) the names of the persons mentioned in (iv) 
above; and 

 (vi) the methodology adopted to post them to 
schools as they have completed the 

Principals’ training? 

(b) If not, why? 
 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு அக்கில வி ொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, කම ර ්නයට පිළිතුර 

ශමශසේයි. 

(අ) (i) 601කි. 

 (ii) තමුණුම 01හි සඳහන්ව තත.  

 (iii) තමුණුම 02හි සඳහන්ව තත. 

 (iv) 180යි. 

 (v) තමුණුම 03හි සඳහන්ව තත.  තමුණුේ  සියල්ල 

*සභාග  කරමි.  

 (vi) ශ්රී ලංකා විදුහල්පති ශසේවශේ  III වැනි පන්තියට 
බඳවා ගත් නිලධාරින් සථ්ානගත කිරීම 
සේබන්ධශයන් ඉදිරිපත් කරන ලම අංක 2016/
ED/E/24 හා 2016.09.15 දිනැති අමාතය මඩලඩල 
සංශද් ය සඳහා 2016.10.04 දින ලම අමාතය 
මඩලඩල රණරණ්යට අනුව විභාගය සමත් සියලුම 
විදුහල්පති ශරේණිධාරින්ශ  නාම ශල්ඛනය 
ඔවුන්ශ  ශසේවා සථ්ානයට අමාළ පළාත් අධයාපන 
ශල්කේවරුන් ශවත සථ්ානගත කිරීම සඳහා ශයොමු 
කර තත. 

(ආ) අමාළ ශනොශේ.    
 

ගු චියන්ද වි තජ්දුරි මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශ  පළමුවැනි අතුරු 

ර ්නය ශමයයි. ගරු තමතිතුමනි, මම ඔබතුමාශගන් තූ (අ) (iv) 

ර ්නයට පිළිතුර වූශේ , 180ක් කියන කකයි. විශ ේෂශයන්ම වව 

පළාශත් පාසල් වි ාල සංඛයාවකට විදුහල්පතිවරුන් නැහැ. ඒ 

නිසා ශේ කකසිය අූශමනාශගන් අපටත් කිහිප ශමශනකු ලබා දීම 

සඳහා කටයුතු කිරීමට ඔබතුමාට පුළුවන්ම?  
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————————— 
*  ුලසන කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு அக்கில வி ொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අශප් නව රජය බලයට පත් 

වනවිට III වැනි පන්තිශේ  විදුහල්පති ශරේණිධාරින්ශ  පුරප්පාඩු 

4,400කට වැඩි රමාණ්යක් තිබුණ්ා. ඒ සඳහා පසු ගිය වසර 

ගණ්නාව තිස්ශසේ විධිමත් විභාග පිනපාිනයක් පවත්වා තිබුශඩල 

නැහැ. අපි ශබොශහොම ස්වාධීනව - ශද් පාලනය බිංදුවක්වත් 

මමන්ශන් නැතුව - විභාග පැවැත්වූවා. ඒ සඳහා අයදුේ පත් 

21,000ක් ලැබී තිබුණ්ා. අයදුේකරුවන් 19,000ක් විභාගයට ශපනී 

සිිනයා.  අපි 3,901 ශමශනකු බඳවා ගනු ලැබුවා. තත්තව ශයන්ම 

ශේ cream කක තමයි බඳවා ගත්ශත් විදුහල්පති ශරේණිධාරින් 

සඳහායි. ඒ අය බඳවාශගන පුහුණුවකුත් ලබා දුන්නා. ඒ පුහුණුශේ 

ශහොඳම රතිලල ගත්ත අයට විශද්  පුහුණුවත් ලබා ශමන්න කටයුතු 

කර තිශබනවා. අප ශේ වන විට ශේක පළාත් සභාවලට මැනුේ දී 

තිශබනවා. තත්ත ව ශයන්ම අප ශවනම කැබිනට් පත්රිකා ශගන 

ආ යුතු නැහැ. නමුත්, ශේ කටයුත්ත විධිමත් කිරීම සඳහා අප 

අමාතය මඩලඩල සන්ශද් යකුත් ඉදිරිපත් කළා. කම සන්ශද් ය 

අනුව අමාතය මඩලඩලය විසින් ශේ  පිළිබඳව ශසොයා බලන්න ගරු 

අගමැතිතුමාශ  රධානත්වශයන් කමිටුවකුත් පත් කළා. ඒ අනුව 

අප රණරණ්ය කරනු ලැබුවා විභාගයට ශපනී සිින, ඒ සුදුසුකේ ලත් 

සියලුම විදුහල්පතිවරු, විදුහල්පතිවරුන් ව ශයන්ම ස්ථානගත 

කළ යුතුය කියා.  

ඊට අමතරව, විභාගයට ශපනී ශනොසිින වැඩබලන 

විදුහල්පතිවරුන්ට -ඒ අය වසර තුනක් වැඩ බලා තිශබනවා නේ- 

නැවත විභාගයක් තියන්න නිර්ශද්  කරන්න කියා රාජය ශසේවා 

ශකොමිසමට කියා යැේවා. ඒ වා ශ ම, අවුරුදු 50-60 වයස ්

කාඩලඩශේ  පසුවන වැඩ බැලූ විදුහල්පතිවරුන්ට විදුහල්පති 

වයවස්ථාව අනුව විභාගයට ශපනී සිිනන්න ශනොහැකි නිසා කම 

අයටත් ශපනී සිිනන්න නැවත විභාගයක්  පවත්වන්න කියාත් රාජය 

ශසේවා ශකොමිසමට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළා. ඉන් පසුව අප 

නැවතත් කැබිනට් පත්රිකාව ඉදිරිපත් කළා. කැබිනට් කශකන් කය 

ඒකමතිකව සේමත කළා. විභාග තියලා ගත්ත ශේ විදුහල්පතිවරු 

ස්ථානගත කළ යුතුය කියන මතය ශවනු ශවන් අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් මැඩිව ශපනී සිිනයා. මා 

කතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. මැනට අප ඒ ලැයිස්තු සියල්ලම 

පළාත් සභාවලට යවා තිශබන්ශන්. හැබැයි, අශප් ගරු මන්ත්රීතුමා 

කියනවා වාශ  පළාත් සභාවලින් ඒ කටයුතු මන්මගාමීවයි සිද්ධ 

වන්ශන්.  

අශප් කනගාටුවට ශහේතු වන තවත් කාරණ්යක් තමයි, හැම 

කකකටම කෑ ගහන වෘත්රණය සමිතිත් ශේ ශවලාශේ නිහඬව සිටීම. 

මම මන්ශන් නැහැ, අපට ආ රංචියි සමහර වෘත්රණය සමිතිත් ශේ 

ගැන ුඩින් කක  කක ශද්වල් කිේවාට, ඒ අයශ ත් ඒ ශවනුශවන් 

ශපනී සිිනන ශකොටසක් ඉන්නවා කියා. ශේ ශවනුශවන් ගන්න 

පුළුවන් හැම නීතයනුකූල පියවරක්ම අප අරශගන තිශබන්ශන්. ශේ 

ගැන කටයුතු ශනොකරන කවුරු ශහෝ ඉන්නවා නේ, කම 

නිලධාරින්ට කශරහිව අධිකරණ්යට ගිහින්  කටයුතු කරන්න කියා 

මම ඉල්ලා සිිනනවා.  

 
ගු චියන්ද වි තජ්දුරි මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශ  ශමවැනි අතුරු ර ්නය 
ශමයයි. පළාත් සභාව පිළිබඳව අපත් කනගාටු ශවනවා, ගරු 

අමාතයතුමනි. විශ ේෂශයන්ම ශේ කාරණ්යත් ඔබතුමාශගන් 
අහන්නට ශහේතු වුශඩල, පළාත් සභාශවන් මට නි ්චිත පිළිතුරක් 

ශනොලැබුණු නිසායි. ඔබතුමාශ  අමාතයාං ය යටශත් ශේ 

අවුරුද්ශද් ක්රියාත්මක ශවනවා, "ළඟම පාසල - ශහොඳම පාසල" 

වැඩසටහන. රාශද්ීයය ශල්කේ ශකොට්සාසවල ශතෝරා ගත් පාසල්,  

කාඩලඩ ව ශයන් ශවන් කරලා තමයි අමාතයාං ශයන් මුමල් ශවන් 
කරලා තිබුශඩල.  "ඒ" ශරේණිය, "බී" ශරේණිය, "සී" ශරේණිය, "ඩී" 

ශරේණිය විධියට ශවන් කරලා තිබුණ්ා. "ඒ" ශරේණිය යටශත් 
ගත්ශතොත්, රාශද්ීයය ශල්කේ  ශකොට්සාස කීයම තිශබන්ශන්, ඒ 

රාශද්ීයය ශල්කේ ශකොට්සාසයට "ඒ" ශරේණිශේ  පාසල් ශමකක් 
හැිනයට තමයි සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ. මම මැනුවත් ශවලා 

තිශබන ආකාරයට, කක රාශද්ීයය ශල්කේ ශකොට්සාසයකට 

කශහමයි මාලා තිශබන්ශන්. නමුත් පළාත් සභාව විසින් 
අමාතයාං ශයන් යවලා තිබුණු ුපශමස් පත්රිකාවට පරස්පර 

විශරෝධීව පාසල් ශතෝරා ගැනීමක් සිදු කර තිබුණ්ා. මට තිබුණු 
බලයත් කක්ක, හැකියාවත් කක්ක මම පළාත් සභාශවන් විමසීමක් 

කළා," ශකශසේම ශමය ශවනස් කරන්නට කටයුතු කශළේ?" කියලා. 
ශේ මක්වා පිළිතුරක් නැහැ, ගරු අමාතයතුමනි. මශ  රශද් යට 

අයත් රාශද්ීයය  ශල්කේ ශකොට්සාස ශමශකහි ජාතික පාසල් හතරක් 

තිශබනවා. කක ජාතික පාසලක්වත් ශතෝරා ශනොශගන  ශේ මුමල් 
ශවන් කරලා තිශබනවා. ඔබතුමාශ  අමාතයාං යට අපි ගියාම 

අශපන් නිතරම විමසීේ කරනවා, "ශේ කාරණ්ය හරියට ඉෂ්ට සිද්ධ 
ශවනවාම, ඒ ගැන විපරේ කරන්න" කියලා. නමුත් අපි ලිපියක් 

යැේවත්, අශප් රාශද්ීයය සේබන්ධීකරණ් කමිටුශේදී කථා කළත්, 
දිස්ත්රික් සේබන්ධීකරණ් කමිටුශේදී කථා කළත් නිසි පිළිතුරක් 

අපට ලැශබන්ශන් නැහැ. පළාත් සභාශේ අධයාපන 

අමාතයවරුන්ශ  තනි කැමැත්ත මත, සමහර විට සංවර්ධනය 
ශනොවිය යුතු පාසල්වලට ඒ මුමල් ශයොමවලා තිශබනවා. ජාතික 

පාසලක් හැිනයට තිශබන බඩලඩාරශවල මධය මහා විමයාලයට 
කිසිම මුමලක් ශේ අවුරුද්ම තුළ ශයොමවලා නැහැ. ශේක බරපතළ 

ගැටලුවක්.  

 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு அக்கில வி ொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, "ළඟම පාසල - ශහොඳම 

පාසල" වයාපෘතිය ශගනාශේ, තත්ත ව ශයන්ම ළඟම පාසල, 

ශහොඳම පාසල බවට පත් කරලා ශේ තරගකාරී ක්රමශයන් 
මිශමන්න. පළමුවැනි වටශේ , සෑම රාශද්ීයය ශල්කේ 

ශකොට්සාසයකින්ම පාසල් ශමකක් ශතෝරා ගත්තා, ජනප්රිය 
පාසල්වල තිශබන පහසුකේ ශමන්න. ශමවැනි වටය, තුන්වැනි 

වට ය ව ශයන් පාසල් 10,161න් පාසල් 8,000ක් අපි ශතෝරා ශගන 

තිශබනවා. අපි තත්ත ව ශයන්ම රුපියල් බිලියන 63ක් -මිලියන 
63,000ක්- ශේ සඳහා ශවන් කළා. කලාපවල ඉන්න සැලසුේ 

අධයක්ෂවරුන් පුහුණු කරලා, විශද්  පුහුණුවත් දීලා, අමාතයාං ය 
මඟින් අපි කලාප කාර්යාල 98හිම ඉන්න අයට පැහැදිලිව කිේවා, 

ශතෝරා ගත යුතු නිර්ණ්ායක ශමොනවාම, ශකශසේ ශතෝරා ගත යුතුම 
කියලා. අපි ශේවා ශද් පාලන යන්ශ  මැදිහත් වීශමන් 

ශතෝරන්න ගිශේ  නැහැ, ශමොකම, අපට පරණ් අත් මැකීේ තිශබන 

නිසා. පසු ගිය කාලශේ  ශද් පාලන යන්ශ  මැදිහත් වීශමන් 
ශපෝෂිත පාසල් සහ ද්විරණයික පාසල් ශතෝරන්න ගිහිල්ලා, මැන් 

පාසල් 300ක් වැසී ශගන යනවා. වුහ කමිටු පත් කරලා මැන් ඒවා 
නැවත හමා ශගන යනවා. මා ගැන පවා විශේයනය කළා. නමුත් 

තත්ත ව ශයන්ම අපි ඒකට ඉඩ දුන්ශන් නැහැ. ඔබතුමා ඔය 
කියන කාරණ්ය ගැන මම මන්ශන් නැහැ. සැලසුේ අධයක්ෂවරු 

ශතෝරලා, කලාපශයන්, පළාශතන් අනුමත කරලා අශප් 

අමාතයාං යට කේවාට පසුව පාර්ලිශේන්තුශේ සියලුම 
මැතිතමතිවරුන්ට -225 ශමනාටම- කන්න කියලා, පළාත් 

අධයක්ෂවරුන්ට සහ කලාප අධයක්ෂවරුන්ටත් කන්න කියලා, ඒ 
පිළිබඳව තවදුරටත් ර ්නයක් තිශබනවා නේ, සාධාරණ් ශනොවන 

කකක් තිශබනවා නේ කියන්න කියලා, අපි ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 
කමිටු කාමරයකදී ඒවාත් නිවැරදි කළා.  

සමහර පළාත් සභා ඊටත් පිිනන් ගිහිල්ලා කටයුතු කරනවා   

නේ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කශසේ පරිබාහිරව තතුළත් කරලා තිශබන 

797 798 



2016 ඔක්ශතෝබර් 26  

පාසල්වල විස්තර ිනක ඔබතුමා මට කවන්න. අපට මුමල් 

නවත්වන්න පුළුවන්. වයාපෘතිය අශප්. ශර්ය ය අමාතයාං ශයන් 

තමයි කය ක්රියාත්මක ශවන්ශන්. අධීක්ෂණ්ය කරන්ශන් අපි. විිනන් 

විට ඒ මුමල් ලබා ශමන්ශන් අපි. ඒ නිසා "ළඟම පාසල - ශහොඳම 

පාසල" වයාපෘතිය යටශත් ඒ පාසල්වලට ලබා ශමන මුමල් නතර 

කරන්න පුළුවන්, ඔබතුමා ඒ සේබන්ධශයන් අප මැනුවත් කශළොත්.  
 

ගු චියන්ද වි තජ්දුරි මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශේ වන විටත් මම ඔබතුමාට කය ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා, 

ගරු අමාතයතුමනි. මශ  තුන්වන අතුරු ර ්නය ශමයයි. 
 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு அக்கில வி ொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කාටම, ඉදිරිපත් කරලා තිශබන්ශන්? 
 

ගු චියන්ද වි තජ්දුරි මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අධයාපන අමාතයාං යට ශයොමු කළා.  
 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு அக்கில வி ொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අමාතයාං ශේ  කාටම? 
 

ගු චියන්ද වි තජ්දුරි මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අමාතයාං ශේ  ඒ වයාපෘතිය භාරව කටයුතු කරන 

අධයක්ෂවරයාට. 
 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு அக்கில வி ொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කවමාම ශයොමු කශළේ? ඔබතුමා ගිහිල්ලා බලන්න. මැන් පියවර 

අරශගන තති. කශහම නැත්නේ මට කියන්න. 
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තුන්ශවනි අතුරු ර ්නය අහන්න. 
 

ගු චියන්ද වි තජ්දුරි මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු තමතිතුමනි, ශේ කාරණ්යත් කක්ක අශප් තල්ල 

ශකොට්සාසශේ  නාවුල ජාතික පාසලටත්, ඒ වාශ ම බඩලඩාරශවල 

ශකොට්සාසශේ  ජාතික පාසල් ශමකටත් ශලොකු අසාධාරණ්යක් සිද්ධ 

ශවලා තිශබනවා. ලබන අවුරුද්ශද්වත් ශේ අසාධාරණ්ය 

සාධාරණීකරණ්ය කරන්නට ශේ පාසල් ශමකට යේකිසි මුමලක් 

ලබා ශමන්නට කටයුතු කරන්නට ඔබතුමාට පුළුවන්ම? 
 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு அக்கில வி ொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කි ප පමණින් ශමන්න බැහැ. ඒ 

නිර්ණ්ායක ගැන ශසොයා බලලා තත්ත ව ශයන්ම අසාධාරණ්යක් 

ශවලා තිශබනවා නේ, ශේ වයාපෘතියට තතුළත් ශවන්ශන් 

නැත්නේ අපි ලබා ශමන්නේ. කශහම නැතිව අපිත් ආපහු කක කක 

විධියට ලබා ශමන්න ගිශයොත් තවත් ශකශනකු තව ර ්නයක් 

අහන්නට පුළුවන්. ඔබතුමා ඕනෑ නේ අම කන්න. මම ශේ 

ර ්නවලින් පසුව පැය ශමකකට විතර යනවා. මම ඒ අමාළ 

අතිශර්ක ශල්කේවරයාට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඔබතුමා ඉදිරිපත් 

කරලා ඒක ශවනස් ශවලා නැත්නේ,  ශගන්වලා ඒ පිළිබඳව මම 

පියවර ගන්නේ, අසාධාරණ්යක් ශවලා නේ අපි මුමල් ශවන් 

කරන්නේ. 

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශමවැනි ර ්න නිසා තමයි නැවතත් ුපශද් ක කාරක සභා 

පත් කරන්නට ඕනෑ කියලා කියන්ශන්. අශප් තමතිවරුන්ට 

ජනවාරි මාසශයන් පසුව ඉස්සර තිබුණු විධියට මාස ශමකකට 

වරක් ුපශද් ක කාරක සභා කරශගන යන්නට පුළුවන්. 

කතශකොට ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට තමතිතුමාව හමුවන්නට පුළුවන්. 

අපි අලුශතන් Sectoral Oversight Committees හැදුවා වුණ්ත් 

ලබන අවුරුද්ශද් ුපශද් ක කාරක සභා නැවත ආරේභ කරනවා. 

[බාධා කිරීමක්] පළාත් සභාශේ කකට ශර්ය ය තමතිතුමා තමයි 

කැඳවන්නට ඕනෑ. 

 
බි ර ානයයන් රාජතරෝහීන්න් තලස නපත කළ ශ් රී ලාංකික 

නායකයන්  ලැයිසනුරතවන් ඉව ක කිීමම  
பிொித்தொனியர்களொல் இ ொஜ துர ொகிகளொகப் 

தபயொிடப்பட்ட இலங்மகத் தமலவர்கள்: 

பட்டியலிலிருந்து அகற்றுதல் 
  SRI LANKAN LEADERS NAMED AS TRAITORS TO THE 

BRITISH CROWN:  REMOVAL FROM LIST 

      

        521/’16 

9.  ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අභයන්තර කටයුතු, වය  සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු 

අමාතයතුමාශගන් තූ ර ්නය: - (2) 

(අ) (i) 1815 වර්ෂශේ  සිට 1948 වර්ෂය මක්වා කාලය තුළ 
ශමරට පාලනය කළ බි රතානය ජාතිකයන් විසින් 
නිමහස ් සටනට ුරදුන් තතැේ   ර ී ලාංශක්ය 
නායකයන් රාජශරෝහීන්න් ශලස නේ කළ බවත්; 

 (ii) ශේ වනශතක් කම නායකයන්ශ  නේ කම 
ලැයිසත්ුශවන් ඉවත් ශනොකළ බවත්; 

 (iii) ඒ පිළිබඳව රජශේ  අවධානය ශමශතක් ශයොමු වී 
ශනොමැති බවත්; 

 කතුමා මන්ශන්ම? 

(ආ) (i) බි රතානයයන් රාජශරෝහීන්න් ශලස නේ කළ                     
  ර ීලාංකිකයන් සංඛයාව ශකොපමණ්ම; 

 (ii) ඔවුන්ශ  නේ කවශර්ම;  

 (iii) ඔවුන් රාජශරෝහීන්න් ශලස නේ කිරීමට මක්වා තති 
ශහේතු කවශර්ම;  

 යන්න කතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ත) (i) කම නායකයන් රාජශරෝහීන් ලැයිසත්ුශවන් ඉවත් 
කිරීමට අව ය පියවර ගන්ශන්ම; 

 (ii) කශසේ නේ, කම දිනය කවශර්ම;  

 (iii) ශමම නායකයන් ජාතික වීරයන් ශලස නේ 
කිරීමට රජය කටයුතු කරන්ශන්ම;  

 (iv) කශසේ නේ, කම දිනය කවශර්ම; 

 යන්නත් කතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ඈ) ශනො කශසේ නේ, ඒ මන්ම? 
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පාර්ලිශේන්තුව 

உள்ளக அலுவல்கள், வடரைல் அபிவிருத்தி ைற்றும் 

கலொசொ  அலுவல்கள் அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 1815ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 1948ஆம் ஆண்டு 

வம யிலொன கொலப்பகுதியில் இந்த நொட்மட 

ஆட்சி புொிந்த பிொித்தொனியர்களொல் சுதந்தி ப் 

ரபொ ொட்டத்திற்கு பங்களிப்புச் தசய்த சில 

இலங்மகத் தமலவர்கள் இ ொஜ துர ொகிகளொகப் 

தபயொிடப்பட்டுள்ளனர் என்பமதயும்; 

 (ii) இற்மறவம  அத்தமலவர்களின் தபயர்கள் 

குறித்த பட்டியலிலிருந்து அகற்றப்படவில் 

மலதயன்பமதயும்; 

 (iii) அது ததொடர்பொக அ சொங்கத்தின் கவனம் 

இதுவம  தசலுத்தப்படவில்மல என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொ ொ? 

(ஆ) (i) பிொித்தொனியர்களொல் இ ொஜ துர ொகிகளொகப் 

தபயொிட்டுள்ள இலங்மகயர்களின் எண்ைிக்மக 

எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (ii) இவர்களின் தபயர்கள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iii) இவர்கமள இ ொஜதுர ொகிகளொகப் 

தபயொிடுவதற்கு அவர்கள் வழங்கியுள்ள 

கொ ைங்கள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) (i) ரைற்படி தமலவர்கமள இ ொஜ துர ொகிகளின் 

பட்டியலிருந்து அகற்றுவதற்கு அவசியைொன 

நடவடிக்மககமள ரைற்தகொள்வொ ொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அத்திகதி யொததன்பமதயும்; 

 (iii) ரைற்படி தமலவர்கமளத் ரதசிய வீ ர்களொகப் 

தபயொிடுவதற்கு அ சொங்கம் நடவடிக்மக 

எடுக்குைொ என்பமதயும்; 

 (iv)  ஆதைனில், அத்திகதி யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Internal Affairs, Wayamba 
Development and Cultural Affairs:  

(a) Is he aware that - 

 (i) certain Sri Lankan leaders who shouldered 
the freedom struggle were named Traitors 
to the Crown by the British who ruled this 
country during the period from 1815 to 
1948; 

 (ii) the names of those leaders have not been 
removed from that list up to now; and 

 (iii) the attention of the Government has not 
been paid to this up to now? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of Sri Lankans named Traitors 
to the Crown by the British; 

 (ii) their names; and 

 (iii) the reasons cited for naming them Traitors 
to the Crown? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether action will be taken to remove the 
names of those leaders from the list of 
Traitors to the Crown; 

 (ii) if so, the date on which it will be done; 

 (iii) whether the government will take action to 
name these leaders National Heroes; and 

 (iv) if so, the date on which it will be done? 

(d) If not, why? 
 

ගු පාලි  ත වරප්තපුම මහ ා (අභයන් ර ක යුුර  
වයඹ සංවර්ධාන හා සංසනකෘතික ක යුුර නිතයෝජය 

අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு பொலித ததவ ப்தபருை - உள்ளக அலுவல்கள், 

வடரைல் அபிவிருத்தி ைற்றும் கலொசொ  அலுவல்கள் பி தி   

அமைச்சர்) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 
Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අභයන්තර කටයුතු, වය  

සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා කම 

ර ්නයට පිළිතුර ලබා ශමනවා. 

(අ) (i)  ඔේ.  

  1817 - 1818 වර්ෂයන්හිදී ඉංග්රීසි විශරෝධී 
පළමුශවනි නිමහස ්සටශන්දී ශ්රී ලාංකීය නායකයින් 
පිරිසක් රාජශරෝහීන්න් ශලස නේ කර තත.  

 (ii)  ඔේ.  ශේ වන ශතක් කම නායකයින්ශ  නේ 
රාජශරෝහීන් ලැයිසත්ුශවන් ඉවත් කර නැත. 

 (iii) ශමය අභයන්තර කටයුතු, වය  සංවර්ධන හා 
සංසක්ෘතික කටයුතු අමාතයාං යට වඩා අධිකරණ් 
හා නීති වැනි ක්ශෂේත්ර කිහිපයකට අමාළ කරුණ්ක් 
වන බැවින්, ශමම කරුණ්ට අමාළ රණරණ් ගැනීමට 
ශපර නිරවුල් කරගත යුතු නනතික කරුණු 
රාශියක් තත. නීතිමය අං වලින් ඒ පිළිබඳව 
පැහැදිලි නිර්ශද් යක් ලබා ශමන්ශන් නේ පමණ්ක් 
රජයක් හැිනයට ශේ සේබන්ධශයන් කටයුතු කළ 
හැක. 

(ආ) (i) 1818 ජනවාරි 10 ගැසට් පත්රය අනුව  මහනවයකි. 
(19) 

 (ii)  කම අයශ  නේ ලැයිසත්ුව 1818 ජනවාරි 10වැනි 
දින බ්රවුන්රි  ආඩලඩුකාරයා නිකුත් කළ 851 මරන 
ගැසට් පත්රශේ  තත. 

  1.  කැප්ශපිනශපොල දිසාශේ 

  2.  ශගොඩශගමර දිසාශේ 

  3.  කැටකැශළේ ශමොශහොට්ටාල 

  4.  කතරගම මහා ශබත්මරාළ 

  5.  කතරගම කුඩා ශබත්මරාළ 

  6.  පල්ශල්ශගොල්ශල් ශමොශහොට්ටාල 

  7.  බටකැශල් ශමොශහොට්ටාල 

  8.  ශමල්ගහශගමර ශරශහශන්රාළ 

  9.  ශපෝසස්ර වත්ශත් විමාශන් 

  10. කිවුශල් ශගමර ශමොශහොට්ටාල 

  11. යාලශගොේශේ ශමොශහොට්ටාල 

  12. ුඩමැදුශර් ශමොශහොට්ටාල 
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  13. ශකොහුකුඹුශර් රශට්රාළ 

  14. ශකොහුකුඹුශර් වලේශේ ශමොශහොට්ටාල 

  15. බූටෑශේ රශට්රාළ 

  16. බගිනිගහශවල රශට්රාළ 

  17. මහ බදුල්ශල්ගේමාශන් රශට්රාළ 

  18. බලුපිිනශේ  ශමොශහොට්ටාල 

  19. පල්ශල් මල්හෑශේ  ගමතතිරාළ 

 (iii) 1818 ජනවාරි 10 ගැසට් පත්රය අනුව මහරජාණ්න් 
වහන්ශසේශ  ආඩලඩුවට (බ්රිතානය ආඩලඩුවට) 
විරුද්ධව කැරලි ගැසීම. 

   බ්රිතානය ආඩලඩුවට යටත් ුඩරට රශද් වල 
පදිංචිකරුවන් ව ශයන් සිිනමින් බ්රිතානය රජයට 
විරුද්ධව කැරලි ගසමින් ම ආඩලඩුශේ යුම හමුමාවට 
විරුද්ධව යුද්ධ කරමින් හැසිශරන බවට සැලකිය 
යුතු සාක්ෂි ලැබී තිශබන බැවින්, බ්රිතානය 
ආඩලඩුවට විරුද්ධව කැරලි ගැූ රාජශරෝහීන්න් බව 
ඔප්පු වී තති බැවිනි. 

(ත) (i) ඉහත (අ) (iii) ර න්යට දුන් පිළිතුර අනුව ශමම 
ර න්ය අමාළ ශනොශේ. 

 (ii) ඉහත (අ) (iii) ර න්යට දුන් පිළිතුර අනුව ශමම 
ර න්ය අමාළ ශනොශේ.  

 (iii) ඉහත (අ) (iii) ර න්යට දුන් පිළිතුර අනුව ශමම 
ර න්ය අමාළ ශනොශේ. 

 (iv) ඉහත (අ) (iii) ර න්යට දුන් පිළිතුර අනුව ශමම 
ර න්ය අමාළ ශනොශේ. 

(ඈ) පැන ශනොනඟී. 

 
ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ගරු පාලිත ශතවරප්ශපරුම 

වැනි විප්ලවීය නිශයෝජය තමතිවරයකුශගන් ශේ ර ්නයට අමාළව 

පළමු වන අතුරු ර ්නය අහන්න ලැබීමත් සන්ශතෝෂයට 

කාරණ්යක්. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශේ ුත්තරය ශමන 

ශකොට මට නේ තත්තටම මරා ගන්න බැරි සංශේගයකුයි තති 

වුශඩල. අපි 1948 නිමහස ලබා, 1982 ජනරජයක් බවට පත්ශවලා, 

2018 වර්ෂශේ  නිමහශසේ 80වැනි සැමරුම තිශබනවා. 

නිමහස ලබා, ශකොළ පාට සහ නිල් පාට සහ රතු පාට කලවේ 

වුණු ආඩලඩු යටශත්, අපි තවමත් ශමොණ්රවිල කැප්ශපිනශපොළ 

දිසාව රමුඛ නායකයන් රාජ ශරෝහීන්න් විධියට සලකනවා. ශේක 

ශේමවායකයක්! මැන් ගරු නිශයෝජය තමතිතුමාශ  පිළිතුශර් 

කියනවා, ශමහි අධිකරණ්මය කාරණ්ාත් තිශබනවා, ඒ නිසා 

අධිකරණ් අමාතයාං ය මැදිහත් වන්න ඕනෑය කියලා. ශමතැනදි 

කරන්න ඕනෑ වන්ශන් අධිකරණ් අමාතයාං යයි, අභයන්තර 

කටයුතු, වය  සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු අමාතයාං යයි 

ශබෝල pass කර ගන්න කක ශනොශවයි. ශමහිදී විෂයය භාර 

කැබිනට් තමතිතුමන්ලා ශමශමනාම කකතු ශවලා අව ය සාකච්ාා 

කරලා අමාළ ක්රියාමාර්ග ගැනීම ුචිතයි කියලා නිශයෝජය 

තමතිතුමා කල්පනා කරන්ශන් නැද්ම? 

 
ගු පාලි  ත වරප්තපුම මහ ා  
(ைொண்புைிகு பொலித ததவ ப்தபருை)  

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

කල්පනා කරනවා.  

ශමොකම, ඔවුන්ව "ජාතික වීරයන්" විධියට නේ කිරීමත් 

කක්කම ශේ අයශ  ශද්පළ පිළිබඳ ර ්නයක් ුද්ගත ශවලා 

තිශබනවා. 
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ ර ්නයට ුත්තරය ඒකම, නිශයෝජය තමතිතුමනි? 
 

ගු පාලි  ත වරප්තපුම මහ ා  
(ைொண்புைிகு பொலித ததவ ப்தபருை)  

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

ඔේ. 

කශහම ර ්නයක් තිශබනවා. අභයන්තර කටයුතු, වය  

සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයාං යට වඩා අධිකරණ් 

අමාතයාං ය සහ ඊට අමාළ අමාතයාං  තමයි ශේකට ූලලිකත්වය 

අරශගන කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ අයශ  නිශයෝග නාශවොත්, ශේ 

පිළිබඳව අපට සලකා බලන්න පුළුවන්. 
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශමශවනි අතුරු ර ්නය. 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශමොණ්රාගල දිස්ත්රික්කය, 

රත්නපුරය දිස්ත්රික්කය, මහනුවර දිස්ත්රික්කය, මාතශල් 
දිස්ත්රික්කය, බදුල්ල දිස්ත්රික්කය, කුරුණ්ෑගල දිස්ත්රික්කය වාශ  

කමා ුඩරට රාජධානියට අයිති වුණු දිස්ත්රික්ක නිශයෝජනය කරන 

ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ශේ ගරු සභාශේ ශේ ශමොශහොශත්ත් ඉන්නවා. 
ඒ රශද් වල ශමතුමන්ලාශ   ාරණන් ඉන්නවා. අධිශේී 

මාර්ගයක් හමන්න යනශකොට අමාළ ඉඩේ රජයට පවරා ගන්නවා 
කියලා අපි මන්නවා. ඒ වනශකොට ඒ අමාළ මුල් පුද්ගලශයෝ මිය 

ගිහිල්ලා, කශහම නැත්නේ ඒ ඉඩේ සින්නක්කරව නියම 
පුද්ගලයන්ට දීලා, කශහම නැත්නේ අමාළ මුමල ුසාවිශේ  

තැන්පත් කරලා ශහෝ ඒ කටයුත්ත කර ශගන යනවා. ුතුශර් 

ශේවා, මකුශඩල ශේවා, නැ ශඟනහිර ශේවා, බස්නාහිර ශේවා, 
ශවනත් කවර රශද් යක ශේවා යේ කිසි පරේපරාවකින් 

පැවශතන අයශ  ඉඩේ කමා ශරොබට් බ්රවුන්රි ශ  කාලශේ දී රාජ 
සන්තක කළා. මැන් ශරොබට් බ්රවුන්්රික් තත්ශත්ත් නැහැ; ශරොබට් 

බ්රවුන්රි ශ  ආඩලඩුවක් තත්ශත්ත් නැහැ. මැන් තිශබන්ශන් 
ජනරජයක්. ඒ පරේපරාවලට අයත් ඉඩේ අක්කර මහස් ගණ්නින් 

ආශේ  ශමන්න ශවනවාය කියලා ශේක යට ගහන කක ශනොශවයි 

ශවන්න ඕනෑ. කරුණ්ාසහගතව බලා ඒ අය පත්ව සිිනන 
තත්ත්වශයන් මුමා ශගන, ඒ අය සැබෑ වීරවරුන් විධියට නේ 

කරලා, ඒ පවුල්වලින් පැවශතන අය ශවනුශවනුත්, කමා රශට් 
ස්වාධීනත්වය, නිමහස ශවනුශවන් මිය ගිය අය ශවනුශවනුත් යේ 

කිසි මට්ටමකින් ඒ අයට ශගෞරවනීය තත්ත්වයක් ලබා දීමට, 
ර ංසාවක් ලබා දීමට සහ ුපහාර ලබා දීශේ කටයුත්තකට 

අභයන්තර කටයුතු, වය  සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු 

අමාතයාං යටත් මැදිහත් වන්න බැරි තයි? 
 

ගු පාලි  ත වරප්තපුම මහ ා  
(ைொண்புைிகு பொலித ததவ ப்தபருை)  

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

මැදිහත් ශවන්න පුළුවන්. ශමහි තිශබන්ශන් අධිකරණ්යට 
සේබන්ධ ර ්නයක්. ශමොවුන්ව ජාතික වීරයන් ශලස අපි පිළිශගන 

ඉවරයි ශන්. නමුත් නීතිමය ර ්නයක් තිශබනවා. ඔවුන්ශ  ශද්පළ 

සහ බූමලය පිළිබඳ ර ්නයක් තිශබනවා. ශේ සේබන්ධශයන් 
අධිකරණ්යට සේබන්ධ සියලු ආයතන සේබන්ධ ශවලා කටයුතු 
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පාර්ලිශේන්තුව 

කරන්න ඕනෑ. ඒ නිර්ශද් ය අපට ආශවොත් අභයන්තර කටයුතු, 

වය  සංවර්ධන හා සංස්කෘතික ක ටයුතු අමාතයාං ය හැිනයට 
අපට ශමයට මැදිහත් ශවන්න පුළුවන්. 

 
ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි මාශ  තුන්වන අතුරු 

ර ්නය ශමයයි. 

ශමතැන තිශබන්ශන් පරිකල්පනය සහ යථාර්ථය අතර 

ර ්නයක් ශන්. අපි පරිකල්පනය කරනවා,  ශේ අය ජාතික වීරයන් 

කියලා. අපි ජාතික වීරයන් කියලා ශේ අයශ  පින්තූර ගහනවා. 

ඒක අශප් පරිකල්පනය. හැබැයි, යථාර්ථය වන්ශන් තවමත් ශේ 

අය රාජශරෝහීන්න්. ශරොබට් බ්රවුන්රි  ආඩලඩුකාරවරයාශ  සිට 1818 

කැරැල්ලත්, 1848 කැරැල් ලත් - 1848 කැරැල්ශල් රාජශරෝහීන්න්ශ  

ශල්ඛනය ශේ ගරු සභාශේ කියැවුශණ්ත් නැහැ. ඒකට කමක් 

නැහැ. මම කියන්ශන් නිමහස ලබා අවුරුදු 80කට ආසන්න වන 

ශමොශහොශත්වත්  ශේ ඓතිහාසික වැරැද්ම  නිවැරැදි කිරීමට ඔබතුමා 

ගරු තමතිතුමා කක්ක කකතුශවලා කටයුතු කශළොත් හරි. මම 

හිතනවා, ශේ වැශේට ඔබතුමා අත තිබ්ශබොත් හරි යයි. ඔබතුමා ශේ 

දිස්ත්රික්කවල රවුමක් ගිහිල්ලා ශතොරතුරු ිනක ලබාශගන ශේ 

වැශේට ඔබතුමා මැදිහත් ශවයි කියා අපි අශප්ක්ෂා කරනවා. 

 

ගු පාලි  ත වරප්තපුම මහ ා  
(ைொண்புைிகு பொலித ததவ ப்தபருை)  

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

ගරු තමතිතුමාත් කක්කත් කථා කරලා අපි ශේ ගැන කටයුතු 

කරනවා.  

 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔබතුමා මැදිහත් වුශණ්ොත් ශේ වැශේ හරි යනවා.  

 

ගු පාලි  ත වරප්තපුම මහ ා  
(ைொண்புைிகு பொலித ததவ ப்தபருை)  

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

ශහොඳයි. අපි ුත්සාහ කරනවා. 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නමුත් තවමත් කශහමයි. 

 

තසේවා නියුක් යන්තප භාර අරමුදල් ක ුපත   

මන්නාරම දිසනත්රික්කය 
ஊழியர் நம்பிக்மக நிதியக் கைக்குகள் : ைன்னொர் 

ைொவட்டம் 
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10.ගු බිමල් ර කනායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு பிைல்  த்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික රතිපත්ති හා ආර්ිකක කටයුතු 

අමාතයතුමාශගන්තූ ර ්නය - (1):  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල මන්නාරම දිසත්්රික්කය තුළ, 

 (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ශසේවා නියුක්තයන්ශ  භාර 
අරමුමල් (ETF) ගිණුේ සංඛයාව; 

 (ii) අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ශසේවා නියුක්තයන්ශ  භාර 
අරමුමල් (ETF) ගිණුේ සංඛයාව; 

 කක් කක් වර්ෂය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණ්ම 
යන්න කතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
ශසේවා නියුක්තයන්ශ  භාර අරමුමල් (ETF) ගිණුේ 
සංඛයාව,   

 (i) රජයට අයත් සමාගේ; 

 (ii) අර්ධ රාජය ආයතන;  

 (iii) ශපෞද්ගලික අං ය;   

 (iv) කර්මාන්ත අං ය; 

 (v) කෘෂි කර්මාන්ත අං ය; 

 (vi) ශසේවා අං ය; 

 අනුව සහ කක් කක් වර්ෂය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ශකොපමණ්ම යන්නත් කතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ත) ශනො කශසේ නේ, ඒ මන්ම? 
 

 பி தை அமைச்சரும், ரதசிய தகொள்மககள் ைற்றும் 

தபொருளொதொ  அலுவல்கள் அமைச்சருைொனவம க் ரகட்ட 

வினொ: 

(அ) 2013, 2014 ைற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகளில் ைன்னொர் 

ைொவட்டத்தில், 

 (i) பதிவு தசய்திருந்த ஊழியர் நம்பிக்மக நிதியக் 

(ETF) கைக்குகளின் எண்ைிக்மக; 

 (ii) புதிதொகப் பதிவு தசய்துள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) 

கைக்குகளின் எண்ைிக்மக; 

 ஒவ்தவொரு ஆண்டின் அடிப்பமடயில் தனித்தனிரய 

யொது என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) 2013, 2014 ைற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகளில் புதிதொகப் 

பதிவு தசய்துள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கைக்குகளின் 

எண்ைிக்மக, 

 (i) அ சொங்கத்துக்கு உொித்தொன கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலொன அ ச நிறுவனங்கள்; 

 (iii) தனியொர் துமற; 

 (iv) மகத்ததொழில்துமற; 

 (v) விவசொயத்துமற;  

 (vi) ரசமவத் துமற; 

 இற்கு அமைய ஒவ்தவொரு ஆண்டின் அடிப்பமடயில் 

தனித்தனிரய யொது  என்பமத அவர் இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

 asked thePrime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 

years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ 
Trust Fund (ETF) accounts;  
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 (ii) the number of Employees’Trust Fund 

(ETF) accounts registered anew; 

 (iii)  in the District of Mannar? 

(b) Will he also inform this House separately in 

relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 

of Employees’Trust Fund (ETF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; and 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 
 

ගු නිතරෝෂන් තපතර්රා මහ ා  
(ைொண்புைிகு நிர ொஷன் தபர  ொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික 

රතිපත්ති හා ආර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා කම 

ර ්නයට පිළිතුරු ශමනවා. 

(අ)  

 
 

(ආ)     (i) සිට (vi)   

 ශේ අයුරින් වර්ීකරණ්ය කරනු ශනොලැශබ්. 

(ත) අමාළ ශනොශේ. 
 
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ර ්න අංක 11 - 882/'16 - (1), ගරු යමින්ම විශේසිරි මහතා. 

 

ගු චියන්ද වි තජ්දුරි මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා කම ර ්නය අහනවා. 

 

ගු ෆයිසර් මුසන ාපා මහ ා 
(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා කම ර ්නයට පිළිතුර දීම 

සඳහා මාසයක කාලයක් කල් ඉල්ලා සිිනනවා.  

 
ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිප ක කිීමම  නිතයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

වර්ෂය අ(i) අ(ii) 

  
ලියාපදිංචිව තිබූ 
සාමාජික ගිණුේ 

සංඛයාව 

ලියාපදිංචි වූ 
සාමාජික ගිණුේ 

සංඛයාව 

2013 2,315 1,520 

2014 2,837 1,193 

2015 2,396 889 

ඉන්ඩිතපන්ඩන්සන ණතක්ඩ් තවළඳ සංකීර්ණය  වැය 

කළ මුදල 
இன்டிதபன்டன்ற் ஆர்ரகட் வர்த்தகக் கட்டிடத் 

ததொகுதி : தசலவிட்ட பைம் 
INDEPENDENCE ARCADE SHOPPING COMPLEX: MONEY 

SPENT 

523/’16 

12.ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතයතුමාශගන් තූ 

ර ්නය - (1): 

(අ) (i) ශකොළ  8, ඉන්ඩිශපන්ඩන්ස ් ආශක්ේ ශවළඳ 
සංකීර්ණ්ය ශේ වනවිට නඩත්තු කරන ආයතනය 
කවශර්ම; 

 (ii) කයින් අශප්ක්ෂා කළ ප රතිලල ලැබී තිශබ්ම; 

 (iii) ශමම වයාපෘතිය ක රයිාත්මක කිරී ශේදී දූෂණ්, වංයා 
හා අක රමිකතා සිදු වී තිශබ්ම; 

 යන්න කතුමා සඳහන් කරන්ශන්ම? 

(ආ) (i) ඉන්ඩිශපන්ඩන්ස ්ආශක්ේ ශවළඳ සංකීර්ණ්ය ඉදි 
කිරීමට වැය කළ මුමල ශකොපමණ්ම; 

 (ii) ඒ සඳහා මුමල් සපයාගත් ූලලා  ර  කවශර්ම;  

 (iii) ශමම ශවළඳ සංකීර්ණ්ය විවෘත කිරීශේ ුත්සවය 
සඳහා වැය කළ මුමල ශකොපමණ්ම;  

 යන්න කතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ත) (i) ශමම ශවළඳ සංකීර්ණ්ශේ  පවතින මාළු ටැංකිය 
ඉදිකිරීමට වැය කළ මුමල ශකොපමණ්ම; 

 (ii) කම මාළු ටැංකිය නඩත්තු කිරීමට මසකට වැය වන 
මුමල ශකොපමණ්ම;  

 යන්නත් කතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ඈ) ශනො කශසේ නේ, ඒ මන්ම? 

 

ைொநக  ைற்றும் ரைல் ைொகொை அபிவிருத்தி அமைச்சம க் 

ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) தகொழும்பு 07 இன்டிதபன்டன்ற் ஆர்ரகட் 

வர்த்தகக் கட்டிடத் ததொகுதிமயத் தற்ரபொது 

ப ொைொிக்கும் நிறுவனம் யொது என்பமதயும்; 

 (ii) இதன் மூலம் எதிர்பொர்த்த தபறுரபறுகள் 

கிமடத்துள்ளனவொ என்பமதயும்; 

 (iii) இந்த கருத்திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத் 

தும்ரபொது ஊழல் ரைொசடிகள் முமறரகடுகள் 

இடம்தபற்றுள்ளனவொ என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொ ொ? 

(ஆ) (i) இன்டிதபன்டன்ற் ஆர்ரகட் வர்த்தகக் கட்டிடத்  

ததொகுதிமய நிர்ைொைிக்க தசலவிடப்பட்ட 

பைத்ததொமக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 (ii) அதற்கொன பைம் தபறப்பட்ட மூலம் யொது 

என்பமதயும்; 

 (iii) இந்த வர்த்தகக் கட்டிடத் ததொகுதிமயத் திறந்து 

மவப்பதற்கொக நமடதபற்ற விழொவுக்கு 

தசலவிடப்பட்ட பைத்ததொமக எவ்வளவு 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொ ொ? 
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පාර්ලිශේන්තුව 

(இ) (i) இந்த வர்த்தகத் ததொகுதியில் உள்ள ைீன் 

ததொட்டிமய நிர்ைொைிக்க தசலவிடப்பட்ட 

பைத்ததொமக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 (ii) இந்த ைீன் ததொட்டிமயப் ப ொைொிக்க ஒரு 

ைொதத்திற்குச் தசலவிடப்படும் பைத்ததொமக 

எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொ ொ? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the of Megapolis and Western Development: 

(a) Will  he  state-  

 (i) the name of the institution which is 
maintaining the  Independence Arcade 
Shopping Complex at  Colombo 07; 

 (ii) whether the expected results have been 
achieved from it; and 

 (iii) whether corruptions, frauds  and  
irregularities were committed when 
carrying out  this project? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the amount of money spent for the  
construction of the Independence Arcade 
Shopping Complex; 

 (ii) the funding  sources of it; and 

 (iii) the amount of money spent for the  opening 
ceremony of this shopping complex? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) the amount of money spent for the 
construction of the fish tank  kept in this  
shopping complex; and 

 (ii) the amount of money spent  per month for 
the maintenance of this  fish tank? 

(d) If not, why? 
 

ගු ලසන්  අලක යවන්න මහ ා (මහානගර හා බසනනාහිර 

සංවර්ධාන නිතයෝජය අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன - ைொநக  ைற்றும் ரைல் 

ைொகொை அபிவிருத்தி பி தி அமைச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර 

සංවර්ධන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම කම ර ්නයට පිළිතුර ලබා 

ශමනවා.  

(අ)  (i) ඉන්ඩිශපන්ඩන්ස ් ආශක්ේ ශවශළඳ සංකීර්ණ්ය 
ශේ වනවිට නඩත්තු කරන්ශන් නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය විසිනි. 

 (ii) ශමමඟින් අශප්ක්ෂා කළ රතිලල වූ ශේ , 

(1)   ගරා වැටී තිබූ ශගොඩනැඟිලි 
රතිසංසක්රණ්ය කර නගරයට අලංකාරයක් 
සැපයීම. 

(2) නාගරික ජනතාවට විශේකය හා 
විශනෝමාසව්ාමය ලැබීමට සුදුසු පරිසරයක් 
නිර්මාණ්ය කිරීම. 

(3)   අමාළ ශගොඩනැඟිල්ශල් කඩ කාමර වසර 
10ක බැඟින් වූ කාල සීමාවන්ට කුලියට දීම 
මඟින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට 
ආමායම ඉපයීම. ශමයින් පළමු හා ශමවන 
අරමුණු ඉටුශවලා තිශබනවා.  තුන්වන 
අරමුණ් ඉටු ශවමින් පවතිනවා.  

 (iii)   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ශවත දූෂණ් පිළිබඳව 
වාර්තා වී ශනොමැත. 

(ආ) (i) ශමම ශවශළඳ සංකීර්ණ්ය ඉදිකිරීමට මැනට වැය 
කර තති මුමල  රුපියල් මිලියන 943.5කි.  

 (ii) ශමහි ූලලික රා ධන වියමම රුපියල් මිලියන 
850කි. ශමම මුමල නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිශයන් ශයමවූ අතර, අශනකුත් මුමල් කඩ 
කාමර බදුදීශේදී ශපර විකුණුේ පමනම මත කඩ 
හිමියන්ශගන් රුපියල් මිලියන 220.84ක් මුලදී 
ලබා ගන්නා ලදී. 

 (iii)  රුපියල් මිලියන 23කි.  

(ත) (i) මාළු ටැංකිය ඉදිකිරීමට වැය වූ මුමල ඉහත 
වයාපෘතියට වැය වූ මුළු මුමශලන් වැට් බද්ම සමඟ 
රුපියල් මිලියන 48.55කි.  

 (ii) මාළු ටැංකිය නඩත්තු කිරීමට මාසිකව වැය වන 
මුමල රුපියල් 1,92,000.00කි.  

(ඈ)    අමාළ ශනොශේ. 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශ  පළමුවැනි අතුරු 

ර ්නය ශමයයි.  

ශේ ඉන්ඩිශපන්ඩන්ස් ආශක්ේ ශවශළඳ සංකීර්ණ්ය තුළ 

තිශබන මාළු ටැංකිය නඩත්තු කිරීමට  විතරක් මාසයකට රුපියල් 

1,92,000ක් වියමේ කරලා තිශබනවා. විවෘත කිරීශේ ුත්සවයට 

ලක්ෂ 230ක් වියමේ කරලා තිශබනවා. ඒ කියන්ශන් රුපියල් 

මිලියන 23ක්. මාසිකව ගන්න ආමායමත් කක්ක බලන ශකොට,  

මාසිකව රුපියල් 1,92,000ක් වියමේ කරලා මාළු ටැංකියකුත් 

නඩත්තු කරශගන, විවෘත කිරීශේ ුත්සවයටත් රුපියල් ලක්ෂ 

230ක් වියමේ කරශගන ශේ  ගිය  ක්රමශේමය පිළිබඳව ගරු 

නිශයෝජය තමතිතුමා හෘමය සාක්ෂියට අනුව කකඟ ශවනවාම?  
 

ගු ලසන්  අලක යවන්න මහ ා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)  

ශේ වයාපෘතිය ශහොඳ වයාපෘතියක්. ශේ වයාපෘතිය තුළින් 

නගරයට අලංකාරයක් ලබාදී  තිශබනවා. ූලලයමය ව ශයන් 

ශමයින් මැනට ආමායේ ලැශබමින් පවතිනවා. විවෘත කිරීශේ 

ුත්සවය  සේබන්ධශයන් වැය කළ මුමල සේබන්ධශයන් මමත් 

ශපෞද්ගලිකව සෑහීන්මකට පත්  ශවන්ශන් නැහැ.  
 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශ  ශමවැනි අතුරු ර ්නය 

ශමයයි. ශේ ශවශළඳ සංකීර්ණ්ය ඉදිකිරීමට වියමේ වූ මුමල 

රුපියල් මිලියන 943යි. විවෘත කිරීමට රුපියල් මිලියන 

23යි.කතශකොට මාසිකව සාමානය නඩත්තුවටත් රුපියල් 

1,92,500ක් යනවා. ලාභ ලැබීම ශකශසේ  ශවතත්, ශේ කළ සමස්ත 

වියමම ආපසු ුපයාගන්න ශකොපමණ් කාලයක් ගත ශවයි කියලා  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අශප්ක්ෂා කරනවාම?  

809 810 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ් මහතා] 
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ගු ලසන්  අලක යවන්න මහ ා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)  

මැනට මාසයකට රුපියල් මිලියන කකක ලාභයක් ලැශබනවා. 

ඒ වාශ ම 2024 වන විට ශේශක්  වියමම සරිලන මට්ටමට තමයි 

යන්ශන්. මැනට ශේ මක්වා ඒ ආමායම මාසිකව ලැශබමින් 

පවතිනවා.  
 

ගු ගාියණී ජයවික්රම තපතර්රා මහ ා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக் ை தபர  ொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රුපියල් මිලියන 23ක්  මාළු ටැංකියක් විවෘත කිරීමට වැය 

වුණ්ාම? 
 

ගු ලසන්  අලක යවන්න මහ ා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

රුපියල් මිලියන 23ක් වියමේ ශවලා තිශබන්ශන් මාළු 

ටැංකියක්  විවෘත කරන්න ශනොශවයි. ඉන්ඩිශපන්ඩන්ස් ආශක්ේ 

ශවශළඳ සංකීර්ණ්ය විවෘත කරන්නයි ඒ  මුමල වියමේ ශවලා 

තිශබන්ශන්. [බාධා කිරීමක්] 2014 අවුරුද්ශද්. 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශයෝජය තමතිතුමනි, මශ  ශමවැනි අතුරු ර ්නය 

විධියට මම ඔබතුමාශගන් තහුශේ, ශේ වියමේ වුණු මුමල ුපයා 

ගන්න ශකොපමණ් කාලයක් ගත ශවයිම කියන කකයි.  
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ තුන්වන අතුරු ර ්නය ශන්ම? 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

නැහැ, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. මම ශමවැනි අතුරු 

ර ්නය අහන අතරතුරදී  මැදින් 'තේ' කකක් මැේමා.  ඒකයි.  
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිශයෝජය තමතිතුමා පිළිතුරු ලබා 

ශමන්න. 
 

ගු ලසන්  අලක යවන්න මහ ා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ශවශළඳ සංකීර්ණ්ය  ඉදි කිරීමට වැය කරන ලම මුමල රුපියල් 

මිලියන 943යි. 2024 වර්ෂය වන විට ඒ සඳහා වැය කරන ලම මුමල 

ුපයා ගැනීශේ අශප්ක්ෂාවක් තිශබනවා. ශේ මක්වා කයින් 

අශප්ක්ෂා සහගත ශලස  ආමායේ ලැශබමින් පවතිනවා. 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශ  පළමුවැනි අතුරු 

ර ්නයට සහ ශමවැනි අතුරු ර ්නයට අමාළව නිශයෝජය 

තමතිතුමා දිපු පිළිතුරු අනුව කිේවා, මාසයකට රුපියල් 

මිලියනයක ලාභයක් තමයි ලැශබන්ශන් කියලා. ඉන්ඩිශපන්ඩන්ට් 

ආශක්ේ ශවශළඳ සංකීර්ණ්ය විවෘත කිරීශේ ුත්සවය සඳහා වියමේ 

වූ රුපියල් මිලියන 23ක මුමල  පැත්තකින් තිබ්බත්, මාළු ටැංකි 

නඩත්තුව සහ ශමහි අශනකුත් සාමානය නඩත්තුවල වියමම 

පැත්තකින් තිබ්බත්,   වියමේ කරපු මුමල ශසොයා ගන්න මාස 943ක්  

ගත වනවා. මාසයකට ලාභය වන්ශන් රුපියල් මිලියනය නේ,  

මාස 943ක්  ගත වනවා රුපියල් මිලියන 943ක් ශහොයා ගන්න. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, 2024 වර්ෂය වන විට ලාභ 

ලබන්ශන් ශකොශහොමම කියලා, මට නේ ශත්ශරන්ශන් නැහැ.   

[බාධා කිරීමක්] 

 

ගු ලසන්  අලක යවන්න මහ ා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මට පිළිතුරු ලබා ශමන්න අවස්ථාව ශමන්න.  ශවශළඳ 

සංකීර්ණ්ය ඉදි කිරීමට වියමේ වූ සේපූර්ණ් මුමල රුපියල් මිලියන 

943යි. Key moneyවලින් පමණ්ක් රුපියල් මිලියන 280ක් ලැබිලා 

තිශබනවා. ඉතින්, ශේ සියලුම ශද්වල් කක්ක තමයි  නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ගණ්න් හමලා තිශබන්ශන්. ශමම 

වයාපෘතිය ශහොඳ වයාපෘතියක්. ශමම වයාපෘතිය සේබන්ධව 

ුත්සවයට වැය කරපු මුමල පිළිබඳව මමත් ශපෞද්ගලිකව 

සෑහීන්මකට පත් වන්ශන් නැහැ. අශනක් කටයුතු ශහොඳින් සිදු 

ශවමින් පවතිනවා.  
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

තත්තටම කම වයාපෘතිය ශකොළ  නගරශේ  ඉතාම 

ආකර්ෂණීය, අලංකාර වයාපෘතියක්.  අම  ශකොළ  නගරශේ   තවත් 

කවැනි වයාපෘරණන් කිහිපයක් තති කළ යුතුයි කියලායි නගරශේ  

ජීවත් වන අය හිතන්ශන්.  

මීළඟට, ර ්න අංක 11-832/'16-(1), ගරු යමින්ම විශේසිරි 

මහතා. 

 

ගු චියන්ද වි තජ්දුරි මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම කම ර ්නය අහනවා.  

 

ගු ෆයිසර් මුසන ාපා මහ ා (පළා ක සභා හා පළා ක පාලන 

අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ - ைொகொை சமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூ ொட்சி அமைச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම කම ර ්නයට පිළිතුරු 

දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිිනනවා.  

 
ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිප ක කිීමම  නිතයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 
තසේවක අර්ා සාධාක අරමුදල් ක ුපත   මන්නාරම 

දිසනත්රික්කය 
ஊழியர் ரசைலொப நிதியக் கைக்குகள் : ைன்னொர் 

ைொவட்டம்  
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACCOUNTS:  MANNAR 

DISTRICT 
753/’16 

13.ගු බිමල් ර කනායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு பிைல்  த்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කේකරු හා වෘත්රණය සමිති සබඳතා අමාතයතුමාශගන් තූ 

ර ්නය- (1): 

811 812 



පාර්ලිශේන්තුව 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල මන්නාරම දිසත්්රික්කය තුළ, 

 (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ශසේවක අර්ථ සාධක අරමුමල් 
(EPF) ගිණුේ සංඛයාව; 

 (ii) අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ශසේවක අර්ථ සාධක අරමුමල් 
(EPF) ගිණුේ සංඛයාව; 

 කක් කක් වර්ෂය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණ්ම 
යන්න කතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
ශසේවක අර්ථ සාධක අරමුමල් (EPF) ගිණුේ සංඛයාව,   

 (i) රජයට අයත් සමාගේ; 

 (ii) අර්ධ රාජය ආයතන;  

 (iii) ශපෞද්ගලික අං ය;   

 (iv) කර්මාන්ත අං ය; 

 (v) කෘෂිකර්මාන්ත අං ය; 

 (vi) ශසේවා අං ය; 

 අනුව සහ කක් කක් වර්ෂය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ශකොපමණ්ම යන්නත් කතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ත) ශනො කශසේ නේ, ඒ මන්ම? 
 

ததொழில் ைற்றும் ததொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சம க் 

ரகட்ட வினொ: 

(அ) 2013, 2014 ைற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் ைன்னொர் 

ைொவட்டத்தில், 

 (i) பதிவு தசய்திருந்த ஊழியர் ரசைலொப நிதியக் 

(EPF) கைக்குகளின் எண்ைிக்மக; 

 (ii) புதிதொகப் பதிவு தசய்துள்ள ஊ.ரச.நி. (EPF) 

கைக்குகளின் எண்ைிக்மக; 

 ஒவ்தவொரு ஆண்டின் அடிப்பமடயில் தனித்தனிரய 

யொது என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) 2013, 2014 ைற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகளில் புதிதொகப் 

பதிவு தசய்துள்ள ஊ.ரச.நி. (EPF) கைக்குகளின் 

எண்ைிக்மக, 

 (i) அ சொங்கத்துக்கு உொித்தொன கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலொன அ ச நிறுவனங்கள்; 

 (iii) தனியொர் துமற; 

 (iv) மகத்ததொழில்துமற; 

 (v) விவசொயத்துமற;  

 (vi) ரசமவத் துமற; 

 இற்கு அமைய ஒவ்ரவொர் ஆண்டின் அடிப்பமடயில் 

தனித்தனிரய யொது  என்பமத அவர் இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Labour and Trade Unions 

Relations: 

(a) Will he inform this House, separately, in relation 
to years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ 
Provident Fund (EPF) accounts;  

 (ii) the number of Employees’ Provident Fund 
(EPF) accounts registered anew; 

 in the District of Mannar? 

(b) Will he also inform this House, separately, in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 

of Employees’ Provident Fund (EPF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.තජ්. තසතනවිර කන මහ ා (කපතකු හා 

වෘ කතීය සියති සබඳ ා අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு  டபிள்யு.டி.ரஜ. தசதனவி த்ன - ததொழில் 

ைற்றும் ததொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, කම ර ්නයට පිළිතුර 

ශමශසේයි.  

(අ)  (i)   

 

 (ii)  

 

(ආ) (i), (ii), (iii), (iv), (v) සහ (vi) ඉහත පරිදි වර්ීකරණ්ය කරන 
ලම පද්ධතියක් මැනට ශසේවක අර්ථසාධක අරමුමල 
සතුව ශනොමැත. 

  කේකරු ශමපාර්තශේන්තුව හා ශ්රී ලංකා මහ 
බැංකුව A සිට X මක්වා වූ අක්ෂරයන් අනුව නේ 
කරනු ලබන කලාපයන්ට අනුකූලව ශසේවා 
ශයෝජකයන් ලියා පදිංචි කරන මත්ත පද්ධතියක් 
පවත්වාශගන යනු ලබයි. කශලස ලියා පදිංචි වූ 
ශසේවා ශයෝජකයකුශගන් යේ සාමාජිකශයකු 
ශවනුශවන් මායක මුමලක් ලම විට අමාළ ශසේවා 
ශයෝජකයාට හිමි අක්ෂරය හා අංකය යටශත් කම 
සාමාජිකයා ලියා පදිංචි ශකශර්. 

  ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, කතුමා ර න් 
ගණ්නාවක්ම ශේ විෂය සේබන්ධව තහුවා. ඒ හැම 
ර න්යකදීම (ආ) ශකොටසට අපි දුන් ුත්තරය 
කතුමා මන්නවා.  

(ත)  පැන ශනොනඟී.  

වර්ෂය 

ලියා පදිංචිව තිබූ ශසේවක 

අර්ථසාධක අරමුමල් (EPF)    

ගිණුේ සංඛයාව 

2013 1,626 

2014 1,317 

2015 3,408 

වර්ෂය අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ශසේවක 

අර්ථසාධක අරමුමල් (EPF)   

ගිණුේ සංඛයාව 

2013 858 

2014 366 

2015 2,524 

813 814 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ර ්න අංක 14-883/'16-(1), ගරු යමින්ම විශේසිරි මහතා.  

 

ගු චියන්ද වි තජ්දුරි මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා කම ර ්නය අහනවා. 

 

ගු ෆයිසර් මුසන ාපා මහ ා  
(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  මා කම ර ්නයට පිළිතුර 

දීම සඳහා  මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිිනනවා. 

 
ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිප ක කිීමම  නිතයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශමවන වටය.  

 
 
 

තද්ීයය සීනි නිෂනපාදනය සහ ණනයනය  විසන ර 
சீனி உற்பத்தி ைற்றும் இறக்குைதி : விப ம் 

LOCAL MANUFACTURE AND IMPORT OF SUGAR: 
DETAILS 

479/’16 

2.  ගු එසන.සී. මුුරකුමාරණ මහ ා (ගු කනක තහේර ක මහ ා 

තවනුව ) 
(ைொண்புைிகு எஸ்.சீ. முத்துகுைொ ை - ைொண்புைிகு கனக ரஹ த் 

சொர்பொக) 

(The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. 
Kanaka Herath) 

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාතයතුමාශගන් තූ ර න්ය - 

(3): 

(අ) 2015 වර්ෂශේ දී, 

 (i)   ර ී ලාංකිකයන් විසින් පරිශභෝජනය කළ සීනි 
ප රමාණ්ය ශමින රක් ශටොන් ශකොපමණ්ම; 

 (ii) පරිශභෝජනය කරන ලම සීනි ප රමාණ්ශයන් 
ආනයනය කළ සීනි ප රමාණ්ය ශකොපමණ්ම; 

 (iii) ආනයනය කළ සීනි රමාණ්ශයහි විනනාකම 
ශකොපමණ්ම; 

 (iv) ශද්ීයය සීනි කර්මාන්ත ාලාවලින් නිෂප්ාමනය කළ 
සීනි ප රමාණ්ය ශකොපමණ්ම;  

 යන්න කතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ආ) (i) 2014 සහ 2015 වර්ෂවලදී ශද්ීයය සීනි 
කර්මාන්ත ාලාවලින් නිෂප්ාමනය කරන ලම සීනි 
ප රමාණ්ය ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණ්ම; 

 (ii) 2014 වර්ෂයට සාශප්ක්ෂව, 2015 වර්ෂශේ දී සීනි 
නිෂප්ාමනශේ  වැඩිවීමක් තිශබ්ම; 

 යන්නත් කතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ත)  ශනො කශසේ නේ, ඒ මන්ම? 
 

மகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப அலுவல்கள் அமைச்சம க் 

ரகட்ட வினொ: 

(அ) 2015ஆம் ஆண்டில், 

 (i) இலங்மகயர்களொல் நுக ப்பட்ட சீனியின் அளவு 

எத்தமன தைற்றிக் ததொன்கள் என்பமதயும்; 

 (ii) நுகர்வு தசய்யப்பட்ட சீனியில் இறக்குைதி 

தசய்யப்பட்ட சீனியின் அளவு 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii) இறக்குைதி தசய்யப்பட்ட சீனித் ததொமகயின் 

தபறுைதி எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iv) உள்நொட்டு சீனித் ததொழிற்சொமலகளில் உற்பத்தி 

தசய்யப்பட்ட சீனியின் அளவு 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) (i) 2014 ைற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் உள்நொட்டு 

சீனித் ததொழிற்சொமலகளில் உற்பத்தி 

தசய்யப்பட்ட சீனியின் அளவு தவவ்ரவறொக 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (ii) 2014ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்ரபொது, 2015ஆம் 

ஆண்டில் சீனி உற்பத்தியில் அதிகொிப்தபொன்று 

ஏற்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he inform this House in respect of the year 
2015- 

 (i) the total quantity of sugar that was 
consumed by the Sri Lankans in metric 
tons; 

 (ii) the quantity of sugar that was imported out 
of the total quantity consumed;   

 (iii) the value of the quantity of sugar that was 
imported; and 

 (iv) the quantity of sugar that was manufactured 
at local sugar factories?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) separately, the quantity of sugar 
manufactured by local factories in years 
2014 and 2015; and  

 (ii) whether there was an increase in the 
production of sugar in the year 2015 when 

compared with the year 2014? 

(c)  If not, why? 
 

ගු රිසාඩ් බදියුදීන් මහ ා (කර්මාන්  හා වාණිජ ක යුුර 

අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன் - மகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப 

அலுவல்கள் அமைச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 

Sir, I table* the Answer. 

815 816 



පාර්ලිශේන්තුව 

* සභාතපතසය ම   බන ලද පිළිුරර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(a) (i)  Around 680,000 metric tons. 

 (ii)  Around 624,000 metric tons. 

 (iii)       Rs. 34 billion. 

 (iv)   
                                                  

 

(b) (i)  
    

 

 (ii) Yes. 3,641 metric tons. 

(c) Not relevant. 
 
 
 
 

අනුරාධාුලර දිසනත්රික්කතේ වැේ   ප්රතිසංසනකරණය 
அனு ொதபு  ைொவட்டக் குளங்கள் :ைறுசீ மைப்பு 
TANKS IN ANURADHAPURA DISTRICT: RENOVATION 
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6. ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා (ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහ ා 

තවනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை - ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன் 
சொர்பொக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ishak 
Rahuman)   

කෘෂිකර්ම අමාතයතුමාශගන් තූ ර ්නය- (2):  

(අ) (i) අනුරාධපුර දිසත්්රික්කශේ  කෘෂිකර්මාන්තය 
ජීවශනෝපාය කරගත් ජනතාව වැඩි ව ශයන් ජීවත් 
වන බවත්; 

  (ii) ශමම රශද් ශේ  වි ාල හා කුඩා වැේ රාශියක් 
රතිසංසක්රණ්ය ශනොකර අත් හැර මමා තිශබන 
බවත්; 

 (iii) විශ ේෂශයන් වි ාල වැේ 16ක් හා කුඩා වැේ 48ක් 
කඩිනමින් රතිසංසක්රණ්ය කළ යුතු තත්ත්වශේ  
පවතින බවත්; 

 කතුමා මන්ශන්ම? 

(ආ) ඉහත අ (iii) හි සඳහන් වැේ රතිසංසක්රණ්ය කිරීම ආරේභ 
කරන දිනය කවශර්ම යන්න කතුමා ශමම සභාවට 
මන්වන්ශන්ම? 

(ත) ශනො කශසේ නේ, ඒ මන්ම? 
 

கைத்ததொழில் அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) அனு ொதபு ம் ைொவட்டத்தில் கைத்ததொழிமல 

வொழ்வொதொ ைொகக் தகொண்ட ைக்கள்  

தபருைளவில் வொழ்கின்றனர் என்பமதயும்; 

2015 

Pallawatte Sevanagala Galoya 
(Hingurana) 

Total 

27,612 14,377 13,994 55,983 

2014 2015 

Palla-
watte 

Sevana-
gala 

Galoya 
(Hingur
ana) 

Palla-
watte 

Sevana-
gala 

Galoya 
(Hingurana) 

17,964 14,417 19,961 27,612 14,377 13,994 

  (ii) இப்பி ரதசத்தில் தபொிய ைற்றும் சிறிய 

அளவிலொன பல குளங்கள் 

ைறுசீ மைக்கப்படொைல் மகவிடப்பட்டுள்ளன 

என்பமதயும்; 

 (iii )  குறிப்பொக 16 தபொிய குளங்களும் 48 சிறிய 

குளங்களும் துொிதைொக ைறுசீ மைக்கப்பட 

ரவண்டிய நிமலயில் கொைப்படுகின்றன 

என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொ ொ? 

(ஆ) ரைரல அ (iii )  இல் குறிப்படப்பட்ட குளங்களின்  

ைறுசீ மைப்பு ஆ ம்பிக்கப்படும் திகதி யொததன்பமத 

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Is he aware that - 

 (i) people who are engaged in agriculture as a 
livelihood reside in the District of 
Anuradhapura mostly;  

 (ii) many large and small tanks of this area 
have been abandoned without renovation; 
and 

 (iii) especially 16 large tanks and 48 small tanks 
require expeditious renovations? 

(b) Will he inform this House the date on which the 
renovation of the tanks mentioned in (a) (iii) 
above will be initiated? 

(c)  If not, why? 

 
ගු වසන්  අලුවිහාතර් මහ ා (කෘෂිකර්ම රාජය 

අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு வசந்த அலுவிஹொர  - கைத்ததொழில் இ ொஜொங்க  

அமைச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මා කම ර ්නයට පිළිතුර සභාග * කරනවා. 

  
* සභාතපතසය ම   බන ලද පිළිුරර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)  ඔේ. 

 (ii)  ශමම අමාතයාං ශේ  විෂය පථයට කුඩා වැේ පමණ්ක් අයත් 
ශේ. ඒ අනුව කුඩා වැේ 239ක් රතිසංසක්රණ්ය කළ යුතුව 
තත. 

 (iii)  කුඩා වැේ 16ක් රතිසංසක්රණ්ය කිරීම සඳහා ශගොවිජන 
සංවර්ධන ශමපාර්තශේන්තුව විසින් ගිවිසුේ අත්සන් කර 
තත. ඉතිරි වැේ රතිසංසක්රණ්ය සඳහා ඉදිරි කාල සීමාව 
තුළ ගිවිසුේවලට කළඹීමට නියමිතව තත. 

(ආ)  2016 හා 2018 වර්ෂ තුළ රතිසංසක්රණ්ය කිරීමට නියමිතව තත. 

(ත)  අමාළ ශනොශේ.  

817 818 

[ගරු රිසාේ බදියුදීන් මහතා] 
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තසේවක අර්ා සාධාක අරමුදල් ක ුපත   යාපනය 

දිසනත්රික්කය 
ஊழியர் ரசைலொப நிதியக் கைக்குகள் :யொழ்ப்பொை 

ைொவட்டம் 
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACCOUNTS: JAFFNA 

DISTRICT 
751/’16 

7. ගු බිමල් ර කනායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு பிைல்  த்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කේකරු හා වෘත්රණය සමිති සබඳතා අමාතයතුමාශගන් තූ 
ර ්නය - (1): 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල යාපනය දිසත්්රික්කය තුළ, 

 (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ශසේවක අර්ථ සාධක අරමුමල් 
(EPF) ගිණුේ සංඛයාව; 

 (ii) අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ශසේවක අර්ථ සාධක අරමුමල් 
(EPF) ගිණුේ සංඛයාව; 

 කක් කක් වර්ෂය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණ්ම 
යන්න කතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
ශසේවක අර්ථ සාධක අරමුමල් (EPF) ගිණුේ සංඛයාව,   

 (i) රජයට අයත් සමාගේ; 

 (ii) අර්ධ රාජය ආයතන;  

 (iii) ශපෞද්ගලික අං ය;   

 (iv) කර්මාන්ත අං ය; 

 (v) කෘෂිකර්මාන්ත අං ය; 

 (vi) ශසේවා අං ය; 

 අනුව සහ කක් කක් වර්ෂය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ශකොපමණ්ම යන්නත් කතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශනහිම? 

(ත) ශනො කශසේ නේ, ඒ මන්ම? 
 

ததொழில் ைற்றும் ததொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சம க் 

ரகட்ட வினொ: 

(அ) 2013, 2014 ைற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் 

யொழ்ப்பொைம் ைொவட்டத்தில், 

 (i) பதிவு தசய்திருந்த ஊழியர் ரசைலொப நிதியக் 

(EPF) கைக்குகளின் எண்ைிக்மக; 

 (ii) புதிதொக பதிவு தசய்துள்ள ஊ.ரச.நி. (EPF) 

கைக்குகளின் எண்ைிக்மக; 

 ஒவ்தவொரு ஆண்டின் அடிப்பமடயில் தனித்தனிரய 

யொது என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) 2013, 2014 ைற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் புதிதொக 

பதிவு தசய்துள்ள ஊ.ரச.நி. (EPF) கைக்குகளின் 

எண்ைிக்மக, 

 (i) அ சொங்கத்துக்கு உொித்தொன கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலொன அ ச நிறுவனங்கள்; 

 (iii) தனியொர் துமற; 

 (iv) மகத்ததொழில்துமற; 

 (v) விவசொயத்துமற;  

 (vi) ரசமவத் துமற; 

 இற்கு அமைய ஒவ்ரவொர் ஆண்டின் அடிப்பமடயில் 

தனித்தனிரய யொது என்பமத அவர் இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked theMinister of Labour and Trade Unions 

Relations: 

(a) Will he inform this House, separately, in relation 
to years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ 
Provident Fund (EPF) accounts;  

 (ii) the number of Employees’ Provident 

Fund (EPF) accounts registered anew; 

 in the District of Jaffna? 

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

relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 

of Employees’Provident Fund (EPF) accounts 

registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 
 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.තජ්. තසතනවිර කන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  டபிள்யு.டி.ரஜ. தசதனவி த்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා කම ර ්නයට පිළිතුර 

සභාග * කරනවා.  
 

* සභාතපතසය ම   බන ලද පිළිුරර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)  යාපනය හා කිලිශනොච්චිය දිසත්්රික්කවල ශවන ශවනම 
ශතොරතුරු මැක්වීමට හැකි පද්ධතියක් මැනට ශසේවක 
අර්ථසාධක අරමුමල සතුව ශනොමැත. මැනට පවතින 
ශතොරතුරු පද්ධතිශේ  යාපනය හා කිලිශනොච්චිය යන 
දිසත්්රික්ක ශමක කලාප අක්ෂරය වන J මඟින් නිරූපණ්ය 
කරනු ලැශබ්.  

   ඒ අනුව, J කලාපශයහි  

 
  (ii)  ඒ අනුව, J කලාපශයහි  

 

වර්ෂය ලියා පදිංචිව තිබූ ශසේවක අර්ථසාධක 

අරමුමල් (EPF) ගිණුේ සංඛයාව 

2013 15,694 

2014 15,784 

2015 20,220 

වර්ෂය අලුතින් ලියා පදිංචි වූ  ශසේවක 

අර්ථසාධක අරමුමල් (EPF) ගිණුේ 

2013 5,919 

2014 5,181 

2015 7,931 

819 820 



පාර්ලිශේන්තුව 

(ආ) (i), (ii), (iii), (iv), (v) සහ (vi) ඉහත පරිදි වර්ීකරණ්ය කරන ලම 
පද්ධතියක් මැනට ශසේවක අර්ථසාධක අරමුමල සතුව 
ශනොමැත. 

  කේකරු ශමපාර්තශේන්තුව හා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව A සිට 
X මක්වා වූ අක්ෂරයන් අනුව නේ කරනු ලබන කලාපයන්ට 
අනුකූලව ශසේවා ශයෝජකයන් ලියා පදිංචි කරන මත්ත 
පද්ධතියක් පවත්වාශගන යනු ලබයි. කශලස ලියා පදිංචි වූ 
ශසේවා ශයෝජකශයකුශගන් යේ සාමාජිකශයකු ශවනුශවන් 
මායක මුමලක් ලම විට අමාළ ශසේවා ශයෝජකයාට හිමි 
අක්ෂරය හා අංකය යටශත් කම සාමාජිකයා ලියා පදිංචි 
ශකශර්. 

 (ත)  පැන ශනොනඟී.  
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රධාන කටයුතු ආරේභශේ දී ශයෝජනා, ගරු ශහක්ටර් අප්පුහාමි 

මහතා. 

 
තපෞද්ගලික මන්ත්රීන්තප පන ක තකම්පතප ක 

தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

ජයමග සංවර්ධාන  සමාජ ස කකාරක හා ුලණයාධාාර 

පදනම (සංසනාාග  කිීමතපත) පන ක තකම්පතප  
ஜயைக அபிவிருத்தி, சமூக ரசமவகள், அறக்கட்டமள 

ைன்றம் ( கூட்டிமைத்தல்)  சட்டமூலம் 
JAYAMAGA DEVELOPMENT, SOCIAL SERVICES AND 

CHARITY FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 

ගු තහක් ර් අප්ුලහාිය මහ ා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

Hon. Deputy Speaker, I move,  

“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 
Jayamaga Development, Social Services and Charity Foundation.”  

 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 

විදුන් සනථිර කරන ලදී. 
ஆரைொதித்தொர். 
Seconded. 
 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සපතම  විය. 
පන ක තකම්පතප  ඊ  අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්  එය 

මුරණය කිීමම  නිතයෝග කරන ලදී.  
වාර් ා කිීමම සඳහා 47(5) වන සනාාවර නිතයෝගය ය ත ක පන ක 

තකම්පතප  සමාජ සවිබල ගැන්වීපත හා ුමභසාධාක අමා යුරමා තව  
පවරන ලදී. 

 
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 47(5) இன்படி  சமூக 

வலுவூட்டல் ைற்றும் நலன்புொி அமைச்சருக்கு அறிக்மக 

தசய்யப்படுதற்கொகச் சொட்டப்பட்டது. 
  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 

ගල්හින්න ජාියඅුරල් ෆ ක ාහන අරාබි විදුහල 

(සංසනාාග  කිීම තපත) පන ක තකම්පතප  
கல்ஹின்ன ஜொைிஅதுல் பத்தொஹ் அ புக் கல்லூொி 

(கூட்டிமைத்தல்)  சட்டமூலம் 
GALHINNA JAMIATHUL FATHTHAH ARABIC COLLEGE 

(INCORPORATION) BILL 
 

ගු ඉපතරාන් මහරූෆන මහ ා 
(ைொண்புைிகு இம் ொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
Sir, I move,  

“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 
Galhinna Jamiathul Faththah Arabic College.”  

 

ගු තමොතහොමඩ් නවවි මහ ා 
(ைொண்புைிகு முஹைட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 
 

විදුන් සනථිර කරන ලදී. 
ஆரைொதித்தொர். 
Seconded. 

 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සපතම  විය. 
පන ක තකම්පතප  ඊ  අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්  එය 

මුරණය කිීමම  නිතයෝග කරන ලදී.  
වාර් ා කිීමම සඳහා 47(5) වන සනාාවර නිතයෝගය ය ත ක පන ක 

තකම්පතප   ැපැල්   ැපැල් තසේවා හා මුසනලපත ණගියක ක යුුර 
අමා යුරමා තව  පවරන ලදී. 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 47(5) இன்படி  தபொல், தபொல் 

ரசமவகள் ைற்றும் முஸ்லிம் சைய அலுவல்கள் அமைச்சருக்கு 

அறிக்மக தசய்யப்படுதற்கொகச் சொட்டப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Post, Postal Services Muslim Affairs for report. 
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශයෝජනා පිළිබඳ මැනුේදීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු, වරාය 

සහ ගුවන් ශතොටුපල සංවර්ධන බදු (සංශ ෝධන) පනත් 

ශකටුේපත. ගරු සභානායකතුමා. 

 

වරාය සහ ගුවන් ත ොම්පල සංවර්ධාන බදු 
(සංතශ්ෝධාන) පන ක තකම්පතප  

துமறமுக, விைொன நிமலய அபிவிருத்தி 

அறவீடு (திருத்தம்) சட்டமூலம் 
PORTS AND AIRPORTS DEVELOPMENT LEVY 

(AMENDMENT) BILL 
 

තද වන වර කියවීතපත නිතයෝගය කියවන ලදී. 
இ ண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,  

"That the Bill be now read a Second time".  

Sir, I also move Items 2, 3 and 4. 
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ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, - 
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Dinesh Gunawardena? 

 

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඉතා හදිසි හා බරපතළ 

ර ්නයක් සභානායකතුමාශ  අවධානයට ශගශනන්න කැමැතියි. 

ඊශේ  කිලිශනොච්චි නගරශේ දී ශපොලිස් ශකොස්තාපල්වරුන් වට කර 

ශගන ඔවුන්ට පහර දීම නිසා ඔවුන් ඉතා මරුණු ශලස  ශරෝගාතුර වී 

සිිනනවා. ශේ ගැන රජය මන්නවාම? ශපොලීසියට ශේ ර ශට් රාජකාරි 

කිරීමට හැකි වන ශලස ඉක්මන් පියවරක් ගන්නවාම?  
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශේ සේබන්ධශයන් ගරු අගමැතිතුමා ඊශේ ත් කථා කළා, ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි. අපි ඒ තත්ත්වය ගැන මන්නවා. අපි ඒ 

සේබන්ධශයන් අව ය පියවර ගන්නවා. 

 

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශපොලිස් ශකොස්තාපල්වරුන්ශ  ජීවිත ආරක්ෂාව ට හා ඔවුන්ට 

රාජකාරි කිරීමට පුළුවන් තත්ත්වයක් තති කිරීමට රජය මැදිහත් 

ශවලා පියවරක් ගන්නවාම? 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි ඒ සේබන්ධශයන් පියවර ගන්නවා, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ශබොර දිශේ  මාළු බාන්න කපා. [බාධා කිරීේ] ඔබතුමන්ලා හැම 

කකක්ම ජාතිවාමයට හරවනවා. හැම ශමයක්ම ජාතිවාමය. මකුශඩල 

ඕවා ශවන්ශන් නැද්ම? 
 

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා තහුශේ කක ර ්නයක්. 

මා තහුශේ කකම ර ්නයයි.  
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  මකුශඩල ශේ වාශ  සිද්ධීන් 

තති වන්ශන් නැද්ම කියලායි මා අහන්ශන්.  
 

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීේ]  
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මකුශඩල ශේ වාශ  සිද්ධීන් තති වන්ශන් නැද්ම?  

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

සභානායකතුමනි, කලබල වන්න කපා. ඔබතුමා තමයි ශබොර 

දිශේ  මාළු අල්ලන්න මඟලන්ශන්. ඒ නිසා තමයි ශේ ර ්න තති 

ශවලා තිශබන්ශන්. අල්ලනවා නේ හරි මාළු ිනක අල්ලා ගන්න. 

ඔබතුමන්ලා ශපොලීසියට රාජකාරි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 

ුතුශර් තති කරන්න. ඒකයි කියන්ශන්. ශවන ශමයක් ශනොශවයි 

කියන්ශන්.  

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

හැම මාම ුශද්ට ශේ සභාශේ විනනා කාලය නාස්ති කරනවා. 

ශමොකක් ශහෝ කකක කල්ශලනවා. ඉස්ශසල්ලා VAT කශක් 

කල්ලුණ්ා, ඊශේ  ඒක ශරේෂ්සාධිකරණ්ශයන් පිළිගත්තා. ශපොශහොර 

සහනාධාරය අල්ලා ගත්තා, මැන් ඒක ඉවරයි. නිල තුනමත් අල්ලා 

ගත්තා, ඒකත් ඉවරයි. හැම මාම ුශද්ට ශමොකක ශහෝ 

කල්ශලනවා.  

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මුමල් තමතිතුමනි, අම දින විවාමය ආරේභ කරන්න.  

[බාධා කිරීේ]  
 

ගු වාුමතද්ව නානායක්කාර මහ ා 
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, රීති ර ්නයක් තිශබනවා.  

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමනි,   රීති ර ්නය 

ශමොකක්ම?  

 
ගු වාුමතද්ව නානායක්කාර මහ ා 
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාශ  අවසරය තතිව 

අප මතු කරන යේ යේ කරුණු ශේ සභාශේ කාලය නාස්ති කිරීම 

සඳහා කරන ුප්පරවැට්ින හැිනයට සභානායකතුමා හැඳින්වීම, 

ඔබතුමාශ ත් ශේ ගරු සභාශේත් ශගෞරවයට හා ශේ ගරු සභාශේ 

නීති රීතිවලට පටහැනි  බව ඔබතුමාට ශපන්වා ශමන්න කැමැතියි.  

 
ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමා 1980 සිටම පාර්ලිශේන්තුශේ සිින ශකශනක්. 

ඔබතුමාත් මන්නවා, පාර්ලිශේන්තුශේ නීති - රීති සහ ශරගුලාසි 

අතර සිිනමින්  මන්ත්රීවරු සමහර අවස්ථාවල ශනොශයකුත් අමහස ්

පළ කරනවා. කක් අශයක් හිතන්න පුළුවන් ඒක කාලය නාස්ති 

කිරීමක් කියලා. තවත් ශකනකුට ශපශනන්න පුළුවන්, ඒ අවස්ථාව 

ගැනීම ඒ මන්ත්රීවරයාශ  වගකීම කියලා. ඒක සාශප්ක්ෂයි.  

 
ගු කුමාර තවල්ගම මහ ා 
(ைொண்புைிகு குைொ  தவல்கை) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු කුමාර ශවල්ගම මැතිතුමාට අවසාන ව ශයන් අවස්ථාව 

දීලා අපි අමට නියමිත විවාමය පටන් ගනිමු.  

 
වරප්රසාද  නිවස සහ ඉඩම තපොීසදුතයන් 

තසෝදිදු කිීමම 
சிறப்புொிமை: கொைியும் வீடும் தபொலிசொ ொல் 

ரசொதமனயிடப்பட்டமை 
PRIVILEGE:  SEARCH OF HOUSE AND LAND BY 

POLICE 
 

ගු කුමාර තවල්ගම මහ ා 
(ைொண்புைிகு குைொ  தவல்கை) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 

Give me one minute. මට වරරසාම ර ්නයක් මතු කරන්න 

තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම ගරු කථානායකතුමාට 

ලිපියක් ඉදිරිපත් කළා, මශ  නිවස සහ වත්ත සියල්ලක්ම ශසෝදිසි 

කරලා ශවඩි ශනොවදින කාර් ශමකක් ශසවීම ගැන. ශේ ගැන 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් කථා කරලා තිබුණ්ා. ඊශේ  "Daily 

Mirror" newspaper කශක් කතුමාශ  interview කකක් තිබුණ්ා. 

කහිදී කතුමා ඒ පිළිබඳව අරසාමය පළ කර තිබුණ්ා. ඊට කලින් 

''ලංකාදීප'' පත්රශේ ත් තිබුණ්ා. ඒ නිසා මට ඒ ගැන පාර්ලිශේන්තුේ 

කථා කරන්න ඔබතුමාශ  අවසරය පතනවා.  
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශ  පැමිණිල්ල රකාරව ගරු 

කථානායකතුමා ශපොලිස්පතිතුමා කැ ශඳේවා. ශපොලිස්පතිතුමා  

කැඳවලා- [බාධා කිරීමක්] 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,-  
 

 

ගු කුමාර තවල්ගම මහ ා 
(ைொண்புைிகு குைொ  தவல்கை) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 

මශ  ඉල්ලීමට ඉඩ ශමන්න.  
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

It can be referred to the Committee on Privileges. That is 

what I  want to say. ඒක වරරසාම කමිටුවට ශයොමු කරන්න. මම 

ඔබතුමාට ුමවු කරන්නයි හැදුශේ. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! Please listen to me. මැන් ශේ ර ්නය තති 

ශවලා තිශබන්ශන් ගරු කුමාර ශවල්ගම මැතිතුමාට ශන්. කතුමා ඒ 

ර ්නය ඉදිරිපත් කළා ගරු කථානායකතුමාට. කථානායකතුමා 

ශපොලිස්පතිතුමා පාර්ලිශේන්තුවට කැඳවලා, ඒ ගැන විශ ේෂ 

විමසීමක් කරලා අව ය ුපශමස් මාලාවකුත් ලබා දුන්නා. මම 

හිතන විධියට ගරු කථානායකතුමා ලංකාවට පැමිණියාට පස්ශසේ  

ඔබතුමාට කථා කරලා, ඒ සාකච්ාාශේදී පැන නැඟුණු ශද් ගැන 

ඔබතුමා මැනුවත් කරයි.  
 

ගු කුමාර තවල්ගම මහ ා 
(ைொண்புைிகு குைொ  தவல்கை) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 

මශ  ර ්නය Committee on Privileges කකට ඉදිරිපත් 

කරන්න.  
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, it will be referred to the Committee on 

Privileges. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අපිත් ඒ ක්රියාව අනුමත 

කරන්ශන් නැහැ.  
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Now, the Hon. Minister of Finance. 

 
[පූ.භා. 11.28] 

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා (මුදල් අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க - நிதி அமைச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අම ශමවන වර කියැවීම 

සඳහා ඉදිරිපත් කර තිශබන පනත් ශකටුේපත් සේබන්ධශයන්  

වයන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට  අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා 

ඔබතුමාට පළමුශවන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. විපක්ෂය ුපක්රමීයලිව 

වැඩ කළ නිසා  ශේ කකතු කළ අගය මත බදු ආමායම රටට ලබා 

ගන්න යේ කාලයක් ගත වුණ්ා.  ඊශේ  සුප්රීේ ුසාවිශයන් ලැබුණු 

රණන්දුව අනුව අම කකතු කළ අගය මත බදු (සංශ ෝධන) පනත් 

ශකටුේපත ගැනත්  විවාම කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම සේබන්ධශයන් 

මශ  සතුට රකා  කරනවා. මට රථමශයන්ම කියන්න අව ය 

ශවන්ශන් ශමයයි. ආඩලඩුවක් ව ශයන් ශමවැනි බදු වැඩි කිරීම 

අපි කිසිශසේත්ම අනුමත කරන්ශන් නැහැ. පසු ගිය පාලන කාලය 

අවසන් වී අපට ආඩලඩුව බාර දුන්නාට පසුව ඉතාම මරුණු ආර්ිකක 

රතිවිපාකවලට අපට මුහුණ් ශමන්න සිදු වුණ්ා. අපි රට බාර 

ගත්තාට පසුව තමයි ර ්න ගණ්නාවක් තිශබන බව මැනගන්න 

ලැබුශඩල. ඒ නිසා අපට යේ ආමායමක් ලබා ගන්න අව ය වුණ්ා.  

ජනාධිපති නමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමාශ ත්, අශප් අගමැති 

රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමාශ ත් පාලන කාලය තුළ ජාතයන්තර 

ශලෝකශයන් අපට ඕනෑ තරේ ණ්ය ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව 

තති වන බව අපට ශපශනනවා. කමා ශල්සියට ගිහිල්ලා චීනශයන් 

ශහෝ ශවනත් තැනකින් සියයට ශමශක් ඉඳලා සියයට හය, හත, අට 

වනතුරු වාණිජ ණ්ය ගත්ත ඒවා අපට අමතක කරන්න බැහැ. 

නමුත් ඊට වැඩිය විනයක් අනුව, ූලලය පාලනයක් සහිතව, රටට 

ඔශරොත්තු ශමන්න පුළුවන් වන විධියට ණ්ය ගැනීම තමයි අපි මැන් 

ආරේභ කරලා තිශබන්ශන්. පසු ගිය ආඩලඩුව මායාමයක් විධියට 

ණ්ය කන්මරාවක් අපට බාර දුන්නා. ඒවා පියැවීම සඳහා අපට 

ආමායේ ුත්පාමන ක්රම තති කරන්න අව යයි.  

 
ගු අනුර දිසානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு அநு  திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, - 
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ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමාට මයිශක්රෝශෆෝනය ලබා ශමන්න. 
 

ගු අනුර දිසානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு அநு  திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශේ බද්ම පැනවීම හරහා ශේ අවුරුද්ශද් ඔබතුමා අශප්ක්ෂා 

කරන ආමායම ශකොච්යරම කියලා විතරක් කියන්න. ඒ තති. 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ආරේභශේ දී තස්තශේන්තු කශළේ මුළු අවුරුද්මටම 

අශප්ක්ෂිත ආමායම හැිනයට ශකෝින 1,000ක්. නමුත් මැයි මාසශේ  

ඉඳලා ඒ ආමායම ලබා ගත්ත නිසා ඒ රමාණ්ය මාස පහකින් අඩු 

වුණ්ා. ඒ කියන්ශන්, ශකෝින 600කට අඩු වුණ්ා. නමුත් ශමය 

ක්රියාත්මක කරන්න පුළුවන් ශවන්ශන් අම ඉඳලා නිසා 

සේපූර්ණ්ශයන්ම ඒ ආමායම ශකෝින 180ට අඩුශවලා තිශබනවා. 
 

ගු අනුර දිසානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு அநு  திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශකෝින 180කට? 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔේ.  

රාජපක්ෂ පාලන කාලශේ  ගත් ණ්ය ශගවීමට සියයට හතරක 

කකතු කළ අගය මත බද්මක්  අය කිරීමට සිදු වන  කක තමයි අපට 

ශේ අවස්ථාශේදී නැවතත් කියන්න සිදු ශවන්ශන්. අපි වැඩිකල් 

යන්න ඉස්ශසල්ලා ශේ සියයට 15 බදු රති තය අඩු කරනවා. කය 

අඩු කරන්න හැකි ශවන්ශන් ශේ ණ්ය ශගේවාට පසුවයි. ඒ ගැනත් 

හිතලා තමයි අපි ශනොශයක් ශනොශයක් සංශ ෝධන කරලා අම ශේ 

කකතු කළ අගය මත බද්ම පනවන්ශන්. ශේ බද්ම ගැන හුඟ 

ශමශනක් වැරදි අර්ථ කථනයක් ශමන්න හමනවා. අම ුශද් 

අගමැතිතුමා මට කථා කරලා කිේවා, බන්දුල ගුණ්වර්ධන 

මන්ත්රීතුමා කියලා තිබුණ්ාලු, dialysisවලටත් වැට් කකතු කරනවා 

කියලා. නමුත් අපි ඒ ඔක්ශකෝම ඉවත් කරලා තිශබනවා. ශසෞඛය 

සේබන්ධශයන් වන සියලුම වැට් ඉවත් කරලා තිශබනවා. 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒක සංශ ෝධනවල තිශබනවාම? 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සංශ ෝධනවලදී අපි ඉදිරිපත් කරනවා. 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අම ඉදිරිපත් කරනවාම? 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔේ, ඔේ. අම ඉදිරිපත් කරනවා. 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ සේබන්ධශයන් අපිත් සංශ ෝධනයක් දීලා තිශබනවා. 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක ශවනම කකක්ශන්. ඔබතුමා නිකේ ර ්න කරන කකක්ශන් 

ඒ මාලා තිශබන්ශන්. ඒක ශනොශවයි. 
 

ගු (ණචාර්ය) සර ක අමුුගම මහ ා (විතශ්ේෂ කාර්යභාර 

අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ச த் அமுனுகை- விரசட பைிப் 

தபொறுப்புகளுக்கொன அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 

අපට ශගශනන්න පුළුවන්,  සංශ ෝධන. 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔේ, අපට සංශ ෝධන ශ න්න පුළුවන්. ශමොකටම ඔබතුමා 

ශ න්ශන්? 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශසෞඛයට බදු තතුළත් කර තිශබන නිසා අපි ඒ සඳහා 

සංශ ෝධන ඉදිරිපත් කළා. 
 

ගු (ණචාර්ය) සර ක අමුුගම මහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ச த் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, රජය විධියට අපට ඕනෑම ශවලාවක 

සංශ ෝධන ශ න්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලාශ  කාර්යය තමයි ඒ 

සංශ ෝධනවලට සහශයෝගය දීලා අත ඔසවන කක. 

ඔබතුමන්ලාශ  සංශ ෝධනත් තිශබනවා, අශප් සංශ ෝධනත් 

තිශබනවා. මුලින්ම මාන්ශන් අශප් සංශ ෝධන ශන්. 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉස්ශසල්ලාම අශප් සංශ ෝධන තමයි මාන්ශන්. බන්දුල 

ගුණ්වර්ධන මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා අපට කියන්න අව යතාවක් 

නැහැ. 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අපට පාර්ලිශේන්තුව තුළ ඒකට අයිතියක් තිශබනවා. 
 

ගු කබීර් හාෂීපත මහ ා (රාජය වයවසාය සංවර්ධාන 

අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம் - அ ச ததொழில்முயற்சிகள் 

அபிவிருத்தி அமைச்சர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 

මැන් තමයි පාර්ලිශේන්තුශේ අයිරණන් ශත්ශරන්ශන්. 
 

ගු (ණචාර්ය) සර ක අමුුගම මහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ச த் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔබතුමන්ලාට සංශ ෝධන ශයෝජනා කරන්න පුළුවන්. නමුත්, 

අශප් සංශ ෝධන ඉස්ශසල්ලාම මානවා. කතශකොට ඔබතුමන්ලාශ  

සංශ ෝධන අනව යයි.  

827 828 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි සංශ ෝධනයක් ශගනාවාට පස්ශසේ ඔබතුමන්ලාත් ඒකම 

ශ න්න ඕනෑ නැහැ ශන්. [බාධා කිරීමක්] අපි තමයි ඉස්ශසල්ලාම 

ඒක රසිද්ධ කශළේ. මතක තියාගන්න, ශේ බදු ගැන කථා කරන්න 

ශවන්ශන් බන්දුල ගුණ්වර්ධන හිටපු ආඩලඩුව කරපු පාපකර්ම නිසා 

කියලා. ඒ ණ්ය තමයි අපට ශගවන්න ශවලා තිශබන්ශන්. අපි 

2004දී තමුන්නාන්ශසේලාට රට භාරශමන ශකොට රුපියල් බිලියන 

1,884ක්ව තිබුණු ණ්ය පස් ගුණ්යක් වැඩි කරලා තමයි අපට ආපසු 

භාර දුන්ශන්. ඔබතුමන්ලා ශනොමන්නවා වාශ  ශන් ශේ අසතය 

කථා කරන්ශන්. ඔබතුමන්ලා වට්ටපු ආර්ිකකය අපි හරියාකාරව 

ූලලය විනයක් කක්ක ඉදිරියට අරශගන යනශකොට, ඔබතුමන්ලාට 

ඒක ශලොකු ර ්නයක්. ලක්ෂ්මන් කිරිතල්ල තමතිතුමා කිේවා 

වාශ  ඔබතුමන්ලා හැම ශද්කම කල්ශලනවා. අන්තවාමශේ  

කල්ශලනවා, ඒක බැරි වුශණ්ොත් ුසාවිය, ඒකත් බැරි වුශණ්ොත් 

ශබෝේ ලෑලි අල්ලනවා. ඕවා තමයි කරන්ශන්. රශට් සංවර්ධනය 

ශවනුශවන් ශමොකුත් කරන්ශන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ශේකත් 

මැනගන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ශසේලා තිබුණු සංවර්ධනය නැති 

කරලා අපට රට භාර දුන්නත්, අම හැම ශකොණ්කම 

සමබරතාවශයන් යුතුව ඒ සංවර්ධනය තතිශවලා තිශබනවා.  

මීට ශපර ශසෞඛයය සඳහා බදු තතුළත් කළාට, ඒක ඒ තරේ 

සුදුසු නැහැ කියලා අපට ශපනුණ්ා. ඒ නිසා අපි ඒ බද්ම දුේශකොළ 

බදුවලට කකතු කරලා ශසෞඛයය ඒ බද්ශමන් නිමහස් කළා. ඒ 

වාශ ම තමයි නිවාසවලටත්. අම ඉතාම  ීයඝ්රශයන් නිවාස  

සංවර්ධනය සිදු ශවමින් තිශබන නිසා  ශේ සඳහාත්  බදු මාන්න 

ගිශයොත් කයට බාධාවක් තති ශවනවාය කියා  අපට මැශනනවා. කම 

නිසා ඒ සඳහා වන  බදු  අපි ලිහිල් කරනවා.  අපට අව ය වන්ශන්, 

ශේ තුළින් රශට් සවි  ක්තිමත් ආර්ිකකයක් හමන්නයි. අම 

ශගශනන ශේ පනත් ශකටුේපත තුළින් නිවාස සේබන්ධශයන්,  

ශරෝහල් සේබන්ධශයන්. Smartphones සහ cellular phones 

සේබන්ධශයන් තිශබන බද්ම අයින් කර තිශබනවා. ඊට සාශප්ක්ෂව 

අපි තැපැල් සහ දුරකථන ගාස්තු, අරක්කු, සිගර ට් වාශ  ශද්වලට  

බදු හිලවු කිරීමක් ශේ අවස්ථාශේදී  සිදු කර තිශබනවා.  වැට් බදු 

රහිත  රවය  ගැන අපි ශේ අවස්ථාශේදී මතක් කරන්නට කැමතියි.  

තිරිඟුපිින, පාන්, කිරිපිින, සහල්, ශත්, ශපොල්, බිත්තර, සීනි, පරිප්පු 

ශේ වාශ    රවය 84ක් වැට් බදු රහිතයි.  

හැම අවස්ථාවකම ශපන්වන්නට හමනවා, ශේ බද්ම නිසා 

ශලොකුවට ජීවන වියමම වැඩිශවනවාය කියලා. ශේ ගැන 

ශනොශයක්, ශනොශයක් ශයෝජනා ඉදිරිපත් වුණ්ා.  ඒවා  ඉදිරිපත් 

කළ හැම ශමනා තුළම  තිබුශඩල කකම අභිලාෂයක්. කය මා අගය 

කරනවා. ඒ තමයි, පුළුවන්තරේ බදු ලිහිල් කරන කක. රටට 

ආමායමක්  ලබා ගන්න පුළුවන් මාර්ගයක් ශලස කය ශයොමා ගන්න 

කියන කක තමයි ඒ අය  ඉදිරිපත් කශළේ.  අශප් threshold  කක - ඒ 

කියන්ශන්  අශප් කඩඉම -  සේපූර්ණ්ශයන්ම ඉවත් කරන්නය කියා 

යේ තැන්වලදී කියා තිබුණ්ා. ඒක තමයි ඉදිරි මැක්මක් සහිතව 

තිශබන කාරණ්ය. නමුත් අපි සිතුවා, ශේ අවස්ථාශේදී මිලියන 

50ක් ශගශනන කක ශයෝගයයි,  ඒ තුළින්  යේ විධියකින් රශට්  

අස්ථාවරභාවයට ුත්තරයක් ලබා ශමන්න පුළුවන් කියලා.  හුඟ 

ශමශනකුශ  භයක් තිබුණ්ා, කකතු කළ අගය මත බදු 

සංශ ෝධනශයන්  වැට් බද්ම රහිතව කරන විකිණීේවල වාසිය ලබා 

ගන්න පුළුවන් වන්ශන් ශකොශහොමම කියන කක ගැන.  ඒ සඳහා 

අශප් විශ ේෂ යන්, අපි  සියලු ශමනාම කකතු ශවලා ුත්තරයක් 

දුන්නා,  වැට් බදු සඳහා ලියාපදිංචි ශවලා නැති අය යේ විධියකින් 

විකිණීමක් කශළොත්,  අපි  ඒ අය වැට් ශගේවාශසේ සලකා කටයුතු 

කර ශගන යනවා කියලා. ඒක තමයි ශේ අයට තිබුණු ශලොකුම 

ර ්නය. ශමොකම, සුළු වයාපාරිකයන් සිිනනවා, ශේ අයට යේ 

බාධාවක් තති ශේවිම, බාධාවක් තති ශවනවා නේ ඒක   

සාධාරණීකරණ්ය කරන්ශන් ශකොශහොමම කියන කාරණ්ය 

සේබන්ධශයන් ර ්නයක් තිබුණ්ා.   අපි ඒ අයට  ලබා දුන් පිළිතුර 

වුශඩල,  ඒ අය බදු ශගේවාශසේ  සලකා කටයුතු කරශගන යනවා 

කියන කකයි.  ආඩලඩුව සේපූර්ණ් මුමල මරා ගන්නවා. අපට අව ය 

වන්ශන් ශේ බදු ක්රමය  හරි මාර්ගයට ශග ශනන කකයි. 

 ශේ කාරණ්ය පිළිබඳවා මා සතුිනන් රකා  කරන්න කැමැතියි.   

2015  ජනවාරි මාසශේ  8 වැනිමා අශප් ආඩලඩුව ශේ රට භාර 

ගන්න ශකොට ශද්ීයය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුශේ  ආමායේ බදු 

ශගවන්නන්ශ   files  හය ලක්ෂ අනූහතර මාහයි තිබුශඩල. ශේ 

කථා කරන  ශමොශහොත වන විට කම  files රමාණ්ය  මහහතර 

ලක්ෂ  පනස්මාහක් මක්වා  වැඩි ශවලා තිශබනවා. ශේ වනශතක් 

හංඟලා, වහලා  තිබුණු ශේ  බදු  files නැවත අම විවෘත කරන්නට 

පටන් ශගන තිශබනවා.  

මශ  මිත්ර ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා හැම 

ශවලාශේම අහනවා, "කවුම බදු ශගවන්ශන්?" කියලා.  අම අපිට 

සතුිනන් කියන්න පුළුවන්, ස්විට්සර්ලන්තශේ   පැනමා සිද්ධිය ගැන 

ඔබතුමාශ  කම  අමහසත් ශේ  අය වැය  ශල්ඛනයට ශගන කනවා 

කියලා. ශවනත්  රටවලුත්  අපට ශේ සේබන්ධශයන්  ුමවු  

කරන්නය කියන ඉල්ලීම අපි ශමවර  අය වැය තුළින් ඉදිරිපත් 

කරනවා. කම අමහස ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අපි ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා. අපට ශපනී යනවා,  ශමශතක් දුර අශප් 

ආමායම  ීයඝ්රශයන් අඩු ශේශගන ගිය බව. 1998 දී සියයට  22ක් 

තිබුණු රශට් මළ ශද්ීයය නිෂ්පාදිතශයන් ලැබූ ආමායම  2015 

ජනවාරි මාසශේ  8 ශවනිමා වන විට  සියයට 10.3කට අඩු වුණ්ා. 

අම අපට සතුිනන් රකා  කරන්නට පුළුවන්, අම කය සියයට 13.6ක් 

මක්වා වැඩි ශවලා තිශබනවාය කියලා. ශේ අවුරුද්ශද්  අග  කාල 

සීමාව වනශකොට ශමය සියයට 14ක් මක්වා වැඩි  ශේවිය කියලා  

අපි බලාශපො  ශරොත්තුශවන් සිිනනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශේ  බදු වැඩි කරන්ශන් 

තයි?  අප බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්,  ඒ බදු  බර  ජනතාවශගන්  

ඉක්මනින්  අඩු කරන්නයි. අපි අකමැත්ශතන් තමයි ශේ සියයට 

15ක වැට් බද්ම ශගශනන්ශන්.  මම ඒක රසිද්ධිශේ ම කියනවා.  

නමුත් මැනට තිශබන ර ්න නිසා තාවකාලිකව ශේ වැට් බද්ම 

මැේමත්, පුළුවන් තරේ ඉක්මනට බදු අඩු කිරිමට තමයි අපි 

බලාශපොශරොත්තුශවන්  සිිනන්ශන්. ආමායම වැඩි කර, වියමම අඩු 

කර,  අය වැය පරතරය අඩු කර ශගන රශට් ූලලය විනයක් තතිව 

ඉදිරියට කටයුතු කර ශගනයාමයි අශප් බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්.   

යේ යේ අය ශපන්වන්නට හමනවා , ජාතයන්තර ූලලය අරමුමලට 

අව ය විධියට ඒ අය  කියන ශද්වල් අප ක්රියාත්මක  කරනවාය 

කියලා.  ඒක සේපූර්ණ්  මිථයාවක්.   කිසිශසේත්ම,  සුද්මන් තවිල්ලා 

අපට  කියන්නට ඕනෑ නැහැ, අපි ශමොනවාම කරන්න ඕනෑ කියලා. 

ශමොකම, පළපුරුද්මක් සහ හැකියාවක් තිශබන කඩලඩායමක් අපට 

සිිනනවා. මීට ශපර ශනොමන්නා නිසා, ඒශගොල්ශලෝ තවිත් 

"කරන්න" කියලා කිේවාම, ඊට කිසිශසේත්ම රතිවිරුද්ධ අමහසක් 

ඉදිරිපත් කරන්ශන් නැතුව ඒවා භාර ගත්තා. අම ජාතයන්තර ූලලය 

අරමුමල- [බාධා කිරීමක්] ශමොකක්ම?  

 

ගු වාුමතද්ව නානායක්කාර මහ ා 
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබතුමන්ලාට ජාතයන්තර ූලලය අරමුමල කිේවාම- 

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔේ, ඒවා ඉතින් සාමානයශයන් මුමල් තමතිවරශයකුට කන 

ර ්න ශන්. ජාතයන්තර ූලලය අරමුමල කියනවා, "අරක කරන්න. 
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ශේක කරන්න" කියලා. ජාතයන්තර ූලලය අරමුමල ශහෝ ශලෝක 

බැංකුව ශවන්න අව ය නැහැ. ුතුරු ශකොරියාශේ ශහෝ කවුරු ශහෝ 

තවිල්ලා ශහොඳ ශමයක් කිේශවොත් අපි කරනවා. අපි විසින්ම අමායම 

වැඩි කළාම ඒ  ශගොල්ශලෝ සතුටුමායක රකා යක් කර තිශබනවා. 

ඒශගොල්ලන් පළමුවැනි වතාවට ඔක්ශතෝබර් මාසශේ  ශේ රටට 

තවිල්ලා විමර් නයක් කරපු අවස්ථාශේ ශපනුණ්ා, අපි කියපු ශද් 

කළ බව. කියපු ශද් කිේශේ? අපි ආමායම වැඩි කරනවා, 

නාස්තිකාර වියමම නැති කරනවා, දූෂණ්ය පුළුවන් තරේ නැති 

කරනවා කිේවා. දූෂණ්ය වැඩි කල් යන්න ඉස්ශසල්ලා 

සේපූර්ණ්ශයන්ම නැති කරනවා. 

 
ගු වාුමතද්ව නානායක්කාර මහ ා 
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මහ බැංකුශේ ශමොර වහනවා. 

 
ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලා profits ගැන ර න් කරනවා. අජිත් නිවාේ 

කබ්රාල්  අවුරුදු 11ක් තිස්ශසේ රසිද්ධ කරන්ශන් නැතුව private 

placements අනුගමනය කළා. ඒශකන් ශකොතරේ අලාභයක් 

වුණ්ාම? ශේ ශමොකක්ම කියන්ශන්? අගමැතිතුමා ශේ 

සේබන්ධශයන් රකා යක් කරාවි. ශමොකම, ඒශක් භයානකකාරි 

ශමයක් තිශබනවා. අපට market කක ආරක්ෂා කරන්න අව යයි. 

නමුත්, ඔබතුමන්ලා කකක් කක්ක මඟල මඟල, ඒ ගැන COPE 

කශක් සද්ම කර, කර- 

 

ගු වාුමතද්ව නානායක්කාර මහ ා 
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

COPE කශක් සද්ම කරන්න ඕනෑ නැද්ම? 

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සද්ම කරන්න ඕනෑ නැහැ. කාරක සභාව තතුශළේ සාකච්ාාව 

තිශබන්ශන්. ඒ ගැන පිටතට සද්ම කිරීමක් ශනොශවයි අව ය 

වන්ශන්. ඔබතුමාත්, මමත් අවුරුදු 21ක් COPE කශක් කටයුතු කර 

තිශබනවා.  කහි සිදු වන ශද්වල් පිළිබඳව මාධයයට කථා කරන 

යුගය ආරේභ කශළේ කවමාම? ඒ සාකච්ාා විවෘත නැහැ. 

පාර්ලිශේන්තුවට වාර්තා කරනතාක් ඒ ගැන කාටවත් කිසිශසේත්ම 

රකා  කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීේ] නැහැ. ඒ කථා කරලා තිබුශඩල 

ශවනත් ශමයක් ගැනයි. කය වැරැදි විධියටයි රකා  කර තිබුශඩල. 

ශනොශයක් ශනොශයක් රකා  කරනවා. අම ඒශක් සැබෑ තත්ත්වය 

ශහළිමරේ ශවලා තිශබනවා. අපට හංගන්න ඕනෑ නැහැ. ර ්නයක් 

තිශබනවා නේ ඒක ශහළිමරේ කිරීම අශප් යුතු කමක්. අපි ඒක 

කරනවා. නමුත්, මීට ශපර අවුරුදු 11ක් ශේවා ගැන කිසිශසේත්ම 

කථා කශළේ නැහැ. අම  අජිත් නිවාේ කබ්රාල් ශකෝ? Greek 

Bondsවලින් අපට මිලියන 8,000ක් පාඩු වුණ්ා. ඒ සේබන්ධශයන් 

ශමොකක්ම කරන්ශන්? ඒ ගැන ඔබතුමන්ලා වයනයක් කථා 

කරනවාම?  ඔබතුමන්ලාශ  ආඩලඩු කාලශේ  සිදු වූ ශහොරකම 

වහනවා. අපි විවෘතව කටයුතු කරන නිසා තමයි  ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුශඩල මන්ත්රීවරශයකුට  COPE  කශක් සභාපතිකම දුන්ශන්. 

අපි භය නැති නිසා තමයි ඒ ආකාරයට කටයුතු ක ශළේ.  

 
ගු මන්ත්රීවරතයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ඔබතුමන්ලා  ගත්තා ශන් Greek Bonds ිනක? 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශමොකක්ම? Greek Bonds ිනකයි, මැන් තිශබන Bond කකයි 

අතර - [බාධා කිරීේ] සද්ම කරලා තිශබනවාම?  කිසිශසේත්ම නැහැ. 

ශමොන පිස්සුම? [බාධා කිරීේ] ශේක නිකේ ආඩලඩුවට මඩ ගහන්න 

කර ශගන යන ශමයක්. ඒ නිසාම තමයි, අශප් ශේ වියමම වැඩි 

ශවලා තිශබන්ශන්. කය සිදු වී තිශබන්ශන් නිකේ ශනොශවයි. මම 

ශමතැනදී නාස්තිකාර වියමේ ගැන විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ.  

මත්තල ගුවන් ශතොටුශපොළ ගැන බලන්න. මැනට අවුරුදු තුන-

හතරකට ඉස්ශසල්ලා කම ගුවන් ශතොටුශපොළ හැදුවා. අම වනවිට 

කයින් ආර්ිකකයට සිදු වී තිශබන අලාභය රුපියල් මිලියන 

13,600යි. බිලියන 185ක් වියමේ කර හේබන්ශතොට වරාය හැදුවා.  

ඒ සඳහා ලබා ගත් අවුරුදු ගණ්නාවකට  ශගවීමට තති ණ්ය සහ 

ඒශකන් කන රා ධන ශකොටස අයින් කළාම රුපියල් මිලියන 

38,200යි. Hambantota International Convention Centre කකට 

රුපියල් මිලියන 850යි. ඒ වාශ ම Akuregoda Defence 

Headquarters Complex කක ගැන බලන්න. ඒක හමන්න  ැන්ග්රි 

ලා ආයතනය ඉඩේ අරශගන තිශබනවා.  රුපියල් මිලියන 20ක් 

කියා තිබුණ්ාට, මැන් වනවිට රුපියල් බිලියන 69,000ක් මක්වා 

වියමම වැඩි ශවලා තිශබනවා. අශප් ෆීල්ේ මාර්ෂල් ගරු සරත් 

ශෆොන්ශසේකා තමතිතුමා ශේ සේබන්ධශයන් කථා කරාවි. ශමොකම, 

ඒ කාලශේ  ශමොන වාශ  ශබොරුවක්ම ශගන ගිශේ  කියන කක 

කතුමා මන්නවා. Akuregoda Defence Headquarters Complex 

කකට රුපියල් මිලියන 19,800ක් වියමේ කරනවා කියා ශේශකන් 

ශපන්වූවාට, ඊට වඩා තුන් ගුණ්යකින් වැඩි ශවලා තමයි අම 

තස්තශේන්තුව ක්රියාත්මක කර ශගන යන්ශන්. ශමතැන රුපියල් 

මිලියන 19,000කට කැබිනට් වාර්තාව ලැබුණ්ාට, ඒශක් හිටපු 

architectට රුපියල් බිලියන 40කට සියයට ශමකහමාරක් ශගවා 

තිශබනවා. ශේවා සේබන්ධශයන් කරන්ශන් ශමොනවාම? ශමන්න 

ශේ වාශ  වියමේ වැඩි ශවලා තිශබනවා කියන කක තමයි අපි 

කියන්ශන්. අකුශර්ශගොඩ වාශ ම UDA කශක් හැම තැනම තිශබන 

ඉඩේ අත්තශනෝමතිකව sports complexවලට අරශගන, ශේ 

විධියට රුපියල් මිලියන 8,000ක් විතර නාස්තිකාර වියමේවලට 

ශයොමු  කරලා තිශබනවා. අම අපිට තමයි ශේ ඔක්ශකෝම ශගවන්න 

සිදු ශවලා තිශබන්ශන්. ඒවා නිවැරදි කිරීම, ඒවාශේ  වාණිජභාවය 

තති කිරීම සිදු කළ යුතුයි.  

හේබන්ශතොට වරායට වියමේ කරලා තිශබන රුපියල් මිලියන 

1,400 -කහි තිශබන සේපූර්ණ් ණ්ය- චීන ශකොේපැනියකට භාර 

දීලා, Public-Private Partnership කකක් තති කරශගන ඒශක් 

හවුල්කරුවන් ව ශයන් කටයුතු කර ශගන යන්න අපට පුළුවන් 

ශවලා තිශබනවා. ශමන්න ශේ වාශ  ශද්වල් තමයි අපි ශබොශහොම 

විනිවිමභාවශයන් කරශගන යන්ශන්. ඒ වාශ ම මත්තල ගුවන් 

ශතොටුශපොළට අම වනවිට කක අහස් යානාවක්වත් ශගොඩබාන්ශන් 

නැහැ. කශහම නේ ශේවා හමන්ශන් ශමොකටම? ශේවා නිකේ 

ශද් පාලන අරමුණ්කින්, පේශපෝරි ගහන්න කක තැනක ඔන්න 

ඔශහේ හමනවා. ඊට පසුව ඒශක් බර මරන්න ශවන්ශන් කාටම? මැනට 

සේපූර්ණ් අලාභය රුපියල් මිලියන 13,600යි. ඒශක් තිශබන 

රා ධන ක්ෂය කිරීමයි, ඒශක් තිශබන ශපොලී රමාණ්යයි, ඒශක් 

පරිපාලනය ශගන යන්න යන වියමමයි තමයි ඒශක් අලාභය. ශේවා 

නිවැරදි කරන්න කිේවාම -ුතුරු ශකොරියාවත් තවිල්ලා කිේශවොත් 

කරන්න කියා- අපට ඒක කරන්ශන් නැතුව ඉන්න පුළුවන්ම? 

අන්න ඒ නිසා තමයි මම ශේ අවසථ්ාශේදී  ඔබ සියලු ශමනාශගන්ම 

ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලන්ශන්, ශේවා ගැන ශද් පාලන අරමුණින් 

බලන්න කපා කියලා. අපි ජාතික ආර්ිකකයක් හමමු. ශහට දින රජ 

කරන අශප් තරුණ්-තරුණියන්ට අපි  අලුත් යුගයක් තති කරන්න 

අව යයි. ශ්රී ලංකාව අලුත් ශ්රී ලංකාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න 

තමයි අපි ශේ වැඩ පිළිශවළවල් ක්රියාත්මක කරන්ශන්.  

831 832 



පාර්ලිශේන්තුව 

ඊළඟට, ශ්රීලන්කන් කයාර්ලයින්ස් සමාගම ගැන බලන්න. අම 

වන විට කහි අලාභය බිලියන 141යි. ශමම සමාගම 2009දී 

කමිශර්ට්ස් ආයතනශයන් පවරා ගන්න ශකොට කහි මිලියන 9,600ක 

සංචිතයක් තිබුණ්ා. ශේ රමාණ්ය අවුරුද්ශමන් අවුරුද්ම අඩු ශවලා, 

අම වන විට බිලියන 141ක අලාභයක් තිශබනවා. කවුම ශේවා 

ශගවන්ශන්? බදු ශගවන අයයි. ඒ අලාභය නැති කරන්නයි අප අම 

Public-Private Partnership කකකට යන්ශන්.  

ඒ වාශ ම තමයි, ශනළුේ කුලුනත්. ඒකට රුපියල් මිලියන 

9,800ක් වියමේ කර තිශබනවා. ශමොකටම ශේ වාශ  අපරාධ 

කරන්ශන්? ශේ විධියට ශහේතුවක් නැතිව හුඟාක් ඒවාට වියමේ කර 

තිශබනවා. අම වන විට ශනළුේ කු ලුශන් අලාභය මිලියන 2,500යි. 

ශේ වාශ  ආයතන අට නවයක වියමම රුපියල් බිලියන 218ක්. 

ශේවා බදු ශගවන්නන්ශ  සල්ලි. කම රමාණ්ය මළ ශද්ීයය 

නිෂ්පාදිතශයන් සියයට 1.6යි. ශමන්න ශේ නිසා තමයි අම ශමවැනි 

තත්ත්වයක් තති ශවලා තිශබන්ශන්.   

අම Nation Building Tax කක අප සං ශ ෝධනය කරනවා; කහි 

threshold කක ශවනස් කරනවා. ඒ වාශ ම "වැට්" කශක්ත් අප යේ 

යේ කාරණ්ා ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ශේ කාලය තුළ හුඟක් 

විෂමතා තිබුණ්ා. ඒවා නිවැරැදි කිරීමක් අව යයි. ශසෞඛයය 

සේබන්ධශයන් ශගනා කක ඒ ආකාරශයන්ම තිබුශණ්ොත් ර ්න 

තති ශවන නිසා කය සේපූර්ණ්ශයන්ම ඉවත් කරලා, අප ඒ කටයුතු 

කරශගන යනවා. ඒ වාශ ම විසර්ජන පනශත් ශවනස් කිරීමකුත් 

අප කරශගන යනවා. ශේවා තුළින් අපට අව ය වන්ශන් ඉතාම 

සාර්ථක,  ක්තිමත් ඉදිරි මැක්මක් සහිත ආර්ිකකයක් හමන්නයි.   

 
ගු වාුමතද්ව නානායක්කාර මහ ා 
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
What about Port and Airport Development Levy?  
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
PAL කක ශවනස් කර තිශබන්ශන් ශමශහමයි; ශමකක් කකතු 

කර තිශබනවා. Telephones සේබන්ධශයන් කකතු කිරීමක් විතරයි 

තිශබන්ශන්. ඒ ඔක්ශකොම කරන්ශන් ආමායම ුපයන්න පුළුවන් 

ක්රමයක් තති කිරීම ට මිසක් ශවන ශමොකුත් සඳහා ශනොශවයි. ශවන 

ඒවා වැඩි කරලා නැහැ, කකතු කිරීමක් තමයි තිශබන්ශන්. ශමොකම, 

හුඟක් ඒවාශේ  දූෂණ්යට ලක් වුණු තැන් තිශබනවා. ආර්ිකකශේ  

ගලා යාමට යන්න පුළුවන් මාර්ග වහලා තිශබනවා. අප ශේ 

අවස්ථාශේදී ුපශයෝගි කර ගන්ශන් අන්න ඒවායි.  

ඊළඟට, මම "වැට්" කක සේබන්ධව කථා කරන්නේ. 2004දී 

මළ ශද්ීයය නිෂ්පාදිතශයන් සියයට 5.5ක් ශලස තිබුණු වැට් කක 

2015දී සියයට 1.8කට අඩු ශවලා තිශබනවා.  කය ගිය අවුරුද්ශද් 

නැවත සියයට 2.8 මක්වා වැඩි ශවලා තිශබනවා. අප මැනට 

තස්තශේන්තු කර තිශබනවා, ශේ අවුරුද්ම අග වන විට කය සියයට 

3.5ක් හා ලබන අවුරුද්ශද් සියයට 5ක් පමණ් ශවයි කියා. මැන් 

අව ය වන්ශන් පුළුවන් තරේ tax files වැඩි කරන කකයි. කශසේ 

වැඩි කිරීශමන් ආමායම වැඩි ශවනවා. ආමායම වැඩි වන විට අපට 

ජනතාවශ  බදු බර අඩු කරන්න පුළුවන්.   

අම අලුත් නවීකරණ්යක් තති කරලා තිශබනවා; digitalization 

තති කරලා තිශබනවා. අපි සියලුම ශද් unique identity card 

කකකට ඒකරාශි කරලා තිශබනවා. ඒක තුළින් හැම ශමනාශ ම 

ශතොරතුරු සහිත database කකක් තති කරශගන යන වැඩ 

පිළිශවළකුයි අපි තති කරන්ශන්.  

ගු (ණචාර්ය) සර ක අමුුගම මහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ச த் அமுனுகை 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

RAMIS model කක. 
 
ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ, RAMIS model කක. ITMIS කශකන් අපි සියලුම ශද් 

ඒකාබද්ධ කරලා තිශබනවා, අශප් ආමායේ තති කරන්න තිශබන 

මාර්ග. අපි ආඩලඩුව භාර ගන්නා අවස්ථාශේදී කක 

අමාතයාං යකින් අශනක් අමාතයාං ශේ  සිදුශවන ශද්වල් 

සේපූර්ණ්ශයන් මැන ගත්ශත් නැහැ. 2020 තති කරන්න තිශබන 

ශද් 2018ට කකතු කරලා, 2018 අශරේල් 1වැනි ඉඳන් ශේක 

integrated accounting system කකක් තුළින් කටයුතු කරශගන 

යනවා. ශේ ඔක්ශකෝම ශවනස් කරලා තිශබන්ශන් නවීකරණ්යක් 

කරශගන යන නිසායි. කරුණ්ාකර අපි කරන ශද්වල් ගැන 

බලන්න. තිශබන මුමල් නිකරුශඩල නාස්ති කිරීම ශනොශවයි, අපි 

කරන්ශන්. ඒක පුළුවන් තරේ ුපරිමය පාවිච්චි කිරීමට තමයි අපි 

කටයුතු කරශගන යන්ශන්. මම ඔබ සියලුශමනාශගන් කාරුණිකව 

ඉල්ලන්ශන් ශේ කාරණ්යයි. ශේ රශට් තිශබන බැරෑරැේ තත්ත්වය 

ශකොච්යරම කියලා කිේශවොත්, කකතු කළ අගය මත බදු files 

21,000යි, ශේ රශට් තිශබන්ශන්. ආයතන ලක්ෂ 20ක් තිශබන 

ශකොට ශේ වාශ  සියයට කකකින් විතරක් බදු ලබා ගන්න කක 

සාධාරණ්ම? ශේක කරන්න පුළුවන්ම? ශමන්න ශේ නිසා තමයි අපි 

හැම ශමනාටම කියන්ශන්, කරුණ්ාකරලා බදු file කකක් විවෘත 

කරන්න කියලා. ශගවන්න ඕනෑම, නැද්ම කියන කක ශවනම 

ශමයක්. නමුත් ඒ file කක විවෘත කිරීම තමයි අ ප ඉදිරියට තති 

කරශගන යන්ශන්. NBT කකට අමාළව files 15,000යි. VAT  

කකට අමාළව files 21,000යි. අඩු ගණ්ශන් සියයට 200කින් ශේක 

වැඩි වුශඩල නැත්නේ රට ඉතාමත් අමාරු තත්ත්වයකට ගමන් 

කරනවා කියන කක අපි අමුතුශවන් මතක් කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ 

නිසා තමයි අප ඔබ සියලුශමනාශගන් කාරුණිකව ඉල්ලන්ශන්, 

අපට සහශයෝගය ශමන්න කියලා. අපි ශේ රශට් ජාතික 

ආර්ිකකයක් හමන්න ඉදිරිපත් ශවලා තිශබන අවස්ථාවක ඔශබ් 

අමහස් අපි සතුිනන් භාර ගන්නවා. අගමැතිතුමා මාව මැනුවත් කළා, 

dialysis ගැන. ඒවා ශමොකුත් නැහැ. ඒ ඔක්ශකෝම අයින් කරලායි 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසා අපට අව ය වන්ශන් සමබරතාවකින්, 

අසාධාරණ් ශනොවන විධියට කටයුතු කරන්නයි. නමුත් ආමායමක් 

කකතු කරලා ඒ තිශබන - 
 

ගු (ණචාර්ය) සර ක අමුුගම මහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ச த் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ශපොල් ගැහුවාම වැශේ හරි ගියා.  
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කතුමන්ලාටශන් වැදුශඩල. අපට වැශමන්ශන් නැහැ ශන්, ඔය 

වාශ  ඒවා. ගිහිල්ලා ශපොල් ගහන්ශන්ත් ශමෝමරමයි ශන්ම? 
 

ගු වාුමතද්ව නානායක්කාර මහ ා 
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශපොල්වලට වැට් නැහැ. 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි බලනවා, ශේ විධියට ශපොල් ගහශගන ගිශයොත් අපට 

ආමායමක් ුපයන්න ශපොල්වලටත් බදු ගහනවාම කියලා. නමුත් 

ශේ අවස්ථාශේදී කශහම ඕනෑ නැහැ. අපි ශේ කාරණ්ය මතක තියා 

833 834 

[ගරු රවි කරුණ්ානායක මහතා] 
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ගන්න අව යයි. 2015 ජනවාරි මාසශේ  8වැනි මාට ශපර තිබුණ්ාට 

වැඩිය අතයව ය භාඩලඩ 25ක මිල අම අඩු ශවලා තිශබනවා. 
ශපොල්වලට ''වැට්'' මැේමත් ර ්නයක් නැහැ. ශමොකම, ශපොල්වල 

මිල අඩු ශවලා තිශබන නිසා. ඒ නිසා අපට සතුිනන් රකා  කරන්න  
පුළුවන්, අම ජීවන වියමම අඩු ශවලා තිශබනවා කියලා. මීටත් වඩා 

අඩු කරන්න අපි කැමැතියි. නමුත් ශේවාත් කරශගන අපි ඒ වාසිය 
ජනතාවට ලබා ශමන්න කටයුතු කරශගන යනවා. අපි අය වැය 

ශල්ඛනය ඉදිරිපත් කරනවා, ශනොවැේබර් මාසශේ  10 වනමා. අශප් 

අගමැතිතුමා ශහට රකා යක් කරනවා, දින 1,500 ආර්ිකක 
සැලැස්ම පිළිබඳව. ජනාධිපතිතුමා අපට කියා තිශබනවා, අශප් 

ආර්ිකකය ශකොයි ආකාරශයන්, ශමොන ඉලක්කයට ගමන් 
කරවන්න ඕනෑම කියලා. ජනාධිපතිතුමාශ  සහ අගමැතිතුමාශ  

මඟ  ශපන්වීම අනුව සමස්ත රට ඉදිරියට ගමන් කරවන්න පුළුවන් 
ආර්ිකක වැඩ පිළිශවළක් තමයි අය වැය ශල්ඛනය තුළින් අපි 

ඉදිරිපත් කරන්ශන්. කාලයක් ගත වුණ්ත්, ''වැට්'' කක නීතිගත 

කිරීමට ඔබතුමන්ලාශ  සේපූර්ණ් සහශයෝගය ඉල්ලනවා.  

මම මන්නවා, ඔබතුමන්ලා සහාය ශමන්ශන් නැහැ කියලා. 

ශද් පාලන වාසියක් ගන්න  ශබොරුවට සද්ම කරාවි. නමුත් 
ඔබතුමන්ලාශ  තතුළාන්තය මැන ගන්න අව යයි, මහින්ම 

රාජපක්ෂ ආඩලඩුව ශේ රශට් ණ්යබරතාව රුපියල් බිලියන 1,884 
සිට බිලියන 9,900ට වැඩි කිරීශේ රතිවිපාකය ශහේතුශවන් ආමායේ 

ුත්පාමන ක්රමයක් තති කිරීම විතරයි ශමය කියන කක. අපි අය 

වැය ශල්ඛනය ඉදිරිපත් කළාට පසුව ඔබතුමන්ලාට ශත්ශර්වි, 
ශමොන ආකාරශයන්ම අපි ජනතාවශ  ජන ජීවිතය සැහැල්ලු කරලා 

තිශබන්ශන් කියලා. විසර්ජන පනත් ශකටුේපශත් ඉදිරිපත් කරලා 
තිශබන ඒවා ගණ්න් ගන්න කපා. ඒක නීතයනුකූලව 

පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතු දින වකවානු තුළ ඉදිරිපත් 
කරපු ශමයක්. අපි අය වැය ශයෝජනා තුළින් අධයාපනයට, 

ශසෞඛයයට, යිනතල පහසුකේවලට, ජන ජීවිතශේ  බර අඩු කිරීමට 

සහ නවීකරණ්යට -ශේ සියලු ශමයට- අව ය රමාණ්යටත් වඩා 
මුමල් ශවන් කරලා ති ශබන බව සඳහන් කරමින්, ශේ සඳහා ඔබ 

සියලු ශමනාශ  සේපූර්ණ් සහශයෝගය ලබා ශමන්න කියලා ඉල්ලා 
සිිනමින්, මා නිහඬ ශවනවා.  

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු බන්දුල ගුණ්වර්ධන මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි මහයක 

කාලයක් ශවන් ශවලා තිශබනවා.  

 

[පූ.භා. 11.53] 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

විනාඩි පහශළොවක කාලයක් තිශබනවා, ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි.  

ගරු මුමල් අමාතයතුමා  විසින් අම දින ඉදිරිපත් කරන ලම 

කකතු කළ අගය මත බදු (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුේපත 

සේබන්ධශයන් මමත්, නීති  සිසිර ජයශකොඩි මන්ත්රීතුමාත්, නීති  

ුමය ගේමන්පිල මන්ත්රීතුමාත් ශරේෂ්සාධිකරණ්යට ශපත්සමක් 

ඉදිරිපත් කළා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඊට ශහේතුව 

තමයි, ශේ පාර්ලිශේන්තුවට පිළිගන්වලා තිබුණු පනත් 

ශකටුේපශත් ශසෞඛය ශසේවා සැපයීේ ක්ශෂේත්රය සියයට පහශළොවක 

බද්මට යටත් කිරීම තුළ අය බදු අය කිරීශේ සාධාරණ් බශේ 

ූලලධර්මයට පටහැනිව අසරණ් ශරෝීන් මත බදු පැනවීම සාධාරණ් 

සහ යුක්ති සහගත ශවන්ශන් නැති බව අපි මැක්කා . කහි තවත් 

විශ ේෂතාවක් වුශඩල, වකුගඩු ශරෝීන්ශ  ශල් පිරිසිදු කිරීම වැට් 

කකට යටත් ශවන්ශන් නැහැ කියලා ඒ වගන්තිවල තතුළත් කර 

තිබීමයි. හැබැයි, වකුගඩු බද්ධ කශළොත් සියයට 15ක බද්මක් 

ශගවන්න වනවා. ඒ අනුව වකුගඩු ශරෝීන්ශ  සමහර රතිකාර 

ක්රම බද්ශමන් නිමහස් කරලා තිශබනවා. පිළිකා ශරෝීන්, කශහම 

නැත්නේ, bypass සැත්කමක් කරන ශරෝීන් ගත්තාම ඒ අයශ  

රතිකාරවලට සියයට 15ක බද්මක් ශගවන්න වනවා.  

ශේ පාර්ලිශේන්තුව කලක් නිශයෝජනය කළ අවිස්සාශේල්ල 

මැතිවරණ් ශකොට්සාසශේ  කක්සත් ජාතික පක්ෂශේ  හිටපු මන්ත්රී 

කේ.ඩී. ශරේමරත්න මැතිතුමා ශපෞද්ගලික ශරෝහලකින් ධෂධ ලබා 

ගන්න ගිහිල්ලා කතුමාට සියයට 15ක වැට් කකක් ශගවන්න සිද්ධ 

ශවලා තිශබනවා. කතුමා ඊට අමාළ බිල් කිහිපයක් සහ ශේ 

කාරණ්ය හා සේබන්ධ තවත් බිල් කිහිපයක් මට කවා තිශබනවා. 

මම ඒ බිල් කිහිපය සභාග * කරනවා.  

කම බිල් බැලුවාම ශපශනනවා, සමහර ශරෝීන් වැට් කකට 

පමණ්ක් රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා වැඩි මුමලක් ශගවා තිශබන බව. 

මැයි ශමශවනි මා සිට ජූලි මාසශේ  කශකොශළොස්වැනි මා 

ශරේෂ්සාධිකරණ්ශේ  රණන්දුව ලැශබන ශතක් ශරෝහල්වලින් ශේ බද්ම 

අය කළා. 

 

ගු (ණචාර්ය) සර ක අමුුගම මහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ச த் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඕක වැරදියි ශන්? රජශේ  ආශරෝගය ාලාවල ඔය ර ්නය 

නැහැ ශන්? ශපෞද්ගලික ආශරෝගය ාලාවලට යන ශරෝීන් 

පිළිබඳව ශන් ඔබතුමා කථා කරන්ශන්. ඔබතුමා කියන්ශන් හෘමය 

ශරෝග හැදුණු ශකශනක්, පිළිකා ශරෝගය හැදුණු ශකශනක් කියලා 

ශන්? ඒක කශහම ශනොශවයි ශන්? තත්ත කථාව  වන්ශන්, ශේ වැට් 

කක අය කරන්ශන් ශපෞද්ගලික ආශරෝගය ාලාවකින් කම 

ශසේවාවන් ලබා ගත්ශතොත් පමණ්යි කියන කක ශන්. 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මශ  තර්කය ඒක ශනොශවයි. ඉස්ශසල්ලා ඔබතුමා මම කියන 

කක අහන්න ශකෝ. ශේක මම කථා කරන ශවලාව. 

පාර්ලිශේන්තුශේ අමහස් මක්වන්න මන්ත්රීවරශයකුට අයිතිය 

තිශබනවා. 

 

ගු (ණචාර්ය) සර ක අමුුගම මහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ச த் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔබතුමා ශේ ගරු සභාව මුළා කරනවා. 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මම ශේ කරුණු කියන්ශන් සභාව මුළා කරන්න ශනොශවයි. 

[බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ශසේ මුළා වන්ශන් නැතිව වාඩිශවන්න. 

ශේ මට කථා කරන්න තිශබන අයිතිය ශන්? 

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! Let the Hon. Bandula Gunawardane 

speak. 
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————————— 
*  ුලසන කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු සරත් අමුණුගම තමතිතුමන්ලාට ඕනෑ ශමයක් කියන්න 

පුළුවන්. රවි කරුණ්ානායක තමතිතුමා තවිල්ලා කිේවා, "ශේ වැට් 

කක පනවන්ශන් මහින්ම රාජපක්ෂශ  ණ්ය ශගවන්න" කියලා. 

ඒක සාධාරණ් වන්ශන් නැහැ ශන්? රුපියල් මිලියන 100ක් 

අරශගන මහින්ම රාජපක්ෂ රජය ගත් ණ්ය ශගවන්ශන් 

ශකොශහොමම? 
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

කශහම නේ, ඊටත් වඩා අරශගන. 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු බන්දුල ගුණ්වර්ධන මන්ත්රීතුමා කියන්ශන් ශවන්ශන් නැති 

ශමයක් ශන්? 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශවන්ශන් නැති ශමයක් ශනොශවයි. තමුන්නාන්ශසේලා මුරණ්ය 

කරලා ශේ පාර්ලිශේන්තුවට පිළිගන්වපු කක. 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මුරණ්ය කරලා තිබුණ්ාට, අම ඔබතුමා කියන්ශන් ශවන්ශන් 

නැති ශමයක්.  
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු තමතිතුමනි, ශසෞඛය හා අධයාපනය කියන්ශන් රජය 

වියමේ මරන ඒවා. නිමහස් ශසෞඛයය ශසේවාවක් හා නිමහස් 

අධයාපනයක් ශන් අශප් රශට් තිශබන්ශන්. කතශකොට රජශේ  

වගකීම තමයි ශසෞඛයය හා අධයාපනය- [බාධා කිරීේ] 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අම අශප් රශට් ශපෞද්ගලික ශරෝහල් සහ ශපෞද්ගලික පාසල් 

නැද්ම? 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තිශබනවා. 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා ිනයුෂන් නිකේ ම දුන්ශන්? 
 

ගු (ණචාර්ය) සර ක අමුුගම මහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ச த் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔබතුමා ිනයුෂන් ශනොමිශල් දුන්නාම? 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සශසක්ස් කශක් ශනොමිශල් ිනයුෂන් දුන්නාම? 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මම ලක්ෂ ගණ්නකට ශනොමිශල් ිනයුෂන් දීලා තිශබනවා. 

[බාධා කිරීේ] 
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! [බාධා කිරීේ] ගරු බන්දුල ගුණ්වර්ධන 

මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අපි ශරේෂ්සාධිකරණ්යට ගිහිල්ලා ශමොකක්ම කිේශේ? 

ශරේෂ්සාධිකරණ්යට ගිහිල්ලා අපි කිේශේ, ශේ රශට් ජනතාවට 

නිමහශසේ ශසෞඛය පහසුකේ සහ නිමහශසේ අධයාපනය ලබා දීම 

රජශේ  වග කීමක් කියලායි. විවිධ ශහේතු සාධකවල බලපෑම මත 

යේ කිසි ශකශනක් තමන්ශ  ශරෝගයකට රතිකාර ගන්න 

ශපෞද්ගලික ශරෝහලකට යනවා. 

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මුමල් තමතිතුමා. 

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සුප්රිේ ුසාවිශයන් වැට් කක රතික්ශෂේප කශළේ, මම කැබිනට් 

කශක් අනුමැතිය ලබා ගත්ශත් නැහැයි කියලා පාර්ලිශේන්තුශේ 

කිේශේ නැති නිසායි. ශවන ශමොකුත් නැහැ. නීති ර ්න නැහැ. 

ශමතුමන්ලා ුසාවි ගිය නිසා ශනොශවයි. මහනව වන ආඩලඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය අනුව ශේ සඳහා අනුගමනය කළ යුතු 

අලුත් ක්රමය තුළ මට පාර්ලිශේන්තුවට කියන්න අව යයි, ශමය 

කැබිනට් අනුමතිය සහිතව තිබුණු බව.  නමුත්, ඒක අපි ලිඛිතව 

දීලා තිබුණ්ා.  

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශ  ශවලාව. 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශමතුමා ුසාවි ගියා කියලා කිසි ශවනසක් වුශඩල නැහැ. 

කශහම නේ, ගත්ත බද්ම සුප්රිේ ුසාවිශයන් අපට ගන්න කියලා 

තිශබන්ශන් තයි?  ශමය නැවත පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කශළේ 

ශමතුමන්ලාශ  සේබන්ධයක් නිසා ශනොශවයි, ඔබතුමා අසතය 

රකා  කරන්න කපා.   

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු බන්දුල ගුණ්වර්ධන මන්ත්රීතුමා. 
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ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශේ තමතිතුමන්ලා ශමශහම 

කථා කරන ශකොට මම ශකොශහොමම කථා කරන්ශන්? ශේ 

විපක්ෂශේ  මන්ත්රීවරශයකුට කථා කරන්න තිශබන අයිතිය. 

ඔබතුමන්ලා පට්ට පල් ශබොරු කියනවා. මම ශන්, ුසාවි ගිශේ . 

[බාධා කිරීේ] ගරු කථානායකතුමා ඊශේ  තමයි අධිකරණ් 

නිශයෝගය ශේ පාර්ලිශේන්තුවට මැනුේ දුන්ශන්. ඉස්ශසල්ලා 

අධිකරණ් නිශයෝගයක් දුන්නා. අවස්ථා 3කදී අධිකරණ්යට ගියා. 

ගරු විමල් වීරවං  මැතිතුමා අධිකරණ්යට ගිය අවස්ථාශේදී 

තහනේ නිශයෝගයක් දුන්නා. ශමශවනි අවස්ථාශේ අධිකරණ්ය ශේ 

පනත් ශකටුේපත ආඩලඩුක්රම වයවස්ථාවට පටහැනියි කියලා ශහේතු 

මක්වලා පාර්ලිශේන්තුවට කිේවා වගන්ති ශවනස් කරන්න කියලා. 

තුන්ශවනි අවස්ථාශේදී ආඩලඩුක්රම වයවස්ථාවට පටහැනි නැත 

කියලා ශේ පනත් ශකටුේපත ශ න්න කිේවා. කශහම අවස්ථා 

තුනක්. 

 
ගු (ණචාර්ය) සර ක අමුුගම මහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ச த் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ශමොකක්ම ශහේතුව? සුප්රිේ ුසාවිය කිේශේ ශේ ක්රියාවලිය 

වැරදියි කියලා, ඔබතුමා කි ප කරුණු ගැන ශනොශවයි.   

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒක හරි. ඒක තිශබනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු සරත් අමුණුගම 

තමතිතුමනි, කරුණ්ාකර, මට කථා කරන්න ශමන්න.  

තමුන්නාන්ශසේ ුගත් අමාතයවරශයක්ශන්. මට කථා කරන්න ඉඩ 

ශමන්න. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ශසේට අව ය නේ, "ුසාවියට 

ගිහින් ශමොකක්ම කිේශේ? අධිකරණ්ය ශමොකක්ම කශළේ?" කියන 

කක පිළිබඳව- [බාධා කිරීේ] ගරු සරත් අමුණුගම තමතිතුමනි, 

ඔබතුමා වාඩි ශවන්නශකෝ. ඔබතුමා ශනොශවයිශන් මුමල් 

තමතිතුමා. [බාධා කිරීේ] ඔබතුමා මට කථා කරන්න ශමන්නශකෝ. 

ශේක පුදුම වැඩක් ශන්. තමුන්නාන්ශසේලාට ඕනෑ තරේ අසතය 

රකා  කරන්න පුළුවන්, මහින්ම රාජපක්ෂශ  ණ්ය ශගවන්න 

කියලා. තයි, කථා කරන්නට ශමන්ශන් නැත්ශත්? ශේ රශට් 

කවමාම ශරෝීන්ට බදු පැශනේශේ? ඉතිහාසශේ  පළමුශවනි 

වතාවටයි තමුන්නාන්ශසේලා ශපෞද්ගලික ශරෝහල්වල ශරෝීන්ට 

බදු පැශනේශේ. [බාධා කිරීේ]  ඒක අමානුෂිකයි. [බාධා කිරීේ] 

කශේ යන කශක් සීමාවක් තිශබන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීේ] 

 ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශ  ශවලාව ගත  ශවනවා. 

මැන් ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ විපක්ෂශේ  මන්ත්රීවරශයකුට කථා 

කරන්නට ශමන්ශන් නැහැ. ශේක පුදුම ෆැසිස්ට් පිළිශවතක්ශන්.  

 
ගු කබීර් හාෂීපත මහ ා (රාජය වයවසාය සංවර්ධාන 

අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம் - அ ச ததொழில்முயற்சிகள் 

அபிவிருத்தி அமைச்சர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 

තමුන්නාන්ශසේ අසතය රකා  ශන් කරන්ශන්. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තමුන්නාන්ශසේ ශකොශහොමම කශහම කියන්ශන්? 

ගු කබීර් හාෂීපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, විෂය ගැන කථා කරන්න 

කියන්න. 
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ගරු බන්දුල ගුණ්වර්ධන මැතිතුමාට කථාව 

කරශගන යන්න ඉඩ ශමන්න. 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මට කථාව කරශගන යන්න ඉඩ ශමන්න. පුදුම අමාරුවක්ශන්, 

අසනීපයක්ශන් වැල ඳිලා තිශබන්ශන්. ශේ පාර්ලිශේන්තුව රබුද්ධ 

පාර්ලිශේන්තුවක් කියනවා. තමන් කැමැති මතයක් මරන්නට 

පුළුවන් කියනවා. [බාධා කිරීේ]  

ශේකට ශමච්යර ශක්න්ති ගන්න අව යතාවක් නැහැ. ශේ 

සංශ ෝධන පනත් ශකටුේපශතන් තමුන්නාන්ශසේ ශසෞඛය 

ක්ශෂේත්රශේ  ශපෞද්ගලික අං යට සියයට 15ක බද්මක් පනවා තිබුණු 

නිසා ඒ අසාධාරණ්ය කරන්නට කපා කියලා අපි ුසාවියට ගියා. 

අශප් තර්කය පිළිගත්ශත් නැති නිසා අම දින ුශද් 

අග්රාමාතයතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් හමු වූ අවස්ථාශේදී මම කිේවා. 

දිශන්ෂ් ගුණ්වර්ධන මැතිතුමාත් සාක්ෂි ව ශයන් කතැන හිිනයා. 

මරුවන් 30,000කට ඉශගන ගන්නට පුළුවන් ලංකාශේ වි ාලතම 

වි ්වවිමයාලය වන NSBM කක විවෘත කරන අවස්ථාශේදී මම 

කිේවා, "ශසෞඛය ක්ශෂේත්රයට බදු පැනවීම පිළිබඳව තිශබන 

වගන්තියට අපි සංශ ෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. කන ශලේඩු 

ශවනුශවන් පිළිගන්න. කශසේ සියයට 15ක බද්මක් පැනවීම 

අසාධාරණ්යි" කියලා. ඒ අවස්ථාශේදී ජනාධිපතිතුමා කිේවා, "ඒ 

ගැන බලන්නේ" කියලා. අගමැතිතුමාත් කිේවා, "ඒක බලන්නේ" 

කියලා. ඒ වාශ ම මුමල් තමතිතුමා කිේවා, "ඒ වගන්තිය 

සේපූර්ණ්ශයන්ම ඉවත් කරනවා" කියලා. අපි ඒක ශබොශහොම අගය 

කරනවා. ශේ රශට් සිිනන ලක්ෂ ගණ්නක අසරණ් ශරෝීන් 

ශවනුශවන් ඒ වගන්තිය ඉවත් කර ගැනීම සේබන්ධශයන් අපි 

ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒක තමයි තත්ත කතන්මරය වන්ශන්.  

2002දීයී ශේ වැට් බද්ම පැශනේශේ. 2002දී බිලියන 66යි ශේ 

බද්ශමන් ආමායම ලැබුශඩල. 2015 ශවනශකොට වර්ෂශයන් වර්ෂය 

වැඩිශවලා සියයට 20 තිබුණ් ශවලාවල් තිබුණ්ා. වර්ෂයකට 

වැට්වලින් බිලියන 285ක ආමායමක් ලැබුවා. තමුන්නාන්ශසේ අය 

වැශේ  තති කරපු ශවනස්කේ නිසා 2015 වර්ෂශේ දී ආමායම 

බිලියන 220ට අඩු වුණ්ා. බිලියන 220ට අඩු වුශඩල බිලියන 55කින් 

වැට් බදු ආමායම අඩු කළා. කශසේ කශළේ අපි ශනශවයි. ඒක සිද්ධ 

ශවච්ය සිද්ධවීම. ඊට පසුව ජනවාරි මාසශේ දී ශමතුමා 2016 

වර්ෂයට අය වැය ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. ඒ අය වැය 

ශයෝජනාශවන් කිේවා, "තනි ඉලක්කශේ බද්මක් අය කරන්ශන්." 

කියලා.  සියයට 11යි. සිල්ලර ශතොග ශවළඳාමට වැට් නැහැ. අනිත් 

ඒවා වැට් බදුවලින් නිමහස් නැහැ කියලා කිේවා. කිසිම ර ්නයක් 

මතු වුශඩල නැහැ. ජනවාරි, ශපබරවාරි, මාර්තු, අශරේල් මාසවල ශේ 

බදු නිරුපරැත අය වුණ්ා.  කඩ වැහුශේ නැහැ; ුද්ශ ෝෂණ්ය කශළේ 

නැහැ; ශපොල් ගැහුශේ නැහැ; ශද්වාලවලට ගිශේ  නැහැ. නිරුපරැත 

රශට් ජනතාව වැට් ශගේවා. මැයි මාසශේ  02 ශවනිමා 

තමුන්නාන්ශසේ හදිසිශේ  ශද්ීයය ආමායේ ශකොමසාරිස්ට නිශයෝග 

කළා, අනුපාතය සියයට 15යි කියලා. කාර්තුවකට මිලියන තුන 

නේ, සිල්ලර ශවළඳාමට වැට් අය කරනවා; ශසෞඛය ශසේවයට වැට් 

අය කරනවා කියලා. ශේ ිනක තතුළත් කළාට පසුව තමයි ශේ වැට් 

ආශරෝව තති වුශඩල. ශේ වැට් ආශරෝව තුළ 2002 සිට වැට් ක්රමය 

839 840 



පාර්ලිශේන්තුව 

තති ශවච්ය ආකාරය, ඒ තුළ තති වූ ර ්න, ඒවාට අධිකරණ්යට 

යාම සහ දීපු රණන්දු පිළිබඳ මම පිටු 500ක ශපොතක් ලියලා 

තිශබනවා. "VAT ආශරෝව සහ වංයාසහගත දුර්නිරූපන" කියලා.   

 
ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පිටු 499ක් මහින්ම රාජපක්ෂශ  පාලනය ගැන ශවන්න තති. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔේ. ඒක ගැන තමුන්නාන්ශසේ කියන සියලුම ශද්වලට 

ුත්තරය ශේ ශපොශත් තිශබනවා. ඒ නිසා මම ශේ ශපොත සභාග * 

කරනවා. කතශකොට ශේ ශපොත කියවන්න පුළුවන්. පිටු 500ම 

කියවන්න බැරි ශවයි. ශේ ශපොශත් තමුන්නාන්ශසේට අමාළ ශකොටස් 

ිනක - 2002 සිට ුසාවි රණන්දුව ලැශබනතුරු- කියවන්න පුළුවන්. 

පිටු 500කින් යුත් ශමය මාශ  41 වන ශපොතයි. [බාධා කිරීමක්] 

ශේ ශපොත ඔබතුමාට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට, ශේ අවුල තති කර 

ගත්ශත් ඔබතුමා. ඔබතුමා විසින් මැයි 02 ශවනිමා සිට වැ ට් සියයට 

15ට වැඩි කරලා ඊට පසුව නිමහස් අං වලට බදු මාලා, ශසෞඛය 

ක්ශෂේත්රයට බදු මාලා, විදුලි සංශද්  ශසේවාවට බදු මාලා කටයුතු 

කරනවා. අම රුපියල් 100ක reload කකක් මැේමාම රුපියල් පනස් 

ගණ්නක් බදුවලට අය ශවනවා. ඒ විධියට විදුලි සංශද්  බද්ම 

තිබුණ්ා. ඊට අතිශර්කව තමයි කකතු කළ අගය මත බදු කකතු 

කශළේ. ඒ තුළින් ලබා ගන්න බලාශපොශරොත්තු වන මුළු ආමායම 

තිබුශඩල බිලියන 100යි. බිලියන 100කින් ශකොශහොමම ණ්ය 

ශගවන්ශන්? ඒ නිසා ණ්ය ශගවන්න ශනොශවයි. අපි 

තමුන්නාන්ශසේලා කවුරුත් පිළිගන්නවා, රාජය ශසේවකයන්ට වැටුප් 

වැඩි කළ බව.  

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්ත්රීතුමා ශමොකක්ම, කිේශේ, බිලියන 100කින් ණ්ය 

ශගවන්න බැහැයි කියලා. 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

බිලියන 100කින් ශමොන ණ්ය ම ශගවන්න පුළුවන්. ශේ 

වර්ෂශේ  ණ්ය ශගවීම සඳහා ශකොච්යර මුමල් රමාණ්යක් අව යම? 

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලා පාර්ලිශේන්තුවට වාර්තා කරපු නැති බිලියන 

1,100ක් තිශබනවා. බිලියන 100ක් මැේමාම අඩු ගණ්ශන්- 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කාටම ඒ බිලියන 1100  ශගවන්න තිශබන්ශන්? 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශගවන්න ශවලා තිශබන්ශන්, ඔබතුමන්ලා ශහොර වංයාශවන් 

දුන්න ශටන්ඩර්වලට. 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ ිනක ගැන තමුන්නාන්ශසේ ශේ පාර්ලිශේන්තුවට තවිල්ලා 

කියන්න කපැයි. අපි මැන ගන්න ඕනෑ ශන්. ශමොකම, 

පාර්ලිශේන්තුවට ශන් මුමල් පිළිබඳ බලය තිශබන්ශන්.            

[බාධා කිරීේ] පාර්ලිශේන්තුව කියන ුත්තරීතර ආයතනයට 

තමුන්නාන්ශසේ කියන්න ඕනෑ ශහළිමරේ ශනොකරපු ණ්ය ශේවා 

කියලා. ශමශහම ශබොරු කිේවාම, කිසිම මනුස්සශයක් ශේ රටට 

ණ්යක් ශමයිම?  
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ූරියවැව හමපු stadium කකට තවම ශගවලා නැහැ.  

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඉතින් ශගවලා නැති ිනක- 
  

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ශගවන්ශන් නැති ඒවාට තමයි අපට අලාභ ශගවන්න සිද්ධ 

ශවලා තිශබන්ශන්.  
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒවා ශගවන්නම ශේ බදු ගහන්ශන්? තමුන්නාන්ශසේ මන්නවාම, 

සෑම වර්ෂයකම ලංකා ආඩලඩුශේ වර්තන ගිණුශේ තිශබන්ශන් 

හිඟයක් බව. කදිශනමා පවත්වාශගන යන වියමේ පියවා ගැනීමට 

රමාණ්වත් ආමායමක් කිසිම අවුරුද්මක ලැබිලා නැහැ. කතශකොට 

ජංගම ගිණුශේ හිඟයක් තිශබන්ශන්.  
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2015 අපි භාරගත්තාට පසුව පළමු වතාවට පුනරාවර්තන 

වියමමට වඩා වැඩි ආමායමක් අපි ඉපයුවා.  
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මම ඒ කරුණු ිනක ඔක්ශකෝම ශකිනශයන් ඉදිරිපත් කරනවා. 

අපි ශමශවනිමාට ඉල්ලලා තිශබනවා, ගරු සුමන්තිරන් 

මැතිතුමාශ  සභාපතිත්වශයන් විශ ේෂ කාරක සභාවක්. ශේ මුමල් 

වැය කරපු ආකාරය පිළිබඳ, නිවැරැදි සංඛයා මත්ත පිළිබඳ ඒ 

කාරක සභාවට තිශබන බලය රකාරව ශකොච්යර රමාණ්යක් 

වියමේ කරලා තිශබනවාම, ශකොච්යර රමාණ්යක් ණ්ය ශවලා 

තිශබනවාම කියලා අපි නිලධාරින්ශගන් තහුශවොත්- 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තමුන්නාන්ශසේ අම website කශක් බලන්න. ශේ ශමොශහොශත් 

බලන්න පුළුවන් ශමොකම, ශවන්ශන් කියලා. අපි හංගලා නැහැ. 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

හංගපු ණ්ය තිශබනවා නේ තමුන්නාන්ශසේ ශේ සභාවට 

කියන්න ඕනෑ ශන්. හංගන්ශන් ශකොශහොමම? මන්ශන් නැති ණ්ය 

තිශබනවා නේ ශනොශගවා හිිනයාම ඉවර ශන්. කශහම කවුම ණ්ය 
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ශමන්ශන්? ඔබතුමා මුමල් තමති ශලස මන්නවා, ණ්ය ගන්න ශකොට 

කටයුතු කරන්ශන් ශකොශහොමම කියලා. තමුන්නා න්ශසේලා ගිහිල්ලා 

ජාතයන්තර ූලලය අරමුමලින් රුපියල් බිලියන 1.5ක් ගත්තා, අවුරුදු 

තුනක කාලයකට, වාරික හයකින් ශගවන්න. ඒ මුමල ගන්න 

ශකොට කී සැරයක් සාකච්ාා කළාම; ශකොන්ශද්සි කීයකට අත්සන් 

කළාම?  ශමොනවාම තිබුණු රධාන ශකොන්ශද්සි? පළමුවැනි කක, 

රජශේ  ආමායම වැඩි කරන්න ඕනෑ. ශමවැනි කක, රජශේ  වියමම 

අඩු කරන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, 2020 වන විට අය වැය පරතරය මළ ශද්ීයය 

නිෂ්පාමනශයන් සියයට 3ට අඩු කරන්න ඕනෑ. 

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉතින් වැරදිම? 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒක තමයි- 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ුතුරු ශකොරියාව ආවත්  අපි කරනවා ශන්.  
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ුතුරු ශකොරියාව ශනොශවයි, ශේ ශකොන්ශද්සිවලට අත්සන් 

කළාට පස්ශසේ ශේ කන අය වැය ශල්ඛනශයන් ආමායම වැඩි 

කරන්ශන් ශකොශහොමම? ඒකට බදු වැඩි කරන්න ඕනෑ. නැත්නේ 

ශකොශහොමම ආමායම වැඩි කරන්ශන්?  ශවනත් මාර්ගවලින් 

ආමායම වැඩි කරන්න ඕනෑ. වියමම අඩු කරන්ශන් ශකොශහොමම? 

වියමේ කපා හරින්න ඕනෑ. 

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ආමායේ වැඩි කර තිශබන්ශන් බදු වැඩි කිරීශමන් 

ශනොශවයි. සුරා බදුවල- 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

සුරා බදු කියන්ශන්, බදු ශනොශවයි ම?  

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණ්යි තිශබන්ශන්.   

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔේ. ගරු මුමල් තමතිතුමනි, මට නියමිත කාලයත් ඉවර 

ශවනවා.  

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, you have one more minute. 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශ  ශවලාව. ශමතුමායි 
කථා කරන්ශන්. ගරු මුමල් තමතිතුමනි, අපි ශමන්නා ගිහිල්ලා 
ශේක ගැන ශවනම රූපවාහිනිශේ  කථා කරමු. මැන් මශ  ශවලාව 
ගන්ශන් නැතිව ඉන්න. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ශේ කන අය වැය 
ශල්ඛනශයන් ආමායම වැඩි කරන්න ශවනවා. කතශකොට බදු 
වැඩි කරන්න ශවනවා, වියමම අඩු කරන්න ශවනවා. ලංකා 
ඉතිහාසශේ  පළමු වතාවට රුපියල් ශකෝින මාහත්මහස් 
පන්සියයකින් අධයාපනයට කරන වියමේ අඩු කරලා තිශබනවා 
විසර්ජන පනත් ශකටුේපශත්. ගරු මුමල් තමතිතුමනි, ගිය 
වර්ෂශේ  රුපියල් බිලියන 250ක් අධයාපනයට ශවන් කරනවා 
කියලා තමුන්නාන්ශසේයි ශේ ගරු සභාවට තවිල්ලා කිේශේ.  

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි අය වැශයන් රුපියල් බිලියන 280කට තිශබන ශයෝජනා 

ඉදිරිපත් කරනවා. 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කශහනේ ඉදිරිපත් කරලා තිශබන විසර්ජන පනත් ශකටුේපත 
වැරදියි ශන්. කශහනේ පාර්ලිශේන්තුවට විසර්ජන පනත් 
ශකටුේපත කියලා කකක්  ඉදිරිපත් කරන්ශන් ශමොකටම? ගරු 
නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අධයාපනශේ  වියමේ ශකෝින 
මාහත්මහස් පන්සියයකින් කපලා  ඉදිරිපත් කරපු විසර්ජන පනත් 
ශකටුේපත  ශනොශවයි, පාර්ලිශේන්තුවට ශවන කකක්  ඉදිරිපත් 
කරනවාලු. ශේවා විහිළු ශන්. ගරු මුමල් තමතිතුමනි, කශහම 
කියන්න කපා. ශේක ුත්තරීතර සභාවක්. පාර්ලිශේන්තුවටයි 
රාජය ූලලය කටයුතු පිළිබඳ සේපූර්ණ් බලය ති ශබන්ශන්. ඒ බලය 
රකාරව  අපි ශමශගොල්ලන් කකතු ශවලා ශේ ගැන තත්ත 
සංවාමයක්  කරලා, රටට තත්ත කියමු.  වැඩි පීඩනයක් කන අය 
වැයක් තමයි කන්ශන්, ඒ අය වැශේ  ශේ පීඩිත ශයෝජනාවලට 
විරුද්ධව-  

 

ගු (ණචාර්ය) සර ක අමුුගම මහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ச த் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, විසර්ජන පනත් ශකටුේපතට ශේ සභාශේ 

අවසාන ාන්මය ගන්නතුරු සංශ ෝධනය කරන්න පුළුවන්. හැම 

මාම සං ශ ෝධනය කරලාත් තිශබනවා. 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

හරි, ඉතින්, සංශ ෝධනය කරන්න. විසර්ජන පනත් ශකටුේපත 

ඉදිරිපත් කිරීම කියන්ශන්  අය වැය ශල්ඛනය පළමුවර කියැවීම. 

පළමුවර කියැවීශේදී- 
 

ගු (ණචාර්ය) සර ක අමුුගම මහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ச த் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒකට තවිල්ලා නැහැ ශන්. 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශමොකම, නැත්ශත්? ශමවැනිවර කියැවීමයි තවිල්ලා නැත්ශත්. 

පළමුවර කියැවීම තමයි විසර්ජන පනත් ශකටුේපත 

පාර්ලිශේන්තුවට පිළිගැන්වීම.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොඳයි, අවසන් කරන්න. ගරු බන්දුල ගුණ්වර්ධන 

මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්. 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගිය අවුරුද්ශද් අය වැය තස්තශේන්තුවල අධයාපනයට 

රුපියල්  බිලියන 250ක් පුනරාවර්තන හා රා ධන වියමේ 

ව ශයන් ශවන් කරලා ශේ අවුරුද්ශද් ඒක රුපියල් බිලියන 86 

කළාම කතැනදී ශකෝින මාහත්මහස් පන්සියයකින් අධයාපනශේ  

වියමම ගිය අවුරුද්මට සාශප්ක්ෂව කපලා තිශබනවා. විසර්ජන 

පනත් ශකටුේපශත් තිශබන කක මා කියන්ශන්. ඒ නිසා ඊළඟ අය 

වැශයන් ශවන්න පුළුවන් ශද් තමයි ආමායම වැඩි කරන්න බදු වැඩි 

ශවනවා, වියමම අඩු කරන්න සුභසාධන වියමේ කපා හරිනවා. අය 

වැය පරතරය අඩු මට්ටමක පවත්වාශගන යාම සඳහා මරන 

ුත්සාහශේ දී ජනතාව මත වන පීඩනය වැඩි ශවනවා මිසක් ඒ 

පීඩනයට සහනයක් ලැශබන ක්රමයක් තත්ශත් නැහැයි කියන ිනක 

සඳහන් කරමින් මශ  වයන කිහිපය අවසන් කරනවා. ශබොශහොම 

ස්තුතියි.  

මා විසින් ලියන ලම "VAT ආශරෝව සහ වංයාසහගත 

දුර්නිරූපන" නමින් වන ශපොත මා සභාග * කරනවා. 
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට, ගරු කබීර් හාෂිේ තමතිතුමා. Before that, the Hon. 

Deputy Chairman of Committees will take the Chair.   
 

අනුරුව ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා මූලාසනතයන්               
ඉව ක වුතයන්  නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා ගගු තසල්වපත 
අවඩක්කලනාදන් මහ ා  මූලාසනාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பி திச்சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கி ொசனத்தினின்று அகலரவ, குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் 

அவர்கள் [ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமை 

வகித்தொர்கள். 
 

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

 

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you may commence your speech now.   

 
[අ.භා. 12.11] 

 

ගු කබීර් හාෂීපත මහ ා (රාජය වයවසාය සංවර්ධාන 

අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம் - அ ச ததொழில்முயற்சிகள் 

அபிவிருத்தி அமைச்சர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මම හැමමාම සතුටු 

ශවනවා, මශ  මිත්ර වි ාරම ගරු බන්දුල ගුණ්වර්ධන මන්ත්රීතුමාශ  

කථාශවන් පසුව කථා කරන්න ලැශබන කක ගැන. කතුමා VAT 

කක ගැන පිටු 500ක ශපොතක් ලිේවා කියලා අම රකා  කළා.  

නමුත්, හතර ශමනකුශගන් යුතු පවුලකට රුපියල් 2,500ක 

ආමායමකින් මාසයකට ජීවත් ශවන්න පුළුවන් කියලා කතුමා පසු 

ගිය කාලශේ  කරපු රකා ය පිළිබඳව පිටු 500ක ශනොශවයි, පිටු 

1000ක ශපොතක් ලියන්න පුළුවන් නේ ඒක ශබොශහෝ වැමගත් 

කියලා මා හිතනවා. කයින් ශේ VAT ශපොතට වඩා විනනා අමහස් 

කිහිපයක් කතුමාශගන් ලබා ගන්න  අපට පුළුවන් ශේවි.  

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

පුද්ගලයකුට ශනොමැරී ජීවත් ශවන්න පුළුවන් කියලා ඒ 

කාලශේ -  

 

ගු කබීර් හාෂීපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

හරි. ඔබතුමන්ලාශ  කාලශේ  රුපියල් තුන්මාහකින් ශනොමැරී 

ජීවත් ශවන්න පුළුවන් කියලා කිේවා. මැන්, රුපියල් 10,000කින් 

වැටුප් වැඩි කර තිබියදීත්, ඒකත් මදියි කියලා කියනවා. 

ඔබතුමන්ලා  කබරශගොයාත් තලශගොයා කරන්න පුළුවන් පුරුද්ම 

තිශබන අය කියලා අපි ශහොඳටම මන්නවා. කමා, රුපියල් 

3,000කින් ජීවත් ශවන්න පුළුවන් කියලා කිේව අයට,  අම රුපියල් 

10,000කින් වැටුප වැඩි කර තිබියදීත් මදියි. ඉතින්, ශේක පුදුමයි. 

[බාධා කිරීමක්]  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  අම ශමම ගරු සභාශේදී 

අශප් ගරු බන්දුල ගුණ්වර්ධන මන්ත්රීතුමා වකුගඩු ශරෝීන් ගැනයි, 

හෘම ශරෝීන් ගැනයි කථා කරනවා. කම නිසා කතුමාට මතක් 

කරන්න ඕනෑ, මහින්ම රාජපක්ෂ මහත්තයාශ  2014 අය වැය 

ඉදිරිපත් කරලා, ශමොකක්ම කශළේ  කියන කක. මහින්ම රාජපක්ෂ 

මහත්තයාශ  අය වැශයන් ආමායේ බදු ශනොශගවපු 

ජාවාරේකරුවන්ට, වයාපාරිකයන්ට  සහන ශපොලියට ණ්යකුත් 

දීලා ඔවුන්ශ  බදු ශගවීේ කල් මාන්න සහන ශමනවා. ඒ විධියටයි 

කටයුතු කශළේ. කමා, ශලොකු මුමලාලිලාට ුමවු-ුපකාර කළා. 

නමුත්, ශපොඩි මිනිසුන් ගැන කථා කශළේ නැහැ. ශේ රශට් ඉන්න 

සාමානය ජනතාවට ුමවු කරන්න බලශේ  ඉන්නශකොට සෑම 

අවස්ථාවක්ම තිබුණු අයට ඒ අවසථ්ාශේදී ඒක ශනොකර සිට, මැන් 

ඔතැන  සිට කථා කරන්න අයිතියක් නැහැ. අපි විපක්ෂශේ  ඉන්නා 

විටත්, ආඩලඩු පක්ෂශේ  ඉන්නා විටත් කකම විධියකට හැසිශරන්න 

ඕනෑ. ශේ ආඩලඩුව, තහුේ කන් ශමන ආඩලඩුවක්. 

 ගරු රවි කරුණ්ානායක මැතිතුමා VAT කක ශගන ආවාම, 

අශප් සමාජය තුළින් යේ යේ අමහස් ආවා; සමහර අය විශරෝධතා 

ඉදිරිපත් කළා. ආඩලඩුව ඒ අමහස්වලට තහුේ කන් දීලා,                   

ඒවාට අමාළ සංශ ෝධන ශගන ආවා. නමුත්, ඒ මවස්වල 

තමුන්නාන්ශසේලාශ  ආඩලඩුව කාලශේ  කවුරු ශහෝ පාරට බැහැලා 

විශරෝධතා ඉදිරිපත් කළා නේ, ශපොල්ලකින් නැත්නේ කැත්තකින් 

ගහලා මරලා ඉවර කරලා තති. ඉතින්, ශේක තමයි තිශබන 

ශවනස.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, 2014 වසශර් සිට ශේ 

වන ශතක් අපි ඒ ශවනස තති කරලා තිශබනවා. කකතු කළ අගය 

මත බද්ම අය කිරීශේදී, පසු ගිය කාලශේ  දී විපක්ෂශයන් 

පළමුශවන්ම ශගශනන තර්කය වූශේ , අපි අරණතයට බලපාන 

ආකාරයට -retrospective effect කකට- ශේ බදු ආපසු අය 

කරන්න යනවා කියලායි. අපි කශලසට, retrospective effect 

කකට අය කරන්ශන් නැහැ. මුමල් තමතිතුමා රණරණ්ය කරලා 

තිශබනවා, "අරණතයට බලපාන ආකාරයට බදු ආපසු අය කිරීමක් 

කරන්ශන් මාස ශමකකට පමණ්යි" කියලා. ඒ කියන්ශන්,  

845 846 

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

*  Placed in the Library. 
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අධිකරණ්ශේ  නඩුවක් පැවරූ කාලය තුළ කනේ, මැයි මාසශේ  සිට 

ඒ මාස ශමකක කාලය තතුළත පමණ්යි. ශමොකම, මැනටමත් 

සියයට 15ක් ශවශළුනන්ශගන් අය කරලා අවසන් නිසා. කශසේ 

කරන්ශන් ඒකට ශවනත් විකල්පයක් නැති නිසා. නමුත්, පසු ගිය 

කාලශේ  වැඩ කශළේ ශකොශහොමම කියලා මම කියන්න කැමැතියි. 

මහින්ම රාජපක්ෂ මහත්තයාශ  කාලශේ  NBT කක -ජාතිය 

ශගොඩනැඟීශේ බද්ම- අය කළා. කය නියම කශළේ අශරේල් මාසශේ ; 

නමුත්, ජනවාරි මාසශේ  සිටයි අය කශළේ. ඒ කියන්ශන්, අමාළ 

පනත් ශකටුේපත පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් කලින් -

මාස පහකට, හයකට කලින්- සිට අරණතයට බලපාන ආකාරයට ඒ 

බද්ම අය කරලා තිශබනවා, පසු ගිය කාල පරිච්ශේමය තුළ.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, කමා කය ක්රියාවට 

නංවන්නට බැරි වුණු අය තමයි අම ශමවැනි තර්ක ශගශනන්ශන්. 

අශනක් කරුණ් නේ, ආඩලඩුක්රම වයවස්ථාශේ Article 75 යටශත් 

සඳහන් ශවනවා, අරණතයට බලපාන ආකාරශේ  ඕනෑම නීතියක්, 

පනතක් ක්රියාත්මක කරන්න පාර්ලිශේන්තුවට බලය තිශබනවා 

කියලා. ඒශක් ුපරිමය ඒ කාලශේ  කළා. නීතිශයන් ඔබ්බට 

ගිහිල්ලාත් ඒ කාලශේ  කටයුතු කරපු ආකාරය මට කියන්න 

පුළුවන්. Land (Restrictions on Alienation) Act කියලා ඉඩේ 

බදු අය කිරීම සඳහා වූ පනතක් ශගන ආවා. පසු ගිය ආඩලඩුව 

කාලශේ , 2014 ඔක්ශතෝබර් මා සශේ යි, පනත ඉදිරිපත් කරන්න 

අත්සන් කශළේ. නමුත්, අරණතයට බලපාන ආකාරයට  ඒ බදු අය 

කරන්න පටන් ගත්ශත්, 2013 ජනවාරි මාසශේ  සිටයි. ඒ 

කියන්ශන්, අවුරුදු කකහමාරකට කලින් සිටම, අරණතයට බලපාන 

ආකාරයට, - retrospective effect කකට - ඒ බද්ම අය කරන්න 

පටන් ගත්තා. ශකොශහොමම කරන්ශන්? ඒ, ශේ පාර්ලිශේන්තුව 

මැනුවත් කරලාත් ශනොශවයි. පී.බී. ජයසුන්මර මහතා ඒ අමාළ 

සමාගේවලට - companiesවලට - notice කකක් අතින් යවලා 

කියනවා, "ශේ බද්ම අවුරුදු කකහමාරකට කලින් සිට ශගවන්න" 

කියලා. ගණ්න කියන්ශනත් නැහැ. "මැනට සියයට 8.5ක්  

ශගවන්න, අපි හරියට ගණ්න රණරණ්ය කළාට පසුව ඉතිරි ගණ්න 

ශගවන්න" කියලා කියනවා. ඒ මවස්වල ඒකාධිපති පාලනයක් 

තිබුශඩල. මැන්, අ ශප් යහ පාලනය යටශත් ශමය පිළිශවළට කරන 

විට,  ඒකාධිපති පාලනය යටශත් කටයුතු කරපු අය ශමය විශේයන 

කරනවා.  

අපි කවුරුත් VAT  අය කරන්න කැමැති නැහැ. නමුත්, රටකට 

බදු අය කිරීම  අව යයි; ආමායම අව යයි. අම ශේ  රශට් බදු ආමායම 

මළ ශද්ීයය නිෂ්පාමනශයන් සියයට 10ක රමාණ්යකට කඩා 

වැිනලා. කහි සේපූර්ණ් වගකීම ගන්න ඕනෑ, පසු ගිය රජය. ඒ 

ශමොකම, කතශනෝල් ආනයනය කළාම ඒ ශහොරුන්ශගන් ඒවාට අය 

කිරීමක් කරන්ශන් නැතිව ලංකාව තතුළට ඒවා ශගශනන්න 

ශමනවා. ඒ වාශ ම, ජවාරේකරුවන් සියලුශමනාටම බදු විරාම, 

අරවා ශේවා දීලා බදු අය කිරීේවලින් ඒ අය අයින් කරනවා. අම, 

අපට සිදු ශවලා තිශබන්ශන්, ශේ ආමායම වැඩි කරන්නයි. ශමොකම, 

රටකට ශරෝහල්, පාසල් හමන්න මුමල් අව යයි. ශේ රශට් 

සමාජශේ  සමාජ ශසේවාවන් කිරීමට ආමායමක් අව යයි. ඒ නිසා 

ශපොදු ජනයාට අවම බරක් තති වන ආකාරයට තමයි මුමල් 

තමතිතුමා ශේ පිළිශවළට ශමය ඉදිරිපත් කර තිශබන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශේක අශප් ආඩලඩුව 

හමපු කකක්ය කියා ශපන්වනවා. VAT කක කවමාම ආශේ? 1998 

GST කියන පමනම මතයි කය ආශේ. කක්සත් ජනතා නිමහස ්

සන්ධාන ආඩලඩුව යටශත් තමයි GST කක ශගනාශේ. GST කක 

සියයට 12.5යි. ශමය UNP ආඩලඩුශවන් ශගනා කකක් ශනොශවයි. 

GST කක ශලස සියයට 12.5ක් අය කරන්න පටන් ගත්තා. ගරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, 2002 UNP ආඩලඩුවක් යටශත් 

ශේ මන්ත්රීතුමාම කමා නිශයෝජය මුමල් අමාතයතුමා හැිනයට GST 

කක VAT කක බවට පරිවර්තනය කරලා සියයට 20ක් අය කළා. 

ඒ, කමා; UNP ආඩලඩුව යටශත් යි. කශහම නේ, ඒ අය කරන 

සියයට 20 කමා පටන් ගත් කකයි. කමා ශතොග සහ සිල්ලර ශවළඳාම 

VATවලට අමාළ වුශඩල නැහැ.  

2004දී අශප් කක්සත් ජාතික පක්ෂ ආඩලඩුව පරාජය ශවලා 

2005දී මහින්ම රාජපක්ෂ මහත්මයා බලයට ආවා. කතුමා 2004 

වර්ෂශේ  සිට 2008 වර්ෂය මක්වා සියයට 15ක VAT කක දිගටම 

අය කරශගන ආවා. VAT කක අපි ශගනාවා කියනවා. සියයට 15 

අය කරන්ශන් මහින්ම රාජපක්ෂ මහත්මයාශ  කාලශේ යි. ඊට 

පසුව 2009දී තමයි කය සියයට 12.5 මක්වා අඩු කරන්ශන්. ඊට 

පසුව 2013 ජනවාරි මාසශේ  පළමුවැනි වතාවට ශතොග සහ සිල්ලර 

ශවළඳාම VATවලට යටත් කරන්ශන්ත් මහින්ම රාජපක්ෂ 

මහතායි. ඒ, 2013දීයි. [බාධා කිරීමක්] ඒ ශවලාශේ සැපයුේ අගය 

තිබුශඩල මිලියන 500ක් ශලසයි. [බාධා කිරීමක්] ඊට පසුව මිලියන 

250යි. ඊට පසුව මිලියන 100ත් කළා.  

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මිලියන 100 කශළේ ශමතුමායි.  

 
ගු කබීර් හාෂීපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

නැහැ, නැහැ. මිලියන 100 කශළේ, මහින්ම රාජපක්ෂ 

මහත්මයායි. [බාධා කිරීමක්] ඊට පසුව කය අපට ආවා. මිලියන 

100 කළා. අශප් මුමල් අමාතයතුමා කටයුතු කර තිශබන්ශන් 

මිලියන 100 මිලියන 50 කරන්නයි. ශමය අප නිර්මාණ්ය කරපු 

බද්මක් කියා ශපන්නුවාට ශවලා තිශබන්ශන් ශමන්න ශේකයි. 

මහින්ම රාජපක්ෂ මහත්මයාශ  ආඩලඩුව කාලශේ  ඉඳලාම තමයි 

VAT කක ඒ විධියටම ක්රියාත්මක කර තිශබන්ශන්. අපි අලුතින් 

ශලොකු ශමයක් කරලා නැහැ. අපි ඒ මත සැපයුේ අගය සහ VAT 

අය කරන රමාණ්ය කහාට ශමහාට කර තිශබනවා. කය තමයි 

යථාර්ථය. ශමය අලුත් ශමයක් කියා ශපන්වාගන්න ුත්සාහ කළාට 

තමන්ට ඒක කරගන්න බැහැ.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, 2009 වසර ගත්තාම, 

2009 මහින්ම රාජපක්ෂ මහත්මයාශ  ආඩලඩුව කාලශේ  අතයව ය 

භාඩලඩවලටත් VAT කකක් අය කළා. බන්දුල ගුණ්වර්ධන 

මැතිතුමනි, ඔබතුමා ම සිින ආඩලඩුව 2009දී අතයව ය 

භාඩලඩවලටත් සියයට 5ක VAT කකක් අය කළා. 2009න් පසුව 

තමයි කය -අතයව ය භාඩලඩවලට පැනවූ VAT කක- අයින් කරලා 

විශ ේෂ ශවළඳ භාඩලඩ බද්මක් - Special Commodity Levy කකක්

- අය කර තිශබන්ශන්. කමඟින් තමයි, ආනයනය කරන පරිප්පු, 

සීනි කිශලෝ කකකට රුපියල් 30ක්, රුපියල් 40ක්, රුපියල් 20ක් 

අය කරන්න පටන් ගත්ශත්. ඒ කාලශේ  කරපු අය කිරීේ දිහා 

ශහොඳින් බලන ශකොට අප කරපු අය කිරීේවලට වඩා ඉතාම 

ශේගවත් වැඩි වීේ සිදු වී තිශබනවා කියන කක මා විශ ේෂශයන්ම 

කියන්න ඕනෑ. අම VAT කක ශගන බලන්න. අප ශතොග සහ 

සිල්ලර ශවළඳාමට VAT කකක් අය කළා කියා කිේවාට, මුමල් 

තමතිතුමා ශමොකක්ම කර තිශබන්ශන්? අපි ඉස්සර ශවලා පැවැති 

තත්ත්වය ශගන බලමු. මහින්ම රාජපක්ෂ මහත්මයාශ  ආඩලඩුව 

කාලශේ  අතයව ය භාඩලඩවලට සියයට 5ක VAT කකක් අය 

කළා.  

අම අතයව ය භාඩලඩ VAT කශකන් ශකළින්ම නිමහස් 

කරලායි තිශබන්ශන්. කම භාඩලඩ අතර තිරිඟු, තිරිඟු පිින, පාන්, 
කුරක්කන්, කුරක්කන් පිින, ුුන තට, ුුන පිින, කඩල, මුං තට, 

නැවුේ කිරි, කිරි පිින, ශයෝගට්, මාගරින්, බටර්, බිත්තර, ශත් කුඩු, 
සීනි ශද්ීයයව වගා කරන සහල්, කළවලු, පලතුරු, ආනයනික 
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තපල්, ශමොඩේ, මිදි, රට ඉඳි, ආනයනය කරන පරිප්පු, අල, හාල් 

මැස්සන්, රතු ලූනු, බී ලූනු, සුදු ලූනු, මිරිස්, ිනන් මාළු, ුේබලකඩ, 
කරවල, ශකොත්තමල්ලි, කහ, පාේ ශතල්, භූමි ශතල්, ලුණු, ශපොල්, 

ගෑස ් යනාදිය තිශබනවා. ඒවා විතරක් ශනොව තවත් ඒවා 
තිශබනවා. ශේ ඔක්ශකෝම VAT කක රහිත අතයව ය භාඩලඩ 

කියලායි කියන්ශන්. ඒ මදිවාට ධෂධ, ශපොත්, විදුලි බලය, ශපොදු 

රවාහනය, අධයාපනය, ජීවිත රක්ෂණ්ය, ඩීසල් හා ශපරල්, 
ශපොශහොර, කෘෂිකාර්මික බීජ, කෘෂිකර්මාන්ත, පශු කර්මාන්ත සහ 

ඉදි කිරීේ ආශ්රිත යන්ශත්රෝපකරණ්, පුද්ගලික ශරෝහල්වල බාහිර 
ශරෝී ශසේවාවන්, රසායනාගාර සහ ශවනත් ශරෝග විනි ්යය සඳහා 

වූ පරීක්ෂණ්, dialysis ශසේවාවන් ආදි හැම කකක්ම VAT කශකන් 
නිමහස්. ඒ නිසා ශතොග සහ සිල්ලර ශවශළඳාමට VAT අය කළා 

කියා පාරිශභෝගිකයාට, සාමානය මනුෂයයාට අනිවාර්යශයන් බරක් 

පැටශවන්ශන් නැහැ. ශේක තමයි යහ පාලනය. මුමල් අමාතයතුමා 
සාමානය මනුෂයයන් ගැන හිතලා තමයි ශේ බද්ම අය කරන්ශන්. 

ශේ රටට ආමායේ ඕනෑ. ආමායේ ුපයාගන්නා ක්රමශේමයක් 
විනිවිමභාවයක් තතිව අපි සකස් කර තිශබනවා. ඒකට ශමොකක්ම 

තිශබන අඩු පාඩුව? හරි නේ, විපක්ෂය ඒකට සතුටු ශවන්න ඕනෑ. 
ඒ නිසා 2009න් පසුව අතයව ය භාඩලඩවලට තිබුණු සියයට 5ක 

VAT කක අපි අයින් කරලා ඒක නැති කරලා තිශබන්ශන්. අපි මැන් 

විශ ේෂශයන්ම අතයව ය භාඩලඩවල VAT  කක ඉවත් කරලා 
තිශබනවා.  

ඊළඟට මම කියන්න කැමැතියි, මහින්ම රාජපක්ෂ 

මහත්මයාශ  තිබුශඩල ශද් පාලන විේජාවන් බව. කතුමාශ  

අවංකභාවයක් තිබුණ්ා නේ, 2004 මැතිවරණ් සමශේ  ශහට 

මැතිවරණ්ය තිශබනවා කියලා කියන ශකොට 2004 ශනොවැේබර් 

මාසශේ  අය වැශයන් කතුමා ශ නවා, VAT  කක අය වැශයන් 

සියයට 12 සිට සියයට 11 මක්වා සියයට කකකින් අඩු කරන්න 

කියලා. ශමොකම, මිනිස්සුන්ට සහනයක් ශමනවා කියලා කියන්න. 

ඊට පස්ශසේ ඒශක් කාර්තුවකට තිබුණු මිලියන තුනක සැපයුේ අගය 

මිලියන 3.85 මක්වා වැඩි කරනවා. නමුත්, මහ බැංකුශේ 

වාර්තාවක් අනුව ශකළින්ම කියනවා, ඒ ක්රියාශවන් කිසිම 

ශවලාවක පාරිශභෝගිකයන්ට කිසිදු සහනයක් තති වුශඩල නැහැ, 

ශවශළඳ ශපොශළේ ඉන්න මුමලාලිට විතරයි ඒශක් සහනයක් 

ලැබුශඩල, ඒශකන් කිසිම වැඩක් වුශඩල නැහැ, මිල අඩු වුශඩලත් 

නැහැ කියලා. හරි නේ, සියයට 12ට තිබුණු VAT කක සියයට 15ට 

වැඩි ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා සියයට තුනක වැඩිවීමක් පමණ්යි. 

ශේක හරියට අලුත් යශකක්, බිල්ශලක් තති වුණ්ා කියලා මහා 

ශලොකුවට සද්ම ශකරුවාට, කශහම කිසිම බලපෑමක් ශේ රශට් 

පාරිශභෝගිකයාට, සාමානය ශපොදු ජනයාට සිද්ධ ශවන්ශන් නැහැ. 

ශමොකම, ශතොග සහ අතයව ය භාඩලඩවල මිලවලට VAT බදු අය 

කිරීම සේපූර්ණ්ශයන්ම අයින් කරලා තිශබන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මුමල් තමතිතුමා ශේක 

නිර්මාණ්ය කරන්ශන් ශකොශහොමම කියලා අපි කල්පනා කළාම? 

ශේක අමුතු විධියට කරපු කකක්ම?  ජාතයන්තරශේ   VAT  බදු අය 

කිරීශේ රවණ්තාව හා සසඳා බැලුවාම අශප් තිශබන්ශන් සියයට 

15යි. ඉන්දියාශේ අලුතින් GST කක ශගනාවා. ඉන්දියාව වි ාල 

රටක්. ශේක ගැන වි ාල විවාමයක් තති වුණ්ා, ඔවුන්ශ  

පාර්ලිශේන්තුශේ. කහිදී ඉන්දියාශේ පාර්ලිශේන්තුශේ විපක්ෂය 

කරපු කථාව අහන්න. විපක්ෂශේ , හිටපු මුමල් තමතිවරයා ඒ ගැන 

කරපු අමහස් බලන්න. කතුමා ශේක ඕනෑ නැති විධියට 

විශේයනයක් කශළේ නැහැ. ඒශක් ධනාත්මක විශේයනයක් කළා. 

නමුත්, ඔවුන් පිළිගත්තා ඒ ක්රමශේමය නිසා ඉන්දියාශේ ජනතාවට 

සියයට 18ක බද්මක් පැනශවන බව. ඒ GST කක කියන්ශන් VAT  

බද්මට සමාන කකක්. සියයට 18යි ඉන්දියාශේ අය කරන්ශන්. අපි 

VAT  අය කරන්ශන් සියයට 15යි. පාකිස්තානශේ  VAT  අය 

කිරීම සියයට 18යි.  

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 

ගු කබීර් හාෂීපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

බං ලාශද් ශේ  VAT අය කිරීම සියයට 15යි. කංගලන්තශේ  

VAT අය කිරීම සියයට 20යි. ජාතයන්තරව සමාන ගණ්න සියයට 

15.6යි; global average කක 15.6 per cent.  සිංගප්පූරුශේ සියයට 

8ක් අය කරනවා. නමුත්, සිංගප්පූරුශේ exempted items නැහැ. 

හැම කකකටම  VAT අය කරනවා. ලංකාශේ අපි items 160ක් 

VATවලින් නිමහස් කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා සියයට 15 කාටවත් 

බරක් තතිශවන රමාණ්යක් ශනොශවයි කියලා මම හිතනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මම 

විශ ේෂශයන්ම කියන්න කැමැතියි, අපි කියන ශද් කරන යහ 

පාලනය මුල තියාශගන වැඩ කරන රජයක් හැිනයට ශේ රශට් 

ශපොදු ජනයාට බරක් සිදු ශවන්න ඉඩ ශමන්ශන් නැහැ කියලා. ඒක 

ුපරිමශයන්ම අවම කරනවා. පසු ගිය කාලශේ  වරරසාම ලත් කක 

පන්තියකට විතරක් සෑම වරරසාමයක්ම ලබා ශමමින් ඔවුන්ට 

විශ ේෂ අවස්ථා ලබාශමන කාලය නවත්වලා සෑම ශකශනකුටම 

සම ශවන ආකාරශයන් සමබරව කටයුතු කිරීමට අපි 

විශ ේෂශයන්ම බැඳී සිිනනවා. ඒ නිසා ශේ රශට් ශපොදු ජනයාව 

ආරක්ෂා කරමින් ඔවුන්ශ  ජීවිතය සරල කරන්න, ඔවුන්ශ  

ආමායේ මාර්ග වැඩි කරන්න ඉලක්ක කරමින් සහ රජශේ  ආමායේ 

ුපරිමශයන් ුපයා ශගන ශේ රශට් අතයව ය අධයාපනය, 

ශසෞඛය සහ අශනකුත් සමාජ ශසේවාවන්හි රවණ්තාව වැඩි 

කරන්නට අපි බැඳී සිිනනවා. ඒ වාශ ම කම බදු අය කිරීශේ 

රවණ්තාව සුපිරි පන්තිශයන් වැඩි කරන්නට ශේ රජය බැඳී 

සිිනනවා කියන කක විශ ේෂශයන්ම මතක් කරමින් මුමල් 

තමතිතුමාට අශප් ස්තුතිය රකා  කරනවා.  

 
[අ.භා. 12.28] 

 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහ ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනතාවශ  මුමල් 

සේබන්ධශයන් වන රධාන මාතෘකා තුනක් ශේ වන විට සමාජශේ  

සාකච්ාා ශවමින් පවතිනවා. කකක් තමයි, ඉදිරිපත් කිරීමට 

නියමිත අය වැයට අමාළ විසර්ජන පනත් ශකටුේපත. ශමවැන්න 

තමයි, අම අපි සාකච්ාා කරන VAT බදු ඉහළ මැමීම. තුන්වැන්න 

තමයි, COPE කශක් සාකච්ාා ශකශරන බැුනේකර ගනු-ශමනුව. 

මුමල් තමතිවරයා කිේවා, COPE කශක් කථා කරපු ශද්වල් කළිශේ  

කියා තිශබනවාය කියා. COPE කශක් සාමාජිකයකු හැිනයට මා 

කියන්න කැමැතියි, ශේ මක්වා COPE කශක් සිද්ධ කරන ලම 

සාකච්ාා  පිළිබඳව, කහි නිගමන සහ නිර්ශද්   පිළිබඳව, 

වාර්තාශේ අඩංගුව පිළිබඳව කළියට ගිහින් කියා තිශබන්ශන් අපි 

ශනොශවයි කියලා. තමුන්නාන්ශසේලාශ  පක්ෂශේ  නිශයෝජය 

අමාතයවරයකු වන අජිත් පී. ශපශර්රා මැතිතුමා තමයි ඔවුන්ශ  

වාර්තාශේ තිශබනවාය කියා යේ යේ නිර්ශද්  ශේ රටට ඉදිරිපත් 

කශළේ. අපි පාර්ලිශේන්තුශේ ගරුත්වය ආරක්ෂා කර ගනිමින් 

COPE කශක් මැදිහත් වීම කරනවා.  

ගරු නි ශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න සිද්ධ 

වු ශඩල,  VAT කශක් ජාතක පියා සහ  VAT කශක් කැපකරු පියා 

අතර තිබූ වා  සංග්රමයකින් පසුවයි. ශේ ශමොන පියවරු තර්ක 

විතරක් කළත්, අවසානශේ  තැශළන්ශන්, ශපොඩි වන්ශන්, පීඩාවට 

පත් වන්ශන් ශේ රශට් ජනතාවයි. 2002 අවුරුද්ශද්  VAT කශකන් 

849 850 

[ගරු කබීර් හාෂීේ මහතා] 
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ආඩලඩුව රැස් කරපු ආමායම රුපියල් බිලියන 66යි. 2014 වන 

ශකොට කය රුපියල් බිලියන 285 මක්වා වර්ධනය කර ශගන 

තිශබනවා. ආඩලඩුව පැත්ශතන් සාකච්ාා වන්ශන් ශේ බදු වැඩි 

කිරීම ජනතාවට කපමණ් බරක් ශනොශවයි කියලායි. හැබැයි, ශේ 

රශට් ආර්ිකකය හමනවාය කියලා තමුන්නාන්ශසේලා බලයට පත් 

වන ශකොට ජනතාවට කිේශේ, ජනතාව මත ශේ විධියට බදු 

පනවනවා  කියලා ශනොශවයි. රශට් ජනතාවට බලාශපොශරොත්තු 

දුන්ශන් ආර්ිකකශේ  සහන ශමන්නේ කියලා; බඩු මිල අඩු 

කරන්නේ කියලා; අත මිට සරු ආර්ිකකයක් හමන්නේ කියලා; 

රැකියා මස ලක්ෂයක් ුත්පාමනය කරන්නේ කියලායි. කශහම 

බලාශපොශරොත්තු ශගොන්නක්, කප්පරක්, කන්මරාවක් ජනතාව මත 

තියලා, ජනතාවශ  ාන්මය අරශගන බලයට පත් ශවලා, ඊට 

පස්ශසේ ආඩලඩු කරන ශකොට තමයි ශේ විධියට බදු ගහන්න පටන් 

ශගන තිශබන්ශන්. ශේ බදු පැනවීශමන් ජනතාව සතුටු වන්ශන් 

නැහැ ශන්. ශේ බදු බදු පැනවීශමන් ශවශළඳ වයාපාරිකශයෝ සතුටු 

වන්ශන් නැහැ ශන්. ශේ බදු පැනවීශමන් නිෂ්පාමකශයෝ සතුටු 

වන්ශන් නැහැ ශන්. හැබැයි ශේ බදු පැනවීම හරහා මුමල් 

තමතිවරයා සහ ආඩලඩුව සතුටු කරන්න ුත්සාහ කරන 

කඩලඩායමක් ඉන්නවා. ඒ කවුම? ඒ තමයි ජාතයන්තර ූලලය 

අරමුමල. ජාතයන්තර ූලලය අරමුමශල් ශකොන්ශද්සි තමයි 

ආඩලඩුවශේ  කකින් කක ක්රියාත්මක කරමින් ඉන්ශන්. ඔවුන්ශ  

ශකොන්ශද්සි ශමොනවාම? රධාන ව ශයන් ශකොන්ශද්සි 5ක් 

තිශබනවා. ඔවුන් ඉදිරිපත් කර තිශබන ශකොන්ශද්සි ශේවායි:  

1.  බදු ඉහළ මැමීම හරහා රජශේ  ආමායම වැඩි කර ගන්න. 

2. ශුභ සාධනය ශවනුශවන් වැය කරන මුමල් කප්පාදු කර 
රජශේ  වියමේ අඩු කරන්න. 

3. ශතෝරා ගත් රාජය වයවසායන් ශපෞද්ගලීකරණ්ය කරන්න. 

4. සුළු හා මධය පරිමාණ් කර්මාන්තකරුවන්ශ   ආරක්ෂාවට 
පනවා තිශබන ශවශළඳ බාධක අශහෝසි කරන්න. 

5. විනිමය පාලනශේ  බලතල ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශවන් ඉවත් 
කරලා ශවශළඳ ශපොළ ුච්යාවයනයට විවෘත කරන්න. 

ශමවැනි ශකොන්ශද්සි ගණ්නාවක් ජාතයන්තර ූලලය ආයතනය 

පනවනවා. ඒ ශකොන්ශද්සි තමයි ශේ කකින් කක, කකින් කක ඉෂ්ට 
කරමින් යන්ශන්. ශේ බදු වැඩි කරන්ශන් ඒකට. ශේ බදු පැනවීම 

අසාධාරණ්යි. මුමල් තමතිතුමා කියනවා, ශසෞඛය ක්ශෂේත්රයට බදු 
පනවන්ශන් නැහැයි කියලා. හැබැයි ශසෞඛය, ශපෝෂණ් හා ශද්ීයය 

නවමය තමතිතුමා කක අවස්ථාවක කියනවා මා අහශගන සිිනයා, 

ශසෞඛය ශසේවාශේ බාහිර රතිකාර අං ය බද්ශමන් නිමහස් කර 
ගැනීම කතුමා ලබා ගත් වි ාල ජයග්රහණ්යක්ය කියලා. අපි 

අහන්ශන්, ශන්වාසික ශරෝගින් මුළුමනින්ම VAT කශකන් නිමහස් 
වනවාම කියලායි.  

මැන් ශේ ගරු සභාශේ කථා කශළේ, රජශේ  ශරෝහල්වලින් 
රතිකාර ගන්න අයට ශනොව ශපෞද්ගලික ශරෝහල්වලින් රතිකාර 

ගන්න අයටයි ර ්නය තිශබන්ශන් කියලායි. ඒක තත්ත. 

ශපෞද්ගලික ශරෝහල්වලින්   ලය කර්මය කර ගන්න තත්ත්ව යට, 
ශපෞද්ගලික ශරෝහශලන් රතිකාර ලබා ගන්න තත්ත්වයට ශේ 

රශට් ජනතාව පත් කශළේ ආඩලඩුව ශන්. මැන් ශපෞද්ගලික 
ශරෝහල්වලට යන්ශන් මහා ධනවතුන් කියලා හිතන්න කපා.  

තමුන්නාන්ශසේලා ජාතික ශරෝහශල්, කශහම නැත්නේ අනික් 
ශික්ෂණ් ශරෝහල්වල bypass  surgeries කර ගන්න පහසුකේ හමා 

තිබුණ්ා නේ, ඒ ජනතාව ශපෞද්ගලික ශරෝහල් පස්ශසේ යන්ශන් 

නැහැ. තමුන්නාන්ශසේලා ජනතාවට කියන්ශන් හෘමයාබාධයක් 
හැදුණ්ාට පස්ශසේ  bypass surgery කකක් කර ගන්න මාස 8ක්, 8ක් 

ජාතික ශරෝහශල් ශපෝලිශේ ඉන්න කියලාම? මහනුවර ශික්ෂණ් 
ශරෝහල ගත්ශතොත් අබලන් ශගොඩනැගිල්ලක තමයි හෘම ශරෝග 

ඒකකය පවත්වා ශගන යන්ශන්. ඒවාට සල්ලි වියමේ කරන්ශන් 
නැහැ.  

කරාපිිනය ශික්ෂණ් ශරෝහල ගත්ශතොත් මෑත කාලශේ  කහි 

bypass  surgeries කරන රමාණ්ය ීයඝ්රශයන් අඩු වුණ්ා. ඒවාට 
පහසුකේ ශමන්ශන් නැහැ. ඒ සඳහා  ලයාගාර හමන්ශන් නැහැ.  

හෘමයාබාධයක් හැදුණ්ාට පස්ශසේ ශකොශහොම හරි තව අවුරුද්මක් 
ශමකක් ජීවත් ශවන්න ජනතාවශ  තිශබන කැමැත්ත නිසා, 

කක්ශකෝ ඔවුන්ට තිශබන ඉඩමක් - කඩමක් විකුණ්ලා, කශහම 
නැත්නේ ශකොශහන් හරි ණ්යක් අර ශගන, EPF කශකන් හරි  ETF 

කශකන් හරි සල්ලි අරශගන රුපියල් ලක්ෂ හයක්, හතක් වියමේ 

කරලා bypass surgery කකක් කර ගන්නවා. කශහමත් කර ගන්න 
බැරි අය තමයි, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි බස් 

කකක හරි දුේරියක හරි යන ශකොට, කශහම නැත්නේ ශපොළට 
ගියාම කැටයක් අරශගන ශහෝ ිනකට්  කකක් ගහශගන හෘම 

සැත්කමට ආධාර ඉල්ලන්ශන්. ඒ අය රුපියල් 20, 50, 100 ිනකට් 
අරශගන හන්දි ගාශන් රස්තියාදු ශවන්ශන් තයි? ශහොඳ ශසෞඛය 

ශසේවාවක් තිබුණ්ා නේ කශහම  රස්තියාදු ශවන්න ශවන්ශන් නැහැ 

ශන්. හැබැයි, ශේ බදු ශගවන, තමුන්නාන්ශසේලාට සියයට 15 වැට් 
කක ශගවන ජනතාවට සිද්ධ ශවලා තිශබනවා, ශපොළක් ගාශන් 

ගිහිල්ලා, බස් කකකට නැඟලා, ශකෝච්චියට නැඟලා ිනකට් කකක් 
ශපන්නලා bypass surgery කකක් කර ගන්න, ශවනත් 

 ලයකර්මයක් කර ගන්න කීයක් හරි ඉල්ලා ගන්න. ඒ වාශ  අය 
අපට ශකොච්යර හේබ ශවනවාම? ඒත්, ආඩලඩුශේ මැති 

තමතිවරයකුට bypass surgery කකක් කරන්න නියම කළාට 

පස්ශසේ  ඔවුන් අඩු ගණ්ශන් රජශේ  ශරෝහලක ශනොශවයි, ලංකාශේ 
ශපෞද්ගලික ශරෝහලකදීවත් ඒක කර ගන්ශන් නැහැ.  

ඒ අය මැන් යන්න පුරුදු ශවලා තිශබන්ශන් සිංගප්පූරුශේ 
මවුන්ට් කලිසශබත් ශරෝහලට. අඩු ගාශන් ශසෞඛය 

තමතිවරයාටවත් ශේ රශට් ශසෞඛය ගැන වි ්වාසයක් නැහැ. 
කතුමා යන්ශන්ත් කශහේ. අශනක් කට්ිනය යන්ශන්ත් කශහේ.  ඒවාට 

ආඩලඩුශවන් - ජනාධිපති අරමුමශලන්- සල්ලි ශගවනවා. කශහම 

බැරි ජනතාව තමයි ශකොශහොම හරි තමන්ශ  ජීවිතය රැක ගන්න 
ශපෞද්ගලික ශරෝහල්වලට යන්ශන්. මැන් ඒ ජනතාව මතත්  ශේ 

ශහණ්ය පහත් කරලා තිශබනවා. ශේක ශමොන අසාධාරණ්යක්ම? 
මරණ්ාසන්න ශලශඩකුශගනුත් බද්මක්  අරශගන ජීවත් වන 

ආඩලඩුවක් ශේක.  

මැන් කතුමන්ලා -විශ ේෂශයන්ම ආඩලඩු පක්ෂය තතුශළේ ඉන්න 

සමහර කඩලඩායේ- කියන්න ුත්සාහ කරනවා, ඒශගොල්ශලෝ 

ආඩලඩුව තතුශළේ  fight  කකක් කරලා ශේ පනත් ශකටුේපශත් යේ 
යේ සංශ ෝධන කර ගත්තාය, ශතොග හා සිල්ලර ශවශළඳාම මත 

පනවා තිබුණු බද්ම යේ රමාණ්යකට සංශ ෝධනය කර ගත්තාය 
කියලා. කශහම නැත්නේ ශසෞඛය ශසේවාවට ගහපු බද්ම 

සංශ ෝධනය කර ගත්තාය කියනවා. අම අපි බලන්න ඕනෑ ශේ 
සංශ ෝධන ශනොශවයි, බද්ම පනවන්න කලින් තිබුශඩල 

ශකොශහොමම,  ඊට වඩා ශේ සංශ ෝධන සාධාරණ්  වන්ශන් 

ශකොශහොමම  කියන කකයි. මැන් සිද්ධ ශවලා තිශබන්ශන් 
සංශ ෝධන  කිහිපයක් ශපන්වලා තමුන්නාන්ශසේලාට යන්න ඕනෑ 

තැනට ගිහිල්ලා තිශබන කකයි. අවසානශේ  ඒ බර ජනතාව මත 
පටවලා තිශබනවා.  

 මැන් අපට කියන්න හමනවා, -ගරු අගමැතිතුමා කියා 
තිශබනවා- ශේ බදු ගහන්ශන් ජනතාවශ  මරුවන්ට ුගන්වන්න 

සහ ජනතාවශ  ශසෞඛය ශවනුශවන්  කියලා. ශේ බද්ම කකතු 
කරන ශකොට, අඩුම ගණ්ශන් ශේ විසර්ජන පනතින්වත් 

අධයාපනයට සහ ශසෞඛයයට වැඩිපුර මුමල් ශවන් කර 

තිශබනවාම? ඒකයි අපි අහන්ශන්.  වැඩි කරලා නැහැ, ඒවාත් 
කප්පාදු කරලා ශන්. රශට් ජනතාවට පිළිගන්න ශවන්ශන් ශේ 

විසර්ජන පනත ශන්.  

විසර්ජන පනත් ශකටුේපත බැලුවාට පස්ශසේ ශසෞඛය 

ශවනුශවන් තිබුණු මුමල රුපියල් බිලියන 184 සිට 160 මක්වා අඩු 
කරලා. ගිය වසරට සාශප්ක්ෂව සියයට 91යි, ශමවර ශසෞඛයයට 

851 852 



පාර්ලිශේන්තුව 

වියමේ කරන්ශන්. රවාහනයට තිබුණු රුපියල් බිලියන 59, බිලියන 

51 මක්වා අඩු කරලා. ුසස් අධයාපන සහ මහාමාර්ග ශවනුශවන් 
රුපියල් බිලියන 181, බිලියන 163 මක්වා අඩු කරලා. 

කෘෂිකර්මාන්තයට රුපියල් බිලියන 54, බිලියන 21 මක්වා අඩු 
කරලා, ගිය අවුරුද්මට සාශප්ක්ෂව සියයට 38යි වියමේ කරන්ශන්. 

කාන්තා සහ ළමා කටයුතු සඳහා රුපියල් බිලියන 9, බිලියන 2 

මක්වා අඩු කරලා. ගිය අවුරුද්මට සාශප්ක්ෂව සියයට 22යි වියමේ 
කරන්ශන්. සමාජ සවිබල ගැන්වීේ  සඳහා රුපියල් බිලියන 68, 

බිලියන 16 මක්වා අඩු කරලා. ගිය අවුරුද්මට සාශප්ක්ෂව සියයට 
23යි වියමේ කරන්ශන්. කතැන කප්පාදුව රුපියල් බිලියන 52යි. 

පාසල් අධයාපනය ගත්ශතොත්, රුපියල් බිලියන 185, බිලියන 86 
මක්වා අඩු කරලා. ගිය අවුරුද්මට සාශප්ක්ෂව සියයට 41යි ශවන් 

කර තිශබන්ශන්. අපට  ශමතැනදී කියනවා ශේ බදු ගහන්ශන් 

අධයාපනයට, ශසෞඛයයට  සහ ජනතාවට සුබසාධනය සපයන්න 
කියලා. හැබැයි, ශේ ලැයිස්තුව බැලුවාට පස්ශසේ ශමොකක්ම 

ශපශනන්ශන්? ශසෞඛය වියමේ කපලා; අධයාපන වියමේ කපලා; 
රවාහන වියමේ කපලා; කෘෂිකර්මාන්ත වියමේ කපලා; සමාජ 

සවිබල ගැන්වීශේ වියමේ  කපලා; පාසල් අධයාපන වියමේ කපලා; 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු වියමේ කපලා. ඒ කියන්ශන්, ජනතාවට 

ශමොනවා ශහෝ සහනයක් ලැශබන සියලු අං වල මුමල් කප්පාදු 

කරලා,  ඒ අයශ  ශකොටස වැඩි කරශගන තිශබනවා. කම නිසා, 
බදු ගහන ශකොට කියන ශබො රුව අශනක් පැත්ශතන්  අශත් පැළ 

ශවලා තිශබනවා, විසර්ජන පනත ශගශනන ශකොට    

"ජනතාව ශහොල්මන් ශවන අය වැයක් ශමනවා" කියා මුමල් 

තමතිතුමා මැන් කියමින් යනවා. ගිය අවුරුද්ශමත් ඒ කථාව 
අහශගන අපි ශහොල්මන් ශවලා හිිනයා. ශේ අවුරුද්ශමත් 

කරුමයකට වාශ  ඒ කථාවම අපට අහන්න සිද්ධ ශවලා 

තිශබනවා.  ශේ බදු ගහන හැිනයටයි, සුබසාධන කප්පාදුශේ 
හැිනයටයි  අපි ශහොල්මන් ශවලා තමයි ඉන්ශන්.  කියලා මවසක් 

යන්න කලින් ඒශක් අශනක් පැත්ත තමයි සිද්ධ වන්ශන්. අඩු 
ගණ්ශන් ජනතාවශගන් කකතු කර ගන්නා බදු මුමල් ිනක 

නිසියාකාරව ශයොමවන්නවත් තමුන්නාන්ශසේලා සමත් නැහැ. ඒ බදු 
ිනක ආරක්ෂා කරගන්න ජනතාව බලය පවරා තිශබනවා. ශේ 

පාර්ලි ශේන්තුවට 225ශමශනක් කවලා, පාර්ලිශේන්තුවට මුමල් 

බලය පවරලා තිශබන්ශන් ඒකයි. හැබැයි, ආඩලඩුව සමත් නැහැ 
ජනතාව මත ගහලා ගන්න ඒ බද්ම ආරක්ෂා කර ගන්න. ඒක තමයි 

නාස්ති කරන්ශන්. ගිය ආඩලඩුශවන් නාස්ති කළා.  

මුමල් තමතිතුමා කියනවා, වැට් කක සියයට 11 සිට සියයට 15 

මක්වා වැඩි කශළේ රාජපක්ෂ මහත්තයා කරපු ශහොරකේ, වංයා, 
දූෂණ්වලට ශගවන්නයි කියලා. අප කියන්ශන් ශේකයි. 

රාජපක්ෂලාශ  ශහොරකේ රාජපක්ෂලාශගන් අය කරගන්න. 

ඒවාට ශේ ජනතාව පළි නැහැ. රාජපක්ෂලාශගන් ශමොනවාම අය 
කර ගත්ශත්?  ඒශගොල්ලන්ශගන් ශමොකුත් අය කරශගන නැහැ 

ශන්. ඒශගොල්ලන්ට සහන. මල්වා ශන් ඉඩම අත තරියා. මල්වාශන් 
අක්කර 16ක ඉඩමක් තිශබනවා. ඒශක් ශපොල් වවලා තිශබනවා. 

ශගොඩනැඟිල්ලකුත් හමලා තිශබනවා. ඒක නිකේ ඉශබ් හැදුණ්ා 
වාශගයි; ඉශබ් ශපොල් ගස් පැළ වුණ්ා වාශගයි. ඒ ඉඩම ලබා දීම 

සේබන්ධශයන් වරමකාරශයක් නැහැ; චූදිතශයක් නැහැ. මාතර 
තිශබන ඉඩම ලබා දීම සේබන්ධශයනුත් වරමකාරශයක් නැහැ. 

කශහම පුළුවන්ම? ඒශගොල්ශලෝ ශහොරා කාපු ඒවාශේ  බරත් ශේ 

රශට් ජනතාව මත පටවලා තිශබනවා; ශේශගොල්ශලෝ ශහොරා කන 
කකත් ශේ ජනතාව මතයි පටවන්ශන්. තමුන්නාන්ශසේලා ජනතාවට 

කියනවා,  පින තම කරගන්න කියලා. "බදු වැඩි කරන්ශන් රට 
සංවර්ධනය කරන්නයි, ිනක කාලයක් ඉවසා ශගන ඉන්න" කියලා 

කියනවා. හැබැයි, තමුන්නාන්ශසේලා ශමොන වියමේම අඩු කරශගන 
තිශබන්ශන්? කෘෂිකර්ම අමාතයාං ශේ  ශගොඩනැඟිල්ල තවම ශේලි 

ශේලි තිශබනවා.  

ගු (ණචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහ ා (අධිකරණ 

අමා ය සහ බුද්ධාශ්ාසන අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ - நீதி அமைச் 

சரும் புத்தசொசன அமைச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Minister of Buddhasasana) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා මල්වාශන් ඉඩම ගැන සඳහන් 

කරමින් කිේවා, ඒකට චූදිතශයක් නැහැ, නඩු නැහැ කියලා. ශේ 

ශවන ශකොට ඒ සේබන්ධශයන් චූදිතයන් ශමශමශනකුට නඩු පවරා 

තිශබනවා.  
 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහ ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශහොඳයි, ශබොශහොම ස්තුතියි.  ගරු තමතිතුමනි, අපි කියන්ශන් 

ඒවා අය කරගන්න කියලායි.  
 

ගු (ණචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඒක හරි.  

 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහ ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ජනතාවට පින තම කරගන්න කියා කියනවා.  ශේවා කරන්න 

සිද්ධ ශවලා තිශබන්ශන් පසු ගිය ආඩලඩුශේ නාස්තිකාර වියමේ 

නිසාය කියනවා. හැබැයි, අප යන කන විට හැම තිස්ශසේම ශප්නවා 

ශන්, ශේ පාර්ලිශේන්තු සංකීර්ණ්ශයන් කිශලෝමීටරයක් තතුළත 

තිශබන කෘෂිකර්ම අමාතයාං ශේ  ශගොඩනැඟිල්ල. තවම 

කවුරුවත් ඒශක් පදිංචියට ගිහින් තිශබනවාම? වැඩක් අරශගන 

තිශබනවාම? මාසයකට රුපියල් මිලියන 21 ගණ්ශන් කුලිය 

ශගවශගවා මැන් මාස 8ක් තිස්ශසේ වහලා තිශබනවා. ශේ වන විට 

රුපියල් මිලියන 148ක් ශගවා තිශබනවා. ශමම ශගොඩනැඟිල්ලට 

විතරක් මිලියන 300ක් යට කර තිශබනවා. ඒ ශගොඩනැඟිල්ල 

කශහම  ගන්න තිබුණු හදිසිය, තදියම ශමොකක්ම? ඒක  වහලා 

තිශබන්ශන්. ශේවා නාස්තිකාර වියමේ. අධයාපනයට තිශබන මුමල් 

ිනක කපනවා; ශසෞඛයයට තිශබන මුමල් ිනක කපනවා. ජනතාවට 

බදු පටවනවා. මම ශේ කාරණ්ය මීට කලිනුත් පාර්ලිශේන්තුශේදී 

ඉදිරිපත් කළා. ඒ අං වලට ශමන මුමල් කැපුවාට, ජනතාව කන 

ශබොන ශද්වල් මත බදු ගැහුවාට, බියගම තිශබන Lion Brewery 

කකට ශෂෝක් කකට බදු සහන දීලා තිශබනවා ශන්. ඒ ශකොශහොමම? 

බියර්වලට බදු සහනය ශමනවා. හැබැයි, ජනතාව මත බදු ගහනවා. 

කශහම ශන්, කරන්ශන්. නාස්තිකාර වියමේ අඩු කරනවා නේ, මහ 

බැංකුශේ මහ මවල් වුණු බැුනේකර වංයාව ගැන තමුන්නාන්ශසේලා 

ශරදි තඳශගන ශපනී සිිනන්ශන් ශකොශහොමම?  

විගණ්කාධිපතිවරයා කියන විධියට මැනටමත් බැලු බැල්මට 

රුපියල් මිලියන 1,685ක අලාභයක් සිදු ශවලා තිශබනවා. කය තව 

වැඩි ශවනවා. පැටවු ගහනවා. ඒ වංයාශේ රමාණ්ය හිතා ගන්න 

පුළුවන්, පර්ශපචුවල් ශරෂරීස් කියන සමාගම ඉතාම ශකින 

කාලයක් තතුළත රුපියල් බිලියන 14කට ආසන්න රමාණ්යක් 

ශසොයා ගැනීම තුළ. කශහම තිශබද්දී, ඒ හිල් වහන්ශන් නැතුව 

ජනතාව මතම බදු පනවනවා. ජනතාවම ශපළමින්, ූරාශගන 

කමින්, ජනතාවශ  රීරි මාංසය ුරා ශබොනවා. ඉතින් ශමශහම තව 

ශකොච්යර කල් යන්නම? ශේ විධියට බදු අය කරලා නේ 

තමුන්නාන්ශසේලා ශේ රට හමන්ශන්, ශේ රශට් ජනතාවට කිසිම 

ශමයක් බලාශපොශරොත්තු ශවන්න බැහැ.  

අගමැතිතුමා මීට වසරකට කලින් පාර්ලිශේන්තුව හමුශේ 

කිේශේ ශමොකක්ම? කතුමාශ  ආර්ිකක සැලසුම අනුව අශප් රශට් 

853 854 
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ඍජු බදු සියයට 40ක් සහ වක්ර බදු සියයට 60ක් මක්වා රමාණ්යකට 

ශගශනනවා කිේවා. මැන් කශහමම ශවන්ශන්? ඍජු බදු වැඩි ශවලා 

වක්ර බදු අඩු ශවනවාම? නැහැ. අශනක් පැත්තයි ශවන්ශන්. ශේ බදු 

පනවලා ඒශක් අශනක් පැත්තයි සිදු කරන්ශන්. ශහට ශහෝ 

අනිද්මාට දින 1,500න් රට හමන හැින කියන ශකොටත් ආශයත් 

ශේකම තමයි කියන්ශන්. ඒ සිහිනවලට පමණ්ක්, ඒ වයනවලට 

පමණ්ක් රට හමන්න බැහැ. ඒකට සැලසුමක් තිශබන්න ඕනෑ. 

තමුන්නාන්ශසේලා ශේ රට හමන්න පුළුවන් රාශයෝගික සැලැස්මක් 

ඉදිරිපත් කරන්න. ශේ විධියට ජනතාවම ශපළලා, ජනතාවම 

යන්ත්රයට හසු කරලා බදු අය කර ගන්නවා ශවනුවට රශට් 

නිෂ්පාමනය ශගොඩ නංවලා, නිෂ්පාමන ආර්ිකකයක් හමලා, 

කෘෂිකර්මාන්ත-කර්මාන්ත අං  දියුණු කරලා, ආනයන-අපනයන 

ශවශළඳාම දියුණු කරලා රට හමන්ශන් ශකොශහොමම කියලා 

ඉදිරිපත් කරන්න. ඒක ට ශන් ජනතාව බලය දුන්ශන්. තනිශයන් 

කරන්න බැහැ කියලා කියන ශකොට ශමශගොල්ලන් කකතු ශවලා 

කරන්න කියලා දුන්නා. හවුලක් හමලා දුන්නා.  

මහනව වන ආඩලඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනයට තතුළත් කර 

ගත් වගන්තියට කපිිනන් ගිහිල්ලා, "ජාතික ආඩලඩුවක්" කියලා නේ 

කර ශගන, තමති මඩලඩලයත් වැඩි කර ගත්තා. ඒවා ශබමා ගත්තා. 

මැන් අවස්ථාව තිශබනවා. හැබැයි  ශේ ශපන්නුේ කරන්ශන්, ඒකත් 

කරන්න බැහැ කියන කකයි.  ඒ අසමත්කම තමයි ශේ ශපන්නුේ 

කරන්ශන්. ශේ විධියට බදු පනවන්න නේ ආඩලඩුවක් ශමොකටම? 

ශේ විධියට බදු අය කරන්න නේ මුමල් තමතිවරශයක් ශමොකටම? 

ආඩලඩුවක් හමලා තිශබන්ශන් රශට් නිෂ්පාමනය වැඩි කරලා, 

භාඩලඩාගාරය පිශරන්න හැරලා, ඒ භාඩලඩාගාරය ආරක්ෂා 

කරශගන ජනතාවට සහන ලබා ශමන්නයි. ඒ නිසා අසාධාරණ් 

ශලස ශේ බදු පැනවීමට අපි විරුද්ධයි. ඒ වාශ ම ශේකට පාර 

කැපුශේ කවුම?  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, වැට් කක වැඩි කරන්න 

හමපු ශවලාශේ තැන් තැන්වල ජනතා ුද්ශ ෝෂණ් පැන නැඟුණ්ා. 

ශවශළඳ සංගේ පාරට බැස්සා. ඔවුන් ුද්ශ ෝෂණ් කළා. තත්තටම 

ඒ ුද්ශ ෝෂණ් ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගියා නේ, ශේ බද්ම අඩු කරන්න 

කියලා ආඩලඩුවට මැඩි බලපෑමක් තති කරන්න තිබුණ්ා. සමහර 

කඩලඩායේ මැනුවත්ව මැදිහත් ශවලා ඒ අවස්ථාව නැති කළා. 

ශමොකම, ශේ අධිකරණ්ය හැදිලා තිශබන්ශන් ශේ තිශබන ආර්ිකක 

ක්රමය ආරක්ෂා කරන්නයි. ශේ පනවන බදු සාධාරණීකරණ්ය 

කරන්නයි. කශහම නැතුව ජනතාවශ  පැත්ශතන් හිතලා රණන්දු 

ශමන්න ශනොශවයි. අධිකරණ්ය ඉදිරියට ගිහිල්ලා ජනතාවශ  

ුද්ශ ෝෂණ් ශමොට කළාම, යටපත් කළාම,  ඔන්න කතශකොට 

තමයි හිශතන්ශන් යිනන් යිනන් ශමොනවා හරි deal යනවා තති 

කියලා. ඒ නිසා ජනතාව ගැන හිතන හැම මන්ත්රීවරශයකුටම අපි 

ආරාධනා කරනවා, ශේ වැට් කක වැඩි කිරීම පරාජය කරන්න 

තමන්ශ  ාන්මය පාවිච්චි කරන්න කියලා. ශේ පාර්ලිශේන්තුශවන් 

ශේක පරාජය කරන්න බැරි වුණ්ත්, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ඔළු 

ශගඩිවලින් ශේක පරාජය කරන්න බැරි වුණ්ත්, ශේ බදු වැඩි කිරීම 

පරාජය කර ගැනීම සඳහා කකතු ශවන්න, සංවිධානය ශවන්න 

කියන පණිවුඩය කළිශේ  ඉන්න ජනතාවට  ශමමින් මම නිහඬ 

ශවනවා, ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

[பி.ப. 12.47] 
 

ගු අබ්දුල්ලාහන මහනරූෆන මහ ා 
(ைொண்புைிகு அப்துல்லொ ைஹரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்   ஹ்ைொனிர்   ஹீம். 

தகள வ குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கரள, இன்று 

ரசர்தபறுைதி வொி ததொடர்பொன விவொதத்தில் ரபசுவதற்குச் 

சந்தர்ப்பம் வழங்கியமைக்கொகத் தங்களுக்கு நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்ரறன். இந்தச் சமபயிரல எதி ைியி 

லிருந்து சிலர் புதுமையொன சில விடயங்கமளப் ரபசிக் 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். இந்த வொி என்பது இந்த நொட்டிரல 

சிறிைொரவொ பண்டொ நொயக்க அம்மையொொின் ஆட்சிக்கொலத்தி 

லிருந்ரத கொைப்படுகின்றது. அதற்குப் பிறகு சந்திொிகொ 

பண்டொ நொயக்க குைொ துங்க அவர்களுமடய கொலத்திலும் 

ைஹிந்த  ொஜபக்ஷ அவர்களுமடய கொலம் வம யிலும் இந்தப் 

ரசர்தபறுைதி வொி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, அது 10 

வீதத்திலிருந்து 21 வீதம் வம க்கும் ைொறிைொறி அதிகொித்த 

வ லொறுகமள நொங்கள் தகொண்டிருக்கின்ரறொம். இப்தபொழுது 

தகள வ உறுப்பினர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ அவர்கள் தனது 

உம யில் இதிலிருந்து ைக்களுக்கு நிவொ ைம் வழங்கப் 

படவில்மல எனக் கூறிய கூற்மற எந்த ஒரு ைனிதனும் 

ஏற்றுக்தகொள்ளைொட்டொன். கொ ைம், அன்றொடம் ைக்கள் 

நுகர்கின்ற அத்தியொவசியப் தபொருட்கள் எதற்கும் இங்கு வொி 

விதிக்கப்படவில்மல. தபற்ரறொலிய உற்பத்திப்தபொருட்கள், 

gas ரபொன்ற அமனத்திற்கும் 'வற்' வொி நீக்கப்பட்டிருக்கின்றது 

என்பது உங்களுக்குத் ததொியும். சர்வரதச சந்மதயில் கச்சொ 

எண்தையின் விமல 51 அதைொிக்க தடொல ொக இருந்தரவமள 

உச்சநீதிைன்ற நீதிய ச ொக இருந்த ச த் என் சில்வொ அவர்கள் 

தபற்ரறொல் விமலமய 100 ரூபொயொகவும் டீசல் விமலமய 80 

ரூபொயொகவும் ைண்தைண்தையின் விமலமய 50 

ரூபொயொகவும் குமறக்குைொறு தீர்ப்பு வழங்கியிருந்தொர். ஆனொல், 

அந்தத் தீர்ப்பு அப்ரபொது அமுல்படுத்தப்படவில்மல. 

அப்ரபொது பந்துல குைவர்தன அவர்கள் அந்த அ சின் நிதிப் 

பி தியமைச்ச ொக இருந்தொர். அந்த வமகயில் முன்னொள் 

ஜனொதிபதி ைஹிந்த  ொஜபக்ஷ அவர்களுமடய கொலத்தில் 

நீதிைன்றத்தின் தீர்ப்மபக்கூட ஏற்றுக்தகொள்ளொத ஓர் 

அ சொங்கம் அமைந்திருந்தது. அன்மறய ைஹிந்த அ சு வொி 

விதித்தரதொடு ைட்டும் நின்றுவிடவில்மல, இந்த நொட்மடரய 

பல்லொயி ம் ரகொடி ரூபொய் கடன் சுமையிலும் நசுக்கி 

மவத்திருக்கின்றது. இமவ அத்தமனயும் ைக்கள் ைீதுள்ள 

சுமையொகும். இந்த ரந த்திரல, எைது நொடு ஒவ்தவொரு 

வருடமும் 70,000 ரகொடி ரூபொய்க்கு ரைல் கடமனயும் அதற் 

கொன வட்டிமயயும் தசலுத்தரவண்டிய ஓர் இக்கட்டொன 

நிமலமைக்கு உள்ளொகியிருக்கின்றது.  

இன்று ரைதகு ஜனொதிபதி அவர்களும் ைொண்புைிகு பி தை 

ைந்திொி அவர்களும் அமனத்து அத்தியொவசியப் தபொருட்களி 

னதும் விமலகள் குமறக்கப்படரவண்டும் என்ற நிமலப் 

பொட்டில் இருக்கின்றொர்கள். இதன்மூலம் நுகர்ரவொொின் 

தகொள்வனமவ இலகுபடுத்தரவண்டும் என்ற அடிப்பமடயில், 

ஏமழ எளியவர்கள் நுகர்கின்ற அத்தியொவசியப் தபொருட்கள் 

அமனத்துக்கும் 'வற்' வொி நீக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ைொண்புைிகு 

பி தை ைந்திொி அவர்கள் இந்த நொட்டிரல இருக்கின்ற 

இமளஞர்களுக்கு ரவமலவொய்ப்புக்கமள வழங்குவதற்கொகவும் 

நொட்டின் தபொருளொதொ த்மதச் சீ மைப்பதற்கொகவும் பல்ரவறு 

பட்ட நொடுகளுக்கும் விஜயங்கமள ரைற்தகொள்கின்றொர். 

அந்நொடுகளின் அ சொங்கங்கள் இந்த அ சின் தகொள்மக 

கமளயும் அது முன்தனடுத்துச் தசல்லும் திட்டங்கமளயும் 

வ ரவற்று உதவிகள் புொிவதற்கு முன்வருகின்றன.  

இன்று சொதொ ை ஓர் ஏமழ ைகன், அத்தியொவசியப் 

தபொருட்கமள ைட்டுைல்ல, தனக்குத் ரதமவயொன ைருந்மதக் 

கூட அதிக விமல தகொடுத்து வொங்கரவண்டிய அவசியம் 

இல்மல. இன்று அமனத்து விடயங்களிலும் ைக்களுக்கு 

நிவொ ைம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. எைது நொடு யுத்த சூழலில் 

இருந்து விடுபட்டொலும், முன்மனய அ சொங்கம் ஒரு 

தபொருளொதொ  நலிவிமன - தபொருளொதொ த்துக்கு எதி ொன 

யுத்தத்மத ஆ ம்பித்து மவத்துவிட்ரட தசன்றிருக்கின்றது. 

இதனொல், இந்த அ சு எந்த முமனப்மப எடுத்தொலும் அதமன 
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පාර්ලිශේන්තුව 

புதி ொன ஒரு நிகழ்ச்சித்திட்டைொகக் கொட்ட முமனகின்றொர்கள். 

அன்மறய சிறிைொரவொ பண்டொ நொயக்க அவர்களுமடய 

ஆட்சிக் கொலத்திலிருந்து கடந்த 30 வருடங்களுக்கு ரைலொக 

ரசர்தபறுைதி  வொி ைற்றும் யுத்த கொலத்தில் பொதுகொப்பு 

நிதிக்கொன வொி ரபொன்றவற்மற நொங்கள் அனுபவித்திருக் 

கின்ரறொம். இன்று சொதொ ை ைக்களின் தமலகளில் வொிகமளச்  

சுைத்திவிடக்கூடொது என்பதற்கொக இந்த அ சொங்கம் சொதொ ை 

ைக்கள் நுகர்கின்ற அத்தியொவசியப் தபொருட்களின் ைீதொன 

வொிமய நீக்கி, ைக்களின் சுமைமயக் குமறத்திருக்கின்றது.  

தகள வ நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ அவர்கள் தனது உம யில், 

COPE சம்பந்தைொகவும் கூறினொர். இது புதிய விடயம் அல்ல. 

அதில் முமறரகடுகள் இடம்தபற்றிருக்கலொம். ஆனொல், அதற்கு 

COPE குழுவில் அங்கம் வகிக்கும் அ சொங்கக் கட்சி சொர்ந்த 

எந்தரவொர் உறுப்பினரும் ஆத வு ததொிவிக்கவில்மல என்ற 

உண்மைமயப் புொிந்துதகொள்ள ரவண்டும். இவர்கள் 

திட்டைிட்டு அ சின்ைீது அல்லது பி தை ைந்திொியின் ைீது 

அல்லது COPE குழுவிரல அங்கம் வகிக்கின்ற அ சொங்கக் 

கட்சி சொர்ந்த உறுப்பினர்கள்ைீது வீண் பழிமயச் சுைத்து 

வதற்கொகரவ தபொருத்தைில்லொத ரந த்தில் ைீண்டும் இன்று 

அதமன ஞொபகமூட்டுகின்றொர்கள். அன்று இந்த நொட்மட ஓர் 

அசிங்கப் பொர்மவயினொல் பொர்த்துக்தகொண்டிருந்த தவளி 

நொடுகள் எல்லொம் இன்று இந்த அ சொங்கம் 

ரைற்தகொண்டுவருகின்ற நடவடிக்மககமள நல்ல ரநொக்ரகொடு 

பொர்ப்பது ைட்டுைல்ல, தகள வைொன ஒரு நொடொகவும் 

கைித்துக்தகொண்டிருக்கின்றன.  

இதுைட்டுைல்ல, இன்னும் மூன்று வருடங்களிரல எங்களு 

மடய தபொருளொதொ ம் சீ மைக்கப்படுகின்றரபொது, எங்களு 

மடய ைக்களுக்கு இலகுவொன வழியில் வருைொனத்மத 

அதிகொிப்பதற்கும் இமளஞர்களுக்கொன ரவமலவொய்ப்மபப் 

தபற்றுக்தகொள்வதற்கும் சந்தர்ப்பம் கிமடக்கும். ைொண்புைிகு 

பி தை ைந்திொி அவர்கள் இமளஞர்களுக்கொன 10 இலட்சம் 

ரவமலவொய்ப்புக்கமள உருவொக்குவது சம்பந்தைொகக் 

குறிப்பிட்டமதப் பற்றி இங்கு ரஜ.வி.பீ. உறுப்பினர்கள் 

கூறினொர்கள். முதலிரல, நொங்கள் எங்ரக இருந்து 

தகொண்டிருக்கின்ரறொம் என்பமதப் பற்றி அவர்கள் சிந்திக்க 

ரவண்டும். பல்ரவறுபட்ட திட்டங்கள் இன்று அமுல்படுத்தப் 

படுகின்றன. அ சு இன்று யொழ்ப்பொைம், திருரகொைைமல 

ரபொன்ற முக்கியைொன எைது ைொவட்டங்கமள அபிவிருத்தி 

தசய்து அந்தப் பி ரதசங்களிரல, குறிப்பொக கிழக்கு ைண்ைிரல 

இலட்சக்கைக்கொன ரவமலவொய்ப்புக்கமள உருவொக்கி 

யிருக்கிறது. அரதரபொன்று நொடளொவிய ொீதியில் தபொருளொ 

தொ த்மதச் சீ மைத்து ஒவ்தவொரு ைொவட்டத்திலும் ததொழிற் 

ரபட்மடகமள உருவொக்கி, இமளஞர்களுக்கொன ரவமல 

வொய்ப்புக்கமள உருவொக்கிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். இந்தக் 

கொலப்பகுதியில் அ சொங்கம் எந்த இடத்தில் நின்றுதகொண்டிருக் 

கின்றது என்பமதப் பற்றி அவர்கள் சிந்திக்க ரவண்டும். 

எல்லொவற்மறயும் ஒரு வருடத்திரல  தசய்துவிட முடியொது. 

இந்த அ சொங்கத்திற்கு இன்னும் நொன்கு வருடங்கள் 

இருக்கின்றன. 

இன்று எைது நொட்டின் தபொருளொதொ ம் சீ மைக்கப்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்றது. உலகளொவிய ொீதியிரல ஐர ொப்பிய 

நொடுகளும் ததன்கிழக்கொசிய நொடுகளும் எைது நொட்மடக் 

தகள வத்ரதொடு பொர்த்துக் தகொண்டிருக்கின்றன. இந்த 

நொட்டில் 'வற்' வொி - ரசர்தபறுைதி வொி என்பது புதுமையொன 

ஒன்றல்ல. 12 வீதைொக, 16 வீதைொக, 21 வீதைொக கொலத்துக்குக் 

கொலம் அறவிடப்பட்டுக் தகொண்டிருந்தொலும் அன்று உற்பத்திப் 

தபொருட்களுக்கு ைட்டுரை ரசர்தபறுைதி வொி இருந்தது. கடந்த 

அ சொங்க கொலத்திரல இறக்குைதி தசய்யப்பட்ட தபொருட்கள் 

அமனத்துக்கும் வொிகள் அறவிடப்பட்டன. இன்று அத்தியொ 

வசியப் தபொருட்களுக்கொன வொி நீக்கப்பட்டுள்ளது. இதனொல் 

ைக்கள் தபொருட்கமள இலகுவொக நுக க்கூடியதொக உள்ளது. 

ஆனொல், கடந்த அ சொங்கத்தொல் தபறப்பட்ட கடன் ததொமக 

மயயும் அதற்கொன வட்டிமயயும் தசலுத்துவதற்கொகரவ சில 

வொிகமள ஏற்படுத்த ரவண்டிய சூழ்நிமல இன்று உருவொகி 

யுள்ளது. ைஹிந்த அ சொங்கம் உலக நொடுகமளதயல்லொம் 

பமகத்துக்தகொண்டு, இந்த நொட்டுக்கு உதவி தசய்தவர்கமள 

தயல்லொம் புறக்கைித்துவிட்டு, நொட்டின் ைீதொன கடமன 

உயர்த்திக்தகொண்டிருந்தது என்பது உங்களுக்குத் ததொியும். 

இன்று இந்த அ சொங்கத்துக்கு ைட்டுைல்ல, நொட்டில் வொழ்கின்ற 

ஒவ்தவொரு பி மஜக்கும் வொிகள் மூலைொக அந்தக் கடன் 

சுமைமயக் குமறக்க ரவண்டிய சூழ்நிமல 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது.  

இங்கு ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன அவர்கள் 

புதுமையொகப் ரபசினொர். "ைொதம் 3,000 ரூபொய் பைத்தில் 

ைக்கள் சொதொ ை வொழ்க்மகச் தசலமவக் தகொண்டுதசல்ல 

முடியும்" என்றவமகயில் அர்த்தைற்ற முன்தைொழிமவ மவத்த 

வர்தொன் அவர். இன்று  நீலிக்கண்ைீர் வடிக்கின்றொர்.  

ைக்களொல் நி ொகொிக்கப்பட்ட ைஹிந்த அ மச ைீண்டும் எப்படி 

ஆட்சிக்குக் தகொண்டுவருவது என்பமதப் பற்றித்தொன் அவர் 

சிந்தித்துக் தகொண்டிருக்கிறொர். அவர்களுமடய கனவு 

நனவொகப் ரபொவதில்மல. ஏதனன்றொல் இன்று இந்த அ சொங் 

கத்மதயும் ரைதகு ஜனொதிபதி அவர்கமளயும் ைொண்புைிகு 

பி தை அமைச்சர் அவர்கமளயும் நல்ல ரநொக்கத்ரதொடு 

சர்வரதசம்  பொர்த்துக்தகொண்டிருக்கின்றது. ஆகரவ, எைது 

தபொருளொதொ ம் சீ மைக்கப்பட்டுவிடும். அதொவது, நொங்கள் 

கூறிய ரவமலவொய்ப்பு விடயம் என்றொலும் சொிதொன், எைது 

ைக்களுமடய வொழ்க்மகச் தசலமவக் குமறப்பதொக இருந் 

தொலும் சொிதொன், இந்த நொட்டிரல இன்னும் மூன்று 

வருடங்களில் அமனத்தும் சீ மைக்கப்பட்டுவிடும் என்று கூறி, 

விமடதபறுகின்ரறன். நன்றி.  
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ගු අතශ්ෝක් අතබ්දුංහ මහ ා (ප්රවාහන හා දුවිල් ගුවන් 

තසේවා නිතයෝජය අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு அரசொக் அரபசிங்க - ரபொக்குவ த்து ைற்றும் 

சிவில் விைொனச் ரசமவகள் பி தி அமைச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, බදු (සංශ ෝධන) පනත් 

ශකටුේපත්  කිහිපයක් ශමවන වර කියවීම සමහා ඉදිරිපත් කර තති 

ශේ අවස්ථාශේදී  ඒ පිළිබමව අමහස් කිහිපයක් මැක්වීමට  මට 

අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව  සත්ුතිවන්ත ශවනවා. අම ඉදිරිපත් 

කර තිශබන බදු (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුේපත්වලින් 

විශ ේෂත්වයක් ගන්ශන් කකතු කළ අගය මත බදු (සංශ ෝධන) 

පනත් ශකටුේපතයි. කකතු කළ අගය මත බද්ම සියයට 11 සිට  

සියයට 15 මක්වා  වැඩි කිරීම  පිළිබඳවයි. 2002 වර්ෂශේ  ශේ බද්ම  

සියයට 22ක් ශලස හදුන්වා දුන්නා. 2005 වර්ෂශේ දී කය සියයට 

15කට අඩු ශවලා, 2006 වර්ෂශේ  -පසු ගිය රජය කාලශේ -  නැවත 

සියයට 20ක් බවට පත් කළා. ඒ කාලය තුළ විශ ේෂශයන්  

අතයව ය ආහාර රවය වන සහල්, මිරිස්, තුනපහ තතුළු 

සියල්ශල්ම බද්මත් ඒ විධියට අය කළා.  පසුව 2013 ජනවාරි 

මාසශේ   පළමුශවනිමා සිට  ශතොග සහ සිල්ලර ශවළමාමටත් ශමම 

බද්ම සියයට 15ක් අය කරන්නට  පටන් ගත්තා.  කය සියයට 12 

මක්වා අඩු ශවලා තිබුණ්ා. අශප් රජශේ   දින සියශේ   වැඩ පිළිශවළ 

තුළ කය සියයට 11 මක්වා අඩු කළා. 

857 858 

[ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා] 
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ශේ පිළිබඳව කථා කරද්දී අරණතය ගැනත් ිනකක් කථා 

කරන්නට  ඕනෑ. ඒ මක්නිසාම? තයි, අපිට  වැට් කක සියයට  11 

සිට සියයට 15 මක්වා වැඩි කරන්නට සිද්ධ ශවලා තිශබන්ශන්?  

පසු ගිය රජය කාලශේ දී ශේ රශට්  බදු ආමායම  ීයඝ්රශයන් අඩු 

ශවලා මළ ශද්ීයය නිෂ්පාමනශේ  ආමායම   සියයට 10.6ක් මක්වා  

අඩු ශවලා තිබුණ්ා. පසු ගිය  මහින්ම රාජපක්ෂ  මැතිතුමාශ  රජයට  

වසර ශමකකට රථම මැතිවරණ්යකට යන්නට  අව ය ශවලා 

තිබුශඩලත්  ශේ රශට්  තිබුණු ආර්ිකක අර්බුමයයි. කරුණු ශමකක් 

නිසා ඉක්මන් මැතිවරණ්යකට ගියා. කක කරුණ්ක් මානව හිමිකේ 

ර ්නය.  

අශනක් කරුණ්, ශේ රශට් ආර්ිකක අර්බුමයක්  තතිශවලා ණ්ය 

කන්මරාවක් තති වීම. ශමය අපි මකින්නට ඉස්ශසල්ලා ඒ රජශේ  

හිටපු  ඉදිකිරීේ, ඉංජිශන්රු ශසේවා, නිවාස හා ශපොදු පහසුකේ 

තමතිවරයා මැක්කා. ඒ මැකීශේ රතිලලයක් ශලස තමයි, ශේ 

කරුණ් කමා  විමල් වීරවං   මැතිතුමා කිේශේ.  

මම ශේ ුපුටා ගැනීම සඳහන් කරනවා: 

 "රනිල්ට, රවිට කලින් විමල් දුටු මහින්මශ  ආර්ිකක  

 ාතනය."  

2013  ශපබරවාරි මාසශේ  15 ශවනිමා  විමල් වීරවං  මැතිතුමා 

රකා  කර තිශබනවා, "අපි කාවම රවටන්ශන්? ශේ රටට අපි 

කියන්න  ඕශන් නැද්ම කක බිලියනයක  ණ්ය අරශගන ශරෝලක් 

ගහන රටක් කියලා. ඒ ශරෝල කවමා ශවනකේ අපි ගහන්නම? 

කවමා හරි මවසක්  කන්ශන් නැද්ම ඒ ශරෝල ගහන්න බැරි" කියා.   

ශමශහම කියන්ශන් අපි ශනොශවයි, පසු ගිය  රජශේ  හිටපු 

තමතිවරශයක් වන  විමල් වීරවං  මැතිතුමා  2013 ශපබරවාරි 

මාසශේ  15 ශවනිමා කියනවා. කතුමා නැවත 2013.06.11 ශවනිමා 

රකා  කරනවා, " තව අවුරුදු 2ක්  යනශකොට  විමල් වීරවං  

කිේශේ තත්ත  කියලා මට මැන් බණින අයත්  කියනවා. ඒක මම 

මන්නවා. කම නිසා  මම භය නැතිව කියනවා ඔය ජයසුන්මර ඔය 

තනතුර මාලා යන්ශන් නැහැ ශල්සිශයන්.  යන්ශන්  ඊළඟට කන 

මිනිශහකුටවත්  ඒක කරන්න  බැරි තත්ත්වයකට හමලා. ඒශක් 

ආශේ  ශමකක් නැහැ. මම කරුණ්ාකරලා  ඉල්ලනවා, ශේ ශට්ප් කක 

පරිස්සේ කරලා  තව අවුරුදු ශමකක් තියාගන්න. අන්න ඒ අවුරුදු 

ශමකට පස්ශසේ  ශේ කෑල්ල  මාන්න රටටම අහන්න." කියා. 

කතුමා 2013 ජූනි මාසශේ  11 ශවනිමා කියනවා,  "ශේ රශට්  

ආර්ිකක  ාතකශයක් සිිනනවා. ශේ ආර්ිකක  ාතකයා ශේ රට - 

මැන් ශේ පාලනය කරන රජය පැරදුණ්ාට පසුව  ඉදිරියට කන 

රජයකට ශේක  කරන්න බැරි කරලායි යන්ශන්. ශේක ශට්ප් 

කරලා  අවුරුදු ශමකකින් මාන්න." කියා. ශේ කියන්ශන් පසු ගිය 

රජශේ  හිටපු තමතිවරශයක්.  ශමන්න ශේකයි, මැන් ශවලා 

තිශබන්ශන්.  

පසු ගිය රජය  2005 වර්ෂශේ  බලයට කද්දී  ශේ රශට් සමස්ත 

ණ්ය  රමාණ්ය තිබුශඩල ශකෝින  ශමලක්ෂ විසිශමමාහයි. ඒ 

කියන්ශන් බිලියන ශමමහස් ශමසිය විසි ශමකයි.  ඒ අවස්ථාශේ අශප් 

රශට්  ණ්ය වාරිකය තිබුශඩල  බිලියන 222යි. ශපොලිය තිබුශඩල  

බිලියන 120යි. ශකෝින   විසි ශමමාහක්  වාරිකය තිශබද්දී ශකෝින  

ශමොශළොස් මාහක් ශපොලිය තිබුණ්ා. නමුත් පසු ගිය රජය පැරදිලා 

අශප් රජය රට භාර ගන්නා අවස්ථාශේදී  කමා ශකෝින  ශමලක්ෂ විසි 

ශමමාහක් වූ -බිලියන ශමමහස් ශමසිය විසි ශමකක් වූ- සමස්ත ණ්ය  

රමාණ්ය ශකෝින මස ලක්ෂයක්  බවට  පත් ශවලා  තිබුණ්ා. 2014 

වසශර්  අශප් රශට් ණ්ය වාරිකය ශවලා තිබුශඩල, ශකෝින හැට හතර 

මාහයි. ශපොලිය ශකෝින පණ්ස්කක් මාහයි. ඒ කියන්ශන් බිලියන 

641ක ණ්ය වාරික යක් තිශයද්දී බිලියන පන්සිය මහයක ශපොලියක් 

ශගවන්න සිද්ධ වුණ්ා.  

පසු ගිය දින විසර්ජන පනත් ශකටුේපත  පළමුවන වර කියවීම 

සඳහා පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කරද්දී 2018 වසරට  ණ්ය 

වාරිකය පමණ්ක් ශකෝින  හැත්තෑ නවමහස් නවසියයක් ශගවන්න 

තිශබනවා. ඒ කියන්ශන් ණ්ය වාරිකය සඳහා බිලියන 899ක් 

ශගවන්න තිශබනවා. ශකෝින හැට හය මාහක් ශපොලිය ශගවන්න 

තිශබනවා. බිලියන හයසිය හැට හයක්. ශේ ශමක කකතු වුණ්ාම 

ශකෝින කක්ලක්ෂ හතළිස් හය මාහක් ණ්ය වාරික හා ශපොලිය 

පමණ්ක් ශේ වසශර් ශගවන්න  ඕනෑ. කය පසු ගිය වසරට වඩා, 

ශකෝින තිස්කක්මාහක වැඩි වීමක්. පසු ගිය වසශර් ණ්ය වාරික සහ 

ශපොලිය ව ශයන් අප ශගවන්න තිබුශඩල, ශකෝින කක්ලක්ෂ 

පහශළොස්මාහයි. කය ශමවර වැඩි ශවලා තිශබනවා,  ශකෝින 

කක්ලක්ෂ හතළිස්හයමාහ මක්වා. පසු ගිය රජය ශමවැනි අතිවි ාල 

ණ්යක්  අරශගන ඒ ණ්ය අපට ශගවීමට තිශබද්දි, රශට් ආමායම 

වැඩි කරන්නත් අපට සිද්ධ ශවලා තිශබනවා.  

අශප් රශට් මළ ශද්ීයය නිෂ්පාමනයට සාශප්ක්ෂව සියයට 10.6 

මක්වා අඩු ශවලා තිබුණු සමස්ත ආමායම අපි ශේ වන විට සියයට 

13.5 මක්වා වැඩි කර තිශබනවා. ලබන වසර ශවද්දි කය සියයට 14 

මක්වා වැඩි කිරීමට අපි බලාශපොශරොත්තු වනවා. ශේ සියල්ලම 

කරන්ශන් අශප් රශට් වක්ර සහ ඍජු බදු ආමායශේ පරතරය වි ාල 

ව ශයන් ශවනස් ශවලා තිශබද්දි. අපි ශේ රජය භාර ගනිද්දි ශේ 

රශට් ඍජු බද්ම සියයට 16ක් ශවලා තිබුණ්ා. වක්ර බද්ම සියයට 84ක් 

බවට පත් ශවලා තිබුණ්ා. නමුත්, අම වන ශකොට ඍජු බද්ම සියයට 

20 මක්වාත්, වක්ර බද්ම සියයට 80 මක්වාත් අපි අඩු කර ශගන 

තිශබනවා. අපට අව ය ශවලා තිශබනවා ඍජු බද්ම සියයට 25 

ශහෝ සියයට 30 ශහෝ සියයට 40 මක්වා වැඩි කරන්න. ඒ වාශ ම 

වක්ර බද්ම ක්රමශයන් අඩු කරලා සියයට 60 මක්වා ශගශනන්න. 

ශේක ශල්සි කරුණ්ක් ශනශවයි. ගරු (නවමය) නලින්ම ජයතිස්ස 

මන්ත්රීතුමා කිේවා, "ශේ සඳහා කරන්න ඕනෑ ශමොකක්ම?" කියලා. 

ඒ සඳහා බදු වැඩි කිරීම පමණ්ක් ශනොශවයි. ණ්ය අරශගන ණ්ය 

කන්මරාවක් ශගවන්න තිශබන රටක් බවට පසු ගිය රජය ශේ රට 

පත් කළා. ඒ වැරදි ක්රියාව කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් 

නැහැ. ගරු අග්රාමාතයතුමා කිේවා, "මින් පසුව අපි තවත් ණ්ය 

කන්මරාවක් ගන්ශන් නැහැ" කියලා. මැන් අශප් රශට් කක් 

පුද්ගලයකු ශගවිය යුතු ණ්ය රමාණ්ය රුපියල් ලක්ෂ පහක් බවට 

පත් ශවලා තිශබනවා.  

2005 මහින්ම රාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  රජය බලයට කන විට 

ඒක පුද්ගල ණ්ය රමාණ්ය තිබුශඩල රුපියල් ලක්ෂයයි. ඒ ණ්ය 

රමාණ්ය අපි රට භාර ගනිද්දි රුපියල් පන්ලක්ෂයක් බවට පත් කර 

තිශබනවා. ණ්ය ශවනුවට ආශයෝජන ශගනැල්ලා, ආශයෝජන 

තුළින් ශේ රට ඉදිරියට ශගන යෑම තමයි ගරු අග්රාමාතයතුමාශ  

කකම අමහස වන්ශන්. ඒ නිසා විශ ේෂශයන්ම ශේ බදු සංශ ෝධනය 

තුළින් අපි බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්, තාවකාලිකව ශේ රශට් 

ආමායම වැඩි කිරීමක්.  

මැනට ශේ රශට් ශවශළඳ ස්ථාන, සංස්ථා, ඒ වාශ ම සමාගේ 

වැනි වයාපාරික ස්ථාන මිලියන ශමකකට වැඩි රමාණ්යක් 

තිශබනවා. අූඅටලක්ෂයක් අශප් රශට් රැකියා කරනවා. ඒ 

අූඅටලක්ෂශයන් හැත්තැපන්ලක්ෂයක් ශපෞද්ගලික අං ශේ  

රැකියා කරනවා. මහතුන්ලක්ෂ මහසයමාහක් රජශේ  රැකියා 

කරනවා. නමුත්, අශප් රශට් පසු ගිය කාලශේ  බදු ශගවන ලිපි 

ශගොනු ශකොපමණ්ම තිබුශඩල? කියන්න කනගාටුයි බදු ලිපි ශගොනු 

ති බුශඩල 690,405යි. නමුත්, අම ශවද්දි බදු ලිපි ශගොනු රමාණ්ය 

ලක්ෂ 14ක් මක්වා වැඩි කර තිශබනවා. ශමශසේ කිරීම තුළින් තමයි 

අශප් රශට් ආමායම වැඩි කර ශගන තිශබන්ශන්.  

859 860 



පාර්ලිශේන්තුව 

විශ ේෂශයන් බදු  ලිපි ශගොනු ගැන කථා කරද්දි කිව යුතුයි, අශප් 

රශට් වයාපාරික ස්ථාන ලක්ෂ 20කට වැඩි රමාණ්යක් තිබුණ්ත් 

VAT ලිපි ශගොනු තිබුශඩල 15,696යි. ජාතිය ශගොඩනැඟීශේ බදු -

NBT- ලිපි ශගොනු තිබුශඩල, 21,850යි. Economic Service Tax 

ලිපි ශගොනු තිබු ශඩල 4,023යි. ශපෞද්ගලික බදු ලිපි ශගොනු තිබුශඩල 

426,000යි. ඒ සියල්ශල්ම කකතුව 690,405යි. අශප් ගරු රවි 

කරුණ්ානායක අමාතයතුමා රකා  කළා, අම වන විට බදු ලිපි 

ශගොනු රමාණ්ය ලක්ෂ14ක් මක්වා වැඩි කර තිශබන බව. ශමම 

VAT සංශ ෝධනය තුළිනුත් බදු ලිපි ශගොනු රමාණ්ය වැඩි කිරීම 

තුළින් අපි බලාශපොශරොත්තු  ශවනවා, ශේ රශට් මළ ශද්ීයය 

නිෂ්පාමනයට සමගාමීව ආමායම වැඩි කරන්න. ශමශසේ කරන්ශන් 

නැතුව අපට ඉදිරියට යන්න බැහැ. ඒ විධියටම නිෂ්පාමන 

ආර්ිකකයක් තති කරන්ශන් නැතුව ශේ රශට් ආමායම වැඩි 

කරන්න බැහැ. ශමවර අශප් රශට් වියමම ශකෝින 181,000ක් වනවා. 

ඒ කියන්ශන්, බිලියන 1,810කට වැඩි වියමමක් අශප් තිශබනවා. 

නමුත්, අපි පසු ගිය අවුරුද්මට වඩා ශමවර වියමම අඩු කර 

තිශබනවා. පසු ගිය අවුරුද්ශද් ශකෝින 194,500ක් වුණු වියමම 

ශමවර ශකෝින 181,000 මක්වා අඩු කශළේ, ආමායමයි වියමමයි අතර 

වි ාල පරතරයක් තිශබන නිසයි. 2015 වසශර් අශප් රශට් ආමායම 

ශකෝින 145,800ක් ශවද්දි, වියමම ශකෝින 350,000ක් ශවලා 

තිබුණ්ා. 

විශ ේෂශයන්ම අපි නිෂ්පාමන ආර්ිකකයක් තති කිරීම සඳහා 

හේබන්ශතොට රශද් ශේ  අක්කර 15,000ක, කර්මාන්ත ාලා 

150ක් විවෘත කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. නිෂ්පාමන 

ආර්ිකකයක් තති කිරීම මවසකින් ශමකකින්, කක රැයකින් කරන්න 

බැහැ. අපි ඒ ආශයෝජකයන්ට අව ය පරිසරය හමන්න ඕනෑ. ඔවුන් 

ශේ රටට තවිල්ලා යේ කිසි ආශයෝජනයක් කරනවා නේ ඔවුන්ශ  

නිෂ්පාමනවලට ශවශළඳ ශපොළක් තති කරන්න ඕනෑ. ඒ ශවශළඳ 

ශපොළ තති කරන්ශන් නැතුව කවමාවත් අශප් රටට 

ආශයෝජකශයක් කන්ශන් නැහැ. ශමශකෝින මසලක්ෂයක 

ජනගහනයක් පමණ්යි අශප් රශට් ඉන්ශන්. ඒ නිසා අශප් ශවශළඳ 

ශපොළ ඉතා කුඩා ශවශළඳ ශපොළක්. වි ාල ශවශළඳ ශපොළක් සහිත 

ශකෝින 120ක ජනගහනයක් සිිනන ඉන්දියාව, ශකෝින 140ක 

ජනගහනයක් සිිනන චීනය වශ  රටවල් සමඟ අපි ශවශළඳ ගිවිසුේ 

අත්සන් කරලා තිශබනවා.  

විශ ේෂශයන්ම ශමම ශවශළඳ ගිවිසුේ හරහා කම 

ආශයෝජකයාශ  නිෂ්පාමන භාඩලඩයට බදු විරාමයක් ලබාදී, බදු  

නැතුව කම රටවලටම විකිණීශේ ශවශළඳ ශපොළ සකස් කිරීම තමයි 

අපි ඉදිරිශේ දී කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්. අපි 

සිංගප්පූරුව, ඉන්දුනීසියාව වශ  රටවල් සමඟ ශවශළඳ ගිවිසුේ 

අත්සන් කරලා අශප් රටට කන ආශයෝජකයන්ට අව ය පරිසරය 

හමාදීම තුළින් අශප් රශට් ආමායම දියුණු කර, සංවර්ධනය ඉදිරියට 

ශගන යන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. කම නිසායි, අපි ශේ කකතු 

කළ අගය මත බදු (සංශ ෝධන) පනත ශගනැල්ලා, සියයට 11 සිට 

සියයට 15 මක්වා සියයට 4කින් ශේ බද්ම වැඩි කරන්ශන්. නමුත් 

ශහොඳට මතක තියාගන්න ඕනෑ, අශප් රජය කනශකොට 'වැට්'   කක 

සියයට 12ක් ශලසට තිබුණු බව.  

විශ ේෂශයන්ම ශමවර 'වැට්' කක වැඩි කිරීම තුළින් අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්, රජශේ  ආමායම වැඩි කිරීමයි. කය 

තාවකාලික පිළියමක්. ලබන වසර සඳහා අපි ඉදිරිපත් කරන අය 

වැය තුළින් ජනතාවට විශ ේෂ ව ශයන්ම සහන සලසන බව ගරු 

මුමල් තමතිතුමා කිේවා. කම නිසා අපි ජනතාවට කියනවා, 

විශ ේෂශයන්ම ලබන අය වැය තුළින් සියලු ශමනාටම අව ය සහන 

සැලසීමට ශේ රජය මැදිහත් වන බව.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

[பி.ப. 1.10] 
 

ගු මයිල්වාගනපත තිලකරාජා මහ ා 
(ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலக ொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகள வ குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கரள, இந்த 

நொட்டில் நல்லொட்சி அ சொங்கத்தின் அடுத்த வ வு தசலவுத் 

திட்டம் சைர்ப்பிக்கப்படவுள்ள நிமலயில், அதற்கு முன்னர் 

இந்த சமபக்குச் சைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள ஒதுக்கீடு (திருத்தம்) 

சட்டமூலம் ததொடர்பொகவும், ைிகுந்த கருத்தொடலுக்கும் 

நீதிைன்றச் தசயற்பொடுகளுக்குமுள்ளொன ரசர்தபறுைதி வொி 

(திருத்தம்) சட்டமூலம்  ததொடர்பொகவும், நொட்மடக் 

கட்டிதயழுப் புதல் வொி (திருத்தம்) சட்டமூலம் ததொடர்பொகவும் 

நமடதபறு கின்ற இந்த விவொதத்தில் கலந்துதகொண்டு 

உம யொற்றுவதற்கு வொய்ப்பளித்தமைக்கொக முதலில் 

உங்களுக்கு நன்றி ததொிவித்துக்தகொள்ளக் கடமைப் 

பட்டிருக்கின்ரறன்.  

இன்று கொமல இந்த விவொதத்மத ஆ ம்பித்து மவத்து 

உம யொற்றிய தகள வ நிதி அமைச்சர் அவர்கள் இந்த 'வற்' 

எனப்படும் வொியின் திருத்தம் ததொடர்பொக இந்தப் பொ ொளு 

ைன்றத்தில் முன்தனடுக்கப்பட்ட நடவடிக்மககள் குறித்து 

விளக்கைொன ஓர் உம யிமன வழங்கியிருந்தொர். அதில், இந்த 

'வற்' வொி அறிமுகத்தின் வ லொறு, அண்மைக் கொலத்தில் அதன் 

அதிகொிப்புத் ததொடர்பொக ஏற்பட்ட சலசலப்பு, அது 

ததொடர்பொகத் திருத்தங்கமள ரைற்தகொள்வதற்குக் கிமடத்த 

வொய்ப்புகள் பற்றியும் குறிப்பிட்டிருந்தொர். அ சொங்க நிதி 

பற்றிய குழுவின் உறுப்பினர்கள் என்ற வமகயிரல நொங்களும் 

குழு ைட்டத்திரல இந்த ரசர்தபறுைதி வொி ததொடர்பொகவும் 

அதில் ரைற்தகொள்ளப்பட ரவண்டிய திருத்தங்கள் ததொடர் 

பொகவும் பல்ரவறு கலந்தொய்வுகமளச் தசய்திருந்ரதொம். அந்த 

வமகயில், இன்மறய நல்லொட்சி அ சொங்கத்திரல இந்த 'வற்' 

அதிகொிப்பொனது நொட்டு ைக்களுக்குச் சுமைமயத் த க்கூடிய 

விடயைொக இருந்தொலும், அதுபற்றிக் கலந்தும யொடுவதற்கும் 

திருத்தங்கமள ரைற்தகொள்வதற்கும் அதுததொடர்பொக 

நீதிைன்றத்தில் வழக்குத் தொக்கல் தசய்து நீதியிமனக் ரகொொி 

நிற்பதற்குைொன வொய்ப்புக் கிமடத்தது. இது ைக்களுக்குச் 

சுமைமய ஏற்படுத்தக்கூடிய ஓர் அதிகொிப்பொக இருந்ததொல், 

அதில் சில திருத்தங்கமளச் தசய்வதற்கும் அத்தியொவசியப் 

தபொருட்களுக்கொன வொி விலக்குகமள வழங்குவதற்கும் 

இைக்கம் கொைப்பட்டிருப்பது ஓ ளவு முன்ரனற்றக ைொன 

அம்சைொக இருக்கின்றது.  

ரைலும், எதிர்வரும் 10ஆம் திகதி வ வு தசலவுத் திட்டம் 

சைர்ப்பிக்கப்படவிருக்கின்ற ரவமளயில், ஒதுக்கீடு (திருத்தம்) 

சட்டமூலம் ரபொன்ற சில திருத்தச் சட்டமூலங்கமளச் 

சைர்ப்பித்த தகள வ நிதி அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கு 

இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு முக்கியைொன விடயத்மத எனது 

ரயொசமனயொக முன்மவக்கலொதைன நிமனக்கின்ரறன்.  

தகள வ குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கரள, 

நிதியியல் சொர்ந்த நடவடிக்மககள் ததொடர்பொக ரநற்றும்கூட 

இந்தப் பொ ொளுைன்றத்தில் ரகள்விகள் எழுப்பப்பட்டன. 

எதிர்க்கட்சியின் பி தை அமைப்பொளர் தகள வ அநு குைொ  

திஸொநொயக்க அவர்கள் நிமலயியல் கட்டமளகளிலுள்ள 

அதிகொ ங்களின்கீழ் ரநற்று ஒரு ரகள்வியிமன எழுப்பி 

யிருந்தொர். நிதிக் கம்பனிகள் முமறயொன வமகயிரல 

நமடதபறொத நிமலயில் - அவற்றின் நிர்வொகத்மத முமறயொக 

நடத்தொது அல்லது அவற்றின் வியொபொ த்மத முமறயொகச் 

தசய்யொது - நஷ்டைமடயும்ரபொது அக்கம்பனிகளில் 

முதலீடுகமள ரைற்தகொண்ட தபொதுைக்களுக்கு அவர்களது 

ரசைிப்புக்கள் இல்லொைலொகுதல் ரபொன்ற அதசளகொியங்கள் 
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ஏற்படுகின்றன. இவ்வொறு ரசைிப்புக்கள் இல்லொைலொகும் 

சந்தர்ப்பத்தில் அவற்மற ைீளப் தபற்றுக்தகொடுத்தல் ைற்றும் 

அவர்களுக்கு நீதிமயப் தபற்றுக்தகொடுத்தல் ததொடர்பொன 

ரகள்விமய அவர் எழுப்பியிருந்தொர். ஏற்தகனரவ சிலிங்ரகொ 

நிறுவனம் உள்ளிட்ட பல்ரவறு நிறுவனங்கள் இத்தமகய 

குற்றச்சொட்டுக்கு உள்ளொகியுள்ளமை உங்களுக்குத் ததொியும். 

அதனொல் பொதிக்கப்பட்ட ைக்கள் இன்றும்கூட வீதிக்கு வந்து 

தங்களுக்கு நியொயம் ரகொொிப் ரபொ ொடிக் தகொண்டிருக்கின்ற 

நிமலமை இந்த நொட்டில் இருக்கின்றது. இந்தக் ரகள்விக்குப் 

பதிலளித்த பி தை அமைச்சர் அவர்கள் இது ததொடர்பொகத் 

தனது கவனத்மதச் தசலுத்துவதொகத் ததொிவித்திருக்கின்றொர்.  

இரதரபொல இன்னுதைொரு ைிக முக்கியைொன விடயைொக 

இந்த நொட்டில் நமடதபற்றுக் தகொண்டிருக்கின்ற நிதியியல் 

வியொபொ தைொன்று ததொடர்பில் நொன் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 

இந்த உச்ச சமபயின் கவனத்மத ஈர்க்க விரும்புகின்ரறன். 

அதொவது  'பி ைிட்' எனச் தசொல்லப்படுகின்ற நிதி வியொபொ ம் 

ஒன்று இந்த நொட்களில் குறிப்பொக இளம் சந்ததியினம  

இலக்கு மவத்து நடத்தப்படுகின்றது. தந்தி ைொன முமறயிரல 

ரைற்தகொள்ளப்படுகின்ற 'பி ைிட்' வியொபொ  முமறமையின்கீழ் 

சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் பொொிய இலொபைீட்டுகின்றன. 

அதொவது, அடிைட்ட வொழ்க்மக வொழும் சொதொ ை ைக்களின் 

உமழப்மபச் சு ண்டி அவர்களது அன்றொட வொழ்க்மகயில் 

ரசைிக்கின்ற சிறு ததொமககமளத் தங்களது நிறுவன 

வியொபொ த்துக்கு உள்ளொக்கிக்தகொள்வதன் ஊடொகப் தபரும் 

இலொபைீட்டுகின்றன. அந்த வமகயில் "தபருைளவு இலொபம் 

சம்பொதிக்கலொம், பைக்கொ ர்களொகலொம்" என்கின்ற ஆமச 

மயக் கொட்டி நமடதபற்று வருகின்ற ஒரு ரைொசடியொன 

வியொபொ  முமறயொக இது ைொற்றம் தபற்றிருக்கின்றது.  

குறிப்பொக, நொன் பி திநிதித்துவப்படுத்துகின்ற நுவத லியொ 

ைொவட்டத்மத எடுத்துக்தகொண்டொல், அங்கு ரதொட்டத் 

ததொழிலொளர்களின் ஊழியர் ரசைலொப நிதியிமன இலக்கு 

மவத்தும் ைொதொந்தம் அ ச சம்பளம் தபறும் ஆசிொியர்கமள, 

அ ச ஊழியர்கமள ைற்றும் இமளஞர்கமளக் குறிமவத்து 

அவர்களுக்கு ஆமசகமள ஊட்டியும் இந்த வியொபொ ம் 

ரைற்தகொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. இந்த வியொபொ த்தில் ஈடுபடு 

ரவொர் முதலில் ஒரு குறிப்பிட்ட தபொருமளக் தகொள்வனவு 

தசய்ய ரவண்டும். அரதரபொல அதமன நொல்வருக்கு விற்பமன 

தசய்ய ரவண்டும். இதன்மூலைொக அவர்களுக்குப் புள்ளிகள் 

வழங்கப்படுகின்றன. அந்தப் புள்ளிகள் அதிகொிக்க, அதிகொிக்க 

இலொபைீட்டலொம் என்கின்ற ஒரு கவர்ச்சிக ைொன முமறமை 

அங்ரக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த முமறமையில் 

ஆர்வங்தகொண்ட இமளஞர் கூட்டம் தங்களது தசொற்ப 

ரசைிப்புக்கமளயும் இதற்குள் முதலீடு தசய்கின்றது. ஒரு 

குறித்த கொலப்பகுதியில் அவர்கள் 'தநற்ரவர்க்' என்ற அந்த 

இமைய விற்பமனமயத் ததொடர்ச்சியொக ரைற்தகொள்ள 

முடியொத ஒரு சூழ்நிமல வருகின்றதபொழுது அந்த 

இமைப்பிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டவர்களொக, தங்களது 

ரசைிப்மப இழந்தவர்களொக, தங்களது முதலீட்மட 

இழந்தவர்களொக ைொறிவிடுகின்றொர்கள். எனரவ, இளம் 

ப ொயத்தினம ப் பொதிக்கக்கூடிய இந்த வியொபொ ம் ததொடர் 

பொக நிதியமைச்சு கவனம் ரைற்தகொண்டு இதமனத் தமட 

தசய்வதற்கும் இத்தமகய ரைொசைொன ஒரு நிதி வியொபொ  

முமறமைமய இந்த நொட்டிலிருந்து அகற்றுவதற்கும் 

நடவடிக்மக ரைற்தகொள்ள ரவண்டுதைன இந்த உச்ச 

சமபயிரல நொன் விநயைொகக் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.  

தகௌ வ குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கரள, இந்த 

விடயத்தில் இன்னுதைொரு ைிக ரைொசைொன பக்கம் இருக் 

கின்றது. இந்த வியொபொ த்மத நடத்துபவர்களில் 

தபரும்பொலொனவர்கள் அ ச ஊழியர்களொக இருக்கின்றொர்கள். 

அந்த வமகயில், அ ச ஊழியர்கள் இத்தமகய வியொபொ த்தில் 

ஈடுபடுகின்றதபொழுது இதில் முதலீடு தசய்ய வருபவர்கள் 

வியொபொ ம் என்பதற்கப்பொல் அ ச அதிகொொியின்ைீது நம்பிக்மக 

தகொண்டு இதுவும் அ சுடன் ததொடர்புமடய ஒரு வியொபொ ைொக 

இருக்கலொதைன்ற எண்ைப்பொட்டில் அதில் முதலீடு 

தசய்கிறொர்கள். அதன் கொ ைைொக ஒரு விதத்தில் 

அ சொங்கத்திற்கு அவைதிப்மப ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு விடயைொக 

இது ைொறியிருக்கின்றது. இந்த வியொபொ  முமறமைக்கும் 

அ சுக்கும் எவ்வித ததொடர்புைில்மல. ஆனொல், இந்த 

வியொபொ த்மதச் தசய்வதற்கு அ ச ஊழியர்கமள  

அனுைதிப்பதன் கொ ைைொக இத்தமகய ஒரு சூழ்நிமல இங்கு  

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. நுவத லியொ ைொவட்டத்திரல ைிகப் 

தபொறுப்புவொய்ந்த அ ச பதவியிலிருக்கின்ற ஒருவர் இத்தமகய 

வியொபொ த்தின் மூலைொக இலட்சக்கைக்கில் சம்பொதித் 

திருக்கிறொர். இதனொல் பலர் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். 

இது ஒரு முமறரகடொன வியொபொ தைனப் ப வலொகப் 

ரபசப்பட்டுவந்த நிமலயிலும் இன்று அந்த அ ச ஊழியர் தொன் 

வகித்த அ ச பதவிமய விட்டுவிட்டு இந்த வியொபொ த்தில் 

முழுமையொக ஈடுபடுகின்றொர். அந்த அளவுக்கு இந்த 'பி ைிட்' 

வியொபொ  முமறமை இன்று நுவத லியொ ைொவட்டத்திரல 

அதிகளவில் ரைற்தகொள்ளப்படுகின்றது என்பமத நொன் இங்ரக 

சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்ரறன்.  

நொன் இங்ரக ஓர் அ ச ஊழியம  உதொ ைைொகக் 

கூறிரனன். அவர் ஒருவர் ைொத்தி ைல்ல, ஒருபுறம் ரைொசைொன 

முமறயிரல, நியொயைற்ற வமகயிரல, தந்தி ைொன முமறயிரல 

தங்களது வியொபொ த்மத முன்தனடுத்து வருகின்ற 

நிறுவனங்கள் இந்த நொட்டின் இளம் சந்ததியினம  இத்தமகய 

வியொபொ த்துக்கு இட்டுச் தசல்கின்றன. ைறுபக்கம் அ ச 

ஊழியர்களொக இருந்து அ சொங்கத்தில் சம்பளம் தபற்றுக் 

தகொண்டு, முழுமையொக ைக்களுக்குச்  ரசமவயொற்ற 

ரவண்டியவர்கள் தங்களது பைிகமள நிமறவுதசய்யொைல் 

இமதப் பகுதி ரந  ரவமலயொக - part-time job - ததொடங்கி, 

அதில் முழுமையொக ஈடுபட்டு வருவதன்மூலைொக ைமறமுகைொக 

இவர்கள் அதிகொ  துஷ்பி ரயொகத்தில் ஈடுபடுகின்றொர்கள். 

அ ச அதிகொொிகளொன அவர்கள் தங்களுமடய அதிகொ  

துஷ்பி ரயொகத்தினூடொக இத்தமகய வியொபொ த்மத 

முன்தனடுப்பமதயும் இந்தச் சமப கவனத்திற்தகொள்ள 

ரவண்டும். தகள வ நிதி அமைச்சர் அவர்கள் ைக்களினதும் 

நீதிைன்றத்தினதும் பி திபலிப்புக்கமளக் கவனத்திதலடுத்து 

இங்கு இந்தச் சட்டத் திருத்தங்கமளக் தகொண்டுவந்திருக்கிறொர். 

நுவத லியொ ைொவட்ட ைக்களின் பி திநிதி என்ற வமகயிரல 

நுவத லியொ ைொவட்டத்தில் முன்தனடுத்து வருகின்ற இந்த 

'பி ைிட்' வியொபொ ம் குறித்து அவருமடய கவனத்மத ஈர்க்க 

விரும்புகின்ரறன்.   

நுவத லியொ ைொவட்டத்தில் இது ப வலொக இடம்தபற்று, 

ஒரு சமூகப் பி ச்சிமனயொக உருதவடுத்திருப்பதொல்தொன் அந்த 

ைொவட்டத்மத முன்னிறுத்தி இந்த விடயத்மதச் சமபயின் 

கவனத்துக்கு நொன் முன்மவத்ரதன். நுவத லியொ ைொவட்டத்தில் 

ைொத்தி ைல்ல, இது எல்லொ ைொவட்டங்களிலும் ரைற்தகொள்ளப் 

படுவதொல் எல்ரலொருக்கும் தபொதுவொன ஒரு பி ச்சிமனயொக 

இருப்பதொகவும் நொன் நிமனக்கின்ரறன். அந்த வமகயில், 

இந்தப் பொ ொளுைன்றத்தில் அங்கம் வகிக்கின்ற ஏமனய 

ைொவட்ட பொ ொளுைன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் இதுரபொன்ற 

பி ச்சிமன இருந்தொல் எல்ரலொரும் ஒன்றுரசொா்ந்து முமற 

ரகடொன நிதி வியொபொ ம் ததொடர்பொன இந்த விடயத்மத 

தகள வ நிதியமைச்சொின் கவனத்துக்கும் இந்த பொ ொளு 

ைன்றத்தின் கவனத்துக்கும் தகொண்டுவ லொம். முழு நொட்டிலும் 

இவ்வொறு ரைற்தகொள்ளப்பட்டு வருகின்ற நிதி வியொபொ  
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පාර්ලිශේන්තුව 

முயற்சிகளுக்கு ைொற்று நடவடிக்மக எடுப்பதற்கு அது 

வொய்ப்பொக அமையுதைனக் கூறிக்தகொண்டு, ைிக முக்கியைொன 

விவொததைொன்றில் ரபசுவதற்கு எனக்கு வொய்ப்பிமன  

வழங்கியமைக்கொக உங்களுக்கு ைீண்டும் நன்றி ததொிவித்து, 

விமடதபறுகின்ரறன்.   

 
[අ.භා. 1.21] 

 

ගු දුදුර ජයතකොඩි මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிசி  ஜயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මුමල් අමාතයතුමා 

අවස්ථා කිහිපයකදී කකතු කළ අගය මත බදු (සංශ ෝධන) පනත් 

ශකටුේපත ඉදිරිපත් කළ බව අප මන්නවා. විශ ේෂශයන්ම ූලලය 

වර්ෂය සේබන්ධ අය වැය රකා නශේ දී වැට් කක පැනවීම 

පිළිබඳව රකා යක් කළා. ඉන් පසු නැවත ශද්ීයය ආමායේ 

ශමපාර්තශේන්තුව හරහා වැට් කක අය කිරීම සේබන්ධශයන් ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට පනත් ශකටුේපතක් ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාශේ 

විශ ේෂශයන්ම සියයට පහශළොවක වැට් කකක් පැනවීම 

සේබන්ධශයනුත්, රශට් සිල්ලර සහ ශතොග ශවශළඳාම, ශරදි පිළි 

වයාපාරිකයන් සහ රශට් මහජනයා පීඩාවට පත්වන ආකාරශේ  බදු 

පැනවීමට කශරහිවත් රට පුරා මහා ුද්ශ ෝෂණ්යක් තති වුණ්ා. අපි 

කම පනත් ශකටුේපත අභිශයෝගයට ලක් කරමින් ඊට කශරහිව 

ශරේෂ්සාධිකරණ්ය ශවත ඉදිරිපත් කළ ශපත්සම 

ශරේෂ්සාධිකරණ්ශයන් පිළිගත්තා. කම නිසා කම පනත් ශකටුේපත 

බල ශූනය, නීතිවිශරෝධි පනත් ශකටුේපතක් කියා 

ශරේෂ්සාධිකරණ්ය රණරණ්ය කළා. ඉන් පසුව මුමල් අමාතයවරයා 

නැවත වතාවක් කම සියයට පහශළොශේ සීමාව යටශත්ම අම ශේ 

ශමවැනි වර කියවීශේ විවාමයට ලක් කරන පනත් ශකටුේපත 

ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා අපි රජශයන් ඉල්ලීමක් 

කරනවා, සියයට පහශළොව මක්වා වැට් කක වැඩි කිරීම 

නවත්වන්නය කියා. මුමල් තමතිවරයා පසු ගිය අය වැය 

ශල්ඛනශයන් සියයට කශකොළහක් මක්වා ඉදිරිපත් කරපු ඒ 

තස්තශේන්තුගත මුමල සඳහා පමණ්ක් අය කර ගැනීශේ 

සංශ ෝධනය අපි නැවත වතාවක් ඉදිරිපත් කරනවා.  

විශ ේෂශයන්ම ශේ මාස කිහිපයට වැට් කශකන් ලබා ගන්නා 

මුමල  කතුමාට පියවන්න පුළුවන් ක්රම රාශියක් තිශබනවා. ශර්ගුශේ 

හිරශවලා තිබුණු රාශඩෝ රථ නිමහස් කිරීම නිසා රජයට ලැබිය යුතු 

ආමායේ -රුපියල් ශකෝින හාරසියයක්- ශනොලැබී තිශබන බව අපි 

මන්නවා. වැට් කක අය ශනොකර ශර්ගුව විසින් ලබා දුන් ඒ මහා 

පරිමාණ් ූලලය සහනය -බදු සහනය- ඉවත් කළා නේ, අම ශේ බර 

ජනතාව මත පැටශවන්ශන් නැහැ. ඒ වාශ ම පසු ගිය ගංවතුර 

පැවැති කාල පරිච්ශේමශේ  බියර් නිෂ්පාමන සමාගේවලටත් කවැනි 

බදු නිමහසක් ඒ හා සමානවම ලබා දුන්නා. ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි, ශේ රශට් අහිංසක ජනයාශගන් බදු අය ශනොකර ඒ 

බියර් සමාගේවලට දුන් බදු නිමහස අහිමි කරලා -අශහෝසි කරලා- 

කය ශේ රශට් ජනතාවට සහන සලසන්න ශයොමා ගන්නය කියන 

ඉල්ලීම අපි කරනවා.  

අශප් රට ඉතාම පීඩාවට පත් වුණු අසරණ් ජනතාවක් ඉන්නා 

රටක් බව අපි මන්නවා. 2015 වර්ෂශේ  ජනවාරි 08 වැනි මා සිට 

ආරේභ වුණු කක්සත් ජාතික පක්ෂය රමුඛ අලුත් "යහ පාලන" 

ආඩලඩුවත් අම මක්වා ශේ රටට සිදු කර තිශබන විපත ගැන, අශප් 

රශට් දුප්පත්කම වැඩි ශවලා තිශබන ආකාරය ගැන ඔබතුමාත් 

මන්නවා. ශලෝකශේ  කුසගිනි මර් කය ගත්ශතොත්, ශ්රී ලංකාව ශේ 

ශගෝලීය මර් කශේ  84 වැනි ස්ථානයට පත් ශවලා තිශබනවා. ගරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි හිිනශේ  මීට 14කට වඩා පහළ 

අගයක. ඒ ශවනශකොට ශන්පාලය, මියන්මාරය වාශ  රටවලට 

වඩා කුසගින්ශනන් ශපශළන ජනතාව අඩු රටක් ව ශයන් තමයි 

අශප් රට වාර්තා ශවලා තිබුශඩල. නමුත් අම අශප් රට ඉතාම 

භයානක ශලස බං ලාශද් ය, ඉන්දියාව වාශ  කුසගින්ශනන් 

ශපශළන ජනතාව සිිනන රටක් බවට පරිවර්තනය ශවලා 

තිශබනවා. ශේ යහ පාලනයම, කශහම නැත්නේ විප්ලවයම, 

බිබික්කමම, ශමොකක්ම කියන පසු ගිය වසරක කාල පරිච්ශේමය 

තුළ අශප් රශට් ජනතාවශ  කුසගින්න වැඩි ශවලා තිශබන බව 

ශමම මර් කය ශපන්නුේ කරනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අශප් රට ශලෝකශේ  

කුසගින්න අධිකම රටවල් වන නැමීබියාව වැනි රටවලට සමාන 

කරලා ශගෝලීය කුසගිනි මර් කය මඟින් නිරූපණ්ය කරනවා. 

කශහම නේ අශප් රට නැවතිලා තිශබන්ශන්, -අපි ජීවත් ශවන්ශන්- 

ශේ අහිංසක මිනිසුන්ට තවත් තළා-ශපළා බදු ගන්නා කාල 

පරිච්ශේ මශේ ම, කශහම නැත්නේ ජනතාවට සහන දිය යුතු කාල 

පරිච්ශේමශේ ම කියන කාරණ්ය විමසන්න ශවලා තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ රශට් ආර්ිකකය 

නැත්තට නැති ශවලා. ශේ රශට් සුළු කර්මාන්තකරුවන් මහ පාරට 

වැිනලා; ඔවුන් විනා  ශවලා; කර්මාන්ත කඩා වැිනලා. කෘෂි 

නිෂ්පාමකයින්ට ලැශබන සහනාධාර නැති ශවලා. ශත්, ශපොල්, 

රබර් විතරක් ශනොශවයි, සුළු අපනයන ශභෝගවලින් ලැශබන 

අපනයන ආමායම පවා ීයඝ්රව පිරිහීන්මට පත් ශවන රටක් බවට අම 

අශප් රට පරිවර්තනය ශවලා තිශබනවා. පසු ගිය වසරක කාල 

පරිච්ශේමය තුළ සමස්ත අපනයන ආමායමින් සුළු අපනයන ශබෝග 

ලබා ගත් ආමායම සියයට 22කින් අඩුශවලා තිශබනවා. කය තමයි 

ශේ රශට් තතිශවලා තිශබන ශවනස. ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි, රශට් සෘජු විශද්  ආශයෝජන සියයට 32.1කින් 

අඩුශවලා තිශබන බව මා ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි.  

ශේ රට කර්මාන්තපුරයක් කරනවා, තරුණ්යන්ට රැකියා 

මසලක්ෂයක් ශමනවා, රශට් ආශයෝජනය වැඩි ශවනවා කියලා මහ 

ශලොකුවට පුරාශේරු මාලා කියනවා. ඒ වාශ ම, හේබන්ශතොට නව 

කර්මාන්ත  ාලා තති ශවනවාය කියනවා. හැබැයි, 2015 වර්ෂශේ  

මුල් මාස හයට සාශප්ක්ෂව  2016 වර්ෂශේ  මුල් මාස හශේ දී 

ලංකාශේ විශද්  ආශයෝජන සියයට 38.1කින් අඩුශවලා 

තිශබනවා. පුළුවන් නේ කශහම ශනොශවයි කියලා ඔබතුමන්ලා 

ඔප්පු කරන්න. ශේ ආඩලඩුව වසරක කාලය තුළ ශේ රට විනා  

කරලා තිශබන්ශන්; ශේ රට කාලා තිශබන්ශන්. ශේ රශට් 

ආශයෝජකශයෝ පැනලා යන්ශන් තයි? අගමැතිතුමා සහයරශයක් 

ශලස වාශ ම ගජ මිතුශරකු ශලස තසුරු කරන, මහ බැංකු 

බැුනේකර සිද්ධිය හරහා ශේ රටට මහා පරිමාණ් ූලලය වංයාවක් 

සිදු කරපු අර්ජුන මශහේන්රන්, මහ බැංකු අධිපතිවරයා  විධියට 

අගමැතිතුමා විසින් පත් කරපු අවසථ්ාශේ ඉඳලාම ශේ රශට් රබුද්ධ 

ශකොටස් ඊට විශරෝධය පළ කළා. ඒ නිසා මහ බැංකු බැුනේකර 

සිද්ධිශයන් ශේ රටට සිදු වුණු අලාභශයන් අගමැතිතුමාට පැනලා 

යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ අලාභශේ  පාපය නිසා විශද්  

ආශයෝජකශයෝ බිලියන ශමකක මුමල් රමාණ්යක් අශප් රිනන් 

ඉවත ට අරශගන යනවා. ඒ නිසා ශඩොලරයට සාශප්ක්ෂව රුපියශල් 

අගය ස්ථාවර මට්ටමක තබා ගන්න අපට බැරිශවලා තිශබනවා. 

ඊශේ  ු ශද් වනශකොට ශඩොලරශේ  අගය රුපියල් 149 මක්වා  වැඩි  

ශවලා රුපියල අවරමාණ් ශවලා තිශබනවා. 

 
ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශමකක කාලයක් 

තිශබනවා. 

865 866 

[ගරු මයිල්වාගනේ තිලකරාජා මහතා] 
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ගු දුදුර ජයතකොඩි මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிசி  ஜயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 
රුපියල අවරමාණ් වීම නිසාම ණ්ය සහ ණ්ය ශපොලී ශගවන්න 

අශප් රටට තශමරිකන් ශඩොලර් මිලියන 185ක් අව යශවලා 

තිශබනවා. මැන් ලේජා නැතිව කියනවා, තශමරිකන් ශඩොලර් 

මිලියන 185ක් අව යශවලා තිශබන්ශන් මහින්ම රාජපක්ෂ 
මහත්මයාශ  කාලශේ  ගත්ත ණ්ය ශගවන්නයි කියලා. ණ්ය සහ 

ණ්ය ශපොලී වැඩිශයන් ශගවන්න ශවලා තිශබන්ශන් තයි?  
රුපියලට සාශප්ක්ෂව ශඩොලරය ඉහළ යෑමයි කයට ශහේතුව.  

රට ආර්ිකක ව ශයන් කාබාසිනියා කරපු වර්ෂයක් බවට පසු 
ගිය වර්ෂය පත්ශවලා තිශබනවා. කක පැත්තකින් රජය වියමේ 

අවම කිරීමට ුත්සාහ මරනවා. ඒ වියමේ අවම කරන්ශන් 

ශකොශහොමම? ගරු මුමල් තමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අය වැය 
තස්තශේන්තුශවන් අධයාපනයට ශවන් කරපු මැවැන්ත මුමල් 

රමාණ්ය කපා හැරලා තිශබනවා. 2016 මුමල් වර්ෂශේ දී රුපියල් 
ශකෝින 18,589ක් අධයාපනයට වැය කරලා තිශබනවා. නමුත් ගරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, 2018 වර්ෂශේ  අධයාපනයට 
ශවන් කරලා තිශබන්ශන් රුපියල් ශකෝින 8,694යි. 2016 වර්ෂයට 

සාශප්ක්ෂව 2018 වර්ෂශේ  අධයාපනයට ශවන් කරපු මුමල් 

රමාණ්ය රුපියල් ශකෝින මහමාස් ගණ්නකින් කපා හැරලා 
තිශබනවා.  

ශේ රජය කක පැත්තකින් ජනතාවට බදු බර පටවනවා. අනික් 
පැත්ශතන් ශේ රශට් ජනයා භුක්ති විඳපු අයිතිවාසිකේ කකින් කක 

අහිමි කරනවා. අධයාපනශයන් රුපියල් ශකෝින මසමහස් ගණ්නක් 
වාශ ම ශසෞඛයශයන් බිලියන 14ක මුමල් රමාණ්යක් 2016 

වර්ෂයට සාශප්ක්ෂව 2018 වර්ෂශේ  අඩු කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා 

රශට් ජනතාවට තිශබන සහනාධාර කපා හරිමින් ඉන්න 
ආඩලඩුවක් බවට මැන්  ශේ ආඩලඩුව පත් ශවලා තිශබනවා. රශට් 

විශද්  ආශයෝජන නැතිශවලා, ශේ රට කුසගින්ශනන් ශපශළන 
රටක් බවට පත් කරලා තිශබනවා. ශගෝලීය කුසගිනි මර් කය ගත් 

විට ගත ශවච්ය වසරක කාල පරිච්ශේමය තුළ නැමීබියාවට සමාන, 
ශසෝමාලියාවට සමාන, ඉතිශයෝපියාවට සමාන රටක් බවට අශප් 

රට පත්ශවලා තිශබනවා. ජාතයන්තර සමීක්ෂකයන්ශ  වාර්තා 

තමයි ශේ තිශබන්ශන්.  ශේ වාර්තා මම සභාග * කරනවා. 

වසරක කාල පරිච්ශේමය තුළ ශේ රට කාලා, විනා  කරලා 
තිශබනවා. ඒ නිසා  ශේ වැට් බද්ශමන් ජනතාවට තව තවත් 

පීඩාවට පත් කරන්න කපා, සියයට 15 මක්වා වැට් බද්ම වැඩි 
කරන්න කපා  කියන ඉල්ලීම නැවත වතාවක් කරමින් මා නිහඬ 

වනවා. ස්තුතියි. 
 

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශබොශහොම ස්තුතියි. The next speaker is Hon. K. 

Thurairetnasingam.  Before he starts, will an Hon. Member 

propose the Hon. Lucky Jayawardana to the Chair? 
 

ගු ඉරාන් වික්රමර කන මහ ා (රාජය වයවසාය සංවර්ධාන 

නිතයෝජය අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு இ ொன் விக்கி ை த்ன - அ ச ததொழில்முயற்சிகள் 

அபிவிருத்தி பி தி அமைச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 
take the Chair. 

ගු පලනි දිගපතබරපත මහ ා (කඳුර  නව ගපතමාන   

යටි ල පහුමකපත හා ප්රජා සංවර්ධාන අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு பழனி திகொம்ப ம் - ைமலநொட்டு புதிய 

கி ொைங்கள், உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ைற்றும் சமுதொய  

அபிவிருத்தி அமைச்சர்) 

(The Hon. PalanyThigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 

 
විදුන් සනථිර කරන ලදී. 
ஆரைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සපතම  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා මූලාසනතයන් 

ඉව ක වුතයන්  ගු ලකී ජයවර්ධාන මහ ා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கி ொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

       Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the 
Chair. 

 
[பி.ப. 1.31] 
 

ගු ක. ුරතරයිතර කනදුංහපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு  க. தும த ட்ைசிங்கம்) 

(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
தகள வ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

துமறமுக, விைொன நிமலய அபிவிருத்தி அறவீடு (திருத்தம்), 

நொட்மடக் கட்டிதயழுப்புதல் வொி (திருத்தம்), ஒதுக்கீடு 

(திருத்தம்), ரசர்தபறுைதி வொி (திருத்தம்) ஆகிய சட்ட 

மூலங்களின் இ ண்டொம் ைதிப்பீடுகளின்ைீதொன இன்மறய 

விவொதத்தில் உம யொற்றுவதற்குச் சந்தர்ப்பைளித்தமைக்கு 

நன்றி ததொிவித்துக்தகொண்டு, இமவ ததொடர்பொக ஒருசில 

கருத்துக்கமள முன்மவக்கலொதைன எண்ணுகின்ரறன்.  

துமறமுகங்கள் வொிமசயில், திருரகொைைமலத் துமறமுக 

ைொனது தபொியரதொர் இயற்மகத் துமறமுகைொக விளங்கு 

கின்றது. அது ஏறத்தொழ 2,000 ஏக்கர் விஸ்தீ ைைொனது. 

இருந்தும், இங்கு அஷ் ஃப் இறங்குதுமற என்ற ஒர ரயொர் 

இறங்குதுமற ைொத்தி ம்தொன் துமறமுக அதிகொ சமபயினொல் 

கட்டப்பட்டுள்ளது. அது தவி , பிறிைொ இறங்குதுமறயும் 

'ரடொக்கிரயொ' சீதைந்துக் கம்பனியினுமடய இறங்குதுமறயும் 

அவர்களுமடய தசொந்தப் பொவமனகளுக்கொக அமைக்கப் 

பட்டுள்ளன. அந்த வமகயில் பி சித்திதபற்ற திருரகொை 

ைமலத் துமறமுகத்தில் அடிப்பமட வசதிகள் ைிகவும் 

குமறவொகக் கொைப்படுகின்றன. ஆகரவ, இதமன அடிப்பமட 

வசதிகளுடன் அபிவிருத்தி தசய்வதொல் கப்பல்கமளக் 

கவ க்கூடியதொக இருக்கும். இதன்மூலம் ைிகக் கூடுதலொன 

ச க்குகமள இங்கு தகொண்டுவந்து இலகுவொக இறக்கமுடியும். 

அரதரவமள தகொழும்புத் துமறமுகத்தின் தநருக்கடி நிமலமை 

மயக் குமறப்பதற்கும் இது ஏதுவொக அமையும். அத்துடன், 

தவளிநொட்டுக் கம்பனிகமளக் கவ க்கூடிய வமகயில் 

துமறமுக அதிகொ சமப கவர்ச்சிக ைொன சலுமககமள 

அளிப்பதன் மூலம் சர்வரதச கப்பல்கள் இங்ரக வருவதற்கு 

வொய்ப்புண்டு. அதொவது, நீண்டகொல, குறுகியகொல அடிப் 

பமடயில் கப்பல்கள் துமறமுகத்தில் வந்து தொித்து நிற்பதற்குப் 

பல தவளிநொட்டுக் கம்பனிகளிடம் ரகொொிக்மக விடுக்கமுடியும். 

ஆனொல், துமறமுக அதிகொ சமப அதற்குொிய வொய்ப்புகமள 

வழங்குவதொகத் ததொியவில்மல.  

867 868 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිප ක තනොකරන ලදී. 
  ஆவைம் சைர்ப்பிக்கப்படவில்மல. 

  Document not tendered. 



පාර්ලිශේන්තුව 

1983ஆம் ஆண்டு திருரகொைைமலத் துமறமுகத்தில் 

ஏறத்தொழ 20 கப்பல்கள் தொித்து நின்றன. ஆனொல்,  அதற்குொிய 

வசதி வொய்ப்புகள் இப்தபொழுது இல்மல. 20க்கு ரைற்பட்ட 

கப்பல்கள் ஒர ரந த்தில் வந்து தொித்து நிற்கக்கூடியதொக 

இருந்தும், அதற்கொன வசதிவொய்ப்புகள் தசய்து தகொடுக்கப் 

படொமையொல் அங்ரக கப்பல்கள் வருவது அொிதொகவுள்ளது. 

அதற்குொிய நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டு அந்தத் 

துமறமுகத்தின் வசதி வொய்ப்புக்கள் ரைலும் அதிகொிக்கப்பட 

ரவண்டும். இதனொல் எங்களுமடய அ சொங்கம் பல 

இலட்சக்கைக்கொன ரூபொமய வருைொனைொகப் தபறக்கூடிய 

சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன. அத்ரதொடு அ சொங்கத்தினொல் 

வடக்கு, கிழக்கு ைொகொைங்களுக்கு ஏற்றி இறக்கப்படுகின்ற 

தபொருட்கமள இத்துமறமுகத்தின்மூலம் ைிக இலகுவொகக் 

குமறந்த தசலவில் மகயொள முடியும். இதனொல் ைக்கள் 

கொலதொைதைின்றி அந்தப் தபொருட்கமளப் தபறுவதற்கு வசதி 

வொய்ப்பு ஏற்படும். அவற்மற ஏற்றி இறக்குவதிலும் 

அ சொங்கத்திற்கு நஷ்டம் ஏற்படொத ஒரு நிமலமய ஏற்படுத்த 

முடியும்.   

துமறமுக அதிகொ சமபக்கு உொித்தொன TTA பகுதிகளி 

லுள்ள களஞ்சியங்கள் திருத்தியமைக்கப்பட ரவண்டும். 

இறங்கு துமறயிரல பல களஞ்சியங்கள் இருந்தொலும் அமவ 

ைிகவும் பழமையொனமவ. அமவ திருத்தியமைக்கப்பட 

ரவண்டிய ஒரு கட்டொய ரதமவயிருக்கின்றது. அத்ரதொடு 

துமறமுக அதிகொ சமபக்குச் தசொந்தைொன நிலத்மத, இங்கு 

முதலீடு தசய்கின்ற உள்ளூர், தவளியூர் வர்த்தகர்களுக்குக் 

குத்தமகக்கு வழங்குவதன்மூலம் வருைொனத்மதப் தபறக்கூடிய 

வசதி வொய்ப்புக்களும் இருக்கின்றன.   

திருரகொைைமல ைொவட்டத்தில் இப்தபொழுது இமளஞர் 

யுவதிகளுமடய ரவமலயில்லொப் பி ச்சிமன ஒரு பொொிய 

தநருக்கடியொக இருக்கின்றது. இந்தத் துமறமுகம் அபிவிருத்தி 

தசய்யப்படுகின்ற ரவமளயிரல, பல இமளஞர், யுவதிகளுக்கு 

ரவமலவொய்ப்புக்கமளக் தகொடுக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் 

அங்கு ஏற்படும். கடந்த கொலங்களில் தவளிநொட்டு முதலீட் 

டொளர்கள் வருமகதந்து  திருரகொைைமலத் துமறமுகத்மதப் 

பொர்மவயிட்டுச் தசன்றொர்கள். ஆயினும், அங்கு எந்தவிதைொன 

அபிவிருத்தியும் நமடதபறவில்மல. எனரவ, அவர்களுக்கு 

முதலீட்டிமனச் தசய்வதற்கு ஊக்கைளிப்பதன்மூலம் தவளி 

நொட்டுச் தசலொவைிமயப் தபறமுடிவரதொடு, தகொழும்புத் 

துமறமுகத்தின் தநருக்கடி நிமலமைகமளயும் குமறப்பதற்கு 

வசதியொக இருக்குதைன்று கருதுகின்ரறன். அத்ரதொடு, 

கொங்ரகசன்துமற, ஒலுவில் ரபொன்ற ஏமனய துமறமுகங்களும் 

படிப்படியொக அபிவிருத்தி தசய்யப்படுகின்றன. இந்தத் 

துமறமுகங்களின் அபிவிருத்தியிரல அ சொங்கம் ைிகவும் 

கொிசமனரயொடு தசயற்பட்டொல், அது எங்களுமடய நொட்டின் 

வருவொய்க்கும் அபிவிருத்திக்கும் வழிரகொலும் எனக் 

கருதுகின்ரறன்.  

இரதரபொன்றுதொன் இங்குள்ள விைொன நிமலயங்கள். 

திருரகொைைமலயிரல துமறமுகத்துக்கு அண்ைித்ததொக 

சீனக்குடொ விைொன நிமலயம் இருக்கின்றது. அது இயற்மக 

அழரகொடு ரசர்ந்த ஒரு விைொன நிமலயம். அதனுமடய 

இயற்மகச் சூழல் விைொனங்கள் எந்தவிதைொன அபொயங்களும் 

இன்றி வந்து இறங்கக்கூடிய வசதி வொய்ப்புக்களுடன் 

அமைந்திருக்கின்றது. எனரவ, இந்த விைொன நிமலயம் 

அபிவிருத்தி தசய்யப்படுவதன்மூலம் அப்பி ரதச ைக்களின் 

விைொனப் ரபொக்குவ த்துக்கு வசதி ஏற்படுவரதொடு, அங்குள்ள 

இமளஞர், யுவதிகளுக்கும் அதன் மூலைொக ரவமலவொய்ப்மப 

வழங்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்படும். இரதரபொன்றுதொன் 

பலொலி ைற்றும் ைட்டக்களப்பு விைொன நிமலயங்களும் 

அபிவிருத்தி தசய்யப்பட ரவண்டும். ைட்டக்களப்பு விைொன 

நிமலயம் திருத்தப்பட்டு அண்மையிரல ஜனொதிபதி 

அவர்களினொல் திறந்துமவக்கப்பட்டது. அதற்கொக நொங்கள் 

நன்றி தசொல்லரவண்டும். அதுரபொல் இங்கிருக்கின்ற ஏமனய 

விைொன நிமலயங்கமளயும் சர்வரதச த த்துக்கு அபிவிருத்தி 

தசய்து வசதி, வளமுள்ளதொக்கும் ரந த்திரல, அமவ 

எங்களுமடய  நொட்டின் வருவொய்க்கு - தபொருளொதொ த்துக்கு - 

வழிவகுப்பரதொடு, நொட்டில் படித்துவிட்டு, ரவமலயற்றிருக்கும் 

இமளஞர், யுவதிகளின் ரவமலயில்லொப் பி ச்சிமனமயயும் 

ஓ ளவு தீர்க்கக்கூடியதொக இருக்கும்.  

'வற்' வொிமயப் தபொறுத்தளவிரல, இன்று ஏமழகள்தொன் 

கூடுதலொக இதனொல் பொதிக்கப்படுகின்றொர்கள். தபொருட்களின் 

விமலகள் ஓ ளவு குமறக்கப்பட்டு, ஏமழகளின் சுமைகமளத் 

தவிர்க்க ரவண்டும் என்று அ சொங்கம் கருதினொலும், 

இவ்வொியினொல் அடிைட்டத்திலுள்ள வசதி குமறந்தவர்கள், 

ஏமழகள் பொதிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிமலமை இருக்கின்றது. 

எனரவ, இந்த 'வற்' வொி சம்பந்தைொக அ சொங்கம் ைிகவும் 

கவனைொகச் சிந்தித்துச் தசயற்பட்டு, அடிைட்டத்தில் உள்ளவர் 

களுக்கும் வசதி குமறந்தவர்களுக்கும் வசதிமய ஏற்படுத்தக் 

கூடிய விதத்திரல - அவர்களுக்குக் கஷ்டத்மதக் தகொடுக்கொத 

வமகயிரல- அந்த அறவீட்மட ரைற்தகொள்ள நடவடிக்மக 

ரைற்தகொள்ள ரவண்டுதைன்று ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.  

இறுதியொக, இன்று சர்வரதசத்திரல இலங்மக ஒரு முக்கிய 

இடத்மதப் பிடித்து வளர்ந்துவருகின்ற ரந த்திரல, நல்லொட்சி 

நமடதபறுகின்ற இந்த நொட்டில் இந்தத் ரதமவகமள 

உடனடியொக அ சொங்கம் கவனத்தில் எடுத்துச் தசயற்பட 

ரவண்டும் என்றும், துமறமுகங்கமள அபிவிருத்தி தசய்வது, 

விைொன நிமலயங்கமள அபிவிருத்தி தசய்வது, வருைொனத்மத 

ஈட்டிக்தகொள்வதற்கு உொிய வழிவமககமள ஆ ொய்வது 

ரபொன்ற விடயங்களிரல ைிகவும் கவனைொகவும் துல்லிய 

ைொகவும் ஆ ொய்ந்து தசயற்பட ரவண்டும் என்றும் இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்திரல ரகட்டு, சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி கூறி 

அைர்கின்ரறன்.  

 

[අ.භා. 1.40] 
 

ගු ඉරාන් වික්රමර කන මහ ා (රාජය වයවසාය සංවර්ධාන 

නිතයෝජය අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு இ ொன் விக்கி ை த்ன - அ ச ததொழில்முயற்சிகள் 

அபிவிருத்தி பி தி அமைச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

අම දින බදු ගැන සාකච්ාා කරන ශේ අවස්ථාශේ දී  නවමය 

නලින්ම ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමා කිේවා, "බදු වැඩි කරලා ශේ තිශබන 

ණ්ය බර අපි ශගවන්ශන් තයි, රාජපක්ෂලා ශහොරකේ කළා නේ 

රාජපක්ෂලාශගන් අයකර ගන්න" කියලා. තාත්තා තමන්ශ  

පවුශල් නිවස තපයට තියලා වයාපාරයක් කරනවා නේ, ඒ  නිවස 

විකුණ්ලා බැංකුශවන් ගත්තු  ණ්ය පියවා ගන්න පුළුවන්. නමුත්, 

තාත්තා ශවන කාශ  හරි නිවසක් තපයට තියලා -අසල්වැසියාශ  

නිවසක් තපයට තියලා- වයාපාරයක් කරශගන ගියා නේ, ඒශක් 

අලාභය කන්ශන් අසල්වැසියාටයි. ඉතින් ඕක තමයි තත්තටම අම 

සිදුශවලා තිශබන්ශන්. අම අපට වි ාල ණ්ය බරක් තිශබනවා. ශේ 

ණ්ය බශරන් අපි මිශමන්ශන් ශකොශහොමම කියන ර ්නයට තමයි 

අපට මුහුණ් ශමන්න සිදුශවලා තිශබන්ශන්.  

2000 වසශර්දී ශේ රශට් ණ්ය රමාණ්ය මළ ශද්ීයය 

නිෂ්පාමනශයන් සියයට 96ක්ව තිබුණු බව අපි මන්නවා. 2015 

869 870 
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ශවන ශකොට ඒක ක්රම ක්රමශයන් අඩු වුණ්ා. නමුත්, විශද්ීයය ණ්ය 

රමාණ්ය ීයඝ්රශයන් වැඩි වුණ්ා. ඒක අපට තිශබන ගැටලුවක්; 

ර ්නයක්.  ඊට අමතරව, ඒ ණ්යවලට ශගවන ශපොලී රමාණ්යත් 

ීයඝ්රශයන් වැඩි වුණ්ා. ණ්යවලට ශගවන ශපොලී රමාණ්ය ීයඝ්රශයන් 

වැඩි වුණ්ා විතරක් ශනොශවයි, ශේ ණ්ය ගත්ශත් ජාතයන්තර 

ශවශළඳ ශපොශළන්. වි ාල බැංකුවලින් තමයි ශේ ණ්ය ගත්ශත්. 

වාමාංශික ශද් පාලන යන් ඉස්සර ශලොකු සටන් පාසයක් 

හමාශගන හිිනයා, ශේ රට ජාතයන්තර අරමුමලට තපයට තියලා, 

ශලෝක බැංකුවට තපයට තියලා,  ශේ රට විකුණ්ලා කරශගන යන 

ආර්ිකකයක් තමයි ශේ රශට් තිශබන්ශන් කියලා.  

වාමාංශික ශද් පාලන යන් පසු ගිය රජය තුළ ඉඳශගන ඒ 

රජය වැඩි වැඩිශයන් ණ්ය ගන්න ශකොට ශමොකක්ම කිේශේ? ඒ 

ණ්ය ගත්ශත්, ජාතයන්තර අරමුමශලන් ශනොශවයි; ශලෝක 

බැංකුශවන් ශනොශවයි. ඒ ණ්ය ගත්ශත්, ජාතයන්තර බහු ජාතික 

බැංකුවලින්. ඒ ණ්ය ගත්ශත්, ශවශළඳ ශපොශළේ මිලටයි. ඒ 

ශවලාශේ කිසි ශමයක් සඳහන් කශළේ නැහැ; නිහඬව හිිනයා. අම රට 

විකුණ්ලා තිශබන්ශන්, ඒ බහු ජාතික බැංකුවලටයි. ශලෝක 

බැංකුවට ණ්යක් තිබුණ්ා නේ, ඒක අපට ශද් පාලන මට්ටමින් 

කථා කරලා වුණ්ත් ශබ්රා ගන්න පුළුවන්. ශමොකම, ලංකාවටත් ඒ 

ආයතනවල සාමාජිකත්වයක් තිශබන නිසා. කම නිසා ඒවා 

සාකච්ාා මට්ටමින් ශබ්රා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අම කශහම 

වාතාවරණ්යක් නැහැ. අම අපි ශේ ණ්ය ුගුලකට අහුශවලායි 

ඉන්ශන්. අම අපට සිදු ශවලා තිශබන්ශන්, ශේ ශපෞද්ගලික බැංකු 

කක්ක ගනුශමනු කරන්නයි. 

2000 වර්ෂශේ  ශේ රශට් ඒක පුද්ගල ණ්ය රමාණ්ය -කක 

පුද්ගලශයකුශ  ණ්ය රමාණ්ය- රුපියල් 63,000යි. 2015 වන 

ශකොට ලක්ෂ 4ක් ඉක්මවා ගිහින් තිබුණ්ා. තත්තටම ඊට වැඩිය 

හුඟක් වැඩියි. තයි, ශේක ලක්ෂ හතරක් කියලා කියන්ශන්? 

රුපියශල් අගය කෘත්රිමව තබාශගන ඒක රුපියල් ගණ්නින් කිේවාම 

ඒ ණ්ය රමාණ්ය අඩු ශවනවා. ශමොකම, රුපියශල් අගය අඩු නිසා. 

නැත්නේ තත්තටම ඊට වඩා හුඟක් වැඩියි. ඒ විතරක් ශනොශවයි,  

පසු ගිය රජශේ  ආර්ිකක රතිපත්තිය නිසා පසු ගිය ම කය තුළ අශප් 

රජශේ  ආමායම ක්රම ක්රමශයන් අඩු ශේ ශගන, අඩු ශේ ශගන ආවා. 

1992 වර්ෂශේ දී රජශේ  ආමායම මළ ශද්ීයය නිෂ්පාමනශේ  

ශකොටසක් හැිනයට ගත්ශතොත් සියයට 22යි. ඊට පස්ශසේ සියයට 

21යි, 20යි. 1995 වන විට කය සියයට 21.8යි. ඒ කියන්ශන් සියයට 

22ට කිට්ටුයි, කතැන ඒ ශවනස සිදු වන විට. ඉන් පසුව ක්රම 

ක්රමශයන් බැහැශගන බැහැශගන ආවා. 2000 වන විට මළ ශද්ීයය 

නිෂ්පාමනශේ  රති තයක් විධියට රාජය ආමායම සියයට 18යි. ඉන් 

පසුව 2005 වන විට කය සියයට 16.8යි. ඉන් පසුව 2014 වන විට 

මළ ශද්ීයය නිෂ්පාමනශේ  රති තයක් විධියට රජශේ  ආමායම 

සියයට 12ට බැහැලා තිශබනවා. තත්තටම ශේක වි ාල ර ්නයක්, 

ගැටලුවක්. 

තයි රජයට ආමායමක් අව ය? රජයට ආමායමක් අව ය 

වන්ශන් මහ ජනතාවට අව ය බඩු භාඩලඩ හා ශසේවාවන් ලබා 

දීමටයි. ඒ වාශ ම රජශේ  ආරක්ෂාවට, නීතිය හා සාමය රැක 

ගන්නට, ඒ නිසා ශේ ආමායම අව යයි. යිනතල පහසුකේ 

සැපයීමට ශේ ආමායම අව යයි. නමුත් ක්රම ක්රමශයන් ශේ ආමායම 

අඩුශවලා ගිහින් තිශබනවා. රජයකට ආමායමක් අව යයි. ඒ නිසා 

තමයි බදු ගහන්ශන්. බදු ගහන්ශන් ඒ ආමායශමන් ශපොදු ජනතාවට 

අව ය ශසේවාවන් ලබා දීමටයි.  

ශලෝක බැංකුශේ වාර්තා අනුව, මකුණු ආසියාශේ  බදු ශගවන 

රටවල් 8ක් අතුරින් ලංකාව තමයි 8ශවනි තැන ඉන්ශන්, 

අඩුශවන්ම බදු ශගවන රට ව ශයන්. ලංකාවට වඩා අඩුශවන් බදු 

ශගවන කක රටයි තිශබන්ශන්, ඒ පාකිස්ථානය. අපි ශේ ර ්නයට 

මුහුණ් ශමන්ශන් පසුගිය කාලශේ දී, -ම කය තුළදීම- වැරදි ආර්ිකක 

රතිපත්ති දිගින් දිගටම අනුගමනය කළ නිසායි. ඒ ශහේතුශවන් 

ණ්ය බර වැඩි ශවනවා, ආමායම අඩු ශවනවා, ශපොදු ජනතාවට ලබා 

ශමන්නට පුළුවන් ශසේවාවන් අඩුශේශගන යනවා. ඉන් පසුව ණ්ය 

ුගුලකට අහු ශවනවා. ඒ ණ්ය ුගුල සමථයකට පත් කරශගන 

රට ඉදිරියට ශගන යන්ශන් ශකොශහොමම කියන ර ්නය මැන් අපිට 

තිශබනවා.  

අපි මන්නවා අම වරාය සහ ගුවන් ශතොටුපල සංවර්ධන බදු 

(සංශ ෝධන) පනත් ශකටුේපත ගැනත් සාකච්ාා කරන බව. ශේ 

වරාය හා ගුවන් ශතොටුශපොළ සංවර්ධනය සඳහා බදු අය කිරීම 

තත්තටම සුදුසු නැහැ. 2011දී පසු ගිය රජය පනතක් හරහා තමයි 

අලුත් බද්මක් විධියට ශේක තති කශළේ. ශේක සුදුසු නැහැ. ශමවැනි 

බදු ජාතයන්තර ශවශළඳ සංවිධානයටත්, -WTO කකටත්-  ඒ 

වාශ ම අශප් ජාතයන්තර නිමහස් ශවශළඳ ගිවිසුේවලටත්, -අපි 

මැනටමත් අත්සන් කරලා තිශබන ඒවාට, පසුගිය රජය අත්සන් 

කළ ශවශළඳ ගිවිසුේවලට- පටහැනියි. කනමුත් ඔවුන් ඒ බද්ම 

ශගනාවා. ශේ බද්ම සුදුසු නැති බද්මක්. ඒ බද්ශමන් සිදු වන්ශන් 

ශමයයි. අපි නිෂ්පාමනය කරන ශද්වලට අව ය අමුරවය පිට 

රටවලින් ශ න්නට ඕනෑ. ඒ බද්ශමන් සිදු වන්ශන් ශේ 

අමුරවයවලට බද්මක් කකතු කිරීමයි. අමුරවයවලට බද්මක් කකතු 

කළාම ඒ නිෂ්පාමනය තරගකාරී නිෂ්පාමනයක් ශවන්ශන් නැහැ.  

මැන් වැට් බද්ශමන් ශකශරන්ශන්, ඒ අමුරවය භාවිතා කරලා 

භාඩලඩ හා ශසේවා නිෂ්පාමනය කළාට පසුව ඒ නිෂ්පාමනයට කකතු 

ශවන අගයට පමණ්ක් බද්මක් මැමීමයි. ඉතින් ආර්ිකකමය 

පැත්ශතන් ශේක ශබොශහොම රගතීයලී බද්මක් කියලා කියන්නට 

පුළුවන්. නමුත් ශේ ආමායම දිගින් දිගටම අඩු ශවලා තිශබන නිසා 

තමයි අශප් රජයටත් ශේ බද්ම තවම පවත්වාශගන යන්නට සිදු 

ශවලා තිශබන්ශන්. අනාගතශේ දී ''වැට්'' කක සංස්ථාගත වුණ්ාට 

පසුව ශේ ගුවන් ශතොටුශපොළ සංවර්ධන බද්ම අයින් කරන්නට අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

මට රථමශයන් කථා කළ කක මන්ත්රීවරශයක් කිේවා, 

ශරේෂ්සාධිකරණ්ශයන් ''වැට්'' කකට අමාළ  ශකටුේපත අනුමත 

කරලා නැහැයි කියලා. ඔේ, පසුගිය කාලශේ  වැට් කක 

සේබන්ධශයන් ඉදිරිපත් කළ ඒ ශකටුේපත අනුමත වුශඩල නැහැ. 

ඒ අවස්ථාශේදී ශරේෂ්සාධිකරණ්ශයන් කිේවා ''වැට්'' කකක් අය 

කරනවා නේ ඒක පාර්ලිශේන්තුශේ අනුමැතිය ලබා ගත්තාට පසුව 

අය කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒකයි ශරේෂ්සාධිකරණ්ශයන් කිේශේ. 

නමුත් අම අපි ඉදිරිපත් කරලා තිශබන ශේ කකතු කළ අගය මත 

බදු (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුේපත ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැයි 

කියලා ශරේෂ්සාධිකරණ්ය සඳහන් කරලා තිශබනවා. ඉතින් මම ඒ 

නිවැරදි කිරීම ශේ අවස්ථාශේදී කළ යුතුයි. 

ශේක රගතීයලී බද්මක්; කකතු කළ අගය මත තිශබන බද්මක්. 

අපි සංශ ෝධන කිහිපයක් කකතු කරලා තිශබනවා. ශේ රශට් 

ඉන්න කුඩා පරිමාණ්ශේ  -සුළු පරිමාණ්ශේ - ශවශළඳ 

වයාපාරිකයින් කිේවා, ශමහි පිරිවැටුම ශබොශහොම අඩු මට්ටමින් 

තිශබන්ශන්, මීට වැඩිය පිරිවැටුම වැඩි කශළොත් ශහොඳයි කියලා. 

ඒක අපි වසරකට රුපියල් මිලියන 12න් රුපියල් මිලියන 50කට 

වැඩි කරලා තිශබනවා. කතශකොට කුඩා පරිමාණ්ශේ  -සුළු 

පරිමාණ්ශේ - වයාපාරිකයින් ශේ වැට් කශකන් නිමහස් ශවනවා.  

කශහමයි ශේ වැට් කක සේබන්ධශයන් අපි ක්රියා කරන්නට 

යන්ශන්.  

ඊට අමතරව, ශසෞඛය ක්ශෂේත්රශේ  ශපෞද්ගලික අං ශේ  

ශරෝහල්වලට යන අයටත් ධෂධවලට ''වැට්'' කකක් නැහැ. ඒක 

මුල සිටම තිබුශඩල නැහැ. අපි ජනතාවශ  ඉල්ලීමට සංශේදීව 
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පාර්ලිශේන්තුව 

සවන් දීලා  සංශ ෝධනයක් කර තිශබනවා. අම ශපෞද්ගලික 

ශරෝහල්වලින් පරීක්ෂණ් කශළොත්, විශ ේෂ  නවමයවරුන්ට  මුමල් 

ශගවන්නට සිදු වුශණ්ොත් ඒවාටත්   ''වැට්'' කක තතුළත් ශවන්ශන් 

නැහැ. ඒකත් අපි සංශ ෝධනය කරලයි තිශබන්ශන්.  හුඟක් 

ශවලාවට අඩු ආමායේලාභීන් යන්ශන් රජශේ  ශරෝහලට. ඒ අයට 

ශේක බලපාන්ශන් නැහැ. නමුත්, සමහර අඩු ආමායේලාභීන්, 

මධයම පාන්තිකයින් ශපෞද්ගලික ශරෝහල්වලට යනවා ඉක්මනට 

ශසේවාවන් ලබා ගන්නට. අම අපි අනුමත කරන්න බලාශපොශරොත්තු 

වන ශේ පනත් ශකටුේපත හරහා ශසෞඛය අං යට ඒ සහනය ලබා 

ශමනවා කියන කකත් ශේ අවස්ථාශේදී සඳහන් කළ යුතුයි. 

අපි  අම ශේ සාකච්ාා කරන ර න්ය ආර්ිකකයට පිළිකාවක් 

ශවලායි තිශබන්ශන්. ශේක අවුරුද්ශමන් ශමශකන් විසඳන්න 

පුළුවන් ර ්නයක් ශනොශවයි. අශප් රජය පත් ශවලා ශේකට මැන් 

රතිකාර කරශගන යනවා.  විශ ේෂශයන් ශනොවැේබර් මාසශේ දී අය 

වැය ගැන සාකච්ාා කරන ශවලාශේදී, අය වැය පිළිබඳව 

විනිවිමභාවය වැඩි කළ යුතුයි.  ඒ නිසා අපි ශයෝජනා කරනවා, 

පාර්ලිශේන්තුව තුළ අය වැය කාර්යාලයක් විවෘත කළ යුතුයි 

කියලා. ඒ අය වැය කාර්යාලය විවෘත කරන්ශන් පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරුන්ට අව ය සියලුම ශතොරතුරු ලබා ගන්නට පුළුවන් වන 

ආකාරයටයි. අශප් යහපාලනය රජය තුළින් ශේ ක්රමශේම සකස් 

කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු වනවා. ශේක තමයි පිළියම. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි. පාර්ලිශේන්තුශේ තිශබන කමිටු අපි  ක්තිමත් 

කරලා තිශබනවා.  

ඒ වාශ ම හුඟක් ශවලාවට අපට තස්තශේන්තු ලැශබනවා 

පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න ශකොට. ශේ තස්තශේන්තු ලැබුණ්ාම  

විපක්ෂශේ  මන්ත්රීවරු ඒවා ගැන ර ්න කරනවා. ඒවාශේ  වගකීම 

පවරනවා පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීතුමාට.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශයෝජය තමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශමකක් 

තිශබනවා. 
 

ගු ඉරාන් වික්රමර කන මහ ා  
(ைொண்புைிகு இ ொன் விக்கி ை த்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ශහොඳයි. නමුත්, ශේ වගකීම අපි නිලධාරින්ටත් පැවරිය යුතුයි. 

ශමොකම, තස්තශේන්තුවක් ශමන ශකොට නිලධාරියකු ඒක අත්සන් 

කරන ශකොට ඒශක් වගකීම නිලධාරින්ටත් පැවරිය යුතුයි. ශේ 

ක්රමශේමය අපි හමන්නට ඕනෑ. International Budget Partnership 

කශකන් Open Budget Survey කකක් කරනවා. ඒශක්  මකුණු 

ආසියාශේ රටවලින් ශන්පාලයට ඉදිරිශයන් පමණ්යි ලංකාව 

සිිනන්ශන්. ඒ කියන්ශන්, ශේ රශට් අය වැය පිළිබඳ ශතොරතුරු  -

මැන් ශනොශවයි, ම ක ශමක තුනකම- මදි, විනිවිමභාවය අඩුයි 

කියලා සඳහන් කරනවා. ඉතින් ශේ ක්රමශේමය හමන්න අශප් රජය 

බැඳී සිිනනවා. ඒ නිසා තමයි ශේ ශද්වල් අපි කරශගන යන්ශන්. 

මා අවසාන ව ශයන් කියන්නට ඕනෑ, වි ාල ණ්ය බරක් 

තිශබන අවස්ථාශේදී ශේ ණ්ය බරින් මිශමන්නට නිෂ්පාමනය වැඩි 

ශවන්නට ඕනෑ, ආර්ිකක සංවර්ධනය වැඩි ශවන්නට ඕනෑයි කියන 

කක. ඒ විතරක් ශනොශවයි. ආශයෝජකයින් ශේ රටට කන්නත් ඕනෑ. 

නමුත්, ණ්ය බර වැඩි ශවන ශකොට ආශයෝජකයින් කන්නත් පසු බට 

ශවනවා. ඒක සාමානය ශමයක්. බැංකුවකට ගියත් ණ්ය වැඩි නේ 

ලබා ගන්නට පුළුවන් මුමල අඩුයි. ඒ වාශ  ශේ කාරණ්ශේ දී 

ආශයෝජකයින් වුණ්ත් පසු බට ශවන්න පුළුවන්. නමුත්, අපි සමර්ථ 

ශවලා තිශබනවා, ඒ ණ්ය දුන්නු අය කක්ක සාකච්ාා කරලා ශේ 

ණ්ය බරින් ශකොටසක් -ශඩොලර් බිලියන 1.2ක්-  රා ධන 

ක්රමයකට හරවා ගන්න. ඒ මුමල ජනවාරි මාසශේ දී අශප් ශ ේෂ 

පත්රයට කකතු ශවයි. ඒ අවස්ථාශේදී ඒ ආශයෝජනය හරහා 

විශ ේෂශයන්ම ලංකාශේ මකුණු රශද් ශේ ත් කර්මාන්ත ාලා 

වි ාල සංඛයාවක් ආරේභ කරයි.  

ස්තුතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි. 

ගරු විමල් වීරවං  මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 1.55] 
 

ගු විමල් වීරවංශ් මහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් රශට් ආර්ිකකශේ  සුන්මර 

සිහින සිල්ලරට ශනොශවයි,  ශතොගට නිර්මාණ්ය කරලා බලය ගත් 

වර්තමාන ආඩලඩුව මාස 21ක් යන්න කලින් කකතු කළ අගය මත 

බදු (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුේපත අරශගන ආවා. ශේ VAT කක 

අරශගන ආශේ ශේ රශට් මැනටමත් සුවි ාල ආර්ිකක බරකට කර 

ගහලා ඉන්න ශපොදු ජනතාව මත ඒ බර කීප ගුණ්යකින් වැඩි 

කරන්නයි. ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමතුමන්ලා ජනවාරි 

8ට කලින් කිේශේ, "රාජපක්ෂවරු ශහොරා කාලා තිශබනවා. ශහොරා 

කන සල්ලි ිනක නතර කරනවා. නතර කරපු ගමන් සල්ලි ඉතිරි 

වනවා. ඉතිරි වන ිනශකන් තමුන්නාන්ශසේලාට කිරිශයන් 

පැණිශයන් ඉතිශරන අනාගතයක් හමනවා" කියලායි. මැන් කිරි 

පැණි ශකශසේ ශවතත් බතුයි, ශපොල් සේශබෝලයි කාලා ජීවත් 

වන්න බැරි විධිශේ  වාතාවරණ්යකට ශේ ර ශට් සාමානය දුප්පත් 

ජනතාව තම වට්ටලා අවසන්. 

තමුන්නාන්ශසේලා ශේ ගරු සභාශේ අම කියන්ශන් ණ්ය බර 

ගැන. ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මහින්ම රාජපක්ෂ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමා බලය ගන්න ශවලාශේ මළ ශද්ීයය නිෂ්පාදිතශේ  

රති තයක් හැිනයට ශේ රශට් ණ්ය බර සියයට 96යි. කතුමා 

ජනවාරි 8 වැනි මා බැහැලා යනශකොට ඒ ණ්ය බර අඩු කරලා 

දුන්නා, මළ ශද්ීයය නිෂ්පාදිතශේ  රති තයක් හැිනයට සියයට 80ට. 

අම වනශකොට තමුන්නාන්ශසේලා ශමොකම කරලා තිශබන්ශන්? 

80න් පහළට ශේ ණ්ය බර ශගනාවාම? ශගවීශේ හැකියාව 

වර්ධනය කර ගත්තාම? නැහැ. මාස 21ක් තතුළත 

තමුන්නාන්ශසේලා රජශේ  ණ්ය බර සියයට 19කින් වැඩි කර ශගන 

තිශබනවා. ශමොනවා කරලාම? තමුන්නාන්ශසේලා ශපොශරොන්දු 

දුන්නා. තමුන්නාන්ශසේලා දීපු ඒ ශපොශරොන්දුවලින් සියයට 50ක්, 

85ක්ම අම ඉටු කරනවා තියා පැත්ත පළාතවත් බලන්ශන් නැහැ. 

ඉටු කරන්න ගත්තා කියලා කියන ශපොශරොන්දු ඉටු කරන්නත් 

තමුන්නාන්ශසේලාට අම බැරි ශවලා තිශබනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. තමුන්නාන්ශසේලා මන්නවා, මහින්ම 

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාශ  ආඩලඩුව බලය ගත්තාට පස්ශසේ ණ්ය 

බරයි, යුම බරයි, අර බරයි, ශේ බරයි කියලා නහශයන් අඬ අඬා 

හිිනශේ  නැහැ කියා. ර ටක පාලකශයෝ බලය ගන්ශන් රශට් 

තත්ත්වය මැනශගන. 2005 වසශර් මහින්ම රාජපක්ෂ මහතා බලය 

ගත්තාට පස්ශසේ කිේවාම, "ශේ රශට් යුද්ධයක් කශහන් තිශබනවා. 

සාම සාකච්ාාවලට ශනෝර්ශේ කට්ිනය ශමශහන් බින්න බැහැලා. 

ආර්ිකකය ශමශහම වැිනලා. ණ්ය බර ශමපමණ් ුසට. මට නේ 

873 874 

[ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා] 
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ශේක කරන්න බැහැ" කියලා. කතුමා කශහම කියලා නහශයන් 

තඬුවාම? යුද්ධය කරන කාලශේ වත් සියයට 15ක VAT කකක් 

දුරකථන ශසේවාවලට ගැහුවාම? යුද්ධය කරන කාලශේ වත් සියයට 

15ක VAT කකක් ශසෞඛයය ශසේවයට ගැහුවාම? අධයාපන ශසේවයට 

ගැහුවාම? ඒ අවුරුදු 10 තතුශළේ ශේ රශට් යුම ගිනි නිේවා, හිශත් 

ගිනි නිේවා, සා ගිනි නිේවා, ආර්ිකක වර්ධනයක් තති කරලා 

ශපන්වූවා, හැම ශවලාශේම සියයට 6ට ඉහළින් ආර්ිකක වර්ධනය 

තිබුණ්ා.  

තමුන්නාන්ශසේලා ශේ මාස 21ට සියයට 4ට වඩා අඩු 

මට්ටමකට ශේ ර ශට් ආර්ිකක වර්ධන ශේගය පහත මමා තිශබනවා. 

මහා ශලොකු ආර්ිකක ශමොළය. [බාධා කිරීමක්] නළුශවක් 

ශනොශවයි, ශමොළයක් කියලා කිේශේ. තමුන්නාන්ශසේලාශ  

ආඩලඩුශේ ශමොළයක් තියා මැන් අලයක්වත් අපට ශප්න්ශන් නැහැ. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි. මැන් තමුන්නාන්ශසේලා කියන්න, ඒ අතශර් 

ශහොරා කෑම ශකොශහොමම ශවලා තිශබන්ශන් කියලා. මහ බැංකු 

බැුනේකර ගනුශමනුශවන් ශේ රශට් ශපොදු ජනතාවට බර පැශටේශේ 

නැද්ම? ශපොලී අනුපාතය ඉහළ ගිශේ  නැද්ම? මිනිස්සුන්ට 

බැංකුවකින් සහනමායී ශපොලියකට ණ්යක් අරශගන තමන්ශ  

වයාපාර කටයුතු කර ශගන යන්න තිබුණු හැකියාව තව අඩු කශළේ 

නැද්ම? ඒ ඔක්ශකෝම වුණ්ා.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශගොවිශසත ශලොතරැයිශේ  

පළමු තෑ ග තිශබන්ශන් රුපියල් මිලියන 50ක්. හිටපු මහ බැංකු 

අධිපතිශ  බෑනාශ   පර්ශපචුවල් ශරෂරීස් සමාගම ඒ වාශ  102 

ගුණ්යක තෑ ගක් ලබා තිශබනවා, ශේ මාස 21 ආඩලඩුශවන්. ශේ 

රශට් වුණු ශලොකුම ශහොරකම. මහ බැංකුශේ හිටපු අධිපතිවරයා 

ශකෝප් කකට තවිල්ලා කියනවා, "මම ශේ ගනු-ශමනුව කශළේ 

අගමැතිවරයාශ  ුපශමස් පිට" කියලා. කතශකොට ශේක අගමැති 

සේබන්ධ ශහොරකමක්ම, නැද්ම? අශප් පවුල් පිිනන් හිශර් මැේමත්, 

ශේ සතය ශේ සභාවත්, රශට් ජනතාවත් ඉස්සරහා කියන කක 

නතර කරන්ශන් නැහැ. ඒ හින්මා කක පැත්තකින් ශහොරා කනවා. 

මහ බැංකුව බමා ශගන බහිරවයා වාශ  රුපියල් බිලියන ගණ්නක් 

ශහොරා කෑවා. අනික් පැත්ශතන් ශේ රශට් ආර්ිකක බර මහ ජනයා 

මත පටවනවා. තුශනන් ශමශක් බලය තියා ගන්න මන්ත්රීවරුන්ට 

ශමන්න තිශබන අල්ලස් ඔක්ශකෝම වාශ  ශමනවා, තමතිකේ 

ශමනවා, වාහන  ශමනවා, ශතල් ශමනවා, රුපියල් ශමලක්ෂය බැගින් 

 ශතල් දීමනාවකුත් ශමනවා. ශමශහම අල්ලස් දීලා පාර්ලිශේන්තුව 

අටවා ශගන තබා ශගන ශේ ආඩලඩුව ශවන ශමොනවත් කරන්ශන් 

නැහැ. නිවපු ගිනි ිනක නැවත පත්තු කරන කකයි කරන්ශන්.  

අම ුතුශර් ගිනි තවිශළන්ශන් නැද්ම?  ශපොලීසියට අම ුතුශර් 

පාරට බැහැලා යන්න බැරි කරලා තිශබනවා.  ජනවාරි 08 ශවනිමා 

ශවනතුරු ශනොතිබුණු විධිශේ  රශකෝපකාරි තත්ත්වයකට අම 

ුතුශර් සිවිල් සමාජය තම වට්ටලා තිශබනවා.  ආවා ගෲප් කියලා 

අලුශතන් මිනීමරු කල්ලි නිර්මාණ්ය ශවන්න පටන් අරශගන 

තිශබනවා. නීතිය හා විධානය ක්රියාත්මක ශනොවන තත්ත්වයකට 

යමින් තිශබනවා. ඒ පැත්ත ගිනි ගන්නවා. නිවපු ගින්න නැවතත් 

පත්තු කරන්න පටන් අරශගන තිශබනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ඒකත් කරන්ශන් සහජීවන බලශයන්. 

හිශත් ගින්න නැවත තවිශළන්න පටන් අරශගන තිශබනවා. 

ශකොශලොේබියාව වාශ  මහ මවල් ශකොළ  මිනී මරන්න පටන් 

අරශගන තිශබනවා. නැවත  හැමතැනම පාතාල කල්ලි නැඟිිනන්න  

පටන් අරශගන තිශබනවා, ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

මරමාශන් ුසාවියට යන තැන ශලොකු ශබෝේ කකක් ගහලා 

තිශබනවා. මම හිතන විධියට මරමාශන් ශයොප්ශපශ  28 ශවනි 

ගුණ්සමරුව සමරන්න ුත්සවයක් පැවැත්ශවනවා කියලා 

ශයොප්ශපශ  පුතා ශබෝේ කකක් ගහලා තිශබනවා. මරමාශන් 

ශයොප්ශපශ . මැන් ශයොප්ශපලා සමරන කාලයක් ශේක. ශමශහම 

රටක ශපොදු ජනතාවශ  හිශත් ගින්මර නැවත තවිශළන්න පටන් 

අරශගන තිශබනවා. ඒ සාමකාමී ශ්රී ලංකාව නැවත අහිමිශේ ශමෝ 

කියන බිය නැවත ශේ රශට් මහජනතාව තුළ තති ශවන්න පටන් 

අරශගන තිශබනවා. බශේ ගින්මරත් තමුන්නාන්ශසේලා ශහොඳට 

අවුළුවන බව ශපශනනවා. ශේ සියයට 15 වැට් කක ශසෞඛය 

ශසේවයට අලුශතන් කකතුශවනශකොට, දුරකථන කනේ 

සන්නිශේමන ශසේවයට අලුශතන් ශේ බද්ම කකතුශවනශකොට 

අශන්! වික්රමසිංහ මහත්තයාශගන් ශනොමිලශේ  Wi-Fi  අ රශගන 

FB  කකට ශවලා පැය 24ම ඉන්නේ කියලා හිත හමාශගන කතිරය 

ගහපු තරුණ් තරුණියන්ට ශමොකම, ශවන්ශන්? අලුශතන් බද්ම 

කකතු කළාම කක්ශකෝ සියයට 40ක් වැඩි ශවනවා. කක්ශකෝ ශේ 

අලුත් බද්ම ශගවලා  FB කකට ශවලා ඉන්න ශවනවා. කශහම 

නැත්නේ අර ඩිජිටල්ශ  ගූගශල් කනකේ බලාශගන ඉන්න 

ශවනවා.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ඉතා ඕනෑකමින් කියනවා, 

තමුන්නාන්ශසේලා කියනවා ශමතැන තිශබන්ශන් සියයට 4ක 

පමණ් බදු වැඩිවීමක් පමණ්යි කියලා. නමුත්  ශේක පට්ටපල් 

ශබොරුවක්. ශේක තමයි මහජනයා අන්මන්න කියන කථාව.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි හිතමු මාසයකට රුපියල් 

15,000ක ආමායමක් ලබන පවුලක් සිිනනවා කියලා. ඒ පවුල වැට් 

කක අමාළ ශවන ශද්වල් පරිශභෝජනයට පමණ්ක් - බස් ගාස්තු 

නැහැ, සීනි වියමම, විදුලිය වියමම නැහැ. ඒවාශ  ශද්වල් ඉවත් 

කරලා. - වැට් ශගවන්න ශවන භාඩලඩ හා ශසේවා රමාණ්යක් 

ලබනවා නේ ඒකට මාසයකට රුපියල් 10,000ක් වියමේ කරනවා 

කියලා හිතමු. ඒ භාඩලඩ හා ශසේවා රමාණ්ය රුපියල් 10,000 

වියමේ කරලා ලබා ගත්තාම ඒ කාලශේ  වැට් කක වැදුශඩල සියයට 

11යි. කතශකොට 10,000ක භාඩලඩ හා ශසේවා රමාණ්යක් ලබනවා 

කියලා හිතුශවොත් ඒ කාලශේ  සාමානයශයන් මාසයකට ශගවන 

වැට් කක රුපියල් 1,100යි.  කතශකොට වසරකට 132,000යි.  

ඊළඟට, වැට් කක සියයට 15 වුණ්ාම ශමොකම ශවන්ශන් කියා 

බලන්න. මම ශේ කියන කාරණ්යට කලින් වැට් බලශනොපෑ 

ශසෞඛය ශසේවයට, දුරකථන ශසේවයට ගහපු වැට් කක පැත්තක 

තියලායි  ශේ කියන්ශන්. කලින් සියයට 11ට බලපෑ ඒවාටම ශේ 

වතාශේ සියයට 15 වුණ්ාම අර රුපියල් 10,000 වියමේ 

කරනශකොට අලුශතන් කකතුශවන මාසයක බදු රමාණ්ය රුපියල් 

1,500යි. වසරකට රුපියල් 180,000යි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිශබනවා. 

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මම විනාඩිශයන් අවසාන කරනවා. ඔබතුමා මට අතිශර්ක 

විනාඩියක් ලබා ශමන්න.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වැට් කක සියයට 11 සිට 15 

මක්වා වැඩි ශවනශකොට මාසයකට රුපියල් 10,000ක භාඩලඩ හා 

ශසේවා රමාණ්යක් ලබා ගත් ශකශනකුට මැන් අවුරුද්මකට  

අතිශර්කව රුපියල් 4,800ක්  ශගවන්න ශවනවා. කලින් තිබුශඩල 

1,100යි. කතශකොට අතිශර්කව 4,800ක් වැඩි ශවනවා. රුපියල් 

4,800ක වැඩිවීමක් කියන්ශන් සියයට 40ක වැඩිවීමක්. 

තමුන්නාන්ශසේලා සියයට 4යි කියලා කිේවාට ශේ වැට් කක 

බලපාලා තිශබන විධිය දිහා රාශයෝගිකව බැලුවාම -මම 

කියන්ශන් අලුශතන් කකතු වන දුරකථන ශසේවා ආදිය නැතිවයි-  

සියයට 40ක වැඩිවීමක් ශේ රශට් ශපොදු ජනතාව මත පතිත 

875 876 



පාර්ලිශේන්තුව 

ශවනවා. ඒක හංඟනවා. ඒ නිසා ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

අශප් රශට් ආර්ිකකය හතරගාශතන් වට්ටලා තිශබනවා. ශහොරකම 

අම ඉංග්රීසිශයන් ශහොරකේ කරන නල පට්ිනයක් බවට  ශේක 

පත්ශවලා තිශබනවා. අම ශේ ටයි-ශකෝට් ශහොරු ිනක. "Mr. Clean"  

ශනශවයි,  මැන් ඉන්ශන් "Mr. Dirty". "Mr. Clean"  ඉවරයි. මැන් 

ඉන්ශන් "Mr. Dirty". ඒ නිසා Mr. Dirtyලා කකතුශවලා ශේ රට 

dirty රටක් කරන්න යන කකටයි අපි විරුද්ධ. ඒ නිසා 

මහජනතාවශගන් අපි ඉල්ලා සිිනනවා ශේ බදු බර පටවා ශේ 

නාස්තිකාර, ශහොරා කන, ශේ හවුල  රටට  "හතුරු හවුල" පරාජයට 

පත් කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා. ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 

සිිනන මහත්වරුන්ට දීලා තිශබන සන්ශතෝසේ හින්මා ශකළින් 

හිටගන්න පණ් නැත්නේ  ඒ බලය මහජනතාව අරශගන, ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව ළඟට ලක්ෂ ගණ්නින් මහජනතාව තවිල්ලා, ශේ 

රූකඩ හවුල කළවා මමන කක වළක්වන්න බැහැ. ඒ නිසා 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ අසාධාරණ් ශලස VAT  බර 

මහ ජනතාව මත පැටවීශමන් වහාම වළකින්න කියලා අපි ඉතාම 

ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා. ඒ වාශ ම තමයි, VAT කක පැටවීමට 

පක්ෂව අත ුස්සන සියලු ශමනාම ශමවිශයෝ, බුදුන් බලා ගනිත්වා! 

කියලා රාර්ථනා කරනවා.  

 

ගු චන්රදුරි ගජදීර මහ ා 
(ைொண்புைிகு  சந்தி சிறி கஜதீ ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ආඩලඩු පක්ෂශේ  කිසිම ශකශනක් ශේ ගරු සභාශේ ශේ 

අවස්ථාශේ නැහැ ශන්. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මන්ත්රීවරු හතර ශමශනක් ඉන්නවා.   

ඊළඟට, ගරු හර්ෂණ් රාජකරුණ්ා මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

 

[අ.භා. 2.06] 
 

ගු හර්ෂණ රාජකුණා මහ ා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன  ொஜகருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ශබොශහොම ස්තුතියි, ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශේ රශට් 

ඉතිහාසය දිහා බලන ශකොට 1948දී අපි නිමහස ලබා ගත්ත දිනශේ  

සිට කක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ශ්රී ලංකා නිමහස් පක්ෂයත්, කක්සත් 

ජාතික පක්ෂය සන්ධානගතවත්, ශ්රී ලංකා නිමහස ් පක්ෂය 

සන්ධානගතවත් ශේ රට පාලනය කරලා තිශබන බව ශපශනනවා. 

ශේ කාල වකවානුශේදී කක් විශ ේෂත්වයක් වුණ්ා. ඒ තමයි, 2005 

වර්ෂශේ දී මහින්ම රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශේ රශට් ජනාධිපති වීම. 

අශප් රට නිමහස ලබා ගැනීශමන් පසු ඩී.කස්. ශසේනානායක 

මැතිතුමා, ඩේලි ශසේනානායක මැතිතුමා, සර් ශජෝන් ශකොතලාවල 

මැතිතුමා, බඩලඩාරනායක මැතිතුමා, බඩලඩාරනායක මැතිනිය, 

ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා, ශරේමමාස මැතිතුමා, ඩී.බී. විශේතුංග 

මැතිතුමා, යන්ද්රිකා කුමාරතුංග මැතිනිය ආදී ව ශයන් ශේ රට 

පාලනය කරපු නායකයන්ශ  ආඩලඩු විසින් ඉතිහාසශේ  සිට ගත්ත 

ණ්ය රමාණ්යට වඩා අට ගුණ්යකට වැඩි රමාණ්යක් ණ්ය අරශගන 

තිශබනවා, මහින්ම රාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  ආඩලඩුව 2005 වර්ෂශේ  

සිට 2015 ජනවාරි 08වැනි මා මක්වා වූ කාලය තුළ. ඒ නිසා තමයි 

මම කිේශේ, ශේ කාල වකවානුව තුළ විශ ේෂත්වයක් වුණ්ා කියලා. 

2005දී ආඩලඩු බලය ගත්ත මහින්ම රාජපක්ෂ පාලනය 2015 

ජනවාරි 08 වැනි මායින් අවසන් ශවනශකොට 8 ගුණ්යකින් ණ්ය 

රමාණ්ය වැඩි ශවලා තිශබනවා. ඒක විශ ේෂයි. නව රජයට ඒ ණ්ය 

රමාණ්ය මැන් මරාගන්න බැරි ශවලා තිශබනවා. පසු ගිය මහින්ම 

රාජපක්ෂ පාලනය විසින් ශේ ගත්ත ණ්ය රමාණ්ය නිසා, සිදු වුණු 

දූෂණ්යන් නිසා, ඒ වාශ ම ශගන ගිය ඒකාධිපති පාලනය,  පවුල් 

පාලනය නිසා අශප් රශට් ජනතාව වැමගත් රණන්දුවක් අරශගන 

2015 ජනවාරි 08වැනි මා ශේ නව රජය බලයට පත් කළා. ඒක 

නැවතත්, 2015 අශගෝස්තු 18වැනි මා මහ මැතිවරණ්ශේ දී ස්ථීර 

කළා. හැශමෝම කිේශේ, අශප් රට හරි මඟ දිශ  ඉදිරියට 

ශගනියන්න කියලායි. කතශකොට අශප් නව රජයට අකමැත්ශතන් 

ශහෝ රණන්දුවක්, රණරණ්යක් ගන්න ශවනවා, අපි තවත් ණ්ය 

අරශගන ශේ ණ්ය ිනක ශගවනවාම, කශහම නැත්නේ, ශකින 

කාලයකට යේ ආකාරයකින් ජනතාවශගන් බදු හැිනයට මුමල් ිනක 

අරශගන ශේ ණ්ය ිනක ශගවලා අශප් ආර්ිකකය  ක්තිමත් 

කරනවාම කියලා.  

මැන් අශප් රට ශේ ණ්ය ුගුලට අහුශවලායි තිශබන්ශන්. 

නිමසුනක් හැිනයට කල්පනා කරලා බලන්න, ශගමරක අප්පච්චි 

ශකෝින රශකෝින ගාණ්ක් ණ්ය අරශගන තිබියදී, බැරි ශවලා ශහෝ ඒ 

අප්පච්චි මැරුණ්ා නේ, කතශකොට ශේ ණ්ය ිනක  දූ මරුවන්ට 

ශගවන්න ශවනවා ශන්. කතශකොට දු මරුවන් අේමත් කක්ක කකතු 

ශවලා කල්පනා කරන්න ඕනෑ, "අපි තව ණ්යක් අරශගන ශේ ණ්ය 

ශගවනවාම, නැත්නේ යේ ආකාරයකින් අශප් වියමේ ිනකක් අඩු 

කරශගන ශේ ණ්ය ිනක ශගවනවාම?" කියලා. ශේ රජයට මුහුණ් 

පාන්නට සිද්ධ ශවලා තිශබන තත්ත්වයත් කවැනි ආකාරශේ යි. 

අපට පුළුවන්, තවත් ණ්ය ගන්න. අශප් රට ශකශරහි විශ ේෂ 

අවධානයක් ජාතයන්තර ව ශයනුත් ලැබී තිශබන නිසා, 

ජාතයන්තරය ඉදිරිශේ  අශප් රට ජයග්රහණ්ය කරලා තිශබන නිසා 

අපට කිසි ගැටලුවක් නැතිව වැඩිපුර ණ්ය ගන්න පුළුවන්. ඒ 

විධියට වැඩිපුර ණ්ය ගත්ශතොත්, අපි ශේ ණ්ය ුගුලට තවත් අහු 

ශවනවා ශන්ම? යේතමින් ශහෝ බුද්ධියක් තිශබනවා නේ, 

ඉස්ශකෝශල් ගිහිල්ලා යේතමින් ශහෝ මැනුමක් තිශබනවා නේ, 

කශහම ශකශනකුට ශේක ශත්ශරනවා. මට හිශතන විධියට ශේක 

ශත්ශරන්ශන් නැත්ශත් ඉස්ශකෝශල් ගිහිල්ලා නැති අයට විතරයි. 

අපි ශේ ශවලාශේදී, ශකින කාලයකට- අපි ශමම බද්ම අය කිරීම 

ස්ිකර ව ශයන් කරන ශමයක් ශනොශවයි.- අකමැත්ශතන් ශහෝ ශේ 

බද්ම අය කරන්ශන් අශප් රශට් ජනතාව ශබ්රා ගන්නයි. ඒ 

ශවනුශවනුයි අපි ශමම බද්ම අය කරන්ශන්.  

ශමම VAT කක ජනතාවශගන් අය කරන විට, දුප්පත් අහිංසක 

ජනතාවට ඒ තුළින් තති වන පීඩාව අවම කරන්න අපි පුළුවන් 

තරේ ුත්සාහ කර තිශබනවාය කියන කක මම ඉතා පැහැදිලිව 

කියනවා. ඒ පීඩාව සියයට 100ක්ම නැති ශවනවා කියලා 

කිේශවොතින් ඒක අසතයක් වනවා. නමුත්, අහිංසක දුප්පත් 

ජනතාවට කමඟින් ලැශබන පීඩනය, ආර්ිකක අපහසුතා 

ශහේතුශවන් ශේ බදු අවම කිරීමට පුළුවන් ුපරිම ුත්සාහය අපි 

ශයොමා තිශබනවා. අපි විශ ේෂශයන්ම ශසෞඛය අං ය, අධයාපනය 

වැනි අං  ශකශරහි වැඩි අවධානයක් ශයොමු කර තිශබන්ශන් කම 

නිසායි.  ශේ ආකාරයට ශේ රට ආර්ිකක ව ශයන්   ක්තිමත් කර 

ගන්න ඕනෑ.  

මැන් ඔබතුමන්ලා මන්නවා, අපට ශේ රශට් ආමායම වැඩි කර 

ගන්න තිශබන රධානම ගැටලුව වන්ශන්, GSP Plus සහනාධාරය 

ශනොලැබීම කියලා. ගරු අග්රාමාතයතුමාත් පසු ගිය සතිශේ  

විශද් ශේ  සංයාරය කළා. කහිදී ලබන වර්ෂශේ දී, GSP Plus 

සහනාධාරය ලබා ගන්න යුශරෝපීය රටවල සේපූර්ණ් සහශයෝගය 

අපට ලබා දීලා තිශබනවා. කතශකොට අශප් රශට් ආමායම තවත් 

වැඩි ශවනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි,  තහංචි මාලා නතර කර තිබුණ් 

මත්සය අපනයනයට ශේ වන  ශකොට අවසර ලැබිලා තිශබනවා. 

කතශකොට, ශේ රට ට ලැශබන ආමායම තවත් වැඩි වනවා. ශේ 

ආකාරශයන් රශට් ආමායම වැඩි වන විට, VAT අඩු කර, 

ජනතාවට මීට වඩා සහනයක් ලබා ශමන්න අපට පුළුවන් ශවනවා. 

877 878 

[ගරු විමල් වීරවං  මහතා] 
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ඒ කාල වකවානුව වැඩි ඈතක ශනොශවයි. ළඟදීම, අපි අශප් රශට් 

ජනතාවට ඒ කාල වකවානුව ුමා කර ශමනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, මැන් හැශමෝම කථා කරන්ශන්, 

"ශහොරකේ කරපු අයශගන් ශේ බදු අය කරන්න ඕනෑ" කියලායි. ඒ 

ශහොරකේ කරපු අයශගනුත් ඒ මුමල් ලබා ගන්න කියන ඉල්ලීමත් 

තිශබනවා. ඒ කටයුත්තත් අකුරටම ඉටු කරනවාය කියා රකා  

කරමින් මම නිහඬ වනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.14] 

 

ගු අනුර දිසානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு அநு  திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජනතාවට නැවත අසීමිත 

ශලස බර පටවන, ජනතාව අසීරුතාවට පත් කිරීම සඳහා ශයෝජනා 

ශකශරන ශමම VAT සංශ ෝධනය පිළිබඳ කරුණු කිහිපයක් කථා 

කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

මට කලින් කථා කළ ගරු මන්ත්රීතුමා කිේශේ, ශගමර මහා ණ්ය 

කන්මක හිර ශවලා තිශබනවා නේ, මරුවන්ට ඒ ණ්ය කන්මරාව 

පටවන්ශන් නැතිව, ඒ තාත්තා විසින් සැලසුමක් හමලා මරුවන් 

ශබ්රා ගත යුතු බවයි. හැබැයි, ඒ ශහොඳ තාත්තා ශකශනක්. ශේ, 

ශහොර තක්කඩි තාත්තා ශකශනක්. ඒක මතක තබා ගන්න. මහ 

ජනයාශ  ධනය නාස්ති කරමින්, මහ ජනයාශ  ධනය ශහොරකේ 

කරමින් මහ ජනයා මත බර පටවන තාත්තා ශකශනක් ශේ 

ඉන්ශන්. ඒක ශත්රුේ ගන්න ඕනෑ.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ ආඩලඩුව  විසින් ශේ  

වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලම අය වැය ශල්ඛනය තමයි ගිය 

අවුරුද්ශද් ශනොවැේබර් මාසශේ  ඉදිරිපත් කශළේ. හැබැයි, 

අග්රාමාතයවරයා පාර්ලිශේන්තුශේ රකා යක් කරලා,  ඒ සඳහා බදු 

සංශ ෝධන යළිත් මාර්තු මාසශේ   ඉදිරිපත් කළා. නැවත, මැයි 

මාසශේ  බදු සංශ ෝධන ඉදිරිපත් කළා, මුමල් අමාතයවරයා ගැසට් 

ගහලා.  මැන්, නැවත පාර්ලිශේන්තුවට තවිල්ලා බදු සංශ ෝධන 

කරන්න සිදු  වී තිශබනවා. ශමයින් ශපන්නුේ කරන්ශන් කුමක්ම? 

ඒ, ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ ආඩලඩුවට අඩුම තරශේ 

අවුරුද්මක ආමායේ ුපයා ගැනීශේ මාර්ග සහ වියමේ කිරීශේ 

ආකාරය පිළිබඳව තස්තශේන්තුවක්වත් සකස් කර ගන්න බැරි 

ආඩලඩුවක් කියන කකයි.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශනොවැේබර් මාසශේ  10 

ශවනිමාට තමයි ඊළඟ අවුරුද්ශද් අය වැය ශල්ඛනය ඉදිරිපත් 

කරන්න සිද්ධ ශවලා තිශබන්ශන්. හැබැයි, ඊළඟ අවුරුද්මට අය 

වැය ශල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන්න තිබියදී, සති ශමකකට මත්ශතන් 

මාස ශමකක් ශේ අවුරුද්ශද් මුමල් ුපයා ගැනීම ශවනුශවන් බද්මක් 

ගහන්න ශවලා තිශබනවා. ඒකම, කළමනාකරණ්ය? තවත් සති 

ශමකකින් අලුත් අය වැය ශල්ඛනයක් කනවා. සති ශමකකට කලින් 

අලුත් බද්මක් ගහනවා. ඒශකන් ශපන්නුේ කරන්ශන් ශමොකක්ම? 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ ආඩලඩුව අඩුම තරශේ 

අවුරුද්මකට අමාළ වන පරිදි ආර්ිකක සැලැස්මක්වත්, ුපාය 

මාර්ගයක්වත් සකස් කර ගන්න බැරි ආඩලඩුවක් කියන කකයි.  

මම ශේ ළඟදී මැක්කා, ගරු අගමැතිතුමා නියම කථාවක් 

කියලා තිබුණ්ා. 2030 වන විට සල්ලි වැශටනවා ලු! ශේ ආඩලඩුවට 

ුපරිම ව ශයන් ජන වරම තිශබන්ශන්, 2020 වසර වනශතක් 

පමණ්යි. 2030 වන විට සල්ලි ගස් ශහල්ලිලා සල්ලි වැශටන්න 

පටන් ගන්නවා ලු! ඒක 2030 වසශර් ඉන්න පාලකයා බලා ගනීවි. 

මැන් සිිනන ශේ පාලකයා ශමොකක්ම කරන්න ඕනෑ? මැන් සිිනන ශේ 

පාලකයා කරන්න ඕනෑ, ශේ පාලකයාශ  වගකීම ශවන්න ඕනෑ 

ශේ ශවලාශේ ජනතාව ජීවත් කරවීමයි. නමුත් සිදුවී තිශබන්ශන් 

කුමක්ම? පාලකයා ජනතාව ජීවත් කරවනවා ශවනුවට ජනතාව 

මිරිකා, ජනතාව පීඩාවට පත් කරලා ජනතාවශ  ධනය ශසොරා 

ගන්නා මංශකොල්ලකාරයකු බවට පත්වී සිිනනවා. 

"මංශකොල්ලකාරයකු" කියා මා කියන්න ශහේතුවක් තිශබනවා, 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශමවැනි ආර්ිකක අර්බුමයක් 

තිශබනවා නේ, හැම ශවලාශේම ඒකට රධාන ශහේතුව ශලස මහා 

ණ්ය කන්මක් තිබීමයි කියා ශපන්නුේ කරනවා නේ, ආඩලඩුවක් 

පළමුව කළ යුතුව තිබුශඩල කුමක්ම, ූලලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි? තමන්ශ  පාලනය යේ සකසුරුවේ සහිත පාලනයක් 

බවට පත් කර ගත යුතුව තිබුණ්ා.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට මතක තති, අශප් 

රශට් සිිනන්න පුළුවන් තමතිවරුන් 30යි, නිශයෝජය සහ රාජය 

තමතිවරුන් 40යි කියා සංශ ෝධනයක් මහනවවන ආඩලඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය හරහා ශේ ආඩලඩුක්රම වයවස්ථාවට 

ශගනාවා කියා. කශහම නේ ශේ රට පාලනය කරන්න ඕනෑ, 

තමතිවරුන් 30ශමශනකුයි, නිශයෝජය සහ රාජය තමතිවරුන් 

40ශමශනකුයි. හැබැයි පසු ගිය අශගෝස්තු මාසශේ  18වන මා 

මැතිවරණ්ශයන් ශේ ආඩලඩුව හමාගත්තාට පසුව ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට ශගන ආ පළමුවැනි ශයෝජනාව ශමොකක්ම? 

තමතිවරුන් 30 සිට 48 මක්වා 18කින් වැඩි කරගන්නත්, 

නිශයෝජය අමාතයවරුන් සංඛයාව, රාජය අමාතයවරුන් සංඛයාව 

වැඩි කරගන්නත් ශයෝජනාවයි ශගනාශේ. කවිට සිතුශඩල නැද්ම, 

"රට මහා ණ්ය කන්මක  තිශබනවා. ජනතාව පීඩාවට පත් වී 

සිිනනවා. ශමවැනි මැවැන්ත අමාතය මඩලඩලයක් පත් කර ගැනීම 

සාධාරණ් නැහැ. ආඩලඩුක්රම වයවස්ථාශේ තමතිවරුන් 30ක් ශලස 

සඳහන්ව තිබුණ්ත් අප පත් කරන්න ඕනෑ 25යි" කියා? කශහම 

සිශතන්න ඕනෑ නැද්ම? හැබැයි ඒ ශවනුවට සිතිලා තිශබන්ශන් 

ශමොකක්ම? ඒ ශවනුවට සිතිලා තිශබන ශද් මා කියන්නේ, 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අමාතයවරුන් සංඛයාව 30 සිට 48 

මක්වා වැඩි කරලා අලුතින් අමාතයවරුන් 18ශමශනකු හමනවා, 

පාර්ලිශේන්තුශේ ශයෝජනාවක් සේමත කරලා. ඒ අලුත් 

අමාතයවරුන් ශවනුශවන් වාහනවලට යන වියමම, අමාතයාං  

කාර්යාලවලට යන වියමම, ආරක්ෂක භටයන්ට යන වියමම, 

අමාතයවරුන්ට ශගයක් ලබා දීම, ශගමර ලයිට් බිල ශගවීම, ශගමර 

වතුර බිල ශගවීම, කාර්ය මඩලඩලය 15 මක්වා වැඩි කිරීම ආදි 

සියල්ල ගත්තාම, අමාතයවරයකු ශවනුශවන් ජනපමයක් නඩත්තු 

කරන්න යන ධනය යනවා. තමුන්නාන්ශසේලා කමා කිේශේ නැහැ, 

"ආර්ිකක අර්බුමයක් තිශබනවා. ණ්ය අර්බුමයක් තිශබනවා. 

ශමවැනි මැවැන්ත අමාතය මඩලඩලයක් පත් කරලා අශප් මුමල් 

නාස්ති කරන්න ඕනෑ නැහැ." කියා. කමා කශහම කල්පනා කශළේ 

නැහැ. තයි ඒ? කය ශබමාගන්ශන් තමන්ටයි. තමන්ට ශබමාගන්නා 

විට නිර්ශලෝභි ශලස ශබමා ගන්නා පාලකයා ජනතාවට යේ 

සහනයක් තිශබනවා නේ ඒ සහනය කප්පාදු කරලා ජනතාවට 

ලැබී තිශබන ඒ අයිතිවාසිකමත් ුදුරා ගන්නවා. ශේක සාධාරණ්ම 

කියා මා ඔබතුමාශගන් අහනවා, ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ජනතාව විතරම, පින තම කරගන්න ඕනෑ? ශමතුමන්ලා පින තම 

කරගන්න ඕනෑ නැද්ම? ශමොකක්ම තිශබන සාධාරණ්ත්වය, 

අමාතයවරුන් 30 සිට 48 මක්වා වැඩි කරන්න? කය ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට කියන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. කතැනින් නතර වුශඩල නැහැ. ඊට පසුව 

පරිපූරක තස්තශේන්තු ශගනාවා. ඒ කුමක් ශවනුශවන්ම? වාහන 

මිල දී ගැනීම ශවනුශවන්. මුමල් අමාතය රවි කරුණ්ානායක 

879 880 



පාර්ලිශේන්තුව 

මහත්මයා ුශද් ශේ සංශ ෝධනය ඉදිරිපත් කරන ශකොට මම 

කතුමාශගන් තහුවා, ශමම සංශ ෝධනය හරහා භාඩලඩාගාරය ශේ 

අවුරුද්ශද් ුපයා ගන්න අශප්ක්ෂා කරන මුමල් රමාණ්ය 

ශකොච්යරම කියා. කතුමා කිේවා, රුපියල් ශකෝින 180යි කියා. ශේ 

සංශ ෝධනය හරහා ශේ අවුරුද්ශද් ුපයා ගන්න අශප්ක්ෂා 

කරන්ශන් රුපියල් ශකෝින 180යි කියා කතුමා කිේවා, ූලලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. හැබැයි තමතිවරුන්ට වාහන ශගන්වීම සඳහා 

ශවන් කරන ලම පරිපූරක තස්තශේන්තුවට අමාළ අතිශර්ක මුමල් 

රමාණ්ය රුපියල් ශකෝින 118යි. ඒක නතර කරන්න ශකෝ. තවත් 

අව ය වන්ශන් රුපියල් ශකෝින 62යි ශන්. ඒකත් ශසොයාගන්නා 

හැින කියන්නේ. ඊළඟට කරන්න පුළුවන් ශමොකක්ම? ූලලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතයවරයාශ  වාහන ශවනුශවන් කීයක් 

ශවන් කළාම කියා ඔබතුමා මන්නවා. කල්පනා කර බලන්න. ඒ 

ශවනුශවනුත්  රුපියල් මිලියන 300ක් ශවන් කර තිශබනවා. 

කශහම නේ, රුපියල් ශකෝින 30ක් තිශබනවා, කතැනත්. ඒ වාහන 

ශගන්වීම විතරක් නතර කශළොත්, ශේ බද්ම පැත්තකින් තබන්න 

පුළුවන්. කශහම ශනොකරන්ශන් තයි? හැන්ම තිශබන්ශන් තමා 

අශත්යි. තමන්ට ඕනෑ විධියට ශබමා ශගන ජනතාව අසීරුවට පත් 

කරන පාලකශයෝයි, ශමතුමන්ලා. ශමතුමන්ලා විතරක් ශනොශවයි. 

ශමහි කලින් සිින අයත් ශේ සේබන්ධශයන්  'කප්' ගහපු අයයි. අපි 

කය මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ අයට මැන් ශුද්ධවන්තයන් වන්න 

බැහැ. ඒ අය මීට වඩා මැවැන්ත අමාතය මඩලඩලයක් හැදුවා; මීට 

වඩා නාස්ති කළා; මීටත් වඩා ශහොරකේ කළා. ශේක තමයි සිද්ධ 

ශවලා තිශබන්ශන්. කශහම නේ ශේ පාලකයාශ  ආකෘතිය වී 

තිශබන්ශන් කුමක්ම? අවුරුදු 68ක් තිස්ශසේ ශේ රට පාලනය කරන 

පාලකයාශ  ආකෘතිය ශමොකක්ම, ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි? 

ජනතාව පීඩාවට පත් කරමින් තමා අශත් තිශබන හැන්ශමන් 

තමන්ට ඕනෑවටත් වඩා ශබමාගන්නා පාලනයන් ශේ රශට් තිබුණ්ා. 

කවන් පාලකශයෝ ශේ රශට් සිිනයා. කහි රතිලලය හැිනයට තමයි අම 

ශේ VAT කක ගහලා තිශබන්ශන්. ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඔබතුමා ශේ ගැන කල්පනා කර බලන්න.  

VAT කක ශසෞඛය ක්ශෂේත්රයටත් තතුළත් කරනවා. අපි 

මන්නවා, අප ශපොඩි කාලශේ  අශප් ශසෞඛය ශසේවය නිමහස් ශසෞඛය 

ශසේවයක් බවට පත් ශවලා තිබුණ්ා කියා. අපට ශබශහත් ිනක 

දුන්ශන් ඉස්පිරිතාශලන්; පරීක්ෂණ්ය කශළේ ඉස්පිරිතාශලන්; 

ශලශේ බැලුශේ ඉස්පිරිතාශලන්. අම ශමොකම ශවලා තිශබන්ශන්? 

සමහර ශවලාවට ශලශේ බලනවා, ඉස්පිරිතාශලන්; පරීක්ෂණ්ය 

කරන්න ඕනෑ, කළිශයන්. සමහර ශවලාවට ශලශේ බලනවා, 

ඉස්පිරිතාශලන්; ශබශහත් ගන්න ඕනෑ, කළිශයන්. ශේක තමයි, 

අශප් ශසෞඛය ශසේවයට තති වී තිශබන තත්ත්වය, ූලලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. හැබැයි, ශමොකක්ම සිද්ධ වුශඩල? මා කළිශයන් 

පරීක්ෂණ්යක් කර ගන්නවා. තයි? රජශේ  ශරෝහශල් ඒ සඳහා 

පහසුකේ නැති නිසා. මා ශබශහත් ගන්නවා, කළිශයන්. තයි? 

ඉස්පිරිතාශල් පහසුකේ නැති නිසා.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හෘමය නතර වීම 

ශහේතුශකොටශගන, හෘමයාබාධ ශහේතුශකොටශගන අශප් රශට් 

පුරවැසියන්  21ශමශනක් මවසකට මිය යනවා. ඒ තයි? ශලශේ 

හුනනා ශගන තිබුණ්ත්, ඒ සඳහා නවමය පරීක්ෂණ් ිනක කරලා 

හමවත් operation කක කර ගන්න ඔවුන්ට මිල මුමල් නැති නිසායි. 

ඒ මිල මුමල් ශසොයන්න ඉඩේ ුකස් තබනවා; ශගවල් ුකස් 

තබනවා; tickets ගහනවා; යාළුවන් banners මමලා සල්ලි කකතු 

කරනවා අපි මැකලා තිශබනවා. ශරෝගියකුට තමන්ශ  හමවශත් 

සැත්කමක් කර ගැනීම සඳහා මුමල් ුපයා ගන්න සිද්ධ ශවලා 

තිශබන්ශන් ශමශහම තමයි. අම තමුන්නාන්ශසේලා කරන්න 

හමන්ශන් ශමොකක්ම? හමවතක් operate කිරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 

6ක් වැය වුශණ්ොත්, ඔවුන් ුපයා ගන්න මුමල්වලින් සියයට 15ක 

බද්මක් ශගවන්න ඕනෑ; රුපියල් 90,000ක් ආඩලඩුවට ශගවන්න 

ඕනෑ. ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමොකක්ම ශේ? අපි ශේක 

අනුමත කරන්න ඕනෑම? ශලශඩක් තමන්ශ  හමවශත් සැත්කම - 

operation කක- සඳහා වියමේ කරන්ශන්, ශගය ුකස් තබලා, 

කශහම නැත්නේ ඉඩේ ුකස් තබලා, කශහමත් නැත්නේ ණ්යක් 

අරශගන ශබොශහොම අමාරුශවනුයි. කශහම කකතු කර ගත් 

ධනශයන් තමුන්නාන්ශසේලාශ  සුර සැප සහිත ජීවිත ගත කිරීම 

සඳහා මඩ ගහනවා. ඒක සාධාරණ්ම? ශලශඩකුශගන් ධනය කකතු 

කර ගන්න කක, operation කශකන් බද්මක් අය කර ගන්න කක 

සාධාරණ්ම? තමුන්නාන්ශසේලා මිනිසුන්ම කියා කල්පනා කරලා 

බලන්න. තමුන්නාන්ශසේලා කැප කිරීේ කරන්න ූමානේ නැහැ. ඒ 

නිසා ශමොකක්ම ශේ කරමින් තිශබන්ශන්?  

ජනතාවට කිසිශසේත්ම ඔශරොත්තු දිය ශනොහැකි, ඒ වාශ ම 

ජනතාව මත කිසි ශසේත්ම පැටවිය ශනොහැකි පන්නශේ  බදු 

වර්ගයක් තමයි අම තමුන්නාන්ශසේලා ශයෝජනා කරන්ශන්. ඒ නිසා 
මා තමුන්නාන්ශසේලාශගන් අහනවා, ශේ බද්මට පක්ෂව අත 

ුස්සන්න තමුන්නාන්ශසේලා ූමානේම කියලා. මැනට 
පාර්ලිශේන්තුවට සංශ ෝධනයක් ඉදිරිපත් වී තිශබනවා. අඩුම 

තරමින් ඒ සංශ ෝධනයවත් තතුළු කරන්න තමුන්නාන්ශසේලා 
කටයුතු කරනවාම කියා මැන ගන්න කැමැතියි. ූලලාසනරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ශේ ශපන්නුේ කර තිශබන්ශන් ශමොකක්ම? ශේ 

ආඩලඩුව අනුගමනය කරමින් තිශබන ආර්ිකක ුපාය මාර්ගය, පසු 
ගිය කාලාන්තරය තිස්ශසේම අනුගමනය කරන ලම ආර්ිකක ුපාය 

මාර්ගශේ  දිගුවක් මිසක් කහි කිසිදු ශවනසක් ශනොවන බව තමයි 
ශේ ශපන්නුේ කරමින් තිශබන්ශන්.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. මීට ශපර තමුන්නාන්ශසේලා ශමොකක්ම 
කිේශේ? ආඩලඩුව භාර ගැනීමට ශපර කිේශේ, "නාස්තිය නතර 

කරනවා, ශහොරකේ නතර කරනවා, ශහොරකේ කරපු අයශ  ධනය 

කකතු කර ගත්තාම ශේවා ශගවන්න පුළුවන්" කියලායි. මැන් 
COPE වාර්තාව ඉදිරිපත් වී තිශබනවා. ශ්රීලන්කන් කයාර් ලයින්ස් 

ආයතනශේ  පාඩුව රුපියල් ශකෝින 10,200ක් -රුපියල් බිලියන 
102ක්-  ශලස COPE වාර්තාශේ සඳහන් කර තිශබනවා. තනි, 

හිතුවක්කාරී, තක්කඩි වුවමනාවක් ශවනුශවන් 2008 අවුරුද්ශද්දී 
ශ්රීලන්කන් කයාර් ලයින්ස ්ආයතනය රජයට පවරා ගත්තා. රජයට 

පවරා ශගන අවුරුදු 8ක් යන ශකොට ශමොකක්ම ශවලා තිශබන්ශන්? 

අවුරුදු හතකට ශ්රීලන්කන් කයාර් ලයින්ස් කශක් පාඩුව රුපියල් 
ශකෝින 10,200යි. ශේ මාස 2ට තමුන්නාන්ශසේලා අශප්ක්ෂා 

කරන්ශන් කීයම? ශේ මාස 2කට තමුන්නාන්ශසේලා අශප්ක්ෂා  
කරන්ශන්, රුපියල් ශකෝින 180යි. ශ්රීලන්කන් කයාර් ලයින්ස්  

ආයතනශේ  පාඩුව රුපියල් ශකෝින 10,200ක් ශවලා තිශබනවා. 
හැබැයි තමුන්නාන්ශසේලා ඒ වංයනිකයන්ශගන් ඒවා අත් පත් කර 

ගන්න ුත්සාහ කශළේ නැහැ; ඒ වංයනිකයන්ශ  ශද්ශපොළ පවරා 

ගන්න ුත්සාහ කශළේ නැහැ. ඒ ශවනුවට  ශමොකක්ම කරන්ශන්? ඒ 
ශවනුවට තමුන්නාන්ශසේලා ඒ බර ශේ රශට් ජනතාවශ  ඔළු මත 

පතිත කරන්න කටයුතු කරමින් තිශබනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. අපි ඊ ශේ  ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී ශහජිං 

ගනු-ශමනුව ගැන කිේවා. ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අම ඒ 
නඩුශේ නීතිමය ගාස්තුව විතරක් රුපියල් ශකෝින 102යි. ලංකා 

ඛනිජ ශතල් නීතිගත සංස්ථාව නඩු කියන්න මහ ජනයාශ  

ධනශයන් රුපියල් ශකෝින 102ක් වියමේ කර තිශබනවා. ශේ 
බද්ශමන් තමුන්නාන්ශසේලා අශප්ක්ෂා කරන්ශන් රුපියල් ශකෝින 

180යි. ශහජිං ගනු-ශමනුශවන් සිදු වුණු පාඩුව රුපියල් ශකෝින 
1,020යි -රුපියල් මිලියන 10,200යි-. රුපියල් ශකෝින 1,020ක -

  රුපියල් බිලියන 10.2ක- පාඩුවක් තිශබනවා, ශහජිං ගනු-
ශමනුශවන්. හැබැයි, තමුන්නාන්ශසේලා ශේ බද්ශමන් අශප්ක්ෂා 

කරන්ශන් රුපියල් බිලියන 1.8යි. ශේවා මහ ජනයා ශගවිය යුතු 

මුමල්ම? ශේවා ධනවත්, බලවත් අයශගන් තමුන්නාන්ශසේලා අය 
කර ගත යුතු මුමල්.  

881 882 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ඒ විතරක් ශනොශවයි, ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ගිය 

අවුරුද්ම තතුළත ශකොමර්ෂල් බැංකුව ශහෝ අනිකුත් වාණිජ බැංකු 

පරයා අශප් රශට් කක් කුඩා ූලලය සමාගමක්, ඒ කියන්ශන් 

පර්ශපචුවල් ශරෂරීස් ලිමිටේ සමාගම, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශේ 

අධිපතිතුමාශ  බෑනනුවන්ශ  සමාගම  ශමොකක්ම  කශළේ? පසු ගිය 

කාලය මුළුල්ශල්ම කබ්රාල්ලාත් කක්ක කකතු ශවලා ශකොටස් 

ශවශළඳ ශපොශළේ ශසල්ලේ කරපු හාමශයෝ, මහ බැංකුශේ බැුනේකර 

ගනු-ශමනු හරහා මාදු ශකළපු අය, ූදුකාරශයෝ, පසු ගිය ආඩලඩු 

කාලශේ  "තාරුණ්යයට ශහටක්" හමපු අය, ඒ තාරුණ්යයට ශහටක් 

ආයතනවල අධයක්ෂ මඩලඩලශේ  හිටපු අය තමයි ශේ.  අම 

ශමොකක්ම ශවලා තිශබන්ශන්? ඒ ගජ මිතුරන්ම තමයි අම 

තමුන්නාන්ශසේලාශ ත් ගජ මිතුරන් බවට පත් ශවලා තිශබන්ශන්. 

ගිය අවුරුද්ශද් මාර්තු මාසශේ  සිට ශේ අවුරුද්ශද් මාර්තු මාසය වන 

විට  පර්ශපචුවල් ශරෂරීස් සමාගශේ ලාභය රුපියල් ශකෝින 520යි. 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කල්පනා කර බලන්න. 

රුපියල් ශකෝින 520ක ආමායමක් ලබන්න ඒ සමාගශේ  ාඛා 

තිශබනවාම? අනුරාධපුරශේ , ශපොශලොන්නරුශේ  ාඛා තිශබනවාම? 

 ාඛා නැහැ. ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ ආයතනය 

ශමොනවා හරි නිෂ්පාමනයක් කරනවාම? නැහැ, නිෂ්පාමනයක් 

කරන්ශන්ත් නැහැ. ඒ ආයතනශේ  ශසේවකශයෝ මහස් ගණ්නක් 

ඉන්නවාම?  නැහැ, ශසේවකශයෝ මහස් ගණ්නකුත් නැහැ. ඒ 

ආයතනයට තට්ටු හශත්, අශට් ශගොඩනැඟිලි තිශබනවාම?  නැහැ, 

තට්ටු හශත් අශට් ශගොඩනැඟිලිත් නැහැ. අඩි විස්ශසේ මහශේ  

කාමරයකුයි, විස්සකට වඩා අඩු ශසේවක සංඛයාවකුයි තියා ශගන ඒ 

ආයතනය රුපියල් ශකෝින 520ක ලාභයක් ලබනවා! ගිය 

අවුරුද්ශද් මාර්තු මාසශේ  සිට ශේ අවුරුද්ශද් මාර්තු මාසය මක්වා 

රුපියල් ශකෝින 520ක ලාභයක් ලබනවා. ආසන්න ව ශයන් 

ගත්ශතොත් ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මවසක ලාභය රුපියල් 

ලක්ෂ 138යි. අම ශේ පාර්ලිශේන්තු රැස්වීම අවසන් ශවලා ශහට 

පාර්ලිශේන්තුව රැස්ශවන ශකොට අර්ජුන මශහේන්රන්ශ  බෑණ්ාශ  

-තශලෝසියස්ශ -  පර්ශපචුවල් ශරෂරීස්  සමාගශේ ලාභය රුපියල් 

ලක්ෂ 138යි. අඩි විස්සයි මහශේ  කාමරයක, ශසේවකශයෝ 20ක් තියා 

ශගන ඒ වාශ  ලාභයක් ලබනවා.   

අනිවාර්යශයන්ම මහ බැංකුශේ හිටපු අධිපතිවරයා ශේ 

ලාභයට මායක වී තිශබනවා. ඒ අධිපතිවරයා ආරක්ෂා කරන්න 

ආඩලඩුව මැදිහත් ශවමින් සිිනනවා. තමුන්නාන්ශසේලා  රටට ධනය 

අය කර ගන්න ඕනෑ  ඒවාශගන්ශන්. මහජනයා මත බදු ගහලාම 

රටට ධනය අය කර ගන්න ඕනෑ? නැහැ, තමුන්නාන්ශසේලාශ  ගජ 

මිතුරන්, පසු ගිය ආඩලඩුශේත් සුරතලුන්, ගජ මිතුරන් බවට පත් 

ශවලා හිටපු ඒ අයශගන් ඒ ධනය අය කර ගන්න ඕනෑ.   

තමුන්නාන්ශසේලාට බලා ගන්න පුළුවන්, අම  ඒ පරණ් මහත්වරු 

ිනක තමුන්නාන්ශසේලා වශට් කැරශකනවා. ඒ පරණ් මහත්වරු 

ිනකම තමයි අම අරලියගහ මන්දිරය වශට්ත්, ජනාධිපති මන්දිරය 

වශට්ත් කැ රශකන්ශන්. ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ පරණ් යාළුශවෝ 

ිනකමයි ඉන්ශන්.  

 
ගු එසන. සී.  මුුරකුමාරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.சீ. முத்துகுைொ ை)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

අපි ශනොශවයි. 

 

ගු අනුර දිසානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு அநு  திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමන්ලා ඒ කාලශේ ත් ගජ මිතුශරෝ ශනොශවයි. [බාධා 

කිරීමක්] තමුන්නාන්ශසේලා ඒ ''වාිනශේ ''වත් හිිනශේ  නැහැ. 

තමුන්නාන්ශසේ  කප්පාවල පැත්ශත් කුඹුරක් ශකොටාශගන හිිනයා. 

ඊට වඩා වැඩක් ඔබතුමාට තිබුශඩල නැහැ. තමුන්නාන්ශසේ මන්ත්රී 

ශවන්න තති, තමති ශවන්න තති. නමුත් ඊට වඩා කිසි කාර්යයක් 

තමුන්නාන්ශසේට තිබුශඩල නැහැ.  ුපරිම ව ශයන් කිනයාශේ, 

යාය 10, කුකුල් ශකොටුවක් කරන්න තති. කමා ඊට වඩා යමක් 

කරන්න තමුන්නාන්ශසේලාට තිබුශඩල නැහැ. තමුන්නාන්ශසේලා 

කවුම කමා? තමුන්නාන්ශසේලා කමා ඒ වාිනශේ වත් හිිනශේ   නැහැ. 

[බාධා කිරීමක්] මමත් තඹුත්ශත්ගම නිසා තමයි  කස්.සී. 

මුතුකුමාරණ් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ගැනත්, කුකුල් ශකොටුව 

ගැනත් මන්ශන්.  ඔබතුමන්ලා ශේවාට මායක නැහැ. ඔබතුමා 

විතරක් ශනොශවයි, නිශයෝජය මුමල් තමතිතුමා හැිනයට හිටපු සරත් 

අමුණුගම මහත්මයාත්  ශකළවරකින් තමයි තියාශගන තිබුශඩල, 

බබළවන්න. අර ජාතයන්තර සමුළුවලට කශහම යන ශකොට සුදු 

පාිනන් තඳ ශගන කථා කරන්න තියා ගත්ත මහත්වරු තමයි, 

ඒශගොල්ශලෝ. ඒශගොල්ශලෝ  කමා පාලනය කළ මහත්වරු 

ශනොශවයි. හැබැයි, පාලනය කළ කඩලඩායමක් හිිනයා. ඒ 

කඩලඩායමට ගජ මිතුරු කල්ලියක් හිිනයා. ඒ කල්ලිය අම වහලා 

ඉන්ශන් තමුන්නාන්ශසේලා ළඟ. කක මලක් පර ශවන ශකොට 

අශනක් මශල් ශරොන් ගන්න වහනවා වාශ , ශේ ගජ මිතුරු 

කල්ලිය අම තමුන්නාන්ශසේලා ළඟ වහලා තිශබනවා.   

තමුන්නාන්ශසේලා ඒ කල්ලිය ආරක්ෂා කරමින් තිශබනවා. 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ කල්ලිය ආරක්ෂා කරමින් 

තමයි ජනතාව මත බර පටවන්ශන්. ඒකට පක්ෂව අපි ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ අත ඔසවන්න ඕනෑම? අපි පාර්ලිශේන්තුශේ අත 

ඔසවන්න ඕනෑ ශමොකටම? අපි පාර්ලිශේන්තුශේ අත කසැවිය 

යුත්ශත් මහජනයාශගන් ශහොරකේ කරලා තිශබන ධනය යළි 

අත්පත් කර ගැනීමට  කටයුතු කරන්නයි. ඒ නිසා ඒ ධනය 

අරශගන ශේ හිඟය පියවා ගන්න. ඒ ධනය අරශගන ජනතාවට 

තවත් සහන ශමන්න. ඒ ශවනුශවන් තමයි තමුන්නාන්ශසේලාට 

ජනවාරි මාසශේ  08වැනි මා ජනවරමක් ලැබුශඩල. ජනවාරි මාසශේ  

08වැනි මා ජනවරම තමුන්නාන්ශසේලා ශත්රුේ අරශගන තිශබනවා 

නේ, ජනවාරි මාසශේ  08වැනි මා ජනතාවශ  අශප්ක්ෂාව, 

බලාශපොශරොත්තුව තමුන්නාන්ශසේලා ශත්රුේ අරශගන තිශබනවා 

නේ, අම ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ශ න්න තිබුශඩල පවරා ගන්නා ලම 

ඒ ශද්ශපොළවලින්, ඒ ධනශයන් මහජනයා ශවනුශවන් කරන්ශන් 

ශමොකක්ම කියලා රණරණ්ය කිරීශේ ශයෝජනාවක්. හැබැයි, ඒ 

ශවනු වට තමුන්නාන්ශසේලා ශගනැල්ලා තිශබන ශයෝජනාව 

ශමොකක්ම? ඒ ගජමිතුරු කල්ලිශේ  ශද්ශපොළ ඒ විධියටම ආරක්ෂා 

කරන්න පමණ්ක් ශනොශවයි, ඒවා වර්ධනය කර ගන්න තව ඉඩ 

කඩ ශමමින් තමුන්නාන්ශසේලා අම ශමතැන සේමත කර ගන්න 

හමන්ශන් සුපුරුදු පරිදි ජනතාව මත  බර පැටවීශේ ශයෝජනාවක්.   

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිසා ශේ ශයෝජනාව 

ජනවාරි මාසශේ  08වැනි මා ජනතාව  තැබූ බලාශපොශරොත්තු සහ 

අශප්ක්ෂා කක්ක සමපාත වන්ශන් නැහැ. ඒකට රතිවිශරෝධ ශලස 

හිට ගත්ත පනත් ශකටුේපතක්, ශයෝජනාවක් ශේක. ජනවාරි 

මාසශේ  08වැනි මායින් පසුව, ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ශතෝරා පත්වී 

සිිනන තමුන්නාන්ශසේලාශ  පිශල් අයටවත් ශේ ශයෝජනාවට අත 

ුස්සන්න බැහැ. තමුන්නාන්ශසේලා ශේ ශයෝජනාවට අත 

ුස්සනවා කියන්ශන්  ාන්ම ශපොශළේදී - ාන්ම මධයස්ථානශේ දී- 

තමුන්නාන්ශසේලා ශකශරහි අශප්ක්ෂා, බලාශපොශරොත්තු ශපොදි බැඳ 

ශගන හිටපු ාන්මමායකයාශ  හරි ාන්ම නිශයෝජිතයාශ  හරි 

වුවමනාවලට, ජනතාවශ  වුවමනාවලට පිටු පෑමක්.  

තමුන්නාන්ශසේලාට ගමට යන්න ඕනෑ නේ, තමුන්නාන්ශසේලා  ශේ 

පුටුවල වාඩි කරවපු මිනිසුන්ශ  හමවතට තහුේකන් ශමන්න ඕනෑ 

නේ, තමුන්නාන්ශසේලා ශේ පුටුවල වාඩි කරවපු මිනිසුන්ශ  දුක් 

අ ශඳෝනාවලට තහුේකන් ශමනවා නේ ශේ පනත් ශකටුේපතට 

විරුද්ධව ාන්මය පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, අපි මන්නවා 

ශබොශහෝ අය ඔය පුටුශේ වාඩි ශවන ශකොට හමවත ගලවලා තමයි 

වාඩිශවන්ශන් කියලා. ඉතිහාසය පුරාවටම හමවතක් තිබුණ් අය 

ඔය පුටුවල වාඩි වුශඩල නැහැ. ඒ නිසා තමයි ශිරානි 

බඩලඩාරනායක සිද්ධිශේ දී, ඒ කමිටුශේදී නඩු අහලා, ශයෝජනා 

883 884 



පාර්ලිශේන්තුව 

සේමත කරලා,  අළුයම ලූ ශකළ පිඩක් ශසේ  "තූ, තූ" කියලා තය 

ශේ පාර්ලිශේන්තුශවන් කළවා හැරිශේ . 

තමුන්නාන්ශසේලා හමවත් තිශබන මිනිස්සු ශනොශවයි. 

තමුන්නාන්ශසේලා ධනය, බලය ආරක්ෂා කර ගැනීම ශවනුශවන් 

ඕනෑම සාපරාධී ක්රියාවකට  ''සි නල්'' කණු වාශ  ඔශහේ කසැශවන 

පණ් නැති, හමවත් නැති, මළ කඳන් ිනකක්. කශහම අයට විතරයි 

ශේ පනත් ශකටුේපතට පක්ෂව අත ුස්සන්න පුළුවන්. යේකිසි 

ශකශනකු හමවත් සැත්කමකට භාජන කරනශකොට ඔහුශගන් 

රුපියල් 90,000ක මුමලක් අය කර ගන්න කියන කක 

තමුන්නාන්ශසේලාට අනුමත කරන්න පුළුවන්ම? තමුන්නාන්ශසේලා 

අම ඒක සේමත කරනවාම? හරි නේ තමුන්නාන්ශසේලා කරන්න 

ඕනෑ ශමොකක්ම?  ශරෝගිශයකුශ  හමවතක සැත්කමක් කර ගැනීම 

සඳහා ආඩලඩුශවන් තවත් රතිපාමනයක් ලබා දීමයි 

තමුන්නාන්ශසේලා කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඔවුන් ශපෞද්ගලිකව කර 

ගන්නා ඒ ශමයිනුත් යමක් ලබා ගැනීම සඳහා තමයි 

තමුන්නාන්ශසේලා අම කටයුතු කරමින් සිිනන්ශන්.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමය කිසිශසේත්ම ශේ රශට් 

ජනතාවශ  සුබසිද්ධිය ශවනුශවන් කරන ශමයක් ශනොශවයි. 

හර්ෂණ් රාජකරුණ්ා මන්ත්රීතුමා කියනවා මම අහශගන හිිනයා, ශේ 

පනත් ශකටුේපත ''තාත්තා මරුවන් ශමස බලනවා වාශ '' කකක් 

කියලා. නැහැ, ශේ තාත්තා ශහොර තාත්ශතක්; තක්කඩි තාත්ශතක්; 

ශරේමනීය තාත්ශතක් ශනොශවයි; මරුවන්ශ  අනාගතය ගැන හිතන 

තාත්ශතක් ශනොශවයි. තමන් ගැනත්, තමන්ශ  මරුවන්ශ  

අනාගතය ගැනත් හිතන පියවරු ිනකක් ශේ රශට් ඉන්නවා. ඒ 

පියවරු විසින් තමයි ශේ රශට් බහුතරයක් ජනතාව ශවත ශේ බර 

පටවලා තිශබන්ශන්.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම තවත් කරුණු කීපයක් 

කියන්න ලෑස්තියි. COPE කක අම පස්වරු 2.30ට රැස් ශවනවා. ශේ 

රශට් වංයාවක්, දූෂණ්යක්, නාස්තියක් සිද්ධ වුණ්ාම, ඒ පිළිබඳව 

පරීක්ෂණ් කිරීම සඳහා ශේ රශට් පාර්ලිශේන්තුව අණ්පනත් සේමත 

කරලා දීලා තිශබනවා. ඒ සඳහා මුමල් විශුද්ධිකරණ්ය වැළැක්වීශේ 

පනත තිශබනවා. ශපොදු ශද්පළ විෂයශයහිලා සිදු කරනු ලබන 

වැරදි සේබන්ධ පනත තිශබනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ් 

ශමපාර්තශේන්තුවට ශේ පනත්වලින් ඒ වැරදි සේබන්ධශයන් 

කටයුතු බලතල දීලා තිශබනවා. ඒ වාශ ම, ශේ වැරදිවලට 

නීතිමය ක්රියා මාර්ග ගැනීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ් 

ශමපාර්තශේන්තුව තිශබනවා; ූලලය අපරාධ විමර් න ශකොට්සාසය 

තිශබනවා; අල්ලස් ශහෝ දූෂණ් ශයෝමනා විමර් න ශකොමිෂන් සභාව 

තිශබනවා. ඊටත් වඩා කටයුතු කරන්න අව ය නේ සීඅයිඩී කශක් 

තවත් ශවනම ඒකක තිශබනවා. ශේවා තමයි, විධිමත් රාජය 

පාලනයකදී වංයාවක් පිළිබඳව පරීක්ෂණ් ශකොට මඬුවේ ලබා දීම 

සඳහා නීතිපති ශමපාර්තශේන්තුවත් කක්ක පිහිටුවලා තිශබන 

ආයතන. හැබැයි, අම සිදු වී තිශබන්ශන් ශමොකක්ම? ඒ ආයතන 

අකර්මණ්ය වී තිශබනවා නේ, ඒ ආයතන අකර්මණ්ය ශකොට 

තිශබනවා  නේ අම ඒ කාර්යයත් පාර්ලිශේන්තුවට පවරා ගන්න සිදු 

වී තිශබනවා. නමුත් පාර්ලිශේන්තුව පරීක්ෂණ් ඒකකයක් 

ශනොශවයි, ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අපි පරීක්ෂකවරු 

ශනොශවයි. අපට තිශබන්ශන් විගණ්කාධිපතිතුමා ශමන වාර්තාව 

මත පමනේව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නයි.  

හැබැයි, මා කක කාරණ්යක් කියනවා. පසු ගිය 21වැනි මා 

වාර්තාවක් අනුමත ශකොට තිශබනවා. ඒ වාර්තාව කිසිශසේත්ම 

කප්පාදු කරන්න ශහෝ ශබොඳ කරන්න ශහෝ අර්ජුන ම ශහේන්රන්ශ  

නම ගලවන්න ශහෝ ''පර්ශපචුවල්'' සමාගම විතරක් ශකොටු කර 

ගන්න ශහෝ මරන ුත්සාහයට අපි ඉඩ ශනොශමන බව ශේ 

අවස්ථාශේදී සහතික කරනවා. ඒකට අපි ඉඩ ශමන්ශන් නැහැ, 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  ශමොකම, සමහරු කියනවා 

''පර්ශපචුවල්'' කල්ලන්න ඕනෑලු. පර්ශපචුවල් කියන්ශන් කවුම? 

ඔහු ශකොන්ත්රාත්කාරශයක්. Highway කකක් හමන ශකොට 

ශහොරකමක් සිද්ධ වුණ්ාම අපි ශකොන්ත්රාත්කාරයාම කල්ලන්ශන්? 

ශකොන්ත්රාත්කාරයාට සේබන්ධ පරීක්ෂණ්ය ශවනම කරමු. ඒ 

ශකොන්ත්රාත් කක පැවරීශේ කටයුත්ත ගැන තමයි පරීක්ෂණ්ය 

ශකශරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අපට කරන්න පැවරී තිශබන 

පරීක්ෂණ්ය. හේබන්ශතොට වරාය ඉදි කරනශකොට ශහොරකමක් සිදු 

වුණ්ා නේ, ආඩලඩුව පැත්ශතන් ඒකට මායක වුශඩල කවුම කියලායි  

අපි පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ. නැත්නේ, ඒ ශකොන්ත්රාත්තුව කරපු චීන 

සමාගම කල්ලන්න කියලාම අපට කියන්ශන්? අධිශේී මාර්ගශේ  

ශහොරකමක් සිද්ධ වුණ්ා නේ, ඒ ශකොන්ත්රාත්තුව රමානය කරපු 

ශකනා තමයි ඒශක් වරමකරු. කහිදී ශකොන්ත්රාත් කක ගත් ශකනා 

කල්ලන්න කථා කරලා හරි යන්ශන් නැහැ. නමුත් මැන් ශේ ගැන 

කියන්ශන් ශමොකක්ම? ''පර්ශපචුවල්'' සමාගම හම ගහන්න ඕනෑ 

කියලා මැන් කියනවා. ඒ සමාගම ශවනම හම ගහමු. ඒ නිසා 

පර්ශපචුවල් ශරෂරීස් සමාගමට අතිශර්ක ලාභයක් ුපයා ගැනීම 

ශවනුශවන් මහ බැංකුශේ ක්රියාකාරිත්වය ගැන තමයි අපි විභාග 

කරන්ශන්. පර්ශපචුවල් ශරෂරීස් සමාගම අතිශර්ක ලාභයක් 

ලබාශගන තිශබනවා නේ ඒකත් අපි වාර්තාශේ ලියමු; වාර්තාශේ 

කියමු.  ඕනෑ නේ අපරාධ පරීක්ෂණ් ශමපාර්තශේන්තුවට ඒ කරුණ් 

ශයොමු කරලා, පර්ශපචුවල් ශරෂරීස් සමාගශේ වත්කේ ශද්පළ 

පිළිබඳව මුමල් විශුද්ධිකරණ් පනත - Prevention of Money 

Laundering Act  - යටශත් පරීක්ෂණ්යක් කරන්න. හැබැයි, අපට 

පැවරී තිශබන කාර්ය භාරය ශමොකක්ම? ඒ ගනු-ශමනුව සඳහා මහ 

බැංකුශේ ක්රියාකාරිත්වය කුමක්ම කියන කක ශසවීමයි. මහ 

බැංකුශේ ක්රියාකාරිත්වය අපි මැන් ශහළිමරේ කරමින් තිශබනවා. 

මම ඒ විස්තර කියන්න යන්ශන් නැහැ. ඒ ගනු-ශමනුශේ ස්වභාවය, 

ගනු-ශමනුවට හවුල් වී තිශබන අය, ඒ හවුශල් රමාණ්ය පිළිබඳව 

ඉතා පැහැදිලිව කරුණු සාධක කළිමරේ වී තිශබනවා. ඒ නිසා කය 

කිසිශසේත්ම වසන් කළ හැකි වංයාවක් ශහෝ ශහොරකමක් 

ශනොශවයි.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, COPE කශක් සභාපති ධුරය 

මරන්ශන් අශප් සුනිල් හුනන්ශනත්ති මන්ත්රීතුමායි. කතුමා අශප් 

පක්ෂශේ  ශද් පාලන මඩලඩල සභිකශයක්. කතුමා අශප් පක්ෂශේ  

සිිනමින් දීර්  කාලයක් තිස්ශසේ විවිධ අත් මැකීේවලට මුහුණ් දීලා 

නධර්යය, වීර්යය, අධිෂ්සානය වර්ධනය කරගත් ශකශනක්.  

අශප් පක්ෂශේ  සිිනන කතුමන්ලා ඔය කුඩා කුඩා 

ශකනහිලිකේවලට යටපත් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ශනොශවයි. ඒ 

කාරණ්ය මම සහතික කරනවා. අපි පැනලා යන මිනිස්සු 

ශනොශවයි.  කශහම පැනලා යනවා නේ ූලලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි,-  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාඩි ශමකක කාලයක් තිශබනවා.  

 

ගු අනුර දිසානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு அநு  திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පසු ගිය කළු ම කය ගැන කල්පනා කරලා බලන්නශකෝ. පසු 
ගිය කළු ම කශේ දී  මාධයශේදීන්  ාතනය කරනශකොට, මාධය 

ආයතනවලට ශබෝේබ ගහනශකොට, තමන්ට කශරහිව කථා කරන 
පුරවැසියන් සුදු වෑන්වලින් තවිල්ලා ුස්සාශගන යනශකොට, 

සමහර තමතිවරුන් ගිහින්  මැලි පිහිශයන් රසිද්ධිශේ  මිනිසුන්ශ  

කණ්වල් කපනශකොට, මහා ත්රාඩකාරී, පීඩාකාරී පාලනයක් 
ශගනයන ශකොට, තමතිවරශයක් තව තමතිවරශයකුට 

885 886 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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දුරකථනශයන් කථා කරන්න භය වුණු යුගයක් තිබුණ්ා.  කශහම 

ශනොශවයිම හිිනශේ ? ඒක ශන් තත්ත  කථාව. තමතිවරයකු, තව 
තමතිවරයකුට දුරකථනශයන් කථා කරන්න භයයි. කශහම තිබුණු 

සමාජයක, මහා භීතිය, ඒකාධිපතිත්වය, භයානකත්වය, තිබුණු 
සමාජය තතුශළේත් ශකොන්ම ශකලින්  තියාශගන කථා කරපු 

මිනිස්සු අපි. කම නිසා ශේ COPE කශක් කුඩා කුඩා ශකඳිරිලිවලට 
ශේක යටපත් කරන්නට පුළුවන්ය කියලා අපි කියන්ශන් නැහැ. 

යටපත් කරන්නට ඉඩ ශමන්ශන්ත් නැහැ. ඒක සහතික කරනවා. ඒ 

ශමොකම? ශේ රශට් මහජනයාශ  ධනය නාස්ති කරන කක, 
ශහොරකේ කරන කක ශවනුවට ශේ රශට් මහජනයාශ  ධනය, 

ශපරළා ඒ මහජනයාශ  ශසේවාවන් ශවනුශවන් ශයමවීම සඳහා  
බලපෑේ කිරීශේ කාර්ය අපට පැවැරී තිශබනවා. ඒ කාර්ය අප කළ 

යුතුව තිශබනවා. ශමොකම, ඒ ධනය මහජනයාශ   ශසේවාවන් 
ශවනුශවන් ශයමවීශේ  කාර්ය භාරය ජනතාව අපට භාර දීලා නැහැ. 

මහජනයාශ  ධනය මනා ශලස කළමනාකරණ්ය කර,  වඩාත් 

ශහොඳ  ආර්ිකක ුපාය මාර්ගයකට අනුව  ජනතාවශ  ධනය 
ජනතාවශ  වුවමනාවන් ශවනුශවන් ශමශහය වීශේ කාර්ය අපට 

තවම භාර දීලා නැහැ. ජනතාව තුළ කුකුසක් තති; සැකයක් තති. 
ඒ කාර්ය අපට භාර දීලා නැහැ. හැබැයි, අප ඉදිරිශේ  ඉන්න 

පාලකයා මහජනයාශ  ධනය  අපරීක්ෂාකාරී ශලස ුපශයෝී කර 
ශගන මහජනයාශ  ධනය නාස්ති කරනවා නේ, මහජනයා ශ  

ධනය විනා යට පත්කරනවා නේ, මහජනයාශ  ධනය 

අවභාවිතශේ  ශයොමවනවා නේ, තමන්ශ  පුද්ගල යන්ට යින මඩි 
ගැසා ගැනීශේ  වුවමනාව ශවනුශවන් ශමශහයවනවා නේ අන්න ඒ 

ශමශහයවීම  වළක්වා ගැනීම සඳහා අපි අශප් හඬ අවදි කරනවා. 
ඒක කාටවත් යටත් කරන්නට පුළුවන් කකක් ශනොශවයි.  පසු ගිය 

කළු ම කශේ  මහා මර්මනකාරී යුගයකට යටපත් කරන්නට බැරි 
ශවච්ය හඬ ශේ හීන්න්, හින්  ශකඳිරිලිවලට යටපත් කරන්නට 

පුළුවන් ශේය කියා වි ්වාස කරන්නට කපා.  කම නිසා    අශප් වග 

කීම  අපි ඉටු කරනවා, ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රිතුමනි.  

 මා නැවතත් කියන්ශන් අන් කවරක්වත් ශනොශවයි. ශේ රශට් 

මහජනයාශ  ධනය ශකෝින රශකෝින ගණ්න් නාස්ති කරන 

තමුන්නාන්ශසේලා ශකෝටී කකසිය අූවක් ුපයා ගැනීම ශවනුශවන් 

මහජනයා මත ශේ පටවන බර  ඉල්ලා අස්කර ගන්න. ශේක 

ඉල්ලා අස් කර ගන්න ඕනෑ. ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රිතුමනි, 

ශරේෂ්සාධිකරණ්ශයන් ශේකට අනුමතිය ලැබිලා තිශබනවා කියලා 

ශේ ගැන වර්ණ්නා කරනවා මම මැක්කා.  ශරේෂ්සාධිකරණ්ශයන්  

අනුමතිය ලැබී තිශබන්ශන්, ආඩලඩුවට ශේක ක්රියාත්මක කරන්න 

ශනොශවයි.   

ශරේෂ්සාධිකරණ්ය බලන්ශන් ශේ පනත් ශකටුේපත 

වයවස්ථාවට අනුකූලව පාර්ලිශේන්තුවට ශගනාවාම නැද්ම කියන 

කකයි. ශරේෂ්සාධිකරණ්ය බලන්ශන් නැහැ, ශේශකන් ජනතාවට 

හානි ශවන්ශන් ශකොශහොමම කියලා. ඒක ශරේෂ්සාධිකරණ්ශේ  

කාර්යයක් ශනොශවයි. ූලලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ශරේෂ්සාධිකරණ්ය අර්ථ නිරූපනය කර තිශබන්ශන්  වයවස්ථාවට 

අනුකූල වන පරිදි ශේක පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිශබනවාම 

නැද්ම කියන සාධකය විතරයි. මැන් අර්ථකථනයක් ශමන්නට 

හමනවා, ශරේෂ්සාධිකරණ්ශයනුත් අනුමතිය ලැබී තිශබන නිසා වැට් 

කක  සාධාරණ්යි කියලා.  නැහැ.  වැට් කශක්  සාධාරණ් හා 

අසාධාරණ් බව ගැන, ශේ පනවන බද්ශද් යුක්තිය සහ අයුක්තිය  

පිළිබම විභාගයක් ශනොශවයි ශරේෂ්සාධිකරණ්ශයන් සිදු වුශඩල. 

ශරේෂ්සාධිකරණ්ය වග විභාගයට ලක්  කශළේ,  වයවස්ථාවට අනුරූප 

වන පරිදි  ශමම  සංශ ෝධන පනත් ශකටුේපත පාලිශේන්තුවට 

ශගනාවාම නැද්ම කියන කකයි. පාර්ලිශේන්තුශේ තමයි සාකච්ාාව 

තිශබන්ශන්, ඒ බද්ම සාධාරණ්ම නැද්ම කියන කක ගැන. [බාධා 

කිරීමක්] ූලලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් පක්ෂශේ  

මන්ත්රීතුමාශ  ශවලාව තිශබනවා. [බාධා කිරීමක්] කතුමා කථා 

කරන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා බාධාවක් ශවන්ශන් නැහැ. ඒ කාරණ්ය 

ඔළුශේ තියා  ශගනයි මා ශේ කථා කරන්ශන්.  

ූලලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශරේෂ්සාධිකරණ්යට තිබුශඩල 

ශමම පනත් ශකටුේපත වයවස්ථානුකූලම නැද්ම කියන කක ශසොයා 

බැලීශේ ක්රියාවලියක්. හැබැයි පාර්ලිශේන්තුවට පැවරී තිශබන 

ක්රියාවලිය කුමක්ම? ශේ පනවන බද්ම සාධාරණ්ම, අසාධාරණ්ම, 

යුක්ති සහගතම, අයුක්ති සහගතම කියන විභාගය තමයි ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ සිද්ධ ශවන්ශන්. ශරේෂ්සාධිකරණ්ශේ  විභාගශයන් 

යුක්තිය හා සාධාරණ්ත්වය පිළිබඳ විභාගයක්  කතැන සිද්ධ වුණ්ාය 

කියලා තමුන්නාන්ශසේලා සතුටු වන්න කපා. කහිදී සිදුවී 

තිශබන්ශන්  ශේ ඉදිරිපත් කරන ලම සංශ ෝධන පනත් ශකටුේපත 

නීතයානුකූලම, නීතයනුකූල ශනොශවනවාම කියන විභාගය 

පමණ්යි. යුක්තිසහගතම, සාධාරණ්භාවශයන් යුතුම කියන විභාගය 

තමයි අම ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ කරන්ශන්. කම නිසා ඕනෑම හෘම 

සාක්ෂියක් තිශබන මිනිශසකුට මැශනනවා, ශමය අති ය 

අයුක්තිසහගත, අසාධාරණ් බදු ශයෝජනා  ක්රමයක් බව. ශේ 

අති ය අයුක්තිසහගත, අසාධාරණ් බදු ශයෝජනා ක්රමයක්  

ශවනුශවන්  තමුන්නාන්ශසේලා අත  ඔසවනවාම කියන ර ්නය 

තමයි  අපට  මැන ගන්නට තිශබන්ශන්.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සමහර අයට හිශතන්නට 

පුළුවන්, කිේවාම ශත්ශරයි ශන්ම  කියලා. නමුත් සමහර අයට 

ශත්ශරනවා, සමහර අයට ශත්ශරන්ශන් නැහැ. සමහර අය 

ශත්රුණ්ත් ශනොශත්රුණ්ා වාශ  ඉන්නවා. ඔවුන්ට ලැබී තිශබන 

වරරසාම  ආරක්ෂා  කර ගැනීම ශවනුශවන් ශේ සියල්ල යටපත් 

කරලා  ඔවුන් අත  ඔසවන බවත් අපි මන්නවා.    

ූලලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හැබැයි ශේ අය ශේක ශත්රුේ 

ගන්නා ශතක් නැවත  නැවත ශේක කියන කක අශප් වගකීමක්. 

අපි කියනවා. හැබැයි අපි කිේවාට, තමුන්නාන්ශසේලා අම හවස් 

ශවනශකොට ශේ ශවනුශවන් නැඟිිනන බව අපි මන්නවා.   නැඟිටලා 

අශයත් ශහට ශවනශකොට මිහින්තශල් යන්නත් කල්පනා කරාවි. 

සමහර ශකශනක් රත්නපුරයට යන්න කල්පනා කරාවි. ආශයත් 

ජනතාව ඉදිරියට ගිහින්  "ජනතාවශ  දුක හුනනන නායකයා" 

කියලා  ශපනී සිිනන්නට පටන් ගනීවි. වැඩක් නැහැ, ඒවා ශපෝස්ටර් 

වැකි විතරයි. මා මැක තිශබනවා, තමුන්නාන්ශසේලා ශේදිකාවට  

නඟිනශකොට ශේදිකාශේ ඉන්න අර මයික් කක ශමශහයවන 

තරුණ්යා කෑ ගහලා  කියනවා, "ජනහම දුක හුනනන නායකයා 

මැන් ශේදිකාවට ශගොඩශවයි" කියලා. ශමශහ තවිල්ලා ජනතාවට 

බර පටවන ශයෝජනාවට අත ුස්සලා යනවා. කශහේ ගියාම, 

ශේදිකාවට න ගවා ගන්නවා, "ජන හම හුනනන නායකයා මැන් 

ශේදිකාවට නඟිනවා" කියලා. ශමොන ශේදිකාවටම? ඒ නිසා 

කල්පනා කරලා බලන්න. තමුන්නාන්ශසේලාශ  තත්ත පිළිබඳව 

ර ්නය තමුන්නාන්ශසේලා හෘමසාක්ෂිය තතුශළේ විභාග කරන්න.  

මම කියන නිසා ශනොශවයි, ඔබතුමන්ලාශ  හෘමසාක්ෂිය 

තතුශළේ විභාග කරන්න. මුමල් අමාතයවරයාට බල කරන්න. 

කතුමාශ  තක්කඩි, හිතුවක්කාරි ක්රියා මාර්ගයක් තතුශළේ ජනතාව 

පීඩාවට පත් කරන ශේ ශයෝජනා පැත්තකින් තබන්නය කියා බල 

කරන්න. අඩුම තරශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී පක්ෂවීේ, විපක්ෂවීේ 

පැත්තකින් තබන්න. තමුන්නාන්ශසේලාශ  ආඩලඩු පක්ෂය 

තතුශළේ, මන්ත්රී කඩලඩායම තතුශළේ තමුන්නාන්ශසේලා කට අවධි 

කරන්න ඕනෑ නැද්ම? ජනතාවශ  ජන වරමට මුළුමනින්ම 

පටහැනි ශයෝජනාවක් සේමත කරනවා නේ - ූලලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, මම ඒ ගැන පසුව කියන්නේ. මුමල් අමාතයාං ය 

පිළිබඳව විවාමය පවතින මවශසේ දී මම ඒ ගැන කියන්නේ.   

මුමල් අමාතයාං ය කියන්ශන් ශේ රශට් මහජනයාශ  ධනය 

කක්රැස් ශවන තැන; ඒ ධනය ශබමා හරින තැන. ඒ ධනයට කරලා 

තිශබන්ශන් ශමොකක්ම කියා ශවනම පැහැදිලි කරන්න මම ඒ 

දිනශේ දී වැඩිපුර ශේලාවක් කථා කරන්න ඉල්ලා තිශබනවා. ඒක 

ශවනම සාකච්ාාවක්. අම කරන සාකච්ාාව ශනොශවයි. ශේ රශට් 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ධනය, මහජනයාශ  ධනය කක්රැස් ශවන තැන තමයි මුමල් 

අමාතයාං ය. මහජනයාශ  ධනය ශබමා හරින තැන තමයි මුමල් 

අමාතයාං ය. ධනය කක්රැස් ශවන තැනත්, ශබමා හරින තැනත් 

මහජනයාශ  ධනයට කරලා තිශබන්ශන් ශමොකක්ම කියන 

කාරණ්ා පිළිබඳව  අපි  මුමල් අමාතයාං ශේ  විවාමය මවශසේ දී 

කකින් කක සඳහන් කරන්නේ. ඒ නිසා ඊට ශපර තමුන්නාන්ශසේලා 

අඩුම තරශේ තමුන්නාන්ශසේලා පක්ෂ කඩලඩායම තතුශළේවත් 

ශේකට කශරහි ශවන්න හඬක් නඟන්න. කශහම නැත්නේ 

ශකොශහොමම බලලුවැශේ මන්ත්රීතුමා බලලුවැශේ යන්ශන්?  

මිහින්තශල් මන්ත්රීතුමා මිහින්තශල් යන්ශන් ශකොශහොමම? 

කල්පනා කරලා බලන්න. ජනතාව මත අසීමිත බර පටවන ශේ 

වැට් බද්මට අමාළ පනත් ශකටුේපතට අත ුස්සලා ගිහිල්ලා 

තමුන්නාන්ශසේලාට ාන්මය දීපු පුරවැසිශයකුට "ආයුශබෝවන්!" 

කියන්න පුළුවන්ම? "අස්සලාූල අනලක්කුේ!" කියන්න පුළුවන්ම? 

මම අහන්ශන්, තමුන්නාන්ශසේලාශගන්. ඒ නිසා ශමය ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේදී පරාජයට පත් කළ යුතුයි. පරාජයට පත්වීම 

විනා කාරී නේ,  ඊට  ශපර අඩුම තරශේ ඉල්ලා අස්කර ගැනීම 

පිළිබඳව කල්පනා කරන්නය කියා තමුන්නාන්ශසේලාට ශයෝජනා 

කරමින් මම නතර ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි, ූලලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු තුෂාර ඉුනනිල් අමරශසේන මන්ත්රීතුමා. 

 

[අ.භා. 2.43] 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කකතු කළ අගය මත බදු 

(සංශ ෝධන) පනත් ශකටුේපත සේබන්ධව අම දින මන්ත්රීතුමන්ලා 

රාශියකශ  කථා අපි තසුවා. ඉතිහාසශේ   වි ාලම පාවාදීම 

කරන්නට හමනවා වාශ  තමයි මීට ඉස්ශසල්ලා කථා කරපු ගරු 

අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමාත් කථා කශළේ. ඊළඟට, "අවජාතක 

තාත්තා" ශකශනකු ගැන කථා කළා. මරුවන් ට ආමශර් නැති 

තාත්තා ශකශනකු ගැන කථා කළා. හැබැයි, ගරු අනුර දිසානායක 

මැතිතුමන්ලාම තමයි ඒ තාත්තාට පහන තල්ලුශේ. පසු ගිය 

ශේලාශේ ශබොශහොම සද්භාවශයන්, හඬ තළා කෑ ගසා ඒ තාත්තාට 

පහන අල්ලපු ගරු අනුර දිසානායක මහත්තයාම තමයි ආපසු ශේ 

"අවජාතක තාත්තා" ගැන කියන්ශන්. ඒ ශගොල්ලන්ට 

හිශතනශකොට පහන අල්ලනවා; හිශතනශකොට පහන නිවනවා. 

හිශතනශකොට ශහොඳයි; හිශතනශකොට නරකයි. ජනතාව කම මතය 

ශකොයි ආකාරයකට පිළිගනියිම?   ඔවුන්ට හිශතනශකොට ශහොඳයි;  

හිශතනශකොට නරකයි.  

අම වන විට මහා වි ාල අර්බුමයක් මවා තිශබනවා. ශේ 

ඉතිහාසශේ  අපි කරන්න හමන ශලොකුම වැරැද්ම, මහා වි ාල 

සාපකාරී ශමය තමයි අශප් බදු ආමායම වැඩි කර ගන්න කක 

විධියටයි ඒ ගැන කථා කරන්ශන්. කවැනි හරවත් ශද් න ඉදිරිපත් 

කරපු අශප් ඒ වියත් මන්ත්රීවරුන්ශගන් මම විශ ේෂශයන්ම අහන්න 

කැමැතියි,  ණ්ය බරින් පීඩිත ශවලා තිශබන අශප් ශේ ආර්ිකකය 

සුවපත් කර ගන්නා ගමන්, අශප් රට සංවර්ධනය කරා යන මාවතට 

අවරණර්ණ් ශවන ගමන්, අපි ශේකට ගත යුතු විසුනම ශමොකක්ම 

කියලා.  

ගු මන්ත්රීවරතයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
අපට දුන්ශනොත් කරලා ශපන්වන්නේ. 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඔේ. තමුන්නාන්ශසේලාට දුන්නාම ශපන්වපු ඒවා ගැන අපි 

මන්නවා.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රජයක් හැිනයට අපට ආමායේ 

ුපයා ගන්නට මාර්ග තුනයි තිශබන්ශන්.  ඒ තමයි,  රාජය 
වයවසායයන්ශගන් -රාජය ආයතනවලින්, වයාපාරවලින්- අපි ලාභ 

ලබන්න ඕනෑ. ඊශේ  සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාව 
ශගන කමින් මීට ශපර ඉදිරිපත් කරන ලම ශකෝප් වාර්තාව පිළිබඳව 

විවාම කළා. පසු ගිය කාලශේ  ආයතන කිහිපයක් කටයුතු කර 

තිශබන ආකාරය සහ ඒවාශයන් සිදු වුණු පාඩුව පිළිබඳව කහි 
අපූරුවට සඳහන් ශවලා තිශබනවා. කම ආයතන නඩත්තු කරගත 

ශනොහැකිව, අන්ත අසරණ් මට්ටමට වැිනලා තිබියදී අපට 
ඒවාශයන් ආමායේ ශනොකනවා නේ අපි ශකොශහොමම ශේ වියමේ 

සේපාමනය කර ගන්ශන්? කතශකොට අපිට සිද්ධ ශවනවා, කක්ශකෝ 
රාජය බදු ආමායම වැඩි කර ගන්න. කශහම නැත්නේ අපට සිද්ධ 

ශවනවා, අර කලින් කළා වාශ  පිට රටවලින් හිතුණු-හිතුණු 

විධියට, ඕනෑ-ඕනෑ මිල ගණ්න්වලින් ණ්ය අර ශගන, කමාට-කමාට 
ශෂේප් කර ශගන ශේ ආර්ිකකය අරශගන යන්න. අර ඒකාබද්ධ 

විපක්ෂශේ  අශප් ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා කිේවා, "අපිට දුන්ශනොත් 
කරන හැින ශපන්වනවා" කියා. තමුන්නාන්ශසේලා කශහම තමයි 

කශළේ. තමුන්නාන්ශසේලා කිසිම වග විභාගයක් නැතුව, 
ශතොරශතෝංචියක් නැතුව ණ්ය ගත්තා. මිනිස්සුන්ශ  බදු බර වැඩි 

ශකරුවා. 2013 - 2014 ශවන ශකොට බදු ආමායම සියයට 12කට 

විතර ශගනාවා. මිනිස්සුන්ශගන් අය කරන බදු ආමායම වැඩි 
කරමින්,  මිනිස්සුන්ශ  ඒක පුද්ගල ණ්ය රමාණ්ය වැඩි කරමින්, ඒ 

ණ්ය විශද් යන්ට ශගවීම සඳහා මිනිස්සුන් ශවනත් ආකාරයට 
ූරාකමින් යන යාන්ත්රණ්යක් තමයි තමුන්නාන්ශසේලා ක්රියාත්මක 

කශළේ.  

අශප් රාජය වියමම තිශබන්ශන් ශකෝින 180,000ක්. ශකෝින 

180,000න්, ශකෝින 144,000ක් ණ්ය සහ ශපොලී ශගවන රටක, අපි 

තවත් විශද් වලින් ණ්ය ගන්න කක හරිම? අශප් මිනිස්සු හීන්ලෑ 
කරශගන ශේ යන ගමන සාර්ථකම කියන කාරණ්ය මම 

විශ ේෂශයන් අහනවා. ශේකට ශමොකක්ම තිශබන විසුනම? පසු ගිය 
කාලශේ  ණ්ය ගත්තා. ඒ ණ්ය ගත්තාම ඒක අශප් ජනතාවට 

මැනුශඩල නැහැ. අශප් ජනතාව නිර්වින්මනය කළා. ඒ නිර්වින්මනය 
කිරීම සඳහා කන්නත් කළා.  අශප් විමල් වීරවං  මන්ත්රීතුමා වැනි 

අයශ  කිනන් ජාතිය, ආගම, හැඟීම, ශභෞමික අඛඩලඩතාව වැනි 

වයන මවස ගණ්ශන් රාජය මාධය තතුළු සියලුම මාධය ුපශයෝී 
කරශගන ජනතාවට කන්නත් කළා.  

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රීති ර ්නයක්. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විමල් වීරවං  මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු විමල් වීරවංශ් මහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ශේ mike කක වැඩ නැහැ ශන්. 
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ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මශ  ශේලාව. 

 
ගු විමල් වීරවංශ් මහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ශේ mike කක ශබොශහොම අමාරුශවන් කන්ශන. ශේ අලුත් 

හුටපට, ශලඩ ශගොඩක්.  

මශ  රීති ර ්නය ශමයයි, ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

කතුමා මශ  නම සඳහන් කළා. මම කතුමාට කියන්න කැමැතියි, 

ශේක බරයි, අමාරුයි, අරකයි ශේකයි කියලා නහශයන් අඬ අඬා 

ඉන්ශන් නැතුව ශේ ආඩලඩුව කරන්න පුළුවන් ශකශනකුට දීලා 

යන්න කියලා. ශමොන, මළ විලාපයක්ම ශේ? ආපු ශවලාශේ ඉඳන් 

නහශයන් අඬනවා. බලය අර ගත්තු කිසිම ආඩලඩුවක් ඔශහොම 

නහශයන් තඬුශේ නැහැ. කක්ශකෝ, ශේ ආඩලඩුව කරශගන යන්න 

ශපොඩි ළමශයකුට හරි ශමන්න. 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

විමල් වීරවං  මහත්තයාලා ආඩලඩු කරපු හැින අපි මැක්කා. ශේ 

කියන්ශන්, නැවතත් කතුමන්ලා අනුගමනය කරපු ක්රමය තුළ 

යන්න කියන කකයි. වරාය, ගුවන් ශසේවාවලට බදු අය කිරීේ 

ගැනත් කථා වුණ්ා. ඒ ගැන කථා ශනොකළා තරේ. අපි මැක්කා, පසු 

ගිය කාල පරිච්ශේමශේ  වරායවල්, ගුවන් ශතොටුශපොළවල් හසුරවපු 

හැින. ශේ ස්ථාන අපි වැඩි දියුණු කරන්න ඕනෑ. අපි ජාතයන්තරයත් 

කක්ක සේබන්ධ ශවන්න ඕනෑ. ආශයෝජකයන්ශ  ආකර්ෂණ්ය  

අපි දිනා ගන්න ඕනෑ. ඒ සියල්ල කරන්න නේ, අශප් රශට් ගුවන් 

ශතොටුශපොළ පද්ධතිය, වරාය පද්ධතිය වැඩි රමිතියකින් යුක්තව 

ශසේවයක් සපයන්න පුළුවන් ආයතන බවට පත් කිරීමට අව ය 

පහසුකේ සපයන්න ඕනෑ. අපි මැක්කා, පසු ගිය කාලශේ  කයාර් 

ලංකා ආයතනයට ශමොකක්ම වුශඩල කියලා. කයාර් ලංකා 

ආයතනශේ  සභාපතිවරයා G.C.E. (O/L) අසමත්. ඒ 

සභාපතිවරයාශ  කාර්යාලශේ  ඉන්න පියුේ මහත්තයා සාමානය 

ශපළ ශනොව, ුසස් ශපළත් සමත්.  

සිංගප්පූරුශේ ඉඳලා කන්න flight කක රමාම ශවනවා නේ, 

තමා ශවනුශවන් ශවනම ගුවන් යානාවක්. මඬු ශමොනරා ශගන 

හැසිරුණ්ා වාශ  හැසිරුණු සභාපතිවරු හිටපු රටක් අපි මැක්කා. ඒ 

කක්කම "සංවර්ධනය" කියන මුවාශවන්, තමන්ශ  ගමට ුඩිනුත් 

යන්න, තමන්ශ  ගමට ශගොඩිනුත් යන්න, තමන්ශ  ගමට 

දිශයනුත් යන්න හමා ගත්තු සංවර්ධනයකුත් අපි මැක්කා. 

හේබන්ශතොට වරායක් අශප් ජාතික ධනය ුපශයෝී කරශගන ඒක 

සුදු අලිශයක් හැදුවා. අශප් ජාතික ධනය  ු පශයෝී කරශගන හමපු 

හේබන්ශතොට වරාය සුදු අලිශයක් ශවලා. ඒ, දිශයන් යන්න. අශප් 

රට මැදින් අනුරාධපුරය - යාපනය මක්වා අධිශේී මාර්ග හමන්න 

තිශබද්දී ශේ රශට් අයිනකට; මායිමකට; ශකොණ්කට ශගොඩින් 

යන්න හැදුවා, අධිශේී මාර්ගයක්. ඊළඟට, ුඩින් යන්න ගුවන් 

ශතොටුශපොළක් හැදුවා.  

ඒ සියලු  කයතා අධයයනයන්වලින් කපා කියද්දී 

හේබන්ශතොට හැදුවා, ගුවන් ශතොටුශපොළක්. ශේවා, රටට මැවැන්ත 

වැය බරක්; රටට ඔශරොත්තු ශමන්ශන් නැති ශද්වල්. ශේවා නිසා 

තමයි වි ාල ණ්ය බරක් තිශබන රටක් විධියට අශප් රට පත් වුශඩල. 

ශේවාට ඔවුන් අත්පුඩි ගහශගනත් ඉවරයි. ශේවාට ශුභ පැතුමුත් 

අරශගන ඉවරයි. ශේවාට මල්මාලා මා ශගනත් ඉවරයි. ශේවාට 

ාන්ම අරශගනත් ඉවරයි. ශේවාට ර ස්ති ීත ගායනා කරලාත් 

ඉවරයි. හැබැයි, ශේවාශේ  ණ්ය ශගවන්න යන අපට, ශේ 

කඩලඩායම ගල් ගහනවා. ශේවාට අපි අත්පුඩි ගැහුශේත් නැහැ. 

මල් මාලා මා ගත්ශත්ත් නැහැ. ාන්ම ගත්ශත්ත් නැහැ. ශේ වැය බර 

පියවන්න හමන අපට, ශමන්න මැන් කෑ ගහනවා. ූලලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම  ශේවා කියන්ශන්, ශේ විධියට අපට කෑ 

ගහන කක ඉතාමත්ම අසාධාරණ් නිසායි. ශේවා කිසිම වග 

විභාගයක් නැතුව කථා කරන ශද්වල්. ඒ කක්කම ගරු විමල් 

වීරවං  මන්ත්රීතුමා අශප් ගරු අගමැතිතුමාට වි ාල ශයෝමනාවක් 

කල්ල කළා. කතුමන්ලාම තමයි පසුගිය කාලශේ , "අගමැතිතුමාට 

බැහැ, බැහැ, බැහැ" කියලා සමාජ මතයක් නිර්මාණ්ය කරලා - 

 
ගු විමල් වීරවංශ් මහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශමොකක්ම ඔබතුමාශ  point of Order  කක? 

 
ගු විමල් වීරවංශ් මහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කතුමා මශ  නම සඳහන් 

කරමින් යමක් රකා  කළා. " වර්තමාන අගමැති රනිල් වික්රමසිංහ 

මහත්මයාට බැහැ, රනිල්ට බැහැ" කියන concept  කක, - 

සංකල්පය - මශ  කකක් ශනොශවයි වර්තමාන විශද්  කටයුතු 

තමති මංගල සමරවීරයන්ශ  නිර්මාණ්යක්. කම නිසා ඒ 

ශයෝමනාවට මම අයිති නැහැ ගරු මන්ත්රීතුමා. වැරදි ශයෝමනා මට 

කරන්නට කපා. කශහම වුශණ්ොත් මම ආශයත් point of Order 

කකක් අරශගන ඔබතුමාට ුත්තර ශමනවා. 

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම විශ ේෂශයන් කියන්නට 

ඕනෑ, ගරු රනිල් වික්රමසිංහ අගමැතිතුමාට කශහම ශයෝමනාවක් 

කල්ල කළ බව. ශේශගොල්ල මැකලා නැහැ ඒ වාශ  ක්රියාකාරී 

අගමැතිවරශයක්. පසු ගිය කාල පරිච්ශේමවල, - රශට් 

ජනාධිපතිවරයාශගන් පසුව- විරාම යාමට ඉතාමත්ම ආසන්න, 

ශමන ශද් කාලා ශවන ශද් බලාශගන ඉන්න, ඔශහේ පැත්තකට 

ශවලා ඉන්න, මකුණු කකුල ුස්සපන් කිේවාම මකුණු කකුල 

ුස්සන, සීරුශවන් සිිනන් කිේවාම සීරුශවන් ඉන්න අගමැතිවරු 

තමයි පත් කරගත්ශත්, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ශමතුමන්ලාත් සමඟ 

හිිනශේ . නමුත් ශේ විධිශේ  ක්රියාීයලී අගමැතිවරශයක්, 

නිර්මාණ්ීයලී අගමැතිවරශයක්, ශේ රශට් වගකීේ අතට අරශගන 

වැඩ කරන අගමැතිවරශයක් ශනොමැකපු කක සහ ශනොමන්නාකම 

මත කතුමාට ශේ විධියට ශයෝමනා කිරීම ගැන මම විශ ේෂශයන් 

කනගාටු ශවනවා. විශ ේෂශයන් අගමැති ගරු රනිල් වික්රමසිංහ 

මැතිතුමාට, "Mr. Dirty" කියලා කිේවා. [බාධා කිරීමක්] ශේ, ගරු 

රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමාශ  රතිරූපයට මඩ ගහන වයාපාරයක්. 

[බාධා කිරීමක්] මහ බැංකු බැුනේකර සිද්ධිය සහ විවිධ කාරණ්ා 

හරහා කතුමාශ  රතිරූපයට මඩ ගහන වි ාල වයාපාරයක් තමයි 

ශේ ක්රියාත්මක ශවන්ශන්. ඒ කුමන්ත්රණ්ය තමයි ශේ සිද්ධ  

ශවන්ශන් කියන කකත් මට විශ ේෂශයන් කියන්නට පුළුවන්. අශප් 

ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමාට තමුන්නාන්ශසේලා "Mr. Dirty" 

කියලා කිේවාට කතුමාශ  මෑත් ශුද්ධයි කියන කක අශප් රටත් 

මන්නවා, මුළු ශලෝකයත් මන්නවා. [බාධා කිරීේ] තමුන්නාන්ශසේ 

මශ  කාලය විනා  කරන්නට කපා. [බාධා කිරීේ]  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ කක්කම මම කියන්නට 

ඕනෑ අශනක් කාරණ්ය ශේකයි. මැන් කියනවා ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවරුන්ට විවිධාකාර අල්ලස් දීලාලු, 

විවිධාකාර අල්ලස්. වාහනයක් ශවනුශවන් දීමනා දීලාලු. නමුත් 

මම කියන්නට කැමැතියි, පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න මන්ත්රීවරශයකුට 

වාහනයක් ශවනුශවන් යේ දීමනාවක් ලැබුණ්ා වුණ්ත් විමල් 

වීරවං  මහත්මයාශ  සශහෝමරයින්ට දුන්නු වාහන ිනක ගිලලා 

බව. කශහම ගිලපු ශකනාශ  සශහෝමරයා තමයි ශේ ශයෝමනා 

කරන්ශන්, පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න මන්ත්රීවරුන්ට. 

මන්ත්රීවරශයකුට වාහනයක් දීම අසාධාරණ්යි කියලා තමයි ශේ 

කියන්ශන්. කතුමාශ  සශහෝමරයාට දීපු වාහන ිනකත් ගිලලා.  
 

ගු විමල් වීරවංශ් මහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශමොකක්ම ඔබතුමාශ  point of Order  කක? 
 

ගු විමල් වීරවංශ් මහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කතුමා ඉතා අසතය 

ශයෝමනාවක් කල්ල කළා. තමුන්නාන්ශසේලා මැන් මශ  

සශහෝමරයාව අත් අඩංගුවට අරශගන මාව නේමා ගන්න පුළුවන්ම 

කියලා බලනවා. ඔහු මාස ගණ්නාවක් තිස්ශසේ රිමාන්ේ 

බඩලධනාගාරශේ  සිිනනවා තප ශනොදීම නිසා. 

තමුන්නාන්ශසේලාශ  ශයෝමනාව තමයි ඔය. නඩුව අහලා ඉවර 

ශවනකේ ඉන්න, රණන්දු ශමන්න. තමුන්නාන්ශසේට අයිතියක් නැහැ 

රණන්දු ශමන්න.  

අශනක් කාරණ්ය තමයි අම තමුන්නාන්ශසේලාශ  ආඩලඩුව, 

වාහන ශනොශවයි, ශගඩිය පිිනන් මහ බැංකුව ශුද්ධ කළ ආඩලඩුවක්. 

[බාධා කිරීේ] මහ බැංකුව ශුද්ධ කළ ආඩලඩුවක වාඩි ශවන 

ශකශනකුට ඕවා ගැන කථා කරන්නට කිසිම අයිතියක් නැහැ. 

[බාධා කිරීේ] මහ බැංකුව මහ මවල් ශුද්ධ කළා, මහ මවල් ශුද්ධ 

කළා.  
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

පසු ගිය කාල පරිච්ශේමශේ ,  තමුන්නාන්ශසේ -තමුන්නාන්ශසේ 

හිටපු මහ ශලොකු වාමාංශිකයා- ඒ වරරසාම හමුශේ නැශමනවා 

කියන කක ඔප්පු කරලා මැන් අවුරුදු ගණ්නාවක් ගරු මන්ත්රීතුමා. 

කම නිසා තමුන්නාන්ශසේ නැශමනවාම නැද්ම කියන කක අමුතුශවන් 

ආපහු කියන්නට ඕනෑ නැහැ. [බාධා කිරීේ]  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, කාලය අවසානයි. මැන් අවසන් කරන්න. 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මම තව ශමයක් කතුමාට කියන්නට ඕනෑ. කතුමා කියනවා 

VAT කක සියයට 11ට තිශබන විට රුපියල් 10,000ක් ආමායේ 

ලබන අයශගන් වියමේ වුශඩල රුපියල් 1,100යි කියලා. ඊළඟට, 

ශේක සියයට 4කින් වැඩි වුණ්ාම ජනතාවට සිද්ධ ශවන පාඩුව 

රුපියල් 4,800යිලු. සියයට 11ට තිශබන විට සිදු වන පාඩුව 

1,100යිලු, ඒකට සියයට 4ක් වැඩි වුණ්ාම රුපියල් 4,800යිලු. මම 

හිතාශගන හිිනශේ  නැහැ ශමතුමා අධයයන ශපොදු සහතික පත්ර 

සාමානය ශපළවත් සමත් නැහැ කියලා, රශට් ජනතාව කියපු කක. 

හැම තැනම කියාපු කක මම වි ව්ාස කශළේ නැහැ. ූලලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, නමුත් ශේ කථාවත් කක්ක මට වි ව්ාස 

කරන්නට පුළුවන්, ශේ අරුම පුදුම ගණ්න්-. 

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාශ  නම කිේශේ නැහැ. 

 

ගු මන්ත්රීවරතයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
නම කිේශේ නැහැ, නම කිේශේ නැහැ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විමල් වීරවං  මන්ත්රීතුමා, ශමොකක්ම ඔබතුමාශ  point of 

Order  කක? 
 

ගු විමල් වීරවංශ් මහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කතුමා කිේවා මම සාමානය 

ශපළවත් සමත් නැහැ කියලා. මම ුසස් ශපළ අධයාපනය 

හමාරමින් සිිනයදී තමයි ජනතා විමුක්ති ශපරමුශඩල පූර්ණ් කාලීන 

සාමාජිකශයක් වුශඩල. තමුන්නාන්ශසේශ  අධයාපන සහතික මට 

ඕනෑ නැහැ. හැබැයි, ඔබතුමාට මම කාරණ්යක් කියනවා. ඔබතුමා 

කථා කරන විධියට මට සැකයි, ඔබතුමා ශමොන්ිනශසෝරියටවත් 

ගිහිල්ලා තිශබනවාම කියලා. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තුෂාර ඉුනනිල් අමරශසේන මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශ  

කාලය අවසානයි. 
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශේ ශමොශහොශත් කතුමාශ  අධයාපන මට්ටමත් රමර් නය 

වන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා කියලා මම හිතනවා.  

අපි කරන්ශන් අසාධාරණ් ශමයක් ශනොශවයි. ශේ පනත 

ශවනුශවන් ුස්සන අත් "පාපකාරී අත්" කියලා කතුමා කිේවා. අපි 

අත් ුස්සන්ශන් අශප් රශට් ඉහ වහා ගිය ණ්ය අර්බුමශයන් 

මිශමන්නයි. අශප් රශට් දුක් විඳින මිනිස්සු ශවනුශවනුයි අපි ශේ ශද් 

කරන්ශන්. අපි ශබොන ශබශහත් තිත්තයි. පැනශඩෝල් තිත්ත 

වුණ්ාට, හිසරමශයන් විඳින ශේමනාව ඒ ශබොන පැනශඩෝල් 

ශපත්ශත් තිශබන තිත්ත රසයට වැඩිය වැඩි නිසා අපි ඒ හිසරමය 

ශහොඳ කර ගැනීමට තමයි පැනශඩෝල් ශපත්ත ශබොන්ශන්. ඒ අනුව 
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අපි ශේ කටයුත්ත කරන්ශන්ත් ණ්ය බශරන් මිශමන්නයි කියන කක 

රකා  කරමින් මශ  වයන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි. 

ගරු ුමය රභාත් ගේමන්පිල මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.58] 
 

ගු උදය ප්රභා ක ගපතමන්පිල මහ ා 
(ைொண்புைிகு உதய பி பொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අම මුමල් තමතිතුමා ශේ 

විවාමය ආරේභ කරද්දි ශබොශහොම ආඩේබරශයන් රකා  කළා, 

"ශසෞඛයය ක්ශෂේත්රය ශේ බද්ශමන් නිමහස් කරන්න රණරණ්ය කළා" 

කියලා. ශේක නිකේම වුණු ශමයක් ශනොශවයි, ූලලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. අශරේල් මාසශේ  ඉදිරිපත් කරපු යක්රශල්ඛශේ  

ශසෞඛයය ක්ශෂේත්රය වැට් කකට යටත් කරලා තිබුණ්ා. ශේ ගරු 

පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කරපු පනත් ශකටුේපත් ශමශක්ම 

ශසෞඛයය  ක්ශෂේත්රය වැට් කකට යටත් කරලා තිබුණ්ා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශකොශහොම ශකොශහොම හරි ශේ ආඩලඩුව  

ශසෞඛයය ක්ශෂේත්රයට වැට් කක ගහන කක ශරේෂ්සාධිකරණ්ශයනුත් 

ශබ්රා ගත්තා. කශහත් අපි ඒකාබද්ධ විපක්ෂශේ  සටන නතර කශළේ 

නැහැ. අපි ඊශේ  වන ශතක්ම ආධයාත්මික බලශේග පවා ශේ වැට් 

 ාපශයන් ජනතාව ශබ්රා ගන්න ශයොමු කළා. ඒ සටශන් 

රතිලලයක් විධියට තමයි අම ුමෑසන මුමල් තමතිතුමාට ශසෞඛයය 

ක්ශෂේත්රශේ  වැට් කක අකුළා ගන්න සිද්ධ වුශඩල.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ශේ බද්ම 

පටන් ගන්න ශකොට මවසකට රුපියල් 33,000ක ආමායමක් තිශබන 

ශපට්ින කඩයටත් බද්ම ගහලායි පටන් ගත්ශත්. වාර්ෂික පිරිවැටුම 

රුපියල් මිලියන 12ට වැඩි වයාපාර සියල්ලටම බද්ම ගහලායි පටන් 

ගත්ශත්. අම ඒ රමාණ්ය රුපියල් මිලියන 50 මක්වා ඉහළ නංවා 

තිශබනවා. ඒ වාශ ම පාසල් මරුශවෝ වැඩිපුර අධයාපනයක් 

ලබන්න යන ිනයුෂන් පන්තියටත් බද්ම ගහලායි ශේක පටන් 

ගත්ශත්. ඒ ක්ශෂේත්රයත් ශේ වැට් කශකන් නිමහස් කර ගන්න අපට 

පුළුවන් ශවලා තිශබනවා. අපි ජයග්රහණ් ශබොශහොමයක් ලබා 

ගත්තත්, ශමය සේපූර්ණ්ශයන් නවත්වන්න ඒක රමාණ්වත් නැහැ. 

වැට් කක නතර කළ යුතුයි. වැට් කශකන් ශේ රශට් අහිංසක දුප්පත් 

ජනතාව ශබ්රා ගත යුතුයි. තවම ඒකට අවස්ථාව තිශබනවා. 

ජනතාව මත ශේ බද්ම පනවන්න ශේ ආඩලඩුවට ජන වරමක් 

නැහැ. ජනාධිපතිවරණ්ය කාලශේ  ශමතුමන්ලා කථා කශළේ ලිච්ාවි 

රජ මරුවන් ගැනයි. "බ ශරක් මලට ශනොමැශනන ශසේ ශරොන් 

ගන්නා ආකාරශයන් බදු ගන්න ඕනෑ" ය කියලා තමයි ඒ කාලශේ  

අපට කිේශේ. ශමතුමන්ලා කශහම කථා කරලා රටට කිේවා, "පසු 

ගිය කාලශේ  වක්ර බදු  වැඩිවීේ අහිංසක දුප්පත් ජනතාව මතයි 

පනවා තිශබන්ශන්" කියලා. සෘජු බදු වැඩි කරලා වක්ර බදු අඩු 

කරලා අහිංසක දුප්පත් ජනතාවට සහනය දීලා ධන 

කුශේරයන්ශගන් බදු අය කරනවා කියලා ශමතුමන්ලා කිේවා. අම 

ශමොකම ශවලා තිශබන්ශන්? කක පැත්තකින් "ලයන් බෲවරි" වැනි 

බියර් සමාගේවලට බදු සහන ලැශබනවා. ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ 

ඉන්ධන මිල මැවැන්ත ශලස පහත වැටී තිබියදී සිල්ලර මිල ශවනස් 

ශනොකිරීම නිසා ලංකා  IOC වැනි ඉන්දියානු සමාගේ මැවැන්ත 

ලාභයක් ලබනවා.  

ඊළඟට, ශමතැන සාකච්ාා වුණු මහ බැංකු බැුනේකර 

ශහොරකශමන් පර්ශපචුවල් ශරෂරීස් සමාගම විගණ්නය කළ 

ගිණුේවල පමණ්ක් රුපියල් බිලියන 5.1ක ලාභයක් වාර්තා කරලා 

තිශබනවා. ශේ ලාභය රුපියල් බිලියන 11 මක්වා ඉහළ යෑමට 

නියමිතයි. ශේ සමාගේවලින් බදු අය කරනවා ශවනුවට, අහිංසක 

දුප්පත් ජනතාවශ  රීරි මාංසයම හූරා කන්නයි ශේ ආඩලඩුව 

හමන්ශන්. ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අම ශේ රශට් ඉන්ශන් 

රවි කරුණ්ානායක තමතිතුමාව හීන්ශනන් මැක්කාම භය ශවලා 

නැඟිිනන ජනතාවක්. ඉස්සර අේමලා පුංචි මරුවන්ට බත් 

කවාගන්න ඕනෑ වුණ්ාම නගරශේ  නේ කිේශේ, "ඔන්න පුශත් 

ඩ්රැකියුලා කනවා" කියලායි. ගේවල නේ කිේශේ, "ඔන්න පුශත් 

මහශසෝනා කනවා." කියලායි. මැන් කියන්ශන්" ඔන්න පුශත් 

වැට්මෑන් කනවා" කියලායි. මුළු රටම අම ශේ වැට් කශකන් භීතියට 

පත් කරලායි තිශබන්ශන්. හැබැයි, ශේ ආඩලඩුවට තවම අවස්ථාව 

තිශබනවා, ශේ බද්ම අකුළා ගන්න.  

අම මුමල් තමතිතුමා කියනවා, "රුපියල් බිලියන 30ක් තමයි 

ශේශකන් රැස් කරන්න හමන්ශන්" කියලා. වසරටම රුපියල් 

බිලියන 100යි නේ, රුපියල් බිලියන 30ක් රැස් කරන්නත් බැහැ, 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ුපරිම ව ශයන් රුපියල් බිලියන 

16ක් රැස් කරන්න පුළුවන් ශේවි. හැබැයි, මම අර කිේව 

සමාගේවලට විශ ේෂ බද්මක් පනවලා, ඒවාශේ  තිශබන අයුතු 

ලාභශයන් ශේ රුපියල් බිලියන 16 ශසොයා ශගන අහිංසක ජනතාව 

ශේ බද්ශමන් නිමහස් කරන්න පුළුවන්.  

අපි ආඩලඩුවට ශයෝජනා කරනවා, ශේ පනත් ශකටුේපත 

හකුළා ගන්න කියලා. අයුතු ලාභ ුපයා තිශබන සමාගේවලින් 

රුපියල් බිලියන 16ක් භාඩලඩාගාරයට ගන්න වහාම පනත් 

ශකටුේපතක් ශගශනන්න. කතශකොට අපටත් පුළුවන් ශවනවා, 

තමුන්නාන්ශසේලාත් කක්ක සේමාමේ ශවලා ඒ පනත් ශකටුේපත 

සේමත කරලා ශමන්න. කතශකොට කවුරුත් පිළිගන්නා ආකාරයට 

තමුන්නාන්ශසේලාට තිශබන මුමල් ර ්නය විසඳා ගන්න පුළුවන්. 

හැබැයි, තමුන්නාන්ශසේලා ඒක කරන්න ූමානේ නැහැ. 

තමුන්නාන්ශසේලාශ  ගජ මිතුරන්ට අත තියන්න 

තමුන්නාන්ශසේලා ූමානේ නැහැ.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අම ශේ ආඩලඩු පක්ෂශේ  

සියලුම කථාවලින් කියැවුණු ශපොදු කාරණ්යක් තමයි පසු ගිය 

ආඩලඩුව කාලශේ  ගත්ත ණ්ය ශගවන්න ශේ බද්ම අය කරන්න සිදු 

ශවනවාය කියන කක. ශේක නිකේම නිකේ ශබොරුවක් ශනොශවයි. 

ශේක පට්ටපල් ශබොරුවක්. අර්ජුන ශහේන්රන් -ශේ ආඩලඩුව විසින් 

පත් කරන ලම මහ බැංකු අධිපතිවරයා- සිය අත්සනින් නිකුත් කළ 

2015 මහ බැංකු වාර්තාව අනුව 2014 වසර අගදීත් ලංකාශේ ණ්ය 

අර්බුමයක් තිබිලා නැහැ. කහි "ණ්ය ශසේවාකරණ් ශගවීේ" යටශත් 

සඳහන් ශවනවා, ණ්ය ශසේවාකරණ් ශගවීේ 2013 වසශර් රුපියල් 

බිලියන 1,162.9ක් හා 2014 වසශර් රුපියල් බිලියන 1,086.3ක් 

බව.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශඩොලරයට සාශප්ක්ෂව 

රුපියල රුපියල් කකයි  ත හතළිස්පහකින් පිරිශහමින් තිබියදීත්, 

2013 වසරට වඩා 2014 වසශර්දී අපි ශගවපු ණ්ය ශපොලී සහ 

වාරික රුපියල් බිලියන 88කින් අඩු ශවලා, ආර්ිකකය ශහොඳටම 

කළමනාකරණ්ය ශවලා තමයි 2014 වස ර අගදී  - මම ශනොශවයි 

කියන්ශන්. කවුම? අර්ජුන මශහේන්රන් මැතිතුමායි කියන්ශන්.-  

ලංකාශේ ශනොපියවූ ණ්ය රුපියල් බිලියන 8,391යි. 2015 වසශර්දී 

ශමොකක්ම ශවන්ශන්? 2015 වසර අග වන විට ශනොපියවූ ණ්ය 

රුපියල් බිලියන 8,485යි. කක වසරක් තුළ රුපියල් බිලියන 

1,084කින් ලංකාශේ ණ්ය වැඩි ශවලා තිශබනවා.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කක වසරක් තුළ ලංකා 

ඉතිහාසශේ  රථම වතාවට රුපියල් ්රිලියනයකින් ණ්ය වැඩි ශවලා 

තිශබනවා. වාර්ෂික වර්ධනය විතරක් සියයට 15ක්. ශමශහම 

895 896 



පාර්ලිශේන්තුව 

ශමයක් ඉතිහාසශේ  කවමාවත් ශවලා නැහැ. අපි  ආපසු ශගවන්න 

ණ්ය ගත්තා නේ, ගත්ත ණ්ය රමාණ්ය සහ ආපසු ශගවපු ණ්ය 

රමාණ්ය සමාන ශවන්න ඕනෑ. කශහම නේ ණ්ය රමාණ්ය 

්රිලියනයකින් වර්ධනය වුශඩල ශකොශහොමම? කශහම නේ තත්තටම 

ශමොකක්ම වුශඩල? ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවුරුදු 21ක් 

කක්සත් ජාතික පක්ෂය විපක්ෂශේ  ඉන්න අතශර් ශලෝකය ශවනස් 

වුණ්ා. තශමරිකාශේ සහ  බ්රිතානයශේ  බලය බිඳ වැිනලා චීනය නව 

බලවශතක් විධියට නැඟිට්ටා. ඒක ශමතුමන්ලා මැකලා තිබුශඩල 

නැහැ. ඒ නිසා ශමතුමන්ලා පරණ් පුරුදු බටහිර ආධිපතයය ගැන 

සිහින මවා ශගන විපක්ෂශේ  ඉඳශගන යඩලඩි කථා කිේවා. අපි 

බලයට ආශවොත් ශකොළ  වරාය නගර වයාපෘතිය නතර කරනවාය 

කිේවා. කිේවා වාශ ම නතර කරන්න ශේ අයට සිදු වුණ්ා. 

ශමොකක්ම වුශඩල? ශලෝකශේ  ඉන්න ශලොකුම ආශයෝජකයා 

වන්ශන් චීන ආඩලඩුව. තශමරිකාව, කංගලන්තය වැනි පරණ් 

බලවතුන් අම යැශපන්ශන් චීන ආශයෝජන සහ චීන ආධාර මත. 

චීන ආශයෝජනයක් වන කම වයාපෘතිය චීනයත් කක්ක කථා 

ශනොකර ශේ ආඩලඩුව ඒක පාර් ව්ිකව නතර කළා. ූලලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, "යකඩ මල්ලට ගුල්ශලෝ ගැහුවා නේ වී මල්ල  

ශනොබලාම විසිකරන්න" යනුශවන් සිංහල කියමනක් තිශබනවා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණ්යි 

තිශබන්ශන්. 

 

ගු උදය ප්රභා ක ගපතමන්පිල මහ ා 
(ைொண்புைிகு உதய பி பொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

චීනයටත් ශමශහම නේ අපට ශකොශහොම ශවයිම කියලා 

අශනක් ආශයෝජකයින් හකුළා ශගන යන්න පටන් ගත්තා. ඒ 

අතශර් 2015 ජනවාරි 29 වනමා ඉදිරිපත් කරපු මැතිවරණ් අය වැය 

මැක්කාම ශේ රශට් ආර්ිකකය කඩා ශගන වැශටනවා කියලා 

මැකලා, අශනක් ආශයෝජකයිනුත් හකුළා ශගන යන්න පටන් 

ගත්තා. ශමොකක්ම වුශඩල? 2014 වසශර්දී ලංකාශේ විශද්  

ආශයෝජන රමාණ්ය තශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 894යි. හැබැයි, 

2015 වසශර්දී ඒක ශඩොලර් මිලියන 681 මක්වා පහත වැිනලා 

තිශබනවා. ශමතුමන්ලා කිේශේ, "රාජපක්ෂ ආඩලඩුව යුගශේ  

ශකොමිස් ඉල්ලන නිසා ආශයෝජකයින් කන්ශන් නැහැ. අපි ආවාම 

ශලෝකය පුරාම ඉන්න ආශයෝජකයින් ලංකාවට කනවා" කියලායි. 

ඉන්න ආශයෝජකයනුත් හකුළා ශගන ගියා කියලායි අර්ජුන 

මශහේන්රන්ශ  මහ බැංකු වාර්තාශේ කියන්ශන්. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිශබන කාලය අවසානයි. 

 
ගු උදය ප්රභා ක ගපතමන්පිල මහ ා 
(ைொண்புைிகு உதய பி பொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ශහොඳයි, ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා අවසන් කරනවා.  

ශේ වැඩ බැරි ආඩලඩුශේ ශනොහැකියාව නිසායි ආර්ිකකය කඩා 

වැටුශඩල. ආර්ිකකය කඩා වැටුණ්ාම, ආමායම කඩා වැටුණ්ාම බදු 

ගහන කකයි, ණ්ය ගන්න කකයි හැශරන්න ශවනත් විකල්පයක් 

ශේ ආඩලඩුවට නැහැ. ඒ නිසා තමන්ශ  ශනොහැකියාව බදු බර 

බවට පත් කරලා අහිංසක, දුප්පත් ජනතාවශ  තඟ මත පටවන්න 

කපා. ඒ  ාපය ඔබට වැශමනවායි කියන කක අම ශේ පනත් 

ශකටුේපතට අත ඔසවන්න බලාශගන ඉන්න ආඩලඩු පක්ෂශේ  

මන්ත්රීවරුන්ට මතක් කරමින් මා නිහඬ ශවනවා. ශබොශහොම 

ස්තුතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

[பி.ப. 3.07] 
 

ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகள வ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இன்று 

'வற்' வொி அதிகொிப்புத் ததொடர்பொக நமடதபறுகின்ற 

விவொதத்தில் என்மனப் ரபச அனுைதித்தமைக்கொக எனது 

நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்ரறன். உண்மையில் 'வற்' 

வொி அதிகொிப்புத் ததொடர்பில் தகள வ நிதியமைச்சர் அவர்கள் 

அ சொங்கத்துக்கு இருக்கின்ற பி ச்சிமனகள் ததொடர்பொகத் 

தனது கருத்மத முன்மவத்திருந்தொலும், ைக்கள்ைீது ரந டியொக 

அந்த வொிமய விதிப்பமத ைக்கள் பி திநிதிகளொகிய எங்களொல் 

ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது. ைக்களுக்குச் சுமையில்லொைல் 

ஏற்படுகின்ற ஒரு வருைொனத்மத அ சொங்கம் திட்டைிடல் 

ரவண்டும். ரந டியொக ைக்கள்ைீது வொிமயச் சுைத்தி 

அ சொங்கத்துக்கு இருக்கின்ற கடன்கமளச் தசலுத்த முயல்வது 

எைது ைக்கமள ைீண்டும் ைீண்டும் தநருக்கடியில் தள்ளுவது 

ரபொன்றுதொன் அமைகின்றது. அரதரந த்தில் இந்த 

வொியினொல் ரசர்கின்ற பைம் ஒரு சில அமைச்சர்களுமடய 

ஊழல்களினொல் அபகொிக்கப்படுகின்றது. அவர்கள் கடந்த 

கொலத்திலும் தற்ரபொதும் தசய்துதகொண்டிருக்கின்ற ஊழல்கள் 

ததொடர்பொக விசொ மை தசய்து அதன்மூலம் தபற்ற பைத்மத 

அ ச தசொத்தொக்குவதன் மூலமும் இந்த 'வற்' வொியினொல் ைக்கள் 

ைீது சுைத்துகின்ற சுமைமயக் குமறக்க முடியுதைன்று நொன் 

இந்த ரந த்தில் ததொிவித்துக்தகொள்கின்ரறன்.   

உதொ ைைொக, 2014ஆம் ஆண்டு வவுனியொ ைொவட்டத்தில் 

தபொருளொதொ  அபிவிருத்தி அமைச்சினொல் "வீட்டுக்கு வீடு 

ஊருக்கு ஊர்" என்ற ஒரு திட்டத்திற்கமைவொக 40 ைில்லியன் 

ரூபொய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. அந்த நிதியில் ஒரு பகுதிமய 

வன்னியிலுள்ள அமைச்சர் தன்னுமடய கட்சிக்கொக ஒரு 

சிலருக்குக் தகொடுத்துவிட்டொர். ைிகுதிப் பைத்திற்கு என்ன 

நடந்தததன்று இன்றுவம  ததொியவில்மல. அன்றிருந்த 

ைொவட்டத் திட்டைிடல் அதிகொொியும் வவுனியொ நக ப் பி ரதச 

தசயலொளரும்தொன் இன்றும் இருக்கின்றொர்கள். வவுனியொ 

ைொவட்டத்திற்தகன்று ஒதுக்கிய அந்த 40 ைில்லியன் ரூபொமய 

வவுனியொவின் ஏமனய பி ரதச தசயலகங்களுக்குப் 

பகிர்ந்தளிக்கொைல் தனியொக வவுனியொ நக ப் பி ரதச 

தசயலகத்துக்கு ைொத்தி ம் வழங்கி, அங்ரக அந்தப் பைத்மத 

அவர்கள் என்ன முமறயில் மகயொண்டொர்கள்? என்பது 

ரகள்விக்குறியொக இருக்கின்றது. எனரவ, அ சொங்கம் இமதக் 

கண்டுபிடிக்கரவண்டும். இது ததொடர்பொன வழக்கு FCID 

இலும் இருக்கின்றது. எனரவ, FCID இல் அமைச்சர்கள் 

ைீதிருக்கின்ற வழக்குகளில் உள்ள குற்றச்சொட்டுக்கமள 

நிரூபித்து அந்தச் தசொத்துக்கமள அ சுமடமையொக்கினொல் 

இந்த 'வற்' வொி அதிகொிப்புத் ரதமவயில்மலதயன்று நொன் 

நிமனக்கின்ரறன். ஏதனன்றொல், அ சொங்கம் எதிர்பொர்க்கின்ற 

'வற்' வொிமயவிட அதிகைொன பைம் குறித்த 

அமைச்சர்களுமடய ஊழலுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது. 

அவர்கள் முமறயற்ற விதத்தில் ரைலதிகைொகச் ரசர்த்த 

தசொத்துக்கமள அ சொங்கம் சுவீகொித்து அவற்மற அ ச 

உமடமையொக்குவதன்மூலம் ைக்கள்ைீது வொி சுைத்தொைல் 
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ரதமவயொன பைத்மதப் தபற்றுக்தகொள்ள முடியும் என்று நொன் 

இந்த ரந த்தில் தசொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்ரறன்.  

இப்தபொழுது பொதுகொப்புப் பி தியமைச்சர் அவர்களும் 

இங்ரக இருப்பதொல் பொதுகொப்புத் துமறயுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

ஒருசில விடயங்கமளயும் குறிப்பிட விரும்புகின்ரறன். 

ைன்னொர் ைொவட்டத்தின் சிலொபத்துமறப் பி ரதசத்திலுள்ள 

அொிப்பு என்ற கி ொைத்தில் ஒரு வொ த்துக்கு முன்பு கடற்பமட 

வீ ர் ஒருவம க் குறிப்பிட்ட சிலர் தொக்கியிருந்தொர்கள். இன்று 

அது சம்பந்தைொகச் சொியொன முமறயில் விசொ மை 

நமடதபற்றுக் தகொண்டிருக்கின்றது. அதுகுறித்து 11 ரபர் 

தபொலிஸொ ொல் மகது தசய்யப்பட்டு தற்தபொழுது விளக்க 

ைறியலில் இருக்கின்றொர்கள். அந்த விடயம் சம்பந்தைொக 

வன்னிப் பி ொந்தியப் பி திப் தபொலிஸ் ைொ அதிபரும் பங்குத் 

தந்மதைொரும் நொங்களும் கடற்பமடயினரும் இமைந்து 

அன்ரற ஓர் இைக்கப்பொட்டுக்கு வந்ரதொம். அந்த விசொ மை 

பக்கச்சொர்பில்லொைல் நமடதபற ரவண்டும் என்றும் ைற்மறய 

விடயங்கள் இயல்பொக இடம்தபற ரவண்டும் என்றும் 

இவ்வளவு கொலமும் கடற்பமடயினர், இ ொணுவத்தினர், 

தபொலிஸொர் ஆகிரயொருடன் ைக்களுக்கு இருந்த உறவு 

ததொடர்ந்து ரபைப்பட ரவண்டும் என்றும் அந்தக் கூட்டத்தில் 

இைக்கம் கொைப்பட்டது.  

ஆனொல், கடற்பமடயினர் அந்தச் சம்பவத்மத ைனதில் 

விர ொதைொக மவத்திருந்து அொிப்புப் பகுதி ைீனவர்கமள  

ைட்டுைல்லொைல், ைன்னொர் ைொவட்டத்தில் கடலுக்குச் தசல்கின்ற 

ைீனவர்கள் எல்ரலொம யும் பழிவொங்கும் ரநொக்கில் தகொத 

வொர்த்மதகளொல் ஏசுகின்றொர்கள். ைனிதர்களொல் விரும்பத்தகொத 

சில வொர்த்மதப் பி ரயொகங்கமள ரைற்தகொள்கின்றொர்கள். 

இந்த விடயம் ததொடர்வது தடுக்கப்பட ரவண்டும் என்பதொல் 

நொன் இதுகுறித்து ரைலும் இங்கு தசொல்ல விரும்பவில்மல. 

எனரவ, தகள வ பொதுகொப்புப் பி தியமைச்சர் அவர்கள் 

அங்குள்ள கடற்பமட ைற்றும் இ ொணுவத்தினருக்கு 

இதுகுறித்து அறிவும  கூறி, வழமைரபொல் எங்களுமடய 

ைீனவர்கள் ைீன்பிடிப்பதற்கு வழிதசய்ய ரவண்டும். 

ஏதனன்றொல், ஒரு வொ  கொலைொக அவர்களுக்கு ைீன்பிடிக்கச் 

தசல்ல முடியொைல் இருக்கின்றது. இன்றும்கூட ைீனவர்கள் 

அங்கு ததொழிலுக்குச் தசன்றரபொது அவர்கமள 

கடற்பமடயினர் இ ண்டு ைைித்தியொலங்கள் கடலுக்குள் 

தடுத்து மவத்த பின்னர் விடுவித்திருக்கின்றொர்கள். தற்ரபொது 

அங்குள்ள ைீனவர்கள்  ஓர் அச்ச உைர்வுடன்  

இருக்கின்றொர்கள். அந்த நிமல ததொட ொைல் இருக்க ரவண்டும் 

என்று நொன் இந்த ரந த்தில் தசொல்லிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்ரறன். எங்களுமடய ைக்கள் இயல்பொன வொழ்க்மக 

வொழ முற்படுகின்றரபொது, இவ்வொறொன ஒருசில சம்பவங்கள் 

அந்த நிமலமயத் தடுக்கின்றன. எனரவ, குறித்த சம்பவங்கள் 

சம்பந்தைொகப் பக்கச்சொர்பற்ற விசொ மை நடத்தப்பட 

ரவண்டும்.  

ரைலும், நொன்கு தினங்களுக்கு முன்பு யொழ்ப்பொைப் 

பல்கமலக்கழக ைொைவர்கள் இருவர்கள் சுட்டுக் 

தகொல்லப்பட்டமை ைிகவும் ரவதமனயொனதும் ஏற்றுக்தகொள்ள 

முடியொதததுைொன ஒரு விடயைொகும். அந்த விடயம் குறித்துப் 

பக்கச்சொர்பற்ற விசொ மை நடத்தப்பட ரவண்டும் என்று 

நொங்கள் கூறியிருந்ரதொம். தவி , அமதக் கொ ைம் கொட்டி ரவறு 

நிகழ்வுகளில் அல்லது தபொலிஸொருக்கு ஆத்தி மூட்டுகின்ற 

நிகழ்வுகளில் எைது ைக்கள் எவரும் ஈடுபடவில்மல. ஆகரவ, 

இதமனக் கருத்திற்தகொண்டு ைன்னொர் பி ொந்திய கடற்பமட 

அதிகொொிக்கு அமைச்சர் அவர்கள் அறிவும  வழங்க ரவண்டும். 

அந்த வமகயில் எைது ைீனவர்கள் இயல்பொன முமறயில் 

ைீன்பிடிக்கச் தசல்வதற்கு உங்களுமடய ஒத்துமழப்மப நொன் 

ரகட்டு நிற்கின்ரறன்.  

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have only one more minute.  

 
ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இன்மறய விவொதம் ததொடர்பொக ைீண்டும் என்னுமடய 

கருத்மத முன்மவக்கின்ரறன். அதொவது ைக்கள்ைீது வொி 

சுைத்துவமத விடுத்து, நொன் ஏற்தகனரவ கூறியதுரபொல 

ஒருசில அமைச்சர்கள்ைீது இருக்கின்ற குற்றச்சொட்டுக்கமள 

விசொ மை தசய்வதன்மூலம் வொியொல் கிமடக்கின்ற 

பைத்திற்கு அதிகைொன ததொமக அ சொங்கத்துக்குக் 

கிமடக்கும். அரதரந ம், FCID இடம் ஒரு பகி ங்கக் 

ரகொொிக்மகமய விடுக்கின்ரறன். அதொவது, 2014 இல் 

"வீட்டுக்கு வீடு ஊருக்கு ஊர்" திட்டத்தின் ஊடொக வவுனியொ 

ைொவட்டத்துக்கு ஒதுக்கிய 40 ைில்லியன் ரூபொய் நிதி எங்கு 

தசன்றது? ைக்கள் ைத்தியில் எவ்வொறு அது 

பயன்படுத்தப்பட்டது? ைிகுதிப் பைத்மத யொர் எடுத்தொர்கள்? 

என்பவற்றுக்கொன உண்மைமய FCID கண்டுபிடிக்க ரவண்டும் 

என்று ரகட்டு, விமடதபறுகின்ரறன். நன்றி.   

 
[பி.ப. 3.16] 

 

ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
தகௌ வ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

எனக்கு இன்று இந்த வொய்ப்மப ஏற்படுத்தித் தந்ததற்கு 

முதலில் உங்களுக்கு நன்றி கூறியவனொக துமறமுகங்கள் 

ைற்றும் கப்பற்றுமற அலுவல்கள் அமைச்சு சம்பந்தைொக 

ஒருசில விடயங்கமள ரபசலொதைன்று நொன் நிமனக்கின்ரறன்.  

தகொழும்புத் துமறமுகைொனது 1918ஆம் ஆண்டு Colombo 

Port Commission என்னும் தபயொில் ஆ ம்பிக்கப்பட்டது. 

1958ஆம் ஆண்டு அது Port ( C argo )  Corporation ஆக 

ைொற்றம் தபற்றது. அதமனத் ததொடர்ந்து 1979ஆம் ஆண்டு 

இலங்மக அ சியலமைப்பின் பி கொ ம் இலங்மகத் துமறமுக 

அதிகொ சமபயொக நொைம் தபற்றது. ததன்னொசிய நொடுகளுடன் 

ஒப்பிடுமகயில் இலங்மகத் துமறமுக அதிகொ சமபயொனது 

துொித வளர்ச்சிமயக் கண்டுள்ளது. ஐர ொப்பொ, ஆசியொ, 

ததன்னொசியொ, பொ சீக வமளகுடொ, கிழக்கு ஆபிொிக்கொ 

ரபொன்ற நொடுகளுடனொன ததொடர்புகளொல் அது பொொியளவில் 

அந்நிய தசலொவைிமயப் தபற்றுத்தருவதுடன், இலங்மகயின் 

தபொருளொதொ த்துக்கும் பொொிய பங்கிமன வழங்கி வருகின்றது. 

இலங்மகயில் பல துமறமுகங்கள் கொைப்பட்டொலும் 

தகொழும்புத் துமறமுகரை இலங்மகக்கு அந்நியச் 

தசலொவைிமயப் தபற்றுத் தரும் இலொபக ைொன 

நிறுவனைொகக் கொைப்படுகின்றது. 2015ஆம் ஆண்டு 

இலங்மகத் துமறமுக அதிகொ சமபயின் வருைொனம் 12.9 

பில்லியனொகவும் 2016ஆம் ஆண்டு 14 பில்லியனொகவும் 

கொைப்பட்டது. முதல் நொன்கு ைொதங்களுடன் ஒப்பிடுமகயில், 

இது 8.5 சதவீத வளர்ச்சியொகும்.  

1944ஆம் ஆண்டு இ ண்டொம் உலக யுத்த கொலத்தின்ரபொது 

கட்டுநொயக்க விைொன நிமலயம் ஆ ம்பிக்கப்பட்டது. இதன் 

முதற்தபயர் Royal Air Force ஆகும். 1957ஆம் ஆண்டு 

ரைன்மைதங்கிய எஸ்.டபிள்யு.ஆர்.டி. பண்டொ நொயக்க 

அவர்கள் பி தை ொகப் பதவி வகித்த கொலத்தில் 

பிொித்தொனியொவின் Royal Air Force என்ற தபயருக்குப் பதிலொக 

899 900 



පාර්ලිශේන්තුව 

Royal Ceylon Air Force ஆகப் தபயர் ைொற்றப்பட்டது. 

நல்லொட்சியின் ைற்றுதைொரு மைல்கல்லொக தற்தபொழுது  

பண்டொ நொயக்க சர்வரதச விைொன நிமலயம் ஊடொக 

ஆண்தடொன்றுக்கு 8.2 ைில்லியன் பி யொைிகள் பயைம் 

தசய்கின்றனர். 2017ஆம் ஆண்டு ஏப்பி ல் ைொதத்தின் பின்னர் 

இந்த எண்ைிக்மக 15 ைில்லியனொக உயருதைன 

எதிர்பொர்க்கப்படுகின்றது. அதற்கொன அபிவிருத்தி 

ரவமலத்திட்டங்கள் எதிர்வரும் ஜனவொி முதல் ஏப்பி ல் வம  

நமடதபற இருக்கின்றது. 2016ஆம் ஆண்டின் முதல் நொன்கு 

ைொதத்தில் 396,211 பயைிகள் பயைித்துள்ளனர். இது 

2015ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் 14 சதவீத 

வளர்ச்சியொகும். 2015ஆம் ஆண்டின் முதல் நொன்கு ைொதங்களில் 

கிமடக்கப்தபற்ற வருைொனம் 5,029 ைில்லியன் ரூபொயொகும். 

இதமன 2016ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில், அது 6,490 

ைில்லியன் ரூபொயொக அதிகொித்திருப்பமதக் கொைலொம். 

முன்மனய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் இது 29 சதவீத 

வளர்ச்சியொகும்.  

இன்று பொ ொளுைன்றத்திரல இ ண்டு த ப்பிலுைிருந்து ‘வற்’ 

வொி சம்பந்தைொகப் பலவிதைொன கருத்துக்கமள 

முன்மவத்தொர்கள். ஆனொல், இந்த நொட்டின்ைீது பொொியததொரு 

கடன் சுமைமய முன்மனய ஆட்சியொளர்கள் சுைத்திவிட்டுச் 

தசன்றுவிட்டொர்கள் என்பது நொங்கள் அறிந்த விடயைொகும். 

அமத ஈடுதசய்யும் ரநொக்கில்தொன் இன்மறய ‘யஹபொலன’ 

ஆட்சியிரல இந்த ரசொா்தபறுைதி வொி (திருத்தம்) சட்டமூலம் 

இன்று சைர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்படியொன 

ஏற்பொடுகளின் மூலம்தொன் இந்த நொட்டிமனக் கடன் 

சுமையிலிருந்து ைீட்க முடியும். இந்த நொட்டு ைக்கமள ைீண்டும் 

கடன் சுமைக்குள் தள்ளுவதொ, இல்லொவிட்டொல் அவர்கமள 

அதிலிருந்து பொதுகொப்பதொ? என்பது தபரும் ரகள்வியொக 

இருக்கின்றது.  

இன்று உலக நொடுகளில் அந்நியச்தசலொவைிமயப் 

தபற்றுக்தகொள்ளும் வமகயில் விைொன நிமலயங்களும் 

துமறமுகங்களும் அபிவிருத்தி தசய்யப்படுவதுரபொன்று நைது 

நொட்டிலும் அவ்வொறு அபிவிருத்தி தசய்யப்பட ரவண்டும். 

ஆனொல், இலங்மகமய இதற்கு முன்னர் ஆட்சி தசய்த பலரும் 

இந்த நொட்டின்ைீது பொொிய கடன் சுமைகமளச் சுைத்தினொர்கரள 

ஒழிய, அவர்களொல் எந்தவிதைொன அபிவிருத்திமயயும் 

தசய்யமுடியொைல் ரபொய்விட்டது. ஆனொல், அதற்கு ைொறொக 

இன்றுள்ள ரைதகு ஜனொதிபதி அவர்களும் தகள வ பி தைர் 

அவர்களும் தகள வ அமைச்சர் அர்ஜுன  ைதுங்க 

அவர்களிடம் துமறமுகங்கள் ைற்றும் கப்பற்றுமற அலுவல்கள் 

அமைச்மச ஒப்பமடத்து, அதமன அபிவிருத்தி தசய்யும் 

தபொறுப்மப வழங்கியுள்ளொர்கள். அவர் ஒரு சிறந்த அமைச்சர். 

அந்த வமகயில் அவொிடம் நொன் ஒரு ரவண்டுரகொமள 

முன்மவக்க விரும்புகின்ரறன்.  

திருரகொைைமலத் துமறமுகம் தற்தபொழுது உலகத்திரல 

இருக்கின்ற ைிகப் தபொிய இயற்மகத் துமறமுகங்களில் 

ஒன்றொக விளங்குகின்றது என நொன் நிமனக்கின்ரறன்.  

முன்னொள் ஆட்சியொளர்கள் பல வருடங்கள் ஆட்சி தசய்தொர்கள்; 

பல அமைச்சர்கள் இருந்தொர்கள். அவர்களொல் இந்தத் 

துமறமுகத்மத அபிவிருத்தி தசய்வதற்கு எந்தத் திட்டத்மதயும் 

முன்மவக்க முடியொைல் ரபொய்விட்டது. தபய ளவில் 

இயற்மகத் துமறமுகம் என்று தசொன்னொர்கள். ஆனொல், அதன் 

அபிவிருத்திக்குொிய எந்த வழி வமகமயயும் அவர்கள் 

தசய்யவில்மல. இன்று ஜப்பொன் ைற்றும் எமனய நொடுகள் 

ைிகவும் விரும்புகின்ற ஒரு துமறமுகைொகத் 

திருரகொைைமலயிலுள்ள இயற்மகத் துமறமுகம் 

விளங்குகின்றது. தகள வ அமைச்சர் அவர்கரள, நீங்களும் 

முன்மனய ஆட்சியொளர் கொலத்திலிருந்த அமைச்சர்கமளப் 

ரபொன்று இருந்துவிடொைல், இயற்மகத் துமறமுகதைன்று 

உலகரை விரும்புகின்ற இந்தத் துமறமுகத்மத ரைதகு 

ஜனொதிபதி அவர்கரளொடும் ைொண்புைிகு பி தைர் 

அவர்கரளொடும் இமைந்து அபிவிருத்தி தசய்து, அதமன 

உலகிரல ைிக முக்கிய ஒரு மையைொகத் திகழமவக்க 

ரவண்டுதைனப் பைிவொகக் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன். 

அதன்மூலம் இந்த நொட்டிரல தவளிநொட்டு வருைொனத்மத 

அதிகொிக்க முடியும்; GSP ஐ அதிகொிக்க முடியும்;  கடன் 

சுமையிலிருந்து நொட்மடப் பொதுகொக்க முடியும்.   

இன்று சிங்கப்பூம  நொங்கள் எடுத்துக்தகொண்டொல், 

அங்குள்ள துமறமுகம் உலகிரல ைிகக் கூடுதலொன வருைொனம் 

தபறும் துமறமுகங்களில் ஒன்றொக விளங்குகின்றது. கொ ைம் 

என்ன? அந்த நொட்டிரல அவர்களொல் ரைற்தகொள்ளப்படுகின்ற 

திட்டங்கள், அமைப்புகள் ரபொன்றவற்றின் அபிவிருத்திதொன். 

கடந்த ஆட்சியொளர்களொல் அவ்வொறு தசய்ய முடியொைல் 

ரபொனது ஏன்? அவர்கள் 10 வருடங்கள் ஆட்சி தசய்தொர்கள், 

அதற்கு முன்பும் 10 வருடங்கள் ஆட்சி தசய்தொர்கள். 

தபய ளவில் துமறமுமற அபிவிருத்தி அமைச்சு என்று ஓர் 

அமைச்மச ஏற்படுத்தி அவர்களுமடய சுயலொபங்களுக்கொகவும் 

அவர்களுமடய ரதமவகமள நிமறரவற்றுவதற்கொகவும் 

பல்லொயி க்கைக்கொன ைக்கமளத் ததொழிலுக்கு 

அைர்த்தினொர்கரளதயொழிய,  இந்த நொட்டுக்கு வருைொனம் 

ஏற்படுகின்ற வமகயில் அவற்மற அபிவிருத்தி தசய்வதற்கொன   

ஏற்பொடுகமளச் தசய்யவில்மல. எனரவ, தற்ரபொமதய 

ஆட்சியில் இருக்கின்றவர்களொவது  முன்வந்து அதற்கொன 

ஏற்பொட்மடச் தசய்ய ரவண்டும்.  

ததன்கிழக்கொசியொவிரல தபயரும் புகழும் தபற்று 

விளங்குகின்ற தகொழும்புத் துமறமுகம் உலகத்திரலரய 

வருைொனம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு முக்கிய ரகந்தி  நிமலயைொக 

இருக்கின்றது. இந்த நொட்டுக்கு எந்தத் தீங்கும் 

விமளவிக்கொைல் சில வருடங்கள் எதி ைியில் இருந்து 

ரபொ ொடிய, தசயலொற்றக்கூடிய, திறமை ைிக்க ஒருவர் இந்த 

அமைச்மசப் தபொறுப்தபடுத்திருக்கின்றொர். ஆகரவ, தகள வ 

அமைச்சர் அவர்கள் முன்வந்து இதமன அபிவிருத்தி 

தசய்யரவண்டுதைன்று பைிவன்புடன் ரகட்டுக் 

தகொள்கின்ரறன். இதன்மூலம் தவளிநொட்டு வருைொனத்மத  

அதிகொிக்க முடியும்; இந்த நொட்டின் கடன் சுமைமய 

இல்லொததொழிக்க முடியும்.  

இன்று 'வற்' வொிமய 15வீதைொக அதிகொிப்பதற்குக் கொ ைம் 

என்ன? இதுபற்றி ஒன்றும் ததொியொதவர்கள் ரபொன்றும் 

குழந்மதப் பிள்மளகள் ரபொன்றும் பல ரவடிக்மகயொன 

வொர்த்மதகமளக் கூட்டு எதிர்க்கட்சியினர் கமதத்துக் 

தகொண்டிருக்கிறொர்கள். ஆனொல், உண்மையில் அவர்கள் 

தசய்த பொவத்மதத்தொன் நொங்கள் சுைக்க ரவண்டியுள்ளது. 

அவர்கள் 10 வருடங்கள் ஆட்சி தசய்து பல ரகொடிக்கைக்கொன 

கடன் சுமைமய இந்த යහපාලන அ சொங்கத்தின்ைீது 

சுைத்திவிட்டுச் தசன்றுள்ளொர்கள். எனரவ, இந்த நொட்டு 

ைக்கமள இந்தச் சுமையிலிருந்து பொதுகொப்பதற்கும் ைீண்டும் 

இப்படியொன ஒரு சுமைமய இனிவரும் அ சொங்கத்துக்கு 

விட்டுமவக்கொைல் இருப்பதற்கும் ரைதகு ஜனொதிபதி 

அவர்களும் ைொண்புைிகு பி தைர் அவர்களும் அமைச்சர்களும் 

பொ ொளுைன்ற உறுப்பினர்களும் இமைந்து இவ்வொறொன 

நடவடிக்மகமய எடுத்திருக்கிறொர்கள். அத்துடன், இந்த நொட்டு 

ைக்களின்  நல்லரதொர் எதிர்கொலத்மத  மையைொகக் தகொண்டு 

எதிர்வரும் வ வுதசலவுத் திட்டம் தயொொிக்கப்படவுள்ளது 
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என்பமதயும் கூறி, எனக்குச் சந்தர்ப்பைளித்ததற்கு ைீண்டும் 

நன்றி ததொிவித்து, விமடதபறுகின்ரறன். வஸ்ஸலொம்.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු ශමොහාන් පී. ම සිල්වා මහතා 

 ඊට ශපර ූලලාසනය සඳහා ගරු ශ හාන් ශසේමසිංහ 

මන්ත්රීතුමාශ  නම ශයෝජනා කරන්න. 

 
ගු අර්ජුන රණුරංග මහ ා (වරාය හා නාවික ක යුුර 

අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு அர்ஜுன  ைதுங்க - துமறமுகங்கள் ைற்றும் 

கப்பற்றுமற அலுவல்கள் அமைச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ශේ අවස්ථාශේ ගරු ශ හාන් 

ශසේමසිංහ මන්ත්රීතුමා ූලලාසනය ගත යුතුය"යි මා ශයෝජනා 

කරනවා.  
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සපතම  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ලකී ජයවර්ධාන මහ ා මූලාසනතයන් ඉව ක වුතයන්  

ගු තශ්හාන් තසේමදුංහ මහ ා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கி ொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு தசஹொன் ரசைசிங்க 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 

 
 

[අ.භා. 3.26] 
 

ගු තමොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද දුල්වා මහ ා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ස්තුතියි, ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රිතුමනි. ශේ රශට් ජනතාව 

ඉතාම විමසිල්ශලන් බලා ශගන ඉන්න පනත් ශකටුේපත් 

ගණ්නාවක් පිළිබඳව ශේ ගරු සභාව තුළ විවාම කරන අවස්ථාශේ 

අශප් අමහස් රකා  කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම සේබන්ධශයන් 

සතුටු ශවනවා.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අම ුමෑසන ශේ ආඩලඩුශේ 

ගරු මුමල් තමතිතුමා කකතු කළ අගය මත බදු පිළිබඳව සාකච්ාාව 

ආරේභ කශළේ, මා හිතන හැිනයට ඉතාම දුශකන්.  අම ශේ බදු 

පටවලා ශේ රශට් දුප්පත් ජනතාවට කරමර කරන්න  වීම පිළිබඳව 

කතුමා තත්තටම දුක් ශවනවා. ශමොකම, කතුමාම කිේවා, ඉතාම 

ශකින කාලයක් තුළ ශේ බද්ම ලබා ගැනීම අවසන් කරනවාය 

කියලා.  ඒ අනුව කතුමා අනියමින් පිළිගත්ත කාරණ්ය තමයි, ශේ 

බදු වැඩි කිරීම ශහොඳ නැහැයි කියන කක.  කතුමාශ  කථාශවන් 

ූලලික ව ශයන් ගමය කශළේ, ශේ බදු වැඩි කිරීමට කාරණ්ා 

කිහිපයක් බලපා තිශබන බවයි. කතුමා වාශ ම, ආඩලඩු පක්ෂය 

ශවනුශවන් කථා කළ කක්සත් ජාතික පක්ෂශේ  ගරු මැති 

තමතිතුමන්ලා  හැම ශමනාම වාශ  කියපු කාරණ්ය තමයි, ශේ බදු 

වැඩි කරන්න ූලලිකම ශහේතුව වන්ශන් මහින්ම රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාශ  පසු ගිය ආඩලඩු කාලශේ  ගත්ත ණ්ය ශගවා ගන්නය 

කියන කක. ඒක තමයි ශේ ුමවිය පුන පුනාම කිේශේ. මහින්ම 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  ආඩලඩුව ශේ රශට් ආර්ිකකය විනා  කරලා 

තිබුණ්ා, ඒ විනා  කරපු ආර්ිකකය ශගොඩ ගැනීශේ අමහස තතිව 

තමයි, ශේ වැට් කක පනවන්ශන් කියන කාරණ්ය තමයි කිේශේ. 

ඒක කකක්. ඒ වාශ ම, ශමතුමන්ලා කියන අශනක් කාරණ්ය 

ශේකයි, ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඔබතුමාත් මකින්න තති 

රූපවාහිනිශේ  මැන්වීේ මමලා ශපන්නුවා,  වැඩිපුර බදු කකතු 

කරන්ශන් ශේ රශට් ජනතාවට අධයාපනය, ශසෞඛය වාශ  

පහසුකේ ලබා ශමන්නයි කියලා. 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මහින්ම රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාශ  ආඩලඩුශවන් ශේ රශට් ආර්ිකකය විනා  කර තිශබන 

නිසා අපට ශේ රට ශගන යන්න බැහැයි කියන කථාව කියන්න 

ආඩලඩුවක් ඕනෑම, ඒකට අගමැතිවරශයක් ඕනෑම, මුමල් 

තමතිවරශයක් ඕනෑම කියන කාරණ්ය අපි අහන්න ඕනෑ. ශේ 

ුමවිය කියන කාරණ්ා සේපූර්ණ් අසතයයි. මහින්ම රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාශ  පාලනශයන් පසුව කතුමා ශමතුමන්ලාට භාර දුන්ශන් 

විනා  කළ ආර්ිකකයක් තති රටක් ශනොශවයි. මහින්ම රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා 2004දී ශේ රට භාර ගන්න ශකොට රශට් ආර්ිකක වර්ධන 

ශේගය සියයට 5.4යි. 2015දී කතුමා ශේ රට භාර ශමන ශකොට ශේ 

රශට් ආර්ිකක වර්ධන ශේගය සියයට 8.4යි, ූලලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ඒ වාශ ම මහින්ම රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2004දී 

පාලනය භාර ගන්න ශකොට ශේ රශට් ඒකපුද්ගල ආමායම 

තශමරිකානු ශඩොලර් 1062යි.  2015දී කතුමා ශේ රට භාර ශමන 

ශකොට ඒකපුද්ගල ආමායම තශමරිකානු ශඩොලර් 3625යි. 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 1948දී ශේ රටට නිමහස ලැබුණ් 

මවශසේ ඉඳලා  2009 වන ශතක් ශේ රශට් සමස්ත නිපැයුේ 

විනනාකම තිබුශඩල තශමරිකානු  ශඩොලර් බිලියන 25ට වඩා 

අඩුශවන්. මහින්ම රාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  ආඩලඩුව ආවාට පස්ශසේ, 

කතුමා ශේ රශට් යුද්ධය අවසන් කරලා, ශේ රශට්  ක්තිමත් 

ආර්ිකක වැඩ පිළිශවළක් සකස් කළාට පස්ශසේ 2009 අවුරුද්ශද් 

තමයි, රශට් සමස්ත නිමැවුේ විනනාකම තශමරිකානු ශඩොලර් 

බිලියන 80 මක්වා වැඩි වුශඩල.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වාශ ම අම ශේ ුමවිය ණ්ය 

ගැන කියමින් යනවා. ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි 

කියන්න ඕනෑ ශේ කාරණ්ය. ඕනෑම ආඩලඩුවක් -ඩී.කස්. 

ශසේනානායක මැතිතුමාශ  ආඩලඩුශේ සිටම- ශේ රට සංවර්ධනය 

කරන්න ණ්ය ලබා ගත්තා. හැබැයි, ඒ හැම ආඩලඩුවක්ම ගත්ත 

ණ්ය ශගේවා. 2004දී  මහින්ම රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශේ රට භාර 

ගන්න ශකොට  රාජය ණ්ය රමාණ්ය මළ ශද්ීයය නිෂ්පාදිතශයන් 

සියයට 102ක් වුණ්ා. මහින්ම රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2014 

ශවනශකොට ශේ රමාණ්ය මළ ශද්ීයය නිෂ්පාදිතශයන් සියයට 80.8 

මක්වා අඩු කළා. කතශකොට, ඒ ණ්ය රමාණ්ය කන්න කන්න අඩු 

ශවලා තිශබනවා. ශේ කක්සත් ජාතික පක්ෂ ආඩලඩුව 2015දී  රට 

භාර ගත්තාට පස්ශසේ  2015 වසශර් රාජය ණ්ය රමාණ්ය මළ 

ශද්ීයය නිෂ්පාදිතශයන් සියයට 88 ඉක්මවා ගිහින් තිශබනවා. මම 

හිතන විධියට 2016 අවුරුද්ම ශවනශකොට කය සියයට 80ටත් වඩා 

වැඩි ශවලා. ඒ නිසා ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමතුමන්ලා 

කියන කකක්වත් තත්ත කාරණ්ා ශනොශවයි. ඒ නිසා  අම ශේ 

ආඩලඩුව, වැඩ බැරි ආඩලඩුවක් බව ඔප්පු කරලා තිශබනවා. 

තමන්ශ  වැඩ බැරිකම වහගන්න මහින්ම රාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  

ආඩලඩුවට, ඒ ආඩලඩුශේ හිටපු තමතිවරුන්ට ශමොස් කියන කක 

විතරයි ශේ ආඩලඩුව කරන්ශන්. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்)  

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ශමකක කාලයක් 

තිශබනවා. 
 

ගු තමොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද දුල්වා මහ ා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ඒ නිසා ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශේ රශට් 

ජනතාවට පැහැදිලිව කියන්ශන් ශේ ආඩලඩුව කියන ශබොරු 

ශබ්ගල්වලට රැවශටන්න කපා කියන කාරණ්යයි.  

903 904 



පාර්ලිශේන්තුව 

අම තමුන්නාන්ශසේලා ශමොකක්ම කරන්ශන්? තමුන්නාන්ශසේලා 

අම මහ බැංකු බැුනේකර සිද්ධිය ගැන COPE වාර්තාශවන් කථා 

කරනවා. ශේ රශට් ජනාධිපතිතුමා පවා පිළිශගන තිශබනවා කහිදී 

ශලොකු වංයාවක් වුණ්ාය කියලා.  අම ශේ ආඩලඩුශේ ඉන්න ශ්රී ලංකා 

නිමහස් පක්ෂශේ  මැති තමතිවරු පවා පිළිශගන තිශබනවා,  වි ාල 

මුමල් වංයාවක් ශේ හරහා ශවලා තිශබනවාය කියලා. නමුත් අම 

කක්සත් ජාතික පක්ෂශේ  මන්ත්රීවරු ිනක නිකේ පහත් තත්ත්වයට 

වැිනලා කටයුතු කරනවා. ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගේවල 

නේ   ශේවාට කියන්ශන් "බලු වැඩ" කියලායි. ශේ විධියට අම ඉතා 

පහත් ආකාරයට වැඩ කරලා, විගණ්කාධිපතිවරයාට තර්ජනය 

කරලා, විගණ්කාධිපතිවරයා ඉතාම පහළ මට්ටමට ශගනැල්ලා 

බරපතළ විනා යක් කරශගන යනවා. නමුත් ශ්රී ලංකා නිමහස ්

පක්ෂශේ  මන්ත්රීවරු ඊට විරුද්ධව සිටීම ගැන අපි කක පැත්තකින් 

සන්ශතෝෂ ශවනවා. ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට කියන්න 

ඕනෑ කාරණ්ය තමයි, ශේ විධියට මහ බැංකු බැුනේකර වංයා වුශඩල 

නැත්නේ ශේ වාශ  බදු පනවන්න අම අව ය ශවන්ශන් නැහැ 

කියන කක.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ රශට් මුමල් තමතිවරයා 

කිසිම වි ්වාසයක් නැති ශකශනක්. අපි මන්නවා, සුශඛෝපශභෝගි 

වාහන ශගන්වන අයට කතුමා වි ාල බදු නිමහසක් දීලා තිශබනවා 

කියලා. ගරු ටී. රංජිත් ම ශසොයිසා මන්ත්රීතුමාශ  කථා ශේදී ඒ 

කාරණ්ා පැහැදිලිව කියයි. කශහම ශනොශවයි නේ ඒ කථා අසතයයි 

කියලා කතුමාට ඔප්පු කරන්න කියන්න.  වර්තමාන මහ බැංකු 

අධිපතිවරයාටත් අම බලපෑේ කරනවා, මහ බැංකුශේ මැනට පවතින 

ආරක්ෂක ශසේවය අශහෝසි කරලා සරත් ශෆොන්ශසේකා මැතිතුමාශ  

බැණ්ා වන මනුන තිලකරත්න මහතාශ  ශකොේපැනියකට ඒ 

ආරක්ෂක ශසේවය ලබා ශමන්න කියලා.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා මැන් ඔබතුමාශ  කථාව අවසන් කරන්න. 

 

ගු තමොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද දුල්වා මහ ා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ශේ වාශ  වි ාල  දූෂණ් රමාණ්යක් කරශගන යන ගමන් 

තමයි ශේ බදු  වැඩි කරන්ශන්. ඒ නිසා අපි විශ ේෂශයන්ම 

කියනවා, ශේ බදු වැඩි කිරීම ඉතාම අසාධාරණ්යි කියලා. ඒ 

සේබන්ධශයන් අශප් විරුද්ධත්වය රකා  කරනවා. ශබොශහොම 

ස්තුතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු රසන්න රණ්වීර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

8ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 3.33] 

 

ගු ප්රසන්න රණවීර  මහ ා 
(ைொண்புைிகு பி சன்ன  ைவீ ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අම කකතු කළ අගය මත බදු 

(සංශ ෝධන) පනත් ශකටුේපත පිළිබඳවත් විවාම  කරන 

අවස්ථාශේ ඒ ගැන කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මා ශබොශහොම 

සතුටට පත් ශවනවා.  

පසු ගිය 2015 ජනවාරි 08 ශවනි මාට කලින් ශේ ආඩලඩුශේ 

ඉන්න මැති තමතිවරු රකා  කළා, රාජපක්ෂ ආඩලඩුශේ අවිධිමත් 

ූලලය කළමනාකරණ්ය නිසා තමයි ශේ රශට් ණ්යබර ඉහළ 

ගිහිල්ලා තිශබන්ශන්, ශේවා හරියට කළමනාකරණ්ය කර ගත්තා 

නේ, වංයාව, දූෂණ්ය නැති වුණ්ා නේ, ශේ රටට, ජනතාවට සහන 

ශමන්න පුළුවන් කියලා. අශප් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාශ  

මැතිවරණ් රකා නශේ  20වන පිටුශේ ශබොශහොම පැහැදිලිව කය 

සඳහන් ශවනවා. කතුමාශ  මැතිවරණ් රකා ශයන් කතුමා 

කියනවා,  ශේ  කරලා තිශබන වියමේ රමාණ්ය  ඉතිරි කර ගත්තා 

නේ  ශේ වාශ  මස ගුණ්යකින් ශේ රට සංවර්ධනය කරන්න 

පුළුවන් කියලා. සමහර හැන්සාේ වාර්තා අරශගන බලනශකොට 

ශේ ආඩලඩු පක්ෂශේ  ඉන්න තමතිවරු කමා කථා කරපු ආකාරය 

ශබොශහොම පැහැදිලිව ශපශනනවා.  නමුත් ශේ වනශකොට 

අග්රාමාතයතුමාශ  සිට සියලු තමතිවරුන්ශ  ආර්ිකක 

කළමනාකරණ්ය ශේ රශට් ජනතාවට ශබොශහොම පැහැදිලියි.   

පසු ගිය මාස ශමක තුනට ශේ රටට මුමල් අව යතාව 

තිශබන්ශන් ශකෝින 180යි.  ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රිතුමනි, පසු 

ගිය අශප් කාලශේ  කරපු ශහොරකේ දූෂණ් ශහොයලා, ඒ 

වංයාකරුවන්ට දූෂකයන්ට නඩු පවරා හිශර් මාන්න. අශප් 

විරුද්ධත්වයක් නැහැ. හැබැයි ශබොශහොම පැහැදිලිව කියන්න 

ඕනෑ, පසු ගිය මාස කිහිපයට - පසු ගිය මාස 18ට, 20ට - සිදු වුණු  

වංයා රමාණ්ය නතර කළා නේ, අම ශේ රශට්  අහිංසක මිනිසුන්ව 

තලා-ශපළා, වැට් ගහලා බදු ආමායම කකතු කරගැනීශේ 

අව යතාවක් නැහැ. ඒක ශබොශහොම පැහැදිලියි. ුසස් අධයාපන 

හා මහාමාර්ග තමතිතුමාත් ශේ අවස්ථාශේ ගරු සභාශේ සිිනනවා. 

කමා කටුනායක අධිශේී මාර්ගය හමද්දී, ශකොළ -මාතර අධිශේී 

මාර්ගය හමද්දී, ඒවාශේ  ගණ්න් මිනුේ කියද්දී ශේ අය තහුශේ, 

" ඒවා රත්තරන්වලින්ම හැදුශේ" කියලයි. කමා ඒ සේබන්ධව කථා 

කරපු කට්ිනය අම නැහැ. ඒ අයශ  කටවල්වල පිට්ටු. ඒවා හැදුශේ 

රත්තරන්වලින්ම කියලායි තහුශේ. නමුත්, ුතුරු අධිශේී 

මාර්ගශේ  කඩවත සිට මීරිගම මක්වා කිශලෝමීටර් 38ක් සඳහා අපි 

කමා තස්තශේන්තු කරලා ශටන්ඩරය ලබාදුන්ශන් රුපියල් බිලියන 

146කටයි. වර්තමානශේ  කම ශටන්ඩරය රුපියල් බිලියන 158කට 

තමයි issue කරලා තිශබන්ශන්. කහි ශවනස රුපියල් බිලියන 

12යි. ඒ කියන්ශන් රුපියල් ශකෝින 1,200යි. ඊට අමතරව කම 

අධිශේී මාර්ගශේ  මංරණරු රමාණ්යත් අඩු කරලා තිශබනවා. ඒවා 

නවත්වන්ශන් නැතුව නිවැරදිව ශටන්ඩරය දුන්නා නේ, අම ශේ 

රශට් අහිංසක දුප්පත් ජනතාවට වැට් ගහන්න ඕනෑ නැහැ; ඔවුන්ව 

තලා-ශපළා මාන්න ඕනෑ නැහැ; අහිංසක ශරෝීන්ශ  ශබශහත්-

ශහේත්වලට වැට් ගහන්න අව යතාවක් නැහැ. ශබොශහොම 

පැහැදිලිව හා වග කීමකින් කියනවා, ලබන අවුරුද්ශද් ශසෞඛය 

සඳහා වන වියමම වි ාල රමාණ්යකින් අඩු කරලා තිශබනවා. 

රුපියල් මිලියන 30,000කට අධික රමාණ්යකින්.  හැබැයි, අම 

මශ  අසල්වැසි යාලුශවකුශ  අේමට  ශබශහත් ගන්න රාගම 

ශරෝහලට ගියාම තයශ  operation කකට රුපියල් 90,000ක බඩු 

පිිනන් ශ න්න කිේවා, රුපියල් 20,000ක ශබශහත් පිිනන් ශ න්න 

කිේවා.  අම තත්ත්වය ශේකයි. අම නිමහස් ශසෞඛය කප්පාදු කරලා 

තිශබනව. රශට් ජනතාව සේපුර්ණ් ශසෞඛය සේපන්න ජනතාවක් 

බවට පරිවර්තනය කරලා අවසන් කියලා ශසෞඛය අමාතයතුමා 

හිතනවා තති. 

ශේ රශට් අධයාපනශේ  වාශ ම ශේ රශට් විරැකියාව 

පිළිබඳවත් ර ්නයක් තිශබනවා. ETCA අත්සන් කරලා, 

ඉන්දියාශවන්  රමිකයන් ශගශනන්න හමනවා. අම අශප් රශට් 

විරැකියාව කන්න කන්න ඉහළට ගිහිල්ලා තිශබනවා. විරැකියාව 

නැති කිරීම සඳහා පුහුණු රමිකයන් තති කළ යුතුයි. රමිකයන් 

පුහුණු කිරීශේ අමාතයාං යට ශවන් කරන මුමලත් ශමවර අඩු 

කරලා තිශබනවා. කම නිසා ඒ සඳහා වැඩි මුමලක් ශවන් කරලා, 

තරුණ්යන්ට තව තවත් පුහුණුව ලබාදීලා ශේ රශට් ශහොඳ 

රමිකයන් පිරිසක් බිහි කරන්න ඕනෑ. 
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අම ශේ රශට් වි ාල වංයා දූෂණ් සිදුශවනවා. මහ බැංකුශේ 

ශහොරකම විතරක් රුපියල් ශකෝින 1,000කට වැඩියි. හැබැයි ඒකට 

සේබන්ධ ශවන්ශන් කවුම? ඒකට සේබන්ධ ශවන්ශන් මහ 

බැංකුශේ අධිපතිවරයා. මහ බැංකුශේ අධිපතිවරයා තමයි රටට 

අව ය කරන මුමල් රාජය ණ්ය ශමපාර්තශේන්තු ව හරහා ශද්ීයයව 

ශහෝ විශද්ීයයව ලබා ශමන්ශන්. ශමශහම කරද්දී විශද්ීයය 

ආශයෝජකශයෝ අම අශප් රටට කයිම? ශේ පිළිබඳ ආරංචිය ශලෝකය 

පුරා ගියාම, රට අස්ථාවර කළ මහ බැංකුශේ අධිපතිවරයා ශහොරා 

කියලා මැනගත්තාම ආශයෝජකයන් අශප් රශට් ආශයෝජනය 

කරන්න කයිම? පසු ගිය කාලශේ  අපි හිතුවා ; ශේ රශට් ජනතාව 

හිතුවා, ආශයෝජකයන් ආවට පසුව ශේ රශට් ආර්ිකකය සුඛිත මුදිත 

ආර්ිකකයක් බවට පරිවර්තනය ශවයි කියලා. මහා නැවුේ 

බලාශපොශරොත්තු රාශියක් තියාශගන තමයි ශේ රශට් ජනතාව 

2015 ජනවාරි 08වැනිමා ශේ රට තුළ ශවනසක් තති කරන්න 

ාන්මය පාවිච්චි කශළේ. අම ශමොකක්ම ශවලා තිශබන්ශන්? 

කුලියාපිිනයට Volkswagen කර්මාන්ත ාලාවක් ශ නවා කියලා 

"Volkswagen, Volkswagen" කිය-කියා හිිනයා. අගමැතිතුමා 

ඊශේ  ශපශර්මා ශබල්ජියමට ගිහිල්ලා ශටොෆි ශකොේපැනි බලලා 

තිබුණ්ා. ශටොෆි ශකොේපැනි තියා, අම අශප් රටට බුල්ශටෝ 

ශකොේපැනියක්වත් තවිල්ලා නැහැ. ඒකයි අම ශේ රට ශේ 

තත්ත්වයට පත්ශවලා තිශබන්ශන්. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මැන් කථාව අවසන් කරන්න ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු ප්රසන්න රණවීර  මහ ා 
(ைொண்புைிகு பி சன்ன  ைவீ ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ඒවැනි බලාශපොශරොත්තු තතිව තමයි ශේ රශට් අහිංසක 

අේමලා, තාත්තලා 2015 ජනවාරි 8වැනිමා ාන්මය පාවිච්චි කශළේ. 

තමන් ුකස් තියපු රත්තරන් බඩු ිනක ශබ්රාශගන ඒවා තමන්ශ  

අශත්,  කශර් පළඳවාගන්න, බයිසිකලයට දීපු රුපියල් 50,000 

ආපහු ලබාශගන සාක්කුශේ මමාගන්න, ශකල්ශලෝ ශකොල්ශලෝ 

ිනකට වයිෆයි මමාශගන මලක් කඩාගන්න ඔවුන් බලාශපොශරොත්තු 

වුණ්ා. අම ඒකත් නැතිශවලායි තිශබන්ශන්. ශේ වාශ  තත්ත්වයක් 

තමයි අම තතිශවලා තිශබන්ශන්. ශේ ආඩලඩුව ශේ විධියට 

ගිශයොත්, ශේ රශට් ුද්ධමනය තව තවත් වැඩිශවන කක විතරක් 

ශනොශවයි, කමා සරදිශයල්ශ  කාලශේ  තන බද්ම ගැහුවා වශ  

ශමොන වශ  බදු ගහයිම මන්ශන් නැහැ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, මැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 

ගු ප්රසන්න රණවීර  මහ ා 
(ைொண்புைிகு பி சன்ன  ைவீ ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

සුද්මාශ  කාලශේ  තන බද්මත් ගැහුවා. ශේ ආඩලඩුව තව ිනකක් 

කල් තිබුශණ්ොත් ශමොන බමමක් ගහයිම කියලා ශේ රශට් ජනතාවට 

බරපතළ ර ්නයක් තති ශවලා තිශබනවා. කම නිසා ශමම කකතු 

කළ අගය මත බදු (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුේපත පරාජය කරන්න 

ශේ රශට් සියලු ශමනාම කකතු ශවන්නය කියන ඉල්ලීම කරනවා. 

ස්තුතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු ශමොශහොමේ නවවි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

9ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[3.41p.m.] 
 

ගු තමොතහොමඩ් නවවි මහ ා 
(ைொண்புைிகு முஹைட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Mr. Presiding Member, thank you very much for 
giving me this opportunity. From morning we have been 
discussing the increase in VAT. What is the reason for 
this VAT increase? That is the most important thing. 
Why are they increasing the VAT? As you know, 
massive projects such as Mattala Airport, Hambantota 
Habour and Hambantota Cricket Stadium were started by 
the previous Government and they spent billions of 
rupees on those projects. I would like to ask you, what is 
the return that we have got today from these projects?  
How many ships are coming to that habour?  How many 
planes are landing in that airport?  How many matches 
are being played in that stadium?  This is the problem. 
Had those projects been done in the proper way, we 
would not have faced this problem of getting the 
anticipated income out of these projects. Billions of 
rupees have been spent, but unfortunately, we are not 
getting a red cent as income.  So, that is one of the 
reasons. We have to pay for their sins.  

Take the case of SriLankan Airlines. When our 
Government took over, as the Hon. Prime Minister 
mentioned in Parliament, there were only 22 planes but 
there were 330 pilots and 8,000 employees. Those days 
the SriLankan Airlines flights were always full and it was 
always difficult to get a seat. But they said that SriLankan 
Airlines was running at a loss. So, we have to pay for all 
the sins that they have committed. We have to face all the 
problems that the previous Government created. The 
Hon. Prime Minister mentioned in Parliament that we 
need Rs. 2,000 billion monthly to run the country and out 
of that amount we are paying Rs. 1,000 billion as loan 
instalments for the loans  taken by the previous 
Government. So, these are the reasons for the VAT 
increase.   

As you know, I come from Puttalam, which is a 
coconut cultivation area. In Puttalam there are big 
coconut estates that have been taken over by the 
Government which were running at a profit at that time. 
But I am very sorry to say that 75 per cent of these 
coconut estates which come under the JEDB- Chillaw 
Plantations Ltd. and Kurunegala Plantations Ltd.-  are 
barren today. That is because of the fault of the previous 
Government.  If they had managed those coconut estates 
well by replanting during the last ten - fifteen years, 
today we would have been in a position to gain a good 
income from those estates.  But those coconut estates 
were never looked after.  That is one of the reasons we 
are suffering today.   

Now how are we going to solve this problem? This 
VAT increase is only a temporary issue.  So, once these 
things are settled, once we go back to our previous 
position we can stop this. Today we are negotiating with 
governments of other countries with regard to 
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Hambantota Habour and Mattala Airport.  Also with 
regard to the SriLankan Airlines, we are negotiating with 
other countries.  Earlier when one of the Arabian airlines 
took over AirLanka, it was running at a profit.  But what 
did the then Government do at that time?  Just because 
two flights were not given for one of their groups to go 
somewhere, SriLankan Airlines was taken over and from 
that day onwards it has been running at a lost.  To whom 
did the previous Government hand over its management?  
It was handed over to one of the close relatives of the 
Head of the then Government.  I can remember one 
incident that occurred during that time. On one occasion, 
when the then Chairman of SriLankan Airlines was in 
Singapore, a flight that was coming from Malaysia to Sri 
Lanka landed in Singapore just to get him on to that 
flight. This is how it was run. There is a mansion in 
Mattala Airport. This was useless work done by those 
people. That is why we are suffering today.  

Today, our Prime Minister and His Excellency the 
President are negotiating. Every other week His 
Excellency the President and the Hon. Prime Minister are 
going to other countries and trying to get their help. They 
go there not to beg and plead to get loans and not to put 
people into more difficulties, but to find a way to increase 
our income, so that we come out of this situation that we 
are in as a result of these unwanted and unnecessary 
things done by the previous government.  

Take the case of the SLTB. I can remember that the 
Hon. Nimal Siripala De Silva, Minister of Transport and 
Civil Aviation said in his speech that there are 100 per 
cent excess employees than the required number. What is 
happening there today? There are more clerks than drivers 
and conductors. There are buses, but there are no drivers. 
They are unable to employ them because of the excess 
staff that is there. This is the problem. When the previous 
government wanted to employ people, they simply 
employed them. In fact, I was also in that government 
with them, but I never did that. Today, there are buses, 
but no drivers are there and we are unable to recruit them. 
This is the problem we have.  

Take for instance the Ministry of Samurdhi. Where are 
the billions of rupees collected from the poor people at 
that time? That is missing today. When this Government 
took over, that money was not there. It has been taken 
away for some other reason.  

What happened to the EPF and ETF?  That money is 
not there. Our Minister of Finance is facing difficulties in 
organizing these things. This is a temporary issue. What 
was the position earlier?  The previous Government was 
only friendly with China. Only China was helping us. 
Almost all the other countries including  India - our big 
neighbour - was against us; America was against us.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

ගු තමොතහොමඩ් නවවි මහ ා 
(ைொண்புைிகு முஹைட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

I can remember, a few months back, there was a G7 
Summit in Japan. All rich countries got together and they 
invited our President. There he met President Barack 
Obama and all other leaders. This is the position now. 
The earlier position has completely changed. We have 
got the confidence of almost all the countries in the world 
and they are ready to help us. It will take some time; it 
may take a few months or even one or two years. So, in 
the meantime, we have to run this Government. That is 
the main reason why this Value Added Tax (Amendment) 
Bill is brought in. Probably within three months or six 
months, once everything is in order, definitely this can be 
withdrawn. Therefore, there is nothing to get excited. The 
Government will go on. You can blame anybody. You 
can say anything. But the Government is going on. We 
will do the correct thing because we work under His 
Excellency President Maithripala Sirisena and the Prime 
Minister- "Mr. Clean."  

Thank you very much.  
 

 

[අ.භා. 3.49] 
 

ගු වාුමතද්ව නානායක්කාර මහ ා 
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අම ුශද් ගරු රවි 

කරුණ්ානායක මුමල් තමතිතුමා තමන්ශ  කථාව අවසන් කරමින් 

කිේවා, "මිනිස්සුන්ට බදු වැඩි කරන්ශන් අකැමැත්ශතන්. නමුත්, 

ශේ වැඩි කිරීම නිසා ජනතාවශ  බදු බර අඩු ශවනවා" කියලා. මා 

හිතන විධියට කතුමා කිේශේ ජාතික ණ්ය බර අඩු කිරීම, ඒක 

පුද්ගල ණ්ය බර අඩු කිරීමක් බවට පත් ශවනවා කියලයි. ඒක 

හරියට ඒක පුද්ගල ආමායම වාශගයි. ඒක පුද්ගල ආමායම 

තිශබනවා. නමුත්, ඒක පුද්ගල ආමායම මිනිස්සුන්ට මැශනන්ශන් 

නැහැ. මැන් ශේශක්දී ඒශක් අශනක් පැත්තත්  ශවනවා. ඒ නිසා  

ආඩලඩුව බදු බර අඩු කර ගන්න මහජනයා මත බදු පනවනවා. ඒ 

නිසා මිනිස්සු ණ්ය ශවනවා.  මිනිස්සුන්ශ  ණ්ය බර වැඩි ශවනවා. 

ආඩලඩුශේ ණ්ය බර අඩු ශවනවා. තත්තටම බැලුශවොත්, මිනිස්සු 

මත බදු බර වැඩි ශවනවා. ඒ නිසා මිනිසුන්ශ  ණ්ය බර වැඩි 

ශවනවා. ශමන්න, equation කක. ශේක තමයි අශප් ගරු රවි 

කරුණ්ානායක මුමල් තමතිතුමා මහ ශපොශළොවට මට්ටමට 

බැහැලා ඉශගනගත යුතු කාරණ්ය. 

මැන්, "ණ්ය බර",  "ණ්ය බර" කියලා කථාවට කකතු කරන්න 

ශමයක් තිශබනවා ශන්! පසු ගිය පස් මාසශේ  අශප් ණ්ය ශකොච්යර 

වැඩි වුණ්ාම රුපියශල් විනනාකම අඩු වීම නිසා.  මාසයකට වැඩි 

වීම රුපියල් මිලියන මාහයි.  ඒ විධියට පසු ගිය පස ්මාසයට වැඩි 

වීම රුපියල් මිලියන පන්මාහයි. රුපියල් බිලියන 5යි.  ශකොශහොමම 

ඒවා කකතු වුශඩල? ශමොනවා හමලාම? හමාපු ශකශහල්මලක් නැහැ. 

ශමොකක්ම වුශඩල? රුපියශල් විනනාකම අඩු වීම ුඩයි කශහම 

වුශඩල. තමුන්නාන්ශසේලාශ  ආඩලඩු පාලනය යටශත් රුපියශල් 

විනනාකම වැටීශගන වැටීශගන ගියා. ඒ තයි? ශේ රශට් තිශබන 

ශඩොලර් කළියට ගලාශගන ගියා. ඒකයි සංචිතය වැටුශඩල.  

තමුන්නාන්ශසේලාශ  ආඩලඩුශේ අවිනි ්චිතභාවය ගැන තිශබන 

සැකය ුඩයි කශහම වුශඩල. මැන් ශේ මාසයකට රුපියල් මිලියන 

1,000 බැගින්  මාස පහකට රුපියල් මිලියන 5,000ක් අශප් ණ්යට 

කකතු ශවලා තිශබන්ශන් කිසියේම ශමයක් සිදු කරලා ශනොශවයි; 

කිසියේම ශමයක් අරශගන ශනොශවයි; කිසියේම ශමයක් ඉදි කරලා 

ශනොශවයි. නිකේම රුපියශල් විනනාකම අඩු වීම නිසයි.  අඩු 
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ශවන්නට ශහේතු වන ආකාරයට තමුන්නාන්ශසේලාශ  ආඩලඩුව 

පාලනය ශගන ගිය නිසයි. ශමන්න ශේ යථාර්ථයන් ඉදිරිශේ  

තමුන්නාන්ශසේලාට කිසිම සමායාරමය අයිතියක් නැහැ, 

මිනිස්සුන්ට  ත පහකින්වත් බදු වැඩි කරන්නට.  තපහකින්වත් 

බදු වැඩි කරන්න අයිතියක් නැහැ.    

ඊළඟට, ශේ සියයට 15 වැඩි කළාට පස්ශසේ, ශේ පිරිවැටුේ 

මට්ටම පහළ මැේමාට පස්ශසේ අපි කවුරුත් මන්නවා, වි ාල පිරිසක් 

ශේ රශට් ශේ ''වැට්'' කකට හසු ශවන බව. ශපොදු මහජනයාට ශේ 

VAT කක ශගවන්න සිද්ධ ශවනවා. ශේ නිසා ජීවන වියමේ බර 

ශකොපමණ්කින් වැඩි ශවනවාම? කය ශනොසඟවා කිව යුතුයි. 

"ශමන්න ශේ බද්ම තිශබනවා," කියා ආඩලඩුව ගණ්න් හමා බලා 

කියන්න ඕනෑ.   

"බදු ආමායම වැඩි ශවලා" කියා තමුන්නාන්ශසේලා මහා 

ශලොකුවට පේශපෝරි ගැහුවා. බදු ආමායේ වැඩි වුශඩල ශකොශහොමම? 

වක්ර බදුවලින්.  Files ගණ්න වැඩිශවලා, ඒ files හරහා ශනොශවයි. 

වක්ර බදුයි වැඩි වුශඩල. මැන් Ports and Airports Development 

Levy - PAL -කක වැඩි ශවනවා; ජාතිය ශගොඩනැඟීශේ බද්ම වැඩි 

ශවනවා; ශර්ගු බදු වැඩි ශවනවා; නිෂ්පාමන බදු වැඩි ශවනවා. ශේ 

ඔක්ශකොම බදුවල කකතුවට VAT කශක් සියයට 15ත් කකතු 

ශවනවා. කය ජීවන වියමමට බලපාන්ශන් ශකොශහොමම? 

ජනශල්ඛන හා සංඛයාශල්ඛන ශමපාර්තශේන්තුව කියනවා, 

"පවුලකට ජීවත් වීමට රුපියල් 40,000ක් පමණ් වුවමනායි" කියා. 

පවුලකට රුපියල් 40,000ක් පමණ් වුවමනායි කියන්ශන් ශේ බදු 

නැතිවයි. ජීවන වියමේ බරට ශේ බදු ශකොයි තරේ කකතු ශවනවාම? 

ශේ බදුවල කකතුව ජීවන වියමේ බශරන් ශකොයි තරේ ශකොටසක්ම? 

ආඩලඩුව පැහැදිලිව ගණ්නක් හමලා ශේ ගැන අපට ශනොකියන්ශන් 

තයි? කය ශනොසඟවා කියන්න කියා අප ආඩලඩුශවන් ඉල්ලා 

සිිනනවා. ඒ ගණ්ශන් ඉලක්කම ශේ ගරු සභාව ඉදිරිශේ  තියන්න 

කියා අප ආඩලඩුවට අභිශයෝග කරනවා.  

ශේක පාරිශභෝගිකයන්ශ , ශපොදු මහජනතාවශ  බදු බරයි. 

ශේ බදු බර විඳවන්න ශවලා තිශබන්ශන් අඩු ආමායේලාභීන්ටයි. 

රුපියල් 30,000ට වඩා ආමායේ ලබන සියයට 60ක් පමණ් ජනතාව 

ශේ බදු බර විඳවන්න ඕනෑ. නමුත්, ඉහළ ආමායේ තිශබන අයට 

ශේක බරක් ශනොශවයි. අශප් ශේ සභාශේ ඉන්න වැඩිශමශනකුට 

ශේක බරක් ශනොශවයි. VAT කක සියයට 15ක් ශනොශවයි, සියයට 

25ක් කළත් ඒක ඒ අයට බරක් ශනොශවයි. තයි ඒ? ඒ අයට, අපට 

ලැශබන ආමායේ ලැශබන්ශන් මීට වඩා වි ාල රමාණ්ශයන්. 

වි ාල රමාණ්යක් ආමායේ ලැශබන ශකොට VAT කක වැඩි වීම 

නිසා මාළුවල මිල වැඩි වුණ්ාට, තවත් ශසේවාවක මිල වැඩි වුණ්ාට, 

ශටලිශෆෝන් ගාස්තු වැඩි වුණ්ාට, ඒ අය ඒ ශද්වල් අඩුශවන් පාවිච්චි 

කරන්ශන් නැහැ. නමුත්, ශේ බදුවල බර කකතු ශවන ශකොට 

රුපියල්  තිස්මහශසේ, හතළිස්මහශසේ සීමාව තුළ ජීවත් වන ජනතාවට 

ඔවුන්ශ  ජීවිතශේ  වුවමනාම ශද්වල් ශකොයි තරේ කප්පාදු 

කරන්න ශවයිම? කම නිසා ශේක පේකාර බද්මක්. මම කශහම 

කියන්ශන් තයි? ශේ බද්ම කල්ල කර තිශබන්ශන්  ශපොදු ජනයාටයි; 

අඩු ආමායේ ලබන ජනයාටයි; ශේ බර මරන්න බැරි ජනයාටයි.   

ඉහළ ආමායේ ලබන ධනවතුන්ට, ශකොේපැනිවලට බදු ගහලා 

නැහැ. ඒ අයටත් පාරිශභෝගිකයන්ට කල්ල කරනවා වාශ  බරක් 

කකතු කරන්න තිබුණ්ා ශන්. ශේ බදු වි ාල ව ශයන් බලපාන්ශන් 

ශපොදු ජනතාවටයි; අඩු ආමායේලාභීන්ටයි. ශේ රශට්ත් සියයට 

10ක්, සියයට 12ක්, සියයට 15ක් විතර ඉහළම ආමායේ ලබන 

පවුල්. ඒ අයටත් බද්මක් ගහන්න බැරි යැ? ශේ රශට් ඉහළ ආමායේ 

ලබන අයත් ශේ බදුවලට, ජාතිශේ  ණ්ය බරට කර ගහන්න කපා 

යැ. VAT කක වාශ ම බද්මක් ඒ අයටත් ගහන්න කපා යැ. ශේ බර 

ඉසිලීශේදී කබුන වූ සාධාරණ් ශබදීමක් ශේ ආඩලඩුව කර 

තිශබනවාම? ශේ රශට් ඉහළ ආමායේ ලබන ශකොේපැනිවලට, 

ධනවතුන්ට ශේ ණ්ය බරට මුහුණ් ශමන්න මායක ශවන්න කියා ශේ 

ආඩලඩුව බද්මක් පැශනේවාම? නැහැ. ඒ තයි? ශේ ආඩලඩුව 

ධනවතුන්ශ  ආඩලඩුවක්. ශේ ආඩලඩුශේ ඉන්න අයිතිකාරශයෝ 

තමයි ශේ රශට් ඉන්න ශකොේපැනිකාරශයෝ; ශේ රශට් ඉන්න 

ධනවතුන්. අන්න ඒ නිසායි ඔවුන්ට ශමවැනි බද්මක් පැශනේශේ 

නැත්ශත්. ශේක පේකාර බද්මක් කියා මම කියන්ශන් ඒ නිසායි.  

ඊළඟට, මම තවත් වැමගත් කාරණ්යක් කියන්නේ. 

ධනවතුන්ශ  බද්ම අඩු කර තිශබනවා. බියර්වල ශර්ගු බදු අඩු 

කරපු නිසා ශේ ආඩලඩුවට ශකොච්යර ආමායම අඩු වුණ්ාම? රවි 

කරුණ්ානායක මුමල් තමතිතුමා විිනන් විට ශර්ගුශේ නිලධාරින්ශ  

විශරෝධය ශනොතකා විවිධාකාර ආනයනවල, ශගන්වූ විවිධාකාර 

භාඩලඩවල ශර්ගු බදු අඩු කරනවා. කශහම ආනයනය කරපු 

භාඩලඩවල ශර්ගු බදු අඩු කිරීශමන් ආඩලඩුවට ශකොච්යර ආමායමක් 

අහිමි වුණ්ාම? මීට අමතරව ඉහළ ආමායේ තිශබන අයශ  ආමායේ 

බදු පසු ගිය අය වැශයන් ශකොච්යර අඩු කළාම?  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තුවක කාලයක් 

තිශබනවා. 
 

ගු වාුමතද්ව නානායක්කාර මහ ා 
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තව විනාඩි ශමකක් 

ශමන්න. තමුන්නාන්ශසේ මන්නවා,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගු පාලි  රංතග බණ්ඩාර මහ ා (නිුලණ ා සංවර්ධාන හා 

වෘ කතීය ුලහුු  රාජය අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு பொலித  ங்ரக பண்டொ  - திறன் அபிவிருத்தி 

ைற்றும் ததொழில்பயிற்சி  இ ொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු මන්ත්රීතුමා, මට තත්පරයක් ශමන්න,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගු වාුමතද්ව නානායක්කාර මහ ා 
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

බැහැ, මට තිශබන්ශන් විනාඩි ශමකයි කිේවා. ඉතින්, 

ශකොශහොමම මම ඔබතුමාට තත්පරයක්වත් ශමන්ශන්? මම කියන 

කක අහශගන ඉන්නශකෝ.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු පාලිත රංශග බඩලඩාර රාජය අමාතයතුමනි, බාධා 

කරන්න කපා. ගරු මන්ත්රීතුමා කතා කරන්න. 

 

ගු වාුමතද්ව නානායක්කාර මහ ා 
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මට ශවලාවක් නැහැ. නැත්නේ මම ඔබතුමාට කථා කරන්න 

ඉඩ ශමනවා. මැන් ශවලාවක් නැහැ, ඔබතුමාට කථා කරන්න 

ශමන්න. මම ශේ කියන්ශන්, පසු ගිය අය වැශයන් ශකොේපැනිවල 

බදු සියයට 15 මක්වා අඩු කළා කියලායි. ඒ විධියට අඩු කශළේ 

ඉහළ ආමායේ තිශබන අයශ  බදු. කතශකොට ඒවායින් ආඩලඩුවට 

ශකොච්යර බදු මුමල් අහිමි වුණ්ාම? ශේ වාශ  සාහසික අපරාධයක් 

තවත් තිශබනවාම? බදු බර ුහුලන්න බැරි ජනතාව මත බදු බර 

පටවලා, ශේ රශට් ආමායේ තිශබන අයශ  බදු බර අඩු කළා. ඒක 

සමායාරය ම?  ඒක යහ පාලනයම?  
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ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු පාලි  රංතග බණ්ඩාර මහ ා  
(ைொண்புைிகு பொலித   ங்ரக  பண்டொ ) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු මන්ත්රීතුමා මට විනාඩියක් ශමන්න. 

 
ගු වාුමතද්ව නානායක්කාර මහ ා 
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු රාජය තමතිතුමනි, විනාඩියක් ශනොශවයි,- 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු පාලිත රංශග බඩලඩාර මැතිතුමාට කාලය ශවන් කරලා 

නැහැ. ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා කතාව අවසාන 

කරන්න.  

 
ගු වාුමතද්ව නානායක්කාර මහ ා 
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම ඉවර කරන්නයි හමන්ශන්. පාලිත රංශග බඩලඩාර 

මැතිතුමා ඒකට මට ඉඩ ශමන්ශන් නැහැ ශන්. ූලලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ඒක ශන් ශේ ශවලා තිශබන හුටපශට්. මැන් මශ  

කථාව ඉවර කරනවා. 

මැන් ශේක ශකොයි වාශ ම කියනවා නේ, අපි ජන කවියක් 

අහල තිශබනවා, "පේ කළ ශගොශනෝ තමපන් හපුතල් කන්ම" 

කියලා. මැන් ශේ රජශේ  වැරදි ආර්ිකක රතිපත්තිශේ  කන්ම 

තමශගන යන්ශන් පේ කරපු ශපොදු ජනතාවයි. අම ශේ ආඩලඩුව 

ශපොදු ජනතාවට ශකවිශටන් අනිමින් කියනවා, "පේ කළ ශගොශනෝ 

තමපන් ශේ අශප් ආර්ිකකශේ  කන්ම" කියලා. කන්ම මුදුශන් 

බංගලාශේ ඉහළ පන්තිශේ  අය වි ාල සාමයක්. ඔවුන්ට VATවල 

බාධාවක් නැහැ. වයින් තිශබනවා. සියලුම රට බීම තිශබනවා. 

අන්න කවැනි තත්ත්වයක් තමයි ශේ බදු රතිපත්තිශේ  තිශබන්ශන්. 

ජනතාව ශේ බර අදිනවා. ශේ රශට් ආර්ිකකශේ  සියලුම සැප 

සේපත් භුක්ති විඳින ඉහළ පන්තිය ශේ රශට් බදුවලින් ගැලවිලා 

ඉන්නවා.  ශේ රශට් බදු පැනවීශමන් ඔවුන් මුමවා හැර තිශබනවා. 

ශමවැනි සාහසික අපරාධයකට ශේ රශට් ජනයා නිසි පිළිතුරු 

ශමනවා තතැයි කියා වි ්වාස කරමින් මශ  කථාව හමාර කරනවා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු ආශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. ඊට 

ශපර, නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමා ූලලාසනය ගන්නවා තති.  

 
අනුරුව ගු තශ්හාන් තසේමදුංහ මහ ා මූලාසනතයන් ඉව ක 

වුතයන්  නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு தசஹொன் ரசைசிங்க அவர்கள் 

அக்கி ொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் 

தவிசொளர் அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE  HON. SHEHAN SEMASINGHE  left the Chair 
and THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  took the 
Chair. 

[අ.භා. 4.01] 

 

ගු (මහාචාර්ය) ණශු මාරදුංහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) ஆசு ைொ சிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ූලලාසනශේ  

ඉන්න ශවලාශේ රශට් ඉතා වැමගත් පනත් ශකටුේපත් සඳහා කථා 

කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන සන්ශතෝෂ ශවනවා. ගරු මුමල් 

තමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලම Value Added Tax 

නැත්නේ, VAT ගැන තිශබන සංශ ෝධන සමඟ ශේ බදු ගැන 

කථා කරන්නත්, ඒ වාශ ම රශට් අනාගතයට, රශට් ආර්ිකකයට 

ශකළින්ම බලපාන ර ්න ගැන කථා කරන්නත් මම 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. මට කලින් කථා කරපු ගරු වාසුශද්ව 

නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා ශේ බදු ගැන කථා කළා. නමුත් කතුමාට 

අමතක තති, GDP කශකන් සියයට හැත්තෑවකටත් වැඩි ණ්ය 

කන්මක් පසු ගිය කාලශේ  අශප් රටට හිමි කරදී තිබුණු බව.  ශේ 

ණ්ය කන්ම ගැන කල්පනා කරන ශකොට ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි, 2016ශේ ත් ණ්ය ඒකට කකතු ශවනවා. 2016 අපිට 

ශගවන්න තිශබන ණ්ය රමාණ්ය බිලියන 800 ක් ශවනවා. ශේ 

ණ්යට ශපොලිය, බිලියන 500ක් වනවා. ශේ තමයි තත්ත කථාව. 

ශපොලිය ව ශයන් බිලියන 500ක් ශගවන්න ශවලා තිශබන්ශන් 

තයි? ශේ කාරණ්ා ගැන ශේශගොල්ශලෝ ශකොශළේ වහනවා. 

ශේශගොල්ශලෝ ණ්ය ගත්ත විධිය සේපූර්ණ්ශයන් අමතක කරලා, ඒ 

සියල්ල ගැන කථා ශනොකර ශකොශළේ වහලා තමයි ශේ කථාව 

රටට කියන්ශන්. 

අපි ණ්ය ගන්න ක්රම කීපයක් තිශබනවා. ඒ, ADB, IMF, 

World Bank, JICA වාශ  විශද්  ූලලය ආයතනවලින්. ශේ 

ආයතනවලින් ගන්න ණ්යවල ශපොලිය සාමානයශයන් සියයට 

ශමකකට වඩා අඩුයි. නමුත්, පසු ගිය කාලශේ  අපි මැක්කා mega 

projects කියමින් ණ්ය ලබාගත් ආකාරය. ශපොලිය හිතා ගන්නවත් 

බැහැ. සමහර ශවලාවට ශපොලිය ගණ්නය කරන විධිය ගැන කථා 

ශනොකර ණ්ය ගත්තා. පස්ශසේ සියයට 6, 8 ආදී ව ශයන් fixed 

ශපොලියක් ගැහුවා. තම තමන්ශ  ශපෞද්ගලික වුවමනා, 

ශපෞද්ගලික වයාපෘති සඳහා ශේ ආදී ව ශයන් තමයි ණ්ය ලබා 

ගත්ශත්.  

අම අශප් මාතෘකාවක් වන VAT ගැන කථා කරන අවස්ථාශේදී 

අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා පට්ටපල් ශකබරයක් කිේවා. 

ඒකට ශහේතුව, කතුමා ශේ අශප් ශේස ුඩ තිශබන කකතු කළ අගය 

මත බදු (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුේපත කියවලා නැහැ. කතුමා 

කියනවා, "සැත්කේ සඳහා VAT අය කරනවා." කියලා. සැත්කේ 

සඳහා VAT අය කරන්ශන් නැහැ. පනත් ශකටුේප ශත් කශහම 

කියලා නැහැ. ශේ පනත් ශකටුේපත කිශයේශවොත් පැහැදිලිවම 

මකින්න පුළුවන්, සැත්කේ සඳහා කිසිම VAT කකක් අය 

කරන්ශන් නැති බව. තයි ශේ ශබොරුව කියන්ශන්? ශේ ශබොරුව 

කියමින් ජනතාව රවට්ටන වැශේ මැන්වත් නවත්වන්න ඕනෑ. 

හරියට ශේ ශද්වල් ගැන අපි කථා කළ යුතු වනවා.  

අපි අම නිමහස් ශසෞඛය ශසේවය ගැන කථා කරන ශකොට 

කියන්න ඕනෑ ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, නිමහස ්

ශසෞඛය ශසේවශයන් රශයෝජන ගන්න කිසිම ශකශනකුට කිසිම tax 

කකක් ශේ රශට් අය කරන්ශන් නැහැ  කියලා. කශහම අපි අය 

කරන්ශන් නැහැ. තයි ශේ ශබොරු කරන්ශන්? තයි ශේ ශබොරු 

කියන්ශන්? අපි සියලු ශමනාටම කියනවා, "ශේක හරියට 

කියවන්න" කියලා. කකතු කළ අගය මත බදු (සංශ ෝධන) පනත් 

ශකටුේපශත් තිශබන වගන්ති ිනක හරියට කිශයේශවොත්, 

ශමොනවාටම VAT කක යටශත් බදු අය කරන්ශන් කියන ශද් 

හරියට මැන ගන්න පුළුවන්. නැත්නේ මැන් හමවත් තිශබන අයට 

හමවත් ශරෝග හැශමන කථා තමයි අනුර කුමාර දිසානායක 

මන්ත්රීතුමා කියන්ශන්. "ඉතාමත් අසාධාරණ් විධියට සැත්කේ 

913 914 
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සඳහා බදු අය කරන්න යනවා" කියන පට්ටපල් ශබොරුව කතුමා 

ශමතුන් වතාවක් කිේවා. පාර්ලිශේන්තු වරරසාමවලට මුවා ශවලා 

තයි, ශමවැනි අසාධාරණ් රකා  කරන්ශන්? පනත් ශකටුේපශත් 

කිසි තැනක කශහම කියලා නැහැ.  

අම බදු සේබන්ධව කථා කරන නිසා ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි, මම ලබා ගත්තා ශද්ීයය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුව 

පසු ගිය කාලශේ  බදු අය කළ රමාණ් පිළිබඳ විස්තර. අශප් වයාපාර 

ක්ශෂේත්රශේ  -corporate sector කශක්- resident companies  

45,295ක් තිශබනවා. ඊළඟට, විශද්  අනුබද්ධ සමාගේ -ඒ 

කියන්ශන්, non-resident companies- 1,888ක් තිශබනවා. රාජය 

සමාගේ හා රාජය ආයතන 81ක් තිශබනවා. කනේ, ශේ රශට්  

වයාපාර ක්ශෂේත්රශේ  -corporate sector කශක්- බදු අය කරන 

ආයතන තිශබන්ශන් 48,154යි.  

ඊළඟට, අපි ගනිමු  non-corporate sector කක. ඒ කියන්ශන්, 

පුද්ගලශයෝ සහ හවුල් වයාපාර ආදිය. පුද්ගලශයෝ ව ශයන් 

ගත්තාම, බදු ශගවන්ශන් 135,180යි. හවුල් වයාපාර ව ශයන් බදු 

ශගවන්ශන් 11,439යි. විවිධ සංවිධාන හා ආයතන -Clubs and 

Associations වැනි  ආයතන - හැිනයට බදු ශගවන්ශන් 1,830යි. ඒ 

වාශ ම ශසේවා නියුක්තිකශයෝ - employersලා නැත්නේ වැඩ 

කරන ජනතාව - හැිනයට බදු ශගවන්ශන් 4,26,496යි. ශේ සියල්ල 

කකතු කළාම ලංකාශේ බදු ශගවන්ශන් 5,84,835යි. ලංකාශේ 

අවුරුදු 18ට වැඩි පුද්ගලයන් මිලියන 14ක් විතර ජීවත් ශවනවා. 

ශේ මිලියන 14ක් වූ ජනතාවශගන් බදු ශගවන්ශන් 5,84,835 

ශමනායි. ශේශක් ර ්නාර්ථයක් තිශබනවා. මීට වඩා බදු ශගවිය යුතු 

පුද්ගලයන් ශේ රශට් ඉන්න බව අපි මන්නවා. බදු ශගවිය යුතු 

පුද්ගලයන් ඉන්නවා නේ ඔවුන්ශගන් ශේ බදු අය කරන්න 

ක්රමශේමයක් ශමච්යර කල් හැදුශේ නැත්ශත් තයි? ශේක තමයි 

අපට තිශබන රධාන ර ්නය.  

ශද්ීයය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුව, Sri Lanka Customs කක, 

සුරාබදු ශමපාර්තශේන්තුව වාශ  බදු ආමායේ කකතු කරන සියලුම 

තැන්වල රජශේ  නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන් ඉන්ශන් 5,000ක 

පමණ් සංඛයාවක්. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, නමුත් 

අපට ශමතැනදී ශලොකු ගැටලුවක් මතු ශවනවා, ශේ බදු ශගවන 

පුද්ගලයන්ශගන් බදු කකතු කර ගන්න ශේ ශද්ීයය ආමායේ 

ශමපාර්තශේන්තුවට පැහැදිලි ක්ර මශේමයක් තිශබනවාම කියන 

කාරණ්ය සේබන්ධශයන්.  ශේ කාරණ්ය ර ්න කිරීමට ලක් කළ 

යුතුයි. ශේ ගැන අපි ශසොයා බැලිය යුතුයි. විශ ේෂශයන් අශප් රටට 

National Business Registry කකක් අව ය වනවා. ඒ කියන්ශන්, 

රශට් තිශබන වයාපාර register  කරන Central Data Base කකක්, 

central system  කකක්,  ජාතික ක්රමශේමයක් රටට අව ය වනවා. 

කශහම වුශණ්ොත් විතරයි, ශේ බදුවලින් ගැලවිලා, හැංගිලා වයාපාර 

කරමින් ආමායේ ුපයන පිරිසශගන් බදු ලබා ගත හැකි ශවන්ශන්.  

ශේ බදු කකතු කරන ශද්ීයය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුශේ 

ඉහළම ශකොමසාරිස්වරු  60ශමශනක් විතර ඉන්නවා. පසු ගිය 

අවුරුද්ශද් ශද්ීයය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුශේ 

ශකොමසාරිස්වරශයක් 15 වතාවක් විශද් ගත ශවලා තිශබනවා. 15 

වතාවක් විශද් ගත ශවමින් ශේ ආමායේ කකතු කරන්ශන් 

ශකොශහොමම? විශද්ීයය රටවලින් බදු  කකතු කරන්නම, ඔහු ගිහිල්ලා 

තිශබන්ශන්? ශමන්න ශේවා තමයි අපට තිශබන ර ්න. ශද්ීයය 

ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුශේ ඉන්න පිරිස් බදු කකතු කරන කක 

පැත්තක තියලා, තමන්ශ  ශපෞද්ගලික සංයාර ශවනුශවන් 15 

වතාවක් විශද් ගත වනවා නේ ඒ ගැන අපි ශසොයා බැලිය යුතුයි. 

ශමශහම කටයුතු කරනශකොට හරියාකාරව බදු කකතු කර 

ගන්නවාම කියන ර ්නය පැන නඟිනවා. ඒ නිසා පසු ගිය කාලය 

තුළ වංයාවට, දූෂණ්යට ලක්ශවලා තිබුණු ක්රමශේමය නවත්වලා, 

බදු ශගවිය යුතු පුද්ගලයන්ශගන් හරියට බදු කකතු කරන 

ක්රමශේමයක් සැකසීම ශේ රටට අව ය කරනවා. බදු ශගවිය යුතු 

පුද්ගලයන් කියන්ශන් මුමල් හේබ  කරන, වයාපාර කරන පිරිස්. 

ශේ වයාපාර කරන පිරිස් ශකොපමණ් සංඛයාවක් ඉන්නවාම කියන 

කක සේබන්ධශයන් ශසවීමට national system කකක්, Central 

Data Base   කකක්  අව ය වනවා. කශහම නැති වුශණ්ොත් ඒ අය 

බදු ශගේවාම නැද්ම කියලා අපි මන්ශන් ශකොශහොමම? අශප් තිශබන  

system කක ශබොශහොම යල් පැන ගිය කකක්. ශද්ීයය ආමායේ 

ශමපාර්තශේන්තුව ආරේභශවලා ශේ වනශකොට අවුරුදු කීයක් 

ශවනවාම කියලා කියන්න මම මන්ශන් නැහැ. ශේ කාලය තුළ, 

ශලෝකශේ   අනික් රටවල තිශබන විධිශේ  ක්රමශේමයක් හමා ගන්න 

ශද්ීයය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුවට බැරි වුශඩල තයි? මම නේ 

මන්නා තරමින් කම ශමපාර්තශේන්තුශේ තවම තිශබන්ශන් බදු 

සේබන්ධ විස්තර journalsවල, filesවල මාපු ක්රමශේමයක්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, තමිල්නාඩුශේ විතරක් 

බදු කකතු කරන තැන්  -centres - 3,500කට වඩා තිශබන බව මා 

ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි. නමුත් අශප් රශට් බදු කකතු කරන 

තැන් තිශබන්ශන් 22යි. ශකොශහොමම ශේ බදු කකතු කර ගන්ශන්?  

බදු කකතු කරන ක්රමශේමයක් පසු ගිය කාලශේ  තිබුශඩල නැහැ.   

පසු ගිය කාලය පුරාවට ශේ රශට් fiscal policy කකක් 

හරියාකාරව තිබුශඩල නැහැ. අපට මතකයි, 1988 ශරොනී ම මැල් 

මැතිතුමා මුමල් තමතිවරයා හැිනයට ඉඳලා ඉවත් වුණ්ාට පස්ශසේ 

ශේ රශට් පූර්ණ් කාලීන හරිහමන් මුමල් තමතිවරශයක් සිිනශේ  

නැහැයි කියලා. ඒ ශවනුවට සිිනශේ  ජනාධිපතිවරුයි. 

ජනාධිපතිවරයා මුමල් තමති ධුරය පවරා ශගන තමන්ට අව ය 

ආකාරයට ශමශහයවන්න පුළුවන් නිශයෝජය තමතිවරයකු පත් 

කර ශගනයි ශේ ක්රමශේමය ශගන ගිශේ . ශේ නිසා තමයි, නිවැරැදි 

රතිපත්තියක් නැති වුශඩල; නිවැරැදි ක්රමශේමයක් නැති වුශඩල. 

1988න් පස්ශසේ තති වුණු ශේ ක්රමශේමයට මැන්වත් තිත තබන්න 

ඕනෑ. ශද්ීයය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුශේ සමහර ශකොමසාරිස්වරු 

15 වතාවක් රට යන්ශන් ශකොශහොමම? ඒ, තමන්ශ  ශපෞද්ගලික 

වියමමින්ම, ශපෞද්ගලික මුමල්වලින්ම, හේබ කර ගන්නා 

පඩිශයන්ම? කශහම ශනොවන, හරියාකාරව බදු කකතු කරන 

ක්රමශේමයක් ශේ රටට අව යයි.  

ශේ රශට් මුමල් තමතිවරු සිිනශේ  නැහැ ශන්. ශේ රශට් සිින 

මුමල් තමති කවුම? අපි මන්නවා, හැම ශමයම මත් ආයාර්ය පී.බී. 

ජයසුන්මර නමැති මුමල් අමාතයාං ශේ  ශල්කේවරයා තමයි පසු 

ගිය කාලශේ  ශේ රශට් හිටපු මුමල් තමති කියලා. ඔහුට අව ය 

විධියට තමයි ශේ රශට් fiscal policy කක හැදුශඩල. ඒ ආඩලඩුශේ 

හිටපු මැති තමතිවරුන්ට කිසි ශමයක් කර ගන්න බැරි වුණ්ා. 

ශමොකම, මුමල් අමාතයාං ශේ  ශල්කේතුමා තමයි powerful.  ඔහුට 

තමයි  ක්තිය තිශබන්ශන්. ඔහු තමයි රණරණ්ය කරන්ශන්. ශමොකම, 

ජනාධිපතිවරයා ශන් මුමල් තමති. ශේ ක්රමශේමයන් තුළින් රටක් 

ඉදිරියට යන්න බැරි ශවලා තිබු ණ්ා. රශට් ක්රමශේමශේ  

රතිපත්තියක් තිබුශඩල නැහැ. පී.බී. ජයසුන්මර මහත්මයාශ  

හිතවත් අයට මුමල් හේබ කර ගන්න, කශහම නැත්නේ ශද්ීයය 

ආමායේ බදු ිනක ඒ ශගොල්ලන්ශ  ශපොකට් කකට යන 

ක්රමශේමයකුයි ශේ රශට් තිබුශඩල. කශහම නේ ඒ ක්රමශේමයට තිත 

තැබිය යුතුයි. ඒ නිසා මා ශයෝජනා කරනවා, අශප් වයාපාර 

ශරජිස්ටර් කරන ජාතික පද්ධතියක්, National Business Registry 

කකක් ශේ රටට අව යයි කියලා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. තව පැත්තක් තිශබනවා. ුමාහරණ්යක් 

ව ශයන් Sri Lanka Customs කක ගත්ශතොත්, ශේ Sri Lanka 

Customs කශක් තිශබන system කක යල් පැන ගිය system 

කකක්. ශපෝලිශේ ඉඳලා, ශමොනවා ශහෝ පිට රිනන් බඩුවක් 

ශගශනනවා නේ tax ගහන්ශන් ශකොශහොමම කියලා, භාඩලඩ ගැන 

අවශබෝධයක් අරශගන කරන ක්රමශේමය යල් පැනපු ක්රමශේමයක්. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ඒ නිසා අලුතින් අශප් රටට අව යයි, on line ක්රමශේමයක්. ශගමර 

ඉඳශගනම form කක fill කරලා යවන්න පුළුවන් නේ ශර්ගු  

නිලධාරියා අශප් මුහුණ් මකින්ශන් නැහැ. ශර්ගු නිලධාරියාත්, 

ගනුශමනුකරුවාත් කකිශනකාශ  මුහුණ් මකින ක්රමයක් ශනොශවයි 

විශද්ීයය රටවල තිශබන්ශන්. කශහම වුශණ්ොත් විතරයි, ශේ අයථා 

ක්රම නවතින්ශන්. අයථා ක්රමශේමයන්ට හැඩ ගැශහන සමාජයකට 

වඩා කහා ගිය විනිවිමභාවශයන් යුතු පරිසරයක් හැදිය යුතුයි.  

ශේ සේබන්ධශයන් කථා කරන්න මා සුරාබදු 

ශමපාර්තශේන්තුශවන් මත්ත ලබා ගත්තා. සුරාබදු 

ශමපාර්තශේන්තුශේ 2014දී ආමායම රුපියල් බිලියන 69යි. 

ඔබතුමන්ලා මන්නවාම, 2015දී සුරාබදු ශමපාර්තශේන්තුශේ 

ආමායම? ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, රුපියල් බිලියන 

105යි. ශේ වැඩි වීම වුශඩල ශකොශහොමම? ශේවා ගැන කවුරුත් කථා 

කරන්ශන් නැත්ශත් තයි? තයි මාධයවල  ශේවා කියන්ශන් 

නැත්ශත්? මාධය සියල්ලම වහලා, ඒ අව ය රතිපත්තිමය 

පණිවුඩය ශමන්ශන් නැහැ. 2014දී රුපියල් බිලියන 69ක් ශලසට 

තිබුණු සුරාබදු ශමපාර්තශේන්තුශේ ආමායම 2015දී රුපියල් 

බිලියන105ක් වුණ්ා. ශහේතුව, 2015දී කතශනෝල් කන්ශට්නර් 

කකක්වත් පැන්නුශේ නැති නිසායි. සුරාබදු සේබන්ධශයන් කකම 

ශමයක්වත් පන්නා තිබුශඩල නැහැ. කතශනෝල් ශහොරකේ කරලා 

තිශබනවාය කියලා පත්රවල තිශබනවාම? කිසිම තැනක තිබුශඩල 

නැහැ. අපි ඒකට තිත තැබුවා. කශහම කරලා තමයි සුරාබදු 

ශමපාර්තශේන්තුශවන් රුපියල් බිලියන 40ක පමණ් ආමායමක්, 

වැඩිපුර ආමායමක් ලබා ගත්ශත්. ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි, අපි පසු ගිය අවුරුදු 10 ශමස බැලුශවොත් 

ශපශනනවා, මැන් රුපියල් බිලියන 40ක වැඩිපුර ආමායමක් 

ලැබුණ්ා නේ, පසු ගිය අවුරුදු 10ට ගණ්න් බැලුශවොත්, රුපියල් 

බිලියන 400ක ආමායමක් ලබා ගන්න තිබුණ්ා කියලා. අපට 

රුපියල් බිලියන 400ක් තිබුණ්ා නේ ලංකාව පුරා සියලුම අධිශේී 

මාර්ග -highways- ිනක හමන්න තිබුණ්ා. ශේ සල්ලි ශකොහාටම 

ගිශේ ? ශේවා තමයි අපි වැළැක්විය යුතු වන්ශන්. ශේවායින්  තමයි 

පැහැදිලි ක්රමශේමයක් තුළින් ආමායම වැඩි කර ගත යුත්ශත්. ඒ 

සමහා තමයි ශේ විධියට නියමිත ක්රමශේමයක් තති  කර 

තිශබන්ශන්. ඒ සඳහා අම රටට වග කියන මුමල් තමතිවරශයක් 

ඉන්නවා. 2015 ජනවාරි 8 වැනිමායින් පස්ශසේ ශේ රශට් 

ජනාධිපතිවරයා ශනොශවයි ර ශට් මුමල් තමතිවරයා වුශඩල. ඒ සඳහා 

පූර්ණ් කාලීනව කටයුතු කරන්න පුළුවන්, ශකළින් වැඩ කරන්න 

පුළුවන් මුමල් තමතිවරශයක් ශේ රශට් ඉන්නවා. කම නිසා ශේ 

රතිපත්ති සියල්ලම හැශමනවා. ශේ ණ්ය කන්ශමන් ශගොඩ කන්න 

නේ  ශේ රටට පැහැදිලි ක්රමශේමයන් අව ය ශවනවා.  

රාජය ආමායම ගැන කථා කරනවා නේ, 1994 වර්ෂශේ දී GDP 

කශකන්  සියයට 22ක් රාජය ආමායමට තිබුණ්ා. 2014 වර්ෂය 

ශවනශකොට GDP  කශකන් රාජය ආමායමට ලැබුණු රමාණ්ය 

සියයට 10.06ට අඩු ශවනවා. 1994 වර්ෂශේ  සිට 2014 වර්ෂය 

ශවනතුරු  සිින මුමල් තමතිවරයා කවුම? හිටපු ජනාධිපතිවරයා. 

නාමික මුමල් තමති කවුම? පී.බී.ජයසුන්මර.  කතශකොට රාජය 

ආමායම සියයට 15ට වඩා අඩු ශවනවා නේ මුමල් අමාතයාං ශේ  

ශල්කේවරයාශ  වගකීමක් ශවනවා  රතු  ශකොඩියක් වනලා 

ආඩලඩුවට  කියන්න,  "මැන් ශේක නවත්වන්න. මැන් ශේක 

සැලසුේ කරන්න" කියලා.  නමුත් ශේ හිටපු ශල්කේවරයා කශහම 

ශමයක් කරනවා තියා හිතුශේවත් නැහැ. හිටපු ජනාධිපතිවරයාව  

තව තවත් ුද්දීපනය කරමින් අලුත් projects ශගශනන්න, තව තව 

ණ්ය ගන්න සැලැස්සුවා. ශේකයි කශළේ.  ශේ ක්රමශේමයමම යන්න  

ඕනෑ? ශේ ශබොරු වං ලා කෑ ගහන්ශන් ශේ ක්රමශේමයම අරශගන 

යන්න කියලාම? ශබොරුවම ශ න්න කියලාම? ශබොරුවට තිත 

තියලා, ඒක  නවත්වලා ශේ රට හරි පාරට ශගන යන 

ක්රමශේමයකට මැන් අපි තවිත් තිශබනවා. ශේ ක්රමශේමශයන්  අපි 

ඉදිරියටම යා යුතුයි.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, online taxation ගැන 

කථා කරනවා නේ, මා කලින් කිේව මත්ත කක්ක ගත්තාම අපි 

පැහැදිලි ක්රමශේමයක්  තති කරන්ශන් ශකොශහොමම?  පුද්ගලයන් 

හැිනයට ශේ රශට් බදු ශගවන්ශන්  කක්ලක්ෂ තිස්පන්මහස් කකසිය  

හැත්තෑවයි. නමුත් අම ශවනතුරු අපි කිසිම ශකශනකුට බදු ශගවිය 

යුතුම නැද්ම කියන ලිපි ශල්ඛන ඉදිරිපත් කරන ක්රමශේමයක් ශේ  

රශට් නැහැ. මැන්  බදු  ශගවීම  සිදු වන්ශන් ශේ විධියටයි. ශද්ීයය 

ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුශවන්  විස්තර ගත්ශතොත්, කශසේ නැත්නේ 

වයාපාර කරනශකොට ශද්ීයය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුවට විස්තර 

ලැබිලා ඒ ගැන ශසොයා බලනශකොට, කශසේත්  නැත්නේ වයාපාර 

කරන ආයතන හැිනයට කම ආයතන tax  ශගවන්න  ඕනෑය කියා 

මැනශගන  ශලෝකශේ   වයාපාරත් සමග යන්න  ඕනෑ වුණ්ාම,  ඒ 

වයාපාර ආයතන තමන් ස්ශේච්ාාශවන් tax  ශගවන්න  ඉදිරිපත් 

ශවනශකොට,  ආදී ව ශයන් තමයි ශේ tax  ශගවන ක්රමශේමයන් 

තිශබන්ශන්. කම නිසා පැහැදිලි ක්රමශේමයක් තිශබන්න  ඕනෑ. 

සියලුශමනාම tax  ශගවිය යුතු නැහැ. මිලියන 14ක්  විතර  සිිනන 

වයස අවුරුදු  18ට වැඩි සියලු ශමනාටම තමාශ  registry  කකක්, 

tax number  කකක් තිබිය යුතුයි. කවැනි ක්රමශේමයක් තිශබනවා  

නේ, Tax number  කකක් නැති, tax ශගවන්න බැරි ශකනා  කවුම 

කියලා මැන ගන්න පුළුවන්.  Tax  ශගවන්න බැරි   ශකනාට 

කියන්න  පුළුවන්, "මට ආමායමක් නැහැ, මම  tax ශගවන්න 

අව ය නැහැ, මට tax ශගවන්න  බැහැ" කියලා. කශහම නේ අපි 

database  කශකන් මන්නවා, ශමොහුට tax ශගවන්න බැහැ කියලා. 

කශහම ක්රමශේමයක් තිබුශණ්ොත් තවත් ශකශනකුට ශමොහු ගැන 

complaint  කකක් කරන්න විධියක් නැහැ, "ශමොහුට tax  

ශගවන්න පුළුවන්, ශමොහු ගැන ශසොයා බලන්න" කියලා. කශහම 

ක්රමශේමයක් තිබුශණ්ොත් විතරයි,  ශේක හරියට කරන්න පුළුවන් 

ශවන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, පිරිසක් කාලි අේමා 

ළඟට  ගිහින් කාලි ශකෝවිශල් ශපොල් ගහනවා, අම පත්තරවලින් 

අපි මැක්කා. ශේ ශපොල් ගහන්ශන් කවුම? මම ශෆොශටෝ කකක් 

මැක්කා. රුපියල් 2,500ක ආමායශමන් පවුලකට මාසයක් ජීවත් 

ශවන්න පුළුවන් කිේවාශන්, හිටපු නිශයෝජය මුමල් තමතිවරශයක්. 

කතුමා තමයි ගිහිල්ලා ශපොල් ගහන්ශන්. අශප් රජය පසු ගිය අය 

වැශයන් රාජය ශසේවකයන්ශ  පඩිය රුපියල් 10,000කින් වැඩි 

කළා ශන්. ඒ කියන්ශන්, රුපියල් 2,500 ඒවා 4ක්. 

 
ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගු (මහාචාර්ය) ණශු මාරදුංහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) ஆசு ைொ சிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, please give me one more minute. ශේ විධියට ශපොල් 

ගැහුවාට, අවසානශේ  ඒ අයට කියන්න තිශබන්ශන් ශේකයි. 

රුපියල් 2,500කින් ජීවත් ශවන්න පුළුවන් කියලා රකා  කර 

තිබුණ්ත්, අපි රුපියල් 10,000කින් පඩි වැඩි කළා. අපි මන්නවා, ඒ 

රුපියල් 10,000ක මුමලකින් වැටුප් වැඩි කළත්,  කය ජීවත් 

ශවන්න රමාණ්වත් නැහැ කියලා.  පඩිය තවත් වැඩි කරන්න 

ඕනෑ. ඒ සඳහා අවස්ථාව තති කරන්න ඕනෑ. කම නිසා ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව තතුශළේත් සංමර් න පවත්වන; ශපොල් සංමර් න 

පවත්වන මහත්වරුන්ට කියන්න කැමැතියි, ඒවා වැරදුණ්ාම 

ශවන්ශන් ශමොකක්ම කියලා. ශබොරු කියලා ශපොල් ගැහුවාම 

ශවන්ශන් ශමොකක්ම?  කාලි අේමා අනිත් පැත්ත හැරිලා කනට 
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ගහනවා. අම ශේ පනත් ශකටුේපත වැඩි ාන්මශයන් සේමත 

ශවනවා. ඊට පස්ශසේ කාලි අේමා අශනක් පැත්ත හැරිලා ඒ සියලු 

ශමනාශ ම කනට ගහනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 4.24] 
 

ගු ටී. රංජි ක ද තසොයිසා මහ ා 
(ைொண்புைிகு ொீ.  ஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අම මවශසේ ඉදිරිපත් කර 

තිශබන කකතු කළ අගය මත බදු (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුේපතත් 

සාකච්ාාවට ගන්න ශේ ශවලාශේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂශේ  අවසන් 

කිකකයා හැිනයට කථා කරන්න මට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම 

සතුටු ශවනවා. 

ගරු මුමල් තමතිතුමා ුශද් වරුශේ ශේ පනත් ශකටුේපත 

ඉදිරිපත් කරමින් කියා සිිනයා, ශේ වසරට රුපියල් ශකෝින 180ක 

පමණ් බදු ආමායමක් බලාශපොශරොත්තු ශවනවාය කියලා. මීට 

ශපරාතුව ශමම පනත් ශකටුේපත ඉදිරිපත් කිරීමට ුත්සාහයන් 

කිහිපයක් ගත්තත්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැිනයට අපි සාූලහිකව කම 

පනත් ශකටුේපතට මැඩි විශරෝධතාවක් රකා  කරලා ජනතාව 

අතරටත්, අධිකරණ්ය ශවතටත් ගිහිල්ලා ිනක කාලයකට ශහෝ කය 

ශගනඒම වළක්වා ගැනීමට අපට හැකි වුණ්ා. ඒ පිළිබඳව අපි සතුටු 

ශවනවා. අම මවශසේ ශේ පනත් ශකටුේපත පාර්ලිශේන්තුවට 

ඉදිරිපත් කර තිශබන අතර, තව ිනක ශේලාවකින්  ඒ සඳහා ාන්මය 

විමසනවා. අපි මන්නවා, ශේ පනත් ශකටුේපශත් ශමොන අඩු-

පාඩුකේ තිබුණ්ත්, රජශේ  මන්ත්රීවරු සහ රජයට ආවඩන 

මන්ත්රීවරුන් ශේ පනත් ශකටුේපතට පක්ෂව ාන්මය රකා  කරන 

බව. හැබැයි, ඒ මන්ත්රීවරුන්ශ  හෘමය සාක්ෂිය විමසලා 

බැලුශවොත්, කුමන ආකාරයට ශමොවුන් කය අනුමත කරනවාම 

යන්න පිළිබඳව අපට තිශබන්ශන් බරපතළ ගැටලුවක්. ඒ වාශ ම 

ඉදිරි මාස ශමකක කාලය තුළ රුපියල් ශකෝින 180ක ආමායමක් 

රජයට ලබා ගැනීශේ බලාශපොශරොත්තුව තතිව අම ශේ වැට් බදු 

පනත් ශකටුේපත ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා.  රුපියල් ශකෝින 

180ක් අයකර ගැනීම සඳහා - ුපයා ගැනීම සඳහා - ශයෝජනා 

කරලා තිශබන බදු ක්රමය කිසිශසේත්ම සරල ශකොට තැකිය 

ශනොහැකියි ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. 

කිසිශසේත්ම නිමහස් ශසෞඛය ක්ශෂේත්රශයන් බදු අය කරන්ශන් 

නැහැ කියලා මැන් සමහර මන්ත්රීවරුන්  කියනවා.  හැබැයි, ඔය 

කියන මන්ත්රීවරුන් කක්ශකශනක්වත් ශබශහත් ිනක ගන්න ගශේ 

dispensary කකට යනවාම? රජශේ  ශරෝහල්වලට යනවාම? 

යන්ශන්, ශපෞද්ගලික ශරෝහල්වලට. හැබැයි, -  [බාධා කිරීේ] 

සමහර මන්ත්රීවරු කශහම කියනවා. මරණ්ාසන්නව සිිනන පිළිකා 

ශරෝගියා, මරණ්ාසන්නව සිිනන හෘමය ශරෝගියා තමන්ශ  හරකා-

බාණ්, ඉඩ-කඩේ ුකස් කරලා ශරෝහලට යනවා. [බාධා කිරීේ] 

තමුන්නාන්ශසේලාව යවන්න ඕනෑ ශමෝයරියට. ශපෞද්ගලික 

ශරෝහල්වලට ශනශමයි යවන්න ඕනෑ, ශමෝයරියට. 
 

ගු මන්ත්රීවරතයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

අංශගොඩ, අංශගොඩ. 
 

ගු ටී. රංජි ක ද තසොයිසා මහ ා 
(ைொண்புைிகு ொீ.  ஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

අංශගොඩට යවන්න ඕනෑ. වැට් බද්මට අත ුස්සලා ශද් පාලන 

කනත්තට යන්න ූමානේ ශවලා ඉන්න. ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි, අහිංසක ශරෝගියාශ  නවමය රතිකරවලටත් බදු 

ගහලා,  bypass කකක් කරගත්තාම ඒ සඳහා වන බදු මුමලත් වැඩි 

කරලා තිශබනවා. ශේ වැට් බදු පනත හරියට මුමල් තමතිවරයා 

"අක්කා ශපන්නලා නංගි ශමන්න හමනවා වශ " වැඩක්. ඒකයි 

ශේ සිද්ධ ශවලා තිශබන්ශන්. කම නිසා ශමතැනට තවිල්ලා ලේජා 

නැතුව කියනවා, "අපි රුපියල් ශකෝින 180ක් 

බලාශපොශරොත්තුශවන්, රාජපක්ෂ ආඩලඩුව ලබාගත් මහා ණ්ය 

කන්මරාව ශගවාගන්න බදු අය කරනවා" කියලා. ඉතිහාසශේ  අපි 

මැක්ක බැරි බැරියාව හැදිච්ය ආඩලඩුව තමයි ශේ. මුමල් 

තමතිවරයාටත් බැරි බැරියාව හැදිලා. 1988 දී ශේ.ආර්. ජයවර්ධන 

මැතිතුමා ආඩලඩුව භාරගන්න ශකොට කිේශේ නැහැ, සිරිමාශවෝ 

බඩලඩාරනායක ආඩලඩුශේ මහා ණ්ය කන්මරාව ශගවාගන්න 

විධියක් නැහැ කියලා. හැබැයි, වර්තමාන යහපාලන ආඩලඩුව 

ශේක භාරගත් මවශසේ ඉඳලාම බැරි බැරියාව. "අපට රාජපක්ෂ 

ආඩලඩුශේ මහා ණ්ය කන්මරාව ශගවන්න බැහැ" කියනවා. අපි ශේ 

ආඩලඩුශේ මුමල් තමතිතුමාශගන් අහනවා, මහහත් අවුරුද්මක් 

තිස්ශසේ පැවැති ආඩලඩුව  1994 දී අපට ආඩලඩුව භාර ශමන විට සහ 

2004 දී - ශපොදුජන කක්සත් ශපරමුණ්ට සහ කක්සත් ජනතා නිමහස් 

සන්ධානයට- ආඩලඩුව භාරශමන විට ශමොන තරේ ණ්ය 

කන්මරාවක් කක්කම ශේ රට භාර දුන්ශන් කියලා. ඒවා ගැන කථා 

ශනොකර ශේ තිශබන ඔක්ශකෝම ණ්ය ිනක මහින්ම රාජපක්ෂ 

ආඩලඩුශේ කියලා කියනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, කම නිසා බැරි බැරියාව 

හැදුණු ශේ ආඩලඩුවට අපි කියනවා, තමන්ට බැරි ශබොරු පූච්යානේ 

ගහන්ශන් නැතුව සතයයට මුහුණ් ශමන්න ූමානේ ශවන්න 

කියලා. ඉදිරි කාලශේ  රුපියල් ශකෝින 180ක් 

බලාශපොශරොත්තුශවන් ශේ වැට් බදු පනත් ශකටුේපත ශගනැල්ලා 

ශේ රශට් මධයම පන්තිශේ  වයාපාරිකයාට, සුළු පරිමාණ්ශේ  

වයාපාරිකයාට, අසරණ් ශරෝීන්ට, ශේ රශට් සමස්ත ජනතාවට 

බදු ගහන්න ශේ ආඩලඩුව කටයුතු කරනවා. 

අ නිදිග ආසියාශේ සිද්ධ ශවච්ය මහා ශහොරකම, මහා ූලලය 

වංයාව, මහ බැංකුශේ සිද්ධ ශවලා තිශබනවා. අර්ජුන 

මශහේන්රන්ශ  බෑනා, Perpetual Treasuries නමැති සමාගශේ 

අයිතිකරු, බදු ශගවීශමන් අනතුරුවත් ශුද්ධ ලාභය රුපියල් 

බිලියන 10ක් බව ලේජා නැතිව රකා  කරනවා. අම 

තමුන්නාන්ශසේලා COPE කශකන් ඒ පරීක්ෂණ්ය ගැන ශබදුණු 

වාර්තා ශමන්න හමනවා; තමුන්නාන්ශසේලා COPE කකට බශලන් 

කඩා ශගන පනිනවා.  ශකශසේ ශවතත්, COPE වාර්තාව ශේ ගරු 

සභාවට ඉදිරිපත් වුණු මවසට ඒ කමිටුශේ සභාපතිවරයාශ  

වාර්තාව අනුව කටයුතු කරන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂශේ  ඉන්න අපිත් 

ූමානමින් ඉන්න බව අපි කියනවා. ඒ නිසා COPE වාර්තාව ශේ 

ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න. හැබැයි තමුන්නාන්ශසේලා 

කියන්ශන්, "අශප් අගමැතිතුමා කිසිම ශමයකට සේබන්ධ නැහැ, 

අගමැතිතුමා 'Clean Master' '' කියලායි. ඒ  Clean Master,  

අගමැති රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා, මහ බැංකු ශහොරකම හරහා 

අම මඩ නා ශගන තිශබනවා. හැබැයි, තමුන්නාන්ශසේලා කියන්ශන් 

නේ, "Clean Master" කියලායි. ඔය වාශ   "Clean Masters"ලා 

හුඟක් ඉන්නවා ශහොයා ගන්න. ආඩලඩුශේ "Top Ten Clean 

Masters"  ශහොරු මහශමශනක් ඉන්නවා. ඒ ශහොරු  අපි ඉදිරි 

සතිවල ශහළිමරවු කරනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මහ බැංකුව හරහා කරපු 

රුපියල් බිලියන 11ක  මහා ශහොරකම, ශකොශහොම කිේවත් ශේ 

ආඩලඩුවට වහන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ හරහා මැවැන්ත 

ශහොරකමක් තමයි කරලායි තිශබන්ශන්. ඒ විනනාකම රුපියල් 

බිලියන 11යි.    

පසු ගිය කාලශේ  තති වූ මහා වර්ෂාව නිසා අරණ්ායක සාමසර 
කන්ශද් නාය යෑශමන් විපතට පත් වුණු අයට සහන ශමන්න ශේ 

ආඩලඩුවට බැරි වුණ්ාට, සාලාව අවි ගබඩාව පිපිරුණු අවස්ථාශේ 
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පාර්ලිශේන්තුව 

අසරණ් වුණු අයට සහන ශමන්න ශේ ආඩලඩුවට බැරි වුණ්ාට, 

ගංවතුරට අහු ශවච්ය බියර් companies ශමකකට රුපියල් ශකෝින 

600ක බදු සහනයක් දීලා තිශබනවා. සාමසර කන්ශද් මහා පස් 

කන්මට යට වුණු මිනිස්සු පස් කන්ම යට ඉඳශගන, "යහ පාලනයට 

සාප  ශේවා!" කියලා ශේ ආඩලඩුවට සාප කරනවා.   ඒ අය තවමත් 

පස් යට වැළලිලා ඉන්නවා. හැබැයි, ශේ ආඩලඩුව බියර් සමාගේ 

ශමකකට රුපියල් ශකෝින 600ක බදු සහන ශමනවා!  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට රුපියල්  ශකෝින 

180ක් ශහොයා ගන්න විධිය ගැන කථා කරනවා. මම මුමල් 

තමතිතුමාශගන් ශහෝ රජශේ  වගකිවයුත්ශතකුශගන් ශේ කාරණ්ය 

අහනවා. තමුන්නාශසේලා කවුරුන් ශහෝ  ශේකට පිළිතුරු ශමන්න. 

සුශඛෝපශභෝගි වාහන 890ක් ශර්ගුශවන් නිමහස් කිරීශේදී ඒ කක 

වාහනයකින් රුපියල් ලක්ෂ 80ක බදු මුමල් කපා හැරීම තුළ ශේ 

රශට් ජාතික ආර්ිකකයට ශේ මුමල් තමතිවරයාශ  නිශයෝගශයන් 

කරපු හානිය රුපියල් ශකෝින 632යි. රුපියල් ශකෝින 632ක බදු 

මුමල් අතහැරලා මැේමා. අම ඔය කථා කරන මන්ත්රීවරු, 

ආයාර්යවරු, මහායාර්යවරු මහින්ම රාජපක්ෂශ  කරපිටටම ශේ 

බදු බර, ණ්ය බර  මමන්න හමනවා. නමුත් රාශඩෝ 890ක්  

ශර්ගුශවන් නිමහස් කිරීශේදී, ජාතික ආර්ිකකයට අහිමි කරපු 

රුපියල් ශකෝින 632ක  මුමල කාශ  සාක්කුවටම ගිශේ ?  ඒකයි අපි 

අහන්ශන්. හැබැයි, ශේ ශහොරු ඒකාබද්ධ විපක්ෂශේ  ඉන්න අපට 

ශහොරු කියනවා. ඒත් අපි පැහැදිලිව කියනවා, ආඩලඩුශේ  කේබ 

ශහොරු ිනකක් ඉන්නවා  කියලා.  කේබ ශහො රු ිනක ශේ ඉස්සරහා 

වාඩි ශවලා ඉන්නවා. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ 

ආකාරයට රශට් මුමල් කාබාසිනියා කරපු ශේ ආඩලඩුව අහිංසක 

ජනතාවට VAT කක ගහලා රුපියල් ශකෝින 180ක් ුපයන්න මරන 

ුත්සාහය අපි බරපතළ පිළිකුලකින් යුතුව  රතික්ශෂේප කරනවා.  

මැන් කක බෑනා ශකශනකුට දීලා, අර්ජුන මශහේන්රන් 

මහත්තයාශ  බෑනාට දීලා Perpetual Treasuries සමාගම හරහා 

මහ බැංකුශේ රුපියල් බිලියන 11ක් ශහොරකේ කළා. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, වර්තමාන මුමල් 

තමතිතුමා තවත් බෑනා ශකශනකුට  මහ බැංකුශේ ආරක්ෂ ශසේවය 

භාර දීලා. ඒ බෑනාට මහ බැංකුශේ ශසේප්පු ිනක භාර දීලා. කක 

බෑනා ශකශනකුට දීලා, ඒ බෑනා බිලියන 11ක් ඉස්සුවා. ශමන්න 

තවත් බෑනා ශකශනකුට මහ බැංකුශේ ශසේප්පු ිනක දීලා. ඒ බෑනා ඒ 

ශසේප්පු ිනක ඉස්සුශේ නැතත්, අපි ඒ සේබන්ධව බලා ශගන 

ඉන්නවා. ශමන්න ඒ ලියුම තිශබනවා. 2016.09.08වැනි මා මුමල් 

අමාතය රවි කරුණ්ානායක මැතිතුමා ශේ ලියුම නිකුත් කරලා 

කියනවා, "මැන් ඉන්න තමති  ශකශනකුශ  බෑනාට මහ බැංකුශේ 

ආරක්ෂක ශසේවය භාර ශමන්න" කියලා. 

 

ගු මන්ත්රීවරතයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
කවුම බෑනා? 

 

ගු ටී. රංජි ක ද තසොයිසා මහ ා 
(ைொண்புைிகு ொீ.  ஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ඒ සරත් ශෆොන්ශසේකා මහත්තයාශ  බෑනා, ධනුන 

තිලකරත්න. ශේ ලිපිය මා සභාග * කරනවා.  

ශේවා අසතයම? සරත් ශෆොන්ශසේකාශ  බෑනාට මහ බැංකුශේ 

ආරක්ෂක ශසේවය භාර ශමන්න කිේවාම, නැද්ම කියලා මුමල් තමති 

රවි කරුණ්ානායක ශහෝ "Clean Master" අග්රාමාතය රනිල් 

වික්රමසිංහ මැතිතුමා පිළිතුරු දිය යුතුයි. ශමන්න මහ බැංකුව සුද්ම 

කරන්න හමන හැින. කක බෑශනක් බැංකුශේ බිලියන 11ක් සුද්ම 

කළා. ශේ ''නරි බෑනා'' ශසේප්පු ිනකයි බිත්ති හතරයි අරශගන 

යනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. හැබැයි, කහා පැත්ශත් ඉඳශගන 

කථා කරන  "Clean Masters" ලා  කියන්ශන්, "ශහොරා, මහින්ම 

රාජපක්ෂ" කියලායි. ශකෝ, ශෆොන්ශසේකා මැතිතුමා? ශෆොන්ශසේකා 

මහත්තයා කියන්න. ඒ ආරක්ෂක ශසේවය බෑනාශ , ධනුන 

තිලකරත්නශ  company කකට ශමන්න හැදුවාම, නැද්ම? ශේ 

ලියුශේ කියලා තිශබනවා, "සරත් ශෆොන්ශසේකාශ  son-in-law" 

කියලා. ශමන්න ශේවා තමයි යහ පාලනශේ  නිරුවත. ඒවා අපි 

ශහළි කරනවා. කහා පැත්ශත් ඉඳශගන කෑ ගහන මන්ත්රීවරු ශේ 

ගැන ශමොකම කියන්ශන්? ආරක්ෂක ශසේවය භාර දුන්ශන් නැද්ම 

කියන්න? ශේ Copy කක අරශගන බලන්න.  මහායාර්ය ආශු 

මාරසිංහ මන්ත්රීතුමනි, ශේක බලන්න; බලලා කියන්න.  

ඊළඟට ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, යහ පාලන 

ආඩලඩුශේ ඉන්න ශ්රී ලංකා නිමහස් පක්ෂශේ  ගරු තමතිවරුන්ට, 

රාජය තමතිවරුන්ට හා නිශයෝජය තමතිවරුන්ට අපි ඉතා 

පැහැදිලිව ශේ කාරණ්ය කියනවා. තමුන්නාන්ශසේලා ශේ VAT 

පනත් ශකටුේපතට අත ුස්සලා ශේ ශද් ශරෝහි, ජනතා විශරෝධී 

පියවරට කකඟ ශවන්න කපා.  ශේ පනත් ශකටුේපතට පක්ෂව අත 

ඔසවන්න කපා කියලා අශප් සශහෝමර තමතිවරුන්ශගන් ඉල්ලීමක් 

කරනවා. ශ්රී ලංකා නිමහස් පක්ෂශේ  තමතිවරු, මන්ත්රීවරු ආඩලඩු 

පක්ෂශේ  හිිනයත්, ජනතා විශරෝධය නැමැති කුණු බක්කියට  

වැශටනවාට අපි කැමැති නැහැ. අපි කැමැති නැහැ අශප්  සශහෝමර 

තමතිවරු ජනතා නවරයට පාත්ර වනවාට. අශප් "ශ ම" අපට 

ශබ්රා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඒ කුණු 

බක්කියට වැශටන්න ශමන්න. අපි තමුන්නාන්ශසේලාට කියනවා, 

ජනතා විශරෝධයට පාත්ර ශවන්න කපා කියලා. ආඩලඩුව ශබ්රා 

ගන්න, තමතිකම ශබ්රා ගන්න කක්සත් ජාතික පක්ෂශේ  

තමතිවරුත්, මන්ත්රීවරුත් කක්ක තමන්ශ  හෘමය සාක්ෂියට 

විරුද්ධව ශහෝ  ශේ පනත් ශකටුේපතට පක්ෂව අත ඔසවලා 

ජනතාව ඉස්සරහට යන විට, ජනතා විශරෝධශයන් 

තමුන්නාන්ශසේලාත් මැවිලා යනවා. ඒ නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 

ශලස අපි සියලුශමනා ශ්රී ලංකා නිමහස් පක්ෂශේ ත්, කක්සත් ජාතික 

පක්ෂශේ ත් මැති තමතිවරුන්ට ආරාධනයක් කරනවා, ශේ මහා 

ජනතා විශරෝධී, ශද් ශරෝහි, ජනතාව මර්මනයට ලක් කරන ශේ 

පනත් ශකටුේපතට විරුද්ධව ාන්මය ශමන්න කියලා. ශේ VAT 

පනත් ශකටුේපතට පක්ෂව ාන්මය දීලා ගමට කනශකොට ඉලපත 

ගන්න, ඒ අය  පන්නා මමන්න කටයුතු කරන්න කියලා අපි 

ජනතාවට කියනවා. කශසේ රකා  කරමින්  මා නිහඬ වනවා. 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 4.35] 

 

ගු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිතගොඩ මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අම ශේ පාර්ලිශේන්තුවට 

ඉදිරිපත් කළ බදු (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුේපත් සේබන්ධශයන් 

කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මට ලැබුණ් අවස්ථාව ගැන 

සතුටු වනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අම අශප් 

පාර්ලිශේන්තුශේ මට ශපර කථා කරපු රංජිත් ම ශසොයිසා 

මන්ත්රීතුමා තතුළු ශබොශහෝ මන්ත්රීවරු කථා කශළේ 

සේපූර්ණ්ශයන්ම ඉතිහාසය අමතක වුණු, ඊශේ -ශපශර්මා ඉපදුණු 

921 922 

[ගරු ටී. රංජිත් ම ශසොයිසා මහතා] 

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

*  Placed in the Library. 
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ුමවිය හැිනයට. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, බදු අය 

කරන්ශන් නැතුව රජයක් ශගනයන්න පුළුවන් නේ, බදු අය 

කරන්ශන් නැතුව රටක් ශගනයන්න පුළුවන් නේ ඒකට අපි 

කවුරුත් කැමැතියි. අපි හැශමෝම කැමැතියි මහ ජනයා මත කිසිදු 

බරක් පටවන්ශන් නැතුව රට ශගනයන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි අපි 

කවුරුත් මන්නවා, මරුශවක් මේ කුස පිළිසිඳගත් අවස්ථාශේ ඉඳලා, 

මරණ්ය සිද්ධ ශවලා ආමාහනාගාරයට ශගනියලා ආමාහනය කරන 

ශතක් අශප් රශට් පුද්ගලශයකුශ  ජීවිතශේ  හැම අවස්ථාවකටම 

සුබසාධනය සලසන්න ආඩලඩුවට සිද්ධ ශවලා තිශබන බව; 

ඔහුශ  ජීවිතශේ  පැවැත්ම ශවනුශවන් කටයුතු කරන්න සිද්ධ 

ශවලා තිශබන බව. ඒක තමයි යථාර්ථය. අම මරුශවකු ලැශබන්න 

ඉන්න මවකට ශපෝෂණ් මල්ලක් ශමනවා. ළමයා ඉපදුනාම, මුල් 

සායනශේ  ඉඳලා ඒ මරුවා ශවනුශවන් ආඩලඩුව වියමේ කරනවා. 

ඊට පසුව කම මරුවා පාසල් ගියාම, කම පාසල් ශිෂයයාශ  පාසල් 

අධයාපනය ශවනුශවන් ආඩලඩුව මහා වැය බරක් මරනවා.  

ඊළඟට, කම ශිෂයයා වි ්වවිමයාල අධයාපනශයන් පසුව  

වි ්වවිමයාලශයන් කළියට බැහැලා රැකියාවක් බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා. ුපාධිධාරින්ට රැකියා ශමනවා. ුපාධිධාරින්ට රැකියා 

ශමන්න ඕනෑ. අපි ඒ ගැන සේපූර්ණ්ශයන් කකඟයි. නමුත් අම 

සමහර ුපාධිධාරින් "අපට duty කකක් නැහැ; අපට කරන්න 

කාර්ය භාර්යක් නැහැ; අපට කාර්ය භාර්යක් ශමන්න" කියලා 

ුද්ශ ෝෂණ්ය කරන තැනට පත් ශවලා තිශබනවා. අම රජශේ  

ශසේවයට යන හුඟාක් අයශ  මානසිකත්වය තිශබන්ශන්, 

ආඩලඩුශවන් ශකොශහොම හරි තමන්ට ලැශබන ශද් ගන්න ඕනෑය 

කියන තැනයි. අවංකවම ආඩලඩුව ශවනුශවන් කටයුතු කරන, රට 

ශවනුශවන් කටයුතු කරන රජශේ  නිලධාරින්, ශසේවකයන් 

ඉන්නවා. කවර ආඩලඩුවක් තිබුණ්ත්, ඒ පවතින හැම ආඩලඩුවක්ම 

ශේ හැම ශකශනක් ශවනුශවන්ම, ඔවුන් ඉල්ලන හැම 

අවස්ථාවකදීම ඒ වරරසාම, අයිතිවාසිකේ සියල්ල ලබා දිය යුතුයි.  

අවුරුද්මක් ගත වුණු අශප් ආඩලඩුව පසු ගිය යුගශේ  කශළේ 

ශමොනවාම? අපි පසු ගිය අවුරුද්ශද් අධයාපනය ශවනුශවන් ශවන් 

කළ හැකි ුපරිම මුමල -රටක් හැිනයට මෑත ඉතිහාසශේ  වැඩිම 

මුමල- ශවන් කළා. මම මකුණු පළාත නිශයෝජනය කරන 

මන්ත්රීවරශයක්, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. මශ  

පළාශත් -මකුණු පළාශත්- පාසල්වලට වියමේ කිරීම සඳහා මකුණු 

පළාත් අධයාපන ශමපාර්තශේන්තුවට ලක්ෂ හැටහයමහසක් ලබා 

දුන්නා. අම "ළඟම පාසල-ශහොඳම පාසල" වයාපෘතිය යටශත් සෑම 

ගමකම පාසල්වල ශභෞතික සේපත් වනතාවන් ශේ වනවිට 

සේපූර්ණ් ශවමින් පවතිනවා. වැසිකිළි-කැසිකිළි පහසුකේවත් 

ශනොතිබුණු පාසල්වලට ඒ පහසුකේ විතරක් ශනොශවයි,  

ශගොඩනැඟිලි, විමයාගාර පහසුකේ  ශේ හැම ශමයක්ම ලැශබමින් 

පවතිනවා. අම පාසල සංවර්ධනය ශවනවා. අම ගුරු වනතාවන් 

පියවමින් සිිනනවා. [බාධා කිරීේ]   

අශප් ගරු ටී. රංජිත් ම ශසොයිසා මන්ත්රීතුමා සඳහන් කළා, 

ශරෝහලට ගියාම වැශමන බද්ම ගැන. ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි, ශේ රශට් මිනිසුන් දීර්  කාලයක් තිස්ශසේ රාර්ථනා 

කළා, අතයව ය ධෂධ වර්ගවල මිල අඩු ශවන කක ගැන. 

ආඩලඩුවක් හැිනයට ඒක කරලා තිශබනවා. අම අතයව ය ධෂධ 

වර්ග 48ක මිල අඩු කරලා තිශබනවා. [බාධා කිරීේ]  මම මන්ශන් 

නැහැ, පිස්සන්ට ශමන්න ඕනෑ ශබශහත්වල මිල අඩු ශවලාම කියා. 

ඒක ශසොයා බලන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීේ] ඒ ගැන ශසොයා බලා 

පුළුවන් නේ ශමතැන ඉන්නා කට්ිනයට ඒශකන් සහනයක් ලබා 

ශමන්න ඕනෑ.  හැබැයි,  දියවැඩියා ශරෝගියාශ , ඒ වාශ ම අධික 

රුධික පීඩනශයන් ශපශළන ශරෝගියාශ  ශබශහත්වල මිල අම අඩු 

ශවලා තිශබන බව අපි මන්නවා. ශේවා ගශේ අහිංසක මිනිසුන්ට 

ලැබුණු සහන ශනොශවයිම කියලා,  හැම ශද්ටම ගල් මුඟුරු 

අර ශගන පහර ශමන්න ුත්සාහ කරන, හැම කකටම විරුද්ධ ශවලා 

කෑ ගහන, හැම කකටම ආඩලඩුවට පහර ශමන, ආඩලඩුව 

ශපරළන්න ුත්සාහ කරන ශේ අන්තවාදී ූත්තර කල්ලිශයන් මම 

අහන්න කැමැතියි. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  ආඩලඩුවකට, රටකට 

ශමන්න ඕනෑ සහශයෝගය ශේකම? රටක ර ්නයක් -ගැටලුවක්- 

තිශබනවා නේ, කවුරු හරි රජශේ  ශසේවකශයකු වැරදි කරලා 

තිශබනවා නේ COPE කශකන් ශහෝ ශවන කමිටුවකින් ශසොයා 

බලා ඒකට මඬුවේ ශමන කකට ආඩලඩුවක් හැිනයට අපි කකඟයි. 

හැබැයි, කයාර් ලංකා සමාගශමන් ශේ ජාතියට කරපු මහා පාඩුව 

ශේශකන් වහගන්න, ශේක පිරුවටයක් කර ගන්න කවුරු හරි 

ුත්සාහ කරනවා නේ, ඒ වාශ ම අශනක් පැත්ශතන් ශහජිං 

ගිවිසුශමන් රටට අහිමි කරපු මහා ධනස්කන්ධය මහ බැංකු 

සිද්ධියට මුවා ශවලා වහගන්න ුත්සාහ කරනවා නේ, 

මල්වාශනන් හේබශවන ශගවල්, අයිතිකාරයන් නැති ශගවල්, 

අයිතිකාරයන් නැති මැණික් පාර්සල්, අයිතිකාරයන් නැති 

රත් තරන්, අයිතිකාරයන් නැති අශනකුත් ඉඩේ-කඩේ ගැන කියන 

ශේ දූෂණ් හා ශහොරකේ, කප්පරක් ශහොරකේ මහ බැංකුශේ 

සිද්ධියකට මුවා ශවලා වහ ගන්න ුත්සාහ කරනවා නේ ඒකට 

ශේ රශට් ජනතාව හසු ශවන්ශන් නැහැ. ඔය අන්තවාදීන්ශ  

සටකපට මායේ කථාවලට හසු ශවන්න ජනතාව ූමානේ නැහැ, 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. ඒක තමයි තත්ත. ඔය 

සුළුතර කඩලඩායමකට මඟලන්න පුළුවන්. ශේ ආඩලඩුවට ජනතාව 

වරමක් දීලා තිශබනවා. ඒ වරම අනුව ආඩලඩුව ඉස්සරහට 

තවිල්ලා තිශබනවා. පසු ගිය කාලශේ  ගත් ණ්ය කන්මරාව 

ශගවන්න අම ශේ ආඩලඩුවට සිද්ධ ශවලා තිශබනවා. කම ණ්ය 

කන්මරාශේ ශපොලිය විතරක්  රුපියල් බිලියන 500ක් ශගවන්න 

සිද්ධ ශවලා තිශබනවා. ඒක වාරිකයත් කක්ක ගත්ශතොත්,  රුපියල් 

බිලියන 800ක්.  මළ ශද්ීයය නිෂප්ාමනශයන් ගත්ශතොත් සියයට 

84ක්. මළ ශද්ීයය නිෂ්පාමනශයන් සියයට 84ක් මහා ණ්ය 

කන්මකට යට කරලා  කියනවා, "ශේක නිසායි අම රට ශගනයන්න 

බැරි" කියලා. ඔේ, ඒක තමයි ශලොකුම ර ්නය; ඒක තමයි 

ශලොකුම ගැටලුව කියලා අපි කියනවා. අම ඒ ගැටලුවට මුහුණ් 

ශමන ආඩලඩුව ශනොශයකුත් බාධක, කරමර, හිරිහැර සියල්ල මැම 

ආඩලඩුවක් හැිනයට සාර්ථක ඉදිරි ගමනක් යන්න පියවර ඔසවමින් 

සිිනනවා. අපි  පැහැදිලිව කක ශමයක් රටට කියනවා. ආඩලඩුව 

ශවනස් වුණු කක තත්ත. ජනාධිපති ශවනස් වුණ්ා; අගමැති ශවනස් 

වුණ්ා, හැබැයි රාජය යන්ත්රණ්ය තවම සියයට සියයක් ශවනස් 

ශවලා නැහැ කියලා අපි රටට කියනවා. [බාධා කිරීේ] ඒක තමයි 

තත්ත. [බාධා කිරීේ] රාජය යන්ත්රණ්ය තවම සියයට සියයක් 

ශවනස් ශවලා නැහැ. රාජය යන්ත්රණ්ය තුළ සමහර තැන්වල 

කඩාකප්පල්කාරින් තවම ඉන්නවා. සියයට සියයක්ම කියලා 

ශනොශවයි මා කියන්ශන්. තතැේ තැන්වල ඉන්නවා, ශේ වැඩ 

පිළිශවළ කඩාකප්පල් කරන්න මාන බලන අය. කශහම අය 

ඉන්නවා. ඒ පිරිසත් කක්ක තමයි ආඩලඩුව යන්න ුත්සාහ 

කරන්ශන්. ආඩලඩුව ඒ පිරිසත් කක්ක කරමර, බාධක මැම 

අතිදුෂ්කර ගමනක් අමාරුශවන් ඉස්සරහට තවිත් තිශබනවා. 

ශමතැනින් තව ඉස්සරහට යන කකයි විනන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශපොලීසිශේ  නිලධාරි 

මහත්වරුන්ශ  වැටුප ශේ මාසශේ  ඉඳලා සියයට 18කින් වැඩි 

වනවා. අශප් ජනක බඩලඩාර ශතන්නශකෝන් මැතිතුමාත්  ශේ 

අවස්ථාශේ ගරු සභාශේ ඉන්නවා. කතුමාත් හිටපු ශපොලිස ්

නිලධාරිශයක්. ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශ  ශකොට්සාසශේ  බද්ශද්ගම 

ශපොලීසි ශේ  ස්ථානාධිපතිවරයා හැිනයට ඔබතුමා වැඩ කර 

තිශබනවා. ශපොලීසිශේ  නිලධාරියකුශ  වැටුප සියයට 18කින් වැඩි 

වනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, පසු ගිය හිඟ වැටුපත් කක්ක කය ශමවර 

වැටුපට කකතු කර තිශබනවා. තවත් මාසයක්, ශමකක් යන විට 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශපොලීසිශේ  නිලධාරින්ශ  වැටුප සියයට 23කින් වැඩි වනවා.   බදු 

ගහන කක ගැන කථා කරනවා වාශ ම, ජනතාව මත පැටශවන බදු 

බර ගැන කථා කරනවා වාශ ම, බදු ලබා ශගන රශට් කරපු වැඩ 

ගැන කල්පනා ශනොකරන්ශන් තයි කියලා මම අහනවා. අම සෑම 

ග්රාම නිලධාරි වසමකම වාශ  පාරවල් ගත්ශතොත්,  සුළු ව ශයන් 

ශහෝ ඒවාශේ  වැඩ අවසන් කර තිශබනවා. මශ  ශකොට්සාසය 

ගත්ශතොත්, යන්න බැරිව තිබූ සෑම පාරක්ම ශේ වන ශකොට සකස් 

කරමින් තිශබනවා, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. සමහරු 

කිේවා, "වැඩ බිම මුඩු බිමක් ශවලා" කියලා. අම මම කියනවා, 

ශමතුමන්ලාශ  ශද් පාලන මතවාමය මුඩු බිමක් බවට පත් ශවමින් 

යනවා කියා. ශේ අන්තවාදි කල්ලිය මුඩු බිමක අතර මං ශවමින් 

සිිනනවා කියා රකා  කරමින් මශ  කථාව අවසන් කරනවා, ගරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. 
 

[අ.භා. 4.44] 
 

ගු ුමජි ක සංජය තපතර්රා මහ ා  
(ைொண்புைிகு சுஜித் சங்ஜய தபர  ொ)  

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතාම වැමගත් පනත් 

ශකටුේපත් කීපයක් පිළිබඳ විවාමය පැවැත්ශවන අවස්ථාශේදී ඒ 

සේබන්ධව අමහස ් කීපයක් මක්වන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 

මම ඔබතුමාට පළමු ශකොටම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. අම ශේ විවාමය 

තරඹුණු අවස්ථාශේ ඉඳන්ම විපක්ෂය නිශයෝජනය කරන ුමවිය 

VAT කක සේබන්ධව ශනොශයකුත් ආකාරශේ  අමහස් ුමහස් 

ඉදිරිපත් කළා. ශේ බද්ම අය කිරීම සේබන්ධව අශප් රජය 

විශේයනය කරමින් කථා කරපු හැින අපි මැක්කා. ගරු නිශයෝජය 

කාරක සභාපතිතුමනි, ශමශසේ VAT කක වැඩි කරන්න ශහේතු වූ 

කාරණ්ා ශමොනවාම කියලා අප ශසොයා බලන්න ඕනෑ කියන කක 

ශේ අවස්ථාශේ දී මම කියන්න කැමැතියි.  ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි, ශේ විධියට VAT අය කරන්න අපට සිද්ධ ශවලා 

තිශබන්ශන්, පසු ගිය රජය කාලශේ  ගත්තා වූ ණ්ය, කරන ලම 

අනව ය වියමේ, රශට් තිබුණු නාස්තිය, වංයාව සහ දූෂණ්ය නිසා 

අපට වි ාල මුමලක් ශගවන්නට සිදු ශවලා තිශබන නිසාය කියන 

කක මා ශේ අවස්ථාශේදී මතක් කරන්න ඕනෑ. මීට ඉස්සර ශවලා 

කථා කරපු තතැේ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ඒ ගැන පැහැදිලි කළා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි මන්නවා පසු ගිය 

කාලශේ  සිදුවූ ශහජිං ගනු-ශමනුව හා සේබන්ධ වංයාව ගැන. අම 

තතැේ අය යේ යේ වංයා සේබන්ධව කථා කළාට, පසු ගිය 

කාලශේ  සිදු වූ වංයා ගැන කථා කරනවා නේ,  විශ ේෂශයන්ම 

ශහජින් ගනු-ශමනුව හා සේබන්ධ වංයාව නිසා ඒ අවසථ්ාශේ රටට  

බිලියන ගණ්නක පාඩුවක්  සිද්ධ වුණ්ා.  ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි, අශනක් පැත්ශතන් පාඩු ලබන ආයතන ගැන කථා 

කරනවා නේ,  විශ ේෂශයන්ම කයාර්ලංකා සමාගම 

ශපෞද්ගලීකරණ්ය කරලා කමිශර්ට්ස් ගුවන් සමාගමට දීලා තිබුණ්ා. 

අපි කය නැවත පවරාගන්න කටයුතු කළා. ඒ නිසා බිලියන 

ගණ්නක මුමලක් - රුපියල් බිලියන 9,000ක්- වාර්ෂිකව ශගවන්න 

සිද්ධ වන තත්ත්වයක් අම ුමා ශවලා තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, වරායවල්, අධිශේී 

මාර්ග, ගුවන් ශතොටුශපොළවල් අව ය ශවලා තිබුණ්ා වුණ්ත්, ඒවා 

සේබන්ධශයන් රමුඛතාව ලබා දිය හැකි අවස්ථාවක ශනොශවයි අප 

පසු ගිය කාලශේ  සිිනශේ . නමුත් ඒ වාශ  අනව ය ශද්වලට 

රමුඛතාව දුන් නිසා තමයි අපට ශනොශයකුත් ආකාරශයන් විශද්  

ආධාර රමාණ්යක් ලබා ගන්න  සිද්ධ වුශඩල. ඒවාශේ  රතිලල තමයි 

අම ශේ රජයට විඳින්න සිද්ධ ශවලා තිශබන්ශන් කියලා මා 

කියන්න ඕනෑ. මීට ඉස්සර ශවලා පැවැති ආඩලඩුව ශේ තත්ත්වය 

මැක්කා, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. "අපි ශේ තරේ මුමල් 

රමාණ්යක් අරශගන තිශබනවා, ශේ තරේ වි ාල මුමල් 

කන්මරාවක් ණ්ය ව ශයන් ශගවන්න අපට සිද්ධ වනවා, ඒ නිසා 

ශලොකු ආර්ිකක අර්බුමයකට යමින් සිිනනවා" කියන කක ඒ අය 

මැක්කා. ඒ නිසා තමයි ජනාධිපතිවරණ්යත් අවුරුදු ශමකකට 

කලින් පවත්වන්න කටයුතු කශළේ, ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි. ශේ අර්බුමයට මුහුණ් ශමන්න බැරි නිසා තමයි හිටපු 

ජනාධිපතිතුමා කලින් ාන්මයකට ගිශේ ත්. තමුන්නාන්ශසේලා 

මන්නවා, ශේ ණ්ය කන්මරාව ශගවීශේ වගකීම අශප් රජයට 

පැවරිලා තිශබන බව. වැඩ බැරි ආඩලඩුවක් විධියට තමයි 

විපක්ෂශේ  හුඟක් මන්ත්රීවරුන් අම කථා ශකරුශේ. මම 

තමුන්නාන්ශසේලාට ශේ කාරණ්ය කියන්න ඕනෑ. ගරු නිශයෝජය 

කාරක සභාපතිතුමනි, අශප් රජශේ  වැඩ පිළිශවළ ගැන සියලු 

ශමනාටම සෑහීන්මකට පත් ශවන්න පුළුවන්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ජාතයන්තර ව ශයන් 

අපට ශලොකු ර ්න තිබුණ්ා. ජාතයන්තර වි ්වාසය දිනා ගන්න, ශේ 

රශට් යහපාලනයක් තති කරන්න, සියලුම ජාරණන්ට කකහා සමාන 

ශලස ජී වත් ශවන්න, වංයාව - දූෂණ්ය නැති කරන්න වාශ  

ශනොශයකුත් ආකාරශේ  අභිශයෝග රාශියක් තියාශගන තමයි අපි 

ආඩලඩුව භාර ගත්ශත්. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අම 

ශවන ශකොට ඒ අභිශයෝග සෑශහන රමාණ්යකින් අපි ජය අරශගන 

තිශබනවා. නිසි මාර්ගයකට ශේ රට අවරණර්ණ් කරලා තිශබනවා. 

ඒ වාශ ම යහ පාලනයට අවරණර්ණ් කරලා තිශබනවා. වංයාව - 

දූෂණ්ය තුරන් කරන්න වි ාල ව ශයන් කටයුතු කරලා තිශබනවා. 

ශේ වාශ  ශලොකු වැඩ ශකොටසක් අපි ශේ ශවන ශකොට කරලා 

තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ මුමල් සේභාරය 

ශගවන ශකොට අපට වැට් බදු විතරක් ශනොශවයි, අශනකුත් බදු 

වර්ගත් අය කරන්න සිදු ශවනවා. විපක්ෂශේ  මන්ත්රීවරුන් කථා 

ශකරුවා, වැට් බද්ම ගැන. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, 

වැට් බද්ම ගැන කථා කරන හැම ශවලාශේම ශේ රශට්  මතයක් 

තති කරන්න හමන්ශන්, මීට ඉස්ශසල්ලා වැට් බදු අය  කශළේ නැති 

ගණ්නටයි. ශේ රශට් කවමාවත් බදු අය කශළේ නැති විධියටයි -වැට් 

බදු අය කශළේ නැති විධියටයි-  විපක්ෂශේ  මන්ත්රීවරු කථා කශළේ.  

මීට ශපර, වැට් බද්ම සියයට 15ට, සියයට 20ට ගිය අවස්ථාවල් 

තිශබනවා; ජාතිය ශගොඩ නැඟීශේ බද්ම වැඩි කරපු අවසථ්ා 

තිශබනවා. ඒ අවස්ථාවලදී ජනතාවට කිේවා, යේ යේ ර ්න 

තිශබන නිසා අපි ශේ බද්ම වැඩි කරනවා කියලා. අශප් රජයට අම 

ශේ තිශබන ණ්ය මුමල් ශගවා ගන්න අව ය නිසා තමයි සියයට 

3ක රමාණ්යකින් වැට් බද්ම වැඩි කරන්න කටයුතු කරලා 

තිශබන්ශන්. ශමතැන තවත් කාරණ්යක් තිශබනවා.  

 අශප් අය වැශයන් ශසෞඛය ක්ශෂේත්රශේ  ශපෞද්ගලික 

ශරෝහල්වලට වැට් බද්මක් පැනවලා තිශබනවා  කියලා 

ශනොශයකුත් ආකාරශේ  ශයෝමනා තිශබනවා. අම ශේ රශට් මතයක් 

නිර්මාණ්ය කරලා තිශබනවා, සාමානය ඔපශර්ෂන් කකක් කරන්න 

ගියාම කශහම නැත්නේ හෘමය වස්තුශේ සැත්කමක් කරන්න ගියාම 

ශේ වැට් බද්ම අය කරනවා කියලා. ඒ විධියට ශලොකු මතයක් ශේ 

රශට් නිර්මාණ්ය කරලා තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශේක නිවැරැදි කරන්න 

ඕනෑ. ශේ රශට් ජනතාවට මැන ගන්න ඒ කාරණ්ය පැහැදිලි 

කරන්න ඕනෑ. අශප් මුමල් අමාතයවරයා පැහැදිලිව රකා  

ශකරුවා, ඒ සේබන්ධව වැට් බදු අය කරන්ශන් නැහැ කියලා. ඒවා 

අය කරන්ශන් යැනලින් සඳහාත් ඒ වාශ ම ශරෝහල්  කාමර 

ගාස්තු සඳහාත් පමණ්යි. වැරැදි මතයක් ශේ රශට් ජනතාව අතරට 

ශගන යන්න ුත්සාහ මරනවා කියලා මම ශේ අවස්ථාශේදී මතක් 

කරන්නට ඕනෑ. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අම ශේ ගරු 

925 926 

[ගරු බන්දුල ලාල් බඩලඩාරිශගොඩ මහතා] 
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සභාශේ කථා කරපු කරුණු කාරණ්ා දිහා බලන ශකොට, ඒ කථා 

කරපු හුඟක් කරුණු අති ශයෝක්තිශයනුයි කථා ශකරුශේ. ශේ 

රශට් සිදු වුණ් නැති ශද්වල් ගැන කිේවා. ශේ වාශ  ශද්වල් සිදු 

ශවනවා කියලා කිේවා. ශේ වාශ  ශලොකු බදු බරක් තති ශවනවා 

කියලා ශේ රශට් මතයක් නිර්මාණ්ය කරමිනුයි කථා ශකරුශේ.  

ගරු නි ශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මම විශ ේෂ කාරණ්ාවක් 

කියන්න ඕනෑ. බදු වැඩි කරන ශකොට ශහෝ ශමොනයේ ශහෝ ශමයක් 

කරන ශකොට ශේ රශට් ජනතාව කරපු ශසේවයත් අපි මතක් කරන්න 

ඕනෑ. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, රජශේ  ශසේවකයන්ට 

ශේ වන විට රුපියල් 10,000ක වැටුප් වැඩි වීමක් ලබා දීලා 

තිශබනවා.  

 
ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි තුනක කාලයකුයි 

තිශබන්ශන්. 

 

ගු ුමජි ක සංජය තපතර්රා මහ ා  
(ைொண்புைிகு சுஜித் சங்ஜய தபர  ொ) 

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

රජශේ  ශසේවකයන්ට රුපියල් 10,000 වැටුප් වැඩි වීමක් අපි 

ලබා ශමන්න කටයුතු කරලා තිශබනවා. ඒ වාශ ම බඩු මිල අඩු 

කරන්න කටයුතු ශකරුවා. ඒ වාශ ම ඉන්ධන මිල අඩු කරන්න 

කටයුතු ශකරුවා. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ තුළින් 

ශේ රශට් ජනතාවට ශලොකු සහනයක් අපි පසු ගිය කාලශේ  ලබා 

දීලා තිශබනවා. හුඟක් අවස්ථාවලදී ඒවා සේබන්ධශයන් කරුණු 

රකා  ශවනවා මදි. ඒ සේබන්ධව කථා කරන්ශන් නැහැ. ශේ 

පිළිබඳව ජනතාව මැනුවත් කරන කක හැම ශකනාශ ම යුතුකමක්. 

පසු ගිය රජශයන් ගත්තු ණ්ය, - සංවර්ධන කටයුතුවලට ගත්තු 

ණ්ය,- ඒ රජය කාලශේ  තිබුණු නාසත්ිය, දූෂණ්ය, වංයාව නිසා සිදු 

වුණු පාඩුව පියවන්න ශේ ආඩලඩුවට සිදු ශවලා තිශබනවා. රටක් 

හැිනයට ශපොදුශේ අපි සියලුශමනාම ඒ ගැන කල්පනා කරන්න 

ඕනෑ.  

විපක්ෂශේ  ඉන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂශේ  අය හා අශනකුත් අය 

හැම ශකනාම ශපොදුශේ ශේ ගැන කල්පනා කරන්න ඕනෑ. රටක් 

හැිනයට ඉදිරියට යන්න නේ ශේ බදු අය කරන්න ඕනෑ. ශේ රශට් 

තිශබන ණ්ය -විශද්  රටවලට තිශබන ණ්ය- කන්මරාව නිමහස් 

කරන්න නේ, ශේ රශට් ඉදිරි අනාගතය ගැන කල්පනා කරනවා 

නේ, ශේ රට සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ නේ අනිවාර්යශයන්ම ශේ 

ණ්ය ශගවන්න ඕනෑය කියන කක තමයි අපි කාශ ත් සිත්වල 

පහළ ශවන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා හැම ශකනාශ ම සහශයෝගය 

ලැශබන්න ඕනෑ. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, 

ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ජාතික ආඩලඩුවක් පිහිටුවලා 

බලාශපොශරොත්තු වුශඩලත්, ිනක කලකට හරි ශේ තිශබන ර ්න 

අමතක කරලා අපි ඔක්ශකෝම කකතු ශවලා ශේ රට සංවර්ධනය 

කරන්නයි. ඒක තමයි අශප් පරමාර්ථය ශවලා තිබුශඩල. 

කතුමන්ලාශ  යහපත් පරමාර්ථය, ශච්තනාව ශවලා තිබුශඩල 

ඒකයි. ඒක නිසා තමයි සියලු ශමනාටම ඒක රාීය ශවන්න කියලා 

ආරාධනා කශළේ. කශසේ ආරාධනා කිරීශමන් අපි බලාශපොශරොත්තු 

වන්ශන් අවුරුදු ශමක තුනකටවත් සියලුම ර ්න අමතක කරලා අපි 

ඔක්ශකෝම කකතු ශවලා අශප් තිශබන වංයා, දූෂණ් සියල්ලම නතර 

කරලා ශේ රශට් තිශබන ණ්ය කන්මරාව ශගවන්නට  ආඩලඩුවට 

සහශයෝගය ලබා ශමන්න ඕනෑ කියන පණිවුඩය ලබා දීමටයි. 

නමුත් මම හිතන විධියට කක්තරා ශකොටසක් ඒකට සහශයෝගය 

මැක්වූශේ නැහැ. ඒ නිසා ශේ අවස්ථාශේදී පටු ශද් පාලනය 

බලන්ශන් නැතිව, පටු ශද් පාලන වාම ශේම ගැන හිතන්ශන් 

නැතිව රට ගැන හිතලා ශේ ණ්ය ිනක නිමහස් කර ගන්න, රශට් 

සංවර්ධනය ඉදිරියට ශගන යන්නට අව ය කරන සහශයෝගය 

ලබා ශමන්න කියා සියලුශමනාශගන්ම ඉල්ලා සිිනමින්, මට ශේ 

අවස්ථාව ලබාදීම සේබන්ධශයන් ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමාට ස්තුතිය රකා  කරමින් මශ  වයන ස්වල්පය 

අවසන් කරනවා. 

[අ.භා. 4.53] 
 

ගු චන්දිම ගමතප මහ ා 
(ைொண்புைிகு சந்திை கைரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අම දින ජාතිය 

ශගොඩනැීශේ බදු (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුේපත, වරාය සහ 

ගුවන් ශතොටුපල සංවර්ධන බදු (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුේපත, 

කකතු කළ අගය මත බදු (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුේපත සහ 

විසර්ජන (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුේපත සේබන්ධශයන් අමහස් 

මැක්වීමට අවස්ථාව ලබාදීම සේබන්ධශයන් මම ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා. 

වරාය සහ ගුවන් ශතොටුශපොළ සංවර්ධනය ගැන කථා කරන 
විට විශ ේෂශයන්ම අපි කියන්නට ඕනෑ කාරණ්ා කීපයක් 

තිශබනවා. 2014 වන විට කටුනායක ගුවන් ශතොටුශපොශළේ ශසේවය 
ලබා ගත්ත මඟීන් රමාණ්ය බිලියන 8.8යි. කශහම වුණ්ාට අපි 

මන්නවා කටුනායක ගුවන් ශතොටුශපොශළේ තිශබන තත්ත්වය ගැන. 

ඒ අනුව ශමම වරාය සහ ගුවන් ශතොටුශපොළ සංවර්ධන බදු සියයට 
5 සිට සියයට 8.5 මක්වා සියයට 2.5කින් ඉහළ නැංවීශමන් අපි 

බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් ලබන අවුරුද්ශද් නව පර්යන්තයක් ඉදි 
කිරීමටයි. ශේ සඳහා  රුපියල් මිලියන 560ක් වැය කරන්නට 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ වාශ ම අපි කමඟින් රටට තතුළු 
ශවන විශද්ීයය වාශ ම ශද්ීයය සංයාරකයන්ට ශහොඳ පහසුකේ 

සැපයීමට බලාශපොශරොත්තු ශවනවා වාශ ම රට සේබන්ධශයන් 

ඔවුන් තුළ ශහොඳ ආකල්පයක් තති කරන්නටත් බලාශපොශරොත්තු 
ශවනවා. ඒ වාශ ම රුපියල් බිලියන 80ක වියමමින් ගුවන් ධාවන 

පථශේ  අලුත්වැඩියාවක් කරන්නට බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 
කමඟින් ශේ ගුවන් ශතොටුශපොශළේ ශසේවය කාර්යක්ෂම කරන්නට 

සහ මීට වැඩිය ශහොඳ ශසේවයක් ලබා ශමන්නට අපි 
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ පසුබිම යටශත් තමයි ශේ විධියට බදු 

වැඩි කරලා තිශබන්ශන්.  

ශකොළ  මකුණු වරාය ගැන කියන විට, 2020 වන විට ශබොර 

ශතල් නල පද්ධතිය ඉදි කරන්නට, නාවික තළ මාර්ග සංවර්ධනය 

කරන්නට සහ ශරෝණිය සංවර්ධනය කරන්නට අපි 
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ශේ සඳහා තශමරිකානු ශඩොලර් 

බිලියන 200ක් වියමේ කරන්නට ශේ රජය බලාශපොශරොත්තු 
ශවනවා. ඒ හරහා ලැශබන ආමායම බිලියන 10 මක්වා වැඩි කර 

ගන්නට බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

විශ ේෂශයන්ම කියන්නට ඕනෑ සියයට 2 සිට සියයට 4 මක්වා 

බදු වැඩි කිරීම තුළින් කාර්තුවකට රුපියල් බිලියන 3ක් අය 

කිරීමට ශයෝජිත ශවලා තිබුණු බදු රමාණ්ය අය කිරීශේදී 
විශ ේෂශයන්ම කෘෂිකාර්මික වයාපෘති ශේ බදුවලින් නිමහස් කර 

අශනකුත් වයාපෘතිවලට පමණ්ක් ශේ බදු අය කිරීම ක්රියාත්මක 
කිරීමට බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ වාශ ම විශ ේෂශයන්ම මතක් 

කරන්නට ඕනෑ, ශේ කෘෂිකාර්මික වයාපෘති බදුවලින් නිමහස ්
කිරී ම තුළින් යහ පාලන ආඩලඩුව ශමොන බද්ම වැඩි කළත් ශගොවියා 

ගැන විශ ේෂ අවධානය ශයොමු කරලා තිශබන බව. අපි ශේ විධියට 

බදු සංශ ෝධනය කළත් සාමානය ජනතාවට පුළුවන් තරේ 
සහනයක් ලැශබන විධියට තමයි ශේ කටයුතු කරලා තිශබන්ශන්. 

බදු වැඩි කිරීම ගැන විතරයි හැශමෝම මතක් කරන්ශන්.  

අම වන විට ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය ශවමින් පවතිනවා. 

පාසල්වල වැසිකිළි, කැසිකිළි, ශගොඩනැඟිලි ඉදි ශවමින් 
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පාර්ලිශේන්තුව 

පවතිනවා. ඒ වාශ ම ගුරු හිඟය සඳහා විසුනේ ලබා දී තිශබනවා. 

පසු ගිය කාලශේ  -පසු ගිය සති කිහිපය තුළ- ුතුරු මැම පළාතට 
ුපාධිධාරී ගුරුවරු මහසක් බඳවා ගත්තා. ඒ අයට 

ජනාධිපතිතුමාශ  අතින් තමයි පත්වීේ ලබා දුන්ශන්. ශමශතක් 
කල් වි ාල අඩුපාඩු තිබුණු පාසල් ක්ශෂේත්රශේ , අධයාපන 

ක්ශෂේත්රශේ  සංවර්ධනය මැන් සිදු ශවමින් පවතිනවා. බදු වැඩි කිරීම 

සේබන්ධශයන් විවිධ පාර් ්ව විශරෝධය පළ කිරීම විතරයි හැමමාම 
කරන්ශන්. ඒ බදු මුමල්වලින් ශමොනවාම කරන්ශන් කියන කක 

ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ශන් නැහැ. කමා  ශකෝින ගණ්න් මුමල් 
වියමේ කරලා අසාර්ථක සංවර්ධන කටයුතු කළා ශවනුවට, අම 

ශටන්ඩර් පිනපාිනය -රසේපාමන ක්රියාවලිය- සේපූර්ණ්ශයන්ම 
ක්රියාත්මක කරලා, සුදුසුකේ තිශබන ඕනෑම ශකශනකුට සාධාරණ් 

ශලස ඒ ශකොන්ත්රාත් ලබා ගන්න පුළුවන් පසුබිමක් නිර්මාණ්ය 

කරලා තිශබනවා. කමා මුමල් අවභාවිත කළා ශවනුවට අම ශටන්ඩර් 
පිනපාිනය -රසේපාමන ක්රියාවලිය- ක්රියාත්මක කිරීම තුළ රජයට 

මුමල් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකියාව ලැබී තිශබනවා. පාසල් 
සංවර්ධනය කිරීශේදී, ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම ආදී රජශේ  රැකියා 

ලබා දීශේදී ශද් පාලන හිතවත්කේ මත තමයි කමා ඒ කටයුතු 
ක්රියාත්මක කශළේ. ඒක වි ාල ව ශයන් සිදු වුණ්ා. විභාග 

පවත්වලා, සේමුඛ පරීක්ෂණ් පවත්වලා, කමා පැවැති ආඩලඩු 

පක්ෂශේ  රධාන සංවිධායකතුමාශ  ලැයිස්තුව අනුව අන්තිමට 
රැකියා ලබා දුන්නා. අම කශහම නැහැ. ශේ යහ පාලන ආඩලඩුවට 

පක්ෂපාරණව කටයුතු කළ ුමවිය අම ශේ ආඩලඩුවට 
ශමෝෂාශරෝපණ්ය කළත්, අපි දිගින් දිගටම සාධාරණ්ව ඒ ක්රියා 

පිනපාිනය අනුගමනය කරනවා. අම ශද් පාලන බලපෑේ අනුව 
ශනොශවයි රැකියා ශමන්ශන්. අම සාධාරණ්ව ඒ කටයුතු කරමින් 

පවතිනවා. 

 

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිශබනවා.  

 

ගු චන්දිම ගමතප මහ ා 
(ைொண்புைிகு சந்திை கைரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ, වැට් කක ගැන. කකතු කළ අගය 

මත බදු (සංශ ෝධන) පනත ් ශකටුේපත මීට මාස කිහිපයකට 

ඉස්සර ශවලා පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාශේදී 

ඒකාබද්ධ විපක්ෂශේ  පිරිස කය ශහොඳ ශද් පාලන මාතෘකාවක් 

බවට පත් කර ගත්තා. කමා රට පුරා ුද්ශ ෝෂණ් පවත්වමින් ශලොකු 

සන්මර් නයක් පැවැත්වූවා. හැබැයි, අම ශතොග සහ සිල්ලර 

ශවශළඳාම සේබන්ධශයන් ඒ නිර්ණ්ායක ශවනස් කරලා රුපියල් 

මිලියන 250 මක්වා කය අඩු කළාට පස්ශසේ සාමානය සුළු 

ශවශළන්මන්ට, සුළු පරිමාණ්ශේ  ශතොග ශවශළන්මන්ට කිසි 

ගැටලුවක් නැහැ. මහා පරිමාණ්ශයන් ශවශළඳාේ කරන ුමවියටයි 

කය බලපාන්ශන්. ඒක නිසා වැට් කක සේබන්ධශයන් අම 

ශබොශහොම ශහොඳ පසුබිමක් තති ශවලා තිශබනවා.  

ශරෝහල් ගැන කියනවා. ශරෝීන්ට සපයන ශසේවා ගැන 

කියනවා. ශේ වන විට බාහිර ශරෝී ශසේවාව, ශරෝග විනි ්යය 

කිරීශේ කටයුතු, ඒ වාශ ම "ුතුරු මැම" වැනි පළාත්වල ඉන්න 

වකුගඩු ශරෝීන්ශ  රුධිර කාන්දුකරණ්ය වැනි ශද්වල් ශේ 

බද්ශමන් නිමහස් කරලා තිශබනවා. ඉදිරිශේ දී වි ශ ේෂිත වූ ශසේවා 

ශමකකට වැනි රමාණ්යකට පමණ්ක් ශේ බදු සීමා කරන්න අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ හරහා අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, 

ජනතාවට වාශ ම ඒ ආයතනවල හිමිකරුවන්ටත් සාධාරණ්යක් 

ඉටු කරන්න. ඒ වාශ ම පසු ගිය කාලශේ  විසර්ජන පනත් 

ශකටුේපත සේබන්ධශයන් පළාත් සභාවලින් යේ යේ ශයෝජනා 

සහ ශයෝමනා කල්ල වුණ්ා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාතයාං ය හරහා පළාත් සභාවලට මුමල් ශවන් කිරීමට 

ශයෝජනා වීම තුළ. අම ඒ තත්ත්වය ශවනස් කරලා තිශබනවා. අම 

පළාත් සභාවලට අව ය රතිපාමන ඍජුවම ලබා ශමන්න අව ය 

කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා. 

අම ශේ ක්රමශේමය තුළ ශහොඳ රතියාරයක් සෑම පාර් ්වයකින්ම 

ලැශබමින් පවතිනවා. කම නිසා ඉදිරිශේ දී  මීට වඩා ක්රමවත්ව ශේ 

රශට් ක්රියාවලිය සිද්ධ ශවයි කියා අපට වි ්වාස කරන්න පුළුවන්. 

අම ඒ වි ්වාසය අප තුළ විතරක් ශනොශවයි, ජාතයන්තරවත් 

ශගොඩනැ ශඟමින් පවතිනවා. කවුරු ශමොනවා කිේවත්, තම 

තමන්ශ  ශද් පාලන අරමුණු ඉෂ්ට කර ගන්න ශකොයි තරේ කෑ 

ගැහුවත්, ශේ තත්ත්වය අම හැමශමනාම ශත්රුේ ශගන තිශබනවා. 

අම  ශේ විවාමශේ දීත් සමහර අය විවිධ අමහස් මතු කළා. ඔය අමහස ්

මතු කළාට, ශබො රුවට කෑ ගැහුවාට, ශේ ආඩලඩුව තව අවුරුදු 

20කින්වත් ශපරළන්න බැරි බව රකා  කරමින්, මශ  කථාව 

අවසන් කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

[අ.භා. 5.03] 

 

ගු විතජ්පාල තහට්ටිණරච්ික මහ ා 
(ைொண்புைிகு விரஜபொல தஹட்டிஆ ச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, විශ ේෂශයන්ම වැට් බදු 

සංශ ෝධනය අඩංගු පනත් ශකටුේපත හා තවත් පනත් ශකටුේපත් 

කිහිපයක් පිළිබඳව සාකච්ාා කරන ශේ අවස්ථාශේදී, වයන 

ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවකා  ලබාදීම පිළිබඳව මුලින්ම මා 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

"ශේ රශට් ඉපශමන හැම මරුශවක්ම ලක්ෂ 5ක ණ්ය මාලයක් 

කශර් මමාශගන කනවා" කියා අප නිකේ කථාවට කියනවා. ශේක 

ශේ ආඩලඩුව බලයට පත් වුණ්ාට පසුව හැදුණු කථාවක් ශනොශවයි, 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. නිමහස ලබා ගත්තාට පසුව 

අප විශද්ීයය ණ්ය ලබා ගත්තා. විශද්  රටවලින් ආධාර ගන්නවා. 

අශප් නිෂ්පාමනය තුළින් පමණ්ක්ම, අශප් ආමායේ තුළින් 

පමණ්ක්ම අශප් රශට් ජාතික ශද්හය ශගොඩනඟන්න බැරි නිසා, 

විශද්  රටවලින් හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ජාතයන්තර 

ූලලය අරමුමල වැනි විවිධ ආයතනවලින් අප ණ්ය ගන්නවා. ශේක 

අම ඊශේ  තති වුණු ශේ යහ පාලන ආඩලඩුවට -ජාතික ආඩලඩුවට- 

ශවන් වුණු ශමයක් ශනොශවයි. අම සමහරු කථා කරන්ශන් ශේ 

ණ්ය අරශගන තිශබන්ශන් ශේ ආඩලඩුව විතරක් වාශගයි. ශේ රශට් 

සුබසාධනය ශවනුශවන් වි ාල මුමලක් වැය කරන්න අපට සිද්ධ 

ශවලා තිශබනවා. අශප් ගරු කස්.බී. දිසානායක තමතිතුමා ශේ 

ගරු සභාශේ මැන් ඉන්නවා. කතුමාශගන් අහලා බලන්න, 

සුබසාධන කටයුතු සඳහා අප සෑම රාශද්ීයය ශල්කේ 

ශකොට්සාසයකටම ලක්ෂ ගණ්නාවක් ශමනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශත්, රබර්, ශපොල් වැනි අප රශට් ශද්ීයය 

වගාවන් සඳහා අප නිරන්තරශයන්ම සහනාධාර ශමනවා. "ශත් 

ආර්ිකකය ඉවරයි, ආර්ිකකය කඩා වැිනලා, ඔක්ශකොම කාබාසිනියා 

ශවලා, ෆැක්ටරි වහලා" කියමින් පසු ගිය දිනවල අශප් රංජිත් ම 

ශසොයිසා මන්ත්රීතුමා කෑ ගැහුවා. මම කතුමාට ශේ කාරණ්ය 

කියනවා. මැන් පහත රට ශත් කිශලෝග්රෑේ කකක් කීයම? රුපියල් 

88යි. රුපියල් 82ට තිබුණු පහත රට ශත් කිශලෝග්රෑේ කකක් අම 

වන විට රුපියල් 88ක් මක්වා ඉහළ ශගොස් තිශබනවා. කුරුුන 

රුපියල් 1,600යි, 1,800යි. ආර්ිකකය වැිනලා, කාබාසිනියා වුණු 

කාලයක් තිබුණ්ා. රබර් නිෂ්පාමනය සේපූර්ණ්ශයන්ම කඩා වැිනලා 

තිබුණ්ා. ශේවාට වග කියන්න ඕනෑ කවුම? ශේවාට වග කියන්න 

ඕනෑ කවකට තිබුණු රජයන් තමයි.  

929 930 

[ගරු යන්දිම ගමශ  මහතා] 
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ශේ රටට ෆාේ ඔයිල් -කටු ශපොල් වගාව- ශගන්වලා ශේ රශට් 

තිබුණු හැම රබර් ගහක්ම කපලා විනා  කළ යුගයක් තිබුණ්ා. ඒ 

නිසා අම රබර් අපනයනය කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අම රබර් 

ආනයනය කරන තත්ත්වයක් තති ශවලා තිශබනවා. ශේවාට වග 

කියන්න ඕනෑ ශේ ආඩලඩුවම කියන කක ර ්නයක්.  

ණ්ය වාරික ශලස රුපියල් බිලියන 500ක් ශගවන රටක්, 

බිලියන 800ක ණ්යට මහා ශපොලියක් ශගවන රටක් තමයි අපට 

ශේ ශගොඩනඟන්න ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ අතශර් රශට් සුබසාධන 

කටයුතුවලට මුමල් ශවන් කරන්නත් ඕනෑ. මළ ශද්ීයය 

නිෂ්පාදිතශයන් සියයට 6ක් අධයාපනයට ශවන් කළ යුතුය කියා 

පසු ගිය රජය කාලශේ   ශේ රශට් වි ්වවිමයාල ආයාර්යවරු, 

වි ්වවිමයාල ශිෂයශයෝ, සිවිල් වැසිශයෝ සහ ශනොශයක් ශද් පාලන 

පක්ෂවල අය කමා පා ගමන් ගිය හැින මට මතකයි. කමා මමත් 

ගාල්ශල් සිට කිශලෝමීට ර හැත්තෑ ගණ්නක් පයින් ගියා. අප ඒ 

ශවනුශවන් සටන් කළා. නිකේ සිිනශේ  නැහැ. අප ඒ ශවනුශවන් 

හැම ශවලාශේම කථා කළා. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, 

අශප් ආඩලඩුවක් ආපු ගමන්, අශප් රතිපත්ති රකා නශේ , දින 

සියශේ  වැඩ පිළිශවළ තුළ, අශප් අය වැය ශල්ඛනශේ  කි ප 

ශලසටම අප ඉතාම පැහැදිලිව ශේ රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කළා. 

අප මළ ශද්ීයය නිෂ්පාදිතශයන් සියයට 6ක් ශහෝ ඊට ආසන්න 

රමාණ්යකට අධයාපනය ශවනුශවන් මුමල් දීලා තිශබනවා. ශේ 

නිසා අම ශමොකක්ම ශවලා තිශබන්ශන්?  2015 අවුරුද්ශමන් පසුව 

අප "ළඟම පාසල - ශහොඳම පාසල" වැඩසටහනට රුපියල් බිලියන 

62ක් ශවන් කළා. ශේ වන විට කම පාසල්වලට අව ය 

ශගොඩනැඟිලිවල ඉදිකිරීේ කටයුතු ක්රියාත්මක ශවනවා. සෑම 

පාසල් භූමියකම ශමමහල්,ශතමහල් ශගොඩනැඟිලි ඉදි ශවනවා. 

පන්ති කාමර ිනක කක්ක ඒ අව ය පහසුකේ ිනක ලබා ශමනවා.  

අම මකුණු පළාශත්, පළාත් පාසල්වලට විතරක් රුපියල් 

මිලියන 5,200ක් ශවන් කරලා තිශබනවා. මකුණු පළාශත් ජාතික 

පාසල්වලට විතරක් රුපියල් මිලියන 1,800ක් ශවන් කරලා 

තිශබනවා. ශේ ශමක කකතු කළාම රුපියල් මිලියන 8,000කට 

ආසන්න මුමලක්. අම වන විට ජාතික පාසල්වලට අව ය සියලුම 

පහසුකේ ලබා දීලා ඒ කටයුතු සේපූර්ණ් කරශගන යනවා; අලුත් 

අධයාපන රතිපත්තියක් හුනන්වා ශමනවා. කහිදි සෑම මරුවකුටම 1 

වසර  සිට 13 වසර මක්වාම -කඩඉමක් හැිනයට තිශබන අශපොස 

(සාමානය ශපළ) අසමත් වන  මරුවන්ට පවා-  ුගන්වන්න අව ය 

පහසුකේ සලසා ශමනවා. කයට සරිලන විධියට අපි කටයුතු කරලා 

තිශබනවා. ශේවා කරන්නට රටට ආමායමක් ඕනෑ. අම ශත්, රබර්, 

ශපොල් ආර්ිකකය නැහැ. තඟලුේ කර්මාන්ත ිනශකන්, කශහම 

නැත්නේ ශකොරියාව වැනි විශද්ීයය රටවල, මැම ශපරදිග රටවල  

දුක් විඳින ශේ රශට් ඉපදුණු අහිංසක ශකොල්ලන්, ශකල්ලන් හරි 

හේබ කරලා කවන කක තමයි අම ජාතික ශද්හයට විනනාකමක් 

හැිනයට තිශබන්ශන්.  

පසු ගිය කාල පරිච්ශේමය තුළ ශද්ීයය ආමායේ 

ශමපාර්තශේන්තුව, පළාත් ආමායේ ශමපාර්තශේන්තු මුමල් ඒකරාීය 

කළා; මුමල් කකතු කළා. ඒවා නවත්වා තිබුශඩල නැහැ. හැම 

කාලයකම ශේ tax කක ගන්නවා. හැබැයි,  ශබොශහෝ අය කියන්න 

පුළුවන්, ශේ ආඩලඩුව ආවාට පස්ශසේ  VAT  ක්රමයක් ආරේභ 

කරලා ශේ ක්රමය තුළින් ශේ රශට්  දුක් විඳින අහිංසක මිනිස්සුන්ට 

ගැහුවා කියලා. සමහර තැන්වල VAT කක පනවන්න හැදුවා 

විතරයි. ගශේ  අහිංසක දුප්පත් හැම ශකනකුටම ශේ VAT කක 

වදිනවා කියලා වැරදි අමහසක් ඒ අයශ  ශමොළයට  දුන්නා. තත්ත 

ව ශයන්ම සාමානය මිනිසුන්ට ශේශකන් බලපෑමක් වුශඩල නැහැ. 

නමුත්, ශමොනවාම කශළේ? ශේ ශවනුශවන් ශරේෂ්සාධිකරණ්යට 

ගියා. බන්දුල ගුණ්වර්ධන මැතිතුමා, ුමය ගේමන්පිල මැතිතුමා, ඒ 

වාශ ම සිසිර ජයශකොඩි මන්ත්රීතුමන්ලා ශේ සේබන්ධශයන් 

ශරේෂ්සාධිකරණ්යට ගියා. නමුත්, අම ශරේෂ්සාධිකරණ්ය පවා ශමය 

පිළිශගන තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමා ශේ ගරු සභාශේ  

රකා යට පත් කළා, ශමම පනත් ශකටුේපත සේබන්ධශයන් 

ශරේෂ්සාධිකරණ්ශේ  රණරණ්ය. ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි, ගරු ුමය ගේමන්පිල මැතිතුමා ඉක්මනින් සභාවට 

ආවා. ශමතුමන්ලා ශරේෂ්සාධිකරණ්යට ගිහිල්ලා කිේවා. 

ශේශකන්ම ශපශනනවා, නීතිශේ  ආධිපතය අනුව ශේ ආඩලඩුව 

කටයුතු කරනවා කියලා. [බාධා කිරීමක්] සමා ශවන්න. ඔබතුමාත් 

ගිහිල්ලා තිශබනවා. ඔේ, ඔබතුමන්ලා දිනුවා; පැරදුශඩල නැහැ. මා 

කියන්ශන් පැරදීමක් ගැන ශනොශවයි. හැබැයි, අපි නීතයනුකූලව 

ශේ පනත් ශකටුේපත් ශගශනනවා. රජාතන්ත්රවාදීව අපි  ඒ 

අවස්ථාශේදී ශේවා හකුළා ගත්තා. රජාතන්ත්රවාදීව අපි ශේක 

පැත්තකට අරශගන, සංශ ෝධනය කරලායි අම නැවත ඉදිරිපත් 

කරන්ශන්. මා හිතවත් ුමය ගේමන්පිල මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා 

ශකොච්යර කෑ ශමොර දුන්නත් අම ශරේෂ්සාධිකරණ්යත් කය පිළිශගන 

තිශබනවා.  ඔබතුමා පත්තරයකට කියලා තිශබනවා මා මැක්කා,  

ශේ අවසාන කාලයයි කියලා- 

 

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

පමණ්යි තිශබන්ශන්. 

 

ගු විතජ්පාල තහට්ටිණරච්ික මහ ා 
(ைொண்புைிகு விரஜபொல தஹட்டிஆ ச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ශහොඳයි, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි.   

ඒ නිසා අපට ර ්නයක් තිශබනවා; ගනු-ශමනුවක් තිශබනවා, 

ශමතුමන්ලා කක්ක ශබ්රා ගන්න. ශේවාට විරුද්ධව කථා කරන, 

රකා  කරන, ශනොශයක් ශද් කියන ගරු මන්ත්රීවරුන්ට මා 

කියනවා, ශමන්න ශේකට විකල්ප වැඩ පිළිශවළක් කියලා.  

හැබැයි, අම ඒකට විකල්ප වැඩ පිළිශවළක් ඉදිරිපත් කරන්ශන් 

නැහැ. කශහම ක්රමශේමයක් තිබුණ්ා නේ පසු ගිය අවුරුදු 20 තුළ 

ඒවා ක්රියාත්මක කරන්න තිබුණ්ා. ඒ කාලශේ  ඒවාට මායක 

ශවන්න තිබුණ්ා, ගරු විමල් වීරවං  මන්ත්රීතුමනි. නමුත්, ශේවා 

කථාවලට විතරයි, මාධය සංමර් නවලට විතරයි සීමා ශවලා 

තිශබන්ශන්. අපි මන්නවා, කන්ට හිතුණ්ාම කබරශගොයත් 

තලශගොයා  කරන රතිපත්තිශේ යි තමුන්නාන්ශසේලා ඉන්ශන් 

කියලා. ශේවාට විකල්ප වැඩසටහන් තමුන්නාන්ශසේලා ළඟ නැහැ. 

රජයක් හැිනයට අපට වගකීමක් තිශබනවා-  

 

ගු ප්රසන්න රණුරංග මහ ා  
(ைொண்புைிகு பி சன்ன  ைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

තලශගොයා- 
 

ගු විතජ්පාල තහට්ටිණරච්ික මහ ා 
(ைொண்புைிகு விரஜபொல தஹட்டிஆ ச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඔබතුමා ශපොේඩක් නිහඬව ඉන්න. ඕනෑ නේ ඔබතුමා කථා 

කරන්න, මම ුත්තර ශමන්නේ. [බාධා කිරීමක්]හිනා ශවලා 

වැඩක් නැහැ.  අඬන්න වන කාලය ශහට අනිද්මාට කන බව මතක 

තියා ගන්න. අම ශබොශහොම ුජාරුවට හිනා ශවනවා. නමුත්, මතක 

තියා ගන්න, අපි ශේ යමක් කරන්නයි ලැහැස්ති ශවන්ශන් කියන 

කක. තවම මාස 12ක්, 14ක් වන ළාබාල ආඩලඩුවක් ශේක. 

ඔබතුමන්ලාට ලේජා නැද්ම?  

අපි කමා ගිහිල්ලා අධයාපනය ශවනුශවන් ඒ අව ය කටයුතු 

කරලා, අය වැශයනුත් වි ාල මුමල් රමාණ්යක් ශවන් කරශගන 

වැඩ කරනවා. අපි ශමමහල්, ශතමහල් ශගොඩනැඟිලි හමනවා. 

931 932 



පාර්ලිශේන්තුව 

හැබැයි, තමුන්නාන්ශසේලා නුවර ඉඳලා ශකොළ ට පාම යාත්රාව 

ආවා. ශමොනවාම වුශඩල?  කක රුපියලකින්වත් බඩු මිල අඩු වුණ්ාම? 

සහනයක් හේබ වුණ්ාම? රශට් ජනතාවශ  මතය ශවනස් කරන්න 

පුළුවන් වුණ්ාම? කිසි ශමයක් වුශඩල නැහැ. වැරදි ශවලාශේ පාම 

යාත්රා ගිහිල්ලා, වැරදි ක්රම අනුගමනය කරලා, ජනතාව 

ශනොසන්සුන් කරන්නයි හමන්ශන්. නමුත්, මතක තියා ගන්න 

කශහම ශනොසන්සුන් වන ජාතියක් ශනොශවයි අම ඉන්ශන් කියන 

කක.  

ශේ කථා කරන ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට අපි අභිශයෝග කරලා 

කියනවා, ශමන්න විකල්ප ශයෝජනා කියලා. අම ඉතාමත් 

විනිවිමභාවශයන් යුතු ආංශික අධීක්ෂණ් කාරක සභා ක්රමයක් 

තිශබනවා. අපි මන්නවා, ගරු සුනිල් හුනන්ශනත්ති මැතිතුමා 

'ශකෝප්'  කක තුළ තත්ත ව ශයන්ම යේ වැඩ ශකොටසක් ඉටු කළ 

බව. මා ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ශකින කාලයක් තුළ ඒ 

වාර්තාව ලබා දීලා තිශබනවා. හැබැයි, කතුමාට මා ශයෝමනා කළා. 

ශේ වරරසාම අණ්පනත්වල සඳහන් කරුණු සභාගත කරන්න මම 

ලෑස්තියි. ශමොකම, ශේ අණ් පනත්වල කාරක සභා සේබන්ධ 

කාරණ්ා තිශබනවා. ඒ අණ්පනත්වල තති කරුණු ශේ සභාශේ 

සභාගත කරන්න කලින් ඒ සේබන්ධශයන් ශවනම අමහස් ුමහස් 

කළියට ශමන්න බැහැ.  

මම ශනොශයක් කාරක සභා නිශයෝජනය කරලා තිශබනවා. මම 

ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ කාරක සභා නිශයෝජනය කශළේ නැති වුණ්ාට 

පළාත් සභාව තුළ අවුරුදු ගණ්නක් මම කාරක සභා නිශයෝජන ය 

කළා. කහිදී මම ගිණුේ කාරක සභාවල කටයුතු කළා, ශපත්සේ 

කාරක සභාවල කටයුතු කළා. මම ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා, 

ශේ පනත් ශකටුේපත නීති විශරෝධී නැහැ කියලා.  හෘමය සාක්ෂියට 

කකඟවයි අපි ශේ පනත් ශකටුේපත ඉදිරිපත් කශළේ. විශ ේෂශයන්ම 

අම  'වැට්' අව ය ශවලා තිශබනවා. ශේ 'වැට්' කක අමුතුශවන් අපි 

ගහපු කකක් ශනොශවයි. මහින්ම රාජපක්ෂ මහත්තයාත් 'වැට්' කක 

ඉදිරිපත් කරලා කය සියයට 20ට තිබුණු කාලයකුත් තිබුණ්ා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අශප් රටට අලුත් 

ආශලෝකයක්, නශවෝමයක් ුමාශවන්න අව ය පසු බිම ශේ පනත් 

ශකටුේපත තුළින් අපි තති කරනවාය කියන කක මතක් කරමින්, 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්  මශ  කථාව අවසන් කරනවා. 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

[பி.ப. 5.13] 

 

ගු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහ ා 
(ைொண்புைிகு அ. அ விந்த் குைொர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
தகௌ வ குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கரள, இந்த 

சந்தர்ப்பத்மதத் தந்த உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்ரறன். இன்று 

பல்ரவறு வொிகளுக்குொிய திருத்தச் சட்டமூலங்கள் ததொடர்பொன 

விவொதத்திரல கலந்துதகொண்டு உறுப்பினர்கள் பலரும் தைது 

கருத்துக்கமள முன்மவத்துக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். எைது 

நொட்டிரல வொிகள் விதிக்கப்படுவது ஏரதொ புதியததொரு 

ரயொசமனரபொல இங்கு தபொிதொகப் ரபசப்படுகின்றது; இந்த 

நொட்டின் சொித்தி த்திரல இடம்தபறொத ஒரு விடயத்மதப்ரபொல 

இங்கு கூச்சல் ரபொடப்படுகின்றது. எைது நொட்டிரல வொி 

விதிப்பமத புதிய விடயைொக நொம் பொர்க்கவில்மல. அது 

ஒன்றும் புதிய விடயமும் அல்ல. உலகிரல அமனத்து 

நொடுகளிலும் வொிகள் விதிக்கப்படுவது ஒரு தபொது 

முமறயொகும். இவ்வொறு வொிகள் விதிக்கப்படுவமத 

குமறயொகரவொ அல்லது தவறொகரவொ தகொள்ள முடியொது. ஓர் 

அ சொங்கம் அதன் ரவமலத்திட்டங்கமள முன்தனடுப்பதற்கு, 

தபொதுைக்களின் நலன்சொர் திட்டங்கமள முன்தகொண்டு 

தசல்வதற்கு வொிகள் விதிப்பமதத் தவிர்க்க முடியொத ஒரு 

விடயைொக நொங்கள் பொர்க்கின்ரறொம். அந்த வமகயிரல, வொி 

விதிப்தபன்பது உலக நொடுகளிலிருக்கும் ஒரு தபொது 

முமறதயன்பமத இங்கு நொன் சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்ரறன்.  

ஒரு நொட்டிலிருக்கும் ைக்கள் நொட்டின் நலமனக் 

கருத்திற்தகொண்டு சுயைொகரவ முன்வந்து அ சொங்கத்துக்கு 

வொிகமளச் தசலுத்துவொர்கரளயொனொல், ரைலும் வொி 

விதிக்கரவண்டிய அவசியம் அ சொங்கத்துக்கு இருக்கொது. 

ஆனொல், எந்ததவொரு நொட்டிலும் இவ்வொறு சுயைொக முன்வந்து 

ைக்கள் வொிகமளச் தசலுத்துவதில்மல. அதனொல்தொன் 

வொிகமள அறவீடு தசய்வதற்கொகச் சட்டங்கமள இயற்றி 

அச்சட்டங்களினூடொக வொிகமள அறவீடு தசய்யரவண்டிய 

ரதமவயும் அவசியமும் ஓர் அ சொங்கத்துக்கு ஏற்படுகின்றது. 

ஒவ்ரவொர் அ சொங்கமும் நொட்டுக்கு ஏற்ற வமகயிரல வொிகமள 

அமுல்படுத்தி அறவீடுகமள ரைற்தகொண்டு வருகின்றது. 

அரதரந த்தில், வொிகளிலிருந்து தப்பித்துக்தகொள்பவர்களும் 

இருக்கின்றொர்கள்; வொிகமள முமறயொகச் தசலுத்துபவர்களும் 

இருக்கின்றொர்கள். அதிரல ைத்திய த  வகுப்பினர் 

விரசடைொனவர்கள். ைத்தி  த  வகுப்பிமனச் சொர்ந்தவர்களில் 

அதிகைொரனொர் வொி தசலுத்துபவர்களொக இருப்பதற்குக் 

கொ ைம், அவர்களில் தபரும்பொலொரனொர் ததொழில் 

தசய்பவர்களொக இருப்பதுதொன். இவ்வொறு ததொழில் 

தசய்பவர்களின் வருைொனம் பதியப்படுகின்றது; அவ்வொறு 

பதியப்படும்ரபொது அதிலிருந்து தப்பித்துக்தகொள்ள முடியொத 

ஒரு நிமலமை இருக்கின்றது. வருைொனம் பதியப்படும்ரபொது 

அந்த வருைொனத்திற்ரகற்ப வொிகள் இயல்பொகரவ 

அறவிடப்படுகின்றன. ஆனொல், தசல்வந்தர்கமள - 

தனவந்தர்கமளப் தபொறுத்தளவிரல இந்த நிமலமை 

ைொறுபடுகின்றது. அவர்களின் வருைொனம் முமறயொகப் 

பதியப்படொைல் இருப்பதொல் வொிமயத் 

தவிர்த்துக்தகொள்ளக்கூடிய வொய்ப்பு ைிக அதிகைொக 

இருக்கின்றது. உண்மையிரலரய வொி தசலுத்தரவண்டிய 

தனவந்தர்கள் - வொிக்கு இலக்கொகக்கூடியவர்கள் அதிலிருந்து 

தப்பித்துக்தகொள்வமத நொங்கள் பொர்க்கின்ரறொம். ஆகரவ, 

இந்த விடயத்திரல அ சொங்கம் ைிக உன்னிப்பொக 

கவனதைடுத்துச் தசயற்படரவண்டிய ரதமவ இருக்கின்றது. 

அவ்வொறு தசய்தொல் கறக்க ரவண்டியவர்களிடைிருந்து - தபற 

ரவண்டியவர்களிடைிருந்து நொங்கள் வொிகமளப் 

தபற்றுக்தகொள்ள முடியும்.  

 அரதரவமள, இந்த நொட்டிரல ஒரு முமறமை 

இருக்கின்றது. அதொவது, ஒரு ைொதத்திற்கு 4,000 ரூபொய்க்கும் 

குமறவொன வருைொனத்மதப் தபற்றொல் அவர்கள் குமறவொன 

வருைொனத்மதப் தபறுபவர்கள் என்ற வட்டத்துக்குள் 

வருகிறொர்கள். இவ்வொறு 4,000 ரூபொய்க்கு குமறவொக 

வருைொனத்மதப் தபறுபவர்கள் பல்ரவறு அ ச உதவிகமளப் 

தபற்றுக்தகொள்வதற்கொன வொய்ப்மபப் 

தபற்றுக்தகொள்கிறொர்கள்.  நொன் பி திநிதித்துவப்படுத்தும் 

ைமலயக ைக்களில் தபரும்பொலொனவர்கள் ரதொட்டத் 

ததொழிலொளர்களொக இருக்கிறொர்கள். இவ்வொறு 

ரதொட்டங்களிரல ததொழில் புொிபவர்கள் உண்மையிரலரய 

வறுமைக்ரகொட்டுக்குக் கீழ்  வசிப்பவர்கள்;  அவர்கள்  

அமனத்து உதவிகமளயும் தபறுவதற்கொன எல்லொத் 

தகுதிகளும் தகொண்டவர்கள். ஆனொல், து திருஷ்டவசைொக 

அவர்களின் வருைொனத்தின் ஒவ்தவொரு சதமும் இடொப்பிரல 

பதியப்படுகின்ற கொ ைத்தினொல் அவர்கள் இந்த 4,000 ரூபொய் 

என்ற அந்த வட்டத்துக்கு தவளியில் நிற்கிறொர்கள். அதனொல் 

அவர்கள் குமறந்த வருைொனம் தபறுபவர்கள் என்ற நிமலயில் 
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இல்லொைல் அதிக வருைொனத்மதப் தபறும் ஒரு ைக்கள் 

கூட்டைொகக் கைிக்கப்படுகிறொர்கள். இதமன ைிகைிகத் 

தவறொன ஒரு விடயைொகரவ நொன் பொர்க்கின்ரறன். 

ஏதனன்றொல், வறுமைக்ரகொட்டின் கீழ் இருப்பவர்கள் ரதொட்டத் 

ததொழிலொளர்கள். ஆகரவ, அ சொங்கத்தினொல் வழங்கப்படும் 

அமனத்து உதவிகளும் அவர்களுக்கும்  கிமடக்கக்கூடிய 

வமகயில்  வொய்ப்புகமள ஏற்படுத்திக் தகொடுக்கரவண்டும். 

ஆனொல், அவர்கள் இவ்வொறொன நிதியுதவிகமளயும் ஏமனய 

வளங்கமளயும் தபறுவதிலிருந்து விடுபடுவது, உண்மையிரல 

து திருஷ்டவசைொன ஒரு விடயதைன இந்த இடத்திரல நொன் 

சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்ரறன். எனரவ, அ சொங்கம் 

அமனவொின் நலமனயும் கருத்தில்தகொண்டு, குமறந்த 

வருைொனம் என்ற அந்த 4,000 ரூபொய் எல்மலமயக் குமறந்தது 

10,000 ரூபொயொக உயர்த்தரவண்டும். 10,000 ரூபொய்க்குக் 

குமறவொன வருைொனம் தபறுபவர்கள் அமனவரும் குமறந்த 

வருைொனத்மதப் தபறுகின்றவர்கள் என்ற நிமலமையிமன 

ஏற்படுத்தரவண்டும். அவ்வொறு ஏற்படுத்துவதனூடொகத் 

ரதொட்டத் ததொழிலொளர்கள் ைொத்தி ைல்ல, இந்த நொட்டில் 

வொழும் ஏமனயவர்களும் ைிக அதிகைொன அளவிரல 

பயன்தபறக்கூடிய ஒரு நிமலமை ஏற்படும். ஆனொல், இவ்வொறு 

ைக்களுக்கு உதவி தசய்வதற்கு அ சொங்கத்துக்கு பைம் - நிதி 

ரதமவயொக இருக்கின்றது. இவ்வொறு வொிகள் விதிப்பதன் 

ஊடொகரவ அ சொங்கத்துக்கு அதமனப் தபற்றுக்தகொள்ள 

முடியும். இதுதொன் யதொர்த்தம்! இதிலிருந்து அ சு விலக 

முடியொது.  

இன்று நொங்கள் உலகளொவிய ொீதியிரல தபரும் தனவந்த 

நொடுகமள எடுத்துக்தகொள்ரவொம். அவற்றிமனத் த ம் 

பிொித்தொல், முதல் பத்து என்ற வம யமறக்குள் வரும் 

நொடுகளில்கூட, ைிக அதிக அளவிரல வொி விதிக்கப்படுவமதக் 

கொைலொம். தனவந்த நொடுகள் எதற்கொக வொி விதிக்கரவண்டும்? 

ஏதனனில், தனவந்த நொடுகளிலும் ைக்களுக்கொன ரசமவ ைிக 

அதிக அளவிரல இடம்தபறுகின்றது. அதனொல் ைக்கள் அதிக 

அளவில் பயனமடகின்றனர். அதன் கொ ைைொக அ சொங்கம் 

ைிக அதிகைொக வொியிமன விதிப்பதன்மூலம்  ஏமனரயொருக்கு 

அந்த வொிப்பைத்தினூடொக நன்மைகமளப் 

தபற்றுக்தகொடுக்கின்றது. ஆகரவ, இந்த வொி விதிப்பு என்பது, 

ஒன்றும் புதிய விடயைல்ல; அது ஒரு சட்டவிர ொதச் 

தசயலுைல்ல. நொங்கள் அதமன ைக்கள்ைீது திைிக்கப்படும் 

சுமையொகப் பொர்க்கமுடியொது. ஏதனனில், ஒருபுறம் அந்த 

வொியினூடொக நிதி ஈட்டப்படுகின்றது; ைறுபுறம் அமதவிட 

அதிகைொன அளவிரல ைக்களுக்கு நன்மை ரபொய்ச் 

ரசருகின்றது. ஆகரவ, நொங்கள் அதமனக் கருத்திற்தகொண்டு 

தசயற்படரவண்டும்.  

அதுைொத்தி ைல்ல, இன்று எைது நொட்டிரல கல்வித் 

துமறமய எடுத்துக்தகொண்டொல், ரவறு எந்த நொட்டிலும் 

இல்லொத வமகயிரல த ம் ஒன்று முதல் பல்கமலக்கழக 

பட்டப்படிப்மப முடிக்கும் வம யிலொன கல்வி 

அ சொங்கத்தினொல் இலவசைொக  வழங்கப்படுகின்றது. 

அரதரபொல், சுகொதொ த் துமறமய எடுத்துக்தகொண்டொலும் 

அ சொங்கத்தினொல் ைக்களுக்கு முற்றிலும் இலவசைொன 

ரசமவரய வழங்கப்படுகின்றது. இவ்வொறு ரசமவ 

வழங்கும்ரபொது அ சொங்கத்துக்கு ைிக அதிகைொன தசலவினம் 

ஏற்படுகின்றது. இதனொல் அ சொங்கம் ரகொடிக்கைக்கொன 

ரூபொமயச்  தசலவழிக்க ரவண்டியிருக்கிறது.  

ரைலும், இன்னுதைொரு விடயத்மதயும் நொன் இங்கு 

சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்ரறன். இந்த நொட்டிரல சுைொர் 20 

இலட்சத்துக்கும் அதிகைொனவர்கள் சமுர்த்தித் திட்டத்தின்மூலம் 

நன்மை அமடகின்றொர்கள். அதன்மூலம் ைொதொைொதம் 

அவர்களுக்கு நிதி உதவி வழங்கப்படுகின்றது. ஆனொல், 

து திருஷ்டவசைொக நொன் பி திநிதித்துவப்படுத்தும் ைமலயக 

ைக்களுக்கு இந்த வொய்ப்பு ைிகைிகக் குமறவொகரவ 

இருக்கின்றது. வி ல்விட்டு எண்ைக்கூடிய அளவிரலதொன் 

இந்த சமுர்த்தித் திட்டம் எைது ைக்கமளச் தசன்றமடகின்றது. 

அதனொல், அதமன நொன் இந்த இடத்திரல விசனத்துடன் 

பதியரவண்டியிருக்கின்றது. இருந்தொலும், இப்தபொழுது 

தகள வ எஸ்.பி. திஸொநொயக்க அவர்கள் இந்த சமுர்த்திக்குப் 

தபொறுப்பொக இருக்கின்றொர். தகள வ அமைச்சர் அவர்கள் 

ரதொட்டத் ததொழிலொளர்கமளயும் இந்த சமுர்த்தித் 

திட்டத்தினுள் உள்வொங்கப்படக்கூடிய விதத்திரல புதிய 

திட்டங்கமள வகுத்திருக்கின்றொர். அவருக்கு நொன் இந்த 

இடத்திரல எனது நன்றியிமனக் கூறிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்ரறன். ஆகரவ, இவ்வொறு அ சொங்கம் தவவ்ரவறு 

துமறகளிரல நிதி உதவிகமள ரைற்தகொள்ளும்ரபொது, 

தவவ்ரவறு தசலவினங்கமளச் தசய்யும்ரபொது, புதிதொக ைக்கள் 

நலன்புொித் திட்டங்கமள அமுல்படுத்தும்ரபொது வொிகள் 

விதிப்பது தவிர்க்க முடியொத ஒரு விடயம் என்பமத நொங்கள் 

அமனவரும் புொிந்துதகொள்ள ரவண்டும்.  

இன்று நொடளொவிய ொீதியிரல பொமதகள் புனர்நிர்ைொைம் 

தசய்யப்படுகின்றன. ரகொடிக்கைக்கொன ரூபொய் பொமத 

நிர்ைொைத்துக்கொகச் தசலவு தசய்யப்படுகின்றது. 

பொமதயினூடொக அ சொங்கத்துக்கு ஏதொவது வருைொனம் 

வருகின்றதொ என்று பொர்த்தொல், ஒன்றுரை இல்மல என்றுதொன் 

தசொல்லரவண்டும். ஏதனனில், பொமத நிர்ைொைத்தினூடொக - 

பொமதகள் தசப்பனிடப்படுவதினூடொக - அ சொங்கத்துக்கு 

எந்தவித நன்மையும் கிமடப்பதில்மல; எந்தவித வருைொனமும் 

வருவதில்மல. இவ்வொறு பொமதகள் புனர்நிர்ைொைம் தசய்ய 

ரகொடிக்கைக்கொன ரூபொய் நிதி ரதமவப்படும்தபொழுது 

அ சொங்கம் அவற்மற எங்கிருந்து  தகொண்டுவருவது?  

 

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகள வ உறுப்பினர் அவர்கரள, உங்களுக்கு இன்னும் 

இ ண்டு நிைிடங்கள் இருக்கின்றன.  

  

ගු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහ ා 
(ைொண்புைிகு அ. அ விந்த் குைொர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
நன்றி, ஐயொ!  

ஆகரவ, அ சொங்கம் இவ்வொறு திட்டங்கமள 

வகுக்கும்ரபொது, ைக்கள் நலன் சொர்ந்த திட்டங்கமள 

முன்மவக்கும்ரபொது, அதிகளவொன நிதி ரதமவப்படுகின்றது. 

வொி விதிப்பினூடொகரவ அதற்கொன நிதிமயத் ரதடுவது 

சொத்தியைொகின்றது. ஆகரவ, நொங்கள் இதமனப் 

புொிந்துதகொண்டு தசயற்படரவண்டும்; அதமனக் 

தகொச்மசப்படுத்த முடியொது; வொி விதிப்பது தவதறன்று 

தசொல்ல முடியொது; அது இலங்மகக்கு ஒரு புதிய முமறதயன்று 

எவருரை தசொல்ல முடியொது. அமத ஏற்றுக்தகொள்ளரவண்டும். 

அரதரந த்தில் இந்த வொி விதிப்பொனது, ைக்கள் ைீது - 

ைக்களொல் சுைக்கப்பட முடியொத அளவுக்கு இருக்குரையொனொல், 

அதமன நொங்கள் ஏற்றுக்தகொள்ளவும் முடியொது. அரதரவமள, 

நல்லொட்சி அ சொங்கம் அவ்வொறு தசய்வதற்குத் தயொ ொக 

இல்மல என்பமதயும் நொன் இந்த இடத்திரல சுட்டிக்கொட்ட 

விரும்புகின்ரறன். ஆகரவ, நொங்கள் இந்த அ சொங்கத்தின் 

நலன்புொித் திட்டங்களுக்குக் மகதகொடுக்க ரவண்டும்; 

அவற்மற  ஆதொிக்கரவண்டும். ைக்களின் நலன்கமள 

ரைம்படுத்துவதற்கொக முன்மவக்கப்படும் திட்டங்கமள 

வ ரவற்கரவண்டும். இவ்வொறு தசய்வதனூடொக நொங்கள் ஒரு 

சுபிட்சைொன எதிர்கொலத்மத ரநொக்கிப் பயைிக்க முடியும் 

என்பமத இந்த உயொிய சமபயிரல ததொிவித்துக்தகொண்டு, 
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පාර්ලිශේන්තුව 

வொய்ப்பளித்தமைக்கு ைீண்டும் நன்றி கூறி, விமடதபறுகின் 

ரறன். வைக்கம்.  

 

[பி.ப. 5.26] 
 

ගු ඊ. සරවනපවන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு ஈ. ச வைபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
தகள வ குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கரள, இன்று 

நமடதபறும் துமறமுக, விைொன நிமலய அபிவிருத்தி அறவீடு 

(திருத்தம்) சட்டமூலம் ததொடர்பொன விவொதத்தில் 

கலந்துதகொள்வதில் ைகிழ்ச்சியமடகின்ரறன். இன்மறய 

உலகின் தபொருளொதொ  சுபிட்சத்திரலொ, அபிவிருத்தி 

நடவடிக்மககளிரலொ ஏற்றுைதி, இறக்குைதி என்பன எவ்வளவு 

முக்கிய பங்மக வகிக்கின்றன என்பமத நீங்கள் அறிவீர்கள். 

சீ ொன தடங்கலற்ற ரைம்பட்ட ரபொக்குவ த்து வசதிகள் 

இருந்தொல் ைட்டுரை ஏற்றுைதி, இறக்குைதி நடவடிக்மககள் 

தவற்றிக ைொக அமைய முடியும்.  உள்நொட்டுத் ரதமவகமள 

நிமறவு தசய்வதற்குப் பி தொன வீதிகள் எவ்வொறு 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்தமவயொக இருக்கின்றனரவொ, 

அரதரபொன்று சர்வரதச வர்த்தகத்துக்குத் துமறமுகங்கள் 

ைற்றும் விைொன நிமலயங்கள் ைிகவும்  முக்கியத்துவம் 

வொய்ந்தமவயொக இருக்கின்றன. எனரவ, இன்று ரதசிய 

அபிவிருத்தியிலும் எைது நொட்டின் சர்வரதச வர்த்தக, கலொசொ  

உறவுகளிலும் கொத்தி ைொன பங்களிப்மப வழங்கும் 

நிறுவனங்களின் தபறுைதிவொய்ந்த விவொதைொக இது 

அமையுதைன நொன் கருதுகின்ரறன்.  

கடந்த முப்பது வருட கொலைொக இடம்தபற்ற ரபொர் 

கொ ைைொக எைது ைக்களின் வொழ்வு முற்றொகரவ 

சீர்குமலக்கப்பட்டது என்பமத நீங்கள் அறிவீர்கள். வட பகுதி 

ைக்கள் தபொருளொதொ  நிமலயில் ைிகவும் நலிந்த நிமலயிலும் 

அபிவிருத்தியில் பின்தங்கிய நிமலயிலும் உள்ளனர். நொம் 

ைீண்டும் ஏமனய பகுதி ைக்களுக்குச் சைொந்த ைொக 

வளர்ச்சியமடய ரவண்டியவர்களொக உள்ரளொம். அபிவிருத்தி 

நடவடிக்மககளில் புதிய பொிைொைங்கமள உருவொக்க 

ரவண்டியுள்ரளொம். இவ்வொறொன அபிவிருத்திப் பொமதயில் 

நொம் முன் தசல்ல எைது விைொன நிமலயமும் துமறமுகங்களும் 

நவீனையப்படுத்தப்பட ரவண்டியமவயொகவும் சர்வரதசத் 

ததொடர்புகளுக்கு ஏற்ற வமகயில் ரைம்படுத்தப்பட 

ரவண்டியமவயொகவும் உள்ளன. வட பகுதியிலுள்ள 

ஒர தயொரு த ைொன விைொன நிமலயம் பலொலி விைொன 

நிமலயைொகும். அது ஒரு சர்வரதச விைொன நிமலயைொக 

ரைம்படுத்தப்பட ரவண்டும் என்பரத எைது ரகொொிக்மகயொகும். 

இரு ரநொக்கங்களின் அடிப்பமடயில் இத்ரதமவ 

அமைந்துள்ளது. ஒருபுறம் சர்வரதச முதலீட்டொளர்கள் வந்து 

தசல்வதற்கும் தைது உற்பத்திக்கொன மூலப்தபொருட்கமள 

இறக்குைதி தசய்யவும் தைது உற்பத்திகமள தவளிநொடுகளுக்கு 

ஏற்றுைதி தசய்யவும் இப்படிதயொரு சர்வரதச விைொன நிமலயம் 

அவசியைொகின்றது. அரதரபொன்று எைது ரதசிய உற்பத்திகமள 

இந்த விைொன நிமலயத்தின்மூலம் தவளிநொட்டுச் சந்மதகளுக்கு 

ஏற்றுைதி தசய்து அந்நியச்தசலொவைிமய ஈட்ட முடியும். 

இன்தனொருபுறம் இப்படியொன வசதிகள் சுற்றுலொப் 

பயைிகமள வ வமழப்பதற்கு வொய்ப்புக்கமள அதிகொிக்கும். 

அரதரந ம் எைது ைக்களுக்குத் ததொழில் வொய்ப்புக்கமள 

உருவொக்கி அவர்களின் வொழ்வொதொ த்மத ரைம்படுத்துவதில் 

இமவ கைிசைொன பங்கொற்ற முடியும்.  

அண்மையில் புலம்தபயர் நொடுகளிலிருந்து இங்கு 

வந்திருந்த முதலீட்டொளர்கமளச் சந்திக்கும் வொய்ப்பு எனக்குக் 

கிட்டியது. வடக்கில் முதலீடு தசய்து ததொழில்வளங்கமளப் 

தபருக்கி, எைது தபொருளொதொ த்மத அபிவிருத்தி தசய்யும்படி 

நொம் அவர்களிடம் ரகட்ரடொம். அதற்கு அவர்கள், வடக்குக்கு 

வந்து ரபொவததன்றொல் தகொழும்புக்கு வந்து பின்பு 

தம வழியொகரவ பயைம் தசய்ய ரவண்டுதைன்றும் அதனொல் 

தைக்கு ரந  வி யம் உட்படப் பல அதசளகொியங்கள் 

ஏற்படுவதொகவும் ததொிவித்தனர். அதன் கொ ைைொக 

முதலீட்டொளர்கள் பலர் வடக்மகத் தவிர்க்கும் நிமலயும் 

எற்படுகின்றது. ஒரு சர்வரதச விைொன நிமலயம் பலொலியில் 

அமையுைொனொல் இந்தச் சி ைங்கள் இல்லொதுரபொக, அவர்கள் 

இங்கு வந்து முதலீடு தசய்யும் முயற்சிகள் அதிகொிக்கும்.  

இலங்மகக்கும் இந்தியொவுக்குைொன அ சியல், 

தபொருளொதொ , கலொசொ த் ததொடர்புகள் ததொன்மை 

வொய்ந்தமவயும் ைிக ைிக தநருக்கைொனமவயுைொகும். சங்கப் 

பொடல் ஒன்றில் வரும் 'ஈழத்துைவும்' என்ற வொிமூலம் 

இலங்மகயிலிருந்து இந்தியொவுக்கு உைவு ஏற்றுைதி 

தசய்யப்பட்ட விடயம் ததளிவொகின்றது. அதுைட்டுைன்றி கடல் 

வைிகம்மூலம் புமகயிமல, பொக்கு வர்த்தகம் என்பன 

இடம்தபற்றமைமயயும் அறிய முடிகின்றது. இன்று இந்தியொ 

உலகின் தபொருளொதொ  வல்ல சொக உயர்ந்து வருகின்றது. 

இந்தியொவின் தபொருளொதொ  வளர்ச்சியில் தைிழ்நொட்டின் பங்கு 

முக்கியைொனதொகும். வடக்குக்கும் இந்தியொவுக்குைொன 

ரபொக்குவ த்துக்கள்  நவீனையப்படுத்தப்படுைொனொல் இந்திய 

முதலீட்டொளர்கள் தொைொகரவ இங்கு வந்து முதலீடு 

தசய்வொர்கள் என்பதில் சந்ரதகைில்மல.  

இலங்மகயின் வடபகுதி ைக்களுக்கும் இந்தியொவுக்கும் 

உள்ள கலொசொ , ஆன்ைீகத் ததொடர்பு பல நூற்றொண்டுகள் 

பமழமை வொய்ந்தது. எைது ைக்கள் இந்தியொ தசன்று இந்துக் 

ரகொயில்கள் ைற்றும் ரவளொங்கண்ைி ஆலயம் என்பவற்மறத் 

தொிசித்து வருகின்றனர். இலக்கியம், நொட்டொர் கமல 

இலக்கியங்கள், நொடகம், சினிைொ எனப் பல துமறகளிலும் 

எைக்கு இந்தியொவுடன் தநருக்கைொன உறவு உண்டு. 

அந்தவமகயில், இந்தியொவுடனொன எைது கலொசொ , ஆன்ைீக 

உறவுகமள ரைம்படுத்தவும் ஒரு விைொன நிமலயம் 

அவசியைொகின்றது. எனரவ, பலொலி விைொன நிமலயத்மத ஒரு 

சர்வரதச விைொன நிமலயைொகத் த முயர்த்தும்படி தகள வ 

அமைச்சர் அவர்களிடம் நொன் இந்த உயொிய சமபயில் 

ரகொொிக்மக ஒன்மற முன்மவக்கின்ரறன்.  

பலொலி விைொனத்தள விஸ்தொிப்மப எைது ைக்கள் 

எதிர்க்கின்றொர்கள் என்தறொரு குற்றச்சொட்டு 

முன்மவக்கப்படுவமத நொன் அறிரவன். ஆனொல், 

வடக்கிலுள்ள எந்ததவொரு குடிைகனும் பலொலி விைொன 

நிமலயம் விஸ்தொிக்கப்படுவமத எதிர்க்கவில்மல; ஆனொல், 

விைொன நிமலய விஸ்தொிப்பின்ரபொில் ைக்களின் கொைிகள் 

ரைலும் அபகொிக்கப்படுவமதரய அவர்கள் எதிர்க்கின்றனர். 

ஏதனனில், ஏற்தகனரவ மகயகப்படுத்தப்பட்ட கொைிகள், 

சர்வரதச விைொன நிமலயம் அமைப்பதற்குப் 

ரபொதுைொனமவதயன நிபுைர்கள் ததொிவித்துள்ளனர்.  

எனரவ, ரபொலியொன கொ ைங்கமளக் கொட்டி விைொன 

நிமலயத்மதச் சர்வரதச த த்துக்கு உயர்த்துவமதக் 

மகவிடரவொ அல்லது தள்ளிப்ரபொடரவொ ரவண்டொதைனவும் 

அந்தப் பைிகமள உடனடியொக ஆ ம்பிக்க ரவண்டுதைனவும் 

ரகட்டுக்தகொள்கிரறன்.   

ையிலிட்டி உட்பட வடக்கில் பல ைீன்பிடித் துமறமுகங்கள் 

கடற்பமடயின ொல் ஆக்கி ைிக்கப்பட்டுள்ளன. ைீன்பிடி 

இறங்குதுமறகள் சில இடங்களில் ைட்டுரை அமைக்கப்பட 

முடியும். அமவ இன்று பொதுகொப்பின் ரப ொல் 
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அபகொிக்கப்பட்டுள்ளன. அதனொல் தைிழ் ைக்களின் 

தபொருளொதொ  வளத்துக்கு ைட்டுைன்றித் ரதசிய உற்பத்திக்கும் 

பொதிப்பு ஏற்படுகின்றது. எனரவ, எைது பலொலி விைொன 

நிமலயத்மதச் சர்வரதச விைொன நிமலயைொக ைொற்றுவதுடன் 

ைீன்பிடித் துமறமுகங்கமளக் கடற்பமடயினொிடைிருந்து 

விடுவித்து அபிவிருத்தி தசய்து எைது தபொருளொதொ  

அபிவிருத்திமய ரைம்படுத்தும்படி உயொிய இந்தச் சமபயில் 

ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.   

ைட்டக்களப்பில் யுத்தத்திற்கு முற்பட்ட கொலத்தில் விைொன 

நிமலயைொனது வமலயிறவு என்னும் கி ொைத்தில் 

அமைந்திருந்தது. யுத்த கொலத்தில் பொொியளவில் விைொனத் 

தளத்திற்கொக நிலம் சுவீகொிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனொல் 

வமலயிறவுக் கி ொைத்தின் 95 வீதைொன பகுதி 

சுவீகொிக்கப்பட்டது. புத்தூர் என்ற கி ொைத்திலும் கைிசைொன 

நிலப்ப ப்பு சுவீகொிக்கப்பட்டது. இதனொல் 2 பொடசொமலகள், 

ையொனம், வீதி, வயற்கொைிகள், குடியிருப்புக்கள் எனப் பல 

இடங்கள் ைக்களிடைிருந்து தபறப்பட்டுள்ளன. இதனொல் 

அன்று ைக்கள் 500 ைீற்றர் அளவில் பயைம் தசய்த வீதியொனது 

தற்ரபொது 2500 ைீற்றர் வம  நீளைொக்கப்பட்டுள்ளது. அதொவது, 

8 வமளவுகளூடொக ைக்கள் இன்றும் பயைம் தசய்கின்றொர்கள். 

இதனொல் வீதி விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு ைக்கள் பலர் 

இறந்துள்ளனர். இன்மறய நிமலயில் குறுகிய ரநர்ப்பொமத 

இல்மல; ரகொவிலுக்கு ரவண்டியதொகவுள்ள 2 ஏக்கர் 

கொைியுைில்மல என்ற நிமலயில் ைக்கள் திண்டொடுகின்றனர். 

யுத்தம் முடிவமடந்து இந்த நல்லொட்சி ஏற்பட்டரபொதிலும் 

பொமதயிழந்தவர்களொக, ரகொவிலுக்குக் கொைியற்றவர்களொக, 

ையொனத்திற்குள் சுதந்தி ைொக நடைொட முடியொதவொா்களொக 

ைக்கள் திண்டொடுகின்றொர்கள். எனரவ, இவற்மற ைீட்டுத் 

தருைொறு சமபமயக் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.   

ரைலும், இந்த விவொதத்தில் ஒரு முக்கியைொன விடயத்மத 

நொன் முன்மவக்கரவண்டும். யொழ்ப்பொைத்திலிருக்கும் 

இந்தியத் துமைத் தூ கத்திற்குப் தபொறுப்பொன திரு. நட ொஜன் 

அவர்களொல் 60 ததொழிலதிபர்கள் வ வமழக்கப்பட்டு, அவர்கள் 

இங்கு என்ன ததொழில்கமளத் ததொடங்கலொம் என்பமதயிட்டு  

எம்முமடய Ceylon Chamber of Commerce 

அங்கத்தவர்களுடன் கலந்தும யொடதலொன்று இடம்தபற்றது. 

அதில் கலந்துதகொண்ட ததொழிலதிபர்கள், தங்களொல் 

ஏதொவததொரு ததொழிலில் முதலீடு தசய்யமுடியும்; ஆனொல், 

இந்தியொவிலிருந்து தகொழும்பு வந்து பின்னர் தகொழும்பிலிருந்து 

யொழ்ப்பொைம் வந்து யொழ்ப்பொைத்திலிருந்து தொங்கள் ைீண்டும் 

தகொழும்பிற்குச் தசன்று பின்னர் இந்தியொவிற்குப் ரபொவதனொல் 

தங்களுமடய ரந தைல்லொம் வீைொகின்றது என்று 

கூறியரதொடு, என்மறக்கு இந்தியொவிலிருந்து ரந டியொகப் 

பலொலி விைொன நிமலயத்தில் வந்து இறங்க முடியுரைொ, 

அன்மறக்குத் தொங்கள் இங்கு வந்து எங்களுக்குத் ரதமவயொன 

உதவிகமளச் தசய்ரவொதைன ஓர் உத்த வொதத்மதயும் 

தகொடுத்திருந்தொர்கள். இது நடந்து இப்ரபொது கிட்டத்தட்ட ஒரு 

வருடைொகின்றது. பலொலி விைொன நிமலய விஸ்தொிப்புப் பற்றிப் 

பல வருடங்களொகப் ரபசப்பட்டு வருகின்றது. முன்னத ல்லொம் 

இந்த விைொனத்தளம் ைக்களுக்கொகரவ இருந்தது. 

ரபொர்க்கொலத்திற்குப் பின்னர் இன்று அந்த விைொன நிமலயம் 

இன்னமும் ததொடர்ச்சியொக விைொனப் பமடயினொிடம் இருப்பது 

ஏன்? என்பது புொியவில்மல. ைக்களுக்கு வசதிகமள 

ஏற்படுத்திக் தகொடுக்கரவண்டியது இந்த அ சொங்கத்தின் 

கடமை. ஆனொல், இந்த அ சொங்கம் அதில் நொட்டம் 

தசலுத்தவில்மல என்றுதொன் ததொிகின்றது.  

இந்த 'நல்லொட்சி' அ சொங்கம் வந்த பின்பு இன்றும் ஓர் 

அவச  விடயத்திற்குக்கூட யொழ்ப்பொைத்திற்கு நொங்கள் 

தம வழியொகத்தொன் ரபொகரவண்டியதொக இருக்கின்றது. 

அதுைொத்தி ைல்ல, யொழ்ப்பொைத்திற்கொன விைொனப் 

பயைத்திற்குொிய ொிக்கட்டின் விமல இந்தியொவிற்குப் 

ரபொவதற்கொன ொிக்கட்டின் விமலமயவிடக் கூடுதலொக 

இருக்கின்றது.  இமத நீங்கள் அவதொனிக்கரவண்டும். 

இப்ரபொது, நொன் இவற்மறச் தசொல்லிக்தகொண்டிருக்கும் 

ரந த்தில் இது ததொடர்பொன அமைச்சர் அவர்கள் இங்கு 

இல்மல. எனினும் ஏன், யொழ்ப்பொை-தகொழும்பு விைொனப் 

பயைத்திற்கு ைொத்தி ம்  இவ்வளவு ததொமகமய நொங்கள் 

தசலுத்தரவண்டும்? என்று நொன் ரகட்க விரும்புகின்ரறன். 

பொ ொளுைன்ற உறுப்பினர்களொக இருக்கும் நொங்கள் விைொனப் 

பமடக்குொிய விைொனத்தில் தகொழும்புக்கு வந்து ரபொவதற்கு 

29,000 ரூபொய் தகொடுக்கின்ரறொம். ஆனொல், தசன்மன, ைதும  

ரபொன்ற இடங்களுக்குப் ரபொவதற்கு இவ்வளவு 

தசலவொவதில்மல. ஆகரவ, இந்த விடயத்தில் அ சொங்கம் 

அக்கமறயின்றி இருப்பது ஏன்? இந்த நல்லொட்சி அ சொங்கம் 

நல்லிைக்கத்மதக் தகொண்டுவருவதொக இருந்தொல், எைது 

ைக்கள் இழந்தவற்மற ைீளப்தபறுவதற்குத் தங்களொல் 

தசய்யக்கூடியவற்மற முதலில் தசய்துதகொடுக்க ரவண்டும். 

எைது ைக்கள்  இன்னமும் வீதிகளில் பயைின்றி நடைொட 

முடியொத நிமலதொன் கொைப்படுகின்றது என்பதமன இந்த 

நல்லொட்சி அ சொங்கம் உைர்ந்துதகொள்ள ரவண்டும். 

அங்குள்ளவர்கள் அவச  ரதமவகளுக்குக்கூட அங்கிருந்து 

ஆகொய ைொர்க்கைொக வ முடியொத நிமலமைதொன்  

கொைப்படுகின்றது.  

தவளிநொடுகளில் புலம்தபயர்ந்து வொழ்பவர்கள் தொங்கள் 

ரந டியொக யொழ்ப்பொைத்திற்கு வ  விரும்புகிரறொதைன்று 

கூறுகிறொர்கள். அவர்கள் அவ்வொறு வருவதற்கு வசதிகள் 

ஏற்படுத்தப்படுைொக இருந்தொல், அ சொங்கம் ரகட்டபடி 

அவர்கள் இங்ரக வந்து முதலீடுகமளச் தசய்யக்கூடியதொக 

இருக்கும். அதற்கு எத்தமனரயொ ரபர் கொத்திருக்கிறொர்கள். 

ஆனொல், அ சொங்கம் அமதச் தசய்யவில்மல. இன்னமும் 

பலொலி விைொன நிமலயம் விைொனப்பமட வசரையுள்ளது. 

விைொனப் பமடக்தகன ஒரு தளத்மத உருவொக்கிவிட்டு 

முன்னர்ரபொல அதமன  ஏன், ஒரு சிவில் விைொன 

நிமலயைொக்க முடியொது? என்று ரகட்டுக்தகொள்ள 

விரும்புகின்ரறன். 

இந்த நல்லொட்சி அ சொங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த நொளிலிருந்து 

தசய்ய ரவண்டியவற்மறச் தசய்யொைல், கட்டிடங்கள் 

அமைக்கின்ரறொம், கல்விக்குக் தகொடுக்கின்ரறொம்,  

சுகொதொ த்திற்குக் தகொடுக்கின்ரறொம், அமதச் தசய்கின்ரறொம், 

இமதச் தசய்கின்ரறொம் என்று தசொல்லிக்தகொண்டிருக்கின்றது. 

ஆனொல், எைது ைக்கள் தைது முக்கியைொன ரதமவகள் 

எல்லொவற்மறயும் தகொழும்புக்கு வந்துதொன் 

தசய்துதகொள்ளரவண்டியுள்ளது. இதற்குப் ரபொக்குவ த்து ைிக 

முக்கியைொனதொகவுள்ளது. ஆகரவ, இமதக் கருத்திதலடுத்து, 

உடனடியொக இந்த விைொன நிமலயத்மதப் புன மைத்து 

அங்குள்ள ைக்களுக்கு வசதி ஏற்படுத்திக் தகொடுக்க 

ரவண்டுதைன்று இந்த இடத்தில் ரகட்டுக்தகொள்ள 

விரும்புகின்ரறன். நன்றி. வைக்கம்!  

 

[பி.ப. 5.39] 
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(ைொண்புைிகு முஜிபுர்  ஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
தகள வ குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கரள, இன்று 

துமறமுக, விைொன நிமலய அபிவிருத்தி (திருத்தம்), நொட்மடக் 

கட்டிதயழுப்புதல் வொி (திருத்தம்), ஒதுக்கீடு (திருத்தம்), 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ரசர்தபறுைதி வொி (திருத்தம்) ஆகிய சட்டமூலங்கள் ைீதொன 

விவொதத்திரல கலந்துதகொள்வதற்கு வொய்ப்பளித்தமைக்கு 

முதலில் உங்களுக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்ரறன்.  

2015ஆம் ஆண்டு ஜனவொி 08ஆம் திகதி உருவொகிய இந்த 

நல்லொட்சி அ சொங்கம்  தற்ரபொது 1½ வருட கொலைொகப் பல 

விடயங்கமளச் தசய்துதகொண்டிருப்பது அமனவருக்கும் 

ததொியும். கடந்த அ சொங்கத்திரல இருந்த ஜனொதிபதி, 

அமைச்சர்கள் ைற்றும் அவர்களின் குடும்ப அங்கத்தவர்கள், 

நண்பர்களொல் ரைற்தகொள்ளப்பட்ட ஊழல்கள், ஜனநொயக 

விர ொத தசயல்கள் என்பனரவ அந்த அ சொங்கத்தின் ைீதிருந்த 

முக்கியைொன குற்றச்சொட்டுகளொகும். அரதரபொல,  நொட்டின்  

ஜனநொயகம் ததொடர்பொகவும் பல குற்றச்சொட்டுக்கள் இருந்தன.  

இந்த நொட்டிரல  யுத்தம் முடிவமடந்ததற்குப் பின்பு  

இனப்பி ச்சிமனக்கு அ சியல் ொீதியொன ஒரு தீர்மவக் 

கொைொைல் இந்த நொட்டில் வொழ்கின்ற  இனங்கள் ைத்தியிரல 

பல இனவொத இயக்கங்கமள உருவொக்கி, அமவ மூலைொக 

இந்த நொட்டில் வொழ்கின்ற தைிழ், முஸ்லிம், சிங்கள ைக்கள் 

ைத்தியில் பி ச்சிமனகமள உருவொக்குவதற்கு கடந்த 

அ சொங்கம் முயற்சிகமள ரைற்தகொண்டது என்பது 

எல்ரலொருக்கும் ததொிந்த விடயம். இவ்வொறொன 

கொ ைங்களொல்தொன் கடந்த அ சொங்கத்மதத் ரதொற்கடிப்பதற்கு 

இந்நொட்டில் வொழ்கின்ற தபரும்பொலொன ைக்கள் 2015 ஜனவொி 

8ஆம் திகதி நமடதபற்ற ஜனொதிபதித் ரதர்தல் மூலைொக 

நல்லொட்சி அ சொங்கத்மத உருவொக்க முன்வந்தனர். அதன்படி 

உருவொன நல்லொட்சி அ சொங்கத்தினொல் தற்ரபொது 

வம யப்படும் புதிய அ சியல் யொப்பிரல ஜனொதிபதிக்கு 

இருக்கக்கூடிய பல அதிகொ ங்கள் குமறக்கப்பட்டு, அவற்மறப் 

பொ ொளுைன்ற அங்கீகொ த்திற்கொகக் தகொண்டுவருவதற்கொன 

வொய்ப்புக் கிமடத்திருக்கிறது. அரதரபொல, சுயொதீன 

ஆமைக்குழுக்கமள உருவொக்குவதற்கும் இந்த அ சொங்கம் 

முன்வந்தது. அத்துடன், இந்த நொட்டிரல வொழ்கின்ற  தைிழ், 

முஸ்லிம் ைக்களுக்கிமடரய  நல்லிைக்கத்மத 

உருவொக்கக்கூடிய ஒரு வொய்ப்மப இன்று இந்த அ சொங்கம் 

உருவொக்கிக் தகொண்டுவருகிறது. ஆனொல், அதமன 

நிறுத்துவதற்கும் ைீண்டும் இந்த நொட்மட இனவொதச் 

ரசற்றுக்குள் தள்ளிவிடுவதற்கும் எதிர்க்கட்சியில் இருக்கின்ற 

பல குழுக்கள் முயன்று தகொண்டிருக்கின்றன.   

இலங்மகயின் வ லொற்றிரல நொங்கள் தற்ரபொது ைிக 

முக்கியைொன ஒரு ஸ்தொனத்திற்கு வந்திருக்கின்ரறொம். அதொவது, 

தகள வ குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கரள, இந்த 

நொட்டின் இ ண்டு தபொிய கட்சிகளும் - ஸ்ரீ லங்கொ சுதந்தி க் 

கட்சியும் ஐக்கிய ரதசியக் கட்சியும்- ஒன்றிமைந்து ஓர் 

அ சொங்கத்மத உருவொக்கி, ரதசியப் பி ச்சிமனகள் என்று 

கூறக்கூடிய பல பி ச்சிமனகளுக்குத் தீர்வு கொண்பதற்கொன ஒரு 

நிமலமைமய ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன. இரதரபொல, ஒரு 

வொய்ப்பு 2002ஆம் ஆண்டிலும் எங்களுக்குக் கிமடத்தது. 

அன்று சந்திொிகொ பண்டொ நொயக்க குைொ துங்க அவர்கள் இந்த 

நொட்டின் ஜனொதிபதியொக இருந்தொர். அரதரபொல்,  ைில் 

விக்கி ைசிங்க அவர்கள் பி தை ொக இருந்தொர். ஆனொல், இந்த 

நொட்டில் வொழ்கின்ற ைக்களின் பல முக்கியைொன 

பி ச்சிமனகமளத் தீர்ப்பதற்குக் கிமடத்த வொய்ப்புகூட அன்று 

இல்லொைல் தசய்யப்பட்டது. அன்று எதிர்க்கட்சியில் இருந்த 

பல இனவொதிகளினொல் அ சொங்கத்மதத் ரதொற்கடிப்பதற்கு 

இயலுைொனதொக இருந்தமைரய அதற்குக் கொ ைைொகும். 

தற்தபொழுது ைீண்டும் ஒரு வொய்ப்பு இந்த நொட்டுக்குக் 

கிமடத்திருக்கிறது. கடந்த கொலத்தில் நொங்கள் பல முக்கியைொன 

விடயங்கமளப் பற்றிக் கமதத்தது உங்களுக்குத் ததொியும். 

இந்த ரதசிய அ சொங்கத்தின் மூலைொக ரதர்தல் முமறமய 

ைொற்றரவண்டும்; புதிய அ சியல் யொப்மப உருவொக்க 

ரவண்டும்; இந்த நொட்டிரல வொழ்கின்ற தைிழ், முஸ்லிம் 

ைக்களுமடய இனப்பி ச்சிமனக்கு அ சியல் ொீதியொக ஒரு 

தீர்மவக் கொைரவண்டும் என்தறல்லொம்  நொம் பல 

ஆண்டுகளொகப் ரபசிவருகிரறொம். அரதரபொல, இந்தப் 

பொ ொளுைன்றத்திலும்கூடப் பல தமலவர்கள் இமதப் பற்றிக் 

கமதத்திருக்கிறொர்கள். ஆனொல், நொடு சுதந்தி ைமடந்து இன்று 

65 ஆண்டுகளுக்கு ரைலொகியும் இந்தச் சமபயிரல ரதசிய 

இனப் பி ச்சிமனக்கு அ சியல் ொீதியிலொன தீர்தவொன்மறக் 

கொைரவண்டுதைன்று இன்றும் கமதத்துக் 

தகொண்டிருக்கிரறொம். நொன் நிமனக்கிரறன், இப்ரபொது இந்த 

அ சொங்கத்துக்கு ஒரு முக்கியைொன கடமை இருக்கின்றது. 

அதொவது, இந்தப் பி ச்சிமனமய எங்களுமடய வருங்கொல 

சமுதொயத்துக்கு - எங்களுமடய பிள்மளகளுக்கு - அப்படிரய 

மவத்துவிட்டு ரபொவதொ? இல்லொவிட்டொல், இந்த நொட்டில் 

வொழ்கின்ற எல்லொ ைக்களும் ஏற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய ஒரு 

தீர்மவ வழங்குவதொ? என்ற முடிமவ எடுக்கரவண்டும். இப்படி 

ஒரு வொய்ப்பு ைீண்டும் எங்களுக்கு கிமடக்கப்ரபொவதில்மல. 

எனரவ, நொங்கள் அமதப் பயன்படுத்தரவண்டும்.  

தகள வ குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கரள, 

இப்தபொழுது இந்த நொட்டிரல நொங்கள் முகம் 

தகொடுத்துக்தகொண்டிருக்கின்ற இன்னுதைொரு ைிக முக்கியைொன 

பி ச்சிமனதொன் தபொருளொதொ  ொீதியொக இருக்கின்ற சவொல்கள். 

அந்தச் சவொல்கள் உருவொவதற்கு பல கொ ைங்கள் 

இருக்கின்றன. எங்களுமடய அ சொங்கம் உருவொகிய பின்னர் 

இன்று இந்த நொட்டிரல ைீண்டும் ஜனநொயகத்மத 

நிமலநொட்டுவதற்குத் ரதமவயொன பல நடவடிக்மககமள 

எடுத்து, அதமன நிமலநொட்டியிருக்கிறது; சட்டத்மத ைீண்டும் 

நிமலநொட்டியிருக்கிறது. அதன்மூலம் இன்று எங்களுக்குத் 

ரதமவயொன தபொருளொதொ  அபிவிருத்திமய ரநொக்கி இந்த 

அ சொங்கம் பயைித்துக்தகொண்டிருக்கிறது. ஆனொல், அமத 

நிறுத்துவதற்கு எதிர்க்கட்சியிரல இருக்கின்ற சில குழுக்கள் 

எந்த ரந மும் அ சொங்கத்துக்கு எதிர்ப்மப 

ததொிவித்துக்தகொண்டு, இந்த நொட்டில் ைீண்டும் 

இனவொதப்ரபொக்மக உருவொக்குவதற்குப் பல திட்டங்கமளப் 

ரபொட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றன.  

தகள வ குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கரள, கடந்த 

கொலத்தில் எைது நொட்டுக்கு தஜனீவொவில் பி ச்சிமன 

இருந்தது. சர்வரதச ொீதியில் பல குற்றச்சொட்டுக்கள் இருந்தன; 

ைனித உொிமை சம்பந்தைொன குற்றச்சொட்டுக்கள் இருந்தன. 

ஆனொல், இன்று இந்த நல்லொட்சி அ சொங்கத்துக்குச் சர்வரதச 

ொீதியில் இருக்கின்ற பல சவொல்கமள அவர்களுடன் கமதத்துத் 

தீர்க்கக்கூடிய நிமலமைமய உருவொக்க முடிந்துள்ளது. 

எங்களுக்கு கிமடத்திருக்கின்ற இந்தச் சந்தர்ப்பத்மத நொங்கள் 

முமறயொகப் பயன்படுத்தரவண்டும். இன்று தபொருளொதொ  

ொீதியொன சவொல்களுக்கு முகம்தகொடுக்க ரவண்டிய வமகயில் 

கடந்த அ சொங்கம் தபற்ற பல பில்லியன் ரூபொய் கடமனத் 

திருப்பிச் தசலுத்தரவண்டிய தபொறுப்பு இந்த 

அ சொங்கத்தின்ைீது திைிக்கப்பட்டுள்ளது. எனரவ, அதற்கும் 

முகம்தகொடுத்து ைக்களுக்குச் சலுமககமளயும் வழங்கி, 

தபொருளொதொ  ொீதியொக இந்த நொட்டிரல தசய்யக்கூடிய 

அபிவிருத்தித் திட்டங்கமளயும் இன்று இந்த அ சொங்கம் 

முன்தனடுத்துச் தசல்கின்றது.  

அண்மையிரல தகள வ பி தைர் அவர்கள் 

தபல்ஜியத்துக்குச் தசன்று, ஐர ொப்பிய ஒன்றியத்துடன் 

ரபச்சுவொர்த்மதகமள நடத்தியதன்மூலம், எதிர்வரும் ைொர்ச் 
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ைொதைளவில் ைீண்டும் GSP Plus வொிச் சலுமகமய 

இலங்மகக்குப் தபற்றுக்தகொடுப்பதொக ஏற்றுக்தகொள்ளப் 

பட்டிருக்கின்றது. கடந்த கொலத்தில்  ஐர ொப்பிய ஒன்றியம் 

எைது நொட்டின்ைீது ைீன் ஏற்றுைதித் தமடமய விதித்திருந்தது. 

அந்தத் தமடமய நீக்குவதற்கு இந்த அ சொங்கத்துக்கு இன்று 

இயலுைொக இருந்திருக்கின்றது. அமதப்ரபொல் இன்று பல 

திட்டங்கமள ரைற்தகொள்வதற்கு ஐர ொப்பிய நொடுகள் இந்த 

அ சொங்கத்துக்கு ஆத மவ வழங்கி, நிதியுதவிமய 

வழங்குவதற்கு முன்வந்திருக்கின்றன. IMF, World Bank 

ரபொன்ற நிறுவனங்கள்கூட இந்த அ சொங்கத்துக்குப் 

தபொருளொதொ  ொீதியொன ஆத மவ வழங்குவதற்கு 

முன்வந்திருக்கின்றன. எனரவ, இன்று இந்த நொடு ஜனநொயக 

ொீதியொக பல தவற்றிகமள அமடந்துதகொண்டு 

முன்தசன்றுதகொண்டிருக்கின்றது. ஆனொல், தீர்க்கப்பட 

ரவண்டிய பல பி ச்சிமனகள் எங்களுக்கு இருக்கின்றன. 

எங்களுமடய பயைங்கள் இன்னமும் முடியவில்மல. இன்று 

நொங்கள் பல தவற்றிகமள அமடந்திருக்கிரறொம்; அமடந்த 

தவற்றிகமளப் பொதுகொத்துக்தகொண்டு, இன்னும் பல 

தவற்றிகமள அமடவதற்கு கொத்துக்தகொண்டிருக்கிரறொம். 

அதிலும் முக்கியைொன விடயம் என்னதவனில், இந்த நொட்டில் 

இருக்கின்ற ரதசிய இனப் பி ச்சிமனக்கு ஓர் அ சியல் 

ொீதியொன தீர்மவக் கொண்பதொகும். அதமன நொங்கள் 

தகொண்டுவ ப்ரபொகிற புதிய அ சியல் யொப்புமூலம் 

தீர்க்கமுடியும்.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  අම ශේ වැට් 

සංශ ෝධනය සේබන්ධශයන් පවත්වන විවාමශේ දී කිකකශයෝ 

රාශියක් අමහස් මැක්වූවා. ආඩලඩු පක්ෂශේ  මන්ත්රීවරු තමතිවරු  

පසු ගිය කාලශේ  අපි ලබා ගත් ආර්ිකක ජයග්රහණ්ය ගැන පැහැදිලි 

කළා.  ඒ ආර්ිකක ජයග්රහණ්යත් කක්ක අපි යේ කිසි ස්ථානයකට 

තවිල්ලා තිශබනවාය කියා මා හිතනවා. අම ජාතයන්තරය දිනා 

ශගන අශප් රට ඉදිරියට ශගන යන්න පුළුවන් විධිශේ  

නායකත්වයක් අපට ලැබිලා තිශබනවා. පසු ගිය කාලශේ  ශලෝක 

සිතියශමන් අපව ශකොන් කරන්න හැදුවා; ශලෝක සිතියශමන් අපව 

අයින් කරන්න හැදුවා. අපට ශනොශයකුත් ශයෝමනා තිබුණ්ා. මානව 

හිමිකේ ශයෝමනා තිබුණ්ා. අපිව යුම අධිකරණ්යට ශගන යන්න 

හැදුවා. ඒ සියලු ශද්වලින් ශේ රට ගලවා ශගන ශලෝකයත් කක්ක 

කකට ගමන් කරන්න පුළුවන්; ශලෝකයත් කක්ක කකට හිටගන්න 

පුළුවන් රටක් ශේ යහපාලන ආඩලඩුවට හමන්න පුළුවන්ය කියන 

කක අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ.  

පසු ගිය ආඩලඩුව කාලශේ  සිදු වුණු දූෂණ්, වංයා ගැන අපි 

මන්නවා. අම ආඩලඩුශේ ඉන්න තමතිවරු, මන්ත්රීවරු ඊශේ  ශපශර්මා 

ඉපදුනා වාශ  කථා කරනවා. පසු ගිය අවුරුදු 20දී, පසු ගිය අවුරුදු 

10දී සිදු වුණු දූෂණ්, වංයා ගැන කිසිම ක්රියා මාර්ගයක් ශගන නැහැ. 

ඊශේ  ශකෝප් වාර්තාව අපි මැක්කා. ඒ වාර්තාව අර ශගන බැලුවාම 

පසු ගිය ආඩලඩුව කාලශේ   රුපියල් බිලියන ගණ්නක දූෂණ්, වංයා 

සිදු ශවලා තිශබනවා. ඒවා ගැන කථා කරන්ශන් නැහැ. කථා 

කරන්ශන් කකම ශමයයි. මහ බැංකුශේ සිද්ධිය පිළිබඳව විතරයි 

කථා කරන්ශන්. මහ බැංකුශේ සිද්ධිය ගැන කථා කරන්න 

විවාමයක් කනවා. ඒ විවාමය කන්න කලින් මැන්ම කථා කරලා 

අවසන් කරන්න විපක්ෂශේ  මන්ත්රීවරු  ුත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා 

අපි ඒශගොල්ලන්ට කක ශමයක් කියන්න ඕනෑ. මහ බැංකුශේ 

සිද්ධිය ගැන විවාමශේ දී මහ බැංකුවට අමාළව තිශබන ශද්වල් කථා 

කරන්න. ඊශේ  විවාමය තිබුශඩල කලින් ඉදිරිපත් කර තිශබන 

ශකෝප් වාර්තාශේ සඳහන් ආයතනවල ගනු-ශමනු ගැනයි. කයාර් 

ලංකා ආයතනශේ  ගනු-ශමනු, රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගශේ 

ගනු-ශමනු,  සීශෂල්ස්වල ලංකා බැංකුශේ සිදු වුණු පාඩුව ඒවා ගැන 

තමයි ශේ වාර්තාශේ තිශබන්ශන්. ඒවා ගැන වයනයක්වත් කථා 

කශළේ නැහැ. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, සීශෂල්ස්වල 

ජනගහනය 96,000යි. පසු ගිය ආඩලඩුව ඒ රශට් ලංකා බැංකු 

 ාඛාවක් විවෘත කරලා රුපියල් ලක්ෂ 122ක පාඩුවක් සිදු ශවලා 

තිශබනවා. ජනගහනය ඉන්ශන් ලක්ෂයයි. ලංකා බැංකුශේ පාඩුව 

ලක්ෂ 122යි.    

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි තව කක කරුණ්ක් 

කියන්න ඕනෑ. අපි විපක්ෂයට කියන්න ඕනෑ කකය ශමයයි. 

විපක්ෂශේ  අය නුවර ඉඳන් ශකොළ ට ආවා. හයිේ පාර්ක් ගියා. 

කාලි අේමාශ  ශකෝවිලට ගිහිල්ලා ශපොල් ගැහුවා. හැම ශමයක්ම 

කළා. ශමොකුත් වුශඩල නැහැ. අම ඒ අය කළු පින බැඳ ශගන 

තවිල්ලා තිශබනවා. අපි කියනවා, ඔය කළු පිනය තමයි 

තමුන්නාන්ශසේලාශ  අන්තිම පිනය කියලා. තමුන්නාන්ශසේලාට 

ඔය කළු පිනශයන් බාල්කශේ  කල්ලිලා ශබල්ශල් වැල මමා ගන්න 

තමයි ශවන්ශන් කියන කක මතක තියා ගන්න කියලා අපි 

විපක්ෂශේ  ඉන්න මන්ත්රීවරුන්ට කියනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, 

ඒශගොල්ලන්ට කියන්න තව ිනකක් තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මශ  අවසාන විනාඩිය. 

ඔය ශමොනවා කිේවත් ශමොකුත් ශවන්ශන් නැහැ. මහ ාන්මය 

කන්න තව අවුරුදු හතරක් තිශබනවා. ඊශේ   ගරු බන්දුල 

ගුණ්වර්ධන මැතිතුමා පිටු 500ක ශපොතක් ඉදිරිපත් කළා.  ඒ 

විධියට අශනකුත් මන්ත්රීවරුත් ශගවල්වලට ගිහිල්ලා ශපොත් ිනකක් 

කශහම ලියලා, ගේවල වී කශහම ශගොවිතැන් කරලා, පිටරටවලට 

ගිහිල්ලා ආයාර්ය ුපාධියත් කරලා තුන්වැනි අවුරුද්ශද්, 

හතරවැනි අවුරුද්ශද් ලංකාවට කන්න. ාන්මය කන ශකොට 

තවිල්ලා ''කැේශප්න්'' කක පටන් ගන්න. මැන්ම කල් වැඩියි. මැන් 

ඔය ශද්වල් කළාට ශමොකුත් ශවන්ශන් නැහැ.  මැන්ම පටන් 

ගත්තාම  ශවන්ශන් හති මමා ශගන වැටුණ්ාම ඔය ඉන්න 52ත් 

කැඩිලා ශේ පැත්තට කන කකයි. ඒශකන් තමයි ඉවර ශවන්ශන් 

කියන කක මතක තියා ගන්න කියමින් මශ  වයන ස්වල්පය 

අවසන් කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 
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ගු ලක්ෂනමන් යාපා අතබ්වර්ධාන මහ ා (මුදල් රාජය 

අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன்  யொப்பொ  அரபவர்தன - நிதி 

இ ொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, කකතු කළ අගය මත බදු 

(සංශ ෝධන) පනත් ශකටුේපත ශේ පාර්ලිශේන්තුවට පසු ගිය 

දිනක ඉදිරිපත් කළා. මා ගරු කථානායකතුමාට පළමුශවන්ම 

මශ  ස්තුතිය පිරිනමනවා. කමා මම ලිපි ශමකක් ඉදිරිපත් කළා.  
 

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.  
 

 අනුරුව ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා මූලාසනතයන් 
ඉව ක වූතයන්  ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා මූලාසනාරූඪ විය. 

 அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கி ொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අතබ්වර්ධාන මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன்  யொப்பொ  அரபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා පළමුශවන්ම ගරු 
කථානායකතුමාට මශ  ස්තුතිය පිරිනමනවා. කමා ශේ කකතු කළ 
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පාර්ලිශේන්තුව 

අගය මත බදු (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුේපත ඉදිරිපත් වුණු 

ශවලාශේ මතු වුණු නීති තර්කය අනුව මම ලිපි ශමකක් ඉදිරිපත් 
කරනවා කියලා සඳහන් කළාට පස්ශසේ, ගරු කථානායකතුමා ඒ 

ලිපි ශමක ඊළඟ දිනශේ  ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මට  කල් දුන්නා. 
මුරණ්ාලයාධිපති ඉදිරිපත් කරපු ලිපියත්, නීතිපති 

ශමපාර්තශේන්තුශේ ලිපියත් මම ශේ ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරපු 

ශවලාශේ ශේක නීති-විශරෝධියි කියලා විවිධ තර්ක ශේ ගරු සභාව 
තුළ තති කළා. නමුත්, අපි ශේ සංශ ෝධිත පනත් ශකටුේපත 

ඉදිරිපත් කරපු ආකාරය ආඩලඩුක්රම වයවස්ථාවට අනුකූලයි කියලා 
ශරේෂ්සාධිකරණ්ය රකා  කිරීම තුළින් මා කමා ඉදිරිපත් කරපු ලිපිය 

නිවැරදි බව මා ශේ සභාවට ශේ අවස්ථාශේදී මැනුේ ශමනවා.  

අම ුමෑසන ඉඳලා මන්ත්රීවරු වි ාල සංඛයාවක් ශේ සභාව තුළ, 

කකතු කළ අගය මත බදු (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුේපත 

පිළිබඳවත්, ඒ වාශ ම වර්තමාන ශද් පාලන වාතාවරණ්ය 
පිළිබඳවත් කථා කළා. මා ශේ අවස්ථාශේදී ගරු බන්දුල 

ගුණ්වර්ධන හිටපු තමතිතුමා ශේ ගරු සභාශේ සිිනන නිසා ශේ 
කරුණ් කියනවා. අපි යථාර්ථවාදීව බැලුශවොත්, 1995 වසශර් 

පැවැති මළ ශද්ීයය නිෂ්පාමනයට සාශප්ක්ෂව සියයට 20.4ක් වුණු 
රාජය ආමායම අම වනශකොට සියයට 12ට, 13ට පහළ ගිහිල්ලා 

තිශබනවා. අපි ශමොනවා කථා කළත්, අවුරුදු 34ක් තිස්ශසේ ශේ 

ශමපැත්ත ආඩලඩු කරලා තිශබනවා. අම වන ශතක්, අවුරුදු 34ක් 
පැවැතිශේ  කක්සත් ජාතික පක්ෂය, ශ්රී ලංකා නිමහස් පක්ෂය රමුඛ 

සන්ධානය, අම සේමුතිවාදී ආඩලඩුව. ශේ රධාන පක්ෂ ශමක අවුරුදු 
34ක් ආඩලඩු කරලාත් රාජය ආමායම සියයට 20 ඉක්මවා ගන්න 

පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. රාජය ආමායම අඩු වුණ්ා. අපි මහා 
පරිමාණ්ශයන් සංවර්ධන කටයුතු ශකොපමණ් කළත්, 1988 

ආඩලඩුක්රම වයවස්ථාශේ ශවනසත් කක්ක, ඒ වාශ ම අශප් රටට 

විවෘත ආර්ිකක රතිපත්තිය ඉදිරිපත් කිරීමත් කක්ක විවිධ ශයෝජනා 
ක්රම ක්රියාත්මක කිරීම නිසා වි ාල මුමල් රමාණ්යක් ශේ රශට් 

සංසරණ්ය වුණ්ා. ඒක ණ්ය ශවන්න පුළුවන්, ආධාර ශවන්න 
පුළුවන්. අපි කුමක් ඉදිරිපත් කළත්, රාජය ආමායශේ කඩා වැටීශේ 

වග කීශමන් ඉවත්වන්න කා ටවත් පුළුවන්කමක් නැහැ. ශේ සඳහා 
අප සියල්ලන්ම වග කියන්න ඕනෑ. අවුරුදු 34ක් ශේ පක්ෂ ශමකම 

ආඩලඩු කරලාත්, රාජය ආමායම වැඩි කර ගන්න පුළුවන්කමක් 

ලැබුශඩල නැහැ. පසු ගිය කාල සීමාව තුළ රජශේ  වියමම සියයට 20 
සිට 30 මක්වා සාමානය අනුපාතයකින් ඉහළ ගිහිල්ලා තිශබනවා. 

කතශකොට අශප් ආමායම අඩු  ශවලා තිශබනවා, වියමම වැඩි ශවලා 
තිශබනවා. ඊළඟට, අපි ශමොකක්ම කරන්ශන්? 

ආමායම අඩු ශවලා, වියමම වැඩි ශවලා තිශබනවා. සියයට 20 
සිට සියයට 30 මක්වා සේපූර්ණ් රාජය වියමම වැඩි ශවලා 

තිශබනවා. අශප් රාජය ආමායශමන් වර්තමාන වියමම පිරිමසා 

ගැනීමට ශමොන විධියකින්වත්  පුළුවන්කමක් ලැශබන්ශන් නැහැ. 
ශේක අම ඊශේ  තති වුණු තත්ත්වයක් ශනොශවයි. ශමය ඉතිහාසය 

පුරාම තිබුණු ර ්නයක්. ශමය ක්රමානුකූලව විසඳා ගැනීශේ 
අව යතාව පිළිබඳව අපට කල්පනා කරන්න සිද්ධ ශවනවා. ඍජු 

බදු  ශගවන්ශන් ජනගහනශයන් සියයට 4යි.  ශේ හැම ශකශනක්ම 
වි ාල ශවශහසක් මැරුවා. ඒ සඳහා කක ශවලාවක විවිධ බදු ක්රම 

අපි හුනන්වා දුන්නා; බදු සහන දුන්නා; one-stop shop මැේමා. 
පත්තශර්, TV කශක් මැන්වීේ පළ කළා. ශේ කකකින්වත් බදු 

ආමායම වි ාල ශලස වැඩි කරගන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැබුශඩල 

නැහැ. ශමොකම, ඍජු බදු ශගවන සියයට 4න් ගන්නම, කියන්ශන්? 
කතශකොට ඒ මිනිසුන්ට  ඒ වයාපාර කරශගන යන්න විධියක් නැහැ. 

ඒ නිසා බදු රමාණ්ය වැඩි කරන්න ක්රමයක් නැහැ. කශහම නේ 
තවදුරටත් ිනක කාලයක් හරි  සමගාමි වක්ර බදු  ක්රමයකුත් යන්න 

ශවනවා. ඒ නිසා තමයි ශේ වැට් කක සියයට 15 මක්වා වැඩි කිරීමට 
පියවර ගන්න සිද්ධ වුශඩල. අම ශේ  සියයට 15 වැට් සංශ ෝධනය 

ගැන කථා බහ කරනවා.  

සාමානය ශවශළන්මාශ  මවසක පිරිවැටුම අනුව ඒ පිරිවැටුශේ 

රමාණ්යට සරිලන බදු ක්රමයක් ශේ සංශ ෝධනය කරන වැට් කක 

තුළට තතුළු කරන්න පුළුවන්කම ලැබී තිශබනවා. අපි පසු ගිය 

කාලපරිච්ශේමශේ ම සුබසාධන ආඩලඩුවක් විධියට ශගන ගිය බව 

අමතක කරන්න කපා. ශනොමිලශේ  අධයාපනය, ශසෞඛය, වැටුප්, 

විවිධ සහනාධාර, රක්ෂණ් ආවරණ්, දිළිුන අයට විවිධ ක්රම, ශේ 

සියල්ලම  රාජය ආමායම ශනොලබා තමයි අපි ලබා දීලා 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, පසු ගිය 

වසර 10කම, ශේ පසු ගිය අවුරුද්මත් කක්ක ගත්තාම  කෘෂි 

කර්මාන්තයට වසරකට ආසන්න ව ශයන් බිලියන 51ක් අපි වැය 

කරලා තිශබනවා. පාසල් සිසුන් මිලියන ශමකකට ශනොමිලශේ  

නිල තුනේ සඳහා වසර ගණ්නක් අපි මුමල් වැය කරලා තිශබනවා. 

වසර 30ක යුද්ධයකට අපි මුමල් වැය කරලා තිශබනවා. ත්රිවිධ 

හමුමාව සහ ශපොලීසිශේ  ලක්ෂ හතරකට ආසන්න පිරිසකශ  

ශසේවය ලබා ගන්න අපට සිද්ධ වුණ්ා. රජශේ  ශසේවකයන් මිලියන 

1.4ක් ඒ කියන්ශන් ලක්ෂ 14කට පසු ගිය වැටුප් වැඩිවීමත් කක්ක 

වැටුප් ශගවනවා. ඒ වැටුප් වැඩිවීම  වැටුපට විතරක් ශනොශවයි, 

දීමනාවලටත්  කකතු ශවලා තිශබනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, කකී වැටුප් වැඩිවීම විරාම වැටුපටත් 

කකතු ශවලා තිශබනවා. කතශකොට ශේ කාලය තතුළත  අපට මරා 

ගන්න බැරි ආකාරයට රාජය වියමම වැඩි ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා 

ශේ රජය, පරණ් ආඩලඩු කරපු අපි හැමශමනාම වර්තමානශේ  සහ 

අනාගතශේ  රජශේ  වියමේ පියවා ගන්නා ක්රමයක් ශේ 

වර්තමානශේ  හැදුශේ නැත්නේ අනාගතශේ දී ශේක මීට වඩා 

බරපතළ තත්ත්වයකට යනවා.  ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, 

මැන් අපට ඉදිරි වසර තුළ ශඩොලර් බිලියන 4.4ක මුමලක් ණ්ය 

ශගවීම සඳහා ශහොයා ගන්න  සිද්ධ ශවලා තිශබනවා. 2018 අය 

වැය හිඟය මළ ශද්ීයය නිෂ්පාදිතශේ  අනුපාතයක් ශලස කමා මුමල් 

තමතිතුමා ශේ සභාවට ඉදිරිපත් කළා.  කය සියයට 4.8 මක්වා අඩු 

කර ගන්න අපට මුමල් ශසොයා ගන්න සිද්ධ ශවලා තිශබනවා. අපි 

ුපයන හැම රුපියලකින්ම  ත 80ක් ණ්ය ශගවන්න ඕනෑ. ශේක 

1980 ගණ්න්වල ඉඳලා අපි ගත්ත හැම ණ්යක්ම, හැම ආඩලඩුවක් 

ගත් ණ්යක් කක්ක බැලුවාම ුපයන හැම රුපියලකින්ම  ත 80ක් 

ණ්ය ශගවන්න ශවනවා. ශේ ගරු සභාශේ ඉන්න මන්ත්රීවරු ශමය 

ශත්රුේ ගත්ශත් නැත්නේ, ශද් පාලනය කරන අපි ශේක ශත්රුේ 

ගත්ශත් නැත්නේ, ශේක ශවනසක් කර ගන්න අපට පුළුවන්කමක් 

නැත්නේ ශේ යන අර්බුමය අනාගතශේ  මීට වඩා වි ාල අර්බුමයක් 

බවට පත්ශවනවා. 2020 ශවනශකොට වක්ර බදුවලින් ුපයා ගන්නා 

ආමායම ශවනුවට අපි ඍජු බදුවලින් ුපයා ගන්නා ආමායම වැඩි 

කර ගන්න ශවනවා.  නමුත් ඒ සඳහා ශේ ශකින කාලයකට අපට 

තිශබන විකල්ප ශමොනවාම? ශේ ශකින කාලයට අපට වක්ර බදු මත 

යැශපන්න බැහැ. කය අඩු ශවන්න ඕනෑ. ඍජු බදුත් කක්ක 

සමගාමිව වක්රබදු ක්රමයත් අපි ඉදිරියට ශගන යන්න ඕනෑ. වැට් 

කක මැනට රටවල් 160ක ක්රියාත්මක ශවනවා. කාර්යක්ෂම බද්මක් 

නිසා ශමය පිළිශගන තිශබනවා.  

ඒ නිසා සමහර රටවල් සියයට 20ක බදු ක්රමශේ  ඉන්නවා. පසු 

ගිය කාලශේ ත් ලංකාශේ සියයට 20ක VAT කකක් තිබුණ්ා. ශේ 

සියයට 15ක බද්ම ශේ වතාශේ තති වුණ් ශමයක් ශනොශවයි. ශේ 

රශට් සියයට 20ක බද්මකුත් තිබුණ්ා. ඒ බදු ක්රමය ශවනස් කරමින්, 

ශවනස් කරමින් විවිධ ආඩලඩුවලින් ශේ බදු පැශනේවා. මැන් VAT 

කශක් සියයට 15ට තර්ක කරනවා. අපි threshold කක ඉස්සුවාට 

පස්ශසේ කරන්න පුළුවන් ුපරිමයට ගිහිල්ලා තිශබනවා. හැබැයි, 

අපි පිළිගත යුතු ශමයක් තිශබනවා. ඒ තමයි, ශේ රශට් බදු සියයට 

12, 15, 20, සීමාවන් තුළ විවිධ අවස්ථාවලදී ගිහිල්ලා තිශබන බව. 

හැබැයි, මම ශපෞද්ගලිකව පිළිගන්නවා, සියයට 10ක බද්මකයි අපි 

ඉන්න ඕනෑ කියලා. VAT කක සියයට 10ක් විය යුතුයි. හැබැයි, 

ඒක ක්ෂණිකව කරන්න පුළුවන් ශමයක් ශනොශවයි.  අපට ආමායේ 

අව යයි. අපි අකමැත්ශතන් වුණ්ත්, බදු ආමායම සමඟ ඉදිරියට 
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යන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ශමොකක්ම? [බාධා කිරීමක්] අපි 

කවුරුත් ඒකට වගකියන්න ඕනෑ  ශන්. 
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අවසන් කරන්න රාජය අමාතයතුමා. ඔබතුමාශ  කාලය 

අවසන් වීශගන කනවා.  
 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අතබ්වර්ධාන මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன்  யொப்பொ  அரபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

බදු කියන්ශන් ශද් පාලන ව ශයන් සංශේදී මාතෘකාවක්. 

ශේක ඉතින් ගැලරියට ශහොඳයි. ශේක සංශේදීයි. හැබැයි, ශේ 

සංශේදී මාතෘකාශේ යථාර්ථය ශත්රුේ ගන්න ඕනෑ. අපි 

යථාර්ථයට  මුහුණ් ශමන්ශන් නැතුව බැහැ. ඒක අවංකව අපි 

පිළිගන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, 

අපි අපනයන ආමායම වැඩි කරගන්ශන් නැත්නේ, අශප් රටට 

ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මම අහනවා, අපනයන 

ආමායම ශේ ගණ්නට ඉක්මනට වැඩි වුශඩල ශමොන කාලශේ ම 

කියලා. අපි බලාශපොශරොත්තු වුණු තැනට වැඩි වුණ්ාම? තවම අපට 

ඍජු විශද්ීයය ආශයෝජනය බිලියන 2 ඉක්මවා ගන්න  

පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. අපි ශමොන තරේ කෑ ගැහුවත්, FDI 

කක ශඩොලර් බිලියන 5ක් මක්වා යන්ශන් නැත්නේ, අපට ආර්ිකක 

වර්ධන ශේගය සියයට 8ක, සියයට 8ක මට්ටමට ශ න්න බැහැ. 

ඒකට ඉඩ ශමන්න අවස්ථාවක් සලසන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශේ බදු ක්රම ගැන ගැලරියට කථා 

කරන්න පුළුවන්. නමුත් රශට් ආමායමත් කක්ක පවත්වාශගන යන 

බද්මක් තිශබනවා. කක පැත්තකින් අපි ගිවිසුේ ගහනවා. පඩි 

වැඩිවීේවලට යනවා. මැන් වතුකරශේ  කේකරුවන්ටත් පඩි වැඩි 

කර තිශබනවා. ආපහු රාජය වියමේ වැඩි ශවනවා. ශේ 

හැමශද්කටම අපිට මුහුණ් ශමන්න සිද්ධ ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා 

ශේක ගැන තර්ක කරන්න පුළුවන්.  

මම කියන්ශන් යථාර්ථයයි. අවුරුදු 34ක් කක්සත් ජාතික 

පක්ෂයත්, අවුරුදු 34ක් ශ්රී ලංකා නිමහස් පක්ෂයත්, අම සේමුති 

ආඩලඩුත්, ශේ  ඔක්ශකෝම ආඩලඩු කරශගන යනවා. ආඩලඩු කළාට 

ශේ යථාර්ථයට මුහුණ් ශමන්න සිද්ධ ශවනවා. ඒ නිසා ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අකමැත්ශතන් වුවම, ශේ ක්රමයට 

අනුගත ශවන්න අපට සිද්ධ ශවනවා. මුමල් තමතිතුමා 

අනාගතශේ දී ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අය වැය රාමුව තුළ කරුණු 

3ක් තිශබන බව තමුන්නාන්ශසේලාට ශප්න්න තති. ඒ තමයි රාජය 

ආමායම, රාජය වියමම සහ වියමම පියවා ගැනීම. යේ යේ ක්රම 

අනුගමනය කරලා ශේ ක්රමශේමයන්වලට අපිට මුහුණ් ශමන්න 

සිද්ධ ශවනවා. ඒ නිසා ශේ VAT කශක් සංශ ෝධනය රමාම වීම 

තුළින් වි ාල ආමායේ රමාණ්යක් අම රටට අහිමි ශවලා තිශබනවා. 

ශේ ක්රමයට ඉදිරිශේ දී මුහුණ් ශමන්න අපි සියලු ශමනාටම  ක්තිය 

ලැශබන්න ඕනෑ බව රකා  කරමින් මශ  වයන ස්වල්පය අවසන් 

කරනවා. 
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මුමල් තමතිතුමා කථා කරන්න.  

 

[අ.භා. 6.04] 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා (මුදල් අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க - நிதி அமைச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අම පාර්ලිශේන්තුශේ කථා 

කරපු සියලුම මන්ත්රීවරුන්ටත්, කථා ශනොකරපු මන්ත්රීවරුන්ටත්, 

අපට අමහස් කවපු සියලුම මන්ත්රීවරුන්ටත් මශ  ස්තුතිය පුම 

කරනවා. ඒ කථා කරන අවස්ථාශේදී යේ අමහස්  ශමක තුනක් 

ආවා. ඒක අපි සංශ ෝධන තුළින් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ශමතැනදී 

අපි කක ශමයක් ගැන කියන්න අව යයි. ශේ හැමශද්ම VAT කකට 

කකතු ශවලා තිශබනවා කියන මතයක් තති කරන්න හමනවා. 

නමුත්, අතයව ය භාඩලඩ 81 ක් සහ ශසේවා 81 ක් සඳහා VAT කක 

තතුළත් ශවන්ශන් නැහැ. ඒක ගැන මම  කියවන්න අව යයි.  

තිරිඟු, තිරිඟු පිින, සහල්, සීනි, පරිප්පු, කරවල, ිනන් මාළු, 

ුේබලකඩ, කුළු බඩු, පාන්, දියර කිරි, ශත්, රබර්, ශපොල්, ශපොල් 

ශතල්, ශපොල් කිරි, බිත්තර, ඉස්ශසෝ, පලතුරු, කළවලු, අල, 

හාල්මැස්ශසෝ, රතු ලූනු, බී ලූනු, සුදු ලූනු, මුං තට, මිරිස්, කවුපි, 

කඩල, ුදු, ශකොත්තමල්ලි, රට කජු, ශපොශහොර, ධෂධ, ධෂධ 

නිෂ්පාමන යන්ත්ර, ධෂධ නිෂ්පාමනය කරන ුපකරණ්, ධෂධ 

තසුරුේ ුපකරණ්, ආයුර්ශේම සැකසීම, ශරෝම පුටු, අත්වාරු, 

රවණ් ුපකරණ්, සුදු සැරයින, ශරේල් යන්ත්ර, ශරේල් කඩමාසි, 

කන්නාඩි රාමු, කන්නාඩි නිෂ්පාමනය කිරීශේ අමුරවය, බාහිර 

ශරෝී ශසේවා, කාන්දු ශපරන රතිකාර සහ ශරෝග විනි ්යය කිරීශේ 

පරීක්ෂණ්, සැත්කේ ශසේවා, ගමනාගමන ශසේවා, ඩීසල්, භූමිශතල්, 

ශපරල්, ගුවන්යානා ශතල්, නිෂ්පාමන බදු අමාළවන වාහන, 

බවුසර්, කෘෂි කාර්මික බීජ, කෘෂි කාර්මික පැළ, කෘෂි කාර්මික 

යන්ත්ර, රැක්ටර්, වී ශකටීශේ යන්ත්ර, ශබ්කරි නිෂ්පාමන යන්ත්ර, කිරි 

සැකසීශේ යන්ත්ර, ධීවර ුපකරණ්, හරිතාගාර, ඉදි කිරීශේ 

ුපකරණ්, විදුලිය, ූර්ය බල ුත්පාමන ුපකරණ්, බල ක්ති 

පිරිමැසුේ විදුලි බුබුළු, අධයාපන ශසේවා, පුස්තකාල ශසේවා, 

පරිගණ්ක සහ ුපාංග, පරිගණ්ක මෘදුකාංග, මුද්රිත ශපොත්,  ක්රීඩා 

ුපකරණ්, ජීවිත රක්ෂණ්, ජංගම දුරකථන, මැණික්-මුතු-

දියමන්ති, රත්රන්-ප්ලැිනනේ, නිවාස ඉඩ පහසුකේ සැපයීම-

විකිණීම-කුලියට ශහෝ බද්මට දීම.   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම ශේවා ඉදිරිපත් කශළේ, 

ශේ සියලු ශමයටම  VAT කක ශයොමා තිශබනවා කියලා ජනතා 

සිත් තුළ යේ මතයක් තති කරන නිසායි.  ශහට ුශද් සිට ශේවා 

සේබන්ධශයන් කළු කඩ වයාපාරයක් ශගන ගිශයොත්, 

කක්ශකශනක් ශහෝ ශේශකන් පීලි පැනලා කටයුතු කරන්න 

හැදුශවොත්, අපි  තදින් නීතිය ක්රියාත්මක කරන්න ූමානමින් 

සිිනනවා. අපි ශේ ගැන පාරිශභෝගික ආරක්ෂක අධිකාරිය මැනුවත් 

කරලා තිශබනවා.  

මීට ශපර  VATවල තිබුණු ර ්න ගැන කථා කරන විට අපට 

ශපනුණ්ා, ශමහි කක ශකොටසක් ශද් පාලන අරමුණ්කින් 

ර ්නයක් තති කරලා ශපන්වන්න හමන බව. අපි ශද්ීයය ආමායේ 

බදු ශමපාර්තශේන්තුශේ බැලුවාම,  සියයට 80කම  බදු  තියා  බදු 

file කකක්වත් කහි තිබුශඩල නැහැ. ශමන්න, ශේක තමයි සැබෑ 

තත්ත්වය. ඒක නිසා ඔබ සියලු ශමනාශ ම අමහස් හා විශේයන  

මම අගය කරනවා. ඒ සියල්ල  කකතු කරලා ශේ VAT කක අපි 

කකතු කරන්ශන් රටට ආමායම ලබා ගන්නයි. [බාධා කිරීමක්]  

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු බන්දුල ගුණ්වර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමාශ  අමහස 

ශමොකක්ම? 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු මුමල් අමාතයතුමනි, ඔබතුමා ශරදි පිළි බද්ම 

සේබන්ධශයන් ශපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කශළොත් ශහොඳයි. කම 

බද්ම අය ශවන්ශන් ශකොයි ආකාරයට ම? 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශරදි පිළි සේබන්ධව?  

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශරදි පිළි සේබන්ධශයන් බදු අය කරන ආකාරය 

සේබන්ධශයන් ශපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කශළොත් ශහොඳයි. ශමොකම, 

ශමහි සඳහන් ශවලා තිශබන ආකාරය ශපොේඩක් අපැහැදිලියි.  

 
ගු මන්ත්රීවරතයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
යට තුනේ ම? 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තඟලුේවල ශපොඩි ශරදි කෑලිවලටත් රුපියල් 40, 80 ව ශයන් 

බදු තිශබනවා. කම නිසා, ශරදි පිළිවල අය කිරීම ශකශසේ ම කියන 

කක පිළිබඳවත් ශකින පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන් නේ 

ශහොඳයි.  

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 BOI කශකන් ශරදි පිළි කක ඒකකයක් රුපියල් 85කට 

විකුණ්න කක තමයි තිශබන්ශන්. ඒකකයක් රුපියල් 10ට, රුපියල් 

15ට යනශකොට, අශප් ශද්ීයය නිෂ්පාමනවලට අහිතකර තත්ත්වයක් 

තති වන නිසා තමයි අපි රුපියල් 85ක් ඒකකයකට මාලා 

තිශබන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම නැවතත් ශමම ගරු 

මන්ත්රීවරුන්ට ස්තුතිවන්ත වනවා.  මම ශේ සියලු ශමනාශගන්ම 

ඉල්ලා සිිනන්ශන්, ශමම පනත් ශකටුේපත සේමත කර ගැනීමට 

සේපූර්ණ් සහාය ලබා  ශමන ශලසයි. ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මහින්ම සමරසිංහ තමතිතුමාශ  ආරාධනශයන්, NSBM 

ආයතනය විවෘත කිරීමට  ලංකාවට පැමිණි  Limkokwing 

University අධයක්ෂවරුන් ශමම අවස්ථාශේදී ශමහි පැමිණ් 

සිිනනවා.  අපි ශේ අවස්ථාශේදී ඔවුන් සාමරශයන් පිළිගන්නවා. We 

welcome the Board of Directors of the Limkokwing 

University  who came  to Sri Lanka for the opening of 

NSBM Green University Town. 
 

Thank you.  

වරාය සහ ගුවන් ශතොටුපල සංවර්ධන බදු (සංශ ෝධන) පනත් 

ශකටුේපත - ශමවන වර කියැවීම.  සභාව කකඟම? 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සපතම  විය. 
පන ක තකම්පතප  ඊ  අනුකූලව තද වන වර කියවන ලදී.   
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி,   சட்டமூலம் இ ண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

මුර පළවන තයෝජනාව සභා සපතම  විය.  
''පන ක තකම්පතප  පූර්ණ පාර්ලිතපතන්ුර කාරක සභාවක  

පැවරිය  යුුර ය.'' - ගගු රවි කුණානායක මහ ා  
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பொ ொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப் 

படுைொக"  [ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க] 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Ravi Karunanayake.] 

 

කාරක සභාතවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා මූලාසනාරූඪ විය.  
 

குழுவில் ஆ ொயப்பட்டது. 

[ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER  in the Chair.] 
 

 
1 දු  4 ත ක්  වගන්ති පන ක තකම්පතපත හි තකො සක් හැටිය  

තිබිය යුුර යයි නිතයෝග කරන ලදී. 
1 ஆம் வொசகத்திலிருந்து  4ஆம் வொசகம் வம  சட்டமூலத்தின் 

பகுதியொக  இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clauses 1 to 4  ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥපප්ති වගන්තිය සහ නාමය පන ක තකම්පතපත හි තකො සක් 

හැටිය  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී.  
පන ක තකම්පතප   සංතශ්ෝධාන රහි ව වාර් ා කරන ලදී.  
 

சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தைின்றி அறிக்மக தசய்யப்பட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendments. 

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, "පනත් ශකටුේපත මැන් 

තුන්වන වර කිය විය යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සපතම  විය. 
පන ක තකම්පතප  ඊ  අනුකූලව ුරන් වන වර කියවා සපතම  

කරන ලදී.  
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றொம்முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டு நிமற 

ரவற்றப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
There is a point of Order being raised by  the Hon. 

Dinesh Gunawardena. කතුමාට microphone කක ලබා ශමන්න.  

 

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ 

කාරක සභාව - COPE කක- පස් වරු 2.30 සිට රැස් ශවලා, අශප් 

මන්ත්රීවරුන් ඔක්ශකෝම තවම කම කාරක සභා කාමරශයහි 
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රඳවාශගන ඉන්නවා. [බාධා කිරීේ] ශේ ාන්ම විමසීමට- [බාධා 

කිරීේ] හරි, හරි. [බාධා කිරීේ] කතැන හිර ශවලා තිශබන්ශන් VAT 

කක ශනොශවයි; Bond කකයි. [බාධා කිරීේ] Bond කක නිසායි 

කතැන හිර ශවලා තිශබන්ශන්.   

 
ගු රනිල් වික්රමදුංහ මහ ා (අ්ාමා යුරමා සහ ජාතික 

ප්රතිප කති හා ණර්ථික ක යුුර අමා යුරමා) 
(ைொண்புைிகு  ைில் விக்கி ைசிங்க - பி தை அமைச்சரும் ரதசிய 

தகொள்மககள் ைற்றும் தபொருளொதொ  அலுவல்கள் அமைச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, බැුනේකරශයන් බැඳලායි 

තිශබන්ශන්, ශේ වතාශේ ාන්මය ගන්න. 
 
 

ජාතිය තගොඩනැගීතපත බදු (සංතශ්ෝධාන) පන ක  
තකම්පතප  

நொட்மடக் கட்டிதயழுப்புதல் வொி (திருத்தம்) 

சட்டமூலம் 
NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL 

 
 

තද වන වර කියවීතපත නිතයෝගය කියවන ලදී. 
இ ண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move, 
 
 "That the Bill be now read a Second time." 

 
 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සපතම  විය. 
පන ක තකම්පතප  ඊ  අනුකූලව තද වන වර කියවන ලදී.   
 
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி,   சட்டமூலம் இ ண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது. 

 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මුර පළවන තයෝජනාව සභා සපතම  විය.  
''පන ක තකම්පතප  පූර්ණ පාර්ලිතපතන්ුර කාරක සභාවක  පැවරිය 
යුුර ය.'' --ගගු රවි කුණානායක මහ ා  
 
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பொ ொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப் 

படுைொக"  [ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Ravi Karunanayake.] 

 
 

කාරක සභාතවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගු  නිතයෝජය කාානායකුරමා මූලාසනාරූඪ විය.  
 

குழுவில் ஆ ொயப்பட்டது. 

[ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER  in the Chair.] 

1 වන වගන්තිය.- (ලුහුඬු නාමය සහ ක්රියා කමක 

වන දිනය) 
வொசகம் 1.- (சுருக்கப் தபயரும் நமடமுமறக்கு வரும் 

ரததியும். )  
CLAUSE 1.- (Short title and date of operation.) 

 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move, 

 
 "In page1, leave out all words in line 5 and insert: 
 

 ' have come into operation from November 1, 2016 unless ' " 
  
 

සංතශ්ෝධානය පිළිග  යුුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා 
සපතම  විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
1 වන වගන්තිය  සංතශ්ෝධි ාකාරතයන් පන ක තකම්පතපත හි  

තකො සක් හැටිය  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 1, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

2 වන වගන්තිය.- (2009 අංක 9 දරන පනත ක 3 

වන වගන්තිය සංතශ්ෝධානය කිීමම) 
வொசகம் 2.- (2009ஆம் ஆண்டின் 9ஆம் இலக்கச் 

சட்டத்தின் 3ஆம் பிொிமவத் திருத்துதல். )  
CLAUSE 2.- (Amendment of Section 3 of Act, No. 9 of 2009.) 

 
ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move, 

  

(1) "In page1, leave out all words in line 10 and insert: 

 ' amended in subsection (4) thereof as follows:- ' " 

(2) "In page 1, leave out all words in lines 11 to 27 (both inclusive); " 

(3) "In page 2, leave out all words in lines 1 to 15 (both inclusive); " 

(4) "In page 3, leave out all words in line 12 and insert: 

 ' on or after May 2, 2016 but prior to July 11, 2016, and on or 
after the date on which this Act comes into operation;'' and; ' " 

(5) "In page 4, leave out all words in line 17 and insert: 

 'May 2, 2016, but prior to July 11, 2016, and on or after the date 
on which this Act comes into operation; ' " 

  
 

සංතශ්ෝධාන පිළිග  යුුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා 
සපතම  විය. 

 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

Amendments put, and agreed to. 
 
 

2 වන වගන්තිය  සංතශ්ෝධි ාකාරතයන් පන ක තකම්පතපත හි  
තකො සක් හැටිය  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 

 

2 ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
  

Clause 2 , as amended, ordered to stand part of the Bill.  
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3 වන වගන්තිය පන ක තකම්පතපත හි  තකො සක් හැටිය  තිබිය 
යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 

3ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க ரவண்டுதைனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 
 
 
 

4 වන වගන්තිය.- (ප්රධාාන ප්රඥපප්තිතේ පළමුවන 

උපතල්ඛනය සංතශ්ෝධානය කිීමම) 
வொசகம் 4.- (முதன்மைச் சட்டவொக்கத்துக்கொன 

முதலொம் அட்டவமைமயத் திருத்துல். )  
CLAUSE 4.- (Amendment of the First Schedule to the principal 

enactment). 
 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move, 

  

(1) "In page 5, leave out all words in line 26 and insert: 

 'period prior to May 2, 2016, and for the period commencing from 
July 11, 2016, and ending on  or before the date on which this Act 
comes into operation;"; ' " 

(2) "In page 6, leave out all words in line 2 and insert:  

 ‘Minister prior to May 2, 2016, and for the period commencing 
from July 11, 2016, and ending on or before the date on which this 
Act comes into operation; '; " 

(3) "In page 6, leave out all words in lines 7 to 30 (both inclusive);" 

(4) "In page 6, leave out all words in line 35 and insert: 

          '2016, and for the period commencing from July 11, 2016 and 
ending on or before the date on which this Act comes into 
operation, supply of electricity;"; and ' " 

(5) "In page 7, leave out all words in line 4 and insert: 
  
 

'2016 and for the period commencing from July 11, 2016, and 
ending on or before the date on which this Act comes into 
operation, telecommunication services,' "  

 

සංතශ්ෝධාන පිළිග  යුුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා 
සපතම  විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
4 වන වගන්තිය  සංතශ්ෝධි ාකාරතයන් පන ක තකම්පතපත හි  

තකො සක් හැටිය  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 
4ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill.  
        
 

5 වන වගන්තිය.- (වලංගු වීම) 
வொசகம் 5.- ( தசல்லுபடியொக்குதல். )  

CLAUSE 5.- (Validation) 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move, 

 
 " In page 7, leave out all words in line 17 and insert: 
  ' of coming into operation' " 

 

සංතශ්ෝධානය පිළිග  යුුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා 
සපතම  විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

 
5 වන වගන්තිය  සංතශ්ෝධි ාකාරතයන් පන ක තකම්පතපත හි  

තකො සක් හැටිය  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 
5ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill.  
 

 

6 වන වගන්තිය පන ක තකම්පතපත හි  තකො සක් හැටිය  තිබිය 
යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 

6ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கரவண்டுதைனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 6 ordered to stand part of the Bill. 
 

 
ප්රඥපප්ති වගන්තිය සහ නාමය පන ක තකම්පතපත හි තකො සක් 

හැටිය  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී.  
පන ක තකම්පතප   සංතශ්ෝධාන සහි ව වාර් ා කරන ලදී.  
 

சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்மக தசய்யப்பட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

 
"That the Bill, as amended, be now read the Third time." 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සපතම  විය. 
පන ක තකම්පතප  ඊ  අනුකූලව සංතශ්ෝධි ාකාරතයන්  ුරන් වන 

වර කියවා සපතම  කරන ලදී.  
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவொறு மூன்றொம்முமறயொக 

ைதிப்பிடப்பட்டு நிமறரவற்றப்பட்டது. 
Question put, and agreed to.  
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

තව පනත් ශකටුේපත් ශමකක් සේමත කර ගැනීමට තිශබන 

නිසා පස් වරු 6.30ට සභාශේ වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීමට 

ශනොහැකි තත්ත්වයක් තිශබනවා. සභානායකතුමා කාලය දීර්  

කර ගැනීමට ශයෝජනා කරන්න. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I propose that we continue till the Proceedings are 

over. 
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සභාව කකඟම? 

 

ගු මන්ත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
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විසර්ජන (සංතශ්ෝධාන) පන ක තකම්පතප  
ஒதுக்கீடு (திருத்தம்) சட்டமூலம்  

APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL  

 
තද වන වර කියවීතපත නිතයෝගය කියවන ලදී. 
இ ண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නි ශයෝජය කථානායකතුමනි, "පනත් ශකටුේපත මැන් 

ශමවන වර කියවිය යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා. 

 
    ප්රශ්නනය විමසන ලදී. 
ක හඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්ත්රීන්  ජය බව ගු නිතයෝජය 

කාානායකුරමා විදුන් ප්රකාශ් කරන ලදී. 
வினொ விடுக்கப்பட்டது. 

கு ல்களின்படி  "ஆம்" ரைரலொங்கிற்று என ைொண்புைிகு பி திச் 
சபொநொயகர் அவர்கள் அறிவித்தொர்கள். 

Question put.  
THE HON. DEPUTY SPEAKER, having collected the Voices, 

declared that the “Ayes" had it. 
 

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Divide! 
 

පාර්ලිතපතන්ුරව 43 වන සනාාවර නිතයෝගය ය ත ක - පක්ෂව 
112    විුද්ධාව 45 යනුතවන්  - තබදුතණ්ය. 

    பொ ொளுைன்றம் 43ஆம் நிமலக் கட்டமளப்படி பிொிந்தது: 

சொர்பொக 112;    எதி ொக 45. 

The Parliament divided under Standing Order No. 43:  Ayes 112; 
Noes  45. 

 

පන ක තකම්පතප  ඊ  අනුකූලව තදවන වර කියවන ලදී. 
அதன்படி, சட்டமூலம் இ ண்டொம் முமற ைதிப்பிடப்பட்டது.  

Bill accordingly read a Second time. 

 
 

මුර පළවන තයෝජනාව සභා සපතම  විය.  
''පන ක තකම්පතප  පූර්ණ පාර්ලිතපතන්ුර කාරක සභාවක  පැවරිය 

යුුර ය.'' --ගගු රවි කුණානායක මහ ා   
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பொ ொளுைன்றக் குழுவுக்குச் 

சொட்டப்படுைொக"  [ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க]                         

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Ravi Karunanayake.] 

 
 

කාරක සභාතවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා මූලාසනාරූඪ විය.  
குழுவில் ஆ ொயப்பட்டது. 

[ைொண்புைிகு   பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.] 

Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
 

 
1 වන වගන්තිය  පන ක තකම්පතපත හි  තකො සක් හැටිය  තිබිය 

යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கரவண்டுதைனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

2 වන වගන්තිය.- (2015 අංක 16 දරන පනත ක 

පළමුවන උපතල්ඛනය ප්රතිතයෝජනය කිීමම) 
வொசகம் 2.- (2015ஆம் ஆண்டின் 16ஆம் இலக்கச் 

சட்டத்திற்கொன முதலொம் அட்டவமைமய ைொற்றீடு 

தசய்தல்.)  
CLAUSE 2.- (Replacement of the First Schedule to Act, No. 16 of 

2015.) 

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් සංශ ෝධනය මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"1වන පිටුශේ, 5 සිට 8වන ශප්ළිය මක්වා ශප්ළි (ඒ ශප්ළි ශමක ම තතුළුව) 

ඉවත්ශකොට ඒ ශවනුවට පහත මැක්ශවන ශකොටස ආශද්  කරන්න:-  

 

සංතශ්ෝධානය පිළිග  යුුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා 
සපතම  විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
2 වන වගන්තිය  සංතශ්ෝධි ාකාරතයන් පන ක තකම්පතපත හි  

තකො සක් හැටිය  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 
2ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
3 වන වගන්තිය  පන ක තකම්පතපත හි  තකො සක් හැටිය  තිබිය 

යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 
3ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கரவண்டுதைனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 

 

 

2 වන අලු ක වගන්තිය.- (2015 අංක 16 දරන 

පනත ක 2 වන වගන්තිය සංතශ්ෝධානය කිීමම)  
புதிய வொசகம் 2.- (2015ஆம் ஆண்டின் 16ஆம் 

இலக்கச் சட்டத்தின் 2ஆம் பிொிமவத் திருத்துதல்.)  
NEW CLAUSE 2. - (Amendment of section 2 of Act, No. 16 of 2015.) 

 
ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් අලුත් වගන්තිය ඉදිරිපත් 

කරනවා:   

"1වන පිටුශේ, 4 වන ශප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත මැක්ශවන ශකොටස 

තතුළත් කරන්න:-  

 

 

955 956 

 
 
'රධාන ර ප්තිශේ  
පළමුවන ුපශල්ඛනය 
රතිශයෝජනය කිරීම. 

3.  රධාන ර ප්තිශේ  පළමුවන ුපශල්ඛනය 

ශමයින් ඉවත්කරනු ලබන අතර, ඒ ශවනුවට 

පහත මැක්ශවන ුපශල්ඛනය ආශද්  කරනු 

ලැශබ්:-' " 

'2015 අංක 16 
මරන පනශත්  
2 වන 
වගන්තිය 
සංශ ෝධනය 
කිරීම.   

2.  2015 අංක 16 මරන විසර්ජන පනශත් (ශමහි 

මින්මතු රධාන ර ප්තිය යනුශවන් හුනන්වනු ලබන) 

2 වන වගන්තිශේ  (1) වන ුපවගන්තිශේ  (ආ) ශේමය 

ඉවත්ශකොට ඒ ශවනුවට පහත මැක්ශවන ශකොටස 

ආශද්  කිරීශමන් කම වගන්තිය ශමයින්  

සංශ ෝධනය කරනු ලැශබ්:- 



පාර්ලිශේන්තුව 

'(ආ) 2016 මුමල් වර්ෂය තුළ ලබාගනු ලබන ණ්ය 

මුමල්වලින් පැනනඟින ඉතිරි ශ ේෂය 2016 මුමල් 

වර්ෂය තුළ දී තති කවර ශහෝ අවසථ්ාවක දී ශහෝ 

වර්ෂය අවසානශේ  දී රුපියල් කක් මහස් හයසිය 

අනූනව බිලියනයක් ශනොඉක්මවන්ශන් නේ සහ 

2003 අංක 3 මරන ූලලය කළමනාකරණ් (වගකීම) 

පනශත් 13 වන වගන්තිය යටශත් පාර්ලිශේන්තුව 

ඉදිරිශේ  තැබීම සඳහා නියමිත අවසාන අයවැයවල 

තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාශේ ඒ ණ්ය මුමල්වල 

විස්තර තතුළත් කරන්ශන් නේ, ආඩලඩුව සඳහා 

ආඩලඩුව ශවනුශවන් අමාළ නීති රකාර, ශ්රී ලංකාව 

තුළින් ශහෝ බැහැරින් ශහෝ මුමල් ලබා ගැනීමට 

ශමයින් බලය ශමනු ලබන්නා වූ ම 2016 මුමල් 

වර්ෂය තුළ දී ණ්ය ගැනුේවලින් පියවිය යුතු ය.' ' " 
 

ඉදිරිප ක කරන ලදින්  පළමු වන වර කියවන ලදී. 
தகொண்டுவ ப்பட்டு முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டது. 

Brought up, and read the First time 

  
ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
"වගන්තිය ශමවන වර කියවිය යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සපතම  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වගන්තිය පන ක තකම්පතප   එකුර කළ යුුරය යන ප්රශ්නනය 

විමසන ලදින්  සභා සපතම  විය. 
2 වන අලු ක වගන්තිය පන ක තකම්පතපත හි  තකො සක් හැටිය  

තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 
 

வொசகம் சட்டமூலத்தில் ரசர்க்கப்பட ரவண்டுதைன்ற வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.  

புதிய  வொசகம் 2, சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கரவண்டுதைனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Question, that the Clause be added to the Bill, put, and agreed to. 
New Clause 2 ordered to stand part of the Bill.  

 
ප්රඥපප්ති වගන්තිය සහ නාමය පන ක තකම්පතපත හි තකො සක් 

හැටිය  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී.  
පන ක තකම්පතප   සංතශ්ෝධාන සහි ව වාර් ා කරන ලදී.  
 

சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்மக தசய்யப்பட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 
ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I move, 

"That the Bill, as amended, be now read the Third time." 
 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සපතම  විය. 
පන ක තකම්පතප  ඊ  අනුකූලව සංතශ්ෝධි ාකාරතයන් ුරන් වන 

වර කියවා සපතම  කරන ලදී.  
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவொறு மூன்றொம்முமறயொக 

ைதிப்பிடப்பட்டு நிமறரவற்றப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

එකුර කළ අගය ම  බදු (සංතශ්ෝධාන) පන ක 
තකම්පතප  

ரசர்தபறுைதி வொி (திருத்தம்) சட்டமூலம் 
VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL 

 
තද වන වර කියවීතපත නිතයෝගය කියවන ලදී. 
இ ண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, "පනත් ශකටුේපත මැන් 

ශමවන වර කියවිය යුතුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා.  

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදී. 
ක හඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්ත්රීන්  ජය බව ගු නිතයෝජය 

කාානායකුරමා විදුන් ප්රකාශ් කරන ලදී. 
வினொ விடுக்கப்பட்டது. 

கு ல்களின்படி "ஆம்"  ரைரலொங்கிற்று என ைொண்புைிகு பி திச் 

சபொநொயகர் அவர்கள் அறிவித்தொர்கள். 

Question put.  
THE HON. DEPUTY SPEAKER, having collected the Voices, 

declared that the  "Ayes" had it. 

 

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Divide by name! 

 
පාර්ලිතපතන්ුරව මුර පළවන අන්දම  - පක්ෂව 112;  විුද්ධාව 

46; තනොපැියණි 65 යනුතවන්  තබදුතණ්ය. 
பொ ொளுைன்றம் பிொிந்தது: சொர்பொக 112; எதி ொக 46; வ ொரதொர் 65. 

The Parliament divided :   Ayes 112 ; Noes 46; Absent 65. 

 
පක්ෂව 
சொர்பொக 

Ayes 

 

ගු රනිල් වික්රමදුංහ මහ ා  
(ைொண்புைிகு  ைில் விக்கி ைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 

ගු  ල ා අුරතකෝරල මහ කියය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துரகொ ல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
 

ගු වජිර අතබ්වර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வஜி  அரபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
 

ගු තජෝන් අමරුරංග මහ ා  
(ைொண்புைிகு ரஜொன் அை துங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 

 

ගු මහින්ද අමරවීර මහ ා 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அை வீ ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

 

ගු (ණචාර්ය) සර ක අමුුගම මහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ச த் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
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ගු ගයන්  කුණාතිලක මහ ා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka) 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 

ගු අකිල විරාජ් කාරියවසපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு அக்கில வி ொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

ගු දයා ගමතප මහ ා  
(ைொண்புைிகு தயொ கைரக) 

(The Hon. Daya Gamage) 
 

ගු දයාදුරි ජයතසේකර මහ ා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசக ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 

ගු පලනි දිගපතබරපත මහ ා  
(ைொண்புைிகு பழனி திகொம்ப ம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 

 

ගු නවින් දිසානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு நவீன் திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

 

ගු එසන.බී. දිසානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 
 

ගු එසන.බී. නාවින්න මහ ා 
(ைொண்புைிகு  எஸ்.பி. நொவின்ன) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 
 

ගු ගාියණී ජයවික්රම තපතර්රා මහ ා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக் ை தபர  ொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 

ගු ඒ.ඩී. ුමදුල් තප්රේමජයන්  මහ ා 
(ைொண்புைிகு  ஏ.டி. சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
 

ගු සජි ක තප්රේමදාස මහ ා 
(ைொண்புைிகு சஜித் பிர ைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 

ගු ණර්.එපත. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩාර මහ ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம்.  ஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொ ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 

ගු චන්රානි බණ්ඩාර මහ කියය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சந்தி ொைி  பண்டொ ) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 
 

ගු ෆයිසර් මුසන ාපා මහ ා 
(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 
 

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහ ා 
(ைொண்புைிகு அநு  பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ගු සාගල  ර කනායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு சொகல  த்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
 

ගු අර්ජුන රණුරංග මහ ා  
(ைொண்புைிகு அர்ஜுன  ைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
 

ගු පාඨීස චපතපික රණවක  මහ ා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக  ைவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

 

ගු (ණචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
 

ගු චන්දිම වීරක්තකොඩි මහ ා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீ க்தகொடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

 

ගු මලික් සමරවික්රම මහ ා   
(ைொண்புைிகு ைலிக் சை விக் ை) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
 

ගු මහින්ද සමරදුංහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த சை சிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

 

ගු රංජි ක දුයඹලාපිටිය මහ ා 
(ைொண்புைிகு   ன்ஜித்  சியம்பலொபிடிய) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.තජ්. තසතනවිර කන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  டபிள்யு.டி.ரஜ. தசதனவி த்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

 

ගු  ගාියණී විජි ක විජයමුණි තසොයිසා මහ ා 
(ைொண்புைிகு கொைினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
 

ගු ඩී.එපත. සනවාියනාදන් මහ ා  
(ைொண்புைிகு டி.எம். சுவொைிநொதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
 

ගු රවුෆන හකීපත මහ ා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

 

ගු කබීර් හාෂීපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
 

ගු පී. හැරිසන් මහ ා  
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සර ක තෆොන්තසේකා මහ ා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ச த் தபொன்ரசகொ) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අතබ්වර්ධාන මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன்  யொப்பொ  அரபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
 

ගු වසන්  අලුවිහාතර් මහ ා  
(ைொண்புைிகு வசந்த அலுவிஹொ ) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගු තමොහාන් ලාල් ත්ේු මහ ා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் லொல் கிர ரு) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 
 

ගු ඩිලාන් තපතර්රා මහ ා 
(ைொண்புைிகு  டிலொன்  தபர  ொ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

 

ගු නිතරෝෂන් තපතර්රා මහ ා  
(ைொண்புைிகு நிர ொஷன் தபர  ொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

 
ගු (වවදය) ුමදර්ිනී  ප්රනාන්දුුලල්තල් මහ කියය  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருைதி) சுதர்ஷினி பர்னொந்துபுள்ரள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

 
ගු ඒ.ඩී. තප්රේමදාස මහ ා  
(ைொண்புைிகு ஏ.டி. பிர ைதொச) 

(The Hon. A.D. Premadasa) 
 

ගු පාලි  රංතග බණ්ඩාර මහ ා  
(ைொண்புைிகு பொலித   ங்ரக  பண்டொ ) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
 

ගු විජයකලා මතහේසනවරන් මහ කියය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) விஜயகலொ ைரகஸ்வ ன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
 

ගු වී.එසන. රාධාක්රිෂනනන් මහ ා  
(ைொண்புைிகு வீ.எஸ். இ ொதொகிருஷ்ைன்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)  

 

ගු ුවන් විජයවර්ධාන මහ ා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

 

ගු දිලිප් තවදණරච්ික මහ ා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆ ச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
 

ගු රවීන්ර සමරවීර මහ ා  
(ைொண்புைிகு   வீந்தி  சைவீ ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
 

ගු ුමජීව තසේනදුංහ මහ ා  
(ைொண்புைிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 
ගු වසන්  තසේනානායක මහ ා  
(ைொண்புைிகு வசந்த ரசனொநொயக்க) 

(The Hon. Vasantha Senanayake) 
 

ගු එපත.එල්.ඒ.එපත. හිසනබුල්ලා මහ ා 
(ைொண்புைிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லொஹ்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
 

ගු අතශ්ෝක් අතබ්දුංහ මහ ා  
(ைொண்புைிகு அரசொக் அரபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 

ගු ලසන්  අලක යවන්න මහ ා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගු ෆයිසාල් කාදුපත මහ ා  

(ைொண்புைிகு மபஸொல் கொசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
 

ගු දුතන්ෂන ගන්කන්ද මහ ා 
(ைொண்புைிகு துரனஷ்  கங்கந்த) 

(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
 

ගු (වවදය) අතනෝමා ගමතප මහ කියය  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) அரனொைொ கைரக) 

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
 

ගු අනුරාධා ජයර කන මහ ා  
(ைொண்புைிகு அநு ொத ஜய த்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
 

ගු පාලි  ත වරප්තපුම මහ ා  
(ைொண்புைிகு பொலித ததவ ப்தபருை)  

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
 

ගු (ණචාර්ය) හර්ෂ ද දුල්වා මහ ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ගු එච්.ණර්. සාරතී දුෂනමන්  මහ ා   
(ைொண்புைிகு எச்.ஆர். சொ தீ துஷ்ைந்த) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 
 

ගු මනූෂ නානායක්කාර මහ ා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொ )  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
 

ගු කුණාර කන පරණවි ාන මහ ා  
(ைொண்புைிகு கருைொ த்ன ப ைவிதொன) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
 

ගු  ුමසන්  ුලංිකනිලතපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு சுசந்த புஞ்சிநிலரை) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame)  

 

ගු අජි ක පී. තපතර්රා මහ ා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபர  ொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
 

ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහ ා  
(ைொண்புைிகு இந்திக பண்டொ நொயக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
 

ගු  ාරානා ක බසනනායක මහ ා  
(ைொண்புைிகு தொ ொநொத் பஸ்நொயக்க) 

(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
 

ගු නිමල් ලාන්සා මහ ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
 

ගු ඉරාන් වික්රමර කන මහ ා  
(ைொண்புைிகு இ ொன் விக்கி ை த்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
 

ගු තහක් ර් අප්ුලහාිය මහ ා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
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ගු තජ්. සී. අලවුරවල මහ ා 
(ைொண்புைிகு ரஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

 

ගු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහ ා 
(ைொண்புைிகு அ. அ விந்த் குைொர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
 

ගු තජ්. එපත. ණනන්ද කුමාරදුරි මහ ා 
(ைொண்புைிகு ரஜ.எம். ஆனந்த குைொ சிறி) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

 

ගු නාලක ප්රසාද් තකොතලොන්තන මහ ා 
(ைொண்புைிகு நொலக்க பி சொத் தகொதலொன்ரன) 

(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 

 
ගු චන්දිම ගමතප මහ ා 
(ைொண்புைிகு சந்திை கைரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
 

ගු එඩ්වඩ් ගුණතසේකර මහ ා 
(ைொண்புைிகு எட்வட் குைரசக ) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

 

ගු මලි ක ජයතිලක මහ ා 
(ைொண்புைிகு ைலித் ஜயதிலக) 

(The Hon. Malith Jayathilake) 
 

      ගු අනුර දුඩ්නි ජයර කන මහ ා 
(ைொண்புைிகு அனு  சிட்னி ஜய த்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

 

ගු  (වවදය) කවින්ද තහේෂාන් ජයවර්ධාන මහ ා  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) கவிந்த ரஹஷொன் ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

 

ගු ලකී ජයවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

 

ගු මයිල්වාගනපත තිලකරාජා මහ ා 
(ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலக ொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

 

ගු එපත.එසන.  ේෆික් මහ ා 
(ைொண்புைிகு எம்.எஸ். ததளபீக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 

 

ගු  දුරිනාල් ද තමල් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிறினொல் டி தைல்) 

(The Hon. Sirinal de Mel) 

 

ගු තමොතහොමඩ් නවවි මහ ා 
(ைொண்புைிகு முஹைட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 

ගු තක්.තක්. පියදාස මහ ා 
(ைொண்புைிகு ரக.ரக. பியதொஸ) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 

ගු ුමජි ක සංජය තපතර්රා මහ ා  
(ைொண்புைிகு சுஜித் சங்ஜய தபர  ொ) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

 

ගු අතශ්ෝක ප්රියන්  මහ ා 
(ைொண்புைிகு அரசொக்க பிொியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 

 

ගු හිුනිකා තප්රේමචන්ර මහ කියය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ஹிருைிகொ பிர ைச்சந்தி ) 

(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 
 

ගු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිතගොඩ මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

 

ගු මුහපතමදු ඉබ්රාහිපත මුහපතමදු මන්සූර් මහ ා 
(ைொண்புைிகு முஹம்ைது இப் ொஹிம் முஹம்ைது ைன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
 

ගු එසන.එපත. මරික්කාර් මහ ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 
 

ගු තක්. කාදර් මසන ාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 

 

ගු ඉපතරාන් මහරූෆන මහ ා 
(ைொண்புைிகு இம் ொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
 

ගු අබ්දුල්ලාහන මහනරූෆන මහ ා 
(ைொண்புைிகு அப்துல்லொ ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
 

ගු තිලක් මාරපන මහ ා 
(ைொண்புைிகு திலக் ைொ பன) 

(The Hon. Tilak Marapana) 
 

ගු (මහාචාර්ය) ණශු මාරදුංහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) ஆசு ைொ சிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 

ගු (පූජය) අුරරලිතේ ර න හිිය 
(ைொண்புைிகு (வை.) அத்து லிரய  தன ரத ர்) 

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

ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහ ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர்  ஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
 

ගු හර්ෂණ රාජකුණා මහ ා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன  ொஜகருைொ) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
 

ගු (ණචාර්ය) ජයපතපති වික්රමර කන මහ ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஜயம்பதி விக் ை த்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
 

ගු ඒ. ඒ. විතජ්ුරංග මහ ා 
(ைொண்புைிகு ஏ.ஏ. விரஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගු ලක්ෂනමන් ණනන්ද විතජ්මාන්න මහ ා 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் ஆனந்த விரஜைொன்ன) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
 

ගු චියන්ද වි තජ්දුරි මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 

ගු තහේෂාන් වි ානතප මහ ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொன் விதொனரக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
 

ගු සන්දි ක සමරදුංහ මහ ා  
(ைொண்புைிகு சந்தித் சை சிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

 

ගු එපත. එච්. එපත. සල්මාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு எம்.எச்.எம். சல்ைொன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 
 

ගු විතජ්පාල තහට්ටිණරච්ික මහ ා 
(ைொண்புைிகு விரஜபொல தஹட்டிஆ ச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
 
 
 

විුද්ධාව 

எதி ொக 

Noes 
 
 

ගු තරෝහි  අතබ්ගුණවර්ධාන මහ ා  
(ைொண்புைிகு ர ொஹித அரபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
 

ගු මහින්ද යාපා අතබ්වර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த யொப்பொ அரபவர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

 

ගු දිළුපත අමුුගම මහ ා 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 
 

ගු ඩලසන අලහප්තපුම මහ ා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 

ගු මහින්දානන්ද අලු කගමතප මහ ා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 
ගු ගී ා සමන්මීස කුමාරදුංහ මහ කියය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ சைன்ைலீ குைொ சிங்ஹ) 

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
 

ගු චන්රදුරි ගජදීර මහ ා 
(ைொண்புைிகு  சந்தி சிறி கஜதீ ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 

ගු උදය ප්රභා ක ගපතමන්පිල මහ ා 
(ைொண்புைிகு உதய பி பொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

 

ගු නිහාල් ගලප්ප කති  මහ ා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 

ගු ණර්. එපත. පද්ම උදයශ්ාන්  ගුණතසේකර මහ ා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைரசக ) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
 

ගු එසන.එපත. චන්රතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்தி ரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
 

ගු ඩී. වී. චානක මහ ා 
(ைொண்புைிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 
 

ගු දුදුර ජයතකොඩි මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிசி  ஜயதகொடி) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
 
ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහ ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
 

ගු ජනක බණ්ඩාර ත න්නතකෝන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு  ஜனக பண்டொ  ததன்னரகொன்) 
(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 
 

ගු පියල් නිශ්ාන්  ද දුල්වා මහ ා 
(ைொண்புைிகு பியல் நிசொந்த த சில்வொ) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
 

ගු තමොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද දුල්වා මහ ා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
 

ගු ටී. රංජි ක ද තසොයිසා මහ ා 
(ைொண்புைிகு ொீ.  ஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

 

ගු අනුර දිසානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு அநு  திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

ගු වීරකුමාර දිසානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு வீ குைொ  திசொநொயக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
 

ගු වාුමතද්ව නානායක්කාර මහ ා 
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 

ගු (වවදය) රතපතෂන පතිරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)  ரைஷ் பதி ை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
 

ගු තජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහ ා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 
 

ගු එසන. තප්රේමර කන මහ ා 
(ைொண்புைிகு எஸ். பிர ை த்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 
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ගු  ාරක බාලසූරිය මහ ා  
(ைொண்புைிகு தொ க்க பொலசூொிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
 

     ගු විජි  තබ්ුතගොඩ මහ ා 
(ைொண்புைிகு விஜித ரபருதகொட) 

      (The Hon. Vijitha Berugoda) 
 

ගු එසන. සී.  මුුරකුමාරණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.சீ. முத்துகுைொ ை)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
 

ගු බිමල් ර කනායක මහ ා 

(ைொண்புைிகு பிைல்  த்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගු තලොහාන් ර කව කත ක මහ ා 
(ைொண்புைிகு தலொஹொன்  த்வத்ரத) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 
 

ගු ප්රසන්න රණවීර  මහ ා 
(ைொண்புைிகு பி சன்ன  ைவீ ) 

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
 

ගු තරොෂාන් රණදුංහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு த ொசொன்  ைசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
 

ගු තකතහළිය රඹුක්වැල්ල  මහ ා 
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய  ம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
 

ගු නාමල් රාජපක්ෂ මහ ා 
(ைொண்புைிகு நொைல்  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 
 

ගු ජානක වක්කුඹුර මහ ා 
(ைொண்புைிகு ஜொனக வக்கும்பு ) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

 

ගු පවිත්රාතද්වි  වන්නිණරච්ික මහ කියය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித் ொரதவி வன்னிஆ ச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

 

ගු විදුර වික්රමනායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு விதுற விக்கி ைநொயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
 

ගු ශ්රියානි විතජ්වික්රම මහ කියය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ஸ்ரீயொைி விரஜவிக்கி ை) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

 

ගු කංචන විතජ්තසේකර මහ ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விரஜரசக ) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
 

ගු විමල් වීරවංශ් මහ ා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீ வங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 

ගු කුමාර තවල්ගම මහ ා 
(ைொண்புைிகு குைொ  தவல்கை) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
 

ගු තශ්හාන්  තසේමදුංහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் ரசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගු ුමනිල් හඳුන්තන කති මහ ා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා තහේර ක මහ ා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த ரஹ த்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 

ගු කනක තහේර ක මහ ා 
(ைொண்புைிகு கனக ரஹ த்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
 

 

තනොපැියණි 
வ ொரதொர் 

Absent 
 

ගු මතනෝ ගතන්සන් මහ ා  
(ைொண்புைிகு  ைரனொ கரைசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

 

ගු නිමල් දුරිපාල ද දුල්වා මහ ා  

(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

 
ගු දුියන්ද දිසානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த  திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
 

ගු හරින් ප්රනාන්දු මහ ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 
 

ගු රිසාඩ් බදියුදීන් මහ ා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

 

ගු මංගල සමරවීර මහ ා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சை வீ ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

 

ගු (වවදය) රාජි  තසේනාර කන මහ ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)  ொஜித ரசனொ த்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

 

ගු අබ්දුල් හීසපත මහ ා  
(ைொண்புைிகு அப்துல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 

 

ගු තසල්වපත අවඩක්කලනාදන් මහ ා  
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
 

ගු ටී. බී. ඒකනායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு ொி.பி. ஏக்கநொயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 
 

ගු පියංකර ජයර කන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  பியங்க  ஜய த்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

 
ගු ලක්ෂනමන් තසතනවිර කන මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் தசதனவி த்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගු ඒ.එච්.එපත. ෆවුදු මහ ා 
(ைொண்புைிகு  ஏ.எச்.எம். தபௌஸி) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
 

ගු ුමතපතධාා ජී. ජයතසේන මහ කියය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி)  சுரைதொ ஜீ. ஜயரசன) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
 

ගු ලක්ෂනමන් වසන්  තපතර්රා මහ ා 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் வசந்த தபர  ொ) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

 

ගු අුන්දික ප්රනාන්දු මහ ා  
(ைொண்புைிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

 

ගු නිශ්ාන්  මුුරතහට්ටිගමතප මහ ා 
(ைொண்புைிகு நிஷொந்த முத்துதஹட்டிகைரக) 

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහ ා  
(ைொண்புைிகு  ஞ்ஜன்  ொைநொயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 

ගු ු ලිප් විතජ්තසේකර මහ ා 
(ைொண்புைிகு துலிப் விரஜரசக ) 

(The Hon. Duleep Wijesekera ) 
 

ගු අමීර් අලි දුහාබ්දීන් මහ ා  
(ைொண்புைிகு அைீர் அலி சிஹொப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 

 

ගු එච්.එපත.එපත. හීමසන මහ ා 
(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
 

ගු දුදුර කුමාර අතබ්තසේකර මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிசி  குைொ  அரபரசக ) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
 

ගු ණනන්ද අලු කගමතප මහ ා 
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

 

ගු රංජි ක අලුවිහාතර් මහ ා 
(ைொண்புைிகு  ஞ்சித் அலுவிஹொர ) 

(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
 

ගු තේලු කුමාර් මහ ා  
(ைொண்புைிகு ரவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

 
ගු කවීන්දිරන් තකෝඩීසනවරන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு கவீந்தி ன் ரகொடீஸ்வ ன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
 
ගු දුරිපාල ගමල ක මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிறிபொல கைலத்) 

(The Hon. Siripala Gamalath) 
 
      ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහ ා 

 (ைொண்புைிகு நலின் பண்டொ  ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 

ගු එච්.එල්. තප්රේමලාල් ජයතසේකර මහ ා 
(ைொண்புைிகு  எச்.எல். பிர ைலொல் ஜயரசக ) 

(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 
 

ගු ක. ුරතරයිතර කනදුංහපත මහ ා 
(ைொண்புைிகு  க. தும த ட்ைசிங்கம்) 

(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
 

ගු ණුමුගන් ත ොණ්ඩමන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு ஆறுமுகன் ததொண்டைொன்) 
(The Hon.  Arumugan Thondaman) 

 

ගු මයන්  දිසානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විමලවීර දිසානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீ  திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

 

ගු සාලින්ද දිසානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு சொலிந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 
 

ගු ඩපලසන තද්වානන්දා මහ ා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ரதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
 

ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
 

ගු සන ක නිශ්ාන්  තපතර්රා මහ ා 
(ைொண்புைிகு சனத் நிசொந்த தபர  ொ)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
 

ගු අජි ක මාන්නප්තපුම මහ ා 

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 

ගු සීනි පතබි තයෝතහේසනවරන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சீனித்தம்பி ரயொரகஸ்வ ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
 

ගු සී.බී. ර කනායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு சீ.பி.  த்நொயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
 

ගු ප්රසන්න රණුරංග මහ ා  
(ைொண்புைிகு பி சன்ன  ைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
 

ගු චමල් රාජපක්ෂ මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைல்  ொஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
 

ගු මහින්ද රාජපක්ෂ මහ ා  
( ைொண்புைிகு ைஹிந்த  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
 

ගු අංගජන් රාමනාදන් මහ ා  
(ைொண்புைிகு அங்கஜன் இ ொைநொதன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 
 

ගු ගාියණී තලොකුතප මහ ා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 
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ගු (වවදය) ුරදු ා විතජ්මාන්න මහ කියය  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருைதி) துஸிதொ 

விரஜைொன்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

 

ගු තරෝහිණී කුමාරි විතජ්ර කන මහ කියය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ர ொஹினி குைொொி விரஜ த்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
 

ගු ත කනුක විදානගමතප මහ ා  
(ைொண்புைிகு ரதனுக விதொனகைரக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
 

ගු එසන. වියාතල්න්දිරන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு ச. வியொரழந்தி ன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
 

ගු එසන. ශ්රී රන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சி. சிறீத ன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
 

ගු ඥපානමු කුර ශ්රීතන්සන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீரநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
 

ගු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා මහ කියය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்த ொசொ) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
 

ගු ජයන්  සමරවීර මහ ා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சை வீ ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
 

ගු රාජවතරෝදියපත සපතපන්දන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இ ொஜவர ொதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
 
ගු ඊ. සරවනපවන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு ஈ. ச வைபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
 

ගු ධාර්මලිංගපත දුද්ධාාර්ාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு தருைலிங்கம் சித்தொர்த்தன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 

 

ගු (වවදය) එසන. දුවතමෝහන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) சி. சிவரைொகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
 
ගු මුුර දුවලිංගපත මහ ා  
(ைொண்புைிகு முத்து சிவலிங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
 

ගු දුවශ්ක්ති ණනන්දන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
 

ගු එපත.ඒ. ුමමන්තිරන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்தி ன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 

ගු වඩිතේල් ුමතර්ෂන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வடிரவல் சுர ஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
 

ගු තසේයිඩ් අීස සාහීන්ර් මවුලානා  මහ ා 
(ைொண்புைிகு தசயிட் அலி ஸொஹிர் தைௌலொனொ ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

ගු මාවව තසෝ. තසේනාධිරාජා මහ ා 
(ைொண்புைிகு ைொமவ.  ரசொ.  ரசனொதி ொஜொ) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
 

ගු චුරර සංදීප තසේනාර කන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  சத்து  சந்தீப ரசனொ த்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 

 

ගු විජි  තහේර ක මහ ා 
(ைொண்புைிகு விஜித ரஹ த்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
 

පන ක තකම්පතප  ඊ  අනුකූලව තද වන වර කියවන ලදී.   
அதன்படி,   சட்டமூலம் இ ண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது. 

Bill accordingly read a Second time. 
 

මුර පළවන තයෝජනාව සභා සපතම  විය.  
''පන ක තකම්පතප  පූර්ණ පාර්ලිතපතන්ුර කාරක සභාවක  

පැවරිය යුුර ය.'' --ගගු රවි කුණානායක මහ ා  
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பொ ொளுைன்றக் குழுவுக்குச் 

சொட்டப்படுைொக"  [ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Ravi Karunanayake.] 
 

කාරක සභාතවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා මූලාසනාරූඪ විය.  
குழுவில் ஆ ொயப்பட்டது. 

[ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள்.] 
Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER  in the Chair.] 
 

1 වන වගන්තිය  පන ක තකම්පතපත හි  තකො සක් හැටිය  තිබිය 
යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 

1ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கரவண்டுதைனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 1 , ordered to stand part of the Bill. 

 
2 වන වගන්තිය.- (2002 අංක 14 දරන පනත ක 2 

වන වගන්තිය සංතශ්ෝධානය කිීමම.) 
வொசகம் 2.-(2002ஆம் ஆண்டின் 14ஆம் இலக்கச் 

சட்டத்தின் 2ஆம் பிொிமவத் திருத்துதல்.)  
CLAUSE 2.- (Amendment of section 2 of Act, No. 14 of 2002.) 

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

"In page 2, leave out all words in lines 7 to 9 (both inclusive) and 
insert: 

'July 11, 2016, and for any period commencing on or 
after the date on which this Act comes into force and 
any taxable period thereafter at the rate of fifteen' " 

 

සංතශ්ෝධානය පිළිග  යුුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා 
සපතම  විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
2 වන වගන්තිය  සංතශ්ෝධි ාකාරතයන්  පන ක තකම්පතපත හි  

තකො සක් හැටිය  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 
2ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

3 වන වගන්තිය.- (ප්රධාාන ප්රඥපප්තිතේ 3 වන 

වගන්තිය සංතශ්ෝධානය කිීමම.) 
வொசகம் 3.- (முதன்மைச் சட்டவொக்கத்தின் 3ஆம் 

பிொிமவத் திருத்துதல்.)  
CLAUSE 3.- (Amendment of section 3 of the principal enactment.) 

 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

"In page 2, leave out all words in lines 14 to 22  (both inclusive)." 
 

සංතශ්ෝධානය පිළිග  යුුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා 
සපතම  විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
3 වන වගන්තිය  සංතශ්ෝධි ාකාරතයන්  පන ක තකම්පතපත හි  

තකො සක් හැටිය  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 
3ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 

4 වන වගන්තිය. - (ප්රධාාන ප්රඥපප්තිතේ 5 වන 

වගන්තිය සංතශ්ෝධානය කිීමම.) 
வொசகம் 4.- (முதன்மைச் சட்டவொக்கத்தின் 5ஆம் 

பிொிமவத் திருத்துதல்.)  
CLAUSE 4.- (Amendment of section 5 of the principal enactment.) 

 
 

ගු සභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු බන්දුල ගුණ්වර්ධන මන්ත්රීතුමා, 4 වන වගන්තියට 

ඔබතුමා සංශ ෝධන ඉදිරිපත් කරනවාම? 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංශ ෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"කම (13) වන ුපවගන්තියට ඉක්බිතිව ශයෝජිත (15) වන 

වගන්තිය ඉවත්ශකොට ඒ ශවනුවට (අ) ශසෞඛය ආරක්ෂක 

ශසේවා සැපයුේ විනනාකම සහ නවමය ුපශද් න ශසේවා 

සැපයීේ කකතු කළ අගය මත බද්ශමන් නිමහස් ශේ" යන 

වගන්තිය ආශද්  කළ යුතු යැයි ශයෝජනා කරමි. 

"ඉනික්බිති (ආ) 2016 මැයි 02 වැනි දින සිට 2016 ජුලි 11 

වැනි දින මක්වා ශසෞඛය ආරක්ෂක ශසේවා සැපයුේ ශවනුශවන් 

පුද්ගලික ශරෝහල් මඟින් අය කරනු ලැබූ සියයට 15ක අගය 

මත බදු ආපසු ශගවීමට විධිවිධාන ශයදිය යුතුය" යන වගන්තිය 

තතුළත් කිරීමට ශයෝජනා කරමි. 
 

ගු සභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු තමතිතුමා, ඊට කකඟම? 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ. ඒක රතික්ශෂේප කරනවා. 

ගු සභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

තමතිතුමා කකඟ ශවන්ශන් නැහැ.  
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කම සංශ ෝධනය පිළිගන්ශන් නැහැ. 

 

ගු සභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

4වන වගන්තිය තති සැිනශයන් සේමත ශවනවා. [බාධා කිරීේ] 

කරුණ්ාකර නි ් බ්ම ශවන්න.  

ගරු බන්දුල ගුණ්වර්ධන මැතිතුමා, ඔබතුමාශ  සංශ ෝධනය. 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අම ුශද් වරුශේදී ගරු තමතිතුමා ශේ ගරු 

සභාවට රකා යක් කළා, "ශසෞඛය ශසේවාව සඳහා ඉදිරිපත් කරලා 

තිශබන බද්ම ශමයින් ඉවත් කරනවා"ය කියලා. කතැනදී 

තර්කයකුත් තති වුණ්ා. කතුමා කිේවා, "අව යශයන්ම ශමය ඉවත් 

කරනවා"ය කියලා. අපි කිේවා, අපි සංශ ෝධනයක් ඉදිරිපත් කරලා 

තිශබනවාය කියලා. රජය ශවනුශවන් ඒ සංශ ෝධනය 

ශගශනන්නේ කියලා කතුමා ශේ ගරු සභාවට ුශද් කිේවා.  

 

ගු සභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Ravi Karunanayake. 

 
ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශසෞඛය සේබන්ධශයන්  consultation fee කකටයි, in-house 

hospital charge කකටයි විතරයි වැට් කක අය කරන්ශන්. අශනක් 

සියලු ශමයම වැට් බදු රහිතයි. අනික් ඔක්ශකොම අශහෝසි කරලා 

තිශබනවා.  

 

ගු සභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශහොඳයි. 4 වන වගන්තියට ගරු දි ශන්ෂ් ගුණ්වර්ධන 

මන්ත්රීතුමා, - [බාධා කිරීමක්]  

ගරු බන්දුල ගුණ්වර්ධන මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලම 

සංශ ෝධනයට ගරු තමතිතුමා කකඟ ශවන්ශන් නැහැ. ඔබතුමා ඒ 

ශවනුශවන් ශබදීමක් ඉල්ලනවාම?  

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කතුමා කකඟ වුණ්ා. ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත්  

ශමශමනාටම ශේ ර ්නය කිේවා. අසරණ් ශරෝීන්ශගන් ශමොකටම- 

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි කකඟ වුශඩල සේපූර්ණ්ශයන්ම ශසෞඛය, -  
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ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශේ පනත් ශකටුේපශත් වගන්තියක් තිශබන්න ඕනෑ ශන්.  

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක Regulationsවලින් කනවා. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Regulationsවලට නැහැ. ශමොකම, ශේ 4වැනි වගන්තිය. 

ඔබතුමා ශේ ශප්ළිය කියවන්න ශකෝ. 

 
ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශලේඩු හැම ශකශනකුටම ශේ බද්ම පැනශවනවා. 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you are deleting it from the 

Regulations.  Is that what you said? You can deal with the 
matter in the Regulations.  

 
ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We are not accepting the Hon. Member's amendment. 

We are only retaining VAT to be charged on consultation 
fees and the hospital in-house room charges. That is all. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු අමාතයතුමා මට ශේකට විතරක්  ුත්තරයක් ශමන්න.  ශේ 

පනත් ශකටුේපශත් 4 වන වගන්තිශේ  (15) වන ුප වගන්තිශේ  

ශමශසේ සඳහන්ව තිශබනවා:  

"ශසෞඛයාරක්ෂක ශසේවා සැපයුේ විනනාකම,  නවමය 

ුපශද් ක ශසේවාවන්  බැහැර කළ පසු,  ශරෝග විනි ්යය කිරීශේ  

පරීක්ෂණ්,   කාන්දු  ශපරන සහ  බාහිර ශරෝී අං ශයන් සපයනු 

ලබන ශසේවාවන් සේබන්ධ  පිරිවැය අඩු කිරීශමන්  ලැශබන  

විනනාකම වන්ශන් ය. 

කශසේ වුවම, අමාතයවරයා විසින් කලින් කල,  ශසෞඛය සඳහා  

විෂයභාර අමාතයවරයා  විමසා,  ශේ ුපවගන්තිශේ  කාර්යය සඳහා  

බැහැර කරනු ලැබිය හැකි ශසේවා සැපයුේ  විනනාකම   නියම 

කරනු ලැබිය හැකි ය"  

අපි ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිිනන්ශන්, ශසෞඛය පිළිබඳ තිශබන 4 

වන වගන්තිශේ  (15) වන ුප වගන්තිය ඉවත් කරන්න කියායි.  

 
ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි වගකීමකින් කියනවා, ඒවා  කිසිවක් ශවන්ශන් නැහැයි 

කියලා.VAT කන්ශන්, consultationsවලට  සහ ඉස්පිරිතාලශේ  ඒ 

room කකට කන ගාස්තුවට විතරයි.  ඊට වැඩිය කියන්න පුළුවන්ම? 

ඒක Regulationsවල කියා තිශබනවා. ශේශක් තිශබන්ශන්  

ශසෞඛය තමතිත් සමග කථා කරලා Regulationsවලින් ඒවා ඉවත් 

කරනවා කියායි.  

 
ගු සභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශහොඳයි. ගරු බන්දුල ගුණ්වර්ධන  මන්ත්රීතුමනි, ගරු 

තමතිතුමාශ  රකා ය  අනුව- [බාධා කිරීේ] ගරු බන්දුල 

ගුණ්වර්ධන මන්ත්රීතුමාශ   කම සංශ ෝධනයට ගරු  තමතිතුමා 

කකඟ ශවන්ශන් නැහැ. හැබැයි, ඔබතුමා කියන අමහසට කතුමා 

කියනවා, ගැසට් කකකින් අව ය ශවලාශේදී කය ශවනස් 

කරනවාය කියා. ඒකයි කතුමා කියන්ශන්. - [බාධා කිරීේ] ගරු 

බන්දුල ගුණ්වර්ධන මැතිතුමාශ   මයිශක්රොශපෝනය ලබා ශමන්න.  

 
ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ුශද් කියපු කකමයි මැන් කරන්ශන්. ශමතුමා තමයි ඒකට 

විරුද්ධව සිිනන්ශන්. අපි ශමතැන වයනයක් කිේශවොත් ඒ 

ශගොල්ශලෝ වාශ  පස්ස ගහන්ශන් නැහැ. 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශහොඳයි.  

 
4 වන වගන්තිය   පන ක තකම්පතපත හි  තකො සක් හැටිය  තිබිය 

යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 
4ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கரவண்டுதைனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 4 ordered to stand part of the Bill. 

 

 
5 වන වගන්තිය.- (ප්රධාාන ප්රඥපප්තිතේ  7 වන  

වගන්තිය  සංතශ්ෝධානය  කිීමම) 
வொசகம் 5.- (முதன்மைச் சட்டவொக்கத்தின் 7ஆம் 

பிொிமவத் திருத்துதல்.)  
CLAUSE 5. - (Amendment of section 7 of the principal enactment.) 

 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

"In page 4, leave out all words in lines 26 to 33 (both inclusive)." 
 

සංතශ්ෝධානය පිළිග  යුුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා 
සපතම  විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
5 වන වගන්තිය පන ක තකම්පතපතින්  ඉව ක කළ යුුරයයි නිතයෝග 

කරන ලදී. 
5 ஆம் வொசகம்  சட்டமூலத்திலிருந்து நீக்கப்பட ரவண்டுதைனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 5 ordered to be left out of  the Bill. 
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6 වන වගන්තිය.- (ප්රධාාන ප්රඥපප්තිතේ  වවන 

වගන්තිය  සංතශ්ෝධානය කිීමම) 
வொசகம் 6.- (முதன்மைச் சட்டவொக்கத்தின் 8ஆம் 

பிொிமவத் திருத்துதல்.)  
CLAUSE 6 .- (Amendment of section 8 of the principal enactment.) 

 
ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I move,    

(1) “In page 5, leave out all words in line 8 and insert: 

 ‘ending prior to January 1, 2016' ” 

(2) “In page 5, leave out all words in lines 13 and 14 and insert: 

 ‘for any period ending prior to January 1, 2016, in the case of” 
” 

 

සංතශ්ෝධාන පිළිග  යුුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා 
සපතම  විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
6වන වගන්තිය  සංතශ්ෝධි ාකාරතයන්  පන ක තකම්පතපත හි  

තකො සක් හැටිය  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 
6ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
 
 

7 වන වගන්තිය.- ( ප්රධාාන ප්රඥපප්තිතේ  10වන 

වගන්තිය  සංතශ්ෝධානය කිීමම) 
வொசகம் 7.- (முதன்மைச் சட்டவொக்கத்தின் 10ஆம் 

பிொிமவத் திருத்துதல்.)  
CLAUSE 7.- (Amendment of section 10 of the principal enactment.) 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

සංශ ෝධනය ඉදිරිපත් කිරීම ගරු රංජිත් ම ශසොයිසා  

මන්ත්රීතුමා. [බාධා කිරීේ] අශනක් ගරු මන්ත්රීවරුන් කරුණ්ාකර  

නි ් බ්ම ශවන්න.  ගරු මන්ත්රීවරු වාඩි ශවන්න.  

 

ගු ටී. රංජි ක ද තසොයිසා මහ ා 
(ைொண்புைிகு ொீ.  ஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු සභාපතිතුමනි, "8 වන වගන්තිය -  කම වගන්තිශේ  (ii) 

වන ුපවගන්තිශේ  (ත) ශේමශයහි හතරවන ශප්ළිය සමහා  

‘රුපියල්'  යන  පමවලට පසු  'මිලියන  විසිපහක්' යන වයන 

ආශද්  කිරීමට ශයෝජනා කරමි. " 

 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  මම කය රතික්ශෂේප කරනවා. පිළිගන්නට 

බැහැ.  

 
7වන වගන්තිය   පන ක තකම්පතපත හි  තකො සක් හැටිය  තිබිය 

යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 
7ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கரவண்டுதைனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 7  ordered to stand part of the Bill. 

 

8 දු  11 ත ක්  වගන්ති පන ක තකම්පතපත හි තකො සක් 
හැටිය  තිබිය යුුර යයි නිතයෝග කරන ලදී. 

8ஆம் வொசகத்திலிருந்து 11ஆம் வொசகம் வம  சட்டமூலத்தின் 

பகுதியொக இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clauses 8 to  11 ordered to stand part of the Bill. 

 
12 වන වගන්තිය.-(ප්රධාාන ප්රඥපප්තිතේ  25ණ 

වගන්තිය  සංතශ්ෝධානය කිීමම) 
வொசகம் 12.- (முதன்மைச் சட்டவொக்கத்தின் 25ஆ 

என்னும் பிொிமவத் திருத்துதல்.)  
CLAUSE 12 .- (Amendment of section 25B of the principal enactment.) 

 
ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  

(1) "In page 12, leave out all words in lines 13 and 14 and insert; 

  'after January 1, 2011 but ending prior to April 1, 
 2017; ' " 

(2) "In page 12, leave out all words in lines 19 and 20 and insert: 

  'commencing on or after January 1, 2017;' " 

(3) "In page 12, leave out all words in lines 21 to 27 (both 
inclusive) and insert: 

 '(d) by the insertion of the following proviso to paragraph (c) of 
 that subsection:- 

  “Provided that, in the case of a specified institution 
or any person whose accounts are made up for a period of 
twelve months ending on the 31st  day of March, such period of 
twelve months may be commenced on the 1st day of April: 

  Provided further, in the event of changing  the 
accounting period with the approval of the Commissioner-
General, the taxable period may be adjusted at the time of such 
change.” ' " 

(4) "In  page 13, leave out all words in lines 1 to 20 (both 
inclusive) "  

(5) "In page 13, leave out all words in line 29 and insert: 

  'period is a taxable period commencing prior' " 

(6) "In page 14, leave out all words in lines 1 and 2 and insert: 

  'to January 1, 2017; and ' " 

(7) "In page 14, leave out all words in  lines 7 and 8 and insert: 

  'January 1, 2017.' " 

(8) "In page 14, leave out all words in line 12 and insert: 

  'six months referred to in paragraph (b) of the 
 proviso to subsection (1) of ' " 

(9) "In page 14, leave out all words in line 17 and insert: 

  'furnished a return of  Value Added Tax on the 
 supply of ' " 

(10) "In page 14, leave out all words in lines 20 to 22 (both 
inclusive) and insert: 

  'a return of Value Added Tax on the supply of 
 financial services or an interim estimate on or before 
 the date as specified in this section  and paragraph 
 (b) of the proviso to subsection' "  

(11) "In page 14, leave out all words in lines 27 and 28 and insert:  

  'have furnished a return of Value Added Tax on the 
 supply of financial services, Assistant' " 

(12) "In page 15, leave out all words in line 1 and insert: 

  'the return or interim estimate, inform such person in 
 writing, that' "  
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(13) "In page 15, leave out all words in lines 7 to 9 (both inclusive) 
and insert: 

  'any notice under paragraph (b), such person may 
 within thirty days of receipt of such notice, furnish 
 to the Commissioner -' " 

(14) "In page 15, leave out all words in lines 29 and 30 and insert: 

  'estimate." ' " 
 

සංතශ්ෝධාන පිළිග  යුුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා 
සපතම  විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

12වන වගන්තිය  සංතශ්ෝධි ාකාරතයන්  පන ක තකම්පතපත හි  
තකො සක් හැටිය  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 

12ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 12, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 

13 වන වගන්තිය.- (ප්රධාාන ප්රඥපප්තිතේ  25ඇ 

වගන්තිය  සංතශ්ෝධානය කිීමම) 
வொசகம் 13.- (முதன்மைச் சட்டவொக்கத்தின் 25இ 

என்னும் பிொிமவத் திருத்துதல்.)  
CLAUSE 13.- (Amendment of section 25C of the principal enactment.) 

 
ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  

(1)  " In page 16, leave out all words in lines 12 to 14 and insert:  

 '(a) for any taxable period commencing prior to 
 January 1, 2017, where the amount of profits for '” 

(2)   "In page 16, leave out all words in lines 26 and 27 and insert: 

  'or after January 1, 2017, where the amount of '”. 

(3) "In page 17, leave out all words in line 4 and insert: 

  ‘twentieth day of the succeeding month of the each 
 '” 

 

සංතශ්ෝධානය පිළිග  යුුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සපතම  
විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
Amendments put, and agreed to. 

 
ගු සභාපතිුරමා  
ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

13වන වගන්තිය සඳහා සංශ ෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට, ගරු 

දිශන්ෂ් ගුණ්වර්ධන මන්ත්රීතුමා සහ ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාර 

මන්ත්රීතුමා අවස්ථාවක් ඉල්ලා සිිනනවා. පළමුව ගරු වාසුශද්ව 

නානායක්කාර මන්ත්රීතුමාට සංශ ෝධන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. 
 

ගු වාුමතද්ව නානායක්කාර මහ ා 
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු සභාපතිතුමනි, අප ශමශමනාම ඉදිරිපත් කරලා තිශබන්ශන් 

කකම සංශ ෝධනයක්.  
 

ගු සභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමාට ශේ අවස්ථාශේ ඒ සංශ ෝධනය කියවන්නට සිදු 

වනවා.  

ගු වාුමතද්ව නානායක්කාර මහ ා 
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொைொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු සභාපතිතුමනි, අප ශමශපොළම ශවනුශවන් මම ශේ 

සංශ ෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

"13වන වගන්තිය, (2) ඒ වගන්තිශේ  (3) වන ුපවගන්තිශේ  

(ඊ) අනුවගන්තිශයහි ශමවැනි ශප්ළිශේ  "කාල සීමාව සඳහා" යන 

වයනවලට පසු "සියයට කශකොළහක් විය යුතු ය" යන්න ආශද්  

කරන ශලස ශයෝජනා කරමි." 

 
ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම කම ශයෝජනාවට කකඟ වන්ශන් 

නැහැ. 

 

ගු සභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන 

ලම සංශ ෝධනයට කකඟ නැහැ.  
 

13 වන වගන්තිය  සංතශ්ෝධි ාකාරතයන්  පන ක තකම්පතපත හි  
තකො සක් හැටිය  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 

13ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 13, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

14 වන වගන්තිය.- (ප්රධාාන ප්රඥපප්තිතේ 25ඊ 

වගන්තිය සංතශ්ෝධානය කිීමම) 
வொசகம் 14.- (முதன்மைச் சட்டவொக்கத்தின் 25 ஊ 

என்னும் பிொிமவத் திருத்துதல்.)  
CLAUSE 14. - (Amendment of section 25F of the principal enactment.) 

 
ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move,  

"In page 18, leave out all words in line 15 and insert:  

 'on any asset other than any land or building, if such  
        agreement is entered into on or' "  

 
සංතශ්ෝධානය පිළිග  යුුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා 

සපතම  විය. 
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 
 

14 වන වගන්තිය  සංතශ්ෝධි ාකාරතයන්  පන ක තකම්පතපත හි  
තකො සක් හැටිය  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 

14ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 14, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
 

15 සහ 16  වගන්ති පන ක තකම්පතපත හි තකො සක් හැටිය  
තිබිය යුුර යයි නිතයෝග කරන ලදී. 

15ஆம் 16ஆம் வொசகங்கள் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clauses 15 and 16 ordered to stand part of the Bill. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

17 වන වගන්තිය.- (ප්රධාාන ප්රඥපප්තිතේ පළමුවන 

උපතල්ඛනය සංතශ්ෝධානය කිීමම) 
வொசகம் 17.- (முதன்மைச் சட்டவொக்கத்திற்கொன 

முதலொம் அட்டவமைமயத் திருத்துதல்.)  
CLAUSE 17. - (Amendment of  the First Schedule to the principal 

enactment.) 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move,  

(1)    "In page 20, leave out all words in line 5 and insert:  

  'May 2, 2016 and for the period commencing from 
 July 11, 2016 but ending on or before the date on 
 which this Act comes into force; ' " 

(2)   "In page 20, leave out all words in line 16 and insert:   

  '2011 but prior to May 2, 2016 and for the period 
 commencing from July 11, 2016 but ending on or 
 before the date on which this Act comes into force; ' 
 " 

(3)    "In page 20, leave out all words in line 25 and insert:   

  '2016 and for the period commencing from July 11, 
 2016 but ending on or before the date on which this 
 Act comes into force; ' " 

(4)   "In page 21, leave out all words in lines 11 to 34 and insert:  

'(xi) services being the supply, lease or rent of residential 
accommodation - 

(a) if such supply has taken place prior to the date 
on which this Act comes into force, other than 
the supply, lease or rent of residential 
accommodation by a person, being an 
enterprise which has entered into an 
agreement with the Board of Investment of Sri 
Lanka, under section 17 of the Board of 
Investment of Sri Lanka Law No. 4 of 1978, 
on or after April 1, 2001 and the total cost of 
the projects which such agreement relates is 
not less than ten million United States Dollars 
or its equivalent in any other currency and the 
project relates exclusively to the aforesaid 
supply, lease or rental; 

(b) if such supply has taken place on or after the 
date on which this Act comes into force - ' " 

(5)    "In page 21, leave out all words in line 35 and insert:  

  '(i) by any person where the' "  

(6)    "In page 22, leave out all words in line 5 and insert:  

  '(ii) by any person where the' "  

(7)    "In page 22, leave out all words in lines 21 to 26 and insert:  

  ' Lease or rental,  

 and the agreement relating to the  such supply is 
entered into with the respective buyer prior to the 
date on which this Act comes into force.' " 

(8)    "In page 24, leave out all words in lines 25 and 26 and insert:  

  '(iii) any goods or services provided prior to the date 
 on which this Act comes in to force, by any society 
 registered under the' "    

(9)    "In page 25, line 6, at end add:    

  '1. The following items shall be made liable to VAT: 

  i. Liquor; 

  ii. Milk powder; 

  iii.  Electrical and Electronic Goods; 

  iv. Perfumes; 

  v. Jewellery; 

  vi. Coal; 

  vii. Spare parts for SLTB and CGR. 

  2. The following shall be exempted from  VAT:- 

  i. 'Supply, lease or rent of residential 
  accommodation' ". 

 

සංතශ්ෝධාන පිළිග  යුුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා 
සපතම  විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 
 

17 වන වගන්තිය  සංතශ්ෝධි ාකාරතයන්  පන ක තකම්පතපත හි  
තකො සක් හැටිය  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී. 

17ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் 

பகுதியொக இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 17, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
 

18 සහ 19  වගන්ති පන ක තකම්පතපත හි තකො සක් හැටිය  
තිබිය යුුර යයි නිතයෝග කරන ලදී. 

18ஆம் 19ஆம் வொசகங்கள் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clauses 18 and 19 ordered to stand part of the Bill. 
 
 

 
තපොදු සංතශ්ෝධානය 
தபொதுத் திருத்தம் 

GENERAL AMENDMENT  
 
 

ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move,  

"Wherever the words 'the date on which this Act comes into 
operation' appear shall be substituted with the words 'on November 
1, 2016' ". 

 
 

සංතශ්ෝධානය පිළිග  යුුරය යන ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා 
සපතම  විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
ප්රඥපප්ති වගන්තිය සහ නාමය පන ක තකම්පතපත හි තකො සක් 

හැටිය  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී.  
පන ක තකම්පතප   සංතශ්ෝධාන සහි ව වාර් ා කරන ලදී.  
 

சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்மக தசய்யப்பட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 
 

 
ගු රවි කුණානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு  வி கருைொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move,  

"That the Bill, as amended, be now read the Third time."    
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ගු මන්ත්රීවරතයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

අපි විරුද්ධයි.  
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Okay, we will take the Vote row by row.  
  
පාර්ලිතපතන්ුරව 43 වන සනාාවර නිතයෝගය ය ත ක - පක්ෂව 76; 

විුද්ධාව 23 යනුතවන්  තබදුතණ්ය. 
பொ ொளுைன்றம் 43ஆம்  நிமலக் கட்டமளப்படி பிொிந்தது: சொர்பொக 

76; எதி ொக 23. 

The Parliament divided under Standing Order No. 43:  Ayes 76  ; 
Noes  23. 

 

පන ක තකම්පතප  ඊ  අනුකූලව සංතශ්ෝධි ාකාරතයන්  ුරන් වන 
වර කියවා සපතම  කරන ලදී.  

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவொறு மூன்றொம்முமறயொக 

ைதிப்பிடப்பட்டு நிமறரவற்றப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
 
 

කල් ැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

එකල්හි තේලාව අ. භා. 6.30 පුම කර තිබුතණන් ගු නිතයෝජය 
කාානායකුරමා විදුන් ප්රශ්නනය තනොවිමසා පාර්ලිතපතන්ුරව කල් 
 බන ලදී. 

පාර්ලිතපතන්ුරව ඊ  අනුකූලව අ.භා. 7.30    2016 ඔක්ත ෝබර් 
07 දින සභා සපතමතිය අනුව  2016 ඔක්ත ෝබර් 27වන බ්රහසනපතින්දා  
පූ. භා. 10.30 වන ත ක් කල් ක තේය. 

  
அப்தபொழுது ரந ம் பி.ப. 6.30 ைைிக்குப் பிந்திவிட்டமையொல் 

ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைரலரய 

பொ ொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

அதன்படி, பி.ப. 7.30 க்கு, பொ ொளுைன்றம் அதனது 2016 

ஒக்ர ொபர் 07ஆந் திகதிய தீர்ைொனத்திற்கிைங்க 2016 ஒக்ர ொபர் 

27, வியொழக்கிழமை மு.ப. 10.30 ைைி வம  ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

 
And it being past 6.30 p.m., THE HON. DEPUTY SPEAKER 

adjourned Parliament without Question put.  
Parliament Adjourned accordingly at 7.30 p.m. until 10.30 a.m. on 

Thursday, 27th October, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament 
of  07th October, 2016. 
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ප්රශ්නනය විමසන ලදී. 
ක හඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්ත්රීන්  ජය බව ගු නිතයෝජය 

කාානායකුරමා විදුන් ප්රකාශ් කරන ලදී. 
வினொ விடுக்கப்பட்டது. 

கு ல்களின்படி  "ஆம்"  ரைரலொங்கிற்று என ைொண்புைிகு 

பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள் அறிவித்தொர்கள். 
Question put.  
THE HON. DEPUTY SPEAKER, having collected the Voices, 

declared that the “Ayes“ had it. 

 
ගු බිමල් ර කනායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு பிைல்  த்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

තුන්වන වර කියවීම සඳහා ශබදීමක් අව යයි. 

   
ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

කරුණ්ාකර තමන්ශ  ආසනවල වාඩිශවන්න. ශබදීමක් 

ඉල්ලා තිශබන අවස්ථාවක්.  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල  මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we will take the Vote row by row.  
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු සභානායකතුමා ඉල්ලා සිිනනවා, හඬ මත ාන්මය 

විමසන්නය කියා. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 

    
ගු බිමල් ර කනායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு பிைல்  த்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අපි විරුද්ධයි කියා අශප් විශරෝධතාව ඔබතුමා සටහන් කර 

ගන්නවා නේ ඒක අපට ර ්නයක් ශනොශවයි. හැබැයි, ඒක ඒ 

විධියට සටහන් ශවන්න ඕනෑ, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 

 
ගු නිතයෝජය කාානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමාශ  ශමම ශයෝජනාවට 

විශරෝධතාව රකා  කරමින්, ශවනත් යේ කිසි ගරු මන්ත්රීවරශයකු 

ඒකට "කකඟයි" කියා කියා සිිනනවා නේ - 





සැ.යු. 
 
ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුරණ්ය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් මක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය කහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශමසතියක් ශනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ශවත ලැශබන ශසේ කවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பி தியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படொத பி தி கிமடத்த இரு வொ ங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර් ා  

තකොළඹ 5  තපොල්තහේන්තගොඩ  කිුළපන පාර  අංක 163 දරන සනාානතයහි පිහිටි 

රජතේ ප්රවෘ කති තදපාර් තපතන්ුරතේ පිහිටි රජතේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්තයන්  

ියල දී ග  හැක. 
 

තමම හැන්සාඩ් වාර් ාව  www.parliament.lk තවබ් අඩවිතයන්  

බාග  හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பி திகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்ரஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அ சொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அ சொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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